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جوان ها قدر جوانیشان را بدانند و 
آن را در علم و تقوي و سازندگي 
خودشان صرف کنند که اشخاصي 
امین و صالح بشوند. مملكت ما با 
مستقل  مي تواند  امین  اشخاص 

باشد.

ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ
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کلیه حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمايش،  مجازی،  پايگاه های  در  ارائه  و  الكترونیكی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبديل، ترجمه، عكس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تكثیر به هر شكل 
و نوع، بدون کسب مجوز از اين سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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پیش گفتار 
زبان فارسی یكی از چند زبان فاخری است که از گذشته های دور، 
آثار مكتوب ارزشمندی از آن برجای مانده است. این زبان که 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 که بسیاری از غیر ایرانیان، 
این زبان را فرا گرفته، بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند. زبان فارسی، 
حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری، » رمز 
هویت ملّی ماست«؛ پس بر ماست که آن را گرامی بداریم؛ خوب بشناسیم 

و خوب بشناسانیم.
در جهان امروز، نوشتن یكی از مهارت های بهتر زیستن است؛ چرا که 
توانایی بیان مقصود در قالب نوشته، نیاز اولیۀ زندگی اجتماعی و مؤثّرترین 
درحقیقت،  هرکتاب،  است.  نوپدید  رسانه های  فضای  در  ارتباطی  راه 
تجربه ای از نوشتن را به همراه دارد. خواندِن دقیِق کتاب های مناسب، 
می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد. کتاب خوانی، یكی از 
شیوه های مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان 
است. نویسنده نیز با خواندن، اندیشیدن و نوشتن، به آفرینش نوباوۀ فكری 
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خود دست می یابد. به بیان دیگر نوشتن، فرزنِد خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، 
توانایی های ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد وکاِر نوشتن برای ما آسان تر می شود. 

کتاب »  نگارش« در هشت درس سازماندهی شده است. با توّجه به زمان اختصاص یافته 
به این درس، میزان تقریبی ساعت آموزشی مؤثّر، حدود ٤٨ زنگ در 2٤ هفتۀ آموزشی 
در سال  است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود فرایند یاددهی ــ یادگیری هر درس در 
سه جلسه )آموزش، تمرین و نگارش، بررسی و نقد برای تثبیت آموخته ها( طّراحی 
و تنظیم شود. یكی از ویژگی های این کتاب در بخش تدوین، گزینش و سازماندهی 
محتوا، آوردن نمونه هایی از نویسندگان ایران و ادبیات جهان است. این کار، افزون بر 
آشنایی خوانندگان با نویسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملی با شیوه های گوناگون 
نوشتن نیز آشنا می سازد. این نمونه های برگزیده از بی شمار آثار، گلچینی رنگارنگ از 
سرمشق مهارت نوشتن هستند. البته باید خاطر نشان ساخت که نمونه متن هایی که 

بی نشان هستند، از قلم مؤلّفان این کتاب، تراویده اند. 
از دید برنامۀ درسی، این کتاب ادامۀ منطقی آموزه های دورۀ متوسطۀ اّول و مبتنی 
بر همان رویكرد، اهداف و اصول است؛ بنابراین مطالعۀ کتاب های نگارش دورۀ قبل 

برای دبیران محترم ضروری است. 
در ساختار هر درس، بعد از متن آموزشی، تمرین های نوشتنی با عنوان »  کارگاه 
»  هنجار  نوشته«،  »  ارزیابی  متن«،  »  تولید  »  تشخیص«،  بخش های  در  نوشتن«، 
نوشتار«، »  حكایت نگاری«، »  َمَثل نویسی« و » شعرگردانی« سازماندهی شده است. 

فّعالیت های »کارگاه نوشتن« با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم آمده اند؛ 
فّعالیت شمارۀ یک با هدف تقویت توانایی بازشناسی و تشخیص، فّعالیت شمارۀ دو با 
 هدف تقویت توانایی نوشتن و تولید متن و فّعالیت شمارۀ سه با هدف تقویت داوری و

توانایی بررسی، تحلیل و نقدنویسی طّراحی شده است. 
»  هنجار نوشتار« با هدف آموزش شاخص های درست نویسی، آشنایی با کاربرد 

درست واژگان در نوشتار معیار و توّجه به ابزارهای انسجام متن طّراحی شده  است. 
تأکید   بر    حكایت نگاری،  در  فّعالیت هاست.  از  دیگر  بخشی  »حكایت نگاری«، 

بازنویسی و بازآفرینی به زبان ساده و ساده نویسی است. 
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»  َمَثل نویسی«، تمرینی برای بازآفرینی و گسترش َمَثل است. در َمَثل نویسی، 
دانش آموزان با افزودِن شاخ و برگ به اصل موضوع، نوشتۀ جدیدی را خلق می کنند. 

»  شعرگردانی«، از دیگر فعالیت های نگارشی است که به منظور تحكیم آموزه های 
ادبی و تقویت توانایی بازگردانی مفاهیم بلند ادبی به نثر معیار فارسی طراحی شده 

است. 
استفاده از حكایت، مثل و شعر در بارورسازی ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقویِت 

خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن، بسیار مؤثّر است. 
در آموزش محتوای این کتاب، تأکید بر بهره گیری از روش های فّعال و تقویت روحیۀ 
 مشارکت پذیری دانش آموزان است. گفت وگو، هم افزایی، بازاندیشی، کتاب خوانی،
رایزنی، بازسازی و بازپروری فكر، از بهترین شیوه ها برای رسیدن به اهداف کتاب 
نگارش است. به کارگیری روش هایی چون: زایش و برخورد اندیشه ها )روشن سازی 
طرز تلّقی(، بارش فكری، نوآفرینی )بدیعه پردازی( و حّل مسئله، در آموزش مفاهیم 

این کتاب، اثربخش و کارا خواهد بود. 
یادآور می شویم که بنیاد نوشتن و تولید متن، فّعالیتی فردی است؛ اّما 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 
در نمونه های ارائه شده است. گفت وگو دربارۀ موضوع، تبادل اّطالعات، طّراحی نقشۀ 
ذهنی و... همه در این مرحله انجام می  گیرد. مرحلۀ دوم، زمان تولید نوشته است. 
هرکس به سراغ دفتر و قلم خود می رود و با توّجه به خوانده ها و اندوخته های پیشین و 
نقشۀ ذهنی طراحی شده، نوشتن را آغاز می کند. مرحلۀ سوم، هنگام بازبینی و ویرایش 

است. این کار می تواند با مشارکت گروهی و همفكری انجام گیرد. 
دربارۀ ارزشیابی این کتاب باید یادآورشویم که رویكرد برنامه و محتوای کتاب، 
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»  مهارتی« است؛ یعنی برای کسب مهارت نوشتن، ضروری است در فرایند آموزش، 
زایش و بارش فكری، سازماندهی ذهنی،تولید، تمرین و تكرار طی شود. بدین سبب، این 
درس، کامالً ورزیدنی و عملی است و در ارزشیابی از آن، جایی برای طرح پرسش های 
شناختی و حفظ کردنی نیست. یكی از اصلی ترین دالیل کم بودن حجم و تعداد 
درس ها همین است؛ کمتر حرف بزنیم و بیشتر به نوشتن، فرصت بدهیم. در هر 
 درس، سنجه ها و معیارهایی را    برشمرده ایم که الزم است در نوشته های دانش آموزان و
ارزیابی از آنها مورد توّجه قرار گیرد. شمارک هایی که در جدول ارزیابی برای هر سنجه 
اختصاص داده شده، پیشنهادی است. ارزیاب این امكان را دارد که بنا به تشخیص خود 

شمارک ها را تغییر دهد.
                                       

گروه زبان و ادبیات فارسی

دفتر تألیف کتاب های 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 مكانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در 

میان جانی، بلكه جان زنده به چیزی است که تو آنی.
 الهی، چون در تو  نگرم، از جملۀ تاج دارانم و چون در خود   نگرم، از جملۀ 
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 می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق.
 

خواجه عبداهلل انصاری
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درس اّول

پـرورش موضـوع
یكي از نخستین پرسش هایي که هنگام نوشتن، باید به آن پاسخ داد، 

این است: » دربارۀ چه موضوعي بنویسیم؟ «.
وقتي کسی موضوعي براي نوشتن پیدا نمی کند، به طنز مي گوید: 
»  نویسندگان، قباًل همه چیز را نوشته اند، دیگر موضوعي براي نوشتن 

نمانده است«. یا به قول فردوسی :

ُرفته اند سخن هر چه گویم همه گفته اند    همه  دانش،  باغ  بَِر 
نوشتن  براي  فراواني  نگاه کنیم، موضوع هاي  اطرافمان  به  اگر   اما 
می بینیم و بي آنكه به اهّمیت آنها توجه کنیم، مي توانیم فهرستی از آنها  
را تهیه کنیم؛ مثِل قلم، دیوار، سقف، گلدان، شهر، درخت، ابر، کاغذ، 

باران.
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هر کدام از این موضوع ها اگر چه ساده به نظر مي آیند؛ اّما می توان آنها را گسترش 
داد و به موضوع های متنّوع و جّذاب تبدیل کرد.

یكي از روش های تبدیل موضوع معمولي به نوشتۀ جّذاب، پرسش سازی است. در 
این روش، ذهن را کاماًل آزاد می گذاریم و دربارۀ »  موضوع« مورد نظر پرسش هایی 

متنّوع می سازیم. 
 مثاًل  اگر موضوِع نوشتۀ ما »دیوار« است، در نگاِه اّول، به نظر می آید نمی توانیم دربارۀ
 آن، مطلب زیادی بنویسیم؛ اّما همین که ذهن خود را آزاد  می گذاریم و پرسش هایی 
دربارۀ آن طرح  می کنیم، کم کم گره های ذهنی ما گشوده می شود و عرصۀ نوشتن، 

گسترش می یابد.
گاهی پس از طرح چند پرسش دربارۀ موضوع، احساس مي کنیم دیگر پرسشي 

نداریم؛ مثاًل دربارۀ موضوع»   دیوار«، نخست پرسش های زیر، به ذهن می رسد: 
 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 این بند، رها سازیم و راهي برای گسترش موضوع بیابیم. راه هایی از این قبیل، 

به شكوفایي ذهن، گسترش پرسش ها و گشودن گره ذهني کمک می کنند:

الف( بارش فكری 
در این روش، اّولین گام ایجاد فرصت براي فكرکردن و معناسازي است و فكر، 
کاماًل   آزاد و   رهاست. گام دوم، کشف روابط میان اشیا و پدیده هاست. بدین سان، خلق 
و آفرینش آسان مي شود و پرسش ها در ذهن و زبان، جاري مي گردد. مثاًل موضوع 

دیوار، چنین مفاهیمی را به ذهن مي آورد:
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امنیت
مرزبندیهمسایه

پویایی

زندان
مقاومت

دیو

ديوار فاصله

سپس از میان این موضوع ها و مفاهیم، یكی را برمی گزینیم و دربارۀ آن مفهوم، 
پرسش های جدیدی می سازیم؛ مثاًل برای مفهوم »  فاصله« پرسش های زیر را طرح 

می کنیم:
 آیا هر فاصله ای را می توان دیوار دانست؟

 چه دیوارهایی وجود دارد که نمی توان آنها را دید؟
 چگونه تنبلی می تواند دیواری بین آدمی و موّفقیتش باشد؟

 قهر، نفرت، بدبینی، حسادت و... هریک می توانند دیوار باشند؟

ب( اگرنويسی 
بهره گیري از »  اگر«، ذهن را در فضاي بي کران رها مي سازد تا بتواند موضوع را 
در حالت ها و موقعیت هاي گوناگون تصّور کند و براي آن، دست به آفرینش بزند. 
در  حقیقت، به کارگیرِي »  اگر« به ذهن ما امكان مي دهد که خود را در پهنۀ وسیعي از 

مفاهیم و موضوع ها ببیند و آسان تر به پرسش و انتخاب بپردازد؛ مثال:
 اگر در دنیا دیواری وجود نداشت، چه می شد؟

 اگر دیوارها می توانستند حرف بزنند، چه می گفتند؟
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 اگر دور هر شهر دیواری کشیده بودند، چه می شد؟
 اگر دیوارها متحّرک بودند، چه می شد؟

 اگر ... 

پ( ُگزين گفته ها
 با   بهره گیري از سخنان ناب و    بر گزیدۀ مشاهیر، آیات، احادیث، سخنان حكمت آمیز، 
ضرب المثل ها، شعرها و کنایات که دربارۀ موضوع گفته شده است، می اندیشیم و 

پرسش های دیگری طرح می کنیم؛ مثال:
 آیا همۀ دیوارها موش دارند؟
 آیا همۀ دیوارها گوش دارند؟

 چرا گاهی به در می گوییم تا دیوار بشنود؟
 برای چه دیوار بعضی ها کوتاه است؟

 خاری که باالی دیوار می روید، چه جایگاهی دارد؟
 منظور سهراب سپهری از مصراع »  بی گمان در دِه  باالدست، چینه ها کوتاه 

است!« چیست؟
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مالحظه کردید که براي پرورش موضوع، سه شگرد مطرح شد که به کمک آنها 
توانستیم اندیشه مان را وسعت دهیم. توّجه داشته باشید که نویسنده متناسب با 

موضوع، می تواند از شگردهای متعددی بهره ببرد.
 بعد از پرسش سازی، نوبت پاسخ سازی است. مهم ترین اصل در این مرحله، شاخ و

برگ دادن به پاسخ ها و پرهیز از پاسخ های بله یا خیر یا جواب های کوتاه است. 
در  این  مرحله، تنها پاسخ های تشریحي و توصیفي است که در خلق نوشته به ما 

کمک مي کند، مانند:
پرسش: آیا هر فاصله ای را می توان یک دیوار دانست؟  

پاسخ: هر فاصله خودش یک دیوار است. دیوار، بین دو چیز جدایي می اندازد. فاصله 
هم بین دو چیز یا چیزهایی جدایي می اندازد. اگر بگوییم فاصله از دیوار بدتر است، 
اغراق نكرده ایم. شاید بشود از هر دیواري، هر چند بلند، باال رفت و آن طرف دیوار را 
دید؛ اّما گاهي فاصله را نمی شود پُرکرد. مثاًل وقتي بین دو دوست فاصله می افتد، آیا 

می توان این فاصله را پر کرد؟
تذّکر: در مرحلۀ ایجاد پرسش و پاسخ، آنچه مهم است، توانایي آفرینشگري و قدرت 
پاسخ سازي است. هدف این درس، تقویت مهارت نوشتن است نه فقط پاسخ دادِن 

کوتاه و مستقیم به پرسش.
پرسش ایستگاهی برای اندیشیدن و بهانه ای برای نوشتن است. در حقیقت، هنگام 
پاسخ به پرسش ها، باید »پاسخ سازي« کنیم؛ یعني تنها به جواب نیندیشیم؛ به چگونه 
نوشتِن جواب هم بیندیشیم و به خودمان فرصت بدهیم تا پاسخ را خوب بپروریم و با 

شاخ و برگ مناسب تر، پاسخي نیكوتر بسازیم.
سخن دیگر اینكه در تنظیم نهایي نوشتۀ خودمان، باید به اصول بندنویسي و رعایت 
انسجام متن هم توّجه کنیم؛ یعني نظم و سیِر محتوا، و ارتباط میان بخش هاي نوشته 

را در نظر داشته باشیم.
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           کارگاِه نوشتن

)بارش فكری،  از چه شگردی  را بخوانید و مشّخص کنید  زیر  1 پرسش های 
اگرنويسی، ُگزين گفته ها و ...( برای طرح آنها استفاده شده است.

پرسش ها
 پشه چه نوع جانوری است؟

 چند نوع پشه داریم؟
 پشه ها شب ها کجا می خوابند؟

 چرا پشه روی بدن ما می نشیند؟
 پشه های معروف کدام اند؟

 آیا مگس هم یک نوع پشه است؟
 اگر پشه وز وز نمی کرد، چه می شد؟

 آیا پشه ای می شناسیم که اصالً دیده نمی شود؟
 اگر یک پشه را قورت بدهیم، چه اتفاقی می افتد؟
 اگر در دنیا اصالً پشه ای نبود، چه اتّفاقی می افتاد؟

 خداوند با خلق پشه، می خواهد چه پیامی به ما بدهد؟
 چگونه پشه ای ناتوان، نمرود را با آن همه اّدعا از پای درآورد؟

  چه نسبتی بین عقاب و پشه وجود دارد؛ آنجا که شاعر گفته است:
از پّشۀ الغری چه خیزد؟جایی که عقاب، پَر بریزد
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2 موضوعی را انتخاب کنید و با بهره گیری از روش پرسش سازی، آن را گسترش 
دهید. سپس چند پرسش را از بین آنها برگزینید و با پاسخ سازی مناسب، متنی 

بنویسید.

....................................................................................................................... موضوع:  

....................................................................................................................... پرسش ها:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 پرسش انتخاب شده

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

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

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

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

..........................................................................................................................................  
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 متن تولیدی
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٣ پرسش و پاسخ ها و متن تولیدی دوستانتان را بر پایۀ سنجه های زیر، ارزشیابی 
کنید. 

شمارک سنجه های ارزيابیرديف

1

طرح پرسش های متنّوع با 
بهره گیری از شگردهای زیر:

 بارش فكری
 اگرنویسی

 ُگزین گفته ها

٥

٥ شاخ و برگ دادن به پاسخ ها2
٥ رعایت اصول بندنویسی٣
2 شیوۀ خواندن٤
٣ رعایت امال و نكات نگارشی٥

20جمع بندی

22

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



          هنجــار نوشتــار 1 
یكي از هنجارهایي که در نگارش، بسیار اهّمیت دارد، به کارگیري جمله های 
 کوتاه است. شاید شما هم با متن های بسیاری مواجه شده اید که جمله هاي طوالنی 

چند سطری دارند؛ متن زیر از این گونه است:
»  سال 1389 را در حالی سپری کرديم که شهرداری و شورای اسالمی با  عنايت 
به فرمودۀ حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، مبنی بر هّمت و کار 
مضاعف، حقیقتًا کار و خدمت را متراکم و با مشارکت شهروندان پايتخت فرهنگ و 
تمدن ايران اسالمی، پروژه های مختلفی را در عرصه های گوناگون شهری به اتمام 

رساندند«.

نوشتۀ باال جمله اي طوالني، بلند و نفس گیر است. وقتی جمله  خیلی طوالنی باشد، 
هنگام پردازش آن در ذهن، ارتباط میان اجزای جمله از بین می رود و خواندن و درک 
آن دشوار می شود. نویسنده باید به گونه ای بنویسد که خواننده به آسانی با آن نوشته 
ارتباط برقرار کند و معناي آن را بفهمد. براي فهم بهتر، الزم است نوشتۀ باال را با 
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جمله هاي کوتاه  بازنویسي کنیم. 
»  حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، سال 1389 را سال هّمت 
و کار مضاعف نام گذاري کردند. با عنايت به فرمودۀ ايشان شهرداری و شورای 
اسالمی حقیقتًا کار و خدمت را متراکم تر کرد. شهرداري با مشارکت شهروندان 
پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی، طرح های مختلفی را در عرصه های گوناگون 

شهری به اتمام رساند«.

متن زیر، نمونۀ دیگري از کاربرد جمله هاي طوالني است:
»خصیصۀ ديگر شعر اين دوره آن است که به سبب واقع بیني شاعران و آشنايي 
آنان با محیط خارج از خود و توجه کمتر آنان به اوهام و خیاالت، 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«.

این متن را با جمله هاي کوتاه به شكل زیر، بازنویسي کرده ایم:
»خصیصۀ ديگر شعر اين دوره، واقع بیني شاعران است. اين ويژگي سبب  شد 
آنان به محیط خارج از خود بیشتر توجه کنند و به اوهام و خیاالت بي اعتنا باشند. 
از اين رو احوال اجتماعي و مسائل مربوط به زندگي ) اعم از زندگي شاعران و زندگي 

شاهان و درباريان( به طور روشن، در شعر آنان انعكاس يافته است«.
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حکایت نگـاری
* حكایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. 

سگی بر لب جوی، استخوانی یافت. چندان که در دهان گرفت، عكس 
آن در آب بدید. پنداشت که دیگری است. به َشَره )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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درس دوم 

 عینــِک نوشتــن
روزي همراه چند تن از دانش آموزان کالس به کتابخانه رفتیم. در آنجا 

کتابی به نام »   ُگل« نظرمان را   جلب کرد. 
یكي از دوستان گفت: »  شاید این کتاب دربارۀ بهترین ُگلزنان فوتبال باشد«.

دیگري گفت: »  ممكن است دربارۀ ُگل کاري و باغباني باشد«.
سومي گفت: »  حّتي مي تواند دربارۀ نغمۀ بلبل باشد«.

خالصه، هر یک چیزي گفتند. 
از کتابدار خواهش کردیم که آن کتاب را برایمان بیاورد. وقتی که فهرست 

مطالب را دیدیم، همه تعّجب کردیم... 
راستي چرا براي یک موضوع، نوشته هاي متفاوت و    رنگارنگي خلق مي شود؟
وقتی از پشت عینک به طبیعت نگاه می کنیم، طبیعت را با همان رنگی 
می بینیم که رنِگ شیشۀ عینک ماست. اگر رنگ شیشۀ عینک، زرد باشد، 
طبیعت، زرد و پاییزی جلوه می کند. اگر شیشۀ عینک ما، سبز رنگ باشد، رنگ 

طبیعت، سبز و بهاری می شود.  
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منظور از عینِک نوشتن، نوِع نگاِه نویسنده به موضوع است. نوِع نگاه ما البّته به فكر 
ما بستگی دارد. هر طور که به موضوع نگاه کنیم، نوشتۀ ما به همان رنگ درمی آید. 
اگر از دریچۀ پدیده هاي دیداري )محسوسات( به موضوع بنگریم، نوشته ای عینی و 
محسوس تولید می شود؛ اّما اگر از پنجرۀ ذهن و خیال به موضوع نگاه کنیم، نتیجۀ آن، 

خلق نوشته ای ذهنی و خیال انگیز خواهد بود.
هر فرد، با توّجه به شناختي که نسبت به موضوع دارد، آن را از نگاه خود بیان 
مي کند. هرکس، با توّجه به  تجربه، آموزش، تربیت و یادگیري خود، دنیاي متفاوتي 

دارد؛ بنابراین، نوع نگاه و دریچۀ دید افراد باهم متفاوت است. 
پس، اصلی ترین علّت تفاوت نوشته ها، تفاوت در نوِع نگاِه نویسنده به موضوع است. 
حّتی در نوشته هایی که موضوع مشترک دارند، به سبب وجود تفاوت در نوع نگاه هر 

نویسنده به موضوع، تفاوت دیده می شود. 
موضوع نوشته هاي زیر، » قلم« است. با آنكه موضوع متن ها یكسان است، هر یک 

فضاي متفاوتي دارند.

 نوشتۀ يك 

در سال های آغازین دبستان، استفاده از مداد توصیه می شود و نه خودکار. مداد 
برای تمرین خوش خّطی مناسب تر است. به دلیل ُکندی حرکت مداد، لغزش ها هم به 

حداقل می رسد. در ضمن لغزش های مدادی قابل پاک شدن و اصالح است. 
اگرچه دانش آموزان برای به دست گرفتن خودکار، بی صبرند و به خیال خودشان، 
 نوشتن با خودکار برایشان لّذت بخش است، اما بعدها که رفتند در فهرست بدخط ها و 
 به اصطالح، خّطشان خرچنگ قورباغه ای شد، تازه متوّجه می شوند که این هوس بّچگانه کار
دستشان داده است و مجبورند همه جا با نوشته هایشان بچر خند و آن را گزارش کنند! 

 نوشتۀ دو  

حرف از خودکار می زدیم؛ خودکار از شأن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد؛ اّما این 
همۀ ماجرا نبود. خودکار آفتی شد و به جان مداد افتاد. با خودکار مرثیۀ مداد نوشته 

شد. مداد، یار دیرینۀ ما بود.
2٩

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



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 می جوید. آن را شرم 
و حیا برازنده بود و این را پرده دری در خور است. مداِد سیاه، سیاهی و سپیدی را در 
خود داشت. خودکار سیاه را جز سیاهی نیست. مداد اگر به خطا می رفت، امكان محو 
خطا بود. خودکار اگر بلغزد، لغزش به پایش نوشته است. مداد خودنمایی نمی نمود. 

خودکار، خودنمایی می کند و می فریبد.  
 اتاق آبی

 نوشتۀ سه 

عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.
کودکی پرسید: چه می نویسی؟

عالم لبخندی زد و گفت: مهم تر از نوشته هایم، »  مدادی« است که با آن می نویسم. 
می خواهم وقتی بزرگ شدی، مثل این مداد بشوی!

کودک تعّجب کرد! چون چیز خاصی در مداد ندید!
عالم گفت: پنج خصلت در این مداد هست. سعی کن آنها را به دست آوری.

اّول: می توانی کارهای بزرگی انجام دهی؛ اّما فراموش نكنی، دستی وجود دارد که 
حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست!

دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی. این باعث رنج مداد می شود؛ ولی نوک 
آن را تیز می کند. پس بدان، رنجی که می بری از تو انسان بهتری می سازد!

سوم: مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن اشتباه از پاک کن استفاده کنی. 
پس بدان، تصحیِح یک کار خطا، اشتباه نیست!

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 زندگی ات 
می کنی، رّدی از آن به جا می ماند؛ بنابراین، در انتخاب اعمالت دقت کن!
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 نوشتۀ چهار 

همین که مداد را دید، آهي کشید و گفت: »  عجب، چه کالهي! معلوم نیست چه 
کسي و با چه نّیتي این کاله را بر سرش گذاشته؛ اّما هر چه باشد، بد نیست. نیم این 
کاله، فلّزي و نیم آن الستیكي است. البد فلز را براي این گذاشته اند که پایۀ مناسبي 
براي نگه داشتن نیمۀ الستیكي باشد و البّته سِر مداد را به خوبي در حبس و زندان 
خود نگه دارد. نیمۀ الستیكي آن هم شاید براي این است که بتوانند بیشتر در آن باد 

کنند و سرانجام مداد را بر باد بنشانند.

 نوشتۀپنج 

    غضنفر با دیدن مداد لبخندي زد و به یاد حرف مادرش افتاد که به او گفته بود: » اگر
دفعۀ دیگر روي دیوار همسایه بروي، پایت را قلم مي کنم!« 

راستي، چگونه مي شود پاي کسي را قلم کرد؟ اگر پا قلم شود، آیا مي توان با آن 
نوشت؟

 

اگر نوشته هاي باال را با دّقت بیشتري بررسي کنیم، درمي یابیم با وجود مشترک 
بودن موضوعاتشان، کاماًل با هم متفاوت هستند. بخشي از مطالب این متن ها، مبتني 
بر تجارب نویسنده است. به بیان دیگر، هر شخص با استفاده از حواس، شناختي 
از جهان پیرامون خود پیدا مي کند و آنچه در گفتار یا نوشتار وي مي آید، بازنموِد 
همان شناخت است. مثاًل وقتي نویسنده در متن یک مي گوید: »  در سال های آغازین 
دبستان، استفاده از مداد توصیه می شود و نه خودکار. مداد برای تمریِن خوش خطّی 
مناسب تر است. به دلیل ُکندی حرکت مداد، لغزش ها هم به حداقل می رسد. درضمن 
لغزش های مدادی قابل پاک شدن و اصالح است...«، اّطالعاتي را که در مورد مداد 
دارد، براي خواننده بیان مي کند. در واقع، او قباًل در جهان پیرامون خود مداد را دیده 
و از آن استفاده کرده است و به خاطر دارد تا کالس سوم، معلّم به آنها اجازه نمي داد 
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با خودکار بنویسند. هنگامي که مي نویسد، همان چیزي را گزارش مي کند که دیده، 
شنیده و لمس کرده است. به بیان دیگر، مطالب او مبتني بر حواس است. این نوع 

نوشته ها، متن های عیني و محسوس هستند.
بخش دیگري از مطالب متن هاي یک تا پنج، برخاسته از ذهن و تخّیل است؛ یعني 
نویسنده از محدودۀ حواس ظاهر، فراتر رفته و وارد فضاي ذهن شده است. به دلیل 
گستردگي ذهن، به تعداد انسان ها و با توّجه به خاّلقیت آنها مي توان انتظار داشت، 
متن هاي متعددي دربارۀ هر موضوع، تولید شود. مثاًل نویسندۀ متن شمارۀ پنج با 
دیدن قلم، در ذهنش، خاطره اي تداعي شده است. نویسندۀ متن شمارۀ سه نیز به طور 
غیرمستقیم مسائل اخالقي را با بیان ویژگي هایي براي مداد به انسان  گوشزد مي کند. 
در این نوشته ها، به دلیل وسعت فضاي ذهن، تفاوت ها چشمگیر خواهد بود. این نوع 

نوشته ها که در فضاي ذهن، رشد و پرورش مي یابند، ذهني هستند.
بدیهي است که فضای نوشته ها، تلفیقي از فضاهای عینی و ذهنی است. مثاًل در 
متن شمارۀ چهار، نویسنده برخي از ویژگي هاي ظاهري مداد را بیان کرده و هم زمان 
جمالتي نیز از فضاي ذهن خود نوشته است؛ اّما دربرخي از متن ها فضاي عیني، 
برجسته تر است )مانند نوشتۀ شمارۀ یک( و در بعضي فضاي ذهني غلبه دارد )مانند 

نوشتۀ شمارۀ سه(.
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           کارگـاِه نوشتــن
1 نوشته های زیر را بخوانید و فضای حاکم بر آنها ) عینی و ذهنی( را مشخص و 

دربارۀ پاسخ خود استدالل کنید. 

متن يك
هر فاصله خودش حكم یک دیوار را دارد. فاصله جزِء همان دیوارهایی 
است که بیشتر مانع است تا محافظ. فاصله ها گاهی آن قدر زیادند که هیچ 
 دیواری به پهنای آنها نمی رسد. بعضی ها به جای فاصله، کلمۀ جدایی را 
به کار می برند. بعضی ها هم جدایی را سبب فاصله می دانند و بعضی ها 
فاصله را علّت جدایی می پندارند. در هر صورت، جدایی و فاصله هر دو 

دیوارهایی هستند که مانع مهر ورزیدن می شوند.
 دیوارهای دیگری هم داریم که به مراتب از دیوارهای سنگی و آهنی
سخت ترند. دیوارهایی چون قهر، نفرت، بدبیني، حسادت و... که هرگاه 
کاشته می شوند، باعث فاصله و جدایی می گردند. این دیوارها دیده 
نمی شوند؛ اّما بدتر از دیوارهای واقعی هستند. اگر جنس دیوارهای واقعی 
از آجر است، جنس این دیوارها، خودخواهی و غرور، طمع و بدبینی و 

نظایر اینهاست که گاه، خراب شدنی 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 اندازۀ 
یک شهر برایش ساختند؛ داخل قفس بزرگش درخت کاشتند؛ استخر 
درست کردند؛ بهترین دانه ها را جلویش گذاشتند؛ برایش النه درست 
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کردند؛ اّما همچنان غمگین بود. تا اینكه دِر قفس را باز کردند و او شادمان 
پرواز کرد. چه دیواری قطورتر و سنگی تر از قفس می توان تصّور کرد؟!

» تنبلي« هم یک دیوار است. تنبلي، پدیدۀ بسیار مرموزی است که 
گاه گاه بی خبر به سراغمان مي آید و دیوار می شود، بین انسان و نشاط و 
سرزندگی اش. دیوار تنبلي از آن دیوارهایی است که مانع مي شود، انسان 

به زندگی شاداب و فرح بخش، دست یابد.

متن دو
کالغي قار    زد    و از روي درخت کاج خانۀ همسایه پرکشید و نشست 
روي تاجي ماشین. مرد جوان، توي چشم هاي کالغ که درشت و مژه دار 
بود، چیزي دید... کالغ روي پاهاي بلند و الغرش َجستي زد. بلند شد و 
کمي دورتر نشست و به دانه هاي باراني که در چاله اي جمع شده بود، نوک 
 زد. جواني به زحمت، دستگیرۀ سرد ماشین را گرفت و کشید. کالغ دوباره 

پر زد و روي دیوار نشست. 
 تیله های شكستۀ زرد
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متن سه
مراد بلند شد و از نردبان آمد پایین. افسار گاو را گرفت و از دِر خانه بیرون 
رفت. از کنار نخل گذشت. زیر چشمي، نگاهي به آن انداخت. برگ هاي 
ریز و سبز سرو تكان مي خورد. باد تكانشان مي داد. سایه اش، کوچه و 
 نصف باغ رو به رویش را گرفته بود. گنجشک ها توي آن جیک جیک
مي کردند. لكۀ نازک ابري سفید گوشۀ آسمان داشت از هم باز مي شد و 

چند تا بّچه توي کوچه گردو بازي مي کردند.
 نخل، هوشنگ مرادی کرمانی

متن چهارم
آه، چه شب ها! اي پنجرۀ ِگرِد اتاقک من، اي دریچۀ بسته، چه شب ها 
که از تخت خوابم به سویت نگریستم؛ درحالي که با خود مي گفتم: اینک 
هنگامي که رنگ این چشم به سپیدي بگراید، سپیده خواهد دمید؛ آنگاه 
از جا برخواهم خاست و این رنجوري و مالل را از خود خواهم راند و سپیده، 
دریا را خواهد شست و ما در سرزمین ناشناخته پهلو خواهیم گرفت. سپیده 
دمید بي آنكه دریا از آمدنش رنگ آرامش به خود گیرد؛ زمین هنوز دور بود 
 و اندیشۀ من بر چهرۀ مّواج آب ها در نوسان. منقلب شدني که از موج هاي

دریا ناشي مي شود و تمامي بدن، آن را به یاد مي سپارد. با خود گفتم: آیا 
خواهم توانست اندیشه اي به این دکل لرزان کشتي بیاویزم؟ اي موج ها، 
آیا جز آبي که در باد شبانه به این سو و آن سو پراکنده مي شود، چیزي 

نخواهم دید؟
 مائده های زمینی و مائده های تازه، آندره ژيد
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2 موضوعی را انتخاب کنید و با توّجه به محتوای درس، دربارۀ آن، متنی بنویسید. 
موضوع: ................................................................................................................. 
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٣ نوشته های دوستانتان را بر پایۀ سنجه های زیر، ارزشیابی کنید.  

شمارک سنجه های ارزيابیرديف

1

 تولید متن منسجم: 
 عینی با بهره گیری از حواس
  ذهنی با استفاده از خاّلقیت 

ذهن

٥

٥پرهیز از نوشتن جمله های طوالنی2
٥ رعایت اصول بندنویسی٣
2 شیوۀ خواندن٤
٣ رعایت امال و نكات نگارشی٥

20جمع بندی
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 هنجــار نوشتــار 2
یكي دیگر از هنجارهایي که باید در نوشتار به آن توّجه کرد، ارتباط معنایي واژه ها 
در جمله است. گاهي به نظر مي آید مي توان دو واژۀ هم معني را جایگزین یكدیگر کرد. 
در حالي که هنگام کاربرد واژه، توّجه به بافت جمله و ظرایف معنایي هر واژه، ضروري 
است؛ زیرا هر واژه ارزش معنایي ویژه اي دارد و در بافت وابسته به خود به کار مي رود. 

به نمونه هاي زیر، توّجه کنید.

 الف(
1. سرانجام پس از جست وجوي بسیار، خانۀ مناسبي پیدا کرد.

2. سرانجام پس از جست وجوي بسیار، سراي مناسبي پیدا کرد.
 ب( 

1. پس از تحّمل رنج فراوان به سراي باقي شتافت.
2. پس از تحّمل رنج فراوان به خانۀ باقي شتافت.

اّما هر یک  و » سرا« هم معني اند؛  اگرچه » خانه«  چنان که مالحظه مي کنید 
متناسب با فضاي خاّصي به کار مي روند. در قسمت )الف( واژۀ »خانه« و در قسمت 

)ب( واژۀ » سرا« مناسب است. 
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            َمَثـل نویسـی
* مثل های زیر را بخوانید، سپس یكی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

 از تو حرکت از خدا برکت.
 آب که یک جا ماند، می گندد.

 کاِر نیكو کردن از پُر کردن است.
 بادآورده را باد می بََرد.

 تو نیكی می کن و در دجله انداز.
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درس سوم 

  نوشتــه های عینــی
پیش تر آموختیم که نوشته انواعي دارد. در این درس، شیوۀ نوشتن 
متن هاي عیني را می آموزیم. هنگام نوشتن متن عیني، معموالً از حواس 
پنج گانه بهره مي گیریم و از قلمرو حّس ظاهر، فراتر نمي رویم؛ یعني آنچه 
چشم مي بیند، گوش مي شنود و... دقیقاً و عیناً در نوشته بازتاب مي یابد؛ 

به همین سبب این نوشته ها را » محسوس و واقعي« هم مي گویند. 
هدف نویسنده هنگام نوشتن متن عیني، ارائۀ اّطالعات واقعي و مستند 
است؛ بنابراین از دریچۀ حواس به چشم انداز مورد نظر مي نگرد و وارد 
فضاي ذهن و خیال نمي شود و از احساسات شخصي خود بهره نمي گیرد. 
در این درس، می خواهیم با بهره گیری از روِش پرسش سازی، شیوۀ 
نگارش نوشته های عیني را بیاموزیم. وقتی قصد ما خلق نوشتۀ عیني 
است، پرسش های ما باید عیني باشد. پاسخ سازی ها هم نباید از محدودۀ 

عینیت فراتر رود. 
 مثاًل اگر بخواهیم دربارۀ »  تلفن همراه« متنی عیني یا محسوس 

بنویسیم، بدین گونه عمل می کنیم: 
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مرحلۀ اول: پرسش 
در این مرحله، ابتدا ذهن را آزاد  می گذاریم تا دربارۀ موضوع، پرسش هاي گوناگون 
)عیني، ذهنی و ...( بسازد. آزادسازی بی قید و شرط ذهن، کمک می کند جنبه های 

نادیده و ناشكفتۀ موضوع، کشف شود.
  تلفن همراه چیست؟

 تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟ 
  آیا تلفن همراه همه جا همراه خوبی است؟

 شكل و شیوۀ کاِر اّولین تلفن های همراه چگونه بود؟
  معروف ترین تلفن های همراه کدام اند؟

 تلفن همراه غیر از برقراری تماس، چه کاربردهای دیگری دارد؟
 کاربران تلفن همراه، چند نفرند؟

 چرا به دوستان با وفا » همراه« می گویند؟
 تلفن همراه، چگونه ابزاری است؟

 با تلفن همراه، چگونه می توان به آرامش رسید؟
 نسل آیندۀ تلفن های همراه چگونه خواهد بود؟

  چرا بعضی راننده ها پشت خودرویشان می نویسند »  هیچ کس همراه 
نیست، تنهای اّول«؟

 چرا  برخی از افراد موقع حرف زدن با تلفن همراه، به سیم آخر می زنند؟
 آیا تلفن همراه مثل مواد مخّدر، اعتیادآور است؟ 

  آیا تعداد کاربران مرد و   زن یكسان است؟

مرحلۀ دوم: شناسايی و جدا کردن پرسش های عینی 
اکنون به بررسی و طبقه بندی پرسش ها می پردازیم؛ آنگاه پرسش های عینی را از 

پرسش های ذهنی جدا می کنیم. 
  تلفن همراه چیست؟

  تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟ 
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  شكل و شیوۀ کار اّولین تلفن های 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 تلفن های همراه چگونه خواهد بود؟

  آیا تعداد کاربران مرد و زن یكسان است؟

مرحلۀ سوم: گزينش و سازماندهی پرسش ها 
در مرحلۀ قبل، تعدادي پرسش عیني دربارۀ موضوع جدا گردید. اگر بخواهیم به 
تمام پرسش ها پاسخ بدهیم، متن تولیدي بسیار طوالني خواهد شد و شاید عالقه اي به 
پاسخ دادن به برخي از سؤال ها نداشته باشیم؛ به همین دلیل، بر پایۀ توانایي و عالقۀ 

خود دست به گزینش پرسش ها مي زنیم.
  تلفن همراه چیست؟

  تلفن همراه را چه کسی اختراع کرد؟ 
  شكل و شیوۀ کار اّولین تلفن های همراه چگونه بود؟

  چند نفرکاربر تلفن همراه هستند؟
  آیا تعداد کاربران مرد و زن یكسان است؟

پس از انتخاب پرسش ها نوبت به چینش و سازماندهي آنها و ایجاد نقشۀ ذهني 
نوشتن مي رسد. یعني پرسش هاي انتخاب شده را طبق یک نظم منطقي مي چینیم 
و به آنها پاسخ مي دهیم. براي این کار در متن هاي علمي بهتر است از کل به جزء 
حرکت کنیم. نخست دربارۀ نام یا کلّیت موضوع مي نویسیم؛ سپس به بیان جزئیات 
و ویژگي هاي دیگر آن مي پردازیم. به سخن دیگر، نخست چهارچوب و طرح کلّي را 

شكل مي دهیم و در پي آن، ویژگی های ریزتر را بازگو مي کنیم. 

پرسش کّلی
  تلفن همراه چیست؟

  تلفن همراه در کجا اختراع شد؟ 
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  تلفن  همراه برای چه به کار می رود؟

پرسش جزئی
  کاربران تلفن همراه، چند نفرند؟

  آیا زندگی، بدون تلفن همراه، امكان پذیر است؟ 
  آیا تعداد کاربران مرد و زن یكسان است؟

 پاسخ به این پرسش ها   )پاسخ سازي(،   منجر به تولید   متن زیر شده  است.    بند  یكم   و   دوم، 
پاسخ به پرسش هاي کلّي و بند سوم، چهارم و پنجم، پاسخ به پرسش هاي جزئي است. 
توّجه: در تولید متن هاي عیني معموالً این امكان وجود دارد که پاسخ برخي از 
پرسش ها را ندانیم. در چنین مواردي الزم است به منابع اّطالعاتي )کتاب، مجله، 

متخّصصان، صاحب نظران و اینترنت( مراجعه  کنیم.
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 وسیله ای است که برای اتصال 
به شبكۀ تلفن همراه به کار می رود. در تلفن های همراه معموالً یک 
مجموعه نرم افزار یا سیستم  عامل برای کنترل سخت افزار به کار می رود و 
برنامه های جانبی توسط سیستم  عامل اجرا می شود. از سیستم عامل های 
معروف برای تلفن همراه، می توان به »   اندروید«، »  آی  او اس« و »  ویندوز 

فون« اشاره کرد.
این ابزار، نخستین بار توسط شرکت آمریكایی »  موتوروال « در تاریخ 
٣ آوریل 1٩٧٣ با وزنی نزدیک به یک کیلوگرم تولید شد. تلفن همراه 
نسل های گوناگونی دارد و توسط شرکت های سازندۀ گوناگونی تولید 

می شود و به فروش می رسد. 
طبق آخرین آمار جهانی )اول سپتامبر 201٥( تعداد مشترکان تلفن 
همراه ٧/2 میلیارد نفر برآورد شده که البته رقم واقعی افراد ٤/٩ میلیارد 
نفر است؛ زیرا بعضی افراد بیش از چند خط و اشتراک دارند. تعداد 
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گوشی های فروخته شده در نیمۀ دوم سال 201٥ نیز ٣٤0 میلیون 
را گوشي هاي هوشمند  اعالم شده است که ٤٥ درصد آن  دستگاه 

تشكیل می دهد.
بررسی ها در زمینۀ میزان استفاده از تلفن های همراه نشان می دهد 
که بسیاری از مردم در حالی به خواب می روند که تلفن همراه خود را 
در دست دارند یا آن را کنار خود گذاشته اند. بر اساس پژوهشی که در 
کشورهای آمریكا، انگلیس، برزیل، چین، اسپانیا، مكزیک و هند انجام 
شده است، فناوری نوین ارتباطی ازجمله تلفن همراه، جزِء جدایی ناپذیر 
زندگی انسان ها شده است و هر روز وابستگی افراد به آن بیشتر می شود. 
در پژوهشی، یک متخّصص علوم رفتاری اعالم کرد   ٦0 درصد از 
دختران مورِد پژوهش، برای ورود به شبكه های اجتماعی و بازی های 
مرتبط، از گوشی های همراه استفاده می کنند و ٣0 درصد آنها هنگام 
 اتمام   شارژ   یا    جا     ماندن تلفن یا قطع آن به هر شكلی،    دچار نگراني می شوند. 
وی با اشاره به اینكه دختران دو برابر پسران به تلفن همراه وابستگی 
 دارند، از اعتیاد دو برابری آنان نسبت به پسران در زمینۀ استفاده از 

تلفن همراه خبر داد.
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        کار گـاِه نوشتــن
1 الف( متن و پرسش های زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، هر   یک را که 
با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشّخص نمایید. سرانجام آنها را متناسب با متن، 

گزینش و سازماندهی کنید.

گیاهان  همۀ  مانند  به ظاهر  آن  گردۀ  است.  گران بها  گیاهی  زعفران، 
خشک شدۀ دیگر است، اّما میان گردۀ زعفران و گیاهان دیگر از زمین تا 
آسمان فرق است؛ هم از نظر رنگ و مزه و هم از نظر ارزش غذایی و قیمت آن.
زعفران، فوق العاده گران است و هر کسي نمي تواند به راحتي چند مثقال 
زعفران تهیه کند. شاید به همین دلیل به طالي سرخ معروف شده است. 
یكي از شوخي هاي ایراني ها این است که وقتي کسي به مشهد مي رود، به 
او مي گویند: براي ما سه، چهار کیلویی زعفران سوغات بیاور! با شنیدن این 

جمله، همه مي خندند و این خنده یعني اینكه...    
ایران یكي از کشورهاي زعفران خیز است که در جهان به این کشت معروف 
 است. این طالي گیاهي، در خراسان کشت مي شود و زعفران خراسان شهرت
جهاني دارد. در گذشته، به کساني که زعفران مي کاشتند، زعفرانچي مي گفتند . 
اگر از رنگ جّذاب و طعم لذیذ  زعفران بگذریم، خاصیت زعفران را نمي توان 
نادیده گرفت. مي گویند: زعفران شادي افزا و خنده آور است؛ قلب را تقویت و 

ضربان آن را تنظیم مي کند. 
پس، خوردن کیک زعفران، شربت زعفران، برنج زعفراني و هر چیزي را 

که زعفران دارد، هیچ وقت از دست ندهید. 
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پرسش ها:
 زعفران چیست؟ 
 چه رنگی است؟ 
 چه طعمی دارد؟
 چه بویی دارد؟

 شیوۀ کشت آن چگونه است؟
 کاربرد آن چیست؟

 چرا زعفران با طال برابری می کند؟
 زعفران چگونه بسته بندی می شود؟

 آیا نوع بسته بندی زعفران اهّمیت خاصی دارد؟
 هزینۀ کشت زعفران چقدر است؟

  آیا کشت زعفران، کار کرد   اقتصادی دارد؟
 آیا زعفران از مواد ضروری در تهیۀ خوراکی هاست؟

 زعفران چه خاصیت هایی دارد؟
  گزينش و سازماندهی پرسش ها:

............................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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با  با آن، پرسش هایی طرح کنید؛ سپس   ب( متن زیر را بخوانید و متناسب 
سازماندهی سؤال ها نقشۀ نوشته را نشان دهید.

کیـک زرد )Yellow Cake( عنـوانی است که بـرای اکسیـد اورانیـم 
غلیظ  شده، بـه کار می رود و در تهیۀ اورانیم غنی شده از آن استفـاده 
می شود. این ماده، عموماً برای تهیۀ سوخت واکنشگاه )رآکتور( هسته ای، 

کاربرد دارد.
کیک زرد که به نام اورانیا )Urania( هم شناخته می شود، در واقع خاک 
معدنی اورانیم است که پس از گذراندن مراحل تصفیه و فراوری های 
الزم، از سنگ معدن آن تهیه می شود. 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 
 می آید که محتوی حدود ٨0 درصد اکسید اورانیم است. این پودر در

 دمای 2٨٧٨ درجۀ سلسیوس ذوب می شود.
برای تهیۀ کیک زرد، سنگ معدن اورانیم را پس از استخراج از معدن، 
آسیاب و پس از شست وشو با اسید سولفوریک، آن را خشک و صاف 
می کنند. نام »کیک زرد« به سبب رنگ زرد آن در مراحل آغازین کار 

است. کیک زرد، ماده ای پرتوزا است.
همهٔ کشورهایی که در آنها اورانیم استخراج می شود، کیک زرد هم 
می سازند. ایران ، با هّمت جوانان مؤمن و انقالبی، به این فناوری علمی 

دست یافت تا از کارکردهای علمی آن بهره گیرد.
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 پرسش ها:

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
سازماندهی پرسش ها:

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
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2 موضوعی را انتخاب کنید و با شیوۀ پرسش سازی و پاسخ سازی، یک متن عینی 
بنویسید.  

موضوع: ......................................................................................................................................

مرحلۀ اول: طرح پرسش های گوناگون

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

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

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

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

.....................................................................................................................................   
مرحلۀ دوم : شناسايی و جدا کردن پرسش های عینی 

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

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

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

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

....................................................................................................................................   
مرحلۀ سوم : گزينش و سازماندهی پرسش ها 

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

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

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

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

.....................................................................................................................................   
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متن نوشته:
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٣ به پرسش ها و نوشتۀ دوستانتان با دّقت گوش دهید و آن را بر پایۀ سنجه های 
زیر، ارزشیابی کنید. 

شمارکسنجه های ارزيابیرديف

2طرح پرسش های متنّوع1
٣ شناسایي و جدا کردن پرسش های عیني2
2گزینش و سازماندهي پرسش ها٣
2پاسخ سازی مناسب برای پرسش ها٤
2 رعایت انسجام در نوشته٥
2پرهیز از نگارش جمله هاي طوالني٦
2استفاده از واژه هاي مناسب فضاي متن٧
2شیوۀ خواندن٨
٣رعایت امال و نكات نگارشي٩

20جمع بندی
.
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   هنجــار نوشتــار 3
واژه، اصلی ترین  ابزاِر نوشتن است. هنگام کاربرد واژه در گفتار و نوشتار باید هم به 
خوش آهنگی آن توّجه کرد، هم به معنای آن. گزینش واژه در زیبایی نوشته و انتقال 
معنا نقش بسزایی دارد. برای درک این اهّمیت، جملۀ زیر را بخوانید و  دّقت کنید، 

گزینش چه واژه ای نامناسب بوده است.
  » استرسی که در زمان ريزش قطره های باران بر زمین به من وارد می شود، بسیار 

زيباست«.
 احتماالً دریافتید که انتخاب واژۀ » استرس« در این جمله، صحیح نیست. واژۀ 
»  استرس« غیر فارسی است، بار معنایی منفی دارد و نمی تواند زیبا باشد. نویسنده 
می تواند با گزینش واژ ه ای 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 می کاهد. این 

جمله را می توان به صورت های زیر، بازنویسی کرد. 
  احساسی که زمان ريزش قطره های باران به من دست می دهد، بسیار زيباست. 

  حال و هوايی که هنگام ريزش قطره های باران دارم، بسیار زيباست.
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     شعـرگردانـی 
* شعر زیر را بخوانید، درک و دریافت خود را در چند سطر بنویسید. 

ایستاده ام،
     ایستاده ای،

           ایستاده ایم،
                     جنگلیم؛

         تن به صندلی شدن نداده ایم.
غالمرضا بكتاش
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درس چهارم 

نوشته های گزارش گونه 
» گزارش« یكي از قالب های پرکاربرد نوشتن است که رخدادهاي واقعي را 
بر بنیاد حواس ظاهر، بیان مي کند. هریک از ما ممكن است به نوشتن گزارش 
یا گزارش گونه نوشتن نیاز داشته  باشیم. معموالً زمانی گزارش می نویسیم که 
بخواهیم رویدادی را کوتاه و گویا معّرفي کنیم. گزارش خوب باید زمان، مكان 

و برخي جزئیات را به درستي بازگو کند.
است.  پرسش  از  بهره گیری  گزارش،  تهیۀ  برای  مناسب  روش هاي  از  یكی 
متنّوعی  پرسش های  نظر،  مورد  موضوع  دربارۀ  ابتدا  گزارش،  نوشتن  هنگام 
پرسش هایي  چه  به  گزارش  این  مي پرسیم  خود  از  یعني  می کنیم؛  طرح 
مي خواهد پاسخ بدهد و سپس به طبقه بندي و چینش پرسش ها می پردازیم. 
نكتۀ مهم این است که چون فضاي متن های گزارش گونه عمدتاً با نوشته های 
 محسوس و عیني شكل مي گیرد، نوع پرسش ها و پاسخ ها نیز باید عیني باشد.
 مثاًل اگر موضوع گزارش» بازدید از دبیرستان« باشد، بدین سان عمل می کنیم:
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 مرحلۀ اول: طرح پرسش های 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 رشته های تحصیلی در آن دایر است؟
  حیاط مدرسه چقدر وسعت دارد؟

  وضعیت کتابخانه چگونه است؟
   چه     مطالب یا    طرح هایی روی دیوارهای ساختمان مدرسه به چشم می خورد؟

  دانش  آموختگان موّفق و مشهور این دبیرستان چه کسانی بوده اند؟
  دفتر مدیر چگونه است؟

  ساختمان مدرسه چند طبقه است؟
  مدیر و ناظم های دبیرستان چه کسانی هستند؟

  دبیران دبیرستان، چند نفرند؟
  ساختمان چه نمایی دارد؟

  وضعیت کالس ها چگونه است؟ 
  ویژگی های برجستۀ دبیرستان نسبت به دبیرستان های دیگر، کدام اند؟

   دبیرستان چه رتبه های علمی، ورزشی و فرهنگی کسب کرده است؟ و ... 
   سالن ورودی ساختمان چگونه است؟

  بر دیوارهای سالن چه مطالبی دیده می شود؟
  معماری بنای ساختمان چگونه است؟

  ساختمان چند کالس دارد؟

مرحلۀ دوم: گزينش و سازماندهی پرسش ها 
در گزارش نویسي، توّجه به ترتیب بیان رخدادها بسیار اهّمیت دارد. معموالً ابتدا 
اّطالعاتي داده مي شود. سپس دیده ها و  نام، عنوان، مكان و زمان گزارش  دربارۀ 
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شنیده ها بیان مي شود. هنگام نوشتن گزارش، نخست چهارچوب شكل مي گیرد و 
سپس جزئیات نوشته مي شود. 

جلو  که  لحظه اي  همان  از  کرده،  بازدید  دبیرستان  یک  از  که  شخصي  مثاًل 
دبیرستان قرار گرفته  است، گزارش را آغاز مي کند و خواننده را با خود همراه مي سازد؛ 
گویي)نویسنده و خواننده( با هم وارد حیاط مدرسه مي شوند و به ترتیب چیزهایي را 

مي بینند و مي شنوند. 
و  چینش  به  اکنون  مي کنیم.  سازماندهي  فرایند،  همین  با  نیز  را  پرسش ها 

سازماندهي پرسش ها توّجه کنید.

  مكان 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 طرح هایی روی دیوارهای ساختمان مدرسه به چشم می خورد؟
  سالن ورودی ساختمان چگونه است؟

  بر دیوارهای سالن چه مطالبی دیده می شود؟
  دفتر مدیر چگونه است؟

  وضعیت کالس ها چگونه است؟ 
  وضعیت کتابخانه چگونه است؟

  دانش آموختگان موّفق و مشهور این دبیرستان چه کسانی بوده اند؟
پاسخ به این پرسش ها ما را به نوشته اي مانند متن صفحۀ روبه رو مي رساند. اگر به 
ترتیب مطالب توّجه کنید، دیده ها یا مشهودات گزارش نویس با روش پلّكاني یكي یكي 
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در کنار هم چیده شده اند و در این مسیر، خوانندگان به گونه اي با وي همراه مي شوند 
که مي توانند تصویر روشني از موضوع مورد نظر در ذهن ایجاد کنند. 

اگرچه فضاي عمومي گزارش نویسي، عیني است، امكان دارد نویسنده در برخي 
از زمینه ها وارد فضاي ذهن خود بشود و از ذهنیات و برداشت هاي خود نیز مطالبي 
به آن بیفزاید؛ البّته بهتر است در این گونه نوشته ها از این کار )آوردن برداشت هاي 

ذهني( پرهیز کنیم. 

 گزارش بازديد از دبيرستان

زمان: روز چهارشنبه، فصل پاییز، سال…
مكان: شهر قم

به مدرسه که مي رسم جلوي ورودي اش مي ایستم و به تابلوی آن نگاه 
می کنم؛ دبیرستان حكیم نظامي ) امام صادق  کنوني(. داخل مي روم، هنوز 
قدمي برنداشته ام که ناگهان باد شدیدي مي وزد؛ شاخۀ درختان کنار مي روند 

تا عظمت بنا دیده شود. 
معماري این بنا   کاماًل    ایراني و   متناسب با   شرایط آب و هوایي قم است. 
به طوري که تابستان ها این ساختمان بسیار خنک و زمستان ها گرم و مطبوع 

است. سقف بنا گهواره اي شكل است.
 ساختمان، دو طبقه است و نمایي آجري دارد. جنس در ها و پنجره هاي آن از 
چوب  هاي روسي است. دیوارها آراسته به شعرهاي نظامي  است که با کاشي هاي 
 الجوردي بر آن حاشیه زده اند. قدم زنان مي روم و خطوط روي کاشي ها را 
مي خوانم؛ به آیه اي از قرآن مجید )بقره، 2٦٩( برمي خورم »یؤتِي  َمن 

یَشآُء َو َمن یُؤَت  َفَقد اوتَِي َخیراً َکثیراً «. 
به خود که مي آیم، مي بینم بنا را دور زده ام. آنجا به قرینه بودن ساختمان 
پي مي برم. به درون سرسرا  برمي گردم؛ در این سرسرا، شعري از رشید یاسمي 
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با خّط نستعلیق بر کتیبه هاي گچي به چشم مي خورد که به مناسبت پایان 
ساخت بنا سروده شده است. مصرع آخر این شعر در واقع تاریخ پایان 

ساخت بناست؛ یعني سال 1٣1٥ . 
اتاق بزرگي روبه روي سرسرا دیده مي شود که امروز اتاق معاونان است. 
کنار سرسرا در سمت چپ، راهرویي است که کالس ها در آن قرار دارد. 
اتاق اّول مخصوص مدیر دبیرستان است. براي اینكه او بتواند احاطۀ کامل 
بر تمام امور مدرسه داشته باشد، اتاق او پنج در دارد که دو در به راهرو، دو 

در به ایوان و یک در به سرسرا باز مي شود.
 کنار اتاق مدیر ،کالس هاي دانش آموزان قرار دارد که درها و پنجره هاي 
بلند و صاف، آنها را مزیّن کرده است. هر کالس دو در دارد: یكي از آنها به 
 سوي راهرو و دیگري به طرف ایوان باز مي شود. چشم انداز راهرو از طریق
پنجره هاي چوبي به طرف باغ گشوده شده است و دِر سمت ایوان به سوي 

زمین چمني باز مي شود که تیم فوتبال مدرسه در آن تمرین مي کنند. 
در انتهاي راهرو راه پله اي وجود دارد که به طبقۀ باال منتهي مي شود. 
این مسیر امروز مسدود است و به جاي آن، دانش آموزان از طریق راه پلۀ 
کنار سرسرا به طبقۀ دیگر مي روند. طبقۀ باال دقیقاً مثل طبقۀ پایین 
ساخته شده است؛ با این تفاوت که به جاي اتاق معاونان در آن کتابخانه 

قرار دارد.
مخزن کتابخانه تاریک است و کتاب ها قدیمي اند. بسیاري از کتاب هاي 
 اینجا سال هاست که دیگر تجدید چاپ نمي شوند؛ اّما ارزش تاریخي دارند.
این جمله را مي شنوم: »  هر کتابي که به فكرتان برسد، اینجا پیدا مي کنید. 
در قدیم اینجا جزو کتابخانه هاي معروف و معدود شهر بوده است؛ اینجا 
همچنین داراي آرشیو روزنامه نیز هست«. به طور پراکنده آنها را نگاه 
 ،1٣1٧ سال  استواِر  روزنامۀ   ،1٣1٤ سال  اطالعاتِ  روزنامۀ  مي کنم؛ 
روزنامۀ کیهاِن 1٣2٣، روزنامۀ جمهوري اسالميِ 1٣٦٥. مجموعۀ کاملي 
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از کتاب هاي درسي دهۀ 12٩0 تا 1٣٩0 هم به چشم مي خورد. یكي از 
کتاب ها را برمي دارم؛ دیوان پروین اعتصامي است که آن را با خط خود به این 

مدرسه اهدا کرده است.
 به یاد   چند   روز   پیش مي افتم که پاي صحبت هاي یكي از  دانش آموزان قدیمي

این مدرسه )در سال هاي 1٣٣٣ ـ 1٣2٧(نشسته بودم. او مي گفت: » این 
 مدرسه اگرچه در زمان ساخت خود به عنوان مدرسه اي مجلّل، مشهور شد،
اما بعدها به دلیل داشتن دانش آموزان و دبیراِن سرآمد، مشهور باقي ماند«.

بازنشسته  دانشگاه  استادي  با سمت  دبیران  و  دانش آموزان  این  اکثر 
شده اند و هر کدام صاحب ده ها تألیف اند. انسان های بزرگي چون استاد دکتر 
سادات ناصري، دکتر محّمد امین ریاحي، دکتر بهشتي، دکتر مفتح، دکتر 
ابوالفضل ُمظاهر مصّفا، دکتر علي اشرف صادقي، دکتر امیرحسین یزدگردي 

از دانش آموختگان و دبیران این مدرسه هستند.
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  کارگـاِه نوشتــن
1 گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید؛ سپس سؤال ها 

را سازماندهی کنید. 
موزۀ آذربایجان، یكی از مهم ترین موزه های ایران است که در شهر تبریز و در 
جوار مسجد کبود قرار دارد. این موزه دومین موزۀ باستان شناسي پس از موزۀ 
ملی ایران است. آثار تاریخی و هنری متعلّق به دوران پیش از اسالم و دوران 

اسالمی در اینجا به نمایش گذاشته شده  است. 
وقتي از در وارد مي شوي به آستانۀ موزه مي رسي که سمت راست آن باجۀ 
بلیت فروشي است. در همین محوطه، حوضچۀ بسیار شكیل و زیبایي جلب توّجه 

مي کند که یكپارچه از مرمر ساخته شده است و قدمت نسبتاً زیادي دارد.
 بناي موزه سه طبقه است؛ هریک با مساحت تقریبي٦٦0 متر مربع. از 
 آستانۀ موزه راهي است به سالن همكف. در همین سالن، شانزده غرفۀ شیشه اي 
 دو طبقه وجود دارد که اشیاي عتیقه در آنها قرار دارند. ده غرفه از همین غرفه ها
معموالً به زیرخاکي هاي سفالي اختصاص دارد که برخي از آنها به دوران قبل از 

تاریخ و برخي دیگر به هزارۀ اّول و هزارۀ دوم قبل از میالد مربوط مي شود.
تاالر  این  نام  فوقاني مي شوي؛  تاالر طبقۀ  وارد  باال مي روي،  پله ها که   از 
انقالب  تابلوهاي مصّور دوران  به دلیل داشتن  » تاالر مشروطیت«  است که 
است.  دیدني  دیگر،  عتیقۀ  اشیاي  و  مشروطیت  صدر  دوران  و   مشروطیت 
 وقتي از   در    وارد    مي شوي،   تندیس فلّزي سّتارخان، سردار   ملّي جلب نظر مي کند.
بر چهار دیوار تاالر، سي   و   شش تابلو نصب شده است که تصاویری از رجال 

سیاست و مجاهدین معروف انقالب مشروطیت را نشان می دهد.
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یكی از همین تابلوها نمودار شهدای عاشورای سال 11٩0 شمسی )12٣0 
هـ . ق.( است و در آن، تصاویر مرحوم ثقه ..  االسالم با جمع یاران مشروطه طلب و 

انقالبی دیده می شود که به طور دسته جمعی به دار آویخته شده اند... 
به ویژه  عتیقه،  آثار  که  دارد  وجود  دیگري  تاالر  موزه،  زیرزمیني  طبقۀ  در 

مجسمه هاي خیال انگیز   و   تماشایي اش به فضاي آن، شكوه زیادي بخشیده است. 
این مجسمه هاي تجّسمي و تخّیلي وقتي در معرض تماشاي هر تماشاگر 
با احساس و نكته دان قرار مي گیرند، چنان گویاي حقایق زندگي و واقعیات 
تاریخي هستند که با همۀ بي زباني، زبان آوري مي کنند و برخي از ماجراهاي 
 تلخ و ناگوار زندگي را   آیینه سان در برابر دید تماشاگران قرار مي دهند و   با    مهارت

تحسین انگیزي به تفسیر ر خدادهاي عالم پرماجرا   مي پردازند.
هنر انشانويسی و نامه نگاری

پرسش ها:

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
سازماندهی پرسش ها:

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

................................................................................................................................ 
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2 یكی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با بهره گیری از شیوۀ پرسش و 
پاسخ سازی، گزارشی بنویسید.
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گزارش:
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٣ به پرسش ها و گزارش مكتوب دوستانتان با دّقت گوش دهید؛ سپس آن را بر 
پایۀ سنجه های زیر، ارزشیابی کنید. 

شمارکسنجه های ارزيابیرديف

1
طرح  ریزي گزارش با بهره گیري از 

پرسش های عیني
٣

٣سازماندهي پرسش ها از کل به جزء2

2مناسب بودن ترتیب بیان رخدادها ٣
2رعایت انسجام در نوشته٤
2پرهیز از نگارش جمله هاي طوالني٥

٦
استفاده از واژه هاي مناسب فضاي 

٣متن

2شیوۀ خواندن٧
٣رعایت امال و نكات نگارشي٨

20جمع بندی
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           هنجــار نوشتــار 4 
یكي از نكات مهم در کاربرد واژه، توجه به فضاي حاکم بر متن است. به بیان دیگر، 
واژه ها متناسب با حال و هوای متن انتخاب مي شوند. ویژگی های معناییـ  آوایی واژه ها 
در ایجاد فضاي نوشته، بسیار مؤثر است. براي نمونه به متن زیر، توّجه کنید. این متن، 
نوشتۀ عیني است و واژه هاي آن متناسب با فضا و هدف متن، انتخاب شده اند. هدف 
نویسنده در این نوشته، فقط دادن اطالعات دقیق علمي است و بار عاطفي و احساسي 

ندارد: 
»چشم، یكی از پرکارترین اعضای بدن انسان است. اگر بگوییم چشم ها 
از لحاظ کارکرد بعد از مغز در مرتبۀ دوم قرار می گیرند، بیهوده نگفته ایم. 
این درست است که مغز انسان در بیست و چهار ساعت به صورت مستمر کار 
می کند؛ اّما باید بگوییم که مغز در طول این ساعت ها تنها نیست و چشم ها نیز 
به همین میزان فّعالیت دارند. شاید فكر می کنید که هنگام خواب، چشم ها در 
حال استراحت اند؛ اّما این صحیح نیست. یاخته های چشم به صورت مستمر 

چه در خواب و چه در بیداری کار می کنند«.
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اّما در متن هاي ذهني، مفاهیم در عواطف و احساسات و برداشت هاي فكر و خیال 
نویسنده ریشه دارند. نویسنده با توّجه به فضاي متفاوت نوشتۀ ذهني، واژه هایي را 
به کار مي گیرد که نشان دهندۀ تأثیر احساس و عاطفه هستند. متن زیر این گونه است:

و  روشن  نیمه شب های  ستاره باران  دل  در  گشته ام.  را  آسمان  طبقات  »  همۀ 
مهربان تابستان، بر جادۀ کهكشان تاخته ام. صحرای ابديت را   درنورديده ام.بال 
در بال فرشتگان، در فضای پاک ملكوت شنا کرده ام. با خدايان، ايزدان، با همۀ 
الهه های زيبای آسمان، با همۀ ارواح جاويد که در آسمان آرام يافته اند، آشنا بوده ام. 
از هر جا، از هر يك، يادی، يادگاری، برايت آورده ام. از سیمای هرکدام زيباترين 
خط را ربوده ام. از اندام هر يك، نازنین طرح را گرفته ام. از هر گلی، افقی، دريايی، 
آسمانی، چشم اندازی، رنگی دزديده ام و با دست و دامنی پر از خط ها و رنگ ها و 
طرح های آن سوی اين آسمان زمینی، از معراج نیمه  شبان تنهايی، به دامان مهربان 
تو فرود  آمده ام. نشسته ام تا آن وديعه ها که از آسمان ها آورده ام در دامن تو ريزم«.

                              هبوط در کوير، علی شريعتی                                        
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حکایت نگـاری
* حكایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. 

یكی را از حكما شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نكرده 
است؛ مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد، همچنان ناتمام گفته، سخن 

آغاز کند.
سخنسخن را سر است ای خردمند و بُن میان  در  سخن  میاور 
و هوش فرهنگ  و  تدبیر  خموشخداوند  نبیند  تا  سخن  نگوید 

 گلستان، باب چهارم: در فوايد خاموشی 
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درس پنجم

نوشتۀ ذهنی )1(:
جانشین سازی

پیش از این گفتیم که نوشته ها را مي توان به دو دستۀ عیني و ذهني تقسیم 
کرد. آموختیم که براي نوشتن متن هاي عیني، پدیده ها را مي بینیم، صداها را 
مي شنویم، بوها را با حّس بویایي درک و  اشیا را   لمس مي کنیم و مزۀ خوراکي ها 
را مي چشیم؛ یعني به کمک حواّس خود به شناخت مي رسیم و حاصل درک 

خود از پدیده ها را به نگارش درمي آوریم. 
اکنون به نوشته هاي ذهني مي پردازیم.

در نوشته هاي ذهني از محدودۀ عیني و حواّس ظاهر فراتر می رویم و موضوع 
را به یاري ذهن و خیال، پرورش مي دهیم و مي نویسیم. در متن های ذهني، 
نویسنده آزادي عمل بسیار زیادی دارد و در واقع، توانایي ذهن نویسنده، مسیر 

نوشته را شكل مي دهد.
در درس اّول، براي پرورش موضوع در ذهن، سه شگرِد بارش فكري، اگرنویسي 
و ُگزین گفته ها معّرفي شد. این شگرد ها کمک مي کند موضوع در ذهن ما رشد 

و پرورش یابد. 
یكي از روش هایي که موجب پرورش موضوع در ذهن مي شود و در خلق 

نوشته هاي ذهني مؤثّر است، روش جانشین سازي است. 
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در این روش، خود را جاي موضوع یا پدیده اي دیگر مي نشانیم و از نگاه آن به بیرون 
 مي نگریم. با تغییر جایگاه و نوع نگاه، ظرفیت و قابلیت موضوع را افزایش می دهیم و

جنبه های نادیده و ناشكفتۀ آن را به نمایش می گذاریم. مثاًل   اگر بخواهیم دربارۀ 
»  سیم خاردار« بنویسیم، شاید سخن فراواني برای نوشتن نداشته باشیم؛ اّما همین 
که خود را به جای سربازی بنشانیم که در میدان نبرد الی سیم های خاردار گرفتار 
شده است، افق جدیدی پیش روی ما گشوده می شود و مفاهیم و مطالب فراوانی به 

ذهن ما هجوم مي آورد. شاید خوِد سیم خاردار هم با ما همراه و هم سخن شود!
نكته ای که در به کارگیری این روش اهّمیت دارد، این است که وقتی خود را به جای 
چیزی یا کسی می نشانیم، باید عواطف، حّس و حال، نوِع نگرش، لحن کالم و شیوۀ 

بیانمان، متناسب با آن باشد و از زاویۀ آن نگاه روایت شود. 
براي آنكه بتوانیم عواطف، احساسات، نوع نگرش و حال و هواي یک پدیده، شخص یا 
 موضوعي را به خوبي منتقل کنیم، باید پیش از نگارش، اطالعات و شناخت کافی دربارۀ
چیستي، ویژگي ها، وضع ظاهري و کارکرد موضوع نوشته به دست آوریم. مثاًل اگر 

موضوع نگارش»  سنگ« باشد، مي توان این گونه نوشت: 
»من، تّكه اي یا فرزندي کوچک از کوه هستم. میلیون ها سال است که بر  اثر 
لرزش زمین از مادر خود )کوه( جدا افتاده ام. آرزو دارم دوباره به آن داماِن گرم 
برگردم. هر روز در دلم با کوه سخن مي گویم. رنگ من و او، زیر پرتو خورشید، 
سوخته است؛ اّما دلمان هنوز هم، به گرمي آفتاب مي تپد. نمي دانم او از آن 

باال، نسبت به من چه حّسي دارد!«
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در نوشتۀ زیر نویسنده، آفتاب را نه از نگاِه خود، بلكه از دریچۀ چشمِ یخ دیده و 
توصیف کرده است:

وقتی از پشت کوه بیرون آمدی، زیبا بودی. صورت سرخ و تپلی ات توی 
دلم نشست. نگاهت کردم. نگاهم کردی. برق چشمانت مرا گرفت و هزار هزار 

آیینه درست شد.
مهربانی ات گرمای خاصی داشت. قلب بلورینم را روشن تر کردی. تازه 
داشتم جان می گرفتم که نگاهت را دزدیدی و پشت یک ابر قایم شدی. 

صدایت کردم، نشنیدی. آیینه شدم، ندیدی. از دوری ات یخ زدم، نتابیدی. 
کالغ ها را دنبالت فرستادم. آسمان، پُر از قار قار کالغ شد تا عشق مرا خبر 

دهند؛ اّما تو از پردۀ ابر، بیرون نیامدی. تنها یک جواب فرستادی:
ـ نه، تو نباید...!

 من کور و کر بودم. نمی دیدم و نمی شنیدم. انگار در عالم، تنها یكی بود؛ تو.
ابرها را واسطه کردم. واسطه ها التماس کردند. کنار رفتند و تو ظاهر شدی.  

دلم گرم شد. غّصه هایم آب شد. محو نگاهت شدم. پس از نیستی، دوباره 
هست شدم و به شكل تو سر از خاک برداشتم و برای همیشه جاودانه شدم. 

باور نداری، چشم بچرخان و بنگر! جهان سراسر» گل آفتاب گردان« است.

  با الهام از داستان »يخی که عاشق خورشید شد« از رضا موزونی
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           کارگـاِه نوشتــن
1 نوشته های زیر را بخوانید؛ ابتدا مشّخص 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 يك 
با کفش های بابا خوب راه می رم، حیف، تند تند زمین می خورم. بابا چطوری زمین 

نمی خوره؟! 
شاید هم می خوره. 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. 

کفش های مامان خوب نیستند. زود آدم رو چپه می کنند. شاید می فهمن که من 
مرد هستم. 

نمی دونم چرا   بابا دعوا می کنه. می گه پا تو کفش بزرگ ترها نكن. مگه چه عیبی 
داره؟ 

بابا می ترسه من مرد بشم. می خواد من بچه باشم که سرم داد بكشه. 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 می کنند. کالهشون رو از سرشون برنمی دارند. کتشان رو 

می زنند به چوب لباسی، عینكشون رو قایم می کنند. 
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متن دو
اگر تمامی کتاب های تاریخ را ورق بزنیم تا ببینیم که اّولین شعر فارسی را چه کسی 
سروده است، شاید به جواب نرسیم؛ چون اغلب این کتاب ها به زمانی برمی گردند که 
نشانه های مكتوبی پیدا شده باشد؛ مثاًل کتیبۀ سنگی بر سِر گوری یا کتاب قدیمی یا 

چیزهایی از این قبیل.
گروهی از تاریخ نویسان هم معتقدند، زرتشت پیامبر ایرانی، اّولین شاعر بوده است. 
اگرچه اّطالعات دقیقی از تاریخ تولّد زرتشت در دست نیست، اّما برخی تاریخ نویسان 
می گویند او هزار سال پیش از تولّد مسیح به دنیا آمده است؛ یعنی حدود سه هزار سال 
پیش. »گات«ها بخشي از کتاب زرتشت به نام» اوستا« است که آن را اّولین شعرهای 

مكتوب ایران و کهن ترین نوشته ها می دانند.
بعضي ها هم این بیت را اّولین شعر فارسی می دانند: » منم آن شیر شلنبه/ منم آن 

ببر یله«، که وزن دارد و به شعر فارسی امروز هم شبیه است.
 عده ای هم اعتقاد دارند بهرام گور، پادشاهِ ساسانی،  اّولین شعر فارسی را  در گفت و گویی
عاشقانه با همسرش دالرام، سروده است. اّما هیچ سندی برای تأیید  این سخن وجود ندارد.

برخی از موّرخان در میان کتیبه های پادشاهان هخامنشی نیز نشانه هایی از شعر 
یافته اند که البّته به زبان فارسی باستان نگاشته شده اند. مثل نوشتۀ 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«.
البّته تاریخ نویسان اعتقاد دارند اّولین شعرهای فارسی ثبت شده به دورۀ بعد از اسالم 
برمی گردد   و   اّولین شعر را عباس مروزی سروده است. نام حنظله بادغیسی هم در میان 
اّولین 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 جزءِ اّولین شاعران فارسی گوی هستند و قطعه هایی از آنها وجود دارد.
  سرگذشت شعر در ايران
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متن سه
شاید در کفش شما هم روزی سنگریزه رفته باشد. پا را به یک طرف می فشرید 
و سنگریزه را در گوشه ای جا می دهید؛ چند قدم راحت می روید و به خیاالت خود 
می پردازید؛ اّما آن مهمان ناخوانده، از اینكه به فكر او نیستید، می رنجد و به جنب و  جوش 

می افتد، نقطۀ حساسی پیدا می کند و از آنجا نیش را فروتر می برد.
ناچار می ایستید و در گودی پا منزل فراخی برایش فراهم می کنید و با هم قرار 

می گذارید که از آن پس، مزاحم یكدیگر نباشید.
دوباره رشته های پارۀ فكر را از زمین و آسمان جمع می کنید و در هم می تابید و 
می روید. چیزی نمی گذرد که مهمان ناخوانده پیمان می شكند و دوباره به خانه گردی 
می پردازد؛ ولی شما به آن اعتنا نمی کنید و به گرفتن مرغ های اندیشه، خود را مشغول 

می دارید.
هنوز دور نرفته، کار آزار به جایی می کشد که به جان می آیید و آن نابكار را در میان 

شست پا و انگشت دیگر بند می کنید و دائم مواظبید که نگریزد.
باقی راه به جنگ با سنگریزه می گذرد؛ او می گزد و شما می فشارید. افكار غم انگیز 
و آشفته تا شما به خانه برسید، جانتان را مجروح کرده اند. وقتی رسیدید، اّول با عجله 
و به خشونت، کفش را در می آورید و ریگ را از باالی سر به زمین می اندازید و با نوک 

پا به میان حیاط، روانه اش می کنید.
آیا بهتر نبود از همان اّول که ریگ به کفشتان رفت، می ایستادید و بیرونش 

می آوردید و این همه محنت نمی کشیدید؟
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2 موضوعی انتخاب کنید و با به کارگیری روش جانشین سازی، یک متن ذهنی 
بنویسید. 

موضوع: .................................................................................................................................
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٣ به نوشتۀ دوستانتان، که خوانده می شود، با دّقت گوش دهید و آن را بر پایۀ 
سنجه های زیر، ارزشیابی کنید. 

شمارکسنجه های ارزيابیرديف

٣خلق نوشته با استفاده از روش جانشین سازي1
یا 2 شیء  ویژگي هاي  و  حاالت  دقیق  انتقال 

فردي که به جاي او سخن گفته شده است.
٣

2مناسب بودن ترتیب بیان رخدادها ٣
2رعایت انسجام در نوشتۀ ذهني ٤
2پرهیز از نگارش جمله هاي طوالني٥
٣استفاده از واژه هاي مناسب فضاي متن٦
2شیوۀ خواندن٧
٣رعایت امال و نكات نگارشي٨

20جمع بندی
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  هنجــار نوشتــار 5
هر جمله، پیامي دارد و با کنار هم قرار گرفتن جمله ها، متن شكل مي گیرد. 
انسجام  و  آید  یكپارچه، پدید  باشد که متني  به گونه اي  باید  قرار گرفتن جمله ها 
داشته  باشد؛ درست مثل آجرهایي که روي هم قرار مي گیرند تا دیواري ساخته شود. 
اگر البه الي آنها از سیمان استفاده نشود، به هم نمي چسبند و با اندک نیرویي، دیوار 
فرو مي ریزد. عامل پیوند جمله ها در درجۀ اّول، ارتباط معنایي آنها است؛ هر چه این 

رابطه قوي تر باشد، متن منسجم تر خواهد بود. 
متن زیر را بخوانید و دقت کنید که نویسنده چگونه با استفاده از رابطۀ معنایي، 

جمله ها را به هم پیوند زده و متن منسجمي نوشته است. 
»  هواي يیالق رو به سردي نهاد. سفر پايیزي ايل فرا رسید. فاصلۀ سردسیر و گرمسیر را 

در مّدتي کمتر از دو ماه پیموديم. در منزلگاه هاي تازه چادر افراشتیم. به کوهسارهاي بلند 

صعود کرديم. به مرغزارهاي قشنگ فرود آمديم. از رودها گذشتیم. ناگهان میش زيباي درشتي 

که ديده بان گّله بود، با اندامي کشیده، پديدار شد. بو مي کشید، گوش مي داد، پوزه بر زمین 

مي گذاشت، سر به هوا مي کرد؛ لیكن ايستاده بود«.    اگر قره قاج نبود، محمد بهمن بیگی

عامِل پیوند دیگري که البه الي جمله ها قرار مي گیرد و باعث ارتباط آنها و ایجاد 
متن مي شود، »  نشانه هاي انسجام زباني« هستند. دیدید که ارتباط معنایي در متن 
باال مستتر بود؛ ولي نشانه هاي انسجام زباني آشكار هستند. متن زیر را بخوانید و به 

این نشانه ها توّجه کنید: 
 »   برای نویسنده شدن ابتدا باید ذوق نوشتن داشته باشیم، سپس با تمرین و
کوشش این ذوق را پرورش دهیم. اولین کار هر نویسنده این است که هر روز مطالعه کند 
و صفحه ای به صفحات خوانده شده  بیفزاید. اگرچه عالقۀ ما در انتخاب آنچه مي خوانیم، 
عامل تعیین کننده اي است؛ اّما فراموش نكنید که یک چیز برای همۀ نویسندگان 
ضرورت دارد: خواندن آثاری که شاهكارهای ادبی محسوب می شوند. دومین کار 
 نویسنده نوشتن است؛ فراموش نكنیم که اگر نویسنده حّتی یک روز از قلم  زدن

 دست کشد، ذوق هنری خود را به اندازۀ همان یک روز دچار افسردگی می کند«.
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            َمَثـل نویسـی
* مثل های زیر را بخوانید، سپس یكی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

  هر که در پی کالغ َرَود، در خرابه منزل کند. 
  دل که پاک است، زبان بی باک است.

  خفته را خفته کی ُکَند بیدار؟
  زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد.

  درخت هر چه بارش بیشتر می شود، سرش فروتر می آید.
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درس ششم

نوشتۀ ذهنی)2(:

 سنجـش و مقایسـه
در درس  گذشته  ذهني،  متن هاي  نوشتن  براي  را  جانشین سازي  روش  
آموختیم و با بهره گیری از آن شیوه، نوشتیم. یكي دیگر از روش هایي که در 

نگارش متن ذهني مفید است، روش »  سنجش و مقایسه« است. 
مقصود از سنجش و مقایسه، برقراري پیوند بین پدیده ها و کشف روابط 
میان آنها براي درک تفاوت ها و شباهت هاي آنهاست. راه ارتباطی موضوع ها 
با یكدیگر، از طریق رابطۀ معنایی آنها ایجاد مي شود. روابط معنایی موضوعات 
معموالً بر پایۀ » قیاس« شكل می گیرد. مقایسه کردن یک موضوع با موضوع 
دیگر، در حقیقت، نوعی پیوند زدن به موضوعاتی است به ظاهر بی ربط اّما 
در  واقع مرتبط با هم. همین بی ربطی اّولیه و کشف روابط پس از درنگ و تأّمل 

است که فضای نوشته را ذهنی و جّذاب مي سازد.
در نوشته هاي عیني موضوع را با چیزي مقایسه مي کنند که با هم در یک 
طبقه قرار مي گیرند؛ مثاًل دو کتاب، دو خودرو، دو پرنده یا دو خانه. آنچه در 
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نوشتۀ عیني بیان مي شود، مبتني بر حواس است. به بیان دیگر، موضوع نوشتۀ عینی 
دربارۀ شكل ظاهري، رنگ، بو، صدا، مزه و   زبري و   نرمي پدیده هاست؛ اما در نوشته هاي 
ذهني، وضع فرق مي کند. در نگارش ذهني از مرز حواس فراتر مي رویم و آزادانه در 
فضاي ذهن حرکت مي کنیم. بنا  براین مي توانیم دو چیز را که به ظاهر هیچ سنخیتي 

با هم ندارند، با هم مقایسه کنیم. 
هنگامي که مي خواهیم دربارۀ موضوعي با روش مقایسه، متن ذهني بنویسیم، 
مي توانیم از پیوند زدن آن موضوع به موضوع هاي دیگر بهره ببریم. وقتی موضوعی را 
به موضوع دیگری پیوند می زنیم، در واقع فضای جدیدی برای نوشتن ایجاد می کنیم. 
 معموالً مي توان موضوع ها را  به کمک رابطۀ ذهني به هم ربط داد؛ آنها را مقایسه کرد  و کار 

خلق و آفرینش را براي ذهن آسان نمود؛ مثل نمونه های 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 دیكتاتور 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 بی عمل، 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 می زند و آنها را با هم مقایسه 
می کند.

بعضي از کتاب ها مانند انسان ها هستند:
بعضی از کتاب ها ساده می پوشند و بعضی لباس های عجیب و غریب و 

رنگارنگ دارند.
بعضی از کتاب ها برای ما قّصه می گویند تا بخوابیم   و بعضی قّصه می گویند 

تا بیدار شویم.
از  بعضی  و جایزه می گیرند.  اّول می شوند  از کتاب ها شاگرد  بعضی 

کتاب ها مردود می شوند و بعضی تجدید.
بعضی از کتاب ها به پدر و مادرِ   خود احترام می گذارند و بعضی حتی 

نامی هم از پدر و مادِر خود نمی برند.
بعضی از کتاب ها هرچه دارند، از دیگران گرفته اند. بعضی از کتاب ها 

هرچه دارند به دیگران می بخشند.
بعضی از کتاب ها را باید به بیمارستان برد تا معالجه شوند و بعضی را باید 

به تیمارستان برد.
بعضی از کتاب ها دوقلو یا چندقلو هستند. بعضی از کتاب ها پیش از تولد 

می میرند و بعضی تا ابد زنده هستند.
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بعضی از کتاب ها سیاه پوست اند، بعضی سفید پوست و بعضی زردپوست 
یا سرخ پوست.

بعضی از کتاب ها به رنگ پوست و پوتین خود افتخار می کنند و رنگ 
دیگران را مسخره می کنند...

بعضي از آدم ها مانند کتاب ها هستند:
بعضی جلِد سخت و ضخیم دارند و بعضی نازک. بعضی از آدم ها با کاغذ 

کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی.
یا  فتوکپی  آدم ها  از  بعضی  و  می شوند  تجدیدِ  چاپ  آدم ها  از  بعضی 

رونوشت آدم هایِ  دیگرند.
بعضی از آدم ها با حروف سیاه چاپ می شوند و بعضی از آدم ها صفحاِت 

رنگی دارند.
ِ   جلد دارند؛ بعضی از آدم ها با چند درصد  بعضی از آدم ها قیمِت روی 
تخفیف به فروش می رسند، و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته 

نمی شوند.
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بعضی از آدم ها جیبی هستند و می شود آنها را تویِ جیب گذاشت، بعضی 
از آدم ها را می توان در کیف مدرسه گذاشت.

بعضی از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته می شوند. بعضی 
از آدم ها فقط جدول و سرگرمی و معّما دارند و بعضی از آدم ها فقط 

معلومات عمومی هستند!
بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند و بعضی از آدم ها غلِط چاپی دارند.

از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی آدم ها باید جریمه 
نوشت و با بعضی از آدم ها هیچ وقت تكلیف ما روشن نیست. بعضی از 
آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنیِ  آنها را بفهمیم و بعضی از آدم ها را 

باید نخوانده دور انداخت...
   بی بال پريدن، قیصر امین پور
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      کارگـاِه نوشتــن
1 نوشته های زیر را بخوانید و مشّخص کنید نویسنده برای نوشتن آنها چه 

چیزهایی را با هم مقایسه کرده است؟

متن يك
جنگ واژه ای سه حرفی است. صلح هم سه حرف دارد؛ اّما واژۀ جنگ 
خشک و خشن است. صلح نرم و ناز. رنگ جنگ سیاه است و باالتر از 
سیاهی رنگی نیست. صلح، سپید جامه است. مثل کوه های بلند در 

زمستان که بهاري سبز را  نوید   مي دهند. 
زیِر َعلَم جنگ، دشمنان خیمه زده اند و زیر بیرق صلح، دوستان. بعید 
می دانم کسی، دشمنی را بر دوستی ترجیح دهد. سعدی هم بر همین 

باور است که می گوید: 
بِه که با بیگانگان در بوستان.پای در زنجیر، پیش دوستان

   جنگ با خودش چه می آورد: ناشكیبی، نا آرامی، زلزله؛ اما صلح همراه 
با شكیبایی، 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، فكر می کنیم، 

دیو مناسب باشد. برای صلح هم سیمای رستم، برازنده است. 
    گرگ و بّره هم می توانند نمایندۀ خوبی برای جنگ و صلح باشند. 
ناز   بودن بّره با چنگ و دندان گرگ چه نسبتی دارد؟چوپان ني مي نوازد، 
گوسفندان در دشت پراکنده مي شوند و علف به دهان، به نواي چوپان 
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گوش مي دهند؛ اّما ناگهان گرگ سر مي رسد و گلّه وحشت مي کند. 
چوپان از جا مي خیزد و موسیقي زیباي ني به هي هي و واي ، واي بدل 

مي شود. 
 اگر چه در تمامی جنگ ها انسان حاضر و ناظر است؛ اّما ذات انسان با 
جنگ همخو نیست. گاهی جنگ مانند مهمان ناخوانده به سراغ انسان 
می آید. مثل سیل و زلزله که یک دفعه، خانۀ آرامش آدمی را فرو مي ریزد 
و آن را مثل سیل با خودش مي برد. فرشته ها صلح دوست هستند و 
سكوت را دوست دارند. البّته جنگ اگر در راه آرمان و اعتقاد باشد، مانند 
هر سختي و رنج، جنبه هاي سازنده هم دارد؛ انسان را آبدیده مي کند و 

روح او را مي پرورد و پاالیش مي کند.
 

متن دو
 دیدن به هنر نیست، به دانش هم نیست.

مرغ ها هم مي بینند. موش ها هم مي بینند. گوسفندها وگرگ ها هم 
مي بینند. آدم ها هم مي بینند. آدم ها گاهي مثل مرغ ها مي بینند، گاهي 
مثل موش ها، برخي همچون گوسفندان و برخي مانند گرگ ها. پس 

دیدن به هنر نیست، به دانش هم نیست. حّتي به آدم بودن هم نیست.
مرغ ها هستي را نقطه نقطه مي بینند. هر نقطه اي یک دانه ارزن، یک 
دانۀ گندم، یک حشرۀ مرده، یا هرچیز دیگري که با چینه دان سازگار 
باشد. نقطه ها به هم نمي چسبند. لحظه ها هم. زندگي یک نقطه بیشتر 
نیست. یا یک لحظه. هرلحظه اي یک نقطه است. درست مثل دانۀ ارزن، 
یا هرچیز دیگري که با چینه دان سازگار باشد. آن یک نقطه که تمام شد، 

نقطۀ دیگر درست مانند نقطۀ قبلي است.
براي دیدن، مرغ ها استعداد آدم شدن ندارند. اّما شاید آدم ها استعداد 
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مرغ شدن را داشته باشند.
موش ها شاید هستي را به همان تونل هاي پر پیچ   وخمي مي شناسند 
که همه مثل هم هستند. یک سر به انبار خوراکي ها و طعمه ها، آن سر 
دیگر به حریم خانه. درازي راه با طوِل زمان یكي است. رفت و برگشت، یک 
 زندگِي کامل است. هر بار همان است که پیش از آن بوده است. وقتي همه 
رفت و برگشت ها مثل هم باشند، زندگي یک رفت و برگشت بیشتر 

نیست.
موش ها زندگي را مي بینند، برخي آدم ها استعداد این گونه دیدن را 

دارند؛ اما شاید موش ها، استعداد آدم شدن را نداشته باشند.
روزی که گوسفند جواني را سر مي بریدند، چندتا گوسفند دیگر هم 
آنجا بودند. دیدم که گوسفندها این واقعه را نمي بینند؛ اّما علف ها را 

مي دیدند. گاهي آدم ها چقدر شبیه گوسفندها مي بینند.
گرگ ها، بیشتر سگ ها را مي بینند تا آدم ها را. گوسفندها هم در نگاه 

آنها شاید سگ هایي ترسو هستند که باید خفه شوند.
من نمي دانم که آدم چگونه باید ببیند؛ اّما این را مي دانم که نمي توانم 
نگاهم را از تاریكي ها برگیرم. زندگي برایم نقطه هاي جدا از هم نیست. 
زندگي براي مرغ ها روشن و آشكار است، یک نقطه، خواه گندم یا هر چیز 
دیگر. زندگي براي موش ها روشن است، یک راه رفت و برگشت. زندگي 

براي گوسفندان هم روشن است، علف، علف، علف.
مرغ ها، موش ها، گرگ ها، سگ ها، همه انگار زندگي را مي بینند. شاید 

از آن رو که تاریكي را نمي بینند.
گستره هاي روشنایي ام قایِق کوچكي است در ظلمات بي کرانه.

دیدن به هنر نیست. به دانش هم نیست. 
دیدن براي من، شاید، تقاّل کردني است در ظلمات به سمت روشنایي.
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2 موضوعی را انتخاب کنید و با استفاده از روش »  سنجش و مقایسه«، یک متن 
ذهنی بنویسید.  

موضوع: ....................................................................................................................................

متن نوشته:
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٣ به نوشتۀ دوستانتان که خوانده می شود، با دّقت گوش دهید و آنها را بر بنیاد 
سنجه های زیر، ارزشیابی کنید.

شمارکسنجه های ارزيابیرديف

٣پیوند زدن یک موضوع با موضوع هاي دیگر1
٣بهره گیری مناسب از روش سنجش و مقایسه2
2مناسب بودن ترتیب بیان رخدادها ٣
2رعایت انسجام در نوشتۀ ذهني٤
2پرهیز از نگارش جمله هاي طوالني٥
٣استفاده از واژه هاي مناسب فضاي متن٦
2شیوۀ خواندن٧
٣رعایت امال و نكات نگارشي٨

20جمع بندی
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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 می کنند؛ کلمه های »  و«، »  هم«، »  نیز« و »  به عالوه« 
از این قبیل اند. این نشانه ها دو جمله را به هم پیوند می دهند و نقش افزایشی 
دارند. نكتۀ 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 می وزيد. صدای رعد و برق نیز حكايت از آن 
داشت که به زودی باران می بارد. از خانه بیرون آمدم. کسی داخل 
بود و علی پشِت فرمان  نبود. خودروی آقای پويان روشن  کوچه 

نشسته بود؛ پارسا هم سرگرم پاک کردن شیشۀ خودرو بود.....«

در این متن، ابتدا دربارۀ سرد بودن هوا   اّطالعاتی 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 اّطالعات 
قبلی می افزاید و به همین ترتیب، سیر بیان رخدادها منسجم و به هم پیوسته، 

ادامه پیدا می کند.
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     شعـرگردانـی
* شعر زیر را بخوانید ، درک و دریافت خود را در چند سطر بنویسید.

بتابد بـه شب، کرمكی چون چراغمگر دیده باشی که در باغ و راغ
چه بودت که بیرون نیایی به روزیكی گفتش، ای کرمک شب فروز
خاکـزاد کرمک  کاتشی  جواب از سِر روشنایی چه دادببین 
نیمکه من روز و شب جز  به صحرا  نیم پیدا  ولـی پیش خورشید 

بوستان، باب سوم
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درس هفتم

نوشتۀ ذهنی)3(:

 ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم
در این درس می خواهیم 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
یا نمودار، جای می دهیم و شروع   مرکز و هستۀ نقشه 
می کنیم به تأّمل و تفّكر پیرامون مفاهیم ناساز با آن و 
 سپس یک هستۀ دیگر با مفهوم متضاد، انتخاب می کنیم

و کنار آن می نویسیم. 
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پس از این دو مرحله، به موضوع نخست )صلح( باز مي گردیم و به شیوۀ بارش 
مفاهیم، شاخه هاي اصلي متناسب با آن را لحظه به لحظه کامل تر مي کنیم. در مرحلۀ 
بعدي با نگاه جزئي و دقیق تر، خوشه هاي هر شاخه را تا جایي که فرصت داریم و ذهن، 
توانایي خاّلقیت دارد، ادامه مي دهیم و تكمیل مي کنیم. پس از آن، شاخه هاي موضوع 
دوم )جنگ( را کامل مي کنیم. بدین سان، پس از چند دقیقه تفّكر، مي بینیم که نقشۀ 

مفاهیم یا نمودار شبكه اي ما گسترش یافته است. 
اکنون، وقتي به هر نقطه و واژۀ این شبكه تكیه کنیم، انبوهي از مفاهیم پیوسته به 
 آن به ذهن مي آید و ما را در نوشتن یاري مي دهد و کار خلق و تولید نوشته را براي 

ما آسان مي سازد.
 پس، هنگام تولید نوشتۀ ذهني، چند نكتۀ مهم باید مورد توّجه قرار گیرد:

 ارتباط خوشه ها با شاخه ها و پیوند آنها با هسته؛
 پیوند هسته با مفهوم متضاد؛

 پایبندی به فضای ذهن.

جنگصلح

دشمنی

پدر
مادر

خواهر

همسایه
بّقالی
نانوایی
هم تیمی

کینه

نزاع

بغض

تقابل

حسادت
پیكار

رجزخوانی
عرق ریزی

بحث
مناظره

 ارتباط

رشد

دوستی
خانواده
مدرسه
کوچه
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به متن زیر که بر پایۀ نقشۀ ذهنی صفحۀ قبل نوشته شده است، توّجه کنید: 

 

همیشه فكر مي کردم نانوایي سِر کوچۀ ما با من و بقیه، سِر جنگ دارد. 
هر وقت آن چوب بلند را در دستش مي  دیدم، ناخودآگاه به یاِد ُگرز رستم و 
داستان هفت خان مي افتادم. ولي دیروز که صف نانوایي سنگكي طوالني تر 
از همیشه بود، فرصتي فراهم شد تا بیشتر فكر کنم و نانوا را بیشتر بشناسم. 
 تازه فهمیدم که عرق پیشاني نانوا به سبِب گرماي تنور نیست؛ شاید 
شرمساِر این همه چشماني است که تماشاگر او هستند. حس کردم شاید 
اآلن در درون خودش هم جنگ و صلحي در گرفته است و آن عرق، عرق 

پیكار دروني اوست. بعد با خود اندیشیدم که آیا او هم نان مي خورد؟ 
اینجا بود که حّسي در من نسبت به ایشان پدید آمد. دوستي به 

دوستان محلّۀ من افزوده شد.

 

همان طور که در این نوشته دیدیم، نویسنده از یک موضوع کوچک در گوشه ای آغاز 
کرد و با پیوستن آن به شاخه ها و مفاهیم هسته ای و متضاد، موضوع را در ذهن خود 

پرورش داد و از درآمیختن آنها با یكدیگر، متنی تازه پدید آورد.
بنابراین، در نوشته های ذهنی، گسترۀ ذهن و خیال نویسنده کاماًل آزاد و رهاست 

و او از زمینۀ حس های ظاهری فراتر می رود و در آسمان ذهن و خیال گام برمی دارد.
در نوشته های حّسی، حرکت ما از حس آغاز می شود و در همان قلمرو حس پایان 
می پذیرد. اّما در اینجا )یعنی نوشتۀ ذهنی( ممكن است نقطۀ آغاز، پدیده های دیداری 
و حّسی باشند؛ ولی در ادامه، جریان ذهن، از خاک و سرزمین حواّس ظاهری، کنده 

می شود و اوج می گیرد.
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متن های زیر نیز با استفاده از روش ناسازی معنايی يا تضاد مفاهیم ایجاد شده 
است:

متن يك
سایه، یک چیز توخالی و خیالی است. هست، اما نیست. خودش چیزی 
ندارد؛ هویّتش را از خورشید می گیرد. مثل عروسک خیمه شب بازی 
است که نخش در دست خورشید است. بخواهد الغرش می کند، بخواهد 
دست  به  صبح ها  است.  خورشید  دست  هم،  قدش  می کند.  چاقش 

خورشید کش می آید و ظهرها کوتاه می شود. 
ولی خود خورشید که این همه سایه درست می کند، اصاًل سایه ای 
ندارد. هم با آمدنش سایه درست می کند هم با رفتنش. البّته رفتنش از 
آمدنش سایه سازتر است. وقتی سایۀ خورشید از سِر دنیا کم می شود، 

یک سایۀ غلیظ به اسم شب، روی جهان می افتد.
شب، سایۀ نداشتۀ خورشید است. شب البّته، غلیظ تر از یک سایۀ 

معمولی است. آن قدر غلیظ که همه چیز را در خود گم می کند. 
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متن دو
در  که  خورشیدي  براي  است؛  آسمان  دلتنگي  فصل  شامگاهان، 
خاکستر خاطره ها خاموش خفته است. پردۀ سیاه شب، راهي دل گداز 
به آواز به شهادت رسیدۀ آفتاب است. موسیقيِ سیاه شب از تار زخمي 
افق برمي خیزد و چنگ در نهانخانۀ جان هایي مي زند که یاد آفتاب را بر 
لبان تشنۀ خویش چون ترنّمي تار و مار، مزمزه مي کنند. شامگاه عاشورا، 
آسمان مزرع سیاهي است که با انفجار حنجرۀ حسین، ستاره کوب و 

سبز مي شود.
  طلسم سنگ، سید حسن حسینی
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           کارگـاِه نوشتــن
1 نوشتۀ زیر را بخوانید و به روابط بین مفاهیم آن فكر کنید و نموداری برای آن 

رسم کنید. 

»شب، همه جا دامن گسترده بود، سكوتی ابهام آمیز بر دشت حكم فرما بود. بر 
سقف نیلگون آسمان ستارگانی چند دور از چشم ماه جلوه گر بودند.

گاه گاه شیههٔ چند اسب بی شكیب، سكوت دشت را درهم می شكست و سوسوی 
چند مشعل، پردهٔ سیاه شب را می درید و پیش می رفت. این مشعل ها و اسب ها 
از آِن کاروانیانی بود که از جنب و جوششان می شد فهمید که تازه در این صحرا 
پیاده شده اند. در برابِر بعضی ازخیمه ها مردانی کنار هم نشسته، با یكدیگر گرم 
گفت و گو بودند. می گفتند و   می شنیدند. می خندیدند و شادی می کردند. مثل اینكه 
رشته ای ناگسستنی قلب های همه را به هم پیوند می داد. در درون دیدگانشان صفا 
و درستی، محبت و برادری و عشق و دوستی موج می زد. گویی آنها در این دنیا 
زندگی نمی کردند؛ برای اینكه 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، 
َگرِد محّبت و عشق پاشیده بودند؛ عشقی که زندگی می ساخت و شادی و نشاط 

می آفرید و با حیله و دروغ و حسد و خودخواهی، سرسختانه مبارزه می کرد …   
پیرمردان به یاد روزهایی افتاده بودند که پیامبر   روی شن های داغ می نشست 

و آنان هم به دورش جمع می شدند و همین آیات و کلمات را از زبان او می شنیدند.
جوانان با نگاهشان دلِ سیاهی را می کاویدند تا از اعماق تاریكی ها، خاطرات 
بیاورند. داستان هایی که  از پدرانشان داشتند به یاد  روشن و جانداری را 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 

همهٔ اینها نهال یكتا پرستی و حقیقت جویی و صفا و وفا بنشاند.
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همین یادآوری ها بود که وضع را دگرگون کرد، دیگر در چهره ها آثار نشاط و 
شادی دیده نمی شد، مثل اینكه دستی بی رحمانه، همهٔ گل های شادی را از مزرعهٔ 
لب ها چیده و به جای آن، خار غم نشانده بود. نگاه ها دیگر از سینهٔ سیاه دشت، 
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 حكومت 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 سنگالخ ها  به انتظار نشسته اند تا پاهای برهنهٔ پیشروان را 
در هم شكافند و از راهشان  بازدارند، اما در برابر عشقی بزرگ و مقّدس، تاب مقاومت 
ندارند … اگر آرزوی چنان دیاری در دل خانه کرده، باید ازاین راه پرخطر گذشت 

و نمی توان گذشت مگر اینكه عشق خدا به دل و …«. 
 آنجا که حق پیروز است

استخراج مفاهیم و رسم نمودار:

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

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

.................................................................................................
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2 موضوعی را انتخاب کنید و با استفاده از روش ناسازی معنایی )تضاد مفاهیم(، 
یک متن ذهنی بنویسید. 

موضوع: ....................................................................................................................................
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٣ به نوشتۀ دوستانتان، که خوانده می شود، با دّقت گوش دهید و آن را بر بنیاد 
سنجه های زیر، ارزشیابی کنید. 

شمارکسنجه های ارزيابیرديف

٣ایجاد شبكه اي از روابط بین مفاهیم1

٣خلق نوشته با استفاده از روش ناسازي معنایي2

2استفادۀ صحیح از نشانه هاي ربط عطفي٣

2رعایت انسجام در نوشتۀ ذهني ٤

2پرهیز از نگارش جمله هاي طوالني٥

٣استفاده از واژه هاي مناسب فضاي متن٦

2شیوۀ خواندن٧

٣رعایت امال و نكات نگارشي٨

20جمع بندی
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      هنجــار نوشتــار 7 
گروهی دیگر از ابزارهای انسجام متن، نشانه هایی هستند که معنای »  تقابل« دارند؛ 

جملۀ زیر را بخوانید:
  سال هاست او را می شناسم؛ اّما هنوز نمی دانم چه شخصیتی دارد.

 در این جمله نویسنده ابتدا   بیان می کند سال هاست که شخصی را می شناسد، بنابراین
اّما در ادامه بیان کرده است  انتظار می رود شناخت کافی دربارۀ او داشته باشد؛ 
 شخصیت او را نمی شناسد. مطلب دوم در تقابل با جملۀ اّول است. بنابراین از نشانۀ 

» اّما« استفاده شده است.
کلمه های » اّما«، » ولی«، » اگرچه« و » با وجود این«، زمانی به کار می روند 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. 
نشانه های تقابلی »  ولی« و »  اّما« که در جملۀ باال   نیز    استفاده شده اند؛ از پرکاربردترین 
نشانه های انسجام متن به شمار می روند. نگاهی دقیق تر به این نشانه ها، تمایز کاربرد 
آنها را روشن می کند. در واقع کلمه های »  اّما« و »  ولی« در بافت های کالمی روزمره 
به کار می روند؛ در حالی که »  اگرچه«، و »  با وجود این« در بافت رسمی تر استفاده 

می شوند. کاربرد این نشانه ها در مثال زیر، ارائه شده است:
  »يكی از داليل عمدۀ ضعیف بودن در فهم متن، درک نكردن واژه هاست. پژوهش ها 

هم  باالتری  درک  از  دارند،  ذهن  در  بیشتری  واژه های  که  کودکانی  می دهد  نشان 

برخوردارند. با وجود اين، شناخت واژه ها به تنهايی نمی تواند موجب افزايش درک متن 

شود. به بیان ديگر، اگرچه درک واژه ها برای فهم متن، شرط الزم است؛ کافی نیست«.
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حکایت نگـاری
* حكایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید. 

چون یونس، علیه الّسالم، از شكم ماهی نجات یافت؛ متفّكر بود و کمتر 
سخن می گفت. یكی از موجب سكوت و سبب خاموشی پرسید.

گفت: سخن، مرا در حبس شكم ماهی انداخت تا وجودم در آتشِ وحشت، 
شمع وار بگداخت.

خاموشی با سالمت، بِه از گفتن با مالمت.
   نگارستان
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درس هشتم

نوشته های داستان گونه
یكي از گونه های نوشتاری که با فضای نوشته های ذهنی همخوانی 
 دارد، »  داستاني نوشتن« است. خواسِت ما از داستان گونه نویسي این است
که افزون بر رعایت شیوه هایی که تاکنون فرا گرفتیم، بهتر است براي نوشتِن 

داستان واره، گام هاي زیر را هم برداریم و از این پلّكان عبور کنیم: 
الف( گام اّول: شخصیت

پس از روشن شدن موضوع، براي نوشتن داستان واره، به شخصیت 
نیاز داریم؛ به همین سبب، دو یا چند شخصیت در ذهن خلق مي کنیم و 
شخصیت ها را به گفت وگو با یكدیگر مي نشانیم و مي گذاریم آنها با یكدیگر 
سخن بگویند و همفكري کنند یا به مخالفت با هم برخیزند. توّجه داشته 
باشیم که همۀ شخصیت ها را به  طور فّعال مشارکت بدهیم. نوشتۀ صفحۀ 

بعد را بخوانید و به شخصیت ها و گفت و گوي آنها توّجه کنید.
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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 اینكه طبع شعر هم داری!

 بعضی وقت ها رباعی می گویم؛ اما اجازه نمی دهند کتاب هایم چاپ 
شوند.

 خواهش می کنم وارد سیاست نشو. غیر از طبع شعر دیگر چه داری؟
 زخم معده، سر درد، ناراحتی عصبی، آر تروز 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 فكر نمی کنی اگر من تو را بخورم، سنگ کلیه ات، دندانم را بشكند؟ 
اّول برو سنگ کلیه ات را عمل کن؛ بعد بیا. از این گذشته، اگر من تو را 

بخورم، ممكن است طلبكارهایت بریزند اینجا و مرا بخورند. 
 خواهش می کنم جناب ببر!

 نمی شود؛ برای ما مسئولیت دارد   حاال حكايت ماست، عمران صالحی        

ب( گام دوم: ماجرای داستان
طرح ماجرا   و خلق حادثه، شاید اصلي ترین ویژگي نوشته هاي داستاني باشد. بنابراین، 
ماجرا یا حادثه ای به صورت ذهني مي آفرینیم و شخصیت ها را در آن قرار  مي دهیم. آنگاه 
کمي مي اندیشیم و براي شخصیت های آفریده  شده ، وظیفه  و نقشی تعیین و کار هریک 

را مشخص مي کنیم و تا پایان، آنها را در همان لباس نگه مي داریم. 
سپس مي کوشیم واژه ها و شیوۀ سخن گفتن اشخاص را با نقش و شخصیت آنها 
هماهنگ سازیم؛ یعني مراقبت کنیم که هر شخص، متناسب با نقش، شخصیت و 
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هویت خویش سخن بگوید و نحوۀ سخن گفتن و کاربرد  واژه هایش متناسب با آن 
باشد. نوشته ای را که در ادامه می آید، بخوانید و به ماجراي داستان و شخصیت آن 

توّجه کنید.

مادر، خسته از خرید بر گشت و به زحمت، زنبیل را داخل خانه آورد. 
پسر بزر گش که منتظر بود، جلو دوید و گفت: » مامان، وقتي من در 
حیاط بازي مي کردم و بابا داشت با تلفن بازي مي کرد، تارا روي دیوار 

اتاق پذیرایي، نّقاشي کرد.«
مادر، عصباني به اتاق تارا رفت. تارا از ترس، زیر تخت قایم شده بود. 
مادر فریاد زد:» تو بّچۀ بدي هستي! «؛ آن وقت تمام مداد رنگي هایش را 

در سطل آشغال ریخت. تارا از غّصه گریه کرد. 
ده دقیقه بعد، وقتي مادر وارد اتاق پذیرایي شد، قلبش گرفت. تارا 
روي دیوار اتاق، یک قلب کشیده بود و داخل آن نوشته بود: مادر، 

دوستت دارم.     نشان لیاقت عشق، جمعی از نويسندگان

پ( گام سوم: فضا
یكي از نكات مهّمي که باید به آن دّقت کنیم، این است که ماجرا و شخصیت را در 
مكان و زمان مشّخص قرار دهیم و براي تعامل شخصیت ها »فضایي« ایجاد کنیم. 
مثاًل فضاي روحي و رواني دوستانه یا غیردوستانه، شاد یا ناشاد را تصّور کنیم که 

شخصیت ها تحت تأثیر آن حال و هوا با هم گفت و گو می کنند.
پیداست که هر حادثه و اتّفاقي، ناگزیر در جایی و در هنگامي رخ می دهد. بنابراین 
باید زمان وقوع حادثه و شهر و دیار یا محل وقوع ماجرا را معّین کنیم و جزئیاتي از آن 

محل را توصیف نماییم. 
می دانیم همۀ حوادث در این دنیاي ماّدي در بنِد زمان است؛ بنابراین واژه هایی 
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مانند سال، ماه، هفته، روز، شب، صبح، ساعت، ثانیه و لحظه، کلمه هایي هستند که 
آنها را  براي نشان دادِن زمان رخدادها به کار مي گیریم. 

 نوشتۀ زیر را بخوانید و به فضاي )حال و هواي روحي، مكان و زمان( حاکم بر
آن توّجه کنید.

» آن روز صبح، وقتی پا به حیاط مدرسه گذاشتم، طبق معمول به 
کالس دویدم و کیفم را روی نیمكت گذاشتم و با عجله به حیاط برگشتم. 
کار هر روزمان بود و چه ذوقی داشتیم که صبح ها تا زنگ به صدا در  نیاید، 

با بچه ها یارکشی و بازی کنیم.
محّوطۀ شرقی حیاط مدرسه، مناسب ترین محلّی بود که می توانستیم 
از سر و کول هم باال برویم و در مواقع خطر، خودمان را از چشم های 
تیزبین آقای ناظم دور کنیم. محّوطۀ شرقی حیاط مدرسه، خاکی بود و 

به نظرمان صحرایی خشک و بی آب  و علف را می مانست. 
در خیالمان پستی  و بلندی های کوچک این محّوطۀ خاکی، نقش 

مهّمی در جنگ  و گریزها و بازی های ما داشت...«.
  آقای مهربان، حمید گروگان به نقل از داستان معاصر، داستان نویسان معاصر

ت( گام چهارم: روايت
در بیان روایت، دو موضوع اهّمیت دارد: 

 شیوۀ بیان
 زاویۀ دید

شیوۀ بیان:   مقصود این است که در بیان روایت، شیوه ای انتخاب کنیم که درگیرایی 
و جّذاب تر کردن نوشته، بسیار تأثیرگذار باشد. ما می توانیم خبری یا حادثه ای را 
هم به شیوه  ای بیان کنیم که کامالً رسمی و بدون هیچ سخن اضافی و بدون دخالت 
احساس و عاطفه باشد و هم می توانیم همان خبر را به کمک عناصر یاد  شدۀ باال در 
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قالب نوشته ای داستانی بازگو کنیم، مثاًل به نحوۀ بیان خبِر»  رسیدن بهار« در دو 
نوشتۀ زیر، دّقت کنید:

 بهار، یكی از فصل های سال است که با فروردین آغاز می شود.
 روزگار، پوستین سرد و سفید زمستانی اش را از سر برمی دارد و همۀ 

نوزادانش را با لباس  تر و تازه و بوهای خوش به دامن طبیعت رها می سازد.
زاويۀ ديد: منظور از زاویۀ دید، آن است که ماجرای داستان از دید چه کسی روایت 
می شود. معموالً  نویسنده یا از چشم » من« می بیند و می گوید یا از چشم » او« می بیند 

و گزارش می کند. 
به دو نمونۀ زیر، توّجه کنید:

  من، امروز شاد و شنگول و سرخوشم؛ در راه مدرسه، از شّدت خوش حالی و 
خّرمی، گمان می کردم درختان هم برای من دست تكان می دهند.

  آزاد سرو، آن روز گیج و گول و منگ بود و نمی دانست با چه کسی درد دل
 کند؛ وقتی بید مجنون را دید، فكر کرد شاید او هم اندوهی در دل دارد. 

نوشتۀ زیر را بخوانید و به شیوۀ بیان و زاویۀ دید آن توّجه کنید.

» دِر سالن که باز شد، موج ذّرات مه، بی تابانه به درون قطار هجوم آورد. 
دستگیرۀ سرد و مرطوب را لمس کرد و با دسِت دیگر، ساک دستی اش 
را گرفت و روي سكوي ایستگاه پرید و در انبوه مه فشرده فرو   رفت. روي 
سكو اندکي مكث کرد. مه در هوا تاب می خورد و او را کاماًل در میان خود 
گرفته بود و امواجش پیاپي رنگ خود را به همه جا می پاشید. نگاهي به 
طرح کم رنگ ایستگاه انداخته، چراغ هایش بی رمق شده بود و آدم های 
اطرافش چون سایه هایی بی رنگ به نظر می رسید. از سكو کمي فاصله 
گرفت. خیالش اندکي راحت بود؛ در زیر پردۀ مه می توانست به  راحتی از 
کنار ایستگاه و آدم هایش بگذرد و خطوط آشنایي را در آنها بیابد و با آن، 

خاطره ای را در ذهنش زنده کند؛ بی آنكه دیده شود«.   
 آن سوی ِمه، داريوش عابدی
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           کار گـاِه نوشتــن
1 نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را مشّخص کنید. 

در یكي از افسانه ها آمده است که مردی هر روز دو کوزۀ بزرگ آب 
به دو انتهای چوبی می بست... چوب را روی شانه اش می گذاشت و برای 

خانه اش آب می برد.
یكی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچكی داشت. هربار که مرد، 

مسیر خانه اش را می پیمود، نصف آب کوزه می ریخت.
مرد، دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزۀ سالم و نو، مغرور بود 
 که وظیفه ای را که براي آن خلق شده، به طورکامل انجام می دهد. اّما 
کوزۀ کهنه و ترک خورده، شرمنده بود که فقط می تواند نصف وظیفه اش 

را انجام دهد.
هر چند می دانست آن تر ک ها حاصل سال ها کار است. کوزۀ پیر 
آن قدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب 
بكشد، تصمیم گرفت با او حرف بزند: » از تو معذرت می خواهم. تمام 
مدتی که از من استفاده کرده ای، فقط از نصف حجم من سود برده ای... 

فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند، فرو نشانده ای«.
مرد خندید و گفت: » وقتی برمی گردیم، با دّقت به مسیر نگاه کن.« 
موقع برگشت، کوزه متوّجه شد که در یک سمت جاده... سمت خودش... 

گل ها و گیاهان زیبایی روییده اند.
مرد گفت: »  می بینی که طبیعت در سمت تو چقدر زیباتر است؟ 
من همیشه می دانستم 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 آن ها آب می دادی. به خانه ام گل برده ام و به بچه هایم کلم و 
کاهو داده ام. اگر تو ترک نداشتی، چه طور می توانستی این کار را بكنی؟

بررسی متن

شخصیت

ماجرای داستان

هوا،  و  )حال  فضا 
مكان و زمان(

روايت
الف( شیوۀ بیان

ب( زاویۀ دید
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2 نوشته ای داستان گونه بنویسید؛ پیش از نوشتن، عناصر آن را مشّخص کنید.

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

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

...............................................................................................
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٣ به نوشتۀ دوستانتان، که خوانده می شود، با دّقت گوش دهید و آن را بر 
بنیاد سنجه های زیر، ارزشیابی کنید. 

شمارکسنجه های ارزيابیرديف

٣شخصیت پردازي1
٣ماجراي داستان2
٣فضا)حال و هوا، مكان و زمان(٣
روایت:  الف( شیوۀ بیان٤

       ب( زاویۀ دید  
2

2استفادۀ صحیح از نشانه هاي انسجام متن٥
2پرهیز از نگارش جمله هاي طوالني٦
2شیوۀ خواندن٧
٣رعایت امال و نكات نگارشي٨

20جمع بندی
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      هنجــار نوشتــار 8 
گروهی از ابزارهاي زباني انسجام متن، نشانه هایي هستند که براي بیان دلیل ر خداد 
جملۀ قبل و بعد از خود به کار مي روند. کلمه های »  زیرا«، »  چون«، »  به همین سبب«، 
»  از آنجا که« و »  بنابراین« زمانی به کار می روند که در یک جمله، مطلبی بیان شود و 
در جملۀ دیگر علت آن ذکرگردد. این نشانه ها معنا و مفهوم سببی دارند؛ یعني دلیل و 
سبب انجام کاري را  نشان مي دهند. در کاربرد این نشانه ها توّجه به بار معنایي و نقش 

آنها در تولید متن، ضروري است.
متن زیر را بخوانید و به کاربرد نشانه هاي سببي آن، توّجه کنید.

»  اسب سواری، مردی را سِر راه خود دید که از او کمک می خواست. 
مرِد سوار، دلش به حال او سوخت؛ چون آن مرد دچار نقص عضو بود. 
به همین دلیل از اسب، پیاده شد و به او کمک کرد تا روی اسب بنشیند. 
وقتی مرد بر اسب سوار شد، دهنۀ اسب را کشید و گفت: اسب را  بردم؛ 

و با اسب گریخت! 
پیش از آنكه دور شود، صاحب اسب فریاد زد: تو تنها اسب را نبردی، 
جوانمردی را هم بردی! اسب مال تو؛ ولی خوب گوش کن، ببین چه 

می گویم! 
مرد اسب را نگه داشت. صاحب اسب گفت: برو، اّما هرگز، به هیچ 
کس نگو اسب را چگونه به دست آوردی؛ زیرا  بیم آن دارم که دیگر هیچ 

سواره ای به پیاده ای رحم نكند!«.
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   َمَثـل نویسـی
* مثل های زیر را بخوانید، سپس یكی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

  با ماه نشینی، ماه شوی، با دیگ نشینی، سیاه شوی.
  تهی پای رفتن، بِه از کفش تنگ.

  جایی که نمک خوردی، نمكدان مشكن.
  فلفل نبین چه ریزه، بشكن ببین چه تیزه.

  شاهنامه، آخرش خوش است.
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 نیایش
ای خداوند، تو که به بنی آدم کرامت بخشیده ای؛

تو که امانت خاص خویش را بر دوش بنی آدم نهاده ای؛
تو که همۀ پیامبرانت را برای تعلیم کتاب و تحقق عدالت مبعوث کرده ای؛ 
تو که عّزت را از آِن خود می خوانی و از آِن پیامبران خود و از آِن انسان هایی 

که ایمان دارند؛ 
ما انسانیم، به تو و  پیامبران تو  ایمان داریم؛ 

آزادی، آگاهی، عدالت و عّزت را از تو می خواهیم.
ببخش که سخت محتاجیم.

ای خداوند، تو که همۀ فرشتگانت را در پای آدم به سجده افكندی،
اینک ما آدمیان را از عبودیت بُت های این قرن که خود تراشیده ایم، 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 می کنند و رو به خانۀ تو می میرند، قربانی جهل 

و شرک و در بنِد جور نمرود مپسند.
    نیايش، دکترعلی شريعتی
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