
گنج حکمت خاکریز ، گروه دبیران ادبیات ایران  فارسی دوازدهم ،

 (فقط برای مطالعه)دانش افزایی

 یجهادگر حاج هاشم ساجد دیشه ی نامهیزندگ 

در کالته دامغان چشم   ییوروستا یمذهب یدر خانواده ا 6231ماه  ریت4،در  یبزرگوار،حاج هاشم ساجد دیشه

مادر مراحل رشد و  یاز نعمت وجود پدر  محروم شدوبه کمک گذشت وفداکار یدر شش ماهگ. به جهان گشود

. در اومشهود بود نانیواطم  فسوآرام بودکه اعتماد به ن میازهمان ابتداآنقدر سل. کرد یعلم را ط یریفراگ

عالقه  حیصح یفرق داشت  وبه انجام کارها گرانیبا د یهاشم از همان کودک. ندیگو یم لیوافراد فام انیاطراف

ر همان روستا گذراند وبعد از آن همراه را د یینماز خواندن را آغاز کرد دوران ابتدا یهفت سالگ از.دادینشان م

به استخدام  نکهیبه کار مشغول بود،تا ا یمدت. پرداخت لیبرادر به به کرج رفت ومدت دوسا ل به ادامه تحص

در رشته  پلمیبه اخذ مدرک د فقپرداخت ومو لیودر کنار آن شبها به ادامه تحص.سازمان پنبه  گرگان درآمد

 ونیانقالب تیکرد خانه او کانون فعال دایپ یشکل گسترده تر شانیا یتهاید فعالبه بع 6211سال  از.شد یعیطب

امام  نکهیاز ا پس.اش را داشت یریرا تحت نظر گرفت وقصد دستگ شانیکه ساواک خانه ا ییشده بود، تا جا

در  یسالمانقالب ا تهیکم نیافراد حزب اهلل جزء موسس ریبه همراه سا شانی، ا.را دادند تهیکم لیدستور تشک

 یکسان نیجزء اول یساجد دیشه 6211خرداد  32در یجهاد سازندگ لیبر تشک یگنبد بود، با فرمان امام مبن

وارائه  یو به عنوان مسئول جهاد به سازمانده. تداش ییجهاد گنبد نقش بسزا تیوتثب سیبود که در تاس

 .مشهد پرداخت یدر اداره کشاورز تیازجهاد گنبد استعفا داد وبه فعال 6211خدمات پرداخت در سال 

مجددا به ادامه  6211وسال . مشهد مشغول شد یدر دانشگاه علوم اسالم  یعلوم اسالم لیبه تحص وهمزمان

 یکه منجر به ازادساز ییها اتیدر اکثر عمل.شروع جنگ به جبهه رفت  با.در جهاد مشهد پرداختند تیفعال

چهارگانه جهاد  یقرار گاهها لیپس از تشک 6216ر سال شد، شرکت داشت،د یاسالم هنیاز م ییبخشها

که در غرب کشور  ییاتهایعمل یواگذار شد که امورمهندس یساجد دیقرارگاه نجف به شه تیدرجنگ، مسئول

بود، ومعتقد  هیفق تیواعتقادش به وال مانیا شانیبارز ا یهایژگیو از.قرارگاه بود  نیعهده ا به، گرفتیصورت م

 یاز محور ها یسرکش نیدر ح 6212سرانجام در ابن ماه . میاست که انجام ده فهیدوظیبگو شانیبود هر چه ا

 نیجنگ توسط چند تن از مزدوران که کم یمهندس-یبانیپشت یتهایدر غرب کشور وانجام دادن مسئول یاتیعمل

 .دیمورد اصابت شقرار گرفت وبه شهادت رس نهیشکم وس هیبودند از ناح هکرد

 خراسان دیشه ادیبن: منبع



گنج حکمت خاکریز ، گروه دبیران ادبیات ایران  فارسی دوازدهم ،

 زیخاکر:حکمت گنج

ما ارتفاعات موسوم  یروهایکه خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر ن اتیلحظات اوّل عمل در:اول بند

با  یساجد دیشه. قلّه را در دست داشت یادیز یبود که دشمن با استقرار سالح ها «یکله قند»به 

 زیخاکر کیخود را نباخته، احداث  هیداشت، روح یکه نسبت به همه مسائل آگاه نیتوجّه به ا

و تسلّط دشمن، قبول  دیو د یبا توجّه به امکانات محدود مهندس.دانست یتنها راه حل م ادوجداره ر

دم اجرا و  دهیشب تا سپ یکه الزم بود در فاصله زمان ژهیبه و. سخت بود یلیطرح خ نیا یو اجرا

 حرا صب زیخاکر»: گفت یم تیّداشت و با قاطع مانیطرح ا نیا یبه اجرا شانیا یول دیگرد یاحداث م

 «.میده یم لیتحو

 باال وتوکل به خداوند ی هیروح ادویو تالش ز  یدواریام/تیخالق/وپشتکار رزمندگان  ثاریا:درس  مفهوم

 یزبان قلمرو

 :.(که ژهیبو)/مرکبه  یوند: یقند کله/(تیاحداث، مسائل، سالح ،ارتفاعات، خطوط، قاطع) کلمات  ییامال تیاهم

 بیترک/فعل مجهول( شکسته شد:) دشمن شکسته شد خطوط/وابسته یحرف ربط وابسته ساز ،الزم بود ، جمله 

 ،زیخاکر کی،یادیز یسالح ها ،لحظات اول: یوصف بیترک/تسلط دشمن،دشمن دید ،خطوط دشمن: یاضاف

(: تنها راه حل:)دانست یراه حل م تنها/بامسند  ییسه جز: سخت بود  یلیطرح خ نیا یاجرا/دوجداره زیخاکر

هسته، :خطوط: دشمن خطوط/هسته ی، شاخص ، ساجد دیشه: یساجد دیشه:یاسم یگروهها/یگروه مسند

 هیصفت مضاف ال: یادیز/هسته ،سالح وابسته:استقرار : یادیز  یسالح ها استقرار/هیوابسته ،مضاف ال: دشمن 

 یاجرا/هیمضاف ال: زیخاکره،یوابسته صفت مضاف ال:  کیهسته، :احداث : زیخاکر کی احداث/وابسته ی وابسته،

ضاف :  سر/هسته: پشت؛ما یروهایسر ن پشت/هیمضاف ال:  طرح/هیصفت مضاف ال :نیا/هسته:  اجرا؛طرح نیا

/ زیخاکر:مرکب/دوجداره: مرکب یوند/مسائل :ساده /؛واژه ساختمان/هیمضاف ال هیمضاف ال: و ما  روهاین/هیال

 (واو:)و تسلط دشمن  دیو د یمحدود مهندس امکانات/(یعرب) جمع لحظه   لحظات/جمع مکسر خط:خطوط

 (حرف ربط : )یول: داشت مانیطرح ا یبه اجرا شانیا یول/(حرف عطف )

 یادب قلمرو



 دواریام :از هیکنا؛خودرا نباخته بود هیروح/مسلط بودن:از  هیکنا؛را در دست داشتن  قله/تضاد: دم دهیسپ شب،

 بودن

 یفکر قلمرو 

ان دو  نیپناه گرفتن سربازان در ب یهم برا که شود یبه موازات هم ساخته م زیدو خاکر: دوجداره زیخاکر

 .کند یها اصابت م زیشود به خاکر کیهم اگر بمب وخمپاره به طرف آنان شل و است زیخاکر

آرام  یساجد دیآن شب برادران جهاد و در رأس آنها شه. شروع شد زیاحداث خاکر اتیّعمل:دوم بند

و  دیرس یم انیبه پا یلومترینه ک-هشت زیخاکر نیصبح، احداث ا قیدقا نیدر اوّل. و قرار نداشتند

 زیو اتمام خاکر دندیدر وسط به هم رس بایشروع شده بود،تقر یمهندس یرویکه توسّط دو ن یزیخاکر

 ینم یرا  راض یساجد دیکار شه نیکرد امّا ا جادیبرادران جهادگر و رزمنده ا نیدر ب یبیعج هیّروح

 .کرد

 :قلمرو زبانی

 بیترک️/جهاد برادران: یاضاف بیترک/یوند: رزمنده/ یوند: جهادگر/اتیعمل ه،یروح راس،:ییامال تیاهم

 اتیعمل:یاسم یگروهها/یمهندس یروین دو،کار نیای،بیعج ی هیروح،زیخاکر نیا، قیدقا نیاولشب،  آن:یوصف

 /وابسته :ن ؛آشب آن/(هیمضاف ال هیمضاف ال) وابسته  زی،هسته ، احداث ، وابسته ، خاکر اتیعمل: زیاحداث خاکر

: قیوابسته ،صفت ،دقا نیاول: صبح قیدقا نیاول/وابسته:جهاد /برادر هسته: جهاد برادران/،هسته:شب

برادران : نهاد/ نیشیوابسته پ:آن /یدیگروه ق:شب آن/فعل مرکب: شد شروع/ هیوابسته، مضاف ال:صبح/هسته

 قیدقا نیاول/معطوف به مفعول : قرار/مفعول: آرام/متمم اسم : آنها راس/معطوف به نهاد: یساجد دیشه/جهاد

گروه : زیخاکر نیا احداث/فعل : دیرس یم انیپا به/ هیمضاف ال: صبح/ هسته: قیدقا/ نیشیوابسته پ: نیاول ؛صبح

 هیروح/فعل : کرد جادیا/فعل : دندیمتمم رس: هم به/ دیق: بایرقت/هیمضاف ال: زیخاکر/ وابسته وابسته : نیا/  ینهاد

/ هسته : نیب)یگروه متمم:برادران جهادگر نیب/صفت : یبیعج/ هسته : هی؛روح یگروه مفعول: یبیعج

گروه : کار نیا/مسند: یراض/وابسته وابسته  ،صفت: رزمنده/( وابسته وابسته،صفت: جهادگر/ هیمضاف ال:برادران

 (هسته: کار/ وابسته : نیا)  ینهاد

 یادب قلمرو

 تضاد: وصبح  شب



 یفکر قلمرو

 رزمندگان یریناپذ یتالش وخستگ

کرد که با توجّه به تسلّط دشمن بر ارتفاعات روبه رو و ارتفاعات پشت،  یم ینیب شیاو پ :سوم بند

به  یزیخاکر. مرحله دوم کار را شروع کرد لیدل نیرفت؛ به هم یآتش گرفتن بچّه ها م ریامکان ز

شود، احداث  یم ادیدو جداره  زیاوّل که از آن به عنوان خاکر زیدر پشت خاکر لومتریطول چند ک

دشمن  یروهایرزمندگان توانستند در برابر ن ،یساجد دیحساب شده شه ریروز با تدب آن.نمود

 یلطف آباد یسلمان یسی، ع۲سنگرسازان  تیروا .برسند یروزیمقاومت کرده و به پ

 :قلمرو زبانی

 کردن جادی، ا سیتاس: احداث/مسلط بودن: تسلط/تی،درا یشیدوراند: ریتدب

حرف ربط ( که)):رفت یآتش گرفتن بچه ها م ریامکان ز.... کرد که با توجه به تسلط دشمن  یم ینیب شیپ او

به طول چند  یزیخاکر/حرف ربط( واو )):برسند یروزیدشمن مقاومت کرده و به پ یروهاین دربرابر/وابسته ساز

 یصفت وند:به رو  رو(ارتفاعات رو به رو )/ یفعل اسناد: احداث ،مسند ،نمود : احداث نمود .... لومتریک

 :یوصف بیترک/شمند یروهایدشمن، ن تسلط:یاضاف بیترک/یوصف بیترک: پشت  ارتفاعات/مرکب

هسته ،دوم ،وابسته، :مرحله ر،دوم کا ی مرحله: یاسم گروه/حساب شده، ارتفاعات روبه رو ریدوجداره، تدب زیخاکر

 :ساده؛واژه ساختمان/هیصفت مضاف ال: اول/ هیمضاف ال: زیخاکر/هسته : پشت؛اول زیخاکر پشت/کار وابسته

 ینیب شیدوجداره، پ: مرکب یوند/زیخاکر: مرکب/احداث،دشمن، ارتفاعات

 یادب قلمرو

 از گلوله باران شدن هیکنا: آتش گرفتن  ریز/گلوله باران:استعاره از"تش آ"

 یفکر قلمرو

بر  یروزیوشجاعت رزمندگان حق وپ یوصالبت وترک راحت قدرترزمندگان و  ریناپذ یوپشتکار خستگ تالش

 .دشمن

 معنایی قرابت



 ردیاو شکر گ یاجزا ت،همهیزخاص/اتش قهرت اگر به کوه رسد شرار*

 ندیشکار بگشا یرا که برا ریش چو/تو غران روند بر سر خصم  مبارزان*

شود تمثال انیاو به صورت رستم ع در/تو که مران نصرت وظفر است  شجاعت*

 6212، شهریور گروه دبیران ادبیات ایران خوزستان ،، لیال رحمانیخانم  : تحلیل 
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