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پیشگفتار
زبان فارسی یكی از چند زبان فاخری است كه از گذشته های دور،
آثار مكتوب ارزشمندی از آن برجای مانده است .این زبان كه دربردارندۀ
ارزش های واالی انسانی است ،قرن های متوالی ،زبان رسمی و فرهنگی
بخش وسیعی از جهان ،از آسیای صغیر و بین النهرین تا تمام شبه قارۀ
هندوستان بوده است .نه تنها ایرانیان عالقه مند كه بسیاری از غیر ایرانیان،
این زبان را فرا گرفته ،بدان شعر سروده و كتاب نوشته اند .زبان فارسی،
حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری « ،رمز
هویت ملّی ماست»؛ پس بر ماست كه آن را گرامی بداریم؛ خوب بشناسیم
و خوب بشناسانیم.
در جهان امروز ،نوشتن یكی از مهارتهای بهتر زیستن است؛ چرا كه
توانایی بیان مقصود در قالب نوشته ،نیاز اولیة زندگی اجتماعی و مؤثّرترین
راه ارتباطی در فضای رسانههای نوپدید است .هرکتاب ،درحقیقت،
دقیق کتابهای مناسب،
خواندن
تجربهای از نوشتن را به همراه دارد.
ِ
ِ
میتواند سرمشق درستاندیشی و آساننویسی باشد .کتابخوانی ،یکی از
شیوههای مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر تواناییهای ذهن و زبان
است .نویسنده نیز با خواندن ،اندیشیدن و نوشتن ،به آفرینش نوباوة فکری
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خود دست مییابد .به بیان دیگر نوشتن ،فرزن ِد خواندن است .هرچه بیشتر بخوانیم،
تواناییهای ذهن ما بیشتر نیرو میگیرد وکا ِر نوشتن برای ما آسانتر میشود.
توجه به زمان اختصاص یافته
كتاب «  نگارش» در هشت درس سازماندهی شده است .با ّ
به این درس ،میزان تقریبی ساعت آموزشی مؤثّر ،حدود  48زنگ در  24هفتۀ آموزشی
در سالاست؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود فرایند یاددهی ــ یادگیری هر درس در
طراحی
سه جلسه (آموزش ،تمرین و نگارش ،بررسی و نقد برای تثبیت آموختهها) ّ
و تنظیم شود .یكی از ویژگیهای این كتاب در بخش تدوین ،گزینش و سازماندهی
محتوا ،آوردن نمونههایی از نویسندگان ایران و ادبیات جهان است .این كار ،افزون بر
آشنایی خوانندگان با نویسندگان و آثارشان ،آنها را به طور عملی با شیوههای گوناگون
نوشتن نیز آشنا میسازد .این نمونههای برگزیده از بیشمار آثار ،گلچینی رنگارنگ از
سرمشق مهارت نوشتن هستند .البته باید خاطر نشان ساخت كه نمونه متنهایی كه
بینشان هستند ،از قلم مؤلّفان این كتاب ،تراویدهاند.
از دید برنامۀ درسی ،این كتاب ادامۀ منطقی آموزه های دورۀ متوسطۀ ا ّول و مبتنی
بر همان رویكرد ،اهداف و اصول است؛ بنابراین مطالعۀ كتاب های نگارش دورۀ قبل
برای دبیران محترم ضروری است.
در ساختار هر درس ،بعد از متن آموزشی ،تمرینهای نوشتنی با عنوان «  كارگاه
نوشتن» ،در بخش های «  تشخیص»  « ،تولید متن»  « ،ارزیابی نوشته»  « ،هنجار
نوشتار»  « ،حكایت نگاری»َ   « ،مثَل نویسی» و « شعرگردانی» سازماندهی شده است.
ف ّعالیت های «كارگاه نوشتن» با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم آمدهاند؛
ف ّعالیت شمارۀ یک با هدف تقویت توانایی بازشناسی و تشخیص ،ف ّعالیت شمارۀ دو با
هدف تقویت توانایی نوشتن و تولید متن و ف ّعالیت شمارۀ سه با هدف تقویت داوری و
طراحی شده است.
توانایی بررسی ،تحلیل و نقدنویسی ّ
«  هنجار نوشتار» با هدف آموزش شاخص های درست نویسی ،آشنایی با كاربرد
طراحی شدهاست.
درست واژگان در نوشتار معیار و ّ
توجه به ابزارهای انسجام متن ّ
«حكایتنگاری» ،بخشی دیگر از ف ّعالیتهاست .در حكایت نگاری ،تأكید   بر  
بازنویسی و بازآفرینی به زبان ساده و ساده نویسی است.

«   َمثَل نویسی» ،تمرینی برای بازآفرینی و گسترش َمثَل است .در َمثَل نویسی،
افزودن شاخ و برگ به اصل موضوع ،نوشتۀ جدیدی را خلق می كنند.
دانش آموزان با
ِ
«  شعرگردانی» ،از دیگر فعالیت های نگارشی است كه به منظور تحكیم آموزه های
ادبی و تقویت توانایی بازگردانی مفاهیم بلند ادبی به نثر معیار فارسی طراحی شده
است.
ِ
تقویت
استفاده از حكایت ،مثل و شعر در بارورسازی ذهن و زبان و پرورش حافظه و
خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن ،بسیار مؤثّر است.
در آموزش محتوای این كتاب ،تأكید بر بهرهگیری از روشهای ف ّعال و تقویت روحیۀ
مشاركتپذیری دانشآموزان است .گفت وگو ،هم افزایی ،بازاندیشی ،كتابخوانی،
رایزنی ،بازسازی و بازپروری فكر ،از بهترین شیوهها برای رسیدن به اهداف كتاب
نگارش است .به كارگیری روشهایی چون :زایش و برخورد اندیشهها (روشن سازی
طرز تل ّقی) ،بارش فكری ،نوآفرینی (بدیعه پردازی) و ّ
حل مسئله ،در آموزش مفاهیم
این كتاب ،اثربخش و كارا خواهد بود.
یادآور میشویم كه بنیاد نوشتن و تولید متن ،ف ّعالیتی فردی است؛ ا ّما مراحل پیش
از نوشتن و پس از نوشتن ،بهتر است جمعی و گروهی باشد؛ بنا   براین ،فرایندی سه
مرحله ای پیش رو خواهیم داشت:
الف) پیش از نوشتن
ب) نوشتن
پ) پس از نوشتن
مرحلۀ نخست ،فرصتی برای هم اندیشی ،بارش فكری و توانایی تشخیص آموخته ها
طراحی نقشة
در نمونههای ارائه شده است .گفت وگو دربارۀ موضوع ،تبادل ا ّطالعاتّ ،
ذهنی و ...همه در این مرحله انجام می گیرد .مرحلۀ دوم ،زمان تولید نوشته است.
توجه به خواندهها و اندوختههای پیشین و
هركس به سراغ دفتر و قلم خود میرود و با ّ
نقشۀ ذهنی طراحی شده ،نوشتن را آغاز می كند .مرحلة سوم ،هنگام بازبینی و ویرایش
است .این كار میتواند با مشاركت گروهی و همفكری انجام گیرد.
دربارۀ ارزشیابی این كتاب باید یادآورشویم كه رویكرد برنامه و محتوای كتاب،
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«  مهارتی» است؛ یعنی برای كسب مهارت نوشتن ،ضروری است در فرایند آموزش،
زایش و بارش فكری ،سازماندهی ذهنی،تولید ،تمرین و تكرار طی شود .بدین سبب ،این
درس ،كامال ً ورزیدنی و عملی است و در ارزشیابی از آن ،جایی برای طرح پرسش های
شناختی و حفظ كردنی نیست .یكی از اصلیترین دالیل كم بودن حجم و تعداد
درسها همین است؛ كمتر حرف بزنیم و بیشتر به نوشتن ،فرصت بدهیم .در هر
درس ،سنجهها و معیارهایی را   برشمردهایم كه الزم است در نوشتههای دانشآموزان و
توجه قرار گیرد .شمارک هایی که در جدول ارزیابی برای هر سنجه
ارزیابی از آنها مورد ّ
اختصاص داده شده ،پیشنهادی است .ارزیاب این امکان را دارد که بنا به تشخیص خود
شمارک ها را تغییر دهد.
گروه زبان و ادبیات فارسی
دفتر تألیف كتابهای درسی عمومی و متوسطۀ نظری
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ستایش
الهی ،نام تو ما را جواز ،مهر تو ما را جهاز ،شناخت تو ما را امان ،لطف
تو ما را عیان.
الهی ،ضعیفان را پناهی .قاصدان را بر سر راهی .مؤمنان را گواهی.
چه عزیز است آن کس که تو خواهی...
الهی ،در جالل رحمانی ،در کمال سبحانی ،نه محتاج زمانی و نه
آرزومند مکانی ،نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی .پیداست که در
میان جانی ،بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی.
الهی ،چون در تو نگرم ،از جملۀ تاج دارانم و چون در خود نگرم ،از جملة
خاکسارانم؛ خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد.
الهی ،اگر گویم ،ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم ،رضای تو جویم.
الهی ،اگر طاعت بسی ندارم ،اندر دو جهان جز تو کسی ندارم.
الهی ،ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم به خواب غفلت آلوده
و دیده ای پر آب؛ گاهی در آتش میسوزیم و گاهی در آب دیده غرق.
خواجه عبداهلل انصاری
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اول
درس ّ

پـرورش موضـوع
يكي از نخستين پرسشهايي كه هنگام نوشتن ،بايد به آن پاسخ داد،
اين است « :دربارة چه موضوعي بنويسيم؟ »
وقتي کسی موضوعي براي نوشتن پيدا نمیکند ،به طنز ميگويد:
«  نويسندگان ،قب ً
ال همه چيز را نوشتهاند ،ديگر موضوعي براي نوشتن
نمانده است» .یا به قول فردوسی:
ب َ ِر باغ دانش ،همه ُرفتهاند»
«سخنهرچهگویمهمهگفتهاند
اما اگر به اطرافمان نگاه كنيم ،موضوعهاي فراواني براي نوشتن
اهمیت آنها توجه کنیم ،ميتوانيم فهرستی از آنها
می بینیم و بي آنکه به ّ
مثل قلم ،ديوار ،سقف ،گلدان ،شهر ،درخت ،ابر ،كاغذ،
را تهیهکنیم؛ ِ
باران.
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هر کدام از اين موضوعها اگر چه ساده به نظر ميآيند؛ ا ّما میتوان آنها را گسترش
داد و به موضوع های متن ّوع و ّ
جذاب تبديل کرد.
يكي از روشهای تبديل موضوع معمولي به نوشتۀ ّ
جذاب ،پرسش سازی است .در
این روش ،ذهن را کام ً
ال آزاد میگذاریم و دربارة «  موضوع» مورد نظر پرسشهایی
متن ّوع می سازیم.
مث ً
ال اگر موضو ِع نوشتة ما «دیوار» است ،در نگا ِه ا ّول ،به نظر میآید نمیتوانيم دربارة
آن ،مطلب زيادی بنويسيم؛ ا ّما همين كه ذهن خود را آزاد می گذاریم و پرسشهایی
دربارة آن طرحمیکنیم ،کم کم گرههای ذهنی ما گشوده میشود و عرصة نوشتن،
گسترش مییابد.
گاهی پس از طرح چند پرسش دربارة موضوع ،احساس ميكنيم ديگر پرسشي
نداريم؛ مث ً
ال دربارة موضوع«   ديوار» ،نخست پرسشهای زیر ،به ذهن میرسد:
جنس دیوار از چیست؟
اندازه و ارتفاع دیوار چقدر است؟
دیوار چه رنگی است؟
چرا خانه دیوار دارد؟
دیوارهای مشهور دنیا کدام اند؟
اگر در طرح پرسش های بیشتر   به بن بست رسیدیم ،باید سعی کنیم با شگردهایی
خود را از اين بند ،رها سازيم و راهي برای گسترش موضوع بیابیم .راههایی از این قبیل،
به شكوفايي ذهن ،گسترش پرسشها و گشودن گره ذهني كمك میکنند:
الف) بارش فکری
در اين روش ،ا ّولين گام ايجاد فرصت براي فكركردن و معناسازي است و فكر،
كام ً
ال  آزاد و  رهاست .گام دوم ،كشف روابط ميان اشيا و پديدههاست .بدين سان ،خلق
ال موضوع
و آفرينش آسان ميشود و پرسشها در ذهن و زبان ،جاري مي گردد .مث ً
دیوار ،چنین مفاهیمی را به ذهن ميآورد:
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همسایه

امنیت

دیوار

فاصله
دیو

مقاومت

مرزبندی
پویایی
زندان

سپس از میان این موضوعها و مفاهیم ،یکی را برمیگزینیم و دربارۀ آن مفهوم،
پرسش های جدیدی می سازیم؛ مث ً
ال برای مفهوم «  فاصله» پرسشهای زیر را طرح
میکنیم:
آیا هر فاصلهای را میتوان دیوار دانست؟
چه دیوارهایی وجود دارد که نمیتوان آنها را دید؟
چگونه تنبلی میتواند دیواری بین آدمی و مو ّفقیتش باشد؟
قهر ،نفرت ،بدبینی ،حسادت و ...هریک میتوانند دیوار باشند؟
ب) اگرنویسی
بهرهگيري از «  اگر» ،ذهن را در فضاي بيكران رها ميسازد تا بتواند موضوع را
در حالتها و موقعيتهاي گوناگون تص ّور كند و براي آن ،دست به آفرينش بزند.
در  حقيقت ،به كارگيريِ «  اگر» به ذهن ما امكان ميدهد كه خود را در پهنة وسيعي از
مفاهيم و موضوعها ببيند و آسانتر به پرسش و انتخاب بپردازد؛ مثال:
اگر در دنیا دیواری وجود نداشت ،چه میشد؟
اگر دیوارها میتوانستند حرف بزنند ،چه میگفتند؟
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اگر دور هر شهر دیواری کشیده بودند ،چه میشد؟
متحرک بودند ،چه میشد؟
اگر دیوارها
ّ
اگر ...
پ) ُگزین گفتهها

با   بهرهگيري از سخنان ناب و    برگزيدة مشاهير ،آيات ،احاديث ،سخنان حکمتآمیز،
ضربالمثلها ،شعرها و كنايات که دربارة موضوع گفته شده است ،میاندیشیم و
پرسشهای دیگری طرح میکنیم؛ مثال:
آیا همۀ دیوارها موش دارند؟
آیا همۀ دیوارها گوش دارند؟
چرا گاهی به در میگوییم تا دیوار بشنود؟
برای چه دیوار بعضیها کوتاه است؟
خاری که باالی دیوار میروید ،چه جایگاهی دارد؟
منظور سهراب سپهری از مصراع «  بی گمان در د ِه باالدست ،چینهها کوتاه
است!» چیست؟
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مالحظه كرديد كه براي پرورش موضوع ،سه شگرد مطرح شد كه به كمك آنها
توجه داشته باشيد كه نويسنده متناسب با
توانستيم انديشهمان را وسعت دهيمّ .
موضوع ،می تواند از شگردهای متعددی بهره ببرد.
بعد از پرسش سازی ،نوبت پاسخ سازی است .مهمترین اصل در اين مرحله ،شاخ و
برگ دادن به پاسخها و پرهيز از پاسخهای بله يا خير یا جواب های کوتاه است.
در اين مرحله ،تنها پاسخهای تشريحي و توصيفي است كه در خلق نوشته به ما
كمك ميكند ،مانند:
پرسش :آیا هر فاصله ای را میتوان یک دیوار دانست؟
پاسخ :هر فاصله خودش يك ديوار است .ديوار ،بين دو چيز جدايي میاندازد .فاصله
هم بين دو چيز يا چیزهایی جدايي میاندازد .اگر بگوييم فاصله از ديوار بدتر است،
اغراق نكردهايم .شايد بشود از هر ديواري ،هر چند بلند ،باال رفت و آن طرف ديوار را
ديد؛ ا ّما گاهي فاصله را نمیشود پُركرد .مث ً
ال وقتي بين دو دوست فاصله میافتد ،آيا
میتوان اين فاصله را پر كرد؟
تذ ّکر :در مرحلة ايجاد پرسش و پاسخ ،آنچه مهم است ،توانايي آفرينشگري و قدرت
دادن
پاسخسازي است .هدف اين درس ،تقويت مهارت نوشتن است نه فقط پاسخ ِ
كوتاه و مستقيم به پرسش.
پرسش ایستگاهی برای اندیشیدن و بهانه ای برای نوشتن است .در حقيقت ،هنگام
پاسخ به پرسشها ،بايد «پاسخ سازي» كنيم؛ يعني تنها به جواب نينديشيم؛ به چگونه
نوشتن جواب هم بينديشيم و به خودمان فرصت بدهيم تا پاسخ را خوب بپروريم و با
ِ
شاخ و برگ مناسبتر ،پاسخي نيكوتر بسازيم.
سخن ديگر اينكه در تنظيم نهايي نوشتة خودمان ،بايد به اصول بندنويسي و رعايت
توجه كنيم؛ يعني نظم و سي ِر محتوا ،و ارتباط ميان بخشهاي نوشته
انسجام متن هم ّ
را در نظر داشته باشيم.
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ِ
کارگاه نوشتن
ّ
مشخص کنید از چه شگردی
 1پرسشهای زیر را بخوانید و
اگرنویسیُ ،گزین گفتهها و  )...برای طرح آنها استفاده شده است.

(بارش فکری،

پرسشها
پشه چه نوع جانوری است؟
چند نوع پشه داریم؟
پشهها شبها کجا میخوابند؟
چرا پشه روی بدن ما می نشیند؟
پشه های معروف کدام اند؟
آیا مگس هم یک نوع پشه است؟
اگر پشه وز وز نمیکرد ،چه می شد؟
آیا پشهای میشناسیم که اصال ً دیده نمیشود؟
اگر یک پشه را قورت بدهیم ،چه اتفاقی می افتد؟
اگر در دنیا اصال ً پشهای نبود ،چه اتّفاقی می افتاد؟
خداوند با خلق پشه ،میخواهد چه پیامی به ما بدهد؟
چگونه پشهای ناتوان ،نمرود را با آن همه ا ّدعا از پای درآورد؟
چه نسبتی بین عقاب و پشه وجود دارد؛ آنجا که شاعر گفته است:
از پشّ ۀ الغری چه خیزد؟
جایی که عقاب ،پَر بریزد
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 2موضوعی را انتخاب کنید و با بهرهگیری از روشپرسش سازی ،آن را گسترش
دهید .سپس چند پرسش را از بین آنها برگزینید و با پاسخ سازی مناسب ،متنی
بنویسید.
موضوع:

پرسشها:

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

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

پرسش انتخاب شده
..........................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................
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متن تولیدی
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 3پرسش و پاسخها و متن تولیدی دوستانتان را بر پایۀ سنجههای زیر ،ارزشیابی
کنید.
ردیف

سنجه های ارزیابی

طرح پرسشهای متن ّوع با

بهرهگیری از شگردهای زیر:
1

شمارک

5

بارش فکری
اگرنویسی
ُگزین گفتهها
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2

شاخ و برگ دادن به پاسخها

5

3

رعایت اصول بندنویسی

5

4

شیوۀ خواندن

2

5

رعایت امال و نکات نگارشی

3

جمع بندی
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هنجــار نوشتــار 1
اهمیت دارد ،به كارگيري جملههای
يكي از هنجارهايي که در نگارش ،بسیار ّ
کوتاه است .شايد شما هم با متنهای بسیاری مواجه شدهاید که جملههاي طوالنی
چند سطری دارند؛ متن زير از اين گونه است:
«  سال  1389را در حالی سپری کردیم که شهرداری و شورای اسالمی با عنایت
به فرمودۀ حضرت آیت اهلل خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،مبنی بر ه ّمت و کار

مضاعف ،حقیقت ًا کار و خدمت را متراکم و با مشارکت شهروندان پایتخت فرهنگ و
تمدن ایران اسالمی ،پروژههای مختلفی را در عرصههای گوناگون شهری به اتمام
رساندند».

نوشتة باال جمله اي طوالني ،بلند و نفسگير است .وقتی جمل ه خیلی طوالنی باشد،
هنگام پردازش آن در ذهن ،ارتباط میان اجزای جمله از بین میرود و خواندن و درک
آن دشوار میشود .نویسنده باید به گونهای بنویسد که خواننده به آسانی با آن نوشته
ارتباط برقرار کند و معناي آن را بفهمد .براي فهم بهتر ،الزم است نوشتة باال را با
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جملههاي كوتا ه بازنويسي كنيم.

«  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ،سال  1389را سال ه ّمت

و كار مضاعف نام گذاري كردند .با عنایت به فرمودة ايشان شهرداری و شورای

اسالمی حقیقت ًا کار و خدمت را متراکمتر كرد .شهرداري با مشارکت شهروندان
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی ،طرحهای مختلفی را در عرصههای گوناگون
شهری به اتمام رساند».

متن زير ،نمونۀ ديگري از كاربرد جملههاي طوالني است:
«خصيصة ديگر شعر اين دوره آن است كه به سبب واقعبيني شاعران و آشنايي
آنان با محيط خارج از خود و توجه كمتر آنان به اوهام و خياالت ،احوال اجتماعي و
مسائل مربوط به زندگي اعم از زندگي شاعران و زندگي شاهان و درباريان به طور
روشن انعكاس يافته و طرح شده است».

اين متن را با جملههاي كوتاه به شكل زير ،بازنويسي کرده ایم:
«خصيصة ديگر شعر اين دوره ،واقعبيني شاعران است .اين ويژگي سبب شد
آنان به محيط خارج از خود بيشتر توجه كنند و به اوهام و خياالت بياعتنا باشند.
از اينرو احوال اجتماعي و مسائل مربوط به زندگي ( اعم از زندگي شاعران و زندگي
شاهان و درباريان) بهطور روشن ،در شعر آنان انعكاس يافته است».
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حکایت نگـاری
* حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید.
سگی بر لب جوی ،استخوانی یافت .چندان که در دهان گرفت ،عکس
آن در آب بدید .پنداشت که دیگری است .به شَ َره (طمع) دهان باز کرد
تا آن را نیز از روی آب برگیرد .آنچه در دهان بود ،به باد داد.
کلیله و دمنه
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2

درس دوم

ِ
عینــک نوشتــن
روزي همراه چند تن از دانشآموزان كالس به كتابخانه رفتيم .در آنجا
کتابی به نام «    ُگل» نظرمان را  جلب كرد.
يكي از دوستان گفت  « :شايد اين كتاب دربارة بهترين ُگلزنان فوتبال باشد».
ديگري گفت  « :ممكن است دربارة ُگلكاري و باغباني باشد».
سومي گفت  « :ح ّتي ميتواند دربارة نغمة بلبل باشد».
خالصه ،هر يك چيزي گفتند.
از کتابدار خواهش کردیم که آن کتاب را برایمان بیاورد .وقتی كه فهرست
تعجب كرديم...
مطالب را ديديم ،همه ّ
راستي چرا براي يك موضوع ،نوشتههاي متفاوت و    رنگارنگي خلق ميشود؟
وقتی از پشت عینک به طبیعت نگاه میکنیم ،طبیعت را با همان رنگی
میبینیم که ِ
رنگ شیشة عینک ماست .اگر رنگ شیشة عینک ،زرد باشد،
طبیعت ،زرد و پاییزی جلوه میکند .اگر شیشة عینک ما ،سبز رنگ باشد ،رنگ
طبیعت ،سبز و بهاری میشود.
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ِ
عینک نوشتن ،نو ِع نگا ِه نویسنده به موضوع است .نو ِع نگاه ما الب ّته به فکر
منظور از
ما بستگی دارد .هر طور که به موضوع نگاه کنیم ،نوشتة ما به همان رنگ درمیآید.
اگر از دریچة پديدههاي ديداري (محسوسات) به موضوع بنگریم ،نوشتهای عینی و
محسوس تولید میشود؛ ا ّما اگر از پنجرة ذهن و خیال به موضوع نگاه کنیم ،نتیجة آن،
خلق نوشتهای ذهنی و خیالانگیز خواهد بود.
توجه به شناختي كه نسبت به موضوع دارد ،آن را از نگاه خود بيان
هر فرد ،با ّ
توجه ب ه تجربه ،آموزش ،تربيت و يادگيري خود ،دنياي متفاوتي
ميكند .هركس ،با ّ
دارد؛ بنابراين ،نوع نگاه و دريچة ديد افراد باهم متفاوت است.
پس ،اصلیترین علّت تفاوت نوشتهها ،تفاوت در نو ِع نگا ِه نویسنده به موضوع است.
ح ّتی در نوشتههایی که موضوع مشترک دارند ،به سبب وجود تفاوت در نوع نگاه هر
نویسنده به موضوع ،تفاوت ديده میشود.
موضوع نوشتههاي زير « ،قلم» است .با آنكه موضوع متنها يكسان است ،هر يك
فضاي متفاوتي دارند.
نوشتۀ یک

در سالهای آغازین دبستان ،استفاده از مداد توصیه میشود و نه خودکار .مداد
برای تمرین خوش ّ
خطی مناسبتر است .به دلیل ُکندی حرکت مداد ،لغزشها هم به
حداقل میرسد .در ضمن لغزشهای مدادی قابل پاک شدن و اصالح است.
اگرچه دانش آموزان برای به دست گرفتن خودکار ،بیصبرند و به خیال خودشان،
نوشتن با خودکار برایشان ّ
لذتبخش است ،اما بعدها که رفتند در فهرست بدخطها و
بهاصطالحّ ،
بچگانهکار
متوجهمیشوندکهاینهوس ّ
خطشانخرچنگقورباغهایشد،تازه ّ
دستشان داده است و مجبورند همه جا با نوشتههایشان بچرخند و آن را گزارش کنند!
نوشتۀ دو

حرف از خودکار میزدیم؛ خودکار از شأن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد؛ ا ّما این
همة ماجرا نبود .خودکار آفتی شد و به جان مداد افتاد .با خودکار مرثیة مداد نوشته
شد .مداد ،یار دیرینة ما بود.
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میان خودکار و مداد ،تفاوت بسیار است .مداد را نرمی بود ،خودکار را درشتی .مداد
با سپیدی کاغذ الفت می گرفت؛ خودکار به پاکی کاغذ چیرگی میجوید .آن را شرم
و حیا برازنده بود و این را پرده دری در خور است .مدا ِد سیاه ،سیاهی و سپیدی را در
خود داشت .خودکار سیاه را جز سیاهی نیست .مداد اگر به خطا میرفت ،امکان محو
خطا بود .خودکار اگر بلغزد ،لغزش به پایش نوشته است .مداد خودنمایی نمینمود.
خودکار ،خودنمایی میکند و میفریبد.
اتاق آبی

نوشتۀ سه

عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.
کودکی پرسید :چه مینویسی؟
عالم لبخندی زد و گفت :مهمتر از نوشتههایم  « ،مدادی» است که با آن مینویسم.
میخواهم وقتی بزرگ شدی ،مثل این مداد بشوی!
تعجب کرد! چون چیز خاصی در مداد ندید!
کودک ّ
عالم گفت :پنج خصلت در این مداد هست .سعی کن آنها را به دست آوری.
ا ّول :میتوانی کارهای بزرگی انجام دهی؛ ا ّما فراموش نکنی ،دستی وجود دارد که
حرکت تو را هدایت میکند و آن دست خداست!
دوم :گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی .این باعث رنج مداد میشود؛ ولی نوک
آن را تیز میکند .پس بدان ،رنجی که میبری از تو انسان بهتری میسازد!
سوم :مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن اشتباه از پاک كن استفاده کنی.
تصحیح یک کار خطا ،اشتباه نیست!
پس بدان،
ِ
چهارم :چوب مداد در نوشتن مهم نیست ،مهم مغز مداد است که درون چوب است؛
پس همیشه مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می تراود!
پنجم :مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد .پس بدان ،هر کاری در زندگیات
میکنی ،ر ّدی از آن به جا میماند؛ بنابراين ،در انتخاب اعمالت دقت کن!
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نوشتۀ چهار

همين كه مداد را ديد ،آهي كشيد و گفت  « :عجب ،چه كالهي! معلوم نيست چه
كسي و با چه ّنيتي اين كاله را بر سرش گذاشته؛ ا ّما هر چه باشد ،بد نيست .نيم اين
كاله ،فل ّزي و نيم آن الستيكي است .البد فلز را براي اين گذاشته اند كه پايۀ مناسبي
براي نگه داشتن نيمة الستيكي باشد و الب ّته س ِر مداد را به خوبي در حبس و زندان
خود نگه دارد .نيمۀ الستيكي آن هم شايد براي اين است كه بتوانند بيشتر در آن باد
كنند و سرانجام مداد را بر باد بنشانند.
نوشتۀپنج

غضنفر با ديدن مداد لبخندي زد و به ياد حرف مادرش افتاد كه به او گفته بود « :اگر
دفعة ديگر روي ديوار همسايه بروي ،پايت را قلم ميكنم!»
راستي ،چگونه مي شود پاي كسي را قلم كرد؟ اگر پا قلم شود ،آيا ميتوان با آن
نوشت؟
اگر نوشتههاي باال را با د ّقت بيشتري بررسي كنيم ،درمييابيم با وجود مشترک
بودن موضوعاتشان ،کام ً
ال با هم متفاوت هستند .بخشي از مطالب اين متنها ،مبتني
بر تجارب نويسنده است .به بيان ديگر ،هر شخص با استفاده از حواس ،شناختي
از جهان پيرامون خود پيدا ميكند و آنچه در گفتار يا نوشتار وي ميآيد ،بازنمو ِد
ال وقتي نويسنده در متن يك ميگويد  « :در سال های آغازین
همان شناخت است .مث ً
تمرین خوشخطّی
دبستان ،استفاده از مداد توصیه میشود و نه خودکار .مداد برای
ِ
مناسبتر است .به دلیل ُکندی حرکت مداد ،لغزشها هم به حداقل میرسد .درضمن
لغزشهای مدادی قابل پاک شدن و اصالح استّ ،»...
اطالعاتي را كه در مورد مداد
دارد ،براي خواننده بيان ميكند .در واقع ،او قب ً
ال در جهان پيرامون خود مداد را ديده
و از آن استفاده كرده است و به خاطر دارد تا كالس سوم ،معلّم به آنها اجازه نميداد
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با خودكار بنويسند .هنگامي كه مينويسد ،همان چيزي را گزارش ميكند كه ديده،
شنيده و لمس كرده است .به بيان ديگر ،مطالب او مبتني بر حواس است .اين نوع
نوشته ها ،متن های عيني و محسوس هستند.
تخيل است؛ يعني
بخش ديگري از مطالب متنهاي يك تا پنج ،برخاسته از ذهن و ّ
نويسنده از محدودة حواس ظاهر ،فراتر رفته و وارد فضاي ذهن شده است .به دليل
توجه به ّ
خلقيت آنها ميتوان انتظار داشت،
گستردگي ذهن ،به تعداد انسانها و با ّ
متنهاي متعددي دربارة هر موضوع ،توليد شود .مث ً
ال نویسندۀ متن شمارۀ پنج با
ديدن قلم ،در ذهنش ،خاطرهاي تداعي شده است .نويسندة متن شمارة سه نيز به طور
ن گوشزد ميكند.
غيرمستقيم مسائل اخالقي را با بيان ويژگيهايي براي مداد به انسا 
در اين نوشتهها ،به دليل وسعت فضاي ذهن ،تفاوتها چشمگير خواهد بود .اين نوع
نوشتهها كه در فضاي ذهن ،رشد و پرورش مييابند ،ذهني هستند.
بديهي است که فضای نوشتهها ،تلفيقي از فضاهای عینی و ذهنی است .مث ً
ال در
متن شمارة چهار ،نويسنده برخي از ويژگيهاي ظاهري مداد را بيان كرده و هم زمان
جمالتي نيز از فضاي ذهن خود نوشته است؛ ا ّما دربرخي از متنها فضاي عيني،
برجستهتر است (مانند نوشتة شمارة يك) و در بعضي فضاي ذهني غلبه دارد( .مانند
نوشتة شمارة سه)

32

ِ
کارگـاه نوشتــن
 1نوشتههای زیر را بخوانید و فضای حاکم بر آنها ( عینی و ذهنی) را مشخص و
دربارۀ پاسخ خود استدالل کنید.
متن یک
هر فاصله خودش حکم یک دیوار را دارد .فاصله جز ِء همان دیوارهایی
است که بیشتر مانع است تا محافظ .فاصلهها گاهی آن قدر زیادند که هیچ
دیواری به پهنای آنها نمیرسد .بعضیها به جای فاصله ،کلمة جدایی را
به کار میبرند .بعضیها هم جدایی را سبب فاصله میدانند و بعضیها
فاصله را علّت جدایی میپندارند .در هر صورت ،جدایی و فاصله هر دو
دیوارهایی هستند که مانع مهر ورزیدن میشوند.
دیوارهای دیگری هم داریم که به مراتب از دیوارهای سنگی و آهنی
سختترند .دیوارهایی چون قهر ،نفرت ،بدبيني ،حسادت و ...که هرگاه
کاشته میشوند ،باعث فاصله و جدایی میگردند .این دیوارها دیده
نمیشوند؛ ا ّما بدتر از دیوارهای واقعی هستند .اگر جنس دیوارهای واقعی
از آجر است ،جنس این دیوارها ،خودخواهی و غرور ،طمع و بدبینی و
نظاير اينهاست که گاه ،خرابشدنی نیستند.
قفس ،چه سیمی ،چه چوبی ،چه بزرگ و چه کوچک یک دیوار است؛
زیرا بین پرنده و پرواز فاصله انداخته است.
شاید داستان آن پرنده را شنیده باشید که قفس بزرگی به اندازة
یک شهر برایش ساختند؛ داخل قفس بزرگش درخت کاشتند؛ استخر
درست کردند؛ بهترین دانهها را جلویش گذاشتند؛ برایش النه درست
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کردند؛ ا ّما همچنان غمگین بود .تا اینکه د ِر قفس را باز کردند و او شادمان
پرواز کرد .چه دیواری قطورتر و سنگیتر از قفس میتوان تص ّور کرد؟!
« تنبلي» هم یک دیوار است .تنبلي ،پديدة بسیار مرموزی است که
گاه گاه بیخبر به سراغمان ميآيد و دیوار میشود ،بین انسان و نشاط و
سرزندگیاش .دیوار تنبلي از آن دیوارهایی است كه مانع ميشود ،انسان
به زندگی شاداب و فرح بخش ،دستيابد.

متن دو
كالغي قار    زد    و از روي درخت كاج خانة همسايه پركشيد و نشست
روي تاجي ماشين .مرد جوان ،توي چشم هاي كالغ كه درشت و مژه دار
بود ،چيزي ديد ...كالغ روي پاهاي بلند و الغرش َجستي زد .بلند شد و
كمي دورتر نشست و به دانههاي باراني كه در چاله اي جمع شده بود ،نوك
زد .جواني به زحمت ،دستگيرة سرد ماشين را گرفت و كشيد .كالغ دوباره
پر زد و روي ديوار نشست.
تیلههای شکستۀ زرد
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متن سه
مراد بلند شد و از نردبان آمد پايين .افسار گاو را گرفت و از د ِر خانه بيرون
رفت .از كنار نخل گذشت .زير چشمي ،نگاهي به آن انداخت .برگهاي
ريز و سبز سرو تكان ميخورد .باد تكانشان ميداد .سايهاش ،كوچه و
نصف باغ رو به رويش را گرفته بود .گنجشکها توي آن جيك جيك
ميكردند .لكة نازك ابري سفيد گوشة آسمان داشت از هم باز ميشد و
بچه توي كوچه گردو بازي ميكردند.
چند تا ّ
نخل ،هوشنگ مرادی کرمانی

متن چهارم
آه ،چه شب ها! اي پنجرة گِر ِد اتاقك من ،اي دريچة بسته ،چه شب ها
كه از تختخوابم به سويت نگريستم؛ درحالي كه با خود ميگفتم :اينك
هنگامي كه رنگ اين چشم به سپيدي بگرايد ،سپيده خواهد دميد؛ آنگاه
از جا برخواهم خاست و اين رنجوري و مالل را از خود خواهم راند و سپيده،
دريا را خواهد شست و ما در سرزمين ناشناخته پهلو خواهيم گرفت .سپيده
دميد بي آنكه دريا از آمدنش رنگ آرامش به خود گيرد؛ زمين هنوز دور بود
و انديشة من بر چهرة م ّواج آبها در نوسان .منقلب شدني كه از موج هاي
دريا ناشي ميشود و تمامي بدن ،آن را به ياد ميسپارد .با خود گفتم :آيا
خواهم توانست انديشهاي به اين دكل لرزان كشتي بياويزم؟ اي موجها،
آيا جز آبي كه در باد شبانه به اين سو و آن سو پراكنده مي شود ،چيزي
نخواهم ديد؟
مائده های زمینی و مائده های تازه ،آندره ژید
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توجه به محتوای درس ،دربارۀ آن ،متنی بنویسید.
 2موضوعی را انتخاب کنید و با ّ
موضوع................................................................................................................. :
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 3نوشتههای دوستانتان را بر پایۀ سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
سنجه های ارزیابی

ردیف

تولید متن منسجم:
1

عینی با بهرهگیری از حواس
 ذهنی با استفاده از ّ
خلقیت

شمارک

5

ذهن

 2پرهیز از نوشتن جملههای طوالنی

5

3

رعایت اصول بندنویسی

5

4

شیوۀ خواندن

2

5

رعایت امال و نکات نگارشی

3

جمع بندی

20
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هنجــار نوشتــار 2
توجه كرد ،ارتباط معنايي واژهها
يكي ديگر از هنجارهايي كه بايد در نوشتار به آن ّ
در جمله است .گاهي به نظر ميآيد ميتوان دو واژة هممعني را جايگزين يكديگر كرد.
توجه به بافت جمله و ظرايف معنايي هر واژه ،ضروري
در حالي كه هنگام كاربرد واژهّ ،
است؛ زيرا هر واژه ارزش معنايي ويژهاي دارد و در بافت وابسته به خود به كار ميرود.
توجه كنيد.
به نمونههاي زيرّ ،
الف)

 .1سرانجام پس از جست وجوي بسيار ،خانة مناسبي پيدا كرد.

 .2سرانجام پس از جست وجوي بسيار ،سراي مناسبي پيدا كرد.

ب)

 .1پس از تح ّمل رنج فراوان به سراي باقي شتافت.

 .2پس از تح ّمل رنج فراوان به خانة باقي شتافت.

چنان كه مالحظه ميكنيد اگرچه « خانه» و « سرا» هممعني اند؛ ا ّما هر يك
خاصي به كار ميروند .در قسمت (الف) واژة «خانه» و در قسمت
متناسب با فضاي ّ
(ب) واژة « سرا» مناسب است.
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َم َثـل نویسـی

* مثلهای زیر را بخوانید ،سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.
از تو حرکت از خدا برکت.
آب که یک جا ماند ،میگندد.
کا ِر نیکو کردن از پُر کردن است.
یب َ َرد.
بادآورده را باد م 
تو نیکی میکن و در دجله انداز.

39

3

درس سوم

نوشتــههای عینــی
پیش تر آموختيم كه نوشته انواعي دارد .در اين درس ،شيوة نوشتن
متنهاي عيني را می آموزیم .هنگام نوشتن متن عيني ،معموالً از حواس
حس ظاهر ،فراتر نميرويم؛ يعني آنچه
پنجگانه بهره ميگيريم و از قلمرو ّ
چشم ميبيند ،گوش ميشنود و ...دقيقاً و عيناً در نوشته بازتاب مييابد؛
به همين سبب اين نوشته ها را « محسوس و واقعي» هم ميگويند.
هدف نويسنده هنگام نوشتن متن عيني ،ارائة ا ّطالعات واقعي و مستند
است؛ بنابراين از دريچة حواس به چشمانداز مورد نظر مينگرد و وارد
فضاي ذهن و خيال نميشود و از احساسات شخصي خود بهره نميگيرد.
روش پرسش سازی ،شیوة
در این درس ،میخواهیم با بهرهگیری از ِ
نگارش نوشتههای عيني را بیاموزیم .وقتی قصد ما خلق نوشتة عيني
است ،پرسشهای ما باید عيني باشد .پاسخ سازی ها هم نباید از محدودة
عينيت فراتر رود.
ال اگر بخواهیم دربارة «  تلفن همراه» متنی عيني يا محسوس
مث ً
بنویسیم ،بدينگونه عمل میکنیم:
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مرحلۀ اول :پرس 
ش
در این مرحله ،ابتدا ذهن را آزاد میگذاریم تا دربارۀ موضوع ،پرسشهاي گوناگون
(عيني ،ذهنی و  )...بسازد .آزادسازی بی قید و شرط ذهن ،کمک میکند جنبههای
ناديده و ناشكفتة موضوع ،کشف شود.
 تلفن همراه چیست؟
تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟
آیا تلفن همراه همه جا همراه خوبی است؟
شکل و شیوۀ کا ِر ا ّولین تلفنهای همراه چگونه بود؟
معروفترین تلفنهای همراه کدام اند؟
تلفن همراه غیر از برقراری تماس ،چه کاربردهای دیگری دارد؟
کاربران تلفن همراه ،چند نفرند؟
چرا به دوستان با وفا « همراه» میگویند؟
تلفن همراه ،چگونه ابزاری است؟
با تلفن همراه ،چگونه میتوان به آرامش رسید؟
نسل آیندۀ تلفنهای همراه چگونه خواهد بود؟
 چرا بعضی رانندهها پشت خودرویشان مینویسند «  هیچ کس همراه
نیست ،تنهای ا ّول»؟
چرا برخی از افراد موقع حرفزدن با تلفن همراه ،به سیم آخر میزنند؟
مخدر ،اعتیادآور است؟
آیا تلفن همراه مثل مواد ّ
آیا تعداد کاربران مرد و   زن یکسان است؟
مرحلۀ دوم :شناسایی و جدا کردن پرسشهای عینی
اکنون به بررسی و طبقه بندی پرسشها میپردازیم؛ آنگاه پرسشهای عینی را از
پرسش های ذهنی جدا میکنیم.
 تلفن همراه چیست؟
 تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟
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شکل و شیوۀ کار ا ّولین تلفنهای همراه چگونه بود؟
کاربران تلفن همراه ،چند نفرند؟
تلفن همراه ،چگونه ابزاری است؟
تلفن همراه غیر از برقراری تماس ،چه کاربردهای دیگری دارد؟
نسل آیندۀ تلفنهای همراه چگونه خواهد بود؟
آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟

مرحلۀ سوم :گزینش و سازماندهی پرسشها
در مرحلة قبل ،تعدادي پرسش عيني دربارة موضوع جدا گرديد .اگر بخواهيم به
تمام پرسشها پاسخ بدهيم ،متن توليدي بسيار طوالني خواهد شد و شايد عالقهاي به
پاسخ دادن به برخي از سؤالها نداشته باشيم؛ به همين دليل ،بر پاية توانايي و عالقة
خود دست به گزينش پرسشها ميزنيم.
 تلفن همراه چیست؟
 تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟
 شکل و شیوۀ کار ا ّولین تلفنهای همراه چگونه بود؟
 چند نفرکاربر تلفن همراه هستند؟
 آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟
پس از انتخاب پرسشها نوبت به چینش و سازماندهي آنها و ايجاد نقشة ذهني
نوشتن ميرسد .يعني پرسشهاي انتخاب شده را طبق يك نظم منطقي ميچينيم
و به آنها پاسخ ميدهيم .براي اين كار در متنهاي علمي بهتر است از كل به جزء
حركتكنيم .نخست دربارة نام يا كلّيت موضوع مينويسيم؛ سپس به بيان جزئيات
و ويژگيهاي ديگر آن ميپردازيم .به سخن ديگر ،نخست چهارچوب و طرح كلّي را
شكل ميدهيم و در پي آن ،ویژگی های ريزتر را بازگو ميكنيم.
پرسش ک ّلی
 تلفن همراه چیست؟
 تلفن همراه در کجا اختراع شد؟
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ن همراه برای چه به کار میرود؟
تلف 

پرسش جزئی
 کاربران تلفن همراه ،چند نفرند؟
 آیا زندگی ،بدون تلفن همراه ،امکانپذیر است؟
 آیا تعداد کاربران مرد و زن یکسان است؟
پاسخبهاينپرسشها (پاسخسازي) ،منجربهتوليد  متنزيرشدهاست .بند يكم و دوم،
پاسخ به پرسشهاي كلّي و بند سوم ،چهارم و پنجم ،پاسخ به پرسشهاي جزئي است.
توجه :در توليد متنهاي عيني معموالً اين امكان وجود دارد كه پاسخ برخي از
ّ
ّ
پرسشها را ندانيم .در چنين مواردي الزم است به منابع اطالعاتي (كتاب ،مجله،
متخصصان ،صاحبنظران و اينترنت) مراجعهكنيم.
ّ

تلفن همراه یا گوشی همراه وسیله ای برای ارسال و دریافت تماس
تلفنی از طریق ارتباط رادیویی در پهنای وسیع جغرافیایی است .منظور
از موبایل یا گوشی همراه یا تلفن سلولی وسیلهای است که برای اتصال
به شبکۀ تلفن همراه به کار میرود .در تلفنهای همراه معموالً یک
مجموعه نرمافزار یا سیست م عامل برای کنترل سختافزار به کار میرود و
برنامههای جانبی توسط سیست م عامل اجرا میشود .از سیستمعاملهای
معروف برای تلفن همراه ،میتوان به «   اندروید»  « ،آیاو اس» و «  ویندوز
فون» اشاره کرد.
این ابزار ،نخستین بار توسط شرکت آمریکایی «  موتوروال » در تاریخ
 ۳آوریل  ۱۹۷۳با وزنی نزدیک به یک کیلوگرم تولید شد .تلفن همراه
نسلهای گوناگونی دارد و توسط شرکتهای سازندة گوناگونی تولید
میشود و به فروش میرسد.
طبق آخرین آمار جهانی (اول سپتامبر  )2015تعداد مشترکان تلفن
همراه  7/2میلیارد نفر برآورد شده که البته رقم واقعی افراد  4/9میلیارد
نفر است؛ زیرا بعضی افراد بیش از چند خط و اشتراک دارند .تعداد
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گوشیهای فروخته شده در نیمة دوم سال  2015نیز  340میلیون
دستگاه اعالم شده است که  45درصد آن را گوشيهاي هوشمند
تشکیل میدهد.
بررسیها در زمینۀ میزان استفاده از تلفنهای همراه نشان میدهد
که بسیاری از مردم در حالی به خواب میروند که تلفن همراه خود را
در دست دارند یا آن را کنار خود گذاشتهاند .بر اساس پژوهشی که در
کشورهای آمریکا ،انگلیس ،برزیل ،چین ،اسپانیا ،مکزیک و هند انجام
شدهاست ،فناوری نوین ارتباطی ازجمله تلفن همراهِ ،
جزء جدایی ناپذیر
زندگی انسانها شده است و هر روز وابستگی افراد به آن بیشتر میشود.
متخصص علوم رفتاری اعالم کرد    ۶۰درصد از
در پژوهشی ،یک
ّ
دختران مور ِد پژوهش ،برای ورود به شبکههای اجتماعی و بازیهای
مرتبط ،از گوشیهای همراه استفاده میکنند و  ۳۰درصد آنها هنگام
اتمام  شارژ  یا   جا    ماندنتلفنیاقطعآنبههرشکلی   ،دچارنگرانيمیشوند.
وی با اشاره به اینکه دختران دو برابر پسران به تلفن همراه وابستگی
دارند ،از اعتیاد دو برابری آنان نسبت به پسران در زمینة استفاده از
تلفن همراه خبر داد.
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کار ِ
گـاه نوشتــن
 1الف) متن و پرسشهای زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسشها ،هر   یک را که
ّ
مشخص نمایید .سرانجام آنها را متناسب با متن،
با محتوای نوشته ،ارتباط دارند،
گزینش و سازماندهی کنید.
زعفران ،گياهی گران بها است .گردة آن به ظاهر مانند همة گياهان
خشك شدة ديگر است ،ا ّما ميان گردۀ زعفران و گیاهان دیگر از زمين تا
آسمان فرق است؛ هم از نظر رنگ و مزه و هم از نظر ارزش غذایی و قیمت آن.
زعفران ،فوقالعاده گران است و هر كسي نميتواند به راحتي چند مثقال
زعفران تهيه كند .شايد به همين دليل به طالي سرخ معروف شده است.
يكي از شوخيهاي ايرانيها اين است كه وقتي كسي به مشهد ميرود ،به
او ميگويند :براي ما سه ،چهار کیلویی زعفران سوغات بياور! با شنيدن اين
جمله ،همه ميخندند و اين خنده يعني اينكه    ...
ايران يكي از كشورهاي زعفرانخيز است که در جهان به اين كشت معروف
است .اين طالي گياهي ،در خراسان كشت ميشود و زعفران خراسان شهرت
جهاني دارد .در گذشته ،به كساني كه زعفران ميكاشتند ،زعفرانچي ميگفتند .
اگر از رنگ ّ
جذاب و طعم لذيذ زعفران بگذريم ،خاصيت زعفران را نميتوان
ناديده گرفت .ميگويند :زعفران شادي افزا و خنده آور است؛ قلب را تقويت و
ضربان آن را تنظيم مي كند.
پس ،خوردن كيك زعفران ،شربت زعفران ،برنج زعفراني و هر چيزي را
كه زعفران دارد ،هيچ وقت از دست ندهيد.
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پرسشها:

زعفران چیست؟
چه رنگی است؟
چه طعمی دارد؟
چه بویی دارد؟
شیوۀ کشت آن چگونه است؟
کاربرد آن چیست؟
چرا زعفران با طال برابری میکند؟
زعفران چگونه بستهبندی میشود؟
اهمیت خاصی دارد؟
آیا نوع بستهبندی زعفران ّ
هزینۀ کشت زعفران چقدر است؟
آیا کشت زعفران ،کارکرد  اقتصادی دارد؟
آیا زعفران از مواد ضروری در تهیۀ خوراکی هاست؟
زعفران چه خاصیتهایی دارد؟

  گزینش و سازماندهی پرسشها:

...............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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ب) متن زیر را بخوانید و متناسب با آن ،پرسشهایی طرح کنید؛ سپس با
سازماندهی سؤالها نقشۀ نوشته را نشان دهید.
کیـک زرد ( )Yellow Cakeعنـوانی است که بـرای اکسیـد اورانیـم
غلیظ  شده ،بـهکار میرود و در تهیۀ اورانیم غنیشده از آن استفـاده
میشود .این ماده ،عموماً برای تهیۀ سوخت واکنشگاه (رآکتور) هستهای،
کاربرد دارد.
کیک زرد که به نام اورانیا ( )Uraniaهم شناخته میشود ،در واقع خاک
معدنی اورانیم است که پس از گذراندن مراحل تصفیه و فراوری های
الزم ،از سنگ معدن آن تهیه میشود .تهیۀ این ماده به منزلۀ رسیدن به
بخش میانی از مراحل تصفیۀ سنگ معدن اورانیم است و فاصلۀ بسیاری
تا استفاده در بمب اتمی دارد.
کیک زرد اغلب از طریق آسیاب کردن سنگ معدن اورانیم و فراوری های
شیمیایی روی آن تهیه می شود و در پی آن ،پودر ِزبر و زرد    رنگی به دست
میآید که محتوی حدود  ۸۰درصد اکسید اورانیم است .این پودر در
دمای  ۲۸۷۸درجۀ سلسیوس ذوب میشود.
برای تهیۀ کیک زرد ،سنگ معدن اورانیم را پس از استخراج از معدن،
آسیاب و پس از شستوشو با اسید سولفوریک ،آن را خشک و صاف
میکنند .نام «کیک زرد» به سبب رنگ زرد آن در مراحل آغازین کار
است .کیک زرد ،مادهای پرتوزا است.
همه کشورهایی که در آنها اورانیم استخراج میشود ،کیک زرد هم
ٔ
می
همت جوانان مؤمن و انقالبی ،به این فناوری علمی
با
،
ایران
سازند.
ّ
دست یافت تا از کارکردهای علمی آن بهره گیرد.
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پرسشها:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
سازماندهی پرسشها:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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 2موضوعی را انتخاب کنید و با شیوۀ پرسش سازی و پاسخ سازی ،یک متن عینی
بنویسید.
موضوع...................................................................................................................................... :
مرحلۀ اول :طرح پرسشهای گوناگون

...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مرحلۀ دوم  :شناسایی و جدا کردن پرسشهای عینی

....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مرحلۀ سوم  :گزینش و سازماندهی پرسشها

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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متن نوشته:
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 3به پرسشها و نوشتۀ دوستانتان با د ّقت گوش دهید و آن را بر پایۀ سنجههای
زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

سنجه های ارزیابی

 1طرح پرسشهای متن ّوع
2

شناسايي و جدا كردن پرسشهای عيني

شمارک

2
3

 3گزينش و سازماندهي پرسشها

2

 4پاسخ سازی مناسب برای پرسشها

2

5

رعايت انسجام در نوشته

2

 6پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

 7استفاده از واژههاي مناسب فضاي متن

2

 8شيوة خواندن

2

 9رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمع بندی

20

.
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هنجــار نوشتــار 3
واژه ،اصلیترینابزا ِر نوشتن است .هنگام کاربرد واژه در گفتار و نوشتار باید هم به
توجه کرد ،هم به معنای آن .گزینش واژه در زیبایی نوشته و انتقال
خوشآهنگی آن ّ
اهمیت ،جملۀ زیر را بخوانید و د ّقت کنید،
معنا نقش بسزایی دارد .برای درک این ّ
گزینش چه واژهای نامناسب بوده است.


«   استرسی که در زمان ریزش قطرههای باران بر زمین به من وارد میشود ،بسیار
زیباست».

احتماالً دریافتید که انتخاب واژۀ «استرس» در این جمله ،صحیح نیست .واژۀ
«  استرس» غیر فارسی است ،بار معنایی منفی دارد و نمیتواند زیبا باشد .نویسنده
میتواند با گزینش وا ژهای مثل «  احساسی» به جای کلمۀ «  استرسی» به درستی
منظور خود را بیان کند.
افزون بر این ،کنار هم آمدن « بر زمین» و « به من» از زیبایی نوشته میکاهد .این
جمله را میتوان به صورتهای زیر ،بازنویسی کرد.
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احساسی که زمان ریزش قطرههای باران به من دست میدهد ،بسیار زیباست.



حال و هوایی که هنگام ریزش قطرههای باران دارم ،بسیار زیباست.

شعـرگردانـی

* شعر زیر را بخوانید ،درک و دریافت خود را در چند سطر بنویسید.
ایستادهام،
ایستادهای،
ایستادهایم،
جنگلیم؛
تن به صندلی شدن ندادهایم.

غالمرضا بکتاش

55

4

درس چهارم

نوشتههای گزارشگونه
« گزارش» يكي از قالبهای پركاربرد نوشتن است كه رخدادهاي واقعي را
بر بنياد حواس ظاهر ،بيان ميكند .هريك از ما ممكن است به نوشتن گزارش
يا گزارشگونه نوشتن نياز داشتهباشيم .معموال ً زمانی گزارش مینويسیم که
معرفي كنيم .گزارش خوب بايد زمان ،مكان
بخواهیم رويدادی را كوتاه و گويا ّ
و برخي جزئيات را به درستي بازگو كند.
یکی از روشهاي مناسب برای تهیة گزارش ،بهرهگیری از پرسش است.
هنگام نوشتن گزارش ،ابتدا دربارة موضوع مورد نظر ،پرسشهای متن ّوعی
طرح میکنیم؛ يعني از خود ميپرسيم اين گزارش به چه پرسشهايي
ميخواهد پاسخ بدهد و سپس به طبقهبندي و چينش پرسشها میپردازیم.
نکتة مهم این است که چون فضاي متن های گزارش گونه عمدتاً با نوشتههای
محسوس و عيني شكل ميگيرد ،نوع پرسشها و پاسخها نيز بايد عيني باشد.
مث ً
ال اگر موضوع گزارش« بازديد از دبيرستان» باشد ،بدين سان عمل میکنیم:
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مرحلۀ اول :طرح پرسشهای گوناگون عینی























نام دبیرستان چیست؟
در کجای شهر (محلّه ،خیابان ،کوچه )...قرار دارد؟
این بنا چه زمانی ساخته شده است؟
تعداد دانش آموزان آن چند نفر است؟
چه رشتههای تحصیلی در آن دایر است؟
حیاط مدرسه چقدر وسعت دارد؟
وضعیت کتابخانه چگونه است؟
چه مطالبیا طرحهاییرویدیوارهایساختمانمدرسهبهچشممیخورد؟
دان 
ش آموختگان مو ّفق و مشهور این دبیرستان چه کسانی بوده اند؟
دفتر مدیر چگونه است؟
ساختمان مدرسه چند طبقه است؟
مدیر و ناظمهای دبیرستان چه کسانی هستند؟
دبیران دبیرستان ،چند نفرند؟
ساختمان چه نمایی دارد؟
وضعیت کالسها چگونه است؟
ویژگیهای برجستۀ دبیرستان نسبت به دبیرستانهای دیگر ،کدام اند؟
دبیرستان چه رتبههای علمی ،ورزشی و فرهنگی کسب کرده است؟ و ...
سالن ورودی ساختمان چگونه است؟
بر دیوارهای سالن چه مطالبی دیده میشود؟
معماری بنای ساختمان چگونه است؟
ساختمان چند کالس دارد؟

مرحلۀ دوم :گزینش و سازماندهی پرسشها

اهميت دارد .معموالً ابتدا
در گزارش نويسيّ ،
توجه به ترتيب بيان رخدادها بسيار ّ
دربارة نام ،عنوان ،مكان و زمان گزارش ا ّطالعاتي داده ميشود .سپس ديدهها و
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شنيدهها بیان ميشود .هنگام نوشتن گزارش ،نخست چهارچوب شكل ميگيرد و
سپس جزئيات نوشته ميشود.
مث ً
ال شخصي كه از يك دبيرستان بازديد كرده ،از همان لحظهاي كه جلوی
دبيرستان قرار گرفتهاست ،گزارش را آغاز ميكند و خواننده را با خود همراه ميسازد؛
گويي(نويسنده و خواننده) با هم وارد حياط مدرسه ميشوند و به ترتيب چيزهايي را
ميبينند و ميشنوند.
پرسشها را نيز با همين فرايند ،سازماندهي مي كنيم .اكنون به چينش و سازماندهي
توجه كنيد.
پرسشها ّ
 مکان گزارش؟
 زمان گزارش؟
 نام دبیرستان چیست؟
 در کجای شهر( محلّه ،خیابان ،کوچه …) قرار دارد؟
 زمان ساخت این بنا کی بوده است؟
 معماری بنای ساختمان چگونه است؟
 ساختمان چه نمایی دارد؟
 ساختمان مدرسه چند طبقه است؟
 چه مطالب یا طرحهایی روی دیوارهای ساختمان مدرسه به چشم میخورد؟
 سالن ورودی ساختمان چگونه است؟
 بر دیوارهای سالن چه مطالبی دیده میشود؟
 دفتر مدیر چگونه است؟
 وضعیت کالسها چگونه است؟
 وضعیت کتابخانه چگونه است؟
 دانشآموختگان مو ّفق و مشهور این دبیرستان چه کسانی بوده اند؟
پاسخ به اين پرسشها ما را به نوشتهاي مانند متن صفحۀ روبه رو ميرساند .اگر به
توجه كنيد ،ديدهها يا مشهودات گزارشنويس با روش پلّكاني يكييكي
ترتيب مطالب ّ
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در كنار هم چيده شدهاند و در اين مسير ،خوانندگان به گونهاي با وي همراه ميشوند
كه ميتوانند تصوير روشني از موضوع مورد نظر در ذهن ايجاد كنند.
اگرچه فضاي عمومي گزارشنويسي ،عيني است ،امكان دارد نويسنده در برخي
از زمينهها وارد فضاي ذهن خود بشود و از ذهنيات و برداشتهاي خود نيز مطالبي
به آن بيفزايد؛ الب ّته بهتر است در اين گونه نوشتهها از اين كار (آوردن برداشتهاي
ذهني) پرهيز كنيم.
گزارش بازديد از دبيرستان

زمان :روز چهارشنبه ،فصل پاييز ،سال…
مكان :شهر قم
به مدرسه كه ميرسم جلوي ورودياش ميايستم و به تابلوی آن نگاه
میکنم؛ دبيرستان حكيم نظامي ( امام صادق كنوني) .داخل ميروم ،هنوز
قدمي برنداشتهام كه ناگهان باد شديدي ميوزد؛ شاخة درختان كنار ميروند
تا عظمت بنا ديده شود.
ال   ايراني و   متناسب با   شرايط آب و هوايي قم است.
معماري اين بنا  کام ً
به طوري كه تابستانها اين ساختمان بسيار خنك و زمستانها گرم و مطبوع
است .سقف بنا گهوارهايشكل است.
ساختمان ،دو طبقه است و نمايي آجري دارد .جنس درها و پنجرههاي آن از
چوبهاي روسي است .ديوارها آراسته به شعرهاي نظام 
ي است كه با كاشيهاي
الجوردي بر آن حاشيه زدهاند .قدمزنان ميروم و خطوط روي كاشيها را
َمن
ميخوانم؛ به آيهاي از قرآن مجيد (بقره )269 ،برميخورم «يؤت ِي
َف َقد اوت َِي َخيرا ً َكثيرا ً ».
ؤت
يَشآ ُء َو َمن يُ َ
به خود كه ميآيم ،ميبينم بنا را دور زدهام .آنجا به قرينهبودن ساختمان
پي ميبرم .به درون سرسرا برميگردم؛ در اين سرسرا ،شعري از رشيد ياسمي
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با خطّ نستعليق بر كتيبههاي گچي به چشم ميخورد كه به مناسبت پايان
ساخت بنا سروده شده است .مصرع آخر اين شعر در واقع تاريخ پايان
ساخت بناست؛ يعني سال . 1315
اتاق بزرگي روبهروي سرسرا ديده ميشود كه امروز اتاق معاونان است.
كنار سرسرا در سمت چپ ،راهرويي است كه كالسها در آن قرار دارد.
اتاق ا ّول مخصوص مدير دبيرستان است .براي اينكه او بتواند احاطة كامل
بر تمام امور مدرسه داشته باشد ،اتاق او پنج در دارد كه دو در به راهرو ،دو
در به ايوان و يك در به سرسرا باز ميشود.
كنار اتاق مدير ،كالسهاي دانشآموزان قرار دارد كه درها و پنجرههاي
بلند و صاف ،آنها را مزيّن كرده است .هر كالس دو در دارد :يكي از آنها به
سوي راهرو و ديگري به طرف ايوان باز ميشود .چشمانداز راهرو از طريق
پنجرههاي چوبي به طرف باغ گشوده شده است و د ِر سمت ايوان به سوي
زمين چمني باز ميشود كه تيم فوتبال مدرسه در آن تمرين ميكنند.
در انتهاي راهرو راهپلهاي وجود دارد كه به طبقة باال منتهي ميشود.
اين مسير امروز مسدود است و به جاي آن ،دانشآموزان از طريق راهپلۀ
كنار سرسرا به طبقة ديگر ميروند .طبقۀ باال دقیقاً مثل طبقۀ پايين
ساخته شده است؛ با اين تفاوت كه به جاي اتاق معاونان در آن كتابخانه
قرار دارد.
مخزن كتابخانه تاريك است و كتابها قديمياند .بسياري از كتابهاي
اينجا سالهاست كه ديگر تجديد چاپ نميشوند؛ ا ّما ارزش تاريخي دارند.
اين جمله را ميشنوم  « :هر كتابي كه به فكرتان برسد ،اينجا پيدا ميكنيد.
در قديم اينجا جزو كتابخانههاي معروف و معدود شهر بوده است؛ اينجا
همچنين داراي آرشيو روزنامه نیز هست ».به طور پراكنده آنها را نگاه
ميكنم؛ روزنامة اطالعاتِ سال  ،1314روزنامۀ استوا ِر سال ،1317
كيهان  ،1323روزنامۀ جمهوري اسالمي ِ  .1365مجموعۀ كاملي
روزنامۀ
ِ
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از كتابهاي درسي دهۀ  1290تا  1390هم به چشم ميخورد .يكي از
كتابها را برميدارم؛ ديوان پروين اعتصامي است كه آن را با خط خود به اين
مدرسه اهدا كرده است.
بهياد  چند  روز  پيشميافتمكهپايصحبتهاييكياز دانشآموزانقديمي
اين مدرسه (در سالهاي  1333ـ )1327نشسته بودم .او ميگفت « :اين
مدرسه اگرچه در زمان ساخت خود به عنوان مدرسهاي مجلّل ،مشهور شد،
اما بعدها به دليل داشتن دانشآموزان و
دبيران سرآمد ،مشهور باقي ماند».
ِ
اكثر اين دانشآموزان و دبيران با سمت استادي دانشگاه بازنشسته
شدهاند و هر كدام صاحب دهها تألیف اند .انسانهای بزرگي چون استاد دكتر
محمد امين رياحي ،دكتر بهشتي ،دكتر مفتح ،دكتر
سادات ناصري ،دكتر ّ
ابوالفضل ُمظاهر مص ّفا ،دكتر علي اشرف صادقي ،دكتر اميرحسين يزدگردي
از دانشآموختگان و دبيران اين مدرسه هستند.
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ِ
کارگـاه نوشتــن
 1گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن ،پرسشهایی بنویسید؛ سپس سؤالها
را سازماندهی کنید.
موزة آذربایجان ،یکی از مهمترین موزههای ایران است که در شهر تبریز و در
جوار مسجد کبود قرار دارد .این موزه دومین موزة باستانشناسي پس از موزة
ملی ایران است .آثار تاریخی و هنری متعلّق به دوران پیش از اسالم و دوران
اسالمی در اينجا به نمایش گذاشته شد ه است.
وقتي از در وارد ميشوي به آستانة موزه ميرسي كه سمت راست آن باجة
توجه
بليتفروشي است .در همين محوطه ،حوضچة بسيار شكيل و زيبايي جلب ّ
ميكند كه یکپارچه از مرمر ساخته شده است و قدمت نسبتاً زيادي دارد.
بناي موزه سه طبقه است؛ هريك با مساحت تقريبي 660متر مربع .از
آستانة موزه راهي است به سالن همكف .در همين سالن ،شانزده غرفۀ شيشهاي
دو طبقه وجود دارد كه اشياي عتيقه در آنها قرار دارند .ده غرفه از همين غرفه ها
معموالً به زيرخاكيهاي سفالي اختصاص دارد كه برخي از آنها به دوران قبل از
تاريخ و برخي ديگر به هزارۀ ا ّول و هزارۀ دوم قبل از ميالد مربوط مي شود.
از پلهها كه باال ميروي ،وارد تاالر طبقة فوقاني ميشوي؛ نام اين تاالر
« تاالر مشروطيت» است كه به دليل داشتن تابلوهاي مص ّور دوران انقالب
مشروطيت و دوران صدر مشروطيت و اشياي عتيقۀ ديگر ،ديدني است.
وقتي از   در    وارد   مي شوي   ،تنديس فل ّزي س ّتارخان ،سردار  ملّي جلب نظر مي كند.
بر چهار ديوار تاالر ،سي   و   شش تابلو نصب شده است كه تصاویری از رجال
سياست و مجاهدين معروف انقالب مشروطيت را نشان می دهد.
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یکی از همین تابلوها نمودار شهدای عاشورای سال  ١١٩٠شمسی (1230
..
ثقه االسالم با جمع یاران مشروطه طلب و
هـ  .ق ).است و در آن ،تصاویر مرحوم
انقالبی دیده می شود که به طور دسته جمعی به دار آویخته شده اند...
در طبقة زيرزميني موزه ،تاالر ديگري وجود دارد كه آثار عتيقه ،بهويژه
مجسمههاي خيالانگيز   و   تماشايياش به فضاي آن ،شكوه زيادي بخشيده است.
تخيلي وقتي در معرض تماشاي هر تماشاگر
تجسمي و ّ
اين مجسمه هاي ّ
با احساس و نكته دان قرار ميگيرند ،چنان گوياي حقايق زندگي و واقعيات
تاريخي هستند كه با همة بي زباني ،زبانآوري مي كنند و برخي از ماجراهاي
تلخ و ناگوار زندگي را  آیينهسان در برابر ديد تماشاگران قرار ميدهند و   با   مهارت
تحسين انگيزي به تفسير رخدادهاي عالم پرماجرا   مي پردازند.
هنر انشانویسی و نامهنگاری

پرسشها:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
سازماندهی پرسشها:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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 2یکی از موضوعهای زیر را انتخاب کنید و با بهرهگیری از شیوۀ پرسش و
پاسخسازی ،گزارشی بنویسید.







بازدید از یک مکان تاریخی
کتابخانۀ مدرسه یا شهر
اردوی دانش آموزی
سفر خانوادگی
ف ّعالیتهای یک روز تعطیل
مهمانی خانوادگی

مرحلۀ ا ّول :پرسشهای عینی
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مرحلۀ دوم :گزینش و سازماندهی پرسش
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گزارش:
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 3به پرسشها و گزارش مکتوب دوستانتان با د ّقت گوش دهید؛ سپس آن را بر
پایۀ سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

1

سنجه های ارزیابی

طرحريزي گزارش با بهرهگيري از
پرسشهای عيني

3

 2سازماندهي پرسشها از كل به جزء

3

 3مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها

2

 4رعايت انسجام در نوشته

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

استفاده از واژههاي مناسب فضاي
 6متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمع بندی

68

شمارک

20

هنجــار نوشتــار ٤
يكي از نكات مهم در كاربرد واژه ،توجه به فضاي حاكم بر متن است .به بيان ديگر،
واژه ها متناسب با حال و هوای متن انتخاب ميشوند .ویژگیهای معنایی ـ آوایی واژهها
توجه کنید .اين متن،
در ایجاد فضاي نوشته ،بسیار مؤثر است .براي نمونه به متن زيرّ ،
نوشتة عيني است و واژههاي آن متناسب با فضا و هدف متن ،انتخاب شدهاند .هدف
نويسنده در اين نوشته ،فقط دادن اطالعات دقيق علمي است و بار عاطفي و احساسي
ندارد:
«چشم ،یکی از پرکارترین اعضای بدن انسان است .اگر بگوییم چشمها
از لحاظ كاركرد بعد از مغز در مرتبة دوم قرار میگیرند ،بیهوده نگفتهایم.
این درست است که مغز انسان در بیست و چهار ساعت به صورت مستمر کار
میکند؛ ا ّما باید بگوییم که مغز در طول این ساعت ها تنها نیست و چشم ها نیز
به همین میزان ف ّعالیت دارند .شاید فکر میکنید که هنگام خواب ،چشم ها در
حال استراحت اند؛ ا ّما این صحیح نیست .یاخته های چشم به صورت مستمر
چه در خواب و چه در بیداری کار میکنند».
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ا ّما در متنهاي ذهني ،مفاهيم در عواطف و احساسات و برداشتهاي فكر و خيال
توجه به فضاي متفاوت نوشتة ذهني ،واژههايي را
نويسنده ريشه دارند .نويسنده با ّ
به كار ميگيرد كه نشان دهندة تأثير احساس و عاطفه هستند .متن زير اين گونه است:
«  همة طبقات آسمان را گشتهام .در دل ستاره باران نیمه شبهای روشن و
مهربان تابستان ،بر جادة کهکشان تاختهام .صحرای ابدیت را   درنوردیدهام.بال
در بال فرشتگان ،در فضای پاک ملکوت شنا کردهام .با خدایان ،ایزدان ،با همة
الهههای زیبای آسمان ،با همة ارواح جاوید كه در آسمان آرام یافتهاند ،آشنا بودهام.
از هر جا ،از هر یک ،یادی ،یادگاری ،برایت آوردهام .از سیمای هرکدام زیباترین
خط را ربودهام .از اندام هر یک ،نازنین طرح را گرفتهام .از هر گلی ،افقی ،دریایی،
آسمانی ،چشماندازی ،رنگی دزدیدهام و با دست و دامنی پر از خطها و رنگها و
طرحهای آن سوی این آسمان زمینی ،از معراج نیمه  شبان تنهایی ،به دامان مهربان
تو فرو د آمدهام .نشستهام تا آن ودیعهها که از آسمانها آوردهام در دامن تو ریزم».
هبوط در کویر ،علی شریعتی
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حکایت نگـاری
* حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید.
یکی را از حکما شنیدم که میگفت :هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده
است؛ مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد ،همچنان ناتمام گفته ،سخن
آغاز کند.
میاور سخن در میان سخن
سخن را سر است اى خردمند و بُن
نگوید سخن تا نبیند خموش
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش
گلستان ،باب چهارم :در فواید خاموشی
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5

درس پنجم

نوشتۀ ذهنی (:)1

جانشین سازی

پيش از اين گفتيم كه نوشتهها را ميتوان به دو دستة عيني و ذهني تقسيم
كرد .آموختيم كه براي نوشتن متنهاي عيني ،پديدهها را ميبينيم ،صداها را
حس بويايي درك و اشيا را   لمس مي كنيم و مزة خوراكيها
ميشنويم ،بوها را با ّ
حواس خود به شناخت ميرسيم و حاصل درك
را ميچشيم؛ يعني به كمك
ّ
خود از پديدهها را به نگارش درميآوريم.
اكنون به نوشتههاي ذهني ميپردازيم.
در نوشتههاي ذهني از محدودة عيني و
حواس ظاهر فراتر میرویم و موضوع
ّ
را به ياري ذهن و خيال ،پرورش ميدهيم و مينويسيم .در متنهای ذهني،
نويسنده آزادي عمل بسيار زيادی دارد و در واقع ،توانايي ذهن نويسنده ،مسير
نوشته را شكل ميدهد.
در درس ا ّول ،براي پرورش موضوع در ذهن ،سه شگر ِد بارش فكري ،اگرنويسي
معرفي شد .اين شگردها كمك ميكند موضوع در ذهن ما رشد
و ُگزين گفتهها ّ
و پرورش يابد.
يكي از روشهايي كه موجب پرورش موضوع در ذهن ميشود و در خلق
نوشتههاي ذهني مؤثّر است ،روش جانشينسازي است.
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در این روش ،خود را جاي موضوع يا پديدهاي ديگر مينشانيم و از نگاه آن به بيرون
مينگريم .با تغییر جايگاه و نوع نگاه ،ظرفیت و قابلیت موضوع را افزایش میدهیم و
ال   اگر بخواهیم دربارة
جنبههای ناديده و ناشکفتة آن را به نمايش میگذاریم .مث ً
«  سیم خاردار» بنویسیم ،شاید سخن فراواني برای نوشتن نداشته باشیم؛ ا ّما همين
كه خود را به جای سربازی بنشانیم که در میدان نبرد الی سیم های خاردار گرفتار
شدهاست ،افق جدیدی پیش روی ما گشوده میشود و مفاهيم و مطالب فراوانی به
ذهن ما هجوم ميآورد .شايد خو ِد سيم خاردار هم با ما همراه و هم سخن شود!
اهمیت دارد ،این است که وقتی خود را به جای
نکتهای که در به کارگیری این روش ّ
حس و حال ،نو ِع نگرش ،لحن كالم و شيوة
چیزی یا کسی مینشانیم ،باید عواطفّ ،
بیانمان ،متناسب با آن باشد و از زاویة آن نگاه روايت شود.
براي آنكه بتوانيم عواطف ،احساسات ،نوع نگرش و حال و هواي يك پديده ،شخص يا
موضوعي را به خوبي منتقل كنيم ،بايد پيش از نگارش ،اطالعات و شناخت کافی دربارة
ال اگر
چيستي ،ويژگيها ،وضع ظاهري و كاركرد موضوع نوشته به دست آوريم .مث ً
موضوع نگارش«  سنگ» باشد ،ميتوان اين گونه نوشت:
«من ،ت ّكهاي يا فرزندي كوچك از كوه هستم .ميليونها سال است كه بر  اثر
دامان گرم
لرزش زمين از مادر خود (كوه) جدا افتادهام .آرزو دارم دوباره به آن
ِ
برگردم .هر روز در دلم با كوه سخن ميگويم .رنگ من و او ،زير پرتو خورشيد،
سوخته است؛ ا ّما دلمان هنوز هم ،به گرمي آفتاب ميتپد .نميدانم او از آن
حسي دارد!»
باال ،نسبت به من چه ّ
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در نوشتۀ زیر نویسنده ،آفتاب را نه از نگا ِه خود ،بلکه از دریچۀ چشم ِ یخ دیده و
توصیف کرده است:
وقتی از پشت کوه بیرون آمدی ،زیبا بودی .صورت سرخ و تپلیات توی
دلم نشست .نگاهت کردم .نگاهم کردی .برق چشمانت مرا گرفت و هزار هزار
آیینه درست شد.
مهربانیات گرمای خاصی داشت .قلب بلورینم را روشنتر کردی .تازه
داشتم جان میگرفتم که نگاهت را دزدیدی و پشت یک ابر قایم شدی.
صدایت کردم ،نشنیدی .آیینه شدم ،ندیدی .از دوریات یخ زدم ،نتابیدی.
کالغها را دنبالت فرستادم .آسمان ،پُر از قار قار کالغ شد تا عشق مرا خبر
دهند؛ ا ّما تو از پردة ابر ،بیرون نیامدی .تنها یک جواب فرستادی:
ـ نه ،تو نباید!...
من کور و کر بودم .نمیدیدم و نمیشنیدم .انگار در عالم ،تنها یکی بود؛ تو.
ابرها را واسطه کردم .واسطهها التماس کردند .کنار رفتند و تو ظاهر شدی.
غصههایم آب شد .محو نگاهت شدم .پس از نیستی ،دوباره
دلم گرم شدّ .
هست شدم و به شکل تو سر از خاک برداشتم و برای همیشه جاودانه شدم.
باور نداری ،چشم بچرخان و بنگر! جهان سراسر« گل آفتابگردان» است.
با الهام از داستان «یخی که عاشق خورشید شد» از رضا موزونی
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ِ
کارگـاه نوشتــن
 1نوشتههای زیر را بخوانید؛ ابتدا ّ
مشخص کنید کدام یک از آنها نوشتۀ ذهنی و
کدام یک نوشتۀ عینی است .سپس معین کنید کدام متن با روش «جانشین سازی»
نوشته شده است.

متن يک
با کفشهای بابا خوب راه میرم ،حیف ،تند تند زمین میخورم .بابا چطوری زمین
نمیخوره؟!
شاید هم میخوره .آخه یه روز لباسش خاکی بود.
شاید بند کفشای بابا رو ببندم اندازم بشن .بعد برم توی کوچه ،اون وقت همه ببینند
که من مرد شدم.
قد بابام شدم.
کفشهای مامان خوب نيستند .زود آدم رو چپه میکنند .شاید میفهمن که من
مرد هستم.
نمیدونم چرا  بابا دعوا میکنه .میگه پا تو کفش بزرگترها نکن .مگه چه عیبی
داره؟
بابا میترسه من مرد بشم .میخواد من بچه باشم که سرم داد بکشه .بهم بگه جواب
من رو نده .بیا پای من رو بمال.
همش براش کار کنم .تمام باباها همین طوری هستند .دوست ندارند ما بچه ها مرد
بشیم .کفشاشون رو قایم میکنند .کالهشون رو از سرشون برنمیدارند .کتشان رو
می زنند به چوب لباسی ،عینکشون رو قایم میکنند.
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متن دو
اگر تمامی کتابهای تاریخ را ورق بزنیم تا ببینیم که ا ّولین شعر فارسی را چه کسی
سرودهاست ،شاید به جواب نرسیم؛ چون اغلب این کتابها به زمانی برمیگردند که
نشانههای مکتوبی پیدا شده باشد؛ مث ً
ال کتیبۀ سنگی بر س ِر گوری یا کتاب قدیمی یا
چیزهایی از این قبیل.
گروهی از تاریخ نویسان هم معتقدند ،زرتشت پیامبر ایرانی ،ا ّولین شاعر بودهاست.
اگرچه ّ
اطالعات دقیقی از تاریخ تولّد زرتشت در دست نیست ،ا ّما برخی تاریخنویسان
میگویند او هزار سال پیش از تولّد مسیح به دنیا آمدهاست؛ یعنی حدود سه هزار سال
پیش« .گات»ها بخشي از کتاب زرتشت به نام« اوستا» است که آن را ا ّولین شعرهای
مکتوب ایران و کهنترین نوشتهها میدانند.
بعضيها هم این بیت را ا ّولین شعر فارسی میدانند « :منم آن شیر شلنبه /منم آن
ببر یله» ،كه وزن دارد و به شعر فارسی امروز هم شبیه است.
عدهای هم اعتقاد دارند بهرام گور ،پادشا ِه ساسانی ،ا ّولین شعر فارسی را در گفت و گویی
عاشقانه با همسرش دالرام ،سروده است .ا ّما هیچ سندی برای تأیید این سخن وجود ندارد.
مورخان در میان کتیبههای پادشاهان هخامنشی نیز نشانههایی از شعر
برخی از ّ
یافتهاند که الب ّته به زبان فارسی باستان نگاشته شدهاند .مثل نوشتة زیر که بخشی از
یک کتیبه است« .خدای بزرگ است اهورا مزدا /که این بوم را داد /که آن آسمان را
داد /که مردم را داد /که شادی را داد َمر مردم را».
الب ّته تاریخ نویسان اعتقاد دارند ا ّولین شعرهای فارسی ثبتشده به دورة بعد از اسالم
برمیگردد   و   ا ّولین شعر را عباس مروزی سرودهاست .نام حنظله بادغیسی هم در میان
ا ّولین شاعران فارسی است؛ کسی که این شعر را سروده است « :مهتری گر به کام شیر
در است /شو خطر کن ز کام شیر بجوی »...ابوحفص سغدی سمرقندی ،فیروز مشرقی
و ...هم ِ
جزء ا ّولین شاعران فارسیگوی هستند و قطعههایی از آنها وجود دارد.
سرگذشت شعر در ایران
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متن سه
شاید در کفش شما هم روزی سنگریزه رفته باشد .پا را به یک طرف میفشرید
و سنگریزه را در گوشهای جا میدهید؛ چند قدم راحت میروید و به خیاالت خود
میپردازید؛ ا ّما آن مهمان ناخوانده ،از اینکه به فکر او نیستید ،میرنجد و به جنب و  جوش
میافتد ،نقطۀ حساسی پیدا میکند و از آنجا نیش را فروتر میبرد.
ناچار میایستید و در گودی پا منزل فراخی برایش فراهم میکنید و با هم قرار
میگذارید که از آن پس ،مزاحم یکدیگر نباشید.
دوباره رشتههای پارۀ فکر را از زمین و آسمان جمع میکنید و در هم میتابید و
میروید .چیزی نمیگذرد که مهمان ناخوانده پیمان میشکند و دوباره به خانه گردی
میپردازد؛ ولی شما به آن اعتنا نمیکنید و به گرفتن مرغهای اندیشه ،خود را مشغول
میدارید.
هنوز دور نرفته ،کار آزار به جایی میکشد که به جان میآیید و آن نابکار را در میان
شست پا و انگشت دیگر بند میکنید و دائم مواظبید که نگریزد.
باقی راه به جنگ با سنگریزه میگذرد؛ او میگزد و شما میفشارید .افکار غم انگیز
و آشفته تا شما به خانه برسید ،جانتان را مجروح کردهاند .وقتی رسیدید ،ا ّول با عجله
و به خشونت ،کفش را در میآورید و ریگ را از باالی سر به زمین میاندازید و با نوک
پا به میان حیاط ،روانهاش میکنید.
آیا بهتر نبود از همان ا ّول كه ریگ به کفشتان رفت ،میایستادید و بیرونش
میآوردید و این همه محنت نمیکشیدید؟
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 2موضوعی انتخاب کنید و با به کارگیری روش جانشین سازی ،یک متن ذهنی
بنویسید.
موضوع................................................................................................................................. :
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 3به نوشتۀ دوستانتان ،که خوانده میشود ،با د ّقت گوش دهید و آن را بر پایۀ
سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

سنجه های ارزیابی

شمارک

 1خلق نوشته با استفاده از روش جانشين سازي

3

 2انتقال دقيق حاالت و ويژگي هاي شیء يا

3

 3مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها

2

 4رعايت انسجام در نوشتة ذهني

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

 6استفاده از واژههاي مناسب فضاي متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

فردي كه به جاي او سخن گفته شده است.

جمعبندی

20
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هنجــار نوشتــار ٥

هر جمله ،پيامي دارد و با كنار هم قرار گرفتن جملهها ،متن شكل ميگيرد.
قرار گرفتن جمله ها بايد به گونه اي باشد كه متني يكپارچه ،پديد آيد و انسجام
داشته  باشد؛ درست مثل آجرهايي كه روي هم قرار ميگيرند تا ديواري ساخته شود.
اگر البه الي آنها از سيمان استفاده نشود ،به هم نميچسبند و با اندك نيرويي ،ديوار
فرو ميريزد .عامل پيوند جملهها در درجۀ ا ّول ،ارتباط معنايي آنها است؛ هر چه اين
رابطه قويتر باشد ،متن منسجمتر خواهد بود.
متن زير را بخوانيد و دقت كنيد كه نويسنده چگونه با استفاده از رابطة معنايي،
جملهها را به هم پيوند زده و متن منسجمي نوشته است.
«  هواي ييالق رو به سردي نهاد .سفر پاييزي ايل فرا رسيد .فاصلة سردسير و گرمسير را
مدتي كمتر از دو ماه پيموديم .در منزلگاههاي تازه چادر افراشتيم .به كوهسارهاي بلند
در ّ
صعود كرديم .به مرغزارهاي قشنگ فرود آمديم .از رودها گذشتيم .ناگهان ميش زيباي درشتي
كه ديدهبان گ ّله بود ،با اندامي كشيده ،پديدار شد .بو مي كشيد ،گوش ميداد ،پوزه بر زمين
ميگذاشت ،سر به هوا ميكرد؛ ليكن ايستاده بود».

اگر قره قاج نبود ،محمد بهمن بیگی

عامل پيوند ديگري كه البه الي جملهها قرار ميگيرد و باعث ارتباط آنها و ايجاد
ِ
متن ميشود  « ،نشانههاي انسجام زباني» هستند .دیدید که ارتباط معنايي در متن
باال مستتر بود؛ ولي نشانه هاي انسجام زباني آشكار هستند .متن زير را بخوانيد و به
توجه كنيد:
اين نشانهها ّ
«   براى نویسنده شدن ابتدا بايد ذوق نوشتن داشته باشيم ،سپس با تمرین و
کوشش این ذوق را پرورش دهيم .اولين كار هر نویسنده اين است كه هر روز مطالعه كند
و صفحهاى به صفحات خواندهشده بیفزاید .اگرچه عالقۀ ما در انتخاب آنچه ميخوانیم،
عامل تعيين كنندهاي است؛ ا ّما فراموش نکنید که یک چیز براى همۀ نویسندگان
ضرورت دارد :خواندن آثارى که شاهکارهای ادبی محسوب میشوند .دومين كار
نويسنده نوشتن است؛ فراموش نکنیم که اگر نویسنده ح ّتى یک روز از قلم  زدن
دست کشد ،ذوق هنرى خود را به اندازۀ همان یک روز دچار افسردگى مىکند».
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َم َثـل نویسـی

* مثلهای زیر را بخوانید ،سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.






هر که در پی کالغ َر َود ،در خرابه منزل کند.
دل که پاک است ،زبان بی باک است.
خفته را خفته کی ُک َند بیدار؟
زبان سرخ ،سر سبز میدهد بر باد.
درخت هر چه بارش بیشتر میشود ،سرش فروتر میآید.
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6

درس ششم

نوشتۀ ذهنی(:)2

سنجـش و مقایسـه

ش جانشينسازي را براي نوشتن متنهاي ذهني ،در درس  گذشته
رو 
آموختيم و با بهره گیری از آن شيوه ،نوشتيم .يكي ديگر از روشهايي كه در
نگارش متن ذهني مفيد است ،روش «  سنجش و مقايسه» است.
مقصود از سنجش و مقایسه ،برقراري پيوند بين پديدهها و كشف روابط
ميان آنها براي درك تفاوتها و شباهتهاي آنهاست .راه ارتباطی موضوعها
با یکدیگر ،از طريق رابطة معنایی آنها ايجاد مي شود .روابط معنایی موضوعات
معموالً بر پایة « قیاس» شکل میگیرد .مقایسه کردن يك موضوع با موضوع
دیگر ،در حقيقت ،نوعی پیوند زدن به موضوعاتی است به ظاهر بیربط ا ّما
در  واقع مرتبط با هم .همین بیربطی ا ّولیه و كشف روابط پس از درنگ و تأ ّمل
است که فضای نوشته را ذهنی و ّ
جذاب ميسازد.
در نوشتههاي عيني موضوع را با چيزي مقايسه ميكنند كه با هم در يك
طبقه قرار ميگيرند؛ مث ً
ال دو كتاب ،دو خودرو ،دو پرنده يا دو خانه .آنچه در
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نوشتة عيني بيان ميشود ،مبتني بر حواس است .به بيان ديگر ،موضوع نوشتۀ عینی
دربارة شكل ظاهري ،رنگ ،بو ،صدا ،مزه و   زبري و   نرمي پديده هاست؛ اما در نوشتههاي
ذهني ،وضع فرق مي كند .در نگارش ذهني از مرز حواس فراتر ميرويم و آزادانه در
فضاي ذهن حركت مي كنيم .بنا  براين ميتوانيم دو چيز را كه به ظاهر هيچ سنخيتي
با هم ندارند ،با هم مقايسه كنيم.
هنگامي كه ميخواهيم دربارة موضوعي با روش مقايسه ،متن ذهني بنويسيم،
ميتوانيم از پيوند زدن آن موضوع به موضوعهاي ديگر بهره ببريم .وقتی موضوعی را
به موضوع دیگری پیوند میزنیم ،در واقع فضای جدیدی برای نوشتن ایجاد میکنیم.
معموالً ميتوان موضوعها را به كمك رابطة ذهني به هم ربط داد؛ آنها را مقايسه كرد و كار
خلق و آفرينش را براي ذهن آسان نمود؛ مثل نمونههای زیر:
مقایسۀ قلم با خون شهید ،با اسلحه ،با درخت و...
مقایسۀکتاب با انسان ،با برگ درختان ،با آسمان و ...
مقایسۀ میز با درخت ،با برده ،با دیکتاتور و ...
مقایسۀ رفتگر با آفتاب ،با آب و ...
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مقایسۀ دیوار با تنهایی ،با قفس ،با موش و ...
مقایسۀ خواب با روزهای تعطیل ،با شب امتحان و ...
مقایسۀکفش با پا ،با سنگریزه ،با جاکفشی ،با پای مصنوعی و ...
 مقایسۀکتاب با دوست ،با عالم بیعمل ،با انسان ،با دانای کل ،با سرچشمۀ
دانایی و ...
مقایسۀ آیینه با چهره ،با غبار ،با آدم دروغگو ،با آدم خودشیفته و ...
در نوشتۀ زیر ،نویسنده «کتاب» را با « انسان» پیوند میزند و آنها را با هم مقایسه
میکند.
بعضي از كتابها مانند انسانها هستند:

بعضی از کتابها ساده میپوشند و بعضی لباسهای عجیب و غریب و
رنگارنگ دارند.
قصه میگویند
قصه میگویند تا بخوابیم   و بعضی ّ
بعضی از کتابها برای ما ّ
تا بیدار شویم.
بعضی از کتابها شاگرد ا ّول میشوند و جایزه میگیرند .بعضی از
کتابها مردود میشوند و بعضی تجدید.
بعضی از کتابها به پدر و ماد ِر   خود احترام میگذارند و بعضی حتی
نامی هم از پدر و ماد ِر خود نمیبرند.
بعضی از کتابها هرچه دارند ،از دیگران گرفتهاند .بعضی از کتابها
هرچه دارند به دیگران میبخشند.
بعضی از کتابها را باید به بیمارستان برد تا معالجه شوند و بعضی را باید
به تیمارستان برد.
بعضی از کتابها دوقلو یا چندقلو هستند .بعضی از کتابها پیش از تولد
میمیرند و بعضی تا ابد زنده هستند.
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بعضی از کتابها سیاه پوستاند ،بعضی سفید پوست و بعضی زردپوست
یا سرخ پوست.
بعضی از کتابها به رنگ پوست و پوتین خود افتخار میکنند و رنگ
دیگران را مسخره میکنند...
بعضي از آدمها مانند كتابها هستند:

بعضی جل ِد سخت و ضخیم دارند و بعضی نازک .بعضی از آدمها با کاغذ
کاهی چاپ میشوند و بعضی با کاغذ خارجی.
بعضی از آدمها تجدی ِد  چاپ میشوند و بعضی از آدمها فتوکپی یا
رونوشت آدمهای ِ دیگرند.
بعضی از آدمها با حروف سیاه چاپ میشوند و بعضی از آدم ها صفحاتِ
رنگی دارند.
ِ
بعضی از آدمها
قیمت رویِ   جلد دارند؛ بعضی از آدمها با چند درصد
تخفیف به فروش میرسند ،و بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته
نمیشوند.
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بعضی از آدمها جیبی هستند و میشود آنها را تویِجیب گذاشت ،بعضی
از آدمها را میتوان در کیف مدرسه گذاشت.
بعضی از آدمها نمایشنامهاند و در چند پرده نوشته میشوند .بعضی
معما دارند و بعضی از آدمها فقط
از آدمها فقط جدول و سرگرمی و ّ
معلومات عمومی هستند!
بعضی از آدمها خط خوردگی دارند و بعضی از آدمها غلطِ چاپی دارند.
از روی بعضی از آدمها باید مشق نوشت و از روی بعضی آدمها باید جریمه
نوشت و با بعضی از آدمها هیچ وقت تکلیف ما روشن نیست .بعضی از
آدمها را باید چند بار بخوانیم تا معنی ِ آنها را بفهمیم و بعضی از آدمها را
باید نخوانده دور انداخت...
بی بال پریدن ،قیصر امین پور
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ِ
کارگـاه نوشتــن
ّ
مشخص کنید نویسنده برای نوشتن آنها چه
 1نوشتههای زیر را بخوانید و
چیزهایی را با هم مقایسه کرده است؟

متن یک
جنگ واژهای سه حرفی است .صلح هم سه حرف دارد؛ ا ّما واژة جنگ
خشک و خشن است .صلح نرم و ناز .رنگ جنگ سیاه است و باالتر
از سیاهی رنگی نیست .صلح ،سپید جامه است .مثل کوههای بلند در
زمستان كه بهاري سبز را نويد   ميدهند.
زی ِر َعلَم جنگ ،دشمنان خیمه زدهاند و زیر بیرق صلح ،دوستان .بعید
میدانم کسی ،دشمنی را بر دوستی ترجیح دهد .سعدی هم بر همین
باور است که میگوید:
ب ِه که با بیگانگان در بوستان.
پای در زنجیر ،پیش دوستان
جنگ با خودش چه میآورد :ناشکیبی ،نا آرامی ،زلزله؛ اما صلح همراه
با شکیبایی ،آرامش و سادگی است .صدای آژیر آتش نشانی ،نمودی از
جنگ و اضطراب است .صدای رسای اذان ،پیغامی برای صلح و دوستي
با خلق و خداست.
اگر بخواهیم برای جنگ ،هیبت جانوری را فرض کنیم ،فکر میکنيم،
دیو مناسب باشد .برای صلح هم سیمای رستم ،برازنده است.
گرگ و ّبره هم میتوانند نمایندة خوبی برای جنگ و صلح باشند.
ناز   بودن ّبره با چنگ و دندان گرگ چه نسبتی دارد؟چوپان ني مينوازد،
گوسفندان در دشت پراكنده ميشوند و علف به دهان ،به نواي چوپان
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گوش ميدهند؛ ا ّما ناگهان گرگ سر ميرسد و گلّه وحشت ميكند.
چوپان از جا ميخيزد و موسيقي زيباي ني به هي هي و واي  ،واي بدل
ميشود.
اگر چه در تمامی جنگها انسان حاضر و ناظر است؛ ا ّما ذات انسان با
جنگ همخو نیست .گاهی جنگ مانند مهمان ناخوانده به سراغ انسان
میآید .مثل سیل و زلزله که یک دفعه ،خانة آرامش آدمی را فرو ميريزد
و آن را مثل سيل با خودش ميبرد .فرشتهها صلح دوست هستند و
سكوت را دوست دارند .الب ّته جنگ اگر در راه آرمان و اعتقاد باشد ،مانند
هر سختي و رنج ،جنبههاي سازنده هم دارد؛ انسان را آبديده مي كند و
روح او را ميپرورد و پااليش مي كند.

متن دو
ديدن به هنر نيست ،به دانشهم نيست.
مرغها هم ميبينند .موشها هم ميبينند .گوسفندها وگرگها هم
ميبينند .آدمها هم ميبينند .آدمها گاهي مثل مرغها ميبينند ،گاهي
مثل موشها ،برخي همچون گوسفندان و برخي مانند گرگها .پس
ديدن به هنر نيست ،به دانشهم نيست .ح ّتي به آدم بودنهم نيست.
مرغها هستي را نقطهنقطه ميبينند .هر نقطهاي يك دانه ارزن ،يك
دانۀ گندم ،يك حشرة مرده ،يا هرچيز ديگري كه با چينهدان سازگار
باشد .نقطهها بههم نميچسبند .لحظهها هم .زندگي يك نقطه بيشتر
نيست .يا يك لحظه .هرلحظهاي يك نقطه است .درست مثل دانة ارزن،
يا هرچيز ديگري كه با چينهدان سازگار باشد .آن يك نقطه كه تمام شد،
نقطة ديگر درست مانند نقطة قبلي است.
براي ديدن ،مرغها استعداد آدم شدن ندارند .ا ّما شايد آدمها استعداد
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مرغ شدن را داشتهباشند.
موشها شايد هستي را به همان تونلهاي پر پيچوخمي ميشناسند
كه همه مثل هم هستند .يك سر به انبار خوراكيها و طعمهها ،آن سر
طول زمان يكي است .رفت و برگشت ،يك
ديگر به حريم خانه .درازي راه با ِ
زندگي كامل است .هر بار همان است كه پيش از آن بوده است .وقتي همه
ِ
رفت و برگشتها مثلهم باشند ،زندگي يك رفت و برگشت بيشتر
نيست.
موشها زندگي را ميبينند ،برخي آدمها استعداد اين گونه ديدن را
دارند؛ اما شايد موشها ،استعداد آدم شدن را نداشته باشند.
روزی كه گوسفند جواني را سر ميبريدند ،چندتا گوسفند ديگر هم
آنجا بودند .ديدم كه گوسفندها اين واقعه را نميبينند؛ ا ّما علفها را
ميديدند .گاهي آدمها چقدر شبيه گوسفندها ميبينند.
گرگها ،بيشتر سگها را ميبينند تا آدمها را .گوسفندها هم در نگاه
آنها شايد سگهايي ترسو هستند كه بايد خفه شوند.
من نميدانم كه آدم چگونه بايد ببيند؛ ا ّما اين را ميدانم كه نميتوانم
نگاهم را از تاريكيها برگيرم .زندگي برايم نقطههاي جدا از هم نيست.
زندگي براي مرغها روشن و آشكار است ،يك نقطه ،خواه گندم يا هر چيز
ديگر .زندگي براي موشها روشن است ،يك راه رفت و برگشت .زندگي
براي گوسفندان هم روشن است ،علف ،علف ،علف.
مرغها ،موشها ،گرگها ،سگها ،همه انگار زندگي را ميبينند .شايد
از آن رو كه تاريكي را نميبينند.
قايق كوچكي است در ظلمات بي كرانه.
گسترههاي روشنایيام ِ
ديدن به هنر نيست .به دانشهم نيست.
ديدن براي من ،شايدّ ،
تقل كردني است در ظلمات به سمت روشنايي.
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 2موضوعی را انتخاب کنید و با استفاده از روش «  سنجش و مقایسه» ،یک متن
ذهنی بنویسید.
موضوع.................................................................................................................................... :
متن نوشته:
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 3به نوشتۀ دوستانتان که خوانده میشود ،با د ّقت گوش دهید و آنها را بر بنیاد
سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

سنجه های ارزیابی

شمارک

 1پيوند زدن يك موضوع با موضوع هاي ديگر

3

 2بهره گیری مناسب از روش سنجش و مقایسه

3

 3مناسب بودن ترتيب بيان رخدادها

2

 4رعايت انسجام در نوشتة ذهني

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

 6استفاده از واژههاي مناسب فضاي متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمع بندی

20
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هنجــار نوشتــار 6
گروهی از ابزارهای زبانی انسجام متن ،نشانه هایی هستند که معنا و مفهومی
را به مفاهیم متن ،اضافه میکنند؛ کلمههای «  و»  « ،هم»  « ،نیز» و «  به عالوه»
از این قبیل اند .این نشانهها دو جمله را به هم پیوند میدهند و نقش افزایشی
دارند .نکتۀ مهم در کاربرد این نشانه ها توجه به بار معنایی و نقش آنها در تولید
متن است.
مثال زیر را بخوانید و به این نشانه ها توجه کنید:
«  هوا سرد بود و باد میوزید .صدای رعد و برق نیز حکایت از آن

داشت که به زودی باران میبارد .از خانه بیرون آمدم .کسی داخل

ِ
پشت فرمان
کوچه نبود .خودروی آقای پويان روشن بود و علی

نشسته بود؛ پارسا هم سرگرم پاك كردن شیشة خودرو بود…»

در این متن ،ابتدا دربارۀ سرد بودن هوا   ّ
اطالعاتی به خواننده داده شده؛
سپس با نشانۀ «  و» وزیدن باد هم به آن افزوده شده است .همراه با سیر
حرکت متن ،نشانۀ «  نیز» مطلبی را در مورد صدای رعد و برق به ّ
اطالعات
قبلی میافزاید و به همین ترتیب ،سیر بیان رخدادها منسجم و به هم پیوسته،
ادامه پیدا میکند.
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شعـرگردانـی

* شعر زير را بخوانيد  ،درك و دريافت خود را در چند سطر بنويسيد.
مگر دیده باشی که در باغ و راغ

بتابد بـه شب ،کرمکی چون چراغ

یکی گفتش ،ای کرمک شب فروز

چه بودت که بیرون نیایی به روز

ببین کاتشی کرمک خاکـزاد

جواب از س ِر روشنایی چه داد

که من روز و شب جز به صحرا نیم

ولـی پیش خورشید پیدا نیم
بوستان ،باب سوم
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7

درس هفتم

نوشتۀ ذهنی(:)3
ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم
در این درس میخواهیم عینک ناسازبینی را به چشم
ذهن بزنیم و هر چیزی که موضوع نوشتۀ ما قرار گرفت،
نخست به موضوع ها و مفاهیم ناساز و متضاد با آن بیندیشیم
و آنها را بیابیم.
برای این کار ،نخست موضوع یا مفهوم اصلی(صلح) را در
مرکز و هستۀ نقشه یا نمودار ،جای میدهیم و شروع
میکنیم به تأ ّمل و تف ّکر پیرامون مفاهیم ناساز با آن و
سپس یک هستۀ دیگر با مفهوم متضاد ،انتخاب میکنیم
و کنار آن مینویسیم.
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پدر
مادر
خواهر

کینه
خانواده
مدرسه
کوچه

همسایه
ب ّقالی
نانوایی
همتیمی

بغض
دوستی
ارتباط
رشد

صلح

جنگ

دشمنی

حسادت
پیکار

نزاع

رجزخوانی

تقابل

عرقریزی
بحث
مناظره

پس از اين دو مرحله ،به موضوع نخست (صلح) باز ميگرديم و به شيوة بارش
مفاهيم ،شاخههاي اصلي متناسب با آن را لحظه به لحظه كاملتر مي كنيم .در مرحلة
بعدي با نگاه جزئي و دقيقتر ،خوشههاي هر شاخه را تا جايي كه فرصت داريم و ذهن،
توانايي ّ
خلقیت دارد ،ادامه ميدهيم و تكميل ميكنيم .پس از آن ،شاخههاي موضوع
دوم (جنگ) را كامل ميكنيم .بدين سان ،پس از چند دقيقه تف ّكر ،ميبينيم كه نقشة
مفاهيم يا نمودار شبكهاي ما گسترش يافته است.
اكنون ،وقتي به هر نقطه و واژة اين شبكه تكيه كنيم ،انبوهي از مفاهيم پيوسته به
آن به ذهن ميآيد و ما را در نوشتن ياري مي دهد و كار خلق و توليد نوشته را براي
ما آسان مي سازد.
توجه قرار گيرد:
پس ،هنگام توليد نوشتة ذهني ،چند نكتة مهم بايد مورد ّ
ارتباط خوشه ها با شاخه ها و پیوند آنها با هسته؛
پیوند هسته با مفهوم متضاد؛
پایبندی به فضای ذهن.
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توجه کنید:
به متن زیر که بر پایۀ نقشۀ ذهنی صفحۀ قبل نوشته شده استّ ،

هميشه فكر ميكردم نانوايي س ِر كوچة ما با من و بقيه ،س ِر جنگ دارد.
هر وقت آن چوب بلند را در دستش ميديدم ،ناخودآگاه به ِ
ياد گُرز رستم و
داستان هفتخان ميافتادم .ولي ديروز كه صف نانوايي سنگكي طوالنيتر
از هميشه بود ،فرصتي فراهم شد تا بيشتر فكر كنم و نانوا را بيشتر بشناسم.
سبب گرماي تنور نيست؛ شايد
تازه فهميدم كه عرق پيشاني نانوا به
ِ
شرمسا ِر اين همه چشماني است كه تماشاگر او هستند .حس كردم شايد
اآلن در درون خودش هم جنگ و صلحي در گرفته است و آن عرق ،عرق
پيكار دروني اوست .بعد با خود انديشيدم كه آيا او هم نان ميخورد؟
حسي در من نسبت به ايشان پديد آمد .دوستي به
اينجا بود كه ّ
دوستان محلّة من افزوده شد.

همان طور که در این نوشته دیدیم ،نویسنده از یک موضوع کوچک در گوشهای آغاز
کرد و با پیوستن آن به شاخه ها و مفاهیم هستهای و متضاد ،موضوع را در ذهن خود
پرورش داد و از درآمیختن آنها با یکدیگر ،متنی تازه پدید آورد.
بنابراین ،در نوشته های ذهنی ،گسترۀ ذهن و خیال نویسنده کام ً
ال آزاد و رهاست
و او از زمینۀ حسهای ظاهری فراتر میرود و در آسمان ذهن و خیال گام برمیدارد.
حسی ،حرکت ما از حس آغاز می شود و در همان قلمرو حس پایان
در نوشته های ّ
می پذیرد .ا ّما در اینجا (یعنی نوشتۀ ذهنی) ممکن است نقطۀ آغاز ،پدیده های دیداری
حواس ظاهری ،کنده
حسی باشند؛ ولی در ادامه ،جریان ذهن ،از خاک و سرزمین
ّ
و ّ
می شود و اوج میگیرد.
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متن های زیر نیز با استفاده از روش ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم ایجاد شده
است:
متن یک
سایه ،یک چیز توخالی و خیالی است .هست ،اما نیست .خودش چیزی
ندارد؛ هویّتش را از خورشید میگیرد .مثل عروسک خیمه شب بازی
است که نخش در دست خورشید است .بخواهد الغرش میکند ،بخواهد
چاقش میکند .قدش هم ،دست خورشید است .صبحها به دست
خورشید کش میآید و ظهرها کوتاه میشود.
ولی خود خورشید که این همه سایه درست میکند ،اص ً
ال سایهای
ندارد .هم با آمدنش سایه درست میکند هم با رفتنش .الب ّته رفتنش از
آمدنش سایه سازتر است .وقتی سایة خورشید از س ِر دنیا کم میشود،
یک سایة غلیظ به اسم شب ،روی جهان میافتد.
شب ،سایة نداشتة خورشید است .شب الب ّته ،غلیظتر از یک سایة
معمولی است .آن قدر غلیظ که همه چیز را در خود گم میکند.
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متن دو
شامگاهان ،فصل دلتنگي آسمان است؛ براي خورشيدي كه در
خاكستر خاطرهها خاموش خفته است .پردة سياه شب ،راهي دل گداز
به آواز به شهادت رسيدة آفتاب است .موسيقي ِ سياه شب از تار زخمي
افق برميخيزد و چنگ در نهانخانة جانهايي ميزند كه ياد آفتاب را بر
لبان تشنة خويش چون ترن ّمي تار و مار ،مزمزه مي كنند .شامگاه عاشورا،
آسمان مزرع سياهي است كه با انفجار حنجرة حسين ،ستاره كوب و
سبز ميشود.
طلسم سنگ ،سید حسن حسینی
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ِ
کارگـاه نوشتــن
 1نوشتۀ زیر را بخوانید و به روابط بین مفاهیم آن فکر کنید و نموداری برای آن
رسم کنید.
«شب ،همه جا دامن گسترده بود ،سکوتی ابهام آمیز بر دشت حکم فرما بود .بر
سقف نیلگون آسمان ستارگانی چند دور از چشم ماه جلوه گر بودند.
شیهه چند اسب بیشکیب ،سکوت دشت را درهم میشکست و سوسوی
گاهگاه
ٔ
پرده سیاه شب را میدرید و پیش میرفت .این مشعلها و اسبها
چند مشعلٔ ،
آن کاروانیانی بود که از جنبوجوششان میشد فهمید که تازه در این صحرا
از ِ
پیاده شدهاند .در براب ِر بعضی ازخیمهها مردانی کنار هم نشسته ،با یکدیگر گرم
گفتوگو بودند .میگفتند و   میشنیدند .میخندیدند و شادی میکردند .مثل اینکه
رشتهای ناگسستنی قلبهای همه را به هم پیوند میداد .در درون دیدگانشان صفا
و درستی ،محبت و برادری و عشق و دوستی موج میزد .گویی آنها در این دنیا
زندگی نمیکردند؛ برای اینکه از کینه و حسد و غرور و خودخواهی نشانی نداشتند.
پیرمردان محترمانه گوش به حرف جوانان می دادند و جوانان صمیمانه به
پیران عشق می ورزیدند .گویی در میان این کاروان کوچک و کاروانیان بزرگ،
محبت و عشق پاشیده بودند؛ عشقی که زندگی می ساخت و شادی و نشاط
َگر ِد ّ
می آفرید و با حیله و دروغ و حسد و خودخواهی ،سرسختانه مبارزه میکرد …
روی شنهای داغ مینشست
پیرمردان به یاد روزهایی افتاده بودند که پیامبر
و آنان هم به دورش جمع میشدند و همین آیات و کلمات را از زبان او میشنیدند.
جوانان با نگاهشان دل ِ سیاهی را می کاویدند تا از اعماق تاریکیها ،خاطرات
روشن و جانداری را که از پدرانشان داشتند به یاد بیاورند .داستان هایی که
پدرانشان از پیامبر گفته بودند ،از مردی که بیست و سه سال رنج برد و کوشید تا
نفاق و دورویی ،کینه و خودپرستی و جنایت و آدم کشی را از میان بردارد و به جای
همه اینها نهال یکتا پرستی و حقیقت جویی و صفا و وفا بنشاند.
ٔ

105

همین یادآوری ها بود که وضع را دگرگون کرد ،دیگر در چهره ها آثار نشاط و
مزرعه
همه گل های شادی را از
ٔ
شادی دیده نمی شد ،مثل اینکه دستی بی رحمانهٔ ،
سینه سیاه دشت،
لب ها چیده و به جای آن ،خار غم نشانده بود .نگاه ها دیگر از
ٔ
کنده شده ،به خیمه ای که در وسط خیمه های دیگر سر برافراشته ،خیره شده بود.
آیا نیرویی هست که به راه افتد؟ آنجا که خورشید بی دریغ به همه جا نور
می پاشد .آنجا که حق حکومت می کند … و آنجا که انسان ها آزاد زندگی می کنند
و راهی بس دشوار در پیش است .کویرهای خشک ،دامن گسترده اند؛ گرگان
گرسنه ،دهان بازکرده اند و سنگالخها به انتظار نشستهاند تا پاهای برهنهٔ پیشروان را
مقدس ،تاب مقاومت
در هم شکافند و از راهشان بازدارند ،اما در برابر عشقی بزرگ و ّ
ندارند … اگر آرزوی چنان دیاری در دل خانه کرده ،باید ازاین راه پرخطر گذشت
و نمی توان گذشت مگر اینکه عشق خدا به دل و …»
آنجا که حق پیروز است

استخراج مفاهیم و رسم نمودار:

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................................
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 2موضوعی را انتخاب کنید و با استفاده از روش ناسازی معنایی (تضاد مفاهیم)،
یک متن ذهنی بنویسید.
موضوع.................................................................................................................................... :
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 3به نوشتۀ دوستانتان ،که خوانده می شود ،با د ّقت گوش دهید و آن را بر بنیاد
سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

سنجه های ارزیابی

 1ايجاد شبكه اي از روابط بين مفاهيم

3

 2خلق نوشته با استفاده از روش ناسازي معنايي

3

 3استفادۀ صحيح از نشانههاي ربط عطفي

2

 4رعايت انسجام در نوشتة ذهني

2

 5پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

 6استفاده از واژههاي مناسب فضاي متن

3

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

جمعبندی
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شمارک

20

هنجــار نوشتــار ٧
گروهی دیگر از ابزارهای انسجام متن ،نشانه هایی هستند که معنای «  تقابل» دارند؛
جملۀ زیر را بخوانید:


سالهاست او را میشناسم؛ ا ّما هنوز نمیدانم چه شخصیتی دارد.

در این جمله نویسنده ابتدا   بیان میکند سال هاست که شخصی را میشناسد ،بنابراین
انتظار میرود شناخت کافی دربارۀ او داشته باشد؛ ا ّما در ادامه بیان کرده است
شخصیت او را نمیشناسد .مطلب دوم در تقابل با جملۀ ا ّول است .بنابراین از نشانۀ
« ا ّما» استفاده شده است.
کلمههای « ا ّما» « ،ولی» « ،اگرچه» و « با وجود این» ،زمانی به کار میروند که در
یک یا چند جمله مطلبی بیان شود و در ادامه در تقابل با آن مطلب ،موضوعی بیاید.
این نشانه ها نقش تقابلی دارند.
نشانههای تقابلی «  ولی» و «  ا ّما» که در جملۀ باال   نیز    استفاده شدهاند؛ از پرکاربردترین
نشانههای انسجام متن به شمار میروند .نگاهی دقیقتر به این نشانهها ،تمایز کاربرد
آنها را روشن میکند .در واقع کلمههای «  ا ّما» و «  ولی» در بافتهای کالمی روزمره
به کار میروند؛ در حالی که «  اگرچه» ،و «  با وجود این» در بافت رسمیتر استفاده
میشوند .کاربرد این نشانهها در مثال زیر ،ارائه شده است:


«یکی از دالیل عمدۀ ضعیف بودن در فهم متن ،درک نکردن واژههاست .پژوهشها
نشان میدهد کودکانی که واژههای بیشتری در ذهن دارند ،از درک باالتری هم
برخوردارند .با وجود این ،شناخت واژهها به تنهایی نمیتواند موجب افزایش درک متن

شود .به بیان دیگر ،اگرچه درک واژهها برای فهم متن ،شرط الزم است؛ کافی نیست».
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حکایت نگـاری
* حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید.
السالم ،از شکم ماهی نجات یافت؛ متف ّکر بود و کمتر
چون یونس ،علیه ّ
سخن میگفت .یکی از موجب سکوت و سبب خاموشی پرسید.
گفت :سخن ،مرا در حبس شکم ماهی انداخت تا وجودم در آتش ِ وحشت،
شمع وار بگداخت.
خاموشی با سالمت ،ب ِه از گفتن با مالمت.
نگارستان
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8

درس هشتم

نوشتههای داستانگونه
یکي از گونههای نوشتاری که با فضای نوشتههای ذهنی همخوانی
ِ
خواست ما از داستانگونه نويسي اين است
دارد  « ،داستاني نوشتن» است.
نوشتن
كه افزون بر رعايت شيوههایی كه تاكنون فرا گرفتيم ،بهتر است براي
ِ
داستان واره ،گامهاي زير را هم برداريم و از اين پلّكان عبور كنيم:
الف) گام ا ّول :شخصیت
پس از روشن شدن موضوع ،براي نوشتن داستان واره ،به شخصيت
نياز داريم؛ به همين سبب ،دو يا چند شخصيت در ذهن خلق مي كنيم و
شخصيتها را به گفتوگو با يكديگر مينشانيم و ميگذاريم آنها با يكديگر
توجه داشته
سخن بگويند و همفكريكنند يا به مخالفت با هم برخيزندّ .
باشيم كه همة شخصیتها را به طور ف ّعال مشاركت بدهيم .نوشتۀ صفحۀ
توجه كنيد.
بعد را بخوانيد و به شخصيتها و گف 
توگوي آنها ّ
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روزنامه ها نوشته بودند مردی در باغ وحش ،وارد قفس ببری شد و از آن
حیوان خواست تا او را بخورد.
مرد گفت :من آمده ام که بنده را میل کنید.
ببر ،مرد را ورانداز کرد و گفت :مثل اینکه طبع شعر هم داری!
بعضی وقت ها رباعی میگویم؛ اما اجازه نمی دهند کتاب هایم چاپ
شوند.
خواهش میکنم وارد سیاست نشو .غیر از طبع شعر دیگر چه داری؟
زخم معده ،سر درد ،ناراحتی عصبی ،آرتروز گردن ،دیسک کمر ،سنگ
کلیه و مقدار زیادی هم قرض و وام!
آن وقت انتظار داری که من همۀ اینها را بخورم؟ با این دواهایی که
می خوری و آمپول هایی که می زنی ،حتماً مزه ات هم عوض شده است.
تازه فکر نمی کنی اگر من تو را بخورم ،سنگ کلیه ات ،دندانم را بشکند؟
ا ّول برو سنگ کلیه ات را عمل کن؛ بعد بیا .از این گذشته ،اگر من تو را
بخورم ،ممکن است طلبکارهایت بریزند اینجا و مرا بخورند.
خواهش می کنم جناب ببر!
نمیشود؛ برای ما مسئولیت دارد حاال حکایت ماست ،عمران صالحی
ب) گام دوم :ماجرای داستان
طرح ماجرا و خلق حادثه ،شايد اصليترين ويژگي نوشته هاي داستاني باشد .بنابراين،
ماجرا يا حادثهای بهصورت ذهني ميآفرينيم و شخصیتها را در آن قرار  ميدهيم .آنگاه
كمي ميانديشيم و براي شخصیتهای آفریدهشده ،وظیف ه و نقشی تعيين و كار هريك
را مشخص مي كنيم و تا پايان ،آنها را در همان لباس نگه ميداريم.
سپس مي كوشيم واژه ها و شیوة سخن گفتن اشخاص را با نقش و شخصيت آنها
هماهنگ سازيم؛ يعني مراقبت کنیم كه هر شخص ،متناسب با نقش ،شخصيت و
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هويت خويش سخن بگويد و نحوة سخن گفتن و كاربرد واژه هایش متناسب با آن
باشد .نوشته ای را که در ادامه می آید ،بخوانید و به ماجراي داستان و شخصيت آن
توجه كنيد.
ّ
مادر ،خسته از خريد برگشت و به زحمت ،زنبيل را داخل خانه آورد.
پسر بزرگش كه منتظر بود ،جلو دويد و گفت « :مامان ،وقتي من در
حياط بازي ميكردم و بابا داشت با تلفن بازي مي كرد ،تارا روي ديوار
اتاق پذيرايي ،ن ّقاشي كرد».
مادر ،عصباني به اتاق تارا رفت .تارا از ترس ،زير تخت قايم شده بود.
بچۀ بدي هستي! »؛ آن وقت تمام مداد رنگيهايش را
مادر فرياد زد «:تو ّ
غصه گريه كرد.
در سطل آشغال ريخت .تارا از ّ
ده دقيقه بعد ،وقتي مادر وارد اتاق پذيرايي شد ،قلبش گرفت .تارا
روي ديوار اتاق ،يك قلب كشيده بود و داخل آن نوشته بود :مادر،
نشان لیاقت عشق ،جمعی از نویسندگان
		
دوستت دارم.
پ) گام سوم :فضا

مهمي كه بايد به آن د ّقت كنيم ،اين است كه ماجرا و شخصيت را در
يكي از نكات ّ
ّ
مشخص قرار دهيم و براي تعامل شخصیتها «فضايي» ايجاد كنيم.
مكان و زمان
ال فضاي روحي و رواني دوستانه يا غیردوستانه ،شاد یا ناشاد را تص ّور كنيم كه
مث ً
شخصيت ها تحت تأثیر آن حال و هوا با هم گفتوگو میکنند.
پيداست كه هر حادثه و اتّفاقي ،ناگزير در جایی و در هنگامي رخ میدهد .بنابراين
معين كنيم و جزئياتي از آن
بايد زمان وقوع حادثه و شهر و ديار يا محل وقوع ماجرا را ّ
محل را توصيف نماييم.
می دانیم همة حوادث در این دنياي ما ّدي در بن ِد زمان است؛ بنابراین واژه هایی
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مانند سال ،ماه ،هفته ،روز ،شب ،صبح ،ساعت ،ثانيه و لحظه ،كلمههايي هستند كه
دادن زمان رخدادها به كار ميگيريم.
آنها را براي نشان ِ
نوشتة زیر را بخوانيد و به فضاي (حال و هواي روحي ،مكان و زمان) حاكم بر
توجه كنيد.
آن ّ
« آن روز صبح ،وقتی پا به حیاط مدرسه گذاشتم ،طبق معمول به
کالس دویدم و کیفم را روی نیمکت گذاشتم و با عجله به حیاط برگشتم.
کار هر روزمان بود و چه ذوقی داشتیم که صبحها تا زنگ به صدا در  نیاید،
با بچهها یارکشی و بازی کنیم.
مح ّوطۀ شرقی حیاط مدرسه ،مناسبترین محلّی بود که میتوانستیم
از سر و کول هم باال برویم و در مواقع خطر ،خودمان را از چشمهای
تیزبین آقای ناظم دور کنیم .مح ّوطۀ شرقی حیاط مدرسه ،خاکی بود و
به نظرمان صحرایی خشک و بیآب و علف را میمانست.
در خیالمان پست 
ی و بلندیهای کوچک این مح ّوطۀ خاکی ،نقش
مهمی در جنگ و گریزها و بازیهای ما داشت» ...
ّ
آقای مهربان ،حمید گروگان به نقل از داستان معاصر ،داستان نويسان معاصر

ت) گام چهارم :روایت
اهمیت دارد:
در بیان روایت ،دو موضوع ّ
شیوۀ بیان
زاویۀ دید
شیوۀ بیان  :مقصود این است که در بیان روایت ،شیوهای انتخابکنیم که درگیرایی
و ّ
جذابتر کردن نوشته ،بسیار تأثیرگذار باشد .ما میتوانیم خبری یا حادثهای را
هم به شیوهای بیان کنیم که کامالً رسمی و بدون هیچ سخن اضافی و بدون دخالت
احساس و عاطفه باشد و هم میتوانیم همان خبر را به کمک عناصر یاد  شدۀ باال در
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قالب نوشته ای داستانی بازگو کنیم ،مث ً
ال به نحوۀ بیان خب ِر«  رسیدن بهار» در دو
نوشتۀ زیر ،د ّقت کنید:
بهار ،یکی از فصلهای سال است که با فروردین آغاز میشود.
روزگار ،پوستین سرد و سفید زمستانیاش را از سر برمیدارد و همۀ
نوزادانش را با لباستر و تازه و بوهای خوش به دامن طبیعت رها میسازد.
زاویۀ دید :منظور از زاویۀ دید ،آن است که ماجرای داستان از دید چه کسی روایت
میشود .معموالً نویسنده یا از چشم « من» میبیند و میگوید یا از چشم « او» میبیند
و گزارش میکند.
توجه کنید:
به دو نمونۀ زیرّ ،
شدت خوشحالی و
من ،امروز شاد و شنگول و سرخوشم؛ در راه مدرسه ،از ّ
خرمی ،گمان میکردم درختان هم برای من دست تکان میدهند.
ّ
آزاد سرو ،آن روز گیج و گول و منگ بود و نمیدانست با چه کسی درد دل
کند؛ وقتی بید مجنون را دید ،فکر کرد شاید او هم اندوهی در دل دارد.
توجه کنید.
نوشتۀ زیر را بخوانید و به شیوۀ بیان و زاویۀ دید آن ّ
ذرات مه ،بیتابانه به درون قطار هجوم آورد.
« د ِر سالن كه باز شد ،موج ّ
ِ
دست ديگر ،ساك دستیاش
دستگيرة سرد و مرطوب را لمس كرد و با
را گرفت و روي سكوي ايستگاه پريد و در انبوه مه فشرده فرو   رفت .روي
سكو اندكي مكث كرد .مه در هوا تاب میخورد و او را كام ً
ال در ميان خود
گرفته بود و امواجش پياپي رنگ خود را به همهجا میپاشید .نگاهي به
طرح كمرنگ ايستگاه انداخته ،چراغهایش بیرمق شده بود و آدمهای
اطرافش چون سایههایی بیرنگ به نظر میرسید .از سكو كمي فاصله
گرفت .خيالش اندكي راحت بود؛ در زير پردة مه میتوانست بهراحتی از
كنار ايستگاه و آدمهایش بگذرد و خطوط آشنايي را در آنها بيابد و با آن،
خاطرهای را در ذهنش زنده كند؛ بیآنکه ديده شود».
آنسوی ِمه ،داریوش عابدی

116

کار ِ
گـاه نوشتــن

 1نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را ّ
مشخص کنید.

در يكي از افسانهها آمده است که مردی هر روز دو کوزة بزرگ آب
به دو انتهای چوبی میبست ...چوب را روی شانهاش میگذاشت و برای
خانهاش آب میبرد.
یکی از کوزهها کهنهتر بود و ترکهای کوچکی داشت .هربار که مرد،
مسیر خانهاش را میپیمود ،نصف آب کوزه میریخت.
مرد ،دو سال تمام همین کار را میکرد .کوزة سالم و نو ،مغرور بود
که وظیفه ای را که براي آن خلق شده ،به طورکامل انجام میدهد .ا ّما
کوزة کهنه و ترکخورده ،شرمنده بود که فقط میتواند نصف وظیفهاش
را انجام دهد.
هر چند میدانست آن ترکها حاصل سالها کار است .کوزۀ پیر
آن قدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده میشد تا از چاه آب
بکشد ،تصمیم گرفت با او حرف بزند « :از تو معذرت میخواهم .تمام
مدتی که از من استفاده کردهای ،فقط از نصف حجم من سود بردهای...
فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانهات منتظرند ،فرو نشاندهای».
مرد خندید و گفت « :وقتی برمیگردیم ،با د ّقت به مسیر نگاه کن».
متوجه شد که در یک سمت جاده ...سمت خودش...
موقع برگشت ،کوزه
ّ
گلها و گیاهان زیبایی روییدهاند.
مرد گفت  « :میبینی که طبیعت در سمت تو چقدر زیباتر است؟
من همیشه میدانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع
استفاده کنم».
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این طرف جاده ،بذر سبزیجات و گل پخش کردم و تو هم همیشه و
هر روز به آنها آب میدادی .به خانهام گل بردهام و به بچههایم کلم و
کاهو دادهام .اگر تو ترک نداشتی ،چه طور میتوانستی این کار را بکنی؟

بررسی متن
شخصیت

ماجرای داستان

فضا (حال و هوا،
مکان و زمان)
روایت
الف) شیوۀ بیان
ب) زاویۀ دید
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 2نوشتهای داستانگونه بنویسید؛ پیش از نوشتن ،عناصر آن را ّ
مشخص کنید.
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................
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 3به نوشتۀ دوستانتان ،که خوانده می شود ،با د ّقت گوش دهید و آن را بر
بنیاد سنجههای زیر ،ارزشیابی کنید.
ردیف

سنجه های ارزیابی

 1شخصيتپردازي

3

 2ماجراي داستان

3

 3فضا(حال و هوا ،مكان و زمان)

3

 4روايت :الف) شيوة بيان

2

 5استفادة صحيح از نشانههاي انسجام متن

2

 6پرهيز از نگارش جملههاي طوالني

2

 7شيوة خواندن

2

 8رعايت امال و نكات نگارشي

3

ب) زاوية ديد

جمعبندی
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شمارک

20

هنجــار نوشتــار ٨
گروهی از ابزارهاي زباني انسجام متن ،نشانههايي هستند كه براي بيان دليل رخداد
جملة قبل و بعد از خود به كار ميروند .کلمههای «  زیرا»  « ،چون»  « ،به همين سبب»،
«  از آنجا كه» و «  بنابراين» زمانی به کار میروند که در یک جمله ،مطلبی بیان شود و
در جملة دیگر علت آن ذكرگردد .اين نشانهها معنا و مفهوم سببی دارند؛ يعني دليل و
توجه به بار معنايي و نقش
سبب انجام كاري را نشان ميدهند .در كاربرد اين نشانه ها ّ
آنها در توليد متن ،ضروري است.
توجه كنيد.
متن زير را بخوانيد و به كاربرد نشانههاي سببي آنّ ،

«  اسب سواری ،مردی را س ِر راه خود دید که از او کمک میخواست.
مر ِد سوار ،دلش به حال او سوخت؛ چون آن مرد دچار نقص عضو بود.
به همين دليل از اسب ،پیاده شد و به او کمک کرد تا روی اسب بنشیند.
وقتی مرد بر اسب سوار شد ،دهنة اسب را کشید و گفت :اسب را بردم؛
و با اسب گریخت!
پیش از آنکه دور شود ،صاحب اسب فرياد زد :تو تنها اسب را نبردی،
جوانمردی را هم بردی! اسب مال تو؛ ولی خوب گوش کن ،ببين چه
میگویم!
مرد اسب را نگه داشت .صاحب اسب گفت :برو ،ا ّما هرگز ،به هیچ
کس نگو اسب را چگونه به دست آوردی؛ زیرا بيم آن دارم که دیگر هیچ
سوارهای به پیادهای رحم نکند!»
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َم َثـل نویسـی

* مثلهای زیر را بخوانید ،سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.
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با ماه نشینی ،ماه شوی ،با دیگ نشینی ،سیاه شوی.
تهی پای رفتن ،ب ِه از کفش تنگ.
جایی که نمک خوردی ،نمکدان مشکن.
فلفل نبین چه ریزه ،بشکن ببین چه تیزه.
شاهنامه ،آخرش خوش است.

نیایش
ای خداوند ،تو که به بنی آدم کرامت بخشیدهای؛
تو که امانت خاص خویش را بر دوش بنی آدم نهادهای؛
تو که همۀ پیامبرانت را برای تعلیم کتاب و تحقق عدالت مبعوث کرده ای؛
آن انسانهایی
آن پیامبران خود و از ِ
آن خود میخوانی و از ِ
تو که ع ّزت را از ِ
که ایمان دارند؛
ما انسانیم ،به تو و پیامبران تو ایمان داریم؛
آزادی ،آگاهی ،عدالت و ع ّزت را از تو میخواهیم.
ببخش که سخت محتاجیم.
ای خداوند ،تو که همۀ فرشتگانت را در پای آدم به سجده افکندی،
اینک ما آدمیان را از عبودیت بُتهای این قرن که خود تراشیدهایم ،آزادی
بخش.
ای خداوند ،این مردمی را که همه عمر ،هر صبح و شام ،در جهان ،رو به خانۀ
تو دارند ،رو به خانۀ تو زندگی میکنند و رو به خانۀ تو میمیرند ،قربانی جهل
و شرک و در بن ِد جور نمرود مپسند.
نیایش ،دکترعلی شریعتی
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کتـابنامـه
 آموزش مهارت هاي نوشتاري(كتاب درسي پايه هاي هفتم ،هشتم و نهم)،
گروه مؤلفان ،ناشر :ادارۀ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و
پرورش ،چاپ دوم1394 ،
 آنجا که حق پیروز است ،پرویز خرسند ،انتشارات نیستان ،تهران ،چاپ
یازدهم1390 ،
 اتاق آبی ،سهراب سپهری ،انتشارات سروش1370 ،
 آن سوي مه ،داريوش عابدي ،انتشارات سورۀ مهر1388 ،
محمد بهمنبيگي ،انتشارات نويد شيراز1388 ،
 اگر قره قاج نبودّ ،
 امثال و حكم ،علي اكبر دهخدا ،انتشارات اميركبير1338 ،
 بی بال پریدن ،قیصر امین پور ،انتشارات افق ،تهران ،چاپ يازدهم1387 ،
تجار ،مجلة نيريزان ،شماره  ،22اسفند 1393
 تيله هاي شكستة زرد ،راضيه ّ
چگونه بنویسیم؟ از خواندن تا نوشتن ،معصومه نجفی پازکی ،تهران،
انتشارات مدرسه1394 ،
 حاال حكايت ماست ،عمران صالحي ،نشر مرواريد1393 ،
حداد،
حسين
تدوين:
 داستان معاصر ،داستان نويسان معاصر ،گردآوري و
ّ
انتشارات مدرسه ،تهران ،چاپ دوم1388 ،
 دو کلمه حرف حساب ،کیومرث صابری ،گل آقا ،چ ا ّول1374 ،
 رنگ آمیزی در نگارش ،علی پورامن ،نشر اختر ،تبريز1390 ،
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 زبان فارسی(کتاب درسی دوم دبیرستان) ،گروه مؤلفان ،ناشر :ادارۀ کل
نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش1388 ،

محمد
نوجوان،
ساختارشناسي تاريخي ـ تحليلي شعر كودك و
ّ
دهريزي ،انتشارات مدرسه ،چاپ ا ّول1395 ،
 سازه های نوشتن ،سیاوش پیریایی ،مؤسسة فرهنگي مصباح ،تهران ،چاپ
ا ّول1382 ،

سید  آبادی ،نشر افق1391 ،
اصغر
ی
عل
ایران،
در
شعر
سرگذشت
ّ
 صداهايي براي ننوشتن ،آواهايي براي نوشتن ،فريدون اكبري شلدره،
انتشارات روزگار ،تهران ،چاپ ا ّول1394 ،
سيد حسن حسيني ،انتشارات
 طلسم سنگ (مجموعه نثرهاي عاشورايي)ّ ،
سورۀ مهر ،تهران1385 ،
فرخ مهر ،انتشارات مدرسه ،چاپ
 فانوسهای روشن ،به کوشش علی ّ
ا ّول1379،
 فوت كوزهگريَ :مثَلهاي فارسي و داستانهاي آن ،مصطفي رحماندوست،
متين پدرامي ،مرجان كشاورز آزاد و آذر رضايي ،انتشارات مدرسه ،تهران ،چاپ
ا ّول1386 ،
 كتاب مع ّلم نگارش ،پايههاي هفتم ،هشتم و نهم ،گروه مؤلفان ،ناشر ادارۀ
کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش ،چاپ ا ّول1394 ،
محمدعلی فروغی،
 ک ّلیات سعدی ،مصلح ّ
الدین سعدی شیرازی ،تصحیح ّ
انتشارات ققنوس ،تهران ،چاپ ششم1376 ،
 كليله و دمنه ،نصراهلل منشي ،تصحيح مجتبي مينوي ،انتشارات اميركبير،
1370
 گلستان ،سعدي ،به كوشش غالمحسين يوسفي ،انتشارات خوارزمي ،تهران،
چاپ چهارم1374 ،
 مائدههاي زميني و مائدههاي تازه ،آندره ژيد ،ترجمة مهستي بحريني،
انتشارات نيلوفر ،چاپ هفتم ،تهران1394 ،
محمد علي مجاهد(پروانه) ،انتشارات سورة مهر ،تهران،
 معارف اللطايفّ ،
چاپ دوم.1393 ،
 نخل ،هوشنگ مرادي كرماني ،انتشارات سحاب ،تهران1369 ،
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 نشان لياقت عشق ( ،داستان هاي كوتاه از نويسندگان ناشناس)،
برگردان بهنام زاده ،انتشارات پژوهه ،تهران ،چاپ ششم1383 ،
الدين جويني ،تصحيح و گزارش هادي عباس آباد
 نگارستان ،معين ّ
عربي ،انتشارات اسرار علم ،تهران ،چاپ ا ّول1392 ،
 نیایش ،علی شریعتی ،انتشارات الهام1378 ،
 هبوط در كوير( جلد  13مجموعه آثار) ،علي شريعتي ،مؤسسۀ بنیاد
فرهنگی شریعتی مزینانی1392 ،
 هزار حكايت فارسي ،منوچهر عليپور ،انتشارات تيرگان1394 ،
 هفده داستان كوتاه كوتاه( از نويسندگان ناشناس) ،ترجمة سارا
طهرانيان ،كتاب خورشيد1393 ،
محمد مصری ،انتشارات یاران ،تبریز،
نگاری،
 هنر انشانویسی و نامه
ّ
چاپ دوم1374 ،
 یخی که عاشق خورشید شد ،رضا موزونی ،انتشارات کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،چاپ ا ّول.1390 ،
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