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به نام خدا

 «های قرابت معنایینکاتی پیرامون تست»کارگاه  دومین

 هامون سبطیبا حضور دکتر 

(28/8/96)دبیران ادبیات استان اصفهان   ادبی  –آموزشی ه گرو

GanjeAdabeEsfahan@

:هندیجانی

 سبطی دکتر جناب شما بر درود

 مقدم خیر و ادب عرض

.هستیم ارزشمندتان مطالب منتظر

:سبطی هامون

 تناسب کشف و ادبی درک آموزش شیوه از دوم گام به امروز که شد قرار. فرهیخته و بزرگوار همکاران شما خدمت ارادت و درود

.بپردازم شما کنار در مفهومی

(1شماره تصویر )
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 است، اندک فاصله یا نیست فاصله منظور و معنا میان بیتها از برخی در

:سعدی رسای و زیبا بیت این در نمونه برای

دل بر نشسته مهری روزگاران به سعدی* 

روزگاران به اال کرد توان نمی بیرون

:حافظ بیت این یا

است من دلسوز که است غریب نه آشنایی* 

 بسوخت بیگانه دل برفتم خویش از من چون

:نمونه برای نیست، اینچنین همیشه اما

نیست غریب چندان تو کوی به آمدم گر* 

هست غریب هزاران دیار آن در من چون

 همان. بیتهاست از بسیاری در منظور از معنا ی فاصله مفهوم با آموز دانش کردن آشنا آموزش، از مرحله این در قدم اولین بنابراین

 .سنجند می را آموز دانش ادبی درک و شوند می کنکور سواالت موضوع معموال که بیتهایی

:گذارم می میان در پارسی ادب زندگانآمو با کتابهایم و کالسها در را اساسی محور چند منظور به معنا از رسیدن برای

.(شود می حاصل مفهومی تناسب کتاب دوم فصل خواندن با)پارسی ادب در رایج تصاویر و مفاهیم شناخت. ۱

تصویری های همانندی و تضادها به توجه. 2

جمله در تکیه با بازی. ۳

 (سیما و صدا هرزآموزانه های برنامه اصلی منبع) موهوم های تکنیک و خیالی های واژه کلید به توجهی بی. ۴
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(2)تصویر شماره 

 میان سرعت به ناآشنا، بیت یک خواندن با باشد، آشنا ایران تعلیمی و عاشقانه ادبیات در رایج تصاویر و مفاهیم با آموز دانش اگر

 درک و کشف لذت از و رسد می منظور به معنا از و یابد می تناظر و ارتباط نظر مورد بیت و دهنش در شده حک تصاویر و مفاهیم

 .را آخرت هم کند می حاصل را دنیا هم یعنی رسد، می هم تستها درست جواب به شده مند بهره ادبی

 لب" معطوف دهنش یک بیت در احتماال باشد، نداشته آشنایی( سیستماتیک) روشمند شکل به مفاهیم این با که آموزی دانش اما

 شاید و بپندارد یک بیت همراستای را دو بیت که بسا چه برداشت این با و کند می رای به تفسیر را بیت و "شود می نهی لبش بر

 رشته این...  و کند می پیدا تشابهاتی خودش گمان به هم چهارم و سوم بیت بین احتماال او. کند درنگی و شک هم سوم بیت در

 .ندارد که پایان بی سرهای چه سردرگم کالف این نه که
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(3)تصویر شماره  باشیم طرف بیت چهار از بیش با که شود می تر سخت وقتی کار* 

(3)تصویر شماره 

 ادبی درک محور مهمترین و دارد ادبی درک به نیاز دریافتشان که هستند هایی بیت دسته در دوم بیت جز به بیت سیزده این تمام

 .است منظور تا معنا میان ی فاصله پیمودن و معنا از منظور درک توانایی

GanjeAdabeEsfahan@
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 :است این اساسی آموزه

 پس اند، سرزمین این نخبگان  ایران شاعران خوبم، آموز دانش

 .(گفتیم سخن مورد این از بسیار قبلی کارگاه در) باشد نباید  گونه هذیان و سروته بی معنایی و دستوری نظر از سخنشان. ۱

 منظوری حرفهایش پشت پس کند، می زندگی ما با دنیا این در و دارد عقل و است آدم شاعر هست، شاعری بیتی هر پشت.  2

 .باشد دریافتنی و آشنا ما برای باید که است

 .شویم آشنا کشورمان شاعران تعلیمی و عارفانه عاشقانه، های سفارش و درددلها ،هامنظور با بیایید. ۳

 .برسد کجا به میخواهد و کند می چه دارد که داند می زیرا کند نمی کالفگی و سرگشتگی احساس آموز دانش که است گونه بدین

 شاعران ذهن در رایج های تصویرسازی و مفاهیم با زیبا و برگزیده هایی بیت خواندن با ما کتاب خوانندگان و آموزان دانش وقتی

 دستشان راحت خیال با دیگر شدند، آشنا -! بود خواهند و هستند و اند بوده روزگار نوابغ حتی و تیزهوشان از اغلب که -کشورشان

 .کنیم می شان بدرقه کنکور تستهای با کردن نرم پنجه و دست و ادب و شعر باغ در گذار و گشت به و کنیم می رها را

 

 (4)تصویر شماره 

  (۴ویر شمارۀ ص)ت است اتفاقی چنین منظور

 رای به تفسیر و زند نمی دری هر به جدید، بیتهای با برخورد در دیگر باشد آشنا ما آموز دانش برای تصاویر و مفاهیم این وقتی

 !زند می آماج بر راست و کند نمی

GanjeAdabeEsfahan@ 
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هندیجانی:

بیت کلی مفهوم دریافت یعنی

شاهوندی:کیانی یعقوب 

...ها آن با ها تیب کلی مفهوم دادن تطبیق و ادبیات در رایج مفاهیم بندی دسته منظور

 سبطی:هامون 

 ها عاشقانه با. دهند اختصاص پارسی ادب در رایج مفاهیم خواندن به را ساعت یک سه هفته در که خواهم می آموزانم دانش از من

 هیچ به نکردند طی را مسیر این یکبار تا. تعلیمی ادبیات پایان در روند می ها عارفانه سراغ بعد و  است تر جذاب که کنند می آغاز

 .  کنم نمی وادار یا سفارش کنکور تستهای زدن به را انها عنوان

 می سوارکار حتی که شوند می کار سوار خودشان ها بچه پس آن از و انجامد می طول به ماه بهمن اواخر تا مرحله این معموال

. شان تازی یکه از برند می لذت و زنند می تست و تازند می و شوند

 دادن آموزش از پیش فیزیک معلم کدام. پیچید ایران آموزان دانش برای نباید که است ای نسخه قرابت، تست ده شبانه حل جداً

 شاگردانش کنکور کار به چقدر روش این بزنند؟ کنکور فیزیک تست ده شبی که خواهد می شاگردانش از فیزیک روشهای و مفاهیم

 :مهمتر آن از است؟ ای شایسته و کارآمد روش آیا بیاید اگر و آید؟ می

آن؟ از گریزان یا کند می مند عالقه فیزیک به را شاگردانش! آموزش روش این ایا

 دسته شوند می حک آموز دانش ذهن در کد شبیه که رایج مفاهیم اساس بر را آنها و قبلی بیت سیزده به برگردیم* 

 .کنیم( کدبندی)بندی

 عشق ناپذیری پایان: ۱

.دید آن در هم را عاشقانه امیدواری شود می اما رایج مفهومی تا است عاشقانه تصویری بیشتر: 2

خداوند داری سررشته: ۳

یار میان نازکی و دهان کوچکی:۴

۴ بیت تصویر همان  :۵

یار بودن سروباال و بودن چهره ماه: 6

قعش یریذناپ پایان: ۷

 زندگی ناپایداری: 8
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 سبطی:هامون 

کنند کمک بزرگواران لطفا

 :هندیجانی

 ۱و  ۷ عشق یریذناپ پایان

 ننگ بر مرگ ترجیح 9

 شاهوندی:کیانی یعقوب 

مرگ از پس ها انسان شدن خاک ۱۱ و 8

 زندگی ناپایداری ۱2

 سبطی:هامون 

گشاست راه تصویری تضاد به توجه سیزده، بیت درمورد

شاهوندی:کیانی یعقوب 

 زندگی ناپایداری

 سبطی:هامون 

 در عظمت این به شطی چرا اما( تعلیل حسن)نبود جاری دجله در آبی بله شد؟ می چه گریست نمی خلفا مرگ به بغداد خاک اگر

 است؟ شده روان بغداد

کرد؟ متناظر سازی تصویر این با توان می را رایج مفاهیم از یک کدام چیست؟ شاعر منظور

GanjeAdabeEsfahan@

شاهوندی:کیانی یعقوب 

 زندگی و عمر ناپایداری

 هندیجانی:

بینی ارسالن الب سر گل در کنون تا ا مرو به شبیه
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راد:قاسمی 

دشناس نمی کوچک و بزرگو  دمیگیر ار همه دامن مرگ اینکه

 سبطی:هامون 

 قیقاًد

 دو یکی اگر. شود تبدیل شطی به که رسیده بسیاری از درجه این به بغداد خاک اشک که مرده خلیفه پشت خلیفه که این بله،

بروی و بگذاری را دنیا این باید شوی هم بغداد خلیفه اگر پس. نبود جاری اشک همه این که بود مرده خلیفه

 دنیایی قدرت ناپایداری

!سوال با کنیم بمباران را خود باید معنا از منظور به رسیدن برای گاهی

��ارزشمند و آموزشی متنی��

 تمنا وحید استاد 

متن خوانش از نمونه یک��

:ببینیم را شعر ابتدا -

«وی لبهای در پنهانست دهان یک/ نی همچو گویا داریم دهان دو»

:متن تحلیل -

.داریم دهان دو. ۱

.داریم دهان دو نی، همچون. 2

.است پنهان او های لب در ها دهان از یکی. ۳

 نظر که این نه کنیم درک را متن که دهیم می خودمان به اجازه باران، پرسشْ این با) ریزیم می متن سر بر را پرسش از بارانی -

(:کنیم القا متن به را خودمان

  زند؟ می حرف دیگر موجودی مورد در یا داریم دهان تا دو ها آدم ما آیا. ۱

.زند نمی حرف فرازمینی و غیبی موجود مورد در پس .زند می حرف ها آدم مورد در متن

GanjeAdabeEsfahan@
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 دارد؟ دهان تا دو هم نی که چه یعنی. 2

.چه یعنی نیست معلوم هم نی داشتن دهان دو چه، یعنی نیست معلوم هنوز آدم داشتن دهان دو که طور همان

دارند؟ تشابه چه در آدم دهان با نی، دهان. ۳

.دهند می بیرون  را آوا  دو هر 

 شود؟ می چه باعث نی، دهان بر آدم دهان. ۴

.آید بیرون نی از آوایی که شود می باعث نی دهان بر آدم دهان

 از نه که است موسیقی آید می بیرون آنچه نی، دهان آوای نه است آدم دهان آوای نه دهد می که آوایی نی، دهان بر آدم دهان -

.دومی از نه شود می ساخته خود خودی به اولی

گوید؟ می چه موالنا حاال -

.اوست دوم دهان این! بنوازند نی همچون باید را آدمی

:گوید می موالنا انگار -

.آوردند در صدا به باید را پنهان دهان آن. پنهان دهان یک. داریم آشکار دهان یک

.بنوازند را ما یا بخوانند، را ما باید. آورد در صدا به باید دیگری را پنهان دهان اما. آوریم می در صدا به خود را آشکار دهان

« .نیاید بر تنهایی به دهان دو از هیچکدام ی عهده از که آورد برون صدایی شود، می گذاشته ما دهان بر که دهانی آن

 مدیریت با "روش" نام به ای مجموعه زودی به که تمنا وحید دوستم از منظور به معنا از ذهن حرکت نوع این از برجسته ای نمونه

 ها داده از رسیدن و  تست متن و سوال درک روش که شد خواهد منتشر سبکم صاحب همکاران از جمعی و بنده همکاری و ایشان

 باید ها این از زودتر بسیار که کاری. ایم داده آموزش کشور آموزان دانش به ادبیات جمله از گوناگون های درس در را ها خواسته به

 .شد می انجام

Farzaneh Golbakhsh: 

تشکر و سالم با

؟شماست رظن مد شاعران کدام ؟کنند شروع ها عارفانه یا عاشقانه کدام از دانش آموزان بفرمایید لطفا
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سبطی:هامون 

 واقعا فارسی ادب گستره چون کنند، تمرکز شاعران کدام شعر بر خواهند می طراحان امسال که زد حدس توان نمی اصال راستش

 اولین از یعنی. کند نمی خاصی تفاوت باشد شاعری هر از حال کنتد تمرکز رایج مفاهیم بر کنم می توصیه بنابراین. است کرانه بی

 بخش این تستهای و عاشقانه مفاهیم پایان به تا خواندن به کنند شروع را دریافت نشر مفهومی تناسب کتاب عاشقانه ادبیات مورد

 .است آمده فراهم هایی نمونه شاعران بسیاری از درسی کتاب بیتهای بر عالوه و دارد خوبی گوناگونی کتاب این های نمونه. برسند

 هندیجانی:

.نباشید خسته  بود، کاربردی و مفید بسیار سبطی دکتر جناب سپاس

 .پردازید می موضوعی چه به بفرمایید هم بعد ۀجلس برای

 :سبطیهامون 

.یزدان امید به گیریم می پی را امروز ثبح ۴ تا 2 موارد آینده هفته چشم. خشنودم جمعتان در بودن از

 !باشید پیروز

 �🌻🌻�گرامی همکاران همه نگهدار خدا

 «های قرابت معنایینکاتی پیرامون تست»کارگاه  دومین

 هامون سبطیبا حضور دکتر 

(28/8/96)دبیران ادبیات استان اصفهان   ادبی  –آموزشی ه گرو

 ادب اصفهان:گنج 

اصفهان استان فارسی ادبیات دبیران گروه آموزشی و علمی مطالب از ای گنجینه
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