
نوشتۀ ذهنی )2(: سنجش و مقایسه

روش  جانشين سازي را براي نوشتن متن هاي ذهني، در درس گذشته آموختيم 
و بدان شيوه نوشتيم. يكي ديگر از روش هايي كه در نگارش متن ذهني مفيد است، 

روش سنجش و مقايسه است. 
مقصود از سنجش و مقايسه، برقراري پيوند بين پديده ها و كشف روابط ميان آنها 
براي درك تفاوت ها و شباهت هاي آنهاست. راه ارتباطی موضوع ها با همديگر، از طريق 
رابطة معنايی آنها ايجاد مي شود. روابط معنايی موضوعات معموالً بر پاية » قياس«، 
شكل می گيرد. مقايسه كردن يك موضوع با موضوع ديگر، در حقيقت، نوعی پيوند 
زدن موضوعات است؛ موضوع هايي به ظاهر بی ربط؛ اّما در حقيقت مرتبط با هم. همين 
بی ربطی اّوليه و كشف روابط پس از درنگ و تأّمل است كه  فضای نوشته را ذهنی و 

جّذاب مي سازد.
در نوشته هاي عيني موضوع را با چيزي مقايسه مي كنند كه با هم در يك طبقه 
قرار مي گيرند، مثاًل دو كتاب، دو ماشين، دو پرنده يا دو خانه. آنچه در نوشتة عيني 
بيان مي شود، مبتني بر حواس است. به بيان ديگر، موضوع نوشتة عينی دربارة شكل 
ظاهري، رنگ، بو، صدا، مزه و زبري و نرمي پديده هاست؛ اما در نوشته هاي ذهني، 
وضع فرق مي كند. در نگارش ذهني از مرز حواس فراتر مي رويم و آزادانه در فضاي 
ذهن حركت مي كنيم. بنابراين مي توانيم دو چيز را كه به ظاهر هيچ سنخيتي با هم 

ندارند، با هم مقايسه كنيم. 
هنگامي كه مي خواهيم دربارة موضوعي با روش مقايسه، متن ذهني بنويسيم، 
 مي توانيم از پيوند زدن آن موضوع به موضوع هاي ديگر بهره ببريم. وقتی موضوعی
 را به موضوع ديگری پيوند می زنيم، در واقع فضای جديدی برای نوشتن ايجاد می كنيم.
  معموالً مي توان موضوع ها را به كمك رابطة ذهني به هم ربط داد؛ آنها را مقايسه كرد 

81و كار خلق و آفرينش را براي ذهن آسان نمود؛ مثل نمونه های صفحة بعد:



 مقايسة قلم با خون شهيد، با اسلحه، با درخت و... 
 مقايسةكتاب با انسان، با برگ درختان، با آسمان و ...

 مقايسة ميز  با  درخت، با برده، با ديكتاتور و ...
 مقايسة رفتگر با آفتاب، با آب و ...

 مقايسة ديوار با تنهايی، با قفس، با موش و ...
 مقايسة خواب با روزهای تعطيل، با شب امتحان و ...

 مقايسةكفش با  پا، با سنگ ريزه، با جاكفشی، با پای مصنوعی و ...
  مقايسةكتاب با دوست، با عالم بی عمل، با انسان، با دانای كل، با سرچشمة دانايی و ... 

 مقايسة آيينه با چهره، با غبار، با آدم دروغگو، با آدم خودشيفته و ...
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در نوشتة زير، نويسنده »كتاب« را با » انسان« پيوند می زند و آنها را با هم مقايسه می كند.

بعضي از كتاب ها مانند انسان ها هستند:
 بعضی از كتاب ها ساده می پوشند و بعضی لباس های عجيب و غريب و رنگارنگ دارند.
بعضی از كتاب ها برایِ  ما قّصه می گويند تا بخوابيم و بعضی قّصه می گويند تا بيدار 

شويم.
بعضی از كتاب ها شاگرد اول می شوند و جايزه می گيرند. بعضی از كتاب ها مردود 

می شوند و بعضی تجديد.
بعضی از كتاب ها به پدر و مادرِ  خود احترام می گذارند و بعضی حتی نامی هم از پدر 

و مادِر خود نمی برند.
بعضی از كتاب ها هرچه دارند، از ديگران گرفته اند. بعضی از كتاب ها هرچه دارند به 

ديگران می بخشند.
به  را  بعضی  و  شوند  معالجه  تا  برد  بيمارستان  به  بايد  را  كتاب ها  از   بعضی 

تيمارستان برد.
بعضی از كتاب ها دوقلو يا چندقلو هستند. بعضی از كتاب ها پيش از تولد می ميرند 

و بعضی تا ابد زنده هستند .
 بعضی از كتاب ها سياه پوست اند، بعضی سفيد پوست و بعضی زردپوست يا سرخ پوست.
 بعضی از كتاب ها به رنگ پوست و پوتين خود افتخار می كنند و رنگ ديگران 

را مسخره می كنند...
و بعضي از آدم ها مانند كتاب ها هستند:

بعضی جلِد سخت و ضخيم دارند و بعضی نازك. بعضی از آدم ها با كاغذ كاهی چاپ 
می شوند و بعضی با كاغذ خارجی.

بعضی از آدم ها تجديِد چاپ می شوند و بعضی از آدم ها فتوكپی يا رونوشت  آدم هاِی 
ديگرند.

بعضی از آدم ها با حروف سياه چاپ می شوند و بعضی از آدم ها صفحاِت رنگی دارند.
بعضی از آدم ها قيمِت روی ِ جلد دارند؛ بعضی از آدم ها با چند درصد تخفيف به 

فروش می رسند، و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند.
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بعضی از آدم ها جيبی هستند و  می شود آنها را تویِ جيب گذاشت، بعضی از آدم ها 
را می توان در كيف مدرسه گذاشت.

بعضی از آدم ها نمايشنامه اند و در چند پرده نوشته می شوند. بعضی از آدم ها فقط 
جدول و سرگرمی و معما دارند و بعضی از آدم ها فقط معلومات عمومی هستند!

بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند و بعضی از آدم ها غلِط چاپی دارند.
از روی بعضی از آدم ها بايد مشق نوشت و از روی بعضی آدم ها بايد جريمه نوشت 
و با بعضی از آدم ها هيچ وقت تكليف ما روشن نيست. بعضی از آدم ها را بايد چند 

بار بخوانيم تا معنیِ  آنها را بفهميم و بعضی از آدم ها را بايد نخوانده دور انداخت...
     بی بال پریدن
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           كارگاِه نگارش

1  موضوعي را انتخاب كنيد و  با استفاده از روش سنجش و مقايسه، نوشتة ذهني بنويسيد.   

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

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

1
 پيوند زدن يك موضوع با

3موضوع هاي ديگر

2
بهره گيری مناسب از روش سنجش 

3و مقايسه

2مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها 3
2رعايت انسجام در نوشتة ذهني4
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني5

6
استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 

3متن

2شيوة خواندن7
3رعايت 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»چاه كن همیشه ته چاه است«، در يك بند بنويسيد.

َمَثل نویسی
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خیر و شّر

دو رفيق بودند به نام »خير« و »شّر«. روزی آهنگ سفر كردند. هر يك توشة 
راه و َمشكی پر آب با خود برداشتند و رفتند تا به بيابانی رسيدند كه از گرما چون 
تنوری تافته بود و آهن در آن از تابش خورشيد نرم می شد. خير كه بی خبر از 
اين بيابان سوزان، آب های خود را تا قطرة آخر، آشاميده بود، تشنه ماند؛ اّما چون 
از بدذاتی رفيق خود خبر داشت، دم نمی زد، تا جايی كه از تشنگی بی تاب شد و 

ديده اش تار گشت.
سرانجام دو لعل گران بهايی را كه با خود داشت، در برابر جرعه ای آب به شّر 
واگذاشت. شّر به سبب ُخبث طينت آن را نپذيرفت و گفت: از تو فريب نخواهم 
باز  خورد. اكنون كه تشنه ای،   لعل می بخشی و چون به شهر رسيديم، آن را 

می ستانی. چيزی به من ببخش كه هرگز نتوانی آن را پس بگيری.
خير پرسيد: منظورت چيست؟

گفت: چشم هايت را به من بفروش.
خير گفت: از خدا شرم نداری كه چنين چيزی از من می خواهی؟ بيا و لعل ها را 

بستان و جرعه ای آب به من بده.

اد �ش
�گ دار  �ب

اآ لعلـ  ن  اآ هادحالی  �ن دار  �ب
اآ �گ  ر�ی ن  اآ �ی�ش  �پ

رد�یا�ب ی 
گ

� ـن �ش �ت رن  ُمردم  �ت 
�ن �بلگ اآ ی  �ت

َل�ن به   � �ش 
�ک �ب را  م 

�ش �ت اآ
و�ش

و �ن الِل  �پ ن  رن �ب  ارن اآ ی اآ �ت ر�ب �ش
ش

رو� �ب�ن ا  �ی �ش 
�ن �ب �ب هّم�ت  به  � ا  �ی

هر چه خير التماس كرد، سود نبخشيد و چون از تشنگی جانش به لب رسيد، 
تسليم گشت : 88



ار �ی ــه �ب ـن �ی�ن و د�ش ،    �ت ـن �ی
ر�ن �ت �ب �ن ارلگ �ی �ب ه  ـن ـ�ش

ت
� سوی  �ب  ،ـ  اآ ی  �ت ر�ب �ش

�ش
ر�ک �ب من  ن  �ی

�ش �ت اآ دٔه  د�ی
ش

و�
�نَ ی  �ب اآ به  � �ش 

ُ �ک �ب را  م 
�ش �ت واآ

اد �ش
�گ ارن �ب ــه  ـن د�ش د،  د�ی ن  اآ �که  ر  اد�ش و �ب �ت �پ

ه ر�ن ـن �ش
ت

� 
ک

ا� ن حن �ی�ش اآ �پ

�ی�ن �ت د  رن او  مـ  �پ�ش دو   ِ
را�ن �پ �نرد  رد �ی ـا�ن  ،  �پ ن  �ت

�ش
�ک امد �ش  �ن

اـه �ت�ب ود  �ب رده 
ک

� و  �پ ـه  ـن �ش
ت

� م 
راه�پ�ش هّم�تِ  رد 

ک
� اداده  �ن �ب  اآ

�ت ردا�ش وهر�ش �ب
�ت   و �گ امه و ر�ن �تحب ا�ش دن �گ �ب هـی 

�تُ را  ده  د�ی ی  �ب مرِد 

چوپان توانگری كه گوسفندان بسيار داشت، با خانوادة خود از بيابان ها می گذشت 
و هر جا آب و گياهی می ديد، دو هفته ای می ماند و پس از آن گلّه را برای چرا به جای 
ديگر می بُرد. از قضا آن روزها گذارش به آن 
بيابان افتاد. دختر چوپان به جست و جوی 
آب روان شد و به چشمه ای دور از راه 
برخورد. كوزه ای از آب پر كرد و همين 
كه خواست به خانه بازگردد، از دور 
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ناله ای شنيد. بر اثر ناله رفت. ناگهان جوانی را ديد نابينا كه بر خاك افتاده است و از 
درد و  تشنگی می نالد و خدا را می خواند. پيش رفت و از آن آب خنك چندان به او 
داد تا جان گرفت و چشم های َكندة او را كه هنوز گرم بود، بر جای خود گذاشت و آن 
را محكم بست. پس از آن جوان را با خود به خانه برد و غذا و جای مناسبی برايش 

آماده كرد.
شبانگاه كه چوپان به خانه باز آمد، جوانی مجروح و بی هوش را در بستر يافت و 
چون دانست كه ديدگانش از نابينايی بسته است، به دختر گفت: درخت كهنی در اين 
حوالی است كه دارای دو شاخة بلند است. برگ يكی از شاخه ها برای درماِن چشِم 
نابيناست و برگ شاخة ديگر موجِب شفای َصرعيان. دختر از پدر كمك خواست تا 
چشم جوان را درمان كند. پدر بی درنگ مشتی برگ به خانه آورد و به دختر سپرد. 
دختر آنها را كوبيد و فشرد و آبش را در چشم بيمار چكاند. جوان ساعتی از درد بی تاب 

شد و پس از آن به خواب رفت.
پنج روز چشم خير بسته ماند و او بی حركت در بستر آرميد. چون روز پنجم آن 

را گشودند:

�ت     رُد ��ت �ش
�ته، �گ م ارن دس�ت ر�ن

�ن��ت�پ�ش �ن ود  �ب �که  اـن  �ن �پ �نه  ِع�ی �بِ د  �ش
خير همين كه بينايی خود را باز يافت، به سجده افتاد و خدا را شكر گفت و از دختر 
و پدر مهربان او نيز سپاسگزاری كرد. اهل خانه هم شاد گشتند. پس از آن خير هر 
روز با چوپان به صحرا می رفت و در گلّه داری به او كمك می كرد و بر اثر خدمت و 

درستكاری هر روز نزد پدر و دختر عزيزتر می شد.
چون مّدتی گذشت، خير به دختر عالقه مند شد؛ زيرا كه وی جان خود را به دست 
او بازيافته بود و پيوسته نيز از لطف و محّبت او برخوردار می شد، اّما با خود می انديشيد 
كه اين چوپان توانگر با اين همه مال و منال هرگز دختر خود را به ُمفلِسی چون او 
نخواهد داد و چگونه می تواند، بی هيچ اندوخته و مال، دختری را بدين جمال و كمال 

به دست بياورد. سرانجام عزم سفر كرد تا بيش از اين دل به دختر نبندد.
شبانگاه قصد سفر را با چوپان در ميان گذاشت و گفت: نور چشمم از توست و دل و 
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جان بازيافتة تو. از خوان تو بسی خوردم و از غريب نوازی تو بسی آسودم. از من چنان 
كه بايد سپاسگزاری بر نمی آيد، مگر آنكه خدا حّق تو را   ادا كند. گرچه از دوری تو 
رنجور و غمگين خواهم شد؛   اّما ديرگاهی است كه از واليِت خويش دور افتاده ام؛ اجازه 
می خواهم كه فردا بامداد به سوی خانة خود عزيمت كنم. چوپان از اين خبر سخت 
اندوهگين شد و گفت: ای جوان، كجا می روی؟ می ترسم كه باز گرفتار رفيقی چون 

شّر بشوی؛ همين جا در ناز و نعمت بمان.

مرا  ، رن �ی ـن ع ر  �ت
د�ن �ی�کـی  رن  مرا�ب رن  �ی �پ هس�ت  ار  �بس�ی و  �ی��ت 

�ن

ما ـ  �ت
د�ن و  ما  به  � دل  هی 

�ن ر 
گ

ما� ِر  �ب ر  �ت رن �ی ـن ع ان  حب ارن  ی  هس�ت

ادی رن اآ به  � ـی  �ت
د�ن ن  �ی

�ن �پ ر  دامادی�ب به  � م 
�ن �ک ار�ت  �ی

�ت ا�ن

ر �ت
د و �ش �ن ـن و�

�گ �په دارم رن 
�ن اآ رو  �پ ردی 

َ گ
� یه  ما� رن  ا  �ت دهم�ت 

خير كه اين خبر را شنيد، شادمان شد و از سفر چشم پوشيد. فردای آن روز جشنی 
بر پا كردند و چوپان دختر خود را به خير داد. خير پس از رنج بسيار به خوشبختی و 

كاميابی رسيد.
پس از چندی چوپان با خانوادة خود از آن جايگاه كوچ كرد. خير پيش از حركت 
به  سوی درختی كه شفابخش چشم های او بود، رفت و دو انبان از برگ های آن ـ   يكی 
برای عالج َصرعيان و ديگری برای درمان نابينايانـ  پر كرد و با خود برداشت و همگی 

به راه افتادند.
خانوادة چوپان راه درازی را پيمود تا به شهر رسيد. از قضا دختر پادشاه آن شهر 
به بيماری َصرع مبتال بود و هيچ پزشكی از عهدة درمان او بر نمی آمد. پادشاه شرط 
كرده بود كه دختر خود را به آن كس بدهد كه دردش را عالج كند و سر آن كس را 
كه جمال دختر را ببيند و چارة دردش نكند، از تن جدا كند. هزاران كس از آشنا و 

بيگانه در آرزوی مقام و شوكت، سر خويش به باد دادند.
خير با شنيدن اين خبر كسی را نزد شاه فرستاد و گفت كه عالج دختر در دست 
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اوست و بی آنكه طمعی داشته باشد، برای رضای خدا در اين راه می كوشد. شاه با ميل 
پذيرفت و گفت: »عاقبت خير باد چون نامت!«. سپس او را با يكی از نزديكان به سرای 

دختر فرستاد.
خير، دختر را ديد كه بسيار آشفته و بی آرام است. نه شب خواب و نه روز آرام 
دارد. بی درنگ مقداری از آن برگ ها را كه همراه داشت، ساييد و با آن شربتی ساخت 
و به دختر خوراند؛   همين كه دختر آن شربت را خورد، از آشفتگی بيرون آمد و به 
خواب خوشی فرو رفت. پس از سه روز بيدار شد و غذا طلبيد. شاه كه اين مژده را 
شنيد،بی درنگ نزد دختر رفت و از ديدن او، كه آرامش يافته و با ميل غذا خورده بود، 

بسيار شاد شد. پس به دنبال خير فرستاد و به او خلعت و زر و گوهر فراوان بخشيد.
از قضا وزير شاه نيز دختری زيبا داشت كه بيماری آبله ديدگانش را تباه ساخته بود. 
از خير خواست كه چشم دخترش را درمان كند. خير با داروی شفابخش خود چشم 
آن دختر زيبا را بينا كرد. پس از آن خير از نزديكان شاه شد و هر روز بر جاهش افزوده 
می گشت تا آنكه پس از مرگ شاه بر تخت شاهی نشست. اتّفاقاً روزی با همراهان برای 
گردش به باغی می رفت. در راه شّر را ديد، او را شناخت و فرمان داد كه در حال فراغت 
او را به نزدش ببرند. چوپان كه از مالزمان او بود، شمشير به دست، شّر را نزد شاه برد. 

شاه نامش را پرسيد. گفت نامم »مبّشر« است.
شاه گفت: نام حقيقی خود را بگوی.

گفت: نام ديگری ندارم.
 شاه گفت: نامت شّر است. تو آن نيستی كه چشم آن تشنه را برای جرعه ای آب 
بيرون آوردی و گوهرش ربودی و آب نداده با جگر سوخته در بيابان تنهايش گذاردی؟ 

اكنون بدان كه:

رده �ب ــ  ه
�گُ �نٔۀ  سش �ت ن  اآ مـ 

مردهم�ن و 
�ت �ن�ت  �ب ده،  �ن رن من  �ت  �ن �ب

�ت �ش �ک �ن دـای  ی و �ن �ت
ُسش �ک مرا  و 

�ت�ت رد �پ�ش �ی
دـای �گ رن �ن

ک
ن � ل اآ �بِ

ُم�ت

داد اهی  �ن �پ دـا  �ن ون  �پ م 
داددو��ت اهی  �ش �ن�ت  �ت و  ا�ب  �ت م 

�ک �ن ا�ی
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شّر چون در او نگريست، وی را شناخت و خود را به زمين انداخت و:

ردم
ک

د � ر �په �ب
گ

هاـر ا�
�ن : »  رن �ت �ن ردم   «لگ

ک
� ود 

�نَ �که  ن  ـی �ب
�ن
من  د  �ب رد 

نام من شّر است و نام تو خير؛ پس من اگر مناسب نام خود بدی كرده ام، تو نيز 
مناسب نام خود نيكی كن. خير او را بخشيد و آزاد كرد، اّما چوپان كه داستان خبث 
طينت او را از دهان خير شنيده بود و می دانست كه وجود او پيوسته موجب رنج ديگران 

خواهد شد، با شمشير سرش را از تن جدا كرد.

د�ی�ش ر ا�ن �ی
ر اس�ت �ن �ی

ر �ن
گ

: »  ا� �ت �ن �ی�ش «لگ �پ د  ا�ی �ی �ن ر�ت  �ش رن  �ب ـی  ،  �ش و 
�ت

هر
�گ دو  ن  اآ �ت 

ا�ن �ی س�ت   و  �بُ �ش 
�ن �ت مررد 

�ک اـن  م�ی رد  رده 
ک

� �یــه  ع�ب
�ت

رارن �ن ـ  �ی
�ن �ی�ش  �پ ورد  اآ مد  ارناآ �ب مد  اآ وهر 

�گ به  � وهـ 
�گ �ت  �ن لگ

بازنویسی هفت پیکر نظامی

داستان های دل انگیز ادب فارسی، زهرا كیا )خانلری(
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كـارگـاه  درس پژوهــی

1 متضاّد واژه های زير را از متن درس بيابيد.
 پاكي)........................(       بدبخت )........................(          غني)........................( 

2 كلمة »گذاشتن« در معنای حقيقی »وضع كردن، قرار دادن و...« كاربرد دارد، اّما 
»گزاردن« به معنای »به جا آوردن، ادا كردن و...« است؛ جمله هاي زير را بر پاية  اين توضيح، 

اصالح نماييد.
 بنيان گزار مؤّسسه، اعضای شورای سياست گذاری را معّرفی كرد.

  دانش آموزان زحمات خدمتگذار مدرسه را ارج می نهند و از او سپاسگزاری می كنند.
    نامة امام علی )ع(، دربردارندة پيام های اصلی يك حكومت عادالنه  برای همة 

كارگذاران است.
3 با توجه به عبارت زير، به پرسش ها پاسخ دهيد.

»ناگهان جواني را ديد كه بر خاك افتاده است و از درد و تشنگي مي نالد و  خدا را مي خواند.«
 الف( نقش دستوري واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد.

 ب( زمان و نوع هر يك از فعل ها را بنويسيد.
4 ابيات درس، در چه قالبی سروده شده است؟ دليل خود را بنويسيد.

5 كدام قسمت درس، مصداق مناسبی برای مفهوم آية شريفة »تُِعزُّ َمن تَشاء و تُِذلُّ َمن 
تشاء« )سورة آل عمران،آية 26( است؟

6 هر يك از َمَثل های زير، با كدام بخش از متن درس مناسبت دارند؟
 از ماست كه بر ماست.

 از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
7 داستان خير و شّر را با ماجرای حضرت يوسف)ع( مقايسه نماييد و وجوه شباهت و 

تفاوت آنها را بنويسيد.
..............................................................................................................................................................

              .  .............................................................................
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ای رفیقگنــج   حکمــت

روزی حضرت عيسی روح اهلل می گذشت. ابلهی با وی دچار شد و 
از حضرت عيسی سخنی پرسيد؛ بر سبيل تلّطف جوابش باز داد و آن 
شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان كه او نفرين 

می كرد، عيسی تحسين می نمود.
عزيزی بدان جا رسيد؛ گفت: »ای روح اهلل، چرا زبون اين ناكس 
شده ای و هر چند او قهر می كند، تو لطف می فرمايی و با آنكه او جور و 

جفا پيش می برد، تو مهر و وفا بيش 
می نمايی؟«. 

عيسی گفت:» ای رفيق، ُكّل اِناٍء 
ُح بِما فيه، از كوزه همان برون  يََترشَّ
تراود كه در اوست؛ از او آن صفت 
می زايد و از من اين صورت می آيد. 
او  و  نمی شوم  از وی در غضب  من 
از  از من صاحب ادب می شود. من 
سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق 

و خوی من عاقل می گردد«.

اخالق محسنی، 
حسین واعظ كاشفی
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نوشتۀ ذهني )3(: ناسازي معنایي یا تضاد مفاهیم

در اين درس می خواهيم عينك ناسازبينی را به چشم ذهن بزنيم و هر 
چيزی كه موضوع نوشتة ما قرار گرفت، نخست به موضوع ها و مفاهيم ناساز 

و متضاد با آن بيانديشيم.
 برای اين كار، نخست موضوع يا مفهوم اصلی)صلح( را در مركز  و  هستة

 نقشه يا نمودار، جای می دهيم و شروع می كنيم به تأّمل و تفّكر پيرامون 
مفاهيم ناساز با آن و سپس يك هستة ديگر با مفهوم متضاد، انتخاب 

می كنيم و كنار آن می نويسيم. 
پس از اين دو مرحله، به موضوع نخست)صلح( باز مي گرديم و به شيوة 
بارش مفاهيم، شاخه هاي اصلي متناسب با آن را لحظه به لحظه كامل تر 
مي كنيم. در مرحلة بعدي با نگاه جزئي و دقيق تر، خوشه هاي هر شاخه را 

جنگصلح

دشمنی

پدر
مادر

خواهر

همسايه
بّقالی

نانوايی
هم تيمی

كينه

نزاع

بغض

تقابل

حسادت
پيكار

رجزخوانی
عرق

بحث
مناظره

 ارتباط

رشد

دوستی
خانواده
مدرسه
كوچه
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تا جايي كه فرصت داريم و ذهن، توانايي خلق و زايش دارد، ادامه مي دهيم و تكميل مي كنيم. 
پس از آن شاخه هاي موضوع دوم)جنگ( را كامل مي كنيم. بدين سان، پس از چند دقيقه 

تفّكر، مي بينيم كه نقشة مفاهيم يا نمودار شبكه اي ما گسترش يافته است. 
انبوهي از مفاهيم پيوسته به  اكنون، وقتي به هر نقطه و واژة اين شبكه نگاه كنيم، 
 آن، به ذهن مي آيد و ما را در نوشتن ياري مي دهد و كار خلق و توليد نوشته را براي 

ما آسان مي سازد.
 پس، هنگام توليد نوشتة ذهني، چند نكتة مهم بايد مورد توّجه قرار گيرد:

 ارتباط خوشه ها با شاخه ها و پيوند با هسته
 پيوند هسته با مفهوم متضاد

 پايبندی به فضای ذهن
به متن زير كه بر پاية نقشة ذهنی باال نوشته شده، توّجه كنيد: 

هميشه فكر مي كردم نانوايي سِر كوچة ما با من و بقيه، سِر جنگ دارد. 
هر وقت آن چوب بلند را در دستش مي  ديدم، ناخودآگاه به ياِد ُگرز رستم و 
داستان هفت خان مي افتادم. ولي ديروز كه صف نانوايي سنگكي طوالني تر 
از هميشه بود، فرصتي فراهم شد تا بيشتر فكر كنم و نانوا را بيشتر بشناسم. 
شايد  نيست؛  تنور  گرماي  سبِب  به  نانوا  پيشاني  عرق  كه  فهميدم   تازه 
شرمساِر 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 مي خورد؟ 
اينجا بود كه حّسي در من نسبت به ايشان پديد آمد. دوستي به دوستان 

محلّة من افزوده شد.
 
همان طور كه در اين نوشته ديديم، نويسنده از يك موضوع كوچك در گوشه ای آغاز كرد 
و با پيوستن آن به شاخه ها و مفاهيم هسته ای و متضاد، موضوع را در ذهن خود پرورش داد 

و از درآميختن آنها با يكديگر، متنی تازه پديد آورد.
97بنابراين، در نوشته های ذهنی، گسترة ذهن و خيال نويسنده كاماًل آزاد و رهاست و او از 



زمينة حس های ظاهری فراتر می رود و در آسمان ذهن و خيال گام برمی دارد.
در نوشته های حّسی، حركت ما از حس آغاز می شود و در همان قلمرو حس پايان 
می پذيرد. اّما در اينجا )يعنی نوشتة ذهنی( ممكن است نقطة آغاز، پديده های ديداری و 
حّسی باشند؛ ولی در ادامه جريان ذهن، از خاك و سرزمين حواس ظاهری، كنده می شود 

و اوج می گيرد.
متن های زير نيز با استفاده از روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم ايجاد شده است:

        متن یک 
سايه، يك چيز تو خالی و خيالی است. هست؛ اما نيست. خودش چيزی 
ندارد، هويتش را از خورشيد می گيرد. مثل عروسك خيمه شب بازی است 
كه نخش در دست خورشيد است. بخواهد الغرش می كند، بخواهد، چاقش 
می كند. قدش هم دست خورشيد است، صبح ها  به دست خورشيد كش می آيد 

و ظهرها كوتاه می شود. 
ولی خود خورشيد كه اين همه سايه درست می كند، اصاًل سايه ای ندارد. 
با آمدنش سايه درست می كند و با رفتنش هم سايه ها. رفتنش سايه سازتر از 
آمدنش است. وقتی ساية خورشيد از سِر دنيا كم می شود، يك ساية غليظ به 

اسم شب، روی جهان می افتد.
شب، ساية نداشتة خورشيد است. شب البّته كمی غليظ تر از يك ساية 

معمولی است. آن قدر غليظ كه  همه چيز را در خود گم می كند. 
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 متن دو 

شامگاهان، فصل دلتنگي آسمان است؛ براي خورشيدي كه در خاكستر خاطره ها 
خاموش خفته است. پردة سياه شب، راهي دلگداز به آواز به شهادت رسيدة 
آفتاب است. موسيقي سياه شب از تار زخمي افق برمي خيزد و چنگ در نهانخانة 
جان هايي مي زند كه ياد آفتاب را بر لبان تشنة خويش چون ترنّمي تار و مار، مزمزه 
مي كنند. شامگاه عاشورا، آسمان مزرع سياهي است كه با انفجار حنجرة حسين، 

ستاره كوب و سبز مي شود.
  طلسم سنگ
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1  موضوعی را انتخاب كنيد و  با استفاده از روش ناسازی معنايی يا تضاد مفاهيم، يك 
متن ذهنی بنويسيد. 

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

           كارگاِه نگارش
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2 به نوشتة دوستانتان، كه خوانده می شود، با دّقت گوش دهيد و آن را بر بنياد سنجه های 
زير، ارزشيابی كنيد. 

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

1
ايجاد شبكه اي از روابط بين 

مفاهيم
3

2
خلق نوشته با استفاده از روش 

3ناسازي معنايي

3
استفاده صحيح از نشانه هاي ربط 

2عطفي و تقابلي

2رعايت انسجام در نوشتة ذهني 4
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني5

6
استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 

3متن

2شيوة خواندن7
3رعايت 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» آن را كه حساب پاک است، از محاسبه چه باک است «، در 
يك بند بنويسيد.

َمَثل نویسی
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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 نمي سازد. همان دم كه مخلوقي نظر ما را به خويشتن منحصر كند، 

ما را از خدا برمي گرداند.
ما همگي اعتقاد داريم كه بايد خدا را كشف كرد. دريغا كه نمي دانيم همچنان كه در انتظار 
او به سر مي بريم، به كدام در گاه نياز آوريم. سرانجام  اين طور نيز مي گوييم كه او در همه جا 

هست؛ هر جا و نايافتني است.
به هر كجا بروي جز خدا چيزي را ديدار نمي تواني 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 مي سوزانند ولي تابندگي ما از همين 
است و اگر روح ما ارزش چيزي را داشته، نشاِن آن است كه سخت تر از ديگران سوخته است.
براي من، »خواندِن«  اينكه شن ساحل ها نرم است، كافي نيست؛  مي خواهم پاي برهنه ام  اين 
نرمي  را حس كند. معرفتي كه قبل از آن احساسي نباشد، براي من بيهوده است. هرگز در اين 
جهان چيزي نديده ام كه حّتي اندكي زيبا باشد؛ مگر آنكه فوراً آرزو كرده ام تا همة مهر من 

آن را در بر گيرد.
مائده های زمینی، آندره ژید، ترجمۀ پرویز داریوش و جالل آل احمد
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كـارگـاه  درس پژوهــی

1 پنج واژة مهّم اماليی از متن درس بيابيد و بنويسيد.
2  در زبان فارسی، چهار نشانه داريم كه با آنها كسی يا چيزی را صدا می زنيم: » آی، ای، 
يا و ا «؛ به اين كلمه ها » نشانة ندا« می گوييم و اسمی كه همراه آنها می آيد، »منادا« 

است؛ مانند: »يا امام هشتم«.
يك بند كوتاه بنويسيد و در آن نشانه هاي ندا را به كار ببريد.

3 با كلمة »مسافر« يك تشبيه بسازيد؛ به طوری كه چهار ركن تشبيه را دارا باشد.
4 درك و استنباط خود را از عبارت زير بنويسيد.

  »اعماِل ما، ما را مي سوزانند ولي تابندگي ما از همين است«.
5 هر يك از موارد زير، با كدام بخش از»متن درس« تناسب معنايی دارد؟

  الهی به بهشت و حور چه نازم؟ مرا دیده ای ده که از هر نظر بهشتی سازم.   
خواجه عبداهلل انصاري  

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست 
حافظ

کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آمد بسوز ای دل که تا خامی، نیاید  بوی دل از تو
مولوی

6  كدام عبارت درس، به مفهوم آية شريفة »ال تدركُه االبصار و هو يدر ك االبصار« 
)سورة انعام، آية 103( اشاره دارد؟

7  جملة »ای كاش عظمت در نگاه تو باشد.« را با سرودة زير از سهراب سپهری مقايسه 
كنيد.

»چشم ها را بايد شست،جور ديگر بايد ديد.«
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درشتی و نرمیگنــج   حکمــت
 خشم بيش از حد گرفتن، وحشت آرد و لطِف بی وقت، هيبت ببرد. نه چندان درشتی 

كن كه از تو سير گردند و نه چندان نرمی كه بر تو دلير شوند.
اس�ت بِه  � رد،  هم  به  � رمی  �ن و  ی  �ت اس�ترد�ش �نه  َمرهم  و  ا�  رّ �ب �که  اصد  �ن و  �پ

�ی�ش �پ دـ  ردم�ن �ن رد  �ی
�گ �ن ی  �ت و�ی�شرد�ش �ن در  �ت دـ  �ن

�ک ص 
ا�ت �ن �که  ی  سس�ت �نه 

د ردم�ن �ن ای   : �ت �ن لگ در  �پ ا  �ب ی 
ن
ا� �ب د�ش �ن �پ �ک  �ی را�نه  �ی �پ ده  عل�یم  �ت مرا 

دان �ن �پ �نه  ن 
ک

� �ک مردی  �ی �ن ا:  �ت �ن �گ دان�ب د�ن رن  �ی �ت  
گ

ر�
گ

� ره،  �ی
�ن ردد 

گ
� �که 

گلستان ، باب هشتم، سعدی
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نوشته های داستان گونه

 يكي از گونه های نوشتاری كه با فضای نوشته های ذهنی همخوانی دارد، »داستاني نوشتن«
 است. خواسِت ما  از داستاني يا داستان گونه نويسي اين است كه هرگاه خواستيم چيزي
 دربارة موضوعي بنويسيم؛ افزون بر رعايت شيوه ها و شگردهايي كه تاكنون فراگرفتيم،
بهتر است براي ورود به فضاي داستاني و نوشتِن داستانوار، گام هاي زير را هم برداريم و از 

اين پلّكان عبور كنيم:  

الف( گام اّول: شخصیت

پس از روشن شدن موضوع، براي نوشتن داستانوار به شخصيت، نياز داريم؛ به همين سبب، 
دو يا چند شخصيت در ذهن خلق مي كنيم و شخصيت ها را به گفت وگو با يكديگر مي نشانيم 
و مي گذاريم آنها با يكديگر سخن بگويند و همفكري كنند يا به مخالفت با هم برخيزند. توّجه 
داشته باشيم كه همة شخصيت ها را به  طور فّعال مشاركت بدهيم. نوشتة زير را بخوانيد و به 

شخصيت ها و گفت و گوي آنها توّجه كنيد.

روزنامه ها نوشته بودند، يك مرد وارد قفس يك ببر در باغ  وحش شد و از اين حيوان 
خواست تا او را بخورد.

 مرد گفت: من آمده ام كه بنده را ميل كنيد.
 ببر، مرد را ورانداز كرد و گفت: مثل اينكه طبع شعر هم داری؟!

 بعضی وقت ها رباعی می گويم؛ اّما اجازه نمی دهند كتاب هايم چاپ شوند.
 خواهش می كنم وارد سياست نشو. غير از طبع شعر ديگر چه داری؟

 زخم معده، سر درد، ناراحتی عصبی، آرتروز گردن، ديسك كمر، سنگ كليه  و مقدار 
زيادی هم قرض و وام.
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آن وقت انتظار داری كه من همة اينها را بخورم؟ با اين دواهايی كه می خوری و 
آمپول هايی كه می زنی، حتماً مزه ات هم عوض شده است. تازه فكر نمی كنی اگر من 
تو را بخورم، سنگ كليه ات، دندانم را بشكند؟ اّول برو سنگ كليه ات را عمل كن. 
بعد بيا. از اين گذشته، اگر من تو را بخورم، ممكن است طلبكارهايت بريزند اينجا 

و مرا بخورند. 
خواهش می كنم جناب ببر!

نمی شود، برای ما مسئوليت دارد.
                                                       حاال حکایت ماست                

ب( گام دوم: ماجرای داستان

طرح ماجرا و خلق حادثه، شايد اصلي ترين ويژگي نوشته هاي داستاني است. بنابراين، 
ماجرا يا حادثه ای به صورت ذهني مي آفرينيم و شخصيت ها را در آن قرار مي دهيم. آنگاه كمي 
مي انديشيم و براي  شخصيت های آفريده  شده ، وظيفه  و نقشی تعيين مي كنيم و كار هر يك 

را مشخص مي كنيم و تا پايان، آنها را در همان لباس نگه مي داريم. 
سپس مي كوشيم، واژگان و شيوة سخن گفتن اشخاص را با نقش و شخصيت آنها هماهنگ 
سازيم؛ يعني مراقبت كنيم كه هر شخص، متناسب با نقش، شخصيت و هويت خويش سخن 
بگويد و نحوة سخن گفتن و كاربرد  واژگانش متناسب با آن باشد. نوشتة زير را بخوانيد و به 

ماجراي داستان)شخصيت و ويژگي هايش( توّجه كنيد.

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 مي كردم و بابا 

داشت با تلفن بازي مي كرد، تارا روي ديوار اتاق پذيرايي، نّقاشي كرد.
مادر، عصباني به اتاق تارا رفت. تارا از ترس، زير تخت قايم شده بود. مادر فرياد 
زد:» تو بّچة بدي هستي«؛ آن وقت تمام مداد رنگي هايش را در سطل آشغال ريخت. 

تارا از غّصه گريه كرد. 
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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
يكي از نكات مهّمي كه بايد به آن دّقت كنيم، اين است كه ماجرا و شخصيت را در مكان و 
زمان مشّخص قرار دهيم و براي تعامل شخصيت ها »فضايي« ايجاد كنيم. مثاًل فضاي روحي 
و رواني دوستانه يا بدخواهانه، شاد و ناشاد را تصّور كنيم كه شخصيت ها تحت تأثير آن حال 

و هوا با هم گفت وگو می كنند.
پيداست كه هر حادثه و اتّفاقي، ناگزير در جايی و در هنگامي رخ می دهد. بنابراين، بايد 
مكان و زمان وقوع حادثه را مشّخص كنيم؛ شهر و ديار يا محل وقوع ماجرا را معّين كنيم و 

جزئياتي از آن محل را توصيف نماييم. 
همچنين همة حوادث در دنياي ماّدي ما در بنِد زمان هستند. واژگاني مانند سال، ماه، 
هفته، روز، شب، صبح، ساعت، ثانيه، لحظه و... همه، كلمه هايي هستند كه براي نشان دادِن 

زمان رخدادها آنها را به كار مي گيريم. 
نوشتة زير را بخوانيد و به فضاي )حال و هواي روحي، مكان و زمان( حاكم بر   آن توّجه كنيد.

» آن روز صبح، وقتی پا به حياط مدرسه گذاشتم، طبق معمول به كالس دويدم 
و كيفم را روی نيمكت گذاشتم و با عجله به حياط برگشتم. كار هر روزمان بود و 
چه ذوقی داشتيم كه صبح ها تا زنگ به صدا در  نيايد، با بچه ها ياركشی كنيم و بازی 

كنيم.
محّوطة شرقی حياط مدرسه، مناسب ترين محلّی بود كه می توانستيم از سر و 
كول هم باال برويم و در مواقع خطر، خودمان را از چشم های تيزبين آقای ناظم دور 
كنيم. محّوطة شرقی حياط مدرسه، خاكی بود و به نظرمان صحرايی خشك و بی آب  

و علف را می مانست. 
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در خيالمان پستی  و بلندی های كوچك اين محّوطة خاكی، نقش مهّمی در جنگ 
 و گريزها و بازی های ما داشت...«.

  آقای مهربان، حمید گروگان؛ به نقل از داستان معاصر، داستان نويسان معاصر

ت( گام چهارم: روایت

در بيان روايت، دو موضوع اهّميت دارد: 
 شيوة بيان
 زاوية ديد.

شیوۀ بیان:مقصود اين است كه در بيان روايت، شيوه ای انتخاب كنيم كه درگيرايی و 
جّذاب تر كردن نوشته، بسيار تأثيرگذار باشد. ما می توانيم خبری يا حادثه ای را هم به شيوه  ای 
بيان كنيم كه كامالً رسمی و بدون هيچ سخن اضافی و بدون دخالت احساس و عاطفه باشد 
و هم می توانيم همان خبر را به كمك عناصر يادشدة باال در قالب داستانی بازگو كنيم، مثاًل 

به نحوة بيان خبِر»رسيدن بهار« در دو نوشتة زير، دّقت كنيد:
  بهار، يكی از فصل های سال است كه با فروردين آغاز می شود.

  روزگار، پوستين سرد و سفيد زمستانی اش را از سر برمی دارد و همة نوزادانش را 
با لباس  تر و تازه و بوهای خوش به دامن طبيعت رها می سازد.

زاویۀ دید: منظور از زاوية ديد آن است كه ماجرای داستانی از ديد چه كسی روايت می شود. 
معموالً نويسنده يا از چشم » من« می بيند و می گويد يا از چشم » او« می بيند و گزارش 

می كند. 
به دو نمونة زير، توّجه كنيد:

   من، امروز شاد و شنگول و سرخوشم؛ در راه مدرسه، از شّدت خوش حالی و خّرمی، 
گمان می كردم درختان هم برای من دست تكان می دهند.

   آزاد سرو، آن روز گيج و گول و منگ بود و نمی دانست، با چه كسی درد دل
 كند؛ وقتی بيد مجنون را ديد، فكر كرد: شايد او هم اندوهی در دل دارد. 
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نوشتة زير را بخوانيد و به شيوة بيان و زاوية ديد آن توّجه كنيد.

» دِر سالن كه باز شد، موج ذّرات مه، بی تابانه به درون قطار هجوم آورد. دستگيرة 
سرد و مرطوب را لمس كرد و با دست ديگر، ساك دستی اش را گرفت و روي سكوي 
ايستگاه پريد و در انبوه مه فشرده فرو رفت. روي سكو اندكي مكث كرد. مه در هوا 
تاب می خورد و او را كاماًل در ميان خود گرفته بود و امواجش پياپي رنگ خود را به 
همه جا می پاشيد. نگاهي به طرح كمرنگ ايستگاه انداخته، چراغ هايش بی رمق شده 
بود و آدم های اطرافش چون سايه هايی بی رنگ به نظر می رسيد. از سكو كمي فاصله 
گرفت. خيالش اندكي راحت بود؛ در زير پردة مه می توانست به  راحتی از كنار ايستگاه 
و آدم هايش بگذرد و خطوط آشنايي را در آنها بيابد و با آن، خاطره ای را در ذهنش 

زنده كند؛ بی آنكه ديده شود ...«.

  آن سوی مه

تذّكر: در اين درس، اصاًل در پي آموزش داستان نويسی، نگارش فّني و هنري نويسي 
نيستيم. فقط از ابزارها و عناصري بهره گرفته ايم كه كار نوشتن را براي ما ساده مي كند و 

نوشته را نظم و سامان مي دهد.
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1  نوشته ای داستان گونه بنويسيد؛ پيش از نوشتن، عناصر آن را مشّخص كنيد.

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

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

           كارگاِه نگارش
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2 به نوشتة دوستانتان، كه خوانده می شود، با دّقت گوش دهيد و آن را بر  بنياد سنجه های 
زير، ارزشيابی كنيد. 

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

2شخصيت پردازي1
2ماجراي داستان2
2فضا)حال و هوا، مكان و زمان(3
روايت:  الف( شيوة بيان4

             ب( زاوية ديد  
2

استفادة صحيح از نشانه هاي 5
انسجام متن

2

2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني6
2شيوة خواندن7
3رعايت امال و نكات نگارشي8

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

بنويسيد )می توانيد كلّی يا فردی عمل كنيد(:
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

.............................................
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َمَثل نویسی

* برداشت خود را از َمَثل» گر صبر كنی، ز غوره حلوا سازی «، بنويسيد.
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روا1 �ت   حا�ب و 
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�ن
�ن ای  دا،  حن رواای  َود  �ب �ن  ، �

�ک �پ  ه�ی اِد  �ی و 
�ت ا  �ب

ر �ن
�ن ما  رد  ن 

ک
م� ما،  در  ا�ن ر 

گ
� رم�ن

گ
� �ن ود  �ن ای  َس�ن و  رام 

ک
ِا� در  ا�ن

ود �ب �ن امان  اصن �ت �ت و  ود�یم  �ب �ن ودما  �ن می �ش ما  �تـهٔ  �ن الگ �ن و، 
�ت لط�ن 

ر�یم 
ک

� ای  دارم  ،  �ن ی  رن �ی �پ ال�ن  ،  ون  م�یم�پ م 
�پ�ش ارن  ر  �گ �ت �ن �ت دل  دلی  ،  رن  �ب

�پ5 س�ی �ب در  ا�ن �ک  ل�ی �یم، 
�ت �ن لگ همه  ن  �پا�ی ه�ی �یم،  �پ ه�ی

دا،  حن ا�یا�ت  ی ع�ن �ب

مثنوی معنوی ، مولوی

ای خدا نیایش
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  ستایش: با نور خود آشناییم ده

سفینه: ِكشتی 
كفایت: بسندگی، كافی بودن، شايستگی

مونس:  همدم، اُنس گرفته

 درس یکم: از آموختن، ننگ مدار

تیمار: خدمت و محافظت از كسي كه بيمار باشد، انديشه
حاذق:  چيره دست،ماهر

ضایع: تباه، تلف
َعَجم:  مجازاً به معنای پارسيان، مردم سرزمين پارس، غير عرب

قرابت: خويشاوندي
ُمحال: دروغ، بي اصل، ناممكن

مستغني: بي نياز
معالجت:  درمان، معالجه
ملوک:  ج َملِك، پادشاه

مولَع: حريص، آزمند

 درس سوم: خسرو

اِرتجاالً: بی درنگ، بدون انديشه سخن گفتن يا شعر سرودن
اِسترحام: رحم خواستن، طلب رحم كردن

بَدسگال: بدانديش، بدخواه 
بِسِمل كردن: سر جانور را بريدن، از آنجا كه مسلمانان در وقت ذبح 
جانور »بِسم اهلل الّرحمن الّرحيم« می گويند، به همين دليل، به عمل 

ذبح كردن »بسمل كردن« گفته می شود.
پالس: جامه ای كم ارزش، گليم درشت و كلفت

واژه نامه
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تصدیق نامه: گواهی نامه
تعلیقات: ج تعليق، پيوست ها و يادداشت مطالب و جزئيات در رساله 

يا كتاب؛ در متن درس، مقصود نشان های ارتشی است.
تقریر: بيان، بيان كردن 

ُحجب: شرم و حيا
َزنگاری: منسوب به زنگار، سبزرنگ

شهناز: يكی از آهنگ های موسيقی ايرانی، گوشه ای از دستگاه شور
ضمائم: ج ضميمه، همراه و پيوست؛ در متن درس، مقصود نشان های 

دولتی است.
طبیعت: خو، عادت، طبع و سرشت

ِعتاب كردن: خشم گرفتن بر كسی، سرزنش كردن
َعنود: ستيزه كار، دشمن و بدخواه

فّیاض: بسيار فيض دهنده، بسيار بخشنده
ُكَمیت: اسب سرخ مايل به سياه

لَعب: بازی. لَهو و لَعب: خوش گذرانی
لَِمن تَقول: برای چه كسی می گويی؟

لَهو: بازی و سرگرمی، آنچه مردم را مشغول كند.
متداول: معمول، مرسوم

َمخذول: خوار، زبون گرديده
ُمسِکر: چيزی كه نوشيدن آن مستی می آورد؛ مثل شراب 

ُمطربی: عمل و شغل مطرب؛ مطرب: كسی كه نواختن ساز و خواندن 
آواز را پيشة خود سازد.

َمعاصی: ج معصيت، گناهان
مغلوب: شكست خورده

َمفتول: سيم، رشتة فلزی دراز و باريك
ُمندرس: كهنه، فرسوده

ُمنَکر: زشت، ناپسند
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  درس پنجم:مهر و وفا

ُحّقه: جعبه، صندوق
ُخلد: بهشت

ُخُنک: خوشا، نيكا
شب رو: شب بيدار، راهزن

عشرت: خوش گذرانی
لعل: يكی از سنگ های گران قيمت كه در جواهرسازی مصرف دارد. رنگ 

سرخ اين سنگ، معروف است.

 درس هفتم: رستخیز عظیم

اشرف: شريف تر، 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: پاكی

َعرش: تخت پادشاه، سرير، خيمه، سايبان 
معاملت: داد و ستد، معامله

َمَلک: فرشته اي كه نزديك به آستان حضرت حق است؛ جبرائيل، 
اسرافيل، ميكائيل، عزرائيل

نَفخ: دميدن با دهان، َدم؛ نفخة صور: دميدن اسرافيل در صور

 درس نهم: دریا دالن

اجابت كردن: پذيرفتن، قبول كردن، پاسخ دادن
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استدعا: درخواست  كردن، خواهش كردن،  فراخواندن
اُسوه: پيشوا، سرمشق، نمونة پيروی

تجّلی: آشكار شدن، جلوه كردن
تکّلف: رنج بر خود نهادن، خودنمايی و تجّمل

ُجنود: ج ُجند، لشكريان، سپاهيان
خانقاه: محلّی كه درويشان و مرشدان در آن گرد می آيند؛ سرا

خور: زمين پست، شاخه ای از دريا
ُرعب: ترس، دلهره، هراس

َغنا: توانگری، بی نيازی
َمشّیت: اراده، خواست خدای تعالی

ف: كسی كه در مجمع بزرگان افرادی را كه به مجلس وارد  ُمَعِرّ
می شوند، معّرفی می كند. شناساننده

َمعركه: ميدان جنگ
ُمقری:     كسی كه آيات قرآن را به آواز خوانَد.

نسیان: فراموشی

  درس یازدهم:رستم و اشکبوس

آبنوس: درختی است كه چوب آن سياه، سخت، سنگين و گران بهاست.
بارگی: اسب، »باره« نيز به همين معنی است.

پُتک: چكش بزرگ فوالدين، آهن كوب
تَرگ: كاله خود

جاه: مقام، درجه
َدد:  جانور دّرنده، مانند شير و پلنگ و گرگ

ِزه: چلّه كمان، وتر
ساعد: آن بخش از دست كه ميان مچ و آرنج قرار دارد.

ُستوه: درمانده و َملول، خسته و آزار
ِعنان: افسار، دهانه

َگبر: نوعی جامه جنگی، ِخفتان
ُگرد: دلير، پهلوان

هماورد: حريف، رقيب
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  درس سیزدهم:خیر و شّر

اَنبان: كيسه ای بزرگ كه از پوست دبّاغی شدة گوسفند درست می كنند.
بر اثر: به دنبال، در   پی

بعینه: عيناً، مانند
تباه: فاسد، خراب؛ تباه كردن چشم: كور كردن

تلطّف:  مهربانی، اظهار لطف و مهربانی كردن، نرمی كردن
ُخبث: پليدی، ُخبث طينت: بدجنسی، بد ذاتی

ِخلَعت: جامه ای كه بزرگی به كسی بخشد.
ِدشنه: َخنجر

زبون:  خوار، ناتوان
سفاهت:  بی خردی، كم عقلی، نادانی

شوكت: جاه و جالل
َصرعیان: بيماران مبتال به عارضه صرع

عربده:  فرياد پرخاش جويانه برای برانگيختن دعوا و هياهو
َفراغت: آسودگی

قهر:  خشم، غضب
لعل: سنگ قيمتی به رنگ سرخ مانند ياقوت

مایه: سرمايه، دارايی
مسّلم داشتن:  باور كردن

ُمفلس: تهی دست، درويش و بی چيز
ُمقِبل: خوشبخت، نيك بخت و خوش  اقبال

ُمالزمان: همراهان
َمنال: مال و ثروت، درآمد مستغالت
هّمت: بلندنظری، خواست، كوشش

 درس پانزدهم:نشانی از خدا

اَشباح: ج َشَبح، كالبدها، سايه ها، سياهی هايی كه از دور ديده می شود.
اِكتفا: بسنده كردن، كفايت كردن
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َخَلنگ: نام گياهی است، علف جارو
خیره گردد:  گستاخ می شود، لجوج و سركش می شود.

ذی حیات: جاندار
غایی: نهايی

فاصد:  ر گ زن، كسی كه با حجامت، ديگران را درمان می كند.
مائده: سفره ای كه بر آن طعام باشد.

ُمتراكم: روی هم جمع شده، بر هم نشيننده، انبوه
َمخوف: ترسناك، وحشت زا و هراس انگيز

ُمنحصر: ويژه، محدود
موِحش: وحشت آور، ترسناك

 نیایش: ای خدا

اِكرام:  بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام كردن
سخا:  بخشش، َكَرم، جوانمردی
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شیوه نامۀ ارزشیابي فارسي و نگارش)1( پیوست:
ارزشيابي، فرايندي است كه از ساختاِر محتوا، چگونگي آموزش و يادگيري، تأثير مي پذيرد. 
شيوه نامة 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 ) 1، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 و 15 (

شمارکموضوع ها

12ـ معني واژه

21ـ امالي واژه

32ـ دستور
42ـ آرایه هاي ادبي

51 ـ حفظ شعر
62 ـ درک مطلب  

10جمع نمره

تذّكر:
 ويژگي هاي معنايي و دستوري واژگان، بايد در »جمله« پرسيده شود.

 در امالي واژگان، »تشديد« ارزش اماليي ندارد.
يا  كتاب خانه  دارند)مانند  تركيبي  ساخت  كه  واژه هايي  پيوسته نويسي  يا  گسسته   

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.
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 در آزمون ها و پرسش هاي فرايندي كه در جريان يادگيري كالسي به صورت شفاهي 
برگزار مي شود، به موضوع هاي خوانشي يا پاره مهارت هاي خوانداري)مانند لحن، تكيه، مكث 

و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و ... ( و فّن بيان بايد توّجه شود.

ب ( نگارش : 10 نمره، شامل هشت درس ) 2، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 و 16 (
         

نمرهسنجه های ارزشیابی

11ـ خوش آغازی )جّذابيت و گيرايی، نشان دادن نمايی كلّی از محتوای نوشته(

2ـ پرورش موضوع

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

2

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

1

1* فکر و نگاه نو )نگاهی متفاوت به موضوع(

31ـ خوش فرجامی )جمع بندی مطالب ـ تأثيرگذاری و تفّكر برانگيز بودن(

42ـ َمَثل نویسی

51 ـ امالی واژگان ) نداشتن غلط اماليي در نگارش(

61 ـ نقد و تحلیل متن براساس سنجه هاي دروس

10جمع نمره

نمرۀ آزمون پایاني: فارسي 10 نمره + نگارش 10 نمره                                 20= 10+10
نمرۀ نهایي: ميانگين ارزشيابي فرايندي) مستمر( به اضافة ارزشيابي پاياني.

 )20+20=40÷2=20(
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