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عری  . ا�گر �ش �ت عار و مطال�ب دا�ش �ظ ا�ش ی رد ح�ظ �ب �ی ی ع�ب ا�ی وا�ظ ظی �ت ظراها� اسم    � ا    ا�بوال�ت م�یر�ظ

ده  اع�ش �ش �ظ می �کرد. هم�ین �ب ن را �به طور کامل ح�ظ د، �آ د�ظ وا�ظ ار �برای او می �ظ ظها �یک �ب � را �ت

وه ا�ش را  �یرا�ظ �بود، �ظ �ظاس رد �ش اعری سر�ش ود �ش ان �که �ظ امحّمد�ظ ر�گ�ش م�یر�ظ رظ
در�ب �بود �که �پ

کی ا�ظ  � �ی �به  ر�گ�ش  رظ
در�ب �پ �به همراه  ام  م م�ت ا�ئ �ت �که  ار  �ب �برد. �یک  �ب عرا  ا�� �ش �به م�ب ود  �به همراه �ظ

ظی �کرد و �به  ن مرد معّر� ر�گ�ش او را �به �آ رظ
در�ب د. �پ ی را د�ی ار�ب ه �بود، مردی �ظ ا�� ر�ظ�ت ا�ین م�ب

ظهمد«.  و�ب می � ارسی را �ظ وان. وی �ظ �ظ عری �ب ان �ش : »�برای ا�ی�ش اسم لگ�ظ�ت ا ا�بوال�ت م�یر�ظ

ا�ظ  لی  »عظرظ  : لگ�ظ�ت �ظص  �ش
ن  �آ ل؟«  عظرظ ا  �ی وا�ظم  �ظ �ب ده  ص�ی »�ت د:  ر��ی �پ ظی  ظراها� � ام  م م�ت ا�ئ �ت

وان«. �ظ م �ب �عدی �برا�ی

دن �کرد:  وا�ظ روع �به �ظ ما�ظ�ش را �بس�ت و سش �ش ه ای م�ک�ش �کرد، �پ اسم ل��ظ ا   ا�بوال�ت م�یر�ظ

هان �ظّرم ا�ظ او��ت  �ظم �که �ب هان �ظّرم ا�ظ �آ »�به �ب

او��ت  ا�ظ  عالَم  همه  �که  عالَم  همه  �بر  م  �ت عا�ش

اهد �ا�تی  ا��ت �که �ش هر  ورم �ظ �ظ �به �الو�ت �ب

 » م ردد �که ردمان هم ا�ظ او��ت �ک�ش �به اراد�ت �ب
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.»! و�ت العاده ا��ت : »�ظ اّصی لگ�ظ�ت هئ �ظ ا له�ب د و �ب �ی ما�ظ�ش رد �ظسش �ش ادی �پ ن مرد ا�ظ �ش �آ

اسم؟« ا  ا�بوال�ت ظی م�یر�ظ وا� عر�ظ ا �ش و�ت العاده ا��ت   �ی عر �عدی �ظ : »�ش ام لگ�ظ�ت م م�ت ا�ئ ر�گ �ت رظ
در�ب �پ

ما …«. وهئ �ش ظی �ظ وا� عر�ظ عر �عدی و هم �ش : »هردو، هم �ش ی لگ�ظ�ت ار�ب ن �ظ �آ

�ظ�یرظ  ظی  � �تر�آ علوم  و  کم�ت  �� �س�ظه،  �ظ ی،  اصظ ر�ی اسم رد  ا    ا�بوال�ت م�یر�ظ �که  ی  �برد  �پ �ظص  �ش
ن   �آ و�ت�تی 

ظی �برای او  ا� �ظدهئ رد�ظ�ش �ی د. من �آ �ی دا�ظ وان را �ب و�ب در ا�ین �ظ : »�ت �یری دارد، لگ�ظ�ت �ظ ی �ظ ا��تعداد �ب

امی  کی ا�ظ مردان �ظ � �ی ود �بعدها  ار �ظ کمک هو�ش و ا��تعداد سر�ش ام �به � م م�ت ا�ئ ری �ت �ی�ظم«. �آ می �ب

د. ا��ت �ش ورداری و ��ی �ک�ش

 . �کس�ت ا�ظ را می �ش �ب اهوی کال�ظ ها �لکو�ت  ه�ی

اد را ا�ظ  ار می داد؛ صدای ا��ت �ظ ی را �آ �ت د. صدای کال�ظ ها �گو�ش محّمد�ت ار�ی رامی می �ب �بر�ظ �به �آ

د. �ظ�ی ظ�تی می �ش ه �به �� س�ت
�ت ردهای �ب سش �پ

ا  �ت ه  ا�ظ �ظ رظ �پ �ش �آ اصلهئ  �ظ و  �ت  ا�ش می �گدظ سر  �بر  ا  دظ عظ ظی  � ��ی ی  �ت محّمد�ت �که  �بود  ادی  �ی �ظ های  رو�ظ

هئ  ها�ظ س�ت و �به �ب �ت رد می �ظ�ش سش ا�ت می �برد؛ �پ ا را �به ا�ت دظ ه را �یک �ظ�ظ� طی  می �کرد. عظ ا�ظ م�ک�ت�ب �ظ

 ، �ت دا�ش �تن �ظ و�ش ی �برای �ظ دظ لم و کاعظ ون �ت رد. �پ اد �گو�ش می ��پ ه های ا��ت ر�ظ ها، �به لگ�ظ�ت �بردن �ظ

�کرار می �کرد.  �ت و رد دل �ت و�ش هن می �ظ دظ �ظ ده ها را �بر کاعظ �ظ�ی �ش
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کی �به ردس �گو�ش دادن،  دل دن و د�ظ �ی ��تن و ا�ظ سرما �ر�ظ �ت رد �ظ�ش سش �اصل ماه ها �پ

ده �بود.  ه�ظ�ش �بمع �ش ّلک �ظ د�ک رد �ت د�ک ا�ظ ه ای �بود �که ا�ظ �کس�ت ا�ش دا�ظ�ش د��ت و �پ

ور  �ظ �یر  �ظ  ، ��برظ �بر�گ های  �بود.  �کرده  دا  �ی �پ ی  سر��برظ و  �راو�ت  اره  دو�ب  ، ا�ظ �ب

ظی،  ظراها� � ام  م�ت م  ا�ئ �ت �بود و  ر�ت محّمد  وّلد ��ظ �ت �ب  د. �ش د�ظ �ی د می رد�ظسش �ی ور�ش �ظ �گرم 

را  ر�ب�ت  سش ظی  � ��ی در،  �پ ای  �به �ب ی  �ت محّمد�ت �بود.  �کرده  دعو�ت  را  ادی  �ی �ظ مهمان های 

ک�ظد.  ر�ظ ها را �بمع ل ا �ظ اد �ت س�ت ه ای ا�ی ر�ب�ت ها را �که داد، �گو�ش �برای مهمان ها �برد. سش

اد  �که ا��ت د  ر��ی ّه ها را می   �پ �پ ع ردس �ب اد و�ظ �ت ا�ظ ا��ت �بود. دا�ش �ظ ه او  ام م�تو�بّ م م�ت ا�ئ �ت

ک�ظد.  می ل عار�ظ  �ت اد  ا��ت �که  می دا�ظس�ت  ی  �ت محّمد�ت �ظد«.  ه��ت ا��تعداد  ا  �ب ه ها  ّ �پ »�ب  : لگ�ظ�ت

د.  �ال �ش و�ش �ظ ی  �ت محّمد�ت ک�ظ�یم«.  � �ب ظی  �ا� ام�ت �یس�ت  �ظ د  �ب : »�ظ�ب  لگ�ظ�ت ام  م�ت م  ا�ئ �ت �که  و�ت�تی 

�ظم محّمد،  �ی �ب
لگو �ب : »�ب سر�ش �کرد و لگ�ظ�ت ام رو �به �پ م م�ت ا�ئ �ت

�ظ الکل �که �بود؟« کا�ش

د.  م �به ع�ی �ظ�یره �ش �ش هئ �پ محّمد �لکو�ت �کرد و ا�ظ �گو�ش

م؟«  لگو�ی : »من �ب ع�ی لگ�ظ�ت

لگو!  و �ب لگو، �ت ــ �ب

�ظا.  ن ��ی
، ا�ب ــ معلوم ا��ت



د.  ر��ی ا �ظگاه ا�ظ او �پ ال را �ب اده ا�ش و همان سوئ د روی �برارد �ظ ر�ظ�ی ام �پ م م�ت ا�ئ ار �ت ّ��ظ �ب ائ �ظگاه �ت

�به  و  �کرد  �لکو�ت  و   »… الکل  �ظ  کا�ش  ، اعر ا��ت �ش �که  ا  �ظ ن ��ی
ا�ب »�ظ�یر،   : لگ�ظ�ت ا��ا�ت 

د و  �ی د. ل�ب �گرظ لگو�ی د �ب ر��ی ال را می دا�ظس�ت اّما می �ت ن سوئ وا�ب �آ ی �ب �ت ًا محّمد�ت ا�ت �ظ د. ا�ت �ی سر�ش �کو�ب

ظی  � ک�ظم«. ا�ین �بود �که ��ی ا�ب�ت ل رظ را �ش �پ �ش ّه �آ �پ ا�ت�ت �یک �ب ار ل�ی �گدظ �کر �کرد: »�ب ود �ظ ا �ظ اد، ولی �ب س�ت ر ا�ی �ظ �ت م�ظ

م؟« لگو�ی ه هس�ت من �ب ا�ظ : »ا�ب لو ر�ظ�ت و لگ�ظ�ت ک�ظار �ظهاد و �ب را ل

 . �ت ام �ظگاه�ش �کرد. همهئ سرها �به �ر�ظ او �بر�گسش م م�ت ا�ئ �ت

لگو! ظی �ب لگو، ا�گر می دا� ــ �ب

ی«. ای را�ظ �کر�یّ ن �ظ
: »محّمد�ب اال �گر�ظ�ت و لگ�ظ�ت ی سر�ش را �ب �ت محّمد�ت

ان!«. ی محّمد�تر�ب ال�ی سر �کر�ب ن �بر �پ ظر�ی � : »�آ د. لگ�ظ�ت ا�ظ ما�ظ ّ�ب �ب ع�ب ام ا�ظ �ت م م�ت ا�ئ م های �ت �ش �پ

؟ �یس�ت عر ا�ظ �ک : »ا�ین �ش ّه ها �کرد و لگ�ظ�ت �پ ام رو�به �ب م م�ت ا�ئ �ت

د د و ماه م�ب�� �ش �ی سش در�ظ اره ای �ب د«��ت �ی� و مو�ظ� �ش دهئ  ما را ا�ظ دل رم�ی

م ها �به  �ش د. همهئ �پ ر��ی ی  �پ �ت د، ا�ظ محّمد�ت ل� داد�ظ وا�ب عظ ّه ها �ب �پ ون هر�کدام ا�ظ �ب ار هم �پ ن �ب و ا�ی

ده �بود.  دهان او �ظ�یره �ش

 .» ی ا��ت �یرا�ظ �ظ �ش ه �ا�ظ وا�ب �ی�ت ا�ظ �ظ ن �ب : »ا�ی ی لگ�ظ�ت �ت محّمد �ت

د.  ادی �کرد�ظ د و هلهله و �ش د�ظ ار د��ت �ظ ی ا�ظ�ت�ی د، �ب مده �بود�ظ د �آ وا�ب �به و�ب ّ�ت �که ا�ظ ا�ین �ب مع�ی �ب

�یر  ک�ب می �بر�د و ل�ت�ب ام�یرل ام صدراع�ظ ظراوان �به م�ت کار � �ت سش ال�ش و �پ ا �ت وا�ظس�ت �ب ام �ت �ب ی سرا�ظ �ت محّمد�ت

د.              ا�ش رظ �ش ا�یران �ب
�ی ور عرظ ظی �برای �ک�ش ظراوا� دما�ت � ائَ �ظ د و م�ظ�ش ا�ب �ی �ب

  امیرکبیر، فرهادحسن زاده
71



72

داستان هایی از زندگی امیرکبیر، محمود حکیمی 

�خ  ار�ی �ت امدار  �خ مردان  ا�خ  �یر  ک�ب ام�یر� ان  ی �خ �ت ا�ت م�یر�خ

اؤه  . رد هَرخ . وی �دود سال 1222  هـ .�ت ا�یران اس�ت

 . ان هاس�ت �ب ار �بر سر �خ ان های �بس�ی کاو�ت ام�یر داس�ت د. رد مورد هو�ش و �خ خراهان م�توّلد سش �

�یوع  له سش �ب ماری �آ �ی هران �ب هر �ت د �که رد �ش �یر اّطالع داد�خ ک�ب رد ماه ص�خر سال ١٢٦٧ �تمری �به ام�یر�

ی  له �کو�ب �ب �آ امٔه  ر�خ
�ب د�یک،  �خرخ اهای  هر و روس�ت �تمام �ش ورًا دس�تور داد �که رد  . ام�یر �خ دا �کرده اس�ت �ی �پ

�ک�خد.  دا �خ �ی ماری �گس�تر�ش �پ �ی ا �ب ود �ت را �ش ا�ب

ا�ت  خی و �خرا�خ ادا� هل و �خ د �که مردم ا�خ روی �ب ی �به ام�یر �خ�بر داد�خ له �کو�ب �ب ا�خ �آ �خ �خد رو�خ �پس ا�خ �آ �پ

خ�ت  د. ام�یر س� ده ا�خ �ی له �کو�ب �ب �خر �آ ط س�یصد و سی �خ هران �خ�ت هر �ت د و رد �تمام �ش و�خ �خه �ش �خد وا�کس�ی �یس�ت ر �خ �ا�خ

د.  ورد�خ د او �آ له مرده �بود، �به �خرخ �ب ا رد همان رو�خ مردی را �که ط�خلسش رد ا�شر �آ صخ د. ا�خ �ت �گران سش �خ

خراوان  دوه � ا ا�خ م«. مرد �ب اد�ی خرس�ت له �کو�ب � �ب ان �آ �ت ّه ها�ی �پ ا�ت �ب �ب : »ما �که �برای �خ در�ش �گ�خ�ت ام�یر �به �پ

ود!«. ده می �ش ن �خ ّه �ب �پ م، �ب �ی �کو�ب له �ب �ب د ا�گر �آ ه �بود�خ �خا�ب ام�یر، �گ�خ�ت : »�ب �گ�خ�ت

ّه ا�ش  �پ د �که او �خ�یرخ �ب ورد�خ الی را �آ �تّ ه �بعد �ب �ی�ت �خد د�ت خی!«. �پ ادا� هل و �خ د: »وای ا�خ �ب �ی اد �کسش خر�ی ام�یر �

روع �به �گر�یه �کرد.  ک�خد و سش حّمل � �ت
�توا�خس�ت  �گر �خ ار ام�یر د�ی ن �ب مرده �بود. ا�ی

هل مردم،  : »مسٔ�ول �ب ان �گ�خ�ت خ�ی طا�ب �به اطرا� ا صدای رسا �خ �یر �ب ک�ب را ام�یر� �بعد ا�خ ا�ین ما�ب

�یسش  ع �پ م، ا�ین وصخ ک�خ�ی اد � �ب ه ا�ی ا�خ �خ ا�ب ک�ت م و � �ی خی مدرسه �بسا�خ ا� ا�ب ه و �خ�ی ا و �کو�پ م. ا�گر ما رد هر روس�ت �ی هس�ت
ما 

�خد«. ی من هس�ت �ی�ت دان ح�ت �خ خر�خ ّه های ا�یران، � �پ د. �تمام �ب �ی �خمی �آ
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1 سؤاالت قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ 

2 ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟ 

3 خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ 

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

به جمله های زیر، توّجه کنید. 

   دانشجوی کوشا، مقالۀ خوبی نوشت. 
   باغبان مهربان، گل های صورتی را کاشت. 

گروه های اسمی جمله های باال را در جدول زیر، می بینیم. 

گروه اسمی گروه اسمی جمله

مقالۀ خوبدانشجوی کوشا1

گل های صورتیباغبان مهربان2

در هر چهار گروه اسمی، کلمه ای که بعد از اسم آمده است، »صفت بیانی« است که دربارۀ 
 چگونگی و ویژگی های اسم، توضیحاتی را بیان می کند. صفت بیانی معمواًل پس از اسم 

می آید و »وابستۀ پسین« اسم به شمار می آید. 

در نمونه های باال واژه های کوشا، خوب، مهربان و صورتی، صفت بیانی هستند. 
                  

یا منطقۀ  خود تحقیق  از شخصیت های معروف استان، شهر، روستا  1 دربارۀ یکی 
کنید و نتیجۀ آن را در کالس گزارش دهید. 

2 متن »آشپززادۀ وزیر« یا »نوجوان باهوش« را در کالس نمایش دهید.

وابسته های اسم)1(  صفت بیانی
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1 واژه های مهّم امالیی را از متن درس بیابید و بنویسید.

2 در هر یک از جمله های زیر، صفت های بیانی را بیابید.

  زنان اندیشمند، در سربلندی ایران عزیز، نقش مؤثر داشته اند.
  من آینده ای درخشان برای این نوجوان می بینم.

  برگ های سبز، زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.

3 کلمات زیر را با صفت های بیانی مناسب، گسترش دهید. 

نمونه: حرم  حرم مطّهر

کاشف: ................................... مطالب: ................................... 

دریا:    ................................... لهجه:   ................................... 

همزه )ء( یکی از حرف های الفبای زبان فارسی است. این حرف، مانند سایر 
بنویسیم  بهتر است  بنابراین  نمی شود؛  فارسی، حرکت گذاری  حرف ها در خّط 

م«؛ »مؤّدب« و نه »مَؤّدب«. 
ِ
»قائم« و نه »قائ

ـ  « ، کسره  ـِ در امالی کلماتی مانند »جزِء اول« و »شیِء نورانی«، نشانۀ »ـ
نیست؛ به این نشانه، »نقش نمای اضافه« می گویند. 

در نوشتن کلمات عربی همزه دار نیز باید توّجه و دّقت کافی داشت؛ مانند 
»شأن، رؤیا، مؤسّس، لؤلؤ، رئوس، توطئه، ان شاءاهلل.«
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�کس�ت  ا�ظ�ش �به �ش ا�ظ ل و سر�ب اه ا�ماع�ی هئ  �ش اوم�ت دل�یرا�ظ ا همهئ م�ت الدران �ب �ظگ �پ �ب

ده �بود.  �ظمی �ش کی ا�ظ سرداران، �ظ � ل �بود. �ی اه ا�ماع�ی اد همراه �ش هرظ کمال الّد�ین �ب د. � ام�ی �ب ا�ظ

د.  د�ظ کی ر�ا�ظ � د�ی ن �ظرظ اری رد �آ ا�بوری او را �به عظ �ی�ش اه محمود �ظ ا �ش اد همراه �ب هرظ کمال الّد�ین �ب �

د و ا�ظ روی  �ی رظ کا�ظ ��ت�ظ می لعظ �ب ا�ظ �ش �ره های �آ ظم�ظا�ک �بود. �ت ار�یک و � ار، �ت عظ

ار  عظ گی  � ��ظ لک�ظ  �به  ن  �آ �ظو�ک  ا�ظ  و  مد  می �آ �ین  ا�ی �پ �بود،  ان  رظ
و�ی �آ ا�ظ ��ت�ظ  �که  کی  ه� �آ وده ای  �ت

می �کرد.  ن  رو�ش را  ا  �ظ �ظ و  د  �ی ا�ب می �ت ار  عظ ل  دا�ظ �به  د  �ی ور�ش �ظ ور  �ظ ا�ظ  ه ای  لک ار�ی �ب د.  �ک�ی می �پ

د  �ی �کسش ار، �تصو�یر مر�ظی را  �ت و روی د�یوار عظ �بردا�ش ه ای  م سو�ظ�ت �ظ�ی و�ب  ه �پ لکّ �ت ن  کمال الّد�ی �

د.  �کرد�ظ گاه  �ظ را  مر   �ظ  �ظمی،  �ظ سردار  و  محمود  اه  �ش �بود.  ه  �گر�ظ�ت او�ب  ار  عظ ��ت�ظ  �به  رو  �که 

 : �ت و�ش و�ش �ظ ّ� �ظ ا �ظ �یر �تصو�یر �ب کمال الّد�ین �ظ �

م�ت ر��ت می �ظ ا  ��ب ه  �ب ا  ص�ب ُهدُهد  ای 

م ا�کداِن �ظ و،  رد �ظ و  �ت ��ی�ظ ا��ت  طا�یری �پ

م�ت ر��ت می �ظ ا  �ب �ک ه  �ب ا  �ب �ک ا�ظ  ه  �ک �گر  �ظ �ب

م�ت ر��ت می �ظ ا  و�ظ ان  �ی �ش �آ ه  �ب ا  �ظ  �ین �ب
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مه �کرد.  مرظ �ظ را �ظ عر �ا�ظ �یر ل�ب �ش د و �ظ رام �ش د. �آ ظ�ظدی �ظ �
سردار ل�ب

�به سردار  اد  هرظ �ب ن  کمال الّد�ی � �بود.  �کرده  را  ود  �ظ کار  ی،  اسش �تّ �ظ و  عر  �ش

ود.  م وی �گ�ش �ظ ه را ا�ظ روی �ظ ار�پ د و �پ د�یک �ش �ظرظ

ظرامو�ش  � ! من ردد را  �ت م�یرظ لم �حر�آ �ت �بر  ن  ظر�ی � : »�آ لگ�ظ�ت سردار 

 ». م های ما��ت �ظ �ی�ب �ظ و ط�ب ی �ت اسش �تّ �کردم. �ظ
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�بول، گاه رد  ا�ظ . گاه رد م�ر �بود، گاه رد ا��ت �ت دا�ش رام و �ترار �ظ ّد �بمال �آ ��ی

داد�گری  �ی ا ا��تعمار و �ب ه �ب ار�ظ گاهی و م�ب ا مردم را �به �آ ان و گاه رد ه�ظد. همه �ب ا�ظس�ت ا�ظعظ

رد  را  ا�ظگ��یسی  ان  �ب �ظ د،  ر��ی �که  گل�ی�  ا�ظ �به  ور  رسش �پ ظی  رو�ا� ا�ین  می �کرد.  دعو�ت 

ها �به لگ�ظ�ت و�گو  �ظ م�ظدان �آ �ش د�ی ا ا�ظ ک�ظد و �ب ظی ل ظ�ظرا� ان �� �ب ا �به ا�ین �ظ مو�ظ�ت �ت اه �آ تی �کو�ت مّد�

ظی می �کرد.  ظ�ظرا� ی �� �ت و رد م�ر �به عر�ب و�ش ظرا�ظ�وی می �ظ ظرا�ظ�ه �به � �ظد. رد � �ی �ظ�ش �ب

امه ای �به  ، �ظ ا�ظ�ت ور�ش رد�ی ور و�ت�تی �ظ�یر�ظگ ا��تعمار را رد �ک�ش رسش ظی �پ ا�ین ا�یرا�

ک�ظد.  یم ل حر� ا�کو را �ت �ظ�ب ا �ت �ت �ت و�ش ی، �ظ �یرا�ظ ای �ش ان، م�یر�ظ �یع�ی د �ش ��ی �ت ع �ت مر حب

را  �ظی  ار�ی �ت ظ�توای  � ام،  �ب ر�گوار، سرا�ظ رظ
�ب و  اع  �ب �ش ع  مر حب ا�ین  ر�گ  رظ

�ب ای  م�یر�ظ

صارد �کرد: 

کم م�ار�به  ا�کو، رد �ل �ظ�ب ون و �ت و�ت م، ال�یوم… ا��تعمال �ت »�ب�م الّله ا�ّر�من ا�ّر��ی

 .» ه ا��ت مان صلوا�ت اهللِ َو َ�الُمُه َعَ��ی ا امام �ظ �ب

ود را �کرده �بود:  ، کار �ظ ر�گ رظ
ای �ب ادی و م�یر�ظ �ب ّد �بمال الّد�ین ا�د�آ امهئ ��ی دو �ظ

ا�ظگل�ی�  هئ  وط�ئ �ت و  اد  ا�ظ�ت ا  �گ�ظ �ظ �ت �به  اه  �ش د؛  �ش حر �یم  �ت ا�کو  �ظ�ب �ت د؛  �ش ه  �کس�ت ان ها    �ش ��ی �ت

ورد. �کس�ت �ظ �ش
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1  سّیدجمال الّدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟ 

2  چه رابطه ای بین شعر حافظ و نّقاشی کمال الّدین بهزاد بود؟ 

3  چرا روحانّیت و چهره های علمی ـ فرهنگی تأثیر بیشتری در جامعه دارند؟ 

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

به این واژه ها توجه کنید:

»صبا و سبا«، »آرام، رام«  

در این کلمات، حروف مشترکی دیده می شوند که از یک جنس هستند، به این گونه واژه ها 
که شعر و نثر را زیباتر و خوش آهنگ تر می کنند، »جناس« می گویند. 

به نمونه های زیر توجه کنید و جناس ها را بیابید.

ای نام تو بهترین سرآغاز                            بی نام تو نامه کی کنم باز؟
هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود  شرف مرد به جود است و کرامت به سجود 

1 دربارۀ تأثیر دو نامۀ میرزای شیرازی و سّیدجمال، گفت وگو کنید.

2 از دیوان حافظ، متن شعر » ای هدهد صبا به سبا می فرستمت…« را بیابید ؛ در گروه 
بخوانید و قافیه های آن را مشخص کنید.

جناس
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1 در متن درس، دو واژه بیابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند »شنبه« متفاوت باشد.

2 در هر یک از جمله های زیر، گروه اسمی و وابسته های آن را مشّخص کنید.

   شعر زیبا، هم در گزینش لفظ و هم در بیان معنا توجه مخاطب را برمی انگیزد. 
   میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی را نوشت.

3 در نمونه های زیر، جناس ها را بیابید.

الهی، چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم؟ )عاّلمه حسن زاده آملی(

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند      همدم گل نمی شود،  یاد سمن نمی کند )حافظ(

نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. )گلستان سعدی(

برخی کلمه ها، به گونه ای تلّفظ و شنیده می شوند که با شکل نوشتاری آنها مطابقت 
کامل ندارد؛ مانند »پنبه، منبر، سنبل و…«

به هنگام نوشتن امالی فارسی، به این گونه از واژه ها، الزم است، توجه کنیم:

گفتارنوشتار
پنبه
منبر

سنبل

پمبه
ممبر

سمبل
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روردگار  �پ ار�ک  م�ب ام  �ظ �که  د  د�ی ی  دظ کاعظ راه،  رد  ی  رو�ظ ان  عار�ظ ا�ظ  کی  �  �ی

�ظد.  �ت �ش د و می    �گدظ ن می �ظهاد�ظ ر �آ
ا �ب ده �بود و مردم �پ ه �ش �ت و�ش ن �ظ ر �آ

)�ب�م اهلل( �ب

کا�ظ د�یوار  در �ش د و ا�ظ دظ را معّ�ر �گردا�ظ ن  کاعظ دظ را �بر�گر�ظ�ت و �آ اد و کاعظ س�ت ا�ی

د. ا�ش ران رد امان �ب ای ره�گدظ ��ی�ب �پ ا ا�ظ �آ �ظهاد �ت

»ای  د:  می �گو�ی او  �به  ی  دا�ی �ظ �که  د  د�ی وا�ب  �ظ �به  ی  �ب �ش  . �ت �ش �گدظ مّد�ت    ها 

�ظهادی.  �تی و �رم�ت  ر�گ دا�ش رظ
�ب مرا  �کردی و  و�ش �بو  �ظ ام من  �ظ  ! دو��ت

م  واه�ی ر�گ و �گرامی �ظ رظ
�ب و را  �ت �ظر�ت  ا و �آ �ی م، رد د�ظ و معّ�ر �گردا�ظ�ی �ت ام  �ظ �ظ�یرظ  ما 

.» �ت دا�ش

رسالۀ ُقشیرّیه 



ان و  �ب ظی �که د�ین و �ظ � م�ی . سر�ظ لکوهم�ظد ا��ت رظ و �ش
�ی ر�گ و عرظ رظ

ظی �ب � م�ی ا�یران، سر�ظ

. �کرهئ ما��ت �ی اره ای ا�ظ �پ ک�ظون �پ ه و ال ا�ظ�ت رور�ش �ی ن �پ و رد �آ ان من و �ت �م و �ب ظره�ظگ و �ب �

�ت و  مان، عرظّ ده، اّما هر�گرظ ا�ی ظی د�ی ظراوا� دهای � �ظ م ها و �گرظ ، ��ت �ظ ار�ی ه رد طول �ت ا�گر�پ

. داده ا��ت ود را ا�ظ د��ت �ظ ارادهئ ا��توار �ظ

م  �ش �پ �به  اری را  �بس�ی ن  �یر�ی ل�ظ و �ش �ت ه های  ّدس، ل��ظ اع م�ت �که رد دوران د�ظ ظی  ه� م�ی

هدای  ود ا��اس �کرده ا��ت و �ش �کر �ظ �ی ون دالوران را �بر �پ ده و �گرمی �ظ د�ی

من،  د�ش ی ر�می های  �ب و  ی ها  ا�ظ �گس�ت ا�ظ  و  داده  ای  �ب ود  �ظ را رد دل  اری  �بس�ی

. ورده ا��ت ون دل ها �ظ �ظ

ان  رلک�ظ
ان  �ب ی و �ب �ب �بس�ی

ان  وا�ظ ان و �ب وا�ظ و�ب م �ظ �ی ل ع�ظ �ی، �ظ�ی حم�ی �ت
�ظگ  رد دوران �ب

دار  ا�ی �یر و �پ دظ ا�پ و�ظ   �ظ �ظ ظی ا��توار و �ّدی �ظ ا� �ظ�ی ی را �به �ب دا�ی ه�ظهئ �ظ ن �پ اهی، ا�ی ی و ��پ سش ار�ت

ل �کرد. د�ی �ب ی او، �ت کا�ی ان امر �ی هئ صّدام و �ام�ی ا�ظ �ی وم و�سش رد �برا�بر ه�ب

افتخار  و  بیان حّس غرور، عظمت  برای  شعرهای میهنی، 
ملّی سروده می شوند. به هنگام خواندن این گونه متن ها باید با 
حفظ استواری کالم و تأکید بر واژگان کلیدی متن، همچون »وطن…« لحن مناسب و آهنگ 

حماسی را به کار گرفت.

81
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�بر سر مردم  ک  م�ب و مو�ش �ب �آ �ت�ش  م�ین،  �ز و  سمان  �آ ا�ز  من،  �که دسش ام  ّ ا�ی ن  �آ رد 

د  �ی لر�ز ود �ز ا�ز�ت و �بر�ز �ب زرا�ز هر�گرز ر�زگ �ز ، ا�یران سرا� ز�ت � زرو می ر�ی م�ین � گ�زاه ا�ین سر�ز ی � �ب

�به  ا�داری را  داری و �پ ا�ی کی،   �پ ا� �پ د و ردس  ا ما�ز ا�بر�ب �پ لکرد؛  �ز ود را رها  و�ش �ز �ز�ب و�ب و �ب

. مو�ز�ت هان �آ دٔه �ب �ز اده و دل �ز �ز ا�زسان های �آ

اع ا�ین مّل�ت رد  �ب ان �ش ا�ز ان مٔومن و سر�ب وا�ز ّدس، �ب اع م�ت ری، رد دوران د�ز �آ

د و �پ�  د�ز زر�ی � لگ�یرز �آ �گ�ز�ت ا�ز ان، حماسه های �ش روردگار مهر�ب من، �به لط�ز        �پ �ش دسش ا�ز ر �ت
�برا�ب

ا علم د، �ب �ی ل�زد و دالوران ر�ش ان سر�ب ا�ز ال�ش هم�ین سر�ب لی، همّ�ت و �ت حم�ی �ت
�زگ   ان �ب ا�ی  ا�ز �پ

زی  لکر ا�یرا� لگر �ز ا�ز �ی زی و �ب سما� م�ین �آ �بروی ا�ین سر�ز �ز �آ ا �ا�ز ، �ت ز�ت � عّهد رد�آ م�ی �زصّص و �ت �ت
و دا�ز�ش و

د. ا�ش �ب

هن ا�المی،  �ین م�ی �ی ا�ک �آ ده و �پ �ز ان سر�ز وا�ز مان و �ب اا�ی ادا�ب و �ب ان �ش وا�ز و�ب امرو�ز �ز

مای  �زد و ��ی زردا�ی �زار �زسل های امرو�ز و � ز�ت �ت و ا� د �که ما�یٔه عرزّ دار�ز ا�ی لل ا��توار و �پ �زد �ت هما�ز

ر�گ رد همٔه  رز
�ب د  داو�ز �به لط�ز �ز �زد و  را�ی وری می �آ و�آ �ز ّ�ت و  اّل�ت�ی �کوه �ز �یور و �ش �ز �به  وطن را 

واه�زد  ی �بر�ز ادم�ز�ش �ز ی و �آ زرا�ز ا سرود سر� م ا�یران ا�المی را �ب ر�پ دان ها �پ عرصه ها و م�ی

. �ت زرا�ش ا�

٭٭٭
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وا ماأ مرا  دل  ای  ن،   وط نای 
ک

مس� مرا  ن  �ت ای  ن،  وط ای 

م �ش �چ همه  ما  و  �نور  و  �ت ای  ن،  وط ...ای  ن  �ت همه  ما  و  ان  �ب و  �ت ای  ن،  وط ای 

وی �ن �ش ر 
گ

� ه  �ک م�ت  و�ی
�گ �ته ای 

�ک ن�ن �ت به  � ده  �ن �ن و  ان  �ب به  � ی  ما�ن اد،  �ش

دل به  � مهر  �ت  ه�ن و  �چ را  ی  دم ن:�آ م اهر�ی ا�ن  مار  �ش م 
�ک َود  ُ �ب �ن

ن د�ی و  ی  دگا�ن �ن �ن و  اموس  �ن نمهر  وط و  مال  و  دان  ا�ن �ن و  �ت  عرنّ

دل به  � �ت  دا�ش �ن ن  وط ح�بّ  ه  �ک ن  �آ نو  م �باور  به  � ر  �نو�ب �ت ان  �ن مرده 

ادیب الممالک فراهانی

1 در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

2 دربارۀ ارتباط حدیث »حبُّ  الوطِن ِمَن االیمان« با محتوای درس، توضیح دهید.

3 به نظر شما برای عّزت و سربلندی ایران اسالمی در عرصه های جهانی چه باید کرد؟ 

. ...............................................................................................................................   4
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به جمله های زیر، توّجه کنید.

1. آن قهرمان، پیروز شد.   

2. من این میز را ساختم.  

در هر دو گروه اسمی مشخص شده، کلمۀ )آن، این( پیش از اسم، »صفت اشاره« است که 
دربارۀ دوری و نزدیکی آن اسم توضیح می دهد. چون صفت اشاره قبل از اسم می آید، »وابستۀ 

پیشین« اسم، خوانده می شود. اکنون جمله های زیر را بخوانید:

3. چهار دانش آموز به همان کالس آمدند.  

4. اّولین گروه در همین مسابقه پیروز شدند.  

اسمی،  توّجه کنید. در هر دو گروه  اسمی مشخص شده در جمله های 3 و 4  به گروه های 
کلمه ای که قبل از اسم آمده است، صفت شمارشی است و دربارۀ شمار اسم توضیح می دهد. 
شمارشی  …( صفت  و  سومین  دومین،  )اّولین،  ترتیبی  و   )… و  سه  دو،  )یک،  اصلی  اعداد 
هستند. صفت های شمارشی که پیش از اسم می آید ، وابستۀ پیشین اسم نامیده می شود. اکنون 

گروه های اسمی جمله های 1 تا 4 را به هسته و وابسته، تقسیم می کنیم.

گروه اسمی

وابستۀ پیشین
هسته

صفت شمارشیصفت اشاره

قهرمانــآن

میزــاین

دانش آموزچهارــ

کالســهمان

گروهاّولینــ

مسابقهــهمین

وابسته های اسم )2( 
صفت اشاره، صفت شمارشی 
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الفبای خّط فارسی در مقایسه با الفبای خط های مشهور دنیا، پر نقطه ترین است؛ 
بنابراین، در نوشتن امال الزم است حرف های یک نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای 
را بشناسیم و نقطۀ هر حرف را در جای خاّص آن قرار دهیم.  مثال: نزد ـ ترد، بنی ـ نبی

1 نمونه هایی از زیبایی ها و جاذبه های شهر و استان خود را بیان کنید.

2 دربارۀ راه های حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان، ایران، گفت وگو کنید.

1 چهار کلمۀ  مهّم امالیی از متن درس بیابید و برای هر کدام، یک متضاد و یک مترادف 
بنویسید.

2 جمله های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید؛ سپس هسته و نوع وابستۀ گروه های اسمی 
را مشخص کنید.

  دشمن بی رحم، بمب بر مردم بی گناه، فرو می ریخت.

  این ملّت شجاع،  در هشت سال، حماسه های شگفت انگیز آفریدند.

فعلمتّمممفعولنهاد

3 در متن درس، یک تشبیه بیابید و رکن های اّول و دوم آن را مشخص کنید.
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ی معلوم ا�ب ظ�ت � مِن �آ اده رد �پ س�ت ای ا�ی

وطن من!

لوم ر�ین مطظ ا�ت وا�ظ ای �ت

و را دو��ت دارم! �ت

ا دل ِلِ رد�ی ما�ی ا�ب �ش �ت �ظ ای �آ

د ده ا�ظ �ی دان �بر�گرظ ه�ی ی�ت را �ش ان ها� ا�ب ام �ظ�ی �که �ظ

ظرو�تن �ظ�یروم�ظد! ای �

��ظد
و، ��برظ و سر�ب ک�ظار �ت م رد ل اده ا�ی س�ت ا�ی

ن رد�ظ�ت �گردوی لکه�ظ�الی و �آ و �ت

�گرا�ظم، �بر را �ظ و�ظ �ت ه من �ظ لک �ظ �ی�ش ا�ظ �آ و �ب

اده ای س�ت و ا�ی �ت

و سران �ت و �پ

د �یر�ظ مسش ا�ی�ش و�ش �ی مردان �ظ
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و ماردان ص�بوری داری

�ت م�ظد. ر�ئ ، �ب ا�ی�ت ظی �به عظ درا� و �پ

و را دو��ت دارم �ت

�ت را ه �که ع�ش ن �گو�ظ �آ

ا را رد�ی

ا�ب را ... ظ�ت � �آ

ی ها! و�ب ا�یر گل ها، �ظ رظ مع الحب ای محب

هار ا��توار! ای �ب

و�ظ�ت ...، ا�ظوس مّوا�ب عاط�ظه و �ظ�ش ای ا�ت�ی

لکوهم�ظد! ای �ش �ب ک�ی � ای �ش

؟ ... ر ا��ت �ت �ت و عاسش م�ین ا�ظ �ت ای �ظ �ب �ک

م�یرم ا �ب و �بر�ظمی �گردم �ت من ا�ظ �ت

گی ا��ت دل �ظ و �ظ ک�ظار �ت و مر�گ رد ل

و را دو��ت می دارم ... �ت
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زی ! ا�زوس می ما� در �به ا�ت�ی �ت �پ

و اطر �ت و و �به �ز �برای �ت

زرو�تن! ه�واِن � ای �پ

زی ا�ش را وسع�ت داد ا� در مهر�ب �ت دا �پ �ز

رد دورهای لکو�یِر ط�ب�

ا�ت �ز ن ا�تّ �آ

؟ اد�ت هس�ت �ی

�پ �ک� ه ه�ی �زه من �بودم و �ز

اد... دا �بود و �گرد�ب �ز

! ک مٔوّد�ب ه ای �پو�پ وطن من، �آ

ع! �ین �تن م�توا�ز ای رو  �ی

�ین �تن! ع رو �ی ای م�توا�ز

ای وطن من!

سلمان هراتی، از آسمان سبز


