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های غربی تهران فراخ، پیشاپیش سپاه خود، دروازهسوار بر اسبی سینهتراش و رعنا، باال با بروبازویی خوشنوجوانی میان

های افتآغامحمّدخان و با دری، به سفارش شاهگذاشت. فتحعلیشور بسیار به مقصد تبریز، پشت سر می را با هیجان و

                   ود.بیز کردهتبر یرزا را با اعطای نشان والیتعهدی، راهی دارالسّلطنۀاس مشخصی خویش، فرزند دوم خود، عبّ

 .های همسایۀ شمالی ایران، یعنی روسیه بوددرازیع در برابر دستتبریز، این شهر کهن، مرکز فرماندهی خطّ مقدّم دفا

مقامی، خالفت / بر: سینه / رعنا: خوش قد و قامت / فراخ: پهن / *اعطا: واگذاری، بخشش، عطا کردن / والیتعهدی: قائم قلمرو زبانی:

 یا ولیعهد در آن اقامت داشت/شاه و آغا و خان و میرزا: شاخص.*دارالسّلطنه:پایتخت؛در دورۀ صفوی و قاجار، عنوان بعضی از شهرها که شاهزاده 

/ اندام/رعنا: مجاز از خوش قد و قامتتراش: کنایه از خوشبر و بازو: مجاز از اندام / بر و بازو داشتن: کنایه از قدرت داشتن /خوش قلمرو ادبی:

 نایه از تجاوز.درازی: کد / راهی کردن: کنایه از فرستادن / دستکررک میگذاشت: کنایه از تسینه فراخ: کنایه از نیرومند و قوی / پشت سر می

ام اوّل، پدر )قائم مق مقاممیرزا عیسی قائمشاه بر تخت نشست. شاهزادۀ نوجوان، شدن آغا محمّدخان، فتحعلیبا کشته

زد. یو خواست او دست به کاری نماذن دانست و بید، بلکه مرشد و پدر معنوی خود میتنها وزیر خردمنرا نه ابوالقاسم(

گیرای عبّاس  وهای درشت، سیاه ولیعهد به وزیر نبود؛ او در چشم خواه نیز به او کمتر از شوقشوق وزیر اندیشمند و نیک

 خواند.را می پروریتدبیر مُلک و رعیت های روشنِرش، افقدید و در امتداد نگاه متفکّو کشش می یک جهان، معنیمیرزا، 

کننده / *اذن: اجازه، رُخصت / خواست: اراده، میل / گیرا: جذّاب، فریبنده /          فرزانه: دانشمند، دانا / مُرشد: راهنما، هدایت رو زبانی:قلم

 انداز، دورنما / رعیّت: عامۀ مردم.امتداد: ادامه، درازا /افق: کرانه، چشم

 شن: تشبیه.های روپروری مانند افقرعیّت –های روشن کرد / تدبیر مُلک مانند افقی نمیزد: کنایه از هیچ کاردست به کاری نمی قلمرو ادبی:

های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشور نشسته است. بزرگان طوایف و قرن بیشتر است که اختالفات و جنگیک 

تاز و کشتار  تاخت وکشور را میدان  فرماندهان سپاه برای کسب تاج شاهی و رسیدن به حکومت والیات به جان هم افتاده،

عدّد صنعتی های متپیشرفت برداشته است. آنها کارگاههای بزرگی برای اند، امّا در این فاصله، اروپا قدمو تباهی کرده

عظیمی  ، نیروی دریاییترهای بزرگ برپا کردند. از همه مهموپ و تفنگ راه انداختند. دانشگاههای تخانهساختند. کار

وی پیشرفت ها و قبایل مختلف که بورترین نقاط جهان فرستادند. ملّتها و جهانگردهایشان را به دکشتی ترتیب دادند و

تفنگ آنها برآیند.       شکر مجهّز به توپ ومقابله با لنتوانستند از عهدۀ اروپا به مشامشان نرسیده بود، با تیر و کمان و شمشیر 

 های اروپایی درآمد.صرّف قدرتبه این ترتیب، دیارشان به ت

د ها، اخالقِ علم و فن هم رشهای بزرگی در راه علم و صنعت برداشته، امّا ای کاش، پا به پای این پیشرفتاروپا قدم

 ضررتر از توپ و تفنگ است.هایش، دست کم برای تاریخ انسان، کمکرد؛ وگرنه تیر و کمان با همۀ زیانمی

شود؛ معادل شهرستان امروزی/ طایفه، اقوام / *والیات: جمع  والیت؛ مجموعه شهرهایی که تحت نظر والی اداره می طوایف: جمع   قلمرو زبانی:

 تباهی: نابودی / مشام: بینی، حسّ بویایی / دیار: سرزمین، کشور / تصرّف: به دست آوردن، مالک شدن.

هلوی کشور: اضافۀ استعاری / تاج: مجاز از قدرت و پادشاهی /                                  های داخلی مانند کارد: تشبیه / پاختالفات و جنگ قلمرو ادبی:

                     کردن / به جان هم افتادن: کنایه از با هم جنگیدن / تاخت و تاز: کنایه از حمله / اروپا: مجاز از مردم اروپا / قدم برداشتن: کنایه از اقدام

گ: مراعات نظیر/ توپ و تفن –تیر و کمان و شمشیر  –آمیزی و اضافۀ استعاری / بو و مشام ایه از ایجاد کردن / بوی پیشرفت: حسبرپا کردن: کن

 ها: مجاز از کشورهای قدرتمند.از عهدۀ کاری برآمدن: کنایه از توانایی انجام کاری را داشتن / قدرت

اه، نوروزی ش ، خود را برای شرکت در مراسم سالمِال حضور در تبریززا بعد از چند ساس میره.ش بود و عبّ 1113نوروز 

هایی از زکردن جای بیشتر در دل پدر، جلوهبه تهران رسانده بود. رقابت شاهزادگان در تقدیم هدایا و تالششان برای با

نها آذربایجان و گرجستان، تها در شمال اسم آن سال با رسیدن خبر تحرّک روساین بساط نوروزی بود. با این همه، مر

 وار روی دربارود. فکر حملۀ روس، بختکو التهاب باشت. دربار از درون در تب و تاب لُعابی از تشریفات به رو د

ها بودند. سهای رویاندازر تدارک سپاه برای مقابله با دستدر فک ،شاهفتحعلی سشأدر ربود. سران کشور و زدهچنبره

شرفته و های پیرهای تازه از سازمان ارتش و سالحشمالی خود، روسیه، کم و بیش آگاهی داشت؛ خب شاه از قدرت همسایۀ

الحمایگی آن، و رفتن به تحت حاکم گرجستان با روسیه فراوان آن کشور، سایۀ وحشتی بر وجودش انداخته بود. اتّحاد

هم خوردن توازن قوای دو کشور همسایه و برتری رفتن محض یک منطقه از ایران نبود، نشان از به شدن و از دستبریده

 روسیه چشمِ طمع بر آذربایجان دوخته بود. و چیرگی کشور رقیب بود.

 درس پنجم: آغازگری تنها
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ور شدن و بر افروختن؛ مجازاً ناآرامی، کشند /*التهاب: شعلهلُعاب: آب دهان، روکش مخصوصی که روی سفال و کاشی می قلمرو زبانی:

زدن، زدن: چنبر زدن، حلقهافتد؛ کابوس / *چنبرهای که بر روی شخص خوابیده مید خیالی یا سیاهیقراری، اضطراب / *بَختک: موجوبی

الحمایه ویژگی کشور، سرزمین یا فردی است که معموالً به بودن؛ تحتالحمایهالحمایگی: تحتشدن / *تحتوار جمعصورت خمیده و حلقهبه

الحمایگی در مورد         دهد. تحتآید و در عوض، امتیازات و اختیاراتی به او میت او در میموجب پیمانی با یک کشور نیرومند، تحت حمای

 اقترانی مره است / *توازن: تعادل، برابری /چشم طمع: اضافۀای قبل از تبدیل کامل به مستعیک کشور یا سرزمین، یکی از اشکال استعمار و مرحله

ای /                  واژهرونوار: تشبیه دتر شدن / تشریفات مانند لُعاب: تشبیه / بختکدل پدر: کنایه از محبوبباز کردن جای بیشتر در  قلمرو ادبی:

                      فکر مانند بختک: تشبیه / روسیه: مجاز از سربازان و سپاهیان روسی / دست اندازی: کنایه از غارت و تجاوز به جان و مال کسی /         

 عاره / سایۀ وحشت: اضافۀ استعاری.سایۀ وحشت بر وجود کسی انداختن: کنایه از شدّت ترس / چنبره زدن فکر: تشخیص و است

های د. صداها و نعرهبوکشید. گرد و غبار سپاهیان، آسمان تبریز را فراگرفتهتیغ میرسید. آفتاب داشت صبح حرکت فرا

ازانی آمیخت. سربهای جنگی درمیها، با آهنگ شیپورها و طبلش و اسبدر هم شترهای حامل زنبورک، قاطرهای بارک

ها ر دلداشتند. شور جنگ و دفاع دمشتاقانه و مصمّم قدم برمیداران، تفنگ نداشتند، پشت سواران و تفنگکه اسب و 

  بّاس میرزاشد. عمی، با تماشای شکوه سپاه، شکفتههم رفته بودیی که از خبر حملۀ روس در هاچهرهکشید. تنوره می

 برد.ناظران می گری کند، دل ازای جلوهبک، همچون معبدی که بر فراز تپّهپیکر و چاپیشاپیش سپاه، سوار بر اسبی کوه

              بستند /کننده / *زنبورک: نوعی توپ جنگی کوچک دو چرخ که در زمان صفویه و قاجاریه روی شتر میحامل: حمل قلمرو زبانی:

ادت/ بمصمّم: با اراده / تنوره: دودکش، آتشدان / تنوره کشیدن: در حال چرخیدن به هوا رفتن / چابک: چاالک، ماهر / *معبد: پرستشگاه، محلّ ع

 فراز: ارتفاع، اوج، بلندی / ناظران: بینندگان.

       های در هم رفته: کنایه از ناراحت و نگران /چهره خورشید /کشید: تشخیص و استعاره و کنایه از طلوع آفتاب داشت تیغ می قلمرو ادبی:

: اغراق و کنایه از شکوهمندی و حرکت سریع سپاهیان انبوه / تنوره کشیدن شور در دل: کنایه بودگرد و غبار سپاهیان، آسمان تبریز را فراگرفته

نیه / : استعارۀ مکهاچهرههای شکفته: تضاد / در هم رفته و چهره هایهای شکفته: کنایه از شاد و خوشحال / چهرهاز شدّت اشتیاق و شور / چهره

 مندکردن.عبّاس میرزا مانند معبد: تشبیه / دل ربودن: کنایه از عاشق و عالقه –ای و کنایه از قوی هیکل / اسب مانند کوه واژهپیکر: تشبیه درونکوه

های لقهآتش و گرد و غبار، با آخرین حهای دود و شد. توده های توپ روس، بازفردای گنجه با نهیب و صفیر گلولهسپیدۀ 

کرد، ه میا برای استقبال از بهار آمادآمیختند. کسی شکفتن صبحی چنین را باور نداشت. شهری که داشت خود رشب در

ی فرزندان رگماکم شهر، جوادخان، در دفاع و پیشبا این همه، پیشگامی ح ران خشم و آز دشمن شده بود.اینک بسترِ فَوَ

 ، ر نشد. دشمن با بار خفّتی بر دوشسّداران می. نفوذ به حصار، با پایداری تفنگنهادها میو برادرانش، شوری در جان

ران باز شد و گروی محاصرههها با خیانت گروهی از شهر، راه برجی برفتن شده بود تا اینکه یکی از شبواماندۀ ماندن و 

 مثل مور و ملخ در پهنۀ شهر پراکنده شدند.، سپاه روس به دنبال آن

رساندن یا اخطارکردن/ ویژه برای تسپیده: بامدادان، سحرگاه / گنجه: نام شهری مشهور بین تبریز و گرجستان / *نهیب: فریاد بلند، به قلمرو زبانی:

 سّر: ممکن، مقدور / وامانده: ناتوان.*صفیر: صدای بلند و تیز / توده: انبوه / فَوَران: جوشش، جهیدن / آز: حرص و طمع / می

فَوَران آز: اضافۀ استعاری و تشخیص / شکفتن صبح: اضافۀ استعاری /                              –فَوَران خشم  –صفیر گلوله  –نهیب گلوله  قلمرو ادبی:

/ و تردید داشتن : کنایه از شکواماندۀ ماندن و رفتنتشبیهی / فۀکرد: تشخیص و استعاره / بار خفّت: اضاشهر خود را برای استقبال از بهار آماده می

 : تشبیه و کنایه از فراوانی  سپاهیان روس.سپاه روس مثل مور و ملخ در پهنۀ شهر پراکنده شدند

ین ساختند. های آتشها را سپر گلولهبرابر متجاوزان ایستادند و سینه دستی و ابزار دهقانی، درپاره، چوبمردم با سنگ

ها آفرید. حصار به صف آتش دشمن زد و حماسه ، چندین بار، خود را بیرون ازجوادخان همراه برادران و فرزندانش

قاومت مردمی   مهای بود. صفزده، زمین را پوشاندههای خزانها و مردم گنجه، مثل برگهای روساجساد و زخمی

 آورد.می رکشیدند. شهر عرصۀ روز محشر را به خاطباکانه شمشیر میشکست. جوادخان و یارانش بییکی پس از دیگری می

ته به خون ها در خاکِ آغشپرچم روسی نگذشت دیرکشید.،زیر سقفی از دود و غبار نفس میهایشگنجه با واپسین رمق

های واماندگان را با بوی خون جوادخان و هزاران شجاع گنجه ی اواخر زمستان، نالهگناهان به اهتزاز درآمد. بادهابی

 ها به فراتر از اینها دوخته شده بود.بار روسخواهانه و دهشتبرد. نگاه فزونهای قفقاز میتا فراز قلّه

 ماندۀ جان.قیامت / رمق: تاب، توان، باقیباکانه: بدون ترس / عرصه: میدان / محشر: روز سنگ / بیپاره: تکّهسنگ قلمرو زبانی:
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زده:تشبیه/ های خزانها مانند برگاجساد و زخمی –های آتشین گلوله –شدن/سینه مانند سپر از آمادۀفداکاریسینه سپر ساختن:کنایهقلمرو ادبی:

تعاره /                 کشید: تشخیص و اسگنجه نفس میدود و غبار مانند سقف: تشبیه /  –شمشیر کشیدن: کنایه از جنگیدن / شهر مانند عرصۀ محشر 

 برد: تشخیص و استعاره.ها را میها / باد نالهبوی خون جوادخان و هزاران شجاع گنجه: کنایه از خبر شهادت آن

    در ها سفارش حاکمان و خان نیروهای آماده در تبریز جمع شده بودند. سربازان و فرماندهان را پیش از آنکه حکم و

ه اینجا کشانده بود.                 وطنانشان بو دفاع از حریم زندگی و هستیِ همرد آورده باشد، عشق به میهن این مکان گِ

را  آورد و دلشمی جوان را به وجد های ناب و توفندگی فرزندان میهن، برای رویارویی با دشمن، عبّاسِمشاهدۀ صحنه

 کرد.اش استوار و امیدوار میهای ملّیبرای تحقّق آرمان

 توفندگی: خروشندگی، غرّندگی / *وجد: سرور، شادمانی و خوشی. قلمرو زبانی:

 حریم هستی: اضافۀ استعاری. –حریم زندگی  قلمرو ادبی:

د       دشمنان خانگی سبب ش چند تن از گیِفشانی بسیاری از مردم، سرسپردگی و خودفروختبا وجود پایداری و جان

تر از تاهای کوا در فاصلهسپاه ایران، نیروهایش ر فرماندهِ ی از قفقاز به روی دشمن باز شود.ترهای وسیعدروازۀ بخش

جنوب، ا به جویش ردیده، نگاه منتظر و یاریخورده و ستمزخم های رود ارس رساند. قفقازِبینی شده، به کرانهموعد پیش

سدوار در  ،های سنگین و افسارگسیختۀ ارسدوخته بود. موج میرزا حرکت خود را آغاز کرده بود،جایی که سپاه عبّاس 

 کرد.اده بود و چشم ناظران را خیره میبرابر سپاه ایست

 سد. فشانی: جان خود را فدا کردن / *موعد: هنگام، زمان / کرانه: ساحل / سدوار: مانندجان قلمرو زبانی:

برداری/ ردن و فرمانکبیه / سرسپردگی: کنایه از اطاعتخیص و استعاره / موج مانند سد: تشدیده: تشقفقاز ستم –خورده قفقاز زخم قلمرو ادبی:

 خودفروختگی: کنایه از خائن بودن / نگاه دوختن: کنایه از منتظر و امیدوار بودن / افسارگسیخته: کنایه از رها و شتابان.

 ، رزم پسر.ربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدران آن روز، دو ددر ایر

ها نبود که حضور سنگینی داشت،             ها و پیروزیدر ذهن عبّاس میرزا، تنها، معمّای اُفت و خیزهای جنگ و شکست

ۀ پویای گسست بزرگی در اندیشها و مشاهدۀ جهانی ورای جهان کشور خویش، در فراز و نشیب این نبردها، تجربۀ شکست

 او به جا گذاشته بود.

مایی امروز، رض از گردهسنگران و یاران عزیز، غافسران و فرماندهان شجاع، هم» :السّلطنه رو کرد به حاضران و گفتنایب

 هایی است که اهمّیتشان کمتر از مسائل دفاع و جنگ نیست.بیان نکته

 السّلطنه: کسی که به نیابت از شاه، شهری را اداره کند.هی / بزم: جشن، مهمانی / رزم: جنگ، نبرد / نایبدربار: بارگاه، کاخ شا قلمرو زبانی:

 بزم و رزم: جناس ناقص اختالفی و تضاد / پدر و پسر: جناس ناقص اختالفی و تناسب / دربار و بزم و رزم: آرایۀ تکرار. قلمرو ادبی:

ز بار خفّت گد و هرهای دفاع، شجاعانه و مخلصانه جنگیدیرافراز، در طول ساللّم است که شما جنگاوران سبر همگان مس

های رغم محرومیتن فداکار و شما افسران عزیز، علیهای سربازافشانیها و جانو خوفی بر دوش نکشیدید. دالوری

و  های مادریاز سرزمین با این حال، ما بسیاریو اعجاب واداشت.  نجا بود که دشمن را هم به تحسینفراوان تا به آ

 ستان شدیم.گلدشوار در عهدنامۀننگینقبول شرایطیبه و مجبوردادیمها ازدستسالتن خود را در اینهایوپارههموطنان

 رغم: با وجود / تحسین: آفرین گفتن، ستایش / اعجاب: شگفتی.مسلّم: حتمی، قطعی / خفّت: خواری / خوف: ترس / علی قلمرو زبانی:

بار خوف: اضافۀ تشبیهی / بار خوف و خفّت بر دوش نکشیدن: کنایه از نپذیرفتن خواری و پَستی / بار و دوش: تناسب/  –بار خفّت  قلمرو ادبی:

 فشانی: کنایه از مقاومت و شهادت.های تن: استعاره از فرزندان و عزیزان / جانپاره

 ز مرزهای وطنمان، خوب پاسداریباشد. افسر و سرباز ما زمانی ابُعدی کسویه و تَتواند یکپیشرفت و تمدّن نمی...

ی به که ملّت و دولت، زمانگونه ن باشد؛ همانکنند که فکرشان از جانب میهن و ادارۀ عالمانه و عادالنۀ ملک، ایمِمی

 ارد.ز مرزها را د، سر به کار خود خواهند داشت که بدانند ارتش آنها، ابزار و قدرت شایسته برای پاسداری اآسودگی

ن را گریزان هستند؛ آخر چشمشا ،های باز و نورگیراند، از پنجرهدریچه عادت کردههای تاریک و بیخانه مردمی که به

رزه در هر ور و مباهاست. الزمۀ حضجبهه رویِکار پوسیده، دشوارتر از جنگ رودرکند. جنگ با افشان میزند و خستهمی

 «شجاعت کارسازتر است و در این یک، درایت. ،این تفاوت که در جبهۀ بیروندو جبهه، عشق است. با 

طرفه / مُلک: کشور، سرزمین / ایم ن: در امان، محفوظ، سالم / درایت: آگاهی، دانش، بینش /                                      سویه: یکیک قلمرو زبانی:

 های پوسیده و جنگ با دشمنان داخلی و خارجی.اخلی / هر دو جبهه: منظور جنگ با اندیشهجبهۀ بیرون: منظور جنگ با دشمنان خارجی و د
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ری و نفرت/ زند: کنایه از بیزاچشمشان را می سر به کار خود داشتن: کنایه از وظیفۀ خود را انجام دادن و با دیگران کاری نداشتن / قلمرو ادبی:

فت های باز و نورگیر: نماد نوگرایی و پیشرها و رسوم کهنه و محدود و استعاره از ناآگاهی و غفلت / پنجرهدریچه: نماد سنّتهای تاریک و بیخانه

های باز و نورگیر: تضاد /                                                     جرهدریچه با پنهای تاریک و بیو ارتباط با جهان و استعاره از آگاهی و پیشرفت / خانه

 و استعاره.جنگیدن با افکار: تشخیص 

 

 

 قلمرو زبانی:

 ای به کار ببرید.را بنویسید و آن را در جمله« صفیر»آوای کلمه هم 

  سفیر .آقای محمّدی، سفیر ایران در سوئیس هستند 

  که اهمّیت امالیی داشته باشند، از متن درس انتخاب کنید.« ترکیب اضافی»چهار 

 های دود / بزرگان طوایف.ها / توفندگی فرزندان / تودهاذن او / نقاط جهان / تصرّف قدرتاعطای نشان / بی 

 ود.تواند با یک یا چند وابستۀ پیشین و پسین همراه شدارد که می« هسته»دانید، هر گروه اسمی، یک طور که میهمان 

 های پیشین توجّه کنید:به انواع وابسته 

 روزکدام                      صفت پرسشی 

 روزیعجب                        صفت تعجّبی 

  روزآن                         صفت اشاره 

  روزهر                         صفت مبهم 

 روزیک                       صفت شمارشی اصلی 

 روزدومین                      (مینُُ - صفت شمارشی ترتیبی )با پسوند 

   روزبهترین                    صفت عالی 

 شویم:های پیشین آشنا میاینک با یک نوع دیگر از وابسته 

 گیرند.نمایی، در کنار اسم قرار میهایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقشها و عنوانها لقبشاخص شاخص:

 ...«امام، علّامه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشکر، مهندس و » مانند:

الیه و افتوانند هستۀ گروه اسمی، مضآیند؛ این کلمات در جای دیگر میفاصله، پیش از هسته میکه غالباً، بیها کلماتی هستند شاخص توجّه:

 شوند.یا ... قرار بگیرند؛ در این صورت، شاخص محسوب نمی

 شاخص       شش جلد تدوین کرده است.     معین، فرهنگ فارسی را در استاد - مثال:

 هستۀ گروه اسمی                            زبان و ادبیات فارسی بودند.                 استادِایشان،  -          

 الیهمضافٌ    ، دربردارندۀ مطالب مفیدی است.                                  استادکتاب  -          

 در جمله به کار ببرید.« هستۀ گروه اسمی»و بار دیگر به عنوان « شاخص»بار به عنوان های زیر را یکاکنون واژه 

 :او سرهنگِ ارتش است. )هستۀ گروه اسمی(/  . )شاخص(کندخدمت می نظامدر  سرهنگ محمّدی، سرهنگ 

 :سیّد مرتضی آوینی، در میدان مین به شهادت رسید. )شاخص( / سیّدِ اهل قلم، لقب او بود. )هستۀ گروه اسمی( سیّد 

 :ادبیقلمرو 

  از نظر نوع ادبی بررسی کنید.متن درس را 

  بهره دارد. حماسی و غنایی همز زمینۀتوجّه به بیان عاطفی جنگ ایران و روسیه، اادبی متن، ادب پایداری است و نیز بانوع 

 

 

 پژوهی درس پنجمکارگاه متن
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 ( انتخاب کنید و بنویسید.پارهای از بند هشتم درس )مردم با سنگهای زیر، نمونهرایهبرای هر یک از آ... 

 نمونه آرایۀ ادبی

 زدههای خزانها مانند برگاجساد و زخمی –های آتشین گلوله –سینه مانند سپر  تشبیه

 شمشیر کشیدن: کنایه از جنگیدن/  شدنفداکاری از آمادۀکنایه  سینه سپر ساختن: کنایه

 بردها را میلهباد ناکشید / گنجه نفس می تشخیص

 است؟های ادبی بر زیبایی سخن افزودهگیری از کدام آرایهدر عبارت زیر، بهره 

 در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر!     

  رایۀ تکرار.آتناسب/دربار و بزم و رزم:جناس ناقص اختالفی و رزم:جناس ناقص اختالفی و تضاد/پدر و پسر:بزم و 

 :فکریقلمرو 

 کرد؟های ملّی، استوارتر و امیدوارتر میچه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان 

 های ناب و توفندگی فرزندان میهن، برای رویارویی با دشمن.مشاهدۀ صحنه 

 های مشخّص شده چیست؟در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت 

 «گریزان هستند. های باز و نورگیرپنجرهاند، از عادت کرده دریچههای تاریک و بیخانهمردمی که به »     

 .جامعۀ بسته، محدود و افکار پوسیدۀ قدیمی / پیشرفت، شکوفایی، ارتباط با دنیای مدرن و افکار تازه 

 را تحلیل نمایید.« عبّاس میرزا»توجّه به بیت زیر، شخصیت  با 

 (ها، خواه نیک باشد یا بد)*خصال: جمع خصلت، خویشکن باش               فرزند خصال خویشتن باش   چون شیر به خود سپه     

 مردمش در مقابل دشمن دفاع کرد.دوست بود که شجاعانه تا پای جان از کشور و فردی میهن 

 
 

 و ندارند چندانی سواد اردوگاه در هاهبچّ از نفر چند ،شدم همتوجّ  که گذشتمی 4 موصلِ زندان به ورودم از ماه چند

    نوشتن و خواندن ،ممنظّ ریزیبرنامه با ،وقتم از بهتر استفادۀ برای گرفتم تصمیم .است سخت برایشان نوشتن و خواندن

 .دهم یاد آنان به

      جموعم از کردم. پیدا دست آن به هاهبچّ از نفردو سه  طریق از که داشتم نیاز سوادانبی دقیق آمار به ،شروع برای

 .بودند سوادکم نفر پنج تنها ،نفرهزار و پانصد 

 ،بقیه مثل یمدار دوست هم ما» :گفتند و پذیرفتند خوشحالی با ؛گفتم یشانبرا را متصمیم و کردمجمع را آنها روزیک

 .کنم سوادبا را آنها اسارتدورۀ طول در دادمقول آنها به.«بخوانیم را آنهاهاینامه و بنویسیمنامه مانخانوادهبرای خودمان

 و ردمک استفاده شوییرخت پودر مقواهای از کاغذ جای به .بود کاغذ اصلی مشکل .کردم شروع را تدریس جلسات

 اردوگاه ایهمحدودیت خاطر به اامّ ؛باشیم داشته درس جلسه چهار ایهفته شد قرار .کردم شروع الفبا حروف با را آموزش

 .کنیم برگزار توانستیمنمی بیشتر جلسه دو ،هفته در عمالً ،آسایشگاه و

 اردوگاه: محلّ تجمع اسیران.موصل: شهری در عراق / اسارت: اسیری، زندانی، گرفتاری / آسایشگاه: محلّ استراحت /  قلمرو زبانی:

 دست پیدا کردن: کنایه از یافتن و رسیدن به چیزی. قلمرو ادبی:

 مشکلی کار ستم.ب کار به ،درست ایشیوه با نوشتن و خواندن آموزش برای را توانم تمام دلیل همین به و بود میمعلّ مشغل

 هدفم به زود خیلی ،بود اختیارم در دبستان لِاوّ کالس کتاب جلد یک اگر یحتّ ؛نداشتم دست در متنی هیچ ،بود

 .نبود اامّ ؛رسیدممی

 کتاب انبرایش کردم سعی تذهنیّ همان با ،بود ذهنم در ابتدایی پنجم تا لاوّ هایدوره آموزش یکلّ شکل که آنجا از

 .کردندمی حل آنها هم را خودکار و کاغذ مشکل .گرفتممی کمک خیلی مورد این در دوستانم از .کنم درست درسی

    دبستان لاوّ فارسی در ببینم آوردممی فشار ذهنم به .رفتمی پیش خوب کارها و بود کار این پشت جمعی ارادۀ یک

 .بدهم یاد دوستانم به را هاناهم تا امآموخته ییهاهقصّ و هاداستان چه

 خوانی: تا غزل بعد...روان
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 ،«یرازیش کرامت» آقا حاج ،فرزانه و دانشمند شخصیت و «درمان اسعبّ» «ماآسایشگاهیهم ممعلّ با مشاوره از کار این در

 خوبی پیشرفت .کردم کار آنها با تحصیلی سالیک اندازۀ به ماه چند ظرف .بود خوبی امایّ .نکردند دریغ آنها و بردم بهره

 از یکی که ودب کوچک مقواهای همان ،کارنامه این .کردم درست برایشان تحصیلی کارنامۀ ،دوستان مشورت با .داشتند

       ،ودب هم روحانی که یزد هایهبچّ از ،«شایق» آقای ،آسایشگاه مشهور اطخطّ و داد انجام یهایاشینقّ آن روی دوستان

 .نوشت را آن متن ،خودش زیبای خطّ با

 ق./ *شایق: آرزومند، مشتاذهنیت: بینش، نوع تفکّر / فرزانه: دانشمند، عال م / کرامت: سخاوت، جوانمردی / دریغ: افسوس  قلمرو زبانی:

 به کار بستن: کنایه از انجام دادن / در دست نداشتن: کنایه از محروم بودن / به ذهن فشار آوردن: کنایه از به یاد آوردن. قلمرو ادبی:

 باسواد دارند هاینک از هم بودند خوشحال نهایتبی .دادیم هاهبچّ به را هالوح این و گرفتیم آسایشگاه در کوچکی مراسم

 .شدند ترخوشحال ،برمب پیش پنجم پایۀ تا را آنها دارم قصد گفتم بهشان وقتی تازه .گیرندمی کارنامه اینکه هم و شوندمی

 اامّ ،ودب نوشتن و خواندن روی ،اصلی تکیۀ .کردم شروع دوستان جمع همان با ایهفته سه دو وقفۀ از پس را دوم پایۀ

 پنجم و چهارم و سوم ،هایپایه در را ضرب جدول و حساب مثالً بیاموزم؛ آنها به مطالبی هم دیگر هایدرس از کردم سعی

 .آموختممی آنها به ،آمدمی مذهن به آنچه هر از معمولی مسائل ،علوم دربارۀ دادم. یاد آنها به مرور به

 یا و آسایشگاه هایمحدودیت و هاسختی گاهی .آوردمی وجد به هم مرا ،آموزش دورۀ در آنها کوشش و تالش

 ذوق درقآن هاهبچّ اامّ ،کنم تعطیل را روز آن جلسۀ شدممی آن بر و آوردمی فشار من به خانواده از دوری هایدلتنگی

 نشستندمیدورم  ؛رفتندمی ماصدقه قربان خودمان قول به و آمدندمی مدنبال رمقرّ زمان از قبل ساعتنیم که داشتند شوق و

 .گفتمنمی «نه» هم من ؛کنم شروع را درس تا شدندمی آماده و

 ،رامآ آرام که شد ترافزون زمانی آنها رغبت .شدمی تریجدّ ،اسیر چند این آموزش برای من تالش و گذشتمی زمان

 .روان خیلی هن هالبتّ ؛کردند شروع را البالغهنهج و قرآن خواندن

 .شد هم رطوهمین .دهیممی ادامه را ندنس خوادر ،نخوانیم آسان و روان صورت به را البالغهنهج که زمانی تا گفتندمی

 بگویم هم را نکته این باید .امکرده فراموش را بقیه نام و هست یادم ،بود مشهد ۀبچّ که قانع حسن نام فقط هاهبچّ آن از

 .بود آزاد دیگر هایآسایشگاه به هاهبچّ آمد و رفت که شدمی اجرا یامایّ ،برنامه این که

 نماهایکالس هک آخری روز .بخوانند البالغهنهج و قرآن راحتی و آسانی به شدند قموفّ مشاگردان اینکه تا گذشت هاتمدّ

 م.داد آنها هب مراسم آن در و کردم هتهیّ ایهدیه ،خودم سهم از .گرفتیممی لیمفصّ مراسم ،شدمی تعطیل کامل طور به

 ،بخوانند البالغههجن و نقرآ توانستندمی .بودند گرفته دست در را دبستان پنجم سال کارنامۀ چون ؛بودند خوشحال خیلی

 .بخوانند را آنها هاینامه و بنویسند نامه شانخانواده برای

 ده، آرزو./ رغبت: میل، ارا شده، تعیینمعلوم *مقرّر:وقفه: درنگ، ایست، فاصلۀ زمانی کوتاه / *وجد: سرور، شادمانی و خوشی /  قلمرو زبانی:

                کردندمی عیس که بود ایتالیایی و آلمانی ،انگلیسی هایزبان به اسرا از ایهعدّ آشنایی ،اردوگاه این در جالب نکتۀ

 .دهند یاد خارجی زبان ،مندعالقه هایهبچّ به آموزشی هایکالس برگزاری با

 ،خواستندمی زبان آن دربارۀ کتابی هر ؛کردمی مینتأ را آنها آموزشی نیازهای تمام ،سرخ صلیب اینکه ترجالب نکتۀ

 ،شودمی هخواند دعا یآسایشگاه در فهمیدندمی هایبعث اگر .بود ممنوع هاآسایشگاه در خواندن دعا .آوردمی برایشان

 یبرا یفرصت هر از هاهبچّ ،نیا وجود اب .دادندنمی آسایشگاه از آمدنبیرون اجازۀ هاهبچّبه  و کردندمی زندانی را همه

 آنکه با .بودم دهید تدارک ییهابرنامه هم یانقالب یهامناسبت و یمذهب ادیاع یبرا .کردندیم استفاده دعا خواندن

         ،صداوشخ و مندهعالق یهاهبچّ مجموع از اامّ ،است ممنوع شگاهیآسا در تئاتر و سرود داشتند دیتأک شهیهم هایثبع

 شکسته پا و دست خودشان هم یگاه .خواندندیم را انقالب لیاوا یِانقالب یسرودها اغلب که دادم لیتشک یسرود گروه

 .خواندندیم و کردندیم نیتمر را همان و نوشتندیم ییسرودها

 و ورش که بود آن یبرا هابرنامه نیا ؛ممکن فرصت هر در ،شب تا صبح از ؛آموزش و کالس یبرگزار بود شده کارم

 م.داشت یخاصّ ۀعالق یخواندکلمه و یسینومقاله به ینوجوان از .شوند یروان ۀیتخل و بجوشد دلشان عمق از هاهبچّ جانیه

 یهاظرافت یخواندکلمه هالبتّ .سمیبنو یخوب مقاالت بود شده باعث هایژگیو نیهم و مبود برخوردار هم شعر طبع از

    ؛داد ارائه مخاطب به را مقاله یمحتوا ،موزون صورت به هم آن ،چشم و دست حرکات با دیبا .دارد را خودش خاصّ

 طرف یبرا را متن تیجذاب ،سر و چشم حرکات با و یکن اشاره آسمان به دست با دیبا ی،یگویم آسمان از یوقت مثالً

 .یده شیافزا مقابل
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 نواها/*موزون:هماهنگ، خوشساختن/اعیاد:جمع عید،جشنصدام/تدارک: مهیّاکردن، آمادهها: نیروهای ارتش عراق در زمان بعثیقلمرو زبانی:

 انیپا ات .کردمیم منتقل هاهبچّ به را حس نیهم و مکردیم دایپ یخاصّ حال و شور ،یحماس یهادکلمه خواندن موقع

 .آمدینم در کسچیه کیج ،یخوانمقاله

 در را اسرا رگید و خودم ۀیروح و کنم اجرا یمناسبت هر به را یخواندکلمه و یسینومقاله کردمیم یسع اسارت دوران در

 وجد به ار همه که خواندمیم راشعر  نیا اغلب هم یشعرخوان جلسات در .دهم شیافزا اسارت مشکالت و هایسخت برابر

 :بردیم فرو غم در بعد و آوردیم

 تر، بیشتر.حماسی و رزمی / اغلب: غالبحماسی: منسوب به حماسه، اشعار  قلمرو زبانی:

 کس در نیامدن: کنایه از بی صدا و ساکت بودن / در غم فرو رفتن: کنایه از غمگین بودن.جیک هیچ قلمرو ادبی:

 میریبم سنگ با که مینبود شهیش از                                      میریبم رنگیب که میآن از تریآب .1

 رنگ و با سنگ: نقش قید.تر از آن و از شیشه: نقش مسند / بیچهار جمله / آبی بیت: قلمرو زبانی:

تر بودن: کنایه از زنده بودن و شور و شوق داشتن / شیشه بودن: کنایه از ضعف و شکنندگی /              شیشه و سنگ: تضاد / آبی قلمرو ادبی:

 ی )ناهمسان(.سنگ: نماد سختی و ظلم / رنگ و سنگ: جناس ناقص اختالف

 یم.قدر ضعیف و ناتوان نیستیم که با ظلم شما شکسته و نابود شوتر از آن هستیم که در غم و غصه بمیریم. آنسرزنده و شاداب :فکریقلمرو 

 میریبم ننگ در که ستین ما رتیغ در                          بعد غزل تا جنون روح یا بده فرصت .2

 فرصت: نقش مفعول.مله / هار جشیفتگی، شیدایی، شوریدگی / *غیرت: حمیّت، تعصّب / بیت: چ*جنون:  قلمرو زبانی:

 ای روح: تشخیص و استعاره / تا و ما: جناس ناقص اختالفی. قلمرو ادبی:

 میریم.عیف شده بمرام ما نیست که در ظلم و ستم، ض بده؛ زیرا درای روح دیوانه و سرکش، تا خواندن غزل بعد به ما فرصت :فکریقلمرو 

 .بود اسارت در ما حال شرح و انیب ینوع به .افتادندیم هیگر به وطن ادی به ،شعر نیا دنیشن با هایلیخ

 ییهاعروسک ،ذوقخوش یهاهبچّ . بعضییفرد تا گرفته یگروه یکارها از ؛بود یکار مشغول یکس هر

          ،بود همراه یاهقصّ با معموالً  که آنها یشینما یهابرنامه .انداختندیم راه یبازشبمهیخ آنها با که بودندکردهدرست

 ،باشد یسماور ،صحنه در بود قرار اگر مثالً ؛مینداشت اجرا یبرا یامکانات گونهچیه هالبتّ .کنندهسرگرم هم ،بود آموزنده هم

 .میساختیم امقوّ از را کشاورز داس مثالً ای دندیکشیم مقوا یرو را سماور آن ریتصو

 هاهبچّ یبرا هم شهیهم و بود پابرجا شهیهم فوتبال و بالیوال ؛بود یورزش مسابقات ،شدینم لیتعط وقتچیه که یابرنامه

 و حرف ،هم ایهمسابق هر ،گرفتندیم تازه جان انگار .دیدویم هاهبچّ وجود در یخاصّ جانیه و شور .داشت یتازگ

 .داشت دنبال به را یادیز یهاثیحد

 طول وزر چند هاباخت و برد بحث هم مسابقه از بعد .افتییم ادامه مسابقه روز تا هاهبچّ یخوانیرکُ ،یشارکِی از بعد

 و یروح لحاظ به را هاهبچّ ،هاندیدو و هایباز و هامسابقه نیهم یاجرا و شدیم ریدرگ هاهبچّ ذهن یحساب .دیکشیم

 .کردیم تیتقو یجسم

 قریحه.سلیقه، خوشخیمه شب بازی: نمایش عروسکی / خوش ذوق: خوش قلمرو زبانی:

 پا بر جا بودن: کنایه از استواری و مقاومت / جان تازه گرفتن: کنایه از نیرو و قوّت گرفتن. قلمرو ادبی:

 ۀیروح در ،خواندندیم أسی ۀیآ یوقت ،اندک تعداد نیا .نداشتند مشارکت هابرنامه در که ییهاهبچّ بودند انیم نیا در

 میخواستینم ما .کردیم رنگکم هاهبچّ دل در را دیام نور ،حال هر به اامّ ،نبود ادیز ریثأت نیا هرچند ؛نبود ریثأتیب گرانید

 .باشد طورنیا

 و طلوع منتظر فقط .نبود دایپ دلشان در دیام ی ازیکورسو یحتّ و بودند دهیبر همه از انگار .داشتند یفیضع ۀیروح آنها

 آنها از شهیهم .رندینگ فاصله هابرنامه از کردمیم تالش نهایا ۀهم با .برسانند شب به را روز تا بودند دیخورش غروب

 دادمیم یروح بهشان یول ،دنندار را کارها نیا هنر و استعداد که بود نیا حرفشان .کنند مشارکت هابرنامه در خواستمیم

     و هاهبچّ بین نییاب ن،یکن شرکت هابرنامه یاجرا تو نیندار دوست اگه .سین حرفا نیا م.یهم مثل ما ۀهم» :گفتمیم و

 «.ارزشه با و مهم یلیخ ما ۀواساین  ؛نیبد نظر و دیکن تماشا رو برنامه اونا با
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  ؛شوند ینزوم دداشتن حق موارد یبعض در هم دیشا .کنند شدن طرد احساس ای رندیبگ فاصله هاهبچّ از نداشتم دوست

 گرفتیم االب یحدّ به هاقهیسل اختالف ای کردیم جادیا یمشکالت ،هایبعض یهاطیتفر و افراط شهیهم حال هر به چون

 یکس که ودب نیا از فراتر اسارت یسخت اامّ ،باشند نداشته مشارکت یعموم یهابرنامه در دادندیم حیترج هایبعض که

 تنبل هاعقربه ،بود سخت واقعاً ،بگذراند وقت یراحت به و نکند شرکت یابرنامه چیه در ،ندیبنش وارید ۀگوش بتواند

 ،میبود آزاد که ییروزها یهاماه و هاهفته ۀانداز به ،اسارت روز کی که میکردیم احساس گاه .مرده هم دیشا ؛بودندشده

 .دیکشیم طول

 آن در .شود ترلتحمّ قابل هایسخت و بگذرد زمان که میکردیم یکار دیبا اسارت یفرساطاقت و سخت طیشرا در

 یزندگ ،شکستیم روح مقاومتِ اگر د.پوسن هایبعث زندان در روحمان تا میبود دیام و یدلگرم ازمندین ،غربت یروزها

 به که یانکس ؛بودندآوردهکم خودمان قول به که بود یکسان نیکم در لحظه هر دشمن چراکه ؛شدیم ترسخت یلیخ

 .. ..دیاین سرمان ییبال نیچن میکردیم تالش ما .گذاشتندیم پا ریز را زهایچ یلیخ ،اندک یبها

یر /                  گنشین، گوشه*کورسو: نور اندک، روشنایی کم / استعداد: توانایی / طرد: اخراج، تبعید، راندن / منزوی: گوشه قلمرو زبانی:

روی، مقابل  تفریط / *تفریط: کوتاهی کردن در کاری /                          *افراط: از حد درگذشتن، زیادهترجیح: اولویت، برتری، تقدّم / 

 ناپذیر / غربت: دوری، بیگانگی.فرسا، سخت و تحمّلفرسا: توان*طاقت

آیۀ یأس: اضافۀ تشبیهی /                                 –ور امید آیۀ یأس خواندن: کنایه از نا امیدی / بریدن از همه: کنایه از رها کردن همه / ن قلمرو ادبی:

                ها: تشخیص و استعاره / دل گرم بودن: کنایه از امیدواری / پوسیدن روح: کنایه از به مرور زمان از بین رفتن /                       تنبل شدن عقربه

 انگیزگی، نا امیدی و خسته شدن.اهمّیت ندادن / کم آوردن: کنایه از بی توجّهی وزیر پا گذاشتن: کنایه از بی

 درک و دریافت

  های اصلی مقایسه نمایید.را از نظر زاویۀ دید و شخصیت« تا غزل بعد»و « آغازگری تنها»متن 

  د در زاویۀ دیهای اصلی داستان نیست؛ امّا تسوم شخص است و راوی از شخصی« آغازگری تنها»زاویۀ دید در

 های اصلی داستان است.اول شخص است و راوی یکی از شخصیت« تا غزل بعد»

 است؟های اسارت بهره گرفته شدهدر این متن، از چه راهکارهایی در رویارویی با دشواری 

 اهدای جوایز / اجرای نمایشهای آموزشی های مختلف / برگزاری مسابقات ورزشی / برگزاری کالسهایجاد گرو /. 


