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و �گرم و �گواراي  ر�ت دان رد �چ �غ غر�غ د و � �غده مي دار�غ �چ دان، �گرم و �ت �غ غر�غ ماردان، دل �به مهر �

مه هاي  �ش ي �به سر�چ دها�ي و�غ دها و �آ �يو�غ ا��غد. ا�ين دو را �چ د و مي �ب رور�غ د و مي �چ گ�ير�غ ان مي � مارد، �ب

د.  �غ د مي �غ �يو�غ �گري �چ كي را �به د�ي � ي �ي و�ش ا�غ ي و �غ و�ش د و �غ ي مي رسا�غ ا�ي �ك�ت �ي

ن  دارد. ا�غ ا�ي ي �غ ا�ي ان، هم�ت داي مهر�ب �غ�ش �غ غر�ي � مارد، �گرامي �گوهري اس�ت �كه رد كارگاه �آ

د،  دار�غ رغ �ب
�ي د و عرغ مار�غ ر�گ �ب�ش رغ

�غدي، �ب واه�غد ا�غ راه هما�غ �غ غما�يه را ا�گر �ب ِ �گرا� رغ �ي روس�ت �كه هر �چ

ك�غ�غد.  �غد مي � ا مارد ما�غ �به مام �ي

هن  غي اس�ت �كه م�ي ا� �ب ك�ي�ب هاي �غ ر� د؛ ا�غ همان دس�ت �ت ده ا�ي �غ�ي هن« را سش ك�ي�ب »مام م�ي ر� �ت

هن،  د، م�ي . ا�غ ا�ين د�ي �ين �كرده اس�ت �غد و هم �غ�ش ا مارد هما�غ ��تي �به مام �ي
�ي
گي و همرغ د� رور�غ را رد �چ

دان ا�ين  �غ غر�غ � هن، همهؤ  م م�ي �ش ك�غد. رد �چ ار مي � ه ر�غ�ت ، ماردا�غ �غدگا�غ�ش اسش �ب دان و  �يو�غ ا همهؤ هم �چ �ب

لحن ميهني، گونه اي از لحن خوانش متن است که در 
آن، خواننده مي کوشد با شور و حرارتي برانگیزاننده، غیرت ملّي 
و حس همدلي را بیدار سازد و با بهره گیري از عاطفه و حس 
و حال مناسب، شنونده را به احترام  و دوستي میهن، فراخواند.
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�چ ر�غگ و  د و ه�ي �ك�ان ا�غ ،  �ي اس�ت حب �غ ا�ك ا�ي ان رد �غ ودسش هؤ و�ب ان و ر�ي�ش اد و �بودسش ا�ك �كه �غ �ب و �غ �آ

دارد.  ري �غ �گري �بر�ت ن د�ي ر �آ
دهؤ ا�ين مارد، �ب غي �به د�ي ا� �ب ه و �گو�ي�ش و �غ اد و له�ب �غرش

د �كه  �ي ا�ب ل ردمي �ي د و �به ع�ت �غ�ي �ي م مي �ب �ش گي را �به �چ � گا�غ غي و �ي ه �گو� هؤ ا�ين �گو�غ غمو�غ د،  � �ي �ي غي رد�آ ا� ا�گر �به گ���ت

ده  ا�ك �غهاده سش هؤ همه رد �يك �غ د؛ اما ر�گ و ر�ي�ش ار�غ ه �ب��ي ام�ت و ر�غگ و ر�غ�ار، ا�گر�چ د  و �ت �به �ت

هن و گاهوارهؤ گل هاي  ان، مام م�ي د. گ���ت و�غ ور، ما�يه ور و س�يرا�ب مي سش �غ �ب�ش
اس�ت و ا�غ �يك �آ  

د.  دان ا�ين مارد�غ �غ غر�غ ارها و گل ها، � �گ�ين اس�ت و �غ ر�غ

ه ها، �به  گي له�ب � غي �گو�ي�ش ها و ر�غگار�غ ا�گو� ي و �گو�غ ا�ي غ�ي را� �غ گي �ب گي و �گ��ترد� � غره�غ غرا�غ�غاي � ا همهؤ � ا�يران ما �ب

د  رورا�غ ا�ه مي �چ وا و �غ هره، �غ ّه �به ر�غگ و �چ و�ب ي �ت غي را �ب كا� رغ
�ي ود، عرغ د �كه رد دل و دامان �غ غي مي ما�غ ا� گ���ت

ان مي دارد.  و�ي�ش رد كام�ش ان �غ �يرهؤ �ب و سش

د را  �غ غر�غ . ا�گر � �گري، دوسو�يه اس�ت كي �براي د�ي � غي �ي ا� غ�ش ان � دي و �ب �غ غر�غ د و داِد مارد- � ا�ين س�ت

دوه و  رام اس�ت و هرگاه مارد را ا�غ ا�آ و�ش و �غ ا�غ و�ي�ش و �غ ي �غ د، مارد �ب دي روي �غما�ي �غ ي و �گرغ و�ش ا�غ �غ

ان  رام��ت ا �آ �غد �ت ان مي �كوسش �ك�ي�ب و �به �ب ي سش د و �ب دار�غ رام و �ترار �غ دان �غ�يرغ �آ �غ غر�غ گ�يرد، � غرا� ي � �ب �آ   س�ي

د.  دار�غ ان را ا�غ مهر ر�غ مارد، دور �ب و�ي ا�ش �غ د و �غ�غ ور�غ �آ ا�غ رام�ش �ب ه را �به �آ ا�غ �غ

ا�ين  �به سوي  م  س�ت واهان، دس�ت  د �غ �ب و  م�غان  دسش هرگاه  �كه  م  ده ا�ي د�ي ارها  �ب  ، �غ ار�ي �ت طول  رد 

ان، هم صدا  دان، ا�غ همه سوي ا�يران �به هر ر�غگ و �غ�ش �غ غر�غ د،  همهؤ � انِ وطن ردا�غ �كرده ا�غ �ي سش مهر�آ

د! رد دوران  ه ا�غ ا�غ�ت ه �ت �يگا�غ �ت هم �بر �ب �ش �ت �به �چ �ش د و �چ �ت ها را �گره �كرده ا�غ د و م�ش ورده ا�غ ر�آ
اد �ب غر�ي �

د.  ر�كرده ا�غ ان همه �براي وطن، �تن را س�چ �ي را�غ
ّدس، ا�ي اع م�ت �ت سا�هؤ د�غ ه�ش
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 ، ر�ك �ت  ، �و�چ ري،  �ب �غ �آ ون  �چ ا�يران  سوي  هار  �چ ا�غ  �گران  د�ي و  �تي  رد سش �غ حي،  م��ي
م�لمان، 

د: ورده ا�غ ر�آ
اد �ب غر�ي د و � اده ا�غ ��ت غي و... ا�ي درا� �غ لك، ُ�ر، ما�غ گ�ي ارس، �كرد، � ، �غ عر�ب

هان �ب �دگار 
ک

� �رخ  و�هم  هانهمی  �خ �خ و  کار  �آ  �ش دٔه  اس�خ �خ سش

ان هد�ر�ت
�گ �خ د،  �ب َه�  رخ  د  اسش �ب ان �که  ار�ت �ی َود  �ب امی  �خ �ک  �ی �خ همه 

غردو�ي( �(

وادهؤ  ا�غ �غ ا  �ب اسالمي  ام  �غ �غ ره�بر  �گ�يرغ  و�ت ا�غ سش ار  ر�غ�ت را رد  همد�ي  و  غي  ا� مهر�ب �وه هاي  �ب ا�غ  كي  � �ي

�غد: غرما�ي حي مي � م��ي
هداي  گان �ش ��ت

ا وا�ب دار �ب ان رد د�ي م؛ ا�ي�ش �غ�ي �ي ي مي �ب ه�ب ��ي�ت   هاي مدغ هداي ا�ت �ش

غي  رد ا�يرا�
م، �كُ غي دار�ي ارس ا�يرا� م، �غ غي دار�ي ر�ك ا�يرا� م، �ت غي دار�ي » ما رد ا�يران، عر�ب ا�يرا�

�بودن،  غي  ا�يرا� م....  �ي ه��ت
غي  ا�يرا� م و... همه  غي دار�ي ا�يرا� غي  م، ارم� غي دار�ي ا�يرا� وري  سش �آ م،  دار�ي

م  ر�چ �ير �چ غي �كه رد �غ ن �ك�ا� دان، �آ هرو�غ غي �ش �� ... �ي مهوري اسالمي، مال همه اس�ت . �ب اصل اس�ت

ك�غ�غد... «*. غر�تي �غمي � ا هم � غها �ب � �غد، ا�ي مهوري اسالمي ه��ت �ب

* نقل از کتاب »مسيح در شب قدر« بخشی از روایت حضور مقام معّظم رهبری در منازل شهدای ارمنی و 
آشوری از سال 1363تا 1389، ص 357 و 358.  
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�كوهم�غد �براي وطن اس�ت و سّدي  ار سش �توا�غه اي �ب��ي �ش غي، �چ وام ا�يرا� ��تي و همد�ي ا�ت
�ي
ا�ين همرغ

د  �غ �گرغ وردگاه ها، ا�غ  �آ هن را رد  م�ي ورد و  د مي �آ د�ي �چ ان،  �ي را�غ
ا�ي �چوالد�ين  ��غداي ارادهؤ  �ب �به  اس�توار 

د.  ان مي رها�غ و�ي م�غان و اهر  من �غ دسش

د و  ده ا�غ ر�گ سش رغ
ا�ك�ش �ب �غان �كه رد �غ ؛ همهؤ ا�ي ان اس�ت �ي را�غ

ِن همهؤ ا�ي �به هر روي، ا�يران ا�غ �آ

ي �تراري  و�ب�ش �ب سش د و رد �آ ده ا�غ رم�ي ن �آ رام�ش �آ ا �آ د؛ �ب رورده ا�غ د و رد هوا�ي�ش �چ ده ا�غ �ي وسش �ب�ش �غ ا�غ �آ

غي  ��يو  � ، ص�غ   هاي م�ي ن ها�ي�ش �ش د و رد �ب �يكار  �كرده ا�غ ه، �چ ، دالورا�غ م�ش د؛ رد  صح�غه هاي ر�غ �كرده ا�غ

د. ه ا�غ �ت اسش �ت �به دهان �گدغ �گ�ش م�غان را ا�غ د و دسش ه ا�غ ��ت
�ب

�به هم�ين  د.  �غ�ش ��تي ما را م��غا مي �ب
�ي
ي، همرغ ي و هم �كو�ش و�ش ، هم �ب �تر�ك امرو�غ هم�ين �ّ� م�ش

د �كه: ور�غ داي وا�دي �برمي �آ د و �غ �ير مي عغُر�غ ان سش و�غ س�ب�ب اس�ت �كه مّ��ت ا�يران، �يك صدا �چ

�س�ت من    ِ س�ت �ش �خ ��ن  ،  ��ی �که  ی 
خ
د�� ِ  من   �س�ت ؟�خ � دس�ت �ی به س�،  رخ هان س�    � �ب

اس �خ سش د�ن  �خ �ی د،  �خ دال�خ �ک �ی ه��سهمه  د،  �ب �رخ  د  د�ر�خ �خ ی 
ک

� �ی �خ به  �

ود �ش ��ن  و�ی �که  ��ن  ��ی �س�ت  �خ  ودرد�ی �ش ��ن  �ی
�ش و  گان 

ل�خ �چ ام  �خ
ُ لک

اد م�ب من  ِن  �ت د،  اسش �ب �خ ��ن  ��ی و  اد�چ م�ب ن  �ت �ک  �ی ده  �خ رخ  ،� �ب و  وم  �ب ن  ��ی رد 

د ه�یم ن  �ت
�ش

�ک به  � ن  �ت س�،  به  س�     � د ه�یمهمه  من 
د�ش به  � ور،  �ش �ک به  �که  � ن  �آ �رخ 

غردو�ي( اه�غامهٔ �  )سش

اکبری ِشلدره
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1 چرا میهن را به مادر تشبیه مي      کنند؟

2 به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطة مادر و فرزند چیست؟

3 یک جامعة همدل چه ویژگي هایي دارد؟

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

به بیت ها و جمله هاي زیر، دّقت کنید:
نهـان  همي خواهم از کردگار جهان و  آشکـار  شناسنـدة 
یارتانکه باشد ز َهـر بد، نگهدارتان بود  نامي  نیک  همـه 

)فردوسي(

 خوشي و ناخوشي یکي را به دیگري پیوند مي زند. 
 ستد و داد مادر- فرزندي و جان فشاني یکي براي دیگري، دوسویه است. 

در بیت ها و عبارت هاي باال به ترتیب کلمه هاي »آشکار و نهان«، »نیک و بد«، »خوشي 
و ناخوشي« و »ستد و داد« به کار رفته است. شما با نوع رابطة بین این کلمه ها آشنا 
هستید. این کلمه ها با هم »متضاد« هستند. هرگاه دو یا چندکلمه از نظر معنایي در تضاد 
باشند به آنها کلمات »متضاد« مي گویند. تضاد یک عنصر معنایي است و نوع رابطة دو 
کلمه از این دید، رابطة معنوي خوانده مي شود. بهره گیري از این ویژگي، سبب گسترش 

دامنة معنا و جذابیت فضاي معنایي سخن مي شود. 
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1  شعري با محتواي همدلي و اتّحاد، انتخاب کنید و دربارة آن، گفت وگو کنید. 

2 نمونه هایي از همزیستي و همدلي اقوام ایراني را در کالس مطرح کنید. 

1  ده واژة مهّم امالیي متن درس را بیابید و بنویسید. 

2  در گروه هاي اسمي مشّخص شده، هسته، وابسته و نوع آنها را بنویسید. 

الف( فرزندان در پرتِو گرم و گوارای مادر، جان می گیرند. 

ب( در همین دوران دفاع مقّدس، ایرانیان همه برای وطن،  تن را سپر کرده اند. 

3  پیام عبارت زیر را بنویسید. 

و  می پروراند  را  عزیزکانی  خود،   دامان  و  دل  در  که  می ماند  گلستانی  به  ما   »ایران 
می دارد«. کامشان  در  خویش  شیرةجان 

4 جمله و بیت هاي زیر را از نظر رابطة تضاد معنایي واژه ها بررسي کنید و نتیجه را بنویسید.

حیف باشد که تو درخوابي و نرگس بیدار  تا کي آِخر چو بنفشه، َسِر غفلت در پیش
                                                                                              )سعدي(

َور تواضع مي کني با مردم درویش کنگر تکّبر مي کني، با خواجگان ِسفله کن
)شمس الّدین محّمد جویني(

              به آزار موري، نیرزد جهان به نزد ِمهان و به نزد ِکهان
)فردوسي(

  ... با آرامش آن آرمیده اند و در آشوبش بي قراري کرده اند.



68

مخزن االسرار ، نظامی 

�دگان رخ �آ ملٔه  �ب �رخ  ی 
ک

ود�
�دگان�ک هم�خ سه  دو  ا  �ب �ون  �بُ �ت 

ر�خ

�چس�  ن  �آ هاد  �خ ر�ه  رد  و  �چ ای  س��چ به  � مد  رد�آ و  �د 
ک

� همی  یه  و� �چ

دس�ت  ِ رخ مد  �آ رد  یه  و� �چ ن  �آ �رخ  ا�ی�ش  س�ت�چ
لک سش �ش 

�ت �ش �چُ ُمه�ٔه  و  دل  ِمه� 

�و همسال  سه  دو  ن  �آ  �ِ
�خ �خ د  �وسش حال  حاد�شٔه  �رخ   � �گ �ت �خ �ت

: �ت �خ ود �گ ن �ب ��ی ن �که ور� دوس�ت �ت �ت �آ ه�خ �خ د  ا�ی �ب �ب �ش  اه�ی حچ ن  �بُ » رد 

�شکار �آ رورخ  و  �چ ر�رخ  ود  �ش �خ ا  �مسار«.�ت سش درسش  �چ �رخ  و�یم  �ش �خ ا  �ت

ی
ک

ود�
�ک ن  ��ی د�ی�ش �ت ��خ �ت  �ب

یعا�ت
ک

� �ی ان  ��یسش �رخ  ود  �ب �و  من 
د�ش

هم�هان ن  ��ی رد  �که  ا  :»هما�خ �ت �خ هان�گ �خ د  ما�خ �خ حال  ن  ��ی صور�ت 

د ه�خ �خ من 
د�ش همه  ن  �ی رخ م��  �که  ون  د«�چ ه�خ �خ من   � �ب عه  و��ت ن  ��ی هم�ت 

�تُ

�د
ک

� �د�ر  �ب
�خ و  �ت 

ر�خ درسش  �چ ی  �درخ
ک

� کار  ن  �آ ارٔه  حچ درسش  �چ ا  �ت

�س�ت ی  ا�ی د��خ وه�  �ب �و  رد  �س�ته��که  ی  ا�ی و��خ
�ت �ی�ش  �خ �ی �چ همه   � �ب

ود �ب ان  حب م 
�خ �که  ا  د��خ مِن 

ودد�ش �ب اد�ن  �خ �که  ن دوس�ت  � �رخ �آ ه�ت �ب
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