
آموختيم كه نوشته انواعي دارد؛ در اين درس، شيوة نوشتن متن هاي عيني را 
تمرين مي كنيم. هنگام نوشتن متن عيني، معموالً از حواس پنج گانه بهره مي گيريم 
و از قلمرو حّس ظاهر، فراتر نمي رويم؛ يعني آنچه چشم مي بيند، گوش مي شنود و... 
دقيقاً و عيناً در نوشته بازتاب مي يابد؛ به همين سبب اين نوشته ها را » محسوس، 

ديداري يا واقعي« هم مي گويند. 
هدف نويسنده هنگام نوشتن متن عيني، ارائة اّطالعات واقعي و مستند است؛ 
بنابراين از دريچة حواس به چشم انداز مورد نظر مي نگرد و وارد فضاي ذهن و خيال 

نمي شود و از احساسات شخصي خود بهره نمي گيرد. 
در اين درس، می خواهيم با بهره گيری از روِش طرح پرسش، شيوة نگارش 
نوشته های عيني را  بياموزيم. وقتی قصد ما خلق نوشتة عيني است، پرسش های ما 
بايد عيني باشد. پاسخ هايی هم كه به پرسش ها می دهيم، نبايد از محدودة  عينيت 
فراتر رود.  مثاًل اگر بخواهيم دربارة »تلفن همراه« متنی عيني يا محسوس بنويسيم، 

بدين گونه، عمل می كنيم:  

 مرحلۀاول:پرسش

در اين مرحله، ابتدا ذهن را آزاد می گذاريم تا پرسش هاي گوناگون )عيني، ذهنی 
و ...( طرح كنيم. آزادسازی بی قيد و شرط، كمک می كند ذهن به حركت درآيد و 

جنبه های ناديده و ناشكفتة موضوع، كشف شود.
  تلفن همراه چيست؟

 تلفن همراه را چه كسی اختراع كرد؟ 
  آيا تلفن همراه همه جا همراه خوبی است؟

نوشتۀعینی
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 شكل و شيوة كاِر اّولين تلفن های همراه چگونه بود؟
  معروف ترين تلفن های همراه كدام اند؟

 تلفن همراه غير از برقراری تماس، چه كاربردهای ديگری دارد؟
 كاربران تلفن همراه، چند نفرند؟

 چرا به دوستان با وفا »همراه« می گويند؟
 تلفن همراه، چگونه ابزاری است؟

 با تلفن همراه، چگونه می توان به آرامش رسيد؟
 نسل آيندة تلفن های همراه چگونه خواهد بود؟

  چرا بعضی راننده ها پشت ماشينشان می نويسند »هيچ كس همراه نيست، 
تنهای اّول«؟

 چرا برخی از افراد موقع حرف زدن با تلفن همراه، به سيم آخر می زنند؟
 آيا تلفن همراه هم مثل مواد مخّدر، اعتيادآور است؟  

  آيا تعداد كاربران مرد و زن يكسان است؟

مرحلۀدوم:شناساییوجداکردنپرسشهایعینی

اكنون به بررسی و طبقه بندی پرسش ها می پردازيم، آنگاه پرسش های عينی را جدا 
می كنيم. 

  تلفن همراه چيست؟
  تلفن همراه را چه كسی اختراع كرد؟ 

  شكل و شيوة كار اّولين تلفن های همراه چگونه بود؟
  معروف ترين تلفن های همراه كدام اند؟

  كاربران تلفن همراه، چند نفرند؟
  تلفن همراه، چگونه ابزاری است؟

  تلفن همراه غير از برقراری تماس، چه كاربردهای ديگری دارد؟
  نسل آيندة تلفن های همراه چگونه خواهد بود؟

42  آيا تعداد كاربران مرد و زن يكسان است؟



 مرحلۀسوم:گزینشوسازماندهیپرسشها

در مرحلة قبل، تعدادي پرسش عيني دربارة موضوع جدا گرديد. اگر بخواهيم به تمام 
پرسش ها پاسخ بدهيم، متن توليدي، بسيار طوالني خواهد شد و شايد عالقه اي به پاسخ 
دادن به برخي از سؤال ها نداشته باشيم؛ به همين دليل، بر پاية توانايي و عالقة خود دست 

به گزينش پرسش ها مي زنيم.
  تلفن همراه چيست؟

  تلفن همراه را چه كسی اختراع كرد؟ 
  شكل و شيوة كار اّولين تلفن های همراه چگونه بود؟

  چند نفركاربر تلفن همراه هستند؟
  آيا تعداد كاربران مرد و زن يكسان است؟

پس از انتخاب پرسش ها نوبت به چينش و سازماندهي آنها و ايجاد نقشة ذهني نوشتن، 
مي رسد؛ يعني پرسش هاي انتخاب شده را طبق يک نظم منطقي مي چينيم و به آنها پاسخ 
مي دهيم. براي اين كار در متن هاي علمي بهتر است از كل به جزء حركت كنيم. نخست دربارة 
نام يا كلّيت موضوع مي نويسيم؛ سپس به بيان جزئيات و ويژگي هاي ديگر آن مي پردازيم. به 
سخن ديگر، نخست چهارچوب و طرح كلّي را شكل مي دهيم و در پي آن، ويژگی های ريزتر 

را بازگو مي كنيم.  

پرسشهایکّلی

  تلفن همراه چيست؟
  تلفن همراه در كجا اختراع شد؟ 

  تلفن  همراه برای چه به كار می رود؟

پرسشهایجزئی

  كاربران تلفن همراه، چند نفرند؟
  آيا زندگی، بدون تلفن همراه، امكان پذير است؟ 

  آيا تعداد كاربران مرد و زن يكسان است؟
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 پاسخ به اين پرسش ها)پاسخ سازي(، منجر به توليد متن زير شده است. بند يكم و دوم، 
پاسخ به پرسش هاي كلّي و بند سوم، چهارم و پنجم، پاسخ به پرسش هاي جزئي است. 

توّجه: در توليد متن هاي عيني معموالً اين امكان وجود دارد كه پاسخ برخي از پرسش ها را 
ندانيم؛ در چنين مواردي الزم است به منابع اّطالعاتي )كتاب، مجله، متخّصصان، صاحب نظران 

و اينترنت( مراجعه  كنيم.
تلفن همراه يا گوشی همراه وسيله ای برای ارسال و دريافت تماس تلفنی 
از طريق ارتباط راديويی در پهنای وسيع جغرافيايی است. منظور از موبايل 
يا گوشی همراه يا تلفن سلولی وسيله ای است كه برای اتصال به شبكه تلفن 
همراه به كار می رود. در تلفن های همراه معموالً يک مجموعه نرم افزار يا سيستم  
عامل برای كنترل سخت افزار به كار می رود و برنامه های جانبی توسط سيستم  
عامل اجرا می شود. از سيستم عامل های معروف برای تلفن همراه، می توان به 

»اندرويد«، »آی  او اس« و »ويندوز فون« اشاره كرد.
اين ابزار، نخستين بار توسط شركت آمريكايی »موتوروال « در تاريخ ۳ آوريل 
۱۹۷۳ با وزنی نزديک به يک كيلوگرم توليد شد. تلفن همراه نسل های گوناگونی 
دارد و توسط شركت های سازندة گوناگونی توليد می شود و به فروش می رسد. 
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برخی از شركت های بزرگ توليدكنندة گوشی همراه در دنيا » نوكيا، سامسونگ 
الكترونيكس، ال جی الكترونيكس، موتوروال، سونی، اپل و اچ تی سی«، هستند.

طبق آخرين آمار جهانی )اول سپتامبر 20۱5( تعداد مشتركان تلفن همراه 
۷02 ميليارد نفر برآورد شده كه البته رقم واقعی افراد ٤/۹ ميليارد نفر است؛ 
زيرا بعضی افراد بيش از چند خط و اشتراک دارند. تعداد گوشی های فروخته 
شده در نيمة دوم سال 20۱5 نيز ۳٤0 ميليون دستگاه اعالم شده است كه ٤5 

درصد آن را گوشي هاي هوشمند تشكيل می دهد.
بررسی ها در زمينة ميزان استفاده از تلفن های همراه نشان می دهد كه تعداد 
زيادی از مردم در حالی به خواب می روند كه تلفن همراه خود را در دست دارند يا 
آن را كنار خود گذاشته اند. بر اساس پژوهشی كه در كشورهای آمريكا، انگليس، 
برزيل، چين، اسپانيا، مكزيک و هند انجام شده است، فناوری نوين ارتباطی 
ازجمله تلفن همراه، جزء جدايی ناپذير زندگی انسان ها شده است و هر روز 

وابستگی افراد به آن بيشتر می شود. 
از  درصد   ۶0 كرد،  اعالم  رفتاری  علوم  متخّصص  يک  پژوهشی،  بر  بنا 
بازی های  و  اجتماعی  شبكه های  به  ورود  برای  پژوهش،  مورِد  دختران 
مرتبط از گوشی های همراه استفاده می كنند و ۳0 درصد آنها هنگام اتمام 
می شوند.  نگراني  دچار  هر شكلی،  به  آن  قطع  يا  تلفن  ماندن  جا  يا   شارژ 
وابستگی  همراه  تلفن  به  پسران  برابر  دو  دختران  اينكه  به  اشاره  با  وی 
از  استفاده  زمينة  در  پسران  به  نسبت  آنان  برابری  دو  اعتياد  از   دارند، 

تلفن همراه خبر داد.
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موضوعي را انتخاب كنيد و با شيوة طرح پرسش، متن عيني بنويسيد.   ۱

موضوع:...........................................................................................................................................

مرحلۀاّول:طرحپرسشهایگوناگون

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

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

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

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

................................................................................................................................................   
مرحلۀدوم:شناساییوجداکردنپرسشهایعینی

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

مرحلۀسوم:گزینشوسازماندهیپرسشها
..................................................................................................................................................   
..............................................................................................................................................   
...............................................................................................................................................   
...............................................................................................................................................   
..............................................................................................................................................   

کارگاِهنگارش
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متننوشته:
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2 به پرسش ها و نوشتة دوستانتان با دّقت گوش دهيد و آن را بر پاية سنجه های زير، 
ارزشيابی كنيد. 

شمارکسنجههایارزیابیردیف
گزارشعملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

2طرح پرسش های متنّوع۱

2
 شناسايي و جدا كردن پرسش های 

عيني
۳

2گزينش و سازماندهي پرسش ها۳
2پاسخ مناسب به پرسش ها٤
2 رعايت انسجام در نوشته5
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني۶

۷
استفاده از واژه هاي مناسب در فضاي 

2متن

2شيوة خواندن8
۳رعايت امال و نكات نگارشي۹

20جمع بندی
  با توّجه به ارزشيابی انجام شده، برداشت نهايی خود را از نوشتة دوستانتان، در چند 

سطر بنويسيد.
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

.  .....................................................................
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* برداشت خود را از َمَثل»کوهبهکوه،نميرسد؛آدمبهآدمميرسد«، در يک بند 
بنويسيد.

َمثَلنویسی
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؟!1 ل�ت عالم اس�ت ور�ش    اس�ت   �که رد �خ ن    �چه �ش ارخ ا�ی ؟!�ب م اس�ت
ا و �چه ما�ت و�ه و �چه ع�خ

ن �چه �خ ارخ ا�ی �ب

ن �ی م رخ �خ 
ک

� ؟!  اس�ت �یم  ع�خ �خ  �ی
�خ رس�ت �چه  ن  ا�ی ارخ  اس�ت�ب م 

اع�خ ع��ش  ا  �ت اس�ته  �خ صور،   ِ
�خ
�خ �خ ی  �ب

ا�ب �ت �خ اآ  ، ��ب  م�خ ارخ  د  �خ
می �ک طلوع  ا  و�ی

اس�ت�گ عالم  ا�ت  ّ ردخ مامی  �ت رد  و�ب  کا�ش

�یس�ت
�خ د  ع�ی �ب ا،  �ی د�خ ام�ت  �ی

�ت م�ش  وا�خ �خ  �
گ

اس�ت� محّ�م  ام�ش  �خ �که  عام   ِ �خ �ی
�خ رس�ت ن  ا�ی  

�یس�ت5
�خ مالل  ای  �ب �که  د�ـ  �تُ ارگاه  �ب م اس�ترد 

وی �خ
ا�خ � رخ ان ، همه �ب دس�ی س�های �ت

د �خ �خ می �ک و�هـ 
�خ ان  دم�ی اآ  � �ب َمَل�ک  و  ّن  اس�ت�بِ دم  اآ اوالِد   ِ

��خ اسش ای  ع�خ ا  و�ی
�گ

ن �ی
رـ�تَ م�ش ور 

�خ ن،  �ی م رخ و  سمان  اآ د  �ی ورسش �خ

ن �ی حس دـا،  �خ ر�ول  ار  �خ
�ک �وردٔه  �چ

 محتشمکاشانی

رستخیزعظیم
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کـارگـاهدرسپژوهــی

1 برای هر واژه، يک مترادف و سه هم خانواده بنويسيد.

همخانوادهمترادفواژه

عظيم

محّرم

اشرف

2   همان طور كه مي دانيد برخی از واژه های عربی به دو صورت مفرد و جمع وارد زبان 
فارسی شده اند؛ گاهی مفرد اين واژه ها را با »ها/ ان« جمع می بندند و گاهی نيز بدون 

نشانه، يعنی صورت مكّسر، به كار می برند؛ مانند: »مدارس؟ مدرسه ها«.
3 شاعر، چه چيز را »رستخیزعام« مي داند؟ چرا؟

4   به اعتقاد شما چگونه می توان پيام های ارزشمند واقعه كربال را پاس داشت؟
5  به نظر شما، شاعر با آوردن واژة »  باز« در ابتداي سه مصراع، بر چه مفهومي تأكيد دارد؟

. ...............................................................................................................  6
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َمَثِل قرآن، َمَثِل آب است روان؛ در آب، حياِت تن ها بود و در قرآن 
حيات دل ها بود. آب را صفت، طهارت است؛ چون تن به نجاست 
بيااليد، به آب پاک گردد، و قرآن را صفت، طهارت است، چون تن به 

گناه و َزلّت بيااليد، به قرآن پاک گردد.
دنيا  به  چند  دوست!  اي 
رغبت كني و با خلق در راه 
رو  كني؟  تجارت  او  طلب 
اگر  و  كن  خود  كار  درمان 
معاملت مي كني، با حق كن، 
كه تا خلق، سود خود نبيند، 

با تو معاملت نكند!  

تفسیرسورۀیوسف)ع(،

احمدبنمحّمدبنزیدطوسی

حیاتبخِشدلها گنــجحکمــت
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نوشتههایگزارشگونه

» گزارش« يكي از قالب های پركاربرد نوشتن است كه رخدادهاي واقعي را بر بنياد حواس 
ظاهر، بيان مي كند.  هر يک از ما ممكن است به نوشتن گزارش يا گزارش گونه نوشتن نياز 
داشته  باشيم. معموالً زمانی گزارش می نويسيم كه بخواهيم رويدادی را كوتاه و گويا، معّرفي 

كنيم. يک گزارش خوب بايد زمان، مكان و برخي جزئيات را به درستي بازگو كند.
يكی از روش هاي مناسب برای تهية گزارش، بهره گيری از پرسش است. هنگام نوشتن 
گزارش، ابتدا دربارة موضوع مورد نظر، پرسش های متنّوعی طرح می كنيم؛ يعني از خود 
مي پرسيم اين گزارش به چه پرسش هايي مي خواهد پاسخ بدهد و سپس به طبقه بندي و 
چينش پرسش ها می پردازيم. نكتة مهم اين است كه چون فضاي گزارش گونه نويسي عمدتاً 
 با نوشته های محسوس و عيني، شكل مي گيرد، نوع پرسش ها و پاسخ ها نيز بايد عيني باشد.

مثاًل  اگر موضوع گزارش» بازديد از دبيرستان« باشد، بدين سان، عمل می كنيم:

 مرحلۀاول:طرحپرسشهایگوناگونعینی

  نام دبيرستان چيست ؟
  در كجای شهر )محله، خيابان، كوچه و...( قرار دارد؟

  زمان ساخت اين بنا كی بوده است؟
  تعداد دانش آموزان آن چند نفر است؟
  چه رشته های تحصيلی در آن هست؟

  رابطة بين دانش آموزان و دبيران چگونه است؟
  حياط مدرسه، چقدر وسعت دارد؟

  وضعيت كتابخانه چگونه است؟
   چه مطالب يا طرح هايی روی ديوارهای ساختمان مدرسه به چشم می خورد؟

53  دانش  آموختگان موّفق و مشهور اين دبيرستان چه كسانی هستند؟



  دفتر مدير، چگونه است؟
  ساختمان مدرسه، چند طبقه است؟

  مدير و ناظم های دبيرستان، چه كسانی هستند؟
  دبيران دبيرستان، چند نفرند؟

  ساختمان، چه نمايی دارد؟
  وضعيت كالس ها، چگونه است؟ 

  رابطة بين مدير و دبيران، چگونه است؟
  ويژگی های برجستة دبيرستان نسبت به دبيرستان های ديگر، كدام اند؟

  دبيرستان چه رتبه های علمی، ورزشی و فرهنگی كسب كرده است؟ 
   سالن ورودی ساختمان، چگونه است؟

  بر ديوارهای سالن، چه مطالبی ديده می شود؟
  معماری بنای ساختمان، چگونه است؟

  ساختمان، چند كالس دارد؟

مرحلۀدوم:گزینشوسازماندهیپرسشها

در گزارش  نويسي، توّجه به ترتيب بيان رخدادها بسيار اهّميت دارد. معموالً ابتدا دربارة نام، 
عنوان، مكان و زمان گزارش، اطالعاتي داده مي شود. سپس ديده ها و شنيده ها بيان مي شود. 

هنگام نوشتن گزارش، نخست چهارچوب شكل مي گيرد و سپس جزئيات نوشته مي شود. 
مثاًل شخصي كه از يک دبيرستان بازديد كرده، از همان لحظه اي كه جلوی دبيرستان 
قرار گرفته است، گزارش را آغاز مي كند و خواننده را با خود همراه مي سازد؛ گويي)نويسنده 
و خواننده( با هم وارد حياط مدرسه مي شوند و به ترتيب چيزهايي را مي بينند و مي شنوند. 

پرسش ها را نيز با همين فرايند، سازماندهي مي كنيم. اكنون به چينش و سازماندهي 
پرسش ها توّجه كنيد.

  مكان گزارش كجاست؟
  گزارش مربوط به چه زمانی است؟

  نام دبيرستان چيست؟
54  در كجای شهر) محله، خيابان، كوچه و …( قرار دارد؟



  زمان ساخت اين بنا، كی بوده است؟
  معماری بنای ساختمان، چگونه است؟

  ساختمان، چه نمايی دارد؟
  ساختمان مدرسه، چند طبقه است؟

  چه مطالب يا طرح هايی روی ديوارهای ساختمان مدرسه به چشم می خورد؟
  سالن ورودی ساختمان، چگونه است؟

  بر ديوارهای سالن، چه مطالبی ديده می شود؟
  دفتر مدير، چگونه است؟

  ساختمان، چند كالس دارد؟
  وضعيت كالس ها، چگونه است؟ 
  وضعيت كتابخانه، چگونه است؟

  دانش آموختگان موّفق و مشهور اين دبيرستان، چه كسانی هستند؟
پاسخ به اين پرسش ها، ما را به نوشته اي مانند متن زير مي رساند. اگر به ترتيب مطالب 
توّجه كنيد، ديده ها يا مشهودات گزارش نويس با روش پلّكاني يكي يكي در كنار هم چيده 
شده اند و در اين مسير، خوانندگان به گونه اي با وي همراه مي شوند كه مي توانند تصوير 

روشني از موضوع مورد نظر در ذهن ايجاد كنند. 
اگرچه فضاي عمومي گزارش نويسي، عيني است؛ امكان دارد نويسنده در برخي از زمينه ها، 
وارد فضاي ذهن خود بشود و از ذهنيات و برداشت هاي خود نيز مطالبي به آن بيفزايد؛ البّته 

بهتر است در اين گونه نوشته ها از اين كار) آوردن برداشت هاي ذهني(، پرهيز كنيم.  

  گزارش بازديد از دبيرستان 
زمان: روز چهارشنبه، فصل پاييز، سال…

مکان: شهر قم
به مدرسه كه مي رسم جلوي ورودي اش مي ايستم و به تابلوی آن نگاه می كنم؛ دبيرستان 
 حكيم نظامي ) امام صادق »عليه الّسالم« كنوني(. داخل مي روم، هنوز قدمي برنداشته ام
 كه ناگهان باد شديدي مي وزد؛ شاخة درختان كنار مي روند تا عظمت بنا ديده شود . 

 معماري اين بنا كاماًل ايراني و متناسب با شرايط آب و هوايي قم است. طوري
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كه تابستان ها اين ساختمان بسيار خنک و زمستان ها گرم و مطبوع است. سقف بنا 
گهواره اي شكل است.

از  پنجره هاي آن  و  دارد. جنس در ها  نمايي آجري  و  ساختمان، دو طبقه است 
 چوب  هاي روسي است. ديوارها آراسته به شعرهاي نظامي  است كه كاشي هاي الجوردي
 بر آن حاشيه زده اند. قدم زنان مي روم و خطوط روي كاشي ها را مي خوانم؛ به آيه اي 
از قرآن مجيد )بقره، 2۶۹( برمي خورم »يؤتِي   َمن يَشآُء َو َمن يُؤَت   َفَقد 

اوتَِي َخيراً َكثيراً «. 
به خود كه مي آيم، مي بينم بنا را دور زده ام. آنجا به قرينه بودن ساختمان پي مي برم، 
به درون سرسرا برمي گردم، در اين سرسرا، اشعاري از رشيد ياسمي با خطي نستعليق 
بر كتيبه هاي گچي به چشم مي خورد كه به مناسبت پايان ساخت بنا سروده شده است. 

مصرع آخر اين شعر در واقع تاريخ پايان ساخت بناست؛ يعني سال ۱۳۱5 . 
اتاق بزرگي روبه روي سرسرا ديده مي شود كه امروز اتاق معاونان است. كنار سرسرا 
در سمت چپ، راهرويي است كه كالس ها در آن قرار دارد. اتاق اّول 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 يک در به سرسرا باز مي شود.
  كنار اتاق مدير،  كالس هاي دانش آموزان قرار دارد كه درها و پنجره هاي بلند و صاف
  آن را  مزيّن كرده است. كالس دو در دارد: يكي از آنها به سوي راهرو و ديگري به طرف ايوان
 باز مي شود. چشم انداز راهرو از طريق پنجره هاي چوبي به طرف باغ گشوده شده و در
سمت ايوان به سوي زمين چمني باز مي شود كه تيم فوتبال مدرسه در آن تمرين مي كنند. 
در انتهاي راهرو راه پله اي وجود دارد كه به طبقة باال منتهي مي شود. اين مسير امروز 
مسدود است و به جاي آن دانش آموزان از طريق راه پله كنار سرسرا به طبقة ديگر مي روند. 
طبقة باال عيناً مثل طبقة پايين ساخته شده است، فقط با اين تفاوت كه به جاي اتاق 

معاونان در آن كتابخانه قرار دارد.
اينجا  كتاب هاي  از  بسياري  قديمي اند.  و كتاب ها  است  تاريک  كتابخانه   مخزن 
اّما ارزش تاريخي دارند. اين جمله را   سال هاست كه ديگر تجديد چاپ نمي شوند؛ 
مي شنوم: »هر كتابي كه به فكرتان برسد، اينجا پيدا مي كنيد. در قديم اينجا جزو كتابخانه هاي 
معروف و معدود شهر بوده است، اينجا همچنين داراي آرشيو روزنامه هم مي باشد«.  56



به طور پراكنده آنها را نگاه مي كنم، روزنامة اطالعات در سال ۱۳۱٤، روزنامه استوار در 
 سال ۱۳۱۷، روزنامة كيهان ۱۳2۳، روزنامة جمهوري اسالمي ۱۳۶5. مجموعة كاملي
 از كتاب هاي درسي دهة ۱2۹0 تا ۱۳۹0 هم به چشم مي خورد. يكي از كتاب ها را 
برمي دارم، ديوان پروين اعتصامي است كه آن را با خط خود به اين مدرسه اهدا كرده است.
 به ياد چند روز پيش مي افتم كه پاي صحبت هاي يكي از دانش آموزان قديمي
 اين مدرسه )در سال هاي ۱۳۳۳ـ  ۱۳2۷(نشسته بودم. او مي گفت: »  اين مدرسه اگرچه
دليل به  بعدها  اما  شد؛  مشهور  مجلل  مدرسه اي  عنوان  به  خود  ساخت  زمان   در 

 داشتن دانش آموزان و دبيران سر آمد، مشهور باقي ماند«.
اكثر اين دانش آموزان و دبيران با سمت استادي دانشگاه بازنشسته شده اند و هر كدام 
صاحب ده ها تأليف اند. انسان های بزرگي چون؛ استاد دكتر سادات ناصري، دكتر محّمد 
امين رياحي،  دكتر بهشتي، دكتر مفتح، دكتر ابوالفضل و مظاهر مصّفا، دكتر علي اشرف 
صادقي، دكتر اميرحسين يزدگردي و ... از دانش آموختگان و دبيران اين مدرسه هستند.
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۱  يكی از موضوع های زير را انتخاب كنيد و با بهره گيری از شيوة طرح پرسش، گزارشی 
بنويسيد.

  بازديد از يک مكان تاريخی
  كتابخانة مدرسه يا شهر

  اردوی دانش آموزی
  سفر خانوادگی

  فعاليت های يک روز تعطيل
  مهمانی فاميلی

مرحلۀاّول:پرسشهایعینی
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گزارش:
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2  به پرسش ها و گزارش مكتوب دوستانتان با دّقت گوش دهيد؛ سپس آن را بر پاية 
سنجه های زير، ارزشيابی كنيد. 

شمارکسنجههایارزیابیردیف
گزارشعملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

۱
طرح  ريزي گزارش با بهره گيري از 

پرسش های عيني
۳

۳سازماندهي پرسش ها از كل به جزء2

2مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها ۳
2رعايت انسجام در نوشته٤
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني5

۶
استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 

۳متن

2شيوة خواندن۷
۳رعايت امال و نكات نگارشي8

20جمع بندی
  با توّجه به ارزشيابی باال، برداشت نهايی خود را از نوشتة دوستانتان، در چند سطر 

بنويسيد:
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

.  ....................................................................
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* برداشت خود را از َمَثل»  بارکجبهمنزلنمیرسد«، در يک بند بنويسيد.

َمَثلنویسی
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دریادالن

غروبروزبیستمبهمن1364حاشیۀاروندرود
غروب نزديک می شود و تو گويی تقدير تاريخِی زمين از حاشية اروندرود جاری 
می گردد و مگر به راستی جز اين است؟ تاريخ، َمشّيِت باری تعالی است كه از طريق 
انسان ها به انجام می رسد و تاريخ فردای كرة زمين به وسيلة اين جوانان تحّقق 
می يابد؛ همين بّچه هايی كه اكنون در حاشية اروندرود ِگرد آمده اند و با اشتياق 

منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.
ميان  در  نجات،  جليقه های  و  پتو  و  كوله  پشتی  با  مسلّح،  و  آماده  بّچه ها، 
نخلستان های حاشية اروندرود، آخرين ساعات روز را به سوی پايان خوِش انتظار 
طی می كنند. بعضی ها وضو می گيرند و بعضی ديگر پيشانی بندهايی را كه رويشان 
نوشته اند »زائران كربال« بر پيشانی می بندند. بعضی ديگر از بّچه ها گوشة خلوتی 
يافته اند و گذشتة خويش را با وسواس يک قاضی می كاوند و سراپای زندگی خويش 
را محاسبه می كنند و وصيت نامه می نويسند: »حقّ اهلل را خدا می بخشد اّما وای از 

حقّ الّناس ... « و تو به ناگاه دلت می لرزد: آيا وصيت نامه ات را تنظيم كرده ای؟
از يک طرف، بّچه های مهندسِی جهاد، آخرين كارهای مانده را راست و ريس 
می كنند و از طرف ديگر سّكان دارها قايق هايشان را می شويند و با دّقتی عجيب 
همه چيز را وارسی می كنند ... راستی تو طرز استفاده از ماسک را بلدی؟ وسايل 
سنگين راه سازی را باِر شناورها كرده اند تا به محض شكستن خطوط مقّدم دشمن، 
آنها را به آن سوی رودخانة اروند حمل كنند و بّچه ها نيز همان بّچه های صميمی 
و بی  تكلّف و متواضع و ساده ای هستند كه هميشه در مسجد    و نماز جمعه و 
محّل كارت و   اينجا و آنجا می بينی ... اّما در اينجا و در اين ساعات، همة چيزهای 
معمولی حقيقتی ديگر می يابند. تو گويی اشيا گنجينه هايی از رازهای شگفت 

خلقت هستند، اّما تو تا به حال در نمی يافته ای. 62



در اينجا و در اين لحظات، دل ها آن چنان صفايی می يابند كه وصف آن 
ممكن نيست. آن روستايِی جوانی كه گندم و برنج و خربزه می كاشته است، 
امشب سربازی است در خدمت ولِیّ امر. به راستی آيا می خواهی سربازان 
رسول اهلل )ص( را بشناسی؟ بيا و ببين آن رزمنده، كشاورز است و اين 
يک طلبه است و آن ديگری در يک مغازة گمنام، در يكی از خيابان های 
دورافتادة مشهد، لبنيات فروشی دارد و به راستی آن چيست كه همة ما را 

در اينجا، در اين نخلستان ها گردآورده است؟ 
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تو خود جواب را می دانی: عشق.
اينجا سوله ای است كه ُگردان عبداهلل آخرين لحظاِت قبل از شروع عمليات را در آن 
می گذرانند. اينها كه يكديگر را در آغوش گرفته اند و اشک می ريزند، دريادالن صف  شكنی 
هستند كه دل شيطان را از ُرعب و وحشت می لرزانند و در برابر قّوة الهِی آنان هيچ قدرتی 

يارای ايستايی ندارد.
ساعتی بيش به شروع حمله نمانده است و اينجا آيينة تجلّی همة تاريخ است. چه می جويی؟ 
عشق؟ همين  جاست. چه می جويی؟ انسان؟ اينجاست. همة تاريخ اينجا حاضر است؛ بدر و 

ُحنين و عاشورا اينجاست.
صبحروزبیستویکمبهمنماهکنارۀاروند

هنوز فضا از نم باران آكنده است، اّما آفتاِب فتح در آسماِن سينة مؤمنين درخششی 
عجيب دارد. ديشب در همان ساعات اّولية عمليات، خطوط دفاعی دشمن يكسره فروريخت. 
پيش از همه غّواص ها در سكوت شب، بعد از خواندن دعای َفَرج و توّسل به حضرت زهرای 
مرضيه  )س(، به آب زدند و خط را گشودند و آنگاه خيل قايق ها و شناورها به آن سوی اروند 
روان شدند. صف طويل رزمندگان تازه نفس، با آرامش و اطمينانی كه حاصل ايمان است، 
وسعت جبهة فتح را به سوی فتوحات آينده طی می كنند و خود را به خّط مقّدم می رسانند. گاه 
به گاه گروهی از خط شكن ها را می بينی كه فاتحانه، اّما با همان تواضع و سادگِی هميشگی، 
بی غرور، بعد از شبی پرحادثه باز می گردند، و به راستی چقدر شگفت آور است كه انسان در 
متن عظيم ترين تحّوالت تاريخ جهان و در ميان سرَدمداران اين تحّول زندگی كند و از نسيان 

و غفلت، هرگز در نيابد كه در كجا و در چه زمانی زيست می كند.
آنها با  اشتياق از بين ِگل و اليی كه حاصل جزر و َمّد آب »خور« است، خود را به قايق ها 
می رسانند و ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک می كنند. طلبة جوانی با يک بلندگوی 
دستی، همچون وجدان جمع، فضای نفوس را با ياد خدا معطّر می كند و دائم از بّچه ها صلوات 
می گيرد. دشمن در برابر ايماِن جنود خدا مّتكی به ماشين پيچيدة جنگ است. از  همان 
نخستين ساعات فتح، هواپيماهای دشمن در پی تالفی شكست بر می آيند؛ حال آنكه در 
معركة قلوب مجاهدان خدا، آرامشی كه حاصل ايمان است، حكومت دارد. دشمن حيرت زده 
است كه چگونه ممكن است كسی از مرگ نهراسد؟! كجا از مرگ می هراسد آن كس كه به 
جاودانگی روح خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟ و اين چنين اگر يک دست تو نيز هدية  64



راه خدا شود، باز هم با آن دست ديگری كه باقی است، به جبهه ها می شتابی. وقتی »اسوة« 
تو آن »تمثيل  وفاداری«، عّباس بن علی )ع( باشد، چه باک اگر هر دو دست تو نيز هدية راه 
خدا شود؟ اينها كه نوشته ام، وصف حال رزمنده ای است كه با يک دست و يک آستين خالی، 
در كنار »خور« ايستاده است. تفنگ دوربين دارش نشان می دهد كه تک تيرانداز است و آن 
آستين خالی اش، كه با باد اين سوی و آن سوی می شود، نشانة مردانگی است و اينكه او به 

عهدی كه با ابوالفضل )ع( بسته، وفادار است. چيست آن عهد؟
»مبادا امام را تنها بگذاری«.

در خط، درگيری با دشمن ادامه دارد. دشمن، بردة ماشين است و تو ماشين را در خدمت 
ايمان كشيده ای.

در زير آن آتش شديد، بولدوزرچِی جهاد خاكريز می زند. بر كوهی از آتش نشسته  است و 
كوهی از خاک را جا به جا می كند و معنای خاكريز هم آنگاه تفهيم می شود كه در ميان يک 
دشِت باز گرفتار آتش دشمن باشی. يک رزمندة روستايی فريمانی در ميان خاک نشسته است 
و با يک بيل دستی برای خود سنگری می سازد. آنها چه اُنسی با خاک گرفته اند و خاک، مظهر 
فقِر مخلوق در برابر َغناِی خالق است. معنای آنكه در نماز پيشانی بر خاک می گذاری، همين 
است و تا با خاک اُنس نگيری، راهی به مراتِب ُقرب نداری. برو به آنها سالم كن؛ دستشان 
را بفشار و بر شانة پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا و َعلَم داران آن تحّول عظيمی 
هستند كه انساِن امروز را از بنيان تغيير می دهد. آنها تاريِخ آيندة بشريت را می سازند و آيندة 

بشريت، آيندة الهی است.

مرتضیآوینی/بهنقلازمجّلۀادبیاتداستانی،شمارۀ12ـمهر1372

***
كآرام درون دشت شب خفته استحسرت نبرم به خواب آن مرداب
دريا همه عمر خوابش آشفته استدريايم و نيست باكم از طوفان

  محّمدرضاشفیعیکدکنی
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کـارگـاهدرسپژوهــی

1 پنج گروه كلمة مهّم اماليي از متن درس بيابيد و بنويسيد.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2  از متن درس، چهار جمع مكّسر بيابيد و مفرد هر يک را بنويسيد.
............................................................................................................................................................

3  يكی از راه های ساخت كلمه »مشتق«، بدين شكل است: »  اسم  +  چی= اسم«؛ مانند   
»شكارچی«.

در اين كلمه، پسوند »چی« در معنای »پيشه و حرفه« كاربرد دارد؛ نمونه ای از اين پسوند 
را در متن درس بيابيد.

............................................................................................................................................................ 
4 در عبارت زير، كنايه را مشّخص كنيد و مفهوم آن را بنويسيد.

       »تا با خاک انس نگيری، راهی به مراتِب ُقرب نداری«.
5 نويسنده در كدام جمله، از مفهوم آية »  اال بذكراهلل تطمئّن القلوب« بهره گرفته است؟
.............................................................................................................................................................. 

.  ............................................................................
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سخن، ميان دو دشمن، چنان گوی كه گر دوست گردند، شرم زده نشوی.

�ش اس�ت
�ت ون اآ �گ �چ �خ � ، �ب

ان دو �ک �ش اس�تم�ی
م �ک رـخ ـ ـ ، ه�ی �ت �خ د �ب ِن  �ب �ی ن �چ س�خ

ن �ت
�و�خ ا�خ ـ�ش 

ت
� اآ ن   ،  �ت دو  ان  نم�ی �ت

ان �و�خ ود رد م�ی ل اس�ت و، �خ
�خه ع�ت

دار هوـ�ش   ، ی  و�ی
�گ �چـهـ 

�خ اآ وار  ـد�ی �یــ�ش  و�ش�چ
�گ وار،  د�ی �چِ�  رد  دـ  ا�ش �ب �خ ا  �ت

آنچهگویی،هوشدار گنــجحکمــت

گلستان،بابهشتم، سعدي
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پيش از اين گفتيم كه نوشته ها را مي توان به دو دستة عيني و ذهني تقسيم 
كرد. آموختيم كه براي نوشتن متن هاي عيني، پديده ها را مي بينيم؛ صداها را 
مي شنويم؛ بوها را با حس بويايي درک و اشيا را لمس مي كنيم و مزة خوراكي ها را 
مي چشيم؛ يعني به كمک حواس خود به شناخت مي رسيم و بازنمود درک خود 

از پديده ها را به نگارش درمي آوريم. 
اكنون به نوشته هاي ذهني مي پردازيم.

در نوشته هاي ذهني از محدودة عيني و حواس ظاهر فراتر می رويم و موضوع را 
به ياري ذهن و خيال، پرورش مي دهيم و مي نويسيم. در متن های ذهني، نويسنده 
آزادي عمل بسيار زيادي دارد و در واقع، قدرت توانايي ذهن نويسنده، مسير نوشته 

را شكل مي دهد.
در درس اّول، براي پرورش موضوع در ذهن، سه شگرِد بارش فكري، اگرنويسي 
و ُگزين گفته ها معّرفي شد. اين شگرد ها كمک مي كند، موضوع در ذهن ما رشد 

و پرورش يابد. 
يكي از روش هايي كه موجب پرورش موضوع در ذهن مي شود و در خلق 

نوشته هاي ذهني مؤثّر است، روش جانشینسازي است. 
در اين روش، خود را جاي موضوع يا پديده اي ديگر مي نشانيم و از نگاه آن به بيرون 
 مي نگريم. با تغيير جايگاه و نوع نگاه، ظرفيت و قابليت موضوع را افزايش می دهيم و
جنبه های ناديده و ناشكفتة آن را به نمايش می گذاريم. مثاًل اگر بخواهيم دربارة 
»سيم خاردار« بنويسيم، شايد سخن فراواني برای نوشتن نداشته باشيم؛ اگر خود 
را به جای سيم خاردار بنشانيم كه در ميدان نبرد ،سربازی را به دام انداخته است، 
افق جديدی پيش روی ما گشوده می شود و مفاهيم و مطالب زيادی به ذهن ما 

هجوم مي آورد؛ شايد خود سيم خاردار هم با ما همراه و هم سخن شود!

نوشتۀذهنی)1(:جانشینسازی

68



نكته ای كه در به كارگيری اين روش، اهّميت دارد، اين است كه وقتی خود را به جای چيزی 
يا كسی می نشانيم، بايد عواطف، حّس و حال، نوِع نگرش، لحن كالم و شيوة بيان، متناسب 

با آن موضوع باشد و از زاوية آن نگاه روايت شود. 
براي آنكه بتوانيم عواطف، احساسات، نوع نگرش و حال و هواي يک پديده، شخص يا 
 موضوعي را به خوبي منتقل كنيم، بايد پيش از نگارش، اطالعات و شناخت كافی دربارة
چيستي، ويژگي ها، وضع ظاهري و كاركرد موضوع نوشته، به دست آوريم. مثاًل اگر موضوع 

نگارش»سنگ« باشد، مي توان اين گونه نوشت: 
»من، تّكه اي يا فرزندي كوچک از كوه هستم. ميليون ها سال است كه در اثر 
لرزش و تن تكاني زمين از مادر خود)كوه( جدا افتاده ام. آرزو دارم دوباره به آن دامان 
گرم برگردم. هر روز در دلم با كوه سخن مي گويم. رنگ من و او، زير پرتو خورشيد، 
سوخته است؛ اّما دلمان هنوز هم، به گرمي آفتاب مي تپد. نمي دانم او از آن باال، چه 

حالي نسبت به من دارد!«
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در نوشتة زير نويسنده، آفتاب را نه از نگاِه خود، بلكه از دريچة چشم»يخ« ديده و توصيف 
كرده است:

وقتی از پشت كوه بيرون آمدی، زيبا بودی. صورت سرخ و تپلی ات توی دلم 
نشست. نگاهت كردم. نگاهم كردی. برق چشمانت مرا گرفت و هزار هزار آيينه 

درست شد.
مهربانی ات گرمای خاّصی داشت. قلب بلورينم را روشن تر كردی. تازه داشتم جان 
می گرفتم كه نگاهت را دزديدی و پشت يک ابر قايم شدی. صدايت كردم، نشنيدی. 

آيينه شدم، نديدی. از دوری ات يخ زدم، نتابيدی. 
كالغ ها را دنبالت فرستادم. آسمان، پُر از قار قار كالغ شد تا عشق مرا خبر دهند؛ 

اّما تو از پردة ابر، بيرون نيامدی. تنها يک جواب فرستادی:
ـ نه، تو نبايد...!

 من  كور و كر بودم. نمی ديدم و نمی شنيدم. انگار در عالم، تنها يكی بود، تو.
ابرها را  واسطه كردم. واسطه ها التماس كردند. كنار رفتند و تو ظاهر شدی.   

دلم گرم شد. غّصه هايم آب شد. محو نگاهت شدم. پس از نيستی دوباره هست 
شدم و به شكل تو سر از خاک برداشتم و برای هميشه جاودانه شدم. باور نداری، 

چشم بچرخان و بنگر! جهان  سراسر» گل آفتاب گردان« است.

باالهامازداستان»یخیکهعاشقخورشیدشد«  
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کارگاِهنگارش

۱  موضوعی انتخاب كنيد و با به كارگيری روش جانشين سازی، يک متن ذهنی بنويسيد.  

موضوع:....................................................................................................................................
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2 به نوشتة دوستانتان، كه خوانده می شود، با دّقت گوش دهيد و آن را بر پاية سنجه های 
زير، ارزشيابی كنيد. 

شمارکسنجههایارزیابیردیف
گزارشعملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

۱
خلق نوشته با استفاده از روش 

۳جانشين سازي

2
انتقال دقيق حاالت و ويژگي هاي  

يا فردي كه  به جاي او سخن گفته 
شده است.

۳

2مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها ۳
2رعايت انسجام در نوشتة ذهني ٤
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني5

۶
استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 

۳متن

2شيوة خواندن۷
۳رعايت امال و نكات نگارشي8

20جمع بندی
  با توّجه به ارزشيابی باال، برداشت نهايی خود را از نوشتة دوستانتان، در چند سطر 

بنويسيد:
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

. ...............................................................
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* برداشت خود را از َمَثل»سحرخیزباشتاکامرواشوی«، در يک بند بنويسيد.

َمَثلنویسی
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سخن بر سِر پيكار ميان ايرانيان و تورانيان است. هنگامی كه كيخسرو در ايران بر تخت 
نشست، افراسياب در سرزمين توران بر تخت پادشاهی می نشيند. سپاه توران به كمک 
ايران می تازد. كيخسرو، رستم را به ياری می خواند.  از سرزمين های ديگر به  سردارانی 
اشكبوس، پهلوان سپاه توران، به ميدان می آيد و مبارز می جويد. يكی دو تن، از سپاه ايران 
پای به ميدان می نهند،  اّما سرانجام، رستم، پياده به ميدان می رود. نبرد رستم با اشكبوس 
يكی از عالی ترين صحنه های نبرد تن به تن است كه در آن طنزگويی و چاالكی و دالوری و 

زبان آوری با هم آميخته است.

�ت1 دسش رخ  ان  ـچ اس و  �واران  �و�ش  �ت�خ سش دخ ��گ وان  ، همی �ب �ی
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�خ  � �ی رخ  ـ ، رد 

ک
ا� ان دِل �خ �وسش �خ
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رستمواشکبوس
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ـک ا�ش ا  �ب ّهام  رُ �خ�ت  و�ی �اآ و��ب

�ک و  و�ت  �ب ــه،  ـچ س دو  ه�  رخ  مد  �اآ �ب

و� �ب
ـک ا�ش �د  �ب دس�ت  �ان   ، 

گ
� �رخ 

گ
� به  و�ـ� �خ �ب اآ س�چه�  دـ،  �ش ن  �ی

ه�خ اآ ن  �ی م رخ

�ان
گ

� �رخ 
گ

� ّهام  ،  رُ �ت  �خ ه�ی �اآ کار، دس�ت س�ان�ب �ی دـ رخ   �چ می �ش
�خ

وه س�ت ی 
خ
ا� �ش

ُ �ک ارخ  �ت 
سش

�گ ّهام  رُ و  وه�چ
�ک �وی  دـ  �ش و  روی  و  رخ د  �ی �چ �ی �چ �ب

طو� �ت 
�خ �ش اآ در  ا�خ اه  س�چ ل�بِ  �ت و�رخ  �ب

ـک ا�ش  �ِ �ب د  کا�ی  ، اس�چ  د  �خ �ب

�ت15
�خ لگ طو�ـ  ا  �ب و  �ت 

�خ �ش �اآ �ب ن  �ت هم �ت�ت �خ اده اس�ت �بُ اِم �ب ّهام را �ب �که رُ

دار  �ب ن  �ی �ی اآ به  � را  س�چه  ل�بِ  �ت و 
ار�ت کاررخ م 

�خ �ک اـده،  �چ�ی ون  ،  �خ ا�ک من 

د �خ
لگ �خ و  ارخ �ب به  � را  ه  رخ به  � د�کماِن  �خ �چ  � �ی �ت د  �خ �ب  ،� �ب م� 

�ک د  �خ �ب به  �

ماـی رخ اآ م  ررخ م�ِد  کاـی  د:  �ی �وسش اـی �خ �ب  ِ ارخ �ب و  م�ش مد،  اآ ورد�ت 
آ

هما

د  �بما�خ رـه  �ی
�خ و  د  د�ی �خ �خ �ب ی 

خ
ا� �ش

ُ د�ک وا�خ �خ �د و او را �ب
ک

�ان � ِ
گ

اـن را � ع�خ

؟20 س�ت �ی �چ و 
�ت ام  �خ �که  دان:  �خ �خ �ت 

�خ لگ دو  ؟�ب ��یس�ت
گ

واهد � ی س��ت ـرا �که �خ ٍن   �ب �ت

ام �خ �که  اســ�خ  �چ داد  ن  �ی
�خ �چ ن  �ت هم �ت

کام و 
�ت ی  �خ �ی �ب �خ �چ�  ن  �ی �خ

ک
� �سی  �چُ �چه 

�د 
ک

� و 
�ت  ِ

گ
م�� ام�  ،  �خ ماردم  �دم�ا 

ک
� و 

�ت  ِ
گ

��
�تَ �ک  �ت �چُ م�ا  ما�خه  رخ

ی
گ

ار� �ب ی  �ب  : �ت
�خ لگ دو  �ب ی 

خ
ا� �ش

ُ ی�ک
گ

ار� �ب
لک �ی به  � سرـ،  دهی  ن  �ت

سش
�ک به  �

دوـی:  �ب اس�خ  �چ داد  ن  �ی
�خ �چ ن  �ت هم �ت

وـی �ب
اسش ��خ �چ م�ِد  ُهدـه  �ی �ب ای  �که 

ورد25 اآ �گ  �خ �ب �که  دـی  د�ی �خ اده،  �ی ورد؟�چ اآ �گ  س�خ  � �ی رخ  ، ان  �ش
س��ک سِ� 

�گ ل�خ �چ و  �گ  ه�خ �خ و   � �ی
�ش و، 

�ت هِ� 
�ش به  ؟� �گ �خ �ب به  � سه  هرـ  د،  �خ �ی اآ در  ا�خ �وار 

�وار �ده  َ �ب
�خَ اـی  را،  و 

�ت ون  �خ ا�ک ارهم  کاررخ م�ت  امورخ �ی �ب اـده  �چ�ی
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طو� اد،  ـت �س �خ ان  رخ م�ا  اده  �ی و��چ �ب
ـک م ارخ ا�ش

ا�خ ا اس�چ �بس�ت �که �ت

من و  هم�چ ود،  �ش اـده  �چ�ی ی 
خ
ا� �ش

ُ من�ک �ب
�خ
ا د  و�خ �ش دـان  �خ

�خ روی  ،  دو  رخ 

�وار30 صدـ 
ا�خ �چ و 

�ت ون  �چ ارخ  بِه  � اـده،  ار�چ�ی کاررخ  
ش

�د�
گ

� ن  ا�ی و  رورخ  ن  د�ی �ب

� سل�ی و 
�ت ا  �ب  : �ت

�خ لگ دو  �ب ی 
خ
ا� �ش

ُ ��ک �ی م�خ و  �خ�و�ـ  �خ  همی     �ب م 
�خ �ی �ب �خ

�کمان  و   � �ی �ت �که  م 
رس�ت �ت 

�خ لگ دو  مان�ب ری رخ ون، سرـ اآ �خ ا هم ا�ک ن �ت �ی �ب �ب

د د�ی یه  ما� �ا�خ
گ

� اس�چ  به  � �ش  ارخ �خ و  د�چ ـی �ش در �ک ا�خ �د و 
ک

� ه  رخ به  � ماـن را 
�ک

اوی اس�چ   �ِ �ب  � �بَ د  رخ  � �ی �ت ی 
ک

� به روـی�ی اال � مد رخ �ب در اآ �که اس�چ ا�خ

�ت 35
�خ لگ وارخ  اآ به  � م، 

ـت رس د  د�ی �خ �خ �ت�ب �خ �بُ یه  ما� �ا�خ
گ

� �ش  �چ�ی به  � ن  �ی
سش �خ �ب �که 

ار �خ
�ک رد  سرـ�ش   ، داری  �ب  �

گ
� د  ارس�خ کاررخ ارخ  ی  �اـ�ی �اآ �ب ی 

خ
ما� رخ

و� �ب
ـک ا�ش ود  رخ �د 

ک
� ه  رخ به  � را  ماـن 

درو��ک ـخ �خ  ، س ان و، رُ ی ، ��رخ ��رخ �خ �ت

� �ی �ت د  ار�ی �ب �ب �گه  �خ اآ  ،� �ب م 
ـت رس به  �� �ی

�خ �ه  �ی
�خ  � �ب  : �ت

�خ لگ دو  �ب ن  �ت هم �ت

را و�ی�ش  �خ ن  �ت دارـی  �به 
راهمی ر�خ د�ی�ش  دا�خ �ب ان  �ب و   وـی  ارخ �ب دو 

�گ40 �خ �چ �د  �بُ م�، 
�ک دِـ  �ب�خ به  � ن  �ت هم �گ�ت د�خ �خ  � �ی �ت به  و� �چ �ک  �ی �د 

ک
� ن  �ی �خ

ُگ
�

�ب  اآ و  �چ  ، کان  �ی �چ ا�ما�   �ِ �ی �ت ی 
ک

� ا�ب�ی ع�ت  ِّ� �چ اـر  �چ او،   � �ب هاده  �خ

�گ �خ �چ به  �  ، م 
رس�ت دـ  �بمال�ی را  �گ�کمان  د�خ �خ  �ِ �ی �ت  ، ورده  اآ در  ا�خ س�ت 

�شَ به  �

و� �ب
لک اسش �خۀ ٔ  ـی س و   � �بَ  � �بَ د  �خ و��ب مان ،   دس�تِ او داد �ب ن رخ س�چه� اآ

داد44 �ب ان  �ب  ، مان  رخ در  ا�خ همـ   ، ی 
خ
ا� �ش

ُ اد�ک �خ �خ مارد  رخ  �تـی  �خ لگ �که    ، دـ  �ش ان  �خ �چ

شاهنامه،فردوسی
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کـارگـاهدرسپژوهــی

1 معنای هر واژه را بنويسيد. آنگاه با انتخاب كلماتي ديگر از متن درس، براي هر واژه، 
شبكة معنايي بسازيد.

گرز
  معنا:

 شبكة معنايی:

كيوان
  معنا:

 شبكة معنايی:

2 نوع و كاربرد »را« را درهر مورد، مشّخص نماييد.

 الف( مرا مادرم نام مرگ تو كرد.
 ب( تن بي سرت را كه خواهد گريست؟

 پ( كمان را به زه كرد و اندر كشيد.
3 در تاريخ زبان فارسي، گاه يک »متّمم« همراه با دو نشانة متّمم )حرف اضافه( به كار 

مي رفت؛ مثل:
بگير و به گيسوی او بر، بدوز                 به نيک اختر و فال گيتی فروز

در اين درس، نمونه اي نظير اين گونه كاربرد پيدا كنيد و متّمم و نشانه هاي آن را مشّخص 
نماييد.

4 گاه در زبان فارسي،مصّوت » ا « در برخي كلمات عربي، به مصّوت »ي« تبديل مي شود؛ 
نظير » اسالم: اسالمي« ؛ به اين شكل تغيير يافته، »ُممال« گفته مي شود.

چند كلمة ممال در متن درس بيابيد و بنويسيد.
5 در بيت زير، ويژگي يا صفتي به »شبنم« نسبت داده شده است كه محال يا بيش ازحّد 

معمول است. چنين اّدعايي منجر به پيدايش آراية »اغراق« مي شود؛مثال: 78



ز گرز تو خورشيد گريان شود            ز تيغ تو بهرام بريان شود                   فردوسي
از متن درس، دو نمونه از كاربرد »اغراق« را بيابيد و دليل خود را بنويسيد.

6  »حماسه«، 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 كاربرد ويژگي هاي حماسه، نمونه ابياتي در اين درس پيدا كنيد.
7  مفهوم هريک از عبارت هاي زير را بنويسيد.

 عنان را گران كردن:
 سر هم نبرد به گرد آوردن:
8 چرا رستم از رّهام برآشفت؟
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گنــجحکمــت

مردم آزاری را حكايت كنند كه 
سنگی بر سر صالحی زد. درويش 
را مجال انتقام نبود؛ سنگ را نگاه 
همی داشت تا زمانی كه َملک را بر 
آن لشكری خشم آمد و در چاه كرد.
در  و سنگ  آمد  اندر  درويش   

سرش كوفت. 
گفتا: تو كيستی و مرا اين سنگ 

چرا زدی؟
همان  اين  و  فالنم  من  گفت:   
بر  تاريخ  سنگ است كه در فالن 

سر من زدی. 
گفت: چندين روزگار كجا بودی؟

 گفت: از جاهت انديشه همی كردم؛ اكنون كه در چاهت ديدم، فرصت 
غنيمت دانستم.

تیز  دّرنده،  ناخن  نداری  با ددان آن بِه که کم گیری ستیزچون 
کرد پنجه  بازو،  پوالد  با  که  ساعد مسکین خود را رنجه کردهر 
روزگار ببندد،  دستش  تا  پس به کام دوستان، مغزش برآرباش 

گلستان،سعدی 

عاقبتمردمآزاری
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