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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 مهارتهای بهتر زیستن است؛ توانایی بيان مقصود در قالب
نوشته ،نياز اوليۀ زندگی اجتماعی و مؤثّرترین راه ارتباطی در فضای رسانههای نوپدید است.
هرکتاب ،درحقيقت ،تجربهای از نوشتن را به همراه دارد .خواندنِ دقيقِ کتابهای مناسب،
میتواند سرمشق درستاندیشی و آساننویسی باشد .کتابخوانی ،یکی از شيوههای مناسب
برای رشد اندیشه و افزودن بر تواناییهای ذهن و زبان است .نویسنده نيز با خواندن ،اندیشيدن و
نوشتن ،به آفرینش نوباوۀ فکری خود دست مییابد .به بيان دیگر ،نوشتن ،فرزن ِد خواندن است.
هرچه بيشتر بخوانيم ،تواناییهای ذهن ما بيشتر نيرو میگيرد وکا ِر نوشتن برای ما آسانتر
میشود.
کتاب فارسی و نگارش پایۀ دوازدهم ،بر بنياد رویکرد عام « برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسالمی
توجه به عناصر پنجگانه (علم ،تفکر ،ایمان،
ایران» ،یعنی شکوفایی فطرت الهی ،استوار است و با ّ
اخالق ،عمل) و جلوههای آن در چهار پهنه (خود ،خلق ،خلقت و خالق) و بر پایۀ اهداف « برنامۀ
درسی فارسی» ،در چهارده درس سازماندهی و تأليف شده است.
توجـه همکاران ارجمنـد را به نکات
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فراینـد آموزشّ ،
زیر ،جلب میکنيم:

الف ) فارسی :
رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی ،رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت
مهارتهای زبانی و فرا زبانی و ادبی تأکيد دارد و ادامۀ منطقی کتابهای 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.
طراحی و به
رویکرد آموزشی کتاب ،رویکرد فعاليتبنياد و مشارکتی است؛ بنابراینّ ،
متنوع و روشهای همياری و گفت وگو توصيه میشود .حضور
کارگيری شيوههای آموزشی ّ
فعال دانشآموزان در فرایند یاددهی ــ یادگيری ،کالس را سرزنده ،بانشاط و آموزش را پویاتر
ّ
میسازد و به یادگيری ،ژرفای بيشتری میبخشد.
در بخش مهارتهای خوانداری ،بایسته است ویژگیهای گفتاری و آوایی زبان فارسی
توجه قرار گيرد.
همچون لحن ،تکيه ،آهنگ و دیگر خُ رده مهارتها به طور مناسب ،مورد ّ
با توجه به رویکرد مهارتی ،آنچه در بخش بررسی متن اهميت دارد؛ تحليل عملی متون
است .یعنی فرصتی خواهيم داشت تا متنها را پس از خوانش ،بررسی کنيم .این کار  ،سطح
درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر ،فراتر خواهد برد .یکی از آسانترین و کاربردیترین
شيوههای بررسی 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 انباشت دانش و
فرسایش ذهنی دانش آموزان ،منجر میشود ،پرهيز گردد.
در بخش « گنج حکمت » و « شعرخوانی» متون با هدف پرورش مهارتهای خوانداری ،ایجاد
نشاط و طراوت ذهنی ،آشنایی با متون مختلف و مهمتر از همه ،پرورش فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی ،در ساختار فارسی گنجانده شدهاند تا زمينۀ رشد و تقویت سواد خواندن ،توانایی
درک و فهم ،پرورش روحيۀ نقد و تحليل متون ،فراهم گردد.
از متن های «شعرخوانی» ،با هدف تقویت حافظۀ ادبی و درک و دریافت در طراحی
پرسش های «حفظ شعر» می توان بهره گرفت.
تقویت توانایی فهم و درک متن ،یکی از برجستهترین اهداف آموزشی این درس است .ایجاد
تأمل در الیههای محتوا و همفکری گروههای دانشآموزی ،به پرورش قدرت
فرصت برای ّ
معناسازی ذهنِ زبان آموزان کمک میکند.
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ب) نگارش :
آموزش سال های گذشته پيوند داشته و در جهت
بخش نگارش شامل شش درس است که با
ِ
تکامل آنها سازمان دهی شده است .مجموعۀ درس های کتاب در دو حوزه ارائه می شود :نخستين
حوزه قلمرو ادب است؛ شامل خاطره نگاری ،قطعه و نثر ادبی .حوزۀ دوم قلمرو نوشته های
ساختارمند و علمی است؛ شامل نامه نگاری و مقاله نویسی .در این کتاب نيز به سياق کتاب های
نگارش پيشين ،نویسنده برای نوشتن ،مراحل پيش از نوشتن ،نوشتن و پس از نوشتن را طی
می کند؛ به بيان دیگر همۀ فرایند های توليد متن که در سال های گذشته آموختيم ،در این کتاب
نيز الزم است.
در هر درس ،بعد از متن آموزشی ،کارگاه نوشتن در سه بخش «تشخيص»« ،توليد متن»،
«م َثل نویسی» و « شعرگردانی»
« ارزیابی» ،همراه با آموزش مهارت های «حکایت نگاری»َ ،
سازماندهی شده است .فعاليت های «کارگاه نوشتن» با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم
فعاليت شمارۀ دو با
فعاليت شمارۀ یک با هدف تقویت توانایی بازشناسی و تشخيصّ ،
آمده اندّ :
فعاليت شمارۀ سه با هدف تقویت داوری و توانایی
و
متن
توليد
و
نوشتن
توانایی
تقویت
هدف
ّ
فعاليت هاست.
طراحی شده است« .حکایت نگاری» ،بخشی دیگر از ّ
بررسی ،تحليل و نقدنویسی ّ
در حکایت نگاری ،تأکيد بر بازنویسی به زبان ساده و ساده نویسی استَ « .م َثل نویسی» ،تمرینی
برای بازآفرینی و گسترش مثل است .در مثل نویسی ،دانش آموزان با افزودنِ شاخ و برگ به اصل
فعاليت های نگارشی است که
مثل ،نوشتۀ جدیدی را خلق می کنند « .شعرگردانی» ،از دیگر ّ
موجب تحکيم آموزه های ادبی و تقویت توانایی بازگردانی مفاهيم بلند ادبی به نثر معيار فارسی
ِ
تقویت خوب سخن
می شود .حکایت ،مثل و شعر در بارورسازی ذهن و زبان و پرورش حافظه و
گفتن و زیبا نوشتن ،بسيار مؤثّر است.
دربارۀ ارزشيابی این کتاب باید یادآور شویم که رویکرد برنامه و محتوای کتاب « ،مهارتی»
است؛ یعنی برای کسب مهارت نوشتن ،ضروری است فرایند آموزش ،زایش و بارش فکری،
سازماندهی ذهنی ،توليد ،تمرین و تکرار طی شود .بدین سبب این درس ،کام ً
ال مهارتی و عملی
است و در ارزشيابی از آن ،جایی برای طرح پرسش های دانشی و حفظ کردنی نيست .یکی از
اصلی ترین دالیل کم بودن حجم و تعداد درس ها هم همين است؛ کمتر حرف بزنيم و بيشتر به
نوشتن ،فرصت بدهيم.
گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
 dept.talif.sch.irــ literature
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ُشک ِرنعمت

ِ
موجب قربت است و به شکر اندرش مزی ِد
م ّنت خدای راَ ،ع َّز َو َج ّل ،که طاعتش
نعمت .هر نَفَسی که فرو می رودُ ،م ِم ِّد حيات است و چون بر می آیدُ ،مف ّ ِر ِح ذات .پس
در هر نَفَسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

«ا ِ ْع َم ُلوا َ
آل دٰ ُاو َد شُ ْکرا ً َو َق ٌ
ور».
ليل ِم ۡن ِعبا ِد َی َّ
الش ُک ُ

ِ
ِ
نعمت بی دریغش همه جا
رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوانِ
بارانِ
ناموس بندگان به گنا ِه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطایِ ُمن َکر
کشيده .پردۀ
ِ
ُنبرد.
زمردین بگسترد و دایۀ اب ِر بهاری را فرموده تا
اش با ِد صبا را گفته تا ِ
فر ِ
فرش ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
بنات نبات در مهد زمين بپرورد .درختان را به خلعت نوروزی قبای سب ِز ورق در بر
ربيع کال ِه شکوفه بر سر نهادهُ .عصارۀ تـاکی
گرفته و اطفالِ شاخ را به قدو ِم
ِ
موسم ۡ
ِ
تخم خرمایی به تربيتش نخلِ باسق گشته.
به
قدرت او شه ِد فایق شده و ِ
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ِ
تمۀ
در خبر است از َسرو ِر کاینات و َمفخ ِر موجودات و
رحمت عالميان و َص َ
فو ِت آدميان و تَ ّ
هلل َعلَي ُه و آلِه َو َسلَّم،
محمد مصطفیَ ،صلَّی ا ُ
َدو ِر زمانّ ،

ِ
دست انابت به امي ِد اجابت به درگاه
هر َگه که یکی از بندگان گنهکا ِر پریشان روزگار،
لی در او نظر نکند بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید .بار دیگرش
حق َج َّل َو َعال بردارد ،ایز ْد تَ ٰعا ٰ
لی فرمایدٰ :یا َمال ئ ِ َکتی َقد ٱس َت ْح َي ْي ُت ِمن َع ۡبدی
تضرع و زاری بخواند .حقُ ،س ْب ٰ
حان َ ُه و تَ ٰعا ٰ
به ّ
برآوردم که از بسياریِ دعا وٰ
و لَيس ل َ ُه غَيری َفق َْد َغفَر ُت ل َ ُه .دعوتش اجابت کردم و اميدش ٰ
ْ
َ
ٰ
زاریِ بنده همی شرم دارم.

ناک َح َّق ِعبا َدت ِ َ
عاکفانِ کعبۀ جاللش به تقصي ِر عبادت معترف که :ما َع َب ْد َ
ک ،و واصفان ِحليۀ
ناک َح َّق َم ْع ِر َف ِت َ
تحير منسوب که :ما َع َر ْف َ
ک.
جمالش به ّ
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یکی از صاحب دالن سر به َج ِ
يب مراقبت فرو برده بود و در بح ِر مکاشفت مستغرق شده؛ آن گه
که از این معاملت باز آمد ،یکی از یاران به طریقِ انبساط گفت« :از این بوستان که بودی ،ما را
چه تحفه کرامت کردی؟»
ِ
درخت گل رسم ،دامنی پُر کنم هدیۀ اصحاب را .چون
گفت« :به خاطر داشتم که چون به
برسيدم ،بوی ُگلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!»

گلستان ،سعدی
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کـارگـا ِه درسپژوهــی
 1جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنيد.
معنا

واژۀ معادل

دارای نشان پيامبری

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

شادیبخش

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

به خدای تعالی بازگشتن

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

مقرری
قطع کردن ّ

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

مهم امالیی بيابيد و بنویسيد.
 2از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر ،سه واژۀ ّ
ح ( .................................ـ  .................................ـ ).................................

ق ( .................................ـ  .................................ـ ).................................

ع ( .................................ـ  .................................ـ ).................................

 3در عبارت زیر نقش دستوری ضمایر متصل را مشخص کنيد.
بوی ُگلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
 4در متن درس ،نمونه ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف بيابيد.
 5واژه های ّ
مشخص شده ،نماد چه مفاهيمی هستند؟
ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز

کان سوخته را جان شد و آوازنيامد

توجه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهيد.
 6با ّ
ِ
خوان نعمت بی دریغش همه جا کشيده.
رحمت بی حسابش همه را رسيده و
باران
ِ
ِ
زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ
فر ِ
اش با ِد صبا را گفته تا فرش ّ
ّ
نبات در مه ِد زمين بپرورد.
الف) آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسيد.
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ّ
مشخص شده بيانگر کدام آرایۀ ادبی است؟
ب) قسمت
 7معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسيد.
دناک حقَّ عِبا َدت َ
عاکفان کعبۀ جاللش به تقصير عبادت معترف که :ما َع َب َ
ِک.
ِ
یکی از صاحبدالن سر به َجيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

 8مفهوم کلّی مصراع های ّ
مشخص شده را بنویسيد.
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک درکارند

آری و به غفلت نخوری
تا تو نانی به کف ّ

گـر کسـی وصـف او ز مـن پرسـد

بـی دل از بی نشـان چـه گویـد بـاز؟

چه غم دیوار ا ّمت را که دارد چون تو پشتيبان
چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتيبان؟
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گنــج حکمــت

گمان

روشنایی ستاره می دید .پنداشت که ماهی است؛ قصدی
گویند که بط ّی در آب
ِ
می کرد تا بگيرد و هيچ نمی یافت .چون بارها بيازمود و حاصلی ندید ،فروگذاشت.
دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی ،گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی
نپيوستی و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.
کلیله و دمنه ،ترجمۀ نصراهلل منشی
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شعـرخـوانی در مکتب حقایق
1

5
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10
حافظ

درک و دریافت
 1برای خوانش این شعر ،چه نوع آهنگ و لحنی را برمی گزینيد؟ دليل خود را بنویسيد.
 2مفهوم مشترک هر یک از گروه بيت های زیر را بيان کنيد.
الف) بيت های سوم و پنجم ()........................................................................
ب) بيت های ششم و نهم ()........................................................................
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خاطره نگاری

داشتن دوست خوب نعمت بزرگی است و خدا چقدر دوستم داشته که در زندگی از این
نعمت برخوردار بوده ام؛ به ویژه این دوست نازنینی که در نظر دارم خاطرۀ یک روز با او بودن
را حکایت کنم.
دوست من که خود را «ع .پهلوان» می خواند و البتّه نام اصلی اش نه با عین شروع می شد
و نه اص ً
قد و قواره و سبک و سیاق زندگی اش برازنده بود ،موجود بسیار جالبی
ال پهلوانی به ّ
بود؛ باریک ،استخوانی ،سیاه چرده با موهایی فرفری و تقریب ًا آشفته .تا بخواهی روح ّیۀ ظریفی

داشت؛ شوخطبع و حاضرجواب و نکتهسنج بود و روزی نبود که یک شیرینکاری جالب از او
سر نزند یا دستکم اگر خودش قهرمان داستان خویش نمیبود ،راوی خوبی میشد برای روایت
کردن داستانی که شاهد و ناظر آن بود.
توجهم
آن روز به سرعت می آمدم که خود را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برسانم .تمام ّ

به پیاده رو بود و آدم هایی که به سرعت در حال رفت وآمد بودند و تمام سعی من این که از
اتوبوس جا نمانم .از تقاطع « 16آذر» و «انقالب» که گذشتم ،چشمم به اتوبوس افتاد که داشت
حرکت می کرد؛ با دو َجست خودم را به آن رساندم .راننده مرا که دید ،پایش را روی ترمز
توجهم را به خود جلب کرد
گذاشت .از پلکان اتوبوس که می خواستم باال بروم ،صدای بلندی ّ

که می گفت اتوبوس را نگه دارم تا خود را برساند .شناختمش؛ به راننده گفتم نگه دارد .پذیرفت

و ترمز گرفت .برای راننده و دانشجویان نمی دانم چه قدر ،ا ّما برای من شاید نیم ساعتی به درازا
کشید تا دوستم سالنه سالنه خودش را به اتوبوس برساند .تماشایی بود .هر دو دستش بند بود؛
روی یک دستش یک شانه تخم مرغ بود و با آن دیگری چیزی را محکم الی انگشتانش گرفته
بود که اص ً
ال نمی شد تشخیص داد .سعی نکنید حدس بزنید؛ چون غیرممکن است بتوانید یک
سر سوزن به آنچه میان انگشتان دوستم بود ،نزدیک شوید.
بگذارید خودم بگویم؛ یک نصفه تخم مرغ بود و دوستم برای اینکه محتویاتش بر زمین
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نریزد ،در کمال آرامش گام برمی داشت .آهسته بود؛ آهسته تر شده بود .وارد اتوبوس که شد،

بچه ها و گفت« :پیش از آنکه شما از من بپرسید ،خودم توضیح می دهم .امروز هوس تخم مرغ
رو کرد به ّ
کردم .در خیابان کارگر شمالی ،به صاحب مغازه ای گفتم که یک کیلو تخم مرغ می خواهم .وزن کرد :چهارده

تخم مرغ ،کمتر از یک کیلو بود و پانزده تا زیادتر .به فروشنده گفتم که دقیق ًا یک کیلو ،نه کم نه زیاد! هرچه
تخم مرغ ها را عوض کرد ،درست درنیامد .عاقبت پیله کردم که یکی را از وسط نصف کند .این همان نصفه
تعجب نکنید .آدم باید َجنَم داشته باشد .بی خود و بی جهت اسمم را ع .پهلوان نگذاشته ام».
است؛ ّ
آن قدر خندیدیم که بیچاره راننده نزدیک بود پس بیفتد .می دانید بیشتر به چه می خندیدیم؟ به اینکه
جدی و َشق و َرق ایستاده بود و به ما نگاه می کرد که
مدت خندیدن ،جناب ع .پهلوان آن چنان ّ
در تمام ّ
باید بودید و می دیدید!

مؤلفان
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نوشته ای که خواندید  ،نمونه ای از خاطره نگاری است .خاطره ،از انواع ادبی و یکی از
عام ترین و صميمانه ترین گونه های نوشتار است که نویسنده در آن ،صحنه ها یا وقایعی را که
در زندگی اش روی داده و در آنها نقش داشته یا شاهدشان بوده است ،شرح می دهد.
خاطره نگاری یکی از ساده ترین ،بی تکلف ترین و در عين حال مؤثرترین راه ها برای انتقال
احساسات خود به دیگران است .این کار آن قدر ساده و بدون تشریفات است که هر کس
می تواند با رعایت اصول و قواعدی محدود ،به ساده ترین شکل ،اتفاقات تلخ و شيرین مهم یا
تأثيرگذار زندگی خود را ثبت و ماندگار کند؛ حوادث و مسائلی از قبيل پيروزی ها و شکست ها،
تجربه های تکرار ناشدنی یا به نحوی ارزشمند و متفاوت ،دیده ها ،شنيده ها ،خوانده ها ،نوشته ها
و عواطف و احساسات.
خاصی دارند:
اهميت ّ
در خاطره ای که خواندیم ،نکات زیر ّ
 .1موضوع :خاطره مانند هر متن دیگری به موضوع نياز دارد ا ّما اه ّميت موضوع در خاطره نگاری
به برجسته بودن رویدادهاست؛ مث ً
ال « قهرمانی در مسابقات ورزشی نوجوانان» می تواند
موضوعی برجسته برای نوشتن خاطره باشد.
روزمرگی های زندگی باشد؛ یعنی مسائل عادی و
موضوع خاطره نباید و نمی تواند
ّ
جزئيات
مکرر که هر روز ممکن است برای همگان پيش آید؛ مگر آنکه با طرح ّ
پيش پا افتادۀ ّ
ّ
جذاب ،یک رویداد عادی و معمولی را به شکلی دلپذیر و خواندنی به نگارش درآوریم.
خاصی را روایت نکرده است بلکه با شيوه ای خاص
نویسندۀ خاطره ای که خواندیم ،رویداد ّ
به توصيف یک رخداد پرداخته است .بی همتا بودن موضوع یا روایت بی همتا از موضوع ،شرط
اصلی ثبت خاطره است و نيز رعایت تسلسل و توالی زمانی رویداد که از آن زاویه بتواند دیدی
مناسب به خواننده بدهد.
 .2راوی یا زاویۀ دید :شخص راوی و زاویه ای که از آن به تعریف خاطره می پردازد نيز در
اهميت دارد .روایت کنندۀ خاطره ،گاه خود در شکل گيری رویداد و موضوع نقش
خاطره نگاری ّ
دارد و گاه فقط ناظر و شاهد آن رخداد است .بسته به اینکه از چه زاویه ،روایت یا مقدمه چينی
و فضاسازی را برای ثبت خاطره برگزینيم ،روایتمان تحت تأثير آن قرار می گيرد و متفاوت
میشود.
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ف ّعالیت ()1

در دو بند زیر خاطرۀ پيشگفته با دو زاویۀ دید ،نوشته شده است .این دو بند را بخوانيد
و با هم مقایسه کنيد.
«جوان آن شب به آستانۀ بیست سالگی پای می نهاد .قرار بود بچه های خوابگاه برایش
جشن تولد بگیرند؛ کم کم سال دوم دانشگاه را پشت سر می گذاشت .تمام حواسش به
آن شب بود و سعی می کرد زودتر خود را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برساند که…»
«بیست سالم بود؛ قرار بود بچه های خوابگاه برای من جشن تولد بگیرند؛ کم کم سال
دوم دانشگاه را پشت سر می گذاشتم .تمام حواسم به آن شب بود و سعی می کردم زودتر
خودم را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برسانم که…»

 .3شروع مناسب :خاطره ای که خواندید با موضوع دوست و وصف او آغاز می شود .شروع
خاصی بر نگاه مخاطب دارد و او را به خواندن ادامۀ متن ترغيب می کند.
مناسب تأثير ّ
ّ
مشخص می کند
مقدم داشتن آن در نوشته ،از همان آغاز کار
همچنين با گزینش فضا و ّ
اهميت بيشتری دارد؛ بنابراین الزم است برای آغاز
که کدام بخش از خاطره برای نویسنده ّ
نوشتن ،نقشۀ راهی تنظيم شود و براساس آن گام های بعدی نوشتن برداشته شود.
آغازی که برای نقل این خاطره انتخاب شده ،ممکن است متناسب با هدف نویسنده به
روش های دیگری نوشته شود.
هر یک از نمونه های زیر می تواند آغازی مناسب برای همين خاطره باشد:
الف) شروع خاطره براساس زمان
دمدمه های اردیبهشت  1345بود و نيمروزی بسيار گرم؛ آن سال گرمای تهران بيداد
تحمل می کردم؛ امشب برایم شبی استثنایی بود؛ باید
می کرد .زنگ پایان کالس را به زحمت ّ
زودتر خودم را به خوابگاه برسانم؛ چون. ...
ظهر بود؛ آفتاب را درست وسط آسمان شهر ميخ کوب کرده بودند .گویا گرمای بيش 21

تحمل او را هم مثل من سست و بی رمق کرده بود .دیرم شده بود .باید هرچه زودتر
از ّ
حد ّ
می رفتم؛ چون. ...
ب) شروع خاطره براساس مکان
کالس انگار تمامی نداشت؛ کالس َد َرندشت  101برایم سلول تنگ و تاریکی شده بود.
ثانيه های ساعت روی دیوار کالس از هم فاصله گرفته بودند؛ آخرین بار که به ساعت نگاه
کردم ،ثانيه شمار چنان کند می رفت که انگار وزنه ای به پایش بسته اند .فاصلۀ ميان نيمکت ها
کم شده بود .شاید هم من ُخلق تنگ شده بودم .استاد چرا َس ِر رفتن نداشت؟ اگر شب تولد
خود او هم بود ،همين کار را میکرد؟
ابر های سمج بی خاصيت ،خود را روی تهران پهن کرده بودند؛ نه می باریدند و نه زحمت
را کم می کردند .گویا فقط وظيفه داشتند باالی سر شهر سرپوشی بگذارند تا ما مثل دانه های
برنج در بخار ميان زمين و آسمان حسابی دم بکشيم.
پ) شروع خاطره بر اساس رویدادی خاطره انگيز
آن روز ها دانشگاه تهران ایّام پرالتهابی را می گذراند؛ اعتصاب های پی درپی دانشجویان،
دانشگاه را فلج کرده بود .هر روز به بهانه ای کالس را تعطيل می کردیم و در برابر در اصلی
دانشگاه ،رو در روی مردمی که از بيرون ما را تشویق می کردند ،به شعار دادن می پرداختيم.
شعارهایمان از گرانی غذا شروع شد و به سياست کشيد.
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ف ّعالیت ()2

آیا جز مواردی که برای شروع خاطره نگاری برشمردیم ،به نظر شما شيوۀ دیگری نيز
وجود دارد که آغازگر مناسبی برای نوشتن خاطره تلقی شود؟ نمونه بياورید.

 .4سادگی و صمیمیت زبان نوشته :امتياز خاطره نگاری بر سایر انواع نوشتن آن است
ّ
که لزومی ندارد نویسندۀ خاطره ،از قالب
مقررات عا ّ ِم نوشتن ـ که
مشخصی پيروی کند؛ ّ
خواهی نخواهی شامل همه نوع نوشته می شود ـ به کنار ،در خاطره نگاری پيروی از سبک و
خاصی مورد نظر نيست؛ زیرا خاطره نگاری تا حدی قالبی آزاد و
سياق ویژه یا اصول و فنون ّ
به دور از قيدوبند است.
نمونه ای بی تکلّف از خاطره نگاری را با هم بخوانيم:
سوم آذرماه  ،1395تهران
از وقتی شازده کوچولو را خریده ام ،شده است کتاب بالینی من .حتّی یک شب هم بی او سر
نکرده بودم ،مگر چهارشنبه و پنج شنبۀ این هفته که. ...
اص ً
ال بگذار از ا ّول حکایت کنم؛ عصر چهارشنبه دوستم ،آقای زیبایی آمد و شازده کوچولو را

از من به امانت گرفت .قول داد که فردا صبح بیاورد ،ا ّما نیاورد .عصر هم نیاورد .دلم شور می زد؛

به زحمت خوابم برد .فردا که از پادگان برگشتم ،راه به راه رفتم د ِر خانۀ دوستم .در زدم .در را که

باز کرد ،در چهره اش چیزی غیرعادی دیدم؛ گیج و منگ بود .سالم داد .برخالف همیشه که خود
را کنار می کشید تا وارد شوم ،دستش را به در گرفته بود؛ یعنی که نمی خواهد تعارفم کند .به
روی خودم نیاوردم؛ گفتم امروز هم پادگان نیامدی .گفت که حالش مساعد نبوده است .راست
می گفت؛ از چهره اش پیدا بود .طاقتم طاق شده بود؛ گفتم:
«چه خبر از شازده کوچولو؟»
سرش را پایین انداخت و با صدایی لرزان گفت:
«حالش خوب نیست؛ سرما خورده!»
به روی خودم نیاوردم؛ حرفش را از سنخ حرف های شاعرانه ای تلقی کردم که همیشه ورد
زبانش بود .سرش را بلند کرد .بی آنکه به چشم های من نگاه کند ،گفت:
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«اگر می خواهی عیادتش کنی ،بیا داخل؛ توی رختخواب خوابیده!»
دستم را گرفت .آرام آرام از پله ها باال رفتیم .وارد اتاقش شدیم .رختخواب پهن بود .گوشۀ
پتو را باال زد؛ کتاب شازده کوچولو زیر پتو بود.
پتو را دوباره رویش انداخت؛ نشست و با سری فروافکنده گفت:

«پریشب لب حوض نشستم و خواندمش؛ در خلسۀ ناشی از ّ
لذت خواندنش فرورفته
بودم که ناگهان از دستم سر خورد و افتاد داخل حوض!»
بعد هم تا مدتی طوالنی سکوت کرد .وقت خداحافظی به من توصیه کرد حاال که می برم،
مراقبش باشم؛ شاید هنوز حالش کام ً
ال خوب نشده باشد!
مؤلفان

خاطره گویی و خاطره نگاری

خاطره گفتنی است یا نوشتنی؟ از آنجا که هدف خاطره به اشتراک گذاشتن تجربههای
شخصی است ،هر دو شيوه برای خاطره درست و رواست؛ یعنی وقتی ما واقعه و حادثهای را
که دیده ،خوانده ،شنيده یا تجربه کردهایم ،برای کسی یا کسانی تعریف میکنيم ،درحقيقت
همان کار یا هدفی را دنبال میکنيم که از نوشتن خاطره و خواندهشدن آن انتظار داریم؛ با دو
تفاوت :یکی آنکه نوشته سند است و ماندگار ،و دیگر آنکه زبان نوشتار با زبان گفتار در برخی
از اصول و نکات متفاوت است و شما عم ً
ال این موضوع را در سالهای گذشته تجربه کردهاید.
گذشته از این تفاوتها موا ّد خام هر دو شيوه یکی است.
در برگرداندن زبان گفتار به نوشتار اصول زیر را رعایت می کنيم:

24

متن یکپارچۀ گفتاری را در نوشتار به چند بند تبدیل می کنيم.
بسياری از تکيه کالم ها و تکرار ها را حذف یا جایگزین می کنيم.
توجه به اجزای جمله در نثر معيار مرتّب می کنيم؛ مگر آنجا که برای
متن خاطره را با ّ
تأکيد ،آگاهانه اجزای جمله جابه جا می شود.
در تمامی مراحل باال باید د ّقت داشته باشيم تا متن از موضوع اصلی دور نشود .خاطرۀ
زیر به شيوۀ گفتاری و محاوره ای بيان شده است .با رعایت نکات باال آن را به زبان نوشتاری
تبدیل کنيد.

عملیات خیبر بود جزیرۀ مجنون یه جوون چارده پونزده ساله بچۀ روستاهای شهر ری بود که
با گردان ما ادغام شده بود گردان ما اسمش حضرت علی اکبر بود .تو عملیات تو جزیره شمالی تو
تک دشمن یه جوری شد که به حساب خیلی سخت شده بود که به قول معروف آتیش از زمین و
زمان می بارید خمپاره کاتیوشا هلیکوپتر هواپیما همه می زدند منطقه هم منطقۀ نیزار و باتالقی
بود فقط یه جاده ای بود بین نیزار و باتالق .اونجا سنگر گرفته بودیم پدافند می کردیم مسئول
تدارکات ما با موتور صبح زود که آتیش کم می شد می اومد غذا برامون می آورد نمی تونست
نزدیک بشه گونی کنسروها رو پرت می کرد تو سنگر و دور می شد اون روز وقتی گونی رو پرت
کرد چهل پنجاه متر از سنگر دورتر افتاد زیر آتیش دشمن حاال مرد می خواست بره غذاها رو بیاره
تیربار دشمن دائم کار می کرد و کسی جرئت نمی کرد بره ظهر بود همون جوون چارده پونزده ساله
شهر ری رفتش کنار گونی کنسروها از اون کنسروها برمی داشت پرت می کرد تو سنگر برا ما
خودشم زیر آتیش دشمن با خونسردی یکی از کنسروها را باز کرد همون جا نشست و خورد بعد
از خوردن کنسرو کار جالبش این بود که ایستاد نمازشم همون جا خوند شجاعت این دالور کلی
به گردان روحیه داد...
به نقل از شهید صفا مظفری

خاطره نویسی در زندگی روزمره

چرا خاطره می نویسيم؟ این پرسش شاید جزئی از یک پرسش کلی تر باشد که اص ً
ال چرا
مینویسيم.
پاسخ این سؤال روشن است:
می نویسيم تا ماندگار شویم؛
می نویسيم تا ارتباط برقرار کنيم؛
می نویسيم تا بياموزیم و بياموزانيم.
...
ازآنجاکه حوادث و رویداد ها فقط یک دليل ندارند و مانند منشور چندوجهی اند ،هر
توجه دارد و چه بسا دیدگاه ها که از دیدرس دیگران بيرون است؛
بيننده ای تنها به یک زاویه ّ
بنابراین ثبت هر رویداد با زاویۀدید های متفاوت به جامع نگری می انجامد .از اینکه بگذریم،
تنها برخی از افراد هستند که به هر دليلی به بعضی از وقایع و حوادث دسترسی دارند .شرح
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مشاهدات چنين افرادی ممکن است از جهت بيان علت حوادث و تبيين واقعه برای آیندگان
بسيار با ارزش باشد؛ مث ً
ال نویسندۀ توانمندی مثل بيهقی برحسب موقعيت شغلی خویش
(سِ َمت دبيری در دیوان رسالت) به اسرار و رموز آشکار و نهان حکومت غزنوی و چند پادشاه
آن اشراف کامل دارد و یادداشت های او که بعد ها تبدیل به «تاریخ بيهقی» می شود ،خواننده
را با خود همراه می کند تا به پنهانی ترین زوایای کاخ و قصر پادشاهان غزنوی برود و آنها را
به روشنی آیينه ببيند.
« روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان» نيز از این جهت که فصلی از
توجه است.
تاریخ ایران و حاکمان آن و دادوستد و رابطه شان را با دنيای خارج دربردارد ،قابل ّ
«روزها» کتاب ارزشمند خاطرات دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن دربردارندۀ یک دورۀ
پُر راز و َرمز از سرگذشت انسان است.
خاطره نگاری در عصر انقالب اسالمی گسترش فراوان یافت؛ خاطرات دوران مبارزه در عصر
پهلوی و نهضت امام خمينی و خاطرات دوران قيام مردمی تا پيروزی انقالب اسالمی از این
شمارند« .خاطرات ع ّزت شاهی» که خاطرات جریان های سياسی و شخصيت های مبارز در
زندان ساواک است و «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» ،خاطرات ارتشبد حسين فردوست،
مسئول دفتر ویژۀ ّ
محمدرضا پهلوی ،نمونه هایی برجسته از خاطره نگاشته های
اطالعات ّ
دوران مبارزه تا پيروزی انقالب اسالمی قلمداد می شوند.
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مقدس بخشی از مهم ترین کتاب های خاطره در این
همچنين خاطرات سال های دفاع ّ
روزگار به شمار می آیند« .کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی» ،خاطرات آیت اهلل هاشمی
مقدس است .کتاب هایی مانند «دا»« ،پایی که
رفسنجانی از دوران انقالب و هشت سال دفاع ّ
جا ماند» « ،نورالدین پسر ایران»« ،من زنده ام»« ،وقتی مهتاب گم شد» و «زندان موصل»
مقدس محسوب می شوند.
نمونه هایی از خاطره نگاشت های دفاع ّ
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کارگا ِه نوشتن
تمرین ( ) 1به پيوست کتاب مراجعه کنيد و متن «روز ها» ،نوشتۀ محمدعلی اسالمی ندوشن
را بخوانيد و به سؤال های زیر پاسخ دهيد.
الف)کدام ویژگی ها ،این نوشته را به عنوان «خاطره» از سایر قالب ها مج ّزا میکند؟

توجه به معيارهای زیر بررسی کنيد.
ب) متن را با ّ
موضوع
زاویۀ دید
شروع
سادگی و صميميت زبان
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تمرین ( ) 2یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسيد.
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تمرین ( ) 3نوشته دوستانتان را براساس معيارهای جدول ارزشيابی درس تحليل کنيد .
معیار های ارزیابی

ردیف

شمارک

ایجاد جاذبۀ کافی
1

موضوع مناسب
روایت مناسب موضوع

6

سادگی و صميميت زبان
آغاز مناسب شامل
2

زمان
مکان

4

موقعيت
3

رعایت تسلسل و توالی

5

4

زاویۀ دید مناسب

3

5

رعایت نکات امالئی و نگارشی

2

جمع

20
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َم َثلنویسی
َمثَل های زیر را بخوانيد .سپس یکی را انتخاب کنيد و آن را گسترش دهيد.
از دل برود هر آن که از دیده برفت.
باز فيلش یاد هندوستان کرد.
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی.

32

33

دماوندیه
1

5

10

34

15

20

دیوان اشعار ،مح ّمدتقی بهار
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کـارگـا ِه درسپژوهــی
ّ
مشخص شده را در متن درس بيابيد.
 1معادل معنایی واژه های
سـریر ُملـک ،عطـا داد کـردگار تـو را

به جای خویش دهد هر چه کردگار دهد
ظهیرالدّ ین فاریابی

دردناک است که در دام شغال افتد شير

یـا کـه محتاج فرومایه شـود ،مر ِد کریم
شهریار

اهميت امالیی داشته باشند ،بيابيد و بنویسيد.
 2از متن درس ،چهار ترکيب وصفی که ّ
ّ
مشخص کنيد.
 3در بيت های زیر ،ترکيب های اضافی را
ِ
ِ
درشـت روزگاری
مشـت
الف) تـو

گـردش قرن هـا پس افکنـد
از
ِ

خردان سـفله بسـتان
ب) زین بی
ِ

دل مـردم ِ خردمنـد
دا ِد
ِ

«حسن تعليل» به کار رفته است؟ دليل خود را بنویسيد.
 4در کدام بيت ها آرایۀ ُ
ّ
مشخص کنيد و مفهوم هر یک را بنویسيد.
 5در بيت های زیر ،استعاره ها را
ز آهـن بـه ميـان یکـی کمربنـد
از سـيم بـه سـر یکـی ُکلَه ُخـود
پنهـان مکـن آتـش درون را

زین سـوخته جان ،شـنو یکی پند

محمدتقی بهار شعر دماوندیه را در سال  1301هجری شمسی سرود .در این سال
6
ّ
به تحریک بيگانگان ،هرج و مرج قلمی و اجتماعی و ه ّتاکیها در مطبوعات و آزار
وطنخواهان و سستی کا ِر دولت مرکزی بروز کرده بود .بهار این قصيده را با تأثير پذیری
توجه به این نکته ،به پرسشهای زیر پاسخ دهيد.
از این معانی گفتهاست؛ با ّ
الف) مقصود شاعر از «دماوند» و «سوخته جان» چيست؟
ب) چرا شاعر ،خطاب به «دماوند» چنين می گوید؟
36

«تو قلب فسردۀ زمينی

از درد ،ورم نموده یک چند»

 7معنی و مفهوم بيت زیر را به نثر روان بنویسيد.
بگسـل ز هـم ایـن نـژاد و پيوند

بفکـن ز پـی ایـن اسـاس تزویـر
 8مفهوم مشترک سروده های زیر را بنویسيد.
شـو منفجـر ای دل زمانـه

وان آتـش خـود نهفتـه مپسـند

دال خموشی چرا؟ چو ُخم نجوشی چرا؟

برون شد از پرده راز ،تو پرده پوشی چرا؟

بهار

عارف قزوینی
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گنــج حکمــت

خاکریز

در لحظات ا ّول عمليات که خطوط دشمن شکسته شد ،پشت سر نيروهای
ما ارتفاعات موسوم به «کلّه قندی» بود که دشمن با استقرار سالحهای زیادی قلّه
توجه به اینکه نسبت به همۀ مسائل آگاهی
را در دست داشت .شهيد ساجدی با ّ
38

روحيۀ خود را نباخته ،احداث یک خاکریز دوجداره را تنها راه حل میدانست .با
داشت،
ّ
توجه به امکانات محدود مهندسی و دید و تسلّط دشمن ،قبول و اجرای این طرح خيلی
ّ
سخت بود .به ویژه که الزم بود در فاصلۀ زمانی شب تا سپيدهدم اجرا و احداث میشد
قاطعيت میگفت« :خاکریز را صبح
ولی ایشان به اجرای این طرح ایمان داشت و با
ّ
تحویل میدهيم».
عمليات احداث خاکریز شروع شد .آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شهيد
ساجدی ،آرام و قرار نداشتند .در ا ّولين دقایق صبح ،احداث این خاکری ِز هشت نه
کيلومتری به پایان رسيد و خاکریزی که بهکمک دو نيروی مهندسی شروع شده بود،
روحيۀ عجيبی در بين برادران جهادگر و
تقریباً در وسط به هم رسيدند و اتمام خاکریز
ّ
رزمنده ایجاد کرد ا ّما این کار شهيد ساجدی را راضی نمیکرد .او پيشبينی میکرد که با
بچهها
توجه به تسلّط دشمن بر ارتفاعات روبهرو و ارتفاعات پشت ،امکان زیر آتشگرفتن ّ
ّ
وجود دارد؛ به همين دليل ،مرحلۀ دوم کار را شروع کرد .خاکریزی به طول چند کيلومتر
در پشت خاکریز ا ّول که از آن بهعنوان خاکریز دو جداره یاد میشود ،احداث نمود.
آن روز با تدبير حساب شدۀ شهيد ساجدی ،رزمندگان توانستند در برابر نيروهای
دشمن مقاومت کنند و به پيروزی رسند.
روایت سنگرسازان  ،2عیسی سلمانی لطف آبادی
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نگارش ادبی ( :)1نثر ادبی

دو متن زیر را که هر دو توصيف یک پدیده است با هم مقایسه کنيد.
کوه ها ،برجستگی های بلندی هستند که برخی از آنها آتش فشانی می کنند .در درون
کوه ها ،گاه بر اثر بارش برف و باران ،آب هایی اندوخته می شود که به شکل چشمه از آنها
می جوشد .ق ّلۀ برخی کوه های بلند در تمام سال پوشیده از برف است .ق ّلۀ دماوندـ بلندترین
کوه ایران ـ از آن جمله است.
کوه ها بوسه بر آسمان می زنند و گاه گدازه های خشم خویش را بیرون می ریزند.
ِ
دست کریم و مهربان برف و بارانی
محصول
چشمه هایی که از درون کوه چشم می گشایند
ِ
هستند که سخاوتمندانه کوه ها را می نوازند و سیراب می سازند .ق ّلۀ بشکوه دماوند ـ این دیو

سپید پای در بند ـ همچون ق ّله های بلند و برف آلود جهان ،گویی پرچم صلح و صفا و صمیمیت
برافراشته دارد.

تخيل و احساس
متن ا ّول یک متن زبانی است؛ متنی ساده ،بدون بهره گيری از ّ
و متن دوم یک متن ادبی است .متن یا نثری که به زیبایی های ادبی آراسته شود،
« نثر ادبی» خوانده می شود.
نویسنده برای تبدیل یک متن زبانی به متن ادبی از عناصر زیر بهره می گيرد:
خيال و احساس
انتخاب واژه های مناسب
خیال و احساس
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با مقایسۀ دو نمونۀ آمده می بينيم که بهره گيری از عنصر خيال و احساس ،متن
دوم را در مقایسه با متن ا ّول زیباتر و دلپذیرتر کرده است .این ویژگی ها باعث

می شود تا با خواندن متن دوم ،عواطف و احساسات ما برانگيخته شود و با خواندن یا
شنيدن متن از التذاذ ادبی بهره مند شویم.
نویسنده در خيال خود کوه ها را مانند انسان انگاشته است و به جای «برجستگی های
بلند» چنين گفته است« :کوه ها بوسه بر آسمان می زنند»؛ این زیباسازی متن حاصل
کاربرد آرایۀ «تشخيص» است .در ادامه برای آتش فشانی کوه ها تعبير «گدازه های
خشم» به کار رفته و «خشم» نيز ویژگی « انسان» است .چشم گشودن چشمه و
کریم و مهربان دانستن برف و باران نيز نمونه هایی از آرایۀ تشخيص هستند که متن
را زیبا و خيال انگيز ساخته است.
نویسنده برای خلق متن دوم ،نيازمند تأ ّمل و درنگ کافی بوده است تا مث ً
ال به جای
آتش فشانی ،گدازه های خشم بگوید و به جای قلّۀ سپيد و برف آلود دماوند ،تعبيری
از ملک الشّ عرا بهار یعنی «دیو سپيد پای در بند» را به کار ببرد.
به نمونۀ زیر د ّقت کنيد:
جملۀ زبانی

خورشيد غروب کرد.
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جمالت ادبی

آب از سر خورشيد گذشت و در افق غرق شد.
خورشيد چشم های خود را بست.
خورشيد چون سيبی سرخ در دامان افق غلتيد.
خورشيد خرامان خرامان در افق خزید و خود را در چمنزار آسمان پنهان کرد.
خورشيد در افق فرونشست و ماه برخاست.
خورشيد چشم بست و فرونشست.
زبانی «خورشيد غروب کرد» را به عبارت و نثر ادبی تبدیل کرده ،استفاده از
آنچه جملۀ
ِ
عنصر خيال و احساس است که در قالب آرایههای ادبی نمود یافته است.
ف ّعالیت ()1

جملۀ زبانی زیر را به نثر ادبی تبدیل کنيد.
زمستان گذشت و بهارآمد.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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انتخاب واژه های مناسب

متنها از واژهها ساخته میشوند؛ واژههای قاعدهمند و خوشترکيب ،متن را جذابتر
میکنند .هر کلمه دو وجه دارد:
لفظ
معنی
واژه ها به دليل داشتن لفظ و معنی متمایز ،بار عاطفی متفاوتی را منتقل می کنند.
در نثر ادبی الزم است نویسنده با انتخاب واژه های مناسب ،هم ّ
اطالعات را منتقل کند و
حس مخاطب را تحریک کند .به عنوان نمونه در متن ادبی ابتدای درس ،نویسنده دربارۀ
هم ّ
برف و باران گفته است :کوه ها را می نوازند و سيراب می سازند .انتخاب واژه های «می نوازند»
و «سيراب می سازند» تزریق حس به متن زبانی است .همچنين انتخاب واژه های «صلح و
خاص خود ،موسيقی سخن را زیباتر کرده است.
صفا و صميميت» با ضرب آهنگ ّ
نویسندۀ متن و نثر ادبی نيازمند درنگ و تأ ّمل و تجربۀ بيشتر نسبت به نویسندۀ متن زبانی
توجه ندارد بلکه برای تأثيرگذاری بيشتر «چگونه گفتن»
است؛ یعنی تنها به «چه گفتن» ّ
را نيز در نظر دارد .شاید بتوان نثر ادبی را به ساختمانی تشبيه کرد که سازنده و معمار آن
تنها به «ساختن برای سکونت» نمی اندیشد بلکه از ذوق و هنر برای ّ
لذت بردن از نما ها و
سازه ها نيز بهره می گيرد.
بسياری از متن های ماندگار ادبيات فارسی از گذشته تا به امروز ،ارزش ادبی خود را مدیون
همين زیبایی ها هستند؛ گلستان سعدی ،بهارستان جامی ،کليله و دمنۀ نصراهلل منشی،
مرصادالعباد نجم رازی ،منشآت قائم مقام فراهانی و برخی آثار نویسندگان معاصر ،نثر ادبی
به شمار می آیند.
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ف ّعالیت ()2

متن زبانی زیر ،دربارۀ دریاست؛ آن را به متن ادبی (نثر ادبی) تبدیل کنيد.
دریاها ،آب های گسترده در سطح زمين هستند .موج های دریا به ویژه در
هنگام وزش باد به چند متر می رسند .دریاها ،منابع غذایی و بزرگ ترین پشتوانۀ
اقتصادی کشور ها به شمار می آیند.

کاربرد نثر ادبی در زندگی روزم ّره

از نثر ادبی در انواع نوشته ها استفاده می شود؛ در داستان ها ،خاطره نگاری ها ،نامه ها،
زندگی نامه ها ،نمایشنامه ها و فيلم نامه ها ،پيامک ها ،کارت های عروسی ،پيام های تبليغی در
سطح شهر ها و جاده ها ،پيام های سوگ و سور.
گستردگی کاربرد نثر ادبی ،نشان از ظرفيت این نوع نثر در زندگی امروز دارد .به نمونه های
توجه کنيد:
صفحۀ بعد ّ
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شادباش

نثر زبانی
پدر و مادر عزیز! بازگشت از سفر حج و زیارت خانۀ خدا را تبریک و تهنيت
و به شما خوشامد میگویيم.
از طرف فرزندان

نثر ادبی
کبوتران سپيدبال عشق! مبارک باد بال و پرگشودن عارفانه تان در حرم
محبوب و جرعه نوشیتان از زمزم الهی.
از طرف فرزندان

پیامک

نثر زبانی
ـ دوست عزیزم امين! پيوندتان را شادباش و تبریک می گویم.
نثر ادبی
ـ دوست عزیزم امين! گره خوردن دو لبخند آسمانی و هم «آهنگی» ضربان
دو قلب عاشق ،در سپيده دم زندگی مشترک ،خجسته و مبارک!
تابلوی ّ
اطالع رسانی

نثر زبانی
با کاله ایمنی برانيد تا سالم بمانيد.
نثر ادبی
سر بی کاله به باد خواهد رفت!
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ف ّعالیت ()3

دو تابلوی ّ
اطالع رسانی به دو گونۀ نثر زبانی و نثر ادبی برای حمایت از کاالی ایرانی
بنویسيد.
نثر زبانی
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
نثر ادبی
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

کا
ال
ی
ا
ی
ر
ا
ن
ى
آخرین نمونه هایی که از نثر ادبی خواندید ،بسيار کوتاه بود .نثر ادبی ممکن است کوتاه
باشد؛ مانند پيامک ،پيام های ّ
اطالع رسانی ،و ممکن است در آثار طوالنی و بلند مانند رمان ها،
زندگی نامه ها و فيلم نامه ها به کار گرفته شود.
یکی از شاخههای نثر ادبی ،قطعۀ ادبی است که در آینده دربارۀ آن سخن خواهيم گفت.
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کارگا ِه نوشتن
تمرین ( ) 1متن های زیر را بخوانيد و آنها را بر اساس دو عنصر خيال و احساس و انتخاب
واژه های مناسب بررسی کنيد.

الهی ،به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی ،دریاب که
میتوانی.
الهی ،عمر خود به باد کردم و بر تن خود بيداد کردم ،گفتی و فرمان نکردم ،درماندم و
درمان نکردم .الهی ،عاجز و سرگردانم ،نه آنچه دارم ،دانم و نه آنچه دانم ،دارم.
رسائل جامع فارسی ،خواجه عبداهلل انصاری

آسمان کویر ،این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونين و بیتاب قلبم
را در زیر بارانهای غيبی سکوتش میگيرم و نگاههای اسيرم را همچون پروانههای شوق
در این َمزر ِع سب ِز آن دوست شاعرم رها میکنم ،نالههای گریهآلود آن روح دردمند و تنها
را میشنوم ،نالههای گریهآلود آن امام راستين و بزرگم را که چون این شيعۀ گمنام و
غریبش ...سر در حلقوم چاه میبُرد و میگریست .چه فاجعهای است در آن لحظه که یک
مرد میگرید ...چه فاجعهای!
کویر ،دکتر علی شریعتی
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تمرین ( ) 2متنی ادبی دربارۀ یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسيد.
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تمرین ( ) 3نوشتۀ دوستانتان را بر اساس معيار های جدول ارزشيابی درس تحليل
کنيد.
ردیف معیار های ارزیابی
1

بيان دقيق و درست موضوع

5

2

بهره گيری از خيال و احساس

5

4

بهره گيری از واژه های مناسب

4

3

نظم و انسجام مطالب

4

5

رعایت نکات امالیی و نگارشی

2

جمع

50

شمارک

20

شعرگردانی
ِ
برداشت خود را از آن بنویسيد.
شعر زیر را بخوانيد و
جان ما در بوتۀ سودا نهاد
عشق ،شوری در نها ِد ما نهاد
جست وجویی در درون ما نهاد
گفت وگویی در زبان ما فکند
لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد
دم به دم در هر لباسی رخ نمود
فخرالدین عراقی
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در حقیقت عشق

بدان که از جملۀ نام های ُحسن یکی «جمال» است و یکی «کمال» .و هرچه موجودند،
از روحانی و جسمانی ،طالب کمال اند .و هيچ کس نبينی که او را به جمال ميلی نباشد؛ پس
طالب ُحسن اند و در آن می کوشند که خود را به ُحسن رسانند
چون نيک اندیشه کنی ،همه
ِ
و به ُحسن ـ که مطلوبِ همه است ـ دشوار می توان رسيدن؛ زیرا که وصول به ُحسن ممکن
نشود؛ ّاال به واسطۀ عشق ،و عشق ،هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند و به
هر دیده ،روی ننماید.
محبت است؛ زیرا که
محبت چون به غایت رسد ،آن را عشق خوانند .و عشق خاص تر از ّ
ّ
محبت خاص تر از معرفت است ؛ زیرا
محبتی عشق نباشد .و ّ
محبت باشد ا ّما همه ّ
همه عشقی ّ
محبت نباشد.
محبتی معرفت باشد ا ّما همه معرفتیّ ،
که همه ّ
سيم پایه ،عشق .و به عال َ ِم عشق ـ که باالی
محبت و ُ
پس ا ّول پایه معرفت است و دوم پایه ّ
محبت دو پایۀ نردبان نسازد.
همه است ـ نتوان رسيدن تا از معرفت و ّ
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∗∗∗

..
الدین سهروردی
فیحقیقهالعشق ،شهاب ّ

سودایعشق
در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار
عشق کند .عشق ،آتش است ،هر جا که باشد ،جز او رخت ،دیگری ننهد .هر جا که رسد ،سوزد
و به رنگ خود گرداند.

ای عزیز ،به خدا رسيدن فرض است ،و البد هر چه به واسطۀ آن به خدا رسند ،فرض باشد
فرض راه آمد.
به نزدیک طالبان .عشق ،بنده را به خدا برساند؛ پس عشق از بهر این معنیِ ،
کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد .وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه
زندگانی کند؟! حيات از عشق می شناس و َممات بی عشق می یاب.
سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آید .هر که
عاشق نيست ،خودبين و پرکين باشد ،و خودرای بود .عاشقی بی خودی و بی رایی باشد.

عشق آتش خورد ،بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه
ای عزیز! پروانه ،قوت از
ِ
که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان ،آتش بيند؛ چون به آتش رسد ،خود را بر ميان
زند .خود نداند فرقی کردن ميان آتش و غير آتش ،چرا؟ زیرا که عشق ،همه خود آتش است.
اهلل َعبدا ً َع ِش َق ُه و َع ِش َق َعلَي ِه َف َي ُ
قول
این حدیث را گوش دار که مصطفی گفت « :اِذا َ
أح َّب ُ
عاشقی و ُم ِح ّبیَ ،و أنا ِ
نت ِ
ب لَ َ
عاش ٌق ل َ َ
ک اِن َأرد َت ْأو لَم تُرِد ».گفت« :او بندۀ
ک و ُم ِح ّ ٌ
َعبدی أَ َ
محب مایی ،و ما
خود ٰرا عاشق خود کند ،آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید :تو عاشق و
ِّ
معشوق و حبيب توایم [چه بخواهی و چه نخواهی]».
تمهیدات ،عین القضات همدانی
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کـارگـا ِه درس پژوهــی
 1از متن درس ،معادل معنایی برای قسمت های ّ
مشخص شده ،بيابيد.
سـر بـرآرد دلـم به شـيدایی

بيـم آن اسـت کـز غـم عشـقت

فخرالدّ ین عراقی

درد هرکـس را کـه بينی در حقيقت چاره دارد من ز عشقت با همه دردی که دارم ناگزیرم
فروغی بسطامی

مهم امالیی را در متن درس بيابيد و بنویسيد.
 2واژه های ّ
توجه کنيد:
 3به جمله های زیر و نقش دستوری واژه ها ّ
الف) عشق ،آزادی است.
نهاد مسند فعل اسنادی

ب) برخی عاشق را دیوانه می پندارند.
نهاد مفعول مسند

فعل

پ) عشق حقيقی  ،دل و جان را پاک می گرداند.
نهاد
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مفعول

مسند

فعل

در جمله هایی که با فعل اسنادی (است ،بود ،شد ،گشت ،گردید و  )...ساخته می شوند؛
«مسند» وجود دارد؛ مانند جملۀ « الف» .در جملۀ مذکور« ،مسند» ،یعنی «آزادی» به
«نهاد» ،یعنی «عشق» نسبت داده شده است.
با برخی از فعل ها می توان جمله هایی ساخت که عالوه بر مفعول ،دربردارندۀ «مسند»
نيز باشند؛ مانند جمله های«ب» و «پ».
در جملۀ «ب» واژۀ « دیوانه» که در جایگاه «مسند» قرار گرفته است ،دربارۀ چگونگی
«مفعول» ،یعنی « عاشق» توضيح می دهد :در واقع می توانيم بگویيم« :عاشق ،دیوانه
است ».در جملۀ «پ»« ،مسند» یعنی واژۀ «پاک» ،کيفيتی را به «مفعول» ،یعنی «دل
و جان» می افزاید؛ به بيان دیگر می توان گفت« :دل و جان ،پاک است».

بنابراین جملههایی نظير «ب» و «پ» را می توان به جمله هایی با ساختار « نهاد  +مسند +
فعل» تبدیل کرد.
عمدۀ فعل های این گروه عبارت اند از:
«گردانيدن» و فعل های هم معنی آن؛ مثل «نمودن ،کردن ،ساختن»
« ناميدن» و فعل های هم معنی آن؛ مثل «خواندن ،گفتن ،صدا کردن ،صدا زدن»
«شمردن» و فعل های هم معنی آن؛ مثل «به شمار آوردن ،به حساب آوردن»
پنداشتن و فعل های هم معنی آن؛ مثل «دیدن ،دانستن ،یافتن»
«متمم» به کار می رود .کاربرد چنين
توجه :در برخی از جمله ها« ،مسند» همراه با
ّ
ّ
جمله هایی در زبان فارسی اندک است؛ نمونه:
مردم به او دهقانِ فداکار می گفتند.
متمم
نهاد
ّ

مسند

فعل

متمم» (او) توضيحی ارائه می دهد؛ یعنی
در جملۀ مذکور« ،مسند» یعنی «
ِ
دهقان فداکار» ،دربارۀ « ّ

دهقان فداکار است».
می توانيم بگویيم « :او
ِ

اکنون از متن درس برای هر یک از الگوهای زیر نمونه ای بيابيد و بنویسيد.
الف) نهاد  +مسند  +فعل
ب) نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل

( ) ....................................................
( ) ....................................................

 4کاربرد نمادین «پروانه» را در متن درس و سرودۀ زیر بررسی و مقایسه کنيد.
ببين آخر که آن پروانۀ خوش

چگونه می زند خود را به آتش

چو از شمعی رسد پروانه را نور

درآیـد پر زنان پروانـه از دور

عطار
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 5برای هر یک از آرایه های زیر ،نمونه ای از متن درس بيابيد.
کنایه
تشبيه
سجع

( ) ................................................................
( ) ................................................................
( ) ................................................................

 6سهروردی ،شرط دست یابی به عالم عشق را چه می داند؟
 7درک و دریافت خود را از عبارت های زیر بنویسيد.
الف) سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آید.
ب) ای عزیز ،به خدا رسيدن فرض است ،و البد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند ،فرض
باشد به نزدیک طالبان.
 8دربارۀ ارتباط معنایی هر بيت زیر با متن درس توضيح دهيد.
الف) صبر بر دا ِغ دل سوخته باید چون شمع

الیق صحبت بزم تو شدن آسان نيست
هوشنگ ابتهاج

ب) من که هر آنچه داشتم ا ّول ره گذاشتم

حال برای چون تویی اگر که الیقم بگو
مح ّمد علی بهمنی

پ) بی عشق زیستن را جز نيستی ،چه نام است؟

یعنی اگر نباشـی ،کار دلم تمام اسـت
حسین منزوی
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گنــج حکمــت

ِ
آفتاب جمال حق

پادشاهی به درویشی گفت که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق ،تجلّی و قرب
باشد ،یاد کن.
گفت که« :چون من در آن حضرت رسم و تابِ آفتاب آن جمال بر من زند ،مرا از
خود یاد نياید؛ از تو چون یاد کنم؟! ا ّما چون حق تعالی بنده ای را ُگزید و مستغرق
خود گردانيد ،هر که دامن او را بگيرد و از او حاجت طلبد ،بی آنک آن بزرگ ،نزد حق
یاد کند و عرضه دهد ،حق ،آن را برآرد».
فیه ما فیه ،مولوی
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شعرخوانی

ِ
صبح ستاره باران

1

5

شب باران ،محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک)
مثل درخت ،در ِ
ِ

درک و دریافت
 1شعر را از نظر لحن و آهنگ خوانش بررسی کنيد.
 2شفيعی کدکنی ،در کدام بيت ،از شاعری پيشين تأثير گرفته است؟ توضيح دهيد.
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نگارش ادبی ( :)2قطعۀ ادبی

پيش از این دانستيم نثر دو گونه است :نثر زبانی و نثر ادبی.
نثر زبانی معموالً در نوشتن گزارش ها ،مقاله ها ،متن های آموزشی و اداری استفاده می شود.
در نثر زبانی عناصر خيال ،احساس و آرایه های ادبی به کار نمی رود تا مسير برداشت های
گوناگون بسته شود .مث ً
ال اگر متن قانون با آرایه های ادبی همراه شود ،برداشت های متفاوت،
امکان اجرای دقيق آن را با مشکل مواجه می سازد.
تخيل از عناصری مانند تشبيه ،استعاره ،کنایه ،سجع،
ا ّما نویسنده در نثر ادبی به مدد ّ
تضاد ،واج آرایی و آشنایی زدایی استفاده می کند و متنی می آفریند که زیبا ،خوش آهنگ،
تأثيرگذار و در ذهن و زبان ماناتر است.
گاه نویسندگان به نوشتن متن هایی می پردازند که متأثّر از حاالت عاطفی مانند شادی،
غم ،عشق ،ترس و شگفتی است .مشاهدۀ پدیده های طبيعی مانند طلوع و غروب خورشيد،
دریا ،جنگل ،سيل ،زلزله ،برخورد با حوادث و رویداد های زندگی مانند تولّد ،مرگ ،ازدواج،
شکست و پيروزی ،و رخداد های اجتماعی مانند انقالب ،فقر ،مهاجرت از آن جمله است .این
مشاهدات زمينۀ نوشتن متن هایی می شود که در صورت بهره گيری از خيال و احساس در
آنها و به شرط کوتاه بودن ،قطعۀ ادبی ناميده می شوند.
قطعۀ ادبی ممکن است محصول برانگيخته شدن احساس بر اثر تماشای فيلم ،خواندن
شعر ،شنيدن یک خبر تأثيرگذار یا یک نکتۀ بدیع و برانگيزاننده باشد.
توجه کنيد:
به این نمونه ّ
چراغ سبز

«چراغ راهنما قرمز می شود ،ترمز می کنیم و پشت چراغ قرمز می ایستیم.
در همین لحظه چند پرنده از روی سیم های برق باالی سرمان برمی خیزند ،بال زنان از چراغ
قرمز رد می شوند و به طرف دیگر خیابان می روند.
چرا پرنده ها چراغ قرمز را رعایت نمی کنند؟!
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اما پرنده ها که ماشین نیستند!
آیا تنها ماشین ها و قطار ها و کشتی ها و هواپیما ها چراغ راهنما دارند؟
توجه به چراغ راهنما از چهارراه ها می گذرد؟
چرا باد که می آید ،بدون ّ
چرا وقتی که «سیل» می آید ،هیچ کدام از قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کند؟ از
کوچه ها و خیابان ها و چراغ قرمز ها رد می شود ،همه چیز را خراب می کند و خیابان های جدید
میسازد!
ا ّما سیل و باد که ماشین نیستند تا پشت چراغ قرمز ،ترمز کنند و به احترام قانون بایستند!

آیا آنها هیچ قانونی را رعایت نمی کنند؟

نه! فکر می کنم آنها هم هر کدام برای خودشان قانونی دارند و چراغ راهنمای خودشان را
رعایت می کنند! مث ً
ال روز ها که چراغ زر ِد آسمان روشن می شود ،پرندگان به پرواز در می آیند و
غروب که چراغ آسمان قرمز می شود به آشیانه باز می گردند.
پروانه ها هم وقتی که چراغ چمن سبز می شود به پرواز درمیآیند و هنگامی که به چراغ قرمز

چمن می رسند ،تو ّقف می کنند.

چراغ درختان که زرد و قرمز می شود ،پاییز از چهارراه فصل ها می گذرد.
خالصه ماشین ها ،آدم ها و پرندگان و همۀ موجودات برای خودشان قوانین راهنمایی دارند.
ا ّما آیا قوانین راهنمایی برای ماشین ها و آدم ها یکسان است؟

نه! ماشین ها همیشه باید قوانین راهنمایی را رعایت کنند ولی آدم ها که ماشین نیستند تا
در همه جا این قوانین را رعایت کنند!
زیرا زندگی تنها یک خیابان نیست که س ِر همۀ چهارراه های آن چراغ راهنما گذاشته باشند
و جایی مخصوص عابر پیاده خط کشی کرده باشند.
زیرا بعضی از قسمت های زندگی اص ً
ال آسفالت نشده است ،بلکه جا ّده ای است سنگالخ و
پرپیچ و خم و پر از د ّره و پرتگاه.

زیرا در بعضی از قسمت های زندگی اص ً
ال جا ّده ای پیدا نیست.

زیرا در بعضی از راه ها فقط یک جای پا ،جا ّده را نشان می دهد.
زیرا در بعضی از جا ها حتّی جای پایی هم پیدا نیست و ما ا ّولین رهگذر آن راه هستیم که

جای پای ما جا ّده را می سازد.

زیرا در بعضی از قسمت های زندگی اص ً
ال راه عبور نیست ،بلکه کوهی است که باید با چنگ و
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دندان از صخره های سخت و عمودی آن باال رفت.

در چنین چهارراه هایی هیچ چراغ راهنمایی نیست ،به جز چراغی که در دل های ما روشن
است.
در چنین راه هایی اگر ناگهان چراغ قرمز خون ،به عالمت خطر روشن شود ،آیا باید بایستیم و
از رفتن بمانیم ،یا خطر کنیم و پیش برویم تا چراغ سبز را برای دیگران روشن کنیم؟
در همین فکر ها هستم که ناگهان چراغ راهنما پیش روی ما سبز می شود؛ به راه می افتیم».
بی بال پریدن ،قیصر امین پور

ف ّعالیت ()1

توجه به متن «چراغ سبز» به پرسش های زیر پاسخ دهيد.
با ّ
الف) همان گونه که در پایۀ نهم خواندید بخش های اصلی متن شامل موضوع،
مقدمه (زمينه چينی) ،تنه (بدنه) و نتيجه (پایان بندی) است .این بخش ها را در
ّ
متن ّ
مشخص کنيد.
ب) وجود چه عناصری در این متن سبب شده است آن را قطعۀ ادبی بناميم؟ آنها
را در متن ّ
مشخص کنيد.
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بسياری از متن هایی که در سال های گذشته در توصيف موضوعاتی چون بهار ،تابستان،
پایيز ،زمستان ،ستایش شهيدان ،انقالب ،عاشورا و انتظار نگاشته اید و از آن با عنوان « انشا»
یاد شده است ،قطعۀ ادبی هستند.
امروزه هرگاه سخن از « انشا» به ميان می آید منظور ،عمدۀ نوشته های کوتاه و زیباست
که آنها را می توان قطعۀ ادبی ناميد.
متن « چراغ سبز» قطعۀ ادبی است.
توجه کنيم:
برای نگارش قطعۀ ادبی الزم است به ویژگی های زیر ّ
 .1نگاه تازه و بدیع به موضوع یا پدیده

اگر پدیده یا موضوع را آن گونه که نگاه های عادی و معمولی می بينند توصيف کنيم و به
همان توصيفات کليشه ای و تکراری بپردازیم ،متن مالل آور و غيرجذاب خواهد شد .طرح
ناگفته ها و نادیده ها و ابعاد ناکاویدۀ پدیده ها ،زمينۀ حالوت و جذابيت متن را فراهم می آورد.
ادبی «چراغ سبز» ،پدیدۀ چراغ سبز و قرمز را تکيه گاه پرداختن به یکی از
نویسندۀ قطعۀ ِ
مهم زندگی انسان یعنی «مسير زندگی» قرار داده است.
موضوعات ّ
هر موضوعی و هر پدیده ای می تواند زمينه ساز نوشتن قطعۀ ادبی شود .نگاه متفاوت به
تکراری،توجه و کنجکاوی خواننده را برمی انگيزد.
پدیده ها و پرهيز از توصيف های کليشه ای و
ّ
اگر حرف های معمولی و هميشگی دربارۀ بهار ،تابستان ،پایيز و زمستان گفته شود یا درباره
موضوعات و مفاهيمی چون عشق ،خدا ،شادی ،عدالت ،آزادی ،انقالب ،عاشورا ،انتظار و غم
به تکرار توصيف ها و تصویرهایی که پيش تر گفته اند بپردازیم ،متنی چندان جذاب و دلپذیر
پدید نخواهد آمد.
 .2استفادۀ بجا و به اندازه از آرایه های ادبی

نثرادبی به دليل بهره بردن از عنصر خيال ،سرشار از آرایه های ادبی است .نویسنده با
بهره گيری از آرایه هایی چون تشبيه ،تشخيص ،استعاره ،مراعات نظير و تضاد متنی زیبا،
ّ
جذاب و تأثيرگذار می آفریند.
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ف ّعالیت ()2

میتوانيد بگویيد در جملۀ «چراغ درختان که زرد و قرمز میشود ،پایيز از چهارراه
فصلها میگذرد» چه آرایههایی دیده میشود؟
آرایش غليظ متن با آرایه ها و نبود تناسب بين آنها نه تنها ممکن است متن را از سادگی و
زیبایی طبيعی دور کند ،بلکه چه بسا متنی مصنوعی و ح ّتی پيچيده پدید می آورد .بعضی از
مسج ِع کهن که از تشبيه و استعاره و سجع و تضاد و کنایه و تلميح لبریز شده اند،
متن های ّ
از این جمله اند .شيرینی بيش از حد ،دل زدگی می آورد .متنی که آرایه ها به اندازه در آن به
شيرینی آن دل را بزند .خوب گفته اند که :اندازه
کار نرود به خوراکی شبيه است که شوری یا
ِ
نگه دار که اندازه نکوست.
.3آغاز زیبا و گاه متفاوت ،ادامۀ مناسب و پایان بندی تأثیرگذار

آنگاه که قطعۀ ادبی از ویژگی های زیر برخوردار باشد ،مخاطب را با خود همراه می سازد و
بر او تأثيری ژرف و ماندگار می نهد:
شروعی زیبا داشته باشد.
ادامه و تداوم مناسب داشته باشد.
پایان آن تفکربرانگيز و همراه با آشناییزدایی (غافلگيری و اعجابآوری) باشد.
متن قطعۀ ادبی نه مانند پيامک ها ،تابلو ها و نوشته های تبليغاتی خيلی کوتاه است ،نه
مانند کتاب ،بلند و طوالنی است .قطعۀ ادبی معموالً از چند صفحه تجاوز نمی کند.
متنی که در پی می آید ،دارای ویژگی هایی است که شناختيم:
زمستان ....بهار!
«بهار کالغ ها ،زمستان است
موسیقی زمستان ،قارقار کالغ هاست.
در غربت بلبل و بهار ،قارقار کالغ در باغ حکومت می کند.
تناقض برف و کالغ ،در زمستان به وحدت می رسد!
قصۀ دنیای بیرون نیست ،که جهان درون نیز چنین است.
این تنها ّ

تنها در بیرون زمستان ،کالغ حکمرانی نمی کند ،در درون زمستان ما نیز کالغ شیطان قارقار

میکند.
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چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند

بلبالن پنهان شدند و تن زدند
مولوی

اگر جانمان بهارانه شود ،بلبالن بر شاخۀ قلبمان می نشینند.
درون ما میزبان نغمه های شورانگیز و شیرین می شود.
به انجماد و یخبندان ،تن نسپاریم .کمی خورشید را به ضیافتکدۀ قلبمان دعوت کنیم .کمی گرما
و چند قطرۀ باران در ما گل می رویاند و گل ،آغا ِز بلبل است .بلبل از مشرق گل طلوع می کند.
زمستان ،بهار کالغ هاست .تا از زمستان نگذری ،بهار به تو سالم نخواهد داد.
بهار را سالمی هماره باید گفت».

مؤلفان

ف ّعالیت ()3

پس از مطالعۀ متن باال ،پرسش های زیر را در گروه پاسخ دهيد.
 .1در این متن ،چه نگاه تازه ای به موضوع زمستان دیده می شود؟
 .2آیا در این متن از واژه ها و آرایه های ادبی مناسب استفاده شده است؟
امروزه قطعۀ ادبی کاربرد فراوانی در رسانه های مکتوب مانند روزنامه ها و ّ
مجالت یافته
است .همچنين در رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون و در فضای مجازی تجلّی و گسترۀ آن
را می توان دید.
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کارگا ِه نوشتن
تمرین ( ) 1پس از مطالعۀ متن زیر ،به پرسش ها پاسخ دهيد.
نماز

«طوفان در وسعت روحت می پيچد .گردبا ِد اضطراب در وجودت می چرخد و
موج درموج ،حادثه ها و خطر ها بر ساحل قلبت سر می کوبند.
پناهگاه کجاست؟ کدام آرامش ،نگاه خسته و نگرانت را خواهد نواخت؟ کدام لنگرگاه
امن ،کشتی شکستۀ جانت را پناه خواهد داد؟
در تنهایی و بی پناهی ،در لحظه های غریبانۀ زندگی ،وقتی هيچ کس و هيچ چيز
نيست ،یک تکيه گاه باقی است؛ تکيه گاه نماز!
تبسم بگشاید؛ وقتی بهانۀ
چرا اخم؟ چرا اندوه؟ وقتی کسی هست که لب هایت را به ّ
بزرگی برای زدودن اندوه هست ،چرا به آن پناه نبریم؟
وقتی سجاده را می گسترانی ،بهشت پيش رویت در می گشاید؛ همۀ گل های بهاری
تبسم می ایستند و نسيم نجوای فرشتگان و صدای بال ملکوتيان در فضا می پيچد.
به ّ
وقتی تکبير میگویی و «بزرگترین» را میخوانی ،همه چيز در نگاهت کوچک
میشود .همۀ آنچه در نگاه بینمازان بزرگ است ،در حقيرانهترین هيئت چهره مینماید.
مگر ما هماره شکست خود را آنگاه نمیبينيم که مشکل را بزرگتر از خویش ببينيم؟
وقتی به بزرگترین ،پيوند میخوریم دیگر کوچک نيستيم.
قطره دریاســت اگر با دریاســت

ورنه او قطره و دریا دریاســت

نماز فرصت بزرگ شدن است؛ بزرگ ترشدن از هر چيز جز او و در کنار این
کوچکی خویش در مقابل آن بزرگ .چه تناقض شکوهمندی!
بزرگ شدن ،درک
ِ
در عين بزرگ دیدن ،کوچک انگاشتن ،در نهایت سر نهادگی ،سرفرازی دیدن و در اوج
عظمت ،خشوع ،خضوع و تواضع را چشيدن.
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نماز ،ادراک عظمت او و درک عظمت خویش است.
به رکوع می رویم و با این خم شدن در مقابل دوست ،بزرگ می شویم .بزرگ تر از
آسمان ،بزرگ تر از کهکشان ها به سجده می رویم و در این نهایت افتادگی ،از خاک به
عالم پاک پل می بندیم.
نماز پيوستن و گسستن است؛ گسستن از اغيار و پيوستن به یار ،بریدن از ناراستی و
پيوستن به درستی .نماز با سالم پایان می یابد و «سالم» نشانۀ سالمتی است .پایان نماز
تضمين «سالمت» است که هرکس تا «سالم» نماز را با خدا باشد ،به ساحل سالمت
اندیشه و روح و جان رسيده است».
مؤلفان
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 .1آغاز ،ميانه و پایان بندی متن را بررسی کنيد.

 .2دو جمله از متن انتخاب کنيد که به نظر شما زیباتر و تأثيرگذارترند.

توجه کنيد و تأثير آن را در ایجاد فضای ادبی متن بيان کنيد.
 .3به آرایۀ تضاد ّ
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تمرین ( ) 2همان گونه که گفته شد ،دامنۀ موضوعات قطعۀ ادبی همۀ قلمرو های زندگی
محبت و نفرت ،کاميایی و ناکامی و پدیده های عينی و خيالی است .قطعه ای
از سوگ و سورّ ،
ادبی دربارۀ یکی از موضوعات مورد عالقه تان بنویسيد.
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تمرین ( ) 3نوشتۀ دوستانتان را بر اساس معيار های جدول ارزشيابی درس تحليل
کنيد.
ردیف
1

نگاه نو و بدیع به موضوع

5

2

استفادۀ بجا و به اندازه از آرایه ها

3

3

پرداخت زیبا و هنرمندانه (آغاز ،ميانه و پایان مناسب)

4

4

پيوستگی ،نظم و انسجام متن

4

5

کاربرد بجا و مناسب واژه ها

2

6

رعایت نکات نگارشی و امالیی

2

جمع
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معیار های ارزیابی

شمارک

20

حکایت نگاری
حکایت زیر را بخوانيد و آن را به زبان ساده بازنویسی کنيد.
جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بيابان راه گم
اعرابی ای را دیدم در حلقۀ
ِ
کرده بودم و از زاد معنی با من چيزی نبود و دل بر هالک نهاده که ناگاه کيسه ای یافتم پر
مروارید .هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است و باز آن تلخی و
نوميدی که بدانستم که مروارید است.
در بيابان خشــک و ریگ روان

تشنه را در دهان چه ُدرچه صدف

مــر ِد بی توشــه کاوفتــاد ز پای

برکمربنـ ِد او چــه َزر چه َخ َزف
گلستان ،سعدی
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دماوندیهتا پاریس
از پاریز
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پاریز کالس ششم ابتدایی نداشت .ناچار می بایست ده فرسخ راه را پيموده به سيرجان
بروم .عصر از پاریز با «االغ تور» راه می افتادیم؛ سه فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت ا ّما
«کران» به بعد هفت فرسنگ ،تمام بيابان ریگزار بود .آب از این ده بر می داشتيم و صبح،
از ّ
هنگام «چریغ آفتاب» کنار «قنات حسنی» در شهر سيرجان اتراق می کردیم .نخستين سفر
من ،شهریور ماه 1316شمسی برای کالس ششم دبستان چنين انجام گرفت .ده فرسنگ راه
را دوازده ساعته می رفتيم.
از کالس سوم دبيرستان ناچار می بایست به کرمان برویم؛ بنابراین بعد از دو سه سال
ترک تحصيل که دوباره وسایل فراهم شد ،سی و پنج فرسنگ راه بين سيرجان و کرمان را

مقدماتی طی شد .ادامۀ تحصيل در تهران
دو شَ به با کاميون طی کردیم .دو سال دانشسرای ّ
پيش آمد .این همان سفری است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی
مخارج
تهيه کرده بودم که به تهران بيایم و این،
ِ
شد؛ زیرا آن روز سيصد تومان پول مجموعاً ّ
قریب شش ماه من بود.
وقتی از پاریز به رفسنجان آمدم ،به من سفارش شد که بردن سيصد تومان پول تا تهران
محصل ،خطرناک است! ناچار باید از یک تجارت خانۀ معتبر به تهران حواله گرفت.
همراه یک ّ
به سفارش این و آن به تجارتخانۀ «امين» مراجعه کردم .اتاقی بود با یک ميز و دو صندلی؛
پيرمرد الغر ـ که بعدا ً فهميدم امين ،صاحب تجارت خانه است ـ پشت ميز نشسته بود .هيچ
باور نداشتم اینجا یک تجارت خانه باشد .گفتم« :حوالۀ سيصد تومان برای تهران الزم دارم».
او گفت« :بده؛ پول را بده ».خجالت دهاتی مانع شد بگویم شما که هستيد؟ بی اختيار سيصد
تومان را دادم .پيرمرد از داخل کازیۀ روی ميز یک پاکت کهنه را که از جایی برایش رسيده
بود ،برداشت .کاغذ مثلّث روی پاکت را که برای چسباندن در پاکت به کار می رود ،پاره کرد.
روی آن حوالۀ سيصد تومان به تهران نوشت و امضایی کرد و به من داد .امضای امين داشت
ا ّما نه نشانۀ تجارت خانه داشت ،نه کاغذ بزرگ بود ،نه ماشين تحریر و نه ماشين نویس و نه
ثبت و نمره؛ هيچ و هيچ… .
نخستين روزی که از پاریز خارج شدم ( )1316سيرجان را آخر دنيا حساب میکردم و
امسال ( )1349که به اروپا رفتم ،گمانم این است که عالمی را دیدهام ا ّما چه استبعادی دارد که
عمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم! آرزوها پایان ندارد .آدمیبه هر جا میرود،
گمان میکند به غایت القصوای مقصود خود رسيده است؛ در صورتی که دنيا بیپایان است.
عبور هواپيما از روی دریای مدیترانه هميشه آدمی را غرق دریای تص ّورات تاریخی می کند
الب ّته تو ّقف ما در ا ّمان و آتن بيش از نيم ساعت طول نکشيد و به قول بيرجندی ها ،در این دو
شهر تنها یک «سرپَری» زدیم .از ا ّمان به بعد تغيير زمين آشکار شد .سواحل شرقی مدیترانه
از زیباترین نواحی عالم است .بيشتر راه را از روی دریا گذشتيم .جزیره های کوچک و بزرگ،
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مثل وصله های رنگارنگ بر طيلسان آبی مدیترانه دوخته شده است.

فرودگاه آتن ،نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ هاست و مثل اینکه مردم هم از این
حکومت چيزهای چشمگيری دیده اند .شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم ،یعنی
آتن ،که دو هزار و هشتصد سال قبل ح ّتی برای آب خوردن در شهر هم ،مردم رأی می گرفتند
جرارۀ دموکراسی قرن بيستم ،ناچار شده به مار غاشيۀ حکومت
و رأی می دادند ،از بيم عقرب ّ
سرهنگ ها پناه ببرد.
رم ،پایتخت ایتاليا ،شهری است قدیمی ،دیوارهای قطور و باروهای دود خوردۀ آن به
زبان حال بازگو می کند که روزگاری از فراز همين برج ها ،فرمان به سواحل دریای سياه
داده می شده و کرانه های فرات ،خط از کرانۀ رود تيبر می خواندند ا ّما دنيا هميشه به یک رو
نمی ماند .آخرین چراغ امپراتوری روم را موسولينی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و
قلب افریقا نيز پيش راند ا ّما همه می دانيم که «دولت مستعجل» بود .چه خوش گفته اندکه
«امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند ،معموالً از ِ
سوء هاضمه می ميرند .».
دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه های آن باقی است ،حکایت از روزگاران
گذشته دارد .یک روز دنيایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد ا ّما امروز به جای همۀ
آن حرف ها وقتی اعتصاب کارگران فقير ماهيگير وکشتی ساز ایتاليا را می بينيم ،باید این شعر
معروف خودمان را تکرار کنيم (گویا از حاج ميرزا حبيب خراسانی است):
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با راه آهن به بروکسل ،پایتخت بلژیک می رفتيم .در بين راه در کشور فرانسه یک ایستگاه
وجود داشت که دسته گلی تازه در کنار بنایی یادبود نهاده بودند و بر باالی آن با ّ
خط درشت
و بسيار روشن نوشته شده بود« :در اینجا چهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه نازی ایستادند
و همه کشته شدند ».و در آخر آن این جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود« :این مطلب را
هيچ وقت فراموش نکنيد!»
متوجه شدم که دنيا عجيب فراموشکار است! بيست سی
من بعد از خواندن این مطلب
ّ
سال پيش چه کارها کرده که امروز اص ً
ال به خاطر نمی آورد! ا ّما نه ،تاریخ فراموشکار نيست.
در کنار بروکسل ،کوه و ّتپه های بسياری وجود داردکه «واترلو» خوانده می شوند .این همان
جایی است که جنگ عظيم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعيين کرد .یک ّتپۀ یادگاری
بزرگ که حدود پنجاه متر ارتفاع دارد ،در آنجا برپاست که اطراف آن را چمن کاشته اند و بر
مجسمۀ شيری را نهاده اند .خواهيد گفت« :این ّتپه چگونه پيدا شده؟» زنانی که در
باالی آن ّ
جنگ های ناپلئونی شوهر و اقوام خود را از دست داده بودند ،هر کدام ،یک َط َبق پر از خاک
کرده اند و در اینجا ریخته اند .مجموع این طبق های خاک ،این ّتپه را به وجود آورده است تا
ما به باالی آن برویم و مح ّوطۀ ميدان را تماشا کنيم.
عالوه بر آن ،یک «پانوراما» در اینجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است .یک چادر
بزرگ که قطر آن از پنجاه متر بيشتر است ،در وسط زده اند .بر دیوارۀ آن از اطراف ،منظرۀ
مجسم کرده اند .تمام ميدان به خوبی ن ّقاشی شده؛ یک طرف
جنگ واترلو را به صورت ن ّقاشی ّ
سرداران ناپلئون با سپاهيان منظّم ،در آن گوشه ،توپخانه ،در جای دیگر ،سپاهيان دشمن
و باالخره ناپلئون در آن دور دست بر اسب سفيد ،متف ّکر ،به دورنمای جنگ می نگرد .چند
شعاع کم نور خورشيد از پس ابرها این نکته را بازگو می کند که روزی آفتابی نيست .وحشت
تحرک باز خواهد داشت.
ناپلئون از بارندگی است که توپخانۀ او را از ّ
جالب آنکه راهنمای ما می گفت« :تمام این مناظر بر اساس تعریف ویکتورهوگو از ميدان
طراح همان توصيفات
جنگ ـ در جلد دوم کتاب بينوایان ـ ساخته شده؛ یعنی ن ّقاش و ّ
ویکتورهوگو را ن ّقاشی کرده اند ».من شاید حدود سی و پنج سال پيش این شرح را در پاریز
مجسم می شد.
خوانده بودم .حاال دوباره در ذهنم ّ
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وقتی در پاریس بودم ،یک روز ،نامه ای از پاریز به پاریس به نام من رسيد .نامه را آقای
هدایت زاده ،معلّم کالس سوم و چهارم ابتدایی من ،برایم نوشته بود؛ به یاد گذشته ها و
خاطرات پاریز و خواندن بينوایان ویکتورهوگو.
این معلّم شریف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتورهوگو رفتم ،از جانب او
متوجه شدم که
فاتحه ای برای این نویسندۀ بزرگ طلب کنم .این نامه مرا به فکر انداخت.
ّ
تمدن فرانسوی را ح ّتی در دل دهات
قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و ّ
دورافتادۀ ایران مثل پاریز ،هم فرا برده است .کاری که نه سپاه ناپلئون می توانست بکند و نه
نيروی شارلمانی و نه سخنرانی های دوگل.
از پاریز تا پاریس ،مح ّمد ابراهیم باستانی پاریزی
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کارگاه درس پژوهی
 1واژۀ «طاق» در هر بيت ،به چه معناست؟
الف)طاقپذیراستعشق،جفتنخواهدحریف
ِ
تخت زر
ب) نهاده به طاق اندرون

بـر ن ََمط عشـق اگر پای نهـی طاق نه
نشـانده بـه هـر پایـه ای در گهـر

فردوسی

پ) چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است

چونرویپریرویانبارنگونگاراست

منوچهری

خاقانی

مهم امالیی از متن درس بيابيد و بنویسيد.
 2پنج گروه کلمۀ ّ
 3همان طور که می دانيد برخی از گروه های اسمی از «هسته» و «وابسته» تشکيل می شوند.
بعضی از وابسته ها نيز می توانند وابسته ای داشته باشند.
معرفی سه نوع از وابسته های وابسته می پردازیم:
اکنون به ّ

الف) مم ّیز :معموالً برای شمارش تعداد یا اندازه و وزن موصوف ،ميان صفت شمارشی
«مميز» نام دارد.
و موصوف آن ،اسمی می آید که وابستۀ عدد است و
ّ
مميز با عدد همراه خود ،یک جا وابستۀ هسته می شود؛ نمونه:
ّ
توجهّ :
دو تخته فرش

مميزها عبارت اند از:
ّ
«تُن ،کيلوگرم ،گرم ،من ،سير و  »...برای وزن؛
«فرسخ (فرسنگ) ،کيلومتر ،متر ،سانتی متر ،ميلی متر و  »...برای طول؛
معينی از لباس  ،ميز و صندلی ،ظرف؛
«دست» برای تعداد ّ
«توپ و طاقه» برای پارچه؛
«تخته» برای فرش؛
«دستگاه» برای وسایل و لوازم الکتریکی و همانند آنها؛
«تا» برای بسياری از اشيا؛
و . ...
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نمونه :هفت فرسخ راه
«مميز» است.
کلمۀ «فرسخ» ،وابستۀ وابسته از نوع
ّ

توجه« :مميز» عالوه بر «عدد» می تواند وابستۀ صفت پرسشی و صفت مبهم نيز باشد.
ّ
نمونه :چند تخته قالی
مضافالیهِ
ــ  +اسم
ب)
ٌ
ٌ
ــ  +اسم ِ +
مضافالیه :اسم ِ +

«مضاف اليه»  ،در جایگاه «وابستۀ » هسته قرار می گيرد؛
در برخی از گروه های اسمی،
ٌ
مضاف اليه می پذیرد؛
مضاف اليه ،خود ،وابسته ای از نوع «اسم» ،در نقش
آنگاه این
ٌ
ٌ
نمونه:
ميدان شهر
مح ّوطۀ
ِ

ٌ
مضاف اليه
مضاف اليه
هسته
ٌ

وسعت استان کرمان
مضاف اليه» هستند.
«مضاف الي ِه
واژه های«شهر» و «کرمان» وابستۀ وابسته از نوع
ٌ
ٌ
مضاف الي ِه
توجه :عالوه بر اسم« ،ضمير» یا «صفت جانشين اسم» نيز می تواند به عنوان
ٌ
ّ
مضاف اليه به کار رود؛ نمونه:
ٌ
گيرایی سخن او
مضاف اليه
مضاف اليه
هسته
ٌ
ٌ

قدرت قلم نویسنده

مضاف اليه
مضاف اليه
هسته
ٌ
ٌ
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مضاف اليه» هستند.
«مضاف الي ِه
« او» و «نویسنده» ،وابستۀ وابسته ،از نوع
ٌ
ٌ

ِ
مضاف الیه :اسم +ـ ِـ  +اسم  +ـ ِـ  +صفت  /اسم  +ـ ِـ +صفت پیشین  +اسم
صفت
پ)
ٌ

ٌ
«مضاف اليه» که وابستۀ «هسته» است ،به کمک «صفت»
در این نوع گروه اسمی،
(پسين یا پيشين) توضيح داده می شود؛ نمونه:
دانش آموز پایۀ
هسته

اسي ِر

دوازدهم

مضاف اليه صفت
ٌ

این جهان

مضافاليه
هسته صفت
ٌ

یادآوری خاطرۀ دلپذیر
برنامۀ کدام سفر؟

در مثال های باال ،واژه های «دوازدهم»« ،این»« ،دلپذیر» و «کدام» وابستۀ وابسته از
ِ
مضاف اليه» هستند.
«صفت
نوع
ٌ
از متن درس ،برای هر یک از انواع «وابسته های وابسته» نمونه ای مناسب بيابيد.
 4عبارت و بيت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنيد.
الف) یک روز دنيایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.
ب) کاووس کيانی که کی اش نام نهادند

کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟

پ) دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی

مرداد مـه و گاه دی اش نـام نهادنـد
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 5عبارت زیر ،یادآور کدام َمثَل است؟
جرارۀ دموکراسی قرن بيستم ،ناچار شده به مار غاشيۀ حکومت سرهنگ ها
از بيم عقرب ّ
پناه ببرد.
 6مقصود نویسنده از عبارت زیر چيست؟
چه خوش گفته اندکه « امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند ،معموالً از
ِ
سوء هاضمه می ميرند».
 7مفهوم کلّی هر بيت را مقابل آن در جدول بنویسيد.
بیت

صد تيغ جفا بر سرو تن دید یکی چوب
تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند
آیيـن طریـق از ن َ َفس پيـر مغان یافت
آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند
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مفهوم ک ّلی

گنــج حکمــت

سه َمرکب زندگی

نقل است که از او [ابراهيم ادهم] پرسيدند که
روزگار چگونه می گذرانی؟
گفت« :سه َمرکب دارم؛ باز بسته؛ چون نعمتی
پدید آید ،بر َمرکب شُ کر نشينم و پيش او باز شوم و
چون بالیی پدید آید ،بر َمرکب صبر نشينم و پيش
باز روم و چون طاعتی پيدا گردد ،بر َمرکب اخالص
نشينم و پيش روم».
تذکره االولیاّ ،
عطار
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نامه نگاری
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نامه عمدتاً در عرف اجتماعی مطلبی است که با قلم ،خطاب به شخص یا
معين بر روی کاغذ و مانند آن می نویسند و معموالً داخل پاکت می گذارند
مقامی ّ
و به وسيلۀ پست یا پيک به گيرنده می رسانند.
از زمانی که بشر توانست با رسم نشانه و عالمت روی سنگ ،چوب ،استخوان و...
پيامی را انتقال دهد ،پدیدهای به نا ِم نامه پای به جهان هستی گذاشت؛ مث ً
ال کسی
میخواست برای شریک تجاریاش از این شهر به آن شهر پنج کيسه گندم بفرستد،
اما مطمئن نبود که بیکم وکاست به دست او میرسد .ازاینرو پنج سنگریزه را به
تعداد کيسههای گندم ،درون مشتی گل جاسازی میکرد و آن را بهنحوی شکل
میداد و میگذاشت تا خشک شود .وقتی بار به مقصد میرسيد ،شریک تجاریاش
هنگام دریافت محموله ،طبق قرار قبلی ،آن قطعه گِل خشکشده را میشکست و
سنگریزههای درونش را میشمرد تا از امانتداریِ آورنده اطمينان یابد .این شيوه
درواقع کارکر ِد نامه را داشته است؛ پيامیبهوسيلۀ چيزی به کسی منتقل شده و او
از این طریق به درستی و نادرستی موضوعی پیبرده است.
تمدن به نيمه های
اهميت یافته است که هنوز ّ
این پدیده آن قدر در زندگی بشر ّ
راه نرسيده ،در هر سرزمين ده ها و صد ها خانۀ امن برای آن ساخته و کوشيده اند
آن را دست به دست کنند و روی دست ببرند؛ چاپارخانه ها و کبوتران نامه ب َ ِر دیروز
و پست خانه های امروز نمونه هایی از این کوشش و تالش اند .الب ّته تفاوت های
چشمگيری در ابزار و ملزومات نامه از دیروز تا امروز رخ داده است؛ امروزه تمام آنها
خالصه می شود در حرکت چند انگشت دست آدمی بر چند کليد دستگاه هایی
که یا می توان آنها را روی ميزی کوچک گسترد یا در جيب جای داد و در کوچه و
خيابان و بيابان و کوه و جنگل و هوا و دریا نيز نامه نوشت و خواند.

ف ّعالیت ()1

توجه به پيشرفت ها و دگرگونی های ناگزی ِر فکری و ف ّناوری دنيای آینده ،آیا می توانيد
با ّ
مجسم کنيد و آن را روی کاغذ
تصویری از چگونگی نامه و نامه نگاری در چند سال بعد ّ
بياورید؟
امروزه کسی را نمی شناسيم که با ظاهر نامه آشنا نباشد ،اما باز هم بد نيست نگاهی به
شکل نامه بيندازیم تا با انواع ظاهری آن نيز آشنا شویم .تصویرهایی از سه نامه آورده ایم که
از گذشته تا امروز نوشته شده و به جا مانده است .هر کدام از اینها که از این پس می بينيد،
تصویری از یک نامه است:
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با بررسی انواع نامه به این نتيجه می رسيم که با همۀ تفاوت ها می توان ویژگی های
مشخص دارد ،تقریباً
مشترکی در ظاهر تمام نامه ها پيدا کرد؛ یعنی هر نامه سه بخش مجزا و ّ
بهاینصورت:
نامه

آغاز

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

بدنه

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

(متن اصلی یا
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..........................................................

پیام)

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

پایان

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

ابتدا و انتهای نامه مشخصۀ مشترکی دارد؛ یعنی هر دو قسمت ،ویژۀ نام و نشان است و یک
عبارت آميخته به احترام .بخش آغاز ،خطاب به گيرندۀ نامه است و بخش پایان نيز در بردارندۀ
اهميت فوق العاده دارد
نام و نشان نویسندۀ نامه که غالباً شامل امضا ،مهر و تاریخ است .آنچه ّ
و امکان دارد باعث ماندگاری نامه شود ،متن یا بدنۀ آن است که در بردارندۀ مقصود و منظور
نویسنده و پيامی است که می خواهد انتقال یابد.

هر نامه پيامی ویژۀ خود دارد؛ یکی در متن نامه به فرزندش نصيحت می کند و راه درست
را به او نشان می دهد .دیگری از دوستش یا همسر و هم سفرش گالیه می کند و دالیل
ناراحتی اش را ابراز می دارد؛ سومی درخواستی از کسی یا کسانی دارد و یکی به قصد گرفتن
خبر سالمتی یا پيشرفت تجارت مشترک و… نامه می نویسد .این نوع نامه ها معموالً مخاطب
خاص دارند و نمی توان بدون تغيير و دست کاری عين همان نامه را برای دیگری فرستاد؛
چون موضوعی خصوصی و شخصی است و به یک نفر یا مث ً
ال یک مجموعه مثل یک خانواده
ربط دارد.
البته بعضی نامه ها دارای قالب مشترکی هستند و با اندک تغييری می توان آنها را برای
موارد دیگر نيز به کار برد .نامه های اداری از این جمله است.
نامه های اداری

نامۀ اداری تقریباً تعریف و ویژگی های ّ
مشخصی دارد و شامل همۀ نوشته هایی می شود که
ميان مردم و سازمان های اداری یا سازمان های اداری با یکدیگر ر ّد و بدل می گردد.
ظاهر این نوشته ها به مرور زمان و بر مبنای توافق ،صورتی یکسان یافته و معموالً شامل
این بخش هاست:
سربرگ
عنوان گيرنده ،فرستنده و موضوع
متن
امضا
گيرندگان رونوشت
البته ممکن است برخی نامه های افراد خطاب به ادارات ،ظاهرا ً برخی از این بخش ها
را نداشته باشد ،اما وقتی که وارد دبيرخانۀ اداره می شود و شماره می خورد ،رسميت پيدا
می کند و در شمار نامه های اداری قرار می گيرد.
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شکل ظاهری نامۀ اداری معموالً چنين است:

سربرگ

عناوین

متن

جمهوری اسالمی ایران
وزارت....................... :

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

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

نام و نام خانوادگی
سمت

امضا

پانوشت

شماره............................. :
تاریخ............................. :
پیوست............................. :

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

از این نوع نامه ها فراوان می توان نمونه آورد؛ مث ً
ال دعوت نامه ها ،درخواست ثبت نام در
دبيرستان جدید ،ارسال ریزنمرات به مدرسۀ جدید یا به ادارۀ آموزش و پرورش ،تحویل مدارک
تحصيلی ،درخواست مرخصی.
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در ادامه یک نمونه از نامه های اداری با موضوع درخواست آمده است:
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خاصی مثل «به نام خدا»« ،مدیر محترم»«،احتراماً»،
در همۀ نامه های اداری از واژه های ّ
«خواهشمند است ،تقاضا می شود ،تقاضا دارد ،نسبت به… اقدام فرمایيد»« ،با احترام» و سایر
تعبيرها و اصطالحات رایج استفاده می شود.
اجزای نامه
به نام خدا یا مانند آن
تاریخ
عنوان
موضوع
واژه های احترام آميز در شروع
متن
واژه های احترام آميز در پایان
نام و نام خانوادگی
امضا
سمت
پانوشت

ف ّعالیت ()2
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توجه به آنچه خواندید ،در گروه های کالسی ،درخواستی رسمی برای ارسال ّ
مجالت
با ّ
رشد به مدرسه بنویسيد .سپس هر گروه ،شکل و محتوای درخواست گروه یا گروه های
دیگر را نقد و بررسی کند.

نامه های رسمی

در کنار نامه های اداری ،نامه های دیگری نيز هستند که گرچه رسميت و شکل ظاهر آنها را
ندارند ،از جهت محتوای ّ
مشخص می توان آنها را زیر عنوان نامه های رسمی دسته بندی کرد.
این نامه ها عبارت اند از:
پيام های شادباش ،تسليت ،تش ّکر ،دعوت به مهمانی ،عروسی ،نشست های رسمی و
غيررسمی و. ...
هم کالسی عزیز ،خانم صادقی
مو ّفقيت شما را در مسابقات ورزشی آموزشگاهی تبریک و تهنيت می گویيم و اميدواریم
در آیندۀ نزدیک در ميدان های ملّی و جهانی بدرخشيد.
دوستان شما
ّ
مشخصی که تقریباً در همۀ انواع آن یکسان
ویژگی این نامه ها کوتاهی آنهاست و زبان
است؛ تا آنجا که می توان انبوهی از این نامه ها را ــ که از پيش آماده و چاپ شده ــ خریداری
و برای مخاطب ارسال کرد.
دوست نازنين من
نوروز یعنی هيچ زمستانی ماندنی نيست؛ حتی اگر کوتاه ترین شبش یلدا باشد .این نوروز
و همۀ نوروزهایی که در راه است ،بر تو مبارک باد!

ف ّعالیت ()3

دعوت نامه ای به دوستان هم کالسی برای جشن تولدتان بنویسيد.
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نامه های خصوصی و دوستانه

این نوع نامهها درشمار مؤثرترین ،ماندگارترین و رایجترین انواع نامهها جای دارند
و معموالً با قلمی صميمانه و خودمانی به دوستان و نزدیکان نوشته میشوند .عمق
مطلب در کنار زیبایی سخن ،برخی از این نوشته ها را در تاریخ ماندگار ساخته و
مناسب نامهنگاری
به قلمرو آثار ادبی راه داده است؛ چنانکه بهعنوان الگوهای
ِ
شناخته شدهاند .چنين نامههایی باآنکه خصوصی و شخصیاند ،سرشار از نکتههایی
سرمشق نوشتن ،سرلوحۀ عملی ،اخالقی و
ارزشمند و راهگشا هستند که میتوانند افزونبر
ِ
عاطفی برای زندگی بسياری از مردم قرار گيرند.
به بخشی از نامۀ خصوصی نادر ابراهيمی به همسرش بنگریم:
همسفر!
در این راه طوالنی که ما بی خبریم و چون باد می گذرد بگذار خرده اختالف هایمان با هم،
باقی بماند .خواهش می کنم!

مخواه که یکی شویم؛ مطلق ًا یکی.
شدت دوست داشته باشم و هرچه
مخواه که هر چه تو دوست داری ،من همان را به همان ّ

من دوست دارم ،به همان گونه ،مورد دوست داشتن تو نیز باشد.
مخواه که هر دو یک آواز را بپسندیم ،یک ساز را ،یک کتاب را ،یک طعم را ،یک رنگ را
و یک شیوۀ نگاه کردن را.
مخواه که انتخابمان یکی باشد ،سلیقه مان یکی و رؤیامان یکی.
هم سفر بودن و هم هدف بودن ابدا ً به معنای شبیه بودن و شبیه شدن نیست و شبیه

شدن ،دال بر کمال نیست ،بل دلیل تو ّقف است.

شاید «اختالف» کلمۀ خوبی نباشد ،شاید «تفاوت» ،بهتر از اختالف باشد .نمیدانم؛ ا ّما به

هر حال تکواژه ،مشکل ما را حل نمیکند.
پس بگذار این طور بگویم:
عزیز من!
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زندگی را تفاوت نظرهای ما می سازد و پیش می برد نه شباهت هایمان ،نه از میان رفتن و محو
شدن یکی در دیگری؛ نه تسلیم بودن ،مطیع بودن ،امربر شدن و دربست پذیرفتن.
من زمانی گفته ام« :عشق انحالل کامل فردیت است در جمع» .حال نمی خواهم این مفهوم
را انکار کنم؛ ا ّما اینجا سخن از عشق نیست ،سخن از زندگی مشترک است ،که خمیرمایۀ آن

می تواند عشق باشد یا دوست داشتن یا مهر و عطوفت یا ترکیبی از اینها ،و در هر حال ،حتّی
دو نفر که سخت و بیحساب عاشق هم اند و عشق ،آنها را به وحدتی عاطفی رسانده است،
واجب نیست که هر دو ،صدای کبک ،درخت نارون ،حجاب برفی ،ق ّلۀ َع َلم کوه ،رنگ سرخ،
بشقاب سفالی را دوست داشته باشند ،به یک اندازۀ هم .اگر چنین حالتی پیش بیاید ـ که البته
نمی آید ـ باید گفت که یا عاشق ،زائد است یا معشوق .یکی کافی است .عشق ،از خودخواهی ها
و خودپرستی ها گذشتن است؛ ا ّما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست.

من از عشق زمینی حرف می زنم که ارزش آن در «حضور» است نه در محو و نابود شدن

یکی در دیگری.
عزیز من!
اگر زاویۀ دیدمان نسبت به چیزی ،یکی نیست ،بگذار یکی نباشد .بگذار فرق داشته باشیم.
بگذار در عین وحدت ،مستقل باشیم .بخواه که در عین یکی بودن ،یکی نباشیم .بخواه که
همدیگر را کامل کنیم نه ناپدید.
تو نباید سایۀ کمرنگ من باشی؛
من نباید سایۀ کمرنگ تو باشم.
این سخنی است که در باب «دوستی» نیز گفته ام.
نادر ابراهیمی
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می بينيد که این نامه ها با نامه های رسمی و اداری تفاوت های زیادی دارند.
در اینجا چند تفاوت را برمی شماریم؛ شما هم سعی کنيد ویژگی های چنين نامه هایی را
از درون خود آنها استخراج کنيد.
این نامه ها مانند نامه های اداری و رسمی ،صریح و کوتاه نيستند؛
جمله های آغازین آنها از هيچ قالب یا قاعدۀ خاصی پيروی نمی کند و هر کدام
رنگ و بوی ویژۀ خود را دارد؛
نامه ها سرشار از احساسات نویسنده اند؛
هر یک به شيوۀ دلخواه نویسنده و به دور از تقليد و تکلّف نوشته شده است.
ف ّعالیت ()4

نامه ای خطاب به یکی از افراد خانواده بنویسيد.
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نامه های سرگشاده

در مقابل نامه های اداری و رسمی ،گونۀ دیگری از نامه نگاری دیده می شود که
مخاطب عام دارد؛ مث ً
ال روی سخن نویسندۀ نامه به گروهی از افراد جامعه (مانند
پزشکان یا دبيران) یا مردم یک شهر یا سرزمين است یا در عين حال که به ظاهر یک
نفر را مخاطب قرار می دهد ،موضوع نامه طيف گسترده ای از مخاطبان را دربرمی گيرد.
«نامه های سرگشاده» ازاین دست هستند .نمونه ای از نامه های سرگشاده ،نامۀ
اميل زوال نویسندۀ معروف فرانسوی به رئيس جمهور فرانسه است .نامۀ مقام مع ّ
ظم
رهبری به جوانان اروپا از مشهورترین نامه های سرگشادۀ روزگار ما به شمار می آید.
ف ّعالیت ()5

نامۀ سرگشادۀ مقام مع ّ
ظم رهبری به جوانان اروپا را که در پيوست آمده است بخوانيد و
بنویسيد چه ّ
اطالعاتی از آن به دست آورده اید.
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کارگا ِه نوشتن
تمرین ( ) 1ساختار نامۀ اداری زیر را در گروه بررسی کنيد.
به نام خدا
مدیر محترم کتابخانۀ عمومی شهر…
سال ٌم عليکم
با احترام ،این جانب  ، ...متقاضی عضویت در کتابخانه و استفاده از تاالر مطالعۀ
آن هستم؛ خواهشمند است دستور فرمایيد نسبت به عضویت این جانب اقدام
شود.
مدارک زیر به پيوست تقدیم می شود:
 .1دو قطعه عکس
 .2گواهی اشتغال به تحصيل
 . 3رونوشت شناسنامه و کارت ملی
 .4برگۀ واریزی مبلغ عضویت
با سپاس
نام و نام خانوادگی
امضا
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تمرین ( ) 2از بين دو مورد زیر یکی را به دلخواه برگزینيد و نامه ای بنویسيد.
نامه ای به معلّم درس نگارش خود بنویسيد و دیدگاه هایتان را درمورد این درس
و روش تدریس با ایشان درميان بگذارید.
نامه ای به وزیر علوم بنویسيد و نظرتان را دربارۀ آزمون کنکور مطرح کنيد.
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تمرین ( ) 3نوشتۀ دوستانتان را براساس معيارهای جدول ارزشيابی درس تحليل کنيد .
ردیف

معیارهای ارزیابی

شمارک

1

رعایت ساختار نامه

6

2

نظم و انسجام مطالب

6

3

زبان نوشته متناسب با نوع نامه؛ اعم از رسمی،
خصوصی ،اداری

6

4

رعایت نکات نگارشی و امالیی

2

جمع

20
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شعرگردانی
شعر زیر را بخوانيد و دریافت خود را از آن بنویسيد.
ای صبا ،نکهتی از خاک ره یار بيار

ببر اندوه دل و مژدۀ دلدار بيار

نکته ای روح فزا از دهن یار بگو

نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بيار

تا مع ّ
طر کنم از لطف نسيم تو مشام

شمه ای از نفحات نفس یار بيار
ّ
حافظ
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ِ
فصل شکوفایی

1

5
100

دری به خانۀ خورشید ،سلمان هراتی
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کارگاه درس پژوهی
 1در متن درس ،واژه ای بيابيد که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟
ّ
مشخص کنيد.
 2انواع « و» (ربط ،عطف) را در بيت آخر
 3در متن درس ،کدام گروه های اسمی ،در نقش «مفعول» به کار رفته اند؟
 4در متن درس ،برای کاربرد هریک از آرایه های «تشخيص» و «تشبيه» دو نمونه
بيابيد.
 5در بيت زیر« ،برزخ سرد» و «شب» نماد چه مفاهيمی هستند؟
آن جا در آن برزخ سرد ،در کوچه های غم و درد

غير از شب آیا چه میدید چشمان تار منو تو ؟

 6مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بيت زیر چيست؟
چون رود اميدوارم ،بي تابم و بي قرارم

من مي روم سوي دریا جاي قرار من و تو

 7توضيح دهيد بيت زیر با فصل ادبيات انقالب اسالمی چه مناسبت و پيوندی دارد؟
دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

امروز خورشيد در دشت ،آیينه دار من و تو

 8دربارۀ ارتباط موضوعی هریک از سروده های زیر با متن درس توضيح دهيد.
نگردد تبه نام و گفتار پاک
الف) ز خورشيد و از آب و از باد و خاک
ب) ای منتظر ،مرغ غمين در آشيانه! /من گل به دستت می دهم ،من آب و دانه  /...می کارمت
در چشم ها گل نقش ا ّميد /می بارمت بر دیده ها باران خورشيد.
فردوسی

سیاوش کسرایی
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گنــج ِ
پژوهــیتیرانا!
کـارگـاه درس
حکمــت

تيرانا! من از طبيعت آموختم که همانند با درختان بارور ـ بی آنکه زبان به کمتر داعيهای
گشاده باشم ـ سراسر کرامت باشم و سراپا گشادهدستی؛ بیهيچگونه چشمداشتی به
سپاسگزاری یا آفرین.
تونيزتيرانا!گشادهدستیوکرامتراازدرختانميوهداربياموزوازبوستانوپاليزکهبههربهار
سراپاشکوفهباشیوپایتاسر،گلوباهرتابستانازميوههایشيرینوسایۀدلپذیر،خستگان
راه را ميزبانی کریم باشی و پایفرسودگان آفتاب زده را نوازشگری درمانبخش دردها.
نه همين مهربانی را به مهر ،که پاداش هر زخمۀ سنگی را دستهای کریم تو ميوهای
چند شيرین ایثار کند .تو اگر آن مایه کرامت را از مادر به ميراث میداشتی ،میبایست
همانند با درختان بارور ،بخشندگی و ایثار را سراپا دست باشی .سپاس خورشيد را که
به هر بامداد بر سر تو زرافشانی میکند و ابر ،گوهر.
تيرانا! اگرم هيچ در سرنوشت از آزادگی بهرهای باشد ،همينم از آفریدگار ،سپاسگزاری
بس که بدین سعادتم رهنمون ب ُ َود تا هرگز فریب آزادهمردم را از خویشتن بتی نسازم.
تیرانا ،مح ّمدرضا رحمانی (مهرداد اَوستا)
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شعرخوانی

1

104

شکوه چشمان تو

5

10
مرتضی امیری اسفندقه

درک و دریافت
 1برای خوانش مناسب شعر ،بهتر است ترکيبی از کدام انواع لحن را به کار گيریم؟
توجه به متن شعرخوانی به پرسش های زیر پاسخ دهيد.
 2با ّ
الف) در بيت های ششم تا هشتم ،شاعر به کدام ویژگی های شهيد محسن حججی
اشاره دارد؟
ب) برای پاسداشت ارزش های قيام عاشورا و راه شهدا چه باید کرد؟
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نگارش علمی :مقالهنویسی ()1

معين فراهم می آید.
مقاله ،نوشته ای است با حجم متوسط که دربارۀ موضوعی ّ
مقاله انواعی دارد .آنچه در این درس آموزش داده می شود ،مقالۀ تحقيقی است.
مقالۀ تحقيقی گزارش فشرده و سازمان یافتۀ تحقيق است.
مقالۀ تحقيقی شامل اجزای زیر است:
عنوان
نام نویسنده یا نویسندگان
چکيده
کليدواژه ها
مقدمه
ّ
بدنۀ اصلی
بحث و نتيجه گيری
فهرست منابع
توجه کنيد.
مقاله ای را که به صورت خالصه در پی می آید ،بخوانيد و به اجزای آن ّ
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عنوان :یادگيریِ معنادار
نویسنده :مؤلفان
عضو هيئت علمی .................
چکیده :هدف تحقيق حاضر ،شناسایی رابطۀ معنادار بودن موضوع آموزشی با یادگيری و
به خاطرسپاری دانش آموزان است .برای این منظور چهار شرکت کننده انتخاب
شد .ابزار تحقيق فهرستی از کلمات بود که براساس مطالعه بوسفيلد ()1953
تهيه شد .در اجرا ،ابتدا فهرست کلمات برای شرکت کنندگان خوانده شد؛
سپس آنها کلماتی را که به خاطر داشتند ،روی کاغذ نوشتند .نتيجۀ آزمایش
نشان داد شرکت کنندگان کلمات را به صورت مجموعه هایی معنادار به خاطر
مهمی در یادگيری و یادآوری
سپرده اند؛ بنابراین روشن شد که معنا نقش ّ
مطالب دارد.
کلید واژهها :یادگيری ،معناداری ،به خاطرسپاری ،یادگيری معنادار
مقدمه :مهم ترین هدف تعليم و تربيت ،پرورش ق ّوۀ تف ّکر در دانش آموزان است .یادگيری
ّ
اهميت ویژه ای در تقویت تف ّکر دارد (اندرسون .)1985 ،زمانی که
معنادارّ ،
دانش آموزان مو ّفق شوند ّ
اطالعات جدید را با دانش قبلی خود مرتبط سازند،
یادگيری معنادار رخ داده است (دی وستا.)1987 ،
شناسی شناختی این است که اگر ّ
اطالعات بامعنا باشد،
یکی از اصول روان
ِ
بهتر آموخته و نگهداری میشود (آزوبـل)1960 ،؛ به همين دليل ح ّتی اگر موا ّد
خاصی نداشته باشند (مانند فهرستی از کلمات) اغلب افراد سعی
خواندنی ،معنای ّ
می کنند به طور خودکار بين آنها رابطۀ معنادار ایجاد کنند .در این تحقیق برآنیم تا
درستی مطلب یادشده را در بوتۀ آزمایش قرار دهیم.
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بدنۀ اصلی:

برای این منظور آزمایشی اجرا شد که در آن فرایندی ذهنی اتّفاق افتاد.
این آزمایش چهار نفر شرکت کننده داشت و ابزار آزمایش فهرستی از کلمات
زیر بود.
موش آبی ،آهنگر ،پلنگ ،نانوا ،گربۀ وحشی ،حسن ،علی ،چاپگر ،مهدوی،
شيمی دان ،ترب ،قارچ ،مجتبی ،لوله کش ،کدو ،سنجاب ،زهرا ،یاسر ،هویج،
شيرفروش ،داروساز ،یوزپلنگ ،موش ،خرما ،قاسمی،خواربارفروش ،نوح،
حبيبی ،کاهو ،زرافه ،شلغم ،سير ،ریواس ،ماشين نویس ،بادمجان ،گورخر،
االغ ،دندان ساز ،سمور دریایی ،جعفری ،اسفناج ،کتابچی ،راسوّ ،
دالل.
برای اجرای آزمایش ابتدا به شرکت کنندگان گفته شد که فهرستی
از کلمات خوانده می شود و الزم است آنها هر تعدادی از کلمات را که
می توانند به خاطر بسپارند .سپس فهرست با سرعت حدود یک کلمه در سه
ثانيه خوانده شد .آنگاه به شرکت کنندگان گفته شد هر تعداد از کلمات را که
به یاد می آورند ،فورا ً روی کاغذ بنویسند .از زمان شروع ،پنج دقيقه به آنها
فرصت داده شد.
بحث و نتیجه گیری:
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توجه کرده اید ،کلمات از چهار دستۀ
همان طور که احتماالً در موقع خواندن فهرست ّ
حيوانات ،اسامی خاص ،حرفه ها و گياهان تشکيل شده است .نتيجۀ تحقيق نشان داد
شرکت کنندگان کلمات مزبور را به صورت مجموعۀ معنادار به یاد می آورند ،نه براساس
ّ
مشخص ،آنان از قبل مفاهيم مربوط به
ترتيبی که برای آنها قرائت شده است .به طور
حيوانات ،اسامی ،حرفه ها و گياهان را به خوبی می دانند.
زمانی که تشخيص می دهند ّ
اطالعات جدید (فهرست کلمات) را می توان در قالب
طبقه بندی ها معنادارتر کرد ،مجموعه یابی ها انجام می گيرد .بدین طریق یادگيری
ساده تر می شود ،زیرا یادگيرنده ،آنها را معنادار کرده است .این نشان می دهد که افراد

به جای اینکه پردازشگران منفعل ّ
اطالعات باشند ،پردازشگرانی ف ّعال اند و برای یادگیری و
به خاطرسپاری مطالب ،در ذهن خود ،چارچوب معنایی ایجاد میکنند.

منابع:

گالور ،جان ای .و برونينگ ،راجر اچ .)1381( .روانشناسی تربيتی ،ترجمۀ علينقی
خرازی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

109

حال که با صورت کلّی مقاله آشنا شدیم ،بخش های آن را به ترتيب می آوریم و بررسی
میکنيم .آگاهی از ساختار مقاله ،الزمۀ نگارش مقاله است.
.1عنوان

مقاله مانند هر متن ساختارمند دیگر ،بدون موضوعی واحد شکل نمی گيرد .البته باید
دانست که «موضوع» با «عنوان» متفاوت است .موضوع گسترده تر از عنوان است .در واقع
عنوان ،حيطۀ پژوهش را محدودتر میکند .برای مثال ،موضوع مقاله ای که خواندید ،مربوط
به حوزۀ تعليم و تربيت یعنی«یادگيری» است؛ بدین معنا که دغدغۀ پژوهشگر مطالعه و
جمع آوری داده ها در این زمينه است .ا ّما این موضوع بسيار کلّی است و باید محدود گردد.
بنابراین در مثال پيشين «یادگيری» تحت عنوان «یادگيری معنادار» محدود شده است.
توجه دیگر این است که عنوان در مقالۀ تحقيقی شفاف است و هيچ گونه ابهامی
نکتۀ قابل ّ
ندارد .عنوان مقاله ای که خواندید «یادگيری معنادار» است که درون مایۀ اصلی مقاله است و
تمامی مطالب حول محور آن شکل می گيرد.
توجه کنيد:
به عنوان های زیر ّ
رابطۀ آلودگی هوا و بيماری خونی
مقایسۀ سجع در گلستان سعدی و مقامات حميدی
بررسی اشتباهات نگارشی پيام ها در فضای مجازی
ف ّعالیت ()1

دو عنوان برای مقالۀ تحقيقی پيشنهاد دهيد که هم محدود باشد ،هم ش ّفاف.

 .2نام نویسنده یا نویسندگان
 .3چکیده
 .4 110کلید واژه ها

نام نویسنده یا نویسندگان ،نگارش چکيده و استخراج کليد واژه ها پس از نوشتن مقاله
انجام می شود؛ بنابراین در درس بعد این قسمت ها را می آموزیم.
مقدمه
ّ .5

مقدمه شامل دو بخش است:
ّ
زمينۀ مسئله
بيان مسئله
زمینۀ مسئله :زمينۀ مسئله دریچۀ ورود به بحث مقاله است .در این قسمت نویسنده با
اشاره به مطالبی که در کتاب ها ،مقاالت و سایر منابع خوانده است ،باورهای علمی و پژوهشی
اهميت موضوع را برای خواننده آشکار سازد.
خود را بيان می کند و سعی دارد ّ
توجه در نوشتن مقاله ،آن است که نویسنده نشان دهد مطالبی را که
یکی از نکات قابل ّ
بيان می کند ،از کجا آورده است .اخالق پژوهش ایجاب می کند نویسنده در سراسر مقاله به
منبع اصلی مطالبی که آورده است ،ارجاع دهد.
بیان مسئله :نویسنده در زمينۀ مسئله ،بحث را از فضای کلّی تر آغاز می کند و مرحله به مرحله
آن را محدود می کند و در پایان ،مسئلۀ تحقيق به روشنی بيان می شود .معموالً بيان مسئله
در یک جمله است.
برای آشنایی بيشتر ،بخش های مقدمۀ مقاله ای را که خواندید ،بررسی می کنيم .بخش ا ّول
آن «زمینۀ مسئله» است که به شکل زیر تنظيم شده است:
مطلب در «زمينۀ مسئله» با موضوع کلّی پرورش ق ّوۀ تف ّکر شروع شده است.
یادگيری معنادار به عنوان یکی از عناصر تقویت تف ّکر تعریف شده است.
اهميت یادگيری معنادار در معناسازی ،مطرح شده است.
ّ

محتوای زمينۀ مسئله با مراجعه به منابع به دست آمده و ارجاع آنها ارائه شده است.
مقدمه «بیان مسئله» است .در مقاله ای که خواندیم ،این جمله ،حاویِ بيان
بخش دوم ّ
مسئله است« :در این تحقیق برآنیم تا درستی مطلب یادشده را در بوتۀ آزمایش قرار دهیم».
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ف ّعالیت ()2

مقدمۀ زیر را بخوانيد و دو بخش زمينۀ مسئله و بيان مسئله را در آن تحليل کنيد.

از نظر انجمن م ّلی خواندن ( )2000درک مطلب اه ّمیت زیادی در رشد مهارت های کودکان

و به ویژه در توانایی تحصیلی آنها دارد .اه ّمیت درک متن در توانایی تحصیلی دانش آموزان
موجب گردیده است مطالعات بین المللی در زمینۀ پیشرفت سواد خواندن به ارزیابی توانایی
خواندن کودکان بپردازد .مطالعۀ بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) یکی از مجموعه
مطالعات گسترده ای است که انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( )IEAانجام
می دهد .مطالعۀ بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) به ارزیابی توانایی خواندن کودکان
در پایۀ چهارم ابتدایی می پردازد و به فاصلۀ هر پنچ سال برگزار می گردد .نتایج آزمون پرلز
 2006 ،2001و  2011نشان می دهد که میانگین کل نمرات جهانی در آزمون پرلز  500است
و میانگین کل نمرات دانش آموزان ایرانی به طور معناداری کمتر از میانگین جهانی است
(کریمی .)1388 ،این مطالعه با استفاده از مداخلۀ آموزشی سعی در بهبود وضعیت درک متن
دانش آموزان  9تا  10ساله دارد.
مؤلفان
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 . 6بدنۀ اصلی

در متن مقاله ،به اصل بحث مورد نظر می پردازیم و تالش می کنيم که با ارائۀ داده های
کافی و مثال های مفيد ،نکتۀ مورد نظرمان را برای خواننده به روشنی بيان کنيم .اگر تحقيق
انجام شده ،مانند مقالۀ «یادگيری معنادار» پژوهشی ميدانی باشد ،در این بخش روش اجرای
تحقيق کامل توضيح داده می شود .در صورتی که تحقيق ،کتابخانه ای باشد و با مراجعه به
منابع ،موضوع بررسی شده باشد ،الزم است نویسنده ّ
اطالعاتی را که از سایر منابع گردآوری
کرده است ،بيان کند و با استدالل های شخصی به تشریح مطالب بپردازد و دیدگاه خود را با
خواننده در ميان گذارد.
اهميت دارد:
در نوشتن متن مقاله ،دو نکته بسيار ّ
رعایت انسجام مطالب در هر بند
پيوستگی بندها

ف ّعالیت()3

بدنۀ اصلی مقالۀ «جنبه های ادبی در تاریخ بيهقی» را بخوانيد .این مقاله حاصل پژوهش
کتابخانه ای است .در این بخش نویسنده موضوع مورد نظر خود را توضيح می دهد .انسجام
و پيوستگی بند ها را تحليل کنيد.
خاصی است و کمتر کتاب منثوری را می توان
«تاریخ بیهقی جدا از ارزش های تاریخی ،دارای ادبیت ّ
توجه داشته باشد .بنا به قول شفیعی کدکنی ،در بسیاری از عبارات
یافت که این گونه به واژه گزینی ّ

بیهقی یا تذکرة االولیا نظم ،بیشتر رعایت شده است تا مث ً
ال بسیاری از شعرهای سروش اصفهانی یا قاآنی.
در بسیاری از عبارات بیهقی یا تذکرة االولیا و یا نثر عین القضات همدانی ،به حالتی از اجتماع کلمات
حدی که اگر کلمه ای پس و پیش
برخورد می کنیم که در منتهای قدرت ترکیب و انتظام قرار دارد؛ به ّ
شود ،آن سلسله و انتظام به هم می خورد (شفیعی کدکنی .)1384 ،زبان بیهقی زبان گفتاری مردم است؛
از همین رو به راحتی قابل درک است .یکی از ویژگی های زبانی او کوتاهی جمالت است .از نظر او جملۀ

کوتاه مخاطب را آزار نمی دهد .بیهقی برای گسترش دامنۀ تعبیرات و ترکیبات و مفردات خود از امکانات
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زبانی مانند ترکیب سازی ،واژه سازی و همچنین پسوند ها و پیشوند ها استفاده می کند.
او با خودداری از به کار بردن مترادفات و کلمات زائد ،نثر را زدوده و بلیغ جلوه گر ساخته است .البته
اندک کاربرد او نیز موسیقی و زبان او را فربه می کند« :و دیگر روز خصمان قوی تر و دلیرتر و بسیارتر و
بکارتر آمدند و از همۀ جوانب جنگ پیوستند (بیهقی».)1380 ،
فرعی داستان ،از
زاویۀ دید در تاریخ بیهقی ،دانای کل است و زاویۀ دید شخصیت های اصلی و
ِ
دید سوم شخص نقل می شود .داستان های او ساختار پیوسته ای داردکه به وسیلۀ روایات دیگر قطع
می شود«:اکنون به سر تاریخ باز شوم» .او ضمن اینکه از تکنیک بازگشت به گذشته استفاده می کند،
چندین داستان را هم به صورت هم زمان توضیح می دهد .درهم تنیدگی جمالتی که بیهقی از آنها سود
برده است ،تسلسل مفاهیم و معانی را در پی دارد و باعث می شود فکر نویسنده بدون وقفه و زنجیروار
وارد ذهن خواننده شود»1.

 .7بحث و نتیجه گیری

در این بخش ابتدا یافته های تحقيق ،تحليل می شود و سپس با استفاده از مطالبی که در
مقدمه آمده ،نتيجه گيری و جمع بندی صورت می پذیرد.
ّ
ف ّعالیت ()4

توجه به دو نکتۀ زیر بررسی
بخش بحث و نتيجه گيری مقالۀ «یادگيری معنادار» را با ّ
کنيد:
ـ تحليل یافته ها
مقدمه
ـ نتيجه گيری با استفاده از مطالب ّ
 . 8فهرست منابع

بخش پایانی مقاله یعنی فهرست منابع نيز در درس آینده خواهد آمد.
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1ـ مطالب این بخش برگرفته از مقالۀ «جنبه های ادبی در تاریخ بيهقی» در شماره  122مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی است.

کارگا ِه نوشتن
تمرین ( ) 1چند مقالۀ تحقيقی را در ّ
توجه به آنچه آموختيد نقاط
مجالت انتخاب کنيد و با ّ
ق ّوت و ضعف آن را بيابيد.
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تمرین ( ) 2با راهنمایی دبيرتان موضوعی انتخاب کنيد و مقالهای تحقيقی بنویسيد.
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تمرین ( ) 3مقالۀ دوستان خود را بر اساس معيارهای جدول ارزشيابی درس تحليل کنيد.
معیارهای ارزیابی

ردیف

شمارک

عنوان:

1

2

ش ّفافيت
محدود شدن موضوع
مقدمه:
ّ

زمينۀ مسئله
بيان مسئله و موضوع اصلی مقاله

2

6

متن:

3

رعایت انسجام مطالب در هر بند
پيوستگی بندها

6

بحث و نتیجه گیری:

4

تحليل یافته ها
مقدمه
نتيجه گيری با استفاده از مطالب ّ

4

5

رعایت امال و نکات نگارشی

2

جمع
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20

َم َثل نویسی
َمثَل های زیر را بخوانيد .سپس یکی را انتخاب کنيد و آن را گسترش دهيد.
آفتاب پشت ابر نمی ماند.
عاقل نکند تکيه به دیوار شکسته.
عالم شدن چه آسان ،آدم شدن چه مشکل!

119

خوانهشتم
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 ...یادم آمد ،هان،
داشتم می گفتم ،آن شب نيز
ِ
سورت سرمای دی بيدادها می کرد.
و چه سرمایی ،چه سرمایی!
با دبرف و سوز وحشتناک
ليک ،خوشبختانه آخر ،سرپناهی یافتم جایی
گرچه بيرون تيره بود و سرد ،هم چون ترس،
قهوه خانه گرم و روشن بود ،هم چون شرم ...
همگنان را خونِ گرمی بود.
قهوه خانه گرم و روشن ،مرد نقّال آتشين پيغام،
راستی کانون گرمی بود.
مرد نقّال ـ آن صدایش گرم ،نایش گرم
آن سکوتش ساکت و گيرا
و َدمش ،چونان حدیث آشنایش گرم ـ
راه می رفت و سخن می گفت.
چوب دستی منتشا مانند در دستش،
مست شور و گرم گفتن بود.
ِ
ميدانک خود را
صحنۀ
تند و گاه آرام می پيمود.
همگنان خاموش،
گرد بر گردش ،به کردار صدف برگرد مروارید،
پای تا سرگوش

ـ «هفت خوان را زاد سرو مرو،
یا به قولی «ماخ ساالر» آن گرامی مرد،
آن هریوۀ خوب و پاک آیين ـ روایت کرد؛
خوان هشتم را
من روایت می کنم اکنون... ،
من که نامم ماث»...
همچنان می رفت و می آمد.
همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد
قصۀ درد است
قصه؛ آری ّ
«قصه است اینّ ،
ّ
شعر نيست؛
این عيار مهر و کين مرد و نامرد است
بی عيار و شعر محض خوب و خالی نيست
هيچ ـ هم چون پوچ ـ عالی نيست
این گليم تيره بختی هاست
خيس خون داغ سهراب و سياوش ها،
روکش تابوت تختی هاست»...
اندکی اِستاد و خامش ماند
پس هماوای خروش خشم،
با صدایی مرتعش ،لحنی َر َجز مانند و دردآلود،
خواند:
آه،
دیگر اکنون آن عماد تکيه و اميد ایران شهر،
شيرمرد عرصۀ ناوردهای هول،
پور زال زر ،جهان پهلو،
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آن خداوند و سوار رخش بی مانند،
آن که هرگز ـ چون کليد گنج مروارید ـ
گم نمی شد از لبش لبخند،
خواه روز صلح و بسته مهر را پيمان،
خواه روز جنگ و خورده بهرکين سوگند
آری اکنون شير ایران شهر
تهمتنُ ،گرد سجستانی
کو ِه کوهان ،مر ِد مردستان
رستم دستان،
ِ
در ِ
تاریک ِ
ژرف چاه پهناور،
تگ
ْ
ِکشته هر سو برکف و دیواره هایش نيزه و خنجر،

چاه غدر ناجوان مردان
چاه پَستان ،چاه بی دردان،
چاه چونان ژرفی و پهناش ،بی شرميش ناباور
و غم انگيز و شگفت آور،
آری اکنون تهمتن با رخش غيرتمند،
در بُنِ این چاه آبش زه ِر شمشير و ِسنان ،گم بود
پهلوانِ هفت خوان ،اکنون
طعمۀ دام و دهانِ خوان هشتم بود
و می اندیشيد
که نبایستی بگوید ،هيچ
بس که بی شرمانه و پست است این تزویر.
چشم را باید ببندد ،تا نبيند هيچ ...
بعد چندی که گشودش چشم
رخش خود را دید
بس که خونش رفته بود از تن،
 122بس که زهر زخم ها کاریش
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حس و هوشش رفته بود و داشت می خوابيد
گویی از تن ّ
او
از تن خود ـ بس بتر از رخش ـ
بی خبر بود و نبودش اعتنا با خویش.
رخش را می دید و می پایيد.
رخش ،آن طاق عزیز ،آن تای بی همتا
رخش رخشنده
با هزاران یادهای روشن و زنده ...
گفت در دل « :رخش! طفلک رخش!
آه!»
این نخستين بار شاید بود
کان کليد گنج مروارید او گم شد.
ناگهان انگار
بر لب آن چاه
سایه ای را دید
او شغاد ،آن نابرادر بود
که درون َچه نگه می کرد و می خندید
و صدای شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پيچيد ...
باز چشم او به رخش افتاد ـ ّاما  ...وای!
دید،
رخش زیبا ،رخش غيرتمند
رخش بی مانند،
با هزارش یادبود خوب ،خوابيده است
آن چنان که راستی گویی
آن هزاران یادبود خوب را در خواب می دیده است...
مدتی ،تا دیر،
بعد از آن تا ّ
 124یال و رویش را

هی نوازش کرد ،هی بویيد ،هی بوسيد،
رو به یال و چشم او ماليد ...
ضجه می بارید
مرد نقّال از صدایش ّ
و نگاهش مثل خنجر بود:
«و نشست آرام ،یال رخش در دستش،
باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم
جنگ بود این یا شکار؟ آیا
ميزبانی بود یا تزویر؟
قصه میگوید:
ّ
که بی شک می توانست او اگر می خواست
که شغاد نابرادر را بدوزد ـ همچنان که دوخت ـ
با کمان و تير
بر درختی که به زیرش ایستاده بود،
و بر آن بر تکيه داده بود
و درون َچه نگه می کرد
قصه می گوید:
ّ
این برایش سخت آسان بود و ساده بود
همچنان که می توانست او ،اگر می خواست،
خم خویش بگشاید
کان کمن ِد شصت ّ
و بيندازد به باال ،بر درختی ،گيره ای ،سنگی
و فراز آید
ور بپرسی راست ،گویم راست
قصه بی شک راست می گوید.
ّ
می توانست او ،اگر می خواست؛
ليک »...
در حیاط کوچک پاییز در زندان ،اخوان ثالث
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کارگاه درس پژوهی
ّ
مشخص شده را در متن درس بيابيد.
 1متضا ّد واژه های
باید به داوری بنشينيم /شوق رقابتی است /در بين واژه ها و عبارت ها /و هر کدام
می خواهند معنای صلح را مرادف ا ّول باشند.

طاهره ص ّفارزاده

با اهل فنا دارد هر کس سر یکرنگی

رفتن سر خندد
باید که به رنگ شمع از ِ

بیدل دهلوی

ّ
مشخص کنيد.
 2در متن زیر ،گروه های اسمی و وابسته های پيشين و پسين را
رخش زیبا ،رخش غيرتمند،
رخش بی مانند،
با هزارش یادبود خوب خوابيده است.
 3کدام نوع لحن برای خوانش متن درس ،مناسب است؟ دالیل خود را بنویسيد.
 4در این سروده« ،رستم» و «شغاد» نماد چه کسانی هستند؟
 5قسمت های زیر را از دید آرایه های ادبی بررسی کنيد.
الف) این نخستين بار شاید بود
کان کليد گنج مروارید او گم شد
ب) همگنان خاموش،
گرد بر گردش ،به کردار صدف بر گرد مروارید
پ) پهلوان هفت خوان ،اکنون
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طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود.

«قصۀ درد» چيست؟
 6مقصود ن ّقال از ّ
 7دربارۀ مناسبت موضوعی متن درس با بيت زیر توضيح دهيد.
یوسف ،به این رها شدن از چاه دل مبند

این بار می برند که زندانی ات کنند

فاضل نظری

 8شاعر در این سروده ،بر کدام مضامين اجتماعی تأکيد دارد؟

127

گنــج حکمــت

به جوانمردی کوش

رعيت دراز کرده بود و جور
یکی را از ملوک َع َجم حکایت کنند که دست تطاول به مال ّ
و اذیّت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از ُکربَت جورش
رعيت کم شد ،ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و
راه غربت گرفتند .چون ّ
دشمنان زور آوردند.
هر که فریادرس روز مصيبت خواهد

گو در ایّام سالمت به جوانمردی کوش

بندۀ حلقه به گوش ار ننوازی برود

لطف کن لطف که بيگانه شود حلقه به گوش

ضحاک و عهد
باری به مجلس او ،در کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ّ
فریدون؛ وزیرَ ،ملِک را پرسيد« :هيچ توان دانستن که فریدون که گنج و
مقرر شد؟» گفت« :آن چنان
ُملک و َح َشم نداشت ،چگونه بر او مملکت ّ
تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی
که شنيدی خلقی بر او به ّ
یافت ».گفت« :ای َملِک چون ِگردآمدن خلق موجب پادشاهی است ،تو
مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟»
رعيت چه باشد؟» گفت«:پادشه
َمل ِک گفت« :موجب گرد آمدن سپاه و ّ
را َک َرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشينند و تو
را این هر دو نيست».
نکنـد جور پيشه سـلطانی

که نياید ز گرگ چوپانی

پادشاهی که طرح ظلم افکند

پایدیوار ُملکخویشبکند
گلستان  ،سعدی
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شعرخوانی

ایمیهن!

درک و دریافت

ابوالقاسم الهوتی

 1یک بار دیگر ،شعر را با تأ ّمل بر مکث ها و درنگ ها بخوانيد.
 2وجه اشتراک این شعر را از نظر محتوا با فصل های ادبيات پایداری و ادبيات حماسی
بنویسيد.
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نگارشعلمی:مقالهنویسی()2
مقدمه ،متن،
در درس گذشته اجزای مقاله را نام بردیم و مطالبی دربارۀ عنوانّ ،
بحث و نتيجه گيری آموختيم .در ادامه با سایر اجزای مقاله آشنا خواهيم شد.
فهرست منابع

مقاله ،گزارش یک پژوهش است؛ به بيان دیگر پژوهشگران ،یافته های خود را
در قالب مقاله ارائه می دهند تا در دسترس دیگران قرار گيرد .بدین ترتيب سایر
پژوهشگرانی که می خواهند در این موضوع مطالعه ای انجام دهند ،به مقاالت
مراجعه می کنند تا جنبه های مختلف مسئله برایشان روشن شود.
پژوهشگر موظّف است در پایان مقالۀ خود ،منابعی را که به آنها مراجعه کرده
است (شامل مقاله ،کتاب ،وبگاه ها و…) فهرست کند .نوشتن منابع به روشهای
گوناگون انجام میشود .یکی از رایجترین روشها ،در فهرست منابع مقالۀ «یادگيری
معنادار» آمده است.
ترتیب مطالب در فهرست منابع

فهرست منابع با آرایش الفبایی مرتّب می شود و برای هر منبع ّ
اطالعات زیر
به ترتيب ،پشت سرهم نوشته می شود:
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 .1نام خانوادگی نویسنده
 .2نام نویسنده
 .3سال چاپ اثر
 .4عنوان اثر (کتاب ،مقاله و)...
ّ .5
محل چاپ
 . 6نام ناشر برای کتاب /نام مجلّه برای مقاله

نمونه :یوسفی ،غالمحسين ( .)1374چشمۀ روشن .چاپ ششم ،تهران :انتشارات علمی
ف ّعالیت ()1

توجه به ارائۀ مطالب در معرفی هر منبع
کتابنامۀ کتاب فارسی و نگارش ( )3را ضمن ّ
بررسی کنيد.
در این قسمت به بخش آغازین مقاله یعنی نام نویسنده ،چکيده و کليدواژه ها می پردازیم
که پس از نوشتن مقاله ،تنظيم می شود.
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نام نویسنده

پس از کليد واژه ها نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله ،سِ َمت و مرتبۀ علمی ّ
محل خدمت
آنها نوشته می شود .همچنين رایانامۀ ( )e-mailنویسندۀ مسئول را در پانوشت قيد می کنند.
چکیده

چکيده ،خالصه ای است دقيق و صحيح از یک نوشته که شامل فشردۀ تمام مطالب مهم
یا فشردۀ قسمت های ویژۀ آن باشد.
دیرینگی بسيار دارد .اسنادی به ّ
خط ميخی در بينال ّنهرین بهدست آمده
چکيدهنویسی
ِ
است که به هزارۀ دوم قبل از ميالد مسيح برمیگردد و نوشته هایی چکيده گونه در ميان آنها
وجود دارد .آثار به دست آمده نشان می دهد که چکيده نویسی در یونان و روم متداول بوده
است .دانشمندانی که در کتابخانۀ بزرگ اسکندر مطالعه و تحقيق می کردند ،دریافته بودند
که مطالعه و مراجعه به تعداد زیادی مدرک ،آن هم به صورت طومارهای پاپيروسی ،کاری بس
دشوار است و برای سهولت دستيابی ،آنها را چکيده می کردند.
نقش چکيده ها در سرعت انتخاب مدرک مورد نياز از ميان انبوه ّ
اطالعات ،جمع آوری
ّ
اطالعات و کمک به پرهيز از دوباره کاری و اجتناب از تأخير در پيشرفت کار آموزش و پژوهش
و کاهش هزینه ها ،بسيار مهم و حياتی است .روشن است که چکيده ،مح ّقق را از رجوع به
اصل مدرک بی نياز نمی سازد بلکه وی را در تصميم گيری برای رجوع کردن یا نکردن به
مدرک یاری می دهد.
ساختار چکیده

حد زیادی به نوع متن اصلی وابسته
ساختار چکيده و یا به بيانی دیگر ،بخش های چکيده تا ّ
است .اجزای چکيده عبارت اند از:
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طرح هدف
طرح روش کار
طرح یافته های اصلی
ارائۀ مهم ترین نتيجه

خوانندۀ چکيده ،باید بتواند به آسانی به پرسش های زیر پاسخ دهد :
چرا این تحقيق را انجام داده اید؟
چه کار کرده اید؟
به چه یافته هایی رسيده اید؟
کاربرد این یافته ها چيست؟
اکنون ساختار چکيدۀ مقالۀ «یادگيری معنادار» را تحليل میکنيم:
هدف تحقيق حاضر ،شناسایی رابطۀ معنادار بودن موضوع آموزشی با یادگيری و
به خاطرسپاری دانش آموزان است .برای این منظور چهار شرکت کننده انتخاب شد .ابزار
تهيه شد .در اجرا ،ابتدا فهرست
تحقيق ،فهرستی از کلمات بود که براساس مطالعۀ بوسفيلد ّ
کلمات برای شرکت کنندگان خوانده شد سپس آنها کلماتی را که به خاطر آوردند ،روی کاغذ
نوشتند .نتيجۀ آزمایش نشان داد شرکت کنندگان ،کلمات را به صورت گروهی معنادار به
مهمی در یادگيری و به یادآوری مطالب دارد.
خاطر سپرده اند .بنابراین معنا نقش ّ
کلیدواژهها :یادگيری ،معناداری ،به خاطر سپاری ،یادگيری معنادار
چنان که مالحظه میکنيد جملۀ ا ّول چکيده ،هدف را بيان می کند؛ به بيان دیگر با خواندن
آن در می یابيم چرا این تحقيق انجام شده است .جملۀ دوم ،سوم و چهارم روش را نشان
می دهد؛ بدین ترتيب درمی یابيم که پژوهشگر چه کرده است .جملۀ پنجم یافتۀ پژوهش و
جملۀ آخر مهم ترین نتيجه را بيان میکند.
ف ّعالیت ()2

مقالۀ «سنگی زیرآب» را در پيوست کتاب مطالعه کنيد و چکيده و کليدواژههای آن را
بنویسيد .در نوشتن چکيده به موارد زیر د ّقت داشته باشيد:
طرح هدف
طرح روش کار
طرح یافته های اصلی
ارائۀ مهم ترین نتيجه
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کلیدواژه ها

کلماتی است برآمده از متن و مرتبط با موضوع اصلی که خواننده با دیدن آنها ،به محتوای
اصلی پژوهش پی می برد .در حقيقت ،کليدواژه ها ،در حکم موضوعات جزئی هستند که پس
از چکيده می آیند .واژگان کليدی به خواننده کمک می کند تا بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتی
توجه قرار گرفته است.
در این اثر مورد ّ
توجه به آنها و جست وجو در
خاصی هستند که با ّ
کليدواژه در واقع کلمات یا ترکيبات ّ
بانک های ّ
اطالعاتی می توان به تحقيقات انجام شده دربارۀ موضوع پژوهش دست یافت .این
کليد واژه ها می توانند چارچوب کلی بحث صورت گرفته را نشان دهند .کليدواژه ها باید با
واژه های اصلی عنوان و مسئلۀ تحقيق و در حد امکان با سرفصل ها تناسب داشته باشند.
کليدواژه های تعيين شده باید حداقل یکی از خصوصيات زیر را داشته باشند:
کلمات محوریِ عنوان مقاله باشند.
بيانگر موضوع مقاله باشند.
اهميت بيشتری دارند.
بيان کنندۀ موضوعات جزئی باشند که در مقاله ّ
ميانگين کليدواژه ها  5تا  7کلمه است.
ف ّعالیت ()3

دربارۀ کليدواژه های مقالۀ «یادگيری معنادار» با یکدیگر گفت وگو کنيد.

134

کارگا ِه نوشتن
تمرین ( ) 1فهرست منابع کتاب های درسی خود را ببينيد و با یکدیگر مقایسه کنيد.
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تمرین ( ) 2چکيده ،کليدواژه ها و فهرست منابع مقاله ای را که در درس گذشته تنظيم
کرده اید ،بنویسيد.
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تمرین ( ) 3مقالۀ دوستان خود را بر اساس معيارهای جدول ارزشيابی درس تحليل
کنيد.
ردیف

سنجه های ارزیابی

شمارک

1

چکیده:
طرح هدف
طرح روش کار
طرح یافته های اصلی
ارائۀ مهم ترین نتيجه

9

2

کلید واژه ها:
کلمات محوری عنوان مقاله
موضوع اصلی مقاله

3

3

فهرست منابع
ترتيب الفبایی فهرست
رعایت ترتيب ّ
اطالعات کتاب شناختی

4

4

امال و نکات نگارشی

4

جمع

20
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حکایت نگاری
حکایت زیر را بخوانيد و آن را به زبان ساده بازنویسی کنيد.
سوداگری بار آبگينه داشت .یکی از باج گيران عنان بارگيرش بگرفت و بر آن با ِر آبگينه
چوب دست خویش محکم فروکوفت و گفت « :ای رفيق ،چه در بار داری؟» گفت « :اگر چوب
دیگر زنی ،هيچ!»
پریشان ،قاآنی
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کباب غاز
شب عيد نوروز بود و موقع ترفيع رتبه .در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که
ترفيع رتبه یافت ،به عنوان وليمه کباب غاز صحيحی بدهد ،دوستان نوش جان
هرکس ا ّول
ِ
نموده ،به عمر و ع ّزتش دعا کنند.
زد و ترفيع رتبه به اسم من درآمد .فورا ً مسئلۀ ميهمانی و قرار با رفقا را با عيالم که به تازگی
با هم عروسی کرده بودیم ،در ميان گذاشتم .گفت« :تو شيرینی عروسی هم به دوستانت
ندادهای و باید در این موقع درست جلوشان درآیی ،ولی چيزی که هست چون ظرف و کارد
عدۀ ميهمان
و چنگال برای دوازده نفر بيشتر نداریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید ّ
بيشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر».
ماليه از چه قرار است و بودجه ابدا ً اجازۀ
گفتم« :خودت بهتر میدانی که در این شب عيدی ّ
خریدن خرت و پرت تازه نمیدهد و دوستان من هم از بيست و سه چهار نفر کمتر نمیشوند».
گفت« :تنها همان رتبههای باال را وعده بگير و مابقی را نقدا ً خط بکش و بگذار سماق بمکند».
گفتم« :ایبابا ،خدا را خوش نمیآید .این بدبختها سال آزگار یک بار برایشان چنين پایی
مدتی است صابون زدهاند که کباب غاز بخورند و ساعتشماری میکنند.
می افتد و شکمها را ّ
چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم عاریه بگيریم؟»
با اوقات تلخ گفت« :این خيال را از سرت بيرون کن که محال است در ميهمانی ا ّول بعد
از عروسی بگذارم از کسی چيز عاریه وارد این خانه بشود؛ مگر نمیدانی که شکوم ندارد و
بچۀ ا ّول میميرد؟» گفتم« :پس چارهای نيست جز اینکه دو روز مهمانی بدهيم .یک روز یک
ّ
دسته بيایند و بخورند و فردای آن روز دسته ای دیگر ».عيالم با این ترتيب موافقت کرد و بنا
شد روز دوم عيد نوروز دستۀ ا ّول و روز سوم دستۀ دوم بيایند.
اینک روز دوم عيد است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است .عالوه بر غاز
معهود ،آش جو اعال و کباب ّبرۀ ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلّفات
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حکایتهایی بی نظير بودم .درست کيفور شده بودم که عيالم وارد شد و گفت« :جوان
دیالقی مصطفینام ،آمده میگوید پسرعموی تنی توست و برای عيد مبارکی شرفياب شده
سن بيست و پنج یا
است ».مصطفی پسرعموی دختردایی خالۀ مادرم میشد .جوانی به ّ
بيست و شش؛ التولوت و آسمان ُجل و بیدستوپا و پخمه و تا بخواهی بد ریخت و بدقواره.
الحمدهلل که سالی یک مرتبه بيشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمی شدم.
شر این غول بیشاخ و ُدم را
به زنم گفتم« :تو را به خدا بگو فالنی هنوز از خواب بيدار نشده و ّ
از سر ما ب َکن ».گفت« :به من دخلی ندارد! ماشاءاهلل هفت قرآن به ميان پسرعموی خودت است.
هر گلی هست به سر خودت بزن ».دیدم چارهای نيست و خدا را هم خوش نمیآید این بيچاره
را که البد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به اميد چند ریال عيدی آمده ،نااميد
کنم .پيش خود گفتم« :چنين روز مبارکی صلۀ ارحام نکنی ،کی خواهی کرد؟» لهذا صدایش
کردم ،سرش را خم کرده وارد شد .دیدم ماشاءاهلل چشم بد دور آقا واتر ّقيدهاند؛ قدش درازتر
و تکوپوزش کریهتر شده است .گردنش مثل گردن همان غاز مادرمردهای بود که در همان
ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود .از توصيف لباسش بهتر است بگذرم ولی همين قدر
می دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته بودند ،به قدر یک وجب خورد رفته بود.
چنان باد کرده بود که راستی راستی تص ّور کردم دو رأس هندوانه از جایی کش رفته و در آنجا
مخفی کرده است .مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمياب و شی ٌء ُعجاب بودم که عيالم
هراسان وارد شده ،گفت« :خاک به سرم ،مرد حسابی ،اگر این غاز را برای ميهمانهای امروز
بياوریم ،برای ميهمانهای فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که یک غاز بيشتر نياوردهای و به
همۀ دوستانت هم وعدۀ کباب غاز دادهای!» دیدم حرف حسابی است و بد غفلتی شده؛ گفتم:
«آیا نمیشود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر ميز آورد؟»
گفت « :مگر میخواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز سر سفره
بياورند .تمام ُحسن کباب غاز به این است که دستنخورده و سربه ُمهر روی ميز بياید ».ح ّقاً که
مدتی اندیشه و استشاره چارۀ منحصربهفرد
حرف منطقی بود و هيچ برو برگرد نداشت و پس از ّ
را در این دیدم که هرطور شده یک غاز دیگر دستوپا کنيم .به خود گفتم « :این مصطفی گرچه
لمن است ولی پيدا کردن یک غاز در شهر بزرگی مثل تهران ،کشف
زیاد کودن و بینهایت ُچ َ
آمریکا و شکستن گردن رستم که نيست؛ البد اینقدرها از دستش ساخته است ».به او خطاب
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بدهی که چند مرده ّ
حالجی و از زیر سنگ هم شده یک عدد غاز خوب و تازه به هر قيمتی شده،
برای ما پيدا کنی ».مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سياه شد و باالخره صدایش
بریده بریده از نیپيچ حلقوم بيرون آمد و معلوم شد میفرمایند« :در این روز عيد ،قيد غاز را
باید بهکلّی زد و از این خيال باید منصرف شد؛ چونکه در تمام شهر یک د ّکان باز نيست».
با حال استيصال پرسيدم« :پس چه خاکی به سرم بریزم؟!» با همان صدا ،آب دهن را
فرو برده گفت« :واهلل چه عرض کنم ،مختارید ولی خوب بود مهمانی را پس میخواندید».
گفتم« :خدا عقلت بدهد؛ یک ساعت دیگر مهمانها وارد میشوند؛ چطور پس بخوانم؟» گفت:
«خودتان را بزنيد به ناخوشی و بگویيد طبيب قدغن کرده؛ از تختخواب پایين نيایيد ».گفتم:
«همين امروز صبح به چند نفرشان تلفن کردهام؛ چطور بگویم ناخوشم؟» گفت« :بگویيد غاز
بچه قنداقی که نيستند که هرچه
خریده بودم ،سگ برد ».گفتم« :تو رفقای مرا نمی شناسیّ .
بچۀ آدم باور کنند .خواهند گفت می خواستی یک غاز دیگر بخری».
بگویم آنها هم مثل ّ
گفت« :بسپارید اص ً
ال بگویند آقا منزل تشریف ندارند و به زیارت حضرت معصومه رفتهاند.».
دیدم زیاد پرت و پال میگوید؛ گفتم« :مصطفی میدانی چيست؟ عيدی تو را حاضر کردهام.
این اسکناس را میگيری و زود میروی که می خواهم هرچه زودتر از قول من و خانم به
زن عموجانم سالم برسانی و بگویی ان شاءاهلل این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال
به این سال ها برسيد ».ولی معلوم بود که فکر و خيال مصطفی جای دیگر است .بدون آنکه
اص ً
ال به حرفهای من گوش داده باشد ،دنبالۀ افکار خود را گرفته ،گفت« :اگر ممکن باشد
شيوهای سوار کرد که امروز مهمانها دست به غاز نزنند ،میشود همين غاز را فردا از نو گرم
کرده دوباره سر سفره آورد».
این حرف که در بادی امر زیاد بی پا و بی معنی به نظر می آمد ،کم کم وقتی درست آن را در
مخيله نشخوار کردم معلوم شد آن قدرها هم نامعقول نيست و نباید
زوایا و خفایای خاطر و ّ
زیاد سرسری گرفت .هرچه بيشتر در این باب دقيق شدم ،یک نوع اميدواری در خود حس
نمودم و ستارۀ ضعيفی در شبستان تيره و تار درونم درخشيدن گرفت .رفته رفته س ِر دماغ
آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده ،گفتم « :ا ّولين بار است که از تو یک کلمه
حرف حسابی میشنوم ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد .باید
خودت مهارتی به خرج بدهی که احدی از مهمانان درصدد دستزدن به این غاز برنيایند.».
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و مهار شتر را به کدام جانب می خواهم بکشم ،آثار شادی در َو َجناتش نمودار گردید .بر تعارف
و خوشزبانی افزوده ،گفتم« :چرا نمیآیی بنشينی؟ نزدیکتر بيا ،روی این صندلی مخملی
پهلوی خودم بنشين .بگو ببينم حال و احوالت چطور است؟ چهکارها میکنی؟ میخواهی
برایت شغل و زن مناسبی پيدا کنم؟ چرا گز نمی خوری؟ از این باقلبا (باقلوا) نوش جان کن
که سوغات یزد است…»
قد دراز و کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده جویده از
مصطفی ّ
بستگی غيرمتر ّقبۀ هرگز ندیده و نشنيده سپاسگزاری کند ولی مهلتش
محبت و دل
ِ
این بروز ّ
نداده گفتم« :استغفراهلل ،این حرفها چيست؟ تو برادر کوچک من هستی .اص ً
ال امروز هم
نمیگذارم از اینجا بروی .ا ِّال وهلل که امروز باید ناهار را با ما صرف کنی .همين اآلن هم به
خانم میسپارم یک دست از لباسهای شيک خودم هم بدهد بپوشی و نو ن َوار که شدی ،باید
مقدمات ،آش جو
سر ميز پهلوی خودم بنشينی .چيزی که هست ،ملتفت باش وقتی بعد از ّ
و کباب ّبره و برنج و خورش ،غاز را روی ميز آوردند ،میگویی ایبابا ،دستم به دامنتان ،دیگر
شکم ما جا ندارد .اینقدر خوردهایم که نزدیک است بترکيم .کاه از خودمان نيست ،کاهدان
که از خودمان است .از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم بفرمایيد همينطور
این د ْوری را برگردانند به اندرون و اگر خيلی اصرار دارید ،ممکن است باز یکی از ایّام همين
بهار ،خدمت رسيده از نو دلی از عزا درآوریم ولی خدا شاهد است اگر امروز بيشتر از این به ما
بخورانيد ،همينجا بستری شده وبال جانت میگردیم؛ مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشيد .آن
وقت من هرچه اصرار و تعارف میکنم ،تو بيشتر اِبا و امتناع میورزی و به هر شيوهای هست
مهمانان دیگر را هم با خودت همراه میکنی».
مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرفهای مرا گوش میداد ،پوزخند نمکينی زد و
گفت« :خوب دستگيرم شد .خاطر جمع باشيد که از عهده برخواهم آمد» چندین بار درسش را
تکرار کردم تا از بر شد بعد برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع او را به اتاق دیگر فرستادم.
دو ساعت بعد مهمانها بدون تخلّف ،تمام و کمال دور ميز حلقه زده در صرف کردن صيغۀ
عت» اهتمام تا ّمی داشتند که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی
«بلّ ُ
تعجب کردم که با آن
ممتاز و پوتين جير ّبراق ،خرامان مانند طاووس مست وارد شد؛ خيلی ّ
قد دراز ،چه ح ّقهای به کار برده که لباس من اینطور قالب بدنش درآمده است .گویی جامه ای
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بود که درزیِ ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است.

آقای مصطفیخان با کمال متانت ،تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی
هرچه تمامتر ،برسر ميز قرار گرفت .او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و الیق پایتخت
مقررۀ خود برمیآید ،قلباً خيلی
معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهدۀ وظایف ّ
به رفقا ّ
مسرور شدم و در باب آن مسئلۀ معهود ،خاطرم داشت کم کم بهکلّی آسوده میشد.
محتاج به تذکار نيست که ایشان در خوراک هم س ِر سوزنی قصور را جایز نمی شمردند .حاال
حرافی و شوخی و بذله و لطيفه ،نوک جمع را
دیگر چانهاش هم گرم شده و در خوشزبانی و ّ
چيده و متکلّم وحده و مجلسآرای بال معارض شده است .این آدم بی چشم و رو که از امامزاده
داود و حضرت عبدالعظيم قدم آن طرف تر نگذاشته بود ،از سرگذشت های خود در شيکاگو و
منچستر و پاریس و شهرهای دیگری از اروپا و امریکا چيزها حکایت می کرد که چيزی نمانده
بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم .همه گوش شده بودند و ایشان زبان .عجب در این
است که فرورفتن لقمه های پی درپی ابدا ً جلوی صدایش را نمی گرفت .گویی حنجره اش دو
تنبوشه داشت؛ یکی برای بلعيدن لقمه و دیگری برای بيرون دادن حرف های قلنبه.
به مناسبت صحبت از سيزده عيد بنا کرد به خواندن قصيدهای که میگفت همين دیروز
ساخته است .فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد .دو نفر از آقایان که خيلی ا ّدعای
مکرر خواستند .یکی از حضّ ار که
فضل و کمالشان میشد ،مقداری از ابيات را دو بار و سه بار ّ
کبادۀ شعر و ادب می کشيد ،چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهۀ شاعر را بوسيده
ّ
گفت« :ای واهلل ،حقيقتاً استادی» و از تخلّص او پرسيد .مصطفی به رسم تحقير ،چين به
صورت انداخته گفت« :من تخلّص را از زواید و از جملۀ رسوم و عاداتی میدانم که باید متروک
گردد ،ولی به اصرار مرحوم ادیب پيشاوری که خيلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده
مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی شده بودیم ،کلمۀ «استاد» را برحسب پيشنهاد ایشان اختيار
کردم ا ّما خوش ندارم زیاد استعمال کنم ».همۀ حضّ ار یکصدا تصدیق کردند که تخلّصی بس
بجاست و واقعاً سزاوار حضرت ایشان است.
در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد .آقای استاد رو به نوکر نموده
فرمودند:
«هم قطار احتمال می دهم وزیر داخله باشد و مرا بخواهد .بگویيد فالنی حاال سر ميز است
و بعد خودش تلفن خواهد کرد ».ولی معلوم شد نمرۀ غلطی بوده است.
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اگر چشمم احياناً تو چشمش می افتاد ،با همان زبان بی زبانی نگاه ،ح ّقش را کف دستش

می گذاشتم .ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام روی ميز از این
بشقاب به آن بشقاب می دوید و به کاینات اعتنا نداشت...
حاال آشجو و کباب ّبره و پلو و چلو و مخلّفات دیگر صرف شده است و موقع مناسبی است
که کباب غاز را بياورند .دلم میتپد .خادم را دیدم که قاب بر روی دست وارد شد و یک رأس
غاز فربه و برشته در وسط ميز گذاشت و ناپدید شد.
ششدانگ حواسم پيش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از
مد ِهلل هنوز عقلش به جا و سرش توی حساب است .به محض اینکه
لح ُ
دست برود ،ولی خير ،ا َ َ
چشمش به غاز افتاد رو به مهمانها نموده گفت« :آقایان تصدیق بفرمایيد که ميزبان عزیز
ما این یک دم را دیگر خوش نخواند .آیا حاال هم وقت آوردن غاز است؟ من که شخصاً تا
خرخره خوردهام و اگر سرم را از تنم جدا کنيد ،یک لقمه هم دیگر نمیتوانم بخورم ولو مائدۀ
آسمانی باشد .ما که خيال نداریم از اینجا یکراست به مریضخانۀ دولتی برویم» .معدۀ انسان
که گاوخونی زنده رود نيست که هرچه تویش بریزی پرنشود ».آنگاه نوکر را صدا زده گفت:
«بيا همقطار ،آقایان خواهش دارند این غاز را برداری و بیبرو برگرد یکسر ببری به اندرون».
مهمانها سخت در محظور گير کرده و تکليف خود را نمی دانند .از یک طرف بوی کباب
تازه به دماغشان رسيده است و ابدا ً بی ميل نيستند ولو به عنوان مقایسه باشد لقمه ای از آن
چشيده طعم و مزۀ غاز را با ّبره بسنجند ولی در مقابل تظاهرات شخص ِشخيصی چون آقای
استاد ،دو دل مانده بودند و گرچه چشم هایشان به غاز دوخته شده بود ،خواهی نخواهی جز
تصدیق حرفهای مصطفی و بله و الب ّته گفتن چارهای نداشتند .دیدم توطئۀ ما دارد میماسد.
دلم می خواست میتوانستم صدآفرین به مصطفی گفته ،از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگيرم
و برایش کار مناسبی دست وپا کنم ،ولی محض حفظ ظاهر ،کارد پهن و درازی شبيه به ساطور
قصابی به دست گرفته بودم و مدام به غاز حمله آورده و چنان وانمود میکردم که میخواهم
ّ
این حيوان بی یار و یاور را از هم بدرم و ضمناً یک ریز تعارف و اصرار بود که به شکم آقای
استاد می بستم که محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه ميل بفرمایيد که الاقل زحمت
آشپز از ميان نرود و دماغش نسوزد.
من
قصاب زبان غاز را با کلّه اش بریده بود و ّاال چه چيزها که با آن زبان به ِ
خوشبختانه ّ
بی حيای دورو نمی گفت .خالصه آنکه از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به
جایی کشيد که مهمانها هم با او همصدا شدند و دستهجمعی خواستار بردن غاز گردیدند145 .

کار داشت به دلخواه انجام مییافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان ،حيف نيست
ـرغان پرکردهاند و منحصرا ً با کرۀ فرنگی سرخ
از چنين غازی گذشت که شکمش را از آلوی ب َ َ
شده است؟ هنوز این کالم از دهن خرد شدۀ ما بيرون نجسته بود که مصطفی مثل اینکه غفلتاً
فنرش در رفته باشد ،بیاختيار دست دراز کرد و یک کتف غاز را کنده به نيش کشيد و گفت:
ـرغان پر شده و با کرۀ فرنگی سرخش کرده اند ،روا نيست بيش
«حاال که میفرمایيد با آلوی ب َ َ
از این روی ميزبان محترم را زمين انداخت و محض خاطر ایشان هم شده یک لقمۀ مختصر
میچشيم».
دیگران که منتظر چنين حرفی بودند ،فرصت نداده مانند قحطیزدگان به جان غاز افتادند و
در یک چشم به هم زدن گوشت و استخوان غاز مادرمرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانی
در کمرکش دوازده حلقوم و کتل و گردنۀ یک دوجين شکم و روده مراحل مضغ و بلع و هضم و
تحليل را پيموده؛ یعنی به زبان خودمانی رندان چنان کلکش را کندند که گویی هرگز غازی قدم
به عالم وجود ننهاده بود!
می گویند انسان حيوانی است گوشت خوار ولی این مخلوقات عجيب گویا استخوان خور
خلق شده بودند .واقعاً مثل این بود که هرکدام یک معدۀ یدکی هم همراه آورده باشند.
هيچ باور کردنی نبود که سر همين ميز آقایان دوساعت تمام کارد و چنگال به دست با یک
خروار گوشت و پوست و بقوالت و حبوبات در کشمکش و تالش بوده اند و ته بشقاب ها را
هم ليسيده اند ،هر دوازده تن تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند
ِطعهً بعد اُخری طعمۀ این جماعت
و به چشم خودم دیدم که غاز گلگونم لَخت لَخت و ق 
کأن لم یکن شيئاً مذکورا ً در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید.
کرکس صفت شده و َ
مرا می گویی از تماشای این منظرۀ هولناک آب به دهانم خشک شده و به جز تحویل دادن
خنده های زورکی و خوشامدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود.
در همان بحبوحۀ بخور بخور که منظرۀ فنا و زوال غاز خدابيامرز ،مرا به یاد بی ثباتی فلک
بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان پتياره و وقاحت این مصطفای بدقواره
انداخته بود ،باز صدای تلفن بلند شد .بيرون َجستم و فورا ً برگشته گفتم« :آقای مصطفی خان،
وزیر داخله شخصاً پای تلفن است و اصرار دارد دو کلمه با خود شما صحبت بدارد».
یارو حساب کار خود را کرده ،بدون آنکه سر سوزنی خود را از تکوتا بيندازد ،دل به دریا
مجرد اینکه از اتاق بيرون آمدیم ،در را بستم و صدای
 146زده و به دنبال من از اتاق بيرون آمد .به ّ

معيت مچ و کف و ما یتعلّقُ
کشيدۀ آبنکشيدهای ،طنينانداز گردید و پنج انگشت دعاگو به ّ
ب ِه بر روی صورت گلانداختۀ آقای استادی نقش بست .گفتم« :خانهخراب ،تا حلقوم بلعيده
سر
بودی ،باز تا چشمت به غاز افتاد ،دین و ایمان را باختی و به منی که چون تویی را صندوقچۀ ّ
خود قرار داده بودم ،خيانت ورزیدی و نارو زدیِ .د بگير که این نا ِز شستت باشد ».و باز کشيدۀ
دیگری ،نثارش کردم.
مدت ناهار
با همان صدای بریده و زبان گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش که در تمام ّ
اثری از آن هویدا نبود ،نفسزنان و هقهق کنان گفت« :پسرعمو جان ،من چه گناهی دارم؟
مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتيم ،شما فقط صحبت از غاز کردید ،کی
ـرغان گذاشتهاند؟ تصدیق
گفته بودید که توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی ب َ َ
بفرمایيد که اگر تقصيری هست با شماست نه با من».
به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمیدید .از این بهانهتراشیهایش داشتم
شاخ درمیآوردم .بیاختيار د ِر خانه را باز کرده و این جوان نمکنشناس را مانند موشی که از
خمرۀ روغن بيرون کشيده باشند ،بيرون انداختم و قدری برای به جا آمدن احوال و تسکين
غليان درونی در حياط قدم زده ،آنگاه با صورتی که گویی قشری از خندۀ تص ّنعی روی آن
کشيده باشند ،وارد اتاق مهمانها شدم .دیدم چپ و راست مهمانها دراز کشيدهاند .گفتم:
«آقای مصطفی خيلی معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند.
وزیرداخله ،اتومبيل شخصی خود را فرستاده بودند که فورا ً آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم
آقایان بشوند».
تأسف خوردند و از خوشمشربی و فضل و کمال او چيزها گفتند و برای
همۀ اهل مجلس ّ
دعوت ایشان به مجالس خود ،نمرۀ تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما
چه پنهان ،بدون آنکه خم به ابرو بياورم ،همه را به غلط دادم.
کليۀ
فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یکدست از بهترین لباسهای نودوز خود را با ّ
متفرعات به انضمام مایَحتوی ،یعنی آقای استادی مصطفیخان ،به دست چالقشدۀ خودم
ّ
از خانه بيرون انداختهام ،ولی چون تيری که از شست رفته باز نمیگردد ،یکبار دیگر به کالم
بلندپایۀ « از ماست که بر ماست» ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر
پيرامون ترفيع رتبه نگردم.
کباب غاز ،مح ّمدعلی جمال زاده
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کارگاه درس پژوهی
 1مترادف واژه های زیر را بنویسيد.
معهود

().................................................

بحبوحه

().................................................

وجنات

().................................................

مهم امالیی بيابيد و بنویسيد.
 2در هریک از بندهای پنجم و دوازدهم ،سه واژۀ ّ
توجه کنيد:
 3به انواع دیگر از «وابسته های وابسته» ّ
ِ
صفت صفت :اسم ِ +ـ  +صفت ِ +ـ  +صفت
الف)
معرفی می کنند و دربارۀ ویژگی های
برخی از صفت ها ،صفت های همراه خود را بيشتر ّ
آنها توضيح می دهند؛ این صفت با صفت همراه خود ،یک جا وابستۀ هسته می شود؛
مثال:
آبی روشن
پيراهنِ
ِ

هسته

صفت صفت

رنگِ سبزِ چمنی
ِ
«صفت صفت»
در نمونههای باال ،واژههای «روشن» و «چمنی» وابستۀ وابسته از نوع
هستند.
ب) قیدِ صفت :کلمه ای است که دربارۀ اندازه و درجۀ صفت پس از خود توضيح میدهد؛
مثال:
ِ
دوست بسيار مهربان
هسته
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قيد

صفت

شرایطِ تقریباً پایدار

واژه های «بسيار» و «تقریباً» وابستۀ وابسته ،از نوع «قي ِد صفت» هستند.
در کدام گروه های اسمی زیر« ،وابستۀ وابسته» به کار رفته است؟ نوع هریک را
ّ
مشخص کنيد.
سه دست لباس ایرانی
کالم بلند پایۀ استاد
تماشای این منظره

این معمار خوش ذوق

هوای نسبتاً پاک

تظاهرات شخص شخيص

 4مفهوم کنایه های زیر را بنویسيد.
پشت دست داغ کردن:
سماق مکيدن:
چند مرده ّ
حالج بودن:
 5کدام ویژگی های نثر نویسنده ،بر تأثيرگذاری داستان او افزوده است؟
 6نویسنده ،در داستان «کباب غاز» کدام رفتار فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده
است؟
 7از متن درسَ ،مث َِل متناسب با هریک از این سروده های سعدی بيابيد و مقصود اصلی
آنها را بيان کنيد.
الف) گلّۀ ما را گِله از گرگ نيست

کایـن همـه بيـداد شـبان می کنـد

ب)
سخن گفته دگر باز نياید به دهن
ِ

ا ّول اندیشه کند مرد که عاقل باشد
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کالنتر و اولیتر!

اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند
و با ایشان از ِ
وجه زاد و توشهِ ،گردهای بيش نبود .چون زمانی
برفتند و رنج راه در ایشان اثر کرد ،بر لب آبی نشستند و ميان
ایشان از برای ِگرده مخاصمت رفت .تا آخراألمر بر آن قرار گرفت
اولیتر.
که هر کدام از ایشان به زاد بيشتر ،بدین ِگرده خوردن ٰ
گرگ گفت« :پيش از آنکه خدای ـ تعالی ـ این جهان
بيافریند ،مرا به هفت روز پيشتر مادرم بزاد!» روباه گفت:
«راست میگویی؛ من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما
را چراغ فرا میداشتم و مادرت را اعانت میکردم!» اشتر چون
مقاالت گرگ و روباه بر آنگونه شنيد ،گردن دراز
کرد و ِگرده برگرفت و بخورد و گفت« :هر که مرا
بيند ،به حقيقت داند که از شما بسيار کالنترم و
جهان از شما زیادت دیدهام و بار بيشتر کشيدهام!»
سندبادنامه ،ظهیری سمرقندی

150

خندۀ تو
نان را از من بگير ،اگر می خواهی،
هوا را از من بگير ،ا ّما
خنده ات را نه.
گل سرخ را از من مگير
سوسنی را که میکاری…
از پس نبردی سخت بازمیگردم
با چشمانی خسته
که دنيا را دیده است
بی هيچ دگرگونی،
ا ّما خنده ات که رها می شود
و پروازکنان در آسمان مرا می جوید
تمامی درهای زندگی را
به رویم میگشاید.
عشق من ،خندۀ تو
در تاریک ترین لحظه ها می شکفد
و اگر دیدی ،به ناگاه
خون من بر سنگ فرش خيابان جاری ست،
بخند؛ زیرا خندۀ تو
برای دستان من،
شمشيری است آخته.
خندۀ تو ،در پایيز
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در کنارۀ دریا
موج کف آلوده اش را
باید برفرازد
و در بهاران ،عشق من!
خنده ات را میخواهم
چون گلی که در انتظارش بودم،
سرخ کشورم که مرا میخواند.
گل آبی ،گل ِ
بخند بر شب
بر روز ،بر ماه،
پيچاپيچ خيابان های جزیره،
بخند بر
ِ
ا ّما آنگاه که چشم میگشایم و می بندم،
آنگاه که پاهایم می روند و بازمیگردند،
نان را ،هوا را،
روشنی را ،بهار را،
از من بگير
ا ّما خنده ات را هرگز
تا چشم از دنيا نبندم.
هوا را از من بگیر ،خنده ات را نه! پابلو نرودا
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کارگاه درس پژوهی
 1برای واژۀ «آخته» دو معادل معنایی بنویسيد.
 2در زبان فارسی «،ان» یکی از نشانه های جمع است؛ مانند کاربرد « ان» در کلمۀ «یاران»؛
ا ّما کلماتی که با « ان» همراه اند ،گاه بر مفهوم «جمع» داللت نمیکنند.
توجه کنيد:
به نمونه های زیر ّ
سحرگاهان (هنگام سحر)
مکان زندگی مردم دیلم)
دیلمان (مکان دیلم ها،
ِ
کوهان (مانند کوه « در ترکيب کوهان شتر»)
کاویان (منسوب به «کاوه»)
خواهان (صفت فاعلی)
مفهوم نشانۀ « ان» را در واژه های زیر بنویسيد.
بهاران ()............................

خاوران ()............................

بابکان ()............................

خندان ()............................

 3این بخش از سرودۀ «پابلو نرودا» را از نظر کاربرد« نماد» بررسی کنيد.
نان را از من بگير اگر می خواهی /،هوا را از من بگير ،ا ّما /خنده ات را نه /.گل سرخ را
از من مگير.
 4در این قسمت از متن درس ،شاعر از کدام آرایه های ادبی بهره گرفته است؟
 ...ا ّما خنده ات که رها می شود /و پروازکنان در آسمان مرا می جوید /تمامی درهای زندگی را /
به رویم می گشاید.
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 5درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسيد.
« و اگر دیدی ،به ناگاه /خون من بر سنگ فرش خيابان جاری است /،بخند؛ زیرا خندۀ
تو /برای دستان من /،شمشيری است آخته».
 6متن درس را با مفهوم سرودۀ زیر مقایسه کنيد.
چـه خوش فرمـود آن پير خردمند

وزین خوشـتر نباشد در جهان پند

اگـر خونين دلـی از جـور ایّـام

« لـب خندان بياور چون لب جام»

به پيش اهل دل ،گنجی ست شادی

که دستاورد بی رنجی ست شادی

به آن کس می رسد زین گنج بسيار

کـه باشـد شـادمانی را سـزاوار

چـو گل هرجـا که لبخنـد آفرینی

بـه هـر سـو رو کنی لبخنـد بينی

مشـو در پيـچ و تاب رنـج و غم ،گم

تبسـم
تبسـم کنّ ،
بـه هـر حالـت ّ
فریدون مشیری
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مسافر

دلم می خواهد بر بال های باد بنشينم و آنچه را که
پروردگار جهان پدید آورده ،زیر پا گذارم تا مگر روزی
به پایان این دریای بی کران رسم و بدان سرزمين که
سرحد جهان خلقتش قرار داده است ،فرود آیم.
خداوند
ّ
از هم اکنون ،در این سفر دور و دراز ،ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بينم
که راه هزاران ساله را در دل افالک می پيمایند تا به سرمنزل غایی سفر خود برسند
ا ّما بدین حد اکتفا نمی کنم و همچنان باالتر می روم .بدانجا می روم که دیگر ستارگان
افالک را در آن راهی نيست .در یک جادۀ خلوت ،رهگذری به من نزدیک می شود؛
می پرسد « :ای مسافر ،بایست! با چنين شتاب به کجا می روی؟» می گویم« :دارم به
سرحد دنيای خلقت
سوی آخر دنيا سفر می کنم .می خواهم بدانجا روم که خداوند آن را
ّ
قرار داده است و دیگر در آن ذی حياتی نفس نمی کشد ».می گوید « :اوه ،بایست؛
بيهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن .مگر نمی دانی که داری به عالمی بی پایان و
حد و کران قدم می گذاری؟»
بی ّ
ای فکر دور پرواز من ،بال های
عقاب آسایت را از پرواز بازدار و تو
ای کشتی تندرو خيال من ،همين
جا لنگر انداز؛ زیرا برای تو بيش از
این اجازۀ سفر نيست.
یوهان کریستف فریدریش شیللر
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لطف تو
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وحشی بافقی
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واژه نامه
ستایش :ملکا ،ذکر تو گویم

پوییدن :حرکت بهسوی مقصدی برای بهدست آوردن
و جستوجوی چيزی ،تالش ،رفتن
تحفه :هدیه ،ارمغان
ثنا :ستایش ،سپاس
جزا :پاداش کار نيک
جالل :بزرگواری ،شکوه ،از صفات خداوند که به
مقام کبریایی او اشاره دارد.
جود :بخشش ،سخاوتَ ،ک َرم
حکیم :دانا به همه چيز ،دانای راستکردار ،از نامهای
خداوند تعالی؛ بدینمعنا که همۀ کارهای خداوند
از روی دليل و برهان است و کار بيهوده انجام
نمیدهد.
رحیم :بسيار مهربان از نامها و صفات خداوند
روی :مجازا ً امکان ،چاره
سرور :شادی ،خوشحالی
سزا :سزاوار ،شایسته ،الیق
شِ به :مانندِ ،مثل ،همسان
عزّ :ارجمندی ،گرامیشدن ،مقابل ُذ ّل
فضل :بخششَ ،ک َرم
کریم :بسيار بخشنده ،بخشاینده ،از نامها و صفات
خداوند
َملِک :پادشاه ،خداوند
نماینده :آنکه آشکار و هویدا میکند ،نشاندهنده
وهم :پندار ،تص ّور ،خيال
یقین :بیشبهه و شک بودن ،امری که واضح و
 158ثابت شده باشد.

درس یکم :شک ِر نعمت
گنج حکمت :گمان

ادیب :آدابدان ،ادبشناس ،سخندان ،در متن
درس به معنای معلّم و مربّی است.
اعراض :رویگرداندن از کسی یا چيزی ،رویگردانی
اِنابت :بازگشت به سوی خدا ،توبه ،پشيمانی
انبساط :حالتی که در آن ،احساس بيگانگی و
مالحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن
تض ّرع :زاریکردن ،التماسکردن
باسق :بلند ،باليده
بناتِ :ج بنت ،دختران
بَنان :سرانگشت ،انگشت
تاک :درخت انگورَ ،رز
تتمۀ دور زمان :مایۀ تمامی و
تت ّمه :باقیمانده؛ ّ
کمال گردش روزگار ،مایۀ تمامی و کمال دو ِر
زمان رسالت
تح ّیر :سرگشتگی ،سرگردانی
تقصیر :گناه ،کوتاهی ،کوتاهیکردن
جسیم :خوشاندام
حِ لیه :زیور ،زینت
خوان :سفره ،سفرۀ فراخ و گشاده
دایه :زنی که به جای مادر به کودک شير میدهد
یا از او پرستاری میکند.
ذوالجالل :خداوند بزرگواری ،صاحب بزرگی
ربیع :بهار
روزی :رزق ،مقدار خوراک یا وجه معاش که هرکس
روزانه بهدست میآورد یا به او میرسد؛

معين
مقرر و ّ
وظيفۀ روزی :رزق ّ
شفیع :شفاعتکننده ،پایمرد
شهد :عسل؛ شهد فایق :عسل خالص
صفوت :برگزیده ،برگزیده از افراد بشر
معيندرمسجد
عاکفانِ :ج عاکف،کسانیکهدر ّ
مدتی ّ
بمانند و به عبادت پردازند.
ع َّز َو َج ّل :گرامی ،بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از
ذکر نام خداوند بهکار میرود.
ُعصاره :آبی که از فشردن ميوه یا چيز دیگر
به دست آورند؛ افشره ،شيره
فاحش :آشکار ،واضح
فایق :برگزیده ،برتر
ف ّراش :فرشگستر ،گسترندۀ فرش
قبا :جامه ،جامهای که از سوی پيش باز است و
پس از پوشيدن دو طرف پيش را با دکمه به هم
پيوندند.
قدوم :آمدن ،قدمنهادن ،فرارسيدن
قسیم :صاحب جمال
کایناتِ :ج کاینه ،همۀ موجودات جهان
کرامت کردن :عطا کردن ،بخشيدن
توجه بنده
مراقبت :در اصطالح عرفانی ،کمال ّ
به حق و یقين بر اینکه خداوند در همۀ احوال،
توجه به
عالِم بر ضمير اوست؛ نگاه داشتن دل از ّ
غي ِرحق
مزید :افزونی ،زیادی
منّت :سپاس ،شُ کر ،نيکویی
منظر:آنچه بر آن نظر بيفتد و به چشم دیده شود
َ
منکر :زشت ،ناپسند
موسم :فصل ،هنگام ،زمان
َمفخر :هرچه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایۀ افتخار
مکاشفت :کشفکردن و آشکارساختن ،در اصطالح
عرفانی ،پیبردن به حقایق است.

ُمطاع :فرمانروا ،اطاعت شده ،کسی که دیگری
فرمان او را میب َ َرد.
معاملت :اعمال عبادی ،احکام و عبادات شرعی ،در
متن درس ،مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت
است.
معترف :اقرارکننده ،اعترافکننده
مف ِّرح :شادیبخش ،فرحانگيز
منسوب :نسبت داده شده
ناموس :آبرو ،شرافت
نبات :گياهُ ،رستنی
نبی :پيغمبر ،پيامآور ،رسول
نسیم :خوشبو
واصفانِ :ج واصف ،وصفکنندگان ،ستایندگان
ورق :برگ
وسیم :دارای نشان پيامبری
مقرری ،وجه معاش
وظیفهّ :
درس سوم :دماوندیه
گنج حکمت :خاکریز

احداث شدن :ساخته شدن
ارغند :خشمگين و قهرآلود
استقرار :برپایی ،برقرار و ثابت کردن کسی یا چيزی
در جایی ،مستقر شدن
آوند :آونگ ،آویزان ،آویخته
بگسل :پارهکن ،جداکن؛ در متن درس :نابود کن
پسافکند :پسافکنده ،ميراث
زُلزدن :با چشمی ثابت و بیحرکت به چيزی
نگاه کردن
خاصه اسب ،استر
ستورانِ :ج ستور ،حيوانات چارپا ّ
و خر
سریر :تخت پادشاهی ،اورنگ
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سيارۀ
سعد :خوشبختی ،متضا ّد نحس ،اختر سعدّ :
مشتری است که به «سعد اکبر» مشهور است.
سفله :فرومایه ،بدسرشت
شرزه :خشمگين ،غضبناک
ضماد :مرهم ،دارو که به جراحت نهند؛ ضمادکردن:
بستن چيزی بر زخم ،مرهمنهادن
عطا دادن :بخشش ،بخشيدن
فسرده :یخزده ،منجمد
فغان :ناله و زاری ،فریاد
ُک َلهخود :کالهخود ،کاله فلزی که در جنگ بر سر
میگذارند.
سمی و خطرناک
گرزه :ویژگی نوعی مار ّ
معجر :سرپوش ،روسری
نحس :شوم ،بدیُمن ،بداختر
درس پنجم :در حقیقت عشق
آفتاب جمال حق
گنج حکمت:
ِ
صبح ستاره باران
شعرخوانی:
ِ

بزم :محفل ،ضيافت
بیخودی :بیهوشی ،حالت از خود َرستگی و به
معشوق پيوستن
تاب :فروغ ،پرتو
جسمانی :منسوب به جسم ،مقابل روحانی
جمال :زیبایی ،زیبایی ازلی خداوند
ُحسن :نيکویی ،زیبایی
روحانی :منسوب به روح ،معنوی ،ملکوتی ،آنچه از
مقولۀ روح و جان باشد.
ميسر ،امکان
سامان :درخورّ ،
سودا :خيال ،دیوانگی
شیدایی :دیوانگی
 160فرض :الزم ،ضروری ،آنچه خداوند بر بندگانش
واجب کرده است.

کمال :کاملبودن ،کاملترین و بهترین صورت و
حالت هر چيز ،سرآمد بودن در داشتن صفتهای
خوب
محب :دوستدار ،یار ،عاشق
مستغرق :مجذوب ،شيفته؛ مستغرقگشتن :حيران
و شيفتهشدن
َممات :مرگُ ،مردن
نغمه :نوا ،ترانه ،سرود
درس هفتم :از پاریز تا پاریس
گنج حکمت :سه َمرکب زندگی

اتراق :تو ّقف چند روزه در سفر به جایی ،مو ّقتاً در
جایی اقامت گزیدن
استبعاد :دوردانستن ،بعيدشمردن چيزی؛ استبعاد
داشتن :بعيد و دوربودن از تحقّق و وقوع امری
بازبسته :وابسته ،پيوسته و مرتبط
پانوراما :پردۀ نقّاشی که در ساختمانی که سقف
مد ّور دارد ،به دیوار سقف بچسبانند؛ چنانکه
هرکس در آنجا بایستد ،گمان کند که افق را در
اطراف خود میبيند.
تداعی :یادآوری ،بهخاطرآوردن
سمی که
ج ّراره :ویژگی نوعی عقرب زرد بسيار ّ
ُدمش روی زمين کشيده میشود.
چریغ آفتاب :طلوع آفتاب ،صبح زود
توجه ،باارزش و مهم
چشمگیر :شایان ّ
حواله :نوشتهای که به موجب آن دریافتکننده
ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری
است.
رواق :بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم
سر پَر زدن :تو ّقف کوتاه؛ هرگاه مرغی از اوج ،یک
لحظه بر زمين نشيند و دوباره برخيزد ،این تو ّقف

کوتاه را «سرپَرزدن» میگویند.
ِ
سوء هاضمه :بدگواری ،دیرهضمی ،هرگونه اشکال
یا اختالل در هضم غذا که معموالً با سوزش
س ِردل یا نفخ همراه است.
صباح :بامداد ،سپيدهدم ،پگاه
محدب ،سقف قوسی شکل
طاق :سقف خميده و ّ
که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر سازند؛ طاق
ضربی :طاق احداثشده بين دهانۀ دو تيرآهن که
آن را با آجر و مالط گچ میسازند.
َط َبق :سينی گرد بزرگ و معموالً چوبی ،مخصوص
نگهداری یا حمل اشيا که بيشتر آن را بر سر
میگذارند.
طیلسان :نوعی ردا
عجین آمدن :عجين شدن ،آميخته شدن یا
ترکيب شدن دو یا چند چيز
کمال مطلوب
حد نهایی چيزی،
غایتالقصویّ :
ِ
فرخندهپی :خوشقدم ،نيکپی ،خوشیمن
فرسخ :فرسنگ ،واحد اندازهگيری مسافت تقریباً
معادل شش کيلومتر
کازیه :جاکاغذی ،جعبۀ چوبی یا فلزی روباز که برای
قراردادن کاغذ ،پرونده یا نامهها روی ميز قرار
میدهند.
کِی :پادشاه ،هر یک از پادشاهان سلسلۀ کيان
کیانی :منسوب به کيان؛ کيان:کیها ،هریک از
پادشاهان داستانی ایران از کیقباد تا دارا
مارغاشیه :ماری بسيار خطرناک در دوزخ؛
غاشيه :سورهای از قرآن ،یکی از نامهای قيامت
مستعجل :زودگذر ،شتابنده
موبدان زرتشتی؛ در ادبيات عرفانی ،عارف
مغان:
ِ
کامل و مرشد را گویند.
َمرکب :اسب ،آنچه بر آن سوار شوند.
ن َ َمط :بساط شطرنج

فصل شکوفایی
درس نهم:
ِ
گنج حکمت :تیرانا!
شعرخوانی :شکوه چشمان تو

حد فاصل ميان دوچيز ،زمان بين مرگ تا
برزخّ :
رفتن به بهشت یا دوزخ ،فاصلۀ بين دنيا و آخرت
بیحفاظ :بدون حصار و نرده؛ آنچه اطراف آن را
حصار نگرفته باشد.
صبح زود ،هنگام سحر
پگاهِ :
چشمداشت :انتظار و تو ّقع امری از چيزی یا کسی؛
چشمداشتن :منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن
حزین :غمانگيز
حیثیت :آبرو؛ ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث
سربلندی و خوشنامی شخص میشود.
داعیه :ا ّدعا
روضه:آنچهدرمراسمسوگواریاهلبيتپيغمبر
و به ویژه در مراسم سوگواری امام حسين
خوانده میشود؛ ذکر مصيبت و نوحهسرایی
زخمه :ضربه ،ضربهزدن
شرف :بزرگواری ،حرمت و اعتباری که از رعایتکردن
ارزشهای اخالقی بهوجود میآید.
گشاده دستی :بخشندگی ،سخاوت
تجسمیافته
ّ
مجسم :بهصورت جسم درآمدهّ ،
محضر :دفترخانه ،دادگاه
ُمسلِم :پيرو دین اسالم
خوان هشتم
درس یازدهم:
ِ
گنج حکمت:به جوانمردی کوش
شعرخوانی :ای میهن!

ارتفاع :محصول زمينهای زراعتی؛ ارتفا ِع والیت:
عایدات و درآمدهای مملکت
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اولی :شایسته؛ اولیتر :شایستهتر (با آنکه «اولی»
ٰ
خود صفت تفضيلی است؛ در گذشته به آن «تر»
افزودهاند).
ایمِن :در امن ،دلآسوده
تعدی ،به زور به چيزی دست پيدا
تطاول :ستم و ّ
کردن
دشمنی بيش از حد نسبت
تعصب :طرفداری یا
ِ
ّ
تعصب :به حمایت
به شخص ،گروه یا امری؛ به ّ
و جانبداری
تنیده :درهم بافته
حلقهبهگوش :کنایه از فرمانبردار و مطيع
زیردستان فرمانروا
َح َشم :خدمتکاران ،خویشان و
ِ
َر َجز :شعری که در ميدان جنگ برای مفاخره
میخوانند.
زاد :توشه ،خوردنی و آشاميدنی که در سفر همراه
میب َ َرند.
زخمکاری :ضربۀ مؤثّر یا زخمی که موجب مرگ
ِ
میشود.
زوال :نابودی ،از بينرفتن
شدت
حدت و ّ
سورت :تندی و تيزیّ ،
ضجه :ناله و فریاد با صدای بلند ،شيون
ّ
طاق :فرد ،یکتا ،بیهمتا
طرح افکندن :کنایه از بنانهادن؛ طرح ظلم افکندن:
سبب پيدایش و گسترش ظلم شدن ،بنيان ظلم
نهادن
عماد :تکيهگاه ،نگاهدارنده؛ آنچه بتوان بر آن (او)
تکيه کرد.
َع َجم :سرزمينی که ساکنان آن غيرعرب ،بهویژه
ایرانی باشند؛ ایران؛ ملوک عجم :پادشاهان ایران
عیار :ابزار و مبنای سنجش ،معيار
غربت :غریبی ،دوری از خانمان
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ُکربت :غم ،اندوه؛ ُکربت جور :اندوه حاصل از ظلم
و ستم
سن بيشتر
کالن :دارای ّ
گِرده :قرص نان ،نوعی نان
مخاصمت :دشمنی ،خصومت
مرادف :مترادف ،همردیف
مرتعش :دارای ارتعاش ،لرزنده
مصاحبت :همنشينی ،همصحبتداشتن
مقاالتِ :ج مقالت ،گفتارها ،سخنان
مق ّررشدن :قرارگرفتن ،ثبات و دوامیافتن
َملِک :پادشاه ،سلطان
َمنتشا :نوعی عصا که از چوب گرهدار ساخته
میشود و معموالً درویشان و قلندران به دست
میگيرند؛ برگرفته از نام «منتشا» (شهری در
آسيای صغير)
مکایدِ :ج مکيده یا مکيدت؛ کيدها ،مکرها ،حيلهها
ناورد :نبرد
نقصان :کمشدن ،کاهشیافتن
محبتآميز یا
نواختن :کسی را با گفتن سخنان ّ
محبت قراردادن
ِ
بخشيدن چيزی مورد ّ
والیت :کشور ،سرزمين
هریوه :هروی ،منسوب به هرات (شهری در افغانستان)
هول :وحشتانگيز ،ترسناک
درس سیزدهم :کباب غاز
گنج حکمت :کالنتر و اولیتر!

آزگار :زمانی دراز ،ویژگی آنچه بلند و طوالنی
به نظر میآید
آسمان ُجل :کنایه از فقير ،بیچيز ،بیخانمان؛
ُجل :پوشش بهمعنای مطلق
استشاره :رایزنی ،مشورت ،نظرخواهی

استیصال :ناچاری ،درماندگی
اطوار :رفتار و یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار
اعال :برتر ،ممتاز ،نفيس ،برگزیده از هر چيز
امتناع :خودداری ،سر باز زدن از انجام کاری یا
قبول کردن سخنی
انضمام :ضميمهکردن؛ به انضما ِم :به ضميمۀ ،به
همرا ِه
بادی :آغاز (در اصل به معنی آغازکننده است)
بحبوحه :ميان ،وسط
بدقواره :آنکه یا آنچه ظاهری زشت و نامتناسب
دارد؛ بد ترکيب
بذله :شوخی ،لطيفه
خوراکی بعضی گياهان
بقوالت :انواع دانههای
ِ
مانند نخود و عدس ،حبوبات
بالمعارض :بیرقيب
ّ
عت :فروبردم ،بلعيدم؛ صرف کردن صيغۀ بلعت:
ب َ َّل ُ
خوردن
پاپی شدن :در امری اصرار ورزیدن
پتیاره :زشت و ترسناک
پرتوپال :بيهوده ،بیمعنی؛ به این نوع ترکيبها
که در آنها لفظ دوم ،اغلب بیمعنی است و برای
تأکيد لفظ ا ّول میآید« ،مر ّکب ا ِتباعی» یا «اِتباع»
میگویند.
ترفیع :ارتقایافتن ،رتبهگرفتن
درستی حرف یا عملی ،گواهی
تصدیق :تأیيدکردن
ِ
صحت امری
دادن به ّ
تصنّعی :ساختگی
تکوپوز :دکوپوز ،به طنز ،ظاهر شخص به ویژه
سروصورت
تنبوشه :لولۀ سفالين یا سيمانی کوتاه که در زیر
خاک یا ميان دیوار میگذارند تا آب از آن عبور کند.
جبهه :پيشانی

جیر :نوعی چرم دبّاغیشده با سطح نرم و پرزدار
تهيۀ لباس ،کفش ،کيف و مانند آنها بهکار
که در ّ
میرود.
چلمن :آنکه زود فریب میخورد ،هالو؛ بیعرضه،
دستوپاچلفتی
ّ
حضار :آنان که در جایی یا مجلسی حضور دارند؛
حاضران
حلقوم :حلق و گلو
خرتوپرت:مجموعهایازاشيا ،وسایل وخردهریزهای
کمارزش
خرخره :گلو ،حلقوم
خفایاِ :ج خفيه ،مخفيگاهها؛ درخفایای ذهن :در
جاهای پنهان ذهن
خمره :ظرفی به شکل ُخم و کوچکتر از آن
خورد رفتن :سایيده شدن و از بين رفتن
خوشمشربی :خوشمشرببودن؛ خوشمعاشرتی
و خوشصحبتی
خياط
درزیّ :
د ْوری :بشقاب گر ِد بزرگ معموال ً با لبۀ کوتاه
دیالق :دراز و الغر
سرسرا :مح ّوطهای سقفدار در داخل خانهها که
د ِر ورودی ساختمان به آن باز میشود و از آنجا
به اتاقها یا قسمتهای دیگر میروند( .امروزه
سرسرا را فرهنگستان در برابر واژۀ بيگانۀ «هال»
و همچنين واژۀ بيگانۀ «البی» به تصویب رسانده
است).
شخیص :بزرگ و ارجمند
شرفیابشدن :آمدن به نزد شخص محترم و
عالیقدر ،به حضور شخص محترمی رسيدن
ششدانگ :بهطور کامل ،تمام
شکوم :شُ گون؛ ميمنت ،خجستگی ،چيزی را به
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جاب».
شی ٌء ُع ٌ
جاب :اشاره به آیۀ « ا َِّن هذٰا لَشَ ی ٌء ُع ٌ
(سورۀ ص /آیۀ )5؛ معموال ً برای اشاره به امری
شگفت بهکار میرود.
صلۀ ارحام :به دیدار خویشاوندان رفتن و از آنان
احوالپرسیکردن
عاریه :آنچه به امانت بگيرند و پس از رفع نياز آن
را پس دهند.
ّ
عالمه :آنکه دربارۀ رشتهای از معارف بشری دانش و
آگاهی بسيار دارد.
شدت هيجان
غلیان :جوشش عواطف و احساساتّ ،
عاطفی
ّ
ّ
ُ
قطعهً بعد اخری :تکهای بعد از تکۀ دیگر
کاهدان :انبا ِر کاه
ً
ً
کأن لم یکن شیئا مذکورا :بخشی از آیۀ اول سورۀ
دهر است به معنی «چيزی قابل ذکر نبود» .در
این داستان یعنی تمام خوراکیها سربهنيست شد.
ک ّباده :وسيلهای کمانیشکل در زورخانه از جنس
آهن که در یک طرف آن رشتهای از زنجير یا
کبادۀ چيزی را
حلقههای آهنی
ّ
متعدد قرار دارد؛ ّ
کشيدن :ا ّدعای چيزی داشتن ،خواستار چيزی بودن
کتل :پشتهّ ،تپه
کالشینکف :سالحی در انواع خودکار و نيمهخودکار
َکلک :آتشدانی از فلز یا سفال؛ َکلَک چيزی را
کندن :خوردن یا نابودکردن چيزی
لطیفه :گفتار نغز ،مطلب نيکو ،نکتهای باریک
ماسیدن :کنایه از به انجام رسيدن ،بهثمررسيدن
مایحتوی :آنچه درون چيزی است.
ما یتع ّل ُق به :آنچه بدان وابسته است.
متف ّرعات :شاخهها ،شعبهها (در متن بهمعنی
متعلقات به کار رفته است)
متک ّلم وحده :آنکه در جمعی تنها کسی باشد که
سخن میگوید.
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و شادی یا سرگرمی حاضران آن میشود؛ بزمآرا

محظور :مانع ،و مجازا ً گرفتاری و مشکل؛ در
محظور گيرکردن :گرفتاری پيدا کردن ،در مقابل
امرناخوشایند قرار گرفتن (امالی این واژه بهصورت
محذور نيز آمده است)
محظوظ :بهرهور
مخ ّلفات :چيزهایی که به یک مادۀ خوردنی اضافه
میشود یا بهعنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار
میگيرد.
مضغ :جویدن
معهود :عهدشده ،شناختهشده ،معمول
معوج :کج
نامعقول :آنچه از روی عقل نيست؛ برخالف عقل
واترقیدن :تن ّزل کردن ،پسروی کردن
وجنات :صورت ،چهره
وخامت :خطرناک بودن ،بدفرجامی
ولیمه :طعامی که در مهمانی و عروسی میدهند.
همقطار :هر یک از دو یا چند نفری که از نظر درجه،
رتبه و یا موقعيت اجتماعی در یک ردیف هستند.
هویدا :روشن ،آشکار
درس چهاردهم:خندۀ تو
گنج حکمت :مسافر

آخته :بيرونکشيده ،برکشيده
دستاورد :نتيجه ،پيامد ،حاصل آنچه با تالش
بهدست آید.
ذیحیات :دارای حيات ،زنده ،جاندار
سرحد :مرز ،کرانه
غایی :منسوب به غایت ،نهایی
نیایش :لطف تو

افسرده :بی بهره از معنویت ،بی ذوق و حال
جبین :پیشانی
روایی :ارزش ،اعتبار

نمونههای خاطرهنگاری
بچه های اصفهان متشکل از دو تیپ امام حسین و نجف اشرف
روز سوم خرداد بود .خبر رسید که ّ

از سمت پل نو ،وارد خ ّرمشهر شده اند ،ا ّما عراقی ها هنوز در نهر خین مقاومت می کردند .یک کالش

برداشتم و به پاک سازی ادامه دادم ،ا ّما حمل همین اسلحۀ سبک هم برایم طاقت فرسا بود .زخم

پهلویم دهن باز کرده بود و عفونت و چرک ،تاب و توانم را برده بود .نمی خواستم همین را بهانه
کنم و برگردم .به دلم برات شد خ ّرمشهر را خواهم دید .همین امید و آرزو به من انرژی می داد.

من تنها نیروی همدانی در گردان مسلم بن عقیل بودم که غریب و تنها می جنگید؛ مانده در میان
انبوهی از پیکر شهدا و مجروحان و نیروهای محدود خودی که رمقی برای ادامۀ جنگ تا دروازۀ
خ ّرمشهر را هم نداشتند.

ظهر شد .نماز را خواندم و ساعتی بعد فرماند ِه گردان را دیدم .او هم مثل بق ّیه خسته بود ،ا ّما

بچه ها وارد شهر شده اند ،ا ّما ما باید اینجا
خوشحال و سرحال نشان می داد .لبخندی زد و گفتّ « :
بمانیم تا یک عراقی هم فرصت فرار به سمت بصره را پیدا نکند».

دلم مثل کبوتری شد که یک آن پرید و خودش را باالی گلدسته های نیمه ویران مسجد جامع
شهر نشاند .درد و زخم و عفونت را فراموش کردم ،ا ّما فرماند ِه گردان انگار می خواست چیزی
بچۀ همدان هستی آره؟»
بگویدّ « :

پرسیدن این سؤال اینجا خیلی بی مورد بود .گفتم« :تهرانی ،همدانی ،اصفهانی ،هیچ فرقی

نمی کند .همۀ ما اهل خ ّرمشهر هستیم».

می خواست خبری بدهد ،ا ّما تردید داشت .باالخره گفت« :حاج محمود شهبازی فرمانده سپاه

شما بود؟»

از اینکه فعل ماضی را به کار برد دلم ریخت .تند پرسیدم« :چه شده؟»
ـ نیم ساعت پیش شهید شد.
شنیدن این خبر نمی توانست حالوت آزادی خ ّرمشهر را در ذائقه ام تلخ کند .برای حاج محمود،

حبیب ،وزوایی ،قجه ای ،آن فرمانده گروهان ارتشی و ده ها هزار شهید و مجروح این عملیات،
آزادی خرمشهر مساوی بود با رسیدن به مقصود و همین حاج محمود بود که همیشه در کالس
تفسیر قرآن و نهج البالغه اش می گفت ما به تکلیفمان عمل می کنیم .اگر این تکلیف پذیری از سر
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صدق و اخالص باشد ما پیروزیم .چه بکشیم و چه کشته شویم پیروزیم و با آن صوت دلنشینش این آیه را

الح ْس َن َی ْی ِن»
ل َه 
می خواندُ « :ق 
صون ب ِٰنا ا ِّال ا ِْح َدی ُ
َ
ل تَ َرب َّ

1

وقتی مهتاب گم شد (خاطرات علی خوش لفظ) ،حمید حسام

یک چند به کودکی به استاد شدیم…
مرا به کالس پنجم بردند؛ بنابراین با َفترتی که بر اثر مرگ پدر در تحصیلم پدید آمده بود دوسال عقب
افتادم .مسیری که از خانه به مدرسه می پیمودم هر روز همان بود .کوچه های خاکی ،خانه ها با دیوارهای
بلند ،دوچرخه ها که دِلنگ دلنگ زنگ زنان از کنار ما می گذشتند ،و پیاده ها که گیوه بر نوک پاُ ،شل ُشل راه
می رفتند .خشکی هوای شهر رخوتی در فضا می نهاد .نه تنها انسان ها و جاندارها ،بلکه حتّی درخت ها و
گیاه ها هم از کم آبی ،شاخه های خود را آویخته نگاه می داشتند و گنجشک ها با نوک باز بر شاخه ها چرت
می زدند .دبستان ما درمح ّله ای بود که تعدادی درخت و جوی آب خشکیده ای داشت .هر پانزده روز یکبار،

دو سه روزی آب در جوی می گذشت و باغچه ها را آبیاری می کرد .وجود همین مقدار درخت عالمت آن

بود که به مح ّلۀ اعیانی و آبادی رسیده ایم .هوا نیز در آنجا کمی از مح ّله های دیگر خنک تر بود ،زیرا از پس
دیوار بلند حیاط ها طراوت چند درخت بیرون می زد.

مع ّلم ما با آنکه جثّۀ کوچکی داشت ،با َج َذبه وارد کالس می شد .چشم های ب ّراق عسلی رنگ داشت ،روی

ّ
کل «معارف» که
سرخ تراشیده ،حدود سی ساله؛ و چنان که می گفتند تازه داماد بود .کت وشلوار مت
ّحدالش ِ
ِ

از فاستونی فلفل نمکی بود بر تن داشت و نشان رسمی آموزگاری را که پولک گِردی به رنگ بنفش بود و

رویش به ّ
چپ ُکتش نصب می کرد .همۀ اجزای فرهنگ
خط نستعلیق نوشته بود «معارف» ،روی
ِ
برگردان ِ

می بایست این نشان را داشته باشند ،برای آموزگارها به رنگ بنفش و دبیرها به رنگ سبز؛ و این به آنها
وجهۀ شاخص و افتخارآمیزی می بخشید.
جدی خود را نشان داد .به ندرت می خندید و
آقای عقیلی ،آموزگار ،از همان روز ا ّول حالت عبوس و ّ

هرگز شوخی نمی کرد .وقتی عصبی می شد خون به صورتش می دوید .دست های کوچکش بی عالقه به

گرفتن ّ
شالق و یا زدن سیلی نبود .به هرحال من که تازه از ده آمده بودم ،دلیلی نمی دیدم که خود را در
حق او داشته
خاصی در ّ
معرض بازخواست او قرار دهم .جزئیات رفتارش را زیر نظر داشتم .بی آنکه تحسین ّ

باشم ،او را مع ّلمی می دیدم که می بایست احترامش را داشت .سعی من بر آن بود که چه از لحاظ اخالق و
چه از لحاظ درس ،یک شاگرد سرزنش ناپذیر باشم.
1ـ بگو ای پيامبر آیا غير از این دو نيکی به ما خواهد رسيد؟ (شهيد شویم و یا پيروز شویم( ).توبه)52 :
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موا ّد درسی ،طبق معمول عبارت بود از فارسی ،حساب ،آیات ،تاریخ و جغرافیا ،موسیقی و ورزش.

تدریس همۀ این مواد ،به جز موسیقی و ورزش بر عهدۀ آقای عقیلی بود.

روزها ،اسالمی ندوشن
شاهزاده مح ّمد علی میرزا مردی بود چاق و سنگین وزن که قیافه ای گندم گون ،چشمانی سیاه و

زنخدانی مضاعف داشت و این عالمت اخیر نظر بیننده را آن ًا جلب می کرد .واال حضرت گرچه مثل تمام
اوالد طبقۀ اشراف ایران بی نهایت مؤ ّدب و خوش برخورد بود ،ولی در ضمن نخستین مالقاتم با وی (در

تبریز) به این نتیجه رسیده بودم که این شاهزادۀ قاجار ،به عکس پدر ،جوانی است سنگدل و خشن که

از حیث تربیت و شئون اکتسابی ابدا ً به پای پدر نمی رسد .ا ّولین داستانی که دربارۀ خوی و خصلت جِ ِب ّلی
واال حضرت پس از ورودشان به تهران شنیدم این بود که شاهزاده در حین استحمام در کاخ سلطنتی،

موقعی که وارد خزانۀ ح ّمام می شده پایش لغزیده و به زمین خورده بوده است .بااینکه عوارض ناشی از

این تصادف خیلی جزئی بوده و از یکی دو خراش مختصر تجاوز نمی کرده است ،درباریان چاپلوس که
فرصت را برای تق ّرب به این خورشید طالع سریر سلطنت مغتنم می دیده اند فورا ً شروع به جمع آوری

صدقه به شکرانۀ دفع بال از وجود واالحضرت کرده بودند و وجوه گردآوری شده قرار بوده است بعدا ً
میان مساجد ،تکایا و مستمندان پایتخت توزیع شود .به قراری که از راویان موثّق شنیدم ،هر یک از

اعضای دربار سلطنتی به فراخور امکان خود پولی به این صندوق اعانه پرداخت کرده بود ،به طوری که
مجموع پرداخت ها سر به رقمی هنگفت می زده است .هنگامی که صدقۀ درباریان را در خورجینی بزرگ
السلطنه می آورند تا از ایشان کسب تکلیف کنند که وجوه جمع آوری شده به کدام یک
به حضور نایب ّ

از مساجد یا بقاع متبرک باید فرستاده شود ،یا اینکه اگر نظر شاهزاده بر این تع ّلق گرفته که همۀ آن

ّ
محل گیرندگان را شخص ًا تعیین فرمایند ،واالحضرت به
پول ها میان فقرا و مستمندان تقسیم شود نام و
محض دیدن خورجین ضخیم پول ،تکلیف همگان را در جمله ای کوتاه روشن و امر صادر می فرمایند که:
«  ...شما کار نداشته باشید .همۀ این پول ها را در اختیار من بگذارید تا خودم به نحو مقتضی ترتیبش را

بدهم که در کجا باید مصرف بشود و مطمئن باشید که همۀ آنها در مح ّلی که بیشترین احتیاج را به این
وجوه دارد خرج خواهد شد  »...و الاقل این مضمون روایتی بود که من شنیدم.
بنابه شایعاتی که در تهران رواج داشت ،پس از آنکه خورجین را تمام و کمال تسلیم ولیعهد کرده بودند،

دیگر کسی چیزی درباره اش نشنیده بود .ا ّما اطرافیان واالحضرت متّفق القول بودند که ُم ّ
عظم لَه خود را

برای دریافت آن شکرانه مناسب تر و مستحق تر از همه تشخیص می داده ،زیرا با آن حرص و ولع جِ ِب ّلی که

خداوند در وجودش به ودیعه نهاده بود تقریب ًا امکان نداشت دیناری از آن پول ها به « مصارف غیرالزم»

برسد و مث ً
ال نصیب فقرا یا مستمندان تهران شود.
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خاطرات سیاسی سر آرتور هاردینگ ،جواد شیخ االسالمی

نمونۀ نثر ادبی
وزش نسیم مالیمی قرار داده بود.
شب همه جا دامن گسترده بود .دشت سینۀ وسیع و داغش را در برابر ِ

نسیمی آهسته و آرام به روی سینه اش می خزید و دامن کشان می گذشت .سکوتی ابهام آمیز بر همه جا
حکم فرما بود .بر سقف نیلگون آسمان ،ستارگانی چند ،دور از چشم ماه جلوه گر بودند.

اسب بی شکیب ،سکوت دشت را درهم می شکست و سوسوی چند مشعل ،پردۀ
گاه گاه شیهۀ چند
ِ

آن کاروانیانی بود که از ُجنب وجوش آنان
سیاه شب را می درید و پیش می رفت .این مشعل ها و اسب ها از ِ

پیدا بود که تازه در این صحرا پیاده شده اند .در براب ِر بعضی از خیمه ها مردانی کنار هم نشسته و با یکدیگر

گرم گفت وگو بودند .می گفتند و می شنیدند .می خندیدند و شادی می کردند .مثل این بود که رشته ای
ِ

ناگسستنی قلب های همه را به هم پیوند می داد .در درون دیدگانشان صفا و درستی ،مح ّبت و برادری و
عشق و دوستی موج می زد .گویی آنها در دنیای دیگری روزگار گذرانده اند؛ برای اینکه از کینه و حسد و
غرور و خودخواهی ،نشانی نداشتند.
پیرمردان با عالقه ای تحسین آمیز ،گوش به حرف جوانان می دادند و جوانان صمیمانه به پیران عشق

می ورزیدند .گویی در میان این کاروان کوچک و کاروانیان بزرگ ،بذر مح ّبت و عشق پاشیده بودند؛ عشقی

که زندگی می ساخت و شادی و نشاط می آفرید و با حیله و دروغ و حسد و خودخواهی ،سرسختانه مبارزه

میکرد.
صدایی گرم و جان بخش از میان خیمه ای بیرون می خزید و آرام و آهسته به گوش جان می نشست.
کاروانیان همچنان که جلو خیمه ها گرد هم جمع شده بودند ،سراپا گوش بودند .نوایی بود که گرم می کرد
و نیرو می بخشید؛ آوایی بود که تا ژرفای دل ها رسوخ می کرد و زنگ غم و اندوه را می زدود.
آسمانی قرآن با صدای گرم خواننده همه جا طنین می افکند و به همه کس و همه چیز عظمت
کلمات
ِ

می بخشید .این ندا گوش جان ها را نوازش می داد و نگاه ها ،آرام و پرامید به هم گره می خورد و گل های
شادی و امید ،به باغ خاطر کاروانیان می شکفت.
پیرمردان به یاد روزهایی افتاده بودند که همین آیات و کلمات را مح ّمد

زمزمه می کرد .به یاد

روزهایی افتاده بودند که پیامبر روی شن های داغ می نشست و آنان به دورش جمع می شدند و همین
کلمات را از زبان او می شنیدند.
در همین موقع ،خبر دادند پیرمردی با موهای پرپشت سفید و قامتی نیمه خمیده وارد کاروان شده و
می خواهد با کاروان ساالر دیداری کند .او را به خیمۀ پرشکوه حسین

راهنمایی کردند .کسی نمی داند

چه گفتند و چه شنیدند ا ّما وقتی پیرمرد از خیمۀ امام بیرون آمد ،شاد بود و می خندید.
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وقتی پرتو لرزان مشعل به روی چهرۀ پیرمرد افتاد ،همه دیدند که ابروان سفید پرپشتش نیمی از

دیدگان او را پوشانده است .او با آن موهای سفیدِ سر و صورت ،و چروک هایی که از گذشت سال ها و درد

و رنج های فراوان حکایت می کرد و گردوخاکی که بر چهره اش پرده ای نازک کشیده بود ،جالل و شکوه
دیگری داشت .نگاهش آنچنان نافذ و گیرا بود که همه را به سوی خود می کشید .شاد و خندان همچون
جوانان دل زنده و پرامید به میان گروه آمد .همه او را می شناختند .مگر ممکن بود کسانی را که از دوستان
ِ
صدیق و وفادار پیامبر بوده اند ،کسی نشناسد؟
ّ
او «ا َ ن َس بن حارث» بود.

خون خورشید ،پرویز خرسند
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نمونۀ قطعۀ ادبی
بیا پنجره را به سمت سادۀ مهربانی بگشاییم و در مسیر وزش نسیم ،آیینه بکاریم و روشنی برداشت
کنیم .باور کن زحمت زیادی ندارد؛ فقط تالشی عاشقانه می طلبد .بیا زمزمه هایمان را آسمانیتر کنیم و در

صبح ّ
معطر خاطره ها ،به امامت آسمان ،نماز باران بخوانیم .بیا مثل کسانی باشیم که دل دریایی خود را با
هیچ زمینی عوض نمی کنند ،حتّی زمین های مرغوب باالی شهر!
بیا مثل کسانی باشیم که وسعت سبز نگاهشان را به کبوترهای بی سرپناه پیشکش کرده اند و آرامش
دل هاشان دستخوش هیچ توفانی نمی شود .بیا مثل آب هایی باشیم که شکوه رفتن را به مرداب بودن
ترجیح دادند و هنوز از طراوت نامشان ،همه جا عطر باران دارد.
بیا مرتع خاطره ها را بیش از این دریابیم ،هنوز در اقیانوس یادها ،مرجان های خوبی یافت می شود ،هنوز
غصه های رنگ رنگ زمین خالی کنند و از صداقت س ّیال
قصه گویانی خوبند تا من و تو را از ّ
امواج نیلگونّ ،
عشق سرشار سازند.
 ...گفتم عشق!
نه! مجروح ترین عابر کوچه های شهر! غمگین ترین مسافر جا ّده های تنهایی و غربت! عزیزی که هنوز

شناخته نشده و نام آسمانی اش را در محدودۀ زمین معنی می کنند.

دربارۀ عشق به انسان معاصر چه باید گفت؟ آیا این حقیقت ناگفته را می توان به اوتفهیم کرد؟
دیگر نمی توانم بنویسم!...
کالم آخر اینکه بیا بیشتر به فکر عشق باشیم.
باور کن عشق خیلی تنهاست!
عشق خیلی تنهاست ،حمید هنرجو
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نمونههای نامه
نامۀ سرگشادۀ حضرت آیت اهلل خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،به جوانان اروپا و
آمریکای شمالی:
بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم

به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که دربارۀ آنها

مستقیم ًا با شما سخن بگویم .من شما جوانان را مخاطب خود قرار می دهم؛ نه به این ع ّلت که پدران و مادران

حس
شما را ندیده می انگارم ،بلکه به این سبب که آیندۀ م ّلت و سرزمینتان را در دستان شما می بینم و نیز ّ
حقیقت جویی را در قلب های شما زنده تر و هوشیارتر می یابم .همچنین در این نوشته به سیاستمداران و
دولتمردان شما خطاب نمی کنم ،چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی
جدا کرده اند.
سخن من با شما دربارۀ اسالم است و به طورخاص ،دربارۀ تصویر و چهره ای که از اسالم به شما ارائه

می گردد .از دو دهۀ پیش به این سو ـ یعنی تقریب ًا پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ـ تالش های زیادی
صورت گرفته است تا این دین بزرگ ،در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود .تحریک احساس رعب و
متأسفانه سابقه ای طوالنی در تاریخ سیاسی غرب دارد .من در اینجا نمی خواهم
نفرت و بهره گیری از آن،
ّ

به «هراس های» گوناگونی که تاکنون به م ّلت های غربی القا شده است ،بپردازم .شما خود با مروری کوتاه
بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ ،می بینید که در تاریخ نگاری های جدید ،رفتارهای غیرصادقانه و

مز ّورانۀ دولت های غربی با دیگر م ّلت ها و فرهنگ های جهان نکوهش شده است .تاریخ اروپا و آمریکا از
برده داری شرمسار است ،از دورۀ استعمار سرافکنده است ،از ستم بر رنگین پوستان و غیرمسیحیان خجل

است؛ مح ّققین و مو ّرخین شما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم م ّلیت

و قومیت در جنگ های ا ّول و دوم جهانی صورت گرفته ،عمیق ًا ابراز سرافکندگی می کنند.

این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند،

سرزنش تاریخ نیست ،بلکه از شما می خواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در
غرب باید همیشه با تأخیری چندده ساله و گاهی چندصدساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در
وجدان جمعی ،باید معطوف به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مه ّمی همچون

شیوۀ برخورد با فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،از شکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری می شود؟
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شما به خوبی می دانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری» ،زمینۀ مشترک تمام آن

سودجویی هایستمگرانهبوده است.اکنونمنمی خواهمازخودبپرسیدکهچراسیاستقدیمیهراس افکنی
شدتی بی سابقه ،اسالم و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در
و نفرت پراکنی ،این بار با ّ

جهان امروز مایل است ّ
تفکر اسالمی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزش هایی در اسالم،
مزاحم برنامۀ قدرت های بزرگ است و چه منافعی در سایۀ تصویرسازی غلط از اسالم ،تأمین می گردد؟ پس
خواستۀ ا ّول من این است که دربارۀ انگیزه های این سیاه نمایی گسترده علیه اسالم پرسش و کاوش کنید.

خواستۀ دوم من این است که در واکنش به سیل پیش داوری ها و تبلیغات منفی ،سعی کنید شناختی
مستقیم و بی واسطه از این دین به دست آورید .منطق سلیم اقتضا می کند که الاقل بدانید آنچه شما
را از آن می گریزانند و می ترسانند ،چیست و چه ماه ّیتی دارد .من اصرار نمی کنم که برداشت من یا

هر تل ّقی دیگری از اسالم را بپذیرید ،بلکه می گویم اجازه ندهید این واقعیت پویا و اثرگذار در دنیای

امروز ،با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود .اجازه ندهید ریاکارانه ،تروریست های تحت
استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند .اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ

دست ا ّول آن بشناسید .با اسالم از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن ـ ص ّلی اهلل علیه وآله و س ّلم ـ

آشنا شوید .من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیم ًا به قرآن مسلمانان مراجعه
کرده اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسالم ـ ص ّلی اهلل علیه وآله وس ّلم ـ و آموزه های انسانی و اخالقی او را

مطالعه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه ها ،پیام اسالم را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا
طی قرون متمادی،
هرگز از خود پرسیده اید که همین اسالم ،چگونه و بر مبنای چه ارزش هایی ّ
ّ
متفکران را تربیت کرد؟
تمدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و
بزرگ ترین ّ
سد عاطفی
من از شما می خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف ،بین شما و واقعیتّ ،
و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی طرفانه را از شما سلب کنند .امروز که ابزارهای ارتباطاتی،

مرزهای جغرافیایی را شکسته است ،اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند.
اگرچه هیچ کس به صورت فردی نمی تواند شکاف های ایجادشده را پر کند ،ا ّما هریک از شما می تواند به

چالش از
روشنگری خود و محیط پیرامونش ،پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکاف ها بسازد .این
قصد
ِ
ِ

پیش طراحی شده بین اسالم و شما جوانان ،اگر چه ناگوار است ا ّما می تواند پرسش های جدیدی را در ذهن
کنجکاو و جست وجوگر شما ایجاد کند .تالش در جهت یافتن پاسخ این پرسش ها ،فرصت مغتنمی را برای

کشف حقیقت های نو پیش روی شما قرار می دهد .بنابراین ،این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون
پیش داوری از اسالم از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیت پذیری شما در قبال حقیقت ،آیندگان این
برهه از تاریخ تعامل غرب با اسالم را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند.
س ّیدعلی خامنه ای

/1بهمن1393/
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بخشی از نامۀ اخالقی ـ عرفانی امام خمینی

به فاطمه طباطبایی:

بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم
فاطـی که ز من نامۀ عرفانی خواسـت

از مورچه ای تخت سـلیمانی خواست

گویی نشنیده «ماعرفناک »1از آنک

جبریـل از او نفخۀ رحمانی خواسـت

آخر پس از اصرار مرا وادار کردی از آنچه قلبم ناآگاه است و از آن اجنبی هستم طوطی وار چند سطری
بنویسم .و این در حالی است که ضعف پیری آنچه در چنته داشتم ـ هرچند ناچیز بود ـ به طاق نسیان
سپرده و گرفتاری های ناگفتنی و نانوشتنی بر آن اضافه شده و کافی است که تاریخ این نوشتار بگویم تا
معلوم شود در چه زمانی برای رد نکردن تقاضای تو شروع نمودم .شنبه  24شعبان المعظم  1404ـ  5خرداد
1363ـ خوانندگان در این تاریخ مالحظه کنند اوضاع جهان و ایران را .از کجا شروع کنم؟
من قائل بی خبر و بی عمل به دخترم می گویم در قرآن کریم این سرچشمۀ فیض الهی تدبّر کن .هرچند

صِ رف خواندن آن که نامۀ محبوب است به شنوندۀ محجوب آثاری دلپذیر دارد ،لکن تدبّر در آن انسان را
وب اقفالُها .2و تا این قفل و بندها
رآن ا م َعلی ُق ُل ٍ
رون ال ُق َ
به مقامات باالتر و واالتر هدایت می کند أ َفال یَت ََدب َّ َ
باز نگردد و به هم نریزد ،از تدبّر هم آنچه نتیجه است حاصل نگردد .خداوند متعال پس از قسم عظیم

ون 3و سرحلقۀ آنها آنان هستند که آیۀ
ِتاب َم
ریم فی ک ٍ
ٍ
کنون الیَ َم ُّس ُه ّاال ال ُم َط َّه ُر َ
می فرماید :ان َُّه ل َ ُق ٌ
رآن َک ٌ
تطهیر در شأنشان نازل گردیده.

تو نیز مأیوس نباش ،که یأس از اقفال بزرگ است ،به قدر میسور در رفع ُح ُجب و شکستن اقفال برای

رسیدن به آب زالل و سرچشمۀ نور کوشش کن .تا جوانی در دست تو است کوشش کن در عمل و در تهذیب
قلب و در شکستن اقفال و رفع ُح ُجب ،که هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیک ترند مو ّفق می شوند و یک
پیر مو ّفق نمی شود .قید و بندها و اقفال جوانی اگر در جوانی غفلت از آنها شود ،هر روز که از عمر بگذرد
ریشه دارتر و قوی تر شوند.
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درختی که اکنون گرفتست پای

به نیروی شخصی برآید ز جای

گـرش همچنـان روزگاری هِلی

به گردونش از بیخ برن َگسلی

) :ما َع َبدناک حقَّ عبا َدت ِک و ما َع َر َ
1ـ اشاره به روایتی از پيامبر اکرم (
فناک حقَّ معر َفتِک (تو را چنان که شایستۀ پرستش
تو است ،پرستش نکردیم و تو را چنان که شایستۀ شناخت تو است نشناختيم).
2ـ آیا به آیات قرآن نمی اندیشند؟ یا [مگر] بر دل هایشان قفل هایی نهاده شده است؟ (محمد)24 ،
3ـ که این [پيام] قطعاً قرآنی است ارجمند ،در کتابی نهفته که جز پاک شدگان بر آن دست ندارند (واقعه 77 ،تا .)79

متن زیر بخشی از نامۀ امام موسی صدر به دکتر صادق طباطبایی (خواهرزادۀ ایشان) است .نامه روی
نوار ضبط شده و همراه او بوده است .دکتر طباطبایی خود می گوید در طول اقامت هفده ساله در آلمان بارها
نوار را گوش داده و از آن لذت برده است.

صادق عزیز،

بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم

شب سه شنبه ای است که تص ّور می رود فردای آن ما را ترک کرده ،به سوی آلمان ،یعنی کشوری که تا

حد زیادی ف ّعالیت در آن در سرنوشت تو مؤثّر است ،می شتابی .حالت فعلی ما را که مشاهده می کنی! شبی
ّ

است و نیمۀ شب ،همه در خواب برفتند و شب از نیمه گذشت ،میزی و چراغی و اجتماعی! تص ّور می کنی

این منظره و این صدا و این حالت ،با گذشت امشب محو می شود؟ ابداً .خود این ضبط صوت ،بهترین سند
و گویاترین شاهد برای ابدی بودن موجودات در این جهان است .صدای مرا این ضبط صوت در خود ثبت
می کند و به همراه تو ،در شب های تو و در روزهای تو ،به گوش تو فرو می خواند .جهان ما ضبط صوت بزرگی
است که صدای ما را ،هر کلمه ای را که از ما صادر می شود ،ثبت می کند .هر حالتی را که از ما به وقوع بپیوندد،
ضبط می کند ،و هر عملی را که از ما صادر می شود ،در خود نگه می دارد .در قرآن به این آیه برمی خوریم:

لون مِن َع َم ٍل إِ ّال ُکنّا َع َل ُ
یکم ُش ُهوداً» .1همۀ افعال و اقوال و
أن َو َما تَت ُلو م ُ
ِنه مِن ُق ٍ
ون فِی َش ٍ
رآن َوالَتَع َم َ
« َو َما ت َُک ُ

مسجل و یادداشت
حاالت ،در کتاب الهی ،یعنی این ضبط صوت بزرگی که همه چیز را در خود ضبط می کند،
ّ

می شود .همه چیز محفوظ می ماند تا روز حساب.

مقصود من از حساب ،نه تنها حساب قیامت است و جزای الهی؛ مقصود حساب زندگی نیز هست.
تصور کنیم دو نفر راهی را می پیمایند .ا ّولی قدمی برمی دارد و قدمی می گذارد؛ گاهی می خوابد و گاهی

بازمی گردد و گاهی چرت می زند و گاهی آرام می رود .دیگری ساعات را هدر نمی دهد و به سوی هدف خود
می شتابد .بدیهی است که دومی زودتر به مقصد می رسد و ا ّولی یا به مقصد نمی رسد و یا دیرتر .آیا می توان
شک کرد ساعاتی که بر این دو گذشته و حاالتی که این دو در این ساعات داشته اند ،در سرنوشت آنها

بی تأثیر است؟ چگونه می توان فرض کرد گامی که یکی از این دو تن در آن لحظه برداشته اند ،در حساب
آخر و در روز برداشت محصول بی اثر بوده است؟
مجسم و متبلور شده،
به طور کلی ،آنچه از ما صادر می شود ،آنچه می گوییم و آنچه می شنویم،
ّ

به صورت جزای اعمال در این جهان و در آن جهان به دست ما داده می شود .آن روز است که به تعبیر
حصاهَا» .2امتحانات خود ،نمونۀ زنده ای از
قرآن می گوییم« :مَال َهذَا الکِتابِ الَیُغا ِدرُ َصغِی َره وَ الَ کَبِیرَه إِ ّال أَ َ
1ـ «در هر کاری که باشی و هرچه از قرآن بخوانی و دست به هر عملی که بزنی ،هنگامی که بدان می پردازی ،ما بدان
ناظر هستيم( ،».یونس)61 ،
2ـ «این چه نامه ای است که هيچ [کار] کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته ،جز اینکه همه را به حساب آورده است».
(کهف)49 ،
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حساب الهی است؛ و همچنین شاهد صدقی بر نتیجۀ اعمال ما در سعادت زندگی ماست.

تص ّور می کنم د ّقت در این بحث اگر با اقتناع توأم باشد ،اگر طغیان و عنفوان جوانی بر این ّ
تفکر پرده ای

نیندازد ،با کمال وضوح می بینیم سفری که با این رنج برای تو فراهم شده است ،ایّامی که با نهایت تلخی

بر خویشان تو می گذرد ،بسیار گران بهاتر است از آنکه به هدر رود و یا در ترسیم آیندۀ تو بی تأثیر باشد.

فکر می کنم که اگر ممکن بود کسی تمام عمر را در تالش و ف ّعالیت و قدم برداشتن در راه حق و خیر و صالح
صرف کند ،حتم ًا جز این شیوۀ عقل و آیین منطق نبود .ولی چه باید کرد که انسان خسته می شود .انسان

نشاط هم الزم دارد .ولی به قدری که نمکی در طعام باشد ،نه آن قدر که غذا را شور کند و نه آن قدر که
هدف از زندگی انس و تفریح باشد ،و درس چون آبی و چون صورتی و ماسکی بر زندگی انسان قرار گیرد.
مقدمه ای که گفتم کافی باشد که مطالعه و رعایت
دربارۀ رعایت مسائل دینی ،تصور می کنم همین ّ

صالح ابدی همان قدر مهم است که رعایت صالح و سعادت آیندۀ زندگی؛ و چه بسا سعادت ابدی بسیار
پراهمیت تر از سعادت پنجاه سال یا چهل سال زندگی به حساب می آید .هرچند این دو مصلحت با یکدیگر

تفاوتی ندارند .در دین اسالم ،دنیا و آخرت یک مفهوم و یک واحد را تشکیل می دهند .در قرآن کریم
ֵ
به این موضوع چنین اشاره شده استَ « :من َعم َ
ِن َف َلنُح ِی َین ُّه
حیاه َط ِّی َبه
ً
ِل َصال ِح ًا ِّمن َذ َک ٍر أَو أُنثَی َو ُه َو ُمؤم ٌ
َ
َ
لون».1
حس ِن ما کان ُوا یَع َم َ
َولَنَج ِزیَ َّن ُهم أج َر ُهم ب ِأ َ
آنان که رفتار نیک و ایمان به خدا دارند ،زندگی گوارا و جزای آخرت مطبوع در انتظار آنان است .دنیا
و آخرت در نظر اسالم از هم جدا نیست .راه صحیح ،راهی است که سعادت آیندۀ انسان را و سعادت ابدی
آن واحد تحصیل کند .بسیار آسان است که انسان راهی را که می رود ،با قصد صالح به جا آورد.
انسان را در ِ

همان طور که روزی می گفتم ،انسان نقاط گوناگون و عناصر مختلفی در وجود دارد .اگر بتواند راهی را
انتخاب کند که تمام عناصر او ارضا شود ،آن راه موفقیت آمیزتر است؛ چه ،با نیروی بیشتر و متمرکزتری به
سوی هدف می شتابد .طبیعی است که اگر از درس خواندن ،از کار کردن ،از مدرسه رفتن و حتّی از خانه دار
شدن و اداری بودن ،قصد صالح داشته باشیم ،همۀ این کارها را می توانیم در سلک عبادت قرار دهیم.
عبادت به نماز و روزه منحصر نیست .پیغمبر اسالم به ابو ذر که یکی از نزدیک ترین صحابۀ اوست
می گوید« :حتی در خواب و خوراک قصد قربت داشته باش ».آری ،خواب و خوراک از لوازم زندگی انسان
است .سبب تأمین نیرو برای انسان می شود و موجب می گرددکه انسان بتواند با نشاط بیشتری در راه خیر،
در راه صالح مردم ،در راه کمک به هم نوع قدم بردارد .چه بسا وجود این قصد انسان را محدود می کند،
ین آ َمنُوا استَجِ ی ُبوا ِ ِ
هلل
ولی راه موفقیت آمیزتر و نتیجه بخش تر است .در آیۀ دیگر می خوانیم« :یَا أَیُّ َها الَّذِ َ
ول إِ َذا َد َعا ُکم ل ِ َما یُحی ُ
ِیکم» .2دعوت پیغمبر را سبب زندگی شمرده است.
َولل َّر ُس ِ
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1ـ « هر زن و مردی که کار نيکو انجام دهد ،اگر ایمان آورده باشد ،زندگی خوش و پاکيزه ای به او خواهيم داد و پاداشی
بهتر از کردارشان عطا خواهيم کرد( ».نحل)97 ،
2ـ « ای کسانی که ایمان آورده اید ،چون خدا و پيامبرش شما را به چيزی فراخوانند که زندگی تان می بخشد ،دعوتشان
را اجابت کنيد( ».انفال)24 ،

با کمال تأسف ،متدینین امروز معتقدند که دین فقط برای مرگ است .به این سبب ،جوانان که تصور
می کنند دین با راه زندگی ،با کار و کوشش ،با تالش برای تأمین آینده تطبیق نمی شود و هماهنگی ندارد،
از دین اعراض می کنند .درحالی که به طورمسلم می توان گفت اسالم و یا هر دین خدایی ،هیچ یک از غرایز
اصلی و احتیاجات ضروری انسان را منع نکرده است.
آنچه می توانم بر مطالب گذشتۀ خود بیفزایم ،این است که هرگاه اشکالی در یکی از بحث های دینی برای

تو و یا برای یکی از دوستانت پیش آمد ،با نهایت خوشوقتی آمادۀ جواب نوشتن به نامه ها هستم .اصوالً این
قسمت از مکاتبات را از بهترین وظایف خود می دانم .تو خود می دانی که در هفته متجاوز از هفت ساعت در
مدارس اینجا و بیروت ،با جوانان سروکله می زنم .من به آنها گفته ام که د ِر سالن را می بندیم و د ِر دهان ها
را می گشاییم .آنچه می توانید ،سؤال کنید؛ من آمادۀ پاسخ دادن به آنها هستم.

به نظر من سعی در اصالح جوان ها بسیار ارزشمندتر از سعی در اصالح بزرگساالن است .آیندۀ ما به
دست تو و امثال تو از جوان هاست .امیدواریم که از تنگ نظری قدیمیان و از تندروی امروزیان ،که نتیجه
و عکس العمل آن افراط بوده است ،برحذر باشید .امیدواریم که دنیایی که نسل شما می سازد ،دنیایی آزاد
و آباد و آسوده باشد .دنیایی باشد که در آن عدل و حق و خیر ،همراه ایمان و علم دیده شود .دنیایی که ما
بتوانیم ایام پیری خود را با کمال راحتی و آسایش در آن بگذرانیم و امیدوار باشیم که فرزندانمان آینده ای
توأم با سعادت دارند.
تو را به خدا می سپارم و با این جمله از تو خداحافظی می کنم؛ امیدوارم که همیشه خوش و موفق باشی و
ض َع َل َ
رآن ل َ َرا ُّد َ
ما را فراموش نکنی و این آیه را به وسیلۀ این نوار در گوش تو می خوانم« :إِ َّن الَّذِ ی َف َر َ
ک
یک ال ُق َ
احمین .2».این آیه خطاب به پیغمبر است .به او بشارت می دهد
أرح ُم ال ّر
إلَی َم َعادٍ»َ « 1ف ُ
َ
یر حافِظ ًا َو ُه َو َ
اهلل َخ ٌ

خدایی که قرآن را بر تو نازل و واجب کرده است ،به طورحتم تو را به سرانجام مقصود می رساند .او بهترین
پناه دهنده و مهربان ترین مهربانان است .آری ،راهی که پیغمبر می رود ،راهی که در راه حق و خیر و عدل

باشد ،قدم هایی که با تدبیر و با علم توأم باشد ،حتم ًا به سرانجام خواهد رسید .این آیه برای ما تفألی است
از وضع آیندۀ تو .خداحافظ و نگهدار تو.

1ـ «آن کس که قرآن را بر تو فرض کرده است تو را به وعده گاهت باز میگرداند( ».قصص)85 ،
2ـ «خدا بهترین نگهدار است و اوست مهربان ترین مهربانان( ».یوسف)63 ،
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نمونۀمقاله
سنگی زیر آب
در غزل فارسی معاصر ،شعر هـ  .ا .سایه (هوشنگ ابتهاج) در شمار آثار خوب و خواندنی است .مضامين
گيرا و دلکش ،تشبيهات و استعارات و صور خيال بدیع ،زبان روان و موزون و خوش ترکيب و هماهنگ با
غزل از ویژگی های شعر اوست و نيز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآور شيوۀ دلپذیر حافظ است .از جمله
غزل های برجستۀ اوست« :در فتنۀ رستاخيز»« ،دوزخ روح»« ،شبيخون»« ،خونبها»« ،گریۀ ليلی»،
غزليات مولوی را به خاطر می آورد،
«چشمی کنار پنجرۀ انتظار»« ،نقش دیگر» و بعضی غزل ها که حالت ّ
مانند« :زندان شب یلدا»« ،بيت الغزل»« ،هميشه در ميان» ،یا برخی غزل های او که به آواز خوانده اند.
وی در زمينۀ نوسرایی نيز طبع آزمایی کرده است .آنچه از این قبيل سروده درون مایه و محتوای آنها تازه
بيان سایه با آن همگام شده ،ترکيب این دو کيفيت با هم
و ابتکارآميز است و چون فصاحت زبان و ق ّوت ِ
نتيجۀ مطلوب به بار آورده است ،نظير « :گریۀ سيب»« ،زمين» و امثال آن .در اینجا یکی از این گونه آثار
او را نقل می کنم با عنوان « مرجان» که در بهمن ماه سال  1332سروده است.

مرجان
سنگی است زیر آب
در گو ِد شب گرفتۀ دریای نيلگون،
تنها نشسته در ِ
تک آن گور سهمناک،
دل آن سردی و سکون.
خاموش مانده در ِ
او با سکوت خویش
از یادرفته ای است در آن دخمۀ سياه.
هرگز بر او نتافته خورشيد نيمروز،
هرگز بر او نتافته مهتاب شامگاه.
بسيار شب که ناله برآورد و کس نبود
کان ناله بشنود.
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در گو ِد آن کبود.
سنگی است زیر آب ،ولی آن شکسته سنگ
زنده ست ،می تپد به اميدی در آن نهفت.
دل بود ،اگر به سينۀ دلدار می نشست
گل بود ،اگر به سایۀ خورشيد می شکفت.
موضوع شعر ،چنان که از عنوان آن پيداست ،تازه و بی سابقه است .در شعر فارسی از مرجان ـ این جانور
در و گوهر
دریازی گياهی شکل که پایۀ آهکی و سنگ گونۀ نوع قرمز آن جزء احجار کریمه است ـ در شمار ّ
و امثال آن یاد شده است .ا ّما برخورد سایه با آن دیگرگونه است .در بسياری از شعرهای سایه به سبب
آنکه زادگاه او رشت و شمال ایران است رنگی محلّی از دریا و جنگل و متعلّقات آن دیده می شود ،از جمله
آثار زیبای او «بانگ دریا» است که از کشاکش امواج و سينۀ گستردۀ دریا معنایی ژرف اندیشيده است:
سينه باید گشاده چون دریا
تا کند نغمه ای چو دریا ساز.
نفسی طاقت آزموده چو موج
که رود صد ره و برآید باز.
کش شکيبنده
تن طوفان ِ
ِ
که نفرساید از نشيب و فراز.
بانگ دریادالن چنين خيزد
کار هر سينه نيست این آواز…
مقصود آنکه مرجان نيز وابسته به دریا و از مظاهر رنگ محلّی است که در شعر وی مجال بروز یافته است.
شع ِر منظور موزون است و در بحر مضارع ،با مصراع های کوتاه و بلند و برخورداری از قافيه به اقتضای
کالم و مقام.
توجه به
همچنان که اشاره شد ،نخستين نکته ای که در این شعر به نظر می رسد ابتکا ِر موضوع است و ّ
سنگی در زیر امواج آب و برای او حيات قائل شدن ،و احوال و زندگی او را در عمق آب های بی کران تصویر
کردن .تنهایی غم آور مرجان در ژرفای تاریکی دریا با کلمات و ترکيبات زیرین هرچه مؤ ّکدتر و پررنگ تر
و قوی تر تصویر شده است« :در گو ِد شب گرفتۀ دریای نيلگون»« ،تنها نشستن در ِ
تک گو ِر سهمناک»
دل سردی و سکون»« ،ازیادرفته ای در دخمۀ سياه» و بی بهرگی او از نور خورشيد
و «خاموش ماندن در ِ
و مهتاب ،یعنی چه هنگام روز و چه در ساعات شب.
آنچه به زبان سایه در انتقال معانی و صور ذهنی توانایی می بخشد ترکيبات خوش ساخت و فصيح و رسایی 179

است که از قلم او می تراود ،نظير «شب گرفته» (به معنی تاریک و مظلم و در عين حال یادآور هنگام شب)،
«شکسته سنگ» و امثال آن که برخی از آنها رنگ و بوی تعبيرات فصيح و کهن زبان فارسی را دارد و سایه
با حسن ترکيب آنها در کنار دیگر واژه ها برجستگی و درخششی به زبان خود داده است ،نظير ِ
«تک گو ِر
سهمناک»« ،ناله برآورد»« ،اشک برافشاند»« ،1یاوه گشت»« ،در آن نهفت» و غيره.
بهعالوه تکيه بر جملۀ «هرگز بر او نتافته» و تکرار آن در دو مصراع و
تقابل «خورشيد نيمروز» و «مهتابِ
ِ
شامگاه» با یکدیگر هم معنی را مؤ ّکد ساخته و هم بُعد زمانی آن را گسترش داده است و نيز کاربرد ضمير «او»
برای بیجان ـ که در آثار ادبی فارسی قدیم نيز سابقه دارد ـ با روح انگاشتن مرجان را ق ّوت بخشيده است.
اسيت و تأثّر مرجان است .بسيار شب ها سنگ ناله برمی آورد و بسيار شب ها اشک
حس ّ
قسمت بعد ،اوج ّ
می افشاند ا ّما در عمق آن آب های کبود و تيره کسی نيست که نالۀ او را بشنود .تنهایی و محرومی از همدم
و غمگسار در اینجا کام ً
تجسم یافته است؛ از این رو آن ناله ها و اشک فشاندن ها بيهوده و بی حاصل است.
ال ّ
تخيل و ر ّقت عاطفۀ شاعر در حاالت و عوالمی که برای سنگ اندیشيده و با مدد کلماتی اندک ،در
ظرافت ّ
تجسم بخشيده ،مشهود است .به خصوص
جمالتی کوتاه و موجز و زیبا و در قالب تصویرهایی گویا بدان ّ
وقتی به صراحت می گوید :آن شکسته سنگ در زیر آب « زنده ست ،می تپد به اميدی در آن نهفت» ،ح ّتی
دل دلدار و اگر از پرتو خورشيد برخوردار گردد چون گل بشکفد.
استعداد آن را دارد که دل باشد آن هم ِ
هيچ شاعری در زبان فارسی مرجان را این گونه به تص ّور درنياورده و دربارۀ آن چنين لطيف نيندیشيده
خاصه آنکه زبان زالل و ش ّفاف وی همۀ تص ّورات و احساسات ودریافت های او را به روشنی فرانموده
است؛ ّ
است .پایان یافتن همۀ مصراع ها (به جز یکی) به هجاهای بلند و ح ّتی هجاهایی معادل سه هجای کوتاه
سبب می شود آهنگ هر مصراع به آرام و سکون بينجامد که با حالت انزوا و تنهایی و غم زدگی مرجان
کمال تناسب را دارد.
آیا منظور از این سنگ در ظلمت گرفتار و خاموش و بی غمگسار خود شاعر و کسانی امثال او بوده است؟
بعيد نيست.
چشمۀ روشن ،غالمحسین یوسفی

1ـ شاید « اشک بيفشاند» بر آن ترجيح دارد و «برافشاندن» به معنی به هر سو پراکندن و پاشاندن است.
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ابتهاج ،هوشنگ ( ،)1394راهی و آهی (مجموعه هفت دفتر شعر) ،تهران :نشر سخن ،چاپ پنجم.
ابوالقاسمی ،محسن ( ،)1395دستور تاریخی زبان فارسی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
اخوان ،مهدی( ،م .اميد) ( ،)1369گزینه اشعار ،تهران :مروارید.
مقدمه و تنظيم و شرح لغات :شهرام رجب زاده .تهران :انتشارات قدیانی ،چاپ دوم.
اعتصامی ،پروین ( .)1387دیوان اشعار ،با ّ
مقدمۀ علی شریعتی و جاوید اقبال ،به کوشش عبداهلل اکبریان راد،
محمد ( ،)1389کلیات اقبال الهوری ،با ّ
اقبال الهوریّ ،
تهران :انتشارات الهام.
امينپور ،قيصر ( ،)1396مجموعه کامل اشعار ،تهران :مروارید ،چاپ سيزدهم.
سيد جعفر شهيدی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.
انوری ابيوردی،
ّ
اوحدالدین ،دیوان اشعار ( ،)1364تصحيح ّ
انوری ،حسن (به سرپرستی دکتر حسن انوری) ،)1381( ،فرهنگ سخن ،دورۀ هشت جلدی ،تهران :سخن.
محمدابراهيم ( ،)1394از پاریز تا پاریس ،تهران :نشر علم ،چاپ یازدهم.
باستانی پاریزیّ ،
باطنی ،محمدرضا ( ،)1391توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ،تهران :انتشارات اميرکبير.
محمد تقی (ملک الشعرا) ( ،)1380دیوان اشعار بهار ،بر اساس نسخۀ چاپ  ،1344دورۀ دو جلدی .به اهتمام چهرزاد
بهارّ ،
بهار ،تهران :انتشارات نگاه ،چاپ دوم.
محمد جعفر یاحقی ،مؤسسه چاپ و انتشارات آستان
بنياد پژوهش های اسالمی ( ،)1372فرهنگنامۀ قرآنی ،با نظارت دکتر ّ
قدس رضوی ،چاپ ا ّول.
محمد حسين ( ،)1387دیوان شهریار ،دورۀ دو جلدی ،تهران :انتشارات نگاه ،چاپ سیوسوم.
سيد ّ
بهجت تبریزیّ ،
محمد خسته و خليل اهلل خليلی با
نسخۀ
اساس
بر
جلدی،
دو
دورۀ
،
بیدل
دیوان
کلیات
(،)1387
عبدالقادر
بيدل دهلوی،
ّ
ویراست نو و تعليقات فرید مرادی ،تهران :ز ّوار.
محمد قزوینی ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ هشتم.
حافظ ،شمس ّ
محمد ( ،)1387دیوان حافظ (آیینۀ جام) ،تصحيح ّ
الدین ّ
مقدمه و تعليقات :ضياء الدین سجادی .تهران:
خاقانی ،بدیل بن علی ( ،)1382دیوان خاقانی شروانی ،مقابله و تصحيح و ّ
ز ّوار ،چاپ هفتم.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1377لغت نامۀ دهخدا ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
محمدرضا (معروف به مهرداد اوستا) ( ،)1389تیرانا ،تهران :انتشارات انجمن قلم ایران.
رحمانیّ ،
محمدامين ریاحی ،تهران :انتشارت بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
رازی ،نجم ّ
الدین ( )1352مرصادالعباد ،تصحيح ّ
الدین عبداهلل ( ،)1379بوستان ،تصحيح و توضيح غالمحسين یوسفی ،تهران :خوارزمی ،چاپ ششم.
سعدی شيرازی ،مصلح ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1372گلستان سعدی ،به تصحيح و حواشی غالمحسين یوسفی ،تهران :خوارزمی،
چاپ چهارم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1362کلیات سعدی ،به اهتمام محمد علی فروغی ،تهران :امير کبير ،چاپ سوم.
محمد تقی مدرس رضوی ،تهران:
سنایی غزنوی ،ابوالمجد ( ،)1388دیوان اشعار ،با مقدمه و حواشی و فهرست و اهتمام ّ
سنایی ،چاپ هفتم.
الدین یحيی ( ،)1366مونس ّ
العشاق ،تصحيح نجيب مایل هروی ،تهران :انتشارات مولی.
سهروردی ،شهاب ّ
محمدرضا ( ،)1376آیینهای برای صداها (مجموعۀ هفت دفتر شعر) ،تهران :انتشارات علمی.
شفيعی کدکنیّ ،
شميسا ،سيروس ( ،)1387بیان ،تهران :نشر ميترا ،چاپ سوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1391معانی ،تهران :نشر ميترا ،چاپ سوم.

صفارزاده ،طاهره ( ،)1369در پیشواز صلح ،تهران :انتشارات هنر بيداری ،چاپ دوم.
الدینی ،تهران :ميراث مکتوب.
سيد محمد باقر کمال ّ
ظهيری سمرقندیّ ،
محمدبن علی ( ،)1392سندبادنامه ،با تصحيح ّ
ّ
محمد ( ،)1391تذکر االولیا ،به اهتمام محمد استعالمی ،تهران :انتشارات ز ّوار ،چاپ بيست
عطار نيشابوری،
ّ
فریدالدین ّ
و سوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1368منطق ّ
سيد صادق گوهرین ،تهران :علمی و فرهنگی ،چاپ
الطیر ،تصحيح ّ
ششم.
محمد ( ،)1373تمهیدات به تصحیح عفیف عسیران ،انتشارات منوچهری ،چاپ چهارم.
عين القضات همدانی ،عبداهلل بن ّ
فاریابی ،ظهير ( ،)1381دیوان اشعار ،تصحيح و تحقيق و توضيح اميرحسين یزدگردی به اهتمام اصغر دادبه ،نشر قطره.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1376شاهنامه ،بر اساس نسخۀ نه جلدی چاپ مسکو ،به کوشش دکتر سعيد حميدیان ،تهران:
نشر قطره ،چاپ چهارم.
مقدمۀ رضا قلی بن محمد هادی هدایت و دیگران ،تهران:
عباس ( ،)1388دیوان کامل فروغی بسطامی ،با ّ
فروغی بسطامیّ ،
سایهگستر.
قزوینی ،عارف( ،)1347دیوان اشعار ،با اهتمام عبدالرحمان سيف آزاد ،تهران :اميرکبير ،چاپ پنجم.
کسرایی ،سياوش ( ،)1386از آوا تا هوای آفتاب ،تهران :نشرکتاب ناد
گروه مؤلّفان (93ـ ،)92کتابهای زبان و ادبیات فارسی ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
محمدی ،حسنعلی ( ،)1389از بهار تا شهریار ،تهران :فرتاب ،چاپ پنجم.
ّ
مشيری ،فریدون ( ،)1394بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار) ،دو جلدی .تهران :نشر چشمه.
محمد ( ،)1364فرهنگ فارسی معین (شش جلدی) ،تهران :اميرکبير ،چاپ هفتم.
معينّ ،
محمد فتحی ،تهران :انتشارات نگاه.
منزوی ،حسين ( ،)1391مجموعه اشعار ،به اهتمام ّ
منشی ،نصراهلل ( ،)1362کلیله و دمنه ،تصحيح مجتبی مينوی ،تهران :دانشگاه تهران.
محمد ( ،)1383کلیات دیوان شمس ،مطابق نسخۀ تصحيح استاد بدیعالزمان فروزانفر ،دورۀ دو جلدی
مولوی ،جالل ّ
الدین ّ
تهران :انتشارات بهزاد ،چاپ سوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1393مثنوی معنوی ،آخرین تصحيح رینولد نيکلسون و مقابله با نسخۀ قونيه،
دورۀ چهار جلدی ،تهران :مرکز پژوهش ميراث مکتوب.
مقدمه و تصحيح حسين حيدرخانی (مشتاقعلی) ،تهران :سنایی.
،
فیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )1375فیه ما
ّ
نظام الملک توسی ،ابوعلی حسن ( ،)1365سیاستنامه ،با توضيح جعفر شعار ،تهران :نشر بنياد.
نرودا ،پاپلو ( ،)1394شعرهای عاشقانه (هوا را از من بگیر اما خندهات را نه) ،ترجمۀ احمد پوری و با ویراستاری کاظم فرهادی،
تهران :چشمه ،چاپ بيست و ششم.
نظری ،فاضل ( ،)1394گزینۀ اشعار ،تهران :مروارید.
وحشی بافقی ،کمال الدین ( ،)1374دیوان وحشی بافقی ،به کوشش پرویز بابایی ،تهران :نگاه ،چاپ دوم.
عباسعلی ( ،)1390دستور زبان فارسی ،تهران :انتشارات سخن.
وفاییّ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1392دستور توصیفی ،بر اساس واحدهای زبان فارسی ،تهران :انتشارات سخن.
هراتی ،سلمان ( ،)1387مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی ،تهران :دفتر شعر جوان ،چاپ سوم.

183

کتابنامۀ نگارش
ابراهيمی ،نادر .)1390( .چهل نامۀ کوتاه به همسرم( .چاپ نوزدهم) .نشر افق.
محمدعلی .)1392( .روزها( .چاپ چهارم) .انتشارات یزدان.
اسالمی ندوشنّ ،
امين پور ،قيصر .)1395( .بیبال پریدن( .چاپ بيستم) .نشر افق.
محمد سرور موالیی.
محمد .)1390( .رسائل جامع خواجه عبداهلل انصاری هروی( .چاپ ا ّول) .تصحيح ّ
انصاری ،عبداهلل بن ّ
نشر توس.
حسام ،حميد .)1396( .وقتی مهتاب گم شد (خاطرات علی خوشلفظ)( .چاپ هجدهم) .انتشارات سورۀ مهر.
رحماندوست ،مصطفی .)1386( .فوت کوزهگری ،مثلهای فارسی و داستانهای آن .انتشارات مدرسه.
رشيدالدین ميبدی ،ابوالفضل .)1382( .کشفاالسرار و عد االبرار .به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت .انتشارات اميرکبير.
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه .)1383( .روشهای تحقیق در علوم رفتاری .انتشارات آگاه.
محمدعلی فروغی .نشر سرایش.
سعدی شيرازی ،شيخ مصلح الدین .)1382( .گلستان سعدی( .چاپ ا ّول) .تصحيح ّ
محمدرضا .)1385( .نثر شاعرانه( .چاپ دوم) .نشر لوح زرین.
سنگریّ ،
شریعتی ،علی .)1390( .کویر( .چاپ نهم) .نشر سپيده باوران.
شعبانيان ،عليرضا .)1396( .جنبههای ادبی در تاریخ بیهقی .مجلّۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی .دورۀ سی و یکم ،شماره
 ،2ص  16تا .18
شيخ االسالمی ،جواد .)1370( .خاطرات سیاسی سرآرتور هاردینگ( .چاپ ا ّول) .انتشارات کيهان.
فخرالدین .)1392( .مجموعه آثار فخرالدّ ین عراقی( .چاپ چهارم) .تصحيح نسرین (خزاعی) محتشم .نشر زوار.
عراقی،
ّ
فرخ جامی ،علی .نشر آریا زمين.
تصحيح
پریشان.
(.)1393
دعلی.
محم
بن
اهلل
حبيب
قاآنی،
ّ
ّ
گالور ،جان ای و برونينگ ،راچراچ .)1381( .روانشناسی تربیتی .ترجمۀ علينقی خرازی .مرکز نشر دانشگاهی.
نجفی پازکی ،معصومه .)1393( .آموزش درک خوانداری :بهبود توانایی استنباط در آزمون پرلز .فصلنامۀ تعليم و تربيت ،شماره
 ،119ص  45تا .71
یوسفی ،غالمحسين ،)1374( .چشمۀ روشن( .چاپ ششم) .انتشارات علمی.
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