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اّولین جلسۀ کالس »    نگارش«، با ورود معلم، آغاز شد. دانش آموزان که از 
سال قبل، نوشتن را به طور رسمی و روشمند شروع کرده بودند، بی آنکه ترسی از 
نوشتن داشته باشند، قلم به دست، منتظر بودند تا معلم اصول دیگری از  نوشتن 

را به آنها بیاموزد.
معلّم، به چهره های شاد و آشنای دانش آموزان نگاه کرد و با لبخند گفت: 
»    دانش آموزان عزیز، اگرچه می دانم، آموخته های پیشین را به خاطر دارید و برای 
آموختن مطالب تازه،  بی تاب هستید؛ اّما چون یادآوری بخشی از مطالب سال 
گذشته با درس های کتاب هشتم، مرتبط است، الزم می دانم، این جلسه به مرور 

آموخته های قبلی بپردازم.
امروز می خواهیم دربارۀ »  مهندسی نوشتن« با هم گفت وگو کنیم و سپس 
دست به کار شویم و برای بنای نوشته، نقشه ای بکشیم و تمام اجزا و بخش های 
آن را دقیق، مهندسی کنیم؛ مهندسی کردن به معنای چیزی را به طور دقیق، 

بررسی و اندازه گیری کردن است.
 نوشته )کتاب، مقاله، انشا(، ساختمانی دارد و نویسنده هم مهندس و طّراح 

نقشۀ این ساختمان )نوشته( است.
نویسندگی شبیه مهندسی و معماری است؛ یک معمار و مهندس، ابتدا نقشۀ 
عملیات خود را در ذهن و سپس روی کاغذ رسم می کند؛ پس از آن، عملیات 

ساختن و پی ریزی بنا بر پایۀ آن نقشه آغاز می شود. 
من و شما هم که می خواهیم قلم به دست بگیریم و نگارش را شروع کنیم، 
نخست باید دربارۀ موضوع کار خود، بیندیشیم و به نقشۀ ذهنی آن، خوب فکر کنیم 
و چهارچوب و ساختاری برای نوشتن در نظر بگیریم؛ آن چهارچوب یا ساختار را 
روی کاغذ بکشیم؛ بعد بر پایۀ این نقشه، نوشتن را شروع کنیم. این کارها در حقیقت 

همان مهندسی کردن و طّراحی ساختماِن نوشته است. 
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اگر در این باره بیندیشیم و نقشۀ راه را ترسیم کنیم و ابزار مورد نیاز را فراهم 
را آغاز کنیم و مطابق مراحل نقشه،  آنگاه، می توانیم مهندسی نوشتن  نماییم، 

پیش برویم«.
ترکیب »  مهندسی نوشتن« برای دانش آموزان تازگی داشت، به همین 

خاطر از معلم پرسیدند: »  مهندسی نوشتن، دقیقًا یعنی چه؟«
معلم، لبخندی زد و گفت: »  سؤال هوشمندانه ای پرسیدید. پاسخ به این 

سؤال یکی از نکته های کلیدی نوشتن است.
معمواًلً تصّور می شود، نوشتن با نگارش کلمات بر روی صفحۀ کاغذ شروع 
می شود؛ در حالی که چنین نیست. هر نوشته، پیش از خودنمایی بر پهنۀ کاغذ، 
این  هرقدر  می شود.  تنظیم  و  طبقه بندی  و  می گیرد  نویسنده، شکل  ذهن  در 
فرایند )طّراحی و نقشه کشی، طبقه بندی ذهنی و نوشتن( کامل تر باشد، نوشتۀ 
ما نظم و سامان بهتری خواهدداشت؛ بنابراین در مهندسی نوشتن، نقطۀ آغاز 
حرکت، »  ذهن« است و خط پایان، تهیۀ پیش نویس نگارش در صفحۀ دفتر 

شماست. 
اکنون باید مسیر ذهن تا صفحۀ دفتر را مشخص کنیم و ببینیم با کدام 
نقشه می توانیم؛ آنچه را که در ذهن داریم، آسان تر بر صفحۀ دفتر بیاوریم«. 
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موضوع

مقدمه
 )زمینه سازی(

تنه / بدنه

نتيجه 
)جمع بندی(

طبقه بندی ذهن، گام اّول در تهیۀ نقشۀ نوشتن است. این طبقه بندی، در حقیقت، 
ساختمان ذهن و نوشتۀ ما را نشان می دهد. در نمایۀ زیر، مسیر حرکت، مراحل نوشتن 

و چهارچوب نوشته را می بینیم:

شکل گیري چنین ساختاري در ذهن نویسنده، مسیر نوشتن را براي او هموار مي سازد و 
زماني که شروع به نوشتن مي کند؛ برایش کاماًل روشن است که چه مي خواهد بنویسد. نتیجۀ 
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بند نتيجه )جمع بندی(

موضوع

بند اّول

بند دوم

بند سوم

بند مقدمه )زمینه سازی(

بندهای بدنه شامل

کنیم.  توّجه  نوشته،  ساختمان  و  ذهني  نقشۀ  به  و  بخوانیم  هم  با  را  بعد  نوشتۀ  اکنون 
است: بهره گرفته  به خوبی،  هم  طنز  چاشنی  از  نویسنده، 

این طبقه بندي ذهني و تسلّط بر مطلب، نوشتن متني دقیق و منسجم است. 

شکل زیر، ساختمان ساده و طبقه بندی اولیۀ ذهن و نوشتن را  ، نشان می دهد.
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شیرتو شیر نویسیموضوع

 بند نتيجه
 )جمع بندی(

حاال فکر می کنید، کیکی را که خانم خانه با این دستور بپزد، چه مزه ای می دهد؟ شور 
است، ترش است، شیرین است، سفت و تپلی است و یا شل و کشیده؟ باید خورد تا قضاوت 

کرد.
             ابوالقاسم حالت، با کاهش و ویرایش

بند مقدمه
 )زمینه سازی(

بند بدنه

حتمًا شما ضرب المثل »  شیر تو شیر شدن« را شنیده اید؛ این مثل زمانی به کار می رود که 
همه چیز قاطی و درهم بشود و کار از دست کاردان در برود. فکر می کنم حکایت زیر مثال 

خوش مزه ای برای این موضوع باشد.

تندنویسی  را که  شوهرش  فوراً  تلویزیون شروع شد. خانم،  برنامۀ کیک پزی  همین که 
می دانست؛ صدا کرد و از او خواست که دستوِر پختن کیک را بنویسد.

شوهر که داشت با عالقه، به دستورهای ورزشی یک شبکۀ رادیویی گوش می داد، چشمش 
به تلویزیون، دستش به قلم و گوشش به رادیو، شروع به نوشتن کرد. اشکال اساسی این بود که 
دستورهای پخت کیک، با دستورهای ورزشی قاطی می شد. لذا وقتی تندنویس، آن دستورات 

را نوشت و به خانم تقدیم کرد، خانم این طور خواند:
به شمارۀ یک، دست ها روی شکم، یک پیاله آرد، روی شانه قرار دهید، مقداری کشمش 
بریزید به طوری که پاشنۀ پا روی آن قرار گیرد. همین که رنگ کشمش تغییر کرد، یک پا را 

بلند کنید و مقدار آب را بیشتر کنید به طوری که تا زانویتان بیاید.
حاال یک الک خیلی ریز را روی شکم گذاشته، پاها را جمع نموده و با شمارۀ پنج، بریزد. 
به پشت بخوابید و با شکمتان در میان زردۀ تخم مرغ به چپ و راست بغلتید تا زردۀ تخم مرغ به 

بدن شما برسد. هرچه بیشتر، روغن مالی شوید، اثر این حرکت بیشتر نمایان می شود.
به شمارۀ  بعد  بماند؛  را خم کنید و سعی کنید که دست هایتان روی آتش  کامالً سرتان 
سه، دست ها را بلند کنید. بگذارید سرد شود. آن گاه، هر دو دست را از آرنج بیندازید و روی 

کیک بمالید.
سر را به طرف جلو برده، روی آتش، یک چرخ بدهید؛ بعد آن را به عقب خم کرده، سرپوش 
رویش بگذارید که َدم کند. بعد سر را به شمارۀ چهار، قطعه قطعه، بریده با حوله خشک کنید، 

در بشقاب چیده، به مهمان تعارف کنید.
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ضرورت بازنویسی

معموالً آثار نويسندگان بزرگ، چند بار پيش نويس  مي شوند و نويسنده ها هم تأييد 
مي كنند كه پيش نويس اّول، الزم نيست حتمًا بي نقص باشد.

اّولين  كه  گفت  خواهند  شما  به  پوست كنده  و  ُرك  خيلي  نويسنده ها  از  بسياري 
پيش نويس اثرشان، جنايتي در حق بشريت است. اما آنها به هر حال اين پيش نويس اّول 
را مي نويسند، چون هيچ كس نمي تواند بدون نوشتن پيش نويس اّول، نسخه يا پيش نويس 

دومي بنويسد.
اكثر نويسنده ها در دو حالت متفاوت، كار مي كنند: حالت خّلق و حالت ويرايشي.

حالت خّلق: در اين حالت شما به خودتان اجازة امتحان كردن كارهاي جديد را 
مي دهيد و در عين حال به اين مسئله آگاهيد كه اين كارها ممكن است درست باشد و 
يا ممكن است نادرست باشد. مزخرف نوشتن در حالت خّلق، اشكالي ندارد. پس سعي 

كنيد وقتي خّلق هستيد، كمي در نوشتن، بی پروا باشيد.
 حالت ويرايشي: در حالت ويرايشي، هدف شما جمع و جوركردن افتضاحي است كه 
در حالت خّلق به بار آورده ايد. در اين حالت، شما آنچه را نوشته ايد، جوري بازنويسي 

و اصلح  مي كنيد كه معني بدهند.
مي كند،  سعي  نويسنده  كه  مي افتد  اتفاق  زماني  نوشتن،  در  ناتواني  و  قلم  خشكي 
هم زمان در دو حالت خّلق و ويرايشي بنويسد. هرگز اين كار را نكنيد. اين كار مثل اين 
است كه موقع رانند گي يك پا را روي گاز بگذاريد و با پاي ديگر ترمز بگيريد. كمي 
اّول  از قديم گفته اند:  ندارد؛ همان طور كه  بعد كمي ويرايش كردن اشكالي  نوشتن و 

بنويس؛ بعد درستش كن.
به خودتان اجازه دهيد، پيش نويس اوليۀ بدي بنويسيد و اين جمله را روي يك تكه 
كاغذ بنويسيد:»   من اختيار تام دارم كه يك پيش نويس چرند بنويسم؛ چون پيش نويس 

اكثر نويسنده ها چرند هستند؛ نوبت به اصلح كه رسيد؛ درستش مي كنم«.
به  باشد كه  اين  بايد  انجام مي دهيد،  نويسنده،  به عنوان يك  اّولين كاري كه  پس 

بدهيد.  را  اّوليه  پيش نويس  يك  نوشتن  اجازة   خودتان 
   (داستان نويسي، اينگرمِنُسن و اكونومی)

   نوشتۀ زیر با چاشنی طنز نوشته شده است. این نوشته را بخوانید و ساختمان 
آن را مشّخص کنید.
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 اکنون پس از انتخاب موضوع دلخواه، سفر نوشتن را آغاز کنید. با توّجه به نقشۀ 
نوشتن که در درس آموختید، به سمت مقصد حرکت کنید.
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  نوشته هایی را که دانش آموزان )از تمرین 2( در کالس می خوانند؛ بر پایۀ 
معیارهای زیر، بررسی و نقد  کنید.

نتيجة بررسي و داوري 

  سنجه های ارزيابي :

 داشتن پیش نویس )داشتن نگاشِت اّول(
 داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی، 

توّجه به درست نویسی، حاشیه گذاری(
 رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتیجه (

 شیوۀ خواندن
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 او، گاهی، به سفر می رود.
 او، گاهًا به سفر می رود.

جملۀ اّول، درست است؛ زیرا تنوین نشانۀ ویژۀ کلمات عربی 
ندارند.  نشانه  این  به  نیازی  ناچار(  )دوم،  فارسی  واژه های  است. 
به کارگیری این نشانه برای واژه های فارسی و غیرعربی، روا نیست.

 جمله های زير را ويرايش کنید:

 این موضوع را تلفنًا به دوستم گفتم.

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

 برای حفظ میهن جانًا و مااًل باید تالش کرد.

............................................................................................................................................................
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انتخاب  را  زیر  تصویر  دو  از  یکی   
اینکه  از  پس  بنویسید.  آن  دربارۀ  و  کنید 
دوستان  خواندید،  در کالس  را  نوشته تان 
شما باید تشخیص  دهند که انشای شما، 

مربوط   به  کدام   تصویر  است.
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