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زبان فارسي ،حافظ وحدت قوم ايراني و به تعبير دقيق و زيباي مقام معظم رهبري « ،رمز هويت ملي
ماست» .زبان فارسي يكي از چند زبان فاخري است كه از گذشته هاي دور ،آثار ارزشمندي از آن برجاي
مانده است .اين زبان كه دربردارنده ارزش هاي واالي انساني است ،قرن هاي متوالي ،زبان رسمي و فرهنگي
بخش وسيعي از جهان ،از آسياي صغير و بين النهرين و تمام شبه قاره هندوستان بوده است .نه تنها
ايرانيان عالقه مند كه بسياري از غير ايرانيان اين زبان را فرا گرفته ،بدان شعر سروده و كتاب نوشته اند.
آثار ادبي ايران ،آيينه انديشه ها ،باورها ،هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتي است كه بالنده
و شكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسيده است .برگ برگ ادب و فرهنگ
ايران   زمين ،جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان انديشه وري است كه با بهره گيري از زالل فرهنگ
اسالمي ،آثاري ماندگار و پرمايه را به يادگار نهاده اند .مطالعه دقيق و عميق اين آثار ،جان را طراوت
مي بخشد ،روح را به افق هاي شفاف و روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شكوفا و بارور مي سازد.
برنامه درسي زبان و ادبيات فارسي در نظام آموزشي ايران اسالمي ،جايگاهي ارزشمند دارد؛ چرا كه از
يك سو حافظ ميراث فرهنگي و از سوي ديگر مؤثرترين ابزار انتقال علوم ،معارف ،ارزش هاي اعتقادي،
فرهنگي و ملي است.
در جهان امروز ،نوشتن يكي از مهارتهاي بهتر زيستن است؛ توانايي بيان مقصود در قالب نوشته،
نياز اولية زندگي اجتماعي و مؤثّرترين راه ارتباطي در فضاي رسانههاي نوپديد است .هرکتاب ،درحقیقت،
دقیق کتابهای مناسب ،میتواند سرمشق درستاندیشی و
خواندن
تجربهای از نوشتن را به همراه دارد.
ِ
ِ
آساننویسی باشد .کتابخوانی ،یکی از شیوههای مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر تواناییهای ذهن
و زبان است .نویسنده نيز با خواندن ،اندیشیدن و نوشتن ،به آفرینش نوباوة فکری خود دست مییابد .به
بيان ديگر ،نوشتن ،فرزن ِد خواندن است .هرچه بیشتر بخوانیم ،تواناییهای ذهن ما بیشتر نیرو میگیرد
وکا ِر نوشتن برای ما آسانتر میشود.
کتاب فارسي و نگارش پايۀ دهم ،بر بنياد رويکرد عام «برنامۀ درسي ملّي جمهوري اسالمي ايران»،
توجه به عناصر پنج گانه (علم ،تفکر ،ايمان ،اخالق ،عمل)
يعني شکوفايي فطرت الهي ،استوار است و با ّ
و جلوههاي آن در چهار پهنه (خود ،خلق ،خلقت و خالق) و بر پايۀ اهداف «برنامة درسي فارسي» ،در
شانزده درس سازماندهي و تأليف شده است.
توجـه همکاران ارجمند را به نکات زير ،جلب
براي اجراي بهتر اين برنامه و اثربخشي فرايند آموزشّ ،
ميکنيم:

الف) فارسي :

رويکرد خاص برنامۀ فارسي آموزي ،رويکرد مهارتي است؛ يعني بر آموزش و تقويت مهارتهاي زباني
و فرازباني و ادبي تأکيد دارد و ادامۀ منطقي کتابهاي فارسي دورۀ ابتدايي و دورة متوسطه اول است؛
به همين روي ،الزم است همکاران گرامي از ساختار و محتواي کتاب هاي پيشين ،آگاهي داشته باشند.
طراحي و به کارگيري
 رويکرد آموزشي کتاب ،رويکرد فعاليتبنياد و مشارکتي است؛ بنابراينّ ،
شيوههاي آموزشي متن ّوع و روشهاي همياري و گفت وگو توصيه ميشود .حضور ف ّعال دانشآموزان
در فرايند ياددهي ـ يادگيري ،کالس را سرزنده ،بانشاط و آموزش را پوياتر ميسازد و به يادگيري،
ژرفاي بيشتري ميبخشد.
 در بخش مهارتهاي خوانداري ،بايسته است ويژگيهاي گفتاري و آوايي زبان فارسي همچون
توجه قرار گيرد.
لحن ،تکيه ،آهنگ و ديگر ُخرده مهارتها به طور مناسب ،مورد ّ
 با توجه به رويكرد مهارتي ،آنچه در بخش بررسي متن اهميت دارد؛ كالبد شكافي عملي متون است؛
يعني فرصتي خواهيم داشت تا متن ها را پس از خوانش ،بررسي كنيم .اين كار  ،سطح درك و فهم
ما را نسبت به محتواي اثر ،فراتر خواهد برد .يكي از آسانترين و كاربرديترين شيوههاي بررسي،
كالبد شكافي و تحليل هر اثر ،اين است كه متن در سه قلمرو بررسي شود :زباني  ،ادبي و فكري.
ِ
انباشت دانش و فرسايش
 در آموزش ،به ويژه در قلمرو زباني و ادبي از بيان مطالب اضافي که به
ذهني دانش آموزان ،منجر ميشود ،پرهيز گردد.
 در بخش « گنج حكمت » ،حکايات با هدف پرورش مهارتهاي خوانداري ،ايجاد نشاط و طراوت
ذهني ،آشنايي با متون مختلف و مهمتر از همه ،پرورش فرهنگ مطالعه و کتابخواني ،در ساختار
فارسي گنجانده شدهاند تا زمينه رشد و تقويت سواد خواندن ،توانايي درک و فهم ،پرورش روحيۀ
نقد و تحليل متون ،فراهم گردد.
 تقويت توانايي فهم و درك متن ،يكي از برجستهترين اهداف آموزشي اين درس است .ايجاد فرصت
ذهن
براي تأ ّمل در اليههاي محتوا و همفكري گروههاي دانشآموزي ،به پرورش قدرت معناسازي ِ
زبان آموزان كمك ميكند.

ب) نگارش :

يكي از ويژگيهاي اين كتاب در بخش نگارش ،آوردن نمونههاي فراوان از نويسندگان است .اين كار،
افزون بر آشنايي خوانندگان با نويسندگان و آثارشان ،آنها را به طور عملي با شيوههاي گوناگون نوشتن
نيز آشنا ميسازد .اين نمونههاي برگزيده از بيشمار آثار ،گلچيني رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن
هستند .البته بايد خاطرنشان ساخت كه نمونه متنهايي كه بينشان هستند ،از قلم مؤلّفان اين كتاب،
تراويدهاند.
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 در ساختار هر درس ،بعد از متن آموزشي ،تمرينهاي نوشتني با عنوان «كارگاه نگارش» ،در بخشهاي
«توليد متن »« ،ارزيابي نوشته» و« َمثَل نويسي» سازماندهي شده است.
 فعاليت هاي «كارگاه نگارش» با نظمي علمي و آموزشي به دنبال هم آمدهاند؛ شمارة يك با
هدف تقويت توانايي بازشناسي ،تشخيص ،تقويت توانايي نوشتن و توليد متن و شمارة دو با هدف
طراحي شده استَ « .مثَل نويسي» ،تمريني براي
تقويت داوري و توانايي بررسي ،تحليل و نقدنويسي ّ
افزودن شاخ و برگ به اصل مثل،
بازآفريني و گسترش مثل است .در مثل نويسي ،دانش آموزان با
ِ
ِ
تقويت خوب
نوشتة جديدي را خلق مي كنند« .مثل» در بارورسازي ذهن و زبان و پرورش حافظه و
سخن گفتن و زيبا نوشتن ،بسيار مؤثّر است.
 به كارگيري روشهايي چون :زايش و برخورد انديشهها (روشن سازي طرز تلّقي) ،بارش فكري،
نوآفريني(بديعه پردازي) و ّ
حل مسئله ،در آموزش مفاهيم اين كتاب ،اثربخش و كارا خواهد بود .بنياد
نوشتن و توليد متن ،فعاليتي فردي است؛ ا ّما مراحل پيش از نوشتن و پس از نوشتن ،بهتر است جمعي
و گروهي باشد .بنابراين ،فرايندي سه مرحله اي پيش رو خواهيم داشت:
پ) پس از نوشتن
ب) نوشتن
الف) پيش از نوشتن
مرحلة نخست ،فرصتي براي هم انديشي ،بارش فكري و توانايي تشخيص آموخته ها در نمونههاي
ارائه شده است .گفت وگو در بارة موضوع ،تبادل ّ
طراحي نقشة ذهني و ...همه در اين مرحله
اطالعاتّ ،
توجه به
انجام ميگيرد .مرحلة دوم ،زمان توليد نوشته است .هركس به سراغ دفتر و قلم خود ميرود و با ّ
خواندهها و اندوختههاي پيشين و نقشة ذهني طراحي شده ،نوشتن را آغاز مي كند .مرحلة سوم ،هنگام
بازبيني و ويرايش است .اين كار هم ميتواند با مشاركت گروهي و با همفكري انجام گيرد.
 براي كسب مهارت نوشتن ،ضروري است فرايند آموزش ،زايش و بارش فكري ،سازماندهي
ذهني،توليد ،تمرين و تكرار شود .بدين سبب ،اين درس ،كام ً
ال ورزيدني و عملي است و در ارزشيابي
از آن ،جايي براي طرح پرسشهاي شناختي و حفظ كردني نيست .يكي از اصليترين داليل كم بودن
حجم و تعداد درسها همين است؛ كمتر حرف بزنيم و بيشتر به نوشتن ،فرصت بدهيم .در هر درس،
سنجهها و معيارهايي را برشمردهايم كه الزم است در نوشتههاي دانشآموزان و ارزيابي از آنها مورد
توجه قرار گيرد.
ّ
پرورش شايستگيهاي زباني در
اميدواريم آموزش اين کتاب ،به رشد و شکوفايي زبان و ادب فارسي و
ِ
نسل جوان ،ياري رساند و به گشايش کرانههاي اميد و روشنايي ،فرا   روي آينده سازان ايران عزيز بينجامد.
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از آموختن ،ننگ مدار
تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و
چون نمودی به خالف نموده مباش .به زبان ،دیگر مگو و به دل دیگر مدار ،تا گندم
نمای جو فروش نباشی؛ و اندر همه کاری داد از خویشتن بده ،که هر که داد
از خویشتن بدهد ،از داور مستغنی باشد و اگر غم و شادیت ب ُ َود ،به آن کس
گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد و اثر غم و شادی پیش مردمان ،بر خود
پیدا مکن و به هر نیک و بد ،زود شادان و زود اندوهگین مشو ،که این فعل
کودکان باشد.
بدان کوش که به هر ُمحالی از حال و نهاد خویش بنگردی ،که بزرگان به
ِ
بازگشت آن به غم است ،آن
هر حقّ و باطلی از جای نشوند ،و هر شادی که
مشمر ،و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید ،بسته
را شادی ُ
دان و امید را در نومیدی.
رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا ،حقشناس باش؛ خاصه قرابت
خویش را ؛ چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن و پیران قبیلۀ خویش را
حرمت دار ،ولیکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ایشان همیبینی،
عیب نیز بتوانی دید؛ و اگر از بیگانه نا ایمن شوی ،زود به مقدار ناایمنی ،خویش
را از وی ایمن گردان و از آموختن ،ننگ مدار تا از ننگ َرسته باشی.
قابوس نامه ،عنصرالمعالی

10

کـارگـاه  درسپژوهــی
1
2

3

4

در متن درس ،سه گروه کلمات متضاد بیابید.
سه هم خانواده در مقابل هر واژه بنويسيد.
حرمت:
مقدار:
مستغنی:
با نگاه به متن درس ،براي هريك از موارد زير ،نمونه اي پيدا کنید.
اسم ساده:
اسم مشتق:
صفت مر ّكب:
جدول زير را كامل نماييد( .با حفظ شخص)
فعل

امر

ساخت منفی

مضارع اخباري

شنیده بودی
خواهند پرسید

 5چرا نویسنده ،چنین توصیه ای میکند؟
« اثر غم و شادی پیش مردمان ،بر خود پیدا مکن».
َ 6مثَل « گندم نمای جوفروش مباش » آدمی را از چه کاری برحذر می دارد؟
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گنــج   حکمــت

را ِه تندرستي

یکی از ملوک َع َجم ،طبیبی حاذق به خدمت مصطفی ،صلی اهلل علیه و سلّم،
فرستاد؛ سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی
در نخواست.پیش پیغمبر آمد و گله کرد که :مرین بنده را برای معالجت
مدت،
اصحاب فرستادهاند و در این ّ
کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که
معین است ،به جای آورد.
بر بنده ّ
رسول ،علیه السالم ،گفت :این
طایفه را طریقتی است که تا اشتها
غالب نشود ،نخورند و هنوز اشتها
باقی ب َود که دست از طعام بدارند.
حکیم گفت :این است موجب
تندرستی؛ زمین ببوسید و برفت.

گلستان ،باب سوم ،سعدی  
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پرورش موضوع
يكي از نخستين پرسشهايي كه هنگام نوشتن ،بايد به آن پاسخ گفت ،اين است:
« دربارة چه موضوعي بنويسيم؟».
وقتي کسی موضوعي براي نوشتن پيدا نمیکند ،به طنز ميگويد« :نويسندگان،
قب ً
ال همه چيز را نوشتهاند ،ديگر موضوعي براي نوشتن نمانده است» ،یا به قول
فردوسی:
بَر و باغ دانش ،همه ُرفتهاند»
«سخنهرچهگویم همهگفتهاند
دشوارياصليدرنوشتن،نبودنموضوعنيست.ماگمانمیکنیم،موضوعبايد ّ
جذاب
و فوقالعادهباشد تا دربارة آن بنويسيم؛ دشواري نوشتن از همين جا آغاز ميشود.
اگربهاطرافماننگاهكنيم،موضوعهايفراوانيبراينوشتنپيدامیکنیموبي آنکه  به
مثل قلم ،ديوار ،پدر،
اهمیت آنها پيببریم ،ميتوانيم فهرستی از آنها تهیهکنیم؛ ِ
ّ
صداي زنگ ،سقف ،گلدان ،شهر ،درخت ،معلّم ،ابر ،كاغذ ،باران.
هر کدام از اين موضوعها ساده به نظر ميآيند؛ ا ّما میتوان آنها را گسترش داد و
به موضوعاتي متن ّوع و ّ
جذاب تبديل کرد.
يكي از روشها ،براي تبديل كردن موضوعهاي معمولي به نوشتههای ّ
جذاب،
«پرسشگري» است .در این روش ،ذهن را کام ً
ال آزاد میگذاریم و دربارة «موضوع»
مورد نظر پرسشهای متن ّوع ،طرح میکنیم.
مث ً
ال اگر موضو ِع نوشتة ما «دیوار» باشد ،در نگا ِه اول ،به نظر میآید نمیتوانيم دربارة
آن ،مطلب زيادی بنويسيم؛ ا ّما همين كه ذهن خود را آزاد بگذاریم و پرسشهایی
دربارة آن طرحکنیم ،کم کم گرههای ذهنی ما گشوده میشود و عرصة نوشتن،
گسترش مییابد.
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گاهی پس از طرح چند پرسش در بارة یک موضوع ،احساس ميكنيم ديگر پرسشي
نداريم؛ مث ً
ال دربارة موضوع« ديوار» ،نخست پرسشهای زیر ،به ذهن میرسد:
جنس دیوار از چیست؟
اندازه و ارتفاع دیوار چقدر است؟
دیوار چه رنگی است؟
چرا خانه دیوار دارد؟
دیوارهای مشهور دنیا کدام اند؟
زمانی که ذهنمان در تنگناي طرح پرسشهاي بيشتر گرفتار شد ،باید با شگردهایی خود
را از اين بند ،رها سازيم و راهي برای گسترش موضوع بيابیم .راههای زیر به شكوفايي ذهن
و گسترش پرسشها و گشودن گره ذهني كمك میکنند:
الف) بارش فکری:

در اين روش ،ا ّولين گام ايجاد فرصت براي فكر كردن و معناسازي است و فكر ،كام ً
ال آزاد
و رهاست .گام دوم ،كشف روابط ميان اشيا و پديدههاست .بدين سان ،خلق و آفرينش آسان
ميشود و پرسشها در ذهن و زبان ،جاري مي گردد .مث ً
ال موضوع دیوار ،مفاهيم زير را به
ذهن ميآورد:

همسایه

دیوار  

فاصله
دیو
14

امنیت

مقاومت

مرزبندی
پویایی
زندان

از میان این موضوعها و مفاهیم ،یکی را برمیگزینیم؛ مث ً
ال برای مفهوم «فاصله» پرسشهای
زیر را طرح میکنیم:
آیا هر فاصلهای را میتوان دیوار دانست؟
چه دیوارهایی وجود دارد که نمیتوان آنها را دید؟
چگونه تنبلی میتواند دیواری بین آدمی و مو ّفقیتش باشد؟
آیا قهر ،نفرت ،بدبینی ،حسادت و ...میتوانند دیوار باشند؟
ب) اگرنویسی:

بهرهگيري از «اگر» ،ذهن را در فضاي بيكران رها ميسازد تا بتواند موضوع را در حالتها
و موقعيتهاي گوناگون تص ّور كند و براي آن ،دست به آفرينش بزند .در حقيقت ،به كارگيريِ
«اگر» به ذهن ما امكان ميدهد كه خود را در پهنة وسيعي از مفاهيم و موضوعها ببيند و
آسانتر به پرسش و انتخاب بپردازد.
مثال:

اگر در دنیا دیواری وجود نداشت ،چه میشد؟
اگر دیوارها میتوانستند حرف بزنند ،چه میگفتند؟
اگر دور هر شهر دیواری کشیده بودند ،چه میشد؟
متحرک بودند ،چه میشد؟
اگر دیوارها
ّ
اگر . .....................................
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پ) ُگزین گفتهها:

با بهرهگيري از سخنان ناب و برگزيدة مشاهير ،آيات ،احاديث ،سخنان حکمتآمیز،
ضربالمثلها ،شعرها و كناياتی که دربارة موضوع گفته شده است ،میاندیشیم و پرسشهای
دیگری طرح میکنیم؛ مثال:
آیا همۀ دیوارها موش دارند؟
آیا همۀ دیوارها گوش دارند؟
چرا گاهی به در میگوییم تا دیوار بشنود؟
برای چه ،دیوار بعضیها کوتاه است؟
خاری که باالی دیوار میروید ،چه جایگاهی دارد؟
 منظور سهراب سپهری از مصراع «در د ِه باال دست ،چینهها کوتاه است!»
چیست؟
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مالحظه كرديد كه براي پرورش موضوع ،سه شگرد مطرح شد كه به كمك آنها توانستيم
توجه داشته باشيد كه نويسنده متناسب با موضوع ،روش را
انديشهمان را وسعت دهيمّ .
انتخاب ميكند و ميتواند از همۀ شگردها نيز بهره ببرد.
بعد از طرح پرسشها ،نوبت پاسخ دادن به آنهاست .مهمترین اصل در اين مرحله ،شاخ و  برگ
دادن به پاسخها ،پاسخ سازي و پرهيز از پاسخهای بله يا خير یا جواب های کوتاه است .در اين
روش ،تنها پاسخهای تشريحي و توصيفي است كه در خلق نوشته به ما كمك ميكند؛ مانند:
پرسش :آیا هر فاصله ای را میتوان یک دیوار دانست؟
پاسخ :هر فاصله خودش يك ديوار است .ديوار ،بين دو چيز جدايي میاندازد .فاصله هم بين
دو چيز يا چیزهایی جدايي میاندازد .اگر بگوييم فاصله از ديوار بدتر است ،اغراق نكردهايم.
شايد بشود از هر ديواري ،هر چند بلند ،باال رفت و آن طرف ديوار را ديد؛ ا ّما گاهي فاصله را
نمیشود پُركرد .مث ً
ال وقتي بين دو دوست فاصله میافتد ،آيا میتوان اين فاصله را پر كرد؟
تذ ّکر :در مرحلة ايجاد پرسش و پاسخ ،آنچه مهم است ،توانايي آفرينشگري و قدرت
دادن كوتاه
پاسخسازي است .هدف اين درس ،تقويت مهارت نوشتن است نه فقط پاسخ ِ
و مستقيم به سؤال ،بلكه پرسشها ايستگاه و بهانهاي براي بهتر و جهتدار انديشيدن و
نوشتن هستند .در حقيقت ،هنگام پاسخدادن به پرسشها ،بايد «پاسخسازي» كنيم؛ يعني تنها
به جواب نينديشيم؛ به چگونه نوشتن جواب هم بينديشيم و به خودمان فرصت بدهيم تا پاسخ
را خوب بپروريم و با شاخ و برگ مناسبتر ،پاسخي نيكوتر بسازيم.
سخن ديگر اينكه ،در تنظيم نهايي نوشتة خودمان ،بايد به اصول بندنويسي و رعايت
توجه كنيم؛ يعني ،نظم و سير محتوا و ارتباط ميان بخشهاي نوشته را در
انسجام متن هم ّ
نظر داشته باشيم.
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ِ
           کارگاه نگارش
 1موضوعي را انتخاب كنيد و دربارة آن ،پرسشهايي مناسب طرح نمایید .سپس
يك پرسش را از بين آنها انتخاب كنيد و به آن پاسخ دهيد.
موضوع:

.........................................................................................................................................

پرسشها......................................................................................................................................... :

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
پرسش انتخاب شده:

............................................................................................................................................................
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متن تولیدی:
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 2پرسشها و پاسخهای دوستانتان را بر پایۀ سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

سنجه های ارزیابی

شمارک

گزارش عملکرد
انشایی(توصیفی)

عددی

طرح پرسشهای متن ّوع با

بهرهگیری از شگردهای زیر:
1

بارش فکری
اگرنویسی
ُگزین گفتهها

5

2

شاخ و برگ دادن به پاسخها

5

3

رعایت اصول بندنویسی

5

4

شیوۀ خواندن

2

5

رعایت امال و نکات نگارشی

3

جمع بندی

20

توجه به ارزشیابی باال ،برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان ،در چند سطر
 با ّ
بنویسید:
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
. ............................................................................................
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َم َثلنویسی
* برداشت خود را از َمثَل«برو كار ميكن ،مگو چيست كار» ،در يك بند بنويسيد.
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خسرو

22

مدتِ
از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کالس بودم .در تمام این ّ
سه سال نشد که یک روز کاغذ و مدادی به کالس بیاورد یا تکلیفی انجام دهد.
خواندن انشا ،خسرو را
با این حال ،بیشتر نمره هایش بیست بود .وقتی معلّم برای
ِ
پای تخته صدا میکرد ،دفترچۀ من یا مصطفی را که در دو طرف او روی نیمکت
نشسته بودیم ،برمیداشت و صفحۀ سفیدی را باز میکرد و ارتجاالً انشایی
میساخت و با صدای گرم و رسا به اصطالح امروزی ها «اجرا میکرد» و یک نمرۀ
احسنت تحویل میگرفت و مثل شاخ شمشاد میآمد و
بیست با مبلغی آفرین و َ
س ِر جایِ خودش مینشست!
و ا ّما سبک «نگارش» که نمیتوان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چیزی نمینوشت؛
ِ
گلستان سعدی .در
سبک «تقریر» او در انشا تقلیدی بود کودکانه از
باید بگویم
ِ
شاعران مشهور
آن زمان ما گلستان سعدی را از بَر میکردیم و منتخبی از اشعا ِر
ِ
الصبیان را از کالس چهارم ابتدایی به ما درس میدادند.
ِصاب ّ
و متون   ادبی و ن ُ
خسرو تمام درسها را س ِر کالس یاد میگرفت و حفظ میکرد و دیگر احتیاجی
به مرور نداشت.
معین
یک روز میرزا مسیح خان ،معلّ ِم انشا ،که موضو ِع «عبرت» را برای ما ّ
کرده بود ،خسرو را صدا کرد که انشایش را بخواند .خسرو هم مطابق معمول،
دفتر انشای مرا برداشت و صفحۀ سفیدی از آن را باز کرد و با همان آهنگ    گیرا
و حرکات سر  و   دست و اشارتهای چشم و ابرو شروع به خواندن کرد .میرزا
مسیحخان سخت نزدیکبین بود و ح ّتی با عینک دور    بیضی و دسته  مفتولی و
شیشه های کلفت   زنگاری ،درست و حسابی نمیدید و ملتفت نمیشد که خسرو
از روی کاغذ سفید ،انشایِ خود را میخواند.

باری ،خسرو انشای خود را چنین آغاز کرد:
نج خلوتی از
«دی که از دبستان به سرای میشدم ،در ُک ِ
بَرزن ،دو خروس را دیدم که بال و پَر افراشته ،در هم آمیخته
و َگرد برانگیخته اند»...
در آن زمان ،کلمات «دبستان» و «بَرزن» مانن ِد امروز متداول
نبود و خسرو از این نوع کلمات بسیار در خاطر داشت و ح ّتی در
روزمرۀ خود نیز آنها را به کار میبرد و این
صحبت و محاورۀ عادی و
ّ
یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عین حال چشمه ای
از خوشمزگی هایِ رنگارنگ او بود.
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ارتجالی خسرو را عرض میکردم .دنبالهاش این بود:
انشای
ِ
«یکی از خروسان ،ضربتی سخت بر دیدۀ حریف نواخت به َصدمتی که «جهان
خروس
تیره شد پیش آن نامدار» .الجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت .لیکن
ِ
غالب ،حرکتی کرد نه
مناسب حال درویشان .بر حریفِ   مغلوب که تسلیم اختیار کرده،
ِ
مخذول و ناالن استرحام میکرد ،رحم نیاورد و آن چنان او را میکوفت که «پوالد کوبند
آهنگران».
خروس مغلوب را
دیگر طاقت دیدنم نماند .چون برق به میان میدان َجستم .نخست
ِ
با دشنه ای که در جیب داشتم ،از رنج و عذاب برهانیدم و حاللش کردم .آنگاه به خروس
سنگدل پرداختم و به سزایِ عمل ناجوانمردانهاش سرش از تن جدا و او را نیز ب ِسمل
کردم تا عبرتِ همگان گردد .پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم
بس چرب و نرم.
«مخور طعمه جز خسروانی خورش که جان یابدت زان خورش ،پرورش»
نوش جان کردم:
به ِ
دل راحت نشستم و شکمی سیر ِ
ب ِه از عم ِر هفتاد و هشتاد سال»
«دمی آب خوردن پس از بدسگال
آهنین فرسوده را در دواتِ چرک گرفتۀ
میرزا مسیحخان با چهرۀ گشاده و خشنود ،قلم
ِ
عینک زنگاریِ ،
ِ
ِ
ِ
نوک قلم را ورانداز کرد و با دو
پشت
شیشهای ،فروبرد و از
انگشت بلند
پشم س ِر قلم را با وقار و طمأنینۀ تمام پاک کرد و پس از یک
و استخوانی خود ُکرک و ِ
ربع ساعت ،نمرۀ بیست با جوهر بنفش برای خسرو گذاشت و ابدا ً هم ایرادی نگرفت که
بچه  جان ،ا ّوالً خروس چه الزامی دارد که حرکاتش «مناسب حال درویشان» باشد؛ دیگر
اینکه ،خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس،
عبرتِ چه کسانی بشود؟ و از همۀ اینها گذشته اص ً
ال به چه حق ،خروسهای مردم را سر
قول امروزیها این مسائل اساساً مطرح
بریدی و هلیم درست کردی و خوردی؟ خیر ،به ِ
نبود.
عرض کردم :حرام از یک ِ
کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه
بیاورد یا الیِ کتاب را باز کند؛ با این حال ،شاگر ِد ممتازی بود و از همۀ درس های حفظی
بیست میگرفت؛ مگر در ریاضی که « ُکمِی َتش لنگ بود » ...و همین باعث شد که نتواند

تصدیق نامۀ دورۀ ابتدایی را بگیرد.
من خانوادۀ خسرو را میشناختم .آنها اص ً
ال شهرستانی بودند .خسرو در کوچکی
ِ
مادربزرگ او بود که
توجهی به تربیت او نداشت؛ فقط
بی مادر شد .پدرش آقا رضاخانّ ،
نوۀ   پسریاش را از جان و دل دوست میداشت .دلخوشی و دلگرمی و تنها پناه خسرو
مقدس .با قربان و َص َدقه خسرو
هم در زندگی همین مادربزرگ بود؛ زنی باخدا ،نمازخوانّ ،
را هر روز مینشاند و وادار میکرد قرآن برایش بخواند.
دیگر از استعدادهای خداداد خسرو ،آوازش بود.
عباس بود .شعر هم میگفت؛ زیاد هم میگفت؛ ا ّما به قول نظامی
معلّ ِم قرآن ما میرزا ّ
«خشت میزد» .زنگ قرآن که میشد ،تا پایش به کالس میرسید ،به خسرو میگفت:
«بچه! بخوان ».خسرو هم میخواند.
ّ
خسرو ،موسیقی ایرانی ،یعنی آواز را از مرحوم درویش خان آموخته بود.
یک روز که خسرو زنگ قرآن ،در «شهناز» شوری به پا کرده بود ،مدیر مدرسه که در
عباس
ِ
ایوان دراز از ب ِر کالسها رد میشد ،آواز خسرو را شنید .وار ِد کالس شد و به میرزا ّ
عباس تا خواست جوابی
عِتاب کرد که «این تالوتِ قرآن نیست .آوازخوانی است!» .میرزا ّ
بدهد ،خسرو این ِ
بیت سعدی را با آواز خوش شش دانگ خواند:
« اُشتر به شع ِر عرب در حالت است و َط َرب
گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری»
مدیر آهسته از کالس بیرون رفت و َدم برنیاورد .خسرو همچنان می خواند و مدیر از
پشت در گوش میداد و ّ
لذت میبرد که خود ،مردی ادیب و صاحب دل بود.
یک روز خسرو برخالف عادت مألوف یک کیف حلبی که روی آن با رنگ روغن ناشیانه
ُگل و ب ُ ّته ن ّقاشی شده بود ،به مدرسه آورد .همه حیرت کردند که آفتاب از کدام سمت
برآمده که خسرو کیف همراه آورده است!
ناصرالدینشاه بود
دوران
زنگ ا ّول ،ن ّقاشی داشتیم .معلّم ن ّقاشی ما یکی از سرتیپهای
ّ
ِ
و ما هم او را «جناب سرتیپ» میگفتیم.
خسرو با آنکه کیف همراه آورده بود ،دفتر ن ّقاشی و مداد مرا برداشت و تصوی ِر سرتیپ
را با «ضمائم و تعلیقات» در نهایت مهارت و استادی کشید و نزد او برد و پرسید« :جناب
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سرتیپ ،این را من از روی «طبیعت» کشیده ام؛ چطور است؟» مرحوم سرتیپ آهسته اندکی
خود را جمع و جور کرد و گفت« :خوب کشیدی؛ دستت خیلی ق ّوت داره!».
خسرو د ِر کیف را باز کرد .من که پهلوی او نشسته بودم ،دیدم محتوایِ آن کوزه هایِ
ِ
رنگارنگ کوچکی بود پر از انواع «مربّاجات».
معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زیارتِ قم آن کیف حلبی و کوزهها را
آورده بود.
ِ
خدمت جناب سرتیپ برد و   دو دستی
خسرو بزرگترین کوزه را که مربّای ب ِه داشت،
عین
تقدیمش کرد .سرتیپ هم که رهاوردی بابِ دندان نصیبش شده بود ،با خوش  رویی و در ِ
ِ
انگشت
حجب و فروتنی آن را گرفت و باال کشید و هر وقت مربّا از کوزه بیرون نمیآمد ،با سر
تدبیر آن را خارج میکرد و با ّ
لذت تمام فرو میداد و به صدایِ بلند میگفت« :الها! صد هزار
مرتبه شُ کر» ،که شک ِر نعمت ،نعمتت افزون کند.
فراگرفتن موسیقی .وقتی که
فیاض در
ِ
گفتم خسرو ،آوازی بسیار خوش داشت و استعدادی ّ
امتحان سال ششم ابتدایی برنیامد ،یکی از دوستان موسیقی شناس که در آن اوان دو
از عهدۀ
ِ
آموختن
موسیقی ملّی برود ...خسرو
کالس از ما جلوتر بود ،به خسرو توصیه کرد که به دنبال
ِ
ِ
بیمیل نبود که دنبال موسیقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت ،به قول خسرو،
اشک از دیده روان ساخت که ای فرزند ،حاللت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه سازی که
ِ
مادربزرگ
خودرو و خودسر بود ،اندر ِز
عالمان دین بودند» .خسرو هم با آنکه
«همه قبیلۀ من
ِ
ُ
پیموسیقی نرفت.
ناتوان را به گوش اطاعت شنید و ِ
سن و سال با شاگردان کالسهایِ
خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت .با آن ّ
هشتم و نهم (مدرسۀ ما ن ُه کالس بیشتر نداشت) کشتی میگرفت و همه را زمین میزد؛
به طوری که در مدرسه حریفی در براب ِر او نماند .گفتم که خسرو در ریاضیات ضعیف بود و
معدل
چون نتوانست در این درس نمرۀ هفت بیاورد ،با آنکه نمرههایِ دیگرش همه عالی و ّ
دنبال
ششم ابتدایی رد شد؛ پس ترک تحصیل کرد و
نمرههایش  15/75بود ،از امتحان
ِ
ِ
ورزش را گرفت.
قهرمانی کشتی کشور برگزار شد .خسرو
من دیگر او را نمیدیدم تا روزی که ا ّولین مسابقۀ
ِ
را در میان تُشَ ک با حریفی قوی پنجه که از خراسان بود ،دیدم .خسرو حریف را با چاالکی و
 26حسابگری به قول خودش «فرو کوفت» و در چشم به هم زدنی پشت او را به خاک رسانید.

قهرمان کشور شد و بازوبند طال گرفت .دیگر «خسرو پهلوان» را همه میشناختند و میستودند
عنودان بدگهر» وی را به می و
و تکریمش میکردند؛ ولی چه سود که «حسودان تنگ نظر و
ِ
معشوق و لهو و لعب کشیدند (این عین گفتۀ خود اوست ،در روزگار شکست و خِ ّفت) به طوری
که در مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد و بی سر و صدا به گوشهای خزید و رو نهان
کرد و به کلّی ورزش را کنار گذاشت که دیگر «مرد میدان نبود» .این شکست او را از میدان
قهرمانی به منجالب فساد کشید« .فیالجمله نماند از معاصی ُمنکری که نکرد و ُمسکری که
نخورد ».تریاکی و شیرهای شد و کارش به ولگردی کشید.
روزی در خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم .آن خسرو مهربان و خون گرم
با سردی و بی  مهری بسیار نگاهم کرد .از چهرۀ تَکیدهاش بدبختی و سیه روزی میبارید.
چشم هایِ درشت و پر فروغش چون چشمههای خشک شده ،سرد و بی حالت شده بود .شیرۀ
تریاک ،آن شیر بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود .خدای من! این همان خسرو
است؟!
از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد .ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف ،گویی از
ته چاه در میآمد ،با زهرخندی گفت :داد نزن؛ «من گوش استماع ندارم ،ل ِمن تَقول» .فهمیدم
َکر هم شده است .با آنکه همه چیز خود را از دست داده بود ،هنوز چشمۀ ذوق و قریحه و
ادبی او خشک نشده بود و میتراوید .از پدر و مادربزرگش پرسیدم.
استعداد ِ
آهی کشید و گفت« :مادربزرگم دو سال است که مرده است .بابام راستش نمیدانم
کجاست».
گفتم« :خانه ات کجاست؟»
آه سوزناکی کشید و در جوابم خواند:
قضا همی ب َ َردش تا به سوی دانه و دام»
«کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید
و بدون خداحافظی ،راه خود گرفت و رفت.
از این مالقات ،چند روزی نگذشت که خسرو در گوشهای ،زیر پالسی ُمندرس ،بی  سر   و  صدا،
جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک برد.
عبدالحسین وجدانی
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کـارگـاه  درسپژوهــی
1

1
3
4
5

دو هم خانواده براي هر يك از واژگان زير بنويسيد.
ضمائم:
			
تعليقات:
معاصي:
كدام بخش درس ،به تأثیر دوست و همنشين تأکید دارد ،آن چند سطر را بنويسيد.
به نظر شما ،چرا خسرو با آن همه استعداد و توانايي به سرانجامي تلخ دچار شد؟
مقصود از عبارت « در رياضيُ ،كمِي َتش لنگ بود » چيست؟
بيت زير با كدام بخش درس تناسب دارد ،توضيح دهيد.
بياموزمت كيمياي سعادت

ز هم صحبت بد ،جدايي جدايي

 6نقش دستوري كلمات ّ
معين كنيد.
مشخص شده را بنويسيد و زمان و نوع فعل را ّ
روزي خسرو را در خيابان ديدم.
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گنــج   حکمــت

روزيده و روزي

یکی را شنیدم از پیران مربّی که مریدی را همیگفت :ای پسر ،چندان
که تعلّق خاطر آدمیزاد به روزی است اگر به روزی ده بودی ،به مقام از
مالئکه در گذشتی.
گلستان،باب هفتم  ،سعدی
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عینکنوشتن
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روزي همراه چند تن از دانشآموزان كالس به كتابخانه رفتيم .در
فهرست كتابهاي موجود ،عنوان « ُگل» نظرمان را جلب كرد.
يكي از دوستان گفت« :شايد اين كتاب دربارة بهترين گل زنان فوتبال
باشد».
ديگري گفت« :ممكن است دربارة ُگلكاري و باغباني باشد».
سومي گفت« :ح ّتي ميتواند دربارة نغمة بلبل باشد».
خالصه ،هر يك چيزي گفتند.
از كتابدار درخواست كرديم و كتاب را آورد .ا ّما همين كه فهرست مطالب
تعجب كرديم.
را ديديم ،همه ّ
راستي چرا براي يك موضوع ،نوشتههاي متفاوت و رنگارنگي خلق
ميشود؟
وقتی از پشت عینک به طبیعت نگاه میکنیم ،طبیعت را با همان رنگی
میبینیم که ِ
رنگ شیشة عینک ماست .اگر رنگ شیشة عینک ،زرد باشد،
طبیعت ،زرد و پاییزی جلوه میکند .اگر شیشة عینک ما ،سبز رنگ باشد،
رنگ طبیعت ،سبز و بهاری میشود.
ِ
منظور از
عینک نوشتن ،نو ِع نگا ِه نویسنده به موضوع است .نو ِع نگاه ما
الب ّته به فکر ما بستگی دارد .هر طور که به موضوع نگاه کنیم ،نوشتة ما به
همان رنگ در میآید .اگر از دریچة پديدههاي ديداري (محسوسات) به
موضوع بنگریم ،نوشتهای عینی و محسوس تولید میشود؛ ا ّما اگر از پنجرة
ذهن و خیال به موضوع نگاه کنیم ،نتیجة آن ،خلق نوشتهای ذهنی و
خیالانگیز خواهد بود.

توجه به شناختي كه نسبت به موضوع دارد ،مطلب را از نگاه خود بيان ميكند.
هر فرد ،با ّ
توجه ب ه تجربه ،آموزش ،تربيت و يادگيري ،دنياي متفاوتي دارد؛ بنابراين ،نوع نگاه
هر كس با ّ
و دريچة ديد افراد نيز متفاوت است.
پس ،اصلیترین علّت تفاوت نوشتهها ،نو ِع نگا ِه نویسنده به موضوع است .ح ّتی در
نوشتههایی که موضوع مشترک دارند ،به سبب وجود تفاوت در نوع نگاه هر نویسنده به
موضوع ،تفاوت ديده میشود.
موضوع نوشتههاي زير  « ،قلم» است .با آنکه موضوع متنها يكسان است ،هر يك فضاي
متفاوتي دارند.
نوشتۀ یک

در سالهای آغازین دبستان استفاده از مداد توصیه میشود و نه خودکار .مداد
تمرین خوش ّ
خطی مناسبتر است .به دلیل ُکندی حرکت مداد ،لغزشها
برای
ِ
هم به حداقل میرسد .در ضمن لغزشهای مدادی قابل پاک شدن و اصالح است.
اگرچه دانش آموزان ،برای به دست گرفتن خودکار ،بیصبرند و به خیال
خودشان ،نوشتن با خودکار برایشان ّ
لذتبخش است؛ ا ّما بعدها که رفتند
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در فهرست بدخطها و به اصطالحّ ،
متوجه
خطشان خرچنگ قورباغهای شد ،تازه
ّ
بچگانه کار دستشان داده است و مجبورند همه جا با
میشوند که این هوس ّ
نوشتههایشان بچرخند و آن را گزارش کنند!
نوشتۀ دو

حرف از خودکار میزدیم؛ خودکار از شأن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد؛ ا ّما
این همة ماجرا نبود .خودکار آفتی شد و به جان مداد افتاد .با خودکار مرثیة مداد
نوشته شد .مداد ،یار دیرینة ما بود.
میان خودکار و مداد ،تفاوت بسیار است .مداد را نرمی بود ،خودکار را درشتی.
مداد با سپیدی کاغذ الفت میگرفت .خودکار به پاکی کاغذ چیرگی میجوید.
آن را شرم و حیا برازنده بود و این را پرده دری در خور است .مدا ِد سیاه ،سیاهی
و سپیدی را در خود داشت .خودکار سیاه را جز سیاهی نیست .مداد اگر به خطا
میرفت ،امکان محو خطا بود .خودکار اگر بلغزد ،لغزش به پایش نوشته است .مداد
خودنمایی نمینمود .خودکار ،خودنمایی میکند و میفریبد.
اتاق آبی

نوشتۀ سه
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عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.
کودکی پرسید :چه مینویسی؟
عالم لبخندی زد و گفت :مهمتر از نوشتههایم« ،مدادی» است که با آن مینویسم.
میخواهم وقتی بزرگ شدی ،مثل این مداد بشوی!
خاصی در مداد ندید!
پسرک ّ
تعجب کرد! چون چیز ّ
عالم گفت :پنج خصلت در این مداد هست .سعی کن آنها را به دست آوری.
ا ّول :میتوانی کارهای بزرگی انجام دهی؛ ا ّما فراموش نکنی ،دستی وجود دارد
که حرکت تو را هدایت میکند و آن دست خداست!
دوم :گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی .این باعث رنج مداد میشود؛ ولی
نوک آن را تیز میکند .پس بدان ،رنجی که میبری از تو انسان بهتری میسازد!

سوم :مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن اشتباه از پاک كن استفاده
کنی .پس بدان ،تصحیح یک کار خطا ،اشتباه نیست!
چهارم :چوب مداد در نوشتن مهم نیست ،مهم مغز مداد است که درون چوب
است .پس همیشه مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می آید!
پنجم :مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد .پس بدان ،هر کاری در
زندگیات میکنی ،ر ّدی از آن به جا میماند؛ بنابراين ،در انتخاب اعمالت دقت کن!
نوشتۀ چهار

همين كه مداد را ديد ،آهي كشيد و گفت« :عجب ،چه كالهي! معلوم نيست چه
كسي و با چه ّنيتي اين كاله را بر سرش گذاشته؛ ا ّما هر چه باشد ،بد نيست .نيم
اين كاله فلزي و نيم آن الستيكي است .البد فلز را براي اين گذاشته اند كه پايۀ
مناسبي براي نگه داشتن نيمة الستيكي باشد و الب ّته س ِر مداد را به خوبي
در حبس و زندان خود نگه دارد .نيمۀ الستيكي آن هم شايد براي اين است كه
بتوانند بيشتر در آن باد كنند و سرانجام مداد را بر باد بنشانند.
نوشتۀ پنج

غضنفر با ديدن مداد لبخندي زد و به ياد حرف مادرش افتاد كه به او گفته بود:
« اگر دفعة ديگر روي ديوار همسايه بروي ،پايت را قلم ميكنم!»
راستي ،چگونه مي شود پاي كسي را قلم كرد؟ اگر پا قلم شود ،آيا ميتوان با
آن نوشت؟
اگر نوشتههاي باال را با د ّقت بيشتري بررسي كنيم ،درمييابيم كه آنها با وجود متفاو 
ت
بودنشان ،يك اشتراك عمده دارند .بخشي از مطالب اين متنها ،مبتني بر تجارب نويسنده
است .به بيان ديگر ،هر شخص با استفاده از حواس ،شناختي از جهان پيرامون خود پيدا
ميكند و آنچه در گفتار يا نوشتار وي ميآيد ،بازنمو ِد همان شناخت است .مث ً
ال وقتي نويسنده
در متن يك ميگويد « :در سال های آغازین دبستان استفاده از مداد توصیه میشود و نه
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تمرین خوش ّ
خطی مناسبتر است .به دلیل ُکندی حرکت مداد ،لغزشها
خودکار .مداد برای
ِ
هم به حداقل میرسد .درضمن لغزشهای مدادی قابل پاک شدن و اصالح استّ ،»...
اطالعاتي
را كه در مورد مداد دارد ،براي خواننده بيان ميكند .در واقع ،او قب ً
ال در جهان پيرامون خود
مداد را ديده و از آن استفاده كرده است و به خاطر دارد تا كالس سوم ،معلّم به آنها اجازه
نميداد با خودكار بنويسند .هنگامي كه مينويسد ،همان چيزي را گزارش ميكند كه ديده،
شنيده و لمس كرده است .به بيان ديگر ،مطالب او مبتني بر حواس است .اين نوع نوشته ها،
متن های عيني و محسوس هستند.
تخيل است؛ يعني نويسنده
بخش ديگري از مطالب متنهاي يك تا پنج ،برخاسته از ذهن و ّ
از محدودة حواس ظاهر ،فراتر رفته و وارد فضاي ذهن شده است .به دليل گستردگي ذهن،
توجه به ّ
خلقيت آنها ميتوان انتظار داشت ،متنهاي متعددي دربارة
به تعداد انسانها و با ّ
هر موضوع ،توليد شود .مث ً
ال نویسندۀ متن شمارۀ پنج با ديدن قلم ،در ذهنش ،خاطرهاي
تداعي شده است .نويسندة متن شمارة سه نيز به طور غيرمستقيم مسائل اخالقي را با بيان
ويژگيهايي براي مداد به انسانها گوشزد ميكند .در اين نوشتهها به دليل وسعت فضاي
ذهن ،تفاوتها ،چشمگير خواهد بود .اين نوع نوشتهها كه در فضاي ذهن ،رشد و پرورش
مييابند ،ذهني هستند.
بديهي است که فضای نوشتهها ،تلفيقي از فضاهای عینی و ذهنی است؛ مث ً
ال در متن شمارة
چهار ،نويسنده برخي از ويژگيهاي ظاهري مداد را بيان كرده و هم زمان جمالتي نيز از فضاي
ذهن خود نوشته است؛ ا ّما در برخي از متنها فضاي عيني ،برجستهتر است (مانند نوشتة
شمارة يك) و در بعضي فضاي ذهني غلبه دارد (مانند نوشتة شمارة سه).
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ِ
           کارگاه نگارش
توجه به آموختههاي درس ،دربارة آن متني بنويسيد.
 1موضوعي را انتخاب كنيد و با ّ
موضوع................................................................................................................. :
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 2نوشتههای دوستانتان را بر پایۀ سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
سنجه های ارزیابی

ردیف

شمارک

گزارش عملکرد
انشایی(توصیفی)

عددی

تولید متن منسجم:
عینی با بهرهگیری از حواس
 ذهنی با استفاده از ّ
خلقیت

5

 2پرهیز از نوشتن جملههای طوالنی

5

1

ذهن

3

رعایت اصول بندنویسی

5

4

شیوۀ خواندن

2

5

رعایت امال و نکات نگارشی

3

جمع بندی

20

توجه به ارزشیابی باال ،برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان ،در چند سطر
 با ّ
بنویسید:
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. ....................................................................
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َم َثلنویسی
* برداشت خود را از َمثَل«   از كوزه ،همان برون تراود كه در اوست» ،در يك بند
بنويسيد.
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کـارگـاه  درسپژوهــی
 1هر واژة زير ،در متن درس ،به چه معنايي آمده است؟
()................
ُخلد
عشرت ()................
شب رو ()................
توجه به ساختمان واژه ،كلمات مناسب را از متن درس بيابيد و مانند نمونه ،در
 2با ّ
جدول زير قرار دهيد.
ساده
• ُگل
• ...............
• ...............
• ...............

مشتق
• گلدان
• ...............
• ...............
• ...............

مر ّكب
• گالب
• ...............
• ...............
• ...............

 3قافيه و رديف را در بيت آغازين و پاياني شعر حافظ ّ
مشخص كنيد.
 4هرگاه يك كلمه ،به چند معنا در كالم به كار برود ،آراية « ايهام» پديد مي آيد؛ ايهام،
در لغت ،به معناي «به وهم و گمان انداختن» همان گونه که در مصراع «چون بوي تو
دارد جان ،جان را هله بنوازم» ،كلمة «بوي» در دو معناي مختلف «  رايحه» و « آرزو»
به كار رفته است.
نمونه اي از اين آراية ادبي را در متن درس بيابيد.
 5بيت زير(از سنايي) ،با كدام قسمت از سرودة حافظ ،ارتباط مفهومي دارد؟
غم و شـادی جهان را نب َود هیچ ثبات

هر زمان ،حال وی از شکل دگر خواهد شد
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گنــج   حکمــت

رازداری

روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت«:ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی».
شیخ گفت « :باز گرد تا فردا».
آن مرد بازگشت.
شیخ بفرمود تا آن روز ،موشی بگرفتند و در ُح ّقه کردند و سر ح ّقه محکم کردند.
دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت« :ای شیخ ،آنچ وعده کردهای ،بگوی».
شیخ بفرمود تا آن ح ّقه را به وی دادند و گفت« :زینهار ،تا سر این ح ّقه باز نکنی».
سر است؟
مرد ح ّقه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این ح ّقه ،چه ّ
هر چند صبر کرد نتوانست .سر ح ّقه باز
کرد و موش بیرون جست و برفت.
مرد پیش شیخ آمد و گفت  « :ای شیخ،
سر خدای تعالی طلب کردم ،تو
من از تو ّ
موشی به من دادی؟! ».
شیخ گفت  « :ای درویش ،ما موشی
در ح ّقه به تو دادیم ،تو پنهان نتوانستی
سر خدای را با تو بگوییم ،چگونه
داشت؛ ّ
نگاه خواهی داشت؟!».
اسرارالتّوحید ،محمدبن من ّور
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نوشتۀ عینی

آموختيم كه نوشته انواعي دارد؛ در اين درس ،شيوة نوشتن متنهاي عيني را
تمرين ميكنيم .هنگام نوشتن متن عيني ،معموالً از حواس پنجگانه بهره ميگيريم
حس ظاهر ،فراتر نميرويم؛ يعني آنچه چشم ميبيند ،گوش ميشنود و...
و از قلمرو ّ
دقيقاً و عيناً در نوشته بازتاب مييابد؛ به همين سبب اين نوشته ها را « محسوس،
ديداري يا واقعي» هم ميگويند.
هدف نويسنده هنگام نوشتن متن عيني ،ارائة ّ
اطالعات واقعي و مستند است؛
بنابراين از دريچة حواس به چشمانداز مورد نظر مينگرد و وارد فضاي ذهن و خيال
نميشود و از احساسات شخصي خود بهره نميگيرد.
در این درس ،میخواهیم با بهرهگیری از
روش طرح پرسش ،شیوة نگارش
ِ
نوشتههای عيني را بیاموزیم .وقتی قصد ما خلق نوشتة عيني است ،پرسشهای ما
باید عيني باشد .پاسخهایی هم که به پرسشها میدهیم ،نباید از محدودة عينيت
فراتر رود .مث ً
ال اگر بخواهیم دربارة «تلفن همراه» متنی عيني يا محسوس بنویسیم،
بدين گونه ،عمل میکنیم:
مرحلۀ اول :پرسش



در این مرحله ،ابتدا ذهن را آزاد میگذاریم تا پرسشهاي گوناگون (عيني ،ذهنی
و  )...طرح کنيم .آزادسازی بی قید و شرط ،کمک میکند ذهن به حرکت درآید و
جنبههای ناديده و ناشكفتة موضوع ،کشف شود.
 تلفن همراه چیست؟
تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟
آیا تلفن همراه همه جا همراه خوبی است؟
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شکل و شیوۀ کا ِر ا ّولین تلفنهای همراه چگونه بود؟
معروفترین تلفنهای همراه کدام اند؟
تلفن همراه غیر از برقراری تماس ،چه کاربردهای دیگری دارد؟
کاربران تلفن همراه ،چند نفرند؟
چرا به دوستان با وفا «همراه» می گویند؟
تلفن همراه ،چگونه ابزاری است؟
با تلفن همراه ،چگونه میتوان به آرامش رسید؟
نسل آیندۀ تلفنهای همراه چگونه خواهد بود؟
 چرا بعضی رانندهها پشت ماشینشان مینویسند «هیچ کس همراه نیست،
تنهای ا ّول»؟
چرا برخی از افراد موقع حرفزدن با تلفن همراه ،به سیم آخر میزنند؟
مخدر ،اعتیادآور است؟
آیا تلفن همراه هم مثل مواد ّ
آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟
مرحلۀ دوم :شناسایی و جدا کردن پرسشهای عینی
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اکنون به بررسی و طبقه بندی پرسشها میپردازیم ،آنگاه پرسشهای عینی را جدا
میکنیم.
 تلفن همراه چیست؟
 تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟
 شکل و شیوۀ کار ا ّولین تلفنهای همراه چگونه بود؟
 معروفترین تلفنهای همراه کدام اند؟
 کاربران تلفن همراه ،چند نفرند؟
 تلفن همراه ،چگونه ابزاری است؟
 تلفن همراه غیر از برقراری تماس ،چه کاربردهای دیگری دارد؟
 نسل آیندۀ تلفنهای همراه چگونه خواهد بود؟
 آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟

مرحلۀ سوم :گزینش و سازماندهی پرسشها

در مرحلة قبل ،تعدادي پرسش عيني دربارة موضوع جدا گرديد .اگر بخواهيم به تمام
پرسشها پاسخ بدهيم ،متن توليدي ،بسيار طوالني خواهد شد و شايد عالقهاي به پاسخ
دادن به برخي از سؤالها نداشته باشيم؛ به همين دليل ،بر پاية توانايي و عالقة خود دست
به گزينش پرسشها ميزنيم.
 تلفن همراه چیست؟
 تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟
 شکل و شیوۀ کار ا ّولین تلفنهای همراه چگونه بود؟
 چند نفرکاربر تلفن همراه هستند؟
 آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟
پس از انتخاب پرسشها نوبت به چینش و سازماندهي آنها و ايجاد نقشة ذهني نوشتن،
ميرسد؛ يعني پرسشهاي انتخاب شده را طبق يك نظم منطقي ميچينيم و به آنها پاسخ
ميدهيم .براي اين كار در متنهاي علمي بهتر است از كل به جزء حركتكنيم .نخست دربارة
نام يا كلّيت موضوع مينويسيم؛ سپس به بيان جزئيات و ويژگيهاي ديگر آن ميپردازيم .به
سخن ديگر ،نخست چهارچوب و طرح كلّي را شكل ميدهيم و در پي آن ،ویژگی های ريزتر
را بازگو ميكنيم.
پرسش های ک ّلی





تلفن همراه چیست؟
تلفن همراه در کجا اختراع شد؟
ن همراه برای چه به کار میرود؟
تلف 

پرسش های جزئی  





کاربران تلفن همراه ،چند نفرند؟
آیا زندگی ،بدون تلفن همراه ،امکانپذیر است؟
آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟
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پاسخ به اين پرسشها(پاسخ سازي) ،منجر به توليد متن زير شدهاست .بند يكم و دوم،
پاسخ به پرسشهاي كلّي و بند سوم ،چهارم و پنجم ،پاسخ به پرسشهاي جزئي است.
توجه :در توليد متنهاي عيني معموالً اين امكان وجود دارد كه پاسخ برخي از پرسشها را
ّ
ندانيم؛ در چنين مواردي الزم است به منابع ّ
متخصصان ،صاحبنظران
اطالعاتي (كتاب ،مجله،
ّ
و اينترنت) مراجعهكنيم.
تلفن همراه یا گوشی همراه وسیله ای برای ارسال و دریافت تماس تلفنی
از طریق ارتباط رادیویی در پهنای وسیع جغرافیایی است .منظور از موبایل
یا گوشی همراه یا تلفن سلولی وسیلهای است که برای اتصال به شبکه تلفن
همراه به کار میرود .در تلفنهای همراه معموالً یک مجموعه نرمافزار یا سیستم
عامل برای کنترل سختافزار به کار میرود و برنامههای جانبی توسط سیستم
عامل اجرا میشود .از سیستمعاملهای معروف برای تلفن همراه ،میتوان به
«اندروید»« ،آیاو اس» و «ویندوز فون» اشاره کرد.
این ابزار ،نخستین بار توسط شرکت آمریکایی «موتوروال » در تاریخ  ۳آوریل
 ۱۹۷۳با وزنی نزدیک به یک کیلوگرم تولید شد .تلفن همراه نسلهای گوناگونی
دارد و توسط شرکتهای سازندة گوناگونی تولید میشود و به فروش میرسد.
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برخی از شرکتهای بزرگ تولیدکنندة گوشی همراه در دنیا « نوکیا ،سامسونگ
الکترونیکس ،الجی الکترونیکس ،موتوروال ،سونی ،اپل و اچتیسی» ،هستند.
طبق آخرین آمار جهانی (اول سپتامبر  )2015تعداد مشترکان تلفن همراه
 702میلیارد نفر برآورد شده که البته رقم واقعی افراد  ٤/٩میلیارد نفر است؛
زیرا بعضی افراد بیش از چند خط و اشتراک دارند .تعداد گوشیهای فروخته
شده در نیمة دوم سال  2015نیز  340میلیون دستگاه اعالم شده است که 45
درصد آن را گوشيهاي هوشمند تشکیل میدهد.
بررسیها در زمینۀ میزان استفاده از تلفنهای همراه نشان میدهد که تعداد
زیادی از مردم در حالی به خواب میروند که تلفن همراه خود را در دست دارند یا
آن را کنار خود گذاشتهاند .بر اساس پژوهشی که در کشورهای آمریکا ،انگلیس،
برزیل ،چین ،اسپانیا ،مکزیک و هند انجام شدهاست ،فناوری نوین ارتباطی
ازجمله تلفن همراه ،جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانها شده است و هر روز
وابستگی افراد به آن بیشتر میشود.
متخصص علوم رفتاری اعالم کرد ۶۰ ،درصد از
بنا بر پژوهشی ،یک
ّ
دختران مور ِد پژوهش ،برای ورود به شبکههای اجتماعی و بازیهای
مرتبط از گوشیهای همراه استفاده میکنند و  ۳۰درصد آنها هنگام اتمام
شارژ یا جا ماندن تلفن یا قطع آن به هر شکلی ،دچار نگراني میشوند.
وی با اشاره به اینکه دختران دو برابر پسران به تلفن همراه وابستگی
دارند ،از اعتیاد دو برابری آنان نسبت به پسران در زمینة استفاده از
تلفن همراه خبر داد.
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ِ
           کارگاه نگارش
 1موضوعي را انتخاب كنيد و با شیوة طرح پرسش ،متن عيني بنویسید.
موضوع........................................................................................................................................... :
مرحلۀ ا ّول :طرح پرسشهای گوناگون

.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
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متن نوشته:
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 2به پرسشها و نوشتۀ دوستانتان با د ّقت گوش دهید و آن را بر پایۀ سنجههای زیر،
ارزشیابی کنید.
سنجه های ارزیابی

ردیف

 1طرح پرسشهای متن ّوع
2

شناسايي و جدا كردن پرسشهای
عيني

3

 3گزينش و سازماندهي پرسشها
 4پاسخ مناسب به پرسشها

2

رعايت انسجام در نوشته

2

 6پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

استفاده از واژههاي مناسب در فضاي
7
متن

2

 8شيوة خواندن

2

 9رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمع بندی

انشایی(توصیفی)

عددی

2

2

5
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شمارک

گزارش عملکرد

20

توجه به ارزشیابی انجام شده ،برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان ،در چند
 با ّ
سطر بنویسید.
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. .....................................................................

َمثَلنویسی
* برداشت خود را از َمثَل«كوه به كوه ،نميرسد؛ آدم به آدم ميرسد» ،در يك بند
بنويسيد.
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کـارگـاه  درسپژوهــی
 1برای هر واژه ،یک مترادف و سه هم خانواده بنویسید.
واژه

مترادف

هم خانواده

عظيم
محرم
ّ
اشرف

 2همان طور كه مي دانيد برخی از واژه های عربی به دو صورت مفرد و جمع وارد زبان
فارسی شده اند؛ گاهی مفرد این واژه ها را با «ها /ان» جمع می بندند و گاهی نیز بدون
مکسر ،به کار می برند؛ مانند« :مدارس؟ مدرسه ها».
نشانه ،یعنی صورت ّ

 3شاعر ،چه چيز را «رستخيز عام» ميداند؟ چرا؟
  4به اعتقاد شما چگونه می توان پیام های ارزشمند واقعه کربال را پاس داشت؟
 5به نظر شما ،شاعر با آوردن واژة «  باز» در ابتداي سه مصراع ،بر چه مفهومي تأكيد دارد؟
. ............................................................................................................... 6

51

گنــج   حکمــت

بخش دلها
حیات
ِ

ِ
حيات تن ها بود و در قرآن
َمث َِل قرآنَ ،مث َِل آب است روان؛ در آب،
حيات دلها بود .آب را صفت ،طهارت است؛ چون تن به نجاست
بيااليد ،به آب پاك گردد ،و قرآن را صفت ،طهارت است ،چون تن به
گناه و َزلّت بيااليد ،به قرآن پاك گردد.
اي دوست! چند به دنيا
رغبت كني و با خلق در راه
طلب او تجارت كني؟ رو
درمان كار خود كن و اگر
معاملت مي كني ،با حق كن،
كه تا خلق ،سود خود نبيند،
با تو معاملت نكند!
تفسیر سورۀ یوسف (ع)،
احمدبن مح ّمدبن زید طوسی

52

نوشتههای گزارشگونه
« گزارش» يكي از قالبهای پركاربرد نوشتن است كه رخدادهاي واقعي را بر بنياد حواس
ظاهر ،بيان ميكند .هر يك از ما ممكن است به نوشتن گزارش يا گزارشگونه نوشتن نياز
معرفي
داشتهباشيم .معموال ً زمانی گزارش مینويسیم که بخواهیم رويدادی را كوتاه و گوياّ ،
كنيم .يك گزارش خوب بايد زمان ،مكان و برخي جزئيات را به درستي بازگو كند.
یکی از روشهاي مناسب برای تهیة گزارش ،بهرهگیری از پرسش است .هنگام نوشتن
گزارش ،ابتدا دربارة موضوع مورد نظر ،پرسشهای متن ّوعی طرح میکنیم؛ يعني از خود
ميپرسيم اين گزارش به چه پرسشهايي ميخواهد پاسخ بدهد و سپس به طبقهبندي و
چينش پرسشها میپردازیم .نکتة مهم این است که چون فضاي گزارش گونهنويسي عمدتاً
با نوشتههای محسوس و عيني ،شكل ميگيرد ،نوع پرسشها و پاسخها نيز بايد عيني باشد.
مث ً
ال اگر موضوع گزارش« بازديد از دبيرستان» باشد ،بدين سان ،عمل میکنیم:
مرحلۀ اول :طرح پرسشهای گوناگون عینی












نام دبیرستان چیست ؟
در کجای شهر (محله ،خیابان ،کوچه و )...قرار دارد؟
زمان ساخت این بنا کی بوده است؟
تعداد دانش آموزان آن چند نفر است؟
چه رشتههای تحصیلی در آن هست؟
رابطۀ بین دانش آموزان و دبیران چگونه است؟
حیاط مدرسه ،چقدر وسعت دارد؟
وضعیت کتابخانه چگونه است؟
چه مطالب یا طرحهایی روی دیوارهای ساختمان مدرسه به چشم میخورد؟
ش آموختگان مو ّفق و مشهور این دبیرستان چه کسانی هستند؟
دان 
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دفتر مدیر ،چگونه است؟
ساختمان مدرسه ،چند طبقه است؟
مدیر و ناظمهای دبیرستان ،چه کسانی هستند؟
دبیران دبیرستان ،چند نفرند؟
ساختمان ،چه نمایی دارد؟
وضعیت کالسها ،چگونه است؟
رابطۀ بین مدیر و دبیران ،چگونه است؟
ویژگیهای برجستۀ دبیرستان نسبت به دبیرستانهای دیگر ،کدام اند؟
دبیرستان چه رتبههای علمی ،ورزشی و فرهنگی کسب کرده است؟
سالن ورودی ساختمان ،چگونه است؟
بر دیوارهای سالن ،چه مطالبی دیده میشود؟
معماری بنای ساختمان ،چگونه است؟
ساختمان ،چند کالس دارد؟
مرحلۀ دوم  :گزینش و سازماندهی پرسشها
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اهميت دارد .معموالً ابتدا دربارة نام،
در گزارشنويسيّ ،
توجه به ترتيب بيان رخدادها بسيار ّ
عنوان ،مكان و زمان گزارش ،اطالعاتي داده ميشود .سپس ديدهها و شنيدهها بیان ميشود.
هنگام نوشتن گزارش ،نخست چهارچوب شكل ميگيرد و سپس جزئيات نوشته ميشود.
مث ً
ال شخصي كه از يك دبيرستان بازديد كرده ،از همان لحظهاي كه جلوی دبيرستان
قرار گرفته است ،گزارش را آغاز ميكند و خواننده را با خود همراه ميسازد؛ گويي(نويسنده
و خواننده) با هم وارد حياط مدرسه ميشوند و به ترتيب چيزهايي را ميبينند و ميشنوند.
پرسشها را نيز با همين فرايند ،سازماندهي ميكنيم .اكنون به چينش و سازماندهي
توجه كنيد.
پرسشها ّ
 مکان گزارش کجاست؟
 گزارش مربوط به چه زمانی است؟
 نام دبیرستان چیست؟
 در کجای شهر( محله ،خیابان ،کوچه و …) قرار دارد؟

 زمان ساخت این بنا ،کی بوده است؟
 معماری بنای ساختمان ،چگونه است؟
 ساختمان ،چه نمایی دارد؟
 ساختمان مدرسه ،چند طبقه است؟
 چه مطالب یا طرحهایی روی دیوارهای ساختمان مدرسه به چشم میخورد؟
 سالن ورودی ساختمان ،چگونه است؟
 بر دیوارهای سالن ،چه مطالبی دیده میشود؟
 دفتر مدیر ،چگونه است؟
 ساختمان ،چند کالس دارد؟
 وضعیت کالسها ،چگونه است؟
 وضعیت کتابخانه ،چگونه است؟
 دانشآموختگان مو ّفق و مشهور این دبیرستان ،چه کسانی هستند؟
پاسخ به اين پرسشها ،ما را به نوشتهاي مانند متن زير ميرساند .اگر به ترتيب مطالب
توجه كنيد ،ديدهها يا مشهودات گزارشنويس با روش پلّكاني يكييكي در كنار هم چيده
ّ
شدهاند و در اين مسير ،خوانندگان به گونهاي با وي همراه ميشوند كه ميتوانند تصوير
روشني از موضوع مورد نظر در ذهن ايجاد كنند.
اگرچه فضاي عمومي گزارشنويسي ،عيني است؛ امكان دارد نويسنده در برخي از زمينهها،
وارد فضاي ذهن خود بشود و از ذهنيات و برداشتهاي خود نيز مطالبي به آن بيفزايد؛ الب ّته
بهتر است در اين گونه نوشتهها از اين كار( آوردن برداشتهاي ذهني) ،پرهيز كنيم.
گزارش بازديد از دبيرستان
زمان :روز چهارشنبه ،فصل پاييز ،سال…
مكان :شهر قم
به مدرسه كه ميرسم جلوي ورودياش ميايستم و به تابلوی آن نگاه میکنم؛ دبيرستان
السالم» كنوني) .داخل ميروم ،هنوز قدمي برنداشتهام
حكيم نظامي ( امام صادق «علیه ّ
كه ناگهان باد شديدي ميوزد؛ شاخة درختان كنار ميروند تا عظمت بنا ديده شود .
ال ايراني و متناسب با شرايط آب و هوايي قم است .طوري
معماري اين بنا کام ً
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كه تابستانها اين ساختمان بسيار خنك و زمستانها گرم و مطبوع است .سقف بنا
گهوارهاي شكل است.
ساختمان ،دو طبقه است و نمايي آجري دارد .جنس درها و پنجرههاي آن از
ي است كه كاشيهاي الجوردي
چوبهاي روسي است .ديوارها آراسته به شعرهاي نظام 
بر آن حاشيه زدهاند .قدمزنان ميروم و خطوط روي كاشيها را ميخوانم؛ به آيهاي
َف َقد
ؤت
از قرآن مجيد (بقره )269 ،برميخورم «يؤت ِي
َمن يَشآ ُء َو َمن يُ َ
اوت َِي َخيرا ً َكثيرا ً ».
به خود كه ميآيم ،ميبينم بنا را دور زدهام .آنجا به قرينهبودن ساختمان پي ميبرم،
به درون سرسرا برميگردم ،در اين سرسرا ،اشعاري از رشيد ياسمي با خطي نستعليق
بر كتيبههاي گچي به چشم ميخورد كه به مناسبت پايان ساخت بنا سروده شده است.
مصرع آخر اين شعر در واقع تاريخ پايان ساخت بناست؛ يعني سال . 1315
اتاق بزرگي روبهروي سرسرا ديده ميشود كه امروز اتاق معاونان است .كنار سرسرا
در سمت چپ ،راهرويي است كه كالسها در آن قرار دارد .اتاق ا ّول مخصوص مدير
دبيرستان است .براي اينكه او بتواند احاطة كامل بر تمام امور مدرسه داشته باشد ،اتاق او
پنج در دارد كه دو در به راهرو ،دو در به ايوان و يك در به سرسرا باز ميشود.
كنار اتاق مدير  ،كالسهاي دانشآموزان قرار دارد كه درها و پنجرههاي بلند و صاف
آن را مزيّن كرده است .كالس دو در دارد :يكي از آنها به سوي راهرو و ديگري به طرف ايوان
باز ميشود .چشمانداز راهرو از طريق پنجرههاي چوبي به طرف باغ گشوده شده و در
سمت ايوان به سوي زمين چمني باز ميشود كه تيم فوتبال مدرسه در آن تمرين ميكنند.
در انتهاي راهرو راهپلهاي وجود دارد كه به طبقة باال منتهي ميشود .اين مسير امروز
مسدود است و به جاي آن دانشآموزان از طريق راهپله كنار سرسرا به طبقة ديگر ميروند.
طبقۀ باال عیناً مثل طبقۀ پايين ساخته شده است ،فقط با اين تفاوت كه به جاي اتاق
معاونان در آن كتابخانه قرار دارد.
مخزن كتابخانه تاريك است و كتابها قديمياند .بسياري از كتابهاي اينجا
سالهاست كه ديگر تجديد چاپ نميشوند؛ ا ّما ارزش تاريخي دارند .اين جمله را
ميشنوم«:هركتابيكهبهفكرتانبرسد،اينجاپيداميكنيد.درقديماينجاجزوكتابخانههاي
معروف و معدود شهر بوده است ،اينجا همچنين داراي آرشيو روزنامه هم ميباشد».

بهطور پراكنده آنها را نگاه ميكنم ،روزنامة اطالعات در سال  ،1314روزنامه استوار در
سال  ،1317روزنامۀ كيهان  ،1323روزنامۀ جمهوري اسالمي  .1365مجموعۀ كاملي
از كتابهاي درسي دهۀ  1290تا  1390هم به چشم ميخورد .يكي از كتابها را
برميدارم ،ديوان پروين اعتصامي است كه آن را با خط خود به اين مدرسه اهدا كرده است.
به ياد چند روز پيش ميافتم كه پاي صحبتهاي يكي از دانشآموزان قديمي
اين مدرسه (در سالهاي  1333ـ )1327نشسته بودم .او ميگفت « :اين مدرسه اگرچه
در زمان ساخت خود به عنوان مدرسهاي مجلل مشهور شد؛ اما بعدها به دليل
داشتن دانشآموزان و دبيران سر آمد ،مشهور باقي ماند».
اكثر اين دانشآموزان و دبيران با سمت استادي دانشگاه بازنشسته شدهاند و هر كدام
محمد
صاحب دهها تألیفاند .انسانهای بزرگي چون؛ استاد دكتر سادات ناصري ،دكتر ّ
امين رياحي ،دكتر بهشتي ،دكتر مفتح ،دكتر ابوالفضل و مظاهر مص ّفا ،دكتر علي اشرف
صادقي ،دكتر اميرحسين يزدگردي و  ...از دانشآموختگان و دبيران اين مدرسه هستند.
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ِ
           کارگاه نگارش
 1یکی از موضوعهای زیر را انتخاب کنید و با بهرهگیری از شیوۀ طرح پرسش ،گزارشی
بنویسید.







بازدید از یک مکان تاریخی
کتابخانۀ مدرسه یا شهر
اردوی دانش آموزی
سفر خانوادگی
فعالیتهای یک روز تعطیل
مهمانی فامیلی

مرحلۀ ا ّول :پرسشهای عینی
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..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
مرحلۀ دوم :گزینش و سازماندهی پرسش
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گزارش :
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 2به پرسشها و گزارش مکتوب دوستانتان با د ّقت گوش دهید؛ سپس آن را بر پایۀ
سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

1
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سنجه های ارزیابی

طرحريزي گزارش با بهرهگيري از
پرسشهای عيني

شمارک

گزارش عملکرد
انشایی(توصیفی)

عددی

3

2

سازماندهي پرسشها از كل به جزء

3

3

مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها

2

4

رعايت انسجام در نوشته

2

5

پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

6

استفاده از واژههاي مناسب فضاي
متن

3

7

شيوة خواندن

2

8

رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمع بندی

20

توجه به ارزشیابی باال ،برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان ،در چند سطر
 با ّ
بنویسید:
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. ....................................................................

َم َثلنویسی
* برداشت خود را از َمثَل«  بار کج به منزل نمیرسد» ،در يك بند بنويسيد.
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دریادالن
غروب روز بیستم بهمن  1364حاشیۀ اروندرود

62

تاریخی زمین از حاشیۀ اروندرود جاری
غروب نزدیک میشود و تو گویی تقدیر
ِ
شی ِ
ت باری تعالی است که از طریق
میگردد و مگر به راستی جز این است؟ تاریخَ ،م ّ
انسان ها به انجام میرسد و تاریخ فردای کرۀ زمین به وسیلۀ این جوانان تح ّقق
بچههایی که اکنون در حاشیۀ اروندرود گِرد آمدهاند و با اشتیاق
مییابد؛ همین ّ
منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.
بچه ها ،آماده و مسلّح ،با کوله  پشتی و پتو و جلیقههای نجات ،در میان
ّ
نخلستانهای حاشیۀ اروندرود ،آخرین ساعات روز را به سوی پایان
خوش انتظار
ِ
طی میکنند .بعضی ها وضو میگیرند و بعضی دیگر پیشانی بندهایی را که رویشان
بچهها گوشۀ خلوتی
نوشتهاند «زائران کربال» بر پیشانی میبندند .بعضی دیگر از ّ
یافتهاند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی میکاوند و سراپای زندگی خویش
را محاسبه میکنند و وصیتنامه مینویسند« :حقّ اهلل را خدا میبخشد ا ّما وای از
حقّ ال ّناس  » ...و تو به ناگاه دلت میلرزد :آیا وصیتنامهات را تنظیم کردهای؟
بچههای
مهندسی جهاد ،آخرین کارهای مانده را راست و ریس
ِ
از یک طرفّ ،
میکنند و از طرف دیگر س ّکاندارها قایقهایشان را میشویند و با د ّقتی عجیب
همه چیز را وارسی میکنند  ...راستی تو طرز استفاده از ماسک را بلدی؟ وسایل
مقدم دشمن،
سنگین راه سازی را با ِر شناورها کردهاند تا به محض شکستن خطوط ّ
بچههای صمیمی
بچهها نیز همان ّ
آنها را به آن سوی رودخانۀ اروند حمل کنند و ّ
و بی  تکلّف و متواضع و سادهای هستند که همیشه در مسجد    و نماز جمعه و
ّ
محل کارت و   اینجا و آنجا میبینی  ...ا ّما در اینجا و در این ساعات ،همۀ چیزهای
معمولی حقیقتی دیگر مییابند .تو گویی اشیا گنجینههایی از رازهای شگفت
خلقت هستند ،ا ّما تو تا به حال در نمییافتهای.

در اینجا و در این لحظات ،دلها آن چنان صفایی مییابند که وصف آن
روستایی جوانی که گندم و برنج و خربزه میکاشته است،
ممکن نیست .آن
ِ
ولی امر .به راستی آیا میخواهی سربازان
امشب سربازی است در خدمت ّ ِ
رسول اهلل (ص) را بشناسی؟ بیا و ببین آن رزمنده ،کشاورز است و این
یک طلبه است و آن دیگری در یک مغازۀ گمنام ،در یکی از خیابانهای
دورافتادۀ مشهد ،لبنیات فروشی دارد و به راستی آن چیست که همۀ ما را
در اینجا ،در این نخلستانها گردآورده است؟
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تو خود جواب را میدانی :عشق.
اینجا سولهای است که ُگردان عبداهلل آخرین لحظاتِ قبل از شروع عملیات را در آن
میگذرانند .اینها که یکدیگر را در آغوش گرفتهاند و اشک میریزند ،دریادالن صف  شکنی
الهی آنان هیچ قدرتی
هستند که دل شیطان را از ُرعب و وحشت میلرزانند و در برابر ق ّوۀ ِ
یارای ایستایی ندارد.
ساعتی بیش به شروع حمله نماندهاست و اینجا آیینۀ تجلّی همۀ تاریخ است .چه میجویی؟
عشق؟ همین  جاست .چه میجویی؟ انسان؟ اینجاست .همۀ تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و
ُحنین و عاشورا اینجاست.
صبح روز بیست و یکم بهمن ماه کنارۀ اروند

آسمان سینۀ مؤمنین درخششی
هنوز فضا از نم باران آکنده است ،ا ّما آفتابِ فتح در
ِ
عجیب دارد .دیشب در همان ساعات ا ّولیۀ عملیات ،خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.
توسل به حضرت زهرای
پیش از همه غ ّواصها در سکوت شب ،بعد از خواندن دعای َف َرج و ّ
مرضیه  (س) ،به آب زدند و خط را گشودند و آنگاه خیل قایقها و شناورها به آن سوی اروند
روان شدند .صف طویل رزمندگان تازه نفس ،با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان است،
وسعت جبهۀ فتح را به سوی فتوحات آینده طی میکنند و خود را به ّ
مقدم میرسانند .گاه
خط ّ
سادگی همیشگی،
به گاه گروهی از خط شکن ها را میبینی که فاتحانه ،ا ّما با همان تواضع و
ِ
بی غرور ،بعد از شبی پرحادثه باز میگردند ،و به راستی چقدر شگفت آور است که انسان در
متن عظیمترین تح ّوالت تاریخ جهان و در میان سر َدمداران این تح ّول زندگی کند و از نسیان
و غفلت ،هرگز در نیابد که در کجا و در چه زمانی زیست میکند.
آنها با اشتیاق از بین گِل و الیی که حاصل جزر و َم ّد آب «خور» است ،خود را به قایق ها
میرسانند و ساحل را به سوی جبهههای فتح ترک میکنند .طلبۀ جوانی با یک بلندگوی
بچه ها صلوات
دستی ،همچون وجدان جمع ،فضای نفوس را با یاد خدا معطّر میکند و دائم از ّ
ایمان جنود خدا م ّتکی به ماشین پیچیدۀ جنگ است .از  همان
میگیرد .دشمن در برابر
ِ
نخستین ساعات فتح ،هواپیماهای دشمن در پی تالفی شکست بر میآیند؛ حال آنکه در
معرکۀ قلوب مجاهدان خدا ،آرامشی که حاصل ایمان است ،حکومت دارد .دشمن حیرتزده
است که چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟! کجا از مرگ میهراسد آن کس که به
 64جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟ و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیۀ

راه خدا شود ،باز هم با آن دست دیگری که باقی است ،به جبههها میشتابی .وقتی «اسوۀ»
عباس بن علی (ع) باشد ،چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیۀ راه
تو آن «تمثیل  وفاداری»ّ ،
خدا شود؟ اینها که نوشتهام ،وصف حال رزمندهای است که با یک دست و یک آستین خالی،
در کنار «خور» ایستادهاست .تفنگ دوربیندارش نشان میدهد که تک تیرانداز است و آن
آستین خالیاش ،که با باد این سوی و آن سوی میشود ،نشانۀ مردانگی است و اینکه او به
عهدی که با ابوالفضل (ع) بسته ،وفادار است .چیست آن عهد؟
«مبادا امام را تنها بگذاری».
در خط ،درگیری با دشمن ادامه دارد .دشمن ،بردۀ ماشین است و تو ماشین را در خدمت
ایمان کشیدهای.
بولدوزرچی جهاد خاکریز میزند .بر کوهی از آتش نشستهاست و
در زیر آن آتش شدید،
ِ
کوهی از خاک را جا به جا میکند و معنای خاکریز هم آنگاه تفهیم میشود که در میان یک
ِ
دشت باز گرفتار آتش دشمن باشی .یک رزمندۀ روستایی فریمانی در میان خاک نشسته است
و با یک بیل دستی برای خود سنگری میسازد .آنها چه اُنسی با خاک گرفتهاند و خاک ،مظهر
فق ِر مخلوق در برابر َغنایِ خالق است .معنای آنکه در نماز پیشانی بر خاک میگذاری ،همین
مراتب ُقرب نداری .برو به آنها سالم کن؛ دستشان
است و تا با خاک اُنس نگیری ،راهی به
ِ
را بفشار و بر شانۀ پهنشان بوسه بزن .آنها مجاهدان راه خدا و َعلَم داران آن تح ّول عظیمی
تاریخ آیندۀ بشریت را میسازند و آیندۀ
انسان امروز را از بنیان تغییر میدهد .آنها
هستند که
ِ
ِ
بشریت ،آیندۀ الهی است.
مرتضی آوینی /به نقل از مج ّلۀ ادبیات داستانی ،شمارۀ 12ـ مهر 1372

***
حسرت نبرم به خواب آن مرداب

کآرامدروندشتشبخفتهاست

دریایم و نیست باکم از طوفان

دریاهمهعمرخوابشآشفتهاست
  مح ّمدرضا شفیعیکدکنی
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کـارگـاه  درسپژوهــی
مهم اماليي از متن درس بيابيد و بنویسید.
 1پنج گروه كلمة ّ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
مکسر بیابید و مفرد هر یک را بنویسید.
 2از متن درس ،چهار جمع ّ
............................................................................................................................................................
  3یکی از راه های ساخت کلمه «مشتق» ،بدین شکل است  « :اسم    +چی= اسم»؛ مانند
«شكارچی».
در این كلمه ،پسوند «چی» در معنای «پيشه و حرفه» کاربرد دارد؛ نمونهای از این پسوند
را در متن درس بیابید.
............................................................................................................................................................
 4در عبارت زیر ،کنایه را ّ
مشخص کنید و مفهوم آن را بنویسید.
مراتب ُقرب نداری».
«تا با خاک انس نگیری ،راهی به
ِ
تطمئن القلوب» بهره گرفته است؟
 5نویسنده در کدام جمله ،از مفهوم آیة «  اال بذکراهلل
ّ
..............................................................................................................................................................
. ............................................................................
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گنــج   حکمــت

آنچه گویی ،هوشدار

سخن ،میان دو دشمن ،چنان گوی که گر دوست گردند ،شرمزده نشوی.
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� و� ،ود رد م ی�ان سو� �ن
�� ا�فرو� �ن
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پ یـ�� ـد ی�وار �� چ ـ�هـ
ی
ب
ِ
گلستان ،باب هشتم ،سعدي
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نوشتۀ ذهنی (:)1جانشین سازی
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پيش از اين گفتيم كه نوشتهها را ميتوان به دو دستة عيني و ذهني تقسيم
كرد .آموختيم كه براي نوشتن متنهاي عيني ،پديدهها را ميبينيم؛ صداها را
ميشنويم؛ بوها را با حس بويايي درك و اشيا را لمس ميكنيم و مزة خوراكيها را
ميچشيم؛ يعني به كمك حواس خود به شناخت ميرسيم و بازنمود درك خود
از پديدهها را به نگارش درميآوريم.
اكنون به نوشتههاي ذهني ميپردازيم.
در نوشتههاي ذهني از محدودة عيني و حواس ظاهر فراتر میرویم و موضوع را
به ياري ذهن و خيال ،پرورش ميدهيم و مينويسيم .در متنهای ذهني ،نويسنده
آزادي عمل بسيار زيادي دارد و در واقع ،قدرت توانايي ذهن نويسنده ،مسير نوشته
را شكل ميدهد.
در درس ا ّول ،براي پرورش موضوع در ذهن ،سه شگر ِد بارش فكري ،اگرنويسي
معرفي شد .اين شگردها كمك ميكند ،موضوع در ذهن ما رشد
و ُگزين گفتهها ّ
و پرورش يابد.
يكي از روشهايي كه موجب پرورش موضوع در ذهن ميشود و در خلق
نوشتههاي ذهني مؤثّر است ،روش جانشينسازي است.
در این روش ،خود را جاي موضوع يا پديدهاي ديگر مينشانيم و از نگاه آن به بيرون
مينگريم .با تغییر جايگاه و نوع نگاه ،ظرفیت و قابلیت موضوع را افزایش میدهیم و
جنبههای ناديده و ناشکفتة آن را به نمايش میگذاریم .مث ً
ال اگر بخواهیم دربارة
«سیم خاردار» بنویسیم ،شاید سخن فراواني برای نوشتن نداشته باشیم؛ اگر خود
را به جای سیم خاردار بنشانیم که در میدان نبرد ،سربازی را به دام انداخته است،
افق جدیدی پیش روی ما گشوده میشود و مفاهيم و مطالب زیادی به ذهن ما
هجوم ميآورد؛ شايد خود سيم خاردار هم با ما همراه و هم سخن شود!

اهمیت دارد ،این است که وقتی خود را به جای چیزی
نکتهای که در به کارگیری این روشّ ،
حس و حال ،نو ِع نگرش ،لحن كالم و شيوة بیان ،متناسب
یا کسی مینشانیم ،باید عواطفّ ،
با آن موضوع باشد و از زاویة آن نگاه روايت شود.
براي آنكه بتوانيم عواطف ،احساسات ،نوع نگرش و حال و هواي يك پديده ،شخص يا
موضوعي را به خوبي منتقل كنيم ،بايد پيش از نگارش ،اطالعات و شناخت کافی دربارة
چيستي ،ويژگيها ،وضع ظاهري و كاركرد موضوع نوشته ،به دست آوريم .مث ً
ال اگر موضوع
نگارش«سنگ» باشد ،ميتوان اين گونه نوشت:
«من ،ت ّكهاي يا فرزندي كوچك از كوه هستم .ميليونها سال است كه در اثر
لرزش و تنتكاني زمين از مادر خود(كوه) جدا افتادهام .آرزو دارم دوباره به آن دامان
گرم برگردم .هر روز در دلم با كوه سخن ميگويم .رنگ من و او ،زير پرتو خورشيد،
سوخته است؛ ا ّما دلمان هنوز هم ،به گرمي آفتاب ميتپد .نميدانم او از آن باال ،چه
حالي نسبت به من دارد!»
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در نوشتۀ زیر نویسنده ،آفتاب را نه از نگا ِه خود ،بلکه از دریچۀ چشم«یخ» دیده و توصیف
کرده است:
وقتی از پشت کوه بیرون آمدی ،زیبا بودی .صورت سرخ و تپلیات توی دلم
نشست .نگاهت کردم .نگاهم کردی .برق چشمانت مرا گرفت و هزار هزار آیینه
درست شد.
خاصی داشت .قلب بلورینم را روشنتر کردی .تازه داشتم جان
مهربانیات گرمای ّ
میگرفتم که نگاهت را دزدیدی و پشت یک ابر قایم شدی .صدایت کردم ،نشنیدی.
آیینه شدم ،ندیدی .از دوریات یخ زدم ،نتابیدی.
کالغها را دنبالت فرستادم .آسمان ،پُر از قار قار کالغ شد تا عشق مرا خبر دهند؛
ا ّما تو از پردة ابر ،بیرون نیامدی .تنها یک جواب فرستادی:
ـ نه ،تو نباید!...
من کور و کر بودم .نمیدیدم و نمیشنیدم .انگار در عالم ،تنها یکی بود ،تو.
ابرها را واسطه کردم .واسطهها التماس کردند .کنار رفتند و تو ظاهر شدی.
غصههایم آب شد .محو نگاهت شدم .پس از نیستی دوباره هست
دلم گرم شدّ .
شدم و به شکل تو سر از خاک برداشتم و برای همیشه جاودانه شدم .باور نداری،
چشم بچرخان و بنگر! جهان سراسر« گل آفتاب گردان» است.
با الهام از داستان «یخی که عاشق خورشید شد»
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ِ
           کارگاه نگارش
 1موضوعی انتخاب کنید و با به کارگیری روش جانشین سازی ،یک متن ذهنی بنویسید.
موضوع.................................................................................................................................... :
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 2به نوشتۀ دوستانتان ،که خوانده میشود ،با د ّقت گوش دهید و آن را بر پایۀ سنجههای
زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

1

سنجه های ارزیابی

خلق نوشته با استفاده از روش
جانشين سازي

شمارک

گزارش عملکرد
انشایی(توصیفی)

عددی

3

انتقال دقيق حاالت و ويژگي هاي
 2يا فردي كه به جاي او سخن گفته
شده است.

3

 3مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها

2

 4رعايت انسجام در نوشتة ذهني

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

استفاده از واژههاي مناسب فضاي
 6متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمعبندی
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20

توجه به ارزشیابی باال ،برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان ،در چند سطر
 با ّ
بنویسید:
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. ...............................................................

َم َثلنویسی
* برداشت خود را از َمثَل«سحرخیز باش تا کامروا شوی» ،در يك بند بنويسيد.
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رستمواشکبوس

سخن بر س ِر پیکار میان ایرانیان و تورانیان است .هنگامی که کیخسرو در ایران بر تخت
نشست ،افراسیاب در سرزمین توران بر تخت پادشاهی مینشیند .سپاه توران به کمک
سردارانی از سرزمین های دیگر به ایران میتازد .کیخسرو ،رستم را به یاری میخواند.
اشکبوس ،پهلوان سپاه توران ،به میدان میآید و مبارز میجوید .یکی دو تن ،از سپاه ایران
پای به میدان مینهند ،ا ّما سرانجام ،رستم ،پیاده به میدان میرود .نبرد رستم با اشکبوس
یکی از عالیترین صحنههای نبرد تن به تن است که در آن طنزگویی و چاالکی و دالوری و
زبان آوری با هم آمیخته است.
خ ش
ـان �ز د ش� ت
�
� 1رو� سواران و اس پ
�ز خ
تغ
همه � ی�� و ساعد �ون ب�ود ،لعل
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کـارگـاه  درسپژوهــی
 1معنای هر واژه را بنويسيد .آنگاه با انتخاب كلماتي ديگر از متن درس ،براي هر واژه،
شبكة معنايي بسازيد.
گرز

کیوان

معنا:
شبکۀ معنایی:
معنا:
شبکۀ معنایی:

 2نوع و کاربرد «را» را درهر موردّ ،
مشخص نمایید.
الف) مرا مادرم نام مرگ تو كرد.
ب) تن بي سرت را كه خواهد گريست؟
پ) كمان را به زه كرد و اندر كشيد.
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متمم (حرف اضافه) به كار
 3در تاريخ زبان فارسي ،گاه يك
«متمم» همراه با دو نشانة ّ
ّ
ميرفت؛ مثل:
به نیک اختر و فال گیتی فروز
بگیر و به گیسوی او بر ،بدوز
متمم و نشانه هاي آن را ّ
مشخص
در اين درس ،نمونهاي نظير اين گونه كاربرد پيدا كنيد و ّ
نماييد.
 4گاه در زبان فارسي،مص ّوت « ا » در برخي كلمات عربي ،به مص ّوت «ي» تبديل مي شود؛
نظير « اسالم :اسالمي» ؛ به اين شكل تغيير يافتهُ « ،ممال» گفته مي شود.
چند كلمة ممال در متن درس بيابيد و بنويسيد.
ازحد
 5در بيت زير ،ويژگي يا صفتي به «شبنم» نسبت داده شده است كه محال يا بيش ّ
معمول است .چنين ا ّدعايي منجر به پيدايش آراية «اغراق» مي شود؛مثال:

ز تيغ تو بهرام بريان شود
ز گرز تو خورشيد گريان شود
از متن درس ،دو نمونه از كاربرد «اغراق» را بيابيد و دلیل خود را بنویسید.
« 6حماسه» ،يكي از انواع ادبي و داستان و روايتي است با زمينة قهرماني و رنگ ملّي و
سبكي فاخر كه در آن حوادثي فراتر از حدود عادت روي مي دهد.
براي کاربرد ويژگي هاي حماسه ،نمونه ابياتي در اين درس پيدا كنيد.
 7مفهوم هريك از عبارت هاي زير را بنويسيد.
عنان را گران كردن:
سر هم نبرد به گرد آوردن:
 8چرا رستم از ر ّهام برآشفت؟
فردوسي
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گنــج   حکمــت

عاقبت مردم آزاری
مردم آزاری را حکایت کنند که
سنگی بر سر صالحی زد .درویش
را مجال انتقام نبود؛ سنگ را نگاه
همیداشت تا زمانی که َملک را بر
آن لشکری خشم آمد و در چاه کرد.
درویش اندر آمد و سنگ در
سرش کوفت.
گفتا :تو کیستی و مرا این سنگ
چرا زدی؟
گفت :من فالنم و این همان
سنگ است که در فالن تاریخ بر
سر من زدی.

گفت :چندین روزگار کجا بودی؟
گفت :از جاهت اندیشه همیکردم؛ اکنون که در چاهت دیدم ،فرصت
غنیمت دانستم.
درنده ،تیز
چون نداری ناخن ّ

با ددان آن بِه که کم گیری ستیز

هر که با پوالد بازو ،پنجه کرد

ساعد مسکین خود را رنجه کرد

باش تا دستش ببندد ،روزگار

پس به کام دوستان ،مغزش برآر
گلستان ،سعدی
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نوشتۀ ذهنی ( :)2سنجش و مقایسه
ش جانشينسازي را براي نوشتن متنهاي ذهني ،در درس گذشته آموختيم
رو 
و بدان شيوه نوشتيم .يكي ديگر از روشهايي كه در نگارش متن ذهني مفيد است،
روش سنجش و مقايسه است.
مقصود از سنجش و مقایسه ،برقراري پيوند بين پديدهها و كشف روابط ميان آنها
براي درك تفاوتها و شباهتهاي آنهاست .راه ارتباطی موضوعها با همدیگر ،از طريق
رابطة معنایی آنها ايجاد مي شود .روابط معنایی موضوعات معموالً بر پایة « قیاس»،
شکل میگیرد .مقایسه کردن يك موضوع با موضوع دیگر ،در حقيقت ،نوعی پیوند
زدن موضوعات است؛ موضوع هايي به ظاهر بیربط؛ ا ّما در حقیقت مرتبط با هم .همین
بیربطی ا ّولیه و كشف روابط پس از درنگ و تأ ّمل است که فضای نوشته را ذهنی و
ّ
جذاب ميسازد.
در نوشتههاي عيني موضوع را با چيزي مقايسه ميكنند كه با هم در يك طبقه
قرار ميگيرند ،مث ً
ال دو كتاب ،دو ماشين ،دو پرنده يا دو خانه .آنچه در نوشتة عيني
بيان ميشود ،مبتني بر حواس است .به بيان ديگر ،موضوع نوشتۀ عینی دربارة شكل
ظاهري ،رنگ ،بو ،صدا ،مزه و زبري و نرمي پديده هاست؛ اما در نوشتههاي ذهني،
وضع فرق ميكند .در نگارش ذهني از مرز حواس فراتر ميرويم و آزادانه در فضاي
ذهن حركت ميكنيم .بنابراين ميتوانيم دو چيز را كه به ظاهر هيچ سنخيتي با هم
ندارند ،با هم مقايسه كنيم.
هنگامي كه ميخواهيم دربارة موضوعي با روش مقايسه ،متن ذهني بنويسيم،
ميتوانيم از پيوند زدن آن موضوع به موضوعهاي ديگر بهره ببريم .وقتی موضوعی
را به موضوع دیگری پیوند میزنیم ،در واقع فضای جدیدی برای نوشتن ایجاد میکنیم.
معموالً ميتوان موضوعها را به كمك رابطة ذهني به هم ربط داد؛ آنها را مقايسه كرد
و كار خلق و آفرينش را براي ذهن آسان نمود؛ مثل نمونههای صفحۀ بعد:
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مقایسۀ قلم با خون شهید ،با اسلحه ،با درخت و...
مقایسۀکتاب با انسان ،با برگ درختان ،با آسمان و ...
مقایسۀ میز با درخت ،با برده ،با دیکتاتور و ...
مقایسۀ رفتگر با آفتاب ،با آب و ...
مقایسۀ دیوار با تنهایی ،با قفس ،با موش و ...
مقایسۀ خواب با روزهای تعطیل ،با شب امتحان و ...
مقایسۀکفش با پا ،با سنگ ریزه ،با جاکفشی ،با پای مصنوعی و ...
 مقایسۀکتاب با دوست ،با عالم بیعمل ،با انسان ،با دانای کل ،با سرچشمۀ دانایی و ...
مقایسۀ آیینه با چهره ،با غبار ،با آدم دروغگو ،با آدم خودشیفته و ...
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در نوشتۀ زیر ،نویسنده «کتاب» را با « انسان» پیوند میزند و آنها را با هم مقایسه میکند.
بعضي از كتابها مانند انسانها هستند:

بعضی از کتابها ساده میپوشند و بعضی لباسهای عجیب و غریب و رنگارنگ دارند.
قصه میگویند تا بیدار
قصه میگویند تا بخوابیم و بعضی ّ
بعضی از کتابها برای ِ ما ّ
شویم.
بعضی از کتابها شاگرد اول میشوند و جایزه میگیرند .بعضی از کتابها مردود
میشوند و بعضی تجدید.
بعضی از کتابها به پدر و مادر ِ خود احترام میگذارند و بعضی حتی نامی هم از پدر
و ماد ِر خود نمیبرند.
بعضی از کتابها هرچه دارند ،از دیگران گرفتهاند .بعضی از کتابها هرچه دارند به
دیگران میبخشند.
بعضی از کتابها را باید به بیمارستان برد تا معالجه شوند و بعضی را به
تیمارستان برد.
بعضی از کتابها دوقلو یا چندقلو هستند .بعضی از کتابها پیش از تولد میمیرند
و بعضی تا ابد زنده هستند .
بعضیازکتابهاسیاهپوستاند،بعضیسفیدپوستوبعضیزردپوستیاسرخپوست.
بعضی از کتابها به رنگ پوست و پوتین خود افتخار میکنند و رنگ دیگران
را مسخره میکنند...
و بعضي از آدمها مانند كتابها هستند:

بعضی جل ِد سخت و ضخیم دارند و بعضی نازک .بعضی از آدمها با کاغذ کاهی چاپ
میشوند و بعضی با کاغذ خارجی.
بعضی از آدمها تجدی ِد چاپ میشوند و بعضی از آدمها فتوکپی یا رونوشت آدمهایِ
دیگرند.
بعضی از آدمها با حروف سیاه چاپ میشوند و بعضی از آدمها صفحاتِ رنگی دارند.
ِ
قیمت روی ِ جلد دارند؛ بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به
بعضی از آدمها
فروش میرسند ،و بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته نمیشوند.
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بعضی از آدمها جیبی هستند و میشود آنها را توی ِجیب گذاشت ،بعضی از آدمها
را میتوان در کیف مدرسه گذاشت.
بعضی از آدمها نمایشنامهاند و در چند پرده نوشته میشوند .بعضی از آدمها فقط
جدول و سرگرمی و معما دارند و بعضی از آدمها فقط معلومات عمومی هستند!
بعضی از آدمها خط خوردگی دارند و بعضی از آدمها غلطِ چاپی دارند.
از روی بعضی از آدمها باید مشق نوشت و از روی بعضی آدمها باید جریمه نوشت
و با بعضی از آدمها هیچ وقت تکلیف ما روشن نیست .بعضی از آدمها را باید چند
بار بخوانیم تا معنی ِ آنها را بفهمیم و بعضی از آدمها را باید نخوانده دور انداخت...
  بی بال پریدن
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ِ
کارگاه نگارش
 1موضوعي را انتخاب كنيد و با استفاده از روش سنجش و مقايسه ،نوشتة ذهني بنویسید.
موضوع.................................................................................................................................... :
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 2به نوشتۀ دوستانتان که خوانده میشود ،با د ّقت گوش دهید و آنها را بر بنیاد سنجههای
زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

1
2

سنجه های ارزیابی

پيوند زدن يك موضوع با
موضوع هاي ديگر
بهره گیری مناسب از روش سنجش
و مقایسه

شمارک

انشایی(توصیفی)

عددی

3
3

 3مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها

2

 4رعايت انسجام در نوشتة ذهني

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

استفاده از واژههاي مناسب فضاي
6
متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمع بندی

گزارش عملکرد

20

توجه به ارزشیابی باال ،برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان ،در چند سطر
 با ّ
بنویسید.
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................... 86

َم َثلنویسی
* برداشت خود را از َمثَل«چاه کن همیشه ته چاه است» ،در يك بند بنويسيد.
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خیر و ش ّر

«شر» .روزی آهنگ سفر کردند .هر یک توشۀ
دو رفیق بودند به نام «خیر» و ّ
راه و َمشکی پر آب با خود برداشتند و رفتند تا به بیابانی رسیدند که از گرما چون
تنوری تافته بود و آهن در آن از تابش خورشید نرم می شد .خیر که بی خبر از
این بیابان سوزان ،آب های خود را تا قطرۀ آخر ،آشامیده بود ،تشنه ماند؛ ا ّما چون
از بدذاتی رفیق خود خبر داشت ،دم نمی زد ،تا جایی که از تشنگی بی تاب شد و
دیده اش تار گشت.
شر
سرانجام دو لعل گران بهایی را که با خود داشت ،در برابر جرعه ای آب به ّ
شر به سبب ُخبث طینت آن را نپذیرفت و گفت :از تو فریب نخواهم
واگذاشتّ .
خورد .اکنون که تشنه ای   ،لعل میبخشی و چون به شهر رسیدیم ،آن را باز
میستانی .چیزی به من ببخش که هرگز نتوانی آن را پس بگیری.
خیر پرسید :منظورت چیست؟
گفت :چشم هایت را به من بفروش.
خیر گفت :از خدا شرم نداری که چنین چیزی از من می خواهی؟ بیا و لعل ها را
بستان و جرعه ای آب به من بده.
گ
آ
آ ل
حالی �ن علـ � ب�دار � ش�اد
�ز ت ش
� نگ
گ� ف� ت ُ
�
ـ
�
ا�
رد
ردم
م
�
�ی ی ب
ش ب� ت آ
ن ش
�ز آ �ز
الل چ�و �و�
ن
�
ا
�
�
�ر �ی
ب
ِ
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آ
ش آ
ن
گ
پ �ی� �ن ر ی�� � ب�دار �هاد
آ ت� ش
َ خل ت آ
کش
� �م را ب��� �به ��ی � ب�
ش
ف
همّ ت ب��خ ش
� ب �� ی�ا ب��رو�
ی�ا �به

هر چه خیر التماس کرد ،سود نبخشید و چون از تشنگی جانش به لب رسید،
تسلیم گشت :

گ
� ب�ر خ�� زـ    ،ت� ی� غ� و ش
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ــه ب� ی�ار
د� ن ـ
ی
آ ت� ش
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ش ک آ
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�مـ او د � ی��
ِ
ک
ت
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�اـه
چ�م ش�
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خ� ت گ� ش
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�
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ت
ش ت آ
� نـه ب� ی�ار
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و� م را � �به ب��ی �و�
ش آ �خ ک ت
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� چ�و ب�اد
پ �ی� �ن ا� ش�
ن ش ک� ش� ت
ی� غ
�امد� �ن �چرـا�غ   ،رد �
آ� ب� ن�اداده ک�رد همّ ِ ت
� راه
ُ
ت�
ـی ب گ���ذ ا ش��ت
ه
مر ِد ب�ی د ی�ده را

چوپان توانگری که گوسفندان بسیار داشت ،با خانوادۀ خود از بیابان ها می گذشت
و هر جا آب و گیاهی میدید ،دو هفته ای می ماند و پس از آن گلّه را برای چرا به جای
دیگر می بُرد .از قضا آن روزها گذارش به آن
بیابان افتاد .دختر چوپان به جست و جوی
آب روان شد و به چشمه ای دور از راه
برخورد .کوزه ای از آب پر کرد و همین
که خواست به خانه بازگردد ،از دور
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ناله ای شنید .بر اثر ناله رفت .ناگهان جوانی را دید نابینا که بر خاک افتاده است و از
درد و  تشنگی می نالد و خدا را می خواند .پیش رفت و از آن آب خنک چندان به او
داد تا جان گرفت و چشم های َکندۀ او را که هنوز گرم بود ،بر جای خود گذاشت و آن
را محکم بست .پس از آن جوان را با خود به خانه برد و غذا و جای مناسبی برایش
آماده کرد.
شبانگاه که چوپان به خانه باز آمد ،جوانی مجروح و بی هوش را در بستر یافت و
چون دانست که دیدگانش از نابینایی بسته است ،به دختر گفت :درخت کهنی در این
چشم
درمان
حوالی است که دارای دو شاخۀ بلند است .برگ یکی از شاخه ها برای
ِ
ِ
موجب شفای َصرعیان .دختر از پدر کمک خواست تا
نابیناست و برگ شاخۀ دیگر
ِ
چشم جوان را درمان کند .پدر بی درنگ مشتی برگ به خانه آورد و به دختر سپرد.
دختر آنها را کوبید و فشرد و آبش را در چشم بیمار چکاند .جوان ساعتی از درد بی تاب
شد و پس از آن به خواب رفت.
پنج روز چشم خیر بسته ماند و او بی حرکت در بستر آرمید .چون روز پنجم آن
را گشودند:
ن
گ
چ� ش�م ا�ز دس ت
ش�د ِب� ِع ی��نه چ� ن�اـن ک�ه ب�ود ��خس ت
� ر ف��ته � ،ش� ت
� ُد س ت
�
�
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خیر همین که بینایی خود را باز یافت ،به سجده افتاد و خدا را شکر گفت و از دختر
و پدر مهربان او نیز سپاسگزاری کرد .اهل خانه هم شاد گشتند .پس از آن خیر هر
روز با چوپان به صحرا می رفت و در گلّه داری به او کمک می کرد و بر اثر خدمت و
درستکاری هر روز نزد پدر و دختر عزیزتر می شد.
مدتی گذشت ،خیر به دختر عالقه مند شد؛ زیرا که وی جان خود را به دست
چون ّ
محبت او برخوردار می شد ،ا ّما با خود می اندیشید
او بازیافته بود و پیوسته نیز از لطف و ّ
که این چوپان توانگر با این همه مال و منال هرگز دختر خود را به ُمفل ِسی چون او
نخواهد داد و چگونه می تواند ،بی هیچ اندوخته و مال ،دختری را بدین جمال و کمال
به دست بیاورد .سرانجام عزم سفر کرد تا بیش از این دل به دختر نبندد.
شبانگاه قصد سفر را با چوپان در میان گذاشت و گفت :نور چشمم از توست و دل و

جان بازیافتۀ تو .از خوان تو بسی خوردم و از غریب نوازی تو بسی آسودم .از من چنان
که باید سپاسگزاری بر نمی آید ،مگر آنکه خدا حقّ تو را   ادا کند .گرچه از دوری تو
ِ
والیت خویش دور افتاده ام؛ اجازه
رنجور و غمگین خواهم شد؛   ا ّما دیرگاهی است که از
می خواهم که فردا بامداد به سوی خانۀ خود عزیمت کنم .چوپان از این خبر سخت
اندوهگین شد و گفت :ای جوان ،کجا می روی؟ می ترسم که باز گرفتار رفیقی چون
شر بشوی؛ همین جا در ناز و نعمت بمان.
ّ
ج�ز ک خ
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خیر که این خبر را شنید ،شادمان شد و از سفر چشم پوشید .فردای آن روز جشنی
بر پا کردند و چوپان دختر خود را به خیر داد .خیر پس از رنج بسیار به خوشبختی و
کامیابی رسید.
پس از چندی چوپان با خانوادۀ خود از آن جایگاه کوچ کرد .خیر پیش از حرکت
به سوی درختی که شفابخش چشم های او بود ،رفت و دو انبان از برگ های آن ـ   یکی
برای عالج َصرعیان و دیگری برای درمان نابینایان ـ پر کرد و با خود برداشت و همگی
به راه افتادند.
خانوادۀ چوپان راه درازی را پیمود تا به شهر رسید .از قضا دختر پادشاه آن شهر
به بیماری َصرع مبتال بود و هیچ پزشکی از عهدۀ درمان او بر نمی آمد .پادشاه شرط
کرده بود که دختر خود را به آن کس بدهد که دردش را عالج کند و سر آن کس را
که جمال دختر را ببیند و چارۀ دردش نکند ،از تن جدا کند .هزاران کس از آشنا و
بیگانه در آرزوی مقام و شوکت ،سر خویش به باد دادند.
خیر با شنیدن این خبر کسی را نزد شاه فرستاد و گفت که عالج دختر در دست
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اوست و بی آنکه طمعی داشته باشد ،برای رضای خدا در این راه می کوشد .شاه با میل
پذیرفت و گفت« :عاقبت خیر باد چون نامت!» .سپس او را با یکی از نزدیکان به سرای
دختر فرستاد.
خیر ،دختر را دید که بسیار آشفته و بی آرام است .نه شب خواب و نه روز آرام
دارد .بی درنگ مقداری از آن برگها را که همراه داشت ،سایید و با آن شربتی ساخت
و به دختر خوراند؛   همین که دختر آن شربت را خورد ،از آشفتگی بیرون آمد و به
خواب خوشی فرو رفت .پس از سه روز بیدار شد و غذا طلبید .شاه که این مژده را
شنید،بی درنگ نزد دختر رفت و از دیدن او ،که آرامش یافته و با میل غذا خورده بود،
بسیار شاد شد .پس به دنبال خیر فرستاد و به او خلعت و زر و گوهر فراوان بخشید.
از قضا وزیر شاه نیز دختری زیبا داشت که بیماری آبله دیدگانش را تباه ساخته بود.
از خیر خواست که چشم دخترش را درمان کند .خیر با داروی شفابخش خود چشم
آن دختر زیبا را بینا کرد .پس از آن خیر از نزدیکان شاه شد و هر روز بر جاهش افزوده
میگشت تا آنکه پس از مرگ شاه بر تخت شاهی نشست .اتّفاقاً روزی با همراهان برای
شر را دید ،او را شناخت و فرمان داد که در حال فراغت
گردش به باغی میرفت .در راه ّ
شر را نزد شاه برد.
او را به نزدش ببرند .چوپان که از مالزمان او بود ،شمشیر به دستّ ،
شاه نامش را پرسید .گفت نامم «مبشّ ر» است.
شاه گفت :نام حقیقی خود را بگوی.
گفت :نام دیگری ندارم.
شر است .تو آن نیستی که چشم آن تشنه را برای جرعه ای آب
شاه گفت :نامت ّ
بیرون آوردی و گوهرش ربودی و آب نداده با جگر سوخته در بیابان تنهایش گذاردی؟
اکنون بدان که:
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شر چون در او نگریست ،وی را شناخت و خود را به زمین انداخت و:
ّ
ک خَ ک
ک
گ
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�ـن �ه �ود �ردم   »
� « :هاـر ا�ر چ�ه ب�د �ردم
شر است و نام تو خیر؛ پس من اگر مناسب نام خود بدی کرده ام ،تو نیز
نام من ّ
مناسب نام خود نیکی کن .خیر او را بخشید و آزاد کرد ،ا ّما چوپان که داستان خبث
طینت او را از دهان خیر شنیده بود و می دانست که وجود او پیوسته موجب رنج دیگران
خواهد شد ،با شمشیر سرش را از تن جدا کرد.
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بازنویسی هفت پیکر نظامی
داستان های دل انگیز ادب فارسی ،زهرا کیا (خانلری)

93

کـارگـاه درسپژوهــی
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 1متضا ّد واژه های زير را از متن درس بيابيد.
غني()........................
بدبخت ()........................
پاكي()........................
 2کلمۀ «گذاشتن» در معنای حقیقی «وضع كردن ،قرار دادن و »...کاربرد دارد ،ا ّما
«گزاردن» به معنای «به جا آوردن ،ادا کردن و »...است؛ جمله هاي زير را بر پاية اين توضيح،
اصالح نمایید.
معرفی کرد.
بنیان گزار ّ
مؤسسه ،اعضای شورای سیاست گذاری را ّ
دانش آموزان زحمات خدمتگذار مدرسه را ارج می نهند و از او سپاسگزاری می کنند.
  نامۀ امام علی (ع) ،دربردارندۀ پیام های اصلی یک حکومت عادالنه برای همۀ
کارگذاران است.
 3با توجه به عبارت زير ،به پرسش ها پاسخ دهيد.
«ناگهان جواني را ديد كه بر خاك افتاده است و از درد و تشنگي مينالد و خدا را ميخواند».
الف) نقش دستوري واژه هاي ّ
مشخص شده را بنويسيد.
ب) زمان و نوع هر يك از فعل ها را بنويسيد.
 4ابیات درس ،در چه قالبی سروده شده است؟ دلیل خود را بنویسید.
 5کدام قسمت درس ،مصداق مناسبی برای مفهوم آیۀ شریفۀ «تُ ِع ُّز َمن تَشاء و تُذ ُِّل َمن
تشاء» (سورة آل عمران،آية  )26است؟
 6هر یک از َمثَل های زیر ،با کدام بخش از متن درس مناسبت دارند؟
از ماست که بر ماست.
از کوزه همان برون تراود که در اوست.
شر را با ماجرای حضرت یوسف(ع) مقایسه نمایید و وجوه شباهت و
 7داستان خیر و ّ
تفاوت آنها را بنویسید.
..............................................................................................................................................................
. .............................................................................

گنــج حکمــت

ای رفیق

روزی حضرت عیسی روح اهلل میگذشت .ابلهی با وی دچار شد و
از حضرت عیسی سخنی پرسید؛ بر سبیل ّ
تلطف جوابش باز داد و آن
شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد .چندان که او نفرین
میکرد ،عیسی تحسین مینمود.
عزیزی بدان جا رسید؛ گفت« :ای روح اهلل ،چرا زبون این ناکس
شدهای و هر چند او قهر میکند ،تو لطف میفرمایی و با آنکه او جور و
جفا پیش میبرد ،تو مهر و وفا بیش
مینمایی؟».
عیسی گفت «:ای رفیقُ ،ک ّل ا ِ ٍ
ناء
یَ َت َّ
رش ُح ب ِما فیه ،از کوزه همان برون
تراود که در اوست؛ از او آن صفت
میزاید و از من این صورت میآید.
من از وی در غضب نمیشوم و او
از من صاحب ادب میشود .من از
سخن او جاهل نمیگردم و او از خلق
و خوی من عاقل میگردد».

اخالق محسنی،
حسین واعظ کاشفی
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نوشتة ذهني ( :)3ناسازي معنايي يا تضاد مفاهيم

در این درس میخواهیم عینک ناسازبینی را به چشم ذهن بزنیم و هر
چیزی که موضوع نوشتۀ ما قرار گرفت ،نخست به موضوع ها و مفاهیم ناساز
و متضاد با آن بیاندیشیم.
برای این کار ،نخست موضوع یا مفهوم اصلی(صلح) را در مرکز و هستۀ
نقشه یا نمودار ،جای میدهیم و شروع میکنیم به تأ ّمل و تف ّکر پیرامون
مفاهیم ناساز با آن و سپس یک هستۀ دیگر با مفهوم متضاد ،انتخاب
می کنیم و کنار آن مینویسیم.
پس از اين دو مرحله ،به موضوع نخست(صلح) باز ميگرديم و به شيوة
بارش مفاهيم ،شاخههاي اصلي متناسب با آن را لحظه به لحظه كاملتر
مي كنيم .در مرحلة بعدي با نگاه جزئي و دقيقتر ،خوشههاي هر شاخه را
پدر
مادر
خواهر

کینه
خانواده
مدرسه
کوچه

همسایه
ب ّقالی
نانوایی
هم تیمی
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بغض
دوستی
ارتباط
رشد

صلح

جنگ

دشمنی

حسادت
پیکار

نزاع

رجزخوانی

تقابل

عرق
بحث
مناظره

تا جايي كه فرصت داريم و ذهن ،توانايي خلق و زايش دارد ،ادامه ميدهيم و تكميل ميكنيم.
پس از آن شاخههاي موضوع دوم(جنگ) را كامل ميكنيم .بدين سان ،پس از چند دقيقه
تف ّكر ،ميبينيم كه نقشة مفاهيم يا نمودار شبكهاي ما گسترش يافته است.
اكنون ،وقتي به هر نقطه و واژة اين شبكه نگاه كنيم ،انبوهي از مفاهيم پيوسته به
آن ،به ذهن ميآيد و ما را در نوشتن ياري مي دهد و كار خلق و توليد نوشته را براي
ما آسان مي سازد.
توجه قرار گيرد:
پس ،هنگام توليد نوشتة ذهني ،چند نكتة مهم بايد مورد ّ
ارتباط خوشه ها با شاخه ها و پیوند با هسته
پیوند هسته با مفهوم متضاد
پایبندی به فضای ذهن
توجه کنید:
به متن زیر که بر پایۀ نقشۀ ذهنی باال نوشته شدهّ ،
هميشه فكر ميكردم نانوايي س ِر كوچة ما با من و بقيه ،س ِر جنگ دارد.
هر وقت آن چوب بلند را در دستش ميديدم ،ناخودآگاه به ِ
ياد گُرز رستم و
داستان هفتخان ميافتادم .ولي ديروز كه صف نانوايي سنگكي طوالنيتر
از هميشه بود ،فرصتي فراهم شد تا بيشتر فكر كنم و نانوا را بيشتر بشناسم.
سبب گرماي تنور نيست؛ شايد
تازه فهميدم كه عرق پيشاني نانوا به
ِ
شرمسا ِر اين همه چشماني است كه تماشاگر او هستند .حس كردم شايد االن
در درون خودش هم جنگ و صلحي در گرفته است و آن عرق ،عرق پيكار دروني
اوست .بعد با خود انديشيدم كه آيا او هم نان ميخورد؟
حسي در من نسبت به ايشان پديد آمد .دوستي به دوستان
اينجا بود كه ّ
محلّة من افزوده شد.
همان طور که در این نوشته دیدیم ،نویسنده از یک موضوع کوچک در گوشهای آغاز کرد
و با پیوستن آن به شاخه ها و مفاهیم هستهای و متضاد ،موضوع را در ذهن خود پرورش داد
و از درآمیختن آنها با یکدیگر ،متنی تازه پدید آورد.
ال آزاد و رهاست و او از 97
بنابراین ،در نوشته های ذهنی ،گسترۀ ذهن و خیال نویسنده کام ً

زمینۀ حسهای ظاهری فراتر میرود و در آسمان ذهن و خیال گام برمیدارد.
حسی ،حرکت ما از حس آغاز می شود و در همان قلمرو حس پایان
در نوشته های ّ
می پذیرد .ا ّما در اینجا (یعنی نوشتۀ ذهنی) ممکن است نقطۀ آغاز ،پدیده های دیداری و
حسی باشند؛ ولی در ادامه جریان ذهن ،از خاک و سرزمین حواس ظاهری ،کنده می شود
ّ
و اوج می گیرد.
متن های زیر نیز با استفاده از روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم ایجاد شده است:
متن یک
سایه ،یک چیز تو خالی و خیالی است .هست؛ اما نیست .خودش چیزی
ندارد ،هویتش را از خورشید میگیرد .مثل عروسک خیمه شب بازی است
که نخش در دست خورشید است .بخواهد الغرش میکند ،بخواهد ،چاقش
میکند .قدش هم دست خورشید است ،صبحها به دست خورشید کش میآید
و ظهرها کوتاه میشود.
ولی خود خورشید که این همه سایه درست میکند ،اص ً
ال سایهای ندارد.
با آمدنش سایه درست میکند و با رفتنش هم سایهها .رفتنش سایهسازتر از
آمدنش است .وقتی سایة خورشید از س ِر دنیا کم میشود ،یک سایة غلیظ به
اسم شب ،روی جهان میافتد.
شب ،سایة نداشتة خورشید است .شب الب ّته کمی غلیظتر از یک سایة
معمولی است .آن قدر غلیظ که همه چیز را در خود گم میکند.
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متن دو
شامگاهان ،فصل دلتنگي آسمان است؛ براي خورشيدي كه در خاكستر خاطرهها
خاموش خفته است .پردة سياه شب ،راهي دلگداز به آواز به شهادت رسيدة
آفتاب است .موسيقي سياه شب از تار زخمي افق برميخيزد و چنگ در نهانخانة
جانهايي ميزند كه ياد آفتاب را بر لبان تشنة خويش چون ترن ّمي تار و مار ،مزمزه
ميكنند .شامگاه عاشورا ،آسمان مزرع سياهي است كه با انفجار حنجرة حسين،
ستاره كوب و سبز ميشود.
طلسم سنگ
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ِ
کارگاه نگارش
 1موضوعی را انتخاب کنید و با استفاده از روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم ،یک
متن ذهنی بنویسید.
موضوع.................................................................................................................................... :
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 2به نوشتۀ دوستانتان ،که خوانده می شود ،با د ّقت گوش دهید و آن را بر بنیاد سنجههای
زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

1

سنجه های ارزیابی

ايجاد شبكه اي از روابط بين
مفاهيم

شمارک

انشایی(توصیفی)

عددی

3

خلق نوشته با استفاده از روش
 2ناسازي معنايي

3

استفاده صحيح از نشانههاي ربط
 3عطفي و تقابلي

2

 4رعايت انسجام در نوشتة ذهني

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

استفاده از واژههاي مناسب فضاي
 6متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمعبندی

گزارش عملکرد

20

توجه به ارزشیابی باال ،برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان ،در چند سطر
 با ّ
بنویسید:
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................
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َم َثلنویسی
* برداشت خود را از َمثَل« آن را كه حساب پاك است ،از محاسبه چه باك است » ،در
يك بند بنويسيد.
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نشانی از خدا
ناتانائيل ،آرزو مكن كه خدا را در جايي جز همه جا بيابي .هر مخلوقي ،نشاني از خداست و
هيچ مخلوقي او را هويدا نميسازد .همان دم كه مخلوقي نظر ما را به خويشتن منحصر كند،
ما را از خدا برميگرداند.
ما همگي اعتقاد داريم كه بايد خدا را كشف كرد .دريغا كه نميدانيم همچنان كه در انتظار
او به سر ميبريم ،به كدام درگاه نياز آوريم .سرانجام اين طور نيز ميگوييم كه او در همه جا
هست؛ هر جا و نايافتني است.
به هر كجا بروي جز خدا چيزي را ديدار نميتواني كرد .خدا همان است كه پيش روي
ماست.
ناتانائيل ،اي كاش «عظمت» در نگاه تو باشد ،نه در چيزي كه به آن مي نگري.
ناتانائيل ،من شوق را به تو خواهم آموخت؛ اعمال ما به ما وابسته است ،همچنان كه
درخشندگي به فسفر .درست است كه اعمال ما ،ما را ميسوزانند ولي تابندگي ما از همين
نشان آن است كه سختتر از ديگران سوخته است.
است و اگر روح ما ارزش چيزي را داشته،
ِ
«خواندن» اينكه شن ساحلها نرم است ،كافي نيست؛ ميخواهم پاي برهنهام اين
براي من،
ِ
نرمي را حس كند .معرفتي كه قبل از آن احساسي نباشد ،براي من بيهوده است .هرگز در اين
جهان چيزي نديده ام كه ح ّتي اندكي زيبا باشد؛ مگر آنكه فورا ً آرزو كردهام تا همۀ مهر من
آن را در بر گيرد.
مائدههای زمینی ،آندره ژید ،ترجمۀ پرویز داریوش و جالل آل احمد
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کـارگـاه درسپژوهــی
مهم امالیی از متن درس بیابید و بنویسید.
 1پنج واژۀ ّ
 2در زبان فارسی ،چهار نشانه داریم که با آنها کسی یا چیزی را صدا می زنیم « :آی ،ای،
یا و ا »؛ به این كلمهها « نشانۀ ندا» میگوییم و اسمی که همراه آنها میآید« ،منادا»
است؛ مانند« :یا امام هشتم».
یک بند کوتاه بنویسید و در آن نشانه هاي ندا را به کار ببرید.
 3با کلمۀ «مسافر» یک تشبیه بسازید؛ به طوری که چهار رکن تشبیه را دارا باشد.
 4درک و استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید.
«اعمال ما ،ما را ميسوزانند ولي تابندگي ما از همين است».
ِ
 5هر یک از موارد زیر ،با کدام بخش از«متن درس» تناسب معنایی دارد؟
			
الهی به بهشت و حور چه نازم؟ مرا دیده ای ده که از هر نظر بهشتی سازم.
خرم از اوست
خرم از آنم که جهان ّ
به جهان ّ
بسوز ای دل که تا خامی ،نیاید بوی دل از تو

خواجه عبداهلل انصاري

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

حافظ

کجا دیدی که بی آتش ،کسی را بوی عود آمد

مولوی

 6کدام عبارت درس ،به مفهوم آیۀ شریفۀ «ال تدرک ُه االبصار و هو یدر ک االبصار»
(سورۀ انعام ،آیۀ  )103اشاره دارد؟
 7جملۀ «ای کاش عظمت در نگاه تو باشد ».را با سرودۀ زیر از سهراب سپهری مقایسه
کنید.
«چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید».
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گنــج حکمــت

درشتی و نرمی

خشم بیش از حد گرفتن ،وحشت آرد و ِ
لطف بی وقت ،هیبت ببرد .نه چندان درشتی
کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.
چ�و ف�اصد ک�ه ج�ّراح و َمرهم ن�ه اس ت
رد ش� ت�ی و ن�رمی �به هم رد � ،به اس ت
�
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ش ت نگ
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ش
ش
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خ ن
ن�ه سس�ی �ه ن�ا�ص ��دـ ق�در �و ی��
رد��ی �� ی�رد �ردم�دـ پ �ی�
ت
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خ
مرا �عل ی�م ده پ� ی�را ن�ه ک�� پ��دن
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�ه �ردد � ی�ره� ،ر� � ی��ز ند�دان
ب�� ف� ت�ا :ن� ی�� مردی �ن ن�ه چ� ن�دان
گلستان  ،باب هشتم ،سعدی
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نوشته های داستان گونه

یکي از گونههای نوشتاری که با فضای نوشتههای ذهنی همخوانی دارد« ،داستاني نوشتن»
ِ
خواست ما از داستاني يا داستانگونه نويسي اين است كه هرگاه خواستيم چيزي
است.
دربارة موضوعي بنويسيم؛ افزون بر رعايت شيوهها و شگردهايي كه تاكنون فراگرفتيم،
نوشتن داستانوار ،گامهاي زير را هم برداريم و از
بهتر است براي ورود به فضاي داستاني و
ِ
اين پلّكان عبور كنيم:
الف) گام ا ّول :شخصیت

پس از روشن شدن موضوع ،براي نوشتن داستانوار به شخصيت ،نياز داريم؛ به همين سبب،
دو يا چند شخصيت در ذهن خلق ميكنيم و شخصيتها را به گفتوگو با يكديگر مينشانيم
توجه
و ميگذاريم آنها با يكديگر سخن بگويند و همفكريكنند يا به مخالفت با هم برخيزندّ .
داشته باشيم كه همة شخصیتها را بهطور ف ّعال مشاركت بدهيم .نوشتۀ زير را بخوانيد و به
شخصيتها و گف 
توجه كنيد.
توگوي آنها ّ

106

روزنامه ها نوشته بودند ،یک مرد وارد قفس یک ببر در باغ وحش شد و از این حیوان
خواست تا او را بخورد.
مرد گفت :من آمده ام که بنده را میل کنید.
ببر ،مرد را ورانداز کرد و گفت :مثل اینکه طبع شعر هم داری؟!
بعضی وقت ها رباعی می گویم؛ ا ّما اجازه نمی دهند کتاب هایم چاپ شوند.
خواهش می کنم وارد سیاست نشو .غیر از طبع شعر دیگر چه داری؟
زخم معده ،سر درد ،ناراحتی عصبی ،آرتروز گردن ،دیسک کمر ،سنگ کلیه و مقدار
زیادی هم قرض و وام.

آن وقت انتظار داری که من همۀ اینها را بخورم؟ با این دواهایی که می خوری و
آمپول هایی که می زنی ،حتماً مزه ات هم عوض شده است .تازه فکر نمی کنی اگر من
تو را بخورم ،سنگ کلیه ات ،دندانم را بشکند؟ ا ّول برو سنگ کلیه ات را عمل کن.
بعد بیا .از این گذشته ،اگر من تو را بخورم ،ممکن است طلبکارهایت بریزند اینجا
و مرا بخورند.
خواهش می کنم جناب ببر!
نمی شود ،برای ما مسئولیت دارد.
حاال حکایت ماست

ب) گام دوم :ماجرای داستان

طرح ماجرا و خلق حادثه ،شايد اصليترين ويژگي نوشته هاي داستاني است .بنابراين،
ماجرا يا حادثهای بهصورت ذهني ميآفرينيم و شخصیتها را در آن قرار ميدهيم .آنگاه كمي
ميانديشيم و براي شخصیتهای آفریدهشده ،وظیف ه و نقشی تعيين ميكنيم و كار هر يك
را مشخص ميكنيم و تا پايان ،آنها را در همان لباس نگه ميداريم.
سپس ميكوشيم ،واژگان و شیوة سخن گفتن اشخاص را با نقش و شخصيت آنها هماهنگ
سازيم؛ يعني مراقبت کنیم كه هر شخص ،متناسب با نقش ،شخصيت و هويت خويش سخن
بگويد و نحوة سخن گفتن و كاربرد واژگانش متناسب با آن باشد .نوشتۀ زير را بخوانيد و به
توجه كنيد.
ماجراي داستان(شخصيت و ويژگيهايش) ّ
مادر ،خسته از خريد برگشت و به زحمت ،زنبيل را داخل خانه آورد .پسر بزرگش
كه منتظر بود ،جلو دويد و گفت «:مامان ،وقتي من در حياط بازي ميكردم و بابا
داشت با تلفن بازي ميكرد ،تارا روي ديوار اتاق پذيرايي ،ن ّقاشي كرد.
مادر ،عصباني به اتاق تارا رفت .تارا از ترس ،زير تخت قايم شده بود .مادر فرياد
بچۀ بدي هستي»؛ آن وقت تمام مداد رنگيهايش را در سطل آشغال ريخت.
زد «:تو ّ
غصه گريه كرد.
تارا از ّ
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ده دقيقه بعد ،وقتي مادر ،وارد اتاق پذيرايي شد ،قلبش گرفت .تارا روي ديوار
اتاق ،يك قلب كشيده بود و داخل آن نوشته بود :مادر ،دوستت دارم.
نشان لیاقت عشق

پ) گام سوم :فضا

مهمي كه بايد به آن د ّقت كنيم ،اين است كه ماجرا و شخصيت را در مكان و
يكي از نكات ّ
زمان ّ
ال فضاي روحي
مشخص قرار دهيم و براي تعامل شخصیتها «فضايي» ايجاد كنيم .مث ً
و رواني دوستانه يا بدخواهانه ،شاد و ناشاد را تص ّور كنيم كه شخصيت ها تحت تأثیر آن حال
و هوا با هم گفتوگو میکنند.
پيداست كه هر حادثه و اتّفاقي ،ناگزير در جایی و در هنگامي رخ میدهد .بنابراين ،بايد
مكان و زمان وقوع حادثه را ّ
معين كنيم و
مشخص كنيم؛ شهر و ديار يا محل وقوع ماجرا را ّ
جزئياتي از آن محل را توصيف نماييم.
همچنين همة حوادث در دنياي ما ّدي ما در بن ِد زمان هستند .واژگاني مانند سال ،ماه،
دادن
هفته ،روز ،شب ،صبح ،ساعت ،ثانيه ،لحظه و ...همه ،كلمههايي هستند كه براي نشان ِ
زمان رخدادها آنها را به كار ميگيريم.
توجه كنيد.
نوشتة زير را بخوانيد و به فضاي (حال و هواي روحي ،مكان و زمان) حاكم بر   آن ّ
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« آن روز صبح ،وقتی پا به حیاط مدرسه گذاشتم ،طبق معمول به کالس دویدم
و کیفم را روی نیمکت گذاشتم و با عجله به حیاط برگشتم .کار هر روزمان بود و
چه ذوقی داشتیم که صبحها تا زنگ به صدا در  نیاید ،با بچهها یارکشی کنیم و بازی
کنیم.
مح ّوطۀ شرقی حیاط مدرسه ،مناسبترین محلّی بود که میتوانستیم از سر و
کول هم باال برویم و در مواقع خطر ،خودمان را از چشمهای تیزبین آقای ناظم دور
کنیم .مح ّوطۀ شرقی حیاط مدرسه ،خاکی بود و به نظرمان صحرایی خشک و بیآب
و علف را میمانست.

مهمی در جنگ
در خیالمان پست 
ی و بلندیهای کوچک این مح ّوطۀ خاکی ،نقش ّ
و گریزها و بازیهای ما داشت.»...
آقای مهربان ،حمید گروگان؛ به نقل از داستان معاصر ،داستان نويسان معاصر

ت) گام چهارم :روایت

اهمیت دارد:
در بیان روایت ،دو موضوع ّ
شیوۀ بیان
زاویۀ دید.
شیوۀ بیان:مقصود این است که در بیان روایت ،شیوهای انتخابکنیم که درگیرایی و
ّ
جذابتر کردن نوشته ،بسیار تأثیرگذار باشد .ما میتوانیم خبری یا حادثهای را هم به شیوهای
بیان کنیم که کامالً رسمی و بدون هیچ سخن اضافی و بدون دخالت احساس و عاطفه باشد
و هم میتوانیم همان خبر را به کمک عناصر یادشدۀ باال در قالب داستانی بازگو کنیم ،مث ً
ال
به نحوۀ بیان خب ِر«رسیدن بهار» در دو نوشتۀ زیر ،د ّقت کنید:
بهار ،یکی از فصلهای سال است که با فروردین آغاز میشود.
روزگار ،پوستین سرد و سفید زمستانیاش را از سر برمیدارد و همۀ نوزادانش را
با لباستر و تازه و بوهای خوش به دامن طبیعت رها میسازد.
زاویۀ دید :منظور از زاویۀ دید آن است که ماجرای داستانی از دید چه کسی روایت میشود.
معموالً نویسنده یا از چشم « من» میبیند و میگوید یا از چشم « او» میبیند و گزارش
میکند.
توجه کنید:
به دو نمونۀ زیرّ ،
خرمی،
من ،امروز شاد و شنگول و سرخوشم؛ در راه مدرسه ،از ّ
شدت خوشحالی و ّ
گمان میکردم درختان هم برای من دست تکان میدهند.
آزاد سرو ،آن روز گیج و گول و منگ بود و نمیدانست ،با چه کسی درد دل
کند؛ وقتی بید مجنون را دید ،فکر کرد :شاید او هم اندوهی در دل دارد.
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توجه کنید.
نوشتۀ زیر را بخوانید و به شیوۀ بیان و زاویۀ دید آن ّ
ذرات مه ،بیتابانه به درون قطار هجوم آورد .دستگيرة
« د ِر سالن كه باز شد ،موج ّ
سرد و مرطوب را لمس كرد و با دست ديگر ،ساك دستیاش را گرفت و روي سكوي
ايستگاه پريد و در انبوه مه فشرده فرو رفت .روي سكو اندكي مكث كرد .مه در هوا
تاب میخورد و او را كام ً
ال در ميان خود گرفته بود و امواجش پياپي رنگ خود را به
همهجا میپاشید .نگاهي به طرح كمرنگ ايستگاه انداخته ،چراغهایش بیرمق شده
بود و آدمهای اطرافش چون سایههایی بیرنگ به نظر میرسید .از سكو كمي فاصله
گرفت .خيالش اندكي راحت بود؛ در زير پردة مه میتوانست بهراحتی از كنار ايستگاه
و آدمهایش بگذرد و خطوط آشنايي را در آنها بيابد و با آن ،خاطرهای را در ذهنش
زنده كند؛ بیآنکه ديده شود .»...
آنسوی مه

تذ ّکر :در اين درس ،اص ً
ال در پي آموزش داستاننویسی ،نگارش ف ّني و هنري نويسي
نيستيم .فقط از ابزارها و عناصري بهره گرفتهايم كه كار نوشتن را براي ما ساده ميكند و
نوشته را نظم و سامان ميدهد.
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ِ
کارگاه نگارش
 1نوشتهای داستانگونه بنویسید؛ پیش از نوشتن ،عناصر آن را ّ
مشخص کنید.
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...........................................................................
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 2به نوشتۀ دوستانتان ،که خوانده می شود ،با د ّقت گوش دهید و آن را بر بنیاد سنجههای
زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

سنجه های ارزیابی

 1شخصيتپردازي

2

 2ماجراي داستان

2

 3فضا(حال و هوا ،مكان و زمان)

2

 4روايت :الف) شيوة بيان

2

 5استفادة صحيح از نشانههاي
انسجام متن

2

 6پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

ب) زاوية ديد

جمعبندی
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شمارک

گزارش عملکرد
انشایی(توصیفی)

عددی

20

توجه به ارزشیابی باال ،برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان ،در چند سطر
 با ّ
بنویسید (میتوانید کلّی یا فردی عمل کنید):
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................

َم َثلنویسی
* برداشت خود را از َمثَل« گر صبر کنی ،ز غوره حلوا سازی» ،بنويسيد.
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نیایش

ای خدا
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مثنوی معنوی  ،مولوی
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واژه نامه
ستایش :با نور خود آشناییم ده

سفینه :کِشتی
کفایت :بسندگی ،کافی بودن ،شایستگی
مونس :همدم ،اُنس گرفته
درس یکم :از آموختن ،ننگ مدار

تيمار :خدمت و محافظت از كسي كه بيمار باشد ،انديشه
حاذق :چیره دست،ماهر
ضايع :تباه ،تلف
َع َجم :مجازا ً به معنای پارسیان ،مردم سرزمین پارس ،غیر عرب
قرابت :خويشاوندي
ُمحال :دروغ ،بي اصل ،ناممكن
مستغني :بي نياز
معالجت :درمان ،معالجه
ملوک :ج َمل ِک ،پادشاه
مولَع :حريص ،آزمند
درس سوم :خسرو
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اِرتجاالً :بی درنگ ،بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن
اِسترحام :رحم خواستن ،طلب رحم کردن
بَدسگال :بداندیش ،بدخواه
ب ِسمِل کردن :سر جانور را بریدن ،از آنجا که مسلمانان در وقت ذبح
الرحیم» می گویند ،به همین دلیل ،به عمل
الرحمن ّ
جانور «ب ِسم اهلل ّ
ذبح کردن «بسمل کردن» گفته می شود.
پالس :جامه ای کم ارزش ،گلیم درشت و کلفت

تصدیق نامه :گواهی نامه
تعلیقات :ج تعلیق ،پیوست ها و یادداشت مطالب و جزئیات در رساله
یا کتاب؛ در متن درس ،مقصود نشان های ارتشی است.
تقریر :بیان ،بیان کردن
ُحجب :شرم و حیا
زَنگاری :منسوب به زنگار ،سبزرنگ
شهناز :یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی ،گوشه ای از دستگاه شور
ضمائم :ج ضمیمه ،همراه و پیوست؛ در متن درس ،مقصود نشان های
دولتی است.
طبیعت :خو ،عادت ،طبع و سرشت
عِتاب کردن :خشم گرفتن بر کسی ،سرزنش کردن
َعنود :ستیزهکار ،دشمن و بدخواه
ف ّیاض :بسیار فیض دهنده ،بسیار بخشنده
ُک َمیت :اسب سرخ مایل به سیاه
لَعب :بازی .لَهو و لَعب :خوش گذرانی
ل ِ َمن تَقول :برای چه کسی می گویی؟
لَهو :بازی و سرگرمی ،آنچه مردم را مشغول کند.
متداول :معمول ،مرسوم
َمخذول :خوار ،زبون گردیده
ُمسکِ ر :چیزی که نوشیدن آن مستی می آورد؛ مثل شراب
ُمطربی :عمل و شغل مطرب؛ مطرب :کسی که نواختن ساز و خواندن
آواز را پیشۀ خود سازد.
َمعاصی :ج معصیت ،گناهان
مغلوب :شکست خورده
َمفتول :سیم ،رشتۀ فلزی دراز و باریک
ُمندرس :کهنه ،فرسوده
ُم َ
نکر :زشت ،ناپسند
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درس پنجم:مهر و وفا

ُح ّقه :جعبه ،صندوق
ُخلد :بهشت
ُخنُک :خوشا ،نیکا
شب رو :شب بیدار ،راهزن
عشرت :خوشگذرانی
لعل :یکی از سنگ های گران قیمت که در جواهرسازی مصرف دارد .رنگ
سرخ این سنگ ،معروف است.
درس هفتم :رستخیز عظیم

اشرف :شريفتر ،گرانمايه تر
مخلوقات :آدمي ،انسان
بارگاه :خيمة پادشاهي ،دربار و كاخ شاهان ،جايي كه شاهان مردان را
به حضور پذيرند؛ بارگاه قدس
َزلَّت :لغزش ،گناه
صور :شاخ و جز آن كه در آن دمند تا آواز برآيد؛ بوق؛ صور اسرافيل:
شيپور اسرافيل كه در روز قيامت ،وي در آن دمد و مردگان زنده
شوند.
طهارت :پاکی
َعرش :تخت پادشاه ،سرير ،خيمه ،سايبان
معاملت :داد و ستد ،معامله
َم َلك :فرشته اي كه نزديك به آستان حضرت حق است؛ جبرائيل،
اسرافيل ،ميكائيل ،عزرائيل
ن َفخ :دميدن با دهانَ ،دم؛ نفخة صور :دميدن اسرافيل در صور
درس نهم :دریا دالن

اجابت کردن :پذیرفتن ،قبول کردن ،پاسخ دادن
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استدعا :درخواست  کردن ،خواهش کردن ،فراخواندن
اُسوه :پیشوا ،سرمشق ،نمونۀ پیروی
تج ّلی :آشکار شدن ،جلوه کردن
تجمل
تک ّلف :رنج بر خود نهادن ،خودنمایی و ّ
ُجنود :ج ُجند ،لشکریان ،سپاهیان
خانقاه :محلّی که درویشان و مرشدان در آن گرد میآیند؛ سرا
خور :زمین پست ،شاخه ای از دریا
ُرعب :ترس ،دلهره ،هراس
َغنا :توانگری ،بی نیازی
َمش ّیت :اراده ،خواست خدای تعالی
ُم َع ِّرف :کسی که در مجمع بزرگان افرادی را که به مجلس وارد
معرفی میکند .شناساننده
می شوندّ ،
َمعرکه :میدان جنگ
ُمقری     :کسی که آیات قرآن را به آواز خوان َد.
نسیان :فراموشی
درس یازدهم:رستم و اشکبوس

آبنوس :درختی است که چوب آن سیاه ،سخت ،سنگین و گران بهاست.
بارگی :اسب« ،باره» نیز به همین معنی است.
پُتک :چکش بزرگ فوالدین ،آهن کوب
تَرگ :کاله خود
جاه :مقام ،درجه
درنده ،مانند شیر و پلنگ و گرگ
دَد :جانور ّ
ِزه :چلّه کمان ،وتر
ساعد :آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد.
ُستوه :درمانده و َملول ،خسته و آزار
عِنان :افسار ،دهانه
َگبر :نوعی جامه جنگی ،خِ فتان
ُگرد :دلیر ،پهلوان
هماورد :حریف ،رقیب
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درس سیزدهم:خیر و ش ّر

اَنبان :کیسهای بزرگ که از پوست دبّاغی شدۀ گوسفند درست می کنند.
بر اثر :به دنبال ،در   پی
بعینه :عیناً ،مانند
تباه :فاسد ،خراب؛ تباه کردن چشم :کور کردن
تلطّف :مهربانی ،اظهار لطف و مهربانی کردن ،نرمی کردن
ُخبث :پلیدیُ ،خبث طینت :بدجنسی ،بد ذاتی
خِ ل َعت :جامه ای که بزرگی به کسی بخشد.
دِشنهَ :خنجر
زبون :خوار ،ناتوان
سفاهت :بی خردی ،کم عقلی ،نادانی
شوکت :جاه و جالل
َصرعیان :بیماران مبتال به عارضه صرع
عربده :فریاد پرخاش جویانه برای برانگیختن دعوا و هیاهو
َفراغت :آسودگی
قهر :خشم ،غضب
لعل :سنگ قیمتی به رنگ سرخ مانند یاقوت
مایه :سرمایه ،دارایی
مس ّلم داشتن :باور کردن
ُمفلس :تهی دست ،درویش و بی چیز
ُمقبِل :خوشبخت ،نیکبخت و خوشاقبال
ُمالزمان :همراهان
َمنال :مال و ثروت ،درآمد مستغالت
ه ّمت :بلندنظری ،خواست ،کوشش
درس پانزدهم:نشانی از خدا

اَشباح :ج شَ َبح ،کالبدها ،سایه ها ،سیاهی هایی که از دور دیده می شود.
اِکتفا :بسنده کردن ،کفایت کردن
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َخ َلنگ :نام گیاهی است ،علف جارو
خیره گردد :گستاخ می شود ،لجوج و سرکش می شود.
ذی حیات :جاندار
غایی :نهایی
فاصد :رگ زن ،کسی که با حجامت ،دیگران را درمان می کند.
مائده :سفره ای که بر آن طعام باشد.
ُمتراکم :روی هم جمع شده ،بر هم نشیننده ،انبوه
َمخوف :ترسناک ،وحشت زا و هراس انگیز
ُمنحصر :ویژه ،محدود
موحِ ش :وحشت آور ،ترسناک
نیایش :ای خدا

اِکرام :بزرگ داشتن ،بخشش داشتن ،احترام کردن
سخا :بخششَ ،ک َرم ،جوانمردی
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فهرست منابع
کتابنامه فارسی

داستان هاي دل انگيز ادبيات فارسي ،نگارش زهرا كيا
ديوان خواجه شمس الدّين محمد حافظ شيرازي ،به اهتمام محمد قزويني ،انتشارت ُكاللة خاور
مؤسسة تحقيقات علمي و فرهنگي
فردوسي و شاهنامه ،منوچهر مرتضويّ ،
فرهنگ فارسي ،مح ّمد معين،دورة  6جلدي ،انتشارات اميركبير
مؤسسة انتشارات علمي
قابوس نامة عنصرالمعالي كي كاووس بن وشمگير ،تصحيح غالمحسين يوسفيّ ،
فرهنگي
كلّيات سعدي ،تصحيح مح ّمد علي فروغي ،تهران
سيد جعفر شهيدي
لغت نامه ،علي اكبر دهخدا ،زير نظر مح ّمد معينّ ،
مثنوي معنوي،تصحيح رينولد نيكلسن،انتشارات موال
ادب مقاومت ،غالي شكري،گردانيدة مح ّمد حسين روحاني ،نشر نو ،چاپ ا ّول .1369
،مؤسسة فرهنگي ماهور ،چاپ دوم.1365 ،
ادبيّات داستاني ،جمال ميرصادقي ّ
اسرارالتّوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ،محمد بن من ّور ميهني ،به تصحيح مح ّمدرضا شفيعي كدكني،
انتشارات آگاه ،چاپ سوم .1371
انواع ادبي ،سيروس شميسا ،انتشارات فردوس ،چاپ دوم .1373
انواع شعر فارسي ،منصور رستگار فسايي ،انتشارات نويد شيراز ،چاپ ا ّول .1372
تاريخ ادبيات جهان ،باكنر ،ب تراويك ،ترجمة عربعلي رضايي ،نشر فروزان ،چاپ ا ّول .1373
مؤسسة مطالعات فرهنگي ،چاپ
جوامع الحكايات ،سدیدال ّدين مح ّمد عوفي ،به تصحيح مظاهر مصفّاّ ،
ا ّول .1372
جهان داستان ،جمال ميرصادقي ،نشر نارون ،چاپ ا ّول .1372
حافظ پژوهان و حافظ پژوهي ،ابوالقاسم رادفر ،نشر گسترده ،چاپ ا ّول .1368
حافظ شيرين سخن ،مح ّمدمعين ،انتشارات صداي معاصر ،چاپ سوم .1375
خرمشاهي ،انتشارات علمي فرهنگي ،انتشارات سروش ،چاپ پنجم .1372
حافظ نامه ،بهاءال ّدين ّ
حماسه سرايي در ايران ،ذبيح اهلل صفا ،انتشارات اميركبير ،چاپ پنجم .1369
حماسة ملّي ايران ،تئودر نُولدكه ،ترجمة بزرگ علوي ،نشر جامي ،چاپ چهارم .1369
داستان و ادبيات ،جمال ميرصادقي ،انتشارات نگاه ،چاپ ا ّول .1375
داستان و نقد داستان ،احمد گلشيري ،انتشارات نگاه ،چاپ دوم .1371
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دربارة رمان و داستان كوتاه ،سامرست موام ،ترجمة كاوه دهقان ،انتشارات سپهر ،چاپ چهارم
.1364
ديوان سنايي ،ابوالمجد  مجدود بن آدم سنايي غزنوي ،به اهتمام مد ّرس رضوي ،انتشارات
كتابخانة سنايي ،بي تا.
سبك شناسي شعر ،سيروس شميسا ،انتشارات فردوس ،چاپ ا ّول .1374
شاهنامه ،ابوالقاسم فردوسي ،ي.ا.برتلس ،چاپ دوم ،مسكو .1966
شرح مثنوي ،بديع ال ّزمان فروزانفر ،انتشارات كتاب فروشي ز ّوار ،چاپ ا ّول .1361
شرح مثنوي،كريم زماني ،انتشارات اطّالعات ،چاپ ا ّول.1374 ،
صور فارسي در شعر فارسي ،مح ّمدرضا شفيعي كدكني ،انتشارات آگاه ،چاپ سوم .1366
عناصر داستان ،جمال ميرصادقي ،انتشارات سخن،چاپ سوم .1376
فرهنگ كنايات ،منصور ثروت ،انتشارات اميركبير ،چاپ ا ّول .1364
فرهنگ معاصر ،رضا انزابي نژاد ،منصور ثروت ،انتشارات اميركبير ،چاپ ا ّول .1366
مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي،
فرهنگ نام هاي شاهنامه ،منصور رستگار فساييّ ،
چاپ ا ّول .1369
گلستان ،سعدی ،به کوشش غالمحسین یوسفی ،انتشارات خوارزمی ،تهران ،چاپ چهارم،
.1374
مكتب حافظ ،منوچهر مرتضوي ،انتشارات توس ،چاپ دوم.1365 ،
موسيقي شعر ،مح ّمدرضا شفيعي كدكني ،انتشارات آگاه ،چاپ دوم .1368
واژه نامك ،عبدالحسين نوشين ،انتشارات دنيا ،چاپ سوم.1369 ،
واژه نامة هنر شاعري ،ميمنت ميرصادقي ،انتشارات كتاب مهناز ،چاپ ا ّول .1373

کتاب نامه نگارش

آموزش مهارت هاي نوشتاري (كتاب درسي پايه هاي هفتم ،هشتم و نهم) ،گروه مؤلفان،
ناشر اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش ،چاپ دوم،
.1394
آن سوي مه ،داريوش عابدي ،نشر سورۀ مهر.1388 ،
اگر قره قاج نبود ،مح ّمد بهمنبيگي ،انتشارات نويد شيراز.1388 ،
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امثال و حكم ،علي اكبر دهخدا ،انتشارات اميركبير.1338 ،
بوستان ،سعدي ،تصحيح غالمحسين يوسفي ،انتشارات خوارزمي.
بی بال پریدن ،قیصر امین پور ،انتشارات افق ،تهران ،چاپ يازدهم.1387 ،
تجار ،مجلة نيريزان ،شماره  ،22اسفند .1393
تيله هاي شكستة زرد ،راضيه ّ
حاال حكايت ماست ،عمران صالحي ،نشر مرواريد.1393 ،
داستان معاصر داستان نويسان معاصر ،گردآوري و تدوين حسين ح ّداد ،انتشارات مدرسه،
تهران ،چاپ دوم.1388 ،
دو کلمه حرف حساب ،کیومرث صابری ،گل آقا ،چاپ ا ّول.1374 ،
رنگ آمیزی در نگارش ،علی پورامن ،نشر اختر ،تبريز.1390 ،
زبان فارسی(کتاب درسی دوم دبیرستان) ،گروه مؤلفین ،ناشر اداره کل نظارت بر نشر و توزیع
مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش.1388 ،
ساختارشناسي تاريخي ـ تحليلي شعر كودك و نوجوان ،مح ّمد دهريزي ،انتشارات مدرسه،
چاپ ا ّول.1395 ،
سازه های نوشتن ،سیاوش پیریایی ،مؤسسة فرهنگي مصباح ،تهران ،چاپ ا ّول.1382 ،
سیدآبادی ،نشرافق.1391 ،
سرگذشت شعر در ایران ،علیاصغر ّ
صداهايي براي ننوشتن آواهايي براي نوشتن ،فريدون اكبري شلدره ،انتشارات روزگار ،تهران،
چاپ ا ّول.1394 ،
صحیفة سجادیه ،ترجمة جواد فاضل ،امیرکبیر .1363
سيد حسن حسيني ،انتشارات سورۀ مهر ،تهران،
طلسم سنگ (مجموعه نثرهاي عاشورايي)ّ ،
.1385
روشن
های
س
فانو
فرخ مهر ،مدرسه ،چاپ ا ّول.1379 ،
علی
کوشش
به
،
ّ
فوت كوزهگريَ :م َثل هاي فارسي و داستان هاي آن ،مصطفي رحمان دوست ،متين پدرامي،
مرجان كشاورز آزاد و آذر رضايي ،انتشارات مدرسه ،تهران ،چاپ ا ّول.1386 ،
كتاب معلّم( راهنماي تدريس) آموزش مهارتهاي نوشتاري پايههاي هفتم ،هشتم و نهم،
گروه مؤلفان ،ناشر اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش،
چاپ ا ّول.1394 ،
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كليله و دمنه ،نصراهلل منشي ،تصحيح مجتبي مينوي ،انتشارات اميركبير
گلستان ،سعدي ،به كوشش غالمحسين يوسفي ،انتشارات خوارزمي ،تهران ،چاپ چهارم.1374 ،
مائدههاي زميني و مائدههاي تازه ،آندره ژيد .ترجمة مهستي بحريني ،انتشارات نيلوفر ،چاپ
هفتم ،تهران.1394 ،
معارف اللطايف ،مح ّمد علي مجاهد(پروانه) ،انتشارات سورة مهر ،تهران ،چاپ دوم.1393 ،
نخل ،هوشنگ مرادي كرماني ،انتشارات سحاب ،تهران.1369 ،
نشان لياقت عشق ( ،داستان هاي كوتاه از نويسندگان ناشناس) ،برگردان بهنام زاده ،انتشارات
پژوهه ،تهران ،چاپ ششم.1383 ،
نگارستان ،معينال ّدين جويني ،تصحيح و گزارش هادي عباس آباد عربي ،انتشارات اسرار علم،
تهران ،چاپ ا ّول.1392 ،
نیایش ،علی شریعتی ،انتشارات الهام.1378 ،
هبوط در كوير ( جلد  13مجموعه آثار) ،علي شريعتي.
هزار حكايت فارسي ،منوچهر عليپور ،انتشارات تيرگان.1394 ،
هفده داستان كوتاه كوتاه( از نويسندگان ناشناس) ،ترجمة سارا طهرانيان ،كتاب خورشيد.1393 ،
یخی که عاشق خورشید شد ،رضا موزونی ،انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ،چاپ
اول.1390 ،
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پیوست :شيوهنامة ارزشيابي فارسي و نگارش()1
ارزشيابي ،فرايندي است كه از ساختا ِر محتوا ،چگونگي آموزش و يادگيري ،تأثير ميپذيرد.
شيوهنامة ارزشيابي آزمون كتبي فارسي و نگارش تازه تأليف ،دقيقاً بر همين بنياد ،استوار
است .محتواي اين كتاب در دو بخش سازماندهي شده است.
الف ) فارسي  10 :نمره ،شامل هشت درس (  13 ، 11 ، 9 ، 7 ، 5 ، 3 ،1و ) 15
موضوع ها
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شمارك

1ـ معني واژه

2

2ـ امالي واژه

1

3ـ دستور

2

4ـ آرايه هاي ادبي

2

 5ـ حفظ شعر

1

 6ـ درك مطلب

2

جمع نمره

10

تذ ّكر:
ويژگي هاي معنايي و دستوري واژگان ،بايد در «جمله» پرسيده شود.
در امالي واژگان« ،تشديد» ارزش اماليي ندارد.
گسسته يا پيوستهنويسي واژههايي كه ساخت تركيبي دارند(مانند كتابخانه يا
كتابخانه) ،يكسان است و ارزش اماليي ندارد.
در حفظ شعر(اشعار بخش فارسي) ،از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سرودة كامل
يا بخشي از آن خواسته شود.

در آزمون ها و پرسشهاي فرايندي كه در جريان يادگيري كالسي به صورت شفاهي
برگزار ميشود ،به موضوعهاي خوانشي يا پاره مهارتهاي خوانداري(مانند لحن ،تكيه ،مكث
توجه شود.
و درنگ ،فراز و فرودهاي آوايي و  ) ...و ّ
فن بيان بايد ّ
ب ) نگارش  10 :نمره ،شامل هشت درس (  14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ،2و ) 16
									
سنجه های ارزشیابی
1ـ خوش آغازی ّ
(جذابیت و گیرایی ،نشان دادن نمایی کلّی از محتوای نوشته)

نمره
1

* شیوۀ بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی ـ بیان احساس
متناسب با موضوع)

2

2ـ پرورش موضوع * سیر منطقی نوشته (پـرداختن بـه جنبه هـای مختلف
موضوع    ـ           انسجام       نوشته)

1

* فکر و نگاه نو (نگاهی متفاوت به موضوع)

1

3ـ خوش فرجامی (جمع بندی مطالب ـ تأثیرگذاری و تف ّکر برانگیز بودن)

1

4ـ َمثَل نویسی

2

 5ـ امالی واژگان ( نداشتن غلط اماليي در نگارش)

1

 6ـ نقد و تحليل متن براساس سنجه هاي دروس

1

جمع نمره

10

10+10 =20
نمرة آزمون پاياني :فارسي  10نمره  +نگارش  10نمره
نمرة نهايي :ميانگين ارزشيابي فرايندي( مستمر) به اضافة ارزشيابي پاياني.
()20+20=40÷2=20
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