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سخني با دبيـران ارجمـند
به گا ِه نوشتن ،به جای آر هوش
نوشتن زگفتن ،مهمتر شناس
مسعود سعد
						
نوشتن در دنياي امروز ،يكي از مهارتهاي بهتر زيستن و از تواناييهاي زباني
است كه در پي سه مهارت ديگر(گوش دادن ،سخنگفتن و خواندن) جاي ميگيرد.
گوشدادن و سخنگفتن را از خُ ردسالي به طور تدريجي و طبيعي فرا ميگيريم؛
خواندن را پس از حضور در مدرسه و آموزش و تمرين و تكرار ،ميآموزيم؛ ا ّما نوشتن
مهارت نوشتن را نتيجه
بعد از آشنايي با الفباي خواندن ،آغاز ميشود .به همين سبب،
ِ
و محصول خواندن ميدانيم.
از ديد ما توانايي بيان مقصود در قالب نوشته ،نياز اولية زندگي اجتماعي و
مؤثّرترين راه ارتباطي در جهان امروز و فضاي رسانههاي نوپديد است .اين برنامه،
در پي پرورش چنين رويكردي در فضاي آموزش عمومي است و پس از سالها،
اكنون با مطالعة تاريخ آموزشي گذشته و تجربههاي جهاني در قلمرو آموزش نوشتن،
محتوايي كام ً
پيش رو ،نهاده است.
ال ساختمند و علمي را ِ
براي اينكه مهارت نويسندگي ما خوب تقويت شود؛ الزم است به گام هاي زير،
توجه كنيم:
ّ
تماشاي پديدهها (جهان پيرامون را به خوبی ،مطالعه و مشاهده كنيم).
درنگ و تأ ّمل در شنيدهها (خوب به سخنان ديگران گوش بدهيم).
حس بويايي (نسبت به دلانگيزي و ناخوشي بوها به قوة خيال خود
پرورش ّ
اجازة پرواز بدهيم).
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حس خود را نسبت به آنچه شناسايي
حس بساوايي يا المسه(،چشم ّ
تقويت ّ
حساس كنيم و فرصت خلق و تصويرسازي به آن بدهيم).
و درك ميكند؛ ّ
حس و حالي كه از راه چشيدن
حس چشايي يا ذائقه( ،درك مزه و ّ
پرورش ّ
تخيل است).
در ما پديد ميآيد؛ فرصت بسيار مناسبي براي تقويت ّ
پس از همة اينها ،مهمترين كار ،تأ ّمل و ّ
تفكر دربارة ديدهها و پديدهها است؛
و اين پرسش كه ،چرا چنين است ؟
اين شش قدم ،الفبا و پيش درآم ِد كسب مهارت در نوشتن است .اگر تاكنون
در نوشتن به توانايي الزم نرسيدهايم ،بايد در تقويت گامهاي ياد شده ،بيشتر تالش
كنيم و بخوانيم .فرصتهاي ّ
تفكر را افزايش دهيم و در خواندهها ،ديدهها ،شنيده ها و
دريافتها بيشتر بينديشيم و بر زمان بحث و گفت و گو در آن زمينهها بيفزاييم.
در آموزش محتواي اين كتاب ،تأكيد ما بر بهرهگيري از روشهاي ف ّعال و تقويت
روحية مشاركتپذيري دانش آموزان است .گفت وگو ،بحث و بازانديشي ،مطالعه
و كتابخواني ،همفكري و مشورت ،بازسازي و بازپروري فكر ،از بهترين شيوهها
براي رسيدن به ذهن چاالك و زايا ،و نقد و تحليل مؤثّر در هنگام نوشتن است.
به كارگيري روشهايي چون :زايش و برخورد انديشهها (روشن سازي طرز تلقّي)،
بارش فكري ،نوآفريني(بديعه پردازي) و حلّ مسئله ،در تدريس اين درس ها ،اثربخش
و كارا خواهدبود.
آنچه دربارة ارزشيابي از آموزههاي اين كتاب بايد يادآورشويم؛ اين است كه
رويكرد برنامه و محتواي اين كتاب « ،رويكرد مهارتي» است .يعني توانايي نوشتن،
مهارتي است كه در پي آموزش ،تمرين ،تكرار ،كار و نوشتار ،كسب ميشود .از اين رو،
ال ورزيدني و عملي است .دانستنيهاي حفظي اين كتاب ،بسيار اندك
اين درس ،كام ً
و ناچيز است؛ از كشاندن آموزش كتاب به سمت مباحث دانشي و حفظ كردني
پرهيز شود .دانشآموزان بايد در كالس ،فرصت نوشتن و بازنويسي و نقد نوشتههاي
همديگر را تجربهكنند .مناسب ترين راه ،همين است .يكي از اصليترين داليل كاهش
حجم و تعداد درسها ايجاد فرصت بيشتر براي تجربههاي يادگيري است .كمتر حرف
بزنيم و بيشتر به دانش آموزان براي نوشتن ،فرصت بدهيم.
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در هر درس سنجهها و معيارهايي را برشمردهايم كه الزم است در نوشتههاي
توجه قرارگيرد.
دانش آموزان و ارزيابي از آنها مورد ّ
هدف اصلي اين كتاب ،پويايي فكر و پرورش ذهن است .اگر ذهن ،ساماني
درست و پرورده داشته باشد ،گفتار و نوشتار هم ّ
منظم خواهد شد .شناخت راه هاي
پرورش ذهن و غني سازي تفكر ،از گامهاي بنياني در افزايش توان نوشتن است.
از اين رو ،در اين كتاب ،همة تالش ما اين بوده است كه راهها و رودهايي را كه
به دنياي ذهن دانش آموز منتهي مي شوند ،شناسايي كنيم و اه ّميت آن را به عنوان
پيش درآم ِد رشد مهارتهاي زباني يادآور شويم.
از نظر ما هر دانش آموز يا نويسنده ،پيش از نوشتن دربارة موضوع ،بايد نقشة آن
طراحي كند ،بهتر است مراحل و گامهاي آن را پيشبيني نمايد و ح ّتي
را در ذهنّ ،
(طراحي و
بر روي كاغذ بنويسد .بنابراين ،دبيران گرامي در آموزش ،بر اين مسئله ّ
مهندسي نوشتن) تأكيد كنند و از دانشآموزان نيز نقشة ذهني و مراحل تدوين نوشته
را درخواست نمايند.
كتابي كه پيش رو داريد؛ هشت درس دارد كه به آموزش راههاي پرورش
فكر و شيوههايي براي آسانتر نوشتن و موضوع كتابخواني و آشنايي با مق ّدمات
نقدنويسي ميپردازد .از نظر ما نقطة آغاز نوشتن ،فكركردن و مهندسيِنوشتن است،
بنابراين ،نخست از نقشة ذهني و ساختمان نوشته ،سخن گفتيم و سپس براي
سادهسازي آموزش و يادگيري نوشتن ،چارچوبها و روشهايي تدوينكردهايم.
در پي هر درس اين كتاب ،تمرينهاي نوشتاري درچند بخش با عنوان «  ف ّعاليتهاي
نگارشي»  « ،درست نويسي» و «  تصويرنويسي»  « ،حكايت نگاري» يا «   َم َثل نويسي»،
سازماندهي شده است.
«ف ّعاليتهاي نگارشي» با نظمي علمي و منطقي آموزشي به دنبال هم آمدهاند؛
و با هدف تقويت توانايي تشخيص ،پرورش توانايي نوشتن و توليد دانش آموزان و
طراحي شدهاند.
افزايش توانايي بررسي متن ،تحليل و نقدنويسيّ ،
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بخش«درست نويسي» با هدف آشنايي و آموزش هنجارهاي نوشتن
ِ
در زبان فارسي معيار ،در ساختار كتاب گنجانده شده است .طبيعي است كه
پس از يادگيري اين نكات ،به هنگام نوشتن ،الزم است اين هنجارها را
رعايت كنيم.
«حكايتنگاري و َم َثلنويسي» بخشي ديگر از ف ّعاليتهاي نوشتاري
درسها را تشكيل ميدهند .در حكايت نگاري ،تأكيد بر بازنويسي به زبان
ساده و ساده نويسي است .ا ّما در َم َثل نويسي ،بازآفريني و گسترش دادن و
افزدون شاخ و برگ به اصل نوشته ،مورد تأكيد است.
ِ
حكايت و َم َثل در بارور سازي ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقويت
توان خوب سخن گفتن و زيبا نوشتن بسيار مؤثّر است .مايههاي طنز نهفته
اهل زبان
ذهن ِ
در برخي از حكايتها و مثلها ،طراوت ويژهاي به فضاي ِ
ميبخشد و نشاطي تازه بدان ميافزايد كه در ّ
خلقيت و نوآفريني ،بسيار
نقشمند و اثرگذار است .به ويژه ،مثلها در افزايش توان سخنوري و قدرت
نويسندگي ،كارمايه و نيروي شگرفي دارند.
درس نگارش و انشا كه در پرورش ذهنّ ،
خلقيت و تقويت توان
طراحي و تأليف اين كتاب در قالب كتابي
نوشتن ،بسيارمؤثر است؛ كار ّ
جداگانه كه سال  1392بر پايۀ برنامة درسي حوزة يادگيري زبان و ادب
مقرر گرديد از مهرماه سال 1393وارد چرخة آموزش
فارسي آغاز شده بود؛ ّ
رسمي شود ،به همين سبب ،ف ّعاليتهايي كه ماهيت نگارشي داشتند؛ از كتاب
فارسي اين دوره ،حذف شدهاند.
ساعت هفتگي آموزش اين كتاب «  آموزش مهارتهاي نوشتاري
(نگارش و انشا)» دو ساعت؛ و ساعت هفتگي كتاب«فارسي» با امال ،هم
دو ساعت است.
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سخنـي با دانش آمـوزان عـزيز
نوشتن ،يكي از ل ّذتهاي ماندگار است .با نوشتن ميتوانيم حرف دلمان را به زبان
آوريم ،عواطف و احساسات خود را آشكاركنيم و دانش و تجربياتمان را براي ديگران و
نسلهاي آينده به يادگار بگذاريم.
ل ّذتِ نوشتن ،زماني بيشتر ميشود كه ديگران نوشتههاي ما را بخوانند و بپسندند و
خوانندگان آگاه و كتابشناس ،معمو ًال سراغ نوشتههاي صميمي
از آن به نيكي يادكنند.
ِ
و سادهاي ميروند كه نويسندگان آنها با رعايت اصول نوشتن ،آثار دلنشيني پديد آورده
باشند؛ متنهايي كه شوق خواندن را در هر خوانندهاي برانگيزند.
ممكن است اين پرسش به ذهن شما بيايد كه آيا نويسندگي يك نبوغ و استعداد
مادر زادي است يا مهارتي قابل آموزش و يادگيري است؟
بي گمان ،نويسندگان بزرگ هم ،اصول نوشتن را مادرزادي با خود به همراه نياوردهاند
و نويسنده به دنيا نيامدهاند؛ آنها هم در آغاز مثل ما توانايي خوب نوشتن را نداشتند ولي
كم كم با آموختن و تمرين و تكرار و خواندن بسيار و فراگيري اصول نوشتن به يك
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چارچوب مشخّ ص و نظم فكري و مهارت در نوشتن رسيدهاند.
شما هم اگر اصول و چهارچوب درست نوشتن را بیاموزید و كتابخواني را يكي
از برنامههاي ثابت زندگي خود قرار دهيد ،ميتوانيد يكي از نويسندگان خوش قلم و
آيندهسا ِز ميهن عزيزمان ،ايران ،باشيد .خواستن ،توانستن است؛ پس با تو ّكل به لطف
پروردگار مهربان ،از هم اكنون با خواندن اين كتاب ،كار خود را آغاز كنيد .براي خود
دفتر يادداشتي فراهم نماييد و هر روز به آن ،سري بزنيد و سعي كنيد ح ّتي به اندازة
يك جمله هم كه شده ،از مشاهدات و اتفاقات آن روز بنويسيد.
تمرين كنيد و به خود عادت بدهيد كه هر چه ميخواهيد بگوييد نخست ،همان
را در دفترتان بنويسيد؛ كوشش كنيد؛ همان گونه كه سخن ميگوييد ،بنويسيد.
نگذاريد بين طرز فكر كردن ،سخن گفتن ،واژگان ذهني و نوشتن شما فاصله و تفاوتي
ميان حرف زدن و نوشتن هست و در موقع
پديدارشود .شايد برجستهترين فرقي كه
ِ
نوشتن بايد آن را اصالح كنيد؛ اين است كه جاي كلمات در نوشتن و كاربرد برخي
از واژهها مثل فعل ،با حالت سخن گفتن يكسان نيست و البته اين هم ،كار آساني
است و اگر خودتان چند جمله از حرفهاي خود را به همان شكل گفتار بنويسيد و
بعد بخواهيد آن را به نوشتة معيار زبان رسمي تبديل كنيد؛ به اين تفاوت ،بيشتر پي
ميبرید .در آن صورت ،ا ّولين خواننده و شنوندة حرفهايتان ،خود شما خواهيد بود و
پيش از اينكه ديگران به نوشتة شما خُ رده بگيرند؛ خودتان آن را بازخواني و ويرايش
خواهيدكرد .هرچه بيشتر بخوانيم و بنويسيم و ديگر بار ،بخوانيم و بنويسيم ،يعني
بازخواني و بازنويسي كنيم ،آسانتر به توانايي و مهارت در نوشتن ،دست مييابيم،
از همين رو است كه گفتهاند« :كار نيكو كردن از ُپر كردن است».
با فراگيري اين چارچوبها به كمك دبيرمحترم ،ميتوانيد نوشتن روشمند را
فرابگيريد ،الب ّته پشتكار در مطالعة كتابهاي خوب و تالش و تمرين بيشتر نوشتن،
بهترين پيشنهاد براي پيشرفت است.
كاربست درست محتواي اين كتاب ،شاهد گرايش شما
اميدواريم با يادگيري و
ِ
نوجوانان به نوشتن براي بهتر زيستن باشيم و تح ّولي تازه را در پيكرة آموزش عمومي
كشور ،تجربه كنيم.
گروه زبان و ادبیات فارسي

دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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پروردگار هستی ،جهان را
به
ز
یبا
یی
و
ن
ظم
آ
فری
ده
اس
ت؛
از این رو ،عالم ،انشای
الهی است.
خداوند به ما عقل ،هوش ،چش
م،
گو
ش
و
دی
گر
حوا
س
را
بخ
شیده است تا
جلوههای جمال و جالل او
را بهتر بشناسیم و درک کنیم.
گو
ش ،چشم و دل و حس های دی
گر،
ان
شا
ی
خدا
وند
در
وج
ود
ما
ح
هستند و در
قیقت پنجره هایی برای شناخت
ب
هتر
آف
رین
ش
پر
ورد
گار
به
ش
زی
مار میآیند .برای درک
باییها و کشف شگفتیها باید به ت ّ
فکر
در
پ
دید
ه
ها
و
خا
لق
آ
نها
بپ
رد
ازیم؛ خوب و
دقیق نگاه کنیم؛ گوش بدهیم؛
بس
یار
بخ
وان
یم
و
درب
ارۀ
دید

ه
ها ،شنیدهها و خواندهها
بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم.
همۀ اینها را که برشمردیم،
م
قد
مۀ
کس
ب
ت
وانا
یی
در
م
هارتهای بهتر زیستن
است .ی
کی از مهارت های زندگی ،توانا
یی
د
رس
ت
ن
وش
تن
اس
ت
تا
بت
وانیم افکار و
خواستهای خود را بنویسیم و
از
راه
ن
وش
تن
با
دی
گر
ان
ا
رتب
اط برقرار کنیم.

خط کردگار است
جهان ،چون دست ّ
نویسد گه به خاک و گاه بر سنگ
بیا تا شع ِر باران را بخوانیم
گهی دشت است و گاهی کوهساران
تو هم شعر خدایی ،چون ندانی
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خدا خود برترین آموزگار است
درۀ تنگ
گهی بر کوه و گاهی ّ
ک شادی برفشانیم
چو باران ،اش ِ
گهـی شعـــ ِر بلنـ ِد آبشـــاران
که باید خویشتن را خود بخوانی؟
(علی موسوی گرمارودی)

