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یکی از مهارت های اصلی زبان، »خواندن« است. 

خواندن چند گام دارد:
   شناخت نشانه ها و کلامت

   بازخوانی یا تلّفظ واژه
 مطابقت دادن شکل کلمه با تلّفظ آن

 خوانِش درست متن
 توّجه به حّس و حال متن و رعایت آن

 تشخیص معنا و درک پیام متن
بنابراین، خواندِن مؤثر، آن است که پس 
از طی این مراحل، ما را به درک و دریافت 

درستی از نوشته برساند.
و  ویژگی  خود،  درون مایۀ  تناسب  به  متن  هر 
جدا  دیگر،  متن های  از  را  آن  که  دارد  خصوصیتی 

می سازد. 
پیکارگرانه  و  پهلوانی  حالت  با  حماسی  متن 
خوانده می شود و متنی که ستایش و نیایش پروردگار 
را بازگو می کند، با حالت فروتنی و خاکساری خوانده 

می شود.
شعر »راِه نیک بختی« را که محتوای اندرزی 
با آهنگ و لحن نصیحت و حالت پندگویانه  دارد، 
به گونه ای که شنونده حس کند خود،  می خوانیم؛ 

اندرز است.  آن  مخاطب 
این شعر را بخوانید و به لحن و آهنگ خواندن، 

توّجه کنید. 
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و �یم1 �ج و  �ت سعاد�ت  �ته     ،  �ف �گ ن  م �ف �ی و  �ی
�گ ه  هر  �چ ر  �ی

�گ �ج اد  �ی �چس 

رف �ی سحر�ف �فود  عمر  جه  � ی �جا�ش  رفم ره�ی �چ �ج هان  سحر�گ �فوا�ج  و�ف 

�جا�ش مهر �جان  �فو�یسش   ،  مارد  �جا�ش�جا  ان  �ج جه  � دم�تسش  �ف مادٔه  �آ

را در  �چ ر 
گ

� �ف اد�ج  م  �ش �چ را�جا  سر  �چ  �ی �ی م�چ
او  �تهٔ   �ف �گ ا�ف 

د5 رس�ف ُ �ف و  �ت ا�ف  د  و�ف �ش دو  ن  ا�ی ون  د�چ داو�ف �ف و  �ت �ف  ود  �ش د  رس�ف �ف

ی �جا�ش رف  م�ی �ت و  �جااد�ج  ون  ی�چ �جا�ش رف  �ی عرف س   ، 
�ک همه  �یسش  �چ

اد اس�ت د  و�ی
�گ ه  هر   �چ ه  �ک و�ش 

ی �ک ادم �ی ی 
ک

� ا�ج �چ جه  � را  همه  ری  �ی
�گ

راس�ت رف  �ج جه  � ن  س�ف و 
م�گ هار  �ف رراهس�ت�ف �ف ن   ،  �آ رد  را  و  �ت د  �ف هر  �چ

�فوا�ج امهٔ   �ج جه  � روی  ه  �ک �ج  سش �جا�جهر  ن  ا�ی در  ا�ف ّمل  أ �ت �ی�ک  �ف ن 
ک

�

ود10 رف ا�ف ه  �چ و  �ت علم  جه  � رو�ف  �ودکان  ُرده ای  �ج ه  �چ �فود  ردٔه 
ک

� و�ف 

کار رده ای 
ک

� �ف ن  �آ رد  ه  �ک ی  ماررو�ف م�ش �فو�یسش  عمر  �ف  رو�ف  ن  �آ

ایرج میرزا

1 شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟ 

2 این جمله »جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت«، با کدام قسمت 
شعر تناسب دارد؟ 

3 برای ُپربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟ 

. ...............................................................................................................................  4
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نویسندگان همۀ  و  است. شاعران  اندرز  و  پند  و  موعظه  از  شعری که خواندیم، سرشار 
ملّت ها، سروده ها و نوشته هایی دارند که در آنها، راه بهتر زیستن و خوشبختی و سعادت را 
نشان می دهند. به این نوع سروده ها و نوشته ها ادبیات اندرزی یا تعلیمی می گویند. » بوستان« 
و »گلستان« سعدی، »  مثنوی معنوی« مولوی و »کلیله و دمنه« از بهترین نمونه های ادبیات 

تعلیمی ایران به شمار می آیند. 

1 پیامبر  می فرماید:

»قولوا الحّق َو لَو َعلَی اَنُْفِسُکم: حق را بگویید هر چند  به زیانتان باشد.«

دربارۀ ارتباط این سخن گهربار با متن درس، در گروه گفت وگو کنید.

2 شعر »شوق مهدی )عج(« را با لحن مناسب در گروه بخوانید و شیوۀ خواندن آن را با 
کنید.  مقایسه  این درس  متن  خوانش 

1 در متن درس، شکل نوشتاری کدام واژه ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟ آنها را بنویسید.

2 بیت های درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیۀ آنها خط بکشید.

3 در مصراع زیر ، متّمم و مفعول را مشخص کنید.

»  زین گفته، سعادت تو جویم«  

4 بیت زیر که سرودۀ نظامی است، با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟

غافل منشین نه وقت بازی است          وقت هنر است و سرفرازی است

در امالی واژه های »جزء« و »جز« باید دقت کنیم؛ »جزء« به معنای »بخشی 
از کّل چیزی« است و »جز« به معنای »مگر، غیر، اّل و …« 

ادبیات اندرزی یا تعلیمی 
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ری،  ان �قرن سوم ه�ج دادی، ا�ف عار�ف د �ج�ف ُ�ف�ی �ف �ج �ی د �که �ش ورده ا�ف �آ

هلول  �ج احوال  ا�ف  �ف  �ی �ش ق�فد.  ف� می ر� او  ی  �پ ا�ف  مر  �یدان  و  ر�ف�ق  �یرون  �ج هر  �ش ا�ف 

 : ه کار؟« �گ�ف�ق ا او �پ و را �ج �فد: »او مرد د�یوا�فه ای ا��ق و �ق �ق د. مر  �یدان �گ�ف ر��ی �پ

�ی�ش  �ف را �پ �ی ف�ق�فد و �ش ا� ی �ی «. او را رد ص�را�ی ا او کار ا��ق د �که مرا �ج ک�ف�ی » او را طل�ج �

داد  �ف �ج�ف �ی ی �ش و   �ی فرمود: »�ق وا�ج سالم او را داد. � هلول حج �ف سالم �کرد، �ج �ی د. �ش او �جرد�ف

اری، ط�ام  فرمود: »�ج هلول � ری«. �ج ک�فی؟« عر�ف �کرد: »�آ اد می � �که مردم را ارسش

ود  �ی�ش حف �پ م، ا�ف  �کرد »اّول »�جسم الّله« می �گو�ی فی؟« عر�ف  ود را می دا� وردن حف حف

واهی  می حف و  »�ق فرمود:  � و  ا��ق  �جر�ف هلول  �ج �جرمی دارم«.  ک  �کو�پ ورم.    می حف

ود  فی؟« و �جه راه حف ود را �فمی دا� وردن حف قی �که ه�فو�ف ط�ام حف ی، رد صور� ا�ش ل�ق �ج د �ف مرسش

 .» ، ا�ین مرد د�یوا�فه ا��ق �ف �ی ا �ش �فد: »�ی �ق �ف را �گ�ف �ی . �پ� مر  �یدان �ش ر�ف�ق

�جه  هلول  �ج ون  حپ  .» کار ا��ق او  ا  �ج : » مرا  �گ�ف�ق و  د  او روان سش ی  �پ �ف رد  �ی �ش

ود  �قن حف ا س�فن �گ�ف �ی د: »�آ ر��ی هلول �پ د. �ج د �جه او ر��ی �ف�ی . �ج س�ق �ف�ش ا�ف د، �ج را�فه ای ر��ی
و�ی

م.  ی حسا�ج �فمی �گو�ی ع و �ج ی مو�ق م و �ج در می �گو�ی ری، �جه �ق فی؟« عر�ف �کرد: »�آ را می دا�

وردن �که س�فن  ای ط�ام حف ه �ج : »�پ هلول �گ�ف�ق م و …«. �ج فهم مُس�قم�ان می �گو�ی در � �جه �ق

 . ا��ق و �جر�ف�ق فی!«؛ �پ� �جر�ف �قن هم �فمی دا� �گ�ف
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جامع التّمثیل، محّمد َحبله رودی 

واهی؟  ه می حف و ا�ف من �پ : »�ق هلول �گ�ف�ق د. �ج ا �جه او ر��ی ال او ر�ف�ق �ق �ج ا�ف �جه د�ف د �ج �ف�ی �ج

ود  حف دن  �ی وا�ج حف دا�ج  �آ اری،  �ج فی!  �فمی دا� را  ود  حف �قن  �گ�ف س�فن  و  وردن  حف ط�ام  دا�ج  �آ �که  و  �ق

ا�ف  �که  �جود  دن  �ی وا�ج حف دا�ج  �آ ه  �پ �ف �آ �پ�  می دا�فم«،  ری  »�آ �کرد:  عر�ف  فی؟«  می دا� را 

دن هم  �ی وا�ج دا�ج حف دم �که �آ فهم�ی �« : هلول �گ�ف�ق ان �کرد. �ج �ی ده �جود، �ج ر�ق رسول  ر��ی ح�ف

دا،  هر �ف و ا�ف �ج : »من �فمی دا�فم، �ق �گر�ف�ق و �گ�ف�ق د دام�ف�ش �ج �ف�ی د. �ج وا��ق �جر�ف�یرف فی«. حف �فمی دا�

ود مع�قر�ف  فی حف ادا� ک�فون �که �جه �ف ی می �کردی، ا� ا�ی و دعوِی دا�ف : »�ق هلول �گ�ف�ق «. �ج امو�ف �ی �ج مرا 

ن  وردن، �آ �قی همه �فرع ا��ق و اصل رد حف گ�ف و � فها �که �ق � دان �که ا�ی م. �ج امو�ف �ی و را �ج دی، �ق سش

دارد و  ده �ف ا�ی اوری �ف �ی ا �ج دا�ج �جه �ج ه �آ د و ا�گر حرام را صد ا�ف ا�ین �گو�ف ا�ی ا��ق �که  �الل �ج

د  اسش ّ�ق رد��ق �ج �ی د و �ف اسش ا�ک �ج د اّول، دل، �پ ا�ی �قن �ف�یرف �ج ود. رد س�فن �گ�ف کی دل سش � ار   �ی ��ج�ج �ق

دا�ج  د و رد �آ اسش ر �ج لکو�ق �ی ه�قر و �ف ی �ج امو�ش د و�گر�فه سلکو�ق و �ف اسش دا �ج ای �ف �قن �جرای رصف ن �گ�ف و �آ

�کر ح�ق  د و رد �ف اسش �ج ان �ف �فه و حسد مسلما�ف ک�ی �ف و � ُ�ف و �ج ، اصل ا�ین ا��ق �که رد دل �ق وا�ج حف

د و او را دعا �کرد.  هلول را �جو��ی د د��ق �ج �ف�ی وا�ج روی«. �ج ا �جه حف ی �ق ا�ش �ج
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�یس�ق ا�فسان را  گی �ف � لگو�ف هان و �پ هرٔه �ج ه �پ �یو��ق د علمی، �پ د�ی اوردهای �ج علم و دا�ف�ش و د��ق

اری  رف
ا ا�ج ک�فد �ق ال�ش می � ، �ق و�ی�ش دادادی حف ل و ا��ق�داد �ف کمک ع�ق ر �جه � د. �ج�ش د�گر�گون می سا�ف

د.  ا�ی �ی�فرف ن �ج سا�ی�ش �آ ر �آ
ک�فد و �ج کم � گی را � د� �ف �ج �ف ورد �که ر�ف د �آ د�ی �پ

گی  د� �ف ط �ف امعه و مح�ی امه رسان و ُاسُطرال�ج رد �ج دٔه �ف ر�ف �یک، �پ ار، �پ ا�پ ه، �پ لک ر�ق گاری حپ رو�ف

�ین  گی ماسش �یر� ک�فون ع�ر �پ د. ا� دار�ف �ف ی  ارها، کارا�ی رف
ه ا�ین ا�ج د. امرو�ف ه ا�ف �ق �ف�ق�ش دا�ش �قماعی  ا�ج

ر  �ج�ش گی  د� �ف �ف �پود  و  ار  �ق ر 
�ج اوری  ف�فّ � و  علمی  اوردهای  سّلط د��ق �ق گار  �جه طورکل، رو�ف و  ه  ا�ف را�ی و 

 . ا��ق

ان، �ج ه ای، د�ین، �ف رش
م�ین و�ی امعه ای رد سر�ف �قماعی ا��ق و هر �ج ودی ا�ج  ا�فسان، موحج

�ش های ار�ف و  اورها  �ج ادی،  �ق اع�ق ��فّ�ق های  و  گی  � فره�ف � ارهای  �ج ه�ف و  دا�ج  �آ  ، ال�ق  ا�ف

ارهای  �ج ادا�ق و ه�ف �ق ن اع�ق �ج�فد �جه �آ ا�ی دها �پ وردها و داد و ��ق امعه رد �جرحف فراد �ج اصّی دارد. ا� �ف
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�فد.  �قماعی هس�ق دا�ج ا�ج ال�قی و �آ ا�ف

ی  دا�ج ا�فون و �آ م و �ق ار و حر�ی �ج ود، ه�ف �قماع ا��ق و �جرای حف �ف�ش ا�ج �ج
ر�ین  ک �ق واده، �کو�پ ا�ف �ف

د و  و�ف ر  �ج�ی�ق می سش ال�قی، �ق ارهای ا�ف دا�ج و مع�ی ن �آ ا �آ �فا��ج �ج واده، م�ق ا�ف دارد. اهل هر �ف

واده  ا�ف د حصار �ف وا�ف فی �فمی �ق سا� د. هر�ک� �جه �آ اس می دار�ف �قماع را �پ �گر و ا�ج �کد�ی م و حُرم�ق �ی حر�ی

ود.  ن �ج�ش ا�ک و امن �آ ای �پ صف د و وارد �ف رف
فرو�جر�ی را �

ده  �ی حج ا و�فس�ف �ج ا�ج ادٔه �ف �ف فن، ا��ق ه �جه علم و � را��ق فی و �آ � �ی امعٔه ماسش ّدی �ج ��ی�ج های �ج کی ا�ف �آ � �ی

ا ما را ا�ف هو  �یّ�ق  د �ق ده ا�ف اری سش رف
ی هر  �یک، ا�ج . �گو  �ی مده ا��ق فراهم �آ قی ا��ق �که � ا� ا�ف امکا�ف

و  دا�ج  �آ دن  سش کم ر�فگ  � و  فی  ا�فسا� حرم�ق  لکوه   و  سش �کس�قن  سش د.  �ف سا�ف دور   ، و�ی�ش حف اص�ی 

 . دٔه عفر�ج ا��ق فی و علم �ف � �ی ، رهاورد �قمّدن ماسش ال�ق ا�ف

�ف�ش �گری ا�فسان،  فر�ی � اهر �آ دا�ق علمی، ا�ف م�ف و��ی �گر �ق ل�فن همراه و د�ی ، �ق �قر�ف�ق �ف ا�فه، ا�ی را�ی

ره ای  �ج �ف �یرون، �پ هان �ج ره ای ا��ق رو �جه �ج �ج �ف ، �پ �ف�قر�ف�ق . ا�ی د ا��ق داو�ف ع�ی�ف �ف �فدٔه �ف ن �ج ا�ی

روردگار  مال �پ لؤه �ج لگ�یرف ا�ف �ج ره ای سر��جرف و روح ا�ف طف ا�ف �جه هر سم�ق و سو، �که مم�کن ا��ق م�ف �ج

ن،  و�ش �آ احف ورد و �جوی �ف م �آ سش �ی�ش حپ رِگل و الی را �پ ان �ف�یرف و �پ ی طو�ف ا�ی صف ا �ف ان دهد �ی را �فسش

لگ�یرد.  فرا�ج ما را � هن سش ای �ف �فصف

د �که رد راه  د�ف �ی فی م�ف ما� �فد، �ف �ی د می �آ د�ی ری، �پ ه ا�ف رهاورد دا�ف�ش �ج�ش �پ �ف فن و همٔه �آ علم و �
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دن  کمال و ر��ی د و ا�فسان را رد مس�یر � و�ف ه سش دا �جه کار �گر�ف�ق ل�ق �ف ر�ف�ق �ف �ی�ش دم�ق �جه �پ �ف

ر  �ج�ش دن  ا�ف �کسش ا�جودی  �ف ی و  �پو  �پ �جه  �جرای  اری  رف
ا�ج ه  ک�ف�فد، و�گر�ف � کمک  � ال�ق م�ق�ا�ی،  �جه ا�ف

د.  و�ف �فد و ��ج�ج عف�فل�ق و اسار�ق ا�فسان می سش �ی مار می �آ �جه سش

ا�ف  عف اهو �آ ی ه�ی �فگ �فرم را �ج ارها، �ج رف
، ا�ف راه ا�ین ا�ج م�فان ا�ین مّل�ق ه �که دسش امرو�ف

ال�ق علمی  د �جه ا�ف د�ی اوری �ج ف�فّ � �قر�ف�ق و  فر   �ی�ف�فد، ا�گر کار�جران ا�ی�ف ا� �ی �ج ی  ا�ی وعف ا عف د �ق �کرده ا�ف

گی و  � فره�ف ال�قی، � ارهای ا�ف �ج ا�فون و د�ین و ه�ف م �ق د و حر�ی و�ف ه �ف�ش را��ق فی، �آ ل ا�فسا� ا�ی صف و �ف

د  واه�فد سش �گری حف م�ج و�یرا�ف ون �ج هم�پ
ارها  رف

ک�ف�فد، ا�ین ا�ج ل ی�ق �ف وا�فمردی را رعا� دا�ج حج �آ

ال�ق  �ج�فدی ما �جه ا�ف ا�ی �گر �پ ا�ف �ی �ج اوری،  ف�فّ ا � ا�فه ای �ی ال�ق را�ی ا�جرا�ین، ا�ف �ف �ج واده؛  ا�ف رد هر �ف

 . �گران ا��ق و�ق د�ی ی�ق ح�ق �قماعی و رعا� �ش های ا�ج �فردی و ار�ف

1 سه درس که بهلول به جنید آموخت، چه بود؟ 

2 در زندگی امروزی، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟ 

چه  خاموشی،  و  زمان سکوت  بهترین  و  گفتن  زمان سخن  بهترین  شما  به نظر   3
است؟  هنگامی 

. ...............................................................................................................................  4

اکبری ِشلدره
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به جمله های زیر، توّجه کنید.

  مرد توانگر، ثروتش را به نیازمندان بخشید. 

  محّمد، خانۀ جدیدش را ساخت. 

  پسرک، شیرینی را به خواهر کوچکش داد. 

اجزای جمله های باال در جدول زیر آمده است. 

فعلمتّممنشانة متّممنشانة مفعولمفعولنهاد

بخشید.نیازمندانبهراثروتشمرد توانگر

ساخت.ــــراخانۀ جدیدشمحّمد

داد.خواهر کوچکشبهراشیرینیپسرک

آموختیم که یکی از ارکان جمله، گروه اسمی است. گروه اسمی می تواند یک کلمه یا 
بیشتر باشد. در جمالت باال برخی از اسم ها که در جایگاه نهاد، مفعول و متّمم، به کار رفته اند، 
گسترش یافته اند. در جملۀ اّول اسم »مرد« با واژۀ »توانگر« همراه شده است. مهم ترین جزِء 
گروه اسمی، »هستۀ« آن است. هستۀ گروه، همان اسمی است که کلمه ها یا بخش های 

دیگر به آن افزوده می شوند. در نمونۀ زیر، هسته، به خوبی نشان داده شده است. 

گل     این   گل     این   گل   خوشبو      این   گل  خوشبوی زیبا  

1 دربارۀ به کارگیری درست تلفن همراه و رایانه، گفت وگو کنید.

2 دو متن درس »آداب نیکان« را با هم مقایسه و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید.

گروه اسمی 
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1 در متن درس، واژه هایی را بیابید که در آنها یکی از حروف » ع، غ، ض، ذ« 
به کار رفته باشد؛ سپس معنای هر یک را بنویسید.

2 در متن زیر، گروه های اسمی را بیابید و هستۀ هر یک را مشخص کنید.

انسان، موجودی اجتماعی است و جامعه، هنجارهای فرهنگی، سّنت های اعتقادی 
و ارزش های خاصی دارد. 

3 برای خواندن درست و مناسب متن »آداب نیکان« چه لحنی را باید برگزید؟

در برخی از کلمات، نشانۀ »مد« )~( به کار می رود؛ مانند »درآمد، آداب، اآلن، 
قرآن، خوش آواز«. این کلمات و مشابه آنها را باید شناخت و به کاربرد نشانۀ 
»~« در آنها توّجه داشت. به کار نبردن نشانۀ »مد« در این گونه واژه ها، ابهام و 

اشکال ایجاد می کند؛ مانند: 
مآل اندیش )عاقبت اندیش(  مال اندیش )ثروت دوست( 

در دسته ای دیگر از کلمه ها نیز از گذاشتن نشانۀ »مد« بر روی آنها باید 
مانند:  کرد؛  پرهیز 

فرایند )فرآیند( ــ پیشامد )پیش آمد(   
دلرام )دآلرام( ــ همایش )همآیش(   
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امداد  ده �بود. هر رو�ز �ب ار�ت رس�ی والهه ای �به و�ز و�ت�تی �ب

ا  �ب �ز �آ زها رد  � �ت �کردی و  ا�ز  �ب ه  ا�ز �ز �تی و رِد  �برداسش د  کل�ی اس�تی و  �بر�ز

د�یک  مدی و �به �زرز ا �بودی. �پس �برون �آ �ب �ز دی و ساع�تی رد �آ سش

اطر  ک�زد. ام�یر را �ز ه می � د �که او �پ ز�تی. ام�یر را �ز�بر داد�ز ام�یر ر�

�یر  ِس و�ز اگاه ا�ز �پ ی �ز ؟ رو�ز �یس�ت ه �پ ا�ز ن �ز ا رد �آ د �ت ن سش �به �آ

والهگان  �زان �که �ب ه �پ ا�ز ن �ز د رد �آ د. �گودالی د�ی ا�زه رد سش دان �ز �ب

زرو �کرده. ام�یر او را  دان �گودال � ای �ب د �پ �یر را د�ی د. و�ز اسش را �ب

ا ام�یر، ا�ین همه دو��ت �که  �یر �گ�ز�ت �ی ؟ و�ز �یس�ت �گ�ز�ت �که ا�ین �پ

زرامو�ش  و�یسش � دای �ز �ت . ما ا�ب ، همه ا�ز ام�یر اس�ت مرا هس�ت

اد  ود را �به �ی ه �ز �ت سش گی �گدز دل �ز م. هر رو�ز �ز م �که ما ا�ین �بود�ی �کرده ا�ی �ز

�ت  �گسش ا�ز ا�ز  �تری  �گسش ا�ز ام�یر  �ز�ی�ز�تم.  لط  �ز �به  ود  �ز ا  �ت ورم،  می �آ

�یر  و�ز ک�زون  ا� �ت �کن.  �ت  �گسش ا�ز رد  و  لگ�یر  �ب �گ�ز�ت  و  �کرد  �یرون  �ب

ک�زون ام�یری! �بودی، ا�

اسرارالتّوحید، محّمدبن منّور
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شیوۀ  به  درس،  این  شعر 
داستانی خوانده می شود. خواندن 
این گونه متن ها معمواًل با آهنگ 
نرم و کشش آوایی همراه است. 
باید  آن  خوانندۀ  لحن  بنابراین 
به گونه ای باشد که میل و رغبت 
آن  ادامۀ  شنیدن  به  را  شنونده 
با  همراه  شوقی  و  برانگیزاند 
انتظار در ذهن و روح پدید  آورد.

�ت 1 ردسش د��ت  �جا  ری  �ی �چ سش 
ار�ک �ت�ف �چ�ش جه  � رد  �ج ی  هم ار  �ف �ته ای  �چ�ش

�ت  ی داسش رم �ج ی  دم �ت گان  �گ ل�ف �تل�ف ی کاسش م ری 
ک

� �ش فهٔ  دا� دم  �ت هر 

د  ل�ف �ج ر�ف  �چ ن  ا�ی دٔه  �ف را�ف �ف دکای  رش �ف �ف دل اهی  دٔه  �ف �فوا�ف ای  و 

ن دام ا  �ت ر  �ف �ف �ج  �ی �ج ا�ف  �فم 
نلک م �جا  ردی 

ک
� �ف ه  �ک ی  رف عرف �ی ه  �چ



جامی

ادی5 �ش
�گ �ب ر�خم  به  � دول�ت  �ب�خهادیَدِ  سرم  به  � �ت  عرخّ ا�ب  �ت

ن �ت �خ �گ ا�ی�ت  �خ �ش �یس�ت  �خ ن  م نحّد  �ت ُس�خ عطا�ی�ت  ر 
ک

� �ش وهر 
�گ

رور م�خ ی  وا�خ �ب به  � ی  وا�خ و�ب دور�خ �خ  د  را�خ ی  هم دار  �خ �پ ر�خ�ش 
و�ش

�گ به  � ار�ی�ش  رخ
گ

ر�
ک

� �ش ن  �آ د  م مو�ش�آ �خ �ته  ،  �ش
�گ ِر�خ  �خ ر  �ی �پ کای  �ت  �خ �گ

گام ن �ان  �ی �خ ی  �خ �خ  ، �ت �پسش ر  �ب ار  دام؟ حخ �ک �ی�ت  رخ �ی عرخ ؟  �یس�ت حپ دول�ت�ت 

ا�خ�ته ای10 �خ �خ�ش �خواری  ا�خ  �ت  �با�خ�ته ایعرخّ ی  �ش
�ک ار  حخ د  عمر 

به  ؟ � ن  �ی �خ �ت  عرخّ ه  �پ ه  �ک ا  �ت �خ �گ ر  �ی خه�پ � ن  �ی �بال و  �ت د  ر  �ب ی ام  �خ ه  �ک

امم �ش ا  �ی ده  �ب �ت  ا�ش حپ الن  �خ اممکای  �ش �آ و  �خورم  ه  �ک ی  �ب �آ و  ان  �خ

�ت �خ�ا�خ �خوار  مرا  ه  �ک و�یم 
�گ ر 

ک
� �ت�ش �خ�ا�خ ار  �ت ر�خ

گ
� و  �ت ون  �پ ی  �خَ� به  �

ی ام
گ

اد� �ت ا�خ همه  ن  ا�ی �با  ی امداد 
گ

اد� �خ �آ و  ادی  �خ �آ عرخِّ 
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1 از نظر پیر خارکش، عّزت و آزادگی چیست؟

2 با توّجه به شعر، شخصیت پیر و جوان را با هم مقایسه کنید.

3 چگونه می توان به عّزت و آزادگی رسید؟

 ........................................................................................................... 4

                                                       
این  از قالب های شعر فارسی آشنا می شویم. به قافیه های شعر  با یکی  اکنون 
درس توّجه کنید. با اندکی دّقت متوّجه می شویم که قافیه های هر بیت با بیت دیگر 

متفاوت است؛ شکل قافیه در این نوع شعر بدین صورت است. 

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

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

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

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

به این قالب شعری، »مثنوی« یا » دو تایی« می گویند، چون در هر بیت، هر 
دو مصراع، هم قافیه هستند. مثنوی، معمواًل بلند و طوالنی است و بیشتر برای بیان 

داستان ها از آن بهره می گیرند.

 از مهم ترین مثنوی های فارسی، می توان »  شاهنامۀ فردوسی«  ، »  بوستان سعدی«، 
»  مثنوی مولوی« و »  لیلی و مجنون نظامی« را نام برد. 

        
مثنوی
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1 چه پیوندی میان محتوای درس آداب نیکان، با شعر این درس، می توان یافت؟ 
در این باره گفت وگو کنید. 

2 دربارۀ راه های حفظ »عّزت و آزادگی« کشور عزیزمان، ایران، گفت وگو کنید.

1 کلمه های تازۀ شعر را انتخاب کنید و معنی آنها را بنویسید.

2 تفاوت معنایی واژۀ مشّخص شده را در گذشته و امروز بنویسید. 

»  خار بر پشت، زنی زین سان گام          دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟«

3 در سه بیت پایانی شعر، »قافیه«ها را مشخص کنید. 

4 با توّجه به درس، دلیل آزادگی پیرمرد را بنویسید.

»خورش،  یا  خرفت«  »خرف،  نظیر  می روند؛  به کار  شکل  دو  به  کلمات  برخی 
کلمات  این گونه  گویندۀ  تلفظ  نحوۀ  به  است  لزم  امال،  نوشتن  هنگام  خورشت«. 

باشیم.  داشته  کافی  توجه 



باران بند آمده بود اّما هنوز از ساقۀ علف ها آب می چکید و دشت پر از گودال های آب شده 
بود. عکِس آسمان بر سطح لرزان گودال های آب، تماشایی بود. انگار صدها آیینۀ شکسته را 
کنار هم چیده بودند. ابرهایی که هر لحظه به شکلی درمی آمدند، در مقابل آن آیینه ها خودشان 
را برای سال نو آماده می کردند. خورشید از پشت کوه ها سرک می کشید و سالح ها و کاله های 
آهنی را برق می انداخت. دهانۀ توپ ها و خمپاره اندازها را با کیسه های نایلونی پوشانده بودند 
بّراق  مسی  پوکه های  و  مهّمات  خالی  جعبه های  خاکریز،  پشت  در  نرود.  داخلشان  به  آب  تا 
همه جا پراکنده بودند. چندتا از سنگرها را آب گرفته بود و عّده ای با لباس های خیس و ِگل آلود 
مشغول خالی کردن آنها بودند. صدای خنده شان با صدای ِشلپ ِشلپ آب آمیخته بود. از سنگر 

بغل دستی صدایی می گفت: » آب را گل نکنیم!«
دیگری جواب می داد: » تو ماهی ات را بگیر…!«

خنده ها از ته دل بود. انگار نه انگار که در جبهۀ جنگ بودند. بیشتر چادرها را روی سنگرها 
زده بودند و سفره های هفت سیِن عید پهن بود؛ سفره هایی که در آنها، جای سماق و سمنو را 

سرنیزه و سیمینوف )نوعی مسلسل( و حّتی سنگ پر کرده بود.
گاهی ِگردباد کوچکی لنگ لنگان از راه می رسید و چادرهای باران خورده را مشت و مال 
رادیوهای  و  می کردند  نگاه  ساعتشان  به  تند تند  بعضی  و  می خواندند  قرآن  عّده ای  می داد. 
بلند شد و زمزمۀ  جیبی را به گوششان چسبانده بودند. ناگهان، صدای شلیک چند تیرهوایی 

به همین سادگی…! بود.  آمده  عید  پیچید.  در سنگرها  ّب الُقلوب« 
ِ
»یا   ُمَقل

صدای  و  می کشیدند  آغوش  در  را  همدیگر  عّده ای  می کردی،  نگاه  که  طرف  هر  به 
بوسه هایشان بلند بود. وقتی عیِد همه مبارک شد، نوبت به سفره ها رسید. » سین«های سفرۀ 
خود  غالف  به  سرنیزه ها  شدند.  خورده  به سرعت  سیب ها  زد.  غیبشان  یکی یکی  هفت سین، 
برگشتند. سیمینوف به سنگر تیربار رفت و طولی نکشید که… عید شروع نشده، تمام شد. کم کم 

ابرها هم پراکنده و خورشید، آشکار شد.
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فرماندهان گروهان ها و گردان ها جمع شدند تا با هم به دیدن آقا مهدی، فرمانده 
تا  افتاده بود و پوتین ها  او تبریک بگویند. همه جا آب راه  به  را  نو  لشکر بروند و سال 
نصفه در ِگل چسبنده فرو می رفتند. روی سنگِر فرمانده لشکر چادر بزرگی زده بودند. 
جلوی سنگر که رسیدند، چند جوان بسیجی عید را به آنها تبریک گفتند. آنها با عجله 
دور  تا   دور چادر را نخ می کشیدند. فرماندهان به همدیگر نگاه کردند و چند نفر از تعّجب 
شانه هایشان را باال انداختند. یکی از آنها که قّدی کوتاه و ریشی بلند داشت، رو کرد به 

یکی از جوان های بسیجی و با لهجۀ ترکی پرسید: »  اینها چیست؟«
بسیجی با لبخند جواب داد: » آقا مهدی خودش گفته است!«.

مرد قدکوتاه همین طور که ِگل پوتین ها را روی زمین می مالید، زیر لب گفت: »آخر 
برای چی؟«

و بعد بدون اینکه منتظر جواب کسی شود، »یا اهلل« بلندی گفت و از دِر کوتاه سنگر 
داخل شد. پشت سر او، بقّیه هم یکی یکی سرها را خم و بند پوتین ها را ُشل کردند. از 
سفرۀ هفت »سین« و هفت »شین« )انواع شیرینی( خبری نبود. در عوض، سفره ای پر   از 

نامه در وسط سنگر پهن شده بود.
آقا مهدی و دو نفر بسیجی دیگر که تند تند نامه ها را باز می کردند، بلند شدند و 
مهمانان را در آغوش گرفتند و عید را تبریک گفتند. آقا مهدی وقتی تعّجب آنها را دید، 
بّچه های دانش آموز  با لبخندی که همیشه بر لب داشت، گفت: »   اینها عیدی ماست، 

فرستاده اند!«.
همه یک صدا پرسیدند: »   از کجا؟«

آقا مهدی دو دستش را در میان نامه ها برد و درحالی که آنها را بو می کرد، جواب 
داد: »   از همه جاِی همه جا! همه جای ایران سرای من است«.

بعد یکی از نّقاشی ها را که با سنجاق به دیوار چادر زده بود، نشان داد و گفت: 
»   ببینید چه بالیی سر دشمن آورده است!«.

هواپیمایی شبیه یک هندوانۀ بزرگ با دو بال کوتاه درحالی که هنوز 
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چرخ هایش را جمع نکرده بود، تعدادی بمب را مثل یک شانۀ تخم مرغ 
روی تانک های دشمن خالی کرده بود. معلوم نبود هر تانک چند لوله دارد! 
مداد  و  بودند  ریخته  تانک ها  البه الی  شطرنج،  مهره های  مثل  دشمن  سربازان 
رنگی سرخ، حسابی خونشان را ریخته بود. سمت راست نّقاشی، پسرکی بسیجی پرچم 
سبز   رنگی در یک دست و اسلحه ای در دست دیگر داشت. بلندی پرچم از هواپیما باالتر 

زده بود و اطراف میلۀ آن پر از گل و سبزه بود.
یکی از فرماندهان با خنده گفت: »جنگ یعنی این!«

آقا مهدی گفت: »داریم خوب هایش را جدا می کنیم تا نمایشگاهی از آثار دانش آموزان 
درست کنیم. برای همین رویشان را با نایلون جلد می کنیم تا باران خرابشان نکند. به 

برادرهای تبلیغات گفته ام، نّقاشی ها را دور تا دور چادرها آویزان کنند«.
کنار  و  گوشه  و  فرماندهی  چادر  دور  تا  دور  بّچه ها  نّقاشی های  بعد،  ساعت  چند 
آقا مهدی اطراف چادرها قدم می زد و  تا غروب،  سنگرها، آویخته شده بودند. آن روز 
گاهی چندین دقیقه در مقابل آن نامه های رنگارنگ می ایستاد و به آنها خیره می شد. او 
نامه های بّچه های مدارس را می بوسید و می گفت: »آنها هم در جبهه هستند؛ چون با 
این نامه ها به ما روحیه می دهند. این نّقاشی ها و نوشته ها نشان می دهند که بّچه ها هم 
به فکر ما هستند و برای پیروزی ما دعا می کنند. بّچه ها دلشان پاک است. دعای آنها 

ماست«. پشتیبان 

1 در دوران دفاع مقّدس، دانش آموزان چگونه نقش خود را در جنگ ایفا می کردند؟

2 به نظر شما یک فرماندۀ موّفق، چه ویژگی هایی دارد؟

سرگذشت شهید مهدی باکری، حبیب یوسف زاده 


