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لطف خدا 1

بــه نـــام چاشني بخش زبـان ها

حـــالوت سنـج معني در بيان ها

بلند آن سر ،كـه او خواهد بلندش

نژند آن دل  ،كه او خواهد نژندش

درِ نـــابستۀ احسـان گشـاده ست

به هركس آنچه مي بایست داده ست

بـــه ترتيبي نهاده وضـع عـــالم

كه ني یك موی باشد بيش و ني كم

اگر لطفش قـــــرین حـال گردد

همه اِدبــــــارها  ،اقبـــال گردد

وگـــر توفيق او یك سو نهد پـای

نه از تدبير كـــــار آید نه از رای

خِـــــرَد را گر نبخشد روشنـایي

بماند تـــ ـــا ابـــد در تيره رایي

كمـال عقل آن باشد در ایــن راه

كه گـــوید نيستم از هيچ آگــاه
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ستايش

فرهاد و شيرین ،وحشي بافقي

آگاهی های فرامتنی
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مثنوی « چاشني بخش زبانها» تحميدیه ای است از كمال الدین وحشي بافقي كرماني (یا یزدی)( .وفات 331

هـ .ق) «وحشي در غزل سرایي طب عي بسيار لطيف و كالمي نرم و دل انگيز دارد ...اهميت وحشي بيشتر در
سرودن تركيب بندهای مشهور اوست ...اختصاص مهم شعر وحشي در آن است كه به نحوی الیح احساسات و
عواطف رقيق و تند شاعر را بيان مي كند و از این حيث ،وحشي در ميان شاعران ایران امتيار خاصي دارد» ...

(صفا« )621 ،1331گذشته از دیوان كه تقریباً شامل  1311بيت است سه مثنوی از او مانده است :نخست خلد

برین بر وزن مخزن االسرار نظامي در  132بيت ،دوم ناظر و منظور بر وزن خسرو و شيرین نظامي در  1163بيت
كه در  361به پایان رسيده است ،سوم فرهاد و شيرین یا شيرین و فرهاد در  1131بيت كه ظاهراً در 362

ناتمام مانده و وصال شيرازی شاعر معروف قرن سيزدهم در  1261قمری آن را به پایان رسانيده است.آنچه از
اشعار وی تاكنون انتشار یافته  1131بيت مي شود( ».نفيسي ) 31 ،1332

در وجه تسميۀ تخلص وی كه «وحشي» است ،مال عبدالنبي فخرالزماني قزویني در تذكرۀ ميخانه كه در 1121

 .1نقل از ص( 734بخش مثنویات) دیوان وحشی بافقی ،با مقدمة سعید نفیسی ،1331 ،تهران ،نشر ثالث.
۷٤
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تمام كرده ،از زبان وی چنين نوشته است « :در آن ایامي كه من در كاشان به مكتبداری اشتغال داشتم ،شعر
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نمي گفتم ،فاما برادرم قبل از من شعر مي گفت و وحشي تخلص مي كرد و هنوز مبتدی بود كه از عالم فنا به
دار بقا رحمت نمود .چون در سواد مذكور دیدم كه موزونيت اعتبار سرشاری دارد ،در مقام انتظام نظم شدم و
اول بيتي كه گفتم و بدان اشتهار یافتم این بود ،بيت:

Ga
_m
Da

اگرچه هيچ ندارم سر كَلي دارم

چو شب شود به سر خویش مشعلي دارم

القصه ،رفته رفته این بيت به سلطان مذكور رسيد .بار اول كه چشمش بر من افتاد ،حقير به نظرش درآمدم،
گفت :این وحشي شعر مي تواند گفت؟حضار مجلس گفتند :بلي آن شعر از آنِ این وحشي است؛ چون برادرم
قبل از من وحشي تخلص مي كرد و در حضور سلطان من نيز به همين خطاب مخاطب شدم .بنابراین تخلص
وحشي كردم و اشعار برادر آنچه بود همه را بي تخلص در دیوان خود ثبت نمودم تا به نظر هركسي كه برسد
بداند كه اشعار بي تخلص از برادر و با تخلص از من است( ».نقل از نفيسي ) 13 ،1332

تحلیل متن
بیت 1

قلمرو زباني و ادبي :چاشنی بخش ،حالوت سنج :صفت فاعلی مرکب مرخّم  /حالوت سنج معنی :معیار سنجش شیرینی
معنا / .قالب شعر :مثنوی

قلمرو فكری :با نام خدایی که حضورش در سخن ،مزه و شیرینی بدان می بخشد؛ نامش و حضورش در سخن ،معیار
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سنجش شیرینی معنا در بیان هاست (شیرینی معنا از شیرینی حضور نام محبوب در بیان است؛ هر اندازه که نام حق در
سخن بیشتر باشد معنا نیز شیرین تر و البته ژرف تر خواهدبود).
بیت 2

قلمرو زباني و ادبي« :ش» در بلندش و نژندش :ضمیر شخصی متصل ،مفعول /نژند :پست و زبون .2

سر و دل :مجاز از وجود ،شخص و کس .بیت تلمیح دارد به آیة  22از سورة آل عمران « ...و تُعِزُّ مَنْ تَشآءُ و تُذِلُّ مَنْ تَشآءُ
بِیَدِکَ الخَیْرُ / »...بیت «موازنه» دارد.
قلمرو فكری :آن کسی بزرگ و واال می شود که حق او را بزرگ گرداند؛ و آن کسی پست و زبون می شود که حق او را
پست و زبون گرداند (همه چیز به دست اوست).

@

 .1با توجه به قرینة «بلند» این معنی برای نژند در اینجا مناسب است؛ فردوسی گوید :به خاک اندر افکند خوار و نژند  /فرود
آمد و دست کردش به بند .معانی دیگر آن - 1« :اندوهگین ،غمناک ،افسرده - 1 ...پژمرده  - 3سرگشته ،فرومانده - 7
خشمگین ،غضبناک» (فرهنگ فارسی ،نژند)
۷٥
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بیت 3

قلمرو زباني و ادبي :گشادهست و دادهست :ماضی نقلی.

بیت 4
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قلمرو فكری :به نظام احسن خلقت اشاره دارد و بیانگر این نکته که مسلّماً درِ احسان خداوند ،هیچگاه بسته نیست و خداوند
به هرکس آنچه الزم داشته ،داده است.

قلمرو زباني و ادبي :مصرع دوم فعل و قسمتی از جمله به قرینة لفظی حذف شده است .نی یک موی بیش باشد و نی
[یک موی] کم [باشد / ].بیت به شیوة بالغی؛ یعنی مقدم شدن فعل آورده شده است.
قلمرو فكری :این بیت  ،ادامه و تفسیر بیت قبل خود است و با نگاه فلسفی همراه است؛ زیرا فالسفه با دنبال کردن نفس
نظام عالم  ،نظام موجود را نظام احسن میدانن .حافظ گوید:
نیست در دایره یک نکته خالف از کم و بیش
بیت 5

که من این مسئله بی چون و چرا می بینم

قلمرو زباني و ادبي :اِدبار :پشت کردن ،بدبختی و سیه روزی .اقبال :روی آوردن یا روی کردن دولت ،خوشبختی و
بهروزی /.اجزای هر دو مصرع ،جملة سه جزئی اسنادی است / .ادبار و اقبال :تضاد.
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قلمرو فکری :با بیت  2قرابت معنایی دارد :مسلّماً اگر لطف خداوند شامل حال کسی شود ،بدبختی های او به نیک بختی
تبدیل می شود.
بیت 6

قلمرو زباني و ادبي :توفیق :در این جا معنی اصطالحی آن بیشتر مورد نظر است و آن یعنی موافق گردانیدن خداوند
اسباب را موافق خواهش بنده ،تأیید الهی / .تدبیر و رای :مترادف .تدبیر :پایان دیدن ،در امری اندیشیدن ،رای زنی / .رای:
تدبیر و اندیشه / .پای یک سو نهادن :کنایه از پشت کردن و کاری نکردن.

قلمرو فكری :با بیت قبل موقوف المعانی است .و اگر موافقت و تأیید الهی قرین حال بنده نباشد ،از نیروی تدبیر و اندیشه
که قدرت برتر بشر در غلبه بر محیط است  -کاری ساخته نیست.
بیت 7

@

قلمرو زباني و ادبي :تیرهرای :تاریک اندیشه ،ناراست  /را :در معنی حرف اضافة «به» /ابد :زمان بی انتها

قلمرو فكری :خرد ،نیروی برتر و امتیاز بشر است اما این خرد ،قدرت و کارآیی خودرا مدیون و مرهون توفیق الهی است؛
۷٦
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یعنی تا حق بدان روشنا یی نبخشد و او را هدایت نکند ،در تیره رایی و گمراهی خواهد ماند و راه به جایی نخواهدبرد .بیت
مؤید مفهوم بیت قبلی است.

بیت 8
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این بیت یادآور داستان ها و ماجراهای بسیاری است از جمله داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک از دفتر اول موالنا :در
این ماجرا پادشاه از طبیبان پرس ید که می توانند معشوق اورا مداوا کنند یا نه؟ طبیبان هم که به معاینه ،درد را تشخیص داده
می
بودند و دوای آن را نیز داشتند ،تنها با تکیه بر نیروی خِردِ خود گفتند :البته که می توانیم .حال این که آنها
بایست نخست ارادة خود را (خِرد خود را) به ارادة الهی متّصل می کردند و «اِنْ شاء اهلل» (اگر خدا بخواهد) می گفتند و
سپس به نیروی خِرد خود تکیه می کردند و چون این کار را نکردند ،هرچه دارو تجویز کردند ،برعکس عمل نمود.

قلمرو زباني و ادبي :عقل در لغت و زبان عربي به معنای حبس و امساك آمده است .عاقل را از آن رو عاقل گفته
اند كه خود نگهدار بوده ،و خویشتن را از رفتن به دنبال هواهای نفساني باز مي دارد .عقل مایۀ امتياز انسان از
حيوان و به معنای فهم و ضد حماقت نيز آمده است( .لسان العرب ،ج  ،3ص  ،326ذیل واژه « عقل» )

قلمرو فكری :در آیات و روایات برای عقل ،اهميت و ارزشي بسيار قائل شدهاند كه هيچ چيزی به پایۀ آن
نميرسد؛ زیرا اسمای الهي كه در انسان سرشته شده و روح خداوندی كه در وی دميده شده ،در شكل عقل ناب
و خالص و صافي خود را نشان مي دهد.
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در عرصۀ شناخت ،اعتراف به ناآگاهي ،خود نشانۀ آگاهي و كمال است؛ رسول (ص) گوید :ما عرفناكَ حقَّ
معرفتِكَ و ما عَبَدناكَ حقَّ عِبادَتِكَ.

كه بدانم همي كه نادانم

تا بدانجا رسيد دانش من

«چون عقل کامل گردد ،سخن کوتاه شود( ».حکمت  17از نهجالبالغه حضرت علی (ع))

@
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درس يکم

نیکی

یكي روبهي دید بي دست و پـــای

فــرومانْد در لطف و صنــع خــدای
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خورد؟ 1

كــه چون زندگاني به سر مي برد؟

بدین دست و پای ،از كجا مي

درایــن بـود درویش شوریده رنگ

كـه شيری بــرآمد ،شغالي بـه

شغـــال نگون بخت را شيـر خورد

بمانْــد آنچه  ،روباه از آن سير

دگــر روز  ،بــاز  ،اتّفــاق اوفتـاد

كــه روزی رسـان  ،قوت روزش

چنگ 6
خورد 3
بداد 1

 . 3نقل ازبوستان سعدی (باب دوم ،در احسان ،ص ،)88به تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،چ ششم  ،1343انتشارات
خوارزمی.

دکتر یوسفی در حاشیة این حکایت آورده اند « :نظیر چنین حکایتی در کتب عربی به صورت زیر آمده است :قال ابراهیمُ
لِشقیقٍ ...ابراهیم به شقیق گفت :آ غاز کار تو که تورا به اینجا رسانده چه بود؟ گفت در صحرایی می گذشتم ،پرنده ای شکسته
بال را در آنجا دیدم .به خود گفتم :ببین این پرنده از کجا روزی می خورد؟ و در کنارش نشستم .ناگاه دیدم پرنده ای آمد و
در منقارش ملخی بود .آن را در منقار پرندة شکسته بال نهاد .به خود گفتم ای نفس ،آن کسی که این پرندة سالم را برای این
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پرندة شکسته بال در صحرایی گماشته است ،قادر است که روزی مرا هم هرجا باشم فراهم کند .پس کسب معاش را رها
کردم و به عبادت پرداختم .پس ابراهیم گفت :ای شقیق ،چرا پرندة سالم نباشی که پرندة بیمار را غذا داد تا از او برتر باشی؟
(محاضرة االبرار ،141/1به نقل از المتنبی و سعدی ( )163یوسفی)187 ،

 .7قلمرو زبانی و ادبی  :صُنع:آفرینش ،احسان  /فروماند :تعجب کرد / .دست و پا  /لطف و صنع :مراعات نظیر.

قلمرو فکری  :شخصی روباه بی دست و پایی را دید و از لطف خدا که شامل حال آفریدة عجیبش – که بدون داشتن امکانات
کسب روزی ،بی روزی نمی مانَد  -شگفت زده شده بود.

 .5قلمرو زبانی و ادبی  :به سر می برد :فعل مرکب  /دست و پا :مراعات نظیر  /قلمرو فکری :که چگونه زندگی خود را پیش
می برد و با این وضعیت دست و پا از کجا روزی به دست می آورد؟

 .6قلمرو زبانی :شوریده رنگ :آشفته (یوسفی) ،دگرگون ،منقلب.صفت غیر ساده ( مشتق  -مرکب)  /برآمدن :بیرون آمدن .در
درس دوم (قاضی بست) می خوانید :پس از یک ساعت ،برآمد و گفت « :ای بوالفضل ،تورا امیر می بخوانَد».
قلمرو ادبی :شغال و شیر :مراعات نظیر  /چنگ و رنگ :جناس ناهمسان اختالفی

@

قلمرو فکری :درویش شوریده رنگ در این فکر بود که در همان لحظه شیری با شغالی به چنگ از بیشه بیرون آمد.

 .4قلمرو زبانی :نگون بخت :بدبخت ،بیچاره .صفت مرکب.قلمرو فکری ... :روباه از باقی ماندة غذای شیر ،خود را سیر کرد.
 .8اتفاقی فتاد (تصحیح یوسفی) /قلمرو زبانی :قوت :خوردنی ،طعام« /ش» در روزش  ،ضمیر متصل که نقش اضافی دارد/.
۷۸

كـــرد 3

كزین پس به كُنجي نشينم چو مور

كه روزی نخوردند پيالن بـــه زور

زَنَخدان فــروبرد چندی به جَيب

كـه بخشنده  ،روزی فرستد ز غيب
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یقين  ،مــرد را دیده ،بيننده كرد

شـد و تكيه بــــر آفریننده
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نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست

11
11

چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

12

روزدگر :ترکیب وصفی مقلوب  ،روز دیگر  /.قلمرو ادبی :شیر و سیر :جناس ناهمسان اختالفی  /قلمرو فکری  :دیگر روز،
دوباره ،اتفاق تازه ای روی داد و خداوند روزی رسا ن به گونه ای دیگر به او روزی رساند.
 .3قلمرو زبانی :یقین :هم میتواند «قید» باشد و هم در جایگاه نهاد که با توضیح دکتر غالمحسین یوسفی به نظر میرسد در
نقش نهادی به کار رود  ،درست تر است .و در این صورت «را» نقش مفعولی دارد و در صورت قید بودن «را» فک اضافه
است .دیدة مرد /شد :به معنی رفت و فعل اسنادی نیست / .قلمرو ادبی  :دیده :چشم ،رؤیت شده ،منظور :ایهام تناسب دارد/ .

دیده و بیننده :مراعات نظیر  /مرد :مجازاَ انسان /قلمرو فکری «:ایمان قلبی (به قدرت خداوند) چشم دل مرد را بینا کرد».

(یوسفی) پس رفت[یقیناَ آنچه که دیده بود مرد را آگاه کرد ].و دست از کار و تالش برداشت و توکل بر خداوند کرد* .
به نوعی ،یاد آور این حکایت است که :مردی بادیه نشین شنیده بود پیامبر (ص) می گویند باید به خدا توکل کرد (کارها را
باید به خدا واگذار کرد) او نیز بی آنکه مغز سخن را دریا بد شتران خویش را در صحرا به امان خدا رها کرد و به شهر آمد.
چون پیامبر اورا در مسجد دید ،گفت :پس شترانت را چه کردی؟ گفت توکل بر خدا کردم و آمدم .رسول فرمودند :اِعْقِل و
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توکّل یعنی شترانت را ببند و پس توکل کن .و معنی این سخن رسول این است که انسان نخست باید بر مبانی عقالنی کارِ
خودرا بکند و پس به خدا توکل کند یعنی که هرآنچه می کند  ،باید به خدا بپیوندد که بی او همه چیز ابتر است.

 .10قلمرو زبانی  :کنج :گوشه /نشینم :مینشینم ،مضارع اخباری  /خوردند :نمی خورند ،مضارع اخباری  /قلمرو ادبی :مور و زور:
جناس ناهمسان اختال فی /چو مور :تشبیه ،چو  :ادات شباهت /.قلمرو فکری  :من نیز از این پس در گوشه ای مانند مور می
نشینم؛ زیراکه زورمندان ،نه به زورِ بازوی خود روزی به دست می آورند بلکه خداوند روزی آنها را می رساند .مفهوم :پس
به دست آوردن روزی به زور و توانمند ی نیست.

 .11قلمرو زبانی  :زنخدان :چانه /جیب:گریبان ،یقة پیراهن .آن قسمت از جامه که اطراف گردن را میگیرد / .قلمرو ادبی:
« زنخدان به جیب فروبردن؛ یعنی چانه در گریبان بردن :کنایه از به تفکر فرورفتن و در اینجا نشستن و کوشش نکردن نیز
مقصود است» (یوسفی)  /جیب و غیب :جناس ناهمسان اختالفی  /تلمیح به آیة « ان اهلل هوالرزاق ذوالقوه المتین / ».قلمرو
فکری  :چند گاهی به فکر فرو رفت و تالشی نکرد ،به این امید که خداوند روزی رسان است.

 .11قلمرو زبانی  :تیمار خوردن؛ یعنی غمخواری کردن« / .ش» در خوردش و چنگش نقش مضاف الیهی دارد و جهش ضمیر

@

است[ .تیمارش پوستش ،رگش و / ]...قلمرو ادبی :رگ ،استخوان و پوست :مراعات نظیر  /دوست و پوست :جناس ناهمسان
اختالفی /قلمرو فکری  :نه آشنا غم او را خورد و و نه بیگانه .هیچ یک از او غمخواری نکردند و [این شد که] مانند چنگ بسیار
نحیف و الغر شد.
۷۹

چو صبرش نماند از ضعيفيّ و هوش
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11

ز دیوار محرابش آمد بـــه گــوش:

شَل 11

بـــرو شير درّنده باش ،ای دغل!

مينداز خـــود را چـو روبــاه

چنان سعي كن كز تو ماند چو شير

چه باشي چو روبه ،به وامانده ،سير؟
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11

بخور تـا تواني به بازوی خــویش
بگير ای جوان دست درویش پير

نـه خود را بيفكن كه دستم

خدارا بــــر آن بنده بخشایش است

كه خلق از وجودش در آسایش

كَرَم ورزد آن سر كه مغزی در اوست

كه دون همّتــانند بـي مغز و

نيك بيند بــه هر دو ســرای

كه نيكي رســاند بـــه خلق خـدای

11

خویش 16

كه سَعْيَت بود در تـرازوی

پوست 13

13

بگير 13
است 11

كسي

21

 .13قلمرو زبانی و ادبی« :ش» در صبرش :متمم و در محرابش :مضاف الیه (جهش ضمیر) گوشش /هوش و گوش :جناس
ناهمسان اختالفی  /قلمرو فکری :وقتی به سبب ناتوانی و ضعف بدنی [کامالً ] بی طاقت شد ،از محراب [گوشة دیوار ] خطابی
به گوشش آمد.

 .17قلمرو زبانی  :دَغَل :تنبل ،کسی که ناراستی کند ،مکر و حیله (.دغل :در اصل کسی که چیزی را برای گمراهی خریدار تغییر
می دهد /).قلمرو ادبی :شیر و روباه :مراعات نظیر و تقابل  /تشبیه :مانند شیردرنده وروباه شل / .قلمرو فکری( با بیت قبل

Ga
mB
e

موقوف المعانی است ).ای تنبل ،برو به مانند شیر درنده باش و تالش کن و به مانند روباه ضعیف و ناتوان  ،تنبلی پیشه نکن.

 .15قلمرو زبانی  :وامانده :پس مانده /مانَد  :بماند  ،مضارع التزامی / .قلمرو ادبی :واج آرایی :صامت چ /تشبیه /شیر و سیر:
جناس ناهمسان اختالفی /چه باشی :نباش :استفهام انکاری / .قلمرو فکری  :آن چنان بکوش که از تو چیزی برای دیگران

(ضعیف تر ها و آنان که توان کار کردن ندارند) بماند؛ مانند شیر که از او چیزی برای روباه ماند /.مفهوم :توصیه به کار و
تالش و پرهیز از تنبلی.

 .16قلمرو ادبی :بازو :مجازاًَ قدرت ،تالش / .قلمرو ادبی :سعی ات بود در ترازوی خویش :کنایه ازاین که نتیجه کار و تالشت

به خودت برمی گردد / .تلمیح به آیة« ان لیس لالنسان اال ماسعی» /قلمرو فکری  :از قدرت و نیروی خودت استفاده کن؛
« زیرا نتیجة کوشش تو  ،عاید خودت خواهدشد( ».یوسفی) و به گفتة سعدی :هرکه نان ازعمل خویش خورد  /منت حاتم
طائی نبرد.

 .14قلمرو زبانی:جابه جایی ارکان جمله در مصرع اول با مقدم شدن فعل)شیوة بالغی) /قلمرو ادبی :پیروجوان:تضاد  /دست
ناتوانان کمک کنی و خودت را افکنده و خوار و ذلیل و مایة ترحّم نسازی .

۸۰

@

گرفتن:کنایه از یاری و کمک کردن  /خودرا افکندن :خود را به ناتاتوانی زدن /.قلمرو فکری :ای جوان باید به درماندگان و
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کارگاه درسپژوهی

 .18قلمرو زبانی :بخشش و بخشایش« :بخش» از مصدر «بخشیدن» و «بخشا» از مصدر «بخشاییدن» .بخشیدن یعنی تقسیم

و حافظ گوید:
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کردن و دادن و بخشاییدن یعنی درگذشتن و عفو کردن و رحم کردن:
سرش را بدین گرزة گاوچهر

بکوبم نـه بخشایش آرم نه مهر

نبودش پسندیده بخش پـدر

که داد او به کهتر پسر ،تخت زر

نگارا بر من بیدل ببخشای

(شاهنامه چ مسکو 53 /1و )43/1

و واصِلْنی عَلَی رَغمِ األعادی
خواهی بیا ببخشا ،خواهی برو جفا کن

و موالنا (غزل :)1033ماییم و موج سودا ،شب تا به روز تنها

« بخشیدن ... :تقسیم کرد ن ،بخشودن .بخشیدن جعلی است و از مادة مضارع ساخته شده است.
« بخش :فارسی میانة زردشتی  : baxšتقسیم کردن .مادة ماضی  baxšدر فارسی میانة زردشتی  baxtاست bag ...صورت
اصلی  baxاست g ،پیش از  tبدل به  xشده است .ریشة  bagبه معنی «تقسیم کردن» است....
««بخشیدن» در فار سی دری ،به سبب شباهت ظاهری با «بخشودن» در معنی «بخشودن» که «عفو کردن» معنی می دهد ،به
کار رفته است« .بخت» از ریشة  bagآمده است( ».ابوالقاسمی / )61 ،1347خدا را :رای مالکیت است.
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قلمرو ادبی :خدا،خلق ،بخشایش و بنده:مراعات نظیر  /واج آرایی :صامت« ش»  /تلمیح به حدیث « المسلم من سلم المسلمون
من لسانه ویده» /قلمرو فکری :خداوند نسبت به آن بنده ای لطف و بخشش دارد که دیگران از وجود او در آسایش و راحتی
باشند.

 .13قلمرو زبانی « :و» در اینجا برای همراهی است؛ یعنی بی مغز و تنها با پوست« /.که» برای تعلیل /.قلمرو ادبی :سر:مجازازکل
وجود /مغز :مجاز اَ عقل واندیشه  /پوست :مجازاَ ظاهر /مغز،سر و پوست:مراعات نظیر  /پوست و مغز :تضاد  /قلمرو فکری:
آنکه صاحب مغز و اندیشه است البته کریم هم هست (اندیشمندان ،بخشندگانند)؛ زیراکه بی اراده ها و راحت طلبان اهل
اندیشه نیستند و تنها پوست و ظاهری از انسان بودن را دارند.

 .10ق لمرو زبانی:بیند :می بیند،مضارع اخباری  /رساند :برساند،مضارع التزامی  /قلمرو ادبی :سرای :استعاره ازدنیا وآخرت /
تلمیح به آیة«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره» ونیز تلمیح به حدیث « الدنیا مزرعه االخره» /قلمرو فکری :ادامه و تفسیر بیت
های قبل خود است؛ آن کسی در هر دو جهان رستگار می شود که دستِ دیگران را در این جهان بگیرد.

«عبادت به جز خدمت خلق نیست

به تسبیح وسجاده دلق نیست»(بوستان سعدی – باب اول)
۸۱

@

ارتباط معنایی با ابیات « تو نیکی میکن ودر دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز» ( سعدی  -مواعظ )
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معناشناسی

یكي از سطوح مطالعۀ زبان« ،معناشناسي» است.
معناشناسی چیست؟
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عبارت است از مطالعۀ علمي معنای واژهها ،گروهها و جملهها برای پي بردن ب ه مقصود اهل زبان و این كه چـرا
برخي از واژهها را با معنا ميدانند و ميپذیرند و چرا برخي را بيمعنا ميدانند و نميپذیرند؟
برخي از عناصر زباني دارای دو گونه معنا هستند )1 :معنای مستقيم

 )2معنای غيرمستقيم

 )1معنای مستقيم همان معنای روشن و مشخّص آن است.

)2معنای غيرمستقيم از هم نشيني با عناصر دیگر استنباط مي شود.

آیا جملۀ «دیروز ،لباس به شما ميآمد» .در زبان فارسي معيار كاربرد دارد؟ چرا ؟
بله ؛ زیرا جملۀ آشنای معنيداری است و معنای آن به رابطهی همنشيني فعل با متمّم مربوط ميشود.
چگونه به معاني متفاوت واژۀ « ماه » در دو جملۀ زیر پي ميبریم ؟
الف) ماه روشن بود .
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ب) ماه طوالني بود.

در مثال« الف» با استفاده از رابطۀ همنشيني واژۀ روشن مي فهميم كه ماه آسمان است .در مثال« ب» از واژۀ
طوالني ميفهميم كه منظور ماه سال است.
•

حال با استفاده از رابطۀ همنشيني واژهها معنای متفاوت فعل « برد » را در جملههای زیر نشان ميدهيم:
الف)دانش آموز مسابقه را برد(.برنده شد)

ب)دانش آموز برادرش را به پارك برد(.عمل بردن)

پ)دانش آموز از همه دل برد(.شيفته كرد) ت)دانشآمو ز با زیاد كردن صدای تلویزیون سرم را برد(.آشفته كرد)
• معنای متفاوت فعل « گشت » در جملههای زیر :
چون از او گشتي همه چيز از تو گشت

چون از او گشتي همه چيز از تو گشت

@

معنی بیت :وقتي به خدا تعلّق پيدا كني ،همه چيز از آن تو خواهد شد .وقتي از خدا روی برگرداني  ،همه چيز از
تو روی بر ميگرداند .گشت در مصراع اول به معني شد و در مصراع دوم به معني روی بر گرداندن است.
۸۲
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* دو شيوه برای تشخيص معنای واژههایي كه به تنهایي پيام روشن ندارند :
 )1قرار گرفتن در جمله یا زنجيرۀ سخن

 )2از طریق رابطههای هممعنایي

واژهی « سير» با معاني مختلف در جملههای زیر:
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الف) سير را در هنگام پایيز ميكارند( .نوعي گياه كاشتني) در رابطه با واژۀ ميكارند ،تناسب دارد.
ب) سير را غم گرسنه نيست( .شخص برخوردار از غذا ) با گرسنه تضاد دارد .
پ)سير را مساوی  31گرم ميدانند( .واحد اندازه گيری وزن) با 31گرم ترادف دارد.
ت) سبزسيررنگ زیبایي است (.رنگ تند ) با سبز تضمّن دارد.

ث)چنگيز از ریختن خون بي گناهان سير نشد .به معني راضي نشدن ،مفهوم كنایي دارد.
رابطه های معنای واژگاني عبارتنداز )1 :تناسب )2تضاد )3ترادف

)1تضمّن

یافتن معنا در برخي موارد با روابط واژگاني قابل دریافت نيست بلكه مربوط به ذخيرهی تعابير كنایي و ضـرب
المثلها است كه از مجموع معاني واژههای آن قابل درك است و تا كسي آن را نشنيده باشد ،قادر به دریافـت
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مفهوم آن نخواهد بود .مانند « :كلهاش بوی قورمه سبزی ميدهد» .یعني ،سخنان خطرناك ميزند .و« دهانش
بوی شير ميدهد».یعني ،كم سن و سال است .

@

۸۳
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گنج حکمت

همّت

موری را دیدند كه به زورمندی كمربسته و ملخي را ده برابر خود برداشته .به تعجّب گفتند« :این مور را
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ببينيد كه [بار] به این گراني چون مي

كشد؟» 21

مور چون این بشنيد ،بخندید و گفت « :مردان ،بار را به نيروی همّت و بازوی حميّت كشند ،نه به قوّت
تن و ضخامت بدن».

تحلیل متن

بهارستان ،جامي

همّت ،یعني ارادۀ انجام كار و به ویژه كارهای بزرگ؛ اما این اراده و خواست به نيروی بازو نيست بلكه به
غيرت و مردانگي است .غيرت نيرویي معنوی است كه از باور برمي خيزد؛ باور به یك حقيقت؛ حقيقتي كه مي
تواند حميّت را توجيه و تفسير كند.

این نكته را با یك داستان دیگر مي توان بسيار ساده و ملموستر كرد .داستان حماسي «آرش كمان
گير» كه همۀ دانش آموزان نيز با آن آشنا هستند .آرش تيری پرتاب مي كند؛ هيچ نيرویي قادر نيست چنان
تيری پرتاب كند به جز غيرت و حميتي كه ميگوید نباید یك وجب از خاك كشور را به دشمن سپارد .یا در
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داستان رستم و اسفندیار؛ چون رستم به ناروا مورد حمله واقع شده ،بنابراین حق با اوست .پس آن تير دو شاخ
به نيروی غيرتي است كه دقيقاً بر دوچشم اسفندیار مي نشيند.

از همّت بلند به جایي رسيده اند

همّت بلند دار كه مردان روزگار

@

 . 11در نسخه ای دیگر :این مور را ببینید که به این ناتوانی باری را به این گرانی ،چون می کشد؟ (ن.ک بهارستان  1347به
تصحیح اسماعیل حاکمی ،روضة هشتم ،ص)116
۸٤

1
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شعر خوانی

زاغ و کبک

زاغي از آنجـا كه فراغي گزید

22

رخت خود از بـاغ به راغي كشيد
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1

11

دید یكي عرصه به دامان كوه

عـرضه دهِ مخزنِ پنهانِ كــــوه

نــادره كبكي به جمال تمام

شــاهد آن روضۀ فيروزه فـــام

هم حركاتش متناسب به هم

هم خُطُــواتش متقـارب به هم

زاغ چو دید آن ره و رفتار را

وان روش و جنبش همـــوار را

بازكشيد از روش خویش پای

در پيِ او كرد به تقليد جــای

بر قدم او قــدمي مي كشيد

وز قلــم او ،رقــمي مي كشيد

در پي اش القصّه در آن مَرغزار

رفت براین قاعده روزی سه چار

عاقبت از خامي خود سوخته

رهـــروی كبــك نيـــاموخته

كرد فرامش ره و رفتار خویش

ماند غرامت زده از كار خویش
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تحفة االَحرار،

تحلیل متن

جامي 23

روشن است كه پيام اصلي داستان ،پرهيز از تقليد كوركورانه و دوری از خودباختگي است و همان مثل
معروف « زاغ مي خواست راه رفتن كبك را بياموزد ،راه رفتن خودش را هم فراموش كرد».

تالش انسان باید مصروف كشف خود شود ،كشف توانمندی های خود ،و نه این كه به جای كشف
استعدادهای خود به تقليد روی آورد؛ و از آنجا كه رفتار تقليد شده ،با ویژگي های اخالقي و فطری او سازگار
نمي افتد ،بنابراین پایاني زیانبار خواهد داش ت :فرد از خود دور مي افتد و بي هویت مي شود و ...

االحرار)  ،1334ص ، 731تصحیح آقامرتضی مدرس گیالنی.
 .13جامی ( 838 - 814هـ.ق)
۸٥
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 . 11این درس ،پیش از این به عنوان قسمت دوم درس پانزدهم ادبیات فارسی  3شاخة نظری آمده .نقل از اورنگ سوم (تحفة
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بيت 1
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قلمرو زباني :راغ :دامنۀ سبز كوه ،مرغزار /فراغ  :آسایش
قلمرو ادبي  :جناس ناهمسان اختالفي :زاغ و راغ  /فراغ و راغ /باغ و زاغ  /رخت كشيدن :كنایه از به جایي رفتن /
واجآرایي صامت«غ»
قلمرو فكری :زاغي برای این كه در آسایش و راحتي بيشتری باشد ،تصميم گرفت از باغ به صحرایي برود.
بيت2
قلمرو زباني :عرصه :ميدان ،صحرا  /عرضه ده :نشانگر
قلمرو ادبي  :جناس ناهمسان اختالفي :عرصه و عرضه  /اضافۀ استعاری :دامان كوه
قلمرو فكری :آن عرصۀ سرسبز و زیبا ،زیبایي های پنهان كوه را به نمایش مي گذاشت.
بيت3
قلمرو زباني  :شاهد :زیبارو / .روضۀ :باغ ،گلزار .ج .ریاض / .فيروزه فام :به رنگ فيروزه (پيروزه) ،كبود ،آسماني.
قلمرو ادبي :شاهد :ایهام دارد - 1 :گواه  - 2زیبارو
قلمرو فكری :كبك بسيار زیبایي در آنجا بود و زیباروی آن باغ فيروزه رنگ بود.
بيت1
قلمرو زباني :خُطُوات :جِ خُطوۀ  ،گام ها / .متقارب :همگرای ،نزدیك به هم.
قلمرو ادبي :بيت ترصيع دارد /.جناس تام :هم و هم
قلمرو فكری :حركاتش موزون وهماهنگ بود وگامهایش نزدیك به هم و زیبا بود.
بيت1
قلمرو ادبي :اشتقاق :رفتار و روش
قلمرو فكری :زاغ وقتي آن راه رفتن و حركات متناسب و شيوۀ موزون راه رفتن او را دید؛ (بيت موقوف المعاني
است با بيت بعدی)
بيت6
قلمرو ادبي :مصرع اول كنایه از كنار گذاشتن روش خود /جناس ناهمسان اختالفي :پای و جای
قلمرو فكری :زاغ از رفتار خود دست كشيد و از كبك تقليد كرد.
بيت3
قلمرو ادبي :كل بيت كنایه از تقليد كوركورانه /جناس ناهمسان اختالفي :قدم و قلم /قلم :مجازاًَ نقش
قلمرو فكری :مانند گام نهادن كبك گام مي نهاد و حركت ميكرد.
بيت1
قلمرو زباني :القصه :خالصه  /مرغزار :دشت ،چمنزار
قلمرو فكری :خالصه چند روز به این شيوه در آن چمنزار از كبك تقليد كرد.
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بيت3
قلمرو زباني :خامي :ناپختگي ،بي تجربگي و ناداني  /رهروی :راه رفتن
قلمرو ادبي :بيت واجآرایي «خ» دارد /.تصویر از خامي خود سوختن ميتواند متناقضنما باشد.
قلمرو فكری :سرانجام زاغ به خاطره تجربه نداشتن ،داشتۀ خود را نيز از دست داد و راه رفتن كبك را نياموخت.
بيت11
قلمرو زباني :غرامت زده :زیان دیده
قلمرو فكری :زاغ حركات و روش خود را نيز فراموش كرد و از این كار خود زیاندیده ماند.
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درس دوم

.
نوشته :ساختار و محتوا
اجزای
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اصل این کار ،یافت است نه دریافت.
(رسائل ،خواجه عبداهلل انصاری)

@

۸۸
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نمايۀ
درس دوم
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عنوان :

اجزای نوشته :ساختار و محتوا

محتوا:

درس دوم به بازآموزی اجزای نوشته و مراحل نوشتن می پردازد.

ﻣﺗﻥ ﻭ ﺗﺻﻭﻳﺭ
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متن درس طرّاحی
ساختار بیرونی و
ساختار درونی نوشته
را آموزش میدهد.
ساختار بیرونی شامل
انتخاب قالب و طرح
نوشته است که قبل از
نوشتن انتخاب میشود
و ساختار درونی همان
تولید محتواست.

ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻭﺷﺗﻥ

ﻣﺛﻝ ﻧﻭﻳﺳﯽ

 . 1تشخیص طرح اوّلیۀ
نوشته

گسترش مَثَل:

 . 2انتخاب موضوع و
تولید متن با رعايت
مراحل نوشتن

۸۹
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 . 3ارزشیابي و نقدِ نوشتهها
بر اساس سنجههای
مشخّص شده.

در اين بخش پنج مَثَل
پیشبینی شده است
که يکی از آنها به
دلخواه انتخاب میشود
و گسترش میيابد.
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اهداف درس دوم:
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آشنایي با اجزای نوشته
ایجاد توانایي طرّاحي ساختار دروني
تقویت مهارت چينش و سازماندهي بندهای یك نوشته
بازآموزی و یادآوری روشهای پروش متن :بارش فكری ،مقایسه و. ...
بازآموزی مراحل نوشتن
كسب مهارت در نوشتن با بهرهگيری از بازآفریني مثلها
تقویت و توانایي تحليل و بررسي متن
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روش تدريس
پیشنهادی
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نقشة مفهومی

منظور از نقشۀ مفهومي ،رسم شبكهای از روابط ،ميان عناصر متن است .ویژگي بارز این روش ،آن است كه از
سویي دبير نسبت به مفاهيم و طرح ذهني دانش آموز آگاهي حاصل ميكند و از سوی دیگر دانشآموز را در شرحِ
ذهنيّات و اندیشههای خود ،به شيوه ای منسجم و روشمند ،یاری مينماید.
گامهای روش تدریس نقشه مفهومی

 - 1تعيين موضوع
 - 2مشخّص كردن خردهموضوعها و ذكر نمونه و مصداقي برای هر خرده موضوع
 - 3رسم نقشۀ مفهومي
 - 1توليد متن
 - 1بازخواني و ویرایش
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یادآوری :گامهای اوّل ،دوم و سوم روش شبكه مفهومي ،مربوط به مرحلۀ پيش از
نوشتن است .در گام چهارم مرحله نوشتن اتّفاق ميافتد و گام پنجم مرحلۀ پس از
نوشتن است.

روش اجرا




۹۱
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موضوعي مطرح مي شود كه بتوان آن را به خردهموضوع تقسيم كرد .دانشآموزان در گروههای مشخّص
شده ،با استفاده از روشهای پرورش متن (بارش فكری ،خوشهسازی و ،)...خردهموضوعهای مرتبط با
موضوع اصلي را تعيين و برای هر یك ،مصداقهایي را ذكر ميكنند.
گروههای دانش آموزی دربارۀ طرح اوليه نقشه مفهومي ،هم فكری كرده و مفاهيم اصلي و فرعي موضوع
را تعيين ميكنند و در نهایت آن را در نموداری به نمایش ميگذارند.
دانش آموزان هر گروه با توجه به نقشه مفهومي طرح نوشته را تعيين ميكنند.
هر یك از اعضای گروه ،متناسب با طرح نوشته ،خردهموضوعي را برگزیده ،یك بند دربارۀ آن مينویسد.
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 اعضای گروه بندهای توليد شده را مطابق با ترتيب بندهای بدنه در طرح نوشته تركيب ميكنند.
(منظور از تركيب ،ایجاد انسجام و ارتباط منطقي بين بندهاست).
 بند مقدمه و جمعبندی به كمك اعضای گروه نوشته ميشود.
 اعضای گروه متن را بازخواني و ویرایش ميكنند.
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پایيز

طبيعت پایيزی

ﺑﺎﺯﮔﺷﺎﻳﻲ
ﻣﺩﺍﺭﺱ

ﺟﺷﻥ
ﻣﻬﺭﮔﺎﻥ
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ﺁﺏ ﻭ ﻫﻭﺍ

ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺭﻧﮓ
ﺑﺭﮔﻬﺎ

ﺧﺵ ﺧﺵ
ﺑﺭﮔﻬﺎ

ماه مهر
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متن تولیدی با موضوع «پايیز» بر اساس نقشۀ مفهومی
پايیز
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بند مقدّمه:
پایيز ،فصل رنگهاست .فصل مهر و مهرباني  ،فصل باد و باران و دیدار دوبارۀ یاران ،فصل روزهای كوتاه
دیدار و شبهای بلند انتظار.
بندهای بدنه:
پایيز هزاررنگ و زیبا از راه ميرسد .آسمان پوستين ابری چندالیهاش را بر تن ميكند و زمين شادمانه ،تن
به نوازش باد و باران مي سپارد و از خشاخش موسيقي دلنواز برگهای زردی كه درختان سخاوتمندانه نثارش
كردهاند ،سرمست ميشود.
هوا گرما را پشت سر نهاده و اگرچه خنكای دلپذیرش رو به سردی ميرود ،امّا دلها به دیدار دوستان نویافته
گرم است .زنگها سرود مهر را مي سرایند و شور درس و نشاط مدرسه ،فضا را دلچسب ميكند .از این همه
دآلویزتر ،نخستين كالس كه با فارسي آغاز ميشود .دبير خوشكالمي كه در همين حال و هوا ،با سرودۀ
«منوچهری» به استقبال درس ميرود كه « خيزید و خز آرید كه هنگام خزان است» و از مهرگان ميگوید كه
پس از نوروز ،جشن بزرگ ایرانيان باستان ،بوده است.

Ga
mB
e

بند جمع بندی:
آری پایيز كه با «مهر» آغاز ميگردد ،با لطف ،امتداد ميیابد و با عشق ،رو به پایان مينهد؛ چرا كه:
«پایيز بهاری ست كه عاشق شده است».

ﺟﺳﺗﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﺗﻥ
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ساختار دروني نوشته با طراحي و چينش بندها به شرح زیر شكل ميگيرد:
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بدنۀ نوشته :بخش محوری متن است و نویسنده پيام و مفهوم اصلي خود را در آن مطرح ميكند.
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بند مقدّمه :زمينه ساز موضوعاتي است كه در بدنه به آن پرداخته مي شود .نویسنده در بند مقدّمه ،ذهن
خواننده یا شنونده را به سرعت به هدف و موضوع نوشته رهنمون مي سازد .بند مقدّمه را ميتوان پس از
پایان نگارش بندهای بدنه نوشت؛ زیرا در پایان فرایند توليد متن ،برای نویسنده روشن ميشود كه مي -
خواهد ذهن خواننده را به چه سمت و سویي هدایت كند و یا بر كدام جنبۀ متن تأكيد نماید.

بند جمعبندی :نقطه فرود نوشته است كه با جمع بندی و پایاني تاثير گذار ذهن خواننده را با موضوع
درگير ميكند.

کارگاه نوشتن

از ميان پرسشهای كارگاه نوشتن به سوال سوم ميپردازیم.
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این پرسش در همه درسها با هدف نقد و تحليل نوشتههای دانش آموزان ارائه شده است و بهترین شيوه
تدریس آن ،روش قضاوت عملكرد است .چنان كه از نام روش برمي آید در این شيوه ،یادگيری از طریق قضاوت
دربارۀ نوشته دیگران صورت ميگيرد.
مبنای داوری ،سنجههای ذكر شده در جدول پایان درس است .این تمرین ،در حقيقت فرصتي برای آشنایي
عملـــي دانــــش آمـــوزان بــــا نقــــد و نقدنویســـي اســــت .البتّـــه بــــا توجّــــه بـــه ایــــن كــــه
سنجههای نقد در هر درس به روشني تدوین شده است ،انتظار مي رود هر نوع نقد و نظری با ارائۀ دليل و مبتني
بر یكي از سنجهها باشد و از كلّيگویيهای بدون معيار پرهيز شود.
در اجرای این روش ،فهرستي از معيارهای ارائه شده در اختيار دانشآموزان قرار ميگيـرد تـا نوشـتههـا را
بخوانند و بر اساس سنجههای مورد نظر ،تحليل ميكنند .به این ترتيب دانشآموزان با درك روشني از معيارها،
مي توانند دربارۀ كيفيّت نوشتهها قضاوت كنند .این كار ع الوه بر تثبيت یادگيری ،موجب پرورش تفكّر انتقـادی
نيز ميشود.
آگاهی های فرامتنی

۹٤
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مثلنويسی:
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مراد از مثلنویسي ،بازآفریني ضربالمثلهاست .دانشآموز مي تواند در بازآفریني مثل ،با فضاسازی ،زمان و
مكان را به دلخواه خود تعيين كند و با خلق شخصيّتها و گفتوگو ميان آنها نوشتۀ خود را گسترش دهد به
گونهای كه نشانهها و رگههایي از ضربالمثل در آن دیده شود.
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هدف ما از مثلنویسي ،تقویت توانایي نوشتن است .مثلها اگرچه به ظاهر كوتاه اند امّا از نظر معني ،بسيار
پرمایه و فربهاند؛ در مثلنویسي ،ميدان ذهن بر ای خلق معنا و تفسيرهای تازه ،باز است .هدف دیگر از آوردن
مثلها آن است كه دانش آموزان با فرهنگ كهن جامعه آشنا شده ،كاربـرد مثلها را فرا بگيرند و بتوانند به
شيوهای مناسب ،مثلها را در نوشتهها و سخنان خود بگنجانند.
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درس سوم

ذوق لطیف

21

خالهام چند سالي از مادرم بزرگ تر بود .از شوهرش جدا شده بود .چند بچّه اش همگي در شيرخوارگي مرده
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بودند و او مانده بود تنها .با آنكه از نظر مالي هيچ مشكلي نداشت و در نوع خود متمكّن  21به شمار مي رفت ،از
جهات دیگر ناشاد و سرگردان بود .تنهایي و بي فرزندی برای یك زن ،مشكلي بزرگ بود و او گاهي در قم ،نزد
برادرش زندگي مي كرد ،گاهي در كبوده  . 26نمي دانست در كجا ریشه

دواند23 .

با این حال ،او نيز مانند مادرم توكّلي  21داشت كه به او مقاومت و استحكام اراده مي بخشيد .از بحران های
عصبي كه امروز رایج است و تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است ،در آن زمان خبری نبود .هر عصب و فكر
به منبع بيشائبۀ  23ایمان وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشيّت الهي مي پذیرفت .به این زندگي گذرا ،آن
قدرها دل نمي بست كه پيشامد ناگوار را فاجعه ای بينگارد و در نظرش اگر یك روی زندگي زشت مي شد ،روی
دیگری بود كه بشود به آن پناه برد.

بنابراین خاله ام با همۀ تمكّني كه داشت ،به زندگي درویشانه ای قناعت كرده بود ،نه از بُخل  31بلكه از آن
جهت كه به بيشتر از آن احتياج نداشت .در خانۀ مشتركي كه خانوادۀ دیگری هم در آن زندگي مي كردند ،یك
اتاق داشت .خانۀكهن سالي بود و بر سرِ هم ن كبت بار ،عاری از هرگونه امكان آسایش .در همان یك اتاق زندگي
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خودرا متمركز كرده بود.

برای این خاله ،من به منزلۀ فرزند بودم .گاه به گاه به دیدارش مي رفتم و كنار پنجره مي نشستيم و او برای

من قصّه مي گفت .برخالف مادرم كه خشك و كم سخن بود و از دایرۀ مسائل روزمرّه و «مذهبيّات» خارج نمي
شد ،وی از مباحث مختلف حرف مي زد؛ از تاریخ ،حدیث ،گذشته ها و همچنين شعر؛ حتّي وقتي از آخرت و
عوارض مرگ سخن مي گفت ،گفتارش با مقداری ظرافت و نقل و داستان همراه بود.

 .17این متن ،که از کتاب «روزها» نقل می شود ،پیش از این با عنوان «بارقه های شعر فارسی» در کتاب زبان و ادبیات فارسی
دورة پیش دانشگاهی آمده است .قلمرو زبانی  :بارقه :پرتو ،جلوه ،نور /قلمرو ادبی  :شعر فارسی به بارقه تشبیه شده است.

 .15قلمرو زبانی :دارا ،توانا
 .16قلمرو زبانی  :فرایند واجی ادغام صورت گرفته است.
 .14قلمرو ادبی :کنایه از در جایی ساکن و ثابت ماندن.

@

 .18قلمرو زبانی :توکّل:د ر اصل یعنی واگذار کردن کارها به خداوند .در اینجا یعنی تکیه گاهی معنوی ،ایمان محکم به خداوند.
 .13قلمرو زبانی :بیشک ،بیآلودگی /قلمرو فکری :هر عصب و فکر :...کنایه از عمیقا مؤمن و با ایمان بودن.
 .30قلمرو زبانی :خسّت داشتن  ،خسیس بودن.
۹٦
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برای من قصّه های شيریني  31ميگفت كه او و مادرم ،هر دو ،آنها را از مادر بزرگشان به یاد داشتند .از این

مادر بزرگ (مادر پدر) زیاد حرف مي زدند كه عمر درازی كرده و سخنان جذّابي گفته بود .به او مي گفتند
«مادرجون» .ورد زبانشان بود « :32مادر جون این طور گفت ،مادرجون آن طور گفت».
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نخستين بار از زبان خاله و گاهي هم مادرم بود كه بعضي از قصه های بسيار اصيل ایراني را شنيدم و به

عالم افسانهها  – 33كه آن همه پُر رنگ و نگار و آن همه پرّان و نرم است -31 .راه پيدا كردم .عالوه بر آن ،خاله ام
با ذوق لطيفي كه داشت ،مرا نخستين بار از طریق سعدی  31با شعر شاهكار آشنا نمود .او سواد چنداني نداشت؛
حتّي مانند چند زن دیگر در ده ،خواندن را مي دانست و نوشتن را نمي دانست ،ولي درجۀ فهم ادبي اش خيلي
بيشتر از این حد بود .او نيز مانند دایيام موجود «یك كتابي» بود؛ یعني ،عالوه بر قرآن و مفاتيح الجنان ،فقط
كليّات سعدی را داشت .این سعدی  36همدم و شوهر و غمگسار او بود .من و او اگر زمستان بود ،زیر كرسي و اگر
فصول مالیم بود ،همان گونه روی قاليچه مي نشستيم؛ به رخت خوابي كه پشت سرمان جمع شده بود و حكم
پشتي داشت ،تكيه مي دادیم و سعدی  33مي خواندیم؛ گلستان ،بوستان ،گاهي قصاید .هنوز فهمان برای دریافت
لطایف غزل كافي نبود و خاله ام نيز كه طرفدار شعرهای اندرزی و تمثيلي بود ،به آن عالقۀ چنداني نشان نمي
داد.

سعدی كه انعطاف جادوگرانه ای دارد ،آنقدر خودرا خم مي كرد كه به حدّ فهم ناچيز كودكانۀ من

برسد31 .

این شيخ هميشه شاب  ،33پيرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسي 11 ،معلّم اوّل كه هم هيبت یك آموزگار را دارد
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و هم مهر یك پرستار ،چشم عقاب و لطافت كبوتر ،كه هيچ حفرهای  11از حفره های زندگي ایراني نيست كه از
جانب او شناخته نباشد ،جمع كنندۀ اضداد :تشرّع و عرفان ،عشق و زندگي عملي ،شوریدگي و عقل . ...به

 .31قلمرو ادبی :حسّآمیزی.
 .31قلمرو ادبی  :ورد زبان بودن کنایه از دائماًَ از چیزی حرف زدن.
 .33قلمرو ادبی :عالم افسانه :تشبیه.
 .37قلمرو ادبی :افسانههای نرم :حسآمیزی.
 .35قلمرو ادبی :مجازاًَ کلیات سعدی ،اشعار سعدی.
 .36مجازاًَ کلیات سعدی ،اشعار سعدی.
 .34مجازاًَ کلیات سعدی ،اشعار سعدی.

 .38قلمرو فکری :سحر بیان سعدی به گونه ای بود که همة طبقات سنی به راحتی میتوانستند از آن بهرهمند شوند.
 .70قلمرو ادبی :متناقضنما( پیرترین و جوانترین).
 .71قلمرو زبانی :حفره :گودال ،سوراخ .قلمرو فکری :در اینجا منظور آداب و رسوم و سنن است.
۹۷

@

 .33قلمرو زبانی :جوان /قلمرو ادبی :متناقض نما( این شیخ همیشه شاب)
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هرحال ،این همدم كودك و دست گير پير ،از هفت صد سال پيش به این سو ،مانند هوا در فضای فكری فارسي
زبان ها جریان داشته است.

من در آن اتاق كوچك و تاریك با او آشنا شدم؛ نظير همان حجره ای كه خودِ سعدی در آنها نشسته و
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شعرهایش را گفته بود .خاله ام مي خواند و در حدّ ادراك خود معني مي كرد ،قصّه ها را ساده مي نمود .این
تنها خصوصيّت سعدی است كه سخنش به سخن همه شبيه باشد و به هيچ كس شبيه نباشد .در زبان فارسي،
احدی نتوانسته است مانند او حرف بزند و درعين حال ،نظير حرف زدنِ اورا هرروز درهركوچه و بازار مي
شنویم.

12

آن كليّات سعدی كه خاله ام داشت ،شامل تصویرهایي هم بود؛ چاپ سنگي با تصویرهای ناشيانه ولي گویا و
زنده ،و من چون این حكایت ها را مي شنيدم و مي خواندم و عكس ها را مي دیدم ،لبریز مي شدم .سراچۀ
ذهنم آماس مي كرد 13 .بيشتر بر فوران تخيّل راه مي رفتم  11تا بر روی دوپا .پس از خواندنِ سعدی ،وقتي از
خاله ام به خانۀ خودمان بازمي گشتم ،قوز مي كردم و از فرط هيجان« ،لُكّه» مي دویدم 11 .كساني كه توی كوچه
مرا این گونه مي دیدند ،شاید كمي «خُل» مي پنداشتند.

خاله ام نيز خوش وقت بود كه من نسبت به كالم سعدی عالقه نشان مي دادم؛ بنابراین با حوصله مرا
همراهي مي كرد .هر دو چنان بودیم كه گویي در پاليز س عدی مي چریدیم؛ از بوته ای به بوته ای و از شاخي به
شاخي .معني كلماتي را كه نمي فهميدیم ،از آنها مي

گذشتيم16 .

Ga
mB
e

نه كتاب لغتي داشتيم و نه كسي بود كه از او بتوانيم بپرسيم .خوشبختانه دامنۀ كالم معني به قدر كافي
وسعت داشت كه ندانستن مقداری لغت ،مانع از برخورداری ما نگردد .اگر یك بيت را نمي فهميدیم ،از بيت دیگر
مفهومش را درمي یافتيم؛ آزادترین گشت و گذار بود.

 .71قلمرو ادبی :متناقض نما /قلمرو فکری :شعرهای سعدی را به لحاظ همین ویژگی اش« ،سهل و ممتنع یا سهلِ ممتنع» می
گویند؛ یعنی آنقدر ساده و روان است که همه درک می کنند آنچنان که می پندارند می توان مثل آن سرود ،اما نمی توان.
 .73قلمرو ادبی :سراچة ذهن :تشبیه .از گلستان گرفته است « :و سنگ سراچة دل را به الماس آب دیده می سفتم و / .»...
سراچة ذهنم آماس می کرد :کنایه از این که بر دانش و آگاهی من افزوده می شد.

 .77قلمرو ادبی :فوران تخیل :اضافة استعاری .تخی ل به چشمه یا مانند آن تشبیه شده است که فوران می کند / .بیشتر بر
 .75قلمرو زبانی  :لُکّه :رفتاری بین دویدن معمولی و راه رفتن (نشانة هیجان زیاد)( .معین)
 .76قلمرو ادبی  :پالیز استعاره از آثار سعدی /بوته  :استعاره از حکایت و شعر  /شاخه استعاره از بیت ها و جمله ها.
۹۸

@

فوران تخیل راه می رفتم :کنایه از این که تخیل شعری در من تقویت شده بود و وجودم را گرفته بود.
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از همان جا بود كه خواندن گلستان مرا به سوی تقليد از سبك مسجّع سوق داد كه بعد ،وقتي در دبستان

انشا مي نوشتم ،آن را به كار مي بردم.
از لحاظ آشنایي با ادبيات،

سعدی 13

برای من به منزلۀ شير «آغوز»

بود 11

برای طفل كه پایۀ عضله و
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استخوان بندی اورا مي نهد .ذوق ادبي من از همان آغاز با آشنایي با این آثار ،پرتوقّع شد و خودرا بر سكّوی
بلندی قرار داد .از آنجا كه مربّي كارآزموده ای نداشتم ،در همين كورمال كورمال  13ادبي آغاز به راه رفتن كردم.
بعدها اگر به خود جرئت دادم كه چيزهایي بنویسم ،از همين آموختنِ سرِ خود و ره نوردی تنهاوش بود كه:
بيابان بود و تابستان و آب سرد و

« به حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم

استسقا» 11

سنایي
روزها :دكترمحمدعلي اسالمي ندوشن

درنگی کوتاه در متن

باید گذشته از پیام اصلی متن ،روی ریز پیام های آن نیز درنگی داشته باشیم .این ریزپیام ها بسیار مهمّند و در
حقیقت ،نقل متونی از این دست در قالب داستان و یا خاطره ،خود از این روست که دانش آموز ما در طی یک سفر و یک
روند با آنها یکی شود و خارخاری که در اقلیم وجود دا نش آموز باید ایجاد شود ،خود از درنگ در این ریز پیام ها و پس،
پیام اصلی متن است.

o

o
o
o
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ا ز این قرارند این پیام ها:

از بحران های عصبی که امروز رایج است و تحفة برخورد فرهنگ شرق با غرب است ،در آن زمان خبری نبود.
شرق در برخورد با غرب ،نتوانست دانش رشد و توسعه را از آن بگیرد و به جای آن در ظاهر فریبندة تمدن غرب ،تحلیل
رفت .این ظواهر به سراب ماننده اند ،از دور فریبنده و امیدبخشند و از نزدیک واهی و تهی .این است که مجذوب آن،
سرانجامش تجربة بحران های عصبی خواهد بود.
هر عصب و فکر به منبع بی شائبة ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.
به این زندگی گذرا ،آن قدرها دل نمی بست که پیشامد ناگوار را فاجعه ای بینگارد و در نظرش اگر یک روی زندگی زشت
می شد ،روی دیگری بود که بشود به آن پناه برد.
عالم افسانه ها پُر رنگ و نگار و پرّان و نرم است.

 .74قلمرو ادبی  :مجازاً کلیات سعدی ،اشعار سعدی

 .78قلمرو زبانی  :شیر غلیظ گاو یا گوسفند که پس از زایمان تا سه روز دوشیده شود .اولین شیر پس از زایمان.

@

 .73قلمرو ادبی :مانند راه رفتن کورها.کنایه از مشتاقانه راه رفتن.

 .50قلمرو زبانی :مگیر :بازخواست مکن / .استسقا :آب خواستن .مرضی که بیمار شکمش ورم می کند و آب بسیار می خورد و
عطش بسیار دارد .این بیت را می توان از نمونه های « ایجاز» در علم معانی دانست.
۹۹
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کارگاه درس پژوهی

آموزة يکم :ساخت واژه

با توجه به آموزش دورۀ ابتدایي و متوسطۀ اول ،نكتۀ مهم در بارۀ ساخت واژه این است كه واژه از دید ساختار
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بيروني و ظاهری در زبان فارسي ،در نگاه نخست ،به دو رده تقسيم مي شود:
الف :ساده ،مانند« گُل ،دل ،شب ،سيب ،خوب»

ب :غير ساده ،مانند« گُل ها ،شب رو ،سيبك ،خوبتر»

در مرحلۀ دوم ،غيرسادهها را از دید كاركردِ وند ،به دو دسته تقسيم ميكنيم:
 صرفي ،مانند( نشانههای جمع ،نشانههای صفت برتر و عالي ،یای نكره ،وندهای صرف فعل و)... -اشتقاقي( فراوان هستند و دامنۀ بسيار فراخي دارند).

اكنون در نگاهي عام ،غير سادههای غيرصرفي را بررسي و بخشبندی ميكنيم:
وندی :از یك جزء معنادار و یك یا چند جزء بيمعنا تشكيل ميشود ؛مانند آلونك ،كودكانه ،روش و. ...
« وند» ها را از نظر جای قرار گرفتن آنها در ساختمان واژه ،به سه نوع پيشوند ،ميانوند و پسوند تقسيم
ميكنند:

* مهمترین پيشوندها عبارتاند از :
 ) 2بي ــ بي  +اسم
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 ) ۱با ــ

با +اسم

صفت  :باادب ،بااستعداد ،باایمان ،باهنر ،باسواد ،بانشاط

صفت :بيادب ،بيسواد ،بيدرد ،بي عالقه ،بياستعداد ،بيهنر
صفت  :نامعلوم ،نادرست ،نامناسب ،نامحرم ،نامنظّم،

 ) 3نا ــ الف) نا  +صفت

صفت  :ناباب ،ناكام ،ناشكر ،ناسپاس ،نااميد ،نافرمان

ب) نا  +اسم
پ) نا  +بن فعل
) 1هم ــ هم  +اسم

صفت  :ناشناس ،نادار ،نارس ،نایاب ،ناگوار ،ناتوان ،نادان
صفت  :همدرس ،هم وطن ،همخانه ،همخانواده ،هم عقيده

* مهمترین پسوندها نيز از این قرارند:
 ) 1ــ ی :الف) اسم  +ی

صفت  :تهراني ،زميني ،ماندني ،رفتني ،خوردني ،علمي ،صنعتي ،فنّي

« گي» گونهای از « ی» است در واژه هایي كه به « ـه  /ه » ختم ميشوند  :خانگي ،هفتگي ،خانوادگي،ب) صفت  +ی

اسم  :زیبایي ،سفيدی ،درستي ،خوبي ،درشتي،

 -گي در این موارد نيز گونهای از « ی » است

اسم  :بقّالي ،نجّاری ،خيّاطي ،قصّابي (این واژهها هم بر نام عمل و حرفه و شغل داللت دارنـد و هم بـه مكان

عمل حـرفه و شغل اطـالق ميشوند).
 ) 2ــ گر :اسم  +گر

اسم (صفت شغلي) :آهنگر ،مسگر ،زرگر ،آرایشگر ،كارگر
۰۰۰

@

پ) اسم  +ی

آلودگي ،مردانگي ،پيوستگي

 ) 3ــ گری :اسم  +گری
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اسم  :وحشيگری ،موذیگری ،الاباليگری( ،تفاوت این نوع واژه ها با واژهای مثل كوزهگری این

است كه كوزهگر به تنهایـي كاربـرد دارد اما « یاغيگر و موذیگر» بهكار نميروند .به همين دليل در كوزهگری تنها « ی »
پسوندمورد نظراست ودر یاغيگری ،گری)
 ) 1ــ یّت :اسم  /صفت  +ـ یّت

اسم  :وضعيّت ،شخصيّت  ،جمعيّت ،كمّيّت  ,موقعيّت ،مالكيّت ،مسئوليت ،مأموریت ،

 - 1بن ماضي  +ار
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مرغوبيّت (تكواژ پایه این واژهها ،عربي است).

اسم  :كردار ،رفتار ،كشتار ،گفتار ،نوشتار ،دیدار ،ساختار ،شنيدار  .استثنائاً این واژهها صفتاند :خریدار،

گرفتار ،برخوردار ،خواستار ،مُردار

 ) 6ــ ـه  /ه الف) بن ماضي +ـه /ه
ب) بن مضارع  +ـه /ه

صفت مفعولي  :افسرده  ،دیده ،گرفته ،نشانده

اسم  :خنده  ،گریـه ،لـرزه ،اندیشه ،ستيزه ،پوشه ،ماله ،گيره ،پيرایه ،آویـزه

پ) اسم  +ـه /ه

اسم  :زبانه ،دهانه ،گردنه ،چشمه ،لبه ،دندانه ،پایه ،دسته ،تيغه،

ت) صفت  +ـه /ه

اسم  :سفيده ،سبزه ،سپيده ،سياه ،دهه ،پنجه ،هفته ،هزاره ،سده
اسم :روش ،گویش ،بينش ،نگرش ،آسایش ،كُنش ،خورش ،پوشش

 ) 3ـِـ ش :بن مضارع  +ـِـ ش
 ) 1ــ ان :بن مضارع  +ان

صفت  :گریان ،دوان ،خندان ،روان

 ) 3ــ انه :الف ) اسم  +انه

اسم  :صبحانه ،شاگردانه ،بيعانه ،شُكرانه،

ب) اسم  +انه

صفت /قيد  :مردانه ،زنانه ،ساالنه ،كودكانه ،روزانه ،شبانه

پ) صفت  +انه

صفت  /قيد  :عاقالنه ،محرمان ،متأسفانه ،مخفيانه

 ) 11ــ گانه :صفت شمارشي  +گانه
 ) 12ــ ا :بن مضارع  +ا

صفت  :رونده ،خورنده ،گوینده ،چرنده ،خزنده

صف ت  :جویا ،روا ،كوشا ،بينا ،پذیرا ،دانا

 ) 13ــ گار :بن فعل  +گار
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 ) 11ـَـ نده  :بن مضارع  +ـَ نده

صفت  :دوگانه  ،پنجگانه ،هفدهگانه

صفت  :ماندگار ،آفریدگار ،سازگار ،آموزگار ،رستگار

 ) 11ــ چي:اسم  +چي

اسم  :قهوهچي ،گاریچي ،درشكهچي  ،معدنچي ،پستچي ،تلفنچي

 ) 11ــ بان  :اسم  +بان

اسم  :باغبان ،دربان ،پاسبان ،آسيابان ،كشتي بان

 ) 16ــ دان :اسم  +دان

اسم  :نمكدان  ،گلدان ،قلمدان ،شمعدان ،چينهدان

 ) 13ــِ ستان  :اسم  +ــِ ستان
 ) 11ــ گاه :اسم  +گاه
 ) 13ــ زار :اسم  +زار

اسم  :سروستان ،قلمستان ،گلستان ،هنرستان،
اسم  :خوابگاه ،شامگاه ،سحرگاه ،دانشگاه ،پاالیشگاه

اسم  :اللهزار ،چمنزار ،گندمزار ،ریگزار ،بنفشهزار ،گلزار ،نمكزار
اسم  /صفت :مجيدیّه ،جوادیّه ،مدحيّه ،نقليّه ،خيریّه

 ) 21ــ ـيّه :اسم  +ـيّه

اسم  :طفلك ،اتاقك ،شهرك ،مردك ،عروسك ،پشمك

 ) 21ـَـ گ :الف) اسم  +ـَـ ك
ب) صفت  +ـَـ ك

اسم  :قاليچه  ،صندوقجه ،كتابچه ،دریاچه ،بازارچه

 ) 23ــ مند ( ،اومند):اسم +مند

صفت  :ثروتمند ،بهرهمند ،هنرمند ،ارجمند /برومند ،تنومند
۱۱۱
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 ) 22ــ چه:اسم  +چه

اسم  :زردك ،سفيدك ،سرخك ،سياهك

 ) 21ــ وَر :اسم  +وَر

rsi

صفت  :هنرور ،پهناور ،بارور ،سخنور ،نامور

 ) 21ــ ناك:اسم  +ناك

صفت  :نمناك ،غمناك ،سوزناك ،ترسناك ،طربناك

 ) 26ــ وار  /واره:اسم  +وار  /واره

صفت  /قيد  /اسم  :اميدوار ،سوگوار ،رودكيوار ،عليوار ،گوشواره(،گوشوار) ،جشنواره،

ماهواره ،غزلواره ،نامواره
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 ) 23ــ گين :اسم  +گين

صفت  :غمگين  ،اندوهگين  ،شرمگين

 ) 21ــ ین و ینه :اسم  /صفت  +ین

صفت  :آهنين  ،زرّین  ،زرّینه ،رنگين ،دروغين ،نوین ،چوبين ،چوبينه

مرکّب :از دو جزء معنادار یا بيشتر تشكيل ميشود؛مانند :گالبپاش ،مداد پاككن ،ميانوند ،سه گوش ،شب
روان ،گل خانه ،شاهنامه و ...ئ
وندی  -مرکّب :از دو یا چند جزءِ معنادار و یك و یا دو جزءِ بيمعنا تشكيل ميشود؛ مانند :رنگارنگ ،فيلم
برداری ،بخشبندی و ...
نكتهها : 1 :برای تعيين ساختمان واژه به اجزای امروزی آنها كه زایا و زنده است ،توجه ميكنيم نه پيشينۀ آن -
ها .بنابراین واژههایي مانند « تابستان ،زمستان ،دبستان ،ساربان ،خلبان ،شبان ،زنخدان ،پارچه ،كلوچه ،كوچه،
مژه ،دیوار و » ...را ساده به حساب ميآوریم.

 :2در واژههای مركب و وندی -مركب ،هيچ جزئئ نمي تواند در ميان اجزای تشكيل دهندۀ واژه قرار بگيرد؛ مثالً
در واژههای خوش نویس،كتابخانه ،دانشسرا ،دوپهلو . ...آوردن گروههای اسمي وابسته دار تنها به این شكل
درست است :خوشنویسها ،این خوشنویس،كدام خوشنویس؟ خوشنویس ممتاز» امّا به شكلهای زیر یا مانند
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آن نميتواند بياید :خوشها نویس  ،خوش این نویس .

اگر بتوان ميان دو جزء ،جزء دیگری قرارداد ،این امر نشان ميدهد كه اجزاء از هم جدا هستند؛ مثل :
گل سرخ  :گلي سرخ  ،گلهای سرخ

گل بنفشه  :گلهای بنفشه

/

آموزة دوم :پارادوکس يا متناقضنما

متناقضنما آن است که شاعر يا نويسنده دو مفهوم به ظاهر متضاد را در عین ناسازگاری با هم جمع -
آورد ،به گونهای که وجود يکی ديگری را نقض کند .پارادوکس دو بعدی است؛ یكي متناقض و دیگری

حقيقي و این خود شگفتانگيزی و ایجاز نيز دارد .به تعبیر ديگر ،با آشنايیزدايی کالم ،پديدههای متضاد
را مجموع میکند و با اين روش ،كالم از نظر ادبي بليغ و زیبا و شگفتي آن بيشتر ميگردد؛ زیرا خالف عقل
و منطق است و در عين حال كالمي است شاعرانه ،متعالي و حاكي از واقعيت ها .در این بيت حافظ:

شاعر شاهد و هر جایي بودن را با رخساره به كس ننمودن یكجا جمع نموده است.
۰۰۲

@

یارب به كه شاید گفت این نكته كه در عالم

رخساره به كس ننمود آن شاهد هر جایي
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مثالهای دیگر :این قصه عجب شنو از بخت واژگون

ما را بكشت یار به انفاس عيسوی

انفاس عيسوی زنده بخش است نه كشنده.
متناقضنما از نظر لفظ و معنا به دو نوع متناقضنمای لفظي و متناقضنمای معنوی تقسيم ميشود:
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الف)متناقض نمای معنوی :در ورای ظاهر عادی و مطابق عرف پذیرفته شده اش ،حقيقتي مخالف با ظاهر آن،
نهفته است .بنابراین ،ارائه این واقعيت ها ،چون با عرف و منطق عادی منافات دارد ،متناقض به نظر مي رسد.
یك قصه بيش نيست غم عشق وین عجب

كز هر زبان كه مي شنوم نامكرر است

ب) متناقض نمای لفظي :كه در معني تناقض وجود ندارد اما در آن الفاظي هست كه در یك معني با هم تناقض
دارند و در معني دیگر متنا قض نيستند و تنها یكي از شيوه های آشنایي زدایي و زیبایي آفریني زباني است و
ربطي به مفاهيم متناقض ندارد( .وحيدیان كاميار)231: 1331،

كشت ما را و دم عيسي مریم با اوست

با كه این نكته توان گفت كه آن سنگين دل

متناقضنما گاه در یك كلمۀ مركب به وجود ميآید ،مانند :خراب آباد و گاه در تركيب (تركيب اضافي یا عطفي
) شكل مي گيرد :مجمع پریشاني ،حاضر و غياب و گاه نيز در یك یا دو جمله شكل ميگيرد:
بكن معامله ای وین دل شكسته بخر
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خالص حافظ از آن زلف تابدار مباد

كه بستگان كمند تو رستگارانند

كه با شكستگي ارزد به صد هزار درست

@

۰۰۳
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گنج حکمت

چنان باش...

خواجه عبدالكریم[ ،كه] خادم خاصّ شيخ ما ،ابوسعيد –قدس اهلل روحَهُ العزیز  -بود ،گفت :روزی
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درویشي مرا بنشانده بود تا از حكایت های شيخ ما ،او را چيزی مي نوشتم .كسي بيامد كه «شيخ تو را
ميخواند» .برفتم .چون پيش شيخ رسيدم ،شيخ پرسيد كه «چه كار ميكردی؟» گفتم« :درویشي حكایتي
چند 11خواست ،از آنِ شيخ ،مينوشتم».

شيخ گفت « :یا عبدالكریم! حكایت نویس مباش ،چنان باش كه از تو حكایت

تحلیل متن

كنند!» 12

اسرار التّوحيد ،محمّ دبن منوّر

«حكایت نویس مباش ،چنان باش كه از تو حكایت كنند»  ،این خودْ فلسفۀ حيات است؛ مونولوگِ 13هر
روز و هر ساعت بشر باید باشد .وقتي برای یافتنِ فلسفۀ حيات ،مي پرسيم:

به كجا مي روم آخر ،ننمایي وطنم؟

از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

و در پي پاسخ برمي آیيم؛ آنچه از سيا حت و كنكاش در اقليم وجود خود مي یابيم ،یكي خودْ همين است كه
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شيخ گفته است « .اَفَحَسِبْتُم انّما خلقناكم عبثاً» (آیا گمان مي كني كه ما شمارا بيهوده آفریده ایم؟!) بيهوده
آفریده نشده ایم! اما برای چه آفریده شده ایم؟ پاسخ این است« :ليس لإلنسان الّا ما سعي» برای این كه به اندازۀ
توانایي و وسع خود بكوشيم .برای عروج انسان ،حد و حدودی نيست « :رسد آدمي به جایي كه به جز خدا

نبيند» .اما منظور تالش آگاهانه كردن است؛ گفتهاند« :یك ساعت تفكر بهتر از شصت سال عبادت است» .این
چنين كسي مي تواند« ،نقطۀ عطف» واقع شود ،تا از او حكایت كنند .موضوع تفكر و اندیشه در اسالم از چنان
اهميتي برخوردار است كه قرآن یكى از صفات دوزخيان را نداشتن تفكر و تعقل ذكر كرده است« :و قالوا لو كنا
نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السّعير»( ملك  :آیه  /11دوزخيان مىگویند اگر ما گوش شنوا و عقل بيدارى
داشتيم در ميان دوزخيان نبودیم).
 .51در اصل :حکایتِ چند.

 .51نقل از ص  184ج  1اسرار التّوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ،شفیعی کدکنی .و ص  170اسرارالتوحید فی مقامات

@

الشیخ ابی سعید ،به اهتمام ذبیح اهلل صفا.

 .53واژة فرانسوی ( monologueهنر) در تئاتر ،قسمتی از نمایش که یک هنرپیشه به تنهایی در صحنه ظاهر شود و با خود
حرف بزند.
۰۰٤
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ﺩﺭﺱ
ﭼﻬﺎﺭﻡ

ﮔﺳﺗﺭﺵ ﻣﺣﺗﻭﺍ )(۱

.

ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻛﺎﻥ
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نوشتن نوعی کشف کردن است.
ﻧﻣﺎﻳﻪ
ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ

«ریموند کارور»

@

۰۰٥
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ﻋﻧﻭﺍﻥ :ﮔﺳﺗﺭﺵ ﻣﺣﺗﻭﺍ) :( 1ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ
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ﻣﺣﺗﻭﺍ :ﮔﺳﺗﺭﺵ ﻣﺣﺗﻭﺍ ﺑﺎ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻓﺿﺎ ﺳﺎﺯی

ﻣﺗﻥ ﻭ ﺗﺻﻭﻳﺭ

متن این درس یكي از
شيوه های گسترش محتوا
را آموزش مي دهد.

سازمان دهي و چگونگي
نوشتن جزئيّات و توصيف
حال و هوای موضوع نيز
بيان مي شود
:

 . 1ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ
ﺟﺯﺋﻳّﺎﺕ ﻭ ﻓﺿﺎی ﻧﻭﺷﺗﻪ

ﺑﻳﺗﯽ ﺍﺯ ﺳﻌﺩی ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ.
ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭک ﻭ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﻧﻭﻳﺳﻧﺩ
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با توصيف زمان و مكان
رویدادها و ذكر جزئيات،
متن گسترش مي یابد و
عينيتر و ملموستر مي
شود

ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻭﺷﺗﻥ

ﺷﻌﺭ ﮔﺭﺩﺍﻧﯽ

 . 2ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﺗﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻳﺩ ﺑﺭ
ﻓﺿﺎ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ
ﻣﮑﺎﻥ ﻧﻭﺷﺗﻪ

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻳﺎﺑﯽ ﻣﺗﻥ ﺑﺭ
ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻧﺟﻪ ﻫﺎ  :ﻭﺻﻑ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻓﺿﺎﺳﺎﺯی

@

۰۰٦
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اهداف درس:
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• آشنایي با روشهای گسترش متن

• شناخت و درك اهمّيّت فضاسازی در متن
• آشنایي با توصيف زمان و مكان در نوشته
• تقویت توانایي توصيف جزئيّات یك موضوع
•
•
•
•

ایجاد عالقمندی و نگرش مثبت نسبت به نوشتن گروهي
توانایي تشخيص عناصر فضاسازی هر متن
تقویت توانمندی در به كارگيری عناصر فضاسازی
آشنایي با نمونههای برجستۀ فضا سازی در آثار نویسندگان

• توانایي درك مفاهيم شعر
• فراهم كردن فرصت دستورزی برای دانشآموزان با شعرگرداني
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۰۰۷
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روش تدريس
پیشنهادی
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شش کاله تفکر

ابداع كننده این تكنيك ادوارد دوبونو (پدر تفكر خالق) است .در این تكنيك به طور كلي با استفاده از
شش سبك فكری ،موضوع یا مسئله مورد نظر ،بررسي مي شود .برای هر یك از شش سبك فكری نيز یك كاله
با رنگي مخصوص در نظر گرفته شده است .در واقع رنگ كالهها نمایانگر طرز تفكر و نگرش افراد ميباشد.
دوبونو سعي ميكند به كساني كه دور هم جمع مي شوند ،بياموزد كه تك بعدی فكر نكنند و به تفكر خود وسعت
دهند و آنگاه به راههای خالق بياندیشند و با یك هماهنگي مدبرانه نتایج را طبقه بندی كرده و در تصميمگيری
از آن استفاده كنند.
روش اجرای تکنیك شش کاله تفکر
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موضوع این درس گسترش متن با استفاده از فضاسازی است؛ به بيان دیگر انتظار داریم دانشآموزان
بتوانند با توصيف زمان ،مكان و جزئيات فضاسازی مناسبي ا نجام دهند .برای این منظور از تكنيك شش كاله
تفكر استفاده ميكنيم .در این تكنيك شش كاله با رنگهای آبي ،سفيد ،قرمز ،سياه ،زرد و سبز وجود دارد كه
هر یك سمبل نوعي تفكر است .در این روش افراد با گذاشتن هر یك از كالهها بر سرشان ،سبك فكریشان را
براساس رنگ كالهشان تغيير ميدهند.
در اجرای این روش موضوعي را مطرح مي كنيد و خود به عنوان هدایت كننده بحث كاله آبي را بر سر
گذارید ،درواقع كاله آبي یك نماد برای نقش تفكر شماست.
هنگامي كه كسي كاله آبي را بر سر ميگذارد باید به موارد زیر دقت كند.

۰۰۸

@

• رنگ آبي نماد آسمان آبي رنگ است كه چتر آن بر همه جا گسترده شده است و كسي كه كاله آبي بر
سر خود ميگذارد باید بتواند افكار جاری در محيط جلسه را در ذهن خود به جریان درآورد و نظم و
تمركز دهد.
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• كاله آبي همچون یك نرمافزار است كه تالش ميكند به تفكركردن جمع ،جهت دهد و با برنامهیي
مشخص آن را به سرانجام برساند و گویي همچون یك كارگردان تفكر جمع را هدایت ميكند.
اكنون بر روی صندلي خود بنشيند و موضوع را بر روی تختهسياه بنویسيد .در نخستين اقدام و با هدایت

Ga
_m
Da

شما همه دانشآموزان ابتدا باید كاله سفيد را بر سر بگذارند و در مورد موضوع بيان شده بياندیشند .هنگامي كه
افراد همگي تصميم مي گيرند با كاله سفيد تفكر كنند باید به نكات زیر توجه كنند:
• هر آن چيزی كه از اطالعات محض در مورد موضوع ميدانند بيان كنند .ادوارد دوبونو در این باره
ميگوید :چنين فردی همچون كودكي است كه محتویات جيب خود را بر روی ميز خالي ميكند.
• هنگامي كه كاله سفيد را بر سر ميگذارند ،نباید به چيزهایي كه شامل الهامات ،قضاوتهای متكي به
تجارب گذشته ،عواطف ،احساسات و عقاید است ،توجه كنند و تنها باید همچون یك رایانه ،فقط
اطالعات ارایه كنند.
حال شما باید اطالعات به دست آمده از دانشآموزان را كه به واسطه تفكر با كاله سفيد ارائه شده است
جمعبندی كنيد .اطالعات این بخش گزارشي خنثي از دریافتهای حواس است و كامالً خام است .در اینجا برای
گسترش زمان ،مكان و فضاسازی دانشآموزان را وارد مرحله بعد كنيد تا با گذاشتن كاله قرمز بر سر ،شروع به
تفكر كنند .هنگامي كه حاضرین ميخواهند با كاله قرمز در مورد موضوع مورد نظر تفكر كنند باید به نكات زیر
توجه كنند:
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• اجازه دهيد احساسات و عواطف بر وجود شما حاكم شده و به زبان درآیند و هركسي ميتواند از
الهامات و دریافتهای ناگهاني خویش سخن گوید و دیگر نيازی به استدالل نيست.
• هنگامي كه از كاله قرمز استفاده ميكنيم از قویترین احساسات خود نظير ترس و نفرت گرفته تا
احساسات ظریف نظير تردید و سوءظن باید سخن به ميان آوریم و به گفته «دوبونو» باید همچون
آینهیي شویم كه احساسات با تمام پيچيدهگيهایش بيان شوند.
پس از اینكه تمام نظرات اعضای جلسه ارایه شد ،شما اقدام به جمعبندی تراوشات فكری حاضران كرده و
آنگاه به مرحله بعد قدم بگذارید و اجازه دهيد حاضران كاله زرد را بر سر بگذارند.

زرد نماد آفتاب است و آفتاب شروعي برای سازندگي ،شادابي و خوشبيني است .گویي هر جا سراغ از
خورشيد گرفته ميشود گرمي زندگي و زایشي دیگر در ميان است و تفكر مثبت باید به همراه كنجكاوی و

شادماني و سرور و تالش برای درست شدن كارها باشد .فرد با گذاشتن كاله زرد تالش ميكند به نكات ارزشمند

۰۰۹

@

و مثبت موضوع بنگرد.
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اكنون بار دیگر به جمعبندی نظرات به دست آمده بر اثر كاله زرد بپردازید .حاال از دانشآموزان بخواهيد با
گذاشتن كاله سياه به جنبه های منفي موضوع نيز توجه كنند .پس از جمعبندی باالخره به كاله آخر یعني كاله
سبز ميرسيد.
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كاله سبز ،كاله خالقيت است .سبز ،رنگ باروری است و همچون دانهیي است كه هنگامي كه دردل خاك
ميروید ،روزی به درختي تناور و سرسبز تبدیل ميشود.
در پایان شما با نكاتي كه در گفتگوها در زمينه فضاسازی و توصيف زمان ،مكان و جزئيات شد اشاره
ميكنيد و از دانشآموزان مي خواهيد همين مطالب را در قالب نوشته درآورند و پيشنویس خود را ارائه دهند.
هدف استفاده از «تكنيك شش كاله تفكر» گسترش ذهن دانش آموزان درباره موضوع و فضاسازی ذهني
است .متن زیر صبح یك روز مه آلود را در دشتي با سرزمينهای باتالقي توصيف ميكند .خواندن این متن
ميتواند به فهم بهتر دانشآموزان كمك كند؛ جمالت متن به لحاظ زمان و مكان ،حال و هوا و جزئيات بررسي
شده است.
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«صبحي یخ زده و بسيار مرطوب بود .نمي كه پشت شيشۀ پنجرۀ كوچكم را فراگرفته بود
این تصور را در من برمي انگيخت كه دیوی تمام شب راگریسته و از پنجره به عوض دستمال
استفاده كرده است .اكنون نم را كه چون تار عنكبوت زمختي بر پرچيني لخت و علفهای الغر
و نزار نشسته بود و خویشتن را از شاخي به شاخه ای و از ساقي به ساقهای ميآویخت ،به خوبي
مي دیدم .بر هر نرده و دریچه بندی ،نمي چسبناك سایه افكنده و مه سرزمينهای باتالقي
چنان غليظ و انبوه بود كه انگشت چوبي روی تير راهنما كه مردم را به روستای ما راهنمایي
ميكرد (همان راهي كه هرگز مورد قبول واقع نميگردید ،زیرا هرگز كسي از آن عبور نمي -
كرد) ،تا به زیر آن نرسيدم پيدا نبود .سر كه باال كردم و تابلوی راهنما را نگریستم ،وجدان
زجركشيده ام پنداشتي هيوالیي را دید كه مرا به سوی كشتي زندانيان دعوت مينمود.
هنگامي كه به زمينهای باتالقي رسيدم ،مه انبوهتر بود و به نظر ميرسيد كه به عوض این
كه من با اشيا مواجه شوم ،آنها با من تصادم ميكنند .و این موضوع در وجدان ناراحت من
تأثيری بس ناخوشایند داشت .نردهها و پشتهها و تلها از ميان مه ناگهان به سویم ميجهيدند،
گویي به وضوح فریاد ميزدند « :آهای این پسربچه كلوچۀ دیگری را دزدیده ،او را بگيرید!»
گاوها نيز با همان شيوۀ غيرمنتظره به سویم ميآمدند و همچنانكه خيرهخيره مرا مي -
نگریستند و از منخرینشان بخار بيرون ميدادند ،ميگفتند« :سالم دزد كوچولو!»»........

زمان مکان
۰۰۰

حال و هوا

@

(آرزوهای بزرگ ،دیكنز)

جزيیات

صبحي یخزده و بسيار مرطوب بود.

*
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*

نمي كه پشت شيشۀ پنجرۀ كوچكم را فراگرفته بود

*

این تصور را در من برميانگيخت كه دیوی تمام شب راگریسته و از پنجره به عوض دستمال
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استفاده كرده است.

اكنون نم را كه چو ن تار عنكبوت زمختي بر پرچينۀ لخت و علفهای الغر و نزار نشسته

*

*

*

*

*

بود و خویشتن را از شاخي به شاخهای و از ساقي به ساقهای ميآویخت ،به خوبي ميدیدم.
بر هر نرده و دریچه بندی ،نمي چسبناك سایه افكنده و مه سرزمينهای باتالقي چنان

غليظ و انبوه بود كه انگشت چ وبي روی تير راهنما كه مردم را به روستای ما راهنمایي مي -
كرد

(همان راهي كه هرگز مورد قبول واقع نمي گردید ،زیرا هرگز كسي از آن عبور نميكرد) ،تا

*

*

*

*

*

به زیر آن نرسيدم پيدا نبود.

*

سر كه باال كردم و تابلوی راهنما را نگریستم ،وجدان زجركشيدهام پنداشتي هيوالیي را دید

*

كه مرا به سوی كشتي زندانيان دعوت مينمود.

هنگامي كه به زمينهای باتالقي رسيدم ،مه انبوهتر بود و به نظر ميرسيد كه به عوض این

و این موضوع در وجدان ناراحت من تأثيری بس ناخوشایند داشت.
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كه من با اشيا مواجه شوم ،آنها با من تصادم ميكنند.

نردهها و پشتهها و تلها از ميان مه ناگهان به سویم مي -جهيدند ،گویي به وضوح فریاد
ميزدند « :آهای این پسربچه كلوچۀ دیگری را دزدیده ،او را بگيرید!»

گاوها نيز با همان شيوۀ غيرمنتظره به سویم ميآمدند و همچنانكه خيرهخيره مرا مي -
نگریستند و از منخرینشان بخار بيرون ميدادند ،ميگفتند« :سالم دزد كوچولو!»

*

*

*

*

*

*

@

۱۱۱

*

*
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كاربرگ شمارۀ یك
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گسترش موضوع با توصیف زمان و مکان

طرح موضوع :زنگ ورزش است .در حياط مدرسه حادثهای برای یكي از دوستانتان روی ميدهد قبل از
پ رداختن به شرح ماجرا زمان و مكان حادثه را با ذكر جزئيّات توصيف كنيد.
الف :توصیف زمان حادثه:
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ب :توصیف مکان حادثه:

@

۱۱۲
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فضاسازی در نوشته

كاربرگ شمارۀ دو
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فضای كالس و حال و هوای دانشآموزان را قبل از برگزاری یك امتحان توصيف كنيد.
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ﺟﺳﺗﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﺗﻥ

جهت تفهيم بهتر عناصر فضاسازی ميتوان نمونههایي از آثار نویسندگان بزرگ را در كالس خواند و عناصر
فضاسازی آنها را تحليل كرد.

۱۱۳

@

نمونۀ توصیف مکان و زمان
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آخرهای تابستان آن سالها در خانهای در یك دهكده زندگي ميكردیم كه در برابرش رودخانه و دشتي و
بعد كوه قرار داشت .در بستر رودخانه ریگها و پارهسنگها ،زیر آفتاب ،خشك و سفيد بود .آب زالل بود و نرم
حركت ميكرد و در جاهایي كه مجرا عميق بود ،رنگ آبي داشت .نظاميها از كنار رودخانه در جاده ميگذشتند
و گرد و خاكي كه بلند ميكردند روی برگهای درختان مينشست تنۀ درختها هم گردوخاكي بود آن سال
برگها زود شروع به ریختن كرد و ما ميدیدیم كه قشون در طول جاده حركت ميكرد و گردوخاك برميخاست
و برگها با وزش نسيم ميریخت و سربازها ميرفتند.
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دشت سرشار از محصول بود و باغهای ميوۀ فراوان داشت و در آن سوی دشت كوههای قهوهایرنگ دیده
ميشد در این كوهها جنگ بود و ما شبها برق توپها را ميدیدیم در تاریكي ،مثل رعد و برق بود ،ولي شبها
سرد بود و هيچ نشانهای از آمدن طوفان نبود .گاهي در تاریكي ،صدای سربازها را كه از زیر پنجره ميگذشتند،
ميشنيدیم .شب ها آمدوشد زیاد بود و قاطرهای زیادی بودند كه در هر لنگۀ خورجينشان یك صندوق مهمّات
بود .كاميونهای خاكيرنگ كه آدم بارشان و كاميونهای دیگری كه روی بارشان برزنت كشيده شده بود و
آهستهتر حركت ميكردند.
( وداع با اسلحه ،ارنست همينگوی)

نمونه ای از فضاسازی و پرداختن به جزئیّات:
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چراغ زرد كهربایي روشن شد .اتومبيلهایي كه جلوتر از بقيّه بودند پيش از قرمز شدن چراغ ،سرعت خود
را افزایش دادند و سریع عبور كردند در خطكش ي عابر پياده ،چراغ سبز روشن شد مردمي كه منتظر ایستاده
بودند قدمزنان از روی خطهای سفيد آسفالت سياه گذشتند و به آن طرف خيابان رفتند .

رانندهها بي صبرانه كالچ را زیر پای فشار ميدادند و ماشينها ،حاضریراق ،مثل اسبهایي بيقرار كه در
انتظار ضربۀ شلّاق باشند ،عقب و جلو ميرفتند .عابرین از عرض خيابان رد شده اند امّا چراغي كه باید به ماشين -
ها اجازه حركت بدهد هنوز چند ثانيهای معطّل ميكند.
باألخره چراغ سبز شد ،ماشينها مثل برق راه افتادند؛ امّا آن وقت بود كه معلوم شد همۀ ماشينها تيز و
فرز نيس تند؛ ماشيني كه اوّل خط وسط ایستاده ،تكان نمي خورد؛ البد عيبي پيدا كرده :پدال گاز دررفته ،دنده
گير كرده ،بنزین تمام كرده و. ...

@

این چيزها تازگي ندارد گروه بعدی عابرین پشت خطكشي جمع شدهاند ميبينند كه رانندۀ ماشين كه
حركت نميكند ،از پشت شيشۀ جلو دستهایش را تكان ميدهد و ماشينهای پشت سر ،بيامان بوق ميزنند.
( كوری ،ژوزه ساراماگو)

۱۱٤

-
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ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻓﺭﺍﻣﺗﻧﯽ
بازآفرينی
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شعرگردانی
شعرگرداني همچون حكایتنگاری و مثل نویسي شگردی برای نوشتن است .گستردگي ،عمق ،غنا،
خيال انگيزی و تفكّرزایي موجب گشته است كه شعرگرداني در ميان سازههای نوشتار ،اهمّيّت و ارزش بيشتری
داشته باشد .در شعرگرداني ،هدف فقط بازگرداني شعر و تبدیل آن به زبان نثر نيست .بلكه باید به آن به عنوان
یكي از راههای گسترش نوشته و فضاسازی نگریست.
مراحل شعرگردانی

 - 1تأمّل :در این مرحله دانش آموزان با تلفّظ و معنای واژگان شعر آشنا مي شوند و در حدّ معنای ظاهری ،آن را
شناسایي ميكنند.
 - 2ادراک و کشف :در این مرحله دانش آموزان به درك اجزای متن ميرسند و هسته معنایي شعر را كشف
مي كنند به عنوان نمونه ،هستۀ معنایي بيتي كه در شعرگرداني درس دوم آمده «انتظار» است:
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«دیدار یار غایب داني چه ذوق دارد؟

ابری كه در بيابان بر تشنهای ببارد»

 - 3پرورش و گسترش معنا :در این مرحله دانش آموز هستۀ معنایي را كه در مرحله قبل كشف كرده است؛
گسترش ميدهد .برای پرورش و گسترش هستۀ معنایي شعر ميتوان از روشهای :بارش فكری ،خوشهسازی،
جانشينسازی ،تضادّ معنایي و. ...
نمونۀ شعرگردانی

ابری كه در بيابان بر تشنهای ببارد

دیدار یار غایب داني چه ذوق دارد؟

۱۱٥

@

«انتظار»
جهان پر از خشونت و شقاوت است .ظلم و ستم همه جا رخنه كرده است .این روزها جهانيان بيش از
پيش دنبال مهرورزی و مهرباني هستند .جهان تشنۀ عدالت است و چشم به راه منجي موعود كه بياید و عدالت
و رحمت را در پهنۀ گيتي بگستراند« .بيا كه ميرود این شهر رو به ویراني».
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درس پنجم

پروردة عشق

چـون رایت عشق آن جهان گير

شد چون مَهِ ليلي آسمان گير
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بـــرداشته دل ز كــار او،

بخت 16

11

درماند 13پدر بــه كـار او سخت

خــویشان ،همه در نيــاز بــا او

1

11

هریك شده چــاره سـاز بـا او
كشيدند 13

بيچـــارگي ورا  11چــو دیـــدند

در چـاره گـری زبان

گفتند بــــه اتّفـاق  ،یك ســر

كز كعبه گشاده گــردد این در

حاجت گــهِ جملۀ جهان اوست

محراب  61زمين و آسمـان اوست

 .57این درس پیش از این با عنوان «کز کعبه گشاده گردد این در» در کتاب ادبیات فارسی  1آمده بود.
 .55قلمرو ادبی :مَه :استعاره از جمال و کمال لیلی« /.لیلی» با توجه به آسمان و مه ،ایهام تناسب زیبایی آفریده - 1 :لیلی
(معشوق مجنون)  - 1لیل (شب) / .قلمرو فکری :تصویری را که شاعر از قبل این آرایه ها و چینش درست آنها آفریده ،می
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توان بدین گونه توصیف کرد :ماه ،در شب ،بر چهرة آسمان طلوع می کند و گسترة آسمان را نورانی می کند (تسخیر می کند)
عشق مجنون نیز به سانِ ماه ،علم خود را به نشانة تسخیر جهان برمی افرازد.

 .56قلمرو زبانی :نهاد جمله« ،بخت» است /.قلمرو فکری :یعنی بخت ،دل از کار او برداشته.

 .54قلمرو زبانی:با توجه به قرینة «برداشته» که صفت مفعولی است به نظر « درمانده» مناسب باشد .در نسخة چاپ امیرکبیر
نیز « ،درمانده» آمده است. /قلمرو فکری :پدر نیز در کار عشق او به شدت در مانده شده بود.
 .58قلمرو زبانی :ورا :وُرا ،وِرا ( وِی را) ،وَرا ( وَی را).

وَرا :از عَوانی مر وَرا آزاد کن  /آن چنان که شادم ،اورا شاد کن (مثنوی معنوی)54 /7

وَی :ما که واپس ماند ذرّات وَییم  /در دو عالم آفتابی بی فَییم (مثنوی معنوی)1110 /1
(فَیْ :مخفّف فَیئ به معنی سایه)

مَرورا :تا فهم مرو را تصور کند یا چیزی برو دلیل کند» (دیوان ناصر خسرو ،رساله)554 ،

 .53قلمرو فکری :بستگان وقتی درماندگی پدر را مشاهده کردند رای چاره جویی به گفت و گو پرداختند / .قلمرو ادبی :زبان

@

کشیدند :کنایه از این گه سخن گفتند.

 .60قلمرو زبانی :محراب :قبله گاه ،جای ایستادن پیش نماز در مسجد / .قلمرو فکری :کعبه محل برآورده شدن همة جهانیان و
عبادتگاه همة مردم است.
۱۱٦

فــرزند عـــزیز را به صد جهد

بنشاند چــو ماه در یكي

مهـد 62

آمد سوی كعبه ،سينه پُـرجوش

چون كعبه نهاد حلقه در گوش

rsi

چون موسم حج رسيد برخاست

اشتر طلبيد و محمـــل

آراست 61

11
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11

گفت ای پسر این ،نه جای بازی است

بشتاب كه جای چاره سازی

63

است 61

رستگاری 61

گو یـــارب ازین گــزاف كاری

تــوفيق دهـم بـــه

دریـاب كـــه مبتــالی عشقم

آزاد كـــن از بـــالی عشقـم

مجنون چو حدیث عشق بشنيد

اول بگـــریست پس بخنــدید

66

دست 63

از جای چو مـار حلقه برجست

در حلقۀ زلف كعبــه زد

مي گفت ،گــرفته حلقه در بـر

كــامروز منم چـو حلقه بر

گویند ز عشق كـــن جــدایي

این نيست طـــریق آشنـــایي

در 61

 .61قلمرو زبانی:محمل :کجاوه /چون :حرف ربط /،قلمرو فکری :وقتی که ایام حج فرا رسید .پدر مجنون حرکت کرد و شتری
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فراهم ساخت و کجاوهای بر آن نهاد.

 .61قلمرو زبانی:صد جهد و یکی مهد  :ترکیب وصفی /مهد:کجاوه  /قلمرو فکری :در ،فرزند عزیز خود را با تالش بسیار و به
زیبایی ماه در کجاوه نشاند .قلمرو ادبی :چو ماه :تشبیه

 .63قلمرو ادبی :درِ کعبه ،حلقه ای دارد و شاعر در دنیای خیال خو د ،کعبه را مانند غالمی می داند که حلقه بر گوش دارد به

نشانة بندگی و تسلیم بی چون و چرا در برابر ارادة پروردگار خود /،قلمرو فکری :پدر مجنون نیز چون کعبه ،بنده وار به حق
متوسّل شد.

 .67قلمرو فکری :پدر به مجنون گفت :فرزندم این جا محل تفریح نیست و تالش کن تا چاره ای برای درد خود بیابی.

 .65قلمرو زبانی :بیت دارای چهار جمله است« /.م» در دهم نقش متممی دارد( .به من توفیق بده) قلمرو فکری :فرزندم بگو
پروردگارا مرا از این کار بیهوده ،عشق ورزی ،نجات بده و توفیق رستگاری نصیب کن..

 .66قلمرو زبانی :م در مصرع اول مخفف فعل ربطی است و در مصرع دوم نقش مفعولی دارد / .قلمرو فکری :کعبه خدایا
نجاتم بده که اسیر عشق شدم و بالی عشق مرا در بند کشیده است و مرا نجات بده.

 .64قلمرو زبانی :حرف اضافه ،ادات تشبیه /.قلمرو ادبی:تشبیه :چو مار حلقه /اضافة استعاری  :زلف کعبه / .قلمرو فکری:

@

مجنون مانند مار حلقه زده ای برخاست و حلقة در خانة خدا را به دست گرفت.

 .68قلمرو ادبی :بیت ذو قافیتین دارد / .چو حلقه بر در :تشبیه /حلقه در بر گرفتن :کنایه از متوسل شدن /.بر و بر  :جناس تام
 /قلمرو فکری :من امروز تسلیم و بی اراده ام و حرکت و جنبش من به دست توست و از تو یاری می خواهم.
۱۱۷

یــــارب بـه خـدایيِ خدایيت

پــادشایيت 63

rsi

پـــروردۀ عشـق شـد سرشتم

جـز عشق مبــــاد سـرنوشتم

كـــز عشق بــه غایتي رسانم

31

كــــاو مـانَد اگرچه من نمانم
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21

وانگه به كمــال

عاشق تر از این كنم كه

گـرچه ز شـراب عشـق مستم

هستم 31

افـــزای 32

از عمر من آنچه هست بر جای

بستان و بـه عمر ليلي

مي داشت پدر به سوی او گوش

كاین قصّه شنيد ،گشت

دانست كــــه دل اسيــر دارد

دردی نــــه دوا پــــذیر

خاموش 33
دارد 31

ليلي و مجنون  ،31حكيم نظامي گنجه ای

درنگی کوتاه در متن
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عشق قدرتمند است.
عشق مي تواند ارادۀ خلل ناپذیری در انسان به وجود آورد.
عشق گزافكاری نيست ،توانمندسازی خود است.
عشق استغنا و بي نيازی است و نياز به صاحب عشق كه نخست بذر محبت را او ،در دل آدم كاشت.
در دوره ای كه صنعت و تكنولوژی به ظاهر جایي برای عشق نگذاشته است ،این قصه ،اتفاق شيریني
را در اقليم وجود دانش آموز رقم مي زند.

 .63قلمرو زبانی :بیت دارای سه جمله است.فعل در جملة دوم و سوم به قرینة معنوی حذف شده است[.سوگند می دهم].
/قلمرو فکری :بروردگارا تو را به مقام خداوندیت قسم می دهم.

 .40قلمرو زبانی«:م» در «رسانم» ،مفعول است( .جهش ضمیر) /ماند :مضارع التزامی( بماند).

 .41قلمرو ادبی :مست و هست :جناس ناهمسان اختالفی /.اضافة تشبیهی :شراب عشق  /.قلمرو فکری :مرا در راه عشق به
نهایتی از عشق ارزشمند برسان که عشق بماند هر چند که من نباشم.

 .41قلمرو زبانی :بستان و افزای :فعل امر  /قلمرو ادبی :تضاد :بستان و افزای .

 .43قلمرو ادبی :سوی کسی گوش داشتن :کنایه از شنیدن /خاموش گشت :کنایه از ساکت شد /.قلمرو فکری :پدر که به رازها
و نیازهای عاشقانه مجنون گوش می داد ،ساکت شد.

@

 .47قلمرو زبانی« :نه» نفی برای تأکید آمده است / .قلمرو فکری :فهمید که دل مجنون اسیر عشق است و درد عشق درمان
ندارد.
 . 45ن.ک .کلیات خمسة نظامی گنجه ای.781 ،
۱۱۸
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 oدر دوره ای كه عشق هم هوسي بيش نيست ،قصۀ ما ظرایف و دقایقي شيرین را به تماشا و ادراك
مي گذارد؛ و آخرِ این قصه ،خارخاری است كه مي كاود اندرون خواننده و شنوندۀ مارا كه نه ،عشق
چيز دیگری است.
... o
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آگاهیهای فرامتنی

مرجع اساسی داستان لیلی و مجنون در درجۀ اوّل كتب تاریخ ادبيات است كه از آن ميان باید از كتبي
چون الشّعرو الشّعراءابن قتيبۀ دینوری (ف  236هـ  .ق) و كتاب االغاني ابوالفرج اصفهاني (ف  316هـ .ق) و
الفهرست ابن ندیم ،معاصر ابوالفرج ،نام برد .جاحظ نيز در آثار خود از جمله :رسائل جاحظ ،البيان و التبيين،
كتاب الحيوان ،تا اندازه ای به این موضوع پرداخته است .به عالوه از آثاری كه به شرح احوال دلباختگان و عشّاق
پرداختهاند مانند كتاب الزُهرۀداوود ظاهری (ف  233هـ .ق)،مصارع العشّاق ابن سّراج (ف  111هـ .ق) و مجنون
را در آثارشان یاد كردهاند از جمله مبرّد (م  211هـ.ق) درالكامل ،وشّاء (م 321هـ.ق) در كتاب الموشي ،ابن عبد
ربّه (م  321هـ.ق ) درالعقدالفرید ،قالي (م 316ه.ق )دراالمالي و جغرافيداناني چون البكری (م 113هـ.ق) یاقوت
حموی و تاریخنگاراني چون كُتُبي (م 361هـ.ق) درفوات الوفيات و  ...باید نام برد .گفتني است .حكایت قصّه
مجنون اثر ابوبكر والبي ،تنها زندگينامۀ موجود شرق دربارۀ این داستان است( .احمد نژاد 33 :1331 ،ـ  31؛ نيز ر .ك:
سجادی) 211 :1332 ،
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هويّت مجنون :در ادب عربي فراوان بوده اند شاعراني كه خود ،داستانهای عشقي شورانگيز داشته و از آن در
اشعارشان سخن گفته اند و نام یا لقب معشوق را ذكر كرده اند ،امّا این شاعران نام و نشاني مشّخص و شناخته
شده دارند و وجود آنها قطعي و محرز است ،ولي مجنون چنين نيست .در مورد نام مجنون و هویّت او و داستان
عشقورزی او ،روایات گونه گون و متناقضي نقل شده است .ابوالفرج اصفهاني در االغاني خود در مورد هویّت
مجنون سكوت نموده است؛ امّا از مقایسه روایتهایي كه نقل كرده است چنين بر ميآید كه اگر مجنون ،حقيقت
تاریخي هم داشته باشد و داستان او نيز ساختگي نباشد دست كم در بارۀ وی مبالغۀ فراواني شده است.
(غالمرضایي 222 :1331 ،ـ  .)221امّا آنچه مسلّم است اینكه در جزیرۀ العرب در دورۀ مورد نظر ما تعدادی از
شاعران به مجنون ملقّب بوده اند و این لقب دامنۀ معنایي گسترده ای داشته و ابوبكر والبي نيز كه گردآوری
كنندۀ اشعار مجنون است؛ این مطلب را تأیيد كرده است (.احمد نژاد) 11،11 :1331 ،

۱۱۹

@

محدودة زمانی و مکانی داستان :محدودۀ زماني و مكاني داستان ليلي و مجنون هم به درستي مشخّص
نشده است .ولي این نكته مسلّم است كه تاریخ مرگ مجنون در آثار مورّخان و لغویان به خصوص متأخّرین تكرار
شده است .پارهای از این تاریخها گمان صرف است ولي بيشتر آنها به دوره ای مشخّص و نه چندان طوالني اشاره
دارند .نزدیكترین این تاریخها به واقعيّت ،تاریخهایي هستند كه با سالهای  61تا  11هجری مطابقت دارند.
برخي نيز گوشههایي از حوادث داستان مجنون را گاه تا روز خالفت عبدالملك و گاهي به دورۀ مروان بن حكم،

rsi

حكمران مدینه و خليفۀ خشن ،نسبت ميدهند( .همو .)11 :در آثار عربي مربوط به مجنون از دو شخصّيت
تاریخي مشهور؛ یعني عمر (محمد) بن عبدالرحمن بن عوف (م  31هـ ..ق) و نوفل بن مساحق عامری (م  13هـ..
ق) یاد شده است .اولي یكي ازصحابه رسول خداست و نوفل مأمورگردآوری صدقات مدینه معرفي شده است كه
دردورۀ عبدالملك مروان معزول شده است .این دو در داستان ليلي و مجنون در راه جلب رضایت قبيلۀ ليلي
برای ازدواج دخترشان با مجنون تالشهای بي حاصلي كردهاند .این مطالب ما را به این نتيجه ميرساند كه
مجنون مورد نظر ما به احتمال بسيار زیاد حدود سال  11هجری از دنيا رفته است و یا دست كم باید تاریخ
زندگي او را بي هيچ ابهامي به همين سالها محدود دانست.حقيقت دیگری كه همۀ منابع آن را تأیيد ميكنند؛
انتساب مجنون به قبيلۀ بني عامر است .این قبيله ،تيرهای از «هوزان» بوده است كه در شمال جزیرۀ العرب
ميزیسته اند .محل زندگي و رفت و آمد عامریان سرزمين گسترده ای بود كه از حجاز تا نجد را شامل ميشده
است؛ این پهنه ،از غرب به دریای سرخ ،از شرق به یمامه ،از جنوب به ثقيف (بين مكه و طائف) ميپيوست.
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«ضريه» نيز كه نامش در داستان مجنون آمده و بنا به ق ول یاقوت جزء قلمرو حاكم مدینه بوده است؛ ناحيۀ
همجوار عامریان بوده و انگيزۀ آمدن عامالن خراج را از مدینه به این سرزمين توجيهپذیر مينماید(.احمد نژاد،
) 13- 11 :1331

تاريخ رواج داستان مجنون :در مورد زمان پيدایش و رواج داستان مجنون نيز گفتني است كه مجنون تا
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روزگاری دراز درميان عاشقان رمانتيك گروه خود شهرت چنداني نداشته است .در شعر شاعران هم عصر او نام
عشّاقي كه ضربالمثل بوده اند ،آمده است ولي نامي از مجنون در ميان آنها نيست و بيشتر معاصران مجنون از
عاشقان نامدار قدیم چون مرقّش ،عبداهلل بن عجالن نهدی و ...نام برده اند .در روزگار اموّیان هم مجنون شهرتي
نداشته و مقام نخستين را در ميان نام آوران عشق عذری و پاك ،عروه بن حزام در اختيار داشته است .در اوایل
عصر عباسي هم به رغم افزایش عاشقان برجسته ،همچون گذشته نام مجنون در ميان آنها دیده نميشود و بيشتر
شاهد اسامي «عروه وعفرا» و «لبني و قيس بن ذریح»و نيز یاد معشوقي ليلي نام هستيم كه به سبب رثایش در
سوگ «توبه بن حمير» نامدار شده بوده است .امّا هنوز از «ليلي» محبوب مجنون نامي در ميان نيست .در آثاری
چون الحماسه ابوتمام (ف  )231و طبقات الشعّرا جمحي (ف  231هـ.ق) نيز جستجوی نام مجنون كاری بيهوده
است .از آنجا كه بخش عمدۀ شعرهای مجنون متعلّق به عصر اموی است ،گمنامي مجنون را تا پایان قرن سوم به
دليل عدم شهرت او در ميان شاعران و عدم شهرت داستان ليلي و مجنون باید دانست .در نيمۀ اوّل قرن سوم به
هجری گرایش به سوی قصههای گزیده از مجنون پدید آمد .این قصّهها به علّت كوششهایي كه در شرح و
تفسير پارهای از قصاید مي شده ،شروع به گسترش كردند و قصاید ساختگي و مربوط به شاعران دیگر نيز بر آنها
افزوده مي شد تا اینكه در آغاز قرن چهار هجری اندكي قبل از عهد مقتدر ( 231تا  311هجری) برخي از روایات
تدوین شده از حكایات مجنون و ليلي در نتيجۀ افزایش رغبت دربار عباسي به این روایات شهرت یافت و سپس
بر گسترش تدریجي آن افزوده مي شود .در اواسط این قرن ابوالفرج اصفهاني ( 316- 211هـ.ق) داستان عشق
ليلي و مجنون را در كتاب االغاني به تفصيل تمام با همۀ روایات گوناگون آن نقل كرد و در حقيقت علّت شهرت

@
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فراوان این داستان در كشورهای عربي و نيز در ميان ادیبان و شاعران ایراني مطالب همين كتاب االغاني بوده
است و مي دانيم كه سبب شهرت االغاني در ایران ،توجّه خاص وزیر معروف آل بویه ،صاحب بن عبّاد (ف 311
هـ.ق) به این كتاب بوده است(.سجادی )211 / 2 :1332 ،به هر حال در اواسط قرن چهارم مؤلّف اغاني ،روایات و
اخبار ليلي و مجنون را تدوین كرد و این كاری بود كه تشخيص نخستين روایت قصّه را برای ما ممكن ساخت.
پس از این روایت مشهور و مفصّل از قصّۀ مجنون و ليلي ،هيچ شرحي جز كتاب ابوبكر والبي (گردآوری كننده
اشعار مجنون) تا پيش از قرن پنجم هجری در زبان عربي دیده نمي شود .گفتني است كه صاحب كتاب الفهرست
نيز كه كتاب خود را اندكي پس از االغاني تأليف كرده است و یكي از فصول كتاب خود را به اسامي عشّاق دورۀ
جاهليّت و اسالم ،اختصاص داده از مجنون هم نام برده است .بنابراین از این تاریخ به بعد نام مجنون را هم در
ردیف عشّاق دیگر ميیابيم( .احمدنژاد )32- 31 :1331 ،بدین ترتيب مجنون ،پيوسته جای نخست را به خود
اختصاص مي دهد و پس از گذشت یك قرن به بركت وجود نظامي در ادبيات چهرۀ درخشاني ميیابد كه هيچ
رقيبي را یا رای برابری با او نيست .مجنون در این دوره در عرصۀ عشق صوفيانه نيز نقشي نمونهوار پيدا ميكند و
پس از طي مراحلي از شخصيّتي به كلي مجهول به شخصيّتي كه در عشق عذری و پاك مقام نخست را دارد
تكامل یافته و مظهر عشق افالطوني و صوفيانه گردیده است ( .ن.ك :بررسي و مقا یسۀ تحليلي و مجنون نظامي و روایت -
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های عربي ،فضل اهلل رضایي ارداني،مجلۀ ادبيات فارسي و زبان های خارجه ،دورۀ ،1شمارۀ  ،1پایيز ) 1331

کارگاه درس پژوهی
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واج ،هجا ،صامت و مصوت

واج :واج عبارت است از كوچكترین واحد صوتي بيمعني زبان كه ميتواند تغييری در معنا ایجاد كند.
مانند/ :م  /ی  /ز  /در «ميز» و  /ر /ی /ز  /در «ریز»

واجها به دو دسته تقسيم مي شوند :صامت و مصوّت (صدا دار)

صامت  :صامت به آن گروه از آواهای گفتاری گفته ميشود كه در ادای آنها جریان هوا پس از گذشتن از نای
گلو بر اثر مانعي متوقف ميشود و با فشار بيرون ميآید.تعداد صامت ها در زبان فارسي  23تا است كه عبارتند
از:

@

(ء  ،ع )ب ،پ ( ،ت  ،ط ) (،ث ،س ،ص) ،ج ،چ (ح ،ه) ،خ ،د ( ،ذ ،ز ،ض  ،ظ) ،ر ،ژ ،ش ( ،غ  ،ق ) ،ف ،ك ،گ،
ل ،م ،ن ،و ،هـ  ،ی.
۱۲۱

rsi

مصوّت  :آوایي است كه با لرزش تارآواها از گلو بيرون ميآید و هنگام ادای آن دهان گشاده ميماند ،چنانكه
جریان هوا ميتواند ازگلو تا لب آزادانه بگذرد.در زبان فارسي امروز شش مصوّت وجود دارد:
كوتاه « َa e o » -ُ -ِ -

بلند « آ و ی »

āūi
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برخي از نشانهها یعني حروف ،گاه نشانۀ صامت است و گاه نشانۀ مصوّت .آنها عبارتند از :ا ،و ،هـ  ،ی.
توجّه :

*نشانۀ«ا» (الف):
 اگر در آغاز كلمه بياید ،واج صامت همزه را نشان ميدهد و با یكي از مصوّتها همراه مي شود(درزبان فارسي
هيچ كلمهای با مصوّت آغاز نميشود).؛مانند«:ابر،امين ،ایراد ،اوامر و»...بنابراین«اَ ،اِ ،اُ»دو واج اند:صامتِ
همزه(ء ) +مصوّت.
 اگر در وسط یا پایان كلمه قرار بگيرد ،نشانۀ مصوت« ا»خواهد بود؛ مانند :سایه،ماناو...
 گاهي كرسيای برای تنوین نصب قرار ميگيرد؛مانند :فوراً ،معموالً و مثالً (نَه صامت است و نَه مصوّت )
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*نشانۀ« و» :
 این نشانه ميتواند در ميان و پایان كلمهها نشانۀ مصوّت «و» باشد؛ مانند :زور ،مو و. ...
 در آغاز و ميانه و پایان ميتواند نشانۀ صامت «واو»باشد؛ مانند :وسعت،گيوه ،ناو و. ...
 دربرخي كلمهها نشان مصوّت كوتاه« ُ » -است؛مانند:تو،دو و. ...

 لغت نویسان گذشته «و» را در«خور» نوعي «واو معدوله» ناميده اند .واو معدوله امروز فقط در نوشتن باقي
مانده است و در تلفّظ شنيده نميشوند؛مانند :خوار،خواب ،خواستن.
«
 كاربرد دیگر این نشانه «و» آن است كه نَه صامت است نَه مصوّت،بلكه كرسي همزۀ كلمههای عربي
مؤذّن،مؤمن و » ...است.
*نشانه«هـ»:
 این نشانه كه آن را با نامهای گوناگون از جمله«هایدو چشم» و«های هَوَز» ميخوانند؛در خطّ فارسي به
شكلهای مختلف نوشته ميشود ،ميتواند در آغاز،ميانه و پایان كلمه نشانۀ صامت باشد؛مانند :هنر،مهر،نگاه
و. ...
 در پایان كلمه ،نشانۀ مصوّت كوتاه است در این صورت آن را «های بيان حركت» ميگویند؛مانند:خانه،شانه
و. ...

۱۲۲

@

*نشانۀ«ی»:
 این نشانه كه در آغاز كلمه به صورت« یـ» و در وسط به صورت « ـيـ »و در پایان به صورت «ی»نوشته
ميشود،

rsi

در ميان و پایان كلمه ميتواند نشانۀ مصوت بلند « ی» باشد؛مانند :شيراز،گيالني و. ...
 نشانۀ واج صامت نيز است،در این صورت در آغاز ،ميانه و پایان كلمه ميآید؛مانند:یاس،آید،جای و. ...
 در كلمههای عربي به جای نشانۀ مصوّت بلند  āنيز به كار ميرود؛عيسي،یحيي و. ...
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هجا چیست ؟

هجا از تركيب واجها؛ یعني صامت و مصوّت پدید ميآید .هر هجا تنها یك مصوّت دارد اما ميتواند یك یا دو
صامت داشته باشد .هر هجا را با یك خطّ عمود« » از یكدیگر جدا ميكنيم.
آموختن چند نکته ضروری است :

 در واجنگاری تنها به نوشتن واجهایي ميپردازیم كه تلفّظ ميشوند ولي نوشته نميشوند.مانند :خویش
(خيش) خواب (خاب) خورشيد (خرشيد) و . ...
 هر واج را با  / /نشان ميدهيم  / .ب /
 اوّلين واج در تمام تركيبها صامت است .

 دومين واج در تمام تركيبها مصوّت است .

 سومين و چهارمين واج همواره صامت است.
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 هيچ واژهای در الگوهای هجایي با مصوّت شروع نميشود.
 دو مصوّت در هيچ الگویي كنار هم دیده نمي شوند و در زبان فارسي همنشيني دو مصوّت در كنار هم
امكان پذیر نيست.
 هر هجا تنها یك مصوّت دارد .تعداد هجا = تعداد مصوّت
 هر هجا با یك خط عمود | جدا ميشود .
 هر هجای فارسي حداقل دو واج و حداكثر چهار واج دارد .
 باید توجّه داشت كه واج با حرف متفاوت است .حرف صورت مكتوب واج است و واج صورت ملفوظ
حرف.
 آ در ابتدای برخي واژهها مانند آسمان  ،آباد هميشه دو واج هستند .مانند« :آ= /ء /صامت  / +ا /
مصوّت=  2واج
برای یافتن نوع و تعداد واجها ،بهترین و ساده ترین راه استفاده از الگوی هجایي و یا در واقع استفاده از محور
جانشيني است .باید با توجّه به الگوهای ارائه شده ،واجها را جانشين یكدیگر نمایيم تا به این وسيله امكان
تشخيص نوع واج ممكن شود .در زبان فارسي هيچگاه صامت جانشين مصوّت و یا بر عكس مصوّت جانشين

@
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صامت نميشود؛ پس تمام واجهایي كه جای اوّلين واج را اشغال ميكنند ،قطعاً صامت و واج دوم مصوّت و
واجهای سوم و چهارم صامت خواهند بود .واج نگاری چند واژه آموزش داده ميشود :
«دو» (بن مضارع دویدن) = /د  /ـُ  /و /

صامت +مصوّت  +صامت
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«رو» (بن مضارع رفتن) = /ر  /ـُ  /و/

صامت +مصوّت  +صامت

«نو» (تازه)=  /ن  /ـُ  /و /

صامت +مصوّت  +صامت

«كي» (چه وقت) =  /ك  /ـِ  /ی/

صامت +مصوّت  +صامت

«ني» (نوعي ساز) =  /ن  /ـِـ  /ی /

صامت +مصوّت  +صامت

«شَبه» (شباهت ) =  /ش  /ـَـ  / /ب / َ_ /ه /
«سایه»= /س /ا/ /ی/ِ - /

«لؤلؤ»(مروارید)=  /ل / -ُ /و  / /ل / -ُ /و /

صامت +مصوّت صامت  +مصوّت  +صامت

صامت +مصوّت صامت +مصوّت

صامت +مصوّت +صامت صامت +مصوّت +صامت

(ر.ك :همگام با زبان فارسي ( 3رشتۀ ریاضي و فزیك و علوم تجربي)،نجاتي و دیگران،1331 ،انتشارات مدرسه)13- 11،
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گنج حکمت

مردان واقعی

یكي از كوه لُكام به زیارت «سَری سَقَطي»  36آمد .سالم كرد و گفت :فالن پير از كوه لُكام تورا سالم گفت.
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سری گفت :وی در كوه ساكن شده است؟ بس كاری نباشد .مرد باید در ميان بازار مشغول تواند بود ،چنان
كه یك لحظه از حق تعالي غایب نشود.

تحلیل متن

تذكرۀ االوليا ،عطّار

این متن را مي توان در كنار متن دیگری از «اسرار التّوحيد» دید كه در كتاب «زبان و ادبيات فارسي
پيش دانشگاهي» آمده است .حكایت این است:

« شيخ ما را گفتند :كه فالن كس بر روی آب مي رود .گفت :سهل است چَغْزی و صَعوه ای نيز بر روی
آب مي رود .گفتند :فالن كس در هوا مي پرد .گفت :زغن و مگس نيز در هوا مي پرد .گفتند :فالن كس در یك
لحظه از شهری به شهری مي رود .شيخ گفت :شيطان نيز در یك نفس از مشرق به مغرب مي رود .این چنين
چيزها را چندان قيمتي نيست .مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخورد و بخُسبد و بفروشد و در
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بازار در ميان خلق ،ستد و داد كند و زن خواهد و با خلق درآميزد و یك لحظه از خدای غافل نباشد».
پیام اصلی متن :نكوهش زهد منفي

@

 .46سری سَقَطی :ابوالحسن سَریّ بن المُغَلَّسي السَقَطي (وفات  213قمری) معروف به سری سقطي ،عارف و صوفي قرن سوم قمری
متولد بغداد بود و در ابتدا سقطفروشي مي كرد .وی استاد و مرید اكثر عرفای بغداد و دائي جنيد بغدادی و از شاگردان و مریدان
معروف كرخي بود( .ن.ك . :ترجمه رساله قشيریه ،بدیعالزمان فروزانفر ،1361 ،علمي فرهنگي )
۱۲٥
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شعر خوانی

آفتاب حُسن

بنمای رخ كـه بـاغ و گلستانم آرزوست
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1

33

بگشای لب كـه قند فـراوانم آرزوست

ای آفتـاب حُسن ،بـرون آ ،دَمي ز ابــر

كــان چهرۀ مُشَعشَع  31تابانم آرزوست

گفتي ز ناز« 33 ،بيش مـرنجان مرا ،برو»

آن گفتنت كه «بيش مرنجانم» آرزوست

زین همرهان سست عناصِر 11دلم گرفت

شير خـــدا و رستم دستانم آرزوست

كز دیو و دَد ملولم و انسانم

دی شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر

آرزوست 11

 .44قلمرو زبانی:که :زیرا که (حرف ربط تعلیل) /قلمرو ادبی :تشبیه مضمری دارد :آرزوی رخ و دیداری را دارد که مانند باغ و
گلستان است؛ هم چنین است در مصراع دوم که آرزوی شنیدن سخن معشوق را دارد که مانند قند شیرین است« .گلستان»
نماد خوشحالی و شادابی نیز هست ،چنان که در این بیت حافظ می بینیم:

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور  /کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور.
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 .48قلمرو زبانی :مُشَعشَع « :درخشان ،تابان « سابقة مشعشع او موجب شهرت وی گردید» ضح .به این معنی از ترکی وارد

فارسی شده (ن ک قزوینی بیست مقاله ج 1چا( »)146 :1 .فرهنگ فارسی ،مشعشع) و منظور چهرة شمس مراد موالنا است.
/قلمرو ادبی :آفتاب حٌسن :تشبیه /مراعات نظیر :آفتاب،تابان ،ابر

 .43قلمرو زبانی :از روی ناز گفتی« .ز روی ناز» قید حالت /.قلمرو فکری :از روی ناز گفتی مرا بیش از این میازار ،باز دلم
میخواهد که ان سخن را از دهان تو بشنوم.

 .80قلمرو زبانی و فکری :سست عناصر :با «سست رگ» و «سست ریش» و «سست بنیاد» مترادف است؛ یعنی ضعیف و تنبل،
زبون ،بی حمیّت ،بی درد .هم از این رو در تقابل با آن ،شیر خدا (علی (ع)) و رستم دستان را آورده است.

 .81قلمرو ادبی :این تلمیح نیز معروف است؛ این شیخ ،همان دیوژن یا دیوجانس( 707- 313( )Diogeneق.م) است .در بی
اعتنایی او به مردم گفته اند :وقتی او را دیدند میان روز با فانوس روشن می گردید ،سبب پرسیدند ،گفت :انسان می جویم.

« حکایات بسیار از رفتار و گفتار او نقل کرده اند از جمله اینکه در ترک اسباب دنیوی کار را به جایی رسانید که در خُم ،منزل
کرده و تنها یک کاسه برای آب نوشیدن داشت؛ روزی جوانی را دید که با مشت از نهر آب می نوشید ،پس کاسه را انداخت

@

که معلوم شد در دنیا به این هم نیاز نیست...

و نیز وقتی ابناء وطنش او را تبعید کردند ،کسی به طعن گفت :همشهریان ،تو را از شهر را ندند ،گفت :نه چنین است ،من آنها
را در شهر گذاشتم.
۱۲٦

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها ازوست

آن آشكــارصنعتِ پنهــانم  13آرزوست

rsi

گفتند یافت مينشود ،جسته ایم مـــا

گفت « :آن كه یافت مي نشود آنم  12آرزوست»

11

غزليات شمس ،جالل

الدین محمد مولوی 11
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و معروف است که اسکندر کبیر در حالیکه باالی سر او ایستاده و میان او و خورشید حایل شده بود ،گفت :از من چیزی بخواه،
گفت می خواهم سایة خود را از سرم کم کنی».

(سیر حکمت در اروپا ،محمدعلی فروغی)40 /1 ،

 .81قلمر و زبانی« :م» در آنم نقش اضافی دارد ،آرزویم است(.جهش ضمیر)

 .83قلمرو فکری :آشکار صنعتِ پنهانم :صانع جهان ،آن خدایی که آثار صنع او آشکار است و خود از دیده ها پنهان است.

@

قلمرو زبانی« :م» در پنهانم نقش اضافی دارد ،آرزویم است(.جهش ضمیر) /قلمرو ادبی :تلمیج به آیة  103سورة انعام اشاره
دارد « :ال یدرکه االبصار و هو یدرک االبصار» چشم ها او را نمی بینند و و او بینندگان را میبیند.
 .87غزل  ، 771کلیات شمس تبریزی .این غزل در اصل  17بیت دارد.
۱۲۷
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ﮔﺳﺗﺭﺵ .ﻣﺣﺗﻭﺍ )(۲
ﺷﺧﺻﻳﺕ
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شخصيّت چيست؟ چيزی نيست مگر شرح وقایع

واقعه چيست؟ چيزی نيست مگر نمایش شخصيّت.

«هنری جيمز ،مباني داستان كوتاه»

@

۱۲۸
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ﻧﻣﺎﻳﻪ
ﺩﺭﺱ ﺷﺷﻡ
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عنوان :گسترش محتوا ( ) 2شخصیت

محتوا :گسترش محتوا با توصیف اشخاص ( شخصیّت پردازی)

ﻣﺗﻥ ﻭ ﺗﺻﻭﻳﺭ

ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻭﺷﺗﻥ

ﺣﮑﺎﻳﺕ ﻧﮕﺎﺭی
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 - 1مشخّص كردن ویژگي
های ظاهری ورفتاری
شخصيت های نوشته

توصيف شخصيت
انواع توصيف:
 ) 1توصيف ظاهر شخصيت

 . 2توليد متن و خلق
شخصيّت ها و توصيف آنها

 ) 2توصيف حالت ها و روحيۀ
شخصيت

بازنویسي حكایتي از
بهارستان جامي

 . 3تحلیل و نقد متن های
تولیدی دانش آموزان

@

۱۲۹
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اهداف درس:
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آشنایي با شخصيتپردازی به عنوان یكي از روشهای گسترش متن
توانمندی در توصيف ظاهری اشخاص
توانمندی در توصيف حاالت و احساسات شخصيتها
ایجاد فضاسازی در نوشته با توصيف اشخاص
تشخيص ویژگيهای ظاهری و باطني شخصيتهای یك نوشته
توانایي سازماندهي متن
توانایي طراحي ساختار دروني نوشته
آشنایي با شخصيتپردازی در داستان
توانایي خلق شخصيتهای متنوّ ع و متفاوت در متن
ایجاد فرصت برای سادهنویسي با حكایتنگاری

@

۰۳۰
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ﺭﻭﺵ ﺗﺩﺭﻳﺱ
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تکنیك فهرست خصوصیات

در این روش كه اولين بار توسط رابرت كرافورد مطرح شد ،به جای اینكه موضوع به شكل كلي بررسي شود
آن را به اجزای كوچك و كوچكتر تقسيم كرده ،هر جزء را به طور مستقل بررسي ميكنيم .یكي از مزایای این
روش این است كه به وسيله آن مطمئن ميشویم به تمام ابعاد و جوانب موضوع توجه ميشود .به عبارت دیگر،
این روش كمك مي كند تا به طور مشخص و آگاهانه به تمام ابعاد و جوانب موضوع توجه كنيم ،در حالي كه اگر
به طور عادی بخواهيم به موضوع فكر كنيم ،ممكن است ب عضي از ابعاد و جوانب موضوع به دليل وجود قالبهای
ذهني ،به طور ناخودآگاه حذف شود و ما از آن غافل بمانيم.
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شخصيت یكي از عناصر متن است كه نویسنده آن را خلق ميكند .برای خلق شخصيت ميتوان از تكنيك
خالقانۀ «فهرست خصوصيات» بهره برد .در اجرای این روش ،فهرستي از صفات و ویژگيهای مختلف موضوع
(اعم از انسان ،حيوان ،اشيا) ،مانند شكل ،اندازه ،رنگ ،جنس ،كاربرد و ویژگيهای ظاهری و باطني تهيه ميشود.

در ادامه نویسنده بر هر خصوصيت متمركز ميشود و روشهایي كه بتوان به وسيله آنها خصوصيت را اصالح كرد
یا تغيير داد یا بهبود و ارتقا بخشيد ،جستجو ميكند و از این رو ،در فرایند این تمركزها ،جستوجوها و تاملها،
ایدههای جدیدی به ذهن خطور ميكند.
نویسنده باید مهمترین ویژگيها یا آن دسته از ویژگيهای شخصيّت موردِنظر خود را كه باعث جذّابيّت نوشته
مي شود ،برگزیند و ویژگيهای معمولي و پيشپاافتاده را نادیده گرفته ،یا از آنها به گونهای مختصر در متن
استفاده كند.
متن زیر نمونه بسيار مناسبي است كه نویسنده با استفاده از فهرست خصوصيات ذهني خود ،خلق كرده است.

چشماني بزرگ و سياه و رنگورویي كه از زردی به كبودی ميزد .تا پدرش بود ،او را وا ميداشت كه
موهای سرش را از ته ماشين بزند .امّا عباس به هزار زور و زحمت توانسته بود به سلوچ بقبوالند كه
۱۳۱

@

« عبّاس دیگر جوانكي بود جره؛ باالی پانزدهسال؛ گوشهای برگشته و بزرگ ،صورتي قاق كشيده،

rsi

كاكلي جلو سر خود بگذارد .این بود كه حاال یك دسته موی زِبرِ پيچاپيچ جلو سر از زیر كاله پارهاش

بيرون بود .نيمتنه ای را كه دیگر به تنش تنگ شده و سر شانهها و آرنجگاه آستينهایش سایيده شده
بود به تن كرده ،گيوهها را وركشيده و نخي را محكم به دور گيوهها گره زده بود .گيوه را نباید نخ
بست امّا اگر عبّاس تخت و رویۀ گيوههایش را با نخ به هم نميبست ،از پاهایش ميافتادند .گيوههای
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عبّاس تاروپود پوسانده بودند».

جای خالي سلوچ ،محمود دولت آبادی

ﻛﺎﺭﺑﺭگ

الف) توصیف مشخّصات ظاهری

ویژگيهای ظاهری یكي از اطرافيان و آشنایان خود را توصيف كنيد.

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

ب)توصیف حاالت و احساسات
شور و حال و هيجانات یكي از همكالسيهایتان را توصيف كنيد.
...................................
...................................

ﺟﺳﺗﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﺗﻥ
۱۳۲

@

...................................
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در این درس شایسته است انواع توصيف به اجمال معرّفي شود و از هر كدام نمونهای در كالس خوانده شود.
انواع توصیف شخصیّت:

الف) توصیف ساده و ظاهری :در این نوع توصيف باید با دقّت به اشخاص نگریست و ویژگيهای چهره و اندام
(چاقي ،الغری ،كوتاهي ،بلندی) را یكبهیك بررسي كرد.
نمونۀ توصيف ظاهری:

«هميشه مانتو مشكي ميپوشد و كفشهایي با پاشنۀ كوتاه .الغراندام است و قد بلند و كشيدهای دارد.
چشمانش درشت و قهوهایرنگ است و ابروهایش باریك و مشكي .صدایش آن قدر گرم و دلنشين است كه تا
پایان كالس ،از شنيدنش سير نمي شوی .هنگام صحبت كردن ،دستانش را حركت ميدهد .وقتي ميخواهد
مطلب مهمّي را توضيح بدهد ،اوّل مقنعهاش را جلو ميكشد و بعد جملهاش را با «خانمها دقّت كنيد» آغاز مي -
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كند». ...

ب) توصیف اخالق ،روحیّات و عالئق شخصیّت :اشخاص در موقعيّتهای گوناگون ،حاالت متفاوتي دارند.
حالتهایي مانند :خشم ،شادی ،ترس ،آرامش و. ...
توصيف این حاالت در شخصيّتپردازی اهمّيّت ویژهای دارد.
نمونه توصيف حاالت و رفتار:

دستش را جلو مي آورد تا با من دست بدهد ،احساس مي كنم مثل هميشه گرم و صميمي نيست.
دستهایش سرد و چهره اش درهم است .وقتي به چشمهایش نگاه ميكنم نگاهش را از من ميدزد .نگاهش
مهرباني هميشگي را ندارد. ...

پ) توصیف روابط بین افراد :روابط انساني ،بخش عمده ای از زندگي روزمرّه را تشكيل ميدهد .توصيف این

۱۳۳

@

روابط ميتواند گوشه ای از شخصيّت افراد را نشان بدهد .نمونۀ زیر را ببينيد:

rsi

«باران به شدت ميبارد .جدولها لبریز شده اند و خيابان را آب گرفته .راه رفتن در پيادهرو كه پر از آب شده،
دشوار است .جواني ك ه كيفش را محكم گرفته و چتری در دست دارد ،با عجله در حال عبور از خيابان است .آن
قدر عجله دارد كه حواسش به جدول پرآب كنار خيابان نيست .ناگهان در جدول ميافتد و تا زانو در آب فرو
ميرود .بياختيار خندهام ميگيرد .جوانك نگاهي از سر درماندگي به من مياندازد .از خودم بدم مياد .سریع به
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طرفش ميروم و دستش را ميگيرم تا از جو بيرون بياید .لباسهایش خيس و چترش كج و كوله شده است.
نگاهي تشكّرآميز به من ميكند و بدون اینكه چيزی بگوید ،با عجله به راهش ادامه ميدهد». ...
ت) توصیف افراد در مکانهای خاص :دربارۀ «توصيف مكان» در درس دوم سخن گفتيم .ميدانيم كه مكان -

ها و افراد از هم جدایيناپذیرند .برخي مكانها با حضور افراد معنا و هویّت پيدا ميكنند و رفتار افراد در مكان -
های گوناگون ،تغيير مي یابد؛ مانند رفتار فرد در محل كار در مقایسه با رفتار وی در خانه .نمونه»
«وقتي توی مسجدالحرام نشسته ام احساس عظمت و نفهميدن ميكنم .احساس بيرون بودن .توی طواف حالم
خوب است چون گریهام ميگيرد و وقتي گریه ميكنم ميتوانم كمي نفس بكشم .نمازهای مسجدالنّبي سبكم
ميكند مثل پر! .سر مي خوردم و پرسه ميزنم زیر چترها و البهالی گوناگوني صورتها و نگاهها و بغضها و
سكوتها .حتّي دلم نميخواهد با آدمها حرف بزنم! اینجا آنقدر با آنچه ميبينم و ميیابم درگيرم كه به
دیگران نميرسم». ...

حبيبه جعفریان
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در این درس معلّم ميتواند نمونههای متعدّد شخصيّتپردازی را در آثار ادبي ،برای پایداری یادگيری ،در
كالس ارائه دهد.
الف) توصیف ويژگیهای ظاهری:

در ادبيّات گذشته ،نمونههای جذّاب و دقيق توصيف اشخاص و مكانها را ميتوان در كالم «ابوالفضل
بيهقي» جستوجو كرد:

« حسنك پيدا آمد بي بند؛ جبّهای داشت حبریرنگ و با سياه ميزد ،خَلَقگونه .و درّاعه و ردایي سخت
پاكيزه .و دستاری نشابوری ماليده و موزۀ ميكائيلي نو در پای .و موی سر ماليده ،زیرِ دستار پوشيده كرده،

@

اندكمایه پيدا ميبود».

تاریخ بيهقي ،ابوالفضل بيهقي

۱۳٤
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ب) توصیف رفتار و حاالت:
نمونه از ادبيّات گذشته:

«این بوسهل ،مردی امامزاده و م حتشم و فاضل و ادیب بود .امّا شرارات و زعارتي در طبع وی مؤكّد شده
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بود و با آن شرارت ،دل سوزی نداشت و هميشه چشم نهاده بودی تا پادشاهي بزرگ و جبّار بر چاكری خشم
گرقتي و آن چاكر را لت زدی و فرو گرفتي؛ این مرد از كرانه بجستي و فرصتي جستي و تضریب همي كردی و
اَلَمي بزرگ بدین چاكر رسانيدی و آنگاه الف زدی كه فالن را من فرو گرفتم».
تاریخ بيهقي ،ابوالفضل بيهقي

نمونه از ادبيّات معاصر:

« روی گشادۀ مرگان در كار ،نه برای خوشایند صاحب كار ،بلكه برای به زانو در آوردن كار بود .مرگان این را یاد
گرفته بود كه اگر دلمرده و افسر ده به كار نزدیك بشود ،به زانو در خواهد آمد .كار بر او سوار خواهد شد .پس با
روی گشاده و دل باز به كار ميپيچيد .طبيعت كار چنين است كه مي خواهد تو را زمين بزند و از پا درآورد؛ این
تو هستي كه نباید از پا دربيایي .مرگان نمي خواست خود را ذليل كار ببيند .مرگان ،كار را درو ميكرد».
جای خالي سلوچ ،محمود دولتآبادی
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ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻓﺭﺍﻣﺗﻧﯽ

حکايتنگاری

در حكایت نگاری ،تأكيد بر بازنویسي به زبان ساده است .بازنویسي از روشهای دستورزی در كسب

روش بازنويسی حکايت
۱۳٥
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مهارتها ی نوشتاری و به منزلۀ پلي ارتباطي جهت گسترش تاریخ و فرهنگ ایراني و اسالمي است.
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حكایتها معموالً كوتاه و مختصرند و هدف آنها بيان پيامهای اخالقي و تربيتي به روش مستقيم است و

نویسندگان آنها فرصت شخصيّتپردازی ،توصيف زمان ،مكان ،فضاسازی و ...را ندارند .بنابراین دانشآموزان باید
در بازنویسي حكایتها ،این عناصر را در متن بيابند و گسترش دهند.
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به این حكایت از درس سوم توجّه كنيد:

« طاووسي و زاغي در صحن باغي به هم رسيدند و عيب و هنر یكدیگر را دیدند .طاووس با زاغ گفت :این موزۀ
سرخ كه در پا ی توست الیق دیبای نگارین من است .همان وقت كه به وجود ميآمدهایم در پوشيدن موزه،
اشتباه كرده ایم .من موزۀ سياه تو را پوشيدهام و تو موزۀ سرخ مرا.

زاغ گفت :برخالف این است؛ اگر خطایي رفته است در پوششهای دیگر رفته است .باقي پوششهای زیبای تو
مناسب موزه من است ،در آن خواب آلودگي ،تو سر از گریبان من درآوردی و من سر از گریبان تو!.
در آن نزدیكي  ،سنگپشتي بود و آن مجادله را ميشنيد ،سر بر آورد كه ای یاران عزیز ،از این گفتوگوی باطل
دست بردارید ،خدای تعالي همه چيز را به یك كس نداده است .هر كس را به دادۀ خود خرسند باید بود و
خشنود».

بهارستان ،جامي

پيش از این ،به فضاسازی و شخصيّتپردازی پرداخته شده است .دانشآموزان باید آموزههای این دو درس را به
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شكلي محدود ،در حكایتنویسي اعمال كنند.

شخصيّتپردازی،
توصيف ویژگيهای
ظاهری،
نامگذاری شخصيّتها

طاووس :زیبا با پرهای رنگارنگ ،پاهایي زشت ،خودپسند
زاغ :بال و پر مشكي ،پاهای قرمز و خوشرنگ
سنگپشت :پير ،دانا و باتجربه

مكان

صحن باغ

فضاسازی و توصيف
مكان

باغي زیبا با درختان انبوه كه نهر كوچكي در آن جاری است

زمان

نامشخّص

توصيف زمان

صبحي بهاری
۱۳٦
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شخصيّت

طاووس ،زاغ ،سنگپشت

rsi

پيام

گسترش پيام

پرهيز از غرور ،راضي بودن به داشتهها
ناپسند شمردن غرور و خودپسندی ،خشنودی از داشتههای
خود ،پرهيز از مجادله

عنوان
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بدون عنوان

انتخاب عنوان

بر اساس شخصيّتها یا وقایع عنوان مناسبي انتخاب شود

اكنون ميتوانيد با بهرهگيری از این عناصر ،حكایتنگاری را آغاز كنيد.
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۱۳۷
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درس هفتم

آغازگری تنها
عباس ميرزا ،آغازگری تنها ،مجيد واعظي
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قلمرو زباني  :اسبي سينه فراخ  :در اینجا یعني اسبي قوی هيكل و كوه پيكر.

والیتعهدی :مشتق – مركب .والیت (حكومت كردن ،امارت)  +عهد (عهده دار شدن)  +ی (مصدری)  :شغل و
مقام وليعهدی.

دار السّلطنه :سرای سلطنت  .در دورۀ قاجاریه ،تبریز وليعهد نشين بود؛ یعني جانشين سلطنت در تبریز اقامت
مي كرد و ادارۀ امور آنجا هم البته با وی بود.
تدبير مُلك :حكومت داری ،ادارۀ مملكت.

رسيدن به حكومت وِالیات :جِ وِالیت .مجموعه شهرهایي كه تحت نظر والي اداره شود.
تحت الحمایگي :مستقل نبودن و تحت حمایت كشورِ دیگری بودن و امتياز دادن برای برخورداری از تحت
الحمایگي.

زنبورك :در دورۀ صفویه و قاجاریه به نوعي توپ كوچك مي گفتند كه به شتر مي بستند.
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قلمرو ادبي :عباس ميرزا .. .همچون معبدی كه بر فراز تپه ای جلوه گری كند :تشبيه عباس ميرزا به معبد،
گذشته از تصویر زیبایي كه ساخته ،از دیدگاه نویسنده ،نوعي تقدس بخشيدن به كار عباس ميرزا نيز هست؛ این
كه وی ،برای دفاع از وطن مي رفت و گویي مردم او را برای این كار مي پرستيدند.
ريزپیام های درس
o

۱۳۸

@

o
o
o
o

اروپا قدم های بزرگي در راه علم و صنعت برداشته ،اما ای كاش ،پا به پای این پيشرفت ها ،اخالق علم و
فن هم رشد مي كرد؛ وگرنه تير و كمان با همه زیان هایش ،دست كم برای تاریخ انسان ،كم ضرتر از
توپ و تفنگ است.
نویي و جواني هرچند آلوده به پستي ها و زبوني ها باشد ،غالباً پيروز ميدان است.
اگر جنگ چيزهای ارزشمندی را از ما گرفت ،در مقابل ،درهایي را به روی ما گشود.
پيشرفت و تمدن نمي تواند یك سویه و تك بعدی باشد ...
مردمي كه به خانه های تاریك و بي دریچه عادت كرده اند ،از پنجره های باز و نورگير گریزان هستند.
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کارگاه درسپژوهی

وابستههای اسمی :شاخص

خواندیم كه گروه اسمي از یك اسم به عنوان هسته و یك یا چند وابستۀ پيشين و پسين تشكيل ميشود .در
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مثال«دانش آموزان كالس پنجم ،تمرینهای ریاضي خود را نوشتند« » .دانش آموزان»و « تمرین» را در گروه
اسمي هسته ميگویيم و بقيۀ واژهها ( كالس ،پنجم  ،ریاضي و خود ) وابستهاند .وجود هسته در گروه الزامي
است امّا آمدن وابستهها در گروه اختياری است .هستۀ گروه اسمي ،اسم است.
 - 1مهمترین عضو گروه اسمي ،هسته است «.این دو جلد كتاب »

 - 2هسته اولين كلمهای است كه در گروه نقش نمای اضافه گرفته است«.این دو شهرِ بزرگِ ایران»
 - 3اگر فقط اسم باشد و ساختارگروهي نداشته باشد ،همان یك اسم هسته است«.كتاب خواندني است».
وابستههای پيشين اسم عبارتند از:
الف)صفت اشاره :این شهر مرزی به آذربایجان نزدیك است /.آن كتاب داستاني را دوستم هدیه كرد.
ب) صفت پرسشي :كدام رمان را خواندهای؟ /چه كار در این هفته انجام دادهای؟/چند سفر علمي تاكنون رفتهای؟
پ)صفت تعجّبي:عجب طبيعت بكری!  /چه هوای پاكي!
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ت)صفت شمارشي( اصلي و ترتيبي ):سيامين جشنوارۀ فيلم فجر برگزار گردید /.یك عمر ميتوان سخن از زلف یار گفت.

ث)صفت مبهم :هر روشي را الزم بود ،به كار گرفتم /.هيچ عمل نيكي بدون پاداش نميماند.
ج)صفت عالي :با وجود سختترین تحریم ها ایران از موضع خود عقب نشيني نكرد.

چ)شاخص

شاخصها عناوین و القابي هستند كه بدون نشانه یا نقشنمایي پيش از اسم یا بعد از اسم ميآیند و نزدیك -
ترین وابسته به هسته هستند و خود اسم یا صفتاند كه ميتوانند هستۀ گروه اسمي قرار بگيرند .در صورت
هسته واقع شدن دیگر شاخص محسوب نميشوند؛ شاخصها مانند :استاد ،مهندس ،كدخدا ،سرگرد ،آقا ،خان
و ...در نمونههای «خان علي  /علي خان  -آقا علي  /عيسي خان بهادری و» ...
مثالها:

 - 2دكتر دادبه در روز سخنراني ،چند غزل حافظ را بررسي كرد .
۱۳۹

@

 - 1مرحوم عيسي خان بهادری فرزند موسي خان و نوادۀ علي بزرگ از فرزندان بيگلرخان بود.
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گنج حکمت

چو سرو باش

Ga
_m
Da

حكيمي را پرسيدند « :چندین درخت نامور كه خدای عَزَّ وجلَّ آفریده است و برومند ،هيچ یك را آزاد
نخوانده اند ،مگر سرو را كه ثمره ای ندارد .درین چه حكمت  11است؟»

گفت « :هر درختي را ثمره معيّن است كه به وقتي معلوم ،به وجود آن تازه آید و گاهي به عدم آن
پژمرده شود ،و سرو را هيچ از این نيست و همه وقتي خوش است و این است صفت آزادگان».
بغداد 16

به آنچه م ي گذرد دل منه كه دجله بسي

پس از خليفه بخواهد گذشت در

گرت ز دست برآید چـو نخل باش كریم

ورت ز دست نياید چـو سرو باش

تحلیل متن

آزاد 13

گلستان ،سعدی

آزاد در این تعریف سعدی؛ یعني آنكه بر یك صفت ،پایدار باشد و رنگ عوض نكند .به گفتۀ حافظ:
غالم همت آنم كه زیر چرخ كبود
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ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

(حافظ)

 .85قلمرو زبانی و فکری :حکمت« :حکمت در عرف اهل معرفت عبارت بوَد از دانستن چیزها چنانکه باشد ،و قیام نمـودن بـه
کارها چنانکه باید به قدر استطاعت ،تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است برسد( ».اخالق ناصری )34 :در اینجـا منظـور
نکتة ظریف و دقیق و قابل تأمل.

@

 . 86در دیباچه آورد :آنچه نپاید ،دلبستگی را نشاید.

 .84قلمرو فکری :نخل چون ثمر دارد ،کریم است و سرو که رنگ عوض نمی کند و هیچ گاه نیز پژمرده نمی گردد و همیشه بر
یک صفت می ماند ،آزاد است.
۰٤۰
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ﺩﺭﺱ ﻫﺷﺗﻡ
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محتوا(:)3گفتوگو
گسترش
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گفت :آفتاب ،چراغ ما را ناپديد کرد.

گفت :چون از خانه به در نهی ،خاصه به نزد آفتاب هیچ نماند!

«قصّههای شیخ اشراق»

@

۱٤۱
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ﺩﺭﺱ ﻫﺷﺗﻡ
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ﻋﻧﻭﺍﻥ  :ﮔﺳﺗﺭﺵ ﻣﺣﺗﻭﺍ):( 3ﮔﻔﺕ ﻭ ﮔﻭ

ﻣﺣﺗﻭﺍ:ﮔﺳﺗﺭﺵ ﻣﺣﺗﻭﺍ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺑﺎ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﮔﻔﺕ ﻭ ﮔﻭ

ﻣﺗﻥ ﻭ ﺗﺻﻭﻳﺭ

- 1تعیین کردن موضوع و
طرح گفتوگو در نوشته
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در این درس یكي دیگر از
روش های گسترش محتوای
متن آموخته مي شود.

ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻭﺷﺗﻥ

مراحل ایجاد گفتوگو:
 ) 1مشخص كردن دو طرف
گفتوگو

 - 2تولید متن با برجسته
کردن گفتوگوها

 ) 2طرح ریزی یك گفت و
گو بر اساس موضوع
 ) 3نوشتن گفتوگو بر
اساس طرح

ﻣﺛﻝ ﻧﻭﻳﺳﯽ

بازآفرينی و گسترش
يکی از مثل های ارائه
شده

 - 3ارزيابی نوشته ها بر
اساس سنجه های درس

@

۱٤۲
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اهداف درس:
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اهداف درس:

توانایي گسترش محتوای نوشته با تأكيد بر عنصر «گفتوگو»
استفاده از گفتوگو جهت معرّفي شخصيتها
استفاده از گفتوگو برای فضاسازی
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جاندار كردن و به حركت درآوردن متن با عنصر «گفتوگو»
توانایي طرّاحي گفتوگو
كسب مهارت در نوشتن با بازآفریني مثلها
تقویت تفكر انتقادی و قدرت نقد و تحليل متن

@

۱٤۳
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روش پیشسازماندهنده

سازماندهي محتوای كتابهای تازهتأليف نگارش به شكلي است كه محتوای كتاب پایۀ قبل با پایۀ بعد مرتبط
است .محتوای درسهای هر كتاب نيز تكميلكنندۀ درسهای پيشين است.
معلّم با ارائۀ پيشسازماندهندهها ذهن دانشآموزان را به تكاپو وا ميدارد .پيشسازماندهندهها از طریق پيوند
دادن دانش پيشين دانش آموزان ،با آنچه باید بياموزند ،ذهن آنان را مهيّای یادگيری مطالب جدید ميكنند.
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برای نمونه ،در تدریس درس چهارم نگارش یازدهم ،ميتوان پيوندی ميان این درس و درس هشتم نگارش دهم
(داستان) برقرار ساخت .از محتوای درسهای دوم و سوم كتاب نگارش یازدهم نيز ميتوان به عنوان پيش -
سازماندهنده استفاده كرد .اگر ساختار این درس را به شكل یك هرم تصور كنيم ،مفاهيم كلّي و گسترده در
رأس هرم و مفاهيم جزئي و عينيتر در قاعدۀ هرم جای ميگيرند.

@

۱٤٤
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مراحل روش تدريس پیشسازماندهنده
 - 1ارائه پیش سازماندهندهها:
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معلّم در این مرحله ،پيشسازماندهنده را كه از مطالب درسي كلّيتر است ،ارائه ميدهد .بدین منظور ،متني
گفتوگو محور را در كالس ميخواند و هنگام خواندن متن ،بر فضاسازی و شخصيتپردازی تأكيد نموده ،دانش -
آموزان را به درسهای پيشين ارجاع ميدهد.
 - 2ارائۀ مطالب و مفاهیم درس جديد:

در این مرحله ،معلّم اطّالعاتي دربارۀ روش طرّاحي و خَلق گفتوگو در كالس ارائه ميدهد و از آموختههای
پيشين دانشآموزان استفاده نموده ،فضاسازی و شخصيتپردازی را از طریق گفتوگو آموزش ميدهد.
 - 3سازماندهی و طرح اوّلیّۀ گفتوگو:

هر یك از دانشآموزان با راهنمایي دبير خود ،موضوعي را برميگزینند .آنگاه طرفين گفتوگو را مشخّص نموده،
با بهرهگيری از عناصر و اجزای مرتبط با موضوع ،گفتوگویي را طرحریزی ميكنند؛ در ضمن این گفتوگوها
فضای نوشته ،مكان ،زمان و شخصيتها به شكل غيرمستقيم مشخّص ميشوند.
 - 4تولید متن:
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در مرحلۀ پایاني ،دانشآموزان گفتوگوها را به شكلي منطقي ،به یكدیگر مرتبط ميسازند .سپس گفتوگوها را
در متن جای ميدهند و محتوای متن را گسترش ميدهند.

کاربرگ
الف) گفتوگویي طرّاحى كنيد كه در آن طرفين گفتوگو «شبنم» و «آفتاب» باشند.
...............................................................................................................................
.....................
...............................................................................................................................
.....................

ب) گفتوگویي طرّاحي كنيد كه در آن طرفين گفتوگو «مسافر» و «رانندۀ تاكسي» باشند.
۱٤٥
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...............................................................................................................................
.....................
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...............................................................................................................................
.....................

Ga
_m
Da

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

ﺟﺳﺗﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﺗﻥ
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جستاری در متن ()1
گفتوگو یكي از اركان اساسي داستان است .اگر گفتوگو هوشمندانه و متناسب با شخصيتها طرّاحي شود،
به نوشته نيرو ميبخشد و متن را به حركت وا ميدارد.
در ادبيّات داستاني گفتوگو بر دو نوع تقسيم ميشود:
 )1گفتوگوی بیرونی (ديالوگ)
نمونۀ گفتوگوی بيروني در متن همين درس (گفتوگوی ناخدا و دوست دوران كودكياش) ميبينيد.

۱٤٦
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 )2گفتوگوی درونی (مونولوگ)
گفت و گوی دروني زیباترین و پنهان ترین حاالت شخصيت ها را به نمایش مي گذارد.
نمونه :
دراز كشيده بود و قایق را هدایت مي كرد .با خود گفت  :هنوز نصفش را دارم  .شاید بخت یارم باشد و نصف
دیگر ماهي را بتئوانم به منزل برسانم .
بلند گفت  " :پرت و پال نگو  ،بيدار باش و سكان را نگه دار  .از كجا معلوم كه بختت بلند باشد؟
فكری كرد و اد امه داد :اگر جایي بخت مي فروختند ،مي خریدم".
از خود پرسيد  " :با چي مي خریردی؟ با آن نيزه كه از دست داده ای یا با این دست های ناتوان .
با خود گفت  :بله تو با هشتاد و چهار روز كار توی دریا تالش خودت را كردی " ...
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(پيرمرد و دریا  ،همينگوی)
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گفتوگوی دروني بر دو نوع است:
الف) تكگویي دروني :بيان اندیشه به هنگام ظهور آن در ذهن ،پيش از پرداخت و تشكيل آن .سخناني كه
كودكان هنگام بازی ،بدون داشتن مخاطب ،با خود ميگویند ،شباهت بسياری به تكگویي دروني دارد؛ با
این تفاوت كه در تكگویي دروني ،واژگان در ذهن شخصيت نوشته ،جاری است و آنها را بر زبان نميآورد.
ب) حدیث نفس :در حدیث نفس ،شخصيت ،افكار و احساسات خود را به زبان ميآورد تا خواننده از نيّت و
قصد او آگاه شود.
كاربرد حدیث نفس بيشتر در نمایشنامه است .قطعۀ «بودن یا نبودن» در نمایشنامۀ «هملت» اثر «ویليام
شكسپير» نوعي حدیث نفس است.
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جستاری در متن ()2
در آثار كهن نيز گفت و گو دیده مي شود و نقش موثری در پيشبرد نوشته دارد  .قهرمانان داستان ها در
شاهنامه سخن مي گویند .گاهي این گفت و گو ،رو در رو و گاهي در قالب نامه است مانند نامه ای كه افراسياب
به سياوش مي فرستد :
ز بيدار دل زنگه شاوران
" ش نيدم پيام از كران تا كران
غمي شد دلم زاشك شاه جهان چنين نيز سد با تو اندر جهان"
( جلد  3شاهنامه)
و در مخزن االسرار خسرو و فرهاد با یكدیگر مناظره مي كنند :
" نخستين بار گفتش از كجایي بگفت از دار ملك آشنایي
بگفت آنجا به صنعت در چه كوشند بگفت انده خورند و جان فروشند"

۱٤۷
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مولوی نيز در داستان های خود به هنرمندی از گفت و گو یاری جسته است .
" روزی یكي همراه شد با بایزید اندر رهي  /پس بایزیدش گفت  :چه پيشه گزیدی ای دغا؟  /گفتا " :كه من
خربنده ام " پس بليزیدش گفت  " :زو  /یارب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا"
(دیوان شمس)
نمونه :
در قصص قرآني نيز به نيكویي از گفت و گو استفاده شده است .
" سليمان با سپاه خود حركت كرد و به محلي كه مورچه ها در آن بودند رسيد .
فرمانده مورچه ها فرمان داد " :وقتي تخت سليمان پيدا شد فرار كنيد "
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باد فرمان را به گوش سليمان رساند  .سليمان به مورچه گفت  " :مگر از سپاه من چه دیدی ؟" مورچه گفت " :
ای پيامبر از من حشمگين مشو  ،تو پادشاهي و من نيز پادشاهم  .این زمين زر دارد ترسيدم سپاه تو این زمين
زیر و رو كند و به سپاه من آسيب رساند .
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معلم ميتواند نمونههایي از شاهكارهای ادب فارسي را برای آموزش طرّاحي گفتوگو ،در كالس ارائه دهد.
در ميان آثار منثور« ،تاریخ بيهقي» و «كليله و دمنه» نمونههای خوبي به شمار ميروند .بيهقي در كتاب
خود ،با چيرهدستي و مهارتي بيمانند ،از طریق طرح گفتوگو ،به خلق شخصيتها ميپردازد .نمونهایي از
این گفتوگوهای موفّق را ميتوانيد در درس دوم فارسي یازدهم (قاضي بست) ببينيد آن جا كه گفتوگوی
كوتاه «بونصر» با «قاضي بست» ،نمایانگر مناعت طبع و پاكي قاضي بست است.
نمونههای زیبای گفتوگو در آثار منظوم ادبيّات فارسي نيز بسيار است .معلّم ميتواند به نمونههایي از
مطالب كتابهای درسي اشاره كند .این نمونهها برای دانشآموزان عينيتر و ملموسترند .برای مثال ،بيان
مفاخره و برتریجویي در گفتوگوی «رستم» با «اشكبوس» ،پي بردن به دانایي و زیركي در گفتوگوی
«گردآفرید» و «سهراب» ،اميدواری به وصال در گفتوگوی عاشق و معشوق در غزل مهر و وفا (درس ششمِ
فارسي دهم) از این فبيل هستند.
گفتوگو در «مناظره» برجسته و هدفمند پيریزی ميشود .مناظرۀ «خسرو و فرهاد» از « خسرو و شيرین
نظامي» و مناظرۀ «مست و هشيار» از «پروین اعتصامي» را ميتوان از بهترین مناظرات ادبيّات فارسي
دانست .گفتوگوهایي با ضربآهنگ سریع و كوبنده كه متن را به حركت درآورده و شخصيت ،نگرش و
جهانبيني طرفين گفتوگو را نيز آشكار ميكند .نمونههای گفتوگو در این آثار برجستۀ معاصر نيز بسيار
چشمگير است« :گون و نسيم» از «دكتر محمدرضا شفيعي كدكني»« ،قصّۀ شهر سنگستان» از «مهدی
اخوان ثالث»« ،پس آنگاه زمين به سخن درآمد» از «احمد شاملو».
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دو نمونه گفتوگو در شعر معاصر

۱٤۸
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گفتوگوی کِرم با پرنده
در پيله تا به كي ،بر خویشتن تني؟
پرسيد كرم را ،مرغ از فروتني
تا چند منزوی ،در كنج خلوتي؟
در پيله تا به كي ،در محبس تني؟
در فكر رستنم ،پاسخ بداد كرم
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خلوت نشستهام ،زین روی منحني
در حبس و خلوتم ،تا وارهم به مرگ
یا پر برآورم ،بهر پریدني
اینك تو را چه شد ،كای مرغ خانگي
كوشش نميكني ،پرّی نميزني؟
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«نيما یوشيج»

گفت وگوی غنچه با گل
غنچه با دل گرفته گفت:
زندگي ،لب ز خنده بستن است.
گوشهای درون خود نشستن است.
گل به خنده گفت :زندگي شكفتن است.
با زبان سبز،
راز گفتن است. ...

«قيصر امينپور»
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کارگاه نوشتن:

تمرين شماره 3
یكي از اهداف نقد پرورش «تفكّر انتقادی» است.
بهتر است نقد و تحليل نوشتههای دانشآموزان ،توسّط خود آنها انجام شود.

۱٤۹
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پرورش تفکّر انتقادی
عملكردها و نگرشهای موجود دربارۀ دانشآموزان نشان ميدهد كه آنان در مهارتهای ذهني،
استدالل ،استنباط و تفكّر انتقادی ،توانایي قابل قبولي ندارند.
یكي از هدفهای عمدۀ آموزشوپرورش به طور عام و كتاب نگارش به طور خاص ،پرورش تفكّر
انتقادی است .معلّم باید بستر نقد و تحليل را در كالس فراهم نموده ،توانایي طرح انتقاد و نيز روحيۀ
انتقادپذیری دانشآموزان را تقویت كند.
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تفكّر انتقادی عبارت از اندیشيدن درباره گفتهها و نوشتههای دیگران و توانایي تحليل و نقد كالم آن -
هاست به گونه ای كه در نهایت به اظهارِنظر منطقي و داوری منصفانه منجر شود.
در پرورش توانایي تفكّر انتقادی ،بهتر است وجه سازنده و مثبت انتقاد برجسته گردد و نباید انتقاد و
تفكّر انتقادی به معني مخرّب و منفيِ خردهگيری از تفكّر و نوشتههای دیگران جلوه داده شود .هدف ،انتقاد
سازندۀ ،تحليل به منظور پرورش و ایجاد درك و فهم بهتر است .به همين دليل ،الزم است دبير فضای ذهني
دانشآموزان را به منظور طرح انتقادات سازنده و ميزان درك و پذیرش نظرات دیگران مهيّا كند.
دانشآموزان برای ایجاد تغيير در ساختارهای ذهن خویش ،به بحث و مناظره نياز دارند و این تغيير
صورت نميگيرد مگر در محيطي كه دانشآموزان احساس امنيت كنند .بنابراین الزم است معلّم با
اطمينانبخشي به دانش آموزان و ایجاد فضایي شاد و صميمي ،بستری مناسب برای حضور فعّال آنان در نقد
و تحليل فراهم كند .همچنين وی ميتواند با ایجاد تغييراتي در چينش نيمكتها (به شكل دایره یا )U
محيطي را به وجود بياورد كه دانش آموزان به شكل رودررو و صميمانه ،با یكدیگر به گفتوگو و نقد و تحليل
نوشتهها و نظرات یكدیگر بپردازند.
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مراحل اجرای پرورش «تفکّر انتقادی»
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 )1درک و فهم
درك و فهم ،گام مهمي در فرایند تفكّر انتقادی است .سنجههای پایان دروس ،ابزار درك و فهم در
كتاب نگارش است.
دبير به شكل تصادفي دانشآموزی را انتخاب ميكند .تا متن توليدی خود را در كالس ارائه دهد.

 )2کاربست سنجهها
پس از خواندن متن ،دانشآموزان بر اساس سنجهها نقل و تحليل را آغاز ميكنند .اگر تعدادشان زیاد
باشد ،برای جلوگيری از بينظمي ،پراكندهگویي و اتالف وقت ،بررسي هر سنجه به گروهي از آنان اختصاص
داده مي شود .بررسي امال و رعایت نكات نگارشي نوشتهها در روند سنجه ،به عهدۀ معلم است.
 )3ارائۀ بازخورد و راهبردهای تکمیلی
در مرحلۀ پایاني ،معلّم به جمعبندی تحليلها و بازخوردها ميپردازد و راهبردهای تكميلي را ارائه
ميدهد و در نهایت ،با در نظر گرفتن نقدها ،نمرۀ دانشآموز تعيين را ميكند.

@

۰٥۰
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درس نهم

رباعی های امروز
همراه سح ـــر به فتح فـــردا مي رفت

چون سيل ز پيچ و تاب صحرا مي رفت
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این رود به جست و جوی دریا مي

بي تــاب نظير جــوشش چشمـۀ دور

رازی كه خطر كنندگـان  13مي دانند

رفت 11

سلمان هراتي

در بازی خون  ،31برندگان مي دانند

این را همۀ پــرندگان مي دانند!

با بال شكسته پر گشودن هنر است

وز تشگي ات فُرات در جوش و

ای ،كعبه به داغ ماتمت ،نيلي پـوش

31

مصطفي عليپور
خروش 32

 .88قلمرو زبانی :می رفت :فعل ماضی استمراری/چون :مثل،حرف اضافه  /بیتاب :قید پیشونددار ،مشترک با صفت /نظیرِ:
حرف اضافه /پیچ و تاب ،جست وجو :از نظر ساختمان وندی  -مرکّب /.قلمرو ادبی:سیل ،چشمه،رود،دریا :مراعات نظیر  /این
رود میرفت :تشخیص و استعاره از شهید و مبارز/چو سیل :تشبیه  /مصرع دوم :تشخیص  /نظیر جوشش :تشبیه  /همراه
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سحر :اضافة استعاری و تشخیص  /واج آرایی :صامت«ف و ت» /به فتح فردا رفتن کنایه از پیروزی /دریا :استعاره از وحدت
الهی ،وجود ازلی،شهادت  /قلمرو فکری  :مبارز مانند سیل ،عاشقانه از میدان نبرد میگذشت تا همراه سپیده ظلمت را بشکافد
و به صبحِ پیروزی برسد .و مانند چشمه پر موج به پش می رفت تا به دریا برسد؛ یعنی میرفت تا به خدا برسد.
 .83قلمرو زبانی :خطرکنندگان :آنها که از جان و مال خود می گذرند.

 .۹۰قلمرو زبانی  :بازی خون :جنگ ،که در آن احتمال از دست دادن جان است .قلمرو فکری :درگذشتن از جان ،رازی است که
به این راز تنها کسانی پی می برند ،که در جنگ برنده باشند؛ یعنی یا بر دشمن بیرونی پیروز می شوند و یا بر دشمن درونی
(نفس خود) غالب می آیند و شهید راه وطن می شوند.

 .31قلمرو ادبی :با بال شکسته پرگشودن هنر است :متناقض نما /واج آرایی« :گ،د ،ن» /بال،پرندگان و بال گشودن:مراعات
نظیر /پرندگان :استعاره و مجاز و می تواند نمادآزادگان باشد /.با خون بازی کردن:کنایه از جان فشانی وشهادت /بازی و
رازی /برندگان،پرندگان :جناس ناهمسان اختالفی /بال شکسته :کنایه از معلول / .قلمرو فکری  :با وجود معلولیت جسمی باز
می جنگد و عاشق شهادت است .دو بیت به أرمان خواهی و شهادت طلبی اشاره دارد و این که مبارزان عاشق شهادت بودند
وتا پای جان استقامت کردند.

@

 .31قلمروزبانی :است :فعل محذوف به قرینه معنوی در هردو مصراع بیت اول  /کشد :مضارع التزامی ،بکشد .قلمرو ادبی :داغ
و ماتم  :مراعات :مراعات نظیر  /ای کعبه:تشخیص و استعاره /واج آرایی :صامت «ش» و«د» /هردو مصراع حسن تعلیل

دارند.کعبه به دلیل ماتم تو نیلی پوش است /.نیلی پوش ایهام1:ـ رود نیل1ـ رنگ نیلی /مصرع دوم بیت دوم :تلمیح /قلمرو
۱٥۱

جز تو كه فرات ،رَشْحه ای از یَمِ توست
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دریا نشنيدم كه كشد مشك به

دوش 33

محمدعلي مجاهدی (پروانه)

بت ها همه را شكسته بودند

از چنبر نَفْس ،رسته بـــودند آنها
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پرواز شدند و پر گشودند به عرش

آنها 31

هرچند كه دست بسته بودند آنها

31

مصطفي محدّثي خراساني

آگاهی های فرامتنی

رباعی

دكتر رضا اشرف زاده ،از استادان بزرگ دانشگاه مشهد ،مقاله ای دارد با عنوان «از مسمّط و تحول آن
(از چهارپاره تا چارپاره) كه در آن سير تحول «چهارپاره» را بررسي كرده است؛ در اینجا قسمتي از مقالۀ ایشان
را مي آوریم  ...« :36این تحوالت در قالب مسمط –به هر نوعي  -ایجاد مي شد تا این كه نيما منظومۀ مشهور
«افسانه» خودرا سرود ...بعد از نيما یوشيج شاعران چهارپاره گو به دو گونه چارپاره روی آوردند ،گاهي با توجه به
مسمط دهخدا ،دو مصراع اول هر بند چارپاره را با همه هم قافيه آوردند و مصراع های دوم را نيز با هم ،مثالً :

مـادر! ببين چگونه ز انـــدوه پير شد

نادیده كام دل ز جواني ،جوان تو؟
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مادر ،قسم به حق حقيقت كه سير شد

از جـان خویش ،مایۀ اميد جان تو

فکری :ای کسی که کعبه در سوگ عروج عاشقانه تو در ماتم است و سیاه پوش شده است (.اشاره به جان فشانی حضرت
عباس)

 .33قلمروزبانی :یم :دریا  /رشحه :قطره ،چکّه ج .رَشَحات  /قل مرو ادبی :رشحه ،چکه ،قطره  /فرات ،یم،دریا /یم :استعاره از
معرفت و جوانمردی.

 .37قلمرو زبانی :چنبر :دایره  /رسته :رها شده /عرش :آسمان  /نفس :دلبستگی ،تعلق  /رسته بودند و شکسته بودند :فعل
ماضی بعید /همه :صفت مبهم /هرچند که :حرف وابسته مرکب /بتها همه را :همةِ بتها :فک اضافه /قلمرو ادبی:پر ،پرواز
،عرش :مراعات نظیر /چنبر نفس :اضافة تشبیهی /از چنبر نفس رستن :کنایه از ترک تعلقات /بتها:استعاره،مجاز/پر گشودن:
کنایه از ترک تعلقات /دست بسته:کنایه از نیازمند،فقیر /رسته و بسته:جناس دارد /.دست بسته پر کشیدن :تناقض.

 . 35دست بسته بودن آنها اشاره دارد به شهادت اسرا و به ویژه آن غواصان دریادل که همگی پس از آنکه عملیاتشان لو رفت

@

و پس از اسیر شدن در گور دسته جمعی دفن شدند.

 .36اشرف زاده ،رضا )1383( .محرمان سراپردة وصال ( 15مقاله در مورد شاعران و نکات دیریاب شعر)  .مشهد :انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد.
۱٥۲
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سعيدی

اما شيوۀ دیگر – كه اغلب شعرای معاصر ،از نيما گرفته تا فروغ و اخوان ثالث و نادر نادرپور و حتي شاملو ،به این
قالب توجه كرده اند  -چارپاره هایي است كه از پيوند معنوی تعدادی چهارمصراعي تشكيل شده كه مصراع های
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دوم آنها با هم ،هم قافيه اند ،در این گونه شعر ،نادرپور  -چه از جهت تعداد شعر و چه از جهت شوق به این
قالب  -از همه مشهورتر است .نمونه ای از آن:

بر ستون بسته

در آن شهر تـــاریك از یـــاد رفته

كه ویران شد از فتنۀ روزگاران

شبي «بر ستون بسته» ای دید «سعدی»

كه نامش نپرسيد از رهگذاران

چو ماری كه بر دوش ضحاك خفته

گره خورده زنجير بر بازوانش

عطش،آتش افشانده در تار و پودش

غضب ،لرزه افكنده در زانوانش...

بدین گونه است كه قالب مسمط ،در حقيقت از چهارپاره شروع مي شود و با تحوالت و دگرگوني هایي
به چارپاره مي رسد و خودرا زنده مي دارد ،همان گونه كه شاعران اخير نيز در این قالب طبع آزمایي كرده اند و
اشعار زیبایي نيز سروده اند».
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« شاید نخستين شاعرى كه این قالب را به عنوان قالب اصلى شعر خود انتخاب كرد ،فریدون توللى بود و
پس از وى نادر نادرپور ،فریدون مشيرى ،فروغ فرخزاد ،حسن هنرمندى و شرف الدین خراسانى قالب چارپاره را
به كار بردند» (منصور رستگار فسایي)

کارگاه درسپژوهی
آموزة يکم :رباعی

یكي از قالب های شعر فارسي به معني چهارتایي یا چهارگاني است كه در فارسي به آن ترانه نيز ميگویند.
این قالب،یك قالب شعر ایراني است،كه در زبانهای دیگری ،مانند عربي و تركي و اردو نيز مورد استفاده قرار
گرفته است .وزن آن هم وزن ِعبارت«الحَولَ و ال قُوَّۀَ اِالّ بِاهلل» است .اما عروضدانان ایراني و خارجي ،برای رباعي

@

دو یا یك وزن اصلي قائلاند .عروض دانان قدیم ،وزن رباعي را در دو شجره اخرب و اخرم قرار دادهاند كه از آن
 21وزن منشعب مي شود .دكتر شميسا ،برای رباعي یك وزن برشمرده و معتقد است از آن یازده وزن فرعي به
۱٥۳
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دست ميآید .رباعي ،ساختمندترین قالب شعر فارسي است و از منظر ارتباط مضموني و ساختي و هم از دید
كوتاهي و ایجاز به «هایكو» شبيه است .پيام اصلي شاعر در این قالب نيز معموال در مصراع آخر نهفته است.
گویي مصراع های اوّل تا سوم در حكم مقدمۀ سخن شاعرند  .درون مایۀ آن بيشتر عشق ،عرفان و فلسفه است .

Ga
_m
Da

در مورد منشأ رباعي ،در كتابهای تاریخي دو روایت متفاوت درج شده است .روایت اول،رودكي را واضع

این نوع شعر ميدانند و گوید كه وزن آن را از ترانهای كه كودكان به هنگام بازی ميخواندند ،اقتباس كرده است.
در روایت دوم ،یعقوب ليث را واضع رباعي ميدانند و شعرای دربار او این وزن را اختراع كردهاند .رباعي متشكل
از دو بيت (چهار مصراع) است .رعایت قافيه در مصراعهای نخست ،دوم و چهارم الزامي و در مصراع سوم
اختياری است .شعرای اوليه ،به گفتن رباعيات چهار قافيه ای گرایش داشتند ،اما به تدریج و از اوایل قرن ششم
هجری ،شكل سه مصراعي قافيه در رباعي رایج شد.

معروفترین رباعي سرا در تاریخ ادب فارسي حكيم عمر خيام نيشابوری است كه مجموعه اشعار وی به
رباعيات خيام مشهور ميباشند .رباعيات عطار ،مولوی ،اوحدالدین كرماني و باباافضل كاشي نيز شهرت دارند.در
دوران معاصر ،نيما یوشيج به سرودن رباعي اشتياق تمام از خود نشان داد و بيش از  1111رباعي از او بجای
مانده است.بعد از نيما ،سایر شاعران نوپرداز همچون سياوش كسرایي و منصور اوجي به این قالب توجه ویژه
داشتند.در دوران انقالب ،رباعي احياء مجدد یافت و امثال سيد حسن حسيني و قيصر امينپور در احياء آن نقش
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داشتند.

اوزان رباعي :برابر عروض علمي  ،اساس وزن رباعي بر «مستفعل مستفعل مستفعل فع» نهاده شده است كه با
استفاده از دو قانون اختيارات وزني شاعری  ،به  12وزن تبدیل مي شود:

 )1ابدال = كه از مستفعل  ، )U U - -مفعولن  ) - - -حاصل مي -شود .

 )2قلب= كه از مستفعل(  ، )U U - -فاعالت (  ) U – U -به دست ميآید.

مفعولن را مي توان در هر سه ركن به كار برد .اما فاعالت فقط در ركن دوم مي تواند به كار رود.به این ترتيب در
 12وزن مي توان رباعي سرود؛ كه چنيناند:

 – 1مستفعل مستفعل مستفعل فع  - / U U - - / U U - - / U U - - :تقدیر كه بر كشتنت آزرم نداشت
 – 2مفعولن مستفعل مستفعل فع- / U U - - / U U - - / - - - :

۱٥٤

@

 – 3مستفعل مفعولن مستفعل فع- / U U - - / - - - / U U - - :

خاقاني را طعنه زني چون دم تيغ
خرسند همي بودم در دام تو من

 – 1مفعولن مفعولن مستفعل فع- / U U - - / - - - / - - - :

با یارم مي گفتم در خشم مرو

rsi

 – 1مستفعل مستفعل مفعولن فع- / - - - / U U - - / U U - - :

امروز تو را دسترس فردا نيست

 – 6مستفعل مفعولن مفعولن فع - / - - - / - - - /U U - -
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- 3مفعولن مستفعل مفعولن فع- / - - - / U U - - / - - - :
 – 1مفعولن مفعولن مفعولن فع- / - - - / - - - / - - - :

تا بتواني خدمت رندان مي كن

گفتا دارم گفتم كو؟ گفت اینك

- 3مستفعل فاعالت مستفعل فع - / U U - - / U – U - / U U - - :هنگام سپيده دم خروس سحری
 – 11مفعولن فاعالت مستفعل فع - / U U - - / U – U - / - - - :عمرت تا كي به خود پرستي گذرد
 – 11مستفعل فاعالت مفعولن فع - / - - - / U – U - / U U - - :راز از همه نا كسان نهان باید داشت
- 12مفعولن فاعالت مفعولن فع- / - - - / U – U - / - - - :

تا با من از دلت سخن مي گویي

از این گونه های دوازده گانه رباعي  ،همه كاربرد یكساني ندارند؛ اوزان  3 – 6 – 3 - 2كم كار برد ترین هستند و
اوزان  1 – 1عمالً كاربردی ندارند و اوزان  12 – 11 – 11 – 3 – 1 – 1به ترتيب پر كاربرد ترین اوزان رباعي
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هستند.

آموزة دوم :حسن تعلیل

حسن تعليل در لغت به معنای دليل و برهان نيكو آوردن است .در اصطالح ادبي ،حسن تعليل صنعتي است كه
در آن شاعر دليلي ادعایي برای پدیدهها ميآفریند یا بين دو پدیده رابطۀ علت و معلولِ تخيّلي ایجاد ميكند .در
شعر فارسي این صناعت از آغاز ظهور و نمود داشته است .حسن تعليل به گفتۀ استاد شميسا« ،حسنِ تعليل از
مباحث مهم ادبيات است و یكي از مختصات سبك ادبي ،تعليل ادبي است( ».شميسا )131 :1311 ،حسن تعليل در
شعرِ فارسي جایگاه رفيعي دارد؛ به نحوی كه ميتوان این صناعت را از صناعات محبوب شاعران كهن فارسي به
شمار آورد .شميسا در خصوص این آرایه ميگوید « :مقدمتاً باید دانست كه اگر تعليل در اثری لطيف نباشد یا

@

جنبۀ علمي داشته باشد ،نمي توان آن را ادبي دانست .پس تعليل در ادبيات اسلوب خاصي دارد و باید جنبۀ
اقناعي و استحساني داشته باشد نه برهاني و علمي و مبتني بر تشبيه باشد كه خود تشبيه مبتني بر كذب است.
۱٥٥
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تعليل بر دو نوع است:

الف) علتي كه ذكر مي شود ،واقعي و حقيقي است ،اما در ربط آن به معلول ،ظرافت و لطافتي است و این به
وسيلۀ تشبيه (مضمر و تمثيل) صورت مي گيرد.
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ب) علت ادعایي :علتي كه برای معلول ذكر مي شود ،حقيقت ندارد ،بلكه شاعر بر اثر تشبيهي كه در ذهن او
صـورت گرفتـه اسـت چنين ادعایي ميكند و این از نوع قبلي هنریتر است .گاهي علت ادعایي امر غيرممكن
را ممكن جلوه مي دهد (با تشبيه و تشخيص) گاهي برای اموری كـه عرفـاً احتيـاج بـه توجيـه و تعليل ندارد،
توجيه و تعليلي تخيل مي كنند( ».شميسا) 163- 131 : 1311 ،

به مثال های زیر توجه كنيد:

*كنون كه در چمن آمد گل از عـدم بـه وجـود

بنفشـــه در قــدم او نهــاد ســر بــه ســجود
(حافظ)

شاعر علت سر به زیر بودن گل بنفشه را به وجود آمدن گل ميداند.
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*باران همه بر جای عرق مي چكد از ابر

پيداست كه از روی لطيف تو حيا كرد

(حافظ)

شاعر علت باریدن باران را عرقي ميداند كه ابر در برابر لطافت روی یار ميریزد.
* ذره را تا نبود همت عالي حافظ

طالب چشمه خورشيد درخشان نشود (حافظ)

شاعر علت طبيعي باال رفتن ذرات معلق در فضا را از بللند همتي ذره مي داند.
* من موی خویش را نه از آن مي كنم سياه

من موی از مصيبت پيری كنم سياه (رودكي)

۱٥٦
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چون جامه ها به وقت مصيبت سيه كنند

تا باز نوجوان شوم و نو كنم گناه

rsi

شاعر علت رنگ كردن موی خود را در هنگام پيری جنين ذكر ميكند :چون در هنگام مصيبت ،مردم لباس سياه
ميپوشند ،من هم از مصيبت پيری موی خود را سياه ميكنم.
* گر شاهدان نه دنيي و دین مي برند و عقل

پس زاهدان برای چه خلوت گزیده اند؟(سعدی)
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شاعر علت گوشه نشيني زاهدان را در امان بودنشان از دست شاهدان ميدانند كه دنيا و دین و عقل را غارت
ميكنند.

*بيد درخت عزیزی است امّا همواره برخود ميلرزد .در شهرها و آبادیها نيز بيمناك است ،كه هول كویر در مغز
استخوانش خانه كرده است(.شریعتي)

نویسنده علت لرزش درخت بيد را ترس از بودن در كویر ذكر كرده است.
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۱٥۷
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گنج حکمت

به ياد  22بهمن

آسمان با هفت دست گرم و پنهاني دف مي زد  33و رنگين كماني از شوق و شور ،كالف ابرهای تيره  31را از

كِل مي
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هم باز مي كر د .خورشيد در جشني بي غروب ،بر بام روشن جهان ایستاده بود و تولّد جمهوری گل محمّدی  33را
كشيد111 .

بيست و دوم بهمن در هيئت روزی شكوهمند ،آرام آرام از یال كوه های بلند و برفگير فرود آمد و در محوّطۀ
آفتابي انقالب ابدی شد و ما در سایۀ خورشيدی ترین مرد قرن  111به بارِ عامِ رحمت الهي  112راه یافتيم و صبح
روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.

اندك اندك جلوه هایي از تقدیر درخشانِ این نهضت به ملت ما لبخند زد .حلول این صبح روشن را بزرگ مي
داریم و یاد ایثارگران سهيم در این حماسۀ سترگ را –تا هميشه  -در خاطرۀ خویش به تابناكي پاس خواهيم
داشت.

تحلیل متن

سيد ضياءالدین شفيعي
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متن ،نثری ادبي است .تشبيهات دل نشين و لطيفي دارد و به تبع آن تصاویر دل نشيني ساخته است.
تصویرهایي از این دست كه از فجر انقالب اسالمي ارائه شده ،بسيار ماناترند و گذشته از این كه این گونه نثرهای
ادبي ،مضامين مر بوط به انقالب اسالمي را مطبوع تر ارائه مي كنند ،در پرورش نيروی تخيّل دانش آموزان نيز
سهم به سزایي دارند.
شعرخوانی

 .34قلمرو ادبی :هفت دست گرم و پنهانی :استعاره از هفت سیاره / .دف زدن آسمان هم  ،تشخیص.
 .38قلمرو ادبی :کالف ابرهای تیره :تشبیه ابر به کالف ،تشبیه لطیفی است.
 .33قلمرو فکری :منظور از جمهوری در نظام ما ،جمهوری اسالمی است.

 .100قل مرو زبانی :کِل :هلهلة شادی .کِل زدن یا کِل کشیدن در اصطالح مردمان غرب و جنوب ایران یعنی هلهله کردن زنان.
صدایی که با حرکت تند زبان ایجاد می شود و همزمان فاصله میان دو انگشت شست و سبابه بین دهان و بینی قرار می گیرد.
.101قلمرو زبانی :بار عام :اجازه و رخصت عمومی/ .قلمرو فکری :بار عام رحمت الهی راه یافتیم :رحمت الهی نصیب همة
مردم ایران شد .توضیح این که رحمت خداوند ،جنبة عمومی دارد و همة هستی را شامل می شود.
۱٥۸
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 .101قلمرو فکری :خورشیدی ترین مرد قرن :منظور امام خمینی (ره) است.
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بيــا عــاشقي را رعــایت كنيم

ز یــاران عـــاشق حكایت كنيم

از آنها كه خونين سفر كـرده اند

سفر بـر مـدار خطـر  113كـرده اند
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1

مثنوی عاشقی

از آنها كه خورشيدِ فریــادشان

دميـد از گلــوی سحـر

چـه جانانه چـرخ جنون مي زنند

دف عشق با دست خـون مي

به رقصي كه بي پا و سر مي كنند

چنين نغمۀ عشق سر مي كنند:

هال! منكر جـان و جـانان مـا

بزن زخم انكــار بـــر جــان ما

بزن زخم  ،این مرهم عاشق است

كه بي زخم مردن غم عاشق

مگو سوخت جـان من از فرط عشق

11

زادشان 111
زنند 111

است 116

خموشي است هان! اولين شرط

عشق 113

111

ببين الله هایي كـه در باغ ماست

خموشند و فریادشان تا خداست

بيـــا بـا گل الله  113بيعت كنيم

كــــه آاللـه ها را حمایت كنيم
(حسن حسيني)
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.۱۰۳قلمرو زبانی :خطر :در این جا نیز – مثل درس دهم  -به معنی گذشتن از جان و مال است؛ نیز به معنی سختی و دشواری
و نزدیک شدن به هالکت.

 .107قلمرو ادبی :خورشید فریاد :تشبیه .فریاد مانند خورشیدی از گلوی آنها دمید (طلوع کرد) / .قلمرو فکری :گلوی سحر زاد:
فریادی که نوید امید و پیروزی می داد.

 .105قلمرو ادبی :تلمیحی به سماع صوفیانه دارد که معموالً این سماع (رقص) با دف زدن و اشعاری خاص خواندن و سپس از
خود بی خود شدن (وجد) همراه بود.

 .106قلمرو زبانی :زخم :زخم عشق است که شیرین است /.قلمرو فکری :در عرصة عشق و عاشقی هم باید زخمیِ خنجر عشق
معشوق شد  .نیز اشاره دارد به این که :بزرگان عرصة شهادت ،همیشه آرزو کردند در میدان های جنگ بمیرند نه در بستر عافیت.
 . 104اشاره دارد به این گفته ها از موالنا (مولوی:)1170 - 1133 /5 ،1341
هـرکه را اسرار کــار آموختند

مهر ک ردند و دهانش دوختند

 .108قلمرو ادبی :خموشند و فریادشان تا خداست :پارادوکس .همچنین است مصراع دوم بیت بعد.

 .103قلمرو ادبی :گل الله :استعاره از شهید.
۱٥۹
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عارفان که جام حق نوشیده اند

رازها دانسته و پــوشیده اند

rsi
Ga
_m
Da
ﺩﺭﺱ ﺩﻫﻡ

ﺝ

بازگشتهام از سفر
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ﺳ .
ﻔﺭﻧﺎﻣﻪ

سفر از من بازنمیگردد

شمس لنگرودی

@

۰٦۰
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ﻋﻧﻭﺍﻥ :ﺳﻔﺭﻧﺎﻣﻪ
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ﻣﺣﺗﻭﺍ  :ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻧﻭﺷﺗﻥ »ﺳﻔﺭﻧﺎﻣﻪ«

ﻣﺗﻥ ﻭ ﺗﺻﻭﻳﺭ

آشنایي با یكي از قالب های
نوشتن «سفرنامه»

ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻭﺷﺗﻥ

مشخّص كردن :موضوع ،مكان
و نكات جالب سفر بر اساس
بخشي از سفرنامه ناصرخسرو

مراحل نوشتن سفرنامه:

ﺷﻌﺭ ﮔﺭﺩﺍﻧﯽ

درک و دريافت دانش
آموزان از بیت حافظ و
بازپروری آن

 ) 1انتخاب موضوع

 ) 3ثبت لحظات و رویدادهای
جالب و به یادماندني سفر
 ) 1سازمان دهي و نوشتن طرح
اوّليّۀ سفرنامه
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 ) 2طرح چند پرسش كليدی و
مهم در مورد سفر

نوشتن سفرنامه

ارزيابی نوشته ها بر اساس
سنجه های درس

@

۱٦۱
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ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺩﺭﺱ:
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ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺏ ﺳﻔﺭﻧﺎﻣﻪ

ﺗﻘﻭﻳﺕ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺳﻔﺭﻧﺎﻣﻪ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﺭﺳﺵﺳﺎﺯی ﺩﺭ ﺳﻔﺭﻧﺎﻣﻪﻧﻭﻳﺳﯽ
ﺗﻘﻭﻳﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫﯽ ﺑﻧﺩﻫﺎی ﻣﺗﻥ

ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻣﻭﻧﻪ ﻫﺎی ﺍﺭﺯﻧﺩﻩ ﺍی ﺍﺯ ﺳﻔﺭﻧﺎﻣﻪ
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ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺳﻔﺭﻧﺎﻧﻪ

ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺩﺭک ﺯﻳﺑﺎی ﺍﺷﻌﺎﺭ

ﭘﺭﻭﺭﺵ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﻭ ﺭﺷﺩ ﺧﻼﻗﻳﺕ ﺫﻫﻥ ﺑﺎ ﺷﻌﺭﮔﺭﺩﺍﻧﯽ

@

۱٦۲
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ﺭﻭﺵ ﺗﺩﺭﻳﺱ
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روش ساختگرایی

روش تدریس ساختگرا بر مفهوم «ساخت» استوار است .منظور از ساخت ،شبكۀ درهمتنيدهای از مفاهيم
است .مفاهيم مربوط به یك حادثه ،خاطره ،سفرنامه و ...شبكهای مفهومي را شكل ميدهند.
ساختگرایان بر این باورندكه یادگيرنده باید به صورت آگاهانه و به منظور معنا بخشيدن به انواع پدیدههای
هستي ،اقدام به ایجاد ساختهای ذهني كند.
مراحل اجرای روش «ساختگرايی»
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 )1درگیر کردن :این مرحله برای جلب توجّه دانشآموزان به موضوع آموزش و ایجاد انگيزه در فراگيران طرّاحي
شده است .معلّم قسمتي از یك سفرنامه را در كالس ميخواند .سپس با كمك دانشآموزان موضوعي را انتخاب
ميكند تا در قالب سفرنامه متني توليد شود.

 )2کاوش :منظور از كاوش در نظام ساختگرا ،جستوجوی راههایي برای دانشسازی است .دانشآموزان مي -
توانند با یكي از روشهای پرسشسازی ،بارش فكری ،خوشهسازی و ...ساختار متن را مشخّص كنند.
 )3توصیف :در این مرحله دانشآموزان فهرستي از عناوین دیدهها و شنيدههای خود را جمعآوری نموده ،از
ميان آنها صحنهها و حوادث مهم را در ذهن خود بازسازی ميكنند و به توصيف تجربيّات و خاطرات سفر مي -
پردازند.

 )5آفرينش :دانشآموزان ،با چينش بندهای نوشته ،متن نهایي را مينویسند.
۱٦۳
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 )4گسترش :در این مرحله دانشآموزان از طریق فضاسازی ،توصيف مكان و گفتوگو ،ضمن گسترش دادن
محتوای نوشتۀ خود ،جزئيّات و لحظات خاص سفر را اضافه نموده ،اتّفاقات عادی و روزمره را حذف ميكنند.

rsi

ﺟﺳﺗﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﺗﻥ

Ga
_m
Da

سفرنامهنویسي از قالب های كهن ادبيّات جهان است .سفرنامه هم داستان سفر است هم منبعي ارزشمند
جهت تحقيق در تاریخ و مردمشناسي.
انگيزه و نيّت افراد از ثبت خاطرات و تجربههای سفر متفاوت است .برخي سفرنامهنویسان در پي یافتن
خود هستند (خودشناسي) و برخي دیگر در پي شناخت جهان هستند .ناصرخسرو به دنبال خوابي
دگرگونكننده راهي سفر حج مي شود تا خودش را بشناسد .امّا برادران اميدوار برای پژوهش دربارۀ اقوام بدوی
جهان ،به سفری ده ساله روی ميآورند.
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در تعریف سفرنامه گفته اند ":سفرنامه ،كتابي است كه نویسنده آنچه را در شهر یا شهرهایي كه به آن جا سفر
كرده ،درباره مردم ،عقاید ،آداب و رسوم آنان ،در زندگي و مرگ دیده و شنيده گردآورده است  ".در گذشته به
دليل كم بودن وسایل حمل و نقل و سختي های سفر ،این گونه كتابها اثر فراواني در باال بردن اندیشه های ملتها
داشته است.
گاهي ساختارو چارچو ب سفرنامه بستگي به مخاطب آن دارد .گاهي آثار حاوی اطالعات و پيام هایي هستند كه
سفر نگار بدون دخالت و مستقيم آنان را نقل مي كند و نقش اصلي او مشاهده كامل ودرست است.
در جریان سفر نویسنده مي رود ،مي بيند ،انتخاب ،چيدمان وثبت مي كند و این امر باعث شكل گيری روایت
های متفاوت و در نتيجه سبك های متفاوت سفرنامه نگاری مي شود  .نویسنده سفرنامه نمي تواند همچون یك
دستگاه عمل كند و تفكر و دریافت های او بر نوشته اش اثر مي گذارد  .گاهي نویسنده شرح سفر را با زبان ادبي
مي نویسد و گاه كامال مستند نگاری مي كند .
به نمونه های زی ر توجه كنيد  ،دو نویسنده هر یك با روش خود سفر حج را به تصویر كشيده اند :

۱٦٤

@

نمونه (:)1

rsi

و من هيچ شبي چنان بيدار نبوده ام و چنان هشيار به هيچي زیر آن سقف آسمان و آن ابدیت ،هر چه شعر از بر
داشتم خواندم  -به زمزمه ای برای خویش  -و هرچه دقيق تر كه توانستم در خود نگریستم تا سپيده دميد .و
دیدم كه " تنها " خسي است و به "ميقات "آمده است و نه "كسي" و به "ميعادی" .و دیدم كه وقت ابدیت
است.یعني اقيانوس زمان .و ميقات در هر لحظه ای .و هرجا .تنها با خویش .چرا كه ميعاد جای دیدار توست با
دیگری.
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نمونه(:)2

( خسي در ميقات  ،جالل آل احمد)

« بوی مدینه مي آید .این را از نم نم باران فهميدم .دل ها بي تاب اند و چشم ها گریان .سمت چپمان مسجد
شجره است .كم كم شهری سپيد پوش به استقبالمان مي آید و من چقدر دوست دارم بقيع را ببينم و چقدر دلم
مي خواهد مدینه را بغل كنم و سرش را بگذارم روی شانه هایم».
( پرستو در قاف ،قزوه)
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انگيزه و نيّت افراد از ثبت خاطرات و تجربههای سفر متفاوت است .برخي سفرنامهنویسان در پي یافتن خود
هستند (خودشناسي) و برخي دیگر در پي شناخت جهان هستند .ناصرخسرو به دنبال خوابي دگرگونكننده
راهي سفر حج ميشود تا خودش را بشناسد .امّا برادران اميدوار برای پژوهش دربارۀ اقوام بدوی جهان ،به سفری
ده ساله روی ميآورند.
سفرنامه ها رامي توان از جهات مختلف تقسيم بندی كرد یكي از این تقسيم بندی ها به شكل زیر است:
الف ) سفرنامه واقعي:

این سفرها ،شرح مسافرت هایي است كه به راستي انجا م شده است ونویسنده شرح دیده ها و شنيده ها و خاطره
های و رخدادهایي را كه در جریان سفر با آنها مواجه شده ،به رشته تحریر در آورده است .مانند سفرنامه برزویه
طبيب كه از جانب انوشيروان سفری به هند داشت و مامور نوشتن كليله و دمنه شده بود.همچنين مي توان به
سفرنام ه ناصرخسرو قبادیاني و سفرنامه ابن بطوطه و سفرنامه ماركو پولو جهانگرد ایتاليایي .

نمونه:1سفرنامه ماركوپولو
۱٦٥
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به نمونه های زیر توجه كنيد:
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(در سفرنامه ٴ◌ ماركو پولو ،صفحاتي درباره ایران به چشم مي خورد كه نكات اجتماعي قابل توجهي راروشن
ميكند  ).او در توصيف كرمان ،مي نویسد  " :این سرزمين مركز سنگهای قيمتي مانند فيروزه و سنگهای
صنعتي مانند آهن است ".او به نقش فعال زنان در نقش آفریني پارچههای ابریشمي و دیگرصنایع دستي اشاره
مي كند و شهر یزد را بزرگ ،زیبا و پر رونق توصيف ميكند و از پارچههای ابریشمي موسوم به "یزدی" كه نزد
بازرگانان شهرت فراواني داشتهاست یاد مي كند .او وسعت منطقه ٴ◌ یزد را "هفت روز راهپيمایي" دانسته و وجود
نخلستانهای زیاد و وجود پرندگاني مانند بلدرچين و كبك برایش بسيار جالب بودهاست.
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( ایران در سفرنامه ماركوپولو)
نمونه 2
جمعه 33/1/11

تاشكند شهر بزرگي است  .بزرگ ترین شهر آسيای مركزی  .شهر تميز و زیبایي است اما بسيار گسترده و
پراكنده از جهت وسعت نزدیك به تهران است .
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شهر ،دیر آشنا به نظر مي رسد هم به جهت مردمش و هم گستردگي اش .جاهای دیدني زیادی دارد و بسيار
پردرخت است  .درخت های كهن .تاشكند ،مطابق ناحيه چاچ قدیم است كه یكي از بزرگترین شهرهای ماورای
س يحون بوده و در قدیم به وفور گل و نظافت لطافت مشهور بوده است .مي گویند شهر چاچ  ،اكنون یكي از
محالت تاشكند شده است.
(سفرنامه آسيای مركزی،محمدی نيكو)
ب ) سفرنامه خيالي :

در این سفرها  ،نویسنده سفری واقعي انجام نمي دهد بلكه نظر و دیدگاه خود را در قالب سفرنامه مي آورد و
نویسنده واقعيت های و نابساماني ها جامعه رامورد نقد و بررسي قرار مي دهد چنانچه اگر كسي بخواهد سفری
واقعي در آن مكان داشته باشد با همان موارد برخورد مي كند و با چشم خود مي بيند مانند « سياحتنامه ی
ابراهيم بيگ » نوشته ی زین العابدین مراغه ای كه در اواخر دوره قاجار نوشته شده است .
پ) سفرنامه های تمثيلي :

۱٦٦
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سفرهایي است غير واقعي كه نویسنده در حالتي رؤیایي به جهاني دیگر سفرمي كند  .در این سفرها نویسنده
پيام خود را در قالب قصه و تمثيل بيان مي كند پس درحقيقت گزارشي است از تفكر و تخيل نویسنده در باره
امری ب اطني و اعتقادی كه نویسنده با استفاده از قوه وهم و خيال و با الهام از مشاهدات قلبي خویش به نگارش
مي پردازد.

rsi

مانند سفرنامه « مصباح االرواح » كه شاعر در عالم رؤیا همراه پيری به زیارت خانه خدا  ،سپس به شهرهای
دیگر سفر كرده و نویسنده در این سفرنامه مراحل كمال انسان را ذكر كرده است .
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سفرنامه تمثيلي و عرفاني دیگر ازشاعر نامي عطار نيشابوری است كه موضوع آن ،گفتگوی پرندگان برای رفتن و
رسيدن به پرنده ای افسانه ای به نام سيمرغ است  .در این داستان  ،پرندگان نماد سالكان راه حق و سيمرغ
نماد خداوند و هدهد  ،نمادی از پير و مرشد است .
و نيز مي توان به اثر معروف «كمدی الهي» كه سفرنامه تمثيلي مذهبي و درباره دوزخ و برزخ و بهشت  ،اشاره
كرد .
معرّفی چند سفرنامه

سفرنامۀ ناصرخسرو و سفرنامۀ ابن بطوطه چون دو نگين درخشان در این قالب ميدرخشند .كه
دانشآموزان در كتابهای درسي با آنها آشنا شدند.
در ميان آثار متأخّرتر ميتوان به سفرنامههای دكتر محمّدعلي اسالمي ندوشن اشاره كرد مانند «آزادی
مجسّمه» «صفير سيمرغ»« ،كارنامۀ سفر چين» .دكتر اسالمي ندوشن با نثری دلنشين و سنجيده ،بسيار زیبا و
دقيق به توصيف مكانها و اشخاص ميپردازد.
دكتر باستاني پاریزی نيز در «از پاریز تا پاریس» با نثری صميمي دیدهها و شنيدههای خود را از سفر به
چندین كشور ثبت كرده است.
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سفرنامههای حج از رایجترین سفرنامهها در ادب فارسي است .از ناصرخسرو و ابنبطوطه آغاز شده است تا
سفرنامه جاللآل احمد و علي شریعتي ادامه یافته است .آلاحمد در « خسي در ميقات» به توصيف مشاهدات و
مناظر ميپردازد .او تردیدها و دغدغههای روشنفكری هویّتاندیش را بيان ميكند .دكتر علي شریعتي با نثری
ادبي و سرشار از آرایهها بيشتر در پي رمزگشایي از مناسك حج است.
از نمونههای امروزیتر سفرنامۀ حج كتاب «با عزیز جان در عزیزیه» از «فرخنده آقایي» است .روایتي
خواندني از سفر حج كه با گفت وگوهای او با همسفرش (عزیز خانم) همراه شده است .خانم آقایي با نگاهي زنانه،
به جنبههای گوناگوني از مناسك معنوی ميپردازد.

در این قسمت تصویری از كتاب ها گنجانده شود

@

۱٦۷
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ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻓﺭﺍﻣﺗﻧﯽ
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آگاهي های فرا متني

مراحل شعرگرداني در درس دوم شرح داده شد در این جا یكي از روش تدریس های مناسب جهت شعر

طرّاحی آموزشی
موضوع :شعرگرداني
هدف :تقویت مهارت تفسير و درك و دریافت
روش :اسكمپر
ارزشیابي :توليد متن بر پایه شعرگرداني
مقدّمه
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روش «اسكمپر» برای یافتن نگاه و طرح خلّاقانه بسيار مناسب است .واژۀ «اسكمپر» را به شيوۀ «سرواژه
سازی» ساختهاند:

جانشين كردن

substitute

تركيب كردن

combine
adapt

اقتباس ،تطبيق

كاربردهای دیگر

Put to other uses

حذف یا كاهش

eliminate

@

تغييردادن یا بزرگنمایي

)Modify(magnify

rearrangement

بازآرایي
۱٦۸
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مراحل روش تدریس «اسكمپر»
در شعرگرداني از یك یا چند مرحلۀ این روش ميتوان استفاده كرد:
 )1دانشآموزان باید بر شعر درنگ كنند و بگذارند قویترین حسي كه در آنها برانگيخته ميشود به درونشان
رخنه كند .اگر برای دانشآموزان چنين حس و برداشتي پيش نيامد ،این پرسش را از خود بپرسد« :چه مفهوم
مهمّي در این شعر وجود دارد؟»
 )2در مرحلۀ دوم با استفاده از هفت دستور این روش ،باید حس یا برداشت خود را تقویت كند ،بزرگنمایي كند،
با شرایط امروزی تطبيق یا سازگاری كند ،تركيب كند ،جانشين كند ،كاهش دهد و ...آنگاه برای هر كدام ،یك
یا چند پرسش كمكي مطرح كند .مثالً در «بزرگنمایي» ميتوان این پرسشها را مطرح كرد:
 كدام بخش شعر را ميتوان برجسته كرد؟ كدام بخش شعر را ميتوان به صورت اغراقآميز بيان كرد؟ آیا ميتوان بسامد و تكرار آن را افزایش داد؟ )3در مرحلۀ نهایي با استفاده از یك یا چند مورد از دستورهای هفتگانۀ اسكمپر شروع به نوشتن كنند.
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نكات مهم در شعرگرداني
الف) در شعرگرداني ،معلّم هيچ تفسير و شرحي از شعر ارائه ندهد تا دانشآموزان بدون پيشداوری ،تفسيری را
كه در ذهنشان نقش ميبندد ،روی كاغذ ثبت كنند.
ب) دانشآموزان نباید تالش كنند مصادیق مشابه همكالسيهای خود را بيابند زیرا شعرگرداني ،تمریني برای
ابراز نظرات شخصي و احساسات دروني است.

@

۱٦۹

rsi

درس يازدهم

کاوة دادخواه

در داستان های حماسي ایران و اساطير باستان ،چهرۀ انقالبي كاوۀ آهنگر بي نظير است و پيش بند چرمين
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او كه بر نيزه كرد و مردم را به اتحاد و جنبش فراخواند ،درفشي بود انقالبي كه بر ضدّ پادشاه وقت ،ضحّاك،
برافراشت .درفشي كه پشتيبان آن ،دل دردمند و بازوی مردم رنج كشيده و بي پناه بود.
ضحّاك ،مُعَرَّب اژی دهاك (=اژدها) ،در داستان های ایراني ،مظهر خوی شيطاني است و زشتي و بدی .در
اوستا موجودی است « ،سه پوزۀ سه سرِ شش چشم» ،دیوزاد و مایۀ آسيب آدميان و فتنه و فساد .به روایت
فردوسي ،ضحّاك بارها فریب ابليس را مي خورد؛ بدین معني كه ابليس با موافقت او ،پدرش ،مَرداس را كه مردی
پاك دین بود ،از پای درمي آورد تا ضحاك به پادشاهي برسد .سپس در لباس خواليگری  111چاالك ،خورش
هایي حيواني بدو مي خوراند و خوی بد را در او مي پرورد 111 .سپس بر اثر بوسه زدنِ ابليس بر دوش ضحاك ،دو
مار از دو كتف او مي روید و مایۀ رنج وی مي

شود112 .

پزشكان فرزانه از عهدۀ عالج بر نمي آیند تا بار دیگر ابليس خودرا به صورت پزشكي درمي آورد و به نزد
ضحاك مي رود و به او مي گوید راه درمان این درد و آرا م كردن ماران ،سير داشتنِ آنها با مغز سرِ آدميان
است 113 .ضحاك نيز چنين مي كند و برای تسكين درد خود به این كار مي پردازد .به این ترتيب كه هرشب دو
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مرد از كهتران و یا مهتر زادگان  111به دیوان او مي برند و جانشان را مي گيرند و خورشگر ،مغز سرِ آنان را بيرون

 .110قلمرو زبانی :خوالیگر :آشپز  ،طباخ .این کلمه صفت شغلی است و از  xaliبه معنی طعام به اضافه «گر» پسوند فاعلی و
شغلی ساخته شده است.

 .111قلمرو فکری :این نکته باید برای دانش آموزان روشن شود که چرا خورش های حیوانی ،خوی بد را در انسان می پرورد؟

 .111قلمرو ادبی :داستان ضحاک ،داستانی کامالً نمادین است و عناصر و مؤلفه های آن نقش های نمادین ایفا می کنند .بخشی
از این نماده ا در متن توصیف شده اند اما برای درک درست داستان ضحاک ،نیازمند بازخوانی نمادهای آن هستیم« .دوش»
نماد قدرت و اقتدار است و «بوسه» نشانة التذاذ و التصاق است؛ یعنی با بوسة ابلیس که بر دوش ضحاک می نشیند ،تمامی
اقتدار و قدرت وی از آن ابلیس می شود و از آن پس ضحاک ،پیوستة ابلیس می شود و جز به ارادة او رفتار نمی کند.

 .113قلمرو فکری :مغز :نشانة این که ابلیس برای این که اراده و قدرت انسان را در اختیار بگیرد ،باید بر مغز (خرد و اندیشه)
او چیره شود.

@

 .117قلمرو ادبی :اشاره دارد به این که باید مغز جوان باشد؛ جوان ،نماد ار اده و اقتدار جامعه است ،قلمرو فکری :مغز نیروی
محرک و به اصطالح موتور جامعه است .هم از این رو ،ابلیس می خواهد نیروی کار و تالش جامعه را مختل کند و برای همین
هم هست که هنر خوار می شود و جادویی ارجمند می گردد.
۰۷۰

rsi

مي آورد و به مارها مي خوراند تا درد ضحاك اندكي آرامش یابد .در اساطير ایران ،مار مظهری است از اهریمن و
در اینجا نيز بر دوش ضحاك مي روید كه تجسّمي است از خوهای اهریمني و بيداد و منش خبيث.
در محيطي كه پادشاه بيداد پيشۀ ماردوش به وجود آورده بود ،تاریكي و ظلم بر همه جا چيرگي داشت و
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كسي ایمن نمي توانست زیست .فردوسي تصویری از آن روزهای سياه را در این چند بيت هرچه گویاتر نشان
داده است؛ روزگاری كه كاوه و هزاران تنِ دیگر را ناگزیر به بهای جان خویش به نافرماني برانگيخت:
1

بر او ساليـان انجمن شد

چو ضحاك شد بر جهان شهریار
نهـان گشت كــــردار فرزانگان
هنر خوار شد ،جادویي

پراگنده شد نـــام

ارجمند 113

هزار 111

دیـوانگان 116

نهــان راستي ،آشكارا

گـزند 111

كشيد اژدهافش به تنگي فراز ...113

برآمــد بـــرین روزگـــار دراز

 .115قلمرو زبانی :انجمن شدن :گرد آمدن (افراد ،اشیا  ،زمان و غیره) انبوه شدن /.قلمرو فکری :یعنی هزار سال پادشاهی کرد.
 .116قلمرو زبانی :دیوانگان :مقابل فرزانگان /قلمرو فکری :بی خردان و نادانان .راه و رسم دانایان و فرهیختگان از بین رفت و
جادوگران مشهور شدند .مفهوم :گوشه نشینی خردمندان و مقام یافتن بی خردان ،چیرگی ظلم بر جامعه / .قلمرو ادبی :پراگنده
شدن نام کنایه از« مشهورر شدن ،به قدرت واعتبار رسیدن»  /تضاد بین نهان گشتن و پراگنده شدن نام  ،فرزانگان و
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دیوانگان.

 .114قل مرو زبانی :چهار جمله است /.قلمرو فکری :جادویی در برابر هنر قرار می گیرد و اگر هنر را شایستگی و توانمندی
بدانیم پس جادویی عملی خواهد بود که در برابر شایسته ساالری قرار خواهد گرفت .ضحاک ،جادویی را رواج می دهد و این
نشان می دهد که جادویی عملی اهریمنی است .ضحاک برای ادامة کار خود نیز نیازمند این است که همة عوامل خود را به راه
جادویی بیاورد:
ز پوشیده رویان یکی شهرناز

دگر پاکدامان به نــام ارنـواز

به ایوان ضحاک بردندشان

بر آن اژدهافش سپـردندشان

بپروردشان از ره جــادویی

بیاموختشان کــژی و بدخویی

ندانست جز کژی آموختن

جز از کشتن و غارت و سوختن

(ققنوس)75/1،

 .118قلمرو زبانی :گزند :ظلم و ستم .آسیب رساندن و تعدی به حقوق دیگران /.قلمرو فکری : :جا به جا شدن ارزشها در

@

جامعه (قدرت یافتن بدیها وبی توجّهی به خوبیها) .فرهنگ و ادب و هنر بی ارزش شد و سحر و جادوگری ارزشمندگردید،
صداقت و راستی از بین رفت ،آزار و اذیت جای آن را گرفت.
 .113قلمرو فکری :اژدهافش :مراد ضحاک است .یعنی ضحاک در تنگنا افتاد .روزگارش به تنگی و تلخی گرایید.
۱۷۱

چنان بد كه ضحاك را روز و شب
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1

به نام فریدون گشادی دو لب...

ز هر كشوری مهتران را بخواست
از آن پس ،چنين گفت با موبدان

121

مـرا در نهاني یكي دشمن است

كه بر بخردان این سخن روشن است

به سال اندكي و به دانش بزرگ

گَوی ،بدنژادی  ،122دلير و سترگ...

یكي محضر  123اكنون بباید نوشت

كه :جز تخم نيكي ،سپهبَد

نكِشت 121

همــداستان 121

ز بيم سپهبد همـه راستــــان

بر آن كار گشتند

بر آن محضـر اژدها نـــاگــزیر

گـــــواهي نوشتند بـرنا و پير

هم آنگه یكایك  126ز درگاه شـاه

برآمد خــــروشيدنِ دادخـواه

ستم دیده را پيش او خواندند
11

كه ای پـــرهنر با گهر بخردان

Ga
_m
Da

11

كه در پادشاهي كند پشت

راست 121

بدو گفت مهتر بــه روی

برِ نــــامـدارانش بنشــاندند

دُژَم 121

123

كه برگوی تا از كه دیدی ستم
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 .110قلمرو ادبی:پشت راست کردن :کنایه از ثابت و مستقر شدن .قدرت یافتن.

 .111قلمرو زبانی :موبدان :موبد در اصل مغ بَد یعنی روحانی بزرگ .و در این جا بزرگان روحانی .این گروه همیشه یکی از

ارکان حکومت بودند .البته در دوره هایی هست که برخی از پادشاهان خواستند از قدرت مغان کم کنند و حتی به قلع و قمع
آنها پرداختند اما همیشه حضور آنها در حکومت سنگین بوده است.

 .111قلمرو زبانی :گَو :پهلوان ،دلیر و شجاع / .بدنژاد :بزرگ زاده ،از نژاد بزرگ .آقای دبیرسیاقی «برنژادی» ضبط کرده است
که به معنی «عالی تبار و واالنسب» است( .دبیرساقی)88 /1 ،1385،
 .113قلمرو زبانی :استشهادنامه.

 .117قلمرو فکری :محتوای استشهاد نامه این باشد که سپهبد (ضحاک) جز نیکی و خیرخواهی نکرده است.بیت پسینی که
نخواهد به داد اندرون کاستی

نیامده ،کاملش می کند :نگوید سخن جز همه راستی

 .115قلمرو فکری :گروهی افراد راست رو هم که در دربار او حضور داشتند و فراخوانده شده بودند ،از ترس با آن
استشهادنامه موافقت کردند.

@

 .116یکایک :ناگهان /.قلمرو فکری :در آن لحظه ناگهان از دربار ضحّاک ،فریاد کاوه بلند شد.

 .114قلمرو فکری :چون بحث استشهادنامه است و ضحاک می خواهد خود را دادگر نشان دهد ،هم از این رو کاوه را برِ نامدان
می نشاند و در آخر هم می بینیم که فرزندش را آزاد می کند.
۱۷۲
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خروشيد و زد دست برسر ز

شاه 123

كه شاها منم كاوۀ

دادخـــواه 131
برسرم 131

یكي بي زیان مــــرد آهنگرم

ز شـاه آتش آید همي

تو شاهي و گر اژدها پيكــری

بباید بــدین داستــان داوری

132
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كه گر هفت كشور به شاهي توراست

چرا رنج و سختي همه بهر ماست ...133

 . 118به روی دژم :خشمگینانه .قلمرو فکری :ضحاک خشم بر کاوه نه ،بلکه حالتی از خشم و ناراحتی را برای حاضران نشان داد
که بگوید از ماجرا متأثر و متأسف است و در پی جبران؛ مصراع دوم بیت مؤید این نکته است .قلمرو ادبی :در مصرع دوم بین
دو «که» جناس تام وجود دارد .اوّلی به معنای حرف ربط  ،دومی  :چه کسی.

 .113قلمرو ادبی :دست بر سر زدن :کنایه از بیان حالت اندوه و تأسف / .قلمرو فکری:من از ستم شاه ،ماتم زده ام.
 .130قلمرو فکری«:دادخواه» که پس از این ماجراها به صورت لقب و شهرت برای کاوه درمی آید ،در اینجا به عنوان لقب
نیامده است و بلکه در معنی شاکی و متظلم است یعنی ای شاه از تو به من ستم رسیده است و من برای دادخو اهی و شکایت
اینجا آمده ام .بیت پسینی هم – که نیامده  -این نکته را تأیید می کند :بده دادِ من کآمدستم دوان  /همی نالم از تو به رنج
روان (نسخة دبیر سیاقی )83 /1

در اینجا ابیات دیگری هست که در برخی از نسخه ها آمده و جزئیات ماجرا را بیشتر توضیح می دهد:
ستم گر نداری تو بر مــن روا

به فرزندِ من دست بردن چرا

مرا بود هژده پسر در جهــان

ازیشان یکی مانده است این زمان

ببخشای و بر من یکی در نگر

که سوزان شود هر زمانم جگر

شها من چه کردم یکی بازگوی

وگر بی گنـــاهم بهانه مجوی
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ز تو بـر من آمــد ستم بیشتر

زنی هر زمــان بـر دلم نیشتر

 .131قلمرو زبانی :ی کی بی زیان مرد آهنگرم  :سه ترکیب وصفی :یک مردِ بی زیانِ آهنگر هستم /.قلمرو ادبی :آتش :استعاره
از ستم /.مصراع دوم کنایه از این که از شاه بال و ستم دیده ام.

 .131قلمرو زبانی :گر  :به معنی یا است /.قلمرو فکری :اگر تو پادشاه هستی یا پادشاه ماردوشی ،باید در بارة سرگذشت من
قضاوت نمایی.

 .133قلمرو فکری :این بیت را باید از شاه بیت های ادبیات انتقادی به حساب آورد؛ می گوید :چرا باید از جهان پادشاهی تو،
تنها رنج و سختی اش بهرة ما باشد.

مگر کز شمار تــو آید پدید

که نوبت به فرزند من چون رسید؟

که مارانت را مغز فرزند من

همی داد بـــاید به هر انجمن
۱۷۳

@

شماریت با من بباید گرفت

بدان تا جهان ماند اندر شگفت

سپهبد بـه گفتــار او بنگرید

rsi

21

شگفت آمدش كان سخن ها شنيد

بــــــدو باز دادند فـرزند او

به خـــوبي بجُستند پيـوند

بفرمود پس كـــاوه را پادشا

كه باشد بر آن محضر اندر گوا
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چو برخواند كاوه ،همه محضرش

31

سبُك ،سوی پيران آن كشورش،

بریده دل از ترسِ گيهان

خدیو 136

همه سوی دوزخ نهادید روی

سپردید دل ها به گفتـار

اوی 133

نباشم بدین محضر اندر گـوا

نــه هرگز براندیشم  131از پادشا

خروشيد كای پایمردان
21

او 131

دیـو 131

پای 133

خروشيد و برجست لرزان ز جای

بدرّید و بسپَرد محضر به

چو كاوه برون شد ز درگـاه شاه

بَـرو انجمن گشت بــازارگــاه

همي برخروشيد و فریـاد خواند

جهان را سراسر سوی داد خواند

بپوشند هنگـــام زخـم

از آن چرم ،كاهنگران پشت پای

111

درای111 ،
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 . 137پیوند کسی را جستن :اتحاد و اتصال و یگانگی اورا جلب کردن( .دبیر سیاقی )30 /1

 .135قلمرو زبانی :پایمرد :دستیار .دیو :هرسرکش و متمرّد ،خواه از جنس انس و خواه از جنس جن و خواه ازدیگر حیوانات و
ابلیس که فارسیان اهرمن و دیو خوانند (آنندراج)
قلمرو ادبی :دیو ،استعاره از ضحاک.

قلمرو فکری :دیو :دیوه (Daivaخدای دروغین  ،اهریمن) که بعدها دیو  Devو امروزه دیو  Divشده است .کلمه ای است
فارسی و بسیار قدیمی .نوعی از شیاطین  ،گمراه و کج اندیش  ،کج طبع و کنایه از قهر و غضب (برهان)

 .136قلمرو زبانی :گیهان خدیو :خدای جهان /.گیهان خدیو :ترکیب اضافة مقلوب  /.قلمرو ادبی :دل از ترس بریدن :کنایه از
نترسیدن  /دل سپردن :کنایه از پذیرفتن /روی نهادن :کنایه از رفتن ،گرایش /روی و اوی/دیو و خدیو :جناس ناهمسان
دارند /.قلمرو فکری :ای حامیان ضحاک از خدای جهان نمی ترسید ...موقوف المعانی با بیت بعد.
 .134قلمرو فکری :جای شما در جهنم است چون مطیع فرمانهای ضحّاک هستید.

 .138قلمرو زبانی براندیشم :براندیشیدن :ترسیدن ،مالحظه کردن /.نه :نه نفی است و برای تأکید اول جمله میآید.
کردن :کاری که نه کار توست مسپار  /راهی که نه راه توست مسپر.

 .170قلمرو ادبی :داد ،با توجه به «فریاد» ایهام تناسبی دارد - 1 :عدل و داد - 1داد و فریاد /جهنان :مجازاًَ مردم جهان.
۱۷٤

@

 .133قلمرو زبانی سِپَردَن :در تداول سِپُردن = .سپاردن .در اینجا لگدمال کردن .از جمله معانی دیگر آن :انجام دادن؛ طی

خروشان همي رفت نيزه به دست

كه ای نـامداران یـزدان پرست
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همان ،كاوه آن بر سرِ نيزه كرد

همانگه ز بازار برخاست گَــرد

كسي كــاو هوای فریدون كند
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31

دل از بند ضحـاك بيرون كند

112

بپویيد  113كاین مهتر آهرمن  111است

جهان آفرین را به دل ،دشمن است...

همي رفت پيش اندرون  ،111مردِ گُرد

جهاني بر او انجمن شد ،نه خُرد

بدانست خود كافریدون كجاست

سراندركشيد و همي رفت راست

بيامد بــــه درگـــاه ســاالر

بدیدندش آنجا و برخاست غَو ...113

نو 116

فریدون چو گيتي بر آن گونه دید

جهـان پيش ضحاك وارونه دید

همي رفت منزل به منزل چو باد

سـری پر ز كينه ،دلي پر ز داد..

 .171قلمرو زبانی زخم :ضربه  /درای :پتک آهنکی/.

همان چرمی که آهنگرها هنگام ضربه زدن با پتک با آن روی پای خود را میپوشانند.

 .171قلمرو ادبی :دو کنایة متضاد :هوای کسی کردن≠ سر از بند کسی بیرون کردن.

 .173قلمرو زبانی بپویید :برخیزید ،حرکت کنید /.حرف «را» فک اضافه است  .دشمنِ جهان آفرین
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 .177قلمرو زبانی آهرمن :اهریمن .شیطان .قلمرو فکری :مصراع دوم تعریف آن است :اهریمن که دشمن جهان آفرین است.

در دین زرتشتی ،آفرینندة بدی و پلیدی و زشتی و نادانی و ستم است .دردوران اسالمی معادل شیطان و ابلیس قلمـداد شـده
است .اهریمن (اوستا  )aiwi . gatayمهاجم  ،نابود کننده  ،مخالف و دشمن ( .بندهش هندی ،بهزادی،ص)113

اهریمن در اوستا به صورت  Angra-mainyaاست جزء اول به معنی« بد و خبیث» و جزء دوم همـان اسـت کـه درفارسـی
«منش» شده است مجموعاً یعنی خرد خبیث و پلید (.حاشیه برهان و نیز رزم نامه ص )43اهریمن در شاهنامه در مقابل انسـان
تعریف و شناخته می شود :انسان با خرد و اهریمن با جادو و بی خردی  -چنانکه در جای دیگری نیز بدان اشاره رفت .فریـدون
دو فرزند خود (سلم و تور) ر ا اهریمن می خواند ،چون از خرد انسانی پالودهاند:

دو اهریمن مغز پالوده را

بگوی آن دو ناپاک بیهوده را

در شاه نامه ،اهریمن و دیو به یک معنی آمده اند :در داستان «کیومرث»  ،دشمن او را اهریمن می نامد ولی بچة اهریمن را
«دیوبچّه» میگوید.

@

 .175قلمرو زبانی :پیش اندر ون :در پیش ،پیشاپیش.قلمرو فکری :کاوة پهلوان ،پیشاپیش می رفت و سپاهی انبوه گرد او جمع شدند.

 .176قلمرو زبانی :ساالر نو :امیر و پادشاه نو ،و منظور فریدون است.
 .174قلمرو زبانی:غو :بانگ و فریاد.
۱۷٥

به شهر انـدرون هركـه بُرنا بُدند

چه پيران كه در جنگ دانا

سوی لشكر آفـــریدون شــدند

ز نيرنگ  113ضحـاك بيرون شدند...

پس آنگاه ضحاك شد چاره جـوی

ز لشكر سوی كــاخ بنهاد روی...
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11

بدند 111

ز بـاال چو پي بر زمين برنهــاد

بيامد فــــریدون بـه كردار باد

بر آن گُرزۀ گاوسر  111دست بـرد

بزد بر سرش تَرگ  111بشكست خُرد

بياورد ضحـــاك را چون

نوند 112

به كـوه دماوند ،كـردش به بند
جهـان از بد او همه پــاك شد

از او نامِ ضحاك چون خاك شد

شاه نامه ،فردوسي

آگاهیهای فرامتنی

گرز گاوسر فریدون و منشأ آن:

از آنجا كه پهلوان شخصيتي است یگانه و استثنایي و كارنامـهای دارد از پـيش پرداختـه كـه سرنوشت او را از
گاه زادنش تا لحظۀ مرگ ،از سرگذشت یك نواخت و پرادبار خيلِ عوام و انبوه مردمان جدا كرده و یل سرافراز را
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به سان مظهـری آرمـاني از یارسـتن و نریمـاني و دیگر توانایيهای سزاوار انسان شناسانده ،به صورت شخصي
بغانه و خـدای گونـه در مـرز بين ایزدان و مردمان قرار ميدهد ،به همان ترتيب ساز و برگ ها و متعلّقات
پهلـوان نيـز اغلب ویژگي های خاص و اسـتثنایي و خـارق العـاده دارنـد ،بـه ویـژه سـالح رزم او دارای
مشخّصاتي است كه آن را از دیگر جنگ افزارها متمایز مي كند (.سركاراتي )361: 1311 ،یكي از پركاربردترین
سالح هایي است كه ایـ زدان و پهلوانـان هنـد و اروپایي از آن استفاده مي كنند .این واژه در كهن ترین بخش
اوستا یعني گاهان ،در اهونَودگاه )یسـنا  ،32بند  11به صورت(vadraپورداوود )12:1312،و در اوستای جدید
به صورت vazraآمده است كه در فارسي با تبدیل شدن »واو« به »گاف« و قلب دو حـرف »ر« و »ز« با
 .178قلمرو فکری :در شهر جوانان و هم چنین پیران کار آزموده در جنگ(.موقوف المعنی با بیت بعدی)

 .173قلمرو زبانی :نیرنگ :در اینجا یعنی طلسم و جادو؛ مکر و حیله .به لشکر فریدون پیوسته و از دام و مکر حکومت ضحاک
رستند.
 .151تَرگ :کاله خود.
 .151نوند :اسب تندرو.
۱۷٦

@

 .150گرزة گاوسر :گرزی که سر آن به شکل سر گاو بود .
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یكدیگر ،به صورت گرز درآمده است (همان )11 :برخـ ي از متـون دورۀ اسـالمي نيز بــه گـرزوری فریـدون
اشـاره شـده اســت .در اخبارالطّوال (دینـوری )31: 1313،آمده كه فریدون بـا گـرز آهنـي ،ضـربتي بـر فـرق
سـر ضحاك زد .گاهي گرز فریدون به پتك آهنـين (ابـن فقيـه )113 :1313 ،تشـبيه شـده كـه احتماالً تحت
تأثير روایات كاوۀ آهنگر به این نام خوانده شده است .ﺍما مشخّصه ای كه فریدون را از دیگر گرزوران هند و
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اروپایي جدا مي كند ،گاوسر یا گاو شكل بودن گرز اوست .در اوستا چنين مشخّصه ای دربارۀ گرز فریدون
نيامـده اسـت  .در متون پهلوی هم به جز یك متن ،ویژگي گاوسری بـرا ی ایـن گـرز ذكـر نشـده اسـت .
در دادستان دینيگ ( )13 ،36در شرح بند گسستن ضحاك در هزارۀ اوشيدر ،آمده است كه سامان گرشاسب با
گرز گاوسار  gad gāwsārضحاك را در هم مـي كوبـد  .ایـ ن گـرز همان گرزی است كه فریدون در نبرد با
ضحاك از آن استفاده كرده بود و همان طور كـه در این متن آمده ،در آخرزمان در دست گرشاسب است تا با
آن ضحاك را از بين ببرد .در شاهنامه نيز نخستين بـار نـام گـرز گاوسـر در داسـتان فریدون و ضحاك به
ميان مي آید؛ آن قسمت از داستان كه فریدون آمادۀ نبرد با ضحاك مي شود و نقش گرزی گاوسر را بر خاك
مي كشد و بـد ین ترتيـب شـكل سـالحي را كـه مي خواهد با آن به جنگ ضحاك برود ،به آهنگران نشان مي
دهد .در نتيجه اختـراع گـرز گاوسر به فریدون نسبت داده شده و او اولـين كسـي اسـت كـه از ایـن سـالح
اسـتفاده مي كند .عالوه بر این قسمت از شاهنامه ،در داسـتان آنجا كه ميگوید سه چيز از فریدون به یادگار
مانده ،به گرز گاوسر اشاره مي كند:

یكــي تخــت و آن گــرزۀ گاوســار
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سه دیگر كجا هفت چشمه كمـر

كه مانده ست از او در جهـان یادگـار

همـــي خوانـــدی نـــام او دادگـــر

( (ن.ك :گرز گاوسر فریدون و منشأ آن ،محمود جعفری دهقي ،مجيد پوراحمد ،مجلۀ ادب فارسي ،دوره  ،3شماره ،2
پایيز و زمستان ) 13- 33 ،1332

@

۱۷۷
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کارگاه درسپژوهی

وضعيت واژگان در گذر زمان
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معنای واژهها ثابت و هميشگي نيست و در طول زمان دچار تغيير و تحوّل معنایي شدهاند و برای هر واژه در گذر زمان یكي از چهار
وضعيّت زیر پيش ميآید:
الف) واژگان متروک  :به علل سياسي ،مذهبي ،فرهنگي ،یا اجتماعي واژگان زیر از فهرست واژگان حذف شدهاند؛مانند:
برگستوان(پوشش اسبان و جنگاوران)  ،سوفار(دهانهی تير) ،خوازه(طـاق نصـرت) ،خوان(سـفره) ،دستار(عمّامه،دسـتمال)،
آزفنداك(رنگين كمان) ،ملطّفه (نامه) ،چهار آیينه(لباس جنگي) ،خواليگر(آشپز) ،باره(اسب)
ب) کاربرد واژگان با تحوّل معنايی :با از دست دادن معنای پيشين معنای جدید پذیرفتهاند.
واژه

معنای قدیم

معنای جدید

تماشا

راه رفتن،گردش كردن

نگاه كردن بهچيزی یا كسي

كثيف

متراكم و انبوه

آلوده و ناپاك

سفينه

كشتي

وسيلهای برای فضا نوردی

سوگند

گوگرد

قسم
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دستور

وزیر ،اجازه،مشاور

فرمان،دستور زبان

پ) کاربرد واژگان بدون تغییر معنا :با حفظ معنای قدیم به حيات خود ادامه ميدهند؛مانند:

گریه،خنده،شادی زیبایي،دست،پا،چشم

ت) کاربرد واژگان با گسترش معنايی :واژگان با حفظ معنای قدیم،معنای جدید پذیرفتهاند.
واژه
یخچال

یخچالهای طبيعي زمين

وسيلهای برای سرد نگ ه داشتن غذا

زین

زین اسب

زین دوچرخه

سپر

ابزار جنگي

سپر ماشين

ركاب

حلقه آویخته از زین اسب

ركاب دوچرخه

پيكان

نوك تير

نام اتومبيل

@

معنای قدیم

معنای جدید

توجّه:تغيير معنایي برای بيان معاني مفاهيم یا پدیدههای جدید كه در طول دوران گذشته وجود نداشتهاند  ،هميشه سعي كـرده
است با تغي ير ساختار فرهنگي و سياسي همان دوره مطابقت داشته باشد .
۱۷۸
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گنج حکمت

کاردانی

كشتي گيری بود كه در زورآزمایي شهره بود؛ بدر در ميدان او هاللي بودی  113و رستم به دستان او زالي.
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پای گردون پير

با جوانان چو دست بگشادی

بربستي 111

روزی یاران الحاح كردند و مرا به تفرّج ب ردند؛ ناگاه كشتي گير از كناره ای درآمد و نبرد خواست ،خلق در وی
حيران شدند؛ زور بازویي كه كوه به هوا بردی!

از هر طرف نفير برآمد .در حال كه كشتي گير دست بر هم زد ،پایش بگرفتم و سرش بر زمين محكم زدم.
گفتم « :علم در همه بابي الیق است و عالِم در آن باب بر همه فایق ،استعداد مجرّد  ،111جز حسرت روزگار
نيست».

زور داری ،چون نداری علم كار

تحلیل متن

الف آن نتوان به آساني

زدن 116

روضۀ خلد ،مجد خوافي
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متن ،تأكيد دارد بر اینكه « علم و مهارت» باید توأمان باشد؛ كارداني و كاميابي هم به همراه بودن این دو است.

.153قل مرو ادبی :بدر د ر میدان او هاللی بودی :بدر مجاز از تنومند و قوی هیکل .هالل :مجاز از الغر و میان تهی.

. .157قل مرو ادبی :دست گشادن :سرشاخ شدن ،کنایه از زورآزمایی کردن ،کشتی گرفتن / .قلمرو فکری :گردون پیر :فلک که

در زمین زدن نسل بشر ،سابقه دارد .پیری در اینجا یعنی تجربه .آن کشتی گیر وقتی با جوانان کشتی می گرفت ،از فلک پیر و
 .155قلمرو زبانی :استعداد مجرّد :استعداد به تنهایی.
 .156قلمرو فکری :نمی توان به آسانی ادعای زورمندی کرد ،وقتی دانش استفادة درست از زور و تواناییِ خودرا نداری.
۱۷۹

@

باتجربه نیز  ،پخته تر و با تجربه تر خودرا نشان می داد و بر آنها غلبه میکرد.
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شعرخوانی

وطن
ز نيروی شيران  113بـــود گــوهرم

منم پــورِ ایـــران و نــام آورم
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كنم جــان خود را فـدای وطن

كه بــا او چنين است پيمان من

دفاع از وطن ،كيش فرزانگي است

گذشتن ز جان ،رسم مردانگي است

كسي كز بدی ،دشمن ميهن
1

است 111

به یزدان كه بدتر ز اهریمن است

مرا اوج عـزّت در افالك توست

به چشمان من ،كيميا خاك توست

رَود ذرّه ای گر ز خاكت بـه باد

به خون من آن ذرّه آغشته بــاد
نظام وفا
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 .158قلمرو زبانی :از بدی :از روی بدی و بد بودن.
۰۸۰

@

 .154قلمرو زبانی :پور :پسر ،فرزند / .گوهر  :نژاد و تبار / .قلمرو ادبی :شیران :استعاره از پهلوانان و دلیران و ...
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ﺩﺭﺱ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻡ

لبخند تو

ﺝ

خالصۀ خوبیهاست
«قیصر امینپور»

@

۱۸۱
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ﮐﺎﻫﺵ .
ﻣﺣﺗﻭﺍ :ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻭﻳﺳﯽ
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ﻧﻣﺎﻳﻪ
ﺩﺭﺱ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻡ
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ﻋﻧﻭﺍﻥ :ﮐﺎﻫﺵ ﻣﺣﺗﻭﺍ )ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻭﻳﺳﯽ(

ﻣﺣﺗﻭﺍ :ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻭﻳﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺭﻭﺵ ﮐﺎﻫﺵ ﻣﺣﺗﻭﺍی ﻧﻭﺷﺗﻪ

ﻣﺗﻥ ﻭ ﺗﺻﻭﻳﺭ

تعيين و تشخيص روش
خالصه نویسي متن
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آموزش كاهش محتوا با كوتاه
كردن جمالت و عبارات

ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻭﺷﺗﻥ

دو روش خالصه نویسي:
 ) 1خالصه نویسي وابسته به متن
 ) 2خالصه نویسي آزاد

ﺣﮑﺎﻳﺕ ﻧﮕﺎﺭی

خالصه كردن نوشته با
انتخاب یكي از دو روش
پيشنهادی

كاربرد نمودار ،جدول و نقشۀ
مفهومي در خالصه نویسي

بازنویسي حكایتي از
گلستان سعدی با رعایت
اصول بازنویسي

ارزیابي نوشته ها بر
اساس سنجه های درس

@

۱۸۲
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اهداف درس:

شناخت روشهای کاهش محتوای نوشته

آشنايی با روشهای خالصهنويسی

تشخیص معانی و مفاهیم اصلی نوشته

توانايی ايجاد انسجام بین جمالت و بندهای نوشته
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آشنايی با سادهنويسی و ايجاز

توانايی خالصه کردن متن با زبان و روش نويسنده
توانايی خالصه کردن متن با زبان و روش خود

بهرهگیری از جدولها و نمودارها در خالصه کردن مطلب
بازآموزی اصول بازنويسی

@

۱۸۳
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ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺗﺩﺭﻳﺱ

روش کاج

نام این روش به شيوۀ سرواژهسازی و از سه واژۀ «كاستن ،افزودن و جالب بودن» ساخته شده است .از مزایای
این روش ،پرورش «ذهن چندبُعدی» و فاصلهگرفتن از «ذهن با مسير خطي» است.
مراحل روش تدریس كاج
 )1صامتخواني
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متني را كه برای خالصهنویسي انتخاب شده ،با دقّت ميخوانيم تا به هدف و مضمون اصلي نوشته تسلّط پيدا
كنيم.
 )2كاستن

محتوای نوشته را كاهش ميدهيم .این حذف و كاهش نباید باعث تغيير معنا و مفهوم اصلي متن شود .بهتر
است برخي جمالت و عبارات توضيحي را كه برای تفهيم بهتر مطالب ذكر شدهاند ،حذف كنيم .مواردی مانند:
مترادفها ،آرایههای ادبي ،ضربالمثلها و. ...
 )3افزودن

ممكن است با حذف بخشهایي از جمالت و بندها ،انسجام و پيوند نوشته از بين برود .بنابراین ،عبارات كوتاه و
حروف پيوند را به متن اضافه ميكنيم تا نوشته ،یكدست و یكسان و ساختار بندها حفظ شود.

۱۸٤

@

)1جالب بودن (برجسته كردن)
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پس از خوانش هر بند ،به این پرسش پاسخ ميدهيم كه این بند چه مفهوم و معنایي را بيان ميكند؟ در پاسخ
به این پرسش از اصطالحاتي چون «مهمترین ،بهترین ،جالبترین و »...استفاده ميكنيم و پاسخها را در متن
ميگنجانيم .این مرحله بيشتر در خالصه نویسي آزاد كاربرد دارد.
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 )1بازخواني ،ویرایش و توليد متن نهایي

در گام پایاني ،متن را بازخواني ميكنيم و به ویرایش متن ميپردازیم.
به نمونۀ زیر توجه كنيد:

نمونه« :فال كه انواع گونهگون آن ،از كفبيني و شانهبيني و جگربيني و ماسهبندی و تعبير خواب از
بقایای آیين شَمَنان به نظر مي آید ،از قدیم در مشرق رواج داشته است و عامۀ مردم در مواقع دودلي و
نگراني و درماندگي به راهنمایي كاهنان و ساحران دست به كار ميزدهاند ،و نشان ميدهد كه چگونه در
همه جا در هنگام درماندگي ،مردم به غيب و كساني كه خود را واقف اسرار آن نشان ميدهند ،پناه ميبرند
و ميكوشند كه مگر بر تاریكي حيرت و بيچارگي خویش دریچهای از غيب بگشایند و از سرنوشت و آیندۀ
خویش خبر گيرند.
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كلمۀ فال كه در فارسي شگون هم گفته مي شود ،عربي است و بر شگون خوب و شگون بد هر دو اطالق
ميشود .چنان كه فال نيك و فال فيروز و فال سعد و فال فرخ در مقابل فال بد و فال شوم و فال زشت و
فال نامبارك به كار ميرود .از جهت كلي فال عبارت است از آنكه سرنوشت انسان را یا واقعهای را كه
رویدادني است ،از روی نشانههایي كه آنها را از امور غيبي ميشمارند پيشبيني و پيشگویي كنند .در
هر حال نزد عرب ،فال نشانه ای است كه تأویل آن با خواست و كام انسان موافق باشد و آنچه خالف آن
باشد ،طيره گفته مي شود .درواقع این فالي را كه از نام و رنگ و آواز مرغان زده ميزدهاند  -خواه خوب و
خواه بد  -زجر و عيافه ميناميده اند ،اما فال بد را طيره ميخواندهاند( ».زرینكوب ،یادداشتها و اندیشهها،
مقالۀ فال و استخاره ،صص )233 - 211
اگر به جمالت اصلي هر بند توجه كنيم ،درمي یابيم كه در بند اول از انواع فال و علت روی آوردن مردم به آن
گفته مي شود و در بند دوم از كلمۀ فال در نزد اعراب .پس از كشف این قضيه ،از خود ميپرسيم« :هر بند چه
چيزی را ميخواهد به ما بگوید؟» و با زبان خود ،آن چه از موضوع فهميدهایم را یادداشت ميكنيم.

۱۸٥

@

خالصۀ نمونه« :انواع فال شامل :كفبيني ،شانهبيني ،جگربيني ،ماسهبندی و تعبير خواب از بقایای آیين
شَمَنان است .از قدیم مردم در هنگام گرفتاری و درماندگي به سراغ كساني ميرفتند كه فكر ميكردند از
اسرار غيب آگاه اند تا از سرنوشتشان مطلع شوند.

rsi

فال كلمه ای عربي و معادل شگونِ فارسي است و انواع نيك و بد دارد .فال گرفتن یعني سرنوشت خوب یا
بد را از طریق نشانههایي غيبي حدس زدن« .فال» را موافق و «طيره» را مخالف ميل انسان ميدانستند.
فالي را هم كه از آواز پرندگان ميزدند ،زجر و عيافه ميگفتند».
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ﺟﺳﺗﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﺗﻥ

جستاری در متن

خالصهنویسي تمریني برای آموختن سادهنویسي و ایجاز است .ایجاز یعني كوتاه گفتن و سخن كوتاه كردن .به
عبارت دیگر ،بيان مقصود در كوتاهترین لفظ و كمترین عبارت .ایجاز در خالصهنویسي كاربردی فراوان دارد و
بهرهگيری از آن در خالصهنویسي به روش آزاد پيشنهاد ميشود.

Ga
mB
e

معلّم ميتواند در جهت تقویت این مهارت ،نمونههایي از ایجاز و كوتاهنویسي را در شعر و ادب فارسي ،به هنگام
تدریس بيان كند .برخي از این نمونهها عبارتند از:
•
•
•
•

در شاهنامه ،از زبان «ایرج» و خطاب به «تور» چنين آمده است« :جهان خواستي ،یافتي ،خون مریز».
در این مصراع ،سه جملۀ كامل ،در قالب پنج واژه ،بيان شده است.
سعدی نيز در قرن هفتم ،با روی آوردن به ایجاز ،ادب فارسي را به خالصهگویي سوق داد .حكایتهای
كوتاه گلستان سعدی ،نمونههای كمنظيری از ایجاز در نثر است.
نمونهای دیگر از ایجاز در نثر از تاریخ جهانگشا ،در توصيف وحشيگری مغوالن از زبان یكي از اهالي
بخارا« :حال بخارا از او پرسيدند .گفت :آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند!»
نمونههای زیبای ایجاز و خالصهنویسي در ادبيّات عرفاني نيز بسيار است .معلّم ميتواند دانشآموزان را
به نمونههای این حكایات كه در بخش «گنج حكمت» كتاب فارسي گنجانده شده است ،ارجاع دهد.

@

۱۸٦
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ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻓﺭﺍﻣﺗﻧﯽ
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حکايت نگاری:

یكي از اهداف «حكایتنگاری» تقویت توانایي نوشتن از راه بازنویسي است.
گسترش معاني و مفاهيم موجود در حكایات با حفظ پيكرۀ اصلي متن ،از مراحل مهمّ این شيوۀ نوشتار است.
در دهۀ سيِ شمسي ،بازنویسيهایي از متون كهن فارسي برای كودكان و نوجوانان صورت گرفت .آثار «زهرا كيا،
مهدی آذریزدی ،احسان یارشاطر» و ...آغازی بر بازنویسي متون كهن بود؛ آثاری كه الگوی این شيوه نزد
آیندگان شد .با بررسي این آثار ميتوان با شيوههای گوناگون بازنویسي آشنا شد .معلّم ميتواند با معرّفي این
آثار ،ضمن آموزش اصول بازنویسي به دانش آموزان ،آنان را با ادبيّات ،تاریخ و فرهنگ ایراني و اسالمي آشناتر
سازد.
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درس سیزدهم

کبوتر طوقدار

113

آوردهاند كه در ناحيت كشمير مُتَصَيَّدی 161خوش و مَرغزاری نَزه 161بود كه از عكس رَیاحين او ،پرِ زاغ چون دُمِ
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مانستي162 .

طاووس نمودی و در پيش جمال او دُم طاووس به پر زاغ
دِرَفشان  163الله در وی ،چون چراغي
شقایق بــــر یكي پــای ایستاده

و ليك از دود او بر جانْش داغي
چو بر شاخ زمرّد  ،جـــام

161

باده 161

و در وی شكاری بسيار و اختالف صيادان آن جا متواتر 166 .زاغي در حوالي آن بر درختي بزرگِ

گَشْن 163

داشت .نشسته بود و چپ و راست مي نگریست .ناگاه صيّادی بدحالِ  161خَشِن جامه ،جالي  163بر گردن و عصایي

 .153نقل از کلیله و دمنه ،تصحیح و توضیح مجتبی مینوی( 158 ،باب الحَ مامةِ و المُطوَّقةِ و .)...در ضمن این درس پیش از این،درس
پانزدهم ادبیات فارسی  3شاخة نظری بوده است .در شرح و توضیح عبارات از حواشی استاد مینوی بهره بردهایم.

 .160قلمرو زبانی :متصیّد :شکارگاه؛ اسم مکان.

 .161قلمرو زبانی :نَزِه :با صفا .قلمرو فکری :حکایت کردهاند که در ناحیة کشمیر شکارگاهی خوش و چمنزاری باصفا وجود
داشت که از تابش و انعکاس آن ،پر سیاه کالغ همانند دم طاووس زیبا به نظر می رسید و در مقابل زیبایی آن ،دم طاووس به
 .161قلمرو زبانی:نمودی و مانستی :ماضی استمراری.
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پر سیاه و زشت کالغ شباهت داشت .قلمرو ادبی :اغراق دارد .

 .163قلمرو زبانی :دِرَفشان :به ضم و فتح دال ،درخشان .درفش (به ضم و فتح دال)فروغ ،نور و روشنایی.

 .167قلمرو فکری «:آالله های وحشی سرخ ،مانند چراغ روشن بود اما [در برابر زیبایی آن مرغزار]و از حسد و حسرت آن،
دلش می سوخت و دود سوختن دلش ،چون داغی بر سینه اش نمایان بود .سیاهی وسط شقایق و الله ،با تعبیر «داغ» در شعر
فارسی کاربرد فراوان دارد؛ قلمرو ادبی:تشبیه :الله به چراغ /حسن تعلیل :علت سیاهی درون هلل دود کردن چراغ دانسته/.داغ
ایهام دارد - 1 :ماتم - 1داغ و سیاهی /الله ایهام تناسب دارد با چراغ - 1:گل الله  - 1چراغدان /حافظ گفته:
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای

ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم»

(انزابی نژاد)163 ،1345

 .165قلمرو فکری :شقایق بر روی ساقة خود چنان می نمود که گویی جام بادة سرخ رنگ بر روی شاخة سبز قرار گرفته است.
قلمرو ادبی :تشبیه مرکب :شقایق بر یکی پای ایستاده (مشبه) و ...

 .166قلمرو زبانی :اختالف :رفت و آمد .صیدادن پی در پی آنجا رفت و آمد می کردند.

@

 .164قلمرو زبانی :گَشْن یا گَشِن :دارای شاخه ها و برگ های بسیار و انبوه (لغت فرس ،چاپ عباس اقبال ص  387تا )385
 .168قلمرو زبانی:بدحال :در این جا :بی اند ام ،درشت هیکل و بدلباس( .انزابی نژاد)
 .163قلمرو زبانی :جال :دام است که از ریسمان بافند به شکل توری از برای گرفتن مرغ و ماهی( .مینوی)
۱۸۸
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در دست ،روی بدان درخت نهاد .بترسيد و با خود گفت :این مرد را كاری افتاد  131كه مي آید و نتوان دانست كه
قصد من د ارد یا از آنِ كس دیگر .من باری جای نگه دارم  131و مي نگرم تا چه كند.
صيّاد پيش آمد و جال باز كشيد و حبّه بينداخت 132و در كمين بنشست .ساعتي بود؛ قومي كبوتران برسيدند و
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سَرِ ایشان كبوتری بود كه اورا مُطَوَّقه  133گفتندی و در طاعت و مطاوعتِ  131او روزگار گذاشتندی .چندان كه
بدیدند ،غافل وار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صياد شادمان گشت و گرازان به تك ایستاد  131تا ایشان را
در ضبط آرد .و كبوتران اضطرابي مي كردند و هریك خود را مي كوشيد .مطوّقه گفت :جای مجادله نيست،
چنان باید كه همگنان ،استخالص ياران را مهم تر از تخلّصِ خود شناسند  136و حالي ،صواب آن باشد كه
جمله به طریق تعاون قوّتي كنيد تا دام از جای برگيریم كه رهایش ما در آن است .كبوتران فرمان وی بكردند و
دام بركندند و سرِ خویش گرفت  133و صياد در پي ایشان ایستاد  ،131بر آن اميد كه آخر درمانند و بيفتند .و زاغ با
خود اندیشيد ك ه بر اثر ایشان بروم و معلوم گردانم كه فرجام كار ایشان چه باشد كه من از مِثْلِ این واقعه ایمِن
نتوانم بود و از تجاربْ برای دفع حوادث ،سالح ها توان

ساخت133 .

 .140قلمرو زبانی :را :حرف اضافه:

 .141قلمرو زبانی «:جای نگه داشتن :به جای خود ماندن  ،و مجازاً به معنی زیاده تندی نکردن و تحمل د اشتن و درنگ کردن».
 .141دانه پاشید.
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 .143قلمرو زبانی :مطوقه :طوق دار .کبوتر طَوْقی .دارای گردنبند .فاخته و قمری را هم از مطوّقه ها گفته اند .قلمرو فکری... :
رئیس آنان کبوتری بود که او را مُطَّوقه میگفتند

 .147قلمرو زبانی:مطاوعت :کسی را فرمان بُردار بودن .فرمان برداری کردن/.گذاشتندی :ماضی استمراری

 .145قلمرو فکری :گرازان به تک ایستاد :خرامان و از سر تبختر شروع کرد به دویدن به سوی دام .ایستادن در اینجا :آغاز
کردن و مبادرت ورزیدن( .انزابی نژاد)167

 .146قلمرو زبانی :همگنان :جمع همه است و جمع این کلمه در کتب و اشعا ر قدیم جز بدین صورت نیامده است؛ همگنان
معنایی غیر ازاین ندارد« .چون بخواند همگنان خیره ماندند( ».کلیله و دمنه ،مینوی ،ص)35و این درست است چنان چه در
ترجمه ی «جمیعاً» از آیه ی  ،40سوره ی  ، 7همگنان را آورده است « :ای شما که بگرویدگانید ،فراگیرید پرهیز شما [درجنگ]
بیرون شوید گروه گروه ،یا بیرون شوید همگنان ».قلمرو فکری :باید به گونهای عمل کنید که همگان رها کردن یاران را مهمتر
از خالصی خود بدانند.

 .144قلمرو زبانی :گرفت به جای گرفتند .حذف به قرینة لفظی .از ویژگی های زبانی سبکی است.

 .148قلمرو زبانی :ایستادن :در ای نجا تقریباً به معنی مبادرت ورزیدن ،اقدام کردن /در مجمل التواریخ و القصص آمده :بنی

@

اسرائیل همه اندر معاصی کردن ایستادند و بتی را همی پرستیدن( »...انزابی نژاد)167

.143قلمرو فکری :پیام اصلی متن را باید در قالب این عبارت ها جست و همچنین است « :همگنان ،استخالص یاران را مهم تر
از تخلّصِ خود شناسند» .و از تجربهها برای خود در مقابل حوادث میتوان سِالح ها درست کرد.
۱۸۹
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و مطوّقه چون بدید كه صياد در قفای ایشان است ،یاران را گفت :این ستيزه رویْ  111در كار ما به جدّ است

و تا از چشم او ناپيدا نشویم دل از ما برنگيرد 111 .طریق آن است كه سوی آباداني ها و درختستان ها رویم تا نظر
او از ما منقطع گردد ،نوميد و خایب بازگردد كه در این نزدیكي موشي است از دوستان من ،اورا بگویم تا این
بندها ببُرد .كبوتران اشارتِ اورا امام ساختند و راه بتافتند  112و صياد بازگشت.
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مطوّقه به مسكن موش رسيد .كبوتران را فرمود كه :فرود آیيد .فرمان او نگاه داشتند و جمله بنشستند .و
آن موش را زِبرا نام بود ،با دَهای تمام و خِرد بسيار ،گرم و سرد روزگار دیده و خير و شرّ احوال مشاهدت كرده .و
در آن مواضع از جهت گریز گاهِ روز حادثه صد سوراخ ساخته و هریك را در دیگری راه گشاده  113و تيمار آن
فراخورِ حكمت و بر حَسَبِ مصلحت بداشته .مطوّقه آواز داد كه :بيرون آی .زبرا پرسيد كه :كيست؟نامْ بگفت؛
بشناخت و به تعجيل بيرون آمد.

چون اورا در بند بال بسته دید ،زَهْ آبِ  111دیدگان بگشاد و بر رخسارْ جوی ها براند و گفت :ای دوست عزیز و
رفيق موافق ،تورا در این رنج كه افكند؟ جواب داد كه  :مرا قضای آسماني در این ورطه كشيد 111 .موش این
بشنود و زود در بریدن بندها ایستاد كه مطوّقه بدان بسته بود .گفت :نخست از آنِ یاران گشای .موش بدین
سخن التفات ن نمود .گفت ای دوست ،ابتدا از بریدنِ بندِ اصحابْ اولي تر .گفت :این حدیث را مكرّر مي كني؛ مگر
تورا به نفْسِ خویش حاجت نمي باشد و آن را بر خود حقّي نمي شناسي؟ گفت :مرا بدین مالمت نباید كرد كه
من ریاست این كبوترانْ تكفّل كرده ام و ایشان را از آن روی بر من حقّي واجب شده است و چون ایشان حقوق

 .180قلمرو زبانی :ستیزه روی :لجوج ،گستاخ ،پُررو ،کینه توز.
 .181قلمرو ادبی و فکری  :کنایه از دست از سر ما بر نخواهد داشت.
 . 181راه بتافتند :راه خودرا کج کرد ند .راه خودرا تغییر دادند.
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مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به مَعونت و مُظاهرت  116ایشان از دستِ صياد بجستم ،مرا نیز از عهدة

 .183قلمرو فکری:در آن جایها برای فرار خود در روز حوادث صد سوراخ و النه ساخته بود و هر یک را در دیگری راه داده و
مناسب دانش و مطابق مصلحت از آنها مواظبت مینمود،

 .187قلمرو زبانی :زه آب « :در لغت فرس (چاپ اقبال ص )17گوید :آبی بود که از سنگی یا از زمینی همی زاید به طبع خویش
از اندک و بسیار؛ بوشکور بلخی گوید :سوی رود با کاروانی گشِن  /زَه آبی بدوی اندرون سهمگِن .اینجا چشمة چشم را زَه آب
خوانده است( ».مینوی) «زهاب ،چشمه ،جوی .ظاهراً این کلمة «زه» با «زاییدن» هم ریشه است( .انزابی نژاد  )167قلمرو ادبی:
بند بال :اضافة تشبیهی /زه آب دیده :اضافة تشبیهی /بر رخسار جوی ها  :...اغراق است.

@

 .185قلمرو فکری :تقدیر آسمانی مرا در این گرداب افکند.

 .186قلمرو زبانی:معونت :یاری / .مُظاهرت :یاری رساندن ،پشتیبانی کردن .چون آنها حق مرا با طاعت و پند و اندرز پذیری
به جا آوردند و با پشت گرمی آنان از دست صیاد نجات یافتم. ...
۰۹۰
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لوازم رياست بیرون بايد آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید  .113و مي ترسم كه اگر از گشادن عقدههای
من آغاز كني ،ملول شوی و بعضي از ایشان در بند بمانند و چون من بسته باشم –اگرچه ماللت به كمال رسيده
باشد  -اهمالِ جانب من جایز نشمری و از ضمير بدان رخصت نيابي  ،111و نيز در هنگام بال شركت بوده است ،در

Ga
_m
Da

وقت فَراغْ موافقت اولی تر ،و الّا طاعنان مجال وقيعت  113یابند.

موش گفت :عادت اهل مَكرُمت این است و عقيدت ارباب مودّت بدین خصلتِ پسندیده و سيرتِ ستوده
در مُواالت تو صافي تر گردد  131و ثِقَتِ  131دوستان به كَرَمِ عهد  132تو بيفزاید .و آنگاه به جدّ و رغبت ،بندهای
ایشان تمام ببرید و مطوّقه و یارانش ،مُطلَق  133و ایمن بازگشتند.

كليله و دمنه :ترجمۀ ابوالمعالي نصراهلل منشي

آگاهیهای فرامتنی

«داستان های بیدپای» ترجمة دیگری از «کلیله و دمنة» عبداهلل بن مقفع (روزبه پور دادویه) است که آن را محمد
بن عبداهلل البخاری ترجمه کرده است .تفاوت این ترجمه با ترجمة نصراهلل منشی در آن است که وی بر اصل کتاب
هیچ نیفزوده است و حال اینکه ن صراهلل منشی تنها کار ترجمه نکرده و بلکه دست به کار تألیف هم زده است ،بماند
تفاوت های دیگرش .برای درک این نکته هم می توانید به ترجمة همین داستان از بیدپای هم نگاه کنید و آن دو را
با هم مقایسه کنید( .ن .ک ص ، 153داستان کبوتر حمایلی و زاغ و موش و سنگ پشت و آهو)
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 .184قلمرو زبانی :به ادا رسانید :به قرینة «بیرون باید آمد»  ،به ادا باید رسانید؛ و رسانید هم مصدر مرخّم است.

 .188قلمرو فکری :می ترسم اگر اول گرههای مرا باز کنی خسته شوی و بعضی از آنان گرفتار بمانند تا من بسته باشم؛ هر چند
که خسته شده باشی هم سستی در حق مرا صحیح نمیدانی و دلت به آن راضی نمی شود.

 .183قلمرو زبانی :وقیعت :سرزنش ،غیبت کردن ،مالمت و عیب جویی .قلمرو فکری:در وقت آسایش همراهی بهتر است وگرنه
سرزنش کنندگان فرصت بدگویی پیدا می کنند.

 .130قلمرو زبانی :اهل مکرمت :جوان مردان/ .مواالت :دوستی و پیوستگی /.قلمرو فکری :و باور دوستداران ،با این خلق و خوی
پسندیده ای که تو داری ،در دوستی با تو صاف تر و خالصتر می شود.

 .131قلمرو زبانی :ثقت :اعتماد  /قلمرو فکری :اعتماد دوستان به بزرگواری و پیمان داری تو بیشتر می شود.

@

 .131کرم عهد :اصطالحی است نزدیک به معنی « وفاداری و خوش خدمتی».

 .133قلمرو زبانی :مطلق :رها  /قلمرو فکری :آن وقت با جدّیت و میل فراوان بند آنها را باز کرد و مُطَّوقه و دوستانش رها و آسوده
برگشتند.

۱۹۱
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کارگاه درس پژوهی
فرايند واجی ادغام

هرگاه دو واج یكسان یا نزدیك به هم در كنار هم بنشينند و یكي از آنها كاسته شود یا به واج كناریاش تبدیل
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شود« ادغام» گفته مي شود .این كار به دليل یكساني یا نزدیكي دو واج اتفاق افتاده است .
بدتر

بتّر

شب پره

شپرّه

زودتر

زوتر
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۱۹۲
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گنج حکمت

مهمان ناخوانده

آوردهاند كه وقتي مردی به مهماني «سليمان داراني» رفت .سليمان آنچه داشت از نان خشك و نمك در پيش
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131

او نهاد و بر سبيل اعتذار این بر زبان راند:

چشم تر و نان خشك و رویِ تازه

گفتم كه چو ناگه آمدی ،عيب مگير

مهمان چون نان بدید ،گفت« :كاشكي با این نان ،پارهای پنير بودی ».سليمان برخاست و به بازار رفت و ردا
به گرو كرد و پنير خرید و به پيش مهمان آورد.

مهمان چون نان بخورد ،گفت « :الحمد لِلّه كه خداوند ،عزّ و جلّ ،ما را بر آنچه قسمت كرده است ،قناعت داده
است و خرسند گردانيده ».سليمان گفت « :اگر به دادۀ خدا قانع بودی و خرسند نمودی ،ردای من به بازار به گرو
نرفتي!»

جوامع الحكایات و لوامع الروایات ،محمد عوفي

تحلیل متن

گذشته از سودمندی ه ای بسيارش و درون مایۀ طنزش ،دو موضوع را به چالش مي كشد :یكي
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«قناعت» و دیگری «دستاویز ساختن قناعت» یعني شيادی و فریبكاری .سليمان داراني ،چهرۀ قناعت پيشگي
واقعي است و مهمان ،چهرۀ شيادی كه ادای قانع بودن را درمي آورد تا بفریبد .حكایت با جملۀ قصار طنز آميزی
به نتيجه نشسته كه حكم مثل یافته است ،و این خود به جنبۀ هنری و ماندگاری آن مي افزاید.

۱۹۳

@

 .137قلمرو فکری  :به طریق عذرخواهی [بیتی را] را خواند.
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درس چهاردهم

خوان عدل

131

شرق از آنِ خداست
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غرب از آنِ خداست

و سرزمين های شمال و جنوب نيز
آسوده در دستان

خداست 136

×××

اوست كه عادل مطلق است

و خوان عدل خود را بر همگان

گسترده 133

باشد كه از ميان اسماء صدگانه

اش 131

اورا به همين نام بستایيم،
آمين

اگر فكر و حواسم این جهاني است،
بهره ای واالتر از بهر من نيست
روح را خاك نتواند مبدّل به غبارش سازد،
زیرا هر دم به تالش است تا كه فرا رود.
×××
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×××

 .135این قطعه شعر در « دیوان شرقی گوته» با عنوان «طلسم» آمده است و شاعر در آن متأثر از سعدی و به ویژه دیباچة
گلستان وی است و بسیاری از عبارت های آن گویی ترجمه ای از عبارت های گلستان است.

 .136قلمرو ادبی :و لِلِّهِ المَشْرِقُ و المَغرِبُ فَاَیْنَ ما تُوَلّوا فَثَمَّ وَجهُ اهللِ( ...بقره/)115 :شرق،غرب،شمال،جنوب:مجازاً همه عالم

@

 .134قلمرو ادبی «:باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده .پردة ناموس بندگان به
گناه فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای منکر نبرد».
 .138در فرهنگ اسالمی ،اسماء الحسنی  33تاست.
۱۹٤
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هر نفسي را دو نعمت است:
دم فرو دادن و برآمدنش؛
آن یكي مُمدّ حيات است،
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این یكي مفرّح

ذات؛ 133

و چنين زیبا ،زندگي در هم تنيده است
و تو ،شكر خدا كن به هنگام رنج

و شكر او كن ،به وقت رَستن از رنج.
×××

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

بگذار كه سرخوش و سرمست به دوردست ها روم،
و بر فراز سرم هيچ ،جز اختران نبينم.
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او اختران را در آسمان نهاده
تا به برّ و بحر نشانمان باشند
تا نگه به فرازها دوزیم
تا از این ره لذّت اندوزیم.

دیوان غربي  -شرقي ،یوهان ولفگانگ گوته
ترجمه كوروش صفوی

@

 .133قلمرو ادبی :هر نفسی که فرومی رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات؛ پس در هر نفسی دو نعمت موجود
است و بر هر نعمتی شکری واجب( ».گلستان ،دیباچه)
۱۹٥
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گنج حکمت

تجسّم عشق

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

من به شما مي گویم كه زندگي ،به راستي تاریكي است؛ مگر آنكه شوقي باشد،
و شوق هميشه كور است؛ مگر آنكه دانشي

باشد211 ،

و دانش هميشه بيهوده است؛ مگر آنكه كاری باشد،
و كار هميشه تهي است؛ مگر آنكه مِهری باشد.

شما را اگر توان نباشد كه كار خود به عشق درآميزید ،و پيوسته بار وظيفه ای را را بيرغبت به دوش كشيد،
زنهار ،دست از كار بشویيد؛

زیرا آن كه با بي ميلي ،خميری در تنور نهد ،نان تلخي واستاندكه انسان را تنها نيمه سير كند.
كار ،تجسّم عشق است!
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پيامبر و دیوانه ،جبران خليل جبران

ترجمۀ نجف دریابندری

تحلیل متن

حيات بي نيروی تحرك و كار مفيد ،تهي است .تعریفي قرآني است از انسان كه مي فرماید« :ليس لِإلنسان الّا ما

سعي» .تمام ادیان آسماني نيز همين تعریف را از انسان دارند .اما زیبایي هنر جبران خليل جبران در فرمولي
است كه برای «كار» ارائه مي كند :كار = عشق  +دانش.

و این فرمول ،یك الگوی اقتصادی نيز مي تواند باشد؛ مي گویند آنچه ژاپن را به این درجه از توسعه رسانده است،
نوع نگاهي است كه به «كار» دارند؛ آنها كار را هنر ميدانند نه فقط یك تكليف كه بر گردۀ انسان سنگيني
ميكند.

@

 .100قلمرو فکری :شوق و عالقه به تنهایی کافی نیست ،آگاهی و دانش هم باید باشد؛ یعنی دا نش را را باید پشتوانهای برای اشتیاق خود
قرار دهیم تا آن اشتیاق بتواند مؤثر باشد.

۱۹٦
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نیايش

الهی

الهي ،دلي ده كه در كار تو جان بازیم و جاني ده كه كار آن جهان سازیم.
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الهي ،دانایي ده كه از راه نيفتيم ،بينایي ده تا در چاه نيفتيم.

الهي ،همۀ شادی ها بي یاد تو غرور است ،و همۀ غم ها با یاد تو تو سرور است.
الهي ،در دل های ما جز تخم محبّت مكار و بر جان های ما جز باران رحمت مبار.
الهي ،طاعت من به توفيق تو ،خدمت من به هدایت تو ،توبۀ من به رعایت تو ،شكر من به اِنعام تو ،ذكر
من به الهام تو ،همه تویي ،من كه ام؟ اگر فضل تو نباشد ،من چه ام؟

الهي ،گنج فضل ،تو داری ،بي نظير و بي یاری ،سِزد كه جفاهای ما درگذاری.
مناجات نامه ،خواجه عبداهلل انصاری
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