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اهداف

 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ادبیات انقالب اسالمی و شاعران انقالب )علم(
 ایجاد نگرش مثبت به باورهای انقالب اسالمی و دستاوردهای آن )ایمان(

 ایجاد انگیزه و امید به وحدت و تالش برای رسیدن به پیروزی )اخالق(
 توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

 توانایی اندیشه در کلمات کلیدی متن و دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی 
متن )تفکر و عمل(

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

درس نهم

فصل شکوفایی
نمایٔه درس

قلمرو زبانی
وابسته  وابسته های  تمرین  ـ 

)مضاف الیِه مضاف الیه(   
و  )ربط  واو  انواع  بررسی  ـ 

عطف(

قلمرو ادبی
ـ مقایسۀ قالب شعر و مفهوم 

آن با شعر »نی نامه«
در  آرایه ها  کاربرد  تمرین  ـ 
تشخیص  )نماد،  درس  متن 

و...(

قلمرو فكري
نمادهای  مفاهیم  دریافت  ـ 

درس
با  ابیات  معنایی  ارتباط  ـ 

اشعار برون متنی  

قالب شعر: غزل نمادین
درون مایه: تالش و امید به پیروزی
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روش های یاددهی و یادگیری

تلقی، روش تدریس کارایی گروه، روش تدریس بحث گروهی،  روش روشن سازی طرز 
روش تدریس پرسش و پاسخ و...

رسانه های آموزشی 

  کتاب درسی، مجموعه آثار سلمان هراتی، تهّیۀ عکس هایی از شاعر و انقالب، نمایش 
فیلمی از رخدادهای انقالب، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و... 

منابع تکمیلی

1 آب در سماور کهنه ) گزیده اشعار(. سلمان هراتی. )1388(. چاپ سوم. تهران: نشر تکا 
)توسعه کتاب ایران(.

٢ از آسمان سبز. سلمان هراتی. )1388(. تهران: سورۀ مهر.
٣ از این ستاره تا آن ستاره. سلمان هراتی. )1387(. تهران: سورۀ مهر.

٤ امام زمان)عج( نوستالژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی. احمد غنی پور. )1389(. 
نشریّۀ ادبّیات دینی. شمارۀ اّول.

5 بررسی انتظار به عنوان عنصر پایداری با تکیه بر شعر قیصر امین پور و سلمان هراتی. 
)1390(. نشریۀ ادبیات پایداری. دورۀ 3. شمارۀ 5 .  

آسمان سبز. غالمرضا  در مجموعۀ  هراتی  تصویری شعر سلمان  و  محتوایی  بررسی   ٦
رحمدل. )1389(. فصل نامۀ علمی و پژوهشی کاوش نامه. سال یازدهم. شمارۀ 20. 

نشریۀ   .)1394( نیک آیین.  لیندا  نظری؛  ماه  اشعار سلمان هراتی.  در  نمادها  بررسی   ٧
زیبایی شناسی ادبی. دورۀ ششم . شمارۀ 25. 

٨ بررسی نوآوری در اشعار سلمان هراتی در پرتو استعارۀ مفهومی. اسماعیل ذاکری؛ زهره 
مالکی. )1396(. بوستان ادب پژوهی شعر .  

برات محمدی. )1395(. نشریۀ  آوایی سلمان هراتی.  اشعار  زیبایی  و  ٩ تحلیل ساختار 
زیبایی شناسی ادبی. دورۀ 7. شمارۀ 27.   

10 جلوه های پایداری و تعّهد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم. فائزه پسندی؛ تقی 
اژه ای. )1396(.  فصل نامۀ کاوش نامۀ ادبّیات تطبیقی. دورۀ 7. شمارۀ 26. 
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11 جلوه های ادب پایداری در شعر سلمان هراتی. علیرضا کریمی الری. )1389(. نشریة رشد.
12 در باغ های ناممکن )گزیده اشعار(. سلمان هراتی. )1389(. تهران: چاپخانه سپهر.

1٣ دری به خانة خورشید. سلمان هراتی. )1376(. چاپ دوم. تهران: سروش.
1٤ گزیدة شعر جنگ و دفاع مقدس. حسن حسینی. )1381(. تهران: سورة مهر.

15 مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی. )1390(. چاپ چهارم. تهران: دفتر شعر جوان.
تهران:   .)1389( هدی ربیع پور.  )پایان نامه(.  سلمان هراتی.  اشعار  صورت گرایانة  نقد   1٦

دانشگاه تهران. دانشکدة ادبّیات.  
رضا  محمدفرهادی؛  سلمان هراتی.  اندیشه های  در  نوستالژی  و  اشعار  بررسی  و  نقد   1٧

عبادی. )1393(. تهران. 
1٨ نگاهی به کاربرِد وجوِه افعال در اشعار سلمان هراتی. فاطمه مدّرسی؛ قاسم مهرآور. 

)1393(. ادبّیات پارسی معاصر. دورة 4. شمارة 3.

تحلیل متن درس 

فصل شکوفایی ما1
تو٢دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو و  من  بهار  بوی  باغ،  از  می آید  امروز 

1ـ این شعر با عنوان »یک چمن داغ« در مجموعه شعر سلمان هراتی آمده است. او در این شعر، آینده ای درخشان را نوید 
می دهد که ناشی از باور عمیق شاعر به انقالب اسالمی است. بهره گیری از نمادهایی چون خورشید، دریا، رود، باغ و... به باورهای 
انقالبی او وجهة روشنی می بخشد. هراتی شاعری نوپرداز است و تعداد قابل توجهی از اشعار او در قالب سپید است اّما تعدادی محدود 
شعر نیمایی نیز دارد که تنوع اوزان در آن دیده می شود. در این شعر، توازن آوایی بین واژه ها و هماهنگی وزن و محتوا بارز است. 

شاعر به ساختار آوایی کالم توّجه دارد و از تکرار واژه های ردیف )من و تو( برای تأکید بیشتر اشعار خود استفاده می کند. 
2ـ قلمرو زبانی: سوخت: فعل ماضی ساده در معنی متعدی »سوزان.« جملة سه جزئی است. غم برگ و بار من و تو را سوخت./ 

دوست: منادا /  دیروز و امروز : قید زمان
 قلمرو ادبی: تضاد: دیروز و امروز/ تشخیص: غم .. سوخت./ مراعات نظیر: برگ و بار؛ بهار، باغ و برگ / برگ و بار: استعاره 
از آرزوها و امیدها/ بوی می آید: حّس آمیزی/ بهار: استعاره از پیروزی و انقالب/ واج آرایی: صامت»ب«/ بار و بهار: جناس ناهمسان 

افزایشی 
 قلمرو فکری: ای دوست، اگر غم ظلم و ستم، دیروز برگ و بار من و تو را سوزاند ]هراسی نیست؛ چراکه[ امروز بوی بهار پیروزی 

به مشام می رسد. شاعر در جای دیگری می گوید:
می شودگلبوته های معنی و اشراق می دمند آغاز  حادثه  بهار  هراتیآنک 
اومیدهاست بسی  نومیدی  مولویاز پس ظلمت بسی خورشیدهاستبعد 
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غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟1آنجا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد

 امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو2دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو3غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران

تو4این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما و  بهار من  اینک  با گل بخوانیم  برخیز 

1ـ قلمرو زبانی: برزخ: در لغت یعنی فاصل میان دو چیز، چنان که میان دنیا و آخرت را برزخ می گویند؛ و در اینجا فاصل میان 
دوران طاغوت و انقالب اسالمی، یعنی دوران گذر.

 کاربرد دو کلمۀ پرسشی در یک جمله اشتباه نگارشی است. آیا، چه؟/ کل بیت یک جمله است. 
 قلمرو ادبی: بیت استفهام انکاری دارد./ برزخ سرد: استعاره از ایران استبداد زده/ شب: نماد ظلم و ستم/ کوچه های غم و درد: 
اضافۀ تشبیهی: غم و درد: مشّبه، کوچه: مشّبه به/ مراعات نظیر: شب و تاریکی/ واج آرایی: صات»د«/ سرد و درد: جناس ناهمسان 

اختالفی/ سرد: ایهام دارد: 1ـ سرد )چون فصل زمستان، انقالب پیروز شد( 2ـ بی روح و افسرده
قلمرو فكری: در آن سرزمیِن همچون برزخ در آن کوچه هایی که یادآور غم و درد ما بود، چشمان من و تو جز ظلم و ستم 

چه چیز را دیده بود؟
2ـ قلمرو زبانی: بیت سه جمله دارد. دیروز من... بودم و یک چمن داغ بود. ]حذف فعل بود[ / امروز... آیینه دار من و تو است. 

]حذف فعل است[ / دیروز و امروز: قید زمان 
 یک چمن داغ: با داغ بسیار. چمن در اینجا »ممّیز« واقع شده./ آیینه دار: آن که آیینه در پیش دارد تا عروس و جز او خود را در 

آن بیند. در اینجا و به ویژه در ادبیات معاصر یعنی انعکاس دهنده. چنانچه شاعر دیگری )امیری اسفندقه( گوید:
 »آیینه دار غیرت تنهاترین شهید / یادآور شهادت سردار بی سپاه«

 قلمرو ادبی: دیروز و امروز: تضاد/ خورشید: استعاره از انقالب و حرکت/ دشت: استعاره از  وطن/ خورشید آیینه دار: تشبیه/ باغ 
و چمن و دشت: مراعات نظیر 

 قلمرو فكری: دیروز در غریبی باغ خزان زده پر از داغ و حسرت بودم اّما امروز خورشید پیروزی در دشت طلوع کرده که همه 
جای وطن آیینه دار من و تو و تجلّی حضور ما خواهد بود.

3ـ قلمرو زبانی: بیت سه جمله است. 
 قلمرو ادبی: واج آرایی صامت »غ«/ باران : نماد رویش و سبزی/ جویبار: نماد حرکت/ مراعات نظیر: جویبار و باران 

قلمرو فكری: پر از غربت و غبار باغ خزان زده هستیم نیاز به بارانی داریم که خود را شست وشو دهیم. جویباران بسیاری منتظر 
ماست. شاعر می گوید: ما دچار پراکندگی هستیم؛ به جویبار وحدت بپیوندیم. شاعر در جای دیگری می گوید:

 »هم بدین سبب به رود زد / تا غباِر تاخِت ستمگراِن دهر را / در گذار آب شستشو دهد.../ در فضاِی پاِک چشِم روشنت / محو     
می شود غروب می کند. «    

4ـ قلمرو زبانی: مصرع اول دو جمله است. 
قلمرو ادبی: مراعات نظیر: فصل، شکوفایی، گل و بهار/ تشخیص و استعارۀ مکنیه: بخوانیم با گل

 قلمرو فكری: این دوره، فصل شکوفایی من و توست که به انتظار بهار بوده ایم. برخیز هم نوا با گل نغمه سرایی کنیم که بهار 
من و تو می آید. شاعر در شعر دیگر خود می سراید:

»بخوان به نام آب/ که رود دنبالۀ آواز توست/ بگو بهار! بهار!«، »باور کنیم دست های بهار آورد امام را/ بهار ادامۀ لبخند اوست.«       
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در باغ می ماند ای دوست، گل یادگار من و تو1با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم

بی قرارم و  بی تابم  امیدوارم،  رود  من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو2چون 
    سلمان هراتی

گنج حکمت

تیرانا3   
    تیرانا! من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارورـ بی آنکه زبان به کمتر داعیه ای 
به  چشمداشتی  بی هیچ گونه  گشاده دستی،  سراپا  و  باشم  کرامت  سراسر  ـ  باشم  گشاده 

سپاسگزاری یا آفرین. 4
    تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که 
به هر بهار سراپا شکوفه باشی و پای تا سر گل و با هر تابستان از میوه های شیرین و سایۀ 
نوازش گری  را  زده  آفتاب  فرسودگان  پای  و  باشی  کریم  میزبانی  را  راه  خستگان  دلپذیر، 

1ـ قلمرو زبانی: یادگار: واژۀ دو تلّفظی/ نسیم سحرخیز: ترکیب وصفی: صفت فاعلی مرخم/ می ماند: مضارع اخباری، جاوید است.
قلمرو ادبی: مراعات نظیر: نسیم، گل و باغ/ جان سپردن: کنایه از مردن

گل: استعاره از انقالب و تجلّیات آن، خاطرات و مبارزه/ نسیم: نماد حرکت  
قلمرو فكری: همراه با این نسیم سحرگاهی برخیز ]قیام کن[ و همراه شو. اگر در این راه مبارزه مردیم ]هراسی نیست.[ ای 

دوست، گل به یادگار از من و تو خواهد ماند .
پاکز خورشید و از آب و از باد و خاک گفتار  و  نام  تبه  فردوسینگردد 

2ـ قلمرو زبانی: مصراع اول سه جمله است. 
قلمرو ادبی: چون رود: تشبیه/ رود و دریا: مراعات نظیر

 قلمرو فكری: مانند رود که امید رسیدن به دریا را دارد من نیز امید رسیدن به دریا را دارم که به یکدیگر بپیوندیم.
شد پیدا  عشق  دریای  آبی  دور  هراتیچو رود زمزمه کردیم و یک نفس رفتیمز 

3ـ تیرانا: فرزند خیالی است که برخی از نویسندگان در عرصۀ نویسندگی، برای خود خلق می کنند و با او به گفت وگو می نشینند 
و مضامین نوشتار خود را در قالب این گفت وگو می ریزند. نظیر »امیل« ژان ژاک روسو و »احمد« عبدالرحیم طالبوف تبریزی.

4ـ قلمرو زبانی: داعیه: خواهش و اراده و در متن درس، اّدعا / گشاده باشم: ماضی التزامی/ کرامت: سخاوت، جوانمردی، احسان، 
بزرگواری، بخشندگی و نیز بزرگوار داشتن کسی

قلمرو ادبی: زبان به چیزی گشودن: سخن گفتن/ گشاده دستی: کنایه از سخاوت داشتن و بخشش کردن/ چشمداشت: کنایه 
از توقع و انتظار داشتن
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درمان بخش دردها. 1
   نه همین مهربانی را به مهر که پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های کریم تو میوه ای 
چند شیرین ایثار کند.2 تو اگر آن مایۀ کرامت را از مادر به میراث می داشتی، می بایست 
همانند با درختان بارور، بخشندگی و ایثار را سراپا دست باشی؛ سپاس خورشید را که هر 

بامداد برسر تو زرافشانی می کند و ابر، گوهر. 3
تیرانا! اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره ای باشد، همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس 

که بدین سعادتم رهنمون بود تا هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم.4
تیرانا، مهرداد اوستا

دانش هاي فرامتنی

محمدرضا رحمانی مشهور به»مهرداد اوستا« شاعر خوش ذوقی که به نام »رعنا« تخلّص 
می کرد. نخستین مجموعۀ شعر او با عنوان»  ازکاروان رفته« به چاپ رسید. »تیرانا« نخستین بار 
در سال 52 چاپ شد تا  مقدمه ای بر مجموعه شعر»شراب خانگِی ترِس محتسب خورده« باشد. 
تیرانا نثر منثور شاعرانه است. شاعر در این کتاب از متون کهن فارسی مانند تاریخ بیهقی 

1ـ قلمرو زبانی: پالیز: بوستان و در متن، با بوستان رابطۀ معنایی ترادف دارد. / خستگان را و آفتاب زده را: را در کاربرد حرف 
اضافۀ برای/ آفتاب زده: صفت مفعولی/ نوازشگر: صفت فاعلی/ درمان بخش: صفت فاعلی

قلمرو ادبی: از درختان ... بیاموز: استعارۀ مکنیه و تشخیص/ مراعات نظیر: بوستان، گل، شکوفه، بهار، درختان و.../ پای تا سر: 
کنایه از همۀ وجود 

قلمرو فكری: بند با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:  
راگشاده دار دل و دست را که لنگر سنگ فالخن  بادبان  شود  شیوه  دو  صائبازین 

2  ـ قلمرو زبانی: مهربانی را و هر زخمۀ سنگی را: را در کاربرد حرف اضافۀ برای
3ـ قلمرو زبانی: و ابر، گوهر...: فعل به قرینۀ لفظی حذف شده است. ]گوهرافشانی می کند.[ 

قلمرو ادبی: مادر: استعاره از طبیعت/ زرافشانی کردن: نور پراکندن خورشید/ زر استعاره از نور زّرین خورشید/ گوهر: استعاره از 
باران/ مراعات نظیر: خورشید، بامداد و ابر/ دست باشی: به کنایه بخشنده باشی. 

4ـ قلمرو زبانی: م در اگرم و همینم: ضمیر جهشی، اگر در سرنوشتم... و همین از آفریدگارم...
قلمرو ادبی: کنایه: از خویشتن بت ساختن؛ یعنی مغرور شدن/ ز خویشتن بتی نسازم: از احساس و عالقۀ مردم آزاده، نسبت به 

خود، سوءاستفاده نکنم و خود را در نگاه آنها بزرگ نگردانم )چون بتی مایۀ پرستش قرار ندهم(.
قلمرو فكری: نویسنده از خدای شاکر است که سعادت بزرگی به او بخشیده تا با تعریف و تمجید مردم به خود مغرور نگردد.

است نگین  زیر  جهان  ملک  استگرت  زمین  زیر  تو  جای  آخر  صائببه 
اعتبار به  مجازی  جاه  ز  مشو  امیر خسرو دهلویکاین جاه را به نزد خدا اعتبار نیستِغّره 
امیرمعزیاز فخر ملک و نعمت او اعتبار گیرِغّره مشو به نعمت و دل در جهان مبند
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بهره برده است. در واقع، این کتاب را می توان شرح اندیشه ها و دغدغه های نویسنده دانست. 
اوستا در»تیرانا« ستایشگِر طبیعت و زیبایی های آن است و دل چرکین از همۀ دنیای مدرن، 
انسان ها را دوباره به طبیعتی فرا می خواند که در میان سرگشتگی های زندگی مدرن امروز 

به فراموشی سپرده است. هنر اوستا در این کتاب ترکیب سازی واژگانی است.

شعرخوانی

شكوه چشمان تو1
یا نه! سِر بریدۀ خورشیِد شــــامگاه؟3آه، این سِر بریدۀ مـــاه است در پگاه؟2

راه؟4خورشید، بی حفاظ نشسته به روی خاک؟ بین  افتـــاده  بی مالحظه  مـاه  یا 

زود به دیدن خورشید، صبح  آمده  خورشید رفته است سر شب سراغ ماه5ماه 

ای محسِن شهید من، ای ُحسِن بیگناه6ُحسِن شهادت از همه حُسنی فراتر است

1  ـ بیت شعر با شبه جمله )آه( آغاز می شود و جمله به صورت پرسشی آمده است؛ بنابراین ترکیب لحن شبه جمله )صوت( با لحن 
پرسشی مناسب است. بیت دوم و سوم را با ترکیب لحن پرسشی و لحن توصیفی و روایی می توان زیباتر ادا کرد. برای بیت چهار 

ترکیبی از لحن تعلیمی و منادایی مناسب است. ادامۀ بیت ها را هم می توان با لحنی تغّزلی و عاشقانه]حزن انگیز[ ادا کرد.
2 ـ قلمرو زبانی: پگاه: صبح زود/ آه: شبه جمله، صوت

3ـ قلمرو ادبی: تضاد: پگاه و شامگاه/ بیت تجاهل العارف دارد.
 سر ماه و سِر خورشید: اضافۀ استعاری و تشخیص/ مراعات نظیر: ماه و خورشید

قلمرو فكری: آیا این شهید سربریده، همچون ماهی است که در پگاه طلوع کرده است؟ )شاعر تصویر هالل ماه را به سربریدگی 
آن تعبیر می کند.( یا خورشید سربریده است به هنگام غروب؟ )به احتمال، شاعر، هالل ماه را با پیکر بی سِر شهید مطابقت می دهد(؛ 

یا نه، خورشید است به هنگام غروب. )خورشید، به هنگام غروب خونین و سرخ رنگ است، چنان که شهید.(
4ـ قلمرو زبانی: بی حفاظ: درست و به عینه 

قلمرو ادبی: خورشید استعاره از شهید ُحججی 
قرار  دید  معرض  در  آشکارا  را  خود  زیبایی  یعنی  زیبارو  درمورد  بی مالحظگی  و  زیباست  ماه  بی مالحظه:  فكری:  قلمرو 

دادن.  
نهادهر که داد او حسن خود را در مزاد رو  او  سوي  بد  قضاي  مولویصد 

پیکر شهید، گویی خورشید است که به عینه روی خاک قرار گرفته است. یا ماه است که بی آنکه مالحظۀ زیبایِی خود را بکند، 
خود را آشکار ساخته است.

5  ـ قلمرو زبانی: صبح زود، احتماالً اشاره به زمان شهادت شهید دارد که صبح بوده است.
6  ـ قلمرو زبانی: حسن: زیبایی

قلمرو فكری: زیبایِی شهادت، از همۀ زیبایی ها فراتر و ارجمندتر است و تو ای محسِن شهید، آن شهید زیبای من هستی.
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ِکشد شرمندگی  و  ببیند  را  تـو  یوسف، بگو که هیچ نیاید برون ز چاه1ترسم 

آورند محضر  در  که  نیست  نیاز  دادگـاه عشق رگ گردنت گـــواه2شاهد  در 

اشـــارتی زینب  به  تو  اســارت  از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه؟3دارد 

پیک؟ کدام  آیا  می رسد  دوردست  ای مسلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟4از 

آخرت نفس های  است  زندگی  پناه5لبریز  تو  آغوش  به  گـرم  مرگ  آورده 

قتلگـاه6یک کربال شکوه به چشمت نهفته است گــودال  مجّسِم  روضۀ  ای 
امیری اسفندقه

./ می ترسم: ایهام دارد: 1ـ یقین دارم.  2ـ واهمه دارم. 1ـ قلمرو ادبی: بیت، تلمیح دارد به داستان حضرت یوسف 
قلمرو فكری: یوسف  که خود در زیبایی مثل است، می ترسم با تجلّی زیبایِی تو، از زیبایِی خویش شرمنده شود؛ پس ای 

یوسف، خود را آشکار نکن.
2ـ قلمرو ادبی: دادگاه عشق: اضافۀ تشبیهی

قلمرو فكری: نیازی به حضور شاهد و گواه نیست؛ زیرا در دادگاه عشق، رِگ گردِن تو، خود گواهی خواهد داد که در راه عشق 
شهید شده ای. شاعر به ویژگی های عاشق شهادت بودن، اسارت و شرافت شهید اشاره دارد.

3ـ قلمرو ادبی: اسارت و اشارت: جناس ناهمسان اختالفی/ چشمت کشیده راه: ترکیب کنایی است؛ یعنی به راه چشم دوخته 
شده است؛ به راه می نگری و منتظر هستی./ بیت، تلمیح دارد به واقعۀ عاشورا و اسارت حضرت زینب، خواهر گرامی امام حسین  ؛ 
می گویند چون حضرت زینب، سِر برادر را بر نیزه دید، از شّدت اندوه سِر خویش بر کجاوۀ شتر زد. این بیت اشاره دارد به این نگاه 

عاشقانۀ حضرت زینب، به سر بریدۀ امام حسین  که بر نیزه می رفت.
قلمرو فكری: این اسارت تو ما را به یاد اسارت حضرت زینب می اندازد؛ زینب، محو تماشای سِر برادر شده بود، تو از اشتیاق چه 

کسی است که این گونه محو تماشا شده ای؟
4ـ قلمرو ادبی: به قرینۀ »پیک« و »مسلم«، بیت تلمیح دارد به ماجرای »مسلم بن عقیل« فرستادۀ امام حسین  به سوی 

کوفیان.
5  ـ قلمرو ادبی: لبریز زندگی است نفس های آخرت: متناقض نما )پارادوکس(. 

قلمرو فكری: نفس های آخر تو، نشانۀ مرگ تو و پایان کار تو نیست بلکه امید زندگی است، برای همین است که مرگ به تو 
پناه آورده است تا پایان کار نباشد و از شهادت تو، زندگی بگیرد.

6  ـ قلمرو ادبی: بیت تلمیح دارد به واقعۀ عاشورا و گودال قتلگاه که پیکر مطّهر امام حسین  در آن افتاد و در آنجا به شهادت 
رسید. نیز با توجه به قرینۀ »روضه« اشاره ای دارد به روضه خوانی در سوگ حضرت. 

قلمرو فكری: شاعر عظمت حادثۀ کربال را در شهادت شهید حججی تصویر می کند و می گوید: تو زنده کنندۀ عظمت و شکوه 
حادثۀ کربالیی. تو تجّسم بخش گودالی هستی که سر مبارک امام حسین در آن قرار داشت. )پیکرت، گویی روضه خوانی است که 

واقعۀ گودال قتلگاه را به تصویر می کشد.(
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حوزه های فرعیمثل نویسیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

دانشی  محتوای  ـ 
شناخت  برای  ضروری 
اجزای یک مقاله )عنوان، 
اصلی،  بدنۀ  مقدمه، 
بحث و نتیجه گیری( با 
مثال های عینی و روشن

عنوان  انتخاب  ـ 
مقاله برای 

قضاوتی  تحلیل  ـ 
داده  مقالۀ  اجزای 
شده از قبیل: مسئله، 
انسجام  مسئله،  بیان 
تحلیل  پیوستگی،  و 
یافته ها و نتیجه گیری

مقاالت  تحلیل  ـ 
اساس  بر  تحقیقی 
معیارهای آموخته شده 

درس در 
ـ نگارش مقالۀ تحقیقی 
بر مبنای دانش نظری 
و نمونه های عملی ارائه 

شده در کتاب
ـ ارزشیابی مقالۀ دوستان 
خود بر اساس معیارهای 

پایانی درس

مقالۀ  یک  نگارش 
تحقیقی دربارۀ مثل ها، 
جایگاه  آنها،  خاستگاه 
مثل ها در فرهنگ عامه 
و مواردی از این قبیل

و  سابقه  با  آشنایی  ـ 
مقاله نویسی قدمت 

گسترده تر  آشنایی  ـ 
و  اجزا  ویژگی های  با 
مقاله نویسی ساختار 

ـ آشنایی با نحوۀ صحیح 
فیش برداری

درس دهم

مقاله نویسی )١(
نمایٔه درس

ایدة کلیدی: تقویت مهارت مسئله یابی و حل مسئله در قالب مقاله نویسی

اهداف

دانش آموز بتواند:
 قوۀ تفکر و تأمل خود را با تدبر در امور جاری و  طرح سؤال و مسئله یابی پرورش دهد.

برای پژوهش نظام مند طراحی  قالب عنوان هایی  را در   سؤاالت مطرح شدۀ خود 
کند.

برای مخاطب  را  موردنظر  پژوهش  پیشینۀ  یا عدم  پیشینه  و  زمینۀ مسئله  و   مسئله 
تبیین نماید.
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 به بحث و تجزیه و تحلیل در باب موضوع مدنظر خود بپردازد.
 توانایی بررسی انسجام و پیوستگی بندهای یک مقاله را پیدا کند. 

 قدرت قضاوت در باب مقاالت تحقیقی را به دست بیاورد.  
 ایده های خالقانه و نقطه نظرات خود را در باب مسائل یافته شده مکتوب کند. 

 به نتیجه گیری مستدل و منطقی در زمینة پژوهش بپردازد.
 توانایی ارزیابی کار هم کالسی های خود در رابطه با موضوعات مشابه تمرین یک کارگاه 

نوشتن را به دست بیاورد.
 مقاله ای تحقیقی دربارة مثل و پیشینة مثل نویسی در ادبیات بنویسد.

 توانایی انتخاب موضوعی مبتنی بر عالئق یا حیطه های پژوهشی خود را بیابد.
 یک مقاله در موضوعی معین با رعایت تمام ساختارهای آموخته شده بنویسد.
 از مقاله نویسی به عنوان شیوه ای برای حل مشکالت جاری جهان بهره بگیرد. 

 مقاله نویسی را به عنوان روشی برای پرداختن به عالقه مندی های خود در زمینة پژوهش 
بشناسد.

 با رعایت ساختار منسجم و صحیح،  یک مقالة تحقیقی بنویسد. 
 قدرت قضاوت در باب مقاالت تحقیقی را به دست بیاورد.  

روش تدریس پیشنهادی

 الگوی تدریس اعضای گروه
مراحل اجرا: این روش، مناسب درس هایي است که قابلیت تفکیک به چند بخش را دارند. 
لذا  نتیجه گیری( است.  و  بدنه، بحث  این درس شامل چهار قسمت مجزا )عنوان، مقدمه، 

دانش آموزان باید به گروه هاي چهار نفره تقسیم  شوند. 
ابتدا معلم موضوع درس را، که مقاله نویسي است مطرح مي کند و با خواندن مقالة ابتداي 
شمارة  درس  در  عنوان  به قسمت  سپس  مي کند.  درگیر  موضوع  با  را  دانش آموزان  درس، 
یک، به مقدمه شمارة دو، به بدنه شمارة سه و به بحث و نتیجه گیري شمارة چهار مي دهد. 

به همین ترتیب به چهار دانش آموز گروه نیز شماره یک تا چهار مي دهد. 
مرحلة 1: از شمارة یک هاي هر گروه مي خواهد بخش عنوان، شمارة دوها بخش مقدمه، 
فردي،  به صورت  را  نتیجه گیري  و  بحث  بخش  چهارها  شمارة  و  بدنه  بخش  سه ها  شمارة 

صامت خواني کند. 
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مرحلة 2: پس از صامت خواني معلم، از شمارة یک ها در گروه هاي متفاوت مي خواهد 
از گروه اصلي خود خارج شوند و یک گروه جدید تشکیل دهند، همین طور شمارة دوها 
با هم یک گروه، شمارة سه ها یک گروه و شمارة چهارها هم یک گروه تشکیل دهند 
دانش آموزان  تعداد  اگر  مثاًل  کنند.  گفت وگو  کردند  صامت خواني  که  بخشي  دربارة  و 
کالسي ٢4 نفر باشد در مرحلة اول )صامت خواني( گروه ها چهار نفره بود، اما در مرحلة 
دوم گروه ها شش نفره مي شود. در مورد کالس هایي که تعداد دانش آموزان زیاد است 
مي شود در مرحلة دوم دو سري گروه شمارة یک، دو سري شمارة دو، دو سري شمارة 
سه و دو سري شمارة چهار تشکیل داد که تعداد اعضاي گروه در مرحله دوم خیلي زیاد 

نباشد.
مرحلة 3: بازگشت به گروه هاي اولیه صورت مي گیرد و اعضا به گروه هاي اول خود باز 
مي گردند. در اینجا شمارة یک هر گروه، بخش عنوان را براي اعضاي گروه توضیح مي دهد. 
شمارة دو بخش مقدمه، شمارة سه بخش بدنه و شمارة چهار بخش بحث و نتیجه گیري. 
از آنجایي که اعضا در مرحلة دو در بحث گروهي بخش مربوط به خود را کامل بررسي 
کرده اند، لذا انتظار مي رود مباحث مرحلة سوم سطحي نباشد، بلکه کاماًل سنجیده باشد. 
بررسي  اعضاي گروه  توسط  تا چهار  فعالیت یک  دربارة بخش هاي مختلف،  از بحث  پس 

مي شود.
اشتراک  به  کالس  در  مقاله  مختلف  اجزای  پیرامون  را  خود  نظرات  گروه ها  نهایت  در 

می گذارند و با هدایت و راهنمایی معلم بحث به نتیجة مورد نظر کتاب منتهی می شود. 

 الگوی تدریس پژوهش آموزی
پژوهش در عمل فرایند طرح سؤاالت مهم و جستجوی جواب ها به روش نظام مند است، 

که شامل سه مرحلة طراحی، اجراکردن، تجزیه و تحلیل و اندیشیدن است. 
مراحل اجرا:

 مشخص کردن مسئله: گام اول برای هر پژوهشی سؤاالتی است که در ذهن پژوهش گر 
ایجاد می شود. در اینجا ضروری است با مشارکت فراگیران حیطة عالقه مندی آنها مشخص و 
محدود گردد و در ادامه با طرح سؤاالتی در آن چارچوب، فراگیران به انتخاب عنوان هدایت 

شوند.
ضرب المثل ها، چکیده و عصارة فرهنگ بومی یک منطقه، استان، قومیت و حتی کشور 
و  اقوام  توجه  مورد  موضوعات  مهم ترین  باب  در  اندیشه ها  فشرده ترین  حاوی  هستند. 
ملت ها می باشند. بنابراین ارزش این را دارند که ابزاری پژوهشی باشند که جامعه شناسان، 



1٦1 بخشدوم:بررسیدرسها

با  و  نظری خود  به دانش  اتکا  با  و...  فرهنگی  پژوهشگران حیطۀ مطالعات  و  روان شناسان 
استناد به آنها زمینه ساز تحوالت مؤثری در جامعه گردند.  فراگیران در طی سال های قبل 
مکرر به گسترش این ضرب المثل ها با ذهنیت امروزی خود و خالقیت های پرورش یافته شان 
پرداخته اند. با توجه به محور درس پنجم که مقاله نویسی است، به نظر می رسد برای بخش 
مثل نویسی نگارش یک مقالۀ علمی در باب ضرب المثل  داده شده پیشنهاد منطقی و مورد 

انتظاری باشد.
 بیان مسئله: بیان دقیق موضوع و طرح سؤاالتی که قرار است پژوهش به آنها پاسخ 

بدهد.
ابتدا از دانش آموزان بخواهیم سؤاالتی را راجع به ضرب المثل ها طرح کنند که پاسخ دادن 
به آنها به تبیین ضرب المثل و جایگاه و مفهوم و... منجر شود. در ادامه، معلم خود با طرح 

سؤاالت بیشتر راه را برای پژوهش و تفکر فراگیران باز کند. سؤاالتی همچون:
1 ریشۀ این ضرب المثل از کجاست؟

٢ ضرب المثل ها چه بخشی از قوانین عام زندگی ما را  در خود دارند؟ 
٣ چه چیزی باعث زبانزد شدن ضرب المثل ها شده است؟

٤ چه ویژگی هایی باعث ماندگاری ضرب المثل در بین ما شده است؟
5 چه ویژگی های مشترکی بین این ضرب المثل و موارد مشابۀ آن وجود دارد؟ 
٦ چه آرایه هایی در بطن این ضرب المثل به صورت پیدا و پنهان دیده می شود؟

و سؤاالت دیگری از این قبیل.
ادبیات  درس  در  اطالعات  این  مسئله:  پیرامون  الزم  اطالعات  آوردن  دست  به   
فارسی می تواند با معرفی منابع پژوهش به فراگیران و ارجاع آنها به منابع موردنظر انجام 

بپذیرد. 
در این مرحله منابعي در زمینۀ مثل نویسي به دانش آموزان معرفي مي شود تا براي جلسۀ 

بعد با مراجعه به آنها فیش برداري کنند و اطالعات خود را تکمیل نمایند.
 تجزیه و تحلیل و نگارش یا مرحلة تولید: فراگیران در منزل با تکیه بر فیش برداری ها 
و مستنداتی که دارند به تحلیل و تفسیر خود از موضوع مي پردازند و با رعایت مراحل نگارش 

به مرحلۀ تولید می رسند و مقاله مي نویسند.  
از دانش آموزان مي خواهیم تمرین دو کارگاه نوشتن را دربارۀ موضوع مثل نویسي یا هر 

موضوع دیگري که خواستند، در منزل انجام دهند.
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درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت:
1 در این فعالیت انتظار می رود دانش آموز عنوان هایی را برای یک پژوهش برگزیند. این 

امر ممکن است به نظر ساده جلوه کند، اما بدون بهره گیری از مجموعۀ مهارت هایی مانند 
تفکر و تأمل، استنباط، طرح سؤال و مانند آن میسر نمی شود. دانش آموز باید ابتدا در ذهن 
خود و متکی بر تجارب و دانش پیشین، مسئله یابی نماید، برای مسئلۀ موردنظر به طرح 
پرسش بپردازد و جواب فرضی خود برای آن پرسش را مدنظر داشته باشد و براساس آن 

عنوان پژوهش را مشخص نماید. 
٤  درس پنجم، با کلید واژۀ »تحلیل« و »بررسی« پیش می رود و انتظار  ٣ و  ٢ و 

و  انسجام  و  بیان مسئله   زمینۀ مسئله،   نظر  از  را  داده شده  متن های  دانش آموز  می رود 
پیوستگی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. مهارت تحلیل از 
سطوح میانی طبقه بندی بلوم است که در بطن خود با نوعی ارزشیابی همراه می باشد. اکثر 
صاحب نظران حیطۀ تعلیم و تربیت، ارزشیابی را از مهارت های سطح باالی تفکر دانسته اند 
و  تشخیص  برای  مالک هایی  قبل  صفحات  در  اینکه  به  توجه  با   .)130 :1396 )شعبانی، 
ارزیابی اجزای یک مقالۀ تحقیقی مانند مسئله و زمینۀ مسئله، انسجام و پیوستگی متن و 
نیز بحث و نتیجه گیری ارائه شده است مهارت ارزیابی در اینجا از نوع »وابسته به مالک « 
)شعبانی،1396: 131( محسوب می شود. بنابراین دانش آموز پس از اینکه به صورت عملی 
مالک های مورد نظر را فراگرفت در این گام با تکیه بر آن آموخته ها با تأمل و تفکر مهارت های 
این  پرورش  به  عملی  به صورت  نوعی  به  و  می زند  محک  را  خود  ارزیابی  و  تحلیل  قدرت 

مهارت ها در خود کمک می نماید. 
محتوا: مثل نویسی به منظور آماده کردن دانش آموزان در انجام تمرین دو کارگاه نوشتن 

و بررسی تکلیف کارگاه شمارۀ یک 

دانش فرامتنی )١( 

منابع پژوهش:
قبل از ورود به دنیای اینترنت و ارتباطات مجازی برای انجام دادن یک پژوهش به کتاب های 
مرجع و منابع کتابخانه اي بسیاري مراجعه مي شد که امروزه با فراهم شدن دسترسی های 
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مجازی، دامنۀ این منابع گسترده تر شده است و پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی هم به منابع 
پیشین افزوده شده است؛ بنابراین مبحث منابع پژوهش در دو مقولۀ منابع کتابخانه ای و 

پایگاه های اینترنتی گسترش می یابد. 
دستۀ  دو  به  می توان  تقسیم بندی  ساده ترین  در  را  منابع  این  کتابخانه ای:  الف(منابع 
منابع راهنما و منابع بی واسطه نام گذاری کرد. منابع راهنما شامل کتاب شناسی ها، فهرست ها، 
برای شناسایی منابع اصلی  ابزاری  این قبیل می شود که خود  از  ادواری و مواردی  نشریات 
آثار جمالزاده، اطالعات  به عنوان مثال کتاب شناسی  باب موضوع تحقیق هستند.  موجود در 
در  را  او  آثار  و  جمالزاده  مورد  در  شده  نوشته  نظرهای  و  تحلیل  نقد،  تمام  باب  در  موجود 
اختیار ما قرار می دهد. دستۀ دوم، منابع بی واسطه ای هستند که در دو گروه قابل شناسایی 
و دسترسی هستند. گروه کتاب های مرجعی چون لغت نامه ها، فرهنگ ها و دائره̈ المعارف های 
امانت گرفتن را  قابلیت  و...( و سایر منابع کتابخانه ای که  تاریخی  ادبی،  موضوعی )پزشکی، 

دارند. 
ب( پایگاه های اطالعاتی الكترونیكی )پایگاه های نمایه ساز فارسی(: مهم ترین این 
پایگاه ها در ایران عبارت اند از: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران، پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه استنادی 
نشریات کشور)مگیران(،  اطالعات  بانک  )نورمگز(،  نور  اسالم، مجالت تخصصی  علم جهان 
بانک های اطالعاتی و پایگاه های دانشگاه ها، سیویلیکا. نحوۀ استفاده از این پایگاه ها تقریباً 
یکسان است و با ورود به آنها متوجه تفاوت های جزئی می شویم؛ مانند لزوم ثبت نام یا عدم 
آن، نیازمند پرداختن حق اشتراک برای دریافت مقاالت یا بی نیاز از پرداخت هر وجهی و 

موارد جزئی دیگر. 

دانش فرامتنی )2(

 فیش برداری
فیش )fiche( معادل فرانسوی واژۀ »برگه« در زبان فارسی است. در اصطالح پژوهش به  
برگه های یک شکل و یک اندازه ای اطالق می شود که چکیدۀ مطالعات و گزیدۀ تحقیقات 
در آن یادداشت میشود تا بتوان به آسانی، در زماني کوتاه و با اسلوبی خاص و منظم، از آن 
بهره جست. چرا که ذهن ما توانایی حفظ تمام مطالب خوانده شده را  با ذکر جزئیات ندارد 
و از طرفی ارجاعات به متون دیگر با ذکر دقیق منبع، تنها از راه فیش نویسی میسر می گردد. 



1٦٤

انجام  ویژه  نرم افزارهای  با  الکترونیکِی  و  یا سنتی  دو شیوۀ دستی  به  فیش برداری  امروزه 
می گیرد که در اینجا با توجه به نوپا و نیز بسیار تخصصی بودن نوع الکترونیکی آن به نکات 

کلیدی فیش برداری دستی اشاره می کنیم.

چنان که در نمونه می بینیم، هر فیش اجزایی دارد که عبارت است از سربرگ و بخشی 
نوع  مانند:  فیش  دقیق  اطالعات  سربرگ ها  در  می یابد.  اختصاص  یادداشت ها  متن  به  که 
و...  مطالعه  مورد  اثر  ریز  مشخصات  فرعی،  موضوعات  و  کلی  موضوع  یادداشت برداری، 

پیش بینی شده است. 
فیش برداری می تواند به یکی از شکل های زیر انجام بگیرد که در نوار باالیی فیش هم 

موجود می باشد. 
قرار  گیومه  میان  در  تغییری  بدون هیچ گونه  مطالعه  مورد  عین مطلب  نقل مستقیم: 

می گیرد.
نقل به مضمون: مضمون مطلب خوانده شده با زبان و بیان پژوهشگر نوشته می شود.

تلخیص: خالصه ای از مطالب ثبت می شود.

موضوع کلی:
موضوع عام:

کد:
کد:

موضوع خاص:
موضوع اخص:

کد:
کد:

فیش نویس:اسناد:مكان:تاریخ:تعداد فیش:شماره فیش:
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را  طوالنی  مطالب  اینکه  جمله  از  داشت  مدنظر  باید  را  متعددی  نکات  درفیش برداری 
خالصه نوشت. قواعد نگارشی و ویرایشی را رعایت کرد. از پشت فیش جهت فیش نویسی 
بیشتر،  اطالعات  جهت  شود.  نوشته  فیش  پشت  در  نظر  و  نقد  هرگونه  و  نشود  استفاده 

تخصصی تر و دقیق تر به کتاب فیش نویسی عبدالرحیم موگهی مراجعه کنید.

دانش فرامتنی )3(

بحث نگارش علمی به یونان باستان باز می گردد. حکمای یونان»رتوریک« را به معنای 
استفادۀ مؤثر از زبان برای اقناع مخاطب به کار می بردند و تا قرون وسطی، به شکلی کلی این 
امر ادامه داشت. با اختراع صنعت چاپ در سال1440 تحول عظیمی در پیشرفت ارتباطات 
نگرفته  پژوهشی شکل  و  علمی  مقالۀ  به صورت  هنوز  اما  داد.  رخ  مکتوبات  و شکل  علمی 
بود. در سال 1660 انجمن سلطنتی لندن برای پیشبرد علوم طبیعی مفهوم مقالۀ علمی و 
پژوهشی را به کار برد. به این معنی که متن توسط یک نفر نوشته شود و توسط چند نفر 
داوری گردد و بعد اجازۀ چاپ پیدا کند. در ایران از دورۀ مشروطه قالب مقاله رواج یافت و 
مقاله نویسان بزرگی همچون فروغی، عباس اقبال، مجتبی مینوی، جالل همایی، عبدالحسین 
زرین کوب و... پا به عرصۀ پژوهش نهادند و از دهۀ هفتاد تقسیم بندی مقاالت به علمی ـ 
پژوهشی و علمی ـ ترویجی رایج شد. در دهۀ هشتاد پایگاه های استناد علوم جهان اسالم 
را  علمی جهان  مقاالت  که  گرفت  قرار   ISI مقابل  در  و  پایه گذاری شد   ISC تحت عنوان 

فهرست بندی می کند. )مقاله نویسی ضیاء موحد( 
مقالۀ علمی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ 

عنوان مقاله: باید داللت گر، روشنگر، فشرده و کوتاه باشد، تمام متغیرهای اصلی پژوهش 
را در خود داشته باشد، از عالئم مبهم و نیز اختصاری استفاده نکرده باشد. 

موضوع  مقاله،  پرسش  آن  در  که  باشد  مقاله  از  دقیق  خالصه ای  باید  مقاله:  چكیدة 
مورد بررسی، روش اجرای کار و انجام پژوهش، یافته ها و نتایج پژوهش به صورت فشرده، 

غیرقضاوتی و منسجم دریک بندنوشت ارائه می شود.  
کلیدواژه: کلیدواژه ها واژگان اصلی پژوهش هستند که با جستجوی هر یک از آنها به 
اصل پژوهش دسترسی پیدا می کنیم. به همین دلیل این واژه ها باید با کلمات اصلی عنوان و 

مسئلۀ تحقیق و تا حد امکان با عنوان های فرعی مقاله تناسب داشته باشند. 
نحوة نوشتن نام نویسنده یا نویسندگان مقاله: نام و نام خانوادگی نویسندگان بدون 
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شاخص هایی مانند دکتر و ... در باالی مقاله، سمت چپ و پس از موضوع، عنوان می شود. 
 توضیحات و مشخصات بیشتر در پاورقی همان صفحه ارائه می گردد. این توضیحات عبارت اند از:
رتبة علمی افراد، وابستگی شان به سازمان ها یا نهادهای خاص؛ مانند: هیئت علمی دانشگاه. 
همچنین مشخص کردن نویسندة مسئول مقاله. ترتیب نام نویسندگان در مقاله مهم است 
و غالباً بر طبق توافق میان نویسندگان این امر مشخص می گردد، مگر اینکه مقاله مستخرج 
از پایان نامه، رساله و پژوهش هایی از این دست باشد و آیین نامه های داخلی دانشگاه ها یا 

مؤسسات، اولویت تقدم و تأخر ذکر نام افراد پژوهشگر را ذکر کرده باشند. 
مقدمه: مقدمة پژوهش مسئلة اصلی پژوهش، روش و راهکار را معرفی می کند و در ادامه 
به پیشینة علمی پژوهش می پردازد. بیان چهارچوب نظری پژوهش، معرفی روش انجام آن، 

تجهیزات و لوازم پژوهش، بخش های دیگر مقدمه هستند. 
بدنة اصلی نوشتار )بحث و تحلیل(: جوهر مقاله و هنر مقاله نویس در بدنة اصلی نوشتار 
نمودار می شود. نحوة رده بندی داده ها، سازگاری روش با رویکرد تحلیل، نوع استدالل ها و 
نظم منطقی قسمت های مختلف همگی در استحکام و قدرت تأثیر این بخش مؤثر هستند. 
نتیجه گیری: نتیجه گیری مقاله باید یک جمع بندی روشن از ایده های نویسنده باشد. 

ایده هایی که در طی مقاله به آنها پرداخته شده است. 
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اهداف

 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ادبّیات حماسی به ویژه در شعر نو )علم(
 آشنایي با برخی از ویژگی های برجستۀ اخالقی قهرمانان حماسه و نمونه سازی آنها در 

جامعۀ عصر )علم(
 تقویت روحیۀ مبارزه در راه وطن و جنگ با نامردمی ها )باور(

 تقویت توانایی استنباط پیام ها و نکته های برجستۀ متن )تفکر(
 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفکر(
 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزۀ قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

درس یازدهم

خوان هشتم
نمایٔه درس

قلمرو زبانی
ـ بررسی معادل تضاد معنایی

شعر   ویژگی های  بررسی  ـ 
اخوان

قلمرو ادبی
بررسی آرایه های نماد، تشبیه، 

استعاره و...

قلمرو فكري
ـ دریافت ریزپیام های درس 
ـ بازگردانی نظم به نثر روان

قالب شعر: نوی نیمایی
لحن خوانش: روایی ـ حماسی 

زندگی، دالوری های رستم )جهان  ناجوانمردی در  بیان  قهرمانان،  بیان مظلومیت  درون مایه: 
پهلوان(



1٦٨

روش یاددهی و یادگیری

ایفای نقش، الگوی پیش سازمان دهنده، مطالعة گروهی و همیاری و...

رسانه های آموزشی 

کمک  به  رستم  هفت خوان  به  مربوط  عکس های  تهیة  صوتی،  نوار  درسی،  کتاب 
دانش آموزان، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

1 آخر شاهنامه. مهدی اخوان ثالث. )138٢(. تهران: نشر زمستان.
2  آن گاه پس از تندر. منتخب هشت دفتر شعر. مهدی اخوان ثالث. )1390(. تهران: نشر سخن. 
٣  تحلیل گفتمانی شعر خوان هشتم و آدمک مهدی اخوان ثالث. طاهر جعفری. )1395(. 

تحقیقات جدید در علوم انسانی. سال دوم. شمارة چهارم .
٤ بررسی شعر خوان هشتم اخوان ثالث ازنظر روایت داستانی. داوود اکبری. )1395(. 

کنگرة بین المللی زبان و ادبّیات.
5 بررسی نمودهای هنجارگریزی در »خوان هشتم« و راز ماندگاری این شعر. صغری 

سلمانی نژاد مهرآبادی. )1394(. فنون ادبی. سال هفتم. شمارة ٢ . )پیاپی 13(.
٦ بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث. محمدرضا حاجی آقا 

بابایی؛ نرگس صالحی. )1397(. دورة 10. شمارة 1 و شمارة پیاپی 35. 
 .)1387( محّمدزاده.  ثالث. اسداهلل،  اخوان  مهدی  از  شعری  بررسی  هشتم،  خوان   ٧

آموزش زبان و ادبّیات فارسی. دورة ٢1. شمارة  3. 
٨ گذر از خوان هشتم. عباس، قنبری عدیوی. )1388(. فصل نامة دانشکدة ادبّیات و علوم 

انسانی. سال 4. شمارة 14 و 15.
9 قّصة غمگین غربت؛ تأملی بر شعر خوان هشتم و آدمک، سرودة مهدی اخوان ثالث. 

محّمدحسن، مالحاجی آقایی. )1376(. آموزش زبان و ادبّیات فارسی، شمارة 45. 



1٦٩ بخشدوم:بررسیدرسها

تحلیل متن درس
 

خوان هشتم1
یادم آمد، هان،2

داشتم می گفتم: آن شب نیز
َسورِت3 سرمای دی بیدادها می کرد.

و چه سرمایی! چه سرمایی!
باْدبرف و سوز وحشتناک4

لیک، خوش بختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی5
گرچه بیرون تیره بود و سرد، همچون ترس،
قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم6...

همِگنان را خون گرمی بود.7
قهوه خانه گرم و روشن، مرد نّقال آتشین پیغام8

1ـ مهم ترین مضمون اجتماعی شعر این است که همواره در طول تاریخ، در جامعه ناجوانمردي بوده و پهلوانان جوانمرد مرگ 
با عّزت را بر زندگی با ذلّت برگزیدند.

قلمرو زبانی: خوان: مرحله 
2ـ قلمرو زبانی: هان: شبه جمله در معنی هشدار و آگاهانیدن / داشتم می گفتم: ماضی مستمر

3ـ سورت: sawrat شدت اثر، تندی و تیزی / بیداد:  ستم / »ها«  در بیدادها، نشانۀ تکّثر است یعنی »بسیار بیداد می کرد«.
قلمرو ادبی: دی: مجاز از زمستان / بیداد کردن سرمای دی:  تشخیص و کنایه از سرمای شدید / مراعات نظیر: باد برف و سوز، 

کوالک، سرما، دی
4ـ قلمرو زبانی: باد برف: کوالک، برف که با باد تند و سرد همراه باشد. واژه سازی باد برف و سوز وحشتناک

قلمرو فكری: باد همراه با برف و سوز می وزید. اشاره به فضای خفقان جامعه دارد.
5ـ قلمرو زبانی: لیک: لیکن حرف ربط است./ خوشبختانه و آخر: قید 
قلمرو فكری:  لیک، خوشبختانه، آخر )سرانجام(  جایی سرپناهی یافتم.

6ـ قلمرو ادبی: تشبیه: بیرون )مشّبه( + ترس )مشّبه به( + تیره و سرد )وجه شبه( + همچون )ادات تشبیه(/ مصراع بعدی 
قهوه خانه )مشّبه( + شرم)مشّبه به( + گرم و روشن )وجه شبه( + همچون )ادات تشبیه(. 

گرم و شرم: جناس/ شرِم گرم و روشن:  حّس آمیزی / تیره و روشن، سرد و گرم:  تضاد / دو واژه سرد و گرم، ایهام نیز می تواند 
داشته باشد: سرد:1ـ مقابل گرم 2ـ صمیمی نبود / گرم : 1ـ مقابل سرد 2ـ بامهر و صمیمی بود. 

تصویرسازی شاعر در به کارگیری واژگان و آرایۀ تشبیه در آغاز، زمینۀ داستانی خاّصی را ایجاد می کند که از نظر ادبی، قدمای 
علم بدیع به آن براعت استهالل می گفتند.

7ـ قلمرو زبانی: همگنان: ِج همگن. همگی، )این کلمه به صورت مفرد در زبان فارسی دیده نشده است.( /»را« : حرف اضافه 
به معنی »در« )در همه،  خون گرمی بود(.

قلمرو ادبی: خونگرم بودن: کنایه از شاد و صمیمی بودن
8ـ قلمرو ادبی و زبانی: آتشین پیغام: کنایه از گرم و جذاب بودن کالم / ترکیب وصفی مقلوب



1٧0

راستی، کانون گرمی1 بود...
مرد نّقال ـ آن صدایش گرم، نایش گرم،٢

آن سکوتش ساکت و گیرا،3
و َدمش، چونان حدیث آشنایش گرم،...4

راه می رفت و سخن می گفت.
چوب دستی َمنتشا مانند در دستش،5

مست شور و گرم گفتن بود.6
صحنة میدانک خود را   

تند و گاه آرام می پیمود.7
همگنان خاموش،

ِگرد بر ِگردش، به کردار صدف بر گرد مروارید،
پای تا سر گوش:8

»هفت خوان را زادسرو مرو،...

1ـ قلمرو زبانی: راستی: به راستی، نقش  قید تأکیدی دارد. / کانون:  جمع، محفل، انجمن
باشد: داشته  ایهام  می تواند  نیز  کانون   / هوای سرد  برابر  در  گرم  ٢ـ  و صمیمیت  مهربانی  1ـ  دارد:  ایهام  گرم:  ادبی:   قلمرو 

1ـ محفل ٢ـ آتشدان
2ـ قلمرو زبانی و ادبی: نّقال: نقل و داستان گو/  صدای گرم و نای گرم: حّس آمیزی / نای: گلو/  مجاز از صدا

3ـ سکوت و ساکت: اشتقاق 
قلمرو فکری: سکوِت نقال، ساکت و گیرا بود. سکوت نقال، دیگران را به سکوت و اندیشیدن وا می داشت. 

4ـ قلمرو ادبی: َدم: نفس مجازاً حرف و حدیث / دمش...: تشبیه: دم )مشّبه( + حدیث آشنا )مشّبه به( + گرم )وجه شبه( + چونان
 )ادات(/  قلمرو فکری: حدیث آشنا: منظور داستان مرگ رستم

5  ـ قلمرو زبانی: منتشا: مأخوذ از نام شهر منتشا. عصایی مخصوص از چوب ستبر و گره دار که درویشان و قلندران با خود دارند.
قلمرو ادبی: چوب دستی منتشا مانند: تشبیه، مشّبه: چوب دستی/ مشّبه به: منتشا / ادات تشبیه: مانند

6 ـ قلمرو زبانی: شور: شورآفرینی، شور و حرارت سخن
قلمرو ادبی: مست شور و گرم گفتن بود: کنایه از اینکه با عشق و حرارت بسیار سخن می گفت.

7 ـ قلمرو زبانی: »ک« در میدان: کاف تصغیر )میداِن کوچک(/  تند و گاه آرام: قید.
8  ـ قلمرو ادبی: گرد بر گردش...: تشبیه )تشبیه مرکب( همگنان گرد بر گردش )مشّبه( + صدف بر گرد مروارید )مشّبه به( + 
خاموش و پای تا سر گوش )وجه شبه( + به کردار )ادات( / مراعات نظیر: صدف و مروارید/ پا ، سر وگوش / پا تا سر گوش: مجازاً کل 

وجود و کنایه از دّقت بسیار / واج آرایی صامت های »گ ، د ، ر«
قلمرو فکری: همان گونه که صدف، مروارید را احاطه می کند؛ حاضران قهوه خانه نیز مرد نّقال را احاطه کرده بودند و  با تمام 

وجود به سخنان او گوش فرا می دادند.



1٧1 بخشدوم:بررسیدرسها

یا به قولی »ماخ ساالر« آن گرامی مرد1
آن هریوۀ خوب و پاک آیین روایت کرد؛

خوان هشتم را
من روایت می کنم اکنون،

من که نامم »ماث«2...
همچنان می رفت و می آمد

همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد...
»قّصه است این، قّصه، آری قّصۀ درد است3

شعر نیست،4
این عیار مهر و کیِن مرد و نامرد است5

بی عیار و شعِر محِض خوب و خالی نیست6
هیچ ـ همچون پوچ ـ عالی نیست7

1ـ قلمرو زبانی: هفت خوان: نام هفت مرحلۀ خطرناک که رستم برای رهایی کیکاووس و همراهانش از آن مراحل گذشت و سرانجام 
در آخرین مرحله با کشتن دیو سپید و شکستن طلسم افراسیاب، آنها را نجات داد. )در درس دماوندیه نام هفت خوان رستم آمده است.(

قلمرو زبانی: زاد سرو مرو: آزاد سرو سیستانی، مؤلف کتاب »اخبار رستم« / ماخ ساالر:  مرزبانی در شهر هرات به نام »ماخ«، 
راوی هفت خوان رستم

قلمرو زبانی: گرامی مرد: ترکیب وصفی مقلوب )مرِد گرامی(/  هریوه: صفت نسبی، منسوب به هرات، هراتی، اهل هرات/ پاک 
آیین: کسی که روش و سیرتی پاک و بی آالیش دارد.

2ـ قلمرو زبانی: ماث: عالیم اختصاری» م در مهدی ـ ا در اخوان ـ ث در ثالث «
3ـ قلمرو زبانی: قّصه است این: این، قّصه است: جملۀ سه جزئی گذرا به مسند

 قلمرو فكری: درست است که این قّصه است اما قّصۀ درد است ]و نمی توان از آن گذشت[. منظور از قّصۀ درد،  بیان روایت 
مرگ ناجوانمردانۀ رستم به دست شغاد و مکراندیشی نامردمانی که خالی از تعّهد اجتماعی اند. بیان قّصۀ حماسی که به موضوعی 
نمادین تبدیل شده است و رستم نماد همه پهلوانانی است که در جامعه دیگر مورد احترام و ارزش نیستند و با خدعه از میان رفته اند.

 قلمرو ادبی: می رفت و می آمد: تضاد/  واژه آرایی واژۀ قّصه و واج آرایی صامت »س«
4ـ قلمرو فكری:  قّصۀ من تنها شعر نیست که با آراستن و به اصطالح با آب و تاب دادن بدان، شنیدنی شود. یادآور این بیت 

از نظامی است:
او فِن  در  و  مپیچ  شعر  اودر  احسِن  اوست  اکذب  چون 

5  ـ قلمرو زبانی: عیار: ابزار سنجش، سنگ محک. / قلمرو ادبی: مهر و کین، مرد و نامرد: تضاد / مهر و کیِن مرد و نامرد: لف و 
نشر مرتّب )مهِر مرد و کینۀ نامرد(

قلمرو فكری: این داستان، اندازۀ مهِر یک مرد )رستم( و کینۀ یک نامرد )شغاد( را بیان می کند و افشاکنندۀ خیانت نامردان است.
6  ـ قلمرو فكری: شعر محض: شعری که تنها برای زیبایی سروده شود. شاعر می گوید: شعر من شعری بی عیار و خالی از معنا 

و ژرفا و تنها برای آرایش و هنری ساختن نیست بلکه هدفمند و با محتوا و دارای تعّهد اجتماعی است. 
7ـ قلمرو فكری: هیچ همچون پوچ ...: شعری که هیچ باشد مانند پوچ خالی، البّته که عالی نیست و اعتباری ندارد. 

و خالی: جناس  عالی  تکرار صامت »چ«/  واج آرایی:   / نیست«  آن: »عالی  تشبیه، وجه شبه  پوچ:  ادبی: هیچ، همچون  قلمرو 
ناهمسان اختالفی



1٧٢

این گلیم تیره بختی هاست1
خیِس خون داغ سهراب و سیاوش ها،2

روکش تابوت تختی هاست...«3
اندکی استاد و خامش ماند...
پس هماوای خروش خشم،

با صدایی مرتعش، لحنی َرَجزمانند و درد آلود،4
خواند: / »آه، /  دیگر اکنون آن، ِعماِد تکیه و اّمید ایرانشهر،5

شیرمرِد عرصۀ ناوردهای هول،6...
پور زال زر، جهان پهلَْو7

آن خداوند و سوار رخش بی مانند،...
آن که هرگز ـ چون کلید گنج مرواریدـ

1ـ قلمرو زبانی:  مرجع »این«، »قّصه« است؛ یعنی این قصه، قصۀ تیره بختی هاست. 
قلمرو ادبی: گلیم تیره بختی: اصطالحی است برگرفته از مثل معروفی که به صورت های گوناگون تجلّی یافته از جمله این بیت 

از حافظ:
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاهبه آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

2ـ قلمرو زبانی: خون داغ: خونی که هنوز هم گرم و تازه است. / »ها« در »سیاوش ها«، نشانۀ جمع نیست و نشانۀ مانند است؛ 
یعنی مانند سیاوش و سهراب /  نهاد این جمله را نیز می توان هم »قّصه« گرفت و هم »گلیم«.

قلمرو ادبی: تلمیح به داستان سیاوش و سهراب/ داغ ایهام دارد: 1ـ درد و غّصه  2ـ خون داغ و گرم / خیس خون بودن: کنایه 
از تازه و داغ بودن 

 قلمرو فكری:  این شعرمن، بیانگر نامردی های مردم زمانه است و روایت مرگ مظلومانۀ پهلوانانی چون سهراب و سیاوش است. 
شعر من حماسۀ ملی است. 

3ـ قلمرو ادبی: تشبیه: مشّبه: این قصه / مشّبه به: روکش تابوت/  تلمیحی دارد به زندگی جهان پهلوان، غالمرضا تختی / با 
توجه به قرینۀ »تیره بختی«، سهراب و سیاوش و تختی را باید نماد مردانی دانست که به ناروایی و ناجوانمردی کشته شده اند که 
نشانه ای از تیره بختِی تاریخ این سرزمین است. شاعر با اشاره به زندگی این پهلوانان، زمینه را برای بیان تراژدی رستم فراهم می کند 

که وی نیز چون آنها به ناجوانمردی، به دست برادر خود  کشته می شود.
4ـ قلمرو زبانی: استاد: مخّفف ایستاد/  مرتعش: لرزان. / رجز:  شعر یا سخنی است که به هنگام نبرد در مقام فخرفروشی و 

ضعیف کردن روحیۀ دشمن، ایراد می شود. / لحن رجز مانند: لحن دشمن کوب و باشکوه/ دردآلود:  صفت مفعولی مرّخم )دردآلوده(
5  ـ قلمرو زبانی: ِعماد: ستون، تکیه گاه / ایرانشهر: شهر )کشور( ایران 

6  ـ قلمرو زبانی: ناورد: نبرد / هول: ترس و وحشت، هولناک / شیرمرد: منظور رستم
7ـ قلمرو زبانی: پور: پسر، فرزند / زال زر: زال، پدر رستم و فرزند نیرم )نریمان( زال را از آنجا که تمام موی تِن وی سپید 
بود، زال زر گفته اند./ جهان پهلو: جهان پهلوان، پهلوان جهان / خداوند: دارنده، صاحب و مالک / رخش: نام اسب رستم که رنگش 
بور )سرخ یا سرخ مایل به قهوه ای( بود./ در عبارت »آن سوار رخش بی مانند« وابستۀ وابسته داریم. سوار= هسته/ رخش= وابسته، 

مضاف الیه/ بی مانند= وابستۀ وابسته، صفِت مضاف الیه
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گم نمی شد از لبش لبخند،1 
خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان،

خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند٢
آری اکنون شیر ایران شهر

تهمتن ُگرد سجستانی3
کوِه کوهان، مرِد مردستان4

رستِم دستان5
در تِگ تاریْک ژرِف چاه پهناور،6

ِکشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر،7
چاه غْدِر ناجوانمردان8 / چاه پستان، چاه بی دردان،

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور9
و غم انگیز و شگفت آور.

آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند،

1ـ قلمرو ادبی: چون کلید گنج مروارید:  تشبیه لبخند به کلید و دندان به مروارید/  لبخند از لبش گم نمی شد: کنایه از اینکه 
همیشه خندان بود. /مروارید: استعاره از دندان / گنج: استعاره از دهان / مراعات نظیر: گنج و مروارید/  لب و لبخند

باز  مروارید  دِر گنجینة  با کلید  نمی شد، همچنان که  مروارید گم  مانند کلید گنج  لِب رستم  از  لبخند  قلمرو فکری: هرگز 
می شود و مرواریدها نمایان می گردند، دهان رستم نیز چون گنجینه ای است که با لبخند زدِن وی باز می شود و دندان هایش که 

چون مرواریدند، آشکار می گردند. 
2ـ قلمرو زبانی: خواه: حرف ربط مزدوج / را: فّک اضافه ) پیماِن مهر(

قلمرو فکری: خواه روز صلح که برای مهر پیمان بسته، خواه روز جنگ که برای کین )انتقام( سوگند خورده.
قلمرو ادبی: تضاد: صلح و جنگ / مهر و کین

دلیر/ سجستانی:  پهلوان،  یل،  ُگرد:  رستم/  لقب  اندام.  قوی  نیرومند،  تن،  تنومند(+  )نیرومند،  تهم  تَهمتن:  زبانی:  3ـ قلمرو 
سیستانی

4ـ قلمرو زبانی: کوه کوهان: استوارترین کوه ها / مرد مردستان: جوانمردترین مرِد سرزمین جوانمردان/  شاعر واژه سازی می کند.
 قلمرو ادبی: شیر و کوه کوهان: استعاره از رستم

5ـ قلمرو زبانی: رستم دستان: رستم، پسِر زاِل دستان. دستان، لقب زال است. 
6ـ قلمرو زبانی: تگ: ته، زیر/ ترتیب اجزای مصراع بدین گونه است: در تِگ چاِه ژرِف پهناور، آوردن دو صفت برای چاه. ترکیب 

وصفی مقلوب/  قلمرو ادبی: کف و دیوارهایش نیزه و خنجر می تواند لّف و نشر مرتّب داشته باشد. 
7ـ قلمرو زبانی: ِکشته: کاشته/ قلمرو فکری: شغاد بر کف و دیواره های چاهی که در راه رستم کنده بود، نیزه و خنجر کاشته 

بود.
8ـ قلمرو زبانی: غدر: خیانت، بی وفایی، فریب 

9ـ قلمرو ادبی: تشبیه: می توان گفت: بی شرمی چاه چونان ژرفی اش ناباور بود.
قلمرو فکری: چاهی که بی شرمی آن، مانند عمق و پهنایش، باور نکردنی بود.
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در بِن این چاِه آبش زهر شمشیر و ِسنان، گم بود1
پهلوان هفت خوان، اکنون 

طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود.2
و می اندیشید

که نبایستی بگوید هیچ3
بس که بی شرمانه و پست است این تزویر4

چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ... 
بعد چندی که گشودش چشم

رخِش خود را دید / بس که خونش رفته بود از تن،
بس که زهِر زخم ها کاریش5

گویی از تن حّس و هوشش رفته بود و داشت می خوابید6
او / از تِن خود ـ بس بتر7 از رخش ـ

بی خبر بود و نبودش اعتنا با خویش. 8

1ـ قلمرو زبانی: ِسنان: سْرنیزه. ج اَِسنَّه 
 قلمرو فكری: اکنون، رستم با رخِش غیرتمنِد خود، در بِن چاهی که آِب آن، زهِر شمشیر و سنان بود، گم شده بود. خوانش 

این مصراع بدین گونه مناسب تر است: در بِن این چاه آبش زهِر شمشیر و سنان گم بود.
2ـ قلمرو ادبی: طعمه بودن: کنایه از در اختیاِر خود نبودن و گرفتار بودن/ مراعات نظیر: دام و طعمه/ شمشیر و سنان/ چاه و 

آب/ جناس ناهمسان اختالفی: هفت و هشت / اضافۀ استعاری و تشخیص: دهان خوان هشتم 
قلمرو فكری:  خوان هشتم: منظور خوانی که خوِد رستم، گرفتاِر آن می شود )چاه( و اکنون شاعر راوی آن شده است.

3ـ قلمرو زبانی: هیچ: ضمیر مبهم
4ـ قلمرو زبانی: تزویر:  نیرنگ، منافقی و دورویی، فریب کاری / این تزویر بی شرمانه و پست است . جملۀ سه جزئی دارای مسند
 قلمرو فكری:  رستم چون در چاه افتاد ]و فهمید که به نیرنگ در چاه افتاده است[ با خود اندیشید که دیگر در اینجا نباید 
چیزی بگوید چرا که این نیرنگ، کاری بس پست و بی شرمانه است؛ ]پس پاسخ این نیرنگ برادر را باید به گونه ای دیگر دهد.[ ارتباط 

معنایی با بیت های زیر:
جگر هجران و این خون  این  دگرشرح  وقت  تا  بگذار  مولویاین زمان 
داندسوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس سوخته  سوختگان  دل  سعدیکاندوه 

5  ـ قلمرو زبانی: جهش ضمیر: گشودش چشم. چشمش را گشود. / کاری: عمیق، مؤثّر / بس که زهرِ  زخم ها کاری بود. »ضمیر 
متصل »ش« در »کاریش« متعلق به »زخم ها« است؛ یعنی زخم هایش، جهش ضمیر دارد. 

نصراهلل مردانی قلمرو فكری: صدای شیهۀ رخش دگر نمی آید / کجاست رستم دستان که زخم ها کاری ست 
6ـ قلمرو ادبی: حس و هوش از تن رفتن: کنایه از ضعف و ناتوانی ودرماندگی/ داشت می خوابید: کنایه از مردن

7ـ قلمرو زبانی: بتر: بدتر. فرایند واجی ادغام. در شعر به ضرورت وزن »بََتر« خوانده می شود.
8ـ قلمرو فكری: توّجهی به خودش نمی کرد.
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رخش را می دید و می پایید / رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی همتا1
رخِش رخشنده٢

با هزاران یادهای روشن و زنده3...
گفت در دل: »رخش! طفلک رخش!4

آه!« / این نخستین بار شاید بود
کان کلید گنج مروارید او گم شد5

ناگهان انگار/  بر لِب آن چاه... 
سایه ای را دید

او شغاد آن نابرادر بود6
که درون چه نگه می کرد و می خندید

و صدای شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پیچید7...
باز چشم او به رخش افتاد ـ اما... وای!8 / دید،
رخِش زیبا، رخِش غیرتمند / رخِش بی مانند،9

با هزارش یادبوِد خوب خوابیده است

1ـ قلمرو زبانی: طاق: تک، یکتا و بی مانند. مقابل جفت / تا: مترادف طاق، یکی 
 قلمرو ادبی: واج آرایی) تکرار صامت »ط=ت«( در واج آرایی چون ارزش موسیقایی واج مطرح است و از آنجا که برخی حروف 

مانند »ت، ط« در زبان فارسی، مخرج مشترک دارند و یکسان تلفظ می شوند، یکی حساب می شوند. / متناقض نما: تای بی همتا
2ـ قلمرو زبانی: رخشنده:  درخشنده در کار و یاری رستم. )توّجه داشته باشید که رنگ اسب، مورد نظر نیست و آن گونه که 

پیش از این نیز آوردیم رنگ اسب او بور بوده است نه سفید.(
3ـ قلمرو ادبی: یاد روشن و زنده: حس آمیزی )توّجه داشته باشید که درآمیزی حس های انتزاعی نیز، حس آمیزی است؛ مانند 

خیال شیرین(/ یاد زنده: به کنایه تازه و فراموش نشدنی
4ـ قلمروزبانی: »ک« در »طفلک« کاف تحبیب )دوست داشتن و مهربانی(

5ـ قلمروزبانی: آه: شبه جمله 
قلمرو ادبی: کلید گنج مروارید: استعاره از لبخند)پیش از این نیز آورده بود و به مناسبت تکرار کرده است.(

قلمرو فکری: رستم همیشه لبخند به لب داشت و این نخستین بار بود که دیگر نمی توانست لبخند بزند.
6ـ قلمرو ادبی: نابرادر: ایهام دارد: 1ـ برادر ناتنی ٢ـ ناجوانمرد

وجه شبه=   / مشّبه به  چاه:   / ادات  سار:   / مشّبه  گوش=  چاه(.  مانند  )گوِش  تشبیهی  اضافة  گوش:  چاهسار  ادبی:  قلمرو  7ـ 
می پیچید/ مراعات نظیر: صدا، گوش و می پیچید 

8ـ قلمروزبانی: وای: شبه جمله در معنای افسوس
قلمرو ادبی: چشم: مجاز از نگاه 

9ـ قلمرو زبانی: سه ترکیب وصفی 
قلمرو ادبی: تشخیص: رخش غیرتمند
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آن چنان که راستی گویی1
آن هزاران یادبود خوب را در خواب می دیده است...

بعد از آن تا مدتی تا دیر، 
یال و رویش را 

هی نوازش کرد و هی بویید و بوسید
رو به یال و چشم او مالید...

مرِد نقال از صدایش ضّجه می بارید٢
و نگاهش مثل خنجر بود:3

»و نشست آرام، یال رخش در دستش،
باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم:...4

جنگ بود این یا شکار؟ آیا5
میزبانی بود یا تزویر؟«

قّصه می گوید که بی شک می توانست او اگر می خواست
که شغاد نابرادر را بدوزد ـ هم چنان که دوخت ـ

با کمان و تیر
بر درختی که به زیرش ایستاده بود

و بر آن بر تکیه داده بود
و درون َچه نگه می کرد6

قّصه می گوید  
1ـ قلمرو زبانی: جهش ضمیر: هزارش یادبود خوب:  هزار یاد بود خوبش/ راستی: به راستی: قید

قلمرو ادبی: کنایه: خوابیده است: مردن
2ـ قلمرو زبانی: تا : حرف اضافه / ضّجه: ناله و فریاد 

 قلمرو ادبی: ضّجه می بارید:  استعاره )ضّجه به باران مانند شده که می بارید( و کنایه از بسیار اندوهناک بود./ جناس ناهمسان 
اختالفی: بویید و بوسید / مراعات نظیر: رو و چشم

3ـ قلمرو ادبی: نگاهش مثل خنجر بود: تشبیه 
4ـ قلمرو فکری: آخرین اندیشه ها: منظور آن یادبود و خاطراتی که با رخش داشته است.

5  ـ قلمرو فکری: آیا  این جنگ بود یا شکار بود؟ یعنی نه جنگ بود و نه شکار! بلکه تزویر بود. / میزبانی: اشاره دارد به اینکه 
برادر ناتنی اش، شغاد، رستم را به مهمانی و شکار خواسته بود حال اینکه با نیرنگ و فریبکاری او را در دام انداخت.

6  ـ قلمرو زبانی: بر آن بر: دو حرف اضافه برای یک متّمم از ویژگی های سبکی شاهنامه است. / سخت آسان: وابستة وابسته،  
قیِد صفت / فراز آید: مضارع التزامی  

قلمرو ادبی: تشخیص: قّصه می گوید / می توانست او اگر می خواست: یادآور ضرب المثل خواستن توانستن است . 
قلمرو فکری: داستان بدین گونه است که رستم با تیری که به سوی شغاد پرتاب می کند تیر از درخت عبور می کند و شغاد را 

که درخت باالی چاه را برای خود حفاظ ساخته بود، به آن می دوزد. )به کنایه کشت.(
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این برایش سخت آسان بود و ساده بود
آن چنان که می توانست او، اگر می خواست،

کان کمند شصت خم خویش بگشاید7
و بیندازد به باال بر درختی، گیره ای، سنگی 

و فراز آید.
ور بپرسی راست، گویم راست
قّصه بی شک راست می گوید،

می توانست او، اگر می خواست.
لیک...     

در حیاط کوچک پاییز در زندان، اخوان ثالث

دانش هاي فرامتنی

»یکی از موفق ترین رهروان شعر نیمایی، مهدی اخوان ثالث )م.امید( است. اخوان با نشر 
مجموعة »زمستان« در سال 1335 نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به شکل تازه ای 

از بیان دست یافته است.
»خوان هشتم« از مجموعة »درحیاط کوچک پاییز، در زندان« انتخاب شده است. او 
در این شعر با زبانی روایی، حماسی و با ویژگی های سبک خراسانی، پایان غم انگیز کشته 
نّقال بازمی گوید.  از زبان  ناتنی رستم ـ  شدن رستم و رخش را به دست شغاد ـ برادر 
رستم پهلوان حماسی شاهنامه، سرفراز و پیروز از هفت خوان گذشته، اینک در بُن چاه 
نیرنگ و غدر نابرادر افتاده است و ...« )زبان و ادبّیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی، 

)107 :1391
از ویژگی های شعر اخوان: واژه سازی و ترکیبات خوش آهنگ: عرصة ناوردهای هول، کوه 

کوهان، مرد مردستان، رستم دستان 
پهناور،  چاه  ژرف  تاریک  کهن:  نحوی  ساختارهای  و  آرکائیسم  یا  کهن  کلمات  کاربرد 

می دیده است، آتشین پیغام، هریوة پاک آیین، بر آن بر و ...
استفاده از تکنیک روایت در جایگاه اصلی ترین شگرد هنری شاعر برای تصویرسازی است. 
نّقالی  از راوی در یک شب سرد زمستانی. حکایت مرد  بیان خاطره ای است  خوان هشتم 

7ـ قلمرو زبانی: کمند شصت خم:  کنایه از بلند بودن کمند
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که از  ناجوانمردی و غدر سخن می گوید و در نقل حکایت اش با زبان بسیار تلخی از اوضاع 
زمان خود انتقاد می کند. راوی داستان خود در این تصویرسازی روایت مشارکت دارد و در 
حقیقت راوی درون داستانی است. مرد نّقال هم در نقش راوی درون داستانی است و هم 
برون داستانی. وقتی خود در صحنۀ داستان حضور دارد و بخشی از داستان را روایت می کند 
راوی درون داستانی است اّما هنگامی که شاعر خود را در آن می بیند و جایی کاماًل آشکار 
می کند که نامش» ماث« است و در  قالب مرد نّقال اندیشه های خود را بیان می کند، راوی 

برون داستانی است.  
زمان و مکان روایت در این داستان محدود است؛ فضای قهوه خانه و زمان تقویمی که 
اشاره به مرگ تختی دارد از طریق الفاظ و عبارات به خوبی برای مخاطب قابل درک است. 
مرد نّقال ـ آن صدایش گرم، نایش گرم، / آن سکوتش ساکت و گیرا،/ و َدمش، چونان 
حدیث آشنایش گرم،... اگرچه زمان روایت در برخی از صحنه ها مانند مرگ رستم یا مرگ 

رخش طوالنی است اّما با توّجه به نوع نگاه شاعر در داستان متغّیر است.
شاعر در این شعر گاهی با تک گویی های درونی )حدیث رستم با خود در زمان حال ( و 
گاه با روایت دانای کل )روایت در گذشته( به بیان درد و رنج های مردم زمانۀ خود می پردازد 
و آن چنان با صالبت این ذهنّیت خود را روایت می کند که امکان شنیدن صدای مخالف از 

سوی مخاطب فراهم نمی شود.

گنج حکمت 

در جوانمردی کوش1
 

 یکی را2 از ملوک َعَجم3 حکایت کنند که دست تطاول4 به مال رعّیت5 دراز کرده بود و جور 

1ـ گلستان، شرح خزائلی، باب اول، حکایت6 و شرح خطیب، حکایت6 و نیز کلّیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، ص43. 
نثر مّزین به سجع است. 

2ـ قلمرو زبانی: یکی را: از یکی )حرف اضافه به معنی »از«(
3ـ قلمرو زبانی: ملوک: ِج َملِک، پادشاه / َعَجم: غیر عرب، ایرانی / ملوک عجم: شاهان ایران

4ـ قلمرو زبانی: تطاول:  بیداد، درازدستی، تجاوز / دست تطاول:  اضافۀ اقترانی 
5 ـ قلمرو زبانی: رعّیت: عموم مردم / کرده:  کرده بود. )حذف فعل کمکیِ »بود« به قرینۀ لفظی(
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و اذیّت1 آغازکرده تا به جایی که خلق از َمکاید فعلش2 به جهان برفتند3 و از ُکْربَت جورش4 
راه غربت گرفتند.5 چون رعیت کم شد، ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و 

دشمنان زور آوردند. 6
خواهد مصیبت  روز  فریادرِس  به جوانمردی کوش7هرکه  ایّام سالمت  در  گو 

برود ننوازی  ار  گوش  به  حلقه  لطف کن لطف، که بیگانه شود حلقه به گوش 8بندۀ 

عهد  و  ضّحاک  مملکت  زوال  در  همی خواندند  شاهنامه  کتاب  در،  او  مجلس  به  باری 
َحَشم  و  ُملک  و  فریدون که گنج  که  دانستن  توان  پرسید: »هیچ  را  َملِک  وزیر،  فریدون.9 
نداشت چگونه بر او مملکت مقّرر شد؟«10 گفت: »آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعّصب 
گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت.« 11 گفت: »ای َملِک، چون گرد آمدِن خلق، 
موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی، مگر سِر پادشاهی نداری؟«12

1ـ قلمرو زبانی: جور: ستم / جور و اذیّت:  رابطۀ معنایی ترادف
2ـ قلمرو زبانی: َمکاید: ِج مکیده و مکیدت. بدسگالی و مکر و کید 

قلمرو فكری: مکاید فعل: کیدها و مکرهایی که در کارهای او بود.
3 ـ قلمرو فكری: به جهان برفتند: به گوشه ای از عالم گریختند و مهاجرت کردند.

4ـ قلمرو زبانی: ُکربت: اندوه نفس گیر/ کربت جور:  اندوه ستم، مانند »مکاید غربت«
5  ـ قلمرو فكری: راه غربت گرفتند:  از اندوه ستم و عذاب آن پادشاه از کشور خود مهاجرت کردند و در دیار دیگری غریب شدند.

6  ـ قلمرو زبانی: ارتفاع: درآمد، حاصل زراعت،  باج و خراج دولت از حاصل امالک 
 قلمرو فكری: ارتفاع والیت نقصان پذیرفت:  درآمد کشور کم شد.

7ـ قلمرو ادبی: روز مصیبت و ایام سالمت:  تضاد
 قلمرو فكری: هرکه می خواهد در روزهای سختی و مصیبت به فریاد او برسند و یاری اش کنند،  باید در روزهای خوشی و 

باشد. سالمت، جوانمرد و بخشنده 
8  ـ قلمرو زبانی: حلقه به گوش:  بندۀ  زرخرید، برده )صفت مرکب( / لطف کن لطف:  تکرار برای تأکید 

 قلمرو فكری: بندۀ  حلقه به گوش تو هم که باشد، اگر مورد نوازش و محبت تو قرار نگیرد از پیش تو می گریزد؛   پس تا می توانی 
لطف کن که به لطف تو بیگانه هم باشد،  بنده  و یاریگِر تو می شود.

9ـ قلمرو زبانی: باری،  خالصه / به مجلس او در:  دو حرف اضافه برای یک متّمم )در مجلس او(
10ـ قلمرو زبانی: َحَشم:  چاکران و کسان. ج: احشام / مقّرر شد:  ثابت و معّین و مسلّم شد./ هیچ:  قید پرسش

قلمرو فكری: هیچ توان دانستن:  آیا می توان دانست؟  
11ـ قلمرو زبانی: تعّصب: پشتی کردن و یاری دادن و عصبیت کردن؛ یعنی به خویشی و هم نژادی دوستی ورزیدن.

12ـ قلمرو زبانی: َمر: از ادات تأکید مفعولی در قدیم. امروزه کاربردی ندارد./ مگر: قید تأکید است به معنی همانا. / پریشان 
کردن: پراکنده و متفرق کردن و از خود دور ساختن.

قلمرو ادبی: سِر پادشاهی داشتن: کنایه از خیال و اندیشۀ پادشاهی داشتن / سر: مجاز از فکر و اندیشه
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َملِک گفت: »موجب گردآمدِن سپاه و رعّیت چه باشد؟« 1 گفت: پادشه را َکَرم باید تا بَرو گرد 
آیند و رحمت، تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست.« ٢

سلطانی جورپیشه3  چوپانینکند  گرگ  ز  نیاید  که 
بکْندپادشاهی که طرح ظلم افکند4 ُملک خویش  دیوار  پای 

گلستان، سعدی

شعرخوانی

اي میهن
بود لبریز از عشقت وجـودم، میهن اي میهن5تنیده نام تو در تار و پودم، میهن اي میهن

فداي نام تو، بود و نبودم، میهن اي میهن6تو بودم کردي از نابودي و با مهر پروردي

به هر حالت که بودم با تو بودم میهن اي میهن7به هر مجلس به هر زندان، به هر شادي به هر ماتم

1  ـ قلمرو فکری: پادشاه گفت:  چه چیزی موجب می شود که سپاه و مردم به پادشاه بپیوندد و او را یاری کنند؟
2  ـ قلمرو زبانی: پادشه را کرم باید و رحمت باید: »باید« به قرینة لفظی از جملة دوم حذف شده است. / ایمن: بی ترس و بیم 

و آسوده دل. »صفت به تصّرف فارسیانه، ممال از آمن، اسم فاعل عربی از مصدر امن و امان به معنی بی ترس و بیم گشتن. 
قلمرو فکری: وزیر گفت: پادشاه باید بخشندگی و بزرگواری داشته باشد تا مردم و سپاه دور او جمع شوند و باید مهربانی و 

گذشت و رحمت داشته باشد تا در پناه دولت او، در امان و آسوده دل باشند، و تو هیچکدام از این دو ویژگی را نداری.
3ـ قلمرو زبانی: جورپیشه: ستمگر. صفت مرکب از دو اسم / »ی« در سلطانی، یای مصدری است. 

 قلمرو فکری: ستمگر نمی تواند پادشاهی کند، همچنان که گرگ نمی تواند چوپانی کند./ اسلوب معادله )مصراع دوم در حکم 
مثال و مصداقی برای مصراع اول است(.

4ـ قلمرو فکری: طرح ظلم افکند:  ظلم را بنا نهاد. / معنی: پادشاهی که ظلم را بنا کرد درحقیقت با این کار پادشاهی خود 
را از بین برد.

5  ـ قلمرو زبانی: تنیده:  بافته / قلمرو ادبی: میهن: تکرار )واژه آرایی( 
قلمرو فکری: ای میهن، نام تو در تار و پودم تنیده و وجودم لبریز از عشق توست.

6  ـ قلمرو ادبی: بود و نبود: تضاد و مجاز از همه
قلمرو فکری: ای میهن، تو، زندگی مرا از نابودی و بیهودگی رهانیدی و بدان معنا بخشیدی؛ پس بود و نبودم ) همة آنچه 

دارم( فدای تو باشد.
7ـ قلمرو ادبی: مجلس و زندان، شادی و ماتم: تضاد و مجاز از همه حال
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1ـ قلمرو ادبی: تضاد: مست و هشیارـ خواب و بیدار
2ـ قلمرو ادبی: دشت دل: اضافۀ تشبیهی/ گل رو: اضافۀ تشبیهی/ زیبا زمین: استعاره از وطن، ایران

قلمرو فكری: ای میهن، در دل من تنها زیبایِی تو جای گرفته است.

به سوي تو بود روي سجودم، میهن اي میهن1اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار

من این زیبا زمین را آزمودم، میهن اي میهن2به دشت دل گیاهي جز گل رویت نمي روید

ابوالقاسم الهوتي


