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د  مد�ن ني �بود �که �گرد هم مي �آ گاه �کودکا� ا�ي هر �توس، هر رو�ن �ب کي �ش ا� دان هاي �ن ه ها و م�ي �کو�چ

د.  ري مي �کرد�ن ه س�چ ادي و �ن�نده هاي �کودکا�ن ي و �ش ا�ن �ند �اع�تي �به �ب و �چ

رام ا�ن  ل مي �نهاد. �آ �ير �ب�ن ا�ب رد �ن ک�ت ان، �نص�يرالّد�ين، هر رو�ن �وح و � رد ا�ين م�ي

 ، �ت �ي ح�ت �ت
ي او، مطالعه و  ا�ن د. �ب اد مي ر�ا�ن ِر ردس اس�ت ود را �به مح�ن �ت و �ن سش ه ها مي �گدن �کو�چ

�که  �بود  ه�نگامي  ي ا�ش  ادا�ب �ش و  ا�گردان  �ش �گر  د�ي ا  �ب ره  ا�ن م�ن و  ح�ش  �ب  ، �کودکا�نه ا�ش ادهاي  نر�ي �

ه رد  �چ �ن هان و �آ ارٔه �ب ه رد�ب �يوس�ت �چ  . ا�ن�ت واه�ش را مي �ي اس�ن د لحن �چ مسٔ�له اي را �ل مي �کرد و 

ه  ه�ن�ت ر�گ �ن رن
�گ�ن�ت و �ب ک او، �چرس�ش هاي �ش رن �کو�چ ر مي �کرد. رد م�ن

�کّ �ن ، �ت �ت سش ا�را�ن�ش مي �گدن

او هر  �چرس�ش هاي  �ين  ط�ن �که  �بود  گاهي  ا�ي �ب  ،» اد »�اس�ب اس�ت ر  مح�ن د�يواري  هار  �چ �بود. 

ده مي �کرد.  �گ�ن�ت �ن د و همه را �ش ا�گردا�ن�ش مي رس�ي اد و �ش د و �به �گو�ش اس�ت �ي حچ �ي ن مي   �چ رو�ن رد �آ

رام�ش �نمي داد.  رام او �آ ا�آ ح�ش �به روح �ن �ند ردس و �ب �يرن ما�ن �چ   �چ ه�ي
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�تر  �يسش ه �ب د؛ اّما هر�چ ر مي �ش ار�ت ر�ب ن �چ ود �نص�يرالّد�ي ، رد�ن�ت و�ب �ت و هر رو�ن سش ها مي �گدن رو�ن

مي ما�نس�ت  �نه اي  سش �ت �به  د.  مي �ش �تر  �يسش �ب �ن�يرن  ي  دو�ن دا�ن�ش ا�ن �به  ه ا�ش  و عال�ت �ت  ، ع�ش مو�ن�ت مي �آ

�ب  �آ �به  ��چ�  و  ده اس�ت  ما�ن ان  نرو�ن � د  �ي ورسش �ن ور  �ن �ير  �ن و  ک  �ن�ش ني  ا� ا�ب �ي �ب �که �اع�ت ها رد 

ود.  ر مي �ش �نه �ت سش ي �ت د، �گو�ي و�ش ن مي �ن ه ا�ن �آ مي ر�د؛ و�ي هر�چ

�که س�نن ا�ن  ا  د، رد هر �ب �بود�ن ا او هم ردس  �ب �ند و  ا�ن�ت �ن �نص�يرالّد�ين را مي سش �که  ني  ا� �ن �آ همٔه 

گي  د. هم� د�ن ان مي را�ن �ب ام او را �بر �ن مد، �يک صدا �ن ان مي �آ کي �به م�ي �ير� هو�ش و �نراس�ت و �ن

�ند، �نص�يرالّد�ين رد �يک ماه  ان مي ر�ا�ن ا�ي ان �يک �ا�ه �به �چ �ن د ردسي را �که �آ اور �بود�ن ن �ب �بر ا�ي

ر  ه«، �ا�ن اد »حمرن « و اس�ت اد »�اس�ب ر اس�ت ن ه�نگام �که �نص�يرالّد�ين رد مح�ن گ�يرد. �آ نرا مي � �

�چرس�ش هاي  اس�ن همٔه  �چ �که  �بود  �نص�يرالّد�ين  نها  � �ت �يرا  �بود؛ �ن ا او  �ب ادان  د، روي  س�نن اس�ت مي �ش

ک�نار �نص�يرالّد�ين  ني �که رد � ا�گردا� کي ا�ن �ش � ه، �ي اد حمرن ر اس�ت ي رد مح�ن . رو�ن ان را مي دا�نس�ت �ن �آ

هن �نهاده ام«.  و را �کوه �آ ام �ت : »من �ن ه �بود، لگ�ن�ت س�ت �ن�ش

ي؟« �ين مي �گو�ي �ن را �چ د: »�چ رس�ي �نص�يرالّد�ين �چ

مي ا�ن  داري و �ن�ي �تر �ن �يسش ده �ال �ب ه دوا�ن لک �ن ا ا�ي �ناسي. �ب گي �نمي سش � و �نس�ت �يرا �ت : »�ن ا�گرد لگ�ن�ت �ش

ني،  را� ه مي �گدن اد حمرن ر اس�ت ون من، رد  مح�ن �گر را، �چ مي د�ي اد �اس�ب و �ن�ي ر اس�ت رو�ن را رد مح�ن

مي  نها �ن�ي � رم و �ت وي �ت و �ت ده �ال دارم و ا�ن �ت �ي�نم؛ اّما من �که ه�ب گي �نمي �ب � ار �نس�ت �ش و �آ �چ گاه رد ر�ن�ار �ت ه�ي

وم«.  ه مي �ش ان رو�ن �نس�ت ا�ي را�نم، رد �چ ه مي   �گدن اد حمرن ر اس�ت ا�ن رو�ن را رد  مح�ن
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�که من  دان  �ب �ن�يرن  ن  ا�ي : »�چ�  لگ�ن�ت و  د  �ن�ند�ي ا�ين س�نن  دن  �ن�ي �ش ا�ن  �چ�  �نص�يرالّد�ين 

ح�ش و لگ�ن�ت و�گو  ا او �ب ه ام، �ب نرا�گر�ن�ت ي �که رد رو�ن � ارٔه ردس ها�ي �نم و رد�ب �ي درم مي �ن�ش ک�نار �چ � رد 

د،  ده ا�ن �ي وا�ب ي صدا �ن ه اس�ت و همه �ب نرو ر�ن�ت رام�ش � هر �توس رد �آ ن گاه �که �ش �ب ها، �آ ک�نم. سش مي �

م�گون  ني  س�ي ر� �ن ون  �چ �که  ماه  و  ام  ره   �ن �ت �ن اره هاي  س�ت سمان،  �آ �به  و  م  س�ت مي ا�ي ه  �چ ا�ن �ب ک�نار  � تي  �اعا�

وم.  ال مي �ش ه و �ن�ي د�ي�ش �گرم و �نر�ت ا�ن د مي �ن مي رد�ن�ش

ي؟« د�ي�ش ارگان مي ا�ن ه �به ماه و س�ت د: »�براي �چ رس�ي وان �چ �ب

ه  �گو�ن ي �کران �چ اي �ب �ن �ند و رد ا�ين �ن ه ه��ت �نها �چ دا�نم �آ ه �ب لک �ن اس�ن داد: »�براي ا�ي �نص�يرالّد�ين �چ

ارگان  دن ماه و س�ت . من ا�ن د�ي ارٔه �آ �نهاس�ت ه هاي من رد�ب د�ي�ش کي ا�ن ا�ن � نها �ي � د و ا�ين، �ت �ناور�ن سش

م«.  مو�ن �ناسي مي �آ داسش �نها ردس �ن ر رد �آ
�کّ �ن ي �کران و �ت سمان �ب و �آ

�گران، ردس را  ر ا�ن من و د�ي دار�ت �ي ر و �ب ار�ت �ي ها هسش ا�ن هم رو�ن و �ب ا ا�ين همه، �ت ا! �ب �ت گ�ن � - �ش

وي؟ رده �نمي �ش �ن ه و �آ را هر�گرن �نس�ت �يس�ت و �چ و �چ ّ�ت �ت �ي دا�نم را�ن مو�نّ�ت �گو �ب گ�يري. �ب نرا مي � �

دا�نم.  واهم �ب ني و من مي �ن وا� حن واهي �ب و مي �ن ن �ن�يرن ا�ين اس�ت �که �ت �يرن و �آ نها �يک �چ � - �ت

ان  �ن د، ا�ن �آ �نه دار�ن ادان رد ��ي ه اس�ت �چ �ن ني و �آ وا� ار مي �ن - �چ� �به هم�ين س�ب�ب اس�ت �که �بس�ي

اي مي دهي.      ود �ب ود �ن ٔه و�ب �ن �ي حب گ�ن ي و رد � مو�ن ه مي �آ ا�ن ا�ت �ت مسش

***



74

��ين  ماري، وا�چ �ي ده �بود، رد �بس�تر �ب اد و ه�ن�ت رس�ي �ت �يرمردي �که �ال هاي عمر�ش �به ه�ن �چ

ود�ش �به  مع و�ب کم سش کم � � ده �بود و  �نما�ن ا�تي  ي �ب ور�ش رم�ت حب د. رد �تن ر �ن �ي را�ن گي را مي �گدن د� �ن ا�ت �ن لحطن

ن گاه �که �ن�ن� او �به  د. �آ �گران �ال وي �بود�ن ار �ن �ک�ب ني ا�ش ما� �ش ا �چ گا�ن�ش �ب س�ت
د. �ب �ي ي مي �گرا�ي اموسش �ن

ار، دس�ت  دوهي �بس�ي ا ا�ن مد و �ب ر �آ ال�ين وي �ا�ن م�ند �بر �ب ه و دا�ن�ش �ي اده �بود، دوس�تي �ن�ت ن�ت ماره ا� سش

د.  �ي �ش �بر سر و رو�ي�ش �کسش وا�ن �ن

ني  ما� کي ا�ن م�أ�ل علمي را �که �ن � ه �ي ا �کرد �ک ّ م�ن م�ند �ش �ت ّطع ا�ن دوس�ت دا�ن�ش تي م�ت ا کلما� مار �ب �ي مرد �ب

اي ا�ين  ه �ب ک�نون �چ : »اي دوس�ت �گرامي، ا� ه لگ�ن�ت �ي د. �ن�ت ا�ن �گو�ي ه �بود، �ب �ت اسش ان �گدن ا وي رد م�ي �ب

ه�تر  �ب امر  ا�ين دو  ا�ن  �کدام   �يک  مرد،  اس�ن داد: »اي  �چ �ّر�ن  �ت ا  �ب مار  �ي �ب ؟«،  �چرس�ش اس�ت

رم؟« اهل رد�گدن ه و �ب ادا�نس�ت ا �ن م�يرم �ي دا�نم و �ب ه مسٔ�له �ب لک �ن : ا�ي اس�ت

ر�ک �کرد؛ ه�نو�ن  مار را �ت �ي اس�ت و دوس�ت �ب اي �بر�ن لگ�ن�ت و ��چ� ا�ن �ب ا�ن ه مسٔ�له را �ب �ي مرد �ن�ت

رام و  ا�ن�ت و �آ و�ي�ش را �ي اس�ن �ن مار �چ �ي ؛ �ب اس�ت مار �بر�ن �ي ٔه �ب ا�ن �يون ا�ن �ن ده �بود �که سش دمي دور �ن�ش �ند �ت �چ

م  �ب �ن �چ
ني رد �ترن  �يرو� �ان �ب ني، ا�بور�ي ٔه ا�يرا� وا�ن ��ند �آ م�ند �ب . او دا�ن�ش نرو �بس�ت هان � ده ا�ن �ب �ن�ندان د�ي

ر�گوار ا�الم  )ص(  رن
�ب ام�بر  �ي �چ ار�ش  گ�يري، همان س�ن اد� �ي ي و  و�ي �يؤه علم �ب . ا�ين سش ري اس�ت ه�ب

وي(.  حب ا �گور دا�ن�ش �ب �َِد« )�ن �گهواره �ت نرمود: »ُاطُ��ب الِ�لَْم ِِمَن المَْهِد ِا�َي الّلَ اس�ت �که �
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1  چرا هم کالسي خواجه نصير به او لقب» کوه آهن« داد؟ 

2  ويژگي هاي اخالقي ابوريحان و خواجه نصير را مقايسه کنيد.

3  به نظر شما راز موّفقّيت، در زندگي امروز، چيست؟ 

4  ................................................................................................... ؟

 گروه فعلی)2(  فعل گذشته )ماضی( 
به جمله های زير، توّجه کنيد: 

  نصيرالّدين گفت.      بيمار پاسخ خويش را يافت.
  من نام تو را کوه آهن نهاده ام.    همه بي صدا خوابيده اند. 

انجام  زمان  هستند.  فعل   خوابيده اند«  و  نهاده ام  يافت،  کلمات»گفت،  جمله ها،  اين  در 
 اين فعل ها مربوط به گذشته است. به فعل هايي که در زمان گذشته انجام شده اند، فعل 

» گذشته يا ماضي« گفته مي شود. فعل ماضي اقسامي دارد:

ماضی جاری )مستمر(4ماضی ساده )مطلق(1

ماضی بعید5ماضی نقلی2

ماضی التزامی6ماضی استمراری3

در اين درس با دو نوِع نخست آشنا می شويم.

 فعل ماضی ساده )مطلق(: 
به جمله هاي زير، توّجه کنيد:

  نصيرالّدين خنديد و گفت…
  تنديس خواجه نصير را در خيابان ديدم. 
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ساخت فعل ماضی ساده    بن ماضی + شناسه  
شناسهبن ماضی

م، ي، ∅ /  يم، يد، ندشنيد

از بن ماضي و  انجام شده  است و  فعل ماضي ساده )مطلق( آن است که در گذشته 
مي شود.  ساخته  فعل  شناسة 

 فعل ماضی نقلی:

به جمله های زير، توّجه کنيد: 

 دوستانم در مدرسه مانده اند.      پرنده ها از سِر شاخه ها، پريده اند.

فعل هاي »مانده اند و پريده اند« ماضي نقلي اند. به فعلي که در گذشته انجام گرفته و اثر 
آن تاکنون باقي است، »ماضي نقلي«مي گويند. فعل ماضي نقلي اين گونه ساخته مي شود:

فعل ماضی نقلی  
بن ماضي + ه + ) اَم، اي، است،ايم، ايد، اند(

جمعمفرد

ساخت + ه + ايمساخت + ه + اَم
ساخت + ه + ايدساخت + ه + اي

ساخت + ه + اندساخت + ه + است

1  خود را به جاي خواجه نصيرالّدين توسي بگذاريد و از زبان او علّت هاي موّفقّيتش را 
کنيد.  بيان 

2  داستان ابوريحان بيروني را به صورت نمايش در کالس اجرا کنيد. 
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1  نوع رابطة معنايي ) ترادف، تضاد ( كلمه هاي زير را مشّخص كنيد.
 

…………………فراست، زیرکی…………………جاهل ، دانا  

…………………بلند آوازه ، گمنام…………………فروزان، بی فروغ

…………………بحث، گفت و گو…………………نقره فام، سيمگون

2   مانند نمونه، جدول زير را كامل كنيد.

زمانفعل بنشخصشمارنوع 

شنيداول شخصمفردسادهگذشتهشنيدم
مي سازيم
گفته اند
بپرسيد

دارد مي نويسد

3  جملة زير با كدام قسمت درس، ارتباط معنايي بيشتري دارد؟ دليل آن را بنويسيد.

»   انساِن بلند همت تا پايه ای بلند به دست نياورد، از پای طلب ننشيند«. )كليله و دمنه(

4  آرايه های هر عبارت را مشّخص كنيد. 

الف( هر روز درخت وجود نصيرالّدين، پر بارتر می شد. 

ب( همه يك صدا نام او را بر زبان مي راندند.
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اين درس لحن هاي متنّوعي دارد؛ اّما لحِن چيره بر فضاي اين شعر 
که به بيان قهرماني هاي يك نوجوان مي پردازد، لحن ِحماسي- روايي 
است. اين لحن ترکيبي، کوبنده و استوار است و شعر بايد به گونه اي خوانده شود که روح دالوري ها و 

شجاعت شخصيت هاي آن به شنونده، انتقال يابد. 
بخش هايي از اين درس را مي توان با لحن هاي ديگري مانند لحن توصيفي، لحن روايي و همچنين 

لحن گزارشي خواند.
به منظور تأثيرگذاري بيشتر لحن حماسي و تجّسم بهتر صحنه ها، مي توان از حرکات دست و 

حالت هاي چهره نيز بهره گرفت. 

ا�برا�بر�بود گي �ن � �ن �نگ، �ب �ب

اور �بود و�ت �ب گي �ن � �ن �نگ، �ب �ب

ني و� کي و �ن ا� �ي�ه هاي �ن �ک

دا مي �کرد ي را �ب ّط مر�ن �ن

ي ا�ن�ا�ن دعهِد �ب مِن �ب د سش

ود ي امان �ن وم �ب ا هحب �ب

ا مي �کرد ا�به �ب ها را �ب مر�ن

ارو�ت ان �آ  �ت�ش و �ب م�ي ا�ن

ا ، هر�ب هر �ر�ن د ا�ن �ي مي و�ن

ي و سر �ک�ش �يرهاي و��ش �ت



80

ر �ک�ش اره و �ت ک و حنم�چ  مو�ش

�ين ردراه �ش ا�نک هاي �آ   �ت ا �ت هان �ب ، �نص�ن �ب ن �ر�ن �آ

نها � ان �ت �ي را�ن
، ا�ي ا�ين �ر�ن

مان �بود �نگ، ا�ي نها �الح �ب � ا�ين �ر�ن �ت

ورده ون �ن ا�ک و�ن ا�نه هاي �ن �ن

�يران و د��يران �بود مهد سش

هر هر�نرم�ش �ين، �ش و�ن هر�ن �ش

و�ي�ش ا�ب �ن ن�ت �  رد �نرو�ب �آ

�ت مي دو�ن�ت م ا�ن �ش م رد�چ �ش �چ

ا�نک ها مي �و�ن�ت رد دهان �ت

�گ�يرن �نان �ا�ي هراس ا�ن رد�چ

�گرها ن �وي س�ن هر ا�ن �آ �ش

د: �يرمردان را صدا مي �ن سش

ور ام �آ ي! اي مردان �ن �آ

�يرو�ن ان �چ ام�ت ه �ن اي هم�ي�ش

گمان امرو�ن ي ل  �ب

�ن اس�ت ار�ي �کرار �ت �ن��ي ا�ن �ت

من، ا�ن هر �و د دسش ما�ن �گر �ب

د واهد�ش �نگ �ن ه هامان �ت ا�ن �ن
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�ن ار�ي تر �ت اممان رد د�ن� �ن

د واهد �ش کم ر�نگ �ن ک و � �کو�چ

***

د �ي وسش ادگان �ب �ن �گر �آ ان س�ن ون م�ي �ن

د ان �ش ل �يک مو�ب �نرو�ش م�ش

س�ت �يرون �ب دامن ا�ين مو�ب �ب کي ا�ن �کود�

وها َرس�ت ر�ن کم�ند �آ ا�ن ل

من �بود م د سش �ش م او رد�چ �ش �چ

�بک ار�ن دس�ت او رد دس�ت �ن

***                

ا�برا�بر �بود گي �ن � �ن �نگ، �ب �ب

اور �بود و�ت �ب گي �ن � �ن �نگ، �ب �ب

مد رن �آ
ا�کر�ي نها، �به روي �ن � �کود�ک �ت

د ا�ب ع�ک� �کود�ک �ش م، �ت �ش اران �چ صدهرن
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�ج و سر�گردان گ�ي من، � ّط د�ش �خ

ن �پرسان: ا�ين و  �آ م ها ا�خ �ش �پ

؟  �يس�ت ا�ين �کود�ک »�ک

دان؟!  واهد ا�خ ا�ين م�ي ه مي �خ او �پ

ا؟!  �ج �خ ي اس�ت ا�ي ا�خ �ج ا�خ ٔه �ج  صح�خ

ا؟!  �ج �خ ي اس�ت ا  �ي ا�خ م�ين �ج ا �خ �ي

م�خان �کوردل، اّما د�ش

د د�خ مان را �خمي د�ي دا�ي �ي ورسش رد   دل�ش �خ

د د�خ ان«  را �خمي د�ي �ي�خ �آ  �ت�ش �خ�يرخ  » دس�ت �ت

د د�خ م و �آ   �ت�ش را �خمي د�ي گاه�ش �خ�ش رد�خ

د د�خ «  را �خمي د�ي ر�ش �يِر »�آ ، �ت کما�خ�ش �جر �

د  د�خ « را �خمي د�ي او�ش وِن »س�ي ، �خ رد رلگ�ش

ورد ود را �خ �خ �خ  �کود�ک ما �ج�خ

من �کرد مان د �ش �ش م رد�پ �ش �پ

: ن �گ�خ�ت ي صا�خ و رو�ش ا صدا�ي �ج

من!  ي، اي د�ش  »�آ

م�ين هس�تم؛ ک ا�يران �خ من �س�ين �کو�پ
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کودکی از جنس نارنجک، محّمد دهریزی، با کاهش و اندکی تغيير

کم�ين هس�تم؛ ان رد� ا�خک ها�ت ا �ت �خه �ج �يک �ت

�ين هس�تم«.  ل �کوهي �آ  ه�خ م�ش

***                  

َر وا�کرد  �ير، �پ ک�ج � ا�گهان �ت �خ

ا �کرد و�خ ، �خ ارو�ت ان �آ  �ت�ش و �ج ردم�ي

�جک ار�خ �خ� �خ کي ا�خ �ج �کود�

اد...  ا�خک ها ا�خ�ت رد دهان �ت

�گر ه اي د�ي لح�خ

خها � ا�خک ها، �ت ا�خ �تمام �ت

امو�ش الکس�تِر �خ �خ ّلي ا�خ �تَ

�ت د روي دس�ت هاي دسش ما�خ

د ، َد�خ مي �خ و�ت �ش �مان ا�خ  �آ

د هر، �ک�خ مي �خ ّط �خّرم�ش �ش

مد اره �جه هو�ش �آ �ک�ج هر، �ي �ش

ک �آ  �وده را وا�کرد ِم اسش �ش �پ

ا �ج �ي دي �خ گ�خ�ج خرا�خ � �جر�

ا�کرد.  ود را �تماسش ِم �خ ر�پ �پ
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1  کدام قسمت از درس، اشاره به شهيد »حسين فهميده« دارد؟

2  دربارة اين مصراع شعر » آن طرف نصف جهان، با تانك هاي آتشين در راه« توضيح دهيد. 

3 چه شباهت هايي بين اين درس و درس هشتم ) هم زيستي با ماِم ميهن( وجود دارد؟ 
دهيد. توضيح 

4  ................................................................................................... ؟

به مصراع های زير، توّجه کنيد: 

  برکمانش تير آرش را نمي ديدند.
  در رگش خون سياوش را نمي ديدند.

اين شعر ما را به ياد داستان هاي آرش کمانگير و سياوش مي اندازد. گاهي شاعر يا نويسنده 
و  احاديث، داستان ها  روايات،  آيات،  از  آن،  بيشتر  تأثيرگذاري  و  زيباتر ساختن سخن  براي 
»تلميح«  کالم،  از  بهره گيري  شيوة  اين  به  مي کند.  استفاده  و...  تاريخي  مهّم  رويداد هاي 

مي گويند. تلميح به معني »با گوشة چشم اشاره کردن« است. 

به نمونه هاي ديگر از تلميح، توّجه کنيد. 

کلبة احزان شود روزی گلستان، غم مخور  يوسف گم گشته باز آيد به کنعان، غم مخور

حافظ

چون خليل از شعله، گل چيدن خوش است عشـق با دشـوار ورزيدن خوش است

اقبال الهوري
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1  دربارة شباهت هاي آرش کمان گير و حسين فهميده گفت و گو کنيد.

2  به کمك اعضاي گروه، متن درس را به صورت نّقالي، در کالس اجرا کنيد. 

 

1  در مصراع هاي زير، واژه هاي نادرست اماليي را بيابيد و شكل صحيح آنها را بنويسيد.

الف( ناگهان تكبير پر واکرد / در ميان آتش و باروت، غوقا کرد.

ب( اين طرف تنها صالح جنگ، ايمان بود/ خانه هاي خاك و خون خورده/ مهد شيران و 
بود.  دليران 

پ( دشمن بد عهد بي انصاف/ با حجوم بي امان خود/ مرزها را جا به جا مي کرد.

2 هر يك از بيت هاي زير به کدام داستان اشاره دارد؟ چكيدة آنها را در دو بند بنويسيد.

شــد مـالزم در پی آن بُردبـار     چون سگ اصحاب کهف، آن خرس زارالف(
مولوي

اسفنديـار ب( چشـم  بر  تيـر  نامدار بزد  سيه شد جهان پيش آن 
فردوسی

3 درك و دريافت خود را از سرودة زير، بنويسيد. 

»آسمان از شوق، دف مي زد / شّط خّرمشهر، کف مي زد / شهر يكباره به هوش آمد / چشم 
اشك آلوده را واکرد/ بر فراز گنبدي زيبا / پرچم خود را تماشا کرد«.
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اسكندر، يكي از کاردانان را از عملي شريف، َعزل کرد و عملي 
اسكندر  درآمد؛  اسكندر  بر  مرد  آن  روزي  داد.  وي  به  خسيس 

را؟ خويش  عمل  مي بيني  چگونه  گفت: 
گفت: زندگاني ات دراز باد! نه مرد به عمل، بزرگ و شريف گردد، 
بلكه عمل، به مرد، بزرگ و شريف گردد. پس در هر عمل که 

هست، نيكو سيرتي مي بايد و داد.

بهارستان،جامی
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�بود �که او را  امه �ن �ندان �ب در�ش �چ ٔه �چ ا�ن مد، رد �ن ود �آ عه رد و�ب �ب �که را�ب ن سش ل اس�ت �آ �ن�ت

�ند. عه �گو�ي ن، را�ب هارم �بود. ا�ن �آ عه، �چ در او را سه د�ن�تر �بود. را�ب �بود. �چ را�ن �ن �ند و �چ حچ �ي �چ ن �ب رد �آ

واه«. حن را�ني رو�نن �ب : »�به �نالن هم�ا�يه رو و �چ ا او لگ�ن�ت ال �ب �چ� ع�ي

ن هم�ا�يه  ٔه �آ ا�ن اس�ت و �به رِد �ن واهد. �بر�ن حن �چ �ن عه عهد �کرده �بود �که ا�ن م�ن�و�ت ه�ي در را�ب �چ

د«. ه ا�ن : »�ن�ن�ت مد و لگ�ن�ت ا�ن �آ ر�ن�ت و �ب

 : د. لگ�ن�ت وا�ب د�ي ه ا�ّ�الة وا�ّ�الم- �به �ن �ي�نم�بر ]را[ - ع��ي حن�ن�ت و �چ
�نگ �ب �چ� د��ت

اع�ت  �ن [ امّ�ت من رد سش ار ]ا�ن اد هرن �ت ّده اي اس�ت �که ه�ن ا�ش  �که ا�ين د�ن�تر، س�ي »عنم�گ�ين م�ب

واه�ند �بود«.  او �ن

و  د  �ش دا  �ي �چ م  �ي ��ن حطي  �ت �ب�ره  رد  و  د  مرد�ن �ب مارد�ش  و  در  �چ د،  �ش ر�گ  رن
�ب عه  را�ب ون  �چ

ن  . �آ �نرو�ن�ت �ند ردم �ب اد. او را �به �چ ن�ت المي ا� عه �به دس�ت طن د و را�ب د�ن �نّر�ت �ش واهران م�ت �ن

رابعة َعَدوّيه از زنان عارف، پرهيزگار و بزرگ قرن دوم هجري 
سخنان او  از  است.  مشهور  نيكوکاري  و  عبادت  در  که   است 
شيرين و آموزنده اي به جاي مانده است. گوشه اي از زندگي او 

را از زبان عطّار نيشابوري در »تذکرة االوليا« مي خوانيم:
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ا �ک  . روي �بر �ن �کس�ت اد و د ��ت�ش �ب�ش �ت �ي�ن ي، �ب نرمود. رو�ن ، کار مي � �تّ�ت �ب و م�ش ه او را �به ر�ن وا�ب �ن

�چ  ه. مرا ا�ن ا�ين همه، ه�ي �کس�ت در، اس�يرم و دس�ت �ش ي  مارد و �چ م و �ب �ب : »ا�هي! �نر�ي �نهاد و لگ�ن�ت

ور،  د�که »�نم محن �ن�ي ي �ش وا�ن ا �نه؟« �آ ي هس�تي �ي دا�نم �که را�ن ا �ب د �ت ا�ي و؛ مي   �ب اي �ت ، اّل رصن �يس�ت �نم �ن

د«. �ن ا�ن و �ن سمان �به �ت ان �آ ّر�ب �نان �که م�ت واهد �بود، �چ اه�ي�ت �ن نردا �ب �

اي  ا رو�ن �بر �چ �ب �نما�ن �کردي و �ت �تي و همه سش ه داسش م رو�ن ه ر�ن�ت و دا�ي ا�ن عه �به �ن  �چ� را�ب

�بودي.

 : ده، �که مي لگ�ن�ت د رد س�ب عه را د�ي د. �نگاه �کرد، را�ب �ن�ي ي �ش وا�ن مد. �آ وا�ب رد�آ ه ا�ن �ن وا�ب ي �ن �ب  سش

م من رد  �ش �چ ي  ا�ي �ن و روسش وس�ت  �ت نرمان  � موا�ن�ت�ت  �که هواي دل من رد  ني  مي دا� و  �ت »ا�هي! 

و مرا  ا�ودمي؛ اّما �ت �ي دم�ت�ت  �ن و. ا�گر کار �به دس�ت من اس�تي، �يک �اع�ت ا�ن �ن دم�ت ردگاه �ت �ن

م«.  �ي ن، د�ير مي �آ و ا�ن �آ دم�ت �ت �ير دس�ت م�ن�و�ت �کرده اي؛ �به �ن �ن

اي �نهاد.  ارد �بر �ب د. �چ د�ي �برد، راه �ن ا �ب واس�ت �ت . �ن �ت ارد�ش �برداسش مد و �چ دي رد�آ ي د�ن �ب سش

. و�ب�ت ا ه�ن�ت �ن �ين �ت �ن همحچ
د؛  د�ي ا�ن �ن �ت و راه �ب ارد �برداسش ار �چ . د�گر �ب ا�ن�ت ا�ن �ي ن، راه �ب �ب�د ا�ن �آ

ا  �ند �ال اس�ت �ت ه مدار �که او �چ �ب ود را ر�ن مد �که: »اي مرد! �ن وا�ن رد�آ ٔه صومعه �آ  ا�ن �گوسش

ن �بَود �که �گِرد  هرٔه �آ کي �نَ د را � ردد؛ د�ن
دارد �که �گِرِد او �گَ هره �ن ل�ي� �نَ . ا�ب رده اس�ت �به ما دل س�چ

�گر  ، دوس�ت د�ي ه اس�ت ان  اي �ّرار! �که ا�گر �يک دوس�ت �ن�ن�ت �ب ود را مر�ن و �ن ارد او �گردد؟ �ت �چ

 .» دار اس�ت �ي �ب

تذکر االوليا ، عطّار نيشابوری 
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1  چرا پدر رابعه، شب تولّد او دلتنگ خوابيد؟ 

2  چه عنوان هاي ديگري مي توان براي اين درس انتخاب کرد؟ 

3  مهم ترين ويژگي هاي اخالقي رابعه چه بود؟  

4  ................................................................................................... ؟ 

 گروه فعلی )3(  

 فعل ماضی استمراری: 
به جمله هاي زير، توّجه کنيد.

 روزها مي گذشت و او هرچه بيشتر مي آموخت، عالقه اش به دانش اندوزي بيشتر مي شد. 

 پدرم بيشتر به مسافرت مي رفت و هديه هاي فراواني مي آورد.

ماضي»  استمراري«  مي شده است،  انجام  استمرار  و  تكرار  به  گذشته  در  که  فعلي  به 
گويند. اين فعل با افزودن پيشوند »مي« به اّول فعل ماضي ساده )مطلق( ساخته مي شود.

فعل ماضي استمراري  
مي + بن ماضي + شناسه

جمعمفرد

ـَ    م مي + رفت + يممي + رفت+ 
مي + رفت + ي مي + رفت + يد 

مي + رفت + ندمي + رفت +  
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 ماضی مستمر )جاری(: 
 به جمله هاي زير، توّجه کنيد:

 داشتم مي رفتم که حسن آمد. 
 داشت باران مي باريد که بازي شروع شد. 

در جمله هاي باال »داشتم مي رفتم« و »داشت مي  باريد« فعل ماضي مستمر  هستند. فعلي 
که به جريان انجام عملي در گذشته به همراه کاري ديگر داللت دارد، فعل»ماضي مستمر« 
ناميده می شود. هرگاه فعل هاي کمكي »داشتم، داشتي، داشت، داشتيم، داشتيد، داشتند« را 

به اّول ماضي استمراري بيفزاييم، فعل ماضي مستمر، به دست مي آيد. 

فعل ماضي مستمر  
ماضي ساده  از مصدر داشتن+ ماضي استمراري فعل مورد نظر= ماضي  مستمر

جمعمفرد

داشتيم مي نوشتيمداشتم مي نوشتم
داشتي مي نوشتي داشتيد مي نوشتيد 
داشتند مي نوشتندداشت مي نوشت

1  دربارة نمونه هايی از فداکاری زنان ايرانی در انقالب اسالمی و دفاع مقّدس، گفت و گو کنيد. 

2  دربارة يكي از زنان بزرگ شاهنامة فردوسي، تحقيق کنيد.  
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1  هر يك از واژگان زير با کدام نشانة جمع به کار نمي روند؟

اناتها

مخلوق

طّرار

ظالم

نظر

غريب

نشانٔه جمع

واژه

2  با توّجه به متن درس، واژة »دوست« در هر جمله، به چه اشاره دارد؟

»اگر يك دوست خفته است، دوست ديگر بيدار است«.

3  در جاهای خالی، جمله های مناسب بنويسيد.

............................... -4

............................... -2

............................... -3

ص
شخ

وم 
ه س

ساد
ی 

اض
م

دن
سرو

در 
مص

 از 
فرد

 م

فعل از مصدر خواندن

1- او شعری سرود.
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با خود مي گفتم: از دوازدهم مهر ماه 1359 چه به ياد داري؟ هيچ! آنجا که تو به آن 
پاي مي   نهادي خّرمشهرنبود، خونين شهر نيز نبود... اين شهر، دروازه اي در زمين داشت 
و دروازه اي ديگر در آسمان و تو در جست وجوي دروازة آسماني شهر بودي که به کربال 

باز مي شد و جز مردان مرد را به آن راه نمي دادند. 
با خود مي      گفتم: جنگ، برپا شده بود تا»محمد جهان آرا« به آن قافله اي ملحق شود 

که به سوي عاشورا مي رفت. 
يك روز، شهر در دست دشمن افتاد و روزي ديگر آزاد شد. پندار ما اين است که ما 
مانده ايم و شهدا رفته اند؛ اّما حقيقت آن است که زمان، ما را با خود برده است و شهدا 

مانده اند. 
سال ها از آن روزها مي گذرد و آن جوان بسيجي، ديگر جوان نيست. جواني او نيز 

در شهر آسماني خّرمشهر مانده است. 
اّما آنان که ياد آن مقاومت عظيم را در دل محفوظ داشته اند، پير شده اند و پيرتر. 
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کودکان مي انگارند که فرصتي پايان ناپذير براي زيستن دارند؛ اّما چنين نيست و بر همين 
شيوه، ده ها هزار سال است که از عمر عالم گذشته است. فرصت زيستن چه در صلح و 
چه در جنگ، کوتاه است؛ به کوتاهي آنچه اکنون از گذشته هاي خويش به ياد مي آوريم. 
اين  اّما  را در خود گرفت. آن روزها گذشت؛  ناگاه جسم شهر  روز آتش جنگ،  يك 
آتش که چنگ بر جسم ما افكنده، هرگز با مرگ، خاموشي نمي گيرد. آن نوجوانان رشيد 
و دالوران شهيد چهارده- پانزده ساله اکنون به سرچشمة جاودانگي رسيده اند. آنان خوب 

دريافتند که براي جاودان ماندن چه بايد کرد. سخن عشق، پير و جوان نمي شناسد. 
آيا نوجوانان و چهارده- پانزده ساله هاي امروز مي دانند که در زير سقف مدرسه هاي 

خّرمشهر در آن روزهاي آتش و جنگ چه گذشته است؟ 
رودخانة خّرمشهر آن روزها هم بي وقفه گذشته است و امروز نيز از گذشتن، باز نايستاده 
است. يك روز ناگهان از آسمان آتش باريد و حيات معمول شهر متوّقف شد. کشتي ها به 
گل نشستند؛ اتومبيل ها گريختند و شهر خالي شد. رودخانه ماند و نظاره کرد که چگونه 
خانه هاي  سوخته،  نيم  نخل هاي  خاکستر  ميان  از  ققنوس وار  خدا،  مردان  حقيقي  حيات 
ويران، اتومبيل هاي آتش گرفته و کشتي هاي به ِگل نشسته سر برآورد. عجب از اين عقل 

باژگونه که ما را در جست وجوي شهدا به قبرستان مي کشاند! 
شور زندگي يكبار ديگر مردان را به خّرمشهر کشانده است. شايد آنان درنيابند؛ اّما شهر 

در پناه شهداست. خّرمشهر شقايقي خون رنگ است که داغ جنگ بر سينه دارد... 
مسجد جامع خّرمشهر، قلب شهر بود که مي تپيد و تا بود، مظهر ماندن و استقامت 
بود. مسجد جامع خّرمشهر، مادري بود که فرزندان خويش را زير بال و پر گرفته بود و در 
بي پناهي، پناه داده بود. آنگاه که خّرمشهر به اشغال متجاوزان درآمد و مدافعان ناگزير شدند 
که به آن سوي شّط خّرمشهر کوچ کنند، باز هم مسجد جامع، مظهر همة آن آرزويي بود 
که جز در باز پس گيري شهر برآورده نمي شد. مسجد جامع، همة خّرمشهر بود. قامت استوار 

ايمان ايران شهر بود. 
شب آخر، شهيد»جـهان آرا« يك حرکت امام حسيني انجام داد؛ زماني که مقرها را در 
خّرمشهر زدند و بّچه ها در خّرمشهر مقّري نداشتند و به آن طرف شهر رفتند، او همة بّچه ها 
را جمع کرد و گفت که اينجا کربالست و ما هم با يزيدي ها مي جنگيم. ما هم اصحاب 

امام حسينيم. 
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تا اين را گفت، براي همه، صحنة کربال تداعي شد. گفت: »من نمي توانم به شما 
فـرمان بدهم. هر کس مي تواند، بايستد و هر کس نمي تواند، برود؛ اّما ما مي ايستيم تا 
موقعي که يا ما دشمن را از بين ببريم يا دشمن ما را به شهادت برساند. منتهي هر کس 

مي   خواهد، از همين اآلن برود... «. 
بّچه ها همه بلند شدند و او را بغل کردند و بوسيدند و با او ماندند. 

جز  تا  کرد  چنين  جهان آرا  محمدعلي  سيد  شهيد  و  است  عّشاق  قرارگاه  کربال 
شايستگان، کسي در کربالي خّرمشهر استقرار نيابد. شايستگان آنانند که قلبشان را عشق 
جاودانند.  شايستگان  ندارد.  ماندن  براي  جايي  مرگ،  از  ترس  که  است  انباشته  آنجا  تا 
جنگ برپا شد تا مردترين مردان در حسرت قافلة کربالي عشق نمانند. در پس اين 
عشق،  امام  آن،  فراز  بر  و  داشت  وجود  قمري  هجري   61 سال  به  معارجي  ويراني ها 
حسين بن علي )ع(، آغوش برگشوده بود. رزم آوران از اين منظر آسماني به جنگ مي نگريستند 
که: »در هر وجب از اين خاك، شهيدي به معراج رفته است؛ با وضو وارد شويد«. اين جمله 
را يك جوان بسيجي، مردي از ساللة جوانمردان بر تابلوي دروازة خّرمشهر نگاشته بود و 

خود نيز در سال 1367 به شهادت رسيد. 
شهيد سيّدمرتضي آويني

1  چرا خّرمشهر نماد هشت سال مقاومت، معّرفي شده است؟ 
2  دريافت شما از جملة زير، چيست؟

»حيات حقيقي مردان خدا، ققنوس وار از ميان خاکستر نخل هاي نيم سوخته، سر برآورد«.


