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» اُنس و الفت انسان با هنر و آثار هنری شامل ادبیات، 
نّقاشی و ... برخاسته از حّس زیبایی شناسی اوست. هنر، 
آدمی را به شناخت سرچشمۀ زیبایی ها فرا می خواند و 

روح سرکش او را به آرامش می رساند.«
امام خمینی
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 سخني با دبیـران ارجمـند 

نوشتن در جهان امروز، یكي از مهارت هاي بهتر زیستن است. از دید ما، توانایي 
بیان مقصود در قالب نوشته، نیاز اولیۀ زندگي اجتماعي و مؤثّرترین راه ارتباطي در 

فضاي رسانه هاي نوپدید است. 
نوشتن، در پهنۀ یادگیري، بعد از آشنایي با الفبا و مهارت در خواندن، آغاز مي شود. 

به همین سبب، مهارت نوشتن را نتیجه و محصول خواندن مي دانیم.
هرکتاب، درحقیقت، تجربه ای از نوشتن را به همراه دارد. خواندِن دقیِق كتاب های 
مناسب، می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد. كتاب خوانی، یكی از 
است.  زبان  و  ذهن  توانایی های  بر  افزودن  و  اندیشه  رشد  برای  مناسب  شیوه های 
دست  خود  فكری  نوباوة  آفرینش  به  نوشتن،  و  اندیشیدن  خواندن،  با  نیز  نویسنده 
می یابد. به بیان دیگر، نوشتن، فرزنِد خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانایی های 

ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد وکاِر نوشتن برای ما آسان تر می شود. 
نیست؛  نوشته ها  متن  روخوانی  تنها  خواندن،  از  ما  خواست  اینكه،  دیگر  سخن 
هرچیزی که ذهن را به درنگ وادارد و فكر را به کار اندازد؛ متن است و قابل خواندن و 
اندیشیدن. به راستی، هر یک از رویدادها، متنی هستند که ذهن ما را به خوانش و تفسیر، 
 فرامی خوانند. هر تصویر، یک متن است. هنگامی که موضوع نگارش ما یک تصویر، 
نّقاشی یا یک صحنه از رویدادهای اجتماعی باشد، مانند یک نوشته یا داستان، نخست 
بر همۀ اجزا، نقش ها و رنگ ها و پیكرة آن، خیره مي شویم، سپس دربارة نقش عناصر 

آن،گفت وگو  و تأّمل می کنیم و آنچه به ذهنمان می آید، می نویسیم.
 در آموزش محتواي این کتاب، تأکید بر بهره گیري از روش هاي فّعال و تقویت روحیۀ 
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 مشارکت پذیري دانش آموزان است. گفت وگو، هم افزایي، بازاندیشي، کتاب خواني، رایزني، 
بازسازي و بازپروري فكر، از بهترین شیوه ها براي رسیدن به ذهن چاالك و زایا است. 
 به کارگیري روش هایي چون: زایش و برخورد اندیشه ها )روشن سازي طرز تلّقي(، بارش
فكري، نوآفریني)بدیعه پردازي( و حّل مسئله، در آموزش مفاهیم این کتاب، اثربخش 

و کارا خواهد بود. 
اّما مراحل  فّعالیتي فردي است؛  تولید متن،  و  نوشتن  بنیاد  یادآور مي شویم که 
پیش از نوشتن و پس از نوشتن، بهتر است جمعي و گروهي باشد. بنابراین، فرایندی 

سه مرحله اي پیش رو داریم:
 الف( پیش از نوشتن           ب(  نوشتن         پ( پس از نوشتن

فكري  بارش  و  ذهن  زایش  هم اندیشي،  براي  فرصت سازي  نخست،  مرحلۀ 
گروه هاي دانش آموزي است. گفت  و گو دربارة موضوع، تبادل اطاّلعات، طّراحي نقشۀ 
تولید نوشته است.  انجام مي گیرد. مرحلۀ دوم، زمان  این مرحله  ذهني و... همه در 
هرکس به سراغ دفتر و قلم خود مي رود و با توّجه به خوانده ها و اندوخته هاي پیشین و 
نقشۀ ذهني طّراحي شده، نوشتن را آغاز مي کند. مرحلۀ سوم، هنگام بازبیني و ویرایش 

است. این کار هم مي تواند با مشارکت گروهي و با همفكري انجام گیرد. 
زمان  به  توّجه  با  است.  شده  سازماندهي  درس،  در هشت  کتاب  این  محتواي 
اختصاص یافته، میزان تقریبي ساعت آموزشي مؤثّر، حدود 24 جلسه در سال و هر جلسه، 
دو زنگ پنجاه دقیقه ای است؛ بنابراین، پیشنهاد مي شود فرایند یاددهي ـ یادگیري هر 
درس در سه جلسه )آموزش، تمرین و نگارش، بررسي و نقد براي تثبیت آموخته ها( 

طّراحي و تنظیم شود.
آنچه دربارة ارزشیابي از آموزه هاي» مهارت هاي نوشتاري« باید یادآورشویم،  این 
یعني براي كسب  رویكرد برنامه و محتواي این كتاب ، » مهارتي« است؛   است که 
سازماندهي  فكري،  بارش  و  زایش  آموزش،  فرایند  است،  ضروري  نوشتن،  مهارت 
ذهني، تولید، تمرین و تكرار طي شود. بدین سبب، این درس، كاماًل ورزیدني و عملي 
حفظ كردني  و  شناختي  پرسش هاي  طرح  براي  جایي  آن،  از  ارزشیابي  در  و  است 
نیست. یكي از اصلي ترین دالیل کم بودن حجم و تعداد درس ها همین است؛ کمتر 
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حرف بزنیم و بیشتر به نوشتن، فرصت بدهیم. در هر درس، سنجه ها و معیارهایي 
را برشمرده ایم که الزم است در نوشته هاي دانش آموزان و ارزیابي از آنها مورد توّجه 

قرارگیرد. 
هدف اصلي این کتاب، تقویت اعتماد به نفس و خودباوري در مهارت نوشتن 
است. شناخت معنا و ظرفیت واژگان و کاربست درست آن در قالب مناسب نوشته، از 

گام هاي بنیادین در دستیابي به این هدف، به شمار مي آید. 
 در پي هر درس، همچون کتاب آموزش مهارت هاي نوشتاري پایۀ هفتم و هشتم،
 تمرین هاي نوشتني  با عنوان » فّعالیت هاي نگارشي«،  »درست نویسي«،  »تصویرنویسي«،

»حكایت نگاري« و »َمَثل نویسي«، سازماندهي شده است. 
آمده اند؛  هم  دنبال  به  آموزشي  و  علمي  نظمي  با  نگارشي«  »فّعالیت هاي   
شمارة یک با هدف تقویت توانایي بازشناسي)تشخیص(، شمارة دو با هدف پرورش 
تقویت  هدف  با  سه  شمارة  و  متن(  تولید  و  نوشتن  توانایي  آفرینشگري )تقویت 

است. شده  طّراحي  نقدنویسي(،  و  تحلیل  بررسي،  داوري)توانایي 
 »درست نویسي« با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنایي با کاربرد درست

واژگان در نوشتار معیار، در ساختار کتاب گنجانده  شده  است. 
 »تصویرنویسي«؛ یعني نوشتن دربارة اجزا و عناصر تصویر، الزمۀ خوب  نوشتن 
 در این بخش، دّقت در نگاره ها، بررسي، خوانش و درك عناصر بصري است. در حقیقت،

 هر تصویر، بهانۀ بسیار مناسبي براي پویایي ذهن و سپس دست مایه اي براي نوشتن 
است. از هر تصویر، موضوع هاي فراواني را مي توان برگزید و درباره اش نوشت. مهم 
از تصویر را موضوع نوشتن قرار مي دهیم. آنچه در این کار  نیست که کدام بخش 
ارزش دارد، چگونگي بیان و درك و تفسیر ما از تصویر و قدرت پرورش موضوع است. 
 »حكایت نگاري«، بخشي دیگر از فّعالیت هاست. در حكایت نگاري، تأکید بر 

بازنویسي به زبان ساده و ساده نویسي است. 
 »َمثَل نویسي«، تمریني براي  بازآفریني و گسترش  مثل است. در مثل  نویسي، 

دانش آموزان با افزدوِن شاخ و برگ به اصل مثل، نوشتۀ جدیدي را خلق مي کنند.
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حكایت و مثل در بارورسازي ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقویِت خوب 
از  برخي  در  نهفته  مایه هاي طنز  است.  مؤثّر  بسیار  نوشتن،  زیبا  و  سخن گفتن 
حكایت ها و مثل ها، طراوت ویژه اي به فضاي ذهِن اهِل زبان مي بخشد و نشاطي 
است.  اثرگذار  و  نقشمند  بسیار  نوآفریني،  و  در خاّلقیت  بدان مي افزاید که  تازه 
مثل ها در افزایش تواِن سخنوري و قدرت نویسندگي، کارمایه و نیروي شگرفي 

دارند.
یكي از ویژگي هاي این کتاب در بخش تدوین، گزینش و سازماندهي محتوا، 
آوردن نمونه هاي فراوان از نویسندگان ایران و ادبیات جهان است. این کار، افزون 
بر آشنایي خوانندگان با نویسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملي با شیوه هاي 
گوناگون نوشتن نیز آشنا مي سازد. این نمونه هاي برگزیده از بي شمار آثار، گلچیني 
رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن هستند. نمونه متن هایي که بي نشان هستند، 

از قلم مؤلّفان این کتاب، تراویده اند.
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 سخني با دانش آموزان عزیز

دنیاي امروز، دنیاي گوناگوني رسانه ها و هجوم گستردة پیام هاست. در هر دقیقه، 
 پیام هاي بي شماري دریافت و روانه مي کنیم. پیام ما در یک چشم به هم زدن، به دورترین

نقاط جهان مي رسد و منتشر مي شود. در چنین جهاني ما هم باید درست بیندیشیم و 
خود را به  ابزارهاي زیستن در آن، مجّهز کنیم.

یكي از ابزارهاي مؤثِّر زیستن در جهان امروز، مهارت»نوشتن« است. کساني که 
حرفي براي گفتن دارند و مي توانند بنویسند، افكار خود را به راحتي با مردم جهان به 
اشتراك مي گذارند و سخنان خود را به گوش آنها مي رسانند. دیگر الزم نیست براي  
یافتن خواننده و  انتشار نوشته ها به دنبال ناشري بگردیم. پشت میز رایانه مي نشینیم و در 
 صفحۀ شخصي خود مي نویسیم  و خوانندگان از سراسر جهان،  نوشته هاي ما را  مي خوانند

و دربارة آن نظر مي دهند. 
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دو سال است که با کتاب  » مهارت هاي نوشتاري«، آموزش مي بینیم تا روش هاي 
تبادل در  و  شویم  آماده  امروز  جهان  در  مؤثّرتر  حضور  براي  بیاموزیم؛  را   نوشتن 

اّطالعات، سهمي داشته باشیم.
در پایۀ هفتم، » نقشۀ ذهني نوشتن« را فرا گرفتیم و با طبقه بندي موضوع، 
بند نویسي، طرح ریزي نوشته و ... به یک نظم ذهني دست یافتیم. در پایۀ هشتم، با 
بهره گیري از حواس، »راه هاي پرورش فكر« را آموختیم  و  از روش مقایسه کردن، 

جایگزین کردن و دگرگونه دیدن، براي بهتر نوشتن، سود بردیم. 
ما مي آموزند. در کتاب  به  را  نوشتن  این کتاب، روش هاي چگونه  درس هاي 
مي آموزیم  مي شویم؛  آشنا  نوشتن  در  واژه ها  کاربرد  با  نهم،  نوشتاري  مهارت هاي 
نوشتۀ خود را با چه زباني بنویسیم، با تغییر رنگ و فضا، به نوشتۀ خود تنّوع ببخشیم، 
برگزینیم.  نیكویي  نام  برایش  ببریم و  پایان  به  آغاز کنیم و  را  چگونه نوشتۀ خود 
همچنین با قالب هاي نوشتاري آشنا مي شویم؛ روش وسعت بخشیدن به نوشته را 

فرا مي گیریم و چگونگي ویرایش و پاالیش نوشته را عماًل یاد مي گیریم.  
یادمان باشد، فقط با فراگرفتن اصول نوشتن، نویسنده نخواهیم شد. آنچه سبب 
 موّفقّیت در کار نوشتن خواهد شد، انگیزه و پشتكار ماست. با خواندن کتاب های خوب،

ثبت خاطرات روزانه، تشكیل گروه هاي نویسندگي و ... کاِر نوشتن را فراتر از  کتاب 
درسي، دنبال کنیم تا مزة دلچسب و گواراي نوشتن را بچشیم و نوشتن بخشي از 

برنامۀ زندگیمان شود.
دوستان عزیز، یكی از نیكوترین راه ها براي مهارت یافتن در خوب سخن گفتن 
و خوب نوشتن، گوش دادن به سخنراني هاي بزرگان، استادان و مطالعۀ کتاب هاي 
مناسب است. بنابراین، الزم است در برنامه هاي روزانه و هفتگي، بخشي از زمان را 

به این دو کار مهم، اختصاص دهیم. 
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عالَم، سراسر جلوه هاي آفرینش خداي مهربان است. خداوند، نگارندة گیتي است. 

این نگارگر زیبایي ها به چه خطّي مي نگارد؟ با چه زباني مي نویسد ؟ دفتر نوشته هاي 

نگارندة هستي بخش کجاست؟

از  زبان مشترك همۀ موجودات است. خِطّ خدا، پیش  نوشته هاي خداوند،  زبان 

آنكه خواندني باشد، دیدني، شنیدني، چشیدني، بوییدني و لمس کردني است. نامۀ نسیم، 

سفرنامۀ چشمه، انشاي جنگل، فیلم نامۀ ُگل، خبرنامۀ کالغ، معّماي انسان، همه و همه، 

نمونه هایي از نگارگري هاي الهي هستند.

خداوندا، به قلم ُصنع تو می نگریم، به یک عالمه نقش زیبا و لطیف که بر بال پروانه 

کشیدی، می بالیم، به صدها هزار جنگل سرسبز که در دفتِر دانه نگاشتی، به کوه هایی که 

در چشم انداز دشت، جاي دادی، به دریاهایی که در دیوارة دّره ها پدید آوردی، می نازیم
 

 و تو را، ای نگارندة هستی بخش، می ستاییم.                                 

  

 شعر از داوود لطف اهلل

مي دهد تكان  را  ابرها  کسي، 
ریز، جان مي دهد دانۀ  به یک 

را  موج  پر  دریاي  راِه  کسي، 
بـه یک روِد خسته، نشان مي دهد

بهار   لطیف  شروع  با  کسي، 
به شاخه، ُگلي نوجوان مي دهد

کسي، در دل باد و باران و برف 
مي دهد توان  کبوتر،  بال  بـه 

مهربان مادري  از  بهتر  کسي، 
مي دهد زبان  ُگنگي،  نوزاد  به 

کسي، بعِد باران بـه چشمان ما
مي دهد رنگین کمان  خوِب  پُِل 

کسي، صبح ها دست خورشید را  
مي دهد آسمان  این  دستان  به 

بگو کیست جاري در این بیت ها؟
که یادش به ما روح و جان مي دهد


