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نشاط  شور   و  كالس،  به  معلّم  ورود  با 
دانش آموزان، بيشتر شد. معلّم خوش فكر، درس را 
آغاز كرد و گفت: می دانم كه شما نوشتن را از همان 
سال های آغازین دبستان، آموخته اید اّما از امسال، 
را به طور روشمند، خواهيد آموخت.  چگونه نوشتن 
بيشتر  كمی  مثال،  یک  با  بدهيد  اجازه  اكنون، 

دهم. توضيح 
عزیزانم، نویسندگي شبيه یک سفر است؛ یک سفر واقعي و گاه خيالي؛ 

یک سفر خاطره انگيز و پرماجرا.
در سفر نویسندگي، من و شما همراهاني هستيم كه مي خواهيم به 

شهري بسيار زیبا، پرنقش و نگار و دلفریب، رهسپار شویم.
پيش از سفر، الزم است هم من و هم شما به پرسش هایي فكر 

كنيم و به آنها پاسخ دهيم:
  این شهر خوش نقش و نگار، كجاست؟ 

  آیا نقشه اي از آن در دست یا در ذهن داریم؟ 
  چگونه و با چه وسيله اي باید به سوي آن برویم؟
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 مبدأ )ذهن(                                                                                      

   مقصد)صفحة دفتر(

  در طول سفر، ایستگاه ها و استراحتگاه هایي وجود دارد؟
   مسير این شهر، هموار است یا از سِر گردنه ها و از دل  

دره ها مي گذرد؟   

اگر دربارة این پرسش ها بيندیشيم و نقشة راه را ترسيم كنيم و 
ابزار مورد نياز را فراهم نمایيم؛ آن گاه، مي توانيم سفر نوشتن را آغاز 

كنيم؛ بي آنكه نگراني و هراسي داشته باشيم.

به نظر شما، در سفِر نوشتن، نقطة آغاز و پایان كجاست؟ 
 معمواًل تصور می شود، نوشتن با نگارش كلمات بر روی صفحة كاغذ
  شروع می شود؛ در حالی كه چنين نيست. هر نوشته، پيش از خودنمایی بر

  پهنة كاغذ، در ذهن نویسنده، طبقه بندی و نوشته می شود. هر قدر این فرایند 
باشد، نوشتة ما نمود بهتری  )نگارش و طبقه بندی ذهنی( كامل تر 
خواهد داشت؛ بنابراین در سفر نوشتن، نقطة آغاز حركت، »ذهن« 

است و خط پایان سفر »صفحة دفتر« شماست. 
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موضوع

مقدمه
 )زمینه سازی(

تنه / بدنه
 )متن نوشته(

نتيجه 
   )جمع بندی( 

 اكنون باید مسير ذهن تا صفحة دفتر را مشّخص كنيم و ببينيم با كدام  نقشه مي توانيم
آنچه در ذهن داریم، آسان تر بر صفحة دفتر بياوریم. 

 طبقه بندي ذهن، گام اّول در تهية نقشة سفر نوشتن است؛ این طبقه بندي، در حقيقت،
 ساختمان ذهن و نوشتة ما را نشان مي دهد. در نمایة زیر، مسير حركت و مراحل سفر

 نوشتن را مي بينيم:
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مي سازد هموار  او  براي  را  نوشتن  مسير  نویسنده،  ذهن  در  ساختاري  چنين   شكل گيري 
و زماني كه شروع به نوشتن مي كند؛ براي خودش كاماًل روشن است كه چه مي خواهد بنویسد. 
نتيجة این طبقه بندي ذهني و تسلّط بر مطلب، نوشتن متني دقيق و منسجم است. متن هاي دقيق 

و منسجم، خوانندگان را سر در گم نمي كنند.  
از راه هاي نظم دادن به ذهن و نوشته، طراحي ساختمان نوشته است.شكل زیر،  یكي 

اولية ذهن و نوشته را نشان می دهد. ساختمان ساده و طبقه بندی 

بند نتيجه )جمع بندی(

موضوع

بند اّول

بند دوم

بند سوم

بند مقدمه )زمینه سازی(

بندهای بدنه )متن نوشته(
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با هم بخوانيم و به نقشة ذهني و ساختمان نوشته،  اكنون نوشتة زیر را 
كنيم: توّجه 

بند نتيجه )جمع بندی(

دل، اصلي ترين بخِش خانۀ وجود ماست . همۀ ارزش دل ها به سادگي 
و پاكي آنهاست. شادابي و سرزندگي يك كشور هم به جواناني وابسته است 
كه دلي پاك و بي كينه، اّما استوار و بي باك دارند . پس دلمان را سرشار از 

نور ايمان و لبالب از حضور دوستان كنيم.
   مؤلّفان

موضوع

بند مقدمه )زمینه سازی(

بندهای بدنه

دل، آشيانة محبت

كه  است  دل  انسان ها  ما  بدن  مركز  و  قلب  دارد.  مركزي  چيزي،  هر 
دارد. مراقبت  به  گنجينه،نياز  اين  مي آيد.  شمار  به  وجود  گنجينة  و  مخزن 

اگر راستش را بخواهيد دلم خالي از زشتي ها، پاك و سفيد است. من 
در فضاي دلم هيچ جست وجوگري ندارم كه همۀ حرف ها را برايم بيابد و به 
من نشان دهد؛ اّما در دلم توان و نيرويي بسيار فّعال است و دوست و دشمن، 
راستي و دروغ  و خوبي و بدي را فوراً شناسايي مي كند و به هر كس اجازۀ 

ورود نمي دهد. به همين سبب، در دلم جز خوبي ها چيزي نيست.
دِر دلم به روي دوستان، هميشه باز است تا آزادانه بيايند و بروند و هر 

روز به تعداد دوستانم افزوده شود. تالش مي كنم؛ دوستان را نرنجانم.      
از كساني كه با لطف و محّبت مي خواهند دلشان را پاك و بي كينه و زيبا 
نشان بدهند، خوشم مي آيد؛ چون آنها آدم هاي مهرباني هستند؛ هم خود را و 

هم ديگران را دوست مي دارند. اين، كار بسيارخوبي است. 
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   نوشتة زیر را بخوانيد و ساختمان آن را مشّخص كنيد.

است.  و گفت وگو  دادن  پيام  ديگران،  با  پيوند  عامل  زبان، 
اكنون اگر از شما بپرسند» چند زبان  داريم؟« جواب خواهيد داد: 
»خب معلوم است يك زبان«. اّما با كمي تأّمل، درمي يابيم كه از 
راه هاي ديگر هم مي توانيم پيام بدهيم و با ديگران سخن بگوييم.
با آن حرف مي زنيم،  بر اين زبان، يعني زباني كه  ما افزون 
زبان هاي ديگري هم داريم؛ مثالً وقتي از دور يكي از دوستانمان 
آنكه  بدون  واقع  در  مي دهيم  تكان  دست  برايش  و  مي بينيم  را 
سخني برزبان آوريم، با او ارتباط برقرار مي كنيم، سالم مي كنيم و 

مي پرسيم. را  احوالش 
بيني اش و  لب  روي  را  انگشتش  ُمبِصركالس  كه   هنگامي 
يادآوري مي كند كه ساكت  به دانش آموزان  مي گذارد، در واقع 

باشند و نظم كالس را بر هم نزنند. 
به كمك ديگر اعضاي بدن هم مي توانيم، پيامي را به ديگران 
بفهمانيم؛ مثل حركِت سر، چشم، ابرو و... به اين زبان ها، »زبان هاي 

بدن« مي گويند.
بنابراين، اگر زبان هاي بدن خود را خوب بشناسيم و به موقع 
آنها را به كار بگيريم، با ديگران ارتباط مؤثّرتري خواهيم داشت. 

 مؤلّفان

زبان هاي ما
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آن  دربارة  كمي  نخست  كنيد،  انتخاب  را  یكي  زیر  موضوع هاي  ميان  از  اكنون   
كنيد:  آغاز  را  نوشتن  سفر  ذهني؛  نقشة  شكل گيري  از  پس  بيندیشيد؛ 

  پاييز   حياط مدرسه   روزي را كه دوست دارم، تكرار شود

موضوع:
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  یكی از انشاهای عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پایة معيارهاي زیر،
 بررسي و نقد  كنيد.

  معيارهاي ارزيابي :
 پيش نویسی )داشتن نگاشِت اّول(

   رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته )نوشتن بند مقدمه، نوشتن بندهاي 
بدنه و بند نتيجه (

  پيراسته نویسی )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی، 
   توّجه به درست نویسی، حاشيه گذاری(

 شيوة خواندن

نتيجة بررسي و داوري :
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الف( چشمش كه به پنجره افتاد، غّصه اش گرفت.
ب( چشش كه به پنجره افتاد غّصش گرفت.

شكسته،  كلمات  به كارگيری  رسمی،  نگارش  در  است؛  درست  الف،  جملة 
كوتاه شده وگفتاری، مناسب نيست. مگر در گفت وگوهای ميان اشخاص داستان 

نمایشنامه.  یا 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

 هركی وارد شهر می شه، می پرسه چه خبره؟

............................................................................................................................................................

  تا خودت رو تغيير ندی، نمی تونی سبب تغيير دیگرون بشی.

............................................................................................................................................................
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 آنچه در تصویر زیر مي بينيد؛ بنویسيد.
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 آیا خوانندة نوشتة شما بدون اینكه تصویر را ببيند، مي تواند تنها با خواندن 
نوشتة شما تصّوري از آن داشته باشد؟


