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

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

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

1

سنجه های ارزیابی

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

 2و مقایسه

شمارک

انشایی(توصیفی)

عددی

3
3

 3مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها

2

 4رعايت انسجام در نوشتة ذهني

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

استفاده از واژههاي مناسب فضاي
6
متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمع بندی

گزارش عملکرد

20

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

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

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

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

گ
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ه
مر ِد ب�ی د ی�ده را

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

جان بازیافتۀ تو .از خوان تو بسی خوردم و از غریب نوازی تو بسی آسودم .از من چنان
که باید سپاسگزاری بر نمی آید ،مگر آنکه خدا حقّ تو را   ادا کند .گرچه از دوری تو
ِ
والیت خویش دور افتاده ام؛ اجازه
رنجور و غمگین خواهم شد؛   ا ّما دیرگاهی است که از
می خواهم که فردا بامداد به سوی خانۀ خود عزیمت کنم .چوپان از این خبر سخت
اندوهگین شد و گفت :ای جوان ،کجا می روی؟ می ترسم که باز گرفتار رفیقی چون
شر بشوی؛ همین جا در ناز و نعمت بمان.
ّ
ج�ز ک خ
ز
� ی�
�
ـی د� ت�ر
عـ ی��ز  ،مرا
خ ت
گ ن�
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ف ش
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�ز
دهم ت
� ت�ا ما�یه �ردی پ�ر

خیر که این خبر را شنید ،شادمان شد و از سفر چشم پوشید .فردای آن روز جشنی
بر پا کردند و چوپان دختر خود را به خیر داد .خیر پس از رنج بسیار به خوشبختی و
کامیابی رسید.
پس از چندی چوپان با خانوادۀ خود از آن جایگاه کوچ کرد .خیر پیش از حرکت
به سوی درختی که شفابخش چشم های او بود ،رفت و دو انبان از برگ های آن ـ   یکی
برای عالج َصرعیان و دیگری برای درمان نابینایان ـ پر کرد و با خود برداشت و همگی
به راه افتادند.
خانوادۀ چوپان راه درازی را پیمود تا به شهر رسید .از قضا دختر پادشاه آن شهر
به بیماری َصرع مبتال بود و هیچ پزشکی از عهدۀ درمان او بر نمی آمد .پادشاه شرط
کرده بود که دختر خود را به آن کس بدهد که دردش را عالج کند و سر آن کس را
که جمال دختر را ببیند و چارۀ دردش نکند ،از تن جدا کند .هزاران کس از آشنا و
بیگانه در آرزوی مقام و شوکت ،سر خویش به باد دادند.
خیر با شنیدن این خبر کسی را نزد شاه فرستاد و گفت که عالج دختر در دست
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اوست و بی آنکه طمعی داشته باشد ،برای رضای خدا در این راه می کوشد .شاه با میل
پذیرفت و گفت« :عاقبت خیر باد چون نامت!» .سپس او را با یکی از نزدیکان به سرای
دختر فرستاد.
خیر ،دختر را دید که بسیار آشفته و بی آرام است .نه شب خواب و نه روز آرام
دارد .بی درنگ مقداری از آن برگها را که همراه داشت ،سایید و با آن شربتی ساخت
و به دختر خوراند؛   همین که دختر آن شربت را خورد ،از آشفتگی بیرون آمد و به
خواب خوشی فرو رفت .پس از سه روز بیدار شد و غذا طلبید .شاه که این مژده را
شنید،بی درنگ نزد دختر رفت و از دیدن او ،که آرامش یافته و با میل غذا خورده بود،
بسیار شاد شد .پس به دنبال خیر فرستاد و به او خلعت و زر و گوهر فراوان بخشید.
از قضا وزیر شاه نیز دختری زیبا داشت که بیماری آبله دیدگانش را تباه ساخته بود.
از خیر خواست که چشم دخترش را درمان کند .خیر با داروی شفابخش خود چشم
آن دختر زیبا را بینا کرد .پس از آن خیر از نزدیکان شاه شد و هر روز بر جاهش افزوده
میگشت تا آنکه پس از مرگ شاه بر تخت شاهی نشست .اتّفاقاً روزی با همراهان برای
شر را دید ،او را شناخت و فرمان داد که در حال فراغت
گردش به باغی میرفت .در راه ّ
شر را نزد شاه برد.
او را به نزدش ببرند .چوپان که از مالزمان او بود ،شمشیر به دستّ ،
شاه نامش را پرسید .گفت نامم «مبشّ ر» است.
شاه گفت :نام حقیقی خود را بگوی.
گفت :نام دیگری ندارم.
شر است .تو آن نیستی که چشم آن تشنه را برای جرعه ای آب
شاه گفت :نامت ّ
بیرون آوردی و گوهرش ربودی و آب نداده با جگر سوخته در بیابان تنهایش گذاردی؟
اکنون بدان که:
�ز ن ب ��خ ت ت
ن
آ ت گ ُ�
ب�خ� ت
� �و مرده
� من �ده،
رـ ب�رده
م�مـ �ن � ش��ن ٔۀ ه ـ
ک
گ
ت
ُم ق� ب� آ ک �ز خ
خ
کُ ش ت
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ت
نک
ت
خ
ای���م ت� جا� و ��خ ت
� ش�اهی داد
دول�م چ�ون �دـا پ� ن�اهی داد

شر چون در او نگریست ،وی را شناخت و خود را به زمین انداخت و:
ّ
ک خَ ک
ک
گ
ن�
گ� ف� ت   �ز ن�
رد ب�د من ب ی
�ـن �ه �ود �ردم   »
� « :هاـر ا�ر چ�ه ب�د �ردم
شر است و نام تو خیر؛ پس من اگر مناسب نام خود بدی کرده ام ،تو نیز
نام من ّ
مناسب نام خود نیکی کن .خیر او را بخشید و آزاد کرد ،ا ّما چوپان که داستان خبث
طینت او را از دهان خیر شنیده بود و می دانست که وجود او پیوسته موجب رنج دیگران
خواهد شد ،با شمشیر سرش را از تن جدا کرد.
گ� ف ت گ خ� س ت خ
ش
��  « :ا�ر ی�ر ا
� � ی�ر نا�د ی��
گ
ن ُ
ف� ت آ
رد ت � ش� ج�س ت
� �ن دو �هر
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آ
آ
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ف �ز
�مد �ورد پ �ی� � ی�رـ �را

ش
ت�و ش
�رـی  � ،ج�ز ش� ت
ر� ن� ی�ا ی�د پ �ی� »
ک
ک
ت
م
�اـن �مر
رد
رده
�
�ع ب� ی ـ�ـه
ی
گ
گ
گ
آ
�ز
� ف� ت
� �وهرـ �به �وهر �مد ب�ا

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

گنــج حکمــت

ای رفیق

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

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

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

کینه
خانواده
مدرسه
کوچه

همسایه
ب ّقالی
نانوایی
هم تیمی
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بغض
دوستی
ارتباط
رشد

صلح

جنگ

دشمنی

حسادت
پیکار

نزاع

رجزخوانی

تقابل

عرق
بحث
مناظره

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

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

1

سنجه های ارزیابی

ايجاد شبكه اي از روابط بين
مفاهيم

شمارک

انشایی(توصیفی)

عددی

3

خلق نوشته با استفاده از روش
 2ناسازي معنايي

3

استفاده صحيح از نشانههاي ربط
 3عطفي و تقابلي

2

 4رعايت انسجام در نوشتة ذهني

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

استفاده از واژههاي مناسب فضاي
 6متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمعبندی

گزارش عملکرد

20

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

خواجه عبداهلل انصاري

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

حافظ

کجا دیدی که بی آتش ،کسی را بوی عود آمد

مولوی

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

درشتی و نرمی

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

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

پس از روشن شدن موضوع ،براي نوشتن داستانوار به شخصيت ،نياز داريم؛ به همين سبب،
دو يا چند شخصيت در ذهن خلق ميكنيم و شخصيتها را به گفتوگو با يكديگر مينشانيم
توجه
و ميگذاريم آنها با يكديگر سخن بگويند و همفكريكنند يا به مخالفت با هم برخيزندّ .
داشته باشيم كه همة شخصیتها را بهطور ف ّعال مشاركت بدهيم .نوشتۀ زير را بخوانيد و به
شخصيتها و گف 
توجه كنيد.
توگوي آنها ّ
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روزنامه ها نوشته بودند ،یک مرد وارد قفس یک ببر در باغ وحش شد و از این حیوان
خواست تا او را بخورد.
مرد گفت :من آمده ام که بنده را میل کنید.
ببر ،مرد را ورانداز کرد و گفت :مثل اینکه طبع شعر هم داری؟!
بعضی وقت ها رباعی می گویم؛ ا ّما اجازه نمی دهند کتاب هایم چاپ شوند.
خواهش می کنم وارد سیاست نشو .غیر از طبع شعر دیگر چه داری؟
زخم معده ،سر درد ،ناراحتی عصبی ،آرتروز گردن ،دیسک کمر ،سنگ کلیه و مقدار
زیادی هم قرض و وام.

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

ب) گام دوم :ماجرای داستان

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

پ) گام سوم :فضا

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

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

ت) گام چهارم :روایت

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

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

سنجه های ارزیابی

 1شخصيتپردازي

2

 2ماجراي داستان

2

 3فضا(حال و هوا ،مكان و زمان)

2

 4روايت :الف) شيوة بيان

2

 5استفادة صحيح از نشانههاي
انسجام متن

2

 6پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

ب) زاوية ديد

جمعبندی
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شمارک

گزارش عملکرد
انشایی(توصیفی)

عددی

20

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

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

114

115

واژه نامه
ستایش :با نور خود آشناییم ده

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

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

تصدیق نامه :گواهی نامه
تعلیقات :ج تعلیق ،پیوست ها و یادداشت مطالب و جزئیات در رساله
یا کتاب؛ در متن درس ،مقصود نشان های ارتشی است.
تقریر :بیان ،بیان کردن
ُحجب :شرم و حیا
زَنگاری :منسوب به زنگار ،سبزرنگ
شهناز :یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی ،گوشه ای از دستگاه شور
ضمائم :ج ضمیمه ،همراه و پیوست؛ در متن درس ،مقصود نشان های
دولتی است.
طبیعت :خو ،عادت ،طبع و سرشت
عِتاب کردن :خشم گرفتن بر کسی ،سرزنش کردن
َعنود :ستیزهکار ،دشمن و بدخواه
ف ّیاض :بسیار فیض دهنده ،بسیار بخشنده
ُک َمیت :اسب سرخ مایل به سیاه
لَعب :بازی .لَهو و لَعب :خوش گذرانی
ل ِ َمن تَقول :برای چه کسی می گویی؟
لَهو :بازی و سرگرمی ،آنچه مردم را مشغول کند.
متداول :معمول ،مرسوم
َمخذول :خوار ،زبون گردیده
ُمسکِ ر :چیزی که نوشیدن آن مستی می آورد؛ مثل شراب
ُمطربی :عمل و شغل مطرب؛ مطرب :کسی که نواختن ساز و خواندن
آواز را پیشۀ خود سازد.
َمعاصی :ج معصیت ،گناهان
مغلوب :شکست خورده
َمفتول :سیم ،رشتۀ فلزی دراز و باریک
ُمندرس :کهنه ،فرسوده
ُم َ
نکر :زشت ،ناپسند
117

درس پنجم:مهر و وفا

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

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

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

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

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

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

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

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

کتاب نامه نگارش

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

1ـ معني واژه

2

2ـ امالي واژه

1

3ـ دستور

2

4ـ آرايه هاي ادبي

2

 5ـ حفظ شعر

1

 6ـ درك مطلب

2

جمع نمره

10

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

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

نمره
1

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

2

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

1

* فکر و نگاه نو (نگاهی متفاوت به موضوع)

1

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

1

4ـ َمثَل نویسی

2

 5ـ امالی واژگان ( نداشتن غلط اماليي در نگارش)

1

 6ـ نقد و تحليل متن براساس سنجه هاي دروس

1

جمع نمره

10

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