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پیشگفتا ر

سخنی با دبیران ارجمند زبان و ادبیات فارسی
            

بی نام تو نامه کی کنم بـاز؟ای نام تو بهترین سرآغاز

 آثار ادبی میهن ما، آیینٔه اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملّتی است که از دیرباز 
تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است. مطالعٔه دقیق و عمیق 
این آثار، جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز می دهد و ذهن و ضمیر را 

شکوفا و بارور می سازد. 
برنامٔه  درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی رسمی، جایگاهی ارزشمند دارد، زیرا از یک سو 
حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثّرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی 

و ملّی است.
کتاب فارسی پایٔه دهم، بر بنیاد رویکرد عام »برنامٔه  درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی 
فطرت الهی، استوار است و با توّجه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخالق، عمل( و جلوه های آن 
در چهار عرصٔه )خود، خلق، خلقت و خالق(، بر پایٔه اهداف »برنامٔه  درسی فارسی«، سازماندهی و تألیف 
شده است. بر این اساس کتاب از هشت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات 
غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان، تشکیل 

شده است.
به نکات زیر، جلب  اثربخشی فرایند آموزش، توّجه همکاران ارجمند را  برنامه و  این  بهتر  برای اجرای 

می کنیم:
 رویکرد خاص برنامٔه حوزٔهٔ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر 
دورٔهٔ  فارسی  کتاب های  منطقی  ادامٔه  و  دارد  تأکید  ادبی  و  فرازبانی  و  زبانی  مهارت های  تقویت  و  آموزش 
محتوای  و  ساختار  از  گرامی   همکاران  است  الزم  روی،  همین  به  است؛  اّول  متوسطٔه  دورٔه  و  ابتدایی 

کتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند. 
    رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت  بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، در تدریس آن طّراحی و به کارگیری 
شیوه های آموزشی متنّوع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. حضور فّعال دانش آموزان در فرایند 
ـ یادگیری، کالس را سرزنده، بانشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری  می بخشد.  یاددهیـ 
در بخش مهارت های خواندن، بایسته است ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن، تکیه، 

آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها، به تناسب کاربرد آنها، مورد توّجه قرار گیرد. 
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  با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهّمیت دارد، کالبد شکافی عملی متون است؛ 
یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خواندن، در سه قلمرو بررسی کنیم. این کار، سطح درک 
بررسی،  شیوه های  کاربردی ترین  از  یکی  برد.  خواهد  فراتر  اثر،  محتوای  به  نسبت  را  دانش آموز  فهم  و 

کالبدشکافی و تحلیل هر اثر، این است که متن در سه قلمرو بررسی شود : زبانی، ادبی و فکری.

ـ  قلمرو زبانی 1ـ
این قلمرو، دامنٔه گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم: سطح واژه ای: 
در این سطح، لغت ها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن، نوع ساختمان )ساده، مشتق و مرکّب(، روابط معنایی 
کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضّمن، تناسب، نوع گزینش و همچنین درست نویسی واژه ها بررسی می شوند. 
دستوری  کاربردهای  دستوری،  قواعد  و  ترکیبات  دید  از  متن  سطح،  این  در  نحوی:  یا  دستوری  سطح 

تاریخی، کوتاهی و بلندی جمله ها بررسی می شود.
2ــ قلمرو ادبی

می شود.  بررسی  زیر،  سطح های  در  زیبایی آفرین  عناصر  به کارگیری  در  نویسنده  شیؤه  قلمرو،  این  در 
الف(  سطح آوایی یا موسیقایی: در این مرحله، متن را از دید بدیع لفظی )وزن، قافیه، ردیف، آرایه های لفظی 
و تناسب های آوایی مانند واج آرایی، تکرار، سجع، جناس، و…( بررسی می کنیم. ب( سطح بیانی: بررسی 
متن از دید مسائل علم بیان نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه. ج( سطح بدیع معنوی: بازخوانی متن از دید 

تناسب های معنایی همچون تضاد، ایهام، مراعات نظیر و… .
3ــ قلمرو فکری

و  به جهان  نوع نگرش  اعتقادات، گرایش ها،  نظر ویژگی های فکری، روحیات،  از  قلمرو، متن  این  در 
دیگر جنبه های فکری، مانند موضوعات زیر، بررسی می شود: عینی/ ذهنی، شادی گرا/ غم گرا، خردگرا/ 
روان شناختی،  فلسفی/  نگرش  بدبینی،  خوش بینی/  طبیعت گرا،  عرفانی/  اختیارگرا،   / جبرگرا  عشق  گرا، 

محلی ــ میهنی/ جهانی و…. .
 در آموزش، به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی، از بیان مطالب اضافی که به انباشِت دانش و فرسایش ذهنی 

دانش آموزان منجر می شود، پرهیز گردد. 
 مطالب طرح شده در قلمرو زبانی و ادبی، برگرفته از متن درس است و با محتوای درس پیوستگی دارد. 
آموزش این نکات به درک و فهم بهتر متن، کمک می کند، بنابراین »متن محوری« در این بخش، از اصول 

مورد تأکید است. 
 روان  خوانی ها، شعرخوانی ها و حکایات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ایجاد نشاط و طراوت 
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ذهنی، آشنایی با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، در ساختار فارسی 
گنجانده شده اند. در پایان همٔه »روان خوانی ها« بخش »درک و دریافت« با دو پرسش، تدوین شده است. این 
پرسش ها برای تقویت سواد خواندن، توانایی درک و فهم، پرورش روحیٔه نقد و تحلیل متون، تنظیم گردید. 
ایجاد  است.  درس  این  آموزشی  اهداف  برجسته ترین  از  یکی  متن،  درک  و  فهم  توانایی  تقویت   
فرصت برای تأّمل در الیه های محتوا و همفکری گروه های دانش آموزی، به پرورش قدرت معناسازی ذهِن 

زبان آموزان کمک می کند. 
 درس های آزاد، برای توّجه به اصل پانزدهم قانون اساسی و تحقق آن، فرصت بسیار مناسبی است تا 
با مشارکت دانش آموزان عزیز و راهنمایی دبیران گرامی  از گنجینه های فرهنگ سرزمینی و ادبیاِت بومی  در 
غنی سازی کتاب  درسی، بهره برداری شود. برای تولید محتوای این درس ها پیشنهاد می گردد به موضوعات 
و  نوجوانان  ویژٔه  نیازهای  ُسنن محلی،  و  آداب  بومی،  ادبیات  فرهنگ،  قلمرو  در  با عنوان فصل  متناسب 

جوانان و دیگر ناگفته های کتاب، پرداخته شود. 
امیدواریم با تالش شما همکاران گرامی، آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و 
پرورِش شایستگی ها در نسل جوان، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی، فراروی آینده سازان 

ایران عزیز بینجامد. 

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب  های درسی عمومی و متوسطهٔ نظری
www.literature ـ dept.talif.sch.ir
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5بخش اّول: کّلیات

مبانی برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات 
فارسی دورۀ دوم متوسطه

زبان و ادبیات فارسی، بیانگر اندیشه ها، باورها و ُشکوه فکر فرهیختٔه فرهنگ اسالمی و ایرانی است و 
چونان سایر میراث ارزشمند نسل ها و سده های گذشته، هم اکنون به ما رسیده است. برگ برگ فرهنگ و 
ادب فارسی را آثار منثور و منظومی  سامان داده که بیانگر غنای فکری و بینشوری 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 منابع فرهنگی فراهم 

آید و تجاِرب شایسته برای رسیدن به مراتبی از حیات طّیبه و نیکوتر زیستن، کسب شود.
و  تقویت خاّلقیت  در  می تواند  انسان،  تفّکر  با  ناگسستنی  و  نزدیک  رابطٔه  دلیل  به  فارسی  ادب  و  زبان 
کاربرد درست مهارت های زبانی و ادبی نقشی مهم داشته باشد. بنابراین، با طّراحی و تدوین برنامٔه  درسی 
مناسب، می توان دانش آموزان را با این حوزه، آشنا ساخت و آنان را نسبت به پاسداری از این میراث فرهنگی 
برانگیخت و توانایی به کارگیری آموخته ها را پرورش داد و آنان را در محیط زندگی برای حّل دشواری ها 

تربیت کرد.

ضرورت برنامه ریزی و تألیف جدید در دورۀ دوم متوسطه

در پی تدوین و تصویب اسناد فرا دستی و نوپدید همچون »سند تحّول« و »برنامٔه  درسی ملّی جمهوری 
اسالمی ایران«، زمینٔه بازاندیشی و بازنگری در برنامه  ها و باز تألیف آنها فراهم گشت. به همین سبب، راهنمای 
برنامٔه  درسی زبان آموزی دورٔهٔ ابتدایی، که تولید اّولیٔه آن مربوط به سال های 1374 تا 1378 بود و اصالح 
نهایی آن تا سال 1385 به 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 ملی، تقریباً از سال 1388 آغاز گردید و در سال 1390 

به فرجام رسید و پس از آن، تألیف کتاب های فارسی ابتدایی از سر گرفته شد.
به دنبال تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام آموزشی )تبدیل 5  ــ3ــ4 به 6  ــ3ــ3( که نتیجٔه اجرایی شدن 
برنامٔه درسی ملّی بود، تغییر و تحّول از برنامٔه دورٔهٔ ابتدایی به برنامٔهٔ دورٔهٔ دوم آموزشی نیز راه یافت و عنوان 
دورٔهٔ تحصیلی از راهنمایی )پایه های اّول، دوم و سوم( به دورٔهٔ اّول متوسطه )پایه های هفتم، هشتم و نهم( 
تغییر نام داد و بدین سان فرایند تغییر و تحّول از سال 1390 به دورٔهٔ اّول متوسطه رسید. نخست راهنمای 
برنامٔه  درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی این دوره،  بازنگری، اصالح و بهسازی شد و در پی آن، باز تألیف 
نگارش(  و  )فارسی  دوره  این  کتاب های  تألیف  گردید.  اجتناب ناپذیر  و  فارسی ضروری  درسی  کتاب های 
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بر اساس اسناد جدید تا سال94ــ 1393 تداوم یافت.
و  از مهم ترین  یکی  اّول متوسطه  فارسی در دورٔهٔ  ادبیات  و  زبان  یادگیری  و  تربیت  برنامٔه  درسی حوزٔه 
اساسی ترین برنامه  های درسی است که ارتباطش از یک سو با دورٔهٔ ابتدایی و از سوی دیگر با برنامه  های درسی 
این دوره، کامالً معنادار است، به گونه ای که ذهن و زبان دانش آموز را نسبت به دنیای یاددهی  ــ  یادگیری 
علوم، پویاتر و گویاتر می کند و آنان را از برزخ بلوغ می رهاند و برای ورود به دنیای متوسطٔه دوم و پیوند 

واقعی با زندگی و محیط اجتماعی آماده می سازد.
اّول متوسطه، آغاز  تألیف در دورٔه  با  تغییر در متوسطٔه دوم از سال 1392، هم زمان  برای  برنامه  ریزی 
متوسطٔه  برنامٔه  درسی  »راهنمای  فراوان،  نشست های  از  پس  و  ویژه  کارگروه  تشکیل  با  نخست  گردید. 
رو، جلسات  دوم )دبیرستان(«، تدوین شد. با تدوین برنامه و مشخص شدن چهارچوب اصلی فضای پیش ِ
متعددی برای چگونگی سازماندهی محتوایی و جهت گیری ها برگزار گردید. در پی آن، از تیرماه سال 1394 

کارگروه های انتخاب محتوا شکل گرفت و به تدریج، درس نامه های دورهٔٔ دوم متوسطه، سامان یافت.  
   با تصویب جدول عناوین دروس و زمان آموزش برای هر یک از موضوعات، از سوی شورای عالی 
آ.پ، هویت، ساختار و محتوای آموزشی کتاب ها با عناوین: علوم و فنون ادبی، فارسی و نگارش، شکل 
گرفت و بدین سان کتاب های جدید دورٔهٔ دوم متوسطه، پس از گذشت حدود بیست سال، از مهر ماه 1395 

به چرخٔه رسمی  آموزش عمومی کشور وارد شد.

دالیل تغییر برنامه

1ــ تغییر رویکردهای آموزشی زبان فارسی در ابتدایی و لزوم تداوم آنها در دورۀ اّول و 
دوم متوسطه

در برنامه  های جدید آموزش زبان فارسی، محتوای دروس، فّعالیت  ها و تمرین ها و حّتی نحؤه مدیریت 
»به  چون  تمرین هایی  در  است.  دانش آموزان  بودن  فّعال  و  مشارکت  همیاری،  بر  مبتنی  درس،  و  کالس 
می رود  انتظار  و  می گیرد  صورت  کالس ها  در  گروهی  کارهای   ،… و  بخوانیم«  هم  »با  بگو«،  دوستانت 
قالب  نیز در  این نگرش در دورٔهٔ متوسطه  ابتدایی،  زبان فارسی دورٔهٔ  آموزش  برنامٔه  امتداد و استمرار  در 

گفت وگو، بررسی، نقد، تجزیه و تحلیل، کالبدشناسی و کالبدشکافی متون، تحّقق یابد.

2ــ تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی
نظام آموزشی باید دانش آموزان را به خودباوری و خودشکوفایی برساند و دانش آموزان، توانمندی های 
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رو بتوانند موفّق شوند. از این گذشته،  خود را کشف و استخراج کنند تا در آینده در مقابل چالش های پیش ِ
نظام آموزشی تالش می کند ظرفیت  های علمی  و توانایی های منطقه ای، جایگاه و امکان بروز  یابند. با توّجه 
به اینکه معّرفی زبان و فرهنگ و ادبیات مناطق به طور دقیق و سنجیده، به دلیل ظرفیت اندک کتاب درسی 
مجال طرح نیافته است، در کتاب های فارسی ابتدایی و دورٔهٔ اّول و دوم متوسطه 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، از حوزٔهٔ ادبیات بومی  خود )با هدایت معلّم( تهّیه و تولید کنند.

این دیدگاه آموزشی می باید در کتاب های فارسی دورٔهٔ دوم متوسطه استمرار یابد و کتاب ها آیینه ای باشند 
که دانش آموزان خود را در آن بیابند. توّجه بیش تر به مبانی دینی، هویّت ملّی، فرهنگ بومی  و قومی ایران، 
تأّمل و درنگ دانش آموزان در زبان فارسی و ادبیات منطقه ای، خود از دستاوردهای این دیدگاه نوین  و 

خواهد بود.

3ــ ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش
در برنامٔه جدید زبان آموزی ابتدایی و دورٔهٔ اّول متوسطه به کتاب خوانی توّجه ویژه شده است و بخشی 
درس،  هر  با  متناسب  معلّم،  دارد.  اختصاص  کتاب خوانی  به  فارسی  آموزش  هفتگی  برنامٔه  محتوای  از 
می تواند منابع مفید را در کالس معرفی کند و بخش هایی از آنها را بخواند و بقیه در فرصت های دیگر توسط 
دانش آموز خوانده می شود. این نیاز باید در کتاب های فارسی دورٔهٔ دوم متوسطه نیز برآورده شود و فرهنگ 

مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش در متن برنامه، مورد توّجه قرار گیرد.

4ــ ادامۀ منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دورۀ متوسطۀ اّول و دوم
هر چند محتوا و ساختار کتاب های فارسی در دورٔهٔ دوم متوسطه متفاوت با دورٔهٔ ابتدایی است اّما الزم 
است ادامٔه دورٔهٔ ابتدایی و دورٔه اّول متوسطه باشد تا از این طریق، امکان پیوستگی 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.
مجموعٔه این دالیل و تفاوت ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی با کتاب های فارسی متوسطه و 
لزوم تداوم و استمرار برنامه آموزشی فارسی ابتدایی در دوره های متوسطه ایجاب می کند که فارسی متوسطه 

در قالب برنامه ای جدید طّراحی و تدوین شود.

5ــ توّجه به نیازهای مخاطبان و انتظار زمانه
   نیازسنجی و همسویی با نیازهای مخاطبان هر دورٔهٔ تحصیلی، گام بنیادی در طّراحی و تدوین برنامه 



8

است که باید هم با نیازهای جوانان و آیندٔه زندگی و شغلی آنان در پیوند باشد و هم ذائقه و افق انتظار زمانه 
را رعایت کند. از این رو، توّجه به افق انتظار اهل روزگار و همسوسازی برنامه و محتوا با شرایط روحی 
یکبار،  سال  چند  هر  محتوا  و  برنامه ها  که  می کند  ایجاب  سنی،  گروه  هر  معقول  خواسته های  و  روانی  و 
به شکاف های  منجر  تا  زمانه، همراه سازند  پسند  و  با سامانٔه روان شناختی  را  کنند و خود  تجربه  را  تنّوع 

فرهنگی  ــ  اجتماعی  نشود.

رویکردهای حاکم بر برنامۀ  درسی حوزۀ تربیت و یادگیری
 زبان و ادبیات  فارسی دورۀ دوم متوسطه

رویکرد، جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزٔهٔ برنامه ریزی درسی 
است. رویکرد عام این برنامه ، بر بنیاد »برنامٔه  درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی فطرت 
الهی، استوار است و تألیف و سازماندهی کتاب با توّجه به عناصر پنجگانه  )علم، تفکر، ایمان، اخالق، عمل( 

و جلوه های آن در چهار عرصٔه )خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
در این برنامٔه درسی، برای آموزش مهارت های خواندن یک رویکرد اصلی و چند رویکرد فرعی مورد 

توّجه بوده است که عبارت   اند از:

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

و گفت وگو، بیشتر فرصت بدهیم.
با توّجه به انتخاب این رویکرد که در حقیقت جهت گیری کّل برنامه را نشان می دهد، از نگرش حافظه  بنیاد، 
آگاهانه پرهیز شده است. در این درس، تأکید اصلی ما، »متن پژوهی« است. آنچه در بخش بررسی متن، اهّمیت 
دارد، کالبدشناسی و سپس کالبدشکافی عملی متون است؛ یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از 
خوانش در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فکری( بررسی کنیم؛ این کار سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای 

اثر فراتر خواهد برد و دانش آموزان را در نقد عملی به مهارت خواهد رساند.
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رویکردهای فرعی در تدوین و سازماندهی محتوا
 رویکرد کّلی نگر: بر اساس این رویکرد )مبتنی بر روان شناسی گشتالت(، انسان هنگام برخورد با 
امور و پدیده ها، ابتدا به کّل آنها توّجه می کند و پس از آن، به اجزای سازندٔه آن کل می پردازد؛ به همین جهت 
در برنامه  های درسی و مراحل یاددهی ــ یادگیری نیز باید نخست، صورت های کلی را به دانش آموزان یاد 
بدهیم، سپس با استفاده از شیؤه تجزیٔه کل به عناصر سازنده، عناصر سازه ای یا اجزای آن را معّرفی کنیم؛ 
مثالً به جای آنکه دانش آموز شعری را بیت بیت حفظ کند، باید کل شعر را چند بار بخواند و پس از دریافت 
مفهوم و پیام کلی آن، شعر را حفظ کند. سپس آن را از منظرهای مختلف زبانی، ادبی و فکری، مورد بررسی 

و تحلیل قرار دهد.
فارسی،  ادبیات  و  زبان  ماهیت  از  توّجهی  قابل  اینکه بخش  به  توّجه  با  فّعالیت  محوری:  رویکرد   
پرداخته می شود، سعی  برونی فرد  به جنبه های درونی و  این رفتارها و مهارت ها  از طریق  مهارتی است و 
شده است در طّراحی برنامٔه  درسی فارسی متوسطه، با رعایت تعادل، به جنبه های مختلف دانش آموز دورٔهٔ 

متوسطه توّجه کافی شود و متناسب با آن، عناصر محتوا و فّعالیت  های یادگیری سازماندهی گردد.
به همین سبب،  تنیده است.  و درهم  تلفیقی  ماهیتاً  فارسی،  ادبیات  و  زبان  درس  تلفیقی:  رویکرد   
کوشیده ایم برنامٔه  درسی زبان و ادبیات فارسی به نحوی تلفیق و ارائه گردد 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 خاّلقیت و … تقویت شود. این رویکرد در حوزه های زیر، انعکاس خواهد داشت:

1 تلفیق مهارت های زبانی؛

2 تلفیق مهارت های ادبیات فارسی؛

3 تلفیق اطاّلعات و دانش های زبانی و ادبی و فکری متون؛

4  تلفیق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملّی در محتوا؛

5 تلفیق زبان و ادبیات فارسی با سایر دروس؛

6 تلفیق آموخته ها با پیش داشت ها برای بهره گیری از آنها در موقعیت های زندگی.

برای  که  است  هم  به  مرتبط  مؤلّفه  های  و  عناصر  از  نظامی   ادبیات،  و  زبان  ساختاری:  رویکرد   
این  عناصر  و  سازه ها  بر  کردن  پیدا  تسلّط  یادگیری،  و  یاددهی  از  هدف  می رود.  به کار  معانی  رمزگردانی 
پیکرٔه نظام مند است که معموالً در حوزه های آواشناسی، واحدهای دستوری و واژه ای 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 معانی 

موجود در آن پی ببرد.
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به  معانی است.  بیان  برای  ابزاری  و  ادبیات وسیله  و  زبان  این رویکرد،  در  نقش گرایی:  رویکرد   
جای توّجه ویژه به عناصر زبانی، به جنبٔه کاربردی و تولیدی زبان و ادبیات تأکید می شود. از عناصر زبان 
و ادبیات فقط در حدی 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.
 رویکرد ارتباطی: در این رویکرد، زبان، وسیله ای برای ایجاد روابط، انتقال و درک پیام متقابل 
و تعامل سازنده میان افراد در شرایط واقعی اجتماعی، تلّقی می گردد. به همین دلیل، به جای توانش زبانی 
و ادبی به توانش ارتباطی اهّمیت داده می شود. درک مطلب، بیش تر از تولید زبان و ادبیات مورد توّجه قرار 
می گیرد و در نتیجه، امکان تماس دانش آموز با زبان و ادبیات واقعی، بیش تر می شود و امکان تعامل بین افراد 
و گروه ها افزایش می یابد. مهم ترین نکته در این رویکرد، این است که هم رویکرد ساختاری و هم رویکرد 
تلفیقی در  به عنوان یک رویکرد کامالً  ارتباطی را  بنابراین می توان رویکرد  بر می گیرد.  نقش گرایی را در 

حوزهٔٔ زبان و ادبیات، به شمار آورد.

اصول برنامۀ  درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات 
فارسی دورۀ دوم متوسطه

اصل 1ــ در برنامهٔ این دوره، باید اصل بر جنبه های کاربردی و مهارتی زبان و ادبیات، استوار 
باشد.

راهکارها
 تدوین محتوا بر اساس روش فّعالیت  محوری؛

 تقویت همسو و هم زماِن 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 هماهنگ؛

 ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چهار مهارت  زبانی و دو مهارت تفّکر و نقد.

اصل 2ــ برنامه باید بتواند توانایی اندیشیدن و تفکّر انتقادی را در جوانان تقویت کند.
راهکارها

 پیش بینی و سازماندهی داستان هایی با پیام های غیرمستقیم؛
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 پیش بینی فّعالیت  ها و تمرین های آشناسازی دانش آموزان با مراحل تفّکر منطقی؛ دسته بندی، مرتّب کردن 
و ...؛ 

 آموزش غیرمستقیم توانایی های ذهنی مثل مقایسه، نقد و تحلیل و ترکیب از طریق فّعالیت  ها؛
 پیش بینی تمرین هایی به منظور توانایی اظهارنظر، پیشنهاد و ارائٔه راه حل به دانش آموزان؛
 در نظر گرفتن فّعالیت  هایی برای تقویت درک سمعی و توانایی برداشت مناسب از مفاهیم؛

 پیش بینی تمرین ها و آزمون های خاّلق و فّعال در ارزشیابی.

اصل 3ــ الزم است از جدیدترین دستاوردهای علمی  و پژوهش های حوزۀ زبان و ادبیات جوانان 
در تدوین برنامه استفاده شود.

راهکارها
 بهره گیری از پژوهش های مراکز دانشگاهی و نهادهای داخلی و خارجی در حوزهٔٔ زبان و ادبیات؛

 کاربست یافته های پژوهشی در حوزٔهٔ زبان و ادبیات؛
 پیش بینی ساختار و محتوای برنامه بر اساس یافته های پژوهشی زبان و ادبیات.

اصل 4ــ سیر برنامه ریزی محتوایی زبان و ادبیات فارسی باید از »ساده« به »تکامل یافته«، باشد.
راهکارها

 تسلسل منطقی برنامه از زبان به ادبیات به تناسب پایه ها؛
 ادامٔه منطقی مباحث زبانی، ادبی، نگارشی و امالیی دوره های قبل؛

 آموزش نکته های زبانی، دستوری، امالیی، نگارشی و ادبی بر اساس بسامد، تکرار و ضرورت توسعه 
و گسترش مفاهیم.

اصل 5ــ فرایند سازماندهی برنامه  باید از زبان طبیعی به زبان معیار باشد.
راهکارها

 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 با رعایت حرکت از محتوای ساده به پیچیده.
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اصل 6ــ زبان انتخابی باید ساده و صمیمی  و متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.
راهکارها

 بهره گیری از زبان متناسب با نیاز مخاطبان در نوشتن متن ها؛
 استفاده از اصول و مبانی ساده نویسی در نوشتن متن ها؛

 تهّیٔه متن های متنّوع زبانی و ادبی با توجه به سبک ها و گونه های مختلف نوشتاری.

اصل 7ــ باید به گسترش حوزه های زبان فارسی )آواشناسی، معناشناسی و دستور( توّجه کافی 
شود.

راهکارها
 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 سطوح آوایی و معنایی؛

 پیش بینی فعالیت هایی برای پاره مهارت های آوایی؛
 پیش بینی فعالیت هایی برای ساخت واژه و صرف و نحو.

اصل 8  ــ برنامه  باید بر اساس آخرین یافته ها و نظرّیه های حوزهٔٔ زبان شناسی و ادبیات باشد.
راهکارها

 توّجه به تمامی مهارت های زبانی و فرا زبانی؛
 رعایت رویکردهای نوین در تمامی  مراحل برنامه ریزی؛

 بهره گیری از اصول یادگیری نظریّه های شناختی و فراشناختی؛
 توّجه به جنبٔه توصیفی و کاربردی دستور زبان.

 اصل 9ــ رسم الخط باید بر اساس آخرین مصّوبات شیوه نامۀ سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی باشد.

 راهکارها
 نظارت گروه ویرایش بر رسم الخط مصّوب؛

 هماهنگ کردن رسم الخط کتاب های فارسی با مصوبٔه فرهنگستان زبان و ادب فارسی )دستور خط 
فارسی(؛
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 ایجاد هماهنگی در رعایت و تعمیم این رسم الخط در سایر کتاب های درسی، مجاّلت رشد و کتاب های 
کمک آموزشی.

اصل 10ــ برنامه  باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در جوانان باشد.
راهکارها

 آشنا کردن دانش آموز با مسئولیت  های فردی و اجتماعی در سطح ملّی و جهانی؛
 گستردن و به کار بردن 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 11ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت روحیهٔ مطالعه و کتاب خوانی باشد.
راهکارها

 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.

اصل 12ــ آموزش نکات زبانی، اخالقی، ارزشی و شناختی باید غیرمستقیم باشد.
راهکارها

 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 و دیگر کارافزارها؛
 استفاده از مواّد کمک آموزشی )مجله، روزنامه، کتاب کمک درسی و …( .

اصل 13ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت و پرورش خاّلقیت و ذوق هنری و ادبی جوان باشد.
راهکارها

 پیش بینی محتوا بر اساس الگوهای خاّلق و فّعال؛
 پیش بینی تمرین هایی در کتاب به منظور تقویت قّؤه خاّلقیت و ذوق هنری؛
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 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، حّسی و عاطفی؛

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

اصل 14ــ برنامه باید زمینه ساز رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در جوانان باشد.
 راهکارها

 طرح الگوهای متعالی دینی، ملی و جهانی؛
 مقاوم سازی جوانان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیش بینی متون و فّعالیت  های مناسب؛

دوست یابی،  انتقادپذیری،  خودشکوفایی،  آینده نگری،  همیاری،  و  مشارکت  مفاهیمی  مثل    توزیع 
همدردی با دیگران، کمک به همنوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداکاری، خودباوری، مسئولیت  پذیری و 

واقع بینی در محتوای برنامه.

اصل 15ــ به نقش سازندۀ زن و مرد به طور متناسب توّجه شود.
راهکارها

 معّرفی چهره های برجسته، با توّجه به تناسب و توازن میان جنسیت در محتوای برنامه؛
 بهره گیری از آثار چهره های مشهور زن و مرد؛

 بهره گیری از نویسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تهیٔه برنامه.

اصل 16ــ موضوعات و مطالب نباید به یک محدودۀ جغرافیایی منحصر شود.
راهکارها

 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.
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اصل 17ــ در برنامه الزم است از دانش های بشری به منظور ارتباط و تعامل با زبان و ادبیات 
استفاده شود.
راهکارها

 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 فّناوری آموزشی در جهت تقویت و تعمیق مفاهیم این اصل؛
 بهره گیری از نمونه های نشان دهندٔه تعامل دانش و ادبیات.

اصل 18ــ باید به تقویت و تعمیق حافظهٔ دیداری و شنیداری توّجه کافی شود.
راهکارها

 بهره گیری از تمرین های مناسب برای تقویت حافظٔه دیداری و شنیداری )مقایسه، شعرخوانی، حفظ 
شعر مورد عالقه و…(؛

 تولید مواّد کمک آموزشی مناسب برای تقویت سواد دیداری و شنیداری.

اصل 19ــ برنامه باید زمینه ساز ابراز وجود، بیان احساس و اعتماد به نفس در دانش آموزان 
باشد.

راهکارها
 پیش بینی درس هایی از زبان دانش آموز جهت طرح دیدگاه ها، عقاید، عواطف و احساسات آنها؛

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

اصل 20ــ مواّد برنامه باید با عالیق، سلیقه ها و نیازهای دانش آموز همسویی داشته باشد.
راهکارها

 انتخاب متون و داستان های جّذاب و پرکشش؛
 توّجه کافی و الزم به دنیای جوانان در کتاب  درسی و مواّد کمک آموزشی؛

 توّجه به هماهنگی تصاویر با دنیای ذهنی جوانان؛
 بهره گیری از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصیت های مورد عالقٔه جوانان؛

 توّجه به اصول روان شناسی جوانان در طّراحی و سازماندهی برنامه.
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اصل 21ــ عناصر و مؤّلفه  های برنامه، ضمن حفظ اصول باید انعطاف پذیر باشند.
راهکارها

 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، نقد و تحلیل و …؛

 پیشنهاد روش های تدریس مناسب با چهارچوب برنامه؛
 استفاده از تمامی  امکانات فنی و هنری، فّناوری آموزشی و کمک آموزشی؛

 ارائٔه فّعالیت  های گوناگون و آزاد برای استفاده در کالس، کتاب معلّم و روش تدریس و …؛
 ارزشیابی بر اساس مصّوبات و یافته های حوزٔهٔ سنجش و اندازه گیری.



17بخش اّول: کّلیات

اهداف کّلی برنامۀ  درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و
ادبیات فارسی دورۀ دوم متوّسطه بر پایۀ عناصر پنجگانه

برنامۀ  درسی مّلی

                                 پایه ها
اهداف

دوازدهمیازدهمدهم

1ــ 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

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

٭٭٭تفکّر در مورد شنیده ها، خوانده ها و نوشته ها

٭٭٭نقد و تحلیل مطالب و موضوعات متنی

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

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

2ــ ایمان، باور و عالیق

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

٭٭٭نگرش مثبت به ارزش های اسالمی  و انقالب اسالمی

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

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

٭٭٭عالقه به زبان فارسی، به عنوان یکی از ارکان هویت ملّی

٭٭٭تقویت روحیٔه زیباشناختی و تلطیف احساسات
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3ــ علم

٭٭٭آشنایی با مفاهیم و موضوعات دینی، ارزشی، انقالبی و اخالقی

شناخت نمونه هایی از نظم و نثر جهان و چهره های بزرگ ادبی و فرهنگی معاصر 
ایران و جهان

٭٭٭

٭٭٭شناخت نمونه هایی از نظم و نثر چهره های ادبی بومی  و محلی

٭٭٭آشنایی بیشتر با واژه های متون زبانی و ادبی دورٔهٔ معاصر

٭٭٭شناخت دقیق تر 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 مراحل تحقیق، مطالعه و پژوهش

4ــ عمل

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

٭٭٭تمرکز دیداری بر متون زبان و درک معانی

٭٭٭نگاه انتقادی به دیده ها و نوشته ها

مهارت گوش دادن

٭٭٭توجه به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی

٭٭٭دّقت و تمرکز در سخن گوینده و تشخیص آهنگ کالم

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

مهارت سخن گفتن

٭٭٭توانایی سخن گفتن مؤثر، در برابر جمع با تأکید بر فن بیان

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

٭٭٭توانایی در به کار بردن زبان فارسی معیار در گفتار

٭٭٭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 فعال و گفت وگو با دیگران در بارٔه پاره مهارت های خوانداری

٭٭٭توانایی به کارگیری کارافزارهای خواندن
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مهارت های نوشتن

٭٭٭توانایی تبدیل نمادهای صوتی به نوشتاری )امال(

٭٭٭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 خالق و بدیع )انشا(

٭٭٭رعایت هنجارهای نقد و تحلیل علمی، هنگام کالبدشکافی متن

٭٭٭توانایی بررسی مکتوب متون در سه قلمرو

٭٭٭استفاده از آرایه های ادبی در نوشتن

5ــ اخالق

٭٭٭ توجه به ارزش های اخالقی، دینی و انقالبی در مهارت های زبانی

٭٭٭ به کارگیری الگوهای اخالقی بزرگان دینی و ملّی

٭٭٭ توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی

٭٭٭ رعایت آداب اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی

٭٭٭رعایت اخالق علمی و پژوهشی در حوزٔهٔ زندگی فردی و اجتماعی
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کالبدشناسی و تحلیل ساختار کتاب  فارسی دهم

در دورهٔ  متوسطه، کتاب فارسی با توّجه به ساختار، رشته و ماّدٔه درسی و بر پایٔه نظام منطقی برنامٔه  درسی 
دورٔهٔ ابتدایی در دو بخش فارسی )مهارت های خوانداری( و نگارش )مهارت های نوشتاری( سازماندهی و 

تدوین شده است.
 متن درس

 تصویر
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت

ساختار کتاب فارسی و محتوا

ستایش
فصل یکم: ادبیات تعلیمی

فصل دوم: ادبیات سفر و زندگی
فصل سوم: ادبیات غنایی

فصل چهارم: ادبیات پایداری
فصل پنجم: ادبیات انقالب اسالمی

فصل ششم: ادبیا ت حماسی
 فصل هفتم: ادبیات داستانی

فصل هشتم: ادبیات جهان  
نیایش  

درس یکم

این کتاب عالوه بر مهارت خواندن، مهارت های شنیدن و سخن گفتن و 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 پیش بینی شده است.
 پ( کتاب شامل 18 درس است.

 ت( متون نظم و نثر به طور متعادل و مناسب، چینش و سازماندهی شده است.
 ث( در پایان هر فصل، کوته نوشته ای با عنوان »تحلیل فصل و گونه شناسی« آمده که فشردٔه محتوا و نوع 

ادبی درس های فصل را گزارش کرده است.
ج( در این کتاب دو درس آزاد )ادبیات بومی( و تعدادی تمرین تکمیل کردنی پیش بینی شده است.
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تحلیل  ساختار

 سازه های درس ها، عبارت اند از:
1 متن درس

2 تصاویر

3 کارگاه متن پژوهی، در سه قلمرو: زبانی، ادبی، فکری

4 گنج حکمت

5 روان خوانی )معموالً متن هایی هستند که زبان و ساختار روایی ــ داستانی دارند(

6 شعرخوانی )این شعرها با هدف تقویت حافظه، انتخاب و تدوین شده اند؛ اّما در آزمون پایانی ، دانش آموزان 

را در انتخاب خواندن شعر حفظی آزاد بگذارید. حفظ شعری از متن درس نیز پذیرفتنی است(.

همۀ  از  پایانی  آزمون های  در  بنابراین  مساوی اند.  ارزشیابی،  و  آموزش  در  سازه ها  این  همۀ  تذکّر: 
بخش های کتاب، می توان چیزی در کفه های سنجش نهاد. به دیگر سخن، هیچ پاره ای از کتاب، از دایرۀ 

آموزش و ارزشیابی، بیرون نیست.

 1ــ متن درس
 درس ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده است.

 الف( مستقیم: ارائٔه اطاّلعات از سوی دانای کل؛
 ب( غیرمستقیم به کمک قالب هایی چون داستان، خاطره، حسب حال و … .

 2ــ تصاویر
 از تصاویر زیبا، جّذاب، پرکشش با رنگ آمیزی زنده، همخوان با درون مایٔه درس، در جهت تقویت فهم 

و درک محتوا استفاده شده است.

 3ــ کارگاه متن پژوهی
 پرسش هایی از متن درس با دو رویکرد »همگرا، واگرا «، در سه قلمرو ) زبانی، ادبی و فکری( نوشته شده 
است. برای آنکه آموزش و یادگیری، آسان تر و بر بنیاد نظم استوار باشد، هر قلمرو را به سطح هایی بخش 
کرده ایم. جنس و جوهر قلمروها یکسان نیست. دو قلمرو زبانی و ادبی، همگرا هستند ولی قلمرو فکری، 

ماهیتی واگرا دارد.
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بر اساس برنامٔه  درسی مدّون، دو بخش برای آموزش فارسی در دورٔهٔ متوسطه در نظر گرفته شده است:
الف( فارسی »مهارت های خوانداری« شامل مهارت های شفاهی و گفتاری زبان.

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

مساوی و با آهنگی مناسب و متناسب پیش  برد.
دادن،  )گوش  زبان  مهارت های شفاهی  ابتدایی،  فارسی  کتاب های  استمرار  و  امتداد  در  بخش  دو  این 
سخن گفتن، خواندن( و مهارت های کتبی زبان )امال، انشا و نگارش( و مهارت های فرا زبانی )تفکر و نقد( 

را پرورش می دهند.
آغاز  گرامی از بخش خواندن  دبیران  که  بدین معنا  نوشتن است؛  بر  مقّدم  فارسی، خواندن،  آموزش  در 

می کنند و پابه پای آن به بخش نوشتن می پردازند. خوانشی مفید و اثرگذار است که به ادراک بینجامد.

اهداف اساسی خواندن

1 درک متن ها و دریافت پیام اصلی آنها؛

2 توانایی بلندخوانی، صامت خوانی و خواندن با لحن و آهنگ مناسب؛

3 گستردن دایرٔه  دید در خواندن؛

4 توانایی بحث و بررسی و نقد موضوعات مطرح شده در متن درس ها؛

5 توانایی شناخت و به کارگیری مهارت های زبانی؛

به کارگیری کارافزارهای مناسب خواندن )تکیه، درنگ یا مکث، گُسست و کشش آوایی، فراز و   6

فرود، لحن و آهنگ(؛
7 تقویت و تلطیف ذوق ادبی.

)محتوای  روان خوانی ها  و  شعرها  این  است.  آمده  »روان خوانی«  یا  »شعرخوانی«  فصل  هر  پایان  در 
روان خوانی ها غالباً داستان اند( برای تقویت مهارت خواندن و درک و به عنوان مکّمل محتوا و مفاهیم فصل 

تدوین شده اند. شعر و نثر )روان خوانی(، یک در میان، در پایان فصول قرار گرفته اند.
حکایت ها )گنج حکمت( در بین درس ها آمده اند. این حکایات از متون کهن برگزیده شده اند تا به تعادل 

و توازن کتاب کمک کنند. 
در فصل های آزاد )ادبیات بومی( دانش آموزان می توانند شعر خوانی، روان خوانی و بخش های دیگر را 

با کمک معلّم تولید کنند.
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درس آزاد، اهداف و روش ها

درس های آزاد )درس 4 و 15(، ایستگاه اندیشیدن، درنگ کردن و آفریدن هستند. درس آزاد، فرصتی 
و  نیازها  بومی ،  فرهنگ  دلبستگی های  عالقه،  و  ذوق  فراخور  به  هم  یاری  به  معلّم  و  دانش آموز  تا  است 
بر ساختار  آنها را مبتنی  نمایند و  بازگو  نیامده اند، موضوعاتی را  به چشم  بایسته هایی که در دیگر درس ها 

کتاب بنویسند. 
به بیان دیگر، درس آزاد، فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در تألیف کتاب، مشارکت کنند و هر یک در 
شکل گیری کتاب سهمی  و نقشی داشته باشند و کتاب را از آِن خود بدانند؛ به گونه ای که دانش آموزان پس 
از تألیف درس آزاد، بتوانند نام خود را در ردیف نام پدیدآورندگان کتاب، ثبت کنند. برپایٔه آنچه گفته شد، 

اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه برشمرد:  
1 تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی؛

2 پرورش توانایی تولید ماّده ٔ درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزندگان؛

3 پاسخ به نیازهای معلّمان، دانش آموزان و اّولیا؛

4 بهره گیری از مشارکت همکاران در تألیف کتاب؛

5 بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب؛

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

7 شناخت بیشتر شخصیت های علمی  و فرهنگی محّل زندگی؛

8 توّجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلّی؛

9 پرورش توانایی تفّکر و نقد و تحلیل نسبت به مباحث فرهنگی؛

10 ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلّی و آثار ادبی و زبانی منطقه ای؛

11 تقویت خودباوری و خویشتن شناسی و اعتماد به نفس؛

12 پرورش روحیٔه جست وجوگری در محیط فرهنگی زندگی.
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روش های تولید 

برای نوشتن درس آزاد، یکی از روش های زیر پیشنهاد می شود:
 هر دانش آموز به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد اقدام نماید.

 دانش آموزان به صورت گروهی و با مشارکت تمام افراد گروه )دانش آموزان کالس قبالً به چند گروه 
تقسیم می شوند( برای تولید درس آزاد اقدام نمایند.

 تولید درس در کالس )متشکل از اظهارنظرهای دانش آموزان با راهنمایی و رهبری معلّم کالس(

در تولید درس آزاد، می توان از توانمندی دانش آموزان در نگارش و بندنویسی بهره برد. برای نمونه، 
به موضوعات کوچک تر محدود شود.  باید  موضوع نوشتهٔ  »محّل زندگی«، موضوعی خیلی کلّی است و 
موضوع  چهار  منطقه،  آن  خاّص  غذاهای  و  منطقه  زبان  رسوم،  و  آداب  محل،  جغرافیایی  وضعیت  مثالً 
کوچک تری هستند که برای هر یک می توان یک بند اختصاص داد. الزم است معلّم به دانش آموزان کمک 

کند تا چهارچوب متن خود را مشّخص نمایند، سپس اقدام به نوشتن کنند.  
در تدوین متن، می توان از روش های قضاوت عملکرد و بارش مغزی بهره برد. در این قسمت، موضوعاتی 
مناسب با عنوان و محتوای دو فصل در حوزه ٔ فرهنگ و زبان و آداب محلّی، پیشنهاد می شود. درس آزاد 
دامنه ٔ  موضوع،  دو  این  و  است  شده  پیش بینی  داستانی«   ادبیات  و  زندگی  و  سفر  »ادبیات  فصل های  در 

گسترده ای دارد؛ لذا امکان تولید متن زیبا فراهم  است. 
در طّراحی فّعالیت ها، از دید ساختاری به عناصر مبتنی بر نگرش شبکه ای و بافتار کتاب توّجه شود. 

نقش معلّم در درس آزاد به عنوان ناظر و راهنما تعریف می شود و دانش آموز، تولیدکننده و تدوینگر متن 
درس است. 

نکته ٔ مهم: پیشنهاد می شود در هر استان، متون تولید شده در این فصل، گردآوری و جمع بندی شود.
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 کارگاه متن پژوهی

دستوری،  مباحث  طرح  برای  فرصتی  و  مجال  ادبی،  و  زبانی  دانش های  طرح  متن پژوهی،  کارگاه  در 
نگارشی، ادبی و زبانی و گسترش و ژرفابخشی به آموزه هایی  هستند که دانش آموزان در کتاب های ابتدایی و 

متوسطٔه اّول، کسب کرده اند.
در طرح این نکته ها، سعی بر آن است تا دانش آموز، عالوه بر تالش برای رشد و تقویت مهارت های زبانی، 
نقش فرا زبانی 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 کار گیرد.
از دیگر اهداف  شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی و روابط هم نشینی زبان در زبان فارسی معیار، 

قلمرو زبانی است.
در قلمرو ادبی، آشنایی با مسائل شعر و نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی و آموزه های نگارشی برای 

نوشتن خاّلق و آمادگی برای نویسندگی و مهارت های آفرینش متن زیبا صورت می گیرد.
در قلمرو فکری، سواد ادراکی دانش آموزان، پرورده می شود. هر خواننده در این بخش می باید درک 
و دریافت خود را از خوانش متن، بتواند بگوید و بنویسد. فعالیت های این بخش، مجالی فراهم می سازد تا 

دانش آموزان در ژرفای متن ورود کنند.

آنچه در این بخش، باید رعایت شود
1 هنگام پاسخ به پرسش، فرصِت اندیشیدن، مشورت کردن و گفت وگوی دانش آموزان فراهم شود.

2 دانش آموزان را تشویق کنید، پاسخ های خود را شرح دهند. از پاسخ های کوتاه و گفتن »بله« و »خیر« 

پرهیز کنند.
3 دانش آموزان را آموزش دهید، زمانی پاسخ  بدهند که پرسش کامالً خوانده شده باشد.

4 از دانش آموزان بخواهید عالوه بر پاسخ، نظر خود را در بارٔه سؤال، بیان کنند.

5 به دانش آموزان فرصت دهید تا پاسخ خود را، ضمن مراجعٔه به متن، بیابند. این کار باعث مرور متن 

می شود و جز درک معنا، در امال و یافتن شکل درست واژه ها نیز مؤثّر است.
6 دانش آموزان در وقت پاسخ گویی دیگران، سکوت کنند و گوش  دهند و برای پاسِخ گوینده احترام 

قائل شوند.
7 پس از دریافت پاسخ و به منظور ایجاد انگیزه برای مشارکت در پاسخ گویی، تشویق بسیار مهم است.
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شعرخوانی و روان خوانی

یکی از نکات بدیع و تازه ٔ این کتاب، که در آینده نیز استمرار می یابد، طرح مباحث مربوط به درک خواندن، 
پرورش سواد ادراکی و تقویت روحیٔه مطالعه و کتاب خوانی است. این مباحث در بخش های روان خوانی، 
شعرخوانی و پرسش های وابسته به آن )درک و دریافت( سازماندهی شده است. در این بخش دانش آموزان 
به سمت پژوهش و تحقیق آشنا شوند و زنجیرٔه  از مطالعه  با مطالعه، درک و تحلیل محتوا و حرکت  باید 

»خواندن« را به »فهمیدن« پیوند زنند.
گسترش دهندهٔ   یا  درس  مفاهیم  مکّمل  بخش،  این  در  منتخب  اّول، شعرهای  متوسطٔه  دورٔه  فارسی  در 
مفاهیم فصل محسوب می شدند. در دورٔه متوسطٔه دوم نیز، بر مبنای همین رویکرد سروده هایی از شاعران 

کهن و معاصر انتخاب شده است.
این سروده ها گذشته از ایجاد نشاط و شکفتگی روح، زمینه ای مناسب برای زبان آموزی، شناخت واژه ها، 
آشنایی با ادبیات و فرهنگ، تقویت ذوق و تکیه گاه انتقال و طرح مفاهیم،  ارزش ها و بایسته های اجتماعی، 

اخالقی، دینی و فرهنگی است.
ویژگی های دیگر این سروده ها عبارت اند از:

1 سروده ها با موضوع فصل پیوند دارند.

2 از نظرگاه موسیقی شعری و درون مایه، همخوان با متن و ذوق مخاطب اند.

3 نمونه های کوتاه استفاده شده  است تا اجرای آن ها در کالس امکان پذیر باشد، بنابراین گاه ابیاتی از 

اصل شعر حذف شده است.
4 کوشش بر آن بوده است که سروده ها تنّوع وزن و مضمون داشته باشند.

5 به تنّوع شاعر نیز توّجه شده است. معیار انتخاب، روایی، زیبایی گرایی و همخوانی شعر با موضوع و 

مخاطب بوده است.

توصیه ها 

سروده ها را می توان به صورت گروهی در کالس اجرا کرد. می توان هر شعر را به یک گروه، اختصاص 
داد تا هم آن را حفظ و هم در کالس اجرا کنند.

1 اجرای گروهِی شعر، نوعی آموزش همیاری و همکاری و اجرای کار به صورت جمعی است.

2 می توان از کارافزارهای مناسب موسیقی استفاده کرد تا شعر تأثیرگذارتر شود.

با گفت وگوی  بهتر است مفهوم و مضمون محوری شعر  پرهیز شود.  بیت شعر  به  بیت  از توضیح   3

دانش آموزان روشن شود.
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4 بحث در باب نوع شعر و قالب و ... الزم نیست.

5 برای درست خوانی شعر، می توان از نوار یا خوانش دقیق معلّم بهره گرفت تا دانش آموزان آهنگ، 

درنگ، تکیه و تلّفظ درست واژه ها را دریابند.
6 از سروده ها در مناسبت ها می توان استفاده کرد )با هماهنگی مدیر و مربّی مدرسه(.

کّلیاتی مربوط به خوانش و لحن متن

پایان  برای رشد، گسترش و تقویت مهارت های خواندن در  روان خوانی ها ساختاری داستانی دارند و 
فصل ها قرار گرفته اند. 

بنیاد هر کالبدشناسی، کالبدشکافی و نقد و داوری درست، ریشه در خوانِش رهوار و بهنجاِر متن دارد؛ 
خواندن صحیح، ما را به درک درست راهنمایی می کند. از راه خواندن، نبض متن را شناسایی می کنیم.

اهداف خواندن

1 رشد توانایی درک خوانداری؛

2 تقویت توانایی درک پیام متن؛

3 توانایی بررسی محتوای یک متن از طریق خوانش؛

4 توانایی به کارگیری شیوه ها و لحن های مناسب در خواندن؛

5 توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده در خواندن؛

6 گسترش وسعِت دید در خواندن؛

7 رشد توانایی دّقت بصری و سرعت مناسب در خوانش.

یک سوی متن، گوینده یا تولیدکننده )شاعر یا نویسنده( است و سوی دیگِر آن، شنونده یا خواننده که 
گیرندٔه پیام است. در قلمرو ادبیات این پیوند از شاعر یا نویسنده آغاز می شود و برای تکمیل آن به خواننده ای 
پایان  به  آفرینش ذهن خود، خلق هنری را  نیروی درک و تخّیل و  با  تا  نیاز است  معناآفرین و تصویرساز 
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 تقویت اندیشه و رشد و پرورش شخصّیت فکری 
به شمار می آورند؛ زیرا »خواندن« یک اثر مکتوب، متن نوشتار را به گفتاری پویا و زنده تبدیل می کند که در 
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جریان شکل گیری آن، عوامل دیگری نظیر فضای فکری و جهان نگری خواننده، زمینه، موقعیت، لحن کالم 
و... سبب می شوند تا معانی و برداشت های تازه ای از اثر پدیدار شود.

بنابراین خواندن یک اثر، پیوندی است میان جهان متن و جهان خواننده. به بیان دیگر، خواندن یک عمل 
دوسویه و تعاملی است که بین عناصر متن و خاّلقیت های ذهنی خواننده ایجاد می شود.

به همین سبب، برخی به دو گونه »خواندن« اشاره می کنند؛ الف( خواندن پذیرا، ب( خواندن پویا.
در خواندنِ   پذیرا، خواننده خود را تنها به درک و دریافت جمله به جمله ٔ متن محدود می کند. در این 
شیوه چون خواننده، کّل متن را نمی بیند و به اجزا و پاره های نوشته، توّجه می کند، نمی تواند تصویر و ادراک 

درستی از کلّیت اثر به دست آورد.
در خواندِن پویا، خواننده بر پایٔه جریان فّعال ذهنی خود و دریافت معنا و تصاویر و تخّیل حاکم بر فضای 
کلّی اثر، فرایند خواندن را پیش می برد و با متن ارتباط ویژه برقرار می سازد. در این شیوه ، کنش خواندن یک 
فّعالیت  پویا و اثرگذار است )برای اطاّلعات بیشتر در زمینٔه خواندن، ر.ک: مبانی خواندن در زبان فارسی(.

روان خوانی

بهره گیری از قّصه و داستان و حکایت های آموزنده و سازنده، برای غنی سازِی هدفمند اوقات فراغت 
پرورش  برای  و  است  وسیله  بهترین  دانش آموزان،  فراغت  لحظه های  کردن  سودمند  و  لّذت بخش  نیز  و 

مهارت های زبانی دانش آموزان ابزار بسیار مناسبی است.
خواندن قّصه و داستان، عادت به مطالعه و خوگیری با آن را در فراگیران پرورده می سازد و باعث رشد 
کالمی، پویایی ذهن و خاّلقیت بیشتر فکر و اندیشه می شود و گنجینٔه واژه ها و افق دریافت مفاهیم را در 

دانش آموزان گسترش می دهد.
خواندن به گونه ای آموزش غیرمستقیم امال نیز هست؛ زیرا دانش آموزان در کتاب، شکل درست کلمات 

را می بینند، آن تصویر در ذهنشان جایگیر می شود و به هنگام نوشتن از این حافظٔه دیداری بهره می گیرند.
از طریق خواندِن نمونه های خوب روان خوانی، فراگیران 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 برنامه ٔ زبان آموزی 

دست می یابند.
خواندن کتاب های داستانی، ابزار مناسبی برای پرورش استعداد و تخّیل و رشد و ساماندهی شخصیت 
نوجوانان و جوانان است. قّصه خوانی مجالی فراهم می کند تا بسیاری از ارزش های اخالقی و خوی و منش 
پسندیده در دانش آموزان درونی و نهادینه شود. آنان با الگوپذیری از قهرمانان و شخصیت های داستانی به 
اصالح و بازسازی رفتارهای نامناسب خود می پردازند و تخیل موجود در آثار داستانی، سبب پویایی ذهن 
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و خاّلقیت بیشتر می شود و رنج های روحی و فشارهای روانی ویژٔه دورٔه نوجوانی و بلوغ را در آنان کم رنگ 
نوجوانان، آثار داستانی ــ ادبی را پناهگاه روحی خود می بینند و  می کند؛ به همین سبب است که معموالً 

مشکالت رفتاری زندگی و ناکامی های اجتماعی خویش را از طریق خواندن این آثار بی اثر می کنند.
بر همین بنیاد باید افزود که رشد و پرورش همه ٔ جنبه های شخصیتی نوجوانان و جوانان را می توان در 

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

نوجوان را برمی انگیزد و سبب رشد و پرورش جنبه های عاطفی و نگرش آنان می شود.
را  مؤثّر  ارتباط  برقراری  راه  و  اجتماعی  رفتارهای  از  بسیاری  حکمت آمیز،  داستان های  خواندن  با 
می آموزند و به شناخت و کسب تجربه های ارجمندی نسبت به جامعٔه پیرامون و جهان امروز دست می یابند 

و دربارٔه دانش های دیگر، همچون تاریخ، علوم تجربی، جغرافیا و ریاضیات مطالب فراوانی فرا می گیرند.
و  دارد  تأکید  بسیار  دانش آموزان  کتاب خوانی  فّعالیت   بر  زبان آموزی  درسی  برنامٔه  گفتیم،  آنچه  پایٔه  بر 
توصیه می کند که در هر هفته، حّداقل یک کتاب را دانش آموزان بخوانند و در کالس در مورد عناصر داستان 
داستان،  از  بازگویی چکیده ای  کنند و ضمن  ...( گفت وگو  و  لحن  دید، درون مایه،  زاویٔه  )شخصیت ها، 
دربارٔه علّت و چگونگی رویدادها، نظر و احساسات خود را اظهار کنند. هم چنین بایسته است دانش آموزان 

به اطاّلعات کتاب شناسی، نظیر »نام نویسنده«، »مترجم«، »ناشر«، »سال« و »مکان« نشر هر اثر توّجه کنند.
شایسته است فضایی در کالس فراهم شود تا دانش آموزان در گروه های چهار یا پنج نفره برای یکدیگر 

کتاب بخوانند و دیگران پس از گوش دادن، دربارٔه آن با یکدیگر گفت وگو کنند.

لحن در زبان فارسی

از  ما  قصد  است.  ـ    هنری  ادبی   ـ اثر  هر  به  هستی بخش  فرایند  مهم ترین  خواندن،  آهنگ  و  لحن 
متن است. وقتی خواننده در هنگام  نبض  آوایی سخن است؛ لحن، گرفتن  بافتار  در  »لحن«،  فضاسازی 
خواندن، خود را در فضای حسی ــ عاطفِی اثر می یابد، در واقع با آن همراه و همحس می شود. این ایجاد 
همسویی و همحسِی با متن، سبب می گردد که خواننده، هستی خود را با خوی و منش قهرمان اثر یا جریان 

متن، همراه و یکسان ببیند و در خود نوعی دگرگونی و تحّول احساس کند.
 تبدیل به دیگری شدن در جریان خوانش یک اثر، چونان شناخت حقیقت و هویت خویشتن، با ارزش 
است؛ البته ناگفته نماند که نحؤه خواندن، همان طور که تأثیر تعالی بخشی دارد، ممکن است به علت آگاهی های 
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خوانِش  با  متن،  شنیداری  و  تصویری  زبانی،  قابلیت های  به  بی توجهی  و  خوانندگان  نارسای  و  نادرست 
سطحی و ناقص، متن اثرگذار را بی اثر گرداند. در اینجا به اختصار انواع لحن را بیان می کنیم. )ر. ک: 

»مبانی خواندن در زبان فارسی«(.

 لحن حماسی
 حماسه به معنای دالوری و شجاعت است؛ کسی که شعر حماسی را می خواند، باید به گونه ای بخواند 
که این دالوری ها را از راه گوش به شنونده منتقل کند. پس لحن حماسی، لحنی کوبنده و استوار است و 
خوانندٔه شعر حماسی، به ویژه شاهنامٔه فردوسی، با توّجه به ویژگی های این گونه اشعار، باید لحن خود را با 
محتوای این اشعار متناسب کند؛ فضای عمومی  این اشعار بیشتر جنگ ها و نبردهای پهلوانان با یکدیگر، با 

دشمنان و با موجوداتی چون دیو و اژدها و کارهای شگفت انگیز و خارق العاده است.
در هنگام خواندن شعر حماسی، باید:

1 آهنگ شعر، که مساوی با »ت تن تن، ت تن تن، ت تن تن، ت تن« )فعولن فعولن فعولن فعل( است، 

حفظ شود، مانند شعر زیر:

چــو دیــد آن ســهی قــّد افراســیاببــه مغــز پشــنگ انــدر آمــد شــتاب
ــلبــر و بــازوی شــیر و هــم زور پیــل ــد می ــر چن ــترده ب ــایه گس وز او، س
تیــغ بّرنــده  کــردار  بــه   چــو دریــا دل و، کــف چــو بارنده میـــغزبانـــش 

2 آخرین هجای کلمٔه پایانی هر مصراع کشیده شود )ایجاد کشش آوایی(.

در بیت های زیر از فردوسی، آخرین بخش »شتاب« و »افراسیاب«، »آب« است؛ همچنین آخرین بخش 
»جای« و »رهنمای« »آی« است که خواننده باید به هنگام خواندن، آنها را بیشتر از کلمه های هر مصراع 

بکشد؛
ــتاب  ــد ش ــدر آم ــنگ ان ــز پش ــه مغ چو دید آن ســهی قّد افراســیابب
جــای  خداونــد  و  نــام  رهنمــایخداونــد  روزی     ده  )همان:24(خداونــد 

3 تشدیدها در هنگام خواندن، درست و کامل تلفظ شوند.

4 خواننده در حین خواندن متن  حماسی، با استفاده از حرکات دست و بدن و حتی حالت های صورت، 

آن را به گونه ای ادا کند که مخاطب بتواند صحنه هایی را که می شنود، تجّسم کند و با آن همسو شود؛ مانند 
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کاری که شاهنامه خوانان )نّقاالن( در گذشته در بسیاری از قهوه خانه ها در هنگام نقل داستان های شاهنامه 
انجام می دادند.

5 حماسه ها معموالً داستان های بلندی هستند که به فراخور پیشرفت رویدادها، بر شمار شخصیت های 

به همین  تغییر شخصیت ها، هماهنگ شود.  با  افزوده می شود. لحن و آهنگ قرائت متن الزم است  آنها 
سبب، این گونه متن های بلند، تنّوع لحنی هم دارند و انواع لحن  را در خود جای می دهند: تعلیمی، غنایی، 
ستایشی، مدحی، وصفی، گفت وگویی و ... . به خواننده توصیه می شود، ضمن رعایت همٔه شرایط موجود 

در متن، به این آهنگ های فرعی در فضای حماسه، توّجه داشته باشد.

لحن داستانی ـ  روایی
داستان، قّصه و حکایت، تعریف کردن و بازگویی صمیمانٔه روایتی با آهنگی نرم و مالیم است، به گونه ای 
که شنونده از آن، پند گیرد یا از آن تأثیر پذیرد. آغاز چنین لحنی از روزگاران گذشته در قّصه خوانی ها معموالً 
با  نبود« همراه بود؛ قّصه ها، داستان ها و حکایت ها  نبود، غیر از خدا هیچ کس  با عبارت »یکی بود، یکی 

مفاهیمی چون آموزه های زندگی، پندها و اندرزها همراه بوده اند.
حکایت ها معموالً با عباراتی نظیر »آورده اند که...«، »یکی را شنیدم...«،  »روزی ...«، »شنیدم...«، 

»نقل است که ...« آغاز می شود؛ مانند:
 شنیدم که خروسی بود، جهان گردیده... )وراوینی، 1380:445(

 یک روز به وقت نیم روزان            شد پیش شبان، ز درد سوزان )جامی، هفت اورنگ، لیلی و مجنون(
 شبی یاد دارم که چشمم نخفت    شنیدم که پروانه با شمع گفت )سعدی، 1376:186(

به طور کلی در هنگام خواندن متون روایی )قّصه، داستان  و حکایت(، باید:
1 موضوع و محتوا و فضای کلّی متن را در نظر گرفت و لحن خاص را برگزید؛

2 آن را شبیه تعریف کردن یک واقعه یا حادثٔه پندآموز یا طنز خواند؛

3 سجع ها را رعایت کرد و تأکید کلمات را روی آنها گذاشت؛

4 اشعار داخل حکایات را با لحنی مناسب آن خواند؛

5 عالئم نگارشی را دقیق، رعایت کرد تا تأثیر کالم بیشتر شود؛

6 مانند فردی که از قضیه آگاه است، با آرامش و اطمینان آن را خواند؛

7 با سکون ها و سکوت های بهنگام، بر تأثیر کالم افزود؛

8 به گونه ای خواند که شنونده، مشتاق و منتظِر شنیدن بقیٔه ماجرا باشد؛
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9 سرعت خواندن حکایات، کمتر از دیگر نوشته ها باشد؛

10 خواننده در حین خواندن با نگاه های مناسب به فهم مخاطبان یاری رساند؛

11 در میان لحن روایی متناسب با شخصیت ها به تغییرهای مناسب آهنگ توّجه کرد؛

با جریان داستان، حالت کشش و  با رعایت دقیق فراز و فرودهای آوایی در لحن روایی، متناسب   12

انتظار را در شنونده برانگیخت و با ایجاد گسست های آوایی و وصل و درنگ های مناسب، او را به گوش 
دادن، ترغیب کرد.

لحن  گفت وگو )مناظره/ پرسش و پاسخ(
گفت وگوها انواع مختلفی دارند:

با  پاسخ  و  پرسش  یا  بحث  با  و  است  دیگری  بر  چیره شدن  هدف  با  رویارو  گفت وگوی  مناظره:  1ــ 
یکدیگر صورت می گیرد. در مناظره، معموالً لحن پرسش کننده، تند و محکم، به دور از خردگرایی و همراه 
با فخر فروشی است، در حالی که لحن پاسخ دهنده، همواره آرام و متین و توأم با خردورزی است. به بیان 
دیگر، پرسشگر که فکر می کند بر حق است، سؤالی را با طرف مقابل مطرح می کند، اّما پاسخی که می شنود 

آن چنان مجاب کننده است که دیگر پاسخی برای گفتن نمی ماند.
 خوانندٔه متن مناظره می تواند همانند یک بازیگر، نقش آفرینی کند؛ یعنی در عین حال، دو لحن را با دو 
چهرٔه متفاوت بیان کند. گاه با این طرف و آن طرف رفتن، جایگاه و صدای خود را تغییر می دهد تا بتواند 
مفهوم را بهتر بیان کند. »مست و محتسب« از پروین اعتصامی و »فرهاد و خسرو« از نظامی، از بهترین 

مناظره های ادبیات فارسی است.
 در خواندن چنین متن هایی رعایت نکته های زیر راهگشاست:

1  به کشش های آوایی و جمالت پرسشی توّجه شود؛

2 لحن پاسخ گو فرو کاسته و مالیم شود؛

3 حّس غرور و خودخواهی در جمالت پرسشگر حفظ شود؛

4 حّس گفتن جمالت عاقالنه و حکیمانه در جمالت پاسخ گو، در نظر گرفته شود؛

5 از دست و صورت و حرکات بدن در تفهیم موضوع، استفاده شود.

نمونه
کجایـــی؟  کــز  گفتــش  بــار  آشنایـــینخســتین  ملــک  دار  از  بگفــت 
فروشــندبگفــت آنجــا بــه صنعــت، در چــه کوشــند؟  جــان  و  خرنــد  انــُده  بگفــت 
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نیســت  ادب  در  جان فروشــی  ــن عجــب نیســتبگفتــا  بگفــت از عشــق بازان، ای
ــانبگفــت از دل شــدی عاشــق بدین ســان؟  ــن از ج ــی، م ــو می گوی ــت از دل ت بگف
اســتبگفتــا عشــق شــیرین، بــر تــو چــون اســت؟  فــزون  شــیرینم،  جــان  از  بگفــت 
بینــی چــو مهتــاب؟  بگفــت آری چــو خــواب آیــد، کجا خــواب؟بگفتــا هــر شــبش 
پــاک؟ کنــی  کــی  مهــرش  ز  دل  بگفــت آنگــه کــه باشــم، خفتــه در خــاک...بگفتــا 

)نظامی، 1382:244(

تضعیف  و  تحقیر  با هدف خودستایی،  نبرد  میدان  در  دو جنگجو  که  است  َرَجزخوانی: سخنانی  2ــ 
حریف با لحنی حماسی بیان می کنند، مانند رجزخوانی رستم و اسفندیار یا رستم و اشکبوس در شاهنامٔه 

فردوسی.
3ــ گفت وگوی عادی: این گفت وگوها را می توان به دسته های مختلفی تقسیم کرد و با توّجه به فضای 
داستان ها و عواطف موجود در آنها، شکل و لحن خاص آنها را دریافت و به کار برد، مانند گفت وگوی رستم 

با سهراب پس از زخمی شدن.

در هنگام خواندن گفت وگوها باید:
1 لحن دو طرف گفت وگو را  با توّجه به شخصیت آنها در نظر گرفت؛

2 اگر گفت وگو، دارای راوی باشد، لحن راوی را نیز باید به دیگر لحن ها افزود؛

3 با رعایت عواطف و احساسات دو طرف مکالمه، کار را برای شنونده، جّذاب ساخت؛

4 با همحس شدن و گرفتن حالت دو طرف به خود، گفته ها را متمایز نمود؛

5 با تغییر مناسب لحن گفتار به تناسب موقعیت شغلی و اجتماعی افراد و حاالت آنها، توّجه کرد.

لحن طنز
طنز از قدیم در نظم و نثر فارسی رایج بوده و بیشتر در قالب حکایت، خودنمایی کرده است. طنزها معموالً 
در پایان به نتیجه می رسند و خواننده را تحت تأثیر قرار می دهند و می خندانند. برخی نیز از همان ابتدا کار 

خود را شروع می کنند؛ مانند: 
» ــ ننه! ــ  هان ــ  این زمین رو چی یه؟ ــ روی شاخ گاو ــ گاو رو چی یه؟ ــ  روی ماهی ــ ماهی رو 

چی یه؟ــ  روی آب ــ  آب رو چی یه؟
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ــ وای وای! الهی روده ت ببره، چقدر حرف می زنی! حوصله م سر رفت...« )دهخدا(
در طنزها، معموالً جمالت پایانی باید در خواننده بیشترین تأثیر را بگذارند و خواننده از طریق آن بتواند 

لبخند را بر روی لبان مخاطب بنشاند.

لحن میهنی / وطنیه
سرودٔه وطنیه، که به آن »مام وطن یا میهنی« نیز می گویند، شعری است که در وصف میهن، سروده می شود 
و شاعر در آن می کوشد تا با تحریک احساسات ملّی گرایانه و وطن دوستانٔه مخاطبان خود، آنان را به پاسداری 
و محافظت از کشورشان برانگیزاند. شاعر این گونه اشعار، گاهی با شور و حرارتی وصف نشدنی، مردم را به 
دفاع از میهن خود فرا می خواند و در این کار، وطن را به مادر، مانند می کند؛ مادری که هر کس برای دفاع 
و حمایت از او باید به پا خیزد و از خود غیرت نشان دهد و گاهی به حال او می گرید، یا درس وطن خواهی 

را تعلیم می دهد. 

مانند شعر زیر از »ایرج میرزا«:

ــت  ــن ماس ــای میه ــه ج ــا ب ــن م نگهبانیــموط را  خویــش  میهــن 

طفولیــت  کــز  داریــم  ــمشــکر  ــن« همی خوانی ــب الوط درس »ح

ایمانیــمچــون که حــب الوطن ز ایمان اســت  اهــل  ز  یقینــاً  مــا 

وطــن  بــرای  دشــمنی  رســد  بیفشــانیمگــر  رایــگان  دل،  و  جــان 

لحن ستایشی
ستایش مخصوص خداوند است و شاعر یا نویسنده در آن خداوند را، که دارای آفرینش بی همتا، قدرت 
بی نظیر و الطاف فراوان است، می ستاید. در این هنگام خواننده نیز باید خود را موجودی از آفریده های او 

بداند که تسلیم او و شاکر بخشش ها و آفرینش اوست، از جمله:
را  پــاک  جان آفریــِن  آن که جان بخشــید و ایمان، خاک راآفریــن 
بــی ســتون کــرد و زمینــش جــای کردآســمان چــون خیمــه ای بــر پــای کرد 

)عطار، 1377:1(
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لحن مدحی
مدح، سروده ای دربارٔه انسان است که شاعر از طریق آن، با کوچک تر دانستن خود در مقابل ممدوح، او 
را می ستاید. مدح ها نیز به پیروی از ستایش ها شکل گرفته اند و در آنها همان حاالت باید رعایت شود؛ با این 
تفاوت که در ستایش، شاعر یا نویسنده آزادانه تر می تواند حرف خود را بزند اما در مدح ، به ویژه مدح حاکمان، 

این کار امکان پذیر نیست. مدح را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
الف( مدح بزرگان دینی و مذهبی چون پیامبر )ص( و امامان )ع( که در آن شاعر خود را از مریدان و 
معتقدان آنها و زندگی اش را وابسته به آنها می داند تا جایی که حاضر است جان فدایشان کند. برای گفته های 
آنان بسیار اهّمیت قائل است. در این مورد شاعر ممدوح را فردی فرا انسانی می داند و چهره و قامتش را در 
دنیا زیباترین می پندارد، کارها و اعمالش را نیز کارهایی خارق العاده می شمارد و به بیان معجزات و کرامات 

او می پردازد:

هــزاران آفریــن بــر جــان پاکــشمحمــد کافرینــش هســت خاکــش 

ــش ــل بین ــم اه ــروز چش ــراغ اف آفـرینــــشچ کــارگــــاِه  طـــراِز 

را بــال  میــدان  ســرهنگ  و  راســر  انبیــا  ســرخیل  و  سپهســاالر 

صبحگاهــی بــاد  الهــیریاحین بخــش  گنــج  مخــزن  کلیــد 

                )نظامی، 1382:129(

ایــن دل شــبعلــی آن شــیر خــدا، شــاه عــرب  بــا  الفتــی داشــته 

اســت  آگاه  علــی  اســرار  ز  اســتشــب  ســراللّه  محــرم  شــب  دل 

شــکافت  آفــاق  ســینٔه  تــا  چشــم بیــدار علــی خفتــه نیافــتفجــر 

تاریکــی شــب  بــه  کــه  عــربناشناســی  یتیمــان  شــام  می بــرد 

پیغمبــرعشــق بازی کــه هم آغــوش خطــر خوابگــه  در  خفــت 

                                          شهریار  

»و درود بر محمد مصطفی، صلی الّله علیه وآله وسّلم« که خاتِم پیغامبران است؛ و آفرین بر اصحاب اوی 
و اهل بیت و گزیدگان اوی که خلق را به راستی پند دادند و به یزدان راه نمودند و طریِق ُمبِطالن برنوشتند و 

بساط حق بگستردند.« )االبنیه(
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ب( مدح سالطین و حاکمان: مداحاِن سالطین معمواًل افرادی هستند که برای رسیدن به نان و نوایی 
به مدح آنها می پردازند و به همین دلیل در مدح آنها  شاهان زیبا، بخشنده و شایسته اند و شاعران برای آنها 

طول  عمر طلب می کنند:
»هزار سال فزون  باد  عمر  سلطان را« )ناصر خسرو( یا مانند شعر زیر از عنصری:

هنرهــای خســرواِن عجــم بیــا ز خســرِو خاور عیــان ببین تــو هنر ...آیــا شــنیده 

ــردر ایــن جهــان کــه توانــد چــو شــاه بــود به ــر و عرع ــون صنوب ــود چ ــار ب ــدام خ ک

ــت او ــّز و دول ــاد و ِع دلــش بــه رامش و دســتش بــه باده و ســاغربقــای شــاِه جهــان ب

)فالح، 1384: 70 و 71(          

ج( مدح افرادی بزرگ که خدمتی به جامعه یا شخصی کرده اند:
فردوسـی رواِن  بـر  فرخنـدهآفریـن  نهـاِد  همایـون  آن 

او خداونـد بـود و مـا بنـدهاو نه استاد بود و ما شاگرد،

)انوری، 1364: 700(          
به هنگام خواندن مدح باید:

1 مقام ممدوح را در نظر گرفت )بزرگان دینی، سالطین یا افراد عادی(؛

2 به گونه ای خواند که گویی به آن فرد افتخار می شود؛

3 خود را از مریدان، دوستان و پیروان ممدوح پنداشت؛

4 به اغراق ها و مبالغه ها توجه کرد؛

5 در خواندن کمی به حماسه نزدیک شد یعنی لحنی محکم و استوار داشت؛

6 دعای پایان مدیحه را با حالت دعایی خواند؛

7 حرکات دست و اشاره به ممدوح و حاالت او در هنگام وصف، به تفهیم آن کمک می کند؛

8 حس و عاطفٔه متناسب با جایگاه ممدوح با خواندن همراه گردد.
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لحن تعلیمی )اندرزی(
با گویشی آرام و آهسته، در دل شنونده  نیز موسوم است، تالش می کند  به لحن اندرزی  این لحن، که 
نفوذ کند و نکات مهم خوب زیستن را به مخاطب خود القا نماید. در ایران این گونه نوشته بیشتر برای پند 
و اندرز به کار می رود. نویسندٔه این گونه متون، خود را به جای انسانی آگاه می گذارد و از زبان او که بیشتر 
با مخاطب خود سخن می گوید، به همین دلیل لحن متن های تعلیمی،  یا معلّمان دلسوز است،  شبیه پدران 
پدرانه است و خواننده نیز باید هنگام خواندن آنها، خود را پدر یا معلّمی  فرض کند که می خواهد نکاتی را 
به فرزندان یا دانش آموزانش بگوید. در این گونه اشعار نیز ممکن است با لحن های گوناگون مواجه شویم. 

به این اشعار توجه کنید:  

پــاک  خداونــد  آفریــدت  خــاک  پــس ای بنــده، افتادگــی کــن چــو خــاکز 

مبــاشحریــص و جهان ســوز و ســرکش مبــاش  آتــش  آفریدنــت،  خــاک  ز 

                   )سعدی، 1376:189(
        

این ابیات لحنی واعظانه و اندکی حالت تحّکمی  دارد؛ یعنی انسانی روحانی خطاب به دیگران، آنها را با 
جمالت امری به پرهیز از کارهای زشت )نهی از منکر( و انجام دادن کارهای نیک )امر به معروف( سفارش 
می کند. در این گونه اشعار، لحن گوینده بسیار محکم و کوبنده است و خواننده چنان با شور و حرارت سخن 

می گوید که گویا از عاقبت انسان خطاکار کامالً  آگاه است و دلش به حال او می سوزد.

لحن مناجات
را  مناجات، خود  در حالت  انسان  است.  با خداوند  نیایش  و  نیاز  و  راز  به  پرداختن  معنی  به  مناجات 
بسیار کوچک می داند و آنچه را که در حضور دیگران نمی تواند بگوید، با آه و زاری یا با شکر و سپاس بیان 
می کند. در این گونه اشعار، شاعر خواسته های خود را، که عمدتاً معنوی است، از خدا می طلبد و از او 
می خواهد که عاقبت به خیرش کند. لحن مناجات »عبد«، آکنده از عاطفه و احساس و بیانگر حالت فروتنی 

و خاکساری و تواضع نسبت به »معبود« است، از جمله:

جــود بــه  کــن  نظــر  خداونــدگارا 

خاکســار  بنــدٔه  از  آیــد  گنــاه 

کــه جــرم آمــد از بنــدگان در وجــود

خداونــدگار عفــِو  اّمیــد  بــه 

پرورده ایــم  تــو  رزق  بــه  ِانعــام و لطــف تــو خــو کرده ایــمکریمــا،  بــه 
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بــازگــدا چــون کــرم بینــد و لطــف و نــاز  بخشــنده  دنبــال  ز  نگــردد 

ــز  ــردی عزی ــو ک ــا ت ــه دنی ــا را ب ــو م نیــزچ داریــم  چشــم  همیــن  ُعقبــا  بــه 

ــس  ــی و ب ــو بخش ــواری ت ــزی و خ زکــسعزی نبینــد  خــواری  تــو  عزیــز 

کــه خــوارم مکــن  عــّزت  بــه  مکــنخدایــا  شرمســارم  گنــه  ُذّل  بــه 

                    )بوستان سعدی، 1382:193(
 

هنگام خواندن نیایش ها و مناجات باید:
1 حس و حال عمومی حاکم بر فضای نیایش، حفظ شود.

2 حالت خشوع و خضوع در آهنگ کالم رعایت گردد.

3 لحن مالیم و متین، که بیانگر ادب در پیشگاه خدای رحمان است، حفظ گردد.

4 به کشش ها، زیر و بمی  حروف و صداها برای تأثیرگذاری بیشتر توّجه گردد.

لحن توصیفی
توصیف یعنی وصف کردن و بیان جزئیات و ویژگی ها یا آوردن صفات و قیدهای مربوط به افراد و اشیائی 
است که می خواهیم برای شنونده، بازگو کنیم. این صفت ها می توانند یا بیانگر ظاهر افراد و اشیا یا بیانگر 

حاالت مختلف رفتاری یا حرکات آنها باشد، از جمله:
ــه تماشــا می کــرددیدمــش خــّرم و خنــدان، قدح باده به دســت  ــه صــد گون ــدر آن آین و ان

                                                                                                )حافظ، 1382:193(
 

در توصیف، نویسنده چیزی را که می بیند، با شور و حال فراوان و با استفاده از آرایه هایی چون تشبیه و 
تشخیص به زبان می آورد. در تشبیه، نویسنده با تخّیل خود می کوشد میان چند چیز شباهتی ایجاد کند و با 
این کار شنونده را به شگفتی وا دارد؛ مثالً در بیت های زیر منوچهری دامغانی با تشبیه کردن قطرٔه باران به 

اشک عروس و تشبیه برگ گل به صورت او، هنر خود را به نمایش گذاشته است:

بــه گِل ســرخ  برافتــد  بــاران کــه  چون اشــک عروســی اســت برافتاده به رخســارآن قطــرٔه 

روش دیگر شاعران و نویسندگان در توصیف کردن، استفاده از جان بخشیدن به اشیا )تشخیص( است. در 
این هنگام نویسنده، همه چیز را زنده و مانند انسان می بیند و به آنها کارها، گفته ها و حرکات انسانی می بخشد.
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شعر زیر از ملک الشعرای بهار سرشار از جان بخشی به کوه دماوند است:

بنــد  در  پــای  ســپید  دیــو  دماونــدای  ای  گیتــی  گنبــد  ای 

ــود  ــه خ ــی کُل ــر یک ــه س ــیم ب یکــی کمربنــداز س میــان  بــه  آهــن  ز 

روی  نبینــدت  بشــر  چشــم  بنــدتــا  دل  چهــر  ابــر،  بــه  بنهفتــه 

آونــدچــون گشــت زمیــن ز جور گــردون  و  خمــوش  و  سردوســیه 

ــت روزگاری  ــه مش ــو ن ــی، ت ــی، ن نــی ام ز گفتــه خرســندن ای کــوه 

زمینــی فســردٔه  قلــب  چنــدتــو  یــک  نمــوده  ورم  درد  از 

توصیف معموالً برای انسان ها، اشیا، طبیعت و عناصر آن چون درخت و سبزه و گل، دریا و کوه و جنگل است:
در خواندن چنین متن هایی باید به نکات زیر توّجه داشت:

1 لحن توصیف می تواند در کنار دیگر لحن ها کامل شود. بنابراین توصیف چیزی مثبت یا با شکوه با 

توصیف چیزی زشت و پلید متفاوت است.
2 در لحن توصیفی، آهنگ کالم معموالً نرم است و آرامش خاّصی دارد.

3 در هنگام خواندن، دّقت نظر و عنصر تخّیل، نقشی مهم دارند.

زبان  در  خواندن  است.)مبانی  نزدیک  روایی  لحن  به  سخن،  آهنگ  کلّی  فضای  نظر  از  لحن  این   4

فارسی، 1391(.
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گونه های خواندن

1ــ روش بلندخوانی
بلندخوانی در دورٔه ابتدایی برای دانش آموزان روشی مؤثّر و ضروری است؛ زیرا در آن از دو فرایند 
ادراکی یعنی تمیز شنیداری و تمیز دیداری استفاده می شود. اّما در دورٔه متوسطه با توّجه به آموزش های 
استفاده  از شیوه های مختلف صامت خوانی  است  بهتر  دانش آموزان،  ویژگی های شناختی  و  ابتدایی  دورٔه 

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:

ـ   دقیق خوانی: در این نوع خواندن، دانش آموز متن خواندنی را کامالً درک و آن را به طور منظم  1ــ 2ـ
در حافظه نگه داری می کند. همچنین به افکار اصلی نویسنده پی می برد، به ارتباط بین مطالب می پردازد، 
خالصٔه متن را بیان می کند و از آن نتیجه  می گیرد. معلّم برای سنجش این نوع خواندِن صامت، می تواند با 

طرح سؤاالتی، مفاهیم متن را مورد سنجش قرار دهد.
ـ   خواندن تجّسمی: هدف این نوع خواندن، درک عمیق تر، تحریک حّس کنجکاوی و مشارکت   2ــ2ـ
متن  بین  از  مطالعه، سؤاالتی  از  قبل  است  مذکور الزم  اهداف  به  برای رسیدن  است.  مطالعه  در  فّعاالنه 

انتخاب شود تا در هنگام مطالعه ذهن دانش آموز به سمت یافتن پاسخ ها هدایت شود.
ـ   خواندن انتقادی: در این روش دانش آموزان، ضمن مطالعٔه متن درس، دربارٔه ویژگی های متن  3ــ2ـ
و نوع نوشته و سبک نویسنده یا شاعر و قالب درس، به بحث و گفت وگو می پردازند و در پایان نظر نهایی 

خود را نسبت به متن خوانده شده بیان می کنند.
جوانب  بین  ارتباط  برقراری  و  قضاوت  ارزش گذاری،  تحلیل،  و  تجزیه   به  دانش آموز  روش،  این  در 

مختلف مطالب متن می پردازد.
ـ   خواندن التذاذی: خواندن برای درک زیبایی ها، روش مؤثّری برای پرورش حّس زیبایی  شناسی  4ــ2ـ
و تقویت ذوق ادبی است. بهتر است دانش آموز بیشتر به دنبال یافتن زیبایی های موجود در نثر و شعر باشد، 

ماننِد تشبیه، ضرب المثل ، وزن، 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 از نظم و نثر انتخاب کند و در کالس با 
لحن و آهنگی مناسب بخواند. در این نوع خواندن، باید متونی برگزیده شود که موجب التذاذ و پرورش ذوق 

ادبی دانش آموزان گردد.
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کّلیاتی دربارهٔ دانش های زبانی و ادبی

دانش های زبانی )دستور زبان(
در برنامٔه درسی فارسی، نگاه به آرایه ها و دستور زبان، نگاه ابزاری است. متن و تحلیل متن، هدف اصلی 
است. تحلیل متن به ابزار نیاز دارد. یکی از ابزارها در کالبد شکافی متن، دانش دستور زبان است. دستور 
یا هنجار شناسی 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 برای سخن گفتن استفاده می کنند« 
)حق شناس و دیگران، 1387(. زبان شناسان و دستوریان می کوشند تا این مجموعٔه اصول و قواعد را کشف 

و توصیف و با عنواِن »دستور زبان« عرضه کنند.

 در ابتدای سخن شاید بهتر باشد در مورد ضرورت آموزش دستور بیندیشیم. بسیاری از متخّصصان 
معتقدند وقتی اهل زبان به راحتی سخن می گویند و سخن دیگران را درک می کنند و در کاربست دستور، 
مشکلی ندارند، نیازی به آموزش دستور نیست. برخی دیگر بنابر دالیل زیر آموزش دستور را الزم می دانند:

 دستور زبانی که در کودکی فراگرفته می شود، ناخودآگاه است و با علم آگاهانٔه دربارٔه زبان )زبان آگاهی( 
تفاوت دارد.

زبان  در  آنکه  حال  است؛  عامیانه  گاه  و  غیررسمی  گفتاری  زبان  دستور  کودک،  زبان       دستور 
رسمی  نوشتاری، آموزش دستور اجتناب ناپذیر است.

 پژوهش ها حاکی از آن است که درک ساخت جمله در افزایش درک متن بسیار مؤثر است. به عبارت 
دیگر، وقتی دانش آموزان نحؤه ُخرد کردن جمله به اجزای آن را بیاموزند، درک آنها از جمله تقویت می یابد.

 آموزه های زبانی در برنامهٔ  فارسی
در دورٔه دوم متوسطه، دستور زبان فقط برای گره گشایی و بررسی متن به کار گرفته می شود و مجموعٔه 
آن در نُه پایٔه گذشته )دورٔه ابتدایی و اّول متوسطه(، آموزش داده شده است. دورٔه دوم متوسطه، مرحلٔه تمرین 

و به کارگیری آموخته های دستوری است.
برای آشنایی همکاران گرامی، سرخّط مباحث دستوری در دورٔه اّول متوسطه را در پی می آوریم:

در کتاب فارسی پایٔه هفتم، دانش آموزان با این مباحث آشنا شده اند: جمله و انواع آن، فعل )گذشته، 
حال، آینده(، شخص، شمار، بُن)ریشه یا ِستاک فعل(، شناسه، نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل اسنادی، 

ضمیر )پیوسته و جدا( و واژگان ساده و غیرساده.
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در کتاب فارسی پایٔه هشتم: یادآوری فعل و...، اسم، گروه اسمی، هستٔه گروه، وابسته های اسم، صفت 
بیانی، وابسته های اسم، صفت اشاره و شمارشی، وابسته های اسم، صفت پرسشی و تعّجبی، وابسته های 

اسم، صفت مبهم و...
مباحثی چون  بیان شد،  یادآوری گروه های اسمی که در درس دوم کتاب  بر  نهم، عالوه  پایٔه  فارسی  در 
صفت برتر و برترین، ساخت انواع فعل ماضی و مضارع، قید و ساخت واژه در زبان فارسی مطرح می شود.
زنهار و پرهیز: آنچه دربارٔه ساخت واژه در فارسی پایٔه هفتم گفتیم؛ موجب ابهام برخی از همکاران 

شده است. به همین سبب، به کوتاهی آن موضوع را توضیح می دهیم:

واژه از نظر ساختار برونی و ظاهری در زبان فارسی، در نگاه نخست، به دو رده بخش می شود:
الف( ساده، مانند »گُل، دل، شب، سیب، خوب«.

ب( غیرساده، مانند »گُل ها، شبرو، سیبک، خوب تر«.
در مرحلٔه دوم، غیرساده ها را از نظر کارکرِد وند، به دو دسته تقسیم می کنیم:

 صرفی، مانند نشانه های جمع، نشانه های صفت برتر و عالی، یای نکره، وندهای صرف فعل و... .
 اشتقاقی )فراوان هستند و دامنٔه بسیار فراخی دارند(.

اکنون در نگاهی عام، غیرساده های غیرصرفی را بررسی و بخش بندی می کنیم:
1 مشتق، مانند سیبک؛

2 مرکّب، مانند شبرو؛

3 مشتق ــ  مرکّب، مانند گل خانه ای.

بنابراین، کلماتی مانند »گل ها و خوب تر«، از نظر ساخت، غیرساده ٔ صرفی هستند.
به همکاران گرامی توصیه می شود از دادن دانِش غیرضروری به دانش آموزان بپرهیزند و به اهداف برنامٔه 

درسی و توان ذهن یادگیرندگان توّجه فرمایند.
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مبانی نظری آموزش دستور

نوع  از  زبان،  دستور  عمومی  به  نگرش  که  می بریم  پی  ایران،  در  دستورنویسی  تاریخچٔه  بررسی  با 
قاعده محوری بوده است؛ دیدگاهی که به دالیل زیر، کنار گذاشته شده است:

1ــ  تجویزی بودن: یعنی به جای اینکه زبان را همچون دستگاهی نظام یافته ببینند و قواعد حاکم بر 
آن را کشف و توصیف کنند، بنای کار خود را بر قاعده آموزی می گذارند و کاربرد صحیح قواعد زبان را 
تعریف می کردند: »دستور زبان، قواعدی است  این گونه،  به همین دلیل دستور زبان را  متذکر می شوند. 
برای درست گفتن و درست نوشتن«. )دستور پنج استاد و ...(. انتخاب واژٔه 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 ضمنی و ناخودآگاه فرا می گیرند و در ذهن خود نگه داری می کنند و کار 

دستورنویس و زبان شناس باید توصیف این دانش ناخودآگاه باشد.

»درست«  صورت  یک  فقط  مورد  هر  در  می کنند  گمان  سنتی  دستورنویسان  انعطاف ناپذیری:  2ــ 
وجود دارد و هرچه جز آن باشد، »نادرست« است؛ در صورتی که تمایز درست و نادرست، مشّخص نیست. 
در بسیاری از موارد دو یا چند صورت زبانی بر حسب بافت و کاربرد، می توانند درست باشند. تنها معیار 

برای تمایز بین درست و نادرست، نحؤه کاربرد اهل زبان است.

3ــ ایستایی: یکی دیگر از گمان های نادرست دستورنویسان سّنتی، این است که زبان، ایستاست و 
تغییر نمی کند یا نباید تغییر کند و اگر دستور زباِن جامعی برای یک زبان نوشته شود، می تواند برای همیشه 
معتبر و مستند باشد. پیداست که چنین سخنی، خالف ماهیت زبان است، زیرا 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 تقلیدی بودن: دستورهای سّنتی فارسی زیر نفوذ دستور زبان های دیگر قرار گرفته اند و از این  رو، 
مشتق  و  به جامد  اسم  عربی،  زبان  ویژگی  و  از ساختار  تقلید  به  مثالً  پذیرفته اند،  به خود  را  آنها  تحّوالت 
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 ریشٔه عربی.



45بخش اّول: کّلیات

5 ــ درآمیختن نگرش در زمانی با نگرش هم زمانی: آنچه دربارٔه گذشتٔه یک زبان، صادق بوده، 
الزاماً دربارٔه وضع امروز آن درست نیست. برای نوشتن دستور زبان معاصر هر زبانی، باید فارغ از علل و 
سوابق تاریخی آن زبان بود. 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 نظریهٔ زبانی: این دستورها بر مبنای نظریٔه روشن و صریحی دربارٔه زبان قرار ندارند، 
ناچار توصیف آنها از ساختمان زبان، معموالً آشفته و نامنظّم است.

زبان  هنری  شکل  ادبیات،  دارد.  ادبیات  با  متفاوت  هدفی  زبان،  ادبیات:  با  زبان  درآمیختن  7ــ 
است. 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. زبان قلمرو هنجاری زبان 

است و ادبیات، پهنه ای فراهنجار است و هنجارگریزی یکی از ویژگی های آن است.

اکنون با توّجه به رویکردهای ویژٔه زبان شناسانه به موضوع آموزش دستور می پردازیم. سه رویکرد اصلی 
در توصیف زبان، عبارت اند از: 

 صورت گرایی؛
 نقش گرایی؛

 شناختی. 
در رویکرد صورت گرایی، زبان خارج از بافت بررسی می شود و با توّجه به ساختار برونی توصیف می شود. 

رویکرد نقش گرایی، زبان را در بافت خود تحلیل می کند و توّجه به معنی دارد. 
برای درک مفهوم مسافت چه  مثال،  برای  زبان در ذهن می پردازد.  مفاهیم  به درک  رویکرد شناختی 

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 متوسطه 
رویکرد صورت ــ  نقش مورد توّجه بوده است. به بیان دیگر تمرکز بر آموزش زبان در بافت بوده است، اّما 

در موارد لزوم از شکل صوری زبان در آموزش بهره برده شده است.
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»دستور« در دورٔه اّول متوسطه با هدف افزایش درک متن آموزش داده می شود. در پایان مباحث دانش 
زبانی، دانش آموزان قادر خواهند شد اجزای جمله را از هم جدا کنند و چگونگی گسترش جمالت را دریابند 
و با منطق قرار گرفتن اجزای جمله در کنار هم آشنا شوند. این کار سبب افزایش درک متن دانش آموزان 
می شود، پس آموزش دستور به دلیل کاربردی که در تقویت هر یک از مهارت های زبانی دارد، اتّفاق می افتد 

و به هیچ وجه به صورت مجموعه قواعد حفظی ارائه نمی شود.

آموزه های ادبی فارسی

مباحث دیگر موجود در نکته های زبانی و ادبی، مربوط به مسائل ادبی، زبانی و نگارشی است.
آموزه های ادبی در سال هفتم عبارت بودند از آشنایی با زبان و ادبیات و تفاوت این دو، آرایٔه تشخیص، 

تشبیه، شبکٔه معنایی، تکرار، قطعه و... .
در سال هشتم عبارت اند از آرایه هایی چون تشبیه و ارکان آن، ساختار و محتوای اثر، واج آرایی، قالب 

مثنوی، جناس، ردیف و... .
در فارسی سال نهم، آموزه های ادبی عبارت اند از یادآوری نکته های ادبی سال هشتم، پرسش انکاری،  

تخلّص و بیت تخلّص، تضاد و رابطٔه معنایی، تلمیح و انواع ردیف.
در صورت نیاز به طرح نکته ٔ زبانی، ادبی و ... ، می توان آن را در قسمت  دانش های زبانی و ادبی درس 

آزاد )درس 5 و 15( درج یا منظور کرد.

روش های یاددهیـ  یادگیری در برنامهٔ درسی حوزهٔ 
تربیت و یادگیری زبان و ادبیات

این برنامه برای آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی، تفّکر، گسترش گنجینٔه لغات، شناخت بهتر 
زبان و ایجاد ذوق ادبی در دانش آموزان، روش های زیر را مؤثّر می داند. )الزم است توضیح داده شود که 
روش های زیر جنبٔه توصیه ای و پیشنهادی دارد و مدارس، معلّمان و دست اندرکاران آموزشی 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 برمی 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 
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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 تهیه شود، چهار مهارت زبانی را بیشتر تقویت خواهد کرد.

2ــ  روش بحث گروهی
در صورتی که پرسش و پاسخ از حالت دوطرفٔه 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 کنند؛ روش 
بحث گروهی به کار گرفته خواهد شد. این روش در حوزٔه آموزش از جمله روش های فّعال و مشارکتی به 

شمار می رود.
به بحث و گفت وگو  معلّم  با هدایت  و  بنابراین، دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می  شوند   
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.

3ــ  ایفای نقش، قّصه گویی و نمایش خالق ّ
در دورٔه اّول متوسطه، به ویژه در کتاب فارسی، به خوبی می توان از نمایش و قّصه گویِی مناسب با سن 
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.
اهداف  عالی ترین  می تواند  شود،  توأم  در کالس  ارزشیابی  و  تبادل نظر  و  بحث  با  چنانچه  روش ها  این 
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 تفکر، 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 
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نایل می شوند. می توان  به صورت گفتاری و نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود 
از آنها خواست تا گزارش تهیه کنند، یادداشت برداری نمایند، اطاّلعات به دست آمده را طبقه بندی کنند و 
زیبایی های مشاهده شده را وصف نمایند یا آنها را به تصویر بکشند تا به این ترتیب به پاره ای از مهارت های 

نگارشی تسلّط پیدا کنند.

5ــ  روش تفکّر استقرایی
از آنجا که تفّکر، با هر یک از مهارت های زبانی و ادبی پیوندی ناگسستنی دارد و در روش استقرایی هم 
تفّکر در روندی متوالی، از آسان به پیچیده، سازماندهی می شود، لذا استفاده از این روش می تواند فرایند 
یادگیری مؤثّری را تا حصول نتیجه در دانش آموز ایجاد کند. در جریان تفّکر، دانش آموزان اطاّلعاتی را 
این روش  از  یافته های خود می پردازند.  بین  ارتباط  تفسیر و کشف  به  و  و طبقه بندی می  کنند  جمع آوری 

می توان در آموزش نکات امالیی، انشایی و دستور زبان استفاده کرد.

6ــ  روش بدیعه پردازی
با توّجه به اینکه زبان و ادبیات فارسی ماهیتاً با خلق و آفرینش و تولید اندیشه های بدیع، ارتباطی نزدیک 
و تنگاتنگ دارد، از این روش می توان برای آموزش انشا و نگارش خاّلق استفاده کرد. بر اساس این روش 
دانش آموزان با صحبت کردن و بحث درباره ٔ موضوع انشا، قیاس کردن، بیان احساسات خود و ... به تفّکر 

خاّلق و پرورش عواطف دست می یابند.

7ــ  روش حّل مسئله
در این روش، مسئله ای مطرح می شود که می تواند از گرفتاری قهرمان قّصه آغاز شود. دانش آموزان به 
توصیف و تبیین مسئله می پردازند و راه حل یا راه حل هایی برای آن پیدا می کنند. پس از بحث و گفت وگو، 
معلّم نظر خود را دربارٔه حّل مشکل قهرمان داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به بررسی علّت وقوع حوادث 
در قّصه ها می پردازند و ارتباط علّت و معلولی وقایع را کشف می کنند. همچنین ایده ها و 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 
بیانی، یعنی گفتاری و نوشتاری، مطرح شود. در دورٔه دوم متوسطه می توان از دانش آموزان  در دو گونٔه 

خواست تا دربارٔه شنیده ها یا خوانده های خود به قضاوت و داوری بپردازند.
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8  ــ  روش واحد کار )پروژه(
به این ترتیب که  از این روش می توان برای آموزش انشا و فّعالیت  های خارج از کالس استفاده کرد؛ 
شاگردان بر اساس موضوعات تعیین شده، در خارج از کالس به صورت گروهی یا فردی به دنبال جمع آوری 
سرگذشت  قبیل  از  موضوعاتی  می کنند.  ارائه  کالس  در  را  آن  گزارش،  تهیٔه  و ضمن  می روند  اطاّلعات 
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
دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم می کنند و هر یک از اعضای گروه تکلیف مشّخص شده 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 به گفت وگو می پردازند و دالیل انتخاب یا رّد آن را ارزیابی می کنند. در مرحلٔه بعد، 
کلید سؤال ها در اختیار دانش آموز قرار می گیرد تا اعضای گروه درک عمیقی از بهترین پاسخ را به دست 
 آورند. سپس اعضای گروه به نمره گذاری پاسخ های فردی و گروهی می پردازند و نمرٔه مؤثّر بودن یادگیری را 
محاسبه می کنند. از این روش می توان در کالس های فارسی و در تدریس حوزه های مختلف )از قبیل متن 

درس ها، اجرای تمرین ها، امال و انشا، دستور و آرایه ها( بهره گرفت.

10ــ  روش تدریس اعضای گروه
با این روش، بخش عمده ای از موضوع درس، طی یک دورٔه زمانی کوتاه، با مطالعٔه گروه، تحت پوشش 
قرار می گیرد. در انتخاب متن مورد تدریس الزم است متن به بخش های مستقل از یکدیگر قابل تقسیم باشد. 

بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری باید تقریباً برابر باشند.
دانش آموز یک بخش از موضوع تعیین شده را مطالعه می کند و سپس با همتاهای خود، که مسئول بخش 
مشترکی هستند، دور هم جمع می شوند و برای رفع اشکاالت خود تبادل نظر می کنند. سپس به گروه خود 

برمی گردند و به ترتیب از اّول بخش تا آخر بخش را، 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 آن را به 

اعضای گروهش آموزش دهد. بنابراین، هر عضو، هم به عنوان معلّم و هم شاگرد، عمل می کند.
زمانی که فراگیران درمی یابند کارایی گروه مستلزم آن است که هر فرد بخشی از موضوع را فراگیرد و 
سپس آن را به دیگران آموزش دهد، برانگیخته می شوند تا با مطالعٔه بخش تعیین شده و آمادگی کامل برای 
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جلسٔه کار گروهی به گروه خود کمک کنند. همچنین به آن عضو از گروه که آموزش دهنده است، کمک 
می کنند تا در حّد امکان موفّق باشد. با این روش، گروه می تواند یادگیری اش را به حّداکثر برساند.

تقسیم موضوع، به خصوص زمانی مناسب است که هدف آموزشی، مطالعٔه اجمالی باشد و نباید انتظار 
داشت در یک قلمرو وسیع عمیقاً مطالعه شود.

در انتخاب متن مورد استفاده به چند نکته باید توّجه کرد؛ از جمله:
 متن باید قابل تقسیم به تعداد بخش های هماهنگ با تعداد فراگیران در هر گروه )معموالً سه تا پنج نفر( باشد.

 این بخش ها تقریباً باید از نظر طول، برابر و از نظر دشواری، قابل مقایسه باشند.
 هر یک از بخش ها مستقل از بخش های دیگر قابل فهم باشد. این مورد مهم است؛ چون هر 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 در هر تکلیفی، محتوایش باید به اندازٔه کافی مشکل باشد تا فراگیران را به چالش  بکشد، ولی نه 

آن قدر مشکل که آنان را مأیوس و مغلوب کند.

 اجرای طرح
1 یک بخش از موضوع برای آمادگی هر فراگیرنده تعیین می شود. در این مرحله هر فراگیرنده فقط 

از یکدیگر  را  مطلب  فراگیران حقیقتاً  یافت که  باید اطمینان  تعیین شدٔه خویش را دریافت می  کند.  بخش 
یاد بگیرند، نه از مطالعٔه تمام بخش ها )میزان یادگیری دانش آموزان توسط آزمونی که تمام بخش ها را در بر 

می گیرد، سنجیده می شود(.
2 فراگیرنده قبل از تدریس با همتاهای خود که مسئول بخش مشترکی هستند، دور هم جمع می شوند 

ابتدا در جمع  از  )فراگیران می توانند  نظر می کنند  تبادل  ارائه،  بهبود روش  و  برای رفع اشکاالت خود  و 
همتاهای خود بنشینند و رفع اشکال کنند، آن گاه به گروه خود برگردند(.

3 وقتی گروه گردهم می آید، یک فراگیرنده کار را با تدریس بخش مربوط به خود شروع می کند. این 

عضو گروه مجاز است از هر نوع یادداشت یا کمکی که مجاز شناخته شده است، استفاده کند ولی مستقیماً 
به متن اصلی رجوع نمی کند. دیگر فراگیران می توانند سؤال طرح کنند، مخالفت نمایند، یادداشت بردارند یا 

استنطاق کنند. هر عضو به نوبت یک بخش جدید را تدریس می کند.
4 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 و  مربوط به کل موضوع است.
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5 کلیٔه سؤال ها در اختیار فراگیران قرار می گیرد و آنان به آزمونشان نمره می دهند و نمرات فردی و معدل 

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

مهارت های تدریس و یادگیری تولید شده از عمل متقابل گروه، بیشتر خواهد بود.
6  ارزیابی کارایی تدریس فراگیران، با توّجه به جدول رسم شده، انجام می شود.

7  از فراگیران برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزش یابی نهایی سؤال می شود.

 به هر عضو گروه، از غیر مؤثّر )1( تا مؤثّر )5(، در هر مورد نمره بدهید.

موارد
نام نفر 

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؟ 

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

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

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

دّقت و فهم سؤال می کرد؟

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

قرار می دهند.
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12ــ  روش روشن سازی طرز تلّقی
به یک سؤال  پاسخ دادن  با  آنان  تا  به فراگیران کمک می کند  تلّقی،  اّولین مرحله در روشن سازی طرز 
یا تکمیل یک جمله، طرز تلّقی خود را ارزیابی کنند، در مرحلٔه بعد با انتخاب یک گزینه از بین گزینه های 
تهیه  شده است، تا حّدی که تلقی فراگیران سمت و سویی مناسب می گیرد. سپس 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، در 
خصوص بهترین طرز تلّقی به توافق برسند؛ سپس هر فرد، پاسخ خود را بیان می کند 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؟ در واقع، این روش فراگیران را قادر می سازد که کشف کنند آیا طرز تلّقی شان بر یک پایٔه محکم 

از حقایق، اطاّلعات و منطق، استوار بوده است یا خیر.

الگوی تدریس چیست؟

الگوی تدریس، چهارچوب 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 متعّددی در آن نقش دارند که همٔه آنها قابل مطالعه و کنترل نیستند. 
پس معلّم باید چهارچوب کوچکی از فرایند تدریس را به عنوان الگو انتخاب کند. دو نمونه از الگوهای 

تدریس عبارت  اند از:
1 الگوی پیش سازمان دهنده

2 الگوی حّل مسئله.

الگوی عمومی تدریس
بعدها راجر رابینسون در سال  بار توسط رابرت گلیزر در سال 1961 مطرح شد و  الگو نخستین  این 
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:

مفاهیم،  اطاّلعات،  تدریس،  از  قبل  معلّم  رفتاری؛  و هدف های  تدریس  تعیین هدف های  مرحلهٔ یکم: 
اصول و سایر مطالب و محتوای درس را به صورت هدف های کامالً صریح و روشن مشّخص می  کند.

مرحلهٔ دوم: تعیین رفتار ورودی )آموخته های گذشته و ...( و ارزشیابی تشخیصی )تعیین توانایی های 
فراگیران(، که همان تشخیص میزان آمادگی فراگیران است.
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مرحلهٔ 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 فراگیران انتخاب کند.

مرحلهٔ چهارم: سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی؛ معلّم باید بتواند در امر تدریس و تحّقق هدف های 
آموزشی با ابتکار و خاّلقیت، حداکثر استفاده را از امکانات موجود ببرد.

مرحلهٔ پنجم: ارزشیابی و سنجش عملکرد؛ مرحلٔه نهایی این الگو به ارزشیابی میزان یادگیری شاگردان 
پس از پایان تدریس اختصاص دارد.

الگوی  پیش سازمان دهنده

»پیش سازمان دهنده« یک مطلب یا مفهوم کلّی است که در مقّدمٔه تدریس می آید تا مبحثی را که به شاگردان 
تدریس 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 است 
که کلّی است. گام دوم، ارائٔه مطالب و مفاهیم درس جدید است. در گام سوم، باید مثال ها و نمونه هایی برای 
تفهیم بیشتر مطالب جدید آورده شود و سرانجام مثال ها باید به گونه ای بیان شود که با مفهوم پیش سازمان دهنده 
مرتبط شوند. مثالً معلّمی  می خواهد اندام های تولیدمثل گیاه را درس بدهد، او درس را مستقیماً از خود 
موضوع شروع نمی کند بلکه درس را با این مفهوم که »تمام جانداران پر یاخته برای بقای نسل، تولیدمثل 
می کنند« آغاز می کند. پس از یادآوری و تشریح چگونگی تولیدمثل در جانداران، موضوع درس جدید، 
یعنی پرچم و مادگی را ــ که اندام های تولیدمثل گیاهان اند ــ  تشریح می کند و پس از تشریح درس جدید، 

پرچم و مادگی چند گل معروف و آشنا را مستقیماً یا به وسیلٔه صفحٔه نمایش، نشان می دهد.
معلّم در بیان تولیدمثل جانداران، سعی می کند با استفاده از اطاّلعات و آگاهی های شاگردان، 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 بر عهده دارد.
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2ــ  چگونگی کنش و واکنش معّلم نسبت به شاگردان در الگوی پیش سازمان دهنده: نقش معلّم 
ارائٔه مفاهیم پیش سازمان دهنده و مطالب درسی است و شاگردان، دریافت کننده و پذیرندٔه مطالب درسی اند. 
که  شود  مطمئن  باید  و  کند  انتخاب  را  پیش سازمان دهنده  مناسب ترین  درسی  مطالب  ارائٔه  برای  باید  معلّم 

دانش آموزان آن را درک کرده اند و می توانند آن را با مطالبی که بعدًا عرضه می شود، ربط دهند.
معلّم می تواند برای فّعال تر کردن شاگردان، از وسایل مختلف آموزشی کمک بگیرد و باعث برانگیختن 
ذهن و توّجه آنان شود. همچنین با مطرح ساختن پرسش هایی، دانش  آموزان را به اندیشیدن در بارٔه 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 دلیل یکسویه بودن جهِت 
انتقال، اطاّلعات از معلّم به دانش آموزان منتقل می شود و در نتیجه، امکان کشف و جست وجوی مفاهیم 

برای دانش آموزان محدود می شود.
در این الگو، معلّم با فرد فرد فراگیران یا با 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 هدایتگر، فراگیران 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، کتاب و کالس درس 
و  الگو، وجود معلّمی  است که از روش ها  این  به کاربردن  منابع و شرایط آموزشی اند. شرط اصلی  فقط 

شگردهای مناسب برای تدریس، طبق الگوی پیش سازمان دهنده، آگاهی داشته باشد.

محاسن و محدودیت های این الگو

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

در چنین الگویی، محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان چندان ارتباطی ندارد؛ به همین دلیل، اگر آنان مواّد 
مورد نظر را آموختند و امتحان دادند، هدف آموزشی آنان تأمین شده است. ولی در این الگو به مسائل روانی، 
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عاطفی و اجتماعی دانش آموزان کمتر توّجه می شود و رضایت خاطر آنان چندان مورد توّجه قرار نمی گیرد.
چنین دانش آموختگانی قادر نیستند آموخته ها یشان را در زندگی واقعی به کار گیرند.

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

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 نیز آگاه  شوند. 
در الگوی حّل مسئله، شاگرد محور فّعالیت  است و اطاّلعات علمی مستقیماً به او انتقال داده نمی شود. معلّم 
با طرح مسئله، شاگرد را به فّعالیت  وا می دارد و در جهت حّل مسئله او را راهنمایی می کند. روابط میان گروهی 
بین شاگردان وجود دارد و انتقال، دوسویه )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 باتجربه، نیازمند است.

مراحل اجرا در الگوی حّل مسئله: کالس به گروه های پنج یا شش نفره تقسیم می شود:
1 یک مسئله طرح می شود )مسئله باید پاسخ پذیر و حّل آن برای شاگردان نیز ممکن باشد(.

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

ناگزیر  این مرحله شاگرد  احتمالی را حدس می زند و فرضیه سازی می کند. در  راه حل های  3 شاگرد 

است به تفّکر بپردازد.
باید اطاّلعات و شواهد موجود را  برای آزمایِش فرضیه، شاگرد  4 آزمایش فرضیه صورت می گیرد. 

معلّم  نیاز،  )در صورت  کند  می شوند، مشّخص  منجر  فرضیه  رّد  یا  پذیرش  به  که  را  و عواملی  کند  تحلیل 
اطاّلعات زمینه ای در اختیار شاگرد قرار می دهد(.

5 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 دانش به دست آمده برای حّل مسائل به کار گرفته شود.
در این الگو، همهٔ  شاگردان با همدیگر و نیز با معلّم در ارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاور و راهنماست.
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عوامل مورد توّجه در یادگیری

یادگیری تغییرات نسبتاً ثابت و پایداری است که بر اثر تجربه در رفتار بالقّوهٔ فرد ایجاد می شود.

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

2  انگیزه و هدف: انگیزه از لحاظ تأثیر، همواره به هدفی، از جمله میل و رغبت شاگرد به آموختن، توّجه 

دارد. نیمی از وظایف معلّم ایجاد رغبت در دانش آموزان است و »هدف« به فّعالیت  انسان جهت و نیرو می دهد.
3 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.
وضع  تجهیزات،  و  انسانی  نیروی  از  اعم  آموزشی،  محیط  امکانات  یادگیری:  محیط  و  موقعیت   4

اجتماعی و اقتصادی خانواده، نگرش والدین و مربیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه و عوامل محیطی دیگر 
بر کیفیت و کّمیت یادگیری شاگردان مؤثّر است.

5 روش تدریس معلّم: این روش به لحاظ اهّمیت نگرش و کارایی، در فرایند فّعالیت  های آموزش و در 

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

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

موجب پریشانی فکر می شود.
7 تمرین و تکرار: تأثیر تمرین و تکرار در کل فرایند یادگیری و حیطه های مختلف آن و به ویژه در حیطٔه 

روانی ــ حرکتی انکارناپذیر است. اّما باید شرایط خاّصی داشته باشد، از جمله باید منظّم و مرتّب باشد و در 
شرایط طبیعی و واقعی انجام پذیرد.

8 احساس نیاز: شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارت های فعلی خویش آگاه شود تا با انگیزه و 

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

اگر شاگرد بداند که یادگیری جدید او به چه دانش و مهارتی منتهی می شود، یادگیری برای او هدف دارتر
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می شود. در اینجاست که نقش هدف های رفتاری ظاهر می شود. در این رابطه معلّم باید 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.
10 آگاهی از پیشرفت: معلّم باید دائماً شاگرد را از میزان پیشرفت او در درس مطّلع گرداند؛ زیرا شاگرد 

هنگامی که احساس کند در حال پیشرفت است، برای ادامهٔ  یادگیری شوق و انگیزٔه بیشتری می یابد.
11 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 فراگیران 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 و تغییر الزم را ایجاد کند، »تدریس« خواهد بود. در نتیجه، عمل 

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

عوامل مؤّثر در تدریس

تدریس، فرایندی است و عوامل فراوانی در آن نقش دارند و همٔه این عوامل قابل مطالعه و کنترل نیستند. 
از جملٔه این عوامل تأثیر گذار موارد زیر است:

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.
تغییر و کنترل بسیاری از عوامل  به  یادگیری، قادر  باید در نظر داشت معلّم در ایجاد موقعیت مناسب 
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 شاگردان، کیفیت تدریس خود را دستخوش 

تحّول کند.

ارزشیابی در برنامهٔ درسی حوزهٔ تربیت و یادگیری زبان
و ادبیات فارسی دورهٔ دوم متوسطه

ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهم برنامٔه درسی است که تنها به پرسش های کالسی یا آزمون های پایانی 
محدود نمی شود. با قرار گرفتن محصول برنامٔه درسی به شکل بستٔه آموزشی در اختیار مخاطبان و مجریان،  
و  آزمون ها  از  برنامه،  اهداف  تحقق  میزان  از  اطمینان  منظور  به  و  ارزشیابی  برای  معلمان  می رود  انتظار 
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شیوه های متنّوع، استفاده کنند. پیشنهاد می شود در انتخاب شیوه های ارزشیابی، اصول زیر رعایت شود:
1 شیوهٔ ارزشیابی باید با اهداف آموزشی و با سایر عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم کند که هر کدام 

از شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را ارزیابی می کند.
2 شیؤه ارزشیابی باید با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد، مثالً در برنامه ای که فعالیت محور و مهارتی 

است، شیوه های ارزشیابی، در عین توّجه به فرایند آموزش، نتیجه و میزان کسب مهارت آموزشی را نیز باید 
مورد توّجه و سنجش قرار دهد.

3 شیؤه انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، کارایی بیشتری داشته باشد.

4 به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه از شیوه های متنّوع، استفاده شود.

متوسطه،  اّول  دورٔه  فارسی  ادبیات  و  زبان  درسی  برنامٔه  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 اهّمیت برخی روش های ارزشیابی در این درس، به اصول زیر تکیه و تأکید می شود:
1 ارزشیابی از مهارت های خواندن؛

2 ارزشیابی تلفیقی از مهارت های نوشتن؛

3 ارزشیابی از فرایند آموزش و فّعالیت های دانش آموزان؛

4 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:

1 آزمون کتبی؛

2 آزمون شفاهی؛

3 مشاهدٔه رفتار.

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

1 آزمون کتبی شامل سؤاالت تکمیل کردنی، پاسخ کوتاه، انشایی و ... از ریْز مهارت های نوشتاری؛

2 آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، درک متن 

و ریْزمهارت های خواندن )لحن، تکیه و...(؛
3 تهیٔه فهرست وارسی )چک لیست(، به منظور اندازه گیری عملکرد دانش آموز در مهارت های ارتباطی، 

توانایی های ذهنی، شرکت در فّعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان.
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گونه های ارزشیابی

از  است  عبارت  ارزشیابی  بدانیم،  آموزشی  تجربه های  اثر  بر  دانش آموز  رفتار  در  تغییر  را  یادگیری  اگر 
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 آموزشِی 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 به طور کلّی می توان در مقوله های زیر مورد بررسی قرار داد:
دادن  انجام  برای  تصمیم گیری  و  دانش آموزان  علمی  زمینه های  و  توانایی  شناخت  برای  وسیله ای   1

فّعالیت  های آموزشی ؛
2 شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس؛

3 بهبود و اصالح فّعالیت  های آموزشی؛

4 شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تالش برای ترمیم و بهبود آنها؛

برای تهدید و تعیین افراد  5 ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان )نه صرفاً 

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

ارزشیابی تدریجی و دائمی، به مرور مطالب از قبل یادگرفته شده می انجامد.

انواع ارزشیابی

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

اصلی مشکالت در یادگیری است.
2 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.
3 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.
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انواع ارزشیابی بر حسب نحوهٔ اجرا
1 ارزشیابی انفرادی که شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است.

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

کتبی است.
انواع ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایج

1 ارزشیابی معیاری که بر اساس معیار و مالک مطلق از قبل تعیین شده، تهیه می شود.

2 ارزشیابی هنجاری که بر مبنای معیار و مالک نسبی فراهم می شود و در آن ارزش یابی رتبٔه دانش آموزان 

از نمرهٔ زیاد به کم تنظیم می گردد.

روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

در فرایند ارزشیابی، معلّم نباید از روش خاّصی استفاده کند؛ زیرا بسیاری از جنبه های رفتاری مختلف 
با  باید آنها را در موقعیت واقعی سنجید.  دانش آموزان را نمی توان به مرحلٔه آزمون های ساده تنّزل داد و 
توّجه به تغییراتی که در حیطٔه 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 
از جنبه های  این شیوه  از روش مشاهده استفاده کرده ایم.  از فرد می پردازیم،  معّینی  یا عمل  دربارٔه رفتار 

مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است که مهم ترین آنها عبارت اند از:
 مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت؛

 مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن:
مشاهدٔه خارجی: مشاهدهٔ رفتار فرد در حین انجام دادن عمل و ثبت خصایص وی؛

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

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

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

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

 تفاوت های فردی در زمان غیر محدود مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند نشان دهندٔه فّعالیت  های 
طبیعی دانش آموزان باشد.

 برای همٔه گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست.
ب( محدودیت ها

 اجرای این روش مستلزم دّقت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است.
 امکان ایجاد موقعیت مناسب برای همٔه شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در همگان وجود دارد.

در حیطٔه عمل  دانش آموز  در  ایجاد شده  تغییرات  اگر  کار:  دادن  انجام  از طریق  ارزشیابی  2ــ 
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.
فکری،  نظم  بیان،  قدرت  معلومات،  سنجش  برای  مناسبی  شیؤه  شفاهی،  آزمون  طریق  از  ارزشیابی 

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 باشد و مهارت های دانش آموزان را در رویارویی 
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  اّول، که قدرت  آمادگی و کالس  برای دانش آموزان دوران  ارزشیابی  این   در 

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.
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 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.
آزمون هایی که معلّم طرح می کند، غالباً برای تعیین میزان موفّقیت دانش آموزان در رسیدن به هدف های 

آموزشی طرح ریزی می شود.

تفاوت  بین آزمون های استاندارد شده و آزمون های معّلم

1 آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخّصص بیشتری نیاز دارد.

2 نتایج آزمون های استاندارد مشّخص، قطعی و قابل بررسی است.

3 آزمون های استاندارد برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسٔه شاگردان مدارس مناطق مختلف با 

یکدیگر تهیه می شود.

انواع آزمون های معّلم

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

4 پرسش های  3 پرسش های جورکردنی  2 پرسش های صحیح و غلط  1 پرسش های چندگزینه ای 

5 پرسش های کوتاه پاسخ کامل کردنی 
آزمون تشریحی که بیشتر معلّمان به علّت سهولت تهیه، از آنها استفاده می کنند، برای ارزشیابی 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(.
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شیوه نامهٔ ارزشیابی

ارزشیابی، فرایندی است که از ساختاِر محتوا، چگونگی آموزش و یادگیری، تأثیر می پذیرد.
شیوه  نامٔه ارزشیابِی آزمون کتبی فارسی تازه تألیف، دقیقاً بر همین بنیاد، استوار و به شرح زیر است:

نمایهٔ نمره گذاری فارسی پایهٔ دهم

شمارکموضوعقلمروردیف

زبانی1
7 نمره

1/5معنی واژه )و روابط معنایی واژه ها(

1/5امالی واژه

1مباحث زبانی ) فرایند های واجی، دو تلّفظی و ...(

3ساخت واژه و روابط دستوری واژه ها

ادبی2
5 نمره

0/5آرایه های بدیع لفظی / آوایی

1آرایه های بدیع معنوی

1/5بیان

2حفظ شعر

فکری3
8 نمره

4گزارش و تحلیل شعر

3گزارش و تحلیل نثر

1نتیجه گیری و تعیین نوع

20    جمع نمره

تذکّر
 ویژگی های معنایی و دستوری واژه ها، باید در »جمله« پرسیده شود.

 در امالی واژه ها، »تشدید« ارزش امالیی ندارد.
 گسسته یا پیوسته نویسی واژه هایی که ساخت ترکیبی دارند )مانند کتاب خانه یا کتابخانه(، یکسان است 

و ارزش امالیی ندارد.
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 در حفظ شعر، از آوردن جای خالی باید پرهیز کرد؛ سرودٔه کامل یا بخشی از آن خواسته شود.
 در آزمون ها و پرسش های فرایندی که در جریان یادگیری کالسی به صورت شفاهی برگزار می شود، به 
موضوعات خواندن یا پاره مهارت های خواندن )مانند لحن، تکیه، مکث و درنگ، فراز و فرودهای آوایی و ...( 

و فّن بیان باید توّجه شود.
 نمرٔه نهایی:

میانگین نمرٔه پرسش های کالسی )تجربه های یادگیری فرایندی( و نمرٔه آزمون کتبی پایانی خواهد بود:
20 + 20 = 40 ÷ 2 = 20



بخش  دوم

بررسی درس ها
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هدف های آموزشی

1 آشنایی بیشتر با ستایش )تحمیدیه( و مفاهیم مرتبط با آن )علم(

2 آشنایی دقیق تر با صفات پروردگار چون رّزاق، هادی، خاّلق و...)علم(

3 برقراری ارتباط صمیمانه و عاطفی با پروردگار )اخالق یا ایمان(

4 شناخت عمیق تر خداوند از طریق توّجه و دّقت و خردورزی در پدیده های هستی )تفّکر(

5 تقویت عالقه و باور نسبت به بندگی خداوند و حمد و ستایش الهی )ایمان(

6 عمل و تفّکر.

روش تدریس پیشنهادی

شعر ستایش را به روش کارایی گروه، پیش سازمان دهنده، بارش فکری و... می توان تدریس کرد.
مراحل اجرایی روش کار گروهی عبارتند از:

1 دانش آموزان کالس به گروه های دو، سه یا چهار نفره تقسیم می شوند.

2 اعضای هر گروه، درس را صامت خوانی می کنند.

3 اعضای گروه به بررسی دقیق متن بر پایٔه سه قلمرو و سطوح هر کدام می پردازند، پرسش هایی طرح 

می کنند و سپس پاسخ خود را در کالس بیان می کنند.
4 پرسش ها مجددًا از سوی دیگر گروه ها مطرح می شود و دانش آموزان در گروه دربارٔه آن بحث می کنند 

و به مشورت با هم می پردازند و پاسخ می دهند.
 درس با بهره گیری از دیدگاه های دانش آموزان و معلّم، جمع بندی می شود.

ارزشیابی درس را نیز به صورت شفاهی می توان انجام داد. تحمیدیه به صورت همخوانی، جمع خوانی 
و تواشیح قابلیت اجرایی دارد.

نوار صوتی و تصویری و ... رسانٔه آموزشی هستند.  نگار،  پرده  رسانه های آموزشی: کتاب درسی، 

ستایش :

به نام کردگار
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متن درس را با استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل نوار کاست یا لوح فشرده )CD(، به صورت صوتی و 
تصویری می توان آموزش داد.

کالبد شکافی و گزارش متن ستایش

افــالک هفــت  کــردگار  نــام  پیــدا کــرد آدم از کفــی خــاک...بــه   کــه 

این درس )ستایش »به نام کردگار« الهی نامه، عطّار نیشابوری(، حمد و ستایش خدا را به جا  محتوای 
آوردن یا نوعی تحمیدیه است. در سّنت دینی، حمد و ستایش الهی در آغاز هر کار، ضروری است؛ چنان که 
پیامبر اکرم )ص( فرموده است: »کُلُّ أمٍر ذی باٍل لَم یُبدِء بِبسم اللِه فَُهَو َابَتر« 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 ستایش پروردگار آغاز می شود و با نیایش به فرجام می رسد. 

خوش آغازی و خوش فرجامی، هنجاری پذیرفته در خلق آثار است. 
به توصیف پدیده های گوناگون  بر آموزه های قرآنی و دینی،  با نگاه عمیق و مبتنی  عطّار در این سروده 
آفرینش )انسان و طبیعت(، پرداخته و سرانجام به عجز و ناتوانی خویش از توصیف حقیقت، اعتراف کرده 
است. این چند بیت که از صفحات مختلف الهی نامه، گزینش شده است؛ جهان نگری توحیدی عطّار را 

نشان می دهد.
متن را در گسترٔه سه قلمرو ) زبانی، ادبی و فکری(، کالبد شکافی خواهیم کرد و بدان سان که در پیشگفتار 
کتاب درسی فارسی، یادآور شده ایم، چهارچوب کالبد شناسی و نقد و تحلیل متن، همین سه قلمرو است. 
ما در اینجا نمونه وار، متن ستایش را بدین گونه بررسی کرده ایم و انتظار داریم همکاران گرامی نیز، به این 

ساختار پایبند باشند:

قلمرو  زبانی

 معنای واژگان:
 : رّزاق  مدد.  توّجه،  عنایت،  نظر:  بخشش.  نیکویی،  کََرم،  فضل:  آسمان.  فَلَک،  جمع  افالک: 
روزی دهنده. خاّلق: آفریننده، آفریدگار. زهی: آفرین. کام: سقف دهان، مجازًا دهان، زبان. حقیقت: 
به راستی، به درستی، حقیقتاً. عجایب: شگفت انگیز و عجیب. یقین: یقیناً، بی گمان. جاِن جان: جوهره 

و اصل هر چیز.
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 ساخت واژگان

غیرسادهساده

نام

غیرصرفیصرفی

نقش ها
مشتق ــ مرکّب = م ــ  ممرکّبمشتق

ــ ــ ــ ــ کردگار=کرد+گار

ــ ــ ــ ــ دانا=دان+ ارنگ هاهفت

آدم
ــ ــ ــ ــ نادان= نا+ دانو...و...

توّجه: واژه هایی که هم »وند صرفی« دارند و هم »وند اشتقاقی« )مانند: دانشمندان(، در ردٔه غیرسادٔه 
غیرصرفی، جای می گیرند؛ یعنی وند صرفی در برابر وند اشتقاقی، بی اثر و خنثی است.

 روابط نحوی
 بیت نخست دو جمله است، فعل جملٔه پایه )سخنم را آغاز می کنم(، حذف شده است.

 »ی« در »کفی« به معنای وحدت و شمار است. 
 » آدم« نقش مفعولی دارد.

 الهی در بیت دوم، منادا است.
است؛  شدن«  »پدیدار  معنای  در  »آمدن«،  مصدر  از  اخباری  مضارع  فعل  پدیدارآیی:   

پدیدار آیی= آشکار  بشوی، نمایان  شوی.
جمع  کلمٔه  برای  عربی، صفت  زبان  از  پیروی  به  که  است  وارونه  وصفی  ترکیب  نقش ها:  عجایب   
)نقش ها(، به صورت جمع مکّسر آمده است. این کاربرد ) جمع آوردن صفت برای موصوف جمع( به پیروی 
آن  جای  به  نیست.  رایج  شیوه،  این  امروزه  است.  داشته  روایی  قدما،  فارسی  زبان  در  عرب،  ادبیات  از 

می گوییم: نقش های عجیب.
 در کلمٔه »آنش« مرجع ضمیر »ش«، گل است و نقش دستوری مضاف الیهی )رنگ هایش( دارد.

 زهی)در بیت چهارم(: شبه جمله از نوع صوت، به معنای تحسین، آفرین، خوشا و خّرما. 
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قلمرو ادبی

 قالب شعر، مثنوی است و آهنگ مالیم و موسیقی فرح بخشی دارد که با درون مایٔه اثر و فضای معنوی 
آن همخوانی کامل دارد.

 جناس ناهمسان )ناقص(: کار و یار؛
 واج آرایی: تکرار حرف »ا« و صدای »ا«؛ در بیت دوم؛

 واج آرایی: تکرار حرف »م« در بیت چهارم؛
 َمجاز: آدم )انسان ها(، هفت افالک: )جهان هستی(؛

 مجاز: پیدا و پنهان، دانا و نادان )همه جا، کّل موجودات(؛
 تضاد: پیدا و پنهان، دانا و نادان؛

 تلمیح در بیت سوم: اشاره به رّزاق بودن خداوند )سورٔه الّذاریات آیٔه 58(؛
 تلمیح در بیت چهارم: اشاره به آیٔه 4 سورٔه الّرحمن؛

 تلمیح: به خلقت انسان از خاک )سورٔه اسرا آیٔه 61( در بیت نخست؛
 تلمیح: بیت پایانی اشاره به آیات قرآن در مورد »دانا و توانا بودن، علیم و باخبر بودن خداوند«.

 مراعات نظیر: کام، زبان، گویا؛
 مراعات نظیر: گل، بهار، رنگ؛

 کنایه: پرده از روی چیزی برداشتن )آشکار کردن(؛
 متناقض نما: مصراع دوم بیت چهارم؛

 تشخیص: خندان بودن گُل؛
 ُحسن تعلیل: علّت اینکه گل خندان است و به رنگ های بی شمار در می آید، شوق الهی است. این 

یک دلیل شاعرانه است و باعث ایجاد آرایٔه ُحسن تعلیل می شود.

قلمرو  فکری

توّجه: خواست ما از »قلمرو فکری«، نوشتن معنای ظاهری ابیات و عبارات نیست؛ بلکه درفشردٔه پیام 
و پشتوانٔه فکری و اندیشگانی متن را باید نگاشت. البته، الزمٔه این کار، دانستن معنای برونی و لفظی متن 
است. در قلمرو فکری، چکیدهٔ محتوا و مقصود نهفته در آن را باید تدوین کرد؛ به همین سبب، نیاز نیست 
که بیت به بیت یا سطر به سطر، معنا کنیم. آن روح کلّی و معنای گسترده در فضای متن را به فراخور درک 
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و دریافت خویش، بازگو می کنیم. بنابراین، از هر متن می توان چند جملٔه کلیدی را به درکشید که بیانگر 
پیکرٔه فکری آن باشد.

پیام فکری متن ستایش را می توان این گونه برشمرد:
 هرکاری را باید با نام آفریدگار آغاز کنیم.

 همٔه ما نیازمند لطف و عنایت خدای رحمان هستیم.
 خالق و راّزق همٔه عالم و آدم، اوست.

 همٔه عالم و زیبایی هایش، جلؤه آفرینش حق است.
 بشر در سپاسگزاری و حق گزاری از نعمت های بی کران الهی، ناتوان است.
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آگاهی های فرا متنی

»افالک« در علم هیئت گذشتگان: 
 ماه فلک اّول، 

 عطارد فلک دوم،
 ُزهره فلک سوم، 

 خورشید فلک چهارم، 
 مّریخ فلک پنجم، 

 مشتری فلک ششم،
 ُزحل )کیوان( فلک هفتم است. 

بسیاری از فرهنگ ها و تمّدن های قدیم و جدید برای عدد هفت احترامی بیش از سایر اعداد قائل اند. 
مانند هفت آسمان، بابلیان به هفت طبقٔه آسمان و هفت طبقٔه زمین معتقد بودند، بدین معنی که برای هر یک 
از سّیارات سبع فلکی و آسمانی قائل بودند. در ادبیات فارسی،  به جای هفت آسمان، هفت گنبد خضرا و 
هفت صحیفه،  هفت دخمٔه خضرا، هفت طبق، هفت گوی، هفت فلک، هفت گردون و هفت افالک بسیار 

آمده است. مطابق اعتقاد قدما آسمان، هفت طبقه دارد و در هر یک از افالک نیز سّیاره ای وجود دارد.

زندگی عّطار
به شیخ عطّار  نیشابوری )زادٔه 540 در نیشابور ــ درگذشتٔه ۶18  فریدالّدین عطّار  نیشابوری مشهور 
هجری قمری در شادیاخ نیشابور( یکی از عارفان و شاعران بلند نام ادبیات فارسی در پایان سدٔه ششم و آغاز 

سدهٔ هفتم است. او در سال ۶18 هجری به هنگام حملٔه مغول به قتل رسید.

آرامگاه شیخ فریدالدین عّطار نیشابوری
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او دارو سازی و دارو شناسی را از پدرش آموخت و در عرفان مرید شیخ یا سلسلٔه خاصی از مشایخ 
تصّوف نبود و به کار عطّاری و درمان بیماران می پرداخت. وی عالقه ای به مدرسه و خانقاه نشان نمی داد 
و دوست داشت راه عرفان را از داروخانه پیدا کند. عالوه بر این، شغل عطّاری، خود عامل بی نیازی و 
بی رغبتی عطّار به مدح گویی برای پادشاهان شد. زندگی او به تنظیم اشعار بسیار گذشت. آوازٔه شعر او در 
روزگار حیاتش از نیشابور و خراسان گذشته و به نواحی غربی ایران رسیده بود. اسنادی نیز در دست است 
که نشان می دهد حلقٔه درس های عرفانی عطّار در نیشابور بسیار گرم و پرشور بوده است و بسیاری از بزرگان 

عصر در آنها حاضر می شدند.
دربارٔه زهد، گوشه گیری و تقوای عطّار داستان های زیادی گفته شده  است. مشهورترین این داستان ها، 
داستانی است که »جامی« نقل می کند: »عطّار در محل کسب خود مشغول به کار بود که درویشی از آنجا 
گذر کرد. درویش درخواست خود را با عطّار در میان گذاشت، اّما عطّار همچنان به کار خود می پرداخت و 
درویش را نادیده گرفت. دل درویش از این رویداد چرکین شد و به عطّار گفت: تو که تا این حد به زندگی 
دنیوی وابسته ای، چگونه می خواهی روزی جان بدهی؟ عطّار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی 
داد؟ درویش در همان حال، کاسٔه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این رویداد، 

اثری ژرف بر او نهاد و عطّار دگرگون شد، کار خود را رها کرد و راه حق پیش گرفت«.
عطّار در سال ۶18 هجری قمری در نزدیکی دروازٔه شهر به دست سربازان مغول کشته شد. عالوه بر 
این، تمام آثار وی سوزانده شد و آثاری که از وی در دست است، تنها آثاری است که قبل از حملٔه مغول، 

به سایر شهرها برده شد.

الهی نامه: یکی از آثار عطّار است که برای ما به یادگار مانده است. عطّار عمیق ترین مسائل عرفانی را 
با ساده ترین زبان بیان می کند.

تنها در کتاب  به طوری که  آثارش است،  یکی از خصوصیات عطّار، استفاده از حکایات بی شمار در 
بلند می آورد. عطّار هر کجای داستان اصلی، قصد تأکید بر موضوعی را  الهی نامه 260 حکایت کوتاه و 

دارد، به کمک حکایات مختلف آن موضوع را عنوان می کند.
مفّسرین آثار ادبی، با بررسی سه اثر الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه به این نتیجه رسیده اند که این سه 
اثر عطّار نشان دهندٔه یک دورٔه کامل سلوک عرفانی از مرحلٔه شریعت تا حقیقت است. عطّار با هوشمندی 
و زیرکی تمام و در قالب سه داستان جامع و حکایات کوتاه، خواننده را متوّجه سه مرحلٔه شریعت، طریقت و 

حقیقت می گرداند.
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الهی نامه منطبق بر مرحلٔه شریعت است. شش پسر نماد نفس اند که هر کدام به ترتیب، دختر شاه پریان، 
جادو، جام گیتی نما، آب حیات، انگشتری سلیمان و کیمیا را خواستارند و پدر، همان پیر، راهنما و مرادی 

است که هر سالک برای رسیدن به حقیقت به راهنمایی هایش نیازمند است.
این پیر در هر سه اثر عطار وجود دارد؛ در داستان الهی نامه با عنوان پادشاه و پدر شش پسر، در داستان 
منطق الطیر با عنوان هدهد که پادشاه مرغان است و در مصیبت نامه با عنوان پیری که مستقیم از جانب حق 
تعیین شده و سالک فکرت را به سوی حقیقت راهنمایی می کند.)ر. ک: شرح احوال و نقد و تحلیل آثار 

شیخ فریدالّدین محّمد عطّار  نیشابوری، فروزانفر، چاپ دانشگاه تهران، 1340(.





فصل اّول

ادبیات تعلیمی
درس یکم: کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت
درس دوم: کارگاه
روان خوانی
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پیش در آمد فصل: بحثی در ادبیات تعلیمی

ادبیات تعلیمی: نوشته ها و آثاری است که برای خوانندٔه خود، پیام، دانش و معارفی را با هدف آموزش 
و تعلیم، بیان کند و یا آموزه هایی از قبیل علوم فلسفی، مذهبی، اخالقی، اجتماعی و ... را انتشار دهد. 
بنابراین، آثاری که از جوهرٔه ادبیات، مشحون و مسئلٔه مورد بحث و تعلیم در قالب داستان، نمایش و شعر 
و غیره بیان شده باشد، از نمونه های ادب تعلیمی هستند؛ مثالً مثنوی معنوی اثر حضرت موالنا و بوستان 
سعدی و حدیقٔه سنایی، آثاری ادبی و تعلیمی هستند. بدین ترتیب عرصٔه کاربرد اصطالح ادب تعلیمی بسیار 

وسیع است.
این  آن آموزش است.  ادبی است که هدف اصلی  انواع  از مهم ترین و قدیمی ترین  تعلیمی یکی  ادبیات 

اصطالح به دو معنای خاص و عام به کار رفته است:

هنر  یا  فن  یک  آموزش  به  که  بوده  دستورالعمل هایی  شامل  خود  خاص  معنای  در  تعلیمی  ادبیات   1

خاص اختصاص داشته است. این نوع ادبیات در زبان فارسی نمونه هایی دارد از جمله: »نصاب الصبیان« 
ابونصر  فراهی در لغت، دانشنامه میسری در داروشناسی و طب.

2 در معنای عام به آثاری گفته می شود که موضوع آن مسائل اخالقی، عرفانی، مذهبی، اجتماعی، پند 

و اندرز، حکمت و … است.
امروزه وقتی از ادبیات تعلیمی سخن می گویند، منظور ادبیات تعلیمی در معنای عام است. آفرین نامه اثر 
ابوشکور بلخی و کلیله و دمنه منظوم رودکی که بیت هایی پراکنده از آنها باقی مانده است، از قدیم ترین نمونه 
منظومه های تعلیمی است که در زبان فارسی دری به جا مانده است؛ اما، نخستین اثر منظوم و مستقل فارسی 

در اخالق، پندنامٔه نوشیروان است که بدایعی بلخی، معاصر سلطان مسعود، آن را سروده است.
ادبیـات تعلیمی را، به طور کلّی، می توان بـه دو قسم اندرزنامه و اشارات اندرزی )که شاعران و نویسندگان 

در اثنای اثر خود بدان پرداخته اند( تقسیم کرد.
در نثر فارسی نیز نمونه های گران قدری در ادبیات تعلیمی وجود دارد که از معروف ترین آنها می توان به 
این آثار اشاره کرد: قابوس نامه از عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر؛ سیاست نامه 
اثر  مرزبان نامه  غزالی،  محّمد  امام  از  سعادت  کیمیای  و  نصیحة الملوک  طوسی،  نظام الملک  خواجه  اثر 
مرزبان  بن  رستم بن شروین پَریم، بختیارنامه از دقایقی مروزی، اخالق محسنی از ماّلحسین کاشفی. این  متون 

ادب فارسی، نشان دهندٔه اهّمیت اخالق در میان ایرانیان است.
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اولین شاعری که قطعاتی در وعظ و حکمت از او باقی مانده »رودکی« شاعر قرن چهارم است که منظومٔه 
به  نیز که به سرودن شعر تعلیمی روی آوردند می توان  به او منسوب است. از معاصران او  »کلیله و دمنه« 
»شهید بلخی« »ابوشکور بلخی« و »دقیقی طوسی« اشاره کرد. »شاهنامٔه فردوسی« با آنکه یک اثر حماسی 
است از نصایح و مواعظ و اندرز بی بهره نمانده است. کسایی مروزی شاعر قرن چهارم و اوایل پنجم، نیز از 
مدیحه سرایی توبه کرد و به شعر تعلیمی روی آورد. »ناصرخسرو قبادیانی« شاعر اواخر قرن پنجم را می توان 
پیشوای شعر تعلیمی به شمار آورد که هدفش جز تعلیم و دعوت به اخالق و تزکیه و تهذیب چیزی نبوده است. 
از اوایل قرن ششم هجری »سنایی غزنوی« باب جدیدی را در سرودن اشعار حکیمانه و عارفانه باز می کند. 
وی معانی حکمی و عرفانی را آمیخته با اندرز و نصیحت با عبارات فصیح و خیاالت عالی و تعبیرات کم نظیر 
همراه می آورد. او در آثار مشهور خود مانند »سیرالعباد الی المعاد« »طریق التحقیق« و »حدیقة الحقیقة« در 
همان حال که به نکات عمیق عرفانی توّجه دارد، متمایل به وعظ و نصیحت در راهنمایی اجتماعی نیز هست. 
»نظامی  و  در سرودن قصاید حکمی  »خاقانی   شروانی«  و  نظیر »جمال  الدین اصفهانی«  از مشاهیر  گروهی 
گنجوی« در مثنوی »مخزن  االسرار« از سنایی غزنوی استقبال کرده اند. نظامی گنجوی بهترین شاعری است 
که بعد از سنایی در ایجاد منظومه های حکمی و تعلیمی توفیق یافت. در پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم 
»عطّار« با مثنوی های ساده و آموزنده، این نوع شعر را با قّوت تمام ادامه داد که »منطق الطیر« و »الهی نامه« 
نیز دیده می شود که  این زمینه است. وعظ و حکمت در قطعات  او در  آثار ارزشمند  از  و »مصیبت نامه« 

شاعران ، مسائل اجتماعی و حکمی را در نهایت شیوایی بیان می کردند.
 از شاعران قطعه سرا می توان به »ابن یمین« و در عصر حاضر به »پروین  اعتصامی« اشاره کرد. »سعدی 
شیرازی« شاعر قرن هفتم بزرگ ترین شاعر اخالقی و اجتماعی ادب فارسی است که به نوعی بسیار برجسته 
و بارز سخنان خود را به وعظ و اندرز می آراید. او نه تنها در گلستان خود که به نظم و نثر آمیخته بلکه در 
بوستان و قصایدش مسائل اخالقی را با نظم و تحت عناوین مختلف و با ایراد امثال و حکایات دلنشین مطرح 
می کند. از قرن هشتم هجری اشعار حکیمانه و وعظ و اندرز با نوع دیگر شعر یعنی عرفان آمیخته شد، چنان که 
در آثار بعضی از شاعران جدا کردن عرفان و حکمت و پند از یکدیگر دشوار است. مثالً »حدیقة الحقیقة« و 
»مخزن االسرار« نظامی مضامین متنّوع و دلپذیری را در خود جای داده است. شاعر بزرگ دیگر این قرن 
»حافظ شیرازی« است که از راه انتقاد دردهای زمان خود را درمان می کند. در قرون بعدی، دورٔه صفوی 
یکی از دوره های شعر تعلیمی است؛ ظهور دولت مذهبی شیعه، مهم ترین عاملی بود که باعث درخشش و 
اهّمیت این نوع شعر در این دوره شد. از پیشگامان شعر تعلیمی این دوره »ُعرفی شیرازی«  )۹۹۹ هجری( 
است که در شعر او حکم و مواعظ بسیاری دیده می شود. »صائب تبریزی« )۱۰۸۱ هجری( نیز مفاهیم تعلیمی 
و مذهبی بسیاری به تصویر می کشد. در دورٔه مشروطه افکار و عقاید اجتماعی جدید رونق گرفت تا آنجا که 
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گروهی از شاعران به انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی پرداختند که اشعار آنان در ایجاد اصالحاتی که 
به تدریج در ایران صورت گرفت، بی تأثیر نبود. »ادیب الممالک فراهانی«، »اشرف الدین  گیالنی«،  »بهار« و 

»پروین اعتصامی« از زمرٔه این شاعران بودند.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید متن درس )علم(

2 توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفّکر(

3 توانایی انجام فّعالیت های پیش بینی شده در قلمرو های سه گانٔه کتاب فارسی )عمل(

4 تقویت عالقه نسبت به هنجار های مناسب اجتماعی )اخالق(

5 باور به منش فروتنی و دوری از رفتار ناپسند خود ستایی )اخالق(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

روش های تدریس پیشنهادی

 کارایی گروه؛
 ایفای نقش؛

 بحث گروهی و... .

نمایهٔ درس

محتوا: )متن، تصویر(، بیان درو نمایٔه »پرهیز از خودستایی« در قالب شعری مثنوی

درس یکم

چشمه

قلمرو زبانی
تحّول  )ترادف(،  معنایی  روابط 
معیار  ساختار  واژگان،  معنایی 
گروه  نقش  فارسی،  جمله های 

اسمی در جمله

قلمرو ادبی
تشخیص آرایه ها )ممارست نماد، 
کنایه، تشبیه، تشخیص، جناس، 
مراعات  نظیر و آموزش حس آمیزی 

در تمرین های پیش   بینی شده(.

قلمرو فکری
شعر،  پیام  و  مفهوم  دریافت 
امروزی،  نثر  به  بیت  بازگردانی 
مقایسٔه دو شعر از سعدی و نیما 
و انتخاب شخصیت های شعری 

نیما.
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رسانه های آموزشی

 کتاب درسی، کتاب اشعار نیما، فیلم های کوتاه مرتبط با محتوا و پیام درس، پایگاه های اطالع رسانی 
مناسب و ... .

جستاری در متن

»چشمه« شعری نمادین است. نمادها عبارت اند از:
 چشمه؛ نمایندٔه فردی ضعیف و ناتوان، اّما پر هیاهو و مغرور و خودشیفته است. 

 سنگ؛ نماد افراد ایستا، خنثی و بی نقش و بی رَمق.
 بحر یا دریا نماد افراد دریا صفت و اقیانوسی، که طبع و منشی بلند دارند. عظیم و آرام اند.

نیما یوشیج این سروده را در قالب مثنوی سروده است و حکایتی را تصویر می کند که در ادب تعلیمی 
فارسی، نمونه هایی از آن می توان یافت.

واژگان، ترکیب ها و آرایه های قابل تأمل شعر عبارت اند از:
 غلغله زن: در حال ُغل ُغل زدن و خروشان.

 چهره نما: خودنما، در حال خودنمایی.
 تیزپا: تندرو، شتابان.

 کف بر دهان زدن: کنایه از خشمگین شدن، مستی و نشاط و نیرومندی است.
 گلبن: اسم مرکب از )گل+ بن(، درخت یا بوتٔه گل سرخ. 

سعدی: »چو از گلبنی دیده باشی خوشی          روا باشد ار بار خارش کشی«.

 شکن از سر موی گشادن: کنایه از گشودن پیچ و شکنج زلف و نمایان کردن رخسار، پرده از رخسار 
برگرفتن، صاف و زالل شدن.

 سر به گریبان بردن: کنایه از کنار کشیدن و ُعزلت گرفتن، خموشی گزیدن.
 پردهٔ نیلوفری: استعاره از آسمان آبی.

 همسری کردن: کنایه از برابری کردن، مقابله و رویارویی.
 دیده سیاه کردن: کنایه از خشمگین شدن، حالت عصبانیت به خود گرفتن.

 َزهره در شدن: کنایه از ایجاد وحشت کردن، سبب ترس شدن، هراس انگیز.
 یله دادن تن: لَمیدن، تکیه دادن به چیزی به نحوی که بدن در حال استراحت کامل قرار گیرد.
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کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 میدان جنگ: معرکه// جرئت: َزهره// شیوه: نََمط// کمیاب: نادره.

2 همسری: رقابت و برابری// راست: عیناً، درست.

معنای مختلف »همسری«
     برابری و مساوات:

پیــش                    نحــس شــاگردی که بــا اســتاد خویش بــه  آید  و  آغازد  همسری 

  )مولوی(
 همسری جستن: 

خود را برتر از دیگران دیدن، کوشش برای برابر شدن با کسی.
کسی کاو با من اندر علم و حکمت همسری جوید   همی خواهد که گل بر آفتاب روشن  انداید

 )ناصرخسرو(
 زناشویی، ازدواج:

مادرش از  شاهنشه  سرشپــذیرفت  بر  همسری  افسر  نهاد 

)نظامی(
معانی مختلف کلمهٔ »راست«

 طرف راست، جانب راست، مقابل چپ.
بر او راست خم کرد و چپ کرد راست )فردوسی(

ــه دســت، روی خــود می آراســت ماهــی کــه قــدش بــه ســرو می ماند راســت ــه ب آیین

)حافظ(
بــه زان کــه دروغــت دهــد از بنــد رهایــی گــر راســت ســخن  گویــی و در بنــد مانــی

)سعدی(
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3 چشمه ای ُغلغله زن، چهره نما، تیزپا از سنگی جدا گشت.

 یکی چشمه )چشمه ای( : نهاد
 غلغله زن، چهره نما، تیزپا: قید حالت 

 سنگی: متّمم . »ز« یا »از« نشانٔه متمم.
4 آن همه هنگامٔه دریا.

زمانی که چشمٔه کوچک، آنجا رسید و آن همه هنگامٔه دریا را دید.
در این گروه اسمی، »هنگامه« هسته است که وابسته های پیشین و پسین هم دارد.

         

ـ  وآن   ــ و دریا   ــ وهنگامه   ــ ههمه   ـ

قلمرو ادبی

1ــ بیت اّول
 تشخیص: ماه )داشتن »رخ« و »عمل دیدن« به ماه نسبت داده شده است(. چشمه )داشتن »مو« و 

»گشودن مو« به چشمه نسبت داده شده است(.
 کنایه: مصراع اّول: گشودن شکن مو: صاف و زالل شدن چشمه.

 مراعات نظیر: سر، رخ، مو، شکن.
بیت دوم:

 تشبیه: مصراع اّول و دوم ) من گاهی مانند صدف و گاهی مانند تیر هستم(
 جناس ناهمسان: صدف، هدف

 تناسب: تیر و هدف. 
 تشخیص: کف بر دهان زدِن صدف.

2 چشمه، نمایندهٔ افراد ضعیف و ناتوان، اّما پرهیاهو و مغرور و خودشیفته است. 

3  سر به گریبان بردن: شرمنده شدن، سرافکندگی، به فکر فرو رفتن، گوشه گیری کردن )در متن درس: 

به علت شرمندگی، خود را پنهان کردن و کنایه از کنار کشیدن و ُعزلت گرفتن، خموشی گزیدن(.
4 شیرین سخن، در بیت پایانی: 



83فصل اّول: ادبیات تعلیمی

ــد ــره و خامــوش مان ــان، خی کــز همــه شــیرین ســخنی گــوش مانــدلیــک چن

باهم آیی  و  ترکیب  در  را حس شنوایی.  می کند، »سخن«  را حس چشایی، درک  توضیح: »شیرینی« 
»شیرین سخن«، دو حس چشایی و شنوایی با هم پیوند می خورند و آرایٔه »حس آمیزی« را پدید می آورند. 

به نمونه های زیر، بنگرید:
بلــخ ســخن گوی  گویــد  چــه  تــا  تلــخ نگــر  راســت  گفتــن  ســخن  باشــد  کــه 

)فردوسی(

یــار فرقــت  باشــد،  تلــخ  دیــدار اگرچــه  امیــد  بــَود،  شــیرین  او  در 
) فخرالّدین اسعد گرگانی(

می شــنوم چمــن  از  تــو  دهــن  می شــنوم بــوی  ســمن  و  اللــه  ز  تــو  رنــگ 
                        ) مولوی(

ــنوم ــان می ش ــاع جه ــود ز اوض ــوی بهب شــادی آورد گل و بــاد صبــا شــاد آمــدب
) حافظ(

قلمرو  فکری

1 چشمه با دیدن عظمت دریا، مبهوت شده و به حقارت و کوچکی و ناچیزی خود در برابر دریا پی برد، 

سکوت پیشه کرد و غرور و خودبینی را کنار گذاشت. 
2 آن دریا فریاد می کشید به گونه ای که فریادهایش گوش آسمان را کَر می کرد. نگاه خشم آلود و ترس آور 

داشت و بسیار بیمناک شده بود.
3 »چشمه« در آغاز شعر نیما، نماد افراد مغرور و خود خواه بود، آن چنان که خود را برتر از همٔه پدیده ها 

می دانست؛ ولی در شعر سعدی قطرهٔ باران، از همان ابتدا با دیدن دریا، فروتنی و تواضع اختیار کرد.
در شعر سعدی، قطرٔه باران در مقابل عظمت دریا، فروتنی می کند و چون خودش را پست و بی ارزش 
می بیند، به مقام ارزشمند می رسد؛ اّما در شعر نیما، چشمه، مغرور است و خودش را برتر از دیگران می بیند 
و زمانی که با دریای طوفانی و سهمگین رویارو می شود، می خواهد از دریا دوری کند و خود را نجات دهد؛ 

اّما چنان در برابر عظمت دریا مبهوت و حیران می ماند که چاره ای جز سکوت و تسلیم شدن ندارد.
قطرٔه باران، نماد انسان های خاکسار و رشد یافته است. چشمه، در پایان در برابر عظمت دریا، مبهوت 

ماند و به جای اظهار وجود، به ناچار سکوت کرد و غرور را کنار گذاشت.
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4 فّعالیت های دانش آموزی.

دارد،  اهّمیت  آنچه  چیست؛  نخست  پاسِخ  که  نیست  مهم  فّعالیت ها  این گونه  در  واگراست.  پاسخ، 
استدالل اشخاص،  از  می کنند.  تدوین  و  بیان  انتخاب خویش  و  پاسخ  برای  افراد  که  استدالل هایی است 

می توان به چگونگی درک و دریافت و توانایی تفّکر آنان نیز پی برد.
5 نقطه چین ها در پرسش های پایانی به معنای باز بودن دامنٔه پرسشگری در نگاه مؤلّفان است. پرورش 

روحیٔه پرسشگری و رسیدن به مهارت پرسش سازی، از اهداف بسیار مهم برنامٔه درسی فارسی است که هم 
در این کتاب و هم در کتاب » نگارش« بدان تأکید شده است.

بنابراین، باید به گروه های دانش آموزی یا به صورت فردی، برای پرسش سازی فرصت دهیم و به طور 
جّدی، پرسش ها را بررسی کنیم و بخواهیم چرا این پرسش را بیان کرده اند و خواست آنان از این پرسش 

چه بود.

آگاهی های فرامتنی

شعر نیمایی تفاوت های آشکاری از نظر ساختار و شیؤه بیان با اشعار سّنتی دارد تا جایی که حّتی مضامین 
مشترک نیز به گونه های مختلفی در این دو نوع شعر بیان می شود. در اشعار سّنتی نیما، ادبیات تعلیمی به 
شکلّی صریح، موجز، موعظه وار و با قابلیت ارسال المثل و بیشتر مواقع در قالب حکایت های اخالقی و به 
صورت نتیجه گیری بیان شده تا حدی که جنبٔه تعلیمی شعر بر عناصر دیگر برتری یافته است اّما در اشعار 
با عناصر دیگر مثل عاطفه، تصویر، روایت،  نو، آموزه های اخالقی در پس زمینٔه شعر قرار گرفته است و 

گفت وگو، تجربٔه شاعرانه و ... درآمیخته است. 

ادامهٔ سرودهٔ نیما با عنوان، چشمهٔ کوچک

ــنده اند ــمٔه جوش ــان چش ــق هم بیهــوده در خویــش هروشــنده اندخل

ســوختهیــک دو ســه حرفــی بــه لــب آموخته بی گنهــان  بــس  خاطــر 

ــد ــود بردرن ــرده ز خ ــر پ ــک اگ ــدلی ــدم خــود بگذرن ــدم از مق ــک ق ی

ــش ــرار خوی ــردٔه اس ــر پ ــم ه پیــشدر خ ز  فزون تــر  بســنجند  نکتــه 

ــوندچــون کــه از ایــن نیــز فراتــر شــوند ــر ش ــب و بی س ــی دل و بی قال ب

ــود ــوده ب ــه بیه ــن هم ــد ای بــوددرنگرن معنــی چندیــن دم فرســوده 
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ــر ــا ز غی ــود ی ــنیدید ز خ ــه ش و آنچــه بکردنــد ز شــر و ز خیــرآنچ

یــا مدیــد عارضــه ای بــود کــه شــد ناپدیــدبــود کــم از مــدت آن 

کان همــه افســانٔه بی حاصــل اســت.و آنچــه بــه جــا مانده بهای دل اســت

روش های فّعالیت محور

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 در بارٔه کار 

گروهی، راهی به مقصود است:

ایجاد ارتباط و انگیزه
تقویت و برانگیختگی روانی دانش آموزان از طریق فّعالیت جمعی و خواندن یکی از سروده های نیما یا 
پخش سروده از طریق نوارهای صوتی مجاز، پرسش های مناسب در زمینٔه شعرهای تعلیمی 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 معّرفی می کند. چرا که این 
بردن  باال  باعث  تنها  نه  ایجاد می کند که  نظام مدیریتی منظّم و سازمان یافته  نوع  بین گروه ها یک  روش در 
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. اکنون به برخی از برتری های 

این روش ها اشاره  می شود:
1 پیشرفت تحصیلی؛

2  تفّکر نّقادانه؛

3 تعامل گروهی؛

4 خود باوری؛

5 نگرش های مثبت؛ 

6 احترام متقابل؛ 
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7 مسئولیت پذیری؛ 

8 همبستگی درونی؛

9 نقد کار گروهی و... .

گروه  بندی
تشکیل گروه ها: برای بار اّول ممکن است که معلّم اجازه دهد تا دانش آموزان خود گروه ها را تشکیل دهند. 

در تشکیل گروه  ها سعی می شود از گروه های ناهمجنس )به لحاظ فیزیکی ــ علمی ــ سّنی( استفاده گردد. 
از راه های تشکیل گروه ها به صورت ناهمگون روش های زیر پیشنهاد می شوند:

1 نظرخواهی از دانش آموزان

2 از طریق اخذ آزمون های متعّدد

3 انتخاب از سوی 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 میانٔه نمرات باال و پایین انتخاب می شوند. این کار تا 

تشکیل کامل گروه ها ادامه می یابد.
روش پرسش و پاسخ: با استفاده از این روش معلّم می تواند در پایان هر بیت از شعر سؤالی را دربارٔه 
موضوع آن بند مطرح کند و از دانش آموزان بخواهد بعد از تفّکر و تجزیه و تحلیل بیت، پاسخ خود را ارائه 
بیان دانش آموز را تقویت می کند و قدرت تجزیه و  دهند. این روش مهارت و دّقت گوش دادن و قدرت 
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 معنی و مفهوم شعر خواهد شد.
روش بحث گروهی: این شعر از نظر اخالقی و تربیتی شعر مناسبی است و اصول ارزشمندی را که انسان 
برای پیشبرد زندگی خود به آن نیازمند است، در خود جای داده است و به دلیل موضوع مطرح شده، شرایط 
الزم را دارد تا با احساسات و عواطف قلبی و اندیشٔه دانش آموز ارتباط برقرار کند و از جانب آنان مورد تجزیه 

و تحلیل و نقد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین روش بحث گروهی، روش سودمندی برای ارائٔه آن است.
معلّم می تواند دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم کند و با طرح سؤاالت گوناگون از موضوع 
شعر، این فرصت را برای دانش آموزان ایجاد کند که وارد بحث شوند و با یکدیگر به تبادل نظر بپردازند و در 
پایان با بیان نظر از سوی نمایندٔه گروه ها، دانش آموزان بتوانند نظر یکدیگر را تصدیق یا رد کنند. با این روش 

می توان شیؤه درسِت کار گروهی را نیز به آنان آموخت.
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روش کار ایی گروه: معلّم دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم می کند و متن را در اختیار گروه ها 
قرار می دهد تا صامت خوانی کنند، سپس پرسش های مناسب در اختیار گروه قرار می دهد. دانش آموزان 
به طور فردی پاسخ پرسش ها را آماده می کنند و در گروه خود به بحث و تبادل نظر می پردازند و از طرف 
اعضای گروه، آن نظر تأیید یا رد 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 شیوهٔ خوب و مناسبی 
باشد. به نظر می رسد دانش آموزان خیلی راحت می توانند با موضوعات مطرح شده ارتباط برقرار کنند. معلّم با 
طرح این سؤال که آیا از دیدگاه آنان، این شعر یک شعر خوب و دلنشین تلقی می شود یا نه؟ چرا؟ با نقد و بررسی 

و تجزیه و تحلیل و ارائٔه مالک های ارزیابی و قضاوت، شیوهٔ نقد را به آنان می آموزد.
با توّجه به اینکه شعر و ادبیات نیاز روحی است که بشریت به آن احتیاج دارد و از آنجا که دوستی و روابط 
دوستانه داشتن همیشه ضرورت دارد و سالمت روحی افراد در گرو ارتباط دوستانه داشتن است و انسان با 
تنها زندگی کردن و در کنج انزوا نشستن نمی تواند خودش را بشناسد و باید خود را در آینٔه وجود دیگران 
ببیند، پس همیشه سعی می کند راه هایی برای حفظ بهتر و بیشتر این نوع پیوندها در پیش بگیرد. طرح و بیان 
این موضوعات )عاطفی و اخالقی( نزد همگان مقبولیت خاص دارد، پس این شعر جزء آن دسته از شعرهایی 
است که بر دل می نشیند و هر دانش آموز قادر خواهد بود بر اساس نظر و سلیقه و خصوصیت اخالقی و 
رفتاری خود آن را مورد ارزیابی قرار دهد و بر اساس معیارهای علمی و روان شناسانه و معیارهای عاطفی 

و احساسی نظرات متفاوتی ارائه دهد.
روش واحدکار: در ارزشیابی پایانی درس می توان از این روش و شیوه استفاده کرد و از دانش آموزان 

خواست تا دربارهٔ محتوا و پیام این درس و دربارهٔ زندگی و شخصیت خود شاعر تحقیق کنند.

سیاهة درجه بندی رفتار

دبیران محترم در کاربست روش های گروهی، افزون بر ارزشیابی های رایج از روخوانی و روان خوانی، 
سیاهٔه  از  می توانند  فکری،  و  ادبی  زبانی،  قلمروهای  جدید،  واژه های  و  ترکیبات  معانی  مطلب،  درک 

درجه بندی رفتار نیز بهره بگیرند.
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 نمونه ای از مقیاس درجه بندی رفتار:
نام دانش آموز........ کالس:......... مدرسه:........... شماره و ردیف دانش آموز 

در دفتر: ....... ماه: ....

انتظارات
عالی 

)5(
خیلی خوب 

)4(
خوب 

)3(
متوسط 

)2(
نیازمند تالش 

)1(

در فّعالیت های گروهی شرکت می کند.

در انجام فّعالیت  ها از خود خالقیت نشان می دهد.

به ایجاد تفکّر و تولید دانش می پردازد.

از مهارت گوش کردن به خوبی بهره می گیرد.

از مهارت  خوب سخن گفتن، استفاده می کند.

در انتقال پیام از مهارت   های غیرکالمی نیز بهره می گیرد.

جمع هر ستون

امتیاز نهایی

٭ می توان بر معیارها و سنجه های باال، بنابر تشخیص و توّجه به شرایط، معیارهای دیگری نیز افزود.

گنج حکمت: خالصة دانش ها

توّجه: در گنج حکمت ها هم می توان  متن را در سه قلمرو بررسی کرد، اّما نیازی به این کار نیست. اگر 
کردید و می کنید، کاری نیکو است، به خطا نرفته اید؛ اّما خواست ما این نبوده و نیست، پس کار شما، کاری 

افزون و به بیان قدما »برسری« است.
به  دیگر  رسیدیم،  که  گنجدان  و  گنج  سر  بر  هست.  هم  هدف  گویای  حکمت(،  )گنج  بخش  این  نام 
نقش     و   نگار گنجه و گنجینه، نمی پردازیم؛ این کار ما را از اصل باز می دارد. اصل چیست؟ رسیدن به گنج 

معنی و حکمت ارزشمند آن.
پس خوانش را به حلقٔه ادراک می پیوندیم و به سراغ درک و دریافت گنج محتوایی می رویم. در این 
کار، الزم است به گروه های دانش آموزی فرصت بحث وگفت و پرسش سازی بدهیم تا دریافت های خود را 

با استدالل بیان کنند.
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هدف های آموزشی
1 آشنایی بیشتر با آموزه های اخالقی در آثار کهن ادب فارسی )علم(

2 درک و خوانش نثر تاریخی قابوس نامه با لحن مناسب )عمل(

3 تقویت هنجارهای اخالقی متناسب با متن درس )اخالق(

4 ارج نهادن به الگوهای اخالق دینی، ملّی و اجتماعی )اخالق(

5 توانایی درک بخش های زبانی و ادبی متن درس )تفّکر(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

7 توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفّکر(.

روش های تدریس پیشنهادی
 بحث گروهی؛

 روشن سازی طرز تلقی؛
 کارایی گروه و... .

نمایهٔ درس

قلمرو زبانی
تضاد،  ترادف،  معنایی  روابط 
فعل  واژه،  ساخت  هم ریشگی، 
امر، ساخت منفی و فعل مضارع

قلمرو ادبی
َمثَل، ویژگی های نثر قابوس نامه

قلمرو فکری
متن کاوی، درک  و دریافت    مفهوم   

جمله                ها

محتوا: آموزه های اخالقی و تربیتی )دوری از ریا، دادگری، امید، احترام به دیگران، علم آموزی( در 
قالب نثر تاریخی

درس دوم

از آموختن ننگ مدار
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رسانه های آموزشی

کتاب درسی، عکس، فیلم های کوتاه مرتبط با محتوا و پیام درس، پایگاه های اطالع رسانی مناسب و...  .

جستاری در متن

متن »از آموختن ننگ مدار« برگرفته از کتاب »قابوس نامه« است که نوع نثر آن مرسل، ساده و تاریخی 
است. واژه ها، عبارت ها و جمله هایی که به هنگام تدریس ممکن است نیاز به شرح و توضیح داشته باشند، 

عبارت اند از:
به معنی نشان دادن، ارائه دادن و واضح ساختن  نمایاندن   نمای، نمودی، نموده از مصدر نمودن و 

است. نمایاندن، متعّدی فعل نمودن است.
 گندم نمای جوفروش: َمثَلی است دربارٔه افراد متقلّب که جنس مرغوبی را نشان داده اّما هنگام تحویل، 

نامرغوب آن را به خریدار می دهد؛ گندم نمایی: ریا و دورویی.
 داد از تن خویشتن دادن: محاسبٔه نفس کردن )حاسبوا نفسک قبل ان تحاسبوا(، حق خود را بگیرد  

و تکلّیف خویش را به جای آورد، به انصاف و عدالت رفتار کند.
 تیمار داشتن: مراقبت کردن و محافظت نمودن.

ناامیدی  به  امید  و  امید است  وابستٔه  نومیدی  نومیدی:  در  را  امید  و  دان  بسته  امید  در  را  نومیدی   
)وابسته است(. 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 الف( داد )اّول(: حق همه چیز داد.// )دوم(: ارائه کرد، نشان داد.

     ب( نهاد )اّول(: سرشت، ذات و نهاد.// )دوم(: قرار داد، گذاشت.

  نمونه هایی برای کاربرد واژۀ »داد«
ســتایش خــرد را بــه از راه داد خــرد بهتــر از هــر چــه ایــزدت داد

)فردوسی(
ــتی ــس از راس ــر ک ــر ه ــد س بپیچ کاســتی آورد  شــه  داد  در  چــو   

)اسدی(
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  نمونه هایی برای کاربرد واژۀ »نهاد«
نهاد: گذاشت، گذاشتن، مقابل برداشتن؛

نهاد: سرشت، طبع؛
نهــاد تــو همرنــگ اهریمــن اســت همه رای تو برتری جســتن اســت

)فردوسی(
دارنــد آینه ســان  نهــاد  گویــی  ــره ــا و درون تی ــه صف ــرون هم بی

)خاقانی(

2 غم و شادی، نیک و بد، حق و باطل، هنر و عیب، ایمن و ناایمن، شادان و اندوهگین، نومیدی و امید.

3 حرمت: احترام، حریم، َحرم، محّرم، حرام.

ر، قدر، تقدیر، قادر. // مقدار: ُمقَدّ
// مستغنی: غنی، غنا، استغنا، اغنیا.

4 واژه از دید ساختار برونی و ظاهری در زبان فارسی، در نگاه نخست، به دو رده بخش می شود:

الف( ساده، مانند »مردم، زبان، داور، غم و نیک«.
ب( غیرساده، مانند »مردمان، نیکی، ناامید، جوفروش«.

در مرحلٔه دوم، غیرساده ها را از دید کارکرِد وند، به دو دسته تقسیم می کنیم:
 صرفی، مانند مردمان )نشانه های جمع، نشانه های صفت برتر و عالی، یای نکره، وندهای صرف فعل 

و...(
 اشتقاقی، مانند نیکی ) فراوان هستند و دامنٔه بسیار فراخی دارند(.

اکنون در نگاهی عام، غیرساده های غیرصرفی را بررسی و بخش بندی می کنیم:
 مشتق، مانند نیکی؛ )نیک + ی(، ناامید ) نا + امید(، بازگشت ) باز+ گشت(

 مرکّب، مانند جوفروش )جو + فروش(؛ حق شناس )حق + شناس(؛ خویشتن )خویش+ تن(
 مشتق ــ  مرکّب، مانند جوفروشی )جو + فروش+ ی( این واژه در درس نیامده، فقط نمونه آوردیم.

بنابراین، کلماتی مانند » گل ها و خوب تر«، از دید ساخت، غیرسادٔه صرفی هستند. 
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غیرسادهساده

غیرصرفیصرفیمردم

مشتق ــ مرکّب = م ــ  ممرکبمشتقمردمان

ــ جوفروشنیکی

ــ حق شناسناایمنــ زبان

ــ خویشتنبازگشتــ نیک

 5

مضارع اخباریساخت منفیامرفعل

می  شنوینشنیده بودیبشنوشنیده بودی
می  رودنمی  رودــ دارد می  رود

می  پرسندنخواهند پرسیدــ خواهند پرسید

باید بدانیم که در  اّما  توّجه: در ستون »امر«، ردیف دوم و سوم، می توان نوشت »برود« و »بپرسند«، 
ساخت امری، این صیغه ها کاربرد ندارند. به بیان دیگر، در زبان فارسی امروز، فعل امر فقط در دو ساخت 

دوم شخص مفرد و جمع، کاربرد دارد.

منفی کردن فعل ها
در فارسی امروز، هر فعلی را می توان با آوردن تکواژ منفی ساز »نـ« منفی کرد. تلّفظ این تکواژ »نَـ« است 
اما اگر پیش از »می« بیاید، »ِنـ« تلّفظ می شود. این تکواژ همیشه پیش از فعل اصلی می آید اّما در فعل های 

آینده و مجهول پیش از فعل معین قرار می گیرد:
نگفتم، نگفته ام، نگفته بودم، نگفته باشد، نمی گفتند / نخواهم گفت، گفته نشد.

نرو،   ← برو  می شود:  حذف  باشد،  فعل  همراه  »بـ«  تکواژ  اگر  فعل،  به  »نـ«  تکواژ  پیوستن  هنگام 
بیایند  ←  نیایند، بگوییم ← نگوییم.
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زمان های مستمر )ملموس( صورت منفی ندارند و برای منفی کردن آنها از معادل های غیرمستمر استفاده 
می شود:

بهرام دارد نامه می نویسد )مضارع مستمر( بهرام  نامه نمی نویسد )مضارع اخباری(
بهرام داشت  نامه می نوشت )ماضی مستمر( بهرام  نامه نمی نوشت )ماضی استمراری(

تکواژ »نـ« در فعل های پیشوندی همیشه پس از پیشوند می آید:
خورشید هنوز برنیامده بود. الک پشت سر از آب درنیاورد. ماهی هنوز لقمٔه اّول را درست فرو نبرده بود.

تکواژ منفی ساز »نـ« در فعل های مرکب، پیش از جزء صرفی می آید:
نگاه نداشت. دوست نداشت. فرود نیامد. سردرنیاورد )ر. ک دستور زبان فارسی، محّمد جواد شریعت(.

قلمرو ادبی

1 کارکرد »َمثَل« در کالس:

 دلنشین و تأثیرگذارکردن سخن، 
 ایجاز و کوتاه سخنی، تأکید بر مفهوم،

 محسوس و ملموس کردن مفاهیم ذهنی.
 افزایش تأثیر سخن بر مخاطب.

 به تفّکر واداشتن مخاطب.

2 ویژگی های نثر این درس:

 ساده و روان بودن متن،
 کوتاهی جمله  ها،

 کمی واژگان غیر فارسی)عربی(.
 تکرار کلمه ها،

 استفاده از ضرب المثل،
 بهره گیری از تضادهای فراوان.



94

قلمرو فکری

1 زود تحت تأثیرپذیری قرار نگرفتن )به هر نیک و بد، زود شاد و زود اندوهگین مشو، که این فعل 

کودکان باشد(.
2 خویشتن  داری؛ پرورش قدرت تحّمل و شکیبایی؛

3 فریب کاری، تظاهر و ریاکاری؛

4 به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو. 

آگاهی های فرامتنی

بن  اسکندر  بن  کیکاووس  امیر عنصرالمعالی  اثر  زندگی،  آیین  در  تعلیمی  است  »قابوس نامه« کتابی 
قابوس بن ُوشمگیر بن زیار و تألیف آن به سال ۴۷۵ قمری است.

نام کتاب قابوس نامه از نام مؤلف که در تاریخ به »قابوس دوم« معروف است، گرفته شده است. وی این 
کتاب را به نام فرزندش گیالن شاه در ۴۴ فصل به قصد پند و اندرز و همچنین برای تربیت فرزند در رسوم 

لشکرکشی، مملکت داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون متداول نوشت.
سبک نگارش کتاب به نثر ُمرَسل یا نثر ساده و بی پیرایه، معموِل قرن های چهارم و پنجم هجری قمری است.

روان خوانی: خسرو

برخی از واژگان متن:
ارتجاالً: بی درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن.// تَقریر: بیان، بیان کردن.// مفتول: سیم، رشتٔه 

فلزی دراز و باریک.// َزنگاری: منسوب به زنگار، سبز رنگ.// ملتفت شدن: آگاه شدن، متوّجه شدن.//
الَجَرم: ناچار، ناگزیر.//  مخذول: خوار، زبون گردیده.// ِاسِترحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن.// 
مغلوب: شکست خورده.// بِسِمل کردن: سر جانور را بریدن. // خسروانی خورش:  خورش و غذای 

شاهانه.//    
قرار.//  و  سکون  آرامش،  طُمأنینه:   // جوهر.  دان،  مرکّب  دوات:  بدخواه.//  بداندیش،  بدِسگال: 
ِالزام: ضرورت، الزم گردانیدن، واجب گردانیدن. // کُِمیت: اسب سرخ مایل به سیاه. // تصدیق نامه: 

گواهی نامه.
شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای از دستگاه شور. // ِعتاب کردن: سرزنش کردن، 
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خشم گرفتن بر کسی.//  دانگ: بخش، یک ششم چیزی.//   صاحب دل: عارف، آگاه.//  مألوف: خو 
گرفته.// َحلَبی: ورقٔه نازک فلزی از جنس َحلَب. // ضمایم: جمع ضمیمه، همراه و  پیوست.// تعلیقات: 
و  خو، عادت، طبع  طبیعت:  کتاب.//  یا  در رساله  و جزئیات  مطالب  یادداشت  و  پیوست ها  تعلیق،  جمع 
سرشت. // ُحجب: شرم و حیا. //  َفّیاض: بسیار فیض دهنده، بسیار  بخشنده.// اوان: وقت، هنگام.//  
پیشٔه خود سازد.//   آواز را  نواختن ساز و خواندن  کسی که  // ُمطرب:  عمل و شغل مطرب.  ُمطربی: 
مسخرگی: لطیفه گویی، دلقکی.// تکریم: گرامی داشت.//  َعنود: ستیزه کار، دشمن، بدخواه.  //  لَهو: 
َمنَجالب:  خوش گذرانی.//  لَعب:  و  بازی.//لَهو  کند.//لَعب:  را مشغول  مردم  آنچه  و سرگرمی،  بازی 
محّل جمع شدن آب های کثیف و بدبو.//   َمعاصی: جمع معصیت، گناهان .// ُمسکِر: چیزی که نوشیدن 
آن مستی می آورد، مثل شراب.// ُمنکَر: زشت، ناپسند.//  تکیده: الغر  و باریک اندام.//   لَِمن تَقُول: 
به چه کسی می گویی؟. //  پاَلس: جامه ای کم ارزش، گلیم درشت و کُلُفت.//    ُمندرس: کهنه، فرسوده.

درک و دریافت

یا  »نقیضه  پردازی«  نام  با  طنزپردازی  شیوه  های  از  یکی  طنز.  با چاشنی  تقلید  عنصر  از  بهره  گیری   1

اقتباس از آثار ادبی. در ادبیات اروپایی به این کار »پارودی« گفته می شود. نقیضه گویی یا پارودی، گونه ای 
تقلید یا تغییر شکل عامدانه با ابزار طنز و سرگرمی برای برجسته سازی موضوع.

2 این تمرین، فّعالیت  های دانش  آموزی است که بر بنیاد شگرد نگارشی »اگر نویسی« استوار است. این 

فّعالیت، زمینٔه بسیار مناسبی برای پرورش تفّکر و تقویت توان نویسندگی به شمار می آید.





فصل دوم

 سفرنامه، ادبیات سفر و زندگی
درس سوم: سفر به بصره
درس چهارم: ادبیات بومی)1(
درس پنجم: کالس نّقاشی
گنج حکمت: گرگ و سگ
روان خوانی: پیرمرد چشم ما بود
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سفرنامه، حسب حال، زندگی نامه

زندگی نامه یا بیوگرافی که به آن شرح حال، حسب حال، سرگذشت، گزارش و ترجمٔه احوال و تذکرٔه 
حال نیز گفته اند، شامل نوشته هایی است که در آنها رویدادهای زندگی شخصیت هایی از مشاهیر دین و دانش 
و بزرگان ادب و سیاست شرح داده شده است. البته ممکن است کسی خود، زندگی نامٔه خود را بنویسد که 
به آن Autobiography گویند. از قدیمی ترین نمونه های اتوبیوگرافی در ایران، اتوبیوگرافی ابوعلی سینا 

است که آن را بر شاگردان خود امال کرده است.
سفرنامه نویسی هم از فروع زندگی نامه نویسی است، زیرا بخشی از زندگی نویسنده را دربر می گیرد. 
آثار  آنها از شرح حال و  از فروع زندگی نامه نویسی محسوب داشت، زیرا در  تذکره نویسی را هم می توان 
شاعران یا عارفان سخن رفته است. از آنجا که خاطره نویسی و سفرنامه نویسی و زندگی نامه نویسی ادبی، با 

بیان احساسات و عواطف همراه است، می توان آنها را جزو ادب غنایی محسوب داشت.
زندگی  خود  نوشت )اتوبیوگرافی Autobiography(: اتوبیوگرافی به آثاری گفته می شود که شرح    حال 
افراد و رخدادهای زندگی آنان ضمن تحلیل و توصیف جریان های فکری، سیاسی و اجتماعی زمان ایشان، 
به قلم خود آن اشخاص نوشته می شود. در نگارش این گونه آثار اگر نویسنده هوشمند، نکته بین و خوش قلم 
باشد، خاطراتی را به رشتٔه تحریر خواهد کشید، که لطف و مزه ای خاص تواند داشت. به عالوه گاه مطالبی 
را دربر دارد که در جای دیگر نمی توان یافت. حالت صمیمی و بی تکلّفی نیز ممکن است در آنها احساس 
شود. بعضی از این کتاب ها چنان مطبوع نوشته شده است که نظیر داستانی دلکش توّجه خواننده را به خود 
جلب می کند و چون از اشخاص و حوادث واقعی سخن می گوید، گاهی از برخی از داستان ها زنده تر و 
گیراتر می شود. حّتی اگر نویسندٔه خاطرات، از قریحٔه ادبی و هنری برخوردار باشد، بسا که اثر او به صورت 

یکی از انواع ادبی در آید و ارزش خاص داشته باشد.
این گونه آثار خود انواعی دارد. مثالً ممکن است نویسنده بیشتر به ذکر وقایع و مشاهدات خود بپردازد، 
یا به شرح احوال و تجارب و عوالم خویش و نیز بسته به اینکه وی از چه طبقه ای است و عالقه اش چیست، 

کیفیت و اهّمیت این یادداشت ها متفاوت خواهد بود. 
در زبان فارسی آثاری که جنبٔه اتوبیوگرافی دارد، اغلب با عناوین زندگی من، خاطرات، خاطرات زندگانی 
من، ترجمه و نگاشته شده است؛ مانند زندگانی من، به قلم ابوالقاسم الهوتی، شرح زندگانی من به قلم عبداللّه 
او،  قلم خود  قاجاریه، شرح حال سید محّمد علی جمال زاده به  اداری دورٔه  و  اجتماعی  تاریخ  یا  مستوفی 

روزها، نوشته دکتر محّمد علی اسالمی ندوشن و... .
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با ناصرخسرو و نثر وی در سفرنامه )علم(

2 درک صحیح و خوانش نثر سفرنامه با لحن مناسب )عمل(

3 تقویت عالقه نسبت به آموزه های دینی همچون فضل و رحمت خداوند )ایمان(

4  تقویت رفتارهای مناسب به هنگام دشواری های زندگی )اخالق(

5 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

6 توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفّکر(

روش های تدریس پیشنهادی

 بحث گروهی؛
 پرسش و پاسخ؛

 کارایی گروه و... .

نمایهٔ درس
درس سوم

سفر به بصره

قلمرو زبانی
روابط  واژگانی )ترادف، هم ریشگی(، 
اهّمیت واج های ششگانه در امالی 
فارسی، تحّول معنایی واژگان، معانی 

پسوند )ک(

قلمرو ادبی
ویژگی های  سفرنامه  و  زندگی              نامه، 
ویژگی های    نثر سفرنامٔه  ناصرخسرو

قلمرو فکری
متن  مطلوب  دریافت  و  درک 
درس، دریافت مفاهیم مشترک 
شاعران  و  نویسندگان  آثار  در 

زبان فارسی

محتوا: آموزه های اخالقی و تربیتی )امید داشتن به خداوند بزرگ، عزت نفس، پرهیز از ظاهربینی( 
آشنایی با ویژگی های سفرنامه و ناصرخسرو
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رسانه های آموزشی

 کتاب درسی، نسخٔه کاملی از کتاب، عکس، اسالیدهای مرتبط با محتوا و پیام درس، پایگاه های اطالع رسانی 
مناسب و... .

جستاری در متن

سفر به بصره ــ  ناصرخسرو قبادیانی
1 چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر، باز 

نکرده بودیم.
قلمرو زبانی: باز کردن موی: تراشیدن موی. 
قلمرو ادبی: تشبیه ) به دیوانگان ماننده بودیم (

قلمرو فکری: معنی: وقتی به بصره رسیدیم، از برهنگی و ناتوانی شبیه دیوانه ها شده و سه ماه بود که 
موی سر را نتراشیده.

2 و می خواستم که در گرمابه  َروم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر یک 

لُنگی کهنه پوشیده بودیم و پاَلس پاره ای در پشت بسته از سرما.
قلمرو زبانی: گرمابه: حّمام.// لُنگ: پارچه ای که در حّمام بر کمر بندند. پاَلس: نوعی گلیم، جامه ای 

پشمینه و ستبر که درویشان پوشند.
قلمرو فکری: معنی: می خواستم که به حّمام بروم به امید این که گرم شوم زیرا هوا سرد بود و لباس 
مناسبی بر تن نداشتم و من و برادرم هریک جامٔه حّمام کهنه ای پوشیده بودیم و لباس پشمینه و ستبری از 

سرما در پشت خود بسته بودیم.

3 گفتم اکنون ما را که در حّمام گذارد؟

قلمرو زبانی: گذارد: اجازٔه ورود دهد.
قلمرو فکری: معنی: به خود گفتم: اکنون چه کسی به ما اجازٔه ورود به حّمام خواهد داد.

4 خورجینکی بود که کتاب در آن می نهادم، بفروختم و از بهای آن ِدَرمکی چند، سیاه، در کاغذی کردم 

که به گرمابه بان دهم تا باشد که ما را َدَمکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم.
قلمرو زبانی: خورجینک: خورجین کوچک، نوعی کیسه که معموالً از پشم درست می کنند و شامل 
دو جیب است، جامه دان. ِدَرمک: چند درهم کم ارزش.//  گرمابه بان: حّمام.//  َدَمک: چند لحظه.//  
شوخ: چرک، آلودگی. » ک« در »خورجینک« نشانٔه تصغیر به معنی کوچک است و در»َدَمک و ِدَرَمک« 
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نشانٔه »تقلیل« به معنای کمی و کوتاهی و اندکی است. ِدَرم، واحد پول قدیم بوده و »ِدَرم سیاه« کم بهاترین 
نوع آن بوده است.

قلمرو فکری: معنی: کیسٔه کوچکی بود که کتاب در آن می گذاشتم آن را فروختم و از قیمت آن چند 
ِدرهم کم ارزش در کاغذی گذاشتم که به حّمامی بدهم به این امید که لحظه ای بیشتر اجازٔه ماندن در حّمام  

بدهد که چرک را از بدن پاک کنیم.

5 چون آن درمک ها پیش او نهادم، در ما نگریست؛ پنداشت که ما دیوانه ایم. گفت: »بروید که هم اکنون 

مردم از گرمابه بیرون می آیند«. و نگذاشت که ما به گرمابه َدرَرویم. 
قلمرو زبانی: َدررویم: وارد شویم. //  نگذاشت: اجازه نداد.//  پیش: جلو، نزد.

قلمرو فکری: معنی: وقتی آن چند درهم کم ارزش را جلو او گذاشتم، به ما نگاه کرد و تصّور کرد که 
ما دیوانه ایم. گفت از اینجا بروید زیرا هم اکنون مردم از داخل حّمام بیرون می آیند و اجازه نداد که ما وارد 

حّمام شویم.

6 از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم. کودکان بر در گرمابه بازی می کردند؛ پنداشتند که ما 

دیوانگانیم. در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ می کردند. ما به گوشه ای باز شدیم و به تعّجب در 
کار دنیا می نگریستیم و ُمکاری از ما سی دینار مغربی می خواست.

قلمرو زبانی: باز شدیم: پناه بردیم.//  ُمکاری: کسی که اسب و شتر و االغ به کرایه می دهد یا کرایه 
می کند. در پِی: به دنبال. //  مغربی: متعلّق به کشور مغرب )مراکش(.

بازی  حّمام  در  بر  کودکان  رفتیم.  با عجله  و  آمدیم  بیرون  آنجا خجالت زده  از  معنی:  قلمرو فکری: 
می کردند؛ فکر کردند که ما دیوانگانی هستیم. به دنبال ما افتادند و سنگ پرت می کردند و فریاد می کشیدند. 
ما به گوشه ای پناه بردیم و از کار روزگار در تعّجب بودیم و کرایه دهندٔه چهارپا سی دینار رایج در کشور 

مغرب از ما می خواست.

7 و هیچ چاره ندانستیم، جز آنکه  وزیر َملک اهواز، که او را ابوالفتح علی بن احمد می  گفتند، مردی 

اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم کََرمی تمام، به بصره آمده بود.
قلمرو زبانی: اهل: شایسته. //  فضل: دانش. //  کََرم: بخشش، سخاوت، جوانمردی.

قلمرو فکری: معنی: هیچ چاره ای نداشتیم، جز آنکه  وزیر حاکم اهواز که او را ابوالفتح علی بن احمد 
می  گفتند و مردی شایسته بود و از شعر و ادب دانشی داشت و بسیار اهل سخاوت بود، به بصره آمده بود.

منظور از َمِلک اهواز: ظاهرًا باکالیجار دیلمی )عمادالّدین( است که ابوالفتح علی وزیر او بوده است. 
)به  نقل از دکتر جعفر شعار، در گزیدٔه سفرنامٔه ناصر خسرو (.
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8 پس مرا در آن حال با مردی پارسی که هم از اهِل فضل بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر صحبتی بودی.

قلمرو زبانی: پارسی: اهل سرزمین پارس، ایرانی. // فضل: دانش و معرفت. // صحبت: دوستی، 
معاشرت، رفاقت.

قلمرو فکری: معنی:  من در آن اوضاع و احوال با مردی ایرانی که صاحِب دانش بود، آشنا شده بودم 
و او با وزیر رفت و آمد و دوستی داشت.

9 و  این ]مرد[ پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حاِل مرا َمرمَّتی کند.

قلمرو زبانی: وسعت: سرمایه داشتن. // َمرّمت: اصالح و رسیدگی.
قلمرو ادبی: کنایه: دست تنگ )فقیر(.

قلمرو فکری: معنی: این مرد ایرانی هم فقیر بود و وضع مالی خوبی نداشت که به حال من رسیدگی کند.

10 احوال مرا نزد وزیر بازگفت. چون وزیر بشنید، مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که »چنان که 

هستی برنشین و نزدیک من آی«.
قلمرو زبانی:  برنشستن: سوار شدن.

قلمرو فکری: معنی: شرح حال مرا به وزیر گفت، وقتی وزیر شنید، مردی را با اسبی نزد من فرستاد که 
همان طور که هستی سوار اسب شو و به نزد من بیا. 

11 من از بدحالی و برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم، ُرقعه ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم 

که »بعد از این به خدمت رسم«. و غرض من دو چیز بود: یکی بی نوایی؛  دویم گفتم همانا او را تصّور شود 
که مرا در فضل مرتبه ای است زیادت.

قلمرو زبانی: ُرقعه: نامه. //  بدحالی: فقر، تنگ دستی، بیچارگی. //  فضل: دانش.
قلمرو فکری: معنی: من از فقر و برهنگی خجالت می کشیدم و مناسب ندیدم که پیش وزیر بروم، نامه ای 
نوشتم و از رفتن پوزش خواستم و گفتم بعد از این به خدمت می رسم و مقصود من از نرفتن دو چیز بود: یکی 

فقر و تنگ دستی و نامناسب بودن وضع لباس، دوم آنکه وزیر با خواندن نامٔه من به مرتبٔه دانش من پی ببرد.

12 تا چون بر ُرقعٔه من اطاّلع یابد، قیاس کند که مرا اهلیت چیست.

قلمرو زبانی: اهلیت: شایستگی، لیاقت. //  قیاس کردن: سنجیدن.
حرف »را« در »مرا اهلیت«  نشانٔه فِکّ اضافه است ← اهلیِت من.

قلمرو فکری: معنی: تا چون بر متن نامٔه من آگاهی یابد، بسنجد که شایستگی من در چه حد است.
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13 تا چون به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم. درحال سی دینار فرستاد که این را به بهای تن جامه 

بدهید. از آن دو دست جامٔه نیکو ساختیم و روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.
قلمرو زبانی: درحال: فورًا، بی درنگ. //  خدمت: نزد، پیشگاه.// حاضر شدن: حضور یافتن.                          

تن جامه: لباس. // نیکو: مناسب. // درحال: فورًا، بی درنگ. // شدیم: رفتیم.
قلمرو فکری: معنی: تا وقتی به نزد او حضور می یابم، خجالت نکشم. فورًا سی دینار فرستاد که این 
را برای خرید لباس هزینه کنید. از آن دو دست لباس مناسب فراهم کردیم و روز سوم به مجلس وزیر رفتیم.

14 مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکوَمنظر و متواضع دیدم  و متدیّن و خوش سخن.

قلمرو زبانی: اهل: شایسته. //  ادیب: دانشمند، بافرهنگ، بسیاردان. //  فاضل: دانشمند، صاحب 
فضل.                        

نیکو منظر: خوش چهره، زیبارو.
خوش سیما  دانش،  و  فضل  صاحب  دانشمند،   شایسته،  مردی  را  وزیر  معنی:  فکری:  قلمرو 

)خوش چهره(،  فروتن، خوش سخن و متدیّن دیدم.

15 ما را به نزدیِک خویش بازگرفت، و از اّول شعبان تا نیمٔه رمضان آنجا بودیم، و آنچه آن َاعرابی ِکراِی 

شتر بر ما داشت به سی دینار هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند.
قلمرو زبانی: بازگرفت: نگاه داشت. // ِکرای: کرایه. //  َاعرابی: عرب بیابان نشین. 

قلمرو فکری: معنی:  ما را به نزد خویش نگاه داشت و از اّول شعبان تا نیمٔه رمضان آنجا بودیم و نیز 
دستور داد تا سی دینار به آن عرب  بیابان نشین که بابت کرایٔه شتر از ما طلب داشت، بدهند و مرا از رنج 

بدهکاری نجات داد.

16 خدای، تبارک و تَعالی، همٔه بندگان خود را از عذاِب قرض و َدیْن فََرج دهاد، ِبَحِقّ الَحِقّ و َاهِْله. 

قلمرو زبانی: َدیْن: وام. //  فََرج: رهایی، گشایش. // َدهاد: فعل دعایی از » َدهَد «.                         
قلمرو فکری: معنی: خدای تبارک و تعالی همٔه بندگان خود را از رنج بدهی و وام رهایی دهد. به حّق 

حقیقت و اهل حق ]تو را قسم می دهم.[ 

17  و چون بخواستیم رفت، ما را به ِانعام و ِاکرام به راِه دریا گسیل کرد، چنان که در کرامت و فَراغ به 

پارس رسیدیم. از برکات آن آزادمرد، که خدای، َعّز و َجّل، از آزادمردان خشنود باد.
قلمرو زبانی: ِانعام: بخشش. //  ِاکرام: احسان، حرمت و عّزت و احترام. //  فَراغ: آسایش و آرامش، 

آسودگی.           
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پارس: سرزمین    // کردن.  روانه  جایی،  به  فرستادن کسی  کردن:  گسیل  احترام.//   عّزت،  کرامت: 
فارسی، ایران.

قلمرو فکری: معنی: وقتی می  خواستیم برویم ما را با بخشش و حرمت و احترام از راه دریا فرستاد، 
به طوری که از برکت وجود آن آزادمرد با عّزت و احترام و آسودگی به ایران رسیدیم،که خداوند ارجمند و 

با شکوه از آزادمردان خشنود باشد.

18 بعد از آنکه حاِل  ُدنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم،  روزی به دِر آن گرمابه شدیم که 

ما را در آنجا نگذاشتند. چون از در، َدررفتیم گرمابه بان و هر که آنجا بودند، همه بر پای خاستند و بایستادند 
چندان که ما در حّمام شدیم. 

قلمرو زبانی: َدررفتیم: وارد شدیم.// نگذاشتند: اجازٔه ورود ندادند.
قلمرو فکری: معنی: بعد از آنکه اوضاع و احوال دنیایی ما خوب شد و هر یک لباسی پوشیدیم، روزی 
به دِر آن حّمام رفتیم که به ما اجازٔه ورود ندادند. وقتی از در، وارد شدیم حّمامی و هر کسی که آنجا بود همه 

به احترام بلند شدند و ایستادند تا وقتی که ما وارد حّمام شدیم.

19 و  داّلک و َقِیّم درآمدند و خدمت کردند و به وقتی که بیرون آمدیم هر که در َمسلَِخ گرمابه بود، همه بر 

پای خاسته بودند و  نمی نشستند، تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم. 
َقّیم:  حّمام.//  رخت کَِن  َمْسلَخ:  دهنده.//  مال  و  مشت  حّمام،  کیسه کش  داّلک:  زبانی:  قلمرو 

سرپرست، در متن، به معنی کیسه کش حّمام آمده است.//  خدمت: تعظیم، عرض ادب، ادای احترام.
قلمرو فکری: معنی: کیسه کش حّمام و مشت و مال دهنده وارد شدند و احترام گذاشتند و وقتی که 
بیرون آمدیم همٔه کسانی که در رخت کن حّمام بودند به احترام بلند شده بودند و نمی نشستند تا زمانی که ما 

لباس پوشیدیم و از حّمام بیرون آمدیم.

20 و در آن میانه ) شنیدم ( حّمامی به یاری از آِن خود می گوید: » این جوانان آنان اند که فالن روز ما 

ایشان را در حّمام نگذاشتیم.« و گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم؛ من به زبان تازی گفتم که: »راست 
می گویی، ما آنانیم که پاَلس پاره ها بر پشت بسته بودیم«.

قلمرو زبانی: تازی: عرب. //  زبان تازی: زبان عربی. // گذاشتن: اجازه دادن. // پاَلس: جامه ای 
پشمینه و ستبر که درویشان پوشند، نوعی گلیم.

قلمرو فکری: معنی: در آن میان، شنیدم حّمامی به همکار خود می گوید: این جوانان آنهایی هستند 
که فالن روز، ما به آنها اجازه ندادیم وارد حّمام شوند. من به زبان عربی گفتم که درست می  گویی، ما همان 

کسانی هستیم که از شّدت سرما لباس پشمینٔه کهنه ای بر پشت خود بسته بودیم.
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21 آن مرد َخجل شد و عذرها خواست و این هر دو حال در مّدت بیست روز بود و این فصل بدان آوردم 

تا مردم بدانند که به ِشّدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و از  فضل و رحمت کردگار ــ َجّل َجاللُه و َعمَّ 
نَوالُه ــ ناامید نباید شد که او، تعالی، رحیم است.

قلمرو زبانی: شّدت: سختی.//  َجّل َجاللُه و َعمَّ نَوالُه: بزرگ است شکوه او و فراگیر است لطف او.//  
فضل: بخشش، لطف، عنایت، رحمت.                                                                                              

و  )سختی  حال  دو  هر  این  و  کرد  عذرخواهی  بسیار  و  کشید  مرد خجالت  آن  معنی:  فکری:  قلمرو 
آسایش( در مّدت بیست روز اتّفاق افتاد و این گفتار را به آن جهت نوشتم تا مردم بدانند در برابر سختی های 
او  لطف  و  است  بزرگ  او  شکوه  ـ   ـ که  خداوند  رحمت  و  بخشش  از  و  کرد  زاری  و  گریه  نباید  روزگار 

ــ   نباید ناامید شد زیرا او بلندمرتبه و مهربان است. فراگیر 
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کارگاه متن پژوهی 

  قلمرو زبانی 
1 الف( فضل: دانش ← مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب./ مردی پارسی که هم از اهِل 

فضل بود.
       ب( فضل: لطف، عنایت، بخشش، رحمت ← از فضل و رحمت کردگار نباید ناامید شد.

 2

هم خانوادهمترادفواژه

مسخاوت، بخشش، جوانمردیکََرم کریم، کرامت، تکریم، ِاکرام، ُمَکرَّ

مَدِهش، عطا و بخشش، نعمت دادنِانعام ُمنِعم، نَعیم، نعمت، تََنعُّ

فراغت، فارغ  آسایش، آسودگی، فراغتفَراغ

 3

غ، قث، س، صذ، ز، ض، ظح، هت، طء، ع

عاجزی،
َاعرابی
احوال،
رقعه.

تازی،
تصّور،
اطاّلع،
شّدت،

متواضع.

بصره،
برهنگی،
اهلیت.

گذارد،
رمضان،
قرض
فضل،

نیکومنظر،
فاضل.

پالس،
مسلخ،
فصل،
وسعت،
پارس.

فراغ،
قّیم،

غرض
مغربی،
قیاس.

4 بازگرفت: نگاه داشت. /  شدیم: رفتیم، وارد شدیم.  / باز کنیم: پاک کنیم، دور سازیم.    

واژه های زبان در طول زمان دچار تغییر و تحّول می شوند. گاه این تغییر در تلّفظ آنهاست؛ مثالً امروزه 
می گوییم »خاِنه« اّما در گذشته، این واژه »خانَه« تلّفظ می شد. گاهی نیز این دگرگونی در معنای کلمات اتّفاق 
می افتد، مثالً »نوازنده« امروزه به معنای کسی است که یکی از سازهای موسیقی را می نوازد، اّما در شعر 

»جامی« معنای دیگری دارد:

بلنــد    چــرخ  ایــن  فرازنــدٔه  نژنــدکای  دل هــای  نوازنــدٔه  وی 



107فصل دوم:  سفرنامه، ادبیات سفر و زندگی

ـ  َ ک« در اینجا به معنای » تصغیر، یا ُخردی، کمی و کوچکی« است. نمونه های  5 نشانه یا پسوند »ـ 

دیگر: َدَمک، ِدَرمک.
ـَـ  ک« در واژه های » َدَمک، ِدَرمک« نیز به معنای » تقلیل « ) کمی و اندکی ( است و   توّجه: پساوند » 

»کاف تصغیر« نامیده می شود.

قلمرو ادبی
1 از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.

)ما (: مشّبه، )دیوانگان( مشّبٌه به،  )برهنگی و عاجزی( وجه شبه، )ماننده( ادات.           
پنداشتند که ما دیوانگانیم، درپی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ  2 الف( کوتاهی جمالت: 

می کردند.
      ب( جابه جایی ارکان جمله )آمدن متّمم بعد از فعل(:

فضل داشت از شعر و ادب / در کرامت به پارس رسیدیم، از برکات آن آزادمرد.
ر آوردن کلمات یا کاربرد کلماتی نظیر: خورجینک، درمک، دمک:       ج( ُمَصغَّ

 خورجینکی بفروختم و از بهای آن ِدَرَمکی در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم تا ما را َدَمکی زیادت تر 
در گرمابه بگذارد.  

 قلمرو فکری 
1 به دو دلیل:  

 فقر و بی نوایی؛ 
 چون گمان کرد اگر وزیر او را با آن سیمای آشفته ببیند، وی را فردی گدا می انگارد، در حالی که اگر 

نامٔه او را ببیند و بخواند به فضل و علم او پی خواهد برد.
2 دست تنگ بود و توش و توان مالی مناسبی نداشت که اوضاع مرا بهبود بخشد.

 هنگامی که نوشته و نامٔه مرا ببیند، شایستگی مرا به قیاس با دیگران درمی یابد.
3 با آن قسمت که به خاطر ظاهر نامناسب، آنها را به گرمابه راه ندادند و با گذشت اندک زمانی چون 

ظاهرشان آراسته شد با احترام با آنان رفتار کردند.
4 این گونه که در برابر سختی هایی که در زندگی برای ما پیش می آید، مقاومت کنیم و ناله سرندهیم و 

امیدوار باشیم به اینکه خداوند با فضل و رحمت خود مشکالت را برطرف خواهد کرد.
البّته پاسخ پرسش پایانی، با توّجه به درک و دریافت خواننده از متن، می تواند متفاوت باشد. 
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گنج حکمت: گرگ و سگ 

آنچه در این » گنج حکمت« آمده، کوتاه شدۀ حکایتی از کتاب »سیاست نامه« است.
روان شاد »محمد تقی بهار« در جلد دوم سبک شناسی دربارٔه کتاب سَیرالملوک یا سیاست نامه می گوید: 
این کتاب، منسوب است به خواجه نظام الملک وزیر الب ارسالن و ملکشاه و در آن رساله از آداب و آیین 

ملکداری و سیر پادشاهان و بزرگان گفت وگو می کند. 

وزارت  عهد  در  و  داشت  برعهده  را  ملکشاه  فرزند  و  ارسالن  آلب  وزارت  توسی  نظام الملک  خواجه 
خویش، خدمات فرهنگی بسیاری را انجام داد. از جمله: تأسیس مدارس نظامیه، بیمارستان، بازار، دستور 
تغییر سال شمار قمری به سال شمار خورشیدی و... . وی در سال 485 در نزدیکی نهاوند به قتل رسید. 

مقبرٔه وی در محلّٔه احمدآباد اصفهان قرار دارد.

حکایت  گرگ و سگ: بیان داستان ها در قالب »فابل« ) قّصه هایی با شخصیت های حیوانی( پیشینه ای 
کهن در ادب مشرق زمین دارد و نمونٔه مشهور آن کتاب »کلیله و دمنه« است. این حکایت به شکل نمادین 
از خیانِت کارگزاران جامعه و همراهی آنان با دشمنان مردم، سخن می گوید و بر این نکته تأکید دارد که ریشٔه 

گرفتاری های جامعه، در نابکاری ها و بی رسمی های صاحبان قدرت نهفته است.
از:  عبارت اند  باشند،  داشته  بیشتری  توضیح  به  نیاز  است  ممکن  که  جمله هایی  و  عبارت ها  واژگان، 
دل مشغولی: ناراحتی، نگرانی، نگران چیزی به قصد رفع خطری از کسی./ از پس باالیی برآمدم: از پشت 
مزاج کسی سخن  موافق  و  تملّق  از  کنایه  دم،  دادن  دم جنباندن: حرکت  آمدم./  باال  )تپه ای(  بلندی  یک 
گفتن./ بی راهی: منحرف شدن، گمراه شدن./ هر که به نام فریفته شود، به نان اندر ماند: از جمله هایی است 
که در شمار امثال و حکم آمده است، بدین معنی: هرکس شیفتٔه شهرت گردد و فریب بخورد، از کسب روزی 
حالل، در می ماند./ هر که به نان خیانت کند، به جامه اندر ماند: هر کس که در کسب روزی و معیشت خود 

ناراستی و پیمان شکنی کند، تنگ دست و بی نوا می شود.
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 این درس، ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن و آفریدن است. میدان فراخی است تا هر دانش آموز با 
نظارت و هدایت معلّم، آن پارٔه نادیده و احتماالً از قلم افتادٔه نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و 
سّنت های بومی ــ  منطقه ای خود را پدیدار کند و یا به بازشناسی و معّرفی چهره های فکر و فرهنگ و ادب 
دیار خویش 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 را که در دیگر درس ها به چشم نیامده  اند یا نیاز به 

دگرباره و دقیق تر و عمیق تر دیدن دارند، 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. 

اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه برشمرد

1 تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای مناسب.

2 پرورش توانایی تولید ماّدهٔ درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت دبیران.

3 پاسخ به نیازهای دبیران، دانش آموزان و اولیا.

4 بهره گیری از مشارکت همکاران در تألیف کتاب.

5 بهره گیری از تعامل دانش آموز وخانواده در سازماندهی و تألیف کتاب.

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

7 شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محّل زندگی.

8 توّجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلّی.

9 پرورش توانایی نویسندگی و بهره گیری از تفّکر و نقد و تحلیل.

10 ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلّی و فولکلور و آثار ادبی و زبانی منطقه ای.

درس چهارم

درس آزاد )ادبیات بومی 1(
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روش های تولید درس آزاد

برای نوشتن و تولید درس آزاد یکی از روش های زیر پیشنهاد می شود:
1 هر دانش آموزی به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد اقدام نماید.

2 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.
3 تولید درس در کالس )مجموعه نظرهای کالس با راهنمایی و رهبری معلّم کالس(.

محلّی،  آداب  و  زبان  فرهنگ،  در حوزٔه  محتوای فصل  و  عنوان  با  مناسب  موضوعاتی  طرح  توّجه: 
نیازهای ویژٔه دانش آموزان و ناگفته های کتاب، در این قسمت پیشنهاد می شود.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی بیشتر با سهراب سپهری، شاعر و هنرمند معاصر )علم(

2 درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب )عمل(

3 تقویت عالقه نسبت به منش هنرمندان و اندیشٔه آنها )اخالق(

4 تقویت رفتارهای فکورانه به هنگام رویارویی با دشواری های زندگی )اخالق(

5 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

6 توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفّکر(

روش های تدریس پیشنهادی

 روش کارایی گروه
 روش پرسش و پاسخ

 روش بارش فکری و...

نمایهٔ درس

محتوا: آشنایی بیشتر باسهراب سپهری و توانایی های او، شناخت بیشتر نثر توصیفی در حوزهٔ هنر نّقاشی

درس پنجم

کالس نّقاشی

قلمرو زبانی
معادل های واژگانی، امالی واژگان، 
فعل های اسنادی، حرف عطف و 

حرف ربط »و«.

قلمرو ادبی
ویژگی های نثر سهراب سپهری، 

کنایه ها در متن درس.

قلمرو فکری
دیگر  با  نّقاشی  درس  مقایسٔه 
مفهوم  و  معنی  درک  درس ها، 

جمله های متن درس.
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رسانه های آموزشی

 کتاب درسی، نسخٔه کاملی از کتاب اتاق آبی، عکس، فیلم و اسالیدهای مرتبط با زندگی سپهری، محتوا 
و پیام درس، پایگاه های اطاّلع رسانی مناسب و....

جستاری در متن

 سپهری شاعر نوپرداز و نّقاش بنام معاصر است. شهرت وی بیشتر در زمینٔه شعرهای لطیف و نوآورانٔه 
اوست. برخالف اثر معروف »هشت کتاب« وی که مجموعٔه اشعار سپهری است، »اتاق آبی« به نثر نگاشته شده 
و شامل مطالبی در بارهٔ خاطرات و برداشت های فیلسوفانٔه او از دوران کودکی است. این کتاب برای اّولین 
بار بعد از مرگ سهراب در سال 1369 به چاپ رسید و دارای سه بخش مستقل به نام های »اتاق آبی«، »معلّم 

نّقاشی ما« و »گفت و گو با استاد« و مربوط به سه دورهٔ کودکی، نوجوانی و میانسالی اوست.
اندام شناسی جانوران  و  نّقاشی  از اصطالحات  و سرشار  کوتاه  نّقاشی« جمله های  »کالس  متن درس 

)اسب( دارد. 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 نقش  بندی، رقم زدن، بستن، کشیدن

2 ِکلّه: برآمدگی پشت پای اسب

چنبرٔه گردن: آُخره.
میان دو کتف: غارب.

3 اسلیمی، شیطنت، خلف صدق، وقب، مخصه، حقیر، درماندگی و...

4 صاد: نهاد/ هرگز: قید/ جانوری: مفعول/ پهلو: متمّم، قید

5 نمونه  هایی برای کاربرد  واو عطف:

6 زنگ نّقاشی، دلخواه و روان بود.

7 »صاد« معلّم ما بود؛ آدمی افتاده و صاف.

8 از زخم کتف و سینه فرا رفت.

نمونه  هایی برای کاربرد »واو پیوند« )نشانٔه ربط(:
9 نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت.

10 اّول وقت بود و زنگ نّقاشی ما بود.
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قلمرو ادبی
1 معلّم مرغان گویا می  کشید؛ گوزن را رعنا رقم می  زد. خرگوش را چابک می  بست، سگ را روان گرته 

می  ریخت. 
2 کوتاهی جمله  ها، وصف  های زیبا، خوش  آهنگی کالم.

3 چشم به راه بودن )کنایه از: منتظر بودن، انتظار کشیدن(.

دم گرفتن )کنایه: هم صدا شدن(، راه دست کسی نبودن )کنایه از: مهارت نداشتن(، و...

قلمرو فکری
1 دلخواه و روان بود، خشکی نداشت )صمیمیت داشت(، خنده در آن روا بود.

2 الف( جانشین شایستٔه نیاکان هنرمند خود بود.

     ب( کشیدن اسب از نیم رخ، تصویرکامل و تناسب اندام حیوان را بهتر نشان می  دهد.

آگاهی های فرامتنی

اتاق آبی« عنوان آخرین نوشتٔه سهراب سپهری، شاعر نوپرداز و نّقاش ایرانی است که در 1369 منتشر 
شد. این کتاب که در واپسین سال های زندگی سپهری نوشته شده و پس از مرگ وی به چاپ رسیده است، 
»اتاق آبی«، یگانه بخشی است که تاریخ نگارش آن )5 آبان 1355( مشّخص است و آن توصیف اتاقی است 
در انتهای باغ خانه ای که سپهری، ضمن توصیف دقیق، آن را مکانی نمادین و نمونٔه کوچک کیهان می داند 

و از درک چنین شباهت هایی لّذت می برد.
غالب عناصر نمادینی که در این نوشته به کار رفته، در آثار شعری نویسنده نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ از 
جمله استفاده از رنگ هایی چون آبی و زرد و سپید و شرح معنای تمثیلی آنها، حضور مار، جانور اساطیری 

گوناگون و...
در بخشی از این نوشته، معماری اتاق آبی این گونه وصف می شود: »کف آن مربع شکل و طاق ضربی 
آن مدور بوده« که یادآور »خانٔه تقویم« می گردد. در نظر نویسنده، مربّع نماد زمین و دایره نماد آسمان است و 

بدین سان، اتاق آبی فضایی مقّدس است.
در بخش دوم کتاب )معلّم نّقاشی ما(، نارسایی ها و کاستی های نظام آموزشی بیان می شود. سپهری در 
اینجا با مرور خاطرات دوران مدرسه، کالس درس و معلّم و کتاب های درسی را با زبانی ساده و طنزگونه نقد 
می کند. کالس درس فضایی سرد و خشک و با طبیعت بیرون بیگانه بود. چنین فضای سرد و بی روحی، 
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کودکان را دل زده و یادگیری آنها را مشکل می کرد.
شخصیت آموزگاران، این آدم های بی عاطفه و ناآشنا با دنیای کودکان، با چوب و فلک کامل می شد. 

آموزگاران و شاگردان در دو دنیای متفاوت به سر می بردند و در هیچ نقطه ای با هم تالقی نمی کردند. 
کتاب های درسی، آلبوم های پریشان از کلمات و مفاهیم بودند که با یکدیگر و زندگی روزمره نمی توانستند 
پیوندی منطقی داشته باشند. شاگردان، این موجودات معصوم، چون کیسه زباله ای بودند که درس ها در 

آنها خالی می شد.
پس از دورٔه دبستان، سال های دبیرستان آغاز می شود. هرچند ظواهر امر تغییر می کند، عناصر تعلیم و 
کاستی های آن پا برجاست. عالقٔه نویسنده به نّقاشی سبب می شود که در این دوره با عالقه ای وافر در کالس 

نّقاشی شرکت کند؛ گویی معلّم نّقاشی با معلّمان دیگر تفاوت دارد.
در بخش سوم، )گفت وگو با استاد(، دیدگاه های نویسنده دربارهٔ مکاتب نّقاشی، تاریخچٔه نّقاشی در ایران و 
ویژگی های هنر شرق و غرب و تفاوت های آنها بیان می شود. این بخش در حقیقت، دنبالٔه سیر فکری سپهری 

در مجموعٔه هشت کتاب است و تأثیر و نفوذ آیین و اعتقادات شرق و مکاتب هند در آن کامالً آشکار است.
او در این بخش که ناتمام مانده، با پرسش هایی از استاد فرانسوی خود به توصیف هنر شرق و تفاوت آن با 
هنر غرب می پردازد و به چند ویژگی هنر شرق اشاره می کند: 1( وجود قرینه نگاری و تکرار نقش که در معماری 
مینیاتور  قالی بافی،  نّقاشی،  تذهیب،  و  کاری  خاتم  قلم زنی،  منبّت کاری،  مساجد،  ایرانی،  باغ های  خانه ها، 
یکسان نگری  است.2(  مفهومی  قرینه سازی  به صورت  در شعر  قرینه سازی  اّما  می شود.  دیده  و حتی شعر 
تصویرگر در پردٔه نّقاشی شرق؛ حال آن که در هنر غرب، برای صورتگر، مسئلٔه سنجش و اختیار پیش می آید 

و دیدگان تماشاگر به جهتی خاص هدایت می شود. در نتیجه، بخش های دیگر پرده از چشم می افتد.
بخش های سه گانٔه اتاق آبی، از نظر شیؤه نگارش، یکدست نیست. درواقع نویسنده فرصت نیافت تا زبان 
آنها را که ظاهرًا در چند دوره از عمر نویسنده پدید آمده بودند، هماهنگ سازد. این کتاب با نمونه ای از 

دست  نوشته های نویسنده و چند طرح و عکس وی آراسته شده است.
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روان خوانی: پیرمرد چشم ما بود

متن روان خوانی از کتاب »ارزیابی شتاب زده« اثر جالل آل احمد با اندکی تلخیص برگزیده شده است.
 جالل آل احمد در 11 آذر ماه  1302 در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. دبستان را که به پایان رساند، 
تا اینکه پنهانی در  به ناچار به سمت بازار کار رفت،  به او نداد و او  پدرش دیگر اجازٔه درس خواندن را 
کالس های دارالفنون ثبت نام کرد. روزها به کار سیم کشی برق و ساعت سازی مشغول بود و شب ها درس 
ادبیات  پایان رساند و وارد دانشکدٔه  به  به دست آورده بود، دبیرستان را  با درآمدی که از کار  می خواند. 
)دانشسرای عالی( شد. دانشگاه را که به پایان رساند، به شغل معلّمی مشغول شد. در این مّدت، در مجلّه های 
در  نقطٔه عطفی  که  درآورد  تحریر  به رشتٔه  را  »غربزدگی«  معروف  در سال 1341کتاب  می زد.  قلم  زیادی 
نوشته های وی به شمار می آید. جالل نویسنده ای است که در اکثر زمینه های ادبیات به نوشتن پرداخت. آثار 

به جا مانده از وی را می توان چنین دسته بندی کرد:
القلم،  و  نون  زیادی،  تار، زن  می بریم، سه  که  رنجی  از  بازدید،  و  دید  داستانی:   کتاب های قّصه و 

مدیرمدرسه، سرگذشت کندوها، پنج داستان، سنگی برگوری، نفرین زمین.
مقاالت: هفت مقاله، غربزدگی، ارزیابی شتابزده، سه مقاله، یک چاه و دو چاله و مثالً شرح احواالت، 

در خدمت و خیانت روشنفکران.
و  سفرنامٔه شوروی  میقات،  در  زهرا، خسی  بلوک  نشین های  تات  اورازان،  گزارش ها:  و  سفرنامه 

جزیرهٔ خارک و در یتیم.
نمایشنامه: تفاهم از آلبر کامو، دست های آلوده و.......
ترجمه: قمارباز از داستایوسکی، بیگانه از آلبر کامو و....

ویژگی های آثار

به طورکلی نثر آل احمد نثری با جمله های کوتاه، تأثیرگذار و در نهایت ایجاز است. آل احمد در شکستن 
برخی از سّنت های ادبی و قواعد دستور زبان فارسی شجاعتی کم نظیر داشت و این ویژگی در نامه های او 

به اوج می رسد. 
اغلب نوشته هایش به گونه ای است که خواننده می تواند بپندارد نویسنده هم اکنون در برابرش نشسته و 
سخنان خود را بیان می کند و خواننده، اگر با نثر او آشنا نباشد و نتواند به کمک آهنگ عبارات، آغاز و انجام 
آنها را دریابد، سردرگم خواهد شد. از این رو ناآشنایان با سبک آل احمد گاهی ناگریز می شوند، عباراتی را 

بیش از چند بار بخوانند. 



116

دکتر استعالمی )در کتاب ادبیات دورٔه بیداری و معاصر( دربارٔه او می گوید: آل احمد مردی با احساس 
و مبارز بود. فرهنگ ملّی و سّنت ها و آداب ایرانی را بسیار دوست می داشت و هرچه را شکنندٔه این سّنت ها 
بود، خوار و ناچیز می دید. ساده می زیست و از پیرایه ها دوری می گزید. چنان که بود می نمود و برای سود 
و زیان این جهان سخن را به خواست این و آن نمی گفت و قلم را هرگز در خدمت کسی در نمی آورد... 

زندگیش در تابستان 1348 به سر آمد. روانش شاد.

 نیما دربارهٔ
نیما، بنیان گذار شعر نو که با انتشار »افسانه« در سال 1301، فضای تازه ای در شعر فارسی آفرید، بعدها 
راه خویش را با سرودن اشعاری چون »ای شب«، »قّصٔه رنگ پریده«، منظومٔه »خانوادٔه یک سرباز« و »غراب« 
هموار کرد. »ای آدم ها« از سروده های زیبا و مشهور نیماست که در آن همچون دیگر سروده های مشهور او، 
دو ویژگی بارز بهره گیری از عناصر طبیعت و ترسیم سیمای جامعٔه خویش، در بیانی نمادین، کامالً پیداست. 
شاعر، دردمند و معترض بر بی تفاوتی ها، بی دردی ها و بی عاطفگی ها می تازد و بر سر ساحل نشستگاِن شاد و 
خندان که تماشاگِر لحظه های غرق شدِن انسانی در کام امواج و گرداب های دریای تند و تیره و سنگین اند، 
فریاد می زند. و در پایان، تنها بازتاب فریاد اوست که در باد می پیچد. تصویرها، توصیف ها و فضاسازی 
شاعرانه همراه با جهان بینی و زبان خاص، در همین سرودٔه، تفاوت شعر نیمایی را با شعر گذشته نشان می دهد. 
کوتاه و بلند شدن مصراع ها به تناسب احساس شاعر و ضرورت بیان نیز، دیگر ویژگی  شعر نیمایی است که 

در سرودٔه »آی آدم ها« می توان یافت.

»آی آدم ها«
آی آدم ها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید!

یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند،

روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید.
آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن،

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
که گرفتستید، دست ناتوان را،

تا توانایی بهتر را پدید آرید.
آن زمان که تنگ می بندید
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بر کمرهاتان کمربند.
در چه هنگامی بگویم من؟

یک نفر در آب دارد می کند، بیهوده، جان قربان.
ای آدم ها که بر ساحل بساط دل گشا دارید:

نان به سفره، جامه تان بر تن،
یک نفر در آب می خواند شما را،

موج سنگین را به دست خسته می کوبد.
باز می دارد دهان با چشِم از وحشت دریده.

سایه هاتان را ز راِه دور دیده.
آب را بلعیده در گوِد کبود و هر زمان، بی تابی اش افزون،

می کند زین آب ها بیرون،
گاه سر، گه پا.

آی آدم ها!
و صدای باد هر دم دل گزاتر

در صدای باد بانِگ او رهاتر،
از میان آب های دور و نزدیک،

باز در گوش این نداها:
»آی آدم ها!«. 

درک و دریافت

با  نهایت  در  ولی  کرد؛  ایستادگی  آن،  سخت گیری های  و  جامعه  نامساعد  شرایط  برابر  در  نیما   1

تنگ دستی ها و بی چیزی زندگی ما انس گرفت.
2 همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای، سال ها بسته ماند:

»ناشناخته و گمنام بودن نیما در جامعه و نیز ارزشمندی او«.
او خود چشم زمانٔه ما بود: عزیز و گرامی و نیز آگاهی بخش بودن نیما در روزگار آل احمد.

این آخری ها فریاد را فقط در شعرش می شد ُجست. 
نگاهش رام و زندگانی اش بی تالطم و خیالش تخت.





فصل سوم

ادبیات غنایی
درس ششم: مهر و وفا 
گنج حکمت: حّقۀ راز
درس هفتم: کمال و جمال
شعرخوانی: بوی گل و ریحان ها



120

ادبیات غنایی

غنا در لغت به معنی سرود، نغمه و آواز خوش طرب انگیز است و شعر غنایی به شعری گفته می شود که 
گزارشگر عواطف و احساسات شاعر باشد. ادبیات غنایی گونه ای از ادبیات است که با زبانی نرم و لطیف با 
استفاده از معانی عمیق و باریک به بیان احساسات شخصی انسان می پردازد و منظومه های غنایی چنان که از 
اسم آن هویدا است، اشعاری است که برای بیان احساسات انسانی از عشق و دوستی و رنج ها و نامرادی ها 
و هرچه روح آدمی را متأثّر می کند، پرداخته می آید. این گونه اشعار در یونان باستان به همراهی سازی به نام 
»لیر« خوانده می شده و از این رو در زبان های فرنگی و اشعار غنایی، لیریک Lyric می گویند.  لیریک را 
در عصر ما شاید به تبع عرب ها که به شعر عاشقانه و عاطفی )الشعر الغنایی( می گویند، به غنایی ترجمه کرده اند 

و به معنی اشعار عاشقانه و بزمی به کار می برند. به هرحال معادل قدیم آن غزل است.
مراد از اشعار لیریک در ادبیات اروپایی شعری است کوتاه و غیر روایی که گوینده در آن فقط احساسات 
خود را بیان می کند و از این رو، مرثیه را هم باید جزء ادب غنایی دانست و اگر شعر، بلند و روایی باشد مثل 
خسرو و شیرین به آن Dramatic Lyric می گویند، یعنی شعر غنایی نمایشی یا داستانی می گویند. شعر لیریک 
ممکن است عاشقانه باشد در این صورت به آن Love Lyric می گویند، به معنی شعر عاشقانه یا تغّزلی یا غزل. 
در شعر غنایی گاهی سخنگو خود شاعر است و گاهی کسی دیگر. به هرحال برخالف آنچه درنظر اّول به ذهن 
متبادر می شود، ممکن است شاعر Persona باشد، یعنی نقابی به چهره داشته باشد و خود واقعه را مطرح 
نسازد، پس شخصیت مطرح در شعر را نباید باشخصیت واقعی شاعر خلط کرد. اصوالً در اکثر نقاط جهان 
اشعار عاطفی و عاشقانه و سوزناک با موسیقی همراه بوده است. در اروپا »تروبادورها« و در ایران عاشوق ها یا 
عاشیق ها و خیناگران، روستاییان و شبانان حافظ این سّنت بوده اند. در ادبیات فارسی به بخشی از سروده های 

منظوم که بیشتر در قالب های مثنوی و غزل آفریده شده اند، ادبیات غنایی فارسی گفته می شود.
ادبیات  موفّق  نمونه های  از  است.  و شور جوانی  شامل عشق  معموالً  فارسی،  غنایی  ادبیات  درونمایٔه 
اثر  رامین  و  ویس  گنجوی،  نظامی  آثار  در  ومجنون  لیلی  و  شیرین  و  خسرو  به  می توان  ایران  غنایی 

فخرالدین اسعد  گرگانی، و غزلیات حافظ و سعدی اشاره نمود.
شعر غنایی در دو معنی به کار می رود: اشعار احساسی و عاطفی و اشعار عاشقانه. در ادبیات ما بیشتر 
این معنی دوم معروف است. در ادبیات فارسی، چندین منظومٔه عالی غنایی داستانی وجود دارد مثل ویس 
و رامین، لیلی و مجنون و خسرو و شیرین که بلند و روایی هستند و داستانی عاشقانه را روایت می کنند. در 
این داستان ها موضوع اصلی، بیان حاالت و احساسات مربوط به وصال و فراق است. در ادب غنایی، شاعر 

امیال و آرزوهای خود را در مواقع مناسب در قّصه دخالت می دهد.
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اشعار عاشقانه در ادبیات ما سه گونه است، یا با معشوقی زمینی مواجه ایم یا با غزلیات عاشقانه و لفظی 
و یا با معشوقی آسمانی.

در ادب غنایی پیشرفته با معشوقی نمادین و خیالی و اساطیری مواجه ایم که به هیچ وجه زمینی و دست یافتنی 
نیست، به اصطالح چهره نیست. شاعر در وصف علو او  و آرزوی تقّرب به درگاه او سخن می گوید.

در شعر فارسی ادبیات غنایی به صورت داستان، مرثیه، مناجات، بّث الشکوی و گالیه و تغّزل در قالب 
غزل، مثنوی، رباعی و حّتی قصیده مطرح می شود. اّما مهم ترین قالب آن غزل است. در غزل قهرمان اصلی 
و  آرزوها  و  و گالیه ها  کرده  بهانه  را  معشوق  باشد،  و خود شاعر  که عاشق  دیگر  قهرمان  و  است  معشوق 
احساسات خود را مطرح می کند. البّته ارسطو در تقسیمات خود از ادب، شعر غنایی را مطرح نکرده بود. 

اّما شارحان و دنباله روان ارسطو بدان اشاره کرده اند.
بخش عمدهٔ ادبیات ما را شعر غنایی تشکیل می دهد. رباعیات خّیام، دوبیتی های بابا طاهر، غزلیات مولوی، 
سعدی، حافظ، صائب و بیدل منظومه های بزمی نظامی و بخشی از سروده های قصیده سرایان مشهور، مانند: 

فّرخی، منوچهری، عنصری، خاقانی و نیز عمده سروده های معاصر از نوع ادبیات غنایی است.
اینکه از دو کلمٔه »احساس« و »شخصی«  به شرط  شعر غنایی سخن گفتن از احساس شخصی است 
وسیع ترین مفاهیم آنها را درنظر بگیریم، یعنی تمام انواع احساسات از نرم ترین تا خشن ترین آنها را با همٔه 
واقعیاتی که وجود دارد. احساس شخصی بدان معنی که از روح و احساس شاعرمایه گرفته باشد  و به اعتبار 
اینکه شاعر فردی است از اجتماع، لذا روح او نیز در بسیاری از مسائل با تمام جامعه پیوند دارد و زبانش 
گویای غم ها و شادی هایی است که میان وی و افراد اجتماعش مشترک است. آزادی و دنیای آرمانی و 
مطلوب، از جمله موضوعات شعر غنایی است و به تعبیری دیگر می توان آنها را به احساسات مربوط به فرد، 

خانواده، انسانیت، وطن، طبیعت، خدا و دین محدود کرد.
در شعر فارسی وسیع ترین افق معنوی و عاطفی، افق شعرهای غنایی است. مطالعه در تطّور انواع غنایی 
در ادب فارسی، گسترده ترین زمینٔه بحث است. موضوعاتی که در ادب فارسی  حوزٔه شعر غنایی را تشکیل 
اجمالی، شعرهای  نگاه  یک  در  و  تعلیمی  و شعر  به جز حماسه  است  رایج  تمام موضوعات  تقریباً  می دهد 
عاشقانه، عرفانی، مذهبی، هجو، مدح، و وصف طبیعت همگی مصادیقی از شعر غنایی به شمار می روند. 
نکتٔه قابل مالحظه این است که در ادبیات فارسی مفاهیم مزبور اغلب با یکدیگر به هم آمیخته اند و در بیشتر 

قالب های شعری مجموعه ای از این مفاهیم  وجود دارند.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی بیشتر با حافظ، غزل و شعر غنایی )علم(

2 درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب )عمل(

3 تقویت محبت و دوستی و عالقه مندی عاشقانه نسبت به خداوند )ایمان(

4 تقویت رفتارهای محبت آمیز و صمیمی نسبت به پدیده های هستی )اخالق(

5 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

6 توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی درس )تفّکر(

روش های تدریس پیشنهادی

  روش کارآیی گروه
 روش پرسش وپاسخ

 روش بارش فکری و...

نمایهٔ درس

محتوا: خواجه حافظ شیرازی، غزل، سؤال و جواب، پیوند و صمیمیت با آفریدگار

 درس ششم

مهر و وفا

قلمرو زبانی
معانـی واژگان، جهـش ضمیـر، 
مشـتق،  )سـاده،  واژه  سـاخت 

مرکّـب(

قلمرو ادبی
قافیه و ردیف، تخلّص، ایهام

قلمرو فکری
درک و دریافـت مفاهیـم بیت هـا، 
ارتباط های مفهومی در سروده های 

شاعران
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رسانه های آموزشی: کتاب درسی، نسخٔه کاملی از دیوان حافظ، عکس، فیلم و اسالیدهای مرتبط با 
زندگی حافظ، پایگاه های اطاّلع رسانی مناسب و ... .

جستاری در متن

غزلیات حافظ یکی از آشناترین سروده ها در نزد ایرانیان و فارسی زبانان است. این امر به مدد ویژگی هایی 
است که در سخن ایشان تنیده شده است. برخی از این مؤلفه ها عبارت اند از: قدرت تصویر، شورآفرینی، 
استفادٔه گسترده از مضامین ابتکاری )خواجه مضامین شاعران گذشته را با بهترین بیان و غالباً بهتر از بیان 
خودشان ادا کرده است. چه مضامین شعرای عرب و چه شعرای فارسی زبان پیش از خود مثل سعدی و چه 
شعرای معاصر خودش مثل خواجو و سلمان ساوجی که مضمونی را از آنها گرفته و زیباتر از بیان آنها، آن 
را ادا کرده است.(، کم گویی و گزیده گویی، شیرینی بیان، روانی و صیقل زدگی الفاظ، موسیقی گوش نواز، 

رسایی بیان، کاربست کنایه، ایهام... و طّنازی، از ویژگی های این شاعر گرانمایه است.
عنوانی که برای غزل 231 دیوان حافظ بر اساس نسخٔه دکتر قاسم غنی و محّمد قزوینی برگزیده شده، 
»مهر و وفا« است. وزن غزل »مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن« همراه با آرایٔه »سؤال و جواب« و در بحر 

مضارع مثّمن اخرب سروده شده است.

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1ــ ُخلد )بهشت( عشرت )خوش گذرانی(، شبرو )راهزن، دزد، آن که در شب رود(

2ــ گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید ــ ــ ــ  او رهبرت آید = رهبر تو
نمونه: عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ )عشق به فریادت رسد(.

قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت
3ــ ساده: غم، رسم، وفا، کار، خیال، راه، نظر، نسیم، نوش، لعل، عزم و ....

مشتق: بندگی، 
مرکّب: مهرورزان، خوبرویان، شبرو، گمراه، دلبر.

الزامی در تکمیل همٔه ردیف  های جدول نیست. در ستون »مشتق« فقط یک کلمٔه مشتق جای  توّجه: 
می گیرد.
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قلمرو ادبی
1 بیت کلمات قافیه: َسرــ  بَر، ردیف: آید

بیت پایانی: کلمٔه قافیه: سر؛  ردیف: آید
2 بیت اّول: »برآید« به معنای: امکان  پذیر باشد، جلوه  گر شود، طلوع کند.

بیت چهارم: »بوی« به معنای: رایحه،  آرزو.

قلمرو فکری
1ــ اطاعت و فرمان پذیری

گفتـــا اگــر بدانــی هــــم اوت رهبـــر آیــدگفتــم کــه بــوی زلفــت گمــراه عالمــم کرد 

 طلب عنایت و بخشش

گفتـــا مـــگوی با کس تــا وقــت آن درآیدگفتــم دِل رحیمــت، کــی عزم صلــح دارد 

2ــ بیت هشتم: گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد

        گفتا خموش حافظ کاین غّصه هم سر آید
3ــ نفر اّول )پرسنده(: عاشق

اظهار نیاز به معشوق، گرفتار غم عشق، طلب بخشش و مهر و وفا از معشوق، عتاب به معشوق و قصد 
گریز از عشق، بی قرار و مشتاق وصال

نفر دوم )پاسخ  دهنده(: معشوق
اظهارناز، خوبرو و زیبارو، کم مهر، بی توّجه به عشق، هدایت گر عاشق، بنده پروری، دعوت عاشق به 

رازداری و بندگی و طاعت، امید دهنده، دور از دسترس و ...

نفر دوم )پاسخ دهنده(نفر اّول )پرسنده(

اظهار نازاظهار نیاز

بنده پروریفرمان پذیری

بی وفایی و...بی قراری و...
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در این نوع شعر )مناظره( معموالً، در مصرع یا بیت اّول، پرسشی به میان می آید و در مصرع یا بیت دوم، 
جواب آن داده می شود و شکلی از گفت وگو پدیدار می شود و مخاطب را در جواب شعری و لذت هنری 

شعر، سهیم می کند. 
نمونه های این شیوه از روزگار کهن در ادبیات فارسی وجود دارد. مانند: »گفت وگوی زاغ سیاه و باز 

سفید« در دیوان عنصری و سؤال و جواب های عاشقان و معشوقان، اشیاء و آدم ها. 
دیگر  اعتصامی و  گنجوی، پروین  حافظ، موالنا، نظامی  شعر  در  را  جواب  و  سؤال  موفّق  نمونه های 

شاعران و نویسندگان بزرگ می توان دید.
در این طرز سخن، کلماتی که بیان گر سؤال و جواب هستند، معموالً به شکل )گفتم، گفتا و...( به کار 

می روند: مانند مناظرهٔ خسرو با فرهاد در مثنوی »خسرو و شیرین « نظامی گنجوی:

بگفــت از دار ملــک آشــنایی.نخســتین بــار گفتــش کــز کجایــی 

گنج حکمت : حقة راز

کتاب »اسرارالتوحید« یا اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید ابی الخیر را پس از یک  صد و سی سال 
از مرگ ابوسعید ابی الخیر در خراسان، یکی از نوادگان او به  نام »محّمد بن منّور« نگاشته است. تألیف کتاب 

پس از حملٔه ُغزان به میهنه انجام گرفته  است و آن را در حدود سال ۵۷۰ هجری قمری دانسته اند. 
محّمد بن منّور کتاب خود را به سه باب تقسیم کرده و باب دوم را به بیان حاالت شیخ ابوسعید در سال های 
میانی زندگی او اختصاص داده است، وی بسیاری از گفته ها و اشعاری را که در مجالس بر زبان شیخ رفته، 

گردآوری و به نثر مرسل نگاشته است.
حکایت زیر نیز از همین کتاب آمده است:

از  تا  بود  بنشانده  مرا  درویشی  روزی  گفت:  بود،  ابوسعید  ما،  شیخ  خاص  خادم  عبدالکریم،  خواجه   
حکایت های شیخ ما، او را چیزی می نوشتم. 

کسی بیامد که »شیخ تو را می خواند«؛ برفتم. 
چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که »چه کار می  کردی؟«. 

گفتم: »درویشی حکایت چند خواست، از آن شیخ، می نوشتم«.
شیخ گفت: »یا عبدالکریم! حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند.«.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی بیشتر با تفسیر قرآنی حضرت یوسف و احمدبن محّمدبن زید طوسی )علم(

2 درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب )عمل(

3 تقویت عالقه نسبت به متون تفسیری قرآنی و تفسیر سورٔه یوسف )ع( )ایمان(

4 تقویت رفتارها و هنجار های دینی )اخالق(

5 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

6  توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفّکر(.

روش های تدریس پیشنهادی

 روش کارایی گروه
 روش روشن سازی طرز تلقی

 روش بحث گروهی و... .

نمایهٔ    درس

محتوا: تفسیر قرآنی سورهٔ حضرت یوسف )ع(، نثر عارفانه، احمدبن محّمدبن زید طوسی

 درس هفتم

جمال و کمال

قلمرو زبانی
معادل هـای  واژگان،  امـالی 
تلّفظـی دو  واژگان  واژگانـی، 

قلمرو ادبی
روابـط معنایـی واژگان، تشـبیه 
و ارکان آن، جنـاس، سـجع و 

مسـّجع نثر 

قلمرو فکری
و  جمله هـا  اسـتنباط  و  درک 
معنایـی  ارتباط هـای  عبارت هـا، 
سـروده های  و  نوشـته ها  بیـن 
شـاعران و نویسـندگان، دریافـت 

نمادیـن مفاهیـم 
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و  فیلم  عکس،  )ع(،  یوسف  تفسیرسورٔه  کتاب  از  نسخه ای  درسی،  کتاب  آموزشی:  رسانه های 
اسالیدهای مرتبط با سرگذشت حضرت یوسف )ع(، بهره گیری از پایگاه های اطاّلع رسانی مناسب و ... .

جستاری در متن

»قّصٔه یوسف علیه الّسالم« شرح و تفسیری عارفانه از سورٔه یوسف، به زبان فارسی ، توسط احمد بن 
محّمدبن زید طوسی، از دانشمندان قرن هفتم هجری است. این کتاب در شصت مجلس برای گروهی از 
با دیدی عارفانه  نام اصلی اش »السّتین الجامع للطائف البساتین« است. مطالب کتاب  متعلمین امال شده و 
و با نثری روان و شیوا در شصت فصل تنظیم شده که نام کتاب نیز خود گویای بخش های شصت گانٔه آن 
است. شیؤه نگارش کتاب، ساده و روان و شیواست. جمله ها کوتاه و رساست. واژه و ترکیب نامستعمل 
آوردن  به  نویسنده  کرد.  مشاهده  می توان  را  فعل ها  تکرار  بسامد  است.  اندک  اگر هست  و  نیست  آن  در 
مترادفات، گرایشی چندان ندارد و سجع، موازنه و تقابل را گاهی رعایت می کند. برخی از واژه ها، عبارت ها 
نام پسرانٔه عبری است. این  یا یوسیف، یک  نیاز دارند؛ عبارت اند از: یوسف  به توضیح  و جمله هایی که 
به معنی »او  به  صورت ژوزف، جوزف، یوزیپ و ... در زبان های دیگر وارد شده است. یوسف را  نام 
می افزاید«، ذکر کرده اند./ زلیخا: به ضّم اّول و فتح الم، اسم تصغیر از زلخا، صفت مشبهه و مؤنث ازلخ 
است. یکی از معانی این واژه »جای لغزیدن« است./ یعقوب: تعقیب کننده/ درجات: جمع درجه، هر یک 
از طبقات بهشت که روی به باال دارد، مقابل درک و درکه./ تا مگر او را هالک کنند: باشد که او را از بین 
ببرند./ کیِد کایدان با خواست خداوند غیب دان برنیاید: نیرنگ حیله گران نمی تواند با ارادٔه خداونِد غیب دان 

مقابله کند.

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
قّصه، عجب  ترین، جمع، صبر، عالم، صورت، عنایت، عداوت،    نعمت،  معاملت،  1 طهارت، صفت، 

غیب  دان و ... .
2 انهار ــــــ  مترادف: رودها، جوی ها،  مفرد: نهر.

اشجارــــــــ  مترداف: درختان،  مفرد: شَجر.
3 دولت: جاه و جالل، نیک بختی، اقبال.

کریمی: جوانمردی، بخشندگی.
لئیمی: فرومایگی، پستی.
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4 فعل »است« محذوف است، با توّجه به معنای عبارت )قرینٔه معنوی( می توان به نبود آن پی برد.

5 آموزگار، روزگار، جاودان. در زبان فارسی برخی ازکلمه ها به دو صورت خوانده می شود. به این گونه 

واژه ها در اصطالح واژه های »دو تلّفظی« می گویند. به کلمه های زیر دّقت کنید:
)âــ seــ mân / âsــ mân( آس / مان ←آِسمان /)mehrــ bân / mehــ raــ bân( مهْر / بان←مهَربان

همان گونه که مشاهده می کنید در یکی از تلّفظ ها مصّوتی اضافه شده است و با اضافه شدن مصّوت به 
ساختار آوایی واژه یک » هجا« افزوده می شود ولی در مفهوم و معنی واژه تأثیری ندارد. از آنجایی که هر دو 

تلّفظ در گفتار متداول است، بنابراین هر دو تلّفظ صحیح است.

قلمرو ادبی
1 تضاد.

2 مشبّه: قرآن/ مشبّه به: بهشت جاودان/ ادات تشبیه: مانند/ وجه شبه: جاودانگی و زیبایی

3 جفا ــ وفا

4 تن  ها و دل  ها ــ نجاست و زلّت.

قلمرو فکری
1 آب، مایٔه زندگی جسم انسان است و به بُعد جسمانی او حیات می بخشد. قرآن، مایٔه حیات و سبب 

پاکِی روح آدمی است.
2 بند پایانی صفحٔه 55 )برادران یوسف....(.

3 معادل معنایی بیت اّول: اگر معاملت می کنی، با حق کن، که تا خلق سود خود نبیند، با تو معاملت نکند! 

هر کس که روی از معاملت با حق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت.
معادل معنایی بیت دوم: بند اّول در صفحٔه 55. نیکو خو، بهتر هزار بار از نیکو رو. 

4 بر اثر )به دنبال( صبر و بردباری، فتح و پیروزی می  آید؛ صبر کلید گشایش مشکالت است؛ همچنان 

که حضرت یعقوب »ع« در فقدان حضرت یوسف »ع«، سال  ها صبوری پیشه کرد و در نهایت غم هجران او 
به پایان رسید.

شــتاب نــه  را،  آرزو  آرد  صبــر کــن، وللــه اعلــم بالّصــوابصبــر 
  )مثنوی معنوی، دفتر اّول، ب 4018(



129فصل سوم:  ادبیات غنایی

شعرخوانی: بوی گل و ریحان ها

درک و دریافت
1 فّعالیت دانش  آموزی

2 زیرا سرشار از احساسات، عواطف شخصی، حاالت عاشقانه و امید و آرزوی وصال است.

توّجه 
شعرخوانی ها فرایندی دو پیکره ای دارند:

الف( خوانش: در این مرحله، می باید همٔه پاره مهارت های خوانداری در کنش خواندن در نظر گرفته شود.

ب( درک: درک و دریافت هم از طریق توّجه و تمرکز، تفّکر، استنباط، استدالل و ... حاصل می شود.





فصل چهارم

ادبیات پایداری
درس هشتم: در سایه سار نخل والیت
گنج حکمت: دیوارعدل
درس نهم: ُغّرش شیران
شعرخوانی: باز این چه شورش است؟
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ادبیات پایداری

تلقی  ارزش  پایداری و دفاع، مفهومی عام در فرهنگ ملت هاست. این مفهوم کامالً  مفهوم مقاومت، 
پایداری  و  مقاومت  مفهوم  زاییده  که  ادبیاتی  است.  تهاجم  برابر  در  غیرارادی  واکنش  یک  زیرا  می شود 
و  مقاومت  به  دعوت  حقانیت،  توجیه  می زند:  دست  اثر   خلق  به  موضوعی  و  محتوایی  حوزه  در  است 
تأثیر شرایط و اوضاعی مانند:  ادبیاتی گفته می شود که تحت  به  پایداری  ادبیات  بنابراین  توصیف فاجعه. 
نبود آزادی های فردی و اجتماعی، اختناق و استبداد داخلی، استعمار خارجی، تهاجم و دخالت بیگانگان، 
حوزه های  تمامی  در  اوضاع  و  شرایط  این  می گیرد.  شکل   … و  فردی  و  اجتماعی  سرمایه های  غصب 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … به وجود می آید. طنز، هجو، هزل، حبسیه، نمایش نامه، داستان، 
بین،  این  در  می گیرند.  قرار  مقاومتی  ادبیات  حوزٔه  در  همگی   … و  معترضانه  و  روشنفکرانه  سروده های 
نویسندگان و شاعران، به عنوان سخنگوی مردم مظلوم و ستمدیده، اقدام به سرودن و نوشتن، از ظلم و ستم 

وارده به مردم می کنند.

ویژگی های ادبیات پایداری
که  اثراتی است  از جمله  بی عدالتی و …  فقر، فساد،  1ــ ترسیم چهره مظلوم و ستمدیده مردم: 
یک حکومت غیرمردمی به اقشار مردم وارد می کند. یک شاعر و یا نویسنده ادبیات پایداری، به توصیف 

هنرمندانه زندگی سراسر درد و رنج مردم می پردازد.
به این که این ادبیات، از میان مردم محروم و  با توجه  2ــ دعوت به مبارزه علیه ظلم و استبداد: 
مظلوم یک کشور سرچشمه می گیرد، سرسخت ترین ادبیات موجود است. به همین دلیل است که ادبیات 
پایداری در بسیاری از مواقع مردم از دعوت به مبارزه مسلحانه علیه حکومتی می کند، به امید آن که مردم 

رنجدیده از رنج ها رها شوند.
مردم  تاب شنیدن صدای  بی عدالتی حکومت: حکومت های غیرمردمی،  بیان ظلم، جنایت و  3ــ 
می کنند.  خود  مخالفان  و  خواهان  آزادی  سرکوب  و  عام  قتل  به  اقدام  خاطر  همین  به  ندارند.  را  خود 
»جبرا  ابراهیم  جبرا«، در کتاب خود در بیابان های تبعید این گونه می گوید: بهارهای پیاپی را در بیابان های 

تبعید می گذرانیم/ با عشق خود چه کنیم/ در حالی که چشمانمان پر از خاک و شبنم یخ زده است؟ … .
این عقیده که  القای  با  آثار هنری خود،  شاعر و نویسنده در  4ــ امیدوارکردن مردم به پیروزی: 
پیروزی خیر بر شر، حتمی است مردم را نسبت به آینده امیدوار می کنند. آینده ای که در آن ظلم و ستمی 
وجود نخواهد داشت و حق و عدالت جاری خواهد بود. مانند این شعر از »عدنان الضائغ« شاعر عراقی: 



133فصل چهارم:  ادبیات پایداری

کتاب های تاریخ را ورق می زنم/ انگشتانم به خون آلوده می شوند هرگاه فصلی از سرگذشت خودکامه ای به 
اتمام رساندم/ نگهبانان به سوی فهرست سوقم دادند/ تا در آن جا از ترسم بلرزم/ ای زنرال ها/ ای ژنرال ها/ 
با رویاهایمان چه ها نکردید!/ با این همه چکمه/ از گردن هایمان می گذرید/ در حالی که ما هنوز/ برای خورشید 

دست تکان می دهیم.
5  ــ بزرگداشت مقام شهدا: در مبارزات مردمی بر علیه حکومت نامشروع، همیشه افرادی هستند 
که برای مردم، وطن و عدالت، جان خود را از دست می دهند. این شهدا در حقیقت نماد و الگوی جامعه 

هستند، افرادی که جان خود را فدا کرده اند و به این امید که سایر مردم از ظلم و ستم نجات بیابند.
6  ــ ستایش آزادی و آزادگی: آرزوی آزادی خواهان، رهایی از ظلم و ستم و رسیدن به »آزادی« 
است، و این موضوع همان موضوع ادبیات پایداری است. آزادی خواهان، زندگی در برابر ظلم و ستم را 
نوعی ننگ و خفت می دانند و مرگ را گواراتر و شیرین تر از زندگی با خفت می دانند و باالخره نیز در همین 

راه جان خود را از دست می دهند.
یا تبعید هستند،  7ــ ستایش سرزمین خود: شاعران  و نویسندگان به خصوص آنهایی که در حبس 
به ستایش و ترسیم مبارزات مردم کشور وحتی نمادهای کشور، کوچه ها، خیابان ها، شهرها، کوه ها و … 

می پردازند.
8  ــ طرح نمادهای اسطوره ای ملی و تاریخی: اسطوره ها و نمادها، پل ارتباط و پیوند گذشته و 
امروزاند. شاعران مصری فقط به اسطوره های عربی به خصوص در داستان های الف لیله و لیله )هزار و یک 
شب( توجه می کنند ولی شاعران دیگر مناطق عرب نشین، عالوه بر اسطوره های کهن عربی، به اسطوره های 

ملل مختلف نیز توجه می کنند.

ادبیات پایداری در اسالم:
، در دفاع از پیامبر و شکنجه دیدگان  نخستین سروده های ادبیات پایداری در اسالم، قصاید ابوطالب 
اسالم و همچنین ستایش اسالم است. نخستین شعر از اسالم که در صحنٔه نبرد ثبت شده نیز متعلق به حمزه 
سیدالشهدا است. در سایر جنگ ها و غزوات افرادی به ستایش یاران پیامبر پرداختند که از آن جمله می توان 

به »حسان بن ثابت« اشاره کرد. بنا به روایت »ابن هشام«، پیامبر  این گونه سروده ها را می ستود.
سروده های زمان پیامبر  دارای درون مایه های زیر است:

1 ایجاد روحیه در افراد برای مبارزه و پیروزی و امیدوار کردن آنها به فرارسیدن امداد الهی.

2 معرفی مکتبی که پاسداری از آن، حتی به بهای مبارزه تا پای جان نیز ارزش دارد.

3 شناساندن چهرٔه پیامبر  
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4 ایجاد ضعف در سپاه دشمن.

5 زنده نگه داشتن یاد شهدا و نمایان کردن ارزش شهادت.

6 هجو دشمنان

: ادبیات پایداری در زمان ائمۀ اطهار 
که  اشعاری  کرد.  جست وجو  عاشورایی  نوشته های  و  اشعار  در  باید  را  اسالمی  سروده های  زیباترین 
»یزد  بن  مفرغ« سرود از نمونه های بارز ادبیات پایداری عاشورایی است. به عالوه اینکه رجزهایی که خود امام 
، به اقتضای حال و اوضاع می سرود نیز بسیار شورانگیز و ماندگار است: »الموت خیر من رکوب  حسین 

العار/ ولعار اولی من دخول النار«: مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بهتر از قبول آتش.
رجزهای کربال که با رجزهای امام حسین  و خواندن شعر »فروه بن مسیک« آغاز می شود، مجموعاً 
34 رجز است. این رجزها کوتاه ولی کوبنده و درگیرندهٔ بر حق بودن راه مجاهدین اسالم در برابر سپاه ظلم و 

طاغوت است.

ادبیات مقاومت در ایران:
اولین نمونٔه ادبیات پایداری در ایران، مربوط به قرون اولیٔه اسالم ومربوط به نهضت شعوبیه است. فاتحان 
عرب، پس از مدتی مغرور شده و اصول و ارزش های اسالمی را شکستند. آنها اقدام به احیای فرهنگ نژاد 
پرستانه ای نمودند که در آن غیر از عرب، هیچ قوم و ملتی دیگر وجود نداشت و هیچ کدام از غیرعرب ها 
)عجم( را الیق فرمانروایی نمی دانستند. دراین هنگام بود که ادبیات پایداری ایران به وجود آمد و شاعران و 
نویسندگان ایرانی با قدرت قلم خود، به مقابله در برابر استبداد خلفای اموی و عباسی پرداختند. نخستین 
شاعر ایرانی ادبیات پایداری، »اسماعیل بن یسار« است. وی از شاعران نهضت شعوبی است که در سال 
101 هجری در گذشته است. روزی ابن هشام قصیده ای خواند که در آن اصل خود را بزرگ، زبانش را 
همانند شمشیری تیز و برنده دانسته و به پادشاهانی مانند کسرا، شاپور و هرمزان افتخار کرده است. به خاطر 
سرودن این شعر، تا حد مرگ او را شکنجه و مدتی بعد او را تبعید نمودند. »بشار بن برد« از شاعران ایرانی 
است که عالوه بر قصاید عربی، سروده هایی در مقابله با استبداد خلفا و ستایش ایرانیان دارد. »فردوسی« 

نیز از بزرگ ترین شاعران ایرانی است که شاهنامه اش، نشان از تعصب او به فرهنگ و هویت ایرانی دارد.

حبسیه و ادب پایداری:
زمانی پیش می آید که یک شاعر در زندان محبوس می شود و در آن زندان، اشعاری را با سوز و آهی تمام 
می سراید. به این سروده ها »حبسیه« می گویند. معموالً این سروده ها آمیزه ای از شکایت و انتقاد از اوضاع 
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جامعه است. شاعران زندانی ایرانی که حبسیه سروده اند، به دو دسته تقسیم می شوند:
مانند: مسعود سعد  زندانی شده اند،  با حکومت ومشکالت سیاسی،  به علت مخالفت  که  1 شاعرانی 

سلمان، خاقانی شروانی، فرخی یزدی، ملک الشعرای بهار، موسوی گرمارودی … .
2 شاعرانی که با باورهای غالب مردم زمان خود، اختالف داشتند. مانند: بابا افضل، شجاع کاشانی، 

حیاتی کاشانی و …

ادبیات پایداری در دوران مشروطه:
بارزترین و پربارترین دورٔه ادبیات پایداری، ادبیات دوران مشروطه است. در این دوره داستان، شعر، 
تصنیف، نمایش نامه و … به عنوان تنها ابزار برای مقابله با ظلم و ستم مورد استفادٔه جامعٔه ادبی کشور قرار 
می گرفت. سیل حرکت دانشجویان ایرانی به غرب و شرق و بازگشت آنها به کشور نیز از دالیل روشنفکری 
و  اشعار  که  با ظلم در دوران مشروطه است  مقابله  ابزارهای اصلی  از  نیز  این دوره است. روزنامه ها  در 
نوشته های موجود در این روزنامه ها به زبان شوخی و طنز، اقدام به تمسخر وضعیت موجود کشور و بیان 
»نسیم  روزنامٔه  به  می توان  بود  پایداری  ادبیات  پیشگام  که  روزنامه هایی  از جمله  کرد.  می  مردم  مشکالت 
شمال« اشاره کرد. همچنین از نمونه های موفق دیگر ادبیات پایداری این دوره می توان به این موارد اشاره 
کرد: طنز موفق دهخدا با عنوان »چرند پرند« و با امضای دخو و کتاب های چون:»کتاب احمد«، »سفینٔه 

طالبی«، »شرح زندگانی من«، »مسالک المحسنین« و … .

ادبیات پایداری دورۀ پهلوی اول و دوم:
اختناق در دورهٔ پهلوی اول و دوم در آثار شاعران و نویسندگان مشهود است. این اختناق به حدی بود 
که شاعران و نویسندگان مجبور شدند که با استفاده از نمادها، درد، ظلم و رنج خود و ملت را بیان کنند. این 
اوضاع تا سا ل های 56 و 57 ادامه داشت. در این سال ها نیز شب نامه هایی بین آحاد مردم پخش شد که آنها را 
به مقابله در برابر ظلم طاغوت فرا می خواند و این نوید را به مردم می داد که پیروزی نزدیک است. این شب نامه ها 

نیز نوعی از ادبیات پایداری است که در مبارزه برعلیه ظلم و ستم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ادبیات پایداری سال 57 تا 59 )آغاز انقالب تا قبل از دفاع مقدس(:
ویژگی های ادبیات پایداری در این سال ها، به شرح زیر است:

1 ستایش آزادی و نفرت از طاغوت

2 ستایش مجاهدان حق جو و ظلم ستیز
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3 دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه

4 محکوم کردن استبداد داخلی، پول پرستی و اشرافیت

5  ستایش جهاد و شهادت

6 بهره گیری از اساطیر شاهنامه ای و چهره های حماسی

7 استفاده از عناصر فرهنگی و ارزشی عاشورا

8 مطرح کردن  الگوهای تاریخی اسالم مانند: ابوذر غفاری، سلمان فارسی، مالک اشتر و همچنین 

علی  دکتر  اسدآبادی،  جمال الدین  سید  جنگلی،  خان  کوچک  میرزا  مانند:  معاصر،  دوره  مبارز  الگوی 
. شریعتی و امام خمینی 

ادبیات پایداری در دوران دفاع مقدس:
ویژگی ادبیات پایداری در این دوران به شرح زیر است:

1 استفادهٔ گسترده از قالبی نیمایی

2 بهره گیری از زبان تصویری

3 غلبٔه شعار و رجز بر سایر گونه های شعری

4 بهره گیری از آیات و روایات

البرز، دیو،  اهریمن و … و نمادهای دینی و  تلفیق نمادهای ملی مانند: کوروش، کاوه، سیاوش،   5

اسالمی مانند: عاشورا، کربال، ذوالفقار، بدر و … با یکدیگر … .

ادبیات پایداری پس از دفاع مقدس تا زمان کنونی:
تنها ویژگی بارز این دوره ادبیات پایداری، این است که در این دوره سروده هایی به وجود آمد که حالت 
تردید و ترس در آنها مشهود بود. به این معنا که شاعر، این ترس و اضطراب را داشت که آرمان های انقالب، 
خون شهدا، مجاهدت ها و … پایمال شود و آرمان های دیگری جایگزین آرمان های انقالب شود. بنیان گذار 
این شیوه سلمان هراتی است. این نوع ادبیات پایداری در اشعار شاعران دیگری نظیر: سید حسن حسینی، 

حمید سبزواری، قیصر امین پور و علیرضا قزوه موجود است.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی بیشتر با ویژگی های شخصیتی حضرت علی )ع( )علم(

2 آشنایی با شعر سپید و سید علی موسوی گرمارودی )علم(

3 درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب )عمل(

4 تقویت باورنسبت به ویژگی های اعتقادی، زمامداری و روش زندگی امام علی )ع( )ایمان(

5 تقویت رفتارها و هنجار های دینی و فرهنگی بر پایٔه آموزه های اسالمی )اخالق(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(.

7 توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفّکر(.

روش تدریس پیشنهادی

 کارایی گروه
 پرسش و پاسخ

 بارش مغزی و...

نمایهٔ درس

محتوا:  ویژگی های واالی والیت امام علی )ع(، شعر سپید، سید علی موسوی گرمارودی.

    درس هشتم

در سایه سار نخل والیت

قلمرو زبانی
اسـمی،  گـروه  هـم آوا،  واژگان 
نقـش واژگان در جملـه، واژگان 

مشـتق  ـــ مرکّب

قلمرو ادبی
شعر سپید، مراعات نظیر، تشبیه، 
تلمیح، تشخیص، تضاد، تضمین

قلمرو فکری
و  بندهـا  دریافـت  و  درک 
ارتباط هـای  شـعر،  بیت    هـای 
معنایـی بـا  مضمون مشـترک در 

شـاعران سـروده های  بیـن 
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رسانه های آموزشی: کتاب درسی، نسخه ای از کتاب آقای موسوی گرمارودی، نوار صوتی، عکس، 
فیلم و اسالیدهای مرتبط با رفتار های امام علی )ع(، بهره گیری از پایگاه های اطاّلع رسانی مناسب و ... .

جستاری در متن 

با  و  شمسی   30 دهٔه  در  که  است  نو فارسی  از شعر  آزاد، گونه ای  منثور یا شعر  سپید، شعر  شعر 
نو در  قبلی شعر  نمونه های  با  آثار  این  عمدٔه  تفاوت  کرد.  پیدا  شاملو ظهور  تازه از احمد  مجموعٔه هوای 
در  دارد.  نمود  موسیقی  و  آهنگ  ولی  نشده  عروضی رعایت  عموماً وزن  سبک  این  در  فرم شعر بود. 
دسته بندی شعر نو فارسی، گاهی به هر شعر که در قالب شعر نیمایی نگنجد، شعر سپید می گویند. شعر سپید با 

شاملو آغاز می شود. گرمارودی، صّفارزاده و احمد رضا احمدی از شاعران سپید هستند.
شعر مشهور »در سایه سار نخل والیت« سرودٔه سال 1356 است. از لحاظ زمانی به عصر پهلوی تعلّق 
با  و  دارد  روایی  و  زبانی حماسی  می شودکه  انقالب محسوب  پیشاهنگان شعر  از  محتوا  از حیث  و  دارد 
معنویت پیوند خورده است. در این شعر با گوشه ای از شخصیت واالی امام علی )ع( و صفات آن امام آشنا 
می شویم. شاعر درک بشری را از دریافت و شناخت شخصیت حضرت، کوتاه و ناقص می داند. در این 
شعر یتیم نوازی، عبادت، وقار، شجاعت حضرت به گونه ای زیبا وصف شده است. گرمارودی در سرودن 
شعر سپید توانایی دارد. این شعر، آهنگ دارد اّما وزن عروضی ندارد، بی قافیه است و از تناسب کلمات 
در آفرینش موسیقی بهره می گیرد. واژه ها، ترکیب ها و عبارت هایی که نیاز است به آنها بیشتر توّجه شود، 

در  پی می آید:
 سایه سار: اسم مشتق است، »سار« وند است و پسوند مکان / نخل والیت: تشبیه / والیت: به معنی 

مالک امر شدن و تسلط پیدا کردن است و در این شعر، مقصود امامت علی )ع( است.
آرایه ها: تناسب )سایه ــ نخل(، تشبیه، کنایه )در سایه ... کنایه از حمایت ...(، تلمیح: خجسته باد 

نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید/ تلمیح به آیٔه 14 سورٔه مؤمنون.

از تو در شگفت ... تو را در چشم نمی تواند داشت.
من حّتی نمی توانم از شکوه تو تعّجب کنم، زیرا از درک بزرگی تو ناتوانم. مانند مورچه ای که از درک 
عظمت جایی که از آن می گذرد، ناتوان است. او نمی تواند درک کند که بر خشت خام بی ارزش قدم می گذارد 
یا بر دیوار عظیم اهرام. عظمت تو در خیال شکوهمند هم نمی گنجد. من مورچٔه ناتوانی هستم که از درک تو 

عاجزم.
چگونه این چنین که بلند بر ... و در بازار تنِگ کوفه ...؟
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ای علی )ع( چگونه می توانی با این عظمت که تو را باالتر از همٔه هستی قرار می دهد، این چنین متواضع 
باشی که پیرزنی را در پختن نان یاری کنی و کودکان یتیم او را بر پشت خود سوار کنی و با آنها بازی کنی و 

در بازار محّقر کوفه در کنار دکّان میثم تّمار او را در فروش خرما یاری دهی.
َزبَر: باال / ماسوا: آنچه سوای ذات باری تعالی است، همٔه هستی / مهمیز: ممال مهماز: آلتی فلزی 
که بر پاشنٔه چکمه وصل می کنند و به وسیلٔه آن اسب را به حرکت و جست وخیز درآورند. )نوعی شالق( / 

بچگکان: بچگ )بچه(+ ک + ان )نشانٔه جمع( / آرایه: تلمیح
پیش از تو، هیچ ... و بردگان را برادر باشد:

ای علی )ع( تو در شکوه همانند اقیانوسی هستی که عمود بر زمین ایستاده است. جز تو فرمانروایی ندیده 
بودم که کفشی وصله دار به پا کند و مشک آب بر دوش کشد و خود را با محرومان و زیر دستان یکسان بداند.

خدا: به معنی صاحب و دارنده است و در گذشته به این معنا به کار می رفته است./خانه خدا )صاحب خانه(،   
ناخدا )ناوخدا: صاحب کشتی(

آه ای خدای نیمه شب های کوفٔه تنگ ... حّتی اذا مطلع الفجر
ای کسی که حکومت عادالنٔه تو تنها نقطٔه روشن تاریخ سراسر سیاهی و ستم است. ای پیشوایی که تجلّی 

عبادت و روح لیلة القدر هستی.
آرایٔه تلمیح و تضمین »سورٔه قدر« را داراست.

شب از چشم تو، آرامش ... و از نفست گل می روید:
آرامش شب از وقار چشمان توست و خروش طوفان برگرفته از خشم توست در همان حال که کالم تو به 

لطافت نسیم است و گیاه را بارور می کند. وقتی لب به سخن می گشایی از دهانت گل می ریزد.
آرایه ها: تشبیه، مراعات نظیر.

چاه، از آن زمان که ... کز تبار گلخند تو نیست.
از آن است که چاه ها در جوش   و    نیاز کرده ای و غم دل گفته ای،  و  با خدا راز  تو در چاه های کوفه 
خروشند. اگر سپیدٔه سحر به زیبایی طلوع می کند از سپیدٔه چشمان توست. شب، در سیاهی چشمان تو نماز 
می گزارد و ستاره ها درخشش خود را از نگاه تو دارند. لبخند تو رخصت زندگی است و به ما اجازٔه حیات 

می دهد. شکوفه ها از جنس خندٔه تو هستند.
چگونه شمشیری...

آرایه ها: تشبیه، استعاره )دریا استعاره از وسعت اندیشٔه علی )ع( است.( تلمیح، کنایه، )پیشانی بلند 
کنایه از سعادتمندی(.
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آن هنگام که به همراه آفتاب ... آیا تاریخ، به تحّیر، بر در سرای، خشک و لرزان نمانده بود؟
آنگاه که صبح به خانٔه یتیم های آن بیوه زن رفتی و چون خورشید بر آن خانه تابیدی و یتیمان را بر دوش 
گرفتی و با همٔه هیبت و شکوهت اجازه دادی با تو به بازی و شادی بپردازند و با آنان کودکانه سخن گفتی، 
به راستی تاریخ ــ که جز ستم  و سیاهی از حکمرانان ندیده است ــ از دیدن این همه تواضع از جانب یک 

فرمانروا، حیرت زده بر خویش نمی لرزید؟
هُّرا: آواز مهیب، غریو، نعره. صولت: هیبت، شکوه  

آرایه ها: تشبیه، تلمیح، تشخیص، کنایه )خشک و لرزان: کنایه از ترسیدن، مضطرب شدن(
عبارت »بر آن شانه، که پیامبر پای ننهاد« اشاره دارد به وقتی که پیامبر وارد کعبه شد و حضرت علی 

پای بر دوش پیامبر  نهاد و باال رفت تا بت ها را سرنگون کند.

در احد/ که گل بوسٔه .../ ... بر خود حد زدی؟
در غزوهٔ احد، علی  با همٔه وجود از اسالم و پیامبر دفاع کرد و بیش از هشتاد زخم برداشت. در احکام 
شرعی کسی که شراب بنوشد، حّد بر او جاری می شود و به او هشتاد تازیانه می زنند.شاعر امام علی         را 
مست شراب حق توصیف می کند و هشتاد زخم غزوهٔ احد را تازیانه هایی می داند که به منزلٔه حد بر بدن او 

نواخته شده است.
باده،  نظیر:  مراعات   / تازیانٔه زخم  مهر،  بادٔه  بود،  را دشت شقایق کرده  تنت  بوسٔه زخم،  تشبیه: گل 

مست، تازیانه، حد / تلمیح دارد.

کدام وام دارترید؟ /... که وام دار تو نیست.
نه تنها اسالم که همٔه ادیان وجود خود را وام دار علی  هستند.

دری که به بینش ما گشوده ای ... مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو:
نهج البالغه دری است فرا روی اندیشه و بینش بشر. گشودن این در ارزشمندتر از گشودن در قلعٔه خیبر 

است. درود بر علی  و اندیشٔه واالی او.
تشبیه: باغ بینش. / استعاره )تشخیص(: بازوان اندیشه و کردار/ تلمیح: خیبری /مرحبا: نام »مرحب« 
پهلوان یهودی قلعٔه خیبر را به ذهن می آورد و نشان دهندهٔ ابتکار شاعر در آفرینش گونه ای از ایهام تناسب است.

شعر سپید من، رو سیاه ماند /که در فضای تو، به بی وزنی افتاد / هرچند کالم از تو وزن می گیرد:
یا علی  شرمنده از اینم که شعرم نه تنها وزن عروضی ندارد، از ارزش و اعتباری که در خور تو باشد 
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نیز تهی است. هرچند سخن از تو وزن و ارزش و اعتبار می یابد.
3 تشخیص: شرمنده شدن شعر سپید،  2 تضاد،  1 کنایه: روسیاهی کنایه از شرمندگی،  آرایه ها: 
5 حسن تعلیل: شاعر، بی وزنی شعر سپید  4  مراعات نظیر )تناسب(: شعر سپید، بی وزنی، کالم، وزن، 

6 ایهام: بی وزنی به دو معنی ایهام دارد: اّول نداشتن  خود را به دلیل بزرگی و عظمت علی )ع( می داند. 
وزن شعری، دوم وزن به معنی ارزش و اعتبار.

وسعت تو را، چگونه در سخن تنگ مایه گنجانم؟ /تو را در کدام نقطه باید به پایان برد؟
عرصٔه سخن من محدودتر از آن است که بتواند توصیف کنندهٔ همٔه عظمت و بزرگی تو باشد، در حیرتم که 
توصیف تو را با کدام عبارت به پایان برسانم؟ )جز اینکه دایره وار به آغاز سخن بازگردم و بگویم(: فتبارک اللّه ... .

عبارت پایانی تضمینی است به بخشی از آیٔه چهاردهم سورٔه مؤمنون.

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 نیست )اّولی(: وجود ندارد.

نیست )دومی(: فعل اسنادی )ربطی(
2 صفت اشاره + صفت عالی + اسم ـــــــــ آن بلندترین هرم

اسم + صفت + مضاٌف الیه ــــــــــــــ مهمیز کودکانٔه بچگکان، بازار تنگ کوفه
 شب های پیوستٔه تاریخ.

گروه اسمی 

وابسته

   صفت اشاره

آن

وابسته

    صفت عالی

    بلندترین   

هسته

اسم

      هرم     

گروه اسمی 

هسته

اسم

مهمیز
بازار

وابسته

صفت

کودکانه
تنگ

وابسته

مضاٌف الیه

بچگکان
کوفه
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3 )من( وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه بگنجانم؟

نهاد )محذوف(   مفعول                  متّمم                 فعل

جمله

متّمم: در سخن تنگ مایهنهاد: ــ فعل: بگنجانم مفعول: وسعت تو را

4 راه ــــــ  مرکّب: راهکار، راهبر، راهنما و ....

مشتق ــ مرکّب: راهسازی، راهیابی، راهنمایی و ... .

قلمرو ادبی
1 الف( روسیاه ماند: کنایه )سرافکنده، شرمسار، بیچاره و بدبخت شدن(.

بی وزنی: ایهام )1ــ  بی ارزش بودن 2ــ  وزن عروضی نداشتن(
ب( آهنگ دارد ولی وزن عروضی ندارد؛ طول مصراع ها کوتاه و بلند است و قافیه جایگاه مشّخصی 

ندارد. 
2 باغ بینش: تشبیه./ درگشودن به روی کسی: کنایه.

هزار بار خیبری تر است: تلمیح به جنگ خیبر
بازوان اندیشه و کردار: تشخیص

مرحبا: ایهام تناسب
3 سپید و سیاه  ــ  سحر و شب ــ  سپیده و سیاهی، بلندترین و کوچک ترین و ...

در   / خدا  روشن  ای  20(؛  آیٔه  بقره،  )سورٔه  احسن الخالقین  تبارک اللّه  تبارک اللّه/  فتبارک اللّه،   4

شب های پیوستٔه تاریخ / ای روح لیلةالقدر َحّتی َمطلَِع الَفجر.

قلمرو فکری
1 صفحه 64، بند پایانی )هنگام که مهتاب آفتاب/ به خانه یتیمکان بیوه زنی تابیدی/ و صولت حیدری 

را....(
2 بیت »ای چشم عقل، خیره در اوصاف روی تو .....«، با این قسمت از سرودٔه گرمارودی ارتباط 

مفهومی دارد:
»و من کوچک ترین مور/ که بلندای تو را در چشم نمی  تواند داشت«.
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بیت »و به داد و دهش گیتی آباد دار.......« نیز با بخش های زیر مرتبط است:
 »هیچ فرمانروا ندیده بودم/ که پای افزار وصله دار به پا کند/ و مشکی کهنه بر دوش کشد/ و بندگان را 

بردار باشد«.
 »و صولت حیدری را / دست  مایٔه شادی کودکانه  شان کردی/ و بر آن شانه که پیامبر پا ننهاد/ کودکان را 

نشاندی«
چگونه این چنین که بلند / بر َزبَِر ما سوا ایستاده  ای.....

3 شهریار در این شعر، امام علی  را با صفاتی همچون موارد زیر مدح نموده   است:

»بخشنده، مایٔه سعادت و رحمت، شفیع روز قیامت، بال گردان، وفادار، ایثارگر، .........«
 

گنج حکمت : دیوار عدل

برای آگاهی از زندگی نامه و شیؤه نگارش کتاب »سیاست نامه« به فصل دوم )ادبیات سفر و زندگی(، گنج 
حکمت درس چهارم )سگ و گرگ( مراجعه کنید.
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هدف های آموزشی

1 باور مفهوم امیدواری و مقاومت، دوری از یأس و ناامیدی و توکّل به خداوند )ایمان(

2 آشنایی بیشتر با ادب پایداری و سیف فرغانی )علم(

3 خودداری از نگرش منفی نسبت به ناپایداری و سختی های زندگی )اخالق(

4 توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

5 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل شعر و نکته های کلیدی متن )تفّکر(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

روش  های تدریس پیشنهادی

 کارایی گروه
 روش بحث گروهی

 روش قضاوت عملکرد و ... .

نمایهٔ درس

محتوا: پایداری در برابر بیدادگری و تجاوز به میهن، قصیده، سیف فَرغانی، ناپایداری ستم

درس نهم

غّرش شیران

قلمرو زبانی
جمع  بستن امالیی، تفاوت معنایی 
در یک واژه، رابطه های واژگانی، 

واژگان

قلمرو ادبی
نظیر،  مراعات  قافیه،  ردیف، 

کنایه، مجاز

قلمرو معنایی
معنی و مفهوم شعر و ترکیب های 
واژگانی، ارتباط های معنایی آیات 

و احادیث با ابیات متن درس
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و  فیلم  عکس،  صوتی،  نوار  فرغانی،  سیف  دیوان  از  نسخه ای  درسی،  کتاب  آموزشی:  رسانه های 
اسالیدهای مرتبط با سرنگونی بیدادگران و ستمگران در برابر ظلم ستیزان، بهره گیری از پایگاه های اطاّلع رسانی 

مناسب و ....

جستاری در متن 

شعرهای سیف که شاید بیشتر متمایل به آنهاست، عادتاً وقف بر موعظه ها و انتقادهای اجتماعی و بیان 
حقیقت های عرفانی است و به شاعران دیگر نیز سفارش می کند که از مدیحه گویی پرهیز کنند و قناعت پیشه 

کنند یا طبع خود را به غزل گویی و ستایش معشوق و یا وعظ و اندرز بگمارند.
دیده  سیف  اشعار  در  جامعه،  فاسد  طبقٔه  پلیدی های  و  زشتی ها  برشمردن  و  اجتماعی  نقیصه های  بیان 
می شود. این نقدهای صریح و جّدی، خالی از هزل و مطایبه  است. سیف از قدیمی ترین سخنورانی است که 
در مرثیٔه شهیدان کربال شعر گفته  است. قصیدٔه »شما نیز بگذرد«، یکی از معروف ترین واکنش های اجتماعی 

اوست که در زمان حملٔه مغول ها به ایران سروده شده است:

هــم رونــق زمــان شــما نیــز بگــذرد1 هــم مــرگ بــر جهان شــما نیــز بگذرد

قلمرو زبانی و ادبی: جهان: مجاز از زندگی، هستی  / قافیه: جهان و زمان  / ردیف: شما نیز بگذرد.
 قلمرو فکری: مرگ به سراغ شما نیز خواهد آمد / رواج و گرمی بازار شما نیز به پایان خواهد رسید.

بگــذرد2 ویــن بوِم ِمْحَنــت از پی آن تا کند خراب نیــز  شــما  آشــیاِن  دولــْت  بــر 

قلمرو زبانی و ادبی: بوِم محنت: تشبیه / دولت آشیان: آشیاِن دولت. 
لغت: بوم. جغد / محنت: رنج  / از پی: به خاطِر/ دولْت آشیان: دولت سرا، آشیانٔه خوشبختی. 

قلمرو فکری: محنت و سختی، جغد شوم و ویرانگری است که به ما بسنده نمی کند، شما را نیز خانه 
خراب خواهد کرد.

نیــز بگــذرد3  آِب اجل که هســت گلوگیر خاّص و عام بــر دهــان شــما  برحلــق و 

قلمرو زبانی و ادبی: آب اجل: تشبیه )اجل = مشبّه + آب = مشبّه به( /مراعات نظیر: گلوگیر، حلق و 
دهان/ لغت: اجل. مرگ  / خاص و عام: همٔه مردم.

قلمرو فکری: مرگ که مثل آب، گلوی همٔه طبقات مردم را می گیرد / شما را نیز فراخواهدگرفت. )شما 
نیز روزی خواهید مرد(. 
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بگــذرد4 چــون داِد عــادالن بــه جهــان در، بقا نکرد نیــز  شــما  ظالمــان  بیــداد 

قلمرو زبانی و ادبی: چون: پیوند وابسته ساز / به + در = دو حرف اضافه برای یک متّمم )جهان( /
لغت: داد: عدالت، دادگری / به جهان در: در جهان  / بیداد: ظلم 

قلمرو فکری: وقتی دادگری دادگران در جهان نماند / ]مطمئن باشید[ ظلم و بیداد ظالمانی مثل شما نیز 
روزی تمام خواهد شد. 

بگــذرد5 در مملکت چو ُغّرش شــیران گذشت و رفت نیــز  شــما  ســگان  عوعــو  ایــن 

قلمرو زبانی و ادبی: شیران: استعاره از شجاعان / سگان: استعاره از افراد پست و فرومایه .
قلمرو فکری: وقتی بانگ و خروش افراد شجاع و شیرصفت به پایان رسید / ]مطمئن باشید[ این صدای 

بی مقدار افراد پسِت سگ صفتی مثل شما نیز روزی به پایان خواهد رسید. 

بگــذرد6 بادی که در زمانه بســی شــمع ها بکشــت نیــز  شــما  چراغــداِن  بــر  هــم 

قلمرو زبانی و ادبی: باد: استعارٔه از مرگ / شمع: استعارٔه از انسان های بزرگ، انسان هایی که مثل 
شمع با نورشان وسیلٔه هدایت دیگران می شوند./ چراغدان: استعاره از افراد کم مایه و به ظاهر قدرتمند/ 

لغت: چراغدان: جای چراغ.
قلمرو فکری: در گذر روزگار مرگ همچون باد، شمع وجود انسان های زیادی را خاموش کرده است 

/ این باِد مرگ، چراغ زندگی شما را نیز خاموش خواهد کرد. 

بگــذرد 7 زین کارواْن ســرای بســی کاروان گذشت نیــز  شــما  کارواِن  ناچــار 

قلمرو زبانی و ادبی: کارواْن سرای: استعاره از دنیا. لغت: کاروان سرا: کاروان خانه، محلِّ اقامت 
موّقتی قافله که در مسیر راه ها وجود داشت.

قلمرو فکری: از این دنیا که مثل کاروان سرا محلِّ اقامت موّقتی است، انسان های زیادی گذشته اند 
)مرده  اند(/ به ناچار کاروان عمر شما نیز روزی از این دنیا خواهد گذشت. )شما نیز برای همیشه در این 

 دنیا نمی مانید و روزی خواهید مرد. ( 

بگــذرد8 ای مفتخــر بــه طالع مســعود خویشــتن نیــز  شــما  اختــران  تأثیــر 

قلمرو زبانی و ادبی: خویشتن: ضمیر مشترک / تأثیر اختران: قدما اعتقاد داشتند که ستارگان در 
افتخار کننده/  مفتخر:  لغت:  مسعود.  اختر،  طالع،  نظیر:  مراعات  دارد،  دخالت  انسان  سرنوشت  تعیین 

طالع: بخت و اقبال، برآینده / مسعود: با سعادت / اختران: ستارگان.
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  قلمروفکری: ای کسی که     به            بخت                  و اقبال               باسعادت خود می نازی / این خوشبختی شما نیز روزی به پایان خواهد رسید.

ــذرد9 بــر تیــِر جورتــان ز تحّمل ســپر کنیم ــز بگ ــما نی ــاِن ش ــختی کم ــا س ت

قلمرو زبانی و ادبی: تیر جور: تشبیه / تحّمل )مشبّه( + سپر )مشبّه به( لغت: جور: ستم. / سختی 
کمان: قدرت.

قلمرو فکری: ما از صبر و تحّمل در برابر تیر ستم شما سپر می سازیم و از خودمان دفاع می کنیم / تا 
زمانی که دوران قدرت شما نیز به پایان برسد. 

بگــذرد10 ای تــو رمــه ســپرده به چوپــان گــرْگ طبــع نیــز  شــما  شــبان  گرگــی  ایــن 

قلمرو زبانی و ادبی: شبان: استعارٔه از حاکمان / رمه: استعارٔه از مردم. / گرگ و رمه و شبان و 
چوپان: مراعات نظیر/ لغت: شبان: چوپان  / گرگ طبع: درنده خو.

قلمرو فکری: ای کسی که )ای پادشاه( مردم را به حاکماِن گرگ صفت سپرده ای / این گرگ صفتی 
حاکمان شما نیز روزی به پایان خواهد رسید )این حاکمان ظالم شما نیز روزی خواهند مرد(. 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 محنت، اجل، خاص، عام، غّرش، عوعو، مفتخر، طالع، مسعود، طبع و .....

2 بیت اّول: کشت: بی قرار و درمانده کرد

بیت دوم: کشت: خاموش کرد.
3 طبع ــــــ مترادف: نهاد، ذات، سرشت

هم خانواده: طبایع، طبیعت، مطبوع.
بقا ـــــــــ  مترادف: دوام، پایدار ماندن.

هم خانواده: بقیه، باقی.

قلمرو فکری
1 رنج و سختی، جغد شوم و ویرانگری است که خانٔه اقبال شما را نیز ویران خواهد کرد.

2 رمه: رعیت، مردم زیر دست

 چوپان گرگ طبع: حاکم و عامل درنده  خوی و ظالم
 گرگی شبان: ستم پیشگی حاکم
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3 الدهُر یوماِن یَوٌم لَک و یَوٌم علیَک:

 ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تأثیر اختران شما نیز بگذرد.
 »کُل نفٍس ذائقة الموت«:

 آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد.
 بادی که در زمانه بسی شمع  ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد.
 زین کاروان سرا بسی کاروان گذشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد.

بگــذرد.4 چــون داد عالمــان بــه جهــان در بقــا نکرد نیــز  شــما  ظالمــان  بیــداد 

   
آگاهی های فرامتنی

 سیف فرغانی از شاعران ایرانی قرن هفتم و هشتم هجری و از فرغانۀ ماوراءالنهر بود که در دورٔه سلطٔهٔ 
ایلخانان و مغوالن در آسیای صغیر می زیست. وی در حالی که نزدیک به هشتاد سال داشت در سال ۷۴۹ 

هجری و در یکی از خانقاه های آقسرا وفات یافت. 
موضوع قصیده های سیف فَرغانی که معّرف مهارت او در سخن پارسی است، غالباً حمد خدا، نعت پیامبر 
اسالم و وعظ و اندرز و تحقیق و انتقاد از نابسا مانی های زمان و نیز در استقبال و جواب گویی به استادان 
مقّدم بر خود چون رودکی و خاقانی و کمال الّدین اسمعیل و سعدی و همام تبریزی  است؛ خود سیف نیز 
اعتقاد داشت که شاعر استاد کسی  است که بتواند از عهدٔه نظیرگویی شاعران پیش از خود برآید. سیف تنها 
یکبار به مدح شاهان پرداخت و آن قصیده ای در ستایش غازان خان، ایلخان مغول بود که به اسالم گروید و 
این آیین را در قلمرو ایلخانی گسترش داد. وی در قالب های قصیده، قطعه، رباعی و غزل، شعر سروده است 
که از ۱۲ هزار بیت بیشتر است؛ در قصیده های خود ردیف های دشوار را برمی گزید و در ترکیبات و مفردات 

از وارد کردن آثار لهجٔه محلّی ابا نداشت.
وی در سخن از سبک خراسانی در قرن ششم هجری متأثر بود و به همین دلیل بود که وی را به سرزمین 
فَرغانه و والیت سمرقند منتسب می داشتند. کالم او ساده و روان است، و در آن واژه های عربی کم به کار 
رفته است؛ هر چند گاه ترکیب های عربی را با ترکیب های فارسی در بعضی از شعرهای خود درهم آمیخته، 

و گاه نیز حّتی یک مصراع را تماماً عربی آورده  است.
بزرگ،  استاد  آن  با  و  می نامید  استاِد سخن  را  او  و  داشت  تمام  ارادت  به سعدی  نسبت  فَرغانی  ِسیف 

نوشت  و خواند داشته  است.
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شعرخوانی: باز این چه شورش است

کمال الدین علی محتشم کاشانی دارای لقب شمس الشعرای کاشانی، شاعر ایرانی در آغاز سدٔه ده هجری 
و در دورٔه پادشاهی شاه طهماسب صفوی در کاشان زاده شد، بیشتر دوران  زندگی  خود را در این  شهر 
گذراند و در همین شهر هم در ربیع االّول سال ۹۹۶ هجری درگذشت. نام پدرش خواجه میراحمد بود. 
کمال  الدین  در نوجوانی  به  مطالعٔه علوم  دینی  و ادبی  معمول  زمان  خود پرداخت  و اشعار شاعران  گذشتٔه ایران  
را به  دّقت  مورد بررسی  قرارداد. شعر های او دربارٔه رنج و درد امامان شیعه است. مطلع »باز این چه شورش 
است ...« که از محتشم کاشانی نراقی است، در میان هواداران شیعه جایگاه ویژه ای دارد. شاعران بسیاری 
پس از محتشم تاکنون از ترکیب بند یاد شده در شعرها و نوحه هایشان سود برده اند. وی با سرودن دوازده بند 

در مرثیٔه کشتگان کربال که بند اّول ترکیب بند وی با بیت:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟     
 آغاز می شود، مقام واالیی در مرثیه سرایی کسب کرد.

عاشورایی خویش  معروف  ترکیب بند  با سرودن  بود،  مدیحه سرا  و  قصیده پرداز  شاعری  ابتدا  محتشم   
بیدگلی «،  تا جایی که شاعران صاحب ذوقی چون »صباحی  مرثیه سرایی گردید  خورشید درخشان آسمان 
»وصال شیرازی « و »میرزا محمود  فدایی « که طوالنی ترین ترکیب بند عاشورایی ادب فارسی را در بیش از 

چهار هزار بیت سروده است، از سبک او پیروی کرده اند.
 وی  در جوانی  به  دربار شاه  طهماسب  صفوی  راه  یافت  و به  مناسبت  قصیده  و غزل های  زیبایش  مورد 
به   نظر  ولی   گرفت   معروف  عصرخود جای   شعرای   زمرٔه  در  مدتی   از  پس   محتشم   گرفت ؛  قرار  شاه   لطف  
اعتقادات دینی  خود و احساسات  شیعی  دربار شاهان  صفوی  که  در صدد تقویت  این  مذهب بودند، به  سرایش  
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اشعار مذهبی  و مصایب  اهل  بیت  که  در نوع  خود تازه  و بی  بدیل  بود، پرداخت . محتشم  پس  از چندی  به  
یکی  از بزرگ  ترین  شعرای  ایران  در سبک  اشعار مذهبی  و مصایب  ائمهٔ  اطهارشیعه  بدل  گشت  و اشعارش  در 
سرتاسر ایران  معروفیت  خاّصی  یافت ، به طوری  که  می  توان  وی  را معروف  ترین  شاعر مرثیه  گوی  ایران  دانست  
که  برای  اّولین  بار سبک  جدیدی  در سرودن  اشعار مذهبی  به  وجود آورد. اّولین  اشعار مذهبی  محتشم  در 
سوگ  غم  مرگ  برادرش  بود که  ابیات  زیبایی  در غم  هجر او سرود و پس  از آن  به  سرایش  مرثیه  هایی  در واقعٔه 

جانسوز کربال، عاشورای  حسینی  و مصیبت  نامه  های  مختلف  پرداخت .
»محتشم « در دوازده بند خود واقعٔه کربال را به قیامتی مانند کرده است که بدون آنکه اسرافیل در صور 
بدمد، قیامتی به پا می شود. او چون بر احادیث اسالمی احاطٔه کامل دارد، حالت های پدیدار شدن قیامت را 
شرح می دهد »آفتاب از مشرق طلوع می کند و در تمام عالم شور قیامت پدید می آید و زلزلٔه بزرگی در زمین 

رخ می دهد«.
ـ  زیارتگاه عموم است.  ـ  واقع در محلّٔه محتشمـ  محتشم در کاشان درگذشت و آرامگاه وی در این شهرـ 
پر آوازه، برگزاری نخستین  یکی از اقدامات ارزشمند اخیر مسئوالن فرهنگی کاشان درمعّرفی این شاعر 

جایزهٔ ادبی محتشم کاشانی است.
مجموعٔه آثار این  شاعر بزرگ  عصر صفوی، پس  از مرگ  او، توسط یکی  از شاگردانش  در شش  کتاب  

جمع  شد، که  مشتمل  بر غزلیات، قصاید، قطعات ، رباعیات ، مثنویات  و ترکیب   بندهای  وی است.



فصل پنجم

ادبیات انقالب اسالمی
درس دهم: دریادالن صف شکن
گنج حکمت: یک قدم، فراتر
درس یازدهم: خاک آزادگان
روان خوانی: شیرزنان ایران
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ادبیات انقالب اسالمی

 ادبیات انقالب اسالمی مجموعٔه آثاری است که با حال و هوای انقالب اسالمی و در تناسب با آرمان های 
آن، از اوایل دهٔه چهل تاکنون، یعنی به فراخنای نیم قرن، به وجود آمده  است و یا از  این  پس، با حفظ همان 
رویکردها و آرمان ها، به وجود خواهد آمد. مؤلفه های اصلی این ادبیات، عالوه بر التزام به فرهنگ اسالمی، 
نوعی روح حماسی و عدالت خواهی و اعتراض به ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی است. این ادبیات از 
مفاهیم و اندیشه های اسالمی و آموزه های فرهنگ عاشورا و انتظار و امثال آن تأثیر پذیرفته و زبان آن، بی آنکه 
به شکل و قالب خاّصی  انقالب  ادبیات  نزدیک است.  به زبان مردم  بینجامد، در بسیاری مواقع  ابتذال  به 
وابسته نیست و در قالب های ادبی مختلف شکل گرفته و می تواند به وجود بیاید، اّما بیشتر در پی به روز  کردن 
و احیای قالب های کهن است. ادبیات انقالب اسالمی بر اساس ارتباطی زاینده و پویا بین گذشته       و امروز 

شکل گرفته  است.
  تمام آنچه از مؤلفه ها و ویژگی های ادبیات انقالب گفتیم، در کنار شرط ادبیت و واجد ارزش ادبی بودن، 
نوشته هایی که فاقد این ویژگی اساسی باشند، به عنوان سالبه به انتفاع موضوع، از  قابل طرح است. طبعاً 
دایرٔه بحث خارج اند. البته تمام مؤلفه ها و ویژگی هایی که برشمردیم، مطلق نیستند و می توان به مصادیقی از 
ادبیات انقالب اشاره کرد که احیاناً  همٔه مشخّصه ها و مؤلفه های گفته شده را هم زمان در خود نداشته باشد. 

  این ادبیات امروزه ــ چه بخواهیم و چه نخواهیم ــ واقعیتی انکارناپذیر است و خوانندگان و مخاطبان 
تأمل روزگار  قابل  آثار  از  این حوزه  پدیدآمده در  آثار  از  پاره ای  و  نویسندگان خود را دارد  و  و شاعران 
و  شاخه ها  امروزه  انقالب  ادبیات  می شوند.  منتشر  متعّدد  چاپ های  و  گسترده  شمارگان  در  هستند     و  ما 
و  داستانی  زندگی نامه های  و  خاطره نویسی  و  بلند  و  کوتاه  قّصٔه  و  رمان  چون  وسیعی  و  متعّدد  بخش های 
سفرنامه های ادبی و شعر ــ در قالب های مختلف نو و سّنتی و ترانه و تصنیف ــ و ادبیات نمایشی و ادبیات 
کودک و نوجوان و طنز در شاخه های مختلف آنها و انواع نگارش در حوزٔه تحقیقات و نقد ادبی و ادبیات 

عاّمه و ادبیات مطبوعاتی )ژورنالیستی( و جز آن را دربر می گیرد.
می کنند،  تنّفس  اسالمی  انقالب  مقابل  فرهنگی جریان  و  فکری  اردوگاه  در  که  اندیشان  سیاسی  برخی 
این  فکری  مبانی  با  اختالف نظر  دلیل  به  تنها  یا  ذهنی  پیش داوری های  بر  اساس  داشته اند،  سعی  همواره 
ادبیات، به نفی و انکار آن برخیزند و با به کار بردن تعبیرات و برچسب هایی چون »ادبیات دولتی«، ذهنشان 

را از زحمت هرگونه نقدی آسوده کنند و با پاک کردن صورت مسئله، با خیال راحت از کنار آن بگذرند.
و  جانب دارانه  صرفاً  برخوردهای  و  نگاه ها  همچون  برخوردهایی،  و  نگاه ها  چنین  می رسد  نظر  به    
انسداد  به  گفت وگو،  درهای  بستن  با  و  نمی کند  فرهنگ  و  ادبیات  رشد  به  کمکی  آن،  مقابل  جزم اندیشانٔه 
فرهنگی می انجامد. رسالت ادبیات انقالب اسالمی گشودن دریچه های گفت وگو و اندیشه و تحقیق عالمانه و 
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بی طرفانه در  باب این موضوع، برای رسیدن به تفاهم است.
تمامی آثار آفریده  شده در این سال ها از تأثیرات انقالب اسالمی و حوادث آن برکنار نبوده و نیستند و همٔه 
این آثار را می توان »ادبیات دوران انقالب اسالمی« نامید. با این تعریف، همٔه آثار، حتی آنچه در تعارض با 
انقالب آفریده شده است ــ به یک معنا و تعبیرــ در ذیل ادبیات انقالب قرار می گیرد، به نظر ما همٔه نوشته هایی 
که دارای ارزش ادبی هستند و با توّجه به آرمان های انقالب به قلم شاعران و نویسندگان منتسب به این جریان 
آفریده شده  باشند و دسِت کم تعارض جّدی با فرهنگ انقالب اسالمی  نداشته  باشند، به نحوی در محدودٔه 
ادبیات انقالب اسالمی می گنجند و بر این اساس بسیاری از آثار شخصی ــ مثل بسیاری از عاشقانه های 

شاعران و نویسندگان این جریان ادبی ــ در حوزٔه ادبیات انقالب اسالمی قابل طرح و بررسی است. 
سخن از آثاری است که در طی پنجاه سال در اوج تاریخی ترین حوادث این مرز  و بوم شکل گرفته است. 
این آثار طبعاً دارای فراز  و  فرودهایی از لحاظ ارزش ادبی هستند و بخشی از آنها چه بسا به واسطٔه نیاز و 
شرایط زمانه از محدودٔه شعار فراتر نرفته باشد، اّما واقعیت آن است که نسل های آینده حداقل برای شناخت 

بخش مهّمی از تاریخ و هویت خود بدان نیاز دارند.
  باید توّجه داشت که تحّوالت سیاسی و اجتماعی همواره منتج به تحّوالت ادبی و هنری می شوند، اّما 
بزرگ  آثار  نمی آیند، چه بسا  به وجود  نزدیک  زمانی ضرورتاً  در ظرف  و  نیستند  تحّوالت خلق الساعه  این 
مرتبط با یک واقعٔه بزرگ تاریخی، سال ها پس از فرو نشستن غبار حادثه به وجود بیایند؛ بنابراین، »هزار بادٔه 
ناخورده در رگ تاک است« و ما وظیفه داریم زمینه های این زایش را که قطعاً مبارک و در خدمت زبان و 
ادبیات ما خواهد بود، فراهم کنیم. تمام این سخنان در جایی است که ادبیات انقالب را بخش و شاخه ای از 
ادبیات معاصر بدانیم، اّما هستند کسانی که معتقدند ادبیات انقالب اگر چه از دل ادبیات معاصر برآمده، جریانی 
است دارای هویتی متمایز و قابل تشخیص در روزگار ما و ادبیات معاصر که از حول وحوش مشروطه آغاز 
شده، بعد از این همه  سال، دیگر عنوان دقیقی برای همٔه جریان های امروز ادب فارسی نیست و نمی تواند تا 
قیام قیامت همٔه جریان ها را دربر بگیرد و هستند کسانی که اصطالح ادبیات معاصر را، حّتی در مورد برخی 

جریانات ادبی روز، با گونه ای تحّفظ به  کار می گیرند.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی بیشتر با ادبیات انقالب اسالمی و شهید آوینی )علم(

2 نگرش مثبت به ارزش های اسالمی  و انقالب اسالمی )ایمان(

3 تقویت رفتار های دالورانه در برابر تجاوز دشمنان )اخالق(

4 توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

5 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی متن )تفّکر(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(.

روش های تدریس پیشنهادی

 بحث گروهی
 کارایی گروه

 روشن سازی طرز تلّقی و...

نمایهٔ درس

محتوا: جنگ تحمیلی، دفاع مقّدس، ویژگی ها و انگیزه های رزمندگان، شهادت طلبی، 
شهید سّید مرتضی آوینی

درس دهم

دریادالن صف شکن

قلمرو زبانی
معنی  و  واژگان، ساخت  امالی 
واژه، جمع مکّسر، پسوند »چی«، 

جملٔه ساده و غیر ساده

قلمرو ادبی
و  کنایه  آرایه ها،  تشخیص   

مفهوم عبارت های کنایی

قلمرو فکری
توصیفی،  جمله های  تشخیص 
ارتباط های  آیات،  از  بهره گیری 
معنایی بین سروده ها و نوشته های 
و  درک  نویسندگان،  و  شاعران 

دریافت جمله ها
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رسانه های آموزشی: کتاب درسی، نوار صوتی، عکس، بخش هایی از فیلم روایت فتح، اسالیدهای 
مرتبط با شهید آوینی و آثار او، بهره گیری از پایگاه های اطاّلع رسانی مناسب و....

جستاری در متن

نثر روایی آوینی به طورعام ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر آثار مشابه متمایز می کند. به نظر می رسد 
بخشی از این ویژگی ها در نتیجٔه رویکرد شهودی و اشراقی آوینی به هنر و به ویژه ادبیات شکل گرفته است 
و بازتولید آنها توسط دیگران به راحتی میسر نخواهد بود. در مقابل، بخش دیگری از ویژگی های روایی 
نثر آوینی را می توان از طریق مقایسٔه آنها با شیوه های روایی به کار رفته در آثار کالسیک ادبیات فارسی و 
چارچوب های تحلیلی روایت شناسان غربی مورد شناسایی و ارزیابی سبک شناختی قرارداد. هوش داستانی 
از سوی  مؤثر  روایی  شیوه های  با  همراه  فارسی  ادبیات  آثار  برخی  و  قرآن  با  وی  انس  و  یکسو  از  آوینی 
دیگر، به وی این امکان را داده است که از روایت به عنوان وسیله ای کارآمد برای تبیین دیدگاه های خود 
ترکیبی،  گونه پردازی  قالب  در  تعمیم  قدرت  داستانی،  هوش  کند.  استفاده  مخاطبان  به  آنها  مؤثّر  انتقال  و 
در  کل نگری  و  فردی  در شخصیت پردازی های  موشکافی  بیانی،  اهداف  با  متناسب  روایت  زمان  انتخاب 
شخصیت پردازی های گروهی، و سرانجام افزودن بر غنای درون مایه با استفاده از نمادهای آشنای مذهبی را 

می توان هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ آماری، از ویژگی های برجستٔه نثر روایی آوینی برشمرد.

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی:
1 فّعالیت دانش آموزی

2 سردمدار: سر+ دم +دار؛ واژٔه مرکب

در لغت نامٔه دهخدا این واژه چنین معنی شده است: اسم مرکّب، پاتوغدار،/رئیس و پیشوای مردم، پلیس 
سر گذر، نوعی دشنام که پدران و مادران به پسران ناخلف دهند/ سخت رذل و پست.

»سردمدار« یک واژٔه مرکّب است و از »سر + َدم + دار« ساخته شده است. معانی آن: 
 سردسته، رئیس  

 در زورخانه، فردی که در زدن ضرب و خواندن اشعار حماسی و مذهبی مهارت دارد و برای هدایت 
تمرینات ورزشی در سردِم زورخانه می نشیند »سردمدار« گفته می شود.

3 بولدوزرچی.
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4 جملٔه ساده: آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده ای؟

جملٔه مرکّب: دل آنچنان صفایی می یابد که وصف آن ممکن نیست.

قلمرو ادبی:
1 مرداب )خوابیدن مرداب(: تشخیص )جان بخشی(؛ مرداب نمادی از انسان های بی روح و دل مرده.

دشت شب: تشبیه؛ 
2 انس گرفتن با خاک: کنایه از تواضع و فروتنی و بندگی خداوند

قلمرو فکری:
1 جملٔه »در معرکٔه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است«، به آیٔه »اال بذکراللّٰه تطمئّن 

القلوب« اشاره دارد.
2 در شعر دکتر شفیعی کدکنی و متن دریادالن صف شکن بر ظلم ستیزی و پایداری و پرهیز از سکون 

و رکود و بی تفاوتی تأکید شده است. برتری دادن »حرکت و جنبش و مبارزه« بر »سکون و بی تحّرکی«.
3 دفاع مقّدس ایران، استمرار آرمان های مقّدس اّمامان معصوم در ظلم ستیزی و دفاع از حق است. 

زیرا از نظر نویسنده تاریخ تکرار شده است و رزمندگان چون مجاهدان صدر اسالم در بَدر و ُحَنین و عاشورا 
در دفاع از دین و والیت و حکومت اسالمی با دشمنان دین می جنگند و عشق به اسالم، آنها را به جبهه ها 

کشانده است.

آگاهی های  فرامتنی

سّید مرتضی آوینی در شهریور 1326 در شهرری به دنیا آمد. تحصیالت 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.
در سال 1344 به عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکدٔه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. معماری 
را با عالقٔه زیاد یاد گرفت ولی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران )1357( بنا به ضرورت های انقالب، آن 

را کنار گذاشت و به فیلم سازی پرداخت.
او در گروه فیلم سازی جهادسازندگی 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 مقّدس می کشاند، نه وظایف 
و تعّهدات اداری. روح کارمندی نمی توانست در این عرصه منشأ فعل و اثر باشد. گروه های فیلم برداری ما، 
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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«.

هرچند آشنایی با سینما در مّدت بیش از ده سال مستندسازی 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 دربارٔه 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 
انقالب 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 فکه به 

شهادت رسید.

گنج حکمت: یک قدم، فراتر

جمله ها و واژه های قابل تأّمل در این حکایت بدین قرارند:
 تا اسرار حق چیزی با من نمایی: تا اندکی از راز های خداوند را برای من آشکار سازی.

 دیگر روز: روز دیگر، روز بعد.
 زینهار: هشدار، بپرهیز.
 تا: مبادا، به هوش باش.

 سودا: هوس، میل، اندیشه.
برای آگاهی از کتاب اسرارالتوحید به گنج حکمت درس ششم مراجعه کنید.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی بیشتر با ادبیات انقالب اسالمی و سپیده کاشانی )علم(

2 نگرش مثبت به ارزش های دفاع مقّدس و انقالب اسالمی )ایمان(

3 تقویت رفتار های دلیرانه و شهادت طلبانه در برابر ظلم و تجاوز دشمن )اخالق(

4 توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

5  تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(.

روش تدریس پیشنهادی

 روش بحث گروهی
 کارایی تیم

 روشن سازی طرز تلّقی و...

نمایهٔ درس

محتوا: جنگ، ایمان به خداوند، دفاع مقّدس، شهادت طلبی، حفظ میهن

درس یازدهم

خاک آزادگان

قلمرو زبانی
تنـّوع معنایـی واژگان، اجـزای 
جمله، نقش دسـتوری واژگان، 

شـیؤه بالغی

قلمرو ادبی
تشبیه، مقایسـٔه قالب و مضمون 
متـن درس بـا نمونه هـای دیگر، 

ز مجا

قلمرو فکری
مفهـوم بیت هـا، مقایسـٔه معنایی 
اشعار شـاعران، ارتباط معنایی 

بیت هـا بـا آیات قـرآن کریم
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رسانه های آموزشی: کتاب درسی، نوار صوتی، عکس، نمایش فیلم های مطرح دفاع مقّدس، اسالیدها 
و تصویر هایی مرتبط با سپیده کاشانی و آثار او، بهره گیری از پایگاه های اطاّلع رسانی مناسب و....

جستاری در متن

و  اشعار  زندگی،  می آید.  شمار  به  تحمیلی  جنگ  اسالمی  و  انقالب  متعّهد  شاعران  از  کاشانی  سپیده 
اندیشه های وی به لحاظ بیان مضمون های دینی، انقالبی، ادبیات پایداری، دفاع مقّدس و بازتاب رویدادهای 
انقالب و جبهه و جنگ ،قابل توّجه است. شعر سپیده همچون اغلب شاعران انقالب، شعر زمان است و شعر 
شعور و شهادت و حماسه و عرفان. سپیده بیشتر به پیام شعر توّجه می کند، شعرش سؤالی در ذهن خواننده 
باقی نمی گذارد و چندگونگی از شعرش برداشت نمی شود. ویژگی اصلی شعر سپیده همان ویژگی شعر انقالب 

است یعنی رهایی از لفظ گرایی و توّجه به صراحت بیان.
نکته هایی که هنگام تدریس ممکن است مورد پرسش مخاطبان قرار گیرد.

 در بیت چهارم و پنجم به مفهوم آیٔه 169 سورٔه آل عمران،»َو ال تَحَسبَنَّ الَّذِیَن ُقِتلُوا ِفی َسِبیِل اللِّٰه َأمَواتاً 
ِِّهم یُرَزُقوَن« اشاره شده است. بَل أحَیاءٌ ِعند َرب

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی:
1 افسرده: خاموش، اندوهگین، پژمان، دلسرد

2 نخست جمله ها را به نثر ساده بازمی گردانیم: 

 من ایرانی هستم.
 شهادت، آرمان من است. 

 جان کندن من، تجلی هستی است. 
این جمله ها از فعل های اسنادی بهره گرفته اند؛ بنابراین با جمله های سه جزئی: نهاد، مسند و فعل    اسنادی 

رو به رو هستیم.

گزارهنهاد
ایرانی هستممن

آرمان من استشهادت 
تجلّی هستی استجان کندن من



160

3 به ترتیب: مضاٌف الیه و مفعول: 

 ضمیر»م« در تنم: تن من: نقش مضاٌف الیهی دارد. یعنی »م« مضاٌف الیه و کلمٔه »تن« مضاف است. 
 به تیرم بدوزی: من را به تیر بدوزی: ضمیر»م« در کلمٔه تیرم، مفعول است برای فعل بدوزی.

قلمرو ادبی:
در بیت: »کنون رود خلق لست....«، چند تشبیه به شرح زیر، دیده می شود:
تشبیه نخست: »رود خلق« است. در اینجا »خلق« به »رود« مانند شده است.

تشبیه دوم: »خلق، دریای جوشان است«. 
تشبیه سوم: »خرمِن من«؛ شاعر، وجود خویش )من( را به خرمن مانند کرده است.

گیاهی،  ساقٔه  یا  بوته  می رسد، خشم چونان  نظر  به  ندانیم؛  تشبیه  را  »خوشٔه خشم«  است  بهتر  توّجه: 
بازگویی این  البّته  خوشه دار تصّور شده است. از این رو، »استعارٔه مکنیه« دانستن آن، مناسب تر است. 

افزوده، برای دانش آموزان، ضرورتی ندارد.
1 شعر »خاک آزادگان«، یک غزل سیاسی  ــ اجتماعی با مضمون ظلم ستیزی و وطن دوستی و دفاع از 

مضامین باورشناختی و میهنی است و لحن حماسی دارد. شعر »مهر و وفا«، غزلی عاشقانه و عارفانه است 
و لحن غنایی دارد؛ این دو سروده، در نظام قافیه و قالب شعری مشابه هستند، ولی در مضمون متفاوت؛ 

همچنین، »خاک آزادگان« سرودٔه یک شاعر معاصر است.
2 »خاک«: در مفهوم: وطن، سرزمین و میهن. »شعله«: در مفهوم: شور، عشق و دلبستگی به آرمان 

و میهن.
3 مثالً در بیت »به خون گر کشی خاک من دشمن من // بجوشد گل اندر گل از گلشن من«؛ 

متّمم در مصراع نخست، پیشتر از مفعول و فعل آمده است. یا در مصراع دوم، فعل »بجوشد« برای تأکید 
بیشتر فضای حماسی کالم، در آغاز آمده است.

توّجه: این ویژگی، تقریباً در بیشتر بیت های این سروده، دیده می شود؛ زیرا در فضای حماسی سخن، 
جابه جایی ارکان دستوری به طور طبیعی همسو با جریان و بافت کالم، پدیدار می شود.

ترتیب اجزای کالم، مطابق با دستور معیار:
ای دشمن من، اگر خاک من را به خون بکشی؛ گل اندر گل، از گلشن من خواهد جوشید )می جوشد(.
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قلمرو فکری:
1 بیت پایانی: 

زنــی  گــر بــه تیــغ  ســتم ، گــردن  مــنجــز از جــام توحیــد هرگــز ننوشــم

2 معموالً در هنگام مقایسٔه دو یا چند پدیده، همانندی ها و ناهمگونی ها، برشمرده می شود و در پایان، 

نتیجه گیری کلّی، بیان می گردد. هدف این تمرین، آن است که دانش آموزان، به طور عملی شیؤه مقایسه کردن 
را تجربه کنند. البته، باید دّقت داشته باشند که در اینجا مبنای مقایسه، فقط بررسی از دید قلمرو فکری است 
و به جنبه های دیگر، نباید پرداخت تا سرانجام به این جمع بندی برسند که هر سه بیت بر مفهوم»عشق به وطن«، 

»نامیرایی و جاودانگی میهن دوستی« و »هرگز نمیرد...« تأکید دارند.
3 بیت پنجم درس با مفهوم آیٔه صد و شصت و نه سورٔه آل عمران، پیوستگی بیشتری دارد، اّما بیت 

چهارم هم بی پیوند با آن مفهوم نیست.

روان خوانی: شیرزنان ایران

خانم معصومه آباد دربارٔه زندگی و کتاب خود )من زنده ام( می گوید:
صبحدم چهاردهم شهریور 1341 در شهر صنعتی آبادان در یک خانٔه کارگری و عیالوار به دنیا آمدم؛ 
تا چرخ  با هم رکاب می زدیم  بود؛ همگی  برادرانم  نبوغم در جمع خانوادگی خواهر و  بلوغ و  همٔه رشد و 

زندگی بچرخد. 
به  برای خدمت رسانی  از هیچ تالشی  و  پیوستم  انقالبیون  به جمع  انقالب اسالمی  زمزمه های  با شروع 
مردم میهن عزیزم ایران دریغ نکردم. در 31 شهریور 1359 که صدام طبل جنگ را به صدا درآورد، شهر 
به همهمه افتاد و همٔه مردم، لباس دفاع به تن کردند و با جان و مال و فرزندانشان در مقابل صدام ایستادند. 
در روزهای آغازین جنگ، دختری 17 ساله بودم که به عنوان یکی از اعضای نیروهای هالل احمر و نمایندٔه 
فرماندار مشغول فّعالیت شدم. یکی از همان روزها مأموریتی به ما محّول شد و قرار بود که به اتّفاق چند تن 
از همکاران، تعدادی از بّچه ها را به شیراز انتقال دهیم؛ بعد از انجام مأموریت، در مسیر بازگشت به شهر 
آبادان در 12 کیلومتری جاّدٔه ماهشهر به آبادان، به اسارت نیروهای عراقی درآمدم. بعد از 4 سال اسارت در 

مبادلٔه اسرا به وساطت صلیب سرخ جهانی به ایران بازگشتم. 
پس از بازگشت، هنوز آتش جنگ، شعله ور بود و مردم آبادان در تنگناهای بحران های نظامی و سیاسی 
بودند. به شهر برگشتم و ضمن تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز، در بیمارستان امام خمینی مستقر 

شده، در مواقع نیاز به مداوا و مراقبت از مجروحین می پرداختم.
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در سال 1365 بعد از شهادت برادرم به تهران آمدم و در عملیات کربالی 5 مسئولیت درمانگاه برون مرزی 
مجروحین جنگ را عهده دار شدم و هم زمان در بیمارستان نجمیه نیز به کار مشغول شدم. بعد از جنگ 
بیمارستان نجمیه مستقر و مسئولیت بخش زنان و زایمان  و تعطیلی درمانگاه، بعضی اوقات شبانه روز در 
اداری  مأموریت  در  خانواده  همراه  به   1376 سال  در  شدم.  مشغول  مامایی  به  و  عهده دار  را  بیمارستان 
ـ  اجتماعی  همسرم در وزارت نفت به کشور انگلستان رفتم و بعد از اتمام مأموریت و فّعالیت های فرهنگی    ـ
و طی دوره های دکترا در رشتٔه جنین شناسی به ایران بازگشتم و در رشتٔه دکترای بهداشت باروری به ادامٔه 

تحصیل و تدریس در دانشگاه مشغول شدم.
وی دربارهٔ نگارش کتابش می گوید:

من بعد از اینکه به ایران آمدم، مرتّب به جاهایی دعوت می  شدم و اشتیاق زیادی را در بین مردم برای 
شنیدن خاطراتم حس می کردم. اّما در عین حال، حس می  کردم که در وجودم انبوهی از کلمات غلیان دارد 
و احتیاج دارم که مهارشان کنم. بیشتر از آنکه احتیاج داشتم به حرف زدن، احتیاج داشتم به اینکه مخاطبانی 
باشند که بفهمند، من چه می  گویم. ظرفیت  هایی که در کتاب و نوشتن است، در بیان شفاهی نیست. نقطٔه اّول 
عزم بنده برای نوشتن خاطراتم برمی گردد به دیداری که سال 1391 با رهبر معظّم انقالب داشتیم. حضرت آقا 
در آن دیدار نسبت به مستندسازی خاطرات دفاع مقّدس به خصوص در موضوع آزادگان فرمودند که »من 

عقیده دارم و تأکید می کنم که حتماً ماجراهای اسارت گفته شود. نوشته شود. به تصویر کشیده شود«.
ذهنم  در  مرتّب  که  خاطراتی  این  ندادم.  انجام  هنوز  را  وظیفه  این  که  می کردم  فکر  خودم  پیش   بنده 
مرور می  شود و گاهی در بعضی از محافل هم می گویم، باید مکتوب شود. این تاریخ و خاطرات متعلّق به 
شخص من نیست؛ این یک امانتی است از نسل من که باید به نسل بعدی داده شود. من با عالقه کتاب های 
دفاع    مقّدس را مطالعه می  کردم. کتاب »پایی که جا ماند« کتاب خیلی قشنگی بود. همین طور کتاب »سرباز 

کوچک امام« که خاطرات مهدی طحانیان بود. 
گاهی بعضی از دوستانم می گفتند که خاطرات دوران جنگ خیلی شبیه هم است؛ اّما من این احساس را 
نداشتم. من احساس می کردم که ما چهار خواهر آزاده یک خط از تاریخ دفاع مقّدس هستیم. با خودم فکر 
می کردم که دیگران همه چیز را گفتند. اّما این یک خط نوشته نشده است. شاید رسالت نوشتن این یک خط 
به عهدهٔ  من باشد. می گفتم که حّتی بعد از 30 سال باالخره آخرین خّط کتاب دفاع مقّدس را من می نویسم. 

)ر.ک: من زنده ام )خاطرات دوران اسارت(، معصومه آباد، نشر بروج، تهران، 1393(



فصل ششم

ادبیات حماسی
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس
گنج حکمت: جاه و چاه
درس سیزدهم: گردآفرید
شعرخوانی: دلیران و مردان ایران زمین
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ادبیات حماسی

حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت است. کاربرد اصطالح »حماسه« در ادبیات فارسی، امری 
است جدید که در پنجاه ــ شصت سال اخیر، به حوزهٔ تعبیرات نویسندگان و ادیبان ایرانی راه یافته است.

در ادبیات فارسی، اصطالح حماسه، بیش تر برای شعر به کار گرفته می شود، 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 و تاریخی و مذهبی دارند.
اعمال  و  قهرمانی ها  با  که  است  ملّت  یک  تخّیلی  تاریخ  از  داستانی  روایتی  ادبی،  اصطالح  در  حماسه 
حماسه،  اصلی  ویژگی  است.  ادبی  انواع  از  یکی  حماسی  ادبیات  می آمیزد.  در  خارق العاده  حوادث  و 
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 غیر طبیعی و خالف عادت فراوان دیده می شود و همین رویدادهاست که می تواند 
آرمان و آرزوهای بزرگ ملّتی را در زمینه های مذهبی، اخالقی و نظام اجتماعی نشان دهد و عقاید کلّی آن 
بیان کند. در اشعار حماسی، شاعر،  ملّت را دربارٔه مسائل انسانی مانند آفرینش، زندگی، مرگ و جز آن 
یا شرح  در سرگذشت  همین سبب،  به  نمی کند.  وارد  داستان  در اصل  را  هیچ گاه عواطف شخصی خود 
باب  نام و کام خود در  به  و  نمی ورزد  پهلوانان و شخصیت های داستان خود، هرگز دخالت  قهرمانی های 
آنها داوری نمی کند. در اینجا شاعر با داستان های شفاهی و مدّون سروکار دارد که در آن شرح پهلوانی ها، 
و  تباهی ها  با  فداکاری و جنگ  و  و مظاهر میهن دوستی  عواطف و احساسات مختلف مردم یک روزگار 

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: عبارت است از نتایج افکار و عالیق و عواطف یک ملّت که در 
طی قرن ها برای بیان وجوه عظمت و نبوغ آن قوم به وجود آمده است.

آثار  از  لبریز  حال،  عین  در  و  جان فشانی ها  پهلوانی ها،  جنگ ها،  یاد  از  سرشار  حماسه های  نوع  این 
معموالً  که  است  ایشان  حیاتی  ادوار  از  معّینی  قرن های  در  کشور  یک  مردم  فکر  و  روح  مظاهر  و  تمّدن 
حکیم  شاهنامٔه  به  می توان  حماسی  منظومه های  گونه  این  از  می کنیم.  تعبیر  پهلوانی  دوره های  به  آنها  از 

ابوالقاسم  فردوسی در ادب فارسی اشاره نمود.
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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 دورهٔ اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم می شود.
فردوسی در تدوین شاهنامه از مآخذی چند از جمله شاهنامٔه منثور ابومنصوری استفاده کرده است. 
زبان  بزرگ  پشتوانٔه  و  ایرانیان  ملّیت و قومیت  بیت دارد، در واقع سند  به شصت هزار  قریب  شاهنامه که 
به شمار  ادبی  اثر  ترین  بزرگ  فّنی  و  هنری  از جهت  بلکه  ملّی  و  تاریخی  لحاظ  از  تنها  نه  و  فارسی است 
می رود. در طی این منظومٔه بزرگ چندین حماسٔه کامل و عالی مانند داستان سیاوش، داستان سهراب و... 
را می توان دید. عظمت این حماسه ها، شاهنامه را در ردیف عالی  ترین آثار حماسی جهان قرار داده است. 
هدف فردوسی از تدوین شاهنامه گذشته از احیای زبان فارسی، تقویت روحیٔه مبارزه جویی با بیگانگان و 
به همین دلیل است که می بینیم همه جا در شاهنامه  برابر دشمنان بوده است.  بیگانه  پرستان و مقاومت در 
محرک 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 اخالقی 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 نشأت گرفته اند، با قدرت شاعرانٔه خویش نقل می کند.

منظومه های حماسی مصنوع: در این منظومه ها شاعر با داستان های پهلوانی مدّون و معّینی سر و کار 
ندارد، بلکه خود به ابداع و ابتکار می 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.

ویژگی های حماسه ) داستانی، حماسی، مّلی و خرق عادت(
را  حماسه  بنابراین،  است؛  آن  بودن  داستانی  حماسه،  ویژگی های  از  یکی  حماسه:  داستانی  زمینۀ 
می توان مجموعه ای از حوادث دانست. با اینکه در حماسه، مجموعه ای از وصف ها، خطبه ها و تصویرها 

وجود دارد، اّما 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 
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حماسی آن است که تصویرساز انسان هایی باشد که هم از نظر نیروی ماّدی ممتاز هستند و هم از لحاظ نیروی 
آنها وجود دارد، قهرمانانی ملّی  با تمام رّقتی که از نظر عاطفی و احساسی در  معنوی؛ قهرمانان حماسه، 

هستند، مانند رستم در شاهنامٔه فردوسی.

زمینۀ مّلی حماسه: این حوادث قهرمانی ــ که به منزلٔه تاریخ تخّیلی یک ملّت است ــ در بستری از 
آن جامعه  نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید  ویژگی های اخالقی  که  واقعیاتی  دارند،  واقعیات جریان 
جزئی ترین  در  ایرانی  جامعٔه  از  است  تصویری  نیز  شاهنامه  می گیرد.  دربر  مذهبی  و  فکری  مسائل  در  را 
ویژگی های حیاتی مردم آن، در همان حال که با خواندن شاهنامه از نبردهای ایرانیان برای کسب استقالل 
و ملیت در برابر ملل مهاجم، آگاهی می یابیم، از مراسم اجتماعی، تمّدن و مظاهر مدنیت و اخالق ایرانیان و 

مذهب ایشان و حّتی خوشی های پهلوانان و بحث های فلسفی و دینی آنان مطّلع می شویم.

تجربه های  و  منطق  با  که  است  حوادثی  یافتن  جریان  حماسه،  شرایط  دیگر  از  عادت:  خرق  زمینۀ 
نظام عادت دیده می شود که  از  بیرون  ندارد. در هر حماسه ای، رویدادهای غیرطبیعی و  علمی  سازگاری 
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، موجودات و 
آفریده های غیرطبیعی، در ضمن حوادثی که شاعر تصویر می کند، ظهور می یابند. در شاهنامه عمر هزار سالٔه 
زال، وجود سیمرغ، دیو سپید و... عناصر و پدیده هایی هستند که همچون رشته های استوار، زمینٔه تخّیلی 

حماسه را تقویت می کنند.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با نمونه ای از داستان های حماسی )پهلوانی( شاهنامٔه فردوسی )علم(

2 تقویت روحیٔه ایثار و مبارزه تا پای جان در راه وطن و میهن دوستی )اخالق(

3 تقویت نگرش مثبت نسبت به ارزش های دالورانه و میهن دوستانه )اخالق(

4 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

5 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(.

روش تدریس پیشنهادی

 بحث گروهی
 ایفای نقش

 روشن سازی طرز تلّقی و...

نمایهٔ درس

محتوا: ادبیات حماسی، شاهنامٔه فردوسی، رزم پهلوانی، دفاع از سرزمین در برابر دشمنان خارجی

درس دوازدهم

رستم و اشکبوس

قلمرو زبانی
موقوف المعانی،  معنایی،  شبکٔه 
کاربرد حرف »را«، متّمم در سبک 

خراسانی، واژگان ممال

قلمرو ادبی
واج آرایی،  انکاری،  استفهام 
تشخیص، جناس، اغراق، حماسه

قلمرو فکری
عبارت هـا،  و  متـن  درک 
رجـز  خوانـی، بازگردانـی نظـم به 

روان نثـر 
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رسانه های آموزشی

کتاب درسی، نوار صوتی، عکس، نمایش فیلم ها و پویانمایی های مطرح از داستان های مرتبط با رزم های 
رستم، بهره گیری از پایگاه های اطاّلع رسانی مناسب و...

جستاری در متن

پس از مرگ فرود و شکست های پی درپی سپاه ایران از سپاه توران که در پایان منجر به محاصرٔه ایرانیان 
در کوه هماون گردید، سپاه ایران به ناچار رستم را به یاری فراخواند. با ورود رستم به میدان نبرد و گفته های 
پهلوانان سپاه  از  )یکی  با اشکبوس و کاموس و چنگش  او  نیروهای خودی و سخنان  با  او  امیدوارکنندٔه 
افراسیاب که به دست رستم کشته می شود(، پیروزی های تورانیان در دامان کوه هماون گسسته می شود و 
سرآغاز پیروزی هایی برای ایرانیان می گردد و پایانش شکست و نابودی دشمن است که منجر به کشته شدن 

افراسیاب فرمانروای مقتدر توران زمین می شود.
رستم با ورود خود به اردوگاه ایرانیان آنها را دلداری می دهد و مانند همیشه آنها را به یاری خداوند یکتا 
امیدوار می کند. سپس رستم و همراهانش جهت رفع خستگی، شب را به استراحت می پردازند. با طلوع 
خورشید رستم به باالی کوه می رود تا دشمن را ارزیابی کند و راه مبارزه با آنها و آرایش نیروهای خودی را 

تدارک بیند. رستم از دیدن انبوه دشمن بی شمار شگفت زده می شود و با خود می گوید:

ندیــدم که لشــگر بــدی بیــش از اینفــراوان ســپه دیــده ام پیــش از ایــن 

سپاه ایران و توران )با هم پیمانانش( آرایش نظامی می گیرند و سپاه توران با فرماندهی خاقان چین با سر و 
صدای فراوان طبل و کوس و کرنای گوش فلک را کر می کنند. 

پهلوان دلیری از همراهان خاقان چین با تاخت و تاز اسب رو به روی سپاه ایران می آید و از مردان ایران 
هماورد می خواهد تا با او سواره به نبرد تن به تن پردازد و برای پایین آوردن روحیٔه ایرانیان به رجزخوانی 

روی می آورد. 
رهام، پسر گودرز، سپهساالر ایران به میدان نبرد می شتابد و با اشکبوس با تیر و کمان به جنگ می پردازد. 
تیرهای رهام بر زره اشکبوس کارگر نمی افتد و ناچار دست در گرز می برد و بر سر اشکبوس می زند؛ این 
کار نیز بر کاله خود اشکبوس کارگر نمی افتد. اشکبوس دست بر گرزگران می برد و کاله خود را بر سر رهام 
خرد می کند. رهام در خود یارای پایداری در برابر اشکبوس نمی بیند؛ از برابر او فرار می کند و به سوی 
کوه هماون می رود. توس سپهبد از فرار رهام ناراحت می شود و اسبش را به حرکت در می آورد تا به مبارزه 
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با اشکبوس رود. رستم ناراحت و خشمگین می شود که چرا پس از فرار رهام پهلوان دیگری به مبارزه با 
دشمن نمی رود تا سپهبد پیر ایران به ناچار به میدان رود. رستم کمان را بر بازو می افکند و چند تیر را بر 
بند کمر می زند و با تیری از چوب خدنگ به سوی اشکبوس می تازد. اشکبوس که در حال جوالن با اسب 
بود و فریادهایی از سر پیروزی سر می داد؛ رستم را به سوی خود برای نبرد تن به تن فرا می خواند. رستم با 
کردار و گفتاری استوار، متین و خردورزانه و با تیراندازی دقیق و کشتن اسب اشکبوس و با سخنان طنزآمیز 
و مالمتگرانه، بند دل اشکبوس را پاره می کند و ترس را بر سراسر وجود او چیره می گرداند تا اینکه پس از 
این گفت و گو با اشکبوس، تیری بر سینه ی او می زند که در دم می میرد. پس از مردن اشکبوس، رستم آرام 
و استوار بدون شادی و نازیدن به خود به سوی جایگاه خود حرکت می کند و سران تورانیان را به اندیشه و 

حیرت و ترس فرو می برد و کاموس و خاقان را از خواب خودخواهی و غرور مستی بیدار می کند:

دمــانچــو برگشــت رســتم هم انــدر زمــان  خاقــان  فرســتاد  ســواری 

کشــید  بیــرون  تیــر  نامــور  کشــیدکــزان  خــون  در  پــرش  تیرتــا  همــه 

بگذاشــتند  تیــر  ســپه  پنداشــتندمیــان  نیــزه  را  تیــر  مــرآن 

پیــرچــو خاقــان چیــن پــر و پیــکان تیــر گشــت  دلــش  بُرنــا  کــرد،  نگــه 

چیســت؟بــه پیــران چنیــن گفــت کاین مردکیســت؟ نــام  ورا  ایــران  گــردان  ز 

فرومایه انــد  لختــی  کــه  گفتــی  پایه انــدتــو  کمتریــن  گردن کشــان  ز 

ــت  ــی س ــان یک ــر ایش ــا تی ــزه ب ــون نی اندکیســتکن جنگشــان  در  شــیر  دل 

کالبد شکافی متن درس

ز بهرام و کیوان، همی برگذشت1 خروش سواران و اسپان ز دشت 
قلمرو زبانی: خروش: بانگ، فریاد، نعره// بهرام: سّیارٔه مّریخ.// کیوان: سّیارٔه ُزَحل.

قلمرو ادبی: بهرام و کیوان، مجازًا آسمان. // اغراق: مصراع دوم، صدا از آسمان می گذشت.
مراعات نظیر: سواران و اسبان ، بهرام و کیوان. // واج آرایی: تکرار حرف »ش« و صدای »ا«.

و  غلغله  بیانگر  می گذشت.)  آسمان  از  دشت،  اسبان  صدای  و  سواران  فریاد  معنی:  فکری:  قلمرو 
غوغای صحنٔه نبرد(.

خروشــان دِل خــاک، در زیــر نعــل2  همه تیغ و ســاعد ز خــون بود، لعل
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قلمرو زبانی: لعل: سرخ، سرخگون.   
قلمرو ادبی: جناس ناهمسان)ناقص(: لَعل و نَعل. // اغراق: مصراع دوم. // تشخیص: دل خاک 

خروشان بود. در حقیقت، جان بخشی به خاک یا زمین زیر سّم اسبان است.
قلمرو فکری: معنی: شمشیر و بازوی سپاهیان از خون، سرخ رنگ شده بود. زمین در زیر نَعل اسبان 

ناالن بود. )همه جا خونین بود و زمین به فغان آمده بود(.

پَــر3 برفتند از آن جای، شــیران نر بــرآورد  دالور  ُعقــاب 

قلمرو ادبی: جناس ناهمسان)ناقص(: پَر و نَر 
مراعات نظیر: پر و عقاب کنایه: پر برآوردن )به سرعت به حرکت درآمدن(

قلمرو فکری: معنی: از شّدت هیاهو و غوغای صحنٔه نبرد، شیرها و عقاب ها هم از آن جا گریختند
توّجه: در شاهنامٔه چاپ خالقی مطلق )بخش دوم، دفتر سوم، ص 53( مصراع دوم چنین آمده: »عقاب 
دالور بیفکند پر«. استاد خالقی در توضیحات این مصراع، نوشته است: پرافکندن عقاب، کنایه از به تنگ 

آمدن و ناتوان شدن عقاب و گریختن از آسمان میدان نبرد است.

ــگ ــید، رن ــا روی خورش ــچ ب ــد ای بــه جــوش آمــده خــاک، بــر کــوه و ســنگ4  نمان

 قلمرو ادبی: 
 تشخیص: روی خورشید. 

 جناس ناهمسان )ناقص(: سنگ و رنگ. 
 اغراق: به جوش آمدن خاک. 

 کنایه: رنگ در روی کسی نماندن ) ترسیدن(، به جوش آمدن ) به حرکت و جنبش در آمدن(.
 قلمرو فکری: معنی: خورشید هم از ترس، رنگ باخت ) به وحشت افتاد(. خاک هم از وحشت و 

گرمای جنگ، بر کوه و سنگ به جوش درآمده بود.

ِســُپرد5 بــه لشــکر، چنیــن گفــت کاووس ُگرد ببایــد  را  آســمان  گــر  کــه 

ــد ــد آوری ــرز و کمن ــغ و ُگ ــه تی بــه ایرانیــان ، تنــگ و بنــد آوریــد6 هم

قلمرو زبانی: گُرد: دلیر، پهلوان.// ِسپُردن: طی کردن.// کاموس: یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب
آوردن  بند   // کردن(.  )محدود  آوردن  تنگ  کنایه:   // پنجم.  بیت  دوم  ، مصراع  اغراق  ادبی:  قلمرو 
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)گرفتار کردن، به بند کشیدن( شبکٔه معنایی: تیغ و گُرز و کَمند و بند.
قلمرو فکری: معنی: کاموس پهلوان به سپاه خود گفت: اگر الزم باشد، آسمان را زیر پا بگذارید.

همه، شمشیر و گرز و طناب، بیاورید و میدان را بر ایرانیان، تنگ کنید و آنها را گرفتار و اسیر سازید.
٭ این دو بیت، موقوف المعانی هستند. بیت هایی که با هم پیوستگی معنایی داشته باشند،»موقوف المعانی« 

نام دارند.  

ــوس7 دلیــری کجــا نــام او اشــکبوس ــاِن ک ــید برس ــی  برخروش هم

 قلمرو زبانی: کجا: که) ویژگی سبکی(.// کوس: طبل بزرگ، ُدهُل
 قلمرو ادبی : تشبیه: )تشبیه اشکبوس به کوس(.

 قلمرو فکری: معنی: دلیری که نام او اشکبوس بود، همانند طبل بزرگی، بانک و فریاد برآورد.

ســِر هــم نبــرد انــدر آرد بــه َگــرد8 بیامــد کــه جویــد زایــران، نَبــرد

 قلمرو ادبی : 
 مجاز: ایران )سپاه ایران(.  

 کنایه: سرکسی را به گرد آوردن )شکست دادن(.  
 واج آرایی: صامت »ر«.

 قلمرو فکری: معنی: اشکبوس آمد تا هم نبردی از سپاه ایران بیابد و او را شکست دهد.

همــی َگــرد رزم انــدر آمد بــه ابر9 بشــد تیــز، ُرّهام با ُخــود و َگبر

قلمرو زبانی: 
 َگبر: نوعی جامٔه جنگی، ِخفتان.   

 تیز: سریع، تند
 بشد: رفت، روانه شد. 

 خود: کاله فلّزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات نظامی، بر سر می گذارند.
  قلمرو ادبی: 

 جناس ناهمسان)ناقص(: گَبر و ابر.
 مجاز: ابر ) آسمان (.

 واج آرایی: صامت »ر«.
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 اغراق: اّدعای باال رفتن گرد و خاک به آسمان.
که  نبرد شد  میدان  روانٔه  لباس جنگی،  و  با کاله خود  آن چنان شتابان  رّهام  معنی:  قلمرو فکری:   

گرد  و  غبار جنبش او به آسمان رسید.

ــکبوس ــا اش ــام ب ــت ُرّه ــوس10  برآویخ ــوق و ک ــپه، ب ــر دو س ــد ز ه برآم

 قلمرو زبانی: برآویخت: گالویز شد.// بوق: شیپور. 
 قلمرو ادبی: مراعات نظیر: کوس و بوق و سپه.// مجاز: بوق و کوس ) صدای بوق و کوس (.

 قلمرو فکری: معنی: رّهام با اشکبوس درآویخت و بانگ شیپور و طبل از سپاه هر دو طرف بلند شد.

زمیــن آهنیــن شــد، ســپهر آبنوس11 بــه ُگرز گران ، دســت ُبرد اشــکبوس

قلمرو زبانی: گران: سنگین، بزرگ. // آبنوس: درختی است که چوب آن سخت، سیاه ، سنگین و 
گرانبهاست. 

  قلمرو ادبی: 
 تشبیه: زمین آهنین، سپهر آبنوس ) تشبیه زمین به آهن و سپهر به آبنوس. البته مراد از آبنوس در اینجا 

فقط رنگ تیره و سیاه آن است( 
 اغراق: مصراع دوم.

 مجاز: زمین و سپهر به مجاز یعنی همه جا. 
 قلمروفکری: معنی: همین که اشکبوس گُرز سنگین خود را به دست گرفت؛ زمین برای تحّمل ضربات 
گرز مثل آهن، سخت و آسمان تیره و تار شد.) می شود این گونه هم گفت که: همین که اشکبوس گرز عظیم 
خود را در دست گرفت، زمین و آسمان یکسره همچون گرز، شد. یعنی زمین هم جنس آهن و آسمان هم 

رنگ آن شد.(

سران12 برآهیخــت ُرّهــام، ُگــرز گــران دست  پیکار،  ز  غمی شد 

قلمرو زبانی: 
 برآهیخت: باال آورد، برکشید. 
 غمی : خسته، فرسوده و ناتوان. 

 َسران: فرماندهان ، سرداران.
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قلمرو فکری: معنی: رّهام گُرز سنگین خود را برآورد و آن چنان نبرد کردند که دست هر دو پهلوان از 
نبرد با گُرزهای سنگین، خسته و سست شد.

بپیچیــد زو روی و شــد ســوی کوه13  چــو ُرّهــام گشــت از کُشــانی ســتوه

قلمرو زبانی: ستوه: درمانده و َملول، خسته، ستوه گشت: به تنگ آمد.
قلمرو ادبی: 

 کنایه: روی پیچیدن: فرار کردن، پشت کردن و رفتن.    
 جناس ناهمسان )ناقص(: روی و سوی.

قلمرو فکری: معنی: وقتی که ُرّهام از نبرد با اشکبوس به تنگ  آمد و نتوانست بر او چیره شود، فرار 
کرد و به سوی کوه روانه شد.

ــِر اشــکبوس14   ز قلــب ســپاه انــدر آشــفت طــوس بــزد اســب کایــد ب

قلمرو زبانی: قلب: مرکز، میانه، جایگاه فرماندهی سپاه. البته یادآور می شویم که در آداب جنگ آوری 
قدیم، بخش های مختلف سپاه یا لشکر، نام های ویژه ای داشتند: یمین، یسار، قلب، ساقه، طالیه.

قلمرو ادبی: کنایه: بزد اسب: اسب را به حرکت درآورد.
قلمرو فکری: معنی: طوس )سردار ایرانی( که در مرکز سپاه ایران بود، از فرار رّهام خشمگین شد و 

اسب خود را به حرکت درآورد تا نزد اشکبوس برود.

ــت15 تهمتــن برآُشــفت و بــا طــوس گفــت ــت ُجف ــاده اس ــام ب ــام را ج ــه ُرّه ک

 قلمرو زبانی: 
 تهمتن: قوی پیکر، پهلوان ) لقب رستم بوده است.(. 

 جفت: همراه، همنشین. 
 »را« نشانٔه فِکّ اضافه. ُرّهام را... جفت: جفِت رّهام) مضاف مضاٌف الیه (.     

 قلمرو ادبی: 
کنایٔه  بودن؛ همچنین  نوش و خوش گذرانی  و  اهل عیش  از  کنایه  بودن:  باده  ِ جام  جفت  کنایه:   

ریشخند است به این معنا که ُرّهام اهل رزم نیست، اهل بزم است.  
 جناس ناهمسان )ناقص(: گفت و جفت.

 قلمرو فکری: معنی: رستم خشمگین شد و به طوس گفت ُرهّام، اهل بزم است و مرد رزم نیست.
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ــدار ــن ب ــه آیی ــپه را ب ــِب س ــو قل کارزار16 ت کنــم  پیــاده،  اکنــون  مــن 

قلمرو ادبی: واج آرایی: صامت »ک« و مصّوت »ا«.
قلمرو فکری: معنی: رستم به طوس گفت: تو نظم و انضباط مرکز سپاه را حفظ کن )از قلب سپاه 

مراقبت کن(؛ من اکنون پیاده به جنگ با اشکبوس می روم. 

بــه بنــد کمــر بــر، بــزد تیــر چنــد17 کمــاِن بــه زه را بــه بــازو فکَنــد

قلمرو زبانی: 
 ِزه: چلّٔه کمان،

 به بند کمر بر: بر کمر؛ »به و بر« دو حرف اضافه برای یک متّمم، ویژگی زبان فردوسی و به ویژه سبک 
خراسانی است.

 کماِن به ِزه: معموالً پس از تیر اندازی، ِزه کمان را باز می کردند تا کمان، قابلیت ارتجاعی خود را 
 از دست ندهد و هنگامی که به تیراندازی نیاز داشتند، ِزه را در کمان می نهادند.

قلمرو ادبی: 
 مراعات نظیر: کمان، ِزه، تیر. 

 واج آرایی: صامت »ب«.
قلمرو فکری: معنی: رستم کماِن به ِزه شده و آماده را بر بازو افکند و چند تیر بر کمربند خود قرار داد.

جــای18 خروشــید: کای مــرِد رزم آزمــای بــاِز  مشــو  آمــد،  َهمــاَورَدت 

قلمرو زبانی: 
 هماورد: حریف ، هم نبرد. 

 باِز: به طرف، به سوی.  
 مشو باِز جای: بایست، فرار نکن، سوی جایگاه خودت بازنگرد.

 مرجع ضمیر»ت« اشکبوس، منظور از »مرد رزم آزمای« اشکبوس.
 رزم آزمای: صفت فاعلی مرکّب است که پایانش افتاده است، رزم آزماینده، جنگ جو.

 قلمرو فکری: معنی: رستم فریاد زد و گفت: ای مرد جنگجو، هم رزم تو به میدان آمد، فرار مکن. 
٭ توّجه: از ویژگی  های حماسی، فراوانی گفت وگو و پرسش و پاسخ میان جنگاوران و رجزخوانی است 
با هدف خوار داشت و ایجاد ضعف و شکاف در روحیٔه رزم آوران و سپاه دشمن است. این  که معموالً 

ویژگی در بیت  های 12 تا 33 دیده می شود.
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 کُشــانی بخندیــد و خیــره بماند ِعنــان را گِران کرد و او را بخواند19

قلمرو زبانی: 
 خیره: شگفت زده، متعّجب.   

 ِعنان: افسار، دهنٔه اسب.
 مرجع ضمیر »او« رستم.

قلمرو ادبی:
 کنایه: ِعنان گران کردن: کنایه از توّقف کردن و ایستادن، متوّقف کردن اسب.

 قلمرو فکری: معنی: اشکبوس کشانی خندید و از کار رستم شگفت زده شد. افسار اسب را کشید 
و ایستاد و رستم را صدا زد.

ــی ســرت را کــه خواهــد گریســت؟ 20  بــدو گفت خنــدان: که نام تو چیســت؟ ــِن ب ت

قلمرو زبانی: مرجع ضمیر »او و تو« رستم است. گویندهٔ بیت اشکبوس و مخاطب آن رستم است.
قلمرو ادبی: در مصراع دوم مفهوم»طنز و ریشخند« دیده می شود و کنایه از این است که به زودی تو 

را خواهم کشت.
قلمرو فکری: معنی: اشکبوس با حالت تمسخر، به رستم گفت که نام تو چیست؟ برای تِن بی سر تو 

چه کسی گریه خواهد کرد؟

ــو کام21 تهمتــن چنیــن داد پاســخ کــه نــام ــی ت ــس نبین ــن پ ــی کزی ــه ُپرس چ

قلمرو زبانی: 
 کام: مجازًا مراد، آرزو، قصد، نیت  

 مرجع ضمیر »تو« اشکبوس است.
  قلمرو ادبی: جناس ناهمسان )ناقص(: نام و کام

 قلمرو فکری: معنی: رستم چنین پاسخ داد که نام مرا چرا می پرسی؟ زیرا تو ناکام خواهی مرد؛ پس 
از این به آرزویت نمی رسی.

آرزوی اشکبوس: کشتن رستم و پیروزی بر او بود.
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زمانــه مــرا ُپتــکِ تـَـرِگ تــو کــرد22 مــرا مادرم نــاْم، مــرگ تو کرد

قلمرو زبانی: 
 ترگ: کاله خود. 

 ُپتک: ابزاری مانند چکش بزرگ فوالدین.
 مرجع ضمیر»م« رستم و مرجع ضمیر »تو« اشکبوس است.

 نوع حرف »را« در مصراع اّول: فکّ اضافه، مرا مادرم نام مرگ تو کرد: مادرم ناِم مرا مرگ تو کرد. 
 قلمرو ادبی : 

 جناس ناهمسان)ناقص(: مرگ و ترگ.  
 تشبیه: رستم به پتک تشبیه شده است. 

 تشخیص: در مصراع دوم) زمانه یا تقدیر(.  
 مجاز: ترگ) سر(  

 واج آرایی: صامت »م ، ر« 
 در بیت طنز دیده می شود. 

 قلمرو فکری: معنی: مادرم مرا مرگ تو نامید )اسم من، مرگ تو است( و روزگار مرا مثل پتکی قرار 
داده تا بر سر تو فرود آیم. )تقدیر تو این است که به دست من، کشته شوی(.

به کشـتن دهی سـر، به یکبارگی23 کشــانی بــدو گفــت: بــی بارگی

قلمرو زبانی: باره: اسب.// بی بارگی: بدون اسب بودن، پیاده و بی اسب.
قلمرو ادبی: مجاز: سر) وجود (.

قلمرو فکری: معنی: اشکبوس به رستم گفت: بدون اسب، خودت را به یک باره به کشتن خواهی داد.

کــه ای بیُهده مــرِد پرخــاش جوی24 تهمتــن چنیــن داد پاســخ بــدوی:

ــگ آورد ــه جن ــدی ک ــاده، ندی سِر سرکشــان، زیر ســنگ آورد؟25 پی

قلمرو زبانی: پرخاش جو: جنگ جو، صفت مرکّب است.
قلمرو ادبی: 

 کنایه: سر به زیر سنگ آوردن: کشتن و نابودی.
 جناس ناهمسان )ناقص(: جنگ و سنگ.
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 واج آرایی: صامت »س«.
 بیت استفهام تأکیدی دارد.

قلمرو فکری: معنی: رستم این گونه به اشکبوس پاسخ داد که ای بی خاصیِت جنگ جوی؛
تو تاکنون ندیده ای که کسی پیاده جنگ کند و افراد نافرمان را نابود کند؟

٭ منظور از مصراع دوم بیت نخست »اشکبوس« است. این دو بیت، موقوف المعانی هستند.

ســوار انــدر آینــد، هر ســه بــه جنگ؟26  به شــهر تو، شــیر و نهنگ و پلنگ

قلمرو ادبی: 
 مراعات نظیر: شیر، نهنگ و پلنگ.

 واج آرایی: حرف »ن«.
 گونه ای تشبیه پنهان در بیت، به کار رفته است. یعنی رستم، خود را به شیر و نهنگ و پلنگ مانند کرده 

و می گوید دلیل پیاده آمدن من هم همین است.
قلمرو فکری: معنی: آیا در سرزمین شما شیر و پلنگ و نهنگ سواره به جنگ می روند؟

رستم به طور پوشیده و پنهان خود را به شیر و نهنگ و پلنگ تشبیه کرده است.

کارزار27 هــم اکنــون تــو را ای، نَبَــرده ســوار بیاموزمــت  پیــاده 

قلمرو زبانی: 
 نبرده: کارآزموده، ماهر.  

 »ت« در»بیاموزمت« نقش متّممی دارد، یعنی به تو می آموزم.
قلمرو ادبی: 

 تضاد: سوار و پیاده
 طنز و ریشخند در لحن بیت آشکار است.»نبرده سوار« در این جا برابر بیان امروزی »پهلوان پنبه« است.
قلمرو فکری: معنی: ای سوار کارآزموده و جنگجو، من اکنون پیاده، جنگیدن را به تو یاد می دهم.

ــتاده، طوس کــه تا اســپ بســتانم از اشــکبوس28 پیاده مرا زان فرس

قلمرو ادبی: 
 واج آرایی صامت »س«.
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 مصراع دوم بیانگر طنز، خوار داشت و تحقیر است.
قلمرو فکری: معنی: طوس به این دلیل مرا پیاده فرستاده است که اسب اشکبوس را از او بگیرم.

ز دو روی، خندان شــوند انجمنکُشــانی پیــاده شــود ، همچــو من29

قلمرو زبانی: انجمن: جمعیت، مجاز از سپاهیان.
قلمرو ادبی: 

 تشبیه: در مصراع اّول. 
 واج آرایی: صامت »ن«.

قلمرو فکری: معنی: کشانی مثل من پیاده می شود و از دو سمت، سپاهیان بر او خواهند خندید.

ــردش کارزارپیــاده، بـِـه از چون تو پانصد ســوار30 ــن گ ــن روز و ای بدی

قلمرو ادبی: 
 تشبیه: در مصراع اّول.

 تضاد: پیاده و سوار.  
 در این بیت طنز دیده می شود.

 اغراق: رستم اّدعا می کند که پانصد سوار جنگجو، ارزش یک نفر پیاده را ندارد. معادل»یکی مرد 
جنگی ِبه از صد سوار«.

قلمرو فکری: معنی: در این روز و چنین صحنٔه نبردی، یک جنگجوی پیاده، بهتر از پانصد سوار 
مثل تو است.

 منظور از پیاده ، رستم است. 

نبینــم همی جــز ُفســوس و ِمزیــحکُشــانی بــدو گفــت: با تو ِســلیح31 

قلمرو زبانی:
 ِمزیح: شوخی، ُممال  مزاح.

تبدیل مصّوت بلند  »ا« به مصّوت »ی« در واژه های عربی را ممال می گویند.
مزاح ← مزیح

 ُفسوس: مسخره کردن، ریشخند.
 ِسلیح: افزار جنگ، سالح ← ِسلیح )ِسلیح ُممال سالح(
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قلمرو فکری: معنی: کشانی به رستم گفت: با تو سالحی به جز مسخره کردن و شوخی نمی بینم.

ببیــن تــا هم اکنــون، ســرآری زمانبــدو گفــت رســتم کــه تیــر و کمــان32

قلمرو ادبی: 
 کنایه: زمان سر آوردن )به پایان رسیدن عمر(. 

 شبکۀ معنایی: تیر و کمان جناس ناقص: کمان و زمان.
قلمرو فکری: معنی: رستم به اشکبوس گفت: تیر و کمان مرا ببین تا هم اکنون با همین، تو را نابود 

کنم و عمرت به پایان برسد.

کمــان را بــه ِزه کــرد و اندر کشــیدچــو نــازش بــه اســپ گِرانمایــه دید33

قلمرو زبانی: گرانمایه: قیمتی، ارزشمند؛ ساختمان واژٔه مرکّب است. 
قلمرو فکری: معنی: وقتی رستم دید که اشکبوس به اسب ارزشمندش می نازد، کمان را آماده کرد و 

کشید.

ــپ اوی34 ــِر اس ــر بَ ــر زد بَ ــی تی کــه اســپ انــدر آمــد ز باال بــه روییک

قلمرو ادبی: 
 جناس همسان)تام(: بین »بر« )حرف اضافه( و »بر« به معنای پهلو، سینه.

قلمرو فکری: معنی: رستم تیری بر پهلوی اسب اشکبوس زد، به طوری که اسب با صورت به زمین 
خورد و سرنگون شد.

ــه آواز گفــت:35 ــد رســتم، ب که بنشــین به پیــش گرانمایــه ُجفتبخندی

قلمرو ادبی: 
 جناس ناهمسان)ناقص(: گفت و جفت. 

 در بیت »طنز« به کار رفته است.
به اشکبوس گفت اکنون پیش همدم  بلند  رستم به حالت ریشخند و با صدای  قلمرو فکری: معنی: 

گران قدر خودت بنشین. منظور از »جفِت گرانمایه« اسب اشکبوس است.
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کارزارِســزد گربــداری، ســرش در کنار36 از  برآســایی  زمانــی 

قلمرو زبانی:
 کنار: آغوش.  

 برآسایی: آرام بگیری، استراحت کنی.
قلمرو ادبی: بیت »طنز« دارد. 

قلمرو فکری: معنی: شایسته است که سر اسب را در آغوش بگیری و لحظاتی از جنگ آسوده شوی 
و استراحت کنی.

ــکبوس37 ــرد زود اش ــه زِه ک ــان را ب تنی، لــرز لرزان و ُرخ، َســندروسکم

قلمرو زبانی: 
 َسندروس: صمغی زرد رنگ )در اینجا زرد بودن رنگ مورد نظر است.(

قلمرو ادبی: 
 تشبیه: »ُرخ« به»سندروس« تشبیه شده است.  

 واج آرایی: صامت »ز ، ر«.
 کنایه: سندروس شدن رخ: کنایه از ترسیدن، به وحشت افتادن.

قلمرو فکری: معنی: اشکبوس فورًا، کمان خود را آمادٔه تیراندازی کرد، در حالی که تنش از شّدت 
ترس می لرزید و چهره  اش زرد شده بود.

تهمتــن بدو گفــت: بر خیــره خیربــه رســتم بــر، آنگــه بباریــد تیر38

دو بــازوی و جــان بــد اندیــش راهمــی رنجــه داری تــن خویش را39

قلمرو زبانی: خیره خیر: بیهوده
قلمرو ادبی: 

 استعارۀ مکنّیه: ببارید تیر ) تیر به باران تشبیه شده و چون کلمٔه باران نیامده، اّما یکی از
ویژگی های آن آمده، این تشبیه به یک استعارٔه مکنّیه تبدیل شده است(. 

 اغراق: باریدن تیر.
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 به رستم بر: بر رستم؛ دو حرف اضافه برای یک متّمم )ویژگی سبک خراسانی(
 قلمرو فکری: معنی: اشکبوس آنگاه، تیرهای فراوانی به طرف رستم، پرتاب کرد. رستم به او گفت: 

بیهوده، جسم و بازوان و جان پلید خود را خسته می کنی 
 ٭ با بیت بعد موقوف المعانی است.

ــگ40 ــرد چن ــر، ُب ــِد کم ــه بن ــن ب ُگزیــن کرده یــک چوبــه تیرَخَدنگ تهمت

قلمرو زبانی: 
 چوبه: واحد شمارش»تیر«. 

 َخَدنگ: چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه سازند.
قلمرو فکری: معنی: رستم به کمر بند خود دست برد و یک چوبه تیر از جنس چوب َخَدنگ انتخاب کرد.

نهــاده بــر او، چــار پــّر عقــاب یکــی تیر المــاس پیــکان، چو آب41

ان و تیز. قلمرو زبانی: الماس پیکان: دارنده پیکان پوالدین، پیکان بُرّ
قلمرو ادبی: تشبیه: مصراع اّول.

قلمرو فکری: تیری بّرنده و مانند آب، درخشان، که بر آن چهار پر عقاب بسته بود. 
توّجه: معموالً برای آن که تیر، پس از رها شدن، راست و به سرعت برود و منحرف نشود، به انتهای آن 

پر عقاب می بستند.

به َشســت انــدر آورده، تیــر خدنگکمــان را بمالیــد رســتم، بــه چنــگ42

قلمرو زبانی: 
 َشست: انگشتر مانندی از جنس استخوان که در انگشت َشست می  کردند و در وقت کمان داری، زه 

کمان را با آن می  گرفتند.  
 چنگ: دست )مجاز(.

 قلمرو فکری: معنی: رستم کمان را در دست گرفت و با َشست، تیر خدنگ را آمادٔه پرتاب کرد.



182

ســپهر آن زمــان، دســت او داد بوسبــزد بَــر بَــر و ســینهٔ اشــکبوس43

قلمرو ادبی: 
 جناس همسان )تام(: بر )حرف اضافه( و بر ) پهلو (.

 واج آرایی: صامت های »ب، س«.      
 تشخیص: در مصراع دوم ) بوسه زدن آسمان بر دست رستم (.   

 کنایه: دست کسی را بوسیدن) تشّکر و قدردانی (. 
 اغراق: در مصراع دوم.

 قلمرو فکری: معنی: رستم به پهلو و سینٔه اشکبوس تیر زد و آن لحظه آسمان دست او را بوسید.

چنــان شــد، کــه گفتــی ز مــادر نــزادکُشــانی، هــم انــدر زمــان جــان بداد44

قلمرو ادبی: 
 کنایه: جان دادن) مردن (.

 اغراق: در جان دادن اشکبوس به طوری که هرگز زاده نشد.  
 واج آرایی: صامت »ن«.

قلمرو فکری: معنی: اشکبوس در َدم) فورًا( جان داد، گویی که هرگز از مادر زاده نشده است. 

٭ تذکّر:
این درس را نمونه وار، بیت به بیت در سه قلمرو، بررسی کرده ایم. نیکوتر و علمی تر آن است که تمام متن 
را یک جا بخوانیم و سپس آن را در سه قلمرو از سه دیدگاه، کالبدشکافی کنیم. به ویژه، رعایت این نگاه در 
قلمرو فکری، ضرورت بیشتری دارد؛ چون سامانٔه فکری هر اثر، فضای عمومی آن را سامان می دهد. به 
بیان دیگر، فکِر جای گرفته در یک اثر، در همٔه سرزمین آن، جاری است. درست است که هر بیت، رگه ای 
از فکر اصلی شاعر یا نویسنده را با خود دارد؛ اّما روح کلّی چیره بر حال و هوای متن را باید با نگاه کلّی به 

پیکرهٔ متن، دریافت و بازگو کرد.
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کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی:
1 شیران نر از آن جای برفتند. ُعقاب دالور پر برآورد.

شیران نر از آنجا یعنی میدان جنگ دور شدند و عقاب دالور نیز پر کشید.
2 گرز: عمود آهنین، کوپال.

شبکه معنایی: تیغ و گرز و کمند.
کیوان: نام دیگر سیارٔه زحل.

شبکهٔ معنایی: بهرام و کیوان و آسمان و زمین.
3 به بند کمر بر، به رستم بر. ) آوردن دو نشانٔه متّمم»حرف اضافه« برای یک اسم(.

4 واژه های تغییر شکل یافتهٔ ) ُممال( درس: سلیح و مزیح. 

قلمرو ادبی:
1 عنان را گران کردن: ایستانیدن اسب، نگه داشتن، متوّقف کردن اسب.

سر هم نبرد به گرد آوردن: شکست دادن و نابود کردن حریف جنگی، مغلوب کردن.
2 بیت های هجدهم تا سی و سوم. 

3 بیت های اّول و دوم و چهارم. نمونه های اغراق:

ــر ــه اب ــد ب ــدر آمـ ــرد َرزم ان پیــاده بــه از چــون تــو پانصــد ســوار همــی گَ

ســـوار انــدر آیند هر ســه بــه جنگ؟بــه شــهر تــو شــیر و نهنــگ و پلنــگ

ــه آواز گفـــت: ــم، ب کــه بنشــین به پیــش گران مایــه ُجفتبخندیـــد رستـ
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نمونه های اغراق، خارج از کتاب درسی

ــی ــر از گران خواب ــه ظاه ــوارم ب ــش دی ــه نق ــر چ اگــر رنــگ از رخ گل می پــرد، بیــدار می گــردماگ
)صائب(

بهــاران در  ابــر  چــون  بگریــم  تــا  یــارانبگــذار  وداع  روز  خیــزد،  نالــه  ســنگ  کــز 
)سعدی(

نــداردهــر شــبنمی در ایــن ره، صــد بحــر آتشــین اســت بیــان  و  شــرح  معّمــا  ایــن  کــه  دردا 
)حافظ(

پیــش نــاگاه  آمــْدش  بیــشبیابانــی  پهنــاش  مهــر  تابیــدن  ز 
)اسدی(

آن فرومایه هزار من سنگ بر می دارد و طاقت یک حرف نمی آرد.                                         )سعدی(

بیاراینــد وقتــی خوب رویــان را تــو ســیمین تن چنــان خوبــی کــه زیورهــا بیارایــیبــه زیورهــا 
)سعدی(

ــٔه توســتســرود مجلســت اکنــون، َملَــک بــه رقــص آرد کــه شــعر حافــظ شــیرین ســخن تران
)حافظ(

4 بیت های بیست و دو، بیست و هفت، سی و پنجم و سی و ششم.

قلمرو فکری
1 رهام از ادامٔه مبارزه هراسان شد و میدان جنگ را ترک کرد، زیرا اهل بزم بود نه مرد رزم.

2 برای خوارداشت و تحقیر دشمن. و دیگر این که دلیری و شجاعت پهلوان است که پیروزی می آورد 

نه وسایل و ابزار او.
3 اعتماد به نفس، صاحب تدابیر جنگی، وطن دوستی، روحیه و منش پهلوانی.

دینی،  و  آموزه های اخالقی  با  آمیختگی کالم  نفس،  امید و سرزندگی، عّزت  استواری،  و  4 صالبت 

فداکاری و میهن دوستی.
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گنج حکمت

جاه و چاه
قلمرو ادبی: 

 جناس ناهمسان)ناقص(: جاه و چاه، رنجه و پنجه.
 کنایه: دست بستن )گرفتار ساختن(، مغز کسی را برآوردن )نابود کردن(.

تیــز دّرنــده،  ناخــن  نــداری  ــتیز چــون  ــری س ــه کم گی ــه ک ــا ددان آن بِ  ب

قلمرو ادبی: 
 جناس ناهمسان)ناقص(: ِبه و که ، تیز و ستیز.

 کنایه: ناخن تیز نداری: کنایه از این که توانایی و ابزار الزم را نداری، بی سالح و ناتوانی.
 استعاره: َددان استعاره از انسان های بدخو و دد منش. البته بهتر است این بیت را استعارهٔ تمثیلی بدانیم. 
قلمرو فکری: معنی: هنگامی که توانایی و ابزار پیکار نداری، بهتر است که با انسان های بدخو ستیزه نکنی.

ــرد ــه ک ــازو، پنج ــوالد ب ــا پ ــه ب ــر ک ــرد ه ــه ک ــود را رنج ــکین خ ــاعِد مس  س

قلمرو زبانی: 
 پنجه کردن: زورآزمایی کردن، پنجه در پنجه افکندن.

 رنجه کردن: آزردن، به زحمت انداختن.
 ساعد: بخشی از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد.

قلمرو ادبی: 
 کنایه: با کسی پنجه کردن: کنایه از زورآزمایی کردن، درافتادن و ستیزه کردن.

 کنایه: پوالد بازو: کنایه است از زورمند و قوی پیکر.
 کنایه: ساعد خود را رنجه کردن: کنایه از خود را به رنج افکندن، خود را مغلوب ساختن و به خود 

آسیب وارد کردن.

قلمرو فکری: 
معنی: هرکس که با فردی نیرومندتر از خود، زور آزمایی کند، خود را دچار خطر و گرفتاری می سازد.
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ــرآر5 بــاش تــا دســتش ببنــدد، روزگار ــزش ب ــتان، مغ ــه کام دوس ــس ب  پ

قلمرو زبانی:
 کام: مجازًا آرزو، خواست، قصد، نیت.

 باش: صبرکن، منتظر بمان. 

قلمرو ادبی: 
 کنایه : دست بستن )گرفتار ساختن(، مغز کسی را برآوردن )نابود کردن(.

 تشخیص: دستش ببندد روزگار.

قلمرو فکری: 
معنی: صبرکن تا روزگار او را گرفتار کند، آنگاه مطابق آرزوی دوستان، نابودش کن.

سعدی، گلستان
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هدف های آموزشی
1 آشنایی با نمونه ای از داستان های حماسی )پهلوانی( شاهنامٔه فردوسی )علم(

2 آشنایی با نمونه ای از رشادت ها و روحیٔه پهلوانی زنان ایرانی در راه دفاع از میهن)علم(

3 تقویت روحیٔه ایثار و مبارزه تا پای جان در راه وطن و میهن دوستی )اخالق(

4 تقویت نگرش مثبت نسبت به ارزش های دالورانه و میهن دوستانه )اخالق(

5 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

6 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های برجستٔه متن )تفّکر(

7 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(.

روش  تدریس  پیشنهادی

 ایفای نقش
 روشن سازی طرز تلّقی

 بحث گروهی و ...

رسانه های آموزشی 

از  مطرح  پویانمایی های  و  فیلم ها  نمایش  عکس،  صوتی،  نوار  گویا،  کتاب  فشردٔه  لوح  درسی،  کتاب 
داستان های مرتبط با رزم های شاهنامه، بهره گیری از پایگاه های اطاّلع رسانی مناسب و ...

نمایهٔ درس
درس سیزدهم

 ُگرد آفرید
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ُجستاری در متن

ُهجیر )هژیر: خوبروی(، نگهبان دژ سپید است که در جنگ تن به تن از سهراب شکست می خورد و 
اسیر می شود و برای حفظ جان خود از سهراب زنهار می خواهد. از این ماجرا ساکنان دژ آگاه می شوند.

با این که در شاهنامه حضوری  ُگردآفرید، شیرزن حماسٔه ملّی ایران است. گردآفریِد دلربا و چاالک 
کوتاه دارد و شکست هم می خورد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. 

»زیبایی، رزم آوری، حیلت سازی و زبان آوری را یک جا دارد.  دکتر سعید حمیدیان می نویسد: 
اگر چه کّل ماجرای او با سهراب بسیار کوتاه است ولی حیلتی که پس از گرفتار شدن به دست سهراب، به 
او می زند و سخن طنز و تمسخرآلودش بعد از رفتن به داخل دژ و در فروبستن بر روی جوان ساده لوح، 
نشان دهندٔه گوشه ای از ظرافت های این چهرٔه جّذاب است. او با جدا کردن سهراب از سپاه و کشاندنش به 
پای دژ، هم جان خود را می رهاند و هم به عنوان گرفتن انتقام شکست خود از سهراب وی را که شیفتٔه او 

شده، دست به سر می کند«.)درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، ص 215(
در مورد مصراع دوم بیت 22، )بجنبید و برداشت، خود از سرش( صاحب نظرانی چون »استاد مجتبی 
مینوی ، دکتر کّزازی، دکتر رستگار فسایی، دکتر غالم محّمد طاهری« نوشته اند که گُردآفرید، خود اقدام 
کردنش،  اسیر  از  و  است  زن  او  که  بفهمد  این که سهراب  برای  است،  کرده  برداشتن کاله خود خویش  به 
برداشتن  به  اقدام  و سهراب« می گوید: سهراب،  »غمنامٔه رستم  در  دکتر جعفر شعار  اّما  کند.  خودداری 
کاله گُردآفرید از سرش کرده است و گویا مرسوم بوده که برای تحقیر طرف مغلوب، کاله او را از سرش 

برمی داشته اند.

بیت 45: خورد  گاو …: از پهلوی خود خوردن یعنی به زیان خود کار کردن، گاو نادان  هر چه  
می خورد یا می کشد از جانب  خودش  است ؛ )این مصراع، ضرب المثل شده است(.

در این زمینه، ُجستاری از »استاد سعید حمیدیان« را با هم می خوانیم:
»در اپیزود دل انگیزی  در درون  داستان  رستم  و سهراب ، گردآفرید، دختر دالور دالرای  ایرانی ، آنگاه  که  
در نبرد با سهراب  فرو می مانَد و موی  و چهره  دلبندش  برون  می افتد، جوان  یکتادل  و خوش باور را به  نیرنگ  

زنانه  دست  به  سر می کند و از باالی  دژ تسَخرزنان  می گوید: 

ــش نباشــی  بــس  ایمن  بــه  بــازوی  خویش   ــوی خوی ــادان  ز پهل ــورد گاو ن خ

طبع  ۲۴۸؛  ب   ۱۳۷ ص   )۱۳۶۹ )کالیفرنیا،   ۲ ج   مطلق.  خالقی   جالل   کوشش   به   فردوسی،  )شاهنامٔه 
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مسکو. ج  ۲، ص  ۱۸۹ ب، ۲۶۸(
تا آنجا که  من  آگاهی  دارم  همهٔ  آنان  که  توضیحی  در بارٔه این  بیت  داده اند در باب  مصراع  دوم  )که  مشکل  
اصلی  است ( و کاربرد »ز پهلوی « برداشت هایی  نادرست  به  دست  داده اند. بنابراین ، نگارنده  خود را ناگزیر 
دید که  آنچه  را خود در خصوص  »ز پهلوی « درست  می انگارد با خوانندگان  در میان  نهد. نخست  ببینیم  در 

شرح  آن  چه  گفته اند.
1 جناب  دکتر میرجالل الدین  کّزازی ، »پهلو« را به  معنای  دو سوی  شکم  می دانند: »گاوی  را می کشند 

پهلوی   و  می پرورد  را  که  خویشتن   گاوی   پس   باشد؛  پهلو  و چرب   فربه   که   می سازند  توشه   گوشتش   از  و 
می آورد«.  فراهم   را  خویش   مرگ   زمینهٔ   راستی   به   می گرداند،  پروار  و  فربه   بسیار  خورش،   با  را  نزارش  

)نامهٔ   باستان  .  ج   ۲ )تهران : سمت ، ۱۳۸۱(، ص  ۵۸۷٫(
2 جناب  دکتر منصور رستگار: »یعنی  گاو نادان  همه  ضربت ها و آسیب ها را از پهلوی  چاق  و فربه  خود 

می خورد«. )حماسهٔ  رستم  و سهراب  )تهران : جامی ، ۱۳۷۳(، ص  ۱۳۰(
بهره مندی  از  برای   نادان  نمی داند که   انوری : »گاو  3 روانشاد دکتر جعفر شعار و جناب  دکتر حسن  

به  او آب  و گیاه  می دهند.«. )غمنامهٔ  رستم  و سهراب  . ج  ۱۰ )تهران :  گوشت  و پهلوی  چرب  اوست  که  
علمی ، ۱۳۷۱(، ص  ،۹۰(

اقوال   نقل   با  همراه   دارند  باره   این   در  تفصیل   به   مطالبی   ایشان   جوینی :  عزیزاللّٰه   دکتر  4 جناب  

صاحب نظرانی  همچون  استاد عاّلمه  فقید، مجتبی  مینوی ، که  قضا را آن  زنده یاد نیز به  همان  صورت  معنی  
به   را  معنای  خودشان   آنگاه   لفظ  می دانستند. دکتر جوینی   معنای  حقیقی   به   را  پهلو«  »ز  یعنی   بودند  کرده  
برای  آن  ارائه   یا مصداقی  متفاوت   البته  قدری  مفّصل تر است  و ظاهرًا قصد دارند معنی   دست  داده اند که  
کنند. خالصه  سخن  ایشان  اینکه  : گاوان  به  هنگام  جنگ  با یکدیگر ابتدا با سر به  همدیگر حمله  می کنند و… 
آنگاه  گاو غالب  با دو شاخ  خود به  پهلوی  گاو مغلوب  می کوبد و … )داستان  رستم  و سهراب ، از روی  نسخه  

فلورانس  )تهران : دانشگاه  تهران ، ۱۳۸۲(، ص  ۱۳۹ ــ ، ۱۴۰(
5 جناب  خالقی  مطلق ، مصّحح  ارجمند شاهنامه  نیز نوشته است: »گاو نادان  نمی داند که  با خوردن ، پهلو 

می آورد و او را زودتر به  کشتارگاه  می برند«. )یادداشت های  شاهنامه. بخش  یکم ، ص،  ۵۰۹(
و اّما اصل  مشکل  این  است  که  جملگی  این  پژوهندگان  و صاحب نظران  بزرگوار »پهلو« را به  معنای  لغوی  
یا حقیقی  گرفته اند؛ یعنی  کناره های  شکم  و همگی ، توضیحات  خود را بر همین  پایه  قرار داده اند، و به  دیگر 
سخن ، »پهلو« را یک  واژٔه معمولی  تلّقی  کرده اند در حالی  که  »ز پهلوِی« بر روی  هم  یک  اصطالح  است  
معادل  »از ِقبَِل« که  اتّفاقاً ترجمه  پارسِی واژهٔ  »ِقبَل « تازی  است  به  معنای  سو و جانب . معنای  لغت  یاد شده ، 
مطابق  آن  این  است : گاو نادان  هر چه  می خورد یا می کشد از جانب  خودش  است ؛ اینکه  این  معنی  را چگونه  
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تفسیر و تعبیر کنیم  امری  است  جداگانه ، مثالً مثل  حضرات  بزرگوار بگوییم  گاو چنین  و چنان  می شود. فرق  
مهم  در اینجا همین  است  که  هیچ  کدام  ذکری  از این  نکرده اند که  »ز پهلوِی« اصطالح  است  و وقتی  می گوییم  
»اصطالح «، پیداست  که  معنای  حقیقی  یا لفظی  مراد نیست،  بلکه  کّل عبارت  جنبٔه کاربرد مجازی  پیدا می کند. 
در حقیقت ، این  معنی  که  گاو مثالً با پرخوری  بالی  جان  خود می شود، غلط  نیست  اّما نادرستی  آنجاست  که  
با »ز پهلوی « به  عنوان  یک  اصطالح  برخورد نکرده  و همگی  صرفاً »پهلو« را در وضع  لفظی  و حقیقی  آن  

تصّور کرده اند. 
جالب  توّجه  اینکه  در بیشتر شواهد مذکور »ز پهلوی « دارای  ایهامی  با واژه هایی  چون  شکم ، جگر، دل ، 
بینی ، و میان  است ، اّما همچنان  که  تأکید شد، معنای  تفسیری  و ایهامی  چیزی  است  و مفهوم  اصطالحی  چیز 

دیگر«.)حمیدیان، 1388(

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی:
1 درع: زره.// باره: دژ.

2 برکشیدن: آهیختن، بر آوردن شمشیر از نیام. // از میان )کمر( برآوردن، برهنه کردن تیغ، از غالف 

بیرون آوردن، بیرون کشیدن. // ویله کردن: فریاد زدن، نعره زدن.
َســُبک تیــغ کیــن از میــان برکشــید.چــو رســتم شــتابندگان را بدیــد

برآوردن: بلند کردن، باال بردن.
3 بر )مصراع اّول(: نشانٔه متّمم یا حرف اضافه. 

»بر« نخست در )مصراع دوم(: زره بر: نشانٔه متّمم یا حرف اضافه؛ »بر« دوم در برش: به معنای سینه و 
پهلو است که از دید دستوری اسم شمرده می شود. »بر« سوم در بردرید: پیشوند فعل است.

4 بدانست: گذشته یا ماضی ساده، معادل امروزی: دانست.

همی رفت: گذشته یا ماضی استمراری، معادل امروزی: می رفت.
5 اسپ = اسب.// درفشان: درخشان.

قلمرو ادبی:
1 بیت ششم: شیر، زیر؛ بیت سیزدهم: ننگ، جنگ؛ بیت نوزدهم: کرد، گرد؛ بیت چهلم: رنگ، ننگ.

2 بیت دوازدهم: به سهراب بر تیرباران گرفت؛ بیت بیستم: به خشم از جهان، روشنایی ببرد. و...

3  سپهبد عنان اژدها را سپرد: عنان به کسی یا چیزی سپردن: اختیار و قدرت خود را به کسی 
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سپردن )گذارد تا اسب خود برود(. رها و آزاد کردن.
 رخ نامور سوی توران کنی: به سوی توران برگردی، رخ سوی کسی یا چیزی کردن: کنایه از بدان 

سو رفتن، به ان جهت توّجه کردن. بدان سمت روانه شدن.
 لب را به دندان گزید: شگفت زده شد و به سخره گرفت.

»لب گزیدن« در چهار حالت روی می دهد:
یکی از ندامت و پشیمانی، دوم از خشم و غضب، سوم از شرم و خجالت، چهارم در منع و همچنین در 

حال تعّجب، به عالمت تأثر و تأّسف نیز.
ــد چو موبد ز شــاه این ســخن ها شــنید ــدان گزی ــه دن ــب را ب ــرد و ل بپژم

)فردوسی(
تعجّب کنــان لــب بــه دنــدان گزیــد کســی کایــن کــَرم دیــد یا خود شــنید

)امیرخسرو(
در بیت نهم این درس، لب گزیدن، بیانگر شگفتی همراه با تمسخر است.

4 مثل مورد نظر »خوَرد گاو نادان ز پهلوی خویش« است. زمانی به کار می رود که بخواهیم بگوییم: 

هرچه می کشیم، از دست خودمان است. تقریباً برابر است با َمثَِل: »از ماست که بر ماست«.
و نظیر این امثال: ــ پر طاووس، َوبال طاووس است. )امثال و حکم دهخدا(

 پر عقاب، آفت عقاب است. )امثال و حکم دهخدا(

قلمرو فکری 
1 به سبب آسیب دیدن هُجیر و گُردآفرید، ساکنان دژ غمگین بودند.

2 در پیکار، توان رویارویی و هم نبردی با او را نداشت؛ بی درنگ از رزم با او منصرف شد و برگشت.

3 شناخته شده در جنگ آوری )همیشه به جنگ اندرون نامدار(.// بی همتا )زمانه ز مادر چنین ناورید(.

مهارت در تیراندازی )نبد مرغ را پیش تیرش گذر(.//  اهل تدبیر و چاره گری )چاره گر بُد به جنگ(. 
زیبا رو )درفشان چو خورشید روی او(. // شایستٔه پادشاهی )سر و روی او از دِر افسرست(.

4 جز ویژگی »خرق عادت«، نمودهای سه ویژگی دیگر را در هر دو متن، می توان نشان داد. کاری است 

که دانش آموزان عزیز با راهنمایی دبیران ارجمند، باید در آن بورزند.
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شعر خوانی: دلیران و مردان ایران زمین

توضیحات شعر:
بیت ششم: »خروشان و جوشان به کردار موج...«: اشاره به آیٔه شریفه: »رأیت الناس یدخلون فی دین 

اللّٰه افواجا«. )قرآن 110/2( 

آگاهی های فرامتنی

»محمود شاهرخی« در سال 1306 هجری شمسی در کرمان متولّد شد. وی دوران کودکی و تحصیالت 
ابتدایی را در بم گذراند و تحصیالت متوسطه را در کرمان و یزد به پایان برد. پس از آن در مدرسٔه معصومیٔه 
کرمان، که خاص طاّلب علوم دینیه است، به فرا گرفتن مقّدمات زبان عربی پرداخت. شاهرخی در همان زمان 
با مردی وارسته و عارفی روشن ضمیر از اهالی یزد که برای وعظ و خطابه به بم آمده بود، آشنا شد و شیفتٔه 
معنویت و صفای وی شد و سرانجام در معیت او راهی یزد گشت و در خانٔه او ساکن شد و در مدرسٔه خان 
یزد به ادامٔه تحصیل پرداخت. نام آن عارف سید محّمد و تخلّصش مجذوب بود و شاهرخی به واسطٔه ارادت 
به او تخلّص »جذبه« را برای خود برگزید. »جذبه« پس از آن برای مّدتی در یزد به تحصیل اشتغال داشت و 
سپس به نجف اشرف مشّرف شد و در مدرسٔه کبرای آخوند خراسانی اقامت گزید و به تحصیل ادامه داد. 

پس از مّدتی به علّت ضعف مزاج و بیماری ریه به ایران مراجعت کرد و در فیضیٔه قم به تحصیل پرداخت.
جذبه پس از پیروزی انقالب، همکاری خود را با صدای جمهوری اسالمی آغاز کرد و به نوشتن مقاالت 
برنامه هایی در زمینٔه ادب و عرفان پرداخت. او از زمره شاعرانی است که پس از آغاز جنگ تحمیلی،  و 
بسیاری از شعرهای خود را در موضوع دفاع مقّدس، شهادت، ایثار و حماسه سازی های رزمندگان اسالم 

سرود. وی درسال 1388 پس از 2 روز بیهوشی، در 82 سالگی در تهران درگذشت.
عاشقانه،  گلبانگ  معاصر،  ادبیات  گزیدٔه  عشق،  تجلّی  شقایق ها،  داغ  کاروان،  غبار  در  شعر،  مجموعٔه 
مقدمٔه دیوان حضرت امام )ره(، سیمای محّمد در آئینٔه شعر فارسی که با همکاری مشفق کاشانی تهیه کرده 

است، از آثار اوست.



فصل هفتم

ادبیات داستانی
درس چهاردهم: طوطی و بّقال
گنج حکمت:کوزه
درس پانزدهم: درس آزاد )ادبیات بومی 2(
درس شانزدهم: خیر و شر
روان خوانی: طراران
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ادبیات داستانی

داستان سرایی و قّصه گویی پیشینه ای کهن دارد. مردم شناسان، آغاز پیدایش آن را مربوط به دورٔه شکار 
دانسته اند. انعکاس این نظریه را در نوشتٔه »سامرست موآم« می بینیم: داستان در ظلمت زمانی آفریده شده، 
وقتی که شکارچی در آن هنگام که خورده و آشامیده بود، برای آنکه ساعات فراغت و استراحت رفقای 
خود را سرگرم کننده سازد، حادثٔه عجیب و غریبی را که شنیده بود، در کنار آتش غـار تـعریف می کرد. تا 
همین امروز در شهرهای مشرق زمین مرد نّقالی را می بینید که در بازار نشسته است و حلقه ای از شنوندگان 
مشتاق دور او جمع شده اند و به حکایاتی که از دوران های دور به ارث برده است، نقل می کند و دیگران 

گوش می دهند.  
بر جنبٔه واقعی و  ابداعی آن  به هر روایتی که خصلت ساختگی و  ادبیات داستانی در معنای جامع آن، 
تاریخی اش برجسته تر باشد، گفته می شود؛ از این رو ظاهرًا باید همٔه انواع خّلقٔه آثار ادبی را در بر بگیرد، 

چه نظم و چه نثر، اّما در عرف نقد امروز به آثار روایتی خّلقٔه منثور، ادبیات داستانی می گویند.
به آن دسته از آثار روایتی اطلق می شود که جنبٔه خّلقٔه آن ها بر واقعیت غلبه دارد  این اصطلح کلً 
و شامل )قّصه( داستان کوتاه، داستان بلند، رمان و رمان کوتاه می شود. موضوع های مورد توجه ادبیات 
داستانی معموالً تخّیلی و ساخته و پرداختٔه یک ذهن خّلق است و به بیان امور حقیقی یا حقایق تاریخی 
باشد،  با واقعیت های دیگر مـایه گرفته  تاریخی  اّما چنانچه درونمایٔه یک قالب ادبی از حقایق  نمی پردازد، 
ادبیات  ویژگی  مهم ترین  می کند.  مشّخص  اینها  نظیر  عباراتی  یا  تاریخی  داستان  عناوین  بـا  را  آن  معموالً 
داستانی جنبٔه خّلقیت و نوآوری آن است که می توان به کمک آن حّتی وقایع مستند تاریخی تاریخ بیهقی را 
هم به صورت داستان و ادبیات داستانی بازآفرینی کرد و با هنرمندی آنها را به صورت قّصه و حکایت و رمان 

و داستان بلند و داستان کوتاه بیان کرد.
لغت داستان در زبان فارسی به معنی قّصه، حکایت، افسانه و سرگذشت به کار رفته است. داستان در 
ادبیات، اصطلحی عام به شمار می رود که از یک سو شامل صَور متنّوع قّصه می شود و از سوی دیگر 
انشعاب های مختلف ادبیات داستانی از قبیل داستان کوتاه، رمان، داستان بلند و دیگر اقسام این شاخه از 
تابع توالی زمان  به نحوی  به معنی خاّص داستان، نقل واقعه ای است که  بر می گیرد.  ادبیات خلق را در 
باشد. به تعریف دیگر، داستان توالی حوادث واقعی و تاریخی یا ساختگی است. »داستان نقل وقایعی است 
به ترتیب توالی زمان مثل ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه و تباهی که پس از مرگ می آید. 
)ر.ک:کتاب »انواع ادبی«، سیروس شمیسا و »جنبه های رمان« نوشتٔه ادوارد مورگان فورستر نویسندٔه 

انگلیسی، ترجمٔه ابراهیم یونسی( 
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قّصه،  و  داستان،  کلمات  و  ندارد  و خاص  جدا  نامی  یک  هر  داستان  گوناگون  انواع  فارسی  زبان  در 
حکایت، مثل و تمثیل، اغلب مترادف یکدیگر به کار می رود.

انواع داستان های کهن از نظر موضوع و سبک، بر حسب انواع ادبی، عبارت اند از: 
 عاشقانه )غنایی(: ویس و رامین؛

 عرفانی: منطق الطیر عطّار؛ اسرار التوحید؛
 حماسی و پهلوانی: شاهنامٔه فردوسی؛

 حماسٔه دینی: سیرٔه حمزه یا رموز حمزه
 تراژیک: رستم و سهراب؛

 طنز: حکایات عبید زاکانی؛
 تعلیمی )اخلق(: حکایاتی از بوستان سعدی؛

 فلسفی: حی بن یقظان؛
 رمزی )سمبلیک(: داستان هایی از سهروردی؛

 داستان وهمی و جادویی: مانند حکایاتی که در کتب عجایب المخلوقات آمده است؛
 داستان های تمثیلی: کلیله و دمنه؛

 مقامه نویسی: مقامات حمیدی.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با نمونه ای از ادبیات داستانی ــ تمثیلی مثنوی مولوی )علم(

2 تقویت باور نسبت به آموزه های تربیتی، اخلقی و فرهنگی متن درس )ایمان(

3 تقویت نگرش مثبت نسبت به کاربست آموزه های محتوایی درس، در زندگی روزمره )اخلق(

4 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

5 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(.

روش های  تدریس  پیشنهادی

 روش سازی طرز تلّقی
 روش کارایی گروه

 روش ایفای نقش و… .

نمایهٔ درس

محتوا: نمونٔه داستان تمثیلی در مثنوی مولوی، پرهیز از ظاهربینی، تفاوت انسان های خداجو با دیگران

درس چهاردهم

طوطی و بّقال

قلمرو زبانی
 واژگان مترادف، املی واژگان، 
کاربرد حرف »را«، تحّول معنایی 

واژگان، پسوند »وش«

قلمرو ادبی
کنایه، تمثیل، جناس )همسان و 

ناهمسان(

قلمرو فکری
درک و دریافت مفهوم بیت ها، 
مفهوم های مشترک بین بیت ها، 

مقایسٔه تمثیل های شاعران
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رسانه های آموزشی: کتاب درسی، کتاب مثنوی، نوار صوتی، عکس، نمایش فیلم ها و پویانمایی های 
مطرح از داستان های مرتبط با داستان طوطی و بّقال، بهره گیری از پایگاه های اطّلع رسانی مناسب و … .

جستاری در متن

پس از داستان شاه و کنیزک، دومین حکایت از دفتر اّول »مثنوی معنوی« موالنا، حکایت زیبای »طوطی و 
بّقال« است. در این حکایت موالنا به زیبایی در مورد انسان های ظاهربین و کسانی که مقایسه های نامناسب انجام 

می دهند، تمثیلی ارائه می دهد و سعی می کند که این گروه از انسان ها را به وسیله این حکایت هوشیار سازد.

طوطی و بّقال: دفتر اّول مثنوی معنوی، مولوی

قلمرو زبانی: در این بیت نخست، »را« مفهوم مالکیت دارد. وی را طوطی ای: وی طوطی ای داشت
در این کاربرد حرف »را« با فعل »بودن« و مشتّقات آن می آید.)در اینجا »بود« به قرینه حذف شده(

در بیت دوم »سوداگر«: مشتری، خریدار و فروشنده.
در بیت هفتم، »ک« در »روزک« پسوند »تقلیل« است و کمی را نشان می دهد.

قلمرو ادبی: در بیت ششم، جناس ناهمسان )ناقص(: چرب و ضرب.
2 گنگ. 1 کچل  ایهام در واژٔه »کَل«: 

در بیت هفتم: کنایه: سخن کوتاه کرد )حرف نزد(.
در بیت هشتم: کنایه: ریش بر کندن: پشیمان شدن و افسوس خوردن.

کنایه: زیر میغ شدن آفتاب: از دست دادن، محروم شدن، تیره روز و نگون بخت شدن.
تشبیه: آفتاب نعمت تشبیه نعمت به آفتاب. 

در بیت سیزدهم: ایهام تناسب: در واژٔه »طاس«: 
 نوعی ظرف 

 بی مو )در معنی دوم با کلمٔه » سر« تناسب دارد(.
در بیت هفدهم:

2 شیر: از نوشیدنی ها. 1 شیر: حیوان دّرنده  جناس همسان)تام(: 



198

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 ابر »میغ«، آسوده »فارغ«، چیره  دست »حاذق«، مردان کامل »ابدال«.

2 صدر دکان ــ سنجش و قیاس.

3 مصراع اّول: را: نشانٔه متّمم یا حرف اضافه است در معنی »به«.

مصراع دوم: را: نشانٔه مفعول.
4 »سوداگران« در گذشته و نیز در متن درس، در معنای »مشتری ها« و »فروشندگان« بوده است؛ امروزه 

معنای منفی دارد و معادل بداندیشان و بی رسمان و نابه کاران است. 
5 »وش« در »خواجه وش« پسوند است به معنای »مثل« و »مانند«.

نمونه  های دیگر: حوروش، ماهوش، پریوش ... .

قلمرو ادبی
1 ریش برکندن: شّدت اندوه و دردمندی.

زیر میغ رفتن آفتاب نعمت: محروم شدن از نعمت، تباهی و نابودی نعمت.
درس،  متن  در  است.  گرفته  بهره  حکایت  بیان  و  تمثیل  شیؤه  از  خود  مقصود  بیان  برای  موالنا   2

این  بیان  از  براساس ظاهر قضاوت می  کنند؛ هدف موالنا  و  انسان هایی است که شتاب زده  نماد  »طوطی«، 
داستان، نکوهش سطحی  نگری و شتاب زدگی در داوری است.
3 جناس ناهمسان )ناقص(: چرب، ضرب / هست، دست.

جناس همسان)تام(: شیر ــ شیر.

قلمرو فکری
1 وجود تفاوت در پدیده هایی که در ظاهر شبیه هم هستند. از سنجش و قیاس، بر مبنای ظاهر و نیز 

سطحی نگری باید پرهیز کرد.
2 شناخت افراد بر اساس معیارهای ظاهری و نیز دوستی با انسان های بد سیرت و اهرمن خو.

3 شعر مذکور، بر این نکته تأکید دارد که انسان ها بر اساس ظرفیت درونی خود، به معرفت و شناخت 

حقیقت دست می یابند؛ معرفت چون خورشیدی تابان است که هر انسانی با توّجه به ظرفیت ادراکی و بینش خود 
آن را کسب می نماید؛ این مفهوم را در ابیات صفحٔه بعد ــ در داستان طوطی و بّقال ــ  نیز می توان  دریافت:
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محل از  خوردند  زنبور  گون  دو  لیک شد ز آن نیش و زان دیگر عسلهر 
آب و  خوردند  گیا  آهو  گون  دو  زین یکی سرگین شد و، زان، مشک نابهر 
آبخور یک  از  خوردند  نی  دو  شکرهر  از  پر  آن  و،  خالی  یکی  این 

گنج حکمت )کوزه(

کمال الدین حسین واعظ کاشفی )۸۴۰ هـ. ق . در سبزوار ــ ۹۱۰ ه . ق. در هرات( معروف به موالنا 
واعظ  و  قرآن،  مفّسر  منّجم،  جامع العلوم،  عالم  پرکار،  نویسندٔه  کاشفی،  واعظ  یا  کاشفی  واعظ  حسین 
تأثیرگذار در عهد تیموریان بود. عمدٔه شهرت او به واسطٔه نگارش »مقتل روضةالّشهدا« است که در دوران 

صفویه برای اجرای تعزیه و روضه  خوانی مورد استفاده قرار می گرفت. 
»کاشفی« تخلّص او بود و از آنجا که به وعظ و نصیحت مردم می پرداخت به واعظ مشهور شد. امروزه 

آثار زیادی از کاشفی بر جای مانده که گواهی برگستردگی دانش و اطّلعات اوست.
روضةالّشهدا،  علّیه،  مواهب  جواهرالّتفسیر،  از:  عبارت اند  »خواندمیر«  زعم  به  او  مشهور  اثر  هفت 
انوارسهیلی، مخزن االنشا، اخلق محسنی، و سبعٔه کاشفیه. بسیاری از آثار کاشفی هنوز تصحیح و منتشر 
نشده اند و از برخی تنها نام و نشانی در مآخذ باقی مانده است. اخلق محسنی، یکی از آثار برجستٔه ملحسین 
واعظ کاشفی، در حوزه حکمت عملی است که به نام سلطان حسین میرزا بایقرا و پسرش محسن میرزا در 

چهل باب، با عبارت های فارسی روان به نگارش درآمده  است.
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هدف های آموزشی
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نمایهٔ درس

محتوا: 
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201فصل هفتم:  ادبیات داستانی

روش های پیشنهادی تدریس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسانه های آموزشی

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

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

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

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

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

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

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

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

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



202

جستاری در متن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگاهی های فرامتنی

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

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

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

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

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

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

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

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

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



203فصل هفتم:  ادبیات داستانی

هدف های آموزشی

1 تقویت و رشد باورهای مذهبی و فرهنگی به مدد آموزه های متن درس )ایمان(

2 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

3 تقویت نگرش مثبت نسبت به کاربست آموزه های محتوایی درس، در زندگی روزمره )اخلق(

4 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(

5 آشنایی با نمونه ای از ادبیات داستانی ــ تمثیلی مثنوی هفت پیکر و داستان های دل انگیز )علم(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(.

روش  تدریس  پیشنهادی

 روش کارایی گروه
 روش ایفای نقش

 روش تدریس روشن سازی طرز تلّقی و … .

نمایهٔ درس

بد کرداری، چیرگی  و  نیک کرداری  نظم کهن،  و  نثر معاصر  قالب  نمادین در  ارائٔه داستانی  محتوا: 
درستی بر نادرستی

درس شانزدهم

خیر و شر

قلمرو زبانی
واژگان،  تضاّد  واژگان،  معنای 
واژه های  کاربرد  مرکّب،  جملٔه 
گزاردن و گذاردن، نقش واژگان 

در جمله

قلمرو ادبی
قالب شعری، تشخیص آرایه های 

ادبی در شعر، استعاره

قلمرو فکری
درک متن، برگردان شعر به نثر 
روان، تناسب معنایی متن با آیات 
قرآن کریم و مثل ها، مقایسٔه قّصٔه 
داستان  با  )ع(  یوسف  حضرت 

خیر و شر
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رسانه های آموزشی

پایگاه های  از  بهره گیری  عکس،  صوتی،  نوار  فارسی،  ادب  دل انگیز  داستان های  کتاب  درسی،  کتاب 
اطّلع رسانی مناسب و … .

جستاری در متن

»زهرا خانلری« )کیا( در انشای مجموعه »داستان های دل انگیز ادبیات فارسی« کوشیده است که در عین 
مراعات سادگی و روانی، تا آنجا که میسر بوده، شیؤه تعبیر متن اصلی را نگه دارد و خصوصیات بیان شاعر 
و نویسنده را نشان دهد. تشبیهات و استعارات و تعبیراتی که در طی هر داستان آمده غالباً مأخوذ و منقول از 
متن اصلی است که مورد تلخیص قرار گرفته است. کتاب داستان های دل انگیز ادبیات فارسی، شامل داستان 
بکتاش و رابعه از الهی نامه و شیخ صنعان از منطق الطیر عطار، ۶ داستان از شاهنامه، خسرو     و    شیرین، دو 
داستان از هفت گنبد نظامی، همای و همایون خواجوی کرمانی، داستان بختیار بختیارنامه، یوسف و زلیخای 
جامی، نل و دمن فیض دکنی و داستان عامیانٔه نه منظر خلصٔه داستان های کتاب حاضر را تشکیل می دهد.

درنگی در متن

قلمرو ادبی:
 تشبیه: بیابان چون تنوری بود. 

 اغراق: آهن از تابش خورشید نرم می شد. 
 کنایه: دم زدن )سخن گفتن(.

ــاد ــدار گش ــِل آب ــی آن لع پیــش آن ریــگ آبــدار نهــاد٭ حال
 

جناس  این رو،  از  آبدار: دارندٔه آب.  »آبدار« در مصراع نخست: درخشان. در مصراع دوم:   
همسان)تام(: در دو واژٔه » آبدار« می توان یافت. 

 »ریگ آبدار« استعاره از شّر است که آب هم داشت.
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آتشــم را بکُــش بــه لختــی آب٭ گفــت ُمــردم ز تشــنگی، دریــاب
 کنایه: ُمردم ز تشنگی: )از چیزی مردن( کنایه از بی طاقت شدن، از دست دادن تاب و توان.

 استعاره: آتش از تشنگی. 
 تضاد: آب و آتش.

یا به هّمت ببخش یا بفروش ٭ شربتی آب از آن زالِل چو نوش 
 تشبیه : آب زالل به نوش و شهد، مانند شده است.

 مراعات نظیر: شربت و نوش و آب و زالل.
شربتی آب سوی تشنه بیار ٭ گفت برخیز تیغ و ِدشنه بیار 

 جناس ناهمسان )ناقص(: تشنه و دشنه.
 مراعات نظیر: تیغ و دشنه، آب و شربت و تشنه.

و … .

آگاهی های فرامتنی

هفت پیکر از منظومه های دلکش ادبیات پارسی است. نظامی، این شاعر خوش قریحٔه گنجه در سرودن 
افسانه های این منظومه طبع لطیف و ذوق سرشار و خّلق خویش را با جهان بینی آرمانی اش تجّسم بخشیده 
است. او با توصیف های نغز و زیبا و پدیدآوردن مناظری شگرف در مقابل دیدگان خواننده، تبّحرش را در 

آفرینش صحنه های بدیع می نمایاند.
روز پنج شنبه، که منسوب به سّیارٔه مشتری است، بهرام در گنبد ششم می نشیند و شاهزادٔه بانوی چین، 
یغماناز، افسانه ای را برای او نقل می کند. داستان خیر و شر، ششمین داستان هفت پیکر است. این داستان 
نمادین و تمثیلی است با بیانی شیوا و دلکش که تعالیم اخلقی و آموزه های بشری را به خواننده القا می کند.

به بیان استاد عبدالحسین زّرین کوب: »افسانه ای که پنج شنبه، دختر پادشاه در گنبد صندلی فام حکایت 
و  اخلقی  هم  می رود،  انتظار  ایّام  آن  ادبی  در سّنت های  اهل چین  و ظرافت  از حکمت  می کند، چنان که 
امثال  با یک قّصٔه کوتاه اروپایی که تحت عنوان »خیر و شر« در مجموعٔه  هم رمزی است. در مقایسٔه آن 
»دون خوان مانویل« آمده است، نه فقط رنگ پر نور شرقی آن بلکه مفهوم رمزی ژرف تری که در جزئیات آن 

هست، قدرت تخّیل شرقی را به نحو بارزی واجد برتری نشان می دهد«.
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کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 آبدار ــ مصراع اّول: درخشان ــ مصراع دوم: دارندٔه آب.

همت: جوانمردی، بلندنظری )به همت ببخش یا بفروش(.
همت: خواست، اراده: قصد و اندیشه )کرد همت راه(.

2 پاکی: ُخبث / بدبخت: ُمقبل / غنی: ُمفلس.

3 بنیانگذار ــ خدمت گزار ــ کارگزاران.

4 الف( ناگهان: قید. // جوانی: مفعول. // خاک: متّمم.

ب( دید: ماضی ساده. // افتاده است: ماضی نقلی. // می نالد: مضارع اخباری. // می خوانَد: مضارع 
اخباری.

قلمرو ادبی
1 مثنوی، چون هر بیت، قافیه ای جداگانه دارد.

… 2

 تشخیص: زنده و مرده بودن بخت.
 زنده و مرده: تضاد.

 برده و مرده: جناس ناهمسان )ناقص(.
 تکرار واژه )بخت:(.

3 الف( آتش در مصراع دوم: استعاره از تشنگی و عطش است.

ب( چراغ در مصراع دوم: استعاره از چشم است.

قلمرو فکری
1 به قصد ناتوان کردن خیر و تصاحب همٔه دارایی های او؛ چون شر بد گوهر بود و ذات پلیدی داشت، 

از خیر گران بهاترین چیز را درخواست کرد.
2 گوهر اّول: سنگ قیمتی )جواهر و لعل(. گوهر دوم: خیر.

ــت  ــدای نکش ــتی و خ ــرا کش ــو م پشــت3 ت گیــرد  خــدای  از  آن  مقبــل    
داد خداپناهــی  چــون  داددولتــم  شــاهی  تخــت  و  تــاج  اینکــم 
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4 از ماست که برماست: گفت: زنهار اگرچه بد کردم در بد من مبین که خود کردم.

 از کوزه همان برون تراود که در اوست: گفت: اگر خیر هست خیراندیش تو شری جز شرت نیاید پیش.
5 از هر دو داستان، مفهوم آیٔه شریفٔه »تعّز من تشاء و تذّل من تشاء« قابل دریافت است؛ همچنین تقابل 

خیر  و شر، نیکی و بدی و چیرگی خوبی ها و زیبایی ها بر بدی ها و زشتی ها از مضامین اصلی آنهاست.
حضرت یوسف »ع« و »خیر«، نمادی از انسان های نیک سیرت هستند و »برادران یوسف« و »شر« نمادی از 

انسان های بدذات و زیاده خواه.
کور شدن »خیر« می تواند با »در چاه افتادن« حضرت یوسف )ع( و نیز نجات یافتن از چاه با درمان شدن 

خیر توسط چوپان و دخترش قیاس شود.
در هر دو داستان، اقبال و بزرگی، عاقبت نیک اندیشی و خیرخواهی به مشیت الهی است.

روان خوانی: طّراران

مشهور  لطیفه پردازان  از  الطوایف«  »لطایف  کتاب  نویسندٔه  هـ.ق(  )۹۳۹ــ۸۶۷  صفی  علی  فخرالّدین 
ایران است. او در قرن های نهم و دهم هجری می زیست. فخرالدین شعر هم می سروده و »صفی« تخلّص 
می کرده   است. کتاب »َرَشحات عین الحیات« در شرح حال و معّرفی مشایخ و بزرگان نقش بندی و کتاب 

»انیس العارفین« در وعظ و نصیحت از اوست.
لطایف الطوایف کتابی است دلپذیر و خواندنی. این اثر مجموعه ای از لطیفه ها است و منحصر به شوخی 
و بذله نیست، بلکه شامل حکایت ها و لطیفه های کم یاب، کلمات، مثل ها و روایت های مربوط به طبقه های 
گوناگون جامعه  است و در چهارده باب فراهم آمده  است. به تعبیر استاد غلمحسین یوسفی: روش درست 
از  یکی  بیستم محصول  قرن  در  که  است  کتابی  مانند  عیناً  موضوعات،  تقسیم  و  تألیف  در  مؤلف  دقیق  و 

پیشرفته ترین فرهنگ های جهان باشد.

توضیحات متن:
 جلجل: زنگوله ها. ُجلُجل، مفرد جلجل است.

 موضع خالی یافت: مکان را خالی از مردم دید.
 در این کوچه فرو شد: داخل این کوچه شد، به این کوچه وارد شد. 

 بر خود مّنت دارم: احسان شما را بر خود می پذیرم. 
 تو را چه رسیده است؟: برای تو چه اتّفاقی افتاده است؟؛ چه شد؟

 در این چاه نمی توانم شد: نمی توانم داخل این چاه بروم.
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 آن مرد را ملل گرفت: مرد به ستوه آمد؛ ملول و آزرده شد.
 پاس خود می دارم: از خود مراقبت می کنم.

درک و دریافت
1  فّعالیت دانش آموزی؛ به دلیل ساده اندیشی و سطحی نگری و بدون تفّکر به کاری اقدام کردن.

2 لحن متن، روایی ــ داستانی است؛ متن های داستان که به کمک راوی، روایت و بازگو می شود، با 

لحن روایت گونه یا »روایی« باید خوانده شود. البته در اینجا، نویسنده از بیان طنزآمیز نیز برای انتقال مقصود 
اصلی خود بهره گرفته است. 



فصل هشتم

ادبیات جهان
درس هفدهم: سپیده دم
گنج حکمت: مزارشاعر
درس هجدهم: مائده های زمینی و مائده های تازه
روان خوانی: بینوایان
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ادبیات جهان

منظور از ادبیات جهان، ادبیاتی است که مرزهای منطقه ای و محلّی را پشت سر گذاشته و وارد عرصٔه 
بین المللی می گردد. ادبیات جهان همٔه آن آثار ادبی را در بر می گیرد که به صورت ترجمه یا به زبان اصلی، 
بیرون از فرهنگ مبدأ خود انتشار می یابد. مسائلی که »ادبیات جهانی« را شامل می شوند، باید از نوع مسائلی 
باشند که مردم جهان را به هم پیوند زده و به هم نزدیک کند. برای جهانی شدن، باید مسائل جهانی را مطرح 

کرد، جهانی اندیشید و جهانی عمل کرد.  
»گوته« معتقد بود که »ادبیات جهانی« باید از یک روح فراملّی و فرامیهنی سرچشمه گرفته باشد تا این روح 
فراملّی بتواند »ادبیات جهانی« را خلق کند. روحی که در چهارچوب مسائل و مشکلت قومی و محلّی اسیر 
و گرفتار باشد، هرگز نمی تواند به مسائل و مشکلت جهانی فکر کرده و راه حلی برای آنها بیابد یا »ادبیات 

جهانی« خلق کند.
یکی دیگر از معانی »ادبیات جهانی« آن است، که ما ادبیات ملّت های مختلف جهان را برشمریم. مانند 
ادبیات فارسی، ادبیات عرب، ادبیات فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و...، یعنی با این کار ما نشان داده ایم که 
فلن قوم یا فلن ملّت، چه ادبیاتی دارد. این معنی دیگری است از اصطل ح »ادبیات جهانی«. با این تعریف، 

ادبیات جهانی را می توان مجموعٔه تمام و کامل ادبیات اقوام و ملل جهان در تمام ادوار دانست.
مطالعٔه ادبیات جهان چند نتیجٔه سودمند دارد:

الف( چهره ها و آثار بزرگ ادبی ملّت ها، را به یکدیگر می شناساند؛
ب( ملّت ها را با اندیشه ها و احساسات یکدیگر آشنا می کند و درنتیجه مرزهای احساسات و اندیشه ها را 

گسترش می بخشد؛
پ( تفاوت ها و شباهت ها و تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری را در آثار ادبی ملّت ها آشکار می سازد. 
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اهداف آموزشی

1 آشنایی با نزار قبانی و سرودٔه »سپیده دم« ازمنظومٔه »سمفونی پنجم جنوب« )علم(

2 توانایی مطالعه و خواندن آثار ارزشمند ادبیات جهان با لحن مناسب )عمل(

3 پرورش روحیٔه بهره گیری مناسب از آثار ادبی برجستٔه جهان )اخلق(

4 تقویت علقه نسبت به مقاومت در برابر بیداد )اخلق(

5 تقویت توانایی مطالعٔه تطبیقی آثار ادبی و سنجش محتوای آنها )تفّکر(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

7 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(.

روش های پیشنهادی تدریس

 روش تدریس کارایی گروه
 روش تدریس بحث گروهی

 روش تدریس پرسش و پاسخ و... .

نمایهٔ درس

محتوا: ادبیات جهان )پایداری(، منظومٔه سمفونی پنجم جنوب، امام حسین )ع(، شهادت، جنوب لبنان

درس هفدهم

سپیده دم

قلمرو زبانی
تناسب، ترکیب وصفی و اضافی، 

نقش واژگان در جمله

قلمرو ادبی
تشبیه، کنایه، مجاز، نماد، مراعات 

نظیر

قلمرو فکری
پیام های  بیت ها، دریافت  درک 

متن، مضمون یابی
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رسانه های آموزشی

کتاب درسی، کتاب شعر سمفونی پنجم جنوب، نوار صوتی، عکس، نمایش فیلم با محتوای مقاومت مردم 
جنوب لبنان، بهره گیری از پایگاه های اطّلع رسانی مناسب و ... .

جستاری در متن

شعر »سپیده دم« از منظومٔه »سمفونی پنجم جنوب« نزار قبانی انتخاب شده است. واژٔه سمفونی از ریشٔه 
یونانی sym به معنی با هم و phon به معنی صدا گرفته شده است. امروزه این واژه برای اثری به کار می رود 

که برای ارکستر نوشته شده باشد.
»سمفونی پنجم جنوب« شعری است که قبانی آن را برای مقاومت جنوب لبنان سروده است و یکی از 
مشهورترین منظومه های اوست. قبانی در منظومٔه »سمفونی پنجم جنوب«، جنوب لبنان و مقاومت آن را 
مورد ستایش قرار می دهد و آن را تنها نجات دهندٔه جهان عرب در کارزار با اشغالگران؛ می داند. قبانی در 
نگاه سیاسی خودش شدیدًا از سستی فرمانروایان عرب که فقط به پول و نفتشان فکر می کنند، انتقاد می کند 

و شدیدًا به اسرائیل حمله می کند و مسائل عرب را بیان می کند.
پیروزی، آزادی،  در محور طولی این شعر، مضمون هایی چند مانند: قیام امام حسین )ع(، مقاومت، 

شهادت، امید و اشاره به امام موسی صدر به چشم می آید.

شرِح پاره هایی از متن

 تو را » جنوب « نامیدم؛
» جنوب« نماد مقاومت و جنبش؛ از این رو، شاعر آن را خطاب کرده است

 ای که ردای حسین را بر دوش / و خورشید کربل را در برداری؛
قلمرو ادبی: استعاره: خورشید کربل امام حسین)ع(؛

 ای سرخ گُل که فداکاری پیشه کردی؛
قلمروادبی: استعاره: گل سرخ )امام موسی صدر(

 ای انقلب زمین که با انقلب آسمان برین / پیوند خورده ای؛
اشاره به این مطلب است که قیام آزادی خواهان لبنان، کاملً دینی است و آمیخته به ارزش های انقلبی 

و مذهبی است.
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 ای سرزمینی کز خاکت / خوشه های گندم می روید / و پیامبران برمی خیزند.
قلمروفکری: معنی: ای سرزمین قدس که خاکت، حاصلخیز و سرسبز است و پیامبران الهی از این 

سرزمین برخاسته اند.
مصراع دوم به حاصلخیزی و سرسبزی سرزمین قدس اشاره دارد.

مصراع سوم به این نکته که سرزمین قدس، »زادگاه پیامبران ادیان الهی« است، اشاره دارد.

 تو را جنوب نامیدم / ای کشتی های صّیادی که مقاومت پیشه کرده اید / ای ماهی دریا که مقاومت پیشه 
کرده ای/ ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده اید / ای روزهای عاشورا.

قلمرو فکری: معنی: ای کشتی هایی که در کمین دشمن هستید و مقاومت، پیشٔه   شماست. ای ماهی هایی 
که با مقاومت همگام هستید. ای دفترهای شعری که رسم مقاومت را می دانید و پایداری می سرایید. ای روزهای 

عاشورایی! )اشاره به ُکلٌّ یوٍم عاشورا َو کلٌّ ارٍض کربل(.
مفهوم کّلی: تمام عناصر موجود در جنوب لبنان از جمله کشتی ها و ماهی ها در برابر دشمن  مقاومت 

در پیش گرفته اند و همٔه روزها به عاشورا تبدیل شده است.

انتظار  / تو را سپیده دمی در  نامیدم  نامیدم/ تو را آب ها و خوشه ها / و ستارٔه غروب   تو را جنوب  
زاده  شدن/ و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم / تو را انقلب و شگفتی و تغییر نامیدم / تو را پاک و پاکیزه 

و ارجمند و توانا نامیدم.
قلمرو فکری: معنی: تو مظهر حیات و باروری و برکت هستی. تو ستارٔه فروزان و زودگذر غروبی. 

تو را سپیده دمی در انتظار برآمدن و انسانی در شوق شهادت نامیدم.
 »آب« مظهر حیات و »خوشه« مظهر باروری، رویش و برکت است.

منظور از عبارت » تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن نامیدم« : یعنی پیروزی نزدیک است.

 تو را جنوب نامیدم/ ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران / ای مسافر دیرین بر روی خار و درد
قلمرو ادبی: تشبیه: تو چون سبزه هستی. // دفتِر روزگاران: روزگاران به دفتر تشبیه شده.

مجاز: خار، سختی، درد و رنج.
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 ای چون ستاره، فروزان / ای چون شمشیر، درخشان / بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان 
توست / بگذار گرد و خاک قدم هایت را برگیریم / تویی که گواهی تولّد / و گل آزادی مان ، هدیه دادی

احترام  بوسه زدن:  کنایه:   // آزادی.  گِل  و شمشیر هستی،  تو چون ستاره  تشبیه:   قلمروادبی: 
نهادن، تشّکر و قدردانی.

بّرنده  و  درخشان  شمشیر،  چون  و  هستی  ،فروزان  ستاره  مثل  که  کسی  ای  معنی:  قلمروفکری: 
هستی. بگذار به نشانٔه احترام و قدردانی بر شمشیرت بوسه زنیم و غبار کفش هایت را پاک کنیم. تو به ما 

هویت  بخشیدی و آزادی را چون گلی هدیه دادی.
٭٭٭

 ای َسرور باران ها و فصل ها/ تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد / تو را پرستو نامیدم / ای 
َسروِر سروران!/ ای برترین حماسه.

پرستو: پیام آور عشق و  قلمروادبی: نمادها: باران: حیات، طراوت وپاکی. فصل: دگرگونی. 
آزادی.

)کودکان  غنچه ها  در  پنهان  عطر  تو  طراوت،  و  تازگی  و  پاکی ها  َسرور  ای  معنی:  قلمروفکری: 
فلسطینی( هستی. تو پیام آور عشق و آزادی هستی.

انتظار مهدی  به  نیلگون است / که علی آن را می نویسد/ و مریم هر شب ، روی شن ها/   دریا، متنی 
می نشیند/ و گل هایی را می چیند/ که از انگشتان شهیدان می رویند.

قلمرو ادبی: تشبیه : دریا مثل متن است.
قلمرو فکری: معنی: دریای حقیقت مثل متن آبِی نیلوفری است که حضرت علی     نویسندٔه آن 
انتظار  انتظار حضرت مهدی    می نشیند و در  به  است و حضرت مریم هر شب، روی شن های ساحل 

گل هایی است که شهدا زمینه ساز ظهور آن هستند.
پیام نهایی دو مصراع پایانی: شهیدان زمینه ساز ظهور حضرت مهدی و رهایی و آزادی هستند.

متن باال به موضوع »رجعت« اشاره می کند. در اعتقاد شیعه خداوند، هم زمان با ظهور حضرت مهدی      
شماری از اّمت محّمد  را پس از مرگشان و پیش از قیامت برمی انگیزاند تا آنان حکومت حضرت مهدی     

را درک کنند و او را همراهی نمایند.
حضرت علی  ، امام حسین  و حضرت عیسی بن مریم      از جمله رجعت کنندگان هستند.
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»معرکه« خوانده  که  آورد/  یاد خواهد  به  از روستاهای جنوب  را/  تاریخ، روزی ،روستای کوچکی   
می شود./ روستایی که با »صدر«ش؛ با سینه اش/ از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد

2 سینه. 1 امام موسی صدر  قلمرو ادبی: ایهام: واژٔه »صدر«: 
2 جای هنگامه و کارزار. 1 نام روستا  معرکه: 

 روستای معروف » معرکه « در جنوب لبنان، زادگاه اجداد امام موسی صدر است.
 کلمٔه »صدر« به امام موسی صدر اشاره دارد.

 در شوره زار شهرهایی که طاعون و غبار بر آنها چیره است/ در شهرهای مرگ که باران از باریدن بر آنها 
بیمناک است/ جز تو، کسی نمانده است/ که در زندگی ما نخل و ِعنَب و تاکستان بکارد.

قلمروادبی: تشبیه: شوره زاِر شهر: شهر مثل شوره زار است.
تشخیص: چیره شدن طاعون و غبار بر شهر ها، بیمناک بودن باران از باریدن بر شهرها.

ای سرورم جز تو کسی نمانده که در زندگی ما سرسبزی و خّرمی و رونق ایجاد کند.
 جز تو کسی نمانده است./ مگر تو!/ مگر تو!/ پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای !

قلمرو ادبی: تشبیه: درهای امید و روشنایی، امید و روشنایی به در تشبیه شده است.

 »سمفونی پنجم جنوب«، نِزار َقّبانی)1998ــ 1923م( 
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کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 ارجمند: بزرگوار، شریف، انسان و ...

کرامت: سخاوت، جوانمردی، بخشندگی.
الف( تناسب                  ب( مترادف

بخشندگیکرامت سخاوت

جوانمردی

                   
بزرگوارارجمند شریف

انسان

2 ترکیب وصفی: متنی نیلگون، برترین حماسه.) متن و حماسه، هسته(

ترکیب اضافی: ستارهٔ غروب، سرور آزادگان، ماهی دریا.) ستاره، سرور و ماهی، هسته(
3 در: مفعول، / روی: متّمم، / ما: مضاٌف  الیه.

قلمرو ادبی
1 ای چون سبزه برآمد بر دفتر روزگاران: تشبیه

تشبیه »1«: مشبّه )محذوف( / مشبٌّه به: سبزه.
تشبیه »2«: دفتر روزگاران: مشبّهٌ: روزگاران / مشبٌّه به: دفتر.
 ای کشتی  های صّیادی که مقاومت پیشه کرده  اید: تشخیص.
 در شوره  زار شهرهایی که طاعون و غبار بر آنها چیره است.

تشبیه: شوره  زار شهرها.
استعاره: طاعون و غبار.

 بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که بر دستان توست. کنایه: بوسه زدن بر شمشیر )ستایش ظلم  ستیزی و 
تحسین مبارزان(.

2 خاره: مجاز از دشواری  ها و رنج و سختی  های راه مبارزه.

3 باران  ها: نماد طراوت و رویش و شادابی؛ » فصل ها«: نماد تحّول و دگرگونی.

4  انقلب و تغییر و شگفتی، / امید و روشنایی / نخل و عنب و تاکستان، / پاک و پاکیزه و ارجمند و 

توانا.
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قلمرو فکری
1 انقالب مردم لبنان و مبارزات امام موسی صدر، با آرمان  های پاک و مقّدس و الهی پیوند دارد.

2 بهره مندی زنان و دختران لبنان از ثمرٔه خون شهیدان که همانا آزادی است و نیز تأکید بر این نکته که 

شهیدان، زمینه  ساز ظهور امام زمان     هستند.
3 الف: لبنان. ب( فراوانی برکت و نعمت در لبنان و مقّدس بودن این سرزمین چون خاستگاه پیامبران 

است.
4 ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی.

5 پیروی از آرمان  های امام حسین   و الگوپذیری از واقعٔه کربال. صدر، ادامه دهندهٔ راه امام  حسین     

است و نهضت و قیام او حسینی است.

آگاهی های  فرامتنی

کتاب سمفونی پنجم با مقّدمه ای دربارٔه »شعر پایداری عرب« و سرایندگان آن آغاز می شود؛ آن گاه ترجمٔه 
سروده هایی از شاعران عرب فراهم می آید که عبارت اند از: شاعران سوریه )مانند: نزار قبانی، غاده السمان، 
محّمد عمران، یوسف الخال، محّمدعلی شمس الّدین و   شوقی(، شاعران بحرین )قاسم حّداد، فوزیه السندی، 
حمده خمیس و سعید عوینانی(، شاعران عربستان )ناصر بن احیمد و حسن عبدالله القرشی(، شاعران کویت 
)سعاد الصباح، صالح بشیر و حزامه حبایب(، شاعران اردن )مجدی محّمد الراشد و عمر شبابه( و شاعران 

یمن )سهیل پنجم، احمد ابراهیم السید و عبدالله البردونی.( 
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با نمونه  هایی از افکار و اندیشٔه جهانی از طریق مطالعٔه آثار ادبی )علم(

2 تقویت مهارت خواندن متون مشهور ادبی با لحن مناسب )عمل(

3 توانایی تطبیق مفاهیم و ارزش های متون ادبیات جهان با ادبیات ایران )تفّکر(

4 تقویت نگرش مثبت نسبت به مطالعٔه آثار برجستٔه ادبیات جهان و تاّمل در مفاهیم آنها )اخلق(

5 رعایت اخلق پژوهشی در حوزٔه زندگی فردی، منطقه ای و جهانی )اخلق(

6 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

7 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(.

روش تدریس پیشنهادی

 روش پرسش و پاسخ
 روش بحث گروهی
 روش کارایی گروه

 روش تدریس اعضای گروه و... .

نمایهٔ درس

محتوا: شناخت جهان آفرین و جهان از نگاه نویسندگان جهانی، مفهوم بی نهایت، شکوه اندیشه، احساس 
و عقل

درس هجدهم

مسافر

قلمرو زبانی
 واژگان املیی، قید، ندا و منادا، 

نشانه های نگارشی

قلمرو ادبی
آن،  ارکان  و  تشبیه،  استعاره،   

معنایی شبکه های 

قلمرو فکری
پیام های متن، تناسب معنایی آیات 
متن های  با  فارسی  شعرهای  و 

متن ها درون مایٔه  درک  درس، 
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رسانه های آموزشی

آفرینش،  بی کرانگی  محتوای  با  فیلم  نمایش  عکس،  صوتی،  نوار  زمینی،  مائده های  کتاب  درسی،  کتاب   
. و...  مناسب  اطّلع رسانی  پایگاه های  از  بهره گیری 

آگاهی های  فرامتنی

»آندره ژید« در سال ۱۸۶۹ میلدی در پاریس به دنیا آمد. خانوادٔه او سخت پایبند به سّنت های مذهب 
پروتستان بود و این موضوع تأثیر زیادی بر شکل گیری شخصیت اش گذاشت. بروز بیماری درکودکی مانع 
از تحصیلت منظّم او شد، اما علم دوستی و فضای فرهنگی خانواده توانست این خأل را جبران کند. ژید 
کتاب های »سفر به کنگو« و »بازگشت از چاد« را بر ضّد استعمار نوشت. او عضو حزب کمونیست شد، اّما 
با برآورده نشدن انتظارات و تمایلت عدالت خواهانه اش با نوشتن کتاب بازگشت از شوروی از این حزب 
کناره گرفت. وی سرانجام در سال ۱۹۵۱ بر اثر بیماری ذات الریه درگذشت. او در سال ۱۹۴۷ جایزٔه ادبی 

نوبل را دریافت کرد.

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
1 فّعالیت دانش  آموزی.

2 فّعالیت دانش آموزی.

3 ناتانائیل: منادا؛

تو: متّمم؛ 
انتظار: متّمم؛

سخن: مفعول.

قلمرو ادبی
1 تشخیص: آسمان )انتظار کشیدن به آسمان نسبت داده شده است(.

کنایه: رنگ باختن ستاره  ها / غرق در شبنم بودن؛
اغراق: غرق در شبنم بودن؛

مراعات نظیر: ستاره و آسمان و سپیده دم.
2 فّعالیت دانش  آموزی
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قلمرو فکری
تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش کشیدن؛ به اعتقاد نویسنده، نوع دوستی و دستگیری از   1

دیگران، مهم ترین وظیفٔه هر انسان است.
2 به اعتقاد آندره ژید:

 همٔه پدیده  های هستی طعم انتظار را می  چشند.
 بهترین انتظار آن است که به هوس آلوده نشود.

 آدمی باید برای پذیرش هر آنچه تقدیر اوست، آمادگی داشته باشد.
 تنها خداست که نمی  توان در انتظارش بود؛ زیرا خداوند در همٔه لحظات با ما و در کنار ماست.

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست   به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست
 

 ارتباط معنایی با متن درس:
هرگز هیچ  زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده  ام که بی  درنگ نخواسته باشم تمامی مهرم را نثارش کنم. 

ای زیبای عاشقانٔه زمین، شکوفایی گستردٔه تو دل  انگیز است.
کجا دیدی که  بی  آتش، کسی را بوی عود    آمد بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو

 ارتباط معنایی با متن درس:
اعمال ما وابسته به ماست؛ راست است که ما را می  سوزاند، اّما برایمان شکوه و درخشش به ارمغان 

می  آورد و اگر جان ما ارزش داشته باشد برای این است که سخت  تر از جان  های دیگر سوخته است.
را غیبت نکرده  ای که شوم طالب حضور تو  کنم  هویدا  که  نگشته  ای  پنهان 

 ارتباط معنایی با متن درس:
 آرزو نکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی.

 خدا در همه جا هست؛ در هرجا که به تّصور درآید.
 ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی.

3 خدا در همه جا هست، در هر جا که به تصور درآید و نایافتنی است.

 هر آفریده  ای نشانٔه خداوند است، اما هیچ آفریده  ای نشان  دهندٔه او نیست.
4 در هر دو عبارت، بر تغییر نگرش تأکید شده است؛ اینکه آدمی باید از نگاه سطحی پرهیز کند تا بتواند 
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زیبایی  ها و بزرگی  ها را در پدیده  های هستی و مفاهیم کشف کند.
5 بهره  گیری از تجربه در راه معرفت  اندوزی؛ الزم است شناخت انسان نسبت به مسائل، عینی باشد و 

آن را با تمام وجود حس کند. )کسب آگاهی و شناخت به مدد احساس و تجربه(.

روان خوانی: بینوایان

بینوایان یا به فرانسوی )Les Misérables( نام رمان معروف ویکتور هوگو، نویسندٔه سرشناس فرانسوی 
است. این کتاب اّولین بار در سال ۱۸۶۲ منتشر شد و یکی از بزرگ ترین رمان های قرن ۱۹ است. این رمان 
با شروع شورش ژوئن در سال ۱۸۱۵ و به اوج رسیدن آن در ۱۸۳۲ در پاریس و تمرکز بر مبارزات محکوم 

سابقه داری به نام ژان والژان و به رستگاری رسیدن او شکل می گیرد.
پاریس،  قانون و بخشش، تاریخ فرانسه، معماری و طّراحی شهر  بررسی ماهیت  با  این کتاب  هوگو در 

سیاست ها، فلسفٔه اخالق، ضد اخالقیات، قضاوت ها، مذهب، نوع و ماهیت عشق را شرح می دهد.
وی به تشریح بی عدالتی های اجتماعی و فقر و فالکت مردم فرانسه می پردازد، همان عوامل و محّرک های 
اجتماعی که منجر به سقوط ناپلئون سوم شد. انحصار توزیع قدرت و ثروت در دست خانوادٔه فاسد سلطنتی 
که از مشکالت جامعٔه فرانسه کامالً بی اطاّلع بودند، سبب ایجاد معضالت اقتصادی و اجتماعی در جامعٔه 
فقیر فرانسه شد و انقالب فرانسه ناشی از همین تحّوالت زیرساخت های اجتماعی جامعٔه فرانسه بود. ویکتور 
هوگو درخالل پردازش شخصیت های داستان و روان شناسی آنها، نحؤه درگیری و دخالت آنان را در این 

نهضت اجتماعی نشان می دهد.
بزرگ ترین  از  و  فرانسه   19 قرن  رمانتیک  شاعر  مشهورترین  میالدی(  )1885ــ 1802  ویکتورهوگو 
ادیبان و نویسندگان جهان است. وی مردی آزادمنش و آزادی خواه وطرفدار جّدی اصالحات اجتماعی به 
نفع طبقٔه محروم و رنج دیده بود. از ده سالگی به شعر گفتن پرداخت. در 25 سالگی شاعری سرشناس شد. 
با وجود سن کم به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد و مّدتی نمایندٔه مجلس قانون گذاری 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 و پس از تحّمل سختی ها و آوارگی ها راه 

شرافتمندانه ای برای زندگی پیدا کرد و کمر به خدمت اجتماع بست.
ویکتور هوگو در سال ۱۸۸۵ 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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نیایش

این عنوان و صفحٔه نیایش، بر بنیاد همان اندیشه و باور در کتاب درسی، حضور دارد که صفحه و عنوان 
ستایش، نیز بر آن استوار است.

پیوستن آغاز و فرجام هر کار به نام و یاد خدای رحمان، بنیاد باورشناختی دارد و مبتنی  بر آموزه های 
دینی ماست.

فریاد  و  می کنیم  حق  درگاه  به  روی  محّمد،  جالل الّدین  چونان  رسیده ایم،  راه  فرجام  به  که  اکنون 
برمی آوریم:

رواای خدا، ای فضل تو حاجت روا نبود  کس  هیچ  یاد  تو  با 

نظر ما  در  مکن  ما،  اندر  نگرمنگر  خود  سخای  و  ِاکرام  اندر 

کریم ای  ندارم  چیزی  الف،  میمچون  چشم  از  تنگ تر  دل  دلی  جز 

بسیج اندر  لیک  گفتیم،  همه  هیچاین  هیچیم،  خدا  عنایات  بی 

حق خاصان  و  حق  عنایات  ورقبی  سیاهستش  باشد،  ملک  گر 
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