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  دالن صف شكن ايدر                                                                               درس دهم
  و تفنگ ريبر شمش مانيخون و ا يروزيرزمندگان اسالم و پ يشجاعت و دالور :اميپ

  اروندرود يحاشپه  1364ستم بهمن يروز ب غروب
 ن است؟يجز ا يگردد و مگر به راستي م ياروندرود جار يةن حاشياز هم نيزم يخير تاريتقد ييشود و تو گو يك مينزد غروب

  ن جوانان تحقّقيا ةلين به وسيزم ةكر يخ فردايرسد و تار يق انسان ها به انجام مياست كه ازطر يتعال يت باريّخ، مشيتار
  .منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازنداق يرد آمده اند و با اشتاروند رود گِ يةدر حاش نونكه اك يين بچّه هايهم ابد؛ي يم
  افرمان خد ،اندازه گرفتن ، سرنوشت: تقدير *كه مانند اين، . به معني گويا، پندارييا قيد تشبيه قيد شك و ترديد يي:گو*
  تشخيص و استعاره؛ زيرا سرنوشتي دارد: نيزم*سرنوشت مكتوب و نوشته شده، سرنوشت حتميي: خيتار ريتقد*

  خروشان و تيز: اروند*كرانه، كناره يه:حاش*مجاز از اهل زمين ، انسان، دنيا: نيزم*اضافة استعاري*تقدير زمين: 
 ،حرف اضافه جز:حقيقتاً، قيد و مشتق* *به راستي:پرسشديق، ايآ :مگر*روان، رونده، درجريان ي:جار*نام رودي درجنوب ايراناروندرود: *

  ، پروردگارفريننده، خالقآ ي:بار*اراده و خواست خداوند: تيّمش*ن است؟يجز ا يمگر به راست *پرسش انكاري:غير
به پايان  :مي رسدانجام *پايان، آخر، عاقبت ،جرا كردن: اانجام*شيوه، روش، راه :قيطر*خداوند بزرگ ي:تعال يبار*بزرگ، بلندمرتبه :تعالي*

، شوق داشتن، ميل داشتن :اقياشت*جمع شدند :رد آمده اندگِ*درست شدن حقيقت پيدا كردن، به حقيقت پيوستن، راست و :تحقّق*رسيدمي 
  ، مركزقسمت مياني لشكر، بين ميمنه و ميسره ،عضو عضالني صنوبري شكل در جانب چپ سينه، دل، جمع: قُلُوب: قلب*آرزومندي

  هجوم ببرند، حمله ببرند :بتازند*مركزسپاه-2دل، -1 : ايهام دارد:قلب*
  گرددي م ياروندرود جار هيدر حاش نيزم يخيتار ريتقد ييتو گو*
 حتمي زمين( انسان ها، جهان) دركنارة اروندرود روان مي شود.( صورت مي پذيرد و تعيين مي شود) سرنوشت رسد،ي به نظر م گونه نيا 

  . (خواست و ارادة خداوند، جريانات و حوادث تاريخ را مي سازند.) است ة خداوند بزرگاراد خواست و ،خيتار است: يتعال يبار تيّمش خيتار*
  .به مركز سپاه دشمن حمله كنند قلب دشمن بتازند: به*

 ين ساعات روز را به سوياروند، آخر يه يحاش يان نخلستان هايدر م نجات، يقه هايو پتو وجل يها،آماده و مسلّح،با كوله پشت بچّه
بر » زائران كربال«شان نوشته اند يرا كه رو ييبندها يشانيگر پيد يرند و بعضيگ يها وضو م يكنند. بعض يم يان خوش انتظار طيپا
  .بندند يم يشانيپ

  پوشند يم راهنيپ يكه معموالً رو نيآست يكوتاه ب ةتن مين :قهيجل*سالح پوشيده، سالح دار، داراي اسلحه :مسلّح*
   زيارت كننده، ديداركننده :زائر*درنورديدن، پيمودن ي:ط*رنخل زا ،خرماستان ،شده اركاشتهيكه در آن نخل بس جايي: نخلستان*

ش رامحاسبه يخو يزندگ يكاوند و سراپا يم يك قاضيش را با وسواس يخو ةافته اند و گذشتي يخلوت ةگر از بچّه ها گوشيد يبعض
ت نامه ات يّ ا وصيلرزد؛ آ يو تو به ناگاه دلت م  »از حقّ النّاس ...  يبخشد امّا وا يحقّ اهللا را خدا م «سند:ينو يت نامه ميكنند وص يم

  ؟يرا تنظپم كرده ا
  .خود مي كند تا بعد از مرگش انجام شود سفارشي كه شخص پيش از مردن به وَصيِّ: تيّوص *حساب كردن، رسيدگي به حساب: محاسبه*
  .هر و امضا كنند تا وصي پس از مرگ او از روي آن نامه عمل كندنويسند و مُت شخصي نامه اي كه در آن وصيّ نامه،  سفارش :ت نامهيوص*
  درد و اندوه و افسوس و لم◌ٔ تا بر دال است اي جمله شبهي: وااو* عبادت و طاعت و خدا اوامر ، اجرايي كه خداوند بر بنده داردحقّ : حقّ اهللا*
  مانند تجاوز نكردن به جان، مال، ناموس، شرف، و حيثيت يكديگر؛ رعايت كنندي كه افراد نسبت به يكديگر دارند و بايد حقّ: حقّ النّاس*
  رزمنده به قاضي *تشبيه: مي شوي.مضطرب كنايه از مي ترسي، نگران مي شوي، : لرزد يدلت م*
  گذشتة خود را مانند يك قاضي با دقّت بررسي مي كنند.: كاوند يم يك قاضيش را با وسواس يخو ةگذشت *
شان را يق هايكّان دارها قاگر سُيكنند و از طرف د يس* ميمانده را راست و ر ين كار هايجهاد آخر يمهندس يچّه هاك طرف بياز
را بار  ين راه سازيل سنگيوسا ؟يتو طرز استفاده از ماسك را بلد يكنند ... راست يم يز را وارسيب همه چيعج يند و با دقّتيشو يم

ز ، همان ياروند حمل كنند و بچّه ها ن يرود خانه  يشناورها كرده اند تا به محض شكستن خطوط مقدّم دشمن، آن ها را به آن سو
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 ين جا و آن جا ميشه در مسجد و نماز جمعه و محلّ كارت و ايهستندكه هم يتكلّف* و متواضع و ساده ا يو ب يميصم يبچّه ها
شگفت  ياز رازها يينه هايا گنجياش ييابند. تو گوي يگر ميد يقتيحق يمعمول يزهايچ ةهم ساعات، نايجا و در  ني... امّا در ا ينيب

  .يافته اي يخلقت هستند امّا تو تا به حال در نم
كه گندم و برنج و خربزه  يجوان ييست. آن روستايابند كه وصف آن ممكن ني يم يين لحظات،دل ها آن چنان صفاين جا و در ايا در

آن  نيا و ببيب ؟يسربازان رسول اهللا (ص) را بشناس يخواه يا ميآ يامر. به راست يِّاست در خدمت ول يكاشته است، امشب سرباز يم
ات يّمشهد لبن ةدور افتاد يابان هاياز خ يكيدر  م نام،گُ  ةك مغازيدر  يگريبه است و آن دلَ، طَ كين يرزمنده،كشاورز است و ا

  .عشق :يدان ين نخلستان ها گرد آورده است؟ تو خود جواب را ميدر ا جا نيما را در ا ةست كه هميآن چ يدارد و به راست يفروش
  كردن آمادههمواركردن، مرتّب كردن، : سيراست و ر سازندگي* جهاد يمهندس يهانيرو: جهاد يمهندس يبچّه هانيروها* مجازاً: بچّه ها*

  مركّب  –اِتباع درلغت به معني پيروي كردن است و دراصطالح دستورپژوهان، فرآيندي است كه ازطريق آن واژه هاي مركّب يا مشتق  *توجّه:
  را تابع مي گويند.» مِتاب « را متبوع و » كتاب « كه » كتاب مِتاب « مي سازند، شامل دوجزء كه يكي را متبوع وديگري را تابع مي گويند؛ مانند 

معنايش از » رخت پَخت«براي تاكيدو استواري متبوع مي آيد و متبوع است كه معني كُلّ واژه و نيز نوع دستوري آن را تعيين مي كند؛ مانند  تابع
  گرفته مي شود و نوع دستوريش؛ يعني، اسم بودن آن نيز از همين جزء به دست مي آيد؛ نمونه هاي ديگر: » رَخت « جزءِ اوّل 

  ست وريست، كج و كوله، صاف وصوف، نازونوز، چاله چوله، لُختي پُختي، نَديدبَديد، پَت وپَهن، چراغ مراغ، زن من و...راست و ريس يارا
 يا شناور وسيله هاي هدايت ، وسيلةدر دنبالة كشتي براي حركت دادن كشتي از سمتي به سمت ديگر ، ابزاريدنبالة هواپيما يا كشتي: كّانسُ*

 	وجو ، جستبازرسي، به دقت رسيدگي كردني: وارس*مأمورهدايت وسيله هاي شناور يا پرنده: ان داركّسُ*هواپيما و كشتي مثل پرنده

  ، روي بند، نقاب، در اين جا مقصود ماسك هاي شيمايي استدبپوشانن بدان را خود ةچه كه چهر آن : ماسك*شكلروش، شيوه، سَبك، : طرز*
  خالص، ناب،  : محض*وسيله اي براي جابه جــايي افراد يا كاال بر روي آب يا در زيــر آن كند، حركت آب روي كه چيزي: شناورها*
 جلوترين منطقة درگيري بادشمن: خطوط مقدّم*افتاده پيش رفته، پيش :مقدّم *ها رشته ها راه ،شته هاون ، ها خط، جمع خط :خطوط*

  اصل و ذاتي ديگرپيدا مي كنند: ابندي يمگر يد يقتيحق *لرنج بر خود نهادن، خودنمايي و تجمّ :تكلّف*
  نمي فهميدي، درك نمي كرديي: افته اي يدر نمتشبيه اشيا به گنجينه اي ازراز*: شگفت خلقت هستند ياز رازها يينه هايا گنجياش*
 بها، منسوب به گنج، جاي گنج، خزانه جاي نگه داشتن چيزهاي گران: گنجينه*

اين گونه به نظرمي رسد ذات و اصل اشيا ي: افته اي يشگفت خلقت هستند امّا تو تا به حال در نم يهااز راز يينه هايا گنجياش ييتو گو*
  مانند گنجينه هاي ارزشمندي هستند كه رازهاي شگفت انگيزآفرينش را درخود پنهان كردند امّا تو تا االن آن ها را درك نكردي و نشناختي.

آن كه پس از پيامبر باالترين مقام ،آن كه اختيار كسي در دست اوست ي:ولپابرجا* شده، برقرار روا، آسان، شدني،: ممكنپاكي، روشنايي*: صفا*
  ديني،خواهندگان علوم دانشجوي طالب،. ج: طلبهسرپرست جامعه، رهبر، جانشين پيامبر*: امر يِّول *اوامر جِ حكم، دستور، فرمان،: امر*را دارد

  جمع بسته مي شود؛ نمونه هاي ديگر: حقوق، اسلحه، ارباب، جواهر » طُلّاب« مفرد دارد و دوباره به اين واژه در زبان فارسي معني*توجّه: 
گر را در آغوش يكدين ها كه يگذارانند. ا يات را در آن ميّن لحظات قبل از شروع عمليردان عبداهللا آخراست كه گُ يا جا سوله نيا

آنان  يِاله ةلرزانند و در برابر قوّ يعب و وحشت مطان را از رُيهستند كه دل ش يا دالن صف شكنيزند ، درير يگرفته اند و اشك م
؟ ييجو يخ است. چه ميتار ةهم يجلّتَ  ةنيين جا آيش به شروع حمله نمانده است و ايب يساعت .ندارد ييتاسيا ياراي يچ قدرتيه

  .ن جاستين و عاشورا اينَدروحُبَ است؛حاضر  ن جايخ ايتار ةهم جاست. نيا انسان؟ ؟ييجو يجاست. چه م نيهم عشق؟
  سوم هَنگ، سه گروهان ، دراصطالح نظامي يكپهلوانان :ردانگُ*ساختمان سقف دار فلزي: سوله*
     مجموعه كارهايي با هدفي خاصو...،  اقدام نظامي يا اجراي مأموريت نظامي در حوزه هاي راهبردي ،ت هاي نظامياليِفعّ  : اتيّعمل *
  ،كنايه ازشجاع و دليرو مبارز، بسيار بخشنده؛ در اين جا رزمندگانيبخشندگ در دريا همانند دلي ةدارند تشبيه درون واژه اي، :ا دالنيدر *
  كنايه از ترساندن*لرزاندن دل: ترس، مترادف با وحشت: عبرُشجاع* دشمن، كنايه ازدلير، صف زنندة برهم صف، شكنندة: صف شكن*

   است. معني اسم معني در كلمه استعمال امّا بينا و گويا مانند يارستن، از است فاعلي صفت توانايي، جرات، نيرو، صورتاً : ارا*ينيرو، توان*قوّه: 
  بودن، متضاد آن پويايي،، در اين جا به معني ايستادگي است به مفهوم پايداري و مقاومت.ثابت و بي حركت يي: تاسيا*
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جنگ مسلمانان با مشركان در سال  :بدر*دادگي شيفتگي، دل ،ت دوست داشتنبه شدّ :عشقجبهه جنگ به آيينه مانند شده است.* *تشبيه:
 دارد. تلميح*اين بخش آراية نيروز دهم محرم وشهادت امام حس :عاشورا*جنگ مسلمانان با كافران پس از فتح مكه :نيحن*دوم هجرت

 ييتاسيا ياراي يچ قدرتيآنان ه يِاله ةلرزانند و در برابر قوّ  يعب و وحشت مطان را از رُيدل شهستند كه  يا دالن صف شكنيدر* 
رزمندگان شجاعي كه به صف دشمن حمله مي كنند و دل شيطان (صدام و حاميانش) را از ترس و وحشت مي لرزانند و دربرابرنيروي الهي  :ندارد

  آنان هيچ قدرتي توانايي ايستادگي ندارد.
   جبهة جنگ مانند آيينه اي است كه تمام تاريخ بشري را در خود آشكار مي كند و نمايش مي دهد.: خ استيتار ةهم يجلّتَ  ةنيين جا آيا*
  .ن جاستين و عاشورا اينَبدروحُ حاضر است؛ ن جايخ ايتار ةهم *

نده نگه داشتن اسالم و رسيدن به حقيقت و نجات آن از رزمندگان مانند مسلمانان صدر اسالم، براي ز« نويسنده در اين بخش اعتقاد دارد كه 
  » نابودي و انحراف با عشق و فداكاري و اخالص و اعتماد كامل به خداوند به ميدان مبارزه آمدند.

  اروند يكناره  -كم بهمن ماه يست ويروزب صبح
 يّةشب در همان ساعات اوّليب دارد . ديعج ين درخششينه مومنيفضا از نم باران آكنده است امّا آفتاب فتح در آسمان س هنوز

ج و توسّل به رَفَ يغوّاص ها در سكوت شب ، بعد از خواندن دعا ،ش از همهبيخت. يره فرو رك سَيدشمن  يات، خطوط دفاعيّعمل
ل يد.صف طواروند روان شدن يو خط را گشودند و آن گاه خيل قايق هاو شناورها به آن سو دندبه آب ز  ه (ص)،يمرض يحضرت زهرا

كنند و خود  يم ينده طيفتوحات آ يفتح را به سو ةوسعت جبه -مان است يكه حاصل ا ينانيبا آرامش واطم -رزمندگان تازه نفس،
، غرور يب ،يشگيهمي ا با همان تواضع وسادگامّ  كه فاتحانه، ينيب ياز خط شكن ها را م يرسانند .گاه به گاه گروه يم ممقدّ را به خطّ
در  خ جهان ويالت تارن تحوّيم تريچه قدرت شگفت آور است كه انسان در متن عظ يگردند...وبه راست يحادثه باز م پري بعد از شب

  .كند يست ميز يكه در كجا و در چه زمان ابديان و غفلت هرگز در نيكند و از نس يل زندگن تحوّ يان سردم داران ايم
جهبه  يرسانند و ساحل را به سو يق ها مياست ، خود را به قا» خور«كه حاصل جزر و مدّ آب  يان گل و اليياق از ميها با اشت آن
م از يكند و دا يرماد خدا معطّيوس را با فُنُ  يهم چون وجدان جمع، فضا ،يدست يبلند گو كيبا  يجوان ةكنند .طلب يفتح ترك م يها
  .دريگ يه ها صلوات مبچّ
  پر، مملوف انباشته: آكنده *وسيعمكان فراخ، زمين  ،طمحي :فضا*
 . دارد	مومنين درخششي عجيب ةآفتاب فتح در آسمان سين*

  .(رزمندگان پيروزي را در وجود خود حس مي كنند) 0پيروزي درون مؤمنان را روشن نموده است نور اميد ومعني: *
  سينة مؤمنين به آسمان تشبيه: نينه مومنيآسمان سمجاز از خورشيد* *آفتاب:تشبيه فتح به آفتاب :آفتاب فتح*
  دشمن به طور كامل شكست خورد.: ختيره فرو رك سَ يدشمن  يخطوط دفاع *
  شد رانيخراب شد و و :ختيفرو ر *به كلي، تماماً  ،سراسر، از ابتدا تا انتها :ك سرهي *
گشايش، گشايش در كار و  :فَرَج*استعاري و تشخيصاضافة : سكوت شب*آب باز، دريا فرو رونده، به دريا فروشونده به طلب مرواريد :غوّاص *

كه » ليكوَن لِ كُ مَّلهُالّ «دعاي  ...عَظُمَ الْبَالءُ ،ياله«: شودي آغاز م گونه نياست كه ا ييج امام زمان در اصل، دعافَرَ يدعافَرَج:  يدعا*مشكل
 ،يج ، همان دعاي الهرَج است و دعاي خاص فَرَدعاي عام فَ، شده دعاي سالمتي امام زمان يا به قول برخي علما جيفَرَج را يامروزه به عنوان دعا
 وسيله قرار دادن، دست به دامن شدن ،چيزي به كسي نزديكي جستنبا: توسّل .*عَظُمَ الْبَالءُ مي باشد

  مي شود آغاز 	ى أَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِىِّ الرَّحْمَةِللَّهُمَّ إِنّوبا ا است مشهور ةنام يكي از ادعي: لسّتوَ	دعاي*
درخشنده  ،زهرنث اَؤمُ: زهرا .*يسان و بزرگان مي آيدكلمه اي است كه براي احترام پيش ازنام قدّ ،آستانه درگاه ،رب، حضورقُ  : حضرت *

  ، از نام هاي زنان دخشنو مطبوع، رضايت، مورد پسنديده، مرضي، نيثتا: هيمرضي، نابنده، از نام هاي زنان*رو ديسپ ي،درخشنده رو
  هردو از القاب حضرت فاطمه هستند. زهرا و مرضيه:*
  وارد آب شدند و راه حمله به دشمن را بازكردند.(باحمله به دشمن، در ميانشان نفوذكردند.) :و خط را گشودند دندبه آب ز*
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كنايه از راه حمله به دشمن را : خط را گشودند*كنايه از شناكردن ،و گذشتن به آب روان بي پاياب داخل آب روان شدن :دندبه آب ز*
، نيرومند و توانمند، بدون پرداخته و هنوز خسته نشده است يكه تازه به كار يكس: تازه نفس *دراز، بلند: ليطو گروه و دسته*: خيلبازكردند.*

آگاه باش كه با ياد خدا » أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  «سورة رعد 28دارد به آية  : تلميحمان استيكه حاصل ا ينانيبا آرامش واطم*خستگي
جِ فتح، جمع الجمع است، پيروزي ها، : فتوحات تشبيه فتح به جبهه *: فتح ةجبهپيروزي*: فتح *گستردگي :وسعت*يابد ها آرامش مى دل

نيروهايي كه ابتدا  صفت بياني مركّب مرخّم،: خط شكن هاجلوترين منطقة درگيري بادشمن*: مقدّمُ خطّ *مودندرنورديدن، پيي: ط*گشايش ها
 يخود برخاستن برا يكردن، از جا يفروتن: تواضعپيروزمندانه*: فاتحانهبه صف دشمن مي تازندتا خط را باز كنندتا ديگررزمندگان عبور كنند.*

[مقابلِ حاشيه] بخش اصلي يك نوشته يا ، نوشته، مكتوب، درون چيزي، پشت: متن*منظور شب عمليات: حادثهپري شبي*فروتن ي،گرياحترام د
  اضافة استعاري : التتحوّ متن*صفحه

منظوررشادت ها، جانبازي ها، ايمان، فروتني و سادگي هاي رزمندگان اسالم در جبهه هاي جنگ : خ جهانيالت تارن تحوّيم تريمتن عظ *  

  زندگي، حيات : ستيزي*فراموشبي خبري، : غفلتفراموشي*: انينس*دگرگوني: لتحوّ ، استعاره از رزمندگان*سردسته،رئيس: سردمدار*
  زمين پست، شاخه اي از دريا :خور*ديبر اثر جاذبة ماه و خورش ايباال آمدن آب در *مد:پايين رفتن آب دريا: جزر*گل نرم ته نشين شدهالي: *

  ها، موجودات زنده س، مجازاً انسانج نَفَ: وسنُفُ طلبة جوان به وجدان* *تشبيهكه خوب را از بد تشخيص مي دهدنيرويي باطني  *وجدان:
   دعاها، نمازها ،درودها، محمد وآله محمد يعل ياللهم صل ،جِ صالت: صلوات *بودار، خوشبو: رمعطّ*

 يتالف يدشمن در پ يماهاين ساعات فتح، هواپيهمان نخست از جنگ است. ةديچين پيبه ماش يتّكخدا مُ نودمان جُيدربرابر ا دشمن
رت زده يحكومت دارد. دشمن ح مان است،يكه حاصل ا يقلوب مجاهدان خدا، آرامش ةند؛ حال آن كه در معركيآ يشكست بر م

جواررحمت حق ش در يروح خو يكه به جاودانگ كس آن هراسد يكجا از مرگ م از مرگ نهراسد؟ ياست كه چگونه ممكن است كس
. يشتاب ياست، به جهبه ها م يكه باق يگريراه خدا شود، بازهم با آن دست دية ز هديك دست تو نين اگر ين چنيآگاه است؟ و ا

ن ها كه نوشته يخدا شود؟ ا هرا يةز هديچه باك اگر هر دو دست تو ن باشد، (ع)يعباس بن عل »يل وفاداريتمث« تو آن  »ةسواُ « يوقت
دهد  ين دارش نشان ميگ دوربفنت ستاده است.يا» خور«دركنار  ين خاليك آستيك دست و ياست كه با يزمنده اام وصف حال ر

كه با  ين كه او به عهدياست وا يمردانگ ةنشان شود، يم ين سووآ ين سويباد ا اش،كه با ين خاليرانداز است وآن آستيكه تك ت
  ».يمباداامام را تنها بگذار« ست آن عهد؟يچ وفاداراست. بسته، (ع) لفضلابوا
د، يرآن آتش شديدر ز .يده ايمان كشين را درخدمت اين است وتو ماشيماشة دشمن برد با دشمن ادامه دارد. يريدرگ خط، در

ز هم آن گاه يخاكر يكند و معنا ياز خاك را جابه جا م يازآتش نشسته است وكوه يبر كوه زند. يز ميجهاد خاك ر يبولدوزرچ
ان خاك نشسته است و با يدر م يمانيفر ييروستا ةك رزمندي ي.باز گرفتار آتش دشمن باش تك دشيان يشود كه در م يم ميتفه

 .خالق است ينامخلوق در برابر غَ فقرِ رظهَبا خاك گرفته اند و خاك مَ ينسها چه اُ آن .سازد يخود سنگرم يبرا يل دستيك بي
برو به آن ها سالم  .يندار رببه مراتب قُ يراه ،يرينس نگاست وتا با خاك اُ نيهم ،يگذار يم خاكبر يآن كه در نماز پپشان يمعنا

هستند كه انسان  يم داران آن تحّول عظيملَ پهنشان بوسه بزن.آن ها مجاهدان راه خدا و عَ يكن؛ دستشان را بفشار و بر شانه ها
  است. ياله يا ندهيبشرّيت، آة نديسازند و آ يرا م يتبشرّ ةنديدهد. آن ها تاريخ آ يامروز را از بنيان تعيير م

  جنگ است. ةديچين پيبه ماش يتّكخدا مُ نودمان جُيدربرابر ا دشمن *
  از ابزارهاي پيشرفتة جنگي مجاز :جنگ ةديچين پيماشجنگ به ماشين**تشبيه تكيه كننده ي:تّكمُ*ند، لشكريان، سپاهيانج جُ :نودجُ*

  خدا به ابزارهاي پيچيدة جنگي خود وابسته است. دشمن دربرابرلشكريان*معني: 
  به معركه قلوب *تشبيهجنگ دانيمكه: عرِمَ *تاوان، غرامت ، عوض دادن، جبران كردني: تالفيِ: به دنبال*در پ*
  سورة رعد 28تلميح دارد به آية : حكومت دارد مان است،يكه حاصل ا يقلوب مجاهدان خدا، آرامش ةدر معرك*
  منظور جهاد با نفس رزمنگان: قلوب مجاهدان خدا ةمعرك* ا، رزمندگان، كوشش كنندگاندر راه خد گانجهادكنند: مجاهدان*
  زيرا مانند حاكمي، حكومت مي كند.: تشخيص و استعاره؛ آرامش*

   دردل هاي رزمندگان خدا كه مانند ميدان جنگ است؛ آرامش همراه با ايمان به خداوند حاكم است.  *معني: 
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  نترسد*نهراسد: پرسش انكاري از مرگ نهراسد؟ يرت زده است كه چگونه ممكن است كسيمن حدش *
  پرسش انكاري ش در جواررحمت حق آگاه است؟يروح خو يكه به جاودانگ كس آن هراسد يكجا از مرگ م *
، كردن هيتشب ،مثال آوردن: ليتمث *الگو، سرمشق، نمونه، پيشوا، مقتداه: سواُ *مخصوص خدا شيو بخشا يمهربان: رحمت*همسايگي: جوار*

  ترسي نيست؟ چه باك داردبه رشادت و جانبازي حضرت عباس* تلميح بدل*اين بخش :(ع)يعباس بن علنمونه، مثل، مانند*
  تيرانداز ماهري كه فقط با يك تير هدف خود را مي زند :راندازيتك تپرسش انكاري* خدا شود؟ هرا يةز هديچه باك اگر هر دو دست تو ن*
ده يمان كشين را درخدمت اين است وتو ماشيماشة دشمن برد كنايه و تاكيدي است از لزوم پيروي از رهبر*ي: مباداامام را تنها بگذار*
  مرجع آن: رزمندگان: تواضافة استعاري و تشخيص**بردة ماشين: تشبيه دشمن به بردهي: ا

  يسنگر خاك :زيخاك ر بمباران و گلوله باران* *آتش: استعاره اززند يز ميجهاد خاك ر يد، بولدوزرچيرآن آتش شديدر ز*
  در زير آن بمب ها و گلوله ها، رانندة بولدوزر جهادسازندگي، درحال ساختن سنگر است. *معني:

  .كند ياز خاك را جابه جا م يازآتش نشسته است وكوه يبركوه*
  بلدوزر، انفجار هاي ميدان جنگ، بمب ها وگلوله ها : استعاره ازازآتش يكوه *

با آن كه بمب ها و گلوله ها زيادي برسر بلدوزرچي ريخته مي شود، او خاك هاي زيادي را براي ساختن سنگر و خاك ريز جابه جا مي *معني: 
  كند.

  بلدوزرچي خاك هاي زيادي را براي ساختن سنگر و خاك ريز جابه جا مي كند.) (يا با وجود اين كه بمب هاي زيادي در ميدان جنگ منفجر مي شوند،
  ظبالف به فهم شنونده يرساندن معن ن،فهماند: ميتفه*خو، عادت، آميزش، الفت *اُنس:آتش و خاك به كوه *تشبيه

  عادت كردن به آن چيز و كس، دل بستگي پيداكردن به آن چيز يا آن كس گرفتن به كسي يا چيزي:  نساُ*
  يازين يب ،يتوانگر: غنا*انسان، آفريده شده، ساخته شده: مخلوق*محل ظهور، جاي آشكار شدن . ج . مظاهر، تماشاگاه ، نماد، نشانه :رظهَمَ*
  ناغَ و فقر*تضاد: خالقو  مخلوقاق: *تضاد و اشتقاز نام ها و صفات خداوند، خلق كننده، آفريننده : خالق*
  .خالق است ينامخلوق در برابر غَ ر فقرِظهَبا خاك گرفته اند و خاك مَ ينسها چه اُ آن*

  آن ها چه دلبستگي اي به خاك پيداكردند و خاك نشانة نيازمندي انسان در برابر بي نيازي خداوند است. *معني:
  .يندار رببه مراتب قُ يراه ،يرينس نگاست وتا با خاك اُ نيهم ،يگذار يم خاكبر يآن كه در نماز پپشان يمعنا *
  منظور نيازمندي انسان و بي نيازي خداوند: ضمير اشاره و نيهم*سجده و عبادت مي كني ي: كنايه ازگذار يم خاكبر يپپشان *

ها، درجه ها،  هيدرجات، پا ،مرتبهجِ : مراتبندهي*به خاك دل بستگي پيدانكني، تواضع و فروتني نشان ي: كنايه از رينس نگاُ*تا با خاك 
  نزديكي ،نزديك شدن: ربقُ*رتبه ها ،مراحل، منازل

معناي آن زماني كه خداوند را سجده و عبادت مي كني، همين نيازمندي انسان و بي نيازي خداوند است. و تا آن زمان كه خداوند را *معني: 
  شان ندهي)، راهي براي نزديك شدن به او نداري.سجده و عبادت نكني( فروتني و نيازمندي ن

  با آن ها دوست و صميمي باش : كنايه ازدستشان را بفشار*پهنشان بوسه بزن يدستشان را بفشار و بر شانه ها*
  احترام گذاشتن و تحسين كردن، بزرگ شمردن *بوسه زدن: كنايه ازقدرت و توانمندي و مردانگي رزمندگان : كنايه ازپهنشان يشانه ها*

  با رزمندگان دوستي بكن و صميمي شو و توانمندي و مردانگي آن ها را تحسين كن(به قدرت آ ن ها احترام بگذار)*معني: 
  دهد. يهستند كه انسان امروز را از بنيان تعيير م يم داران آن تحّول عظيملَ آن ها مجاهدان راه خدا و عَ*
  رايت پرچم، بيرق،: ملَعَ*كوشنده، پيكارجو، جنگجو ، رزمنده، مبارز ،جهادكننده در راه خدا :مجاهدان *
  دگرگوني: تحّول، پيشرو*پيشقراول، طاليه دار، كنايه از پرچم دار رد،يگ يسپاه علم را به دست م انيكه در م يكس: م دارانلَعَ*
  اساس، ريشه، پايه: بنيان*بزرگ :عظيم*

  رزمندگان، جهادكنندگان راه خدا و پيشروان آن دگرگوني بزرگي هستند كه انسان اين روزگار را از اساس و پايه تغييرمي دهند.*معني: 
  

  خواب مرداب
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  كĤرام درون دشت شب خفته ست                              نبرم به خواب آن مرداب حسرت
  همه عمر خوابش آشفته ست ايدر                                   باكم ازطوفان ستيو ن ميايدر

  
  مستفعلُ فاعالتُ مستفعل( بحر هزج مسدس اَخرب مقبوض) *وزن:قطعه*قالب شعر: استاد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني*سراينده: 

  مقدّم شمردن حركت و انقالب و مبارزه بر ايستايي و بي حركتي و ظلم پذيري *پيام درس:آشفته و خفته*واژه هاي قافيه: است*رديف: 
   

  كĤرام درون دشت شب خفته ست                              نبرم به خواب آن مرداب حسرت
  خوابيده :خفته مخفّف كه آرام*: كĤرام*آب ايستاده و لجن زار، تاالب، آبگير عميق :مرداب*دريغ، افسوس : حسرت*

  جملة وابسته ← كĤرام درون دشت شب خفته ست *جملة هسته←نبرم به خواب آن مرداب حسرت*جمله مستقل مركّب است: 
    است؛ زيرا فعل بر متمّم، مقدّم شده است. شيوة بالغي به *مصرع اوّل

  شب به دشت *تشبيه: اضافة استعاري و تشخيص *خواب مرداب:ايستايي و بي حركتي، مرگ، انسان هاي ترسو و ناآگاه نماد :مرداب*
  شبخواب و *مراعات نظير: نماد غفلت و ناداني*خواب: ظلم و ستم، سرزمين پرازترس و وحشت: نماد شب *
  .نشانه آرامش و سكون حاكم برآن است :خفتن مرداب*

  خورم.من به خواب مردابي كه با آرامش در دشت تاريك شب خوابيده است، افسوس نمي *معني: 
  (من هيچ وقت به آرامش انسان هايي كه مانند مرداب بي حركت هستند، ودر خواب غفلت هستند، افسوس نمي خورم) 

  
  همه عمر خوابش آشفته ست ايدر                                   باكم ازطوفان ستيو ن ميايدر

  پريشان: آشفته سرتاسر*تمام، : همه ترس، بيم*: باك*ندارم، فعل غيراسنادي است *نيست:
  است؛ زيرا فعل بر متمّم، مقدّم شده است. شيوة بالغي به :باكم ازطوفان ستين *
  ، بيدار و انقالبيشجاع يها انسان جنبش و حركت و مبارزه،نماد :ايدر* م(من، گوينده)به دريا-َ:هيتشب*
  يده است.خوابو آشفته زيرا : تشخيص و استعاره؛ ايدر*

  سختي ها و دشواري ها، حوادث زندگي *طوفان: نماد و استعاره از* دريا *تكرار:دريا و طوفان*مراعات نظير: 
  بيند ميو ناراحت كننده رؤياهاي پريشان ن: كنايه از خواب كسي آشفته بود*كنايه: 
  من مانند دريا هستم و ترسي از طوفان ندارم؛ زيرا خواب دريا در سرتاسرعمرش پريشان است.*معني: 

  شاعر در اين قطعه، مرداب را كه نماد ايستايي و مرگ است در برابردريا كه نماد جنبش و حركت و مبارزه است ، قرارداده است.: 1*توجّه
  هم چنين شاعر، طوفان و آشفتگي را بر آرامش مرداب برتري مي دهد. در نهايت حركت و انقالب را بر ايستايي و بي حركتي مقدّم مي شمارد. 

  .درهردو روح شجاعت، مقاومت، بي باكي و نترسيدن از خطر ديده مي شود: وجه اشتراك اين شعر و درس دريادالن صف شكن: 2*توجّه
و چون اقبال الهوري باور دارد كه موج تا  ها حسرت نمي برد، و زندگي سرتاسر تالطم و موج را پذيرفته است، به خواب مرداب شاعر: 3*توجّه

زندگي دريايي و دست در  شفيعي در زمانه شعرهاي خواب آور، نابود خواهد شد، زيرا به محض آرام گرفتن، آرام نگيرد،هنگامي موج است كه 
  گريبان با موج و پريشاني و طوفان را برگزيده است

  كارگاه متــن پژوهــي
  يزبان قلمرو

  .ديابياز متن درس ب ييپنج گروه كلمه مهم امال-1 
  ي، معركة قلوب، مظهرفقر، غَناي خالق، مرتب قُربوفادار ةسواُ، ليصف طو، و غفلت انينس، نينَبدر و حُ، و وحشت رعبمشيّت باري تعالي، 

  .ديده حيسردمدار توض يبا رجوع به لغت نامه، درباره ساخت و معنا-2
تمزينات ورزشي ورزشكاران را هدايت مي  سكويي نسبتاً بلند در كنار در ورودي زورخانه و مقابل گود كه مرشد در آن مي نشيند و -1*سردم: 

  محلي كه كسي يا گروهي بيشترين اوقات خود را در آن مي گذرانند، پاتوق -3محل اجتماع درويشان، خانقاه -2كند. 



 

67 

 

در زورخانه، فردي كه در زدن ضرب و خواندن اشعار حماسي و مذهبي مهارت دارد و براي هدايت تمرينات -2رهبرگروه، رييس،-1 *سردمدار:
  ورزشي در سردم زورخانه مي نشيند.

  سردمدار: سر + دم + دار *ساخت:
  ديسيو مفرد آن را بنو ديابياز متن درس،چهار جمع مكسر ب-3
  ج ِ نَفَس :انفاس**خطوط، خطقلب ،قلوب*لهيوس، ليوسا*سفَنَ ،نفوس*لحظه، لحظاتي*ش، اياش*
در » چي«در اين كلمه، پسوند »كارچيش«  مانند ؛»اسم=چي+ اسم «است:  شكل بدين ،»مشتق«ةهاي ساخت كلم يكي از راه -4 

  يزرچوبولد .درس بيابيد اي از آن را در متن كاربرد دارد. نمونه» پيشه و شغل«معناي 
 .ه كنيدهاي زير توجّبه جمله  -5 

  .الف) خطوط دفاعي دشمن يكسره فروريخت
 .لرزانند ها دريادالن صف شكني هستند كه دل شيطان را از رعب و وحشت مي ب) اين

 .گويند مي »غيرساده« دارد، فعل يك از بيش دوم،كه ةو به جمل »ساده« دارد، فعل يك كه اّول ةبه جمل 

  .ها بدون ديگري ناقص است كه يكي از جملهبه طوري  وابسته اند؛ يك ديگر به معنايي نظر از كه است جمله دو شامل ،»ب« ٔەساد ة غيرجمل
  اي بيابيد و بنويسيد حال از متن درس براي هريك از انواع جمله،نمونه-6
  گذرانند ياست كه گردان عبداهللا...... م يسوله ا جا نيا :ساده ريغ*
  .كنند يم سيمانده را راست و ر يكارها نيجهاد آخر يمهندس يها هبچّ :ساده*
  

  :يادب قلمرو
  دارد؟ يا هيچه آرا هر قسمت مشخص شده،-1 

  خفته است دشت شبدرون  كĤرام                  مردابنبرم به خواب آن  حسرت
  انسان هاي ترسو و ناآگاهايستايي وراكد بودن، مرگ، نماد واستعاره از :مرداب*مشبه به)دشت: ،مشبهشب:(يهيتشب ةاضاف شب: دشت*
  .ديسيو مفهوم آن را بنو ديابيرا ب هيكنا-2 
  به خاك دل بستگي پيداكردن، تواضع و فروتني نشان دادنگرفتن با خاك: كنايه از نس اُ*ي   به قرب ندار يراه ،يريبا خاك انس نگ تا

  يفكر قلمرو
  است؟ استفاده كرده »اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُأَلَا بِذِكْرِ  « يةاز مفهوم آ در كدام جمله، سندهينو-1
  .است مانيكه حاصل ا ينانيرزمندگان با آرامش و اطم ليطو صف-2.است حكومت دارد مانيحاصل ا كه يمعركه قلوب مجاهدان خدا آرامش در-1
  ديده حيتوض يكدكن يعيو شعر شف ادالنيمتن در ييدرباره ارتباط محتوا-2

  هردو برپويايي و دگرگوني و تحرّك تاكيد دارند و از ايستايي و . يامقاومت، بي باكي و نترسيدن از خطر ديده مي شوددرهردو روح شجاعت، 
  بي حركتي ما را برحذرمي دارند.

  جاست؟ نيا عاشوراو نينَ(جبهه) حاضر است، بدر و حُجا نيا خيمعتقد است كه همه تار سندهيچرا نو-3 
رزمندگان مانند مسلمانان صدر اسالم، براي زنده نگه داشتن اسالم و رسيدن به حقيقت و نجات آن از « زيرا نويسنده در اين بخش اعتقاد دارد كه 

  » نابودي و انحراف با عشق و فداكاري و اخالص و اعتماد كامل به خداوند به ميدان مبارزه آمدند.
  
  
  
  
  
  
 


