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راواال نگشت هیچ کس و عالِم واال  معلّم  َمر  نادیده 
)ناصرخسرو(

 سخني با دبیـران ارجمند

ستایش خداوند پاک و مهربان را سزاست که به ما زمان و توان داد تا بتوانیم در پرتو  مهر و نواختش، 
این کار را در جهت اهداف فرهنگی ــ تربیتی نظام آموزش و پرورش و با تأکید بر نقش تأثیرگذار معلّم و 

ارتقای خودباوری در فرایند یاددهی ــ یادگیری  به پیش ببریم.
فارسی پایٔه نهم بـا ساختار جدید )مهارت های  خوانداری و مهارت هـای نـوشتاری( از دید پیوستاری و 
برنامه ریزی تألیف کتاب های فارسی، دنبالٔه همان زنجیره ای است که از پایٔه اّول ابتدایی پدیدار گشت و پس 

از پیمودن فراز و فرود ها و کسب تجربه ها، اکنون این چنین، رخ نموده است .
با استقالل یافتن »مهارت های نوشتاری« و تألیف کتاب ویژه ای برای آن، از مهر سال 1393، مجال 
پهنۀ  در  نیز  خاّلقیت  و  آفرینش  فضای  آن،  درپی  و  می شود  فراهم  انشا  و  نگارش  درس  دوبارٔه  رویش 
آموزش های َمدرسی ما درخشان تر می شود و به پرورش ذوق و بالندگی استعدادها و تقویت تخّیل، کمک 
بیشتری می کند. افزون بر این، آموزش امال، نگارش و انشا نیز به شیوه های علمی و جهت یافته، مبتنی بر 

محتوایی ساخت مند  صورت می گیرد.
با مبانی برنامه و همسو کردن نگرش دبیران  ایٔه نهم، برای آشنایی بیشتر  پ کتاب راهنمای معلّم فارسی 
گرامی این درس با رویکردها و اهداف آموزشی ــ تربیتی، سامان یافته است. قصد ما در این کتاب، فراهم 
کردن گنجینه ای از دانش نبوده است بلکه خواسته ایم برای هر موضوع، دریچه ای به روی ذهن ها بگشاییم 
و جهشی در روش ها ایجاد کنیم و باقی را به هّمت بلند شما همکاران عزیز بسپاریم؛ به همین روی، برخی 
درس ها را فراخ تر و برخی دیگر را به اشارت، بررسی کرده ایم؛ پس کتاب راهنمای معلّم، آغاز راهی است 
که پویه ها و باریک اندیشی ها و تالش های پیگیر آموزشی شما  آن را به فرجام درست و هنجارمند می رساند. 

بر بنیاد آنچه گفته ایم، درنگ در زمینه های زیر، بایسته است:
ــ پیوستگی »مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری« با کتاب های دورٔه ابتدایی، ایجاب می کند 

که معلّمان گرامی از موضوع ها و مباحث مطرح شده در دورٔه پیشین، کامالً آگاه باشند.



ــ با توّجه به اینکه رویکرد آموزشی کتاب، فّعالیت محور و مشارکتی است، توصیه می شود همکاران 
محترم با به کارگیری روش های پویا و فّعال آموزشی همچون: گفت و گو و بحث گروهی، همیاری و قضاوت 
عملکرد و با ورود فّعاالنٔه دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری، کالس را سرزنده و با طراوت نگهدارند 

تا آموزش و یادگیری، پویا، پایا، ماناتر و ژرف تر صورت گیرد.
و  تکوینی  سیر  »تدریج«،  بر  را  اصل  ادبی،  و  زبانی  دانش های  بخش  در  ویژه  به  کتاب،  تألیف  در  ــ 
آموزش مرحله ای نهادهایم؛ بنابراین، از گسترش مباحث و شرح غیرضروری که به انباشت دانش و خستگی 
و فرسایش ذهنی دانش آموزان می انجامد، باید پرهیز کرد؛ زیرا مباحث نگارشی، دستوری و ادبی در سال های 
بعد، فربه تر و کامل تر بیان خواهد شد، بنابراین در آموزش باید اندازه نگاه داشت و به ساختار کتاب پای بند بود 

که »این به ظاهر نقص، تدریج آوری است«.
ساختار فصل های کتاب فارسی نهم، اندکی با کتاب های فارسی پایٔه هفتم و هشتم متفاوت است. در 

ادامه به کوتاهی، هر فصل را معرفی می کنیم:
در فصل نخست »زیبایی آفرینش« دو درس آمده است که تصویری از خلقت بی مانند خداوند را با علم و 

آگاهی در پهنٔه آمورش رسمی  پیوند می دهد. 
فصل دوم »شکفتن«، دو درس دارد که دانش آموزان را با ویژگی های دورٔه نوجوانی و تالش برای به ثمر 

رساندن توانایی های آنها آشنا می کند.
فصل آزاد، در این کتاب،  به دو بخش تقسیم شده است؛ بخش نخست پس از فصل شکفتن و بخش دوم 
در ادامٔه فصل اسالم و انقالب اسالمی آمده است. این تغییر بر بنیان بازخوردهایی است که از معلّمان ارجمند 

به دست آمد و اکنون می توان این فصل را در نوبت های اّول و دوم بررسی کرد. 
در فصل آزاد و بخش نخست »ادبیات بومی«، فرصتی فراهم آمده است تا با توّجه به فصل شکفتن، 
دانش آموزان با نظارت و راهنمایی شما دبیران گرامی، احساسات و عالیق ملّی و منطقه ای خود را نسبت به 

زبان، گویش و همٔه ویژگی های فرهنگ بومی، در قالب های »درس، حکایت و شعر خوانی« آشکار کنند.  



دروس سه گانٔه فصل سوم »سبک زندگی«، جلوه های اخالق و تأثیر آن را در زندگی بیان می کند و هنجارها 
و آداب بهتر زیستن را بر پایٔه فرهنگ این سرزمین نشان می دهد.

در فصل چهارم »نام ها و یادها«، دانش آموزان طی سه درس با برخی از شخصیت های بزرگ و نام آشنا و 
شیوهٔ زندگی و رفتار آنان آشنا می شوند.

پنجمین فصل، به نام »اسالم و انقالب اسالمی« است که سه درس دارد. در این درس ها، دانش آموزان با 
برخی از ویژگی های شخصیت های برجسته و تاریخی جهان اسالم آشنا می شوند و به تأثیر انقالب اسالمی در پهنٔه 

زبان و ادبیات و بنیاد های فکری و اجتماعی جامعه، پی می برند.   
در بخش دوم فصل آزاد »ادبیات بومی«، دانش آموزان با توّجه به فصل اسالم و انقالب اسالمی، محتوای 
مناسب را در قالب های درس پانزدهم و روان خوانی، تولید می کنند. در تولید محتوای درس آزاد، پیداست که 
تکیه بر عنوان فصل، راهنما و کمک به زایش ذهن خواهد بود اّما این سخن به معنای محدود ساختن توانایی 
و دامنٔه ذهنی نباید تلّقی گردد به همین سبب اگر دانش آموزی، گرایش به تهیه و نگارش موضوعی دیگر داشته 
باشد؛ پذیرش آن هم مانعی ندارد؛ زیرا آنچه اهمیت دارد؛ فرصت سازی برای تقویت نگرش و رشد مهارت های 

زبانی است.
آخرین فصل )فصل ششم(، »ادبیات جهان« با دو درس، نمونه هایی از ادبیات جهان را فرا روی دانش آموزان 
قرار می دهد تا آفاق فکری و ادبی آنها را گسترش دهد و زمینٔه الزم را برای آشنایی با ادبیات جهان و مقایسٔه آن 

با ادبیات ایران، فراهم نماید.
آنچه در برنامٔه آموزشی و فرایند یاددهی ــ یادگیری درس ادبیات فارسی باید به طور ویژه مورد تأکید قرار 

گیرد؛ توّجه به دو مسئلٔه زیر است:
الف( تقویت سواد خوانداری و ُخرده مهارت های آوایی زبان.

ب( پرورش سواد ادراکی با در نظرگرفتن الیه ها و سطوح درک متن.
در این دو زمینه، همٔه ما به مطالعه و تمرین بیشتری نیاز داریم. از هر فرصتی برای یادگیری باید بهره بگیریم. 

تا خود خواننده و یادگیرندٔه خوبی نباشیم؛ آموزندٔه خوبی نخواهیم بود.
   سخن آخر را به مثنوی معنوی موالنا جالل الّدین محّمد)ره( وا می گذاریم:

           این همه گفتیم لیک انـدر بسیچ        بـی عـنـایات خـدا هیچیـم  هیچ
           بی عنایات  حق و  خاصان  حق                           گر َملَک باشد، سیاهستش ورق

                                                                           گروه زبان و ادب فارسی
                                                                  دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری



یات کّلّ

بخش اّول 
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مقدمه
زبان و ادبیات فارسی، بازنمایانندٔه اندیشه ها، باورها و شکوه فکر فرهیختٔه فرهنگ ایران است و 
چونان میراث ارزشمند نسل ها و سده ها از گذشته به امروز، راه  یافته است. برگ برگ فرهنگ و ادب 
فارسی را آثار منثور و منظومی تشکیل داده که بیانگر غنای اندیشه و بینش وری ایرانیان است. توّجه 
به این موضوع حیاتی وظیفٔه حّساس و خطیر برنامه ریزان درسی به ویژه در قلمرو تعلیم و تربیت به شمار 
می رود تا از طریق ایجاد فضاهای مناسب برای دانش آموزان، امکان آشنایی آنان با این ذخایر فرهنگی 

فراهم آید و تجارب شایسته برای رسیدن به مراتبی از حیات طیبه و نیکوتر زیستن، کسب شود.
با اندیشه و تفّکر انسان،  از نگاهی دیگر، زبان و ادب فارسی به دلیل رابطٔه نزدیک و ناگسستنی 
می تواند نقشی مهم در تقویت خّلقیت و کاربرد درست مهارت های زبانی و ادبی داشته باشد؛ بنابراین، 
با طّراحی و تدوین برنامٔه درسی مناسب، می توان دانش آموزان را با این حوزه آشنا و آنان را نسبت به 

پاسداری از این میراث فرهنگی ترغیب کرد و در بکارگیری آموخته ها در زندگی توانمند ساخت. 
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در پی تدوین و تصویب اسناد فرادستی همچون »سند تحّول« و »راهنمای برنامٔه درسی ملّی ج.ا.ا «، 
زمینٔه بازاندیشی، و بازنگری در برنامه ها و بازتألیف آنها فراهم گشت. به همین سبب، راهنمای برنامٔه 
درسی زبان آموزی دورٔه ابتدایی که تولید اّولیٔه آن مربوط به سال های 1374 تا 1378 بود و اصلح نهایی 
آن تا سال 1385به طول انجامید، دگر بار می بایست خود را با اسناد تحّولی جدید همسو می ساخت، 
از این رو، کار همسوسازی این برنامه با برنامٔه درسی ملّی، تقریباً از سال 1388 آغاز گردید و در سال 

1390 به فرجام رسید و پس از آن تألیف کتاب های فارسی ابتدایی از سرگرفته شد.
به دنبال تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام آموزشی )تبدیل   5  ــ3ــ4 به  6ــ3ــ3( که نتیجٔه اجرایی 
نیز راه  برنامٔه دورٔه دوم آموزشی  به  ابتدایی  برنامٔه دورٔه  برنامٔه درسی ملّی بود، تغییر و تحّول از  شدن 
یافت  و عنوان دورٔه تحصیلی از راهنمایی )پایه های اّول، دوم و سوم( به دورٔه اّول متوسطه )پایه های 
هفتم، هشتم و نهم( تغییر نام داد و بدین سان فرایند تغییر و تحّول از سال 1390 به دورٔه اّول متوسطه 
رسید. نخست راهنمای برنامٔه درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی این دوره  بازنگری و اصلح شد و 

درپی آن، بازتألیف کتاب های درسی فارسی ضروری و اجتناب ناپذیر گردید. 
برنامٔه درسی فارسی در دورٔه اّول متوسطه یکی از مهم ترین و اساسی ترین برنامه های درسی است که 
با دورٔه  ابتدایی و دیگر برنامه های درسی این دوره، ارتباط معناداری دارد؛ به گونه ای که ذهن و زبان 

دانش آموز را نسبت به دنیای یاد دهی ــ یادگیری علوم، پویاتر و گویاتر می کند. 

دالیل تغییر برنامه 
1ــ تغییر رویکردهای آموزشی زبان فارسی در ابتدایی و لزوم تداوم آنها در متوسطه 
نحؤه  حّتی  و  تمرین ها  و  فّعالیت  ها  دروس،  محتوای  فارسی،  زبان  آموزش  جدید  برنامه های  در 
مدیریت کلس و درس مبتنی بر همیاری، مشارکت و فّعال بودن دانش آموزان است. در تمرین هایی 
چون »به دوستانت بگو«،  »با هم بخوانیم« و ...، کارهای گروهی در کلس ها صورت می گیرد و انتظار 
می رود در امتداد و استمرار برنامٔه آموزش زبان فارسی دورٔه ابتدایی، این نگرش در دورٔه متوسطه نیز  

در قالب گفت و گو و تحلیل متون تحّقق یابد. 
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2ــ تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی 
دانش آموزان  باید  برساند.  خودشکوفایی  و  خودباوری  به  را  دانش آموزان  باید  آموزشی  نظام 
توانمندی های خود را کشف و استخراج کنند تا در آینده در مقابل چالش های پیش رو بتوانند موفّق 
شوند. از این گذشته، ظرفیت  های علمی و توانایی های منطقه ای معموالً در نظام آموزشی ما فرصت، 
جایگاه و امکان بروز نمی یابند. معّرفی زبان و فرهنگ و ادبیات مناطق به طور دقیق و سنجیده، به دلیل 
ظرفیت اندک کتاب درسی تا کنون مجال طرح نیافته است. در کتاب های فارسی ابتدایی به این موضوع 
به خوبی توّجه شده است و درس های آزاد، مجال و فرصتی فراهم آورده اند تا دانش آموزان بتوانند 
ناگفته های کتاب درسی را که دوست داشتند در کتاب درسی بیابند، خود تهیه و تولید کنند )با نظارت 

و هدایت معلّم(. 
باید در کتاب های فارسی متوسطه استمرار یابد و کتاب ها، آیینه ای باشند که  این دیدگاه آموزشی 
دانش آموزان خود را در آن بیابند. توّجه بیشتر به مبانی دینی، هویت ملّی، فرهنگ بومی و قومی ایران، 
و تأّمل و درنگ دانش آموزان در زبان فارسی و ادبیات منطقه ای، خود از دستاوردهای این دیدگاه نوین 

خواهد بود. 
3ــ ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش 

در برنامٔه جدید زبان آموزی ابتدایی به کتاب خوانی توّجه ویژه شده است و یک ساعت از برنامٔه هفتگی 
آموزش فارسی به کتاب خوانی اختصاص یافته است. در پایان هر کتاب، فهرست کتاب های مناسب با برنامٔه  
درسی فارسی ابتدایی معّرفی شده است که معلّم متناسب با هر درس، برخی از آنها را در کلس می خواند 
و بقیه در فرصت های دیگر توسط دانش آموز خوانده می شوند. این نیاز باید در کتاب های فارسی دورٔه  

متوسطه نیز برآورده شود و فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش در متن برنامه دیده شود. 
4ــ ادامۀ منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دورۀ متوسطه 

هر چند محتوا و ساختار کتاب های فارسی متوسطه متفاوت با دورٔه ابتدایی است اّما الزم است 
ادامٔه دورٔه ابتدایی باشد تا از این طریق امکان تسلسل و جامعیت طرح مباحث و مفاهیم آموزش زبان و 
ادبیات فارسی برای برنامه ریزان درسی و معلّمان فراهم شود و دانش آموزان بتوانند بدون سردرگمی و 

تکرار بیهوده به طور منطقی مطالب را دریافت کنند. 
فارسی  کتاب های  با  ابتدایی  فارسی  کتاب های  محتوای  و  ساختار  تفاوت  و  دالیل  این  مجموعٔه 
متوسطه و لزوم تداوم و استمرار برنامٔه آموزشی فارسی ابتدایی در دوره های متوسطه ایجاب می کند که 

برنامٔه جدید فارسی متوسطه طّراحی و تدوین شود. 
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رویکرد، جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزٔه برنامه  ریزی 
درسی است. رویکرد عام این برنامه، بر بنیاد »برنامٔه درسی ملّی جمهوری اسلمی ایران«، یعنی شکوفایی 
فطرت الهی، استوار است و تألیف و سازماندهی کتاب با توّجه به عناصر پنجگانه  )علم، تفّکر، ایمان، 

اخلق و عمل( و جلوه های آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
در این برنامٔه درسی، برای آموزش مهارت های خوانداری یک رویکرد اصلی و چند رویکرد 

فرعی مورد توّجه بوده است که عبارت اند از: 
رویکرد اصلی: رویکرد مهارتی

مهارتی«  »رویکرد  دوره،  این  آموزشی  محتوای  سازماندهی  و  تألیف  در  برنامه  اصلی  رویکرد 
است. یعنی توانایی های خوانداری زبان، مهارت هایی هستند که در پی آموزش، تمرین، تکرار، کار و 
گفتار، کسب می شود. توانایی خواندن یک هنر زبانی نیست بلکه مهارتی اکتسابی است. از این رو، این 
درس، کاملً ورزیدنی و عملی است. از کشاندن آموزش کتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ کردنی 
باید در کلس، فرصت تمرین خوانش مناسب و بازخوانی و نقد گفته های  پرهیز شود. دانش آموزان 
همدیگر را تجربه کنند. مناسب ترین راه، همین است یعنی کار عملی در کلس. کمتر حرف بزنیم و بیشتر 

به دانش آموزان برای کار و گفت و  گو، فرصت بدهیم. 
با توّجه به انتخاب این رویکرد که در حقیقت جهت گیری کل برنامه را نشان می دهد، از نگرش 

حافظه بنیاد، آگاهانه پرهیز شده است. 
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رویکردهای فرعی در تدوین و سازماندهی محتوا:
هنگام  انسان  )روان شناسی گشتالت(،  رویکرد  این  اساس  بر  نگر)کّلی(:  پیکره  ــ رویکرد 
اجزای سازندٔه کل  به  آن  از  و پس  توّجه می کند  آنها  کّل  یا  پیکره  به  ابتدا  پدیده ها  و  امور  با  برخورد 
می پردازد؛ به همین جهت در برنامه های درسی و مراحل یاددهی ــ  یادگیری نیز باید نخست اشکال و 
صورت های کل را به دانش آموزان یاد بدهیم، سپس با استفاده از شیؤه تجزیٔه کل به عناصر سازنده، 
اجزای آن را معّرفی کنیم؛ مثلً به جای آنکه دانش آموز شعری را بیت بیت حفظ کند، باید کّل شعر را 
چند بار بخواند و پس از دریافت مفهوم و پیام کلی آن، شعر را حفظ کند. سپس شعر را از منظرهای 

مختلف دستوری، ادبی، نگارشی، املیی و معنایی بررسی و تحلیل کند. 
ــ رویکرد فّعالیت  محوری: با توّجه به اینکه بخش قابل توّجهی از ماهیت زبان و ادبیات 
فارسی، مهارتی است و از طریق این مهارت ها به جنبه های درونی و برونی فرد پرداخته می شود، سعی 
شده است به طور متعادل در طّراحی برنامٔه درسی فارسی متوسطه به جنبه های مختلف دانش آموز دورٔه 

متوسطه توّجه کافی شود و متناسب با آن، عناصر محتوا و فّعالیت  های یادگیری سازماندهی شود. 
ــ رویکرد تلفیقی: از آنجا که درس زبان و ادبیات فارسی ماهیتاً تلفیقی و درهم تنیده است، 
کوشیده ایم برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی به نحوی تلفیق و ارائه شود که در نهایت توانایی های 
ذهنی، درک و فهم، تجزیه و تحلیل، ترکیب و بازسازی، نقد و داوری، برقراری ارتباط با دیگران، 
ابراز وجود و بیان احساسات، افزایش قدرت خّلقیت و ... تقویت شود. این رویکرد در حوزه های 

زیر انعکاس خواهد داشت: 
1ــ تلفیق مهارت های زبانی 

2ــ تلفیق مهارت های ادبیات فارسی 
3ــ تلفیق اطّلعات و دانش های زبانی و ادبی

4ــ تلفیق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملّی در محتوا 
5  ــ تلفیق زبان و ادبیات فارسی با سایر دروس.

به هم است که  زبان و ادبیات، نظامی از عناصر و مؤلّفه  های مرتبط  ــ رویکرد ساختاری: 
این  بر عناصر  کردن  پیدا  تسلّط  یادگیری،  و  یاددهی  از  می رود. هدف  کار  به  معانی  رمزگردانی  برای 
نظام است که معموالً در حوزه های آواشناسی، واحدهای دستوری و واژگانی قرار می گیرد. بر اساس 
این رویکرد، برنامٔه زبان و ادبیات باید به گونه ای باشد که در نهایت دانش آموز نسبت به ساختارهای 
تشکیل دهندٔه زبانی و ادبی آگاهی پیدا کند و از طریق مهارت در شناخت جنبه های توصیفی زبان، به 
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معانی موجود در آن پی ببرد. 
معانی  بیان  برای  ابزاری  و  وسیله  ادبیات  و  زبان  رویکرد،  این  در  نقش گرایی:  رویکرد  ــ 
است. به جای توّجه ویژه به عناصر زبانی، به بعد کاربردی و تولیدی زبان و ادبیات تأکید می شود. از 
عناصر زبان و ادبیات فقط در حّدی سود جسته می شود که معنا و کاربرد زبان تسهیل یابد و محتوای 
برنامه بر اساس معنا سازماندهی شود. بر اساس این رویکرد صورت و ساخت ظاهری زبان اصل نیست 

بلکه نقش و معنای زبان مهم است. 
ــ رویکرد ارتباطی: در این رویکرد، زبان و ادبیات وسیله ای برای فهم و روابط متقابل افراد    و 
توانش  به  ادبی  و  زبانی  توانش  به جای  تلّقی می شود. همچنین،  افراد  بین  برقراری روابط اجتماعی 
ارتباطی اهّمیت داده می شود. به درک مطلب، بیشتر از تولید زبان و ادبیات تأکید می شود و در نتیجه، 
امکان تماس دانش آموز با زبان و ادبیات واقعی بیشتر شده و امکان تعامل بین افراد و گروه ها افزایش 
می یابد. مهم ترین نکته در این رویکرد این است که آموزه ها و رهیافت های این رویکرد به گونه ای است 
که هم رویکرد ساختاری و هم رویکرد نقش گرایی را در بر می گیرد. شاید بتوان رویکرد ارتباطی را 
به عنوان یک رویکرد کاملً تلفیقی در حوزٔه زبان و ادبیات تلّقی کرد که در این صورت از این طریق 

می توان به بسیاری از نیازهای موضوع درسی، دانش آموز و جامعه پاسخ داد. 
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 اصل 1
 در برنامۀ فارسی دورۀ اّول متوسطه اصل بر جنبه های عملی زبانی و ادبی باشد. 

 تدوین محتوا بر اساس روش فّعالیت  محوری
 تقویت موازی مهارت های شفاهی و کتبی زبان و ادبیات فارسی

 در نظر گرفتن تمرین ها و فّعالیت  های عملی و کاربردی
 در نظر گرفتن فّعالیت  های اضافی در کتاب روش تدریس

 آموزش مهارت های زبانی و مهارت های تفّکر و نقد به صورت موازی و مساوی
 ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چهار مهارت  زبانی و دو مهارت فرازبانی: 

تفّکر و نقد
اصل 2

 برنامه باید بتواند توانایی اندیشیدن در نوجوان را تقویت کند. 
 پیش بینی و سازماندهی داستان های دارای پیام های غیرمستقیم

 پیش بینی فّعالیت  ها و تمرین های آشناسازی دانش آموزان با مراحل منطقی تفّکر از قبیل دسته بندی، 
مرتّب کردن و ... 

 آموزش غیرمستقیم توانایی های ذهنی مثل مقایسه و تحلیل و ترکیب از طریق فّعالیت  ها
 پیش بینی تمرین هایی به منظور توانایی اظهارنظر، پیشنهاد و ارائٔه راه حل به نوجوان

 در نظر گرفتن فّعالیت  هایی برای تقویت درک سمعی و توانایی برداشت مناسب از مفاهیم
 پیش بینی تمرین ها و آزمون های خّلق و فّعال در ارزشیابی

اصل 3
برنامه  تدوین  در  نوجوان  ادبیات  زبان و  پژوهش های حوزۀ  از جدیدترین دستاوردها و 

استفاده شود.
 بهره گیری از پژوهش های مؤّسسات و نهادهای داخلی و خارجی در حوزٔه زبان و ادبیات نوجوان
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 کاربست یافته های پژوهشی در حوزٔه زبان و ادبیات نوجوان
 پیش بینی ساختار و محتوای برنامه بر اساس یافته های پژوهشی زبان و ادبیات نوجوان

اصل 4
 سیر برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی از ساده به تکامل یافته، باشد. 

 تسلسل منطقی برنامه از زبان به ادبیات به تناسب پایه ها
 حرکت از زبان امروزی و طبیعی به زبان تاریخی و کهن 

 ادامٔه منطقی مباحث زبانی، ادبی، نگارشی و املیی دورٔه ابتدایی
 آموزش نکته های زبانی، دستوری، املیی، نگارشی و ادبی بر اساس بسامد، تکرار و ضرورت

اصل 5
 سیر توّجه برنامه از زبان طبیعی به زبان معیار باشد.

 ارائٔه تمرین ها و فّعالیت  های تبدیل زبان گفتار به زبان نوشتار
 طّراحی و تدوین تمرین ها و فّعالیت  های یادگیری از مهارت های شفاهی به مهارت های کتبی

 بهره گیری از ویژگی های زبان و فرهنگ مردم برای ساده نویسی
 انتخاب متون مناسب زبانی و ادبی

اصل 6
 زبان انتخابی ساده و صمیمی و متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.

 بهره گیری از زبان مناسب نوجوان در نوشتن متن ها
 استفاده از اصول و مبانی ساده نویسی در نوشتن متن ها

 تهیٔه متن های سادٔه ادبی معاصر
اصل 7

 به گسترش حوزه های زبان فارسی )آواشناسی، معناشناسی و دستور( توّجه کافی شود.
 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه آواشناسی )آواشناسی مقّدماتی( و پاره مهارت های آوایی 

 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه معناشناسی
 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه دستور

اصل 8  
 برنامه بر اساس آخرین یافته ها و نظریه های حوزۀ زبان شناسی و ادبیات باشد.

 توّجه به تمامی مهارت های زبانی
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 رعایت رویکردهای نوین در تمامی مراحل برنامه ریزی
 بهره گیری از اصول یادگیری نظریه های شناختی و فراشناختی

 توّجه به بعد توصیفی و کاربردی دستور زبان
اصل 9

 به انواع خط های خوانداری و نوشتاری توّجه کافی شود.
 استفادٔه مناسب از خّط خواندن و نوشتن

 ادامٔه روند بهینه سازی و خوانانویسی دورهٔ دبستان
 ایجاد زمینه های عملی و الزم برای زیباسازی خط

اصل 10
 رسم الخط بر اساس آخرین مصّوبات شیوه نامۀ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

باشد. 
راهکارها:

 نظارت گروه ویرایش بر رسم الخط
 هماهنگ کردن رسم الخط کتاب های فارسی با شیوه نامٔه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 هماهنگ کردن رسم الخط در سایر کتاب های درسی، مجّلت رشد و کتاب های کمک آموزشی
اصل 11

 برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی درنوجوانان باشد. 
 آشنا کردن دانش آموز با مسئولیت  های فردی و اجتماعی در سطح ملّی و جهانی

 گسترش و پراکندگی نمونه های اساسی مهارت های زندگی در سراسر کتاب
 بهره گیری از متون زبانی و ادبی در جهت پرورش و تقویت مهارت های زندگی

اصل 12
 برنامه باید زمینه ساز تقویت روحیۀ مطالعه و کتاب خوانی باشد. 

 پیش بینی بخش کتاب خوانی
 طرح مباحث شیوه های مطالعٔه مطلوب
 پیش بینی ساعت مطالعه و کتاب خوانی

 تجهیز کتابخانٔه مدارس متناسب با اهداف برنامه
 جذب و جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای تحّقق اهداف مطالعه و کتاب خوانی 
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اصل 13
 آموزش نکات زبانی، اخالقی، ارزشی و شناختی به شکل غیرمستقیم باشد. 

 آموزش مفاهیم و نکات از طریق روش های فّعال
 انتخاب قالب قّصه، افسانه، داستان و شعر برای آموزش

 بهره گیری از فیلم، نوار صوتی، لوح فشرده و سایر فّناوری های آموزشی، رایانه، پوستر و ماکت
 استفاده از مواد کمک آموزشی مثل مجلّه، روزنامه، کتاب کمک درسی و ... 

اصل 14
 برنامه باید زمینه ساز تقویت و پرورش خاّلقیت و ذوق هنری و ادبی نوجوان باشد. 

 پیش بینی محتوا بر اساس الگوهای خّلق و فّعال
 پیش بینی تمرین هایی در کتاب به منظور تقویت قّؤه خّلقیت و ذوق هنری

 طّراحی تمرین هایی جهت تقویت روح جست وجوگری و کشف و حّل مسئله
 بهره گیری از گونه های متنّوع هنری و ادبی با تأکید بر جنبه های زیباشناسی و حّسی

 استفاده از شعرخوانی، قّصه خوانی، قّصه گویی، نّقالی، قّصه سازی، نمایش خّلق
 بهره گیری از شیوه های خّلق نوشتن و سرودن

اصل 15
 برنامه باید زمینه ساز رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در نوجوانان باشد. 

راهکارها: 
  طرح الگوهای متعالی دینی، ملّی و جهانی

 مقاوم سازی نوجوانان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیش بینی متون و فّعالیت  های مناسب
 توزیع مفاهیمی مثل مشارکت و همیاری، آینده نگری، خودشکوفایی، انتقادپذیری، دوست یابی، 
همدردی با دیگران، کمک به همنوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداکاری، خودباوری، مسئولیت  پذیری  و 

واقع بینی در محتوای برنامه
اصل 16

 به نقش سازندۀ زن و مرد به طور مناسب و متناسب در برنامه توّجه شود. 
 معّرفی چهره های بزرگ زن و مرد در محتوای برنامه

 بهره گیری از آثار چهره های بزرگ زن و مرد
 بهره گیری از نویسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تهیٔه برنامه
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اصل 17
 موضوعات و مطالب به یک محدودۀ جغرافیایی محدود نشود. 

 استفاده از زبان فارسی معیار
 ارائٔه تمرین هایی برای آشناسازی دانش آموزان با زبان و ادبیات و فرهنگ منطقه ای و محلّی

 توّجه به فرهنگ عمومی و ملّی در کنار فرهنگ منطقه ای و بومی
اصل 18

 در برنامه به دانش های بشری در تعامل با زبان و ادبیات توّجه کافی شود. 
 در نظر گرفتن مباحثی پیرامون دانش های بشری و دانشمندان مرتبط با دانش ادبی

 ارائٔه تمرین ها و فّعالیت  هایی در این زمینه
 بهره گیری از فنّاوری آموزشی در جهت تقویت و تعمیق مفاهیم این اصل

 بهره گیری از نمونه های نشان دهندٔه تعامل دانش و ادبیات
اصل 19

 به تقویت و تعمیق حافظۀ دیداری و شنیداری توّجه کافی شود.
 بهره گیری از تمرین های مناسب مانند مقایسه، خاطره گویی، شعرخوانی و حفظ شعر مورد علقه

 تولید مواّد کمک آموزشی مناسب
اصل 20

 برنامه، زمینه ساز ابراز وجود ، بیان احساس و اعتماد به نفس دانش آموزان باشد.
 پیش بینی درس هایی از زبان دانش آموز جهت طرح دیدگاه ها، عقاید و احساسات

 پیش بینی فّعالیت  هایی مانند بازی، نمایش، کار گروهی، روزنامه دیواری برای تحّقق این هدف
 پیش بینی تمرین هایی برای نقد و اظهارنظر دربارٔه فیلم و ... 

اصل 21
 مواّد برنامه باید با عالیق، سلیقه ها و نیازهای دانش آموز همسویی داشته باشد. 

 انتخاب متون و داستان های جّذاب و پرکشش متناسب با نیازهای نوجوانان
 توّجه کافی و الزم به دنیای نوجوان در کتاب درسی و مواّد کمک آموزشی

 توّجه به هماهنگی تصاویر با دنیای ذهنی نوجوان
 بهره گیری از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصیت های محبوب نوجوان

 توّجه به اصول روان شناسی نوجوان در طّراحی و سازماندهی برنامه
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اصل 22
 عناصر و مؤّلفه  های برنامه در عین بنیادین بودن، انعطاف پذیر باشد. 
 تدوین اهداف برنامه بر اساس ساختار رشته و نیازهای جامعه و دانش آموز

 انتخاب سرفصل ها و مفاهیم متناسب با اهداف برنامه
 فصل بندی محتوا برای تنّوع بخشی به برنامه و گنجانیدن بخش های کوتاه و متنّوع در دروس

 بهره گیری از تمرین های متنّوع زبانی، نگارشی، املیی و ...
 پیشنهاد روش های تدریس مناسب با برنامه

 استفاده از تمامی امکانات فنی و هنری، فّناوری آموزشی و کمک آموزشی
 ارائٔه فّعالیت  های گوناگون و آزاد برای استفاده در کلس، کتاب راهنمای معلّم و روش تدریس 

و ... 
 ارزشیابی بر اساس مصّوبات و یافته های حوزٔه سنجش و اندازه گیری

اصل 23
 از ادبیات دیگر ملل در کنار ادبیات فارسی استفاده شود.

 بهره گیری از نمونه های برجستٔه ادبیات جهان
 بهره گیری از ترجمه های موفّق و مترجمان معتبر

 بهره گیری متعادل از ادبیات کشورهای گوناگون )آسیا، آفریقا، آمریکای التین و ... (
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                                                                        پایه ها
نهمهشتمهفتم                            اهداف

تفکّر و تعّقل

٭٭٭استدالل منطقی در مهارت های خوانداری 

٭٭٭استدالل منطقی در مهارت های نوشتاری 

٭٭٭توانایی درک معنای متون زبانی و ادبی 

٭٭٭شناخت تضادها، شباهت ها، تفاوت ها

٭٭٭مقایسه نوشته ها، استخراج پیام ها و نکات کلیدی

٭٭٭تفکر در مورد دیده ها، شنیده ها، خوانده ها و نوشته ها 

٭٭٭نقد و تحلیل مطالب و مسائل 

٭٭٭آفرینش تصاویر ذهنی و خیالی دربارٔه امور و پدیده های زبانی و ادبی 

٭٭٭توانایی تعمیم یافته های علمی و ادبی زبان فارسی

ایمان، باور و عالیق

٭٭٭باور و ایمان به مفاهیم دینی، تربیتی، اخلقی و فرهنگی 

٭٭٭نگرش مثبت به ارزش های اسلمی و انقلب اسلمی 

٭٭٭علقه به تحقیق، پژوهش و مطالعه در آثار نظم و نثر ایران و جهان 

٭٭٭توّجه به جنبه های زیبایی شناختی آثار نظم و نثر فارسی 

٭٭٭علقه به زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی 

٭٭٭تقویت روحیٔه زیبا شناختی و تلطیف احساسات

علم 

٭٭٭آشنایی با مفاهیم و موضوعات دینی، ارزشی، انقلبی و اخلقی

آشنایی با نمونه هایی از نظم و نثر جهان و چهره های بزرگ ادبی و 
٭٭٭فرهنگی معاصر ایران و جهان 

اهداف برنامۀ درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی متوسطۀ اّول، پایۀ نهم
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٭٭٭آشنایی با نمونه هایی از نظم و نثر چهره های ادبی بومی و محلی 

٭٭٭آشنایی با واژگان متون زبانی و ادبی دورٔه معاصر 

٭٭٭آشنایی با ساختارهای نحوی زبان فارسی معیار 

٭٭٭آشنایی با شیوه ها و ابزارهای آفرینش زیبایی سخن 

٭٭٭آشنایی با قالب های مختلف نوشتاری 

٭٭٭آشنایی با کارکردهای مختلف زبان )دستور زبان، ارتباط و...(

٭٭٭آشنایی با تحقیق مطالعه و پژوهش

عمل
٭٭٭تشخیص نمادهای خطّی و دیداری زبان فارسی 

٭٭٭تمرکز در خوب نگاه کردن به امور و پدیده ها 

٭٭٭تمرکز دیداری بر متون زبان و درک معانی 

٭٭٭نگاه انتقادی به شنیده ها، دیده ها و نوشته ها 

مهارت گوش دادن
٭٭٭توّجه به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی 

٭٭٭دقت و تمرکز در سخن گوینده و تشخیص آهنگ کلم 

٭٭٭عادت به درست گوش دادن و دریافت پیام 

٭٭٭درک شنیداری انسجام متن 

٭٭٭توانایی درک پیام دیگران 

٭٭٭توانایی در بررسی شنیده ها 

٭٭٭تشخیص انواع ساخت واژه در زبان فارسی 

٭٭٭توانایی نقد و تحلیل گفته ها و شنیده ها 

مهارت سخن گفتن 
٭٭٭توانایی سخن گفتن مؤثر، مناسب و روان در برابر جمع با تأکید بر فّن بیان 

٭٭٭توانایی غلبه بر کم رویی و پیدا کردن اعتماد به نفس 

٭٭٭توانایی در به کار بردن زبان فارسی معیار در گفتار 
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٭٭٭توانایی در طرح افکار و اندیشه های خود در قالب گفتار 

٭٭٭رعایت پاره مهارت های آوایی زبان فارسی معیار 

مهارت های خواندن
٭٭٭توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درک معنا 

٭٭٭روان خوانی گونه های مختلف متون زبانی و ادبی 

٭٭٭به کارگیری رفتارهای مطلوب در خواندن

٭٭٭رعایت سرعت و لحن مناسب در خواندن متون 

مشارکت فّعال و گفت وگو با دیگران دربارهٔ پاره مهارت های 
٭٭٭خوانداری

٭٭٭توانایی به کارگیری کارافزارهای خواندن 

مهارت های نوشتن
٭٭٭توانایی تبدیل نمادهای صوتی به نوشتاری )امل( 

٭٭٭توانایی تبدیل دیده ها، شنیده ها و خوانده ها به نوشته )نگارش( 

٭٭٭توانایی درست، خوانا و زیبانویسی 

٭٭٭رعایت نشانه گذاری ها در متن 

٭٭٭توانایی نوشتن خّلق و بدیع )انشا( 

٭٭٭رعایت رفتارهای مناسب به هنگام نوشتن

٭٭٭توانایی نوشتن متن های ساده 

٭٭٭استفاده از آرایه های ادبی در نوشتن

اخالق 

٭٭٭ توّجه به ارزش های اخلقی، دینی و انقلبی در مهارت های زبانی

٭٭٭ به کارگیری الگوهای اخلقی بزرگان دینی و ملّی

٭٭٭ توّجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی

٭٭٭ رعایت آداب اخلقی در زندگی فردی و اجتماعی

٭٭٭رعایت اخلق علمی و پژوهشی در حوزٔه زندگی فردی و اجتماعی
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 ساختار کتاب  فارسی نهم
در دورٔه متوسطه کتاب فارسی با توّجه به ساختار رشته و ماّدٔه درسی و بر اساس ادامٔه منطقی برنامٔه 

درسی دورهٔ ابتدایی در دو بخش خواندن و نوشتن سازماندهی و تدوین شده است.

این کتاب علوه بر مهارت خواندن، مهارت های شنیدن، سخن گفتن، نقد و تحلیل را زیر پوشش 
دارد.

توّجه:
الف( کتاب با ستایش، آغاز و به نیایش، ختم می شود. 

ب( در هر فصل 2 یا 3 درس آورده شده است.
پ( کتاب شامل 17درس است.

ت( متون نظم و نثر به طور متعادل و مناسب توزیع شده است.
ث( در پیشانی هر فصل، جمله یا بیتی زیبا که بیانگر محتوا باشد، آمده است.

ج( به منظور کاهش حجم، روان خوانی ها یک فصل در میان آمده است. 
چ( در این کتاب دو درس آزاد و تعدادی تمرین تکمیل کردنی پیش بینی شده است.

توضیح:
ــ هر درس شامل موارد زیر خواهد بود: 

 متن درس 
 تصاویر 

ساختار کتاب فارسی

ــ ساختار فصول 
٭ ستایش

فصل اّول: زیبایی آفرینش

فصل دوم: شکفتن
فصل آزاد: )  ادبیات بومی1(

فصل سوم: سبک زندگی 
فصل چهارم: نام ها و یاد ها 

فصل پنجم: اسلم و انقلب اسلمی
فصل آزاد: )  ادبیات بومی2(

فصل ششم: ادبیات جهان
نیایش

ــ متن درس 
ــ تصویر

ــ خودارزیابی
ــ دانش  ادبی، زبانی

ــ گفت و گو
ــ فّعالیت نوشتاری

درس اّول
درس دوم

شعر خوانی
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 فّعالیت : خودارزیابی، دانش  های زبانی یا ادبی، گفت و گو، فّعالیت نوشتاری
1ــ متن درس: درس ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده است:

الف( مستقیم: ارائٔه مستقیم اطّلعات 
ب( غیرمستقیم به کمک قالب هایی چون: داستان، خاطره، حسب حال و ...

درون مایٔه  با  همخوان  ــ  زنده  رنگ آمیزی  با  پرکشش  جّذاب،  زیبا،  تصاویر  از  تصاویر:  2ــ   
درس  ــ در جهت تقویت فهم و درک محتوا استفاده شده است.

 3ــ  فّعالیت  1 )خودارزیابی(:  پرسش هایی از متن درس در سه سطح »همگرا، واگرا و بینابین« 
طرح خواهد شد. 

 4ــ فّعالیت  2 )دانش  زبانی و ادبی(:  در دانش های زبانی و ادبی نکته های متن و محتوا محور 
بیان می شوند. آموزش این نکته ها برای درک صحیح و مناسب تر متن درس است. دانش آموزان در 
پایٔه هفتم »فعل« را به عنوان مهم ترین بخش جمله شناختند و با برخی از ویژگی های آن آشنا شدند. در 
فارسی پایٔه هشتم با »گروه اسمی« آشنا شدند که در جایگاه سایر اجزای جمله قرار می گیرد و در پایٔه نهم 

ساخت انواع فعل را در زبان فارسی می آموزند.  
5 ــ فّعالیت  3 )   گفت وگو( 

الف( مهارت شفاهی: مهارت های زبانی مبتنی بر دانش های زبانی و ادبی فّعالیت  2 و درون  مایٔه 
متن درس

نوشته،  یک  واژگان  کاربرد  داستان؛  یک  شخصیت های  دربارٔه  اظهارنظر  توانایی  نقد:  ب( 
زیبایی های یک سخن و پیام های یک متن

پ( فّعالیت  ویژه: قّصه گویی، کتاب خوانی، شعرخوانی، نمایش، نّقالی، و قّصه سازی

ساختار فّعالیت های نوشتاری کتاب فارسی نهم
در پایان هر درس برای ارزشیابی از آموزه های محتوایی متن و دانش های زبانی و ادبی معموالً سه 
نکته های  با محوریت  فّعالیت هایی  فّعالیت های املیی،  این پرسش ها شامل  پرسش مطرح می شود که 

زبانی و ادبی و درک و دریافت از متن درس است.
پی  نوشتاری«  مهارت های  »آموزش  کتاب  آن در  اهداف  و  انشا  و  نگارش  به  مربوط  فّعالیت های 

گرفته خواهد شد. 



1819

بررسی ساختار کّلی کتاب فارسی نهم
اّول متوسطه  درنظر گرفته شده  فارسی در دورٔه  آموزش  برای  برنامٔه مدّون، دو بخش  بر اساس 

است: 
الف( بخش »مهارت های خوانداری« شامل مهارت های شفاهی زبان. 

ب( بخش »مهارت های نوشتاری« شامل مهارت های کتبی زبان.
هر دو بخش ارزش آموزشی یکسان دارد. مهارت های زبانی و ادبی را به طور موازی و مساوی و 

با آهنگی مناسب و متناسب پیش می برند. 
این دو بخش در امتداد و استمرار کتاب های فارسی بخوانیم و بنویسیم ابتدایی، مهارت های شفاهی 
زبان )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن( و مهارت های کتبی زبان )امل، انشا و نگارش( و مهارت های 

فرازبانی )تفکّر و نقد( را پرورش می دهند. 
آغاز  خواندن  بخش  از  گرامی  دبیران  که  بدین معنا  است؛  نوشتن  بر  مقّدم  خواندن،  آموزش،  در 

می کنند و پابه پای آن به بخش نوشتن می پردازند. اکنون به تبیین جداگانٔه هر بخش می پردازیم: 
الف( خواندن 

اهداف اساسی:
 1ــ درک متن ها و دریافت پیام اصلی آنها

 2ــ توانایی بلندخوانی، صامت خوانی و خواندن با لحن و آهنگ مناسب
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 3ــ گسترش دایرٔه  دید در خواندن
 4ــ توانایی بحث و بررسی و نقد موضوع های مطرح شده در متن درس ها

 5 ــ توانایی شناخت و به کارگیری مهارت های زبانی
 6 ــ به کارگیری کارافزارهای مناسب خواندن

 7ــ تقویت و تلطیف ذوق ادبی.
هرفصل دو یا سه درس دارد که تعداد درس ها به اهّمیت فصل و نیازهای دانش آموز بستگی دارد. 

تعداد درس های کتاب 17 درس است.
درس های پنجم و پانزدهم، درس آزاد )ننوشته( است که دانش آموزان با مشارکت و همیاری تهیه 

خواهند کرد. 
در پایان هرفصل شعرخوانی یا روان خوانی آمده است که این شعرها و روان خوانی ها )روان خوانی ها 
غالباً داستان اند( برای تقویت مهارت خواندن و به عنوان مکّمل محتوا و مفاهیم فصل آمده اند. شعر و 

نثر )روان خوانی( یک در میان در پایان فصول قرار گرفته اند. 
حکایت ها در بین درس ها آمده اند. این حکایات از متون کهن برگزیده شده اند تا به تعادل و توازن 
کتاب کمک کنند. شعرخوانی ها در پایان فصل اّول، سوم و پنجم آمده اند. در فصل های آزاد )ادبیات 
بومی( معلّم می تواند شعرخوانی، روان خوانی و بخش های دیگر را با کمک دانش آموزان تولید کند و 

در این فصل ها آموزش دهد. 
در مجموع سه شعرخوانی، سه روان خوانی و پنج حکایت )بدون احتساب این بخش ها در فصل های 

آزاد( در کتاب نهم آمده است. 
کتاب با ستایش آغاز و با نیایش پایان می یابد که ستایش و نیایش جزء درس و فصل ها قرار نگرفته اند. 
این شیوه از سّنت های ادبی ماست و در کتب گذشته نیز شروع با تحمیدیه )ستایش( و پایان با مناجات 
)نیایش( مرسوم بوده است. کتاب با واژه نامه، اعلم )اشخاص و آثار( و فهرست منابع و مآخذ پایان 

می یابد. 
واژه نامه بر اساس نظام الفبایی فارسی، واژه های دشوار درس ها را معنا کرده است. دانش آموزان 
مراجعه خواهند کرد. اعلم  این بخش  به  نیست  آن روشن  معنای  که  واژه ای  با  برخورد  در صورت 
)نام های خاص و برجسته(، بخش دیگری از کتاب است که به تفکیک نام های اشخاص و آثار )کتب 
معتبر مطرح شده در متن کتاب( را توضیح داده است. تفکیک این بخش ها برای سهولت مراجعه و 
دستیابی دانش آموز به آنهاست. اعلم نیز مبتنی بر نظام الفبایی فارسی سامان یافته اند. فهرست منابع و 
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مآخذ، بخشی از منابعی اند که در تألیف مستقیماً مورد استفاده قرار گرفته اند. این فهرست نیز به شیؤه 
متداول ذکر منابع و مآخذ بر اساس نظام الفبایی تدوین و تنظیم شده است. 

فّعالیت  های هر درس:
ادبی،  یا  زبانی  دانش های  خودارزیابـی،  عنوان های  با  فّعالیت   دسته  چهار  درس،  هر  پایان  در 

گفت  وگو و فّعالیت های نوشتاری دیده می شود. 
با  دانش آموز  و  دانش آموز،  و  معلّم  میان  تعامل  با  را  کلس  فّعالیت ،  این  خودارزیابی:  1ــ 

دانش آموز مواجه می سازد. اهداف این فّعالیت  عبارت اند از: 
ــ ارزشیابی میزان درک دانش آموز از مطالب و متن درس 

نکرده است و خأل  ــ خودارزشیابی دانش آموزان، دانش آموز درمی یابد چه مفاهیمی را دریافت 
اطّلعاتی خود را با  هم کلسی هایش جبران می کند. 

ــ تقویت توّجه، دّقت و تمرکز حواس 
ــ ارتقای درک شنوایی و مهارت در گفت  وگو 

ــ گسترش حوزٔه اطّلعات متن به اطّلعات دانش آموزان 
ــ ایجاد فضای تعامل، نقد، همفکری و همیاری علمی 

در بخش خودارزیابی معموالً سه تا چهار پرسش مطرح می شود که نخستین پرسش، همگراست 
)پاسخ ها تقریباً یکسان و مربوط به متن درس است و دانش آموزان با مراجعه به متن، پاسخ آن را خواهند 

داد(. این پرسش میزان توّجه و دریافت دانش آموزان را نسبت به متن درس ارزشیابی خواهد کرد. 
معموالً پرسش دوم تلفیقی است از همگرا و واگرا )به زبان دیگر هم بخشی از پاسخ را در متن 
درس می توان یافت و هم پاسخ مستلزم اطّلعات بیرونی و گسترده تر از متن است(. پاسخ به این سؤال 

صبر، حوصله و زمان بیشتری می طلبد. 
سؤال سوم عمدتاً واگراست )فراتر از متن و برای گسترش و ژرفا بخشیدن به درس است(. بدیهی 

است نباید انتظار پاسخ های یکسان داشته باشیم. 
در خودارزیابی همیشه یک سؤال مطرح شده، به صورت نقطه چین دیده می شود که فرصتی است 
تا دانش آموزان و معلّم به طرح سؤال احتمالی دیگر بپردازند. وجود این سؤال به معنای این است که 
می توان چند سؤال دیگر مطرح کرد و در صورتی که ضرورت نباشد حّتی می توان از طرح این سؤال 

پرهیز کرد. 
بنابراین به نوشتن در کتاب نیاز  نکتۀ بسیار مهم: این سؤال گفتنی و شفاهی است نه نوشتنی؛ 
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ندارد. 
نکتٔه مهم دیگر آنکه بخش خودارزیابی کامالً شفاهی است و نیازی نیست دانش آموزان جواب ها 
را در کتاب بنویسند. فّعالیت  های نوشتاری مناسب در بخش »نوشتن« به اندازٔه کافی در نظر گرفته شده 

است. 
توصیه های الزم: 

1ــ هنگام طرح پرسش، فرصت اندیشیدن، مشورت کردن و گفت وگوی دانش آموزان فراهم شود.
2ــ دانش آموزان را تشویق کنید، پاسخ های خود را شرح دهند. از پاسخ های کوتاه وگفتن »بله« و 

»خیر« پرهیز کنند. 
3ــ دانش آموزان را آموزش دهید تا پاسخ  خود را زمانی بدهند که پرسش به طورکامل خوانده شده 

باشد. 
4ــ دانش آموزان را آموزش دهید، پیش از پاسخ دادن، خوب فکر کنند تا پاسخ دقیق و منسجم 

بدهند. 
5  ــ از دانش آموزان بخواهید علوه بر پاسخ، نظر خود را دربارٔه سؤال مطرح کنند. 

6  ــ به دانش آموزان فرصت دهید تا پاسخ خود را در مراجعه به متن بیابند. این کار باعث مرور متن 
می شود و جز درک معنا، در امل و یافتن شکل درست واژگان مؤثّر است. 

7ــ به دانش آموزان آموزش دهید تا در وقت پاسخ گویی دیگران سکوت کنند و گوش  دهند و احترام 
پاسخ و پاسخ گوینده را حفظ کنند. 

8  ــ تشویق پس از دریافت پاسخ و ایجاد انگیزه برای مشارکت در پاسخ گویی بسیار مهم است. 
مباحث  طرح  برای  فرصتی  و  مجال  ادبی،  و  زبانی  دانش های  وادبی:  زبانی  دانش های  2ــ 
دستوری، نگارشی، ادبی و زبانی و گسترش و ژرفابخشی به آموزه هایی اند که دانش آموزان در کتاب های 

»بخوانیم« و »بنویسیم« ابتدایی کسب کرده اند. 
در طرح این نکته ها، سعی بر آن است تا دانش آموز علوه بر تلش برای رشد و تقویت مهارت های 
زبانی، نقش فرازبانی زبان را دریابد، واژه ها را درست تعبیر و تفسیر کند، به تشریح و تبیین عناصر زبانی 
بپردازد، سازمان درونی کلمه ها و جمله ها را بشناسد و بتواند جمله های صحیح دستوری را در گفته ها 

و نوشته های خود به کارگیرد.
شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی و روابط هم نشینی زبان در زبان فارسی معیار، از دیگر اهداف 

دانش های زبانی است. 
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و  ادبی  زیبایی های  شعری،  قالب های  نثر،  و  شعر  مسائل  با  آشنایی  زبانی،  دانش های  بخش  در 
آموزه های نگارشی برای نوشتن خّلق و آمادگی برای نویسندگی و مهارت های آفرینش متن زیبا صورت 

می گیرد. 
یکی از نکات بدیع و تازه ای که در این کتاب مطرح شده و در آینده استمرار می یابد، طرح مباحث 
به آن  به درک خوانداری و مطالعه است که در بخش های روان خوانی و پرسش های وابسته  مربوط 
سازماندهی شده است.  در این بخش، دانش آموزان باید با مطالعه، درک و تحلیل محتوا و حرکت از 

مطالعه به سمت پژوهش و تحقیق آشنا شوند. 
توصیه های مهم:

1ــ این بخش ها باید با درنگ، دّقت، طرح مثال های بیشتر و با بهره گیری از همیاری و مشارکت 
دانش آموزان تدریس شود. 

آشنا  گذشته  سال های  در  دانش آموزان  پیش خوانده های  و  پیش زمینه ها  با  باید  گرامی  دبیران  2ــ 
باشند. 

دادن  از  پرهیز  اندازه،  به  از  منظور  باشد.  اندازه  به  و  لّذت بخش  زنده، شاداب،  باید  تدریس  3ــ 
اطّلعات اضافی و انباشتن ذهن و خسته کردن دانش آموز است. 

4ــ تدریس این بخش باید با بخش فّعالیت های نوشتاری  هماهنگ و همراه باشد. آنچه دانش آموز 
و  کتبی  صورت  به  نوشتاری«،  »فّعالیت های  بخش  در  می آموزد،  شفاهی  صورت  به  بخش  این  در 

نوشتاری تمرین خواهد کرد. 
3ــ گفت و گو: دانش آموزان از هم می آموزند، به هم می آموزانند و به دلیل داشتن زبان مشترک 

و احساسات نزدیک به هم، بهتر می توانند مفاهیم را به هم تفهیم و منتقل سازند. 
فّعالیت گفت    و  گو، امتداد و استمرار »فّعالیت  های ویژه« در سال های دورٔه ابتدایی است. در این 
فّعالیت، دانش آموزان در گروه های خود به پاسخ مشترک و مناسب می رسند و آن را در کلس مطرح 

می کنند. 
با اندکی دّقت در این فّعالیت ، درمی یابیم که هدف، تقویت، تعمیق، گسترش و گاه تجّسم بخشیدن به 

آموزه های درس است. برای اجرای بهتر این بخش پیشنهاد می شود: 
1ــ دانش آموزان در گروه به بحث دربارٔه پرسش بپردازند. دربارٔه دیدگاه های هم گفت  وگو کنند و 

پس از اتمام بحث ــ در صورت داشتن فرصت ــ با گروه مجاور گفت   وگو کنند. 
2ــ مجالی برای نمایش های کارگروهی فراهم شود. نمایش در ایجاد نشاط، شادابی و انتقال بهتر 
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و پایاتر مفاهیم مؤثّر است. دّقت شود از همٔه دانش آموزان بهره گرفته شود و نمایش طوالنی نشود. 
الزمٔه  تمرین،   و  صدر  سعٔه  هدایت،  خّلقیت هاست.  و  توانایی ها  و  وجود  ابراز  فرصت  نمایش 

موفّقیت در این قسمت است. 
شعرخوانی: در فارسی اّول تا ششم ابتدایی شعرها به عنوان متن درس به کارگرفته شده بودند. 
شعرها با عنوان با هم بخوانیم، مکّمل مفاهیم درس یا گسترش دهندٔه مفاهیم فصل محسوب می شدند. 

عنوان شعرخوانی، جایگزین عنوان با هم بخوانیم، در دورٔه ابتدایی است. 
این سروده ها گذشته از ایجاد نشاط و شکفتگی روح، زمینه ای مناسب برای زبان آموزی، شناخت 
واژگان، آشنایی با ادبیات و فرهنگ، تقویت ذوق و تکیه گاه انتقال و طرح مفاهیم،  ارزش ها و بایسته های 

اجتماعی، اخلقی، دینی و فرهنگی است. 
اشعار امروزین و یا از شاعران گذشتٔه کشورند. ویژگی های دیگر این سروده ها عبارت اند از:

1ــ سروده ها با موضوع فصل پیوند دارند.
2ــ از نظر موسیقی شعری و درون مایه، همخوان با متن و ذوق مخاطب اند. 

3ــ نمونه های کوتاه استفاده شده  است تا اجرای آنها  در کلس امکان پذیر باشد، بنابراین گاه ابیاتی 
از اصل شعر حذف شده است. 

4ــ کوشش بر آن بوده است که سروده ها تنّوع وزن و مضمون داشته باشند.
و  زیبایی گرایی  زبان،  رسایی  و  روایی  انتخاب،  معیار  است.  توّجه شده  نیز  شاعران  تنّوع  به  5  ــ 

همخوانی شعر با موضوع و مخاطب بوده است. 
توصیه ها و پیشنهادها:

1ــ سروده ها را به صورت گروهی می توان در کلس اجرا کرد. می توان هر شعر را به یک گروه 
اختصاص داد تا هم آن را حفظ کنند و هم در کلس اجرا کنند )حفظ شعر الزامی نیست(.

2ــ اجرای گروهی شعر، خود نوعی آموزش همیاری و همکاری و انجام کار به صورت جمعی 
است. 

3ــ مـی توان از نـوار مـوسیقی مناسب یا وسایل مناسب مـوسیقی استفاده کرد تا شعر تأثیرگذارتر 
شود. 

4ــ از توضیح بیت به بیت شعر پرهیز شود. بهتر است مفهوم و مضمون محوری شعر با گفت وگوی 
دانش آموزان روشن شود. 

5  ــ بحث در باب نوع شعر و قالب و ... الزم نیست. 
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دانش آموزان  تا  گرفت  بهره  معلّم  دقیق  یا خوانش  نوار  از  می توان  شعر  درست خوانی  برای  6  ــ 
آهنگ، درنگ، تکیه و تلّفظ درست واژه ها را دریابند. 

7ــ از سروده ها در مناسبت ها می توان استفاده کرد )با هماهنگی مدیر و مربی مدرسه(.
ب( بخش فّعالیت های نوشتاری

دریافت  و  درک  و  بلغی  و  دستوری  املیی،  مهارت های  تقویت  برای  نوشتاری  فّعالیت های    
پابه پای آن پیش  باید  آموزه های متن درس است. این بخش جزء جدایی ناپذیر کتاب خواندن است و 
برود؛ بنابراین تفکیک تدریس آن یا در نظر گرفتن دبیر جداگانه  برای آن هرگز پذیرفته نیست. در این 
کتاب برای هر درس، حدود  سه یا  چهار تمرین درنظرگرفته شده است. تمرین ها در مسیری منطقی و 
منطبق بر آموزش های فارسی »خواندن« تدوین و تنظیم شده اند. حدود 50 تا 55 تمرین در این کتاب 

وجود دارد که برای تحّقق مهارت های زیر )گاه نیز چند مهارت تلفیقی( در نظر گرفته شده اند: 
1ــ مهارت های متنّوع املیی 

2ــ مهارت زبانی و دستوری
3ــ مهارت های ادبی

4ــ مهارت درک مطالب محتوای متن درس 
پاسخ  آن  به  درس  متن  به  مراجعه  با  دانش آموزان  و  دارد  املیی  ارزش  تمرین،  نخستین  معموالً 

می دهند. 
تمرین های دوم یا سوم برای تقویت مهارت هایی اند که در دانش های زبانی و ادبی مطرح شده اند و 

تمرین پایانی درک و دریافت دانش آموز را از محتوای متن درسی می سنجد.
فّعالیت  های »نوشتن« از ظرفیت  ها و امکانات گوناگون مانند جدول و تصویر بهره  گرفته شده  در 
است. باید مجالی ایجاد کرد تا دانش آموزان آزادانه و با اندیشیدن و مشورت کردن در فضایی پر از 

نشاط و آرامش به نوشتن بپردازند.
توصیه ها و پیشنهادها:

1ــ به دلیل پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ مطالب، هم زمانی انجام فّعالیت  ها توصیه می شود. اّما نکتٔه 
مهم آن است که تمرین های مربوط به دانش های زبانی و ادبی باید پس از تدریس این نکات در کلس 

انجام شود. 
2ــ در نوشتن جدول هایی که مربوط به مباحث دستوری است، نظارت و هدایت دبیر الزم است. 

3ــ ارزشیابی در پایان هر درس، موقعیتی را برای ارزشیابی مستمر فراهم می سازد. 
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روان خوانی ها ساختاری داستانی دارند و برای رشد، گسترش و تقویت مهارت های خواندن در 
پایان فصل ها قرار گرفته اند. در مجموع چهار)با احتساب  فصل ادبیات بومی( روان خوانی در کتاب 

فارسی سال نهم آمده است. 
اهداف: 

1ــ رشد و گسترش توانایی خواندن نمادهای نوشتاری و تصویری زبان فارسی
2ــ توانایی دریافت ارتباط معنایی بخش های مختلف یک متن

3ــ توانایی درک پیام متن
4ــ توانایی صامت خوانی، بلندخوانی و تندخوانی

5  ــ توانایی بررسی محتوای یک متن
6  ــ توانایی به کارگیری شیوه ها و لحن های مناسب خواندن

7ــ توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده در خواندن
8  ــ گسترش وسعت دید در خواندن

9ــ آشنایی با نمونه های خوب نثر و نویسندگان ادبیات داستانی
10ــ تعمیق بخشیدن محتوای محوری فصل به کمک قّصه و داستان در ذهن فراگیرندگان. 

زبان و نیز ادبیات، گونه ای پیوند دو  سویه است. یک سوی آن گوینده )شاعر یا نویسنده( است و 
سوی دیگر آن شنونده یا خواننده که گیرندٔه پیام است. در قلمرو ادبیات این پیوند از شاعر یا نویسنده 
نیروی درک و  با  تا  نیاز است  به خواننده ای معنا آفرین و تصویرساز  آغاز می شود و برای تکمیل آن 
تخّیل و آفرینش ذهن خود، خلق هنری را به پایان برساند ؛ از این روی، ارج و شأن »خواندن« در خلق 
آفرینش ادبی آن چنان برجسته است که فرایند خواندن را یکی از کارکردهای مهم و اثرگذار کنش های 
زبانی در فربه سازی اندیشه و رشد و پرورش شخصیت فکری به شمار می آورند؛ زیرا »خواندن« یک اثر 
مکتوب، متن نوشتار را به گفتاری پویا و زنده تبدیل می کند که در جریان شکل گیری آن، عوامل دیگری 
نظیر فضای فکری و جهان نگری خواننده، زمینه، موقعیت، لحن کلم و ... سبب می شوند تا معانی و 

برداشت های تازه ای از اثر پدیدار شود. 
بنابراین خواندن یک اثر، پیوندی است میان متن و خواننده به بیان دیگر، خواندن یک عمل تعاملی 

است که بین عناصر متن و خّلقیت های ذهنی خواننده ایجاد می شود.
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به همین سبب، برخی به دوگونه »خواندن« اشاره می کنند؛
الف( خواندن پذیرا

ب( خواندن سازنده. 
در جریان خواندنِ   پذیرا، خواننده خود را تنها به درک و دریافت جمله به جملٔه متن محدود و مقّید 
می کند. در این شیوه چون خواننده پیکرٔه کلی متن را نمی بیند و به اجزا و پاره های نوشته توّجه می کند، 

تصویر و ادراک درستی از کلیت اثر نمی تواند به دست آورد. 
در خواندِن سازنده، خواننده بر پایٔه جریان فّعال ذهنی خود و دریافت معنا و تصاویر و تخّیل حاکم 
بر فضای کلی اثر، فرایند خواندن را پیش می برد و ارتباط ویژه ای با متن برقرار می سازد. در این شیوه ، 

کنش خواندن یک فّعالیت  پویا و اثرگذار است. 
لحن و شیؤه خواندن، مهم ترین فرایند هستی بخش هر اثر ادبی ــ هنری است. وقتی خواننده هنگام 
خواندن، خود را در فضای حّسی ــ عاطفی اثر می یابد، در واقع با آن همراه و هم حس می شود. این 
با خلق و خوی و منش  را  متن سبب می شود که خواننده هستی خود  با  ایجاد هم سویی و هم حّسی 
قهرمان اثر همراه و یکسان ببیند و در خود دگرگونی و تحّولی احساس کند. تبدیل به دیگری شدن در 
جریان خوانش یک اثر چونان شناخت حقیقت و هویت خویشتن، با ارزش است؛ البّته ناگفته نماند که 
کنش خواندن افزون بر کارکرد تعالی بخشی و دگرگون کننده، ممکن است به سبب آگاهی های نادرست 
و نارسای خوانندگان نه تنها قابلیت های زبانی، تصویری و شنیداری متن را آشکار نسازد، با خوانش ِ 

سطحی و ناقص، ویژگی های اثرگذار نوشته را بی اثر گرداند. 
باید بدان توّجه کرد، هر فرد دارای ویژگی هایی است و در  هویت خواننده هم مسئله ای است که 
هر لحظه به فراخور زمان و مکان و فضایی که در آن قرار می گیرد، پاره ای از آن ویژگی ها را به نمایش 

می گذارد. خواندن یک متن هم به عنوان موقعیتی اثرگذار، بخشی از هویت فرد را آشکار می سازد. 
روان خوانی: بهره گیری از قّصه و داستان و حکایت های آموزنده و سازنده، بهترین وسیله برای 
غنی سازی هدفمند اوقات فراغت و لّذت بخش و سودمند کردن لحظه های فراغت دانش آموزان و ابزار 

بسیار مناسبی برای پرورش مهارت های زبانی دانش آموزان است. 
با آن را در فراگیرندگان پرورده می سازد و  خواندن قّصه و داستان، عادت به مطالعه و خوگیری 
باعث رشد کلمی، پویایی ذهن و خّلقیت بیشتر فکر و اندیشه می شود و گنجینٔه واژگانی و افق دریافت 

مفاهیم را در دانش آموزان گسترش می دهد. 
خواندن به گونه ای آموزش غیر مستقیم امل نیز است؛ زیرا دانش آموزان در کتاب شکل درست کلمات 
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را می بینند، آن تصویر در ذهنشان جایگیر می شود و به هنگام نوشتن در منظر دیدگان آنها پدیدار می شود.
از طریق خواندن نمونه های خوب روان خوانی، فراگیرندگان با ساختار دستوری صحیح جمله ها و 
ترکیب های رایج زبان  نوشتاری معیار نیز آشنا می شوند و در نتیجه به بسیاری از مهارت های مندرج در 

برنامٔه زبان آموزی دست می یابند. 
ساماندهی  و  رشد  و  تخّیل  و  استعداد  پرورش  برای  مناسبی  ابزار  داستانی،  کتاب های  خواندن 
شخصیت نوجوانان و جوانان است. قّصه خوانی مجالی فراهم می کند تا بسیاری از ارزش های اخلقی 
و  قهرمانان  از  الگوپذیری  با  آنان  شود.  نهادینه  و  درونی  دانش آموزان  در  پسندیده  منش  و  خوی  و 
موجود  تخّیل  و   می پردازند  نامناسب خود  رفتارهای  بازسازی  و  اصلح  به  داستانی  شخصیت های 
و فشارهای روانی  رنج های روحی  و  تخّیلی می شود  پویایی ذهن و خّلقیت  داستانی، سبب  آثار  در 
ویژٔه دورٔه نوجوانی و بلوغ را در آنان کمرنگ می کند؛ به همین سبب است که معموالً نوجوانان آثار 
اجتماعی  ناکامی های  و  زندگی  رفتاری  و مشکلت  می بینند  روحی خود  پناهگاه  را  ـ     ادبی  داستانی     ـ

خویش را از طریق خواندن این آثار بی اثر می کنند. 
بر همین بنیاد باید افزود که رشد و پرورش همٔه جنبه های شخصیتی نوجوانان و جوانان را می توان 

در استمرار خواندن کتاب های داستانی یافت. 
و  عاطفی  حّس  داستانی،  نمونه های  و  کتاب ها  در  موجود  عاطفی  ــ  حّسی  زیبایی های  همچنین 

زیباشناسانٔه نوجوان را برانگیخته، سبب رشد و پرورش جنبه های عاطفی و نگرش آنان می شود. 
نوجوانان با خواندن داستان های حکمت آمیز، بسیاری از رفتارهای اجتماعی و راه برقراری ارتباط 
مؤثّر را می آموزند و به شناخت و کسب تجربه های ارجمندی نسبت به جامعٔه پیرامون و جهان امروز 
دست می یابند و مطالب فراوانی دربارٔه دانش های دیگر همچون تاریخ، علوم تجربی، جغرافیا و ریاضیات 

فرا می گیرند. 
بر پایٔه آنچه گفتیم، برنامٔه درسی زبان آموزی تأکید بسیاری بر فّعالیت  کتاب خوانی دانش آموزان دارد 
و توصیه می کند که در هر هفته حّداقل یک کتاب را دانش آموزان بخوانند و در کلس در مورد عناصر 
داستان )شخصیت ها، زاویٔه دید، درون مایه، لحن و ...( گفت  وگو کنند. چکیده ای از داستان  را بازگو 
و دربارٔه علّت و چگونگی رویدادها، اظهار نظر و احساسات خود را بیان کنند. همچنین بایسته است 
دانش آموزان به اطّلعات کتاب  شناسی، نظیر»نام نویسنده«، »مترجم«، » ناشر«، »سال« و »مکان« نشر 

هر اثر توّجه کنند. 
شایسته است فضایی در کلس فراهم شود تا دانش آموزان در گروه های 4 یا 5 نفره برای یکدیگر 

کتاب بخوانند و دیگران پس از گوش دادن، با یکدیگر دربارٔه آن گفت وگو کنند. 
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دانش های زبانی )دستور زبان  (
دستور یا هنجارشناسی زبان، »مجموعٔه اصول، مفهوم ها، تعریف ها و قاعده هایی است که اهل زبان 
آن را در کودکی به طور ناخودآگاه فرامی گیرند و از آنها برای فهمیدن سخن دیگران و سخن گفتن 
استفاده می کنند« )حق شناس و دیگران، 1387(. زبان شناسان و دستوریان می کوشند تا این مجموعه 

اصول و قواعد را کشف و توصیف کنند و با عنوان دستور زبان ارائه کنند.
در ابتدای سخن شاید بهتر باشد در مورد ضرورت آموزش دستور بیاندیشیم. بسیاری از متخصصان 
معتقدند وقتی اهل زبان به راحتی سخن می گویند و سخن دیگران را درک می کنند و به لحاظ رعایت 
دستور مشکلی ندارند، نیازی به آموزش دستور نیست. از طرفی برخی دیگر بنا به دالیل زیر آموزش 

دستور را الزم می دانند:
 دستور زبانی که در کودکی فراگرفته می شود ناخودآگاه است و با علم آگاهانه درباره زبان تفاوت 

دارد.
 دستور زبان کودک، دستور زبان گفتاری غیررسمی و گاه عامیانه است؛ حال آنکه در زبان رسمی 

نوشتاری آموزش دستور اجتناب ناپذیر است.
 پژوهش ها حاکی از آن است که درک ساخت جمله در افزایش درک متن بسیار مؤثّر است. به 
عبارت دیگر وقتی دانش آموزان نحوه خرد کردن جمله به اجزای آن را بیاموزند، درک آنها تقویت می یابد. 
بنا به دالیل یاد شده، در کتاب های فارسی متوسطٔه اّول، دستور زبان ارائه شده است، اما از آموزش 
دستور به شکل سّنتی پرهیز شده است. آنچه که در آموزش این بخش بسیار اهمیت دارد این است 
که تا حد امکان دستور در بافت زبان آموزش داده شود به طوری که دانش آموز ارتباط آن را با زبان 

درک کند.
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آموزه های زبانی و ادبی کتاب فارسی
دانش های زبانی فارسی نهم

در کتاب فارسی پایۀ هفتم دانش آموزان با این مباحث آشنا شده اند: جمله و انواع آن، فعل)گذشته، 
حال، آینده(، شخص، شمار، بن، شناسه، نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل های اسنادی، ضمیر)پیوسته 

وجدا( و واژگان ساده و غیرساده.  
یادآوری فعل و...، اسم  از:  زبانی، عبارت اند  مباحث  و  فارسی هشتم، موضوع ها  کتاب  در 
شمارشی  و  اشاره  اسم،صفت  وابسته های  بیانی  صفت  اسم،  وابسته های  گروه  هستٔه  اسمی،  گروه  و 

وابسته های اسم، صفت پرسشی و تعجبی وابسته های اسم، صفت مبهم و... .
در کتاب فارسی نهم عالوه بر یادآوری گروه های اسمی که در درس دوم بیان می شود، مباحثی چون 
صفت برتر و برترین، ساخت انواع فعل ماضی و مضارع، قید و ساخت واژه در زبان فارسی مطرح 

می شود.

دانش های ادبی فارسی نهم 
مباحث دیگر موجود در نکته های زبانی و ادبی مربوط به مسائل ادبی، زبانی و نگارشی است. 

این آموزه ها در سال هفتم عبارت بودند از:
آشنایی با زبان و ادبیات، تشخیص، تشبیه، شبکٔه معنایی، تکرار، قطعه و... . 

نکته هایی را که دانش آموزان در سال هشتم فرا گرفتند عبارت اند از: آرایه هایی چون تشبیه و ارکان 
آن، ساختار و محتوای اثر، واج آرایی، قالب مثنوی، جناس، ردیف و... .

در کتاب فارسی سال نهم دانش آموزان با این نکته ها آشنا می شوند: یادآوری نکته های ادبی سال 
هشتم، آموزه های تازه ای مانند: پرسش انکاری، تضاد، تخلص و بیت تخلص، تضاد و رابطٔه معنایی، 

تلمیح و انواع ردیف.
در صورت نیاز به طرح نکته ای زبانی، ادبی و ... می توان آن را در قسمت  دانش های زبانی و ادبی 

درس آزاد )درس 5 و 15( ذکر کرد. 
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جدول وسعت و توالی مفاهیم کتاب های فارسی دورۀ اّول متوسطه

            پـایــه ها
موضوع ها
ومفهوم ها

پایۀ نهمپایۀ هشتمپایۀ هفتم

فصل اّول 
شناخت بیشتر و دقیق تر 

نعمت های خداوند

1ــ اهمیت زیبایی های آفرینش
به  نسبت  معرفت جویی  روحیٔه  2ــ 

هستی

1ــ اندیشیدن برای شناخت بیشتر 
خداوند

آفرینش  پدیده هـای  شناخت  2ــ 
خداوند

1ــ نگاه توحیدی به هستی
2ــ جهان، رکن اصلی شناخت خداوند

فصل دوم
شناخت دورٔه نوجوانی و 

مسائل بلوغ

1ــ نقش نوجوان و رسالت او
2ــ مواجهه با دورٔه بلوغ

1ــ اخالق و رفتار نوجوان
2ــ مهارت های دورٔه نوجوانی

1ــ ارزش های فرهنگی و اجتماعی
2ــ تأثیر هم نشین

فصل آزاد: توّجه به گویش ها و لهجه ها، 
فرهنگ  هنجارهای  و  بومی  رسوم  آداب، 

ایرانی

فصل سوم 
روش زیستن و سبک 

زندگی ایرانی

1ــ نقش محبّت و دوستی در زندگی
2ــ اهمیت تجربه در زندگی

3ــ اغتنام فرصت

1ــ مهارت های زندگی
2ــ هنجار های اخالقی و رایانه

3ــ ارزش های اخالقی

1ــ آموزه های نیک اخالقی
2ــ امیدواری و زندگی

3ــ وحدت ملّی

فصل چهارم
بزرگان دین و فرهنگ

عاّلمه  و  )ره(  امام خمینی  منش  1ــ 
جعفری

دکتر  پروین،  نیما،  ویژگی های  2ــ 
حسابی و کاظمی آشتیانی

رجایی،  شهیدان  خصوصیات  3ــ 
بهشتی و چمران

1ــ ویژگی های امیرکبیر و قائم مقام
2ــ توانایی های سید جمال و بهزاد

3ــ نقش رزمندگان دفاع مقدس و 
میهن دوستان

نامداران  زندگی  در  یادگیری  انگیزٔه  1ــ 
پهنٔه فرهنگ

2ــ نام آوران دفاع مقدس و اسطوره ها
فرهنگ  عرصٔه  در  نامدار  زنان  منش  3ــ 

اسالمی

فصل پنجم
اسالم و تأثیر آن بر

انقالب اسالمی

1ــ فرهنگ اسالمی ــ ایرانی
2ــ رفتار های حضرت محّمد )ص( 

در زندگی
3ــ امام خمینی)ره(، الگوی انقالب 

اسالمی

1ــ اخالص عمل امام علی )ع(
ادبیات  بر  آن  تأثیر  و  انقالب  2ــ 

معاصر
3ــ حماسٔه کربال

1ــ آموزه های  ارجمندپیامبر)ص(
2ــ  انتظار در آموزه های دینی

3 ــ نـظام آفــــرینش از دیـــدگـــاه امـــام 
جعفر صادق )ع(

فصل آزاد: توّجه به گویش ها و لهجه های 
ایرانی

فصل ششم
ادب و هنر جهان

1ــ خویشتن شناسی 
2ــ مثبت اندیشی

1ــ پایداری در برابر بیداد
2ــ اخالق و تجربه های جهانی

1ــ نقش امید و آرزو در زندگی انسان
2ــ ساده زیستی و حقیقت جویی



3233

مبانی نظری آموزش دستور  
مرور تاریخچٔه دستورنویسی در ایران، نشان می دهد که نگاه غالب، دستور سّنتی است. امروزه، 

دستور سنّتی بنا به دالیل زیر تقریباً کنار گذاشته شده است:
1ــ تجویزی بودن: یعنی نویسندگان به جای اینکه کوشش نمایند زبان را همچون دستگاهی نظام یافته 
نگاه کنند و قواعد حاکم بر آن را کشف و توصیف نمایند، بنای کار خود را بر امر و نهی بنیاد نهاده و کاربرد 
صحیح قواعد زبان را متذکّر می شوند. به همین دلیل دستور زبان در دستور سّنتی به این صورت تعریف 
می شود: »دستور زبان قواعدی است برای درست گفتن و درست نوشتن«. )دستور پنج استاد و ...( 
انتخاب واژهٔ دستور در زبان فارسی برای این شاخه از مطالعٔه زبان، گویای همین نگرش است. در صورتی 
که دستور زبان مجموعه قواعدی محدود است که اهل زبان آن را به طور ناخودآگاه فرا می گیرند و در ذهن 

خود نگهداری می کنند و کار دستورنویس و زبان شناس باید توصیف این دانش ناخودآگاه باشد. 
2ــ انعطاف ناپذیری: دستورنویسان سّنتی گمان می کنند در هر مورد فقط یک صورت »درست« 
وجود دارد و هرچه جز آن باشد، »غلط« است در صورتی که تمایز درست و غلط مشّخص و مطلق 
نیست. در بسیاری از موارد دو یا چند صورت زبانی می توانند درست باشند و به کار روند. تنها مالک 

برای تمایز بین درست و غلط، نحوهٔ کاربرد یا استعمال اهل زبان است. 
3ــ ابدیت دستور: یکی دیگر از فرض های غلط که اساس کار دستورنویسان سّنتی قرار گرفته، 
این است که زبان تغییر نمی کند یا نباید تغییر کند و اگر دستور زبان جامعی برای یک زبان نوشته شود، 

می تواند برای همیشه معتبر و مستند باشد. 
مسلّم است که چنین فرضی خالف ماهیت و کار زبان است، چرا که زبان همواره در حال تغییر است 
و صورت های تحّول یافته، غلط محسوب نمی شوند و اگر تغییرات تازه در دستور زبانی که نوشته شده، 

منعکس نگردد، ناچار کهنه می شود و رفته رفته ارزش خود را از دست می دهد. 
4ــ تحمیل تحوالت خارجی به زبان: دستورهای سّنتی فارسی زیر نفوذ دستور زبان های دیگر 
قرار گرفته اند و از این رو تحّوالت آنها را به خود پذیرفته اند، مثالً به قیاس از زبان عربی، اسم به جامد 
و مشتق تقسیم بندی می شود و اسم های مشتق را چنین می شمرند: اسم فاعل، اسم مفعول و ... در 

صورتی که اشتقاق کلمات در فارسی از راه افزودن پیشوند و پسوند است، نه داشتن ریشه عربی. 
5ــ درهم آمیختن دستور تاریخی )در زبان( و دستور معاصر )هم زبانی(: آنچه دربارٔه 
گذشتٔه یک زبان صادق بوده، الزاماً درباره وضع امروز آن درست نیست. برای نوشتن دستور زبان 

معاصر هر زبانی باید فارغ از علل و سوابق تاریخی آن زبان بود. 
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برای مثال در فارسی معاصر جزء »همی« برای ماضی استمراری کاربرد ندارد، بنابراین در دستور 
زبان معاصر نباید از آن نامی به میان آورد. 

دستور زبان های سّنتی، نه توصیف کاملی از گذشتٔه زبان به دست می دهند و نه وضع حال آن را به 
خوبی مشّخص می کنند. 

6ــ نداشتن نظریۀ  زبانی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره کرده ایم، دستورهای سّنتی بر 
بنیاد چنین نظریٔه عمومی قرار نگرفته اند. از آنجایی که این دستورها بر مبنای نظریٔه روشن و صریحی 
دربارٔه زبان قرار ندارند، ناچار توصیف آنها از ساختمان زبان، آشفته، نامنظم، بریده بریده و در بسیاری 

موارد نادرست و گمراه کننده است. 
7ــ درهم آمیختن زبان و ادبیات: زبان و ادبیات هر یک دستوری مختص به خود دارند و 
درآمیختن آنها با همدیگر و نیز تدریس دستور زبان به وسیلٔه ادبیات کاری ناشایست و نابجاست. در 

دستورهای سنّتی آموزش دستور زبان گاهی از طریق شعر صورت می گرفت.
با توّجه به معایب دستور سّنتی که در باال ذکر آن رفت به رویکردهای غالب در زبان شناسی توّجه 
می کنیم. سه رویکرد اصلی در توصیف زبان عبارت است از: صورت گرایی، نقش گرایی و شناختی. در 
رویکرد صورت گرایی، زبان خارج از بافت، بررسی می گردد و با توّجه به ساختار صوری توصیف می شود. 
رویکرد نقش گرایی در مقابل، زبان را در بافت خود تحلیل می کند و توّجه به معنی دارد. رویکرد شناختی به 
درک مفاهیم زبان در ذهن می پردازد. به عنوان مثال برای درک مفهوم مسافت چه اتّفاقی در ذهن می افتد.
در آموزش مدرسی برای دستور، دو رویکرد صورت گرایی و نقش گرایی مناسب تر است. سال ها این 
دو رویکرد در مقابل یکدیگر قرار داشتند و هر یک بر اصول خود اصرار می کردند؛ اما شواهد نشان می دهد 
که در برخی موارد هر دو رویکرد در توصیف زبان به بن بست می رسند. امروزه بسیاری از زبان شناسان 
معتقدند که برای توصیف زبان نیاز است هر دو رویکرد به کار گرفته شوند. در آموزش دستور در کتاب اّول 
ـ نقش مورد توّجه بوده است. به عبارت دیگر تمرکز بر آموزش زبان در بافت بوده  متوسطه رویکرد صورتـ 

است، اما در موارد لزوم از شکل صوری زبان در آموزش بهره برده شده است.
مباحث  پایان  ارائه می شود. در  متن  افزایش درک  با هدف  اّول  متوسطٔه  آموزش دستور در دورهٔ 
دانش زبانی، دانش آموزان قادر خواهند شد اجزای جمله را مانند قطعات یک پازل از هم جدا کنند و 
می فهمند جمالت چگونه گسترش می یابند و منطق قرار گرفتن اجزای جمله در کنار هم چیست. این کار 
سبب افزایش درک متن دانش آموزان می شود، پس آموزش دستور به دلیل کاربردی که در تقویت یکی 

از مهارت های زبانی دارد، اتّفاق می افتد و به هیچ وجه به صورت مجموعه قواعد حفظی ارائه نمی شود.
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این برنامه برای آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی، تفّکر، گسترش گنجینٔه لغات، شناخت 
بهتر اطراف و ایجاد ذوق ادبی در دانش آموزان، روش های زیر را مؤثّر می داند. الزم به توضیح است 
پیشنهادی دارد و مدارس و معلّمان و دست اندرکاران آموزشی  که روش های زیر جنبٔه توصیه ای و 

می توانند از دیگر روش ها و فّعالیت  های متناسب با برنامه نیز استفاده کنند:
1ــ روش پرسش و پاسخ:

همان طور که از نام این روش بر می آید، در این روش معلّم پرسش های مناسبی را تهیه و تدارک 
می بیند و آنها را به گونه ای در کالس به کار می گیرد که دانش آموزان به سمت اهداف برنامه و درس، 
هدایت شوند. در این روش، معلّم می تواند پرسش هایی فی البداهه نیز برای تکمیل یادگیری طرح کند. 
نکتٔه مهم این است که مدیریت و هدایت دانش آموزان و تنظیم زمان برای پاسخ به پرسش باید مورد توّجه 

باشد. 
این روش مهارت های گوش دادن، گفتن، نقد و تحلیل و حافظٔه شنیداری و قدرت بیان را تقویت 

می کند چنانچه از نتایج بحث ها هم گزارشی تهّیه شود، به تقویت چهار مهارت زبانی خواهد انجامید.
2ــ روش بحث گروهی:

در صورتی که پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بین معلّم و دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز 
درآید و معلّم موضوع مشّخصی را در کالس طرح کند تا دانش آموزان دربارٔه آن با هم مشورت و اندیشه 
فّعال و مشارکتی  از جمله روش های  این روش  به کار گرفته خواهد شد.  کنند؛ روش بحث گروهی 
در امر آموزش به شمار می رود؛ بنابراین، دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می  شوند و با 
هدایت معلّم به بحث و گفت   وگو می پردازند. اهّمیت این روش با توّجه به ماهیت زبان و ادبیات فارسی 
زمانی روشن می شود که نمایندگان هر گروه نظر خود را بیان کنند و ضمن گوش دادن به اظهارات دیگر 
گروه ها، به نقد و تحلیل نیز تسلّط  یابند. گروه بندی مناسب، کنترل زمان، هدایت و رهبری گروه ها، طرح 

موضوعات مناسب و ... از جمله شرایط اساسی برای به کارگیری این روش است. 
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3ــ ایفای نقش، قّصه گویی و نمایش خّلق: 
در دورٔه اّول متوسطه به ویژه در کتاب فارسی به خوبی می توان از نمایش و قّصه گویی، مناسب با 
سّن نوجوانی استفاده کرد. برخی از دروس به گونه ای سازماندهی شده اند که با هدایت معلّم می توان 

مفاهیم مورد نظر را به صورت عینی و محسوس به نمایش گذاشت. 
این روش ها چنانچه با بحث و تبادل نظر و ارزشیابی در کالس توأم شود، می تواند عالی ترین اهداف 
آموزش زبان و ادب فارسی را محّقق کند. بخشی از این اهداف عبارت اند از: ایجاد برقراری ارتباط 
انسانی و عاطفی، نظم بخشی به افکار و گفتار، پرورش قّؤه تفّکر، استنتاج، رشد و شکوفایی خاّلقیت 

و استعدادهای زبانی و ادبی. 
4ــ روش گردش علمی و مشاهده: 

در این روش معلّم برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با آثار تاریخی و ادبی و زبانی آنها را به بیرون از 
کالس می برد تا از نزدیک به مشاهده بپردازند. دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و شنیده های 
خود به صورت گفتاری و نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود نایل می شوند. 
را  آمده  دست  به  اطاّلعات  نمایند،  یادداشت برداری  کنند،  تهیه  گزارش  تا  خواست  آنها  از  می توان 
طبقه بندی کنند و زیبایی های مشاهده شده را وصف نمایند و یا آنها را به تصویر بکشند تا بدین ترتیب به 

پاره ای از مهارت های نگارشی تسلّط پیدا کنند. 
5ــ روش تفکّر استقرایی: 

از آنجا که تفّکر پیوندی ناگسستنی با هر یک از مهارت های زبانی و ادبی دارد و در روش استقرایی 
هم تفّکر در روندی متوالی، از آسان به پیچیده، سازماندهی می شود، لذا استفاده از این روش می تواند 
تفّکر، دانش آموزان  ایجاد کند. در جریان  نتیجه در دانش آموز  تا حصول  یادگیری مؤثّری را  فرایند 
اطاّلعاتی را جمع آوری و طبقه بندی می کنند و به تفسیر و کشف ارتباط بین یافته های خود می پردازند. 

از این روش می توان در آموزش نکات امالیی، انشایی و دستور زبان استفاده کرد. 
6ــ روش بدیعه پردازی: 

با خلق و آفرینش و تولید اندیشه های بدیع ارتباطی  با توّجه به اینکه زبان و ادبیات فارسی ماهیتاً 
کرد.  استفاده  خاّلق  نگارش  و  انشا  آموزش  برای  می توان  روش  این  از  دارد،  تنگاتنگ  و  نزدیک 
بیان  کردن،  قیاس  انشا،  موضوع  دربارٔه  بحث  و  کردن  با صحبت  دانش آموزان  این روش  اساس  بر 

احساسات خود و ... به تفّکر خاّلق و پرورش عواطف دست می یابند.
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7ــ روش حّل مسئله: 
در این روش، مسئله ای مطرح می شود که می تواند از گرفتاری قهرمان قّصه آغاز شود. دانش آموزان 
و  بحث  از  پس  می کنند.  پیدا  آن  برای  حل هایی  راه  یا  حل  راه  پرداخته،  مسئله  تبیین  و  توصیف  به 
گفت وگو، معلّم نظر خود را دربارٔه حّل مشکل قهرمان داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به بررسی 
ایده ها و  علّت وقوع حوادث در قّصه ها می پردازند، ارتباط علّت و معلولی وقایع را کشف می کنند. 
نظرهای مختلف را به یکدیگر مربوط و با هم مقایسه می کنند و نتایج داستان ها را پیش گویی می کنند. 
مطالب ذکر شده می تواند در دو گونٔه بیانی، یعنی گفتاری و نوشتاری، مطرح شود. در دورٔه اّول متوسطه 
می توان از دانش آموزان خواست تا دربارٔه شنیده ها یا خوانده های خود به قضاوت و داوری بپردازند. 

8 ــ روش واحد کار )پروژه(: 
از این روش می توان برای آموزش انشا و فّعالیت  های خارج از کالس استفاده کرد؛ بدین ترتیب 
که شاگردان بر اساس موضوعات تعیین شده، به صورت گروهی یا فردی به دنبال جمع آوری اطاّلعات 
می کنند.  ارائه  کالس  در  را  گزارش  این  سپس  کرده،  تهیه  گزارشی  می روند،  کالس  از  خارج  در 
موضوعاتی از قبیل سرگذشت شاعران، نویسندگان، شخصیت های علمی، اجتماعی و مذهبی، می تواند 
برای استفاده از این روش مورد نظر باشد. این روش برای تقویت حّس پژوهش و تقویت مهارت های 

جست وجوگری مؤثّر است. 
9ــ روش کارایی گروه: 

از اعضای گروه تکلیف مشّخص شده را  به گروه هایی تقسیم می کنند و هر یک  دانش آموزان را 
به طور انفرادی می خواند، بعد به سؤال های آزمون که در اختیار او قرار می دهند، پاسخ می دهد و سپس 
در گروه نیز دربارٔه پاسخ های خود گفت  وگو کرده، دالیل انتخاب یا رد آن را ارزیابی می کنند. در مرحلٔه 
بعد، کلید سؤال ها در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و اعضای گروه درک عمیقی از بهترین پاسخ به 
دست می آورند، سپس اعضای گروه پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری کرده، نمرٔه مؤثّر بودن 
یادگیری را محاسبه می کنند. از این روش در کالس های فارسی و در تدریس حوزه های مختلف از 

قبیل متن درس ها، انجام تمرین ها، امال و انشا، دستور و آرایه ها می توان بهره گرفت.
10ــ روش تدریس اعضای گروه: 

با  این طرح، این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درس طّی یک دورٔه زمانی کوتاه 
به  متن  که  داشت  نظر  در  باید  تدریس  مورد  متن  انتخاب  در  گیرد.  قرار  پوشش  تحت  گروه،  مطالعٔه 
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برابر  بخش های مستقل از یکدیگر قابل تقسیم باشد. بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری باید تقریباً 
باشند. 

دانش آموز یک بخش از موضوع تعیین شده را مطالعه می کند و سپس با همتاهای خود که مسئول 
بخش مشترکی اند دور هم جمع می شوند و برای رفع اشکال های خود تبادل نظر می کنند. سپس به گروه 

خود برمی گردند و به ترتیب از اّول بخش تا آخر بخش به نوبت تدریس می کنند. 
طرح تدریس اعضای گروه بر دو اصل استوار است. اّول آنکه هر یک از شرکت کنندگان قسمت 
متفاوتی از موضوع درسی را که قرار است همه یاد بگیرند، می خواند و دوم اینکه هر فراگیرنده می تواند 

به اعضای تیمش درس بدهد؛ بنابراین، هر عضو هم به عنوان معلّم و هم شاگرد عمل می کند. 
زمانی که فراگیرندگان می فهمند کارایی گروه مستلزم آن است که هر فرد یک بخش از موضوع را 
فراگیرد و سپس آن را به دیگران درس دهد، برانگیخته می شوند تا با مطالعٔه بخش تعیین شده و آمادگی 
کامل برای جلسٔه کار تیمی به تیم خود کمک کنند. همچنین به آن عضو از تیم که درس می دهد کمک 

می کنند تا حّد امکان موفّق باشد. با این روش، گروه می تواند یادگیری اش را به حّداکثر برساند. 
طرح تدریس اعضای گروه این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درسی طّی یک دورٔه 
کوتاه زمانی با مطالعٔه تیم تحت پوشش قرار گیرد. تقسیم موضوع، به خصوص زمانی مناسب است که 

هدف آموزشی، مطالعٔه اجمالی نه عمیق یک قلمرو وسیع باشد.
در انتخاب متن مورد استفاده باید به چند نکته توّجه کرد؛ از جمله: 

 متن باید قابل تقسیم به تعداد بخش های هماهنگ با تعداد فراگیرندگان درهر تیم )معموالً سه تا 
پنچ نفر( باشد. 

 این بخش ها تقریباً باید از نظر طول برابر و از نظر دشواری قابل مقایسه باشند. 
این مورد مهم است؛ چون هر  باشد.   هر یک از بخش ها مستقل از بخش های دیگر قابل فهم 
فراگیرنده فقط یک قسمت را مطالعه می کند و باید بتواند آن بخش را مستقل از اطاّلعات موجود در 

بخش های دیگر درک کند. 
 البّته درهر تکلیفی، مطلب باید به اندازٔه کافی مشکل باشد تا فراگیرندگان را به چالش  بطلبد ولی 

نه آن قدر مشکل که آنان را مغلوب کند.
 اجرای طرح: 

1ــ یک بخش از موضوع برای آمادگی هر فراگیرنده تعیین می شود. در این مرحله هر فراگیرنده 
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فقط بخش تعیین شدٔه خویش را دریافت می  کند. باید اطمینان یافت که فراگیرندگان حقیقتاً مطلب را 
از یکدیگر یاد بگیرند و نه از مطالعٔه تمام بخش ها )میزان یادگیری دانش آموزان توسط آزمونی که تمام 

بخش ها را در بر می گیرد، سنجیده می شود(. 
2ــ فراگیرنده قبل از تدریس با همتاهای خود که مسئول بخش مشترکی اند دور هم جمع می شوند 
و برای رفع اشکاالت خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر می کنند. )فراگیرندگان می توانند از ابتدا در 

جمع همتاهای خود بنشینند و رفع اشکال کنند، آنگاه به تیم خود برگردند.( 
3ــ وقتی گروه گردهم می آید، یک فراگیرنده کار را با تدریس بخش مربوط به خود شروع می کند. 
کند  استفاده  است،  شده  شناخته  مجاز  که  کمکی  یا  یادداشت  نوع  هر  از  است  مجاز  تیم  عضو  این 
ولی مستقیماً به متن اصلی رجوع نمی کند. دیگر فراگیرندگان می توانند سؤال بپرسند، مخالفت کنند، 

یادداشت بردارند یا استنطاق نمایند. هر عضو به نوبت یک بخش جدید را ارائه می دهد. 
4ــ در این مرحله، در مورد کل موضوع آزمونی گرفته می شود. این آزمون از قبل آماده شده است 
و می تواند هر نوع آزمونی باشد. این آزمون حاوی تعدادی سؤال از هر قسمت و چند سؤال درک 

مطلب عمومی مربوط به کل موضوع است . 
5ــ کلّیٔه سؤال ها در اختیار فراگیرندگان قرار می گیرد و آنان به آزمونشان نمره می دهند و نمرات 

فردی و معّدل نمرات فردی را محاسبه می کنند. 
کنند.  ارزیابی  موضوع  از  را  فهم خود  میزان  می توانند  فردی  نمرات  از  استفاده  با  فراگیرندگان 
همچنین نمرات فردی نشانه ای از پیشر فت فرد و یادگیری است. فراگیرندگان باید به نمرٔه خود از آن 
قسمتی که تدریس را به عهده داشته اند، توّجه کنند. هرچه اختالف بین نمرات فردی و معدل گروه کمتر 

باشد، مهارت های تدریسی و یادگیری تولید شده از عمل متقابل تیم بیشتر است. 
6ــ ارزیابی کارایی تدریس فراگیرندگان با توّجه به جدول رسم شده انجام می شود. 

7ــ از فراگیرندگان برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی نهایی سؤال می شود.
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11ــ روش قضاوت عملکرد: 
در این طرح، کسب درک روشنی از معیارها، آنان را قادر می سازد تا کیفیت کار خویش را مورد 
بی نیاز  دیگران  توسط  کارشان  ارزیابی  از  تا حدودی  می توانند  این صورت  در  دهند.  قرار  قضاوت 
با  و  با دیگری  را  فرد  کار هر  ارائه می دهد. اعضای گروه،  را  کار خویش  شوند. سپس هر شخص 
دریافت  است،  شده  کارش  به  که  را  انتقادهایی  فرد،  هر  می کنند.  مقایسه  فراگرفته اند،  که  معیارهایی 
می کند؛ مثالً معلّم از دانش آموزان می خواهد تا ویژگی های یک شعر خوب را بیان کرده و جمع بندی 
کنند. پس از بیان نظرهای مختلف توسط گروه ها، معلّم معیارهای علمی را ارائه می  دهد و بدین ترتیب 

آنها عملکرد خود را مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار می دهند. 
12ــ روش روشن سازی طرز تلّقی: 

اّولین مرحله در روشن سازی طرز تلّقی، به فراگیرندگان کمک می کند تا آنان با پاسخ دادن به یک 
سؤال یا تکمیل یک جمله، طرز تلّقی خود را ارزیابی کنند، سپس فراگیرندگان دور هم جمع می شوند تا 
این طرز تلّقی را مورد بررسی قرار دهند و به کمک شرایط شناخته شده و اطاّلعاتی که در اختیار دارند، 
روی بهترین طرز تلّقی به توافق برسند؛ سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه می دهد تا مورد ارزیابی قرار 
گیرد. طرز تلّقی افراد پس از بحث نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشّخص شود که آیا تغییری رخ 
داده است یا خیر؟ بنابراین، این روش فراگیرندگان را قادر می سازد که کشف کنند: آیا طرز تلّقی شان بر 

یک پایٔه محکم از حقایق، اطاّلعات و منطق، استوار است؟

هر عضو تیم را از غیر مؤثّر )1( تا مؤثّر )5( در هر مورد نمره بدهید.   

نام نفر موارد
اّول

نام نفر 
دوم

نام نفر 
سوم

نام نفر 
چهارم

نام نفر 
پنجم

نام نفر 
ششم

آیا به واقعیت ها و اطاّلعاتی که ارائه می داد، اطمینان 
داشت؟ 

اهّمیت تر  کم  با جنبه های  مقایسه  در  را  مهم  نکات  آیا 
اطاّلعات جدا می کرد و مورد تأکید قرار می داد؟ 

آیا نکات طبق یک روال منطقی و منظم ارائه شد؟ 
به  اعتماد  می گرفت،  قرار  مورد سؤال  که  هنگامی  آیا 

نفس داشت؟ 
آیا برای روشن کردن مفاهیم و کسب اطمینان از روی 

دّقت و فهم سؤال می کرد؟ 
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گونه های خواندن
1ــ روش بلندخوانی:  بلندخوانی در شروع خواندن روشی مؤثّر است؛ زیرا در آن از دو فرایند 
ادراکی یعنی تمیز شنیداری و تمیز بصری استفاده می شود. اّما در دورٔه متوسطه با توّجه به آموزش های 
دورٔه ابتدایی و ویژگی های شناختی دانش آموزان بهتر است از شیوه های مختلف صامت خوانی استفاده 

شود. این روش برای تندخوانی و مطالعٔه صحیح مفید است. 
2ــ روش صامت خوانی: روش هایی که در زیر می آید بیشتر مبتنی بر صامت خوانی اند: 

1ــ2ــ دقیق خوانی: در این نوع خواندن دانش آموز به درک کامل متن خواندنی و نگهداری آن 
به طور منظم در حافظه می رسد. او به افکار اصلی نویسنده پی می برد. به ارتباط بین مطالب می پردازد، 
خالصٔه متن را بیان می کند و از آن نتیجه گیری می کند. معلّم برای سنجش این نوع خواندن صامت می تواند 

سؤاالتی از متن بپرسدکه مفاهیم متن را مورد سنجش قرار دهد.
هدف این نوع خواندن درک عمیق تر، تحریک حّس کنجکاوی و   2ــ2ــ خواندن تجّسمی: 
مشارکت فّعاالنه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذکور الزم است قبل از مطالعه سؤاالتی از 
بین متن انتخاب شود تا از طریق ذهن دانش آموز به هنگام مطالعه به سمت یافتن پاسخ ها هدایت شود. 

3ــ2ــ خواندن انتقادی: در این روش دانش آموزان متن درس را مطالعه کرده، سپس دربارٔه 
ویژگی های متن و نوع نوشته و سبک نویسنده یا شاعر و قالب درس بحث و گفت  وگو می کنند و در پایان 

نظر نهایی خود را نسبت به متن خوانده شده ارائه می دهند. 
به تجزیه  و تحلیل مطالب، ارزش گذاری و قضاوت مطالب و برقراری  در این روش، دانش آموز 

ارتباط بین جوانب مختلف مطالب می پردازد. 
حّس  پرورش  برای  مؤثّری  روش  زیبایی ها،  درک  برای  خواندن  التذاذی:  خواندن  4ــ2ــ 
زیبایی شناسی و تقویت ذوق ادبی است. بهتر است دانش آموز بیشتر به دنبال یافتن زیبایی های موجود 
در نثر و شعر باشد؛ مانند: یافتن آرایه های ادبی مثل تشبیه، ضرب المثل ، وزن و قافیه، موسیقی موجود 

در شعر و ... .
با توّجه به اینکه یکی از اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی تلطیف عواطف و التذاذ ادبی است، 
در متون هنری و ادبی مانند اشعار برتر و متن های تأثیرگذار داستانی و ادبی به این نوع خواندن تأکید 
می شود. معلّم می تواند به تناسب سرفصل ها و عناوین دروس قطعات زیبایی به نظم و نثر را انتخاب کرده 
و در کالس با لحن و آهنگی مناسب بخواند. در این نوع خواندن، باید متونی ارائه شود که التذاذ و 

پرورش ذوق ادبی عملی شود.
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الگوی تدریس، چارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است و 
شناخت و آگاهی از عناصر و عوامل مذکور می تواند معلّم را در اتخاذ روش های مناسب تدریس کمک 
کند. تدریس یک فرایند است و چنان که گفتیم عوامل بی شماری در آن نقش دارند که همٔه آنها قابل 
مطالعه و کنترل نیستند، پس معلّم باید چارچوب کوچکی از فرایند تدریس را به عنوان الگو انتخاب 

کند. دو نمونه از الگوهای تدریس عبارت اند از: 
1ــ الگوی پیش سازمان دهنده

2ــ الگوی حّل مسئله 
الگوی عمومی تدریس 

این الگو نخستین بار توسط رابرت گلیزر در سال 1961 مطرح شد و بعدها راجر رابینسون در سال 
1971 تغییراتی در آن به وجود آورد. این الگو در عین سادگی، فرایند تدریس را به خوبی توصیف 

می کند و به معلّم در سازمان دادن فرایند تدریس کمک می کند. 
در الگوی عمومی تدریس، فرایند تدریس را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد: 

مرحلۀ اّول: تعیین هدف های تدریس و هدف های رفتاری؛ معلّم قبل از تدریس، اطاّلعات مفاهیم، 
اصول و سایر مطالب و محتوای درس را به صورت هدف های کامالً صریح و روشن مشّخص می  کند.
)تعیین  تشخیصی  ارزشیابی  و   )... و  گذشته  )آموخته های  ورودی  رفتار  تعیین  دوم:  مرحلۀ 

توانایی های فراگیرندگان( که همان تشخیص میزان آمادگی فراگیرندگان است. 
مرحلۀ سوم: تعیین شیوه ها و وسایل تدریس؛ در این مرحله معلّم باید شیوه ها و وسایل تدریس خود 

را با توّجه به مفاهیم درس، شرایط و امکانات و ویژگی های فراگیرندگان انتخاب کند. 
خاّلقیت،  و  ابتکار  با  بتواند  باید  معلّم  آموزشی؛  موقعیت  و  شرایط  سازماندهی  چهارم:  مرحلۀ 

حداکثر استفاده را از امکانات موجود، درامر تدریس و تحّقق هدف های آموزشی به کار ببرد. 
یادگیری  به ارزشیابی میزان  الگو  این  نهایی  ارزشیابی و سنجش عملکرد؛ مرحلٔه  مرحلۀ پنجم: 

شاگردان پس از پایان تدریس اختصاص دارد. 
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الگوی پیش سازمان دهنده
»پیش سازمان دهنده« یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمٔه تدریس می آید تا مبحثی را که به 
شاگردان ارائه می شود با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و در عین حال پایه ای برای ارتباط 
مفاهیم بعدی با مفاهیم پیشین شود و شاگرد بتواند تمام مباحث درس را به صورت یک ساخت منظّم و 

سازمان یافته در ذهن خود جای دهد. 
ویژگی های الگوی پیش سازمان دهنده

1ــ مراحل اجرای الگوی پیش سازمان دهنده: گام اّول در این الگو مطالب پیش  سازمان دهنده 
باید مثال ها و  است که کلّی است. گام دوم، ارائٔه مطالب و مفاهیم درس جدید است. در گام سوم، 
نمونه هایی برای تفهیم بیشتر مطالب جدید آورده شود و سرانجام مثال ها باید به گونه ای ارائه شود که با 
مفهوم پیش سازمان دهنده مرتبط شوند. مثالً معلّمی می خواهد اندام های تولیدمثل گیاه را درس بدهد، 
با این مفهوم که »تمام جانداران  از خود موضوع شروع نمی کند بلکه درس را  او درس را مستقیماً 
پریاخته برای بقای نسل تولیدمثل می کنند« آغاز می کند. پس از یادآوری و تشریح چگونگی تولیدمثل 
ـ تشریح  ـ که اندام های تولیدمثل گیاهان اندـ  در جانداران، موضوع درس جدید، یعنی پرچم و مادگی راـ 
یا به وسیلٔه  می کند و پس از تشریح درس جدید، پرچم و مادگی چند گل معروف و آشنا را مستقیماً 

اسالید نشان می دهد. 
شاگردان،  آگاهی های  و  اطاّلعات  از  استفاده  با  می کند  سعی  جانداران،  مثل  تولید  بیان  در  معلّم 
فهم مطالب جدید را آسان سازد؛ زیرا شاگردان در جلسات گذشته با مفاهیم تولیدمثل جانداران آشنا 
شده اند. در واقع او با بیان تولیدمثل جانداران، پایگاهی ذهنی برای فهم درس جدید در ساخت شناختی 

شاگرد ایجاد می کند. این پایگاه، نقش پیش سازمان دهنده را به عهده دارد. 
2ــ چگونگی کنش و واکنش معّلم نسبت به شاگردان در الگوی پیش سازمان دهنده: معلّم 
نقش ارائه کنندٔه مفاهیم پیش سازمان دهنده و مطالب درسی را دارد و شاگردان، دریافت کننده و پذیرندٔه 
مطالب درسی اند. معلّم باید برای ارائٔه مطالب درسی مناسب ترین پیش سازمان دهنده را انتخاب کند و 
باید مطمئن شود که بّچه ها آن پیش سازمان دهنده را درک کرده اند و می توانند آن را با مطالبی که بعدًا 

عرضه می شود، ربط دهند.
باعث  و  بگیرد  کمک  آموزشی  مختلف  وسایل  از  شاگردان  کردن  فّعال تر  برای  می تواند  معلّم 
برانگیختن ذهن و توّجه آنان شود. همچنین با مطرح ساختن پرسش هایی، دانش آموزان را به اندیشیدن 
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در بارهٔ مطالب درس تشویق کند. جهت ارتباط، از طرف معلّم به شاگرد یا شاگردان است. 
3ــ روابط میان گروهی در الگوی پیش سازمان دهنده: در این الگو، به علّت یکسویه بودن 
جهت انتقال، اطاّلعات از معلّم به دانش آموزان منتقل می شود و در نتیجه، امکان کشف و جست و جوی 

مفاهیم برای دانش آموزان محدود می شود.
در این الگو، معلّم با فرد فرد فراگیرندگان یا کّل  آنها ارتباط پیدا می کند ولی این ارتباط یک طرفه 
است؛ یعنی، دانش آموزان معموالً با او و با یکدیگر ارتباط ندارند، در واقع معلّم بر کالس مسلّط است. 
برای افزایش روابط میان گروهی، معلّم می تواند با طرح پرسش هایی راهنمایی کننده، فراگیرندگان را 
به شرکت در بحث های کالس عالقه مند کند و از این راه، امکان ارتباط بیشتر آنان را با یکدیگر فراهم 

سازد. 
4ــ شرایط و منابع الزم در الگوی پیش سازمان دهنده: در این الگو، معلّم و کتاب و کالس 
درس فقط منابع و شرایط آموزشی اند. شرط اصلی به کاربردن این الگو، وجود معلّمی است که از 

روش ها و شگردهای مناسب برای تدریس، طبق الگوی پیش سازمان دهنده آگاهی داشته باشد. 
محاسن و محدودیت های این الگو 

آموزشی  امکانات  ولی  تجربه  با  معلّمانی  که  فقیر  آموزشی  نظام های  در  پیش سازمان دهنده  الگوی 
محدود دارند، الگوی مناسبی است. از یک زمان آموزش محدود می توان استفاده کرد، گروه کثیری 
از شاگردان با کمترین امکانات آموزشی درس را یاد می گیرند. الگوی خوبی برای دروس نظری است. 
آموزشی  فّعالیت   آموزشی است، دانش آموزان در  فّعالیت   معلّم تصمیم گیرندٔه  الگو چون  این  در 

نقشی ندارند. 
در چنین الگویی، محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان چندان ارتباطی ندارد؛ به همین دلیل، اگر 
آنان موضوع آموزش را آموختند و امتحان دادند، هدف آموزشی تأمین شده است. و همچنین در این 
الگو به مسائل روانی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان کمتر توّجه می شود و رضایت خاطر آنان چندان 

مورد توّجه نیست. 
فراورده های چنین نظامی، قادر نیستند آموخته ها یشان را در زندگی واقعی به کار گیرند. 

دانش آموزان در یادگیری از طریق حّل مسئله، با بهره گیری از تجارب و دانسته های پیشین خود، 
دربارٔه رویدادهای محیط خود می اندیشند تا مشکلی را که با آن مواجه شده اند به نحو قابل قبولی حل 

کنند. 
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الگوی حّل مسئله 
مدرسه مطابق الگوی حّل مسئله، دانش آموزان را در وضعی قرار می دهد که بتوانند فرضیه های 
خود را از راه  پژوهش و کاوش و به مدد شواهد موجود و گردآوری شده، بیازمایند و شخصاً از آنها 
نتیجه گیری  کنند و ضمن رسیدن به هدف موردنظر، از روش های دانش اندوزی و جمع آوری اطاّلعات 
او  به  مستقیماً  علمی  اطاّلعات  و  است  فّعالیت   محور  شاگرد،  مسئله  حّل  الگوی  در  آگاه  شوند.  نیز 
انتقال داده نمی شود. معلّم با طرح مسئله، شاگرد را به فّعالیت  وادار می کند و در جهت حّل مسئله او 
را راهنمایی می کند، روابط میان گروهی بین شاگردان وجود دارد و انتقال دو سویه )بین معلّم و شاگرد( 
است و شرایط و منابع آموزشی منحصر به کالس و کتاب درسی نیست. الگوی حّل مسئله به زمان، 

مکان، امکانات و معلّمان با تجربه، نیازمند است. 
مراحل اجرا در الگوی حّل مسئله 

کالس به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم می شود: 
1ــ یک مسئله طرح می شود )مسئله باید پاسخ پذیر و حّل آن برای شاگردان امکان پذیر باشد(. 

2ــ دانش آموز با کمک و هدایت معلّم، اطاّلعات مورد نیاز را از طریق مطالعه و مشاهده گردآوری 
می کند. 

مرحله شاگرد  این  در  می کند.  فرضیه سازی  و  می زند  را حدس  احتمالی  راه حل های  3ــ شاگرد 
ناگزیر است به تفّکر بپردازد. 

4ــ آزمایش فرضیه صورت می گیرد. برای آزمایش فرضیه، شاگرد باید اطاّلعات و شواهد موجود 
را تحلیل کند و عواملی را که به پذیرش یا رّد فرضیه منجر می شوند، مشّخص کند )در صورت نیاز، 

معلّم اطاّلعات زمینه ای در اختیار شاگرد قرار می دهد(.
5  ــ نتیجه گیری، اساس این الگوست و شاگرد باید پیش بینی کند که نتایج به دست آمده چقدر و تا 
چه اندازه به موارد جدید قابل تعمیم است و اینکه او دانش به دست آمده را در حّل مسائل به کار گیرد. 
و  مشاور  نقش  معلّم،  نقش  و  درارتباط اند  معلّم  با  نیز  و  همدیگر  با  شاگردان  همٔه  الگو،  این  در 

راهنماست. 
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ساختار عمومی الگوی تدریس

درون مایۀ درس ها، مرتبط با عنوان فصل و درسموضوع

اهداف

کـلــی

جزئــی

رفتاری 

اصطالحات، مضمون ها و حقایق علمی مرتبط با هر درسمفاهیم

مفاهیم و حقایق علمی ارائه شده در قالب متن درس، تصویر، فّعالیت و... محتوا
در هر درس

مفهوم، روش های تدریس دریافت  گروه،  کارایی  مانند:  تلفیقی  و  محور  فّعالیت  روش های 
حل مسئله، روشن سازی طرز تلقی و ...

مشارکتی، گروهی، بحث گروهی، کاوشگری و ...روش های یادگیری

آزمون کتبی روش های ارزشیابی و  فّعالیت  انجام  از طریق مشاهده،  پایانی  و  تکوینی  تشخیصی، 
مناسب

کتاب، تخته، ماژیک، گچ، لوازم و رسانه های مناسب تسهیل کنندٔه آموزشمواد و رسانه ها

راهبری و هدایت در جهت دستیابی به اهداف آموزشی هر درسنقش معلّم در فرایند تدریس

شرکت فّعال در فرایند یادگیری با بهره گیری از حواس، تفّکر و تجزیه و تحلیل نقش دانش آموز در آموزش
آموزه های محتوایی

عوامل مورد توّجه در یادگیری
یادگیری، تغییرات نسبتاً ثابت و پایداری در رفتار بالقّوهٔ فرد بر اثر تجربه است.

عواملی که در یادگیری باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارت اند از: 
1ــ آمادگی از نظر جسمی، عاطفی و عقلی؛

به  توّجه دارد و میل و رغبت شاگرد  به هدفی  تأثیر، همیشه  از لحاظ  انگیزه  انگیزه و هدف؛  2ــ 
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آموختن متأثر از آن است.بخشی از وظایف معلّم ایجاد رغبت در دانش آموزان است و هدف به فّعالیت  
انسان جهت و نیرو می دهد. 

3ــ تجارب گذشته؛ یک فرد زمانی می تواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند که مفهوم و مسئلٔه 
جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد. 

4ــ موقعیت و محیط یادگیری؛ امکانات محیط آموزشی، اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، وضع 
اجتماعی و اقتصادی خانواده، نگرش والدین و مربیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه و عوامل محیطی 

دیگر بر کیفیت و کمّیت یادگیری شاگردان مؤثّر است. 
5  ــ روش تدریس معلّم؛ به لحاظ اهّمیت نگرش و روش تدریس معلّم در فرایند فّعالیت  های آموزش 

و در نهایت، بر روند یادگیری مؤثّر است. 
اگر معلّم به نظریه ها و اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال واقعیت های علمی بداند 
و تجارب یادگیری را منحصر به حفظ کردن مطالب نوشته در کتاب تصّور کند، مسلّم است در تقویت 

کنجکاوی و پرورش استعداد و تفکّر علمی شاگردان چندان موفّقیتی به دست نمی آورد. 
6ــ رابطٔه کل و جزء؛ مطالعٔه جزئیات بدون در نظر گرفتن رابطٔه آنها با هم و همچنین رابطٔه آنها با 

کل، موجب پریشانی فکر می شود. 
7ــ تمرین و تکرار؛ تأثیر تمرین و تکرار در کّل فرایند یادگیری و حیطه های مختلف آن و به ویژه در 
حیطٔه روانی حرکتی انکارناپذیر است. اّما باید شرایط و ویژگی  خاّصی داشته باشد؛ از جمله باید منظّم 

و مرتّب و در شرایط طبیعی و واقعی انجام پذیرد. 
8 ــ احساس نیاز؛ شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارت های فعلی خویش آگاه شود تا با انگیزه 

و رغبت بیشتر به تحصیل بپردازد.
9ــ داشتن تصّور روشن از دانش و مهارت هایی که باید کسب شود. 

او  برای  یادگیری  می شود،  منتهی  مهارتی  و  دانش  به چه  او  یادگیری جدید  که  بداند  شاگرد  اگر 
باید  هدف دارتر می شود. در اینجاست که نقش هدف های رفتاری ظاهر می شود. در این رابطه معلّم 
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هدف های رفتاری هر درس را با دّقت بیان کند و شاگردان را از تغییراتی که بر اثر آموختن در دانش و 
مهارت آنان حاصل می شود، آگاه گرداند. 

او در درس مطّلع گرداند؛  پیشرفت  از میزان  باید دائماً شاگرد را  پیشرفت؛ معلّم  از  آگاهی  10ــ 
زیرا شاگرد هنگامی که احساس کند در حال پیشرفت است برای ادامٔه یادگیری شوق و انگیزٔه بیشتری 

می یابد. 
11ــ توّجه و دّقت؛ توّجه مقّدمٔه ادراک، یادگیری و تفّکر است. 

تدریس یک فّعالیت  است، فّعالیتی آگاهانه که بر اساس هدفی خاص و بر پایٔه وضع شناختی فراگیرندگان 
انجام می گیرد. در هر صورت، اگر یادگیری را »تغییر در رفتار فراگیرنده بر اثر تجربه« بدانیم بدون شک 
فّعالیتی که موقعیت را برای کسب تجربه آسان کند و تغییر الزم را سبب شود، تدریس نام دارد و در نتیجه، 

عمل تدریس یک سلسله فّعالیت  های مرتّب، منظّم، هدف دار و از پیش طّراحی شده است. 

عوامل مؤّثر در تدریس 
کنترل  و  مطالعه  قابل  آنها  همٔه  که  دارند  نقش  آن  در  بی شماری  عوامل  و  است  فرایندی  تدریس 

نیستند. 
عواملی همچون شخصیت معلّم، زمینه های علمی و تجربی او، زمینٔه روابط اجتماعی و خانوادگی 
شاگردان، زمینه های علمی و ویژگی های فردی شاگردان، اهّمیت موضوع درس، قوانین و مقّررات نظام 
آموزشی و به طور کلّی جامعه ای که معلّم و شاگرد در آن زندگی می کنند، همه در کیفیت تدریس معلّم 

تأثیر گذار هستند. 
باید در نظر داشت معلّم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری، قادر به تغییر و کنترل بسیاری از عوامل 
نیست. اّما تا حّدی می تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتّخاذ الگو و روش های مناسب تدریس 
و تهیه و به کارگیری تجهیزات الزم و ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش، کیفیت تدریس خود را 

دستخوش تحّول کند. 
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مقّدمه
ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهم برنامه درسی است که تنها به پرسش های کالسی یا آزمون های 
پایانی محدود نمی شود. وقتی که محصول برنامٔه درسی به شکل بستٔه آموزشی در اختیار مخاطبان و 
مجریان قرار گرفت، انتظار می رود معلّمان به منظور اطمینان از میزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون ها 
ارزشیابی  انتخاب شیوه های  پیشنهاد می شود در  ارزشیابی استفاده کنند.  برای  متنّوع،  و شیوه های 

اصول زیر رعایت شود: 
باشد و معلوم کند که  متناسب  برنامه،  با اهداف آموزشی و سایر عناصر  باید  1ــ شیؤه ارزشیابی 

هر کدام از شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می سنجد. 
2ــ شیؤه ارزشیابی باید با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد، مثالً در برنامه ای که فّعالیت محور 
مهارت  میزان کسب  و  نتیجه  آموزش،  فرایند  به  توّجه  در عین  ارزشیابی  مهارتی است، شیوه های  و 

آموزشی را نیز مورد توّجه و سنجش قرار می دهد. 
3ــ شیوهٔ انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، کارایی بیشتری داشته باشد. 

4ــ به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه از شیوه های متنّوع، استفاده شود. 
متوسطه،  اّول  دورٔه   فارسی  ادبیات  و  زبان  برنامٔه درسی  اهداف  تحقق  میزان  از  ارزشیابی  برای 
جهت گیری های متنّوعی قابل طرح  است. در این برنامه با توّجه به اصول و مبانی آموزش زبان و ادبیات 

فارسی و نیز اهمیت برخی روش های ارزشیابی در این درس بر اصول زیر تکیه و تأکید می شود: 
1ــ ارزشیابی از مهارت های خوانداری زبان 

شیوه نامۀ ارزشیابی درس فارسی  ،   امال و آموزش مهارت های نوشتاری )نگارش و انشا( 

پایه های هفتم ، هشتم و نهم دورۀ اّول متوسطه 

ارزشیابی در برنامۀ درسی فارسی متوسطه
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2ــ ارزشیابی تلفیقی از مهارت های نوشتاری زبان 
3ــ ارزشیابی از فرایند آموزش و فّعالیت های دانش آموزان 

4ــ ارزشیابی مستمر )تکوینی( در کنار ارزشیابی پایانی 
با توّجه به ماهیت برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاکم بر آموزش، برای 

ارزشیابی این درس، روش های زیر پیشنهاد می شود: 
1ــ آزمون کتبی 

2ــ آزمون شفاهی 
3ــ مشاهدٔه رفتار 

برای استفادٔه درست از روش های فوق ورعایت رویکردهای ارزشیابی در این برنامه، از ابزارهای 
زیر می توان بهره گرفت: 

ریزمهارت های  از   ... و  انشایی  کوتاه،  پاسخ  کردنی،  تکمیل  سؤاالت  شامل  کتبی  آزمون  1ــ 
نوشتاری 

2ــ  آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، 
درک متن و ریزمهارت های خوانداری )لحن، تکیه و...( 

3ــ چک لیست، ابزار اندازه گیری عملکرد دانش آموز در مهارت های ارتباطی، توانایی های ذهنی، 
شرکت در فّعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان

شیوه نامه ٔ ارزشیابی فارسی

نوع آزمون و ارزشیابیمواد درسیساعات

4
2

1ــ  خواندن فارسی و درک متن  ـ  کتبی  شفاهی ـ

2ــ  امالی فارسی کتبی 

3ــ  آموزش مهارت های نوشتاری2  
کتبی) نگارش و انشا (

جدول ساعات و مواد درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ اّول متوسطه
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ارزشیابی آزمون های مستمر و پایانی درس های فارسی و درک متن )مهارت خواندن و کاربست 
صحیح  شکل های  تشخیص  توانایی  و  درست نویسی  )مهارت  امل  خوانداری(،  ریزمهارت های 

نوشتاری( و درس آموزش مهارت های نوشتاری )نگارش و انشا(، به شرح زیر است: 
1ــ خواندن فارسی و درک متن: 

زیر  موارد  شامل  می تواند  )مستمر(  تکوینی  آزمون  شفاهی:  نمره:   20 تکوینی:  ارزشیابی 
باشد: روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خود ارزیابی، دانش های زبانی 
و ادبی، کارگروهی و مشارکت در گفت وگو، حفظ شعر، مطالعه و کتاب خوانی و پژوهش، توانایی در 

سخنوری و فن بیان، پاسخ به فّعالیت ها و تمرین ها، شعرخوانی و روان خوانی. 
یادآوری: نمرٔه هر یک از ریزمواد باال، به تشخیص معلّم و متناسب با فرایند آموزش و شرایط 

کالس و درس تعیین می شود. 

ارزشیابی پایانی : 20 نمره : شفاهی

نمرۀ نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی است. )20=2: 40=20+20( 
یادآوری: در هر نوبت به دلخواِه دانش آموز، فقط یک شعر حفظی خواسته شود. 

نمره گذاری درس ادبیات فارسی پایۀ هفتم، هشتم و نهم دورۀ اّول متوسطه

پایانی نوبت اّولموضوع
پایانی نوبت دوم

شهریور
نیمۀ دوم کتابنیمۀ اّول کتاب

6246معنی شعر و نثر

20/51/52شناخت و معنی واژه

4134درک متن

30/52/53دانش های زبانی و ادبی

3123خودارزیابی

22ــ2حفظ شعر

202020جمع
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2ــ املی فارسی: کتبی )20 نمره( 
ــ ارزشیابی تکوینی، 20 نمره: 20 نمره امالی تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره فّعالیت های امالیی 

بخش نوشتن و پرسش های معلّم ساخته
ــ ارزشیابی پایانی، 20 نمره: 20 نمره امالی تقریری

٭ نمرۀ نهایی:  میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی )20=2: 40=20+20( 
یادآوری: امالی تکوینی همیشه از درس خوانده شده، نیست. می توان از درس های پیشین و 

حّتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز امال گفت. 
ـّـ( به عنوان یکی از نشانه های  • تذکّر: همچنان که در سال های گذشته، یادآور شده ایم؛ تشدید  )ـ
گفتاری زبان فارسی، آموزش داده می شود؛ اّما در ارزشیابی درس امال، نمره ای به آن تعلّق نمی گیرد.

گونه های ارزشیابی
اگر یادگیری را تغییر در رفتار دانش آموز بر اثر تجربه های آموزشی بدانیم، ارزشیابی عبارت است 
از اندازه گیری میزان تغییرات ایجاد شده بر اساس هدف های تعیین شده در فّعالیت  های آموزشی و تجزیه 
و تحلیل و تفسیر نتایج آن. ارزشیابی همواره در جهت پیشرفت تحصیلی و ناظر بر هدف های آموزش 
است و در واقع بدون توّجه به هدف های آموزشی از پیش تعیین شده، ارزشیابی تحصیلی معنا نخواهد 
داشت. در همین راستا، ترس و اضطراب از ارزشیابی در نزد دانش آموزان بیشتر ناشی از عملکرد 
نادرست معلّمان و روش های نادرست ارزشیابی است. هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های 

زیر به طور کلی مورد بررسی قرار داد: 
1ــ ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و تصمیم گیری 

برای انجام دادن فّعالیت  های آموزشی است. 
2ــ برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است. 

3ــ برای بهبود و اصالح فّعالیت  های آموزشی است.
4ــ برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تالش برای ترمیم و بهبود آنهاست.

5  ــ برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان است، نه صرفاً برای تهدید 
و تعیین افراد قوی و ضعیف.

تأثیر  دانش آموزان  یادگیری  کیفیت  بهبود  در  گیرد، مستقیماً  انجام  نحو مطلوب  به  ارزشیابی  اگر 
خواهد گذاشت؛ زیرا آنها را از میزان تالش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی آگاه خواهد ساخت. 

همچنین ارزشیابی تدریجی و دائمی باعث مرور مطالب از قبل یادگرفته شده می گردد. 



5253

انواع ارزشیابی  
1ــ ارزشیابی تشخیصی: این نوع ارزشیابی به منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی و کشف 

دالیل اصلی مشکالت در یادگیری است. 
2ــ ارزشیابی تکوینی: ارزشیابی تکوینی به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
در مراحل مختلف تدریس است که دو مقولٔه گام به گام پیش رفتن در یادگیری و اصالح روش تدریس را 

در بر می گیرد.
3ــ ارزشیابی پایانی )ارزشیابی تراکمی(: این ارزشیابی به منظور تعیین میزان آموخته های 
شاگردان در طول یک دورٔه آموزشی و قضاوت دربارٔه اثربخشی کار معلّم و برنامٔه درسی انجام می گیرد. 

انواع ارزشیابی بر حسب نحوۀ اجرا: 
1ــ ارزشیابی انفرادی که شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است. 

به صورت  برای همٔه شاگردان فراهم می آورد و معموالً  2ــ ارزشیابی گروهی شرایط یکسانی را 
امتحان کتبی است. 

انواع ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایج: 
1ــ ارزشیابی معیاری که بر اساس معیار و مالک مطلق از قبل تعیین شده، تهیه می شود. 

ارزشیابی  آن  در  و  می شود  فراهم  نسبی  مالک  و  معیار  مبنای  بر  که  هنجاری  ارزشیابی  2ــ 
دانش آموزان از نمرهٔ زیاد به کم ردیف می شوند. 

روش  های مختلف ارزش یابی پیشرفت تحصیلی 
در فرایند ارزشیابی، معلّم نباید از به کارگیری تنها یک روش خاص استفاده کند؛ زیرا بسیاری از 
جنبه های رفتاری مختلف دانش آموزان را نمی توان به مرحلٔه آزمون های ساده تنّزل داد و باید آنها را در 
موقعیت واقعی سنجید. با توّجه به تغییراتی که در حیطه های مختلف یادگیری به وجود می آید، حداقل 

چهار روش ارزشیابی به شرح زیر وجود دارد؛
1ــ ارزشیابی از طریق مشاهده: 

هنگامی که از طریق مداخلٔه حواس به خصوص دیدن، به داوری دربارٔه رفتار یا عمل معینی از فرد 
می پردازیم، از روش مشاهده استفاده کرده ایم. این شیوه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته 

است که مهم ترین آنها عبارت اند از: 
  مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت
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  مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن
خارجی: مشاهدهٔ رفتار فرد در حین انجام عمل و ثبت خصایص وی  

داخلی: بیان خصوصیات رفتاری توسط خود فرد  
  مشاهده از لحاظ موقعیت

طبیعی: بدون آگاهی، رفتار و کار دانش  آموز را زیر نظر بگیریم.  
تصنّعی: پس از فراهم کردن شرایطی خاص، رفتار دانش آموز را مورد بررسی قرار دهیم.  

  مشاهدهٔ مستقیم یا غیرمستقیم 
مشاهدٔه  در  ولی  است  زیاد  دانش آموز  در  تصّنعی  رفتار  بروز  امکان  مستقیم  مشاهدٔه  در   

غیرمستقیم، مشاهده کننده پنهان است و رفتار طبیعی تری مورد بررسی قرار می گیرد. 
مزایا و محدودیت های روش مشاهده 

الف( مزایا: 
نشان دهندٔه  می تواند  که  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  غیرمحدود  زمان  در  فردی  تفاوت های  ــ 

فّعالیت  های طبیعی دانش آموزان باشد. 
ــ برای همٔه گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست. 

ب( محدودیت ها: 
ــ انجام این روش مستلزم دّقت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است. 

ــ امکان ایجاد موقعیت مناسب برای همٔه شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در همگان 
وجود دارد. 

2ــ ارزشیابی از طریق انجام کار
اگر تغییرات ایجاد شده در دانش آموز در حیطٔه عمل باشد، لزوماً باید از این شیوه استفاده شود و 
تفاوت آن با شیؤه مشاهده در این است که دانش آموز می داند که مورد آزمایش است و شرایط برای همه 

یکسان است. امتحان آزمایشگاه، کارگاه و ورزش از این طریق انجام می گیرد. 
ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی، شیؤه مناسبی برای سنجش معلومات، قدرت بیان، نظم فکری، 

استدالل، تمرکز افکار و شناخت حاالت درونی از جهت ترس و اضطراب است. 
مزایا و محدودیت های این شیوه 

الف( مزایا:
 این گونه ارزشیابی می تواند بازخوردی فوری داشته و مهارت های دانش آموزان را در رویارویی 
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با واقعیت ها به دّقت بسنجد. 
    این گونه ارزشیابی قدرت بیان و استدالل دانش آموزان و اظهار نظر آنها را در حضور جمع تقویت 

می کند.
دارند  نوشتاری کمی  قدرت  که  اّول  و کالس  آمادگی  دوران  دانش آموزان  برای  ارزشیابی  این   

مناسب است. 
ب( محدودیت ها: 

 این شیوه مستلزم صرف وقت زیاد و در نتیجه، خسته کننده است و به تدریج از دّقت آزمایش کننده 
کاسته می شود.

 دانش آموزان ممکن است به علّت نقص بیان از گفتن پاسخ خودداری کنند.
 عوامل محیطی بر دانش آموز تأثیر فراوانی می گذارد به نحوی که ممکن است وی به جای پاسخ 

صحیح، کلمات مبهمی به کار ببرد. 
 عینیت و اعتبار ارزشیابی شفاهی نسبت به آزمون کتبی کمتر است. 

3ــ ارزشیابی از طریق آزمون کتبی 
این آزمون ها بر دو نوع است: 

الف( آزمون های استاندارد شده
ب( آزمون هایی که معلّم طرح کرده است.

آزمون های استاندارد شده توسط مؤّسسات آزمون سازی، به منظور ارزشیابی دوره های تحصیلی 
گروه های بزرگ  دانش آموزان طّراحی می شود که همراه با راهنمای دقیق در اختیار معلّم قرار می گیرد 

و دارای پایایی و اعتبار است. 
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به  رسیدن  در  دانش آموزان  موفّقیت  میزان  تعیین  برای  غالباً  می کند  طرح  معلّم  که  آزمون هایی 
هدف های آموزشی طرح ریزی می شود. 

تفاوت  بین آزمون های استاندارد شده و آزمون های معّلم 
1ــ آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخّصص بیشتری نیاز دارد. 

2ــ نتایج آزمون های استاندارد، مشّخص، قطعی و قابل بررسی است. 
مناطق  مدارس  شاگردان  مقایسٔه  و  مختلف  مناطق  در  استفاده  برای  استاندارد  آزمون های  3ــ 

مختلف با یکدیگر تهیه می شود.
انواع آزمون های معّلم: 

معموالً به دو صورت عینی و انشایی است. آزمون های عینی جواب معّینی از پیش تعیین شده دارد 
که انواع آن عبارت اند از: 

1ــ پرسش های چندگزینه ای
2ــ پرسش های صحیح و غلط

3ــ پرسش های جورکردنی
4ــ پرسش های کامل کردنی 
5  ــ پرسش های کوتاه پاسخ 

ارزشیابی  برای  می کنند،  استفاده  آنها  از  تهیه  علّت سهولت  به  معلّمان  بیشتر  که  تشریحی  آزمون 
سطوح باالی شناختی از جمله تجزیه و تحلیل، ترکیب و قضاوت بسیار اهّمیت دارد ولی محدودیت هایی 
نیز از قبیل دخالت نظر تصحیح کننده، وقت گیر بودن تصحیح و عدم امکان سنجش سرعت انتقال و 

آمادگی ذهنی دانش آموزان دارد. )شعبانی،1382(



5657

بررسی درس ها

بخش دوم
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1ــ آشنایی بیشتر با تحمیدیه )ستایش( و مفاهیم مرتبط با آن 
2ــ آشنایی دقیق تر با صفات پروردگار چون رّزاق، هادی و...

3ــ تقویت توانایی برقراری ارتباط صمیمانه و عاطفی  با پروردگار
4ــ شناخت عمیق تر خداوند از طریق توّجه و دّقت و خردورزی در پدیده های هستی 

5ــ تقویت عالقه نسبت به بندگی خداوند و ایجاد باور نسبت به حمد و ستایش الهی
6 ــ تقویت و پرورش خوب دیدن و تدبّر کردن 

به نام خداوند جان و خرد

اهداف آموزشی

روش های تدریس پیشنهادی

تحمیدیه را به روش کارایی گروه، پیش سازمان دهنده، بارش فکری و... می توان تدریس کرد.
مراحل اجرایی روش کار گروهی عبارت اند از:

ــ دانش آموزان کالس به گروه های دو، سه یا چهار نفره تقسیم می شوند.
ــ اعضای هر گروه درس را صامت خوانی می کنند.

ــ اعضای گروه به بررسی دقیق متن می پردازند، پرسش هایی طرح می کنند و سپس پاسخ خود را 
در کالس بیان می کنند.

ــ پرسش ها مجدداً  از سوی دیگر گروه ها مطرح می شود و دانش آموزان درگروه دربارٔه آن بحث 
می کنند و به مشورت با هم  می پردازند و پاسخ می دهند.

ــ درس با بهره گیری از دیدگاه های دانش آموزان و معلّم، جمع بندی می شود.
نیز به صورت شفاهی می توان انجام داد.  تحمیدیه  به صورت همخوانی،     ارزشیابی درس را 

جمع خوانی و تواشیح قابلیت اجرایی دارد.
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به   ،)CD( فشرده  لوح  یا  کاست  نوار  مثل  آموزشی  وسایل کمک  از  استفاده  با  را  متن درس  ــ 
صورت صوتی و تصویری  می توان آموزش داد.

دینی،  در سّنت های  است.  آوردن  جا  به  را  ستایش خدا  و  یا حمد  تحمیدیه  نوعی  این درس     
حمد و ستایش الهی در آغاز هر کار، ضروری است؛ چنان که پیامبر اکرم )ص( فرموده است: »کلُّ امٍر 
ذی باٍل لَم ُیبدء بِبسم الّلٰه َفُهَو َابتَر« هر کاری که با نام خداوند شروع نشود، ناتمام است. از این رو، 

آغاز این کتاب نیز با ذکر نام و یاد خداوند آراسته شده است.
در سّنت ادبی و فرهنگی ما معموالً هر کتابی و نوشته ای با تحمیدیه و ستایش پروردگار آغاز می شود 
با نگاه عمیق و خردگرایانه به  با نیایش به فرجام می رسد. در این نوشته بر این تأکید شده است که  و 

پدیده های گوناگون آفرینش می توان به شناخت خداوند دست یافت.
بررسی شعر ستایش: 

به نام خداوند جان و خرد            کزین برتر، اندیشه  برنگذرد
1ــ بیت های آغازین فارسی نهم، از بخش نخست شاهنامٔه حکیم ابوالقاسم فردوسی)که رحمت 
حق بر روانش باد(، گزینش شده است. خداوند در این بیت به معنی دارنده و صاحب است و در زبان 
دری کهن در معنی پادشاه و سرور به کار رفته است. فردوسی بزرگ، کتاب ارجمند خویش را به نام 
برترین ویژگی آفریدگار است و  بر آن است که این وصف و ویژگی،  خداوند جان و خرد می آغازد و 

اندیشه هر چه دور پرواز باشد در بازنمود پروردگار و سخن گفتن از وی، فراتر از آن نمی توان رفت.
2ــ آفریدگار، خداوند نام و خداوند جای است، از این روی دارای دو ویژگی بنیادین روزی دهی و 

راهنمایی است. روزی دهی با خداوند جای در پیوند است و راهنمایی با خداوند نام.
3ــ کیوان یکی از هفت اختران است و بلندترین آنها. گردان، صفت فاعلی از گردیدن. سپهر، نام 
دیگر آسمان است. فروزنده،کوتاه شدٔه »افروزنده«است. ناهید یا زهره، خنیاگر فلک. مهر، نام دیگر 
دیگر  اختر  کرده است؛ سه  یاد  را  اختر  از هفت  اختر  بیت چهار  این  در  فردوسی،  خورشید است. 

عبارت اند از: تیر، بهرام و برجیس.
از  را  او  نشان و گمان،  و  نام  از  برتری وی  و  پروردگار  برشدگی گوهر  ؛  بینندگان: چشمان  4ــ 

دیدگان نهان می دارد. آن چنان که تالش در دیدن وی همواره بیهوده می ماند.

درنگی در متن
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5  ــ دانستن، در این بیت، در معنی »توانستن« به کار رفته است. میان، به معنی کمر است و »میان 
بستن« کنایه از آماده شدن برای انجام کار. بندگی را: برای بندگی.

فردوسی می فرماید: چون آفریدگار را آن چنان که می سزد، نمی توان ستود، از این روی، می باید 
چند و چون دربارهٔ خداوند را کنار گذاشت و به بندگی وی کمر بست. در جای دیگر می گوید:

سخن هیچ بهتر ز توحید نیست              به ناگفتن و گفتن، ایزد یکی است  

شاهنامۀ فردوسی

حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی توسی شاعر بزرگ حماسه سرای ایران 
است، او در روستای باژ از ناحیٔه طابران یا طبران توس در حدود سال 320ــ329 در 
خانواده ای از طبقٔه دهقانان چشم به جهان گشود و در سال 411 هجری در زادگاه خود 
)روستای باژ( درگذشت و در باغی که ِملک او بود، به خاک سپرده شد. )همان جا که 

اکنون مزار اوست.(
آغاز نظم شاهنامٔه فردوسی را سال 370 یا 371 هجری قمری دانسته اند. شاهنامٔه 
فردوسی دربرگیرندٔه تاریخ داستانی ایران است؛ شاهنامه چه از حیث حفظ روایات کهن 
ملّی و چه از لحاظ تأثیر آن در نگاهبانی زبان پارسی دری، بزرگ ترین سرمایٔه فرهنگ 
ملّی ماست. اندیشه ها و اندرزها و حکمت های نیاکان ما و راه و رسم آنان در دفاع از 
آب و خاک خود و جان فشانیشان در محافظت از مرزهای فکری، فرهنگی و جغرافیایی 
بزرگ ترین  از  را  آن  به گونه ای که محّققان  بازنموده شده است  اثر،  این  ایران همه در 

حماسه های ملّی جهان به شمار آورده اند.

اّطالعات تکمیلی



زیبایی آفرینش
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1ــ آشنایی با جلوه های گوناگون آفرینش )علم(
2ــ تقویت نگاه توحیدی و تأّمل در آفرینش و آثار صنع الهی )ایمان(

3ــ  آشنایی گسترده تر با  ویژگی های زبان ادبی و یادآوری آرایه های تشخیص، تشبیه و مراعات 
نظیر و...)علم(

4ــ تقویت خوانش متن با لحن مناسب )عمل(
5    ــ شناخت ویژگی های ساختاری و محتوایی متن درس )تفّکر(

6ــ توّجه به آموزه های اخالقی متن درس)اخالق(
7ــ کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه مهارت های نوشتاری،گفتاری و رفتاری 

)عمل(

اهداف آموزشی
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ــ کارایی گروه  
ــ بارش مغزی  

ــ پیش سازمان دهنده و...

روش های تدریس پیشنهادی

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
همراه شود،  پدیده های جهان  دربارٔه  با موضوعاتی  و  فیلم های مستند  با  این درس چنانچه  ارائٔه 

فرایند تدریس اثرگذارتر می شود. 

کار افزارها و رسانه های آموزشی

قالب شعر: قصیده است و در آن از مراعات نظیر و تشخیص )انسان نمایی( تشبیه، تضاد یا طباق 
استفاده شده است.

مراعات نظیر و تشخیص )انسان نمایی(:
نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند   / 
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار / خبرت هست که مرغان سحر می گویند

تشبیه: تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش
تضاد یا طباق : لیل و نهار ــ  خواب و بیدار ــ گل و خار.

 شعر »آفرینش همه تنبیه خداوند دل است«، از بخش مواعظ کلیات سعدی انتخاب شده است. 
اصل شعر، چهل و سه بیت دارد که به صورت تلخیص در کتاب درسی آمده است. 

»مواعظ« ِج موعظه در لغت به معنی پندها و اندرزها است. 
   به شعرهای حکمی، مواعظ می گویند و شامل اندرزها و پند و نصایح است. گاه مواعظ در شعر 

درنگی در متن
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به شیوهٔ  غیرمستقیم در قالب داستان ها و حکایت ها و گاه به صورت مستقیم در قالب قصیده ــ غزل و 
قطعه بیان می شوند.

بیت اّول: در این بیت به اعتدال ربیعی)بهاری( که شب و روز یکسان است، اشاره شده است.
بیت سوم: نقش عجب: عجب، اسم مصدر است به معنای »شگفتی و تعّجب«، ولی سعدی در 

این بیت از معنای دیگر این واژه به مفهوم »شگفت آور« بهره گرفته است.
بیت چهارم: این بیت اشاره دارد به آیٔه »تسبح له السموات السبع و االرض و من فیهن ...«: 
هفت آسمان و هر چه در آنهاست، همه به ستایش و تنزیه خداوند مشغول اند...)سورٔه االسراء، آیٔه 44( 

و آیات دیگر ...
بیت هفتم: که تواند که دهد... ، این بیت در مفهوم »استفهام انکاری« به کار رفته است، یعنی 

هیچ کس نمی تواند... .

در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ باز خوانی متن
ــ شناخت واژگان و مترادف های آنها

ــ تقویت مهارت امال
نمونه: شگفت = عجب/ آگاهی = تنبیه/ ستایش خداوند = تسبیح/ شنونده = مستمع/ 

نادانی = جهل و...
تمرین دوم:

ــ یادآوری آرایه های جان بخشی، تشبیه و ...
ــ تقویت تفّکر در حوزٔه زبان ادبی

نمونه: جان بخشی: مرغان سحر می گویند، ... نرگس بیدار
ــ تشبیه: خواب جهالت، تا کی آخر چو بنفشه ...

فّعالیت های نوشتاری
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تمرین سوم:
ــ تقویت نگاه توحیدی مخاطبان

ــ مقایسٔه انسان های خردمند و انسان های ساده  اندیش و ناآگاه 
ــ تقویت مهارت تفکّر به مهارت نوشتار 

روش های فّعالیت محور و گروهی به مطالعه، کار و تجربه نیازمند است. معلّمانی که در این روش ها 
تجربه اندوخته اند، لّذت آن را یافته و محیط آموزشی خود را پویاتر ساخته اند. مطالعٔه یافته های زیر 

دربارٔه کار گروهی، راهی به مقصود است.
فّعالیت  طریق  از  دانش آموزان  روانی  برانگیختگی  و  تقویت  سازی:  انگیزه  و  ارتباط  ایجاد 
مجاز،  صوتی  نوار های   طریق  از  سروده  پخش  یا  سعدی  سروده های  از  یکی  خواندن  و  جمعی 
پرسش های مناسب در زمینٔه شعرهای )مواعظ( سعدی در بدو ورود به کالس و ایجاد ارتباط عاطفی 

بین دانش آموزان پیشنهاد می شود. 
 ویژگی های روش های فّعالیت محور: روش های مذکور، گروه های دانش آموزی را به صورت 
گروه، شماره و اسم معرفی می کند. چرا که این روش در بین گروه ها یک نوع نظام مدیریتی منظّم و 
سازمان یافته ایجاد می کند که نه تنها باعث باال بردن همکاری های متقابل در فراگیران می شود، بلکه 
از بروز بی نظمی، جلوگیری می کند. تأثیر دیگر این روش ها شناسایی و دسترسی سریع معلّم به اعضای 
گروه می باشد. آموزش های گروهی، فرایندی است که از طریق آن می توان فّعالیت های گروهی را که 

مستلزم کار جمعی است، به حداکثر  رساند. 
 در این جا به برخی از برتری های این روش ها اشاره می شود:  

1ــ پیشرفت تحصیلی  2ــ تفّکر نّقادانه     3ــ تعامل گروهی              4ــ خودباوری
 5 ــ نگرش های مثبت  6ــ احترام متقابل      7ــ مسئولیت پذیری        8 ــ همبستگی درونی

 9ــ نقد کار گروهی  و... 
ساخت گروه: برای بار اّول ممکن است که معلّم اجازه دهد تا دانش آموزان خود گروه ها را تشکیل 
ـ سّنی(  ـ علمی  ــ  فیزیکی  لحاظ  )به  ناهمجنس  گروه های  از  می شود  سعی  گروه  ها  تشکیل  در  دهند. 

اّطالعات تکمیلی
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استفاده شود. از راه های تشکیل گروه ها به صورت ناهمگون، روش های زیر پیشنهاد می شوند: 
1ــ نظرخواهی از دانش آموزان 

2ــ از طریق اخذ آزمون های متعّدد 
3ــ انتخاب راهنمای آموزش

 تشکیل گروه ها از طریق آزمون یکی از مناسب ترین روش ها به حساب می آید، بدین صورت که بعد 
از چند ارزیابی و کسب میانگین نمرات، دانش آموزان را رتبه بندی کرده و برای یک گروه چهار نفری 
یک نفر از باالترین درجه، یکی از پایین ترین درجه و دو نفر از میانهٔ  نمرات باال و پایین انتخاب می شوند. 

این کار تا تشکیل کامل تیم ها ادامه می یابد. 

چون قصیدٔه سعدی در فصل زیبایی آفرینش آمده، برای تحّقق اهداف فصل الزم است شیوه ها 
و مهارت های بهره گیری از نعمت های خداوند و چگونگی ستایش و حمد و شکرگزاری از نعمت ها، 

تبیین  و تحلیل شود و سعی گردد دانش آموزان با تصویر کلی شعر هم حّسی کنند.
   این درس با طرح آیات و نشانه های حق تعالی در آفرینش و نیاز انسان به پروردگار همراه است. 
در این سروده  ٔ زیبا، شاعر پدیده های هستی را در حال نیایش و ستایش پروردگار یافته است و به این 
نکته اشاره دارد که با نگاه جست و جوگرانه به پدیده های گوناگون آفرینش می توان به شناخت خداوند 

دست یافت. 
نویسندٔه  و  شاعر  شیرازی،  سعدی  به  معروف  عبداللّٰه،  بن  ُمصلح  ابومحّمد  آثارش:  و  سعدی 
پارسی   گوی ایرانی است. مقامش در نزد اهل ادب تا بدان جاست که به وی لقب »استاد سخن« داده اند. 

آثار معروف او عبارت اند از: 
1ــ »سعدی نامه« یا همان بوستان که کتابی است منظوم بروزن شاهنامه فردوسی در اخالق که نظم 

توصیه ها و نکات کلیدی و مهم درس
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آن را در 655 هـ .ق به پایان برده است و در ده باب تألیف و به بوبکربن سعد زنگی تقدیم شده است. 
2ــ گلستان: کتابی است که یک سال پس از اتمام بوستان یا )سعدی نامه( آن را به نثر آهنگین و 

آمیخته به نظم در هشت باب نوشته است. 
3ــ غزلیات سعدی در چهار بخش طّیبات ــ بدایع ــ خواتیم  و غزلیات قدیم گردآوری شده است. 
قصیده ها، قطعه ها، مواعظ و... همراه با آثاری که یاد شد، در مجموعه ای به نام کلیات سعدی به چاپ 

رسیده است.  
سعدی به احتمال قوی در یکی از سنوات 690 یا 691 یا 694 فوت کرده است و چنان که از 
قصاید و مدایح او برمی آید، اشعاری از او در دست است که در حدود سال 680 به رشته نظم کشیده 

شده است. 
به ادبیات اندرزی و تعلیمی را در نظام  رفتاری و ارزشی  گرایش  ادبیات اندرزی و تعلیمی: 
جامعه می توان یافت و از طریق پیشینٔه ادبیات اخالقی و پندنامه آن را جست و جو کرد. در بررسی 
کمیت آثار اخالقی و اندرزی، عواملی چون ساختار سیاسی جامعه و حکومت گران، ساختار فرهنگی 

و سّنت های قومی  ــ نژادی و اعتقادی، قابل تأّمل است.
مالک سنجش  ارزش ها در هر زمان و مکان متغیر است و چون ارزش ها وابستٔه نگرش اخالقی 
انسان اند و با عواملی چون سیاست و فرهنگ یک جامعه تغییر می کنند، پس دگرگون شونده هستند. 
دگرگونی نگرش انسان ها تغییرات بسیاری را در ارزش ها ایجاد می کند. ارزش های اخالقی چون به 
به عوامل مختلف زمانی و مکانی بستگی  دارند، از این جهت قابل  رفتار و حاالت نفسانی انسان و 
دگرگونی هستند. برای مقابله با این عناصر نامطلوب، شاعران و نویسندگان لزوم توّجه به چنین مسائلی 

را از جهات فرهنگی حس کرده اند و با ابزار اندرز به مقابله با آن پرداخته اند.
حکایت، یک نوِع داستانِی کوتاه است با طرحی ساده که یک عمل اصلی بیشتر ندارد و اعمال دیگر 

آن فرعی اند و حول محور همان عمل می چرخند. 
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عرفا، به وجود نوع حکایت در سخن پردازی صوفیانه آگاهی داشته اند و حتی شماری از آنان در 
حکایت پردازی شهره بوده اند. عرفا در پردٔه عمل شخصیت های حکایت هایشان، حقیقتی را می جویند 
هم  در  را  ذهنیت  و  عینیت  مرز  گونه  بدین  و  دارد  وجود  آنان  برای  اما  ناپیداست،  دیگران  برای  که 

می پیچند. )زبان عرفان، علیرضا فوالدی،1389(
در تمثیل های عرفانی، جانوران، گیاهان و اشیا نشانه ای از ویژگی های انسانی را به همراه دارند. 
در این حکایت »آسیاب« نمادی از انسان آزاده ای است که همواره مراقب احوال خویش است و آنچه 
را که در شأن انسانی خود نمی داند، از خود دور می سازد .بیت های زیر از نظامی  به گونه ای با این 

حکایت پیوند دارند:
بستـان و بـده چـو آسیـا سنـگ               چون چَه َمِستان، مدار در چنگ

کز داد و ستـد، جـهان شـد آبادچــون   بستـانـی   ببـایـدت   داد

محّمد بن منّور از نوادگان شیخ ابوسعید ابوالخیر)عارف روشن ضمیر خراسان( است.تألیف کتاب 
پس از حملٔه غزان و ویرانی هایی که در شهرهای خراسان ــ به ویژه در میهنه، زادگاه شیخ ابوسعید به جا 

نهادند ــ به  احتمال زیاد در حدود سال 570 هجری پایان پذیرفته است.
محّمدبن منّور کتاب خود را به سه باب تقسیم کرده و به ویژه باب دوم را به بیان حاالت شیخ در 
سال های میانی حیات اختصاص داده است. اسرارالّتوحید از شاهکارهای نثر صوفیانه در زبان فارسی 

است.       

سفر در خودحکایت
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1ــ آشنایی بیشتر با یکی از متن های تاریخی نثر فارسی )کیمیای سعادت، امام محّمد غزالی( 
)علم(

2ــ تقویت خوانش رسای متن با لحن و آهنگ مناسب )عمل( 
3ــ تقویت توّجه نسبت به طبیعت به عنوان رکن اصلی آفرینش خداوند متعال )تفّکر( 

4ــ بازآموزی و توسعٔه آموخته های دانش آموزان در زمینٔه وابسته های گروه اسمی )علم( 
5ــ تقویت نگرش مثبت نسبت به »آفریده های پروردگار« )ایمان(

6ــ تقویت کاربست آموزه های محتوا در فّعالیت های نوشتاری و گفتاری )عمل( 
7ــ رعایت ارزش های اخالقی، دینی و فرهنگی ایران زمین )اخالق(

اهداف آموزشی
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ــ بحث گروهی
ــ گردش علمی و مشاهده

ــ کارایی گروه و…

روش های تدریس پیشنهادی

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس و نویسنده، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
در هنگام ارائٔه این درس چنانچه تصاویر یا فیلم هایی دربارٔه شگفتی های آفرینش به تصویر کشیده 

شود، فرایند تدریس مؤثّرتر خواهد بود. 

کار افزارها و رسانه های آموزشی

این درس از کتاب »کیمیای سعادت« امام محّمد غزالی به فراخور دانش آموزان پایٔه نهم 
متوسطه انتخاب شده است.

لحن غالب متن، تعلیمی است و نویسنده به حکم آموزه های قرآنی نظیر: »فلینظر االنسان 
الی طعامه)24ــ عبس(، فلینظراالنسان مم خلق)5ــ الطارق(، أفال ینظرون الی اإلبل کیف 
خلقت )17ــ الغاشیه(و... « فراگیران را به خوب دیدن و خوب اندیشیدن دربارٔه آفریده های 

خداوند فرا می خواند.
از آرایه هایی که در این متن به کار رفته است می توان به: مراعات نظیر )آسمان، آفتاب، 
ماه، ستارگان و...( تضاد )بر و بحر/ سخت و لطیف و...( تشبیه )زمین،...چون دیبای 
تفّکر کن(  دّقت  به  باز کن:  کنایه )چشم  عالم، خانٔه خداست و...(  هفت رنگ گردد/این 

و... اشاره کرد.

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ بازخوانی متن
ــ شناخت واژگان مترادف 

ــ شناخت واژگان با نشان آوایی یکسان، مانند:)ث،س،ص،ز،ذ...(                                               
    نمونه: سرگشته )مدهوش(، رنگین کمان )قوس قزح(، آفرینش )صنع( و ...

تمرین دوم:
ــ یادآوری گروه اسمی

ــ شناخت بیشتر هسته و انواع وابسته
این تمرین به دنبال تشخیص انواع وابسته ها و هستٔه گروه اسمی است. به یاد داشته باشیم 

معموالً اّولین کسرٔه اضافٔه یک اسم، نشانٔه مناسبی برای تشخیص هستٔه گروه اسمی است:
 نمونه: سنگ سخت و آب لطیف: )سنگ = هسته/ سخت = وابسته و صفت بیانـی/ 

آب   = هسته/لطیف = وابسته و صفت بیانی(
پیشین  وابسته، صفت   = همه  اشاره ای/  پیشین  وابسته، صفت   = )این  آیات:  همه  این 

مبهم، آیات = هسته( و...
تمرین سوم:

ــ تقویت درک متن
ــ ترغیب فراگیر به شناخت عمیق تر آفرینش خداوند

ــ پرهیز از ساده اندیشی
ــ تقویت مهارت نوشتاری

فّعالیت های نوشتاری
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نثر فارسی داستان مفّصلی دارد که بیان کامل آن در صفحاتی محدود غیر ممکن است، زیرا انواع 
نثر فارسی را از جهات مختلف بررسی می کنند؛ مثالً از نظر تاریخی، سبک شناسی، معنایی و ... اّما 
آن تقسیم بندی که از اهّمیت بیشتری برخوردار است، تقسیم بندی از جنبٔه سبک شناسی است که انواع 

نثر از این نظر عبارت اند از :
1 ــ نثر مرسل

2ــ نثر فنی 
3ــ نثر موزون 

در نگارش کتب علمی و صوفیانه بیشتر از نثر مرسل یا ساده استفاده می شد و کتاب کیمیای سعادت 
محّمد غزالی نیز که کتابی اخالقی است و در آن افکار عرفانی هم دیده می شود به نثر مرسل نگاشته 

شده است.
مؤلّفان  و  نویسندگان  از  و  بزرگ  متفکّران  و  متکلّمان  از  غزالی  بن  ابوحامد محّمد  حّجة االسالم 
نام آور به زبان پارسی و عربی است. وی به سال 450 هجری در طابران توس والدت یافت. پدرش 

محّمد بن محّمد مردی متعبد بود و پیشٔه بافندگی داشت و لقب غزالی از همان پیشهٔ  پدر اوست.
در سال 488 یعنی در 39 سالگی تحّولی در روح او پدید آمد، چنان که دست از مقامات دنیوی 
برداشت، برادر خود احمد غزالی را در تدریس نظامیه جانشین خود ساخت و در ظاهر به قصد سفر 
حج و در باطن به اندیشٔه سیر و سلوک و مجاهدات و ریاضت، از بغداد بیرون رفت و از سال 488 تا ده 
سال در بالد شام و جزیزه و بیت المقدس و حجاز به سر برد و در تمام این مّدت پیوسته به زهد و ریاضت 
و تصنیف اشتغال داشت تا در 498 به توس بازگشت و یک سال بعد به درخواست سلطان سنجر و الزام 
وزیرش فخر الملک بن نظام الملک )م 500 هـ( از توس به نیشابور رفت و در نظامیٔه آن شهر به تدریس 
نشست و تا سال 500 در این سمت باقی بود و در آن سال به توس بازگشت و در خانقاه و مدرسه ای 
که نزدیک خانٔه خود داشت به ارشاد و تعلیم شاگردان اشتغال ورزید و دیگر دعوت های مبرم سالطین 
و رجال را برای تدریس در مدارس نظامیٔه نیشابور یا بغداد نپذیرفت و به درگاه سالطین نرفت و از 
هیچ کس مالی قبول نکرد و همچنان در زهد و قناعت بزیست تا در سال 505 در توس درگذشت و در 

طابران به خاک سپرده شد.
در میان آثار نغز او مهم تر از همه کتاب کیمیای سعادت است. این کتاب خالصه ای از احیاء العلوم 

اّطالعات تکمیلی
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است و غزالی آن را بعد از بازگشت از سفر ده سالٔه خود میان سال های 500ــ490 هجری نوشت.
کیمیای سعادت در چهار عنوان و چهار رکن نهاده شده است. چهار عنوان در »شناختن نفس خویش« 
و »شناختن حق تعالی« و »شناختن دنیا« و »شناخت آخرت« و چهار رکن در عبادات، معامالت، بریدن 

عقبات راه دین و منجیات است.
غزالی این عنوان ها را بدان نظر ترتیب داد که کیمیای سعادت را به دست خواننده دهد تا او به یاری 
آن کیمیا، خود را از صفات نقص پاک و برهنه کند و به صفات کمال آراسته شود، از همه چیزها گسسته 
گردد و خود را به تمامی به خدای دهد و در او خرد ناچیز شود. یعنی به همان سعادت غایی که صوفیان 
می خواهند، برسد. پس می بینید که غزالی اگر چه کتاب خود را به ظاهر چون یک کتاب اخالق نوشته و 
آن را مبتنی بر دین کرده، در حقیقت نظر خانقاهیان را در آن دنبال نموده و اندیشهٔ  خود را، بدان گونه 

که بعد از انقالب احوال یافته بود، در آن به کار برده است.
برادر او احمد غزالی نیز از افراد سرشناس و مشهور قرن پنجم بود که کتاب سوانح العّشاق او 
معروف است.کیمیای سعادت، احیاء علوم الّدین، مقاصد الفالسفه، نصیحه الملوک، معیار العلم، المنقذ 
من الّضالل، تهافت الفالسفه، فضایل االنام و ... از آثار امام محّمد غزالی است. اشعاری به فارسی 

به وی نسبت داده اند، این رباعی از آن جمله است: 
وز سـّر  قدر هیچ کس آگاه نشـدکس را  پس  پردٔه   قضا راه  نشد
معلوم نگشت و قّصه کوتاه نشدهر کس ز سر قیاس چیزی گفتند

                              *** 
این بخش ویژهٔ همکاران ارجمند است و تدریس آن در کالس ضروری نیست. 

وابسته های اسم
اسم اهمیت زیادی در جمله دارد، به همین دلیل، مقولٔه صفت و برخی مقوله های دیگر با آن به کار 
می رود. وابسته های اسم شامل اسم، صفت، گروه حرف اضافه ای و جمله است که چیزی به معنی اسم 

می افزایند و یا توضیحی دربارٔه آن می دهند. وابسته های اسم از این نظر دو نوع است: 
الف( پیشین

ب( پسین 
وابسته های پیشین وصفی

1ــ صفت اشاره، مانند: این کتاب را بگیر.



7475

2ــ صفت پرسشی، مانند: چند ماه به آخر سال مانده است؟
3ــ صفت تعّجبی، مانند: عجب انسان با اخالقی است!

4ــ صفت مبهم، مانند: هر فصلی لّذت بخش است.
5ــ صفت شمارشی اصلی، مانند: صد سال یک قرن است.

6ــ صفت شمارشی ترتیبی با پسوند صرفی»  ̕ــ مین«، مانند: سومین کتاب استاد چاپ شد.
7ــ صفت عالی، مانند: بزرگ ترین خصلت، گذشت و فداکاری است.

وابسته های پیشین غیر وصفی
1ــ شاخص، مانند: خواجه عبداللّٰه انصاری مناجات نامٔه دل انگیزی دارد.

2ــ ممّیز، مانند: یک فروند کشتی پهلو گرفت.
وابسته های پسین وصفی

1ــ صفت بیانی ساده، مانند: موی سیاه، انسان عاقل
2ــ صفت بیانی مرکّب، مانند: دانشجوی روشن دل، جوان خوش اندام

3ــ صفت شمارشی ترتیبی با تکواژ صرفی»  ̕ــ م «،  مانند: نفر ششم، ردیف هجدهم
4ــ صفت فاعلی، مانند: مرد دونده، نیروی تراشکار
5ــ صفت مفعولی، مانند: گوشت پخته، آدم گرفتار

6ــ صفت نسبی، مانند: لهجٔه تهرانی، حرکت کودکانه
7ــ صفت لیاقت، مانند: کوه های دیدنی، سخنان شنیدنی
8ــ صفت تفضیلی، مانند: مرد برتر، دانش آموز شاداب تر

وابسته های پسین غیر وصفی
از وابسته های پسین غیر وصفی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ــ وابستٔه اسمی)اضافه(: دیوار کالس
2ــ وابستٔه اسمی تشبیهی: روی ماه

3ــ وابستٔه بدلی: احمد، پسر عموی نادر، از مسافرت آمد.
4ــ وابستٔه گروه حرف اضافه ای: گروهی از دانشجویان 
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علی اسفندیاری )نیما یوشیج( در آبان  سال 1276 در یوش مازندران به دنیا آمد و 
در دی 1338 در تهران درگذشت. وی بنیان گذار شعر نو )شعر نیمایی( در زبان فارسی 
است. کودکی را در آرامش کوهستان و میان شبانان گذراند و خواندن و نوشتن را نزد 
گذراندن  از  پس  و  آمد  تهران  به  خانواده اش  با  که  بود  ساله  دوازده  آموخت.  ده  ماّلی 
دورٔه دبستان در مدرسٔه سن لویی به فراگیری زبان فرانسه پرداخت. با تشویق نظام وفا، 
شاعر  و معلّم مدرسه، نخستین اشعارش را سرود. در سال 1298 کارمند وزارت مالیه 
شد اما هیچ گاه دل به کار اداری نبست. از سال 1306 به بعد به همراه همسرش ــ عالیه 
جهانگیر  ــ در شهرهای شمال کشور به تدریس پرداخت، اما این کار نیز ثباتی نداشت 
و همراه با دوره های بیکاری بود. خانوادٔه نیما از سال 1314 مجددًا ساکن تهران شد. 
نیما هیچ گاه از نظر شغلی و مالی سروسامانی نیافت و سال ها به انتظار خدمت در تهران 
به  سفرها  این  از  یکی  از  بازگشت  هنگام  می رفت.  یوش  زادگاهش  به  گاه  برد.  سر  به 
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سرماخوردگی و ذات الّریه دچار شد و پس از مّدتی در گذشت. مجموعٔه اشعار و نامه های او 
به هّمت سیروس طاهباز منتشر شده است.

شعر نیمایی سبکی از شعر معاصر فارسی است که نخستین نمونٔه شعر نو در ادبیات فارسی 
بوده و برآمده از نظریٔه ادبی نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی است. تحّولی که نیما انجام داد در 
دو حوزٔه فرم و محتوای شعر کالسیک فارسی بود. با انتشار شعر »افسانه«، نیما بیانیٔه شعر نو 

را مطرح کرد که تفاوت بزرگ محتوایی با شعر پیشین پیش از وی داشت.
نیما با ادب کالسیک ایران آشنا بود. قصٔه رنگ پریده )نخستین اثر منظوم نیما( نزدیک 
در  او  )بحر هزج مسّدس( سروده شده است.  مولوی  مثنوی  به وزن  که  است  بیت  پانصد  به 
بود.  آگاه  ادیبانه  و فن شعر  از سبک سخن سرایی کهن  و  کرده  تفّحص  دیوان های شاعران 

شعرهای نخستین او  در قالب های کهن شعر فارسی سروده شده است.
نیما در این شعر از دو نماد )کرم و مرغ خانگی( و با بهره گیری از آیین مناظره پیام خویش 
را با مخاطبان در میان می گذارد.کرم، نماد شخصیتی است که در پی تحّول و ارتقای منش 
در زندگی خویش است؛ در مقابل مرغ خانگی که جایگاه اصلی او در بیکران آسمان است، 
خویشتن خویش را فراموش کرده و به زندگی زمینی دل باخته است. نیما با تیز هوشی در بیت 
پایانی مخاطب شعر را با طرح پرسشی که ناظر بر خودآگاهی و بازگشت به اصل خویش است، 

به درنگ و تفّکر وا می دارد. 
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ـ  ایجاد نگرش مثبت نسبت به مسئلٔه بلوغ و دورٔه جوانی و نوجوانی)باور( 1ـ
2ــ آشنایی با آموزه های تربیتی و اخالقی در احادیث و کالم شاعران و نویسندگان)علم(

3ــ تقویت روحیٔه نقد و نقدپذیری و نقد آثار و کردار )عمل(
4ــ آشنایی با »پرسش انکاری« در زبان فارسی )علم(

5ــ توّجه بیشتر به ارزش های اجتماعی )اخالق(
6ــ توانایی درک معانی جمله ها و بیت های متن درس )تفّکر(

7ــ تقویت کاربست آموزه های محتوا در فّعالیت های نوشتاری ،گفتاری و رفتاری )عمل( 

اهداف آموزشی
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روش های تدریس پیشنهادی

ــ روشن سازی طرز تلقی 
ــ پرسش و پاسخ 

ــ کارایی گروه و...

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
در ارائٔه این درس چنانچه تصاویر یا فیلم هایی دربارٔه جوانان یا نوجوانان موفّق به نمایش درآید، 

فرایند تدریس را جّذاب تر می کند.

کار افزارها و رسانه های آموزشی

آموزه هایی  را  اّول  بخش  است.  گرفته  نثر شکل  و  نظم  بخش  دو  از  متن درس سوم 
تشکیل می دهد که قدرت نقد پذیری نوجوان را با لحنی تعلیمی تقویت می کند؛ در ادامه، 
آموزنده،  بیانی  با  بیت  هر  در  که  می خورد  پیوند  اّول  بخش  اعـتصامی به  پروین  از  شعری 

مخاطبان نوجوان را به بهره گیری از اندرزهای فرهیختگان تشویق می کند. 
بیت دوم شعر پروین دارای استفهام انکاری است. در بیت چهارم، کنایه و ضرب المثل 
دیده می شود. بیت ششم یادآور بیت معروف مولوی است: آینه ات دانی چرا غّماز نیست؟/ 
زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست. آینه، نماد پاکی و بی آالیشی روح و معنویت انسان است 
باز  به صاحبش  را  نشده، حقیقت جهان  مادی  آلودگی های جهان  تا زمانی که گرفتار  که 

می تاباند. بیت پایانی یادآور شعر معروف رودکی است: 
  

نیـز نـامـوزد  ز هیـچ آمـوزگـارهر که ناموخت از گذشت روزگار

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به اهداف هر تمرین توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ ارجاع فراگیر به متن و بازخوانی آن
ــ تقویت توّجه نسبت به ساخت واژه ها

ــ شناخت واژگان مترادف و ریشٔه واژگان
این تمرین حوزه های مهارت امالیی و ریشه شناسی واژگان را تقویت می کند و فراگیر را به 
درک عمیق تری از امال و ساخت واژه ها می رساند. الزم است دّقت فراگیر به این نکته معطوف 
شود: واژگانی که دارای حرف های مشترکی هستند، لزوماً از یک ریشه نیستند و نیاز است در 

این مواقع به معنای آن واژگان توّجه شود.
نمونه: )یوم، ایّام(/ )مغتنم، غنیمت(/ )مبصر، بصیرت(/ )احتیاج، حاجت(/ )مساعی، سعی(

تمرین دوم:
ــ یادآوری کنایه

ــ کاربست جمله های کنایی در نظم و نثر 
کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح ادبی، سخنی که دو معنی 
داشته باشد؛ یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن و گوینده این سخن را به گونه ای بیان 
می کند که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور توّجه می کند. عبارت های فعلی و جمله ها 
هست  در  »چو  و  کردن«  کج  را  »راه  مانند:  است.  فارسی  زبان  در  کنایه  نوع  پرکاربردترین 

حاجت به دیوار نیست« که افزون بر کنایه بودن، به عنوان ضرب المثل نیز به کار می روند. 
 تمرین سوم:

ــ آشنایی بیشتر با پرسش انکاری
ــ مقایسٔه کارکرد پرسش انکاری و پرسش صریح

دو بیت آغازین این تمرین دارای پرسش انکاری هستند.

فّعالیت های نوشتاری
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نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم و اوایل قرن هفتم )هـ.ق( معروف ترین سرایندٔه ادبیات بزمی ایرانی 
است. زادگاه نظامی شهر گنجه )واقع در آذربایجان کنونی( است. نظامی مانند بیشتر استادان پیش از 
خود، از علوم عقلی و نقلی بهره مند بود. وی در بزم سرایی از بزرگ ترین شاعران ادب فارسی است. 
آثار او عبارت اند از: مخزن االسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، شامل 

شرف نامه و اقبال نامه که همگی نشان از سخنوری و بالغت وی دارند.
نقد دراصطالح ادبی، بررسی و تحلیل یک اثر برای روشن شدن نقاط قّوت و ضعف و شگردهای 
سبکی و فکری است. کشف حال و ادراک حقیقت پیام نویسنده و شاعر، غایت و هدف نقد ادبی است، 

البّته این کار، مستلزم غور و تعّمق در همٔه زوایای اثر و جهان نویسنده است.
از مهم ترین و دقیق ترین مباحث نقد ادبی، تصحیح متون است که آن را نقد متون نیز گویند. هدف و 
غایت نقد و تصحیح متون این است که از روی نسخ خطّی موجود، نسخٔه اصلی یا قریب به اصل اثری 
را احیا و مرتّب و مدّون کنند و آن را به صورتی عرضه دارند که بتوان یقین و اطمینان حاصل کرد که 
اگر اصل اثر، یعنی نسخٔه خطّی مؤلّف در دست نیست، نسخه ای از آن وجود دارد که به صورت اصلی 

است و مصّنف و مؤلّف آن را نوشته است.
هدف منتقد آن نیست کـه چیز تازه ای بــه وجود آورد بلکه می خــواهد چیزی را کــه وجود دارد 

تحلیل   و توصیف کند و عناصر و اجزای آن را بشناسد.
انتقاد الاقل به یک تعبیر، عبارت از آن است که اصول و قواعدی را که نزد ذوق سلیم پذیرفته شده 
است، در شناسایی آثار هنر به مثابه مالک و میزان قطعی به کار ببرند. پس اگر انتقاد در میان نباشد، 

ارزش واقعی آثار معلوم نمی گردد.
 دنیای نوجوانی و بلوغ: گروه دوستان برای نوجوانان بسیار اهّمیت دارد. به دلیل تمایلی که به 
گذراندن وقت با افراد هم سّن و سال خود دارند از فّعالیت های خانوادگی دوری می کنند. اگر برای 
سن،  این  در  می شود.  جریحه دار  غرورشان  و  می شوند  ناراحت  بخواهید  کمک  آنها  از  کار  انجام 
حالت هایی همچون کم حوصلگی، زود رنجی و کم تحّمل شدن افزایش می یابد، اگر چه این روحیات 

به طور مکرر در این سنین مشاهده می شود، اما هر بار که بروز می کند به سرعت هم فرو می نشیند.
پس دبیران محترم و والدین باید هنگام برخورد با کودکان و نوجوانان خود به یاد داشته باشند که 

اّطالعات تکمیلی
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به کار بردن روشی یکسان در برخورد  باید از  لذا  آنها دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی هستند، 
با نوجوانان دورٔه اّول دبیرستان،  نمایند. چگونگی رفتار دبیران  با شخصیت های مختلف خود  داری 

می تواند نقش تعیین کننده ای در تغییرات  مثبت شخصیت دانش آموزان داشته باشد.
یک بررسی در دهٔه 50 و اوایل دهٔه 60 در آمریکا نشان داد که جوانان، والدینشان را مهم ترین 
معلّم، مربی ورزشی،  آن، ده عامل مؤثّر دیگر همچون  عامل موثّر در زندگی خود می دانند. در کنار 
رئیس جمهور و سایر شخصیت های سیاسی قرار داشتند. بررسی مشابهی که اخیرًا صورت گرفت، 
دارا  فرزندانشان  زندگی  در  را  مؤثّر  رتبٔه  نهمین  والدین  مزبور،  ده گانٔه  عوامل  میان  از  که  داد  نشان 
هستند. دیگر عوامل عبارت بودند از: ورزشکاران، هنرپیشه های سینما، خوانندگان و سایر هنرمندان؛ 
اهّمیت داشتند و سایر  نوجوانان، فقط والدین همچنان  از ده عامل مؤثّر در زندگی  به عبارت دیگر، 

عوامل دچار تغییرشده بودند.
با یک  برای کودک و والدین او محسوب می شود. ما دیگر  انتقالی  دوران نوجوانی یک مرحلٔه 
ارتباطی،  انضباطی،  روش های  باید  بنابراین  مواجهیم،  نوجوان  یک  با  بلکه  نیستیم  رو به رو  کودک 
واکنشی و کنترلی خود را تغییر دهیم. والدین باید از رفتار طبیعی یک نوجوان آگاه باشند تا بتوانند 

به گونه ای مؤثّر با نوجوانان برخورد کنند.
دچار  دوران  این  در  نیز  والدین  بلکه  است  نوجوانان  برای  دشوار  دورانی  تنها  نه  بلوغ،  مرحلٔه 

فشارهای روانی، پریشانی، اضطراب و سایر دگر گونی ها می شوند.
معلّمان، مربّیان ورزشی، مشاوران تربیتی و افرادی که بیشتر با نوجوانان سر وکار دارند، به طور 
معمول با رفتارهای طبیعی نوجوانان آشنایی دارند و می توانند رفتاهای غیرعادی نوجوانان را تشخیص 
دهند، هر چند ممکن است قادر نباشند دلیلی برای آن ارائه کنند و روش تشخیص یک رفتار طبیعی از 

غیر طبیعی را آموزش دهند.
با استفاده از راهکارهای علمی و روان شناسانه، آرزوی همٔه پدران و  تربیت درست نوجوانان    
مادران در سراسر جهان است، اّما جامعٔه  اسالمی به این مقدار بسنده نمی کند و در پی ایجاد پشتوانٔه 

دینی و فرهنگی مناسب برای تقویت مبانی هویتی و شخصیتی نوجوانان است.
برای دستیابی به این هدف واال، به نوشته هایی نیازمندیم که افزون بر راهکار علمی  و روان شناختی، 

از آموزه های دینی نیز بهره برده باشد.
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 سعدالّدین َوراوینی از دانشمندان اهل وراوین در نزدیکی »اهر« بود که در قرن هفتم می زیست. 
وی کتاب مرزبان نامه را که به زبان طبری )مازندرانی کهن( بود به فارسی برگرداند. مرزبان نامه از جمله 
آثار مهم نثر مصنوع فارسی است و به روش کلیله و دمنه فراهم آمده و مطالب آن از زبان وحوش، طیور، 
دیو، پری و آدمی بیان می شود. از این کتاب دو ترجمه در دست است؛ نخست از محّمدبن غازی که 
»روضةالعقول« نام دارد و ترجمٔه دوم از آن سعدالّدین وراوینی است. سعدالّدین از منشیان اواخر قرن 

ششم و اوایل قرن هفتم است. 
درون مایٔه این حکایت به گونٔه ضرب المثل در ادب فارسی به کار می رود:

خوردیم ما  و  کاشتنـد  بخورنـد دیگران  دیگران  و  بکاریـم  ما 
نکات کلیدی حکایت

حکایت باغبان نیک اندیش با تصّرف و تلخیص از باب نهم مرزبان نامه انتخاب شده است. در این 
حکایت، حّس نوع دوستی و منفعت رسانی به هم نوعان، همچنین حّس امید به زندگی و آینده در مخاطب 

تقویت می شود. در مرزبان نامه این حکایت به طرزی زیبا به پایان می رسد:
یک دگریم»بکاشتند و بخوردیم و کاشتند و خوریم برزیگران  همه  بنگری  چو 

خسرو از وفور دانش و حضور جواب او شگفتی تمام نمود. گفت: ای پیر، اگر تو را چندان در 
این بستان سرای کون و فساد بگذارند که از این درخت میوه ای به من تحفه آری، خراج این باغستان تو 
را دهم. القّصه، اومید به وفا رسید. درخت میوه آورد و قّصه به پادشاه برد و وعده به ِانجاز پیوست«.

باغبان نیک اندیشحکایت
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1ــ آشنایی بیشتر با مفهوم دوستی در نثر و نظم فارسی و احادیث پیشوایان دینی )علم(
2ــ تقویت خوانش متن با لحن مناسب )عمل(

3ــ تقویت توّجه نسبت به راهنمایی های بزرگان دین و فرهنگ )اخالق(
4ــ آشنایی با صفت برتر و برترین )علم(

ــ  ایرانی  فرهنگ  از  برآمده  معیار های  با  مناسب  دوستان  گزینش  به  نسبت  تقویت عالقه  5ــ 
اسالمی )ایمان(

6ــ تقویت نقد و تحلیل پیام های متن )تفّکر(
7ــ افزایش توانایی کاربست آموزه های محتوای درس در فّعالیت های گفتاری، نوشتاری و 

رفتاری )عمل(

اهداف آموزشی
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ــ روش کارایی گروه 
ــ روش پرسش و پاسخ 

ــ روش قضاوت عملکرد و...

روش های تدریس پیشنهادی

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
در ارائٔه این درس چنانچه تصاویر یا فیلم هایی دربارٔه دوستی های مناسب به نمایش درآید، فرایند 

آموزش تأثیرگذارتر می شود. 

کار افزارها و رسانه های آموزشی

متن درس از نوشته ها و سروده هایی تشکیل شده است که هر یک متعلق به شاعر، نویسنده، 
یا شخصیتی برجسته است. هنر نویسنده آن بوده که این بخش های متنوع را به خوبی به هم پیوند 
داده است؛ به گونه ای که گویی همٔه این قسمت ها از آِن یک نویسنده است. به این پیوستگی و 

یک پارچگی در متن، »انسجام متن« می گویند.
خبری،  جمله های  لحن های  با  که  است  آموزشی  تعلیمی و  لحنی  درس،  متن  غالب  لحن 

امری، و پرسشی همراه است.
متن عالوه بر ترادف )همراهی و همدلی، خوب و مفید، اهّمیت و ارزش، دین و آیین و...( 
معلّم،  مادر،  )پدر،  نظیر  مراعات  و...(  بد  و  نیک  پلید،  و  پاک  ناخوشی،  و  )خوشی  تضاد 
مربّی و...( دارای اشعار و جمله های حکمت آمیزی است که اثرگذاری پیام های متن را دو 

چندان می کند.
افزون بر آنچه که یاد شد، آرایه هایی مانند: تشبیه )مصاحبت با یک دوست ... همچون 
دارد؟...(،  دانی چه ذوق  یار غایب  دیدار  تمثیل)  تشبیه  و ...(،  نسیم دل انگیز است  وزش 
جناس) یار و مار و...( و تلمیح )پسر نوح با بدان بنشست  ....( متن را دلنشین تر ساخته 

است.

درنگی در متن
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 در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ ترکیب مناسب واج ها در محور همنشینی
ــ شناخت واژگان متعارف

ــ ساخت واژگان معنادار بر پایٔه متن درس
تمرین دوم:

شناخت صفت ها بر پایٔه سنجش و مقایسه
ــ شناخت گروه اسمی حرف اضافه دار » از« در ساخت جمله های دارای صفت تفضیلی

ــ شناخت تکواژ صرفی »ترین« در ساخت صفت عالی
تمرین سوم:

ــ بازخوانی متن های پیشین
ــ تقویت درک و دریافت معانی گونه های پرسش

تمرین چهارم:
ــ خوانش متن با لحن مناسب
ــ تقویت درک متن های کهن

ــ تقویت بازگردانی نثرهای کهن به نثر معیار و معاصر
و  کوتاه  متن های  فارسی، خوانش  زبان  دریافت  و  مهارت درک  تقویت  راه های  از  یکی 
حکایت های تاریخی به نثر مسّجع یا نثر مرسل کهن است. این گونه تمرین ها، پیوندهای فرهنگی 

و درک مناسب از زبان فارسی را ژرف تر می سازد.

فّعالیت های نوشتاری
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از نکته ها و اطاّلعاتی که در زیر آمده است، می توان در کیفیت بخشی به تدریس بهره گرفت:
رسانه های آموزشی:

ــ کتاب داستان های ادبی و دینی، متناسب با موضوع درس
ــ کتاب های روان شناسی، ویژهٔ نوجوانان، به منظور هدایت آنان در انتخاب دوست 

ــ ارائٔه آثار بزرگانی که نامشان در درس ذکر شده است.
ــ بیان حکایات و داستان هایی از کلیله و دمنه، گلستان، بهارستان، مرزبان نامه، متناسب با موضوع

ــ رایانه و اینترنت )سایت تبیان و مدرسٔه اینترنتی تبیان، بخش نوجوان و مشاوره(
ایجاد ارتباط و انگیزه سازی:

عنوان درس روی تابلو نوشته می شود.
درس با ذکر حدیثی دربارٔه  موضوع دوستی، آغاز می شود.

نمایش کوتاهی از گلستان و یا مثنوی معنوی توسط یکی از گروه ها اجرا می شود.
سپس دبیر، شعر زیر را از گلستان می خواند:

روزی حمام  در  خوشبوی  رسید از دست محبوبی به دستمِگلی 
مستمبـدو گـفتم کـه مشکی یـا عبیری تـو  دالویـز  بـوی  از  کـه 
بـودم ناچیــــز  ِگلی  مـن  نشسـتمبگفتـا  گُـل  بــا  مّدتـی  ولیکـن 
کرد اثر  مـن  در  همنشین  وگـرنه مـن همان خاکم کـه هستمکمـال 

پس از خواندن شعر، به نقش دوست در ارتقا و تعالی انسان و یا حقارت و پستی او اشاره می شود. 
چنانچه گروه ها به روش کارایی گروه عمل کنند، آموزش از کیفیت مناسب تری برخوردار می شود. 

ارزشیابی تشخیصی:
برای انتقال پیام درس به فراگیران از روش پرسش  و  پاسخ و قضاوت عملکرد استفاده شود.

فّعالیت های خّلقانه:
انتخاب عنوان مناسب دیگری برای درس

یافتن ضرب المثل، حدیث، داستان دربارٔه موضوع درس      

اّطالعات و فّعالیت های تکمیلی



8889

ارزشیابی تکوینی:
در این مرحله از روش قضاوت عملکرد، به استدالل و نتیجه گیری پرداخته می شود.

ارزشیابی پایانی:
ــ مشاهدهٔ رفتار پسندیدهٔ فراگیران با یکدیگر

ــ نوشتن خالصٔه درس
ــ بیان آرایه های ادبی ) تشبیه و تلمیح و...(

ــ تلمیح )در لغت یعنی به گوشٔه چشم اشاره کردن(: از جمله صنایع معنوی بدیع است که در آن  نویسنده 
یا گوینده در ضمن نوشتار یا گفتار خودش به آیه، حدیث، داستان، یا مثل معروفی اشاره داشته باشد.

می شنـود مّدعیان  سخن  ترکـان  باد   شـاه  سیاووشش  خون  مظلمٔه  شـرمی از 
                                                                                                                                   )حافظ(

اشاره  به داستان سیاووش در شاهنامٔه فردوسی است.
می شنوم خود  گم گشتٔه  پیراهن  گر بگویم، همه گویند ضاللی است قدیم    بوی 

                                                                                                                                )سعدی(
به داستان حضرت یوسف )ع( اشاره شده است.

ارزش تلمیح به میزان تداعی بستگی دارد که از آن به دست می آید. هر قدر اسطوره ها و داستان های 
از  آگاهی  تلمیح،  از  بهره مندی  می شود.الزمٔه  محسوب  بلیغ تر  تلمیح،  باشد،  لطیف تر  اشاره  مورد 
دانسته ای است که شاعر یا نویسنده به آن اشاره می کند؛ به همین سبب دریافتن تلمیح هایی که یک شاعر 
ژاپنی در شعر خود آورده، برای خوانندٔه فارسی زبان دشوار به نظر می رسد و بالعکس. تلمیح در شعر 

فارسی، می تواند با مراعات نظیر همراه باشد.
بیشتر سخن  تأثیرگذاری  برای  به کار رفته است و سعدی  تلمیح  در یکی از شعرهای این درس، 

خود، به داستان اصحاب کهف و فرزند بی ایمان حضرت نوح )ع( اشاره داشته است:

بنشسـت بـــدان  با  نــوح  شــدپســر  گـم  نبــوتـش  خـانـدان 
چند روزی  کهف  اصحاب  شـدسگ  مـردم  و  گـرفت  نیکـان  پـی 

نمونه های تضمین موجود در متن درس:
بباردَمطلَع: دیدار یــار غایــب دانی چه ذوق دارد تشنـــه ای  بر  بیابان  در  که  ابری 
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نیاردَمقطَع: دانی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت شدن  بیرون  خوب رویان  دست  کز 
)غزلیات سعدی ـ164(

» هرکه با بدان نشیند، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متهم گردد.
که نادان را به صحبت برگزیدی«رقـم بـر خـود به نادانی کشیـدی

                                                                                             ) گلستان، باب هشتم، گفتار78 (
خـانـــدان نبـّوتــش گـــم شــد»پســر نــوح بـا بـدان بنشــست
پی  نیکـان گـرفـت و  مـردم  شــد« سگ اصحاب کهف روزی چنــد

                                                                                                       ) گلستان، باب اّول، حکایت 4(
» َمثل همنشین بد چون آهنگر است، اگر جامه نسوزد دود در تو گیرد و َمثَل همنشین نیک چون 

عطّار است، که اگر ُمشک به تو ندهد، بوی در تو گیرد«.                                   
                                                                                                                 ) گلستان، باب هشتم(
سلطان العلما،  فرزند  هـ.ق.(  672ــ604   ( مولوی  به  مشهور  محّمد،  جالل الّدین  مولوی: 
محّمدبن حسین خطیبی، معروف به بهاءالولد است. گویا پدرش به خاطر رنجش سلطان محّمد خوارزم شاه 

در زمانی که جالل الّدین کودک بود، از بلخ بیرون آمد و پس از مّدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت.
مولوی پس از درگذشت پدرش، تحت ارشاد برهان الّدین، محّقق تَرَمذی قرار گرفت؛ سپس به امر 

او برای تحصیل به حلب و دمشق رفت و پس از تحصیل به قونیه بازگشت و به تدریس مشغول شد.
در سال 642 )حدود 38 سالگی( با شمس الّدین محّمد بن علی َمِلک داد آشنا و منقلب شد. پس از 
به دمشق  را  مرید شمس شود. شاگردان مولوی، شمس  تماماً  تا  را ترک گفت  آشنایی، مسند درس 
باز گرداند. اما در سال  به آنجا رفت و او را  فرستادند. به دستور مولوی سلطان الولد در پی شمس 

645     شمس به یکباره ناپدید شد. از این پس، مولوی مسند تدریس را ترک کرد. 
آثار موالنا عبارت اند از: مثنوی )در شش دفتر و بیش از 26 هزار بیت(، دیوان غزلیات شمس 

یا دیوان کبیر )در حدود 50 هزار بیت(، رباعیات، مکتوبات، فیه ما فیه و مجالس سبعه.
نمونٔه موجود در متن درس:

یــار بــد بدتــر بــود از مـار بـدتـا تـوانـی مـی گـریـز از یـار بــد
یـار بـد بـر جــان و بـر ایمـان زنـــدمـار بـد تنهـا تـو را بـر جـان زنـد

)مثنوی معنوی، دفتر اّول(
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نمونه های دیگر از این مفهوم در مثنوی عبارت است از: 

چون که درآمد طریقم خفتن اســتگفـت یـار بــد بــاــل آشفتــــن اسـت
دام بیـن، ایمــن مـرو تـو بر زمیــنعشوه های یار بـــد منیـوش، هیـــن
  یــار بــد آرد ســوی نــــار جحـیم مار بــد جـانـی ستــاند از سلیـــم
یـار بــد او را ُزمــّرد دان که هســتعقل تـو گر اژدهـایـی گشت  مســـت
تا نریزد بر تو زهـــر، آن زشت خــویــار بــد مـار  است هین بگریـز از او

سنایی: ابوالمجد مجدود بن آدم، شاعر و عارف مشهور قرن ششم )والدت: اوایل یا اواسط نیمٔه 
دوم قرن 5 . وفات: بین 525 تا 545 هـ .ق.( پس از رشد در شاعری به دربار غزنوی راه یافت، ولی 

از مدح مسعود  ابن ابراهیم و بهرام شاه ابن مسعود بهره ای نیافت و پس از مّدتی به عرفان روی آورد.
از آن پس به مّکه و برخی شهرهای خراسان رفت. در سال 518 به غزنین برگشت. کارنامٔه بلخ را 

در همان شهر و بسیاری از غزلیات و قصایدش را در خراسان سرود.
سنایی دو دورٔه کامالً متفاوت شعری دارد. 

1ــ دورهٔ لهو و لعب و مدح بزرگان عصر
 2ــ دورهٔ سرودن اشعار اخالقی و عارفانه.

وی ظاهرًا در اثنای سفر های متمادی خود تغییر حالت روحانی یافت و درغزنین گوشٔه عزلت گزید 
و در همین دوره حدیقه را سرود.

آثار سنایی: حدیقة الحقیقه، طریق الّتحقیق، سیرالعباد الی المعاد و کارنامٔه بلخ )مطایبه نامه(.
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هلن آدامز کلر
هنگامی که  او  آمد.  دنیا  به  آمریکا  ی  »آالباما«  ایالت  در   1880 سال  در  کلر  هلن 
هجده ماه بیشتر نداشت، در اثر ابتال به بیماری مننژیت، بینایی و شنوایی خود را از دست 
داد. در شش سالگی تحت تعلیم معلّمی بزرگوار به نام »آن سالیوان« که تا پایان عمر در 
به وسیلٔه انگشتان  با فشار دادن عالمت هایی  به سر برد، قرار گرفت. سالیوان  کنارش 
برقرار می کرد. هلن در سال 1904 تحصیالت  ارتباط  او  با  بر کف دست هلن،  خود 
دانشگاهی خود را به پایان رساند؛ دراین مّدت او توانست با فشار دادن انگشت بر گلوی 
از وقتی که  بیاموزد. هلن  او، صحبت کردن را  ارتعاشات صوتی  تقلید  آن  سالیوان و 
دانشجو بود، نگارش را آغاز کرد.کتاب ها و مقاله های او در زمینٔه نابینایی، ناشنوایی، 

مسائل اجتماعی و حقوق زنان نگاشته شده است.
متن روان خوانی از کتاب »سه روز برای دیدن« انتخاب شده است. نویسنده در آن 
می کوشد تا مخاطبان را نسبت به استفادٔه مناسب تر از حواّس خود برانگیزاند و از تکرار 
بپرهیزاند. وی می گوید:»من با گوش عشق، صدای جریان شیرٔه نباتی را در عروق بلوط 
کهن می شنیدم و ناشنیدنی ها را می شنیدم«.دربارٔه انسان هایی که به بیماری عادت دچار 
شده اند، می گوید: »چشمان افراد بینا خیلی زود به روال عادی اطرافشان عادت می کند 
و آنها فقط چیزهای شگفت انگیز و خارق العاده را می بینند، اّما در دیدن اکثر دیدنی های 

شگفت انگیز، چشم ها تنبل و کاهل هستند«.
از  تمام حواّس ظاهری، فکری و درونی  از  بهره گیری  به  برانگیختن دانش آموزان 

پیام های مهّم این درس است.
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 این درس، ایستگاه اندیشیدن، درنگ کردن و آفریدن در فضای فرهنگی ادبیات بومی است. 
میدان فراخی است تا هر دانش آموز با نظارت و هدایت معلّم، آن پارٔه نادیده و احتماالً از قلم 
را  منطقه ای خود  ــ  بومی   و سّنت های  و رسوم  آداب  و جلوه های  فرهنگی  نمودهای  افتادٔه 
بپردازد؛  بازشناسی و معّرفی چهره های فکر و فرهنگ و ادب دیارخویش  به  یا  پدیدار کند و 
بنابراین، درس آزاد، مجالی است تا دانش آموز و معلّم به یاری هم، به فراخور ذوق و عالقه، 
دلبستگی های فرهنگ بومی  و نیازها و بایسته هایی که در دیگر درس ها به چشم نیامده اند یا نیاز 

به دگرباره و دقیق تر و عمیق تر دیدن دارند، را بازگو نمایند. 
به بیان دیگر درس آزاد، فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در تألیف کتاب مشارکت داشته 
باشند و هر یک خود را در شکل گیری کتاب سهیم ببینند و کتاب را از آن خود بدانند؛ به گونه ای 
که دانش آموزان پس از تألیف درس آزاد می توانند نام خود را در ردیف نام پدیدآورندگان کتاب 

ثبت کنند. بر پایٔه آنچه گفته شد، اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه بر شمرد:  
ـ  تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای مناسب  1ـ

ـ  پرورش توانایی تولید ماّدٔه درسی در دانش آموزان  با نظارت و هدایت دبیران 2ـ
ـ  پاسخ به نیازهای دبیران، دانش آموزان و اولیا  3ـ

ـ  بهره گیری ازمشارکت همکاران در تألیف کتاب  4ـ
5  ــ بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازمان دهی و تألیف کتاب 

6ــ آشنایی با برخی از نمود های فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سّنت های بومی  یا 
منطقه ای

ـ  شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محّل زندگی  7ـ
ـ  توّجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلّی  8  ـ



 

ـ  پرورش توانایی نویسندگی و بهره گیری از تفکّر و نقد و تحلیل  9ـ
ـ  ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلّی و فولکلور و آثار ادبی و زبانی منطقه ای.  10ـ

تولید درس آزاد
برای نوشتن و تولید درس آزاد، یکی از روش های زیر پیشنهاد می شود:

ـ  هر دانش آموزی به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد اقدام نماید. 1ـ
ـ  دانش آموزان به صورت گروهی و با مشارکت تمام افراد گروه )تقسیم بندی دانش آموزان  2ـ

کالس به چند گروه( برای تولید درس آزاد اقدام نمایند.
ـ  تولید درس در کالس )مجموعٔه نظرهای کالس با راهنمایی و رهبری معلّم کالس( 3ـ

با عنوان و محتوای فصل در حوزٔه فرهنگ و زبان و  توّجه: طرح موضوعاتی مناسب 
آداب محلّی، نیازهای ویژٔه  دانش آموزان و ناگفته های کتاب، در این قسمت، پیشنهاد می شود.
در تولید درس آزاد می توان از توانمندی دانش آموزان در بندنویسی بهره برد. برای نمونه، 
به موضوعات کوچک تر،  باید  و  کلّی است  زندگی«، موضوع خیلی  »محّل  نوشته :  موضوع 
محدود شود. مثالً وضعیت جغرافیایی محل، آداب و رسوم، زبان منطقه و غذاهای خاص آن 

منطقه، چهار موضوع کوچک تری هستند که در مورد هر یک می توان یک بند نوشت.
به دانش آموزان کمک کند تا چهارچوب متن خود را مشّخص نمایند،   الزم است معلّم 
سپس، اقدام به نوشتن کنند. به عنوان نمونه، چهارچوب نوشته، می تواند شامل سه بند باشد 
که بند اّول وضعیت جغرافیایی محل را توضیح دهد؛ بند دوم زبان و بند سوم آداب و رسوم 

منطقه را بیان کند.  
      در تدوین متن می توان از روش های قضاوت عملکرد و بارش مغزی بهره برد. در این 
قسمت، موضوعاتی مناسب با عنوان و محتوای فصل در حوزٔه فرهنگ و زبان و آداب محلّی، 
پیشنهاد می شود. درس آزاد در فصل »ادبیات بومی« آورده شده است و این موضوع دامنٔه 

گسترده ای دارد؛ لذا امکان تولید متن زیبا فراهم  است. 
در طّراحی فّعالیت های کتاب نوشتاری نیز تطابق فّعالیت ها با روند طّراحی کتاب ضروری 
است. از دید ساختاری توّجه به عناصر مبتنی بر نگرش شبکه ای، نقش معلّم به عنوان ناظر و 

راهنما و نقش دانش آموز در مقام تولیدکننده ضروری است. 
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روش  پیشنهادی برای تدوین درس آزاد : بارش فکری
مراحل تولید:

با نظرخواهی از دانش آموزان انتخاب  با فرهنگ بومی و محلّی  ـ  موضوعی در ارتباط  1ـ
می شود.

ـ  قوانین مربوط به بارش فکری برای دانش آموزان مطرح می شود و آنها ملزم به رعایت  2ـ
قوانین می شوند.

قوانین عبارت اند از : 
 انتقاد کردن و رّد دیدگاه های دیگران ممنوع

 از ترکیب ایده ها، ایده های بهتری ساخته می شود.
 هرچه تعداد ایده ها بیشتر باشد، بهتر است. 

3ــ نظرات یا اطاّلعات دانش آموزان دربارٔه موضوع انتخابی پرسیده می شود و کلیٔه جمله ها 
بدون کم و کاست، پای تابلو نوشته می شود.

مورد  در  تا  کنید  گروه بندی  را  آنها  دانش آموزان،  فکری  بارش  شدن  تمام  از  پس  ـ   4ـ
جمله های نوشته شده در گروه گفت وگو کنند و از این طریق، جمله های تکراری را حذف کنند، 
تغییر  به اصالح و  نیاز  نمایند و در جمله هایی که  قابلیت ادغام دارند، ادغام  جمله هایی را که 

دارند، تغییرات الزم را اعمال کنند.
دانش آموزان،  کلیٔه  نظر  با  و  می شوند  نوشته  تخته  روی  بر  مجددًا  جدید،  جمله های  5ــ 

اولویت بندی صورت می گیرد.
6ــ متن حاصل بعد از تنظیم و نهایی شدن با خّط خوش، بر روی تخته نوشته می شود و 

همٔه دانش آموزان، آن را در کتاب خود می نویسند.
این فصل، گردآوری و  تولید شده در  پیشنهاد می شود در هر استان، متون  نکتۀ مهم: 
جمع بندی شود. نوشته به گونه ای باشد که ویژگی های آن استان را به خواننده، معّرفی کند. این 
مطالب برای گروه زبان و ادب فارسی دفتر تألیف ارسال شود یا در خود استان، کارگروهی برای 
این کار شکل بگیرد تا پس از بازبینی، تکمیل و اصالح علمی آنها کتابی با عنوان دایرة المعارف 

استان شناسی متناسب با دانش آموز دورهٔ متوسطه تدوین گردد.
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ـ  آشنایی با متون کهن فارسی: اخالق ناصری و قابوس نامه )علم(  1ـ
ـ  توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفّکر(  2ـ

3ــ تقویت عالقه نسبت به آموزه های نیکوی اخالقی از قبیل پرهیزگاری، دادگری، دوراندیشی 
و... )ایمان(

4ــ تقویت خوانش متن با لحن مناسب )عمل(
5ــ  آشنایی با انواع  فعل مضارع: اخباری، التزامی و مستمر)علم( 

6ــ تقویت عالقه نسبت به کاربست آموزه های الگوهای دینی و ملّی )اخالق(

اهداف آموزشی
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روش های تدریس پیشنهادی

کار افزارها و رسانه های آموزشی

ــ روش تدریس اعضای گروه 
ــ کارایی گروه 

ــ پرسش و پاسخ 
ــ بارش مغزی و …

این درس شامل دو بخش است؛ که بخش اّول از کتاب قابوس نامه و بخش دوم از کتاب اخالق 
ناصری برگزیده شده است. لحن هر دو متن، لحنی تعلیمی و آموزشی است و آموزه های خود را در 

حوزٔه اندیشه های فرهنگی و رفتارهای مناسب اجتماعی نمایان می سازد.
نثر این دو متن از نثرهای تاریخی و مرسل زبان فارسی به شمار می آیند، اگر چه از نظر زمانی با 
یکدیگر متفاوتند، با این وجود، جمله های هر دو متن کوتاه هستند و اشباع معنی و روانی جمله ها را در 

آنها  می توان مشاهده کرد. این ویژگی، آموزه های متن را بر مخاطبان اثرگذارتر می کند.

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس و نویسندگان، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
به  اجتماعی  و  فرهنگی  مناسب  رفتار های  دربارٔه  فیلم هایی  یا  تصاویر  این درس چنانچه  ارائٔه  در 

نمایش درآید، تدریس را اثرگذارتر می کند.

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم: 
تمرین یکم: 

ــ تقویت مهارت امالیی 
ــ بازخوانی متن

ــ شناخت واژه های هم خانواده
توّجه داشته باشیم که »وهم«، ریشٔه واژه های اتهام و تهمت است.

تمرین دوم: 
ــ تقویت شناخت انواع فعل مضارع
ــ مقایسٔه ساختاری فعل های مضارع

یکی از راه های تقویت توّجه فراگیران برای حّل این تمرین، دّقت در ساختمان فعل هاست. 
مثالً فعل مضارع اخباری با »می« و فعل مضارع التزامی با »ب« آغاز می شوند، همچنین فعل 
کمکی »دارم،...«، به همراه فعل مضارع اخباری، نشانٔه مناسبی برای شناخت فعل مضارع 

مستمر است.
تمرین سوم:

ــ تقویت درک و دریافت پیام جمله
ــ تقویت تفّکر در اجزای تشکیل دهندٔه یک جمله

 در این تمرین،گوهر تن به وجود انسان و گوهر اصل، به نژاد و نسب آدمی اشاره دارد.

فّعالیت های نوشتاری
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اطاّلعات تکمیلی

شیوۀ اجرا به روش تدریس »اعضای گروه«
دانش آموزان را به گروه های سه نفره تقسیم می کنیم.این گروه ها، از دانش آموزان خوب و متوسط 
و گاهی نیازمند به تالش شکل می گیرند. هر یک از  آنها بخشی از درس را که از سه قسمت تقریباً 
مساوی تشکیل شده است، مطالعه می کنند، لحن مناسب جمله ها و متن را در می یابند و از واژگان جدید 
و اعالم با مراجعه به بخش پایانی کتاب یادداشت برداری می کنند.زمان پیشنهادی برای این بخش 5 

دقیقه در نظر گرفته می شود.
  پس از پایان زمان مطالعه از آنها می خواهیم که هر عضو گروه، بخش مورد مطالعٔه خود را برای 
عضوهای دیگر توضیح و تبیین کند و مانند یک معلّم رفتار نماید. زمان پیشنهادی برای این مرحله 6 

دقیقه منظور می گردد.
بر اهداف درس  مبتنی  با پرسش های مناسب که  و  اقدام می کنیم  به آزمون تکوینی  بعد  در مرحلٔه 
شناسایی  را  دانش آموزان  دریافت  تاریک  و  مبهم  نقطه های  می زنیم،  محک  را  دانش آموزان  است، 
می کنیم؛ باز می نمایانیم و به کمک گروه ها آنها را روشن و قابل درک می کنیم. در این مرحله ارزشیابی 
را با امتیاز همراه می کنیم تا دانش آموزان از انگیزٔه الزم برخوردار شوند. برای این بخش 6 دقیقه در 

نظر می گیریم.
در مرحلٔه پایانی، متن را با لحنی مناسب می خوانیم و یا با کمک سه دانش آموز متن خوانده می شود. 
با پرسش ها و آزمون مناسب و تبیین آنها به کمک گروه ها، جمع بندی درس را به انجام می رسانیم و برای 

مراحل بعدی آموزش، دانش آموزان را آماده می کنیم.                  
خواجه نصیرالّدین توسی: خواجه نصیرالّدین ابوجعفر محّمد بن محّمد بن حسن توسی، دانشمند 
بزرگ و نویسندٔه  معروف و حامی نامدار علوم و عالمان در قرن هفتم هجری است. اصلش را از جهرود 
ساوه یا قم دانسته اند. به سال 597 در توس والدت یافت. پدرش فقیه و عالم بود و نصیرالّدین تحت نظر 
او تربیت شد و از کودکی به تحصیل دانش های شرعی، ادبی و عقلی پرداخت و در آغاز جوانی برای 
تکمیل دانش خود به نیشابور رفت. از استادان او الکُتبی »معین الّدین سالم بن بَدران« و »کمال الّدین 
بن یونس موصلی« و »فریدالّدین داماد نیشابوری« را ذکر کرده اند. چند سالی بعد از واقعٔه چنگیز به 
قالع اسماعیلیه پناه برد و به خدمت »ناصرالّدین عبدالّرحیم بن منصور محتشم قهستان« که خود مردی 
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دانشمند بود درآمد و به خواهش او کتاب »الطّهارٔه ابوعلی ُمسکویه« را به پارسی ترجمه کرد و آن را 
به سال 654 از  بعد از غلبه هوالکوخان بر»خور شاه«  تألیف کتاب اخالق ناصری قرار داد.  اساس 
قید اسماعیلیه رهایی یافت و به خدمت هوالکوخان پیوست و از آن روزگار به بعد همواره در خدمت 
او بود. بعد از فتح بغداد در سال 657، وی به دستور هوالکو و با همکاری جماعتی از ریاضی دانان 
بزرگ زمان، ساخت رصد خانٔه مراغه را آغاز کرد وجمیع اوقاف قلمرو ایلخانی را در اختیار گرفت و 
از عایدی این اوقاف توانست در مراغه یک مرکز علمی بزرگ تشکیل دهد و در آن کتابخانه ای عظیم با 
متجاوز از چهارصد هزار مجلّد کتاب ترتیب دهد. نتیجٔه کار خواجه و همکارانش در این رصدخانه، 
تنظیم »زیج ایلخانی« است که از جمله زیج های معروف و از آثار مهّم خواجه نصیرالّدین به شمارمی آید. 
خواجه نصیرالّدین، دانشمندی جامع االطراف بود و بر همٔه دانش های زمان خود احاطه و در غالب آنها 
تبّحر تام و سمت پیشوایی و تقّدم داشت. مردی کریم و بخشنده و بردبار و فروتن و خوش برخورد بود. 
با تقّربی که در نزد ایلخانان یافته بود مقام های دینی و دنیایی را با هم جمع کرد؛ با همین تقّرب، گروهی 
از بزرگان عهد خود را از مرگ حتمی نجات داد که از آن جمله عطاملک جوینی است. وفات خواجه 

به سال 672 در بغداد اتّفاق افتاد.
از  آنها  بر  است. عالوه  علوم  و موضوعات  ریاضیات  و  و حکمت  در کالم  او  تألیف های  و  آثار 
وی آثاری به نظم و نثر پارسی باز مانده است. شعرهای او مجموعاً به هفتصد بیت بالغ می شود که در 
کتاب »احوال و آثار خواجه نصیرالّدین« تألیف مدّرس رضوی و مقالٔه مرحوم سعید نفیسی در یاد نامٔه 

خواجه نصیر ثبت شده است.
عنصرالمعالی کیکاووس: امیر عنصر المعال کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیربن زیار، از 
امرای دانشمند خاندان زیاری و از نویسندگان بزرگ پارسی است. وی از زیاریانی است که بعد از 
منوچهر بن قابوس و علی الخصوص پس از غلبٔه ترکمانان سلجوقی بر ایران حکومت مستقلی نداشته 
از  چنان که  بودند،  مانده  باقی  طبرستان  از  قسمتی  در  محلّی  مقتدران  و  امیر زادگان  عنوان  به  تنها  و 
اشارات امیر کیکاووس در کتاب قابوس نامه مشهود است، عنصر المعالی پسری به نام گیالن شاه داشته 
است که کتاب قابوس نامه را برای او نوشت. ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان می نویسد که: »… و 
پسر او )یعنی پسر عنصرالمعالی ( گیالن شاه به والیت او بنشست اما اندک مواضعی به تصّرف ایشان 
)یعنی زیاریان( مانده بود که ُامرای سلجوقی باز ستانده بودند. عنصر المعالی چنانچه که از قابوس نامه 
به صراحت آشکار است، مردی دانشمند و مطلّع از غالب فنون عهد خود بود و همین وسعت اطاّلع 
باعث شد که بتواند در قابوس نامه در مباحث مختلف وارد شود و مقدمات غالب فنون را با بیانی ساده 
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و روشن بیان کند. وی این کتاب را بدان قصد نوشته است که اگر فرزندش بعد از او امارت را حفظ 
کند و یا اضطرارًا کارهای دیگر بپذیرد، چگونه آنها را به ادا رساند و نیز در این کتاب به قصد تربیت 
فرزند همٔه رسوم را اعم از رسوم لشکرِکشی، مملکت داری، اجتماعی، و نیز علوم و فنون متداول زمان 
را مورد توّجه قرار داده است و از همین جاست که کتاب او حاوی اطاّلعات ذی قیمت و متنوعی در 
مسائل مختلف مربوط به فرهنگ و آداب و عادات ایرانیان در قرن پنجم گردیده و از این حیث، الحق 

منحصر به فرد است.
روش انشای عنصرالمعالی در این کتاب همان شیؤه نثر سادٔه پارسی است که در قرن چهارم و پنجم 
معمول نویسندگان بوده است و اگر اختصاصی در این انشا بخواهیم، باید آن را درکهنگی زبان و عالقٔه 
مؤلّف به آوردن بسیاری از اطاّلعات، تعبیرات و ترکیبات به صورتی که در زبان پارسی اوایل قرن پنجم 
متداول بوده است، بدانیم و با آنکه کتاب قابوس نامه تقریباً هم عهد با سیاست نامه است لیکن زبان و 

انشای آن خیلی کهنه تر از آن به نظر می رسد.
گویا نویسنده به همان نحو که از متن کتاب برمی آید این کتاب را »نصیحت نامه« نامیده بود و نورالّدین 

محّمد عوفی هم در جوامع الحکایات آن را به عنوان نصایحی که به فرزند خود کرده بود، ذکر می کند.
فعل و زمان: این گفتارصرفأ برای دانش افزایی است. 

فارسی  زبان  در  زمان ها  این  ساختار  آینده.  و  حال  گذشته،  می دهند:  روی  زمان  سه  در  فعل ها 
متفاوت  بوده و تمایز دادن آنها در اغلب موارد ساده است. 

در اغلب دستور نویسی ها زمان دستوری و زمان غیر دستوری را با یک اسم نام گذاری کرده اند. 
رابطٔه این دو گونٔه زمانی کامالً یک به یک نیست و تجزیه و تحلیل جنبٔه صوری فعل به وسیلٔه زمان 
وقوع آن، کار را به نابسامانی می کشد.  برای مثال نه هر عمل گذشته ای منحصرًا  با صیغٔه ماضی بیان 

می شود و نه هر صیغٔه ماضی منحصرًا برای وقوع عملی در گذشته است.
اگر می دانستم می گفتم. ) اشاره به زمان حال(

دلم می خواست االن پیش ما بود. ) اشاره به زمان حال (
شاید فردا برود کوه. ) اشاره به زمان آینده (

همین استدالل دربارهٔ صیغه های دیگر فعل نیز صادق است. برخی از زبان ها برای این دو مفهوم زمانی 
)دستوری و واقعی( دو اصطالح متفاوت دارند که تا حّدی به تمایز آنها از هم کمک می کند؛ برای نمونه، در 
زبان انگلیسی برای خصوصیت صوری و دستوری زمان، اصطالح tense و برای زمان در جهان خارج 

اصطالح time به کار می رود. ) باطنی ، 1380،صص 40ــ37 با تلخیص و اندکی تغییر(
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تمام فعل های زمان گذشتٔه زبان فارسی به گونه ای سازمان می یابند که بُن فعل آنها به یکی از واج های 
/ت/ یا / د/ ست/ید/ ختم می شود.

دیگر ویژگی بسیار مهم در فعل های زمان گذشته پنهان بودن شناسه در سوم شخص مفرد آن است. 
این خأل نباید به نبود شناسه تعبیر شود. شناسٔه سوم شخص مفرد ماضی، تنها در صورتی دیده می شود 

که فعل ماضی به ریشٔه مضارع کمکی )در افعال ماضی التزامی(  مّتصل شود.
ساختار صوری افعال ماضی نقلی، بعید و التزامی در نمودار های زیر قابل مشاهده است.

شناسهبن فعل»است«صفت مفعولی

+ هبن ماضی

مثال
رفته امامــ
رفته ایایــ

رفته استــاست
رفته ایمایمــ
رفته ایدایدــ
رفته انداندــ

شناسهبن فعل» بود«     صفت مفعولی

+ هبن ماضی

مثال

ـَ مبود رفته بودمـ

رفته بودیــ یبود

رفته بودــبود

رفته بودیمــ یمبود

رفته بودیدــ یدبود

ـَ ندبود رفته بودندـ

ماضی نقلی

ماضی نقلی عموماً برای فعل های گذشتٔه کمی دورتر از ماضی ساده استفاده می شود.
ماضی بعید



104105

کار  به  داده اند،  رخ  دیگر  رویدادی  از  قبل  که  گذشته  زمان  با  فعل هایی  برای  عموماً  بعید  ماضی 
می رود.

شناسهبن فعل» باش«صفت مفعولی

+ هبن ماضی

مثال
ـَ مباش رفته باشمـ
رفته باشیــ یباش
ـَ دباش رفته باشدـ
رفته باشیمــ یمباش
رفته باشیدــ یدباش
ـَ ندباش رفته باشندـ

ماضی التزامی

ماضی التزامی عموماً برای  بیان شک، تردید، آرزو و ... به کار می رود.
)جک  می نامند.  پیوستگی  را  متن  یک  عناصر  بین  واژگانی  یا  و  دستوری  روابط  پیوستگی: 
ریچارد و...، 1372 ( در این حالت، روابط درون متنی و درهم تنیدگی واژگان جمالت را به صورت 
یک واحد یک پارچه درمی آورند. عواملی که پیوستگی را به وجود می آورند، متعّدد است و از جملٔه 
آنها می توان به ارجاع درون متنی، جایگزینی، حذف، روابط بین واژگانی و ... اشاره کرد. قسمتی از 

آشناترین نشانه های برقرار کنندٔه رابطٔه داخل متن عبارت است از:
ــ نشانه های ربط: و، یا، که، به عالوه و ....

ــ نشانه های ایجاد تقابل: اّما، به هر حال، به عبارت دیگر و ....
ــ نشانه های علّت و معلولی: بنابراین، به این دلیل، در نتیجه و ...

ــ نشانه های ترتیب وقایع و زمان: سپس، بعد از، یک ساعت بعد و ... ) براون، 1985، نقل از 
همان(.
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انسجام: حاصل روابطی است که معنای گفته های موجود در یک گفتمان یا جمله های یک متن را 
به هم وابسته می سازد. این وابستگی ممکن است مبتنی بر اطاّلعات مشترک سخن گویان باشد. مانند:

الف( امروز ساعت چهار کجایی؟
ب( متأّسفم دیشب تا صبح نخوابیدم.

هیچ رابطٔه دستوری یا واژگانی بین پرسش شخِص )الف( و پاسخ شخِص )ب( وجود ندارد؛ اّما، 
تبادل گفتار آنها با هم انسجام دارد؛ زیرا، هم الف و هم ب اطاّلع دارند که معنی جمالت به این گونه 

است که :
الف( اگر ممکن است هر کجا که هستی، خودت را ساعت چهار به جایی که من/ما )هستم، هستیم( 

برسان.
ب( متأّسفم نمی توانم بیایم؛ زیرا، دیشب خواب کافی نداشته ام و نمی توانم امروز بعد از ظهر سر حال 

باشم و آنجا حاضر شوم.
عموماً در یک پاراگراف )بند(که یک مجموعه جمله، یک ایدٔه اصلی را گسترش می دهند، یعنی در 
آن یک جملٔه عنوان و چند جملٔه توضیحی وجود دارد که همگی به جملٔه عنوان مربوط می شوند؛ باید 

به این مطلب توّجه داشته باشیم که معموالً پیوستگی و انسجام، یکدیگر را قّوت می بخشند.



106107

حکایت »راه مهتری« از کتاب چهارمقالٔه نظامی عروضی برگزیده شده است. حکایت بر این نکته 
تأکید دارد که برای دستیابی به اهداف بزرگ، می توان با کمترین امکانات به مقاصد بلند دست یافت، به 
شرط آنکه انگیزٔه الزم در درون شخص پرورده شده و وجود داشته باشد. معلّمان کارآگاه بر این نکته 
آگاهند که می توان با انگیزه دادن منطقی به دانش آموزان، آنان را برای کارهای بزرگ آماده ساخت. در 

این حکایت  دو بیت از »حنظلٔه بادغیسی« آمده است که معنی آن به شرح زیر است:
ــ اگر شکوه و بلندی مقام در دهان شیر قرار دارد، برخیز و خود را به خطر بیفکن و شکوه و بزرگی 

را از دهان شیر بیرون آر.
ــ )با این خطر کردن( یا شکوه و ثروت و مقام را به دست می آوری و یا مانند مردان با مرگ رویارو 

می شوی.

راه مهتریحکایت

و  نویسنده  الّنوادر(  )مجمع  مقاله  صاحب کتاب چهار  نظامی عروضی 
شاعر قرن ششم هجری است. از شعر او جز چند قطعه چیزی در دست نیست 
ولی در نثر، مقامی بس عالی داشته و چهار مقالٔه او یکی از بهترین نمونه های 
نثر مرسل و غیر متکلّفانٔه فارسی است. شهرت این نویسندٔه فاضل در نیمٔه 
اّول قرن ششم هجری است و تولّدش قطعاً مّدتی قبل از سال 500  هجری 
بوده و دست کم تا سال 552 در قید حیات بوده است. کتاب چهار مقالٔه وی 
همان گونه که از نام آن برمی آید از چهار مقاله که دربارٔه ماهیت علم دبیری، 

شعر، نجوم و طب است، به زبان فارسی تحریر شده است.
حنظلۀ بادغیسی: وی از قدیمی ترین شاعران 

فارسی گوی و معاصر طاهریان بوده است.
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 1ــ باور مفهوم امیدواری، دوری از یأس و ناامیدی و توکّل کردن به خداوند )ایمان(
2ــ آشنایی با آرایٔه تخلّص )علم( 

3ــ آشنایی با حافظ، شعر غنایی و بهاءالّدین خّرمشاهی )علم(
4ــ تقویت عالقه و نگرش مثبت به ویژگی ها و ارزش های دینی و اخالقی)اخالق(

5ــ توانایی خوانش متن درس )نظم و نثر( با لحن و آهنگ مناسب )عمل(
6ــ تقویت مهارت دریافت پیام بخش نثر و توانایی نقد و تحلیل شعر و نکته های کلیدی متن 

)تفّکر( 
نوشتاری و رفتاری  فّعالیت های گفتاری،  آموزه های محتوای درس در  تقویت کاربست  7ــ 

)عمل(

اهداف آموزشی
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کارایی گروه
روش بحث گروهی

روش قضاوت عملکرد و ...

روش های تدریس پیشنهادی

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس و شاعر، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و... .

کار افزارها و رسانه های آموزشی

بهاءالّدین  قلم   به  اّول  نثر شکل گرفته است. بخش  و  نظم  از دو بخش  متن درس ششم 
خّرمشاهی و دارای  لحنی آموزشی ــ تحقیقی است. نقد و طنز، دو عنصر دنیای روان و زبان 
این درس جای گرفته  پیشانی  استاد خّرمشاهی در  کتاب »حافظ«  از  نقل  به  که  حافظ است 

است.
در بخش دوم با غزلی مشهور از حافظ شیرین گفتار رو به رو هستیم. اصل این غزل دارای 

ده بیت است که ابیات:
چترگل در سرکشی، ای مرغ خوش خوان، غم مخورگــر  بهـار عـمـر  بـاشـد  بـاز  بـر طـرف چمـن
جمله  مـی داند  خـدای حال گردان، غــم مــخورحـال مــا  در  فـرقـت  یــاران و  ِابــرام  رقـیـب

قافیه:  است.کلمات  شده  سروده  مثَّمن  َرَمل  بحر  در  شعر  است.  نیامده  درس  متن  در 
آرایه هایی  با  این غزل  کنعان،گلستان، سامان،... هستند و»غم مخور« ردیف شعر است. در 
است  نـوح  را  تـو  چون  مخـور...،  غم  کنعان،  بـه  آید  باز  گشته  گم  )یوسف  تلمیح  مانند: 
کشتیبان ز ...(، استعاره )دور گردون(، تشبیه )سیل فنا(، جان بخشی )سرزنش ها گر کند خار 
مغیالن، غم مخور( تضاد )شوریده، سامان(، کنایه )دل بد مکن( و... رو به رو هستیم که باعث 

غنای این شعر مسحورکننده است.
با  که  غنایی  و  تغّزلی  لحن  و  است  بزرگ  خداوند  به  توکّل  و  امید  شعر،  این  مایٔه  درون 

احساسات و عواطف انسانی سرو کار دارد، مناسب خوانش این بخش از درس است.

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ تقویت شناخت نشانٔه جمع فارسی )ان(
ــ شناخت انواع واژگانی که به »ان« پایان می یابند.

در این تمرین ، پیروان و آزادگان، دارای نشانٔه جمع فارسی هستند.
تمرین دوم:

ــ شناخت بیشتر قافیه
ــ تقویت ساخت واژه بر پایٔه حرف های پایانی

تمرین سوم:
فراگیران می توانند در  و  دارد  اشاره  به داستان مشهور حضرت یوسف)ع(  بیت  این  ــ 
پیوند با بیت آغازین یا دیگر بیت های غزل ارتباط های معنایی آن را بازگویند. از دید ما گفتن 
بیتی از غزل برای پاسخ، اهمیت ندارد؛ زیرا این کار را به طور تصادفی هم می شود انجام داد 
که در این صورت، به هر روی، یک بیت تعیین خواهد شد. آنچه در این پرسش مهم است، 
پارٔه دوم آن)فرایند تحلیل ذهنی و توانایی استدالل( است. با توّجه به این گفته، سؤال، دو 

بخش دارد:
ــ الف( گزینش: بر بنیاد شناخت اولیه و تشخیص سطحی، استوار است.

و  درک  از  و  می دهد  رخ  ذهن،  ادراکی  فرایند  و  مغز  کارکرد  پایٔه  بر  استدالل:  ب(  ــ 
دریافت، کشف و معناسازی خبر می دهد.

فّعالیت های نوشتاری
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نکاتی چند دربارۀ شعر »هان مشو نومید«
1ــ این شعر، مکّمل مفاهیم فصل سبک زندگی است.

2ــ این شعر بر وزن عروضی بحر َرَمل مثَّمِن مقصور )فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالت( سروده 
شده است.

3ــ این غزل استقبالی است از غزل شمس الّدین محّمد، صاحب دیوان جوینی )متوفّای 683 ق( 
به مطلع:

بشکفد گل های وصل از خار هجران غم مخور«   »کلبٔه احزان شود روزی گلستان غم مخور
به طوری که مشاهده می شود حافظ، مصراع اّول این غزل جوینی را به صورت تضمین در مصراع 

دوم مطلع غزل خود آورده است.
4ــ غزل: شعری است که مصرع اّول بیت اّول آن با تمام مصرع های دوم هم قافیه است و معموالً 

تعداد ابیات آن بین 7تا 15 بیت است.
موضوع غزل در گذشته عمدتاً در سه مضمون بوده است:

الف( عاشقانه، که سعدی آن را به کمال خود رسانده است.
ب( عارفانه، که موالنا آن را به کمال خود رسانده است.

پ( ترکیبی ) عاشقانه و عارفانه(، که حافظ آن را به کمال خود رسانده است.
غزل معاصر عالوه بر موضوعات باال در مضامین انتقادی و سیاسی ــ اجتماعی هم کاربرد دارد.

5  ــ حافظ بارها به یوسف و داستان او تلمیح داشته است:

بـاز  آیـد و  از  کلبــٔه  احـزان  بـه  در آیـیــ حافظ  مکن  اندیشه  که  آن یوسف  مــه رو
اجـر  صبـریست که در کلبــٔه احـزان کـردمــ اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف  بنواخــت
باز پرس آخر، کجا شد مهر فرزندیــ  اال ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور پدر را 
راــ ماه کنعانی من، َمسنــد مصــر، آن تو شــد زنــدان  کنی  بدرود  که  اسـت  آن  وقت 
بودــ یار مفروش به دنیا که بســی ســود نکــرد بفروخته  ناسـره  زر  به  یوســف  آنکه 
نشـان   یــوسـف   دل،   از  چَــِه َزنَـخـدانــشــ بدین  شکستــٔه  بیت الَحَزن  کــه  مــی آرد

اطاّلعات تکمیلی
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تخّلص: کلمٔه تخلّص در اصطالح شعرا به دو معنی معمول است:
1ــ نام شعری شاعر که شبیه اسامی خانوادگی است از قبیل: فردوسی، منوچهری، نظامی، سعدی، 

حافظ، جامی و امثال آن.

که قطره، سیل شود چون به یکدیگر پیوست*حـذر   کنیـد  ز  بــاراِن    دیـدٔه   سعـدی

زیـن میان گر بتـوان  به  که  کناری  گیـرنـد* سعدیا دیدن زیبا نه حرام است، ولیک

عــراقــی    را     چــرا      بــدنــام        کــردنــد؟* چـو  خود کردند  راز  خـویشتـن   فاش

دعـوی، که  ما به جـرم خود   اقرار کـرده ایم* ای مّدعی به رندی سلمان، چه می کنی

یا  مدیحه  به  تغّزل  و  تشبیب  درآمد  پیش  از  یافتن  انتقال  و  زدن  گریز  معنی  به  قصیده  تخلّص  2ــ 
مقصود دیگر است. تخلّص نیز مانند تشبیب یکی از ارکان مهم قصیده و محل هنرنمایی شاعر است و 

بدین سبب، حسن تخلّص را یکی از صنایع مهم بدیع شمرده اند.
زندگی نامۀ حافظ: خواجه شمس الّدین محّمد حافظ شیرازی در اوایل قرن هشتم )حدود سال 
726 یا 727 هجری/ 1325 یا 1326 میالدی( در شیراز تولّد یافت. پدرش بهاء الّدین، مردی بازرگان 
بود که در زمان سلطنت اتابکان سلغری فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت نمود و مادرش نیز اهل 
کازرون بود. دربارٔه زندگی خانوادگی حافظ اطاّلعات اندکی در دست است، چنان که دربارٔه عشق او 
به دختری به نام شاخ نبات افسانه هایی رایج است که براساس همان داستان ها حافظ آن دختر را به عقد 

مزاوجت خود درآورد.
به شهادت محّمد گلندام که از هم عصران حافظ و گردآورندٔه دیوان اشعار اوست، حافظ پس از 
درک مجلس درس قوام الّدین عبداللّٰه )درگذشت:772( در کسب علوم به مقام رفیعی رسید. تا جایی 
که حافظ را به مردی ادیب، عالم به دانش های ادبی و شرعی و مطّلع از دقیقه های حکمت و حقیقت های 

عرفانی می شناختند.
او حافظ قرآن بود و تخلّصش نیز برگرفته از این مطلب است. )دولتشاه سمرقندی، تذکره الّشعرا، 

338، رضازاده مشفق...( چنان که فرموده است:
بــه  قـرآنی کـه  انـدر  سینـه داریندیدم خوش تر از شعر تو حافظ

حافظ از جمله شاعرانی است که در ایّام حیات خود شهرت یافت و به سرعت در دورترین شهرهای 
ایران و حّتی در میان پارسی گویان کشورهای دیگر، مقبول سخن شناسان گردید. دیوان کلّیات حافظ 
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و  »ساقی نامه«  و  وحشی«  »آهوی  به  معروف  کوتاهی  مثنوی  و  غزل ها  و  قصیده  پنج  از  است  مرکّب 
»قطعه ها و رباعی ها«.

خواجه شمس الّدین محّمد حافظ شیرازی به روایت مجمع الفصحای رضا قلی خان هدایت، در سال 
791 وفات یافت و ادوارد براون نیز سال وفات حافظ را 791 یا 792 می داند زیرا در ماّده تاریخی 
که بر روی سنگ قبر او حک شده، مجموع حروفی که کلمات »خاک مصلّی« را تشکیل می دهد، به 

حساب جمل 791 می شود.
کـه او شمعی بُد از  نـور  تجـلّی»چراغ اهل معنی خواجه حافظ
بجـو تاریخش از خاک مصلّـی«چو در خاک مصلّی یافت منزل

اعجوبٔه  و  زمان  نادرٔه   عنوان  به  حافظ  از  سمرقندی  دولتشاه  لسان الغیب:  لقب  و  *حافظ 
جهان نام می برد و او را لسان الغیب می خواند و همچنین جامی در نفحات االنس او را لسان الغیب و 
ترجمان االسرار نامیده است. آنچه انحصارًا دربارٔه دیوان حافظ قابل توّجه است، موضوع رواج تفأّل 

بدان است.
از  اعم  او  شعر  آشنایان  میان  در  دیرباز  از  بلکه  نیست  تازه  سّنتی  حافظ  دیوان  از  گرفتن«  »فال 
فارسی زبانان و غیر آنان متداول بود و چون در هر غزلی از دیوان حافظ می توان به تأویل و توجیه، بیتی 

را حسب حال تفأّل کننده یافت، بدین سبب سرایندٔه دیوان را »لسان الغیب« لقب داده اند.
* انقالب حافظ در غزل: در تاریخ شعر فارسی، غزل برای خود سیری دارد. در قرن های چهارم 
و پنجم هنوز کامالً از قصیده جدا نشده و افتتاحیه یا تغّزل و تشبیب قصیده را تشکیل می دهد که بیشتر 
و عاشقانه تر می شود.  رفته رفته مستقل تر  کمتر در وصف معشوق است. سپس  و  در وصف طبیعت 
چنان که نزد سنایی و انوری می یابیم. این غزل یک پارچه و هماهنگ و عاشقانه تا عصر حافظ ادامه 
دارد که اوجش را در هنر موالنا و سعدی طی می کند. غزل فارسی تا زمان حافظ تک مضمون بوده 

است و آن مضمون سراسر عشق است.
حافظ به تعبیری که مرحوم دشتی کرده است، غزل عارفانٔه موالنا و غزل عاشقانٔه سعدی را پیوند 
می زند ولی می بیند که امور غزل با همین دو مضمون نمی گذرد و بهتر است فکر دیگری بکند و آن این 
است که به ابیات غزل استقالل دهد. منظور از انقالب حافظ در غزل همین است که این روش به میزان 
بسیاری تحت تأثیر ساختمان سوره های قرآن مجید بوده است. او اّولین شاعری است که به نحو فراوان 
نسبت به حجم شعرش )در حدود پنج هزار بیت( تک بیت درخشان و خوش مضمون دارد. یعنی ابیات 
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غزلش مستقل و پرمضمون اند. از این حیث، سعدی که بیشتر از سی چهل مورد تک بیت ندارد، که آن 
هم البّته گاه ضرب المثل هست ولی بیت الغزل نیست، با حافظ قابل مقایسه نیست.

ابداع حافظ که سبک مشّخص او می شود، در استقالل دادن به ابیات غزل است. )حافظ نامه ــ 
جلد اّول ــ بهاءالّدین خّرمشاهی، ص 34(

آری حافظ سبک خاّص خود و شعر خود را »نظم پریشان« می نامد:

طایر  فکرش  به  دام  اشتیاق  افتاده  بودحافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت

نمونه ای دیگر از غزلیات حافظ:

آرددرخت  دوستی  بنشان که کام دل  ببار آرد بی شمار  که رنج   برکن   نهال دشمنی  
که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آردچو  مهمان خراباتی به عّزت باش با مستان
بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آردشب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
خدایا  در دل اندازش که  بر مجنون  گذر آردعماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
چو نسرین صدگل آرد بار و چون بلبل هزار آردبهارعمر خواه ای دل وگرنه این چمن هرسال
بفرما   لعل  نوشین را  که زودش  با  قرار آردخدا را  چون دل ریشم  قراری بست با زلفت
نشیند  بر لب  جویی  و  سروی  در کنار  آرددرین باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

طنزپرداز،  نگار،  روزنامه  مترجم،  نویسنده،  قزوین(  در   1324 )زادٔه  خّرمشاهی  بهاءالّدین 
فرهنگ نویس، شاعر و محقق است. وی تألیفاتی در حافظ شناسی و تفسیر اشعار او دارد. او همچنین 
از ویراستاران »دانش نامٔه تشّیع« است. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در قزوین گذراند، سپس در 
رشتٔه پزشکی پذیرفته شد اما تحصیل در این رشته را در سال سوم نیمه کاره رها کرد و به همراه کامران 
فانی به تحصیل در رشتٔه ادبیات فارسی پرداخت. از دانشگاه تهران فوق لیسانس کتابداری گرفت و در 
مرکز خدمات کتابداری مشغول به کار شد. از استادان وی در رشتٔه ادبیات فارسی می توان به ذبیح اللّٰه 
صفا، مهدی محّقق، سّید جعفر شهیدی، پرویز ناتل خانلری، سّید صادق گوهرین، آیت اللّٰه ابوالحسن 

شعرانی و ...اشاره کرد. 
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1ــ خوانش مناسب متن درس با لحن مناسب )عمل(
2ــ تقویت باور به یک پارچگی در میان اقوام و مذاهب مختلف ایران زمین )باور(

3ــ آشنایی بیشتر با مفهوم وحدت ملّی و ارزش های گران بهای آن )علم(
4ــ ارج نهادن به الگوهای اخالقِی ملّی و اجتماعی )اخالق(

5ــ آشنایی بیشتر  با آرایٔه تضاد در جمله ها و اشعار فارسی )علم(
6ــ توانایی درک بخش های زبانی و ادبی متن درس )تفّکر(

و  نوشتاری،گفتاری  مهارت های  در حوزه های  متن درس  آموزه های محتوایی  کاربست  7ــ 
رفتاری )عمل(

اهداف آموزشی
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روش های تدریس پیشنهادی

ــ روشن سازی طرز تلّقی
ــ کارایی گروه 

ــ بحث گروهی و ...

کار افزارها و رسانه های آموزشی

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
در ارائٔه این درس چنانچه تصاویر یا فیلم هایی دربارٔه رفتارهای مناسب از جلوه های میهن دوستی 

و دفاع از آن به نمایش درآید، تدریس را اثرگذارتر می کند.

متن درس هفتم به قلم »فریدون اکبری شلدره«، نگاشته شده است که درون مایه و مضمون اصلی و 
محتوایی آن بر وحدت ملّی، همدلی، یک پارچگی فرهنگی تأکید دارد. درس با بیان مفهوم مام میهن 
با آب و  پیوستگی گل های گوناگون  با فرزندان،  )پیوند مادر  تمثیل هایی  ارائٔه  با  سپس  آغاز می شود، 
خاک گلستان(، تصویر هایی مناسب برای مخاطب نوجوان می آفریند و در ادامه با ابیاتی از فردوسی 
بزرگ و سخنان مقام معظّم رهبری، بر وحدت  و همزیستی ملّی تأکید می کند و براین باور است که مردم 
اتّحاد خیره کننده ای  نژادی در مسائل ملّی، هم صدایی و  با همٔه رنگارنگی گویشی، لهجه ای و  ایران 

دارند.
لحن متن درس، آمیزه ای از لحن های تعلیمی، توصیفی و حماسی است که خوانندٔه متن در جای 
پیام متن،  تا  به درستی رعایت کند  جای آن الزم است آهنگ، تکیه، درنگ، و فراز و فرود متن را 
اثرگذارتر گردد. غلبٔه واژه ها و جمله های فارسی در متن و کاربست واژه های جدید بر پایٔه اصل اشتقاق 

این زبان مانند: 
پرورندگی، باشندگان، آرامستان و ... از ویژگی های زبانی این متن است.

درنگی در متن
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از آرایه ها و فنون ادبی که در این متن به کار رفته اند می توان به این موارد اشاره کرد:
تشبیه: )مام میهن، مادر گرامی گوهری است، کارگاه آفرینش، ملّت ایران چونان شیر می غرند  و...( 
و  آب  این  فرزندان  )همٔه  مجاز:  و...(  می کند  رفتار  مادرانه  باشندگانش  برای  )میهن  تشخیص: 
قـامت و رنگ و رخسار، رگ و ریشه و خــاک و...( تضاد  نظیر)قـد و  خــاک     و...( مـراعـات 
)ستد  و  داد/ آشکار و نهان( استعارٔه مکنیه ) دست ستم، چشم میهن و...( کنایه: )مشت را گره کردن، 

پشت به پشت هم دادن و ...( و...

فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ بازخوانی متن
ــ تقویت مهارت امالیی

ــ شناخت کلمه ها با واج های یکسان
از ویژگی های واژگانی که دارای ارزش امالیی هستند، می توان به مقولٔه انتخاب اشاره کرد. 
مقولٔه انتخاب در کلمه هایی خود را نشان می دهد که یک تکواژ، معرف چند حرف باشد، مانند: 

رخسار، لهجه، آذری، و... .
تمرین دوم:

ــ شناخت هستٔه گروه اسمی
ــ شناخت وابسته های گروه اسمی و نوع آنها

الف( فرزندان )هسته(/  پرتو )هسته(، گرم و گوارا )وابسته، صفت بیانی معطوف(
ب( همین )وابستٔه پیشین و اشاره(، دوران )هسته(، دفاع )وابسته، اضافه(، مقدس)وابستٔه 

دفاع، صفت بیانی( و...
تمرین سوم:

ــ تقویت درک و دریافت متن
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ــ بازگردانی مفهوم ادبی به مفهوم زبانی
ــ تقویت تبدیل مهارت خوانداری به مهارت نوشتاری

تمرین چهارم:
ــ تقویت خوانش متن

ــ تقویت تجزیه و تحلیل متن
ــ تقویت بررسی رابطه های واژگانی

بیت یکم: خواب و بیدار/ بیت دوم: تکبّر و تواضع، خواجه و درویش/ بیت سوم: مه و که/
جملٔه چهارم: آرامش و آشوب، آرمیده اند و بی قراری کرده اند.

اطاّلعات تکمیلی

شاعران و نویسندگان هر سرزمینی همواره تالش می کنند با خلق آثار خود، مردم را 
به اتّحاد و یک دلی دعوت کنند؛ چرا که رمز پیشرفت هر کشوری در گرو تحّقق وحدت 

مردمان آن کشور است.
ادبیات فارسی در ادوار گوناگون تاریخ در حفظ هویت ایران نقش اساسی داشته و 
آیینٔه تمام نمای فرهنگ ملّی و خرده فرهنگ های ایرانی است. متون ادب فارسی با تقویت 
زبان ملّی و ایجاد همبستگی در میان ملّت، می تواند زمینٔه اتّحاد ملّی را در کشور ایجاد 

کند. بر این  اساس اصل 15 قانون اساسی مقّرر می دارد:
»زبان و خّط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی 
قومی در  و  محلّی  زبان های  از  استفاده  ولی  باشد  و خط  زبان  این  با  باید  درسی  کتب  و 

مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است«. 
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شعرخوانی و حکایت چند هدف را دنبال می کند. از جمله می توان به ایجاد التذاذ ادبی درکالس، 
پرورش مهارت زبانی خواندن، ترغیب به مطالعه و تشویق دانش آموزان برای مراجعه به منبع اصلی شعر 

و حکایت اشاره کرد.
ــ در شعر خوانی توصیه می شود دانش آموزان شعر را با هم بخوانند یا نیمی از کالس مصراع اّول 

و نیم دگر مصراع دوم را بخوانند.
نظامی از شاعران بزرگ داستان سرای ایران در قرن ششم است. وی بیشتر عمر خود را به عزلت 
و انزوا گذرانده است، به همین سبب رفتارش با سالطین بسیار ساده بود و پادشاهان برای او احترام 
زیادی قائل بودند. نظامی توانسته است نوع شعر تعلیمی  را به حّد کمال برساند. نیروی تخّیل او در 

وصف، بسیار قوی است. آثار او عبارت اند از: 
مخرن االسرارکه یکی از مثنوی های خمسٔه اوست و موضوع آن حکمت و موعظه و پند است. 

نظامی در ساختن مخزن االسرار از حدیقه سنایی پیروی کرده است.
این  است.  ارمنی  شاهزادٔه  شیرین  با  ساسانی  شاه  پرویز  خسرو  عشق  داستان  شیرین  و  خسرو 
داستان از داستان های کهن ایرانی است و در شاهنامٔه فردوسی هم آمده است اّما در منظومٔه نظامی، 

جّذابیت و شاخ و برگ بیشتری دارد. 
لیلی و مجنون یکی از مثنوی های دیگر خمسٔه نظامی است. اصل داستان لیلی و مجنون عربی 
است و موضوع آن عشق مجنون از قبیلٔه بنی عامر و لیلی بنت سعد از همان قبیله است. داستان لیلی و 

مجنون را پس از نظامی شاعران دیگری مانند جامی و مکتبی شیرازی نیز به نظم آورده اند.
هفت پیکر یا هفت گنبد یا بهرام نامه دربارٔه داستان بهرام گور است که از داستان های معروف 
عهد ساسانی است. نظامی ابتدا کودکی و جوانی بهرام را تا سلطنت او سروده و بعد قّصٔه هفت گنبد 
را که به دستور بهرام به هفت رنگ و برای هفت دختر از شاهان هفت اقلیم ساخته شده بود، شرح 
می دهد. نظامی در این داستان، قّصه های عجیب و تازه ای ساخته است که از زبان دخترها برای بهرام 

نقل می شود.
اسکندرنامه شامل دو قسمت، شرف نامه و اقبال نامه است. شرف نامه شامل داستان اسکندر است 
این  پیغامبری اسکندر است. در  اقبال نامه در حکمت و  به روم و  تا فتح ممالک و مراجعت  تولّد  از 

مثنوی نظامی به داستان اسکندر در شاهنامٔه فردوسی نیز نظر داشته است. 

شعرخوانی و حکایت
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نکات مهم شعرخوانی دوراندیشی
این درس از مقالت شانزدهم مخزن االسرار نظامی انتخاب شده است. البّته حکایت با این دو بیت 

ختم می شود:
نهـاد  بنـد  فلک  را که  تـوانـد    گشـاد تـوانـد  پـای  او  بـر  آنکـه 

کـار  نـظامـی ز فلـک بـرگـذشـتچون زکم و بیش فلک درگذشت
در این داستان نظامی مخاطب را به دّقت در انتخاب دوست و همنشین و بهره گیری از تفّکر و اندیشه 
و تدبّر درکارها دعوت می کند. او حّس کنجکاوی و دّقت نظر مخاطب را بر می انگیزد به اینکه: بسیارند 
دوستانی که دشمن سیرت، و دشمن صورتانی که دوست سیرت اند. آری دوستان نادان کم از دشمنان 
انسان نیستند و برعکس آن، دشمنان دانا، دوستان ناشناختٔه انسان اند. بنابراین انسان باید در روابط 

اجتماعی خود همواره حّد اعتدال را نگه دارد.
 حضرت علی )ع( در حکمت 268 نهج البالغه می فرماید: 

مـا َهـونـاً   َحـبیـبَـک  َعسی َان یَکوَن بَغیَضَک یوماً  ماَاحـِبـب 

مـا هـونـاً   بَـغیَضـک  َعسـی َان یَکوَن  َحبیبََک یوماً ماَابـِغـض 
»در دوستی با دوستان مدارا کن شاید روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن 

شاید روزی دوست تو گردد«. 
در این حکایت ارزش دانایی نیز به مخاطب گوشزد می شود. چه بسا دوستانی که به واسطٔه  نادانی 
دشمنان  جانب  از  دارد  انتظار  انسان  که  ضرری  می کنند،  انسان  نصیب  فراوانی  زیان  و  ضرر  خود 
خود ببیند. این گونه دوستی ها را دوستی خاله خرسه می نامند. اما دشمن انسان اگر دانا باشد انسان 
را به گرفتاری و بال دچار نمی کند. در این باره در ادبیات ما بسیار سخن رفته است. از جمله خود 

نظامی  می گوید:
بوددشمـن دانـا کـه غـم جـان بـود نادان  که  آن دوست  از  بهتر 

یا ضرب المثل معروف :     
مـی کنـد بلنــدت  دانـا  دوستدشمـن  نادان  می زند  زمینت  بر 

و همان مضمون نظامی در این بیت:
              چو دانا تـو را دشمن جـان بـود              به از دوست مردی کـه نادان بود
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نکته های ابیات 
درآمد زدست : از دست رفت ، فرسوده شد ،آسیب دید 
شکستن مهر دل: دل بریدن و شکسته دل و نا امید شدن

تنگ شدن نفس: کنایه از اضطراب و آشفتن خاطر است.
نهند ــ نهادن : به شمار آوردن، تصور کردن 

در بیت آخر که شاه بیت این داستان است، نظامی توانایی را نتیجٔه دانایی می داند. این بیت او مصرع 
معروف فردوسی را فرا یاد می آورد که: توانا بود هر که دانا بود. 

منابع کمک آموزشی این درس
عالوه برسایت های اینترنتی و رایانه، می توان به مخزن االسرار نظامی، تصحیح حسن وحید دستگردی 
انتشارات زّوار و گزیدٔه مخزن االسرار به کوشش عبدالمحّمد آیتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

اشاره کرد.
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اهداف آموزشی

1ــ آشنایی با ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالّدین توسی و نثر آنها )علم(
2ــ آشنایی با ماضی ساده، نقلی و استمراری )علم(

3ــ پرورش حّس پرسشگری و حفظ روحیٔه مستمّر دانشجویی با توّجه به آموزه های متن )تفّکر(
4ــ نگرش مثبت نسبت به کسب علم و شناخت چهره های علمی )باور(

5ــ خوانش متن با لحن و آهنگ مناسب )عمل( 
6ــ کاربست آموزه های محتوایی درس در فّعالیت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری فراگیران 

)عمل( 
7ــ ترغیب به تحّمل سختی ها و مشکالت در راه کسب علم و دانش )اخالق( 
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روش های تدریس پیشنهادی

ــ روش ایفای نقش
ــ کارایی تیم 

 ــ روشن سازی طرز تلّقی و ... 

کار افزارها و رسانه های آموزشی

 یکی از راه های اثرگذاری بر ذهن و زبان مخاطبان جوان و نوجوان، بیان شرح حال و سرگذشت 
دانشمندان و اندیشمندان عرصٔه علم و فرهنگ است. در این درس مخاطبان با بخشی از زندگی نامٔه دو 

تن از نام آوران این پهنه آشنا می شوند.
متن نخست با لحنی روایی آغاز می شود، با توصیف همراه می گردد و با گفت و گو پایان می یابد. 

رعایت بیان خرده لحن های جمله های خبری، پرسشی و عاطفی، متن را زنده و اثرگذار می کند.
متن دوم نیز دارای لحنی روایی است که روایتی مشهور از دانش اندوزی ابوریحان را به تصویر 

می کشد و در پایان با حدیثی گرانقدر از پیامبر بزرگوار اسالم )ص( پایان می یابد.
از آرایه های ادبی که در این درس به کار رفته است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تضاد: در مغز کوچک او ...پرسش های بزرگی نهفته بود./ مجاز و کنایه: چهار دیواری محضر 
استاد...، شهر توس در آرامش فرو رفته بود./ تشبیه: درخت وجود نصیرالّدین...، ماه چون ظرفی 
بیابانی  سیمگون...، پیرمرد شمع وجودش.../ تشبیه تمثیل: نصیرالّدین به تشنه ای می مانست که در 
خشک.../ کنایه: نفس او به شماره افتاده بود...، دیده از جهان فرو بست../ تضمین)درج و ترجمه(: 

اطلب العلم من المهد الی اللحد )ز گهواره تا گور دانش بجوی(.

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
در ارائٔه این درس چنانچه تصاویر یا فیلم هایی دربارٔه انسان های موفّق و تالش آنها به نمایش درآید، 

تدریس را اثرگذارتر می کند.

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ شناخت بیشتر واژگان
ــ تقویت شناخت رابطه های واژگان

ــ تقویت نگاشت واژگان از منظر امال
تمرین دوم:

ــ تقویت شناخت انواع فعل و ویژگی های آن
ــ تغییر زمان و شمار فعل ها  با توّجه به جدول

تمرین سوم: 
ــ تقویت درک عبارت ها و جمله ها

ــ بازخوانی متن درس
ــ مقایسٔه عبارت ها و بند ها با جملٔه مطرح شده در تمرین

ــ تقویت تفکّر و نگاشت حاصل از آن
تمرین چهارم:

ــ ممارست در شناخت تشبیه
ــ تجزیه و تحلیل تشبیه و ارکان آن

فّعالیت های نوشتاری

یکی از روش هایی که می توان از آن در آموزش بهره گرفت، روش ایفای نقش است. این درس به 
علّت روایی بودنش گنجایی آن را دارد که با روش ایفای نقش تدریس شود.

اطاّلعات تکمیلی
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محاسن روش ایفای نقش و نمایش خاّلق:
ــ ایجاد شور و شوق و انگیزٔه درونی در فراگیرندگان 

ــ امکان مشارکت و فّعالیت دانش آموزان 
ــ کاهش کم رویی و خجالت دانش آموزان 

ــ افزایش مهارت های روانی ــ حرکتی در فراگیرندگان
ــ کسب نگرش جدید و پذیرش ارزش های اجتماعی

ــ تقویت قدرت مدیریت و توان سازماندهی ایفاگران نقش 
ــ نقش معلّم در مقام مسئول اجرا و هماهنگ کنندٔه فّعالیت ها

ــ  انتخاب دانش آموزان منتخب در نقش بازیگران اصلی 
ــ دانش آموزان تماشاگر به عنوان مخاطبان هدف های آموزش

 ــ ارزشیابی و تحلیل نمایش 
روش اجرای درس 

   1ــ تعیین نقش های اصلی و پر رنگ، و فرعی و کم رنگ در گروه نمایشی متن اّول )درس راز 
موفّقیت(:

در این گروه یک نفر در نقش راوی و چهار نفر دیگر به ایفای نقش می پردازند که دو نفر از آنان در 
نقش اصلی )یک نفر در نقش خواجه نصیرالّدین و فرد دیگر در نقش هم کالسی خواجه( و دو نفر نیز در 

نقش فرعی )یک نفر در نقش استاد حمزه و یک نفر در نقش پدر خواجه نصیرالّدین( .
   در پایان نمایش و ایفای نقش این گروه، دانش آموزان تماشاچی با راهنمای معلّم به ارزشیابی و 

تحلیل نمایش می پردازند.
    2ــ تعیین سه دانش آموز برای اجرای بخش دوم درس )آخرین پرسش( : یک نفر در نقش راوی، 

نفر دیگر، در نقش ابوریحان بیرونی و دیگری در نقش دوست فقیه و دانشمند ابوریحان.
البّته در اجرای این درس به صورت ایفای نقش، چند نفر هم می توانند در نقش دوستان و خانوادٔه 

ابوریحان بیرونی در کنار بستر ایشان به ایفای نقش بپردازند.
   پس از اجرای نمایش، دانش آموزان تماشاچی با راهنمایی معلّم به تجزیه و تحلیل و ارزشیابی 
نمایش می پردازند. برای اجرای بهتر نمایش می توان از پوستر، عکس و صورتک شخصیت ها استفاده 

نمود.
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نکته: در اجرای درس به روش ایفای نقش و نمایش خاّلق، می  توان مراحل زیر را به ترتیب، مورد 
توّجه قرار داد:

1ــ انتخاب موضوع
 2ــ نوشتن نمایش نامه

3 ــ تعیین نقش ها با توّجه به توانایی و عالقه مندی اعضا
4ــ تهیٔه امکانات و تجهیزات الزم

5ــ آمادگی و تمرینات مقدماتی
6ــ اجرا و ارائٔه  نمایش

7ــ بحث و بررسی و ارزشیابی توسط معلّم و دانش آموزان

نکات مهّم درس 
1ــ درک حالوت و شیرینی علم و دانش سبب می شود که انسان، مشکالت و سختی های فراگیری 
آن را تحّمل کند و با انگیزه ای قوی و اراده ای محکم در راه کسب علم و دانش گام بردارد و در این  

راه هیچ گاه خسته و مأیوس نشود.
2ــ تعیین هدف در مسیر علم آموزی بسیار مهم است. اگر هدفی واال مورد نظر انسان باشد، کسب 

علم و دانش شیرین و دلپذیر خواهد بود.
3ــ دین اسالم همواره بر دانش اندوزی و علم جویی تأکید داشته است. آن چنان که در سخن معروف 
پیامبر اکرم )ص( بر طلب علم از بدو تولّد تا زمان مرگ تصریح شده است. فردوسی حدیث معروف 

پیامبر )ص( را در این زمینه بسیار زیبا به شعر بازگردانی و ترجمه کرده است:
ز  گهواره  تـا  گـور، دانش  بـجوی«»چه خوش گفت، پیغمبر  راستگوی
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ارائٔه تدریس راز موفّقیت: بعد از ارزشیابی تشخیصی و اطمینان از درک درس قبلی و آشنایی با 
نمای کلّی درس توسط دانش آموزان، مراحل زیر به ترتیب اجرا می گردد:

1ــ آمادگی و ایجاد انگیزه: برای آماده سازی فضای کلس پوسترهای مربوط به خواجه نصیرالّدین توسی 
و تنی چند از چهره های درخشان و معروف علمی کشور از جمله ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی بر دیوار 

کلس و مقابل دید دانش آموزان پیش از شروع درس نصب می گردد.
و  شخصیت ها  شناخت  دربارٔه  سؤال  چند   ، انگیزه ایجاد  و  کنجکاوی  حّس  برانگیختن  برای 

چهره های مربوط به پوسترها و تصاویر، مطرح و زمینٔه معرفی فراهم می شود.
معّرفی و دربارٔه علم و  پاسخ، درس  تدریس سخنرانی و پرسش و  به کارگیری روش های  با  2ــ 

اهمیت آن و همچنین تحّمل سختی های کسب علم بحث می شود.
3ــ متن درس با روش آزاد خوانی و ایفای نقش )چند دانش آموز یکی در نقش راوی و بقیه در 

نقش های خواجه نصیرالّدین، هم کلسی او، استاد و پدر ایشان( روخوانی می شود.
4ــ اکنون دانش آموزان علقه مند، برای ایفای نقش و نمایش خّلق که قبلً وسایل و ابزار آن را 

)لباس، صورتک، کتاب و...( مهّیا کرده اند، آماده می شوند. 
5  ــ پس از آمادگی مقّدماتی و تعیین نقش ها، مرحلٔه اجرای نمایش فرا می رسد. یک نفر به عنوان 
راوی با صدای بلند متن مخصوص به خود را می خواند و دانش آموزان مورد نظر، هر کدام در نقش خود 
)یک نفر در نقش خواجه نصیر، دیگری در نقش هم کلسی او و دو نفر در نقش استادان خواجه یعنی 

استاد حاسب و استاد حمزه و یک نفر در نقش پدر خواجه( به ایفای نقش و ارائٔه نمایش می پردازند.
6 ــ بحث و بررسی و ارزشیابی: پس از اتمام مرحلٔه اجرا، تماشاگران به صورت گروهی و با هدایت 
انتظارات و پیشنهادهای خود را ارائه  پردازند و  به ارزشیابی و بررسی کلیٔه مراحل اجرایی می  معلّم، 

می دهند. هدف از این مرحله، اصلح و تقویت نکات مثبت و رفع نکات منفی نمایش نامه و نقش هاست.
7ــ جمع بندی: در این مرحله، خلصٔه درس بیان می شود و راز موفّقیت خواجه در کسب مراتب 

علمی یادآوری می گردد.
8  ــ ارزشیابی: در این مرحله علوه بر چند سؤال شفاهی با دادن انواع تکلیف می توان به یادگیری 
بهتر درس اثر بخشید و دانش آموزان را به تفّکر و کسب خّلقیت در این زمینه رساند. تکالیفی که در 

این بخش داده می شود، می تواند یکی از انواع زیر باشد.
1ــ تکلیف تمرینی )حّل خود ارزیابی ها و تمرین های درک مطلب(

2ــ تکلیف بسطی و امتدادی، تکلیف خّلقیتی
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پنجم  درس  تکمیلی  اّطالعات  به  توسی  نصیرالّدین  خواجه  دربارۀ  بیشتر  مطالعۀ  برای 
مراجعه کنید.

ابوریحان بیرونی: محّمد بن احمد خوارزمی، متفّکر بزرگ، ریاضی دان و منّجم ایرانی است. 
والدتش به سال 362 در حومٔه شهر»کاث« خوارزم اتّفاق افتاد. تحصیلتش در خوارزم انجام یافت 
و در آنجا علوم ادبی و طبیعیات و ریاضیات را نزد استادان فرا گرفت. پس از آن بر اثر ضعف و تباهِی 
کار سلسلٔه آل عراق، خوارزم را ترک گفت و به خراسان و از آنجا به ری، طبرستان و گرگان رفت. 
وی مّدتی با عّزت و احترام در خدمت »شمس المعالی قابوس بن وشمگیر« به سر برد و کتاب آثار الباقیٔه 
خود را به نام او در سال 391 تألیف کرد و چند سال بعد به خوارزم بازگشت و به خدمت خوارزمشاهان 
آل مأمون درآمد و به مرتبٔه ندیمی و مشاورت ابوالعبّاس مأمون رسید. در این ایّام، محمود غزنوی به 
بهانه هایی شروع به دخالت در امور خوارزم کرد و در سال 408 هجری آن را تصّرف نمود. بعد از این 
واقعه ابوریحان که از همٔه غنایم خوارزم برای محمود پرارزش تر بود به همراه سپاهیانش به غزنین برده 
شد و از آن پس به عنوان منّجم در دربار غزنوی خدمت کرد. وی همراه محمود سفرهایی به هندوستان 
نجوم را  و  زبان سانسکریت، حکمت، ریاضیات  آنان  از  و  یافت  معاشرت  دیار،  آن  با علمای  و  نمود 
آموخت و از حاصل این مطالعات، شاهکار بی نظیر خود، کتاب »ماللهند« را پدید آورد. ابوریحان به 

سال 440 هجری در شهر غزنه درگذشت.
ابوریحان فهرستی از تألیفات خویش تا شصت و پنج سالگی داده که شامل یکصد و سیزده کتاب با 
موضوعات مختلفی از قبیل هیئت، طب، حکمت، حساب، نجوم، مباحث فیزیکی، تاریخ، جغرافیا و 
عقاید و احادیث است. از آثار متعّدد ابوریحان، امروز در حدود بیست اثر مشهور بازمانده که مهم ترین 

آنها عبارت اند از: الّتفهیم الوایل صناعٔه الّتنجیم ، آثار الباقیه، قانون مسعودی و تحقیق ماللهند. 
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اهداف آموزشی
دفاع  ادبیات  از  دیگر  نمونه ای  با  آشنایی  1ــ 

مقّدس )علم(
2ــ خوانش متن با لحن مناسب )عمل(

3ــ آشنایی با آرایٔه تلمیح )علم(
4ــ تقویت روحیٔه ایثار و مبارزه تا پای جان در 

راه وطن و میهن دوستی )باور(
نکته های  و  پیام ها  استنباط  توانایی  تقویت  5ــ 

برجستٔه متن )تفّکر(
ارزش های  به  نسبت  مثبت  نگرش  تقویت  6ــ 

فرهنگی و انقلبی )اخلق(
متن  محتوایی  آموزه های  کاربست  تقویت  7ــ 
درس در فّعالیت های نوشتاری، گفتاری و رفتاری 

فراگیران )عمل( 
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روش های تدریس پیشنهادی

کار افزارها و رسانه های آموزشی

ــ بحث گروهی
ــ ایفای نقش

ــ روشن سازی طرز تلّقی و ...

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
در ارائٔه این درس چنانچه تصاویر یا فیلم هایی دربارٔه جبهه های جنگ تحمیلی، پیروزی و شهادت 
رزمندگان و اسطوره های تاریخی ایران زمین به نمایش درآید، تدریس را اثرگذارتر و حّس میهن دوستی 

را قوی تر می سازد.

منظومٔه »کودکی از جنس نارنجک« سرودٔه محّمد گودرزی دهریزی )متولّد 1348 تهران( است. شاعر 
در منظومٔه کودکی از جنس نارنجک، با نگاهی دیگر به موضوع شهادت حسین فهمیده نگریسته است. 
این اثر با وزنی حماسی به فداکاری های این نوجوان پرداخته است، شاعر این واقعه را با لحنی آمیخته به 
حماسه و اسطوره روایت کرده، چرا که حرکت حسین فهمیده حرکتی حماسی است و باید آن را با یک 

جریان توصیفی، روایی و حماسی برای کودک و نوجوان روایت کرد تا تأثیرگذار باشد. 
این منظومه با توصیفی از جبهه های جنگ تحمیلی که در جنوب سرزمین ایران روی داده است، آغاز 
می گردد و با تکرار مصراع هایی در سراسر متن )جنگ، جنگی نابرابر بود...( بر غیرمتعارف و حماسی 
بودن آن تأکید دارد، سپس کنش فوق باور شهید حسین فهمیده را روایت می کند و در پایان با به تصویر 

کشیدن اهتزاز پرچم کشورمان، سربلندی و ماندگاری ایران زمین را یادآور می شود.
»بحر رمل« وزنی است که شاعر، واژه ها، جمله ها و توصیف های حماسی رزمندگان را در آن به نمایش 
با مبالغه های شاعرانه که در گونٔه حماسی کاربرد دارد، همراه ساخته است. لحن توصیفی ــ  گذاشته و 

حماسی از ویژگی های خوانش این متن است.

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ تقویت مهارت املیی
ــ تقویت توانایی شناخت واژگان نادرست املیی
ــ کاربست درست واژگان با توّجه به بافت جمله

تمرین دوم:
ــ تقویت مهارت شناخت تلمیح در شعر

ــ تقویت خوانش شعر با آهنگ و لحن مناسب
ــ تقویت پیوند های متن با آموخته های پیشین

تمرین سوم:
ــ خوانش مناسب متن

ــ درک بیان ادبی جمله ها و تبدیل آن به بیان دانش آموزی
ــ تقویت نوشتن درک معانی متن به زبان معیار

ــ تقویت خّلقیت در نوشتار

برخی از نکات ادبی و زبانی درس آرشی دیگر
ــ از میان آتش و باروت 

می وزید از هر طرف، هرجا
تیر های وحشی و سرکش

موشک و خمپاره و ترکش ...............................

فّعالیت های نوشتاری

اّطالعات تکمیلی
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 مراعات نظیر )موشک   ،    خمپاره ،  ترکش  ، تیر و .................(
 جناس ناقص اختالفی )سرکش ــ ترکش(

 استعاره )تیر وحشی و سرکش(: تیر مانند حیوان وحشی و سرکش است.   
آن طرف، نصف جهان با تانک های آتشین در راه

این طرف، ایرانیان تنها
تلمیح به جنگ ایران و عراق

این طرف تنها سالح جنگ، ایمان بود ــ تشبیه بلیغ  اسنادی ایمان )م( / سالح جنگ )م ب(
خانه های خاک و خون خورده

مهد شیران و دلیران بود
 استعاره ــ  شیران و دلیران )استعاره از مبارزان ایرانی(

 واج آرایی ــ در حرف خ )خانه های خاک و خون خورده(
ــ شهر خونین، شهر خّرمشهر

در غروب آفتاب خویش
چشم در چشم افق می دوخت

در دهان تانک ها می سوخت ← تشخیص/ کنایه/ استعاره 
شهر خونین، شهر خّرمشهر

چشم در چشم افق می دوخت
شهر از آن سوی سنگر / شیر مردان را صدا می زد: ← تشخیص/ تشبیه

ناممان در دفتر تاریخ / کوچک و کمرنگ خواهد شد
 تشبیه بلیغ اضافی ــ دفتر تاریخ

خون میان سنگر آزادگان جوشید/ مثل یک موج خروشان شد ← تشبیه/ مبالغه/ کنایه
کودکی از دامن این موج بیرون جست/ از کمند آرزوها رست

دامن این موج ــ تشخیص
کمند آرزو ــ تشبیه بلیغ اضافی

دست او در دست نارنجک ــ تشخیص کنایه 
صد هزاران چشم قاب عکس کودک شد ــ تشبیه ــ مبالغه

← خط دشمن، گیج و سرگردان / چشم ها از این وآن پرسان ــ تشخیص
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دشمنان کور دل، اّما
در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند

اضافٔه تشبیهی ــ خورشید ایمان )ایمان مشبه(/ خورشید )مشبه به(
تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند

در نگاهش خشم ایمان را نمی دیدند
بر کمانش تیر آتش را نمی دیدند

در رگش خون سیاوش را نمی دیدند
ــ تلمیح به داستان زال / آرش و سیاوِش »شاهنامٔه فردوسی« از داستان های حماسی

یک تنه با تانک هاتان در کمینم
مثل کوهی آهنینم ← تشبیه

ناگهان تکبیر پر وا کرد ← استعاره
در میان آتش و باروت غوغا کرد 

کودکی از جنس نارنجک ← کنایه 
در دهان تانک ها افتاد ← تشخیص

تلی از خاکستر خاموش
ماند روی دست های دشت ← تشخیص

تشخیص )دست دشت( ← جناس ناقص اختلفی 
آسمان از شوق، دف می زد ← تشخیص

شط خّرمشهر، کف میزد ← کف زدن 
1ــ ایهام

 الف( کِف روی آب ،  ب( دست زدن ) صدای برخورد امواج (
 2ــ تشخیص

شهر یکباره به خویش آمد ← تشخیص/ کنایه/ مجاز
چشم اشک آلوده را وا کرد  ← تشخیص 

٭ ٭ ٭
در ادبیات ملل اسلمی، شعر فقط از دیدگاه ظاهر تقسیم بندی شده است. این گونه تقسیم بندی که 
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براساس صورت و شکل آثار ادبی بنیاد شده، بی فایده نیست اما مشکلتی دارد، از جمله اینکه شاعران 
قدیم ما، سیر تاریخی و تحّول ذهنی خود را ثبت نکرده اند.

نثر ساده، مسّجع و ...( تقسیم بندی  )به  نگارش  پایٔه شیوهٔ  بر  نیز  نثر فارسی را  آثار  ما  گذشتگان 
کرده اند. اما در ادبیات جهان، آثار ادبی براساس اندیشه، محتوا و حوزٔه عاطفی به چهار نوع حماسی، 

غنایی، نمایشی و تعلیمی، تقسیم بندی شده اند.
فایدٔه اصلی تقسیم بندی آثار ادبی بر اساس انواع )محتوا و حوزٔه عاطفی( این است که به خوبی 

می توان علل ضعف یا نیرو یافتن یکی از انواع را در دوره ای خاص بررسی کرد.
ادبیات حماسی

همان طور که ذکر شد، ادبیات حماسی یکی از انواع ادبی است. حماسه در لغت به معنای دالوری 
و شجاعت است. حماسه در اصطلح، روایتی است داستانی از تاریخ تخّیلی یک ملّت که با قهرمانی ها 
و اعمال و حوادث خارق العاده درمی آمیزد. ویژگی اصلی حماسه، تخّیلی بودن و شکل داستانی آن 
است. وجود انسان های آرمانی و برتر که از نظر نیروی جسمانی و معنوی برگزیده و ممتاز هستند، از 

ویژگی های حماسه به شمار می آید.
در حماسه رویدادهای غیرطبیعی و خلف عادت، فراوان دیده می شود و همین رویدادهاست که 
می تواند آرمان و آرزوهای بزرگ ملّتی را در زمینه های مذهبی، اخلقی و نظام اجتماعی نشان دهد و 
عقاید کلّی آن ملّت را دربارٔه مسائل انسانی مانند آفرینش، زندگی، مرگ و جز آن بیان کند. در اشعار 
حماسی، شاعر، هیچگاه عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نمی کند. به همین سبب، در 
سرگذشت یا شرح قهرمانی های پهلوانان و شخصیت های داستان خود، هرگز دخالت نمی ورزد و به نام 
و کام خود در باب آنها داوری نمی کند. در اینجا شاعر با داستان های شفاهی و مدّون سر و کار دارد که 
در آن شرح پهلوانی ها، عواطف و احساسات مختلف مردم یک روزگار و مظاهر میهن دوستی، فداکاری 

و جنگ با تباهی ها و سیاهی ها آمده است.
انواع منظومه های حماسی

در ادبیات ملل، از یک دیدگاه، دو نوع منظومٔه حماسی می توان یافت:
منظومه های حماسی طبیعی و مّلی که از نتایج افکار، علیق و عواطف یک ملّت در طّی قرن ها 

برای بیان وجوه عظمت و نبوغ آن قوم به وجود آمده است.
این نوع حماسه، سرشار از یاد جنگ ها، پهلوانی ها، جان افشانی ها و در عین حال، لبریز از آثار 
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تمّدن و مظاهر روح و فکر مردم یک کشور در قرن های معینی از ادوار حیاتی ایشان است که معموالً 
از آنها به دوره های پهلوانی تعبیر می کنیم. از این گونه منظومه های حماسی می توان به شاهنامٔه حکیم 

ابوالقاسم فردوسی در ادب فارسی اشاره نمود. 
»شاهنامٔه فردوسی، شاهکار آثار حماسی ملّی ایران و یکی از عالی ترین نمونه های شعر ساده و روان 
به سبک خراسانی است. موضوع این شاهکار جاودان، تاریخ ایران قدیم از آغاز تمّدن نژاد ایرانی تا 
انقراض حکومت ساسانیان به دست مسلمانان است و بر روی هم به سه دورٔه اساطیری، پهلوانی و 

تاریخی تقسیم می شود.
کرده  استفاده  ابومنصوری  منثور  شاهنامٔه  جمله  از  چند  مآخذی  از  شاهنامه  تدوین  در  فردوسی 
است. شاهنامه که قریب شصت هزار بیت دارد، در واقع سند ملیت و قومیت ایرانیان و پشتوانٔه بزرگ 
اثر ادبی  بلکه از جهت هنری و فنی بزرگ ترین  تاریخی و ملّی  تنها از لحاظ  نه  زبان فارسی است و 
به شمار می رود. در طی این منظومٔه بزرگ چندین حماسٔه کامل و عالی مانند داستان سیاوش، داستان 
حماسی  آثار  عالی ترین  ردیف  در  را  شاهنامه  حماسه ها  این  عظمت  دید.  می توان  را  و...  سهراب 
جهان قرار داده است. هدف فردوسی از تدوین شاهنامه گذشته از احیای زبان فارسی، تقویت روحیٔه 
مبارزه جویی با بیگانگان و بیگانه پرستان و مقاومت در برابر دشمنان بوده است. به همین دلیل است که 
می بینیم همه جا در شاهنامه محّرک اصلی جنگ، حّس افتخار و عشق به آزادی یا حّس انتقام است. 
یک جا کین ایرج در میان است و جای دیگر خون سیاوش. یک جا مرزهای ایران در خطر است و 
جای دیگر دین در ُشُرف زوال و نابودی است در شاهنامه ، همه جا، احساسات عمیق وطنی در کنار 
تعالیم لطیف اخلقی جلوه گر است.« در این دسته منظومه ها، شاعر به ابداع و آفرینش توّجهی ندارد 
بلکه داستان های مدّون کتبی یا شفاهی را که ظاهرًا از بعضی وقایع خارجی نشئت گرفته اند، با قدرت 

شاعرانٔه خویش نقل می کند.
منظومـه هـای حماسی مصنوع: در این منظومه ها شاعر بـا داستان هـای پهلوانـی مدّون و معینی 
سروکار ندارد بلکه خود بـه ابداع و ابتکار مـی پردازد و داستانی را به وجود می آورد. در این گونه 
داستان ها، شاعران آزاد و مختارند با رعایت قواعد و قوانینی که ناظر بر شعر حماسی است، به دلخواه 

موضوع داستان خود را ابداع کنند و تخّیل خویش را در آن دخیل سازند. 
منظومه های حماسی را از چشم اندازی دیگر، به حماسه های اساطیری و پهلوانی، حماسه های 

تاریخی و حماسه های دینی تقسیم کرده اند.
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ویژگی های حماسه )زمینۀ داستانی حماسه(
از  بنابراین، حماسه را می توان مجموعه ای  یکی از ویژگی های حماسه، داستانی بودن آن است؛ 
حوادث دانست. با اینکه در حماسه مجموعه ای از وصف ها، خطبه ها و تصویرها وجود دارد، اما همٔه 

این عناصر نسبت به »داستانی بودن« در مرتبٔه دوم هستند.
زمینۀ قهرمانی حماسه:  بیشترین بخش حماسه را اشخاص و حوادث تشکیل می دهند. وظیفٔه 
شاعر حماسی آن است که تصویر ساز انسان هایی باشد که هم از نظر نیروی ماّدی ممتاز هستند و هم از 
لحاظ نیروی معنوی؛ قهرمانان حماسه، با تمام رّقتی که از نظر عاطفی و احساسی در آنها وجود دارد، 

قهرمانانی ملّی هستند، مانند رستم در شاهنامٔه فردوسی.
ـ در بستری از  ـ که به منزلٔه تاریخ تخّیلی یک ملّت استـ  زمینۀ مّلی حماسه: این حوادث قهرمانیـ 
واقعیات جریان دارند، واقعیاتی که ویژگی های اخلقی نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید آن جامعه 
را در مسائل فکری و مذهبی در برمی گیرد. شاهنامه نیز تصویری است از جامعٔه ایرانی در جزئی ترین 
ویژگی های حیاتی مردم آن، در همان حال که با خواندن شاهنامه از نبردهای ایرانیان برای کسب استقلل 
و ملیت در برابر ملل مهاجم، آگاهی می یابیم، از مراسم اجتماعی، تمّدن و مظاهر مدنیت، اخلق ایرانیان، 

مذهب ایشان و حّتی خوشی های پهلوانان و بحث های فلسفی و دینی آنان مطلع می شویم.
زمینۀ خرق عادت: از دیگر شرایط حماسه، جریان یافتن حوادثی است که با منطق و تجربه های 
علمی سازگاری ندارد. در هر حماسه ای، رویدادهای غیر طبیعی و بیرون از نظام عادت دیده می شود 
که تنها از رهگذر عقاید دینی عصر خود، توجیه پذیر هستند. هر ملّتی، عقاید ماورای طبیعی خود را 
به عنوان عاملی شگفت آور، در حماسٔه خویش به کار می گیرد و بدین گونه است که در همٔه حماسه ها، 
در  یابند.  می  کند، ظهور  که شاعر تصویر می  آفریده های غیرطبیعی، در ضمن حوادثی  و  موجودات 
شاهنامه عمر هزار سالٔه زال، وجود سیمرغ، دیو سپید و ... عناصر و پدیده هایی هستند که هم چون 

رشته های استوار، زمینٔه تخّیلِی حماسه را تقویت می کنند.
کاربرد اصطلح »حماسه« در ادبیات فارسی ــ که از قدیم ترین ادوار نمونه های برجستٔه حماسی را 
در برداشتند ــ امری است جدید که در پنجاه شصت سال اخیر، به حوزٔه تعبیرات نویسندگان و ادیبان 

ایرانی راه یافته است.
از آنجا که حماسه ها بزرگ و شکوهمند هستند، امروزه هر واقعه یا اثر بزرگ را حماسه می نامند. 
حماسه های معاصر نیز بسیار ارزشمند می باشند. به عنوان مثال »آرشی دیگر« گرچه همٔه ویژگی هایی را 
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که برای حماسه ذکر شد، ندارد، اّما از آنجا که امروزه هر واقعٔه مهم یا اثر بزرگ را حماسه می نامند، 
حماسٔه اسطوره ای ــ پهلوانی و مذهبی به شمار می رود. سرگذشت حسین فهمیده از زبان »محّمدرضا 
عبدالمکان« نیز با عنوان »حماسٔه چهارده ساله« به طرز شیوایی بیان شده است و در »آرشی دیگر« و 
تعالی حماسه های  و  بر توصیف فضایی حزن آلود، عظمت  »حماسٔه چهارده ساله« سرایندگان، علوه 

معاصر، ایثار، ایمان، عشق و پاک بازی شهید را ترسیم و توصیف می نمایند.

در ادبیات فارسی، اصطلح حماسه پیش تر برای شعر به کار گرفته می شد، زیرا دو عامل »وزن و 
آهنگ« که اجزای جدایی ناپذیر منظومه های حماسی هستند، تنها در شعر یافت می شوند. با این حال، 
در منابع قدیم از شاهنامه های منثور، چون شاهنامٔه منثور »ابوالمؤید بلخی« یاد شده که نمونه هایی از آثار 

حماسی و پهلوانی هستند و جنبٔه ملّی، تاریخی و مذهبی دارند.
گستردگی و تنّوع معنای افعال: فعل ها غالباً در همنشینی با دیگر واژه ها و ارتباط با دیگر عناصر 

جمله، تغییرات معنایی می یابند و هر بار مفهوم دیگری پیدا می کنند.
هر فعل معموالً یک معنای اصلی، مستقیم و تاریخی دارد که آن را در طول زمان به دست آورده است. 
به عبارت دیگر، بعضی از فعل ها به تنهایی و خارج از جمله، معنای ثابتی را به ذهن همگان تداعی می کنند، 
مانند فعل »خوردن« که تصّور همگان از آن عمل »تناول« است. البّته هر فعل در بافت های گوناگون معنای 
 تازه ای می گیرد که ناشی از دگرگونی های تاریخی، اجتماعی و تحّوالت زبانی است. این معانی نیز واقعی 

هستند؛ مانند معنی فعل »خورد« در جمله های زیر:
ــ او غذا خورد. )تناول کردن(

ــ او با سر به دیوار خورد. )اصابت کردن(
ــ زنگ، آهن را خورد. )از بین بردن و ساییدن(

ــ صدایش به گوشم خورد. )رسیدن(
ــ او تمام پول هایم را خورد. )تصاحب کردن(

ــ او حّقم را خورد. )پایمال کردن(
ــ کتاب خیلی به دردم خورد. )مفید بودن(

ــ رنگ پیراهنم به کتم خورد. )مناسب بودن(
ــ یک تاکسی به مسیرم خورد. )مناسب مقصد بودن(
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ــ او خیلی غّصه خورد. )تحّمل کردن ــ کشیدن(
ــ کفش به پایم خورد. )اندازه بودن( 

ــ موتور به ماشین خورد. )تصادف کردن(
ــ او فریب خورد. )متحّمل شدن ــ پذیرفتن(

ــ رادیو سال ها در زیر زمین خاک خورد. )بی استفاده ماندن(
ــ خیلی به من ضرر خورد. )رسیدن(

ــ خانه های خاک و خون خورده )آغشتن(
ــ کودک ما بغض خود را خورد. )پنهان کردن( 

ــ به معنای فعِل »دوخت« در جمله های زیر توّجه کنید:
ــ خّیاط، لباسم را دوخت. )معنای اصلی(

ــ ظالم، دهانم را دوخت. )بست(
ــ او برایم پاپوش دوخت. )توطئه کرد(

ــ  ــ خیره شدن  )نگاه کردن  افق دوخت.  ــ شهر خونین، شهر خّرمشهر و ... چشم در چشم 
امیدوار بودن(

آرش یا ارخش )Erekhsha(: همان »آرش شیواتیر« است که در »مجمل الّتواریخ و القصص« 
نیز معروف است. شیوا تیر  به »کمان گیر«  از او یاد شده است. در ادبیات فارسی، علوه بر شیوا تیر، 
)شوا تیر( ظاهرًا همان شیپاک تیر )Shepaktir( پهلوی است که »سخت کمان« و »دارندٔه تیز رو« معنی 
می دهد و »شوا تیر« کسی است که تیر او یا خودش، همچون شیر است )یکی از سه ایزد بزرگ هند که 

بسیاری از صفاتش مانند ایزد تیر است(.
اصل داستان آرش در اوستاست و با تفصیل بیشتر، در مدارک تاریخی و روایات دیگر نیز نقل شده 
است. پس از غلبٔه افراسیاب بر منوچهر، بر این قرار نهادند که در یک مصالحه، مرز ایران و توران را 
با پرتاب تیر یکی از پهلوانان ایران، معّین کنند. »آرش شیواتیر« به این مهم گمارده شد. در این هنگام، 
فرشتٔه »سفندارمذ« حاضر آمد و امر کرد تا تیر  وکمان برگزینند و آنگاه آرش که مردی شریف و حکیم 
بود، حاضر آمد و به قّوت خدا داد، دست به کمان برد و با همٔه نیروی خود از فراز کوه رویان )البرز( به 
سوی دورترین نشانه ها پرتاب کرد و چنان نیرویی برای پرتاب این تیر سرنوشت ساز به کار گرفت که با 

پرتاب آن تیر، زندگی اش نیز از کمان جستن گرفت و در راه آرمان خویش، در دم، جان سپرد.



140

تیر آرش را ایزِد باد در سرزمین »فرغانه« بر تنٔه گردویی کهن سال، که در همٔه عالم از آن درختی 
بزرگ تر نبود، فرود آورد و آن، مرز ایران و توران شد. نوشته اند که از جای پرتاب تیر تا آنجا که افتاد، 

هزار فرسخ بود. فخرالّدین اسعد گرگانی در اشاره به این واقعه گفته است:
از آن خوانند آرش را کمان گیر          که از آمل به مرو، انداخت یک تیر

سیاوش، سیاوخش )دارندۀ اسب سیاه(: فرزند کاووس، شاه کیانی است که پس از تولّد، رستم 
او را به زابل برده و رسم پهلوانی، فرهیختگی و رزم و بزم به او می آموزد. در بازگشت، سودابه همسر 
کاووس شاه، به سیاوش دل می بندد، اما او که آزرم و حیا و پاک  دامنی و عفاف آموخته است، تن به گناه 

نمی سپارد و به همین دلیل از جانب سودابه مّتهم می شود.
سیاوش برای اثبات بی گناهی خویش از میان آتش می گذرد و از این آزمایش سرافراز بیرون می آید. گناه 
سودابه مسلّم می شود، ولی سیاوش از کاووس می خواهد که از خون او بگذرد و کاووس گذشت می کند 
پس از چندی از جانب پدر برای مقابله با افراسیاب به سوی توران می رود. افراسیاب شکست می خورد، 
به ارادهٔ سیاوش، افراسیاب گروگان هایی نزد او می فرستد و سیاوش صلح را می پذیرد. اّما کاووس از 
سیاوش می خواهد که پیمان بشکند و گروگان ها را بکشد و به جنگ ادامه دهد. سیاوش نمی پذیرد و 
از افراسیاب راهی می خواهد تا از توران بگذرد. اّما او به شاهزادٔه ایرانی می گوید بیا و بمان. سیاوش 
ـ    برادر  رفت و ماند و با فرنگیس، دختر افراسیاب ازدواج کرد. اّما عاقبت افراسیاب به تحریک گرسیوز    ـ
افراسیاب   ــ سیاوش را ناجوانمردانه می کشد و خون او در غربت و بی گناهی ریخته می شود. داستان 
سیاوش و مظلومیت او در ادب فارسی بازتابی گسترده داشته است و شاعران در اشعار خود فراوان به آن 

اشاره کرده اند.
»شاه ترکان سخن مّدعیان می شنود               شرمی از مظلمٔه خون سیاووشش باد«   

   حافظ      
در ساغر / خون سیاوش جوان  است  بند  در  آزاده  بیژن  / صد  پیر  این حصار  از  گوشه ای   »هر 

افراسیاب پیر می جوشد/ خونی که با هر قطره اش صد صبح، پیوند است«. ) محّمدرضا شفیعی کدکنی(
افراسیاب: افراسیاب پادشاه توران است که سال ها با پادشاهان و پهلوانان ایرانی نبرد کرده است. 
پس از آن که سیاوش به دست او کشته شد، کیخسرو و فرزند سیاوش انتقام خون پدر را از وی گرفت 

و او را کشت. افراسیاب چهره ای اهریمنی و بدکنش دارد و دشمن ایرانیان است.
دستان: زال )دستان( پدر رستم بود که نزدیک هزار سال عمر کرد. وی فرزند سام نریمان پهلوان 
ایرانی بــود. زال سفید مـوی بود و بـه همین دلیل بــه »زال« )یعنی پیر( معروف شد. نـام هـای دیگر او 
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»دستان« و »زال زر« است. سام پس از تولد فرزند و دیدار وی، داشتن فرزند سپید موی را مایٔه ننگ 
شمرد و دستور داد کودک را به کوه البرز ببرند. سیمرغ که در کوه البرز آشیانه داشت زال را برگرفت 
و او را مورد پرورش خود قرار داد. سال ها بعد سام، فرزندش را به سرزمین خود فراخواند و وی 
پادشاه سیستان شد. زال دختر شاه کابل، »رودابه« را به همسری برگزید و رستم ثمرٔه زندگی آنهاست.

سرنوشت با زال چنان کرد که به دست بهمن، فرزند اسفندیار اسیر شد و در بدبختی تسلیم مرگ 
شد. زال در همٔه خطرها چاره گر رستم بود و بارها وی را از مرگ نجات داده بود .

نریمان   ←     سام   ←   زال  ←  رستم  ← سهراب
حکایت )نیک رایان(

احمدبن  بن  عبدالّرحمن  »نورالّدین  است.  شده  برگزیده  »جامی«  بهارستان  کتاب  از  حکایت  این 
محّمد« معروف به جامی  )871  ــ793( ملّقب به خاتم الّشعرا، شاعر، موسیقی دان، ادیب و صوفی نامدار 
ایرانی در سدٔه نهم هجری است. تخلّص وی جامی  و در جام از توابع هرات به دنیا آمده است. جامی 
در نظم و نثر آثار گران قدری را خلق کرده است که می توان به »هفت اورنگ« و »بهارستان« اشاره کرد.
پذیرش کتاب گلستان سعدی در زبان فارسی به آن اندازه بود که بعد از قرن هفتم، اّوالً در شمار 
کتاب درسی مبتدیان و فارسی خوانان درآید و ثانیاً چند بار مورد پیروی صاحب ذوقان قرار گیرد و از 
این راه کتاب هایی از قبیل: بهارستان جامی، خارستاِن مجدالّدین خوافی و پریشاِن قاآنی به وجود آید.
بهارستان در هشت روضه، مقدمه و خاتمه ترتیب یافته است. جامی در دومین روضٔه کتاب خود 
این  از  نیز  آمده  نهم  فارسی  کتاب  در  که  کند. حکایتی  می  بیان  را  یی چند  زبان حکما، حکایت ها از 
روضه برگزیده شده است. درون مایٔه حکایت بر این آموزه تأکید دارد که شغل و منصب، اعتبار خویش 
انسان ها  پایٔه شغل،  بر  بینان که  نه برخلف دیدگاه ظاهر  آورد  به دست می  انسان ها  از گران مایگی  را 
بیان  بدین گونه  این آموزه  این حکایت، قطعه ای در تحکیم  پایان  را ارزش گذاری می کنند. جامی در 

می دارد:
بایدت منصب بلند، بکوش               تا به فضل و هنر کنی پیوند

  نه به منصب بود بلندی مرد              بلکه منصب بود به مرد، بلند
)بهارستان جامی(
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1ــ آشنایی با عطّار، تذکرة االولیا و رابعٔه عدویه )علم(
2ــ خوانش نثر کهن تذکرة االولیا با لحن مناسب )عمل(

3ــ تقویت نگرش مثبت به زنان و توانایی آنان در کسب مقامات عرفانی )باور( 
عبادت  خدا،  رضایت  جلب  طبع،  مناعت  همچون  پسندیده،  رفتارهای  تثبیت  و  تقویت  4ــ 

خالصانه و عاشقانه )اخلق(
5ــ تقویت توانایی درک و دریافت پیکره و اجزای متن )تفّکر(

6ــ آشنایی با ماضی استمراری و ماضی مستمر )علم(
7ــ تقویت کاربست آموزه های درس در مهارت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری )عمل(

اهداف آموزشی
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روش های تدریس پیشنهادی

کار افزارها و رسانه های آموزشی

ــ کارایی تیم 
ــ روشن سازی طرز تلّقی 

ــ ایفای نقش و ... 

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس و نویسنده، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
در ارائٔه این درس چنانچه تصاویر یا فیلم هایی دربارٔه زنان موفّق و مسلمان ایرانی و غیرایرانی به 

نمایش درآید، تدریس را اثرگذارتر می سازد.

تذکرة االولیا از نخستین کتاب هایی است که در شرح احوال عارفان و صوفیان به فارسی نگاشته شده 
است. متن »زن پارسا« که از این کتاب برگزیده شده، دارای نثری ساده و روان و برای آشنایی فراگیران با 
این کتاب سودمند است؛ به عبارتی نثری است نزدیک به »نثر مرسل« که به تناسب از آیه های قرآن کریم یا 
عبارت های قرآنی در آن دیده می شود. لحن بند نخستین درس که به معرفی »رابعه« می پردازد، لحن تعلیمی 
آموزشی است و دیگر بندهای متن با لحن روایی  ــ داستانی خوانده می شود و به هنگام آموزش الزم است 

مورد توّجه قرار گیرد.
از نشانه های نثر کهن فارسی که در این درس می توان به آن اشاره کرد، »باء تأکید«، »یا«ی استمراری 

و تکرار کلمات به ویژه فعل است، مانند: 
ــ پدر و مادرش بمردند.... او را به چند درم بفروخت....

ــ رابعه دایم روزه داشتی و همه شب نماز کردی و تا روز بر پای بودی...
ــ در خانٔه پدرش چندان جامه نبود که او را در آن بپیچند و چراغ نبود و پدر او را سه دختر بود. 

رابعه چهارم بود.
توکّل به خداوند، تحّمل سختی ها در راه رسیدن به حقیقت، توّجه به عبادت و پرستش آفریدگار جهان 

و نگاهداشت بندگان پاک از سوی خالق، آموزه هایی است که در این درس با آن رو به رو هستیم.

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ کاربست مناسب نشانه های جمع )تکواژهای وابستٔه تصریفی(
ــ تقویت شناخت تکواژهای آزاد و تکواژهای تصریفی

)مخلوقات(، )طّراران، طّرارها(، )خدمات، خدمت ها(، )عادالن(، )نظرها، نظرات(، )غریبان(
تمرین دوم:

ــ درک و دریافت مناسب واژه ها با توّجه به بافت جمله
ــ تقویت دریافت پیام جمله با توّجه به مفهوم واژگان

 تمرین سوم:
ــ کاربست گونه هایی از فعل ماضی در جمله

ــ تقویت شناخت عناصر جمله با توّجه به تغییر شخص و زمان
ــ او شعری می سرود/ تو داشتی شعری می سرودی و...

از جمله کسانی که به زنان نگرش مثبت دارد، عطّار نیشابوری است. او جزء اّولین عارفان نویسنده 
و شاعری است که به وصف حال رابعه عدویه پرداخته است. مبنایی که او در پرداختن به احوال رابعه 
به کار گرفته، این است که خداوند در اعمال آدمیان به ظاهر افعال و صورت افراد نمی نگرد و نیت را 

ملک سنجش قرار می دهد. وی در این باب می گوید: 
»اگر کسی گوید که ذکر او )رابعه( در وصف رجال چرا کردی؟« گوییم: خواجٔه انبیا علیه الّصلوه و 

الّسلم می فرماید که »ِاّن الله ال ینظر الی صورکم« کار به صورت نیست به نیت نیکوست.
نکتٔه دیگری که در نگرش عطّار نیشابوری وجود دارد، این است که اساساً زن عارف از مرحلٔه 
زن بودن که در اندیشه و فرهنگ عصر عطّار به عنوان موجودی ضعیف و احیاناً وسوسه گر تلّقی می شد، 

فّعالیت های نوشتاری

اّطالعات تکمیلی
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فراتر رفته است. او در اشاره به این نکته می نویسد: »چون زن در راه خدای تعالی مرد باشد، او را 
زن نتوان گفت: چنان که عبّاسٔه توسی گفت: چون فردا در عرصات آواز دهند که یا رجال! اّول کسی 
کـه پـای در صف رجال نـهـد، مریم بود؛ چـه مریم زنـی است کــه اوصاف مـردان را در عرفان یافته 

است«. 
قرائت دیگری هم می توان از نظریٔه عطّار به دست داد. »مرد« آن است که به مرحلٔه عرفان دست یابد 
بتواند روح خود را تکامل بخشد و به مقام فنا دست یابد. در این مرحله، چون انسان به اصل خود یعنی 
روح می رسد، نام »مرد« پیدا می کند و این مرد بودن صرفاً به معنای مذکّر بودن نیست. بلکه مرد به هر 
انسانی اطلق می شود که اهل »راه و طریقت است« و »مردانه« در این راه گام بر می دارد؛ چه روح را با 

مردی و زنی و شرقی و غربی و ترکی و عربی و   ... کار نیست.
کرامت اولیای خدا: یک امر خارق العاده و فوق عادتی که در حیطٔه اسباب و مسبّبات، علّت و 
معلولی و عقل و استدالل نمی گنجد، کرامت اولیاست. انسان دارای ابعاد جسمی، عقلی و روحی است. 
اگر هر یک از ابعاد مذکور صحیح و درست تربیت شود و انسان در این زمینه به شکوفایی استعدادهایش 
دست یابد و آن را از قّوه به فعل در آورد، به قدرتی دست می یابد که گاه باور کردن آن دشوار است. خلق 
زیباترین و ظریف ترین آثار هنری همچون هنر نّقاشی و طّراحی، خط، مجّسمه سازی و معماری، توسط 
انگشتان پر هنر انسان رقم می خورد. تسخیر طبیعت و جهان از جمله رام کردن درنده ترین حیوانات، سفر 
به فضا و کشف کرات دیگر، سفر به اعماق دریاها و اقیانوس ها و کشف نهفته های زمین و ... به دست 
عقل و اندیشٔه بشری صورت می گیرد و در سایٔه تربیت بُعد روحی، انسان به جایی رسد که جز خدا نبیند؛ 
بنابراین رسیدن به اوج قلّه های ایمان و فتح آن و طی مقامات عشق و عرفان و در نتیجه، تجلّی نور معرفت 
بر دل انساِن عارف و ظهور کرامات، در اندیشٔه بشری وحوزهٔ عقل نمی گنجد و گاه انسان به انکار آن قیام 
می کند. معجزهٔ پیامبران و از همه مهم تر معراج پیامبر، اموری هستند معنوی که جز باورمندان آن را درک 
نمی کنند، آنچه که در درس )زن پارسا( برای رابعه اتّفاق افتاده و در کتب عرفانی انعکاس یافته، قطره ای از 

کرامت عارفان و مؤمنان است که با قلب بصیر قابل درک است.
رابعه َعَدویه:

دربارٔه والدت او گفته اند که او در سال 95 هـ . ق در بصره متولّد شد. کُنیٔه رابعه عدویه، »ام الخیر« 
و پدرش »اسماعیل عدوی«، زادٔه بصره بود. وقتی رابعه کودک بود در بصره قحطی افتاد و او را 
او را دید  پارسایی و خدادوستی  بعدها چون خواجه اش  ه کنیزی گذراند.  ب روزگاری را  فروختند. 
آزادش کرد. رابعه در عمر خود هـرگز شوهر نگزید و با خلق مزدور و ریاکـار سر نکرد و بـا آنان به 
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گفت  وگو و مصاحبت ننشست. البّته خواستگاران زیادی از او درخواست ازدواج کردند اما وی پاسخ 
مثبت نداد و تنها چیزی که در جواب آنان می گفت این بود که: »در من وجودی و اختیاری نمانده 

است، مرا از او باید خواست.« 
او مّدت ها در بیابان ها می زیست تا اینکه در بصره اقامت گزید. ابتدا به موسیقی علقه مند بود ولی 
پس از مّدتی از آن روی گردان شد و به عبادت و تّضرع روی آورد. او از راه طریقت به دنبال کشف 

حقیقت رفت تا به مراحل باالیی در عرفان دست یافت. 
»سفیان ثوری« با رابعه، معاصر و به قدر او معترف بوده است. وی به زیارت رابعه رفته و لحظه های 
حضور در محضر او را غنیمت می شمرد و مشکلتی را که در حقایق عرفان با آن مواجه بود از وی 
می پرسید. رابعه نیز با علم به دقایق عرفانی در حّل آنها سعی بلیغ به کار می بست. نقل است که روزی 
ـ برای من بیان کنید«.  ـ جّل و علـ  سفیان به رابعه گفت: »درجٔه ایمان و اعتقاد خود را به حضرت حقـ 
رابعه گفت: » من خدا را به شوق بهشت و خوف جهنم نمی پرستم بلکه از کمال عشق به آن حضرت و 

برای ادای شرایط عبودیت، عبادت می کنم«. 
رابعه عدویه به شهادت خاص و عام در کشف حقایق عرفانی، مقام بلندی یافته است. هر زنی را که 

می خواهند به مقامات معنوی بستایند، او را به رابعه مانند می سازند.
رابعه عدویه با توّجه به تحّوالتی که درعرفان به عمل آورده، مورد عنایت و اهتمام خاص و عام بوده 

است و بزرگان عرفان او را درعصر خود حّجت می دانسته اند. 
در مقام رابعه، همین بس که او به خاطر نگریستن به غیر خدا مورد غضب الهی قرار می گیرد. چه 
عارف کامل، کسی است که جز خدا نبیند، نه اینکه ببیند و چشم از او بازدارد. نقل است که رابعه 
روزی بیمار شد، سبب بیماری پرسیدند، گفت: »نظرُت الی الجّنة، فادبنی ربّی« ؛ »در سحرگاه دل ما به 
بهشت میلی کرد، دوست ما با ما عتاب کرد، این بیماری از آن است«. همچنین در مقام عرفانی این زن 

بس که در تعریف صداقت و راستی بگوید که: »راستی آن است که بر عتاب موال شاکر باشد«. 
در بیان مقام رابعه، این نکته الزم به ذکر است که اگر آدمی عبادات را توفیقی الهی دانسته، بر آنها 

پایداری نماید و بر انجام آنها سپاسگزاری، به یقین به رتبٔه اولیای الهی می رسد. 
رابعه به دلیل سلوکی که در کماالت انسانی و فضایل نفسانی داشته و عموم راهیان و سالکان طریقت 
بر این مّدعا صحه نهاده اند، نسبت به بسیاری از مردان عصر خود برتری داشته است و از این جهت او 
را »تاج الّرجال« لقب داده اند. به طور کلّی دربارهٔ رابعه باید گفت که او در زهد و تقوی در عصر خود 

ــ به ویژه در میان زنان ــ بی بدیل، اسوه و نمونٔه پرهیزکاری و تقوی به شمار می آمد. 
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به  پدرش  آمد،  دنیا  به  رابعه  وقتی  که  اند  کرده  نقل  الهی:  طریقت  به  نحوۀ ورودش  و  رابعه 
مادر  او را چرب کنند،  ناف  تا  نمی شد  یافت  به گونه ای که روغنی  بود  تنگدستی سختی گرفتار شده 
رابعه ندا داد که به خانٔه همسایه رجوع کند تا قطره ای روغن تهیه نماید، اما او عهد بسته بود که از هیچ 
فردی، چیزی نخواهد. از منزل بیرون شد تا در خانٔه همسایه را بزند و این کار را کرد ولی جوابی از 
صاحب خانه نشنید، به منزل خود برگشت و اعالم کرد که کسی جوابش را نداد. مادر به حّدی گریست 
که خوابش برد و در خواب پیامبـر )ص( را دید. آن حضرت خطاب به وی فرمود: »غمگین مباش که 

این دختر، سّیده است و هفتاد هزار از اّمت من در شفاعت او خواهند بود«.
مّدتی سپری شد و پدر و مادر رابعه از دنیا رفتند، در بصره قحطی سختی پدیدار شد و خواهران 
رابعه پراکنده شدند و او نیز چون از خانه بیرون رفت، ظالمی  او را دید و گرفت و به ِشش درهم فروخت و 
خریدار، او را به کارهای مشّقت بـار وامی داشت. روزی رابعه از جایی گذشت، نامحرمی او را دید و قصد 
او کرد، او دست به دعا بلند کرد و به خدای تعالی عرض کرد: »خدایا غریبم و اسیر ... و تو می دانی که 
جز به رضایت تو کاری انجام نمی دهم و حاضرم به هر بالیی بیفتم به شرط آنکه تو از من راضی باشی! «. 
ندایی شنید که از آیندهٔ درخشان او نزد خداوند خبر می داد، بدین ترتیب زمینٔه ورود او به طریقت الهی فراهم 
شد. این اتّفاق وقتی مسلّم شد که رابعه، مّزهٔ شیرین عبادت را چشید و از هر فرصتی استفاده کرد تا حالوت 
اطاعت از حق تعالی را بیشتر بچشد. نقل است که یک شب َسرور او از خواب بیدار شد و از روزنٔه خانه 
به بیرون نگریست. رابعه را دید که سر به سجده نهاده است، می گوید: »الهی تو می دانی که هوای دل من 
در موافقت فرمان تو است و روشنایی چشم من در خدمت درگاه تو است، اگر کار به دست من باشد، 
یک لحظه از عبادت تو غفلت نمی کنم ولی تو مرا تحت سلطٔه آفریده ای از آفریدگان خود کرده ای«. وقتی 
خواجه این جریان را دید و مناجات او را شنید، رابعه را پیش خود خوانده و آزاد کرد. پس از آن رابعه، 

روی در بیابان نهاد و سفر حج آغاز کرد. 
ابـزار عـرفانـی رابعه: در اسناد و مـدارک و منابع مربوط بــه زندگـی رابعه، اطاّلعـی از نحؤه 
بهره گیری وی از عرفان در دست نیست. آنچه که در منابع از آنها به عنوان ابزار عرفان و تجربٔه عرفانی 

یاد شده، عبارت است از: شب زنده داری. 
رابـعــه، شب هـــای زیادی را تا صبح بیدار مــانده و بـــه  شب زنده داری پرداخته است. مسلّماً 
الهام بخش رابعه در این مورد، قرآن کریم بوده است که می فرماید: »والّذین یبیتون لربّهم سجدًا و قیاماً 

)فرقان،؛65(«، در حال سجده و قیام به روز وارد شوند. 
اعمالی که رابعه در شب زنده داری انجام می داده به این ترتیب بوده است: 1( نماز 2( دعا 3( تالوت 
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قرآن کریم 4( یاد مرگ 5( خوف و محبّت.
 از دیدگاه سر حلقٔه عارفان مسلمان، امام علی )ع(، آدمی باید به کسی امید بندد که از او می ترسد؛ به 
کسی پناه بَرد که هم حیات در دست اوست و هم ممات. از این جهت، عارف کامل کسی است که در نَوسان 
میان این دو حال باشد؛ یعنی از محبّت الهی و توفیق نباید در زندگی مغرور شود که خوف و حرمان در کمین 

او نشسته است و از شکست و ترس نومید نشود که خدای رحمان، معدن محبّت و لطف است. 
رابعه  از  است:  گفته  که  کرده  روایت  چنین  الرقایق«  و  المواعظ  فی  الفایق  »الروض  صاحب    
َعَدویه رِحمها اللّه تعالی حکایت شده است که وقتی نماز عشا می گزارد، بر پشت بام می رفت و چادر 
و مقنعه اش را محکم می کرد و می گفت: »خدای من! ستاره ها بیدار و منّور شدند و چشم ها به خواب 
رفتند، پادشاهان در خانه هاشان را بستند، و هر دلداده با دلبر خویش خلوت کرد، من هم اینجا در مقابل 
تو ایستاده ام«، سپس بر سجده گاهش بوسه می زد، و به هنگام سحر می گفت: »خدای من! این شب به 
پایان رسید و صبحدمی، و ای کاش می دانستم که آیا اعمال این شبم را از من پذیرفتی تا خشنود شوم؛ 
یا آنکه آن را رد کردی تا عزادار شوم و سوگواری کنم، و به عّزتت سوگند، اگر مرا از درت برانی، از 

وقتی که محّبتت در دلم افتاده است، از آن روی گردان نشده و نخواهد شد« . 
اگر بخواهیم مهم ترین اقدام رابعه را یادآور شویم، باید از تحّولی که او در عرفان اسلمی به وجود 
آورد، نام ببریم و آن وارد کردن مفهوم عشق و محبّت الهی در عرفان اسلمی است. از این نظر که 
امام  او را  توّجه عمیقی مبذول می داشت.  به عشق و محبّت،  رابعه در عرفان و سلوک عرفانی اش 
عاشقان دانسته اند و از آن جهت که محبّت رابعه به خوف الهی آمیخته بود، او را پیشوای عارفان 
اندوهگین نام نهاده اند؛ چرا که رابعه، بسیار گریه می کرد و خوف الهی سراسر وجود او را گرفته بود. 

رابعه در سلوک عرفانی و تعالیم خود روش تازه ای در پیش گرفت. او زیبایی و عشق و محبّت را 
با عرفان عجین کرد و بر آن تأکید داشت. برخلف صوفیانی که در زیبایی های جهان، جمال حق را 
مطالعه می کردند، او به زیبایی های جهان ظاهر، بی اعتنا بود. در یک شب بهاری، خادمه اش او را بیرون 
خواند و گفت بیرون بیا تا آثار خدا را ببینی. وی در جواب گفت که » تو، به درون آی تا خدای بینی«. 
رابعه برای نیل به دیدار خدا پیوسته در طوفانی از اشک و اندوه عاشقانه به سر می برد. زندگی او 
سراسر سادگی بود. سخنانش در بیان سوز محبّت، تأثیری بی مانند داشت. ظهور رابعه و تعالیمش 
نقطٔه عطف تصّوف بود که تدریجاً از زهد خشک، مبتنی بر خوف و مشیت به معرفت دردآلود، مبتنی 

بر عشق و محبّت گرایید. 
در سخنانی که از او به یادگار مانده به اهمیت محبّت و عشق اشاراتی دارد. نقل است که می گفت: 
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»می روم آتش در بهشت زنم و آب در دوزخ ریزم تا این هر دو حجاب رهروان از میانه برخیزد و قصد 
معّین شود و بندگان خدا، خدا را بی غرض و نه به امید بهشت و یا خوف از دوزخ خدمت کنند«.

هر چند که رابعه بنیان گذار نگرش محبّت آمیز در عرفان اسلمی است، اما محبّت و ارادت او به 
خداوند، او را در زمرٔه کسانی قرار نداده است که تنها َرجا و عشق الهی را در وجود خود متجلّی 

ساخته و از خوف الهی غافل مانده اند. 
آورده اندکه او بسیار اشک می ریخت، همین که سخن از آتش به میان می آمد، مدهوش می شد و می گفت:  

نشانه ای  آمرزش طلبی،  این  است.  استغفار  نیازمند  ما  استغفار  استغفار«،  الی  یحتاج  ارنا  غف »است
از عمق خوف و مشیت او نسبت به خداست. این همان معرفت بلندی است که عارفان اهل خوف 
ه جوادی آملی در توضیح عبارت رابعه دربارهٔ استغفار طلبی از استغفار  اللّٰ با خداوند داشته اند. آیت 
می نویسد: »دعای رابعه در واقع ترجمان دعایی از امام حسین )ع( در روز عرفه است که فرمود: خدایا 

کسی که خوبی های او بدی است، بدی هایش چگونه بد نباشد«. 
رابعه در سایٔه عنایت خداوندی به مقامی  رسیده بود که هیچ گونه احساس نیازی به مردم نمی کرد. 
نقل است که او هرگز از مردم چیزی نپذیرفت و می گفت: »ما لی حاجه بالّدنیا«؛ مرا به دنیا نیازی نیست. 
آنچه رابعه را در زمرٔه اغنیای عرفا قرار داده بود، از یک سو محبّت وافر به خدا و از سوی دیگر حزن 
شدید و خوف زیاد نسبت به باری تعالی بود. وی دربارٔه حزن گفته است: »باید بیشتر متأثّر باشیم؛ چرا 
که کمترحزن می خوریم و باید بنالیم که چرا کم می نالیم.« بر این اساس، باید رابعه را از جمله افرادی 

بدانیم که حزن و خوف و محبّت الهی را با هم داشته اند. 
از همین رو بود که او درصدد کتمان حسنات خود برمی آمد و به دیگران هم توصیه می کرد نیکی های 
خود را بپوشانند همان طور که گناهان خود را استتار می کنند، چرا که اظهار خوبی، برای آدمی نقص 

است و زمینٔه خود نمایی را فراهم می آورد و سبب خودستایی آدمی  می شود. 
برای رابعه، خوف و حزن علوه بر فراق و جدایی از خدا به سه چیز دیگر هم تعلّق می گرفت و آن 
سه همان اند که او خود گفته است: » در غم سه چیز متحّیر مانده ام: اّول آنکه در وقت مرگ، ایمان به 
سلمت برم یا نه؟ و دوم آنکه نامٔه من به دست راست دهند یا نه؟ سوم ] آنکه [ در آن ساعت که جماعتی 

به دست راست به بهشت برند، و جماعتی به دست چپ به دوزخ، من از کدام باشم؟ «. 
نیایش رابعه: مبنای نیایش و خواسته های آدمی مبتنی بر نوع شناختی است که از خود و خدا دارد؛ 
زیرا آدمی  با خودشناسی به نیازهایش واقف می شود و با خداشناسی، انتظارات خود را تصحیح می کند. 

  از آنجا که عارفان، خدا را فقط برای خدا می خواهند، دعاهایشان نیز تجلّی این نوع نگرش است. 
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رابعه با توّجه به این مبنا می گفت: »الهی ما را از دنیا هر چه قسمت کرده ای، به دشمنان خود ده و هرچه 
از آخرت قسمت کرده ای، به دوستان خود ده که مرا تو بسی«.

از دیدگاه عارفان، ذات خدا رحمت است. رحمت و رأفت بر تمام اوصاف او پیشی گرفته است. بر 
اساس چنین شناختی از خداست که می گفت: » بار خدایا اگر مرا فردای قیامت به دوزخ فرستی سّری 
آشکار کنم که دوزخ از من هزار راه بگریزد« و نیز به درگاه الهی می خواند: »بار خدایا اگر مرا فردا در 

دوزخ کنی، من فریاد برآورم که وی را دوست داشتم، با دوست این کنند؟!«.
اگر هدف نهایی عرفان را لقای پروردگار بدانیم، نوع دعای عارفان را درست خواهیم شناخت؛ چرا 
که اساسی ترین خواستٔه عارفان دستیابی به وصل حضرت حق است، رابعه نیز از جمله عارفانی است 
که نهایت طریق خود را رسیدن به ملقات خدا می داند و تمام دعای خود را به این مقصود معطوف 

می سازد. او به خدای سبحان عرض می کند: 
»الهی کار من و آرزوی من در دنیا از جملٔه دنیا، یاد توست و در آخرت، از جملٔه آخرت لقای 

توست. از من این است که گفتم، تو هرچه خواهی می کن«. 
دستیابی به چنین هدفی، جز با تحصیل مراتب عبادت حاصل نمی شود و عبادت وقتی نیکو و پذیرفتنی 
است که با حضور دل همراه شود. رابعه با اشاره به ضرورت این همراهی چنین می گفت: »یا رب دلم 

حاضر کن یا نماز بی دل بپذیر! «. 
با وجود تمام دلهره ای که رابعه دربارٔه خدا داشت، هرگز امید از کف نمی داد و با وجود اقرار به 

استحقاق خود در افتادن به جهنم، خداوند را کریم تر از این مجازات می دانست. 
  امید رابعه و خوفش، همه در هوای محبوب بود نه چیز دیگر؛ اگر می هراسید، هراسش از آن بود 
که نکند از خدا و اولیای او دور افتد و اگر خائف و اندیشناک بود، همه خوف و اندیشه اش آن بود که 
چیزهای دیگر سّد راه او شوند و از دیدار حق محروم ماند. در راه مّکه چنین نیایش کرده است: »الهی 
دلم بگرفت. کجا روم؟! ــ من کلوخی، آن خانه سنگی ــ مرا تو می باید«، یعنی هدف تویی و تو هر جا 

باشی حج همان جاست نه جای دیگر. 
مرگ رابعه: مرگ از دیدگاه عارفان، وسیلٔه رسیدن به دیدار حق و چشم در چشم او دوختن و 
به وصل او رسیدن است. رابعه نیز مانند سایر عارفان به مرگ، چنین می نگریست و بسان مولوی از 
شنیدن ندای مرگ سرمست می شد و ندای »ُاقتلونی« سر می داد؛ چه زندگی خود را در مرگ می یافت. 

چون زندگی، زیستن در جدایی، و مرگ، زیستن با دوست است. 
          »ُاقــتــلونـی ُاقتلــونــی یــــا ِثـقـات         ِاّن  فـــی  َقتلــی  حیاتاً فــی حیات«
زندگی بی دوست جان فرسودن است         مرگ حاضر غایب از حق بودن است
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رابعه در سال 135 هـ.ق وفـات کـرد و در بیت المقّدس مـدفون گشت. دربارٔه سال وفات او نیز 
گفته اند که رابعه در سال 185 هـ.ق از دنیا رفت و در قدس شریف به خاک سپرده شد و مزار وی 

زیارتگاه اهل سیر و سلوک و عرفان گشت.                  
کاربرد »ی« استمراری 

1ــ در ادبیات قدیم، گاهی به جای »می« و »همی«، یایی )ی( در آخر ماضی مطلق می آوردند که آن 
را »یای استمراری« گویند؛ مانند: »گفتمی،گفتیمی،گفتیدی«.

2ــ گاهی »می« و »ی« هر دو را می آوردند:
کسان که در رمضان چنگ می شکستندی       نسیم  گـل  بشنیدند  و  تـوبـه  بشکستند
                                                                                                                  )سعدی(

3ــ گاهی یای استمراری در آخر مضارع التزامی، معنای شرط را بیان می کند:
گر بیندیشدی ز آخر کار            از بد و نیِک گنبد گردان

 نه نهالی نشاندی به زمین           نه بنایی برآوردی به جهان     
                                                                                                                 )مسعودسعد(

4ــ آوردن »ی« استمراری در آخر افعال در قدیم بسیار معمول بوده است:
خواجٔه بزرگ احمد حسن، هر روزی به سرای خویش بار دادی تا نماز پیشین بنشستی و کاربراندی. 
من با پسران او بودمی  و آنچه فرمودی، نبشتمی ... چون نماز پیشین بکردیمی، بیگانگان بازگشتندی و 

دبیران و قوم خویش مرا به خوان بردندی و نان بخوردیمی و بازگشتیمی.                                  
                                                                                                               )تاریخ بیهقی( 

5ــ شرح خواب: دربارهٔ شرح خواب، چه در نظم و چه در نثر غالباً این »ی« در آخر فعل ماضی می آمد:
چنین دید گوینده یک شب به خواب      که یک جام می  داشتی چون گلب

  دقـیـقـــی ز جــــایی فــراز آمـــد       بـر آن جــام می  داستــان هـا زدی 
                                                                                                                    )فردوسی(

6ــ در زبان فارسی کنونی، استمرار فعل را در حین انجام آن، با افعال »داشتن« و »مشغول بودن« 
و »در حال...بودن« بیان می کنند.

مانند:  دیروز داشتم نامه می نوشتم که تو آمدی.
وقتی تو آمدی او در حال نهار خوردن بود.

من دیشب مشغول راه رفتن بودم.
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نثر، موج های عرفانی و حماسی خاّصی هم  بر سادگی  به آسمان« علوه  »دروازه ای   
دارد که حّس همدلی و افتخار و حماسه را به خوانندگانش عرضه می کند. نویسنده با طرحی 
تازه و شروعی نو سعی دارد با قدرت کلمات، تاریخ زّرین این مرز و بوم را همراه با جلوه های 
ناب ادبی برای آیندگان ترسیم کند و سعی دارد این ترسیم عاری از اغراق و هرگونه تصّنع بوده 
و فرصت قضاوت را به خوانندگان بدهد. شهید آوینی این متن را با سه هدف بزرگ نگاشته 
میهن  به مرزهای  دندان مسلّح  تا  ناجوانمردانٔه دشمن  تجاوز  اّولین هدف، شروع  در  است. 
شریف را وصف می کند و خّرمشهر را نقطٔه آغازین و نماد مقاومت در برابر این تجاوز می داند 
و این هدف را با تعبیرها و تشبیه هایی چون »خّرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ 
برسینه دارد...« توصیف می نماید. در هدف دوم، مردان خاکی و افلکی ایران زمین را معّرفی 
می کند که یکی از آنها »شهید جهان آرا« می باشد. در سومین هدف نیز پیوند انقلب و جنگ را 
با باورهای دینی و به خصوص تاریخ اسلم و تشیع، به ویژه پیوند با حماسٔه حسینی به نمایش در 
می آورد تا به فرمودٔه شهید بزرگوار دکتر چمران: » آیندگان بدانند ما عزیزترین و پرشکوه ترین 

کسانمان را فدای اسلم کردیم«.   
»دروازه ای به آسمان« درقالب یک متن کوتاه نوشته شده است، اگرچه رگه هایی از گزارش 
نیز در آن به چشم می خورد و در آن توصیف هایی عرفانی و حماسی و تشبیه هایی بدیع دیده 

می شود.
شهید آوینی راوی جنگ و نویسندٔه متعّهدی بود که با زبانی شیوا و قلمی صمیمی، تاریخ 
فتح را برای آیندگان روایت کرد. سرانجام دراین راه پرافتخار جام شهادت را نوشید. آوینی 
تاریخ جنگ و لحظه های ماندگار آن را درقالب فیلم های مستند و مجموعٔه »روایت فتح« و 
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تألیفاتی بدیع به آیندگان ارائه کرد و لقب »سّید شهیدان اهل قلم« را از رهبر فرزانٔه انقلب 
دریافت کرد.

سّید مرتضی آوینی در شهریور 1326 در شهر ری به دنیا آمد. تحصیلت ابتدایی 
خود را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران گذراند. او از کودکی به هنر انس داشت، شعر 

می سرود، داستان و مقاله می نوشت و نّقاشی می کرد.
دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکدهٔ  وارد  معماری  دانشجوی  عنوان  در سال 1344به 
با علقٔه زیاد یادگرفت ولی پس از پیروزی انقلب اسلمی ایران  تهران شد. معماری را 

)1357( بنا به ضرورت های انقلب، آن را کنار گذاشت و به فیلم سازی پرداخت.
او در گروه فیلم سازی جهاد سازندگی به کار مشغول شد. شهید آوینی می گوید: » انگیزش 
درونی هنرمندانی که در واحد تلویزیونی جهاد سازندگی جمع آمده بودند، آنها را به جبهه های 
دفاع مقدس می کشاند، نه وظایف و تعّهدات اداری. روح کارمندی نمی توانست در این عرصه 
منشأ فعل و اثر باشد. گروه های فیلم برداری ما، با همان انگیزه هایی که رزم آوران را به جبهه 
کشانده بود، کار می کردند. اینجا عرصه ای نبود که فقط پای تکنیک و یا هنر در میان باشد«.

هر چند آشنایی با سینما در مدت بیش از ده سال مستند سازی و تجربه های او در زمینٔه 
کارگردانی مستند و به خصوص مونتاژ، باعث شد که قبل از هر چیز به سینما بپردازد، ولی 
فکرها و حرف هایش بیشتر از اینها بود. او در کنار تألیف مقاله های نظری دربارهٔ ماهیت 
سینما و نقد سینمای ایران و جهان، مقاالت متعّددی در مورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، 
هنر جدید اعم از رمان، نّقاشی،گرافیک، تئاتر، هنر دینی و سّنتی، هنر انقلب و ... تألیف 

کرد که بیشتر آنها در »ماهنامٔه سوره« به چاپ رسید.
شهید آوینی در بیستم فروردین 1372 در حال بررسی ساخت فیلم مستند »شهری در 

آسمان« در اثر اصابت ترکش مین در منطقٔه فکّه به شهادت رسید.
محّمد جهان آرا سیزده ساله بـود کــه پایش بـه فّعالیت هـای دینی مساجد و هیأت هـای 
مذهبی باز شد. در کلس های آموزش و تفسیر قرآن شرکت می کرد و عضو ثابت جلسات 
هفتگی هیأت های مذهبی بود. او در همین سال  ها با یک گروه مبارز مخفی به نام »حزب اللّٰه 
خّرمشهر« آشنا شد. دو سال بعد یعنی در ۱۳۵۱، گروه حزب اللّٰه توسط عوامل ساواک 
شناسایی شد و تمام اعضایش از جمله جهان آرا دستگیر و زندانی شدند. او به خاطر سّن 
کنکور  را گرفت. در  دیپلمش  زندان محکوم شد. در سال ۱۳۵۴  به یک سال  کمش 



دانشگاه قبول شد و برای ادامٔه تحصیل راهی مدرسٔه عالی بازرگانی تبریز شد. در دانشگاه 
نیز فّعالیت های سیاسی او همچنان ادامه داشت. او به همراه دوستانش انجمن اسلمی مدرسٔه 
عالی بازرگانی را پایه گذاری کرد. اعلمیه های انقلبی و جزوه ها و بیانیه های ضّد رژیم توسط 
این انجمن اسلمی  میان دانشجویان توزیع می شد در سال ۱۳۵۵ جهان آرا به عضویت گروه 
آرا  مسلّحانه بود درآمد. از آن پس جهان  به مبارزهٔ  »منصورون« که یک گروه مذهبی معتقد 
فّعالیت های انقلبی خود را چه در زمینٔه مبارزهٔ مسلّحانه و چه در زمینٔه فّعالیت های تبلیغی و 
آگاه کننده  گسترش داد. وقتی تظاهرات مردمی علیه رژیم شاه در روزهای بهار و تابستان ۱۳۵۷ 
اوج گرفت، جهان آرا نیز به همراه دوستانش با فّعالیت های چریکی و مسلّحانه به نهضت مردم 

یاری می رساند.
به  مخفی  زندگی  نیم  و  سال  دو  از  پس  آرا  محّمد جهان  اسلمی  انقلب  پیروزی  از  بعد 
خّرمشهر بازگشت. او و دوستانش در خرمشهر گروهی به نام »کانون فرهنگی نظامی انقلبیون 

خّرمشهر« تشکیل دادند.
محّمد جهان آرا در سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد. در همان سال فرماندهی سپاه خرمشهر را به 
عهده گرفت و هم  زمان جهاد سازندگی خّرمشهر را نیز پایه گذاری نمود. با شروع جنگ دوش 
به دوش مردم از شهر دفاع کرد. بعد از سقوط خّرمشهر و عزل بنی صدر از فرماندهی کّل قوا 
آبادان بود. این پیروزی در  مرحلٔه جدیدی از جنگ آغاز شد. اّولین گام شکستن محاصرهٔ 

مهر ۱۳۶۰ روی داد. به دنبال این پیروزی 
در روز هفتم مهر، محّمد جهان آرا و تعداد 
تا  شدند  تهران  راهی  فرماندهان  از  دیگری 
امام خمینی  به  را  نیروها  عملکرد  گزارش 
میانٔه راه هواپیمای حامل  نمایند. در  ئه  ارا
و  کرد  سقوط  و  شد  فنی  نقص  دچار  ا  آنه
بـــه  هواپیما  دیگـر مسافــران  و  جهان آرا 

شهادت رسیدند.
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1ــ تقویت مهارت های خوانداری با لحن مناسب )عمل(
2ــ تقویت توّجه به کاربست آموزه های محتوایی درس، در زندگی روزمّره )اخلق(

3ــ آشنایی بیشتر با احادیثی از پیامبر اسلم )ص( در زمینٔه کردار و رفتار نیکو )علم(
4ــ توانایی مقایسٔه رفتارهای روزمرهٔ خود با معیارهای درس )تفّکر(

5ــ شناخت فعل های ماضی بعید و ماضی التزامی )علم(
6ــ تقویت باور و ایمان نسبت به آموزه های تربیتی، اخلقی و فرهنگی )ایمان(

7ــ تقویت کاربست آموزه های محتوایی متن درس در فّعالیت های نوشتاری، گفتاری و رفتاری 
فراگیران )عمل( 

اهداف آموزشی
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روش های تدریس پیشنهادی

کار افزارها و رسانه های آموزشی

ــ روشن سازی طرز تلّقی
ــ روش کارایی گروه 

ــ روش بارش مغزی و ...

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و...
نمایش  به  اللّٰه«  »محّمد رسول  مانند:  فیلمی  از  بخش هایی  یا  تصاویر  این درس چنانچه  ارائٔه  در 

درآید، تدریس را اثرگذارتر می سازد.

نثر این درس دارای دو بخش است: بخش نخست از اسلم و جهانی بودن آن سخن می گوید و 
سپس به کار سترِگ پیام آور رحمت و فرستادٔه خدا، حضرت محّمد )ص(، اشاره دارد و در بهرٔه دوم 
با سخنان گران قدر ایشان پی گرفته می شود. لحن بخش نخست، علمی ــ آموزشی و لحن بخش دوم 
)ترجمه( لحنی روایی ــ تعلیمی است. از آموزه هایی که در این درس به آن اشاره شده است، می توان 
از پاکی نیت، بهره بردن به هنگام از نعمت جوانی، سلمتی، بی نیازی، برتری آگاهی،گشاده رویی و... 
اشاره کرد. همچنین سعدی از سخن پیامبر )ص( در تمثیِل: »َمثَل مؤمنان جمله چون یک تن است...« 
بهره برده و آن را در شعر معروف خویش: »بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند« 

به کار گرفته است. وجه شبه در تمثیل مؤمن و گنجشک، دارای تصویری بسیار جذاب است.

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ بازخوانی متن
ــ تقویت مهارت در شناخت رابطه های واژگان

ــ تقویت مهارت نوشتاری واژگان
)خوشبختی و سعادت(، )طنین و آواز(، )غنیمت شمردن و بهره بردن(، )تعالی و بلند مرتبه(، 

)آرزومند و مشتاق( و )حکمت و دانش(.
تمرین دوم:

ــ تقویت شناخت انواع فعل ماضی
ــ تقویت مهارت تبدیل فعل های ماضی به یکدیگر

ــ تقویت صرف فعل های ماضی 
تمرین سوم:

ــ تقویت و تمرکز در دریافت پیام عبارت
ــ تقویت شناخت برجستگی های یک موضوع

ــ تقویت مهارت نوشتاری یک بند با موضوعی ویژه

فّعالیت های نوشتاری

اّطالعات و فّعالیت های تکمیلی

و  اربعه  )کتب  اهل سّنت  و  معتبر شیعه  منابع حدیثی  از  آمده  گرد  پیامبر« مجموعه ای  »پیام  کتاب 
ِصحاح سّته( است که با کوشش بهاءالّدین خّرمشاهی و مسعود انصاری تدوین و ترجمه شده است. این 
کتاب در ده فصل تدوین شده که شامل: نامه های پیامبر اکرم)ص(، خطبه ها، وصایا، دعاها، تمثیل ها، 

احادیث قدسی و ...است. بدنٔه اصلی پیام پیامبر، فرهنگ  وارٔه احادیث موضوعی است.
استاد خّرمشاهی دربارٔه این کتاب می گوید: حضرت رسول)ص( با قومی مواجه، معاصر و معاشر 
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بودند که ساده ترین آداب زندگی: از درست آب خوردن، غذا خوردن تا بی اجازٔه قبلی وارد خانٔه کسی 
نشدن تا آداب نشستن در مجلس و مسجد و مهمانی، تا نحؤه انجام معاملت و غش در معامله نکردن را 

نمی دانستند. این سخنان از انسان هایی خام و ناپرورده، انسان هایی پخته و پرورده بار آورد.
 

٭  ٭  ٭

و  ترکیبات  معانی  مطلب،  درک  روان خوانی،  و  روخوانی  مانند:  معمول  ارزشیابی های  بر  علوه 
واژه های جدید، خود ارزیابی ها، نکات زبانی و ادبی، کار گروهی و تمرین های نوشتاری، می توان از 

سیاهٔه درجه بندی رفتار نیز استفاده کرد.
 نمونه ای از مقیاس درجه بندی رفتار:

نام دانش آموز:  .........  کلس: ............  مدرسه: ............. 
شماره و ردیف دانش آموز در دفتر: ..............          ماه: .............

ضعیف )1(متوسط )2(خوب )3(خیلی  خوب )4(عالی )5(انتظارات

در فّعالیت های گروهی شرکت می کند.

در انجام فّعالیت ها از خود خّلقیت نشان می دهد.

به ایجاد تفّکر و تولید دانش می پردازد.

از مهارت گوش دادن به خوبی بهره می گیرد.

از مهارت  خوب سخن گفتن، استفاده می کند.

در انتقال پیام از مهارت   های غیرکلمی نیز بهره می گیرد.

از کارافزارها و رسانه های مناسب دیداری، شنیداری و 
خوانداری استفاده می کند.

جمع هر ستون

امتیاز نهایی

دبیران محترم می توانند افزون بر معیارها و سنجش های باال، موارد دیگری را هم به تشخیص خود؛ 
اضافه نمایند. 
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ف های آموزشی
هد

1ــ خوانش متن با لحنی مناسب 
2ــ آشنایی بیشتر با ویژگی ها و آداب مسلمانی 

3ــ توانایی به کارگیری آموزه های یاد شده در درس و بهره گرفتن از آن در زندگی روزمره 
4ــ آشنایی بیشتر با احادیث پیامبر اسلم)ص( در زمینٔه کردار و رفتار نیکو 

5ــ مقایسٔه رفتارهای روزمرٔه خود با آموزه های درس 
6ــ شناخت فعل ماضی بعید و التزامی 

7ــ....

ف های رفتاری
هد

ــ دانش آموز پس از پایان آموزش بتواند:
1ــ معنی و مفهوم واژه های جدید و تازٔه درس را بازگو کند. 

2ــ بعضی از آداب و رسوم مسلمانی را بیان، و در مورد آنها اظهارنظر  کند.
3ــ مختصری از زندگی ابوذر را توضیح  دهد. 

4ــ ماضی بعید و ماضی التزامی  را تشخیص دهد. 
5ــ به خودارزیابی ها و کارگروهی و تمرین های نوشتن پاسخ های مناسب  دهد. 

6ــ درس را به راحتی روخوانی و روان خوانی  کند. 
7ــ بعضی از ویژگی های نثر مرسل را در نوشته های خود به کار برد.

8  ــ دربارهٔ متن درس چند سؤال دیگر مطرح  کند و به آنها پاسخ  دهد. 
9ــ به آداب و رسوم مسلمانی علقه مند  شود و در مورد آنها بحث و تبادل نظر  کند.

 مفاهیم

خداوند، آداب مسلمانی، ابوذر، رسول خدا )ص(، تواضع، نصرت، حرمت داشتن، کردار نیکو، روا کردن 
حاجت، فعل ماضی )بعید و التزامی(

س
ش تدری

 رو

تلفیقی از روش های: روشن سازی طرز تلّقی، کارایی گروه ، بارش فکری و ...

س و گروه بندی
ش کال

چین

هنگام ارائٔه پیش سازمان دهنده و سخنرانی، دانش آموزان کلس می توانند نعلی شکل بنشینند و در هنگام 
اجرای روش روشن سازی طرز تلّقی یا کارایی گروه دانش آموزان به صورت گروه های چهار یا پنج نفری 

دور میز مشترک و به صورت رو در رو می نشینند.
                   تابلوی کالس                تابلوی کالس

                       نعلی شکل                      گروهی

طرح درس پیام آور رحمت
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   رسانهٔ آموزشی  

مطالب فصل پیشین، نکته های زبانی و ادبی، کار گروهی، مطالب قسمت نوشتنمعیاری

تسهیل کننده
رسوم  و  آداب  از  تصاویری  اسالید،  فیلم،  پیامبر )ص(«،  پیام  یا  الفصاحه  »نهج  کتاب  ماژیک،  تابلو، 

مسلمانان در مراسم  مختلف.

ایجادارتباط 
و انگیزه  سازی

تقویت نگرش مثبت دانش آموزان از طریق فّعالیت جمعی، پخش موسیقی مناسبی از آداب و رسوم مسلمانان مثل 
موسیقی فیلم »محّمدرسول اللّٰه )ص(   « و ... .

توّجه به ایجاد ارتباط غیرکالمی  در آغاز ورود به کالس، ارائٔه پیش سازمان دهنده در ارتباط با ویژگی های اجتماعی 
مسلمانان و ... .

ارزشیابی

  ارزشیابی آغازین

رفتار ورودی

سؤاالتی از درس های تدریس شدٔه قبل، مثل:
1ــ فعل های ماضی را که تاکنون آموخته اند، بیان کنند.

2ــ یک فعل ماضی ساده و یک فعل ماضی استمراری را مثال بزنند.
3ــ در عبارت زیر فعل ها را مشّخص کنید.

مرداب حرکتی کرد و با ناراحتی گفت: چه کسی می خواهد خواب راحت را از من بگیرد؟

   آماده سازی

سؤاالتی برای آماده ساختن ذهن دانش آموزان:
1ــ حدیثی از پیامبر)ص( در زمینٔه وظایف مسلمانان نسبت به همدیگر بیان کنید.

2ــ نوع فعل ماضی را در عبارت زیر مشّخص کنید:
محّمد مصطفی)ص( برای گسترش دین اسالم به مدینه رفته بود. 

3ــ یک فعل ماضی التزامی  مثال بزنند.

ش آزمون
پی

1ــ کدام گزینه از وظایف مسلمان نسبت به هم است؟
ب( وعدٔه خالف ندهد   الف( جهد کند شادی به دل مسلمان برساند     

ج( پیران را حرمت دارد    د( تمام موارد 
کند،  روا  را  مسلمانی  حاجت  که  »هر  کنید.  مشّخص  شده  داده  درجملٔه  را  التزامی   ماضی  فعل  2ــ 

همچنان باشد که همٔه عمر او را خدمت کرده باشد..«
الف( روا کند                          ب( باشد      ج( خدمت کرده باشد    

3ــ .....

ارزشیابی

ارزشیابی 
تکوینی

همراه با ارائٔه درس جدید پرسش هایی به عمل می آید تا میزان یادگیری در دانش آموزان را نشان دهد:
1ــ فرمایش پیامبر که: »َمثَل مؤمنان، جمله چون یک تن است.« یعنی چه؟

2ــ وظیفٔه مسلمان در برابر همنوع خود چیست؟
3ــ انواع فعل های ماضی را که تاکنون آموخته اید، با ذکر مثال نام ببرید.

ارزشیابی پایانی یا 
تراکمی

1ــ چند مورد از وظایف مسلمانی را که در این درس آمده است، بیان کنید.
2ــ دو حدیث از پیامبر)ص( را در ارتباط با وظایف مسلمانی که در درس آمده است، بیان کنید.

3ــ شعر: »بنی آدم اعضای یک پیکرند    که در آفرینش ز یک گوهرند« با کدام قسمت درس ارتباط 
دارد؟

 4ــ یک سخن ادبی در ارتباط با وظایف مسلمانان بیان کنید.
5ــ چند آرایٔه ادبی را که در نوشتن جمالت ادبی کاربرد دارند، بیان کنید.
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فّعالیت های دانش آموزانفّعالیت های معّلم

دانش آموزان  با  غیرکلمی  مهارت های  وسیلٔه  به  معلّم  ــ 
ارتباط برقرار و ایجاد انگیزه می کند و از درس های قبل 

سؤال می کند.
ــ معلّم بچه ها را گروه بندی می کند.

تلّقی،  طرز  روشن سازی  روش  به  زیر  ترتیب  به  معلّم  ــ 
تدریس را شروع می کند:

1ــ گروه بندی تصادفی )2 دقیقه(
2ــ دادن سؤال چند گزینه ای )5 دقیقه(

نکته: یک یا دو سؤال بایستی منفی باشد.
مثال:

آداب مسلمانی از نظر پیامبر )ص( عبارت است از:
متکبّر نبودن نسبت به همدیگر؛

عدم آزار همدیگر با دست و زبان؛
قهر نکردن با همنوعان؛

احترام به پیران و دلسوزی بر کودکان؛
خوشرویی؛

سخن چینی از همدیگر؛
خلف وعده کردن؛

ایجاد صلح و دوستی بین همنوعان؛ و ....
دانش آموزان ضمن قبول بعضی گزینه ها، گزینه های منفی را 
مشّخص و رد می کنند و گزینه های جدیدی ارائه می دهند.
3ــ مطالعٔه گزینه ها و انتخاب گزینه های مورد نظر توسط 

دانش آموزان )7 دقیقه(
افزودن  و  تلّقی ها  طرز  تثبیت  و  درس  روخوانی  4ــ 

گزینه های دیگر )10 دقیقه(
5ــ جمع بندی توسط معلّم )6 دقیقه(

6ــ ارزشیابی: معلّم آزمون دیگری به عمل می آورد. این 
برای  را  دانش آموزان  آمادگی  و  پیشرفت  سطح  آزمون 

یادگیری درس های بعدی نشان می دهد. )10 دقیقه(

ــ دانش آموزان با معلّم ارتباط برقرار می کنند و به پرسش های 
او پاسخ می دهند.

ــ دانش آموزان گروه بندی می شوند.
فّعاالنه کار می کنند و  ــ دانش آموزان در گروه های خود 

طبق برنامٔه تدریس معلّم با او همکاری می کنند.
ــ در گفت  و  گو ها و مباحث درس شرکت می کنند.

ــ فّعالیت های تکمیلی را به دّقت انجام می دهند.
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فّعالیت های تکمیلی

جمع بندی

7ــ ارائٔه فّعالیت های تکمیلی. )5 دقیقه(
جمع بندی مطالب با استفاده از روش روشن سازی طرز تلّقی:

ــ به سؤال های زیر، اّول به صورت فردی پاسخ دهید، سپس در گروه جواب ها را بنویسید، بعد 
نمایندهٔ هر گروه پاسخ ها را بر روی تابلو و در جدول پاسخ نامه با توجیه الزم بنویسد.

1ــ کدام یک از گزینه های زیر طبق فرمایش پیامبر)ص(، از ویژگی های یک مسلمان نیست؟
ج( گشاده رویی    د( الف و ب  الف(سخن چینی      ب( خلف وعده   

2ــ کدام یک از موارد زیر از خصلت های منافق نیست؟
الف( دروغ گوید                                         ب( در امانت خیانت کند   
 ج( خلف وعده کند                                      د( وفای به عهد داشته باشد 

3ــ از نظر پیامبر)ص( چه چیزی از روزه، صدقه و نماز فاضل تر است؟
ب( دلسوزی نسبت به کودکان  الف( صلح افکندن در بین مسلمانان  

د( آزار ندادن دیگران   ج( احترام به بزرگ  ترها    
4ــ ……………………………

            گروه
ششمپنجمچهارمسومدوماّولسؤال

1
2
3
4

8  ــ ارائٔه فّعالیت های تکمیلی )5 دقیقه(

س
    فّعالیت های خارج از کال

فردی:
1ــ پاسخ تمرین های فّعالیت های نوشتاری را بنویسید. 
2ــ پاسخ خود ارزیابی ها را بعد از تأّمل کافی بیان کنید.

بند  یک  در  درس  با  را  آن  ارتباط  و  کنید  پیش خوانی  را  غریبان(  )آشنای  سیزدهم  درس  3ــ 
بنویسید.
گروهی:

کار گروهی 1 را گروه های 1و 2و 3 و کار گروهی 2 را گروه های4 و5 و6 برای جلسٔه آینده 
آماده کنند.

به صورت  دو صفحه  در  را  آنان  نظرات  و  بخوانید  اعضای خانوادٔه خود  برای  را  این درس 
گزارشی به کلس ارائه کنید.
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مجدالّدین خوافی از نویسندگان نیمٔه اّول قرن هشتم هجری و از جمله استادانی است که توانست 
مجموعه ای به نام روضٔه خلد را به تقلید از گلستان سعدی فراهم آورد.

روضۀ خلد در هجده باب نگاشته شده است که هر باب با توضیحاتی دربارٔه همان باب، آغاز و سپس 
با بیان حکایت هایی مرتبط با آن ادامه می یابد. حکایت های این کتاب همانند کتاب گلستان، نثری آمیخته 

به نظم و متضّمن آیات، احادیث، اخبار، حکمت و... است.
سلمان فارسی از اصحاب ایرانی حضرت محّمد )ص( بود که ایشان او را از اهل بیت خود معرفی 
کرده است. وی در جنگ خندق از طّراحان اصلی حفر خندق به شمار می آید. او در پایان عمر خود، 

والی مدائن شد.
و  اثرگذاری  بر  و خبری  امری  لحن های جمله های  با خرده  همراه  و  روایی  لحن  با  متن  خوانش 
و  رهبران  که  است  زندگی  عملی  آموزه های  از  ساده زیستی  است.  مؤثّر  حکایت  آموزه های  دریافت 
فرماندهان جامعٔه اسلمی همواره بدان پایبند بوده اند. دوری و بیزاری از غرور و تکبّر، خرسند ساختن 
افراد جامعه و همدلی با آنان و عمل به تکلیف و وظیفه، از نکته هایی است که در این حکایت به آن اشاره 

شده است. 

سیرت سلمانحکایت
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1ــ آشنایی بیشتر دانش آموزان با دو امام بزرگوار، امام رضا )ع( و حضرت مهدی )عج( در 
قالب نظم )علم(

2ــ تقویت و رشد باورهای مذهبی و فرهنگی )ایمان(
3ــ آشنایی بیشتر دانش آموزان با ردیف و انواع آن در شعر فارسی )علم(
4ــ تقویت مهارت درست خوانی شعر با لحن های مناسب هر متن )عمل(

5ــ رعایت آموزه های اخالقی، دینی و فرهنگی در زندگی فردی و اجتماعی )اخالق(
6ــ توانایی درک پیام های متن درس و تحلیل آنها )تفّکر(

7ــ تقویت کاربست آموزه های درس در مهارت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری )عمل( 

اهداف آموزشی
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ــ روش کارایی گروه 
ــ روش پرسش و پاسخ 

ــ روش تدریس اعضای گروه و…

روش های تدریس پیشنهادی

کار افزارها و رسانه های آموزشی
کتاب های مرتبط با درونمایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و…

نمایش  به  مانند: »والیت عشق« و…  فیلمی  از  یا بخش هایی  این درس چنانچه تصاویر  ارائٔه  در 
درآید، تدریس را اثرگذارتر می سازد.

متن درس دوازدهم از دو غزل امام خمینی )ره( و قیصر امین پور شکل گرفته است. عنوان شعر 
آغازین )آشنای غریبان( دارای تناقض)پارادوکس( است که این خود حسن انتخابی است و در آن به 

امام رضا  )ع(، امام غریبان، اشاره دارد. عنوان دومین غزل، استعاره ای از امام  مهدی  )عج( است.
لحن خوانش غزل نخستین، لحنی روایی آمیخته با بیان عواطف و آرزوهاست و در غزل امام  )ره( 

لحنی امیددهنده و بشارت آمیز است. 
تو را می شناسند/  آرایه هایی چون تشخیص )چشمه های خروشان  امین پور در  تصویرسازی های 
موج های پریشان…/ پرسش تشنگی را…( و تشبیهاتی مانند: پرسش تشنگی را تو آبی/ نام تو رخصت 
رویش است…/ در بیت های آغازین این غزل به چشم می خورد. در بیت چهارم، گل های این باغ، 
پایانی )کوچه های خراسان…(  ایران زمین است و در مصراع  نمادی از انسان های پاک و نیک نهاد 

مجاز و جان بخشی دیده می شود.
در غزل امام)ره( ظهور حضرت مهدی)عج( همچون فرا رسیدن بهار است که همٔه استعدادهای 
آماده می شوند و ظهور حضرت  مهدی )عج( حیات  نو  برای رویش  به دست هم داده و  طبیعت دست 

مجّدد بشریت برای رشد و بالندگی است.
در این غزل »گل، بهار جان، جان جهان، سلطان زمین و آسمان و منجی جهان« استعاره از امام 
باران، زمین،  )گلزار،الله،  بهار، عید(،  بین واژگان )گل،  نظیر در  مهدی )عج( است؛ رابطٔه مراعات 

آسمان( برقرار است، همچنین بین دو واژٔه )جان و جهان( آرایٔه جناس دیده می شود. 

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ بازخوانی متن درس
ــ تقویت مهارت در شناخت رابطٔه معنایی واژگان

ــ تقویت شناخت ریشٔه واژگان
ــ تقویت مهارت امال

تمرین دوم:
ــ تقویت شناخت قافیه

ــ تقویت شناخت ردیف و گونٔه آنها
در بیت یکم، »خرس« و »همجنس« قافیه و »را« ردیف حرفی است.
در بیت دوم، »همسال« و »حال« قافیه و »او« ردیف ضمیری است.

تمرین سوم:
ــ بازخوانی متن درس

ــ تقویت درک و دریافت مفهوم بیت
ــ تقویت توانایی ارزیابی مفهوم بیت ها با یکدیگر

تمرین چهارم:
جدول

1ــ آسمان   2ــ با    3ــ مق 
6ــ شیاتس )ستایش(  5ــ انقالب اسالمی   4ــ را   

9ــ سو  ـ   یاران     8  ـ 7ــ غریبی  
11ــ او    12ــ نصیحت  10ــ یس  

فّعالیت های نوشتاری
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برای تأثیربخشی و ایجاد التذاذ ادبی، بهتر است برای آموزش این درس از روش هایی مانند روش 
کارایی گروه، بحث گروهی و … همراه با خوانش دسته جمعی شعر بهره برد که تأثیرگذاری آن بیشتر 

است. 
امین پور  قیصر  اشعار  مجموعه  سیاه،  تخته  و  گچ  درسی،  کتاب  مانند:  نیز  آموزشی  رسانه های 
فیلم سینمایی »والیت عشق« ساختٔه مهدی فخیم زاده، مجموعٔه شعر  ناگهان«،  »آینه های  به خصوص 
سّید حسن حسینی، یا فیلم مستند انقالب و مراسم تشییع و خاک سپاری امام خمینی )ره( می تواند در 

اثربخشی آموزش نقش بسزایی داشته باشد. 
غزل: در لغت به معنی »عشق بازی و حدیث عشق و عاشقی گفتن« است. قافیٔه غزل، در پایان 
مصراع اّول و تمامی مصراع های دوم قرار دارد و از این جهت کامالً شبیه قصیده می باشد. غزل در 
قرن ششم هـ ق. رواج یافت. محتوای غزل در آغاز عاشقانه است. یعنی شاعر در آن از عشق خود به 
معشوق سخن می گوید، اما با ظهور »سنایی« شاعِر عارف قرن ششم، معشوق زمینِی غزل جای خود را 

به معشوق آسمانی می دهد و غزل عارفانه پدید می آید.
نکتۀ 1: موضوع غزل معموالً بیان عواطف و احساسات، وصف طبیعت یا گفت و گو از روزگار 

جوانی است.
نکتۀ 2: تعداد ابیات غزل معموالً بین هفت تا دوازده بیت است. ناگفته نماند کمّیت، مرز غزل و 

قصیده را تعیین نمی کند بلکه محتوا، درون مایه و نوع بیان، تعیین کننده است.
نکتۀ 3: از انقالب مشروطه به بعد، غزل، جنبٔه اجتماعی و سیاسی نیز به خود گرفت و کسانی چون 

»فرخی یزدی« به سراییدن غزل اجتماعی پرداختند.
نکتۀ 4: بر خالف قصیده، در غزل، رعایت یک موضوع خاص و واحد، شرط نیست.

شکل زیر نشان دهندٔه قالب غزل می باشد:

اّطالعات تکمیلی
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ردیف: ردیف را چنین تعریف کرده اند: » ردیف عبارت است از کلمه ای یا بیشتر، که مستقل باشد 
در لفظ و بعد از قافیٔه اصلی به یک معنی تکرار یابد.«

بزرگ شعر فارسی دانست، در صورتی که بالی جان معانی و  از ویژگی های  باید یکی  ردیف را 
احساسات شاعر نباشد؛ زیرا از چند جهت به شعر زیبایی و اهمیت می بخشد:

به طور قطع می توان  به کار می رود و  برای تکمیل قافیه  1ــ از نظر موسیقی: ردیف در حقیقت 
ادعا کرد که حدود هشتاد درصد غزلیات خوب فارسی دارای ردیف هستند. اصوالً غزل بی ردیف به 
دشواری موفّق می شود و اگر غزلی بدون ردیف زیبایی و لطفی داشته باشد، کامالً جنبٔه استثنایی دارد.

2ــ از نظر معانی و کمک به تداعی های شاعر: ردیف از سویی، شاعر را محدود می کند و آزادی 
معانی و تخّیالت را از او می گیرد، از طرف دیگر آفاق بازتری در پیش چشم شاعر می آورد.

3ــ از نظر ایجاد ترکیبات و مجاز های بدیع در زبان: یکی از نقش های ردیف، تأثیری است که در 
ایجاد تعبیرات خاّص زبان شعر و توسعٔه مجازها و استعاره ها دارد.

قیصر امین پور، متولّد دوم اردیبهشت 1338 هجری شمسی در »گُتوند« خوزستان است. وی 
تحصیالت ابتدایی و متوسطٔه خود را در گتوند و دزفول به پایان برد، سپس به تهران آمد و در سال 
1376 دکتری خود را در رشتٔه زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران اخذ کرد. او فّعالیت هنری 
خود را از حوزٔه اندیشه و هنر اسالمی درسال 1358 آغاز کرد. در سال 1367 سردبیر مجلٔه سروش 

نوجوان شد و در همین سال در دانشگاه الّزهرا)س( و دانشگاه تهران به تدریس پرداخت.
در سال 1382 نیز به عنوان عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتخاب شد. اّولین مجموعٔه شعرش 
را با عنوان »تنّفس صبح« که بخش عمدهٔ آن غزل و حدود بیست قطعه شعر آزاد بود توّسط انتشارات حوزٔه 
هنرى در سال 63 منتشر کرد و در همین سال، دومین مجموعٔه شعرش یعنی »در کوچٔه آفتاب« را در قطع 
پالتویى توسط انتشارات حوزهٔ هنرى وابسته به سازمان تبلیغات اسالمى به بازار فرستاد. در سال 1365 
»منظومٔه ظهر روز دهم« توسط انتشارات »برگ« وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به بازار آمد 
که شاعر در این منظومٔه بیست و هشت صفحه ای، ظهر عاشورا، غوغاى کربال و تنهایى عشق را به عنوان 
جوهرهٔ سرودهٔ بلندش در نظر مى گیرد. سال 1369 برگزیدهٔ دو دفتر »تنّفس صبح« و »در کوچٔه آفتاب« با 

عنوان «گزیدهٔ دو دفتر« شعر، از سوى انتشارات سروش منتشر مى شود.
مجموعٔه »آینه  هاى ناگهان«، امین پور را به عنوان شاعرى تأثیرگذار در طیف هنرمنداِن پیشرو انقالب 

تثبیت مى کند. 
در اواسط دهٔه هفتاد، دومین دفتر از اشعار امین پور با عنوان »آینه هاى ناگهان 2« منتشر مى شود 
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نسل  موفّق  شعرهاى  از  نمونه  هایى  عنوان  به  درسى  کتاب هاى  در  بعدها  که  است  اشعارى  حاوى  که 
انقالب دیده می شود. آینه هاى ناگهان، تحّول کیفى و کّمى امین پور را بازتاب مى دهد؛ در این مرحله، 
اندیشه اى  و  تفّکر  از  نشان  این دفتر،  ادبیات مى رسد. اشعار  و  از شعر  به درک روشن ترى  امین پور 
با  همراه  وى  اشعار  از  برخى  که  است  دوران  همین  در  مى شود.  عرضه  نو  ساختارى  در  که  دارد 
موسیقى تبدیل به ترانه  هایى مى شود که زمزمٔه لب هاى پیر و جوان مى گردد. پس از تثبیت و اشتهار، 
اّولین  در  و  مى دهند  نشان  امین پور  اشعار  چاپ  به  را  خود  عالقٔه  خصوصى  بخش  معتبر  ناشران 
به دست  و…  نیما  فروغ،  شاملو،  اشعار  گزینه  کنار  در  را  او  اشعار  گزینٔه  »مروارید«  انتشارات  گام، 
از   81 سال  در  نیز  آفتابگردانند«  همه  »گل ها  می شود.  بازار  وارد   78 سال  در  که  مى سپارد  چاپ 
با استقبال خوبى روبه رو گردید.  و  متعّدد رسید  به چاپ هاى  انتشارات مروارید منتشر شد که   سوى 
دو کتاب »دستور زبان عشق« و »سّنت و نوآوری در شعر معاصر«، به ترتیب در سال 1384 و 1386 به 
چاپ رسیده اند. سرانجام این شاعر بزرگ، در پاییز 1386 درگذشت و در محّل تولّد خویش به خاک 

سپرده شد.
آید در  به شمار  به عنوان شاعر کودک و نوجوان  آنکه  قیصر امین پور، پیش از  ویژگی سخن: 
جامعٔه ادبی امروز به سبب ویژگی های شعری اش شناخته شده است و شعرهای عمومی وی بیشتر از 
شعرهای کودکانه و نوجوانانه اش بر سر زبان هاست. از نیمٔه دوم دهٔه شصت بود که قیصر امین پور به 
ثبات زبان و اندیشه در شعر دست یافت. هر چند جامعٔه ادبی او را به عنوان یک ادیب و استاد دانشگاه 
می شناخت ولی حوزٔه ادبیات کودکان و نوجوانان، قیصر را از آن خود می داند. دو دفتر »به  قول پرستو« 

و »مثل چشمه  ــ مثل رود« آوازٔه خوبی دارند.
در طلیعٔه دفتِر »به قول پرستو«، شاعر با طرح چند پرسش ارتباط خود را با مخاطب آغاز می کند: 

چرا پروانه را از شاخه چیدند؟  چرا مردم قفس را آفریدند؟  
چرا آوازها را سر بریدند؟ چرا پروازها را پر شکستند؟ 

قالب های مورد عالقٔه امین پور عبارت اند از: چهارپاره، غزل، دو بیتی، قالب نیمایی، مثنوی.
ویژگی های شعری

نکته پرداز  و  مضمون یاب  شاعری  او  از  امین پور،  دّقت نظر  و  هوشیاری  بکر،  مضمون  الف( 
و  دور ساخته  واقعیت ها  از  را  او  که  نیست  نوعی  از  نکته پردازی وی  و  است. مضمون یابی  ساخته 
نازک  اندیشی های معّماگونه را به ذهن و زبانش راه دهد. ویژگی زبان او در عین سادگی و روانی، از زیبایی 
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چشمگیری برخوردار است. مانند شعرهای »لحظٔه سبز دعا«، »حضور الله ها«، »لحظٔه شعر گفتن« و … 
ب( برخی بر این باورند که هر چه بوده، گذشتگان و دیگران سروده و نوشته اند. پس آنچه سروده و 
نوشته می شود، تازگی و طراوت ندارد و دست کم، تفسیری از آثار آنان است. اّما دیدگاهی دیگر هست 
که می گوید: همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز زاده نشده اند. قیصر، یکی از شاعرانی است که 
به نوآوری پرداخت. در قطعٔه »راه باال رفتن« این نوگرایی در مضمون و اندیشٔه آثار او دیده می شود. 

ج( امین پور در شعرهایش می کوشد از زبان سلیس و روان استفاده کند و به کار گرفتن کنایات و 
»بال های  او در شعر  او کمک کرده است.  تأثیرگذاری شعر  و  باروری  به  زبان،  متداول  اصطالحات 

کودکی« بیش از هر شعری، فرهنگ زبانی تودهٔ مردم را به کار گرفته است. 
د( گوناگونی موضوعات برگزیدٔه او، عام و متعلّق به نوجوانان و مردم است و تازگی و طراوت خوبی 

دارد که فّعالیت و حجم ذهنیت او را نشان می دهد. 
هـ( یکی از راه های ارتباط با کودکان و نوجوانان در شعر، استفاده از وزن و واژه های موزون و 

خوش آهنگ است. امین پور از این ویژگی اوزان در شعرهایش استفاده کرده است:
خالصٔه خوبی ها برای امام خمینی، از کتاب »تنّفس صبح« در زیر می آید:

 
خوبی هاست خالصٔه  تو  زیباست لبخند  گل  خندٔه  بخند،  لختی 
است صبح  یک  تنّفس  یلداست پیشانیت  شب  انتهای  که  صبحی 
کبوترها حضور  از  چشمت  هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست در 

اهورایی  عشق  کمان  پیداست رنگین  تو  دل  شیشٔه  پشت  از 
طوفان یک  تالطم  تو  دریاست فریاد  یک  تالوت  آرامشت 
کن صحبت  فاصله  بدون  ما  ای آنکه ارتفاع تو دور از ماستبا 

قیصر امین پور، در حوزٔه شعر کودک و نوجوان نامی آشناست ولی مانند بعضی از شاعران، در 
حوزٔه شعر کودک مکث چندانی از خود نشان نداد و بیشتر توّجه خود را به نوجوانان معطوف داشت. 
از نمونه آثار او در بخش شعرنوجوان می توان به: »مثل چشمه، مثل رود« )1368(، »به قول پرستو« 

)1375( و … اشاره نمود. 
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1ــ تقویت توانایی دریافت مفهوم کلی متن و اجزای آن )تفّکر(
2ــ تقویت توّجه مثبت نسبت به ارزش ها و آموزه های اسالمی )ایمان(

3ــ خوانش متن با لحن مناسب )عمل(
4ــ آشنایی بیشتر نسبت به نظم و هماهنگی در ساختار جهان آفرینش )علم(

5ــ به کارگیری رفتارهای مناسب اخالقی با پیروی از پیشوایان دینی )اخالق(
6ــ آشنایی بیشتر با قید در ساختار جمله )علم(

رفتاری  و  نوشتاری،گفتاری  مهارت های  حوزٔه  در  درس  محتوایی  آموزه های  کاربست  7ــ 
)عمل(

اهداف آموزشی
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ــ روشن سازی طرز تلّقی
ــ بارش فکری

ــ کارایی گروه و …

روش های تدریس پیشنهادی

کار افزارها و رسانه های آموزشی

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و…
در ارائٔه این درس چنانچه تصاویر یا فیلم هایی کوتاه دربارٔه شگفتی ها و نظم جهان به نمایش درآید، 

تدریس را پویاتر می سازد.

این درس، گزیده ای از بخش های مختلف کتاب »توحید مفّضل« است. در بند آغازین درس، سبب 
نگارش کتاب به فشردگی بیان شده و دارای لحنی روایی ــ آموزشی است.

بخش عمدٔه متن درس، ترجمٔه سخنان گران سنگ امام  جعفرصادق)ع( است که عّلمهٔ  مجلسی آن 
را به فارسی برگردانده و دارای لحنی تعلیمی است. متن، بیان گفت  و  شنودی است که در یک سوی 
آن راهبر و راهنما قرار دارد و در دیگر سو راه جویی که حقیقت را می طلبد؛ حقیقتی که شگفتی های 

آفرینش را از پیکره و اعضا تا روح و روان انسان و شگفتی های جهان را آشکار می سازد. 

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ بازخوانی متن
ــ دّقت در انتخاب واژه ها

ــ تقویت مهارت در حوزٔه نوشتار واژه ها
تمرین دوم:

ــ آشنایی بیشتر با قید
ــ تقویت شناخت ارکان جمله

ــ تجزیٔه جمله به ارکان سازندٔه آن
از راه هایی که در این تمرین می توان به دانش آموزان کمک کرد، این است که قید را می توان 

از جمله حذف کرد، بی آنکه در مفهوم جمله خللی به وجود آید.
تمرین سوم:

ــ خوانش صحیح متن
ــ تقویت شناخت پیام جمله
ــ تقویت مهارت نوشتاری

فّعالیت های نوشتاری
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اّطالعات تکمیلی

بن  »مفّضل  نام  به  صادق)ع(  امام  شاگردان  از  یکی  به  است  منسوب  ل«،  مفَضّ »توحید  کتاب   
حضرت  نزد  جلسه  چهار  مفّضل  است.  شده  نقل  َسنان  محّمدبن  طریق  از  که  الکوفی«  عمرالجعفی 
بود،  امام  معاصر  دهریون  از  یکی  انکارهای  به  پاسخ  در  که  را  ایشان  سخنان  و  شتافت  صادق)ع( 
یادداشت کرد. متن حیرت انگیز این کتاب، مورد تأیید علما واقع شده است، از جمله سّیدبن طاووس 
)وفات 664 هجری( که آن را حیرت انگیز خوانده است. عاّلمه محّمد باقرمجلسی)1110 هجری( آن 
را برای استفادٔه عموم به فارسی ترجمه کرده و در برخی موارد سخنان حضرت را شرح داده است. 

مفّضل بن عمر، از خواّص شاگردان امام صادق)ع( بوده است.
دعوت مردم به تأّمل و تدبر دربارٔه اشیا و موجودات پیرامون خود، یک شیؤه قرآنی است. با یک 
نگاه در می یابیم که قرآن کریم بارها و بارها مردم را به تدبّر و نگریستن در چیزهایی فراخوانده که مردم 
در طول روز و بلکه هر لحظه و هر ساعت با آن در تماس هستند. قرآن کریم مردم را تشویق می کند که به 
»شتر«، »آسمان«، »کوه ها«، »زمین« و … بنگرند. نظم، تدبیر، حکمت و هماهنگی در جهان را دریابند 
که همٔه اجزا از سما تا سمک با حکمت و شگفتی همراه است. با اندیشیدن در همین نظم و حکمت 

حاکم بر همٔه عالم است که می توان به آفرینندٔه هستی راه یافت.
در کتاب توحید مفّضل، امام در جلسٔه نخست به بیان آفرینش جهان و خلقت انسان و اعضای بدن 
او مانند دستگاه گوارش و حواّس پنج گانه می پردازد، در جلسٔه دوم به بیان شگفتی های جهان حیوانات 
مانند خزندگان و چهارپایان اشاره می کند، در جلسٔه سوم شگفتی های آسمان و زمین را می نمایاند و 
در جلسٔه چهارم، به بیان حقیقت مرگ و زندگی و تفاوت حّس و عقل در شناخت جهان هستی اشاره 

دارد.
قرن هفتم و هشتم هجری است. شبستری پس  نامی  از عرفا و شعرای  شیخ محمود شبستری 
از کسب دانش در تبریز به مسافرت در شهرهای مختلف پرداخت و در سفر به مصر، شام و حجاز، 
از علما و مشایخ این سرزمین ها کسب دانش توحید کرد. شبستری پس از بازگشت به تبریز، در سال 
استادش  مزار  جوار  در  و  گلشن  باغچٔه  میان  شبستر  در  و  یافت  وفات  سالگی   33 در  720 هجری 
»بهاءالّدین یعقوبی تبریزی« مدفون شده است. آثار منظوم او عبارت اند از: گلشن راز و سعادت نامه 
و از آثار منثور او می توان به »حّق الیقین فی معرفة رّب العالمین« و »شاهد یا شاهدنامه« اشاره داشت.
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گلشن راز با وجود اینکه کتاب منظوم بسیار کوچکی است که تعداد ابیات آن شاید به هزار بیت 
نرسد، اما شهرتی که نصیب این کتاب کوچک شده، تنها نصیب معدودی از کتاب های منظوم عرفانی 
گردیده است. شبستری با سرودن این کتاب کوچک، از شعرای عرفانی مشهور شمرده می شود. وی 
این کتاب را در پاسخ به پرسش های»امیر حسین حسینی هروی« از عارفان و فاضالن زمان خود سروده 

است. 
قید 

قید، کلمه ای است که برای مقّید ساختن فعل یا شبه فعل یا قید و صفت وضع شده باشد و بر معنای 
آنها چیزی از قبیل زمان و مکان و کم و کیف و دیگر اوصاف بیفزاید.

گروه های قیدی از نظر نوع ساختمان دو گونه اند:
الف( گروه قیدی نشانه دار 

ب( گروه قیدی بی نشانه
الف ــ گروه قیدی نشانه دار خود چهار نوع است:

1ــ کلمات تنوین دار عربی: اتّفاقا، احیاناً، انصافاً، تقریباً، اصالً 
2ــ پیشوند + اسم: با ادب، به سرعت، با زحمت، به سختی 

3ــ متّمم های قیدی )حرف اضافه + اسم یا ضمیر(: تا اندازه ای، به کجا، با که، بی کتاب، از صمیم 
قلب، به وسیله 

4ــ واژه های مکّرر: آهسته آهسته، تندتند، دسته دسته، دانه دانه، اندک اندک
ب ــ گروه قیدی بی نشانه، خود سه نوع است:

1ــ قیدهای مختص: این واژه ها در جمله، تنها قید واقع می شوند؛ مانند: فقط، بارها، آن طور، 
همواره، آن گاه، گاهی، ناگاه، خیلی، چرا، گویی، کمابیش، نیز، الاقل، باالخره

بپذیرند، گروه  را  از نقش های اسم  اگر یکی  این واژه ها  با گروه اسمی:  2ــ گروه قیدی مشترک 
اسمی اند، در غیر این صورت، گروه قیدی اند: دیشب خیلی طوالنی بود. )گروه اسمی(

دیشب به برادرم تلفن زدم. )قید(
3ــ گروه قیدی مشترک با صفت؛ مانند: پایین، نزدیک، همراه، بسیار، تنها، زیاد، زیبا، خوب، 

بد، آهسته
قیدها از نظر مفهومی که به فعل جمله می افزایند، انواعی دارند که مهم ترین آنها عبارت اند از: 

قید زمان، مکان، حالت، مقدار، تکرار، تأکید، یقین، تردید، پرسش و... . 



176177

شعرخوانی و حکایت چند هدف را دنبال می کند. ازجمله می توان به ایجاد 
التذاذ ادبی درکالس، پرورش مهارت زبانی خواندن، ترغیب به مطالعه وتشویق 

دانش آموزان به رجوع به منبع اصلی شعر و حکایت اشاره کرد.
ــ در شعرخوانی توصیه می شود دانش آموزان به طور دسته جمعی شعر را 
نیم دیگر مصرع دوم را  اّول و  نیمی از کالس مصراع  یا  با هم بخوانند  هم نوا 

بخوانند.
و  چهارم  سدٔه  اواخر  دوبیتی سرای  و  ایرانی  شاعر  و  عارف  طاهر:  بابا 
اواسط سدٔه پنجم هجری و معاصر »طغرل سلجوقی« است. اشعار بابا طاهر به 
لهجٔه همدانی یا به لهجه ای از زبان »لَکی« سروده شده اند. »بابا« لقبی بوده که به 
پیروان وارسته می داده اند و در میان مردم لَک، لقب بابا به پیران و مرشدان اهل 

حق، نسبت داده می شود.
خواص پسند  و  عوام فهم  دوبیتی های  خاطر  به  طاهر  بابا  شهرت  بیشترین 
اوست. مضامین اشعار او عبارت اند از: کوه و صحرا و گل و گیاه، عواطف 
لطیف و احساسات رقیق، درویشی و قلندری و مالمتی، حسرت وصال، اعتراف 

به گناه و پوزش از خدا، شور جذبه های عشق افالطونی و … 
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این درس، ایستگاه اندیشیدن، درنگ کردن و آفریدن است. میدان فراخی است تا هر 
دانش آموز با نظارت وهدایت معلّم، آن پارٔه نادیده واحتماالً از قلم افتادٔه نمودهای فرهنگی و 
جلوه های آداب و رسوم و سّنت های بومی ــ منطقه ای خود را پدیدارکند و یا به بازشناسی 
و معّرفی چهره های فکر و فرهنگ و ادب دیارخویش بپردازد؛ بنابراین درس آزاد، مجالی 
است تا دانش آموز و معلّم به یاری هم، به فراخور ذوق و عالقه، دلبستگی های فرهنگ بومی 
و نیازها و بایسته هایی که در دیگر درس ها به چشم نیامده اند، یا نیاز به دگرباره و دقیق تر و 

عمیق تر دیدن دارند را بازگو نمایند.
به بیان دیگر درس آزاد، فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در تألیف کتاب مشارکت 
داشته باشند و هر یک خود را درشکل گیری کتاب سهیم ببینند وکتاب را از آن خود بدانند؛ 
نام  ردیف  در  را  خود  نام  می توانند  آزاد  درس  تألیف  از  پس  دانش آموزان  که  به گونه ای 
پدیدآورندگان کتاب ثبت کنند. برپایٔه آنچه گفته شد، اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه 

برشمرد: 
1ــ تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای مناسب 

2ــ پرورش توانایی تولید مادٔه درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت دبیران
3ــ پاسخ به نیازهای دبیران، دانش آموزان و اولیا 

4ــ بهره گیری ازمشارکت همکاران در تألیف کتاب 
5ــ بهره گیری ازتعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب 

6ــ آشنایی با برخی از نمود های فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سّنت های بومی 
یا منطقه ای
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7ــ شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محّل زندگی 
8  ــ توّجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلّی 

9ــ پرورش توانایی نویسندگی و بهره گیری از تفکّر، نقد و تحلیل 
10ــ ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلّی، فولکلور و آثار ادبی و زبانی منطقه ای.

روش های تولید درس آزاد
برای نوشتن و تولید درس آزاد، یکی از روش های زیر پیشنهاد می شود:

1ــ هر دانش آموزی به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد اقدام نماید.
2ــ دانش آموزان به صورت گروهی و با مشارکت تمام افراد گروه )تقسیم بندی دانش آموزان 

کالس به چند گروه( برای تولید درس آزاد اقدام نمایند.
3ــ تولید درس در کالس )نظر دانش آموزان با راهنمایی و رهبری معلّم(

توّجه: طرح موضوعاتی متناسب با عنوان و محتوای فصل در حوزٔه فرهنگ، زبان و 
آداب محلّی، نیازهای ویژٔه دانش آموزان و ناگفته های کتاب، در این قسمت پیشنهاد می شود.
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1ــ آشنایی با نمونه ای از افکار و اندیشٔه جهانی از طریق مطالعٔه آثار ادبی )علم( 
2ــ تقویت مهارت خواندن متون مشهور ادبی با لحن مناسب )عمل(

3ــ توانایی تطبیق مفاهیم و ارزش های متون ادبیات جهان با ادبیات ایران )تفّکر(
4ــ تقویت نگرش مثبت نسبت به مطالعٔه آثار برجستٔه ادبیات جهان و تأّمل در مفاهیم آن )باور(

5ــ رعایت اخالق پژوهشی در حوزٔه زندگی فردی، منطقه ای و جهانی )اخالق(
6ــ شناخت بیشتر واژگان ساده، مشتق و مرکّب )علم(

7ــ کاربست آموزه های محتوایی درس در حوزهٔ مهارت های نوشتاری،گفتاری و رفتاری )عمل(

اهداف آموزشی



182183

ــ روش پرسش و پاسخ 
ــ روش بحث گروهی 
ــ روش کار ایی گروه 

ــ روش قضاوت عملکرد و …

روش های تدریس پیشنهادی

کار افزارها و رسانه های آموزشی

کتاب های مرتبط با نویسنده، درون مایه و مضمون درس، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و… .
بند از شعر، سؤالی  پایان هر  این روش معلّم می تواند در  از  با استفاده  روش پرسش و پاسخ: 
دربارٔه موضوع آن بند مطرح کند و از دانش آموزان بخواهد بعد از تفّکر و تجزیه و تحلیل بند، پاسخ 
خود را ارائه دهند. این روش، مهارت و دّقت گوش دادن و قدرت بیان دانش آموز را تقویت می کند 
و قدرت تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی او را باال می برد. طرح سؤال از جانب معلّم و تجزیه و تحلیل 

دانش آموز سبب درک و فهم بیشتر و بهتر مفهوم شعر خواهد شد.
 روش بحث گروهی: این شعر از نظر اخالقی و اجتماعی شعر مناسبی است و اصول ارزشمندی 
تنوع  به دلیل  نیازمند است، در خود جای داده است.  آن  به  پیشبرد زندگی خود  برای  انسان  را که 
موضوعات مطرح شده، شرایط الزم را برای برقراری ارتباط با احساسات و عواطف قلبی و روحی 
دانش آموز دارد و می تواند از جانب آنان مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار گیرد؛ بنابر این روش 

بحث گروهی، روش سودمندی برای ارائٔه آن است.
از  گوناگون  سؤاالت  طرح  با  و  کند  تقسیم  مختلف  گروه های  به  را  دانش آموزان  می تواند  معلّم 
به  یکدیگر  با  و  شوند  بحث  وارد  که  کند  ایجاد  دانش آموزان  برای  را  فرصت  این  بندها  موضوعات 
تبادل نظر بپردازند. در پایان با بیان نظر از سوی نمایندٔه گروه ها، دانش آموزان می توانند نظر یکدیگر را 

تصدیق یا رد کنند. با این روش می توان شیوهٔ درست کار گروهی را نیز به آنان آموخت.
 روش کارایی گروه: معلّم، دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم می کند و هر بند را با طرح 
پرسش های مناسب در اختیار گروه قرار می دهد. سپس دانش آموزان به طور فردی پاسخ ها را آماده 
می کنند و در گروه خود به بحث و تبادل نظر می پردازند. نظر ایشان از طرف اعضای گروه تأیید یا رد 
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می شود )بحث و تبادل نظر در داخل خود گروه انجام می شود( در پایان معلّم است که با توّجه به متن، 
پاسخ پایانی و درست را بیان می کند. 

روش قضاوت عملکرد: برای تدریس این درس، روش قضاوت عملکرد می تواند شیؤه مناسبی 
باشد. به نظر می رسد دانش آموزان خیلی راحت می توانند با موضوعات مطرح شده ارتباط برقرار کنند 
و با طرح این سؤال که آیا از دیدگاه آنان، این شعر یک شعر خوب و دلنشین تلقی می شود یا نه؟ چرا؟ 
دانش آموز با نقد و بررسی، و تجزیه و تحلیل و ارائٔه مالک های ارزیابی و قضاوت، شیؤه نقد از سوی 

معلّم به آنان آموخته می شود.
شعر و ادبیات یک نیاز روحی برای بشر است. دوستی و داشتن روابط دوستانه همیشه ضرورت 
و  کردن  زندگی  تنها  با  انسان  است.  داشتن  دوستانه  ارتباط  گرو  در  افراد  روحی  سالمت  و  دارد 
انزوانشینی نمی تواند خود را بشناسد. وی باید خود را در آینه وجود دیگران ببیند، پس همیشه سعی 
می کند راه هایی برای حفظ بهتر و بیشتر این نوع پیوندها در پیش بگیرد. طرح و بیان موضوعات عاطفی 
و اخالقی، نزد همگان مقبولیت خاص دارد، پس این شعر از شعرهایی است که بر دل  می نشیند و هر 
براساس نظر، سلیقه و خصوصیت اخالقی و رفتاری خود آن را مورد  بود  دانش آموز قادر خواهد 
ارزیابی قرار دهد و براساس معیارهای علمی و روان شناسانه و معیارهای عاطفی و احساسی نظرات 

متفاوتی ارائه دهد. 
روش واحدکار: درارزشیابی پایانی درس می توان از این روش استفاده کرد و از دانش آموزان 

خواست تا دربارهٔ محتوا و پیام این درس و نیز زندگی و شخصیت شاعر تحقیق کنند.

شاعر سعی کرده است بگوید، بنویسد، حرف بزند و از این طریق حّس پنهان خویش را به دیگران 
منتقل کند. او تالش کرده است که مخاطبانش مثل یک دوست صمیمی گوش ِ شنوایش شوند.

او می آموزد که باید به دوستان احترام گذاشت و برای ایشان آرامش خاطر ایجاد کرد و سعی کرده 
است با زبان مردم حرف بزند تا افراد جامعه را به سمتی هدایت کند که به کمال و انسانیت برسند. چراکه 

شاعر زبان و قلم مردم است.
در این دنیای وانفسای کنونی که همه با هم بیگانه اند، عشق و محبّت رنگ باخته است، صفت های 
خوب کم رنگ شده اند و همه در الک خود فرو رفته اند، یادآوری این تفاوت برای بیداری وجدان های 

درنگی در متن
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خفته، ضروری به نظر می رسد. شاعر براساس اولویت، نیازمندی های زندگی بشری را بیان می کند.
به نوجوانان و جوانان امروزی می آموزد که آنچه در زندگی جوامع بشری مهم است و  این شعر 
حیات انسان بر آن استوار است عشق، دوستی و مهرورزی است و این انسان است که بار امانت الهی 

را بر شانه های خستٔه خود به دوش می کشد.
باید همه بدانند که حّس نوع دوستی ایجاب می کند که همواره بهترین ها را برای دیگران آرزو کنیم. 

این شعر از نظر معنی و مفهوم با شعر زنگ آفرینش در کتاب هفتم ارتباط موضوعی دارد. 
دوستت  نیز  آنها  باشی،  داشته  دوست  را  دیگران  اگر  که  است  مطلب  این  بیان  درس،  دوم  نکتٔه 

خواهند داشت.
آنچه در روابط دوستانه مهم به نظر می آید این است که یک دوست مهربان، معتمد، مفید و موثّق 
باشد به طوری که حریم ما را محترم بشمارد. دوستی به اعتماد دو سویه نیاز دارد و در گرو زمان است. 

دوستی به مانند درختی است که با گذشت زمان رشد می کند و ریشٔه آن محکم تر می شود. 
شاعر سعی کرده است عینک خوش بینی را بر چشمان خود داشته باشد تا از وجود کسانی که در 
لباس دشمن در اطرافش هستند به عنوان افرادی مفید یاد کند. دوستان همواره سعی می کنند تمام آنچه 
در آینٔه وجود ما نقش می بندد، را زیبا جلوه دهند و این تأیید و تصدیق دوستانه سبب می شود که بسیاری 
از نقایص فرد پنهان بماند، اّما دشمنان به هر دلیل، نکاتی را یادآور می شوند که سبب می شود غرور 

کاذب فرد شکسته و متوّجه نقایص خود شود که به مرور سبب اصالح فرد خواهد شد.
در بند دیگر از شنونده و خواننده می خواهد که همواره صبوری و شکیبایی را پیشه کند و در برابر 

اشتباهات دیگران بردبار باشد که حّس گذشت و بخشش را در خواننده تقویت می کند. 
شاعر در بند دیگر آرزو می کند که انسان قدر دوران حال را بداند و معتقد است زندگی روند طبیعی 
خود را طی خواهد کرد . مراحل زندگی، یکی پس از دیگری از راه خواهد رسید و انسان را تشویق 
می کند که همواره در زمان حال زندگی کند و در حسرت آینده نباشد، زیرا که دیر یا زود هر دوره پشت 

سر گذاشته خواهد شد، مهم این است که هر مرحله با چه کیفیتی سپری شود. 
او همه را دعوت می کند که دیگران را از وجود خود بهره مند سازد و از آنچه در اطرافشان است 
نهایت استفاده را ببرند. شاید گوش جان سپردن به آوای مرغ سحری در سکوت مطلق شب ایجاد یک 
ارتباط معنوی بین انسان و خالق عالم هستی باشد و این، یک احساس لطیف و زیبا به انسان می دهد 
و انسان وقتی می بیند شب با تمامی سیاهی و تاریکی اش رخت سفر بر می بندد و جای خود را به روز 

روشن می دهد، عظمت و بزرگی خالق هستی را بیشتر به نظاره می نشیند. 
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شاعر از دوست خود می خواهد که دانه ای را در دل خاک بکارد و جریان رشد و تعالی آن را به تماشا 
بنشیند. او می خواهد روند و سیر جریان زندگی انسان را از کودکی تا پختگی و بزرگ شدن به او گوشزد 
کند و اینکه همان طور که یک دانه به طور طبیعی مراحلی را سپری می کند تا به یک درخت تبدیل شود، 

انسان هم با مراقبت های خاص و ویژه، هر دوران را یکی پس از دیگری طی می کند تا به کمال برسد.
او از دوست خود می خواهد که پول و ثروت را تحت اختیار خود و در جهت خوب و مثبت به کار 
بگیرد چون این انسان است که فرمانروای پول است زیرا اگر ثروت و سرمایه بر انسان حاکم باشد، آگاهی 

و معرفت را از انسان خواهد گرفت و انسان  را به هر سمت و سویی که بخواهد می برد.
در بند آخر نیز آرزو دارد که دوستانی خوب داشته باشد. دوستان واقعی همواره نقاط مشترکی با 
هم دارند. مانند: شکیبایی، احترام، اعتماد، پایداری، عشق و همدردی، انعطاف پذیری و سود رسانی، 

یکرنگی، عفو و بخشش.
نمی شوند  خاطر  آزرده  یکدیگر  از  شرایطی  هیچ  تحت  حقیقی  دوستان  که  است  عقیده  این  بر  او 
بهترین  اینها، جزء  به راحتی چشم پوشی می کنند. وی معتقد است که همٔه  نیز  و در صورت رنجش 

آرزوهاست و هر انسانی که یادکرد های گفته شده را دارا باشد، زندگی شایسته ای خواهد داشت.

در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ شناخت ریشٔه کلمه ها
ــ ساخت واژگان بر اساس ریشٔه کلمات 

ــ تقویت مهارت امالیی
اعتراض:  محسوس/  حس،  احساس:  عماد/  معتمد،  اعتماد:  غرور/  مغرور،  غّره: 

معترض، تعّرض
تمرین دوم:

ــ بازخوانی متن
ــ تقویت درک و دریافت بند منتخب

فّعالیت های نوشتاری
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ــ تقویت مهارت تفّکر در بخش نوشتاری
تمرین سوم:

ــ تقویت شناخت واژه های ساده، مشتق و مرکّب
ــ تقویت تجزیه و تحلیل واژه ها 
ــ تقویت ساختارشناسی واژه ها

نیزار،  تعمیرگاه،  شادمان،  پرنده،  مشتق:  واژگان  ساده  فکر،  دشمن،  ساده:  واژگان 
آرزومند 

واژگان مرکّب: خدمتگزار، هواپیما، سردبیر، راه آهن، آبراه

اّطالعات تکمیلی

از  و  فرانسه   19 قرن  رمانتیک  شاعر  ـ  1802میالدی(      مشهورترین  )1885 ـ ویکتورهوگو 
جّدی  طرفدار  و  آزادی خواه  آزاد منش،  مردی  وی  است.  جهان  نویسندگان  و  ادیبان  بزرگ ترین 
اصالحات اجتماعی به نفع طبقٔه محروم و رنج دیده بود که از ده سالگی به شعر گفتن پرداخت و در 
25  سالگی شاعری سرشناس شد. با وجود سّن کم به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد و مدتی نمایندٔه 
مجلس قانونگذاری این کشور بود. هوگو به دلیل مخالفت با ناپلئون سوم، 20 سال از زندگی خود را 
در تبعید به سر برد. مهم ترین آثار او عبارت اند از بینوایان، گوژپشت نتردام، کارگران دریا و مردی که 
می خندد. کتاب بینوایان هوگو، سرگذشت مردم تیره روزی است که با دشواری های زندگی روبه رو 
بوده اند. بزرگ ترین قهرمان این کتاب »ژان والژان« نام دارد که مدت 19 سال در زندان به سر برد 
به خدمت  کمر  و  کرد  پیدا  زندگی  برای  راه شرافتمندانه ای  آوارگی ها،  و  تحّمل سختی ها  از  پس  و 

اجتماع بست.
ویکتور هوگو در سال 1885 بعد از یک دورٔه بیماری با زندگی وداع گفت و او را در »پانتئون«، 

آرامگاه بزرگان علم و ادب در فرانسه به خاک سپردند.
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واج: به کوچک ترین واحد آوایی زبان گفته می شود که تمایز معنایی ایجاد کند، مانند: )بَر( و )بار( 
که هر یک از سه واج تشکیل شده است.

تکواژ: واحدی از زبان است که از یک یا چند واج ساخته می شود، مانند: من،م )ضمیر(، خانه، 
می، با. 

تکواژها اقسامی دارند:
 تکواژ آزاد: 

2ــ دستوری مانند: از، که  1ــ قاموسی مانند: قلم، درخت  
 تکواژ وابسته: 

2ــ تصریفی: مانند: ها، ان 1ــ اشتقاقی مانند: مند، ستان  
»تکواژ آزاد« آن است که معنای مستقلی دارد و آنها را در فرهنگ ها به عنوان یک مدخل می توان 

جست و جو کرد، مانند:گل، مدرسه، میز، حسن.
»تکواژ وابسته« آن است که مستقل به کار برده نمی شود و همواره با یک تکواژ معنی دار مستقل 

به کار می رود، مانند: »ش«، »مند«، »بی«، » ا « و »تر« در کلمات زیر:
دانش ← دان )تکواژ مستقل( + ش )تکواژ وابسته(

هنرمند ← هنر )تکواژ مستقل( + مند )تکواژ وابسته(
بی نیاز ← بی)تکواژ وابسته( + نیاز )تکواژ مستقل(

داناتر ← دان)تکواژ آزاد( + ا )تکواژ وابسته( + تر )تکواژ وابسته(
تکواژ وابستۀ اشتقاقی: تکواژ وابستٔه اشتقاقی آن است که در ساخت واژٔه جدید به کار می رود 

)واژه ساز( یا مقولٔه دستوری تکواژ آزاد را تغییر می دهد )مقوله ساز(، مانند:
کوش + ش )تکواژ اشتقاقی مقوله ساز( = کوشش 

گل + ستان )تکواژ اشتقاقی واژه ساز( = گلستان
با )تکواژ اشتقاقی مقوله ساز( + هنر = باهنر

مرد + انه )تکواژ اشتقاقی مقوله ساز( = مردانه
نشود،  ساخته  واژٔه جدیدی  آزاد،  تکواژهای  به  آنها  پیوستن  با  که  است  آن  تصریفی:  تکواژ 

مانند: »تر، ان، ها، می، ی« در واژه های نرم تر، گیاهان، کتاب ها، می رفت، گنجشکی.

بیشتر بدانیم
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1ــ آشنایی با داستان تخّیلی شازده کوچولو )علم(
2ــ توانایی مطالعه و خواندن آثار ارزشمند ادبیات جهان با لحن مناسب )عمل(

3ــ پرورش روحیٔه بهره گیری مناسب از آثار ادبی برجستٔه جهان )اخالق(
4ــ تقویت عالقه نسبت به ساده زیستی و صمیمیت با دیگران )باور(

5ــ تقویت توانایی مطالعٔه تطبیقی آثار ادبی و سنجش محتوای آنها )تفّکر(
فّعالیت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری  6ــ تقویت کاربست آموزه های محتوای درس در 

)عمل(

اهداف آموزشی
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ــ روش تدریس کارایی گروه 
 ــ تدریس ایفای نقش 

 ــ روش تدریس پرسش و پاسخ و…

کتاب های مرتبط با درون مایه و مضمون درس و نویسنده، تخته، گچ، ماژیک، عکس، فیلم و…
در ارائٔه این درس چنانچه تصاویر کوتاهی از نمایش یا فیلم »شازده کوچولو« به تصویر کشیده شود، 

تدریس را جّذاب تر می سازد.

روش های تدریس پیشنهادی

کار افزارها و رسانه های آموزشی

شازده کوچولو، اثری خیال انگیز و زیباست که در خالل آن عواطف بشری به ساده ترین شکل، 
تجزیه و تحلیل شده است و عناصری که بر اثر غوطه ورشدن در عالئق ماّدی از سجایای انسانی به دور 
افتاده اند، با نام )آدم های بزرگ( در قالب طنز بازگو شده است. شازده کوچولو، شعری است منثور 
و نثری است شاعرانه که سرشار از یک دنیا لطف و معنی است. این اثر، رؤیایی است راستین که در 
و  واقعی  آرزوهایش  می نماید،  رؤیایی  که  همان قدر  کوچولو  شازده  است.  دوانده  ریشه  آدمی  درون 
لمس  کردنی است و در کالبدی کوچک، تمام پاکی ها، زیبایی ها، حقیقت ها و احساس های راستین را 
در خود دارد و از دروغ ها، تظاهرها، فرومایگی ها و نابخردی های به ظاهر خردمندانه به دور است. 
سخنان شازده کوچولو، پرنده های سپیدی هستند که به هر سو می پرند و حقیقت و راستی را به آنهایی 
که شیفتٔه زیبایی های درونند، هدیه می کنند و با صدای شازده کوچولو می خوانند: »آنچه اصل است، 

از دیده پنهان است«.
شازده کوچولو پسرکی است اهل یک سّیارٔه کوچک که یک روز با گل سرخش قهر می کند و با 
پرواز پرنده های مهاجر به زمین می آید و دنبال دوست می گردد. در زمین با موجودات مختلف برخورد 
می کند و ماجرا هایی برایش پیش می آید و در آخر می فهمد که چطور باید گلش را دوست داشته باشد.

درنگی در متن
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در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توّجه کنیم:
تمرین یکم:

ــ تقویت شناخت شکل صحیح واژگان
ــ تقویت مهارت در حوزٔه نوشتار واژگان

تمرین دوم:
ــ خوانش دقیق متن

ــ شناخت دقیق ارکان جمله
ــ تقویت شناخت قید

تمرین سوم:
ــ تقویت مهارت در شناخت زمان فعل ها

ــ تقویت کاربست فعل در زمان های گوناگون
ــ تقویت مهارت در نگاشت جمله ها با توّجه به تغییر زمان فعل

فّعالیت های نوشتاری

نمایش  به  را  واقعی  دنیای  از  آگاهانه  دوری  فانتزی،  یا  وهم  و  خیال  داستان  تخّیلی:  داستان 
با دنیای خیالی پری ها،  و  اندکی داشته  ارتباط  اندیشه ها  با جهان واقعِی اشیاء و  آثار  این  می گذارد. 

جن ها، دیو ها، کوتوله ها و غول ها و دیگر پدیده های غیر واقعی سروکار دارند.
یافتٔه قّصه ها و ُرمانس های گذشته است. در قرون  داستان های خیال و وهم امروزی نوع تکامل 
با لحن  آن  از  ابتدا  اروپایی گفته می شد و در  ملّی کشورهای  و  بومی  قّصه های  به  وسطی »رمانس«، 
تحقیرآمیزی در برابر انواع ادبی یونان و روم باستان یاد می کردند. در این نوع داستان )کوتاه و رمان( 
بیشتر به حوادث و اعمال غیر محتمل و خیالی توّجه می شود، مثل »سفرنامه گالیور« و »داستان آلیس 

در سرزمین عجایب«. 

اّطالعات تکمیلی
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نوع دیگر آنها به واقع نمایی توّجه بسیار دارند، مثل داستان های کوتاه »ادگار آلن پو« و بوف کور 
»هدایت«. داستان های تخّیلی به همان اندازه که بازتاب معنویت و انسان دوستی است، سرگرم کننده نیز 
هست. بهترین نمونٔه آن شازده کوچولو اثر »سنت اگزوپری« می باشد )عناصر داستان، جمال میرصادقی(

آنتوان دو سنت اگزوپری در سال 1900 در شهر لیون، زاده شد. در چهارده سالگی مسئولیت 
تأمین هزینٔه خانواده به دوش او افتاد. خدمت نظام را در نیروی هوایی گذراند و فّن خلبانی و مکانیک 
آن را یاد گرفت و به خدمت ارتش در آمد. زیبایی های طبیعت و مناظر متنّوع جهان و آشنایی بیشتر 
با جامعه های مختلف الهام بخش طبع حساس و نکته سنجش گردید. سنت اگزوپری خلبان بود و در 
پروازهای متعّدد با زیبایی های طبیعت و مناظر شگفت و نیز با مردم کشور های مختلف آشنا شد و چون 
اندیشٔه توانا و ذهنی خیال پرداز داشت، به نویسندگی پرداخت و در این راه شهرتی به دست آورد. سنت 
اگزوپری بعد از تسلیم فرانسه به قوای آلمان، از آن کشور تبعید شد و به آمریکا رفت و در آن کشور سه 
کتاب نوشت که شازده کوچولو یکی از آن سه اثر است. سنت اگزوپری در یکی از پروازهایش گم شد 

و هرگز بازنگشت و این شاید آرزوی او بود. آسمان قربانی فرزانه ای پذیرفت. 

در  تربیت  و  تعلیم  رشتٔه  استاد  فیشر  رابرت 
را  زیادی  مجموعه های  تاکنون  که  است  دانشگاه 
تألیف کرده است از جمله »به بّچه ها یاد بدهیم فکر 

کنند« و »به بّچه ها یاد بدهیم یاد بگیرند«.
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زمانفّعالیت دبیرفّعالیت دانش آموزانرسانه هامراحل تدریس

دفتر حضور و فّعالیت های مقّدماتی 
توّجه به دبیر و اعالم حضورغیاب

احـــوال پــرسی،  و  سالم 
در  دّقت  غیاب،  و  حضور 
وضعیت جسمانی و روانی 

دانش آموزان

 4
دقیقه

ارزشیابی تشخیصی با طرح یک 
چگونه بـــا خـــدا ارتباط پاسخ به سؤال دبیرــسؤال

برقرار می کنیم؟
 2

دقیقه

آماده سازی
نمایش تصویری از نیایش با خدا

لوح فشرده و 
5 تنظیم و به کارگیری دستگاهمشاهدهٔ تصاویر مورد نظرابزار الزم

دقیقه

4 خواندن شعر و متن درستوّجه دبیر به خواندن شعرکتاب درسیمعّرفی و شروع درس
دقیقه

در تشکیل گروه هاــگروه بندی دانش آموزان  دانش آموزان  به  کمک 
تشکیل گروه

 5
دقیقه

کتاب درسیمطالعٔه نیایش
دکتر  نثر  و  سعدی  شعر  مطالعٔه 
گروه  اعضای  توسط  شریعتی 

به شکل انفرادی
5 نظارت و راهنمایی

دقیقه

درمورد کتاب درسیبحث گروهی گروهی  بحث 
5 نظارت و راهنماییویژگی های متن در گروه

دقیقه

گفت وگو و بیان آموخته های خود کتاب درسیبیان یافته ها
برای دانش آموزان کالس

نظارت و راهنمایی 
دانش آموزان

 5
دقیقه

3 نظارت و راهنماییبه کارگیری لحن مناسبکتاب درسیخوانش متن
دقیقه

مرور درس با طرح سؤال پاسخ به سؤاالت دبیرکتاب درسیجمع بندی و خالصٔه درس
برای دانش آموزان

 4
دقیقه

و مشاهدٔه تابلو کالستعیین تکلیف دبیر  به سخنان  توّجه 
تابلو کالس

انتخاب  دیگری  نیایش  1ــ 
کنید و در کالس بخوانید. 
2ــ شیؤه خواندن نیایش را 

در منزل تمرین کنید.

 3
دقیقه

در پایان دانش آموزان درحالی که دست های خود را به آسمان بلند کرده اند، با ایجاد فضای روحی 
و روانی مناسب، همراه با دبیر خود این نیایش را می خوانند.
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بیستم(، موسوی گرمارودی، سّیدعلی،  تاجیکستان درقرن  زندگی شعرای  و  تا صدر )شعر  از ساقه  ــ 
انتشارات قدیانی، تهران، چاپ اّول، 1384.

ــ از صبا تا نیما، آرین پور، یحیی، انتشارات زّوار، چاپ پنجم، 1372.
ــ امداد های غیبی در زندگی بشر، مطّهری، مرتضی، انتشارات صدرا، قم، 1354.

ــ با کاروان ُحّله، زّرین کوب، عبدالحسین، نشر علمی، 1372.
ــ بهارستان جامی، تصحیح اسماعیل حاکمی، انتشارات اطاّلعات، تهران،1367.

ــ تاریخ ادبیات ایران، رضازاده شفق، صادق، انتشارات آهنگ، 1361.
ــ تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح اللّه، نشر فردوس، 1363.

ــ تاریخ ادبی ایران )از سعدی تا جامی(، ادوارد براون، ترجمٔه علی اصغر حکمت، چاپ خانٔه بانک ملّی 
ایران، تهران، 1327.

ــ تاریخ بیهقی، بیهقی، ابوالفضل، به کوشش دکتر علی اکبر فّیاض، نشر علم، چاپ چهارم، 1374.
ــ تذکرة االولیا، عطّار نیشابوری، فرید الّدین محّمد، به تصحیح محّمد استعالمی، انتشارات زّوار، چاپ 

هفتم، 1372 .
ــ تذکرة الّشعرا، دولتشاه سمرقندی، تصحیح محّمد عبّاسی، انتشارات بارانی، 1337.

ــ چشمۀ روشن، یوسفی، غالمحسین، انتشارات علمی، چاپ ششم، 1374.
ــ چهار مقاله، نظامی عروضی سمرقندی، به اهتمام دکتر محّمد معین، انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، 

.1369
ــ حافظ نامه، خّرمشاهی، بهاءالّدین، چاپ هفتم، انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.

ــ حرفی از جنس زبان، میرجعفری، سّید اکبر، نشر قو، تهران، چاپ اّول، 1376.
ــ خمسۀ نظامی، حکیم نظامی گنجوی، به کوشش وحید دستگردی، انتشارات علمی، بی تا.

ــ داستان هایی برای فکر کردن، رابرت فیشر، ترجمٔه سّید جلیل شاِهری لنگرودی، پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اّول، 1386. 

ــ درآمدی بر ادبیات داستانی پس از پیروزی انقالب اسالمی، اکبری ِشلدره، فریدون، مرکز اسناد 
انقالب اسالمی، چاپ اّول، 1382.

فهرست منابع
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پنجم،  چاپ  تهران،  بزرگمهر،  انتشارت  مهدی،  ثالث،  اخوان  زندان،  در  پاییز  کوچک  درحیاط  ــ 
 .1369

ــ دستور زبان فارسی، وفایی، عبّاسعلی، انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم، 1391.
ــ دیداری با اهل قلم، یوسفی، غالمحسین، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد،1361.

به  ــ دیوان الهامی کرمانشاهی )شرح منظوم حماسٔه کربال(، سرودٔه میرزا احمد کرمانشاهی متخلّص 
الهامی، مقدمه، تصحیح و تحقیق امید اسالم پناه، ناشر میراث مکتوب، تهران، چاپ اّول، 1379.

ــ دیوان امام )مجموعه اشعار امام خمینی )ره(، مؤّسسٔه تنظیم ونشر آثار امام خمینی )ره(، چاپ پنجم، 
پاییز 1374.

ــ دیوان حافظ، خواجه شمس الّدین محّمد، به اهتمام محّمد قزوینی ــ قاسم غنی، انتشارات زّوار، چاپ 
اّول، 1369.

ــ دیوان سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی، به کوشش مظاهر مصّفا، تهران، امیرکبیر، 1336. 
ــ دیوان ملک الّشعرای بهار، انتشارات توس، چاپ دوم، 1368.

ــ دیوان ناصر خسرو قبادیانی، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محّقق، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 
.1378

علیزاده،  حسین،  قاسم پورمقّدم،  فریدون،  شلدره،  اکبری  یادگیری،  ــ  یاددهی  نوین  روش های  ــ 
فاطمه صغری، انتشارات فرتاب، تهران، چاپ دوم، 1389.

ــ ریاض العارفین، رضاقلی خان هدایت، چاپ خانٔه آفتاب، 1316.
ــ زبان عرفان، فوالدی، علیرضا، انتشارات سخن و فراگفت، تهران، 1389

ــ شاخ نبات حافظ، برزگر خالقی، محّمدرضا، انتشارات زّوار، 1382.
ــ شازده کوچولو، اگزوپری، آنتوان دوسنت، ترجمٔه احمد شاملو، انتشارات نگاه، چاپ دوم، 1376. 

ــ شهری در آسمان، آوینی، سّید مرتضی، انتشارات روایت فتح، تهران، چاّپ اّول، 1383.
ــ فرج بعد از شّدت، تنّوخی، ابوعلی محسن، به کوشش اسماعیل حاکمی، انتشارات اطاّلعات، چاپ 

دوم، 1355.
ــ فرهنگ توضیحی زبان شناسی کاربردی النگ من، جک ریچارد، هایدی وبر و...؛ ترجمٔه حسین 

وثوقی و دیگران، ترجمه و نشر کتاب، تهران،چاپ اّول،1372.
ــ فنون بالغت و صنایع ادبی، همایی، جالل الّدین، انتشارات هما، تهران، 1386.

فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  یوسفی،  تصحیح غالمحسین  به  کیکاووس،  عنصرالمعالی  قابوس نامه،  ــ 
چاپ هفتم، 1373.
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ــ قّصه های شیرین مثنوی مولوی، بازنویس: جعفر ابراهیمی )شاهد(، نشر پیدایش، چاپ دوم، 1387.
ــ کشف االسرار و عّدة االبرار، میبدی، ابوالفضل رشید الّدین، به اهتمام علی اصغر حکمت، انتشارات 

امیرکبیر، چاپ چهارم، 1361.
ــ کلیله و دمنه، نصرالله منشی، تصحیح مجتبی مینوی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1370.

ــ کّلیات سعدی، مصلح بن عبداللّه، تصحیح محّمد علی فروغی، انتشارات ققنوس، چاپ ششم، 1376.
ــ کیمیای سعادت، غّزالی، امام محّمد، به کوشش حسین خدیو جم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 

.1393
ــ گزینۀ اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، تهران، چاپ ششم، 1382.

چاپ  کبیر،  امیر  انتشارات  ذبیح اللّه،  دکتر  بزرگ(، صفا،  پارسی نویسان  آثار  )منتخب  گنجینۀ سخن  ــ 
چهارم، 1363.

ــ گنج سخن )منتخب آثار شاعران بزرگ پارسی گوی(، صفا، دکتر ذبیح اللّه، انتشارات ققنوس، چاپ 
هشتم، 1367.
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