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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، یکي از مهارت هاي بهتر زیستن و از توانایي هاي زباني 
است كه 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 تکرار، 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  رویکردي  چنین  پرورش  در پي 
اكنون با مطالعۀ تاریخ آموزشي گذشته و تجربه هاي جهاني در قلمرو آموزش نوشتن، 

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

توّجه كنیم:     
 تماشاي پدیده ها )جهان پیرامون را به خوبی، مطالعه و مشاهده كنیم(.

 درنگ و تأّمل در شنیده ها )خوب به سخنان دیگران گوش بدهیم(.
  پرورش حّس بویایي )نسبت به دل انگیزي و ناخوشي بوها به قوۀ خیال خود 

اجازۀ پرواز بدهیم(.
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  تقویت حّس بساوایي یا المسه،)چشم حّس خود را نسبت به آنچه شناسایي 
و درك مي كند؛ حّساس كنیم و فرصت خلق و تصویر سازي به آن  بدهیم(.  
    پرورش حّس چشایي یا ذائقه، )درك مزه و حّس و حالي كه از راه چشیدن 

در ما پدید مي آید؛ فرصت بسیار مناسبي براي تقویت تخّیل است(.
    پس از همۀ اینها، مهم ترین كار، تأّمل و تفّکر دربارۀ دیده ها و پدیده ها است؛ 

و این پرسش كه، چرا چنین است ؟
تاكنون  اگر  است.  نوشتن  در  درآمِد كسب مهارت  و پیش  الفبا  قدم،  این شش 
در نوشتن به توانایي الزم نرسیده ایم، باید در تقویت گام هاي یاد شده، بیشتر تالش 
كنیم و بخوانیم. فرصت هاي تفّکر 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 كتاب، تأكید ما بر بهره گیري از روش هاي فّعال و تقویت 
مطالعه  بازاندیشي،  و  بحث  گفت وگو،  است.  دانش آموزان  مشاركت پذیري  روحیۀ 
شیوه ها  بهترین  از  فکر،  بازپروري  و  بازسازي  مشورت،  و  همفکري  كتاب 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 كارگیري 
بارش فکري، نوآفریني)بدیعه پردازي( و حّل مسئله، در تدریس این درس ها، اثربخش 

و كارا خواهدبود.
است كه  این  یادآورشویم؛  باید  این كتاب  آموزه هاي  از  ارزش یابي  دربارۀ  آنچه 
رویکرد برنامه و محتواي این كتاب، » رویکرد مهارتي« است. یعني توانایي نوشتن، 
مهارتي است كه در پي آموزش، تمرین، تکرار، كار و نوشتار، كسب مي شود. از این رو، 
این درس، كاماًل ورزیدني و عملي است. دانستني هاي حفظي این كتاب، بسیار اندك 
كردني  حفظ  و  دانشي  مباحث  سمت  به  كتاب  آموزش  كشاندن  از  است؛  ناچیز  و 
پرهیز شود. دانش آموزان باید در كالس، فرصت نوشتن و بازنویسي و نقد نوشته هاي 
همدیگر را تجربه كنند. مناسب ترین راه، همین است. یکي از اصلي ترین دالیل كاهش 
حجم و تعداد درس ها ایجاد فرصت بیشتر براي تجربه هاي یادگیري است. كمتر 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 كه الزم است در نوشته هاي 
دانش آموزان و ارزیابي از آنها مورد توّجه قرارگیرد. 

ساماني  اگر ذهن،  است.  پرورش ذهن  و  فکر  پویایي  كتاب،  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 تفکر، 
از این رو، در این كتاب، همۀ تالش ما این بوده است كه راه ها و رودهایي را كه 
به دنیاي ذهن دانش آموز منتهي مي شوند، شناسایي كنیم 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 دربارۀ موضوع، باید نقشۀ آن 
را در ذهن، طّراحي كند، بهتر است مراحل و گام هاي آن را پیش بیني نماید و حّتي 
بر روي كاغذ بنویسد. بنابراین، دبیران گرامي در آموزش، بر این مسئله )طّراحي و 
مهندسي نوشتن( تأكید كنند و از دانش آموزان نیز نقشۀ ذهني و مراحل تدوین نوشته 

را درخواست نمایند.
پرورش  راه هاي  آموزش  به  كه  دارد  درس  هشت  دارید؛  رو  پیش  كه  كتابي 
فکر و شیوه هایي براي آسان تر نوشتن و موضوع كتاب خواني و آشنایي با مقّدمات 
نقدنویسي مي پردازد. از نظر ما نقطۀ آغاز نوشتن، فکركردن و مهندسي ِنوشتن است، 
براي  سپس  و  گفتیم  سخن  نوشته،  ساختمان  و  ذهني  نقشۀ  از  نخست  بنابراین، 
تدوین كرده ایم.  روش هایي  و  چارچوب ها  نوشتن،  یادگیري  و  آموزش   ساده سازي 
در  پي هر درس این كتاب، تمرین هاي نوشتاري درچند بخش با عنوان »  فّعالیت هاي 
نگارشي«، »  درست نویسي« و »  تصویرنویسي«، »  حکایت 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.
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با هدف آشنایي و آموزش هنجارهاي نوشتن  بخِش»درست نویسي« 
در زبان فارسي معیار، در ساختار كتاب گنجانده شده است. طبیعي است كه 
را  این هنجارها  است  نوشتن، الزم  به هنگام  نکات،  این  یادگیري  از  پس 

كنیم. رعایت 
نوشتاري  فّعالیت هاي  از  دیگر  بخشي  َمَثل نویسي«  و  »حکایت نگاري 
درس ها را تشکیل مي دهند. در حکایت نگاري، تأكید بر بازنویسي به زبان 
ساده و ساده نویسي است. اّما در َمَثل نویسي، بازآفریني و گسترش دادن و 

افزدوِن شاخ و برگ به اصل نوشته، مورد تأكید است.  
حکایت 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 حکایت ها و مثل ها، طراوت ویژه اي به فضاي ذهِن اهِل زبان 
تازه بدان مي افزاید كه در خاّلقیت و نوآفریني، بسیار  مي بخشد و نشاطي 
نقشمند و اثرگذار است. به ویژه، مثل ها در افزایش توان سخنوري و قدرت 

نویسندگي، كارمایه و نیروي شگرفي دارند.
 درس نگارش و انشا كه در پرورش ذهن، خاّلقیت و تقویت توان 
كتابي  قالب  در  كتاب  این  تألیف  و  طّراحي  كار  است؛  بسیارمؤثر  نوشتن، 
ادب  و  زبان  یادگیري  درسي حوزۀ  برنامۀ  پایۀ  بر  جداگانه كه سال 1392 
فارسي آغاز شده بود؛ مقّرر گردید از مهرماه سال1393 وارد چرخۀ آموزش 
رسمي شود، به همین سبب، فّعالیت هایي كه ماهیت نگارشي داشتند؛ از كتاب 

این دوره، حذف شده اند. فارسي 
نوشتاري  مهارت هاي  »  آموزش  كتاب  این  آموزش  هفتگي  ساعت   
)نگارش و انشا(« دو ساعت؛ و ساعت هفتگي كتاب»فارسي« با امال، هم 

است. ساعت  دو 
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 سخنـي با دانش آمـوزان عـزيز

نوشتن، یکي از لّذت هاي ماندگار است. با نوشتن مي توانیم حرف دلمان را به زبان 
آوریم، عواطف و احساسات خود را آشکاركنیم و دانش و تجربیاتمان را براي دیگران و 

نسل هاي آینده به یادگار بگذاریم. 
لّذِت نوشتن، زماني بیشتر مي شود كه دیگران نوشته هاي ما را بخوانند و بپسندند و 
از آن به نیکي یاد كنند. خوانندگاِن آگاه و كتاب شناس، معمواًل سراغ نوشته هاي صمیمي 
و ساده اي مي روند كه نویسندگان آنها با رعایت اصول نوشتن، آثار دلنشیني پدید آورده 

باشند؛ متن هایي كه شوق خواندن را در هر خواننده اي بر انگیزند.
آیا نویسندگي یک نبوغ و استعداد  بیاید كه  ممکن است این پرسش به ذهن شما 

یادگیري است؟ و  آموزش  قابل  یا مهارتي  است  مادر زادي 
بي گمان، نویسندگان بزرگ هم، اصول نوشتن را مادرزادي با خود به همراه نیاورده اند 
و نویسنده به دنیا نیامده اند؛ آنها هم در آغاز مثل ما توانایي خوب نوشتن را نداشتند ولي 
به یک  نوشتن  اصول  فراگیري  و  بسیار  خواندن  و  تکرار  و  تمرین  و  آموختن  با  كم كم 
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چارچوب مشّخص و نظم فکري و مهارت در نوشتن رسیده اند.
شما هم اگر اصول و چهارچوب درست نوشتن را بیاموزید و كتاب خواني را یکي 
از برنامه هاي ثابت زندگي خود قرار دهید، مي توانید یکي از نویسندگان خوش قلم و 
آینده ساِز میهن عزیزمان، ایران، باشید. خواستن، توانستن است؛ پس با توّكل به لطف 
پروردگار مهربان، از هم اكنون با خواندن این كتاب، كار خود را آغاز كنید. براي خود 
دفتر یادداشتي فراهم نمایید و هر روز به آن، سري بزنید و سعي كنید حّتي به اندازۀ 

یک جمله هم كه شده، از مشاهدات و اتفاقات آن روز بنویسید. 
تمرین كنید و به خود عادت بدهید كه هر چه مي خواهید بگویید نخست، همان 
بنویسید.  مي گویید،  سخن  كه  همان گونه  كنید؛  كوشش  بنویسید؛  دفترتان  در  را 
نگذارید بین طرز فکر كردن، سخن گفتن، واژگان ذهني و نوشتن شما فاصله و تفاوتي 
پدیدارشود. شاید برجسته ترین فرقي كه  میاِن حرف زدن و نوشتن هست و در موقع 
نوشتن باید آن را اصالح كنید؛ این است كه جاي كلمات در نوشتن و كاربرد برخي 
از واژه ها مثل فعل، با حالت سخن گفتن یکسان نیست و البته این هم، كار آساني 
است و اگر خودتان چند جمله از حرف هاي خود را به همان شکل گفتار بنویسید و 
بعد بخواهید آن را به نوشتۀ معیار زبان رسمي تبدیل كنید؛ به این تفاوت، بیشتر پي 
مي برید. در آن صورت، اّولین خواننده و شنوندۀ حرف هایتان، خود شما خواهید بود و 
پیش از اینکه دیگران به نوشتۀ شما ُخرده بگیرند؛ خودتان آن را بازخواني و ویرایش 
یعني  بنویسیم،  و  بخوانیم  بار،  دیگر  و  بنویسیم  و  بخوانیم  بیشتر  خواهیدكرد. هرچه 
بازخواني و بازنویسي كنیم، آسان تر به توانایي و مهارت در نوشتن، دست مي یابیم، 

از همین رو است كه گفته اند: »كار نیکو كردن از ُپر كردن است«.
را  روشمند  نوشتن  مي توانید  دبیرمحترم،  كمک  به  چارچوب ها  این  فراگیري  با 
فرابگیرید، البّته پشتکار در مطالعۀ كتاب هاي خوب و تالش و تمرین بیشتر نوشتن، 

است.  پیشرفت  براي  پیشنهاد  بهترین 
امیدواریم با یادگیري و كاربسِت درست محتواي این كتاب، شاهد گرایش شما 
نوجوانان به نوشتن براي بهتر زیستن باشیم و تحّولي تازه را در پیکرۀ آموزش عمومي 

كشور، تجربه كنیم. 
 گروه زبان و ادبیات فارسي

 دفتر تألیف كتاب های درسى ابتدايى و متوسطه نظری
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پروردگار هستی، جهان را به زیبایی و نظم آفریده است؛ از این رو، عالم، انشای 

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 كنیم.

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 

زیبایی ها و كشف شگفتی ها باید به تفّکر در پدیده ها و خالق آنها بپردازیم؛ خوب و 

دقیق نگاه كنیم؛ گوش بدهیم؛ بسیار بخوانیم و دربارۀ دیده ها، شنیده ها و خوانده ها 

بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم.

اینها را كه برشمردیم، مقدمۀ كسب توانایی در مهارت های بهتر زیستن   همۀ 

و  افکار  بتوانیم  تا  است  نوشتن  درست  توانایی  زندگی،  مهارت های  از  یکی  است. 

كنیم. برقرار  ارتباط  دیگران  با  نوشتن  راه  از  و  بنویسیم  را  خود  خواست های 

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

است آموزگار  برترین  خود  خدا 
تنگ دّرۀ  گاهی  و  كوه  بر  گهی 
برفشانیم شادی  اشِک  باران،  چو 
آبشـــاران بلنـِد  شعـــِر  گهـی 
بخوانی؟ خود  را  خویشتن  باید  كه 
)على موسوی گرمارودی(


