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سخني با دبيـران ارجمـند
نوشتن در جهان امروز ،يكي از مهارتهاي بهتر زيستن است .از ديد ما ،توانايي
بيان مقصود در قالب نوشته ،نياز اولية زندگي اجتماعي و مؤثّرترين راه ارتباطي در
فضاي رسانههاي نوپديد است.
نوشتن ،در پهنة يادگيري ،بعد از آشنايي با الفبا و مهارت در خواندن ،آغاز ميشود.
به همين سبب ،مهارت نوشتن را نتيجه و محصول خواندن ميدانيم.
دقیق کتابهای
خواندن
هرکتاب ،درحقیقت ،تجربهای از نوشتن را به همراه دارد.
ِ
ِ

مناسب ،میتواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد .کتابخوانی ،یکی از
شیوههای مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر تواناییهای ذهن و زبان است.

نویسنده نيز با خواندن ،اندیشیدن و نوشتن ،به آفرینش نوباوة فکری خود دست
مییابد .به بيان ديگر ،نوشتن ،فرزن ِد خواندن است .هرچه بیشتر بخوانیم ،تواناییهای
ذهن ما بیشتر نیرو میگیرد وکا ِر نوشتن برای ما آسانتر میشود.
سخن دیگر اينکه ،خواست ما از خواندن ،تنها روخوانی متن نوشتهها نیست؛
هرچیزی که ذهن را به درنگ وادارد و فکر را به کار اندازد؛ متن است و قابل خواندن و
انديشيدن .به راستی ،هر یک از رویدادها ،متنی هستند که ذهن ما را به خوانش و تفسیر،
فرامیخوانند .هر تصویر ،یک متن است .هنگامی که موضوع نگارش ما یک تصوير،
نقّاشی یا یک صحنه از رویدادهای اجتماعی باشد ،مانند یک نوشته یا داستان ،نخست
بر همة اجزا ،نقشها و رنگها و پيكرة آن ،خيره ميشويم ،سپس دربارة نقش عناصر
آن،گفتوگو و تأ ّمل میکنیم و آنچه به ذهنمان میآید ،مینویسیم.
در آموزش محتواي اين كتاب ،تأكيد بر بهرهگيري از روشهاي ف ّعال و تقويت روحية
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مشاركتپذيري دانشآموزان است .گفت وگو ،هم افزايي ،بازانديشي ،كتابخواني ،رايزني،
بازسازي و بازپروري فكر ،از بهترين شيوهها براي رسيدن به ذهن چاالك و زايا است.
به كارگيري روشهايي چون :زايش و برخورد انديشهها (روشن سازي طرز تلقّي) ،بارش
فكري ،نوآفريني(بديعه پردازي) و ّ
حل مسئله ،در آموزش مفاهيم اين كتاب ،اثربخش
و كارا خواهد بود.
يادآور ميشويم كه بنياد نوشتن و توليد متن ،ف ّعاليتي فردي است؛ ا ّما مراحل
پيش از نوشتن و پس از نوشتن ،بهتر است جمعي و گروهي باشد .بنابراين ،فرايندی
سه مرحله اي پيش رو داريم:
الف) پيش از نوشتن

ب) نوشتن

پ) پس از نوشتن

مرحلة نخست ،فرصتسازي براي هم انديشي ،زايش ذهن و بارش فكري
طراحي نقشة
گروههاي دانشآموزي است .گفت  و گو دربارة موضوع ،تبادل اطّالعاتّ ،
ذهني و ...همه در اين مرحله انجام ميگيرد .مرحلة دوم ،زمان توليد نوشته است.
توجه به خواندهها و اندوختههاي پيشين و
هركس به سراغ دفتر و قلم خود ميرود و با ّ
طراحي شده ،نوشتن را آغاز مي كند .مرحلة سوم ،هنگام بازبيني و ويرايش
نقشة ذهني ّ
است .اين كار هم ميتواند با مشاركت گروهي و با همفكري انجام گيرد.
توجه به زمان
محتواي اين كتاب در هشت درس ،سازماندهي شده است .با ّ
اختصاص يافته ،ميزان تقريبي ساعت آموزشي مؤثّر ،حدود  24جلسه در سال و هر جلسه،
دو زنگ پنجاه دقیقه ای است؛ بنابراين ،پيشنهاد ميشود فرايند ياددهي ـ يادگيري هر
درس در سه جلسه (آموزش ،تمرين و نگارش ،بررسي و نقد براي تثبيت آموختهها)
طراحي و تنظيم شود.
ّ
آنچه دربارة ارزشيابي از آموزههاي« مهارت هاي نوشتاري» بايد يادآورشويم ،اين
است كه رويكرد برنامه و محتواي اين كتاب  « ،مهارتي» است؛ يعني براي كسب
مهارت نوشتن ،ضروري است ،فرايند آموزش ،زايش و بارش فكري ،سازماندهي

ذهني ،توليد ،تمرين و تكرار طي شود .بدين سبب ،اين درس ،كام ً
ال ورزيدني و عملي
است و در ارزشيابي از آن ،جايي براي طرح پرسش هاي شناختي و حفظ كردني

نيست .يكي از اصليترين داليل كم بودن حجم و تعداد درسها همين است؛ كمتر
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حرف بزنيم و بيشتر به نوشتن ،فرصت بدهيم .در هر درس ،سنجهها و معيارهايي
توجه
را برشمردهايم كه الزم است در نوشتههاي دانشآموزان و ارزيابي از آنها مورد ّ
قرارگيرد.
هدف اصلي اين كتاب ،تقويت اعتماد به نفس و خودباوري در مهارت نوشتن
است .شناخت معنا و ظرفيت واژگان و كاربست درست آن در قالب مناسب نوشته ،از
گامهاي بنيادين در دستيابي به اين هدف ،به شمار ميآيد.
در پي هر درس ،همچون كتاب آموزش مهارتهاي نوشتاري پاية هفتم و هشتم،
تمرينهاي نوشتني با عنوان « ف ّعاليتهاي نگارشي»« ،درست نويسي»« ،تصويرنويسي»،
«حكايت نگاري» و « َم َثل نويسي» ،سازماندهي شده است.
«ف ّعاليتهاي نگارشي» با نظمي علمي و آموزشي به دنبال هم آمدهاند؛
شمارة يك با هدف تقويت توانايي بازشناسي(تشخيص) ،شمارة دو با هدف پرورش
آفرينشگري (تقويت توانايي نوشتن و توليد متن) و شمارة سه با هدف تقويت
طراحي شده است.
داوري(توانايي بررسي ،تحليل و نقدنويسي)ّ ،
«درست نويسي» با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با كاربرد درست
واژگان در نوشتار معيار ،در ساختار كتاب گنجانده شدهاست.
«تصويرنويسي»؛ يعني نوشتن دربارة اجزا و عناصر تصوير ،الزمة خوب نوشتن
در اين بخش ،د ّقت در نگارهها ،بررسي ،خوانش و درك عناصر بصري است .در حقيقت،
هر تصوير ،بهانة بسيار مناسبي براي پويايي ذهن و سپس دستمايهاي براي نوشتن
است .از هر تصوير ،موضوعهاي فراواني را ميتوان برگزيد و دربارهاش نوشت .مهم
نيست كه كدام بخش از تصوير را موضوع نوشتن قرار ميدهيم .آنچه در اين كار
ارزش دارد ،چگونگي بيان و درك و تفسير ما از تصوير و قدرت پرورش موضوع است.
«حكايتنگاري» ،بخشي ديگر از ف ّعاليتهاست .در حكايت نگاري ،تأكيد بر
بازنويسي به زبان ساده و ساده نويسي است.
« َمثَل نويسي» ،تمريني براي بازآفريني و گسترش مثل است .در مثل  نويسي،
افزدون شاخ و برگ به اصل مثل ،نوشتة جديدي را خلق مي كنند.
دانش آموزان با
ِ
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تقويت خوب
حكايت و مثل در بارورسازي ذهن و زبان و پرورش حافظه و
ِ
سخن گفتن و زيبا نوشتن ،بسيار مؤثّر است .مايههاي طنز نهفته در برخي از
اهل زبان ميبخشد و نشاطي
ذهن ِ
حكايتها و مثلها ،طراوت ويژهاي به فضاي ِ
تازه بدان ميافزايد كه در ّ
خلقيت و نوآفريني ،بسيار نقشمند و اثرگذار است.
توان سخنوري و قدرت نويسندگي ،كارمايه و نيروي شگرفي
مثلها در افزايش ِ
دارند.
يكي از ويژگيهاي اين كتاب در بخش تدوين ،گزينش و سازماندهي محتوا،
آوردن نمونههاي فراوان از نويسندگان ايران و ادبيات جهان است .اين كار ،افزون
بر آشنايي خوانندگان با نويسندگان و آثارشان ،آنها را به طور عملي با شيوههاي
گوناگون نوشتن نيز آشنا ميسازد .اين نمونههاي برگزيده از بيشمار آثار ،گلچيني
رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن هستند .نمونه متنهايي كه بينشان هستند،
از قلم مؤلّفان اين كتاب ،تراويدهاند.
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سخني با دانش آموزان عزيز
دنياي امروز ،دنياي گوناگوني رسانه ها و هجوم گستردة پيام هاست .در هر دقيقه،
پيامهاي بيشماري دريافت و روانه ميكنيم .پيام ما در يك چشم به هم زدن ،به دورترين
نقاط جهان ميرسد و منتشر ميشود .در چنين جهاني ما هم بايد درست بينديشيم و
خود را به ابزارهاي زيستن در آن ،مج ّهز كنيم.
يكي از ابزارهاي مؤثّ ِر زيستن در جهان امروز ،مهارت«نوشتن» است .كساني كه
حرفي براي گفتن دارند و ميتوانند بنويسند ،افكار خود را به راحتي با مردم جهان به
اشتراك ميگذارند و سخنان خود را به گوش آنها مي رسانند .ديگر الزم نيست براي
يافتن خواننده و انتشار نوشته ها به دنبال ناشري بگرديم .پشت ميز رايانه مينشينيم و در
صفحة شخصي خود مينويسيم و خوانندگان از سراسر جهان ،نوشته هاي ما را ميخوانند
و دربارة آن نظر ميدهند.
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دو سال است كه با كتاب « مهارتهاي نوشتاري» ،آموزش ميبينيم تا روشهاي
نوشتن را بياموزيم؛ براي حضور مؤثّرتر در جهان امروز آماده شويم و در تبادل
ا ّطالعات ،سهمي داشته باشيم.
در پاية هفتم « ،نقشة ذهني نوشتن» را فرا گرفتيم و با طبقهبندي موضوع،
بند نويسي ،طرحريزي نوشته و  ...به يك نظم ذهني دست يافتيم .در پاية هشتم ،با
بهرهگيري از حواس« ،راههاي پرورش فكر» را آموختيم و از روش مقايسه كردن،
جايگزين كردن و دگرگونه ديدن ،براي بهتر نوشتن ،سود برديم.
درسهاي اين كتاب ،روشهاي چگونه نوشتن را به ما ميآموزند .در كتاب
مهارتهاي نوشتاري نهم ،با كاربرد واژهها در نوشتن آشنا ميشويم؛ ميآموزيم
نوشتة خود را با چه زباني بنويسيم ،با تغيير رنگ و فضا ،به نوشتة خود تن ّوع ببخشيم،
چگونه نوشتة خود را آغاز كنيم و به پايان ببريم و برايش نام نيكويي برگزینيم.
همچنين با قالبهاي نوشتاري آشنا ميشويم؛ روش وسعت بخشيدن به نوشته را
فرا ميگيريم و چگونگي ويرايش و پااليش نوشته را عم ً
ال ياد ميگيريم.
يادمان باشد ،فقط با فراگرفتن اصول نوشتن ،نويسنده نخواهيم شد .آنچه سبب
قيت در كار نوشتن خواهد شد ،انگيزه و پشتكار ماست .با خواندن کتاب های خوب،
مو ّف ّ
ثبت خاطرات روزانه ،تشكيل گروههاي نويسندگي و  ...كا ِر نوشتن را فراتر از كتاب
درسي ،دنبال كنيم تا مزة دلچسب و گواراي نوشتن را بچشيم و نوشتن بخشي از
برنامة زندگيمان شود.
دوستان عزيز ،یکی از نيكوترين راه ها براي مهارت يافتن در خوب سخن گفتن
و خوب نوشتن ،گوش دادن به سخنرانيهاي بزرگان ،استادان و مطالعة كتابهاي
مناسب است .بنابراين ،الزم است در برنامههاي روزانه و هفتگي ،بخشي از زمان را
به اين دو كار مهم ،اختصاص دهيم.
گروه زبان و ادبیات فارسي
دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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َ
عالم ،سراسر جلوههاي آفرينش
خدا
ي
م
هرب
ان
اس
ت.
خ
داو
ند،
نگ
ارندة گيتي است.
اين نگارگر زيباييها به چه خط ّ
ي
م
ي
ن
گا
رد؟
با
چه
زبا
ني
م

ينويسد ؟ دفتر نوشتههاي
نگارندة هستيبخش كجاست؟
زبان نوشت
ههاي خداوند ،زبان مشترك ه
مة
م
وج
ودا
ت
اس
ِ
ت.
ّ
خ
ط
خ
دا،
پيش از
آنكه خو
اندني باشد ،ديدني ،شنيدني ،چش
يدن
ي،
بو
ييد
ني
و
لم
س
 ك
رد
ني
است .نامة نسيم،
سفرنامة چشمه ،انشاي جنگل،
في
ُ
لم
نا
مة
گ
ل،
خب
رنا
مة
ك
الغ،
م
ّ
عماي انسان ،همه و همه،
نمونهها
یي از نگارگريهاي الهي هستند.
خداوندا ،به ق
لم ُصنع تو مینگریم ،به یک عال
مه
نق
ش
ز
یبا
و
ل
طي
ف
كه
بر
ب
ال
پروانه
کشید
ی ،میبالیم ،به صدها هزار جنگل
سر
سبز
که
در
دفت
ر
د
انه
ن
ِ
گا
شت
ی،
به کوههایی که
در چشمانداز دشت ،جاي دادی،
به
دری
اها
یی
که
در
دیو
ارة
د
ر
ه
ّ ها پدید آوردی ،م 
ینازیم
و تو را ،ای
نگارندۀ هستی بخش ،می ستاییم.

كسي ،ابرها را تكان ميدهد
كسي ،را ِه درياي پر موج را
كسي ،با شروع لطيف بهار
كسي ،در دل باد و باران و برف
كسي ،بهتر از مادري مهربان
كسي ،بع ِد باران بـه چشمان ما
كسي ،صبح ها دست خورشيد را
بگو كيست جاري در اين بيت ها؟
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به يك دانة ريز ،جان ميدهد
بـه يك رو ِد خسته ،نشان ميدهد
به شاخهُ ،گلي نوجوان ميدهد
بـه بال كبوتر ،توان ميدهد
به نوزاد ُگنگي ،زبان ميدهد
وب رنگينكمان ميدهد
پُ ِل خ ِ
به دستان اين آسمان ميدهد
كه يادش به ما روح و جان ميدهد

شعر از داوود لطف اهلل

