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پیشگفتار

 زبان فارسي، حافظ وحدت قوم ایراني و به تعبير دقيق و زیباي مقام معظم رهبري،
 » رمز هویّت ملي ماست«. زبان فارسي یکي از چند زبان فاخري است که از گذشته هاي
 دور، آثار ارزشمندي از آن برجاي مانده است. این زبان که دربردارنده ارزش هاي واالي

انساني است، قرن هاي متوالي، زبان رسمي و فرهنگي بخش وسيعي از جهان، از آسياي صغير 
و بين النهرین و تمام شبه قاّرۀ هندوستان بوده است. نه تنها ایرانيان عالقه مند که بسياري 

از غير ایرانيان این زبان را فرا گرفته، به آن شعر سروده و کتاب نوشته اند. 
آثار ادبي ایران، آیينۀ اندیشه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتي 
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 وري 
است که با بهره گيري از زالل فرهنگ اسالمي، آثاري ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. 
به افق هاي شفاف و  آثار، جان را طراوت مي بخشد، روح را  این  مطالعۀ دقيق و عميق 
روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شکوفا و بارور مي سازد. برنامۀ درسي زبان  و ادبّيات 
فارسي در نظام آموزشي ایران اسالمي، جایگاهي ارزشمند دارد؛ چرا که از یك سو حافظ 
 ميراث فرهنگي و از سوي دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش هاي اعتقادي،

 فرهنگي و ملي است.
    در جهان امروز، نوشتن یکي از مهارت هاي بهتر زیستن است؛ توانایي بيان مقصود در 
قالب نوشته، نياز اّوليۀ زندگي اجتماعي و مؤثّرترین راه ارتباطي در فضاي رسانه هاي نوپدید 
است. هرکتاب، درحقيقت، تجربه ای از نوشتن را به همراه دارد. خواندِن دقيِق کتاب های 
مناسب، می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد. کتاب خوانی، یکی از شيوه های 
مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان است. نویسنده نيز با خواندن، 
اندیشيدن و نوشتن، به آفرینش نوباوۀ فکری خود دست می یابد. به بيان دیگر، نوشتن، فرزنِد 
خواندن است. هرچه بيشتر بخوانيم، توانایی های ذهن ما بيشتر نيرو می گيرد وکاِر نوشتن 

برای ما آسان تر می شود.
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کتاب فارسي و نگارش پایۀ دهم، بر بنياد رویکرد عاّم »برنامۀ درسي ملّي جمهوري اسالمي 
ایران«، یعني شکوفایي فطرت الهي، استوار است و با توّجه به عناِصر پنج گانه )علم، تفّکر، ایمان، 
اخالق، عمل( و جلوه هاي آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر پایۀ اهداف »برنامۀ  

درسي فارسي«، در شانزده درس سازماندهي و تأليف شده است. 
براي اجراي بهتر این برنامه و اثربخشي فرایند آموزش، توّجـه همکاران ارجمند را به نکات 

زیر، جلب مي کنيم:

الف( فارسي
رویکرد خاّص برنامۀ فارسي آموزي، رویکرد مهارتي است؛ یعني بر آموزش و تقویت مهارت هاي 
زباني و فرازباني و ادبي تأکيد دارد و ادامۀ منطقي کتاب هاي فارسي دورۀ ابتدایي و دورۀ متوّسطۀ 
اول است؛ به همين روي، الزم است همکاران گرامي از ساختار و محتواي کتاب هاي پيشين، 

آگاهي داشته باشند. 
  رویکرد آموزشي کتاب، رویکرد فّعاليت  بنياد و مشارکتي است؛ بنابراین، طّراحي و 
به کارگيري شيوه هاي آموزشي متنّوع و روش هاي همياري و گفت وگو توصيه مي شود. 
حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهي ـ یادگيري، کالس را سرزنده، بانشاط و 

آموزش را پویاتر مي سازد و به یادگيري، ژرفاي بيشتري مي بخشد. 
  در بخش مهارت هاي خوانداري، بایسته است ویژگي هاي گفتاري و آوایي زبان فارسي 
همچون لحن، تکيه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توّجه قرار گيرد. 
  با توجه به رویکرد مهارتي، آنچه در بخش بررسي متن اهّميت دارد؛ کالبدشکافي عملي 
متون است؛ یعني فرصتي خواهيم داشت تا متن ها را پس از خوانش، بررسي کنيم. این 
کار ، سطح درک و فهم ما را نسبت به محتواي اثر، فراتر خواهد برد. یکي از آسان ترین و 
کاربردي ترین شيوه هاي بررسي، کالبد شکافي و تحليل هر اثر، این است که متن در سه 

قلمرو بررسي شود: زباني ، ادبي و فکري.
  در آموزش، به ویژه در قلمرو زباني و ادبي از بيان مطالب اضافي که به انباشِت دانش و 

فرسایش ذهني دانش آموزان منجر مي شود، پرهيز گردد. 
8  حکایات و شعرخوانی ها با هدف پرورش مهارت هاي خوانداري، ایجاد نشاط و طراوت 



ذهني، آشنایي با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خواني، 
در ساختار فارسي گنجانده شده اند تا زمينۀ رشد و تقویت سواد خواندن، توانایي درک و 

فهم، پرورش روحّيۀ نقد و تحليل متون، فراهم گردد. 
در پایان»  شعرخوانی  « ها بخش »  درک و دریافت  « با دو پرسش تدوین شده است. این 
پرسش ها برای تقویت سواد خواندن، توانایی درک و فهم، روحّيۀ نقد و تحليل متون تنظيم 

گردیده است. 
با هدف تقویت حافظۀ ادبی دانش آموزان، از متون »  شعرخوانی  «، برای طرح پرسش های 

»  حفظ شعر  « می توان بهره گرفت.
  تقویت توانایي فهم و درک متن، یکي از برجسته ترین اهداف آموزشي این درس است. 
ایجاد فرصت براي تأّمل در الیه هاي محتوا و همفکري گروه هاي دانش آموزي، به پرورش 

قدرت معناسازي ذهِن زبان آموزان کمك مي کند. 

 ب( نگارش
یکي از ویژگي هاي این کتاب در بخش نگارش، آوردن نمونه هاي فراوان از نویسندگان است. 
این کار، افزون بر آشنایي خوانندگان با نویسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملي با شيوه هاي 
گوناگون نوشتن نيز آشنا مي سازد. این نمونه هاي برگزیده از آثار متعدد، گلچيني رنگارنگ از 
سرمشق مهارت نوشتن هستند. البته باید خاطرنشان ساخت که نمونه متن هایي که بي نشان اند، 

از قلم مؤلّفان این کتاب، تراویده اند.
  در ساختار هر درس، بعد از متن آموزشي، تمرین هاي نوشتني با عنوان »کارگاه نگارش« در 

بخش هاي »  توليد متن «، »   ارزیابي نوشته  « و»   َمَثل نویسي  « سازماندهي شده است. 
  فّعاليت هاي »کارگاه نگارش« با نظمي علمي و آموزشي به دنبال هم آمده اند؛ شمارۀ یك با 
هدف تقویت توانایي بازشناسي و تشخيص، تقویت توانایي نوشتن و توليد متن و شمارۀ دو با 
هدف تقویت داوري و توانایي بررسي، تحليل و نقدنویسي طّراحي شده است. »  َمَثل نویسي«، 
 تمریني براي  بازآفریني و گسترش  مثل است. در مثل نویسي، دانش آموزان با  افزودِن شاخ   و  برگ 
به اصل مثل، نوشتۀ جدیدي را خلق مي کنند. »  مثل« در بارورسازي ذهن و زبان و پرورش 

9حافظه و تقویِت خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن، بسيار مؤثّر است.



  به کارگيري روش هایي چون: زایش و برخورد اندیشه ها )روشن سازي طرز تلّقي(، بارش فکري، 
نوآفریني)بدیعه پردازي( و حّل مسئله، در آموزش مفاهيم این کتاب، اثربخش و کارا خواهد بود. بنياد 
نوشتن و توليد متن، فعاليتي فردي است؛ اّما مراحل پيش از نوشتن و پس از نوشتن، بهتر است جمعي 

و گروهي باشد. بنابراین، فرایندي سه مرحله اي پيش رو خواهيم داشت:
پ( پس از نوشتن الف( پيش از نوشتن          ب(  نوشتن           

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

بازبيني و ویرایش است. این کار هم مي تواند با مشارکت گروهي و با همفکري انجام گيرد. 
  براي کسب مهارت نوشتن، ضروري است فرایند آموزش، زایش و بارش فکري، سازماندهي ذهني، 
توليد، تمرین و تکرار شود. بدین سبب، این درس، کاماًل ورزیدني و عملي است و در ارزشيابي از 
آن، جایي براي طرح پرسش هاي  شناختي و حفظ کردني نيست. یکي از اصلي ترین دالیل کم بودن 
حجم و تعداد درس ها همين است؛ کمتر حرف بزنيم و بيشتر به نوشتن، فرصت بدهيم. در هر درس، 
سنجه ها و معيارهایي را برشمرده ایم که الزم است در نوشته هاي دانش آموزان و ارزیابي از آنها مورد 

توّجه قرار گيرد. 
اميدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایي زبان و ادب فارسي و پرورِش شایستگي هاي زباني در 
نسل جوان، یاري رساند و به گشایش کرانه هاي اميد و روشنایي، فرا   روي آینده سازان ایران عزیز بينجامد. 

گروه زبان و ادب فارسي  
دفتر تأليف کتاب هاي درسي عمومی و متوسطه نظري

www.literature-dept.talif.sch.ir
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ا�ز1 �ز سرـ�آ ن  ر�ی ه�ت �ب و  �ت ام  �ز ؟�ی  ا�ز �ب �زم  �ک �کـی  امه  �ز و  �ت ام  ی     �ز �ب
�و��زم ـِس  مو�ز و  �ت اِد  �ی ا�زم �ی  �ب �ز ر  �ب �یس�ت  �ز و  �ت ام  �ز رز  �ب
د �ز ه��ت �چه  هرـ  ای  �ش کا��گ د �ی  �ز �ب��ت �چه  هر  دـ  کل�ی و  �ت ام  �ز
د ��ز الم   �ز ر  د�گ ن  �آ ی    و�ی �ت د؟صاح�ب  د�م ��ز �ک ر     ن    د�گ �آ ی  و�ی �ت سلطان 

د5 ا�ی �ی �ز �کم  ل  دز �ب به  � و  �ت �ب  �ز د�گ اـ�ی �ز�ی َرم  َ �ک ن  ـس  ��ی �ک �ب  �ز �گ و�ز 
ی د��ز موده  ا�ز �ز ّصۀ ٔ   �ت یهم  و��ز �ز ــه  ـت وسش ا�ز �ز امۀ ٔ  �ز هم 
و �ت ��ز  �ت  ا�ی �ز �ک مر�  ل  ع�ت و�ی  �ت ��ز  �ت  هد��ی و  من  �ز  ن  �ت س �بُ

�ب �آ رد  ـه  ـز �ی س�ز د  �ش �ز ر�ت  �ز ا  ر و رد�یا�ب�ت �ی ن و دس�ت �گ �حم�ت �ک
�لهی �ت  ا�ی ع�ز به  � و  �ت و�هیهم  �ز �که  �سان  د مم  �ت ا  �ب �ز �آ

ده10 ی �م  �ها�ی ود  �ز لم�ت  طز ده��ز  ی �م  ا�ی ـز سش �آ ود  �ز و�  �ز ا  �ب
نظامی

با نورخود آشنایی ام ده
ا�یسش س�ت
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تا توانی از نيکی کردن مياسا و خود را به نيکی و نيکوکاری به مردم نمای و 
چون نمودی به خالِف نموده، مباش. به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا 
 گندم نمای جو فروش نباشی؛  و اندر همه کاری داد  از خویشتن بده، که  هر که داد

از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد و اگر غم و شادی ات بَُود، به آن کس 
گوی که او تيمار غم و شادی تو دارد و اثر غم و شادی پيش مردمان، بر خود 
پيدا مکن؛ و به هر نيك و بد، زود شادان و زود اندوهگين مشو که این فعِل 

کودکان باشد. 
بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاِد خویش بَِنَگردی، که بزرگان به 
هر حّق و باطلی از جای نشوند و هر شادی که بازگشِت آن به غم است، آن 
را شادی مشُمر و به وقت نوميدی اميدوارتر باش و نوميدی را در اميد، بسته 

دان و اميد را در نوميدی.
رنج هيچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاّصه قرابت 
خویش را. چندان که طاقت باشد، با  ایشان نيکی کن و  پيران قبيلۀ خویش را 
حرمت دار، و ليکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بينی 
عيب نيز بتوانی دید؛ و اگر از بيگانه نا ایِمن شوی زود به مقدار ناایمنی، خویش 

را از وی ایِمن گردان و از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ َرسته باشی.
قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاووس

از آموختن، ننگ مدار
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کـارگـاه  درس پژوهــی
1  معنای واژه های مشّخص شده را بنویسيد. 

 هرکه از شما بزرگ تر باشد وی را بزرگ تر دارید و حرمت وی نگه دارید.           تاریخ بیهقی

 که را دوست مهمان بود یا نه دوست       شب و روز تيمار مهمان بدوست   ابوشکور بلخی   

2  در متن درس، سه گروه کلمۀ متضاد بيابيد.                 
3  به عبارت های زیر توّجه کنيد:

 الف( هم نشين نيك، بهتر از تنهایی است و تنهایی، بهتر از هم نشين بد. 
 ب( آرزو گفت: » از نمایشگاه کتاب چه خبر؟»

در عبارت »الف«، فعل جملۀ دوم ذکر نشده است اّما خواننده یا شنونده از فعل جملۀ 
اّول می تواند به فعل جملۀ دوم، یعنی »است« پی  ببرد. در این جمله، حذف فعل به » قرینۀ 

لفظی« صورت گرفته است. 
در عبارت »ب« جای »فعل« در جملۀ دوم خالی است اّما از هيچ نشانه ای در ظاهر نمی توانيم 
به وجود آن پی ببریم. تنها از مفهوم عبارت می توان دریافت که فعل »داری« یا »دارید«  از جملۀ 

دوم حذف شده است. در این جمله، حذف به قرینۀ » معنایی« صورت گرفته است. 
 توّجه: اگر حذف برای پرهيز از تکرار صورت گيرد، آن را »حذف به قرینۀ لفظی« گویند اّما اگر 
خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد، »حذف به قرینۀ معنایی« است. 

 در کدام جملۀ متن درس، حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشّخص کنيد. 

4  جدول زیر را کامل نمایيد. )با حفظ شخص(
 مضارع اخباريساخت منفیامرفعل

شنیده بودی
خواهید پرسید

5 چرا نویسنده، چنين توصيه ای می کند؟
» اثر غم و شادی پيش مردمان، بر خود پيدا مکن.«

6  َمَثل » گندم نمای جو  فروش مباش.« آدمی را از چه کاری برحذر می دارد؟
13



راِه تندرستي گنــج   حکمــت

یکی از ملوک َعَجم، طبيبی حاذق به خدمت مصطفیـ  صلی اهلل عليه و سلّم ـ 
فرستاد؛ سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پيش او نياورد و معالجه از 
وی در نخواست. پيش پيغمبر آمد و گله کرد که: »  مر این بنده را برای 
و  فرستاده اند  اصحاب  معالجت 
التفاتی نکرد  در  این مّدت، کسی 
تا خدمتی که بر بنده معّين است، 
به جای آورد.« رسول، عليه السالم، 
گفت: » این طایفه را طریقتی است 
نخورند نشود،  غالب  اشتها  تا  که 

و هنوز اشتها باقی بَود که دست از 
طعام بدارند.«

حکيم گفت:  »  این است موجب 
تندرستی.« زمين ببوسيد و برفت.

گلستان، سعدی  
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پرورش موضوع

 یکي از نخستين پرسش هایي که هنگام نوشتن، باید به آن پاسخ داد، این است: 
» دربارۀ چه موضوعي بنویسيم؟«

وقتي کسی موضوعي براي نوشتن پيدا نمی کند، به طنز مي گوید: »نویسندگان، 
قباًل همه چيز را نوشته اند، دیگر موضوعي براي نوشتن نمانده است«، یا به قول 

فردوسی :
ُرفته اند سخن هر چه گویم  همه گفته اند      همه  دانش،  باغ  و  بَر 

اما اگر به اطرافمان نگاه کنيم، موضوع هاي فراواني براي نوشتن می بينيم و   
بي آنکه   به اهّميت آنها توجه کنيم، مي توانيم فهرستی از آنها را تهيه کنيم؛ مثِل 

قلم، دیوار، سقف، گلدان، شهر، درخت، ابر، کاغذ و باران.
هر کدام از این موضوع ها  اگرچه ساده به نظر مي آیند؛ اّما می توان آنها را گسترش 

داد و به موضوع هایي متنّوع  و جّذاب تبدیل کرد.
یکي از روش هاي تبدیل موضوع هاي معمولي به نوشتۀ جّذاب، »پرسش سازی« 
است. در این روش، ذهن را کاماًل آزاد می گذاریم و دربارۀ »موضوع« مورد نظر 

پرسش هایی متنّوع، می سازیم. 
مثاًل اگر موضوِع نوشتۀ ما »دیوار« است، در نگاِه اول، به نظر می آید نمی توانيم 
دربارۀ آن، مطلب زیادی بنویسيم؛ اّما همين که ذهن خود را آزاد می گذاریم و 
پرسش هایی دربارۀ آن طرح  می کنيم، کم کم گره های ذهنی ما گشوده می شود و 

عرصۀ نوشتن، گسترش می یابد.
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گاهی پس از طرح چند پرسش دربارۀ موضوع، احساس مي کنيم دیگر پرسشي نداریم؛ 
مثاًل دربارۀ موضوع» دیوار«، نخست پرسش های زیر، به ذهن می رسد: 

 جنس دیوار از چيست؟
 اندازه و ارتفاع دیوار چقدر است؟

 دیوار چه رنگی است؟
 چرا خانه دیوار دارد؟

 دیوارهای مشهور دنيا کدام اند؟
اگر در طرح پرسش های بيشتر به بن بست رسيدیم، باید سعی کنيم با شگردهایی خود را 
از این بند، رها سازیم و راهي برای گسترش موضوع بيابيم. راه هایی از این قبيل به شکوفایي 

ذهن و گسترش پرسش ها و گشودن گره ذهني کمك می کنند:

الف( بارش فکری
در این روش، اّولين گام ایجاد فرصت براي فکر کردن و معنا  سازي است و فکر، کاماًل آزاد 
و رهاست. گام دوم، کشف روابط ميان اشيا و پدیده هاست. بدین سان، خلق و آفرینش آسان 
مي شود و پرسش ها در ذهن و زبان، جاري مي گردد؛ مثاًل موضوع دیوار، چنين مفاهيمی را 

به ذهن مي آورد:

امنيت
مرزبندیهمسایه

پویایی

زندان
مقاومت

دیو

دیوار  فاصله
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پس از ميان این موضوع ها و مفاهيم، یکی را برمی گزینيم و دربارۀ آن مفهوم، پرسش های 
جدیدی می سازیم؛ مثاًل برای مفهوم »فاصله« پرسش های زیر را طرح می کنيم:

  آیا هر فاصله ای را می توان دیوار دانست؟
 چه دیوارهایی وجود دارد که نمی توان آنها را دید؟

 چگونه تنبلی می تواند دیواری بين آدمی و موّفقيتش باشد؟
  آیا قهر، نفرت، بدبينی، حسادت و... می توانند دیوار باشند؟

ب( اگرنویسی
بهره گيري از »  اگر«، ذهن را در فضاي بي کران رها مي سازد تا بتواند موضوع را در حالت ها 
و موقعيت هاي گوناگون تصّور کند و براي آن، دست به آفرینش بزند. در حقيقت، به کارگيرِي 
»  اگر« به ذهن ما امکان مي دهد که خود را در پهنۀ وسيعي از مفاهيم و موضوع ها ببيند و 

آسان تر به پرسش و انتخاب بپردازد؛
مثال:

 اگر در دنيا دیواری وجود نداشت، چه می شد؟
 اگر دیوارها می توانستند حرف بزنند، چه می گفتند؟
 اگر دور هر شهر دیواری کشيده بودند، چه می شد؟

 اگر دیوارها متحّرک بودند، چه می شد؟
 اگر ...
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پ( ُگزین گفته ها
 با بهره گيري از سخنان ناب و برگزیدۀ مشاهير، آیات، احادیث، سخنان حکمت آميز، 
ضرب المثل ها، شعرها و کنایاتی که دربارۀ موضوع گفته شده است، می اندیشيم و پرسش های 

دیگری طرح می کنيم؛ مثال:

 آیا همۀ دیوارها موش دارند؟
 آیا همۀ دیوارها گوش دارند؟

 چرا گاهی به در می گویيم تا دیوار بشنود؟
 برای چه، دیوار بعضی ها کوتاه است؟

 خاری که باالی دیوار می روید، چه جایگاهی دارد؟
  منظور سهراب سپهری از مصراع »بی گمان در دِه باال دست، چينه ها کوتاه 

است!« چيست؟
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مالحظه کردید که براي پرورش موضوع، سه شگرد مطرح شد که به کمك آنها توانستيم 
اندیشه مان را وسعت دهيم. توّجه داشته باشيد که نویسنده متناسب با موضوع، روش را 

انتخاب مي کند و مي تواند از همۀ شگردها نيز بهره ببرد.
بعد از پرسش سازی، نوبت پاسخ سازی است. مهم ترین اصل در این مرحله، شاخ و  برگ 
دادن به پاسخ ها، و پرهيز از پاسخ های بله یا خير یا جواب های کوتاه است. در این مرحله، تنها 

پاسخ های تشریحي و توصيفي است که در خلق نوشته به ما کمك مي کند، مانند:
پرسش: آیا هر فاصله ای را می توان یك دیوار دانست؟  

پاسخ: هر فاصله خودش یك دیوار است. دیوار، بين دو چيز جدایي می اندازد. فاصله هم بين 
دو چيز یا چيزهایی جدایي می اندازد. اگر بگویيم فاصله از دیوار بدتر است، اغراق نکرده ایم. 
شاید بشود از هر دیواري، هر چند بلند، باال رفت و آن طرف دیوار را  دید؛ اّما  گاهي فاصله را 

نمی شود پُرکرد. مثاًل وقتي بين دو دوست فاصله می افتد، آیا می توان این فاصله را پر کرد؟
تذّکر: در مرحلۀ ایجاد پرسش و پاسخ، آنچه مهم است، توانایي آفرینشگري و قدرت 
پاسخ دادِن  فقط  نه  است  نوشتن  مهارت  تقویت  درس،  این  هدف  است.  پاسخ سازي 
برای بهانه ای  و  اندیشيدن  براي  ایستگاهي  بلکه پرسش ها  به پرسش،   کوتاه و مستقيم 

نوشتن هستند. در حقيقت، هنگام پاسخ به پرسش ها، باید »پاسخ سازي« کنيم؛ یعني تنها به 
جواب نيندیشيم؛ به چگونه نوشتن جواب هم بيندیشيم و به خودمان فرصت بدهيم تا پاسخ را 

خوب بپروریم و با شاخ و برگ مناسب تر، پاسخي نيکوتر بسازیم.
سخن دیگر اینکه در تنظيم نهایي نوشتۀ خودمان، باید به اصول بندنویسي و رعایت 
انسجام متن هم توّجه کنيم؛ یعني نظم و سير محتوا و ارتباط ميان بخش هاي نوشته را در 

نظر داشته باشيم.
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           کارگاِه نگارش
1 موضوعي را انتخاب کنيد و دربارۀ آن، پرسش هایي مناسب طرح نمایيد. سپس 

یك پرسش را از بين آنها برگزینيد و به آن پاسخ دهيد.

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

......................................................................................................................................... پرسش ها:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 پرسش انتخاب شده:

............................................................................................................................................................  20



 متن تولیدی:
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2 پرسش ها و پاسخ های دوستانتان را بر پایۀ سنجه های زیر، ارزشيابی کنيد. 

شمارک سنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

1

طرح پرسش های متنّوع با 
بهره گيری از شگردهای زیر:

 بارش فکری
 اگرنویسی

 ُگزین گفته ها

5

5 شاخ و برگ دادن به پاسخ ها2
5 رعایت اصول بندنویسی3
2 شيوۀ خواندن4
3 رعایت امال و نکات نگارشی5

20جمع بندی

  با توّجه به ارزشيابی باال، برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان، در چند سطر 
بنویسيد:

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

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

......................................................................................................................................................
.  ............................................................................................................
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َمَثل نویسی
* دریافت خود را از َمَثل»برو کار مي کن، مگو چیست کار«، در یك بند بنویسيد.
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 زنگ نّقاشی، دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به ِجد گرفته نمی شد.
خنده در آن روا بود. معلّم دور نبود. صورتك به رو نداشت. »صاد« معلّم ما بود؛ آدمی افتاده 
و صاف. سالش به چهل نمی رسيد. کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت. 
نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت. آدم در نقشه اش نبود و  بهتر که نبود. 

در پيچ و تاب عرفانِی اسليمی، آدم چه کاره بود؟!
معلّم، مرغان را گویا می کشيد؛ گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابك می بست؛ سگ 
را روان َگرته می ریخت؛ اّما در بيرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی 

معلّم در یاد است.
سال دوم دبيرستان بودیم. اّول وقت بود و زنگ نّقاشی ما بود. در کالس نشسته بودیم 
و چشم به  راه معلّم. »صاد« آمد. بر   پا شدیم و نشستيم. لوله ای کاغذ زیر بغل داشت. لوله را 
روی ميز نهاد. نقشۀ قالی بود و البد ناتمام بود. معلّم را عادت بود که نقشۀ نيم کاری با خود به 
کالس آورد و کارش پيوسته همان بود؛ به تختۀ سياه با گچ طرح جانوری می ریخت؛ ما را به 

رونگاری آن می نشاند و خود به نقطه چينی نقشۀ خود می نشست.
معلّم پای تخته رسيد؛ گچ را گرفت؛ برگشت و گفت: »خرگوشی می کشم تا بکشيد.« 
شاگردی از دِر مخالفت صدا برداشت: »خرگوش نه!« و شيطنت دیگران را برانگيخت. صدای 
یکی شان برخاست: »خسته شدیم از خرگوش، دنيا پُِر حيوان است.« از ته کالس شاگردی 
بانگ زد: »اسب!« و تنی چند با او هم صدا شدند: »اسب، اسب! « و معلّم مشّوش بود. از دِر 
ناسازی صدا برداشت: »چرا اسب؟ به    درد    شما نمی خورد؛ حيوان مشکلی است.« پی بردیم 
راه دست خودش هم نيست و این بار اتاق از جا کنده شد. همه با هم دم گرفتيم: »اسب، 
اسب!« که معلّم فریاد کشيد: »ساکت!« و ما ساکت شدیم و معلّم آهسته گفت: »باشد، اسب 
می کشم.« و طّراحی آغاز کرد. »صاد« هرگز جانوری جز از پهلو نکشيد. َخلِف صدِق نياکاِن 
هنرور خود بود و نمایش نيم  رخ زندگان رازی در بر داشت و از سر نيازی بود. اسب از پهلو، 

اسبِی خود را به کمال نشان می داد. 

کالس نّقاشی
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دست معلّم از َوَقب حيوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فّك زیرین را 
پيمود و در آُخره ماند؛ پس باال رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را باال برد؛ از یال و غاِرب به زیر 
آمد؛ از پستی پشت گذشت؛ ُگرده را برآورد؛ ُدم را آویخت؛ پس به جای گردن باز آمد. به پایين 
رو نهاد؛ از خِم کتف و سينه فرا رفت و دو دست را تا فراز ُکلّه نمایان ساخت. سپس شکم را 
کشيد و دو پا را تا زیر زانو گرته زد. »صاد« از کار باز ماند. دستش را پایين برد و مرّدد مانده 
بود. صورت از او چيزی می طلبيد؛ تمامت خود می خواست. ُکلّۀ پاها مانده بود با ُسم ها، و ما 
چشم به راه آخِر کار و با خبر از مشکِل »صاد«. سراپاش از درماندگی اش خبر می داد، اّما معلّم 
درنماند. گریزی رندانه زد که به سود اسب انجاميد؛ شتابان خط هایی درهم کشيد و علفزاری 
ساخت و حيوان را تا ساق پا به علف نشاند. شيطنت شاگردی ُگل کرد؛ صدا زد: »حيوان مچ 
پا ندارد، سم ندارد.« و معلّم که از َمخمصه َرسته بود، به خون سردی گفت: »در علف است؛ 

حيوان باید بچرد.«
معلّم نّقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقيرت، هر جا به کار صورتگری درمی ماند، 

چارۀ درماندگی به شيوۀ معلّم خود می کند.
 اتاق آبی، سهراب سپهری
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1  برای هریك از موارد زیر، یك مترادف از درس بيابيد.
).........................(  برآمدگی پشت پای اسب 
).........................(  چنبرۀ گردن        
).........................(  ميان دو کتف  

2  از متن درس، چهار واژۀ مهّم امالیی بيابيد و بنویسيد.
3  نقش دستوری کلمات مشّخص شده را بنویسيد.

        »صاد« هرگز جانوری جز از پهلو نکشيد.
4   به کاربرد حرف » و« در جمله های زیر توّجه کنيد:

 الف( زندگی و سفر مانند هم هستند.
 ب( در طول زندگی، سفر می کنيم و در سفر هم زندگی می کنيم.

»   و« در جملۀ »    الف «، دو یا چند کلمه را به هم پيوند داده است؛ به این نوع »  و«، 
»واو   عطف« می گویند.

» و« در جملۀ »  ب «، دو جمله را به هم ربط داده است. به این نوع »  و« که معموالً پس 
از فعل می آید و دو جمله را به هم می پيوندد، »نشانۀ ربط یا پیوند« می گویند.

  اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یك از انواع »   و«، نمونه ای بيابيد و بنویسيد.

5 در کدام قسمت از متن درس، می توان نشانه های شاعری نویسنده را یافت؟
6 دو کنایه در متن درس پيدا کنيد و مفهوم آنها را بنویسيد.

در مقایسه با کالس درس های دیگر چه  ویژگی هایی  7   از نظر نویسنده، کالس درس نّقاشی،
داشت؟ 

8 معنی و مفهوم هریك از عبارت های زیر را بنویسيد. 
 َخلَف صدق نياکان هنرور خود بود.

 اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.

کـارگـاه  درس پژوهــی
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یکی را شنيدم از پيراِن مربّی که مریدی را همی گفت:  ای پسر، 
چندان که تعلّق خاطر آدميزاد به »   روزی« است اگر به »   روزی ده« 

بودی، به مقام از مالئکه درگذشتی.
گلستان، سعدی

روزي ده و روزي گنــج   حکمــت
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به کتابخانه رفتيم. در  از دانش آموزان کالس  روزي همراه چند تن 
فهرست کتاب هاي موجود، عنوان »ُگل« نظرمان را جلب کرد.

یکي از دوستان گفت: »شاید  این کتاب دربارۀ بهترین گل زنان فوتبال 
باشد.«

دیگري گفت: »ممکن است دربارۀ ُگل کاري و باغباني باشد.«
سومي گفت: »حّتي مي تواند دربارۀ نغمۀ بلبل باشد.«

خالصه، هر یك چيزي گفتند.
از کتابدار درخواست کردیم و کتاب را آورد؛ اّما همين که فهرست مطالب 

را دیدیم، همه تعّجب کردیم.
راستي چرا براي یك موضوع، نوشته هاي متفاوت و رنگارنگي خلق 

مي شود؟
وقتی از پشت عينك به طبيعت نگاه می کنيم، طبيعت را با همان رنگی 
می بينيم که رنِگ شيشۀ عينك ماست. اگر رنگ شيشۀ عينك، زرد باشد، 
طبيعت، زرد و پایيزی جلوه می کند. اگر شيشۀ عينك ما، سبز رنگ باشد، 

رنگ طبيعت، سبز و بهاری می شود.  
منظور از عينِك نوشتن، نوِع نگاِه نویسنده به موضوع است. البّته نوِع نگاه 
ما به فکر ما بستگی دارد. هر طور که به موضوع نگاه کنيم، نوشتۀ ما به همان 
رنگ در می آید. اگر از دریچۀ پدیده هاي دیداري )محسوسات( به موضوع 
بنگریم، نوشته ای عينی و محسوس توليد می شود؛ اّما اگر از پنجرۀ ذهن و 
خيال به موضوع نگاه کنيم، نتيجۀ آن، خلق نوشته ای ذهنی و خيال انگيز 

خواهد بود.

 عینک نوشتن

28



هر فرد، با توّجه به شناختي که نسبت به موضوع دارد، مطلب را از نگاه خود بيان مي کند. 
هرکس، با توّجه به  تجربه، آموزش، تربيت و یادگيري خود، دنياي متفاوتي دارد؛ بنابراین، نوع 

نگاه و دریچۀ دید افراد با هم متفاوت است.
پس، اصلی ترین علّت تفاوِت نوشته ها، تفاوت در نوِع نگاِه نویسنده به موضوع است. حّتی 
در نوشته هایی که موضوع مشترک دارند، به سبب وجود تفاوت در نوع نگاه هر نویسنده به 

موضوع، تفاوت دیده می شود.
موضوع نوشته هاي زیر، »  قلم« است. با آنکه موضوع متن ها یکسان است، هر یك فضاي 

متفاوتي دارند.

 نوشتۀ یک 
در سال های آغازین دبستان، استفاده از مداد توصيه می شود و نه خودکار. مداد 
برای تمریِن خوش خّطی مناسب تر است. به دليل ُکندی حرکت مداد، لغزش ها 
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هم به حداقل می رسد. در ضمن لغزش های مدادی قابل پاک شدن و اصالح است. 
خيال  به  و  بی صبرند  خودکار،  به دست گرفتن  برای  دانش آموزان،  اگرچه 
رفتند که  بعدها  اّما  است؛  لّذت بخش  برایشان  خودکار  با  نوشتن   خودشان، 

در فهرست بدخط ها و به اصطالح، خّطشان خرچنگ قورباغه ای شد، تازه  متوّجه 
می شوند که این هوس بّچگانه، کار دستشان داده است و مجبورند همه جا با 

نوشته هایشان بچرخند و آن را گزارش کنند! 

 نوشتۀ دو  
حرف از خودکار می زدیم؛ خودکار از شأن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد؛ اّما 
این همۀ ماجرا نبود. خودکار آفتی شد و به جان مداد  افتاد. با خودکار مرثيۀ مداد 

نوشته شد. مداد، یار دیرینۀ ما بود.
ميان خودکار و مداد، تفاوت بسيار است. مداد را نرمی بود، خودکار را درشتی. 
مداد با سپيدی کاغذ الفت می گرفت؛ خودکار به پاکی کاغذ چيرگی می جوید. 
آن را شرم و حيا برازنده بود و این را پرده دری در خور است. مداِد سياه، سياهی 
و سپيدی را در خود داشت. خودکار سياه را جز سياهی نيست. مداد اگر به خطا 
می رفت، امکان محو خطا بود. خودکار اگر بلغزد، لغزش به پایش نوشته است. مداد 

خودنمایی نمی نمود. خودکار، خودنمایی می کند و می فریبد.    
   اتاق آبی

 نوشتۀ سه 
عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.

کودکی پرسيد: چه می نویسی؟
عالم لبخندی زد و گفت: مهم تر از نوشته هایم، »مدادی« است که با آن می نویسم. 

می خواهم وقتی بزرگ شدی، مثل این مداد بشوی!
کودک تعّجب کرد! چون چيز خاّصی در مداد ندید!

عالم گفت: پنج خصلت در این مداد هست. سعی کن آنها را به دست آوری.
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اّول: می توانی کارهای بزرگی انجام دهی؛ اّما فراموش نکنی، دستی وجود دارد 
که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست!

 دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی. این باعث رنج مداد می شود؛ ولی
نوک آن را تيز می کند. پس بدان، رنجی که می بری از تو انسان بهتری می سازد!

سوم: مداد هميشه اجازه می دهد برای پاک کردن اشتباه از پاک کن استفاده 
کنی. پس بدان، تصحيِح یك کار خطا، اشتباه نيست!

چهارم: چوب مداد در نوشتن مهم نيست، مهم مغز مداد است که درون چوب 
است؛ پس هميشه مراقب درونت باش که چه از آن بيرون می تراود!

در کاری  بدان، هر  باقی می گذارد. پس  اثری  از خود  مداد هميشه   پنجم: 
زندگی ات می کنی، رّدی از آن به جا می ماند؛ بنابراین، در انتخاب اعمالت دقت کن!

   نوشتۀ چهار
 همين که مداد را دید، آهي کشيد و گفت: »عجب، چه کالهي! معلوم نيست چه 
کسي و با چه نّيتي این کاله را بر سرش گذاشته؛ اّما هر چه باشد، بد نيست. نيم 
 این کاله، فلّزي و نيم آن، الستيکي است. البد فلز را براي این گذاشته اند که پایۀ
خوبي به  را  مداد  سِر  البّته  و  باشد  الستيکي  نيمۀ  نگه داشتن  براي   مناسبي 
 در حبس و زندان خود نگه دارد. نيمۀ الستيکي آن هم شاید براي این است که 

بتوانند بيشتر در آن باد کنند و سرانجام مداد را بر باد بنشانند.«

   نوشتۀ پنج 
 غضنفر با دیدن مداد لبخندي زد و به یاد حرف مادرش افتاد که به او گفته بود: 

» اگر دفعۀ دیگر روي دیوار همسایه بروي، پایت را قلم مي کنم!« 
راستي، چگونه مي شود پاي کسي را قلم کرد؟ اگر پا قلم شود، آیا مي توان با 

آن نوشت؟
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اگر نوشته هاي باال را با دّقت بيشتري بررسي کنيم، درمي یابيم که آنها با وجود مشترک 
بودن موضوعاتشان، کاماًل با هم متفاوت هستند. بخشي از مطالب این متن ها، مبتني بر 
تجارب نویسنده است. به بيان دیگر، هر شخص با استفاده از حواس، شناختي از جهان پيرامون 
خود پيدا مي کند و آنچه در گفتار یا نوشتار وي مي آید، بازنموِد همان شناخت است. مثاًل 
وقتي نویسنده در متن یك مي گوید: » در سال های آغازین دبستان، استفاده از مداد توصيه 
می شود و نه خودکار. مداد برای تمریِن خوش خّطی مناسب تر است. به دليل ُکندی حرکت 
مداد، لغزش ها هم به حداقل می رسد. درضمن لغزش های مدادی قابل پاک شدن و اصالح 
است...   .«، اّطالعاتي را که در مورد مداد دارد، براي خواننده بيان مي کند. در واقع، او قباًل در 
جهان پيرامون خود مداد را دیده و از آن استفاده کرده است و به خاطر دارد تا کالس سوم، 
معلّم به آنها اجازه نمي داد با خودکار بنویسند. هنگامي که مي نویسد، همان چيزي را گزارش 
مي کند که دیده، شنيده و لمس کرده است. به بيان دیگر، مطالب او مبتني بر حواس است. 

این نوع نوشته ها، متن های عيني و محسوس هستند.
بخش دیگري از مطالب متن هاي یك تا پنج، برخاسته از ذهن و تخّيل است؛ یعني نویسنده 
از محدودۀ حواس ظاهر، فراتر رفته و وارد فضاي ذهن شده است. به دليل گستردگي ذهن، 
به تعداد انسان ها و با توّجه به خاّلقيت آنها مي توان انتظار داشت، متن هاي متعددي دربارۀ 
هر موضوع، توليد شود. مثاًل نویسندۀ متن شمارۀ پنج با دیدن قلم، در ذهنش، خاطره اي 
تداعي شده است. نویسندۀ متن شمارۀ سه نيز به طور غيرمستقيم مسائل اخالقي را با بيان 
ویژگي هایي براي مداد به انسان گوشزد مي کند. در این نوشته ها، به دليل وسعت فضاي ذهن، 
تفاوت ها چشمگير خواهد بود. این نوع نوشته ها که در فضاي ذهن، رشد و پرورش مي یابند، 

ذهني هستند.
بدیهي است که فضای نوشته ها، تلفيقي از فضاهای عينی و ذهنی است؛ مثاًل در متن شمارۀ 
چهار، نویسنده برخي از ویژگي هاي ظاهري مداد را بيان کرده و هم زمان جمالتي نيز از فضاي 
ذهن خود نوشته است؛ اّما در برخي از متن ها فضاي عيني، برجسته تر است )مانند نوشتۀ 

شمارۀ یك( و در بعضي فضاي ذهني غلبه دارد )مانند نوشتۀ شمارۀ سه(.
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1  موضوعي را انتخاب کنيد و با توّجه به آموخته هاي درس، دربارۀ آن متني بنویسيد.

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

           کارگاِه نگارش
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2 نوشته های دوستانتان را بر پایۀ سنجه های زیر، ارزشيابی کنيد.   

شمارک سنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

1

 توليد متن منسجم: 
 عينی با بهره گيری از حواس
  ذهنی با استفاده از خاّلقيت 

ذهن
5

5پرهيز از نوشتن جمله های طوالنی2
5 رعایت اصول بندنویسی3
2 شيوۀ خواندن4
3 رعایت امال و نکات نگارشی5

20جمع بندی

  با توّجه به ارزشيابی باال، برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان، در چند سطر 
بنویسيد:

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

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

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

34



* دریافت خود را از َمَثل»   از کوزه، همان برون تراود که در اوست.«، در یك بند بنویسيد.

َمَثل نویسی
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مهر  و  وفا

د��د1 �گه  �ز ا  و�ز �هل  �ب  ا�ز �ب �که  ن  �آ د��دهر  �گه  �ز ال  �ب ��ز  حاـل  همه  رد  د��ش  �ز
ر�ت       دوس�ت به ح�ز ر   � و�یم م�گ �گ �ش      دوس�ت �ز د��د�د�ی �گه  �ز ا  ـز سش �آ ن  س�ز ا  �ز سش �آ �که 

ای �چ د  رز ل�ز �ب ر  �گ �که  ن  �ک اـن  �ز حچ معا�ش  د��ددال  �گه  �ز د�ا  دس�ت  دو  به  � �ته ��ت  رسش �ز
�یمان �چ �لد  �گ �ز و�ت  مع�ش �که  هو�س�ت  ر�ت  د��د�گ �گه  �ز ا  �ت ـه  ـت �سش سر  د��  گاه  �ز

ی5 �ز �ی �ب مر�  دل   �� ��ز  �ز سر  ن  �آ ر  �ب ا  د��دص�ب �گه  �ز ا  �ب �که  و�یسش  �گ �ب لط�ز  �وی  �ز 
؟ �ت �ز �گ �چـه  د��،  گاه  �ز  �� د�م  �که  مسش  �ت �ز �گ و  �گه د��د�چ د� �ز د، �ز رـز �ی ده �چه حز �ز �ز دس�ت  �ب
ا�ی �ی ن   �آ د�ی  ـ�ز ا�زم  �ب و  دل  و   � �ز و  د��دسر  �گه  �ز ا  و�ز و  �ت مهرـ  صح�ب ��تّ  �که 

�ز �ا�ز ا  �ت اس�ت  �ب �ک ���ت  دز ��هلگ ا�  �ب د��دعز �گه  �ز ا  ـب ص س�یم  �ز ادگاِ�  �ی به  �
 حافظ
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کـارگـاه  درس پژوهــی

1 نمودارهای زیر را کامل کنيد.

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

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

معنا

هم خانواده
 معاش

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

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

معنا

هم خانواده
 حضرت

  

2  در ادبيات فارسی، شاعران یا نویسندگان، واژۀ »صبا« را در کدام مفهوم نمادین به کار 
می برند؟

3  هرگاه در عبارت یا بيتی، کلمه ای به چند معنا در کالم به کار رود، آرایۀ » ایهام« پدید 
مي آید؛  ایهام در لغت، به معناي » به وهم و گمان انداختن« است. همان گونه که در 
مصراع » بی مهر ُرخت روز مرا نور نمانده است.« ،کلمۀ »مهر« در دو معناي مختلف 

»  خورشيد« و » محّبت« به کار رفته است.
 بيت زیر را از نظر کاربرد آرایۀ »ایهام« بررسی کنيد.

آید«»گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد رهبر  اوت  هم  بدانی  اگر  گفتا 
حافظ

4 بيت زیر، با کدام قسمت از متن درس، ارتباط مفهومي دارد؟
گوِش نامحرم نباشد جای پيغاِم سروشتا نگردی آشنا، زین پرده رمزی نشنوی

حافظ
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حّقۀ راز گنــج   حکمــت

روزی یکی نزدیك شيخ آمد و گفت: »ای شيخ آمده ام تا از اسرار حق چيزی با من نمایی.« 
شيخ گفت : »  باز گرد تا فردا.« 

آن مرد بازگشت.
 شيخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در ُحّقه کردند و سر حّقه محکم کردند. 

دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: »ای شيخ، آنِچ وعده کرده ای، بگوی.«
شيخ بفرمود تا آن حّقه را به وی دادند و گفت: »  زینهار، تا سر این حّقه باز نکنی.« 

مرد حّقه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حّقه، چه سّر است؟ 
هر چند صبر کرد، نتوانست. سر حّقه باز 

کرد و موش بيرون جست و برفت. 
مرد پيش شيخ آمد و گفت: »  ای شيخ، 
من از تو سّر خدای تعالی طلب کردم، تو 

موشی به من دادی؟! «
شيخ گفت: »  ای درویش، ما موشی 
در حّقه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی 
داشت؛ سرّ ِ خدای را با تو بگویيم، چگونه 

نگاه خواهی داشت؟!«

اسرارالّتوحید، محّمدبن منّور
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بوی گل و ریحان ها

ان ها1 س�ت �بُ به  � می ��ز�ت  ی    ،  سود��ی دل  ی  �ت ـ�ان  هاو�ت وـی گل و ��ی �ب  ، ردی  �ک �زم  �ت و�ی�ش ی �ز �ب
گل دی  رد�ی امه  �ب �گه  ل،  ل�ب �ب دی  �ز �ره  �ز ها�گه  �ز �آ ر�ز�ت  �ب اد  �ی ��ز  اـدم  ��ز�ت و  �ت اد  �ی ا  �ب
س�تم �ک �ب�ش همه  عهد  س�تم  رد�بَ و  �ت عهد  ا  �یمان ها�ت �چ همـهـ  �ز  �ت �ز دـ  �با�ش �و�  و  �ت ��ز  عد  �ب
د�من رد  �ته  �ز و�ی �آ �ت�ت  ع�ش م  �ز ا�  �ز ا  ان ها�ت گ�س�ت به  � ن  �ت ��ز دـ،  �با�ش ری  �ز و�ته �ز �ک

د5 ا�ی سش �بر�دـ   �� ما  ی  �ب ��ز �ت  طل�ب رد  ر  ا�بان ها�گ �ی د، سهل �س�ت         ـ �ب �ت �رم           �باسش ون ع�ش �چ
سش �ت ع�ش ��ز  ن  س�ز ن  د�ی �ز �چ  ، سعدی و  م�گ د  �ز و�ی دو��ن ها�گ به  � د  �ز و�ی �گ من  ��ز  عد  �ب و  و�یم  می �گ

کّلیات اشعار، غزلّیات،  سعدی

درک و دریافت 
1 برجسته ترین ویژگی این شعر، تناسب های آوایی است، هنگام خواندن شعر، آهنگ 
و موسيقی ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشينی و شورانگيزی بيشتر می شود. با 

تقسيم بيت ها به پاره های موسيقایی، شعر را بازخوانی کنيد.
2 چرا این سروده در ادب غنایی جا می گيرد؟  

شعـرخـوانی
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پيش تر آموختيم که نوشته انواعي دارد؛ در این درس، شيوۀ نوشتن متن هاي 
عيني را می آموزیم. هنگام نوشتن متن عيني، معموالً از حواس پنج گانه بهره 
مي گيریم و از قلمرو حّس ظاهر، فراتر نمي رویم؛ یعني آنچه چشم مي بيند، گوش 
مي شنود و... دقيقاً و عيناً در نوشته بازتاب مي یابد؛ به همين سبب این نوشته ها را 

» محسوس و واقعي« هم مي گویند. 
هدف نویسنده هنگام نوشتن متن عيني، ارائۀ اّطالعات واقعي و مستند است؛ 
بنابراین از دریچۀ حواس به چشم انداز مورد نظر مي نگرد و وارد فضاي ذهن و خيال 

نمي شود و از احساسات شخصي خود بهره نمي گيرد. 
در این درس، می خواهيم با بهره گيری از روِش پرسش سازی، شيوۀ نگارش 
نوشته های عيني را بياموزیم. وقتی قصد ما خلق نوشتۀ عيني است، پرسش های 
ما باید عيني باشد. پاسخ سازی ها هم، نباید از محدودۀ  عينيت فراتر رود؛ مثاًل اگر 
بخواهيم دربارۀ »تلفن همراه« متنی عيني یا محسوس بنویسيم، بدین گونه، عمل 

می کنيم:  

   مرحلۀ اول: پرسش
در این مرحله، ابتدا ذهن را آزاد می گذاریم تا دربارۀ موضوع پرسش هاي گوناگون 
)عيني، ذهنی و ...( بسازد. آزادسازی بی قيد و شرِط ذهن کمك می کند جنبه های 

نادیده و ناشکفتۀ موضوع، کشف شود.
  تلفن همراه چيست؟

 تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟ 
  آیا تلفن همراه همه جا همراه خوبی است؟

نوشته های عینی
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 شکل و شيوۀ کاِر اّولين تلفن های همراه چگونه بود؟
  معروف ترین تلفن های همراه کدام اند؟

 تلفن همراه غير از برقراری تماس، چه کاربردهای دیگری دارد؟
 کاربران تلفن همراه، چند نفرند؟

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

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

  چرا بعضی راننده ها پشت خودرویشان می نویسند  » هيچ کس همراه نيست، 
تنهای اّول«؟

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

  آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟

 مرحلۀ دوم: شناسایی و جدا کردن پرسش های عینی 

از  را  عينی  پرسش های  آنگاه  می پردازیم؛  پرسش ها  طبقه بندی  و  بررسی  به  اکنون 
پرسش های ذهنی جدا می کنيم. 

  تلفن همراه چيست؟
  تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟ 

  شکل و شيوۀ کار اّولين تلفن های همراه چگونه بود؟
  کاربران تلفن همراه، چند نفرند؟
  تلفن همراه، چگونه ابزاری است؟

41  تلفن همراه غير از برقراری تماس، چه کاربردهای دیگری دارد؟



  نسل آیندۀ تلفن های همراه چگونه خواهد بود؟
  آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟

   مرحلۀ سوم: گزینش و سازماندهی پرسش ها

در مرحلۀ قبل، تعدادي پرسش عيني دربارۀ موضوع جدا گردید. اگر بخواهيم به تمام 
پرسش ها پاسخ بدهيم، متن توليدي، بسيار طوالني خواهد شد و شاید عالقه اي به پاسخ 
دادن به برخي از سؤال ها نداشته باشيم؛ به همين دليل، بر پایۀ توانایي و عالقۀ خود دست 

به گزینش پرسش ها مي زنيم.
  تلفن همراه چيست؟

  تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟ 
  شکل و شيوۀ کار اّولين تلفن های همراه چگونه بود؟

  چند نفرکاربر تلفن همراه هستند؟
  آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟

پس از انتخاب پرسش ها نوبت به چينش و سازماندهي آنها و ایجاد نقشۀ ذهني نوشتن 
مي رسد؛ یعني پرسش هاي انتخاب شده را طبق یك نظم منطقي مي چينيم و به آنها پاسخ 
مي دهيم. براي این کار در متن هاي علمي بهتر است از کل به جزء حرکت کنيم. نخست دربارۀ 
نام یا کلّيت موضوع مي نویسيم؛ سپس به بيان جزئيات و ویژگي هاي دیگر آن مي پردازیم. به 
سخن دیگر، نخست چهارچوب و طرح کلّي را شکل مي دهيم و در پي آن، ویژگی های ریزتر 

را بازگو مي کنيم.  

پرسش های کّلی

  تلفن همراه چيست؟
  تلفن همراه در کجا اختراع شد؟ 

  تلفن  همراه برای چه به کار می رود؟
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پرسش های جزئی  

  کاربران تلفن همراه، چند نفرند؟
  آیا زندگی، بدون تلفن همراه، امکان پذیر است؟ 

  آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟
 پاسخ به این پرسش ها )پاسخ سازي(، منجر به توليد متن زیر شده است.  بند یکم و دوم، 

پاسخ به پرسش هاي کلّي و بند سوم، چهارم و پنجم، پاسخ به پرسش هاي جزئي است. 
توّجه: در توليد متن هاي عيني معموالً این امکان وجود دارد که پاسخ برخي از پرسش ها را 
ندانيم. در چنين مواردي الزم است به منابع اّطالعاتي )کتاب، مجله، متخّصصان، صاحب نظران 

و اینترنت( مراجعه  کنيم.
تلفن همراه یا گوشی همراه وسيله ای برای ارسال و دریافت تماس تلفنی 
از طریق ارتباط رادیویی در پهنای وسيع جغرافيایی است. منظور از موبایل یا 
گوشی همراه یا تلفن سلولی وسيله ای است که برای اتصال به شبکه تلفن همراه 
به کار می رود. در تلفن های همراه معموالً یك مجموعه نرم افزار یا سيستم  عامل 
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برای کنترل سخت افزار به کار می رود و برنامه های جانبی توسط سيستم  عامل 
به  می توان  همراه،  تلفن  برای  معروف  سيستم عامل های  از  می شود.  اجرا 

»اندروید«، »آی  او اس« و »ویندوز فون« اشاره کرد.
این ابزار، نخستين بار توّسط شرکت آمریکایی »موتوروال « در تاریخ 3 آوریل 
1973 با وزنی نزدیك به یك کيلوگرم توليد شد. تلفن همراه نسل های گوناگونی 
دارد و توسط شرکت های سازندۀ گوناگونی توليد می شود و به فروش می رسد. 
طبق آخرین آمار جهانی )اول سپتامبر 2015( تعداد مشترکان تلفن همراه 
7/2 ميليارد نفر برآورد شده که البته رقم واقعی افراد 4/9 ميليارد نفر است؛ زیرا 
بعضی افراد بيش از چند خط و اشتراک دارند. تعداد گوشی های فروخته شده در 
نيمۀ دوم سال 2015 نيز 340 ميليون دستگاه اعالم شده است که 45 درصد 

آن را گوشي هاي هوشمند تشکيل می دهد.
بررسی ها در زمينۀ ميزان استفاده از تلفن های همراه نشان می دهد که 
 بسياری از مردم در حالی به خواب می روند که تلفن همراه خود را در دست دارند
 یا آن  را  کنار خود گذاشته اند. بر اساس پژوهشی که در کشورهای آمریکا، انگليس،

برزیل، چين، اسپانيا، مکزیك و هند انجام شده است، فّناورِی نوین ارتباطی 
ازجمله تلفن همراه، جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده است و هر روز 

وابستگی افراد به آن بيشتر می شود. 
 در پژوهشی، یك متخّصص علوم رفتاری اعالم کرد، 60  درصد از دختران مورِد
 پژوهش، برای ورود به شبکه های اجتماعی و بازی های مرتبط از گوشی های
 همراه استفاده می کنند و 30 درصد آنها هنگام اتمام شارژ یا جا ماندن تلفن
 یا قطع آن به هر شکلی، دچار نگراني می شوند. وی با اشاره به اینکه دختران
 دو برابر پسران به تلفن همراه وابستگی دارند، از اعتياد دو برابری آنان نسبت

به پسران در زمينۀ استفاده ازتلفن همراه خبر داد.
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2 به پرسش ها و نوشتۀ دوستانتان با دّقت گوش دهيد و آن را بر پایۀ سنجه های زیر، 
ارزشيابی کنيد. 

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

2طرح پرسش های متنّوع1

2
 شناسایي و جدا کردن پرسش های 

عيني
3

2گزینش و سازماندهي پرسش ها3
2پاسخ سازی مناسب به پرسش ها4
2 رعایت انسجام در نوشته5
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني6

7
استفاده از واژه هاي مناسب در فضاي 

2متن

2شيوۀ خواندن8
3رعایت امال و نکات نگارشي9

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

سطر بنویسيد.
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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* دریافت خود را از َمَثل»کوه به کوه، نمي رسد؛ آدم به آدم مي رسد.«، در یك بند 
بنویسيد.

َمثَل نویسی
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پاسداری از حقیقت

تابلوی ظهر عاشورا اثر استاد محمود فرشچیان

درختان را دوست می دارم
که به احترام تو قيام کرده اند

و آب را
که َمهِر مادر توست

خون تو شرف را سرخگون کرده است
شفق، آینه دار نجابتت

و فلق ، محرابی
که تو در آن

نماز صبح شهادت گزارده ای
***

در فکر آن گودالم
که خون تو را مکيده است

هيچ گودالی چنين رفيع  ندیده بودم
در حضيض هم می توان عزیز بود

از گودال بپرس
***

شمشيری که بر گلوی تو آمد
هر چيز و همه چيز را در کاینات

 به دو پاره کرد:
هرچه در سوی تو، حسينی شد

دیگر سو یزیدی…
آه، ای مرِگ تو معيار!

مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت
و آن را بی قدر کرد 50



که مردنی چنان ،
غبطۀ بزرگ زندگانی شد

خونت
با خون بهایت حقيقت

در یك تراز ایستاد
و عزمت ، ضامن دوام جهان شد

ـ که جهان با دروغ می پاشدـ 
و خون تو، امضای »  راستی« است…

***
تو تنهاتر از شجاعت

در گوشۀ روشِن وجداِن تاریخ ایستاده ای
به پاسداری از حقيقت

و صداقت
شيرین ترین لبخند
بر لباِن ارادۀ توست

چندان تناوری و بلند
که به هنگام تماشا

کاله از سر کودک عقل می افتد
***

بر تاالبی از خون خویش
در گذرگِه تاریخ ایستاده ای

با جامی از فرهنگ
و بشریِّت رهگذار را می آشامانی 

ـ هرکس را که تشنۀ شهادت استـ       
گوشوارۀ عرش )مجموعه کامل شعرهای آیینی(، سّیدعلی موسوی گرمارودی
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1 مترادف و متضاد واژۀ »  رفيع« را از متن درس بيابيد.

2   از متن درس، برای نمودار زیر، گروه اسمی مناسب بيابيد؛ سپس به کمك آن جاهای 
خالی را پرکنيد.

هسته

اسم

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

وابسته

صفت

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

وابسته

مضاف الیه

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

گروه اسمی

3  در متن درس، دو نمونه از کاربرد »  تشخيص« را مشّخص کنيد.

4   شعر سپيد، گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد اّما وزن عروضی ندارد و جای 
قافيه ها در آن مشّخص نيست.

 شعر »پاسداری از حقيقت« را از این دید بررسی کنيد.

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

»صائب«
در این بيت، شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت 
بيد، علّتی شاعرانه اّما غيرواقعی آورده است و آن، سرافکندگی بيد، به سبب بی حاصل 

بودن است.

کـارگـاه  درس پژوهــی
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کـارگـاه  درس پژوهــی

وقتی شاعر یا نویسنده، دليلی غيرواقعی اّما ادبی برای موضوعی بيان کند؛ آن چنان 
که ذهن مخاطب آن را بپذیرد،  آرایۀ »ُحسن تعليل« پدید می آید. ُحسن تعليل، در 
لغت،  به معنای دليل و برهان نيکو آوردن است. اگرچه این دليل و برهان، واقعی، 

علمی یا عقلی نيست اّما مخاطب آن را از علّت اصلی دلپذیرتر می یابد.
 به نمونه های دیگر توّجه کنيد:

را َعلَم  بَرزد  راستی  از  سرو  چو  را  غم  تاراج  جهان  اندر  ندید 
»نظامی«

سحری خروس  سپيده دم  هنگام  نوحه گری؟  همی کند  رو  چه  ز  دانی 

صبح آیينۀ  در  نمودند  که  بی خبری یعنی  تو  و  عمر شبی گذشت  از 
»خّیام«

 در کدام قسمت از متن درس »ُحسن تعليل« به کار رفته است؟ دليل خود را بنویسيد.

6  با توّجه به متن درس، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟

7  هریك از موارد زیر، با کدام قسمت از شعر »خّط خون« ارتباط معنایی دارد؟
  َشَرُف المکاِن بِالَمکيِن )ارزش هرجای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار 

گرفته است.(
اللَهِ ..   .  َو بََذَل ُمْهَجَتُه فيَك لَِيستنِقَذ عباَدَک ِمَن الَجهالَه ..ِ  وَحيَره ..ِ  الضَّ

)او، حسين )عليه السالم( خونش را در راه تو عطا کرد تا بندگانت را از نادانی و 
سرگردانِی گمراهی نجات بخشد.(
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َمَثِل قرآن، َمَثِل آب است روان؛ در آب، حياِت تن ها بود و در قرآن 
حيات دل ها بود. آب را صفت، طهارت است؛ چون تن به نجاست 
بياالید، به آب پاک گردد، و قرآن را صفت، طهارت است، چون تن به 

گناه و َزلّت بياالید، به قرآن پاک گردد.
دنيا  به  چند  دوست!  اي 
رغبت کني و با خلق در راه 
رو  کني؟  تجارت  او  طلب 
اگر  و  کن  خود  کار  درمان 
معاملت مي کني، با حق کن، 
که تا خلق، سود خود نبيند، 

با تو معاملت نکند!  

تفسیر سورۀ یوسف )ع(،  
احمدبن محّمدبن زید طوسی

حیات بخِش دل ها گنــج   حکمــت
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نوشته های گزارش گونه

» گزارش« یکي از قالب های پرکاربرد نوشتن است که رخدادهاي واقعي را بر بنياد حواِسّ 
ظاهر، بيان مي کند.  هر یك از ما ممکن است به نوشتن گزارش یا گزارش گونه نوشتن نياز 
داشته  باشيم. معموالً زمانی گزارش می نویسيم که بخواهيم رویدادی را کوتاه و گویا، معّرفي 

کنيم. گزارش خوب باید زمان، مکان و برخي جزئيات را به درستي بازگو کند.
یکی از روش هاي مناسب برای تهيۀ گزارش، بهره گيری از پرسش است. هنگام نوشتن 
گزارش، ابتدا دربارۀ موضوع مورد نظر، پرسش های متنّوعی طرح می کنيم؛ یعني از خود 
مي پرسيم این گزارش به چه پرسش هایي مي خواهد پاسخ بدهد و سپس به طبقه بندي و 
چينش پرسش ها می پردازیم. نکتۀ مهم این است که چون فضاي متن های گزارش گونه عمدتاً 
 با نوشته های محسوس و عيني شکل مي گيرد، نوع پرسش ها و پاسخ ها نيز باید عيني باشد؛

مثاًل  اگر موضوع گزارش» بازدید از دبيرستان« باشد، بدین سان عمل می کنيم:

 مرحلۀ اول: طرح پرسش های گوناگون عینی

  نام دبيرستان چيست؟
  در کجای شهر )محلّه، خيابان، کوچه و...( قرار دارد؟

  این بنا چه زمانی ساخته شده است؟
  تعداد دانش آموزان آن چند نفر است؟

  چه رشته های تحصيلی در آن دایر است؟
  حياط مدرسه، چقدر وسعت دارد؟
  وضعّيت کتابخانۀ آن چگونه است؟

   چه مطالب یا طرح هایی روی دیوارهای ساختمان مدرسه به چشم می خورد؟
  دانش  آموختگان موّفق و مشهور این دبيرستان چه کسانی بوده اند؟
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  دفتر مدیر، چگونه است؟
  ساختمان مدرسه، چند طبقه است؟

  مدیر و ناظم های دبيرستان، چه کسانی هستند؟
  دبيران دبيرستان، چند نفرند؟

  ساختمان، چه نمایی دارد؟
  وضعيت کالس ها، چگونه است؟ 

  ویژگی های برجستۀ دبيرستان نسبت به دبيرستان های دیگر، کدام اند؟
  دبيرستان چه رتبه های علمی، ورزشی و فرهنگی کسب کرده است؟ 

   سالن ورودی ساختمان، چگونه است؟
  بر دیوارهای سالن، چه مطالبی دیده می شود؟

  معماری بنای ساختمان، چگونه است؟

 مرحلۀ دوم:  گزینش و سازماندهی پرسش ها 

در گزارش  نویسي، توّجه به ترتيب بيان رخدادها بسيار اهّميت دارد. معموالً ابتدا دربارۀ نام، 
عنوان، مکان و زمان گزارش، اطالعاتي داده مي شود. سپس دیده ها و شنيده ها بيان مي شود. 

هنگام نوشتن گزارش، نخست چهارچوب شکل مي گيرد و سپس جزئيات نوشته مي شود. 
مثاًل شخصي که از یك دبيرستان بازدید کرده، از همان لحظه اي که جلوی دبيرستان 
قرار گرفته است، گزارش را آغاز مي کند و خواننده را با خود همراه مي سازد؛ گویي)نویسنده 
و خواننده( با هم وارد حياط مدرسه مي شوند و به ترتيب چيزهایي را مي بينند و مي شنوند. 

پرسش ها را نيز با همين فرایند، سازماندهي مي کنيم. اکنون به چينش و سازماندهي 
پرسش ها توّجه کنيد.

  مکان گزارش کجاست؟
  گزارش مربوط به چه زمانی است؟

  نام دبيرستان چيست؟
  در کجای شهر) محلّه، خيابان، کوچه و …( قرار دارد؟

  زمان ساخت این بنا، کی بوده است؟
56  معماری بنای ساختمان، چگونه است؟



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

  چه مطالب یا طرح هایی روی دیوارهای ساختمان مدرسه به چشم می خورد؟
  سالن ورودی ساختمان، چگونه است؟

  بر دیوارهای سالن، چه مطالبی دیده می شود؟
  دفتر مدیر، چگونه است؟

  وضعيت کالس ها، چگونه است؟ 
  وضعيت کتابخانه، چگونه است؟

  دانش آموختگان موّفق و مشهور این دبيرستان، چه کسانی بوده اند؟
پاسخ به این پرسش ها، ما را به نوشته اي مانند متن زیر مي رساند. اگر به ترتيب مطالب 
توّجه کنيد، دیده ها یا مشهودات گزارش نویس با روش پلّکاني یکي یکي در کنار هم چيده 
شده اند و در این مسير، خوانندگان به گونه اي با وي همراه مي شوند که مي توانند تصویر 

روشني از موضوع مورد نظر در ذهن ایجاد کنند. 
اگرچه فضاي عمومي گزارش نویسي، عيني است، امکان دارد نویسنده در برخي از زمينه ها 
وارد فضاي ذهن خود بشود و از ذهنّيات و برداشت هاي خود نيز مطالبي به آن بيفزاید؛ البّته 

بهتر است در این گونه نوشته ها از این کار) آوردن برداشت هاي ذهني(، پرهيز کنيم.  

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

مکان: شهر قم
به مدرسه که مي رسم جلوي ورودي اش مي ایستم و به تابلوی آن نگاه می کنم؛ دبيرستان 
 حکيم نظامي ) امام صادق »عليه الّسالم« کنوني(. داخل مي روم، هنوز قدمي برنداشته ام
 که ناگهان باد شدیدي مي وزد؛ شاخۀ درختان کنار مي روند تا عظمت بنا دیده شود . 

 معماري این بنا کاماًل ایراني و متناسب با شرایط آب و هوایي قم است. طوري
که تابستان ها این ساختمان بسيار خنك و زمستان ها گرم و مطبوع است. سقف بنا 

گهواره اي شکل است.
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از  پنجره هاي آن  و  دارد. جنس در ها  نمایي آجري  و  ساختمان، دو طبقه است 
 چوب  هاي روسي است. دیوارها آراسته به شعرهاي نظامي  است که با کاشي هاي الجوردي

 بر آن حاشيه زده اند. قدم زنان مي روم و خطوط روي کاشي ها را مي خوانم؛ به آیه اي 
از قرآن مجيد )بقره، 269( برمي خورم »یؤتِي   َمن یَشآُء َو َمن یُؤَت   َفَقد 

اوتَِي َخيراً َکثيراً «. 
به خود که مي آیم، مي بينم بنا را دور زده ام. آنجا به قرینه بودن ساختمان پي مي برم. 
به درون سرسرا برمي گردم؛ در این سرسرا، شعری از رشيد یاسمي با خط نستعليق بر 
کتيبه هاي گچي به چشم مي خورد که به مناسبت پایان ساخت بنا سروده شده است. 

مصرع آخر این شعر در واقع تاریخ پایان ساخت بناست؛ یعني سال 1315 . 
اتاق بزرگي روبه روي سرسرا دیده مي شود که امروز اتاق معاونان است. کنار سرسرا 
در سمت چپ، راهرویي است که کالس ها در آن قرار دارد. اتاق اّول مخصوص مدیر 
دبيرستان است. براي اینکه او بتواند احاطۀ کامل بر تمام امور مدرسه داشته باشد، اتاق او 

پنج در دارد که دو در به راهرو، دو  در به ایوان و یك در به سرسرا باز مي شود.
  کنار اتاق مدیر،  کالس هاي دانش آموزان قرار دارد که درها و پنجره هاي بلند و صاف
  آن را  مزیّن کرده است. کالس دو در دارد: یکي از آنها به سوي راهرو و دیگري به طرف ایوان
 باز مي شود. چشم انداز راهرو از طریق پنجره هاي چوبي به طرف باغ گشوده است و در
سمت ایوان به سوي زمين چمني باز مي شود که تيم فوتبال مدرسه در آن تمرین مي کنند. 
در انتهاي راهرو راه پله اي وجود دارد که به طبقۀ باال منتهي مي شود. این مسير امروز 
مسدود است و به جاي آن، دانش آموزان از طریق راه پلۀ کنار سرسرا به طبقۀ دیگر 
مي روند. طبقۀ باال دقيقاً مثل طبقۀ پایين ساخته شده است؛ فقط با این تفاوت که به 

جاي اتاق معاونان در آن کتابخانه قرار دارد.
اینجا   کتاب هاي  از  بسياري  قدیمي اند.  و کتاب ها  است  تاریك  کتابخانه  مخزن 
سال هاست که دیگر تجدید چاپ نمي شوند؛ اّما ارزش تاریخي دارند. این جمله را  مي شنوم: 
»هر کتابي که به فکرتان برسد، اینجا پيدا مي کنيد. در قدیم اینجا جزو کتابخانه هاي 
معروف و معدود شهر بوده است؛ اینجا همچنين داراي آرشيو روزنامه نيز هست«.
به طور پراکنده آنها را نگاه مي کنم؛ روزنامۀ اطالعات سال 1314، روزنامه استوار سال 
58 1317، روزنامۀ کيهاِن سال 1323، روزنامۀ جمهوري اسالمي سال 1365. مجموعۀ کاملي



 از کتاب هاي درسي دهۀ 1290 تا 1390 هم به چشم مي خورد. یکي از کتاب ها را 
برمي دارم؛ دیوان پروین اعتصامي است که آن را با خط خود به این مدرسه اهدا کرده است.
 به یاد چند روز پيش مي افتم که پاي صحبت هاي یکي از دانش آموزان قدیمي
 این مدرسه )در سال هاي 1333ـ  1327(نشسته بودم. او مي گفت: »  این مدرسه اگرچه
دليل به  بعدها  اما  شد؛  مشهور  مجلّل  مدرسه اي  عنوان  به  خود  ساخت  زمان   در 

 داشتن دانش آموزان و دبيران سرآمد، مشهور باقي ماند«.
اکثر این دانش آموزان و دبيران با سمت استادي دانشگاه بازنشسته شده اند و هر کدام 
صاحب ده ها تأليف اند. انسان های بزرگي چون؛ استاد دکتر سادات ناصري، دکتر محّمد 
امين ریاحي،  دکتر بهشتي، دکتر مفتح، دکتر ابوالفضل و دکتر مظاهر مصّفا، دکتر علي 
اشرف صادقي، دکتر اميرحسين یزدگردي از دانش آموختگان و دبيران این مدرسه 

هستند.
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1  یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنيد و با بهره گيری از شيوۀ طرح پرسش، گزارشی 
بنویسيد.

  بازدید از یك مکان تاریخی
  کتابخانۀ مدرسه یا شهر

  اردوی دانش آموزی
  سفر خانوادگی

  فّعاليت های یك روز تعطيل
  مهمانی فاميلی

مرحلۀ اّول: پرسش های عینی
..................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................   

مرحلۀ دوم: گزینش و سازماندهی پرسش 

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

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

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

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

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

           کارگاِه نگارش
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گزارش :
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2  به پرسش ها و گزارش مکتوب دوستانتان با دّقت گوش دهيد؛ سپس آن را بر پایۀ 
سنجه های زیر، ارزشيابی کنيد. 

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

1
طرح  ریزي گزارش با بهره گيري از 

پرسش های عيني
3

3سازماندهي پرسش ها از کل به جزء2

2مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها 3
2رعایت انسجام در نوشته4
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني5

6
استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 

3متن

2شيوۀ خواندن7
3رعایت امال و نکات نگارشي8

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

بنویسيد:
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.  ............................................................................................ 62



* دریافت خود را از َمَثل»  بار کج به منزل نمی رسد.«، در یك بند بنویسيد.

َمَثل نویسی
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دریادالن صف شکن

غروب روز بیستم بهمن 1364 حاشیۀ اروندرود
غروب نزدیك می شود و تو گویی تقدیر تاریخِی زمين از حاشيۀ اروندرود جاری 
می گردد و مگر به راستی جز این است؟ تاریخ، َمشّيِت باری تعالی است که از طریق 
انسان ها به انجام می رسد و تاریخ فردای کرۀ زمين به وسيلۀ این جوانان تحّقق 
می یابد؛ همين بّچه هایی که اکنون در حاشيۀ اروندرود ِگرد آمده اند و با اشتياق 

منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.
ميان  در  نجات،  جليقه های  و  پتو  و  کوله  پشتی  با  مسلّح،  و  آماده  بّچه ها، 
نخلستان های حاشيۀ اروندرود، آخرین ساعات روز را به سوی پایان خوِش انتظار 
طی می کنند. بعضی ها وضو می گيرند و بعضی دیگر پيشانی بندهایی را که رویشان 
نوشته اند »زائران کربال«، بر پيشانی می بندند. بعضی دیگر از بّچه ها گوشۀ خلوتی 
یافته اند و گذشتۀ خویش را با وسواس یك قاضی می کاوند و سراپای زندگی خویش 
را محاسبه می کنند و وصيت نامه می نویسند: »حقّ اهلل را خدا می بخشد اّما وای از 

حقّ الّناس!« و تو به ناگاه دلت می لرزد: آیا وصيت نامه ات را تنظيم کرده ای؟
از یك طرف، بّچه های مهندسِی جهاد، آخرین کارهای مانده را راست و ریس 
می کنند و از طرف دیگر سّکان دارها قایق هایشان را می شویند و با دّقتی عجيب 
همه چيز را وارسی می کنند  ... راستی تو طرز استفاده از ماسك را بلدی؟ وسایل 
سنگين راه سازی را باِر شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط مقّدم دشمن، 
آنها را به آن سوی رودخانۀ اروند حمل کنند و بّچه ها نيز همان بّچه های صميمی 
و بی تکلّف و متواضع و ساده ای هستند که هميشه در مسجد    و نماز جمعه و 
محّل کاَرت و   اینجا و آنجا می بينی ... اّما در اینجا و در این ساعات، همۀ چيزهای 
معمولی حقيقتی دیگر می یابند. تو گویی اشيا گنجينه هایی از رازهای شگفت 

خلقت هستند اّما تو تا به حال در نمی یافته ای. 64



در اینجا و در این لحظات، دل ها آن چنان صفایی می یابند که وصف آن 
ممکن نيست. آن روستایِی جوانی که گندم و برنج و خربزه می کاشته است، 
امشب سربازی است در خدمت ولِیّ امر. به راستی آیا می خواهی سربازان 
رسول اهلل )ص( را بشناسی؟ بيا و ببين آن رزمنده، کشاورز است و این 
یك طلبه است و آن دیگری در یك مغازۀ گمنام، در یکی از خيابان های 
دورافتادۀ مشهد، لبنّيات فروشی دارد و به راستی آن چيست که همۀ ما را 

در اینجا، در این نخلستان ها گردآورده است؟ 
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تو خود جواب را می دانی: عشق.
اینجا سوله ای است که ُگردان عبداهلل آخرین لحظاِت قبل از شروع عملّيات را در آن 
می گذرانند. اینها که یکدیگر را در آغوش گرفته اند و اشك می ریزند، دریادالن صف  شکنی 
هستند که دل شيطان را از ُرعب و وحشت می لرزانند و در برابر قّوۀ الهِی آنان هيچ قدرتی 

یارای ایستایی ندارد.
ساعتی بيش به شروع حمله نمانده است و اینجا آیينۀ تجلّی همۀ تاریخ است. چه می جویی؟ 
عشق؟ همين  جاست. چه می جویی؟ انسان؟ اینجاست. همۀ تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و 

ُحنين و عاشورا اینجاست.
صبح روز بیست و یکم بهمن ماه کنارۀ اروند

هنوز فضا از نم باران آکنده است، اّما آفتاِب فتح در آسماِن سينۀ مؤمنين درخششی 
عجيب دارد. دیشب در همان ساعات اّوليۀ عملّيات، خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت. 
پيش از همه غّواص ها در سکوت شب، بعد از خواندن دعای َفَرج و توّسل به حضرت زهرای 
مرضّيه  )س(، به آب زدند و خط را گشودند و آن گاه خيل قایق ها و شناورها به آن سوی اروند 
روان شدند. صف طویل رزمندگان تازه نفس، با آرامش و اطمينانی که حاصل ایمان است، 
وسعت جبهۀ فتح را به سوی فتوحات آینده طی می کنند و خود را به خّط مقّدم می رسانند. 
گاه   به گاه گروهی از خط شکن ها را می بينی که فاتحانه، اّما با همان تواضع و سادگِی هميشگی، 
بی غرور، بعد از شبی پرحادثه باز می گردند، و به راستی چقدر شگفت آور است که انسان در 
متن عظيم ترین تحّوالت تاریخ جهان و در ميان سرَدمداران این تحّول زندگی کند و از نِسيان 

و غفلت، هرگز در نيابد که در کجا و در چه زمانی زیست می کند.
آنها با  اشتياق از بين ِگل و الیی که حاصل جزر و َمّد آب »خور« است، خود را به قایق ها 
می رسانند و ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک می کنند. طلبۀ جوانی با یك بلندگوی 
دستی، همچون وجدان جمع، فضای نفوس را با یاد خدا معطّر می کند و دائم از بّچه ها صلوات 
می گيرد. دشمن در برابر ایماِن جنود خدا مّتکی به ماشين پيچيدۀ جنگ است. از  همان 
نخستين ساعات فتح، هواپيماهای دشمن در پی تالفی شکست بر می آیند؛ حال آنکه در 
معرکۀ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد. دشمن حيرت زده 
است که چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟! کجا از مرگ می هراسد آن کس که به 
جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟ و این چنين اگر یك دست تو نيز هدیۀ  66



راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است، به جبهه ها می شتابی. وقتی »اسوۀ« 
تو آن »تمثيل  وفاداری«، عّباس بن علی )عليه السالم( باشد، چه باک اگر هر دو دست تو نيز 
هدیۀ راه خدا شود؟ اینها که نوشته ام، وصف حال رزمنده ای است که با یك دست و یك آستين 
خالی، در کنار »خور« ایستاده است. تفنگ دوربين دارش نشان می دهد که تك تيرانداز است 
و آن آستين خالی اش، که با باد این سوی و آن سوی می شود، نشانۀ مردانگی است و اینکه او 

به عهدی که با ابوالفضل )عليه السالم( بسته، وفادار است. چيست آن عهد؟
»مبادا امام را تنها بگذاری!«

در خط، درگيری با دشمن ادامه دارد. دشمن، بردۀ ماشين است و تو ماشين را در خدمت 
ایمان کشيده ای.

در زیر آن آتش شدید، بولدوزرچِی جهاد خاکریز می زند. بر کوهی از آهن نشسته  است و 
کوهی از خاک را جا به جا می کند و معنای خاکریز هم آن گاه تفهيم می شود که در ميان یك 
دشِت باز گرفتار آتش دشمن باشی. یك رزمندۀ روستایی فریمانی در ميان خاک نشسته است 
و با یك بيل دستی برای خود سنگری می سازد. آنها چه اُنسی با خاک گرفته اند و خاک، مظهر 
فقِر مخلوق در برابر غناِی خالق است. معنای آنکه در نماز پيشانی بر خاک می گذاری، همين 
است و تا با خاک اُنس نگيری، راهی به مراتِب ُقرب نداری. برو به آنها سالم کن؛ دستشان 
را بفشار و بر شانۀ پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا و َعلَم داران آن تحّول عظيمی 
هستند که انساِن امروز را از بنيان تغيير می دهد. آنها تاریِخ آیندۀ بشریت را می سازند و آیندۀ 

بشریت، آیندۀ الهی است.

شهید مرتضی آوینی

***
کآرام درون دشت شب خفته استحسرت نبرم به خواب آن مرداب
دریا همه عمر خوابش آشفته استدریایم و نيست باکم از طوفان

    محّمدرضا شفیعی کدکنی
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کـارگـاه  درس پژوهــی
1  به جمله های زیر توّجه کنيد:   

 الف( خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.
 ب( آنها تاریخ آیندۀ بشریت را می سازند و آیندۀ بشریت، آیندۀ الهی است.

 پ( اینها دریادالن صف شکنی هستند که دل شيطان را از ُرعب و وحشت می لرزانند.
 به جملۀ »الف« که یك فعل دارد، »ساده« می گویند.

در نمونۀ دوم، دو جمله به کمك حرف پيوند »و« در کنار هم قرار گرفته اند؛ »  و« 
مهم ترین و پرکاربردترین پيوند هم پایه ساز در زبان فارسی است؛ بدین معنا که اگر 
در ميان دو جمله بياید، آنها را در یك ویژگی، »هم پایه« می سازد؛ مثل کارکرد »  و« 
در نمونۀ »ب«؛ همان طور که می بينيد حرف »  و« دو جملۀ ساده را به هم پيوند داده 

و آنها را از نظر مستقل بودن، هم پایه قرار داده است.
پيوندهای هم پایه ساز عبارت اند از: »و، اّما، ولی، یا، ...«

 جملۀ »پ«، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته اند؛ به طوری که 
یکی از جمله ها بدون دیگری ناقص است؛ پس نمونۀ »پ« را جملۀ »مرّکب« می ناميم، 
حرف »که« پيوند وابسته ساز است و جملۀدوم را به جملۀ وابسته تبدیل کرده است.

جملۀ مرّکب، معموالً از یك جملۀ پایه )هسته( و یك یا چند جملۀ پيرو )وابسته( 
تشکيل می شود و بخشی که پيوند وابسته ساز ندارد، پایه است.

پيوندهای وابسته ساز عبارت اند از: »که، تا، چون، اگر، زیرا، برای این که، به طوری که، 
هنگامی که ،...«

جملۀ»پ« را از این دید بررسی می کنيم:
ـ جملۀ پایه یا هسته: اینها دریا دالن صف شکنی هستند

که ( دل شيطان را  از رعب یا وحشت می لرزانند.
پيوند وابسته ساز  ـ جملۀ  پيرو یا وابسته: )

 حال از متن درس برای هریك از انواع جمله،نمونه ای بيابيد و بنویسيد.
2 در عبارت زیر، کنایه را مشّخص کنيد و مفهوم آن را بنویسيد.

       »تا با خاک انس نگيری، راهی به مراتِب ُقرب نداری.«
3 نویسنده در کدام جمله، از مفهوم آیۀ »  أاَل بِِذکِراهللِ تَطَْمئنُّ الُْقلوُب« )رعد/  28( بهره گرفته است؟
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سخن، ميان دو دشمن، چنان گوی که گر دوست گردند، شرم زده نشوی.
سش �س�ت �ت ون �آ �گ �چ �ز س ، �ب ان دو �ک �س�تم�ی سش  م �ک رـز �ت ــ ، ه�ی �ز د    �ب ِن  �ب �ی ن �چ س�ز

ن �ت رو�ز ��ز ـ�ش  �ت �آ ن   ،  �ت دو  ان  نم�ی �ت سو�ز ان  م�ی رد  ود  �ز و  �س�ت  ل  �زه ع�ت
***

د�� هوـ�ش  ی   ،  و�ی �گ �چـهـ  �ز �آ و��  ـد�ی �یــسش  و�ش�چ �گ و��،  د�ی �چِس  رد  دـ  ا�ش �ب �ز ا  �ت

آنچه گویی، هوش دار گنــج   حکمــت

گلستان، سعدي
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دـ1 �ش ه  ا�ز �ت مون  �ز �آ گامٔه  ه�ز و  دـ�چ �ش ه  و��ز ر�آ �چُ ر�ن   ،  ��ی ا�ه  ر�ب د�گ ا�ک �چ د��م  �چ  ِ رز �ز �ز ٔۀ  طّ حز ن  ��ی ا�ک��ز  �ز ا�ب �ت رو�  ان     �چ �ب  ِ ا�ک �ز ن  �ی �ز و 
رز �ی مرد�ز دـٔۀ  �ز رحز �ز مر�ز  ن  ��ی رز��ز  �ی ـت من س د�ش گاِن  ل�ز �چ ام  �ز ُ �ک

�شکا� �آ ر  هـز د  سش اـن  �ز حچ �ه،  ر  گا�د�گ �و�ز دٔه  د�ی دـ  �ش ره  �ی �ز ن  �آ رز  �ک
ن5 �ی م �ز ر�ن  ��ی مرد�ن  و  رـ�ن  ن دل�ی �ی �ک �و�ز  و�  �آ �گ  �ز �ب ر�ن  �ی هرش

مو�ب   رد��  �ک به  � اـن  و�ش �ب و  ان  روسش و�ب�ز �ز و�ب  �ز ر�ن  �ک ��ز  د  مد�ز �آ رـ��ز  �ز

دلیران و مردان ایران زمین شعـرخـوانی
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�وی د  هاـد�ز �ز د�ن  م�ی به  � مردی  به  وی� �ت   و�گ �ز ر ��ز �گ ان  �چُ د ��ز  ��ی�ش هان  سش �ب
د ر�ز �گ د�ی گل  و  �ب  �آ �ز  ان  �ز ��ی د�که  و��ز �ش �ک �ز  �ا�ز ن    ،  د�ی ان  ه�ب �گ �ز
د رمن ��ز �ز �ش  �ت �آ  �� د�یسش  د��ز د�ب من ��ز د�ش دل  ر  �ب ر�ن  �گ ی  �گ د�ز �ز

�یس�ت10 �ز �یم  �ب ان  دسش د�و�ز �ز رز  �ب س  �ک �یس�ت�ز �ز �ل�یم  �ت �ر�ز  ان  �ش �گ ره�ز �ز به  �
ماس�ت �ش م  �رز �ز  ی  �ت �ز لگ سش رد  ل�ک  ماس�ت�ز �ش م  ��ز وـی  �گ ن  ر�ی �ز �آ  ، َل�ک  مَ

َود  �ب د�ن  رز �ی به  � او�  �ب و  �چ  �� ما  ود�ش �ب ان  ه�ب �گ �ز  �� ماـ  �ش مر  هم   �و 
   محمود شاهرخی

درک و دریافت 
1 یك بار دیگر شعر را با لحن مناسب بخوانيد.  

2  دربارۀ ارتباط مفهومی این شعر با ادبيات پایداری توضيح دهيد.  

دلیران و مردان ایران زمین
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پيش از این گفتيم که نوشته ها را مي توان به دو دستۀ عيني و ذهني تقسيم 
کرد. آموختيم که براي نوشتن متن هاي عيني، پدیده ها را مي بينيم، صداها را 
مي شنویم، بوها را با حّس بویایي درک و اشيا را لمس مي کنيم و مزۀ خوراکي ها 
را مي چشيم؛ یعني به کمك حواّس خود به شناخت مي رسيم و حاصل درک خود 

را از پدیده ها به نگارش درمي آوریم. 
اکنون به نوشته هاي ذهني مي پردازیم.

در نوشته هاي ذهني از محدودۀ عيني و حواس ظاهر فراتر می رویم و موضوع را 
به یاري ذهن و خيال، پرورش مي دهيم و مي نویسيم. در متن های ذهني، نویسنده 
آزادي عمل بسيار زیادي دارد و در واقع، توانایي ذهن نویسنده، مسير نوشته را 

شکل مي دهد.
در درس اّول، براي پرورش موضوع در ذهن، سه شگرِد بارش فکري، اگرنویسي 
و ُگزین گفته ها معّرفي شد. این شگرد ها کمك مي کند موضوع در ذهن ما رشد و 

پرورش یابد. 
یکي از روش هایي که موجب پرورش موضوع در ذهن مي شود و در خلق 

نوشته هاي ذهني مؤثّر است، روش جانشین سازي است. 
در این روش، خود را جاي موضوع یا پدیده اي دیگر مي نشانيم و از نگاه آن به بيرون 
 مي نگریم. با تغيير جایگاه و نوع نگاه، ظرفّيت و قابلّيت موضوع را افزایش می دهيم و
جنبه های نادیده و ناشکفتۀ آن را به نمایش می گذاریم. مثاًل اگر بخواهيم دربارۀ 
»سيم خاردار« بنویسيم، شاید سخن فراواني برای نوشتن نداشته باشيم؛ اگر خود 
را به جای سيم خاردار بنشانيم که در ميدان نبرد ،سربازی را به دام انداخته است، 
افق جدیدی پيش روی ما گشوده می شود و مفاهيم و مطالب بسياری به ذهن ما 

هجوم مي آورد. شاید خود سيم خاردار هم با ما همراه و هم سخن شود!

نوشتۀ ذهنی )1(:جانشین سازی
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نکته ای که در به کارگيری این روش اهّميت دارد، این است که وقتی خود را به جای چيزی 
یا کسی می نشانيم، باید عواطف، حّس و حال، نوِع نگرش، لحن کالم و شيوۀ بيانمان، متناسب 

با آن باشد و از زاویۀ آن نگاه روایت شود. 
براي آنکه بتوانيم عواطف، احساسات، نوع نگرش و حال و هواي یك پدیده، شخص یا 
 موضوعي را به خوبي منتقل کنيم، باید پيش از نگارش، اطالعات و شناخت کافی دربارۀ
چيستي، ویژگي ها، وضع ظاهري و کارکرد موضوع نوشته به دست آوریم؛ مثاًل اگر موضوع 

نگارش»سنگ« باشد، مي توان این گونه نوشت: 
»  من، تّکه اي یا فرزندي کوچك از کوه هستم. ميليون ها سال است که بر اثر 
لرزش و تن تکاني زمين از مادر خود )کوه( جدا افتاده ام. آرزو دارم دوباره به آن دامان 
گرم برگردم. هر روز در دلم با کوه سخن مي گویم. رنگ من و او، زیر پرتو خورشيد، 
سوخته است؛ اّما دلمان هنوز هم، به گرمي آفتاب مي تپد. نمي دانم او از آن باال، 

نسبت به من چه حسی دارد!«
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در نوشتۀ زیر نویسنده، آفتاب را نه از نگاِه خود، بلکه از دریچۀ چشم»یخ« دیده و توصيف 
کرده است:

وقتی از پشت کوه بيرون آمدی، زیبا بودی. صورت سرخ و تپلی ات توی دلم 
نشست. نگاهت کردم. نگاهم کردی. برق چشمانت مرا گرفت و هزار هزار آیينه 

درست شد.
مهربانی ات گرمای خاّصی داشت. قلب بلورینم را روشن تر کردی. تازه داشتم جان 
می گرفتم که نگاهت را دزدیدی و پشت یك ابر قایم شدی. صدایت کردم، نشنيدی. 

آیينه شدم، ندیدی. از دوری ات یخ زدم، نتابيدی. 
کالغ ها را دنبالت فرستادم. آسمان، پُر از قار قار کالغ شد تا عشق مرا خبر دهند؛ 

اّما تو از پردۀ ابر، بيرون نيامدی. تنها یك جواب فرستادی:
ـ نه، تو نباید...!

 من  کور و کر بودم. نمی دیدم و نمی شنيدم. انگار در عالم، تنها یکی بود؛ تو.
ابرها را  واسطه کردم. واسطه ها التماس کردند. کنار رفتند و تو ظاهر شدی.   

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

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

 با الهام از داستان »یخی که عاشق خورشید شد«  
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           کارگاِه نگارش

1  موضوعی انتخاب کنيد و با به کارگيری روش جانشين سازی، یك متن ذهنی بنویسيد.  

موضوع: ....................................................................................................................................
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2 به نوشتۀ دوستانتان، که خوانده می شود، با دّقت گوش دهيد و آن را بر پایۀ سنجه های 
زیر، ارزشيابی کنيد. 

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

1
خلق نوشته با استفاده از روش 

3جانشين سازي

2
انتقال دقيق حاالت و ویژگي هاي 

شیء یا فردي که  به جاي او سخن 
گفته شده است.

3

2مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها 3
2رعایت انسجام در نوشتۀ ذهني 4
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني5

6
استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 

3متن

2شيوۀ خواندن7
3رعایت امال و نکات نگارشي8

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

بنویسيد:
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.  ............................................................................................ 76



* دریافت خود را از َمَثل»  سحرخیز باش تا کامروا شوی«، در یك بند بنویسيد.

َمَثل نویسی
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سخن بر سِر پيکار ميان ایرانيان و تورانيان است. هنگامی که کيخسرو در ایران بر تخت 
نشست، افراسياب در سرزمين توران بر تخت پادشاهی نشسته بود. سپاه توران به یاری 
ایران می تازد. کيخسرو، رستم را به یاری می خواند.  از سرزمين های دیگر به  سردارانی 
اشکبوس، پهلوان سپاه توران، به ميدان می آید و مبارز می جوید. یکی دو تن، از سپاه ایران 
پای به ميدان می نهند، اّما سرانجام، رستم، پياده به ميدان می رود. نبرد رستم با اشکبوس از 
عالی ترین صحنه های نبرد تن به تن است که در آن طنزگویی و چاالکی و دالوری و زبان آوری 

با هم آميخته است.

�ت1 دسش �ز  ان  ـچ �س و  سو���ن  رو�ش  �ت�ز سش دز ر�گ و�ن  ، همی �ب �ی هرـ�م و �ک �ز �ب
�عل ود  �ب ون  �ز �ز  سا�د  و  �ی�ز  �ت همه  عل  �ز ر  �ی �ز رد  ا�ک ـ   �ز دِل  ان  روسش �ز

�گ ��ز د،  ـی و�سش �ز �وی  ا  �ب �چ  ��ی د  ما�ز �گ�ز وه و س�ز ر �ک ا�ک   �ب مده �ز و�ش �آ به �ب �
رد �ُگ کاموِ�ـ  �ت  �ز �گ ن  �ی �ز �چ ر،  �ک ��ش به  رد� سـچ د  ا�ی �ب �ب  �� سمـان  �آ ر  �گ �که 

د5 و��ی �آ دـ  م�ز �ک و  ر�ز  �گ و  �ی�ز  �ت دهمـهــ  و��ی �آ د  �ز �ب و  �گ  �ز �ت ان  ،  �ی ر��ز ��ی به  �
و� �ب ـک ��ش �و  ام  �ز ا  �ب �ک ری  و�د��ی �ک ساِن  ر  �ب د  ـی روسش ر�ز همی �ب
رـد �ب �ز ر�ن  ،  ��ی �ز  د  و�ی �ب �که  امد  �ی رد�ب �گ به  � �د  �آ د�  ��ز رد  �ب هم   �ز سِر 
ر  �ب �گ و  ود  �ز ا  �ب ّهام  ُ�  ، رز �ی �ت د  ر�ب�ش ��ب به  � مد  �آ د�  ��ز م  ��ز رد  �گ همی 

رستم و اشکبوس
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و�ـ �ب ـک ��ش ا  �ب ّهام  ُ� �ز�ت  و�ی ر�آ و��ب �ک و  و�ت  �ب ــه،  ـچ س دو  هر  �ز  مد  ر�آ �ب
و�10 �ب ـک ��ش رد  �ب دس�ت  ر�ن   ،  �گ ر�ز  �گ به  و�ـ� �ز �ب �آ س�چهر  دـ،  �ش ن  �ی ه�ز �آ ن  �ی م �ز

ر�ن �گ ر�ز  �گ ّهام  ،  ُ� �ت  �ز ه�ی ر�آ کا�،    دس�ت سر�ن�ب �ی دـ �ز   �چ می �ش �ز
وه س�ت ی  ا�ز ُ�ش �ک ��ز  �ت  سش �گ ّهام  ُ� و  وه�چ �ک سوی  دـ  �ش و  �وی  و  �ز د  �ی �چ �ی �چ �ب
طو� �ت  �ز سش �آ د�  ��ز اه  س�چ ل�بِ  �ت و��ز  �ب ـک ��ش ِر  �ب د  کا�ی  ، �س�چ  د  رز �ب

�ت �ز �گ طو�ـ  ا  �ب و  �ت  �ز سش ر�آ �ب ن  �ت هم �ت�ت �ز اده �س�ت �بُ اِم   �ب ّهام �� �ب �که �ُ
د�� 15 �ب ن  �ی �ی �آ به  �  �� س�چه    ِ ل�ب �ت و  ���ت کا��ز �زم  �ک اـده،  �چ�ی ون  ،  �ز ��ک من 

د �ز لگ �ز و  ا�ز �ب به  �  �� ه  به �ز � د�کماِن  �ز �چ ر  �ی �ت د  رز �ب ر،  �ب �کمر  د  �ز �ب به  �
مای �ز �آ م  ��ز مرِد  کای  د:  �ی روسش ای �ز �ب  ِ ا�ز �ب و  م�ش مد،  �آ و�د�ت  هماآ
د  �بما�ز رـه  �ی حز و  د  د�ی �ز �ز �ب ی  ا�ز ُ�ش د�ک و��ز �ز رد و �و �� �ب ر�ن �ک اـن �� �گِ ع�ز
؟ س�ت �ی �چ و  �ت ام  �ز �که  د�ن:  �ز �ز �ت  �ز �گ دو  ؟�ب ر�یس�ت و�هد �گ ی سر�ت ـ�� �که �ز ٍن   �ب �ت

ام20 �ز �که  اســ�ز  �چ د�د  ن  �ی �ز �چ ن  �ت هم کام�ت و  �ت ی  �ز �ی �ب �ز �چس  ن  �ی رز �ک رسی  �چُ �چه 
رد  �ک و  �ت   ِ مر�گ ام   ،  �ز ماردم  ردمر�  �ک و  �ت  ِ ر�گ �تَ �ک  �ت �چُ مر�  ما�زه  �ز
ی ا��گ ی �ب �ب  : �ت �ز �گ دو  �ب ی  ا�ز ُ�ش ی�ک ا��گ �ب لک �ی به  � سرـ  دهی  ن  �ت سش �ک به  �
دوی:  �ب اس�ز  �چ د�د  ن  �ی �ز �چ ن  �ت هم وی�ت �ب اسش ر�ز �چ مرِد  ُهدـه  �ی �ب �ی  �که 
و�د �آ �گ  �ز �ب �که  دی  د�ی �ز اده،  �ی و�د؟�چ �آ �گ  س�ز ر  �ی �ز  ، ان  �ش سر�ک سِر 

سو��25 رده  َ �ب �زَ �ی   ،�� و  �ت ون  �ز ��ک ��هم  کا��ز م�ت  امو�ز �ی �ب اـده  �چ�ی
سو�� صدـ  ا�ز �چ و  �ت ون  �چ ��ز  بِه  � اـده،  ���چ�ی کا��ز رد�ش  �گ ن  ��ی و  �و�ز  ن  د�ی �ب
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� سل�ی و  �ت ا  �ب  : �ت �ز �گ دو  �ب ی  ا�ز ُ�ش ��ک �ی مرز و  �ز�و�ـ  رز  همی     �ب �زم  �ی �ب �ز
�کمان  و  ر  �ی �ت �که  �س�تم  �ت  �ز �گ دو  مان�ب �ی �ز ون ، سرـ �آ �ز ا هم ��ک ن  �ت �ی �ب �ب
د د�ی یه  ما� ر��ز �گ �س�چ  به  � �ش  ا�ز �ز و  د�چ ـی �ش د� �ک ��ز رد و  �ک ه  �ز به  � ماـن ��  �ک

�وی30 �س�چ  ِر  �ب ر  �بَ د  �ز ر  �ی �ت ی  �ک �وی�ی به  � اال  �ب �ز  مد  �آ د�  ��ز �س�چ  �که 
�ت  �ز �گ و��ز  �آ به  � م  ـت �س د  د�ی �ز �ز �ت�ب �ز �بُ یه  ما� ر��ز �گ �ش  �چ�ی به  � ن  �ی سش �ز �ب �که 
ا� �ز �ک رد  سرـ�ش  د��ی  ،  �ب ر  �گ د  ��سرز کا��ز ��ز  ی  �اـ�ی ر�آ �ب ی  ما�ز �ز
و� �ب ـک ��ش ود  �ز رد  �ک ه  �ز به  �  �� ماـن  د�و��ک ـز �ز  ، س �ن و �ُ ی ، �ر�ز �ر�ز �ز �ت
ر �ی �ت د  ا��ی �ب �ب �گه  �ز �آ ر  �ب م  ـت �س به  ر� �ی �ز ره  �ی �ز ر  �ب  : �ت �ز �گ دو  �ب ن  �ت هم �ت

35�� و�یسش  �ز ن  �ت د��ی  �به  ��همی ��ز د�یسش  د��ز �ب ان  �ب و   وـی  ا�ز �ب دو 
�گ �ز �چ رد  �بُ �کمر  دِـ  �ب�ز به  � ن  �ت هم �گ�ت د�ز �ز ر  �ی �ت به  و� �چ �ک  �ی رد  �ک ن  �ی رز �ُگ

�ب  �آ و  �چ کان   ،  �ی �چ ��ما�  ِر  �ی �ت ی  �ک ا�ب�ی ع�ت   ِ رّ �چ اـ�  حچ �و  ر  �ب هاده  �ز
�گ �ز �چ به  � �س�تم،  دـ  �بمال�ی  �� �گ�کمان  د�ز �ز ِر  �ی �ت  ، و�ده  �آ د�  ��ز س�ت  �شَ به  �

و� �ب لک �سش �زۀ ٔ  ـی س و  ر  �بَ ر  �بَ د  رز و��ب مان ،   دس�ِت   �و   د�د   �ب ن �ز س�چهر �آ
د�د40 �ب ان  �ب مان  ،  �ز د�  ��ز همـ   ، ی  ا�ز ُ�ش �د�ک رز �ز مارد  �ز  ی  �ت �ز �گ �که   دـ   �ش ان  �ز �چ

شاهنامه، فردوسی
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کـارگـاه  درس پژوهــی

1  معنای هر واژه را بنویسيد، آنگاه با انتخاب کلماتي دیگر از متن درس، براي هر واژه، 
شبکۀ معنایي بسازید.

گرز
  معنا:

 شبکۀ معنایی:

کيوان
  معنا:

 شبکۀ معنایی:

2  در تاریخ زبان فارسي، گاه یك »متّمم« همراه با دو نشانۀ متّمم )حرف اضافه( به کار 
مي رفت؛ مثل:

بگير و به گيسوی او بر، بدوز                 به نيك اختر و فال گيتی فروز
در این درس، نمونه اي نظير این گونه کاربرد پيدا کنيد و متّمم و نشانه هاي آن را 

مشّخص نمایيد.

3  گاه در زبان فارسي،مصّوت » ا « در برخي کلمات عربي، به مصّوت »ي« تبدیل مي شود؛ 
نظير » رکاب: رکيب« ؛ به این شکل تغيير یافته، »ُممال« گفته مي شود.

 چند نمونه ُممال در متن درس بيابيد و بنویسيد.

4  در بيت زیر، ویژگي یا صفتي به »خورشيد« نسبت داده شده است که محال یا بيش 
ازحّد معمول است. چنين اّدعایي منجر به پيدایش آرایۀ »اغراق« مي شود؛ مثال:

ز گرز تو خورشيد گریان شود            ز تيغ تو بهرام بریان شود                   فردوسي
 از متن درس، دو نمونه از کاربرد »   اغراق« را بيابيد و دليل خود را بنویسيد.
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5   »حماسه«، یکي از انواع ادبي و داستان و روایتي است با زمينۀ قهرماني و رنگ ملّي و 
سبکي فاخر که در آن حوادثي فراتر از حدود عادت روي مي دهد.

 براي کاربرد ویژگي هاي حماسه، نمونه ابياتي در این درس پيدا کنيد.

6  مفهوم هریك از عبارت هاي زیر را بنویسيد.
 عنان را گران کردن:

 سر هم نبرد به گرد آوردن:

7 چرا رستم از رّهام برآشفت؟
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عامل و رعّیتگنــج   حکمــت

ذوالّنون مصری پادشاهی را گفت: »   شنيده ام فالن عامل را که فرستاده ای به فالن 
والیت، بر رعّيت درازدستی می کند و ظلم روا می دارد.« گفت: »  روزی سزای او بدهم.« 
گفت: »  بلی، روزی سزای او بدهی که مال از رعّيت تمام ستده باشد. پس به زجر و 

مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعّيت را چه سود دارد؟«

پادشاه خجل گشت و دفِع مضّرِت عامل بفرمود در حال.
برید اّول  هم  باید  گرگ  دریدسر  مردم  گوسفندان  چون  نه 

گلستان، سعدی  
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نوشتۀ ذهنی )2(: سنجش و مقایسه

روش  جانشين سازي را براي نوشتن متن هاي ذهني، در درس گذشته آموختيم و 
با بهره گيری از آن شيوه نوشتيم. یکي دیگر از روش هایي که در نگارش متن ذهني 

مفيد است، روش »سنجش و مقایسه« است. 
مقصود از سنجش و مقایسه، برقراري پيوند بين پدیده ها و کشف روابط ميان 
آنها براي درک تفاوت ها و شباهت هاي آنهاست. راه ارتباطی موضوع ها با یکدیگر، 
از طریق رابطۀ معنایی آنها ایجاد مي شود. روابط معنایی موضوعات معموالً بر پایۀ 
» قياس« شکل می گيرد. مقایسه کردن یك موضوع با موضوع دیگر، در حقيقت، 
نوعی پيوند زدن به موضوعاتی است به ظاهر بی ربط؛ اّما در واقع مرتبط با هم. همين 
بی ربطی اّوليه و کشف روابط پس از درنگ و تأّمل است که  فضای نوشته را ذهنی 

و جّذاب مي سازد.
در نوشته هاي عيني موضوع را با چيزي مقایسه مي کنند که با هم در یك طبقه 
قرار مي گيرند؛ مثاًل دو کتاب، دو خودرو، دو پرنده یا دو خانه. آنچه در نوشتۀ عيني 
بيان مي شود، مبتني بر حواس است. به بيان دیگر، موضوع نوشتۀ عينی دربارۀ شکل 
ظاهري، رنگ، بو، صدا، مزه و زبري و نرمي پدیده هاست؛ اما در نوشته هاي ذهني، 
وضع فرق مي کند. در نگارش ذهني از مرز حواس فراتر مي رویم و آزادانه در فضاي 
ذهن حرکت مي کنيم. بنابراین مي توانيم دو چيز را که به ظاهر هيچ سنخيتي با هم 

ندارند، با هم مقایسه کنيم. 
هنگامي که مي خواهيم دربارۀ موضوعي با روش مقایسه، متن ذهني بنویسيم، 
 مي توانيم از پيوند زدن آن موضوع به موضوع هاي دیگر بهره ببریم. وقتی موضوعی
 را به موضوع دیگری پيوند می زنيم، در واقع فضای جدیدی برای نوشتن ایجاد می کنيم.
  معموالً مي توان موضوع ها را به کمك رابطۀ ذهني به هم ربط داد؛ آنها را مقایسه کرد 

85و کار آفرینش را براي ذهن آسان نمود؛ مثل نمونه های صفحۀ بعد:



 مقایسۀ قلم با خون شهيد، با اسلحه، با درخت و... 
 مقایسۀکتاب با انسان، با برگ درختان، با آسمان و ...

 مقایسۀ ميز  با  درخت، با برده، با دیکتاتور و ...
 مقایسۀ رفتگر با آفتاب، با آب و ...

 مقایسۀ دیوار با تنهایی، با قفس، با موش و ...
 مقایسۀ خواب با روزهای تعطيل، با شب امتحان و ...

 مقایسۀکفش با  پا، با سنگ ریزه، با جاکفشی، با پای مصنوعی و ...
  مقایسۀکتاب با دوست، با عالم بی عمل، با انسان، با دانای کل، با سرچشمۀ دانایی و ... 

 مقایسۀ آیينه با چهره، با غبار، با آدم دروغگو، با آدم خودشيفته و ...
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در نوشتۀ زیر، نویسنده »کتاب« را با » انسان« پيوند می زند و آنها را با هم مقایسه می کند     .

بعضي از کتاب ها مانند انسان ها هستند:
 بعضی از کتاب ها ساده می پوشند و بعضی لباس های عجيب و غریب و رنگارنگ دارند.
بعضی از کتاب ها برای ما قّصه می گویند تا بخوابيم و بعضی قّصه می گویند تا بيدار 

شویم.
بعضی از کتاب ها شاگرد اول می شوند و جایزه می گيرند. بعضی از کتاب ها مردود 

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

و مادرِ خود نمی برند.
بعضی از کتاب ها هرچه دارند، از دیگران گرفته اند. بعضی از کتاب ها هرچه دارند به 

دیگران می بخشند.
به  را  بعضی  و  شوند  معالجه  تا  برد  بيمارستان  به  باید  را  کتاب ها  از   بعضی 

تيمارستان برد.
بعضی از کتاب ها دوقلو یا چندقلو هستند. بعضی از کتاب ها پيش از تولد می ميرند 

و بعضی تا ابد زنده هستند .
 بعضی از کتاب ها سياه پوست اند، بعضی سفيد پوست و بعضی زردپوست یا سرخ پوست.

 بعضی از کتاب ها به رنگ پوست و پوتين خود افتخار می کنند و رنگ دیگران 
را مسخره می کنند...

و بعضي از آدم ها مانند کتاب ها هستند:
بعضی جلِد سخت و ضخيم دارند و بعضی نازک. بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ 

می شوند و بعضی با کاغذ خارجی.
بعضی از آدم ها تجدیِد چاپ می شوند و بعضی از آدم ها فتوکپی یا رونوشت  آدم هاِی 

دیگرند.
بعضی از آدم ها با حروف سياه چاپ می شوند و بعضی از آدم ها صفحاِت رنگی دارند.

بعضی از آدم ها قيمِت روی ِ جلد دارند؛ بعضی از آدم ها با چند درصد تخفيف به فروش 
می رسند، و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند.
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بعضی از آدم ها جيبی هستند و  می شود آنها را تویِ جيب گذاشت، بعضی از آدم ها 
را می توان در کيف مدرسه گذاشت.

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

بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند و بعضی از آدم ها غلِط چاپی دارند.
از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی آدم ها باید جریمه نوشت 
و با بعضی از آدم ها هيچ وقت تکليف ما روشن نيست. بعضی از آدم ها را باید چند 

بار بخوانيم تا معنیِ  آنها را بفهميم و بعضی از آدم ها را باید نخوانده دور انداخت...
   بی بال پریدن   
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           کارگاِه نگارش
1  موضوعي را انتخاب کنيد و  با استفاده از روش سنجش و مقایسه، نوشتۀ ذهني بنویسيد.   

موضوع: ....................................................................................................................................
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2  به نوشتۀ دوستانتان که خوانده می شود، با دّقت گوش دهيد و آنها را بر بنياد سنجه های 
زیر، ارزشيابی کنيد.

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

1
 پيوند زدن یك موضوع با

3موضوع هاي دیگر

2
بهره گيری مناسب از روش سنجش 

3و مقایسه

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

استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 6
3متن

2شيوۀ خواندن7
3رعایت امال و نکات نگارشي8

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

بنویسيد.
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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* دریافت خود را از َمَثل»چاه کن همیشه ته چاه است«، در یك بند بنویسيد.

َمَثل نویسی
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خسرو

از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کالس بودم. در تمام این مّدِت سه سال 
نشد که یك روز کاغذ و مدادی به کالس بياورد یا تکليفی انجام دهد. با این حال، بيشتر 
نمره هایش بيست بود. وقتی معلّم برای خواندِن انشا، خسرو را پای تخته صدا می کرد، 
دفترچۀ من یا مصطفی را که در دو طرف او روی نيمکت نشسته بودیم، برمی داشت و 
صفحۀ سفيدی را باز می کرد و ارتجاالً انشایی می ساخت و با صدای گرم و رسا به اصطالح 
امروزی ها » اجرا می کرد« و یك نمرۀ بيست با مبلغی آفرین و احَسنت تحویل می گرفت 

و مثل شاخ شمشاد می آمد و سِر جاِی خودش می نشست!
و اّما سبك » نگارش« که نمی توان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چيزی نمی نوشت؛ باید 
بگویم سبِك » تقریر« او در انشا تقليدی بود کودکانه از گلستاِن سعدی. در آن زمان 
ما گلستان سعدی را از بَر می کردیم و منتخبی از اشعاِر شاعراِن مشهور و متون   ادبی و 
نِصاُب الّصبيان را از کالس چهارم ابتدایی به ما درس می دادند. خسرو تمام درس ها را سِر 

کالس یاد می گرفت و حفظ می کرد و دیگر احتياجی به مرور نداشت.
یك روز ميرزا مسيح خان، معلِّم انشا، که موضوِع »عبرت« را برای ما معّين کرده بود، 
خسرو را صدا کرد که انشایش را بخواند. خسرو هم مطابق معمول، دفتر انشای مرا برداشت 
و صفحۀ سفيدی از آن را باز کرد و با همان آهنگ     گيرا و حرکات سر  و   دست و اشارت های 
چشم و ابرو شروع به خواندن کرد. ميرزا مسيح خان سخت نزدیك بين بود و حّتی با عينك 
دورْ    بيضی و دسته  مفتولی و شيشه های ُکلفِت   زنگاری، درست و حسابی نمی دید و ملتفت 

نمی شد که خسرو از روی کاغذ سفيد، انشاِی خود را می خواند.
باری، خسرو انشای خود را چنين آغاز کرد:

»  دی که از دبستان به سرای می شدم، در ُکنِج خلوتی از بَرزن، دو خروس را دیدم که 
بال و پَر افراشته، در هم آميخته و َگرد برانگيخته اند...«
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در آن زمان، کلمات » دبستان« و » بَرزن« ماننِد امروز متداول 
نبود و خسرو از این نوع کلمات بسيار در خاطر داشت و حّتی در 
صحبت و محاورۀ عادی و روزمّرۀ خود نيز آنها را به کار می برد و این 
 یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عين حال چشمه ای

از خوشمزگی هاِی رنگارنگ او بود.
انشای ارتجالِی خسرو را عرض می کردم. دنباله اش این بود:

نواخت  حریف  دیدۀ  بر  خروسان، ضربتی سخت  از  »  یکی 
به َصدمتی که »جهان تيره شد پيش آن نامدار.« الجرم سپر 
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بينداخت و از ميدان بگریخت. ليکن خروِس غالب، حرکتی کرد نه مناسِب حال درویشان. 
بر حریِف   مغلوب که تسليم اختيار کرده، مخذول و ناالن استرحام می کرد، رحم نياورد و 

آن چنان او را می کوفت که »پوالد کوبند آهنگران.«
دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به ميان ميدان جستم. نخست خروِس مغلوب را 
با دشنه ای که در جيب داشتم، از رنج و عذاب برهانيدم و حاللش کردم. آنگاه به خروس 
سنگدل پرداختم و به سزاِی عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نيز بِسمل کردم تا 
عبرِت همگان گردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هليمی ساختم بس چرب و نرم.

»مخور طعمه جز خسروانی خورش       که جان یابدت زان خورش، پرورش«
به دِل راحت نشستم و شکمی سير نوِش جان کردم:

»   دمی آب خوردن پس از بدسگال             بِه از عمِر هفتاد و هشتاد سال«
ميرزا مسيح خان با چهرۀ گشاده و خشنود، قلم آهنيِن فرسوده را در دواِت چرک گرفتۀ 
شيشه ای، فرو برد و از پشِت عينِك زنگاری، نوِک قلم را ورانداز کرد و با دو انگشِت بلند و 
استخوانی خود ُکرک و پشِم سِر قلم را با وقار و طمأنينۀ تمام پاک کرد و پس از یك ربع ساعت، 
نمرۀ بيست با جوهر بنفش برای خسرو گذاشت و ابداً هم ایرادی نگرفت که بّچه  جان، اّوالً 
خروس چه الزامی دارد که حرکاتش »مناسب حال درویشان« باشد؛ دیگر اینکه، خروس غالب 
چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس، عبرِت چه کسانی بشود؟ و 
از همۀ اینها گذشته اصاًل به چه حق، خروس های مردم را سر بریدی و هليم درست کردی و 

خوردی؟ خير، به قوِل امروزی ها این مسائل اساساً مطرح نبود.
عرض کردم: حرام از یك کِف دست کاغذ و یك بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه 
بياورد یا الِی کتاب را باز کند؛ با این حال، شاگرِد ممتازی بود  و  از همۀ درس های حفظی 
بيست می گرفت؛ مگر در ریاضی که »ُکِميَتش لنگ بود... « و همين باعث شد که نتواند 

تصدیق نامۀ دورۀ ابتدایی را بگيرد.
من خانوادۀ خسرو را می شناختم. آنها اصاًل شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی بی مادر 
شد. پدرش آقا رضاخان، توّجهی به تربيت او نداشت؛  فقط مادربزرِگ او بود که نوۀ   پسری اش 
را از جان  و دل دوست می داشت. دل خوشی و دل گرمی و تنها پناه خسرو هم در زندگی 
همين مادربزرگ بود؛ زنی باخدا، نمازخوان، مقّدس. با قربان و َصَدقه خسرو را هر روز 

می نشاند و وادار می کرد قرآن برایش بخواند. 94



دیگر از استعدادهای خداداد خسرو، آوازش بود.
معلِّم قرآن ما ميرزا عّباس بود. شعر هم می گفت زیاد هم می گفت؛ اّما به قول نظامی 
»خشت می زد.« زنگ قرآن که می شد، تا پایش به کالس می رسيد، به خسرو می گفت: »بّچه! 

بخوان.« خسرو هم می خواند.
 خسرو، موسيقی ایرانی، یعنی آواز را از مرحوم درویش خان آموخته بود.

یك روز که خسرو زنگ قرآن، در » شهناز« شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در ایواِن 
دراز از بِر کالس ها رد می شد، آواز خسرو را شنيد. وارِد کالس شد و به ميرزا عّباس ِعتاب کرد 
که » این تالوِت قرآن نيست. آوازخوانی است!« ميرزا عّباس تا خواست جوابی بدهد، خسرو 

این بيِت سعدی را با آواز خوش، شش دانگ خواند:
» اُشتر به شعِر عرب در حالت است و َطَرب   

گر ذوق نيست تو را، کژ   طبع جانوری«
مدیر آهسته از کالس بيرون رفت و َدم برنياورد. خسرو همچنان می خواند و مدیر از پشت 

در گوش می داد و لّذت می برد که خود، مردی ادیب و صاحب دل بود.
یك روز خسرو برخالف عادت مألوف یك کيف حلبی که روی آن با رنگ روغن ناشيانه ُگل 
و بُّته نّقاشی شده بود، به مدرسه آورد. همه حيرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که 

خسرو کيف همراه آورده است!
زنگ اّول، نّقاشی داشتيم. معلّم نّقاشی ما یکی از سرتيپ های دوراِن ناصرالّدین شاه بود و 

ما هم او را »جناب سرتيپ« می گفتيم.
خسرو با آنکه کيف همراه آورده بود، دفتر نّقاشی و مداد مرا برداشت و تصویِر سرتيپ را با 
»ضمایم و تعليقات« در نهایت مهارت و استادی کشيد و نزد او برد و پرسيد: »جناب سرتيپ، 
این را من از روی »طبيعت« کشيده ام؛ چطور است؟« مرحوم سرتيپ آهسته اندکی خود را 

جمع و جور کرد و گفت: »خوب کشيدی؛ دستت خيلی قّوت داره! «
 خسرو دِر کيف را باز کرد. من که پهلوی او نشسته بودم، دیدم محتواِی آن کوزه هاِی

 رنگارنِگ کوچکی بود پر از انواع »مربّاجات«.
معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زیارِت قم آن کيف حلبی و کوزه ها را 

آورده بود.
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خسرو  بزرگ ترین کوزه را که مربّای بِه داشت، خدمِت جناب سرتيپ برد  و   دو دستی 
تقدیمش کرد. سرتيپ هم که رهاوردی باِب دندان نصيبش شده بود، با خوش  رویی و در عيِن 
حجب و فروتنی آن را گرفت و باال کشيد و هر وقت مربّا از کوزه بيرون نمی آمد، با سر انگشِت 
الها! صد هزار  تدبير آن را خارج می کرد و با لّذت تمام فرو می داد و به صداِی بلند می گفت: »

مرتبه ُشکر« که »شکِر نعمت، نعمتت افزون کند.«
گفتم خسرو، آوازی بسيار خوش داشت و استعدادی فّياض در فراگرفتِن موسيقی. وقتی که 
از عهدۀ  امتحاِن سال ششم ابتدایی برنيامد، یکی از دوستان موسيقی شناس که در آن اوان دو 
کالس از ما جلوتر بود، به خسرو توصيه کرد که به دنبال آموختِن موسيقِی ملّی برود. خسرو 
بی ميل نبود که دنبال موسيقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو، 
اشك از دیده روان ساخت که ای فرزند، حاللت نکنم که مطربی و مسخرگی پيشه سازی که 
»همه قبيلۀ من عالماِن دین بودند.« خسرو هم با آنکه خودُرو و خودسر بود، اندرز مادربزرِگ 

ناتوان را به گوش اطاعت شنيد و پیِ موسيقی نرفت.
خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت. با آن سّن و سال با شاگردان کالس هاِی 
هشتم و نهمـ  مدرسۀ ما نُه کالس بيشتر نداشتـ  کشتی می گرفت و همه را زمين می زد؛ 
به طوری که در مدرسه حریفی در برابِر او نماند. گفتم که خسرو در ریاضيات ضعيف بود و 
چون نتوانست در این درس نمرۀ هفت بياورد، با آنکه نمره هاِی دیگرش همه عالی و معّدل 
نمره هایش 15/75 بود، از امتحان ششِم ابتدایی رد شد؛ پس ترک تحصيل کرد و دنبال 

ورزش را گرفت.
من دیگر او را نمی دیدم تا روزی که اّولين مسابقۀ قهرمانِی کشتی کشور برگزار شد. 
خسرو را در ميان تَُشك با حریفی قوی پنجه که از خراسان بود، دیدم. خسرو حریف را با 
چاالکی و حسابگری به قول خودش »فرو کوفت« و در چشم به هم زدنی پشت او را به خاک 
رسانيد. قهرمان کشور شد و بازوبند طال گرفت. دیگر »خسرو پهلوان« را همه می شناختند و 
می ستودند   و تکریمش می کردند ولی چه سود که »حسودان تنگ نظر و عنوداِن بدگهر« وی 
را به می و معشوق و لهو و لعب کشيدندـ  این عين گفتۀ خود اوست، در روزگار شکست و 
ِخّفتـ  به طوری که در مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد و بی سر و صدا به گوشه ای 
خزید و رو نهان کرد و به کلّی ورزش را کنار گذاشت که دیگر »مرد ميدان نبود«. این شکست 
او را از ميدان قهرمانی به منجالب فساد کشيد. »فی الجمله نماند از معاصی ُمنکری که نکرد  96



و ُمسکری که نخورد.« تریاکی و شيره ای شد و کارش به ولگردی کشيد.
روزی در خيابان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم. آن خسرو مهربان و خون گرم 
با سردی و بی  مهری بسيار نگاهم کرد. از چهرۀ تَکيده اش بدبختی و سيه روزی می بارید. 
چشم هاِی درشت و پر فروغش چون چشمه های خشك شده، سرد و بی حالت شده بود. شيرۀ 
تریاک، آن شير بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو 

است؟!
از حالش پرسيدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از 
ته چاه در می آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛ »من گوش استماع ندارم، لِمن تَقول«. فهميدم 
َکر هم شده است. با آنکه همه چيز خود را از دست داده بود، هنوز چشمۀ ذوق و قریحه و 

استعداد ادبِی او خشك نشده بود و می تراوید. از پدر و مادربزرگش پرسيدم. 
آهی کشيد و گفت: »مادربزرگم دو سال است که مرده است. بابام راستش نمی دانم 

کجاست.« 
گفتم: »خانه ات کجاست؟« 

آه سوزناکی کشيد و در جوابم خواند:
    »کبوتری که دگر آشيان نخواهد دید          قضا همی بََردش تا به سوی دانه و دام«

و بدون خداحافظی، راه خود گرفت و رفت.
از این مالقات، چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه ای، زیر پالسی ُمندرس، بی  سر   و  صدا، 

جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک برد.
عبدالحسین وجدانی
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کـارگـاه  درس پژوهــی

1 برای هریك از واژه های زیر، یك »معادل معنایی« و یك »هم آوا« بنویسيد.
 قضا: 

 مغلوب:
2  از متن درس، هفت واژه مهّم امالیی بيابيد و بنویسيد.

3   نقش دستوری واژه های مشّخص شده را بنویسيد و زمان فعل را معّين کنيد. 
»روزی خسرو را در خيابان دیدم.«

4  مفهوم هریك از کنایه های زیر را بنویسيد.
 باب دندان بودن   )....................................................( 
 سپر انداختن  )....................................................(
 ُکميت کسی لنگ بودن:  )....................................................(

را در ميان کالم، »تضمين«  از شاعری دیگر  بيتی  یا  آیه، حدیث، مصراع  5  آوردن 
می گویند؛ نمونه:

عذاَب  الّنارزینهار از قرین بد، زنهار ربّنا  قِنا  و 
سعدی

همان طور که می بينيد سعدی در سرودۀ خود، بخشی از آیه ای از قرآن کریم را عيناً آورده است.
 نمونه ای از تضمين را در متن درس بيابيد.

6  دربارۀ ارتباط مفهومی سرودۀ زیر با متن درس توضيح دهيد.
کندبا   بدان کم نشين که صحبت بد پليد  را  تو  پاکی  گرچه 

ـــدآفتابـــی بدیـــن بزرگـــی را ـــد کن ـــر ناپدی ـــه ای اب لک
سنایی

7 بيت های زیر سرودۀ سعدی است؛ هریك با کدام قسمت از متن درس، ارتباط معنایی دارند؟
بــه غيــر مصلحتش رهبری کنــد ایّام    هر آن که گردش گيتی به کين او برخاست

سخنی ز عشق گوید و در او اثر نباشد   چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او 98



ای رفیق!گنــج   حکمــت

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

می کرد، عيسی تحسين می نمود.
عزیزی بدان جا رسيد؛ گفت: »ای روح اهلل، چرا زبون این ناکس 
شده ای و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی و با آنکه او جور و 

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

عيسی گفت:» ای رفيق، ُکّل اِناٍء 
ُح بِما فيه، از کوزه همان برون  یََترشَّ
تراود که در اوست؛ از او آن صفت 
می زاید و از من این صورت می آید. 
او  و  نمی شوم  از وی در غضب  من 
از  از من صاحب ادب می شود. من 
سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق 

و خوی من عاقل می گردد.«

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

در این درس می خواهيم عينك ناسازبينی را به چشم ذهن بزنيم و هر 
چيزی که موضوع نوشتۀ ما قرار گرفت، نخست به موضوع ها و مفاهيم ناساز 

و متضاد با آن بيندیشيم و آنها را بيابيم.
 برای این کار، نخست موضوع یا مفهوم اصلی)صلح( را در مرکز  و  هستۀ

 نقشه یا نمودار، جای می دهيم و شروع می کنيم به تأّمل و تفّکر پيرامون 
مفاهيم ناساز با آن و سپس یك هستۀ دیگر با مفهوم متضاد، انتخاب 

می کنيم و کنار آن می نویسيم. 
پس از این دو مرحله، به موضوع نخست )صلح( باز مي گردیم و به شيوۀ 
بارش مفاهيم، شاخه هاي اصلي متناسب با آن را لحظه به لحظه کامل تر 
مي کنيم. در مرحلۀ بعدي با نگاه جزئي و دقيق تر، خوشه هاي هر شاخه را 

جنگصلح

دشمنی

پدر
مادر

خواهر

همسایه
بّقالی

نانوایی
هم تيمی

کينه

نزاع

بغض

تقابل

حسادت
پيکار

رجزخوانی
عرق ریزی

بحث
مناظره

 ارتباط

رشد

دوستی
خانواده
مدرسه
کوچه
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تا جایي که فرصت داریم و ذهن، توانایي خاّلقيت دارد، ادامه مي دهيم و تکميل مي کنيم. پس 
از آن شاخه هاي موضوع دوم  )جنگ( را کامل مي کنيم. بدین سان، پس از چند دقيقه تفّکر، 

مي بينيم که نقشۀ مفاهيم یا نمودار شبکه اي ما گسترش یافته است. 
انبوهي از مفاهيم پيوسته به  اکنون، وقتي به هر نقطه و واژۀ این شبکه نگاه کنيم، 
 آن، به ذهن مي آید و ما را در نوشتن یاري مي دهد و کار خلق و توليد نوشته را براي 

ما آسان مي سازد.
 پس، هنگام توليد نوشتۀ ذهني، چند نکتۀ مهم باید مورد توّجه قرار گيرد:

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

 پایبندی به فضای ذهن
به متن زیر که بر پایۀ نقشۀ ذهنی باال نوشته شده است، توّجه کنيد: 

هميشه فکر مي کردم نانوایي سِر کوچۀ ما با من و بقيه، سِر جنگ دارد. 
هر وقت آن چوب بلند را در دستش مي  دیدم، ناخودآگاه به یاِد ُگرز رستم و 
داستان هفت خان مي افتادم. ولي دیروز که صف نانوایي سنگکي طوالني تر 
از هميشه بود، فرصتي فراهم شد تا بيشتر فکر کنم و نانوا را بيشتر بشناسم. 
شاید  نيست؛  تنور  گرماي  سبِب  به  نانوا  پيشاني  عرق  که  فهميدم   تازه 
شرمساِر این همه چشماني است که تماشاگر او هستند. حس کردم شاید االن 
در درون خودش هم جنگ و صلحي در گرفته است و آن عرق، عرق پيکار دروني 

اوست. بعد با خود اندیشيدم که آیا او هم نان مي خورد؟ 
اینجا بود که حّسي در من نسبت به ایشان پدید آمد. دوستي به دوستان 

محلّۀ من افزوده شد.
 
همان طور که در این نوشته دیدیم، نویسنده از یك موضوع کوچك در گوشه ای آغاز کرد 
و با پيوستن آن به شاخه ها و مفاهيم هسته ای و متضاد، موضوع را در ذهن خود پرورش داد 

و از درآميختن آنها با یکدیگر، متنی تازه پدید آورد.
101بنابراین، در نوشته های ذهنی، گسترۀ ذهن و خيال نویسنده کاماًل آزاد و رهاست و او از 



زمينۀ حس های ظاهری فراتر می رود و در آسمان ذهن و خيال گام برمی دارد.
در نوشته های حّسی، حرکت ما از حس آغاز می شود و در همان قلمرو حس پایان 
می پذیرد، اّما در اینجا )یعنی نوشتۀ ذهنی( ممکن است نقطۀ آغاز، پدیده های دیداری و 
حّسی باشند؛ ولی در ادامه جریان ذهن، از خاک و سرزمين حواس ظاهری، کنده می شود 

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

        متن یک 
سایه، یك چيز تو خالی و خيالی است. هست، اما نيست. خودش چيزی 
ندارد؛ هویتش را از خورشيد می گيرد. مثل عروسك خيمه شب بازی است که 
نخش در دست خورشيد است. بخواهد الغرش می کند، بخواهد چاقش می کند. 
قدش هم، دست خورشيد است. صبح ها  به دست خورشيد کش می آید و 

ظهرها کوتاه می شود. 
ولی خود خورشيد که این همه سایه درست می کند، اصاًل سایه ای ندارد. با 
آمدنش سایه درست می کند و هم با رفتنش. البته رفتنش از آمدنش سایه سازتر 
است. وقتی سایۀ خورشيد از سِر دنيا کم می شود، یك سایۀ غليظ به اسم شب، 

روی جهان می افتد.
شب، سایۀ نداشتۀ خورشيد است. شب البّته غليظ تر از یك سایۀ معمولی 

است. آن قدر غليظ که  همه چيز را در خود گم می کند. 
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 متن دو 
شامگاهان، فصل دلتنگي آسمان است؛ براي خورشيدي که در خاکستر خاطره ها 
خاموش خفته است. پردۀ سياه شب، راهي دلگداز به آواز به  شهادت رسيدۀ آفتاب 
است. موسيقي سياه شب از تار زخمي افق برمي خيزد و چنگ در نهانخانۀ جان هایي 
مي زند که یاد آفتاب را بر لبان تشنۀ خویش چون ترنّمي تار و مار، مزمزه مي کنند. 
شامگاه عاشورا، آسمان مزرع سياهي است که با انفجار حنجرۀ حسين، ستاره کوب 

و سبز مي شود.
 طلسم سنگ  
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1  موضوعی را انتخاب کنيد و  با استفاده از روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهيم، یك 
متن ذهنی بنویسيد. 

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

           کارگاِه نگارش
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2 به نوشتۀ دوستانتان، که خوانده می شود، با دّقت گوش دهيد و آن را بر بنياد سنجه های 
زیر، ارزشيابی کنيد. 

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(

1
ایجاد شبکه اي از روابط بين 

مفاهيم
3

2
خلق نوشته با استفاده از روش 

3ناسازي معنایي

3
استفاده صحيح از نشانه هاي ربط 

2عطفي

2رعایت انسجام در نوشتۀ ذهني 4
2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني5

6
استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 

3متن

2شيوۀ خواندن7
3رعایت امال و نکات نگارشي8

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

بنویسيد:
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.......................................................105



* دریافت خود را از َمَثل» آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است «، در 
یك بند بنویسيد.

َمَثل نویسی
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نشانی از خدا

ناتانائيل، آرزو مکن که خدا را در جایي جز همه جا بيابي. هر مخلوقي، نشاني از خداست و 
هيچ مخلوقي او را هویدا نمي سازد. همان دم که مخلوقي نظر ما را به خویشتن منحصر کند، 

ما را از خدا برمي گرداند.
ما همگي اعتقاد داریم که باید خدا را کشف کرد. دریغا که نمي دانيم همچنان که در انتظار 
او به سر مي بریم، به کدام در گاه نياز آوریم. سرانجام  این طور نيز مي گویيم که او در همه جا 

هست؛ هر جا و نایافتني است.
به هر کجا بروي جز خدا چيزي را دیدار نمي تواني کرد. خدا همان است که پيش روي 

ماست. 
ناتانائيل،  اي کاش »عظمت« در نگاه تو باشد، نه در چيزي که به آن مي نگري.

ناتانائيل، من شوق را به تو خواهم آموخت؛ اعمال ما به ما وابسته است، همچنان که 
درخشندگي به فسفر. درست است که اعمال ما، ما را مي سوزانند ولي تابندگي ما از همين 
است و اگر روح ما ارزش چيزي را داشته، نشاِن آن است که سخت تر از دیگران سوخته است.
براي من، »خواندِن«  اینکه شن ساحل ها  نرم است، کافي نيست؛ مي خواهم پاي برهنه ام  این 
نرمي  را حس کند. معرفتي که قبل از آن احساسي نباشد، براي من بيهوده است. هرگز در این 
جهان چيزي ندیده ام که حّتي اندکي زیبا باشد؛ مگر آنکه فوراً آرزو کرده ام تا همۀ مهر من 

آن را در برگيرد.
مائده های زمینی، آندره ژید
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کـارگـاه  درس پژوهــی

1 پنج واژۀ مهّم امالیی از متن درس بيابيد و بنویسيد.
2  در زبان فارسی، چهار نشانه داریم که با آنها کسی یا چيزی را صدا می زنيم: » آی، ای، 
یا، ا «؛ به این کلمه ها » نشانۀ ندا« می گویيم و اسمی که همراه آنها می آید، »منادا« 

است؛ مانند: »یا امام هشتم«.
گاهی منادا بدون نشانه به کار می رود؛ در این گونه موارد، به آهنگ خواندن جمله باید 

توّجه کنيم؛ نمونه: »ناتانائيل، هر آفریده ای نشانۀ خداوند است.«
گاه نيز نشانۀ ندا می آید اّما منادا محذوف است؛ نمونه:

تو از  ُجستن زمن و هدایت از توای عقِل مرا کفایت 
نظامی

  یك بند کوتاه بنویسيد و در آن نشانه هاي ندا را به کار ببرید.
3 با کلمۀ »مسافر« یك تشبيه بسازید؛ به طوری که چهار رکن تشبيه را دارا باشد.

4 درک و استنباط خود را از عبارت زیر بنویسيد.
  »اعماِل ما، ما را مي سوزانند ولي تابندگي ما از همين است«.

5 هر یك از موارد زیر، با کدام بخش از»متن درس« تناسب معنایی دارد؟
  الهی به بهشت و حور چه نازم؟ مرا دیده ای ده که از هر نظر بهشتی سازم.  

خواجه عبداهلل انصاري   
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست 

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

مولوی
ااْلَبْصاَر«  یُْدرِ ُک  ُهَو  َو  ااْلَبْصاُر  تُدِْرُکُه  6  کدام عبارت درس، به مفهوم آیۀ شریفۀ »اٰل 

)سورۀ انعام، آیۀ 103( اشاره دارد؟
7  جملۀ »ای کاش عظمت در نگاه تو باشد.« را با سرودۀ زیر از سهراب سپهری مقایسه کنيد.

»چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.« 108



درشتی و نرمیگنــج   حکمــت
 خشم بيش از حد گرفتن، وحشت آرد و لطِف بی وقت، هيبت ببرد. نه چندان درشتی کن 

که از تو سير گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلير شوند.
�س�ت بِه  � رد،  هم  به  � رمی  �ز و  ی  �ت �س�تردسش �زه  َمرهم  و   �� رّ �ب �که  اصد  �ز و  �چ

�یسش �چ دـ  ردم�ز �ز رد  �ی �گ �ز ی  �ت و�یسشردسش �ز د�  �ت دـ  �ز لک  � ا�ت �ز �که  ی  �س�ت �زه 
د ردم�ز �ز �ی   : �ت �ز �گ د�  �چ ا  �ب ی  ا�ز �ب دسش �ز �چ �ک  �ی ر��زه  �ی �چ ده   عل�یم  �ت مر� 
د�ن �ز �چ �زه  ن  �ک �ک مردی  �ی �ز ا:  �ت �ز لگ د�ن�ب د�ز رز  �ی �ت ر�گ  �گ ره،  �ی �ز ردد  �گ �که 

گلستان ، سعدی
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نوشته های داستان گونه

 یکي از گونه های نوشتاری که با فضای نوشته های ذهنی همخوانی دارد، »داستاني
نوشتن« است. هدف  از داستان گونه نویسي، این است که افزون بر رعایت شيوه ها و 
شگردهایي که تاکنون فراگرفتيم، گام هاي زیر را هم برداریم و از این پلّکان عبور کنيم:  

الف( گام اّول: شخصیت
پس از روشن شدن موضوع، براي نوشتن داستان واره، به شخصيت نياز داریم؛ به 
همين سبب، دو یا چند شخصيت در ذهن خلق مي کنيم و شخصيت ها را به گفت وگو 
با یکدیگر مي نشانيم و مي گذاریم آنها با یکدیگر سخن بگویند و همفکري کنند یا 
به مخالفت با هم برخيزند. توّجه داشته باشيم که همۀ شخصيت ها را به  طور فّعال 
مشارکت بدهيم. نوشتۀ زیر را بخوانيد و به شخصيت ها و گفت و گوي آنها توّجه کنيد.

روزنامه ها نوشته بودند مردی در باغ وحش، وارد قفس ببری شد و از این 
حيوان خواست تا او را بخورد.

 مرد گفت: من آمده ام که بنده را ميل کنيد.
 ببر، مرد را ورانداز کرد و گفت: مثل اینکه طبع شعر هم داری؟!

 بعضی وقت ها رباعی می گویم؛ اّما اجازه نمی دهند کتاب هایم چاپ شوند.
 خواهش می کنم وارد سياست نشو. غير از طبع شعر دیگر چه داری؟

 زخم معده، سر درد، ناراحتی عصبی، آرتروز گردن، دیسك کمر، سنگ کليه  
و مقدار زیادی هم قرض و وام!
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آن وقت انتظار داری که من همۀ اینها را بخورم؟ با این دواهایی که می خوری و 
آمپول هایی که می زنی، حتماً مزه ات هم عوض شده است. تازه فکر نمی کنی اگر من 
تو را بخورم، سنگ کليه ات، دندانم را بشکند؟ اّول برو سنگ کليه ات را عمل کن؛ 
بعد بيا. از این گذشته، اگر من تو را بخورم، ممکن است طلبکارهایت بریزند اینجا 

و مرا بخورند. 
خواهش می کنم جناب ببر!

نمی شود؛ برای ما مسئوليت دارد.
                                                       حاال حکایت ماست                

ب( گام دوم: ماجرای داستان
طرح ماجرا و خلق حادثه، شاید اصلي ترین ویژگي نوشته هاي داستاني باشد. بنابراین، 
ماجرا یا حادثه ای به صورت ذهني مي آفرینيم و شخصيت ها را در آن قرار مي دهيم. آنگاه کمي 
مي اندیشيم و براي  شخصيت های آفریده  شده ، وظيفه  و نقشی تعيين و کار هر یك را مشخص 

مي کنيم و تا پایان، آنها را در همان لباس نگه مي داریم. 
سپس مي کوشيم واژه ها و شيوۀ سخن گفتن اشخاص را با نقش و شخصيت آنها هماهنگ 
سازیم؛ یعني مراقبت کنيم که هر شخص، متناسب با نقش، شخصيت و هویت خویش سخن 
بگوید و نحوۀ سخن گفتن و کاربرد  واژه هایش متناسب با آن باشد. نوشته ای را که در ادامه 

می آید، بخوانيد و به ماجراي داستان)شخصيت و ویژگي هایش( توّجه کنيد.

مادر، خسته از خرید برگشت و به زحمت، زنبيل را داخل خانه آورد. پسر بزرگش 
که منتظر بود، جلو دوید و گفت:» مامان، وقتي من در حياط بازي مي کردم و بابا 

داشت با تلفن بازي مي کرد، تارا روي دیوار اتاق پذیرایي، نّقاشي کرد.«
مادر، عصباني به اتاق تارا رفت. تارا از ترس، زیر تخت قایم شده بود. مادر فریاد 
زد:» تو بّچۀ بدي هستي«؛ آن وقت تمام مداد رنگي هایش را در سطل آشغال ریخت. 

تارا از غّصه گریه کرد. 
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ده دقيقه بعد، وقتي مادر وارد اتاق پذیرایي شد، قلبش گرفت. تارا روي دیوار 
اتاق،  یك قلب کشيده بود و داخل آن نوشته بود: مادر، دوستت دارم.   

  نشان لیاقت عشق  

پ( گام سوم: فضا
یکي از نکات مهّمي که باید به آن دّقت کنيم، این است که ماجرا و شخصيت را در مکان و 
زمان مشّخص قرار دهيم و براي تعامل شخصيت ها »فضایي« ایجاد کنيم. مثاًل فضاي روحي 
و رواني دوستانه یا غيردوستانه، شاد یا ناشاد را تصّور کنيم که شخصيت ها تحت تأثير آن 

حال و هوا با هم گفت وگو می کنند.
پيداست که هر حادثه و اتّفاقي، ناگزیر در جایی و در هنگامي رخ می دهد. بنابراین، باید 
زمان وقوع حادثه و شهر و دیار یا محل وقوع ماجرا را معّين کنيم و جزئياتي از آن محل را 

توصيف نمایيم. 
می دانيم همۀ حوادث این دنياي ماّدي در بنِد زمان است؛ بنابراین واژه هایی مانند سال، 
ماه، هفته، روز، شب، صبح، ساعت، ثانيه، لحظه و... همه، کلمه هایي هستند که آنها را براي 

نشان دادِن زمان رخدادها به کار مي گيریم. 
نوشتۀ زیر را بخوانيد و به فضاي )حال و هواي روحي، مکان و زمان( حاکم بر   آن توّجه کنيد.

» آن روز صبح، وقتی پا به حياط مدرسه گذاشتم، طبق معمول به کالس دویدم 
و کيفم را روی نيمکت گذاشتم و با عجله به حياط برگشتم. کار هر روزمان بود و چه 

ذوقی داشتيم که صبح ها تا زنگ به صدا در  نياید، با بچه ها یارکشی و بازی کنيم.
محّوطۀ شرقی حياط مدرسه، مناسب ترین محلّی بود که می توانستيم از سر و  کول 
هم باال برویم و در مواقع خطر، خودمان را از چشم های تيزبين آقای ناظم دور کنيم. 
محّوطۀ شرقی حياط مدرسه، خاکی بود و به نظرمان صحرایی خشك و بی آب  و   علف 

را می مانست. 
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در خيالمان پستی  و بلندی های کوچك این محّوطۀ خاکی، نقش مهّمی در جنگ 
 و گریزها و بازی های ما داشت...«.

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

ت( گام چهارم: روایت
در بيان روایت، دو موضوع اهّميت دارد: 

 شيوۀ بيان
 زاویۀ دید.

شیوۀ بیان: مقصود این است که در بيان روایت، شيوه ای انتخاب کنيم که درگيرایی و 
جّذاب تر کردن نوشته، بسيار تأثيرگذار باشد. ما می توانيم خبری یا حادثه ای را هم به شيوه  ای 
بيان کنيم که کامالً رسمی و بدون هيچ سخن اضافی و بدون دخالت احساس و عاطفه باشد 
و هم می توانيم همان خبر را به کمك عناصر یادشدۀ باال در قالب یك نوشتۀ داستانی بازگو 

کنيم، مثاًل به نحوۀ بيان خبِر»رسيدن بهار« در دو نوشتۀ زیر، دّقت کنيد:
  بهار، یکی از فصل های سال است که با فروردین آغاز می شود.

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

زاویۀ دید: منظور از زاویۀ دید آن است که ماجرای داستان از دید چه کسی روایت می شود. 
معموالً نویسنده یا از چشم » من« می بيند و می گوید یا از چشم » او« می بيند و گزارش 

می کند. 
به دو نمونۀ زیر، توّجه کنيد:

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

   آزاد سرو، آن روز گيج و گول و منگ بود و نمی دانست با چه کسی درد و    دل
 کند؛ وقتی بيد مجنون را دید، فکر کرد شاید او هم اندوهی در دل دارد. 
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نوشتۀ زیر را بخوانيد و به شيوۀ بيان و زاویۀ دید آن توّجه کنيد.

» دِر سالن که باز شد، موج ذّرات مه، بی تابانه به درون قطار هجوم آورد. دستگيرۀ 
سرد و مرطوب را لمس کرد و با دست دیگر، ساک دستی اش را گرفت و روي سکوي 
ایستگاه پرید و در انبوه مه فشرده فرو رفت. روي سکو اندکي مکث کرد. مه در هوا 
تاب می خورد و او را کاماًل در ميان خود گرفته بود و امواجش پياپي رنگ خود را به 
همه جا می پاشيد. نگاهي به طرح کمرنگ ایستگاه انداخته، چراغ هایش بی رمق شده 
بود و آدم های اطرافش چون سایه هایی بی رنگ به نظر می رسيد. از سکو کمي فاصله 
گرفت. خيالش اندکي راحت بود؛ در زیر پردۀ مه می توانست به  راحتی از کنار ایستگاه 
و آدم هایش بگذرد و خطوط آشنایي را در آنها بيابد و با آن، خاطره ای را در ذهنش 

زنده کند؛ بی آنکه دیده شود ...«.

 آن سوی مه  

تذّکر: در این درس، قرار نيست در پي آموزش داستان نویسی، نگارش فّني و هنري نویسي 
باشيم؛ فقط از ابزارها و عناصري بهره گرفته ایم که کار نوشتن را براي ما ساده مي کند و نوشته 

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

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

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

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

           کارگاِه نگارش
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2 به نوشتۀ دوستانتان، که خوانده می شود، با دّقت گوش دهيد و آن را بر  بنياد سنجه های 
زیر، ارزشيابی کنيد. 

شمارکسنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملکرد

عددیانشایی)توصیفی(
3شخصيت پردازي1
3ماجراي داستان2
3فضا)حال و هوا، مکان و زمان(3
روایت:  الف( شيوۀ بيان4

             ب( زاویۀ دید  
2

استفادۀ صحيح از نشانه هاي 5
انسجام متن

2

2پرهيز از نگارش جمله هاي طوالني6
2شيوۀ خواندن7
3رعایت امال و نکات نگارشي8

20جمع بندی

  با توّجه به ارزشيابی باال، برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان، در چند سطر 
بنویسيد )می توانيد کلّی یا فردی عمل کنيد(:

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

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

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

116



َمَثل نویسی
* دریافت خود را از َمَثل» گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازی. « بنویسيد.
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الهی، به ُحرمت آن نام که تو خوانی و به ُحرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب 
که می توانی.

الهی، عاجز و سرگردانم؛ نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم.
الهی، در دل های ما جز تخم محّبت مکار و بر جان های ما جز الطاف و مرحمت 
خود منگار و بر ِکشت های ما جز باران رحمت خود مبار. به لطف، ما را دست گير 

و به کرم، پای دار.
الهی، حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار.

خواجه عبداهلل انصاری

الهی نیایش
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  ستایش: با نور خود آشناییم ده

سفینه: کشتی 
کفایت: بسندگی، کافی بودن، شایستگی

مونس:  همدم، اُنس گرفته

 درس یکم: از آموختن، ننگ مدار
گنج حکمت: راه تندرستی

التفات: توّجه
توّجـه؛  نگـاهـداشت،  و  حمـایت  غـم،  تیمـار: 
که  کسي  از  محافظت  و  خدمت  تيمار   داشتن: 
بيمار باشد یا به بال و رنجی گرفتار شده باشد؛ 

پرستاری و خدمت کردن
حاذق:  چيره دست،ماهر

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

پارس، غير عرب
قرابت: خویشاوندي؛ در متن درس، منظور خویشاوند 

است.
ُمحال:  بي اصل، ناممکن، اندیشۀ باطل

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

مولَع: حریص، آزمند

 درس سوم: کالس نّقاشی
گنج حکمت: روزی ده و روزی 

اسـالمی،  کلمـۀ  شکـل یافتۀ  تغييـر   اِسلیمی: 

 طرح هایی مرّکب از پيچ   و  خم های متعّدد که شبيه
عناصر طبيعت هستند.

آُخره: چنبرۀ گردن، قوس زیر گردن
بیرنگ: نمونه و طرحی که نّقاش به صورت کم رنگ 
یا نقطه چين برکاغذ می آورد و سپس آن را کامل 

رنگ آميزی می کند، طرح اّوليه
تعّلق: دلبستگی

َخَلِف ِصدق: جانشين راستين
رعنا: خوش قد و   قامت، زیبا

رندانه: زیرکانه
غاِرب: ميان دو کتف

ُکّله: برآمدگی پشت پای اسب
َگرته برداری: طّراحی چيزی به کمك َگرده یا خاکۀ 
زنگ یا زغال؛ نسخه برداری از روی یك تصویر یا 

طر ح
ُگرده: پشت، باالی کمر

َمخَمصه: بدبختی و غم بزرگ، تنگنا، این واژه به معنی 
»    گرفتاری« متداول شده است.

مربّی: پرورش دهنده، تربيت کننده
ُمَشّوش: آشفته و پریشان

َوَقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم

  درس پنجم: مهر و وفا
گنج حکمت: حّقۀ راز

شعرخوانی: بوی گل و ریحان ها

حدیث: ماجرا، روایت، سخن
حّقه: محفظۀ کوچکی که دری جداگانه دارد و 
برای نگه داری اشيای گران بها به کار می رود.جعبه، 

صندوق

واژه نامه
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ریحان: هر گياه سبز و خوشبو
سودا: اندیشه، هوس، عشق؛ سودای کاری گرفتن 

کسی را: هوس کاری به سر کسی زدن
سودایی: عاشق، شيفته، شيدا

صبا: بادی که از طرف شمال شرقی وزد؛ باد 
بهار

معاش: زندگی، زیست، زندگانی کردن 
نقض: شکستن، شکستن عهد و پيمان

 درس هفتم: پاسداری از حقیقت
گنج حکمت: حیات بخش دل ها

تاالب: آبگير، برکه
تناور: تنومند، فربه، قوی جّثه

حضیض: جای پست در زمين یا پایين کوه، فرود
رغبت: ميل و توّجه
رفیع: بلند، مرتفع
َزلَّت: لغزش، گناه

سخره: مسخره کردن، ریشخند
شرف: آبرو، بزرگواری

ضامن: ضمـانت کننـده، کفيـل، به عهـده گيـرندۀ 
غرامت

طهارت: پاکی
عزم: قصد و اراده

 غبطه: رشك بردن، حال و روز کسی را آرزو داشتن،
بی آنکه خواهان زوال آن باشيم.

فلق: سپيدۀ صبح، فجر
معاملت: داد و ستد و معامله

نجابت: اصالت، پاک منشی، بزرگواری

 درس نهم: دریا دالن
گنج حکمت: آنچه گویی، هوش دار

شعرخوانی:  دلیران و مردان ایران زمین

اُسوه: پيشوا، سرمشق، نمونۀ پيروی
پدرام: آراسته، نيکو، شاد

تجّلی: آشکار شدن، جلوه کردن
تکّلف: رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجّمل

ُجنود: ج ُجند، سربازان، لشکریان، سپاهيان
حنین:  نام نبردی است در منطقۀ حنين، )بين مّکه و 
طائف( که ميان مسلمانان و کافران پس از فتح مّکه روی 

داد.
خّطه: سرزمين

مانند خور  از دریا  خور: زمين پست، شاخه ای 
موسی و خور ميناب

خیره: متحّير، سرگشته
راست و ریس کردن: آماده و مهّيا کردن

ُرعب: ترس، دلهره، هراس
سردمدار: سردسته، رئيس

سّکان: ابزاری در دنبالۀ کشتی برای حرکت دادن 
کشتی از سمتی به سمت دیگر

سوله: ساختمان فلزی با سقف بلند که بيشتر به 
عنوان انبار و کارگاه از آن استفاده می شود.

َغنا: توانگری، بی نيازی
فوج: گروه، دسته

فوج فوج: گروه گروه
ُکنام: آشيانه، جایگاه

َمشّیت: اراده، خواست خدای تعالی
َمعرکه: ميدان جنگ
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َمَلک: فرشته
نسیان: فراموشی

هژیر: شير، چابك و چاالک
هنگامه: هنگام، زمان

  درس یازدهم:رستم و اشکبوس
گنج حکمت: عامل و رعّیت

آن  سياه رنِگ  چوب  که  است  درختی  آبنوس: 
سخت و صيقل پذیر است؛ مجازاً به معنای تيره 

و سياه.
بارگی: اسب، »باره« نيز به همين معنی است.

بهرام:  سّيارۀ مریخ
پُتک: چکش بزرگ فوالدین، آهن کوب

تَرگ: کاله خود
تیز: تند و سریع

خدنگ: درختی بسيار سخت، محکم و صاف که 
از چوب آن، نيزه، تير، زیِن اسب و مانند آنها 

می ساختند.
ُخود: کاله فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا 

تشریفات نظامی،بر سر می گذ ارند.
زجر: آزار، اذیت، شکنجه

ِزه: چلّه کمان، وتر
سَپردن: طی کردن

ُستوه: درمانده، خسته، رنجور
سلیح: افزار جنگ، ُممال سالح

َسندروس: صمغی زرد رنگ که از نوعی سروکوهی 
گرفته می شد.

عامل: حاکم، روایی
ِعنان: افسار، دهانه

کام: مجازاً مراد، آرزو و قصد، نّيت
کاموس: یکی از فرماندهان زیر دست افراسياب

کوس: طبل

کیوان:  سّيارۀ ُزَحل
َگبر: نوعی جامه جنگی، ِخفتان

ُگرد: دلير، پهلوان
مصادره: تاوان گرفتن، جریمه کردن 

مضّرت: زیان، ضرر، گزند رسيدن
هماورد: حریف، رقيب

  درس سیزدهم: خسرو
گنج حکمت: ای رفیق!

اِرتجاالً: بی درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن یا 
شعر سرودن

اِسترحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن
استماع: شنيدن، گوش دادن

اِلزام: ضرورت، الزم گردانيدن، واجب گردانيدن
اَوان: وقت، هنگام

باری: القّصه، به هرحال،خالصه
بَدِسگال: بداندیش، بدخواه، دشمن

که  آنجا  از  بریدن،  را  جانور  سر  کردن:  بِسِمل 
 مسلمانان در وقت ذبح جانور  »بِسم اهلل الّرحمن
عمل  به  دليل،  همين  به  می گویند،   الّرحيم« 

ذبح کردن»  بسمل کردن« گفته می شود.
پالس: جامه ای کم ارزش، گليم درشت و کلفت

تعلیقات: ج تعليق، پيوست ها و یادداشت مطالب و 
جزئيات در رساله یا کتاب؛ در متن درس، مقصود 

نشان های ارتشی است.
تقریر: بيان، بيان کردن 

تکریم: گراميداشت
تکیده: الغر و باریك اندام
تصدیق نامه: گواهی نامه

تلّطف: مهربانی کردن، نرمی
جافی: جفاکار، ستمکار
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َحَلبی: ورق آهن نازک که هر دو روی آن قلع اندود 
شده باشد.

خسروانی خورش: خورش و غذای شاهانه 
خودرو: خودرأی، خودسر، لجوج

دانگ: بخش، یك ششم چيزی
دوات: مرّکب دان، جوهر

زبون:  خوار و ناتوان
َزنگاری: منسوب به زنگار، سبزرنگ

سبیل: راه، طریق
سفاهت: بی خردی، کم عقلی

 شهناز: یکی از آهنگ های موسيقی ایرانی، گوشه ای
در دستگاه شور

صاحبدل: عارف، آگاه
 ضمایم: ج ضميمه، همراه و پيوست؛ در متن درس،

مقصود نشان های دولتی است.
طبیعت: عادت، طبع و سرشت، خو

طمأنینه: آرامش،سکون و قرار
ِعتاب کردن: خشم گرفتن بر کسی، سرزنش کردن

َعنود: ستيزه کار، دشمن و بدخواه
فّیاض: سرشار و فراوان، بسيار فيض دهنده 

ُکَمیت: اسب سرخ مایل به سياه
الَجَرم: ناگزیر، ناچار

لَعب: بازی. لَهو و لَعب: خوش گذرانی
لَِمن تَقول: برای چه کسی می گویی؟

لَهو: بازی و سرگرمی، آنچه مردم را مشغول کند.
مألوف: خو گرفته

متداول: معمول، مرسوم
َمخذول: خوار، زبون گردیده

مسخرگی: لطيفه گویی، دلقکی
آن مستی    می آورد؛  نوشيدن  که  ُمسِکر: چيزی 

مثل شراب 

مسّلم داشتن: پذیرفتن امری، قبول کردن، باور 
داشتن سخنی

ُمطربی: عمل و شغل مطرب؛ مطرب: کسی که 
نواختن ساز و خواندن آواز را پيشۀ خود سازد.

َمعاصی: ج معصيت، گناهان
مغلوب: شکست خورده

َمفتول: سيم، رشتۀ فلزی دراز و باریك
ملتفت شدن: آگاه شدن،متوّجه شدن

منجالب: محّل جمع شدن آب های کثيف و بدبو
ُمندرس: کهنه، فرسوده

ُمنَکر: زشت، ناپسند

 درس پانزدهم: نشانی از خدا
گنج حکمت: درشتی و نرمی 

پیرانه: هنگام پيری
ُشبان: چوپان

 فاصد:  ر گ زن، کسی که با حجامت، دیگران را درمان
می کند.

فروغ:  روشنی، پرتو
 فسفر:  عنصر شيميایی که در مجاورت هوا مشتعل

می شود.
مائده: سفره ای که بر آن طعام باشد.

ُمنحصر: ویژه، محدود
هیبت: جالل، شکوه

 نیایش: الهی

حرمت:  آبرو، ارجمندی، احترام
عاجز:  ناتوان، درمانده

مرحمت:  احسان، لطف، مهربانی
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