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»	اُنس	و	الفت	انسان	با	هنر	و	آثار	هنری	شامل	ادبیات،	
نّقاشی	و	...	برخاسته	از	حّس	زیبایی	شناسی	اوست.	هنر،	
آدمی	را	به	شناخت	سرچشمۀ	زیبایی	ها	فرا	می	خواند	و	

روح	سرکش	او	را	به	آرامش	می	رساند.«
امام خمینى
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 سخني با دبیـران ارجمـند 

نوشتن	زگفتن،	مهم	تر	شناس									به	گاِه	نوشتن،	به	جای	آر	هوش
		مسعود سعد 	 	 	 	 	 	

نوشتن	در	دنیاي	امروز،	یكي	از	مهارت	هاي	بهتر	زیستن	و	از	توانایي	هاي	زباني	
است	که	در	پي	سه	مهارت	دیگر)گوش	دادن،	سخن	گفتن	و	خواندن(	جاي	مي	گیرد.	
مي	گیریم؛	 فرا	 طبیعي	 و	 تدریجي	 طور	 به	 ُخردسالي	 از	 را	 سخن	گفتن	 و	 گوش	دادن	
خواندن	را	پس	از	حضور	در	مدرسه	و	آموزش	و	تمرین	و	تكرار،	مي	آموزیم؛	اّما	نوشتن	
بعد	از	آشنایي	با	الفباي	خواندن،	آغاز	مي	شود.	به	همین	سبب،	مهارِت	نوشتن	را	نتیجه	

و	محصول	خواندن	مي	دانیم.
و	 اجتماعي	 زندگي	 اولیۀ	 نیاز	 نوشته،	 قالب	 در	 مقصود	 بیان	 توانایي	 ما	 دید	 از	
مؤثّرترین	راه	ارتباطي	در	جهان	امروز	و	فضاي	رسانه	هاي	نوپدید	است.	این	برنامه،	
سال	ها،	 از	 پس	 و	 است	 عمومي	 آموزش	 فضاي	 در	 رویكردي	 چنین	 پرورش	 در	پي	
اکنون	با	مطالعۀ	تاریخ	آموزشي	گذشته	و	تجربه	هاي	جهاني	در	قلمرو	آموزش	نوشتن،	

نهاده	است. پیِش	رو،	 را	 محتوایي	کاماًل	ساختمند	و	علمي	
براي	اینكه	مهارت	نویسندگي	ما	خوب	تقویت	شود؛	الزم	است	به	گام	هاي	زیر،	

توّجه	کنیم:					
	تماشاي	پدیده	ها	)جهان	پیرامون	را	به	خوبی،	مطالعه	و	مشاهده	کنیم(.
	درنگ	و	تأّمل	در	شنیده	ها	)خوب	به	سخنان	دیگران	گوش	بدهیم(.

		پرورش	حّس	بویایي	)نسبت	به	دل	انگیزي	و	ناخوشي	بوها	به	قوة	خیال	خود	
اجازة	پرواز	بدهیم(.
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		تقویت	حّس	پساوایي	یا	المسه،)چشم	حّس	خود	را	نسبت	به	آنچه	شناسایي	
و	درك	مي	کند؛	حّساس	کنیم	و	فرصت	خلق	و	تصویر	سازي	به	آن		بدهیم(.		
				پرورش	حّس	چشایي	یا	ذائقه،	)درك	مزه	و	حّس	و	حالي	که	از	راه	چشیدن	

در	ما	پدید	مي	آید؛	فرصت	بسیار	مناسبي	براي	تقویت	تخّیل	است(.
				پس	از	همۀ	اینها،	مهم	ترین	کار،	تأّمّّّّّل	و	تفّكر	دربارة	دیده	ها	و	پدیده	ها	است؛	

و	این	پرسش	که،	چرا	چنین	است	؟
تاکنون	 اگر	 است.	 نوشتن	 در	 درآمِد	کسب	مهارت	 و	پیش	 الفبا	 قدم،	 این	شش	
در	نوشتن	به	توانایي	الزم	نرسیده	ایم،	باید	در	تقویت	گام	هاي	یاد	شده،	بیشتر	تالش	
کنیم	و	بخوانیم.	فرصت	هاي	تفّكر	را	افزایش	دهیم	و	در	خوانده	ها،	دیده	ها،	شنیده		ها	و	

دریافت	ها	بیشتر	بیندیشیم	و	بر	زمان	بحث	و	گفت	و	گو	در	آن	زمینه	ها	بیفزاییم.	
در	آموزش	محتواي	این	کتاب،	تأکید	ما	بر	بهره	گیري	از	روش	هاي	فّعال	و	تقویت	
مطالعه	 بازاندیشي،	 و	 بحث	 گفت	وگو،	 است.	 دانش	آموزان	 مشارکت	پذیري	 روحیۀ	
شیوه	ها	 بهترین	 از	 فكر،	 بازپروري	 و	 بازسازي	 مشورت،	 و	 همفكري	 کتاب	خواني،	 و	
است.	 نوشتن	 در	هنگام	 مؤثّر	 تحلیل	 و	 نقد	 و	 زایا،	 و	 به	ذهن	چاالك	 براي	رسیدن	
تلّقي(،	 طرز	 سازي	 )روشن	 اندیشه	ها	 برخورد	 و	 زایش	 روش	هایي	چون:	 به	کارگیري	
بارش	فكري،	نوآفریني)بدیعه	پردازي(	و	حّل	مسئله،	در	تدریس	این	درس	ها،	اثربخش	

و	کارا	خواهدبود.
که	 است	 این	 یادآورشویم؛	 باید	 کتاب	 این	 آموزه	هاي	 از	 ارزشیابي	 دربارة	 آنچه	
رویكرد	برنامه	و	محتواي	این	کتاب،	»	رویكرد	مهارتي«	است.	یعني	توانایي	نوشتن،	
مهارتي	است	که	در	پي	آموزش،	تمرین،	تكرار،	کار	و	نوشتار،	کسب	مي	شود.	از	این	رو،	
اين درس، کاماًل ورزيدني و عملي است. دانستني هاي حفظي اين کتاب، بسیار اندك 
و ناچیز است؛ از کشاندن آموزش کتاب به سمت مباحث دانشي و حفظ کردني پرهیز 
شود.	دانش	آموزان	باید	در	کالس،	فرصت	نوشتن	و	بازنویسي	و	نقد	نوشته	هاي	همدیگر	
را	تجربه	کنند.	مناسب	ترین	راه،	همین	است.	یكي	از	اصلي	ترین	دالیل	کاهش	حجم	و	
تعداد	درس	ها	ایجاد	فرصت	بیشتر	براي	تجربه	هاي	یادگیري	است.	کمتر	حرف	بزنیم	و	

بیشتر	به	دانش	آموزان	براي	نوشتن،	فرصت	بدهیم.	
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در	هر	درس	سنجه	ها	و	معیارهایي	را	برشمرده	ایم	که	الزم	است	در	نوشته	هاي	
دانش	آموزان	و	ارزیابي	از	آنها	مورد	توّجه	قرارگیرد.	

ساماني	 اگر	ذهن،	 است.	 پرورش	ذهن	 و	 فكر	 پویایي	 کتاب،	 این	 اصلي	 هدف	
درست	و	پرورده	داشته	باشد،	گفتار	و	نوشتار	هم	منّظم	خواهد	شد.	شناخت	راه	هاي	
افزایش	توان	نوشتن	است.	 بنیاني	در	 از	گام	هاي	 پرورش	ذهن	و	غني	سازي	تفكر،	
از	این	رو،	در	این	کتاب،	همۀ	تالش	ما	این	بوده	است	که	راه	ها	و	رودهایي	را	که	
به	دنیاي	ذهن	دانش	آموز	منتهي	مي	شوند،	شناسایي	کنیم	و	اهّمیت	آن	را	به	عنوان	

یادآور	شویم. زباني	 مهارت	هاي	 رشد	 پیش	درآمِد	
از	نظر	ما	هر	دانش	آموز	یا	نویسنده،	پیش	از	نوشتن	دربارة	موضوع،	باید	نقشۀ	آن	
را	در	ذهن،	طّراحي	کند،	بهتر	است	مراحل	و	گام	هاي	آن	را	پیش	بیني	نماید	و	حّتي	
بر	روي	کاغذ	بنویسد.	بنابراین،	دبیران	گرامي	در	آموزش،	بر	این	مسئله	)طّراحي	و	
مهندسي	نوشتن(	تأکید	کنند	و	از	دانش	آموزان	نیز	نقشۀ	ذهني	و	مراحل	تدوین	نوشته	

را	درخواست	نمایند.
پرورش	 راه	هاي	 آموزش	 به	 که	 دارد	 درس	 هشت	 دارید؛	 رو	 پیش	 که	 کتابي	
فكر	و	شیوه	هایي	براي	آسان	تر	نوشتن	و	موضوع	کتاب	خواني	و	آشنایي	با	مقّدمات	
نقدنویسي	مي	پردازد.	از	نظر	ما	نقطۀ	آغاز	نوشتن،	فكرکردن	و	مهندسي	ِنوشتن	است،	
براي	 سپس	 و	 گفتیم	 سخن	 نوشته،	 ساختمان	 و	 ذهني	 نقشۀ	 از	 نخست	 بنابراین،	
تدوین	کرده	ایم.	 روش	هایي	 و	 چارچوب	ها	 نوشتن،	 یادگیري	 و	 آموزش	 	ساده	سازي	
در		پي	هر	درس	این	کتاب،	تمرین	هاي	نوشتاري	درچند	بخش	با	عنوان	»		فّعالیت	هاي	
نگارشي«،	»		درست	نویسي«	و	»		تصویرنویسي«،	»		حكایت	نگاري«	یا	»		َمَثل	نویسي«،	

سازماندهي	شده	است.	
»فّعالیت	هاي	نگارشي«	با	نظمي	علمي	و	منطقي	آموزشي	به	دنبال	هم	آمده	اند؛	
و	با	هدف	تقویت	توانایي	تشخیص،	پرورش	توانایي	نوشتن	و	تولید	دانش	آموزان	و	

افزایش	توانایي	بررسي	متن،	تحلیل	و	نقدنویسي،	طّراحي	شده	اند.
بخِش»درست	نویسي«	با	هدف	آشنایي	و	آموزش	هنجارهاي	نوشتن	در	زبان	
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فارسي	معیار،	در	ساختار	کتاب	گنجانده	شده	است.	طبیعي	است	که	پس	از	
رعایت	 را	 این	هنجارها	 است	 نوشتن،	الزم	 به	هنگام	 نكات،	 این	 یادگیري	

کنیم.
را	 درس	ها	 نوشتاري	 فّعالیت	هاي	 از	 دیگر	 بخشي	 	»حكایت	نگاري«	
و	 ساده	 زبان	 به	 بازنویسي	 بر	 تأکید	 نگاري،	 حكایت	 در	 مي	دهد.	 تشكیل	

ساده	نویسي	است.	
را	 که	»مثل«	 است	 نوشتنی	 کارهای	 از	 دیگر	 گونه	ای	 »		مثل	نویسی«	
بهانه	ای	برای	خلق،	تولید	و	آفرینش	متنی	جدید،	قرار	می	دهد.	مثل	نویسی	

در	حقیقت	شیوه	ای	از	بازآفرینی	است.
حكایت	و	َمَثل	در	بارور	سازي	ذهن	و	زبان	و	پرورش	حافظه	و	تقویت	
توان	خوب	سخن	گفتن	و	زیبا	نوشتن	بسیار	مؤثّر	است.	مایه	هاي	طنز	نهفته	
در	برخي	از	حكایت	ها	و	مثل	ها،	طراوت	ویژه	اي	به	فضاي	ذهِن	اهِل	زبان	
تازه	بدان	مي	افزاید	که	در	خاّلقیت	و	نوآفریني،	بسیار	 مي	بخشد	و	نشاطي	
نقشمند	و	اثرگذار	است.	به	ویژه،	مثل	ها	در	افزایش	توان	سخنوري	و	قدرت	

نویسندگي،	کارمایه	و	نیروي	شگرفي	دارند.
هفتگي	 ساعت	 و	 ساعت؛	 دو	 »		نگارش«	 کتاب	 هفتگی	 آموزش	 زماِن	

است. ساعت	 دو	 هم	 امال،	 با	 کتاب»		فارسي«	
نمونه	های	 است،	 شده	 سعی	 محتوا،	 سازماندهی	 و	 تدوین	 بخش	 در	
مناسبی	از	نویسندگان	ایرانی	و	ادبیات	جهان	گزینش	شود	تا	به	کمک	این	
متن	ها،	هم	اصول	و	ساختار	نوشتن	را	آموزش	دهیم	و	هم	الگویی	از	نوشتن	
پیش	روی	خوانندگان	بگذاریم.	در	این	میان،	متن	هایی	که	بی	نشان	هستند،	

از	قلم	مؤلفان	این	کتاب	تراویده	اند.
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 سخنـي با دانش آمـوزان عـزيز

درمان	 سبب	 دارو،	 یک	 مثل	 نوشتن	 هستند،	 معتقد	 نویسندگان	 از	 بسیاری	
می	شود	و	انسان	را	آرام	می	کند.	روانشناسان	هم	با	نویسندگان،	هم	عقیده	هستند	و	
می	گویند:	»وقتی	انسان	مشكالتش	را	روی	کاغذ	می	نویسد،	از	شّدت	رنج	و	سنگینی	
مشكالت،	کاسته	می	شود	و	آن	مشكل	در	نظرش	کوچک	تر	جلوه	می	کند	و	این	سبب	

آرامش	روحی	او	می	شود«.
اکنون	فرصتی	را	که	با	درس	»نگارش«،	برای	تمرین	بهتر	و	بیشتر	نوشتن	فراهم	
شده	است،	غنیمت	بشماریم	و	از	آرمان	ها	و	آرزوها،	دیده	ها	و	شنیده	ها،	موّفقیت	ها	و	
شكست	ها	و	...	بگوییم	و	بنویسیم.	یادمان	باشد،	افكار	و	رویاهایی	را	که	می	نویسیم،	

زودتر	به	واقعیت	می	پیوندد.
سال	گذشته،	سفر	پرماجرای	نوشتن	را	با	هم	آغاز	کردیم؛	سفری	که	برپایۀ	یک	
»		نقشۀ	ذهنی«،	طّراحی	شده	بود.	اجزا	و	عناصر	نقشۀ	ذهنی	نوشتن،	»موضوع،	مقّدمه،	
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تنه و نتیجه« را شناختیم و مرحله به مرحله، پیش آمدیم.
آموختیم که برای نوشتن، چه »موضوع هایی« را برگزینیم، چگونه » مقّدمه« 
کنیم.  و چگونه »جمع بندی«  بنویسیم  را  مطالبی  نوشته، چه  » تنۀ«  در  بنویسیم، 
کوچک کردن  و  »طبقه بندی  روش  از  نوشتن،  آسان تر  و  بیشتر  ذهنی  نظِم  برای 
موضوع« استفاده کردیم. با ساختار » بند« آشنا شدیم و آن را در نوشته های خود 
به کار بردیم و شیوۀ » طرح ریزی و نوشتن موضوعات عینی و ذهنی« را فرا گرفتیم. 
همۀ این درس ها برای رسیدن به یک نظم ذهنی بود؛ داشتن ذهن طبقه بندی شده 

و منّظم، الزمۀ مهارت یافتن در نوشتن است.
اکنون باید برای خوب نوشتن، ذهن و فکر منّظم خود را بپروریم تا نوشته های 
ما عمیق و تأثیرگذار شوند. درس های این کتاب، »  راه های پرورش و پویایی ذهن« 

را به ما می آموزند.
اگر آموزه های طبقه بندی شدۀ کتاب را در فّعالیت های نوشتاری، به درستی 

به کار گیریم، نوشته هایی منسجم، عمیق، با احساس و تأثیرگذار، خواهیم داشت.
و  آغاز کنیم. من  را  نوشتن  به کار شویم و  اکنون، هنگام آن است که دست 
شما همراهان این راهیم. هر جا که الزم باشد، به کمک هم می شتابیم و مرحله به 
مرحله پیش می رویم تا در سرزمین » نوشتن«، درس های بهتر زیستن را فراگیریم.

 گروه زبان و ادبیات فارسي

 دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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انشای	 عالم،	 رو،	 این	 از	 است؛	 آفریده	 منظّم	 و	 زیبا	 را	 جهان	 هستی،	 	
پروردگار

الهی	است.	خداوند	به	ما	عقل،	هوش،	چشم،	گوش	و	دیگر	حواس	را	بخشیده	است	تا	

جلوه	های	جمال	و	جالل	او	را	بهتر	بشناسیم	و	درك	کنیم.

و	در	 ما	هستند	 انشای	خداوند	در	وجود	 گوش،	چشم	و	دل	و	حس	های	دیگر،	

حقیقت	پنجره	هایی	برای	شناخت	بهتر	آفرینش	پروردگار	به	شمار	می	آیند.	برای	درك	

ف	شگفتی	ها	باید	به	تفّكر	در	پدیده	ها	و	خالق	آنها	بپردازیم؛	خوب	و	
زیبایی	ها	و	کش

نیم	و	دربارة	دیده	ها،	شنیده	ها	و	خوانده	ها	
دقیق	نگاه	کنیم؛	گوش	بدهیم؛	بسیار	بخوا

بپرسیم	و	از	پرسیدن	نهراسیم.

از	 یكی	 است.	 زیستن	 بهتر	 مهارت	های	 در	 توانایی	 کسب	 مقدمۀ	 اینها،	 همۀ	 	

مهارت	های	زندگی،	توانایی	درست	نوشتن	است	تا	بتوانیم	افكار	و	خواست	های	خود	را	

	راه	نوشتن	با	دیگران	ارتباط	برقرار	کنیم.
بنویسیم	و	از

																																					
		 	 	 				

جهان،	چون	دست	خّط	کردگار	است
نویسد		گه	به	خاك	و	گاه	بر	سنگ
بخوانیم را	 باران	 شعِر	 تا	 بیا	
گهی	دشت	است	و	گاهی	کوهساران
ندانی چون	 خدایی،	 شعر	 هم	 تو	

است آموزگار	 برترین	 خود	 خدا	
تنگ دّرة	 گاهی	 و	 کوه	 بر	 گهی	
برفشانیم شادی	 اشِک	 باران،	 چو	
آبشـــاران بلنـِد	 شعـــِر	 گهـی	
بخوانی؟ خود	 را	 خویشتن	 باید	 که	

 )على موسوی گرمارودی(


