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زندگی زیر چتر علم و آگاهی آن قدر 
و  قلم  و  کتاب  با  انس  و  شیرین 
و  خاطره آفرین  آن قدر  اندوخته ها، 
پایدار است که همۀ تلخی ها و ناکامی ها 

می برد. یاد  از  را 

ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ
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کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
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و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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پیشگفتار 
زبان فارسی، حافظ وحدت اقوام ايرانی و ابزار انتقال فرهنگ ايرانی ـ اسالمی 
است و به تعبیر دقیق و زيبای مقام معظم رهبری، »   رمز هويت ملی ماست«. 
پايايی، پويايی و گسترش اين زبان به آفرينِش متن های ماندگار وابسته است. 
قله های سرافرازی چون فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ از آفريدگاران بزرگ 

متون ارزشمند فارسی هستند.
اگر زبان را دارای دو جنبۀ  گفتاری و نوشتاری بدانیم، معموالً زبان نوشتاری نزد 
اکثر افراد اهّمیت بیشتری از زبان گفتاری دارد، زيرا نوشتار سنجیده تر از گفتار 
است و هنگام نوشتن امکان تأمل، سنجش و تجديد نظر بیشتر وجود دارد. از طرف 
ديگر آثار معتبر ادبی و متون مذهبی و میراث فرهنگی از راه نوشتار در دسترس 

جامعه قرار می گیرد. 
دقیِق  خواندِن  دارد.  همراه  به  را  نوشتن  از  تجربه ای  درحقیقت،  هرکتاب، 
کتاب های مناسب، می تواند سرمشق درست انديشی و آسان نويسی باشد؛ به بیان 
ديگر نوشتن، فرزند خواندن است و هرچه بیشتر بخوانیم، توانايی های ذهن ما 

بیشتر و نوشتن برای ما آسان تر می شود.
کتاب حاضر شامل شش درس است که با آموزِش سال های گذشته پیوند داشته  
و در جهت تکامل آنها سازمان دهی شده است. مجموعۀ درس های کتاب در دو 
حوزه ارائه می شود: نخستین حوزه قلمرو ادب است؛ شامل خاطره نگاری، قطعه و 
نثر ادبی. حوزۀ دوم قلمرو نوشته های ساختارمند و علمی است؛ شامل نامه نگاری 
و مقاله نويسی. در اين کتاب نیز به سیاق کتاب های نگارش پیشین، نويسنده برای 
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نوشتن، مراحل پیش از نوشتن، نوشتن و پس از نوشتن را طی می کند؛ به بیان 
ديگر همۀ فرايند های تولید متن که در سال های گذشته آموختیم، در اين کتاب 

نیز الزم است.
در هر درس، بعد از متن آموزشی، کارگاه نوشتن در سه بخش »تشخیص«، »تولید 
متن«، » ارزيابی«، همراه با آموزش مهارت های »حکايت نگاری«، »َمَثل نويسی« و 
» شعرگردانی« سازماندهی شده است. فعالیت های »کارگاه نوشتن« با نظمی علمی 
و آموزشی به دنبال هم آمده اند: فّعالیت شمارۀ يک با هدف تقويت توانايی بازشناسی 
و تشخیص، فّعالیت شمارۀ دو با هدف تقويت توانايی نوشتن و تولید متن و فّعالیت 
شمارۀ سه با هدف تقويت داوری و توانايی بررسی، تحلیل و نقدنويسی طّراحی شده 
است. »حکايت نگاری«، بخشی ديگر از فّعالیت هاست. در حکايت نگاری، تأکید بر 
بازنويسی به زبان ساده و ساده نويسی است. » َمَثل نويسی«، تمرينی برای بازآفرينی 
و گسترش مثل است. در مثل نويسی، دانش آموزان با افزودِن شاخ و برگ به اصل 
مثل، نوشتۀ جديدی را خلق می کنند. » شعرگردانی«، از ديگر فّعالیت های نگارشی 
است که موجب تحکیم آموزه های ادبی و تقويت توانايی بازگردانی مفاهیم بلند 
ادبی به نثر معیار فارسی می شود. حکايت، مثل و شعر در بارورسازی ذهن و زبان و 

پرورش حافظه و تقويِت خوب سخن گفتن و زيبا نوشتن، بسیار مؤثّر است. 
دربارۀ ارزشیابی اين کتاب بايد يادآور شويم که رويکرد برنامه و محتوای کتاب، 
» مهارتی« است؛ يعنی برای کسب مهارت نوشتن، ضروری است فرايند آموزش، 
زايش و بارش فکری، سازماندهی ذهنی، تولید، تمرين و تکرار طی شود. بدين سبب 
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اين درس، کاماًل مهارتی و عملی است و در ارزشیابی از آن، جايی برای طرح 
پرسش های  دانشی و حفظ کردنی نیست. يکی از اصلی ترين داليل کم بودن 
حجم و تعداد درس ها نیز همین است؛ کمتر حرف بزنیم و بیشتر به نوشتن، 

فرصت بدهیم. 

                                                          گروه زبان و ادب فارسی     
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطۀ نظری  
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 ستایش 
به نام او که زينت زبان ها و يادگار جان ها نام او، به نام او که آسايش 
دل ها و آرايش کارها به نام او، به نام او که َرْوح روح ها و مفتاح 

فتوح ها نام او، به نام او که فرمان ها روان و حال ها بر نظام از نام او؛

بس قفل ها که به اين نام از دل ها برداشته، بس رقم های محّبت 
که به اين نام در سینه ها نگاشته، بس بیگانگان که به وی آشنا 
گشته، بس غافالن که به وی هشیار شده، بس مشتاقان که به اين 

نام دوست را يافته؛

هم ياد است و هم يادگار، به ناَزش می دار تا وقِت ديدار.

 کشف االسرار، میبدی 
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درس اّول

 خاطره نگاری
داشتن دوست خوب نعمت بزرگی است و خدا چقدر دوستم داشته که در زندگی 
از این نعمت برخوردار بوده ام؛ به ویژه این دوست نازنینی که در نظر دارم خاطرۀ یك 

روز با او بودن را حکایت کنم.
دوست من که خود را »ع. پهلوان« می خواند و البّته نام اصلی اش نه با عین شروع 
می شد و نه اصاًل پهلوانی به قّد و قواره و سبك و سیاق زندگی اش برازنده بود، موجود 
بسیار جالبی بود؛ باریك، استخوانی، سیاه چرده با موهایی فرفری و تقریبًا آشفته. تا 
بخواهی روحّیۀ ظریفی داشت؛ شوخ طبع و حاضرجواب و نکته سنج بود و روزی نبود 
که یك شیرین کاری جالب از او سر نزند یا دست کم اگر خودش قهرمان داستان خویش 

نمی بود، راوی خوبی می شد برای روایت کردن داستانی که شاهد و ناظر آن بود.  
آن روز به سرعت می آمدم که خود را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برسانم. 
تمام توّجهم به پیاده رو بود و آدم هایی که به سرعت در حال رفت وآمد بودند و تمام 
سعی من این که از اتوبوس جا نمانم. از تقاطع »16 آذر« و »انقالب« که گذشتم، چشمم 
به اتوبوس افتاد که داشت حرکت می کرد؛ با دو َجست خودم را به آن رساندم. راننده 
مرا که دید، پایش را روی ترمز گذاشت. از پلکان اتوبوس که می خواستم باال بروم، 
صدای بلندی توّجهم را به خود جلب کرد که می گفت اتوبوس را نگه دارم تا خود را 
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برساند. شناختمش؛ به راننده گفتم نگه دارد. پذیرفت و ترمز گرفت. برای راننده و دانشجویان 
نمی دانم چقدر، اّما برای من شاید نیم ساعتی به درازا کشید تا دوستم سالنه سالنه خودش را به 
اتوبوس برساند. تماشایی بود. هر دو دستش بند بود؛ روی یک دستش یک شانه تخم مرغ بود و با 
آن دیگری چیزی را محکم الی انگشتانش گرفته  بود که اصاًل نمی شد تشخیص داد. سعی نکنید 
حدس بزنید؛ چون غیرممکن است بتوانید یک سر سوزن به آنچه میان انگشتان دوستم بود، 

نزدیک شوید.
بگذارید خودم بگویم؛ یک نصفه تخم مرغ بود و دوستم برای اینکه محتویاتش بر زمین نریزد، 
در کمال آرامش گام برمی داشت. آهسته بود؛ آهسته تر شده بود. وارد اتوبوس که شد، رو کرد به 
بّچه ها و گفت: »پیش از آنکه شما از من بپرسید، خودم توضیح می دهم. امروز هوس تخم مرغ 
کردم. در خیابان کارگر شمالی، به صاحب مغازه ای گفتم که یک کیلو تخم مرغ می خواهم. وزن 
کرد: چهارده تخم مرغ، کمتر از یک کیلو بود و پانزده  تا زیادتر. به فروشنده گفتم که دقیقًا یک 
کیلو، نه کم نه زیاد! هرچه تخم مرغ ها را عوض کرد، درست درنیامد. عاقبت پیله کردم که یکی را از 
وسط نصف کند. این همان نصفه است؛ تعّجب نکنید. آدم باید َجَنم داشته باشد. بی خود و بی جهت 

اسمم را ع. پهلوان نگذاشته ام«.
آن قدر خندیدیم که بیچاره راننده نزدیک بود پس بیفتد. می دانید بیشتر به چه می  خندیدیم؟ 
به اینکه در تمام مّدت خندیدن، جناب ع. پهلوان آن چنان جّدی و َشق و َرق ایستاده بود و به ما 

نگاه می کرد که باید بودید و می دیدید!

  مؤلفان  

٭ ٭ ٭
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 نوشته ای که خوانديد ، نمونه ای از خاطره نگاری است. خاطره، از انواع ادبی و يکی 
از عام ترين و صمیمانه ترين گونه های نوشتار است که نويسنده در آن، صحنه ها يا 
وقايعی را که در زندگی اش روی داده و در آنها نقش داشته يا شاهدشان بوده است، 

شرح می دهد. 
خاطره نگاری يکی از ساده ترين، بی تکلف ترين و در عین حال مؤثرترين راه ها برای 
انتقال احساسات خود به ديگران است. اين کار آن قدر ساده و بدون تشريفات است که 
هر کس می تواند با رعايت اصول و قواعدی محدود، به ساده ترين شکل، اتفاقات تلخ و 
شیرين مهم يا تأثیر گذار زندگی خود را ثبت و ماندگار کند؛ حوادث و مسائلی از   قبیل 
پیروزی ها و شکست ها، تجربه های تکرار ناشدنی يا به نحوی ارزشمند و متفاوت، 

ديده ها، شنیده ها، خوانده ها، نوشته ها و عواطف و احساسات. 
در خاطره ای که خوانديم، نکات زير اهّمیت خاّصی دارند:

 1. موضوع: خاطره مانند هر متن ديگری به موضوع نیاز دارد اّما اهّمیت موضوع در خاطره نگاری
  به برجسته بودن رويدادهاست؛ مثاًل » قهرمانی در مسابقات ورزشی نوجوانان« می تواند

موضوعی برجسته برای نوشتن خاطره باشد.
موضوع خاطره نبايد و نمی تواند روزمّرگی های زندگی باشد؛ يعنی مسائل عادی و 
پیش پا  افتادۀ مکّرر که هر روز ممکن است برای همگان پیش آيد؛ مگر آنکه با طرح 
جزئّیات جّذاب، يک رويداد عادی و معمولی را به شکلی دلپذير و خواندنی به نگارش 

درآوريم.
 نويسندۀ خاطره ای که خوانديم، رويداد خاّصی را روايت نکرده است بلکه با شیوه ای 
خاص به توصیف يک رخداد پرداخته است. بی همتا بودن موضوع يا روايت بی همتا از 
موضوع، شرط اصلی ثبت خاطره است و نیز رعايت تسلسل و توالی زمانی رويداد که 

از آن زاويه بتواند ديدی مناسب به خواننده بدهد.
2. راوی یا زاویۀ دید: شخص راوی و زاويه ای که از آن به تعريف خاطره می پردازد 
نیز در خاطره نگاری اهّمیت دارد. روايت کنندۀ خاطره، گاه خود در شکل گیری رويداد 
و موضوع نقش دارد و گاه  فقط ناظر و شاهد آن رخداد است. بسته به اينکه از چه زاويه، 
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روايت يا مقدمه چینی و فضاسازی را برای ثبت خاطره برگزينیم، روايتمان تحت تأثیر 
آن قرار می گیرد و متفاوت می شود.  

در دو بند زير خاطرۀ پیش گفته با دو زاويۀ ديد، نوشته شده است. اين دو بند را 
بخوانید و با هم مقايسه کنید. 

 »جوان آن شب به آستانۀ بیست سالگی پای می نهاد. قرار بود بچه های خوابگاه 
برایش جشن تولد بگیرند؛ کم کم سال دوم دانشگاه را پشت سر می گذاشت. تمام 
حواسش به آن شب بود و سعی می کرد زودتر خود را به اتوبوس سرویس کوی 

دانشگاه برساند که…«

 »بیست سالم بود؛ قرار بود بچه های خوابگاه برای من جشن تولد بگیرند؛ کم کم 
سال دوم دانشگاه را پشت سر می گذاشتم. تمام حواسم به آن شب بود و سعی 

می کردم زودتر خودم را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برسانم که…«

 فّعالیت  

3. شروع مناسب: خاطره ای که خوانديد با موضوع دوست و وصف او آغاز می شود. 
شروع مناسب تأثیر خاّصی بر نگاه مخاطب دارد و او را به خواندن ادامۀ متن ترغیب 
می کند. همچنین با گزينش فضا و مقّدم داشتن آن در نوشته، از همان آغاز کار 
مشّخص می کند که کدام بخش از خاطره برای نويسنده اهّمیت بیشتری دارد؛ بنابراين 
الزم است برای آغاز نوشتن، نقشۀ راهی تنظیم شود و براساس آن گام های بعدی 

نوشتن برداشته شود.
آغازی که برای نقل اين خاطره انتخاب شده، ممکن است متناسب با هدف نويسنده 

به روش های ديگری نوشته شود. 
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هر يک از نمونه های زير می تواند آغازی مناسب برای همین خاطره باشد:
الف( شروع خاطره براساس زمان

 دمدمه های ارديبهشت 13٤٥ بود و نیمروزی بسیار گرم؛ آن سال گرمای تهران 
بیداد می کرد. زنگ پايان کالس را به  زحمت تحّمل می کردم؛ امشب برايم شبی 

استثنايی بود؛ بايد زودتر خودم را به خوابگاه برسانم؛ چون…   .
 ظهر بود؛ آفتاب را درست وسط آسمان شهر میخ کوب کرده بودند. گويا گرمای 
بیش از حّد تحّمل او را هم مثل من سست و بی رمق کرده بود. ديرم شده بود. بايد 

هرچه زودتر می رفتم؛ چون…   .
ب( شروع خاطره براساس مکان 

 کالس انگار تمامی نداشت؛ کالس َدَرندشت 101 برايم سلول تنگ و تاريکی شده 
بود. ثانیه های ساعت روی ديوار کالس از هم فاصله گرفته بودند؛ آخرين بار که به 
ساعت نگاه کردم، ثانیه شمار چنان کند می رفت که انگار وزنه ای به پايش بسته اند. 
فاصلۀ میان نیمکت ها کم شده بود. شايد هم من ُخلق تنگ شده بودم. استاد چرا 

َسرِ  رفتن نداشت؟ اگر شب تولد خود او هم بود، همین کار را می کرد؟
 ابر  های سمج  بی خاصیت، خود را روی تهران پهن کرده بودند؛ نه می باريدند و نه 
زحمت را کم می کردند. گويا فقط وظیفه داشتند باالی سر شهر سرپوشی بگذارند تا 
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ما مثل دانه های برنج در بخار میان زمین و آسمان حسابی دم بکشیم.

پ( شروع خاطره براساس رويدادی خاطره انگیز
پی درپی  اعتصاب های  را می گذراند؛  پرالتهابی  ايّام  تهران  دانشگاه  روز ها  آن   
دانشجويان، دانشگاه را فلج کرده بود. هر روز به بهانه ای کالس را تعطیل می کرديم و 
در برابر در اصلی دانشگاه، رودر روی مردمی که از بیرون ما را تشويق می کردند، به شعار 

دادن می پرداختیم. شعارهايمان از گرانی غذا شروع شد و به سیاست کشید.

آيا جز مواردی که برای شروع خاطره نگاری برشمرديم، به نظر شما شیوۀ ديگری 
نیز وجود دارد که آغاز گر مناسبی برای نوشتن خاطره تلقی شود؟ نمونه بیاوريد.

 فّعالیت  

4. سادگی و صمیمیت زبان نوشته: امتیاز خاطره نگاری بر ساير انواع نوشتن آن است 
که لزومی ندارد نويسندۀ خاطره، از قالب مشّخصی پیروی کند؛ مقّررات عاِمّ نوشتن 
ـ    که خواهی نخواهی شامل همه نوع نوشته می شودـ  به کنار، در خاطره نگاری پیروی 
از سبک و سیاق ويژه يا اصول و فنون خاّصی مورد نظر نیست؛ زيرا خاطره نگاری 

تا  حدی قالبی آزاد و به دور از قیدوبند است.
نمونه ای بی تکلّف از خاطره نگاری را با هم بخوانیم:

سوم آذرماه 1395، تهران
از وقتی شازده کوچولو را خریده ام، شده است کتاب بالینی من. حّتی یك شب هم بی 

او سر نکرده بودم، مگر چهارشنبه و پنج شنبۀ این هفته که…    .
و  آمد  زیبایی  آقای  دوستم،  چهارشنبه  عصر  کنم؛  حکایت  اّول  از  بگذار  اصاًل 
شازده کوچولو را از من به امانت گرفت. قول داد که فردا صبح بیاورد، اّما نیاورد. عصر هم 
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نیاورد. دلم شور می زد؛ به زحمت خوابم برد. فردا که از پادگان برگشتم، راه به راه رفتم 
دِر خانۀ دوستم. در زدم. در را که باز کرد، در چهره اش چیزی غیرعادی دیدم؛ گیج و 
منگ بود. سالم داد. برخالف همیشه که خود را کنار می کشید تا وارد شوم، دستش را به 
در گرفته  بود؛ یعنی که نمی خواهد تعارفم کند. به روی خودم نیاوردم؛ گفتم امروز هم 
پادگان نیامدی. گفت که حالش مساعد نبوده  است. راست می گفت؛ از چهره اش پیدا 

بود. طاقتم طاق شده بود؛ گفتم: 
»چه خبر از شازده کوچولو؟«

سرش را پایین انداخت و با صدایی لرزان گفت:
»حالش خوب نیست؛ سرما خورده!«

به روی خودم نیاوردم؛ حرفش را از سنخ حرف های شاعرانه ای تلقی کردم که همیشه 
ورد زبانش بود. سرش را بلند کرد. بی آنکه به چشم های من نگاه کند، گفت:

»اگر می خواهی عیادتش کنی، بیا داخل؛ توی رختخواب خوابیده!«
دستم را گرفت. آرام آرام از پله ها باال رفتیم. وارد اتاقش شدیم. رختخواب پهن بود. 

گوشۀ پتو را باال زد؛ کتاب شازده کوچولو زیر پتو بود.
پتو را دوباره رویش انداخت؛ نشست و با سری فروافکنده گفت:

 »پریشب لب حوض نشستم و خواندمش؛ در خلسۀ ناشی از لّذت خواندنش فرورفته
 بودم که ناگهان از دستم سر خورد و افتاد داخل حوض!«

بعد هم تا مدتی طوالنی سکوت کرد. وقت خداحافظی به من توصیه کرد حاال که 
می برم، مراقبش باشم؛ شاید هنوز حالش کاماًل خوب نشده باشد!

  مؤلفان

خاطره گویی و خاطره نگاری
خاطره گفتنی است يا نوشتنی؟ از آنجا که هدف خاطره به اشتراک گذاشتن تجربه های 
شخصی است، هر دو شیوه برای خاطره درست و رواست؛ يعنی وقتی ما واقعه و حادثه ای 
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را که ديده، خوانده، شنیده يا تجربه کرده ايم، برای کسی يا کسانی تعريف می کنیم، 
درحقیقت همان کار يا هدفی را دنبال می کنیم که از نوشتن خاطره و خوانده شدن 
آن انتظار داريم؛ با دو تفاوت: يکی آنکه نوشته سند است و ماندگار، و ديگر آنکه زبان 
نوشتار با زبان گفتار در برخی از اصول و نکات متفاوت است و شما عماًل اين موضوع 
را در سال های گذشته تجربه کرده ايد. گذشته از اين تفاوت ها مواّد خام هر دو شیوه 

يکی است. 
در برگرداندن زبان گفتار به نوشتار اصول زير را رعايت می کنیم:

 متن يکپارچۀ گفتاری را در نوشتار به چند بند تبديل می کنیم.
  بسیاری از تکیه کالم ها و تکرار ها را حذف يا جايگزين می کنیم. 

 متن خاطره را با توّجه به اجزای جمله در نثر معیار مرتّب می کنیم؛ مگر آنجا که 
برای تأکید، آگاهانه اجزای جمله جابه جا می شود.

در تمامی مراحل باال بايد دّقت داشته باشیم تا متن از موضوع اصلی دور نشود. 
خاطرۀ زير به شیوۀ گفتاری و محاوره ای بیان شده است. با رعايت نکات باال آن را به 

زبان نوشتاری تبديل کنید.

عملیات خیبر بود جزیرۀ مجنون یه جوون چارده پونزده ساله بچۀ روستاهای شهر 
ری بود که با گردان ما ادغام شده بود گردان ما اسمش حضرت علی اکبر بود. تو عملیات 
تو جزیره شمالی تو تك دشمن یه جوری شد که به حساب خیلی سخت شده بود که 
به قول معروف آتیش از زمین و زمان می بارید خمپاره کاتیوشا هلی کوپتر هواپیما همه 
می زدند منطقه هم منطقۀ نیزار و باتالقی بود فقط یه جاده ای بود بین نیزار و باتالق. اونجا 
سنگر گرفته بودیم پدافند می کردیم مسئول تدارکات ما با موتور صبح زود که آتیش 
کم می شد می اومد غذا برامون می آورد نمی تونست نزدیك بشه گونی کنسروها رو پرت 
می کرد تو سنگر و دور می شد اون روز وقتی گونی رو پرت کرد چهل پنجاه متر از سنگر 
دورتر افتاد زیر آتیش دشمن حاال مرد می خواست بره غذاها رو بیاره تیربار دشمن 
 دائم کار می کرد و کسی جرئت نمی کرد بره ظهر بود همون جوون چارده پونزده ساله
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شهر ری رفتش کنار گونی کنسروها از اون کنسروها برمی داشت پرت می کرد تو سنگر 
برا ما خودشم زیر آتیش دشمن با خونسردی یکی از کنسروها را باز کرد همون جا 
نشست و خورد بعد از خوردن کنسرو کار جالبش این بود که ایستاد نمازشم همون جا 

خوند شجاعت این دالور کلی به گردان روحیه داد...

 به نقل از شهید صفا مظفری

خاطره نویسی در زندگی روزمره
چرا خاطره می نويسیم؟ اين پرسش شايد جزئی از يک پرسش کلی تر باشد که اصاًل 

چرا می نويسیم.
پاسخ اين سؤال روشن است: 
می نويسیم تا ماندگار شويم؛

می نويسیم تا ارتباط برقرار کنیم؛
می نويسیم تا بیاموزيم و بیاموزانیم.

...
ازآنجاکه حوادث و رويداد ها فقط يک دلیل ندارند و مانند منشور چندوجهی اند، هر 
بیننده ای تنها به يک زاويه توّجه دارد و چه بسا ديدگاه ها که از ديدرس ديگران بیرون 
است؛ بنابراين ثبت هر رويداد با زاويۀديد های متفاوت به جامع نگری می انجامد. از 
اين موضوع که بگذريم، تنها برخی از افراد هستند که به هر دلیلی به بعضی از وقايع و 
حوادث دسترسی دارند. شرح مشاهدات چنین افرادی ممکن است از جهت بیان علت 
حوادث و تبیین واقعه برای آيندگان بسیار با ارزش باشد؛ مثاًل نويسندۀ توانمندی مثل 
بیهقی برحسب موقعیت شغلی خويش )ِسَمت دبیری در ديوان رسالت( به اسرار و 
رموز آشکار و نهان حکومت غزنوی و چند پادشاه آن اشراف کامل دارد و يادداشت های 
او که بعد ها تبديل به »تاريخ بیهقی« می شود، خواننده را با خود همراه می کند تا به 
پنهانی ترين زوايای کاخ و قصر پادشاهان غزنوی برود و آنها را به روشنی آيینه  ببیند.
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»   روزنامۀ خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان« نیز از اين جهت که فصلی از 
تاريخ ايران و حاکمان آن و دادوستد و رابطه شان را با دنیای خارج دربردارد، قابل  توّجه 

است.
» روزها« کتاب ارزشمند خاطرات دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن دربردارندۀ يک 

دورۀ پر راز و    َرمز از سر گذشت انسان است. 
دوران  خاطرات  يافت؛  فراوان  گسترش  اسالمی  انقالب  عصر  در  خاطره نگاری 
مبارزه در عصر پهلوی و نهضت امام خمینی و خاطرات دوران قیام مردمی تا پیروزی 
انقالب اسالمی از اين شمارند. »خاطرات عّزت شاهی« که خاطرات جريان های سیاسی و 
شخصیت های مبارز در زندان ساواک است و »ظهور و سقوط سلطنت پهلوی«، خاطرات 
ارتشبد حسین فردوست، مسئول دفتر ويژۀ اّطالعات محّمدرضا پهلوی، نمونه هايی 

برجسته از خاطره نگاشته های دوران مبارزه تا پیروزی انقالب اسالمی قلمداد می شوند.
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همچنین خاطرات سال های دفاع مقّدس بخشی از مهم ترين کتاب های خاطره 
در اين روزگار به        شمار می آيند. » کارنامه و خاطرات  هاشمی رفسنجانی«، خاطرات 
آيت اهلل  هاشمی رفسنجانی از دوران انقالب و هشت سال دفاع مقّدس است. کتاب هايی 
مانند » دا«، »پايی که جا ماند«، »  نورالدين پسر ايران«، » من زنده ام«، » وقتی مهتاب 
گم شد« و »    زندان موصل« نمونه هايی از خاطره نگاشت های دفاع مقّدس محسوب 

می شوند.
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           کارگاِه نوشتن
  تمرین )1 (   به پیوست کتاب مراجعه کنید و متن »روز ها«، نوشتۀ محمدعلی 

اسالمی ندوشن را بخوانید و به سؤال های زير پاسخ دهید.
 الف( کدام ويژگی ها، اين نوشته را به  عنوان »خاطره« از ساير قالب ها مجّزا می کند؟

 ب(   متن را با توّجه به معیارهای زير بررسی کنید. 
 موضوع

 زاويۀ ديد
 شروع 

 سادگی و صمیمیت زبان
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   تمرین )2 (     يکی از خاطرات زندگی خود را بنويسید.
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    تمرین )3 (   نوشتۀ دوستانتان را براساس معیارهای جدول ارزشیابی درس تحلیل 
کنید . 

شمارکمعیار های ارزیابیردیف

1

ايجاد جاذبۀ کافی:
 موضوع مناسب

 روايت مناسب موضوع
 سادگی و صمیمیت زبان

٦

2

آغاز مناسب شامل:
 زمان

 مکان 
 رويدادی خاطره انگیز

٤

٥رعايت تسلسل و توالِی حوادث3

3زاويۀ ديد مناسب٤

2رعايت نکات اماليی و نگارشی٥

20جمع
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َمَثل نویسی
َمَثل های زير را بخوانید. سپس يکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

 از دل برود هر آن که از ديده برفت.
 باز فیلش ياد هندوستان کرد. 

 به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقی.
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درس دوم

نگارش ادبی )1(
 نثـر ادبـی

دو متن زير را که هر دو توصیف يک پديده است با هم مقايسه کنید.

 کوه ها، برجستگی های بلندی هستند که برخی از آنها آتش فشانی می کنند. در 
درون کوه ها، گاه بر اثر بارش برف و باران، آب هایی اندوخته می شود که به شکل 
چشمه از آنها می جوشد. قّلۀ برخی کوه های بلند در تمام سال پوشیده از برف است. 

قّلۀ دماوندـ بلندترین کوه ایرانـ  از آن جمله است.

 کوه ها بوسه بر آسمان می زنند و گاه گدازه های خشم خویش را بیرون می ریزند. 
چشمه هایی که از درون کوه چشم می گشایند محصوِل دسِت کریم و مهربان برف و 
بارانی هستند که سخاوتمندانه کوه ها را می نوازند و سیراب می سازند. قّلۀ بشکوه 
دماوند ـ این دیو سپید پای در بند ـ همچون قّله های بلند و برف آلود جهان، گویی 

پرچم صلح و صفا و صمیمیت برافراشته دارد.

متن اّول يک متن زبانی است؛ متنی ساده، بدون بهره گیری از تخّیل و 
احساس و متن دوم يک متن ادبی است. متن يا نثری که به زيبايی های 

ادبی آراسته شود، »  نثر ادبی« خوانده می شود.
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نويسنده برای تبديل يک متن زبانی به متن ادبی از عناصر زير بهره می گیرد:
 خیال و احساس

 انتخاب واژه های مناسب

خیال و احساس 
با مقايسۀ دو نمونۀ آمده می بینیم که بهره گیری از عنصر خیال و احساس، متن دوم 
را در مقايسه با متن اّول زيباتر و دلپذيرتر کرده  است. اين ويژگی ها باعث می شود تا با 
خواندن متن دوم، عواطف و احساسات ما برانگیخته شود و با خواندن يا شنیدن متن 

از التذاذ ادبی بهره مند شويم.
نويسنده در خیال خود کوه ها را مانند انسان انگاشته است و به جای »  برجستگی های 
بلند« چنین گفته است: » کوه ها بوسه بر آسمان می زنند«؛ اين زيباسازی متن حاصل 
کاربرد آرايۀ »تشخیص« است. در ادامه برای آتش فشانی کوه ها تعبیر » گدازه های 
خشم« به کار رفته و »خشم« نیز ويژگی » انسان« است. چشم گشودن چشمه و کريم 
و مهربان دانستن برف و باران نیز نمونه هايی از آرايۀ  تشخیص هستند که متن را زيبا   و 

خیال انگیز ساخته  است.
نويسنده برای خلق متن دوم، نیازمند تأّمل و درنگ کافی بوده است تا مثاًل به جای 
آتش فشانی، گدازه های خشم بگويد و به جای قلّۀ سپید و برف آلود دماوند، تعبیری از 

ملک الّشعرا بهار يعنی »ديو سپید پای در بند« را به کار ببرد.
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به نمونۀ زير دّقت کنید:
 جملۀ زبانی

 خورشید غروب کرد.
 جمالت ادبی

 آب از سر خورشید گذشت و در افق غرق شد.
 خورشید چشم های خود را بست.

 خورشید چون سیبی سرخ در دامان افق غلتید.
 خورشید خرامان خرامان در افق خزيد و خود را در چمنزار آسمان پنهان کرد.

 خورشید در افق فرونشست و ماه برخاست.
 خورشید چشم بست و فرو نشست. 

آنچه جملۀ زبانِی »خورشید غروب کرد« را به عبارت و نثر ادبی تبديل کرده، استفاده 
از عنصر خیال و احساس است که در قالب آرايه های ادبی نمود يافته است.

جملۀ زبانی زير را به نثر ادبی تبديل کنید.
زمستان گذشت و بهارآمد.

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

   فّعالیت )1(  
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انتخاب واژه های مناسب
متن ها از واژه ها ساخته می شوند؛ واژه های قاعده مند و خوش ترکیب، متن را جذاب تر 

می کنند. هر کلمه دو وجه دارد:
 لفظ

 معنی
واژه ها به دلیل داشتن لفظ و معنی متمايز، بار عاطفی متفاوتی را منتقل می کنند.

در نثر ادبی الزم است نويسنده با انتخاب واژه های مناسب، هم اّطالعات را منتقل 
کند و هم حّس مخاطب را تحريک کند. به عنوان نمونه در متن ادبی ابتدای درس، 
نويسنده دربارۀ برف و باران گفته است: کوه ها را می نوازند و سیراب می سازند. انتخاب 
واژه های » می نوازند« و » سیراب می سازند« تزريق حس به متن زبانی است. همچنین 
انتخاب واژه های » صلح و صفا و صمیمیت« با ضرب آهنگ خاّص خود، موسیقی سخن 

را زيباتر کرده است.
نويسندۀ متن و نثر ادبی نیازمند درنگ و تأّمل و تجربۀ بیشتر نسبت به نويسندۀ 
متن زبانی است؛ يعنی تنها به »چه گفتن« توّجه ندارد بلکه برای تأثیرگذاری بیشتر 
»چگونه گفتن« را نیز در نظر دارد. شايد بتوان نثر ادبی را به ساختمانی تشبیه کرد 
که سازنده و معمار آن تنها به » ساختن برای سکونت« نمی انديشد بلکه از ذوق و هنر 

برای لّذت بردن از نما ها و سازه ها نیز بهره می گیرد.
بسیاری از متن های ماندگار ادبیات فارسی از گذشته تا به امروز، ارزش ادبی خود را 
مديون همین زيبايی ها هستند؛ گلستان سعدی، بهارستان جامی، کلیله و دمنۀ نصراهلل 
منشی، مرصادالعباد نجم رازی، منشآت قائم مقام فراهانی و برخی آثار نويسندگان 

معاصر، نثر ادبی به شمار می آيند.
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کاربرد نثر ادبی در زندگی روزمّره
از نثر ادبی در انواع نوشته ها استفاده می شود؛ در داستان ها، خاطره نگاری ها، نامه ها، 
زندگی نامه ها، نمايشنامه ها و فیلم نامه ها، پیامک ها، کارت های عروسی، پیام های 

تبلیغی در سطح شهر ها و جاده ها، پیام های سوگ و سور.
گستردگی کاربرد نثر ادبی، نشان از ظرفیت اين نوع نثر در زندگی امروز دارد. به 

نمونه های صفحۀ بعد توّجه کنید:

متن زبانی زير، دربارۀ درياست؛ آن را به متن ادبی )نثر ادبی( تبديل کنید.

درياها، آب های گسترده در سطح زمین هستند. موج های دريا به ويژه 
در هنگام وزش باد به چند متر می رسند. درياها، منابع غذايی و بزرگ ترين 

پشتوانۀ اقتصادی کشور ها به شمار می آيند.

   فّعالیت )2(  
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 شادباش

 نثر زبانی
پدر و مادر عزيز! بازگشت از سفر حج و زيارت خانۀ خدا را تبريک و 

تهنیت و به شما خوشامد می گويیم.
از طرف فرزندان

 نثر ادبی
کبوتران سپیدبال عشق! مبارک باد بال و پرگشودن عارفانه تان در حرم 

محبوب و جرعه نوشی تان از زمزم الهی.
از طرف فرزندان

 پیامك

 نثر زبانی
ـ دوست عزيزم امین! پیوندتان را شادباش و تبريک می گويم.

 نثر ادبی
ـ دوست عزيزم امین! گره خوردن دو لبخند آسمانی و هم »آهنگی« 

ضربان دو قلب عاشق، در سپیده دم زندگی مشترک، خجسته و مبارک!

 تابلوی اّطالع رسانی

 نثر زبانی
با کاله ايمنی برانید تا سالم بمانید.

 نثر ادبی
سر بی کاله به باد خواهد رفت!
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آخرين نمونه هايی که از نثر ادبی  خوانديد، بسیار کوتاه بود. نثر ادبی ممکن است 
کوتاه باشد؛ مانند پیامک، پیام های اّطالع رسانی، و ممکن است در آثار طوالنی و بلند 

مانند رمان ها، زندگی نامه ها و فیلم نامه ها به کار گرفته شود.
يکی از شاخه های نثر ادبی، قطعۀ ادبی است که در آينده دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.

دو تابلوی اّطالع  رسانی به دو گونۀ نثر زبانی و نثر ادبی برای حمايت از کاالی 
ايرانی بنويسید.
 نثر زبانی

........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................

 نثر ادبی

........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................

   فّعالیت )3(  

کاالی ایرانی
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   کارگـاِه نوشتــن
   تمرین )1 (   متن های زير را بخوانید و آنها را بر اساس دو عنصر خیال و احساس و 

انتخاب واژه های مناسب بررسی کنید.

الهی، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، درياب 
که می توانی. 

الهی، عمر خود به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم، گفتی و فرمان نکردم، 
درماندم و درمان نکردم. الهی، عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه 

دانم، دارم.                رسائل جامع فارسی، خواجه عبداهلل  انصاری

آسمان کوير، اين نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونین و 
بی تاب قلبم را در زير باران های غیبی سکوتش می گیرم و نگاه های اسیرم 
را همچون پروانه های شوق در اين َمزرِع سبِز آن دوست شاعرم ر ها می کنم، 
ناله های گريه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم، ناله های گريه آلود آن 
امام راستین و بزرگم را که چون اين شیعۀ گمنام و غريبش... سر در حلقوم چاه 
می بُرد و می گريست. چه فاجعه ای است در آن لحظه که يک مرد می گريد... چه 

فاجعه ای!                               کویر، دکتر علی شریعتی
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   تمرین )2 (    متنی ادبی دربارۀ يک صبح سرد و برفی زمستان بنويسید.
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   تمرین )3 (   نوشتۀ دوستانتان را بر اساس معیار های جدول ارزشیابی درس 
تحلیل کنید. 

شمارکمعیار های ارزیابی  ردیف

٥بیان دقیق و درست موضوع1

٥بهره گیری از خیال و احساس2

٤بهره گیری از واژه های مناسب٤

٤نظم و انسجام مطالب3

2رعايت نکات اماليی و نگارشی٥

20جمع
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شعرگردانی
شعر زير را بخوانید و برداشِت خود را از آن بنويسید.

نهادعشق، شوری در نهاِد ما نهاد سودا  بوتۀ  در  ما  جان 
جست وجويی در درون ما نهادگفت وگويی در زبان ما فکند
لحظه لحظه جای ديگر پا نهاددم به دم در هر لباسی رخ نمود

فخرالدین عراقی
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درس سوم 

نگارش ادبی )2(
 قطعـۀ ادبـی

پیش از اين دانستیم نثر دو گونه است: نثر زبانی و نثر ادبی.
نثر زبانی معموالً در نوشتن گزارش ها، مقاله ها، متن های آموزشی و 
اداری استفاده می شود. در نثر زبانی عناصر خیال، احساس و آرايه های 
ادبی به کار نمی رود تا مسیر برداشت های گوناگون بسته شود؛ مثاًل اگر متن 
قانون با آرايه های ادبی همراه شود، برداشت های متفاوت، امکان اجرای 

دقیق آن را با مشکل مواجه می سازد.
اّما نويسنده در نثر ادبی به مدد تخّیل از عناصری  مانند تشبیه، استعاره، 
کنايه، سجع، تضاد، واج آرايی و آشنايی زدايی استفاده می کند و متنی 

می آفريند که زيبا، خوش آهنگ، تأثیرگذار و در ذهن و زبان ماناتر است.
از حاالت  به نوشتن متن هايی می پردازند که متأثّر  نويسندگان  گاه 
عاطفی مانند شادی، غم، عشق، ترس و شگفتی است. مشاهدۀ پديده های 
طبیعی مانند طلوع و غروب خورشید، دريا، جنگل، سیل، زلزله، برخورد با 
حوادث و رويداد های زندگی مانند تولّد، مرگ، ازدواج، شکست و پیروزی، 
و رخداد های اجتماعی مانند انقالب، فقر، مهاجرت از آن جمله است. 
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اين مشاهدات زمینۀ نوشتن متن هايی می شود که در صورت بهره گیری از خیال و 
احساس در آنها و به شرط کوتاه بودن، قطعۀ ادبی نامیده می شوند.

قطعۀ ادبی ممکن است محصول برانگیخته شدن احساس بر اثر تماشای فیلم، 
خواندن شعر، شنیدن يک خبر تأثیرگذار يا يک نکتۀ بديع و برانگیزاننده باشد.

به اين نمونه توّجه کنید:

چراغ سبز
»چراغ راهنما قرمز می شود، ترمز می کنیم و پشت چراغ قرمز می ایستیم.

در همین لحظه چند پرنده از روی سیم های برق باالی سرمان برمی خیزند، بال زنان 
از چراغ قرمز رد می شوند و به طرف دیگر خیابان می روند.

چرا پرنده ها چراغ قرمز را رعایت نمی کنند؟!
اما پرنده ها که ماشین نیستند!

آیا تنها ماشین ها و قطار ها و کشتی ها و هواپیما ها چراغ راهنما دارند؟
چرا باد که می آید، بدون توّجه به چراغ راهنما از چهارراه ها می گذرد؟

چرا وقتی که »سیل« می آید، هیچ کدام از قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت 
نمی کند؟ از کوچه ها و خیابان ها و چراغ قرمز ها رد می شود، همه چیز را خراب می کند 

و خیابان های جدید می سازد!
اّما سیل و باد که ماشین نیستند تا پشت چراغ قرمز، ترمز کنند و به احترام قانون 

بایستند! 
آیا آنها هیچ قانونی را رعایت نمی کنند؟

نه! فکر می کنم آنها هم هرکدام برای خودشان قانونی دارند و چراغ راهنمای خودشان 
را رعایت می کنند؛ مثاًل روز ها که چراغ زرِد آسمان روشن می شود، پرندگان به پرواز 

درمی آیند و غروب که چراغ آسمان قرمز می شود به آشیانه بازمی گردند.
پروانه ها هم وقتی که چراغ چمن سبز می شود به پرواز درمی آیند و هنگامی که به 

چراغ قرمز چمن می رسند، توّقف می کنند.
چراغ درختان که زرد و قرمز می شود، پاییز از چهارراه فصل ها می گذرد.
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خالصه ماشین ها، آدم ها و پرندگان و همۀ موجودات برای خودشان قوانین راهنمایی 
دارند.

اّما آیا قوانین راهنمایی برای ماشین ها و آدم ها یکسان است؟
نه! ماشین ها همیشه باید قوانین راهنمایی را رعایت کنند ولی آدم ها که ماشین 

نیستند تا در همه جا این قوانین را رعایت کنند!
زیرا زندگی تنها یك خیابان نیست که سِر همۀ چهارراه های آن چراغ راهنما گذاشته 

باشند و جایی مخصوص عابر پیاده خط کشی کرده باشند.
است  جاّده ای  بلکه  است،  نشده  آسفالت  اصاًل  زندگی  قسمت های  از  بعضی  زیرا 

سنگالخ و پرپیچ و خم و پر از دّره و پرتگاه.
زیرا در بعضی از قسمت های زندگی اصاًل جاّده ای پیدا نیست.

زیرا در بعضی از راه ها فقط یك جای پا، جاّده را نشان می دهد.
زیرا در بعضی از جا ها حّتی جای پایی هم پیدا نیست و ما اّولین رهگذر آن راه هستیم 

که جای پای ما جاّده را می سازد.
زیرا در بعضی از قسمت های زندگی اصاًل راه عبور نیست، بلکه کوهی است که باید با 

چنگ و دندان از صخره های سخت و عمودی آن باال رفت.

٤٦

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



در چنین چهارراه هایی هیچ چراغ راهنمایی نیست، به جز چراغی که در دل های ما 
روشن است.

در چنین راه هایی اگر ناگهان چراغ قرمز خون، به عالمت خطر روشن شود، آیا باید 
بایستیم و از رفتن بمانیم، یا خطر کنیم و پیش برویم تا چراغ سبز را برای دیگران روشن 

کنیم؟
در همین فکر ها هستم که ناگهان چراغ راهنما پیش روی ما سبز می شود؛ به راه 

می افتیم.«

 بی بال پریدن، قیصر امین پور

با توّجه به متن »چراغ سبز« به پرسش های زير پاسخ دهید.

  الف( همان گونه که در پايۀ نهم خوانديد بخش های اصلی متن شامل موضوع، 
مقّدمه )زمینه چینی(، تنه )بدنه( و نتیجه )پايان بندی( است. اين بخش ها را 

در متن مشّخص کنید.

 ب(  وجود چه عناصری در اين متن سبب شده است آن را قطعۀ ادبی بنامیم؟ 
آنها را در متن مشّخص کنید.

   فّعالیت  

بسیاری از متن هايی که در سال های گذشته در توصیف موضوعاتی چون بهار، 
تابستان، پايیز، زمستان، ستايش شهیدان، انقالب، عاشورا و انتظار نگاشته ايد و از آن 

با عنوان »  انشا« ياد  شده است، قطعۀ ادبی هستند.
امروزه هرگاه سخن از »  انشا« به میان می آيد منظور، عمدۀ نوشته های کوتاه و 

زيباست که آنها را می توان قطعۀ ادبی نامید.
متن » چراغ سبز« قطعۀ ادبی است. 
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برای نگارش قطعۀ ادبی الزم است به ويژگی های زير توّجه کنیم: 

1. نگاه تازه و بدیع به موضوع یا پدیده

اگر پديده يا موضوع را آن گونه که نگاه های عادی و معمولی می بینند توصیف کنیم 
و به همان توصیفات کلیشه ای و تکراری بپردازيم، متن مالل آور و غیرجذاب خواهد 
شد. طرح ناگفته ها و ناديده ها و ابعاد ناکاويدۀ پديده ها، زمینۀ حالوت و جذابیت 
متن را فراهم می آورد. نويسندۀ قطعۀ ادبِی »چراغ سبز«، پديدۀ چراغ سبز و قرمز را 
تکیه گاه پرداختن به يکی از موضوعات مهّم زندگی انسان يعنی »مسیر زندگی« قرار 

داده است. 
هر موضوعی و هر پديده ای می تواند زمینه ساز نوشتن قطعۀ ادبی شود. نگاه متفاوت 
به پديده ها و پرهیز از توصیف های کلیشه ای و تکراری،توّجه و کنجکاوی خواننده را 
برمی انگیزد. اگر حرف های معمولی و همیشگی دربارۀ بهار، تابستان، پايیز و زمستان 
گفته شود يا درباره موضوعات و مفاهیمی چون عشق، خدا، شادی، عدالت، آزادی، 
انقالب، عاشورا، انتظار و غم به تکرار توصیف ها و تصويرهايی که پیش تر گفته اند 

بپردازيم، متنی چندان جذاب و دلپذير پديد نخواهد آمد.

2. استفادۀ بجا و به اندازه از آرایه های ادبی
نثرادبی به دلیل بهره بردن از عنصر خیال، سرشار از آرايه های ادبی است. نويسنده 
با بهره گیری از آرايه هايی چون تشبیه، تشخیص، استعاره، مراعات نظیر و تضاد متنی 

زيبا، جّذاب و تأثیرگذار می آفريند.

می توانید بگويید در جملۀ »چراغ درختان که زرد و قرمز می شود، پايیز از چهارراه 
فصل ها می گذرد« چه آرايه هايی ديده  می شود؟

   فّعالیت  
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آرايش غلیظ متن با آرايه ها و نبود تناسب بین آنها نه تنها ممکن است متن را از 
سادگی و زيبايی طبیعی دور کند، بلکه چه بسا متنی مصنوعی و حّتی پیچیده پديد 
می آورد. بعضی از متن های مسّجِع کهن که از تشبیه و استعاره و سجع و تضاد و کنايه 
و تلمیح لبريز شده اند، از اين جمله اند. شیرينی بیش از حد، دل زدگی می آورد. متنی 
که آرايه ها به اندازه در آن به کار نرود به خوراکی  شبیه است که شوری يا شیرينِی آن 

دل را بزند. خوب گفته اند که: اندازه  نگه دار که اندازه نکوست.

3.آغاز زیبا و گاه متفاوت، ادامۀ مناسب و پایان بندی تأثیرگذار 

آنگاه که قطعۀ ادبی از ويژگی های زير برخوردار باشد، مخاطب را با خود همراه 
می سازد و بر او تأثیری ژرف و ماندگار می نهد:

 شروعی زيبا داشته باشد.
 ادامه و تداوم مناسب داشته باشد.

  پايان آن تفکربرانگیز و همراه با آشنايی زدايی )غافل گیری و اعجاب آوری( 
باشد. 

 متن قطعۀ ادبی نه مانند پیامک ها، تابلو ها و نوشته های تبلیغاتی خیلی کوتاه است، نه
 مانند کتاب، بلند و طوالنی است. قطعۀ ادبی معموالً از چند صفحه تجاوز نمی کند.

متنی که در پی می آيد، دارای ويژگی هايی است که شناختیم:
زمستان.... بهار!

»بهار کالغ ها، زمستان است
موسیقی زمستان، قارقار کالغ هاست.

در غربت بلبل و بهار، قارقار کالغ در باغ حکومت می کند.
تناقض برف و کالغ، در زمستان به وحدت می رسد!

این تنها قّصۀ دنیای بیرون نیست، که جهان درون نیز چنین است.
تنها در بیرون زمستان، کالغ حکمرانی نمی کند، در درون زمستان ما نیز کالغ شیطان 

قارقار می کند.
زدند بهمن  بر  خیمه  زاغان  زدندچون که  تن  و  شدند  پنهان  بلبالن 

مولوی
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اگر جانمان بهارانه شود، بلبالن بر شاخۀ قلبمان می نشینند.
درون ما میزبان نغمه های شورانگیز و شیرین می شود.

به انجماد و یخبندان، تن نسپاریم. کمی خورشید را به ضیافتکدۀ قلبمان دعوت کنیم. 
کمی گرما و چند قطرۀ باران در ما گل می رویاند و گل، آغاِز بلبل است. بلبل از مشرق 

گل طلوع می کند.
زمستان، بهار کالغ هاست. تا از زمستان نگذری، بهار به تو سالم نخواهد داد.

بهار را سالمی هماره باید گفت.«                          مؤلفان

پس از مطالعۀ متن باال، پرسش های زير را در گروه  پاسخ دهید.

1. در اين متن، چه نگاه تازه ای به موضوع زمستان ديده می شود؟
2. آيا در اين متن از واژه ها و آرايه های ادبی مناسب استفاده شده است؟ 

   فّعالیت  

امروزه قطعۀ ادبی کاربرد فراوانی در رسانه های مکتوب مانند روزنامه ها و مجاّلت 
يافته است. همچنین در رسانه هايی مانند راديو و تلويزيون و در فضای مجازی تجلّی   و 

گسترۀ آن را می توان ديد.
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   تمرین )1 (    پس از مطالعۀ متن زير، به پرسش ها پاسخ دهید.

نماز

»طوفان در وسعت روحت می پیچد. گردباِد اضطراب در وجودت می چرخد و 
موج درموج، حادثه ها و خطر ها بر ساحل قلبت سر می کوبند.

پناهگاه کجاست؟ کدام آرامش، نگاه خسته و نگرانت را خواهد نواخت؟ کدام 
لنگرگاه امن، کشتی شکستۀ جانت را پناه خواهد داد؟

در تنهايی و بی پناهی، در لحظه های غريبانۀ زندگی، وقتی هیچ کس و هیچ چیز 
نیست، يک تکیه گاه باقی است؛ تکیه گاه نماز!

چرا اخم؟ چرا اندوه؟ وقتی کسی هست که لب هايت را به تبّسم بگشايد؛ وقتی بهانۀ 
بزرگی برای زدودن اندوه هست، چرا به آن پناه نبريم؟

وقتی سجاده را می گسترانی، بهشت پیش رويت در می گشايد؛ همۀ گل های 
بهاری به تبّسم می ايستند و نسیم نجوای فرشتگان و صدای بال ملکوتیان در فضا 

می پیچد.
وقتی تکبیر می گويی و » بزرگ ترين« را می خوانی، همه چیز در نگاهت کوچک 
می شود. همۀ آنچه در نگاه بی نمازان بزرگ است، در حقیرانه ترين هیئت چهره 
می نمايد. مگر ما هماره شکست خود را آنگاه نمی بینیم که مشکل را بزرگ تر از 

خويش ببینیم؟ وقتی به بزرگ ترين، پیوند می خوريم ديگر کوچک نیستیم.
ورنه او قطره و دريا درياســتقطره درياســت اگر با درياســت

اين  او و در کنار  از هر چیز جز  نماز فرصت بزرگ شدن است؛ بزرگ ترشدن 
 بزرگ شدن، درک کوچکِی خويش در مقابل آن بزرگ. چه تناقض شکوهمندی!

   کارگـاِه نوشتــن
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در عین بزرگ ديدن، کوچک انگاشتن، در نهايت سر نهادگی، سرفرازی ديدن و در 
اوج عظمت، خشوع، خضوع و تواضع را چشیدن.

نماز، ادراک عظمت او و درک عظمت خويش است.
به رکوع می رويم و با اين خم شدن در مقابل دوست، بزرگ می شويم. بزرگ تر از 
آسمان، بزرگ تر از کهکشان ها به سجده می رويم و در اين نهايت افتادگی، از خاک 

به عالم پاک پل می بنديم.
نماز پیوستن و گسستن است؛ گسستن از اغیار و پیوستن به يار، بريدن از ناراستی 
و پیوستن به درستی. نماز با سالم پايان می يابد و »سالم« نشانۀ سالمتی است. پايان 
نماز تضمین »سالمت« است که هرکس تا »سالم« نماز را با خدا باشد، به ساحل 

سالمت انديشه و روح و جان رسیده است.«
    مؤلفان
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1. آغاز، میانه و پايان بندی متن را بررسی کنید.

2. دو جمله از متن انتخاب کنید که به نظر شما زيباتر و تأثیر گذارترند.

3. به آرايۀ  تضاد توّجه کنید و تأثیر آن را در ايجاد فضای ادبی متن بیان کنید. 
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   تمرین )2 (   همان گونه که گفته شد، دامنۀ موضوعات قطعۀ ادبی همۀ قلمرو های 
زندگی از سوگ و سور، محّبت و نفرت، کامیايی و ناکامی و پديده های عینی و خیالی 

است. قطعه ای ادبی دربارۀ يکی از موضوعات مورد  عالقه تان بنويسید. 
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  تمرین )3 (   نوشتۀ دوستانتان را بر اساس معیار های جدول ارزشیابی درس 
تحلیل کنید. 

شمارکمعیار های ارزیابیردیف

٥نگاه نو و بديع به موضوع1

3استفادۀ بجا و به اندازه از آرايه ها2

٤پرداخت زيبا و هنرمندانه )آغاز، میانه و پايان مناسب(3

٤پیوستگی، نظم و انسجام متن٤

2کاربرد بجا و مناسب واژه ها٥

2رعايت نکات نگارشی و اماليی٦

20جمع
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    حکایت نگاری
حکايت زير را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنويسی کنید.

اعرابی ای را ديدم در حلقۀ جوهرياِن بصره که حکايت همی کرد که وقتی در بیابان 
راه گم کرده بودم و از زاد معنی با من چیزی نبود و دل بر هالک نهاده که ناگاه کیسه ای 
يافتم پر مرواريد. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بريان است 

و باز آن تلخی و نومیدی که بدانستم که مرواريد است.
تشنه را در دهان چه ُدرچه صدفدر بیابان خشــک و ريگ روان

برکمربنــِد او چــه َزر چه َخَزفمــرِد بی توشــه کاوفتــاد ز پای
گلستان، سعدی  
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درس چهارم

 نامـه نگـاری

نامه عمدتاً در عرف اجتماعی مطلبی است که با  قلم، خطاب به شخص 
يا مقامی معّین بر روی کاغذ و مانند آن می نويسند و معموالً داخل پاکت 

می گذارند و به وسیلۀ پست يا پیک به گیرنده می رسانند. 
از زمانی که بشر توانست با رسم نشانه و عالمت روی سنگ، چوب، استخوان 
و... پیامی را انتقال دهد، پديده ای به ناِم نامه پای به جهان هستی گذاشت؛ 
مثاًل کسی می خواست برای شريک تجاری اش از اين شهر به آن  شهر پنج 
کیسه گندم بفرستد، اما مطمئن نبود که بی کم  و کاست به دست او می رسد. 
ازاين رو پنج سنگ ريزه را به تعداد کیسه های گندم، درون مشتی گل 
جاسازی می کرد و آن را به نحوی شکل می داد و می گذاشت تا خشک شود. 
وقتی بار به مقصد می رسید، شريک تجاری اش هنگام دريافت محموله، 
طبق قرار قبلی، آن قطعه ِگل خشک شده را می شکست و سنگ ريزه های 
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درونش را می شمرد تا از امانت دارِی آورنده اطمینان يابد. اين شیوه درواقع کارکرِد نامه 
را داشته  است؛ پیامی به وسیلۀ چیزی به کسی منتقل شده و او از اين طريق به درستی 

و نادرستی موضوعی پی برده  است.
اين پديده  آن قدر در زندگی بشر اهّمیت يافته  است که هنوز تمّدن به نیمه های 
راه نرسیده، در هر سرزمین ده  ها و صد ها خانۀ امن برای آن ساخته و کوشیده اند 
آن را دست به دست کنند و روی دست ببرند؛ چاپارخانه ها و کبوتران نامه بَِر ديروز و 
پست خانه های امروز نمونه هايی از اين کوشش و تالش اند. البّته تفاوت های چشمگیری 
در ابزار و ملزومات نامه  از ديروز تا امروز رخ داده است؛ امروزه تمام آنها خالصه می شود 
در حرکت چند انگشت دست آدمی  بر چند کلید دستگاه هايی که يا می توان آنها را 
روی میزی کوچک گسترد يا در جیب جای داد و در کوچه و خیابان و بیابان و کوه و 

جنگل و هوا و دريا نیز نامه نوشت و خواند.

با توّجه به پیشرفت  ها و دگرگونی های ناگزيِر فکری و فّناوری دنیای آينده، آيا 
می توانید تصويری از چگونگی نامه و نامه نگاری در چند سال بعد مجّسم کنید و 

آن را روی کاغذ بیاوريد؟

   فّعالیت  
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امروزه کسی را نمی شناسیم که با ظاهر نامه آشنا نباشد، اما باز هم بد نیست نگاهی 
به شکل نامه بیندازيم تا با انواع ظاهری آن  نیز آشنا شويم. تصويرهايی از سه نامه 
آورده ايم که از گذشته تا امروز نوشته شده و به جا مانده است. هر کدام از اينها که 

از  اين پس می بینید، تصويری از يک نامه است:

با بررسی انواع نامه به  اين نتیجه می رسیم که با همۀ تفاوت  ها می توان ويژگی های 
مشترکی در ظاهر تمام نامه  ها پیدا کرد؛ يعنی هر نامه سه بخش مجزا و مشّخص دارد، 

نامهتقريباً به اين صورت:

.......................................................... آغاز

..........................................................

..........................................................

..........................................................

بدنه
)متن اصلی یا 

پیام(

..........................................................  پایان

٦2

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



ابتدا و انتهای نامه مشخصۀ مشترکی دارد؛ يعنی هر دو قسمت، ويژۀ  نام و نشان 
است و يک عبارت آمیخته به احترام. بخش آغاز، خطاب به گیرندۀ نامه است و بخش 
پايان نیز در بردارندۀ نام و نشان نويسندۀ نامه که غالباً شامل امضا، مهر و تاريخ است. 
آنچه اهّمیت فوق العاده دارد و امکان دارد باعث ماندگاری نامه  شود، متن يا بدنۀ آن 
است که در بردارندۀ مقصود و منظور نويسنده و پیامی است که می خواهد انتقال يابد.
هر نامه پیامی ويژۀ خود دارد؛ يکی در متن نامه به فرزندش نصیحت می کند و راه 
درست را به او نشان می دهد. ديگری از دوستش يا همسر و هم سفرش گاليه می کند 
و داليل ناراحتی اش را ابراز می دارد؛ سومی درخواستی از کسی يا کسانی دارد و يکی 
به قصد گرفتن خبر سالمتی يا پیشرفت تجارت مشترک و… نامه می نويسد. اين نوع 
نامه  ها معموالً مخاطب خاص دارند و نمی توان بدون تغییر و دست کاری عین همان 
نامه را برای ديگری فرستاد؛ چون موضوعی خصوصی و شخصی است و به يک نفر يا 

مثاًل يک مجموعه مثل يک خانواده ربط دارد.
البته بعضی نامه  ها دارای قالب مشترکی هستند و با اندک تغییری می توان آنها را 

برای موارد ديگر نیز به کار برد. نامه های اداری از اين جمله است.

نامه های اداری 
نامۀ اداری تقريباً تعريف و ويژگی های مشّخصی دارد و شامل همۀ نوشته هايی 
می شود که میان مردم و سازمان های اداری يا سازمان های اداری با يکديگر ردّ و بدل 

می گردد.
ظاهر اين نوشته ها به مرور زمان و بر مبنای توافق، صورتی يکسان يافته و معموالً 

شامل اين بخش هاست:
 سربرگ

 عنوان گیرنده، فرستنده و موضوع
 متن
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  امضا
 گیرندگان رونوشت

البته ممکن است برخی نامه های افراد خطاب به ادارات، ظاهراً برخی از اين بخش  ها 
را نداشته  باشد، اما وقتی که وارد دبیرخانۀ اداره می شود و شماره می خورد، رسمیت 

پیدا می کند و در شمار نامه های اداری قرار می گیرد.
شکل ظاهری نامۀ اداری معموالً چنین است:

سربرگ

عناوین

متن

پانوشت

 امضا

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

....................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

جمهوری اسالمی ایران

وزارت: .......................

...........................................   

...........................................  

...........................................  

............................. شماره: 

............................. تاریخ: 

پیوست: .............................

نام و نام خانوادگی
سمت

از اين نوع نامه  ها فراوان می توان نمونه آورد؛ مثاًل دعوت نامه ها، درخواست ثبت نام 
در دبیرستان جديد، ارسال ريزنمرات به مدرسۀ جديد يا به ادارۀ آموزش  و پرورش، 

تحويل مدارک تحصیلی، درخواست مرخصی.
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در ادامه يک نمونه از نامه های اداری با موضوع درخواست آمده است:
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در همۀ نامه های اداری  از واژه های خاّصی مثل »به نام خدا«، »مدير محترم«، 
»احتراماً«، »خواهشمند است، تقاضا می شود، تقاضا دارد، نسبت به… اقدام فرمايید«، 

»با احترام« و ساير تعبیرها و اصطالحات رايج استفاده می شود.

اجزای نامه

به نام خدا يا مانند آن

تاريخ
عنوان

موضوع

واژه های احترام آمیز در شروع

متن

واژه های احترام آمیز در پايان

نام و نام خانوادگی

امضا

سمت

پانوشت

با توّجه به آنچه خوانديد، در گروه های کالسی، درخواستی رسمی برای ارسال 
مجاّلت رشد به مدرسه بنويسید. سپس هر گروه، شکل و محتوای درخواست گروه 

يا گروه های ديگر را نقد و بررسی کند.

   فّعالیت  
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نامه های رسمی
در کنار نامه های اداری، نامه های ديگری نیز هستند که گرچه رسمیت و شکل 
ظاهر آنها را ندارند، از جهت محتوای مشّخص می توان آنها را زير عنوان نامه های 

رسمی دسته بندی کرد.
اين نامه  ها عبارت اند از:

پیام های شادباش، تسلیت، تشّکر، دعوت به مهمانی، عروسی، نشست های رسمی و 
غیررسمی و… .

هم کالسی عزيز، خانم صادقی
موّفقیت شما را در مسابقات ورزشی آموزشگاهی تبريک و تهنیت می گويیم و 

امیدواريم در آيندۀ نزديک در میدان های ملّی و جهانی بدرخشید.
                  دوستان شما 

ويژگی اين نامه  ها کوتاهی آنهاست و زبان مشّخصی که تقريباً در همۀ انواع آن 
يکسان است؛ تا  آنجا  که می توان انبوهی از اين نامه  ها را ـ که از پیش آماده و چاپ 

شده   ـ خريداری و  برای مخاطب ارسال کرد.

دوست نازنین من
 نوروز يعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست؛ حتی اگر کوتاه ترين شبش يلدا باشد. اين 

نوروز و همۀ نوروزهايی که در راه است، بر تو مبارک باد!

 دعوت نامه ای به دوستان هم کالسی برای جشن تولدتان بنويسید.

   فّعالیت  
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نامه های خصوصی و دوستانه
نامه ها جای  انواع  رايج ترين  و  ماندگارترين  مؤثرترين،  نامه  ها درشمار  نوع  اين 
دارند و معموالً با قلمی صمیمانه و خودمانی به دوستان و نزديکان نوشته می شوند. 
عمق مطلب در کنار زيبايی سخن، برخی از اين نوشته  ها را در تاريخ ماندگار ساخته 
و به قلمرو آثار ادبی راه داده است؛ چنان که به عنوان الگوهای مناسِب نامه نگاری 
 شناخته شده اند. چنین نامه هايی با  آنکه خصوصی و شخصی اند، سرشار از نکته هايی 
ارزشمند و راهگشا هستند که می توانند افزون بر سرمشِق نوشتن، سرلوحۀ عملی، 

اخالقی و عاطفی برای زندگی بسیاری از مردم قرار گیرند.
به بخشی از نامۀ خصوصی نادر ابراهیمی  به همسرش بنگريم:

هم سفر! 
در این راه طوالنی که ما بی خبریم و چون باد می گذرد بگذار خرده اختالف هایمان 

با هم، باقی بماند. خواهش می کنم!
مخواه که یکی شویم؛ مطلقًا یکی.

مخواه که هر چه تو دوست داری، من همان را به همان شّدت دوست داشته باشم 
و هرچه من دوست دارم، به همان گونه، مورد دوست داشتن تو نیز باشد. 

مخواه که هر دو یك آواز را بپسندیم، یك ساز را، یك کتاب را، یك طعم را، یك 
رنگ را و یك شیوۀ نگاه کردن را.

مخواه که انتخابمان یکی باشد، سلیقه مان یکی و رؤیامان یکی.
هم سفر بودن و هم هدف بودن ابداً به معنای شبیه بودن و شبیه شدن نیست و 

شبیه شدن، دال بر کمال نیست، بل دلیل توّقف است.
شاید »اختالف« کلمۀ خوبی نباشد، شاید »تفاوت«، بهتر از اختالف باشد. نمی دانم؛ 

اّما به هر حال تك واژه، مشکل ما را حل نمی کند.
پس بگذار این طور بگویم:

عزیز من!
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زندگی را تفاوت نظرهای ما می سازد و پیش می برد نه شباهت هایمان، نه از میان رفتن و محو 
شدن یکی در دیگری؛ نه تسلیم بودن، مطیع بودن، امربر شدن و دربست پذیرفتن.

من زمانی گفته ام: »عشق انحالل کامل فردیت است در جمع«. حال نمی خواهم این مفهوم 
را انکار کنم؛ اّما اینجا سخن از عشق نیست، سخن از زندگی مشترک است، که خمیرمایۀ آن 
می تواند عشق باشد یا دوست داشتن یا مهر و عطوفت یا ترکیبی از اینها، و در هر حال، حّتی 
دو نفر که سخت و بی حساب عاشق هم اند و عشق، آنها را به وحدتی عاطفی رسانده است، 
واجب نیست که هر دو، صدای کبك، درخت نارون، حجاب برفی، قّلۀ َعَلم کوه، رنگ سرخ، 
بشقاب سفالی را دوست داشته باشند، به یك اندازۀ هم. اگر چنین حالتی پیش بیایدـ  که البته 
نمی آید  ـ  باید گفت که یا عاشق، زائد است یا معشوق. یکی کافی است. عشق، از خودخواهی ها 

و خودپرستی ها گذشتن است؛ اّما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست.
من از عشق زمینی حرف می زنم که ارزش آن در »حضور« است نه در محو و نابود شدن یکی 

در دیگری.
عزیز من!

اگر زاویۀ دیدمان نسبت به چیزی، یکی نیست، بگذار یکی نباشد. بگذار فرق داشته باشیم. 
بگذار در عین وحدت، مستقل باشیم. بخواه که در عین یکی بودن، یکی نباشیم. بخواه که 

همدیگر را کامل کنیم نه ناپدید.
تو نباید سایۀ کمرنگ من باشی؛
من نباید سایۀ کمرنگ تو باشم.

این سخنی است که در باب »دوستی« نیز گفته ام.

  نادر ابراهیمی
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می بینید که اين نامه  ها با نامه های رسمی و اداری تفاوت  های زيادی دارند.
را برمی شماريم؛ شما هم سعی کنید ويژگی های چنین  تفاوت  اينجا چند  در 

نامه  هايی را از درون خود آنها استخراج کنید.
 اين نامه  ها مانند نامه های اداری و رسمی، صريح و کوتاه نیستند؛

  جمله های آغازين آنها از هیچ قالب يا قاعدۀ خاصی پیروی نمی کند و 
هرکدام رنگ و بوی ويژۀ خود را دارد؛

 نامه  ها سرشار از احساسات نويسنده اند؛
  هر يک به شیوۀ دلخواه نويسنده و به دور از تقلید و تکلّف نوشته شده است.

نامه ای خطاب به يکی از افراد خانواده بنويسید.

   فّعالیت  
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نامه های سرگشاده
در مقابل نامه  های اداری و رسمی، گونۀ ديگری از نامه نگاری ديده می شود که 
مخاطب عام دارد؛ مثاًل روی سخن نويسندۀ نامه به گروهی از افراد جامعه )مانند 
پزشکان يا دبیران( يا مردم يک شهر يا سرزمین است يا در عینِ حال که به ظاهر يک 
نفر را مخاطب قرار می دهد، موضوع نامه طیف گسترده ای از مخاطبان را دربرمی گیرد.  
»نامه های سرگشاده« ازاين دست هستند. نمونه ای از نامه های سرگشاده، نامۀ امیل 
زوال نويسندۀ معروف فرانسوی به رئیس جمهور فرانسه است. نامۀ مقام معّظم رهبری 

به جوانان اروپا از مشهورترين نامه های سرگشادۀ روزگار ما به شمار می آيد.

نامۀ سرگشادۀ مقام معّظم رهبری به جوانان اروپا را که در پیوست آمده است 
بخوانید و بنويسید چه اّطالعاتی از آن به دست آورده ايد.

   فّعالیت  
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              کارگـاِه نوشتــن
   تمرین )1 (     ساختار نامۀ  اداری زير را در گروه بررسی کنید.

به نام خدا
مدير محترم کتابخانۀ عمومی شهر…

سالٌم علیکم
با احترام، اين جانب ... ، متقاضی عضويت در کتابخانه  و استفاده از تاالر مطالعۀ 
آن هستم؛ خواهشمند است دستور فرمايید نسبت به عضويت اين جانب اقدام 

شود. 
مدارک زير به پیوست تقديم می شود:

1. دو قطعه عکس
2. گواهی اشتغال به تحصیل

3 . رونوشت شناسنامه و کارت ملی
٤. برگۀ واريزی مبلغ عضويت

با سپاس
نام و نام خانوادگی
امضا
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   تمرین )2 (    از بین دو مورد زير يکی را به دلخواه بر گزينید و نامه ای بنويسید.
  نامه ای به معلّم درس نگارش خود بنويسید و ديدگاه هايتان را درمورد اين 

درس و روش تدريس با ايشان درمیان بگذاريد.
  نامه ای به وزير علوم بنويسید و نظرتان را دربارۀ آزمون کنکور مطرح کنید.
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    تمرین )3 (   نوشتۀ دوستانتان را براساس معیارهای جدول ارزشیابی درس تحلیل 
کنید . 

شمارکمعیارهای ارزیابیردیف

٦رعايت ساختار نامه1

٦نظم و انسجام مطالب2

3
زبان نوشته متناسب با نوع نامه؛ اعم از رسمی، 

خصوصی، اداری
٦

2رعايت نکات نگارشی و اماليی٤

20جمع
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شعرگردانی
شعر زير را بخوانید و دريافت خود را از آن بنويسید.

بیارای صبا، نکهتی از خاک ره يار بیار دلدار  مژدۀ  و  دل  اندوه  ببر 
بگو يار  دهن  از  روح فزا  نامه ای خوش خبر  از عالم اسرار بیارنکته ای 
بیارتا معّطر کنم از لطف نسیم تو مشام يار  نفس  نفحات  از  شّمه ای 

  حافظ
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درس پنجم

نگارش علمی
 مقـاله نویسـی )1(

مقاله، نوشته ای است با حجم متوسط که دربارۀ موضوعی معّین فراهم می آيد.
مقاله انواعی دارد. آنچه در اين درس آموزش داده می شود، مقالۀ تحقیقی است. 

مقالۀ تحقیقی گزارش فشرده و سازمان يافتۀ تحقیق است.
مقالۀ تحقیقی شامل اجزای زير است:

 عنوان
 نام نويسنده يا نويسندگان

 چکیده
 کلید واژه ها

 مقّدمه
 بدنۀ اصلی

 بحث و نتیجه گیری
 فهرست منابع

مقاله ای را که به صورت خالصه در پی می آيد، بخوانید و به اجزای آن توّجه 
کنید.
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عنوان:  يادگیرِی معنادار

نويسنده: مؤلفان
عضو هیئت علمی .................

چکیده:  هدف تحقیق حاضر، شناسايی رابطۀ معنادار بودن موضوع آموزشی با 
يادگیری و به خاطرسپاری دانش آموزان است. برای اين منظور چهار 
شرکت کننده انتخاب شد. ابزار تحقیق فهرستی از کلمات بود که براساس 
مطالعه بوسفیلد )1٩٥3( تهیه شد. در اجرا، ابتدا فهرست کلمات برای 
شرکت کنندگان خوانده شد؛ سپس آنها کلماتی را که به خاطر داشتند، 
روی کاغذ نوشتند. نتیجۀ آزمايش نشان داد شرکت کنندگان کلمات را 
به صورت مجموعه هايی معنادار به خاطر سپرده اند؛ بنابراين روشن شد 

که معنا نقش مهّمی در يادگیری و يادآوری مطالب دارد.
کلید  واژه ها: يادگیری، معناداری، به خاطرسپاری، يادگیری معنادار

مقّدمه:  مهم ترين هدف تعلیم و تربیت، پرورش قّوۀ تفّکر در دانش آموزان است. 
يادگیری معنادار، اهّمیت ويژه ای در تقويت تفّکر دارد )اندرسون، 1٩٨٥(. 
زمانی که دانش آموزان موّفق شوند اّطالعات جديد را با دانش قبلی خود 

مرتبط سازند، يادگیری معنادار رخ داده است )دی وستا، 1٩٨٧(.
يکی از اصول روان شناسِی شناختی اين است که اگر اّطالعات بامعنا 
باشد، بهتر آموخته و نگهداری می شود )آزوبـل، 1٩٦0(؛ به همین دلیل 
حّتی اگر مواّد خواندنی، معنای خاّصی نداشته باشند )مانند فهرستی از 
کلمات( اغلب افراد سعی می کنند به طور خودکار بین آنها رابطۀ معنادار 
ايجاد کنند. در این تحقیق برآنیم تا درستی مطلب یاد شده را در بوتۀ آزمایش 

قرار دهیم.
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بدنۀ اصلی:

برای اين منظور آزمايشی اجرا شد که در آن فرايندی ذهنی اتّفاق 
افتاد. اين آزمايش چهار نفر شرکت کننده داشت و ابزار آزمايش فهرستی 

از کلمات زير بود.
موش آبی، آهنگر، پلنگ، نانوا، گربۀ وحشی، حسن، علی، چاپگر، مهدوی، 
شیمی دان، ترب، قارچ، مجتبی، لوله کش، کدو، سنجاب، زهرا، ياسر، 
هويج، شیرفروش، داروساز، يوزپلنگ، موش خرما، قاسمی،خواربارفروش، 
نوح، حبیبی، کاهو، زرافه، شلغم، سیر، ريواس، ماشین نويس، بادمجان، 
گورخر، االغ، دندان ساز، سمور دريايی، جعفری، اسفناج، کتابچی، راسو، 

داّلل.
برای اجرای آزمايش ابتدا به شرکت کنندگان گفته شد که فهرستی 
از کلمات خوانده می شود و الزم است آنها هر تعدادی از کلمات را که 
 می توانند به خاطر بسپارند. سپس فهرست با سرعت حدود يک کلمه در سه
ثانیه خوانده شد. آنگاه به شرکت کنندگان گفته شد هر تعداد از کلمات 
را که به ياد می آورند، فوراً روی کاغذ بنويسند. از زمان شروع، پنج دقیقه 

به آنها فرصت داده شد.

بحث و نتیجه گیری: 
همان طور که احتماالً در موقع خواندن فهرست توّجه کرده ايد، کلمات از چهار 
دستۀ حیوانات، اسامی  خاص، حرفه  ها و گیاهان تشکیل شده است. نتیجۀ تحقیق 
نشان داد شرکت کنندگان کلمات مزبور را به صورت مجموعۀ معنادار به ياد می آورند، 
نه براساس ترتیبی که برای آنها قرائت شده است. به طور مشّخص، آنان از قبل 

مفاهیم مربوط به حیوانات، اسامی، حرفه  ها و گیاهان را به خوبی می دانند.

٨2

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



 زمانی که تشخیص می دهند اّطالعات جديد )فهرست کلمات( را می توان در 
قالب طبقه بندی ها معنادارتر کرد، مجموعه يابی ها انجام می گیرد. بدين طريق 
يادگیری ساده تر می شود، زيرا يادگیرنده، آنها را معنادار کرده است. اين نشان 
می دهد که افراد به جای اینکه پردازشگران منفعل اّطالعات باشند، پردازشگرانی فّعال اند 

و برای یادگیری و به خاطرسپاری مطالب، در ذهن خود، چارچوب معنایی ایجاد می کنند.
منابع: 

 گالور، جان ای. و برونینگ، راجر اچ. )13٨1(. روانشناسی تربیتی، ترجمۀ علینقی 
خرازی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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حال که با صورت کلّی مقاله آشنا شديم، بخش های آن را به ترتیب می آوريم و 
بررسی می کنیم. آگاهی از ساختار مقاله، الزمۀ نگارش مقاله است.

1.عنوان
مقاله مانند هر متن ساختارمند ديگر، بدون موضوعی واحد شکل نمی گیرد. البته 
بايد دانست که »موضوع« با »عنوان« متفاوت است. موضوع گسترده تر از عنوان است.

درواقع عنوان، حیطۀ پژوهش را محدودتر می کند. برای مثال، موضوع مقاله ای که 
خوانديد، مربوط به حوزۀ تعلیم و تربیت يعنی»يادگیری« است؛ بدين معنا که دغدغۀ 
پژوهشگر مطالعه و جمع آوری داده  ها در اين زمینه است. اّما اين موضوع بسیار کلّی 
است و بايد محدود گردد. بنابراين در مثال پیشین »يادگیری« تحت عنوان »يادگیری 

معنادار« محدود شده است.
نکتۀ قابل توّجه ديگر اين است که عنوان در مقالۀ تحقیقی شفاف است و هیچ گونه 
ابهامی ندارد. عنوان مقاله ای که خوانديد »يادگیری معنادار« است که درون مايۀ اصلی 

مقاله است و تمامی مطالب حول محور آن شکل می گیرد.
به عنوان های زير توّجه کنید:

  رابطۀ آلودگی هوا و بیماری خونی
  مقايسۀ سجع در گلستان سعدی و مقامات حمیدی
  بررسی اشتباهات نگارشی پیام  ها در فضای مجازی

 دو عنوان برای مقالۀ تحقیقی پیشنهاد دهید که هم محدود باشد، هم شّفاف.

   فّعالیت )1(  

2. نام نویسنده یا نویسندگان

3. چکیده
4. کلید واژه ها
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نام نويسنده يا نويسندگان، نگارش چکیده و استخراج کلیدواژه ها پس از نوشتن 
مقاله انجام می شود؛ بنابراين در درس بعد اين قسمت ها را می آموزيم.

5. مقّدمه

مقّدمه شامل دو بخش است: 
  زمینۀ مسئله 

  بیان مسئله
 زمینۀ مسئله: زمینۀ مسئله دريچۀ ورود به بحث مقاله است. در اين قسمت نويسنده 
با اشاره به مطالبی که در کتاب ها، مقاالت و ساير منابع خوانده است، باورهای علمی و 
پژوهشی خود را بیان می کند و سعی دارد اهّمیت موضوع را برای خواننده آشکار سازد. 
يکی از نکات قابل توّجه در نوشتن مقاله، آن است که نويسنده نشان دهد مطالبی را 
که بیان می کند، از کجا آورده است. اخالق پژوهش ايجاب می کند نويسنده در سراسر 

مقاله به منبع اصلی مطالبی که آورده است، ارجاع دهد.
بیان مسئله: نويسنده در زمینۀ مسئله، بحث را از فضای کلّی تر آغاز می کند و 
بیان  به روشنی  پايان، مسئلۀ تحقیق  را محدود می کند و در  مرحله به مرحله آن 

می شود. معموالً بیان مسئله در يک جمله است.
برای آشنايی بیشتر، بخش های مقدمۀ مقاله ای را که خوانديد، بررسی می کنیم. 

بخش اّول آن »زمینۀ مسئله« است که به شکل زير تنظیم شده است: 
  مطلب در »زمینۀ مسئله« با موضوع کلّی پرورش قّوۀ تفّکر شروع شده 

است. 
  يادگیری معنادار به عنوان يکی از عناصر تقويت تفّکر تعريف شده است.

  اهّمیت يادگیری معنادار در معناسازی، مطرح شده است.
محتوای زمینۀ مسئله با مراجعه به منابع به دست آمده و ارجاع آنها ارائه شده است.
بخش دوم مقّدمه »بیان مسئله« است. در مقاله ای که خوانديم، اين جمله، حاوِی 
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بیان مسئله است: »در این تحقیق برآنیم تا درستی مطلب یادشده را در بوتۀ آزمایش 
قرار دهیم.«

 مقدمۀ زير را بخوانید و دو بخش زمینۀ مسئله و بیان مسئله را در آن تحلیل 
کنید.

 از نظر انجمن مّلی خواندن )2000( درک مطلب اهّمیت زیادی در رشد مهارت های 
کودکان و به ویژه در توانایی تحصیلی آنها دارد. اهّمیت درک متن در توانایی تحصیلی 

دانش آموزان موجب گردیده است مطالعات بین المللی در زمینۀ پیشرفت سواد 

خواندن به ارزیابی توانایی خواندن کودکان بپردازد. مطالعۀ بین المللی پیشرفت 

سواد خواندن )پرلز( یکی از مجموعه مطالعات گسترده ای است که انجمن بین المللی 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )IEA( انجام می دهد. مطالعۀ بین المللی پیشرفت سواد 

خواندن )پرلز( به ارزیابی توانایی خواندن کودکان در پایۀ چهارم ابتدایی می پردازد 

و به فاصلۀ هر پنچ سال برگزار می گردد. نتایج آزمون پرلز 2001، 2006 و 2011 

نشان می دهد که میانگین کل نمرات جهانی در آزمون پرلز 500 است و میانگین کل 

نمرات دانش آموزان ایرانی به طور معناداری کمتر از میانگین جهانی است )کریمی، 

1388(. این مطالعه با استفاده از مداخلۀ آموزشی سعی در بهبود وضعیت درک متن 

دانش آموزان 9 تا 10 ساله دارد.                                                                                                                                                             مؤلفان

   فّعالیت )2(  
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6 . بدنۀ اصلی 
در متن مقاله، به اصل بحث مورد نظر می پردازيم و تالش می کنیم که با ارائۀ 
داده های کافی و مثال های مفید، نکتۀ مورد نظرمان را برای خواننده به روشنی بیان 
کنیم. اگر تحقیق انجام شده، مانند مقالۀ »يادگیری معنادار« پژوهشی میدانی باشد، 
در اين بخش روش اجرای تحقیق به طور کامل توضیح داده می شود. در صورتی که 
تحقیق، کتابخانه ای باشد و با مراجعه به منابع، موضوع بررسی شده باشد، الزم است 
نويسنده اّطالعاتی را که از ساير منابع گردآوری کرده است، بیان کند و با استدالل های 

شخصی به تشريح مطالب بپردازد و ديدگاه خود را با خواننده در میان گذارد. 
در نوشتن متن مقاله، دو نکته بسیار اهّمیت دارد:

 رعايت انسجام مطالب در هر بند 
 پیوستگی بندها

بدنۀ اصلی مقالۀ »جنبه های ادبی در تاريخ بیهقی« را بخوانید. اين مقاله حاصل 
پژوهش کتابخانه ای است. در اين بخش نويسنده موضوع مورد نظر خود را توضیح 

می دهد. انسجام و پیوستگی بند ها را تحلیل کنید. 

»تاریخ بیهقی جدا از ارزش های تاریخی، دارای ادبیت خاّصی است و کمتر کتاب منثوری 

را می توان یافت که  این گونه به واژه گزینی توّجه داشته باشد. بنا به قول شفیعی کدکنی، 

در بسیاری از عبارات بیهقی یا تذکرة  االولیا نظم، بیشتر رعایت شده است تا مثاًل بسیاری 

از شعرهای سروش اصفهانی یا قاآنی. در بسیاری از عبارات بیهقی یا تذکرة  االولیا و یا نثر 

عین القضات همدانی، به حالتی از اجتماع کلمات برخورد می کنیم که در منتهای قدرت ترکیب 

و انتظام قرار دارد؛ به حّدی که اگر کلمه ای پس و پیش شود، آن سلسله و انتظام به هم می خورد 

)شفیعی کدکنی، 1384(.   زبان بیهقی زبان گفتاری مردم است؛ از همین رو به راحتی قابل درک 

است. یکی از ویژگی های زبانی او کوتاهی جمالت است. از نظر او جملۀ کوتاه مخاطب را 

   فّعالیت)3(  
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آزار  نمی دهد. بیهقی برای گسترش دامنۀ تعبیرات و ترکیبات و مفردات خود از امکانات زبانی 

مانند ترکیب سازی، واژه سازی و همچنین پسوند ها و پیشوند ها استفاده می کند. 

او با خودداری از به کار بردن مترادفات و کلمات زائد، نثر را زدوده و بلیغ جلوه گر ساخته 

است. البته اندک کاربرد او نیز موسیقی و زبان او را فربه می کند: »و دیگر روز خصمان قوی تر و 

دلیرتر و بسیارتر و بکارتر آمدند و از همۀ جوانب جنگ پیوستند )بیهقی، 1380(.«

زاویۀ دید در تاریخ بیهقی، دانای کل است و زاویۀ دید شخصیت های اصلی و فرعِی داستان، 

از دید سوم شخص نقل می شود. داستان های او ساختار پیوسته ای داردکه به وسیلۀ روایات 

دیگر قطع می شود:»اکنون به سر تاریخ باز شوم«. او ضمن اینکه از تکنیك بازگشت به گذشته 

استفاده می کند، چندین داستان را هم به صورت هم زمان توضیح می دهد. درهم تنیدگی 

جمالتی که بیهقی از آنها سود برده است، تسلسل مفاهیم و معانی را در پی دارد و باعث 

می شود فکر نویسنده بدون وقفه و زنجیروار وارد ذهن خواننده شود.1«

7. بحث و نتیجه گیری
در اين بخش ابتدا يافته های تحقیق، تحلیل می شود و سپس با استفاده از مطالبی 

که در مقّدمه آمده، نتیجه گیری و جمع بندی صورت می پذيرد.

بخش بحث و نتیجه گیری مقالۀ »يادگیری معنادار« را با توّجه به دو نکتۀ زير 
بررسی کنید:

ـ تحلیل يافته ها
ـ نتیجه گیری با استفاده از مطالب مقّدمه

    فّعالیت )4(  

8 . فهرست منابع
بخش پايانی مقاله يعنی فهرست منابع نیز در درس آينده خواهد آمد.

1ـ مطالب اين بخش برگرفته از مقالۀ »جنبه های ادبی در تاريخ بیهقی« در شماره 122 مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی 
است.
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   کارگـاِه نوشتــن
   تمرین )1 (   چند مقالۀ تحقیقی را در مجاّلت انتخاب کنید و با توّجه به آنچه 

آموختید نقاط قّوت و ضعف آن را بیابید.
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   تمرین )2 (   با راهنمايی دبیرتان موضوعی انتخاب کنید و مقاله ای تحقیقی بنويسید.
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   تمرین )3 (  مقالۀ دوستان خود را بر اساس معیارهای جدول ارزشیابی درس تحلیل 
کنید. 

شمارکمعیارهای ارزیابیردیف

1
عنوان:

شّفافیت 
محدود شدن موضوع

2

2
مقّدمه:

زمینۀ مسئله
بیان مسئله و موضوع اصلی مقاله

٦

3
متن:

رعايت انسجام مطالب در هر بند
پیوستگی بندها

٦

٤
بحث و نتیجه گیری:

تحلیل يافته ها
نتیجه گیری با استفاده از مطالب مقّدمه

٤

2رعايت امال و نکات نگارشی٥

20جمع
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َمَثل نویسی
َمَثل های زير را بخوانید. سپس يکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

 آفتاب پشت ابر نمی ماند.
 عاقل نکند تکیه به ديوار شکسته.

 عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!
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درس ششم

نگارش علمی

 مقـاله نویسـی )2(
در درس گذشته اجزای مقاله را نام برديم و مطالبی دربارۀ عنوان، مقّدمه، 
متن، بحث و نتیجه گیری آموختیم. در ادامه با ساير اجزای مقاله آشنا 

خواهیم شد.
فهرست منابع

مقاله، گزارش يک پژوهش است؛ به بیان ديگر پژوهشگران، يافته های 
خود را در قالب مقاله ارائه می دهند تا در دسترس ديگران قرار گیرد. 
بدين ترتیب ساير پژوهشگرانی که می خواهند در اين موضوع مطالعه ای 
مسئله  تا جنبه های مختلف  مراجعه می کنند  مقاالت  به  دهند،  انجام 

برايشان روشن شود.
پژوهشگر موظّف است در پايان مقالۀ خود، منابعی را که به آنها مراجعه 
کرده است )شامل مقاله، کتاب، وبگاه ها و…( فهرست کند. نوشتن منابع 
به روش های گوناگون انجام می شود. يکی از رايج ترين روش ها، در فهرست 

منابع مقالۀ »يادگیری معنادار« آمده است. 
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ترتیب مطالب در فهرست منابع
فهرست منابع با آرايش الفبايی مرتّب می شود و برای هر منبع اّطالعات زير به ترتیب، 

پشت سرهم نوشته می شود:
 1. نام خانوادگی نويسنده

 2. نام نويسنده
 3. سال چاپ اثر

 ٤. عنوان اثر )کتاب، مقاله و...(
 ٥. محّل چاپ

 ٦ . نام ناشر برای کتاب/ نام مجلّه برای مقاله
نمونه: يوسفی، غالمحسین )13٧٤(. چشمۀ روشن. چاپ ششم، تهران: انتشارات 

علمی

کتابنامۀ کتاب نگارش را ضمن توّجه به ارائۀ مطالب در معرفی هر منبع بررسی 
کنید.

   فّعالیت  

٩٧

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



در اين قسمت به بخش آغازين مقاله يعنی نام نويسنده، چکیده و کلیدواژه ها 
می پردازيم که پس از نوشتن مقاله، تنظیم می شود. 

نام نویسنده
پس از کلید واژه  ها نام و نام خانوادگی نويسندگان مقاله، ِسَمت و مرتبۀ علمی محّل 
خدمت آنها نوشته می شود. همچنین رايانامۀ )e-mail( نويسندۀ مسئول را در پانوشت 

قید می کنند.

چکیده
چکیده، خالصه ای است دقیق و صحیح از يک نوشته که شامل فشردۀ تمام مطالب 

مهم يا فشردۀ قسمت های ويژۀ آن باشد. 
چکیده نويسی ديرينگِی بسیار دارد. اسنادی به خّط میخی در بین الّنهرين به دست 
آمده است که به هزارۀ دوم قبل از میالد مسیح برمی گردد و نوشته هايی چکیده گونه 
در میان آنها وجود دارد. آثار به دست آمده نشان می دهد که چکیده نويسی در يونان 
و روم متداول بوده است. دانشمندانی که در کتابخانۀ بزرگ اسکندر مطالعه و تحقیق 
می کردند، دريافته بودند که مطالعه و مراجعه به تعداد زيادی مدرک، آن هم به صورت 
طومارهای پاپیروسی، کاری بس دشوار است و برای سهولت دستیابی، آنها را چکیده 

می کردند. 
نقش چکیده  ها در سرعت انتخاب مدرک مورد نیاز از میان انبوه اّطالعات، جمع آوری 
اّطالعات و کمک به پرهیز از دوباره کاری و اجتناب از تأخیر در پیشرفت کار آموزش و 
پژوهش و کاهش هزينه  ها، بسیار مهم و حیاتی است. روشن است که چکیده،  محّقق 
را از رجوع به اصل مدرک بی نیاز نمی سازد بلکه وی را در تصمیم گیری برای رجوع 

کردن يا نکردن به مدرک ياری می دهد.

ساختار چکیده
ساختار چکیده و يا به بیانی ديگر، بخش های چکیده تا حّد زيادی به نوع متن اصلی 
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وابسته است. اجزای چکیده عبارت اند از:

 طرح هدف
 طرح روش کار

 طرح يافته های اصلی
 ارائۀ مهم ترين نتیجه

خوانندۀ چکیده، بايد بتواند به آسانی به پرسش های زير پاسخ دهد :
چرا اين تحقیق را انجام داده ايد؟

چه کار کرده ايد؟
به چه يافته هايی رسیده ايد؟
کاربرد اين يافته  ها چیست؟

اکنون ساختار چکیدۀ مقالۀ »يادگیری معنادار« را تحلیل می کنیم: 
هدف تحقیق حاضر، شناسايی رابطۀ معنادار بودن موضوع آموزشی با يادگیری 
و به خاطرسپاری دانش آموزان است. برای اين منظور چهار شرکت کننده انتخاب 
شد. ابزار تحقیق، فهرستی از کلمات بود که براساس مطالعۀ بوسفیلد تهّیه شد. در 
اجرا، ابتدا فهرست کلمات برای شرکت کنندگان خوانده شد سپس آنها کلماتی را که 
به خاطر آوردند، روی کاغذ نوشتند. نتیجۀ آزمايش نشان داد شرکت کنندگان، کلمات 
را به صورت گروهی معنادار به خاطر سپرده اند. بنابراين معنا نقش مهّمی در يادگیری 

و به يادآوری مطالب دارد.

کلیدواژه ها: يادگیری، معناداری، به خاطرسپاری، يادگیری معنادار
چنان که مالحظه می کنید جملۀ اّول چکیده، هدف را بیان می کند؛ به بیان ديگر 
با خواندن آن درمی يابیم چرا اين تحقیق انجام شده است. جملۀ دوم، سوم و چهارم 
روش را نشان می دهد؛ بدين ترتیب درمی يابیم که پژوهشگر چه کرده است. جملۀ 

پنجم يافتۀ پژوهش و جملۀ آخر مهم ترين نتیجه را بیان می کند.
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مقالۀ »  سنگی زيرآب« را در پیوست کتاب مطالعه کنید و چکیده و کلیدواژه های آن 
را بنويسید. در نوشتن چکیده به موارد زير دّقت داشته باشید:

 طرح هدف     طرح روش کار
 طرح يافته های اصلی    ارائۀ مهم ترين نتیجه 

   فّعالیت  

کلیدواژه ها
کلماتی است برآمده از متن و مرتبط با موضوع اصلی که خواننده با ديدن آنها، به 
محتوای اصلی پژوهش پی می برد. در حقیقت، کلیدواژه ها، در حکم موضوعات جزئی 
هستند که پس از چکیده می آيند. واژگان کلیدی به خواننده کمک می کند تا بفهمد 

چه مفاهیم و موضوعاتی در اين اثر مورد توّجه قرار گرفته است. 
کلیدواژه در  واقع کلمات يا ترکیبات خاّصی هستند که با توّجه به آنها و جست وجو 
در بانک های اّطالعاتی می توان به تحقیقات انجام شده دربارۀ موضوع پژوهش دست 
يافت. اين کلیدواژه ها می توانند چارچوب کلی بحث صورت گرفته را نشان دهند. 
کلیدواژه ها بايد با واژه های اصلی عنوان و مسئلۀ تحقیق و در حد امکان با سرفصل ها 
تناسب داشته باشند. کلیدواژه های تعیین شده بايد حداقل يکی از خصوصیات زير را 

داشته باشند: 
 کلمات محورِی عنوان مقاله باشند. 

 بیانگر موضوع مقاله باشند.
 بیان کنندۀ موضوعات جزئی باشند که در مقاله اهّمیت بیشتری دارند.

میانگین کلیدواژه  ها ٥ تا ٧ کلمه است.

دربارۀ کلیدواژه های مقالۀ »يادگیری معنادار« با يکديگر گفت وگو کنید.

   فّعالیت  
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  تمرین )1 (   فهرست منابع کتاب های درسی خود را ببینید و با يکديگر مقايسه 
کنید.

              کارگـاِه نوشتــن
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   تمرین )2 (   چکیده، کلیدواژه  ها و فهرست منابع مقاله ای را که در درس گذشته 
تنظیم کرده ايد، بنويسید. 
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  تمرین )3 (    مقالۀ دوستان خود را بر اساس معیارهای جدول ارزشیابی درس 
تحلیل کنید. 

شمارکسنجه های ارزیابیردیف

1

چکیده:
طرح هدف 

 طرح روش کار
 طرح يافته های اصلی 
ارائۀ مهم ترين نتیجه 

٩

2
کلید  واژه ها:

کلمات محوری عنوان مقاله 
موضوع اصلی مقاله 

3

3
فهرست منابع

ترتیب الفبايی فهرست
رعايت ترتیب اّطالعات کتاب شناختی

٤

٤امال و نکات نگارشی٤

20جمع
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    حکایت نگاری
حکايت زير را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنويسی کنید.

سوداگری بار آبگینه داشت. يکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت و بر آن باِر 
آبگینه چوب دست خويش محکم فروکوفت و گفت: »   ای رفیق، چه در بار داری؟« 

گفت: »   اگر چوب ديگر زنی، هیچ!« 
  پریشان، قاآنی
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 نیایش
خدايا، تو را سپاس که زيبايی های آفرينش را برای ما برگزيدی 

و مواهب پاک خود را به سويمان روان داشتی.
خدايا، شرمسار ناروايی  ها اّما امیدوار به درگاه رحمتت آمده ام 
و گران بار و پريشان به بخشايش بی مانند تو چشم امید دوخته ام.

با هر چه نزدت آورده ام به گذشت تو مشتاقم، به کرامت و مهرت 
دل بسته ام و فقط بر آن تکیه و اعتماد دارم.

خدايا، پیش از آنکه کسی را بخواهم، تو را می خوانم و هیچ کس 
در چشم انداز امیدم با تو شريک نیست.

اينک که به تو روی آورده ام، همان گونه که ضمانت کرده ای 
از کاستی  ها و خطاهايم درگذر و چنان که عهد نموده ای عشق و 

محّبتت را شامل حالم بگردان.

  صحیفۀ سّجادیه، امام سّجاد 
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  ابراهیمی، نادر. )13٩0(. چهل نامۀ کوتاه به همسرم. )چاپ نوزدهم(. نشر افق.
  اسالمی ندوشن، محّمدعلی. )13٩2(. روزها. )چاپ چهارم(. انتشارات يزدان.

  امین پور، قیصر. )13٩٥(. بی بال پریدن. )چاپ بیستم(. نشر افق.
اّول(. )چاپ  انصاری هروی.  )13٩0(. رسائل جامع خواجه عبداهلل  محّمد.  عبداهلل بن      انصاری، 

تصحیح محّمد سرور مواليی. نشر توس.
   حسام، حمید. )13٩٦(. وقتی مهتاب گم شد )خاطرات علی خوش لفظ(. )چاپ هجدهم(. انتشارات 

سورۀ مهر.
    رحماندوست، مصطفی. )13٨٦(. فوت کوزه گری، مثل های فارسی و داستان های آن. انتشارات مدرسه.

  رشیدالدين میبدی، ابوالفضل. )13٨2(. کشف االسرار و عدة االبرار. به سعی و اهتمام علی اصغر 
حکمت. انتشارات امیرکبیر.

   سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. )13٨3(. روش های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات 
آگاه.

   سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدين. )13٨2(. گلستان سعدی. )چاپ اّول(. تصحیح محّمدعلی 
فروغی. نشر سرايش.

  سنگری، محّمدرضا. )13٨٥(. نثر شاعرانه. )چاپ دوم(. نشر لوح زرين.
  شريعتی، علی. )13٩0(. کویر. )چاپ نهم(. نشر سپیده باوران.

   شعبانیان، علیرضا. )13٩٦(. جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی. مجلّۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی. 
دورۀ سی و يکم، شماره 2، ص 1٦ تا 1٨.

  شیخ االسالمی، جواد. )13٧0(. خاطرات سیاسی سرآرتور هاردینگ. )چاپ اّول(. انتشارات کیهان.
  عراقی، فخرالّدين. )13٩2(. مجموعه آثار فخرالّدین عراقی. )چاپ چهارم(. تصحیح نسرين )خزاعی( 

محتشم. نشر زوار.
پریشان. تصحیح فّرخ جامی، علی. نشر آريا زمین. قاآنی، حبیب اهلل بن محّمدعلی. )13٩3(.     

    گالور، جان ای و برونینگ، راچراچ. )13٨1(. روانشناسی تربیتی. ترجمۀ علینقی خرازی. مرکز نشر 
دانشگاهی.

  نجفی پازکی، معصومه. )13٩3(. آموزش درک خوانداری: بهبود توانایی استنباط در آزمون پرلز. 
فصلنامۀ تعلیم و تربیت، شماره 11٩، ص ٤٥ تا ٧1.

   نجفی پازکی، معصومه و کرباليی، محّمد. )13٩3(. مراحل اجرای تحقیق علمی. انتشارات کوروش.
يوسفی، غالمحسین. )13٧٤(، چشمۀ روشن. )چاپ ششم(. انتشارات علمی.
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نمونه هـای

 خاطـره نگـاری
روز سوم خرداد بود. خبر رسید که بّچه های اصفهان متشکل از دو تیپ امام حسین و نجف   اشرف 
از سمت پل نو، وارد خّرمشهر شده اند، اّما عراقی ها هنوز در نهر خین مقاومت می کردند. یك 
کالش برداشتم و به پاک سازی ادامه دادم، اّما حمل همین اسلحۀ سبك هم برایم طاقت فرسا بود. 
زخم پهلویم دهن باز کرده بود و عفونت و چرک، تاب وتوانم را برده بود. نمی خواستم همین را بهانه 
کنم و برگردم. به دلم برات شد خّرمشهر را خواهم دید. همین امید و آرزو به من انرژی می داد. 
من تنها نیروی همدانی در گردان مسلم بن عقیل بودم که غریب و تنها می جنگید؛ مانده در میان 
انبوهی از پیکر شهدا و مجروحان و نیروهای محدود خودی که رمقی برای ادامۀ جنگ تا دروازۀ 

خّرمشهر را هم نداشتند.
ظهر شد. نماز را خواندم و ساعتی بعد فرماندِه گردان را دیدم. او هم مثل بقّیه خسته بود، اّما 
خوشحال و سرحال نشان می داد. لبخندی زد و گفت: »بّچه ها وارد شهر شده اند، اّما ما باید اینجا 

بمانیم تا یك عراقی هم فرصت فرار به سمت بصره را پیدا نکند.«
دلم مثل کبوتری شد که یك آن پرید و خودش را باالی گلدسته های نیمه ویران مسجد جامع 
شهر نشاند. درد و زخم و عفونت را فراموش کردم، اّما فرماندِه گردان انگار می خواست چیزی 

بگوید: »  بّچۀ همدان هستی آره؟«
پرسیدن این سؤال اینجا خیلی بی مورد بود. گفتم: »تهرانی، همدانی، اصفهانی، هیچ فرقی 

نمی کند. همۀ ما اهل خّرمشهر هستیم.«
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می خواست خبری بدهد، اّما تردید داشت. باالخره گفت: »حاج محمود شهبازی فرمانده سپاه 
شما بود؟«

از اینکه فعل ماضی را به کار برد دلم ریخت. تند پرسیدم: »چه شده؟«
ـ نیم ساعت پیش شهید شد.

شنیدن این خبر نمی توانست حالوت آزادی خّرمشهر را در ذائقه ام تلخ کند. برای حاج محمود، 
حبیب، وزوایی، قجه ای، آن فرمانده گروهان ارتشی و ده ها هزار شهید و مجروح این عملیات، 
آزادی خرمشهر مساوی بود با رسیدن به مقصود و همین حاج محمود بود که همیشه در کالس 
تفسیر قرآن و نهج البالغه اش می گفت ما به تکلیفمان عمل می کنیم. اگر این تکلیف پذیری از سر 
صدق و اخالص باشد ما پیروزیم. چه بکشیم و چه کشته شویم پیروزیم و با آن صوت دلنشینش 

این آیه را می خواند: »ُقل َهل تََربَّصوَن بِنٰا ااِّل اِْحَدی الُحْسَنَیْیِن«1 

 وقتی مهتاب گم شد )خاطرات علی خوش لفظ(، حمید حسام

یك چند به کودکی به استاد شدیم…
مرا به کالس پنجم بردند؛ بنابراین با َفترتی که بر اثر مرگ پدر در تحصیلم پدید آمده بود دوسال 
عقب افتادم. مسیری که از خانه به مدرسه می پیمودم هر روز همان بود. کوچه های خاکی، خانه ها 
با دیوارهای بلند، دوچرخه ها که ِدلنگ دلنگ زنگ زنان از کنار ما می گذشتند، و پیاده ها که گیوه 
بر نوک پا، ُشل ُشل راه می رفتند. خشکی هوای شهر رخوتی در فضا می نهاد. نه تنها انسان ها و 
جاندارها، بلکه حّتی درخت ها و گیاه ها هم از کم آبی، شاخه های خود را آویخته نگاه می داشتند 
و گنجشك ها با نوک باز بر شاخه ها چرت می زدند. دبستان ما درمحّله ای بود که تعدادی درخت و 
جوی آب خشکیده ای داشت. هر پانزده روز یکبار، دو سه روزی آب در جوی می گذشت و باغچه ها 
را آبیاری می کرد. وجود همین مقدار درخت عالمت آن بود که به محّلۀ اعیانی و آبادی رسیده ایم. 
هوا نیز در آنجا کمی از محّله های دیگر خنك تر بود، زیرا از پس دیوار بلند حیاط ها طراوت چند 

درخت بیرون می زد.

1ـ بگو ای پیامبر آيا غیر از اين دو نیکی به ما خواهد رسید؟ )شهید شويم و يا پیروز شويم.( )توبه: ٥2(
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معّلم ما با آنکه جّثۀ کوچکی داشت، با َجَذبه وارد کالس می شد. چشم های بّراق عسلی رنگ 
بود. کت وشلوار  تازه داماد  تراشیده، حدود سی ساله؛ و چنان که می گفتند  داشت، روی سرِخ 
مّتحدالّشکِل »معارف« که از فاستونی فلفل نمکی بود بر تن داشت و نشان رسمی آموزگاری را که 
پولك ِگردی به رنگ بنفش بود و رویش به خّط نستعلیق نوشته بود »معارف«، روی برگرداِن چِپ 
ُکتش نصب می کرد. همۀ اجزای فرهنگ می بایست این نشان را داشته باشند، برای آموزگارها 

به رنگ بنفش و دبیرها به رنگ سبز؛ و این به آنها وجهۀ شاخص و افتخارآمیزی می بخشید.
آقای عقیلی، آموزگار، از همان روز اّول حالت عبوس و جّدی خود را نشان داد. به ندرت می خندید 
و هرگز شوخی نمی کرد. وقتی عصبی می شد خون به صورتش می دوید. دست های کوچکش 
بی عالقه به گرفتن شاّلق و یا زدن سیلی نبود. به هرحال من که تازه از ده آمده بودم، دلیلی 
نمی دیدم که خود را در معرض بازخواست او قرار دهم. جزئیات رفتارش را زیر نظر داشتم. بی آنکه 
تحسین خاّصی در حّق او داشته باشم، او را معّلمی می دیدم که می بایست احترامش را داشت. 

سعی من بر آن بود که چه از لحاظ اخالق و چه از لحاظ درس، یك شاگرد سرزنش ناپذیر باشم.
مواّد درسی، طبق معمول عبارت بود از فارسی، حساب، آیات، تاریخ و جغرافیا، موسیقی و 

ورزش. تدریس همۀ این مواد، به جز موسیقی و ورزش بر عهدۀ آقای عقیلی بود. 

 روزها، اسالمی ندوشن

شاهزاده محّمدعلی میرزا مردی بود چاق و سنگین وزن که قیافه ای گندم گون، چشمانی سیاه و 
زنخدانی مضاعف داشت و این عالمت اخیر نظر بیننده را آنًا جلب می کرد. واالحضرت گرچه مثل 
تمام اوالد طبقۀ اشراف ایران بی نهایت مؤّدب و خوش برخورد بود، ولی در ضمن نخستین مالقاتم با 
وی )در تبریز( به این نتیجه رسیده بودم که این شاهزادۀ قاجار، به عکس پدر، جوانی است سنگدل 
و خشن که از  حیث تربیت و شئون اکتسابی ابداً به پای پدر نمی رسد. اّولین داستانی که دربارۀ 
خوی و خصلت ِجِبّلی واالحضرت پس از ورودشان به تهران شنیدم این بود که شاهزاده در حین 
استحمام در کاخ سلطنتی، موقعی که وارد خزانۀ حّمام می شده پایش لغزیده و به زمین خورده 
بوده است. با   اینکه عوارض ناشی از این تصادف خیلی جزئی بوده و از یکی دو خراش مختصر تجاوز 
نمی کرده است، درباریان چاپلوس که فرصت را برای تقّرب به این خورشید طالع سریر سلطنت 
مغتنم می دیده اند فوراً شروع به جمع آوری صدقه به شکرانۀ دفع بال از وجود واالحضرت کرده 
بودند و وجوه گردآوری  شده قرار بوده است بعداً میان مساجد، تکایا و مستمندان پایتخت توزیع 

110

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



شود. به قراری که از راویان موثّق شنیدم، هر یك از اعضای دربار سلطنتی به فراخور امکان خود 
پولی به این صندوق اعانه پرداخت کرده بود، به طوری که مجموع پرداخت ها سر به رقمی هنگفت 
می زده است. هنگامی که صدقۀ درباریان را در خورجینی بزرگ به حضور نایب الّسلطنه می آورند 
تا از ایشان کسب تکلیف کنند که وجوه جمع آوری شده به کدام یك از مساجد یا بقاع متبرک 
باید فرستاده شود، یا اینکه اگر نظر شاهزاده بر این تعّلق گرفته که همۀ آن پول ها میان فقرا 
و مستمندان تقسیم شود نام و محّل گیرندگان را شخصًا تعیین فرمایند، واالحضرت به محض 
 دیدن خورجین ضخیم پول، تکلیف همگان را در جمله ای کوتاه روشن و امر صادر می فرمایند که:
»  ... شما کار نداشته باشید. همۀ این پول ها را در اختیار من بگذارید تا خودم به نحو مقتضی 
ترتیبش را بدهم که در کجا باید مصرف بشود و مطمئن باشید که همۀ آنها در محّلی که بیشترین 

احتیاج را به این وجوه دارد خرج خواهد شد ...« و الاقل این مضمون روایتی بود که من شنیدم.
بنابه شایعاتی که در تهران رواج داشت، پس از آنکه خورجین را تمام و کمال تسلیم ولیعهد 
کرده بودند، دیگر کسی چیزی درباره اش نشنیده بود. اّما اطرافیان واالحضرت مّتفق القول بودند 
که ُمعّظم لَه خود را برای دریافت آن شکرانه مناسب تر و مستحق تر از همه تشخیص می داده، زیرا 
با آن حرص و ولع ِجِبّلی که خداوند در وجودش به ودیعه نهاده بود تقریبًا امکان نداشت دیناری از 

آن پول ها به »  مصارف غیرالزم« برسد و مثاًلً نصیب فقرا یا مستمندان تهران شود.

  خاطرات سیاسی سرآرتورهاردینگ، جواد شیخ االسالمی

شب همه جا دامن گسترده بود. دشت سینۀ وسیع و داغش را در برابر وزِش نسیم مالیمی قرار 
داده بود. نسیمی آهسته و آرام به روی سینه اش می خزید و دامن کشان می گذشت. سکوتی 
ابهام آمیز بر همه جا حکم فرما بود. بر سقف نیلگون آسمان، ستارگانی چند، دور از چشم ماه 

جلوه گر بودند.
گاه گاه شیهۀ چند اسِب بی شکیب، سکوت دشت را درهم  می شکست و سوسوی چند مشعل، 
پردۀ سیاه شب را می درید و پیش می رفت. این مشعل ها و اسب ها از آِن کاروانیانی بود که از 
ُجنب وجوش آنان پیدا بود که تازه در این صحرا پیاده شده اند. در برابِر بعضی از خیمه ها مردانی 
کنار هم نشسته و با یکدیگر گرِم گفت وگو بودند. می گفتند و می شنیدند. می خندیدند و شادی 

 نمـونۀ نثـر ادبـی
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می کردند. مثل این بود که رشته ای ناگسستنی قلب های همه را به هم پیوند می داد. در درون 
دیدگانشان صفا و درستی، محّبت و برادری و عشق و دوستی موج می زد. گویی آنها در دنیای 

دیگری روزگار گذرانده اند؛ برای اینکه از کینه و حسد و غرور و خودخواهی، نشانی نداشتند.
پیرمردان با عالقه ای تحسین آمیز، گوش به حرف جوانان می دادند و جوانان صمیمانه به پیران 
عشق می ورزیدند. گویی در میان این کاروان کوچك و کاروانیان بزرگ، بذر محّبت و عشق 
پاشیده بودند؛ عشقی که زندگی می ساخت و شادی و نشاط می آفرید و با حیله و دروغ و حسد و 

خودخواهی، سرسختانه مبارزه می کرد.
به گوش جان  آرام و آهسته  و  بیرون می خزید  از میان خیمه ای  صدایی گرم و جان بخش 
می نشست. کاروانیان همچنان که جلو خیمه ها گرد هم جمع شده بودند، سراپا گوش بودند. نوایی 
بود که گرم می کرد و نیرو می بخشید؛ آوایی بود که تا ژرفای دل ها رسوخ می کرد و زنگ غم و 

اندوه را می زدود.
کلمات آسمانِی قرآن با صدای گرم خواننده همه جا طنین می افکند و به همه کس و همه چیز 
عظمت می بخشید. این ندا گوش جان ها را نوازش می داد و نگاه ها، آرام و پرامید به هم گره 

می خورد و گل های شادی و امید، به باغ خاطر کاروانیان می شکفت.
پیرمردان به یاد روزهایی افتاده بودند که همین آیات و کلمات را محّمد  زمزمه می کرد. به 
یاد روزهایی افتاده بودند که پیامبر روی شن های داغ می نشست و آنان به دورش جمع می شدند 

و همین کلمات را از زبان او می شنیدند.
در همین موقع، خبر دادند پیرمردی با موهای پرپشت سفید و قامتی نیمه خمیده وارد کاروان 
شده و می خواهد با کاروان ساالر دیداری کند. او را به خیمۀ پرشکوه حسین  راهنمایی کردند. 
کسی نمی داند چه گفتند و چه شنیدند اّما وقتی پیرمرد از خیمۀ امام بیرون آمد، شاد بود و 

می خندید.
وقتی پرتو لرزان مشعل به روی چهرۀ پیرمرد افتاد، همه دیدند که ابروان سفید پرپشتش نیمی 
از دیدگان او را پوشانده است. او با آن موهای سفیِد سر و صورت، و چروک هایی که از گذشت 
سال ها و درد و رنج های فراوان حکایت می کرد و گردوخاکی که بر چهره اش پرده ای نازک کشیده 
بود، جالل و شکوه دیگری داشت. نگاهش آنچنان نافذ و گیرا بود که همه را به سوی خود می کشید. 
شاد و خندان همچون جواناِن دل زنده و پرامید به میان گروه آمد. همه او را می شناختند. مگر 

ممکن بود کسانی را که از دوستان صّدیق و وفادار پیامبر بوده اند، کسی نشناسد؟
او »اَ   نَس بن حارث« بود.

 خون خورشید، پرویز خرسند
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بیا پنجره را به سمت سادۀ مهربانی بگشاییم و در مسیر وزش نسیم، آیینه بکاریم و روشنی 
برداشت کنیم. باور کن زحمت زیادی ندارد؛ فقط تالشی عاشقانه می طلبد. بیا زمزمه هایمان را 
آسمانی تر کنیم و در صبح معّطر خاطره ها، به امامت آسمان، نماز باران بخوانیم. بیا مثل کسانی 

باشیم که دل دریایی خود را با هیچ زمینی عوض نمی کنند، حّتی زمین های مرغوب باالی شهر!
بیا مثل کسانی باشیم که وسعت سبز نگاهشان را به کبوترهای بی سرپناه پیشکش کرده اند و 
آرامش دل هاشان دستخوش هیچ توفانی نمی شود. بیا مثل آب هایی باشیم که شکوه رفتن را به 

مرداب بودن ترجیح دادند و هنوز از طراوت نامشان، همه جا عطر باران دارد.
بیا مرتع خاطره ها را بیش از این دریابیم، هنوز در اقیانوس یادها، مرجان های خوبی یافت 
می شود، هنوز امواج نیلگون، قّصه گویانی خوبند تا من و تو را از غّصه های رنگ رنگ زمین خالی 

کنند و از صداقت سّیال عشق سرشار سازند.
... گفتم عشق!

نه! مجروح ترین عابر کوچه های شهر! غمگین ترین مسافر جاّده های تنهایی و غربت! عزیزی که 
هنوز شناخته نشده و نام آسمانی اش را در محدودۀ زمین معنی می کنند.

دربارۀ عشق به انسان معاصر چه باید گفت؟ آیا این حقیقت ناگفته را می توان به اوتفهیم کرد؟
دیگر نمی توانم بنویسم...!

کالم آخر اینکه بیا بیشتر به فکر عشق باشیم.
باور کن عشق خیلی تنهاست!

 عشق خیلی تنهاست، حمید هنرجو

 نمـونۀ قطعـۀ ادبـی
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نمونۀ نامــه
نامۀ سرگشادۀ مقام معّظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی:

بسم  اهلل الّرحمن الّرحیم
به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که 
دربارۀ آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار می دهم؛ نه به این 
عّلت که پدران و مادران شما را ندیده می انگارم، بلکه به این سبب که آیندۀ مّلت و سرزمینتان را 
در دستان شما می بینم و نیز حّس حقیقت جویی را در قلب های شما زنده تر و هوشیارتر می یابم. 
همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمی کنم، چون معتقدم که آنان 

آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده اند.
سخن من با شما دربارۀ اسالم است و به طور خاص، دربارۀ تصویر و چهره ای که از اسالم به شما 
ارائه می گردد. از دو دهۀ پیش به این سوـ  یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی  ـ 
تالش های زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. 
تحریك احساس رعب و نفرت و بهره گیری از آن، متأّسفانه سابقه ای طوالنی در تاریخ سیاسی 
غرب دارد. من در اینجا نمی خواهم به »هراس های« گوناگونی که تاکنون به مّلت های غربی القا 
شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می بینید 
که در تاریخ نگاری های جدید، رفتارهای غیرصادقانه و مزّورانۀ دولت های غربی با دیگر مّلت ها 
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و فرهنگ های جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و آمریکا از برده داری شرمسار است، از 
دورۀ استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین پوستان و غیرمسیحیان خجل است؛ محّققین 
و موّرخین شما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیك و پروتستان و یا به اسم مّلیت و 

قومیت در جنگ های اّول و دوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی می کنند.
این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، 
سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما می خواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در 
غرب باید همیشه با تأخیری چندده ساله و گاهی چندصدساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در 
وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهّمی همچون 
 شیوۀ برخورد با فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، از شکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری می شود؟
زمینۀ مشترک  »دیگری«،  از  موهوم  ترس  و  نفرت  ایجاد  و  تحقیر  که  می دانید  به خوبی  شما 
چرا  که  بپرسید  خود  از  می خواهم  من  اکنون  بوده است.  ستمگرانه  سودجویی های  آن  تمام 
مسلمانان  و  اسالم  بی سابقه،  شّدتی  با  این بار  نفرت پراکنی،  و  هراس افکنی  قدیمی  سیاست 
را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفّکر اسالمی در حاشیه 
بزرگ  قدرت های  برنامۀ  مزاحم  اسالم،  در  ارزش هایی  و  معانی  چه  مگر  گیرد؟  قرار  انفعال  و 
است و چه منافعی در سایۀ تصویرسازی غلط از اسالم، تأمین می گردد؟ پس خواستۀ اّول من 
کنید. کاوش  و  پرسش  اسالم  علیه  گسترده  سیاه نمایی  این  انگیزه های  دربارۀ  که  است   این 

خواستۀ دوم من این است که در واکنش به سیل پیش داوری  ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی 
مستقیم و بی واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضا می کند که الاقل بدانید آنچه شما 
را از آن می گریزانند و می ترسانند، چیست و چه ماهّیتی دارد. من اصرار نمی کنم که برداشت من یا 
هر تلّقی دیگری از اسالم را بپذیرید، بلکه می گویم اجازه ندهید این واقعیت پویا و اثرگذار در دنیای 
امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست های تحت 
استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند. اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ 

 دست اّول آن بشناسید. با اسالم از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آنـ  صّلی اهلل علیه وآله و سّلمـ 
به قرآن مسلمانان مراجعه  تاکنون خود مستقیمًا  آیا  بپرسم  مایلم  اینجا  آشنا شوید. من در 
کرده اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسالمـ  صّلی اهلل علیه وآله وسّلمـ  و آموزه های انسانی و اخالقی او را 
مطالعه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه ها، پیام اسالم را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا 
هرگز از خود پرسیده اید که همین اسالم، چگونه و بر مبنای چه ارزش هایی طّی قرون متمادی، 
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 بزرگ ترین تمّدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفّکران را تربیت کرد؟
من از شما می خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف، بین شما و واقعیت، سّد 
عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی طرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای 
ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی 
محصور کنند. اگرچه هیچ کس به صورت فردی نمی تواند شکاف های ایجاد  شده را پر کند، اّما 
هریك از شما می تواند به قصد روشنگرِی خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی 
آن شکاف ها بسازد. این چالِش از پیش طراحی شده بین اسالم و شما جوانان، اگر چه ناگوار است 
اّما می تواند پرسش های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جست وجوگر شما ایجاد کند. تالش در 
جهت یافتن پاسخ این پرسش ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت های نو پیش روی شما قرار 
می دهد. بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیش داوری از اسالم از دست ندهید 
تا شاید به یمن مسئولیت پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با 

اسالم را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند.

 سّیدعلی خامنه ای
1/بهمن/1393
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بخشی از نامۀ اخالقی ـ عرفانی امام خمینی  به فاطمه طباطبایی:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

از مورچه ای تخت سـلیمانی خواستفاطـی که ز من نامۀ عرفانی خواسـت

آنك  از  »ماعرفناک1«  نشنیده  جبریـل از او نفخۀ رحمانی خواسـتگویی 
آخر پس از اصرار مرا وادار کردی از آنچه قلبم ناآگاه است و از آن اجنبی هستم طوطی وار چند 
سطری بنویسم. و این در حالی است که ضعف پیری آنچه در چنته داشتمـ  هرچند ناچیز بودـ  به 
طاق نسیان سپرده و گرفتاری های ناگفتنی و نانوشتنی بر آن اضافه شده و کافی است که تاریخ 
این نوشتار بگویم تا معلوم شود در چه زمانی برای رد نکردن تقاضای تو شروع نمودم. شنبه 24 
شعبان المعظم 1404ـ  5 خرداد 1363ـ خوانندگان در این تاریخ مالحظه کنند اوضاع جهان و ایران 

را. از کجا شروع کنم؟
من قائل بی خبر و بی عمل به دخترم می گویم در قرآن کریم این سرچشمۀ فیض الهی تدبّر کن. 
هرچند ِصرف خواندن آن که نامۀ محبوب است به شنوندۀ محجوب آثاری دلپذیر دارد، لکن تدبّر در 
آن انسان را به مقامات باالتر و واالتر هدایت می کند أَفال یََتَدبَّروَن الُقرآَن أَم َعلی ُقُلوٍب اقفالُها2. و تا 
این قفل و بندها باز نگردد و به هم نریزد، از تدبّر هم آنچه نتیجه است حاصل نگردد. خداوند متعال 
ُروَن3 و سرحلقه آنها  ُه ااّل الُمَطهَّ َُّه لَُقرآٌن َکریٌم فی ِکتاٍب َمکنوًن الیََمسُّ پس از قسم عظیم می فرماید: ان

آنان هستند که آیۀ تطهیر در شأنشان نازل گردیده.
تو نیز مأیوس نباش، که یأس از اقفال بزرگ است، به قدر میسور در رفع ُحُجب و شکستن اقفال 
برای رسیدن به آب زالل و سرچشمۀ نور کوشش کن. تا جوانی در دست تو است کوشش کن در عمل 
و در تهذیب قلب و در شکستن اقفال و رفع ُحُجب، که هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیك ترند 
موّفق می شوند و یك پیر موّفق نمی شود. قید و بندها و اقفال جوانی اگر در جوانی غفلت از آنها شود، 

هر روز که از عمر بگذرد ریشه دارتر و قوی تر شوند. 

به نیروی شخصی برآید ز جایدرختی که اکنون گرفتست پای

برنَگسلیگـرش همچنـان روزگاری ِهلی بیخ  از  گردونش  به 

1ـ اشاره به روايتی از پیامبر اکرم  : ما َعَبدناَک حقَّ عباَدتِک و ما َعَرفناک حقَّ معرَفِتک )تو را چنان که شايستۀ پرستش 
تو است، پرستش نکرديم و تو را چنان که شايستۀ شناخت تو است، نشناختیم(.

2ـ آيا به آيات قرآن نمی انديشند؟ يا ]مگر[ بر دل هايشان قفل هايی نهاده شده است؟ )محّمد، 2٤(
3ـ که اين ]پیام[ قطعاً قرآنی است ارجمند، در کتابی نهفته که جز پاک شدگان بر آن دست ندارند )واقعه، ٧٧ تا ٧٩(. 
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متن زیر بخشی از نامۀ امام موسی صدر به دکتر صادق طباطبایی )خواهرزادۀ ایشان( است. نامه 
روی نوار ضبط شده و همراه او بوده است. دکتر طباطبایی خود می گوید در طول اقامت هفده ساله 

در آلمان بارها نوار را گوش داده و از آن لذت برده است.

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

صادق عزیز،
شب سه شنبه ای است که تصّور می رود فردای آن ما را ترک کرده، به سوی آلمان، یعنی کشوری 
که تا حّد زیادی فّعالیت در آن در سرنوشت تو مؤثّر است، می شتابی. حالت فعلی ما را که مشاهده 
می کنی! شبی است و نیمۀ شب، همه در خواب برفتند و شب از نیمه گذشت، میزی و چراغی و 
اجتماعی! تصّور می کنی این منظره و این صدا و این حالت، با گذشت امشب محو می شود؟ ابداً. 
خود این ضبط صوت، بهترین سند و گویاترین شاهد برای ابدی بودن موجودات در این جهان 
است. صدای مرا این ضبط صوت در خود ثبت می کند و به همراه تو، در شب های تو و در روزهای 
تو، به گوش تو فرو می خواند. جهان ما ضبط صوت بزرگی است که صدای ما را، هر کلمه ای را که از 
ما صادر می شود، ثبت می کند. هر حالتی را که از ما به وقوع بپیوندد، ضبط می کند، و هر عملی را 
که از ما صادر می شود، در خود نگه می دارد. در قرآن به این آیه برمی خوریم: »َو َما تَُکوُن ِفی َشأٍن 
َو َما تَتُلو ِمنُه ِمن ُقرآٍن َوالَتَعَملوَن ِمن َعَمٍل إاِّل ُکّنا َعَلیُکم ُشُهوداً«1. همۀ افعال و اقوال و حاالت، در 
کتاب الهی، یعنی این ضبط صوت بزرگی که همه چیز را در خود ضبط می کند، مسّجل و یادداشت 

می شود. همه چیز محفوظ می ماند تا روز حساب.
مقصود من از حساب، نه تنها حساب قیامت است و جزای الهی؛ مقصود حساب زندگی نیز هست. 
تصور کنیم دو نفر راهی را می پیمایند. اّولی قدمی برمی دارد و قدمی می گذارد؛ گاهی می خوابد 
و گاهی بازمی گردد و گاهی چرت می زند و گاهی آرام می رود. دیگری ساعات را هدر نمی دهد و 
به سوی هدف خود می شتابد. بدیهی است که دومی زودتر به مقصد می رسد و اّولی یا به مقصد 
نمی رسد و یا دیرتر. آیا می توان شك کرد ساعاتی که بر این دو گذشته و حاالتی که این دو در 
این ساعات داشته اند، در سرنوشت آنها بی تأثیر است؟ چگونه می توان فرض کرد گامی که یکی 
از این دو تن در آن لحظه برداشته اند، در حساب آخر و در روز برداشت محصول بی اثر بوده است؟

1ـ »در هر کاری که باشی و هرچه از قرآن بخوانی و دست به هر عملی که بزنی، هنگامی که بدان می پردازی، ما بدان ناظر 
هستیم.« )يونس، ٦1(
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به طورکلی، آنچه از ما صادر می شود، آنچه می گوییم و آنچه می شنویم، مجّسم و متبلور شده، 
به صورت جزای اعمال در این جهان و در آن جهان به دست ما داده می شود. آن روز است که به 
تعبیر قرآن می گوییم: »َماِل َهَذا الِکتاِب اَلیُغاِدُر َصِغیَرًه َو اَل َکِبیَرًه إاِّل أَحَصاَها«1. امتحانات، خود 
نمونۀ زنده ای از حساب الهی است؛ و همچنین شاهد صدقی بر نتیجۀ اعمال ما در سعادت زندگی 

ماست.
تصّور می کنم دّقت در این بحث اگر با اقتناع توأم باشد، اگر طغیان و عنفوان جوانی بر این تفّکر 
پرده ای نیندازد، با کمال وضوح می بینیم سفری که با این رنج برای تو فراهم شده است، ایّامی که 
با نهایت تلخی بر خویشان تو می گذرد، بسیار گران بهاتر است از آنکه به هدر رود و یا در ترسیم 
آیندۀ تو بی تأثیر باشد. فکر می کنم که اگر ممکن بود کسی تمام عمر را در تالش و فّعالیت و 
قدم برداشتن در راه حق و خیر و صالح صرف کند، حتمًا جز این شیوۀ عقل و آیین منطق نبود. ولی 
چه باید کرد که انسان خسته می شود. انسان نشاط هم الزم دارد. ولی به قدری که نمکی در طعام 
باشد، نه آن قدر که غذا را شور کند و نه آن قدر که هدف از زندگی انس و تفریح باشد، و درس چون 

آبی و چون صورتی و ماسکی بر زندگی انسان قرار گیرد.
دربارۀ رعایت مسائل دینی، تصور می کنم همین مقّدمه ای که گفتم کافی باشد که مطالعه و 
رعایت صالح ابدی همان قدر مهم است که رعایت صالح و سعادت آیندۀ زندگی؛ و چه بسا سعادت 
ابدی بسیار پراهمیت تر از سعادت پنجاه سال یا چهل سال زندگی به حساب می آید. هرچند این 
دو مصلحت با یکدیگر تفاوتی ندارند. در دین اسالم، دنیا و آخرت یك مفهوم و یك واحد را تشکیل 
می دهند. در قرآن کریم به این موضوع چنین اشاره شده است: »َمن َعِمَل َصالِحًا ِمّن َذَکٍر أَو أُنَثی َو 

ُهَو ُمؤِمٌن َفَلُنحِیَیّنُه حیاֵهً    َطیَِّبه َولََنجِزیَنَُّهم أَجَرُهم بَِأحَسِن ما کانُوا یَعَملوَن«2.
آنان که رفتار نیك و ایمان به خدا دارند، زندگی گوارا و جزای آخرت مطبوع در انتظار آنان است. 
دنیا و آخرت در نظر اسالم از هم جدا نیست. راه صحیح، راهی است که سعادت آیندۀ انسان را و 
سعادت ابدی انسان را در  آنِ  واحد تحصیل کند. بسیار آسان است که انسان راهی را که می رود، 
با قصد صالح به جا آورد. همان طور که روزی می گفتم، انسان نقاط گوناگون و عناصر مختلفی در 
وجود دارد. اگر بتواند راهی را انتخاب کند که تمام عناصر او ارضا شود، آن راه موفقیت آمیزتر 
است؛ چه، با نیروی بیشتر و متمرکزتری به سوی هدف می شتابد. طبیعی است که اگر از درس 

1ـ »  اين چه نامه ای است که هیچ ]کار[ کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته، جز اينکه همه را به حساب آورده است.« )کهف، 
)٤٩

2ـ »هر زن و مردی که کار نیکو انجام دهد، اگر ايمان آورده باشد، زندگی خوش و پاکیزه ای به او خواهیم داد و پاداشی 
بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد.« )نحل، ٩٧(

.. .. 
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خواندن، از کار کردن، از مدرسه رفتن و حّتی از خانه دار شدن و اداری بودن، قصد صالح داشته 
باشیم، همۀ این کارها را می توانیم در سلك عبادت قرار دهیم.

عبادت به نماز و روزه منحصر نیست. پیغمبر اسالم به ابی ذر که یکی از نزدیك ترین صحابۀ 
اوست می گوید: »حتی در خواب و خوراک قصد قربت داشته باش.« آری، خواب و خوراک از لوازم 
زندگی انسان است. سبب تأمین نیرو برای انسان می شود و موجب می گرددکه انسان بتواند با 
نشاط بیشتری در راه خیر، در راه صالح مردم، در راه کمك به هم نوع قدم بردارد. چه بسا وجود 
این قصد انسان را محدود می کند، ولی راه، موفقیت آمیزتر و نتیجه بخش تر است. در آیۀ دیگر 
ُسوِل إَِذا َدَعاُکم لَِما یُحِییُکم«1. دعوت پیغمبر را  َِّذیَن آَمُنوا اسَتِجیُبوا هلِلِ َوللرَّ می خوانیم: »یَا أَیَُّها ال

سبب زندگی شمرده است.
با کمال تأسف، متدینین امروز معتقدند که دین فقط برای مرگ است. به این سبب، جوانان که 
تصور می کنند دین با راه زندگی، با کار و کوشش، با تالش برای تأمین آینده تطبیق نمی شود و 
هماهنگی ندارد، از دین اعراض می کنند. درحالی که به طورمسلم می توان گفت اسالم و یا هر دین 

خدایی، هیچ یك از غرایز اصلی و احتیاجات ضروری انسان را منع نکرده است.
آنچه می توانم بر مطالب گذشتۀ خود بیفزایم، این است که هرگاه اشکالی در یکی از بحث های 
دینی برای تو و یا برای یکی از دوستانت پیش آمد، با نهایت خوشوقتی آمادۀ جواب نوشتن به 
نامه ها هستم. اصوالً این قسمت از مکاتبات را از بهترین وظایف خود می دانم. تو خود می دانی که 
در هفته متجاوز از هفت ساعت در مدارس اینجا و بیروت، با جوانان سروکله می زنم. من به آنها 
گفته ام که دِر سالن را می بندیم و دِر دهان ها را می گشاییم. آنچه می توانید، سؤال کنید؛ من آمادۀ 

پاسخ دادن به آنها هستم.
به نظر من سعی در اصالح جوان ها بسیار ارزشمندتر از سعی در اصالح بزرگساالن است. آیندۀ 
ما به دست تو و امثال تو از جوان هاست. امیدواریم که از تنگ نظری قدیمیان و از تندروی امروزیان، 
که نتیجه و عکس العمل آن افراط بوده است، برحذر باشید. امیدواریم که دنیایی که نسل شما 
می سازد، دنیایی آزاد و آباد و آسوده باشد. دنیایی باشد که در آن عدل و حق و خیر، همراه ایمان 
و علم دیده شود. دنیایی که ما بتوانیم ایام پیری خود را با کمال راحتی و آسایش در آن بگذرانیم 

و امیدوار باشیم که فرزندانمان آینده ای توأم با سعادت دارند.

1ـ »ای کسانی که ايمان آورده ايد، چون خدا و پیامبرش شما را به چیزی فراخوانند که زندگی تان می بخشد، 
دعوتشان را اجابت کنید.« )انفال، 2٤(
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تو را به خدا می سپارم و با این جمله از تو خداحافظی می کنم؛ امیدوارم که همیشه خوش و 
َِّذی  موفق باشی و ما را فراموش نکنی و این آیه را به وسیلۀ این نوار در گوش تو می خوانم: »إِنَّ ال
َک إلَی َمَعاٍد«1 »َفاهللُ َخیٌر حاِفظًا َو ُهَو أرَحُم الّراحمیَن.«2. این آیه خطاب به  َفَرَض َعَلیَك الُقرآَن لََرادُّ
پیغمبر است. به او بشارت می دهد خدایی که قرآن را بر تو نازل و واجب کرده است، به طورحتم تو 
را به سرانجام مقصود می رساند. او بهترین پناه دهنده و مهربان ترین مهربانان است. آری، راهی که 
پیغمبر می رود، راهی که در راه حق و خیر و عدل باشد، قدم هایی که با تدبیر و با علم توأم باشد، 
حتمًا به سرانجام خواهد رسید. این آیه برای ما تفألی است از وضع آیندۀ تو. خداحافظ و نگهدار تو.

1ـ »آن کس که قرآن را بر تو فرض کرده است تو را به وعده گاهت بازمی گرداند.« )قصص، ٨٥(
2ـ »خدا بهترين نگهدار است و اوست مهربان ترين مهربانان.« )يوسف، ٦3(
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نمـونۀ مقـاله
سنگی زیر آب

ـ    .  ا. سايه )هوشنگ ابتهاج( در شمار آثار خوب و  در غزل فارسی معاصر، شعر ه
خواندنی است. مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بديع، 
زبان روان و موزون و خوش ترکیب و هماهنگ با غزل از ويژگی های شعر اوست و نیز 
رنگ اجتماعی ظريف آن يادآور شیوۀ دلپذير حافظ است. از جمله غزل های برجستۀ 
اوست: »در فتنۀ رستاخیز«، »دوزخ روح«، »شبیخون«، »خونبها«، »گريۀ لیلی«، 
»چشمی کنار پنجرۀ انتظار«، »نقش ديگر« و بعضی غزل ها که حالت غزلّیات 
مولوی را به خاطر می آورد، مانند: »زندان شب يلدا«، »بیت الغزل«، »همیشه در 

میان«، يا برخی غزل های او که به آواز خوانده اند.
وی در زمینۀ نوسرايی نیز طبع آزمايی کرده است. آنچه از اين قبیل سروده درون مايه 
و محتوای آنها تازه و ابتکارآمیز است و چون فصاحت زبان و قّوت بیاِن سايه با آن 
همگام شده، ترکیب اين دو کیفیت با هم نتیجۀ مطلوب به بار آورده است، نظیر: 
»گريۀ سیب«، »زمین« و امثال آن. در اينجا يکی از اين گونه آثار او را نقل می کنم 

با عنوان »مرجان« که در بهمن ماه سال 1332 سروده است.
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مرجان

سنگی است زير آب
در گوِد شب گرفتۀ دريای نیلگون،

تنها نشسته در تِک آن گور سهمناک،
خاموش مانده در دِل آن سردی و سکون.

او با سکوت خويش
از يادرفته ای است در آن دخمۀ سیاه.

هرگز بر او نتافته خورشید نیمروز،
هرگز بر او نتافته مهتاب شامگاه.

بسیار شب که ناله برآورد و کس نبود
کان ناله بشنود.

بسیار شب که اشک برافشاند و ياوه گشت
در گوِد آن کبود.

سنگی است زير آب، ولی آن شکسته سنگ
زنده ست، می تپد به امیدی در آن نهفت.

دل بود، اگر به سینۀ دلدار می نشست
گل بود، اگر به سايۀ خورشید می شکفت.

موضوع شعر، چنان که از عنوان آن پیداست، تازه و بی سابقه است. در شعر فارسی از مرجانـ  
اين جانور دريازی گیاهی شکل که پايۀ آهکی و سنگ گونۀ نوع قرمز آن جزء احجار کريمه است  ـ 
در شمار دّر و گوهر و امثال آن ياد شده است. اّما برخورد سايه با آن ديگرگونه است. در بسیاری 
از شعرهای سايه به سبب آنکه زادگاه او رشت و شمال ايران است رنگی محلّی از دريا و جنگل و 
متعلّقات آن ديده می شود، از جمله آثار زيبای او »بانگ دريا« است که از کشاکش امواج و سینۀ 

گستردۀ دريا معنايی ژرف انديشیده است:
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سینه بايد گشاده چون دريا
تا کند نغمه ای چو دريا ساز.
نفسی طاقت آزموده چو موج

که رود صد ره و برآيد باز.
تِن طوفان کِش شکیبنده

که نفرسايد از نشیب و فراز.
بانگ دريادالن چنین خیزد

کار هر سینه نیست اين آواز…
مقصود آنکه مرجان نیز وابسته به دريا و از مظاهر رنگ محلّی است که در شعر وی مجال بروز 

يافته است.
شعِر منظور موزون است و در بحر مضارع، با مصراع های کوتاه و بلند و برخورداری از قافیه به 

اقتضای کالم و مقام.
همچنان که اشاره شد، نخستین نکته ای که در اين شعر به نظر می رسد ابتکاِر موضوع است و 
توّجه به سنگی در زير امواج آب و برای او حیات قائل شدن، و احوال و زندگی او را در عمق آب های 
بی کران تصوير کردن. تنهايی غم آور مرجان در ژرفای تاريکی دريا با کلمات و ترکیبات زيرين 
هرچه مؤّکدتر و پررنگ تر و قوی تر تصوير شده است: »در گوِد شب گرفتۀ دريای نیلگون«، »تنها 
نشستن در تِک گوِر سهمناک« و »خاموش ماندن در دِل سردی و سکون«، »ازيادرفته ای در 
دخمۀ سیاه« و بی بهرگی او از نور خورشید و مهتاب، يعنی چه هنگام روز و چه در ساعات شب.

آنچه به زبان سايه در انتقال معانی و صور ذهنی توانايی می بخشد ترکیبات خوش ساخت و فصیح 
و رسايی است که از قلم او می تراود، نظیر »شب گرفته« )به معنی تاريک و مظلم و درعین حال 
يادآور هنگام شب(، »شکسته سنگ« و امثال آن که برخی از آنها رنگ و بوی تعبیرات فصیح و 
کهن زبان فارسی را دارد و سايه با حسن ترکیب آنها در کنار ديگر واژه ها برجستگی و درخششی 
به زبان خود داده است، نظیر »تِک گوِر سهمناک«، »ناله برآورد«، »اشک برافشاند«1، »ياوه 

گشت«، »در آن نهفت« و غیره.
به عالوه تکیه بر جملۀ »هرگز بر او نتافته« و تکرار آن در دو مصراع و تقابِل »خورشید نیمروز« و 
»مهتاِب شامگاه« با يکديگر هم معنی را مؤّکد ساخته و هم بُعد زمانی آن را گسترش داده است و 

1ـ شايد »  اشک بیفشاند« بر آن ترجیح دارد و »برافشاندن« به معنی به هر سو پراکندن و پاشاندن است.
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نیز کاربرد ضمیر »او« برای بی جانـ  که در آثار ادبی فارسی قديم نیز سابقه داردـ  با روح انگاشتن 
مرجان را قّوت بخشیده است.

قسمت بعد، اوج حّساسّیت و تأثّر مرجان است. بسیار شب ها سنگ ناله برمی آورد و بسیار شب ها 
اشک می افشاند اّما در عمق آن آب های کبود و تیره کسی نیست که نالۀ او را بشنود. تنهايی و 
محرومی از همدم و غمگسار در اينجا کاماًل تجّسم يافته است؛ از اين رو آن ناله ها و اشک فشاندن ها 
بیهوده و بی حاصل است. ظرافت تخّیل و رّقت عاطفۀ شاعر در حاالت و عوالمی که برای سنگ 
انديشیده و با مدد کلماتی اندک، در جمالتی کوتاه و موجز و زيبا و در قالب تصويرهايی گويا بدان 
تجّسم بخشیده، مشهود است. به خصوص وقتی به صراحت می گويد: آن شکسته سنگ در زير 
آب »زنده ست، می تپد به امیدی در آن نهفت«، حّتی استعداد آن را دارد که دل باشد آن هم دِل 

دلدار و اگر از پرتو خورشید برخوردار گردد چون گل بشکفد.
هیچ شاعری در زبان فارسی مرجان را اين گونه به تصّور درنیاورده و دربارۀ آن چنین لطیف 
نینديشیده است؛ خاّصه آنکه زبان زالل و شّفاف وی همۀ تصّورات و احساسات ودريافت های 
او را به روشنی فرانموده است. پايان يافتن همۀ مصراع ها )به جز يکی( به هجاهای بلند و حّتی 
هجاهايی معادل سه هجای کوتاه سبب می شود آهنگ هر مصراع به آرام و سکون بینجامد که با 

حالت انزوا و تنهايی و غم زدگی مرجان کمال تناسب را دارد.
آيا منظور از اين سنگ در ظلمت گرفتار و خاموش و بی غمگسار خود شاعر و کسانی امثال او 

بوده است؟ بعید نیست.
 چشمۀ روشن، غالمحسین یوسفی
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی جهت ايفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادين در آموزش 
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، مشارکت معلمان را به عنوان يک سیاست اجرايی مهم 
دنبال می کند. برای تحقق اين امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی 
راه اندازی شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین 
سال چاپ، با کمترين اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، 
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و 
مديريت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی 
اين همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در اين زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود 

سازمان را در بهبود محتوای اين کتاب ياری کرده اند به شرح زير اعالم می شود.
 

ـ کد 112202 اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب نگارش)3(ـ 
استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

فارسمژگان بهرامی22کردستانفروزان فقیه1

بوشهرعزت السادات قهاری23شهرستانهای تهران فاطمه محمودی2

خراسان رضویمريم عباسی2٤هرمزگاننعمت دستفال3

هرمزگانمهرانگیز مرادی2٥يزدمريم پهلوان پور٤

بوشهرفتح اهلل قاسمی2٦مرکزياعظم احمدی نظام آبادی٥

شهرستانهای تهرانالهام حاجی مزدارانی2٧خراسان شماليزينب علوی٦

ايالمقاسم قاسمی2٨همدانامید ترکمندی٧

البرززهرا غالمی2٩آذربايجان شرقيحسین جعفری٨

گلستانقدسی براتی30اصفهانعلیرضا غالمي بادی٩

خراسان رضویسید محمد استوار31آذربايجان غربینسرين سعادت پور ايگدير10

قمعلی اکبر عطايی32مرکزيمحمدصادق عارف11

کردستانمینا جابری33ايالمهمايون منصوری12

فارسسید محمد هادی حسینی3٤اصفهانمنیر سلطان پور13

خراسان جنوبيعلی عباسی3٥خوزستانحشمت اله پاک طینت1٤

گلستانفاطمه شفیعی نیا3٦قزوينقاسم سلیمی1٥

خراسان شمالياسماعیل علی پور3٧گیالنفاطمه عباسی1٦

مازندرانکاظم نامدار3٨خراسان جنوبيمريم دباغیان1٧

قزوينهاله همقلم3٩شهر تهرانعارفه بابین1٨

يزدعلی اکبر اخوه٤0سمنانطیبه سماوی1٩

قمسید رضا باقريان موحد٤1سیستان و بلوچستاننويد دهواری20

کرمانشاهمهین همتی٤2البرزمسعود فرج زاده شکاری21
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