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              اهداف درس

ــ آشنایی بیش تر و عمیق تر با تحمیدیه )علم(
ــ آشنایی بیشتر با سعدی و کتاب بوستان )علم(

ــ تقویت توانایی برقراری ارتباط عاطفی نزدیک با خداوند یکتا )ایمان(
ــ تقویت عالقه و شوق نسبت به ستایش و حمد پروردگار )ایمان(

ــ تقویت توانایی خواندن متن درس با لحن مناسب )عمل(
ــ توجه به آموزه ٔ فرهنگی آغاز کارها با یاد و نام خداوند بزرگ )اخالق(

ــ درک و استخراج پیام متن )تفّکر(

روش تدریس پیشنهادی
ــ بحث گروهی

ــ روشن سازی طرز تلقی و...
پیشنهاد می شود این بخش از کتاب با خواندن دسته جمعی شعر و اجرای آن با لحن و آهنگ 

مناسب تدریس گردد. 

به نام خدایی که جان آفرید
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نکات کلیدی و مهم درس
 تأکید بر آغاز هر کاری با نام خدا براساس روایت: »کُُل َامٍر ذی باٍل لَم یُبدأ ِببسم اللّه فَُهَو َابَتر.«

 پای بندی به سّنت ادبی آغاز کتاب ها با تحمیدیه
 توجه به تأثیر یاد خدا در ایجاد آرامش

 کارگشا بودن ذکر و یاد پروردگار
 آگاه بودن خداوند بر تمامی اسرار

 بهره گیری از دعا و مضامین متعالی آن
 آشنایی با برخی از صفات پروردگار سّتارالعیوب،  غّفار، صمد و...

 ارجاع دانش آموزان به اعالم،  برای آشنایی با سعدی 
 ٭ شعر »به نام خدایی که جان آفرید« از کتاب بوستان سعدی انتخاب شده است. کتاب بوستان 
یا سعدی نامه، از مهمترین کتاب های زبان و ادبیات فارسی و به گفتٔه شاعر در سال 655 ه.ق سروده 

شده است:

     ز ششصد فزون بود و پنجاه و پنج            که پَر َدر شد این نامبردار گنج

بوستان، منظومه ای است در قالب مثنوی که در حدود پنج هزار بیت دارد. مطالب آن بیشتر دربارٔه 
فضایل اخالقی، پند و حکمت، اصول سیاست و مملکت داری و اصول تحکیم خانه و خانواده است.

بوستان دارای ده باب است که عبارت اند از:
1ــ عدل و تدبیر و رأی

2ــ احسان
3ــ عشق و شور و مستی

4ــ تواضع
5ــ رضا

6ــ قناعت
7ــ تربیت

8  ــ شکر بر عافیت
9ــ توبه

10ــ مناجات و ختم کتاب
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فصل اّول

ـ درس اّول : پیش از اینها...
ـ حکایت : به خدا چه بگویم؟

ـ درس دوم : خوب جهان را ببین، 
 صورتگر ماهر

ـ روان خوانی : جوانه و سنگ

زیبایی آفرینش
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         اهداف آموزشی 

ــ آشنایی بیشتر با نعمت های پروردگار توانا و آفریده های او )علم(
ــ توانایی اندیشه و تفکر نسبت به شناخت بهتر خداوند بزرگ )تفکر(

ــ تقویت عالقه و ایمان نسبت به پروردگار جهان )ایمان(
ــ شناخت ویژگی های ساختار و محتوای یک متن )تفکر(

ــ آشنایی بیشتر با لحن های مناسب خوانش شعر )علم(
ــ آشنایی بیشتر با واژگان و ترکیب های جدید زبان فارسی در متن درس )علم(

ــ شناخت بیشتر دو مقولٔه زبان و ادبیات )تفکر( 
ــ آشنایی بیشتر با قیصر امین پور و آثار او )علم(

ــ تقویت توانایی کاربست آموزه های محتوا در گفتار و رفتار )عمل(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن در امال و نگارش )عمل(

پیش از اینهادرس اّول
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     روش تدریس پیشنهادی

ــ روشن سازی طرز تلقی،  
ــ کارایی گروه، 

ــ بحث گروهی و...

          درنگی در متن

این درس )شعر پیش از اینها( لحنی روایی دارد که به فراخور بیت ها از لحن توصیفی نیز بهره 
می برد. زبان شعر، امروزی و ساده و روان است به گونه ای که مخاطب به سادگی با شعر ارتباط برقرار 

می کند.
شاعر در این اثر، تجربٔه یک نوجوان را نسبت به هستی و خالق آن مطرح می کند و در پایان، با 

خالق هستی صمیمی تر می شود.
امین پور در بیت: »مهربان و ساده و بی کینه است        مثل نوری در دل آیینه است«،  

آیینه را نماد و سمبل وجود آدمی می داند.
همچنین در بیت: »دوستی از من به من نزدیک تر        از رگ گردن به من نزدیک تر«

در مصراع دوم،  به آیٔه »و نَحُن اقرُب الیه ِمن َحبِل الَورید« )سوره ق ــ آیه 50( اشاره دارد. 

      فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توجه کنیم:
تمرین یکم: ارجاع فراگیر به متن و باز خوانی آن 

ــ تقویت توجه نسبت به حروف هم صدا
ــ تقویت توجه نسبت به ساخت کلمه ها

تمرین دوم: یادآوری فعل به عنوان بخش اصلی و مهم جمله
ــ باز شناخت برخی از ویژگی های مهم فعل در ساخت جمله
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تمرین سوم و چهارم: یادآوری برخی از ویژگی های مهم آوایی شعر )قافیه و ردیف(
ــ یادآوری یکی از آرایه های به کار رفته در متن درس )تلمیح(

           اطالعات تکمیلی

به قول پرستو: کتاب »به قول پرستو« مجموعه اشعاری است که برای نوجوانان سروده شده 
است و در سال 1376 در ششمین جشنوارٔه کتاب کودک و نوجوان دیپلم افتخار این جشنواره را 
به خود اختصاص داده است. قیصر امین پور در مجموعه شعر  »به قول پرستو« می کوشد پنجره ای 
تازه به روی نوجوانان امروز بگشاید و آنها را به تماشای افق های متفاوتی ببرد. از این رو، سروده های 
امین پور نه تنها برای نوجوانان که برای مخاطب بزرگسال هم خواندنی است. هوشیاری و دقت نظر 
امین پور از او شاعری مضمون یاب و نکته پرداز ساخته است. مضمون یابی و نکته پردازی او از نوعی 
نیست که وی را از واقعیت ها دور ساخته و نازک اندیشی های معماگونه را به ذهن و زبانش راه دهد.

او در شعرهایش می کوشد از زبان امروزی در نهایت روانی استفاده کند. موضوعات برگزیده او عام و 
متعلق به نوجوانان و مردم است و تازگی و طراوت خوبی دارند.

یکی از راه های ارتباط با نوجوانان در شعر، استفاده از وزن و واژه های موزون و خوش آهنگ 
است و امین پور از این ویژگی در شعرهایش به تنوع استفاده کرده است. 
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 جان کالم و چکیده و فشردهٔ  این حکایت از »رسالهٔ  قشیریّه« بر این سخن الهی تأکید دارد کـه 
»فَأینما تََولّوا فَثَمَّ َوجه اللّه«، و تفسیری از این سخن است که »العالم محضر اللّه« عالم،  محضر 
الهی است و پیوسته خداوند را باید در همهٔ  حال  ها و لحظات حاضر و ناظر دانست. نکتهٔ  مفهومی 
دیگر در این حکایت،  تأکید بر امانت داری و نیکوکرداری است و به سخن الهی اشاره دارد که 

»امانت ها را به اهل و صاحب آن بازگردانید«.
رسالٔه قشیریه، رساله ای است به عربی تألیف استاد امام ابوالقاسم قشیری )465 ه.ق.( 
به فارسی ترجمه  به وفات مؤلف آن،  بار در زمانی نزدیک  در ذکر مبانی تصوف. این رساله دو 
شده است.ابـوالفتوح عبدالرحمان بن محمد نیشابوری ترجمه اّول را در سال هـای نـزدیک بـه 

)550 ه. ق.( تصحیح و اصالح کرد. این کتاب در پنجاه و پنج باب نگاشته شده است. 

به خدا چه بگویم؟حکایت
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             اهداف درس

ــ تقویت نگرش مثبت نسبت به پدیده های آفرینش خداوند )باور(
ــ آشنایی بیشتر با کتاب گران سنگ نهج البالغه و امام علی)ع( )علم(

ــ آشنایی با قاآنی شیرازی )علم(
ــ تقویت نگرش مثبت نسبت به خوانش متون نظم و نثر فارسی با لحن مناسب )باور(

ــ شناخت بیشتر تشبیه و ارکان آن )علم(
ــ شناخت بیشتر واژگان و ترکیب های جدید فارسی در متن درس )علم(

ــ تقویت کاربست آموزه های محتوا در فّعالیت های نوشتاری، گفتاری و رفتاری )عمل(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن در حوزهٔ  فّعالیت های امالیی و نگارشی )عمل(

خوب جهان را ببین  ،  صورتگر ماهردرس دوم



67

      روش تدریس پیشنهادی

ــ روش کارایی گروه
ــ روش تدریس اعضای گروه

ــ روش روشن سازی طرز تلقی
ــ روش بحث گروهی 

ــ روش گردش علمی و...

              درنگی در متن

این درس شامل دو بخش نظم و نثر است. بخش اّول )خوب جهان را ببین( لحن تعلیمی همراه 
با لحن توصیفی دارد و مترجم با جمله هایی ساده و قابل فهم و با واژگانی قابل درک با مخاطب ارتباط 

می گیرد.
و  دّقت  و  دیدن  بر خوب  علی)ع(  امام  تأکید  پیداست  آن  عنوان  از  که  همان گونه  متن  این  در 
تفکر در جهان آفرینش است، درست همان گـونه کــه در قـرآن کریم بـه این ویژگی اشاره شده است؛ 

مانند:»َاَفال َینُظروَن ِالی ااِلبل َکیَف ُخِلَقت« )سورٔه انعام، آیٔه 6(.
در این متن می توان به زیبایی های ادبی آن از جمله: تضاد )گشودن و باز کردن/ شب و روز/ 

و...( تشبیه )شب را چونان چراغی برمی گزیند و...( اشاره کرد.
بیشتر  تثبیت  برای  که  بیان شده  )قصیده(  نظم  قالب  در  ماهر(  این درس )صورتگر  دوم  بخش 

محتوا و مضمون فصل و درس و بهره گیری از وزن و صور خیال شعر مؤثرتر است.
در بیت اّول این قصیده کوتاه شده، »راستی را« به معنای به راستی است و بیت پایانی به صفت 

صنع خداوند اشاره دارد.

       فّعالیت های نوشتاری 

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

 ــ بازخوانی متن



68

ــ فراگیری واژگان از منظر امال
ــ یادگیری معانی و مترادف های واژگان

تمرین دوم و سوم
ــ تقویت مهارت ها در زمینٔه »علم بیان« زبان فارسی

ــ آشنایی بیشتر با ژرف ساخت تشبیه
ــ انتزاع ارکان تشبیه و مشخص کردن آنها

تمرین چهارم
ــ تقویت تفکر نسبت به پدیده ها و نشانه های خداوند بزرگ

 

            اطالعات تکمیلی

که  است  نامی  زیبا  ترکیب  این  گفتن«،  رسا  سخن  »راه  یا  »نهج البالغه«  نهج البالغه: 
مولی  کوتاه  گفتارهای  و  نامه ها  خطبه ها،  از  خود  گردآوردٔه  بر  سّیدشریف رضی)رحمة الله علیه( 

امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( نهاده است.
سّیدرضی از بزرگان علمای شیعه عصر خود بود. در سال 359 هجری قمری متولد شد و به 

سال 404 در بغداد درگذشت. مزار او در محلٔه کرخ بغداد مشهور و زیارتگاه همگان است.
دکتر شهیدی مترجم گرانقدر نهج البالغه در مقدمٔه ترجمٔه این کتاب بزرگ می گوید: نهج البالغه 
دایرة المعارفی از فرهنگ اسالمی است: خداشناسی، جهان فرشتگان، پیدایش عالم، طبیعت انسان، 
امت ها و حکومت های نیکوکار یا ستمباره، اما نکتٔه اصلی این است که در سراسر این سخنان، خواست 

امام تدریس علوم طبیعی و جانورشناسی یا فهماندن نکته های فلسفی، یا تاریخی نیست.
به زبان موعظت از هر  سخنان علی در طرح این گونه موضوعات همچون قرآن کریم است که 
پدیده محسوس یا معقول، نمونه ای روشن و قابل درک در پیش چشم شنونده قرار می دهد، سپس آرام 

آرام او را با خود به سر منزلی می برد که باید بدان برسد؛ به درگاه خدا و آستان پروردگار یکتا.
ترجمٔه  به  می توانید  ببین«،  را  جهان  »خوب  درس  آموزه های  و  محتوا  از  بیشتر  آگاهی  برای 

نهج البالغه دکتر شهیدی خطبه های 155و 165 مراجعه کنید.
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قاآنی شیرازی
قاآنی: یکی از شاعران بزرگ دورٔه قاجاریه است. قدرت وی در چیرگی بر کلمات و حسن 
تلفیق آنها با یکدیگر کم نظیر است. وی مردی درس خوانده و فاضل و در صرف و نحو و علوم ادبی، 
منطق، اصول و حکمت و در زبان و ادب فارسی و عربی چیره دست بوده است. وی کتاب »پریشان« 
رابه سبک گلستان سعدی به طبع در آورده است. او در جوانی به تحصیل علوم ادبی در شیراز پرداخت 
و سفری به خراسان کرد و در آن دیار به ادامٔه تحصیل پرداخت و شعر گفتن را آغاز کرد. در همین زمان 
»حبیب« تخلص کرد. هنر او در قصیده سرایی است. به طور کلی در اشعار او لفظ غالب بر معناست 
و معنای اخالقی و فلسفی در گفته های او کمتر دیده می شود. او از شاعران خراسان پیروی کرده و 
به خصوص به منوچهری عالقه نشان داده است. قاآنی مداح شاهان و شاهزادگان قاجار و امرای دربار 

آنها بود. آرامگاه وی در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( در جوار قبر ابوالفتوح رازی است. 
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است.  دیگـر   ،    داستانـی  روان  خـوانی  هـای  نـوشته   ،   چونان  این  ساختار   
متن  کـه  است  این  کرد  تـوّجه  بدان  باید  آن،  بـازخـوانی  و  اثر  این  در  آنچه 
است.  خـواننده  ،    قوی  در  هم حّسی  عـاطفی    و    ایجاد  نظر  از   »جوانه   و   سنگ«، 
بهره  گیری نـویسنده از حّس لطیف و عاطفهٔ  پرکشش،  سبب گیرایی و جاذبهٔ  اثر شده 

است.
توّجه  بدان  باید  این نوشته کـه همکـاران در آموزش  از ویژگـی  های برجستهٔ    
است.  تخّیل  نیرومند  حضور  و  بخشی  شخصیت  عنصر  از  استفاده  کنند،  بیشتری 
اینکه جوانه و سنگ و دیگر عناصر طبیعی هر یک بـه صورت نمادین نقش  هـایی را 
به نمایش می  گذارند، فضا و مجال خوبی برای تخّیل و پرورش عواطف در نوجوانان 
مهّیا می  شود و دبیران ارجمند می  توانند از این ویژگی اثر، به خوبی در آموزش مباحث 

نگارشی نیز بهره بگیرند. 

روان خوانی

جوانه و سنگ
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ـ درس سوم    : ارمغان ایران
ـ حکایت   : همدلی و اتحاد

ـ درس چهارم   : سفر شکفتن
ـ شعر خوانی : شوق مهدی )عج(

فصل دوم

شکفتن
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         اهداف آموزشی 

ــ آشنایی بیشتر با اخالق و رفتارهای ایرانی ــ اسالمی )علم(
ــ آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید زبان فارسی )علم(

ــ آشنایی با میرجالل الّدین کّزازی و سبک نثر او )علم(
ــ تقویت خوانش رسای متن با لحن مناسب )عمل(

ــ تقویت نگرش مثبت به »حب وطن« و میهن دوستی و نیاکان سلحشور ایران زمین )ایمان(
ــ تقویت کاربست آموزه های محتوا در فّعالیت های نوشتاری و گفتاری )عمل(

ــ آشنایی با یکی از روش های زیباسازی سخن )واج آرایی(، )علم(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن در حوزٔه مهارت های امالیی و نگارشی )عمل(

ــ درک و استخراج پیام درس )تفکر(

ارمغاِن ایراندرس سوم
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  روش های تدریس پیشنهادی

ــ روش روشن سازی طرز تلقی
ــ روش بحث گروهی
ــ روش کارایی گروه

ــ روش واحد کار و... 

              درنگی در متن 

 لحنی که در این درس، غالب است، لحنی روایی ــ تعلیمی همراه با آهنگ و کششی است که 
غرور ملّی را برمی انگیزاند و مخاطبان را تحت تأثیر قرار می دهد و به لحن حماسی، نزدیک می شود.

واژگان گزیدٔه فارسی، بهره گیری از مترادف ها و آهنگین ساختن ترکیب ها از ویژگی های زبانی 
این متن است.

از  ارزشی،  و  فرهنگی  افتخارات  این  از  پاسداری  و  تاکنون  گذشته  از  ایرانیان  افتخارآفرینی 
اندیشه هایی است که نویسنده بر آن تأکید دارد و با مخاطب خود )نوجوانان این مرز و بوم( در میان 

می گذارد. 

        فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری این درس، به هدف های هر تمرین توجه می کنیم:
تمرین دوم: 

ــ شناخت بیشتر واژگان مفرد و جمع
ــ تقویت شناخت پسوند » ان« 

ــ گسترش شناخت نسبت به انواع جمع در زبان فارسی
تمرین چهارم: دریافت پیام کلی یک بند و بیان آن با جملٔه زبانی 

 بیان پیام کلی یک متن در حوزٔه مهارت نوشتاری
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پیام اصلی این حکایت بر بهره  گیری از وحدت و یکدلی و پرهیز از نفاق، 
جهانگشای  تاریخ  در  حکایت  این  مضمون  است.  استوار  دشمنی  و  دورویی 

جوینی هم آمده است.

             اطالعات تکمیلی
 

میرجالل الدین کّزازی: وی در دی ماه 1327 در کرمانشاه به دنیا آمد. خوگیری و دلبستگی 
پرشور به فرهنگ و ادب گران سنگ ایران را در خانواده ای فرهیخته به دست آورد. دورٔه دبستان را 
در مدرسٔه »آلیانس« کرمانشاه گذرانید و دورٔه دبیرستان را در مدرسٔه »رازی« به فرجام آورد، آنگاه برای 
ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی که در چشم او رشته و دانشی است سپند، به تهران رفت 
و در دانشکدٔه ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره های گوناگون آموزشی را سپری کرد 
و در سال 1370 به اخذ درجٔه دکتری در این رشته نائل آمد. ایشان برندٔه جایزٔه نخست در پژوهش های 
بنیادین در هجدهمین جشنوارٔه بین المللی خوارزمی برای نوشتن زنجیره ای از کتاب به نام »نامٔه باستان« 
در سال 1383 است. وی بیش از 40 کتاب را تألیف، ویرایش و ترجمه کرده و بالغ بر 100 مقاله نیز 
به طبع رسانده است. ترجمٔه کتاب »انه اید« ویرژیل این استاد، برندٔه جایزٔه کتاب سال 1369 شده است. 
ــ تالش  نوشتار  ــ چه در گفتار و چه در  پاسداشت فرهنگ و زبان فارسی  دکتر کزازی در 
بسیاری کرده است. بهره گیری از واژگان دیرینٔه زبان فارسی و آفرینش واژگان جدید بر پایٔه ساختار 

صرفی زبان فارسی از ویژگی های نثر و کالم ایشان است.
درس »ارمغان ایران« گزیده ای از بخش های کتاب »فرزند ایران«، تألیف استاد کزازی است که 
انتشارات معین آن را در سال 1392 منتشر کرده است. این کتاب شرح داستان زندگی حماسه سرای 

بزرگ ایران، ابوالقاسم فردوسی است.

همدلی و اّتحادحکایت
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         اهداف آموزشی 

ــ آشنایی با مهارت های زندگی در دوران نوجوانی
ــ آشنایی بیش تر با جمله و اجزای آن )یاد آوری فعل، اسم و...( 

ــ تقویت عالقه نسبت به بهره گیری مناسب تر از زمان و فرصت های دورٔه نوجوانی
ــ کاربست آموزه های محتوایی متن در فّعالیت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری فراگیران

ــ تقویت حّس عاطفی نوجوانان از دید فرهنگ و ادب 
ــ پرورش زمینه های خودآگاهی و شناخت توانایی و نیازهای دوران بلوغ

ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن درس در حوزٔه مهارت های امالیی و نگارشی

  روش های تدریس پیشنهادی

ــ بحث گروهی
ــ روشن سازی طرز تلقی

ــ روش کارایی گروه و...

              درنگی در متن

بخش تر  اثر  آن،  آموزه های  و  مضمون  شود،  خوانده  روایی  ــ  تعلیمی  لحن  با  درس  این  اگر 
که  است  نکته ای  می گیرد،  قرار  انسان ها  اختیار  در  که  حالی  زمان  از  مناسب  بردن  می شود.بهره 
پیشوایان دینی و فرهنگی ما بارها به آن اشاره داشته اند و نگاه به آینده و عاقبت اندیشی را نیز با توکّل به 
خداوند بزرگ مورد تأکید قرار داده اند. نثر این درس، واژگان و جمله هایی قابل درک و امروزی دارد 

و دانش آموز با تمرکز بر آنها می تواند به راحتی با آن ارتباط بگیرد. 

َسَفر شکفتندرس چهارم
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        فّعالیت های نوشتاری

در فعالیت های نوشتاری این درس به این هدف ها توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ تقویت مهارت های امالیی
ــ شناخت واژگان با حرف های هم صدا

ــ تقویت شناخت حروف مناسب هر واژه
تمرین دوم

ــ شناخت بیشتر فعل و نقش آن در گسترش جمله
ــ شناخت بیشتر اجزای جمله

ــ تقویت مهارت در شناخت: نهاد، مفعول، متّمم و فعل

               بیشتر بدانیم

فلسفهٔ  وجودی مبحث گذرا و ناگذر در دستور زبان،  شناخت ظرفیِت افعال است. منظور از 
ظرفیِت افعال،  اجزائی است که فعل ها در یک جمله بدان ها نیازمندند و در صورت نبود یکی از آنها  
معنای جمله کامل نیست. برخی از افعال فقط به یک جزء نیاز دارند و معنای آنها با همان یک جزء 

کامل است؛ مانند: 
 شکفت: گل شکفت

به این گونه افعال،  ناگذر می گویند.
دسته ای از افعال، برای تکمیل معنا به بیش از یک جزء احتیاج دارند. این گونه افعال »گذرا« 

نامیده می شوند. این جزء ممکن است مفعول، متمم یا مسند باشد.
خوردن:    علی         غذا         را               خورد.

              جزِء اّول  جزِء دوم  )مفعول(  فعل گذرا به مفعول
جنگیدن: سربازان  با       دشمنان               جنگیدند.

              جزِء اّول      جزِء دوم  )متمم(    فعل گذرا به متمم
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 بودن:    هوا         دلپذیر               بود.
           جزِء اّول   جزِء دوم   فعل گذرا به مسند

 دادن:   آنها         غذا را   به   کودک                  دادند.
          جزِء اّول    جزِء دوم     جزِء سوم    فعل گذرا به مفعول و متمم

به همان میزان که در کتاب درسی آمده،   یادآوری: آموزش ظرفیت افعال و اجزای جمله  ها 
آینده دانش آموزان  آشنایی همکاران محترم است. در سال  های  برای  باال فقط  بسنده است. مطالب 

بیش تر با این مباحث آشنا خواهند شد.
ــ به کارگیری امثال، حکم و کلمات قصار در نوشته 

 یکی دیگر از راه  های زیباسازی کالم،  به کارگیری سخنان نغز، کوتاه و گویا و پر معنای دیگران 
در نوشته یا سخن است که بر اثربخشی آن می  افزاید و خواننده یا شنونده را به خود فرا می  خواند. این 
شیوه از دیر باز در سّنت ادبی و متون کهن،  رواج داشته است و حکیمان و شاعران و عارفان از آیات 
و اخبار و روایات، یا کالم دیگر بزرگان استشهاد می جستند و از این راه  بر استواری کالم خود گواه 

می آوردند.
 نمونه ها: 

 شیوهٔ  »جنات تجری تحتها االنهار« داشت چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت
)حافظ(

                                               
درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد،  »کاد الفقُر ان یکون کفرًا« )سعدی(

پسر ای  رحمان  فرمود  این  پسر بهر  ای  شأن«  فی  هو  یوم   »کل 
                                             )مولوی(

بیداری زمان را  با  من  بخوان به فریاد

ور مرد خواب و خفتی    

»   رو سر بنه به بالین  ،  تنها مرا رها کن«     
                                                                                                            )شفیعی کدکنی(
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غزل »شوق مهدی« )عج( سروده ای است که درونمایٔه آن، دلتنگی و آرزوی دیدار یار را نمایان 
می سازد. لحن عاطفی و تمنایی شاعر در مصراع های نخست و لحن اندرزی و تعلیمی در مصراع های 

دوم در قالب آرایٔه »سؤال و جواب« از ویژگی های این اثر است.
مال محمدمحسن فیض کاشانی )1007ــ1090 هـ.ق در کاشان(، حکیم، محّدث و عارف دورٔه 
صفوی و از دانشمندان شیعه است. شوق مهدی، اثر منظوم از فیض کاشانی است که به پیروی از 

»دیوان حافظ« و در خطاب به امام زمان »عج« سروده شده است.

شوق مهدی )عج( شعر خوانی
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 فرهنگ و ادب فارسی آیینٔه اندیشه و هنرمندی و عظمت ملّت ایران است. این فرهنگ از آثار 
منثور و منظومی تشکیل شده است که بیانگر غنای اندیشه و بینش ایرانیان می باشد. وظیفهٔ  برنامه ریزان 
تجارب  کسب  و  فارسی  ادبّیات  و  زبان  با  را  دانش آموزان  آشنایی  امکان  تا  می کند  ایجاب  درسی 

قابل استفاده از آن در زندگی فراهم سازند.
با توجه به اصول برنامهٔ  درسی از جمله: 

1ــ آموزش مهارت های نقد و تفکر به موازات مهارت های زبانی 
2ــ برنامه باید بتواند سرمشق عملی تقویت اندیشیدن و چگونه اندیشیدن در نوجوان باشد. 

3ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در نوجوان باشد. 
4ــ بهره گیری از متون زبانی و ادبی باید در جهت پرورش و تقویت خالقیت و ذوق هنری و ادبی 
نوجوان باشد و از این جهت به کارگیری برنامه  هایی جهت تقویت روح جست و جوگری از جمله تألیف 

درس  های آزاد در این زمینه یاریگر دانش آموزان باشد. 
5ــ برنامه باید زمینه سازی رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در نوجوان باشد و در 

این جهت توزیع مفاهیمی چون اعتماد به نفس، خودباوری و مسئولیت پذیری ضروری است . 
 با توجه به اهداف حوزه های یادگیری برنامهٔ  درسی از جمله: 

1ــ پرورش مهارت های تحلیل و تفکر
2ــ توانایی اظهار نظر دربارهٔ  عناصر تشکیل دهندهٔ  متن 

3ــ توانایی اظهار نظر دربارهٔ  زیبایی های سخن 
4ــ آشنایی با چگونگی تألیف متن های مختلف

5ــ آشنایی با چهره های بزرگ ادبی و فرهنگی به ویژه شاعران و نویسندگان بومی 
6ــ آشنایی با آداب و سنن و فرهنگ بومی و منطقه ای، لهجه، گویش، بازی ها و نمایش های 

بومی.
و با توجه به برخی دالیل تغییر برنامهٔ  فارسی از جمله: »   تغییر رویکرد جدید آموزش زبان فارسی 

درس آزاددرس پنجم
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که در برنامٔه جدید محتوای دروس، فّعالیت ها و تمرین ها و حتی نحوهٔ  مدیریت کالس و درس مبتنی بر 
همیاری، مشارکت و فّعال بودن دانش آموزان است.« نظام آموزشی باید دانش آموزان را به خودباوری 

و خودشکوفایی برساند.
باید دانش آموزان توانمندی های خود را کشف و استخراج نمایند تا در چالش های پیش رو و با 

استفاده از همان توانمندی ها بتوانند موفق بشوند.
معرفی زبان و فرهنگ و ادبّیات مناطق به دلیل ظرفیت اندک کتاب فارسی تاکنون به طور سنجیده 

مجال طرح نیافته است. 
در کتاب های فارسی جدید به این موضوع به خوبی توجه شده است و درس های آزاد، مجال 
آن، خود  تقویت  برای  و  بیابند  را  ناگفته های کتاب  بتوانند  تا دانش آموزان  نموده اند  ایجاد  و فرصتی 
نمونه هایی تولید کنند. در واقع کتاب ها باید آیینه ای باشند که دانش آموزان حضور خود را در آن بیابند. 
توجه به فرهنگ بومی و قومی ایران و تأمل و درنگ دانش آموزان در زبان و ادبّیات منطقه ای 
خود به فراخور ذوق، عالقه و دلبستگی ها از دستاوردهای این دیدگاه نوین خواهد بود. درس آزاد 
در  را  خود  یک،  هر  و  باشند  داشته  مشارکت  کتاب  تألیف  در  معلم  و  دانش آموز  تا  است  فرصتی 
یکی  برآورده شدن  در جهت  تالشی  آزاد  تدوین درس های  از طرفی  ببینند،  کتاب سهیم  شکل گیری 
دیگر از اهداف تغییر برنامه است که ترغیب به کتاب خوانی و ترویج فرهنگ مطالعه و پژوهش می باشد. 
درس های آزاد یکی از فرصت هایی است که دانش آموزان جهت انتخاب بهترین متن ها در زمینٔه ادبّیات 

منطقه ای خود به مطالعه و پژوهش می پردازند.
پس، از جملٔه اهداف درس آزاد، جبران کاستی های احتمالی کتاب، پاسخ به نیازهای دبیران، 
پاسخ به نیازهای اولیا و دانش آموزان، بهره گیری از مشارکت همکاران در تألیف، بهره گیری از تعامل 

دانش آموزان و خانواده ها و… در سازمان دهی و تألیف کتاب است. 
 بهتر است دبیران محترم به »نظارت« و »هدایت« دانش آموزان یا گروه های دانش آموزی در تولید 
محتوای درس آزاد، بپردازند و از درس های تولید شدٔه کتاب به عنوان سرمشق و نمونه، بهره برگیرند.
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سبِک زندگی
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              اهداف آموزشی

ــ آشنایی با ایرج میرزا به عنوان یکی از چهره های بزرگ ادبی )علم(
ــ آشنایی با برخی از شیوه ها و مهارت های زندگی )علم(

ــ تقویت روخوانی درس با لحن مناسب )عمل(
ــ تقویت عالقه نسبت به ویژگی های اخالق پسندیده )ایمان(

ــ تقویت کــاربست آمـوزه هـای محتوای متن درس در فّعالیت هـای 
گفتاری، نوشتاری و رفتاری )عمل( 

ــ ایجاد عالقه نسبت به خواندن شعر های ایرج میرزا )باور و عالیق(
ــ توجه به شنیدن نصایح پدر و مادر و سایر افراد خیرخواه )اخالق( 

ــ نقد و تحلیل پیام های متن )تفکر(
مهارت های  حوزٔه  در  درس  متن  جدید  واژگان  کاربست  تقویت  ــ 

امالیی و نگارشی )عمل(

راِه نیک بختیدرس ششم



84

  روش های تدریس پیشنهادی

ــ روش تدریس کارایی گروه
ــ روش روشن سازی طرز تلقی

ــ روش بحث گروهی و...

              درنگی در متن

هر متنی دارای لحن مناسب خویش است و حال و هوای متن، تعیین کنندهٔ نوع خوانش مناسب آن. 
در این درس با لحن پدری مهربان و با تجربه رو به رو هستیم که به شکل مستقیم تجربیات گرانقدر خویش را به 

فرزند خود انتقال می دهد و او را در مسیری که پیش رو دارد، راهنمایی می کند و تعلیم می دهد.
زبان شعر، ساده و دور از پیچیدگی های لفظی و معنوی است و خواننده نوجوان می تواند با آن 

ارتباط بگیرد. هنگام آموزش این متن بهتر است به نکته های زیر توجه داشته باشیم:
بیت دوم و هفتم: فعل های »می باش« و »می کوش« ساختار فعل مضارع دارد که در معنای فعل 

»امر« به کار رفته است.
به معنای چشمی  نامیده اند و  اقترانی«  این نوع اضافه را »اضافٔه  بیت چهارم:  »چشم ادب«، 

است که همراه ادب به کسی یا چیزی می نگرد.
دِق« است که  ُمّرًا« و »النجاُة ِفی الصِّ ِاْن کَاَن   ، الَْحقَّ یادآور احادیث »ُقِل  بیت هشتم: این بیت 

ترجمٔه آنها چنین است: »حق را بگو اگر چه تلخ باشد« و »نجات انسان در راستی است.«
از کنایه هایی که در این متن به کار رفته است می توان به مصراع های »آمادٔه خدمتش به جان 

باش« و »از گفتٔه او مپیچ سر را« اشاره کرد.

        فّعالیت های نوشتاری

تمرین یکم: دانش آموز در این تمرین الزم است به تفاوت های گفتاری و نوشتاری برخی از 
واژه های زبان فارسی پی ببرد و امالی مرسوم آنها را یاد بگیرد.

تمرین سوم: تقویت مهارت تجزیٔه جمله به اجزای سازندهٔ آن مورد نظر است.
تمرین چهارم: دو بیت پایانی شعر ایرج میرزا با بیت نظامی ارتباط معنایی دارد.
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            اطالعات تکمیلی

یعنی داشتن  اهداف فصل،  برای تحقق  آمده است،  زندگی  این درس در فصل سبک   چون 
به نصایح استادان  اخالق پسندیده،  الزم است شیوه ها و مهارت های بهره  گیری از علم،  گوش دادن 
از دل و جان، سحرخیز بودن، احترام به پدر و مادر و گوش دادن به نصایح آنان،  مغتنم شمردن وقت،  
تبیین و تحلیل شود و سعی گردد دانش آموزان با تصویر کلی شعر هم حسی کنند و آن حّس شاعرانه را 

در خود برانگیزند.
دِق« و از پیام های  ــ بیت هشتم اشاره دارد به فرمایش گهربار حضرت محمد )ص( »النجاةُ ِفی الَصّ
این درس می توان به: سحرخیزی،  راست گویی،  علم آموزی،  با ادب بودن،  گوش دادن به نصایح 
دیگران، حساب کارهای خود را داشتن، مواظب و مراقب خود و اعمال خود بودن، احترام به پدر و 

مادر و گوش دادن به نصایح آنان اشاره کرد. 
از  قالب شعری  این  دارد.  قافیهٔ  جداگانه  برای خودش  بیت  هر  و  است  مثنوی  قالب شعر  ــ 
آغاز شعر فارسی تا به حال مورد توجه بوده است و درون مایهٔ  آن حماسی، اخالقی، عاشقانه و عارفانه 
است و مناسب ترین قالب برای بیان مطالب طوالنی به شمار می آید. فردوسی،   سعدی،  نظامی،  عطار و 

مولوی از مثنوی سرایان معروف اند. 
ــ در فارسی گاهی برخی از حروف کلمه را حذف کرده و آن را مخّفف می  کنند. مخّفف در 

لغت، به معنای سبک کرده شده، است و این کار بر اثر تحّوالت زبانی و لهجه صورت می گیرد. 
مثال: سحرگه = سحرگاه،  فتاد = افتاد،  کین = که این،  خامش = خاموش،   تات = تا تو را و...

نمونهٔ  عالی مخفَّف: 
در این درگه، که گه گََه،  کَه،  کُه و کُه کَه شود ناگَه              مشو غّره به امروزت که از فردا نه ای آگَه 
ایرج میرزا در آبان ماه 1252 شمسی در کوی سیالب شهر تبریز، چشم به جهان گشود. او 
فرزند صدرالّشعرا غالم حسین میرزای قاجار بود و از طریق پدربزرگش ملک ایرج بن فتحعلی شاه،  

نتیجهٔ  فتحعلی قاجار بود. 
خوب  خط  و  می  دانست  نیز  ترکی  و  روسی  و  داشت  مهارت  فرانسوی  و  عربی  فارسی،   در   
می نوشت. تحصیالتش در مدرسه دارالفنون تبریز صورت گرفت و در نوزده سالگی هنگام ولیعهدی 
مظفرالّدین میرزای قاجار لقب »صدرالّشعرا« یافت. ولی به زودی از شاعری دربار کناره گرفت و به 

مشاغل دولتی مختلفی پرداخت که از میان آنان کار در وزارت فرهنگ بود.
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 شعر ایرج به دلیل طنز سنگین و در برداشتن نکاتی که در عرف جامعه گاهی غیر اخالقی تلقی 
و  عامیانه  گفتارهای  و  واژگان  دربرگیرندهٔ   و  روان  و  ساده  است. سبک شعری وی  معروف  می  شد، 
رکیک است. شعر »داشت عباسقلی خان پسری...« از ایرج میرزا را نخستین شعر ادبیات کودک در 

فارسـی می دانند.
  داشت   عباسقلی    خان     پسری          پسر       بی ادب      و        بی هنری 
  اسم    او   بود  علی مردان     خان         کلفت   خانه   ز   دسـتش    به   امان 
  پشت   کالسکٔه   مردم    می جست          دل    کالسکه نشــین   را  می خست 
  هر   سحرگه  ، دم در ،   بر  لـب  جو          بود  چون  کرم  به گل  رفته  فرو...

 ایرج میرزا سبک قدیمی را که در آن توانا بود،  رها کرد و خود سبکی ویژه پدید آورد. در  این سبک 
اندیشه  های نو و مضامینی که گاه از ادبیات خارجی اقتباس شده بود و گاه مخلوق اندیشه ٔ  شاعر است و 
نیز مسائل گوناگون اجتماعی و هزلیات و شوخی  های نیش  دار و ریشخندها و تمثیالتی که شاعر از غالب 
آن ها نتایج اجتماعی را در نظر دارد به زبانی بسیار ساده و گاه نزدیک به زبان مخاطب بیان شده است. 
  ایرج میرزا عالوه بر شعر، به خوش نویسی هم عالقه داشت و خط تحریر،  نسخ و نستعلیق را به زیبایی

می نوشت. 
ازدواجش  از  سال  سه  هنوز  و  شد  فرزند  سه  دارای  و  کرد  ازدواج  سالگی  شانزده  در  وی   
نگذشته بود که همسر و پدر بزرگوارش درگذشتند و ادارهٔ  امور خانواده به گردنش افتاد،  وی برای 
گذراندن امور زندگی ناچار شد به خدمات درباری و دولتی روی آورد. سرودن و خواندن قصاید سالم، 
 خوش آمدگویی، تبریک عید و توصیف مراسم جشن و سرور از جمله کار های درباری و دولتی بود که 

به عهدهٔ ایرج میرزا گذاشته شد.
 ایرج میرزا پسری داشت به نام خسرو میرزا که بسیار مورد توجه پدر بود و در شعری که تحت 
تأثیر کتاب »لیلی و مجنون« نظامی گنجه ای بوده است، خسرو میرزا را نصیحت می کند و با دلسوزی 

پدرانه ای، هم به خسرو و هم به تمام فرزندان این مرز و بوم می گوید:
 

نو   و  کهنه  ز  جهان  مال  از 
است  چهار  او  سال  که  چند  هر 
دلبند!   عزیز  پسر  ای   هان 
جویم  تو  سعادت  گفته  زین 

خسرو  نام  به  پسری  دارم 
است هوشیار  طفل  که  پیداست 
چند نصیحتی  پدر    ز      بشنو   
گویم... چه  هر  بگیر  یاد  پس 
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 نظامی در مقدمٔه کتاب »لیلی و مجنون« فرزند خود »محّمد« را چنین نصیحت می کند: 
العین قرة  ساله  چارده  ای 
بودی  ساله  هفت  که  روز  آن 

کونین علوم  نظر  بالغ 
چون گل به چمن حواله بودی...

ایرج میرزا در سرودن اشعار خود تا حدود زیادی به شیوه ٔ سعدی نیز توجه داشته است. سادگی زبان و 
سهل و ممتنع بودن شعر ایرج میرزا از مهم ترین ویژگی هایی است که سروده های ایرج را به شعر سعدی نزدیک 
می کند؛ به دلیل همین ویژگی هاست که ملک الشعرای بهار در شعر زیر لقب »سعدی نو« به ایرج داده است: 

میرزاسعدی نو بود و چون سعدی به دهر ایرج  آورد  نو  شعر 
ایرج میرزا نیز در بیت زیر خود را »سعدی عصر« معرفی می کند: 

    باورت  نیست  به  دیوانم  بین  و  دفتر     سعدی   عصرم،     این   دفتر   و  این  دیوانم
   برای همین است،   وقتی ما دیوان اشعار ایرج میرزا را مطالعه می  کنیم، خواه ناخواه به یاد 

زبان ساده و شیوه ٔ سهل و ممتنع شیخ شیراز سعدی می افتیم.
 مثالً سعدی در یکی از غزلیات خویش بیت زیر را می سراید:

    سّد سکندر نه مانع است و نه   حایلپرده چه باشد میان عاشق و معشوق

ایرج میرزا تحت تأثیر بیت باال در یکی از قصیده های خود با کمی تغییر و جابه  جایی چنین می سراید:
معشوق و  عاشق  میان  نباشد  سّد سکندر نه حاجب است و نه مانع پرده 

قرار داشت، حافظ شیرازی است  تأثیر سروده هایش  میرزا تحت  ایرج  که  دیگر شاعرانی  از   
این  ایرج میرزا رّدپایی از سروده های حافظ را مشاهده کرد. حال ممکن است  و می توان در دیوان 

تأثیرپذیری به صورت محتوایی باشد. حافظ در آغاز یکی از غزلیات معروف خود چنین می سراید: 

باشد حزین  که  خاطر  انگیزد  تر  شعر  باشدکی  همین  و  گفـتیم  معنی  این  از  نکته  یک 

 ایرج میرزا که قبالً این غزل معروف از حافظ را مطالعه کرده با کمی تغییر در یکی از سروده هایش 
می  گوید: 

 کی   شعر   تر   تراود از  خاطر  حزین      بر    شعر    من    مخند به خشکی که خواجه گفت

فرخی  فردوسی،  جامی،  چون  بلندپایه ای  شاعران  از  اشعارش،  دیوان  در  میرزا  ایرج  البته 
سیستانی و... هم پیروی می کرد که به علت گستردگی موضوع به همین چند نمونه بسنده می کنیم.
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ویژگی های شعر ایرج میرزا 
ــ استفاده از آیات قرآنی و احادیث

  خشک گردد به  رگ  هستی  خون          لغو     گردد     عمل    » کن فیکون«
که از سورهٔ  بقره،  آیهٔ  117 اقتباس شده است.

ــ توجه به علم و دانش 
باد یکتا  کردگار  بر  حمد 
کتاب به  من  چشم  کرد  آ  شنا 

داد خواندن  درس  شوق  مرا  که 
باب هر  از  خیرم  توفیق  داده 

ــ شکایت از دنیا از دیگر مضامینی است که در دیوان ایرج میرزا به چشم می آید. به نظر شاعر، 
دنیا، دشمن دیرینه انسان هاست.

ــ انتقاد از وضع سیاسی و اجتماعی کشور
دشمن از  برند  چرخ  بر  منشکوه  دشمن  بود  چرخ  عجبا 

ــ اعتقاد و توجه به پرورش و آموزش کودکان
ــ امام علی )ع( مورد توجه و عالقهٔ  ایرج میرزا بوده و در چند سروده او را مورد ستایش خود 

قرار داده است: 
 خوش آنکه او را در دل بود والی علی           که هست باعث رحمت به دنیی و عقبی 

ــ وطن دوستی و ایران دوستی 
ــ عالقه به مادر و سپاسداری از مقام او و...

نمونهٔ  شعر ایرج میرزا: 

یاد  از  درس  مبر  استاد  گفت 
آموخت  یاد  مرا  آنکه  باد  یاد 
معنـا این  نرود  یادم  هیچ 

دید  استــــــادم  چو  نیز  پدرم 
بود استـــــاد  از  مّنت  مرا  پس 
مرا آموخت  می دانست  چه  هر 
دانستن نکو  استــــــــاد  قدر 

نور  پر  روانــــش  بمردست،  گر 

استاد گفت  من  به  آنچه  باد  یاد 
یاد دولت  از  خورد  نان  آدمی 
زاد نـــــــادان  من  مادر  مرا  که 
آزاد من  تربیت  از  گشت 
استاد استاد  من  تعلیم  به  که 
نـهاد ناگفته  که  اصل  یک  غــــیر 
نداد یاد  من  به  استــــــــاد  حیف 
! باد  یارش  خدا  زنده،   بود  ور 
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  ایرج میرزا سرانجام در اسفند سال 1304 بر اثر سکتهٔ  قلبی درگذشت و در آرامگاه ظهیرالّدوله به 
خاک سپرده شد.او برای سنگ مزارش این شعر را سروده است که چند بیت از آن را نقل می کنیم:

 
دنیایید  این  در  که  نکویان  ای 
اینکه خفته است در این خاک منم 
اینجا است  جهان  عشق  مدفن 
دمی خاک  این  بر  بنشینید 
کنید یاد  سخن  به  من  از  گاهی 

آیید  دنیا  به  بعد  این  از  یا 
سخنم شیرین  ایرج  ایرجم 
اینجا است  نهان  عشق  جهان  یک 
قدمی خاکم  به  بگذارید 
کنید شاد  دلم  خاک  دل  در 

ادبیات اندرزی وتعلیمی 
اثر ادبی تعلمیی، اثری است که دانشی )چه عملی و چه فطری( از معرفت بشری را تشریح کند،  

یا یک مسئلٔه اخالقی، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد.
در ادبیات ما هر چند نمونه های موجود، بیشتر مربوط به دانش های نظری است، اما در دانش های 
عملی هم نظم هایی سروده شده است؛ مثل نوراالنوار از بحراالسرار مظفر علیشاه کرمانی در علم کیمیا.

در ادبیات غرب نیز می توان کتاب های منظوم شعر هوراس را نام برد.
 ادبّیات تعلیمی می تواند تخّیلی هم باشد، یعنی مسئله ای را که می خواهد تعلیم دهد به صورت روایی 
در کتاب های کودکان  تعلیمی مخصوصاً  نوع ادب  این  از  یابد.  بیشتری  تا جاذبهٔ   نمایشی درآورده  یا 

استفاده می کنند. 
بوستان سعدی.  و  مولوی  مثنوی  مانند:  دارند.  تعلیمی  جنبهٔ   ادبی،  شاهکارهای  از  بسیاری 
تغییر  به مردم و موقعیت ها  تعلیمی دارند زیرا دیدگاه خواننده را نسبت  نیز جنبهٔ   آثار طنز  از  بسیاری 

می دهند.
 در بازخوانی فرهنگ کهن ایرانی، گرایش به ادبیات اندرزی را در نظام رفتاری و ارزشی جامعه 
می  توان دریافت و نمود آن را در ساخت فرهنگی جامعهٔ  ایران، از طریق پیشینهٔ  ادبیات اخالقی و پندنامه  

جست.
 در بررسی کمیت آثار اخالقی و اندرزی،  عواملی چون ساختار سیاسی جامعه و حکومتگران، 
 ساختار فرهنگی و تحمیل سنت های قومی ــ نژادی و اعتقادی به تداوم سنت که در طول ادب فارسی 

مؤثر بوده، قابل تأّمل است. 
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نمونه ای از شعر تعلیمی و اندرزی )بوستان سعدی(

جاودان  بود  نامت  که  خواهی  چو 
همان نقش بر خوان پس از عهد خویش 
داشتند  طرب  و  ناز  و  کام  همین 
جهان از  ببُرد  نیکو  نام  یکی 

نهان بزرگان  نیک  نام  مکن 
پیش شاهان  عهد  از  پس  دیدی  که 
بگذاشتند و  برفتند  آخر  به 
جاودان او  از  ماند  بد  رسم  یکی 

نمونه ای از نثر تعلیمی و اندرزی )قابوس نامه(
 در مهمان کردن و مهمان شدن 

 اما مردمان بیگانه را هر روز مهمان مکن که هر روز بسزا به حق مهمان نتوانی رسید. بنگر تا به 
یک ماه چند بار میزبانی خواهی کردن،  آن که سه بار خواهی کردن یک بار کن و نفقاتی که در آن سه 
مهمانی خواهی کردن در این یک مهمانی کن تا خوان تو از همه عیبی بری ُبَود و زبان عیب جویان بر 

تو بسته بود... . 
 

               بیشتر بدانیم

 تلفیقی از گونه های خواندن مانند: صامت خوانی،  بلند خوانی و گروه خوانی،  پرسش و پاسخ 
دربارٔه پیام و ویژگی های متن وتهیهٔ  گزارش از نتیجهٔ  بحث برای تدریس این درس پیشنهاد می شود. 
روش بلندخوانی در شروع خواندن روشی مناسب است؛ زیرا در آن، از دو فرایند ادراکی یعنی تمیز 

شنیداری و تمیز بصری استفاده می شود. این روش برای تندخوانی و مطالعهٔ  صحیح، مفید است. 
روش های صامت خوانی عبارت   اند از:

دقیق خوانی: معلم جهت دقیق خوانی دانش آموزان می تواند سؤاالتی از متن درس بپرسد.
خواندن تجّسمی: معلم قبل از مطالعه، سؤاالتی از بین اهداف درس بپرسد تا ذهن دانش آموزان 

به هنگام مطالعه به سمت یافتن پاسخ ها هدایت شود.
خواندن التذاذی: خواندن برای درک زیبایی ها، روش مؤثری برای پرورش حس زیبایی شناسی 

و تقویت ذوق ادبی است؛ مانند یافتن وزن، قافیه، موسیقی، ضرب المثل ها و...
 این سرودهٔ  زیبا را می توان با بهره گیری از نوار قرائت شعر،  منابع رایانه  ای و اینترنت،  پوستر و 

تصویر از پیام شعر، تأثیرگذارتر عرضه کرد.
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             اهداف آموزشی

ــ درک تأثیر مهم خداشناسی در زندگی و پذیرفتن حق )ایمان(
بر  تأکید  ضمن  عقیدتی،  فکری،  توانایی های  و  شناخت  گسترش  ــ 

حق شناسی )علم(
ــ تقویت خوانش متن با لحن مناسب )عمل(

ــ ایجاد نگرش مثبت نسبت به کاربست هنجار های اخالقی در محیط 
رایانه ای )اخالق(

گفتاری،  فّعالیت های  در  درس  متن  محتوایی  آموزه های  کاربست  ــ 
نوشتاری و رفتاری فراگیران )عمل(

ــ آشنایی با گروه اسمی در جمله )علم(
ــ تقویت مهارت صبر و شکیبایی در زندگی فردی و اجتماعی )اخالق(

ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن درس در حوزٔه مهارت های امالیی 
و نگارشی )عمل(

آداب نیکاندرس هفتم
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       روش  تدریس پیشنهادی

ــ روش تدریس کارایی گروه 
ــ روشن سازی طرز تلقی 

ــ ایفای نقش و...

              درنگی در متن

متن این درس، دو بخش است: بخش اّول از کتاب »جامع التمثیل« گزینش شده و بخش دوم را 
دکتر اکبری شلدره، نگاشته است. مضمون و محتوای هر دو بخش، اخالق فردی و اجتماعی را نشانه 
گرفته است. لحنی که در بخش اّول این درس، برای خوانش مناسب پیشنهاد می گردد، لحن روایی 
همراه با فراز و فرود دیالوگ های متن و کشش ها و درنگ های هر جمله است. سبک نوشتار این متن 
همانند نثرهای عرفانی کهن فارسی است. از ویژگی های این متن می توان به تکرار اسم ها، فعل ها و 

کوتاهی جمله ها اشاره کرد.
متن دوم لحنی روایی و تعلیمی دارد و نویسنده بر آن است تا مخاطبانش را که در معرض خطرات 
دستاوردهای جدید علمی معاصر قرار گرفته اند،  پدرانه بیاگاهاند و راه درست و صحیح استفاده از این 

ابزار ها را فراروی آنها قرار دهد. 

        فّعالیت های نوشتاری

در فعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ باز خوانی متن 
ــ دقت در ساخت واژگان و حروف آنها

ــ دریافت معانی واژگان 
ــ تمرین نوشتاری واژگان با ویژگی های حروف خواسته شده

تمرین دوم
ــ تشخیص گروه های اسمی
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ــ تقویت مهارت در شناخت هستهٔ  گروه اسمی
تمرین سوم

ــ دریافت پیام و آموزش لحن 
ــ تقویت توانایی تشخیص لحن مناسب

             اطالعات تکمیلی 

دربارۀ »جامع التمثیل«:
 کتابی دربارهٔ  تمثیل  ها و حکایت  ها، به ویژه حکایت  های امثال، به فارسی، تألیف محّمدعلی )یا 

محّمد( حبله رودی، ادیب و نویسندهٔ  قرن یازدهم است.
 حبله رودی، که در حیدرآباد دکن می زیست، در سال 1049 مجمع االمثال را در بارهٔ  مثل  های 
در  است  گفته  کتاب جامع التمثیل  دیباچهٔ   در  کرد. وی  تألیف  را  التمثیل  در 1054 جامع  و  فارسی 
مجلسی که محمد خاتونی هم حضور داشت، کسی گفت که به فرمان شاه عباس صفوی )1038ــ996( 
امثال ترکی را در یکجا جمع کرده اند و ادیبان تازی هم درباره ٔ امثال عرب کارهای شایسته  ای انجام 
داده اند اما هیچ کس امثال فارسی را یکجا گرد نیاورده است. با این سخن،  حبله رودی بر آن شد که 
کتابی دربارهٔ  امثال فارسی تألیف کند )ص 3(. وی مانند همین سخنان را در مقـدمـهٔ  مجمع االمثال 
)ص 5ــ3( هم آورده و چون نخست آن را تألیف کرده است،  این سخنان در سبب تألیف مجمع االمثال 
مناسب تر به نظر می رسد. جامع التمثیل، شامل مقدمه و 28 باب، به ترتیب حروف تهجی،  مشتمل بر 
امثال و حکایات است و در پایان آن، بخشی با عنوان ملحقات، مشتمل بر حکایات گوناگون، منضم 
شده است. مقدمه که در آن )ص 6( از مثل زدن در قرآن یاد شده در بر دارندهٔ  حکایت هایی است که با 

برخی آیات قرآن تطبیق می کند.
آیات قرآن و برخی حکایت  ها و روایت  های دینی،   براساس  ـ  5(  این مقدمه )ص33ـ مؤلف در 
خوانندگان را به ترک دلبستگی به دنیا و توجه به آخرت سفارش می کند. پاره ای از حکایت  هایی که در 
باب  ها گنجانده شده،  در واقع حکایات امثال اند و شرح می دهند که چگونه و براساس چه ماجرایی برخی 
از مثل  ها شهرت یافته اند؛ مؤلف گاه در یک باب،  یکی از فضیلت  های اخالقی را که با حرف آن باب 
آغاز می شود، درنظر گرفته و حکایت هایی را در تأیید آن فضیلت ذکر کرده است ؛ سبک جامع التمثیل 
با استفاده از حکایت  ها و  مانند سخن موعظه گویان و اهل منبر است و مؤلف در جای جای کتاب 
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تمثیل  ها، خواننده را موعظه کرده است. ویژگی بارز این کتاب، کاربرد بسیار امثال فارسی و عربی در 
ضمن یا آغاز حکایت  ها و استفادهٔ  فراوان از آیات قرآن و احادیث است. نثر کتاب ساده و بی پیرایه و 
آمیخته به اشعار شاعران نامداری چون فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی و حافظ است. جامع التمثیل 
از جمله کتاب  های معروف فارسی و خواندن آن در قرن سیزدهم بسیار معمول بوده و بارها به چاپ 

رسیده است.
دربارۀ بهلول

عمروالصیرفی  بن  وهیب  شهرت  بهالیل«  جمع  روی،  نیکو  »خنده  روی،  معنای  به  »بهلول«   
کوفی )190 ه.ق.( معروف به بهلول مجنون، فرزانٔه رندی است که به نکته گویی معروف و به دیوانگی 
مشهور بود. ولی مطابق برخی اقوال، با  هارون الّرشید، خلیفٔه عباسی خویشاوند بود و با ابوحنیفه و 
دیگران مباحثاتی داشت که نوادر و سخنان شیرینی به او منسوب است. گویند از خواص شاگردان امام 
صادق   )ع( و از فقیهان عصر خویش بود و به اشارت آن بزرگوار، برای رهایی از امضای فتوای قتل 
امام هفتم، خود را به دیوانگی زد. دیدارهای بهلول با  هارون الّرشید، خود داستانی شیرین و اندرزبار 
دارد که در شعر فارسی نیز راه یافته است. عطار مالقات او را با  هارون به نظم آورده است. بهلول، به 
صورت نامی کلی درآمده و بر دسته ای از مجانین عقال اطالق شده است؛ مثالً در کتاب فتوحات مّکیه، 

بابی با عنوان » بهالیل و پیشوایان « آمده است.

نگرشتاریخىبهاخالقرایانهای 
»استنفورد«  فلسفى  دائرةالمعارف  رایانه اى«  »اخالق  مدخل  از  گزیده اى  ترجمهٔ   زیر  جستار 
است. در این نوشتار، خاستگاه هاى اخالق رایانه اى و چگونگى استفاده از عبارت اخالق رایانه اى 
از گذشته تاکنون مورد بررسى قرار گرفته است. اخالق رایانه اى، شاخه اى جدید از اخالق است که 

به سرعت و به همراه رشد فّناورى رایانه اى در حال رشد و تغییر است.
»اخالق رایانه« از یک سو ممکن است به صورت بسیار محدود و به عنوان تالش هاى فیلسوفان 
حرفه اى براى اعمال نظریه هاى اخالقى متعارف نظیر: فایده گرایى، کانت گرایى ، یا اخالق فضیلت محور 
به مضامین مربوط به کاربرد فناورى رایانه قلمداد شود. از سوى دیگر، این اخالق ممکن است در یک 
معناى گسترده به کار رود؛ به طورى که شامل معیارهاى فّعالیت حرفه اى، رمزهاى ارتباط، ابعاد قانون 

رایانه، خط مشى عمومى و اخالق شرکت ها قلمداد شود.
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 در کشورهاى پیشرفتٔه دنیا، »تحّول اطالعات« ابعاد بسیارى از زندگى همچون: بانکدارى و 
تجارت، کار و اشتغال، مراقبت هاى پزشکى، دفاع ملى، حمل و نقل و سرگرمى را تغییر داده است. 
انسان،  رابطه هاى  خانواده،  زندگى  جامعه،  زندگى  چون:  امورى  بر  اطالعات  فّناورى  در نتیجه، 
آموزش، آزادى و دموکراسى تأثیرات مثبت و منفى اعمال کرده است. اخالق رایانه اى در گسترده ترین 
حالت مى تواند به عنوان شاخه اى از اخالق کاربردى در نظر گرفته شود که به مطالعه و تحلیل تأثیرات 
اخالقى و اجتماعى فناورى اطالعات مى پردازد. در سال هاى اخیر، این عرصه تازه و دشوار منجر به 
ایجاد رشته هاى دانشگاهى تازه، همایش ها، کارگاه ها، سازمان هاى حرفه اى، مواد برنامه هاى آموزشى، 
اخالق   ،)WWW( جهانى  گسترده  شبکٔه  درعصر  است.  شده  تحقیقاتى  مراکز  و  مقاله ها،  کتاب ها، 

رایانه اى به سرعت به اخالق اطالعات جهانى تبدیل مى شود.
 دهۀ 1940 و 1950

 اخالق رایانه به عنوان یک عرصهٔ  مطالعه در مؤسسٔه فّناورى ماساچوست، در طى جنگ جهانى 
دوم؛ یعنى اوایل دهٔه 1940 )  م.( ریشه دارد. پروفسور »توربرت وینر« در این مؤسسه به شکل گیرى 

توپ ضّد حمالت هوایى کمک کرد که قابلیت از بین بردن هواپیماهاى سریع جنگى را داشت.
 چالش مهندسى این طرح باعث شد که »وینر« و عده اى از همکارانش رشتٔه تازه تحقیقاتى به 
وجود آورند که »وینر« آن را »سایبرنتیک« )فرمان شناسى( نامید؛ یعنى علم نظام هاى بازخورد اطالعات. 
این مفاهیم، زمانى که با رایانه هاى دیجیتال در حال پیشرفت در آن زمان ترکیب شد باعث گردید که 
را  آن  ما  امروزه  که  آورد  وجود  به  را  فنّاورى  دربارٔه  اخالقى  هوشمندانٔه  استنتاج هاى  برخى  »وینر« 
فنّاورى اطالعات و ارتباطات )ICT( مى نامیم. وى با فراست، تبعات تحولى اجتماعى و اخالقى را 

پیش بینى کرده بود.
 براى مثال، او در سال 1948 )  م.( در کتاب خود تحت عنوان »سایبرنتیک یا کنترل و ارتباط 
در ماشین و حیوان« چنین گفت: »براى مدت ها این امر براى من روشن بوده است که ماشین محاسبه 
نبود که ورودى و خروجى آن  نیازى  به حساب مى آمد و  بسیار سریع، ماشینى جهت کنترل خودکار 
همچون  مصنوعى  حسى  اعضاى  دریافت هاى  ترتیب  به  ماشین  این  باشد.  اشکال  و  ارقام  قالب  در 
سلول هاى فتوالکترونیک یا دماسنج است و عملکرد موتورها به حساب خواهد آمد. ما اکنون در مقام 
ساخت ماشین هاى مصنوعى با تمام سطح ظرافت و دقت عملکرد هستیم. مدت زمان بسیارى پیش از 
ناکازاکى و آگاهى عمومى دربارٔه بمب اتمى، به ذهن من رسید که در حضور یک استعداد اجتماعى با 

اهمیت بسیار دربارٔه خیر و شر هستیم«.
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 در سال 1950)  م.( »وینر« کتاب شگفت انگیز خود را تحت عنوان »استفاده انسان از انسان« 
منتشر کرد. اگر چه »وینر« در این کتاب از واژهٔ »اخالق رایانه« که استفاده از آن دو دهه پیش رواج پیدا   کرد 
استفاده نکرد، اما وى به تعریف یک بنیاد جامع و فراگیر پرداخت که امروزه به عنوان پایه و اساس قدرتمند 

تحقیق و تحلیل اخالق رایانه مورد استناد قرار مى گیرد. موضوعات کتاب »وینر« عبارت اند از:
کاربردى،  اخالق  براى  قدرتمند  شیؤه  یک  عدالت،  اصل  چهار  انسان،  زندگى  هدف  از  توصیفى 

بحث هاى بنیادى پرسش هاى اخالق رایانه و مثال هایى از نمونه هاى اخالق رایانه.
 بنیاد اخالق رایانه »وینر« بسیار جلوتر از زمان خود بود و واقعاً در طى چندین دهه نادیده گرفته 
شد. در نظر او ادغام فّناورى رایانه در جامعه، در نهایت به دوباره بنا کردن جامعه منجر مى شود. این 
امر، نیازمند فرایندی چند بُعدى است که سال ها تالش مستمر را طلب مى کند و همه چیز را از ریشه 

تغییر مى دهد.
 طرحی با این وسعت، الزاماً دربرگیرندهٔ  وظایف و چالش هاى گسترده و گوناگون است. کسانى 
که با این امور کار مى کنند، باید به تغییرات افراطى در محل کار خود سازگار باشند؛ دولت باید قانون ها 
و آیین نامه هاى تازه اى وضع کند، صنعت ها و تجارت ها باید سیاست ها و خط مشى هاى تازه اى ابداع 
و  آورند، جامعه شناسان  به وجود  براى اعضای خود  تازه اى  باید اصول  کنند، سازمان هاى حرفه اى 
روان شناسان باید پدیده هاى اجتماعى و روان شناسى را مطالعه و درک کنند و فیلسوفان باید در مورد 

مفاهیم اخالقى و اجتماعى قدیمى دوباره فکر کنند و به تعریف دوباره مفاهیم مبادرت ورزند.
 دهۀ 1960

 در اواسط دهٔه 1960 )  م.( »دون پارکر« از SRI اینترنشنال )مؤسسٔه تحقیق استنفورد( در منلو 
پارک کالیفرنیا آغاز به بررسى استفادٔه غیر اخالقى و غیر قانونى از رایانه توسط متخصص رایانه کرد. 
 پارکر مى گوید: »به نظر مى رسد زمانى که مردم به مرکز رایانه وارد مى شوند، اخالق را پشت 
سر خود جاى مى گذارند و به نوعى آن را نادیده مى گیرند«. وى نمونه هاى جرم هاى رایانه اى و دیگر 
عنوان  تحت  را  کتابى  )م.(   1968 سال  در  و  کرد  جمع آورى  را  اخالقى  غیر  رایانه اى  فّعالیت هاى 
»قانون ها و اخالقیات در فرایند اطالعات« منتشر کرد و اّولین اصول رفتار حرفه اى را براى انجمن 
ماشین آالت محاسبه اى به وجود آورد. در طى دو دهٔه بعدى، »پارکر« به نوشتن کتاب ها، مقاالت و 
برگزارى کارگاه ها و سخنرانى ها ادامه داد تا رشته اخالق رایانه اى را حفظ کند. این امر باعث شد تا این 
مفهوم، اهّمیت یابد و تا امروز باقى بماند. اگر چه کارهاى »پارکر« در یک قالب نظرى کلّى نمى گنجد، 

اما فّعالیت هاى او در زمینٔه تاریخ اخالق رایانه پس از وینر از نقاط عطف مهمى برخوردار است.
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 دهۀ 1970
در  رایانه  دانشمند   Weizenbaum Joseph ویزنباوم«  »جوزف  1960)  م.(  دهٔه  اواخر  در   
مؤسسٔه فّناورى ماساچوست در بوستن برنامه اى رایانه اى به نام ELIZA نوشت. او این برنامه را به 
گونه اى نوشته بود که تقلیدى سطحى از روان درمانى راجرى باشد که بر مصاحبه اى اّولیه با یک بیمار 

مّتکى بود. 
»ویزنباوم« از واکنش هاى مردم به این برنامه رایانه اى شگفت زده شد؛ برخى روان پزشک ها آن را 
به مثابٔه شاهدى در نظر گرفته بودند که رایانه ها به زودى به صورت خودکار اقدام به روان درمانى مى کنند؛ 
حتى پژوهشگران رایانه اى در مؤسسٔه تحقیقاتى ماساچوست از لحاظ احساسى در این امر سهیم شده 

و تفّکرات بنیادى خود را به اشتراک گذاشتند.
میان  رشد  به  رو  روند  بشر  اطالعات،  فرایند  مدل  در  که  بود  امر  این  نگران  بسیار  »ویزنباوم« 

دانشمندان و حتى عموم مردم را تقویت مى کند، تا انسان را صرفاً به عنوان ماشین در نظر بگیرد.
 کتاب وى به نام »قدرت رایانه و منطق انسان« )1976( به صورت مؤکّد، بسیارى از این ایده هاى 
او را بیان مى کند. کتاب »ویزنباوم« به عالوه کالس هایى که وى در مؤسسٔه تحقیقاتى ماساچوست و 
سخنرانى هایى که در دهٔه 1970)  م.( در سراسر دنیا برگزار مى کرد، باعث الهام گرفتن متفکران بسیار 

و پروژه هایى در زمینٔه اخالق رایانه اى شد.
 در اواسط دهٔه 1970 )  م.( »والتر منر« از عبارت »اخالق رایانه« استفاده کرد. وى این عبارت 
را براى اطالق به رشتهٔ  تحقیقى در مورد برنامه هاى اخالقى که توسط فّناورى رایانه اضافه شده، تغییر 
کرده، یا ابداع شده است، به کار برد. در اواخر دهٔه 1970)م.( و در حقیقت در اواسط دهٔه 1980)م.( 
او  رایانه نشان داد.  آموزشى در سطح دانشگاه دربارٔه اخالق  ایجاد دوره هاى  به  بسیارى  منر عالقٔه 
چندین کارگاه و سخنرانى در همایش هاى علوم رایانه اى و همایش هاى فلسفه در سراسر آمریکا برگزار 
کرد. وى همچنین در سال 1978 )م.( کتابى را تحت عنوان »کیت آغازگر در اخالق رایانه اى« منتشر 
کرد که به عنوان منبع تدریس رشتٔه اخالق رایانه اى مورد استفاده و توجه استادان دانشگاه قرار گرفت.
رایانه اى،  جرم  اعتماد،  قابلیت  و  حریم  همچون:  رایانه اى  اخالق  مبانى  برخى  اثر،  این  در   
اقدامات  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  اخالق  اصول حرفه اى  و  فّنى  استقالل  رایانه اى،  تصمیمات 
پیشگامانه »منر« عالوه بر کتاب »کیت آغازگر« و بسیارى از کارگاه هاى همایش هایى که وى برگزار کرد، 
تأثیر بسزایى بر تدریس اخالق رایانه در سراسر آمریکا گذاشت. بسیارى از رشته هاى دانشگاهى به دلیل 

اقدامات او به وجود آمد و پس از او شمارى دانشمند برجسته در این عرصه فّعالیت کردند.
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 دهۀ 1980
 با شروع دهٔه 1980 )م.( چندین دستاورد اجتماعى و اخالقى فّناورى اطالعات به موضوعات 
به دلیل  عمومى در آمریکا و اروپا تبدیل شد؛ موضوعاتى همانند: جرم هاى رایانه اى، فاجعه هایى که 
ناتوانى رایانه به وجود مى آید، تعرض به حریم افراد از طریق پایگاه داده هاى رایانه و موضوعات قانونى 

در مورد مالکیت نرم افزار.
 به دلیل کارهاى »پارکر«، »ویزنباوم«، »منر« و دیگران، بنیادى براى اخالق رایانه اى به عنوان 
شد.  گرفته  نادیده  زمینه  این  در  وینر  دستاوردهاى  متأسفانه  اما  شد؛  تأسیس  دانشگاهى  رشتٔه  یک 
رایانه اى  اخالق  زمینٔه  در  که  بود  اقداماتى  بررسى  براى  مناسبى  زمان  میالدى  دهٔه هشتاد  به هرحال، 

انجام شده است.
 در اواسط دهٔه هشتاد، »جیمز مور« از دانشگاه »دارتماث« مقالٔه تأثیرگذار خود را تحت عنوان 

»اخالق رایانه اى چیست؟« در شمارٔه ویژٔه مجلٔه »متافیلوسوفى« به نام رایانه ها و اخالق منتشر کرد.
اخالق  درسى  کتاب  اّولین  رنسلیر،  تکنیک  پلى  مؤسسٔه  از  »دبوراجانسون«  این،  بر  عالوه   

رایانه اى را در این عرصه منتشر نمود.
 در زمینٔه روان شناسى و جامعه شناسى کتاب هاى وابسته به این عرصه منتشر شده بود که در این 
تحقیقاتى ماساچوست  از مؤسسٔه  تورکل«  نوشتٔه »شرى  به کتاب »خود دوم« )1984(  میان مى توان 
دربارهٔ تأثیر رایانه بر روان انسان و نیز کتاب »رایانه ها و تغییر اجتماعى: اطالعات، خاصیت و قدرت« 

)1987( نوشتٔه »گجودیث پرول« با رویکردى جامعه شناسانه به رایانه و ارزش هاى انسان اشاره کرد.
آغازگر  »کیت  کتاب  انتشار  در  »منر«  با  بینوم«  وارد  »تریل  که  میالدی  هشتاد  دهٔه  اوایل  در   
در اخالق رایانه اى« همکارى مى کرد، بیشتر فیلسوفان و دانشمندان رایانه اى این رشته را بى اهّمیت 
مى خواندند؛ اما »بینوم« کار »منر« را ادامه داد و رشته هایى در همین زمینه به وجود آورد و کارگاه هایى 
نیز در این باره برگزار کرد. وى در سال 1985)م.( انتشار یکى از شماره هاى ویژٔه مجلٔه »متافیلوسوفى« 
را به عهده گرفت و آن را به اخالق رایانه اى اختصاص داد. در سال 1991 »بینوم« و »منر« اّولین 
عنوان  به  همایش  این  دادند.  تشکیل  رایانه اى  اخالق  زمینٔه  در  را  بین المللى  رشته اى  میان  همایش 
یکى از نقاط عطف اصلى در این زمینه به شمار مى رود. این همایش براى اّولین بار فیلسوفان، افراد 
حرفه اى رایانه اى، وکال، نمایندگان تجارى، خبرنگاران و مقامات دولتى را گرد هم آورد و مجموعه اى 

از برنامه هاى ویدئویى، موضوعات درسى و رساله ها را ایجاد کرد.
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 دهۀ 1990
 در طى دهٔه 1990)م.( رشته هاى تازه دانشگاهى، مراکز تحقیقاتى، همایش ها، مجالت، مقاالت 
دراین  نیز  بسیارى  موضوعات  و  بسیار  دانشمندان  و  کردند  ظهور  عرصه  دراین  درسى  کتاب هاى  و 

عرصه به فّعالیت پرداختند.
 به عنوان نمونه، متفکرانى همچون: »دونالد گاتربارن«، »کیث میلر«، و »سیمون راجرستون« 
مرز  اجتماعى«  ،  »بنیاد  مسئولیت  براى  رایانه  »متخصصان  مانند:  سازمان هایى  و  مارتین«  »دیان  و 

ـ ACM  « پروژه هاى این عرصه را هدایت کردند. الکترونیک« و »SIGCAS ـ
و  لهستان،  هلند  انگلستان،  در  تازه  تحقیقى  مراکز  همچنین  و  استرالیا  و  اروپا  پیشرفت هاى   
استرالیایى  مؤسسٔه  و  دن هاون«  ون  »جروئن  توسط  که   ETHICOMP همایش هاى ایتالیا، مجموعه 
اخالق رایانه اى به ریاست »کریس سیمسون« و »جان وکرت« برگزار شدند، از اهّمیت و ارزش بسزایى 

برخوردار بودند.
 این پیشرفت هاى مهم با کمک پیشگامانى چون »سیمون راجرسون« از دانشگاه »دوو منتفورت« 
انگلستان انجام مى شدکه مرکزمحاسبه ومسئولیت اجتماعى را تأسیس کرده بود. و این گونه در اواسط 

دهٔه 1990)م.( آغاز نسل دوم پیشرفت هاى اخالق رایانه اى رقم خورد.
اقدامات عملى، رسیده  بنیادین گسترش چارچوب های  مفاهیم   دهٔه 1990)م.( زمان توضیح 

بود. از این رو، نیاز به کاهش احتمال تأثیرات غیرقابل پیش بینى فّناورى اطالعات احساس مى شد.
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اسرارالّتوحید
ضمیر  روشن  عارف  ابوالخیر،  ابوسعید  مرگ  از  سال  صدوسی  یک  از  کمتر 
به سبب دلبستگی  نام »محّمد بن منّور«  به  خراسان گذشته بود که یکی از نوادگان او، 
زیادی که به جّد خود داشت،همتی کرد و آنچه را که تا آن روزگار از پیران آن خاندان و 
مریدان شیخ و عموزادگان خود دربارٔه وی شنیده و گرد آورده بود، به هم پیوست و از 
مجموعٔه آنها کتابی شیرین و دلپذیر فراهم آورد و آن را »اسرارالتوحید فی مقامات شیخ 
ابی سعید ابی الخیر« نامید. تألیف کتاب پس از حملٔه غزان و ویرانی هایی که در شهرهای 
خراسان ــ به ویژه در میهنه زادگاه شیخ ابوسعید ــ به جا نهادند و به احتمال زیاد در 

حدود سال 570 هجری پایان یافته است.
محمدبن منور کتاب خود را به سه باب تقسیم کرده و به ویژه در باب دوم به بیان 
از  اسرارالتوحید  است.  داده  اختصاص  او  حیات  میانی  سال های  در  شیخ  حاالت 

شاهکارهای نثر صوفیانه در زبان فارسی است.
بیانگر  حکایت  این  است.  شده  انتخاب  کتاب  این  از  »خودشناسی«  حکایت 
و  ماّدی  زندگی  سطح  ارتقای  در  بسیار  تغییرات  وجود  با  که  است  انسان هایی  ویژگی 
اجتماعی شان، پیشینه و گذشتٔه خود را فراموش نمی کنند و آن را مانند یک درس، هر 

روز مرور می کنند تا در شرایط جدید زندگی دچار اشتباه نشوند.
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