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را پاس داریم. 
برای آشنایی بیشتر با اشعاری که در بخوان و بیندیش فصل ششم آمده است بخشی از اشعار در ذیل آمده است:

سنمی رخاسان

چون  دم  عیسی  در کالبدم  جان  آردهر نسیمی  که  به من  بوی  خراسان  آرد
سازد راحت   مـرهم   مرا  مجروح   آرددل   درمان   مایه   مـرا   پردرد   جان  
قرنی اویـس  آه  دل  مجمر   از   آردگویی   نفس  حضرت  رحمان  بـه  محمد  
آردبوی پیراهن یوسف که کند روشن چشم کنعان  پرغم   که  سوی   باد  گویی  
روح  قدسی  مدد  روضه  رضوان  آردیا  سوی آدم  سرگشته  رفته  ز بهشت
آرددر نوا آیم  چون  بلبل مستی که صباش به گلستان  از  ساغر  می گون   خبر 
که  شبی  پـیش  رخ  شمع  به  پایان  آردجان  برافشانم  صـد  ره  چو  یکی  پروانه
نزد     او     مژده      خورشید     درفشان     آردرقص درگیرم چون ذره که صبح صادق
هم   مالمتگر   او   وعده   جانان   آردشادمان گردم چون دلشده ای کز زاریش

سید حسن غزنوی                       

هبار ریشاز

آورد برزن  به سوی  گل  که  باغبان  شیراز     را     دوباره     به    یاد    من    آوردهر 
گل چین به پیشگاه تو یک خرمن آوردآن جا که گر به شاخ گلی آرزوت هست
بـادام     بـن      شکوفه     مـه     بهمن    آوردنازم  هوای  فارس  کـه  از  اعتدال  آن
در   بوستان،  نـواگر   و   بربط  زن   آوردنوروز   مـاه،    فاخته   و  عندلیب  را
چون لشکری که رو به سوی دشمن آوردابـر    هزار    پاره    بگیرد    ستیغ    کوه
تا  دل   نواز   مـن   خبر   از   گلشن   آوردمن    در    کنار    باغ      کنم     ساعتی    درنگ
من کنار  بر  نـهد  و  دوان  دوان  آوردآید  دامن  در  کـه  بنفشه  و  نرگس  آن 

                                                                                                                                              لطفعلی صورتگر
٭ ٭ ٭
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خوشا رمز اریان  نعرب سنمی 

کـه  خـاکـش  گـرامی تر از زّر و سیمخــوشـا مــرز ایـران  عـنـبـر نـسـیـم 
بـجـوی   انـدرش   آب   دّر  خــوشـاب ز مینش   همه   عنبر  و  مشک   ناب
به    یکسو    زمـستان     دگر   سـو   بهارفـضـایش  چـو مـینـو بـرنـگ  و نگار
زمـیـنـش  سـراسـر پـر از خـّرمـی هــوایـــش  مـوافـق  بـه  هـر آدمــی
جوانگـالب  اسـت  در جـویـبـارش  روان آبش    ز   گردد   پیر   همی  
یکی    بوم     فرخنده    بینی   گـزیـنبـه  هـر سـوی  ایـن  ملـک  بـا آفرین
همه   مرِغ  آن   خرم   و  دلکش  استگر از فارس  گوئی  بهشتی  خوش  است
نـه   سـرد  و  نـه   گـرم   و  همیشه   بهارهـوا خـوشـگـوار و زمـیـن  پر نگار

 میرزا آقاخان کرمانی
٭٭٭

خوزتسان

به بهمنشیر جوشان و به کارون خروشانشسالم من به خوزستان پیام من به سامانش
به  آبادان  آباد  و  به  هرمز جان  ویرانشبه خرمشهر زیبا و به اهواز دل افروزش
سکندرها و قیصرها و لشکرهای جوشانشاال ای خاک خوزستان تو آنستی که دید ستی
بدیدی دست و پا دربند آخرزار و گریانشاگر از هول قیصر بند شادروان گسست از هم
که ایران مهد دانش هاست نپسندند ویرانشبمان آباد و فّرخ روز و شیرین کام و روشن دل

       حسین مسرور                    

 رسانه های آموزشی 
کتاب های داستان از حماسه جنگ 

ارزشیابی کیفی ــ فردی )کتبی و شفاهی( 
ابزار ارزشیابی: فعالیت یادگیری )طرح سؤال( 

مثال: آموزگار از دانش آموزان می خواهد از متن درس سؤاالتی طرح کرده و بنویسند و سپس سؤاالت را در گروه از یکدیگر 
بپرسند و جواب بدهند. 























127

نکات مهم درس
 اصطالحات و عبارات:

اگر روزگاریابم: اگر خداوند به من عمری دهد. 
بدو گروم: به او ایمان آورم. 

ستاره روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی: یعنی تو مانند ستارٔه روشن، راهنمای ما بودی. 
گرمای طاقت سوز  از  تا  رفتند  می  به سفر  کاروانیان شب ها  و  مسافران  پیوسته  اینکه  دلیل  به  در روزگاران کهن  یادآوری: 
خورشید در امان باشند تنها چیزی که نقشٔه راه و راهنمای اهل کاروان بود آسمان بود یعنی اهل کاروان به کمک ستارگان مسیر راه 

و جهت خود را تعیین می کردند. 
راست گفتن پیشه گیرید، که روی را روشن دارد: راست گویی و صداقت در پیش گیرید که موجب روشنی و نورانی شدن چهره 

شما می گردد. 
هر که شما را به زاد بزرگ تر باشد وی را بزرگ تر دارید: حرمت کسانی را که از شما بزرگ ترند نگاه دارید و به آنان احترام 

بگذارید. 
تاریخ بیهقی: تاریخ بیهقی کتابی تاریخی است به زبان فارسی، درباره دوره پادشاهی مسعود غزنوی، نوشتٔه ابوالفضل محمد بن 
حسین بیهقی. این کتاب بخشی از کتاب مفّصلی به نام »جامع الّتواریخ« است. این کتاب درباره اتّفاقات چهل و دو سالٔه پادشاهی 
غزنویان است در سی فصل. این کتاب هم از جنبٔه تاریخ نگاری و هم از جنبٔه ادبی بسیار درخور توجه است. در این کتاب به مراسم 

و آداب و رسومی مانند: خطبه خواندن، خلعت دادن و جشن مهرگان و … اشاره شده است. 
و  است  فارسی  نثر  نمونه های  بهترین  از  بیهقی  تاریخ  دارد.  خاّصی  دل پذیری  و  گیرایی  ادبی  لحاظ  به  کتاب  ارش  نگ سبِک 
اوج بالغت زبان فارسی شمرده می شود. نثر کتاب حاکی از تسلّط بیهقی به زبان فارسی و عربی است. بیهقی برای باورپذیر کردن و 

اثر گذارتر کردن کتابش و همچنین ایجاد حّساسّیت در خوانندگان و ایجاد کشش، این کتاب را به صورت داستانی نگاشته است. 
از بزرگمهر چه می دانیم:

داستانی که درباره بزرگمهر در کتاب آمده مربوط به بخش »بزرگمهر و زندانی شدنش« می باشد. 
بزرگمهر در لغت: در لغت،بزرگمهر به معنای »آفتاب بزرگ« یا »صاحب محبّت بزرگ« است.  ـ  ـ

بزرگمهر بختگان فرزند بَخَتگ وزیر خردمند انوشیروان، شاه ساسانی بود که ابتدا به منظور آموزش فرزند انوشیروان، )هرمز( 
گماشته می شود و به دلیل کیاست و خوش رفتاری کم کم به مقام وزارت رسیده و در امور کشورداری با شایستگی بسیار به انوشیروان 
خدمت می نماید. وقتی حکیمان هندوستان برای آزمودن هوش حکیمان ایرانی بازی شطرنج را با خود به ایران آوردند. تنها بزرگمهر 

توانست رمز آن را کشف کند و در مقابل، بازی »نرد« را ابداع نمود و آن را برای شاه هندوستان فرستاد. 
در نوبتی دیگر فرمانروایان روم صندوقچه ای مهر شده به دربار ایران فرستادند که  ایرانیان محتوای درون آن را حدس بزنند از 

بین درباریان و دانشمندان تنها بزرگمهر توانست راز صندوقچه را حدس بزند. 
 چند سخن از بزرگمهر:

اگر خرسند و رضا باشی، زندگی به دلخواه سپاری.  ــ 
آدمی  باید از گناه بپرهیزد و هر چه را بر خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد.  ــ 

در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید.  ــ 
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داستانی است. آزمندی سِر همٔه نگون بختی ها و قناعت پیشه کردن سرحلقٔه رهایی است، آن چنان که »ابن یمین« )1344،ص409( 
می گوید:

اکر ازیکه     پ و      بعی      ط پاک     رگــاِه     دونـان    َمـَبـرارگ    تـوقّـع    هب     د

خوری  ،   بـه    کـه    بـا    دگیـران  ،شلُگکـر تلِ   ناِن  شخک  از رسِ  خوانِ  خوشی

َمـَپـر هب  یک  اختسوان،  حلص کن  چون  مهای ـلـوا   ح ـرد    گـ ـر  ب   ، وار مـگـس  

به دیگر سخن، پیام داستان این است که »خاک شو تا سبز شوی« )ص 58( وگرنه زیاده خواهی و آزمندی، انسان را به خاک 
طبقٔه  به  پایان  در  آغاز شده،  فرودستان  از  پایین جامعه،  از  دگردیسی ها  و  تحّول  که  این است  غلتاند. جالب  در خواهد  نگون بختی 
فرادستان جامعه )حاکم( می رسد. به هر روی، پیام کلیدی این اثر، پروردن نفس است. به همین سبب، شیخ مکتب دار در همٔه کار 

و کردار های تعلیمی خود در پی تربیت نفس کودکان تالش می کند تا از گذرگاه ادِب درس، آنان را در ادب نفس به پروردگی برساند. 
رویدادهای داستان در یک شهر کویری رخ می دهد شهری که مردمش از آب انبار استفاده می کنند، هیچ تصویر و توصیفی از 

فضای شهر داده نمی شود، شاید ریشه در خاطرات دوران خردسالی نویسنده در حوالی کرمان دارد. 
کالبد شکافی محتوایی

در چشم من این داستان، یک پوسته دارد و یک هسته. پوسته، همان است که زنجیرٔه حوادث را در مکتب خانه و شهر، نشان 
می دهد. از این دید می توان گفت داستان آب انبار گونه ای بازآفرینی سال های پار و پیرار نویسنده و آمیختن آن با حکایتی از ادبیات کهن 
است. این نگاه، داستان را در سطح، نگه می دارد و همٔه پویه ها و گفته های اشخاص در معنای برونی واژه ها و کالم دریافت خواهد شد 

و خواننده به نهان خانٔه شخصیت ها و الیه های دنیای متن، گام نخواهد گذاشت. 
 در این نوع نگرش، همه چیز به اینجا می انجامد که کودکانی در مکتب خانه دور از چشم مکتب دار با هم بازی می کردند. یکی 
برای دست یابی به حلوا صدای سگ در می آورد و آن دیگری به او حلوا می داد تا این کار را تکرار کند. معلم مکتب در این میان سر 

می رسد و سرزنش و عتاب آغاز می شود. و دیگر ماجرا. 
 شاید بر پایٔه »قصه های مجید«، »داستان آن خمره« و دنیای حاکم بر فضای ذهن و زبان نویسنده و آثارش، این گونه گفته شود 
که قصه های مرادی کرمانی، ژرفا و عمق ندارند و شخصیت ها نیز چند سویه و چندالیه نیستند و برهمین بنیاد آب انبار را هم از بیرون 
ببینند و ساختمان برونی آن را به یاد بسپارند. اما گمان من این است که برای پی بردن به پیام اصلی داستان آب انبار باید از پلکان آن به 
زیر رفت تا الیٔه زیرین و خنکای نسیم چهره نواز آن را پس از بر آمدن و چشم به دنیای بیرون گشودن، به دیدٔه دل درک کرد. از این رو 
به نظر می رسد مرادی کرمانی از خاطره پردازی و روایتگری آمیخته به شوخی و طنز در قصه های پیشین، عبور کرده است. به فراخور 
سن و سالش، ژرفای نگاه وپختگی محتوایی نوشته اش فزونی گرفت و اکنون او همان شیخی است که پس از آموختن ادِب درس، به 

تأدیب و تیمار نفس درون خود و دیگران به رسم جوانمردان و فتیان، رو می آورد. 
 غرور شکنی، خاک نهادی، خودشکنی، پست شدن و هست شدن وخالصه، پوست انداختن و تولد دوباره جوهره و جانمایٔه این 
کتاب است. باورم این است که مرادی کرمانی به پایه ای از گشایش چشم درون و عظمت در نگاه، رسیده است که پدیده های پیرامونی را 
چونان درسمایه ای می بیند و به بازخوانی و کشف زیبایی ها می پردازد و از آن لّذت می برد. زیرا از شیخ آموخته است که: هرجا می تواند 

مکتب باشد، به شرط آن که تو شاگرد باشی. )ص63(
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شگرد های آموزشی مکتب خانه 
1ــ بهره گیری از تمثیل: یکی از راه های چابک سازی ذهن و سبب زایایی آن است که نوشته را گیرا و اثرگذار می سازد. 

بهره گیری از تمثیل آموزه را در ذهن و ضمیر خواننده یا شنونده، جای گیر می کند. 
مرادی کرمانی در این داستان، همچون مولوی در مثنوی، از چند تمثیل ساده برای بیان مفاهیم روان شناختی و معرفت شناختی 
سود برده است. این تمثیل ها چون به جا و کامالً در پیوسته با سیر داستانی به کار گرفته شده، مانند گل میخ هایی است که ذهن سرکش 
را به بند می کشاند. مانند تمثیل بهره گیری از تخم مرغ برای فهماندن صبر و شکیبایی )ص129( یا زیرخاک کردن دانٔه گندم برای 
شکفتن )ص 98( که همین معنی را مولوی در مثنوی معنوی )دفتر سوم، بخش 13، دعوت باز بطان را از آب به صحرا، بیت 453به 

بعد( این گونه پرورانده است:

ـتـمبـیـن  کـه  اندر  اخک،  تـخمی  کـامتش افـراش مـنـش   و   خـاکـی   گـرد  

تـا  کـنـم  بـر جـمـلـه مـیـرانـت، اریمحـمـلهٔ   دیـگـر   تـو   خـاکـی   شیپه   یگـر

ر   رود آن  گـه  از  پـسـتـی  بـه  بـاال  بـر  رود آب   از   بـاال   بـه   پـسـتـی   د

شد اخک  زیـر  بـه   باال   از   شددنگم   اچالک  و  خوشه  او  آن  از  عبد 

زمـیـن ر  د آمـد    مـیـوه    عبـد از آن رساه بـر آورد از دفـیـندانـهٔ   هـر  

پاکاصل  معنت اه  ز  رگدون تا هب اخک اجن   ذغای   شـد   آمـد،   زیـر 

ز رگدون شد هب زری دلـیـراز وتاضع چون  حـّی   مــی   آد جـزو   گـشت  

(مولوی،1370، ص375) 
همچنین در بیت های زیر )از بخش 95 دفتر سوم بیت های 2065 و 2066، ماجرای هفت مرد شدن آن هفت درخت(، همین 

معنای خاک شدن و شکفتن را مولوی به زیبایی نشان داده است:

خـلوتـی   و   بحصتـی   رکد   از   رکمدانــهٔ    پـرمـغـز    با    خـاک    دژم

ر   اخک   یلگ   حمو   رکد تا مناندش رنگ و وب و رسخ و زردخوشینت   د

(مولوی،1370،ص 427 ) 

 تمثیل چون با تصویرسازی ذهنی مخاطب و عنصر مقایسه همراه می شود، درک و دریافت آموزه ها را ساده تر می کند و میان 
دنیای متن با جهان ذهن خواننده پل می زند. آذری نجف آباد )1378: 17( تصویر را، راه میان بر و کوتاه آموزشکاوی زبان می داند و 
معتقد است: تصویر، پشتوانٔه معنی است. تصویر به کمک درک جمله ها می شتابد و زبان آموز با بهره جستن از قدرت بینایی خود، 
تدریجاً به درک معنی جمله ها می رسد. سخن دیگر، اینکه »کارکرد تصویر، کارکرد تکثیر و باز تولید است؛ به بیان »گاستون باشالر«: 

تصویر، یک ادراک حسی میرا نیست بلکه زبانی است که زاده می شود«. )ریکور، 1378، ص55(
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