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 درس دهم

 (1شکن )عملیّات والفجر دریادالنِ صف

 
 حاشیۀ اروندرود 1964غروب روز بیستم بهمن 

،   اترخی   ؟  است   این  جز    هب راستی   ر مگ    و   گرددمی   اری ـج  رود   اروند    اشیۀح  زمین    ِ    اتریخی   دریتق    گویی   و تو   رغوب زندیک می شود      
یابد؛ می   تحّقق   جواانن     این    وسیلۀ     هب   زمین    کرۀ    ردای ـف  اترخی    و   د می رـس   ام هب انج    ان اهانس     طریق   از  هک   است   الیِ  باری تع   مشّیت
 ازند.بـت     ن دشم   هب قلب    ات    د شب هستن    منتظر   اق اشتی   با   و   گ رد آمده اند      رود اروند    رد حاشیۀ   اکنون    هک   ه اهییّچ ب   همین 

 :قلمرو زبانی

مگر جز ایرن   اراده خدا / ست وکه خداوند برای بندگان تعیین می کند  / مشیت: خواتقدیر: قسمت و سرنوشت، قضا و فرمان الهی 

 است؟: استفهام انکاری

 :قلمرو ادبی

 تقدیر جاری می گردد) تقدیر مانند سیل جاری گردد( استعارۀ مکنیه : 

 :قلمرو فکری

 تا به قلب دشمن بتازند: تا به مرکز فرماندهی دشمن حمله کنند    /تاریخ ، مَشیّتِ باری تعالی است: تاریخ خواست خداوند است   

روز    ت ااعـس  رین رود، آـخ اروند    اشیۀح   اهی ان نخلسـت    ان رد می  ات ، ج ن  جلیقه اهی   و    پتو و   پشتی    با کوهل   ،  و مسّلح   آماده  ،  ه اهبّچ      
« زارئان کربال »  نوشته اند  ان رویش     هک  را     داهییبن    انیدیگر پیش    بعضی   و   رندمی گی   ضو   و    بعضی اه  .   می کنند  طی     ارانتظ    ِ     خوش  پایان    را هب سوی
را    خویش   زندگی   راپایـس  و   می کاوند   اقضی  یک    وسواس    با  را   ش خوـی    گذشتۀ   و   یافته اند  گوشۀ خلوتی    ه اهبّچ   از  ر دیگ    بعضی .  می بندند  انی رب پیش 

ا  می بخشد   دا حّق اهلل را ـخ  :»  د می نویسن   وصیت انهم    و د می کنن  ه   اسب مح  می لرزد : آیا   دلت    انگاه   هب    تو  و  ...«  اس الّن   حّق    از  وای     امّ
  کرده ای ؟میظنتوصّیت انهم ات را 

 :             قلمرو زبانی

 وای: شبه جمله افسوس و ندامت / می کاوند: بررسی می کنند  حق الناس: حق مردم /دو دلی و زائر:زیارت کننده/ وسواس:تردید 

 :قلمرو ادبی

 «تشویش و اضطراب»دلت می لرزد: کنایه از  

ّکان   دیگر   رفط    از   و  د می کنن   ریس   و   راست   را    مانده  کاراهی   رین آـخ   اد ِ  جه    دسیمهن   ه اهی بّچ  ،  رف از یک ـط      اقیق    داراه   س

راه    سنگین  ایلبلدی؟ وـس   را   ماسک    از   ادهاستف   د... راستی تو طرز وارسی می کنن    را   ز چی    همه   عجیب     دّقتی    با   و  د می شوین    را   ان اهیش 

 د کنن   ل حم   اروند   انۀرودـخ   سوی   آن    هب  را    ا ، آنه  ن دشم    ّدممق   خطوط     نشکسـت   هب محض    ات  کرده اند   اوراهِ  شن    بار  را   ازی ـس
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ف   و   صمیمی   ه اهی بّچ    ان هم    زو بّچه اه نی  کلّ و   ا اینج    و    ِ  کارت    محل   و   جمعه  از نم  و   مسجد    رد   همیشه    هک  د هستن   اده ای ـس   و   متواضع  و   بی ت

ا    ا آنج  رازاهی   از    گنجینه اهیی    ا اشی     گویی   د. تور می یابن دیگ     حقیقتی    معمولی  زاهی چی  ۀ  ، هم   اعات ـس  این    رد   و  ا اینج    رد   می ینیب... امّ

ا    هستند   تفگش خلقت   نمی یافته ای.    رد    حال  هب   ات    تو   امّ
 : لمرو زبانیق

: آماده  و مهیّا کردن   / سکّان : وسیلۀ هدایت شناور ها /  شکستن خطوط : فروریختن خطّ مقدم ، از بین کردنراست و ریس 

  / بی تکلف: بی ریا، صمیمیرفت خط مقدّم . 

 :قلمرو ادبی

 تشبیه: اشیا مشبه ، گنجینه ها : مشبه به  

آن چنان صفایی می یابند هک وصف آن ممکن نیست . آن روستایی  جوانی هک گندم و ربنج و خرزبه می کاشته است، امشب رکبازی  رد اینجا و رد این لحظات ، دل اه     

اورز ، شش  ده رزمن   آن   ن ببی    و   ااسی ؟ بی بشن   را   اهلل )ص(    رسول   ربازمی خواهی ـس   آیا   راستی هب  .   امر  ِ     ولّی  دمت است رد ـخ

هب   و   دارد   فروشی  ات لبنی    مشهد   ادۀافـت  دور   ابان اهیاز خی   یکی    رد ،  ام ن گم     ازۀمغ  یک    رد  ری دیگ    آن  و  است   هطلب   یک    این   و  است 

 : عشق.       می دانی  را   جواب    خود  تو   ؟  آورده است  گرد     اه ان این نخلسـت  رد   ا ، اینج   رد   را    ما   همۀ   هک  چیست     راستی آن

رد   را    یکدیگر   هک   ااینه    .   می گذرانند  آن   رد  را   ات عملّی   از شکوع   ل ِ  قب     اترین لحظ آـخ   داهللعب    گردان   هک  است   سوهل ای   ا اینج      

چیه     ن ِ  آان   الهی    ۀ قّو    ربارب   رد   و   وحشت می لرزانند   و     بع ر   از   را    اندل شیط    هک  د هستن    صف شکنی   دالن   ردیا   ،  می رزیند  اکش    و   آغوش گرفته اند

 ندارد.    اییایسـت   یارای     قدرتی

می جویی ؟    هچ  .   استن ـجهمی   ؟   عشق ؟   هچ می جویی   است .  اترخی   مۀ ه   تجّلی    آیینۀ    جا   این  و   انده است نم    حمله  روع ـش  هب   شیب   اعتیـس     
 است.اینج     اشورا ـع و    ن و حنی     بدر   است ؛  اضک ح  ا اینج    اترخی   همۀ  . استاینج   ؟  انانس 

 :قلمرو زبانی

رعب: ترس ، دلهره ، هراس   دریادل: شجاع و دالور /فلزی  / طلبه : دانشجوی علوم دینی ،  روحانی   /  سوله : ساختمان سقف دار

 جنگ های صدر اسالم یکی از ، حُنین : نام  ) نخستین جنگ پیامبر(/ بدر / تجلی: آشکار شدن، جلوه کردن  / قوه: قدرت، توانایی
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 :قلمرو ادبی

آیینۀ تجلی همۀ » ، مشبه  «اینجا» تشبیه: / رساندن دل را می لرزانند: کنایه از ت -دریادل:کنایه از شجاع و دالور /  -کنایه: 

 مشبه به «تاریخ

 :قلمرو فکری

   بدر، حنین، عاشورا و جبهه: نبرد حق علیه باطل ، عشق به فداکاری، آزادی و عدالت است.ویژگی های مشترک  

 کنارۀ اروند –صبح روز بیست و یکم بهمن ماه   

ا  است  ده آکن  باران   نم   از ا هنوز فـض       اّولیۀ    ساعات   همان    رد    دیشب   .   دارد    عجیب  ردخش ی    مؤمنین    ِ  سینۀ   انرد آسم     فتح    ِ       ابآفـت    امّ
هب   توّسل   و   فرَج    ایدـع   خواندن  از  د ، بع   شب   سکوت    رد    غّواص اه   همه   از   . شیپ فروریخت   رهیکس     ندشم    اعیدـف ات ، خطوط عملی 
گاه   و  گشودند   را   خط    و   زدند  هب آب   رضّیه ) س ( ، م   رایرت زـهحـض  دند. صف طویل ـش  هب آن سوی اروند روان    و شناوراه   اقیق اه  ل خی    آن
و   می کنند  طی    آینده  ات فتوح   سوی   هب  را    فتح   جبهۀ   وسعت  ،   است   ان ایم   ل هک حاـص    انی اطمین   و   ش با آرام   ،  نفس  اتزه   دگان رزمن 

ا   ،  اهنافتح   هک    می ینیب   را    خط شکن اه   از   روهیگ گاه   هب  گاه  می رسانند.   ّدم مق    خّط    هب  را   خود  بعد    ی رغور ،ب   همیشگی ،    ِ     ادگیـس  و   تواضع    ان هم    با   امّ
ان ان و رد می اترخی جه   عظیم رتین تحّوالت    نمـت    رد  ان انس   هک   است   تفگش آور  درهچ ـق  راستی    هب   باز می گردند، و    ادهثاز شبی رپح

 می کند. زیست    زمانی  هچ   رد   و   ا کج  رد   هک   ، رهگز رد نیابد   غفلت و   ان نسی   از   و   د کن   زندگی  تحّول   این   داران ردَمـس
 :قلمرو زبانی

 / خیل : گروه /   سردمدار: رئیس ، سردسته  /               نسیان: فراموشی یکسره  فرو ریخت: کامالً از بین رفت 

 :قلمرو ادبی

آسمانِ سینۀ مؤمنین) /   : مشبه به تشبیه: آفتاب فتح) اضافۀ تشبیهی( فتح:مشبه، آفتاب /   اشتقاق: فتح، فتوحات، فاتحانه

 «شکست خوردن دشمن» خطوط دفاعی دشمن یکسره فرو ریخت/ اضافۀ تشبیهی( سینۀ مؤمنین: مشبه ، آسمان : مشبه به

با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان »... تلمیح: /   «آماده، بدون خستگی» ازه نفس/ ت«وارد آب شدند» به آب زدند /  کنایه

 «أال بذکراهلل تطمئن القلوب» سورۀ رعد 21میح به آیۀ تل« است.

 :قلمرو فکری

 : رزمندگان مؤمن اعتقاد شگرفی به پیروزی دارند.آفتابِ فتح در آسمانِ سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد

 به آب زدند: وارد اب شدند

سوی جبهه اهی فتح   هب  را   ل ساح   و   انندمی رـس   است ، خود را هب اقیق اه« خور»   آب      مَّد     و جزر   ل حاـص   هک   و الیی  گ ل     ِ    نیب   از   اقاشتی   با آنها      
ه اه بّچ از   دایم    و   می کند  ر معّط    دا ـخ   یاد     با   را  ای نفوس جمع ، فـض   داندستی ، هم چون وـج بلند گوی    یک     با  جوانی      طلبۀ   می کنند.  رتک

  ااهی ، هواپیم   فتح     اعاتـس  نخستین   ان است. از هم   جنگ     دیچیپۀ    ماشین     هب   مّتکی   دا ـخ   ِ  جنود  ایمان    ربارب    رد   دشمن   و   ردصلوات می گی 
ان است ، ایم    لحاـص    هک    آرام ی  ،  دا ـخ  اهدان مج    ب قلو    رکۀ مع   رد    آنکه   ال د، حرب می آین      شکست  تالفی   پی    رد    ندشم 

شس هک هب    آن    راسدـه  می  مرگ    از  ا کج   راسد؟ نه   مرگ    از   شسی  است   ن ممک    چگوهن   هک   زده است     رت حی  ن حکومت دارد. دشم 
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آن دست    با  دا شود ، باز هم ـخ    راه   هدیۀ      زتو نی   دست   اگر یک   ن چنی     این   و   است ؟    هگا   آ  حق   رحمت    جوار   رد  شروح خوـی    اودانگیـج
 ست تود  د، هچ باک اگر ره دوبن علی ) ع( باـش اس عّب « ل واف داری تمثی »آن  تو  «   اسوۀ »   وقتی .  ابیشـت می    هب جبهه اه   است،    باقی   هک   ریدیگ 
       ارکن   رد   ،   الی ـخ  ن آستی   یک    و  دست   یک    با   ده ای است هکرزمن   ال وصف ح  نوشته ام     هک    ادا شود؟ اینه ـخ    راه    هدیۀ   ز نی 
سوی   آن   و    سوی  این    باد    با   خالی اش ، هک   نآستی    آن   و   است   راندازتک تی    هک   می دهد  ان دارش نش  دورنیب   تفنگ   . اده استایسـت   «خور » 

 د؟: است. چیست آن عه    ، وافدار  هابوالفضل ) ع( بسـت    با  هک   دی عه    هب   او  هک   این   و   است   ردانگیم   انۀمی شود ، نش 
 «.ذاری بگ    اتنه    را    امام    ادا مب »

 :قلمرو زبانی

» / خور: زمین پست ، شاخه ای از دریا  / نفوس : انسان ها،  جمعِ نفس /   جنود: لشکریان ، سپاهیان، مفرد جزر: پایین آمدن 

استفهام تأکیدی: چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟!      معرکه : میدان جنگ  / قلوب : جمعِ قلب /  اُسوه: الگو  /«  / جُند

 از مرگ می هراسد: هرگز از مرگ نمی هراسد.استفهام انکاری: کجا /   حتما می هراسد

 :قلمرو ادبی

 تشبیه: معرکۀ قلوب مجاهدان) اضافۀ تشبیهی(: قلوب مجاهدان: مشبه ، معرکه: مشبه به 

 . هواپیماهای دشمن: مجاز از خلبانان و سرنشینان هواپیما2. نفوس: مجاز از انسان ها  1مجاز: 

 «خونسرد بودن و آرامش داشتن» از کنایه «: آرامش حکومت دارد. » 1کنایه: 

 «قطع شدن دست» کنایه از «: یک دست هدیۀ راه خدا شود.» 2

 

ش آت  آن    زری   رد    ای.دهششی    انایم   دمت ـخ  رد  را    ماشین   تو   و   است   ماشین    ربدۀ    دشمن  .  اداهم دارد    دشمن    با    ریردگی  رد خط،        
هم    خاک رزی  ایو معن  د می کن   جا هب جا    را   اک ـخ  از   کوهی  و   نشسته است    آتش     از  کوهی   می زند. رب   اک رزیـخ   ادِ  جه    بولدوزرچی  دید ،ـش

گاه تفهی    اک ـخ  ان می    رد   انیفریم    اییروسـت   دۀ . یک رزمن    باشی    دشمن   آتش   ارگرفـت   باز  ِ    دشت  یک    انمی    رد   هک   می شود  م آن
ربارب    ق رد  ِ  مخلو  رفق   ر مظه   اک ـخ  و   گرفته اند  اک ـخ   با  انسی    هچ  ا . آنه  ازدمی ـس  گری سن    خود  ربای     دستی  لبی     یک    با  و   نشسته است 

ِ   مراتب  هب  ری ، راهینگی   انس   خاک     با  ات   و   می گذاری ، همین است   اک رب ـخ   انیپیش   از آنکه رد نم   ای است. معن  الق ِ  ـخ   ایغن 
 و    داـخ  راه  اهدان مج    ازبن . آنه    بوهس   ان پهنش     انۀرب ـش   و   اربفش    را   انالم کن؛ دستش ا ـسآنه    هب   ربو  نداری.  ب رـق

می  یت را   ربش   دۀ آین    ِ    اترخی  ا آنه   می دهد.    تغییک   ان بنی   از    را    روزمِ  ا  انانس    هک  د هستن    ظیمیآن تحّول ع     دارانمـلع 
 دۀ الهی است.رّیت ، آین بش    دۀازند و آین ـس

 مرتضی آوینی / هب نقل از مجّلۀ ادبیات داستانی
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 :قلمرو  زبانی

 ی/ مظهر: محل ظهور، تجلی گاه  / قرب: نزدیکی / عَلَم: پرچم / خاکریز: سنگر / غنا: بی نیاز 

 :قلمرو ادبی

 « /گرفتار آتش دشمن بشوی»  آتش: مجاز از  بمب و تیراندازی/ کوهی از آتش: تشبیه و اغراق . آتش : مشبه ، کوه: مشبه به 

 «تواضع و فروتنی» کنایه از « با خاک انس گرفتن»

 :قلمرو فکری

بر کوهی از آتش نشسته است: در معرض انواع بمب و ابزار /  ین است: دشمن به ماشین و ادات جنگی متکی است دشمن بردۀ ماش

تا با خاک انس نگیری، راهی /  کوهی از خاک را جا به جا می کند: مشغول ساختن خاکریز و سنگر است/  جنگی قرار گرفته است.

 هرگز نمی توانی به خدا نزدیک شوی به مراتب قرب نداری: تا فروتن و متواضع نباشی، 

 
 

 

                       

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

  م داران ، تالفیل ات ، ع ، خطوط ، جلیقۀ نج  وسواسپنج گروه کلمۀ مهمّ امالیی از متن درس بیابید و بنویسید.    -1

 مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید .2

 (  نسیانفراموشی ) 

کّلفبی ریا و صمیمی )  (   ساده و بی ت

 ه جمله های زیر توجّه کنید:ب -9

 الف( خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.

 .است الهی آیندۀ بشریت، آیندۀ و سازند می را بشریت آیندۀ تاریخ آنهاب( 

 اینها دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از رُعب و وحشت می لرزانند.ج( 

 می گویند. «ساده » که یک فعل دارد ،  « الف »  ۀبه جمل

 می گویند.«  مرّکب» و به جمله های دوم که بیش از یک فعل دارند ،  

 پرکاربردترین  و ترین مهم «و » اند؛ گرفته قرار هم کنار در« و »پیوند حرف کمک به جمله دودر نمونۀ دوم ،       

 « پایه هم »ویژگی، یک در آنها را بیاید، جمله دو میان اگر که معنا دینب است؛ فارسی زبان در ساز پایه هم پیوند

 آنها و داده پیوند هم به را ساده جملۀ دو« و »  بینید می که طور همان ؛« ب » نمونۀ در آن کارکرد مثل سازد؛ می

 .است داده قرار پایه هم بودن، مستقل نظر از را

 ... « .  یا، ولی، امّا، و، »  از اند عبارت ساز پایه هم پیوندهای
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، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته اند؛ به طوری که یکی از جمله ها بدون دیگری ، ناقص « ج» جملۀ 

پیوند وابسته ساز است و جملۀ دوم را به « که » حرف می نامیم. «  مرّکب»  جملۀ را «ج »  جملۀ دلیل همین به؛ است

 بسته تبدیل کرده است.جملۀ اول وا

 پایه» (  تشکیل می شود ؛ بخشی که پیوند وابسته ساز ندارد ، وابسته )  جملۀ پیکو( و یک یا چند هسته )  جملۀ پاهیجملۀ مرکب ، معموال از یک 

 است. «

 ... «  و  که ، هنگامی که که ، تا ، چون ، اگر ، زیرا ، برای ، اینکه ، به طوری » پیوند های وابسته ساز عبارت اند از :      

 را از این دید بررسی می کنیم:«  ج» جملۀ 

 جملۀ پایه  یا هسته  : اینها دریادالن صف شکنی هستند.

 دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند.«( حرف ربط وابسته ساز» جملۀ پیرو با وابسته : ) که 

 بیابید و بنویسید. حال از متن درس برای هر یک از انواع جمله ، نمونه ای

 :قلمرو ادبی

 هر قسمت مشخّص شده ، در بردارندۀ کدام آرایه ادبی است؟ -1

 تشخیص ، تشبیه                  خفته استدشت شب کارام ردون                       مردابحسکت نبکم هب خواب آن 

 در عبارت زیر ، ارکان تشبیه را مشخص کنید: -2

 «  ن سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد.آفتاب فتح در آسما» 

  مشّبه هبآسمان :           مشّبهآسمان سینۀ مؤمنین: سینۀ مؤمنین :              مشّبه هبآفتاب :      مشّبهآفتاب فتح : فتح : 

 قلمرو فکری :

 ( بهره گرفته است؟21سورۀ رعد آیۀ «) اال بذکر اهلل تطمئنّ القلوب » نویسنده در کدام جمله ، از مفهوم آیۀ  -1

 حال آنکه رد معرکۀ قلوب مجاهدان خدا ، آرام ی هک حاصل ایمان است ، حکومت دارد.
 

 و سرودۀ شفیعی کدکنی توضیح دهید. « دریادالن صف شکن» در بارۀ ارتباط محتوایی متن  -2

 ت شب خفته استکآرام ردون دش                          مرداب      آن   هب خواب   نبکم    حسکت 
 است   آشفته      خوابش     رـمع ه   هم      ردیا                          طوافن       از    باکم     نیست   و    ردیاـیم 

« حرکت و جنبش و مبارزه » دادن  رتیرب .است شده تأکید تفاوتی بی و رکود و سکوناز رپهیز و پایداری  و زیستی  ظلم رب شکن صف ردیادالن متن و کدکنی شفیعی ردکـت  شعر رد
 « سکون و بی تحرکی » رب 
 استمرار اریان، مقّدس دافع ؟«همۀ تاریخ اینجا ) جبهه ( حاضر است ، بَدر و حُنین و عاشورا اینجاست» چرا نویسنده معتقد است که  -9

امان ّدسمق  اهی آرمان  و حُنَین و بَدر رد اسالم صدر مجاهدان چون رزمندگان و است شده تکرار اترخی نویسنده رنظ  از زریا .است حق از دافع و زیستی  ظلم رد معصوم امّ
 .است اه ششانده جبهه هب را  آنها اسالم، هب عشق و جنگند می دین دشمنان با اسالمی حکومت و والیت و دین از دافع عاشورا رد

4- ............................................................................................................................................................... 
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 گنج حکمت

 

 یک گام، فراتر

ادند. بنه   ، تخت   اهق خان    رد   دادبام    .  کرد  ابت . اـجد کردن  س مجل     دعایشیخ ، اسـت    از   ردماند. مرسی    هب طوس   یک بار  شیخ           

چیه    انکهچن   دند.آم  رد  ار بسی  ردم م   و   ربخواندند  رآن ، ـق  ریانق م ؛  آمد رون بی    شیخ  چون    . دمی نشستن    و   می آمدند   ردمم

  جای نبود.

 «.آید  ، فرارت  گام   یک   ، هست    هک   جا  آن   از   ره شسی    هک    امرزادبی  دایش ـخ:» است و گفت معّرف ربپای ـخ     

ــــی ـص    و»  شــــیخ گفــــت:          ــ    یلــــ ُِ ع   اهلل  لَّ ـــۀ   ، و   گفــــت   مخواســــتی    مــــا   هچ  ره  »  : گفــــت   و   آورد  وفــــر  روی    هب  دســــت   و  « نأجمعــــی       آهل   و     ِ   دمُحّمــ    همـ

   کرد  مخـت   این  رب   و   فروآمد  تخت   از  و   نگفت  ای کلمه«. درارت آیی ـف  دم یک ـق  ،  د هستی   هآنچ    از   هک   بگفت  او  ؛   ران بگفته اندپیغمب 

 را.  مجلس
 اسرارالتّوحیدفی مقامات ابوسعید ابوالخیر، محمّد بن منوّر

 

 قلمرو زبانی:

 شیخ : شیخ ابو سعید ابوالخیر                

 کردن ، فراخواندن، خواهش کردن                                                    استدعا: در خواست 

 خانقاه : محلی که درویشان و مرشدان در آن سکونت می کنند 

 خوانان  جمعِ مقری        مُقریان : قرآن

 معرّف : معرفی کننده  

      بیامرزاد: فعل دعایی

 ت خود کشیددست به روی فرو آورد : دست به صور

 

 

 

 


