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شوتك
موهمينطور
ههمينسبباگربخ
تهبهاينكهازكجاآغازك

نبههنگامنويسندگي،ايجادفرص
ايفراوانيرا رذهن،نسبتبهشناخت
رارةيكموضوعداشتهباشيموازديدگاههاو
ههاوكاركردهايگوناگونيكپديدهرا رنظرم 
باشد؛پسازكميتا ّمل،ميتوانيم:
شبنويسيم.
رآندرسالمتپابنويسيم.
رهنگيراشرحدهيم

ح
وهربار،مط
طبيبان،ص

ربارة« ُگل»چيزيبنويسيم،اززاوي ه
 نويسيممثالدرنوشتةزير،نويس
نوقايبافان،وحتيازچشمعق
رعامطبيعت،چيزيزيباتر
ا لطيفيافت هاندوبر
شكاف

اندو ر
طبيبانبهصو
آنانهرگلي،دارويدرديرادرخو
استوهمداروفروش !
صنعتگراننيزازگل،سو
ويشبهكارميگيرندوقاي
اريدرميافكنندگالبگ
تاكنونفايدةگلرابرايش
كهبپرسيمعقلازگل
رگلوگلزارراباچشم
قّاشوحكيمرياض
كيستكهدرگ
يستكه ُگل
ّطرپديدآو
طرهايازد
عليح
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فراوايرا رذهن،ن ب
ر يك وضوعداش هباشي
ه وك ركردهايگونا ونيك
د؛پسازكميتامّلميتوانيم
ب ويسيم
يرآندرسال تپاب ويسي





بره گيراشرحدهي .
م ربار «گُل»چيزيبنو سيماززا يههاي
ايب يسي مث رنوش ةير نو د
رانوقاليباف ن،وحتيازچشمعقل
ت رعالمطبي ت،چيزيزيبا ر خو
ونن ز م نا طيف اف هان برا

هاران لخاكتير را شك ف
ةسيا ظلمرا اخو سرخخو ش








ه رم دنق شوحك
آنكي تك
آنكيست
رنگينولطيف
گلقطر
ا ت»(غال

ب

هريك از من و شما در جاهاي مختلف كه قرار ميگيريم ،ممكن است نقش ها و
ال وقتي در خانه هستيم؛ فرزندي از اعضاي آن خانواده
وظيفههاي متفاوتي داشته باشيم؛ مث ً
به شمار مي آييم و در آنجا وظايفي داريم .اكنون كه در مدرسه و كالس هستيم ،نقش و
تكليف ديگري داريم .اگر در محله و كوچة خود باشيم؛ در آنجا هم وظيفة ديگري داريم
و همين طور در جاهاي مختلف ،خواهيم ديد كه نقش و وظيفۀ جديدي خواهيم داشت .به
معرفي كنيم،
همين سبب اگر بخواهيم چيزي دربارة خود بنويسيم و خودمان را به كسي ّ
معرفي ما متفاوت خواهد بود.
بسته به اينكه از كجا آغاز كنيم ،نوشته و نوع ّ
يكي ديگر از راههاي توانمند سازي ذهن و زبان هنگام نويسندگي ،ايجاد فرصت بيشتر
براي فكر كردن است .انديشيدن دربارة يك چيز ،راه هاي فراواني را در ذهن ،نسبت به
شناخت بهتر آن ،پديد ميآورد .وقتي زمان كافي براي انديشيدن دربارة يك موضوع داشته
باشيم و از ديدگاه ها و دريچه هاي مختلف به يك موضوع ،نگاه كنيم ،جنبه ها و كاركردهاي
ال اگر موضوع نوشتن ما «كفش» باشد ،پس از
گوناگون يك پديده را در نظر ميگيريم .مث ً
كمي تأ ّمل ،ميتوانيم :
فایده های بهداشتی کفش را بنویسیم.
دربارة جنس كفش و تأثير آن در سالمت پا بنويسيم.
اگر كفش نبود ،رنج پابرهنگي را شرح دهيم.
و. ...
بهداشت
جنس
پابرهنگی

کفش

؟
رنگ

کاربرد

حال اگر بخواهيم در بارة « ُگل » چيزي بنويسيم ،از زاويههاي متفاوت ميتوانيم به آن نگاه كنيم
ال در نوشتة زير ،نويسنده «گل» را از نگاه شاعران،
و هر بار ،مطالب تازهاي بنويسيم .مث ً
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دانشمندان ،طبيبان ،صنعتگران و قالي بافان ،و حتي از چشم عقل ديده و نوشته است:
شاعران
دانشمندان
طبیبان

ُگل

؟
باغبان

صنعتگران

« بعيد است در عالم طبيعت ،چيزي زيباتر و خوب تر از گل وجود داشته باشد...شاعران
در گل هزاران مضمون نغز و معناي لطيف يافتهاند و براي آن مضامين هزاران بيت زيبا
سروده اند .اللةسرخ رنگي كه در بهاران دل خاك تيره را مي شكافد و مانند آتشي زبانه
ميكشد ،ما را به ياد شهيدان مي اندازد كه پردة سياه ظلم را با خون سرخ خويش شكافته اند.
دانشمندان نيز از گل هزاران قاعده و قانون علمي شناخته اند .آنان از گل ،يك جهان
دانش آموخته اند و دريافته اند كه گل ،تنها يك نقاشي رنگارنگ نيست!
طبيبان به صورت هاي مختلف ،داروي دردهاي گوناگون را در گلُ ،جستهاند و يافتهاند .از
عطاري است كه به شيوة ّ
نظر آنان هر گلي ،داروي دردي را در خود دارد .گل ّ
عطاران قديم،
هم عطرفروش است و هم دارو فروش!
صنعتگران نيز از گل ،سودها مي برند؛ رنگرزان رنگ هاي لطيف و پرماية گل را در صنعت
خويش به كار مي گيرند و قالي بافان با الهام از شكل ها و تركيب هاي گل ،طرح هاي دلپسند
بسياري در مي افكنند .گالب گيران نيز رونق بازارشان از بركت بوي دل انگيز گل است.
تاكنون فايدة گل را براي شاعران و عالمان و طبيبان و صنعتگران برشمردهايم .اكنون
هنگام آن است كه بپرسيم عقل از گل چه سودي مي برد؟
اگر گل و گلزار را با چشم عقل تماشا كنيم ،جز حكمت و تدبير ،چيزي نمي بينيم.
به  راستي آن هنرمند نقّاش و حكيم رياضيدان كه مهندسي گل را برعهده داشته ،كيست؟
آن كيست كه در گل اين همه زيبايي و لطف و خاصيت را قرار داده است؟
آن كيست كه ُگل را از گِل ،بيرون كشيده و از خاك تيره و خشن ،محصولي اين چنين
رنگين و لطيف و ّ
معطر پديدآورده است؟
گل ،قطرهاي از درياي بيكرانة جالل و جمال الهي است كه گويي از آسمان به زمين،
چكيده است».
(غالمعلی ح ّداد عادل ،فارسي و آيين نگارش ،سال ا ّول دبيرستان)1366 ،
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نگ منو سندگ
راوانيرا رذهن،ن ب
ك وضوعداشتهباشي
ه وكاركردهايگونا ونيك
ب د؛پسازكميتامّلميتواني
و سيم
آن رسال تپابنويسي



بر نگيراشرحدهي .

ن
ن

دربارة«گُل»چيزيبنو سيماززا يههايم ف
يبنويسيممثال رنوشتةزي ،نويسنده
رانوق ليبا ان،وح يازچشمعقل
تدرعالمطبي تچيزيزيبا ر خ
ن زو ع ا لطيف ف هان برا

هاراندلخ كتي را شك د
سيا ظلمراب خونسرخخوي
مندا ني ا لهزاا اعده ق





متن زير را بخوانيد و تفاوت نگاه دو شخصيت (پدر و
پسر) را توضيح دهيد.

ي
ا رگل گ زار با
هنر ندنقّاشوحكي
آنكي تك
آنكي ت
رنگينولطيف
گل طر
است»(غالم



يك بار پدر بسيار ثروتمندي پسرش را به روستايي برد تا او را با شيوة زندگي
افراد آنجا آشنا سازد .آنان دو شبانه روز در مزرعة خانوادة تهيدست و فقيري به
سر بردند.
در راه برگشت ،پدر از پسر پرسيد :سفر چگونه بود؟
پسر گفت :عالي بود؛ پدر.
پدر گفت :زندگي مردم فقير را ديدي؟
پسر گفت :آري ،پدرعزيزم.
پدر پرسيد :از آنان ،چه آموختي؟
پسر گفت :ما گوسفند نداريم؛ ولي آنان چند گوسفند دارند .حوض خانة ما
تا وسط باغ كشيده شده؛ اما رودخانة آنان بي پايان است .سراسر باغ ما را چراغ ها
روشن ميكنند ،ولي شب هاي آنان را ستارهها روشن ميكنند .ما قطعه زمين
كوچكي براي زندگي داريم ،ولي كشتزار آنان بسيار گسترده است .ما تمام غذايمان
را ميخريم؛ آنان بيشتر نيازهاي غذايي را خودشان پرورش ميدهند. ...
با شنيدن حرفهاي فرزند ،پدر سرش را به زير انداخت و خاموش شد.
پسر افزود :پدرجان! از شما سپاسگزارم كه به من نشان دادي ،ما چقدر فقيريم.
(دبوا استيت ،مترجم :الهام مؤدب ،با تغيير و بازنويسي)
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در مورد نقشهاي خود فكر كنيد و يك انشا دربارة آن بنويسيد .نقشهاي شما احتما ًال
به شرح زير است:
دانشآموز
همكالسي
فرزند خانواده
دايي يا خاله

دوست
عضو تيم ورزشي
خواهر يا برادر
عمو يا عمه
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يكي از نوشته هاي تمرين قبل را براساس معيارهاي زير ،ارزيابي كنيد.
معيارهاي ارزيابي :

 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (نوشتن بند مقدمه ،نوشتن بندهاي بدنه و بند نتيجه)
نگاه تازه و دگر گونه به موضوع
 پروراندن موضوع
پاكيزه نويسی
رعايت عالئم نگارشي
درست نويسي
نداشتن غلط اماليي
خوش خط بودن
نتيجة بررسي و داوری
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گامنو سند
يفراوايرا رذ ن،ن ب
يكموضوع اش هباشي
اوكاركر هايگوناگونيك
دپساز ميتامّل يتواي
ويسي .
رآن رسالمتپ بنويسيم



بر نگيراشرح هي
ي دربارة«گُل چيزيب و سي از اويههاي
ا بن سيم ث رنوش ة ر نو س د
رانوقايباف ن،وح يازچشمعق
تدر المطب تچيزيزيبا روخ ت
ض ننغزو عنايلطيفياف ان وبرا ض

بهارا دلخ ك رهرام شك ف
د سيا ظلمراب خونسرخخويشش
ا منداننيزا لهزاانق عدهوقا
ف ا ك گل ا كقا گ








ب
هنر ندنقاشوحكي ض
آنكي ت
آنكي ت
رنگينولطيف
گلقط 
ا ت (.غالم

آرش ،تيري بيفكند و پرچم پيروزي ايرانيان را برفراز كوه ،بيفراشت.
آرش ،تيري بافكند و پرچم پيروزي ايرانيان را برفراز كوه ،بافراشت.
شيوة نوشتاري جملةاول ،درست است .زيرا در نوشتار معيار امروز ،هرگاه
حرفهاي « ب،ن  ،م » بر سر فعلهايي قرار بگيرند كه با نشانة همزة « ا » آغاز
شده باشند ،هنگام نوشتار ،حرف « ي» جانشين همزه ميشود.
مانند :انداز

بينداز ،انگيخت

بينگيخت ،افروخت

بيفروخت.

جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

با تالش فراوان ميتوانستند ،علوم بسياري باندوزند.
............................................................................................................................................................

هرگز ،فرصت امروزت را به فردا ،مافكن.
............................................................................................................................................................
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ا نك
نگ منويسن گي
راوان را رذهن،نسبت
كموضوعداش اشيموز
وك ركر هايگون گونيكپ ي
؛پسازكميت ّملميتوان م
سم
ن رسال تپ نو سيم



نگيراشرحده م
وهربار
طب بان
«

رة«گُل»چيز و سيماز  ا
 و سيممثالدرنوشتةز ر نو س
وق ليبافان،وحتيازچشم
امطبيعتچيزيز اترو
ن
نغ






صن تگرانن زز
خو شبهكار يگيرن وق ل
اريد يافكنن گالب
ت كنونف يدةگل ابري
تكه پرسيمعقلازگ
ا رگل گلزر ا اچش
ن ن شوحك مر
كيستكهد
كيستكه
لطيفوم
طرهايز
علي

به دو تصوير زير با د ّقت نگاه كنيد؛ دربارة تفاوت آنها بينديشيد و هر يك
را در نوشتهاي جداگانه توصيف كنيد .معيار سنجش نوشتههاي شما تشخيص
دوستانتان است .يعني زماني كه نوشتههايتان را در كالس ميخوانيد ،آنها
بايد تشخيص دهند؛ هر نوشته مربوط به كدام تصوير است.
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