
96

نمایٔه درس
درس ششم

 عینی نوشتن

نوشتن مثل مجسمه سازی است. با گذشت زمان آن را می تراشی و باالخره چیزی از آن درمی آوری. 
لحظه های نوشتن، لحظه های با ارزشی است.

محتوا: این درس به چگونگی نگارش نوشته های عینی )دیداری یا حسی( به بهره گیری از حواس 
پنج گانه می پردازد.

هدف های آموزشی

1 تقویت توانایی به کارگیری حواس پنج گانه در نوشتن متن های عینی.

2 آشنایی با مفهوم نوشته های محسوس، دیداری و واقعی. 

3 تقویت توانایی بهره گیری از پرسش و پاسخ های عینی در نوشتن موضوعات عینی.

4 تقویت توانایی سامان دهی پرسش های عینی و ذهنی.

5 ایجاد نگرش مثبت به طرح پرسش کلی و جزئی در سامان دهی پرسش ها به منظور تولید یک نوشته 

عینی.

متن و تصویر
مراحل  آموزش  درس  این  در 
نوشته های عینی به شرح زیر آمده 

است:
1  پرسش سازی 

2 شناسایی و جداکردن پرسش های 
عینی

3 گزینشی و سازماندهی پرسش ها

کارگاه نگارش
طرح،  موضوع،  انتخاب   1
پرسش، شناسایی و سازماندهی 
متن  آفرینش  و  پرسش ها 
نوشته های  تحلیل و ارزشیابی 

دیگران
 

مثل نویسی
گسترش مثل از راه بازآفرینی
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6  ایجاد عالقه مندی و نگرش مثبت نسبت به بهره گیری از منابع اطالعاتی در پاسخگویی به پرسش ها.

روش تدریس پیشنهادی

که روش های  است  این  اول(  متوسطه  نوشتاری  مهارت های  )و  دهم  نگارش  کتاب  ویژگی های  از  یکی 
تدریس به گونه ای مستتر در متن درس آمده و اغلب درس ها روشمندند. دراین درس نیز برای نوشتن متن های 

عینی روشی در متن درس گنجانده شده است. مراحل این شیوه به شرح زیر است:
مرحله اول: پرسش سازی

روش های گوناگونی برای پرسش سازی وجود دارد. یکی از این روش ها به شرح زیر است:
در مرحله اول می توان برای پرسش سازی از قیدهای پرسشی بهره گرفت. سپس بر اساس برخی از آنها 

پرسش سازی آغاز می گردد.

مرحله اول: پرسش سازی

چه؟1

چرا؟2

چگونه؟3

آیا؟4

کی؟5

چه کسی؟6

کجا؟7

چه وقت؟8

چیست؟9
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نمونه: 

چرا مردم ایران خانه های خود را با قالی تزیین می کنند؟1

نخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شوند؟2

آیا قالی ها هم می توانند پرواز کنند؟3

چرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟4

قالی های نفیس بیشتر کجا یافت می شوند؟5

آیا می توان تصاویر قالی شکارگاه را به صورت داستان نوشت؟6

بزرگ ترین آرزوی قالی ها چیست؟7

قالی چیست؟8

چگونه می توان احساس بافنده قالی را دریافت کرد؟9

نقشه های متنوع قالی ایرانی نشانگر چیست؟10

قدیمی ترین قالی جهان کدام است؟11

چرا بافندگان قالی اسم خود را بر روی قالی می نویسند؟12

عبارت »هرکس قالی زندگی خود را خود می بافد« یعنی چه؟13

انسان ها قبل از پیدایش قالی از چه چیزی به عنوان زیرانداز استفاده می کردند؟14

مهد قالی جهان کجا است؟15

قالی بافی چه تأثیری بر اقتصاد خانواده ها دارد؟16

مرحله دوم: شناسایی و جدا کردن پرسش های عینی
در این مرحله پرسش های عینی و ذهنی را جدا می کنیم. پرسش هایی که پاسخ دادن به آنها با بهره گیری 
از حواس ظاهری انجام می شود عینی و پرسش هایی که با بهره گیری از ذهن و خیال پاسخ داده می شوند، 

در حوزه ذهنی قرار می گیرند.
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نمونه: 

عینیمهد قالی جهان کجا است؟1

عینینخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شوند؟2

ذهنیآیا قالی ها هم می توانند پرواز کنند؟3

عینیچرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟4

عینیقالی های نفیس بیشتر کجا یافت می شوند؟5

ذهنیآیا می توان تصاویر قالی شکارگاه را به صورت داستان نوشت؟6

ذهنیبزرگ ترین آرزوی قالی ها چیست؟7

عینیقالی چیست؟8

ذهنیچگونه می توان احساس بافنده قالی را دریافت کرد؟9

ذهنینقشه های متنوع قالی ایرانی نشانگر چیست؟10

عینیقدیمی ترین قالی جهان کدام است؟11

عینیقالی بافی چه تأثیری بر اقتصاد خانواده ها دارد؟12

ذهنیعبارت »هرکس قالی زندگی خود را خود می بافد« یعنی چه؟13

عینیانسان ها قبل از پیدایش قالی از چه چیزی به عنوان زیرانداز استفاده می کردند؟14

مرحله سوم: 
از  به منظور جلوگیری از طوالنی شدن متن  الف( گزینش: پس از مشخص کردن پرسش های عینی 
ضمنًا  می کنیم.  انتخاب  برخوردارند  بیشتری  جذابیت  و  اهمیت  از  که  را  پرسش  چند  پرسش ها  این  بین 

پرسش هایی را انتخاب می کنیم که درباره آنها اطالعات کافی داشته باشیم:
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نمونه: 

عینیچرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟1

عینینخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شوند؟2

عینیقالی چیست؟3

عینیمهد قالی جهان کجا است؟4

عینیجنس قالی چیست؟5

مرحله سوم: 
ب( سازماندهی پرسش ها: در این مرحله پرسش ها را سازماندهی می کنیم و طبق یک نظم منطقی آنها را 
مرتب می کنیم و به آنها پاسخ می دهیم. حرکت از کل به جزء و از چارچوب و طرح کلی به سمت خصوصیات 

ریزتر است.

نمونه: 

عینیقالی چیست؟1

عینیجنس قالی چیست؟2

عینینخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شوند؟3

عینیچرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟4

عینیمهد قالی جهان کجا است؟5

و در مرحله نهایی بر اساس پاسخ پرسش ها، متنی خلق می گردد.
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جستاری در متن

در این درس شایسته است نمونه های متعددی از نوشته های عینی در کالس درس خوانده شود.
»برگ های نارنج انبوه کالس را تاریک می کرد تازه تخته سیاه را با نمد پاره کثیفی پاک کرده بودند. ذرات 

گچ در فضای اتاق موج می زد و در ریه های ما می رفت. هنوز آقای معلم نیامده بود...«
)شلوارهای وصله دار، رسول پرویزی(

درنگی در قلمرو فعالیت ها

استفاده از روش طرح سؤال موجب دست ورزی دانش آموزان در تولید پرسش هایی مرتب و مناسب و 
تقویت مهارت تفکر آنان می شود. در این فعالیت می توان از روش های پرسش و پاسخ و بارش فکری بهره 

گرفت.در طرح پرسش ها الزم است به نکته های زیر توجه شود:
 رعایت سیر منطقی نوشته 

 طرح پرسش های اساسی و جامع
 توجه به ارتباط طولی پرسش ها

فراگیران پس از خوانش متن ها آنها را بر پایٔه سنجه های ارائه شده ارزیابی می کنند. 

مثل نویسی

 کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم می رسد. )درس ششم(
 فرصت نیکی به تو داده شده بود اما کاری نکردی، پس بدان که نوبت بی مهری به تو نیز می رسد.

»در واقع می توانیم این طور بگوییم که این ضرب المثل به نوعی اشاره به این دارد که از هر دستی که بدهی 
از همان دست هم می گیری. اینکه در برابر دیگران هر طوری که رفتار کنی، همان طور هم جواب می گیری.

اما داستان این ضرب المثل طبق آنچه که حسن ذوالفقاری در کتاب »داستان های امثال« آورده این است 
که.......

»در دامنه دو کوه بلند، دو آبادی بود، »باالکوه« و »پایین کوه«. از میانه آن دو کوه چشمه ای روان بود که 
به هر دو آبادی می رفت و زمین های آنها را سیراب می کرد.

این ماجرا ادامه داشت تا اینکه ارباب ده »باالکوه« تصمیم می گیرد برای به دست آوردن زمین های ده پایین 
و البته سلطه به مردم آن، راه چشمه را به پایین کوه ببندد.
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با این اتفاق زمین های ده پایین کم کم خشک شدند و مردم به نشانه اعتراض همراه با کدخدا به ده »باالکوه« 
رفتند؛ اما ارباب آن ده در جواب این اعتراض ها گفت یا رعیت او شوند یا تا ابد بی آب خواهند ماند و گفت: 
باالکوه مثل ارباب است و پایین کوه مثل رعیت. این دو کوه هرگز به هم نمی رسند. من ارباب هستم و شما 

رعیت!
مردم ده پایین از این پیشنهاد و این حرف ناراحت شدند، چند روزی گذشت تا اینکه تصمیمی گرفتند. 
به پیشنهاد کدخدای ده، بیل و کلنگ را برداشتند و زمین را کندند و قنات حفر کردند. با این کار آب چشمه 

دوباره به زمین های آنها راه پیدا کرد و کم کم چشمه باال کوه خشک شد.
خبر به ارباب باالکوه رسید. چاره ای جز تسلیم ندید. به ده پایین رفت و گفت: شما با این کار چشمه  ما 

را خشک کردید. اگر می توانید سر یکی از قنات ها را به طرف ده ما برگردانید.
کدخدای ده پایین گفت: اواًل؛ آب از پایین به باال نمی رود، بعد هم یادت هست که گفتی: کوه به کوه 

نمی رسد. تو درست گفتی: کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد.«
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هدف های آموزشی

1 شناخت بیشتر حماسه بزرگ کربال و حماسه سازان آن )علم(

2 تقویت عالقه نسبت به امام حسین)ع(، خاندان و یاران با وفایش )ایمان(

3 پرورش زمینه های آگاهی نسبت به ظلم ستیزی و امر به معروف و نهی از منکر )عمل(

4 آشنایی با محتشم کاشانی و ترکیب بند مشهور ایشان )علم(

5 تقویت خوانش رسای متن با لحن مناسب )عمل(

6 تقویت کاربست آموزه های محتوای درس در فعالیت های نوشتاری،گفتاری و عملی )عمل(

7 درک و دریافت مفاهیم و معانی متن )تفکر(

روش  تدریس پیشنهادی

 روش کارایی گروه
  روش بحث گروهی

 روش واحد کار

رسانه های آموزشی

پایگاه های  از  بهره گیری  کربال،  عظیم  واقعٔه  دربارٔه  فیلم  پخش  عکس،  صوتی،  نوار  درسی،  کتاب 
اطالع رسانی مناسب و....

نمایٔه درس
درس هفتم

رستخیز عظیم

 محتوا: قیام امام حسین )ع( و یاران وفادارش در واقعٔه سترگ کربال
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جستاری در متن

کمال  الدین  علی محتشم کاشانی در نوجوانی  به  مطالعٔه علوم  دینی  و ادبی  معمول  زمان  خود پرداخت  و 
اشعار شاعران گذشتٔه ایران  را به  دقت  مورد بررسی  قرار داد. شعر های او درباره 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 یادشده در شعرها و نوحه هایشان سود 

برده اند. وی با سرودن دوازده بند در مرثیه کشتگان کربال که بند اول ترکیب بند وی با بیت:
است عالم  خلق  در  که  است  شورش  چه  این  است؟باز  ماتم  چه  و  عزا  چه  و  نوحه  چه  این  باز 

آغاز می  شود، مقام واالیی در مرثیه سرایی کسب کرد.
»محتشم « در دوازده بند خود واقعه کربال را به قیامتی مانند کرده است که بدون آنکه اسرافیل در صور 
بدمد قیامتی به پا می شود. او چون بر احادیث اسالمی احاطه 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 زلزله بزرگی در زمین 

رخ می دهد«.

درنگی در کارگاه درس پژوهی

ناشایست،  محرم،  مترادف:  معظم/  تعظیم،  عظمت،  هم خانواده:  بزرگ،/  عظیم،  مترادف:   1

هم خانواده:احرام، حرمت،  تحریم/ مترادف: اشرف، مهتر/ هم خانواده: شریف،  شرف،  شرافت.
4 پیام عاشورا از زمرٔه پیام هایی است که گسترٔه حضوری و خطابی آن بسیار فراتر از آن چیزی است 

که در برهه ای خاص از تاریخ اتفاق افتاده باشد. شناخت این پیام ها در حفظ و نگه داری این واقعٔه عظیم 
می تواند ما را در پاسداشت آن یاری رساند:

 شعارهای حاکم بر عاشورا در زمان وقوع و مراحل مقدماتی آن،  
 شخصیت های صحنٔه کربال 

 تداوم عاشورا در خاطره و قلب جمعیت های بسیار و در مدت زمانی طوالنی.  



105 بخش دوم: بررسی درس ها

تابلوی عصر عاشورا اثر محمود فرشچیان

کمال الدین علی محتشم کاشانی

کمال الدین علی محتشم کاشانی دارای لقب شمس الشعرای کاشانی شاعر ایرانی در آغاز سده 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 االول سال 996 هجری درگذشت. نام پدرش خواجه میراحمد بود. 
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  خورشید درخشان آسمان مرثیه سرایی گردید 
»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.
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 وی  در جوانی  به  دربار شاه  طهماسب  صفوی  راه  یافت  و به  مناسبت  قصیده  و غزل های  زیبایش  مورد 
لطف  شاه  قرار گرفت ؛ محتشم  پس  از مدتی  در زمرٔه شعرای  معروف  عصر خود جای  گرفت  ولی  نظر به  
معتقدات  دینی  خود و احساسات  شیعی  دربار شاهان  صفوی  که  درصدد تقویت  این  مذهب بودند به  سرایش  
اشعار مذهبی  و مصائب  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 مصائب  ائمه  اطهار شیعه  بدل  گشت  و اشعارش  
در سرتاسر ایران  معروفیت  خاصی  یافت ، به طوری  که  می توان  وی  را معروف  ترین  شاعر مرثیه  گوی  ایران  
به  وجود آورد. اولین  اشعار مذهبی   بار سبک  جدیدی  در سرودن  اشعار مذهبی   برای  اولین   دانست  که  
به  سرایش   از آن   ابیات  زیبایی  در غم  هجر او سرود و پس   بود که   برادرش   محتشم  در سوگ  غم  مرگ  

مرثیه  هایی  در واقعه  جانسوز کربال، عاشورای  حسینی  و مصیبت  نامه  های  مختلف  پرداخت .
محتشم در کاشان درگذشت و آرامگاه وی در این شهر  ــ واقع در محله محتشم  ــ زیارتگاه عموم است. 
یکی از اقدامات ارزشمند اخیر مسئوالن فرهنگی کاشان درمعرفی این شاعر پر آوازه برگزاری نخستین جایزه 

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.

گنج حکمت )حیات بخش دل ها(

توسط  فارسی،  به زبان  یوسف،  سوره  از  عارفانه  تفسیری  و  شرح  علیه السّالم«  یوسف  »تفسیر 
برای  مجلس  شصت  در  کتاب  این  است.  هجری  دانشمندان قرن هفتم  از  طوسی،  زید  احمد بن محمد بن 
گروهی از متعلمین امال شده و نام اصلی اش »الستین الجامع للطائف البساتین« است. مطالب کتاب با دیدی 
عارفانه و با نثری روان و شیوا در شصت فصل تنظیم شده که نام کتاب نیز خود گویای بخش های شصت گانه 
آن است. شیوه 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 
یا یوسیف، یک  مترادفات گرایشی چندان ندارد و سجع، موازنه و تقابل را گاهی رعایت می کند. یوسف 
نام پسرانٔه عبری است.این نام به صورت ژوزف، جوزف، یوزیپ و... در زبان های دیگر وارد شده است. 

یوسف را به معنی »او می افزاید«، ذکر کرده اند. 
در بند آغازین این متن نویسنده با تشبیه قرآن کریم به آب روان و بیان وجه شبه های آن می پردازد و توجه 
تام به کالم خداوند را مورد توجه قرار می دهد. در بند دوم دل سپاری به خداوند و معامله با ایشان را از 

دالیل توجه خلق به آدمی می داند.
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با نوشته های گزارش گونه.

2 آشنایی با کاربرد نوشته عینی در گزارش نویسی.

3 آشنایی با استفاده از روش پرسش سازی در گزارش نویسی.

4 تقویت توانمندی در کاربرد واژگان متناسب با فضای حاکم بر نوشته.

5 ایجاد نگرش مثبت نسبت به نگارش نوشته های عینی.

درس هشتم

نوشته های گزارش گونه

متن و تصویر
انواع  از  یکی  به  درس  این  در 
دارد.  اشاره  عینی  نوشته های 
عینی  نوشته  نمونه  گزارش، 
مرحله  دو  طی  در  که  است 

آموزش داده می شود:
گوناگون  پرسش های  طرح   

عینی.
  گزینش و سازماندهی پرسش ها

کارگاه نگارش
خلق  و  موضوع  1   انتخاب 
شیوه  از  بهره گیری  با  نوشته ای 

پرسش و پاسخ  سازی
اساس  بر  نوشته ها  ارزیابی    1

سنجه های  درس

مثل نویسی
طراوت بخشیدن به ذهن

تقویت نوآفرینی و خالقیت

یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.

محتوا: آموزش نوشته های گزارش گونه به عنوان یکی از انواع نوشته های ذهنی

نمایٔه درس
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روش تدریس پیشنهادی

روش تدریس گروه های مکمل
در درس چهارم تأکید بر »پرسش سازی« و طرح پرسش هایی مناسب است. 

برای آموزش نوشتن گزارش که نوعی از نوشته عینی است، به شرح زیر عمل می کنیم:

آموزش از طریق گروه های مکمل
گام اول: گروه بندی: دانش آموزان به صورت گروه های شش نفره تقسیم می شوند و هر گروه خود به 

دو گروه »الف« و »ب« تقسیم می گردند.

گام دوم: ارائه کاربرگ: دو کاربرگ مختلف در اختیار داریم. »کاربرگ شماره یک« و »کاربرگ 
شماره دو«. کاربرگ ها را در اختیار هر یک از گروه ها قرار می دهیم.

کاربرگ شماره یک:
که  بسیار مهمی  )نکته  نویسی مشخص شده است  برای گزارش  در کاربرگ شماره یک، سه موضوع 
در انتخاب موضوع گزارش باید به آن توجه کنیم این است که انتخاب موضوعات باید به گونه ای باشد که 
دانش آموزان به آن احاطه کامل داشته باشند و مکان و فضای مورد نظر را دیده و درباره آن اطالعات کافی 

داشته باشند.
 اعضای گروه یکی از موضوعات را به دلخواه انتخاب نموده و درباره آن هشت تا ده پرسش عینی طرح 

می کنند. سپس پرسش ها را ساماندهی می کنند و به آنها پاسخ می دهند.
کاربرگ شماره دو: 

در زمانی که اعضای »گروه الف« در حال طرح پرسش و پاسخگویی به پرسش ها هستند کاربرگ شماره 
دو نیز در اختیار »گروه ب« قرار می گیرد.

در این کاربرگ گزارشی وجود دارد. اعضای گروه ب باید پرسش هایی را که ممکن است گزارش بر اساس 
این پرسش ها شکل گرفته باشد از دل این گزارش استخراج نموده بر روی کاربرگ ثبت نمایند.

گام سوم: نوشتن متن: اکنون هر یک از گروه های الف و ب باید بر اساس پرسش های کاربرگ خود 
متنی گزارش گونه بنویسند.

 کاربرگ شماره یک اکنون حاوی پرسش و پاسخ هایی پیرامون یک موضوع است که در اختیار گروه ب 
قرار می گیرد و اعضای گروه بر اساس این پرسش و پاسخ ها نوشته ای گزارش گونه می نویسند.
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در همین زمان صفحه دوم کاربرگ شماره دو )که تنها حاوی پرسش ها و پاسخ های گروه ب است( در 
اختیار گروه الف قرار می گیرد و آنان بدون اینکه نوشته گزارش گونه را ببینند تنها بر اساس پرسش و پاسخ 

گروه »ب« نوشته ای گزارش گونه می نویسند.

گام چهارم: خوانش متن در گروه: در این مرحله با نظارت معلم نوشته های گروه الف و ب در گروه 
شش نفره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

درنگی در قلمرو فعالیت ها

از آنجایی که روش پرسش سازی در تولید متن های عینی در درس گذشته، انجام شد، این بخش نیازی 
به ارائه پاسخ و توضیح ندارد. 

مثل نویسی

بار کج به منزل نمی رسد. )درس هشتم(
»انسان از نادرستی و دروغ و فریب و ریا طرفی برنمی بندد« )امینی، 83(

وی  به  خویش  خانم  شاهزاده  از  محرمانه  داشت،  ارادت  شیرازی  سعدی  به  که  شاهزادگانی  از  »یکی 
شکایت کرد که همه ساله برای من سه قلوی دختر می آورد و از او عالج خواست. سعدی راه حلی نشان داد 
که شاهزاده خانم را سخت برآشفته ساخت و فرمان داد او را از شهر اخراج کنند. شیخ بار سفر بست و زاد و 
توشه سفر را در یکتای خورجین و تای دیگر را خالی گذاشت. آن گاه خورجین را روی االغ انداخت، ولی 
از هر طرف که خورجین را می انداخت، آن طرفی که پر بود، سنگینی می کرد و به زمین می افتاد. شاهزاده 
خانم که از پنجره قصر این ماجرا را می نگریست، به سعدی بانگ زد و گفت: بار کج به منزل نمی رسد. چرا 
وسایلت را مساوی در هر دو طرف خورجین نمی گذاری تا تعادل برقرار شود و بارت به زمین نیفتد؟ سعدی 

گفت: از ترس شما؛ زیرا من هم جز آنچه شما گفته اید، نگفتم ولی شما امر کردی مرا از شهر بیرون کنند.
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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 )تفکر(

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

روش  تدریس پیشنهادی

 بحث گروهی
 کارایی گروه

 روشن سازی طرز تلقی و...

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 اطالع رسانی مناسب و... .

نمایۀ درس
درس نهم

دریادالن

محتوا: جنگ تحمیلی، دفاع مقدس، ویژگی ها و انگیزه های رزمندگان، شهادت طلبی، شهید 
سید مرتضی آوینی
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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 باز تولید آنها توسط دیگران به راحتی میسر نخواهد بود. در مقابل، بخش دیگری از ویژگی های روایی 
آثار کالسیک ادبیات فارسی  به کار رفته در  با شیوه های روایی  آنها  نثر آوینی را می توان از طریق مقایسٔه 
هوش  داد.  قرار  شناختی  ارزیابی سبک  و  شناسایی  مورد  غربی  روایت شناسان  تحلیلی  و چارچوب های 
داستانی آوینی از یک سو و انس وی با قرآن و برخی آثار ادبیات فارسی همراه با شیوه های روایی مؤثر از 
سوی دیگر، به وی این امکان را داده است که از روایت به عنوان وسیله ای کارآمد برای تبیین دیدگاه های 
خود و انتقال مؤثر آنها به مخاطبان استفاده کند. هوش داستانی، قدرت تعمیم در قالب گونه پردازی ترکیبی، 
بیانی، موشکافی در شخصیت پردازی های فردی و کل نگری در  با اهداف  انتخاب زمان روایت متناسب 
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.

درنگی در کارگاه درس پژوهی

1 مقصود از »گروه کلمه« دو یا چند واژه است که یکی از روابط زیر میان آنها وجود داشته باشد: 

الف( هسته و صفت: تقدیر تاریخی، صف دراز
ب( هسته و مضاف الیه: نخلستان های حاشیٔه الوند، جلیقه های نجات، مراقب قرب، معرکٔه قلوب، فضای 

نفوس
پ( رابطٔه عطف: واژه هایی که میان آنها »واو« عطف به کار می رود، اغلب یکی از رابطه های معنایی در 

آنها به چشم می خورد:
ترادف: رعب و وحشت/ تضاد: جزر و مد، فقر و غنا  / تضمن: جبهه و خاکریز/ تناسب: شناور ها و 

قایق ها
 / وسیله   ← وسایل   / وسوسه   ← وساوس  از:  عبارت اند  درس  این  در  مکسر  جمع  نمونه های   2

خطوط  ←  خط  / قلوب ← قلب / طلبه ← طالب / جنود ← جند / نفوس ← نفس / مراتب ← مرتبه و... 
3 بولدوزرچی

4 انس گرفتن با خاک: کنایه از تواضع و فروتنی و بندگی خدا

راه داشتن به جایی ← اجازٔه ورود داشتن
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5  جملٔه: »در معرکٔه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است«، به آیٔه »َاال بذکراللّٰه تطمئّن 

القلوب« اشاره دارد.

آگاهی های فرامتنی

سید مرتضی آوینی در شهریور 1326 در شهر ری 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 نقاشی 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.
درونی  »انگیزش  می گوید:  آوینی  شهید  شد.  مشغول  کار  به  سازندگی  جهاد  فیلم سازی  گروه  در  او 
هنرمندانی که در واحد تلویزیونی جهاد سازندگی جمع آمده بودند، آنها را به جبهه های دفاع مقدس می کشاند، 
گروه های  باشد.  اثر  و  فعل  منشأ  این عرصه  در  نمی توانست  کارمندی  اداری. روح  تعهدات  و  نه وظایف 
فیلم برداری ما، با همان انگیزه هایی که رزم آوران را به جبهه کشانده بود، کار می کردند. اینجا عرصه ای نبود 

که فقط پای تکنیک و یا هنر در میان باشد«.
هرچند آشنایی با سینما در مدت بیش از ده سال مستند سازی و تجربه های او در زمینٔه کارگردانی مستند 
بیشتر از  بپردازد، ولی فکرها و حرف هایش  به سینما  باعث شد که قبل از هر چیز  به خصوص مونتاژ،  و 
مقاالت  ایران و جهان،  نقد سینمای  و  ماهیت سینما  دربارٔه  نظری  مقاله های  تألیف  کنار  در  او  بود.  اینها 
متعددی در مورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر جدید اعم از رمان، نقاشی، گرافیک، تئاتر، هنر دینی و 
سنتی، 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 )آنچه گویی، هوش دار(

سعدی در باب هشتم گلستان )در آداب صحبت( دربارٔه خطر اخالقی و اجتماعی سخن چینی، مخاطبان 
را از زشت کاری غیبت برحذر می دارد. وی در جای دیگر می فرماید:

آرد و شمرد، تو  پیش  که عیب دگران  بردهر  خواهد  دگران  پیش  تو  عیب  گمان  بی 
ــودی ــب دان ب ــق غی ــر خل ــه اگ ــوذ باللّٰ کســی به حال خود از دســت کس نیاســودینع
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درس دهم

نوشته های ذهنی )1(: جانشین سازی

متن و تصویر
قرار دادن خود به جای موضوع 
آن  نگاه  از  و  دیگر  پدیده ای  یا 
به  نگریستن  موضوع  یا  پدیده 

جهان پیرامون.
در این جانشینی باید عواطف، 
حس و حال، نوع نگرش، لحن 
با  متناسب  بیان  شیوه  و  کالم 
موضوع باشد. مانند نوشتن از 

آفتاب از زبان یخ.
به همین منظور پیش از نوشتن 
کلی  شناخت  و  اطالعات  باید 
و  ویژگی ها  چیستی،  درباره 
کارکرد موضوع به دست آورده 

شود.

کارگاه نگارش
نوشتن موضوعی با استفاده از 

روش جانشین سازی
اساس  بر  نوشته ها  ارزیابی 

سنجه های درس

مثل نویسی
بازآفرینی و گسترش مثل

 لحظاتی وجود دارد که می نشینیم
 تا چیزی برای نوشتن پیدا کنیم، این لحظات خیلی دردناک است

 مثل این است که یک شمع کف دستمان گذاشته ایم.

محتوا: بهره گیری از روش جانشین سازی برای خلق نوشته های ذهنی
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با نوشته های ذهنی.

2 تقویت نگارش متن هایی به کمک قدرت توانایی ذهن و خیال.

3 تقویت توانایی تشخیص نوشته های ذهنی و عینی.

4 تقویت توانمندی بهره گیری از روش جانشین سازی در نوشتن متن های ذهنی.

5 تقویت توانایی توجه به نکات نادیده و ناشکفته موضوع از طریق جانشین سازی.

6 ایجاد نگرش مثبت نسبت به امکان ایجاد ظرفیت های جدید برای نوشتن از طریق جانشین سازی.

7 آشنایی با انسجام معنایی و زبانی در متن

روش تدریس پیشنهادی

روش بدیعه پردازی 
با توجه به عنوان درس )جانشین سازی( می توان برای تولید نوشته از روش بدیعه پردازی بهره جست. 

این روش بر بنیان پنج مرحله بنا نهاده می شود و یکی از مراحل آن جانشین سازی است.
روش بدیعه پردازی از روش های الگوی پردازش اّطالعات است. این الگو به وسیله »ویلیام گوردن« و 
دستیاران وی )1961( طراحی شده است. عنصر اصلی در این روش استفاده از قیاس هاست که به وسیلٔه 

آن، موضوعی معمولی و آشنا با شیوه ای نو بررسی و بیان می گردد. 
برای نوشتن متنی درباره »زمستان« با بهره گیری از روش بدیعه پردازی به شیوه زیر عمل می کنیم: 

مرحله نخست: توصیف شرایط حاضر یا موجود 
در مرحله نخست دانش آموزان موضوع مورد نظر را توصیف می کنند. به همین منظور معلم دانش آموزان 
را ترغیب می کند تا شرایط یا موقعیت پدیده ای را آن چنان که دیده و حس کرده اند توصیف کنند به گونه ای 

که تصویر کاملی از آن ارائه دهند. 
 زمستان سرد و سپید است. 

 آخرین فصل سال است. 
 سه ماه دارد.

 روزهای آن کوتاه و شب هایش بلند است.
 بارش برف زمستانی طبیعت را زیبا می کند.
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 بارش باران زمستانی همه جا را پاک و تمیز می کند.
 پایان زمستان به بهار منتهی می شود. 

 نام اولین شب زمستان یلدا است.

مرحله دوم: قیاس مستقیم
 در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد که دست به قیاس مستقیم بزنند. گاه معلم مفهوم یا نمونه 
نمونه از سوی معلم معرفی  انتخاب می کنند.  ارائه می دهد و گاه دانش آموزان خود آن را  مورد قیاس را 

می شود: 
 زمستان مانند زنی است که گرد سپید پیری بر موهایش نشسته است.

 زمستان همچون حلقه ای پاییز را به بهار وصل می کند.
 نفس سرد زمستان همانند آه سردی، طبیعت را منجمد می کند. 

 زمستان دانه های برف را که همچون مرواریدهای صدف هستند به عنوان هدیه برای زمین می فرستد.

مرحله سوم: قیاس شخصی )جانشین سازی(
در مرحله حاضر معلم از دانش آموزان می خواهد خودشان را به جای مفهوم مورد نظر قرار دهند و از 

زبان او سخن بگویند و احساساتش را بیان کنند. 
 از اینکه با آمدنم پرندگان کوچ می کنند و به جاهای گرمسیر کوچ می کنند، غمگینم.

 وقتی سر و روی شهر را می شویم و همه جا پاک و تمیز می شود خوشحال می شوم.
 لحظات زیبای ریزش دانه های سپید مروارید بر سر زمین مرا به وجد می آورد.

فرستاده ام  برایشان  که  لباس های سپیدی  به خاطر  من  از  دادن سر شاخه هایشان،  تکان  با   درختان 
قدردانی می کنند. 

 دیدن خواب زمستانی حیوانات برایم کسالت بار است.
 گاهی که خشمگین می شوم، با سر و صدا و هیاهو توفان به راه می اندازم.

 از گریه عاشقانه ام باران های سیل آسا و از گریه غمگینانه ام رگبار و از دلتنگی هایم تگرگ حاصل می شود.
 و ... .
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مرحله چهارم: تعارض فشرده )هماورد ناسازها(
در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد بر اساس توصیف های ارائه شده در قیاس شخصی مفاهیم 

متضاد را ارائه نمایند و سپس از میان این قیاس ها بهترین را انتخاب کنند. 
 ساکت و پرهیاهو

 آرام و بی قرار
 خشمگین و مهربان

مرحله پنجم: بررسی مجدد تکلیف اولیه
نوشته ای خلق  و درباره موضوع زمستان  برمی گردند  اولیه  تکلیف  یا  به مسئله  فراگیران  این مرحله  در 

می کنند.
یکی  روی  که  همان طور  خاکستری.  و  سفید  ابرهای  از  کاروانی  همراه  رسید  راه  از  زمستان  باالخره 
بزرگش را در  انداخت. دست های  باغ ها  نارنجی  به آخرین برگ های  نگاهی  باال  از  بود،  لم داده  ابرها  از 

کوله بارش برد تا ببیند ننه سرما چه چیزهایی را برایش توشه راه کرده است.
اول دستش به  چند دست لباس سفید بلند که برای کاج ها آماده شده بود برخورد کرد بعد هم چند گردنبند 

بلند مروارید نشان را دید که هر کدام از آنها می توانست یک شهر را از برف سفیدپوش کند. 
که  چیزهایی  بود  فرستاده  همه  برای  زیادی  هدیه های  سرما  ننه  همیشه  مثل  کرد  رو  و  زیر  را  بار  کوله 
هواهو خان از آن سردر نمی آورد. او تنها فرزند ننه سرما بود و »هواهو« نامی بود که ننه سرما برای او انتخاب 

کرده بود. 
در کیسه را بست و آن را داخل یکی از ابرها پیچید و کنار گذاشت. هواهو خسته شد، خمیازه ای کشید 
و شهر پر شد از نفس سرد او. ناگهان در گوشه ای از آسمان فوجی از پرستوهای مهاجر را دید که یکباره 
دسته جمعی به سوی آسمان اوج گرفتند، انگار از دست او فرار می کردند. کودکان از سرما، بازی را رها 
کردند و به خانه ها پناه بردند. مردها پنجره ها را بستند و زن ها سراغ لباس های زمستانی رفتند. بخار سفیدی 

از دودکش خانه ها بلند شد. 
هواهو نگاهش به کوه ها افتاد. خرس قهوه ای سالنه سالنه و خواب آلود به سمت غار می رفت تا خواب 

زمستانی اش را با خیال راحت آغاز کند. 
به پنجره هایی که یکی پس از دیگری بسته می شد نگاه کرد. چشمش به یک پنجره  نیمه باز افتاد و جوانی 
را دید که با چشمانی غمگین به ابرها خیره شده بود و با خود شعری را زمزمه می کند. هواهو دیگر طاقت 

نیاورد و زد زیر گریه. از گریه عاشقانه اش بارانی در گرفت.
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درنگی در قلمرو فعالیت ها

طبقه بندی نوشته ها در دو قلمرو عینی و ذهنی تقریبًا نسبی است. معیار تعیین نوع نوشته )عینی، ذهنی( 
فضای حاکم بر نوشته است. مثاًل ممکن است نوشته ای با نگاه عینی آغاز شود اما با نگرش ذهنی بسط و 
گسترش یابد. بنابراین شرط تعیین نوع و نام گذاری، توجه به فضای عمومی نوشته و غلبه آن نوع است. 
مفهوم ذهنی یا عقلی در مقابل مفهوم دیداری و عینی قرار می گیرد و به مفاهیمی گفته می شود که قابل لمس 
با حواس پنج گانه نیستند و تنها در عالم ذهن می توان آنها را درک کرد، مانند: ترس، شجاعت، امید،آرزو 

و غرور. از مفاهیم عینی می توان به پروانه، درخت و گل اشاره کرد.

آگاهی های فرامتنی

در این درس به مثل سحرخیز باش تا کامروا شوی اشاره شده است که به روش های گوناگونی می توان 
این مثل را گسترش داد. 

برای شکستن ذهنیت های پیشین و ورود به عرصه  های نوین، تکنیک  های بسیاری ابداع گردیده است 
که متداول ترین آنها تفکر موازی است.

واضع این شیوه ادوارد دو بونو روش معمول تفکر را همانند حفر گودالی توصیف می کند که با افزایش 
می ماند.  باز  کردن  حفر  برای  جاهای دیگر  دیدن  از  و  می سازد  عمیق تر  را  گودال  همان  فرد،  اطالعات 
در حالی که تفکر موازی نگاه فرد را به نقاط جدید معطوف می سازد و اطالعات و تجربه  های جدید صرفًا به 

اندیشه های قبلی افزوده نمی شود، بلکه آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد می کند.
به عنوان نمونه مثل »اگر با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی« با بهره گیری از تفکر موازی 

بازآفرینی گردیده است.
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مردمی می زیستند.  دورتر  بسیار  در دهی  و  دور  زمان های خیلی  در  ماهانیان،  دوره  نام  به  دوره ای  در 
روستای آنان از یک سو به کوهستان و از سوی دیگر به دره ای مخوف مشرف بود.

مردمی که در سمت کوهستان می زیستند به ماه رویان شهره بودند و گروهی که در سمت دره خانه داشتند، 
به دیگ خویان معروف بودند. 

ماه رویان را از آن روی بدین نام می خواندند که خلق و خوی نیک و همچون ماه ایشان بر چهره هایشان 
و خالصه جملگی  بودند  شده  و خوش گفتار  همگی خوش رو، خوش مشرب  و  بود  گردیده  واقع  مؤثر 

خوشی های روزگار، به یکبارگی در آنان جمع گردیده بود.
بر  کمال  در حد  نیز  آنان  و خوی  می زیستند، خلق  دیو سیما  و  دیو سیرت  گروهی  ده،  دیگر  در سوی 
سیمایشان اثر گذاشته بود. به این گروه »دیو روی« می گفتند. با گذشت زمان نام این گروه از »دیوروی« به 
»دیگ روی« مبدل گشت.وقتی مسافری قصد سفر به ده ایشان را داشت به او نصیحت می کردند که اگر 
با ماه نشینی ماه شوی و اگر با دیگ نشینی سیاه شوی که در این مثل مراد از ماه همان ماه رویان و دیگ 

همانا دیگ رویان بودند که شرح آن برفت.

ماه رویان و دیوخویان

مثل نویسی

 سحرخیز باش تا کامروا شوی ) یا: شب خیز باش تا کامروا باشی( )درس دهم(
سحرخیزان البته موفق هستند.

که  »دستور گفت: شنیدم  آورده است:  نامه )ص246( چنین  مرزبان  در  وراوینی  را  مثل  این  داستان 
بوذرجمهر بامداد به خدمت خسرو شتافتی و او را گفتی: شب خیز باش تا کامروا باشی. خسرو به حکم 
آنکه به معاشرت و معاقرت در سماع اغانی و اجتماع غوانی شب گذاشته بودی و با ماه پیکران تا مطلع آفتاب 
بر ناز بالش تنّعم سر نهاده، از بوذرجمهر به سبب این کلمه پاره ای متأثر و متغّیر گشتی و این معنی همچون 
سرزنشی دانستی. یک روز خسرو چاکران را بفرمود تا به وقت صبحی که دیده جهان از سیاه ظلمات و 
سپیده نور نیم گشوده باشد و بوذرجمهر روی به خدمت نهد، متنّکروار بر ِوی زنند و بی آسیبی که رسانند، 
او  نمودند.  بوذرجمهر  با  تاریکی شب  پرده  بازی در  آن  به حکم فرمان رفتند و  بستانند. چاکران  او  جامه 
بازگشت و جامه دیگر بپوشید؛ چون به حضرت آمد، بر خالف اوقات گذشته، بیگاه َتَرک شده بود. خسرو 
پرسید که موجب دیر آمدن چیست؟ گفت: می آمدم، دزدان بر من افتادند و جامٔه من ببردند، من به ترتیب جامٔه 
دیگر مشغول شدم. خسرو گفت: نه هر روز نصیحت تو این بود که: شب خیز باش تا کامروا باشی؟ پس این 
آفت به تو هم از شب خیزی رسید. بوذرجمهر بر ارتجال جواب داد: شب خیز دزدان بودند که پیش از من 
برخاستند تا کام ایشان روا باشد. خسرو از بداهِت گفتاِر به صواب و حضوِر جواِب او خجل و ملزم گشت.«
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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 )باور(

3 تقویت توانایی استنباط پیام ها و نکته های برجستٔه متن )تفکر(

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 کلیدی شعر )تفکر(

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

روش تدریس پیشنهادی

 بحث گروهی
 ایفای نقش

 روشن سازی طرز تلقی و... .

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 اطالع رسانی مناسب و... .

محتوا: ادبیات حماسی، شاهنامٔه فردوسی، رزم پهلوانی، دفاع از سرزمین در برابر دشمنان خارجی

درس یازدهم

رستم و اشکبوس
نمایٔه درس
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جستاری در متن

پس از مرگ فرود و شکست های پی در پی 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:

ــن ــش از ای ــده ام پی ــپه دی ــراوان س ندیــدم کــه لشــکر بــدی بیــش از ایــن ف
با  چین  خاقان  فرماندهی  با  توران  سپاه  و  نظامی می گیرند  آرایش  )باهم پیمانانش(  توران  و  ایران  سپاه 

سروصدای 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 برگرزگران 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 
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 
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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 سینٔه 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  ــیدکــزان  ــون کش ــرش در خ ــا پ ــر ت ــه تی هم
بگذاشــتند تیــر  ســپه  پنداشــتندمیــان  نیــزه  را  تیــر  آن  مــر 
ــر ــکان تی ــر و پی ــن پ ــان چی ــو خاق نگــه کــرد، بُرنــا دلــش گشــت پیــرچ
چیســت؟بــه پیــران چنین گفت کاین مرد کیســت؟ نــام  ورا  ایــران  گــردان  ز 
فرومایه انــد لختــی  کــه  گفتــی  پایه انــدتــو  کمتریــن  کشــان  گــردن  ز 
ــت ــان یکی س ــر ایش ــا تی ــزه ب ــون نی اندکیســتکن جنگشــان  در  شــیر  دل 

کالبد شکافی متن درس

ــتخروش ســواران و اســپان ز دشــت1  ــوان، همی برگذش ــرام و کی ز به
خروش: بانگ، فریاد، نعره// بهرام: سّیاره مّریخ.// کیوان: سّیاره ُزَحل.

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«.
معنی: فریاد سواران و صدای اسبان دشت، از آسمان می گذشت. )بیانگر غلغله و غوغای صحنٔه نبرد(.

ــلهمــه تیــغ و ســاعد ز خــون بــود، لعــل2  ــر نع ــاک، در زی ــان دِل خ خروش

لعل: سرخ، سرخگون.
جناس ناهمسان )ناقص(: َلعل و َنعل. // اغراق: مصراع دوم. // تشخیص: دل خاک خروشان بود. 

در حقیقت، جان بخشی به خاک یا زمین زیر سّم اسبان است.
ناالن بود.  َنعل اسبان  بازوی سپاهیان از خون، سرخ رنگ شده بود. زمین در زیر  شمشیر و  معنی: 

)همه جا خونین بود و زمین به فغان آمده بود(.
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پَــربرفتنــد از آن جــای، شــیران نــر3  بــرآورد  دالور  ُعقــاب 
به  )به سرعت  برآوردن  پر  کنایه:   / و عقاب  پر  نظیر:  مراعات   / َنر  و  َپر  ناهمسان)ناقص(:  جناس 

حرکت درآمدن(
معنی: از شّدت هیاهو و غوغای صحنٔه نبرد، شیرها و عقاب ها هم از آنجا گریختند

توّجه: در شاهنامه 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.

ــگ4  ــید، رن ــا روی خورش ــچ ب ــد ای بــه جــوش آمــده خــاک، بــر کوه و ســنگنمان
 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(.
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.
گُــرد5  کاووس  گفــت  چنیــن  لشــکر،  بــه  ِســپُرد  ببایــد  را  آســمان  گــر  کــه 

آوریــد6  کمنــد  و  گُــرز  و  تیــغ  آوریــدهمــه  بنــد  و  تنــگ  ایرانیــان،  بــه 

ُگرد: دلیر، پهلوان.// ِسُپردن: طی کردن.// کاموس: یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب
اغراق: مصراع دوم بیت پنجم. // کنایه: تنگ آوردن )محدود کردن(. // بند آوردن )گرفتار کردن، 

به بند کشیدن( // شبکه معنایی: تیغ و ُگرز و َکمند و بند.
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.
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اشــکبوس7  او  نــام  کجــا  ــوسدلیــری  ــاِن ک ــید برس ــر خروش ــی ب هم
کجا: که )ویژگی سبکی(.// کوس: طبل بزرگ، ُدُهل

تشبیه: )تشبیه اشکبوس به کوس(.
معنی: دلیری که نام او اشکبوس بود، همانند طبل بزرگی، بانگ و فریاد برآورد.

 
ــردبیامــد کــه جویــد ز ایــران، نَبــرد8  ــه گَ ــدر آرد ب ــرد ان ــم نب ــِر ه س

 مجاز: ایران )سپاه ایران(.  
 کنایه: سرکسی را به گرد آوردن )شکست دادن(.  

 واج آرایی: صامت »ر«.
معنی: اشکبوس آمد تا هم نبردی از سپاه ایران بیابد و او را شکست دهد.

ــر9  ــود و گَب ــا ُخ ــام ب ــز، ُرّه ــد تی ــربش ــه اب ــدر آمــد ب ــرد رزم ان همی گَ
 َگبر: نوعی جامه جنگی، ِخفتان.  

 تیز: سریع، تند.
 بشد: رفت، روانه شد.

  خود: کاله فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات نظامی، بر سر می گذارند.
  جناس ناهمسان)ناقص(: َگبر و ابر.

  مجاز: ابر ) آسمان(.
  واج آرایی: صامت »ر«.

  اغراق: اّدعای باال رفتن گرد و خاک به آسمان.
معنی: رّهام آن چنان شتابان با کاله خود و لباس جنگی، روانٔه میدان نبرد شد که گرد و غبار جنبش او 

به آسمان رسید.

اشــکبوس10  بــا  ُرّهــام  برآمــد ز هــر دو ســپه، بــوق و کــوسبرآویخــت 

برآویخت: گالویز شد.//  بوق: شیپور. 
مراعات نظیر: کوس و بوق و سپه.// مجاز: بوق و کوس ) صدای بوق و کوس(.

معنی: رّهام با اشکبوس درآویخت و بانگ شیپور و طبل از سپاه هر دو طرف بلند شد.
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اشکبوس11  ُبرد  دست  گران،  ُگرز  ــوسبه  ــن شــد، ســپهر آبن ــن آهنی زمی

گران: سنگین، بزرگ. // آبنوس: درختی است که چوب آن سخت، سیاه، سنگین و گران بهاست. 
  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. 
معنی: همین که اشکبوس ُگرز 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(.

گــران12  گُــرز  ُرّهــام،  غمــی شــد ز پیــکار، دســت ســرانبرآهیخــت 

  برآهیخت: باال آورد، برکشید.// 
  غمی: خسته، فرسوده و ناتوان.//  

  َسران: فرماندهان، سرداران.
معنی: رّهام گُرز سنگین خود را برآورد و آن چنان نبرد کردند که دست هر دو پهلوان از نبرد با ُگرزهای 

سنگین، خسته و سست شد.

بپیچیــد زو روی و شــد ســوی کــوهچــو ُرّهــام گشــت از کُشــانی ســتوه13 

ستوه: درمانده و َملول، خسته، ستوه گشت: به تنگ آمد.
  کنایه: روی پیچیدن: فرار کردن، پشت کردن و رفتن. //      

  جناس ناهمسان)ناقص(: روی و سوی.
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.

ــدر آشــفت طــوس14  بــزد اســپ کایــد بــِر اشــکبوسز قلــب ســپاه ان

قلب: مرکز، میانه، جایگاه فرماندهی سپاه. البته یادآور می شویم که در آداب جنگ آوری قدیم، بخش های 
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مختلف سپاه یا لشکر، نام های ویژه ای داشتند: یمین، یسار، قلب، ساقه، طالیه.
کنایه: بزد اسب: اسب را به حرکت درآورد.

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.

کــه ُرّهــام را جــام بــاده اســت ُجفتتهمتــن برآُشــفت و بــا طــوس گفــت15 

  تهمتن: قوی پیکر، پهلوان ) لقب رستم بوده است(.// 
  جفت: همراه، همنشین. // 

 »را« نشانه فِکّ اضافه. ُرّهام را... جفت: جفِت  رّهام )مضاف مضاف الیه(.
  کنایه: جفت ِ جام باده بودن: کنایه از اهل عیش و نوش و خوش گذرانی بودن؛ همچنین کنایه از  

ریشخند است به این معنا که ُرّهام اهل رزم نیست، اهل بزم است.  
  جناس ناهمسان )ناقص(: گفت و جفت.

معنی: رستم خشمگین شد و به طوس گفت ُرّهام، اهل بزم است و مرد رزم نیست.

ــدار16  ــن ب ــه آیی ــپه را ب ــِب س ــو قل پیــاده، کنــم کارزارت اکنــون  مــن 

  واج آرایی: صامت »ک« و مصّوت »ا«.
 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.

ــدکمــاِن بــه زه را بــه بــازو فَکنــد17  ــر چن ــزد تی ــر، ب ــر ب ــد کم ــه بن ب

 ِزه: چّلٔه 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: معمواًل 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.
 مراعات نظیر: کمان، ِزه، تیر.// 
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 واج آرایی: صامت »ب«.
معنی: رستم کماِن به ِزه شده و آماده را بر بازو افکند و چند تیر بر کمربند خود قرار داد.

ــایخروشــید: کامــی مــرِد رزم آزمــای18  ــاِز ج ــو ب ــد، مش ــاَورَدت آم َهم

 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 مرّکب است که پایانش افتاده است، رزم آزماینده، جنگجو.
معنی: رستم فریاد زد و گفت: ای مرد جنگجو، هم رزم تو به میدان آمد، فرار مکن. 

* توّجه: از ویژگی های حماسی، فراوانی گفت و گو و پرسش و پاسخ میان جنگاوران و رجزخوانی است 
که معمواًل با هدف خوار داشت و ایجاد ضعف و شکاف در روحیٔه رزم آوران و سپاه دشمن است. این ویژگی در 

بیت های 12 تا 33 دیده می شود.

بمانــد19  خیــره  و  بخندیــد  ِعنــان را ِگــران کــرد و او را بخوانــدکُشــانی 

 خیره: شگفت زده، متعّجب.//      
 ِعنان: افسار، دهنٔه اسب.//
  مرجع ضمیر »او« رستم.//

 کنایه: ِعنان گران کردن: کنایه از توّقف کردن و ایستادن، متوقف 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.

تــِن بــی ســرت را کــه خواهد گریســت؟بــدو گفــت خنــدان: کــه نــام تــو چیســت؟20 

مرجع ضمیر »او و تو« رستم است. گویندۀ بیت اشکبوس و مخاطب آن رستم است.
در مصراع دوم مفهوم» طنز و ریشخند« دیده می شود و کنایه از این است که به زودی تو را خواهم کشت.

معنی: اشکبوس با حالت تمسخر، به رستم گفت که نام تو چیست؟ برای تِن بی سر تو چه کسی گریه 
خواهد کرد؟
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ــام21  ــه ن ــخ ک ــن داد پاس ــن چنی چــه پُرســی کزیــن پــس نبینــی تــو کام تهمت

 کام: مجازًا مراد، آرزو، قصد، نّیت. 
  مرجع ضمیر »تو« اشکبوس است.

جناس ناهمسان)ناقص(: نام و کام.
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.

ــرد22  ــو ک ــرگ ت ــاْم، م ــادرم ن ــرا م ــردم ــو ک ــرِگ ت ــِک تَ ــرا ُپت ــه م زمان

 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. 

 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. 

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(.

بــه کشــتن دهــی ســر، بــه یکبارگــیکشــانی بــدو گفــت: بــی بارگــی23 

باره: اسب.// بی بارگی: بدون اسب بودن، پیاده و بی اسب.
مجاز: سر )وجود(.

معنی: اشکبوس به رستم گفت: بدون اسب، خودت را به یک باره به کشتن خواهی داد.
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ــدوی:24  ــخ ب ــن داد پاس ــن چنی کــه ای بیُهــده مــرِد پرخــاش جــویتهمت

ــنگ آورد؟پیــاده، ندیــدی کــه جنــگ آورد25  ــر س ــان، زی ــِر سرکش س

پرخاش جو: جنگجو، صفت مرکب است.
کنایه: سر به زیر سنگ آوردن: کشتن و نابودی.

 جناس ناهمسان )ناقص(: جنگ و سنگ.
 واج آرایی: صامت »س«.

 بیت استفهام انکاری دارد.
معنی: رستم این گونه به اشکبوس پاسخ داد که ای بی خاصیِت جنگجوی؛

تو تا کنون 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، هــر ســه بــه جنــگبــه شــهر تــو، شــیر و نهنــگ و پلنــگ26 

 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.

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.

کارزارهــم اکنــون تــو را ای، نَبـَـرده ســوار27  بیاموزمــت  پیــاده 

 نبرده: کارآزموده، ماهر.
 »ت« در» بیاموزمت« نقش مفعولی دارد، یعنی به تو می آموزم.

 تضاد: سوار و پیاده
 طنز و ریشخند در لحن بیت آشکار است.»نبرده سوار« در اینجا برابر بیان امروزی »پهلوان پنبه« است.

معنی: ای سوار کارآزموده و جنگجو، من اکنون پیاده جنگیدن را به تو یاد می دهم.
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 کــه تــا اســپ بســتانم از اشــکبوسپیــاده مــرا زان فرســتاده، طــوس28 

 واج آرایی: صامت »س«.
 مصراع دوم بیانگر طنز، خوار داشت و تحقیر است.

معنی: طوس به این دلیل مرا پیاده فرستاده است که اسب اشکبوس را از او بگیرم.
 

ــن29  ــو م ــود، همچ ــاده ش ــانی پی ــنکُش ــوند انجم ــدان ش ز دو روی، خن

انجمن: جمعیت، مجاز از سپاهیان.
 تشبیه: در مصراع اّول.

 واج آرایی: صامت » ن«.
معنی: کشانی مثل من پیاده می شود و از دو سمت، سپاهیان بر او خواهند خندید.

بدیــن روز و ایــن گــردش کارزارپیــاده، ِبــه از چــون تــو پانصد ســوار30 

 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«.
معنی: در این روز و چنین صحنه نبردی، یک جنگجوی پیاده، بهتر از پانصد سوار مثل تو است.

منظور از پیاده، رستم است.

ــلیح31  ــو ِس ــا ت ــدو گفــت: ب ــانی ب نبینــم همی جــز فُســوس و ِمزیــحکُش

ِمزیح: شوخی، ُممال )کوتاه شده( مزاح.
 ُفسوس: مسخره کردن، ریشخند.

 ِسلیح: افزار جنگ، ُممال سالح.
معنی: کشانی به رستم گفت: با تو سالحی به جز مسخره کردن و شوخی نمی بینم.
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ببیــن تــا هــم اکنــون، ســرآری زمــانبــدو گفــت رســتم کــه تیــر و کمــان32 

 کنایه: زمان سر آوردن )به پایان رسیدن عمر(. 
شبکه معنایی: تیر و کمان.// جناس ناقص: کمان و زمان.

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 انــدر کشــیدچــو نــازش بــه اســپ ِگرانمایــه دیــد33 

گرانمایه: قیمتی، ارزشمند؛ ساختمان واژه مرّکب است. 
معنی: وقتی رستم دید که اشکبوس به اسب ارزشمندش می نازد، کمان را آماده کرد و کشید.

کــه اســپ انــدر آمــد ز بــاال بــه روییکــی تیــر زد بَــر بَــِر اســپ اوی34 

 جناس همسان )تام(: بین » بر« )حرف اضافه( و » بر « به معنای پهلو، سینه.
و  خورد  زمین  به  صورت  با  اسب  که  طوری  به  زد،  اشکبوس  اسب  پهلوی  بر  تیری  رستم  معنی: 

سرنگون  شد.
کــه بنشــین بــه پیــش گرانمایــه ُجفــتبخندیــد رســتم، بــه آواز گفــت:35 

 جناس ناهمسان)ناقص(: گفت و جفت.    
 در بیت »طنز« به کار رفته است.

معنی: رستم به حالت ریشخند و با صدای بلند به اشکبوس گفت اکنون پیش همدم گران قدر خودت 
بنشین. منظور از »جفِت گرانمایه« اسب اشکبوس است.

ــار36  ــرش در کن ــداری، س ــزد گرب کارزارِس از  برآســایی  زمانــی 

 کنار: آغوش.
 برآسایی: آرام بگیری، استراحت کنی.

بیت »طنز« دارد. 
معنی: شایسته است که سر اسب را در آغوش بگیری و لحظاتی از جنگ آسوده شوی و استراحت کنی.
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تنــی، لــرز لــرزان و ُرخ، َســندروسکمــان را بــه ِزه کــرد زود اشــکبوس37 

 َسندروس: صمغی زرد رنگ )در اینجا زرد بودن رنگ مورد نظر است(.
 تشبیه: » ُرخ« به» سندروس« تشبیه شده است.

 واج آرایی: صامت » ز، ر«.
 کنایه: سندروس شدن رخ: کنایه از ترسیدن، به وحشت افتادن.

معنی: اشکبوس فورًا، کمان خود را آماده تیراندازی کرد، در حالی که تنش از شّدت ترس می لرزید و 
چهره اش زرد شده بود.

تهمتــن بــدو گفــت: بــر خیــره خیــربــه رســتم بــر، آنگــه بباریــد تیــر38 

ــش را39  ــن خوی ــه داری ت ــی  رنج ــش راهم ــد اندی ــان ب ــازوی و ج دو ب

 خیره خیر: بیهوده
 استعارۀ مکنّیه: ببارید تیر ) تیر به باران تشبیه شده و چون کلمه باران نیامده، اّما یکی از

ویژگی های آن آمده، این تشبیه به یک استعاره مکنیه تبدیل شده است(. 
 اغراق: باریدن تیر.

 به رستم بر: بر رستم؛ دو حرف اضافه برای یک متّمم )ویژگی سبک خراسانی(
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 گُزیــن کــرده یــک چوبــه تیــر َخَدنــگتهمت

 چوبه: واحد شمارش» تیر«.    
 َخَدنگ: چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه سازند.

معنی: رستم به کمربند خود دست برد و یک چوبه تیر از جنس چوب َخَدنگ انتخاب کرد.
عقــابیکــی تیــر المــاس پیــکان، چــو آب41  پــّر  چــار  او،  بــر  نهــاده 

الماس پیکان: دارنده پیکان پوالدین، پیکان ُبّران و تیز.
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 تشبیه: مصراع اّول.
تیری بّرنده و مانند آب، درخشان، که بر آن چهار پر عقاب بسته بود. 

توّجه: معمواًل برای آنکه تیر، پس از رها شدن، راست و به سرعت برود و منحرف نشود، به انتهای آن 
پر عقاب می بستند.

ــه چنــگ42  ــد رســتم، ب ــان را بمالی بــه َشســت انــدر آورده، تیــر خدنــگکم

 َ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(.

معنی: رستم کمان را در دست گرفت و با َشست، تیر خدنگ را آماده پرتاب کرد.

بَــر و ســینه اشــکبوس43  بَــر  ســپهر آن زمــان، دســت او داد بوسبــزد 

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.
معنی: رستم به پهلو و سینه اشکبوس تیر زد و آن لحظه آسمان دست او را بوسید.

چنــان شــد، کــه گفتــی ز مــادر نــزادُکشــانی، هــم انــدر زمــان جــان بداد44 

 کنایه: جان دادن )مردن(.
 اغراق: در جان دادن اشکبوس به طوری که هرگز زاده نشد.      

 واج آرایی: صامت »ن«.
معنی: اشکبوس در َدم )فورًا( جان داد، گویی که هرگز از مادر زاده نشده است.          

* تذّکر:
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 
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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 کّلی چیره بر حال و هوای متن را باید با نگاه کّلی به 

پیکرٔه متن، دریافت و بازگو کرد.

درنگی در کارگاه درس پژوهی

1 گرز: عمود آهنین، کوپال.

شبکه معنایی: تیغ و گرز و کمند.
کیوان: نام دیگر سیاره زحل.

شبکه معنایی: بهرام و کیوان و آسمان و زمین.
2 الف: را← فک اضافه: نام من

ب( را ← حرف اضافه: برای
ج( را ← نشانٔه مفعول

3 به بند کمر بر، به رستم بر. ) آوردن دو نشانٔه متمم» حرف اضافه« برای یک اسم(.

4 واژه های کوتاه شده ) ُممال( درس: سلیح و مزیح. 

5 بیت های اول و دوم و چهارم. نمونه های اغراق:

ــربشــد تیــز رّهــام بــا خــود و گبــر  ــه اب ــد ب ــدر آم ــرد رزم ان ــی گَ هم
کارزار  پیــاده بــه از چــون تــو پانصــد ســوار گــردش  ایــن  و  روز  بدیــن 
ســـوار انـــدر آیند هر ســه به جنـــگ؟  بــه شــهر تو شــیر و نهنــگ و پلنــــگ
ــت: ــه آواز گفـ ــم، ب ــد رستـ که بنشــین بــه پیش گــران مایـــه ُجفت بخنـدیـ

6 برای نمونه می توان چهار بیت آغازین متن را به عنوان شاهد مثال ارائه کرد.

8 زیرا رهام در جنگ با اشکبوس درمانده شده و به سوی کوه فرار کرده بود. این پهلوان)!( اهل بزم 

بود تا رزم.
نمونه های اغراق، خارج از کتاب درسی:

)صائب(اگــر رنگ از رخ گل می پــرد، بیدار می گردماگرچــه نقــش دیوارم بــه ظاهــر از گران خوابی

ــارانبگــذار تــا بگریــم چــون ابــر در بهــاران ــزد، روز وداع ی ــه خی ــنگ نال ــز س )سعدی(ک
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ــداردهر شــبنمی در این ره، صد بحر آتشــین اســت ــان ن ــرح و بی ــا ش ــن معّم ــه ای )حافظ(دردا ک

پیــش نــاگاه  آمــْدش  بیــشبیابانــی  پهنــاش  مهــر  تابیــدن  )اسدی(ز 

)سعدی(آن فرومایه هزار من سنگ بر می دارد و طاقت یک حرف نمی آرد.

7 عنان را گران کردن: ایستانیدن اسب، نگه داشتن، متوقف کردن اسب.

سر هم نبرد به گرد آوردن: شکست دادن و نابود کردن حریف جنگی، مغلوب کردن.

گنج حکمت )عاقبت مردم آزاری( 

این حکایت از باب نخست کتاب گلستان برگزیده شده است و بر پرهیز از آزار رسانی و ستم تأکید دارد. 
جمله های قابل تأمل حکایت عبارت اند از:

مجال انتقام نبود: فرصت انتقام گرفتن نداشت/ملک = پادشاه/  از جاهت اندیشه می کردم = از مقامی که 
تو داشتی می ترسیدم/ چون نداری ناخن... = هنگامی که قدرت نداری و نمی توانی با زورمندان در آویزی، 
بهتر است که با آنها کمتر درگیرشوی/  هرکه با پوالد بازو... = هر کسی که با زورمندی درافتاد، خودش را 
به زحمت انداخته است./  باش تا دستش ببندد... = صبرکن تا روزگار و سرنوشت او را گرفتار کند، آن 

زمان برای شادکامی دوستان نابودش ساز.


