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دانشآموزان عزیز ،نویسندگان جوان ،امروز میخواهیم دربارۀ «مهندسی
نوشتن» با هم گفت وگو کنیم و سپس دست به کار شویم و برای بنای
نوشته ،نقشهای بکشیم و تمام اجزا و بخشهای آن را دقیق ،مهندسی کنیم؛
مهندسی کردن به معنای چیزی را به طور دقیق ،بررسی و اندازهگیری کردن
است.
نوشته (کتاب ،مقاله ،انشا) ،ساختمانی دارد و نویسنده هم مهندس و
طراح نقشۀ این ساختمان (نوشته) است.
ّ
نویسندگی شبیه مهندسی و معماری است؛ یک معمار و مهندس ،ابتدا
نقشۀ عملیات خود را در ذهن و سپس روی کاغذ رسم میکند؛ پس از آن،
عملیات ساختن و پی ریزی بنا بر پایۀ آن نقشه آغاز می شود.
من و شما هم که میخواهیم قلم به دست بگیریم و نگارش را شروع
کنیم ،نخست باید دربارۀ موضوع کار خود ،بیندیشیم و به نقشۀ ذهنی
آن ،خوب فکر کنیم و چهارچوب و ساختاری برای آن در نظر بگیریم؛ آن
چهارچوب یا نقشۀ ساختاری را روی کاغذ بکشیم؛ بعد بر پایۀ این نقشه،
طراحی
نوشتن را شروع کنیم .این کارها در حقیقت همان مهندسی کردن و ّ
ساختمان نوشته است.
ِ
اگر در این باره بیندیشیم و نقشۀ راه را ترسیم کنیم و ابزار مورد نیاز را
فراهم نماییم ،آنگاه ،میتوانیم مهندسی نوشتن را آغاز کنیم و مطابق مراحل
نقشه ،پیش برویم.
معمو ًال تص ّور میشود ،نوشتن با نگارش کلمات بر روی صفحۀ کاغذ
شروع میشود؛ در حالی که چنین نیست .هر نوشته ،پیش از خودنمایی بر
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پهنۀ کاغذ ،در ذهن نویسنده ،شکل میگیرد و طبقه بندی و ّ
منظم میشود .هرقدر این
فرایند (مهندسی و نقشه کشی ،طبقهبندی ذهنی و نگارش) کاملتر باشد ،نوشتۀ ما نظم و
سامان بهتری خواهدداشت؛ بنابراین در مهندسی نوشتن ،نقطۀ آغاز حرکت« ،ذهن» است
و خط پایان ،تهیۀ پیش نویس نگارش در صفحۀ دفتر شماست.
اکنون باید مسیر ذهن تا صفحۀ دفتر را مشخص کنیم و ببینیم با کدام نقشه میتوانیم؛
آنچه را که در ذهن داریم ،آسان تر بر صفحۀ دفتر بیاوریم.
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طبقه بندی ذهن ،گام ا ّول در تهیۀ نقشۀ نوشتن است .این طبقه بندی ،در حقیقت،
ساختمان ذهن و نوشتۀ ما را نشان می دهد .در نمایۀ بعد ،مسیر حرکت ،مراحل نوشتن
و چارچوب نوشته را می بینیم:

موضوع

مقدمه

تنه  /بدنه

نتيجه

شكلگيري چنين ساختاري در ذهن نويسنده ،مسير نوشتن را براي او هموار ميسازد و
زماني كه شروع به نوشتن ميكند؛ برايش كام ً
ال روشن است كه چه ميخواهد بنويسد .نتيجة
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اين طبقه بندي ذهني و تسلّط بر مطلب ،نوشتن متني دقيق و منسجم است.
طراحي ساختمان نوشته است .شكل زير،
يكي از راههاي نظم دادن به ذهن و نوشتهّ ،
ساختمان ساده و طبقه بندی اولية ذهن و نوشتن را بر اساس چارچوب نوشته ،نشان میدهد.
موضوع

بند مقدمه

بندهای بدنه شامل
بند ا ّول
بند دوم
بند سوم

بند نتيجه

اكنون نوشتة يكي از دانش آموزان را با هم بخوانيم و به نقشة ذهني و ساختمان نوشته،
توجه كنيد.
ّ
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موضوع

بلوط بازي

نمي دانم تا حاال راجع به بلوط بازي چيزي شنيده ايد يا نه .اين بازي بسيار ساده است.
بند مقدمه مثل فوتبال و واليبال و تنيس ،اما ثبت جهاني نشده است؛ قواعد خاص خودش را دارد و
كم و بيش ّلذت بخش است.
براي اين بازي نياز به يك بلوط سوراخ شده داريم .بلوطي كه از درخت افتاده ،پوسته اي
سخت و خاردار دارد .بايد بدون آنكه به بلوط درون اين پوسته صدمه اي بزنيد ،پوسته را
بشكافيد .در يك طرف بلوط تكه اي كم رنگ تر هست؛ اينجا محلي است كه بايد سوراخ
شود .بعد از سوراخ كردن بلوط ،تكه اي نخ محكم يا بند كفش از ميان آن رد كنيد و انتهاي
آن را گره بزنيد.
بلوط شما بايد كامالً خشك باشد؛ بنابراين يك ماه صبر كنيد تا بلوطتان خشك
شود .براي خشك كردن بلوط روش هاي جالبي وجود دارد .بلوط را مي توانيد توي جيب
پيراهنتان بگذاريد ،گرماي بدنتان باعث مي شود بلوط ،خشك و محكم شود .مي توان آن
را توي گنجه گذاشت و یا توي فر با دماي پايين قرار داد .البته بلوطي كه به روش طبيعي
خشك شود ،براي بازي و برنده شدن مناسب تر است.
بلوط بازي قواعدي دارد .دو بازيكن با بلوط هاي نخ شدۀ خود مقابل هم مي ايستند و
بند بدنه
بلوط هايشان را آويزان مي كنند .به نوبت ،سر نخ را مي گيرند ،دست دراز مي كنند ،بلوط را
در هوا ثابت نگه مي دارند ،سر آن را تاب مي دهند و محكم به بلوط رقيب مي زنند ،آن قدر
مي زنند تا بلوط رقيب بشكند .بلوط باقي مانده ،بلوط برنده اعالم مي شود.
امتياز دهي بلوط بازي هم ،در نو ِع خودش جالب است .اگر بلوطي قبالً در مسابقه اي
استفاده نشده ،و بار ا ّول است كه در مسابقه اي پيروز مي شود ،به آن امتياز يك داده
مي شود .اگر اين بلوط ،بلوط حريف را كه قبالً در مسابقات قبلي امتياز گرفته ،شكست
دهد ،امتياز ِ
بلوط بازنده به حساب بلوط برنده گذاشته مي شود .مثالً اگر بلوط بازنده قبالً
امتياز پنج داشته باشد ،امتياز بلوط برنده كه يك است ،شش مي شود .توجه داشته باشيد
كه بلوط ،برنده است و امتياز مي گيرد نه بازيكن.
خب ،حاال اگر ،توي يك بيشه زار هستيد و حوصله تان سر رفته ،توپ در اختيار
بند نتيجه نداريد و تعداد بچه ها آن قدر زياد نيست كه يك فوتبال گل كوچك بازي كنيد ،فورا ً دوتا
بلوط خشك برداريد و بند كفش هايتان را باز كنيد.
(راز موتورسیکلت من ،با تلخیص و اندکی تغییر)
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نوشتۀ زیر از ترجمۀ کتابی به نام داستان نویسی است که با استفاده از ادبیات
نامتعارف و با چاشنی طنز نوشته شده است .این نوشته را بخوانيد و ساختمان آن
را مشخص كنيد.

ضرورت بازنویسی
معموالً آثار نويسندگان بزرگ ،چند بار پيش نویس ميشوند و نويسندهها هم تأييد
ميكنند كه پيش نويس ا ّول ،الزم نيست حتم ًا بي نقص باشد.
بسياري از نويسندهها خيلي ُرك و پوست کنده به شما خواهند گفت كه ا ّولين
پيش نويس اثرشان ،جنايتي در حق بشريت است .اما آنها به هر حال اين پيش نويس ا ّول
را مي نويسند ،چون هيچ كس نميتواند بدون نوشتن پيش نويس ا ّول ،نسخه يا پيش نويس
دومي بنويسد.
اكثر نويسندهها در دو حالت متفاوت ،كار ميكنند :حالت ّ
خلق و حالت ويرايشي.
حالت ّ
خلق :در اين حالت شما به خودتان اجازة امتحان كردن كارهاي جديد را
ميدهيد و در عين حال به اين مسئله آگاهيد كه اين كارها ممكن است درست باشد و
يا ممكن است نادرست باشد .مزخرف نوشتن در حالت ّ
خلق ،اشكالي ندارد .پس سعي
كنيد وقتي ّ
خلق هستيد ،كمي در نوشتن ،بی پروا باشید.
حالت ويرايشي :در حالت ويرايشي ،هدف شما جمع و جوركردن افتضاحي است كه
در حالت ّ
خلق به بار آوردهايد .در اين حالت ،شما آنچه را نوشتهايد ،جوري بازنويسي
و اصالح ميكنيد كه معني بدهند.
خشكي قلم و ناتواني در نوشتن ،زماني اتفاق ميافتد كه نويسنده سعي ميكند،
همزمان در دو حالت ّ
خلق و ويرايشي بنويسد .هرگز اين كار را نكنيد .اين كار مثل اين
است كه موقع رانندگي يك پا را روي گاز بگذاريد و با پاي ديگر ترمز بگيريد .كمي
نوشتن و بعد كمي ويرايش كردن اشكالي ندارد؛ همان طور كه از قديم گفته اند :ا ّول
بنويس؛ بعد درستش كن.
به خودتان اجازه دهيد ،پيش نويس اوليۀ بدي بنويسيد و اين جمله را روي يك تكه
كاغذ بنويسيد «:من اختيار تام دارم كه يك پيش نويس چرند بنويسم؛ چون پيش نويس
اكثر نويسندهها چرند هستند؛ نوبت به اصالح كه رسيد؛ درستش ميكنم».
پس ا ّولين كاري كه به عنوان يك نويسنده ،انجام ميدهيد ،بايد اين باشد كه به
خودتان اجازة نوشتن يك پيش نويس ا ّوليه را بدهيد.
)داستان نويسي ،اینگرمنسن و اکونومی(
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توجه به نقشۀ
اکنون پس از انتخاب موضوع دلخواه ،سفر نوشتن را آغاز کنید .با ّ
نوشتن که در درس آموختید ،به سمت مقصد حرکت کنید.
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نوشته هایی را که دانشآموزان (از تمرین  )2در کالس میخوانند؛ بر پایۀ
معیارهای زیر ،بررسی و نقد کنید.
معيارهاي ارزيابي :

انتخاب موضوع مناسب (موضوع نباید خیلی کلّی باشد)
رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته (نوشتن بند مقدمه ،نوشتن بندهای
بدنه و بند نتیجه)
پاکیزه نویسی
نداشتن غلط امالیی
شيوة خواندن
نتيجة بررسي و داوري
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مظلومان ،علیه ستمگران قیام کردند.
مظلومان ،برعلیه ستمگران قیام کردند.
جملۀ ا ّول ،درست است؛ « َعلَیه» (علی +ه) یعنی برضد او .بنابراین،
کاربرد«برعلیه» نادرست است .البته به جای این کلمه می توانید از
برابر دیگر «برض ّد،ض ّد» استفاده کنید.
جمله های زیر را ویرایش کنید:

او معمو ًال برعلیه مردم ،سخن نمیگوید.
............................................................................................................................................................

برای حفظ میهن باید برعلیه دشمنان ،متحد شویم.
............................................................................................................................................................
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یکی از دو تصویر زیر را انتخاب کنید
و در نوشتهتان به تصویر بکشید .پس از
اینکه نوشتهتان را در کالس خواندید،
دوستان شما باید تشخیص دهند که
انشای شما ،مربوط به کدام تصویر است.
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