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معلّم نگارش، این بار، درس را با یک سؤال شروع کرد و گفت: »  دوستان خوبم، 
آیا تاکنون فکر کرده اید که یکی از عوامل مهمّ ِ ننوشتن یا بدنوشتن ما چیست؟«

دانش آموزان، بی درنگ دست باال بُردند و هرکدام چیزی گفتند. معلّم، پاسخ های 
پراکندۀ دانش آموزان را تأیید کرد و گفت: »    اگرچه پاسخ های شما هم درست است؛ 
اّما منظور من ، چیز دیگری است. یکی از عوامل مهّم ننوشتن یا خوب ننوشتن، 
این است که ما تصّور می کنیم »  گفتن« و »  نوشتن« دو مهارت جدا از هم هستند 

درحالی که چنین نیست. 

 چرخۀ افکار تا نوشتار

گفتار

نوشتار

دنیای فکر
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 نوشتن در حقیقت، مکتوب کردن افکار و گفتار است. پس، تالش کنیم به همان گونه 
به آساني  افراد  از  برخي  بنویسیم.  مي زنیم،  حرف  که  سادگي  همان  به  و  مي کنیم  فکر  که 
مي توانند دربارۀ آنچه مي اندیشند، سخن بگویند؛ ولي نمي توانند همان حرف ها را به راحتي به 
نوشتار تبدیل کنند. همان طور که قباًل خواندیم، مراحلي را طي مي کنیم تا به نوشتن برسیم 
و چیزي بنویسیم. کارخانة فکر که فّعالیت خود را آغاز کند؛ محصول آن اّول به شکل گفتار 

و سپس به صورت نوشتار آشکار مي شود.
گاهي ممکن است، گفتار ظاهر نشود و ما به صورت خاموش و بي صدا بیندیشیم که 
همان گفتار خاموش است. یعني فکر به دو صورت، نشان داده مي شود به شکل سخن شفاهي 

و به شکل نوشته.
دانش آموزان که از سخنان معلّم نگارش به َوجد آمده بودند، یکی یکی پرسش هایی را 
مطرح کردند. یکی از دانش آموزان پرسید: »  یعنی اگر سخنانمان را عینًا به روی کاغذ بیاوریم، 

نوشتة ما قابل قبول است؟«
معلّم، با تکان دادن سر، پرسش دانش آموز را تأیید کرد و گفت: »  بله همین طور است«.

در مراحل نخسِت کسِب مهارت نوشتن، بهترین کار این است که بدون توّجه به درستي 
یا نادرستي نوشتة خود، آنچه را که به آن فکر مي کنیم و مي خواهیم به زبان بیاوریم، بنویسیم. 

یکی دیگر از دانش آموزان پرسید: »  آیا نویسندگان بزرگ هم با همین روش، می نویسند؟«
معلّم پاسخ داد: »  وقتی در نویسندگی مهارت کافی پیدا کردیم، فاصلة فکر کردن، گفتن 
و نوشتن آن قدر کم می شود که ما مرز آنها را تشخیص نمی دهیم. توصیة من این است 
که از روش نویسندگان بزرگ الگو بگیریم یا حتی از شیوۀ کار آنها تقلید کنیم؛ اّما درنهایت 
مثل خودمان حرف بزنیم و مثل خودمان بنویسیم. نباید به حرف و دست کسي نگاه کنیم. 
این روش، همان است که در »  ضرورت بازنویسي« درس نخست، یادآور شده ایم. آزادانه و 
خالقانه نوشتن، به مطالعه، تمرین، تکرار و جرئت در نوشتن نیاز دارد. جرئت در نوشتن هم 
این گونه به دست مي آید که هر بار فکري تازه به ذهنمان آمد، حّتي به اندازۀ یک کلمه و 
یک جمله، فوراً آن را بنویسیم و هر روز براي خودمان رویدادهاي مهم و دوست داشتني را 
یادداشت کنیم و نگذاریم بین فکرکردن، سخن گفتن و نوشتن ما فاصله ایجاد شود. ثبِت 
گفتار و برگرداندن آن به نوشتة معیار، تمرین بسیارخوبي براي ایجاد نظم در گفتار و تقویت 

مهارت نوشتن است.
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به نوشتة زیر، دّقت کنید:
 »  يکي بود يکي نبود، غیر از خدا هیشکي نبود. يه درويش مارگیري بود. روزي 
از روزا كه در میدون شهرمعر كه گرفته بودن، يکي از ماراش فرار كرد و رفت تو بیابون.
مارگیر بدبخت بند و بساطش را جم كرد و به دنبالش تو بیابون دويد.مار رفت و رفت 
تا به جوونکي رسید كه زير ساية درختي خوابیده بود. مار، جوونك را بیدار كرد و حال 
و قضیة خودشو براش تعريف كرد و بعدگفت: جوون بیا و به من پناه بده تا از شّر اين 
مارگیر بدجنس، خالص شم. جوون هم اونو توي توبر ه اش گذاشت و به دوشش انداخت و 
رفت. میون راه، يهو مار درآمد و نیشي به جوون زد و گفت: اينم سزاي نیکوكاري تو!«. 

 )كتاب كار نگارش و انشا، ج 1(

نوشته  این  در  که  واژه هایي  به  است.  شده  نوشته  گفتاري  زبان  به  خواندیم،  که  متني 
کنید.  توّجه  دیگر  بار  یک  شده اند،  مشخص 

واژه ها و شیوۀ بیان جمله ها چه تفاوتي با نوشته هاي معیار دارد؟
در زبان فارسي معیار به جاي کلمة »  هیشکي« مي نویسیم: »  هیچ کس«

 به جاي »  یه« مي نویسیم: »    یک«
 به جاي »  روزا« مي نویسیم: »  روزها«

 به جاي »  میدون« مي نویسیم: »  میدان«
 به جاي »  گرفته بودن« مي نویسیم: »  گرفته بودند«

 به جاي »  ماراش« مي نویسیم: »  مارهایش«
 به جاي »  تو« مي نویسیم: »  در«

 به جاي »  بیابون« مي نویسیم: »  بیابان«
 به جاي »  جوونکي« مي نویسیم: »  جواني، جوانکي«

 به جاي »  بندوبساط« مي نویسیم: »  وسایل، اسباب و لوازم«
 به جاي »  جم کرد« مي نویسیم: »  جمع کرد«
 به جاي »  خودشو« مي نویسیم: »  خودش را«

 به جاي »  خالص شم« مي نویسیم: »  خالص شوم«
 به جاي »  اونو« مي نویسیم: »  آن را«

 به جاي »  میوِن« مي نویسیم: »  میاِن«
 به جاي »  یهو« مي نویسیم: »  ناگهان، فوراً«
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با ورود معلّم به فضای زبان گفتاری و مقایسۀ آن با زبان معیار، حال و هوای 
کالس لطیف تر شد و هراس نوشتن در دانش آموزان از بین رفت. معلّم هم از این 
فضای لطیف و پراحساس کالس، خشنود بود و نکته های آموزشی را یکی پس از 

به دانش آموزان گفت: ادامه  او در  بیان می کرد.  دیگری 
در نوشتۀ رسمي و معیار زبان فارسي از کاربرد واژه هاي گفتاري، پرهیز مي کنیم. 
زبان  از  متفاوت  گفتار،  زبان  در  هم  جمله  اجزاي  ترتیب  گاهي  واژه،  بر  افزون 
نوشتار معیار است که باید در تبدیل گفتار به نوشتار به این نکته نیز توّجه کنیم. مثاًل 

یك بار دیگر، به جمله هاي زیر، دّقت کنید:
 فرارکرد و رفت تو بیابون .
 به دنبالش تو بیابون دوید.

در نوشتۀ معیار ، این جمله ها به ترتیب زیر، بازگو مي شوند:
 فرار کرد و در)به( بیابان رفت.

 در بیابان به دنبالش دوید.
 همان طور که دیده مي شود، با اندك تغییر و جابه جایي مي توانیم جمله هاي گفتاري را

به ساخت زبان معیار تبدیل کنیم.
پس براي نوشتن، کافي است آنچه را که بدان مي اندیشیم و مي خواهیم بر زبان 
بیاوریم، نتیجۀ فکر خود را ، بر روي کاغذ بنویسیم و براي این کار، الزم است چند 

نکته را رعایت کنیم : 
 کلمات شکسته و گفتاري را به گونۀ معیار تبدیل کنیم.

 نظم و ترتیب جمله هاي گفتاري را به شکل نوشتۀ معیار درآوریم.
 فعل ها و کلمات را به صورت کامل به کار بگیریم. 
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 دو متن زیر را بخوانید و با ذکر نمونه و 
آنها را مشخص کنید. دلیل، تفاوت 

 الف( »  هنگامي كه دوستم بهمن مي خواست  براي خريد به مغازه برود، در بین راه، 
 چشمش به يك گواهي نامة رانندگي افتاد ، كمي مکث كرد و آن را از روي زمین

برداشت تا صاحبش را پیدا كند. وقتي به مغازه رسید ،موضوع را به مغازه دار گفت 
و از او كمك خواست. 

صاحب مغازه گفت: اين كاغذ را بردار و چیزي بنويس تا پشت شیشة مغازه 
ببینند.  بچسبانم و مردم 

بهمن، كاغذ و قلم را برداشت اما نمي دانست چه طور شروع كند و چه بنويسد.
مغازه دار، متوّجه شد و گفت: پس چرا نمي نويسي، پشیمان شدي؟ اينکه كاري 

ندارد. چه مي خواستي بگويي؟
پیدا  را  نامه  گواهي  اين  بگويم  مي خواستم  من  آقا!  نیست  چیزي  گفت:  بهمن 

كند. دريافت  من  از  مي تواند  بگويد،  را  آن  نشاني  هركسي  كردم، 
گفتي،  كه  را  حرف هايي  همین  هستي؟  چه  منتظر  پس  گفت:  مغازه  صاحب 

بنويس«.
               )فارسي اّول راهنمايي، 1385(

ب( »  پیرمرد خاركن، وقتي داش خارا رو جمع مي كرد، يهو چشمش به كوزه پر 
اشرفي افتاد. با خودش گفت، اين كوزه بايد مال حاكم باشه، پس بهتره اونو ببرم بدم 
 به حاكم تا پاداش خوبي بهم بده. زن خاركن، كه ديد همسرش خیلي ساده دله، شب ، 
رسید،  قصر  به  كه  همین  خاركن  ريخت.  كلوخ  جاشون  و  داشت  ور  رو  اشرفي ها 
فهمید اشرفي ها نیس؛ اما راهِ برگشتي هم نداشت. به حاكم گفت: من يه گاو دارم كه 
شیرش رو با اين كلوخ ها وزن مي كنم، براي اين كه كم فروشي نکنم، مي خواستم، 
كلوخ هام رو با وزنة دربار آزمايش كنم و از درستي وزن اونا خیالم راحت بشه. حاكم 

كه از درستکاري خاركن خوشش اومد، يه مشت اشرفي بهش داد. 
             )زبان فارسي، سال اّول متوسطه(       
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»  هر وقت مي شینم به زبان فارسي فکر مي كنم، فردوسي به يادم میاد و با خود میگم اين 
 مرد چقدر بزرگ بود و چه خدمت عظیمي به كشور ايران كرد. زبان فارسي رو، زير چتر خودش

درآورد و همة مردم اين سرزمین را و مانند مادر مهربان بود در طول تاريخ براي همه. 
با همة  زبان فارسي، يه عالمه همراه و همنشین داره درگوشه و كنار ايران و جهان و 
ديگر  و  فارسي  داره.  دوستانه  رفتاري  و  ستد  و  داد  همیشه  ايراني،  لهجه هاي  و  گويش ها 
زبان هاي ايراني كلمه هايي را به هم قرض مي دن و از توانايي هاي همديگه بهره مي گیرن و 

پابرجا باشن. اين باعث مي شه هر دو طرف، همیشه قوي و 
 غیر از فردوسي، بزرگان ديگه هم به زبان و فرهنگ كشور ايران ياري رساندن، بوعلي، فارابي،
سعدي، مولوي، حافظ، جامي، مالصدرا، تا زمان ما شهريار، مطهري، حسابي و...، همة اين استادان، 
فرزندان اين میهن عزيز هستن كه در دامن فرهنگ ايران اسالمي و زبان فارسي، پرورش يافتن«.
                                                                                      مؤلّفان

 متن زیر را به زبان فارسي معیار، بازنویسي کنید.
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نتيجة بررسي و داوري

 متن بازنویسي شدۀ تمرین 2 هر یک از دوستان را که در کالس خوانده مي شود، 
بر پایة سنجه هاي زیر، بررسي و نقد کنید:

 معيارهاي ارزيابي :
  پیش نویسی

 رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتیجه (
 انسجام فکر در نوشته 

 انتخاب و به کارگیري واژه هاي متناسب با زبان و نوشتة معیار
 پیراسته نویسی )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی، 

توّجه به درست نویسی، حاشیه گذاری(
 شیوۀ خواندن 
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به جمله هاي زیر توّجه کنید:

  حاج خانم پروانه ایرانی، از سفر مکه بازگشت.

  حاجیه خانم پروانه ایرانی، از سفر مّکه بازگشت. 

یکسان  مذّکر،  و  مؤنّث  برای جنس  فارسي  زبان  است.  درست  نخست،  جملة 
به کار می رود و نشانه ای ویژه برای هریک ندارد؛ یعنی یک صفت را برای مذّکر و 

می برد.  به کار  یکسان  به طور  مؤنّث، 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:
  مراسم بزرگداشت خانم مرحومه ایرانپور برگزار شد.

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

  در میان زنان شاعره، پروین اعتصامی از همه نام آورتر است. 

............................................................................................................................................................
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شکل  با  و  بخوانید  را  حکایت  اصل   
بازنویسی شدۀ آن، مقایسه کنید.

میرزاغضنفر پیش دوستش مردان خان رفت و از 
او خواست تا اسبش را به او امانت بدهد. مردان خان، 
نگاهي به میرزاغضنفر كرد و گفت: اسب من تازه نعل 

شده است.
  عیبي ندارد، سعي مي كنم او را  آرام تر برانم.

 اسب من، االن تشنه است.
سیرابش  شوم،  سوارش  آنکه  از  پیش  حتمًا    

مي كنم.
 اسب من  در گرما، تواِن راه رفتن ندارد.

  باشد پیش از گرم شدن هوا، آن را به شما بر مي گردانم.
مردان خان كه  دلیل ديگري پیدا نکرد، به میرزاغضنفر گفت: اسب من سیاه 

است و براي سواري مناسب نیست.
میرزاغضنفر كه حسابي ناراحت شده بود، پرسید: آخر رنگ اسب، چه ارتباطي 

با سوار شدن آن دارد؟
نمي خواهم  به سبیلش كشید و گفت: چون  با حالت غرور، دستي  مردان خان، 

بهانة خوبي است. اسبم را به شما امانت بدهم، سیاه بودن اسب، 

حکايت:

�به  دوس�تي  ا�ز  ي  اس�ب كي  � �ي

�گ�ز�ت اس�ب   . واس�ت ي�ت �ز عار�

: �گ�ز�ت  . اس�ت اه  س�ي اما   دارم؛ 

د  ا�ي اه را سوار �ز�ش »   م�گر اس�ب س�ي

داد،  واهم  �ز �ز ون  �چ  : �گ�ز�ت د.  �ش

�بس«.  ه  ها�ز �ب در  �ت هم�ين 

زي( اکا� د �ز �ي )ع�ب

باز نويسي :
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  اکنون براساس نمونه، حکایت زیر را به زبان سادۀ امروز بازنویسی کنید.

حکايت:

 . اس�ت �ز ردد  م  �ش �چ را  كي  مرد�

ر�ز�ت  ک(  �ش رز �چ )دام  طار  �ي �ب �يسش  �چ

م  �ش �چ ه رد  �چ �ز �آ ا�ز  طار   �ي �ب �كن؛  �كه دوا 

د  �ي �ك�ش او  دٔه  د�ي رد  مي �كرد،  س�توران 

�به   ) کا�ي�ت )سش ��كوم�ت  د.  �ش �كور  و 

�چ  ه�ي او  »  �بر   : �گ�ز�ت د.  �برد�ز داور 

�بودی،  ؛ ا�گر ا�ين �زر �ز �ي��ت اوان �ز �ت

ز�تي«. �زر� طار  �ي �ب �يسش  �چ

ان( ) گل��ت

باز نويسي :


