درس ىازدهم

عنوان ،شروع و پاىان نوشته
آغاز چند نوشته را با هم بررسى مى کنىم:
«وقتى اصحاب کهف از ِ
خواب دراز خوىش بىدار شدند ،جهان را دگرگونه ىافتند.
ِ
خواب چند صد ساله بىدار شوىم ،به ابهام و ِاجمال حس
ما نىز اکنون که مى خواهىم از
مى کنىم که ِ
جهان گرداگرد ما آن نىست که بود.
چند قرن پىشِ ،
جهان علم و دانش چشم به سمرقند و خراسان و رى و اصفهان
دوخته بود تا ببىنند بىرونى چه مى نوىسد ،ابوعلى چه مى گوىد و رازى چه مى اندىشد .اکنون
جهانىان مى کوشند تا در ِ
مىان خرابه هاى تارىخ اثرى از وطن بىرونى پىدا کنند… ».
(مجل ّٔه سخن ،سال هفتم ،ش  ،7صص  636ــ )633

نوشته دکتر محمود صناعى.
اىن نوشته آغاز مقاله اى است با عنوان «تربىت و اجتماع»
ٔ
نوىسنده در ابتدا به داستان اصحاب کهف اشاره مى کند که پس از بىدار شدن از خواب
ادامه مقاله ،از اىن موضوع نتىجه مى گىرد
ساله خود دنىا را دگرگون ىافتند .در ٔ
سىصد ونه ٔ
وظىفه نسل حاضر آن است که در مورد مسائل تربىتى به س ّنت صدها سال پىش عمل
که
ٔ
نکند و متناسب با پىشرفت هاى دنىاى امروز ،دىدگاه هاى تربىتى خود را نىز تغىىر دهد.
٭     ٭     ٭
«جا دارد به سهم خودم از برگزارکنندگان شب خاطره تشکّر کنم .با اىنکه قرار
نبود بنده صحبت کنم ،اىن فرصت را به من دادند تا خاطره اى را نقل کنم که اگر مهم ترىن
حادثه زندگى من نباشد ،بى شک مؤثّرترىن آنهاست.
ٔ
من ّاولىنبار است که در چنىن مجلسى شرکت مىکنم .راستش ،صفاى جلسه مرا ىاد حال
و هواى جبهه انداخت .براى ما که حسرت آن دوره را دارىم ،اىن نشستها غنىمت است… ».
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ِ
نوشته على مؤ ّذنى است .قسمت
داستان «در انتظار شاعر»
نوشته باال نىز بخش ّاول
ٔ
ٔ
تصور مى کند با خاطراتى واقعى از جنگ
آغازىن اىن داستان به گونه اى است که خواننده ّ
اىران و عراق روبه روست که در ىک مراسم خاطره گوىى بازگو شده است .اىن داستان
شىوه خاطره گوىى پىش مى رود ّاما نوىسنده با انتخاب اىن شىوه به داستان
ّ
تخىلى تا پاىان به ٔ
تحرک بخشىده است.
خود ّ
نوشته خود را با کلمات
مهم است .اگر شما
ٔ
در هر نوشته« ،چگونه آغاز کردن» بسىار ّ
و جمالتى مؤثّر آغاز کنىد ،تأثىر آن بر خواننده ىا شنونده همچنان تا پاىان متن ادامه خواهد
شىوه
داشت .آغاز مناسب به نوشته جهت مى دهد و آن را منسجم مى سازد .اگر بتوانىم ٔ
نوشته خود بىابىم ،مشکل ادامه و پاىان را نىز حل کرده اىم.
مناسبى براى شروع
ٔ
آغاز نوشته مى تواند زمىنه ساز ِ
سىر آتى نوشته باشد و نتاىج اجتماعى آن را در قالب
کلمات ،جمالت و توصىفات منعکس کند .به اىن کار «فضاسازى» گفته مى شود .فضاسازى
ىعنى اىنکه به فراخور محتواى نوشته ،زمىنه هاى مناسب روانى را در خواننده ىا شنونده
اىجاد کنىم .شاعران و نوىسندگان براى تأثىر گذارى بىشتر ،غالباً از عنصر فضاسازى
استفاده مى کنند.
سروده مهدى حمىدى است:
نمونه اىن کاربرد آغاز شعر «در امواج سند»
ٔ
ٔ
به مغرب سىنه ماالن ،قـرص خورشىد      نــهان مـى گشت پــشت کوهساران
فــرو مـى رىخت گَردى زعفران رنگ      بـــه روى نـــىـزه هــا و نـىــزه داران
در همان آغاز شعر ،تصاوىرى چون «مغرب»« ،نهان شدن خورشىد»« ،فرورىختن
گَردى زعفران رنگ و …» از مرگ و نىستى حکاىت مى کند .در ضمن «نىزه»« ،نىزه دار» و
«سرخى رنگ زعفران» نىز زمىنه ساز نبردى زود هنگام است .گذشتگان به اىن کار «براعت
استهالل» مى گفته اند« .حسن مطلع» در قصىده پردازى نىز در واقع همان فضاسازى است.
مقدمه هاى از پىش تعىىن شده ،بى معنى و بى ارتباط با موضوع باىد
پس به جاى استفاده از ّ
تحرک ببخشىم و نظر خواننده ىا شنونده را جلب کنىم
با سرآغازى مناسب ،به
ٔ
نوشته خود ّ
نتىجه سودمند دارد:
و در او تأثىر بگذارىم .پس ،فضاسازى چند ٔ
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ابىت نوشته مى شود؛
 )1باعث جذّ ّ
زمىنه روحى و روانى مناسب را براى خواننده فراهم مى کند؛
ٔ )2
 )3به نوعى ،خواننده را غافل گىر مى کند و به دلىل تازگى در او اثر مى گذارد.
گاه آغاز کردن نوشته با ىک داستان کوتاه ،حکاىت ،ضرب المثل ،ىک بىت شعر ،سخنى
از بزرگان ،حدىث ىا رواىت ،طرح ىک سؤال و … مى تواند بسىار مؤثّر و مناسب باشد.
الىت
ّ
فع ّ
ادبىات با
درباره شروع مناسب ىکى از درس هاى کتاب ّ
ٔ
هم کالسى هاى خود گفت وگو کنىد.
حساس است .چگونه،
به پاىان بردن نوشته نىز به
اندازه آغاز کردن آن مهم ،دقىق و ّ
ٔ
با  چه کلماتى و در قالب چه عبارت هاىى نوشته را به پاىان ببرىم که تأثىر مناسبى داشته باشد؟
حساس و تعىىن کننده.
باىد بدانىم جمالت پاىانى در حکم ٔ
ضربه نهاىى است؛ ّ
خاطره آن همواره در ذهن خواننده
اگر نوشته ،پاىانى خوب داشته باشد ،ىاد و
ٔ
باقى مى ماند .هنوز هم پاىان خوش برخى از نوشته ها در ذهن و ضمىر ما زنده و خاطره انگىز
شىوه بىان مطالبى است که در سراسر نوشته
است .پاىان هر نوشته متناسب با شروع آن و ٔ
مطرح شده است .همه چىز به هنر نوىسنده و نوآورى هاى او بستگى دارد .کافى است قبل
درباره آغاز نوشته گفتىم ،مى تواند
از آنکه کلمات پاىانى را بنوىسىم ،بىشتر فکر کنىم .آنچه
ٔ
درباره پاىان آن نىز صادق باشد.
ٔ
ادبىات ( )1آمده
پاىان درس «پىرمرد چشم ما بود»
ٔ
نوشته جالل آل احمد را که در کتاب ّ
است ،بار دىگر با هم مى خوانىم:
… عالىه خانم بهتر از من مى دانست که کار از کار گذشته است ولى بى تابى مى کرد
و هى مى پرسىد« :فالنى ،ىعنى نىمام از دست رفت؟»
خانه ما به دکتر تلفن
و مگر مى شد بگوىى آرى؟ عالىه خانم را با سىمىن فرستادم که از ٔ
کنند .پسر را پىش از رسىدن من فرستاده بودند سراغ شوهرخواهرش .من و کلفت خانه کمک
کردىم و تن او را ــ که عجب سبک بود ــ از زىر کرسى درآوردىم و رو به قبله خواباندىم.
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گفتم «برو سماور را آتش کن؛ حاال قوم و خوىش ها مى آىند» و سماور نفتى که روشن
شد ،گفتم رفت قرآن آورد .الى قرآن را باز کردم؛ آمد «والصافّات ص ّفا».
                  
کتاب «فاطمه فاطمه است» اثر دکتر على شرىعتى اىن گونه پاىان مى پذىرد:
 ...خواستم بگوىم که
حسن ْىن است.
فاطمه مادر َ
دىدم که فاطمه نىست.
خواستم بگوىم که
فاطمه مادر زىنب است.
باز دىدم که فاطمه نىست.
نه ،اىن ها همه هست و اىن همه فاطمه نىست.
فاطمه ،فاطمه است.
           
ممکن است نوشته اى با ىک سؤال پاىان پذىرد .در اىن صورت ،خواننده به قضاوت
نوشته زىر قسمت پاىانى مقاله اى است از دکتر عبدالحسىن
و داورى دعوت مى شود.
ٔ
درباره وزن شعر:
زرىن کوب
ّ
ٔ
«… در هر حال آن کس که در شعر حرفى براى گفتن ندارد ،نباىد گناه خود را به
گردن وزن و قافىه بىندازد .باىد شاعرى را که براى او ىک حاجت روحانى نىست ،ترک
کند و کنار برود.
آىا اىن صمىمانه تر و ح ّتى شاعرانه تر نىست؟»
زرىن کوب ،ص )120
(شعر بى دروغ ،شعر بى نقاب ،دکتر عبدالحسىن ّ

٭     ٭      ٭
آىا تاکنون به نام برخى از کتاب ها ،مقاالت ،داستان ها ،اشعار و … د ّقت کرده اىد؟ تا چه
اندازه نام ىک کتاب ،مقاله ىا داستان باعث شده است آن کتاب ،مقاله ىا داستان را بخوانىد؟
خاص است .نام مناسب عالوه بر آنکه
انتخاب نام براى ىک نوشته نىازمند د ّقت و مهارتى ّ
58

توج ِه خواننده نىز مى شود .براى مثال،
نشانگر ذوق و هنرمندى نوىسنده است ،باعث جلب ّ
ادبىات ( )1مقاله اى با عنوان «فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى» آمده است.
در کتاب ّ
توجه
نوىسنده مقاله با انتخاب اىن نام مناسب که به خوبى با محتواى نوشته هم خوانى داردّ ،
ٔ
خواننده را نىز جلب کرده است.
براى انتخاب ِ
عنوان نوشته راه هاى گوناگونى وجود دارد:
آىه قرآن مثل:
استفاده از بخشى از ىک ٔ
آىه «ن والقلم و مـاىسطرون» است.
نون والقلم ،داستانى از جاللآلاحمد که برگرفته از ٔ
«والصبُح اذا تن ّفس».
آىه
ّ
تن ّفس صبح ،مجموعـه شعر قىصر امىن پور ،برگرفته از ٔ
انتخاب ىک مصرع ىا بخشى از ىک شعر معروف مثل:
دکترمحمدجعفر ىاحقّى،
ادبىات معاصر
نوشته
ٔ
ّ
چون سبوى تشنه ،کتابى در تارىخ ّ
زرىن کوب،
برگرفته از شعر معروف اخوان ثالث .بحر در کوزه،
ٔ
نوشته دکتر عبدالحسىن ّ
برگرفته از شعر معروف موالنا:
گــر برىزى بحر را در کوزه اى       	     چند گنجد قسمت ىک روزه اى
درباره حافظ و برگرفته از ىک شعر معروف او.
تماشاگه راز ،اثر استاد مطهرى
ٔ
انتخاب ىک ضرب المثل :از ماست که برماست ،داستانى از جمال زاده ،امان از
دوغ لىلى نوشته اى طنزآمىز از ّعالمه دهخدا.
متناقض نما (پارادوکس) :روشن تر از خاموشى (مجموعه شعر معاصر) ،خفتگان
(درباره زندگى اصحاب کهف).
بىدار
ٔ
مه
مجس ٔ
مجسمه» (به جاى ّ
قلب و عکس ىک ترکىب ،اصطالح ىا جمله« :آزادى ّ
محمدعلى اسالمى ندوشن.
آزادى)
ٔ
سفرنامه دکتر ّ
مسئولىت روشنفکر مسلمان.
درباره
نوشته دکترعلى شرىعتى،
سؤال« :چه باىد کرد؟» ٔ
ّ
ٔ
نوشته شما باشد ،هنر و
معرف
ٔ
پس به خاطر داشته باشىد نام مناسب مى تواند گوىا و ّ
ذوق شما را نشان دهد و بر حسن تأثىر نوشته تان بىفزاىد.
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الىت
ّ
فع ّ
ادبیات ( )٢عنوان های
فکر کنید و برای درس های پنجم و نهم کتاب ّ
مناسب دیگری انتخاب کنىد.
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خودآزماىى

 )1با توجه به شروع داستان زىر ،آن را به گونه اى مناسب به پاىان ببرىد و نام مناسبى براى آن
انتخاب کنىد.

داشت مى ُمرد ّاما نه از انفجار مىن و نه ح ّتى با تىر خالص آن عراقى ها ،بلکه از خوش حالى .ح ّتى نتوانست پا بر
زمىن بگذارد .چرخ بود که بر آسفالت فرودگاه رانده مى شد :وىلچر .کاش مى توانست … «کاش مى تونستم بدوم!» دوىد
بچه اش را.
ّاما در خىالِ .
لب خندان و به چشم ْ گرىان را کنار زد و پىداىشان کرد :زن و ّ
جمع مردمِ به ْ
زنش ،صدىقه ،پنج سالى از او دور بود .فرزندش ،دورتر از دور ،نمى شناختش .ح ّتى نمى دانست که پسر است
ىا دختر .دو دل مانده بود که ناگاه … .

 )2آغاز و پاىان داستان «گىله مرد»  ىا «سووشون» را بررسى کنىد و حاصل بررسى خود را در
ىک بند بنوىسىد.
 )3عنوان درس هاى فصل سوم ادبىات فارسى( )2را بررسى نماىىد و سپس عناوىن مناسب
دىگرى براى آنها انتخاب کنىد.
 )4از فعل هاى «بگوىم»« ،رفته اى»« ،بىندىش»« ،خواهم بست»« ،دىد» و «گرفت» با حفظ شخص،
ماضى التزامى ،ماضى مستمر و مضارع مستمر بسازىد.
مثال :بگوىم

ماضى التزامى

ماضى مستمر

مضارع مستمر

گفته باشم

داشتم مى گفتم

دارم مى گوىم

 )5جمالت زىر را وىراىش کنىد.

خواهم به تو گفت چگونه پىروز شدن خود را.

انبىاى الهى در برابر ظالمان قىام و پىام حق را به گوش آنها رسانىدند.
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