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شمردم دانه دانه برف های آن زمستان را
که بشماريم روزی غنچه هايت در بهاران را

کمانــم مرزهــای آرزوهــا را نمی يابد
مگر مانند آرش تير دل راهی کند جان را

کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می داند
که دنيا می شناسد با خليج فارس، ايران را

بپوشان خاک را با ابرهای آسمان رنگت
بنوشان بر کوير خشک دل ها طعم ايمان را

دکتر نغمه مستشار نظامی

صبا به شوق در ايوان شهريار آمد
که خيز و سر به در از دخمه کن بهار آمد
ز زلف زرکش خورشيد بند سيم سه تار

که پرده های شب تيره تار و مار آمد
به شهر چند نشينی شکسته دل برخيز
که باغ و بيشه شمران شکوفه زار آمد

به سان دختر چادرنشين صحرائی
عروس الله به دامان کوهسار آمد

فکند زمزمه گلپونه ئی به برزن وکو
به بام کلبه پرستوی زرنگار آمد

گشود پير در خم و باغبان در باغ
شراب و شهد به بازار و گل به بارآمد
دگر به حجره نگنجد دماغ سودائی
که با نسيم سحر بوی زلف يار آمد

بزن صبوحی و برگير زير خرقه سه تار
غزل بيار که بلبل به شاخسار آمد

برون خرام به گلگشت الله زار امروز
که الله زار پر از سرو گل عذار آمد
به دور جام ميم داد دل بده ساقی
چهاکه بر سرم از دور روزگار آمد

به پای ساز صبا شعر شهريار ای ترک
بخوان که عيدی عشاق بی قرار آمد

خليج فارس

دهم ارديبهشت روز 
ملی خليج فارس 

خجسته باد.
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 مجلة رشــد آموزش زبان و ادب 
فارســي، مقاله هایــی را می پذیرد 
که در زمینة زبان و ادب فارســي 
با تأکید بــر آموزش بوده و قباًل در 

جای دیگری چاپ نشده باشد.
  مطالــب باید یک خط در میان 
و در یــک روی کاغذ نوشــته و در 

صورت امکان تایپ شود.
  شــکل قرار گرفتــن جدول ها، 
نمودارها و تصاویر ضمیمه باید در 

حاشیة مطلب نیز مشخص شود.
  نثر مقاله بایــد روان و از نظر 
دستور زبان فارسی درست باشد و 
در انتخاب واژه های علمی و فنی 

دقت الزم مبذول شود.
  مقاله های ترجمه شده باید با 
متن اصلی همخوانی داشته باشد 
و متن اصلی نیــز ضمیمه مقاله 

باشد.
  در متن های ارسالی باید تا حد 
امــکان از معادل فارســی واژه ها و 

اصطالحات استفاده شود.
  پی نوشت ها و منابع باید کامل 
و شــامل نام اثر، نام نویسنده، نام 
مترجم، محل نشــر، ناشــر، سال 
انتشــار و شــمارة صفحــه مورد 

استفاده باشد.
  مجله در رد، قبول، ویرایش و 

  مخاطبان گرامي

 مطالب مجله تا شماره 125 در  

آدرس وبگاه مجله قابل مشاهده 

مي باشد. از شماره 126 به بعد 

مي توانید مطالب مجله را در 

وبگاه مجالت رشد )درج شده 

در شناسنامه باال(  پیگیري 

بفرمایید.

 فصلنامة  آموزشی و تحلیلی و اطالع رسانی   

مختار  رسیده  مقاله های  تلخیص 
است.

  آرای منــدرج در مقاله ها، ضرورتًا 
مبین نظر دفتر انتشــارات و فناوري 
آموزشــي نیســت و مســئولیت 
پاسخگویی به پرسش های خوانندگان 

با خود نویسنده یا مترجم است.
  مشــخصات فرســتندة مقاله 
شــامل نام و نام خانوادگی، میزان 
دقیق  آدرس  شــغل،  تحصیالت، 

پستی و شمارة تماس باشد.
  مجله از بازگرداندن مطالبی که 
برای چاپ مناســب تشخیص داده 

نمی شود، معذور است.

  سرمقاله |
          همه اجزای عالم عاشقان اند |  2 

  قسمت دوم میزگرد ارزشیابی کتاب های فارسی و نگارش دوم متوسطه  |
          جواهر مؤذني |  3 

  بررسی تأثیر کاربرد آیات قرآن و احادیث در شاهنامه براساس تألیفات فردوسی شناسی از سال 1357 
تا 1387   |

          دکتر زهرا قربانی پور | 10 
  تحلیل شیوة آموزش توسعة مطلب بارش فکری در تقویت نگارش دانش آموزان پایة دهم  |

          دکتر علی اکبر کمالی نهاد، حسن فالحی |  13 
  معلمان شاعر   |

          دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی، سعید بیابانکی، علیرضا قزوه |  20 
  قلب  |

          علیرضا بدیع |  21 
  نحو زبان در تاریخ بیهقی )بررسی جمله و ساختمان آن در درس قاضی ُبست  |

          محمد مهدی پور قدیمی |  31  
  یادداشت ها؛ نکته ها )خبری سخت ناخوش در لشکرگاه(   |

          بیژن صمدی |  34 
  در دامنه های خوشاکو )گفت وگو با خانم مریم نباتی(   |

          علی اکبر کمالی نهاد | 36 
  جایگاه فرهنگ و اخالق در نظام آموزشی با تکیه بر سند تحول بنیادین و اساسنامه دانشگاه 

فرهنگیان  |
          دکتر فاطمه جعفری کلیپر،  دکتر معصومه حسن پور کهنمویی |  39 

  درآمیختن اغراق با ترفندهای دیگر ادبی   |
          محسن اعال |  42 
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 بهار روايت عاشقی جهان است. روايت 
عاشــقی ســبزه هايی که به شــوق رؤيت 
خورشيد، سفر از تيرگی خاک آغاز می کنند 
و پايکوبان و دست افشــان سر برمی آورند 

تماشای نور و زندگی و زيبايی را.
بهار حکايِت رستاخيز جان هاست؛ نمايش 
جذبه و شــور و هيجانی است که در جان 
ذرات جريان دارد. بهار مفّسر صريح و فصيح 
جماِل جميل حق و ترجمان روشن حضور 

«او» در رگ رگ هستی است.
دور گردون ها ز موج عشق  دان

گر نبودی عشق بفسردی جهان
کی جمادی محو گشتی در نبات

کی فدای روح گشتی ناميات١
بهــار می آيد تا بگويد اگر رســم از خاک 
ســربرآوردن ندانی و نخواهی، شــکفتگی 
گل و جوشش چشــمه نخواهی يافت. اگر 
باران ننوشــی، ســبزه ها در َقَدمت اهتزاز 
نمی يابند. اگر مثل دانه ها در رهايی از خاک 
در جست وجوی نور نباشــی، به ظلمت و 
پوســيدگی تن خواهی داد. می بينيم چه 
معلم بزرگی اســت بهار؛ بــا چه درس ها و 

آموزه های بديع و لطيف و روح نواز.
بهار می گويد:

همه اجزای عالم عاشقان اند
و هر جزو جهان مست لقايی

اگر اين آسمان عاشق نبودی 
نبودی سينة او را صفايی

وگر خورشيد هم عاشق نبودی
نبودی در جمال او ضيايی

زمين و کوه اگر نه عاشق اندی
نُرستی از دل هر دو گيايی٢

مزرع دلم زجاري كالم تو
در غبار گام تو

چارة فسونگران و رهزنان
در محاق مرگ رخ نهفتن است.

من كه تشنه ام زاللي از سپيده را
من كه جست وجوگرم
سروده هاي ناشنيده را

شعر من كه عاشقم
هميشه از تو گفتن است؛
اي كه در بهار سبز نام تو

رسالت گل محمدي
شكفتن است٣!

همة بهارها، بهانة آمدن آن بهارند، گوش 
را گوش تر! بسپاريم به نغمة بلبالن، سرود 
آبشاران، زمزمه نسيم صبحگاهان و خندة 

خاموش گل ها؛ همه از آن بهار مي گويند.
خجسته باد آن بهار و خجسته تر گل هايي 
كه به استقبال آن بهار، در بهار سرزمين ما 

شكفتند.
و ســالم بــه چشــم هاي بهارجويتان و 
قلب هايتان كه ضربان ضربان شوِق آمدنش 

را فرياد مي زنند. 
طلوع آن بهار نزديك تر باد!

اللهم عجل فی فرج موالنا صاحب الزمان!

پي نوشت ها
١. مثنوي معنوي: به كوشــش مهدي آذريزدي، انتشارات 

پژوهش، ١٣٧١، دفتر پنجم، ص ٩٠٥.
٢. ديــوان كبير (كليات شــمس): تصحيــح بديع الزمان 

فروزانفر، ١٣٣٦، تهران: ج ٦، ص ٢٦٧٤.
٣. شــعر امروز: ســاعد باقري، محمدرضا محمدي نيكو، 
انتشــارات بين المللي الُهدي، ١٣٧٢، ص ٤٢٩ (شــعر از 

سيد حسن حسيني است)

بهــار می گويد: خمودگی و افســردگی و 
پژمردگی، رسم عاشــقان نيست. عاشقان 
آشــنای نشــاط و ســرزندگی و رويش و 
شــکفتن اند. عاشــقان را حتــی اگر غمی 
 باشــد، غمی است همرنگ شــادی؛ غمی 
بهجت آفريــن، غمی که معبر رســيدن به 
شــادی های بزرگ است. عاشقان از جنس 
بهارند و می دانند ســر از خــاک برآوردن 
سبزه ها با چه رنج و زحمتی همراه است و 
خنديدن گل جز در همسايگی خار نيست!

بهار نمی گويد: نســيم ها را تن بســپاريد. 
نمی گويد به انتظار باران ننشينيد، نمی گويد 
زمزمة دلنشــين جويباران را نجوييد. بهار 
راوی اميد اســت. هر چه داستان در کتاب 
بهار است، داستان هايی است که بوی پويه 
دارد نه پريشــانی و مويه! بهار، راوی انتظار 
است، همة بهارها به اميد بهاری می آيند که 

بهارانه ترين بهار جهان است.
ترديدم نيست که جهان با بهار آغاز شده 
است. اما بهار آخرين فصل جهان نيز هست؛ 
بهاری که در پی، تابستان و پاييز و زمستان 
ندارد، بهاری که جاده ها، «امنيت» را آغوش 

می گشايند و زيستن ها آرامش و عدالت را.
بهاری که فروردين ها، دوازده فروردين ها، 
مژده آور آ مدنش هســتند؛ و مگر می شود 

عاشق اين بهار نبود.
عاشقم بهار را

رويش ستاره در کوير شام تار را.
رهنورد دشت های عاشقی!
پر ز بادة سپيده باد جام تو.

ای که چون غزال تشنه
آب تازه مي خورد،
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 عمرانی: من معتقــدم از لحاظ نظری و بيان 
مطلــب دربارة ارزشــيابی خوب عمــل کرده ايم اما 
صحثبت های زيبا دربارة ارزشيابی فقط به کار نوشتن 
يک مقالة خوب و بلند باال می آيد. چون سيطرة کنکور 
بر آموزش و پرورش مــا و اينکه انگار به جز قبولی در 
کنکور ارزش های ديگری در جامعة ما برای دانش آ موز 
وجود ندارد و اضطرابی که اين موضوع در دانش آ موز 
ايجاد می کند که آيا در دانشگاه قبول می شود يا نه، 

همه چيز از جمله ارزشيابی را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد. 

متأسفانه بوی کنکور به مشام دانش آ موز می رسد و 
همه چيز فقط منوط به اين است که در کنکور قبول 
می شود يا نه؛ ظرفيت دانشگاه ها هم که محدود است 
و تازه خروجی های دانشگاه هم معلوم نيست به کجا 
می رسند. تا وقتی که اين معضل را حل نکرده ايم راه 

به جايی نمی بريم. 
من برمی گردم به صحبت آقــای دکتر کمالی نهاد 
يعنی«ارزشيابی ارزشــيابی». به اين نکته بايد توجه 
کرد که يک بازنگری بايد انجام شــود و بايد ببينيم 
از ارزشــيابی چه انتظاری داريــم. همة ما روش های 
مطلوب را در يک ارزشيابی آرمانی بلديم. اگر هم بلد 
نباشيم خواهيم آموخت. اما برای اين ارزشيابی عملی 
که فعًال بر ســر راه ما و دانش آموزانمان قرار دارد چه 

کار بايد کرد. 
مثــًال در ادبيات هدف خواندن اســت و در نگارش 
هدف نوشتن اســت. دانش آموز در درس ادبيات بايد 
بخواند، لذت ببرد و عمل کند. انتظار داريم دانش آموز 
زبان فارسی را به درستی و زيبايی و شمرده و آهنگين 
و روان و تأثير گذار بخواند. آيا اين خواندن مطلوب در 
طول دوازده ســال دورة آموزشی ما به ثمر می رسد؟ 
آيا وقت داريم به اين مقوله بپردازيم؟ اگر هم وقتش 
را فراهم کنيم آيا دانش آموزان اين کار ما را می پذيرند 
و به خواست ما عمل می کنند؟ مسلمًا خير. به تجربه 
می گويم که در بهترين مدارس هم دانش آموزان من 
بــه اين خوانش مطلوب تن ندادنــد و فقط نکاتی از 
درس را که در کنکور می آيد از من می خواســتند و 
می پذيرفتند. حتی به من می گفتند اگر شما نکات را 
به ما نگوييد ما خودمان معلمان خصوصی و زبده ای 
داريم که اين نکات را به ما آموزش می دهند. بيشتر 
دوســت داشــتند کالس را به صورت کالس کنکور 

 دکتر محمد رضا 
سنگری: 

روش های 
گوناگونی در 

ارزشيابی هست. 
بعضی مواقع 
ارزشيابی ها 

خطی يا فرجامی 
و پايانی هست 

اما در برخی 
موارد ارزشيابی 
فرايندی است 
که مقبول ترين 

شکل ارزشيابی 
همين روش 

فرايندی است

   اشاره 
جلسة شيوه های ارزشيابی کتاب های فارسی 
و نگارش دوم متوسطه در روز دوشنبه ۳۰ تير 
۱۳۹۹ در دفتر تأليف کتاب های درسی برگزار 

شد.
مسئول  مجله،  سردبير  جلسه  اين  در 
از  چند تن  نيز  و  تأليف  دفتر  ادبيات  گروه 
ادبيات  معلمان  و  استادان  و  کارشناسان 
ديدگاه های خود را نسبت به موضوع مطرح 
مراتب  و  شيوه ها  ارکان،  انواع،  مفهوم،  و 
مختلف ارزشيابی را بررسی کردند. عالوه بر 
اين سيطرة کنکور بر ارکان آموزشی کشور، 
ارزشيابی،  ويليام گالسر دربارة  ديدگاه های 
انتقاد های معلمان نسبت به برخی از سؤاالت 
ارزشيابی و لزوم تناسب ارزشيابی با اهداف 
کتاب و رويکردهای برنامة درسی ادبيات از 
ديگر موضوعات مورد  بحث در اين نشست 
در  حاضران  می خوانيد.  ادامه  در  که  بود 
محمد رضا  آقايان  از  عبارت اند  گفت وگو 
سنگری، غالمرضا عمرانی، علی اکبر کمالی 
نهاد، حسين قاسم پور مقدم، و خانم ها شهناز 

عبادتی و زينب يزدانی. 
اکنون در اين شماره ادامة اين ميزگرد را 
اول آن در شمارة قبل چاپ شد  که بخش 

مالحظه  می کنيد.

 جواهر مؤذنی

ميزگرد
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بگذراننــد. بنابراين نــه آن چيزی که من 
از خواندن مورد نظرم بود حاصل شــد و نه 
آنچه که از نوشــتن در نظر داشــتم. چون 
وقتی خوب نوشتن و درست نوشتن به کار 
کنکور نمی آيد دانش آموز هم به آن تن در 
نمی دهد و می  گويد اين خوب نوشــتن در 
کجای زندگی ما جای دارد. من مواردی را 
بررسی کردم و آمار گرفتم. اينکه ما معلمان 
از درس ادبيــات چــه می خواهيم و قصد 
القای چه چيزهايی را به دانش آموز داريم. 

عشــق، وفاداری، ميهن دوستی، شجاعت، 
ديانت، پايبندی به اصول، صداقت، امانت، 
قاطعيت، صراحت، رفاقت و ... اصولی است 
که در ادبيات ما لحاظ شــده. ادبيات ما از 
اين موضوعات سرشار است و مشمول همة 
اين موارد می شــود. اما آيا کدام يک از اين 
موارد را می توان در کنکور ســنجيد؟ و آيا 
اصًال کدام يک از اين موارد را با آزمون های 
موجــود می توان ســنجيد؟ بنابراين همة 
ارزشــيابی های ما کّمی است نه کيفی. ما 
می گوييم کيفيــت، اما در واقع از کميت ها 
آزمون  می گيريم. واقعًا آزمون بدون زمان و 
فشار و اضطراب کجاست؟ در اصل راهنما 
و الگوی ما يک نيمه روز کنکور دانشــگاه 
است و ما سعی می کنيم به اين الگو نزديک 
شــويم. اضطراب هميشــه در کالس ها و 
آزمون های ما وجــود دارد. چرا دانش آموز 
به اين اضطراب دچار می شود؟ چون نمره 
تبديل به مدينــة فاضلــة دانش آموزان و 

معلم های ما شده است. 
من تمام نکاتی را که دوستان گفتند قبول 
دارم اما اين ها که گفتند تئوری است. بياييد 
در عمل فکری برای اين مســائل بکنيم. با 
وجود غول کنکور که ما را به زانو در می آورد 
ما معلم ها در عمل نمی توانيم ارزشيابی واقعًا 

مطلوب داشته باشيم. گفتن حرف های زيبا 
درباره ارزشــيابی ساده است اما در عمل با 
توجه به وجود کنکور و مشکالت و اضطرابی 
که کنکــور در دانش آموز ايجــاد می کند 
هيچ گاه نه مــن معلم از تدريس در کالس 
لذت برده ام و نه دانش آموز فرصت و امکان 
اين لذت بردن را داشــته اســت. بايد فکر 
کنيم ببينيم دريافت اين لذت را در کجای 

ارزشيابی بگنجانيم. ممنون از شما. 
ســنگری: همان طور که تأکيد فرموديد 
ارزشيابی های موجود کمی است و انتظارات 
ما را برآورده نمی کند و هيچ گاه ارزشيابی ها 
بــه درســتی معلــوم نمی کند چقــدر از 
آموزش های ما در وجود دانش آموز شــکل 

گرفته است. 
 کمالی نهاد: در حوزة زبان و ادبيات 
فارســی گســتردگی بحــث، موضوعــی 
اســت که معموًال دبيــران، دانش آ موزان، 
ارزشيابی کنندگان و ارزشيابی شوندگان را 
مورد تأثير قرار می دهد. مثًال ما دو نمره برای 
آرايه های ادبی تعيين می کنيم. در حالی که 
آرايه های ادبی گسترده است و شامل بديع 
لفظی و معنوی و بيان ... می شود. اختالف 
تخصص و اختالف ســليقه هايی هم وجود 
دارد که هم در آموزش مؤثر است و هم در 
ارزشيابی. مثًال من معلم به خاطر تخصص 
کمتــر يا بيشــتری که دارم نکاتــی را در 
آموزش های خودم وارد می کنم که همين ها 
را در ارزشيابی های خودم هم وارد می کنم. 
نکتة بعدی هنری و التذاذی بودن ادبيات 
است که در وصف و قلم نمی آ يد و در نتيجه 
خيلی جاهای آن در ارزشيابی هم نمی تواند 
بيايد. اين موضوع در ارزشــيابی های ما در 
حوزة زبان و ادبيات فارسی تأثير گذار است.  
نکتة بعدی اختالف ديدگاه هايی است که 
در متون و کتاب ها و منابع ادبی داريم. مثًال 
در تعريف اســلوب معادله، يــا نکته ای در 

غالمرضا عمرانی: اگر 
متغيرهايی مثل کتاب 

درسی، شيوه های 
تدريس، روش خود 

معلم، دانش آموز، اوليا 
و کادر آموزشی و امثال 
اين ها را در نظر بگيريم 
به اعتقاد من ارزشيابی 
مهم ترينشان هست. 

چون ارزشيابی تعيين و 
امر و تکليف می کند که 
هر کدام اين عنصر ها 

چه کار کنند
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ادبيات که اساتيد ما در متون و تفاسيری که 
نوشته اند با هم اختالف نظر دارند، گاهی يک 
موضوع ادبی دستخوش تغييرات و تحريفات 
و يا مسائل اختالف نسخه ای می شود و در 
بعضی موارد هنوز به نتيجه نرسيده اند که 
باالخره کدام يک درســت است. اين کدام 
درست بودن باعث شده که يکی از معلم ها 
با توجه بــه اختالف نظرهای موجود بعدها 
مطلبی را که به نظرش درســت تر بوده در 
کالس گفته، اما چند ماه بعد در ارزشيابی 
که در ســطح کشور انجام شــده آن نکته 
ايجاد مشکل کرده و دانش آموز نتوانسته به 

آن سؤال پاسخ بدهد. 
نکتة بعدی تنــوع و گونه هــای مختلف 
ارزشيابی در زبان و ادبيات فارسی است. مثًال 
وقتی می خواهيم خواندن را ارزشيابی کنيم 
آزمون به صورت شــفاهی قابليت بيشتری 
دارد. وقتی می خواهيم لحن و درنگ و مکث 
و فــراز و فرود و آهنــگ و ... را در کالم و 
خوانش و قرائت دانش آموز ببينيم ارزشيابی 
شــفاهی را می طلبد. اما گاهی می خواهيم 
نگارش دانش  آموز را ارزشيابی کنيم و بهتر 
است ارزشــيابی به صورت مهارتی  و روی 
کاغذ باشد. گاهی می خواهيم ببينيم آيا با 
خواندن يک متن دانش آموز متأثر می شود، 
احساسش برانگيخته می شود و لذت می برد 
پس نوع ديگری از ارزشــيابی را می طلبد. 
گاهی ارزشيابی کيفی الزم است اما گاهی 
ارزشيابی کمی مناسب تر است. مثًال وقتی 
می خو اهيــم ببينيم درک درســت دربارة 
پيام متن برای دانش آموز حاصل شــده يا 
نه قطعًا ارزشــيابی کيفی الزم است. چون 
ايــن موضوع را نمی توان با معيارهای کمی 
ارزيابی کرد. اينکــه دو کلمه را بدهيم که 
ببينيم معنی اش را فهميد و يا يک بيت را 
از او بپرســيم که ببينيم پيامش را دريافت 
کرده به اندازه کافی کيفی نيست. ارزشيابی 

کيفی تر از اين بايد باشد. 
اين شــيوه های متعدد ارزشيابی و اِعمال 
آن ها در حــوزة زبان و ادبيات فارســی از 
نکاتی است که هم  نياز به آگاهی و تجربه و 
تکرار دارد و هم اجرا کردنش دشواری های 

خاص خودش را دارد. 
گاهی اين مشــکالت به ارزشيابی های ما 

ارزشيابی های ما قابليت  سنجش و ارزيابی 
احساس و تحت تأثير بودن و التذاذ ادبی و 
تأثر در دانش آموز را ندارند. در ارزشــيابی 
از نــگارش هم اين موضوع خــودش را به 
 گونه ای ديگر نشــان می دهد. مثًال رويکرد 
اصلی مــا در کتاب نگارش اين اســت که 
دانش آمــوز به صورت مهارتی به نوشــتن 
بپردازد. اما مثًال گاهی ديده می شود بعضی 
از همکاران گرامی ما در ارزشــيابی از اين 
درس به دانش آموز سؤال های تستی و جای 
خالی و حفظ کردنی و تعريفی می دهند. در 
حالی که ايــن رويکرد ما در کالس نگارش 

نبوده و نيست.
گاهی نداشتن خالقيت و تمرين و تجربه 

دکتر شهناز عبادتی: 
اگر بتوانيم به دانش آموز 

کمک کنيم که به 
نيازهای اساسی خودش 
به عنوان يک انسان و 
همچنين به نيازهای 
يادگيری اش برسد، 
می شود اميد داشت 

که در جلسة کنکور با 
اعتماد به نفس بيشتری 

ظاهر بشود 

دامن می زند و حاشيه هايی را در کتاب های 
درســی ايجاد می کند. کتاب های درســی 
بايد اصول مند و دقيق با رعايت بسياری از 
نکته ها و ظرافت ها باشد. به عنوان مثال هر 
سه تا کتاب را مجزا و سريع عرض می کنم. 
مثًال در کتاب فارسی با رويکردی که خيلی 
هم ارزشمند است بخش هايی را تحت عنوان 
«درس آزاد» آورديم. درس آزاد، همان طور 
که از اســمش معلوم اســت، ارزشيابی اش 
دشوار ست. يعنی در ارزشيابی اگر قرار باشد 
ارزشيابی کشوری باشــد، يا معلم ديگری 
بيايد از دانسته ها و آموخته های دانش آموز 
من ارزشــيابی داشته باشــد، قطعًا درس 
آزادهــا اين قابليــت را ندارند. چون درس 
آزاد ها يکسان نيســتند و نمی دانيم در هر 
کالسی چه گذشته يعنی قابليت و فلسفة 

اين درس اجازه اين کار را به ما نمی دهد. 
در ارزشيابی از مهارِت خواندن اشاره کردم 
که بايد کيفی و شفاهی باشد. بايد به شکلی 
باشد که آن جنبه اصلی مهارت  خواندن را 
ارزيابی کند و اين يک مقدار در فارسی کار 
را سخت کرده است. همين طور در قسمت 
حفظ شعر. ما با يک يا دو غزل نمی توانيم 
قــدرت حفظيــات دانش آمــوز را ارزيابی 
کنيم. يــا مثًال بارم بندی هــای موجود در 
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کافی در بعضی از ســازه های نوشتاری ما 
رويکرد را به سمت ديگری برده است. مثًال 
در بازآفرينــی، نبودن خالقيت باعث تغيير 
در موضوع می  شــود. يا مثًال گاهی دبيران 
ارجمند َمَثل نويســی را به اين سمت سوق 
دادند که تاريخچة مثل پيدا شود در حالی 
که اين گونه مسائل رويکرد اصلی ما در اين 
درس نيست و مشــکالتی را در ارزشيابی 

ايجاد کرده است. 
همان رويکرد را که در فارســی داريم به 
شکل های ديگر در علوم و فنون ادبی داريم. 

در ايــن درس بخش هايــی را تحت عنوان 
تاريخ ادبيات، سبک شناســی، موســيقی 
و زيبا يی شناســی آورديــم و بعــد بحثی 
تحت عنــوان نقد و تحليل نظم و نثر داريم 
که نمی تواند از چهار بخش قبلی جدا باشد. 
يعنی ارزشــياب ما تاريخ ادبيات را يک جا 
ارزشيابی کرده، موســيقی و آرايه ها را هم 
يک جا ارزشيابی کرده و اينجا نيز در تحليل 
نظم و نثر بــاز دوباره همان ها را می خواهد 
ارزشــيابی کند. يعنی به نوعی کليت  آن 
موضوع اينجا دوباره بررســی می شود. جدا 
کردن اين دو مقوله فلســفه ای ندارد. حاال 

شــايد هم بتوان داليلی را برايش برشمرد؛ 
اما در نفس کار همان اســت. اين موضوع 
در ارزشيابی باعث ايجاد حاشيه هايی شده 
است. مباحث تاريخ ادبيات و سبک  شناسی 
در هــم تنيده اند به طــوری که گاهی جدا 

کردنشان دشوار است.
آخرين نکته اين اســت که گســتردگی 
مباحث در سبک شناســی، دامنة آموزش 
را دستخوش ســؤال و تحريف کرده است. 
ويژگی های ســبکی تا چه حــد بايد گفته 
شــود؟ آيا همين چند موردی که در کتاب 
آمده کافی است؟ و البته همين چند مورد 
هم اگر قرار باشد آموزش داده شود، نوعی 
گستردگی برای معلم در پی دارد و اگر کسی 
غير از خود معلم بخواهد از دانش آ موزانش 
اين موارد را ارزشــيابی کند ممکن اســت 
نتواند به نتيجة مطلوبی از ارزشيابی برسد. 

 عبادتی: هدف مــن از مباحثی که 
در ابتدای صحبت هايم مطرح کردم جلب 
توجه معلمان به ارتقای ارزشــيابی ضمن 
ارتقای کيفيت يادگيری بود. صحبت هايی 
که آقای عمرانی داشــتند توجه مرا جلب 
کرد. ايــن موضوع که «کنکــور بر فضای 
آموزشی ما ســيطره دارد» واقعًا قابل تأمل 
اســت. البته من بارها در کالس های درس 
خــودم ديــده ام دانش آموزانــی را که در 
فراينــد يادگيری عملکــرد خوب و کيفی 
دارند در جلســة کنکور عملکردشــان در 
پاســخ گويی به ســؤاالت کيفی نيست و 
برعکس دانش آموزانی که در ارزشيابی های 
کالسی نمره های متوسط و پايين دارند در 
کنکور عملکرد کيفی خوب و باالتری دارند. 
بنابراين پيشــنهاد می دهم که در اينجا به 
جايگاه روان شناسی  يادگيری توجه بشود. 
علت اينکه موضــوع نيازها را مطرح کردم 
اين بود که وقتی ارزشيابی و آزمون های ما 
در کالس درس به گونه ای طراحی شود که 
دانش آموز  احساس توانمندی، خودباوری، 
کارآمدی و احترام به خود را داشــته باشد، 
مسلمًا می تواند در آزمون های سطوح باالتر 
مانند کنکور عملکرد مناســب تری داشته 

باشد. 
اين يک نکته بود که می خواستم در ابتدا به 
آن اشاره کنم. من بخش اول صحبت هايم 
را با طرح يک ســؤال می بندم: «چگونه در 

فرايند ارزشيابی نيازهای اساسی و پنج گانة 
فراگير (که قبًال عــرض کردم) مورد توجه 
قــرار بگيرد؟» که تأکيد مــن بر روی نياز 

«خودکارآمدی» بود. 
در بخــش دوم، صحبت هايم را با ســؤال  
ديگری شــروع می کنم: «چگونه در فرايند 
ارزشيابی کتاب های فارسی، همه نيازهای 
فراگير مــورد توجه قرار بگيــرد؟» توجِه 
معتدل و مــوزون به اهداف آموزشــی در 
برنامه درســی بايد وجود داشته باشد. اما 
متأسفانه گاهی معلم به خاطر تنگی وقت 
و کمبود امکانات محيط آموزشی خودش، 
نــگاه و توجه يک بعدی به بعضی از اهداف 
آموزشی دارد. به عنوان مثال همان طور که 
آقای دکتر کمالی نهاد هم فرمودند ما ســه 
قلمرو در فارسی داريم: قلمرو زبانی، قلمرو 
ادبی و قلمرو فکری. گاهی معلمان به يک 
قلمرو بيش از نياز آن قلمــرو می پردازند. 
مثًال افراط در تشريح مطالب و پرداختن به 
مباحث دستوری زبانی و آرايه های ادبی، و 
گاه غافل ماندن از سطوح ادراکی در سطوح 

باالتر که به قلمرو فکری اختصاص دارد. 
نکتــة دوم توجه به تمام ســطوح ســواد 
ادراکی اســت. در قلمرو فکــری و فرايند 
ياددهی- يادگيری، گاه معلم همة مراحل 
ســواد ادراکی را رعايــت نمی کند. امکان 
دارد به فهم ســطحی آن مطلب، عبارت يا 
بيت اکتفا کند و از سطوح باالتر که سطوح 
نظرهای شــخصی دانش آموز اســت غافل 
شود. ما يک ســؤال در قلمرو فکری داريم 
که سؤال آزاد و ننوشته است که دانش آموز 
به آن پاســخ می دهد. در واقع ســؤال های 
ننوشــته و آزاد بــه ارضای نيــاز به آزادی 
دانش آموز کمــک می کند. يعنی ابراز خود 
و ابراز بيان. متأســفانه در فرايند ارزشيابی 
به طــور کلی نيــاز بــه آزادی در اين گونه 
سؤال ها را ناديده می گيريم. بنابراين درست 
است که در امتحانات نهايی اين نوع سؤال ها 
طرح نمی شود اما در کالس های درس بهتر 

است به اين سؤال ها بپردازيم. 
نکتة بعدی که آقای دکتر کمالی نهاد هم به 
خوبی به آن پرداختند پر و بال دادن بيهوده 
و نامناســب به بعضی از مباحث آموزشی 
اســت. به عنوان مثال گاهــی اوقات فقط 
می خواهيم ساخت يک واژه يا ساخت يک 

دکتر علی اکبر 
کمالی نهاد: اگر قرار 
است فصلی را در 

کتاب درسی بياوريم 
بايد ببينيم که اين 
فصل را چگونه بايد 

ارزشيابی کنيم و به اين 
موضوع دقت کنيم که 
دانش آ موزی که همة 

جريان برنامة درسی و 
آموزشی را برايش پيش 
برديم آيا توانست به آن 
اهداف و رويکرد های ما 

دست پيدا کند يا نه
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جمله در يک محدودة خاص مورد بررسی 
قرار بگيرد. بنابراين توســعه زياد دادن به 
آن هدف آموزشی نيســت و بيشتر سبب 
سردرگمی دانش آموز می شود و در نهايت 
منجر به عــدم اعتماد به نفــس دانش آموز 
می شــود چون خــود را در برابر اطالعات 
وسيع عاجز و ناتوان می بيند. چون در حالی 
که اصًال معنی کلمــه را نمی داند معلمش 
از اجزای جمله در ســطح خيلی باالتر از او 

حرف می زند. 
نکتة بعدی به کارگيری شيوه های مناسب 
آموزش است. اگر شيوه های مناسب آموزش 
را که همان مديريت راهبردی است به کار 
بگيريم در ارزشيابی به نتايج بهتری دست 
پيدا می کنيم. اگر شيوة آموزشی با ارزشيابی 
تناسب نداشته باشــد نبايد انتظار داشته 
باشــيم دانش آموز عملکرد کيفی و خوبی 
داشته باشد. مثًال در امتحانات نهايی امسال 
سؤاالت درس فارســی و علوم و فنون من 
ديدم که فرايند ياددهی ـ يادگيری ناديده 
گرفته شــده، چون در زمانی که کالس ها 
مجازی بوده و فراگيران مشــکالت فراوانی 
داشتند همة اهداف آموزشی مورد توجه و 
ارزيابی قرار نگرفته بود. متأســفانه اين طور 
به نظر می رسيد که طراحان سؤاالت سعی 
در ارائة سؤاالت مناسب داشتند بی آنکه به 
فرايند آمــوزش در اين کالس های مجازی 
و وضعيــت فراگير بودن بيمــاری کرونا به 
آن بپردازنــد. بنابراين من توجه معلمان و 
طراحان را به ايــن نکته جلب می کنم که 
بين ارزشــيابی و شــيوة تدريس و مراحل 
ياددهی- يادگيری بايد توازن و پيوستگی 

وجود داشته باشد. 
مبحث سومم را با اين پرسش آغاز می کنم 
کــه چگونــه می توانيم الگوی ارزشــيابی 
تحصيلــی را در کالس های مجازی تدوين 
کنيــم؟ با توجه به تحقيقــات محققان در 
خصوص طراحی آموزشــی در محيط های 
مجازی در ده ســال اخير شــش عامل در 
تدوين الگوی آموزشــی در کالس مجازی 
مؤثر اســت: برنامة آموزشــی متناسب با 
اســتاندارد های  طرح  مجازی،  کالس های 
آموزشی، ارائة محتوای آموزشی متناسب با 
کالس مجازی، منابع پشتيبانی از فراگيران 
و منابع پشــتيبانی از معلمــان (که خانم 

يزدانی هم به آن اشــاره کردند)،  طراحی 
سايت و نرم افزارهای آموزشی که با توجه به 
ضيق وقت اين مبحث را در جلسات بعد به 
آن بپردازيم؛ چون يک مبحث کامًال مجزا 

هم هست. 
و امــا به عنوان نکتة آخر من باز هم تأکيد 
می کنم، بدون اينکــه تعصب خاصی روی 
اين قضيه داشته باشــم، اگر آموزش ما از 
کيفيت برخوردار باشــد و کيفيت اهداف 
آموزشــی را در نظر داشته باشيم و مفهوم 
کيفيت را طــوری به دانش آ موز ياد بدهيم 
که به کيفيت آن چه می آموزد توجه کند، 
در نهايــت دانش آموز ما در يادگيری درس 
به التذاذ ادبی می رســد. گالسر اعتقاد دارد 
که نياز به تفريح، رســيدن بــه يادگيرِی 
لذت بخــش اســت. او می گويــد حتی در 
بازی ها چون به يادگيری می رســيم لذت 
می بريم و می خنديم. آن يادگيری شــامل 
تعامل مناســب در بازی  است. نه اينکه من 
آموزش را بازی در  معنای رايجش و کالس 
درس را هــم به عنوان تفريــح گاه در نظر 
بگيرم، اما بازی به عنوان يک فعاليت ذهنی 
و جســمی برای يادگيــری در کالس های 
درس ما می تواند رخ دهد و می خواهم اين 
نتيجه را بگيرم که اگر بتوانيم به دانش آموز 
کمک کنيم که به نيازهای اساسی خودش 
به عنوان يک انسان و همچنين به نيازهای 
يادگيری اش برسد، می شود اميد داشت که 
در جلسة کنکور با اعتماد به نفس بيشتری 

ظاهر بشود. 

 قاســم پور مقدم: برنامة درسی ما 
ماهيت مهارتی دارد و داشــتن اين ماهيت 
مهارتی ما را وادار می کند که در ارزشيابی 
هم آن را لحاظ کنيم و به دليل اينکه  زبان 
ماهيت شفاهی و کتبی دارد به طور طبيعی 
حتی در دورة دبيرســتان علی رغم  اينکه 
امتحان ما کامًال کتبی اســت ما را از اينکه 
يک بــار در طول يک نيم ســال تحصيلی 
ارزشيابی شــفاهی را هم به عمل بياوريم 

بی نياز نمی کند. 
نکتة بعدی اين اســت که همکاران ما به 
برنامه درسی توجهی ندارند. علی رغم اينکه 
ما اين برنامه را هم در کتاب راهنمای معلم 
چــاپ کرديم و هــم در فايل های صوتی و 

تصويری توضيح داديم، يعنی معلمان کتاب 
درسی را به  طور کامل در خدمت و اختيار 
خود می گيرند؛ اما شــيوه های ارزشــيابی 
سنتی را روی آن ســوار می کنند. اين کار 

درست و نتيجه بخش نيست. 
من از همکاران و معلمان سؤال می کنم که 
کنکور بيشتر بر کدام پاية تحصيلی سايه اش 
را گســترده است؟ در پاية هفتم و دهم که 
کنکور نداريم. چرا اغلب دبيران براســاس 
آنچه که در بين دبيران زبده هم مرســوم 
است شــيوه های تدريس و ارزشيابی را به 
سمت کنکور و ســؤال های چهار گزينه ای 
متمايل کرده اند؟ اينجا ديگر نمی شــود از 
سازمان سنجش گله کرد که کنکور باعث 

تغيير شيؤه تدريس معلم شده است. 

نه! اينجا ما معلمان مقصريم؛ چون می توانيم 
در پايه های پايين تــر از دوازدهم به صورت 
کنکــوری درس ندهيــم. آموزش و پرورش 
که از ما معلمان نخواسته کنکوری تدريس 
کنيم. حتی اگر خانــوادة دانش آموزان هم 
خواســته باشــند بايد مديــران و معاونان 
آموزشی و پرورشــی مدارسی تدابيری در 
اين باره بينديشــند که مثــًال کالس هايی 
فوق العاده و فوق برنامه برای کنکور در نظر 
بگيرند يا از شصت دقيقه بيست دقيقه اش 
را به آزمون های کنکوری اختصاص بدهند 

و ... . 
ساختار و استخوان بندی کتاب به گونه ای 
اســت که از برنامة درسی تبعيت می کند. 
االن ما ســه کتاب داريم: کتاب فارســی، 
کتاب نگارش و کتــاب علوم و فنون ادبی. 

دکتر حسين قاسم پور 
مقدم: ارزشيابی را بايد 

به صورت کيفی و به 
قصد آموزش و يادگيری 
بيشتر دانش آموز در نظر 

بگيريم    
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کتاب فارسی ما از شش مرتبة يادگيری (که 
قبًال عرض کردم) در مرتبة چهارم قرار دارد، 
کتاب نگارش در مرتبة پنجم و کتاب علوم 
و فنون ادبی در مرتبة ششم قرار دارند. هر 
يک از اين مراتب به طور يقين بايد مراتب 
ماقبل خود را آموزش دهد. يعنی بايد مرتبة 
قبلی خود را طی کند که به مرتبة ششــم 
برسد. ما نمی توانيم دانش و حافظه محوری 
و يا فهميدن را نفی کنيــم. اين ها بايد به 

وقوع بپيوندند تا به مرحلة بعد برسيم. 
درس فارسی صرفًا تحليلی است. نگارش 
صرفًا توليدی است. علوم و فنون ادبی نقد و 
داوری و ارزشيابی است. اگر همکاران ما به 
اين موارد باور دارند، اين باور داشــتن را در 
نمونه سؤال هايشان بايد مشاهده کنيم؛ اما 
اصًال اين اعتقاد و باور را نمی بينيم. بررسی 
نمونه سؤال های معلمان نشان می دهد که 
هيچ کدام از اين ســه کتاب که ذکر شد در 
مرتبه و جايگاه خــود قرار نگرفته اند. بلکه 
اغلب ســؤال ها از جايگاه خــود به پايين 
کشيده شده و بيشتر در مراحل اول تا سوم 

قرار دارند. 
حتی ما از موضع خود عقب نشينی کرديم؛ 
مرحلة چهارم که تحليل متون ادبی نظم و 
نثر است قبًال دو نمره داشت اما اکنون آن 
را به ســؤال های قلمرو زبانی و ادبی تبديل 

کرديم. 
نکتــة بعدی اين اســت که ما يــا انواع و 
شــيوه های ارزشــيابی را نمی شناسيم و يا 
می شناســيم ولی به آن اعتقادی نداريم، يا 

اينکه فرصت پرداختن به آن را نداريم. 
من اين شيوه های مرسوم ارزشيابی را که 
موجود اســت معرفی می کنــم که ببينيم 
ادبيات فارسی در کدام يک از اين شيوه های 

پنج گانه ارزشيابی می تواند متمرکز باشد. 
شيوة اول شــيوة بسته پاسخ است. يعنی 
هم ســؤال را به دانش آموز می دهيم و هم 
پاسخ را. راه پاسخ گويی بر دانش آموز بسته 
است و فقط بايد پاسخ درست را از بين ساير 

جواب ها انتخاب کند. 
شــيوة دوم کوتاه پاسخ اســت. يعنی راه 
پاسخ گويی دانش آموز باز است اما بايد پاسخ 

کوتاه بدهد. 
سومين شيوه ارزشيابی، باز پاسخ يا انشايی 

يا تشريحی است. 

چهارم شيوة ارزشيابی عملکردی است. 
پنجم شــيوة ارزشــيابی مبتنی بر نقد و 

ارزيابی است. 
مــن نمی گويم که فقط يکــی از اين پنج 
شــيوه را انتخــاب کنيم؛ امــا از کنار هم 
گذاشــتن بارم بندی های مــا و قلمرو های 
سه گانه و پنج شــيوة ارزشيابی اين طور به 
 نظر می  رســد که حداقل دو نمره از بيست 
نمره ســؤال های معلم بايد به شيوة پنجم 
باشــد. اما انگار معلم ما از ارزشيابی کردن 
به شــيوة پنجم می ترســد. چون در شيؤه 
پنجم دانش آموز بايد نظر  شــخصی خود را 
که حاصل يک ترم يادگيری اوست بنويسد 
و دبير از اشــتباه بودن پاسخ دانش آموز در 

هراس است. 
بــه عبارتی کتــاب ما براســاس رويکرد 
براساس  آزمونش  اما  فرايندی شکل گرفته 
رويکرد خطی اســت. کتاب مــا به دنبال 
معنا گرايــی اســت اما آزمون مــا به دنبال 
ساخت گرايی است. يعنی پاسخ بايد کامًال 
دقيق و درست باشد. مثًال چرا طراح سؤال 
در آزمون علوم و فنون ادبی شــصت سؤال 
بايد طرح کند؟ اين نشان می دهد که طراح 
آزمون اصــًال در دوره های آموزش معلمان 
شرکت نکرده و اصًال اعتقادی به اين مسائل 
که گفته شد ندارد و مطلقًا بر اين باور نيست 
که عملکرد دانش آ موز را بايد سنجيد.و برای 

ارزشيابی عملکرد دانش آموز به عنوان مثال 
می تــوان دو بيت را به دانش آموز داد و از او 
خواست آنچه را که آموخته است روی اين 
دو بيت پياده کند. اين کار برای دبير دشوار 
اســت چون نياز به وقت و حوصله و انرژی 
و ســواد باال دارد. يکی از دوستان می گفت 
شيوة ارزشــيابی از تدريس دکتر شميسا 
در دانشگاه عالمه به اين صورت بود که در 
پايان ترم فقط يک غزل حافظ را می داد و 
در پايين آن می نوشــت آنچه که در طول 
ترم دربارة حافظ آموخته ايد روی اين غزل  
پياده کنيد. البته ما از معلم نمی خواهيم که 
بيست نمره را به يک شعر اختصاص بدهد 
اما عرض من اين اســت که يکی از داليل 
اختالل در شيوه های ارزشيابی معلمان اين 
است که به طور متعادل و متناسب از انواع 
شــيوه های ارزشيابی بهره گيری نمی کنند. 
حتی در توليد کتاب های کمک آموزشــی 
مشاهده می کنيم که تقريبًا همة سؤاالت از 
يک نوع هستند. يعنی يا کل سؤاالت تستی 

هستند و يا کوتاه پاسخ. 
آخريــن نکته اين اســت که بــا توجه به 
گفته های دوستان، از آقای عمرانی گرفته 
تا خانم عبادتی، ارزشيابی را بايد به صورت 
کيفی و به قصد آموزش و يادگيری بيشتر 
دانش آمــوز در نظــر بگيريــم. حتی خود 
دانش آموزان هم علی رغم شــرکت در اين 
آزمون ها اعتقادی به برگزاری اين آزمون ها 
ندارنــد. ما بايد تالش کنيــم که از طريق 
آزمون ها و نوع سؤاالتی که مطرح می کنيم 
کمی از اضطراب هــای آزمون های قديمی 
را از بيــن ببريم تا دانش آموز هم با عالقه و 
به دور از اضطراب سر کالس و جلسة آزمون 

حاضر شود. 
 سنگری: سپاســگزارم. اين نکته که 
ارزشيابی بايد بخشــی از فرايند يادگيری 

محسوب شود نکتة بسيار مهمی است. 
 زينب يزدانی: در ادامة صحبت هايم 
دربارة التــذاذ ادبی دانش آموز از درس های 
فارســی و نــگارش و علوم و فنــون ادبی، 
می خواستم از اينکه مؤلفان مواردی از اين 
کتاب ها را حذف کردند که لذت ادبی را از 
دانش آموز می گرفت تشکر کنم. من هميشه 
در تدريس کتاب های قديمی برای اينکه در 
عين حال که درس را بــه دانش آموز ارائه 

زينب يزدانی: دستيابی 
به يادگيری توأم با لذت 

که خيلی مهم هست 
هيچ گاه با نمره دادن 

حاصل نمی شود. به نظر 
من ارزشيابی در هر 

شکلی که ارائه می شود 
بايد شکل مهارتی و 
کاربردی داشته باشد 

تا تأثيرگذاری بيشتری 
داشته باشد
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می دهم لــذت را هم در او ايجاد کنم دچار 
مشکل می شدم، اما در تدريس کتاب های 
جديد حس می کنــم موانع ايجاد لذت در 
دانش آموز برداشته شده. به عقيدة من برای 
ايجاد التذاذ ادبی در دانش  آموز معلم حرف 
اول را می زنــد. اينکه ســاية کنکور گاهی 
فرصت نفس کشــيدن را هم از ما می گيرد 
کامًال حرف درستی اســت اما نقش معلم 
هم بــرای ايجاد لذت ادبــی در دانش آموز 
بسيار مؤثر و اساسی است. معلم از کمترين 
فرصت هم می تواند تا اندازه ای برای ايجاد 
لذت در دانش آموز اســتفاده کند. در دورة 
دانش آموزی خود من هم  کنکور بود اما هنوز 
معلم ها تحت تأثير کنکور نبودند و به صورت 
کنکوری و نکته ای درس نمی دادند. وقتی 
معلم ادبيات خود من در کالس شــعری از 
موالنــا را به زيبايی می  خواند من شــيفتة 
آن نوع شعر خواندن معلم می شدم و لذت 
می بردم و حداقل برای من که عالقه مند به 
ادبيــات بودم هنوز آثار لذتی که از خواندن 
شــعر توســط معلم می بــردم در وجودم 
هســت. هنوز هم وقتی می خواهم غزلی از 
موالنا را بخوانم به همان شــيوه و ســبکی 
می خوانم که معلمم می خواند. با کمترين و 
کوچک ترين کارها می توانيم اين لذت ادبی 
را در دانش آ موز ايجاد کنيم. خود من وقتی 
به عنــوان معلم وارد کالس می شــوم ابتدا 
يک شــعر عارفانه يا عاشقانه را برای بچه ها 
می خوانم. مثًال شعری از موالنا يا حافظ يا 
اخوان: «لحظة ديدار نزديک اســت، باز من 
ديوانه ام مســتم، باز می لرزد دلم، دســتم، 
بازگويی در جهان ديگری هســتم... » را از 
حفــظ و با حس خيلی زيبايی برای بچه ها 
می خوانــم. چون خوانش زيبــا و از حفظ 
خواندن تأثير گذاری بيشتری دارد و باعث 
می شود که دانش آ موز بيشتر به من گوش 
بدهد و لذت ادبی هم ببرد. و من اين تأثير 
را در دانش آموزان خودم ديده ام. مســئلة 
بعدی که خود من خيلی آن را اجرا می کنم 
اين است که مثًال اگر می خواهم درس شکر 
نعمت را تدريس کنم چند نسخه از گلستان 
سعدی و کتابی را که خودم دربارة گلستان 
ســعدی نوشــته ام به کالس می برم و بين 
دانش آ مــوزان پخش می کنم و در حد پنج 
دقيقه با نظارت خودم از آن ها می خواهم که 

ورق بزنند و صفحه های مختلف کتاب ها را 
ببينند. با اينکه زياد فرصت نمی کنند متن 
را بخواننــد ولی همين ورق زدن کتاب و از 
نزديک ديدن آن باعث می شود که توجه و 
عالقه آن ها برانگيخته بشود و بپرسند اين 
 . کتــاب را از کجا می توانيم تهيه کنيم و ...
بنابراين با وجود همة کاســتی های موجود 
معلم در ايجاد لذت در دانش آموز بســيار 
مؤثر اســت. من خودم معلمی هســتم که 
واقعًا ساية کنکور روی من سنگينی می کند؛ 
خيلی نکته می گويم، خيلی سخت می گيرم 
و خيلی حساسيت نشان می دهم اما با اين 
وجود سعی می کنم لذت ادبی را هم از اين 

طريق که گفتم در آن ها ايجاد کنم. وقتی 
دانش آمــوزان در کالس کتاب هــای خود 
من را می بينند کــه دربارة حافظ و پروين 
نوشــته ام و يکی از صفحات يا اشعار آن را 
می خوانم واقعًا تحت تأثير قرار می گيرند و 
لذت می برند. هدف اصلی در هر آموزشــی 
اين اســت که ما اين لذت را ايجاد کنيم و 
اولين و بهترين کسی که می تواند اين لذت 
را ايجاد کند معلم اســت. البته ابتدا خود 
معلــم بايد از ادبيات لذت ببرد و وقتی يک 
شعر يا متنی را می خواند با تمام وجود آن را 
بخواند و لذت ببرد آن گاه می تواند مطمئن 
باشد که همان حسی را که در حين خواندن 
آن مطلب دارد به دانش آموزان هم منتقل 
می کند. من از کتاب های تازه  تأليف راضی 
هســتم، گرچه جای بهتر شــدن دارد اما 

ارزشيابی به معلم 
می گويد چگونه درس 
بدهد؛ به دانش آموز 
می گويد چطور درس 
بخواند؛ به نويسندة 

کتاب درسی نيز می گويد 
به کدام قسمت کتاب 
درسی بيشتر اهميت 

بدهد

حذف مــواردی مثل واژه و تکــواژ و انواع 
متمم های فعلی و اسمی از کتاب های جديد 
باعث شده که دانش آموزان از درس دل زده 
نشــوند. مخصوصًا دانش  آموزان رشته های 

تجربی و رياضی. 
يکــی از خوبی های کتاب فارســی جديد 
مبحــث روان خوانی و شــعرخوانی و گنج 
حکمت هاســت کــه بــا هدف پــرورش 
مهارت هــای خوانداری و ايجاد نشــاط و 
طراوت ذهنی و آشــنايی با متون مختلف 
و در نهايت رســيدن به لذت آورده شــده 
است. اين خيلی خوب است. در کالس خود 
من اين قســمت ها و اشعار را بيشتر بچه ها 
به صــورت دســته جمعی می خوانند و اين 
کار تأثيرگذاری اش را بيشــتر می کند. اما 
بــرای نمونه يک عدم هماهنگی ديدم بين 
عزيزانی که ســؤال های نهايی فارسی ٩٩ 
را طرح کرده اند بــا همکارانی که کتاب را 
تأليــف کردند و اين مطلب زيبا را در اينجا 
گنجانده اند با ايــن هدف که روان خوانی يا 
شــعر يا گنج حکمت فقط برای لذت بردن 
باشد. اين عدم هماهنگی به اين صورت بود 
که در قسمت ارزشيابی از لغات واژة زخمه 
را برای معنی کــردن آوردند. من نمی گويم 
دانش آموز نبايد معنی را بداند، برای درک 
مطلــب بايد بدانــد، اما اينکــه دانش آموز 
آن واژه را حفــظ کند باعث می شــود که 
تالش برای نمره گرفتن و مقايســه شدن 
و طبقه بندی شــدن در او ايجاد بشود و آن 
لذتی که مورد نظر مؤلفان بود حاصل نشود. 
به نظر من طراحان ســؤال بايد يک نسخه 
از ســؤاالت را قبل از امتحــان به مؤلفان 
بدهند که مثًال در ايــن موردی که عرض 
کردم مؤلفان بگويند هدف ما از آوردن اين 
متن لذت بــردن بوده و نبايد معنی زخمه 
مورد ســؤال قرار بگيرد. بنابراين اگر قبل 
از برگــزاری آزمون  هماهنگی بين طراحان 
ســؤال و مؤلفان صورت بگيرد بسياری از 
مشکالت ارزشيابی ها حل می شود. متشکرم 
ســنگری: بله واقعًا با وجــود تنگناهای 
موجود هميشــه مفر و گريزگاه هايی برای 
معلم وجود دارد. ان شاء اهللا در نشست های 

بعدی ادامة اين مباحث را پی می گيريم.
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دکترزهراقربانیپور
مدرس دانشگاه علمی - کاربردی

بر اساس تألیفات 
فردوسی شناسی از سال 
1357 تا 1387

چکیده
این نوشتار به بررسی پژوهش های حوزة 
فردوسی شناسی که پس از انقالب اسالمی 
تا ســال 1387 با رویکرد دینی، نگاشته 
شــده می پــردازد و میزان کاربــرد آیات 
قرآن و احادیث اسالمی را در آن ها نشان 
می دهد. بارزترین دســتاورد این بررسی، 
نمایاندن افــکار امروز مســلمانان دربارة 
شــاهنامه و نیز تحلیل و بررسی مباحث 
دینی در خالل داســتان های شــاهنامه 

است.

کلیدواژهها:پژوهش های فردوسی شناسی، 
تأثیر قرآن و احادیث اسالمی

مقدمه
شــاهنامه تنهــا یــک حماســة ملی و 
ایرانی نیســت. بلکه باید به آن به عنوان 
منبعــی بســیار غنی از عشــق و عرفان، 
جامعه شناســی، مسائل دین شناختی و ... 
بنگریم. از مصادیق عینی و بســیار جالب 
تأثیر قرآن و حدیث بر ادب فارســی را در 
شــاهنامة فردوســی می توان یافت. تأثیر 

کالم الهی و ســنت پیامبــر اکرم)ص( و 
اوصیــای آن حضرت، در جای جای کالم 
فردوســی به خوبی مشــاهده می شود. با 
مطالعة شــاهنامه و تعمــق در آن به این 
حقیقت می رســیم که دیدگاه فردوســی 
نســبت به مبدأ آفرینش، معــاد، جهان، 
انسان، سرنوشت، جبر، اختیار، مرگ، علم 
و ... عمدتًا بر باورهای مذهبی اش اســتوار 
اســت، باورهایی که از »قرآن و حدیث« 

ریشه گرفته اند.
در حقیقت، شــاهنامه و فردوسی را باید 
با خود شــاهنامه شناخت و آن را بهترین 
منبــع در این راه دانســت. نگاهی از این 
حیث به فردوسی و داستان های شاهنامه، 
زمینه های وســیعی پیش  قطعًا می تواند 
روی شــاهنامه پژوهان بــاز کند. هدف از 
نگارش مقالة حاضر، بررســی تأثیر آیات 
قرآن و احادیث اســالمی در داستان های 
شاهنامه اســت. به این منظور، با مطالعة 
بیســت عنوان کتاب، که از ســال 1357 
تا سال 1387، نگاشــته شده، به بررسی 
جایگاه، تأثیر و نحــوة کاربرد آیات قرآن 

و احادیث اســالمی در شاهنامة فردوسی 
پرداخته شده است. ضمن آنکه مهم ترین 
نکته ها و دیدگاه های نویسندگان این آثار 
نیز بیان شده اســت. این مقاله در پاسخ 
به این ســؤال نگاشته شده است: جایگاه، 
تأثیر و نحوة کاربرد آیات قرآن و احادیث 
اسالمی در شــاهنامة فردوسی، بر اساس 
تألیفات فردوسی شناســی از سال )1357 

تا 1387( چگونه است؟
شوربختانه، در سال های قبل از انقالب 
اســالمی، این دســت رویکردها چندان 
مورد اســتقبال نویسندگان نبوده است. 
تأثیر کاربرد  بررســی  به دیگر ســخن، 
آیات اســالمی و احادیث در متون کهن 
فارســی ـ که یکی از اقسام پژوهش های 
بین رشته ای محسوب می گرددـ  باألخص 
در شــاهنامة فردوســی، به تازگی مورد 
توجه قرار گرفته اســت. بنابراین، عمق 
این دریا بسیار است و هنوز پژوهندگان 
تمــام درر آن را نیافته انــد و در دقــت 
موی نشــکافته اند. در یک نگاه، در این 
 روش، با اســتفاده از دانش علوم دینی، 

بررسی تأثیر کاربرد
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به داستان های شاهنامه، نگريسته می شود 
تا بتوان اثری نو و متفاوت با گذشته آفريد 
و نيازهای پژوهشگران امروز اين ميدانگاه 
را برطــرف ســاخت. الزم به ذکر اســت 
که از ســال ١٣٥٧ تا ١٣٨٧ تعداد ٨٠٦ 
عنوان کتاب، پيرامون فردوسی و شاهنامه 

نگاشته شده است.

نمونه هايی از تأثير آيات و 
احاديث بر داستان های شاهنامه

شيعه بودن فردوسی
به طور مثال شيعه بودن فردوسی برای ما 
روشن اســت. زيرا او ديدار خداوند متعال 
را چه در دنيا و چه در آخرت منکر اســت 

(معتزله نيز چنين اعتقادی دارد)
به بينندگان آفريننده را

نبينی مرنجان دو بيننده را
(آغاز کتاب. ب١). عقل گرايی او نيز برای 
ما آشکار است. زيرا در همان اشعار آغازين 
کتابش، بعد از ستايش معبود به ستايش 

خرد می پردازد:
خرد چشم جان است چون بنگری

تو بی چشم شادان جهان نسپری
(ستايش خرد، ب٢٦). خدای او خداوند 
جان و خرد است. بنابراين، می توان نتيجه 
ژرف ساخت های  به  فردوســی  که  گرفت 

دين توجه دارد. «به نــام خداوند جان و 
خرد» ســرآغاز دل انگيز شاهنامه است و 
پس از آن ترنم روحانی کالم فردوســی، 
طنين می افکند که خداوند بزرگ و منزه و 
برتر است از اينکه در محدودة فکر و گمان 

انسان بگنجد.
ز نام و نشان و گمان برتر است

نگارندة برشده گوهر است
(آغــاز کتاب، ب٤). اين بيت متأثر از آية 
زير اســت: و ما قدروا اهللا حق قدره (زمر، 

آية ٦٧):
سرنامه کرد از نخست آفرين
ستايش سزای جهان آفرين

(جنگ بزرگ کيخســرو با افراسياب، ب 
٨٥٩) (رستنده، ١٣٧٨، ص ٢٩ـ٢٨)

آموختن دانش
ز هر دانشی چون سخن بشنوی

از آموختن يک زمان نغنوی
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پير برنا بود

(آغاز کتاب و ستايش خرد، ب ١٤ و ٣٣)، 
که اشــاره اســت به حديث «اطلبوا العلم 
من المهد الی اللحــد» و آية «... قل هل 
يستوی الذين يعلمون و الذين ال يعلمون 

انما يتذکرو اولو االلباب» (زمر، آية ٩)

در ستايش پيامبر و امامان
به گفتار پيغمبرت راه جوی

دل از تيرگی ها بدين آب شوی
(گفتــار اندر ســتايش پيامبر، ب ٩٠). 
را  فردوســی خود  می بينيم،  چنان کــه 
کامــًال در فضايــی اســالمی می ديده و 
احساســش دقيقــًا اين بوده کــه آيين 
زردشــتی و رســوم آن در کشور ايران 
جــای خويش را يکســره به اســالم و 
تعليمات آن ســپرده است. (ابوالحسنی 
منذر، ١٣٧٨، ص ١٨٨) و در ادامة کالم 

می گويد: خويش 
اگر چشم داری به ديگر سرای

به نزد نبی و وصی گير جای
(گفتــار اندر ســتايش پيامبر، ب ١١٠). 
چنان که قــرآن می فرمايد: «يا ايها الذين 
آمنو اســتجيبو هللا و للرســول اذا دعاکم 
لما يحييکم» (انفــال، آيه ٢٤) (چوبينه، 
١٣٧٧، ص ١٠٣) امــا اينچنين ســخن 
گفتن از خانــدان پيامبر، در برابر محمود 
غزنوی، شــجاعت می خواهد. شــجاعتی 
که تنها می تــوان در مردانی نظير دعبل 

خزاعی (قتل ٢٤٦ه.ق) سراغ گرفت.

توحيد از نگاه فردوسی
می خواهی  اگــر  می گويــد:  فردوســی 
«ســخن» پايه و قدرش حفظ شود، حتی 

به دنيا نگاه هم مکن!
اوست،  انسان، سخن گويی  وجه شاخص 
البته سخن گويی خردمندانه. سخن و خرد 
وقتی باعث آرامش جان انسان می شود و 
روان سراينده رامش می برد که به توحيد 
متکی باشــد (مهاجرانی، ١٣٨٢، تلخيص 
از بخش ششــم). فردوسی سرآغاز کتاب 
خويش را به علم توحيد مزين نموده است 
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العلم  زيرا رسول اکرم(ص) فرموده: «اول 
معرفه الجبار» و بيان حکيم توس ترجمان 

همين حديث شريف است: 
ز دانش نخستين به يزدان گرای

که او هست و باشد هميشه به جای
بدو بگروی کام دل يافتی

رسيدی به جايی که بشتافتی
(پادشاهی کسری نوشين روان، ب ١٤٤٥ 

و ١٤٤٦) (چوبينه، ١٣٧٧، ص ١٤)

باور داشتن عدل الهی
«يکی از کارســازترين اصــول اعتقادی 
شيعه، باور داشــتن عدل الهی و دادگری 
خداوند اســت. اصلی که آدمی را از ستم 
باز مــی دارد. چرا که پيوســته خود را در 
محضر عدل الهی حاضر می بيند. درســت 
به همين دليل محکم و منطقی و عقالنی 
است که فردوسی پيوسته حاکمان ستمگر 
را از دادگری خداوند می ترساند و هشدار 
می دهد که با عدل خود، شما را به عدالت 
دعوت کرده است پس دادگر باشيد و ياور 
در   (٣٤ ص   ،١٣٨١ (آزاد،  درويشــان». 
قرآن و کالم بــزرگان دين، مکرر بر لزوم 
اعتقاد به عدل الهی و رعايت دادگری در 
حيات آدمی تأکيد شده است، از جمله در 
قرآن کريم می خوانيم: «و بترســيد روزی 
که بازگردانيده شويد در آن به سوی خدا، 
پس به هر کس آنچــه را که فراهم کرده 

است، داده شود و ستم نشوند».
فردوسی در سراسر شاهنامه بر توحيد و 
يگانگی ذات باری تعالی، تأکيد خاص دارد:

سکندر چو بر تخت بنشست گفت
که با جان شاهان خرد باد جفت
 که پيروزگر در جهان ايزد است

جهاندار کز وی نترسد بدست
و مهم تر اينکه در خالل مندرجات نامه ها و 
مکتوبات شاهان پيش از اسالم، معانی ظريف 
و وااليی از توحيد را به کار گرفته که جز در 
قرآن و روايات و احاديث شــيعه وجود ندارد 
(پادشاهی اســکندر، ب ١ و ٢) (ابوالحسنی 

منذر، ١٣٨٨، صص ٦١، ٦٢ و ١٧٤).

گردش چرخ زمين و زمان 
در بينش اعتقادی فردوسی

در بينش اعتقادی فردوسی، گردش چرخ 

زمين و زمــان، اوراق زرين عالم طبيعت، 
فــروغ زندگی خورشــيد و مــاه در پهنة 
آسمان، همه و همه آفريده و محتاج اويند.

خداوند گردنده خورشيد و ماه
روان را به نيکی نماينده راه

(منوچهــر، ب ٥٩٧) همان طــور که در 
قــرآن هم آمــده اســت «واهللا خلق کل 
دابئ من ماء» (نور، آيــه ٤٥) خداوند هر 
جنبنــده ای را از آب آفريــد. همچنين، 
فردوســی آفرينــش آســمان و زمين را 
برای خدمت به انسان و کمک به او برای 

رسيدن به کمال می داند. 
جهان آفرين بی نياز است از اين

ز بهر تو بايد سپهر و زمين
که يــادآور اين آية قرآن اســت: «و أن 
تکفــروا فأن هللا ما فی الســموات و ما فی  
االرض و کان اهللا غنيا حميدا» (نساء، آية 
١٣١) (چوبينه، ١٣٧٧، صص ١٨ و ٣٣).

نتيجه گيری
نتايــج حاصل از ايــن مقاله حاکی از آن 

است که:
١. در شــاهنامه روح و رنگ اســالمی، 
به ويژه در بخش آغازين آن ديده می شود. 
بنابراين، بر ما مسلم می گردد که فردوسی 
شيعه اســت و از آموزه های متعالی قرآنی 

و مکتب اهل بيت(ع)، سود جسته است.
٢. در ايــن اثر بزرگ بــه وضوح می توان 
گرايش برخی از شــاهان و شــاهزادگان 
شــاهنامه را به بی اعتبــاری جهان ديد. 
ايــرج، ســياوش،  شــاهزادگانی چــون 
کی خسرو که با نقش و عملکردهای خود، 
اين گرايــش به بی اعتبــاری جهان را به 

اثبات می رسانند.
٣. در اين ميان پژوهش های اين رويکرد، 
تکرار اطالعات بســيار ديده می شود، در 
حالی که امــروز نيازمند نگاهی هســتيم 
که به وســيلة آن بتــوان اليه های زيرين 
داستان های شاهنامه را کاويد. نگاهی که 
بــه ارائة پژوهش های تازه تــر و قوی تر از 
گذشــته، بينجامد؛ و نه به تکرار و تقليد 

اطالعات.
٤. امــروزه تعداد آثاری کــه در آن ها با 
رويکردهای مختلف به بررســی و تحليل 
فردوسی و شاهنامة او پرداخته اند، بسيار 

منابع
١. آزاد، نرجــس؛ گزيده ای از معــارف قرآن و نهج البالغه 
در شــاهنامة فردوسی؛ شيراز؛ انتشارات نويد شيراز؛ چاپ 

اول ١٣٨١.
٢. ابوالحســنی (منذر)، علی؛ بوسه بر خاک پی حيدر(ع)؛ 

تهران؛ نشر عبرت؛ چاپ اول ١٣٧٨.
٣. بيابانگرد، اســماعيل؛ روش تحقيق در روان شناســی و 

علوم تربيتی (ج١ و ج٢)، تهران، نشر دوران، ١٣٨٧.
٤. چوبينه، ســجاد؛ حکمت نظری و عملی در شــاهنامة 

فردوسی؛ شيراز؛ انتشارات نويد شيراز؛ چاپ اول ١٣٧٧.
٥. حميديان، ســعيد؛ شــاهنامة فردوســی چاپ مسکو؛ 

تهران؛ نشر قطره؛ چاپ دهم ١٣٨٦.
٦. رســتنده، مجيد؛ قرآن و حديث در شاهنامة فردوسی؛ 

همدان؛ انتشارات مفتون همدانی؛ چاپ اول ١٣٧٨.
٧. گودرزی، مرتضی؛ مايه های دينی و عرفانی در شاهنامه 
فردوسی؛ تهران؛ مؤسسة انتشاراتی راه سبحان؛ چاپ اول 

.١٣٨٠
٨. مهاجرانی، سيدعطاءاهللا؛ حماسة فردوسی (نقد و تفسير 
نامة نامور) (ج.١)؛ تهران؛ انتشــارات اطالعات؛ چاپ سوم 

.١٣٨٢
٩. نرم افزار جامعه احاديث نبوی.

اندک است. اين نکته در ميان پژوهش های 
دينی نيز به چشم می خورد.

درصد فراوانی رويکرد دينی در ميان 
پژوهش های فردوسی شناسی از سال (۱۳۵۷ 

تا ۱۳۸۷)

  پژوهش های فردوسی شناسی، ۸۰۷
  رويکرد دينی، ۲۰
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دکتر علی اکبر کمالی نهاد
عضو هيئت علمی گروه آموزش زبان و 
ادبيات فارسی، دانشگاه فرهنگيان تهران
 حسن فالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة آموزش 
زبان فارسی، دانشگاه فرهنگيان، پرديس 
شهيد مفتح شهر ری

چکيده
 اين پژوهش اختصاص دارد به بررسی 
و تحليل شيوة بارش فکری و نقش آن در 
تقويت نوشــتن، نگارش و خالقيت ذهنی 
دانش آموزان پاية دهــم. روش تحقيق از 
لحاظ هــدف کاربــردی و از لحاظ روش 
نيمه  آزمايشــی با اجرای پيش آزمون با 
گروه کنترل بوده است. جامعة آماری کلية 
دانش آموزان پسر کالس پاية دهم ناحية ٣ 
کرج به تعداد١٣١٠ نفر بودند که از ميان 
آن ها به طور تصادفی، يک کالس٢٠ نفره 
در گروه آزمايش و يک کالس ٢٠ نفره در 
گروه کنترل به عنوان نمونه  آماری انتخاب 
شــد. در پژوهش از مطالعات کتابخانه ای، 
و مقيــاس اندازه گيری عملکــرد محقق 
ســاخته، اســتفاده شــد. روايی و پايايی 
مجدد اين ابزار توســط چند تن از دبيران 
دورة دوم متوســطه تأييد شد. داده ها با 
استفاده از آزمون کوواريانس مورد تحليل 
قرار گرفت. يافته ها نشــان داد استفاده از 
روش بارش فکری در نگارش دانش آموزان 
پاية دهم اثربخشــی معناداری دارد و در 
توسعة  واژگان، خالقيت ذهنی،  گسترش 
معانی، گسترش دايرة جملگانی و تقويت 

نوشتاری دانش آموزان مؤثر است. 

توســعة  نگارش،  آموزش  کليد واژه ها: 
مطلب، بارش فکری، پاية دهم

۱. مقدمه 
 در جهــان امــروز، نوشــتن يکــی از 
مهارت های بهتر زيســتن اســت؛ چرا که 
توانايی بيان مقصود در قالب نوشــته، نياز 
اوليــة زندگی اجتماعــی و مؤثرترين راه 
ارتباطی در فضای رسانه های نوپديد است. 
زبان نوشتاری نزد اکثر افراد مهم تر از زبان 
گفتاری اســت؛ زيرا نوشتار سنجيده  تر از 
گفتار است. هنگام نوشــتن امکان تفکر، 
سنجش و تجديد نظر وجود دارد. از طرف 
ديگــر، آثار معتبر ادبــی و متون مذهبی 
و ميــراث فرهنگی از طريق نوشــتار در 
دســترس جامعه قرار می گيرد. هر کتاب، 
در حقيقــت، تجربــه ای از نوشــتن را به 
همراه دارد. نوشتن از معتبرترين ابزارهای 
پرورش اســتعداد ها و بروز خالقيت است. 
در تاريخ زندگی نوابغ عالم کمتر نابغه ای 
را می تــوان يافت که نويســندگی نکرده 
باشــد. نويســندگی حتی اگــر به عنوان 
سرگرمی و رفع ماللت انتخاب شود امکان 
بروز خالقيت ذهنی را باال می برد (رئوف، 

.(١٣٩٠: ٧٢
يکــی از نيازهای مهم انســان در جهان 
امــروز يادگيری مهارت نــگارش و بيان 
مفاهيم ذهنی به صورت کتبی اســت که 
رعايت آن ما را در نوشــتن ياری می دهد. 
آموزش درست نويســی بايد از همان بدو 

تحليل شيوة 
آموزش توسعة 

مطلب

در تقويت نگارش 
دانش آموزان پاية دهم
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آموزش زبان و مهارت های آن در دبستان 
شروع شود و تا پايان متوسطه و تحصيالت 
مقاطــع عالی، هيــچ گاه در آن کوتاهی و 
غفلتی پيش نيايد؛ زيرا نويســندگی را از 
جمله هنرها شــمرده اند و هر هنر و فنی 
بايد پيوســته با عمل و ممارســت همراه 
باشد؛ و گرنه مورد فراموشی قرار می گيرد 

(وزين پور، ١٣٧١: ١١).
بــا توجــه به اهميــت نوشــتن و نقش 
تأثيرگذار درس نــگارش در درک و فهم 
و يادگيــری دروس ديگــر، در نظام های 
آموزشــی جايگاه ويژه ای برای اين درس 
قائل هستند و در تدوين برنامة اين درس 
و تأليــف کتاب های آموزشــی آن، دقت 

ويژه ای مصروف می دارند. 
در برنامة درســی آموزش زبان و ادبيات 
فارسی کشــورمان نيز در سال های اخير 
اين درس و کتاب نگارش مورد توجه ويژه 
بوده و از پاية اول ابتدايی تا پاية دوازدهم 
کتاب های نگارشی با دقتی بيشتر نگاشته 
شده و در آن ها به شــيوه ها و شگردهای 
ويژه ای برای مهارت در نوشــتن پرداخته 
شده است. در پايه های دورة دوم متوسطه 
که دانش آمــوزان تا حــدودی با مراحل 
آشنا شده اند،  نوشــتن  آموزش  مقدماتی 
يکی از زمينه هايی که برای تقويت مهارت 
نوشــتن مورد توجه واقع شده، شيوه های 
توســعة مطلب و راه های پــرورش معانی 
و گســترش دايــرة واژگان دانش آموزان، 
برای توانمندی در نگارش اســت که طی 
درس های متعــدد  در کتاب های نگارش 

١، ٢ و ٣ آمده است. 
شــگردها و شيوه هايی که برای گسترش 
دايــرة واژگان ذهنــی و توســعة دامنة 
در  دانش آ مــوزان  خاطــر  در  مفاهيــم 
کتاب های نگارش پيشنهاد شده، متنوع و 
عبارت از روش هايی اســت که روزنه های 
روشــن و دريچه های هوای تازه را بر روی 
ذهن بــاز می کنند تا دانش آمــوز بهتر و 
تازه تر بينديشــد. در واقع زمانی که ذهن 
دانش آ موز در تنگنای طرح پرســش های 
قلم گرفتار شــد که: «چه بنويســم؟»، از 
اين شــگردها بهره می گيرد. برخی از اين 
شــگردها عبارت انــد از: ١. بارش فکری؛ 
٢. جانشين ســازی؛ ٣.گزيــن گفته ها؛ ٤. 

مقايسه؛ ٥. شخصيت پردازی؛ ٦. فضا سازی 
و ... 

ايــن پژوهــش بــه تحليــل چگونگی 
تأثيــر بارش فکــری در تقويــت نگارش 
دانش آمــوزان پاية دهم می پردازد و نقاط 

ضعف و قوت اين شيوه را برمی شمارد. 

۱. ۱ . بيان مسئله 
را  دانش آموزان  نگارش می توانــد  درس 
خالق و متفکر بار بياورد و به رشد تفکر و 
تخيل آن ها برای نگارِش مطالبی جديد و 
صحيح از لحاظ علم نوشتاری کمک کند. 

نگارش اســتثنايی  ترين پديــده در نظام 
آموزشی ماســت. در جامعه ما نگارش را 
به عنوان يک واحد درس اداری می شناسند 
نــه به عنوان شــيوه تفکر و نــه به عنوان 
راهبردی برای شکوفايی در خالقيت و نه 
به عنــوان رکنی از تمدن (فاضلی، ١٣٩٢: 
١٢٢). نــگارش يک فرهنگ اســت، يک 
واقعيت تاريخی است که در پرتو آموزش 
درست و توجه عميق می تواند باعث رشد 
تمدن شــود. برای نــگارش خوب منطق 
قوی، خالقيت، آشنايی با واژگان و شيوه 
نگارش ضروری است. همه افراد تجربياتی 

دارند که انتقال آن ها تنها توســط نوشتن 
محقق خواهد شــد. بخش اصلی نوشتن 
اين اســت که بتوانی صــدای ديگری را 
بشنوی. عمل نوشــتن يعنی تفکر کردن 
کتبی. اصالح نوشــته يعنــی اصالح فکر، 
تســلط بر لفظ و نگارش الزمه تســلط بر 

افکار است. 
نوشتن در تقويت قدرت تفکر بسيار تأثير 
دارد. اين مهارت می تواند در آيندة شخص 
و زندگــی او بســيار پرکاربرد و راه گشــا 
باشــد. به عبارت ديگر، تمرين در نوشتن، 
انديشــيدن بســيار و آگاهی و دانايی در 
زندگی و آينــده را به دنبــال دارد، ولی 
متأسفانه اين جنبه و بسياری از جنبه های 

ديگر آن مورد توجه قرار نگرفته  است. 
در دورة  متوســطه، با روش های توسعة 
مطلب و پرورش معانی و گســترش دايرة 
واژگانــی به آمــوزش نــگارش پرداخته 
می شــود. اين پژوهش به تحليل و تأثير 
شگرد «بارش فکری» و نقش آن  در تقويت 
مهارت نوشــتن می پــردازد و قصد دارد 
ايــن دروس در کتاب های  ضمن تحليل 
نگارش، به بيان اهميت و نقش شيوه های 
گسترش مطلب در تقويت مهارت نوشتن 
بپردازد و ضعف و قوت اين بخش ها را در 

آموزش نگارش تحليل نمايد. 

۲. ۱. پيشينه 
پژوهش های  بررســی های خــود  در  ما 
متعددی با رويکرد بررســی درس انشــا 
و مشــکالت آن، عوامل مؤثــر بر تقويت 
مهارت نوشــتن، آسيب  شناسی نوشتن و 
.... يافتيم اما پژوهش مســتقلی در مورد 
مطلب  توسعة  شــيوه های آموزش  تحليل 
و گســترش واژگان، با توجــه به اهداف 
کتاب های درســی نــگارش در دورة دوم 

متوسطه، پيدا نکرديم. 

۳. ۱. ضرورت و اهميت پژوهش 
مهارت های نگارشــی از نظر کاربردی در 
در دورة  دانش آمــوزان مخصوصًا  زندگی 
متوســطه دوم که مقدمة ورود به دنيای 
خارج از مدرسه است، نقش بسيار مهمی 
دارد؛ زيــرا از ايــن زمان بــه بعد، بخش 
بزرگی از ارتباطــات دانش آموز در خارج 

آموزش با شيوه بارش 
فکری توانايی حل 
مسئله را، به نحوی 

خالقانه، در دانش آموزان 
باال می برد. استفاده از 
اين روش باعث ايجاد 
عقيده و انديشه خالق 
می شود. در اين روش 

همة افراد دور هم 
می نشينند و درباره 
يک موضوع به بحث 

می پردازند و هر فرد نظر 
خود را بيان می   دارد
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از مدرســه از طريق نوشــتن خواهد بود. 
ضمن اينکه دانش آموز با نگارش می تواند 
آموخته های خود را ترکيب کند و اثری نو 
به وجود آورد که خودش و ديگران از آن 
لذت ببرند. نگارش می تواند به دانش آ موز 
نيروی ابتکار و ابداع بدهد. او به وســيلة 
از استعداد های نهفتة خود اطالع  نوشتن 
حاصــل می کنــد و اســتعداد های بالقوة 
خويش را شــکوفا می ســازد. لذا آموزش 
مهارت درســت نوشــتن بــه دانش آموز 
يکی از وظايف اصلی مدرســه به شــمار 
می رود. در بخشی از سند تحول بنيادين 
آموزش و پــرورش بــر گســترش نگارش 
جهــت خالقيــت و نوآوری تأکيد شــده 
اســت. نگارش مبنايــی انکا رناپذير برای 
صدا و ســيما، رسانه ها، وســايل ارتباط 
جمعــی، رايانه ای، مطبوعاتــی، مکاتبات 
اداری، تجاری و مانند اين هاست. با توجه 
به مطالب ذکر شــده ضروری اســت که 
دانش آموزان با اين شــگردها و شيوه های 
گسترش مطلب آشنا شوند و مهارت های 

نوشتن به آن ها آموزش داده شود. 

۲. تحليل يک شيوة آموزشی در 
نگارش 

يکی از شــگردهايی که به منظور پرورش 
موضوع، توسعة گنجينة واژگان و گسترش 
دايرة جملگانــی دانش آ موزان در نگارش 
١ (پاية دهم) معرفی شــده شگرد بارش 
فکری است که در اين پژوهش به تحليل 

آن می پردازيم: 

۱. ۲. بارش فکری 
را   (brain storming) فکــری  بارش 
نخستين بار شخصی به نام «آکسل١» در 
ســال ١٩٣٨ م بــه کار گرفت. اين روش 
به اسامی ديگری مانند بارش افکار، بارش 
مغزی، طوفان فکــری، طوفان ذهنی نيز 
از معروف ترين  يکــی  خوانده می شــود، 
روش هــای ايجاد خالقيت اســت. در اين 
روش اولين گام ايجــاد فرصت برای فکر 
کردن و معناســازی اســت، بنابراين فکر 
کامًال آزاد و رهاست. گام دوم، کشف روابط 
ميان اشيا و پديده هاست. بدين سان، خلق 
و آفرينش آســان می شود و پرسش ها در 

ذهن و زبان جريان می يابد. 
بــارش فکری يک روش گروهی يا فردی 
برای توليــد ايده يا ايده پردازی اســت و 
باعث افزايش خالقيت می شود. به وسيله 
ايــن روش هم چنين می توان راه حل هايی 
برای مشــکالت موجود پيــدا کرد. بارش 
فکــری قواعد و اصــول معينی دارد که با 
رعايت آن ها می توان به يک بارش فکری 

مؤثری و مفيد رسيد. 
طبق نظر اســبورن، بارش مغزی عبارت 
است از «يک فن جمعی که طی آن گروهی 
می کوشد تا با جمع کردن همة ايده هايی 
که اعضای گروه بــه  طور خودجوش ارائه 
می دهند راه حلی برای يک مسئله خاص 
بيايد» اسبورن، روش بارش مغزی را برای 
آموزش خالقيت مفيد می داند. (اسبورن، 

(١٩٦٤: ١١٨
بارش فکری در لغت نامة وبســتر چنين 

تعريف شده است: 
«اجرای تکنيک گردهمايی که از طريق 
آن گروهــی می  کوشــند راه حلــی برای 
يک مســئلة به خصوص، با انباشتن تمام 
ايده هايی که به وسيلة اعضا ارائه می شود، 

بيايند»
با استفاده از اين روش می توان استعداد 
عقلی و ذهنی افراد را رشــد داد چنان که 
بتوانند بيشــترين بهره را از  توانايی های 
(ميرکمالــی،  بگيرنــد.  خــود  فکــری 

خورشيدی، ١٣٨٧: ٨٧) 
دليل اينکه بــارش فکری تا اين اندازه با 
موفقيت روبه رو شده، اين است که چنين 
محيطی برای ابراز آزادانه شــخصيت فرد 
مطلوب اســت. به اين معنــی که فرد در 
چنين محيطی احســاس امنيت و آزادی 
روانی کرده و ترســی از تمسخر و تحقير 
ندارد، حتی لزومی ندارد فرد ارزيابی شود 
زيرا از او خواسته می شود نظر هايی را ابراز 
کند که هر چه بيشتر از ذهن دور باشد. 

افــروز (١٣٧٨: ٢١٧) بــارش فکری را 
«سّيال ســازی ذهن» ترجمه نموده و در 
توضيح آن نوشته اســت: يک روش حل 
مســئله که در آن عضو گروه عقايد تازه و 
جالب خود را دربارة وضعيت ارائه و مورد 
بحث گروه قرار می گيرد. اين امر می تواند 
در برانگيختن خالقيت و حل مســئله، به 

خصوص در مورد کودکان ســرآمد، مورد 
استفاده قرار گيرد.

هر يک از افــراد بايد ابتدا از طريق تفکر 
همگرا ايده هايی را انتخاب نمايند و سپس 
به کمک يکديگــر ايده ها را ترکيب کرده 
و ايده های جديد بسازند. (پاالس، ٢٠١١: 

(٣٨
آموزش با شــيوه بارش فکــری توانايی 
حل مســئله را، بــه نحــوی خالقانه، در 
دانش آموزان باال می برد. اســتفاده از اين 
روش باعث ايجاد عقيده و انديشــه خالق 
می شــود. در ايــن روش همة افــراد دور 
هم می نشــينند و دربــاره يک موضوع به 
بحــث می پردازند و هر فــرد نظر خود را 
بيان می   دارد. همة فرصت برابر برای ابراز 
عقيده دارند و می توانند اظهارنظر نمايند. 
معلم نقش هدايت گــر را به عهده دارد و 
همــه صحبت هــا و نظرات را يادداشــت 
می نمايد و همه اعضــای گروه می توانند 
هر راه حلی را که به نظرشان می رسد بيان 
کنند. موضوعات قابل بررسی می تواند هر 
موضوعی باشد که برای دانش  آموزان مبهم 
و جالب اســت، لذا دانش آموزان که دارای 
ذهنی شــفاف هســتند و هنوز افکارشان 
قالب ريزی نشده و سمت وسوی مشخصی 
پيدا نکرده، قادرنــد راهکارهای جديد و 

بديعی ارائه دهند. (اسبورن، ١٩٦٤: ٩٦)
در ســال ١٩٥٠بنياد فرهنگی اســبورن 
اين روش را در چندين شرکت تحقيقاتی، 
بازرگانی، علمی و فنی برای حل مشکالت 
و مسائل مديريت به کار گرفت و اجرای آن 
با موفقيت های زيادی همراه بود به طوری 
که در مدت کوتاهــی به عنوان يک روش 
کارآمد شناخته شد. در سال ١٩٥٠ بارش 
فکری با سرعتی بسيار محبوبيت يافت. در 
اين روش چون محدوديت در ارائه پاسخ ها 
و عوامل بازدارنــده در بحث وجود ندارد 
و دانش آموزان در مقابل افکارشــان مورد 
انتقاد قرار نمی گيرنــد، ذهن خود را آزاد 
احســاس می کنند و می توانند پاسخ های 
خوب و مفيدی ارائه دهند؛ و حتی گاهی 
شــاهد پاســخ های غيرمنتظره و خاصی 
می باشيم. تقويت چنين پاسخ هايی باعث 

بروز خالقيت می گردد. 
در ايــن روش مهارت هــای ذهنی مانند 
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تفکــر، تحليــل، طبقه بندی، اســتنباط، 
تلخيص ارائه راه حل، مقايســه، تقســيم 
و نتيجه گيــری در فرد تقويت می شــود 
(همــان: ٩٩). ايده پردازی يک مرحله در 
روند ايجاد خالقيت می باشــد و استفاده 
از قوانين بارش فکری باعث ســهولت در 
آن می شود. (پاالس، چوی، کهن، ٢٠١١: 

 (١٩

۲. ۲. قواعد بارش فکری 
بارش فکری دارای اصول و قواعدی است 

که در مرحله اجرا بايد رعايت شود: 
اول: مبتنی بر تنوع نظرات اســت. تنوع 
نظرات، آن بخش از مغز را که به خالقيت 
مربوط می شود فعال تر می کند و بر تفکر 
قضاوتی فائق می آيد. تفکر قضاوتی مبتنی 
بر ارزيابی نســبت به مطالب مطرح شده 
اســت. در اين روش بعــد از اينکه تمام 
و  بررسی  شــد،  پيشــنهاد ها جمع آوری 

ارزيابی ها صورت می گيرد. 
دوم: کميت فزاينده کيفيت است. هر چه 
تعداد پيشــنهاد ها بيشــتر باشد، احتمال 
رســيدن به يــک راه حل بهتــر افزايش 

می يابد. 
سوم: انتقاد ممنوع: اين مهم ترين قاعده 
است. در جريان ارائه نظرات و پيشنهادها 
هيچ گونــه انتقــاد و اعتراضــی صــورت 
نمی گيرد تا فرد بــدون محدوديت بتواند 
پيشنهاد ها و راه حل های خود را ارائه دهد. 
اين مســئله باعث جرئــت ورزی کودکان 
شــده و آن ها توانايی مطرح کردن نظرات 
خود را بدون اينکه مورد انتقاد يا تمسخر 

واقع شوند بيان می نمايند. 
چهارم: اظهار نظر آزاد و بی واسطه: اعضا 
بايد شهامت اظهار نظر پيدا کنند و بتوانند 
پيشنهاد های خود را بيان نمايند. هر چه 
پيشنهاد ها جســورانه تر باشد نشان دهنده 

اجرای موفق تر جلسه است. در اين حالت 
قضاوت و ارزشيابی در مورد نظرات ممنوع 

می باشد. 
پنجم: تأکيد بر کميــت: هر چه تعداد 
نظــرات بيشــتر باشــد احتمــال وجود 
پيشــنهادهای مفيد و کارســازتر در بين 
آن ها بيشتر می شود. موفقيت روش بارش 
مغزی با تعداد پيشــنهاد های مطرح شده 
در جلسه رابطه مســتقيم دارد و هر چه 
تعداد پيشــنهادها بيشــتر باشد احتمال 
وجود طرح پيشنهادی کيفی بيشتر است. 
شواهد قابل مالحظه  ای وجود دارد که هر 
چــه فرد يا گروه راه های بيشــتری ايجاد 
کرده و مورد بررســی قرار دهــد نه تنها 
احتمال حصــول به راه حل هــای بهتر و 
مناســب تری وجود خواهد داشــت، بلکه 
احتمال بيشــتری برای موفقيت در حل 

مسائل وجود دارد. 
ششم: تلفيــق و بهبود پيشنهاد ها: اعضا 
می توانند عالوه بر ارائة پيشنهاد، نسبت به 
بهبود پيشنهاد خود اقدام نمايند. افراد بعد 
از شنيدن پيشنهاد های ديگران می توانند 
پيشــنهاد اولية خود را بهبود بخشــند و 
همچنين می توانند چند پيشنهاد را تلفيق 
کنند و پيشــنهاد بهتــر و کامل تری را به 

دست آورند. (تورنس ١٩٦٤، ٧٨)

نتايج تحقيقات پارنس و ميدو در خصوص 
روش بارش مغزی بدين شرح است: 

آموزش از طريق بارش مغزی، توانايی حل 
مســئله را در افراد افزايش می دهد. روش 
بارش مغزی بيشــتر از روش های مرسوم 
آموزشــی، به ايجاد عقايد و انديشــه های 
آفريننده منجر می شــود. کوشــش برای 
جهــت دادن هر چه بيشــتر به پاســخ 
سؤاالت طرح شــده به افزايش پاسخ های 
آفريننــده می انجامــد. دانش آموزانی که 
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دوره های مربوط به حل مســائل به روش 
بارش مغزی را می گذرانند، در آزمون های 
بيشــتری  نمره های  گيلفورد  آفرينندگی 
می گيرنــد. والدينی که بــا کودکان خود 
مشکل دارند، غالبًا برای تدريس به آن ها 
و ايجاد انضباط در آن ها راه های محدودی 
دارند. مربيانی که در تدريس مهارت های 
اساســی مانند خواندن نوشــتن و ساير 
دروس موفق نمی شوند. معموًال فقط يک 
روش تدريــس يا تعداد معــدودی روش 
دارند. داشتن تعداد کمی راه های مختلف 
برای تدريس فاجعه آميز اســت؛ زيرا هيچ 
روش قطعی و نهايــی برای تدريس هيچ 
ماده درسی وجود ندارد؛ که در مورد همه 
کودکان موفقيت به بار آورد (همان؛ ١٠٢). 

۳ .۲. تحليل شيوة بارش فکری 
و نقش آن در تقويت نگارش 

دانش آموزان پاية دهم 
درس اول نگارش پاية دهم به اين شگرد 
اشاره نموده اســت. يکی از مشکالتی که 
دانش آ موزان در نوشــتن موضوع نگارشی 
دارنــد، نداشــتن مطالــب ذهنــی برای 
موضوعی است که بايد دربارة آن بنويسند. 
با اســتفاده از ايــن روش می آموزند که 
چگونــه موضوع خود را گســترش دهند.  
در درس هــای نــگارش بــرای فعاليــت 
دانش آ موزان و تمرين مهارت نوشــتن دو 

قسمت اصلی در نظر گرفته شده است: 
اين بخش  در  نوشــتن:  الف. کارگاه 
نمونه هايی آورده شده تا دانش آموزان اين 
شگرد را بشناسند و نمونه هايی از نوشتن 

را با اين شيوه تمرين کنند؛ 
متنی  بخش  اين  در  توليدی:  ب. متن 
توســط دانش  آموز، با توجه به نمونه ها و 
آموزه های درس، نوشــته می شــود و در 
جلســة سوم درس نگارش پس از خوانش 
متن های توليد شده، با توجه به سنجه های 
ارزيابی که در اينجا به آن اشاره می شود، 
توســط دانش آموزان و معلم ارزش گذاری 

می شود. 
در روش بــارش فکــری با اســتفاده از 
خوشه ســازی يــک موضــوع نگارشــی 
گســترش می يابد؛ بدين صورت که يک 
موضوع اصلی انتخاب می شود و بعد از آن 

کلماتی که با موضوع ارتباط داشته باشند 
در پيرامون آن نوشته می شوند. هر چقدر 
کلمــات پيرامون موضوع نگارش بيشــتر 
باشــد به دانش آموز در نوشــتن نگارش 
بيشــتر کمــک می کند و باعــث تقويت 

مهارت او می شــود. اين روش به صورت 
فردی و گروهی قابل اجراســت. البته اگر 
از روش گروهی اســتفاده شــود انگيزه و 
شوق دانش آموزان در کالس درس بيشتر 

می شود. 
بــرای اينکــه روش بارش فکــری را در 
کالس نگارش آموزش دهيم، الزم اســت 
در چند جلســه اول به شکل گروهی در 
کالس اجــرا شــود. روش بــارش فکری 
در کتــاب نگارش پاية دهــم با مثال ها و 
نمونه های متعددی بيان شده است؛ بارش 
فکری اولين گام در ايجاد فرصت برای فکر 
کردن و معنا سازی است. حال می خواهيم 
بررسی کنيم که چگونه روش بارش فکری 
در تقويــت نگارش دانش آموزان پاية دهم 
مؤثر اســت. هنگامی که به دانش آموزان 
موضوع نگارشــی داده می شــود شايد در 
ابتدا نوشــتن مطالبی در ذهن دانش آموز 
وجود نداشته باشد، اما زمانی که از روش 
خوشه ســازی اســتفاده می کند کلماتی 
در ذهن دانش آمــوزان نقش می بندد که 
با همين کلمات و ارتبــاط آن با موضوع 
اصلی نگارش گنجينه لغات آنان بيشــتر 
شــده و جمله های زيادی در ذهنشــان 
شــکل می گيرد و زمانی که اين جمله ها 
را در دفتر نگارش خود يادداشت می کنند 
متوجه می شــوند که مطالب زيادی برای 
نوشــتن دارند و با شوق و انگيزة بيشتری 
شــروع به نــگارش می کنند هــر قدر از 
اين روش در نوشــتن اســتفاده کنند به 

مراتب با تکرار و تمرين مهارت نگارشــی 
دانش آموزان بســيار بــاال خواهد رفت و 
ما در آينده نويســندگان زبــده و توانايی 

خواهيم داشت. 

۴ .۲. معايب روش بارش فکری
١. ممکــن اســت ايجاد شــرايط برای 

اظهار نظر آزاد و بی واسطه دشوار باشد.  
٢. دانش آمــوز تحت  فشــار اکثريت قرار 
می گيرد و موجب می شــود فــرد با نظر 
اکثريت موافقت کنــد حتی اگر بداند که 

نظر اکثريت اشتباه است. 
٣. اگر معلم دارای تجربة کافی نباشــد، 
ممکــن اســت برخــی افــراد کالس را 
تحت الشــعاع خود قرار دهــد. لذا معلم 
نــگارش بايد وقــت را به خوبــی تنظيم 
کنــد تا به همــه افراد نوبــت برابر برای 
ارائــه پيشــنهاد ها داده شــود و از ابراز 
افراد  پيشنهاد های اضافی توســط برخی 

جلوگيری نمايد. 

۵. ۲. مزايای بارش فکری
١. ايــن روش باعــث تقويت تفکر خالق 

دانش آموزان در نگارش می شود. 
٢. اين روش چون به صورت گروهی قابل 
اجراست شوق و انگيزه دانش آموزان را در 

نوشتن را بيشتر می کند. 
٣. گنجينه لغات دانش آ موزان را بيشــتر 
می کند و باعث مهارت در نگارش می شود. 

 جدول (۱): توصيف نمونه آماری براساس گروه

درصدفراوانیگروهجنسيت

۲۰۵۰آزمايشپسر

۲۰۵۰کنترلپسر

۲۴۰۱۰۰تعداد کل

 جدول (۲): جدول شاخص های توصيفی آزمودنی ها در متغير مورد مطالعه (شگردهای نگارش)

ميانگين نمرات  تعدادگروه
ميانگين نمرات انحراف معيار  پيش آزمون 

انحراف معيارپس آزمون 

۲۰۱۶/۵۰۱/۲۷۷۱۸/۰۵۱/۲۷۶آزمايش

۲۰۱۶/۸۵۱/۲۲۶۱۷/۰۵۰/۹۹۷ کنترل

۴۰۱۶/۶۷۱/۲۵۱۱۷/۵۵۱/۱۳۶کل
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۶. ۲. آموزش روش بارش فکری 
بــرای آمــوزش روش بــارش فکری به 
ابتــدا موضوع يک موضوع  دانش آموزان، 
روی تختــه نوشــته و از دانش آمــوزان 

خواســته می شــود با توجه به اطالعاتی 
که دربارة موضوع دارنــد، کلمه يا جملة 
کوتاهی را بيان کنند. هر کدام از کلمات و 
جمله هايی که دانش آموزان پيراون موضوع 
اصلی بيان می کنند نوشــته می شــود. 
ســپس از دانش آموزان خواســته شــود 
کلمات و جمله هايی را که روی تخته سياه 
به صورت خوشه ای نوشته شده، به صورت 
موضوعی (زيرموضوع ها و محورهای جزئی 
موضوع اصلی) دســته بندی و ضمن دادن 
روال و انســجام به آن ها شروع به نوشتن 

کنند. 

۷. ۲. نحوة تجزيه و تحليل 
داده ها

تجزيه و تحليل داده بــه دو طريق آمار 
توصيفی و آمار استنباطی انجام می پذيرد. 
به طور کلی، روش هايی را که به وســيلة 

آن ها می توان اطالعات جمع آوری شــده 
را تنظيــم کــرده و خالصه نمــود، آمار 
توصيفــی می ناميم، در يــک کالم، آمار 
از مجموعة روش هايی  عبــارت  توصيفی 
است که پردازش داده ها را فراهم می سازد 
(دالور، ١٣٩٥: ١٤٨). به عبارت ديگر در 
آمار توصيفی از نمودار و جدول اســتفاده 
خواهد شــد. همچنين به شيوه هايی که 
از طريــق آن هــا ويژگی هــای گروه های 
بــزرگ براســاس اندازه گيــری همــان 
ويژگی ها در گروه های کوچک اســتنباط 
می  شود، آمار اســتنباطی گفته می شود. 
از تحليل کوواريانس معموًال در طرح های 
پيش آزمون- پس آزمون استفاده می شود. 
در اين طرح ها، قبــل از اينکه آزمودنی ها 
در شرايط آزمايشــی/ شبه آزمايشی قرار 
گيرند، يــک آزمون بــر روی آن ها اجرا 
می شود و سپس، بعد از قرار گرفتن آن ها 
در معرض شرايط آزمايشی، همان آزمون 

مجدداً بر روی آن ها اجرا می گردد.

۱ .۷ .۲. تجزيه و تحليل آماری  
در تحقيق حاضر، برای بررسی اثربخشی 
آموزش توسعة مطلب: «بارش فکری» در 
نگارش دانش آموزان  نمرات  ابتدا  نگارش، 
به عنوان متغير کمکی تصادفی پيش آزمون 
شد و همچنين نمرات پس آزمون (نمرات 
نــگارش دانش آمــوزان) آزمودنی های دو 
گــروه آزمايــش و همچنين گــروه گواه 
جمع آوری گرديد و پس از بررسی همگنی 

رگرســيون و رابطة خطی بين متغيرهای 
و  پيش آزمون)  (نمــرات  کمکی  تصادفی 
متغير وابســته (نمــرات پس آزمون)، به 

تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد. 

۲ .۷ .۲. تجزيه و تحليل 
توصيفی داده ها  

چنانچه جدول ١ نشــان می دهد، تعداد 
کل آزمودنی ها شامل ٤٠ نفر است که٥٠٪ 
آنــان گــروه آزمايــش و٥٠٪ ديگر گروه 

کنترل را تشکيل می دهند. (جدول٢)

همان طور که جدول ٢ نشان می دهد، در 
مقايســة نگارش دانش آموزان در دو گروه 
آزمايــش و کنترل، در پيش آزمون تفاوت 
چندانی بيــن ميانگين نمــرات دو گروه 
مشــاهده نمی شــود؛ ولی در پس آزمون، 
ميانگيــن گروه آزمايــش برابر ١٨/٠٥  و 
ميانگيــن گروه کنترل ١٧/٠٥ به دســت 
آمد که ميانگين گروه آزمايش بيشــتر از 

ميانگين گروه کنترل است. 

۳. ۷. ۲. تجزيه و تحليل 
استنباطی داده ها

١. ٣. ٧. ٢. نرمال بودن توزيع داده ها   
چنانچــه جــدول ٣ نشــان می دهــد، 
ســطح معنی داری نمرات آزمودنی ها در 
پيش آزمون  و پس آزمون  نگارش از ٥,٠٥ 
بزرگ تر اســت، پس فرض صفر مبنی بر 
نرمال بــودن توزيع داده هــای مربوط به 
نوشــتن نگارش پذيرفته می شود و فرض 
مقابــل مبنی بر نرمــال نبــودن توزيع 
داده های مربوط به اين متغير و مؤلفه های 

آن رد می شود. 

جدول (۳): جدول نرمال بودن توزيع داده ها (سرزندگی تحصيلی و مؤلفه های آن)

(معنی داری (دو دامنه  کولموگروف- اسميرنوف تعداد  مؤلفه

۱,۱۴۷ ۱,۱۴۳ ۴۰ نگارش     پيش آزمون 

۰,۰۹۲ ۱,۲۴۰ ۴۰ نگارش    پس آزمون

جدول (۴): آزمون لوين برای نشان دادن 
واريانس نگارش دانش آموزان در دو گروه 

آزمايش و کنترل   

p آماره آزمون

۰/۱۴۸ ۲/۱۷۵

جدول (۵): نتايج آزمون تحليل کوواريانس نگارش دانش آموزان

ضريب  P مقدار آماره آزمون ميانگين F درجة مجموع مربعات  منبع پراکندگی
مربعات   آزادی

۰/۱۷۲ ۰/۰۰۹ ۷/۶۷۴ ۴/۳۲۰ ۱ ۴/۳۲۰ پيش آزمون

۰/۶۸۲ ۰/۰۰۰ ۳۹/۷۶۷ ۲۲/۳۸۶ ۲ ۴۴/۷۷۲ گروه

۰/۵۶۳ ۳۷ ۲۰/۸۲۸ خطا

۴۰ ۱۲۴۵۶/۰۰۰ کل
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پی نوشت
1.Axl Osburne

منابع  
١. افــروز، غالمعلی، عبادی، ماندانــا. (١٣٧٨).  فرهنگ 

واژگان. تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی فاران. 
٢. تورنــس، ئی، بــال. (١٩٦٤). آزمــون تفکر خالق 
تورنس، فرم ب تصويری. ترجمــه: عليرضا پيرخائفی 

(١٣٨٨)، تهران: روان تجهيز. 
٣. دالور، علی. (١٣٩٥). احتماالت و آمار کاربردی در 

روان شناسی و علوم تربيتی. تهران: سمت 
٤. رئوف، علی. (١٣٩٠). انشا، روييدن در خود، تهران: 

آييژ. 
٥. فاضلی، نعمت اهللا. (١٣٨٥). دربارة نوشــتن، تهران: 

مجله انسان شناسی و فرهنگ شناسی، شمارة ٣٦.
٦. ميرکمالی، ســيد محمد. خورشيدی، عباس. (١٣٨٧). 
روش های پرورش خالقيت در نظام آموزشی. تهران: 

يسطرون. 
٧. ميرنسب، ميرمحمود؛ بيرامی، منصور و اهراری، غفور. 
(١٣٩٤). «بررســی مفهوم انشــا و آسيب شناسی 

روش های آموزش». 
٨. وزين پور، نادر. (١٣٧١) بر ســمند ســخن. تهران: 

فروغی

۲. ۳. ۷. ۲. تحليل کوواريانس 
همان طــور که در جدول ٤ نشــان داده 
می شــود، مقدار p آزمون لوين (٠/١٤٨) 
بيشــتر از ٠/٠٥ اســت، پــس واريانس 
نگارش دانش آموزان در دو گروه آزمايش 
و کنتــرل در ســطح معنــی داری ٠/٠٥ 
تفــاوت معنی داری ندارنــد. يعنی داده ها 
از مفروضه  تســاوی خطــای واريانس ها 

حمايت می کنند. 

همان طــور کــه در جــدول ٥ نشــان 
داده می شــود، چون ضريب اتــا برابر با 
٠/٦٨٢ اســت، ايــن بدان معنی اســت 
کــه حــدود ٦٨/٢ درصــد از تفاوت های 
مشاهده شــده در نگارش دانش آموزان به 
آموزش توســعة مطلب «بــارش فکری» 
مربوط بوده اســت. از طرفی چون مقدار 
 ٠/٠٥ از  کمتــر   (٠/٠٠٠) آزمــون   p
(٠/٠٥> p) است. بنابراين فرضيه تحقيق 
در ســطح ٠/٠٥ تأييد می شود و آموزش 
توســعه مطلب «بــارش فکــری» باعث 
نگارشی دانش آموزان  افزايش مهارت های 

می شود. 

۳. نتيجه گيری 
نتايــج تحقيق نشــان داد کــه آموزش 
توســعة مطلــب «بارش فکــری»  باعث 
نگارشی دانش آموزان  افزايش مهارت های 
می شــود. بدين معنا که گــروه آزمايش 
نســبت به گروه کنترل در نوشــتن انشا 
واژگانی  زيادتری داشــتند. دايرة  مهارت 
آن ها بيشتر شــده و قدرت تخيل آنان به 
مراتب فراتر از گروه کنترل بود. نتايج اين 
تحقيق با نتايج تحقيقات قبلی ســاالری 
(١٣٨١)، گرشام (٢٠١٤)، لوبلو (٢٠١٥) 
که آن هــا نيز در تحقيقی تقريبًا مشــابه 
تأثير قصه گويی بر انشای دانش آموزان را 

بررسی کردند، همسوست. 
تحقيــق زينتــی (١٣٩٠) کــه نشــان 
می دهد قصه گويــی معلم باعث باال بردن 
ميزان تخيل کــودک و همچنين افزايش 
شــادابی کالس انشــا می گــردد و منجر 
به ايجاد انگيزه در نوشــتن می شــود و با 
نتيجة تحقيــق مک کارتی (٢٠٠٣) مبنی 
بر غنی ســازی الگوی زبان مــادری بيان 

که گذاردن اين مســئوليت تنها بر عهدة 
کتاب هــای نگارش، نمی توانــد به خوبی 
حق مطلب را ادا کند و جهت ارتقای اين 
مهارت نياز به تغيير ســاختار آموزشی و 
بستر سازی مناســب در اين زمينه است؛ 
زيرا استفاده از حواس پنج گانه سرچشمة 
بروز خالقيت است. لذا تا زمانی که نتوانيم 
زيرســاخت های مورد نياز را برای پرورش 
اين مهارت و کســب ســاير مهارت های 
زندگی آيندة دانش آمــوزان فراهم کنيم، 
تغيير در محتوای کتاب های درسی بدون 

هيچ نتيجه ای تکرار خواهد شد. 
از آنجــا که روش بــارش فکری گنجينة 
لغــات دانش آموزان را بــاال می برد، باعث 
تقويت مهارت نوشــتن می شود. آموزش 
دانش آموزان بــا روش بارش فکری باعث 
گسترش تخيل، خالقيت و تمرکز، افزايش 
اعتماد به نفــس، ايجــاد عالقه منــدی به 
مهارت های گوش کردن،  تقويت  مطالعه، 
خواندن و نوشــتن خواهد شد. در ضمن 
خزانة لغات و ميــزان درک فرد از معانی 
لغات را وسعت می بخشد. اين روش باعث 
تفکر خالق دانش آموزان می شود و يکی از 
شيوه های توسعة مطلب است که به صورت 

گروهی در کالس نگارش قابل اجراست. 

داســتان و تحقيــق جرالــد (١٩٨٦) که 
بيانگر تأثير بســيار عميق بر بسط دادن 
موضوع، انســجام متن و ارتباط کلمات با 

هم بود، همسو بود. 
براســاس ايــن تحقيق، ســاختار کتاب 
نــگارش پاية دهــم و روش هــای مورد 
اســتفاده در آن هــا در پــرورش مهارت  
نوشتن دانش آ موزان تأثير بسزايی خواهد 
داشــت. يادآوری اين نکته ضروری است 
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تا باد نوبهار ز هر سو وزان شود 
آفاق جلوه گيرد و دنيا جوان شود 

در باغ و بوستان، گل زيبا به کبر و ناز 
بر شاخسار، خرم و خندان، عيان شود

بلبل چو عاشقی که ز کف داده دين و دل 
بر گرد يار، چهچهه زن، نغمه خوان شود
سنبل، چو زلف يار، دمد از نقاب خاک 
سوسن، طرب فزا، چو رخ دِلستان شود 
سازند سبزه و گل و ريحان چو انجمن 

بيد ُکهن به محفلشان سايه بان شود 
 هر سو نوای شادِی مرغان ز شاخسار 
از سينه می برد غم و دل شادمان شود 
بر روی غنچه، گاِه َسَحر، باد صبحگاه 

هی بوسه زن لبش چو لِب عاشقان شود 
چون موسم بهار طرب زا فرا رسد 
بيدار، هر گياه ز خواِب گران شود 

از امر حق، دوباره گل و سبزه می دمد 
تا باد خوش نسيم بهاران وزان شود 

«سلطانيا»، به چشم دل خود نظاره کن 
تا نور حق بتابد و غفلت نهان شود

دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی

تا باد نوبهار ز هر سو وزان شود 
آفاق جلوه گيرد و دنيا جوان شود 

در باغ و بوستان، گل زيبا به کبر و ناز 
بر شاخسار، خرم و خندان، عيان شود

بلبل چو عاشقی که ز کف داده دين و دل 
بر گرد يار، چهچهه زن، نغمه خوان شود
سنبل، چو زلف يار، دمد از نقاب خاک 
سوسن، طرب فزا، چو رخ دِلستان شود 
سازند سبزه و گل و ريحان چو انجمن 

بيد ُکهن به محفلشان سايه بان شود 
 هر سو نوای شادِی مرغان ز شاخسار 
از سينه می برد غم و دل شادمان شود 
بر روی غنچه، گاِه َسَحر، باد صبحگاه 

هی بوسه زن لبش چو لِب عاشقان شود 

دو کوچه باالتر از تماشا بهار شد بال و پر تکاندم
نماند از اين خانه جز غباری و خانه را آن قدر تکاندم
و چشم ها را دوباره شستم و مثل ماهی از آب رستم
و سقف دل را سپيد کردم و فرش جان را سحر تکاندم
نفس تکانی نکرده بودم چه بی هياهو نفس کشيدم
جگرتکانی شنيده بودی؟ صدف شکستم جگر تکاندم
پر از شکوفه ست شانه هايم ميان توفان و باد و باران
به دامنم ريخت يک جهان جان چو شانه را بيشتر تکاندم
لباس چرک نگاه خود را ز مردم ديده دور کردم
چه سخت بود اين نظرتکانی به چوب مژگان نظر تکاندم
پرم شکستند پر کشيدم دلم شکستند دل سپردم
سرم بريدند خنده کردم سرم بريدند سر تکاندم
نه چپ نوشتم نه راست خواندم نه شرق گفتم نه غرب رفتم
تهی ست از هرچه جز بهاران دلی که از خشک و تر تکاندم

عليرضا قزوه
هی بوسه زن لبش چو لِب عاشقان شود 

چون موسم بهار طرب زا فرا رسد 
بيدار، هر گياه ز خواِب گران شود 

از امر حق، دوباره گل و سبزه می دمد 
تا باد خوش نسيم بهاران وزان شود 

«سلطانيا»، به چشم دل خود نظاره کن 
تا نور حق بتابد و غفلت نهان شود

دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی

هی بوسه زن لبش چو لِب عاشقان شود 
چون موسم بهار طرب زا فرا رسد 

ناگهان
شيشه های خانه بی غبار شد
آسمان نفس کشيد
دشت بی قرار شد
بهار شد!

سعيد بيابانکی
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عليرضا بديععليرضا بديع

چكيده 
«قلــب» يكــي از 

اختيارات شاعري است 
كه به دليل نپرداختن دقيق 

عروضيان، باعث بدخواني ابيات 
مزاحف به قلب و يا دستبرد مصححين 

به منظور اصالح وزن شده است. عروض دانان  
جايگاه رخداد قلب را منحصر به «مفتعلن» 
و قالب رباعی (مستفعُل) می دانند. عالوه بر 
دو وزن مذکور که از نظر کيفيت و کميت 
مشابه يکديگرند و در يک دايرة عروضی به 
نام «مجتلبة زائدة مزاحفه» جای گرفته اند، 
دو بحر ديگر (فعالتن و مفاعيُل) در همين 
دايــره وجود دارند که امــکان رخداد قلب 
در آن دو نيز هســت و شاعران گذشته در 
آثار خويش از اين امکان عروضی اســتفاده 
کرده اند. از پژوهش حاضر اين نتيجه حاصل 
شــد که «قلب» مبنايی رياضی وار دارد و 
در هر وزن كه چهارهجايي و متفق االركان 
باشــد، ممکن ا ست؛ به شرط آنكه هر ركن 
مشــتمل بر دو  هجاي كوتــاه و دو هجاي 
بلند باشد و دست كم يك جفت از هجاهاي 

هم كميت، در جوار 
هم قرار گرفته باشند. به ديگر سخن، قلب 
در تمامی بحرهای موجود در دايرة «مجتلبة 
زائدة مزاحفه» ممکن است؛ يعنی وقوع آن 
عالوه بر دو بحر رجــز  مطوی (مفتعلن) و 
هــزج  اخرب (رباعــی)، که پيــش از اين 
مــّد نظر عروضيان بوده  اســت، در دو بحر 
رمل مخبــون (فعالتــن) و هزج مکفــوف 
(مفاعيُل) نيز در هجاهايی مشــخص و از 

پيش تعيين شده  امکان  دارد.

شــاعري،  اختيار  عروض،  كليدواژه ها: 
قلب، وزن شعر، هجا

 

مقدمه
قلــب يكي از 
اختيارات  مهم تريــن 
شاعري   در حوزة وزن عروضي  است 
كه اگرچــه در قديمي ترين كتب عروضي 
نظير «المعجم في معايير االشعار العجم» 
و «معياراالشــعار» نيز اشاراتي به آن رفته 
است، هرگز هيچ يك از متقدمين و متأخرين 
تعريفي جامع و مانع برای آن ارائه نكرده اند.
اين اختيار شاعري در بســياري از اشعار 
كالسيك، خاصه قالب رباعي، به كار رفته و 
به دليل تســلط نداشتن مصححان يا آشنا 
نبودن كاتبان با مقولــة مورد بحث، باعث 
بدخواني يا تصحيح هــاي ناصواب از ابيات 
مزاحف شده است. بسا استادان و ادبايي كه 
به دليل بی اطالعی از جايگاه رخداد «قلب» 
حكم به ايراد عروضي در شــعري مشهور 
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داده اند (سميعي، ١٣٧٧: ٨).
شميســا در كتاب «آشــنايي با عروض و 
قافيه»، ســه بار متوالــي در پانويس وزن 
«فعالتن»، حكم به اســتثنائات وزني داده 
اســت كه در ادامه خواهد آمد (شميســا، 

.(١٣٨٣: ٥٤
نجفی به  درســتی در مورد قواعد عروضی 

گفته است: 
قواعد عروض، مانند قواعد دستور زبان، تابع 
قرارداد اهل زبان اســت؛ يعني امري  است 
وضعي و اعتباري نه طبيعي و ذاتي، كه به 
مرور زمان تحول و تغيير مي يابد. بنابراين، 
اگر زماني قاعــده اي در عروض رايج بوده و 
بعداً بر اثر تحول از رواج افتاده باشد، نبايد 
پنداشت كه در هر دوره اي شنوندگان شعر 
با شنيدن يا خواندن آن احساس «سكته» 
مي كرده و آن را خصوصيتي «غيرطبيعي» 
يا «نامطبوع» مي شمرده اند (نجفي، ١٣٩٤ 

الف: ١٦٧).
از جملــه ابياتی که به دليــل عدم درك 
قاعدة قلب، ادبــا و اهالي فن همواره به آن 
به ديدة پرسش و اغماض نگريسته اند، بيتی  

است از ناصر خسرو:
«گل تبار و آل دارد همه مه رويان

هرگهي كآيد با آل و تبار آيد» 
(ناصرخسرو، ١٣٥٧: ١٦١)
بحر آن رمل مثمن مخبون مطموس و وزن 
عروضي آن چنين اســت: فعالتن فعالتن 

فعالتن فع.
صرف نظــر از اختيار ابدال يا تســكين در 
مصراع دوم، كلمة  «آل» در مصراع نخست 
ثقيل مي نمايد و بسيار مورد بحث قرار گرفته 
 است؛ از اين بابت که طبق قواعد عروض، در 
وزن متفــق االرکان رمل مخبون (فعالتن)، 
شــاعر مجاز به اســتفاده از «فاعالتن» در 
حشو و عروض و ضرب (ارکانی به جز اول) 
نيســت. حال آنکه در بيــت مزبور، عبارت 
«آل دارد» بر وزن فاعالتن است و در حشو 
آمده که در رمل مخبون، اين خالف قواعد 

عروض است.
بيت ديگــري نيز همواره از همين نظرگاه 

مورد بحث بوده است:
«شاد باشيد كه جشن مهرگان آمد

بانگ و آواي دراي كاروان آمد 
(منوچهري، ١٣٣٨: ١٩٧)

طي اين  پژوهش به اين پرســش پاسخ 
داده خواهد شــد كه چرا ناصرخســرو و 
شعراي ديگر در ابياتي از اين نوع، مختار 
بوده انــد از چنين قاعده ای بهــره ببرند 
و بالطبع حق با ايشــان بوده اســت نه با 

خرده گيران.

پيشينة پژوهش
تا آنجا كه بررســي شــد، شــمس الدين 
محمدبن قيس  رازي، نخستين كسي  است 
كه مابين آثار برجاي مانده در باب عروض و 
قافيه از عبارت «مراقبت» استفاده مي كند 
و غرض او جابه جايي دو هجاي كوتاه و بلند 
مجاور هم (قلب) است: «در مسدس اخرب 
اين بحر مراقبتست ميان يا و نون مفاعيلن 
و بعد از مفعوُل مفاعلن آيد» (شمس الدين 

محمدبن قيس رازی، ١٣٧٣: ١١٨).
خواجــه نصيرالديــن طوســی، فصــل 
هشــتم از باب عــروض را بــه اختيارات 
وزنــي اختصــاص داده و در باب «قلب» 
بيان داشــته  اســت كه « اين وزن «رجز 
مخبون» و «کامل موقوص» هم می تواند 
امــا در ترانه خلط مقبــوض و مکفوف به 
يکديگر روا بود و ميــاِن يا و نون مراقبه 
بود يعنی الزم اســت کــه مقبوض بود يا 

مکفوف» (طوسی، ١٣٨٩: ٣٤٧).
 او نيز به پيروي از شــمس قيس، در اين 
موضع از عبارت «مراقبت» استفاده مي كند.
 اما نخســتين كســي كه از اين ضرورت 
وزني با عنوان «قاعدة قلب» نام برده است، 
ناتل خانلري بوده و آن را در زمرة اختيارات 
شــاعري قرار داده اســت (ناتــل خانلری، 

.(١٣٦٦: ٢٧١
وحيد عيدگاه نيز ضمن مقاله اي با عنوان 
«بررســي بســامدي اختيــارات وزني در 
قصيده هاي ناصرخســرو» دست به تعريف 
اين ضــررورت وزني زده و بــه موازات آن 
مصاديقي کــه ناصرخســرو در آن ها اين 
اختيار را به کار بســته است، واكاويده و به 
تعريفي از ســيروس شميســا در اين باب 
استناد كرده است (عيدگاه طرقبهي، ١٣٩٦: 

.(١٦٧-١٥٤
چنان که در ادامه خواهد آمد، معاصرين نيز 
تنها به تکرار تعاريف قدما بسنده کرده اند و 

کسی گرهی از آن نگشوده است.

بحث
در حافظة تاريخي مــا ايرانيان، قطعه اي 
مشــهور وجود دارد: «آبســت و نبيذست/ 
و عصارات زبيب اســت/ و ســميه روسپيذ 
اســت». اين قطعه در آغاني بــه يزيدبن 
 مفّرغ نسبت داده شده و مؤلف كتاب «وزن 
شــعر پارســي» در مــورد آن ـ  و البته به 
نقل  قــول از مرحوم بهــار ـ ، چنين نقل 
كرده اســت: «تاريخ سرودن اين شعر سال 
پنجاه و يك هجري  است و بنابراين قطعة 
مذكور از قديمي ترين نمونه هايي است كه 
از شعر و زبان فارسي بعد از اسالم به يادگار 
مانده اســت» (ناتل خانلــري، ١٣٦٦: ٥٨). 
شايد يكي از كهن ترين نمونه ها براي قاعدة 
وزني «قلب» هميــن ترانة كوچه و بازاري 

باشد.
هيچ يك از عروض دانان متقدم نظير شمس 
قيس رازي و خواجه نصيرالدين طوســي و 
هيچ يك از معاصرين نظير خانلري، فرزاد، 
وحيديان كاميار و نجفي، فرضيه اي جامع 
و مانع كه شمول پذير و كاربردي باشد، ارائه 

نكرده اند. 
در واقع، قاعدة قلب همواره طي اين هزار 
و دويست ســال كه از تصنيف علم عروض 
توســط خليل بن احمد فراهيــدي ازدي 
مي گــذرد (ماهيــار، ١٣٧٨: ١٣)، چونان 
رازي نامكشــوف باقي مانده اســت؛ از اين 
بابت که هيچ يک بــه منطق رياضی وار آن 
نپرداخته  و نگفته اند چرا در «رباعی» اوزان 
بر پاية «مســتفعُل» ممکن است و در بقيه 
نــه! مثــًال در كتاب «عروض فارســي» از 
دکتر عباس ماهيار كه عنوان آن شــيوه اي 
نو براي آموزش عروض و قافيه ذكر شــده 
است، مطلقًا از قاعدة قلب يا جابه جايي، ولو 
به قدر ذكر نــام، حرفي به ميان نيامده؛ نه 
در بخش كليات بدان اشــاره كرده  است و 
نه در بخش اوزان رايج شــعر و نه حتي در 
بررسي اوزان رباعي! در كتاب «عروض» از 
دكتر جليل تجليل و كتاب «آشنايي با علم 
عروض و قافيه» تأليف دكتر حسين بهزادي 
اندوهجردي نيز مطلقًا حرفي از اين قاعده 

به ميان نيامده است.
بــراي ورود بــه بحــث الزم اســت ابتدا 
مختصري در تعاريف سايرين از اين اختيار 
شاعري كندوكاو كنيم. زنده ياد نجفي آن را 
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قاعده مي دانست نه اختيار؛ چرا كه معتقد 
بود «وقوع آن در شعر فارسي بسيار محدود 
و منحصر به دو حوزه است» (نجفي، ١٣٩٤ 

الف: ١٠٤).
قهرماني مقبل طي مقاله اي به دســتاورد 

طوسی در باب قلب پرداخته است: 
طوســی به جواز «قلب» نيز پی برده و در 
دو جا به توصيف اين جواز پرداخته اســت. 
اگرچه از اصطالح قلب اســتفاده نمی کند؛ 
نخســت در وزن رباعی که دو هجاي ششم 
و هفتم که اولي بلند و دومی کوتاه اســت 
قابليت جابه جايی دارند و طوسی با تيزبينی 
تمام بــراي آن اصطالح «مراقبه»١ را به کار 
می برد: «اما در ترانه خلط مقبوض [مفاعلن] 
و مکفوف[مفاعيــُل] به يکديگــر روا بود و 
مياِن يا و نون مراقبه بود» (معياراالشــعار، 
گ ٣٥، پ). مورد دوم آوردن «مفاعلن» به 
جاي «مفتعلن» در رجز مْطوي اســت. در 
عين حال يادآور می شود که کثرت کاربرد 
اين جواز با ذوق فارســی سازگار نيست و 
«تناسب نگاه بايد داشت» (قهرماني مقبل، 

.(١٣٨٨: ٧-٦
چنان كه مشاهده مي شود، طوسی اشاره اي 
گذرا داشته ولي عنوان نكرده  است كه مثًال 
اين قاعده در ركن اول يا آخر هم مجاز است 
يا خير، و نگفته  اســت به چه دليل در وزن 

متناوب رجز مطوی حادث مي شود!
نجفي با اســتناد به اثر طوســی در مورد 

«قلب» مي گويد:
از اشارة طوسي در «معياراالشعار» كه اين 
تغيير را ظاهراً در ركن ســوم مصراع جايز 
مي دانــد نيز ضابطه اي به دســت نمي آيد. 
همين قــدر شــايد بتوان اين حكــم را روا 
دانســت كه در ركن دوم مصراع (و ظاهراً 
مصراع هايي كه بيش از ســه ركن دارند)، 
«مفاعلن»  جانشــين  «مفتعلــن»  گاهي 
مي شود و بالعكس، اما هرگز مثًال جانشين 
«فعالتن» نمي شود. چنان  كه بعداً در بحث 
اوزان رباعي گفته خواهد شــد، گاهي هم 
به جاي «مستفعُل» مي نشيند  «فاعالُت» 

(نجفي، ١٣٩٤ الف: ٣٣). 
پيداست نجفي نيز نتوانسته است از عهدة 
تشــريح برآيد كــه طی اين مقالــه به آن 

پرداخته خواهد شد.
در ميان معاصرين، مســعود فــرزاد جزء 

نخستين كســاني  اســت كه به تحقيق و 
پژوهــش در ايــن مورد پرداخته  اســت و 
ضمــن تحقيق بــر روي وزن هاي مختلف 
رباعي (زحافات) به ســراغ يكي از تغييرات 
مجاز عروضي در فارســي مي رود و با ذكر 
نمونه هايــي نشــان مي دهد كــه مفتعلن 
مي تواند به مفاعلن تبديل شود، ولي عكس 
آن ممكن نيســت (فرزاد، ١٣٥٧: ٦٥). او 
اگرچــه تعريف كاملي ارائه نــداده، به اين 
نكته راه برده اســت كــه مفتعلن مي تواند 
به مفاعلن قلب شود و نه برعكس! فرزاد با 
انتشار مقاله ای مفيد نيز به مبنای رياضی وار 
عروض فارسی پرداخته است که اگرچه در 
باب کليت بحور و اوزان شــعر فارسی  است 
اما يکــی از مطالب مؤثــر در جهت اثبات 
نظريــة مورد بحث در اين پژوهش اســت.  

(فرزاد، ١٣٤٦).
ناتل خانلري در كتاب ارزشمند «وزن شعر 
فارســي» در مجموع يك صفحه در مورد 
قاعدة جابه جايي (قلب) ســخن گفته است 
كه با حذف شــاهد مثال ها به اين تعريف 

جزئي مي رسيم:
مــراد از قلــب در اينجــا تغييــر محل 
هجاهاست؛ بي آنكه در كميت آن ها تغييري 
رخ دهد يا به كميت متساوي تبديل گردد، 

و انواع آن به قرار زير است:
ـ قلب پايه نوا (U-) به چامه (-U)؛ مثال:

سينة خاقاني و غم تا نزند ز وصل دم
دعوي عشق و وصل هم تا ز سگان كيست او
(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٥٨)

ـ قلب پايه چامه (-U) به نوا (U-) و اين 
عكس تغيير فوق است:

دست كسي بر نرسد به شاخ هويت تو
تا رگ انّيت او ز بيخ و بن بر نكني 

(سنائي)
 (UU-) بــه زمزمه (U-U) ـ قلب ترانه
كه ممكن اســت آن را جزء پايه هاي اصلي 
نشــماريم؛ زيرا در يكي از صورت هاي بحر 
ترانه مورد اســتعمال نــدارد. مثال از بحر 
ترانه: تا بتواني خدمــت رندان مي كن. در 
پاية ســوم ترانه (U-U) كــه آن را اصل 
شمرديم، به زمزمه (-UU) قلب شده است 

(ناتل خانلري، ١٣٦٦: ٢٧١).
همان طور كه مشاهده مي شود، خانلري به 
جاي تعريفي متقن، شرحي مختصر نوشته 

و به چند شــاهد مثال بسنده کرده است؛ 
به طوري كه ابداً خواننده از جايگاه رخداد 
قلب آگاه نخواهد شد. طی اين مقاله اثبات 
خواهد شــد که همواره ( -U) بر اثر قلب 
به (U-)  تبديل خواهد شــد و عکس آن 

جايز نيست.
نظر نجفي در مورد آنچه ناتل خانلري گفته، 

جالب توجه است: 
از كتاب وزن شــعر فارسي كه اين تبديل 
را شرح مي دهد (ص ٢٧١ـ٢٧٢) نمي توان 
معلــوم كرد كه كاربرد قاعدة قلب دقيقًا در 
كجا جايز اســت و در كجا نيست. اگر همه 
 جا در اثناي مصراع جايز مي بود، في المثل 
مي توانستيم دو بيت زير را هم وزن بدانيم: 

گشت غمناك دل و جان عقاب
چو ازو دور شد ايام شباب

حال دل با تو گفتنم هوس است
خبر دل شنفتنم هوس است 

(نجفي، ١٣٩٤ الف: ٣٣ـ٣٢)
در كتاب «آموزش عروض و قافيه به زبان 

ساده» چنين آمده است:
قلب: شــاعر به ضرورت وزن مي تواند يك 
هجاي بلند و كوتاه كنار يكديگر را جابه جا 
كنــد و برعكس. از اين اختيار بســيار كم 
اســتفاده شــده و معموًال در ركن هاي زير 

ديده شده است:
مفتعلن (قلب): مفاعلــن. مفاعلن (قلب): 
مفتعلن. مستفعُل (قلب): فاعالُت. متفاعلن 

(قلب): مفاعلتن
مثال: 

سينة خاقاني و غم تا نزند ز وصل دم
دعوي عشق و عاشقي تا ز سگان كيست او

همان گونه كه مشاهده مي كنيد، شاعر در 
ركــن دوم مصــراع اول مفتعلن را به جاي 
مفاعلن آورده و از اختيار قلب استفاده كرده 

است (طباطبايي، ١٣٨٦: ٢٨).
طباطبايی به  درســتی متوجــه اين نکته 
شــده که قلــب در متفاعلن نيــز ممکن 
اســت ولی خطايی که مرتکب شــده اين 
اســت که همواره بر اثر قلب، مفاعلتن بدل 
به متفاعلن می شــود نــه بالعکس! چرا که 
هر مفاعلتن از ترکيب يــک هجای کوتاه 
به  عــالوة مفتعلن و هــر متفاعلن از يک 
هجای کوتاه به  عالوة مفاعلن تشکيل شده 

( UU- + U) = ( -UU-U-) :است
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اين تعريف نيز به شمارة اركان و هجاهايی 
که درگير قلب خواهند شد، نپرداخته و در 
تعريف مشخص نكرده است كه اگر مفتعلن 
در وزن مختلف االركان به كار رفت، مي تواند 
قلب شود يا خير! در پايان بحث، به چرايي 
ذكر «متفاعلن» و «مفاعلتن» در اين تعريف 

طباطبايي پرداخته خواهد شد.
«شــاعر بــه جــای هجــای کشــيده، 
«هجای کوتــاه + هجای بلنــد» بياورد يا 
بالعکس؛ قلب معمــوًال در تبديل مفتعلن 
بــه مفاعلــن و بالعکس ديده می شــود» 
تعريــف  ايــن   .(٥٦  :١٣٨٦ (شميســا، 
بــه هيچ عنــوان نمي تواند گرهــي از كار 
بگشايد. نخســت اينكه اگر بتوان به جاي 
هجاي كشــيده از كوتاه و بلند اســتفاده 
كرد، بيت «صبحگاهي ســر خوناب جگر 

(خاقانــي، ١٣٩٣: ١٥٨)  بگشــاييد» 
مي تواند معادل «ســحرگاهي سر 

باشد؛  بگشــاييد»  خوناب جگر 
حال آنكه تفاوت كيفي آن دو 
بارز است. دوم آنكه مشخص 
نيســت اين اتفاق در كدام 
اركان مي تواند بيفتد؟ ركن 
اول؟ ركــن آخــر؟ ممكن 
اركان يك  تمام  اســت در 
مصراع حادث شــود؟ سوم 

اينكه چنان  كه خواهيم ديد، 
در مفتعلــن رخ خواهد داد ولي 

قيد «معموًال» علمي و دقيق نيست 
و نمي توان دانست كه معموًال كجاها و 

به چه علت! و چهارم آنكه عبارت بالعكس 
در تعريف ايشــان نيز خالف واقع اســت. 
در ايــن صورت و با ايــن تعريف، مي توان 
وزن «مفاعلــن فعالتن مفاعلــن فعلن» را 
با «مفتعلن فعالتن مفاعلــن فعلن» برابر 

دانست.
زنده ياد ابوالحســن نجفي گســترده تر از 
ســايرين به اين مقوله پرداخته و در ســه 
كتــاب ارجمند «وزن شــعر فارســي» و 
«اختيارات شــاعري» و مقاله هاي ديگر در 
عروض فارسي و كتاب «دربارة طبقه بندي 
وزن هاي شــعر فارسي»، مطالبي ممّتع در 
اين موضوع نگاشته ولي به رغم نكته گيري 
استاد نجفي بر عروضيان پيشين مبني بر 
نپرداختن كامل به قاعدة قلب، خود نيز به  

درستي از عهدة توضيح و كشف اين قاعده 
برنيامده است. در كتاب اختيارات شاعري 

آورده است كه: 
قلب: گاهــي در اثناي مصراع، يك هجاي 
بلند و يك هجاي كوتاه جابه جا مي شــوند؛ 
يعني بلند كوتاه به جاي كوتاه بلند مي آيد 
و بالعكس. اين تغيير را قلب مي نامند؛ مثًال 
در بيت زير از قصيدة معروف خاقاني كه بر 
وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن است:
ســينة خاقاني و غم تا نزنــد ز وصل دم

وزن رباعي همچنان متداول است (نجفي، 
١٣٩٤ الف: ١٠٧).

نجفــي در كتاب ارزشــمند «وزن شــعر 
فارســي» نيز توضيحاتي در اين باب ارائه 

كرده است:
«رباعــي دو وزن اصلي دارد. در مورد وزن 
رباعي قاعــده اي وجود دارد كه به شــاعر 
اجازه مي دهد تا اين دو گونة متفاوت را نيز 
با هم در درون يك رباعــي به كار ببرد. به 
اين قاعده، قاعدة قلب مي گوييم» (نجفي، 

.(١٣٩٥: ٩٠
توضيحات نجفي در مورد قلب همين ميزان 
است. همان طور كه اشاره شد، نقد ايشان بر 
ديگران به مطلب خودشان نيز وارد  است كه 
نمي توان معلوم كرد قاعدة قلب دقيقًا كجا 
جايز  است و كجا نه! و البته در ادامة مطلب 
اثبات خواهد شد كه اين گفته از نجفي 
ناصحيح است كه مفتعلن جانشين 
مفاعلن مي شود و برعكس! بلكه 
همواره مفاعلن به جاي مفتعلن 
مي آيد؛ آن هم در صورتي كه 
وزن متفــق االركان و بر پاية 

مفتعلن باشد.
ا ست  اين  دليل تسمية آن 
كه در اين اختيار يك هجاي 
كوتاه و بلند جابه جا مي شوند. 
پرواضح است كه ترتيب هجايي 
يك كوتاه و يك بلند در شــعر 
فارسي بسيار اتفاق مي افتد و قلب 
به اين معني نيست كه امكان جابه جايي 
آن در همه جا محتمل باشد.از اين نظر ايراد 
نجفي بر مطّرد بودن آن وارد اســت. قلب 
تنها در وزن هاي معدودي به كار مي رود كه 

خود بر دوگونه است: 
الف. قلب در رباعي: در وزن رباعي در ركن 
دوم تبديل «مســتفعُل» بــه «فاعالُت» از 
موارد اختيار قلب است. قلب در اين موضع 

از وزن رباعي كامال مطّرد است. 
ب. قلب جــز رباعــي در وزن هايي واقع 
مي شود كه متشكل از مفتعلن و يا مفتعلن 
و مفاعلن اســت. البتــه در موارد معدودي 
ممكن است كه يكي جايگزين ديگري شود 
و گوش اغلب اين تفاوت را احساس مي كند 

(قهرماني مقبل، ١٣٩٤: ١٠١).
توضيحات قهرماني  مقبل نيز هيچ حرف 

قلب در ركن نخست و 
ركن پاياني اين زنجيرة 

عروضي، غيرممكن 
نيست وليكن نامطبوع 

است. شايد دليل ندرتش 
در ركن اول و آخر، 
همين نكته باشد. در 
ركن دوم خوشايند و 

در ركن سوم قابل قبول 
است

دعوي عشق و وصل هم تا ز سگان كيست او 
(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٥٨)

در ركن دوم مصراع اول، مفتعلن به جاي 
مفاعلن آمده، يا به عبارت ديگر U- به جاي 
-U نشسته است (نجفي، ١٣٩٤ الف: ٣٢).

ايشان در جايي ديگر مرقوم كرده است:
اســتفاده از «قاعدة قلب» تا جايي كه به 
اين خانواده مربوط مي شود، به مرور زمان 
در شعر فارسي رو به كاهش نهاده و از قرن 
ششــم به بعد، جز در مــورد رباعي، ديگر 
به كلي منسوخ شــده است. در همان قرن 
ششم نيز موارد اســتفاده از آن بسيار نادر 
است. امروزه استفاده از اين قاعده فقط در 
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تازه اي نسبت به ديگران ندارد.
گفتيم كــه احتمال رخــداد اين عارضة 
عروضي تنها در چهار وزن كه متشــكل از 
دو هجاي كوتاه و دو هجاي بلند باشــند، 
وجــود دارد. آن چهــار وزن به قلم خواجه 

نصيرالدين چنين اند:
و زايده هم برين قياس باشــد. و باشد كه 
همين بحرها به حذف ســاكن سبب دوّيم 
بــه كار دارند تا «هزج» برين گونه شــود: 
«مفاعيُل» چهاربــار. و «رجز» برين گونه: 
«مفتعلن» چهاربــار؛ و «رمل» برين گونه: 
«فعالتــن» چهاربار؛ و بيــت دايرة «هزج» 
بريــن منوال بود: مرا كــس ندهد داد، مرا 

كس نكند شاد
و بر وزن «رجز»: كس ندهد داد مرا، كس 

نكند شاد مرا
و بر وزن «رمل»: ندهد داد مرا كس،  نكند 

شاد مرا كس
و اين بحرها را «هــزج مكفوف» و «رجز 
مطوي» و «رمل مخبون» خوانند و دايره بر 
قياس گذشته بنهند و آن را «دايرة مجتلبة 
مزاحفه» خوانند (طوســی، ١٣٨٩:  زايدة 

.(٢٥-٢٤
و اين حقير، وزن «مســتفعُل» يا به قول 
خواجــه نصيرالدين «تخفيف» را نيز بر آن 
مي افزايــم تا دايره كامل شــود. آنچه اين 
پژوهش در پي آن است، خارج از اين دايره 

نيست. 
«چنين به نظر مي رســد كه شمس قيس 
و خواجه نصير براي طرد «مســتفعُل» از 
عروض فارسي ـ برخالف تصور عبدالخالق 
پرهيــزي ـ از مدخل زباني وارد مســئله 
نشده باشند (پرهيزي: ٢٩). به همين دليل 
احتماًال فرزاد نخستين كسي باشد كه اين 
ركــن را در ميان اركان عروضي خود آورده 

است» (قهرماني مقبل، ١٣٨٩: ٤٤) .
و امــا در ادامه بــا مثال هايي كه طي اين 
سال ها بيشــتر مورد بحث قرار گرفته اند، 

نشان داده خواهد شد كه اختيار «قلب»:
١. در چه بحوري رواست؛

٢. در ركن چندم واقع مي شود؛
٣. با  ذوق سازگار است و رايج  يا نامتداول 
ا ست و نادر، تا از برآيند اين سه پاسخ بتوان 

نتيجه اي حاصل كرد. 
«خليل بن احمد براســاس ميزان كاربرد 

اين تغييرات، آن ها را به زحافات حســن يا 
رايج، زحافــات صالح يا مقبول (كم كاربرد) 
و زحافات قبيح يا نادر (بســيار كم كاربرد) 
(قهرماني مقبل،  است»  كرده  تقسيم بندي 

.(١٣٩٤: ٩٠
شمس قيس اين اختيار را تا به حدي روا 
مي داند كه از سالست بيان نكاسته باشد و 
ذوق را مالك آن برمی شــمرد: «و بايد كي 
در خبن و طي تناســب اجزا رعايت كنند 
تا مصاريع مختلــف نيايد و هر دو نيارند تا 
ذوق شــعر مختل نگردد چنانك گفته اند» 
(شمس الدين محمدبن قيس  رازي،١٣٧٣: 

.(١٢٩
نکته اين است که ســايرين، کاربرد قلب 
در «مفتعلــن» و قالب رباعــی را طبيعی 
می دانند. منتها عالوه بر نظر ســايرين که 
رباعی را بــه وزن «مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل 
فَعل» صورت بنــدی می کنند، می توان آن 
را به وزن «مســتفعُل مســتفعُل مستفعُل 
مس (فع)» نيز تقطيع کرد. از ســويی، در 
دواوين قدمــا به ابياتــی برمی خوريم که 
اختياری مشــابه قلب دارند امــا در وزنی 
ديگر ـ خانوادة «فعالتن» ـ سروده شده اند؛ 
پس اين فرضيه مطرح می شود که به دليل 
شباهت اين ســه وزن ممکن است قلب از 
مبنايی رياضی وار برخوردار باشد و اوزانی را 
درگير کند که داخل دايرة «مجتلبة زايدة 
مزاحفه » موجودند. لذا اگر چنين فرضيه ای 
صحيح باشــد، بايد در ديگر وزن اين دايره 
يعنی «مفاعيُل» نيز رخ دهد و بتوان برای 
آن شاهد  مثالی يافت. بنابراين در اين مقاله 
برای هر يک از ايــن اوزان، مصاديقی بيان 
شــده که قلب در آن ها رخ داده است. اين 

دايره را خواهيم ديد (دايرة شمارة ١).

گفتنی ا ســت که هميــن دايرة «مجتلبة 

زائــدة مزاحفه» در دســته بندی خانلری، 
سلسلة دوم ناميده شده   است (ناتل خانلری، 
١٣٩٦: ١٨٨) کــه در صورت اعمال اختيار 
قلــب بر روی چهــار بحر موجــود در آن، 
دايره ای ديگر به دست خواهد آمد که همان 
سلسلة  چهارم در دسته بندی خانلری ا ست 

(دايرة شمارة ٢).
۱

۲

۳

۴

اکنون بايد به ترتيب دايره در اوزان پيش 
رفت و براي هر يك نمونه هايي ذكر كرد تا 
ابتدا مشخص شود كه قلب در تمامي شان 

رخ دادني  است يا خير. 
١. مســتفعُل ٢. مفتعلــن ٣. فعالتن ٤. 

مفاعيُل.
١. «مســتفعُل»: پيش از پرداختن به اين 
بحر، بايد بگوييم که طبق عروض ســنتی، 
نام دو وزن اصلی رباعی را «مفعول مفاعيل 
مفاعيل فعــل» و «مفعول مفاعلن مفاعيل 
فعــل» گفته اند و با اختيــار ابدال، ده وزن 
ديگر نيز از اين دو به دست می آيد. چنانچه 
وزن اصلی رباعــی را به ارکان چهارهجايی 
صورت بندی کنيم، اين نــام واژه را خواهد 
يافت: «مســتفعُل مستفعُل مستفعُل مس 
(فع)». پس، دليل رخداد قلب در اين وزن 
اين اســت که رباعی نيز مثل رجز مطوی، 
ناشی از توالی دو هجای کوتاه و دو هجای 
بلند است. در ادامه خواهيم ديد قلب نه تنها 
در رباعی بلکه در تمام اشــعاری که بر پاية 

«مستفعُل» باشند، ممکن است.
 و اما در ادامه؛ در صورتي كه «مستفعُل» 
قلب شــود، دو هجاي ميانــي آن جابه جا 
می شوند و به «فاعالُت» بدل می گردند. با 

اين حساب اين امكانات وجود دارد:
الف. فاعالُت مستفعُل مستفعُل مستفعل 
(هجای آخر مصراع نمی تواند کوتاه باشــد 
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و همواره بايد يک هجــای بلند معادل آن 
منظور کرد يا اگر مشابه اين وزن، دو هجای 
کوتاه در پايــان قرار گرفتنــد، بايد آن  ها 
را ابدال نمود. منتها بــا علم به اين نکات، 
برای پرهيــز از دور نيفتادن از بحث، آن ها 
را به همان شکل آورده ايم.)  (فرزاد، ١٣٤٦: 

(١٥٥
ب. مستفعُل فاعالُت مستفعُل مستفعل
ج. مستفعُل مستفعُل فاعالُت مستفعل
د. مستفعُل مستفعُل مستفعُل فاعالت

با ادامة ايــن روند، درمي يابيم كه قلب در 
ركن نخســت و ركن پايانــي اين زنجيرة 
عروضي، غيرممكن نيست وليكن نامطبوع 
اســت. شــايد دليل ندرتش در ركن اول 
و آخر، هميــن نكته باشــد. در ركن دوم 
خوشايند و در ركن سوم قابل قبول است. 
با در نظر داشتن اين احتماالت، با دو هدف:

١. آوردن مصداق های اين بحر، و ٢. اثبات 
امکان رخداد قلب در اوزانی جز رباعی، چند 

نمونه را بررسی می کنيم.
مثال ١: «امروز و پريروزي و فردا/ هرچار 

يكي بود تو فردا» 
(همدانی، ١٣٧٧: ٢٠) 
ركن معيار: مســتفعُل مســتفعُل مستف 

(فعلن) 
ركن جايگزين٢: مستفعُل فاعالُت مستف 

(فعلن). هجاهاي مبتال: ٦ و ٧ مصراع دوم
مثال ٢: «تا در طلب دوست همی بشتابم/ 

عمرم به کران رسيد و من در خوابم» 
(فرخی سيستانی، ١٣٨٨: ٤٤٧)
ركن معيار: مســتفعُل مستفعُل مستفعُل 

مس (فع) 
ركن جايگزين: مستفعُل فاعالُت مستفعل 
مس (مفعولن فــع) هجاهاي مبتال: ٦ و ٧ 

مصراع دوم.
مثال ٣: صاحب المعجم پيش از درج بيتي 
معــروض به قلب اين توضيحــات را آورده 

است:
و موجب ناخوشي اين اوزان اختالف نظم 
اجزاست و عدم تناسب اركان و پندار رازي 
را اين اختالف بســيار افتاده اســت الجرم 
الفاظ عذب و معاني لطيف خوش را باوزان 
نامطبوع  ازاحيف مختلــف  و  مســتهجن 

گردانيده است. چنان كه گفته است:
مشكين كلكي سروين بااليي

وا دو چشم شهال و چه شهاليي
مفعول مفاعيلــن مفعولن/ فاعلن مفاعيل 

مفاعيلن
و در اين شــعر خرب و شــتر بهم جمع 
كرده است (شــمس الدين محمدبن قيس  

رازي،١٣٧٣: ١٢٧-١٢٦).
اين مثال نشــان مي دهد كه در اين وزن، 

«قلب» در ركن نخست نيز ممكن است:
ركن معيار: مســتفعُل مستفعُل مستفعل 

(مفعولن) 
ركن جايگزين: فاعالُت مستفعُل مستفعل 

(مفعولن) 
هجاهاي مبتال: ٢ و ٣ مصراع دوم.

مثال ٤: 
«دل می رود و ديده نمی شايد دوخت
چون زهد نباشد نتوان زرق فروخت

پروانة مستمند را شمع نسوخت
آن سوخت که شمع را چنين می افروخت» 
(سعدی، ١٣٨٥: ١٠١٧)
ركن معيار: مســتفعُل مستفعُل مستفعُل 

مس (فع)
ركن جايگزين: مستفعُل فاعالُت مستفعُل 

مس (فع) 
هجاهاي مبتال: ٦ و ٧ مصراع دوم.

نكتة مهمي كه در اينجا بايد تکرار کرد، اين  
اســت كه يكي از مواردي كه مانع رهيافت 
بسيار كسان به اين دقيقة عروضي مي شود، 
شكل نام گذاري اوزان است که پرداختن به 

آن، خود مجالی موسع می طلبد.
در رباعيات خيام، اختيار قلب فقط در ركن 
دوم وجود دارد (جاهدجاه و رضايي، ١٣٩٦: 

.(١٦٧
بــر اين اســاس مي توان گفــت كه وزن 
معيار رباعي اين  است: «مستفعُل مستفعُل 
مستفعُل مس (فع)» و ديگر وزن پركاربرد 
رباعي به تأثير قلب در آن حاصل مي شود: 

«مستفعل فاعالت مستفعل مس (فع)».
٢) «مفتعلن»: در صورت قلب «مفتعلن»، 
جاي هجاي اول و دوم هر ركن با هم عوض 
می شــود و به مفاعلن بدل مي گردد. با اين 

پيش زمينه، اين امكانات وجود دارد:
مفاعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفتعلن
مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن
مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن.

اکنون به بررسي اين احتماالت مي پردازيم.
مثال ١: 

«هركه تو را نيك خواه، نيكوي او را دليل
هركه تو را بدسگال، ندامت او را نديم»

(تبريزی،١٣٦٢: ٤٨٧)
ركن معيار: مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلن 

ركن جايگزين: مفتعلــن فاعلن، مفاعلن 
فاعلن 

هجاهاي مبتــال: ١ و ٢ نيم مصــراع دوم 
مصراع دوم.

در اينجا ذکر اين نکته نيز ضروری  است که 
«فاعلن» بر وزن «مفتعل» اســت. چنانچه 
از رکــن «مفتعلن»، هجــای آخر «لن» را 
حذف کنيم، «مفتــِع» باقی خواهد ماند و 
از اين روی که هيچ مصراع (يا نيم مصراعی 
در اوزان دوری) بــا هجــای کوتاه به پايان 
نمی رسد، بايد هجای پايانی «مفتِع» را بلند 
محسوب کنيم؛ چيزی معادل «مفتعل» که 
در عروض سنتی آن را فاعلن می نامند. در 
نتيجه، مفتعلن فاعلــن نيز ُبِرش ٧ هجای 
نخســتين از وزن پايــه «مفتعلن مفتعلن 
مفتعلن مفتعلن» اســت. بــه همين دليل 

می تواند پذيرای قلب باشد.
توضيح: وزن اين بيت دوري  اســت و هر 
نيم مصراع در حكم يك مصراع اســت. لذا 
اگرچــه «قلب» در هجــاي ٨ و ٩ مصراع 
دوم رخ داده، بــا توجــه بــه توضيح، بايد 
نيم مصراع نخســت را ناديــده گرفت و از 
ابتداي نيم مصراع دوم به شمارش هجاهايي 
پرداخت كه مزاحف به قلب اند. بنابراين، به 
جاي هجاي ٨ و ٩ بايد هجاهاي ١ و ٢ نيم 
مصراع دوم را دچار عارضة قلبي دانست (ر 

ك: نجفي، ١٣٩٤ الف، ١٢٩).
«وزن دوري وزن مصراعي  است كه بتوان 
آن را به دو نيمة  متشــابه تقسيم كرد؛ به 
طوري كه هــر يك از دو نيمــه در حكم 
يك مصراع كامل باشــد. در پايان هر نيمة 
وزن دوري، مانند پايان مصراع، كميت هر 
شش هجاي زبان فارسي متساوي مي شود 
و معادل يك هجاي بلند اســت» (نجفي، 

١٣٩٤ الف: ١٣٤).
مثال ٢: 

«کسی که نشناخت به يکتايی اش
نموده نقش شرک خود از جبين»

(صفی عليشاه اصفهانی، ١٣٣٦: ٩٧)
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ركــن معيــار: مفتعلن مفتعلــن مفتعل 
(فاعلن). ركــن جايگزين: مفاعلن مفتعلن 
فاعلن / مفاعلن مفاعلــن فاعلن. هجاهاي 
مبتال: ١ و ٢ مصراع اول/ ١ و ٢ مصراع دوم

مثال ٣: 
«کيسه هنوز فربه است از تو از آن قوی دلم

چاره چه خاقانی اگر کيسه رسد به الغری» 
(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٨٨)

ركن معيــار: مفتعلن مفتعلــن مفتعلن 
مفتعلن 

ركن جايگزيــن: مفتعلن مفاعلن مفتعلن 
مفاعلن/ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن 

هجاهاي مبتال: ٥ و ٦ مصراع اول؛ ١٣ و ١٤ 
مصراع اول/ ١٣ و ١٤ مصراع دوم.

نكتة جالب توجه اينكــه در ادامة همين 
بيــت، خاقاني اذعان مــي دارد كه به قول 
خواجــه نصيرالدين، مخبــون و مطوّي با 
يكديگر تأليف كرده و مفتعلن و مفاعلن به 

هم درآميخته است:
«گرچه به موضــع «لقب» مفتعلن دوباره 
شــد/  بحر ز قاعده نشد تا تو بهانه ناوري» 

(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٨٨)
خاقاني جز در اين غزل، در دو قصيده نيز 
براي گنجاندن تخلص در وزن چنين كرده 

است:

«بر دل خاقاني اگر داغ جفا نهي چه شد
او ز سگان كيست خود تا بردت به داوري» 
(خاقانی شروانی،١٣٩٣: ٤٢١) 

و 
«خاطر خاقاني از آن كعبه شناس شد كه او
در حرم خدايگان كرده به جان مجاوري» 
(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٤٢٨).

به منظور پرهيز از اطنــاب، به اين ابيات 
نمي پردازيم. 

مثال ٤: 
«سينة خاقاني و غم تا نزند ز وصل دم

دعوي عشق و وصِل هم تا ز سگان كيست 
او»

(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٥٨)
ركن معيــار: مفتعلن مفتعلــن مفتعلن 

مفتعلن 
ركن جايگزيــن: مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
هجاهاي مبتال: ٩ و ١٠ مصراع اول/ ٥ و ٦ 

مصراع دوم؛ ١٣ و ١٤ مصراع دوم.
مثال ٥: 

«پس چو تويي نگار من وز دو جهان بيزارم
به كار من كن نظري وگرنه دل بردارم 

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفعولن/ مفاعلن 
مفتعلن مفاعلن مفعولن» 

(شمس الدين محمدبن قيس الرازي،١٣٧٣: 
(١٢٩

ركن معيــار: مفتعلن مفتعلــن مفتعلن 
مفتعلن

 ركن جايگزين: همان كه ذكر كرده. 
هجاهاي مبتــال: ٥ و ٦ مصراع اول/ ١ و ٢ 

مصراع دوم، ٩ و ١٠ مصراع دوم.
اين مثال نشــان مي دهد كه در اين وزن، 

قلب در ركن آخر نيز ممكن است.
دليل آنکه همواره مفتعلن به مفاعلن قلب 
می شــود و نه بالعکس، اين است که هيچ 
شــعری بر وزن «مفاعلن مفاعلن مفاعلن 
مفاعلن» نمی توان يافت که ولو يک رکن آن 
به «مفتعلن» قلب شده باشد! چرا که عالوه 
بر نامطبوع بودن، از هيچ قاعدة رياضی واری 
تبعيت نمی کند و اگــر چنين قاعده ای در 
وزن «مفاعلن» وجود داشت، در مورد ديگر 
وزن هم سلســلة آن، يعنی «فاعالت»، نيز 
صادق بود؛ حال آنکه اشــعار بسياری وجود 
دارنــد که در آن ها مفتعلن به مفاعلن قلب 
شده است و اين اختيار در مورد ديگر اوزان 
هم سلســلة مفتعلن، يعنی «مستفعُل» و 

«فعالتن» نيز صادق است.
٣. «فعالتن»: قلب در اين زنجيره، دو ركن 
را درگير مي كند و اولــي را به «فعالُت» و 

دومي را به «فاعالتن» بدل مي سازد.
با اين پيش زمينه، اين امكانات وجود دارد:

الف. فعالت فاعالتن فعالتن فعالتن
ب. فعالتن فعالت فاعالتن فعالتن
ج. فعالتن فعالتن فعالت فاعالتن.

اکنون با مثال هايي روشن خواهد شد كه 
در هر سه جايگاه تخميني، امكان «قلب» 

موجود است.
مي توان دوبــاره به آن بيــت مورد بحث 
ناصرخسرو قبادياني اشاره كرد كه به دليل 
عدم آشــنايي کامل با قاعدة قلب، همواره 

مورد سؤال بوده است:
مثال ١: 

«چند گويي كه چو هنگام بهار آيد
گل بيارايد و بادام به بار آيد» 

(ناصرخسرو، ١٣٥٧: ١٦١)
در ادامة آن به بيتي مي رســيم كه از نظر 

عروضی با ديگر ابيات شعر تفاوت دارد:
«گل تبار و آل دارد همه مه رويان

هرگهي كآيد با آل و تبار آيد»
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(ناصرخسرو، ١٣٥٧: ١٦١)
بحر: رمل مثمن مخبون مطموس 

ركن معيــار:  فعالتن  فعالتن فعالتن فع. 
ركن جايگزين: فعالت فاعالتن فعالتن فع.

 هجاهاي مبتال: ٤ و ٥ (تبديل فعالتن به 
فاعالتن در رکن اول اين وزن اختيار وزنی 

ا ست.)
نکتة بســيار مهم در اين مبحث اين است 
که تمام ابياتی که در حشو و پايان مصراع 
بر پاية فعالتن، از فاعالتن استفاده کرده اند،  
هجای پيش از فاعالتــن را کوتاه آورده اند؛ 
اين بدان معناســت که يک هجای بلند و 
کوتاه را مقلوب کرده اند! در بيت باال، توجه 
فرماييد که فاعالتن در حشو رمل مخبون 
آمده اســت: «آل دارد» اما به قيمت کوتاه 
آمدن هجای پيشينش: «ُر». اين مبين اين 
نکته است که جای هجاهای بلند و کوتاه، 

کوتاه و بلند آورده که همان قلب است.
مثال ٢: 

«کار شه به شود و کار عدو به نشود
نشود خرما خار و خار خرما نشود»

(منوچهری، ١٣٣٨: ١٣)
گذشــته از تســکين (ابدال) در رکن دوم 
مصراع دوم، در همان مصراع دوم، به هجای 
نخســت از رکن ســوم دقت کنيد: «خا» 
هجای بلند اســت و اين ناقض قواعد رمل 
مخبون است؛ منتها اگر به هجای پيشينش 
توجــه کنيد، هجايــی کوتاه اســت: «ُر». 
چنان که مشاهده می فرماييد، در اين بيت 

نيز «قلب» رخ داده است.
مثال ٣: 

سيروس شميسا ذيل اختيارات بحر رمل، 
نمونــه ای از منوچهری آورده و قاعدة آن را 

حمل بر استثنائات وزنی کرده است:

بانگ و آواي دراي كاروان آمد 

«شاد باشيد كه جشن مهرگان آمد

(منوچهري)

وزن آن فعالتن فعالتن فعالتن فع است اما 
شاعر در ركن سوم به جاي فعالتن، فاعالتن 

آورده است» (شميسا، ١٣٨٣: ٥٤).
در واقع، ركن ســوم كه ايشان آن را جزء 
استثنائات دانســته اند، همان قلب در رمل 
مخبون اســت و جاي هجاي كوتاه ابتداي 
ركن ســوم با هجاي بلند آخــر ركن دوم 

عوض شده است:
ركن معيار: فعالتن فعالتن فعالتن فع

ركن جايگزين: فعالتن فعالت فاعالتن فع
هجاهاي درگير: ٨ و ٩ مصراع دوم. 

توجه فرماييد که فاعالتن در حشــو رمل 
مخبون آمده اســت: «مهــرگان آ»؛ اما به 

قيمت کوتاه آمدن هجای پيشينش: «ِن».
مثال ٤: شميســا نيز در ادامــه ، مثالي از 

همين وزن آورده  است:
«با بر و بازوي شاهانه و با فّر و ملوك/ هم 
نكــوران و ركاب و هم نكو دســت و عنان 

(فرخي)
وزن آن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن است 
اما در ركن سوم مصراع دوم به جاي فعالتن، 
فاعالتن آمده است» (شميسا، ١٣٨٣: ٥٤).
ركن معيار: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

ركن جايگزين: فاعالتــن فعالُت فاعالتن 
فعلن 

هجاهاي مبتال: ٨ و ٩ مصراع دوم. (کاربرد 
فاعالتن در رکن اول به جای فعالتن اختيار 

وزنی است.)
توجه شــود که فاعالتن در حشــو رمل 
مخبون آمده اســت: «هم نکو دس»؛ اما به 
قيمت کوتاه آمدن هجای پيشينش: «ُب». 
ايشــان اين مورد را نيز حمل بر استثنائات 
وزني كرده  اســت. حال آنکه مشخص شد 
اين مثال ها نه تنها اســتثنا نيســتند بلكه 
به صورت طبيعي از حق اختيار شــاعري 

«قلب» بهره برده اند.
مثال ٥: در همين وزن، نمونه اي از فرخي 

سيستاني مي آوريم:
«ز پرســتيدن آن شــاه، كه دست و دل 

اوست
جود را پشت و پناه و امن را يسر و يسار» 
(فرخی سيستانی، ١٣٨٨: ٩٩)

ركن معيار: فعالتن فعالتن فعالتن فع لن
ركن جايگزين: فعالتــن فعالت فاعالتن 

فع لن
هجاهــاي مبتال: ٨ و ٩ مصراع دوم از بيت 

دوم. 

توجه فرماييد که فاعالتن در حشــو رمل 
مخبون آمده اســت: «امــن را يس» اما به 

قيمت کوتاه آمدن هجای پيشينش: «ُه».
٤) «مفاعيــُل»: «مفاعيُل» در صورتي كه 
قلب پذيرد، دو هجاي پاياني ركن (٣ و ٤ هر 
رکن) جابه جا و بدل به «مفاعلن» می شوند؛ 

لذا اين امكانات وجود دارد:
الف. مفاعلــن مفاعيُل مفاعيــُل مفاعيل 
(چنان که در بررسی وزن «مستفعُل» گفته 
شــد، هجای آخر مصــراع نمی تواند کوتاه 
باشد و همواره بايد يک هجای بلند معادل 
آن منظور کــرد. منتها با علم به اين نکته، 
برای پرهيز از دور نيفتادن از بحث به همان 

شکل آورده ايم.) (فرزاد، ١٣٤٦: ١٥٥)
ب. مفاعيُل مفاعلن مفاعيُل مفاعيل
ج. مفاعيُل مفاعيُل مفاعلن مفاعيل
د. مفاعيُل مفاعيُل مفاعيُل مفاعلن

كه در سه حالت اول قابل قبول و در حالت 
آخر غيرممكن است؛ چرا که ارکان مختوم 
به هجای کوتاه، آخرين هجايشــان در هر 
مصراع بلند است. در واقع، رکن آخر آن ها 
کيفيتــی متفاوت با ارکان پيشــين دارد و 
معادل «مفاعيلن» است. به همان دليل که 
قلب در مفاعيلن ناممکن است، در رکن آخر 
«مفاعيُل» نيز رخ نخواهد داد. با اين  حال، 
نمونه هاي نادري از قلب در ســه رکن اول 

وزن در دست است.
مثال ١: 

«بيار اي بت كشمير، شراب كهن پير
بده پر و تهي گير كه مان ننگ و نبرد ست» 
(منوچهري دامغانی، ١٣٣٨: ٢١٧)
ركــن معيــار: مفاعيُل مفاعيــل مفاعيُل 

مفاعيل
ركن جايگزيــن: مفاعلن مفاعيل مفاعيُل 

مفاعيل
هجاهاي مبتال: ٣ و ٤ مصراع دوم.

مثال ٢: 
«بماندستم دلتنگ به خانه در چونان فنگ
ز سرما شده چون نيل سر و روي پرآژنگ». 
(دهخدا. «فنگ»)

بيت از حكاك مرغزي ا ست.
ركــن معيــار: مفاعيُل مفاعيــُل مفاعيُل 

مفاعيل
ركن جايگزيــن: مفاعل (فعولن) مفعولن، 
مفاعلن مفاعيل ركن: ١١ و ١٢ مصراع اول. 
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با ذکر اين نکته که هجــای ٤ و ٥ مصراع 
نخســت ابدال (تسکين) شده اند و چنانچه 
بدين شکل خوانده شود، ابدالش رخ خواهد 

نمود: ب مان دس َت ُم دل تنگ...
اما بحث ما بر سر جا به جايی هجای بلند 
و کوتاِه مجاور هم است: «به خانه در» بر 
وزن «مفاعلــن» بر جای «مفاعيُل» آمده 
و ناشــی از قلب در هجای ١١ و ١٢ اين 

مصراع است.
برآيند شاهد مثال ها و تعاريف در دو جدول 

به پيوست خواهد آمد.٣
گفتنی اســت که مطابق جدول، براساس 
قلب همواره هجای بلنــد و کوتاه جابه جا 
می شوند و بدل به کوتاه و بلند خواهند شد. 
در جدولی ديگر، نظم رياضی وار اين قاعده 

را نمايش می دهيم. 

در پايان، بيان اين نكته ضروري  است كه 
برخي معتقدند قلب در اوزان «مفاعلتن» و 
«متفاعلــن» و همچنين در «مفتعالتن» و 
«مفاعَلتن» نيز حادث مي شــود. بايد توجه 
داشــت کــه در دل هر يك از ايــن اوزان 

يك «مفتعلن» و «مفاعلن» موجود اســت. 
حضور «قلب» در ايــن دايره نيز به همين 
علت است و براساس قاعده اي كه به دست 
آمد، مي تــوان گفت كه همواره بر اثر قلب، 
«مفاعلتن» به «متفاعلن» بدل مي شــود و 

«مفتعالتن» به «مفاعلتن».
مثال: «اين وزن را بر مفتعالتن مفتعالتن 
تقطيع كرده اند. شــاعر گهگاه در ركن اول 
و دوم يا هــر دو، جاي هجاي اول و دوم را 
عوض نموده اســت. شعر از علي اكبر رشاد 

است:
باغ دل آرا، مسجد گل هاست

رواق مسجد، گنبد ميناست» 
(پناهي، ١٣٩٤: ١٧٩)
وزن معيار: مفتعلن مف (فع)، مفتعلن مف 

(فع)  
وزن جايگزين: مفاعلن مف (فع)، مفتعلن 

مف (فع).
مفتعالتن برابر با ٥ هجای نخست از سلسلة 
کامل «مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن» 
است: مفتعلن مف (فع). در نتيجه چون از 

اين خانواده است، پذيرای قلب خواهد بود.

نتيجه گيري
در اين پژوهش نشان داده شد هر وزني كه:

١. «ذاتًا» متفق االركان باشد؛
٢. هر ركنش دو هجاي كوتاه و دو هجاي 

بلند داشته باشد؛ 
٣. و دســت كم يكــي از ايــن دو جفِت 
هم كميت در مجاورت هم قرار گرفته باشند،

پذيراي قاعدة «قلب» است. 
بنابراين، قلب در چهار زنجيرة عروضي رخ 
مي دهد: فعالتن، مفتعلن، مستفعُل، مفاعيُل. 
اين چهار بحر، روی هم رفته دايرة «مجتلبة 

زائدة مزاحفه» را تشــکيل می دهند. از اين 
چهار وزن، فعالتن در صورت قلب، دو ركن 
را درگير می کند و اولــي را به «فعالُت» و 
دومي را به «فاعالتن» بدل مي ســازد. در 
نتيجه، هــر ركن در صــورت قلب چنين 

خواهد شد: 
فعالتن فعالتن: فعالُت فاعالتن

مفتعلن: مفاعلن
مستفعُل: فاعالُت
مفاعيُل: مفاعلن

در وزن فعالتن، «قلب» ميان هجای آخر 
رکن اول و هجای اول رکن دوم و به همين 
ترتيب ميان اركان دوم و ســوم، و ســوم و 
چهارم ممكن است. در اشعار معاصر كه گاه 
بيش از ٤ ركن دارنــد، تا ركن ماقبل آخر 

رايج و در ركن آخر محال است.
در وزن مفتعلن، «قلــب» در تمام اركان 

ممكن االجرا و بسيار رايج است.
در وزن مســتفعُل، «قلــب» در تمامــي 
اركان ممكن است ولي در ركن دوم بسيار 

پسنديده و رايج است.
در وزن مفاعيُل، «قلــب» در ركن اول تا 
ركن ماقبل آخر رايج و در ركن آخر محال  
است؛ چرا که هجای کوتاه در پايان مصراع، 
ماهيت بلند خواهد يافت و عمًال رکن آخر 
ماهيتــی متفاوت با ديگــر ارکان در صدر 
يا حشــو مصراع خواهد داشــت. در واقع، 
«مفاعيل» در آخرين رکن برابر «مفاعيلن» 

است و در مفاعيلن نيز قلب ممکن نيست.
كاربــرد «قلب» در هر مصراع بيش از يك 
بار قبيح اســت و نمونه هــاي اندكي از آن 
سراغ داريم كه تقريبًا تمامشان نيز در وزن 
«مفتعلن» هستند. تاكنون به داليلي نظير 
نامكشوف ماندن راز قلب و همچنين كاربرد 

 جدول ۱ 

۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
          وزن

 ركن

ـ ـ U U ٭ ـ ٭ ـ U U
٭

ـ
٭ ـ U U

٭
ـ
٭

ـ U U فعالتن

ـ U U ٭ ـ ٭ ـ U U ٭ ـ
٭ ـ U U

٭
ـ
٭ ـ U U

٭
ـ
٭

مفتعلن

U U ٭ ـ ٭ ـ U U ٭ ـ ٭ ـ U U
٭

ـ
٭ ـ U U

٭
ـ
٭ ـ مستفعل

U ـ ـ U U ٭ ـ ٭ ـ U U
٭

ـ
٭ ـ U U

٭
ـ
٭ ـ U مفاعيل



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وچهارم | شمارة ٣| بهار ١٤٠٠ | ۳۰

گستردة آن در وزن مفتعلن و تبديل آن به 
مفاعلن، گوش فارســي زبانان با «مفتعلن و 
مفاعلن» الفت گرفته و شعرا بر مبناي اين 
عهد ذهني فرض گرفته اند كه مفاعلن نيز به 

مفتعلن قابل گرداندن است. 
دو وزن «مفاعلــن» و «فاعالُت» به دليل 
پيروي نکــردن از قاعدة  ٣ (عدم مجاورت 
يک جفت هجــای هم کيفيــت) «قلب» 
نخواهند داشت. در واقع، چنانچه اين قاعده 
در شــعري با مطلع «مفتعلن مفاعلن» رخ 
دهد، وزن پايه و اصلي «مفتعلن مفتعلن» 
است كه مصراع نخست دچار عارضه شده 

است.
وزن معيار رباعي «مســتفعل مســتفعل 
مستفعل مس (فع)» است كه به تأثير قلب 
در آن، ديگــر وزن پركاربرد رباعي حاصل 
شــده است: «مســتفعل فاعالت مستفعل 

مس (فع)».
در هر وزن ديگر نيز (اعم از پنج هجايي و 
غيره) كه قلب رخ دهد، بايد در وزن معيار 
حقيقي آن نيــز در پي رد پاي يكي از اين 

اوزان گشت.
مهم ترين دليل نامكشوف ماندن «قلب» تا 
به حال، شيوة نام گذاري اوزان شعر فارسي 
بوده اســت. برای مثال، وزن ساده اي چون 
«مســتفعُل مستفعُل مستفعُل ُمس (فع)» 
را براســاس عروض عرب، «مفعول مفاعيل 

مفاعيل فعل» نام نهاده اند.

٩. دهخدا، علی اکبــر (١٣٧٧). لغت نامــه. جلد يازدهم. 
تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 

١٠. ســعدی، مصلح الدين (١٣٨٥). کليات ســعدی. به 
تصحيح محمد علی فروغی. تهران: هرمس.

١١. ســميعی، احمد (١٣٧٧). تبصــره اي بر تصحيحات 
قياســي محدث ارموي در چاپ ديوان قوامي رازي. نامة 

فرهنگستان. سال ٤. شمارة ٤. صص ٢٦- ٦. 
١٢. شــمس الدين محمدبن قيس رازی (١٣٧٣). المعجم 
فی معايير اشــعار العجم. به کوشش ســيروس شميسا. 

تهران: فردوس.
١٣. شميسا، سيروس (١٣٨٣). آشنايي با عروض و قافيه. 

تهران: ميترا.
١٤. شيرازی، فرصت الدوله (١٣٤٥). بحورااللحان در علم 
موسيقی و نسبت آن با عروض. به تصحيح علی زّرين قلم. 

تهران: کتاب فروشی فروغی.
١٥. صفی عليشــاه اصفهانی (١٣٣٦). ديوان اشعار. تهران: 

اميرکبير.
١٦. طباطبايي، ســيدمصطفي (١٣٨٦). آموزش عروض و 

قافيه به زبان ساده. تهران: لوح زرين.
١٧. نصيرالدين محمد بن محمد (١٣٨٩). معياراالشــعار، 
در علم عروض و قافيه.به تصحيح محمد فشارکی. تهران: 

ميراث مکتوب.
١٨. عيدگاه طرقبهي، وحيد (١٣٩٦). بررســي بسامدي 
اختيارات وزني در قصيده هاي ناصرخســرو. دو فصلنامة 
ادب فارسي. سال٧. شمارة  ١ (پياپي ١٩). بهار و تابستان. 

صص ١٦٨ـ١٥٣. 
١٩. فرخي سيســتاني، علي بن  جولــوغ (١٣٨٨). ديوان 
حکيم فرخی سيســتانی. به كوشــش محمد دبيرسياقي. 

تهران: زوار.
٢٠. فــرزاد، مســعود (١٣٤٦). «مبانــی رياضی عروض 
فارسی». نشرية ايران شناسی. بهمن ماه. صص ١٥٧ـ١٤٣.

٢١. فرزاد، مســعود (١٣٥٧). «مسئلة هشتصد سالة وزن 
رباعی». خرد و کوشش. شمارة ١٩. صص٩٤ـ ٥٨.

٢٢. قبادياني، ناصرخســرو (١٣٥٧). ديوان اشــعارحكيم 
ناصرخســرو قبادياني. به اهتمام مجتبی مينوی و مهدي 
محقق. تهران: مؤسسة مطالعات اسالمی دانشگاه مک گيل 

کانادا. 
٢٣. قهرمانــي مقبل، علي اصغــر (١٣٨٨). «نبوغ خواجه 
نصيرالديــن در عروض فارســي». مجلــة پژوهش علوم 

انساني، سال دهم، شمارة ٢٥. صص ١٧ـ١.
٢٤. قهرماني مقبل، علي اصغــر (١٣٨٩). اركان عروضي 
(بررســي يك مشــكل تاريخي در علم عروض فارسي). 

تهران: نيلوفر.
٢٥. ـــــــ (١٣٩٤). اختيارات شــاعری در فارســی و 
عربــی. گردآورنده: اميــد طبيــب زاده. مجموعه مقاالت 
دومين هم انديشــی وزن شــعر فارسی و اشــعار ايرانی، 
(وزن شــعر فارســي از ديروز تا امروزـ٢). تهران: هرمس. 

صص١١٤ـ٨٧.
٢٦. ماهيار، عباس (١٣٧٨). عروض فارســي (شيوه اي نو 

براي آموزش عروض و قافيه). تهران: قطره.
٢٧. منوچهری دامغانی (١٣٣٨). ديوان اشعار. به کوشش 

محمد دبير سياقی. تهران: زّوار. 
٢٨. ناتل خانلري، پرويز (١٣٩٦). وزن شعر فارسي. تهران: 

انتشارات توس.
٢٩. نجفي، ابوالحســن (١٣٩٤ الف). اختيارات شاعري و 

مقاله هاي ديگر در عروض فارسي. تهران: نيلوفر.
٣٠. ـــــــــ (١٣٩٤ ب). دربــارة طبقه بندي وزن هاي 

شعر فارسي. تهران: نيلوفر.
٣١. ـــــــــ. (١٣٩٥). وزن  شــعر فارسي (درس نامه). 

تهران: نيلوفر.
٣٢. نظيری نيشــابوری، محمدحســين (١٣٨٩). ديوان 

اشعار. به تصحيح محمدرضا طاهری. تهران: نگاه.
٣٣. همدانی، عين القضات (١٣٧٧). رســالة لوايح. تهران: 

کتابخانة منوچهری.

پی نوشت ها
١. در راســتاي اين ســخن قهرماني مقبل بايد گفت كه 
خواجه، عبارت «مراقبه» را از قدما من جمله شمس قيس 

به وديعت گرفته است.
٢. اركان جايگزين اركاني هســتند كه در واقعيت شــعر 
حضــور دارند ولي ما آن ها را جايگزيني براي اركان معيار 
به شــمار مي آوريم. اين اركان به خاطر جوازات وزني در 
شعر حضور مي يابند و تشــخيص آن ها از اركان معيار با 
توجه به قواعد جوازات وزني (اختيارات شــاعري) ممكن 

مي گردد (قهرماني مقبل، ١٣٨٩: ٦٣).
٣. نشانگر هجاي مبتال به قلب است.

منابع
١. انوري، علی بن محمد (١٣٧٦). ديوان انوری، به کوشش 

محمدتقی مدرس رضوی. تهران: علمی فرهنگی.
٢. بهزادی اندوهجردی (١٣٨١). آشنايی با علم عروض و 

قافيه. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
٣. پناهــي، غالمرضا (١٣٩٤). آشــنايي با اوزان عروضي. 

تهران: پيام.
٤. تبريــزی، قطــران (١٣٦٢). ديوان قطــران تبريزی. 

تصحيح محمد نخجوانی. تهران: ققنوس.
٥. تجليل، جليل (١٣٧٨). عروض و قافيه. تهران: ســپهر 

کهن.
٦. ثابت زاده، منصوره (١٣٨٨). بحور و اوزان اشعار فارسي. 

تهران: انتشارات زوار.
٧. جاهدجاه، عباس و رضايي، ليلي (١٣٩٦). سبک شناسی 
عروضی رباعيات خيام. در فصلنامة علمي ـ پژوهشي نقد 

ادبي. سال ١٠. شمارة ٣٨. تابستان. صص١٧٠ـ١٤٧.
٨. خاقاني شــرواني، بديل بن  علي (١٣٩٣). ديوان خاقاني 

شرواني. به كوشش ضياء الدين سجادي. تهران: زوار.
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محمدمهدی پورقديمی
کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی، دبير 
دبيرستان های فسا

مقدمه
 يکــی از شــگردها و تکنيک هــای 
از «ايجاز» است.  نويســندگی اســتفاده 
مؤلف کتــاب تاريخ بيهقی به خوبی از اين 
روش و همچنين چينش واژه ها در اين اثر 
ماندگار بهره جســته است. گويا بيهقی به 
عمد جايگاه کلمات و واژه ها را با وسواس 
انتخــاب کرده تا بتوانــد بهترين اثر را بر 

مخطبان خود بگذارد.
در کتاب فارسی (٢) پايه يازدهم درسی 
اســت تحت  عنــوان «قاضی ُبست» که 
نگارندة اين ســطور جهت آشنايی بيشتر 
دبيران و دانش آموزان عزيز به بررسی نحو 
زبان «ســاختمان جمالت و کوتاهی 

آن» پرداخته ام.

کليدواژه ها: تاريخ بيهقی، قاضی ُبست، 
نحو زبان، جمله، ساختمان جمله

تاريخ بيهقی، اثری اســت بی نظير؛ زيرا 
قسمت اعظم ريشــه های جمال شناسيک 
آن در نظــام زبانی اش نمودار می شــود و 
آن قدر برجسته است که بين آسمان ادب 
و زمين زبان معلق مانده اســت. برخورد 
زبان با جهان نســبت بــه برخورد ادب با 
جهان کامــًال متفاوت اســت و هيچ يک 
نمی تواند وظيفة ديگری را انجام دهد. اين 

اســت که بيهقی بايد برون گرايانه برخورد 
کند و از زبان که ابزار شناخت جهان است 
استفاده کند؛ پس آن را به گونه ای آرايش 
می دهد کــه ما ابزاری بــودن کار زبان را 
فرامــوش می کنيم و ذوقمان محو زيبايی 
آن می شود (جهانديده، ١٣٧٩: ٢٨- ٢٧).
در اين ســطور برای آشنايی با نحو زبان 
درس «قاضی ُبست» آن را به دو بخش 
تقســيم کرده و برای هر کدام مثال هايی 

می آوريم.

الف. کوتاهی جمالت
يکــی از ويژگی های نويســندگی خوب 
از  کوتاهی جمالت اســت. «جملة کوتاه 
نظر روانــی مخاطــب را آزار نمی دهد ... 
کوتاهــی جمله ها در تاريــخ بيهقی، هم 
ريشــه در بالغت کالمــی ابوالفضل دارد 
و هم ريشــه در ســنت نثر نويســندگی 
به عنــوان مثال  گذشــته» (همان: ٢٩). 

در اين درس می خوانيــم: «ناگاه، ديدند 
که چون آب نيرو کرده بود و کشــتی پر 
شده، نشستن و دريدن گرفت. آن گاه آگاه 
شدند که َغرقه خواست شد. بانگ و َهزاهز 
و غريو برخاســت. امير برخاســت. و هنر 
آن بود که کشــتی های ديگر به او نزديک 

بودند» (فارسی يازدهم. ١٣٩٨: ١٧).
در مــواردی بيهقی برای انتقال اطالعات 
و ارتباط بيشتر با مخاطب از نقش فعل ها 
بهرة ديگری جســته است چنان که گاهی 
ميدانــی از افعال ايجاد کــرده که چون 
مغناطيســی همديگر را به خود کشــيده 
و جملــه را بين خود تقســيم می کنند. 
ايــن کوتاهی جمــالت و تراکم فعل ها نه 
تنها باعث ضعفی در نحو کالم نمی شــود 
بلکــه چنان جويباری اســت کــه فخر و 
طمأنينة شــاهانه در آن مــوج می زند (ر. 
ک. جهانديده، ١٣٧٩: ٣٠- ٢٩). به عنوان 
مثال در اين متن يازده جمله به کار رفته 

است:
«و بُبــردم و راه يافتم و برســاندم و امير 
بخوانــد و گفت: «نيک آمــد» و آغاجی 
خادم را گفت: «کيســه ها بيــاور!» و مرا 
گفت: «بســتان؛ در هر کيسه هزار مثقال 
زر پاره است» (فارســی يازدهم، ١٣٩٨: 

.(١٨

 نحو زبان در

بررسی جمله و 
ساختمان آن در درس 

«قاضی ُبست»
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و نمونة زير که دارای شش جمله است:
«ايشان درَجســتند هفت و هشت تن، و 
امير را بگرفتند و بربودند و به کشتی ديگر 
رســانيدند و نيک کوفته شد و پای راست 

اِفگار شد» (فارسی يازدهم. ١٣٩٨: ١٧).
در متن زير نيز از هفت جمله اســتفاده 

شده است:
«و امير از آن جهان آمده، به خيمه فرود 
آمد و جامه بگردانيد و تروتباه شــده بود 
و برنشســت و به زودی به کوشک آمد که 
افتاده  خبری سخت ناخوش در لشکرگاه 

بود» (همان).

ب. ساختمان جمله
در نثرهــای امروزی ســاختمان جمله و 
ارکان آن غالبًا از يک نظم کليشــه وار در 
زبان فارسی پيروی می کند. يعنی جايگاه 
نهــاد، قيد، مفعول، متمم، مســند و فعل 
مشخص شده و دارای معيار و نظام خاصی 
اســت. اما بيهقی هم از شــيوة کليشه ای 
بهــره می گيرد و هم به شــيوة بديع خود 
عمل می کند، که اين امر ريشــه در چند 
اصل دارد. اول اينکــه بيهقی وارث زبان 
ادبی گذشــته اســت. يعنی روح ادبيات 
گذشته در او آشکار است. به همين دليل 
جايگاه ارکان جمله هميشه براساس اين 
ارزش زيباشناســانه تغييــر می کند. دوم 
اينکه موســيقی نثر بيهقی بســيار قوی 
اســت. يعنی گاه دارای روح تراژيک، گاه 
دراماتيــک، زمانــی طــرب و گاهی طنز 
است. ســوم اينکه بيهقی سعی می کند با 
تغيير لحن، پيام خــود را اثرگذارتر کند؛ 
و چهارم اينکه تغيير جای ارکان به شيوة 
تقليد از نثر عربی اســت؛ شيوه ای که در 
زبان پهلوی بســيار نادر اســت و در نثر 
عصر ســامانی تقريبًا هيچ نيست (ر. ک. 

جهانديده، ١٣٧٩: ٣٣- ٣٢).
برای بررســی بهتــر ارکان جمله يعنی، 
فاعل (نهاد)، قيد، مفعول و فعل مثال هايی 

از همين درس می آوريم:

• آوردن فاعل (نهاد) در وسط 
جمله؛

«ای ابوالفضــل، تــو را امير می بخواَند» 
(فارسی يازدهم. ١٣٩٨: ١٨).

• آوردن فاعل (نهاد) در آخر 
جمله؛

«خروش و دعا بود از لشکری و رعّيت» 
(همان: ١٧).

البته و در بيشــتر مواقع فاعل در ابتدای 
جمله قرار دارد.

• آوردن قيد در ابتدای جمله؛
«نيک کوفته شــد» (فارســی يازدهم. 

.(١٣٩٨: ١٧
«سخت شاد شد» (همان: ١٨)

«خيرخير جواب می آوردم» (همان).

• آوردن قيد در وسط جمله؛
«و امير را هيچ نديدمی» (همان). (هيچ 
اســم مبهم است که در اينجا نقش قيدی 

دارد.)

«و اين مرد بزرگ و دبير کافی، به نشاط 
قلم در نهاد» (همان).

«و دل ها سخت متحير شد» (همان).

• آوردن قيد در آخر جمله؛
«و از بســياری نکت، چيــزی که در او 
کراهيتی نبود می فرســتاد فرود سرای» 

(همان).

• آوردن مفعول قبل از فعل؛
«ايشان درَجســتند هفت و هشت تن، و 

امير را بگرفتند» (همان: ١٧).
«پادشاه را سالمت يافتند» (همان).

تــا آن گاه که  را هيچ نديدمی  امير  «و 

نامه ها آمد از پسران علی تکين» (همان: 
.(١٨

«ای بوالفضــل، تو را اميــر می بخواند» 
(همان).

«و اميــر را يافتــم آنجا بــر َزَبِر تخت 
نشسته» (همان).

«و آن نامه ها را بخواند» (همان).
شــاخصه های  و  زيبايی هــا  از  يکــی 
جمله های بيهقی استفاده از بسامد بسيار 
اندک نقش مفعولی است. زيرا در بسياری 
از جمله ها با وجود اســتفاده از اين نقش 
اثری از نشــانة مفعولی ديده نمی شــود. 

مانند مثال های زير:
«به کران آب فــرود آمدند و خيمه ها و 

شراع ها زده بودند» (همان: ١٧).
«اميــر کشتی ها بخواســت و ناوی َده 
بياوردند. يکی بزرگ تر، از جهت نشســِت 

او و جامه ها افگندند» (همان).
(فارســی  تاريک کرده»  خانه  «يافتــم 

يازدهم. ١٣٩٨: ١٨).
«و آغاجــی خادم را گفت: «کيســه ها 

بياور»» (همان).
«من کيسه ها بستدم و به نزديک بونصر 

آوردم» (همان: ٢٠)

• آوردن متمم قبل از فعل؛
«گفت: بونصر را بگوی که امروز ُدُرستم» 
(همان: ١٨). «را» در معنی «به» و حرف 

اضافه است.
«من بازگشــتم و اين چه رفت، با بونصر 
گفتم» (همان). «با» حرف اضافه است در 

معنی «برای».
«و نامه نبشــته آمد. نزديــک آغاجی 
بردم» (همــان). «نزديک» حرف اضافه 

است در معنی «پيش».
«و اين مرِد بزرگ و دبيِر کافی، به نشاط، 
قلم در نهاد تا نزديک نماز پيشــين، از 
اين مهمات فراغ شده بود» (همان). «به» 
حرف اضافــه در معنــی «با»؛ همچنين 
«نزديک» حرف اضافه اســت در معنی 

«حدود» و «حوالی».
«پس، ُرقَعتی نبشــت بــه امير و هر چه 
کــرده بود باز نمــود و مرا داد» (همان). 
«را» در جمله «مرا داد» حرف اضافه به 

معنای «به» است. «به من داد».

ساختمان جمالت بيهقی 
از اين جهت که نحوی 
تکراری و کليشه ای 

ندارد باعث می شود در 
ذهن اثرگذار باشد
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«و آغاجی خادم را گفت: «کيسه ها بياور!» 
و مرا گفت: «بســتان؛ ...»» (همان). هر دو 
«را» حرف اضافه است در معنی «به». پس 

«مرا گفت» يعنی: «به من گفت»

• آوردن متمم بعد از فعل؛
«و نــاوی ده بياوردنــد، يکــی بزرگ تر، 
از جهت نشســت او» (همان: ١٧). «از 
معنی  در  اســت  اضافه  حــرف  جهت» 

«برای».
«مثــال داد تا هزارهــزار ِدَرم به غزنين 
و دو هزارهــزار ِدَرم بــه ديگر ممالک، به 
مستحقان و درويشان دهند ُشکر اين را» 
(همان). «را» حرف اضافه است در معنی 

«برای».
«چنان کــه بار نتوانســت داد و محجوب 

گشت از مردمان» (همان: ١٨- ١٧).
«و از بســياری نکت، چيــزی که در او 
کراهيتی نبود می فرســتاد فرود سرای به 

دست من» (همان: ١٨).
«و اميــر را هيچ نديدمی تــا آن گاه که 
نامه هــا آمد از پســران علی تکين» 

(همان).
«سخت شــاد شد و ســجدة شکر کرد 
خــدای را عزوجل بر ســالمت امير» 
(فارسی يازدهم. ١٣٩٨: ١٨). «را» حرف 
اضافه است در معنی «برای» و همچنين 
«بر» حــرف اضافه اســت در معنی «به 

دليل».
«پيغامی اســت ســوی بونصر در بابی» 
(همان). «سوی» حرف اضافه است در به 

معنی «برای».
«بازگشتم با نامة توقيعی» (همان).

«پس رقعتی نبشت به امير» (همان).
«و ديگــر روز، رقعتی نبشــت به امير و 
حال باز نمود و زر باز فرســتاد» (همان: 

.(٢٠

• آوردن فعل در اول جمله؛
«سجدة شکر کرد خدای را عزوجل بر 

سالمت امير» (همان: ١٨).
«باز گشتم با نامة توقيعی» (همان).

• آوردن فعل در وسط جمله؛
«و بــه کران رود هيرمنــد رفت با بازان 

و يوزان و حشــم و نديمــان و مطربان» 
(همان: ١٧).

«امــا ايزد رحمت کرد پــس از نمودن 
قدرت» (همان).

«خروش و دعا بود از لشکری و رعيت» 
(همان).

«پس، رقعتی نبشــت به امير» (همان: 
.(١٨

و اکثر فعل ها در آخــر جمله يا پيش از 
متمم، قرار گرفته اند.

نتيجه گيری
با توجه به جهان زيبا شناســانه و پرتپش 
و پويــای تاريخ بيهقی، جای آن دارد اين 
اثر گران ســنگ از منظرها و ديدگاه های 
مختلفی مورد تحليل و بررسی قرار گيرد 
و در زمينــة هر يــک از ويژگی های آن، 
مقاله ها و کتاب های بســياری به رشــته 

تحرير در آيد.
بررسی ســاختاری و دســتوری اين اثر 

منابع
۱. جهانديده، سينا. (۱۳۷۹). متن در غياب 
تاريخ  زيبا شناسی  ابعاد  بررسی  استعاره: 

بيهقی. چ ۱. رشت: چوبک.
آموزشی.  برنامه ريزی  و  پژوهش  سازمان   .۲
(۱۳۸۹). فارسی ۲ پاية يازدهم، دورة دوم 
متوسطه، چ سوم. تهران: شرکت چاپ و نشر 

کتاب های درسی ايران.

ماندگار، بســيار دارای اهميت است و چه 
بســا تحليل نحوی آن موجب درک بهتر 
و دقيق تر معانی و مفاهيم ذکر شــده در 
آن گردد. ســاختمان جمــالت بيهقی از 
اين جهت که نحوی تکراری و کليشــه ای 
ندارد باعث می شود در ذهن اثرگذار باشد. 
گردش در گلســتان واژه ها و عبارت های 
زيبای تاريخ بيهقی موسيقی دل انگيزی را 
به گوش دل می رساند. گويا بيهقی در اين 

گلستان در حال سرودن و نواختن است.
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اشاره
 گاه خواننــدگان، همــکاران و 
يا  نغز  نکته هايــی  صاحب نظــران 
نوشــته هايی کوتاه، کــه توضيحی 
ارجمند يا تذکری بايسته است، مطرح 
مقاله  ســاختار  اگرچه  که  می کنند 
ندارد اما دريغ است ناگفته بماند و به 
ديد و نظر ديگران نرسد. از اين پس 
با همين عنوان  پنجره ای می گشاييم 
«يادداشت ها، نکته ها» تا مجالی برای 
بازتاب اين نظرگاه های دقيق و عميق 

باشد.

خبری سخت ناخوش در لشکرگاه ...
صاحب نظــران بدين اعتقادنــد که تاريخ 
بيهقی پخته ترين نثر قديم فارســی است 
و حق هم همين اســت. گرچه گلســتان 
سعدی در گذشــته و حال بيشتر خوانده 
شده و می شود و به قول شيخ «حد همين 
است ســخن دانی و زيبايی را» ولی انصاف 
را بيهقــی جايگاهی ويــژه دارد تا آنجا که 
نصراهللا منشــی هم نتوانسته است با کليله 
و دمنه اش جايگاه بيهقی را کســب کند، 
هرچند می دانيم که در پنجاه شصت سال 
قبل دبيرستانی نبود که کليله و دمنه در آن 

تدريس نشود و دبيران ادبيات دانش آموزان 
را برای نوشــتن امال از آن آماده نکنند. ای 
کاش مؤلفان کتاب های فارسی امروز نيز در 
کتب دورة اول و دوم دبيرســتان دو درس 
هم از اين کتاب انتخاب می کردند؛ اگرچه 
بايد گفت تاريخ بيهقی سراســر منتخب و 

گلچينی از نثر فارسی است.
تاريخ بيهقی يا مسعودی، و به قول عده ای 
تاريخ ناصری، نياز به نگرش هايی ديگر دارد. 
در اينجا به دو نکته از درس «قاضی ُبست» 

می پردازم.
در آنجا بيهقی آورده است: «خبری سخت 
ناخــوش در لشکرگاه افتاده بود» احتماًال 
قريب به اتفاق همکاران در کل کشور کلمة 
لشکرگاه را معادل ُمَعســَکر عربی و محل 
تجمع ســپاه معنی کرده اند و اين به دليل 
عدم آگاهی آنان از جغرافيای افغانســتان 
است. لشکرگاه نام شــهری بوده ـ و هنوز 
نيز به همين اسم هست ـ در کنار رودخانة 
هيرمند. بنابراين منظــور بيهقی در اينجا 
شهر لشــکرگاه است و نه محل لشکريان و 
سپاهيان؛ و نه اينکه خبر بدی فقط در ميان 

سپاهيان افتاده بوده باشد.
نکته دوم دربارة کلمة مملکت و ممالک 

است. امروزه کلمة مملکت، و جمع مکّسر 
آن ممالک، معادل کشور و کشورهاست، اما 
در خراسان بزرگ دورة بيهقی به اين معنی 
نبوده و مملکت در معنی شــهر و شهرها 

به کار می رفته است.
مردم ترکية امروز ـ که نياکانشان در زمان 
ســلطان محمود و با اجــازة او از جيحون 
گذشتند و در زمان پســرش مسعود و در 
جنــگ معــروف دندانقان، کــه بيهقی به 
آن اشــاره کرده، بســاط غزنويان را در هم 
پيچيدنــد و در قــرن بعد بــر کل ايران و 
آناطولی مسلط و در قرن های بعد تبديل به 
امپراطوری عثمانی شدند (ترکمان ها) ـ به 
جای شهر بيشتر از کلمة مملکت استفاده 
می کنند و وقتی ما ( ترك ها) به زبان آن ها 
صحبت می کنيم اول خيال می کنند لهجة 
ما لهجة يکی از شــهرهای خودشان ترکيه 
است، لذا می پرســند اهل کدام مملکت، 

يعنی شهر، هستيد؟
بنابراين مملکت نيز در تاريخ بيهقی معادل 
شهر به کار رفته است و در اين درس (قاضی 
بســت سلطان مسعود دســتور داده بود تا 
خبر سالمتی او را به غزنين و ساير شهرها 

بنويسند.
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اشاره
 گــپ و گفت اين شــماره از مجله را 
به مصاحبه با ســرکار خانم مريم نباتی، 
کارشــناس ارشــد آموزش زبان و ادبيات 
فارسی، با ٢٨ ســال سابقة تدريس مؤثر و 
موفــق در دورة متوســطة دوم اختصاص 
داده ايم که تدريس در دانشــگاه فرهنگيان 
و دانشــگاه آزاد اســالمی را نيز در کارنامة 
آموزشــی خود دارد. خانــم نباتی به عنوان 
معلمی تالشــگر خدمت در مناطق محروم 
را انتخاب کرده و بيشتر سال های تدريس 

خود را در اين مناطق گذرانده است.

تعريفتان را از يک معلم موفق بيان 
کنيد.

به نظر من معلم موفق کســی اســت که 
معلمی را عشــق بداند نه شغل و عاشقانه 
سر کالس درس حاضر شود. کسی است که 
برای رفتن سر کالس شوق و اشتياق داشته 
باشــد نه اکراه و اجبار. معلــم بايد خود را 
پرورش دهندة انسان ها بداند و يقين داشته 
باشــد با کودکان و نوجوانانی سروکار دارد 
که چون صفحه ای پاک و ســفيد هستند 
و او چون قلمی اســت که بــر روح و روان 
اين صفحات پاک، آينده و شيوة زندگی را 

ترسيم می کند.

ويژگی های بايســتة دبيــر ادبيات 
چيست؟

هميشه به دخترانم سر کالس های درس 
گفته ام کــه کالس ادبيــات را نبايد صرفًا 
کالس درس بداننــد. معتقدم معلم ادبيات 
با معلمان ديگر بايد فرق داشته باشد؛ چرا 
که الزمة ادبيات شور و شوق و عشق ورزی 
است. معلم بايد با عشــق شعر بخواند و با 
شور داستان ســرايی کند. طبعًا شيوة بيان 
و کالم او در بحث هــا بايد با کالس رياضی 
و تاريخ و غيره فرق داشــته باشــد. کالس 
ادبيات جای پرورش نگاه عاشــقانه و حس 
باور و ارتباط با دنيای اطراف به طريق ذهنی 
و عاطفی اســت و اين ويژگــی با آموزش 
صرف و تدريس خشــک و تکــرار مطالب 
امکان پذير نيســت. مِن خانم معلم ادبيات، 
پيش از معلمی بايد بــرای بچه ها رفيق و 
مادری مهربان باشم. بنده معتقدم آموزشی 
که با مهر امکان پذير اســت با تحکم امکان 

ندارد؛ چرا که:
بيستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد

هميشــه در کالس هايم به دانش آموزانم 
گفته ام که اگر در کالس های ديگر خســته 
می شوند، کالس ادبيات آن قدر صميمی و 
آرام بخش بايد باشد که برايشان مانند زنگ 
نقاشی خوشايند و دل چسب باشد و سعی 
می کنم اين فضا را در کالس هايم مهيا کنم.

چــه روش های بديعــی در تدريس 
داشته ايد؟

هر حضور معلم در کالس درس بايد همراه 
با نوآوری باشــد. کتاب های درسی جديد 
اين امکان را به معلــم می دهند که بتواند 
از شــيوه های تازة تدريس که در دنيا رواج 
دارند اســتفاده کند. کتاب های قديم اين 
ويژگی را داشــتند که به خاطر حجم زياد 
و فشردگی مطالب، فرصت کار و فعاليت در 
کالس به معلم داده نمی شد؛ اما کتاب های 

(گفت وگو با سرکار خانم 
مريم نباتی)

مصاحبه کننده:
دکتر علی اکبر کمالی نهاد
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جديد با راهکارهای ارائه شده به خصوص در 
قلمروهايی که تنــوع مطالب در آن ها زياد 
است، اين امکان را به معلم می دهند که از 
شيوه های آموزشــی چون تدريس گروهی 

استفاده کند.
بنــده در تدريس کتــب حــوزة زبان و 
ادبيات فارســی و به خصــوص درس علوم 
و فنــون ادبی، بيشــتر، از شــيوة تدريس 
تعاملی استفاده می کنم. شرط موفقيت در 
تدريس اين است که متکلم وحده نباشيم 
و حس نشــاط را در دانش آموزان با شيوة 
«من فراموش کردم شــما يادآوری کنيد» 
پيــش ببرد. ايــن کالمی اســت که باعث 
اعتمادبه نفــس در دانش آموزان می شــود 
و آن ها را تشــويق می کند تا هر جلســه با 
آمادگی قبلی بيشــتر ســر کالس حاضر 
شــوند. دادن حس اعتمادبه نفس به بچه ها 
و تشــويق آن ها در چنين تدريسی نتيجة 
بهتری می دهد که بنده آن را تجربه کرده ام. 
در تدريــس نگارش هم من از روش (پازل) 
در چندين پايه استفاده کرده ام که عالوه بر 
افزايش تحرک و شــور و نشاط در کالس، 

باعث يادگيری و لذت بيشتر از کالس ها هم 
می شود.

شيوة پازل:
١. انتخاب موضوع (ذهنی يا عينی)؛

٢. حضور تک تک دانش آموزان در تکميل 
پازل؛

٣. تکميل پازل به صورت پلکانی؛
٤. رعايت تمام مراحل نوشتن انشا (مقدمه، 

بدنه و نتيجه)؛
٥. بحث و گفت وگــو قبل از ثبت مطالب 

روی کاغذ.

از خاطرات به يادماندنی دوران معلمی 
و تدريس خودتان بگوييد.

من بيش از ١٥ سال است که در روستايی 
محروم به نام ســيلوانا (در دامنة کوه های 
خوشــاکو، نزديک مرز شــمزينان ترکيه) 
در ٤٥ کيلومتــری اروميه خدمت می کنم 
و افتخار می کنم که معلم روســتا و شاهد 
صفا و صميميت و سادگی دانش آموزان اين 
مناطق هســتم. به خاطر دارم سالی برف 
سنگينی باريده بود و به خاطر صعب العبور 
بودن مســير، مجبور شــديم به سختی و 
باآهستگی مسير را با سرويس مدرسه طی 

کنيم. مســيری را که در زمــان عادی ٤٥ 
دقيقه طی می شــد، ما آن روز بيشتر از دو 
ساعت در برف و کوالک سنگين طی کرديم 
و به مدرسه رسيديم. صحنة جالبی که برايم 
بسيار ارزشمند بود و هيچ گاه از ذهنم پاک 
نمی شــود و به اندازة تمام دنيا ارزشمند و 
به يادماندنی اســت، حضــور دانش آموزان 
معصــوم و مهربان زير بارش برف در حياط 
مدرسه، و چشــمان نگران آن ها بود که به 
محض رســيدن ما به حياط مدرســه، به 
استقبالمان آمدند. آن ها با چشمانی مهربان 
و نگران و قلب هايــی صاف و بی ريا، بعد از 
ديدن من، دستان سرخ شده از سرمای مرا 
در دست گرفته و مدام تکرار می کردند که: 

«خانم، خدا را شکر که سالمت هستيد.»

به نظر شــما ادبيات را چگونه بايد 
تدريس کرد که جذاب باشد؟

به نظر من معلم ادبيات قبل از معلمی بايد 
دوستی مهربان برای دانش آموزانش باشد. 
بايد فضايی در کالس ادبيات حاکم ســازد 
که دانش آموزان عــالوه بر يادگيری متون 
ادبی، با شــيوه های زندگی سالم و صحيح 
نيز آشنا شــوند؛ چرا که معلم فقط وظيفة 
آموزش نــدارد؛ بلکه ابتدا بايد پرورش روح 
و روان و آرامش خاطر را مهم تر بداند، بعد 
آموزش مطالب درســی را. پيشــنهادم به 
همکاران ادبيات اين اســت که در صورت 
امکان و وجود زمينه، از فضای بيروِن کالس 
و طبيعت الهی، در درس هايی مثل نگارش 
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و تدريس بخش هايی از فارسی بيشتر بهره 
گيرند. روستای محل تدريس من در دامنة 
کوه های سرسبز با چشم انداز دشت و دمن 
قــرار دارد و اين امــکان را خوش بختانه به 
بنــده داده که از فضای باز و باصفای حياط 
مدرسه و طبيعت بيرون برای توصيف های 
نگارشی و معرفی گل ها و گياهان و برخی 
تصويرگری ها و مصاديق و تخيالت شاعرانه 
بهره گيرم و پرندة خيال دانش آموزان را در 

اين فضاها به پرواز درآورم.

بهترين شاخص ها، محاسن و معايب 
کتاب های درسی را ذکر کنيد.

کتاب های درسی نونگاشت محيطی فعال 
و بستری مناسب را برای کار گروهی مهيا 
کرده اند و تنــوع بهتری دارنــد. از طرفی 
به دليــل داشــتن رويکردهــای مهارتی 
و فعاليت محــور، دانش آموزان را بيشــتر 
درگيــر می کنند و لــذت ادبيات و تلطيف 
ذوق و احســاس را بهتر موجب می شوند. 
بــه عبارتی، در جنبه هــای مهارت محور و 
کاربردی ادبيات توانسته اند دانش آموزان را 
با خود همراه کنند و شــيوه هايی راهبردی 
و تأثيرگذار برای درک ادبيات و فهم متون 
ادبی ارائه کنند و روزنه های ورود به مفاهيم 
ادبی را بهتــر بنمايانند. البتــه گاهی هم 

تکرار مطالــب در کتاب نگارش، مخصوصًا 
در بخش ســاختاری و آموزش شيوه های 
نوشتن، گالية دانش آموزان را به دنبال دارد.

نظرتان در مورد مجلة رشــدآموزش 
زبان و ادب فارسی چيست؟

بــه همــکاران عزيزم پيشــنهاد می کنم 
برگ برگ مجلة رشــد آموزش زبان و ادب 
فارسی را به کّرات مطالعه کنند. چون حاصل 
سال ها تجربه و ريزة دانش و تدبير همکاران 
گران قدری اســت که با عشــق و کرامت 
پيش کش کرده اند تا چراغی باشــد فراراه 
ديگر مشــتاقان. ظهور آثار قلمی ارزشمند 
همکاران و حضور پرارج استادان مجرب و 
گران قدر در اين مجله و مطالب بسيار مفيد 
و جالبی که ارائه می شــوند، زمينه ای است 
که در جای ديگر آســان به دست نخواهد 
آمد. منبعی اســت که در به روزرســانی و 
دانش افزايی دبيران اين حوزه بســيار مفيد 
است و تجربياتی که ارائه می دهد، ماحصل 

ذوق و دانش يک دنيا شور و بزرگی است.

يکی از آثار شــاخص خود را معرفی 
کنيد.

دوران معلمی من بيشتر به آموزش گذشته 
اســت و کمتر به نگارش پرداخته ام؛ اما گاه 

فرصت هايی نيز دست داده که پژوهش هايی 
خرد انجــام داده ام اما نه چندان قابل ذکر و 
درخــور همکاران بزرگــوارم در جای جای 
کشــور. باری، فرصتی پيش آمد تا دربارة 
اشعار جهانی هايکو تحقيق و پژوهشی داشته 
باشم و اين گونه شعر و تأثيرپذيری شاعران 
ايران از آن را بررسی کنم و در قالب مقاله ای 
پژوهشــی در اين مورد بنويسم. سپس آن 
را به عنــوان يــک مقاله بديــع و کامل در 
همايش همکاران ادبيات استان ارائه کردم 
و مجموعه دل  نوشته هايی هم دارم شعرگونه 
کــه به اندازة يک کتاب قد کشــيده اند اما 
هنوز کسوت چاپ نپذيرفته اند. گاه نيز در 
همايش ها مقاله هايی داشته ام؛ مثل «موالنا 
و کيميا خاتون و شــمس تبريزی» که در 
همايش شــمس و موالنا به چاپ رسيد، و 
نمونه هايی ديگر که مجال ذکرشان نيست.

الگوی شما در تدريس چه کسی بوده 
است؟

پيوسته سعی کرده ام از شيوة کالس داری 
و تدريس اســاتيد و معلمــان موفق خودم 
در دوره هــای مختلف و به ويــژه در دورة 
کارشناسی و کارشناسی ارشد حتمًا توشه 
گيرم و هــر روش و شــيوه ای را که مورد 
اقبال و استقبال بيشتِر مخاطبان بود به کار 
بندم و ترکيبی بسازم از مجموعة روش های 
خــوب و کارآمد که ايــن روش ها معرف و 
يادآور من باشند در ذهن های آينده؛ حال 
چه شــيوة تدريس باشــد و چه اخالق و 
منش. به عنــوان يک معلم معتقدم معلمی 
شغل نيســت و عشق است و عشق است و 
عشــق. در طول ٢٨ سال تدريسم، هر روز 
خودم نيز بيشتر و بيشتر آموخته ام؛ چرا که 
تک تک دخترانم دنيايی از عشــق و مهر را 
به من هديه داده اند و بســيار اتفاق افتاده 
که دانش آموزاِن سال های پيشين به ديدنم 
آمده اند؛ بــا عنوان های معلم يــا وکيل يا 
مهندس و پزشک و از همه مهم تر با عنوان 

مادرانی مهربان و موفق.

در انتها از گروه استادان و دست اندرکاران 
محترم مجلة رشــد آموزش زبــان و ادب 
فارسی به خاطر فرصتی که در اختيار بنده 

گذاشتند، تقدير و تشکر می کنم.
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فاطمه جعفری کليبر
دکتری زبان و ادبيات فارسی، مدرس 
دانشگاه فرهنگيان تبريز
معصومه حسن پور کهنمويی

دکتری زبان و ادبيات فارسی، عضو هيئت 
علمی دانشگاه فرهنگيان تبريز

چکيده
 فرهنگ يک جامعه مجموعه ای از آداب 
و رسوم و سنت ها و رفتارهای جمعی افراد 
آن جامعه اســت که در طی فرايند زمانی 
طوالنی شکل گرفته و در پرتو انديشه ها و 
تفکرات مردم قــوام و دوام يافته و آن ها را 
به يکديگر مرتبط ساخته است. اين روابط 
برخاســته از نيازها و دردهــا و روحيات و 
انديشــه های جامعه يا ملتی است که افراد 
آن در تعامل با همديگر و در موقعيت های 
مختلف فــردی و اجتماعــی از خود بروز 
می دهند. نوع احساســی که هر فرد نسبت 
بــه اجتماع، تاريخ، همنــوع و افراد جامعه 
دارد زاييدة فرهنگ اوســت. تأثير و نقش 
فرهنگ در زوايــای مختلف زندگی فردی 
و گروهی در هر جامعه بر کســی پوشيده 
نيست و ارزش های مادی و معنوی برخاسته 
از فرهنگ، بر شکل و محتوای زندگی افراد 

اثر می گذارد.
در اين جستار ضمن پرداختن به ارزش های 
اسالمی و انسانی و معيارهای تعالی و تکامل 
در جامعه اســالمی، توجه به ابعاد معنوی 
زندگــی را الزمة اصالح و بازســازی منابع 
انسانی دانســته، و راهکارهای متناسب با 
مبانی دينی و ملی مصوب در ســند تحول 

بنياديــن آموزش وپــرورش و اساســنامه 
دانشــگاه فرهنگيان را راهکاری ســازنده 
و معقول در جهت هدايت نســل جوان به 
ســرمنزل مقصود می دانيم و معتقديم که 
توســل به اين ابعاد از زندگــی نوجوانان و 
جوانان موجب غنی تر شــدن کيفيت نظام 

آموزشی و تعليم و تربيت آنان می شود.
کليدواژه ها: دين، فرهنگ، نظام آموزشی، 

دانش آموزان، دانشجومعلمان 

مقدمه
جهان بينی هر شخص را می توان از آداب 
معاشــرت، طرز لباس پوشــيدن، ســبک 
زندگی، ســخن گفتن و حتی نوع برخورد 
وی با دوســتان و آشنايان او استنباط کرد. 
فرهنگ، وجه تمايز انسان از ديگر جانداران 
است و کاربســت هر يک از اصول اخالقی، 
فــرد را از پايگاه فرودين بــه پايگاه فرازين 
انســانيت می رســاند. پايبندی مردم يک 
جامعه به ارزش های معنــوی و آموزه های 
دينی و دلبستگی به فرهنگ اصيل انسانی، 
زندگی فــردی و اجتماعی افــراد جامعه 
را ســامان می دهــد و به رفتار انســانی و 
تعالی جويانة مردمان منجر می شود. تصفية 

فرهنگی و غنی سازی و تقويت فرهنگ های 
سالم، اگر مبتنی بر ارج نهادن به کرامت های 
انسانی باشد، سعادت  دنيا و آخرت را در پی 
دارد و پيشــرفت و خوشبختی نوجوانان و 
جوانان جامعه را تضمين می کند. توجه به 
فرهنگ سالم و غنی و استفاده از انديشه های 
سازندة انديشــمندان، از اولويت های مهم 
جامعه به ويژه در نهادهای علمی و تربيتی، 
مثل دانشگاه و آموزش وپرورش است. امروز 
ترويــج و گســترش دادن فرهنگ صحيح 
ايرانی -  اسالمی دغدغة مسئوالن کشوری 
اســت، چرا که ســعادت جامعه و نسل ها 
بدان بازبسته اســت و ترقی کشور و تعالی 
فرهنگ و معنويت و کرامت انســانی رابطه 
مستقيم با رعايت ارزش ها و تقّيد به حريم 
انســان ها دارد. «مربی کــودک و نوجوان، 
تعليم وتربيت،  اصــول  شــناخت  نيازمند 
مذهبی  فرهنگی،  جنبه های  روان شناسی، 
و ملی جامعه خويش اســت تا خواسته ها و 
نيازهای مخاطبان را برآورد.» (نعمت اللهی، 
١٣٩٠: ٤٤) جوانــان امروز دچار روزمرگی 
شــده اند و الزم اســت ايــن رفتارهــای 
ناهنجار، آسيب شناسی شده و راهکارهای 
کارشناســانه از ســوی متوليان اين امور 

با تکيه بر سند تحول 
بنيادين و اساسنامة 

دانشگاه فرهنگيان
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طرح و اجرا شود. آسيب شناسی رفتارهای 
پايين بودن آستانة تحمل  پرخاش جويانه، 
در جوانان، تجمل گرايی و کم رنگ شــدن 
احترام به بزرگ تر ها بايد به عنوان طرح های 
پژوهشی ســازنده و اولويت دار، با جديت و 
دلســوزی پيگيری و درمان شود. هر يک 
از ايــن رفتارهای نابهنجار تبعات ســوئی 
دارد از جملــه «پرخاشــگری، پيامدهای 
منفی متعددی دارد شامل ترس، از دست 
دادن مديريت رفتار، دور شــدن  از صفات 
انسانی، بيزاری از مردم، کاهش سالمتی و 
... که اين خطر حتی زندگی راحت و ايمن 
فرد پرخاشگر را تهديد می کند.» (بولتون، 

(١٣٩٣: ١٩٤
اساسنامة دانشگاه فرهنگيان و سند تحول 
بنياديــن آ موزش وپرورش بــر امور مهم و 
ارزش های انســانی - اسالمی  اهتمام ويژه 
دارد و اين هر دو نهاد اثرگذار و پيشــرو در 
تعليم وتربيت، انديشــه های واال و تحوالت 
بنياديــن و کارســازی را در برنامــة خود 
گنجانده اند که چشــم اندازی اميدبخش و 
افقی روشــن پيــش روی جامعه و جوانان 
برمی گشايد و بهبود کيفيت دنيا و معاش و 
معاد جوانان را در برنامه هدفمند خود قرار 
داده و  موجبات سعادتمندی آن ها را تأمين 

و تضمين می کند.
اساس جوامع بشری بر مبنای مجموعه ای 
از ارزش ها بنا نهاده شــده اســت. اگر افراد 
جامعه نسبت به اين ارزش ها بی اعتنا باشند 
يا حرمت آن ها را رعايت نکنند جامعه دچار 
هرج و مرج شده و نظام فرهنگی آن سست و 

ناپايدار خواهد شد.
در ايران احترام به بزرگ تر، عبادت، رعايت 
حق و حقوق ديگران، آداب سخن گفتن، و 
... هر يک ارزش به شمار می آيند و احترام 
نهادن بــه هر يک از آن هــا الزمه زندگی 
ســعادتمندانه و توأم با آرامــش و عّزت و 

احترام است.
ارزش های اخالقی درون اجتماع و اهميت 
مسائل مذهبی در جامعة ما سرآمد هر گونه 
ارزش اجتماعی اســت و کارکرد آن ها در 
اجتماع و افراد جامعه اساس ترقی و سعادت 
واقعی انســان اســت و برعکس «تمايالت 
روانی  کشــمکش های  تکامل نيافته سبب 
می شود طوری که انسان نمی تواند متوجه 

هدف های ديگری شــود.» (دوبس، ١٣٦٨: 
١٤٦) اما امروزه با کمال تأســف بسياری از 
اين ارزش ها در اغلــب جوامع از جمله در 
کشور ما جايگاهش را از دست داده است و 
جوانان و نوجوانان ما نسبت به رعايت آن ها 
عالقــه و رغبتی از خود نشــان نمی دهند. 
بســياری از جوانان روحيه پرخاشــگری و 
درونی ناآرام و پرآشــوب دارنــد. پاره ای از 
آن ها شــيفتة فرهنگ های پــوچ و مبتذل 
بيگانه اند. دستورات اسالم و آموزه های دين 
جايــگاه نازلی در زندگی آنــان دارد و اين 
بنيان فرهنگ و اصالــت ايرانی را متزلزل 

می سازد و نسل آينده خودباخته می شوند.

لزوم بازنگری در مواد آموزشی
مؤثرترين عامل موفقيت و عاقبت به خيری 
جوانان اعتقاد به تعاليم اســالم و عمل به 
دســتورات قرآن اســت. «محصور ماندن 
آدمــی در دانش های زمينی و حســی، و 
رهــا کــردن معرفت های غيبــی، حجاب 
حقيقــت اســت و دل را از عرفــان دور 
می ســازد.» (نصر اصفهانی، ١٣٧٧: ١١٠) 
چرا که انســان موجودی خداجوســت و 
يافتن پاســخ ســؤال هايش مايه آرامش او 
می شود. خداشناســی و خداجويی شالودة 
فرهنگ دينی و کرامت انسانی است. ما بايد 

برای گشــودن درهای موفقيت و سعادت 
از اين نيروها يــاری بجوييم. اگر جوانان و 
دانشجويان ما آراسته به فضليت های اخالق 
اســالمی، عامل به عمل صالح، تعالی جو و 
باشند  ترقی خواه، پژوهشگر و تحول آفرين 
ديگر بار ايران سرافرازانه و با اقتدار تمام در 
قله های علوم و دانش های  عصر، پرچم دار 
خواهد بود و امپراتوری علمی فرهنگی اش 
در چهارسوی عالم خيمه خواهد زد. اينک 
بــرای بازيابی عظمت ديريــن و اوج گيری 
بيشــتر ايران و  ايرانی مسئوالن تدابيری 
انديشيده اند که برنامه ريزی و پياده کردن 
آن ها در خانوادة گســتردة فرهنگ کشور 
(دانش آموزان و دانشــجويان و فرهنگيان) 
موجب نجات تمام اقشار جامعه خواهد شد.

اهميت مدرسه، دانشگاه و 
دانشگاهيان

«اگر دانشــگاه را سست بگيريم و از دست 
برود همه چيزمان از دســت رفته است.» 

امام خمينی
«اهميت دانشــگاه به قــدر اهميت آيندة 
کشور اســت. اگر می خواهيم کشوری آباد، 
پيشرفته و مترقی، متمدن و دارای امنيت 
داشته باشيم بايد به دانشــگاه بپردازيم.» 

رهبر معظم انقالب اسالمی
«سهم عظيمی از گمراهی بشر و راه نيافتن 
او به حقيقت بر دوش توقف در اســباب و 

علل است.» (نصر اصفهانی، ١٣٧٧: ١٠٥)
«ادب بــه معنــای گفتار و کــردار نيکو، 
نگاهداشــت حد هر چيز و پاک گردانيدن 
ظاهر و باطن از هر گونه آاليش اســت که 
مجموع آن ها ادب نفس ناميده می شــود.» 
(نعمت اللهــی، ١٣٩٠: ٣٣) معنای واقعی 
ادب و ادب نفــس در مدرســه بــه تکامل 
می رســد و در بيشتر فراگيران نمود عينی 

می يابد.
وزارت آموزش وپــرورش و وزارت علــوم، 
تحقيقات و فناوری پيشرو در آموزش توأم با 
پرورش، توليد و ترويج علم نافع، سرآمد در 
آموزش  شايستگی های حرفه ای و تخصصی 
تربيت محــور هســتند که بــا توانمندی  
تمــام در بهره گيــری از فناوری های نوين 
آموزشــی و تربيتی در شکوفايی فطرت ها، 
استعدادها و شــکل گيری هويت يکپارچة 

راه سامان گرفتن 
ناهنجاری های جامعه 
و هدايت جوانان به 

استوارترين راه، از مسير 
دين و فرهنگ می گذرد. 
توسل به ايمان و عقيده 
و باورهای ملی و مذهبی، 
انسان را از سردرگمی و 
بی مسئوليتی رها ساخته 

و زندگی را پربارتر و 
معنادارتر می کند
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و  دانش آموزان  ايرانی-انقالبی   - اســالمی 
دانشــجومعلمان می کوشــند. آن ها برای 
دستيابی به اهداف بلند آموزشی و تربيتی، 
قوانين و مقررات ارزشمندی طرح کرده اند 
که در مدارس و دانشگاه فرهنگيان کشور، 
که متولی تعليم وتربيت راســتين هستند 
توانمند و پرقدرت پی گيری می شود. لزوم 
بازنگری و اصالح برخی ضعف ها در اولويت  
کاری قرار دارد و تحقق اين ضوابط و قوانين 
در نظام  آموزشــی، نشــانگر ميزان تحقق 
ارزش های اسالمی و ايرانی در تمام سطوح 
علمی و فرهنگی کشــور است. آرمان های 
بلند اين دو نهاد، تعامل دوسويه ای است که 
با تلفيق علم و دين و مشارکت دوستداران 
دانش و دانايی، در جوانان و آينده ســازان 
ايران زمين به ثمر خواهد رســيد و موجب 
شــکوفايی هر چه بيشــتر در زمينه های 

مختلف خواهد شد.
ارتقــای  و  توانمندســازی  و  تربيــت 
و  تخصصــی  عمومــی،  شايســتگی های 
حرفه ای منابع انســانی با تأکيد بر پرورش 
انسان های متقی، کارآفرين، خودباور، خالق 
و توانــا در توليد علم متناســب با مبانی و 
ارزش های اسالمی، با خودباوری و کاربردی 
کردن علوم دســت يافتنی اســت. تسهيل 
فعاليت های آموزش وپرورش در تلفيق علم 
و دين و مشارکت در نهضت توليد محتوای 
آموزشــی مورد نياز بر پاية معارف اسالمی 
و نيازهای ملی از برنامه های مطالعه شــده 
در آمــوزش همگانی اســت که بــه ايجاد 
تحول بنياديــن و نوآوری و ارتقای روش ها 

و برنامه ها می انجامد.
آماده سازی اين برنامه ها براساس ارزش های 
فرهنگی و تعاليم دينی به طور قطع نسلی 
مهّذب و معتقد و متعهد تربيت خواهد کرد. 
اميد است دانش آموزان و دانشجويان آينده 
به ويژه دانش آموختگان دانشگاه فرهنگيان 
کشــور، خروجی موفق اين برنامه ريزی ها، 
انديشه های تخصصی و کارشناسانه و تحول 
اساســی و نوآوری در نظام تربيتی کشــور 
باشــند و موجبات توسعة روحية پژوهش، 
ارتقــای مهارت در منابع انســانی، تقويت 
باورهــای دينی و پايبندی بــه ارزش ها و 

هنجارها را فراهم سازند.
«هدف غايی ســند تحول، تربيت  انسانی 

اســت موحد، مؤمــن و معتقد بــه معاد، 
متعهد به مســئوليت ها و وظايف در برابر 
خــدا، خود، خلق و خلقــت، حقيقت جو و 
عاقل، عدالت خواه و صلح جو، وطن دوست و 
جمع گرا و جهانی انديش، خودباور و دارای 
عزت نفس و ... .» (ســند تحول، ٣٧)  اميد 
اســت اين هدف آرمانــی و متعالی محقق 
گردد؛ در اين صــورت حاکميت زيبايی و 
خوبی و نســلی مهذب و وارســته را شاهد 
خواهيم بود که همان مدينة فاضله ای است 

که گاه در کتاب ها وصف آن را خوانده ايم.

نتيجه و جمع بندی
انســان هدف عالی آفرينش جهان است. 
جهان مادی و ظاهری پله ای از نردبان تعالی 
اســت که توقف در آن موجب رکود است. 
آدمی در مرحله گذار از ُبعد حيوانی به ُبعد 
روحانی و معنوی ممکن اســت با مشغول 
شدن به تعلقات دنيوی از هدف اصلی خود 
بازمانــد. البته خودآگاهــی و خودکنترلی 
لحظه به لحظه و توفيق الهی راهگشاست 
و بی ترديد بی عنايات حق و توفيق او ره به 
جايی نتواند برد. معرفتی که از اين رهگذر 
حاصل می شود به تعالی و کمال انسان ختم 
می شود و روح و روان، صيقل و صفا می يابد 
و اين نهايت پرورش يافتگی و تعالی جويی 
اســت. در اين مرحله از زندگــی راه های 
خطــا و تزلزل تنگ  تر می شــود و آدمی از 
قيد خودخواهی و دنياخواهی و دنياطلبی 
وامی رهد و با کسب کماالت و معنويات ارتقا 
می يابد و حصارهای تنگ مادی را می شکند 
و بــه درجاتــی از کمال دســت می يابد. 
چنين انسانی، انسان آرمانی در اسالم و در 
فرهنگ ايرانی است که می توان زمام امور و 
سرنوشت جامعه را به دستان پاک او سپرد. 
او می تواند معلم شايسته ای برای تربيت و 
پرورش نوجوانان و جوانان کشــور باشد و 
اين غايت اهدافی اســت که در سند تحول 
بنيادين و اساســنامة دانشــگاه فرهنگيان 

دنبال می شود.
قطعًا راه ســامان گرفتــن ناهنجاری های 
جامعه و هدايت جوانان به استوارترين راه، 
از مسير دين و فرهنگ می گذرد. توسل به 
ايمان و عقيــده و باورهای ملی و مذهبی، 
انســان را از سردرگمی و بی مسئوليتی رها 

ســاخته و زندگی را پربارتــر و معنادارتر 
می کند. بحران های هويتی جوانان اين عصر 
درمانــش تقويت ابعاد معنــوی در زندگی 
آن هاست. امروزه توجه به روح و روان آدم ها 
و پنــاه بردن به امور معنــوی در غرب نيز 
راهکاری مؤثر برای مقابله با گرفتاری های 
جوانان و جوامع شناخته شده است. حتی 
آن ها که خدا و دين و پيامبر ندارند و درک 
نازلی از دنيای عرفــان و معنويت دارند، و 
آنان که جهان را تنها با نظام عقل و برهان 
تفسير می کنند و در تنگنای حواس و عقل 
گرفتارند، پی برده اند که جنبه های معنوی 
زندگی با آرامش خاطر همراه است. مکتب 
معنادرمانــی ملجأ متقن غرب در تفســير 
الابالی گری ها و دربه دری های گشــته و با 
اســتمداد از بعد معنوی زندگی مشکالت 
روحــی و روانــی خود را تا حــدودی حل 

کرده اند.
تأمين و تربيِت معلمان، مديران و مربيان 
متعهد، آگاه، دردآشنا، معتقد به مبانی دينی، 
ارزش های اسالمی و فضيلت های اخالقی، 
تأمين منابع انســانی کارآمد و توانمند در 
جمهوری اسالمی ايران است که سرنوشت 
فرزندان اين سرزمين را رقم می زند و بدين 
ســان اهداف عالی تعليم وتربيت اســالمی 

تحقق می يابد.
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محسن اعال
نور مازندران

چکيده
 اغــراق در آثار مکتوب هنری و ادبی 
همة ملل جهان به ويژه در ادبيات فارسی 
فرهنگ  دارد. «در  حضــور گســترده ای 
ايــران و عرب اغراق بيشــتر جنبة عينی 
دارد و غالبــًا در بزرگ نمايی های کالبدی 
و جســمانی ظهور می يابد؛ مانند کوه های 
بســيار بلنــد، چاه های عميــق، قد بلند 
پهلوانان، ســيری ناپذيری پرخوران و ...» 
(شــوندی، ص اول). «در بيــن بالغيون 
قديــم ايرانی بر ســر زيبايــی و نازيبايی 
اغــراق اختالف وجــود دارد. برخی آن را 
موجب زيبايی شعر دانسته اند و دسته ای 
آن را دروغگويی ناميده اند؛ دسته ای ديگر 
هم به شــرط آنکه اغراق با حقيقت خيلی 
فاصله نداشته باشد آن را پسنديده اند. در 
مباحث ادبی جديد اغراق به عنوان يکی از 
صور خيال شــاعرانه بررسی می شود. اين 
نوع َمجاز کاربردی وســيع تر از تشــبيه و 
اســتعاره دارد. از اين رو در اشعار حماسی 
و قهرمانــی بيشــتر مورد اســتفاده قرار 
می گيــرد.» (داد، ص ٣١) ضمنًا در جای 

ديگر از اين کتاب آمده است:
«در بالغت انگليســی اغراق را دو قســم 
دانسته اند: اغراقی که به موجب آن معانی 
خرد را بزرگ جلوه دهنــد١ و اغراقی که 
به موجب آن معانــی بزرگ را خرد جلوه 
دهند٢ نــوع اخير بــرای اســتهزا به کار 

می رود.» (داد، ص ٣١)
اغراق يکی از نيرومندترين عناصر خيال 

اســت و درآميختن آن با آرايه های بيانی 
و بديعی از جمله استعاره، تشبيه، کنايه، 
تصاد، ِاسناد مجازی، تجاهل العارف و ديگر 
آرايش های شعری سبب آفرينش تصاوير 
زيبای شاعرانه می شود و نقش زيادی در 
جاودانگی اثر خواهد داشــت. «اغراق در 
شــعر فارسی بيشتر از شــعر عربی مورد 
توجه قرار گرفته اســت و آثار حماســی 
فارسی به خصوص شــاهنامة فردوسی را 
شــورانگيز و مؤثر کرده اســت، اما اغراق 
در مدح باعث انحطاط کالم می شــود و از 
زيبايی و لطــف آن می کاهد» (احمدنژاد، 

ص ١٣٦).

بديعی،  و  بيانی  کليدواژه ها: شيوه های 
اغراق، تخفيف يا خفــض جناح، اغراق و 

ترفندهای ديگر ادبی

انسان از زمانی که پا به عرصة گيتی نهاده 
همواره در پی آن بوده است که راه کمال 
را بپيمايــد و بر کاســتی های خود فايق 
آيد. اين کمال خواهی او را بر آن داشــته 
که قدرت و ســلطة خود را به شکل های 
متعــدد در برابــر نيروهــای خارق العادة 
طبيعت نشــان دهد. در ايــن ميان او به 
يــاری تخيل نيرومند خــود ـ حتی آنجا 
که حصول آرزوهای محال برای او ممکن 
نبودهـ  توانســته اســت در عالم خيال بر 
تمام قدرت ها چيرگی يابــد. برای مثال، 

شــاعر در جهان تخيل خود با ابزار نافذ و 
مؤثر اغراق (بزرگ نمايی) به خواسته های 
ممکن و ناممکن خود دســت می يابد. لذا 
اغراق در کنار ديگر آرايه ها قدرتمندترين 
عنصر القای شــيوة بيان هنری و تجسم 
اســت؛ چنان که  دوردست  انديشــه های 
اگر شاهنامة فردوســی تهی از اغراق بود 
هرگز آن پايــگاه رفيع و بلند را نمی يافت 
و در رديف حماســه های جاويدان جهان 
قرار نمی گرفت. «اســکلت و کالبد اصلی 
حماسه ها اغراق و غلّو است. اگر اين عنصر 
را از حماســه بگيريــم از آن حالت اصلی 
خويش منحرف می شود. چون در حماسه 
جوهر مطلق گرايــی از عوامل اصلی و در 
حقيقت ستون فقرات قصه است. بنابراين 
اغراق هم که نوعی مطلق گرايی اســت در 
اين حوزه ســخت و مناســب جای دارد» 
آميختگــی  (احمدســلطانی، ص ٢٥١). 
آراية اغراق با ترفندهای ديگر ادبی (بيانی 
زيبايــی، خيال انگيزی،  و بالغی) موجب 
التذاذ هنری و تأثيــرات عميق عاطفی و 
فکری خواننده می شــود، لذا در اينجا به 

کندوکاوی در زمينة اغراق می پردازيم.

اغراق: «در اصل لغت به معنی ســخت 
کشيدن کمان است» (همايی، ص ٢٦٢). 
اما در اصطالح ادبی «آن است که گوينده 
در وصف کســی يا چيزی به نوعی مبالغه 
کند که برحســب عادت محال باشــد» 

درآميختن

با ترفندهای ديگر ادبی
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(خانلری، ص ٦٠).
آه سعدی اثر کند در سنگ

نکند در تو سنگدل اثری
بــه عبــارت ديگر اغــراق «زيــاده روی 
نامعقولی است در توصيف کسی يا چيزی. 
اغراق از لحاظ بــاور عقلی و عرفی دارای 
درجاتی است» (فشارکی، ص ٧٧). مبالغه 
را بر سه نوع تبليغ، اغراق و غلو دانسته اند 
که دو نوع نخست مقبول و نوع سوم را گاه 

مقبول و گاه مردود می دانند:
به گيتی مرا نيست کس هم نبرد

ز رومی و توری و آزادمرد
در مــورد اين صنعت ادبی در جای ديگر 
آمده اســت که «اصطالح اغــراق، که در 
زبان يونانی به معنی مبالغه آميز است، در 
صنايع بديعی به عنوان نوعی مجاز، مبالغة 
جســورانه يا بزرگ نمايــی بيش از حد از 
چيزی واقعی اســت يا آنچه که می تواند 
ُمحتمل باشــد. اين صنعت ممکن اســت 
جهت تأثيری جــدی، کنايی و يا فکاهی 
بــه کار رود ... صفت متضاد اغراق تخفيف 
اســت و آن صنعتی اســت که چيزی را 
عمًال بسيار کمتر از اندازه و اهميت واقعی 
آن نشان می دهد، تأثير اين صنعت اغلب 
کنايی است» (بابايی، صص ٢٠٢ ـ ٢٠١).

دکتر تقــی پورنامداريان دربــارة اغراق 
معتقد اســت که با توجه به مفهوم وسيع 
آن می تواند در شــمار تصوير قرار بگيرد. 
«اغراق تأثير ســخن شــاعر را در جهت 
موضوعــی که بيــان می کند، بيشــتر و 
مؤثرتر می سازد. اين آرايه در هر مضمونی 
ســبب می شود که آن مضمون از حد يک 
امر عادی و طبيعی خارج شــود و همين 
خــروج موضوع از حــوزة عواطف عادی، 
برجستگی و تشخص و عظمت خاصی به 
آن می بخشــد که عادت آن را برنمی تابد. 
عــالوه بر اين تصرفی که ذهن شــاعر در 
شــيوة طبيعی و عادی بيــان می کند تا 
حالت يا صفتی را کوچک تر يا بزرگ تر از 
آنچه هست بنماياند، از نيروی خيال مايه 
می گيرد. بنابراين خود نوعی تصوير شعری 
به شمار می آيد که اگر عناصر سازنده اش 
با دقت انتخاب شود و با موضوع هماهنگی 
داشته باشد، به ســخن کيفيتی حماسی 
می بخشــد و آن را نافذ و مؤثر می سازد» 

(پورنامداريان، ص ٢٥٣).
هم او در جای ديگر می نويســد: «اغراق 
ناشی از شــور و هيجان شــديد عاطفی 
است. تا شاعری نفرت فوق العاده يا محبت 
فوق العــاده يا تعلق خاطــر فوق العاده به 
شخص يا انديشه يا حادثه ای نداشته باشد 
نمی تواند به وجهی اغراق آميز از آن سخن 

گويد» (همان، ص ٢٥٥).
دو نمونه از اغراق: در سوگ سياوش:
الف. به مرگ سياوش، سيه  پوشد آب

کند زار نفرين بر افراسياب
(فردوسی)

ب. در مدح قزل ارسالن:
نه کرسی فلک نهد انديشه زير پای
تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن زند 

(ظهير فاريابی)
در کتــاب «دربارة شــعر» آمده اســت: 
بزرگ نمايی صرفــًا گزافه گويی  «اغراق و 
اســت، اما گزافه گويی ای کــه در خدمت 
حقيقت باشــد» (پرين، ص ٦٤). بنابراين 
در جملة «هزاران نفر در ميهمانی ديشب 
شــرکت کردند» اغراق به کار رفته است و 
جملــة مورد نظر مجازاً بــه معنی حضور 

کثيری از مردم است.
لذا اغراق نيز مانند بسياری از انواع مجاز 
می توانــد با درجات مختلــف تأثير به کار 
گرفته شــود. همچنين اين آرايه می تواند 
«خنده دار يا خشــک و ســنگين باشــد، 
مجاب کننده باشــد يا نباشد» (همان، ص 

.(٦٤
نقطة مقابل بزرگ نمايــی را که ما بيش 
از اين تخفيف نــام داديم، در جايی ديگر 
«خفــض جنــاح» نام بــرده و در تعريف 
آن گفته اند: «بيــاِن چيزی کمتر از آنچه 
که مورد نظر باشــد» (همــان، ص ٨٣). 
نکتــة قابــل ذکر آن که ممکن اســت از 
بتوان  بزرگ نمايی  يا  طريق کوچک نمايی 
حقيقتــی واحد را مورد تأکيد قرار داد که 
در اين صورت متناقض به نظر می رســد. 
تخفيــف يا خفــض جناح ممکن اســت 
در خوِد گفتــار و يا در نحــوة گفتار نيز 
رخ نمايــد. نمونه ای از تخفيف، در شــعر 

موسوی گرمارودی، در زير می آيد:
نيســت/ وگرنــه می گفتم/  آفتاب اليق 

جرقة نگاه توست (همان، ص ٨٣).

مروری کوتاه و گذرا بر اغراق 
در اشعار برخی شاعران

بــه گفتــة دکتــر شــفيعی کدکنی در 
صور خيال شعر فارســی (بخش اغراق و 
مبالغــه، ص ١٣٠) قديم تريــن جايی که 
در کتب بالغت اســالمی بحثی از اغراق 
شــده کتاب البديع ابن معتّز است. ايشان 
همچنيــن در کتاب پيــش گفته، تعريف 
خطيب قزوينــی را دقيق تريــن تعاريف 
مبالغــه و منحصر به ســه شــکل تبليغ، 
اغراق و غلو می داند و می نويســد: «شايد 
از دشــوارترين مباحث زيباشناسی  يکی 
و هنر، رســيدگی به همين مسئلة اغراق 
و صورت های زيبا يا ناپســند آن باشــد» 
(شــفيعی کدکنی، ص ١٣٤). وی عالوه 
بر اين معتقد اســت مرزی که قدما برای 
ارزيابی سه شکل يادشــده، قائل شده اند 
مرز چندان دقيق و مشخصی نيست، زيرا 
اين ســه چنان در هم آميخته اند که گاه 
قابل تشخيص نيستند. از اين روی ما اين 
سه شکل را تحت عنوان «اغراق» بررسی 
می کنيم. اســتاد نام برده آرای قدما را در 
باب زيبايی و زشــتی و يا پذيرش و عدم 
پذيرش انــواع مبالغه قابل قبول نمی داند. 
ايــن نکته شــايد به اين دليل باشــد که 
نگرش ما از زشتی و زيبايی در مقايسه با 
بينش قدما به تدريج دگرگون شــده و به 
عبارت ديگر نســبت به اين موضوع تغيير 
زاويــة ديد داده ايم. اغــراق از آنجا که در 
همة ادوار شــعر فارسی بيش و کم حضور 
دارد، خــواه ناخواه با بســياری از عناصر 

زيبايی آفرينی در هم تنيده است.
به نظر شفيعی کدکنی «اغراق چيزی است 
مانند قارچ که در کنار هريک از انواع خيال 
می رويــد؛ گاه زيبا و گاه مايــة انحطاط» 
(شــفيعی کدکنــی، ص ١٣٦). اين آرايه 
اگرچه در کتاب هــای متأخرين در حوزة 
بررســی می شود، گروهی  معنوی  صنايع 
هــم آن را از ديدگاه بيانی مورد توجه قرار 
می دهنــد و از انواع صور خيال به شــمار 
می آورند. اين ترفند ادبی بيشترين نقش را 
در حماســه بازی می کند. به همين سبب 
ســيروس شميسا اغراق را در حماسه جزء 

ذات شعر می داند (انواع ادبی، ص ١٣٠).
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اغــراق در دوره های اول نمونه های بســيار کمی 
دارد و رفته رفته رشــد يافته و در اشعار حماسی 
به ويژه شاهنامة فردوســی و گرشاسب نامه اسدی 
توسی بسامد بااليی پيدا می کند، به طوری که دکتر 
شفيعی کدکنی می نويسد: «در شاهنامه وسيع ترين 
صورت خيال، اغراق شــاعرانه است. اغراق شاعرانه 
در شــاهنامه دارای خصايصی اســت که با ديگر 
نمونه های مشابه آن در شــعر آن روزگار و اعصار 
بعد نيز قابل قياس نيســت» (شفيعی کدکنی، ص 
٤٤٨). صــرف حضور اغراق در آثــار هنری مورد 
توجه نيست، بلکه اين عنصر نقش آفرين بايد جنبة 
شــاعرانه نيز داشته باشــد و چنانچه با شگردهای 
ديگر ادبی درآميخته شود منشأ اثری شگفت انگيز 
و مانــدگار خواهــد بود. لذا از ايــن زاويه می توان 
اغراق هنری و شاعرانه را از اغراق غيرهنری متمايز 
کرد و بازشناخت. با مطالعة ديوان شاعران فارسی 
اين گونه به نظر می رســد که برخی از آن ها از همة 

قابليت های اغراق به نحو شايسته ای در اشعارشان 
بهره نگرفته انــد و بالعکس گروهــی از آنان نظير 
فردوســی بزرگ بــا بهره گيری دقيــق و عميق از 

اغراق، تصاوير عظيم و اعجاب انگيزی را آفريده اند.
به تنها يکی گور بريان کنی

هوا را به شمشير گريان کنی
برهنه چو تيغ تو بيند عقاب
نيارد به نخجير کردن شتاب

نشان کمند تو دارد هژبر
ز بيم سنان تو خون بارد ابر

(داد، ص ٣١)
اغــراق در دوره های بعد، يعنی در عصر منوچهری 
و فخرالدين اســعد گرگانی، وســعت پيدا می کند. 
اســتاد شــفيعی کدکنی می نويســد: «در حوزة 
طبيعت تشــبيهات و استعارات هنوز به حد تفريط 
و افراط نرســيد اما در زمينة مدح، شاعران، اغراق 
و غلو را گســترش داده اند» (شفيعی کدکنی، ص 
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٤٧٩). اســتاد همچنين دربارة منوچهری 
می نويســد: «منوچهری به جای اينکه از 
رهگذر اغراق و حرف هــای دور از خرد و 
انسانيت، ممدوح را خرسند کند با تصاوير 
گوناگون او را به لذت وا می دارد» (همان، 
ص ٥٠٦). هم ايشــان در باب فخرالدين 
اســعد گرگانی و مقايســة او با فردوسی 
اين گونه می گويــد: «او در زمينة تصاوير 
جنگی تجربه ای ندارد ولی اغراق هايی که 
در زمينــة رزمی دارد ـ اگر از جنبة وزنی 
شعرش بگذريمـ  مناسب با حماسه است» 
(همان، ص ٥٦٨). و در ادامه می نويســد: 
«گاه اغراق هــای او (فخرالديــن اســعد) 
محدود اســت، يعنی موضوع را کوچک و 
نــرم و زيبا می کند و عظمت و بيکرانی را 
ـ که رکن اصلی اغراق در حماســه است 
ـ از آن می گيرد» (همــان، ص ٥٦٩). از 
ناتوانی شــاعر  عبارات اخير برمی آيد که 
از يک طرف و فقدان روحية حماســی و 
دور از حس اغراق آميزی از ســوی ديگر، 
محدوديت شــديدی برای ظهور اغراق و 
اعجاب انگيز  تصاويری  آفرينش  نتيجه  در 
ايجــاد می کند و نهايتًا موجب ســقوط و 

انحطاط شعر می شود.
دکتر شــفيعی کدکنی دربارة اغراق های 
اســدی توســی هم می آورد: «اغراق های 
اســدی در جهت نوعی ريزه کاری و دقت 
اســت نه در جهت عظمت بخشيدن، گاه 
چنان در جزئيات خيره می شــود و اغراق 
را که بايد ماية تعالی بيان حماســی شود، 
ســبب ضعف بيان می کند که با حماسه 

هيچ تناسبی ندارد» (همان، ص ٩٢٠).
آراية اغــراق به طــور کل در همة ادوار 
شعر فارســی ديده می شــود، اما در اين 
ميان ممکن اســت در يــک دوره کمتر و 
در دوره ای ديگر بيشــتر باشد. يا شاعری 
از اين آرايه کمتر و شــاعر ديگری بيشتر 
اســتفاده کرده باشــد. حتی نــوع ادبی، 
موضوع، فضا و قالب شــعر نيز چه بســا 
در ميزان به کارگيری اغراق مؤثر باشــند. 
عالوه بر اين اغراق نيز مانند شــگردهای 
ديگر ادبی ممکن است از تازگی و نوآوری 
برخوردار بوده و شايد هم کهنه و فرسوده 
باشد. گذشــته از اين ها، اغراق را می توان 
از منظر ديگری هم نگريســت و آن را به 

دو گــروه اغراق های ذهنــی و انتزاعی و 
اغراق های حسی يا عينی تقسيم نمود. نوع 
با اين آرايه تعيين کنندة  برخورد شاعران 
اين تقســيم بندی است. ضمنًا همان گونه 
که قبًال اشــاره کرديم، اغراق ها مبتنی بر 
تشبيه حسی اند و تدريجًا به سمت تشبيه 
ذهنی سوق پيدا می کنند. مثًال اغراق های 
برخی شاعران ســبک هندی نظير طالب 

مايل به ذهنی بودن است. 
از پيکر ماليک جوشد سماع روح

گاهی که نغمه ريز شود ارغنون من
(حسن پورآالشتی، ص ١٥٢)

در کتــاب «طــرز تــازه» آمده اســت: 
«شــاعران اســتعاره پرداز و تجريدگــرا، 
تجريدی  نيز خصلت  اغراق های شعرشان 
و انتزاعی دارد و در واقع، هم سو با رويکرد 
اصلی شعرشان در خدمت خلق تصاوير و 
مضامين ذهنی تر، تجريدی تر و انتزاعی تر 

است» (همان، ١٩١).
ميزان تأثيرگــذاری آرايه ها در مخاطب 
يکســان و يکنواخت نيست. ممکن است 
از ميــان آن ها تعــدادی تأثير بيشــتر و 
تعدادی نيــز تأثير کمتــری در مخاطب 
از آرايه هايی اســت که  بگذارند. اغــراق 
چنانچه مناســب و دقيق در شــعر به کار 
رود، بيشترين تأثير را بر مخاطب خواهد 

داشت.
آه سعدی اثر کند در سنگ

نکند در تو سنگدل اثری
(سعدی)
ســعدی در بيــان بی رحمــی محبوب 
خود اغراق می کند. زيــرا در اين بيت آه 
او در ســنگ که مظهر سختی و قساوت 
اســت اثر می گذارد، اما بر دل محبوب او 

کوچک ترين اثری ندارد و يا در بيت زير:
بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران
(سعدی)
اين بيت زيبايی خــود را مديون اغراقی 
است که در آن وجود دارد. بنابراين «به کار 
بســتن عنصر اغراق در شعر، نشانگر ذوق 
هنری شاعر اســت و باعث پرواز تخيل و 
تقويت آن نزد خواننده می شود. از اين رو، 
آنچه حد زيبايی يا قابل قبول بودن اغراق 
را تعييــن می کنــد، صــرف دوری آن از 

واقعيت يا نزديکی آن به واقعيت نيســت 
بلکه همچنين زيبايی و تناســب تصويری 
اســت که به وسيلة اغراق ارائه می شود ... 
چنانچــه اغراق نابه جا و بــه دور از تخيل 
شاعرانه باشــد و بر تحرک و پويايی شعر 
نيفزايد نه تنها مزيتی به شمار نمی رود که 
باعث انحطاط آن نيز خواهد شد» (غالم، 

ص ٥٤ ـ ٥٣).

اهداف و اغراض شاعر در 
به کارگيری اغراق

وقتی هنرمند در آثار خود از اغراق کمک 
می گيرد، قطعــًا از به کارگيری آن اهدافی 
در سر دارد و شــاعر هدفمند، آگاهانه از 
همة ابزارها در جهت تعالی اثرش استفاده 
می کنــد که مــا در اينجا بــه تعدادی از 

اهداف آن اشاره می کنيم:
الــف. بزرگ نمايــی و کوچک نمايــی به 

منظور تشخص موضوع و مفهوم؛
ب. تأثيــر عاطفی بــر مخاطب و نفوذ بر 

زوايا و خفايای ذهن خواننده؛
ج. عادت زدايی و سنت شــکنی در زبان 

عادی و تبديل آن به زبان هنری؛
د. اعجــاب و حيرت انگيزی و جلب توجه 

مخاطب؛
ه. زيبايی و دلربايی سخن و ايجاد التذاذ 

هنری در خواننده؛
و. خيال انگيزی و تصويرسازی و در نتيجه 

گسترش صور خيال و همچنين موضوع؛
ز. خلق و آفرينش طنز و نيز تقويت ذهن 

مخاطب.
اغراق ها از نظر هنری يا غيرهنری بودن 
به دو دســته تقســيم می شــوند که نوع 
نخست آن شــاعرانه، نمکين و هنرمندانه 
اســت ولی نوع دوم آن بــا تکلف و تصّنع 
همراه بوده و به اصطالح بی نمک اســت. 
بنابراين هر اغراق و مبالغه ای درخور توجه 
نيســت. «ارزش بزرگ نمايی يک واقعيت 
در شعر از آنجاســت که شعر هنر تجسم 
بخشيدن به عواطف با ابزار زبان است. پس 
هنگامی که عاطفه ای مانند اندوه، شادی، 
عشق، نفرت و غيره بسيار شدت و غليان 
يافته باشد بهترين وسيلة تجسم بخشيدن 
به اين گونه عواطف، ياری گرفتن از اغراق 

است» (وحيديان کاميار، ص ١٠٧).
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ز ديدنت نتوانم که ديده بردوزم
و گر معاينه بينم که تير می آيد 

(سعدی)

دسته بندی اغراق
با دقت در ژرف ساخت بعضی از آرايه های 
معنوی پی خواهيم برد که اســاس آن ها 
بر تشــبيه يا استعاره است. استاد شميسا 
آراية اغراق را به سه نوع بيانی، حماسی و 

بديعی به شرح زير تقسيم می کند.
الف. اغراق بيانی: شميســا می نويسد: 
«بيان علمی است که از ادای معنای واحد 
به طريق مختلــف بحث می کند و مبالغه 
و اغــراق و غلو هم يکــی از انحای معنی 
... ص  تازه  هســتند» (شميســا، نگاهی 

.(١٠٣
لذا اين نــوع اغراق، افــراط و تأکيد در 
توصيفی است که حاصل تشبيه و استعاره 
اســت، به عبــارت ديگر اغــراق نتيجة 
تشبيهات، اســتعارات و کنايات است. از 
ايــن منظر آن را جــزء مباحث علم بيان 

محسوب می کنند.
بدو گفت هم زور تو پيل نيست

چو گرد پی رخش تو نيل نيست
(فردوسی)

چنان شد که گفتی طراز نخ است
و گر پيش آتش نهاده يخ است

(فردوسی)

ب. اغراق حماسی: دکتر شميسا معتقد 
اســت که اين نوع اغراق جــزء ذات آثار 
حماسی است و نبايد بدان اطالق صنعت 
کرد. اين نوع از اغراق عالوه بر داستان ها، 

در قصيده هم مشاهده می شود.
همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع

همی بدادی تا در ولی نماند فقير
(رودکی)

شود کوه آهن چو دريای آب
اگر بشنود نام افراسياب

(فردوسی)

ج. اغــراق بديعی: اغــراق در موارد 
عادی مقبول و پســنديده نيست و زمانی 
پذيرفتنی اســت که جنبة بديعی داشته 
باشــد، يعنی با ديگر آرايه های بديعی (و 

نيز بيانی) درآميخته باشد.
گفته بودم چو بيايی غم دل با تو بگويم

چــه بگويم که غم از دل بــرود چون تو 
بيايی

(سعدی)
ميان ماه من تا ماه گردون

تفاوت از زمين تا آسمان است
(سعدی)
عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد
(حافظ)
پس اغــراق گاه در پيوند بــا ترفندهای 
ديگر ادبی است و گاه به طور عادی و خالی 

از چنين پيوندی در شعر ظهور می يابد.
دکتر فشــارکی نيــز برای اغــراق اين 

تقسيم بندی ها را قائل است:
الــف. اغراق های کنايــی؛ ب. اغراق های 
تشــبيهی؛ ج. اغراق های عادی؛ که از اين 
ميان دو مورد نخســت را با آنچه اســتاد 
شميسا تحت عنوان اغراق بيانی از آن نام 

برده می توان برابر دانست.

وقتی  کنايات  اغراق های کنايی:  الف. 
با اغراق پيونــد می خورند، هنری تر جلوه 
می کنند. مثًال در بيت زير گريستن آهوی 
دشــت به حال کسی کنايه ای است که با 

اغراق همراه است:
ببايست بر کوه آتش گذشت

مرا زار بگريست آهو به دشت
(فردوسی)
در بيت زير به خون جگر طهارت کردن، 
کنايه ای اغراق آميز از شدت حزن و اندوه 

است:
طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق

به قول مفتی عشقش درست نيست نماز
(حافظ)

ب. اغراق تشبيهی: اغراقی است که با 
تشبيه درآميزد و اصوًال تشبيه مبّين نوعی 

اغراق در کيفيت تشبيه است.
چنان شد که گفتی طراز نخ است

و گر پيش آتش نهاده يخ است
(فردوسی)
شــاعر در تشــبيه به بيان حال مشــّبه 
می پردازد و ايــن بيان حال را برای تقرير 

در ذهن شــنونده همواره با اغراق همراه 
شميســا  ســيروس  چنان که  می کنــد؛ 
می نويسد: «پس تشبيه بيان مخيِّل حال 
مشّبه است و اين بيان حال با اغراق همراه 

است.» (شميسا، معانی و بديع، ص ٤٧)
گر آفتاب خزان گلبن شکوفه بريخت

بقای سرو روان باد و قامت شمشاد
(سعدی)

ج. اغراق عــادی: اين اغــراق بدون 
هنرنمايی های ويژة بيانی و بديعی اســت، 
يعنی در ظاهر با تشــبيه، اســتعاره و يا 
کنايه هنری و امثال آن ها آميخته نيست.

آب دريا تا به کعب آيد ورا
کاو بيابد بوسه بر زانوی تو

(مولوی)
همان گونه که پيش از اين گفتيم، شعر، 
هنر تجســم عواطف با ابزار زبان است. لذا 
وقتی که يکــی از عواطف مثبت يا منفی 
بجوشــد، مناسب ترين وســيلة تجسد و 
تجسم به اين گونه عواطف، اغراق است. با 
اغراق می توان در توصيف چهره، حاالت و 
خصايص انسانی اثری را با طنز درآميخت 
و در چشم خواننده شــاخص و برجسته 
ســاخت. بزرگانی چون فردوسی و نظامی 
به شيوة برجسته سازی و اغراق به توصيف 
و شخصيت های خود  داستان  صحنه های 
می پردازند. اين شيوه نه تنها در شعر که در 
هنرهای ديگر از قبيل نقاشــی و گرافيک 
هم بســيار رواج دارد. سعيد حميديان در 
مورد برجسته ســازی و اغراق ـ که عادت 
ديرينة نظامی اســت ـ چنين می نويسد: 
«آن عبارت اســت از تمرکز بر روی يک 
چيز خاص و برجســته کردن نســبت به 
محيط خــود» (حميديان، ص ٧٩). البته 
يــادآوری ايــن نکته ضروری اســت که 
اغــراق و مبالغة غنايی با اغراق حماســی 
متفاوت اند زيرا «مبالغة حماســی ذاتی و 
جوهری اســت» (همان، ص ٨١). با اين 
توضيح که «شعر حماسی به کمک مبالغه 
و اغــراق ويژة حماســی در جهت هرچه 
شــگفت آورتر و ماوراء طبيعی جلوه دادن 
رويدادها و پديدارهاســت، در حالی که در 
منظومة غنايی، شــاعر معموًال در جهتی 
معکوس حرکــت می کند که همانا واقعی 
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و ملموس فرا نمودن پيوند انسان و هرچه 
بدل از انســان با محيــط جاندار خويش 

است» (همان، صص ٥٥ ـ ٥٤).
اغــراق، در گونه های مختلــف لفظی و 
معنــوی، فضای ادبيات منظــوم و منثور 
فارســی را پر کرده اســت و عمومًا بيانگر 
توصيف حيرت انگيز از يک موضوع، تأثير 
عاطفی و برجسته ســازی و ... است، خواه 

در جهت نفی يا اثبات موضوعی باشد.

هم آميختگی اغراق با 
ترفندهای ديگر ادبی

اغــراق هرجــا که بــا آرايه هــای ديگر 
درآميزد، خود را مؤثر و نافذتر می نماياند 
و چشم خواننده را به جمال خود روشن تر 
می کند. با مطالعة ديوان شــاعران فارسی 
خواهيم ديد که اين آرايه هرگاه با عناصر 
بيانی و بديعــی پيوند می خورد، موجبات 
حيرت خواننده و التذاذ هنری او را فراهم 
می کنــد. ما در اينجا بــا نمونه هايی، اين 

آميزش و هم آغوشی را بيان می کنيم:

الف. درآميختگی اغراق و استعاره: 
بسياری از اديبان علت و غرض از استعاره 
را اغراق دانســته اند. استاد شميسا معتقد 
اســت که اغراق در اســتعاره نســبت به 
تشبيه بسيار فراتر است و به همين دليل 
از قول قدما می نويسد: «ان االستعاره ابلغ 
من التشبيه؛ که اســتعاره مبتنی بر اتحاد 
است زيرا در آن تناسی تشبيه است، و در 
نتيجه در آن اغراق و تخيل در اوج است» 
(شميسا، ص ٦٨). بنابراين، وقتی شاعری 
در شعرش دست به استعاره می زند، يقينًا 
اغراق را با آن همراه می کند. دکتر طالبيان 
می نويسد: «صورت تکاملی و خالصه شدة 
هر تشــبيه استعاره اســت، وقتی تشبيه 
ارتباط روشــنی با اغراق داشــته باشــد، 
استعاره نيز از اين رابطه خالی نيست. بلکه 
استعاره نســبت به تشبيه مبالغه آميزتر و 

زيباتر است.» (طالبيان، پاييز ١٣٨٠)
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بيابان تو داده ای ما را
(حافظ)

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
شمشاد خانه پرور من از که کمتر است؟

(حافظ)

ب. پيوند اغراق با تشــبيه: تشــبيه 
مانند کردن دو چيز با هم است، به شرطی 
که اساس همانند بودن بر دروغ يا حداقل 
دروغ نمــا باشــد، آن گاه با اغــراق همراه 
خواهد بود. ما در تشــبيه ادعای همانند 
بودن می کنيم، در حالی که حقيقت ندارد. 
اينجاست که تشــبيه و اغراق هم پيمان 
می شــوند. اصوًال «هدف اصلی از تشبيه 
بدون شــک اغراق و مبالغه است» (علوی 

مقدم و اشرف زاده، ص ١١٢).
دو ابرو کمان و دو گيسو کمند

به باال به کردار سرو بلند
(فردوسی)

ج. آميختگــی اغــراق و کنايه: در 
تکميل توضيحات پيشين بايد بيفزاييم که 
ارتباط تنگاتنگ اغراق و کنايه با يکديگر 

ارزش هنــری ويژه ای بــه کنايه می دهد. 
مثًال در زبان عادی می گوييم: «زنم غذايی 
درســت می کند که تو با آن پنج انگشت 
خودت را هــم می خوری!» کنايه از اينکه 
زنم آشپز خوبی است و غذای خوشمزه و 

لذيذی آماده می کند.
غسل در اشک زدم کاهل طريقت گويند
پاک شو اول و پس ديده بر آن پاک انداز
(حافظ)

در بيت باال غســل در اشــک زدن کناية 
اغراق آميزی از شدت گريه است.

ِاســناد مجازی:  با  اغراق  پيوند  د. 
استاد شــفيعی کدکنی در باب اغراق های 
شاهنامه  «اغراق های  می نويسد:  شاهنامه 
از آنجــا که بر مدار نوعی ِاســناد مجازی 
است، دارای تنوع بسياری است و مطالعة 
صور اغراق در شعر فردوسی نشان می دهد 
که حــوزة امکانات و تنوع زمينة تصويری 
در اسناد مجازی بيش از ديگر انواع تشبيه 
و استعاره است ... و فراخنای دامنة اسناد 
مجازی چندان هســت که حدی برای آن 
نمی توان تصور کرد» (شــفيعی کدکنی، 

ص ٤٤٩).
شود کوه آهن چو دريای آب

اگر بشنود نام افراسياب
(فردوسی)

هـ . اختالط اغراق با تجاهل العارف: 
تجاهل العــارف تا حد زيــادی دربردارندة 
اســتاد همايی  اســت. چنان کــه  اغراق 
می نويســد: «تجاهل العارف برای تحسين 
کالم و مبالغــه در وصف و تقويت و تأکيد 
اســت» (همايی، ص ٢٨٧). ضمنًا «ژرف 
است  تشبيه مضمر  تجاهل العارف  ساخت 
که همواره با غلّو همراه اســت» (شميسا، 

نگاه تازه به بديع، ص ١٠٩).
ندانم اين شب قدر است يا ستارة روز

تويی برابر من يا خيال در نظرم
(سعدی)

اين ماِه دو هفته در نقاب است
يا حوری دست در خضاب است؟

(سعدی)

و. همنشينی اغراق با تضاد: همراهی 

صرف حضور اغراق در 
آثار هنری مورد توجه 
نيست، بلکه اين عنصر 
نقش آفرين بايد جنبة 

شاعرانه نيز داشته باشد 
و چنانچه با شگردهای 
ديگر ادبی درآميخته 

شود منشأ اثری 
شگفت انگيز و ماندگار 

خواهد بود
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صور خيــال و نيز التذاذ هنــری، زيبايی 
ســخن، جلب توجه خواننده و باورپذيری 

و تقويت ذهن و نفوذ بر مخاطب.

و پيونــد اغراق و تضــاد موجب آفرينش 
زيبايی، تأثيرگذاری و شــگفتی در سخن 
می شــود به ويژه وقتی که پای تشبيه نيز 

در ميان باشد.
و زان جايگه تا به افراسياب

شده ست آتش ايران و توران چو آب
(فردوسی)

چنان شد ز گرد سپاه آفتاب
که آتش برآمد ز دريای آب

(فردوسی)

تعليل:  و حســن  اغراق  ترکيب  ز. 
دکتر فشــارکی در تعريف از حسن تعليل 
می نويســد: «آن اســت که بــرای امری، 
دليلــی تخيلــی و غيرطبيعــی و ادعايی 
بياورند که با آن امر ارتباط لطيفی داشته 

باشد» (فشارکی، ص ٧٥).
از تعريــف فوق چنين برمی آيد که علتی 
که شاعر برای امری می آورد، غالبًا مجازی 
و خيالی اســت و داليل منطقی و واقعی 
در اين تعريــف جايی ندارند. لذا شــاعر 
برای تجســم خيال خود از شــگردهای 
ادبی مانند تشــبيه، اســتعاره و ... کمک 
می گيرد. يکی از اهداف تشبيه هم اغراق و 
مبالغه است. با اين توضيح درمی يابيم که 
«حسن تعليل مبتنی بر تشبيه، استعاره، 
ايهــام، آدم پنداری، کنايه، مجــاز، غلو و 
بعضی ديگر از ترفندهای شاعرانه است.» 

(وحيديان کاميار، ص ١٣٣)
باران همه بر جای عرق می چکد از ابر
پيداست که از روی لطيف تو حيا کرد

(سنايی)
گر شــاهدان نه دنيی و ديــن می برند و 

عقل
پس زاهدان برای چه خلوت گزيده اند

(سعدی)

ح. پيوند اغراق با تنســيق الّصفات: 
«تنسيق الصفات در لغت به معنی آراستن 
و ترتيب دادن است و در اصطالح آن است 
که با نظمی خاص بــرای موصوف واحد، 
صفات متعددی بيان دارند» (فشــارکی، 

ص ١٢١).
در اين آرايه شــاعر با چينش چند صفت 
برای يک موصوف عالوه بر ايجاد زيبايی، 

دست به اغراق و مبالغه می زند.
شــوخ  شــيرين کار  لوليان  کان  فغــان 

شهرآشوب
چنــان بردند صبر از من که ترکان خوان 

يغما را
(حافظ)

يار من اوباش و قالش است و رند
بر من او خود پارسايی می کند 

(سعدی)

خالصه و نتيجه
اغراق ارتبــاط مســتقيم و تنگاتنگی با 
تخيل شاعر دارد. هرگاه اين آرايه با ديگر 
آرايه هــای بديعی و بيانی ترکيب و تلفيق 
شود، ضمن افزايش زيبايی شعر، تأثيرات 
شگرفی بر ذهن مخاطب خواهد گذاشت. 
اغراق موجب خروج مضمون از حد يک امر 
عادی و متعارف به حوزة عواطفی خوشايند 
و شاخص می شــود. آنچه ميزان زيبايی و 
مالک پذيرش اغــراق را تعيين می کند، 
زيبايی و تناســب تصويری اســت که به 
وسيلة اين ترفند ادبی آرايه می شود. اين 
آرايه را از منظر و چشم اندازهای متعددی 
می توان نگريست و مراتب و درجاتی برای 
آن قائل شــد. ابتدائًا هنری و يا غيرهنری 
بودن آن و ســپس حســی يا غيرحسی 
بودن اغراق را می توان مورد بررســی قرار 
داد، آن گاه تقســيم بندی آن را به بيانی، 
حماسی و بديعی و همچنين دسته بندی 
آن را به کنايی، تشــبيهی و عادی تجزيه 
و تحليــل کــرد و نهايتًا به تشــابهات و 
تفاوت های اين اقسام پرداخت و از رهگذر 
آميزش و ترکيب آراية اغراق با شگردهای 
ديگــر بيانی و بديعی از جمله اســتعاره، 
تشــبيه، کنايــه، مجــاز، تجاهل العارف، 
تنسيق الصفات، تضاد، حسن تعليل و ... به 
تأمل و تعمق نشســت و سرانجام دريافت 
که شــاعر از به کارگيری اغراق در شعر و 
تلفيــق آن با صنايع ديگــر ادبی، اهداف 
و اغراضی در ســر دارد همچــون ايجاد 
شگفتی  اعجاب، کوچک و يا بزرگ نمايی 
(برجستگی و تشــخص)، تأثيرات عاطفی 
«روحــی و فکــری، عادات زدايی در زبان 
عادی و تبديــل آن به زبان هنری و برتر، 
تصويرســازی و خيال انگيزی، گســترش 

پی نوشت ها
1. hyperbole
2. meiosis=understatement
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شمردم دانه دانه برف های آن زمستان را
که بشماريم روزی غنچه هايت در بهاران را

کمانــم مرزهــای آرزوهــا را نمی يابد
مگر مانند آرش تير دل راهی کند جان را

کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می داند
که دنيا می شناسد با خليج فارس، ايران را

بپوشان خاک را با ابرهای آسمان رنگت
بنوشان بر کوير خشک دل ها طعم ايمان را

دکتر نغمه مستشار نظامی

صبا به شوق در ايوان شهريار آمد
که خيز و سر به در از دخمه کن بهار آمد
ز زلف زرکش خورشيد بند سيم سه تار

که پرده های شب تيره تار و مار آمد
به شهر چند نشينی شکسته دل برخيز
که باغ و بيشه شمران شکوفه زار آمد

به سان دختر چادرنشين صحرائی
عروس الله به دامان کوهسار آمد

فکند زمزمه گلپونه ئی به برزن وکو
به بام کلبه پرستوی زرنگار آمد

گشود پير در خم و باغبان در باغ
شراب و شهد به بازار و گل به بارآمد
دگر به حجره نگنجد دماغ سودائی
که با نسيم سحر بوی زلف يار آمد

بزن صبوحی و برگير زير خرقه سه تار
غزل بيار که بلبل به شاخسار آمد

برون خرام به گلگشت الله زار امروز
که الله زار پر از سرو گل عذار آمد
به دور جام ميم داد دل بده ساقی
چهاکه بر سرم از دور روزگار آمد

به پای ساز صبا شعر شهريار ای ترک
بخوان که عيدی عشاق بی قرار آمد

خليج فارس

دهم ارديبهشت روز 
ملی خليج فارس 

خجسته باد.
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