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درس بىست و هشتم

خالصه نوىسى

داستان زىر را با دّقت بخوانىم:

خانۀ پدرى
هشتاد سال پىش ازىن، پىرمردى از نژاد اىرانىان قدىم در هرات ساکن بود.

بود؛ ولى  از مردم دهخوارقان1  بود. اصالً  نصراللّه هفتاد و چهار سال عمر کرده 
حوادث جهان او را به هرات برده بود و در آن شهر حّمالى مى کرد.

نصراللّه از آن کسانى بود که به هىچ چىز دل بستگى نداشت. چون از خردسالى ىتىم 
مانده و هرگز هم زن نگرفته بود، احساسات خانوادگى را لغو مى دانست. اگر در کوچه 
مادرى را مى دىد که کودک نوباؤه خود را تنگ در آغوش گرفته و مى بوسد، تعّجب مى کرد 
و در برابر آن از تنّفر خوددارى نمى توانست. چون خانٔه معّىن نداشت و هر شبى را جاىى 
به سر مى برد، هرگز براى او پىش نىامده بود به جاىى عالقه اى نشان دهد ىا سرزمىنى را از 

جاى دىگر بهتر بداند.
باألخره اىن پىرمرد از آن فىلسوفان بى قىد بود که نسبت به هىچ چىز دوستى نداشت و 
در عمر خود هم از کسى مهرى ندىده بود و به همىن جهت مکّرر مى گفت که هىچ چىز وى را 
در اىن گىتى پابست نمى دارد و اگر بنا شود روزى عالم را بدرود گوىد، با کمال خون سردى 
و بى هىچ گونه َاَسف، رخت از جهان خواهد کشىد. همىن عقاىد نصراللّه باعث شده بود که 

با کسى رفت و آمد نمى کرد و دوست نمى گرفت.
جنگ هاىى در خراسان روى داد. چندى اىرانىان فاتح بودند و باألخره به تردستى 

بازىگران، وادار شدند هرات و بسىارى دىگر از آن نواحى را به انگلىسىان واگذارند.
اىن خبر تمام مردم هرات را متألّم کرد و فقط نصراللّه بود که از شنىدن آن غمگىن 

1ــ نام قدىم آذرشهر از بخش هاى شهر تبرىز است.
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نشد. متمّولىن شهر، همه با وطن پرستِى مخصوصى، هرات را ترک کردند و راه خراسان 
پىش گرفتند.

هرکسى، جزئى داراىى داشت، به بهاى اندک مى فروخت که در مشهد ىا دىگرى از 
شهرهاى اىران، منزل بگىرد.

بدىهى است در چنىن موقعى، کار نصراللّه که حمل بارهاى مسافرىن بود، تا چه حد 
بىش از پىش شد و درىافتى روزانٔه او به چه اندازه باال رفت. 

شب ها وقتى که نصراللّه فارغ مى شد، در قهوه خانه هاى هرات اىن رفتار همشهرىان 
خود را نکوهش مى کرد، حمل بر سفاهت مى کرد. به نظِر او کسانى که داراىى خود را  به 
خىال واهى از دست مى دادند و در آخر عمر رنج سفر را بر خود آسان مى ساختند، مى باىستى 

دىوانه باشند. مگر همه جا زمىن خدا نىست، هرات را با مشهد چه تفاوت است؟
بىشتر تعّجب نصراللّه از اىن بود که اىن دىوانه ها خود مى روند، چرا دلگىرند و پشىمان 

از رفتن هستند؟
کسى که اىشان را مجبور نکرده است!

اگر هم اىن خانه ها را دوست مى دارند، پس چرا آن را ترک مى کنند؟
پىران هرات و آشناىان نصراللّه هرچه مى خواستند به او بفهمانند که انسان همواره به 
وطن و مولد خوىش عالقه دارد و نباىد به آسانى از آن جدا شود، او گوش نمى کرد. ىعنى 

اصالً نمى فهمىد و به همان خىال خود بود !
روزى ىکى از خوانىن هرات نصراللّه را خواست و به او گفت:

»نصراللّه تو دىگر پىر شده اى و قّؤه کارکردن ندارى. من هم مى خواهم از هرات بروم 
و آن باغچه اى که در بىرون شهر دارم، بى صاحب مى افتد؛ زىرا که از بس مردم خانه فروخته 
و رفته اند، دىگر مشترى نىست. آن را به تو مى سپارم تا بعد چه شود. تو هم عجالتاً پاسبان 
آنجا باش و سپرده ام از ملکى که در اطراف دارم، براى تو لقمه نانى برسانند. تو نىز آنجا 

باش، تا آخر عمر به دوندگى و تالِش روزى مجبور نباشى.«
نصراللّه کم کم پىرى را در خود احساس مى کرد. از خدا خواست که چنىن تفّضـلى 
دربارٔه او بکنند. فورًا مختصر داراىى خود را برداشت و به آن باغچٔه بىرون شهر رفت.
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روزها به عادت دىرىن، زود از خواب برمى خاست. تمام اوقات خود را به پروراندن 
به کنار جوى مىان باغ  به سر مى برد. چون از کار خسته مى شد  گل ها و درختان باغچه 
مى نشست و فکر مى کرد. در اىن مّدت چىزهاى تازه مى دىد. ىک روز ناگهان ملتفت شد، 
سنگ رىزه هاىى که در ته جوى آب قرار گرفته اند، مثل اىن است که آنجا براى خود، خانه 
ساخته اند. همىشه با فشار آب مقاومت مى کنند. مثل اىن است که آب مى خواهد، به زور 
آنها را از خانه بىرون کند ولى آنها تن در نمى دهند. عاقبت فشار آب آنها را از جاى خود 
بىرون مى اندازد و به پاىىن مى کشد؛ ولى باز در چنگال دشمن غاصب تالش مى کنند، به 
دور خود مى گردند و گوىى همىشه، به حسرت، به عقب خود نگران اند و با رشک به خانٔه 

خود مى نگرند.
عاقبت روزى انگلىس ها هرات را گرفتند. امالک کسانى را که هجرت کرده بودند، 
متصّرف شدند و از آن جمله، آن باغچٔه خان بود. نصراللّه هم مجبور شد، خواهى نخواهى، 
از آن باغچه بىرون رود؛ زىرا دىگر آن باغچه پاسبانى چون پىرمرد دهخوارقانى نمى خواست.
باألخره نصراللّه از باغچٔه خان بىرون رفت ولى به اختىار هر روز به در باغ برمى گشت 
و از شکاف در با حسرت، به اندرون آن نظر مى افکند. راستى آن نصراللّه بى قىد و بى خانمان 
دل نمى کند که از آن محوطه بىرون رود. هر وقت منظرٔه درختان و گل هاى باغ به ىادش 

مى آمد، بى اختىار بر مالکىن جدىد آن نفرىن مى فرستاد. گاهى هم گرىه مى کرد.
چون دىگر کسى مخارج او را نمى داد، مجبور شده بود باز راه حّمالى را پىش بگىرد 
ولى اىن حّمال امروز، آن حّمال دو ماه پىش نبود. آن نصراللّه بى قىد که دوستى و دشمنى 
هىچ کس را به دل راه نمى داد، اىنک هر وقت مجبور مى شد بار ىکى از تازه واردان را 
به دوش بگىرد، با بغض و کىنه آن را از زمىن برمى داشت و مکّرر اتّفاق مى افتاد که در مىان 
به اىن خىال  راه بى اختىار چىزى او را تحرىک مى کرد که آن بار را بر زمىن نهد. غالباً 
مى افتاد که آن را بشکند، همٔه دشمنى نصراللّه با آن صاحبان بار از اىن بود که او را از 

باغچٔه عزىزش بىرون کرده بودند.
ىک روز در مىان راه، ىکباره خاطرٔه جوىبار مىان باغچٔه خان و آن سنگ رىزه هاى 
گرفتار چنگال آب از دماغ او گذشت. ىادش آمد چگونه آن سنگ هاى در به در، در قبال 
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فشار آب پافشارى مى کردند و نمى خواستند از جاى خود بىرون روند.
فرداى آن روز دىگر کسى نصراللّه را در هرات ندىد و دو ماه بعد، کسانى که جوانى او 
را در دهخوارقـان دىده بودنـد، پىــرمرد شکستٔه نـاشناسى را دىـدند که عصازنان و گردآلود، 

کوله بارى بر سر عصاى خود بسته بود و سراغ خانٔه رجبعلى پدر نصراللّه را مى گرفت. 
سعىد نفىسى 

٭ ٭ ٭
اىن داستان را مى توان با حذف برخى نکات و جزئّىات، کوتاه کرد. سطرهاىى که زىر 
آنها خط کشىده شده است قسمت هاى اصلى داستان است ما اىن داستان را با همان سبک 
و سىاق نوىسنده به مىزان تقرىباً ىک سوم کوتاه کرده اىم. ىک بار دىگر متن کوتاه شده را با 

هم مى خوانىم و با اصل آن مقاىسه مى کنىم:  
»هشتاد سال پىش از اىن، پىرمردى در هرات ساکن بود. نصراللّه هفتاد و چهار سال 
عمر کرده بود. اصالً از مردم دهخوارقان بود و در آن شهر حّمالى مى کرد. به هىچ چىز 
ىتىم مانده و هرگز هم زن نگرفته بود. احساسات  دل بستگى نداشت. چون از خردسالى 
خانوادگى را لغو مى دانست. هرگز براى او پىش نىامده بود به جاىى عالقه اى نشان دهد 
ىا سرزمىنى را از جاى دىگر بهتر بداند. با کسى رفت و آمد نمى کرد و دوست نمى گرفت.
جنگ هاىى در خراسان روى داد. چندى اىرانىان فاتح بودند و باألخره به تردستى 
بازىگران وادار شدند هرات و بسىارى دىگر از آن نواحى را به انگلىسىان واگذارند. اىن 

خبر تمام مردم هرات را متألّم کرد و فقط نصراللّه از شنىدن آن غمگىن نشد.
هرکسى جزئى داراىى داشت به بهاى اندک مى فروخت. در چنىن موقعى کار نصراللّه 

که حمل بارهاى مسافرىن بود بىش از پىش شد و درىافتى روزانٔه او باال رفت.
اىن رفتار همشهرىان خود را نکوهش مى کرد که مگر همه جا زمىن خدا  نصراللّه 
نىست؟ بىشتر تعّجب نصراللّه از اىن بود که اىن دىوانه ها که خود مى روند، چرا دلگىرند و 

پشىمان از رفتن هستند؟
پىران هرات و آشناىان نصراللّه هرچه مى خواستند به او بفهمانند که انسان همواره بر 
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وطن و مولد خوىش عالقه دارد و نباىد به آسانى از آن جدا شود، او گوش نمى کرد.
روزى ىکى از خوانىن هرات به او گفت: نصراللّه تو دىگر پىر شده اى. آن باغچٔه 
بىرون شهر را به تو مى سپارم. او فورًا مختصر داراىى خود را برداشت و به آن باغچه رفت. 
وى تمام اوقات خود را به پروراندن گل ها و درختان باغچه به سر مى برد. در اىن 
مّدت چىزهاى تازه مى دىد. عاقبت روزى انگلىس ها هرات را گرفتند. نصراللّه هم مجبور 
 شد از آن باغچه بىرون رود ولى به اختىار هر روز به در باغ برمى گشت و از شکاف در 
با حسرت به اندرون آن نظر مى افکند و بر مالکىن جدىد آن نفرىن مى فرستاد. گاهى هم گرىه 
مى کرد. چون دىگر کسى مخارج او را نمى داد مجبور شد راه حّمالى را پىش بگىرد. ولى 
اىن حّمال امروز آن حّمال دو ماه پىش نبود. اىنک هر وقت مجبور مى شد باِر ىکى از تازه 
واردان را به دوش بگىرد، با بغض و کىنه آن را از زمىن برمى داشت. همٔه دشمنى نصراللّه 

با آن صاحبان بار از اىن بود که او را از باغچٔه عزىزش بىرون کرده بودند.
در  را  او  جوانى  که  کسانى  بعد،  ماه  دو  و  ندىد  هرات  در  را  نصراللّه  کسى  دىگر 
دهخوارقان دىده بودند، پىرمرد شکستٔه ناشناسى را دىدند که عصازنان سراغ خانٔه رجب على 

پدر نصراللّه را مى گرفت «.
٭ ٭ ٭

متن خالصه شده را مى توان بار دىگر با اندکى تغىىر به مىزان نصف ىا ىک سوم خالصه 
کرد. عبارت هاىى که در متن خالصه شده، زىر آن خط کشىده شده است، خالصٔه خالصٔه 
داستان است. با اىن روش مى توان، قسمت هاى مهّم ىک مقاله، بندهاىى از ىک نوشته ىا 

کتاب و هر چىز دىگر را به مىزان دلخواه خالصه کرد.
نوشته ها را به شکلى دىگر نىز مى توان کوتاه کرد: پس از خواندن هر بخش از داستان 
ىا کّل آن، خالصه و حاصل داستان را به قلم خود مى نوىسىم. اکنون خالصٔه همان داستان 

را بدون رعاىت سبک نوىسنده، با هم مى خوانىم: 

»هشتاد سال قبل پىرمردى به نام نصراللّه اهل دهخوارقان در هرات مى زىست. زندگى  
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او از طرىق حّمالى تأمىن مى شد. نصراللّه هىچ دل بستگى به وطن، شهر و خانواده نداشت 
و هرگونه احساسات مربوط به خانواده و وطن را بى معنى مى دانست.

جنگ هاىى در خراسان بزرگ رخ داد و هرات از اىران جدا شد و انگلىسى ها آن  را 
تسخىر کردند. اىن مسئله جز نصراللّه همٔه مردم شهر را اندوهگىن کرد. هرکس هرچه داشت 
گذاشت و رفت و نصراللّه در اىن مىان بار مردمى را که ترک وطن مى گفتند، جابه جا مى کرد. 
نصراللّه اىن اندوه و نگرانى مردم شهر را نکوهش مى کرد؛ زىرا مفهوم دوستى وطن را نچشىده 
بود و هرچه مردم مى خواستند به او بفهمانند که وطن دوستى در سرشت هر انسانى است، به 
گوشش فرو نمى رفت. تا آنکه روزى ىکى از بزرگان هرات که قصد مهاجرت داشت، باغچه اش 
را به او سپرد. از آن پس، وقت نصراللّه بىشتر به پرورش و نگهدارى گل ها و گىاهان باغچه 
مى گذشت. کم کم به باغچه خو گرفت و هىچ روزى بى گل ها و گىاهان باغچه که تنها عالقه اش 
در اىن دنىا بودند، سپرى نمى شد. دامنٔه نفوذ انگلىس ها گسترش ىافت و سرانجام نصراللّه 
را نىز از باغچه راندند. او هر روز از شکاف دِر باغ با حسرت و گرىه به گل ها مى نگرىست. 
نصراللّه مجبور شد دوباره حّمالى کند اّما او دىگر نصراللّه پىشىن نبود. هنگام حمل بارهاى 
اشغالگران، آنها را با بغض و کىنه از زمىن برمى داشت. او دشمن کسانى بود که باغچه اش 
را تسخىر کرده بودند. سرانجام نتوانست آن وضع را تحّمل کند و از هرات به دهخوارقان 
مهاجرت کرد. و دىگر کسى او را در هرات ندىد. دو ماه بعد مردم دهخوارقان پىرمرد شکستٔه 

نحىفى را دىدند که عصا زنان سراغ خانٔه رجبعلى پدر نصراللّه را مى گرفت.«

فّعالّىت 1
درس »مشروطٔه خالى« را از کتاب ادبّىات فارسى خود با همىن شىوه 

در دو بند بنوىسىد.

٭ ٭ ٭
ىکى از راه هاى تمرىن نگارش خالصه نوىسى است. خالصه نوىسى چندىن فاىده دارد:
 با خالصه کردن خوانده ها مى توانىم نتىجٔه تمامى مطالعات خود را در حجمى اندک 

حفظ کنىم تا در صورت لزوم با مرور آنها، از مطالعات خود استفاده کنىم.
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 با خالصه نوىسى مىزان دّقت و تمرکز ما براى درک و درىافت مفاهىم متن افزاىش مى ىابد. 
 خالصه نوىسى دست ما را براى نگارش باز و توانا مى کند.

فّعالّىت 2
فکر کنىد و فواىد و کاربردهاى دىگر خالصه نوىسى را براى هم کالسان 

خود بىان نماىىد.

چند پىشنهاد براى خالصه نوىسى:
1( ىک بار به دّقت متنى را که باىد خالصه شود، بخوانىم تا از موضوع، اهداف و 

خطوط اصلى نوشته آگاه شوىم.
2( مىزان خالصه نوىسى و روش آن را قبالً معّىن کنىم.

3( مفاهىم و نکات مهّم مطلب مورد نظر را مشّخص کنىم.
4( به محتواى اصلى و مفاهىم کلىدى متن نه چىزى اضافه و نه از آن کم کنىم.

5( نکته هاى زاىد، غىرمهم، تکرارى و جزئّىات را ــ به شرط آنکه به کّل مطلب لطمه 
نزند ــ حذف کنىم. 

6( ىک بار دىگر متن خالصه شده را بخوانىم و با متن اصلى مقابله کنىم. بندها و عالىم 
نگارشى را به درستى رعاىت کنىم.

7( مشّخصات نوشته اى را که خالصه کرده اىم، به طور دقىق بنوىسىم1. در صورت 
امکان چند سطر دربارٔه ارزش کتاب، نوشته، داستان ىا هرچىزى که آن را خالصه مى کنىم 

و نوىسندٔه آن بنوىسىم.

1ــ معموالً مشّخصات ىک کتاب را به شکل زىر مى نوىسند:
نام کتاب……… نوىسنده ……… مترجم ……… ناشر ……… محّل نشر ……… سال چاپ ………
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فّعالّىت 3
زىر دو عبارت اصلى و کلىدى نوشتٔه زىر خط بکشىد:

زمان  چارچوب  خواب  در  ما  است.  دنىاى شگفت انگىزى  خواب 
هرکس  دارد.  را  خاّص خود  منطق  مى شکنىم. خواب  درهم  را  مکان  و 
خواب خود را به تنهاىى مى بىند. ما هىچ وقت دسته جمعى خواب نمى بىنىم. 
خواب هاىى هم هست که انگار همٔه انسان ها با هم دىده اند. اسطوره خوابى 
است که ىک قوم ىا ملّت با هم دىده اند، آن هم در عالم بىدارى! همان طورکه 
خواب انسان ها با هم فرق مى کند، خواب ملّت ها هم با هم فرق دارد. هر قومى 
اسطوره هاى خاصّ خود را مى سازد که رنگ و بوى آرزوها و آرمان هاى 
آن قوم را دارد. اّما با وجود اىن، شباهت هاىى هم با هم دارند، انگار همٔه 
انسان ها به ىک زبان خواب مى بىنند اّما زبان آنها زبان رمزى و نمادىن است. 

همچنان که خواب ها تعبىر مى شوند، اسطوره ها نىز تفسىر مى شوند.
سروش نوجوان ــ قىصر امىن پور          

توّجه داشته باشىم:
 اگر خالصه نوىسى مربوط به ىک داستان است، باىد در آن وىژگى شخصّىت هاى 
اصلى و حوادث کلّى داستان که در مسىر کلّى داستان نقش تعىىن کننده اى دارند، ذکر شود.
 اگر بخواهىم ىک نوشتٔه علمى را خالصه کنىم باىد مفاهىم علمى را دقىق بىان کنىم.
ىا  علمى  تعرىف هاى  مثالً  ندارد؛  شدن  قابلّىت خالصه  موضوعى  ىا  مطلب  هر   

توصىف هاى دقىق را نمى توان خالصه کرد. زىرا آنها خود چکىده و خالصه هستند.
 گاهى غرض از خالصه کردن ىک نوشته، ساده کردن آن است. در اىن صورت، 
ممکن است از آوردن برخى نکته هاى اصلى مثل معادالت، فرمول ها، اصطالحات و … 

صرف نظر کنىم.
ادبى،  آراىه هاى  مترادف ها،  معترضه،  جمالت  مى توان  خالصه نوىسى  در   
ضرب المثل ها، داستان ها، تمثىل ها ىا چىزهاى دىگرى را که براى تفهىم بىشتر مطالب ذکر 
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شده اند، حذف کرد.
 گاه استفاده از افعال بسىط به جاى مرکّب وکاربرد ىک کلمه به جاى ىک عبارت 

ىا جمله موجب کوتاه شدن جمله مى شود.

بىاموزىم

نشانه هاى خّط فارسى را در نمونه هاى زىر بىابىد:
او معنى کلمٔه »َحَکم« را نمى دانست.

به آن جا »ُقَنْىطَره« مى گوىند.  
او مآل اندىش است.

براى اداى دىْن باىد جّدى باشىم.
عرفاً چنىن عمل مى کنند. بعبارٍة ُاخرى. بّنا را دىدم.

1( در خّط فارسى، عالوه بر سى وسه حرف الفبا، از اىن نه نشانٔه خطّى 
ـ ـًــٌــٍ ـّـ ـْــۤـ ـ

ـِ ـُـ ـ ـَ نىز استفاده مى شود:  ـ
2( استفاده  از اىن نشانه ها محدود است؛ زىرا در خّط فارسى کلمات 

حرکت گذارى نمى شوند.
3( در امالى کلمات از مىان نشانه هاى نه گانٔه باال مد، تشدىد و تنوىن نصب 
ــٌــ( تنها در ترکىب هاى  ـًـ( بىشتر کاربرد دارند. تنوىن رفع و جر ) ـــٍ ـّـ ) ــۤــ
استفاده  مواردى  در  نشانه ها  بقّىٔه  از  و  مى رود  به کار  فارسى  در  راىج  عربى 

مى کنىم که رعاىت نکردن آنها موجب ابهام و بدفهمى شود.
نمونه هاىى از ابهام و بدفهمى را با استفاده از مثال هاى باال و مثال هاى 

دىگر بىان کنىد.
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خودآزماىى
1( با حذف مترادف ها، جمالت معترضه و به کارگىرى کلمه به جاى عبارت، جمله هاى زىر را 

کوتاه تر کنىد؛ به طورى که مفهوم اصلى حفظ شود.
 هرکه در کارهاى بزرگ و مهّمات با خردمندان و عقال مشورت و هم اندىشى مى کند، درواقع 

شرىک عقل و اندىشٔه آنها مى شود.
 دانشمند واقعى کسى نىست که زىاد کتاب خوانده و بىشتر مطالعه کرده باشد و از همه بىشتر 
معلومات و محفوظات داشته باشد. دانشمند واقعى آن کس است که در تحصىل علم و ادب و کسب 
معلومات با روش و شىوه اى درست قدم بردارد و با راه و رسمى صحىح و درست آن را به کار ببرد.

 خرد چون چراغى است که انسان را به راه راست رهنمون مى شود. کسانى که از آن بهره 
نمى گىرند از اىنکه در راه زندگى چراغى در دست داشته باشند، خوددارى مى کنند.

2( داستان خىر و شر را از کتاب ادبّىات فارسى )1( به مىزان ىک سوم با حفظ سبک نوىسنده 
خالصه کنىد.
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7( مبانى زبان شناسى و کاربرد آن در زبان فارسى، ابوالحسن نجفى، تهران، 1358

ب( نگارش
1( آىىن نگارش، احمد سمىعى گىالنى، مرکز نشر دانشگاهى، چاپ سوم، تهران، 1369

2( آىىن نگارش، حسن انورى، ج 1 و 2، انتشارات رسام، سال 1366
ـ محّمد مهدى ناصح، مشهد، آستان  3( راهنماى نگارش و وىراىش، محّمدجعفر ىاحّقىـ 

قدس رضوى، 1363
4( شىوهٔ نوىسندگى نوىسندگان بزرگ، حسىن رزمجو

5( فّن نوىسندگى، نادر وزىن پور، مؤّسسٔه عالى علوم ارتباطات، 1349
6( فّن نگارش، محّمدجعفر محجوب، فرزام پور
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