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پیشگفتار

 زبان فارسی ، حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبير دقيق و زیبای مقام معظم رهبری، » رمز هویت
ملی ماست «. زبان فارسی یکی از چند زبان فاخری است که از گذشته های دور ، آثار ارزشمندی از آن برجای 
مانده است. این زبان که دربردارنده ارزش های واالی انسانی است، قرن های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی 
بخش وسيعی از جهان، از آسيای صغير و بين النهرین و تمام شبه قارۀ هندوستان بوده است. نه تنها ایرانيان 

عالقه مند که بسياری از غير ایرانيان این زبان را فرا گرفته، بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند. 
آثار ادبی ایران، آیينۀ اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملّتی است که بالنده و 
 شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسيده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمين، 
جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان اندیشه وری است که با بهره گيری از زالل فرهنگ اسالمی، آثاری 
ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعۀ دقيق و عميق این آثار، جان را طراوت می بخشد، روح را به 
افق های شفاف و روشن پرواز می دهد و ذهن و ضمير را شکوفا و بارور می سازد. برنامۀ درسی زبان  و ادبيات 
فارسی در نظام آموزشی ایران اسالمی، جایگاهی ارزشمند دارد ، چرا که از یک سو حافظ ميراث فرهنگی و از 

سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم ، معارف، ارزش های اعتقادی ، فرهنگی و ملّی است.
در جهان امروز، نوشتن یکی از مهارت های بهتر زیستن است؛ توانایی بيان مقصود در قالب نوشته، نياز اوليۀ 
زندگی اجتماعی و مؤثّرترین راه ارتباطی در فضای رسانه های نوپدید است. هرکتاب، درحقيقت، تجربه ای 
از نوشتن را به همراه دارد. خواندِن دقيِق کتاب های مناسب، می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی 
باشد. کتاب خوانی، یکی از شيوه های مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان است. 
نویسنده نيز با خواندن، اندیشيدن و نوشتن، به آفرینش نوباوۀ فکری خود دست می یابد. به بيان دیگر، 
نوشتن، فرزنِد خواندن است. هرچه بيشتر بخوانيم، توانایی های ذهن ما بيشتر نيرو می گيرد وکاِر نوشتن 

برای ما آسان تر می شود.
کتاب فارسی و نگارش پایۀ یازدهم، بر بنياد رویکرد عام » برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، 
یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توّجه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخالق، عمل( و 
جلوه های آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر پایۀ اهداف » برنامۀ  درسی فارسی«، در چهارده 

درس سازماندهی و تأليف شده است. 
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فراینـد آموزش، توّجـه همکاران ارجمنـد را به نکات زیر، جلب 

می کنيم:
الف ( فارسی :

  رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های زبانی 
و فرا زبانی و ادبی تأکيد دارد و ادامۀ منطقی کتاب های فارسی دورۀ ابتدایی و دورۀ متوسطه اول است؛ 
به همين روی، الزم است همکاران گرامی از ساختار و محتوای کتاب های پيشين، آگاهی داشته باشند.  6



  رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعاليت بنياد و مشارکتی است؛ بنابراین، طّراحی و به کارگيری شيوه های 
آموزشی متنّوع و روش های همياری و گفت وگو توصيه می شود. حضور فّعال دانش آموزان در فرایند 
ـ یادگيری، کالس را سرزنده، بانشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگيری، ژرفای بيشتری  یاددهیـ 

می بخشد. 
   در بخش مهارت های خوانداری، بایسته است ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن، 

تکيه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توّجه قرار گيرد. 
  با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهميت دارد؛ کالبد شکافی عملی متون است. 
یعنی فرصتی خواهيم داشت تا متن ها را پس از خوانش، بررسی کنيم. این کار ، سطح درک و فهم ما را 
نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شيوه های بررسی، کالبد شکافی 

و تحليل هر اثر، این است که متن در سه قلمرو بررسی شود: زبانی ، ادبی و فکری.
  در آموزش، به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی، از بيان مطالب اضافی که به انباشِت دانش و فرسایش ذهنی 

دانش آموزان، منجر می شود، پرهيز گردد. 
  در بخش » گنج حکمت « حکایات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ایجاد نشاط و طراوت ذهنی، 
 آشنایی با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، در ساختار فارسی 
گنجانده شده اند تا زمينۀ رشد و تقویت سواد خواندن، توانایی درک و فهم، پرورش روحيۀ نقد و تحليل 

متون، فراهم گردد. 
  تقویت توانایی فهم و درک متن، یکی از برجسته ترین اهداف آموزشی این درس است. ایجاد فرصت 
 برای تأّمل در الیه های محتوا و همفکری گروه های دانش آموزی، به پرورش قدرت معناسازی ذهِن 

زبان آموزان کمک می کند.
ب( نگارش :

 بخِش نگارِش کتاب،  شامل شش درس است و منطق رابطۀ طولي دروس به این شکل است 
که در اّولين درس، ابتدا اجزاي نوشته مانند هر پدیدۀ دیگر توصيف و تبيين مي شود. اجزاي 
نوشته شامل ساختار و محتواست و در این درس بحث ساختار ارائه شده است که در واقع مروري 
بر مطالب دورۀ اّول متوسطه است. طبيعي است که توليد محتوا بسيار مهم است، بنابراین 
 آموزش آن از دومين درس نگارش آغاز مي شود و تا درس آخر ادامه مي یابد. براي آموزش
توليد محتوا، ابتدا در دومين درس فضاي نوشته به لحاظ زمان و مکان شکل مي گيرد و گسترش 
مي یابد. آن گاه در سومين درس، شخصيت ها در این فضا قرار مي گيرند و توصيف مي شوند و 
در چهارمين درِس نگارش، چگونگي و توّجه به عنصر گفت و گو بين شخصيت ها ارائه مي شود 
و به این ترتيب محتوا به تدریج تکميل شده و گسترش مي یابد. در پنجمين درس با ارائۀ قالب 
سفرنامه از هر سه عنصر فضاي نوشته )زمان و مکان(، شخصيت و گفت وگو استفاده مي شود و 
7به این ترتيب دانش آموزان به صورت کاربردي با آنها مواجه مي شوند. در درس های ذکر شده، 



گسترش نوشته آموزش داده مي شود اما آخرین درِس نگارش، مسير عکس را طي مي کند. 
به بيان دیگر متن گسترش یافته، خالصه مي شود. چون این دو فرایند، عکس یکدیگرند، در 

عميق تر شدن فهم و تقویت مهارت دانش آموزان مکّمل یکدیگر خواهند بود.
هدف کتاب نگارش، آموزش مهارت نوشتن است. این مهم طي فرایندي انجام مي شود که سه 
مرحله دارد و متناسب با موضوع هر درس است و به نوعي روشمند حلقۀ اتصال آنها خواهد بود. 

این مراحل خود شامل شش گام  مي شوند.
مراحل نوشتن:

  الف( پیش از نوشتن
1. انتخاب موضوع 

2. تجّسم و بارش فکری
3. سازماندهی و طرح اّوليۀ نوشته

  ب( نوشتن 
4. پيش نویس

  پ( پس از نوشتن
5  . بازبينی و گسترش نوشته
6  . نوشتن نهایی و پاک نویس

توانایي تشخيص آموخته ها در  بارش فکري و  براي هم اندیشي،  مرحلۀ نخست، فرصتي 
نمونه هاي ارائه شده است. گفت وگو دربارۀ موضوع، تبادل اّطالعات، طّراحي نقشۀ ذهني و... همه 
در این مرحله انجام مي گيرد. مرحلۀ دوم، زمان توليد نوشته است. هرکس به سراغ دفتر و قلم 
خود مي رود و با توّجه به خوانده ها و اندوخته هاي پيشين و نقشۀ ذهني طراحي شده، نوشتن را 
آغاز مي کند. مرحلۀ سوم، هنگام بازبيني و ویرایش است. این کار هم مي تواند با مشارکت گروهي 

و با همفکري انجام گيرد.
در متن درس ها پس از هر مرحله، فّعاليت طراحي شده است؛ به بيان دیگر نوشتۀ دانش آموز 
در فرایندي تدریجي، تکوین مي یابد و با طي کردِن گام هاي شش گانه، در پایاِن درس آماده 
مي شود. بدیهي است در نهایت با استفاده از جدول سنجه ها، نوشته هاي دانش آموزان نقد و 

بررسي خواهد شد. 
                                        گروه زبان و ادب فارسی  
دفتر تأليف کتابهای درسی عمومی و متوسطه نظری
www.literature ـ dept.talif.sch.ir ـ
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ا�ی�ش س�ت

ان ها 1 �ب �ز  ِ
زــ�ش � ی �ب �ز ا�ش �چ ام  �ز به  ان ها� �ی �ب رد  ی  مع�ز �بِ 

�الو�ت ��ز
د�ش ل�ز واهد �ب ن سرـ، �که او �ز د اآ ل�ز د�ش�ب �ز �ش �ز واهد  �ز او  �که  دل،   ن  اآ د  �ز �ش �ز

اده س�ت  �ش
�گ اح�ان  ٔۀ  ـت س ا�ب �ز ا�یس�ت  ،      داده س�ترد  �چه می  �ب

�ز � اآ
به ه� �ک �

عاـلم   ع 
و�ز هاـده 

�ز ی  �ب �ی ��ت �ت به  م�
لک ی 

ز
� و  �ی�ش  �ب د  ا�ش �ب موی  �ک  �ی ی 

ز
� �که   

�دد 5
گ

� حاـل  ن  ��ی �ت �ش 
لط�ز  �

گ
�ددا�

گ
� اـل  �ب

ا�ت ا�ها  اد�ب همــهـ 

�چای هد  �ز سو  �ک  �ی او  �ت  �ی
و�ز

�ت  �
گ

�ایو� ا�ز  �زه  د  �ی
اآ کا�  رـ  د�ب�ی �ت ا�ز  �زه 

ی  ا�ی ـز �وسش د  �ز�ش �ب �ز  �
گ

� �ا  �د  ی�ز رـه �ا�ی �ی
�ت رد  د  ا�ب ا  �ت د  �بما�ز

�اه  ن  ا�ی رد  دـ  �با�ش ن  اآ ل 
گاه �کمال ع�ت اآ �چ  ـی ا�ز ه م 

�یس�ت
�ز د  و�ی

�گ �که 

فرهاد و شیرین، وحشی بافقی

لطف خدا
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ای 1 �چ و  دس�ت  ی  �ب د  د�ی هی  �و�ب ی 
ک

� دای�ی �ز ع 
ص�ز و  لط�ز  رد  د  �وما�ز �ز

�د؟ می �ب سرـ  به  � ی 
ز
دگا� �ز �ز ون  �چ و�د؟�که  ا می �ز ـ�ب

ای ا�ز �ک ن دس�ت و �چ د�ی �ب
�گ ده ��ز و��ی سش �ش  ردو�ی ود  �ب ن  ا�ی �گرد  �ز �چ به  � الی  �ز �ش مد،  �اآ �ب �ی  ـی سش �که 

و�د  �ز  � �ی
�ش �ا  �ز�ت  ون �ب

�گ �ز ال  �ز و�د�ش �ز  � سـی ن  اآ ا�ز  اه  �و�ب �چه 
�ز اآ د  �بما�ز

اد 5 �ت او�ز ا�ت  �ز
ا�تّ ا�ز  �ب �و�ز   �

گ
دادد� �ب �ش  �و�ز و�ت 

�ت ��ان  ی  �و�ز �که   

�د
ک

� ده  �ز �ز �ی �ب ده،  د�ی �ا  م�د  ن ،  �ی
�ت �د�ی

ک
� ده  ـز ��ی�ز �ز اآ  � �ب �یه 

لک �ت و  د  �ش

مو� و  �چ م 
�ز �ی

�ش �ز
ی  �ب

�ز �ک به  �  � �چ ن  �ی �ز
ک

و�� �ز به  � الن  �ی �چ د  و�د�ز �ز
�ز ی  �و�ز �که   

�ب  �ی �ب به  � دی  �ز �چ �د  �ب �و  �ز دان  �ز
�زَ �ب �زَ �ی �ز �ز  د  �س�ت �ز ی  �و�ز ده ،  �ز �ش �ز �ب �که 

دوس�ت  �زه   
ش

و�د� �ز �یما�  �ت گا�زه  �ی �ب وس�ت                          �زه  د و �چ �زوان  ما�ز    و ا��ت
گ

�ش  ، ��
�گ �ز و �چ  �چ

هو�ش 10 و  ی 
ز

ع�ی�
�ز ا�ز  د  ما�ز �ز ��ش  ص�ب و  :�چ و�ش

�گ به  � مد  اآ محرـا�ب�ش  وا�  د�ی �ز 

ل
َد�زَ ای   ، 

ش
�با� ده  رّد�ز  � �ی

�ش �و  ل �ب
�شَ اِه  �و�ب و  �چ �ا  ود  �ز دا�ز  ـز َ

َم�ی

� ـی سش و  �چ د  ما�ز و 
�ت �ز 

ک
� ن 

ک
� �عی  ان  �ز �؟�چ سـی ده،  واما�ز به  � به  �و� و  �چ ی  ا�ش �ب �چه 

و�ی�ش   �ز وی  ا�ز �ب به  � ی 
ز
وا�

�ت ا  �ت و�  �ز و�ی�ش�ب �ز وی  �ا�ز �ت رد  ود  �ب �ت  َ�ع�یَ �که 

نیکی 
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� �ی �چ ردو�ی�ش  دس�ت  وان ،  �ب ای   � �ی
�گ ��ب �ی

�گ �ب م 
ـت دس �که  ن 

ک
�

�ی�ز �ب �ا  ود  �ز �زه 

ا�ی�ش اس�ت15 �ز�ش دـه �ب ن �ب�ز � اآ دا �ا �ب �ا�ی�ش اس�ت�ز ود�ش رد اآ ��ت ا�ز و�ب  �که �ز

ی   رد اوس�ت  �ز ن س� �که م�ز د       اآ َ�م     و��ز
َ ک

وس�ت � �چ و  �ز  ی م�ز �ب د  �ز ا�ز دون ّهم�ت �که 

س�ای دو  هرـ  به  � د  �ز �ی �ب �ک  �ی �ز سی 
دای �ک �ز  ِ

��ت �ز به  � د  ��اـ�ز ی 
ک

� �ی �ز �که 
 بوستان،سعدي
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1  معناي واژه هاي مشّخص شده را بنویسيد.

صائبقرضي به رسم تجربه  از دوستان طلب      معيار دوستاِن دغل روز حاجت است

غيب حّد  بی  صورِت  بی  صورِت  مولویز آینۀ دل تافت بر موسی ز جيب 

اوحدیگر نام و ننگ داری،  از آن فخر، عاردار  فخری که  از  وسيلت  دون هّمتی  رسد 

2     برخی واژه ها به تنهایی نمی توانند خود را بشناسانند و الزم است در جمله یا زنجيرۀ سخن 
 قرار بگيرند ؛ مثاًل معنای واژۀ » ماه « را نمی توان دانست ، مگر با استفاده از شيوه های

زیر:
الف( قرارگرفتن  واژه در جمله: 

 ماه، طوالني بود.        ماه، تابناک بود.
ب(  توّجه به رابطه هاي معنایي ) ترادف، تضاد، تضّمن و تناسب(    

» ابر و باد و مه خورشيد و فلک در کارند«
      اکنون براي دریافت معاني واژه هاي »دست« و »  سير« به کمک دو  روش باال، چند  جملۀ

 مناسب بنویسيد.
3  از متن درس، دو کنایه بيابيد و مفهوم آنها را بنویسيد.

4  ارکان تشبيه را در مصراع دوِم بيت دوازدهم مشّخص کنيد.
5   معنی و مفهوم بيت سيزدهم را به نثر روان بنویسيد.   

6  درک و دریافت خود را از بيت زیر بنویسيد.  

شد و تکيه بر آفریننده کردیقين، مرد را دیده، بيننده کرد

کـارگـاِه  درس پژوهــی
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7  برای مفهوم هریک از سروده های زیر، بيتی مناسب از متن درس بيابيد.

کشيده سر به بام خسته جانی  سحر دیدم درخت ارغوانی
فریدون مشیری بهارت خوش که  فکر دیگرانیبه گوش ارغوان آهسته گفتم:

  هرکه نان از عمل خویش خورد مّنت حاتم طایی نبرد                                        سعدی
8   دربارۀ ارتباط معنایي متن درس و َمَثل » از تو حرکت، از خدا برکت« توضيح دهيد.

. ................................................................................................................ 9

کـارگـاِه  درس پژوهــی
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هّمت گنــج   حکمــت

موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده  برابر خود 
 برداشته. به تعّجب گفتند: »  این مور را ببينيد که ]بار[ به این گرانی چون

می کشد؟«
 مور چون این بشنيد، بخندید و گفت: » مردان، بار را به نيروی هّمت

 و بازوی حمّيت کشند، نه به قّوت تن.«

                                                                              بهارستان، جامی
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د 1 �ی �ز
گ

� ی 
ز

�ا� �ز �که  اـ  ـ�ب
�ز اآ ا�ز  ی 

ز
ا� د�ز �ی �ش �ک ی 

ز
�ا� به  � ا�ز  �ب ا�ز  ود  �ز �ت 

��ز

وه 
�ک دامان  به  � ع�صــه  ی 

ک
� �ی د  وهد�ی

�ک هان  �ز �چ ِن  رـز
ز

مح دِه  ه  ع�صز

مام �ت ماـِل  �ب به  � ی 
ک
� �ب

�ک ارده  ام�ز ه �ز رـو�ز �ی
�ز ٔۀ  �وصز ن  اآ اهدـ  �ش

هم  به  � اس�ب  �ز م�ت �ش 
��کا�ت همهم  به  � اِ��ب  �ت �ت مُ �ش 

وا�ت
ُ

ط �ز هم 

�ا5 اـ�  �ت
��ز و  �ه  ن  اآ د  د�ی و  �چ ا�ز  �ا�ز هموا�   ِ

ـ�ش �ز�ب �ُب و   
ش

�و� ن  اآ و 

�چای و�ی�ش  �ز  
ش

�و� ا�ز  د  �ی �ش �ک ا�ز ای�ب �ب د  ل�ی �ت �ت به  � �د 
ک

� او  �چـی  رد 

د   �ی ـ�ش می �ک دمی  �ت او  دم  �ت  � د�ب �ی �ش می �ک می 
��ت او  لـم  �ت و�ز 

ا� �ز م�عز ن  اآ رد  ّصـه  َال�ت  
ش

ی  ا� �چ ا�رد  ی سه �چ اعده �و�ز ن �ت � ا�ی �ت �ب
��ز

�ته  سو�ز ود  �ز امی  �ز ا�ز  �ت  �ب
�تهعا�ت امو�ز �ی �ز �ک  �ب

�ک �ه�وی 

و�ی�ش 10 �ز ا�  �ت ��ز و  �ه  �ام�ش  �ز �د 
ک

� و�ی�ش  �ز کا�  ا�ز  ده  �اَم�ت �ز عز د  ما�ز

زاغ و کبک شعـرخـوانی

درک و دریافت 
1 این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش، بررسی نمایيد.

2  با توّجه به قلمرو فکری شعر، دربارۀ ریشه های پيامدهای تقليِد نا به جا و کورکورانه،   
گفت و گو کنيد.

تحفه االحرار ، جامی
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 اجزای نوشته: ساختار و محتوا

» بيابان یا نام زیباتر آن، که در گوش، خوش آوا و در دل، تأثيرگذار 
است: کویر؛ با پهنه های وسيعی که هيچ ساختمانی وسعت آن را محدود 

نمی سازد و آسمانی که تا چشم کار می کند عميق است و پرستاره. 
کویر، با سکوت عميق و بی هياهو با دشت های وسيع و نامحدود و 
با مرگ رنگ. کویر ندایی است که به خود می خواند به عمق و به جان. 
آدمی را از سطح که پرفریب و بس خالی است به عمق که جان بخش و 
بی ریاست می بَرد. روز و شِب کویر، جمع ضّدیت اند؛ روزهای کویر آتش خيز 

و شب هایش ستاره ریز است.
آفتاب کویر می سوزاند و مهتاب آن، جاِن به تنگنا آمده را با آسمان 
صميميت و صداقت پيوند می زند. کویر در پس چهرۀ خشک و خشن 
خویش، آبی به زاللی شبنم پنهان دارد. کویر آرام و بی اّدعاست. از دل قنات 
و کاریز آن زندگی می جوشد، بی آنکه اّدعایی داشته باشد. کویر فروتن 
است و در افتادگِی خویش چه یادگارهای جاوید و چه رازهای سربه مهر 
که پنهان ندارد! از عمق و اعجاز و زیبایی کویر هر چه گفته آید، باز هم 

گویای آنچه هست، نخواهد بود.«

 کویر، دکتر شریعتی

٭ ٭ ٭
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در نوشته ای که خواندید، نویسنده با بهره گيری از حواس و تخّيل، کویر را توصيف کرده و با 
روش هایی مانند »مقایسه« و »جانشين سازی«، نوشته را پرورش داده است. شما در سال های 

پيش با این روش ها آشنا شده اید. 
نوشته، مانند هر پدیده ای، اجزایی دارد. هر نوشته از دو بخش ساختار و محتوا تشکيل 

می شود. ساختار نيز بر دو گونه است: بيرونی و درونی.

ساختار بیرونی نوشته

 شکل کلّی اثر، ساختار بيرونی آن را تشکيل می دهد. معمار در ساخت بنا پيش از آنکه 
شروع به ساختن کند، شکل کلّی و بيرونی بنا را مشّخص می کند. مانند آپارتمان، خانۀ 
ویالیی و… نویسنده نيز ممکن است برای نوشتن درباره موضوعی چون »لبخند«، داستانک 
 را انتخاب کند و در چند سطر، موضوع خود را بپرورد و یا موضوعی ماننِد »خوشبختی« را

به شکل داستانی بلند پدید آورد. 

ساختار درونی نوشته

 برای ساخت بنا، پس از انتخاب شکل کلّی، طّراحی قسمت های داخلی آن مانند تعداد 
طبقات، اندازۀ اتاق ها و دیگر قسمت ها، مشخص می شود. نویسنده نيز پس از انتخاب شکل 
کلّی اثر، به سازماندهی و چينش مطالب می پردازد. به بيان دیگر طرح نوشته، ساختار درونی 

آن را مشخص می کند. 
در سال های پيش آموختيد که طرح نوشته از سه بخِش مقّدمه، بدنه و جمع بندی تشکيل 
می شود. نویسنده در بخش مقّدمه، اّطالعات کلّی دربارۀ موضوع نوشته را به خواننده منتقل 
می کند. این بخش معموالً در حّد یک بند نوشته می شود. در بندهای بدنه، ریزموضوع هایی که 
مستقيماً با موضوع اصلی در ارتباط است، گسترش می یابد و در بند پایانی یا بند جمع بندی، 
نویسنده حاصل کالم خود را در عبارتی اثرگذار، یک بيت شعر یا حتی یک سؤاِل تفّکر برانگيز، 

مطرح می کند. 
یکی از نکاتی که در طّراحی ساختار درونی نوشته، اهميت خاّصی دارد، انسجام متن است. 
انسجام متن، از طریق مشّخص بودن خّط فکرِی نوشته، رعایِت اولویت بندی مطالب و ارتباط 

منطقی بندها ایجاد می شود.
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اجزای نوشته  

محتوا       ساختار    

ساختار درونی   ساختار بیرونی 
چگونگی شکل گیری 

محتوا    داستان، سفرنامه،  طرح نوشته
خاطره و …     

  مراحل نوشتن به سه مرحلۀ پيش از نوشتن، نوشتن و پس از نوشتن تقسيم می شود. 
  در مرحلۀ پيش از نوشتن، ساختار بيرونی و درونِی نوشته مشّخص می شود.

  در مرحلۀ نوشتن، محتوای نوشته شکل می گيرد. سال گذشته روش های شکل گيری 
محتوا را آموختيد )مانند روش مقایسه(؛ در درس های بعد نيز چگونگی گسترش محتوا 

آموزش داده می شود.
 در مرحلۀ پس از نوشتن نوشته ویرایش می شود.

مراحل نوشتن

مرحلۀ پس از نوشتن  مرحلۀ نوشتنمرحلۀ پیش از نوشتن

  شکل گیری ساختار 
بیرونی و درونی

شکل گیری و 
گسترش محتوا 

  ویرایش نوشته

در ادامه می خواهيم با طی کردن مراحل نوشتن، با هم بنویسيم.
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مرحلۀ پیش از نوشتن 

1.  انتخاب موضوع:
  در  این مرحله، ابتدا از ميان موضوعاتی که به ذهن ما می رسد، موضوعی را که نسبت به 
آن دانش، آگاهی و دلبستگی بيشتری داریم، انتخاب می کنيم. برای نمونه موضوِع » باران« 

را برمی گزینيم.
2.  انتخاب واژه های مرتبط با موضوع: 

 با توّجه به موضوِع انتخابی و با بهره گيری از روش بارش فکری، واژه های کليدی مرتبط 
با آن را می نویسيم. 

دعای باران
 شاليزار 

  قدم زدن

  خاک 
باران خورده

خير و برکت

 چتر

رنگين کمان 

 شادی 
کشاورزان

  زیبایی

باران 

3. سازماندهی طرح نوشته: 
توليد شده اند،  فکری  بارش  از طریق  که  را  واژه هایی  معنایی،  روابط  براساس   اکنون 
 دسته بندی می کنيم. نمونۀ صفحه بعد گونه ای از دسته بندی واژه ها بر اساس روابط معنایی

19است. 



  گروه اّول: واژه های مربوط به توصيف لحظات بارش باران مانند: خاک باران خورده، 
زیبایی، شاليزار 

  گروه دوم: واژه های مربوط به برکِت باران مانند: شادی کشاورزان، دعای باران، خير 
و برکت

  گروه سوم: واژه های مربوط به زنده شدن خاطرات مانند: قدم زدن، کودکی، چتر، 
رنگين کمان

برای سازماندهی طرح نوشته به شکل زیر عمل می کنيم:
 بند مقّدمه: در این بند با نگاهی کلّی به موضوع باران، آغازی جذاب خواهيم داشت. 

 بندهای بدنه: چينش بندهای بدنه را با بهره گيری از دسته بندی انجام شده براساس 
روابط معنایی واژ ه ها، شکل می دهيم. بند اول را به توصيف لحظات بارش باران، 
بند دوم را به خير و برکت باران و بند سوم بدنه را به زنده شدن خاطرات اختصاص 

می دهيم.
 بند جمع بندی: در این بند، حاصل کالم را دربارۀ باران می نویسيم و پایانی تأثيرگذار 

خلق می کنيم.
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طرح نوشته

باران

آغازی جّذاب با نگاه کّلی به موضوع باران

جمع بندی موضوع باران

توصیف لحظات بارش باران

زنده شدن خاطرات

خیر و برکت باران

 عنوان نوشته 

  بند مقدمه

بندهای بدنه

 بند جمع بندی

21



   فّعالیت )1( 

 موضوعی را انتخاب کنيد و با روش بارش فکری طرح نوشتۀ خود را مشخص کنيد.
 انتخاب موضوع

 بارش فکری 
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  طرح نوشته 

نکته: با توّجه به موضوع نوشته و ميزان گستردگی مطلب، تعداد بند های بدنه می تواند 
متفاوت باشد. 

طرح نوشته

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

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

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

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

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

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

 عنوان نوشته 

  بند مقدمه

بندهای بدنه

 بند جمع بندی
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مرحلۀ نوشتن 

در این مرحله، با بهره گيری از واژه ها و ترکيب های مرحلۀ قبل، یک یا چند جملۀ مرتبط 
با موضوع می نویسيم.

 خدا دعای باران را می شنود و باراِن زیبا را می فرستد.
 با ریزِش قطرات باران، خير و برکت باریدن می گيرد.

 بوی خاک باران خورده و چمن تازه، در هوا پخش می شود.
 دست و روی دشت شسته می شود و زیبایی های آن دو چندان می گردد.

 کشاورزان سرود شادی می خوانند.
 کودکان زیر باران به رقص و پایکوبی مشغول می شوند.

 کشتزار، شاليزار و چمنزار جان می گيرند. 
 چشم ها به رنگين کمان دوخته می شود.

 چترهای رنگی باز می شود.
 دست ها به سوی آسمان بلند می شود. 
 همه، صاحِب باران را شکر می گویند. 

سپس با توجه به ساختار درونی نوشته، جمالت باال را سازماندهی می کنيم.
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  بند مقدمه

بندهای بدنه

 بند جمع بندی

وقتی باران می بارد…

دل ها گرفته است. شاليزار مّدت هاست رنگ باران به خود ندیده. 
کشاورزان دسِت دعا به سوی آسمان بلند می کنند. 

نسيم نرم و سبک دعای باران را از دست های آنان به آسمان می برد، 
خداوند دعا را می شنود و مهربانانه، باراِن زیبا را به سویشان روانه 
می کند. بوی خاِک باران خورده و چمن تازه در هوا پخش می شود. 
دست و روی دشت شسته می شود و زیبایی های آن دو چندان می گردد. 
باران می آید و خير و برکت را با خود می آورد. کشاورزان سرود شادی 
می خواندند و کودکان زیر باران به رقص و پایکوبی مشغول می شوند. 

پرندگان شادمانه می خوانند و شاليزارها جانی دوباره می گيرند.
باران شادمانه، دست آدم ها را می گيرد و آنها را به دوران کودکی 
می برد. آنها چشمانشان را می بندند و برای دقایقی به دوران خوش 
کودکی باز می گردند و زمزمه می کنند: »باز باران، با ترانه با گوهرهای 

فراوان …«
کمان  رنگين  به  است  آغاز  زیباترین  که  باران  فرود  از  چشم ها 
دوخته می شود و همه، صاحِب باران را شکر می گویند و با شادی فریاد 

می زنند:  ای خدای باران! هرگز، ما را تنها نگذار.
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   فّعالیت )2 ( 

با توّجه به طرح نوشتۀ خود، متنی بنویسيد. بند مقّدمه، بندهای بدنه و بند جمع بندی را 
در آن مشّخص کنيد.
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مرحلۀ پس از نوشتن

در این مرحله برای بازبينی، اصالح و ویرایش نوشته، به موارد زیر توّجه می کنيم:
   نکاتی را که از نظر منطقی با سایر قسمت ها هماهنگی ندارد، حذف می کنيم. 
و  می کنيم  اصالح  می گردد،  بدفهمی   موجب  و  دارد  ابهام  که  را    مواردی 

در صورت نياز، برخی قسمت های نامفهوم را گسترش می دهيم. 
 واژه ها و جمله های اضافه را حذف می کنيم. 

 شيوه کاربرد آرایه های ادبی را در نوشته، مورد توّجه قرار می دهيم. 
  نوشته را  از نظر نشانه های نگارشی بررسی و در صورت نياز، موارد الزم را  اصالح

می کنيم. 
 به امالی درست واژه ها توّجه می کنيم. 

 در پایان، نوشته را یک بار با صدای بلند می خوانيم.
 اکنون با توجه به نکات یاد شده، نوشتۀ قبلی را ویرایش می کنيم. 
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  بند مقدمه

بندهای بدنه

 بند جمع بندی

وقتی باران می بارد

دل ها گرفته است. شاليزار مدت هاست رنگ باران به خود ندیده 
است. کشاورزان شانه به شانۀ یکدیگر دست دعا به سوی آسمان 

برمی آورند. 
نسيم، نرم و سبک، دعای باران را از دست های آنان به آسمان 
می برد، خداوند دعا را می شنود و مهربانانه، باراِن زیبا را به سویشان 
روانه می کند. بوی خاِک باران خورده و چمن تازه در هوا پخش 
می شود. دست و روی دشت شسته می شود و زیبایی های آن 

دو چندان می گردد. 
باران می بارد و خير و برکت باریدن می گيرد. کشاورزان نوای 
شادی سر می دهند و کودکان زیر باران به رقص و پایکوبی مشغول 
می شوند. شاليزار جانی دوباره می گيرد و پرندگان شادمانه، آواز 

می خوانند.
به دوران  را  آنها  و  را می گيرد  باران صميمانه، دست آدم ها 
کودکی می برد. همه چشمانشان را می بندند و برای لحظاتی به 
دوران خوش کودکی باز می گردند و زمزمه می کنند: » باز باران، با 

ترانه با ُگهرهای فراوان …«
نگاه ها از ریزش باران که زیباترین آغاز است، اوج می گيرد و به 
رنگين کمان دوخته می شود. آنان، صاحِب باران را شکر می گویند 

و با شادی فریاد می زنند:  ای خدای باران! هرگز، ما را تنها نگذار.

    فّعالیت )3 (   

نوشتۀ خود را ویرایش کنيد.
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  اینک نوشته هایتان را بخوانيد یا در اختيار دوستانتان قرار دهيد تا با استفاده از 
معيارهای جدول زیر، آن را ارزیابی کنند.

نمرهسنجه های ارزیابیردیف

6انتخاب طرح نوشتۀ مناسب 1

2
توليد محتوا با استفاده از روش های مناسب )سنجش 

و مقایسه، جانشين سازی و...(
6

3انسجام متن3

2شيوۀ خواندن4

3رعایت امال و نکات نگارشی5

20جمع
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  نوشتۀ زیر را بخوانيد و طرح اّوليۀ آن را در متن مشّخص کنيد.    تمرین )1 (   

در فرهنگ های پيش از خط، یعنی روزگاری که آثار ادبی نوشته نمی شد، هر سّنت 
ادبی به صورت شفاهی وجود داشت و سينه به سينه منتقل می گشت. در فرهنگی که 
با خط آشنا می شود،  این سّنت ادبی روایی می تواند به نشو و نمای خود ادامه بدهد، 
اما هنگامی که خط مهم ترین وسيلۀ بيان می شود، حيات این سّنت ها پایان می پذیرد. 
سابقۀ نوشتن در  ایران به سدۀ ششم پيش از ميالد باز می گردد. نگارش اسناد 
دولتی، سياسی و اقتصادی در کتيبه های  ایران باستان از دیرباز معمول بوده است. 
اما توسعۀ نگارش آثار دینی و ادبی تا سده های نخستين مسيحيت، مورد بحث است. 
شواهد حکایت از آن دارد که تکامل ادبيات از صورت روایی و نقلی به صورت نوشتاری 
در بخش دوم از عصر ساسانيان صورت پذیرفته است. برای نمونه کتاب اوستا پس از 

سده ها انتقاِل سينه به سينه، سرانجام در دورۀ ساسانيان به رشتۀ تحریر درآمد. 
در کتيبه های فارسی باستان، هرگز نامی  از اوستا برده نشده است. اّما سنجش 
کتيبه های فارسی باستان و متن های اوستایی حکایت از آن دارد که از نظر شکل و 
مضمون ميان این دو متن باستانی مشابهت و یکسانی وجود دارد. در هر یک از این دو 
پيکرۀ ادبی همانندی ها و نشانه هایی است که در کتيبه های فارسی باستان به صورت 
منثور و با آزادی عمل بيشتر و در متن های اوستایی به صورت منظوم و با ساختار و 
وزنی معّين به کار رفته اند و احتمال آنکه این یکسانی ها و تناظرها تصادفی باشند، 

بسيار اندک است.
تحّوالت خط قرن ها ادامه یافت تا اینکه خط الفبایی رایج شد. امروزه حجم زیادی از 
اّطالعات به صورت نوشتاری انتقال می یابد. به بيان دیگر با تحّول خط و ميزان کاربرد 

آن از گفتار به نوشتار رسيده ایم.

کارگاِه  نوشتن
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   موضوعی انتخاب کنيد و با رعایت مراحل نوشتن، متنی بنویسيد.    تمرین )2 (   
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   تمرین )3 (   نوشتۀ دوستانتان را  بر اساس معيارهای جدول ارزشيابی درس تحليل کنيد. 

33



َمَثل های زیر را بخوانيد. سپس یکی را انتخاب کنيد و آن را گسترش دهيد.
 بار کج به منزل نمی رسد.

 به زبان خوش، مار از سوراخ بيرون می آید.
 از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 از این گوش می گيرد و از آن گوش در می کند.

موضوع:

َمَثل نویسی
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ذوق لطیف

خاله ام چند سالی از مادرم بزرگ تر بود. از شوهرش جدا شده 
بود. چند بّچه اش همگی در شيرخوارگی مرده بودند و او مانده 
بود تنها. با آنکه از نظر مالی هيچ مشکلی نداشت و در نوع خود 
متمکّن به شمار می رفت، از جهات دیگر ناشاد و سرگردان بود. 
تنهایی و بی فرزندی برای یک زن، مشکلی بزرگ بود و او گاهی 
در قم نزد برادرش زندگی می کرد، گاهی در کبوده. نمی دانست 

در کجا ریشه بدواند. 
با این حال، او نيز مانند مادرم توّکلی داشت که به او مقاومت 
و استحکام اراده می بخشيد. از بحران های عصبی ، که امروز رایج 
است و تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است، در آن زمان 
خبری نبود. هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود 
که خوب و بد را به عنوان مشّيت الهی می پذیرفت. به این زندگِی 
گذرا آن  قدرها دل نمی بست که پيشامد ناگوار را فاجعه ای 
بينگارد و در نظرش اگر یک روی زندگی زشت می شد، روی 

دیگری بود که بشود به آن پناه برد.
زندگی  به  داشت،  که  تمّکنی  همۀ  با  خاله ام  بنا براین 
درویشانه ای قناعت کرده بود، نه از بُخل بلکه از آن جهت که 
به بيشتر از آن احتياج نداشت. در خانۀ مشترکی که خانوادۀ 
اتاق داشت. خانۀ  دیگری هم در آن زندگی می کردند، یک 
کهن سالی بود و بر سر هم نکبت بار، عاری از هرگونه امکان 

آسایش. در همان یک اتاق زندگی خود را متمرکز کرده بود.
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برای این خاله، من به منزلۀ فرزند بودم. گاه به گاه به دیدارش می رفتم و کنار 
و  مادرم که خشک  برخالف  قّصه می گفت.  برای من  او  و   پنجره می نشستيم 
کم سخن بود و از دایرۀ مسائل روزمّره و » مذهبيات «خارج نمی شد، وی از مباحث 
مختلف حرف   می زد؛ از تاریخ، حدیث، گذشته ها و همچنين شعر؛ حّتی وقتی از 
آخرت و عوارض مرگ سخن می گفت، گفتارش با مقداری ظرافت و نَقل و داستان 

همراه بود.
برای من قّصه های شيرینی می گفت که او و مادرم، هر دو، آنها را از مادربزرگشان 
به یاد داشتند. از این مادر بزرگ )مادر پدر( زیاد حرف می زدند که عمر درازی 
کرده و سخنان جّذابی گفته بود. به او می گفتند » مادرجون«. ورد زبانشان بود: 

»مادرجون این  طور گفت، مادرجون آن  طور گفت.«
نخستين بار از زبان خاله و گاهی هم مادرم بود که بعضی از قّصه های بسيار اصيل 
ایرانی را شنيدم و به عالم افسانه هاـ  که آن  همه پر رنگ و نگار و آن همه پّران و نرم 
است ـ راه پيدا کردم. عالوه بر آن، خاله ام با ذوق لطيفی که داشت، مرا نخستين 
بار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود. او سواد چندانی نداشت؛ حّتی مانند 
چند زن دیگر در ده، خواندن را می دانست و نوشتن را نمی دانست، ولی درجۀ فهم 
ادبی اش خيلی بيشتر از این حد بود. او نيز مانند دایی ام موجود »یک کتابی« بود؛ 
یعنی، عالوه بر قرآن و مفاتيح الجنان، فقط کلّيات سعدی را داشت. این سعدی 
همدم و شوهر و غم گسار او بود. من و او اگر زمستان بود، زیر کرسی و اگر فصول 
مالیم بود، همان گونه روی قاليچه می نشستيم؛ به رختخوابی که پشت سرمان 
جمع شده بود و حکم پشتی داشت، تکيه می دادیم و سعدی می خواندیم؛ گلستان، 
بوستان، گاهی قصاید. هنوز فهم من برای دریافت لطایف غزل کافی نبود و خاله ام 
نيز که طرف دار شعرهای اندرزی و تمثيلی بود، به آن عالقۀ چندانی نشان نمی داد.
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سعدی که انعطاف جادوگرانه ای دارد، آن قدر خود را خم می کرد که به حّد فهم 
ناچيز کودکانۀ من برسد. این شيِخ هميشه شاب، پيرترین و جوان ترین شاعر زبان 
فارسی، معلّم اّول که هم هيبت یک آموزگار را دارد و هم ِمهر یک پرستار، چشم عقاب 
و لطافت کبوتر، که هيچ ُحفره ای از حفره های زندگی ایرانی نيست که از جانب او 
شناخته نباشد، جمع کنندۀ اَضداد: تشّرع و عرفان، عشق و زندگی عملی، شوریدگی و 
عقل... . به هر حال، این همدم کودک و دست گير پير، از هفت صد سال پيش به این 

سو، مانند هوا در فضای فکری فارسی زبان ها جریان داشته است.
 من در آن اتاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم؛ نظير همان حجره هایی که 
خود سعدی در آنها نشسته و شعرهایش را گفته بود. خاله ام می خواند و در حّد ادراک 
خود معنی می کرد، قّصه ها را ساده می نمود. این تنها خصوصيت سعدی است که 
سخنش به سخن همه شبيه باشد و به هيچ کس شبيه نباشد. در زبان فارسی، احدی 
نتوانسته است مانند او حرف بزند و در عين حال، نظير حرف زدن او را هر روز در هر 

کوچه و بازار می شنویم.
آن کلّيات سعدی  که خاله ام داشت، شامل تصویرهایی هم بود؛ چاپ سنگی 
با تصویرهای ناشيانه ولی گویا و زنده، و من چون این حکایت ها را می شنيدم و 
می خواندم و عکس ها را می دیدم، لبریز می شدم. سراچۀ ذهنم آماس می کرد. بيشتر 
بر َفوران تخيل راه می رفتم تا بر روی دو پا. پس از خواندن سعدی، وقتی از خانۀ 
 خاله ام به خانۀ خودمان بازمی گشتم، قوز می کردم و از فرط  هيجان، » لُّکه« می دویدم. 

کسانی که توی کوچه مرا این  گونه می دیدند، شاید کمی »ُخل« می پنداشتند. 
خاله ام نيز خوش وقت بود که من نسبت به کالم سعدی عالقه نشان می دادم؛ 
پاليز  در  گویی  که  بودیم  چنان  دو  هر  می کرد.  همراهی  مرا  با حوصله  بنا براین 
سعدی می چریدیم؛ از بوته ای به بوته ای و از شاخی به شاخی. معنی کلماتی را که 

نمی فهميدیم، از آنها می گذشتيم.
نه کتاب لغتی داشتيم و نه کسی بود که از او بتوانيم بپرسيم. خوشبختانه دامنۀ 
کالم و معنی به قدر کافی وسعت داشت که ندانستن مقداری لغت، مانع از برخورداری 
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ما نگردد. اگر یک بيت را نمی فهميدیم، از بيت دیگر مفهومش را درمی یافتيم؛ آزادترین 
گشت وگذار بود.

از همان جا بود که خواندن گلستان مرا به سوی تقليد از سبک مسّجع سوق داد که بعد، 
وقتی در دبستان انشا می نوشتم، آن را به کار می بردم.

از لحاظ آشنایی با ادبيات، سعدی برای من به منزلۀ شير »آغوز« بود برای طفل که پایۀ 
عضله و استخوان بندی او را می نهد. ذوق ادبی من از همان آغاز با آشنایی با این آثار، پرتوّقع 
شد و خود را بر سّکوی بلندی قرار داد. از آنجا که مربِّی کارآزموده ای نداشتم، در همين 
کورمال کورماِل ادبی آغاز به راه رفتن کردم. بعدها اگر به خود جرئت دادم که چيزهایی 

بنویسم، از همين آموختن سِرخود و ره نوردِی تنهاوش بود که:

�دم
ک

ه  �بد �
� ا�ز من �ک �ی

و�دم م�گ ی �ز �ت ��ب به ��ص    ا�سش ا« » � س�ت اس�ت و  س�د  �ب  اآ و  ان  ا�ب��ت �ت و  ود  �ب ان  ا�ب �ی �ب
                سنایی

روزها، دکتر محّمدعلی اسالمی نَدوَشن
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کـارگـاِه  درس پژوهــی

1   جدول زیر را مانند نمونه کامل کنيد. 

  هم خانواده مترادف              واژه 

مفتاح، فتوح  مفاتيح کليدها
 مستقر   .............................  ...............،..............
متمّکن    .............................  ...............،..............

2  از متن درس، چهار ترکيب وصفی که اهّميت امالیی دارند، بيابيد و بنویسيد.
3  واژه، از نظر ساخت، چهار نوع است:

ساده: فقط از یک جزِء معنادار ساخته شده است؛ مانند» بهار، آرزو، آفتاب«
)وند( تشکيل شده است؛  یا چند جزِء بی معنا  از یک جزِء معنادار و یک   وندی: 

مانند» هنرمند، زیباترین، هنرها«
  مرّکب: از چند جزِء معنادار ساخته شده است؛ مانند»حق شناس، دوستدار،گالب پاش «

  وندی ـ مرّکب: از ترکيب دو جزِء معنادار و یک یا دو جزِء بی معنا تشکيل شده است؛ 

مانند »کارگشایی،کارگشایان، ساز  و کار«
  توّجه: برای تعيين ساختمان واژه، به اجزای امروزی آن، که زایا و زنده است، توّجه 
می کنيم؛ نه پيشينۀ آن. امروزه، واژه هایی مانند » زنخدان، شيرین، استوار، غنچه، 

دبستان، ساربان، دستگاه و ...«، ساده به شمار می آیند.
 نوع ساخت واژه های زیر را مشّخص کنيد. 

شاهکار      ).....................(          خوشبختانه     ).....................(      تنهاوش      ).....................(
راهيان       ).....................(           گفت وگو         ).....................(       شکوفه       ).....................(
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4 کدام عبارت متن، به ویژگي سهِل ممتنع بودِن سبک سعدي اشاره دارد؟ 
5 به بيت زیر از سعدی توّجه کنيد:

من در ميان جمع  و دلم جای دیگر استهرگز وجود حاضِر غایب شنيده ای؟
 همان طور که می بينيد واژه های »حاضر« و »غایب«، هم زمان، به پدیده ای واحد 

نسبت داده شده اند و به بيان دیگر، غایب، صفت حاضر، واقع شده است.
به نظر شما چنين امری ممکن است؟

  انسانی که حاضر است، نمی تواند غایب باشد؛ چون این دو صفت، متناقض اند؛ 
 یعنی هر یک وجود دیگری را نقض می کند؛ با این وجود، شاعر چنان آنها را هنرمندانه
 در کالم خود به کار برده است که زیبا، اقناع کننده و  پذیرفتنی است. به این گونه

کاربرد مفاهيم، آرایۀ »متناقض نما « )پارادوکس( می گویند.
 حال آرایۀ متناقض نما را در دو سرودۀ » قيصر امين پور« بيابيد.

بيا که یاد تو آرامشی است طوفانیالف( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق 
 ب( بارها از تو گفته ام،/ بارها از تو،/ ای حقيقی ترین مجاز، ای عشق!/ ای همه 

استعاره ها با تو
6  نویسنده برای قّصه های ایرانی چه ویژگی هایی را  برمی شمارد؟

7 معنی و مفهوم جمله های زیر را بنویسيد.
 سراچۀ ذهنم آماس می کرد.

 از فرط هيجان لُّکه می دویدم.
. ................................................................................................................  8
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خواجه عبدالکریم، ]که[ خادم خاّص شيخ ما، ابوسعيد 
ـ قّدس اهلل روَحهُ الَعزیز ـ بود، گفت: »روزی درویشی مرا 
بنشانده بود تا از حکایت های شيخ ما، او را چيزی می نوشتم.«
 کسی بيامد که »شيخ، تو را می خواند.«؛ برفتم. چون پيش
 شيخ رسيدم، شيخ پرسيد که »چه کار می کردی؟« گفتم:

»  درویشی حکایتی چند خواست، از آِن شيخ، می نوشتم.«
شيخ گفت: »یا عبدالکریم، حکایت نویس مباش، چنان 

باش که از تو حکایت کنند!«.
  اسرارالّتوحید،محّمدبن منّور

چنان باش... گنــج   حکمــت
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 گسترش محتوا )1(:  زمان و مکان

»عيد تازه از راه رسيده بود. مردم دیگر با سورتمه رفت و آمد نمی کردند. 
برف های دور و بِر خانه های روستایی و جوی ها، آب شده و جاری شده بودند. 
دو دختر که همسایۀ هم بودند، آمده بودند کنار چالۀ پر از آِب ِگل آلودی که 
بيِن کوچۀ تنِگ دو حياط درست شده بود و می خواستند با هم بازی کنند. 
یکی از دخترها کوچک تر از دیگری بود. هردو بلوز نو پوشيده بودند. دختری 
که کوچک تر بود، بلوز سورمه ای پوشيده بود و آن که بزرگ تر بود، لباسش 

زرد رنگ بود. ولی هر دو روسری قرمز سرشان کرده بودند.
 دخترها پس از آنکه عبادت ظهر تمام شده بود، زود آمده بودند کنار 
چالۀ پر آب و بعد شروع کرده بودند به بازی کردن. فکر کردند برای اینکه 
خوب بازی کنند، در آب های چاله راه بروند. دختر کوچک تر شروع کرد با 
کفش هایش در آب راه رفتن و ِشلِپ ِشلِپ کردن؛ اما دختر بزرگ تر نگهش 
داشت و گفت: » این جوری نه! مامان دعوا می کند. نگاه کن. من کفش هایم 

را درآوردم. تو هم کفش هایت را دربياور.«
دخترها کفش هایشان را درآوردند و دامن هایشان را باال زدند و شروع 
کردند از دو سوی چاله به طرف همدیگر رفتن. آب تا قوزک پای دختر 

رسيده بود…«

 عید پاک، تولستوی  
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 در نوشتۀ باال، نویسنده زمان و مکان خاّصی را وصف کرده است؛ به گونه ای که با خواندن 
هر سطر آن، تصویری در ذهن خواننده  ایجاد می شود و هر جمله، آن را کامل تر می کند. با 
خواندن متن باال، تصویری از اواخر زمستان در کشوری سردسير در روز عيد در ذهن نقش 
می بندد و فضایی در کوچه های تنگ ميان دو حياط با گودال هایی پر از آِب  برف ها، شکل 

می گيرد که کودکان در آن مشغول بازی هستند.
 یکی از راه های گسترش محتوای نوشته، پرداختن به عناصِر » زمان« و » مکان« است. 
موضوع بسياری از نوشته ها در زمان و مکان خاصی رخ می دهد و حال و هوای خود را دارد. 
شرح و توصيف فضا بسيار مهم است و متن را عينی تر و ملموس تر و خواننده را به محتوای 
نوشته نزدیک تر می کند؛ زیرا خوانندۀ متن از طریق آن می تواند مطالب را در ذهنش بهتر 
مجّسم کند. وصف زمان و مکاِن وقوع ماجراها در نوشته، بسيار ارزشمند است و در بسياری از 

انواع نوشته، مانند داستان، سفرنامه، گزارش، نمایشنامه و مانند آن کاربرد دارد. 
برای گسترش محتوا با استفاده از دو عنصر » زمان« و » مکان«، می توانيم مطابق با مراحل 

زیر عمل کنيم: 

مرحلۀ اول: انتخاب موضوع

نخستين و مهم ترین کار نویسنده، انتخاب موضوعی خاص و مناسب برای نوشتن است. 
موضوع مناسب، خود به خود ذهن را بازتر و متن را از نوشته های مشابه متمایز می کند. 
همان طور که در بسياری از مراکز، صندوقی را برای جمع آوری نظرات قرار می دهند، ذهِن ما 
هم برای نوشتن به یک صندوق نياز دارد تا اگر به موضوع جالبی برای توصيف زمان و مکان یا 
ـ ملّی، خاطرات  حال و هوا دست یافتيم، در آن ذخيره اش کنيم. تماشای آیين های مذهبیـ 
و تجربيات سفر، دیدن تصاویر، به یاد آوردن خواب و رؤیا، مطالعۀ کتاب، دیدن صحنه هایی 

از نمایش یا فيلم، همگی می توانند منبعی برای موضوعات جّذاب و متنوع باشند. 
موضوع انتخابی ما، »گالب گيران« است.
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    فّعالیت )1 ( 

موضوع های پيشنهادی خود را بنویسيد.
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

مرحلۀ دوم: تجّسم و بارش فکری

پس از انتخاب موضوع، با بهره گيری از بارش فکری، اّطالعات و دانسته های خود را نسبت 
به موضوعی که انتخاب کرده ایم، بر روی کاغذ می آوریم. اکنون واژه های مرتبط با این موضوع 
را می نویسيم: »گالب، باغ، گالب گيری، گل محّمدی، دیگ، قمصر کاشان، بهار، بطری های 

بزرگ و کوچک، صلوات، هيزم، اجاق، اسپند، آتش و…«.

گالب گیران  

 آواز
دیگ بلبالن

گل
 محمدی

کاشان

 قمصر

طلوع
 آفتاب   

اردیبهشت             

  شيشه     
 بهارجوی آب 

 قمصر

 صلوات

گردشگران

 باغ گل 

عطر گل  و 
بوی گالب                                    
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    فّعالیت )2 ( 

دربارۀ یکی از موضوعاتی که در مرحلۀ قبل انتخاب کرده اید، فکر کنيد و واژه های 
مرتبط با آن را بنویسيد.
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مرحلۀ سوم: سازماندهی و طرح اولیه

اکنون واژه هایی را که به ذهن ما رسيده است، با توجه به اشتراکات و روابط ميان آنها، 
سازماندهی و دسته بندی می کنيم و بر این اساس، طرح اوليۀ نوشته مان را مشخص می کنيم. 

برای نمونه، یکی از این دسته بندی ها می تواند قرار دادن واژه ها در سه گروه باشد: 
الف( واژه های مربوط به زمان و مکان
ب( واژه های مربوط به فضای نوشته

پ( واژه های مربوط به جزئيات نوشته

جزئیاتفضاي نوشتهزمان و مکان

 بهار
 اردیبهشت

 طلوع آفتاب
 قمصر و نياسر کاشان

 باغ گل
 جوی آب

 آواز بلبالن
 دود اسفند

 عطر گل و بوی گالب
 صلوات

گل محّمدی
 گردشگران

 بطری ها ی بزرگ و 
کوچک
 دیگ

 دوربين های 
فيلم برداری و عکاسی

پيش از آوردن بندهای بدنه، بند مقّدمه را به منظور ورود به مطلب در نظر می گيریم. پس 
از آن، هر یک از گروه های باال که موضوع بندهای بدنه را تشکيل می دهند، پشت سر هم 
می آوریم. بدنۀ نوشتۀ ما براساس سازماندهی فوق، سه بند دارد. قرار گرفتن بندها باید براساس 
ترتيبی مشّخص شکل بگيرد. بهتر است روند ارائه مطالب و حرکت نوشته از کل به جزء باشد. 
بر این اساس، مکان و زماِن رخداد را در بند نخست می آوریم. بند دوم را می توانيم به حال 
و هوای نوشته اختصاص دهيم. در بند سوم نيز جزئيات را توصيف می کنيم و به این شکل، 
ترتيب قرار گرفتن سه بند بدنه را مشّخص می نمایيم. سپس در پایان، مطالب را در یک بند 
جمع بندی می کنيم. جمع بندی می تواند حّتی به صورِت یک بيت شعر و یا یک سؤال باشد؛ 

مهم آن است که ذهن خواننده را با موضوع درگير کند.
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    فّعالیت )3 (   

طرح اوليۀ نوشتۀ خود را تنظيم کنيد و به پرسش های زیر پاسخ دهيد. 
 الف( بدنۀ نوشتۀ شما چند بند دارد؟ 

 ب( در هر بند، می خواهيد دربارۀ چه بنویسيد؟

آغازجّذاب 

پایان تأثیرگذار

فضا سازی )زمان و مکان( 

  حال و هوا 

توصیف جزئیات

  بند مقدمه

بندهای بدنه

 بند جمع بندی
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مرحلۀ چهارم: پیش نویس

1. بند مقدمه: 
عظمت خداوند آن است که زیباترین گل های محمدی از کویر خشک کاشان بیرون 
می آید. در شهر تاریخی کاشان، هر سال مراسم قدیمی و دیدنی گالب گیران، برگزار می شود. 
نمونه ای از عظمت خداوند آن است که زیباترین گل های محّمدی در کویر خشک کاشان 

می روید و خوش بوترین گالب ها، در این شهر، آماده می شود.

 2. بندهای بدنه: 

 زمان و مکان:
کویر  در  و  کرکس  کوه های  میان  که  است  اصفهان  استان  در   کاشان شهری 
مرکزی  ایران قرار گرفته و آب و هوایی گرم و خشک بیابانی دارد. گردشگران در 
اواسط اردیبهشت برای دیدِن مراسِم گالب گیری به قمصر و نیاسر سفر می کنند. 
این دو شهر پر از باغ های گل   محمدی و جویبارهای فراوان است. بهترین زمان برای 
حضور در مراسم گالب گیری قمصر ساعات اولیۀ روز است؛ یعنی زمانی که هنوز 
آفتاب کاماًل گرم نشده است. گل هایی که در ساعات پیش از طلوع چیده شده اند 

تازه ترند و طبیعتاً گالب بهتری از آنها به دست می آید.
 حال و هوا

  با طلوع خورشید، عطر گل محمدی همه را مست می کند و بلبالن را به آواز 
وامی دارد. کارگران سرخوش از عطر گل ها و گردشگران حیرت زده از این همه زیبایی 
در کنارِ صدای بلبالن و بوی گل ها، به تماشا می نشینند. دیگ های بزرگ، پر از گل 
 محمدی و آب می شوند و روی تلِّ هیزم قرار می گیرند و گالب، به روش تقطیر 
به دست می آید. دیگ هایی که همچون زودپزهایی بزرگ گل های تازه چیده را در 
خود می جوشانند و بخار را از طریق لوله هایی به شیشه های داخل جوی آب ها منتقل 
می کنند. گاه بر آتِش زیِر دیگ ها اسفند دود می کنند. مردم با هر اتّفاقی صلوات 

می فرستند و دل های خود را صفا می دهند.
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  جزئیات
 ساالنه گردشگران بسياری از مراسم گالب گيران کاشان در شهرهای قمصر، نياسر 
و بَرَزک، دیدن می کنند و دوربين های عکاسی و فيلم برداری را برای لحظه ای از 
خود دور نمی کنند و سرانجام با کوله باری از گالب و سایر عرقيات و با مقادیر 

زیادی از خاطره، عکس و فيلم به شهر و خانۀ خود بازمی گردند.

3. بند جمع بندی:
 برگزاری باشکوه مراسم گالب گيری موجب زنده نگاه داشتن یکی از آیين های ارزشمند 
و کهن  ایرانيان است. برکت گل محمدی و عطر گالب، گردهمایی باشکوهی را در کویر 

مرکزی  ایران، فراهم می کند.

    فّعالیت )4 (   

 با توجه به طرح نوشتۀ خود در فّعاليت )3(، متنی را بنویسيد. 
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مرحلۀ پنجم: بازبینی و گسترش نوشته

در این مرحله، پس از شکل گيری بندها با افزودن واژه ها و صفت های مناسب، و استفاده از 
آرایه های گوناگون، نوشته را گسترش می دهيم و ترتيب قرار گرفتن مطالب در بندها را کنترل 
می کنيم. همچنين به جمالت موضوع و پيوستگی جمالت تکميلی آنها توّجه می کنيم؛ با 
اضافه و کم کردن برخی واژه ها، همچنين تغيير و اصالح بعضی جمله ها و گاه کوتاه کردن 

آنها، اشکاالت نوشته را برطرف می کنيم.

موضوع: مراسم گالب گیران در قمصر

گوشه ای از عظمت خداوند آن است که زیباترین گل های محّمدی و خوشبوترین 
گالب های جهان از دل کویر خشک کاشان بيرون می آید. در شهر تاریخی کاشان غير 

از رسم قالی شویان، مراسم قدیمی و دیدنی گالب گيران هم برگزار می شود.
کاشان یکی از شهرهای استان اصفهان است که با آب و هوایی گرم و خشک بيابانی، 
ميان کوه های کرکس و کویر مرکزی  ایران قرار گرفته است؛ شهری با جاذبه های 
گردشگری فراوان نظير باغ فين، دیوار سلجوقی، مساجد و خانه های دیدنی و قدیمی. 
گردشگران در اواسط اردیبهشت برای دیدن گالب گيری به قمصر و نياسر سفر می کنند. 
این دو شهر پر از باغ های گل   محّمدی و جویبارهای فراوان است. بهترین زمان برای 
حضور در مراسم گالب گيران، ساعات اوليۀ روز، یعنی زمانی است که هنوز خورشيد 
سر از بستر کوه برنياورده و بر تخِت فرمانروایی اش تکيه نزده است. گل هایی که در 
ساعات پيش از طلوع چيده شده اند شاداب ترند و گالب بهتری از آنها به دست می آید.
صبح روز گالب گيری، با طلوع خورشيد، عطر گل محّمدی همه را از خود بی خود 
می کند و بلبالن را به آواز خواندن وامی دارد. کارگران سرخوش از عطِر دامن های 
پر ُگل خود، و گردشگران حيرت زده از این همه زیبایی و فریبایِی گل ها به تماشا 
می نشينند و رایحۀ جانبخش گل ها، روح و جان شان را تسخير می کند. در این هنگام، 
دیگ های بزرگ را پر از آب و گلبرگ های گل محّمدی می کنند و برای به دست آوردن 
 گالب روی تلِّ هيزم می گذارند. دیگ هایی که همچون زودپزهایی بزرگ، گل های
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 تازه چيده را در خود می جوشانند و بخار را از طریق لوله هایی به شيشه های داخل 
جوی آب ها منتقل می کنند. گاه بر آتِش زیِر دیگ ها دانه های اسفند می ریزند تا 
چشم بد از سالمت مردم و رونق این گالب گيری دور شود. مردم با هر اتّفاقی صلوات 
می فرستند و دل ها را با بوی خوش اسفند و نوای روح انگيِز صلوات، صفا می دهند.

ساالنه گردشگران بسياری از مراسم گالب گيران کاشان در شهرهای قمصر، نياسر 
و برزک دیدن می کنند و دوربين های عّکاسی و فيلم برداری را برای لحظه ای از خود 
دور نمی سازند و سرانجام با تهيۀ سوغاتی معّطر، با صدها و بلکه هزاران قطعه عکس و 

فيلم، و دلی شاد به شهر و خانۀ خود بازمی گردند.
برگزاری مراسم باشکوه گالب گيری موجب زنده نگاه داشتن یکی از آیين های 
ارزشمند و کهن  ایرانيان است که هر ساله به برکت گل محّمدی و عطر گالب، برپا 

می گردد.

    فّعالیت )5 (   

نوشتۀ خود را بازبينی و اصالح کنيد و در صورت نياز گسترش دهيد.

مرحلۀ ششم: نوشتن نهایی و پاک نویس

در این مرحله، با توجه به اصالحات و تغييراتی که در مراحل قبل اعمال گردید، متن را 
ویراستاری و پاک نویس می کنيم.

    فّعالیت )6 (   

اکنون متن کامل نوشتۀ خود را پاک نویس کنيد.

54



  اینک نوشته هایتان را بخوانيد یا در اختيار دوستانتان قرار دهيد تا با استفاده از 
معيارهای جدول زیر، آن را ارزیابی کنند.

نمرهسنجه های ارزیابیردیف

6وصف زمان و مکان1

6وصف حال و هوا و فضا2

4انسجام نوشته3

4
ویرایش 

 پرهيز از نوشتن جمله های طوالنی
 رعایت امال و نکات نگارشی

2

2شيوۀ خواندن5

20جمع
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   نوشتۀ زیر را بخوانيد و زمان، مکان، حال و هوا و جزئيات آن را بر اساس    تمرین )1 (   
آموزه های درس، در متن مشخص کنيد.

باران بند آمده بود؛ اّما هنوز از ساقۀ علف ها آب می چکيد و دشت پر از گودال های 
آب بود. عکس آسمان بر سطح لرزاِن گودال های آب تماشایی بود. انگار صدها آینۀ 
شکسته را کنار هم چيده بودند. ابرهایی که هر لحظه به شکلی در می آمدند، در مقابل 
آن آینه ها، خودشان را برای سال نو آماده می کردند. خورشيد مثل دخترکی خجالتی از 
پشت کوه ها سرک می کشيد و سالح ها و کاله های آهنی را برق می انداخت. دهانۀ توپ ها 
و خمپاره  انداز ها را با کيسه های نایلونی پوشانده بودند تا آب به داخلشان نرود. در پشت 
خاکریز، جعبه های خالی مهمات و پوکه های مسی بّراق همه جا پراکنده بودند. چند تا 
از سنگرها را آب گرفته بود و عده ای با لباس های خيس و گل آلود مشغول خالی کردن 
آنها بودند. صدای خنده شان با صدای ِشلپ ِشلپ آب آميخته بود. از سنگر بغل دستی 

صدایی می گفت: »آب را گل نکنيم!«
دیگری جواب می داد: »تو ماهی ات را بگير!...«

خنده ها از ته دل بود. انگار نه انگار که در جبهۀ جنگ بودند. بيشتر چادرها را روی 
سنگرها زده بودند و سفره های هفت سيِن عيد پهن بود؛ سفره هایی که در آنها، جای 

سماق و سمنو را سرنيزه و مسلسل سيمينوف و حتی سنگ پر کرده بود. 
گاهی ِگردباد کوچکی لنگ لنگان از  راه  می رسيد و چادرهای باران خورده را  مشت  و مال 
می داد. عده ای قرآن می خواندند و بعضی تند تند به ساعتشان نگاه می کردند. و رادیوهای 
جيبی را به گوششان چسبانده بودند. ناگهان صدای شليک چند تير هوایی بلند شد و 

زمزمۀ »یا مقلّب القلوب...« در سنگرها پيچيد. عيد آمده بود. به همين سادگی!

 شهید باکری، یوسف زاده

  

 سال نو

کارگاِه  نوشتن
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  موضوعی انتخاب کنيد و با رعایت مراحل نوشتن، متنی دربارۀ آن بنویسيد.    تمرین )2 (    
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    تمرین )3 (    نوشتۀ دوستانتان را براساس معيارهای جدول ارزشيابی درس، تحليل کنيد. 
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شعر زیر را بخوانيد و برداشِت خود را از آن بنویسيد.
سعدیابـری کـه  در  بيابـان، بـر تشنه ای ببـارددیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟

 

شعرگردانی
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1  � �ی
�گ هاـ�ز �ب ن  اآ �ت  ع�ش �ت  �ا�ی ون  ��چ �ی

سمان �گ اآ �ی  ��ی مـه  ون  �چ د  �ش

�ت �ز �ب او  کا�  �ز  دل  ه  ـت �داسش �ت�ب س�ز او  کا�  به  � د�  �چ دْ  ردما�ز

او ا  �ب اـ�ز  �ز�ی رد  همـهـ  ان  ی�ش و� او�ز ا  �ب ا�ه �اـ�ز  �چ ده  �ش �ک  �ی ه� 

د د�ز د�ی و  �چ و�ا  ی 
گ

ا�ل �چ �ی د�ب د�ز �ی �ش �ک ان  �ب �ز �ی 
گ

ا�ه � �چ رد 

س�5 �ک  �ی ا�ت  �ز
ا�تّ به  � د  �ز �ت �ز ردلگ ن  �دد  ا�ی

گ
� اـده  �ش

گ
� ع�به  لک �ز 

ک
�

اوس�ت هاـن  �ب ملٔۀ  �ب �ت    �گِه  اوس�ت�ا�ب سمان  اآ و  ن  �ی م �ز مح�ا�ب 

اس�ت ��ز �ب د،  ـی �س ح�ب  موسم  ون  �اس�ت�چ اآ محملـ 
و  د  �ی طل�ب  � �ت

�ش اُ

هد �ب صدـ  به  � �ا  �ز  �ی ع�ز د  �ز ��ز مهدـ�ز ی 
ک

� �ی رد  ماه  و  �چ د  ا�ز �ش �ز �ب
و�ش ��ب �چ �زه  ـی ع�به ،  س لک سوی  مد  و�شاآ

�گ رد  �ل�ته  هاـد 
�ز ع�به  لک ون  �چ

پروردۀ عشق
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ی   اس�ت10 ا�ز ای    �ب ن �زه �ب :»     ای  �چس�، ا�ی �ت �ز اس�تلگ ی   ا�ه �ا�ز �چ ای  �ب �که  ا�ب  �ت �ب�ش

کا�ی  ا�ز  �ز
گ

� ن  ا�ز  ا�ی ��ب  ا  �ی و ، 
گا�ی�گ ـت �س به  � دهمـ  �ت  �ی

و�ز
�ت

م
�ت عسش الی  �ت م�ب �که  م«رد�یا�ب 

�ت عسش الی  �ب ا�ز  ن 
ک

� اد  �ز اآ

د �ی
�ز �ب�ش �ت  ع�ش �ش  �د�ی و  �چ ون  �ز دم�ب دـ�ی �ز

�ز �ب �چ�  ��یس�ت   ،ــ 
گ

� �ب اّول 

�حبس�ت �ب ـه  �ل�ت ماِ�  و  �چ ای  �ب دس�تا�ز  د  �ز ع�به  لک ل�ز  �ز ۀ  �ل�ت رد 

15� �ب رد  �ل�ته  �تـه  ��ز
گ

� �ت ، 
�ز ردمی لگ  � �ب ــهـ  �ل�ت و  �چ مـ 

م�ز کام�و�ز 

ی دـا�ی حب ن 
ک

� ـ�ت  ع�ش �ز  دـ  و  �ی�ز
ی�گ ا�ی ـز سش اآ �ت  ط��ی �یس�ت 

�ز ن  ا�ی

م
ـت س�سش دـ  �ش �ت  ع�ش �و�دٔۀ  م�چ

�ت و�ش
س��ز اـد  م�ب �ت  ع�ش �ز  �ب

�ی�ت دا�ی �ز ی  دا�ی �ز به  � ��ب  ،  ا  �ی�ت�ی ا�ی اد�ش �چ ماـل 
�ک به  � لگه  وا�ز

م
��اـ�ز ی  �ت ا�ی عز به  � �ت  ع�ش �ز 

ک
م�

ما�ز �ز من  ـهـ  �چ  �
گ

ا� د  ما�زَ کاو 

م                            20
مس�ت �ت  ع�ش �ا�ب  سش �ز  ��چه 

گ
م�

هس�ت �که  مـ 
�ز

�ک ن  �ی ا�ز  � �ت �ت عاسش

ای �ب  � �ب هس�ت  �چه 
�ز اآ من  عم�  ایا�ز  �ز ا�ز �ی  ��ی عم�  به  � و  ان  �ب��ت

و�ش
�گ او  سوی  به  � د�  �چ �ت 

امو�شمی داسش �ز �ت 
سش

�گ د،  �ی
�ز سش ّصه 

�ت ن  کا�ی

دا�د  � اسـی دل ،  �که  س�ت  دا�ددا�ز  � �ی دز دوا �چ �زه  رددی 

لیلی و مجنون، حکیم نظامی گنجه ای
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کـارگـاِه  درس پژوهــی

1  در بيت زیر، واژۀ »  نياز« در چه معنایی به کار رفته است ؟
او با  نياز  در  همه  هریک شده چاره ساز با او  خویشان 

2  مطابق با نوشتاِر معيار،در متن آموزشی ، نهاد در آغاز جمله، و فعل در پایان آن 
قرار می گيرد.

 اجزای بيت زیر را طبق زبان معيار مرتّب کنيد.
یک سر اتّفاق  به  کز کعبه گشاده گردد این درگفتند 

  » واج « کوچک ترین واحد زبان است؛ اگرچه معنا ندارد، سبب تفاوت معنایي مي شود. 3
ـَ ،  ِ- ،   ُ-   )کوتاه ( ؛  ا ، و، ي )بلند(   انواع واج:    مصّوت : 

                     صامت : ء، ب، پ، ت، ...
   » هجا« )بخش( : مقدار آوایی است که دهان با یک بار باز شدن، آن را ادا می کند؛ هر 

هجا از ترکيب دو یا چند واج به وجود می آید.
   به الگوهای هجایی توّجه کنيد:
الف( صامت + مصّوت: »  َو، ما «

ب( صامت + مصّوت + صامت: » َسر، بار، آب«
پ( صامت + مصّوت + صامت + صامت:» دشت، ساخت«

و  تجزیه کنيد؛ سپس صامت ها  آنها  به هجاهای سازندۀ  ابتدا  را  زیر  واژه هاي     
مصّوت ها را مشّخص کنيد.

  سامانه:
  آرزو:

 مؤّدب:
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کـارگـاِه  درس پژوهــی

4    شاعران، در سرودن منظومه های داستانی ،غالباً از قالب »مثنوی« بهره می گيرند؛       
مهم ترین دليل آن را بنویسيد.

5 هریک از بيت های زیر را از نظر کاربرد آرایه های ادبی بررسی کنيد .
شد چون مه ليلی آسمان گير   چون رایت عشق آن جهان گير 
بخت او  زکار  دل  برداشته  درماند پدر به کار او سخت   

6 معنی و مفهوم بيت زیر را به نثر روان بنویسيد.
       حاجت گه جملۀ جهان اوست       محراب زمين و آسمان اوست 

7 در بيت های شانزدهم و نوزدهم ، کدام ویژگی های »مجنون« بارز است ؟
8  بر مبنای درس و با توّجه به بيت های زیر، تحليلی از سير فکری پدر مجنون ارائه دهيد .

نعمت اهلل ولیعاقلش با کار بيکاران چه کار؟  عشق بازی، کار بيکاران بود 

خالص نيابد  تو  مهر  بندی  کنار   نبيند  تو  عشق   سعدیغرقۀ 

. ................................................................................................................. 9
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یکی از کوه لُکام به زیارت »َسری َسَقطی« آمد. سالم کرد و گفت: »فالن 
پير از کوه لُکام تو را سالم گفت.«

َسری گفت: »    وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در 
ميان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب نشود.« 
تذکره االولیاء ، عّطار

 مردان واقعی  گنــج   حکمــت
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آفتاب ُحسن شعـرخـوانی

وس�ت1 ��ز اآ م 
ا�ز ـت ا�ز و گلس �ب �که  �زمای ��ز  وس�ت �ب ��ز اآ م 

�اوا�ز �ز د  �ز �ت �که  ��ب  ای  �ش
�گ �ب

 � ا�ب �ز  دمی  اآ  �ون  �ب ُحسن  ،  ا�ب  �ت �ز اآ وس�ت ای  ��ز اآ م 
ا�ز ا�ب �ت ِع 

عسشَ
ُمسشَ �چه�ٔۀ  کان 

�و«  �ب م�ا،  ان  �ب
م��ز �ش  »�ب�ی ا�ز  �ز �ز  ی   �ت

�ز لگ وس�ت   ��ز م « اآ
ا�ز �ب

�ش م��ز �ت �که »�ب�ی �ز �ت �ز ن لگ  اآ

�ت  
��ز

گ
� دلم  اِص�  ع�ز سس�ت  هم�هاِن  ن  �ی وس�ت�ز ��ز اآ م 

ا�ز دس�ت م 
ـت �س و  دا  �ز  � �ی

�ش  

ه� 5
�ش �ِد  ِ

گ
� �ت 

سش
�گ همی  �ا�ز  �چ ا  �ب �ز  �ی �ش وس�ت دی  ��ز اآ م 

�ا�ز ا�ز و  م�ولم  دد  و  و  د�ی �ز 
ک

�

ما  ـه ا�یم  ـت �بس ود،  �ش می �ز �ت 
ا�ز �ی د  �ز �ت �ز وس�ت  « لگ ��ز م اآ

�ز ود اآ �ش �ت می �ز
ا�ز ه �ی

ن �ک :»  اآ �ت �ز  لگ

ده ها ا�ز اوس�ت ده ها و همه د�ی هان �ز د�ی �ز �چ وس�ت  ��ز اآ م 
ها�ز �ز �چ ع�ِت  كا�ص�ز اآ  �ش ن  اآ

  غزلیات شمس،جالل الّدین محّمد مولوی

درک و دریافت 
1   بيت های سوم و ششم  را از نظر خوانش و توّجه به ایستگاه های آوایی بررسی کنيد.

2  دربارۀ دنيای آرمانی شاعر توضيح دهيد.  
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 گسترش محتوا )2(: شخصیت

 » مردی بود ميانه قد،  با قيافه ای آفتاب سوخته و چروک برداشته،  و لباس 
نظامی مرتب و تميز. تازه ریشش را تراشيده بود. حتماً هنوز چهل سالش 
نشده بود و خيلی به زحمت سعی می کرد فارسی سليس حرف بزند. 

تفنگش را وارونه روی دوشش انداخته بود و ما با هم قدم می زدیم…« 
 سه تار، آل احمد  

٭ ٭ ٭
در نمونۀ باال، با مردی مواجه می شویم که نویسنده توانسته است ظاهر و 
رفتارش را برای ما به تصویر بکشد. با این کار، هنگام خواندن متن، تصویری 
 از فرد یا افرادی که در متن حضور دارند، در ذهن ما نقش می بندد؛
 به گونه ای که تا پایان متن، تمام رفتار و گفتار آنها را در ذهن مجّسم
 می کنيم. حضور شخصيت ها در نوشته باعث می شود متن از یکنواختی 
خارج شود. از شخصيت پردازی و توصيف شخصيت ها می توان در انواع 

نوشته استفاده کرد. 
 توصيف، گسترش دادِن موضوع با دّقت در ویژگی های افراد، اشيا و 
مکان هاست. با توصيف می توان موضوع مورد بحث را در ذهن مخاطب 
و  )صفت ها  وابسته ها  آوردن  با  می توان  همچنين  کشيد.  تصویر  به 

مضافٌ اليه ها(، تشبيهات، توضيحات و مانند آن، به توصيف پرداخت. 
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در این درس با توّجه به مراحل زیر، به توصيف اشخاص می پردازیم:

مرحلۀ اّول: موضوع یابی )انتخاب شخصیت(

در این مرحله باید موضوعی را برای نوشتن انتخاب کرد. انتخاب شخصيت در حقيقت همان 
انتخاب موضوع است. بهترین کار این است که تصویری از افراد خاص را در جاهای گوناگون 
تصّور کنيم. اگر به مسير روزانۀ خود از خانه تا مدرسه با دّقت نگاه کنيم، شخصيت های 
متفاوتی را در جاهای مختلفی می بينيم که با توّجه به ظاهر و رفتار آنها، می توانيم متن 
زیبایی خلق کنيم. رانندۀ تاکسی یا اتوبوس، فروشنده ها، مسافران و مأموران در  ایستگاه های 
مترو و اتوبوس، رانندۀ وانتی که ميوه و سبزی می فروشد، دانش آموزانی که در سنين مختلف 
به مدرسه می روند، تعميرکاری که مشغول کار است، نانوا و کسانی که در صف نان هستند، 
خویشاوندان و حّتی افراد خانواده می توانند شخصيت اصلی یا یکی از شخصيت های نوشتۀ 

ما باشند. 
پس با دّقت بيشتری به اطراف نگاه کنيم؛ یعنی خوب ببينيم و بشنویم و با زیر نظر گرفتن 
اشخاص پيرامونمان، ویژگی های آنان را خوب بررسی کنيم و با تالش ذهنی، آنها را در قالب 
شخصيت هایی خلق کنيم. مانند وصف برخی از شخصيت های کتاب فارسی سال پيش، 
از جمله: شخصيت »چشمه« در درس »چشمه و سنگ«، » ناصر خسرو« و » گرمابه بان« 
در درس » سفر به بصره«، » نيما یوشيج« در درس » پيرمرد، چشم ما بود« و بسياری از 

شخصيت های دیگر.
گاه شخصيت ها می توانند حيوان باشند مانند داستان »سپيد دندان« که از زبان سگی 
با همين نام روایت شده است. گاه نيز به اشيا جان می بخشيم و به آنها شخصيت انسانی 

می دهيم؛ مانند ماجرای »یخی که عاشق خورشيد شد« در کتاب نگارش سال گذشته.
67در این درس، موضوع انتخابی ما، » هم کالسی ام، بهروز« است.



    فّعالیت )1 (   

چند تن از افراد پيرامونتان را به عنوان موضوع نوشته انتخاب کنيد و بنویسيد.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

مرحلۀ دوم: تجّسم و بارش فکری

برای مجّسم کردن یک شخصيت یا یک شیء ،کافی است آن را به گونه ای معرفی کنيم 
که دیگران بتوانند تصویری از آن در ذهن خود بسازند. برای این کار، نخست باید افرادی 
را که می خواهيم در نوشتۀ ما حضور داشته باشند، در ذهن مجّسم کنيم. برای نمونه در 
موضوع »هم کالسی ام بهروز«، شخصيت اصلی، دانش آموزی است که در مکانی مشّخص 
مانند مدرسه یا کالس حضور دارد. نویسنده برای تصویری کردن این شخصيت، به ظاهر و 

رفتار او در مدرسه توّجه کرده و آنچه را برای خواننده جالب است، بر روی کاغذ می آورد.

ویژگی های شخصیت بهروز

ظاهری

رنگ پوست 

رفتاری

مرموز و تودار بودن

عالقه مندی به فوتبالشکل، رنگ و حالت مو 

راستگویی و شجاعتسّن و سال

توجه به درسقد و اندازه

جلب اعتماد دیگرانلباس و کيف و کفش

چهره
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    فّعالیت )2 (   

یکی از موضوع هایی را که در فّعاليت قبل نوشتيد، انتخاب کنيد و با تجّسم شخصيت، 
درباره ویژگی ها و فضایی که در آن قرار می گيرد، بنویسيد.

رفتاریظاهری

مرحلۀ سوم: سازماندهی و طرح اولیه 
در این مرحله طرح اّوليۀ نوشته را تنظيم می کنيم. این کار خلق نوشته را آسان تر می کند؛ 
یعنی باید بدانيم پس از نوشتن مقدمه، در بندهای بدنه چه مواردی را با چه ترتيبی بياوریم. 
با توجه به موضوع انتخاب شده )هم کالسی ام بهروز(، طرح را به این ترتيب در ذهن مرتب 

می کنيم:
   مقّدمه

   بدنه
  معرفی بهروز با توّجه به ظاهر

  معرفی بهروز با توجه به رفتار و حرکات
   جمع بندی

به این ترتيب و با سازماندهی ذهن خود، می دانيم از کجا باید شروع کنيم، بندهای بدنه 
69را به چه ترتيبی بياوریم و نوشته را در کجا به پایان برسانيم.



    فّعالیت )3(   

با توجه به طرح اوليۀ نوشتۀ خود، به پرسش های زیر پاسخ دهيد. 
 بدنۀ نوشتۀ شما چند بند دارد؟ 

 در بندهای بدنه، درباره چه موضوعاتی می خواهيد بنویسيد؟ 

مرحلۀ چهارم: پیش نویس
در این مرحله، مطابق با نقشۀ طّراحی شده در مرحلۀ پيش، جمله هایی می سازیم و آنها 

را در پی هم می آوریم:
1. بند مقّدمه:  

زندگی به آدم یاد می دهد که قبل از هر حرفی، سکوت کند، خوب گوش بدهد و پيش از هر 
کاری خوب نگاه کند. برای مثال، گوشه ای از زندگی بهروز را در دوران مدرسه شرح می دهم:
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2. بندهای بدنه: 
بهروز پسری دوازده ساله با صورتی سبزه و موهای موج دار بود. همان روز اّول 
مهر موهایش را از ته می تراشيد. قّد او 120 سانتی متر بود؛ اما سعی می کرد موقع 
راه رفتن خودش را قدبلندتر جلوه دهد. لباس هایش، همگی راه راِه از باال به پایين 
بودند. کفش هایی انتخاب می کرد که زیرۀ ضخيم تری داشته باشد. دليلش را خودتان 
می دانيد. اما از بس فوتبال بازی می کرد، هميشه کفشش پاره بود. کيفش را روی 
دوشش نمی انداخت و سعی می کرد دستۀ کيف چرمی مشکی اش را در دست بگيرد؛ 

این جوری باکالس تر بود! 
همه می گفتند آدم مرموز و توداری است چون تا چيزی از او نمی پرسيدند، حرفی 
نمی زد. اما اینها دليل بر ترسو بودنش نبود؛ چون هيچ وقت دروغ نمی گفت. سعی 
می کرد مثل کتاب خوان ها باشد، اما هر وقت کارنامه اش صادر می شد، دیگر جرئت 
نداشت به خانه برود. در مدرسه هم خيلی به درس ها توّجه می کرد. معاونين هميشه 
خوبی های او را به رخ ما می کشيدند و هر بالیی سر دیگران می آورد، تبرئه اش 
 می کردند. هر وقت معلّم جدیدی می آمد، فکر می کرد بهروز شاگرد اّول است، اما 

آخِر سال، شرمندۀ معلّم می شد.
3. بند جمع بندی:

 بهروز آدم ریاکاری نبود، اما سکوتش باعث می شد دیگران فکر کنند خيلی باهوش 
و متّفکر است! در حالی که این نگاه نتيجۀ پرحرفی ها و قضاوت های زودهنگام آنها بود.
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 فّعالیت )4 (  

با توجه به طرح نوشتۀ خود، پیش نویس آن را بنویسید.
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هم کالسی ام بهروز

مرحلۀ پنجم: بازبینی و گسترش موضوع
در این مرحله، نوشتۀ قبلی خود را بازبينی و اصالح می کنيم و با استفاده از آنچه 

تاکنون آموخته ایم، آن را گسترش می دهيم.

1. بند مقّدمه:

زندگی به آدمی می آموزد که قبل از هر سخنی، سکوت کند و خوب گوش بدهد، 
و قبل از هر کاری خوب نگاه کند. برای درک این مطلب به بخش هایی از شخصيت 

بهروز، هم کالسی قدیمم در دوران مدرسه، اشاره می کنم:

2. بندهای بدنه:

البّته  الف( بهروز پسری دوازده ساله بود با صورتی سبزه و موهای موج دار. 
اّول مهر که قرار بود به مدرسه برود موهایش را از ته می تراشيد. انگار سالی ده 
سانتی متر رشد می کرد؛ قّد او درست صد و بيست سانتی متر بود؛ اما سعی می کرد 
موقع راه رفتن خودش را بيشتر بکشد تا قدبلندتر دیده شود. برای این منظور، همۀ 
لباس هایی که می پوشيد، راه راِه از باال به پایين بودند. کفش هایی انتخاب می کرد 
که زیرۀ ضخيم تری داشته باشد. دليلش را خودتان می دانيد. از بس فوتبال بازی 
می کرد، هميشه لب و لوچۀ کفشش آویزان بود. کيفش را هيچ وقت روی دوشش 
نمی انداخت و سعی می کرد هميشه مثل مهندس ها دستۀ کيف چرمی مشکی اش 

را در دست بگيرد؛ این جوری باکالس تر بود! 
ب( همه می گفتند آدم مرموز و توداری ست چون تا چيزی از او نمی پرسيدند، 
حرفی نمی زد. اینها دليل بر ترسو بودنش نبود؛ چون هيچ وقت دروغ نمی گفت. 
پدرم می گفت: فقط آدم های ترسو دروغ می گویند چون از گفتن واقعيت و حقيقت 
می ترسند. سعی می کرد مثل کتاب خوان ها باشد، اما بين خودمان باشد، فقط سعی 
می کرد! هر وقت کارنامه اش صادر می شد، دیگر جرئت نداشت به خانه برود. در 
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مدرسه خيلی به درس ها توجه می کرد. معاونين هميشه خوبی های او را به رخ ما 
می کشيدند و هر بالیی سر دیگران می آورد، تبرئه اش می کردند. باورشان نمی شد 
که او آب زیر کاه باشد. هر وقت معلّم جدیدی می آمد، فکر می کرد بهروز شاگرد 

اّول است، ولی آخِر سال شرمندۀ معلّم می شد.
3. بند پایانی )نتیجه(:

بهروز فرد ریاکاری نبود، اّما سکوتش باعث می شد دیگران فکر کنند خيلی باهوش 
 و متفّکر است؛ در حالی که این نگاه نتيجۀ پرحرفی ها و قضاوت های زودهنگام

آنها بود.

چنان که دیدید، نویسنده ابتدا متنی ساده نوشته، سپس واژه ها و جمله هایی را که زیرشان 
خط کشيده شده، به متن افزوده و آن را زیباتر کرده است؛ به این ترتيب متن، آراسته و 

گسترده شده است.

    فّعالیت )5(   

 پيش نویس نوشتۀ خود را بخوانيد و آن را گسترده کنيد.

مرحلۀ ششم: نوشتن نهایی و پاک نویس
 در این مرحله، با ایجاد اصالحات و تغييراتی که در مراحل پيش اعمال گردید، متن 

کامل شده را ویرایش و پاک نویس می کنيم.

    فّعالیت )6(   

اکنون متن کامل نوشتۀ خود را پاک نویس کنيد.
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  اینک نوشته هایتان را بخوانيد یا در اختيار دوستانتان قرار دهيد تا با استفاده از 
معيارهای جدول زیر، آن را ارزیابی کنند.

نمرهسنجه های ارزیابیردیف

تجّسم شخصيت 1
الف( توجه به ویژگی های ظاهری

ب( توجه به حرکات و رفتار

 12
)هرمؤلفه 

)6

4انسجام نوشته2

ویرایش 3
 پرهيز از نوشتن جمله های طوالنی

 رعایت امال و نکات نگارشی

2

2شيوۀ خواندن4

20جمع
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    نوشته زیر را بخوانيد و ویژگی های ظاهری و رفتاری شخصيت های    تمرین )1 (   
آن را در متن مشخص کنيد. 

الف. نوجوان که بود تابستان ها سِرکار 
می رفت. یک روز قرار شد همراه خانواده به 
باغی در خارج از شهر برویم و استراحتی 
بکنيم؛ وقتی موضوع را به محمد ابراهيم 
دارم،  کار  نمی آیم،  » من  گفت:  گفتيم، 
من توی یک مغازه کار می کنم.« گفتم: 
»االن که تابستان است و درس و مشق 
نداری. زندگی هم که رو  به راه است پس 
» نمی خواهم  گفت:  می کنی؟«  کار  چرا 
دائم دنبال بازی باشم. دوست دارم سِرکار 
بروم.« پرسيدم: » حاال چه کار می کنی؟« 
فروشی  ميوه  مغازه  یک  » توی  گفت: 
کار می کنم.« گفتم: »چرا ميوه فروشی! 
می رفتی تو یک بزازی کار می کردی که 
گفت:  است.«  تميز تر  و  تر  کارش  الاقل 
بيشتر  و  سخت تر  کارش  چون  » اتفاقاً 
است آن را انتخاب کرده ام. در مغازۀ بزازی 
همه اش باید یک گوشه بنشينم و چرت 

بزنم.«

 شهید هّمت، عربلو

کارگاِه  نوشتن
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 ب. نشستن در گوشۀ خاکریز و به فکر فرو رفتن، کار هميشۀ سّيد بود. او به 
دوردست ها خيره مي شد و پرواز آرام کبوترها را که از ميان دود و غباِر انفجار 
مي گذشتند، دنبال مي کرد؛ درست مثل زماني که از کنار گنبد حضرت  عبدالعظيم 

پَرمي کشيدند.

 شهید آویني، جعفري مطلق
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    موضوعی انتخاب کنيد و با رعایت مراحل نوشتن، متنی بنویسيد.    تمرین )2 (   
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    تمرین )3 (    نوشتۀ دوستانتان را براساس معیارهای جدول ارزشیابی درس تحلیل کنید.
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حکایت زیر را بخوانيد و آن را به زبان ساده باز نویسی کنيد.

»طاووسی و زاغی، در صحِن باغی به هم رسيدند و عيب و هنر یکدیگر را 
دیدند. طاووس با زاغ گفت: این موزۀ )کفش( سرخ که در پای توست، الیق 
دیبای نگارین من است. همان وقت که به وجود می آمده ایم در پوشيدن 

موزه، اشتباه کرده ایم. من موزۀ سياه تو را پوشيده ام و تو موزۀ سرخ مرا.
رفته است، در پوشش های  اگر خطایی  است؛  این  برخالف  زاغ گفت:   
دیگر رفته است. باقی پوشش های زیبای تو مناسب موزۀ من است؛ در آن 

خواب آلودگی، تو سر از گریبان من درآوردی و من سر از گریبان تو.
 در آن نزدیکی، سنگ پشتی بود و آن مجادله را می شنيد؛ سر برآورد که  ای 
یاران عزیز! از این گفت وگوی باطل دست بردارید؛ خدای تعالی همه چيز را 
به یک کس نداده است. هر کس را به دادۀ خود، ُخرسند باید بود و خشنود.« 

 با تصّرف از بهارستان، جامی

حکایت نگاری
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آغازگری تنها

 نوجوانی ميان باال  با  بر و بازویی  خوش تراش  و  رعنا، سوار بر اسبی سينه فراخ، پيشاپيش 
سپاه خود، دروازه های غربی تهران را با هيجان و شور بسيار به مقصد تبریز، پشت سر 
می گذاشت. فتحعلی شاه، به سفارش آغا محّمدخان و با دریافت های شخصی خویش، 
 فرزند دوم خود، عّباس ميرزا را با اعطای نشان والیتعهدی، راهی دارالّسلطنۀ تبریز 
کرده بود. تبریز، این شهر کهن، مرکز فرماندهی خّط مقّدِم دفاع در  برابر  دست درازی های 

همسایۀ شمالی ایران، یعنی روسيه بود. 
نوجوان،  شاهزادۀ  نشست.  تخت  بر  فتحعلی شاه  محّمدخان،  آغا  کشته شدن   با 
ميرزا عيسی قائم مقام )قائم مقام اّول،پدر ابوالقاسم( را نه تنها وزیر خردمند، بلکه مرشد 
و پدر معنوی خود می دانست و بی اذن و خواست او دست به کاری نمی زد. شوق وزیر 
اندیشمند و نيک خواه نيز به او کمتر از شوق وليعهد به وزیر نبود؛ او در چشم های درشت، 
سياه و گيرای عّباس ميرزا، یک جهان، معنی و کشش می دید و در امتداد  نگاه متفّکرش، 

افق های روشِن تدبير ُملک و رعيت پروری را می خواند. 
یک قرن بيشتر است که اختالفات و جنگ های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این 
کشور نشسته است. بزرگان طوایف و فرماندهان سپاه برای کسب تاج شاهی و رسيدن به 
 حکومت والیات به جان هم افتاده، کشور را ميدان تاخت و  تاز و کشتار و تباهی کرده اند، 
 اّما در این فاصله، اروپا  قدم های بزرگی برای پيشرفت برداشته است. آنها کارگاه های
 متعّدد صنعتی ساختند. کارخانه های توپ و تفنگ راه انداختند. دانشگاه های بزرگ 
برپا  کردند. از همه مهم تر، نيروی دریایی عظيمی ترتيب دادند و کشتی ها و جهانگردهایشان 
را به دورترین نقاط جهان فرستادند. ملّت ها و قبایل مختلف که بوی پيشرفت اروپا به 
مشامشان نرسيده بود، با تير و کمان و شمشير نتوانستند از عهدۀ مقابله با لشکر مجّهز 
به توپ و تفنگ آنها برآیند. به این ترتيب، دیارشان به تصّرف قدرت های اروپایی درآمد. 
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اروپا قدم های بزرگی در راه علم و صنعت برداشته، اّما ای کاش، پا به پای این پيشرفت ها، 
اخالِق علم و فن هم رشد می کرد؛ وگرنه تير و کمان با همۀ زیان هایش، دست کم برای تاریخ 

انسان، کم  ضررتر از توپ و تفنگ است.
نوروز 1183 هـ . ش. بود و عّباس ميرزا بعد از چند سال حضور در تبریز، خود را برای 
شرکت در مراسم سالِم نوروزی شاه، به تهران رسانده بود. رقابت شاهزادگان در تقدیم 
هدایا و تالششان برای باز کردن جای بيشتر در دل پدر، جلوه هایی از این بساط نوروزی 
با این همه، مراسم آن سال با رسيدن خبر تحّرک روس ها در شمال آذربایجان و  بود. 
گرجستان، تنها لُعابی از تشریفات به رو داشت. دربار از درون در تب و تاب و التهاب بود. 
 فکر حملۀ روس، بختک وار روی دربار چنبره زده بود. سران کشور و در رأسش فتحعلی شاه،

در فکر تدارک سپاه برای مقابله با دست اندازی های روس ها بودند. شاه از قدرت همسایۀ 
شمالی خود، روسيه، کم و بيش آگاهی داشت؛ خبرهای تازه از سازمان ارتش و سالح های 
پيشرفته و فراوان آن کشور، سایۀ وحشتی بر وجودش انداخته بود. اتّحاد حاکم گرجستان با 
روسيه و رفتن به تحت الحمایگی آن، بریده شدن و از دست رفتن محض یک منطقه از ایران 
نبود، نشان از به هم خوردن توازن قوای دو کشور همسایه و برتری و چيرگی کشور رقيب بود. 

روسيه چشمِ طمع بر آذربایجان دوخته بود.
صبِح حرکت فرا رسيد. آفتاب داشت تيغ می کشيد. گرد و غبار سپاهيان، آسمان تبریز 
بارکش و  قاطرهای  زنبورک،  نعره های در هم شترهای حامل  و  فرا گرفته  بود. صداها  را 
اسب ها، با آهنگ شيپورها و طبل های جنگی در می آميخت. سربازانی که اسب و تفنگ 
نداشتند، پشت سواران و تفنگ داران، مشتاقانه و مصّمم قدم برمی داشتند. شور جنگ 
 و دفاع در دل ها تنوره می کشيد. چهره هایی که از خبر حملۀ روس درهم  رفته بود، با 
 تماشای شکوه سپاه، شکفته می شد. عّباس ميرزا پيشاپيش سپاه، سوار بر اسبی کوه پيکر

 و چابک، همچون معبدی که بر فراز تّپه ای جلوه گری کند، دل از ناظران می برد.
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سپيدۀ فردای گنجه با نهيب و صفير گلوله های توپ روس، باز شد. توده های دود و آتش و 
گرد و غبار، با آخرین حلقه های شب درآميختند. کسی شکفتن صبحی چنين را باور نداشت. 
شهری که داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد، اینک بستِر َفَوران خشم و آز 
دشمن شده بود. با این همه، پيشگامی حاکم شهر، جوادخان، در دفاع و پيش مرگی فرزندان 
و برادرانش، شوری در جان ها می نهاد. نفوذ به حصار، با پایداری تفنگ داران ميّسر نشد. 
دشمن با بار خّفتی بر دوش، واماندۀ ماندن و رفتن شده بود تا اینکه یکی از شب ها با خيانت 
گروهی از شهر، راه برجی به روی محاصره گران باز شد و به دنبال آن، روس ها مثل مور و ملخ 

در پهنۀ شهر پراکنده شدند.  
مردم با سنگ پاره، چوب دستی و ابزار دهقانی، در برابر متجاوزان ایستادند و سينه ها را سپر 
گلوله های آتشين ساختند. جواد خان همراه برادران و فرزندانش، چندین بار، خود را بيرون از 
حصار به صف آتش دشمن زد و حماسه ها آفرید. اجساد و زخمی های روس ها و مردم گنجه، 
مثل برگ های خزان زده، زمين را پوشانده بود. صف های مقاومت مردمی یکی پس از دیگری 
می شکست. جوادخان و یارانش بی باکانه شمشير می کشيدند. شهر عرصۀ روز محشر را به 
خاطر می آورد. گنجه با واپسين رمق هایش، زیر سقفی از دود و غبار نفس می کشيد. دیری 
نگذشت پرچم روس ها در خاِک آغشته به خون بی گناهان به اهتزاز درآمد. بادهای اواخر 
زمستان، ناله های واماندگان را با بوی خون جوادخان و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلّه های 

قفقاز می برد. نگاه فزون خواهانه و دهشت بار روس ها به فراتر از اینها دوخته شده بود.
نيروهای آماده در تبریز جمع شده بودند. سربازان و فرماندهان را پيش از آنکه حکم و 
سفارش حاکمان و خان ها در این مکان ِگرد آورده باشد، عشق به ميهن و دفاع از حریم 
زندگی و هستِی هم وطنانشان به اینجا کشانده بود. مشاهدۀ صحنه های ناب و توفندگی 
فرزندان ميهن، برای رویارویی با دشمن، عّباِس جوان را به وجد می آورد و دلش را برای تحّقق 

آرمان های ملّی اش استوار و اميدوار می کرد.
با وجود پایداری و جان فشانی بسياری از مردم، سرسپردگی و خودفروختگِی چند تن 
از دشمنان خانگی سبب شد دروازۀ بخش های وسيع تری از قفقاز به روی دشمن باز شود. 
فرماندِه سپاه ایران، نيروهایش را در فاصله ای کوتاه تر از موعد پيش بينی شده، به کرانه های 
رود ارس رساند. قفقاِز زخم خورده و ستم دیده، نگاه منتظر و یاری جویش را به جنوب، جایی 
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که سپاه عّباس ميرزا حرکت آغاز کرده بود، دوخته بود. موج های سنگين و افسارگسيختۀ 
ارس، سدوار در برابر سپاه ایستاده بود و چشم ناظران را خيره می کرد.

در ایراِن آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر. 
در ذهن عّباس ميرزا، تنها، معّمای اُفت و خيزهای جنگ و شکست ها و پيروزی ها نبود که 
حضور سنگينی داشت، تجربۀ شکست ها و مشاهدۀ جهانی ورای جهان کشور خویش، در فراز 

و نشيب این نبردها، گسست بزرگی در اندیشۀ پویای او به جا گذاشته بود.
نایب الّسلطنه رو کرد به حاضران و گفت: » افسران و فرماندهان شجاع، هم سنگران و یاران 
عزیز، غرض از گردهمایی امروز، بيان نکته هایی است که اهّميتشان کمتر از مسائل دفاع و 

جنگ نيست.
بر همگان مسلّم است که شما جنگاوران سرافراز، در طول سال های دفاع، شجاعانه و 
مخلصانه جنگيدید و هرگز بار خّفت و خوفی بر دوش نکشيدید. دالوری ها و جان فشانی های 
سربازان فداکار و شما افسران عزیز، علی رغم محروميت های فراوان تا به آنجا بود که دشمن را 
هم به تحسين و اعجاب وا داشت. با این حال، ما بسياری از سرزمين های مادری و هم وطنان و 
پاره های تن خود را در این سال ها از دست دادیم و مجبور به قبول شرایطی دشوار در عهدنامۀ 

ننگين گلستان  شدیم.
سال های دفاع و پایان تلخش، واقعيتی را به ما نشان داد و آن اینکه، جنگ روس با ما جنگ 
ميان ارتش دو کشور نبود؛ جنگ ارتش و کشوری بزرگ با ارتش و کشوری نامنسجم و دچار 
اختالفات داخلی نبود؛ این جنگ، جنگ بين دو زمان متفاوت بود؛ جنگ نو و کهنه، تازگی 
و فرسودگی. پيش بينی نتيجۀ چنين برخوردی هم، چندان دشوار به نظر نمی رسيد؛ نویی 
و جوانی، هر چند آلوده به پستی ها و زبونی ها باشد، غالباً پيروز ميدان است. با این وصف، 

شکست ما هيچ جای شگفتی نداشت.
یاران من، اگر جنگ، چيزهای ارزشمندی را از ما گرفت، در مقابل، درهایی را به روی ما 
گشود. صدای مهيب توپ ها و گلوله های دشمن، ما را از خواب قرن ها بيدار کرد. ما برای زنده 
ماندن و پویایی بيشتر، به ایجاد نهادهای جدید دانش و صنعت نياز داریم. باید فرزندانمان را 

با دانش ها و روش های معمول روزگار تعليم دهيم. 
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 پیشرفت و تمّدن نمی تواند یک سویه و تَک بُعدی باشد. افسر و سرباز ما زمانی از مرزهای
 وطنمان،خوب پاسداری می کنند که فکرشان از جانب میهن و ادارۀ عالمانه و عادالنۀ ملک،
ایِمن باشد؛ همان گونه که ملّت و دولت، زمانی به آسودگی، سر به کار خود خواهند داشت که 

بدانند ارتش آنها، ابزار و قدرت شایسته برای پاسداری از مرزها را دارد.
مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر، گریزان 
 هستند؛ آخر چشمشان را می زند و خسته شان می کند. جنگ با افکار پوسیده، دشوارتر

از جنگ رو در روِی جبهه هاست. الزمۀ حضور و مبارزه در هر دو جبهه، عشق است. با این 
تفاوت که در جبهۀ بیرون، شجاعت کارسازتر است و در این یک، درایت.«

                                                                             عّباس میرزا، آغازگری تنها، مجید واعظی
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1  هم آواي کلمۀ» صفير « را بنویسيد و آن را در جمله اي به کارببرید.
2  چهار »  ترکيب اضافی« که اهّميت امالیی داشته باشند، از متن درس  انتخاب کنيد.

3  همان طور که می دانيد، هر گروه اسمي، یک » هسته« دارد که می تواند با  یک یا چند 
وابستۀ پيشين و پسين همراه شود. 

 به انواع وابسته هاي پيشين توّجه کنيد: 
 صفت پرسشي   کدام روز

 صفت تعّجبي   عجب روزی

 صفت اشاره    آن روز

 صفت مبهم     هر روز

 صفت شمارشي اصلي    یک روز

 مین(   دومين روز  صفت شمارشی ترتیبي  )با پسوند  - ُ

 صفت عالي  بهترین روز

 اینک با یک نوع  دیگر از وابسته هاي  پيشين آشنا مي شویم :
 شاخص : شاخص ها، لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هيچ نشانه یا نقش نمایی، 

در کنار اسم قرار می گيرند.
مانند: » امام، عاّلمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشکر، مهندس و...  . «

توّجه:  شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پيش از هسته می آیند؛ این 
کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ گروه اسمی، مضاٌف اليه و یا ... قرار بگيرند؛ 

در این صورت، شاخص محسوب نمی شوند.
مثال: ـ  استاد معين، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.               شاخص
    ـ  ایشان،  استاِد  زبان و ادبيات فارسی بودند.                                     هستۀ گروه اسمی
    ـ  کتاب استاد،  دربردارندۀ مطالب مفيدی است.                                     مضاٌف الیه

کـارگـاِه  درس پژوهــی
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کـارگـاِه  درس پژوهــی

   اکنون واژه هاي زیر را یک بار به عنوان » شاخص« و بار دیگر به عنوان » هستۀ « 
گروه اسمي در جمله به کار ببرید.

 سرهنگ:
  سّید:

4   براي هریک از آرایه هاي زیر، نمونه اي از بند هفتم درس )سپيدۀ فرداي گنجه...( 
انتخاب کنيد و بنویسيد.

 نمونهآرایۀ ادبی

تشبيه

کنایه 

تشخيص

5 چه عاملي عّباس ميرزا را براي تحّقق آرمان هاي ملّي، استوارتر و اميدوارتر مي کرد؟
6 درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشّخص شده چيست؟

 » مردمي که به خانه هاي تاریک و بي دریچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگير 
گریزان هستند.«

7 با توّجه به بيت زیر، شخصيت » عّباس ميرزا« را تحليل نمایيد.
باشچون شير به خود سپه شکن باش خویشتن  خصال  فرزند      نظامی 

. ................................................................................................................  8
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    چو  سرو  باش ... گنــج   حکمــت

حکيمی را پرسيدند: » چندین درخت نامور که خدای َعزَّ و َجل آفریده 
 است و برومند، هيچ یک را آزاد نخوانده اند؛ مگر سرو را که ثمره ای ندارد. 

در این چه حکمت است؟«
گفت: »      هر درختی را ثمره معّين است که به وقتی معلوم، به وجوِد آن 
 تازه آید و گاهی به عدِم آن پژمرده شود و  سرو را هيچ از این نيست و

 همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان.«

�بسی لـــه  د�ب �که  م�زــــهـ  دل  �د  دز �گ می  �چـه 
�ز اآ به  �

��یم
ک

ل �با�ش �
ز

�
و �ز د،  �چ �ی

� اآ ��ت �ز  دس�ت  �ب
گ

�

داد �ز �ت رد �ب
سش دز واهد �گ �ز ل�ی�زه �ب

�چ� ا�ز �ز

اد �ز و س�و �با�ش اآ د،  �چ ا�ی �ی و��ت    �ز دس�ت   �ز
                                                     گلستان،سعدی
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 گسترش محتوا )3(: گفت وگو 

 یکی از تيرهای سقف صدا می دهد، سرم را می برم باال.
ننه می گوید: »  برفش ریز است. خيال نمی کنم به این زودی ها دست از سرمان 

بردارد.«
می گویم: »  اگر تا صبح ببارد، خطر ندارد؟«

می گوید: » چرا ! خيلی سنگين می شود.«
برمی گردد و فتيلۀ چراغ را می کشد باال. دوباره نگاهی به سقف می اندازم و از جایم 

بلند می شوم.
ـ کجا؟

ـ  می خواهم برف پشت بام را بریزم.
ـ  االن؟!

ـ  آره.
ـ  ولی هوا سرد است. کف پشت بام هم یخ زده. می ترسم ليز بخوری.

ـ  نترس، حواسم هست. 
 کوه مرا صدا  زد، بایرامی  

٭ ٭ ٭
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گفت وگوها بخش زیادی از زندگی ما را شکل می دهند. آرزوها، نگرانی ها و شادی های ما 
در گفت و گو تجلّی می یابد. 

 یکی از روش های گسترش نوشته،  ایجاد گفت و گوست. گفت و گو به معّرفی شخصيت های
نوشته کمک می کند و به شکل غيرمستقيم اّطالعات بسياری را از زبان آنان به خواننده انتقال 
می دهد. از گفت و گوی صفحۀ قبل در می یابيم راوی پسری کاری و زبر و زرنگ است، مادر او 

نيز زنی مهربان و دلسوز است.
یکی دیگر از کارکردهای گفت و گو، به حرکت درآوردن نوشته است که در نمونۀ زیر 

می بينيد: 
جاهایی را که پارو کرده ام، برف دوباره سفيد کرده، با خود می گویم: »عيبی 

ندارد، دیگر سنگين نخواهد شد« ننه صدایم می کند، خودم را می کشم لب بام.
 ـ چقدر دیگر مانده؟

 ـ برف اتاق را ریخته ام.
 ـ می خواهی بيایم کمکت؟

 ـ نه خودم از پسش برمی آیم.
 ـ آخه هنوز خيلی مانده.

 ـ عيبی ندارد، تمامش می کنم تو برو.
 ـ عرق بر پيشانی ام می نشيند، می ترسم سرما بخورم، خودم را می رسانم کنار 

سوراخ سقف.
 ـ ننه کالهم را بفرست بياید.

 همان منبع
برای گسترش محتوا با استفاده از عنصر »گفت و گو«، می توانيم مطابق با مراحل زیر 

بنویسيم:

مرحلۀ اّول: انتخاب موضوع

برای دست ورزی در گفت و گو نویسی، ابتدا موضوعات گوناگونی را که به ذهن می رسد، 
یادداشت می کنيم؛ مانند: شادی، جنگل، عشق، پرنده، دریا، زندگی، دوستی و…

در اینجا موضوع انتخابی ما، » دریا « است.
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    فّعالیت )1 (   

 از موضوعاتی که نسبت به آنها دانش، تجربه و دلبستگی بيشتری دارید، چند نمونه 
بنویسيد:

.................................................................................................................................... 1

.................................................................................................................................... 2

.................................................................................................................................... 3

.................................................................................................................................... 4

مرحلۀ دوم: تجّسم و بارش فکری 

ابتدا موضوع »دریا« را در ذهن مجّسم می کنيم، از تجربۀ قبلِی حضور در آن موقعيت، بهره 
می گيریم و تصاویری را که از دریا در ذهن داریم، بازسازی می کنيم. به این ترتيب تصویر دریا 

را به صورت شّفاف در ذهن خود مرور می کنيم.
  همهمۀ شاد ماهيگيران بازگشته از صيد و مرغان دریایی را می شنویم.

  شن های نرم و مطبوع ساحل را زیر پاهایمان حس می کنيم.
   طرح های زیبا و متنوع صدف ها را لمس می کنيم.

  در غروب ساحل به رنگ خورشيد نگاه می کنيم.
  به راز های پنهان شده در اعماق دریا می اندیشيم.

  درخشش مرواریدهای غلتان را در ذهن مجسم می کنيم.
  به ذخایر و ثروت های عظيم اعماق دریا ها فکر می کنيم.
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در ادامه با توجه به فضایی که گفت و گو در آن شکل می گيرد، موضوع را گسترش می دهيم 
و موضوعات و محورهای مرتبط با آن را در نموداری ثبت می کنيم. موضوع انتخاب شده را 

می توان مانند نمونۀ زیرگسترش داد.

 

ساحل

مناظر دیدنی

آب و هوا

مشاغل

موجودات 
دریایی

وسایل حمل و نقل 
دریایی

 غروب دریا  

 شن
ماسه 
صدف 

 تور  ماهيگيری  
   ناو 

لنج
کشتی
بلم  

بازگشت 
شرجیماهيگيران

   غواصی

 ماهی
 مرجان ها
کوسه

 صيد مروارید
 باربری

کشتی سازی
ماهيگيری 

اِسکله    بارانی

دریا
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    فّعالیت )2 (   

موضوع خود را در ذهن مجسم کنيد و واژه های مرتبط با آن را در نموداری مشابه، 
نشان دهيد.
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مرحلۀ سوم: سازماندهی و طرح اّولیه

در این مرحله، ابتدا دو طرف گفت و گو را مشّخص می کنيم، سپس با استفاده از تصویر 
روشنی که از فضای موضوع داریم و با بهره گيری از عناصر و اجزای مرتبط با موضوع، طرح 

یک گفت وگو را می ریزیم.

طرح گفت وگودو طرف گفت وگو
دو ماهی از خاطرات خود سخن می گویند.دو ماهی 

صدف از پروردن مروارید با دریا و دریا از خاطرۀ تولد هزاران صدف با دریا
مروارید که شاهد آن بوده سخن می گویند.

نجوای ماهيگيری که در پی صيد ماهی چند روزی در دریا ماهيگير با خودش
سرگردان است.

دو ناخدا از خاطرات شيرین دوران کودکی خود می گویند.ناخدا و دوست دوران کودکی اش

    فّعالیت )3 (   

به کمک تجّسمی که از موضوع خود داشتيد، طرفين گفت و گو را مشخص کنيد و طرح 
گفت وگو را بنویسيد.

طرح گفت وگودو طرف گفت وگو
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مرحلۀ چهارم: پیش نویس

اکنون بر اساس یکی از طرح هایی که در جدول صفحۀ قبل به آن اشاره شد، گفت وگویی 
را بين ناخدا و دوسِت دوران کودکی اش می نویسيم:

ناخدا، من  برگردیم.  باید امشب دست خالی  بریم.  بلند شو     شيخ طائف، 
نمی دونم این دریا چی داره که تو ازش دل نمی کنی؟!

  تو مهمونی و حبيب خدا ولی دریا همۀ زندگی منه.
  یادمه از وقتی بّچه بودیم، هميشه جای تو لب ساحل بود.

  آره، کنار ساحل کشتی سازها.
  می رفتی و زل می زدی به کشتی سازها.

    دلم می خواست یه روز یه کشتی بسازم که بزرگ ترین کشتی جزیره باشه.
  کشتی ساز نشدی اما ناخدای خوبی شدی. این بهتر نيست ناخدا ؟

  ناشکر نيستم، این بلم جای پسرم رو برام پر می کنه.

    فّعالیت )4(   

با توجه به طرح گفت وگو در فّعاليت )3(، پيش نویس آن را بنویسيد.
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مرحلۀ پنجم: بازبینی و گسترش متن
 در این مرحله با اضافه و کم کردن برخی واژه ها، تغيير و اصالح بعضی جمله ها و گاه با
کوتاه کردن آنها، پيوستگی گفت وگوها را به صورت منطقی برقرار می کنيم و نوشته را گسترش 

می دهيم.
 سایۀ دو مرد، در حالی که قاّلب های ماهيگيری در دست دارند، روی شن های 

ساحل پهن شده است.
 ـ  شيخ طائف پاشو بریم. امروز ما رو شانس نيستيم. اون یک دونه ماهی را هم که 
گرفتی، گفتی سهم دریاست و به آب انداختی. امشب باید دست خالی برگردیم 

ناخدا، من نمی دونم این دریا چی داره که تو ازش دل نمی کنی ؟!
 ـ تو مهمونی و حبيب خدا ولی دریا همۀ زندگی منه.

 ـ یادمه از وقتی بّچه بودیم، هميشه جای تو لب ساحل بود.
 ـ آره، هميشه کنار ساحل بودم.

 ـ می رفتی و زل می زدی به کشتی سازها.
 ـ  هی... خيلی دلم می خواست یه روز با دستای خودم یه کشتی بسازم که بزرگ ترین 

کشتی جزیره باشه ولی نشد!
 ـ کشتی ساز نشدی اما ناخدای خوبی شدی. این بهتر نيست ناخدا؟

     ناخدا طائف، به بلم که آرام و سنگين در ساحل لم داده اشاره می کند.
 ـ اینکه کشتی نيست.
 ـ ناشکری نکن ناخدا.

 ـ ناشکر نيستم، این بلم جای پسرم رو برام پر می کنه.

    فّعالیت )5(   
پيش نویس را بخوانيد و از نظر ساخت جمله ها و واژه ها، آن را اصالح کنيد و در صورت 

لزوم گسترش دهيد.
مرحلۀ ششم: نوشتن نهایی

 در این مرحله متن کامل گفت وگو پاک نویس می شود و از نظر امالیی و نقطه گذاری
 اصالح می شود.

    فّعالیت )6(   

98 متن کامل گفت وگو را پاک نویس کنيد. 



اینک نوشته هایتان را بخوانيد یا در اختيار دوستانتان قرار دهيد تا با استفاده از معيارهای 
جدول زیر آن را ارزیابی کنند.

نمرهسنجه های ارزیابیردیف

6دو طرف گفت وگو و طرح گفت وگو1

6ایجاد گفت وگوی مؤثر و پيش برنده نوشته 2

4انسجام گفت وگو3

2شيوۀ خواندن4

2رعایت امال و نکات نگارشی5

20جمع
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    متن زیر را بخوانيد و موضوع و طرح گفت وگو را معّين کنيد.    تمرین )1 (   

زری آمرانه گفت: »  اینجا من دستور می دهم. خانم خانه من هستم. برو اسب را 
از طویله درآر.«

غالم گفت: »خانم از من بشنو این کار را نکن. فکر فردا را بکن که پسرت از راه 
می رسد و دلش می شکند. فکر پس فردا را بکن که آقا می آید. ازشان نترس. بگو 

نمی دهم. فارغ! چه کارت می توانند بکنند؟«
ژاندارم گفت: »  مگر تو همشهری من نيستی؟ « و راه افتاد.

غالم پرسيد: »کجا می روی؟«
ژاندارم گفت : » می روم طویله.«

غالم گفت: » همشهری ام هستی، باش. جرئت داری پایت را به طویله بگذار.«
ژاندارم گفت: » تفنگم را نياوردم. حاال می روم می آورم.«

غالم با ژاندارم دست به یقه شد و داد زد: »حاال تفنگت را به رخ من می کشی؟ مگر 
تو همان کسی نبودی که شب ها می رفتی مرغ دزدی؟«

عّمه خانم غالم را صدا کرد و آهسته گفت: » غالم، ِجد نکن. خان کاکا قول داده. 
فعاًل اسب را بده ببرد. من فکر خوبی کرده ام به شرطی که هنوز خسرو برنگشته، 

اسبش اینجا باشد.«
غالم رفت و اسب را از طویله درآورد و افسارش را داد دست ژاندارم. زری احساس 

کرد که انگار تمام جال و رنگ باغ را برده اند.

 سووشون، دانشور   

کارگاِه  نوشتن
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  موضوعی انتخاب کنيد و با رعایت مراحل نوشتن، متن گفت وگو را بنویسيد.     تمرین )2 ( 

  نوشته دوستانتان را براساس معيارهای جدول ارزشيابی درس تحليل کنيد.      تمرین )3 ( 
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مثل  های زیر را بخوانيد. سپس یکی را انتخاب کنيد و آن را گسترش دهيد.
 چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشيمانی.

 عجله، کار شيطان است.
 آدم ترسو، هزار بار می ميرد.

 آِب ریخته، جمع شدنی نيست.
 آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.

موضوع:

َمَثل نویسی
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 رباعي هاي امروز

�ت 
ا�ب صح�ا می ��ز �ب و �ت �ی ل �ز  �چ ون س�ی �چ

دو� مـۀ  �چسش �ش 
وسش �ب  � �ی

�ز �ز ا�ب  �ت ی  �ب

�ت
می ��ز رـدا  �ز  �

�ت �ز به  � سحرـ  هم�اه 

�ت
ا می ��ز وی رد�ی به حبس�ت و �ب ن �ود � ا�ی

سلمان هراتی

د �ز می دا�ز دگان  �ز �ز طرـ�ک
�ز �که  ی  �ا�ز

اس�ت  رـ  ه�ز ودن ،  �ش � �گ �چ ـ��تـه  �ک �ش اِل  �ب ا  �ب

د �ز می دا�ز دگان  ��ز �ب ون ،  �ز ی  ا�ز �ب رد 

د!  �ز می دا�ز دگان  ��ز �چ همۀ  �ا  ن  ا�ی
مصطفي  علي پور

و�ش �ی    �چ �ی �ز ـ،  م�ت  ما�ت دا�ز  به  � ع�بــهـ  لک ای 
وس�ت

�ت ِم 
َ �ی ا�ز  ای  �ه  َ�سش �ا�ت   ـ،  �ز �که  و 

�ت �ز  �ب

�و�ش و�ش  و �ز �ا�ت رد �ب ی ا�ت  ـ، �ز
گ

� �ز �ش و�ز �ت
دو�ش به  � �ک  َم�ش د  �شَ ِ

�ک �که  دم  �ی
�ز �ش �ز ا  رد�ی

محّمد علی مجاهدی)پروانه(

ها �ز اآ د  ود�ز �ب ـه  ـت َ�س  ، �
�زْ
�زَ  �ِ �ب

�ز �چ ا�ز 
ع��ش به  � د  ود�ز �ش ��گ �چ و  د  دـ�ز �ش �وا�ز  �چ

ها �ز اآ د  ود�ز �ب ه  ـت س لک �ش �ا  همه  �ت    ها  �ب

ها                                                                                         �ز اآ د  ود�ز �ب �ب��ته  دس�ت ـ  �که  دـ  �ز �چ ه� 
مصطفي محّدثي خراسانی
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کـارگـاِه  درس پژوهــی

1  نمودارهاي زیر را کامل کنيد .
 معنا : ...................

 معنا : ...................
شبکۀ معنایي : .............. و ............... و................

شبکۀ معنایي : .............. و............... و ................

 َرشحه  

 چنبر   

2   همان طور که مي دانيد، صفت بياني، براي توضيح و وصف یک واژه به کار مي رود. واژه ای
که وصف می شود، موصوف نام دارد. 
ـ ِ  خواندني   مثال:    کتاب ـ 

         موصوف         صفت
 به پُرکاربردترین صفت هاي بياني توّجه کنيد : 

پاک، روشن  ساده : 

بن مضارع + َ- نده  : شنونده 
بن مضارع + ا: گویا 

بن مضارع + ان: خندان 
بن ماضی/ بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگار

 فاعلي:      

ه )= ِ-( : شکفته  مفعولي :        بن ماضی + ه /ـ 

مصدر + ي : نوشيدني  لیاقت : 

     اسم + ي : آسماني
    اسم + ین: زّرین

    اسم + ینه : سيمينه 
    اسم + انی : روحانی
    اسم + انه : کودکانه

 نسبي:  
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کـارگـاِه  درس پژوهــی

  اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنيد.

صفت مفعولیصفت لیاقتصفت فاعليبن مضارع فعل 

نوشتهنوشتنینویسندهنویسنوشت 

........................................خواندم  

3 در سرودۀ »سلمان هراتي«،  آرایه هاي ادبي را بيابيد.
4  هریک     از سروده هاي درس    از چهار مصراع تشکيل شده است ؛به این گونه شعر که مصراع هاي
 اّول، دوم و چهارم آن ، هم قافيه هستند و وزن و آهنگ آن ، معادل »الحول وال قّوهًْ ااّل باهلل«
  است، »رباعي« مي گویند.گاه در رباعي، مصراع سوم نيز با دیگر مصراع ها هم قافيه مي شوند.

 خّيام، مولوی، عّطار و بابا افضل سرایندگان نامدار رباعی اند.
 واژگان » قافيه« را در رباعی هایی که خواندید؛ مشّخص کنيد.

5 به بيت زیر، توجه کنيد:
حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگیبيِد مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد

صائب

 در این بيت، شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت 
بيد، علّتی شاعرانه اما غيرواقعی آورده است و آن سرافکندگی بيد، به سبب بی ثمر و 

بی حاصل بودن است.
 وقتي شاعر یا نویسنده، دليلي غير واقعي اّما ادبي براي موضوعي بيان کند تا بتواند 

مخاطب را اقناع سازد ، آرایۀ »ُحسن تعلیل« پدید مي آید.
 در کدام سرودۀ درس ، »ُحسن تعليل« به کار رفته است؟دليل خود را بنویسيد.

6 معنی و مفهوم بيت زیر را به نثر روان بنویسيد.
آنها بودند  َرسته   نَفسْ  چنبر  آنهااز  بودند  شکسته  همه  بت ها 

7 در رباعی دوم، منظور شاعر از » راز« چيست؟
. ...............................................................................................................  8
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آسمان با هفت دسِت گرم و پنهانی دف می زد و رنگين کمانی از شوق و شور،کالف 
ابرهای تيره را از هم باز می کرد. خورشيد در جشنی بی غروب، بر باِم روشِن جهان 

ایستاده بود و تولّد جمهوری گل محّمدی را ِکل می کشيد.
 بيست و دوم بهمن در هيئت روزی شکوهمند، آرام آرام از یال کوه های بلند و 
برف گير فرود آمد و در محّوطۀ آفتابی انقالب، ابدی شد، و ما در سایۀ خورشيدی ترین 
مرد قرن به باِر عاِم رحمت الهی راه یافتيم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.

اندک اندک جلوه هایی از تقدیِر درخشانِ  این نهضت به ملّت ما لبخند زد. حلول 
این صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران سهيم در این حماسۀ سترگ را 

ـ   تا  هميشهـ  در خاطرۀ خویش به تابناکی پاس خواهيم داشت.
سّیدضیاءالّدین شفیعی 

 به یاد 22بهمن گنــج   حکمــت
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�یم1
�ز �ک �ت  �عا�ی �ا  ی 

ت
�

عا�ش ا   �ی �یم �ب
�ز �ک �ت  حكا�ی �ت  عاسش ا�ان  �ی �ز 

د ا�ز �ده 
ک

� رـ  ��ز ن  �ی
و�ز �ز �که  ها  �ز اآ دا�ز  �ده ا�ز

ک
� طرـ 

�ز مدا�   � �ب  � ��ز

ان اد�ش ��ی
�ز د  ـی

و�سش �ز �که  ها  �ز اآ انا�ز  اد�ش سحرـ�ز گ�وی  ا�ز  د  دم�ی

5

د  �ز �ز می ـ�ز ون  �ز �ب رـ�ز  �چ ا�زه  ا�ز �ب د�چه  �ز �ز �ز ون می  ا دس�ت �ز �ب �ت  د�ز ع�ش

د �ز �ز می �ک س�  و  ا  ی    �چ �ب �که  صی 
��ت به  د:� �ز �ز می �ک س�  �ت  ع�ش مٔۀ  �ز �ز ن  �ی

�ز �چ

ما ان  ا�ز �ب و  اـن  حب  �ِ
ک

� م�ز ما هال  ان  ��ب �ب كا�  ا�ز مِـ  �ز �ز ن  �ز �ب

اس�ت  �ت  عاسش  
ِ
م�همـ ن  ا�ی م، 

�ز �ز ن  �ز �ت اس�ت�ب  عاسش
ِ
مـ

ز
م م�دن ، �

�ز ی �ز  �که �ب

�ت  ع�ش �ط  �ز ا�ز  من  ان  �ب �ت 
سو�ز و 

م�گ �ت  �ط ع�ش ن سش �ی ی اس�ت هان ، اّول مو�ش  �ز

ماس�ت ا�ز  �ب رد  �که  ی  ال�ه ها�ی ن  �ی �ب داس�ت�ب ا �ز �ت اـن  ��یاد�ش
�ز د و  �ز موسش  �ز

�یم 10
�ز �ک �یع�ت  �ب ال�ه  گل  ا  �ب ا  �ی �یم �ب

�ز �ک �ت  �ما�ی �ا  ال�ه ها  اآ �که   
 سیّد حسن حسینی

درک و دریافت 
1 در خوانش این سروده، به چه نکاتی باید توّجه کنيم؟

2 شاعر از زبان دو شخصيت سخن می گوید؛ از این زاویه، شعر را بررسی کنيد.

   مثنوی عاشقی شعرخوانی
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»…ما در نظر داشتيم به وسيلۀ فيلم برداری و عّکاسی خود، مردم مسلمان سایر 
نقاط جهان را به شریعت اسالم و سازمان های آن عالقه مندتر سازیم و به این وسيله 
آرزوی کسانی را که سال هاست حسرت دیدار خانۀ خدا را دارند، اما استطاعت مالی 

برای سفر به مّکه را ندارند، برآوریم.
خار مغيالن پاهای ما را چندان مجروح نکرد، اما در راه مّکه پانزده بار الستيک 
اتومبيل مان پنچر شد که به زحمت آن را به راه  انداختيم.کم کم داخل کوچه های 
تنگ مّکه شدیم. بالکن های چوبی و منّبت کاری شده، از هر طرف روی سرمان 
آویخته بودند و ما احساس می کردیم هر لحظه ممکن است آن بالکن ها روی 

سرمان خراب شوند!
وقتی از دروازۀ عظيم ابن سعود گذشتيم، خود را در برابر کعبه یافتيم، کعبه 
ساختمان مکعب شکل عظيمی است که در زیر مخمل سياه رنگی پوشيده شده است 
و قسمت اصلی آن، یعنی حجراألسود در گوشۀ کعبه نصب گردیده است. در برابر 
کعبه، هميشه مردم بسياری در حال طواف دیده می شوند. آن روز هم در محلی که 

برای نماز تعيين شده است، عّده زیادی نشسته و به فکر فرو رفته بودند.«

 سفرنامۀ برادران امیدوار

سفـرنامه
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نمونه  ای که خواندید، ماجرای سفر طوالنی و پرمخاطرۀ دو  ایرانی به دور دنياست که 
سال ها پيش با موتورسيکلت و اتومبيل انجام داده  اند. 

گاهی نویسنده شرح سفر را با زبان ادبی می نویسد و گاه کاماًل مستند نگاری می کند. 
وقتی کاربرد سفرنامه، از ثبت خاطرات شخصی فراتر می رود و با این هدف توليد می شود که 
دیگران هم از آن بهره ببرند، مخاطبان بيشتری پيدا می کند و در آن صورت نویسنده تنها 
به سليقه و عالقۀ خود نمی اندیشد، بلکه نکاتی چون مستند بودن، دقيق نوشتن، صداقت، 

توّجِه همه جانبه در انتقال تجربياِت سفر و اّطالع رسانی دقيق، برایش اهميت پيدا می کند.
امروزه برخی از افراد در طول سفر، لحظات خاّص و جّذابی را که ارزش نوشتن دارند، ثبت 
می کنند و گاهی این لحظات را همراه عکس و فيلم از طریق شبکه های مجازی در اختيار 
دیگران قرار می دهند. لحظه نگاری مانند یک رسانه عمل می کند و گاه به منزلۀ یک ابزار 
ارتباطی، اّطالع رسانی و حّتی آموزشی، مورد استفاده قرار می گيرد. گاهی به نظر می رسد 
نویسنده، دوربينی در دست دارد و تنها برخی از صحنه های خاص و جالب سفر یا آنچه که 
خواننده امکان دیدن آنها را ندارد، ثبت می کند. بهتر است نویسنده، حوادثی را بيان کند که 

خود آنها را تجربه کرده است.

برادران امیدوار
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نمونۀ زیر بخشی از لحظه نگاری های یکی از زائران کربالست که به صورت روزانه در 
راه پيمایی اربعين سال 1395 نگارش یافته و در فضای مجازی منتشر شده است. 

   ستون 285: به موکب امام رضا جان رسيدیم. عجب عظمتی دارد. اینجا هم 
امام رضا )ع( پناه ماست. اینجا انگار صحن رضوی است. بدون استثنا  ایرانيان 

از موکب امام رضا )ع( روزی می خورند…
   ستون 1240: دیسک کمر امانم را بریده، تمام وجودم خسته و ناتوان است، به 
سرم زد یا بمانم یا با ماشين، بقيۀ راه را بروم. در همين حال یکی از جانبازها 
را دیدم که یک پا داشت و با عصا می آمد. تصميمم عوض شد، هر طور شده 

تا کربال با این وضع می روم…
   ستون 1352: صد ستون تا کربال باقی مانده. پاها درد می کند و تاول زده 
است. حّتی آنهایی که از ابتدای سفر احساس قدرت و ورزشکار بودن داشتند، 

کم آورده اند…
   ستون 1452: اینجا کربالست. گنبد علمدار امان را از چشمان گرفته است. 
اشک زوار همۀ مشک ها را سيراب می کند. چيزی برای گفتن ندارم، جز اینکه، 

اینجا کربالست؛ نيت کنيد.
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امروزه در بيشتر سفرنامه ها شرح کِلّ سفر بيان نمی شود. گاهی حّتی ذکر صحنه هایی از 
همکاری و مهربانی یک دوست یا برشی از شادترین و یا غم انگيزترین صحنۀ سفر می تواند 

موضوع سفرنامه باشد.
نوشتن سفرنامه در کالس، مطابق با مراحل نوشتن، به شرح زیر است:

مرحله اّول: انتخاب موضوع

عنوان سفرهای به یاد ماندنی مان را می نویسيم. سپس یکی از عنوان ها را که اّطالعات 
بيشتری از آن به خاطر داریم، انتخاب می کنيم، مانند:

   اردوی یک هفته ای در اصفهان
  سفر به روستاهای دیدنی

  سفر خانوادگی به مشهد مقدس
  سفر به مناطق جنگی

   و … . 
برای نمونه، سفری را که با دانش آموزان به اصفهان رفته ایم، انتخاب می کنيم. 

    فّعالیت )1(   

چند موضوع از موضوعاتی که اطالعات و دلبستگی بيشتری نسبت به آن دارید، بنویسيد:

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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مرحلۀ دوم: تجّسم و بارش فکری

دربارۀ موضوعی که انتخاب کرده ایم چند پرسش کليدی مطرح می کنيم. مانند:
  محل سفر؟ اصفهان 

  زمان سفر ؟ بهمن ماه 
  مدت سفر؟ یک هفته 

در این مرحله، صحنه  ای از رویدادها، حوادث و لحظات خاص سفر را به یاد می آوریم و 
ثبت می کنيم. مانند:

  آواز خوانی سّنتی؛
  عکس دسته جمعی در منارجنبان؛
  رسيدن دانش آموز جامانده از قطار؛

ه و جاماندن غذا در ماشين؛   بازدید از کوِه ُصِفّ
  گم شدن دانش آموز؛

  کالسکه سواری؛
  گنبد و پژواک صدا.

منارجنبان
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    فّعالیت )2( 

یکی از موضوع های فّعاليت قبل را انتخاب کنيد. ابتدا زمان، مکان، علت و مدت سفرتان را 
بنویسيد. سپس صحنه هایی از آن سفر را در خاطراتتان جست و جو کنيد و بنویسيد:

113



مرحلۀ سوم: سازماندهی و طرح اّولیه

در این مرحله طرح اّوليۀ نوشته شکل می گيرد که با بند مقّدمه آغاز می شود؛ در این بند 
نویسنده متناسب با فضای فکری و قلم خود، به گونه ای متن را آغاز می کند که مخاطب را 
جذب کند. در ادامه، بندهای بدنه شکل می گيرند. در سفرهای کوتاه می توان با توّجه به 
ترتيب زمانی رویدادهای جالب و لحظات خاّص سفر، مطالب بندهای بدنه را سازماندهی کرد. 

مانند: روز یکم، روز دوم یا یکشنبه 20 بهمن، دوشنبه 21 بهمن و …
در سفرنامه های طوالنی، گاه مطالب براساس مکان )منطقه، شهر یا کشور( ارائه می شوند. 
مانند: سفرنامه ناصرخسرو یا مارکوپولو. همچنين می توان بر اساس نشانه هایی که در طول 

سفر قرار دارد، نوشته را تنظيم کرد. مانند: ستون 250، ستون 380.
جدول زیر برای ثبت این وقایع به ما کمک می کند. درواقع بدنۀ نوشتۀ ما به تعداد ردیف های 

این جدول، سه بند خواهد بود که با توجه به ترتيب وقوع رویدادها تنظيم شده است:

موضوع کلی رویدادها مکانزمان
و لحظات خاص سفر 

نکات مهم،
جالب، عجيب

عصر روز اول 
سفر

ایستگاه راه آهن 
قم

رسيدن دانش آموز جامانده از 
قطار

جا ماندن چمدان و وسایل 
دانش آموز در ماشين

ظهر روز دوم 
سفر

خوردن نان و آب معدنیبازدید از کوه ُصّفه کوه ُصّفه

صبح روز سوم 
سفر

استفاده از ویژگی پژواک گنبد و پژواک صدامسجد امام
گنبد در سخنرانی 

در پایان نوشته، بند جمع بندی می آید که فرود تأثيرگذار نوشته است.
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  فّعالیت )3(  

طرح اولیۀ نوشتۀ خود را تنظیم کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
الف( بدنۀ نوشتۀ شما چند بند دارد؟ 

ب( در هر بند، می خواهید درباره چه موضوعی بنویسید؟

نکات جالبموضوع کلی و لحظات خاص سفرمکانزمان

مرحلۀ چهارم: پیش نویس

در این مرحله صحنه ها را در ذهن خود بازسازی می کنیم و یک بند درباره هر یک 
می نویسیم.

1. بند مقّدمه
زیبایی و شکوه آثار تاریخی اصفهان چنان بیننده را مفتون می سازد که حتی برای 
شهروندی که سال ها در کنار این آثار بدیع زندگی کرده، نه تنها خسته کننده نیست بلکه 
 با هر بار مشاهده، راز و رمزهای تازه و شگفتی را آشکار می کند. همین امر سبب شده است، 
هر ساله در تعطیالت نوروز، مردم سایر استان های  ایران برای دیدن و استفاده از فضاهای 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی به این شهر سفر کنند. بر همین اساس، پس از مشورت و همفکری، 

مقصد اردوی دانش آموزاِن مدرسۀ ما نیز »  اصفهان« تعیین شد.
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2. بندهای بدنه
  رسیدن دانش آموز جا مانده از قطار:   روز اولـ 

قطار با سوت بلندی حرکت خود را آغاز کرد. همه خوشحال بودیم. بعد از تمام شدن 
امتحان فرصت خوبی برای تفریح و سفر بود. یکی از بّچه های پر سرو صدای کالس که اتّفاقاً 
قرار بود در کوپۀ ما باشد،از سفر جاماند. حسابی دلمان برایش سوخت اما در ایستگاه قم که 

قطار  ایستاد سر و کلّه اش پيدا شد. باالخره خودش را رساند.
  بازدید از ُصّفه:   روز دومـ 

از دم نماز صبح، سروصدا و بوی خوشی از آشپزخانه می آمد. آشپز قول داده بود برایمان 
بریانی درست کند. طبق برنامۀ سفر، اتوبوس ها ساعت ده صبح آمدند و به طرف کوه صّفه 
به راه افتادیم؛ پارکی کوهستانی که بخش هایی از آن شکل پارک جنگلی دارد. یکی از 
معلّم هایمان که اّطالعات خوبی دربارۀ این مکان داشت گفت: شاه دژ از نقاط مشهور کوه صّفه 
است که به قلعۀ دیو هم معروف است و هستۀ مرکزی پارک کوهستانی صّفه است. باالخره 
راهپيمایی تمام شد و بساط ناهار به راه افتاد اما دریغ و صد دریغ که ظرف های غذا جامانده 
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بود! ما که دلمان را برای خوردن بریانی صابون زده بودیم، آن روز را با نان تازه و آب های معدنی 
سر کردیم و کلّی خندیدیم. جای همه خالی.

 انعکاس صدا در مسجد امام:   روز سومـ 
روز سوم به مسجد امام رفتيم. یکی از ویژگی های این مسجد، گنبد آن است. این گنبد 
طوری ساخته شده که اگر زیر آن بایستيم و آرام صحبت کنيم، صدا انعکاس پيدا می کند. 
از صحبت های راهنما فهميدیم که در گذشته به دليل نبودن دستگاه های صوتی سخنرانان 
از این ویژگی استفاده می کرده  اند. بّچه ها از تعّجب دهانشان باز مانده بود. یکی از بّچه ها به 
شوخی گفت: معلوم ميشه سازندگان و معماران این گنبد خيلی به بخش پژواک عالقه داشتند 

و اگر االن زنده بودند در فيزیک و ریاضی نمره عالی می گرفتند.

3. بند جمع بندی
 این سفر بسيار به یادماندنی  بود و برگی شيرین از دفتر خاطراتم شد.

    فّعالیت )4( 

با توّجه به طرح سفرنامۀ خود، پيش نویس آن را بنویسيد. 
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موضوع: سفر به اصفهان

مرحلۀ پنجم: بازبینی و گسترش متن

در این مرحله برخی از قسمت ها را که مستقيماً با متن ارتباط ندارند و می توان از آنها 
صرف نظر کرد، حذف می کنيم و در پيوند قسمت های گوناگون، جمله های مورد نياز را اضافه 

می کنيم. در نوشتن رویدادها به توالی زمانی آنها توجه می کنيم. 

زیبایی و شکوه آثار تاریخی اصفهان، هر بيننده  ای را به خود جذب می کند. دیدن 
این شهر هر بار، راز و رمزهایی تازه و شگفت را نمایان می سازد. هر ساله گردشگرانی 
از سایر استان ها، برای بازدید از فضاهای تاریخی، فرهنگی و طبيعی به این شهر سفر 
می کنند. به همين علّت مسئولين مدرسۀ ما نيز، اصفهان را برای بازدید، انتخاب کردند. 
قطار با سوت بلندی حرکت خود را آغاز کرد. همه خوشحال بودیم. روزهای پس 
از پایان امتحانات، فرصت خوبی برای تفریح و سفر بود. یکی از بّچه های پر سروصدای 
کالس که اتّفاقاً قرار بود در کوپۀ ما باشد، از سفر جاماند. حسابی دلمان برایش سوخت؛ 

اما در ایستگاه قم که قطار  ایستاد سر و کلّه اش پيدا شد. باالخره خودش را رساند.
روز دوم که از خواب بيدار شدیم، سرو صدا و بوهای خوشی از آشپزخانه می آمد. آشپز 
قول داده بود برایمان بِریانی درست کند. طبق برنامۀ سفر، اتوبوس ها ساعت ده آمدند و 
ه به راه افتادیم؛ صّفه، پارکی کوهستانی است که بخش هایی از آن شکل  به طرف کوه ُصِفّ
پارک جنگلی دارد. وقتی به پارک رسيدیم، از اتوبوس ها پياده شدیم و راه پيمایی آغاز 
شد. یکی از معلّم هایمان که اّطالعات خوبی دربارۀ این مکان داشت، گفت: »شاه دژ« از 
نقاط مشهورکوِه صّفه است که به »  قلعۀ دیو« هم معروف است و هستۀ مرکزی پارک 
کوهستانی صّفه است. دو ساعتی گذشت و باالخره راه پيمایی تمام شد و بساط ناهار به 
راه افتاد اما دریغ و صد دریغ که ظرف های غذا جامانده بود! ما که دلمان را برای خوردن 
بریانی صابون زده بودیم، آن روز را با نان تازه و آب معدنی سر کردیم و کلّی خندیدیم. 

جای همه خالی.
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روز سوم برای بازدیِد مسجد امام رفتيم. یکی از ویژگی های این مسجد، گنبد آن است. 
این گنبد طوری ساخته شده است که اگر زیر آن بایستيم و صحبت کنيم، صدا انعکاس 
می یابد. از صحبت های راهنما فهميدیم که در گذشته به دليل نبودن دستگاه های صوتی، 
سخنرانان از این جایگاه سخن خود را رساتر بيان می کردند. بّچه ها از تعّجب دهانشان 
باز مانده بود. یکی از بّچه ها به شوخی گفت: »معلوم می شود سازندگان و معماران این 
گنبد به بخش پژواک خيلی عالقه داشته اند و اگر االن زنده بودند در فيزیک و ریاضی 

نمرۀ عالی می گرفتند.«
آن سفر بسيار شيرین بود و برگی به یاد ماندنی  از دفتر خاطراتم شد.

    فّعالیت )5( 

پيش نویس را بخوانيد و به لحاظ ساخت جمله و واژه ها، آن را اصالح کنيد و در صورت 
لزوم گسترش دهيد.

مرحله ششم: نوشتن نهایی

در این مرحله، با توّجه به اصالحات و تغييراتی که در مراحل قبل اعمال گردید، متِن کامل 
شده را ویرایش و پاک نویس می کنيم.

    فّعالیت )6( 

متن سفرنامۀ خود را پاک نویس کنيد.  120



اینک نوشته هایتان را بخوانيد یا در اختيار دوستانتان قرار دهيد تا با استفاده از 
معيارهای جدول زیر آن را ارزیابی کنند.

نمرهسنجه های ارزیابیردیف

5ذکر مشخصات سفر ) زمان،مکان و...(1

5دقت در ثبت دیده ها، شنيده ها و رویدادها2

2دربرداشتن نکاتی مهم، جّذاب، جالب، عجيب و…3

4انسجام و رعایت ترتيب زمانی4

2شيوۀ خواندن5

2رعایت امال و نکات نگارشی6

20جمع
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   متن زیر را بخوانيد و جدول را کامل کنيد.    تمرین )1 (   

مکان

موضوع کلی و لحظات خاص

نکات جّذاب یا عجيب

» … شهر مصر بر کنار نيل نهاده است به درازی. و بسيار کوشک ها و منظرها چنان 
است که اگر خواهند، آب به ریسمان از نيل بردارند، اما آب شهر همه سّقایان آورند از 
نيل، بعضی به شتر و بعضی به دوش. و سبوها دیدم از برنِج دمشقی که هر یک سی من 
آب گرفتی و چنان بود که پنداشتی زّرین است. یکی مرا حکایت کرد که زنی است که 
پنج هزار از آن سبو دارد که به مزد می دهد، هر سبو، ماهی به یک درم و چون بازسپارند، 

باید سبو درست باز سپارند...« 

 سفرنامه ناصر خسرو   

کارگاِه  نوشتن
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     موضوعی انتخاب کنيد و با رعایت مراحل نوشتن، سفرنامه ای بنویسيد.     تمرین )2 (   
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    تمرین )3 (       نوشتۀ دوستانتان را براساس معيارهای جدول ارزشيابی درس تحليل کنيد. 
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شعر زیر را بخوانيد و دریافت خود را از آن بنویسيد.
حافظاز این               باد     ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزیز کوی یار می آید، نسيم باد نوروزی

 

شعرگردانی
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در داستان های حماسی ایران و اساطیر باستان، چهرۀ انقالبی کاوۀ آهنگر بی نظیر است و 
پیش بند چرمین او که بر نیزه کرد و مردم را به اتّحاد و جنبش فراخواند، درفشی بود انقالبی 
 که بر ضّد پادشاه وقت، ضّحاک، برافراشت. درفشی که پشتیبان آن، دل دردمند و بازوی مردم 

رنج کشیده و بی پناه بود. 
ضّحاک، معّرب اژی دهاک ) اژدها(، در داستان های ایرانی، مظهر خوی شیطانی است و 
زشتی و بدی؛ در اوستا موجودی است »سه پوزۀ سه سِر شش چشم«، دیوزاد و مایۀ آسیب 
آدمیان و فتنه و فساد. به روایت فردوسی، ضّحاک بارها فریب ابلیس را می خورد؛ بدین معنی 
که ابلیس با موافقت او، پدرش، مرداس، را که مردی پاک دین بود، از پا درمی آورد تا ضّحاک 
به پادشاهی برسد. سپس درلباس خوالیگری چاالک، خورش هایی حیوانی به او می خوراند و 
خوی بد رادر او می پرورد؛ سپس بر اثر بوسه زدن ابلیس بر دوش ضّحاک، دو مار از دو کتف 

او می روید و مایۀ رنج وی می شود.
پزشکان فرزانه از عهدۀ عالج برنمی آیند تا بار دیگر ابلیس خود را به صورت پزشکی 
درمی آورد و به نزد ضّحاک می رود و به او می گوید راه درمان این درد و آرام کردن ماران، 
سیر داشتن آنها با مغز سر آدمیان است. ضّحاک نیز چنین می کند و برای تسکین درد خود 
به این کار می پردازد. به  این ترتیب که هر شب دو مرد را از کهتران یا مهترزادگان به دیوان او 
می برند و جانشان را می گیرند و خورشگر، مغز سر آنان را بیرون می آورد و به مارها می خوراند 
تا درد ضّحاک اندکی آرامش یابد. در اساطیر ایران، مار مظهری است از اهریمن و در اینجا 

نیز بر دوش ضّحاک می روید که تجّسمی است از خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث. 
در محیطی که پادشاه بیدادپیشۀ ماردوش به وجود آورده بود، تاریکی و ظلم بر همه جا 
 چیرگی داشت و کسی ایمن نمی توانست زیست. فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را 
هر چه گویاتر نشان داده است؛ روزگاری که کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزیر به بهای جان 

خویش به نافرمانی و قیام برانگیخت:

کاوۀ دادخواه
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�ز سش ن ها  س�ز کان  مد�ش  اآ �ت  �ز لگ �ش

او د  �ز رـ�ز �ز د  داد�ز ا�ز  �ب دو  او�ب د  و�ز �ی �چ د  �ز ـت حبُ �ب
ی  و�ب �ز به  �

ا اد�ش �چ �ا  کاوه   � �چ �مود  وا�ب�ز
�گ د�  ا�ز  � مح�ز ن  اآ  � �ب دـ  �با�ش �که 

��ش مح�ز همه  کاوه،  د  وا�ز ��ز �ب و  و��ش�چ �ش �ک ن  اآ رـان  �چ�ی �ک    سوی  َس�بُ

و د�ی ا�یم�دان  �چ کای  د  ـی
�وسش د�یو�ز �ز هان  �ی

�گ �ت�ِ�  ا�ز  دل  ده  ��ی �ب

�وی25 د  هاـد�ی
�ز �ز  دو�ز سوی  اویهمه  اـ�  �ت

�ز لگ به  � دل ها  د  �د�ی ُ ��چ

وا
�گ د�  ا�ز  � مح�ز ن  د�ی �ب م 

اسش �ب ا�ز اد�ش �چ ا�ز  مـ  سش د�ی �ا�ز �ب �ز 
گ

ه�� �زه 

ای   �ب �ز  ان  ���ز س�ت  �حبَ �ب و  د  �ی �وسش �چای�ز به  � �ـ  مح�ز �د  َ �بس�چ و  د  �ی د�ّ �ب

اه    �ش ردگاه  �ز  دـ  �ش �ون  �ب کاوه  و  ا�گاه�چ ا�ز �ب �ت 
سش

�گ من  حب
�ز
ا او   � �ب

د وا�ز �ز اد  ��ی
�ز و  د  ـی

�وسش � �ز �ب دهمی  وا�ز �ز هان �ا س�اسرـ ، سوی داد  �ب

�چای30 �ت 
�چسش �ان 

گ
� کاه�ز �م  ،  �چ ن  اآ ا�ز  ردای  مــِ  �ز �ز گام 

ه�ز د  �ز وسش �چ �ب

�د
ک

� ه  �ز �ی �ز سرـ   � �ب ن  اآ کاوه  �دهمان ، 
گ

� اس�ت  ��ز �ب ا�  ا�ز �ب �ز  ه 
َ همان �گ

دس�ت به  � ه  �ز �ی �ز �ت 
��ز همی  ان  �و�ش �س�ت  ،�ز �چ دان  �ز �ی امدا�ان  �ز ای  �که 

د �ز
�ک دون  ��ی

�ز هوای  کاو  سی 
د�ک �ز

�ک �ون  �ی �ب  
ک

ا� ّ� صز د  �ز �ب ا�ز  دل 
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اس�ت هرـمن  اآ  � مه�ت ن  کا�ی د  �ی و�ی �چ اس�ت�ب من 
دسش دل،  به  � �ا  ن  ��ی �ز اآ هان  �ب

�د35
ُگ

� م�د  د�ون  ا�ز �ی�ش  �چ �ت 
��ز �دهمی 

�زُ �زه  دـ،  �ش من  حب
�ز
ا او   � �ب ی 

ز
ها� �ب

اس�ت �ب
�ک دون  ��ی

کا�ز ود  �ز س�ت  دا�ز �اس�ت�ب �ت  
��ز همی  و  د  �ی �ش �ک د�  س�ا�ز

و
�ز �اـال�  ردگاِه  به  � امد  �ی و�ب

�زَ اس�ت  ��ز �ب و  ا  �ب ن  اآ د�ش  د�ز د�ی �ب

د د�ی و�زه 
�گ ن  اآ  � �ب ی  �ت �ی

�گ و  �چ دون  ��ی
د�ز د�ی وا�و�زه   

ک
ا� ّ� صز �ی�ش  �چ هان  �ب

اد �ب و  �چ ل  �ز م�ز به  � ل  �ز م�ز �ت 
��ز دادهمی  �ز   � �چ دلی  �زـه،  �ی

�ک �ز   � �چ س�ی 

د40 د�ز �ب ا  ��ز �بُ �که  ه�  د�ون  ا�ز ه� 
�ش به  د� د�ز �ب ا  دا�ز  ، �گ �ز �ب رد  �که  �ان  �ی �چ �چه 

د دـ�ز �ش دون  ��ی
�ز اآ  �

ک
ـ ��ش دسوی  د�ز �ش �ون  �ی �ب  

ک
ا� ّ� صز �گ  ��ز �ی �ز �ز 

وی ا�ه �ب �چ د  �ش  
ک

ا� ّ� صز گاه  ن  اآ �وی�چ�  هاد  �ز �ب کا�ز  سوی   �
ک

� ��ش �ز 

هاد �ز ن  �ی م �ز  � �ب ی  �چ و  �چ اال  �ب اد �ز  �ب �دا� 
ک

� به  � دون  ��ی
�ز امد  �ی �ب

�د �بُ دس�ت  گاوسرـ  ٔۀ  ��ز
ُگ

� ن  اآ  � �د  �ب
�زُ س�ت  �ک �ب�ش  

گ
�� �ت س��ش   � �ب د  �ز �ب

د45 َو�ز
�زَ ون  �چ �ا   

ک
ا� ّ� صز او�د  �ی د   �ب �ز �ب به  �  

ش
�د�

ک
� د  دماو�ز وه 

�ک به  �

د �ش  
ک

ا� �ز ون  �چ  
ک

ا� ّ� صز ام  �ز او  دا�ز  �ش  
ک

�چا� همه  او  ِد  �بَ ا�ز  هان  �ب

شاهنامه، فردوسی
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کـارگـاِه  درس پژوهــی

1  در متن درس، هر یک از واژه های زیر، در چه معنایی به کار رفته است؟
)........................(  هنر 

   )........................(  محضر 
 )........................(  درای 
)........................(  منزل 

2  واژه ها و معنای آنها هميشگی و ماندگار نيستند. ممکن است در گذر زمان، برای هر 
واژه، یکی از چهار وضعّيت زیر پيش آید:

الف( به دالیل سياسی، فرهنگي، مذهبي یا اجتماعي، از فهرست واژگان حذف شود؛ 

مانند: »فتراک، برگستوان«
ب( با از دست دادن معناي پيشين و پذیرفتن معناي جدید، به دوران بعد منتقل 

شود؛مانند:»کثيف، سوگند«
پ( با همان معناي قدیم به حيات خود ادامه دهد؛ مانند:»شادي، خنده«

ت( هم معناي قدیم خود را حفظ کند و هم معناي جدید گيرد؛ مانند: »سپر، یخچال«
  هریک از واژه هاي زیر، مشمول کدام وضعّيت هاي چهارگانه شده اند؟

  )........................(  پذیرش: 
      )........................(  سوفار: 

 )........................(  رکاب: 
)........................(  شوخ: 

3  برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی،نمونه ای از متن درس انتخاب کنيد.
  زمينۀ ملّي 

  زمينۀ قهرماني
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4  بيت سی و سوم درس را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنيد.
5  در بيت زیر،»درفش کاویان«، در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟ 

تو یک ساعت، چو افریدون به ميدان باش، تا زان پس    
                                                                               به هر جانب که روي آري درفش کاویان بيني
سنایي

6  معنی و مفهوم بيت بيست و هفتم را به نثر روان بنویسيد.
7  مارانی را که بر دوش ضّحاک رویيدند، مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟

8 با توّجه به متن درس، »پایمردان دیو«، چه کساني بودند؟ شخصّيت آنها را تحليل کنيد.
. ................................................................................................................ 9
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کشتی   گيری بود که در زورآزمایی شهره بود؛ بدر در ميدان او هاللی بودی و 
رستم به دستان او زالی.

ادی �ش
�گ و دس�ت  �ب ان �چ وا�ز ا �ب ی�ب ��بس�ت �ب  � �ی �چ �دون 

گ
� ای  �چ

روزی یاران الحاح کردند و مرا به تفّرج بردند؛ ناگاه کشتی گير از کناره ای درآمد 
و نبرد خواست، خلق در وی حيران شدند؛ زوربازویی که کوه به هوا بردی!

از هر طرف، نفير برآمد. در حال که کشتی گير دست بر هم زد، پایش بگرفتم و 
سرش بر زمين محکم زدم.

گفتم: »علم در همه بابی الیق است و عالِم در آن باب بر همه فایق، استعداد 
مجّرد، جز حسرِت روزگار نيست.«

 کا�
ِ
دا�ی علم ون  �ز و� دا�ی ، �چ دن�ز ی �ز

ز
�ا� به اآ وان  � �ت ن �ز ال�ز اآ

                   روضۀ خلد، َمجد خوافی

کاردانیگنــج   حکمــت
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و�م 1 اآ ام  �ز و   �ان  ا�ی وِ�  �چ م 
وه�م   م�ز

�گ َود  �ب �ان  ـی سش �وی  �ی �ز �ز 

وطن داِی  �ز �ا  ود  �ز ان  �ب م 
�ز من     �ک �یمان  �چ اس�ت  ن  �ی

�ز �چ او  ا  �ب �که 

س�ت  ی 
گ

� ا�ز ��ز �ز  ِ
�ش �ی

�ک وطن،  ا�ز  ا�  ی س�تد�ز
گ

�  م�دا�ز
ِ
ان  ، �سمـ ن �ز �ب �ت

�ش دز  �گ

اس�ت      هن  م�ی
مـن 

دی ،  د    سش �ب �ز 
ک

� سی 
�ک من اس�ت  � �ز اهرـ�ی د�ت ه �ب

دان  ، �ک �ز به �ی �

وس�ت5
 �ت

ک
ال� �ت رد ا�ز وس�ت م�ا او�ِب ع�زّ

�ت  
ک

ا� �ز ا  م�ی �ی �ک من  ماِن  حچ�ش به  �

اد �ب به  � �ت 
ا�ک �ز �ز   �

گ
� ه ای  ّ ردز ادَ�ود  �ب ــه  ـت سش �ز اآ ه  ّ ردز ن  اآ من  ون  �ز به  �

   نظام وفا

درک و دریافت 
1  دربارۀ  لحن و آهنگ این سروده توضيح دهيد.  

2  کدام واژۀ این شعر، معادل مناسبی برای شخصّيت ضّحاک در شاهنامه است؟  

 وطن شعـرخـوانی
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کاهش محتوا:   خالصه نویسی

» با اّطالعی که از احوال و افکار یعقوب پسر ليث داریم، می دانيم که او به 
قصد  ایجاد یک دولت مستقّل ایرانی و برانداختن یا ضعيف کردن حکومت 
بغداد شروع به فّعاليت کرد. از شعری که او برای معتمِد خليفه فرستاده بود، 
به صراحت برمی آید که می خواست در سایۀ درفش کاویان بر همۀ امت ها 
سيادت جوید و بر سریر ملوک عجم برآید و رسوم کهن را تجدید کند. به 
همين سبب و نيز از آن روی که با زبان عربی آشنایی نداشت، زبان عربی 
در دستگاه امارت و حکومت او به کار نمی رفت. به شعر و ادب عربی توّجهی 
نمی کرد و شاعران تازی گوی را نمی نواخت بلکه دوست داشت تا زبانی را 
که خود می فهميد و بدان سخن می گفت، زبان ادبی کند و شعر شاعران را 
بدان زبان بشنود و همين عالقۀ اوست که باعث شد تا زبان دری به عنوان 
زبان رسمی و ادبی در دربار او تلّقی گردد و حّتی به روایتی، بر اثر همين امر 

است که سرودن شعر به زبان دری معمول گشت.« 

 تاریخ ادبیات  ایران، صفا   

٭ ٭ ٭
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نمونۀ صفحۀ قبل، متنی دربارۀ »یعقوب ليث صفاری« است و نویسنده آن را به صورت 
مشروح نوشته است. اگر بخواهيم آن را به عنوان قسمتی از یک درس یا مطلبی در یک کتاِب 
چندین صفحه ای بخوانيم و در کنار مطالب دیگر به ذهن بسپاریم، کاری دشوار در پيش 
داریم. بهترین راه برای به یاد سپردن مطالب طوالنی، خالصه برداری و خالصه نویسی است. 

خالصه نویسی شيوه هایی دارد:

الف( خالصه نویسی وابسته به متن )با استفاده از زبان نویسنده(

در این نوع از خالصه نویسی، ابتدا متن مورد نظر را به طور کامل می خوانيم و بر موضوع آن 
تسلّط می یابيم؛ سپس زیر قسمت های مهم آن خط می کشيم، همان گونه که در متن صفحه 
 قبل این کار را انجام داده ایم؛ به این ترتيب نکته های زائد، غير مهم، تکراری و جزئيات را
ـ به شرط آنکه حذف آنها به رسایی کّل مطلب لطمه نزند ـ حذف می کنيم. آنگاه با  ایجاد 
ارتباط ميان قسمت های مشّخص شده و یکسان کردن زمان فعل ها، متن خالصه شده ای 
خواهيم داشت. این گونه خالصه نویسی، در موضوع، محتوا و واژه ها دقيقاً وابسته به متن 

اصلی است.
مقبره یعقوب لیث صفار
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 به خالصۀ متن ابتدای درس توجه کنيد:
 »یعقوب ليث به قصد  ایجاد یک دولت مستقّل  ایرانی و برانداختن حکومت 
بغداد، شروع به فّعاليت کرد. ]  او[ می خواست بر همۀ امت ها سروری کند و رسوم 
کهن را تجدید کند. به همين سبب، به شعر و ادب عربی توّجهی نمی کرد و شاعران 
تازی گوی را نمی نواخت بلکه دوست داشت زبان خود ]  را[ زبان ادبی کند و همين 
عالقۀ او باعث شد تا دری به عنوان زبان رسمی و ادبی در دربار او تلّقی گردد و سرودن 

شعر به زبان دری معمول ]شود[.« 
برای خالصه نویسی به شيوۀ نخست، مراحل زیر را به ترتيب زیر انجام می دهيم:

  چند بار خواندن متن و تسلّط بر مطالب آن
  برجسته کردن قسمت های مهّم متن

  ایجاد ارتباط ميان قسمت های مشّخص شده؛ مانند افزودن »  را« در سطر سوم
  یکسان کردن زمان فعل ها؛ مانند »شود« که به جای »گشت« در جملۀ آخر 

آمده یا »سروری کند« که به جای »سيادت جوید« آمده است
  تغيير دادن بعضی واژه ها و آوردن مترادف های امروزی برای آنها؛ مانند 

»یعقوب پسر ليث«    : »یعقوب ليث«
  بازخوانی متن و رعایت عالئم نگارشی برای اطمينان از تغيير نکردن محتوای 

متن
  نوشتن دقيق مشّخصات متن خالصه شده

با خواندن خالصه باید بتوانيم تمام یا مهم ترین مطالب یک متن را در مّدتی کوتاه به یاد 
بياوریم؛ بنابراین خالصه نویسی باید کوتاه، مفيد و گزیده باشد؛ یعنی با خالصه کردن باید 
تمامی مطالعات خود را در حجمی  اندک حفظ کنيم و در هنگام بازخوانی خالصۀ خود، بر 

مطالب مهم تر تمرکز داشته باشيم.
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     فّعالیت )1(   

متن زیر را بخوانيد و با حفظ زبان نویسنده، آن را خالصه کنيد.

» ژان پياژه، دانشمند سوئيسی، یکی از پژوهشگران بنام در زمينۀ رشد کودک 
است، هر چند پژوهش های نخستين وی دربارۀ زیست شناسی انجام گرفته است. او 
در آغاز عالقۀ چندانی به روان شناسی و آموزش و پرورش نشان نمی داد. درحقيقت، 
او به شناخت شناسی )دانش شناسی( ژنتيک یا مطالعۀ چگونگی تحّول دانش در 
انسان عالقمند بود. پياژه از راه جمع آوری اّطالعات دربارۀ رفتارها و اندیشه های 
کودکان درصدد بود به شناسایی اعمال و افکار کودکان و بزرگساالن، دست یابد. به 
سخن دیگر، پياژه می خواست منشأ و چگونگی تکامل دانش را در نوع بشر مطالعه 
کند و به همين منظور چگونگی رشد شناخت را در کودکان وسيله قرار داد. فرض 
پياژه این بود که اگر بتواند بفهمد که چگونه دانش در ذهن کودکان ساخته می شود، 
آنگاه خواهد فهميد که دانش چيست، زیرا ساختمان دانش، ماهيت آن را نشان 
می دهد؛ درست همان طور که ساختمان صندلی، مواّدی را که صندلی از آن ساخته 

شده است، نشان می دهد.« 
  روان شناسی پرورشی نوین، سیف  
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ب( خالصه نویسی آزاد )به زبان خود(
گاه به جای روش نخست می توانيم مطالب را بند به بند بخوانيم و سپس موضوع و محتوای 
متن اصلی را با زبان، واژه ها و با توانایی نوشتاری خودمان خالصه کنيم. هدف ما از این شيوه، 

ساده کردن متن برای یادگيری بيشتر است. 
 در سال های پيش خواندیم که جملۀ اول یا دوم هر بند، »جملۀ موضوع« است و بقيۀ 
تکميل کننده«  »جمله های  آنها  به  که  آمده اند  موضوع«  »جمالت  تکميل  در  جمله ها 
می گویند. با توّجه به این نکته، پس از خوانش اّوليۀ متن و تسلّط بر آن، می توانيم در متون 
علمی، جملۀ اّول یا جملۀ اصلی بند را یادداشت کنيم، سپس از خود بپرسيم: این بند قصد 
گفتن چه مطلبی را دارد؟ آنگاه پاسخی را که متن دربارۀ آن داده است، مطابق با نظر کتاب و 
به طور خالصه، ولی از زبان و فکر خودمان در یک یا چند جملۀ کوتاه بنویسيم. به این ترتيب، 

مراحل خالصه کردن به زبان خود عبارت است از:
  خواندن متن و تسلّط یافتن بر مطالب آن

  درک مفهوم و مطالب یک بند
  نوشتن جملۀ اصلی هر بند

  پرسيدن این مطلب که: این بند قصد آموزش یا گفتن چه مطلبی را دارد
  پاسخ مختصر به سؤال باال به زبان خودمان

به نمونۀ زیر توجه کنيد:
»دین مبين اسالم اهّميت فوق العاده ای برای نجات جان انسان ها قائل است. 
چنان که در قرآن کریم سورۀ مبارکۀ مائده آیۀ 32 به تصریح اشاره شده است که 
هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود مانند آن است که باعث نجات جان تمام انسان ها 
شده است. مرحوم عاّلمه طباطبایی در تفسير آیۀ مذکور می فرمایند: هر کس یکی 

را زنده نگه دارد، چنان است که همۀ مردم را زنده نگه داشته است. 
مراجع بزرگ دینی دربارۀ پيوند اعضا فتوا داده اند. حضرت امام خمينی  در 
پاسخ به استفتای جواز پيوند اعضا از فردی که دچار مرگ مغزی شده است و حيات 
وی غيرقابل برگشت است، فرموده اند: »باسمه تعالی. بر فرض مذکور چنانچه حيات 
انسان دیگری متوّقف بر این باشد، با اجازۀ صاحب قلب یا کبد و امثال آن جایز است.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ـ ُمدّ  ِظلُّهُ  العالی ـ می فرمایند: » اگر استفاده از اعضای 
بدن بيماران مذکور برای معالجۀ بيماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حيات
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آنان شود جایز نيست، در غير این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت 
بگيرد و یا نجات نفس محترمی متوّقف بر آن عضو مورد نياز باشد، اشکال ندارد.« 
ـ    مدّ ظلّه العالیـ  می فرمایند: در صورت نياز  حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شيرازی 

و ضرورت با رضایت بستگان و با رعایت شرایط اشکالی ندارد.«
ehda.sbmu.ac.ir ،سایت اهدای عضو   

٭٭٭
خالصه

»دین اسالم به نجات جان انسان ها اهّميت می دهد. آیۀ 32 سورۀ مائده نجات 
جان یک انسان را مساوی با نجات جان همۀ انسان ها دانسته است. 

امام خمينی و آیات عظام )آیت اهلل خامنه ای و مکارم شيرازی(، دربارۀ پيوند اعضا 
از فردی که دچار مرگ مغزی شده است، فتوا داده اند که اگر زنده ماندن کسی وابسته 
به اهدای عضو باشد و خانوادۀ فردی که دچار مرِگ مغزی شده رضایت بدهند، 

می توان اعضای بدن او را به بيمار پيوند زد.«
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     فّعالیت )2(   
متن زیر را بخوانيد و با حفظ زبان نویسنده، آن را خالصه کنيد.

» او با تحقيق دربارۀ نحوۀ بحث کردن در ژاپن و آمریکا، در زمينۀ سبک های متفاوت 
تحليلی ماجرا، به نتایج جالبی دست یافته که حاکی از تأثير سبک نوشتن بر شيوۀ صحبت 
کردن است. دانشجویان ژاپنی هنگامی که می خواهند دليل و علت را توضيح دهند، ابتدا به 
یک نقطه یا برهه در زمان گذشته برمی گردند و ماجراهایی را که از آن نقطه به بعد رخ داده 
است، به ترتيب و پشت سر هم تعریف می کنند؛ در حالی که دانشجویان آمریکایی فقط به ذکر 

دليل اصلی و مستقيم یک اتّفاق بسنده می کنند.
در روش توضيح و توصيف در بستر زمان )شيوۀ سلسلۀ زمان( که دانشجویان ژاپنی عمدتاًَ 
از آن استفاده می کنند، ذکر مهم ترین و اصلی ترین دليل ماجرا به آخر صحبت موکول 
 می شود ولی دانشجویان آمریکایی حّتی اگر در ابتدا روش توصيف در بستر زمان را در
 پيش بگيرند، به محض اینکه متوّجه طوالنی شدن صحبت های خود می شوند، داستان گویی

 را قطع کرده، شروع به بيان اصل ماجرا و جمع بندی موضوع مورد بحث می کنند.« 
 پرورش هنر استدالل، واتانابه  
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دسته بندی مطالب و یادداشت برداری
گاهی در تکميل خالصه نویسی از روش هایی استفاده می شود که در دسته بندی مطالب 

و یادداشت برداری معمول است. برخی از این روش ها عبارت اند از:

الف( نمودار
گاهی برای دسته بندی مطالب و به یاد سپردن آنها به شکل خالصه، از روش نمودار 
استفاده می شود. نمودارها براساس متن ها و مطالب گوناگون، به شکل های مختلفی طّراحی 

می شوند. برای نمونه می توان درس خالصه نویسی را در نموداری با شکل زیر ارائه داد: 

دسته بندی

بر  و تسّلط  بار خواندن متن   چند   
مطالب آن

  خط کشیدن زیر قسمت های مهّم 
متن

قسمت های  میان  ارتباط  ایجاد       
مشخص شده

  یکسان کردن زمان فعل ها
 تغییردادن بعضی واژه ها و آوردن   

مترادف های امروزی برای آنها
  خواندن دوبارۀ متن خالصه شده برای 
اطمینان از تغییر نکردن محتوای متن

  رعایت عالئم نگارشی
که نوشته ای  مشخصات  نوشتن   

 خالصه کرده ایم. 

خالصه به زبان خود

خالصه نویسی

خالصه به زبان مؤلف

یا  نوشتن موضوع در وسط   
باالی صفحه

 انتخاب کلیدواژه
آوردن  یا  توضیح  آوردن   

زیرمجموعه های دیگر

 خواندن متن و تسّلط بر مطالب آن 
 مسّلط شدن بر مطالب هر  بند
 نوشتن جملۀ اصلی هر  بند

 پرسیدن این مطلب که: این بند قصد 
آموزش یا گفتن چه مطلبی را دارد؟

 پاسخ مختصر به سؤاالت باال به زبان 
خودمان
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ب( جدول 
گاه می توان از جدول های چندستونی برای خالصه برداری استفاده کرد. هر ستون را با 
رنگی متفاوت با ستون قبل، یادداشت کنيد؛ مثاًل برای نوشتن خالصۀ تاریخ ادبيات درس ها، 

جدولی مانند جدول زیر تهيه کنيد:

توضیحاتآثارقرنلقب )تخلص(نام شاعر

علی 
معاصرنيما یوشيجاسفندیاری

افسانه، خانوادۀ یک سرباز، آب در 
خوابگه مورچگان،

قصۀ رنگ پریده و…

پدر شعر نو، اولين شعر نو 
افسانه در سال 1301

فریدالدین 
قرن ششمعطارنيشابوری

کشته شده به دست منطق الطير، تذکرة االوليا و…
مغوالن

مصلح بن 
قرن هفتمسعدیعبداهلل

غزل عاشقانه، اشعار کلّيات سعدی، )بوستان و گلستان(
پندآموز

پ( نقشۀ مفهومی
در خالصه نویسِی مطالبی که ترتيب زمانی یا روابط علّی و معلولی دارند یا به زیرشاخه های 
گوناگون تقسيم بندی می شوند، می توان از روش »نقشۀ مفهومی« استفاده کرد. در این روش، 
موضوع اصلی در وسط نوشته می شود و کليدواژه هایی در زیرمجموعۀ آن قرار می گيرند و 
هر کليدواژه، شامل زیرمجموعه هایی دیگر می شود. در شکل صفحۀ بعد برای اینکه ترتيب 

پادشاهان و پهلوانان در شاهنامه به یاد بماند، از این شيوه استفاده شده است:
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كيومرث

سيامك

هوشنگ

طهمورث

جمشيد

شيدسب

فرانكآبتين

شادكامكيانوش فريدون شهرنازارتواز

تورمسلم ايرجماه آفريد 

(دختر ايرج)

منوچهر

زادشم

پشنگ

بليان

كورنگ

شم

اطرد

گرشتاسب

نريمان

افراسيابگرسيوزاغربرثتهماسب نوذر كى قباد سام

زوگستهمتوس زال رودابه

مهراب سيندخت

گرشتاسب شغاد

منيژهسرقهجهننژاو

توفل  

بيژن 

فرهاد

رهام گيوبهرام

گودرز

رستمزواره
كى پيشينكى آرمينكى آرش

تهمينه

سهراب گشتسب بانو فرامرز زرسب بانو جهانگير
كى كاووس

فرنگيسسياوش جريره

سودابه

فريبرز

كيخسرو فرود

لهراسب

كتايونگستاسبزربر

اسفنديار بشوتن

نوشاد بهمن مهرنوش نوش آذر

هما

داراب ناهيد

دارا روشنك اسكندر

هما به آفريد بستور

جهانبخشآذربرزينگيسيابانو جهاندارسام
برزو

خورشيد تيمور

145



     فّعالیت )3(   
یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خالصه کنيد و با بهره گيری از روش های 

دسته بندی )نمودار، جدول، نقشه مفهومی( به یادسپاری آن را افزایش دهيد.
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اینک نوشته هایتان را بخوانيد یا در اختيار دوستانتان قرار دهيد تا با استفاده از معيارهای 
جدول زیر آن را ارزیابی کنند.

نمرهسنجه های ارزیابیردیف

توليد متن منسجم:1
الف( خالصه کردن متن به زبان مؤلّف

12ب( خالصه کردن متن به زبان خود

2
کاربرد روش های دسته بندی مطالب )نمودار، جدول، نقشۀ مفهومی(

3حفظ محتوا و مفهوم اصلی متن3

2شيوۀ خواندن4

3رعایت امال و نکات نگارشی5

20جمع
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   متن زیر را بخوانيد و مشخص کنيد به چه شيوه  ای خالصه شده است.   تمرین )1 (   

»  این جزیره از شمال به جزیرۀ تنب کوچک، از باختر به جزیرۀ سيری و از جنوب و خاور 
به امارات مّتحدۀ عربی محدود است. شهر ابوموسی با مساحتی حدود 2/2  کيلومتر  مربع 
در جنوب خاوری بندر لنگه و در خاور جزیره سيری، بين 26 درجه و 1 دقيقه عرض 
شمالی و 54 درجه و 59 دقيقۀ طول خاوری قرار دارد. این جزیره تقریباً لوزی شکل 
است. بلندترین نقطۀ آن، قلّۀ کوه است که 110 متر از سطح دریا بلندتر است. این جزیره 
دارای آب شيرین بوده، آب آشاميدنی مردم از چاه و باران تأمين می شود یا اینکه با لنج 

و کشتی از بندر لنگه یا بندر عباس به این جزیره حمل می شود. 
آب و هوای این جزیره گرم و مرطوب است و چون به خّط استوا نزدیک است، هوای 
آن از هوای سایر جزایر  ایرانی خليج فارس گرم تر است. فصل بارندگی آن بيشتر در 

اواخر زمستان و اوایل بهار بوده، بارش به صورت رگبار لحظه ای و موّقت است.
این جزیره به نام های »بوموسی، بن موسی، بوموف، بابا موسی، گپ ُسزو و بوم سوز« 
ناميده شده است. بوموسی از دو پاره »بو« و »موسی« تشکيل شده که بو به معنی رایحه 
و کوتاه شدۀ بود، باشد، باشم و بوم است، به معنی جا و مقام، منزل و مأوا و سرزمين. 
موسی هم نام شخص است. مردم بندر لنگه تا 80 سال پيش آن را گپ سزو )سوزو: 

سبز( یعنی »سبزه زار بزرگ« می خوانده اند.
از نظر تاریخی، خليج فارس و جزایر آن از جمله بوموسی، در روزگار عيالميان، به ویژه 
در زمان پادشاهی شيلهک این شوشيناک )1165ــ 1151 ق. م.(، در دست این سلسله 
بوده است. دولت ماد در روزگار پادشاهی هووخشتره، به بزرگی و توانایی رسيد و حدود 
آن از جنوب به کرانه های جنوبی خليج فارس کشيده شد. جزیرۀ بوموسی با دیگر جزایر 
خليج فارس در این دوره، ابتدا جزء یکی از  ایالت های جنوب باختری و سپس جزء 

ساتراپ )استان( چهاردهم دولت ماد به نام درنگيانه و بخشی از کرمان بود.«
 فرهنگ مردم هرمزگان، سعیدی  

کارگاِه  نوشتن
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خالصۀ متن
» بوموسی از شمال با تنب کوچک، از غرب به سيری و از جنوب غرب کشور با 
امارات همسایه است. ابوموسی با شکل لوزی 2/2 کيلومتر، در جنوب غربی بندر 
لنگه قرار دارد و آب آشاميدنی آن از باران و چاه یا از بندرعباس یا بندر لنگه تأمين 

می شود و آب و هوای آن گرم و مرطوب است. 
ابوموسی نام های مختلفی داشته است مانند: » بن موسی، بوموف، بابا موسی و 
گپ ُسزو و بوم سوز«، که به معانی » بابا موسی، منزل موسی یا سبزه زار بزرگ« است. 
این جزیره از هزارۀ دوم قبل از ميالد، یعنی از دوران عيالمی ها، مادها و هخامنشيان 

تا به امروز جزء سرزمين  ایران بوده است.«
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   متنی از کتاب های درسی خود انتخاب کنيد و با یکی از روش های این    تمرین )2 (   
درس، خالصۀ آن را بنویسيد.

   تمرین )3 (     نوشتۀ دوستانتان را براساس معيارهای جدول ارزشيابی درس، تحليل کنيد. 
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حکایت زیر را بخوانيد و آن را به زبان ساده بازنویسی کنيد.
یکی را شنيدم از پيران مربّی که مریدی را همی گفت:  ای پسر، چندان که تعلّق 

خاطر آدميزاد به روزی است اگر به روزی ده بودی، به مقام از مالئکه درگذشتی.
  گلستان سعدی  

حکایت نگاری
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کبوتر طوق دار

آورده اند که در ناحيِت کشمير ُمَتَصيَّدی خوش و مرغزاری نَِزه بود که از عکِس ریاحيِن او، 
پَِر زاغ چون ُدم طاُووس نمودی و در پيِش جماِل او ُدِم طاُووس به پر زاغ مانستی.

ی
ز

�ا� �چ ون  �چ  ، وی  رد  ال�ه  ان  یرد�ز�ش
ز

�ش دا�
ا�ز � �ب �ک ا�ز ُدوِد او �ب و��ی

اده    ا�ی��ت ای  �چ ی 
ک

� �ی  � �ب �ت  ا�ی �ت اده�ش �ب اـِم  حب د،  م�ّ �ز ا�زِ  �ش  � �ب و   �چ  
و در وی شکاری بسيار و اختالِف صّياداْن آنجا متواتر. زاغی در حوالِی آن بر درختی بزرِگ 
َگْشْن خانه داشت. نشسته بود و چپ و راست می نگریست. ناگاه صّيادی بدحاِل َخشن جامه، 
جالی بر گردن و عصایی در دست، روی بدان درخت نهاد. بترسيد و با خود گفت: » این مرد 
را کاری افتاد که می آید و نتوان دانست که قصِد من دارد یا از آِن کِس دیگر. من باری جای 

نگه دارم و می نگرم تا چه کند.«
صّياد پيش آمد و جال باز کشيد و َحّبه بينداخت و در کمين بنشست. ساعتی بود؛ قومی 
قه گفتندی و در طاعت و مطاوعِت  کبوتران برسيدند و َسِر ایشان کبوتری بود که او را ُمَطوَّ
او روزگار گذاشتندی. چندان که دانه بدیدند، غافل وار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و 
صّياْد شادمان گشت و ُگرازان به تگ ایستاد، تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران اضطرابی 
قه گفت: »جاِی مجادله نيست؛ ُچنان باید که  می کردند و هر یک خود را می کوشيد. ُمَطوَّ
همگنان استخالِص یاران را مهم تر از تخلِّص خود شناسند و حالی صواب آن باشد که جمله 
به طریِق تعاون قّوتی کنيد تا دام از جای برگيریم که رهایِش ما در آن است.« کبوتران فرماِن 
وی بکردند و دام برکندند و سِر خویش گرفت و صّياد در پی ایشان ایستاد، بر آن اميد که 
آِخر درمانند و بيفتند. و زاغ با خود اندیشيد که بر اثِر ایشان بروم و معلوم گردانم فرجام 
کار ایشان چه باشد که من از ِمثِل این واقعه ایِمن نتوانم بود. و از تجارب برای دفِع حوادث 

سالح ها توان ساخت.
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قه چون بدید که صّياد در قفاِی ایشان است، یاران را گفت: » این ستيزه ُروی در  و ُمَطوَّ
کاِر ما به جّد است و تا از چشِم او ناپيدا نشویم، دل از ما برنگيرد. طریْق آن است که سوی 
آبادانی ها و درختستان ها رویم تا نظِر او از ما منقطع گردد، نوميد و خایب بازگردد که در این 
نزدیکی موشی است از دوستاِن من؛ او را بگویم تا این بندها بُبرد.« کبوتران اشارِت او را امام 

ساختند و راه بتافتند و صّياد بازگشت.
قه به مسکِن موش رسيد. کبوتران را فرمود که »فرود آیيد.« فرماِن او نگاه داشتند و  ُمَطوَّ
جمله بنشستند و آن موش را ِزبرا نام بود، با َدهاِی تمام و ِخرِد بسيار؛ گرم و سرِد روزگار دیده 
و خير و شرِّ احوال مشاهدت کرده. و درآن مواضع از جهِت گریزگاِه روِز حادثه صد سوراخ 
ساخته و هر یک را در دیگری راه گشاده و تيماِر آن را فراخوِر حکمت و بر َحَسِب مصلحت 
قه آواز داد که »بيرون آی.« زبرا پرسيد که »کيست؟« نام بگفت؛ بشناخت و به  بداشته. ُمَطوَّ

تعجيل بيرون آمد.
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چون او را در بنِد بال بسته دید، زه آِب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند و گفت: 
»   ای دوسِت عزیز و رفيِق موافق، تو را در این رنج که افگند؟« جواب داد که: »مرا قضاِی آسمانی 
قه بدان بسته  در این ورطه کشيد.« موش این بشنود و زود در بریدِن بندها ایستاد که ُمَطوَّ
بود. گفت: »  نخست از آِن یاران گشای.« موش بدین سخن التفات ننمود. گفت: » ای دوست، 
ابتدا از بریدِن بنِد اصحاْب اَولی تر.« گفت: » این حدیث را مکّرر می کنی؛ مگر تو را به نَْفِس 
خویش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حّقی نمی شناسی؟ «گفت: »مرا بدین مالمت نباید 
کرد که من ریاسِت این کبوتران تکّفل کرده ام و ایشان را از آن روی بر من حّقی واجب شده 
است و چون ایشان حقوِق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرِت ایشان 
از دسِت صّياد بجستم، مرا نيز از عهدۀ لوازِم ریاست بيرون باید آمد و مواجِب سيادت را به اَدا 
رسانيد و می ترسم که اگر از گشادن ُعقده های من آغاز کنی، ملول شوی و بعضی از ایشان در 
ـ اهماِل جانِب من  ـ اگر چه ماللت به کمال رسيده باشدـ  بند بمانند و چون من بسته باشمـ 
جایز نشمری و از ضمير، بدان رخصت نيابی و نيز در هنگاِم بال شرکت بوده است، در وقِت فراْغ 

موافقت اَولی تر، و ااِّل طاِعنان مجاِل وقيعت یابند.«
موش گفت: »عادِت اهل مکُرمت این است و عقيدِت ارباِب موّدت بدین خصلِت پسندیده و 
سيرِت ستوده در مواالِت تو صافی تر گردد و ثَِقِت دوستان به َکرِم عهد تو بيفزاید.« و آنگاه به 

قه و یارانش، مطلَق و ایِمن بازگشتند. جّد و رغبت بندهای ایشان تمام ببرید و ُمَطوَّ

کلیله و دمنه ، ترجمۀ ابوالمعالی نصراهلل منشی
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کـارگـاِه  درس پژوهــی

1 معادل معنايي قسمت هاي مشّخص شده را بنويسيد.           
 چندان كه دانه بديدند، غافل وار فرود آمدند.

  اين ستيزه روي در كارما به جد است .
2 چهار واژۀ  مهّم اماليي  از متن درس بيابيد و معادل معنايي آنها را بنويسيد.

3  به نمونه ای ديگر از فرايندهای واجی توّجه كنيد:

  ابدال: در گذر زمان، برخی از واج هايی كه نزديک به هم قرار می گيرند، به دليل همنشينی، 

به واج ديگری تبديل می شوند.
 به گونه های ابدال توّجه كنيد:

الف( ابدال در صامت ها   
 گونۀ آوايی؛ مانند: » شنبه    شمبه«

 گونۀ نوشتاری؛ مانند: » سپيد    سفيد«

ب( ابدال در مصّوت ها   

 تبديل » بِـ « پيشين به » بُـ «در برخی فعل های امر،
 به دليل وجود مصّوت » ُ- «؛ مانند:» بُرو«

   تبديل» نَـ « پيشين به » نِـ « در برخی فعل های منفی؛ به 
سبب وجود  مصّوت» ی«؛ مانند:» نِمی ترسد«

 تبديل مصّوت » ا « به » ی « در كلمات عربی؛ مانند: 
» لکن    ليکن«

 سه واژه بنويسيد كه نمونه های مناسب برای فرايند واجی » ابدال « باشند.
4 از متن درس  ، براي بيان مفاهيم زير ، يک كنايه بيابيد.

                                    ) ....................................(  انسان با تجربه  
).......................................(  نا اميد شدن  

155



5 عبارت زیر را از نظر ارکان تشبيه بررسی کنيد. 
  از عکِس ریاحيِن او ، پَِر زاغ چون ُدم طاُووس نمودی و در پيِش جماِل او  به پر زاغ 

مانستي.
6 معني و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسيد.

الف( در وقِت فراغ موافقت اَولي تر ، و ااِّل طاِعنان مجاِل وقيعت یابند. 
ب(مرا نيز از عهدۀ  لوازِم ریاست بيرون باید آمد و مواجِب سيادت را به ادا رسانيد .

7 هریک از بيت هاي زیر، با کدام قسمت درس ارتباط مفهومي دارد؟
بند ز  رهایي  نبينم  مرّوت  کمند   اندر  یارانم  و  تنها    سعدیبه 

توان   دوستان را به گاه سود و زیان آزمود  و  دید  بتوان      سنایي 

. ................................................................................................................ 8
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 مهماِن ناخوانده گنــج   حکمــت

آورده اند که وقتی مردی به مهمانی »سليمان دارانی« رفت. سليمان آنچه 
داشت از نان خشک و نمک در پيش او نهاد و بر سبيِل اعتذار این بر زبان  راند: 

چشمِ تر و ناِن خشک و روِی تازهگفتم که چو ناگه آمدی، عيب مگير
مهمان چون نان بدید، گفت: »کاشکی با این نان، پاره ای پنير بودی.« سليمان 

برخاست و به بازار رفت و ردا  به گرو کرد و پنير خرید و پيش مهمان آورد.
 مهمان چون نان بخورد، گفت: »الَحمدهلِل که خداوند، َعزَّ    و   َجل، ما را بر آنچه
 قسمت کرده است، قناعت داده است و خرسند گردانيده.« سليمان گفت: » اگر به 

دادۀ خدا قانع بودی و خرسند نمودی، ردای من به بازار به گرو نرفتی!«
                                                             جوامع الحکایات و لوامع الّروایات، محّمد عوفی
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شرق از آِن خداست
غرب از آِن خداست

و سرزمين های شمال و جنوب نيز
آسوده در دستان خداست.

***
اوست که عادل مطلق است،

و خوان عدل خود را بر همگان گسترده
باشد که از ميان اَسمای صدگانه اش،

او را به همين نام بستایيم،
آمين!

***
اگر فکر و حواسم این جهانی است،

بهره ای واالتر از بهر من نيست
روح را خاک نتواند مبّدل به غبارش سازد،

زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود.
***

  خوان عدل 
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شرق از آِن خداست
غرب از آِن خداست

و سرزمين های شمال و جنوب نيز
آسوده در دستان خداست.

***
اوست که عادل مطلق است،

و خوان عدل خود را بر همگان گسترده
باشد که از ميان اَسمای صدگانه اش،

او را به همين نام بستایيم،
آمين!

***
اگر فکر و حواسم این جهانی است،

بهره ای واالتر از بهر من نيست
روح را خاک نتواند مبّدل به غبارش سازد،

زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود.
***

هر نََفسی را دو نعمت است:
دم فرو دادن و برآمدنش؛

آن یکی ُممّد حيات است،
این یکی ُمفرِّح ذات؛

و چنين زیبا، زندگی در هم تنيده است
و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج

و شکر او کن، به وقت َرستن از رنج.
***

بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم
تو در کلبه و خيمۀ خود باز بمان

بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست ها روم
و بر فراز سرم هيچ جز اختران نبينم.

***
او اختران را در آسمان نهاده

تا به بّر و بحر نشانمان باشند 
تا نگه به فرازها دوزیم

تا از این ره، لّذت اندوزیم.

 شرقي،  یوهان ولفگانگ گوته                                                        دیوان غربيـ 
                                                                                                    ترجمۀ کورش صفوي
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1  کاربرد معنایی واژۀ »دم« را در متن درس بررسی کنيد.
2 برای هر یک از فعل های زیر، نمونه ای از متن درس بيابيد.

 ).......................(  مضارع اخباری 
 ).......................(  ماضی نقلی 
).......................(  مضارع التزامی 

3  پيش از این،  با فرایندهای واجِی کاهش، افزایش و ابدال آشنا شدید؛ اکنون فرایندی 
دیگر معّرفی می شود:

 ادغام: دو صامت به دليل نزدیکی به هم و برای سهولت تلّفظ ، در هم ادغام می شوند؛
 مثال:

یک گانه   یگانه   ؛      شب پره   شّپره    
 همان طور که مي بينيد گاه فرایند واجي ادغام، بر اساس کاهش صورت مي پذیرد؛ مانند
» بلندتر     بلن تر« ؛ گاه نيز، برمبناي ابدال پدید مي آید؛ مانند»  زودتر     زوتّر«

  واژه های زیر را با توّجه به فرایندهای واجِی ابدال و ادغام بررسی کنيد.
بدترـ   ُسنبلـ   اجتماعـ  شب پيما

4  کدام بند از این سروده، بيانگر تأثيرپذیری »گوته« از سبک سعدی است؟ دليل خود 
را بنویسيد.

5  با توّجه به متن درس، جدول زیر را کامل کنيد.

مفهومنمونه آرایۀ ادبی

.............................................................. مجاز

..............................................................کنایه 

6 در متن درس، به کدام صفات پروردگار اشاره شده است؟

کـارگـاه  درس پژوهــی
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7  گوته، شيفته و دلبستۀ شعر و اندیشۀ حافظ بود؛  او متن زیر را نيز به تأثيرپذیری از 
حافظ سروده است:

»مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بيتی چند از غزل های شورانگيز 
تو را می خواند تا اختران آسمان را بيدار کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟«

الف(کدام قسمت از متن درس با سرودۀ باال ارتباط معنایی دارد؟

ب( بيتی از حافظ بيابيد که با سرودۀ باال مناسبت داشته باشد؟
8 این بخش از سرودۀ گوته، بيانگر چه دیدگاهی است؟ 

و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج
و شکر او کن، به وقت َرستن از رنج

. ...............................................................................................................  9

161



آنگاه برزیگری گفت: با ما از »کار« سخن بگو،
و او در پاسخ گفت:

من به شما می گویم که زندگی به راستی تاریکی است؛ مگر آنکه شوقی باشد،
و شوق هميشه کور است؛ مگر آنکه دانشی باشد،

و دانش هميشه بيهوده است ؛ مگر آنکه کاری باشد،
و کار هميشه تهی ست؛ مگرآنکه ِمهری باشد.

شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آميزید، و پيوسته بار وظيفه ای 
را بی رغبت به دوش کشيد، 

زنهار، دست از کار بشویيد؛
زیرا آن که با بی ميلی، خميری در تنور نهد، ناِن تلخی واستاند که انسان را 

تنها نيمه سير کند.
کار، تجّسم عشق است! 

                                                              پیامبر و دیوانه، جبران خلیل جبران
ترجمۀ نجف دریابندری

    تجّسم عشقگنــج   حکمــت
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   الهی  نیایش

الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم و جانی ده که کار آن جهان سازیم.
الهی، دانایی ده که از راه نيفتيم، بينایی ده تا در چاه نيفتيم.

الهی، همۀ شادی ها بی یاِد تو غرور است، و همۀ غم ها با یاِد تو ُسرور است.
الهی، در دل های ما جز تخم محّبت مکار و بر جان های ما جز باران رحمت مبار.
 الهی، طاعت من به توفيق تو، خدمت من به هدایت تو، توبۀ من به رعایت تو، 
شکر من به اِنعام تو، ذکر من به الهام تو، همه تویی، من که ام؟ اگر فضل تو 

نباشد، من چه ام؟
الهی، گنج فضل، تو داری، بی نظير و بی یاری، ِسزد که جفاهای ما درگذاری.

                                                                        مناجات نامه، خواجه عبداهلل انصاری
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   ستایش: لطف خدا

ادبار: نگون بختی، پشت کردن؛ متضاّد اقبال
اقبال: نيک بختی، روی آوردن

توفیق: آن است که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهّيا کند تا خواهش او به 
نتيجه برسد؛ سازگار گردانيدن
تیره رایی: بداندیشی، ناراستی

چاشنی: مزه، طعم
حالوت: شيرینی

نژند: خوار و زبون، اندوهگين

    درس یکم : نیکی 
گنج حکمت: هّمت    

شعرخوانی: زاغ و کبک

جیب: گریبان، یقه 
چنگ : نوعي ساز که سِر آن خميده است و تارها دارد.

حمّیت: غيرت، جوانمردی، مردانگی
ُخطوات: جمِع ُخطوه، گام ها، قدم ها

َدَغل: مکر و ناراستی ، در اینجا مّکار و تنبل
راغ: دامنۀ کوه، صحرا

روضه: باغ، گلزار
دون هّمت : کوتاه هّمت ، داراي طبع پست و کوتاه اندیشه

َزنَخدان : چانه
ُشغال :  جانورِ پستانداري است از تيرۀ سگان که جزو رستۀ گوشتخواران است.

َشل: دست و پاي از کار افتاده
شوریده رنگ : آشفته حال

غرامت زده: تاوان زده، کسی که غرامت کشد.

واژه نامه
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غیب: پنهان، نهان از چشم 
فراغ: آسایش، آسودگی
فروماندن: متحّير شدن

فیروزه فام: به رنگ فيروزه ، فيروزه رنگ
ُقوت: رزق روزانه، خوراک، غذا

متقارب:  نزدیک شونده، همگرا
مرغزار: سبزه زار، چراگاه، علفزار

    درس سوم : ذوق لطیف
گنج حکمت: چنان باش ...

آغوز: اّولين شيری که یک ماده به نوزادش می دهد. 
آماس: َوَرم، تَوّرم؛ آماس کردن: گنجایش پيدا کردن، متوّرم شدن 

استسقا: نام مرضی که بيمار، آب بسيار خواهد.
انعطاف: نرمش، آمادگی برای سازگاری با محيط، دیگران و شرایط

 پالیز: بوستان، کشتزار
تحفه: ارمغان، هدیه

تشّرع: شریعت، مقابل طریقت و عرفان
تمّکن: توانگری، ثروت

شاب: بُرنا، جوان
شائبه: شک و گمان

شعِرتمثیلی: شعر نمادین و آميخته به َمَثل و داستان
شوریدگی: عشق و شيدایی

فرط: بسياری
لطایف: جمِع لطيفه، چيزهای نيکو و نغز، گفتار نرم و دلپذیر

مشّیت: اراده، خواست خداوند
نکبت بار: فالکت آميز ، پُرمشّقت
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 درس پنجم: پروردۀ عشق
 گنج حکمت: مردان واقعی
شعرخوانی: آفتاب ُحسن

پرورده: پرورش یافته
جمله: همه، سراسر

جهانگیر: گيرندۀ عالم، فتح کنندۀ دنيا
جهد: کوشش، رنج بردن

چاره گری: تدبير، مصلحت اندیشی
خویشان: جمع خویش، اقوام

رایت: بيرق، پرچم، ِدَرفش
سرشت: فطرت، آفرینش، طبع

سست عناصر: جمِع سست عنصر، بی اراده، بی غيرت، کاهل
غایت: نهایت؛ به غایت: در حّد نهایت، بی نهایت

گزاف کاری: بيهوده کاری
محمل: کجاوه که بر شتر بندند، مهد

مشعشع: درخشان، تابان
موسم: زمان، هنگام

درس هفتم: آغازگری تنها
گنج حکمت: چو سرو باش ...

اجنبی: بيگانه، خارجی
اذن: اجازه، فرمان

اعطا: واگذاری، بخشش، عطا کردن
افراط: از حد درگذشتن، زیاده روی

التهاب: برافروختگی، زبانه و شعلۀ آتش
اهتزاز: افراشته، جنبيدن ، به اهتزاز آمدن؛ به حرکت درآمدن پرچم

بَختک وار: کابوس وار
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تحت الحمایگی: وضعيت یک دولت غالباً ضعيف در تعامل با دولتی قدرتمند، در عرصۀ 
بين المللی که در چارچوب یک موافقت نامۀ بين المللی، اختيار تصميم گيری آن دولت 

در امور سياست خارجی و امنّيتی به دولت قدرتمند واگذار شده است.
تسخیر: تصّرف کردن، چيرگی
تفریط: کوتاهی کردن در کاری

توازن: تعادل، برابری
جنون: شيفتگی، شيدایی، شوریدگی

چنبره زدن: چنبر زدن، حلقه زدن، حلقه های ُخرد یا بزرگ دایره ای شکل زدن
خصال: جمِع خصلت، خوی ها ، خواه نيک باشد یا بد

دارالّسلطنه: پایتخت، محّل اقامت پادشاه
درایت: آگاهی، تدبير

دهشت بار: ترس آور، هراس انگيز
زبونی: فرومایگی، درماندگی

زنبورک: نوعی توپ جنگی کوچک که در زمان صفویه و قاجاریه روی شتر می بستند.
شایق: آرزومند، مشتاق
صفیر: بانگ و فریاد، آواز

طاقت فرسا: توان فرسا، غيرقابل تحّمل
غیرت: حمّيت، رشک بردن، تعّصب

کورسو: نور اندک، روشنایی کم
معبد: پرستشگاه، محّل عبادت

مقّرر: معلوم، تعيين شده
موعد: هنگام، زمان

موزون: هم آهنگ، خوش نوا
نهیب: فریاد، هراس، هيبت

وجد: سرور، شادمانی و خوشی
والیات: جمِع والیت؛ مجموعه شهرهایی که تحت نظر والی اداره می شود؛ خَطّه،معادل 

شهرستان امروزی
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درس نهم: رباعی های امروز
گنج حکمت: به یاد 22 بهمن
   شعرخوانی: مثنوی عاشقی

انکار: باور نکردن، نپذیرفتن
 بار: اجازه، رخصت؛ باِر عام: پذیرایِی عمومی، شرف یابی همگانی؛ مقابل بارِ خاص) پذیرایی

خصوصی(
تابناک: درخشان، نورانی

چنبر: چنبره، گردن بند، طوق، حلقه 
َرستن: رها شدن، نجات یافتن

َرشحه: قطره، ترواش کرده و چکيده
روحانی: منسوب به روح ، معنوی، ملکوتی

سترگ: بزرگ، عظيم
سیمینه: منسوب به سيم، سيمين، ساخته شده از سيم یا نقره  

کالف: نخ و ریسمان و جز آن که ِگرد کرده باشند، ریسمان پيچيده ِگرد دوک
محّوطه: پهنه، ميدانگاه، صحن
مدار: جای دور زدن و گردیدن

مرهم: هر دارویی که روی زخم گذارند، التيام بخش
َمشک: انبان، خيک، پوست گوسفندی که آن را درست و یکجا َکنده باشند و در آن 

ماست و آب نگه دارند.
منکر: انکار کننده

نیلی: به رنگ نيل، کبود

درس یازدهم: کاوۀ دادخواه
گنج حکمت: کاردانی

  شعرخوانی: وطن

اژدهاپیکر: در شکل و هيئت اژدها، دارای نقش اژدها
اژدهافش: مانند اژدها، ضّحاک

اساطیر: جمِع اسطوره؛ افسانه ها و داستان های خدایان و پهلوانان ملل قدیم
الحاح: اصرار، درخواست کردن

بازارگاه: کوچۀ سرپوشيده که از دو سوی دارای دّکان باشد؛ در متن درس، مقصود اهل 
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پایمردان دیو: دستياران حکومت، توجيه کنندگاِن حکومت بيداد
پایمردی: خواهشگری، ميانجی گری، شفاعت

پشِت پای: روی پا، سينۀ پا
پور: پسر، فرزند
تَرگ: کاله خود

تفّرج: گشت و گذار، تماشا، سير و گردش
خجسته: فرخنده، مبارک

خوالیگر: آشپز
درفش: پرچم، بيرق

درفش کاویان: درفش ملّی ایران در عهد ساسانی، نماِد پيروزی
دژم: خشمگين

زخِم درای: ضربۀ پتک؛ درای، در اصل زنگ کاروان است.
سَپردن: پای مال کردن و زیر پا گذاشتن

سپهَبد: فرمانده و سردار سپاه
َسُبک: در اینجا به معنای فوراً و سریع کاربرد دارد.

غو: نعره کشيدن، فریاد، خروش، غریو
فایق: برگزیده، پيروز

کیش: آیين، دین، مذهب
ُگرزه: گرز، کوپال، عمود آهنين؛ گرزۀ گاوسر: ُگرز فریدون که به شکل سِرگاوميش از 

فوالد ساخته بودند.
الف زدن: خودستایی کردن، دعوی باطل کردن

مجّرد: ِصرف
محضر: استشهادنامه، متنی که ضّحاک برای تبرئۀ خویش به امضای بزرگان حکومت 

رسانده بود.
موبدان: پيشوایان روحانی زردشتی

نفیر: فریاد و زاری با صدای بلند
نَونَد: اسب، اسب تندرو

 هنر: فضيلت، معرفت، علم
یکایک: ناگهان
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درس سیزدهم: کبوتر طوق دار
گنج حکمت: مهمان ناخوانده

 اختالف: رفت و آمد                         
 استخالص: رهایی ُجستن، رهایی دادن

التفات: توّجه                     
اِمام: راهنما، پيشوا  

اولی تر: شایسته تر، سزاوارتر                     
اهمال: سستي، کاهلی 

براثر: به  دنبال؛ اثر: رّدپا 
تخّلص: رهایي

تعاون: همياري   
تکّفل: عهده دار شدن                           

تگ: دویدن
تیمار: مواظبت، مراقبت

ثَِقت: اطمينان، اعتمادکردن                     
جال: دام و تور

َحّبه: دانه
خایب: نااميد، بی بهره

َدها: زیرکي و هوش    
راه تافتن : راه را کج کردن، تغيير مسير دادن 

رخصت: اجازه، اذن دادن            
ریاحین: جمِع ریحان، گل های خوشبو
ُزمّرد: سنگ قيمتي به رنگ سبز         

زه آب: آبي که از سنگي یا زميني مي جوشد.
ستیزه روي: گستاخ و پُر رو   

َسر: رئيس                                                   
سیادت: سروري، بزرگی

شکاری: منسوب به شکار؛ صيد، نخجير
صافی: پاک، بی غش، خالص  

صواب: صالح و درست  
طاعنان: سرزنشگران، عيب جویان
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عقده: گره، پيچيدگی          
قفا: پشت، پشت گردن                              

ُگرازان: جلوه کنان و با ناز راه رونده  
َگشن: انبوه، پُر شاخ و برگ 

ُمَتَصیَّد: شکارگاه           
متواتر: پي در پي                                 

مجادله: جدال و ستيزه 
مطاوعت: فرمان بري  
مطلق: رها شده، آزاد

قه: طوق دار                                               وَّ ُمَطَ
مظاهرت: یاری کردن، پشتيبانی

معونت: یاري        
ماللت: آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدن

مالمت: سرزنش        
ملول: سست و ناتوان، آزرده

مناصحت: اندرز دادن                            
منقطع: بریده، قطع شده    

مواجب: جمِع موجب، وظایف و اعمالی که انجام آن بر شخص واجب است.   
مواضع: جمِع موضع، جاي ها                   

موافق: همراه، هم فکر  
مواالت: دوستی، یاری کردن، پيروی کردن

موّدت: دوستی، محّبت، دوستی گرفتن
ناحیت: ناحيه، سرزمين                       

نَِزه: باصفا، خوش آب و هوا  
همگنان: جمع همگن، همنوعان، همه

ورطه: مهلکه، خطر و دشواری
وقیعت: سرزنش، بدگویی 
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درس چهاردهم: خوان عدل
گنج حکمت: تجّسم عشق

بّر: خشکی، بيابان
برزیگر: دهقان، کشاورز

خوان: سفرۀ فراخ و گسترده
َرستن: نجات یافتن، رها شدن

مبّدل ساختن: دگرگون ساختن،  تغيير دادن
مطلق: بی قيد و شرط

معتبر: محترم، ارزشمند
ُمفِّرح: شادی بخش، نشاط آور
ُممد: مدد کننده، یاری دهنده

    نیایش: الهی

الهام: القای امری از سوی خدا به دل کسی، در دل انداختن
اِنعام: نعمت دادن، بخشش، َدِهش

سرور: شادمانی، خوشی 
فضل: بخشش، دانش، فزونی
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 نصراهلل منشي )1388(، ترجمۀ کلیله و دمنه، تصحيح مجتبي مينوي، تهران، انتشارات اميرکبير: چاپ سی و سوم. 
 نظام وفا )1382(، مجموعه آثار استاد نظام وفا، تصحيح عبداهلل مسعودی، کاشان: انتشارات خاطرات قلم.  

 نظامی گنجوی )بی تا(، خمسه نظامي، تصحيح وحيد دستگردي، تهران: انتشارات علمي.
 واعظي، مجيد )1394(، عباس میرزا آغازگري تنها، تهران، انتشارات مدرسه: چاپ اّول.

 وحشي بافقي، کمال الدین )1388(، کلیات دیوان وحشی بافقی، ویراسته محمد حسين مجدم و کوروش نسبی تهرانی، 
تهران، مؤسسۀ مطبوعاتي امير کبير: چاپ اّول. 

 وفایی، عباسعلی )1390(، دستور زبان فارسی، تهران، انتشارات سخن: چاپ اّول.
 وفایی، عباسعلی )1392(، دستور توصیفی، براساس واحدهای زبان فارسی، تهران، انتشارات سخن: چاپ اّول. 

 هراتي، سلمان )1386(، مجموعۀ اشعار سلمان هراتی، تهران: نشر انجمن شاعران ایران. 

کتابنامه نگارش

 آل احمد، جالل )1389(، سه تار. قم: ژکان.
 اميدوار، عبداهلل، اميدوار، عيسي )1390(، سفرنامه برادران امیدوار،)چاپ ششم( : نشر جمهوري.

 بایرامی، محمدرضا  )1371(، کوه مرا صدا زد، تهران: حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي.
  تولستوي، لی یف نيکاالیویچ )1898(، عید پاک، ترجمۀ محسن سليماني )1393(، تهران: نشر سوره مهر.

  جامي، عبدالرحمن )817ـ  898 ق(، بهارستان، ترجمه خودآرام ایراني )1382(: پيک فرهنگ.
 جعفري مطلق، محسن )1389(، شهید آویني، )چاپ هفتم(: انتشارات مدرسه برهان.

 حسن زاده آملي، حسن )1374(، الهي نامه: بوستان کتاب. 
 دانشور، سيمين )1395(، سووشون)چاپ بيست و یکم(: نشر خوارزمي.

  سعدي شيرازي، شيخ مصلح الدین )655 ق(، بوستان سعدي، تصحيح عزیزاهلل عليزاده )1388(،تهران: نشر فردوس.
   سعدي شيرازي،  شيخ مصلح الدین )656 ق(، گلستان سعدي )چاپ اول(، تصحيح محمدعلي فروغي )1382( ،تهران:  نشر  سرایش.

 شجاعي، مهدي )1391(، مناجات )چاپ سيزدهم(: نشر نيستان.
  سعيدي، سهراب )1392(، فرهنگ مردم هرمزگان: دارالتفسير.

 سيف، علی اکبر )1393(، روان شناسی پرورشی نوین: نشر دوران.
 شریعتي مزیناني، علي )1392(، کویر، چاپخش: مؤسسه بنياد فرهنگی.

 صفا، ذبيح اهلل )1369(، تاریخ ادبیات ایران، جلد 1 )جلد چهارم(، تهران: فردوس. 
 عربلو، احمد )1386(، شهید همت )چاپ پنجم(: انتشارات مدرسه برهان.

  قبادیاني، ناصرخسرو )1369(، سفرنامه ناصرخسرو )سوم(، به کوشش محمد دبير سياقي: انتشارات زوار.
  واتانابه، ماساکو )2004(، پرورش هنر استدالل )الگوهای تبیین اندیشه در فرهنگ آموزش ژاپن و آمریکا(، ترجمه محمدرضا 

سرکارآرانی، عليرضارضایي و زینب صدوقی )1391(، نشر: منادي تربيت.
  یوسف زاده، حبيب )1386(، شهید باکري )چاپ پنجم(: انتشارات مدرسه برهان.
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی جهت ايفای نقش خطير خود در اجرای سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه درسی 
ملی جمهوری اسالمی ايران، مشاركت معلمان را به عنوان يک سياست اجرايی مهم دنبال می كند. برای تحقق اين امر در اقدامی نوآورانه 
سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی كتاب های درسی راه اندازی شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارۀ كتاب های درسی نونگاشت، كتاب های 
درسی را در اولين سال چاپ، با كمترين اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، همکاران گروه 
تحليل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی، دبيرخانۀ راهبری دروس و مديريت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش 
سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی اين همکاران، اسامی دبيران و هنرآموزانی كه تالش مضاعفی را در اين زمينه 

داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای اين كتاب ياری كرده اند به شرح زير اعالم می شود.

کتاب فارسی و نگارش 2 ـ  کد 211116

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

بوشهر  نادر قربانی14بوشهر  عبدالمجيد فاطمی1

سمنان  علی اكبر فخرو15كردستان  فروزان فقيه2

خراسان شمالي  زينب علوی16قم  فاطمه حسينی3

همدان  محبوبه كامرانی فرد17خراسان رضوی  مهدی مهدی زاده4

مركزي  محمدصادق عارف18مركزي  اعظم احمدی نظام آبادی5

كرمان  اسماعيل شمس الدين19كهگيلويه وبويراحمد  محمد صالح نسب6

ايالم  سميه فالحی20اردبيل  اكبر بخشی پور7

هرمزگان  عباس عزيزی تختی21خراسان جنوبي  صديقه احراری8

آذربايجان غربي  رقيه مقدم22خراسان جنوبي  علی گل محمدی9

فارس  محمد قدمياری23خراسان رضوی  مهناز دايی نژاد10

زنجان  حسين نيرومند24سمنان  طيبه سماوی11

شهرتهران  غالمرضا ربيعي25كردستان  وريا رمضانی12

آذربايجان شرقي  رحمان باقری26قزوين  معصومه بندرچی13

176




