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"نويسنده با اراده آغاز می کند نه با موفقيت"
من هر آنچه را به سود آرمانم ،ميهنم و مردمم بدانم ،به زيباترين و عميق ترين شکل ممکن
خواهم نوشت.
من آمده ام تا دينم را با نوشتن به دنيا بدهم  ،با صميمانه نوشتن،مومنانه نوشتن  ،عاشقانه
نوشتن ،صادقانه ،صبورانه ،آگاهانه و بی محابا نوشتن.
اراده به نوشتن چندان آسان نيست ،در واقع اراده برای انجام کارهای گران ،هميشه با درد
توام بوده است چراکه کارهای بزرگ انسانی  ،در عين حال که شادی آفرينند و گوارا ،
بسيار دشوارند و طاقت رسا.
رساندن يک سنگ آسيا از پای کوهی دور به جايی که در آنجا آسيابی بنا خواهد شد،همان
قدر که آرام بخش است و دل نشين ،دردآور است و کمرشکن .
نويسنده با اراده آغاز می کند نه با موفقيت و جنجال ،در خلق و آفرينش آثار هنری تصادف
و بخت حضور ندارند.اراده به نويسندگی ،گذشته ازهمه مسايل نوعی تصفيه و تزکيه
نفس است.

( نادر ابراهيمی،لوازم نويسندگی)
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بخش نخست
كـليات
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مباني برنامهي درسي حوزه يادگيري زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي ،بازنمايانندة انديشهها ،باورها و شكوه فكرفرهيختة فرهنگ ايران است و
چونان ميراث ارزشمند نسل ها و سده ها از گذشته به امروز ،راه يافته است .برگ برگ فرهنگ و
ادب فارسي را آثار منثور و منظومي تشكيل داده كه بيانگر غناي انديشه و بينشوري ايرانيان است.
توجه به اين موضوع حياتي وظيفة حساس و خطير برنامهريزان درسي به ويژه در قلمرو تعليم و
تربيت به شمار ميرود تا از طريق ايجاد فضاهاي مناسب براي دانشآموزان ،امكان آشنايي آنان با اين
ذخاير فرهنگي فراهم آيد و تجارب شايسته براي رسيدن به مراتبي از حيات طيبه و نيكوتر زيستن،
كسب شود؛ يكي از مهارت هاي ضروري در دنياي كنوني ،توانايي نوشتن است ،انسان در زندگي
اجتماعي نياز به بازگويي سخن و ارتباط با همنوعان خود دارد .نوشتن در كنار گفتن ،از راه هاي
ماندگارسازي كالم و بيان افكار است .نوشتن به سببپيوستگي ناگسستني با انديشه و تفكر انسان،
ميتواند نقشي مهم در تقويت خالقيت و كاربرد آن،داشته باشد؛ بنابراين ،با طراحي و تدوين برنامة
درسي مناسب ،ميتوان دانشآموزان را با اين حوزه ،آشنا و آنان را نسبت به پاسداري از ميراث
فرهنگي ترغيب كرد و در به كارگيري آموختهها در زندگي توانمند ساخت.
رويکردهای حاکم بر برنامه درسی نگارش

رويكرد ،جهتگيري اساسي نسبت به فرايند ياددهي -يادگيري و ابعاد گوناگون آن در حوزة برنامهريزي
درسي است .در يك نگاه كلي ،از دو منظر( برنامه ي درسي ملي و برنامه ي درسي زبان و ادبيات
فارسي) ميتوان به رويكرد ،نگريست.

رويكرد عام ،رويكرد ويژه
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رويکرد عام
بر بنياد "برنامهی درسی ملی جمهوری اسالمی ايران" ،يعني شکوفايی فطرت الهی ،استوار است و
تأليف و سازماندهی كتاب با توجه به عناصر پنجگانه (علم ،تفکر ،ايمان ،اخالق ،عمل) و جلوههای آن
در چهار پهنهي (خود ،خلق ،خلقت و خالق) انجام گرفته است.
رويكرد ويژه
در برنامة درسي زبان و ادبيات فارسي ،رويكرد ويژه يا خاص براي آموزش مهارت های نوشتاری،
رويكرد مهارتي است.
رويكرد مهارتي
رويكرد اصلي برنامه در تأليف و سازماندهي محتواي آموزشي اين دوره« ،رويكرد مهارتي» است.
يعني توانايي نوشتن ،مهارتي است كه در پي آموزش ،تمرين ،تكرار ،كار و نوشتار ،كسب ميشود.
نوشتن يك هنر زباني نيست بلكه مهارتي اكتسابي است .از اينرو ،اين درس ،كامال ورزيدني و عملي
است .دانستنيهاي حفظي اين كتاب ،بسيار اندك و ناچيز است؛ از كشاندن آموزش كتاب به سمت
مباحث دانشي و حفظ كردني پرهيز شود .دانشآموزان بايد در كالس ،فرصت نوشتن و بازنويسي و
نقد نوشتههاي همديگر را تجربهكنند .مناسبترين راه ،همين است .يكي از اصليترين داليل كاهش
حجم و تعداد درسها ايجاد فرصت بيشتر براي تجربههاي يادگيري است.كمتر حرف بزنيم و بيشتر به
دانش آموزان براي نوشتن ،فرصت بدهيم.
با توجه به انتخاب اين رويكرد كه در حقيقت جهتگيري كل برنامه را نشان مي دهد ،از نگرش انشايي
و خالقانه نويسي آگاهانه پرهيز شده است .انشا ،فراتر از اهداف اين دوره و مربوط به توانايي نويسندگي
است كه ما در دورة متوسطة دوم بدان خواهيم پرداخت.
افزون بر رويكرد خاص ،چند رويكرد فرعي نيز در تدوين و سازماندهي محتوا مورد توجه بوده است
كه عبارتاند از:
نمايه رويکردهای فرعی برنامه درسی
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رويکرد جزء به کل
رويکرد فعاليت محوری
رويکرد ارتباطی
رويکرد ساختاری
رويکرد نقش گرايی
رويکرد تلفيقی

رويكرد كلي
بر اساس اين رويكرد (روانشناسي گشتالت) ،انسان هنگام برخورد با امور و پديدهها ابتدا به كل آنها
توجه ميكند و پس از آن به اجزاي سازندة كل ميپردازد؛ به همين جهت در برنامههاي درسي و
مراحل ياددهي – يادگيري نيز بايد نخست اشكال و صورتهاي كل را به دانشآموزان ياد بدهيم ،سپس
با استفاده از شيوة تجزيهي كل به عناصر سازنده ،اجزاي آن را معرفي كنيم.

رويكرد فعاليت محوري
با توجه به اين كه بخش قابل توجهي از ماهيت درس نگارش ،مهارتي است و از طريق اين
مهارتها به جنبههاي دروني و بروني فرد پرداخته ميشود ،سعي شده است به طور متعادل در طراحي
برنامهي درسي فارسي متوسطه به جنبههاي مختلف دانشآموز دورة متوسطه توجه كافي شود و متناسب
با آن عناصر محتوا و فعاليتهاي يادگيري سازماندهي شود.
رويكرد تلفيقي
ً
از آنجا كه درس های " نگارش " و" فارسیییی"ماهيتا تلفيقي و درهم تنيده اند ،تالش شیییده برنامهي
درسي به نحوي تلفيقي ارائه شود كه در نهايت تواناييهاي ذهني ،درك و فهم ،تجزيه و تحليل ،تركيب
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و باز سازي ،نقد و داوري ،برقراري ارتباط با ديگران ،ابراز وجود و بيان اح سا سات ،افزايش قدرت
خالقيت و ...تقويت شود و همچنين تفکر خالق و انتقادی دانش آموزان پرورش يابد .اين رويكرد در
حوزههاي زير انعكاس خواهد داشت:
 .1تلفيق مهارتهاي زباني .
 .2تلفيق اطالعات و مهارت های زباني.
 .3تلفيق درس نگارش با ساير دروس.
 .4تلفيق مهارت های گفتاری با ساير دروس.
رويكرد ساختاري
برنامهي آموزش نگارش به گونهاي طراحی و تدوين شده كه در نهايت ،دانشآموز نسبت به
ساختارهاي تشكيلدهندة زباني و نوشتاری آگاهي پيدا كند و از طريق مهارت در شناخت جنبههاي
توصيفي زبان ،به معاني موجود در آن پي ببرد و بتواند در نوشتن ،ساختار معيار زبان نوشته را به
كار بگيرد.
رويكرد نقشگرايي
در اين رويكرد ،کتاب نگارش وسیییییییيله و ابزاري براي بيان معاني اسیییییییت .به جاي توجه ويژه به
عناصیر زباني ،به بعد كاربردي و توليدي زبان و ادبيات و نقش آن تأكيد ميشیود .از عناصیر زبان و
ادبيات فقط در حدي سیییییود جسیییییته ميشیییییود كه معنا و كاربرد زبان براي انتقال پيام تسیییییهيل گردد و
محتواي برنامه بر اسییاس معنا سییازماندهي شییود .بر اسییاس اين رويكرد ،صییورت و سییاخت ظاهري
زبان اصل نيست بلكه نقش و كاركرد معنايي زبان مهم است.
رويكرد ارتباطي
در اين رويكرد ،کتاب نگارش وسيلهاي براي فهم و پيام رساني و برقراري روابط اجتماعي بين افراد
تلقي ميگردد و به جاي توانش زباني و ادبي به توانش ارتباطي و كنش هاي زباني اهميت داده ميشود؛
در نتيجه ،حس نياز دانشآموز به بهرهگيري از آثار زبان و ادبيات ،رشد يافته ،امكان تعامل بين افراد
و گروهها افزايش مييابد.
مهمترين نكته در اين رويكرد اين است كه آموزهها و رهيافتهاي اين رويكرد به گونهاي است كه هم
رويكرد ساختاري و هم رويكرد نقشگرايي را در بر ميگيرد .شايد بتوان رويكرد ارتباطي را به
عنوان يك رويكرد كامالً تلفيقي در قلمرو مهارتهاي زباني به شمارآورد .از اين ديدگاه ،همة
تواناييهاي زباني در پي پروردن خوب سخنگفتن و راحتنوشتن براي دستيابي به مهارت ارتباط
هستند.
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اصول حاکم بر برنامه درسی

برخي از اصول برنامه درسي را كه به طور مستقيم با موضوع آموزش کتاب نگارش پيوند دارد؛
در پي ،ميآوريم:

 در اين برنامه  ،اصل بر جنبههاي عملي زباني و ادبي باشد.راهكارها:
 تدوين محتوا بر اساس روش فعاليت محوري.
 تقويت موازي مهارتهاي گفتاري و نوشتاري .
 در نظر گرفتن تمرينها و فعاليتهاي عملي و كاربردي.
 آموزش مهارتهاي زباني و فرازباني تفكر و نقد به صورت موازي و مساوي.
 ارزشيابي از پي شرفت تح صيلي دانشآموزان بر ا ساس چهار مهارت زباني و دو مهارت تفكر و
نقد.

 برنامه بايد بتواند توانايي انديشيدن در نوجوان را تقويت كند. پيشبيني و سازماندهي نمونه هايي حاوی پيامهاي غيرمستقيم.
 پيشبيني فعاليتها و تمرينهاي آشناسازي دانشآموزان با مراحل منطقي تفكر.
 آموزش غيرمستقيم تواناييهاي ذهني مثل مقايسه و تحليل و تركيب از طريق فعاليتها.
 پيشبيني تمرينهايي به منظور توانايي اظهارنظر ،پيشنهاد و ارائهي راهحل به نوجوان.
 پيشبيني تمرينها و آزمونهاي خالق و فعال در ارزش يابي.

 سير توجه برنامه از زبان طبيعي به زبان معيار باشد. ارائهي تمرينها و فعاليتهايی جهت شناخت زبان گفتار و نوشتار.
 طراحي و تدوين تمرينها و فعاليتهاي يادگيري از مهارتهاي شفاهي به مهارتهاي كتبي.
 بهرهگيري از ويژگيهاي زبان و فرهنگ مردم براي سادهنويسي.
 انتخاب متون مناسب زباني و ادبي.

 برنامه بايد زمينهساز تقويت روحيهي مطالعه و كتابخواني باشد.14

 تجهيز كتابخانهي مدارس متناسب با اهداف برنامه.
 جذب و جلب مشاركت نهادهاي فرهنگي براي تحقق اهداف مطالعه و كتابخواني

 برنامه بايد زمينهساز تقويت و پرورش خّلقيت و ذوق هنري و ادبي نوجوان باشد. پيشبيني محتوا بر اساس الگوهاي خالق و فعال.
 پيشبيني تمرينهايي در كتاب به منظور تقويت قوهي خالقيت و ذوق هنري.
 طراحي تمرينهايي جهت تقويت روح جستوجوگري و كشف و حل مسئله.
 بهرهگيري از گونههاي متنوع هنري و ادبي با تأكيد بر جنبههاي زيباشناسي و حسي.
 بهرهگيري از شيوههاي خالق.

 به تقويت و تعميق حافظة شنيداري و ديداري توجه كافي شود. بهرهگيري از تمرينهاي مناسب مانند مقايسه ،خاطرهگويي ،گزارش نويسي.
 بهرهگيري از تمرينهاي مناسب تصوير خوانی و تفسير و توصيف تصوير ،رويداد.
 بهره گيري از متون مناسب براي پرورش حواس پنجگانه.
 بهرگيري از ابزارها و رسانه هاي چندظرفيتي جديد.

برنامه ،زمينهسااازي مناسااب براي ابراز وجود ،اعتماد به نفس و بيان احساااس دانشآموزان رافراهم آورد.
 پيشبيني بخش هايی جهت طرح ديدگاهها ،عقايد و احساسات.
 پيشبيني فعاليتهايي براي تحقق اين هدف.
 پيشبيني تمرينهايي براي نقد و اظهارنظر و . ...

اهداف برنامه درسی

اهداف کلی برنامه ی درسی در زمينه " آموزش نگارش" مبتنی بر برنامه درسی ملی

الف:عنصر تعقل:
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 تقويت تفكر و پرورش قوهي قضاوت و ارزيابی منطقي . انتخاب و سازماندهي متوني كه زمينه ي پرورش تعقل ،تأمل و تفكر را در دانش آموزانايجاد كند.
 ايجاد فرصت هاي مناسب در برنامه براي تربيت و پرورش شهرونداني با نگرشی عقالني. ايجاد فرصت هاي مناسب در برنامه براي تربيت و پرورش تفکر خالق و انتقادی . -تقويت توانايی تفكر و افزودن بر تواناييهاي ذهن و زبان.

ب) عنصرايمان:
 آشنايي با ارزش هاي دينی . آشنايی با ارزش های اجنماعی و فرهنگی . آشنايی با ارزش های اخالقی  ،اسالمی. بهره گيري از مظاهر باورشناختي و ايماني در نوشته ها.ايجاد نگرش مثبت نسبت در به کارگيری کالم بزرگان و توانايی به کار گيری آن در
نوشتن.

پ) عنصر علم:
 آشنايی با اصول و قواعد پرورش موضوع . تقويت توانمندی در جذب و دريافت موضوعات از محيط پيرامون. آشنايی با نوشته های عينی و ذهنی. آشنايی بيشتر با روش های مبتنی بر" پرسش گری" با هدف خلق نوشته. آشنايی با روش های گشودن گره های ذهنی با بهره گيری از پرسش و پاسخ. آشنايی بيشتر با روشهايی که منجر به معنا سازی می گردد. آشنايی با روش هايی برای آزاد سازی ذهن به منظور نوشتن خالقانه. آشنايی با نوع نگاه ونگارشی و قواعد درستنويسي جمله و عبارت. آشنايی با سازمان دهی ذهنی برای نوشتن يک اثر.16

 آشنايی با درستانديشي و آساننويسي . تقويت سواد شنيداری از طريق توجه به عناصر و اجزای شعر و حکايت. آشنايی با شيوه سنجيدن و مقايسه برای شناخت بهتر پديده ها. آشنايی با ساختار و اجزای يک نوشته . آشنايی با کاربردهای نوشتة معيار. شناخت نمونههايي از نوشته در قالب های گوناگون. شناخت ابعاد زيبايي شناختي اشعار ،مثل ها ،حکايات و ... آشنايی با چند نمونه برجسته از بهرهگيری حس شنوايی در توصيف . آشنايی با روش مقايسه به عنوان راهی برای گسترش فکر . آشنايی با شيوه جانشين سازی در خلق نوشته. -آشنايي با چگونگي گزارش گونه و داستان گونه نوشتن.

ت) عنصر عمل:
 کاربردهای زبان معيارگفتاری. توانايی برگرداندن زبان گفتار به زبان معيار. توانايی خواندن متن همراه با درک و فهم درون مايه آن . توانايی بازشناسی متون با توجه به ساختار و زبان نوشته. توانايی ارزشيابی  ،نقد و تحليل نوشته خود و ديگران. توانايی باز آفرينی مثل ها. توانايی باز نويسی حکايت ها. توانايی باز پروری اشعار. مهارت نقد منصفانه براساس سنجه های معين. مهارت گسترش متن. توليد يک نوشته با بهره گيری از روش جانشينی. توليد توليد يک نوشته با بهره گيری از روش جانشينی. توليد يک نوشته با بهره گيری از روش سنجش و مقايسه. رعايت عالئم سجاوندی(نشانه گذاري) در نوشته.17

 توجه به پاکيزه نويسی و خوش خطی و نداشتن غلط اماليی در انشا. رعايت نظم بخشی و انسجام متن نوشته. طرح سؤاالتی مناسب برای نوشتن متن. طرح سؤاالتی مناسب برای نوشتن گزارش. -درك ابعاد زيبايي شناختي نمونه های موجود و بهره گيري از آن در نوشته.

ث) عنصر اخّلق:
 آشنايي با ارزش هاي فرهنگي  ،ديني  ،اجتماعي و اخالقي ايران اسالمي. ايجاد عالقه به زبان  ،فرهنگ و ادبيات ايران اسالمي در ميان دانش آموزان. تقويت عالقه و نگرش مثبت به کاربرد مهارت های نوشتن . تقويت عالقمندی به رعايت اصول اخالقی و منصفانه در نقد آثار. تقويت عالقه و نگرش مثبت به مطالعه و کتاب خوانی.-

تقويت فرهنگ نقدپذيري و تحمل سخن ديگران.

 -تلطيف احساسات  ،عواطف و التذاذ ادبي از راه مطالعهي آثار ادبي.

اهداف خاص عناصر سازه ای کتاب " نگارش"

 -1کارگاه نوشتن
 تقويت توانايي بازشناسي (تشخيص) متون .
 پرورش توانايي آفرينش نوشتاري ،نوشتن و توليد .
 افزايش توانايي بررسي متن ،تحليل و نقدنويسي.
 تقويت توانايي اظهار نظر دربارهي افكار و انديشه هاي بيان شده در نوشته ديگران.
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 كسب مهارت دركاربرد صحيح قواعد دستوري براي درست سخن گفتن و درست
نوشتن به زبان فارسي معيار.
 پرورش توانايي نقد و تحليل و كاربست هر يك از آموزه های درس در نوشته
ديگران.
 كسب مهارت در كاربرد صحيح كلمات در مناسبات اجتماعي و مكاتبات.
 تقويت مهارت در کاربرد صحيح كلمات ،تركيبات ،اصطالحات هر پايه.
 كسب مهارت و توانايي استفاده از زبان معيار.
 كسب مهارت در بيان افكار و انديشه ها به صورت نقد و ارزيابی آثار.
 توانايي فرضيهسازي ،استدالل و نتيجهگيري دربارهي محتوا و پيام متن .
 -2هنجارنوشتار
 آشنايي و آموزش هنجارهاي نوشتن در زبان فارسي معيار.
 تقويت مهارت در کاربرد درست كلمات و تركيبات .
 كسب مهارت و توانايي استفاده از زبان معيار و بهره گيري از توانايي هاي زبان
مادري.
 كسب مهارت در كاربرد صحيح كلمات در مناسبات اجتماعي و مكاتبات.
 كسب مهارت دركاربرد صحيح قواعد دستوري براي درست سخن گفتن و درست
نوشتن به زبان فارسي معيار.
 پرورش شناخت ساختار زبان معيار.
 -3حکايت نگاری:
 گسترش نوشته از راه ساده نويسي.
 تقويت سواد ادراكي دانش آموزان و درك و فهم مناسب متون كهن.
 تقويت شناخت ساختار زبان فارسي معيار و به كارگيري صحيح آن در حکايت نگاری به زبان
ساده.
 ايجاد فرصت براي ساده نويسي از طريق حكايت ها.
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 كسب مهارت در نوشتن از طريق دستورزی در بازنويسی حکايت ها.
 آشنايي با مضامين حكايات كهن فارسي.
َ -4م َثل نويسی:
 گسترش نوشته از راه بازآفريني.
 آشنايي با نمونه هايي از ضرب المثل ها و آموزه هاي حكمي آن ها.
 بهره گيري از ظرفيت معنايي و تصويری مثل ها براي بهتر نوشتن.
 كسب مهارت در برقراري ارتباط صحيح بين متون ادبي و موضوعات اجتماعي و سبك زندگي.
 کسب مهارت در نوشتن از طريق به کارگيری قدرت باز آفرينی مثل ها.
 تقويت ذهني و زباني از طريق مثل ها.
 -5شعرگردانی:

 فراهم نمودن فرصت تفکر.
زبان نوشتار( تثبيت در ذهن نويسنده متن)
منطق
ِذهنی
گيری نظام
 شکل
ِ
ِ
ِ
ِ
 توانايی درک گستردگی ظرفيت های شعر.
 توانايی درک زيبايی اشعار.
 شناخت دقيق ويژگی های زبان شعر.
 پرورش تواانايی نوشتن و رشد خالقيت ذهن.
 کمک به درک بهتر متن.
 برقراری ارتباط ساده تر با محتوا( متن).
 فراهم کردن فرصت برای دست ورزی بيشتر فراگيران در قلمرو نوشتن.

نگاهی به ساختار و محتوای كتاب " آموزش مهارت های نوشتاری" متوسطه اول
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ساختار و محتوا
اين كتاب عالوه بر مهارت نوشتن مهارتهاي شنيدن ،سخن گفتن ،درك متن ،نقد و تحليل را زير
پوشش دارد .
اهداف کتاب هفتم
اهداف کتاب هفتم شامل  :ايجاد نظم ذهنی ،آموزش ساختمان نوشته  ،طبقه بندی موضوع و اهداف
کتاب هشتم شامل :مهندسی ساختمان نوشته و آموزش راه هاي پرورش تفکر است.
محتواي کتاب آموزش مهارت های نوشتاری ،از فکر کردن به عنوان نقطه آغاز نوشتن ،شروع
میشود سپس براي سادهسازي آموزش و يادگيري نوشتن ،چارچوبها و روشهايی را ارائه می
دهد.
در هر درس عالوه بر متن درس ،تمرينهاي نوشتاري در سه بخش با عنوان «فعاليتهاي
نگارشي»« ،درست نويسي»« ،تصويرنويسي»« ،حكايت نگاري» يا « َم َثل نويسي» ،سازماندهي
شده است؛ بنابراين هر درس شامل موارد زير خواهد بود:

 -1متن درس
درس ها به دو روش مستقيم و غيرمستقيم ارائه شده است .
الف  -مستقيم :ارائهي اطالعات از سوي داناي كل.
ب  -غيرمستقيم به كمك قالبهايي چون :داستان ،خاطره ،حسب حال و ...
-2فعاليتهاي نگارشی
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اين فعاليت ،كالس را با تعامل ميان معلم و دانشآموز ،و دانشآموز با دانشآموز مواجه ميسازد.
اهداف اين فعاليت عبارتاند از:
 ارزش يابي ميزان درك دانشآموز از مطالب و محتوای درس . تقويت توجه ،دقت و تمركز حواس . ارتقاي مهارت گفتوگو . ايجاد فضاي تعامل ،نقد ،همفكري و همياري علمي.فعاليت های نگارشی با نظمي علمي و منطقي آموزشي به دنبال هم آمدهاند .در بخش فعاليت های
نگارشي معموالً سه پرسش مطرح ميشود .شمارة يك با هدف تقويت توانايي تشخيص ،شمارة دو
با هدف پرورش توانايي نوشتن و توليد دانش آموزان و شمارة سه با هدف تقويت توانايي بررسي
متن ،تحليل و نقدنويسي ،طراحي شده است.

فعاليت اول :
نخستين فعاليت نگارشی درحوزه بازشناسی قرار می گيرد و پاسخ اين بخش اغلب همگراست.
(پاسخها تقريبا ً يكسان و مربوط به متن درس است و دانشآموزان با مراجعه به متن  ،پاسخ آن را
خواهند داد ).اين پرسش ميزان تشخيص و توجه و دريافت دانشآموزان را نسبت به آموزه هاي متن
درس ،ارزش يابي خواهد كرد.

فعاليت دوم :
فعاليت نگارشی دوم در حوزة آفرينش قرار می گيرد و هدف از اين بخش ،پرورش توانايي نوشتن
و توليد دانش آموزان است و اين فعاليت واگراست .البته ،سنجه ،معيار و موضوع نوشتن در هر
درس بر بنياد آموزه هاي همان درس استوار است .فعاليت نخست ،براي تقويت ديد بازشناسي و
تشخيصي و فعاليت دوم با هدف پرورش توانايي آفرينش و توليد نوشتن و انشاي دانش آموزان
طراحي شده است.

فعاليت سوم :
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فعاليت سوم در قلمرو داوری ،نقد و تحليل قرار میگيرد .در اين تمرين دانشآموزان از هم
ميآموزند ،به هم ميآموزانند و به دليل داشتن زبان مشترك و احساسات نزديك به هم ،بهتر ميتوانند
مفاهيم را به هم تفهيم و منتقل سازند .مبناي بررسي و نقد نوشته ها همان سنجه هايي است كه در
تمرين هر درس ،ذكر شده است .در اين فعاليت ،دانش آموزان ،نخست يادميگيرند كه بادقت به
خوانش نوشته هاي هم كالسي خود گوش بدهند(تربيت سواد شنيداري و افزايش درك شنيداري)،
سپس بربنياد حافظة كوتاه مدت خود و البته يادداشت برداري ،نقد و نظر خود را مكتوب كنند.
راهكارهاي آموزشي
 .1هنگام انجام فعاليت ها فرصت انديشيدن ،مشورت كردن و گفتوگوي دانشآموزان فراهم
شود.
 .2دانشآموزان را تشويق كنيد ،پاسخهاي خود را شرح و بسط دهند و از پاسخهاي كوتاه
پرهيز كنند.
 .3از دانشآموزان بخواهيد عالوه بر پاسخ  ،نظر خود را دربارهي سؤالها بازگو كنند.
 .4به دانشآموزان آموزشدهيد تا در وقت پاسخگويي ديگران ،سكوت كنند و به دقت
گوشدهند و احترام پاسخ و پاسخ گوينده را حفظ كنند.
 .5تشويق پس از دريافت پاسخ و ايجاد انگيزه براي مشاركت در پاسخگويي بسيار مهم است.
 .6الزمة نوشتن نقد خوب در بارة نوشته هاي هم كالسيها ،خوب گوش سپردن به خواندن
نوشته هاست،بنابراين به هنگام خواندن متن مي بايد گروه هاي دانش آموزي كامال سكوت
را رعايت كنند.
 .7يكي از زمينه هاي درك صحيح شنيداري ،خوانش نيكو و رعايت لحن و آهنگ مناسب متن
است به همين سبب دانش آموزاني كه نوشته هاي خود را در برابر جمع مي خوانند بايد به
اين ويژگي توجه داشته باشند.
 -3درست نويسی
بخش ِدرست نويسي با هدف آشنايي دستور خط فارسي ،آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با
كاربرد درست واژگان در نوشتار معيار در ساختار كتاب گنجانده شده است .طبيعي است كه پس از
يادگيري اين نكات ،به هنگام نوشتن ،اين هنجارها رعايت شود.
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آشنايي با اين نكات ،مهارتهای زبانی ،دانش و كاربست آموزه ها را در دانشآموز ،رشد مي
دهد و آنان را در توليد جملههاي صحيح در گفتار و نوشتار نوانمند مي سازد.
-4تصوير نويسی
تصويرنويسي ،يعني نوشتن دربارة اجزا و عناصر ديداري در تصوير ،الزمة خوب نوشتن در اين
بخش ،دقت در نگاره و بررسي و خوانش و درك عناصر بصري است .در حقيقت هر تصوير ،بهانة
بسيار نيكويي براي فعال كردن ذهن و نوشتن است.
تصوير ،جهان بي انتها و سرشار از ناگفته هاست .هر كسي تفسير خود را از تصوير بازخواهد
نوشت.از هر تصوير ،موضوع هاي فراواني را ميتوان برگزيد و در بارهاش نوشت .مهم نيست كه
كدام بخش از تصوير و با چه نگرشي موضوع نوشتن قرار مي گيرد ،آن چه در اين كار ارزش
دارد ،ميزان و توانايي خوانش و توان نوشتن در بارة تصوير است.
اگر خوب ديدن را به خوب انديشيدن پيوند بزنيم و فرصتي براي تفكر ايجاد كنيم؛ عمل نوشتن
براي ما آسانتر مي شود.تصوير نويسی مجال و فرصتی برای ابراز خالقيت هاست .هدايت ،سعهي
صدر و تمرين الزمهي موفقيت در اين بخش است.

 -5حکايت نگاری
در حكايت نگاري ،تاكيد بر بازنويسي به زبان .ساده و ساده نويسي است .بخش حکايت نگاری با
هدف بارور سازي ذهن و زبان ،آشنايي با متون و حكايات كهن ،پرورش حافظه و تقويت توان
خوب سخن گفتن و زيبا نوشتن در کتاب گنجانده شده است .مايههاي طنز نهفته در برخي از حكايتها
اهل زبان ميبخشد و نشاطي تازه بدان ميافزايد كه
و ضربالمثلها ،طراوت ويژهاي به فضاي
ذهن ِ
ِ
در خالقيت و نوآفريني ،بسيار نقشمند و اثرگذاراست .بازنويسی يکی از روش های دست ورزی
برای کسب مهارت های نوشتاری است .همچنين به عنوان پل ارتباطی ،موجب حفظ و گسترش بن
مايه هاي حكمت و فرهنگ میگردد .در حکايت نگاری بايد مجالي ايجاد كرد تا دانشآموزان ،آزادانه
و با انديشيدن و مشورت كردن در فضايي پر از نشاط و آرامش به نوشتن بپردازند.
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 -6مثل نويسی

در َم َثل نويسي ،بازآفريني و گسترش دادن و افزدون بر شاخ و برگ اصل نوشته ،مورد تاكيد است و
هدف از اين بخش بهره گيری از تخيل ،فضا سازی و توليد مضمونی نو بر پاية ضرب المثلها است.
ضرب المثلها در افزايش توان سخنوري و قدرت نويسندگي ،كارمايه و نيروي شگرفي دارند.
اگر در ساخت بروني و ظاهر ،كوته نوشته و عبارتي بيش نيستند اما سرشار از معنا هستند و جهاني
در پس خود دارند .به دليل همين دو ويژگي ،بهره گيري از ضرب المثل ها را شگردي بسيار كارا و
اثربخش در پوياسازي ذهن و زبان مي دانيم.
ريشة تاريخي و داستاني برخی از ضرب المثلها در دسترس است اما هدف از اين بخش،
پژوهش دربارة ريشة تاريخی ضرب المثلها نيست بلکه هدف اين است که هر دانش آموز از
دريچهی چشم خود به موضوع نگاه کند و به باز آفرينی مثل و بازسازي واقعه و فضا و رويداد آن
بپردازد.

آشنايی با ساختار كتاب نگارش دهم

ساختار و محتوا
كتاب نگارش پايه دهم ،عالوه بر مهارت نوشییتن مهارتهاي شیینيدن ،سییخن گفتن ،درك متن ،نقد و
تحليل را زير پوشش دارد .
 كتاب ،با ستايش ،آغاز و به نيايش ،ختم ميشود.
 محتواي اين كتاب در هشت درس ،سازماندهي شده است.
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 ميزان تقريبي ساعت آموزشي موثر ،حدود  24جلسه در سال است و فرايند ياددهي – يادگيري
هر درس اين كتاب بايد در سه جلسه(آموزش ،تمرين و تكرار ،تثبيت يادگيري) طراحي و تنظيم
گردد.
 رويكرد برنامه و محتواي آن« ،رويكرد مهارتي» است و اين درس ،كامال ورزيدني و عملي
است.
 يكي از اصليترين داليل كم بودن حجم و تعداد درسهاي كتاب ،اين است که دانشآموزان در
كالس ،فرصت نوشتن و بازنويسي و نقد نوشتههاي يکديگر را پيدا كنند.

اهداف کتاب
اهداف کتاب شامل ؛پرورش موضوع ،آشنايی با خلق نوشته های عينی و ذهنی ،آشنايی با روش های
جانشين سازی،سنجش و مقايسه و ناسازی معنايی به منظور خلق نوشته های ذهنی ،و آشنايی با
گزارش گونه و داستان گونه نويسی است.
در هر درس عالوه بر متن درس ،تمرينهاي نوشتاري در چهار بخش با عنوان «کارگاه نوشتن »،
«حكايت نگاري» َ « ،م َثل نويسي» و «شعر گرداني» سازماندهي شده است؛ بخش" هنجار نوشتار"
برای آشنايی بيشتر دانش آموزان با زبان معيار در ادامه درس آمده است.
 برای آشنايی بيشتر با ساختار کتاب نگارش دهم به نمايه های زير توجه نماييد:
 نمايه ساختار کلی کتاب نگارش دهم
 نمايه ساختار يک درس کتاب نگارش پايه دهم
 نمايه بودجه بندی جلسات
 نمايه حکايت نگاری( بازنويسی حکايت)
 نمايه مثل نويسی( بازآفرينی مثل)
 نمايه شعرگردانی( بازپروری مثل)
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درنگي در ساختار و محتواي كتاب نگارش پايه دهم
ستايش
پرورش موضوع

درس اول

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکايت نگاری

عينک نوشتن

درس دوم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

نمايه ( )1ساختار کلی
کتاب نگارش پايه دهم

مثل نويسی

نوشته عينی

درس سوم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
شعر گردانی

نوشته های گزارش گونه

درس چهارم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکايت نگاری

نوشته ذهنی (  )1جانشين سازی

درس پنجم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
مثل نويسی

نوشته ذهنی ( )2مقايسه و سنجش

درس ششم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
شعرگردانی

نوشته ذهنی ( )2ناسازی مفاهيم يا تضاد مفاهيم

درس هفتم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکايت نگاری

نوشته های داستان گونه

درس هشتم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

نيايش

مثل نويسی
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نمايه ساختار يک واحد درسی کتاب نگارش دهم

ساختار يک واحد درسی

متن و
تصوير

کارگاه
نوشتن

هنجار
نوشتار

حکايت نگاری

مثل نويسی

شعر گردانی
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نمايه بودجه بندی جلسات

بودجه بندی تدريس کتاب نگارش پايه دهم

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 آموزش متن درس -کارگاه نوشتن  :فعاليت اول

هنجار نوشتار -کارگاه نوشتن :فعاليت دوم

 حکايت نگاری  /مثل نويسی  /شعرگردانی -کارگاه نوشتن :فعاليت سوم

توجه :
فعاليت سوم کارگاه نوشتن (نقد و تحليل آثار) در جلسه دوم نيزانجام می پذيرد و بخشی از نوشته های
دانش آموزان بر اساس سنجه های درس مورد نقد و بررسی قرار می گيرد.
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نمايه حکايت نگاری کتاب نگارش پايه دهم

درس هفتم

حکايت نگاری

چون يونس(ع) از شکم ماهی نجات يافت؛ متفکر
بود و کمتر سخن می گفت .يکی از موجب سکوت
و خاموشی پرسيد .گفت :سخن ،مرا در حبس شکم
ماهی انداخت تا وجودم در آتش وحشت ،شمع وار
بگداخت .خاموشی با سالمت به از گفتن با مالمت.
( نگارستان)

درس اول
سگی بر لب جوی استخوانی يافت .چندان
که در دهان گرفت ،عکس آن در آب بديد.
پنداشت که ديگری است .به شره( طمع)
دهان باز کرد تا آن را نيز از روی آب
برگيرد .آن چه در دهان بود ،به باد داد.
( کليله و دمنه)

درس چهارم
يکی از حکما راشنيدم که می گفت :هرگز کسی به
جهل خويش اقرار نکرده است؛ مگر آن کس که چون
ديگری در سخن باشد ،همچنان ناتمام گفته ،سخن
آغاز کند.
سخن را سر است ای خردمند و بن
مياور سخن در ميان سخن
خداوند فرهنگ و تدبير و هوش
نگويد سخن تا نبيند خموش
( گلستان سعدی )
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نمايه مثل نويسی ( باز آفرينی مثل)

درس دوم:

• از تو حرکت  ،از خدا برکت.
• آب که يک جا ماند ،می گندد.
• کار نيکو کردن از پر کردن است.
• باد آورده را باد می برد.
• تو نيکی می کن و در دجله انداز.

درس پنجم:

• هر که در پی کالغ رود ،در خرابه منزل کند.
• دل که پاک است ،زبان بی باک است.
• خفته را خفته ،کی کند بيدار؟
• زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد.
• درخت هر چه بارش بيشتر می شود ،سرش فروتر می آيد.

درس هشتم:

• با ماه نشينی ،ماه شوی ،با ديگ نشينی ،سياه شوی.
• تهی پای رفتن  ،به از کفش تنگ.
• جايی که نمک خوردی ،نمکدان مشکن.
• فلفل نبين چه ريزه ،بشکن ببين چه تيزه.
• شاهنامه ،آخرش خوش است.
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نمايه شعر گردانی( فهمش و نگارش)

درس سوم:
ايستاده ام،
ايستاده ای،
ايستاده ايم،
جنگليم؛
تن به صندلی شدن نداده ايم.
غالمرضا بکتاش

درس ششم:
مگر ديده باشی که در باغ و راغ
يکی گفتش ،ای کرمک شب فروز
ببين ،کاتشی ،کرمک خاکزاد
که من روز و شب جز به صحرا نيم

بتابد به شب کرمکی چون چراغ
چه بودت که بيرون نيايی به روز
جواب از سر روشنايی چه داد
ولی پيش خورشيد ،پيدا نيم
سعدی ،بوستان ،باب سوم
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نمايه هنجار نوشتار

هنجار نوشتار
درس اول

به کار گيری جمله های کوتاه در نوشته

درس دوم

توجه به ارتباط معنايی واژگان

درس سوم

کاربرد مناسب واژگان

درس چهارم

کاربرد واژگان با توجه به فضای حاکم بر نوشته
( فضای عينی و ذهنی)

درس پنجم

ابزارهای انسجام متن:
ارتباط معنايی  ،کاربرد درست واژگان

درس ششم

ابزارهای انسجام متن:
نشانه هايی که نقش افزايشی دارند.
ابزارهای انسجام متن:
نشانه هايی که مفهوم " تقابل" دارند.

درس هشتم

ابزارهای انسجام متن:
نشانه هايی که نقش سببی دارند.

درس هفتم
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روش های ياددهی -يادگيری

چكيدهاي در بازشناسي برخي از روش ها

روش نوآفريني ( بديعه پردازی)
واژه بديع صفتی است بر وزن فعيل (مشبهه) دارای دو معنی فاعلی «پديدآورنده» و مفعولی «نوپديد
و شگفت» .کلمهی بديع در لغت بهمعنی چيز تازه و نوظهور و نوآيين و در اصطالح عبارت است از
آرايش سخن فصيح و بليغ ،خواه نظم باشد و خواه نثر و مرادف آنرا سخنآرايی و نادرهگويی و
نغزگفتاری میتوان گفت(.همايي)1361 ،
از معانی گوناگون ،چنين دريافت میشود که دو چيز در مفهوم کلمة«بديع» هست.
 - .1نوآوری و تازگی
 - .2براعت و غرابت.
در قرآن كريم ،کلمه«بديع»دو بار به کار رفتهاست:
«-1بديع السموات و االرض و اذا قضی امرا فانما يقول له کن فيکون» ( آيه /117بقره()2
«-2بديع السموات و االرض انی يکون له ولد و لم تکن له صاحبة و خلق کل شيی  (.»...آيه
/1۰1انعام()۶
در همين دو آيه نيز ،مفهوم شگفتی و نوآوری و غرابت و ظرافت که جلب توجه کند و اذهان را به
خود متوجه سازد ،در کلمه «بديع» وجود دارد؛ زيرا آفرينش آسمانها و زمين ،در ابتدا و به طور
آغازی ،خود موضوعی شگفتآور است .اهل ادب هم ،شعر و نثری را بديع گويند که اعجابآور باشد
و مايه شگفتی اذهان گردد.
روش نوآفريني يا بديعه پردازی را «ويليام گوردون و دستيارانش به منظور نو آفرينی و ارتقای
خالقيت طراحی كرده اند .مهمترين اصل در روش بديعه پردازی استفاده از قياس هاست .بديعه پردازی
به ما فرصت ابتکار می دهد تا به پديده ها ،از منظری تازه نگاه کنيم و به نوعی ديگر به حل مسائل
و ابراز خويشتن بپردازيم»(شعبانی.)1336،
روش بديعه پردازی با استفاده از فعاليت استعاره ای،ساختی را به وجود می آورد که دانش آموزان
به وسيله ی آن می توانند خود را در موقعيتی تازه قرار دهند که موجب تقويت تخيل و بصيرت آنها
شود(.همان منبع).
به طور کلی دو راهبرد براي روش نوآفريني يا بديعه پردازی وجود دارد :
-1نگاه تازه و آفرينش چيزی جديد  ،از اين راهبرد برای آموزش انشا استفاده می شود .
 -2آشنا سازي پديده هاي ناآشنا  ،پديده هاي جديد و تازه را آشنا و معنادارکردن.
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اولين شيوه بر آن است که مسائل و نظريات آشنا را در پرتو خالقيت و بينشی تازه در نگاه بپروارند.
شيوه ي دوم  ،مفاهيم و عقايد جديد ناآشنا را به وسيله ی مفاهيم آشنا  ،معنی دار مي سازد(همان منبع).
در اين جا از شيوه ی اول برای آموزش درس نگارش و انشا استفاده کرده ايم .مراحل اين شيوه به
شرح زير است:
 مرحله اول)توصيف مسئله يا وضعيت جديد.
 مرحله دوم) قياس مستقيم.
 مرحله سوم)قياس شخصی.
 مرحله چهارم)تعارض فشرده.
 مرحله پنجم) قياس مستقيم مجدد.
 مرحله ششم) بررسی مجدد تکليف.
مرحله اول) توصيف مسئله يا وضعيت جديد:
در شروع درس از دانش آموزان خواسته مي شود تا موضوعی را انتخاب کنند؛ سپس به بحث
و گفتگو در مورد آن بپردازند .دانش آموزان پس از مذاکره و مشورت با يکديگر از ميان موضوعات
مختلفی که به ذهنشان می رسد يكي را انتخاب ميكنند ؛ آن را به صورت مشخص معرفی نمايند؛ در
اين بخش به ويژگي ها  ،خصوصيات  ،صفات و ...اشاره مي شود..
مرحله دوم)قياس مستقيم:
اكنون از منظر جديدی به موضوع نگاه کنيم ؛ با بيان اين ويژگی هاي تازه ،دانش آموزان وارد
قياس مستقيم می شوند .در اين مرحله دانشآموزان هر کدام خصوصيتي را در باره ي موضوع بيان
میکنند .پس از ذکر قياس های مختلف از دانش آموزان خواسته ميشود؛ نزديک ترين شباهت به
موضوع را انتخاب کنند .دانشآموزان پس از بحث و تبادل نظر ،يكي از آن صفات را انتخاب می
کنند.
مرحله سوم) قياس شخصی:
در اين مرحله از دانش آموزان خواسته ميشود ،خود را در موقعيتي تصور نمايند و احساسات
خويش را بيان کنند .پس از فضاسازي ذهني و بيان تصورات ،از دانش آموزان خواسته می شود تا
پاسخ های خود را مرور و بازخواني کرده و از ميان آن ،دو تصويرذهني يا واژه ی متضاد را كه
ناسازي معنايي دارند؛ انتخاب کنند .در مرحله ي قياس شخصي ،فراگيرندگان بين خود و مفهوم انتخاب
شده ،هم سويي و همدلي ايجاد ميكنند ،خود را در درون قياس و آن را در قالب خود شرح مي دهند و
احساسات و تمايالت و انگيزه هاي خود را بيان ميدارند .براي بيان قياس شخصي ،احساس نزديكي و
يكي شدن با مفهوم ،بسيار ارزشمند است و در خالقيت شخصي ،اثر زيادي دارد.

مرحله چهارم) تعارض فشرده:
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دانش آموزان با استفاده از توصيف های گفت وگوهای مرحله ي دوم و سوم چند قياس(تعارض)
فشرده را پيشنهاد میکنند؛ بار ديگر درباره ي آنها چند وچوني در ميگيرد و سرانجام دانش آموزان
دست به انتخاب میزنند.
مرحله پنجم) قياس مستقيم مجدد:
در اين جا  ،دانش آموزان به ارائه و انتخاب قياس مستقيم ديگری مبنی بر تعارض فشرده ،روي مي
آورند .در اين مرحله هيچ اسمی از موضوع اصلی به ميان نمیآيد؛ بلكه به كمك بارش مغزي  ،دست
به سنجش ها و قياس هاي تازه تري مي زنند .پس از سپري شدن زمان ،از دانش آموزان خواسته
ميشود که مناسبترين قياس مستقيم و پيوسته به موضوع ومفهوم را انتخاب کنند.دانش آموزان هم
يكي را از آن ميان برميگزينند.
مرحله ششم) بازبيني و بررسی مجدد تکليف:
از دانش آموزان خواسته ميشود که فرايند توليد ذهني و دليل گزينش خود را توضيح دهند .
اكنون پس از اين پويه هاي ذهني  ،از دانش آموزان خواسته مي شود که در مورد موضوع انتخابي
نهايي خود با توجه به اين قياس ها و گفت وگوي مراحل چندگانه ،انشا بنويسند (.روش هاي نوين
ياددهي –يادگيري ،اكبري شلدره و همكاران)1333 ،
روش بارش مغزی:
بارش فکری ( )brainstormingرا ظاهرا نخست بار ،شخصي به نام « الکس اس اسبورن »در
سال  1333به كار گرفت که به اسامی مختلف مانند بارش افکار ،طوفان فکری ،طوفان ذهنی نيز
خوانده میشود ،يکی از معروفترين روشهای ايجاد خالقيت است .بارش فکری يک روش گروهی
است و شرکت کنندگان در مورد يک مسئله يا مشکل به صورت گردشی تراوش هاي فیالبداهة
انديشگاني خود را بيان میکنند .يک نفر  ،مديريت و هدايت بحث را بر عهده مي گيرد و يک نفر هم
زايش هاي ذهني ارائه شده را روی تخته يادداشت میکند.
اين روش دو مرحله دارد :
 -1زايش و بارش فكر :هدف از اين مرحله توليد افكار و انديشه ي فراوان است که از سوي شرکت
کنندگان ارائه میشود .در مرحله توليد فكر ،هنجارهايی وجود دارد که همه شرکت کنندگان بايد رعايت
كنند:
 پرهيز از داوري ،هيچ فکر و نظري نبايد مورد قضاوت ،ارزيابی و انتقاد قرار گيرد. نو َبر بودن فكر ،هر چه افكار تازه تر و دور از ذهن ،بکر و جسورانه باشند ،ارزش بيش تريدارند.
 باروري ذهن،هر چه ميزان افكار و طرح نظرات نو بيشتر باشد ،بهتر است. ايجاد فرصت ،تا زمانی که افراد گروه ديدگاه هاي تازه اي ارائه میدهند ،جلسه ي بارش افکارامتداد مي يابد.
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 -2سنجش انديشه ها  :در اين مرحله ،افكار مطرح شده؛ مورد ارزيابی قرار مي گيرند ،در صورت
لزوم ،حذف و كاهش يا ترکيب مي شوند و يا فكرهاي جديد و کاملتری را به وجود میآورند .در نهايت
نيز ايدههای برتر انتخاب و مورد استفاده قرار میگيرند.
شيوه ی اجرا :معلم ،موضوع نوشتن را تعيين می کند ،از دانش آموزان می خواهد تا هرکلمه اي
که با توجه به موضوع انشا به ذهن آنها میرسد ،يادداشت کنند ،سپس با هر واژه  ،جمله ای بسازند.
از كلمات تكراري و ساخت جمله هاي شبيه به هم ،بايد پرهيز شود .در پايان ،جمله های ساخته شده
را با رعايت نظم منطقي و انسجام معنايي در پي هم بچينند و متن نوشته را کامل کنند.
روش حل مسئله
يكي ديگر از روش هاي مناسب آموزش نگارش و انشا« روش حل مسئله» است .در اين روش،
مسئلهاي مطرح ميشود كه مثال ميتواند از گرفتاري قهرمان قصه آغاز شود .دانشآموزان به توصيف
و تبيين مسئله پرداخته ،راه حل يا راه حلهايي براي آن پيدا ميكنند .پس از بحث و گفتوگو ،معلم
نظر خود را دربارهي حل مشكل قهرمان داستان ارائه ميدهد .دانشآموزان به بررسي علت وقوع
حوادث در قصهها ميپردازند ،ارتباط علت و معلولي وقايع را كشف ميكنند .ايدهها و نظرهاي مختلف
را به يكديگر مربوط و با هم مقايسه ميكنند و نتايج داستانها را پيشگويي ميكنند .مطالب ذكر شده
ميتواند در دو گونهي بياني  ،يعني گفتاري و نوشتاري  ،مطرح شود .در اين دوره ميتوان از
دانشآموزان خواست تا دربارهي شنيدهها يا خواندههاي خود به قضاوت و داوري بپردازند.
 مراحل روش حل مسئله مبتني برالگوي «جان ديويي»: -1مشخص كردن موضوع يا مسئله
-2جمع آوري اطالعات براي ساخت فرضيه
-3فرضيه سازي
 -4آزمايش فرضيه ها
 -5نتيجه گيري ،تعميم وكاربرد .
 مراحل روش حل مسئله ،مبتني برالگوي «جورج پوليا» :الف -درك و فهم موضوع يا مسئله
ب -نقشه كشي يا طراحي براي حل مسئله
پ -اجراي نقشه و راهبردهاي انتخاب شده
ت -بازنگري و بررسي
مدرسییه ،مطابق با الگوي حل مسییئله ،دانش آموزان را در موقعيتي قرار ميدهد كه بتوانند گمانه ها
و پندارهاي خود را از راه جسییتوجو ،كاوش و به كمك شییواهد موجود و گردآوري شییده ،بيازمانيد و
شیییخصیییا ً از آنها نتيجهگيري كنند و ضیییمن رسیییيدن به هدف موردنظر ،از روشهاي دانشاندوزي و
جمعآوري اطالعات نيز آگاه شوند .در روش حل مسئله شاگرد محور فعاليت است و اطالعات علمي
م ستقيما ً به او انتقال داده نمي شود .معلم با طرح مو ضوع و م سئله ،شاگرد را به فعاليت وا ميدارد و
براي حل مسییییییئله او را راهنمايي ميكند ،روابط ميان گروهي بين شییییییاگردان وجود دارد و انتقال دو
سويه (بين معلم و شاگرد) ا ست و شرايط و منابع آموز شي منح صر به كالس و كتاب در سي ني ست.
الگوي حل مسئله به زمان ،مكان ،امكانات و معلمان با تجربه  ،نيازمند است.
مراحل اجرا در الگوي حل مسئله
كالس به گروههاي  5يا  6نفره تقسيم ميشود:
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 .1يك موضوع نوشتاري طرح ميشود.
 .2دانش آموز با كمك و هدايت معلم ،اطالعات مورد نياز را از طريق گفت وگو ،مطالعه ،
مشاهده و راههاي ديگر گردآوري ميكند.
 .3شییییاگردان راهحل هاي احتمالي را حدس ميزنند و فرضییییيهسییییازي ميكنند .در اين مرحله
شاگردان ناگزير هستند به تفكر و هم انديشي بپردازد.
 .4شییییییاگردان بايد اطالعات و شییییییواهد موجود را بررسییییییي و تحليل كنند و عواملي را كه به
پذيرش يا رد گمان ها منجر ميشوند ،مشخص كنند.
 .5نتيجهگيري ،اسیییاس اين الگوسیییت و شیییاگرد بايد پيشبيني كند كه نتايج به دسیییت آمده ،تا چه
اندازه به موارد جديد قابل تعميم اسیییت و اينكه او دانش به دسیییت آمده را در حل مسیییائل به
كار گيرد.
در اين الگو  ،همهي شاگردان با همديگر و نيز با معلم در ارتباط اند و نقش معلم ،نقش مشاوره و
راهنمايي است.
روش روشن سازی طرز تلقی(برخورد و زايش انديشه ها):
شییییيوة برخورد افراد عميقا روی مؤثر بودن و رضییییايت شییییخصییییی شییییان اثر دارد .ازاين رو ،طرز
برخوردها جنبة مهمی از يادگيری احسییاس اجتماعی هسییتند .بسییياري از افراد شییيوة برخورد را يک
مسییأله شییخصییی می پندارند ولی چنانچه افراد بتوانند آزادانه طرز برخوردهايشییان را مورد بررسییی
قراردهند ،بينشییییییی کسییییییب می کنندکه میتوانند رفتارخويش را به سییییییامان آورند و دريابندکه شییییییيوة
برخوردهايشان ممکن است کيفيت عملشان را محدودسازد .مراحل روش طرز تلقی:
مرحلة اول -خود سنجي:
دراين مرحله ،فراگيران تالش می کنند به پرسیییشهای کتبی معلم به تنهايی و به طور خالصیییه پاسیییخ
دهند و توان فكري و نوشتن خود را در رويارويي و برخورد با موضوع و مسأله ،بسنجند.
مرحلة دوم -ارزشيابی و رتبه بندی فردی:
معلم همان سؤاالت مرحلة اول را به صورت پرسش نامة چند گزينه ای(...-6-5-4گزينه ای)به
فراگيران می دهد .هر فراگير به صورت فردی گزينه ها را براساس مناسبترين نظراتش رتبه بندی
میکند .مناسبترين نظر  ،درپرسش نامة 5گزينه ای رتبه  5و همين طور رتبه های ديگر 1،2،3،4
تعيين مي شود.
مرحلة سوم :بررسي گروهي و يافتن مناسبترين ديدگاه:
افراد هرگروه به گروه خود باز مي گردند ،پس از نقد و بررسی ،مناسبترين گزينه را انتخاب میکنند،
ممکن است در بين گروه ،اختالف ديدگاه برای يافتن مناسبترين پاسخ به وجود داشته باشد كه كامال
طبيعي است و موضوع مهم در چنين حالت ،نوع مديريت معلم يا رهبر گروه و تدبير مناسب براي
يافتن بهترين نظر است البته هدف اصلی همين است که اين اختالف ديدگاه ها و ناسازي نظرها به
صورت آموزشي و علمی بررسي و حل شود و دانش آموزان هم چگونگي برخورد با نظرات مخالفان
را در جمع خود تجربه كنند و تحمل شنيدن سخن ديگران را در خود بپرورانند و اين تمريني براي
بهتر و با آرامش زيستن است.
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مرحلة چهارم :طراحي كارنما براي گزارش فرايند:
معلم ،در حالي كه دانشآموزان مرحلة سوم را اجرا میكنند ،كارنما يا جدول گزارش را طراحي مي
كند اين كارنما مي تواند روي تخته يا برگه اي طراحي شود و در حقيقت شيوه نامه ي عملكرد گروه
باشد.
مرحلة پنجم :تدوين نقد و گزارش :
دراين مرحله ،معلم با کمک گروه ها مناسبترين پاسخ هرگزينه را بر پاية اکثريت آراء و بيان دليل
از طرف گروه ها و افراد ،برمي گزيند و حتی معلم می تواند يک ستون آخر جدول را به بيان ديدگاه
خود اختصاص دهد.
مهمترين بخش اين روش ،تهية سؤاالتی چند گزينهای است که قابليت درجه بندی دارند و دانش آموزان
مي توانند آنها رادرجه بندی کنند ،بهتر است سؤاالت واگرا باشند تا دانش آموزان درجه بندی های
متفاوتی را انجام دهند .دانشآموزان در مرحلة نقد و بررسی از نظر خود دفاع میکنند و برای پندار
و فرضية خود،دليل میآورند؛ هدف اين روش هم آنست که دانش آموزان بتوانند مهارت هايی چون:
فرضيه سازی -خود ارزشيابی-صحبت کردن-گوش دادن –دليل آوردن-احترام به گروه-آزادي بيان و
رای گيری ،درمرحله آخر-نقد کردن نظر ديگران و توانايي شنيدن ديدگاه ناساز و تحمل نظر ديگران
را بياموزند .
 روش پرسش و پاسخهمانطور كه از نام اين روش بر ميآيد ،در اين روش معلم پرسییییشهاي مناسییییبي را تهيه و تدارك
ميبيند و آن ها را به گونهاي در كالس به كار ميگيرد كه دانشآموزان به سیییییییمت اهداف برنامه و
درس ،هدايت شیییییییوند .در اين روش ،معلم ميتواند پرسیییییییشهايي فيالبداهه نيز براي تكميل يادگيري
طرح كند .نكتهي مهم اين است كه مديريت و هدايت دانشآموزان و تنظيم زمان براي پاسخ به پرسش
بايد مورد توجه باشد.
اين روش مهارتهاي گوش دادن ،گفتن ،نقد و تحليل و حافظهي شیییییینيداري و قدرت بيان را تقويت
ميكند .چنانچه از نتايج بحثها هم گزارشي تهيه شود به تقويت چهار مهارت زباني خواهد انجاميد.
درس هفتم و ه شتم كتاب پاية هفتم بر همين بنياد ا ستوارند ،البته بايد توجه دا شته با شيم كه در پهنة
آموزش مهارت هاي مكتوب زبان قرار داريم ،بنابراين پرسش و پاسخ ها بايد به شكل نوشتاري اجرا
شود ،به ويژه پاسخ ها حتما بايد از حالت گفتار به نوشتار درآيد .
 روش بحث گروهیدر صورتي كه پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بين معلم و دانشآموز يا دانشآموز و دانشآموز
درآيد و معلم موضوع مشخصي را در كالس طرح كند تا دانشآموزان دربارهي آن با هم مشورت و
انديشه كنند؛ روش بحث گروهي به كار گرفته خواهد شد .اين روش از جمله روشهاي فعال و
مشاركتي در امر آموزش به شمار ميرود بنابراين ،دانشآموزان در گروههاي مختلف طبقهبندي
ميشوند و با هدايت معلم به بحث و گفتوگو ميپردازند.
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اهميت اين روش با توجه به ماهيت زبان و ادبيات فارسییي زماني روشیین ميشییود كه نمايندگان هر
گروه نظر خود را ب يان كن ند و ضیییییییمن گوش دادن به اظ هارات ديگر گروه ها ،به ن قد و تحل يل نيز
تسییلط يابند .گروهبندي مناسییب ،كنترل زمان ،هدايت و رهبري گروهها ،طرح موضییوعات مناسییب و
 ...از جمله شرايط اساسي براي به كارگيري اين روش است .
توجه :از اين روش در پاسخ به فعاليت ها هم مي توان بهره گرفت اما به اين نكته بايد توجه داشته
باشیییيم كه در اين درس ،مرحلة انديشیییيدن و تفكر در بارة موضیییوع به صیییورت همفكري ،مشیییورت،
رايزني و هم انديشییي اسییت ولي هنگامي كه عمل نوشییتن قرار اسییت آغاز شییود ،كار گروهي تبديل به
كارفردي مي شییود و از اين جا به بعد هر كس مسییئول سییامان دادن ذهن و نوشییتة خود اسییت و همين
بخش است كه مبناي ارزش يابي خواهدبود.
روش قصهنويسي و نمايش خّلق
در اين دورة تحصیيلي به ويژه در كتاب فارسیي و آموزش مهارت هاي نوشیتاري به خوبي ميتوان
از نمايش و قصهنويسي ،مناسب با سن نوجواني استفاده كرد .برخي از دروس به گونهاي سازماندهي
شدهاند كه با هدايت معلم مي توان مفاهيم مورد نظر را به صورت عيني و محسوس به نمايش گذاشت.
اين روش ها چنان چه با بحث و تبادلنظر و ارزش يابي در كالس توأم شیییییییود ،ميتواند عاليترين
اهداف آموزش اين درس ها را محقق كند .بخشییي از اين اهداف عبارت اند از :ايجاد برقراري ارتباط
انساني و عاطفي ،نظمبخشي به افكار و گفتار ،پرورش قوهي تفكر ،استنتاج ،رشد و شكوفايي خالقيت
و استعدادهاي زباني و ادبي.
براي اجراي عملي و كاربردي اين روش بهتر اسییییت يك متن داسییییتاني را براسییییاس عناصییییر زير
كالبدشییییكافي كنيم .به كار گيري اين روش در نوشییییتن و يا اجراي نمايش و پذيرفتن نقشها هم شییییيوة
بررسییي سییاختار و محتوا را آموزش ميدهد و هم دانش آموزان ياد ميگيرند كه خودشییان هم در توليد
چنين متنهايي اين عناصر و چارچوب را رعايت كنند:
 شخصيت يا شخصيت ها زاوية ديد زمان داستان مكان داستان رويدادهاي مهم درونمايه و محتواي اثر. روش مشاهده و گردش علميدر اين روش معلم براي آشییییییینايي بيشتر دانشآموزان با آثار تاريخي و ادبي و زباني آن ها را به
بيرون از كالس ميبرد تا از نزديك به مشییاهده بپردازند .دانشآموزان با توضییيح و توصییيف ديدهها و
شیییینيده هاي خود به صییییورت گفتاري و نوشییییتاري به پرورش و تقويت مهارتهاي زباني و ادبي خود
نايل ميشییییوند .ميتوان از آنها خواسییییت تا گزارش تهيه كنند ،يادداشییییتبرداري نمايند ،اطالعات به
دست آمده را طبقهبندي كنند و زيباييهاي مشاهده شده را وصف نمايند و يا آنها را به تصوير بكشند
تا بدين ترتيب به پارهاي از مهارتهاي نگارشي تسلط پيدا كنند .اين روش براي تمرين خوب ديدن و
تربيت سواد ديداري و تقويت توانايي تبديل ديدهها به نوشته ،بسيار مناسب است.
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 روش قضاوت عملكرد (داوري ،ارزش يابي )در اين روش ،كسییییب درك روشییییني از سیییینجه ها يا معيارها ،آنان را قادر ميسییییازد تا كيفيت كار
خويش را مورد قضاوت قرار دهند .در اين صورت ميتوانند تا حدودي از ارزيابي كارشان از سوي
ديگران بينياز شوند .سپس هر شخص كار خويش را ارائه ميدهد .اعضاي گروه ،كار هر فرد را با
ديگري و با معيارهايي كه فراگرفتهاند ،مقايسیییییییه ميكنند .هر فرد ،انتقادهايي را كه به كارش شیییییییده
اسییییت ،دريافت ميكند؛ مثالً معلم از دانشآموزان ميخواهد تا ويژگيهاي يك نوشییییتة خوب را بيان و
جمعبندي كنند .پس از بيان نظرهاي مختلف گروه ها ،معلم معيارهاي علمي را ارائه ميدهد و بدين
ترتيب آنها عملكرد خود را مورد تجديد نظر و ارزيابي قرار ميدهند.
از اين روش در تمرين سه فعاليت هاي نوشتاري ميتوان بهره گرفت .مبناي داوري در هر درس،
سنجه هاي ذكر شده در همين فعاليت هاست .اين تمرين ،در حقيقت فرصتي است براي آشنايي عملي
دانش آموزان با موضیییوع نقد و نقدنويسیییي .البته چون در هر درس سییینجه هاي نقد به روشیییني تدوين
شییده اسییت ،انتظار مي رود هر نوع نقد و نظري با ارائة دليل و مبتني بر يكي از معيارها باشیید و از
كلي گوييهاي بدون معيار بايد دانش آموزان را پرهيز داد.
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روشها و شگردهاي مناسب براي عناصر سازه ای يک واحد درسی
پرسش و پاسخ
روشن سازی طرز تلقی

متن و تصوير

بحث گروهی
بارش فکری

کارگاه نوشتن()1

پرسش و پاسخ
بحث گروهی
بديعه پردازی
روش خوشهای

نمايه روش های تدريس پيشنهادی
عناصر سازه ای کتاب نگارش دهم

کارگاه نوشتن()2

ارتباط اجباری
نقشه ذهنی
اسکمپر
کاج

کارگاه نوشتن()3
حکايت نگاری

ارزيابی عملکرد
بحث گروهی
بديعه پردازی
روش خوشه ای
ارتباط اجباری
نقشه ذهنی

مثل نويسی

اسکمپر
روش های مبتنی بر تفکر موازی

کاج

روشن سازی طرز تلقی
پرسش و پاسخ

شعرگردانی

بحث گروهی
پرسش و پاسخ

هنجارنوشتار

بحث گروهی
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نگاهی به روش های ياددهی -يادگيری در کتاب های متوسطه اول
نمايه روش های تدريس پيشنهادی کتاب مهارت های نوشتاری هفتم

روش های تدريس پيشنهادی
پايه

پايه
هفتم

درس

روش تدريس

درس اول

خوشه سازي ،روشن سازی طرز تلقی

درس دوم

نقشة مفهومی ،اسکمپر

درس سوم

بحث گروهی

درس چهارم

نيلوفر آبی

درس پنجم

کاج

درس ششم

کارايی گروه

درس هفتم

بارش فکری

درس هشتم

تدريس اعضای گروه
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نمايه روش های پيشنهادی کتاب مهارت های نوشتاری پايه هشتم

روش های تدریس پیشنهادی
پايه

پايه
هشتم

درس

روش تدريس

درس اول

تدريس اعضای گروه

درس دوم

برخورد و زايش انديشه ها
(روشن سازی طرز تلقی)
تفکر موازی

درس سوم

مشاهده وگردش علمی ،بديعه پردازی

درس چهارم

از خوب ديدن تا خوب نوشتن

درس پنجم

بارش فکری

درس ششم

نوآفريني(بديعه پردازی) ،چه می شود اگر ...

درس هفتم

پرسش و پاسخ ،خوشه سازي ،اسکمپر

درس هشتم

کارايی گروه
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نمايه روش های تدريس کتاب مهارت های نوشتاری پايه نهم

روش های تدريس پيشنهادی
پايه

پايه
نهم

درس

روش تدريس

درس اول

ارتباط اجباری

درس دوم

دريافت مفهوم

درس سوم

بارش فکری

درس چهارم

تدريس اعضای گروه

درس پنجم

تدريس به شيوه
به کارگيری گروه های مکمل

درس ششم

تدريس با الگوی
پيش سازمان دهنده

درس هفتم

تدريس با بهره گيری از
نقشه مفهومی

درس هشتم

روش قضاوت عملکرد
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روش های ياددهی -يادگيری کتاب نگارش دهم

نمايه روش های تدريس پيشنهادی پايه دهم
درس اول

تدريس اعضای گروه

درس دوم

روش گروهی( از نوشتن
انفرادی به نوشتن گروهی

درس سوم

پرسش و پاسخ

کاربرگ

روش بهره گيری از
جدول اجزا و عناصر

پرسش سازی و
پاسخ سازی

درس چهارم روش تدريس از طريق
گروه های مکمل
درس پنجم

بديعه پردازی

درس ششم

روش ارتباط اجباری

درس هفتم

روش خوشه سازی

درس هشتم

روش همياری

نوشتن به روش
تفکر موازی
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ارائه روشی برای
آموزش شعرگردانی

ارزشيابی

ارزشيابي به معناي يافتن ارزش هاست .يافتن آن چه نه در زمان محدود  ،بلكه در فرايند آموزش و
تالش براي يادگيري و آموختن حاصل مي شود .در فرايند ارزشيابي  ،تنوع شيوه ي جمع آوري اطالعات
و معياري كه براي قضاوت انجام مي شود  ،انواع مختلفي از ارزشيابي را توليد مي كند كه دامنه ي آن
در يك طرف آزمون هاي استاندارد و پاياني است  ،كه طي آن اطالعات تحت شرايط يكسان و از پيش
تعيين شده اي از دانش آموزان جمع آوري مي شود  ،و از طرف ديگر آزمون هاي سازنده و رشد دهنده
اي است كه در آن معلم به طور مستمر طي فعاليت هاي يكسان يا متفاوت اطالعاتي از دانش آموزان
جمع آوري مي كند .ارزشيابي معتبر به همراه آموزش معتبر امكان پذير است.
ارزشيابي يکي از عناصر بسيار مهم برنامه درسي است که تنها به پرسشهاي کالسي يا آزمون هاي
پاياني محدود نمي شود .وقتي که محصول برنامه درسي به شکل بسته ي آموزشي در اختيار مخاطبان
و مجريان قرار گرفت ،انتظار ميرود معلمان به منظور اطمينان از ميزان تحقق اهداف برنامه ،از
آزمونها و شيوههاي متن ّوع ،براي ارزش يابي استفاده کنند .پيشنهاد مي شود در انتخاب شيوه هاي ارزش
يابي اصول زير رعايت شود:
 – 1شيوه ي ارزش يابي بايد با اهداف آموزشي و ساير عناصر برنامه ،متناسب باشد و معلوم کند که
هر کدام از شيوه ها و مهارت ها چه دانش ،مهارت و نگرشي را ميسنجد.
 – 2شيوه ي ارزش يابي بايد با رويکرد برنامه تناسب داشته باشد ،مثالً در برنامه اي که فعاليت محور
و مهارتي است ،شيوههاي ارزشيابي در عين توجه به فرايند آموزش ،نتيجه و ميزان كسب مهارت
آموزشي را نيز مورد توجه و سنجش قرار مي دهد.
 – 3شيوه ي انتخاب شده ،نسبت به ساير شيوه ها ،کارآيي بيشتري داشته باشد.
 – 4به تناسب ماهيت اهداف و ساير عناصر برنامه از شيوه هاي متنوع ،استفاده شود.
براي ارزش يابي ازميزان تحقق اهداف برنامه ي درسي زبان و ادبيات فارسي دوره ي اول متوسطه،
جهتگيريهاي متنوعي قابل طرح است .در اين برنامه با توجه به اصول و مباني آموزش زبان و
ادبيات فارسي و نيز اهميت برخي روش هاي ارزش يابي در اين درس به اصول زير تکيه و تأکيد مي
شود:
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 – 1ارزش يابي از مهارت هاي خوانداري زبان( خوانش نوشته های خلق شده توسط دانش آموزان
در کالس )
 – 2ارزش يابي تلفيقي از مهارت هاي نوشتاري زبان .
 – 3ارزش يابي از فرايند آموزش و فعاليت هاي دانش آموزان.
 – 4ارزش يابي مستمر (تکويني) در کنار ارزش يابي پاياني .
با توجه به ماهيت برنامهي درسي زبان و ادبيات فارسي و نيز نوع ارزش يابي حاکم بر آموزش،
براي ارزشيابي اين درس ،روشهاي زير پيشنهاد مي شود:
 – 1آزمون کتبي
 – 2آزمون شفاهي
 – 3مشاهده ي رفتار
براي استفادهي درست از روشهاي فوق ورعايت رويکردهاي ارزشيابي در اين برنامه ،از ابزارهاي
زير ميتوان بهره گرفت:
 – 1آزمون کتبي شامل سؤاالت تکميل کردني ،پاسخ كوتاه ،نقد آثار و  ...از ريز مهارت هاي نوشتاري.
 – 2آزمون شفاهي شامل پرسش هاي شفاهي از مهارت هاي گوش دادن ،سخن گفتن  ،خواندن ،درك
متن و ريزمهارت هاي خوانداري (لحن ،تكيه و.)...
 – 3چک ليست ،ابزار اندازه گيري عملکرد دانش آموز در مهارت هاي ارتباطي ،توانايي هاي ذهني،
شرکت در فعاليت هاي گروهي و مهارت هاي شفاهي زبان.
موضوع آموزش وارزشيابي نيستند؛ بلكه
ياد آوري  :هيچ يك از اين عناصر و فعاليت ها به تنهايي
ِ
همه درخدمت تقويت توانايي نوشتن هستند .بنابراين پيشرفت دانش آموزان در مهارت نوشتن ،هدف
اصلي است.
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نمايه شيوه نامه ارزشيابی کتاب نگارش پايه دهم

شیوه نامه ارزشيابی
سنجه های ارزشيابی

موضوع

نمره
2
الف) باز شناسي

ب) آفرينش

پ)
سازه هاي نوشتار

توانايي بازشناسي آموزه هاي درس
 .1خوش آغازی (جذابيت و گيرايي ،نشان دادن نمايي کلی از محتواي نوشته)

1

شیوه بيان نوشته
( بيان ساده و صميمی -بيان احساس متناسب با
موضوع)

2

.2
پرورش
موضوع

سير منطقی نوشته
( پرداختن به جنبه های مختلف موضوع -انسجام نوشته)

2

فکر و نگاه نو
(نگاهي متفاوت به موضوع )

2

 .3خوش فرجامی ( جمع بندی مطالب -تاثير گذاری و تفکر برانگيز بودن)

1

 .1مثل نويسي

2

 .2حكايت نگاري

2
2

ت)
هنجار های نگارشی

 .3شعر گرداني
 .1هنجار نوشتار و نشانه های نگارشی
 .2امّلی واژگان( نداشتن غلط اماليي)

1
1

ث) كالبد شناسي متن

نقد و تحليل متن بر اساس سنجه هاي دروس

2
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بخش دوم
بررسی درس ها
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نمايه عناصر سازه ای بخش دوم کتاب معلم نگارش دهم
سخنان
پيشانی
فصل

نمايه
درس

اهداف

روش های
تدريس

درس يک
پرورش موضوع
درس دوم
عينک نوشتن
درس سوم
نوشته عينی
درس چهارم
نوشته های
گزارش گونه
درس پنجم
نوشته ذهنی
جانشين سازی
درس ششم
نوشته ذهنی 2
سنجش و مقايسه
درس هفتم
نوشته ذهنی 3
ناسازی معنايی
تضاد مفاهيم
درس هشتم
نوشته های
داستان گونه

51

جستاری
در متن

درنگی در
قلمرو
فعاليت ها

آگاهی های
فرامتنی

درس اول

موضوع
پرورش .

فکرهايی جالب اند
که بتوانند سال های سال بر فراموشی غلبه کنند
و دوام بياورند.اگر فکری آن قدر خوب باشد که بتواند پانزده سال
منتظر بماند تا کتابی مانند" ،صد سال تنهايی" شود يا هفده سال تا کتابی چون "
پاييز پدر ساالر" شود و يا سی سال تا " گزارش يک مرگ" بشود ،
پس می توانم بنشينم و آن را بنويسيم.
(مارکز ،بوی درخت گويا)
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نمايه
درس اول

عنوان  :پرورش موضوع
محتوا:
محتوای درس اول در مورد انتخاب روش هايی برای پرورش موضوع است و در ضمن درس
سه روش برای پرورش موضوع ارائه می گردد.

متن و تصوير

ارائه سه روش
برای پرورش دادن
موضوع نوشته و
ارائه نمونه:
الف) بارش فکری
ب) اگرنويسی
پ) گزين گفته ها

هنجار نوشتار

کارگاه نوشتن

در اين درس هنجار
نوشتار به اهميت
کاربرد جمّلت کوتاه
و تاثيرات نامطلوب
جمله های بلند می
پردازد از جمله:
 نفس گير بودن دشواری پردازشدر ذهن
 از بين رفتن ارتباطمنطقی بين اجزای
جمله
 دشواری درک ودريافت جمله

 .1تشخيص شگرد به
کار رفته در طرح
پرسش ها

 .2انتخاب موضوعی
آزاد،طرح پرسش هايی
مرتبط با آن و پاسخ
سازی برای پرسش ها

.3ارزشيابی نوشته ها
بر اساس سنجه های
مشخص شده دردرس.
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حکايت نگاری

بازنويسی حکايتی
از کليله و دمنه

اهداف درس اول :

 باز آموزی و يادآوری آموخته های پايه نهم .
 افزايش توانمندی فراگيران در جذب و دريافت موضوعات از محيط پيرامون.
 تقويت توانايی تهيه ليستی از موضوعات ساده پيرامون و تبديل موضوعات ساده به
موضوعات جذاب و متنوع.
 آشنايی بيشتر با شگرد" پرسش گری" به منظور تبديل موضوعات ساده به نوشته
های جالب و ارزشمند.
 تقويت توانايی گشودن گره های ذهنی با بهره گيری ازشگرد" پرسش گری".
 آشنايی بيشتر با روش" بارش فکری" در معنا سازی و ايجاد فرصتی برای فکر
کردن.
 آشنايی با شگرد "اگر نويسی" در رها سازی ذهن و قرار گرفتن در موقعيت های
مختلف.
 ايجاد توانايی بهره گيری از شگرد " اگر نويسی " به منظور پرداختن و انتخاب ساده
و آسان به موضوعات.
 ايجاد نگرش مثبت نسبت به " گزين گفته ها" و توانايی به کار گيری اين شگرد در
نوشتن.
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روش های
پيشنهادی
تدريس

با توجه به نکات زير می توان درس پرورش موضوع را به شيوه " تدريس اعضای گروه " آغاز
نمود و در ادامه با توزيع کاربرگ هايی يادگيری را تثبيت نمود.
محتوای اين درس از نظر کميت قابل تفکيک بوده )در اين درس به سه روش مستقل برای پرورش
موضوع اشاره شده است (بارش فکری  ،گزين گفته ها و اگر نويسی .همچنين از نظر سطح
دشواری برای فراگيران قابل فهم است  .با توجه به آموزه های سال های پيشين و ساخت شناختی
فراگيران ،در متن درس گره و چالش خاصی وجود ندارد و با مطالعه متن فراگيران قادر خواهند بود
مطالب را کشف کنند.
اساس اين روش مبتنی برهمياری دريادگيری است واساس يادگيری ازطريق همياری ،تشکيل تيم
های يادگيری است.
اين روش سبب جلوگيری از گوشه گيری،ازخودبيگانگی ،بی هدفی،وناراحتی درفعاليت های جمعی
می گردد و حس اعتمادبه نفس اعضا را افزايش می دهد و روابط بين فردی دانش آموزان را بهبود
می بخشد.
دراين روش از دانش آموزان انتظارمی رود بايکديگر به تعامل پرداخته ،پيشرفت تحصيلی يکديگررا
برعهده بگيرند.دانش آموزان انتظاردارند گروهی را که درآن فعاليت دارند به موفقيت دست يابد
وافراد،گروه را دردستيابی به موفقيت ياری رسانند.
اين روش بردو فرضيه استواراست:
-1هريک ازشرکت کنندگان،قسمت متفاوتی ازموضوع درس رايادمی گيرند.
-2هرفراگير می تواندبه اعضای تيم خوددرس بدهد.
دراين الگو ،تدريس توسط گروه فراگيران انجام می شود و پس ازآن معلم توضيحات ضروری
وتکميلی را ارائه می دهد.به همين جهت اين الگورا«تدريس اعضای گروه »نام نهاده اند.
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مراحل اجرا:
مرحله اول:آمادگی فردی
-1گروه بندی دانش آموزان و اختصاص شماره به هريک از اعضای گروه.
 -2تدوين قوانينی که گروه ها ملزم به رعايت آنها هستند،مانند:يادداشت برداری،بحث وگفتگوبه
طورآهسته،زمان بندی و...
-3تقسيم متن درس به بخش های مستقل وتقريبا مساوی .گروه های سه نفره تشکيل می گردد و به هر
يک از گروه ها وظيفه مطالعه يکی از روش های پرورش موضوع محول می گردد و کار انفرادی
با صامت خوانی آغاز می گردد.
مرحله دوم:کارتيمی
تشکيل گروه های هم شماره .هر يک از فراگيران با توجه به شماره خود با شماره های مشابه همگروه می شوند و اعضای گروه باهم به بحث ،تبادل نظر می پردازند .
تشکيل گروه های اوليه (برگشت به گروه اوليه)ارائه نظرات و سواالتی که در گروه های هم نام مطرح شد  ،در گروه اوليه .در اين بين معلم هدايت دانش آموزان برای حضور در گروه های جديد ،کنترل کالس وبرقراری
آرامش و همچنين نظارت براجرای فعاليت گروه ها را انجام می دهد.
ارزشيابی گروه ها
پس از اين که دانش آموزان با محتوای درس آشنا شدند برای ارزشيابی و همچنين تثبيت يادگيری می
توان به ترتيب زير عمل کرد:
موضوع واحدی را در نظر می گيريم  .مانند :دريا
سه کاربرگ زير را در اختيار هر يک از گروه ها قرار می دهيم :

56

کاربرگ شماره يک :
گسترش موضوع به روش بارش فکری
مرحله الف

برای گسترش موضوع دريا را با بهره گيری از شيوه بارش فکری ابتدا نمودار زير را کامل کنيد.

غروب
صدف

موج

کشتی

دريا
موجودات دريايی

آرامش
...............................
.......................................
.....................................
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ادامه کاربرگ شماره يک
مرحله ب :

از ميان مفاهيم باال يکی از مفاهيم را انتخاب می کنيم و بر اساس آن پرسش هايی را مطرح می کنيم :
 آيا دريا برای همه آرامش بخش است؟
 آيا کشتی ها می توانند فرهنگ ها را از راه درياها از کشوری به کشور ديگرانتقال دهند؟
 ................................................................................. ؟
 ................................................................................ ؟
 ................................................................................ ؟
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کاربرگ شماره دو:
گسترش موضوع به روش اگرنويسی

موضوع دريا را با بهره گيری از تکنيک اگر نويسی گسترش دهيد.
 اگر يک طرف نيمکره زمين آب و طرف ديگر خشکی بود ............................
 اگر دريا ها رنگ قرمز داشتند ............................................................
 اگر آب دريا ها شيرين بود .................................................................
 اگر می توانستيم روی دريا راه برويم .....................................................
................................................................................................ 
................................................................................................ 
............................................................................................... 
.............................................................................................. 
................................................................................................. 
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کاربرگ شماره سه:
گسترش موضوع با بهره گيری از گزين گفته ها

موضوع "دريا " را با بهره گيری از " گزين گفته ها گسترش دهيد.
" قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود" در چه مراحلی از زندگی بيشتر کاربرد دارد؟
 منظور شاعر از " موج دريا به گردن خشکی سينه ريز صدف می آويزد" چيست؟
 چرا نگاه کردن به دريا ثواب دارد ؟
.............................................................................................. 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
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جستاری در متن

اگر نويسی
جمالت شرطی معموال دو قسمت دارند :
 عبارتی که حاوی شرط است.
 عبارت اصلی.
عبارات شرطی ممکن است به زمان گذشته،حال و يا آينده اشاره داشته باشند.

اگر نويسی
شرايط واقعی

-

زمان گذشته  :اگر من يک مدير بودم ...
زمان حال  :اگر من يک پليس باشم ...
زمان آينده  :اگر من روزی يک رييس جمهور شوم ...

شرايط غير واقعی
( تخيلی)

-

زمان گذشته  :اگر من ققنوسی نشسته بر کوه قاف بودم ...
زمان حال  :اگر من يک رايانه باشم ...
زمان آينده  :اگر من يک ربات داستان نويس شوم ...

موضوعات
اگر
نويسی با محوريت
قرار گرفتن در مشاغل
مختلف

 اگر من رييس جمهور بودم ...
 اگر من يک شهردار بودم ...
 اگر من يک منجم بودم ...
 اگر من يک شاعر بودم ...
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.1

 اگر من يک بازرگان بودم ...
 اگر من يک رفتگر بودم ...
 اگر من راننده يک ماشين حمل جنازه بودم...

موضوعات
 اگر من قالی پازيريک بودم...

قرار گرفتن به جای پديده ها و اشيا

اگر نويسی با محوريت

.2

 اگر من يک قاب عکس قديمی بودم ...
 اگر من يک قمقمه قلزی بودم ...
 اگر من يک زيردريايی بودم ...
 اگر من پوتين يک سرباز بودم...
 اگر من يک بد افزار بودم ...
 اگر من به جای ضريح امام حسين (ع) بودم...

موضوعات
 اگر من به جای سرو چهار هزارساله ايران بودم...

قرار گرفتن به جای يک مکان
خاص

اگر نويسی با محوريت

.3

 اگر من مثلث برمودا بودم...
 اگر من ديوار چين بودم...
 اگر من برج ايفل بودم...
 اگر من اقيانوس آرام بودم...
 اگر من اهرام ثالثه بودم...
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 اگر من باب المندب بودم...
 اگر من کوه آتشفشان هاوايی بودم ...
 اگر من موزه لوور بودم...

موضوعات
قرار گرفتن به جای جانوران
و موجودات ديگر

اگر نويسی با محوريت

.4

 اگر من ديو سفيد شاهنامه بودم ...
 اگر من يک کروکوديل بودم ...
 اگر من يک نهنگ بودم ...
 اگرمن ذوالجناح بودم...
 اگر من به جای هدهد در زمان سليمان(ع) بودم...

موضوعات
 اگر متولد دهه ( شصت ،پنجاه و  )...بودم...
 اگر من معلم و مدير يک کالس چند پايه بودم...
 اگر من پدر /مادر يک هفت قلو بودم...
 اگر در يک صحرا همراهان خود را گم می کردم و تنها با يک کوله پشتی تنها می
ماندم ...
 اگر نفر اول کنکور می شدم ...
 اگر قهرمان المپيک بودم ...
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 اگر من به جای بُراق اسب پيامبربودم  ،در شب معراج ...

موضوعات

داشتن توانمندی های مختلف

اگر نويسی با محوريت

.6

اگر من می توانستم زمان را متوقف کنم...
اگر می توانستم از آينده خبردار باشم...
اگر می توانستم به گذشته بروم...
اگر من انگشتر سليمان ( ع) را داشتم ...
اگر من عصای موسی(ع) را داشتم ...

موضوعات

قرار گرفتن به جای اشخاص ديگر

اگر نويسی با محوريت

.7

اگر من امير کبير بودم...
اگر من نيوتن بودم ...
اگر من استيو جابز بودم...
اگر من يوری گاگارين بودم...
اگر من نويسنده پرفروش ترين کتاب سال بودم...
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گاهی می توان اين موضوعات را ادغام نمود و يا شرايطی را به اين موضوعات اضافه کرد .

نمونه ای برای اگر نويسی:

اگر يک کوه بوديد...
راستش من هيچ وقت دوست نداشته ام که يک کوه باشم.
من کوهستان را دوست دارم ولی دوست ندارم مثل کوه يک جا نشين و منجمد باشم .
من دوست دارم رود باشم ،جاری و پر هياهو  ،قصه ها را از زبان قله کوه بشنوم و آن ها را برای
شقايق های دامنه کوه و گلبوته های دشت تعريف کنم ،پاهای گلی کودکان آبادی را قلقلک بدهم  ،به زمين
های کشاورزی سالم کنم و گاهی ميان شاليزارهای خوش بو چرخ بزنم.
کوه ها هميشه سنگين و رنگين يک جا می نشينند اما من بازيگوش و پر سرو صدا هستم .مادربزرگم می
گويد  :آدم بايد جاسنگين باشد.فکر کنم کوه ها خيلی جاسنگين هستند ،آنها يک گوشه را برای خودشان
انتخاب می کنند و تا ابد همان جا ميخکوب می شوند و جم نمی خورند.
پدربزرگ می گويد :کوه ها خيلی بايد مراقب خودشان باشند چون در قلبشان چيزهای با ارزشی دارند.
معلممان می گويد " :ارزش آدم ها به راز هايی است که در دل خود دارند  ".خوب که فکر می کنم می
بينم کوه ها خيلی ارزشمندند چون رازهای زيادی در دل خود دارند.
راستی می دانی چرا من دوست ندارم کوه باشم ؛ چون کوه ها با آنکه ظاهر آرام و صبوری دارند  ،گاهی
سرما می خورند و با يک عطسه مثل آوار فرو می ريزند  ،گاهی چنان عصبانی می شوند که هر چه
دردلشان است يک دفعه بيرون می ريزند .در آن لحظات همه از کوه فرار ميکنند.
من دوست ندارم که يک کوه باشم!
م.سجودی
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درنگی در قلمرو فعاليت ها
فعاليت 3

فعاليت 1

فعاليت 2

کارگاه نوشتن فعاليت نگارشی اول:
سوال اول :

بارش فکری
پشه چه نوع جانوری است؟
چند نوع پشه داريم؟

اگر نويسی

گزين گفته ها

اگر پشه وز وز نميكرد،

چگونه پشه اي ناتوان ،نمرود را

چه مي شد؟

با آن همه ا ّدعا از پاي درآورد؟

اگر يك پشه را قورت بدهيم،

چه نسبتي بين عقاب و پشه وجود
دارد؛ آنجا كه شاعر گفته است:
جايي كه عقاب ،پَر بريزد

چه اتفاقي مي افتد؟

از پشة الغري چه خيزد؟
پشه ها شب ها کجا می خوابند؟

اگر در دنيا اصالً پشهاي نبود،
در دنيا چه اتفاقي مي افتاد ؟

چرا پشه روی بدن ما می نشيند؟
پشه های معروف کدام اند؟
آيا مگس هم يک نوع پشه است؟
آيا پشه اي ميشناسيم كه اصالً
ديده نمي شود؟
خداوند با خلق پشه ،ميخواهد
چه پيامي به ما بدهد؟
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آگاهی های فرامتنی

هنجارنوشتار:

بيشترين درسی که امروزه از نثر سعدی میتوان گرفت ،ايجاز اوست؛ يعنی کوتاه نويسی و در
عين حال پربارنويسی .سعدی به ما ياد میدهد که هرآنچه که میخواهيم بنويسيم با کوتاهترين
جمالت باشد .سعدی گاهی داستانی را در يک سطر بيان میکند.
بهاء الدين خرمشاهی

هنجار نوشتار اين درس به اهميت به کار گيری جمالت کوتاه در نوشته اشاره دارد  .از نويسندگانی
که به اين مسئله توجه خاص داشته اند می توان به بيهقی و سعدی و از معاصرين می توان به آل
احمد و مرادی کرمانی و  ...اشاره کرد.

اگر بگوييم سبک نويسندگی و داستان نويسی جالل آل احمد در حقيقت شناسانده اوست سخن
گزافی نگفته ايم .ويژگی روحی و شخصيتی آل احمد همراه طرز فکرش به گونه ای است که
بايد با چنين سبکی بنويسد و در واقع همين سبک را می طلبد .در اکثر داستانها و نوشته های
جالل می توان مشخصه ايجاز وار سخن گفتنش را مشاهده نمود .ويژگی ايجاز گونگی نوشته
هايش که همراه با کوتاه بودن جمالت و مقطع بودن آنهاست ،يک وجه هنری و ادبی او است.
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به گفته دکتر شفيعی کدکنی اين ويژگی ريشه در نثر ناصرخسرو دارد .سبک نويسندگی اش به
گونه ای است که گويی او يک نفر را پيش روی خود حاضر می بيند يا اينکه مخاطبی را يافته
که به او نگاه می کند و با او حرف می زند.
اصلی ترين رازگيرايی و نفوذ فوق العاده سبک و نثر کالم آل احمد در داستانهايش در اين است
که او موجز وار سخن می گويد و همين عمده ترين ويژگی کالم او نيز می باشد. .
اگر کلمه معروف «تلگرافی» را برای سخن او بيان کرده اند به اين جهت است که در تلگراف
همه پيام به طور کامل نوشته نمی شود بلکه بخش اعظم کار بر عهده خواننده و مخاطب است
که از روی عالئم و نشانه های مختصر و رمزگونه تلگراف ،معنا و مفهوم را به طور کامل
درک کند و به کمک اين عالئم پيام را دريابد و بفهمد .و همين ويژگی نويسندگی آل احمد است
که خواننده را وادار به فکر کردن می کند و بدين وسيله حس کنجکاوی او را تحريک می کند
و جاذبه خاصی به نوشته او می دهد ،زيرا درک و فهم اعظم کالم و سخن به فهم و درک مخاطب
مربوط می شود و از همين روی قسمت عمده فهم کالم را او به عهده می گيرد.
قلم نويسندگی آل احمد در نوشته هايش به گونه ای است که مرتب در ذهن خواننده سوال ايجاد
می کند و او را به تعجب و عکس العمل عاطفی وادار می کند و به همين دليل است که می بينيم
خواننده هنگام خواندن آثار آل احمد بيکار نيست و خودش را هم وارد معرکه می بيند و در بيشتر
مواقع نيز خود خواننده است که گويی سوال می کند يا تعجب خود را بروز می دهد يا به سوالها
پاسخ می دهد و يا توصيف می کند و يا بطور کلی اصالً خود اوست که دارد می نويسد ،راز
پرجاذبه بودن کالم آل احمد نيز همين است.
 استفاده از جمالت کوتاه و به کارگيری فعل های زياد ،راز ترجمه پذيری آثارهوشنگ
مرادی کرمانی است.هوشنگ مرادی کرمانی در نمايشگاه کتاب سال  1335از راز و رمز
ترجمه شدن متعدد آثارش به زبانهای مختلف سخن گفت .
هوشنگ مرادی کرمانی نيز در اين نشست در سخنانی اظهار داشت :می دانم که ترجمه به
ويژه برگرداندن متن از فارسی به ساير زبان ها کار دشواری است اما اين هم مايه تاسف
است که سالهاست وقتی در کشوری خارجی می رويم تنها هدايت را از ادبيات ايران می
شناسند .من در دانشکدههای ادبيات فارسی در هند ،ترکيه و روسيه ديدم که از ملک الشعرای
بهار جلوتر ،کسی را نمیشناسند .اين آيا حق ادبيات ماست؟ترجمه در ايران هميشه جاده يک
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طرفهای بوده است که با قطار و تريلی کتاب به ايران وارد می کرده است .ديگر وقتش است
حتی با دوچرخه هم که شده ما هم اين جاده را دوطرفه کنيم .درست است که بخش زيادی از
مکتوبات ما مصرف داخلی دارد اما ادبيات فارسی وقتی از ملت ها و باورها و سنن ما سخن
بگويد می تواند در تمام دنيا مخاطب به دست آورد.مرادی کرمانی در پاسخ به اين سوال که
راز ترجمه شدن آثارش چيست ،گفت :زبان آثار من زبان مردم کوچه و بازار است .من
طوالنی نويس نيستم و جمالتم کوتاه است و فعل زياد دارد .فکر می کنم که اين نوع از
نوشتن باعث شده مترجمان بتوانند راحتتر جمالتم را در بياورند و ترجمه کنند .از سوی
ديگر من اهل توصيف نيستم و تنها در نوشتههايم نشان می دهم .اين موضوع و تصوير ايجاد
شده با آن است که مخاطب ترجمه کارهايم را زياد کرده است.
 کوتاه نويسی وايجاز را همراه با اطناب می توان در تاريخ بيهقی به خوبی مشاهده نمود .ايجاز
به بيهقي اين امكان را ميدهد كه سخنش را با مقتضاي حال كوك كند.
از اين جهت به آن نقاش بزرگي ماننده است كه با خطوطي اندك چهرهاي را ترسيم ميكند.
رابطهاي كه بيهقي با ايجاز برقرار ميكند رنگارنگ است; به اين دليل ايجاز در بيهقي يك
چهره ندارد .يكي از مهمترين نمودهاي ايجاز در تاريخ بيهقي ،تلخيص و گزينش روايت است.
بيگمان حوادث تاريخ مسعودي محدود به همين اندازه كه بيهقي ترسيم كرده است نبود .بلكه
بيهقي تنها به مشتي از خروار بسنده كرده است( .بهار ،سبكشناسي)

از ويژگی های نثر سعدی " ايجاز " بوده است  ،بکوشيم سعدی وار بنويسيم.
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حکايت نگاری

در حکايت نگاری به باز نويسی حکايت به زبانی ساده می پردازيم  .يکی از روش های باز نويسی
حکايت بهره گيری از جدول تحليل اجزا و عناصر حکايت است و گام های آن به شرح رير است:
روش تدريس  :بهره گيری از جدول اجزا و عناصر
گام نخست  :درک عناصر حکايت
فراگيران ابتدا بايد  ،عناصر و اجزای حکايت و همچنين مفهوم و پيام آن را به خوبی درک کنند .
گام دوم  :تحليل عناصر
پس از آن که عناصر و اجزا ی حکايت مشخص شد  ،جدولی رسم می کنيم و در هريک از ستون های
اين جدول به تحليل شخصيت زمان مکان و فضای حکايت می پردازيم.
گام سوم  :کشف روابط ميان اجزای متن و يافتن اجزای پنهان
برخی از عناصر به صورت آشکار در متن ديده می شوند و بايد آنها را بايد بر اساس منطق داستان
از دل حکايت بيرون آورد .
گام چهارم  :افزودن شاخ و برگ
در اين مرحله اطالعاتی را به فراخور فضای داستانی حکايت به جدول فوق اضافه می کنيم و به
اصطالح به آن شاخ و برگ می دهيم.
گام پنجم :بازنويسی
با توجه به اطالعات موجود در جدول ،بازنويسی را آغاز می کنيم.
برای روشن شدن اين روش نمونه زير ارائه می گردد:

حکايت درس اول :
سگي بر لب جوي ،استخواني يافت .چندان كه در دهان گرفت ،عكس آن در آب بديد.
پنداشت كه ديگري است .به َش َره)طمع (دهان باز كرد تا آن را نيز از روي آب برگيرد .آن چه
در دهان بود ،به باد داد.
شخصيت

سگ
71

گسترش شخصيت
(شخصيت حکايت را
در ذهن خود تجسم
می کنيم و ويژگی
های آن را می
نويسيم)

سگی سفيد ،اندامی کوچک  ،کنجکاو  ،پر انرژی  ،با چشمانی درشت ...

فضا

لب جوی

گسترش فضا

تجسم خود از فضا را نيز ثبت می کنيم :
برکه ای آرام  ،آواز پرندگان ،جيرجيرک ها ،حرکت جهشی قورباغه ها و
ماهی ها در آب...

چيزی در اين باب در حکايت ذکر نشده پس با خيالی آسوده تصور خود را
زمان
از زمان وقوع حکايت می نويسيم.
تشريح زمان وقوع يک نيم روز بهاری که آفتاب درخشان سايه خود را روی سر شاخه های
درختان پهن کرده بود...
حکايت

پيام
گسترش پيام

طمع بی جا موجب از دست دادن داشته ها و موقعيت های ارزشمند می
گردد.
طمع ورزی  ،خيال بافی و بی فکری ممکن است موجب از دست دادن
موقعيت های انسان شود.

حاال با بهره گيری از اين عناصر به حکايت نگاری می پردازيم .
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"يابوک"
يابوک تکه استخوانی خاک آلوده را از زير بوته های کنار جوی پيدا کرد  .استخوان از دهانش بزرگ تر بود .
به سرعت به سمت تپه های بيرون آبادی دويد  .از باالی تپه شتابان فرود آمد  .روی زمين خاکی چند بارغلت
خورد .استخوان از دهانش به کناری افتاد .چشم های بی قرار سگ های بيکار و تنبل که در سينه کش آفتاب لم
داده بودند از ديدن استخوان برق زد  ،اما تا دست و پايشان را جمع کردند يابوک استخوان به دهان از تپه بعدی
سرازير شده بود.
يابوک کنار برکه رسيد  .نفس نفس ميزد اطرافش را خوب پاييد  .حسابی تشنه بود  .استخوان را با احتياط روی
زمين گذاشت  .از صدای جيغ پرنده ای ترسيد و از جا پريد .
استخوان به دهان اطراف برکه را نگاه کرد .هميشه دستپاچگی کار دستش می داد حاال که تشنگی و گرسنگی هم
به آن اضافه شده بود .حيران و سرگردان دور برکه می چرخيد و تصويرش داخل برکه جابه جا می شد .جهش
قورباغه ای خط نگاهش را به داخل برکه کشاند و استخوانی ديگر را در برکه ديد از شادی دهانش بازو چشمانش
بسته شد .
چند دقيقه بعد خيس و گرسنه و تشنه کنار برکه به قورباغه ای زل زده بود که گويی دهانی گشاد بود و با گذشت
زمان دست و پا در آورده بود .قورباغه با تمام وجودش به او لبخند ميزد...
( م  .سجودی)
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درس دوم

عينک .
نوشتن

ذهن نويسنده مثل مطب پزشک هاست
و موضوع هايی که به ذهن او می رسد همچون مراجعه کنندگان
بايد به انتظار نوبتشان بنشينند تا پزشک يکی يکی به آن ها برسد  .نويسندگان نمی توانند

نمايه
همچون دکتر به همه مراجعه کنندگان برسند و ناگزيرند يکی يکی به سراغشان بروند  .افرادی هم
درس دوم
وجود دارند که موضوعات زيادی در سر دارند اما نمی دانند اول بايد سراغ کدامشان بروند .
اين طور وقت ها  ،بايد موضوعی را انتخاب کرد که شناخت
و تجربه بيشتری درباره آن داريم .
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عنوان  :عينک نوشتن
محتوا:نوع نگاه و دريچه ديد نويسنده نسبت به موضوع
متن و تصوير

هنجار نوشتار

کارگاه نوشتن

مثل نويسی

 .1تعيين فضای حاکم
بر چهار نوشته مختلف
متن اين درس به
بررسی نوع نگاه
نويسنده به موضوع
می پردازد که اين نگاه
متناسب با تجربه ،
آموزش  ،تربيت و
يادگيری افراد
متفاووت است.

( از نظر عينی يا ذهنی
بودن)

 .2انتخاب موضوع آزاد
و نگارش متنی با توجه
به فضای عينی و دهنی
تحليل و ارزشيابی متن بر اساس
سنجه ها :توليد متن عينی با بهره
گيری از حواس و دهنی با بهره
گيری از خّلقيت ذهن
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کاربرد درست
واژگان بر اساس
ارزش های معنايی و
توجه به بافت جمله و
ظرايف معنايی

گسترش مثل :
در اين بخش پنج
نمونه مثل قرار دارد
که به دلخواه يکی از
مثل ها انتخاب و
گسترش می يابد.

اهداف درس :

 آشنايی با نوع نگاه نويسنده .
 توانايی تشخيص نوشته های خيال انگيز و نوشته های عينی.
 تقويت توانايی توليد نوشته های خيال انگيز و عينی.
 تقويت نگاه مثبت نسبت به کاربرد ارزش معنايی واژگان.
 آشنايی با نوع نگاه نويسندگان به موضوعات .
 افزايش توانمندی فراگيران در توليد نوشته هايی مبتنی بر محسوسات.
 تقويت و دست ورزی فراگيران در گسترش مثل.
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روش های تدريس

برای آموزش درس" عينک نوشتن" يک موضوع خاص را از منظرهای گوناگون و يا به عبارت
ديگر با عينک های مختلف مورد بررسی قرار می دهيم .به منظور جلب توجه دانش آموزان به نگاه
همه جانبه و کامل به يک موضوع می توان از روش ها مختلفی بهره برد .يکی از اين روش ها به
شرح زير است:
گام اول  :پيشنهاد موضوع
برای شروع با اجرای بارش فکری ،موضوعاتی را با همفکری دانش آموزان انتخاب و روی تابلو
می نويسيم .
مثال  :جاده  ،برف ،تاکسی ،شهر ،کوه ،داستان ،دوست ،نوروز. ... ،
گام دوم  :انتخاب موضوع
در مرحله بعد از بين عناوين مطرح شده يکی از عنوان ها را که قابليت نوشتن و نگاه به آن از
زوايای مختلف ميسر است  ،انتخاب می کنيم  .به عنوان نمونه  :کوه
گام سوم  :انتخاب منظرهای گوناگون
در اين مرحله پرسش زير را مطرح ميکنيم :
از چه منظرهايی می توان به موضوع انتخاب شده ( کوه) نگاه کرد ؟
نظرات دانش آموزان را روی تابلو ثبت می کنيم  .پاسخ ها ممکن است از اين دست باشد:
نوشتن درباره کوه از منظر ادبی ،فنی ،مذهبی ،علمی ،فناوری ،تخيلی ،زيستی ،فرهنگی ،تاريخی و
. ...
گام چهارم  :نوشتن به صورت فردی
دراين مرحله دانش آموزان در مدت زمانی مشخص بر اساس عالقمندی خود يکی از منظرها را
انتخاب و با عينک مخصوص آن منظر ،يک بند درباره موضوع مورد نظر می نويسند.
گام پنجم  :نوشتن به صورت گروهی
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در اين مرحله دانش آموزانی که از منظری مشابه به موضوع نگاه کرده اند در يک گروه قرارمی
گيرند و نوشته های خود را در گروه می خوانند .سپس با انتخاب بخش هايی از نوشته های هر يک
از اعضای گروه ،متنی به صورت گروهی نوشته و در کالس ارائه می گردد .
از مزايای اين روش می توان به موارد زير اشاره کرد:
 شناخت عالقمندی و نوع نگاه هر يک از دانش آموزان به موضوع مورد نظر.
 مقايسه عينی نگاه تک بعدی و نگاه همه جانبه به يک موضوع .
 آموزش و تقويت تبديل نوشته های فردی به نوشته های گروهی.

جستاری در متن

اصلي ترين علت تفاوت نوشته ها در چيست ؟
نوع نگا ِه نويسنده به موضوع است و آن چه که نگاه نويسنده
اصلي ترين علت تفاوت نوشته ها در
ِ
را می سازد تجربه  ،آموزش ،تربيت و يادگيری است .در نمايه زير می توان تاثير نوع نگاه نويسنده
بر نوشته را مالحظه نمود.
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عينک نوشتن

تفکر نويسنده

نوع نگاه نويسنده
به موضوع

نگاه نويسنده
از دريچه ذهن و خيال

نگاه نويسنده از دريچه پديده های ديداری
( محسوسات)

نوشته ای
ذهنی و خيال برانگيز

نوشته ای
عينی و محسوس

درنگی در قلمرو فعاليت ها
فعاليت 3

فعاليت 1

فعاليت 2
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کارگاه نوشتن :
-1
توجه  :مرزبندی دقيقی نمی توان بين فضای عينی و حسی انجام داد و نمی توان سنجه مند عمل کرد.
درک اين مسئله حسی است در برخی زمينه ها اين کار آسان و در برخی زمينه ها دشواراست.در
آموزش عمومی ناگزيريم اين تقسيم بندی ها را بپذيريم تا نظام ذهنی دانش آموزان هم ساختاری علمی
و طبقه بندی شده بيابد.
 نوشته اول  :هر فاصله خودش حكم يك ديوار را دارد .فاصله جز ِء همان ديوارهايي است که بيشتر مانع
است تا محافظ ...

فضای حاکم بر نوشته بيشتر ذهنی است.
 نوشته دوم  :كالغي قار زد و از روي درخت كاج خانة همسايه پركشيد و نشست روي تاجي
ماشين .مرد جوان ،توي چشم هاي كالغ كه درشت و مژه دار بود ،چيزي ديد...
فضای حاکم بر نوشته بيشترعينی است.
در خانه بيرون
 نوشته سوم  :مراد بلند شد و از نردبام آمد پايين .افسار گاو را گرفت و از ِ
رفت .از كنار نخل گذشت.زير چشمي ،نگاهي به آن انداخت.
فضای حاکم بر نوشته بيشترعينی است.
 نوشته چهارم  :آه چه شب ها !اي پنجرة گِر ِد اتاقك من ،اي دريچة بسته ،چه شب ها كه از
تختخوابم به سويت نگريستم؛ در حالي كه با خود مي گفتم :اينك هنگامي كه ...
فضای حاکم بر نوشته بيشتر ذهنی است.

آگاهی های فرامتنی
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بازآفرينی
در بازآفريني ،نويسنده از موضوع اصلي حکايت ها و روايت هاي کهن الهام مي گيرد و موضوعي
جديد با هويتي مستقل مي آفريند .عمده ترين کار در روش بازآفريني ،تغيير دادن موضوع و محتواي
اثر و درهم ريختن چارچوب آن و ايجاد چارچوبي تازه است .به گونه ای که در چهره هاي قهرمانان
افسانه اي و حکايت هاي تاريخي و نظير آن ،تغييراتي صورت مي گيرد که با خواندن اثر مقصد،
اثر مبدا در ذهن خواننده تداعي مي شود.
بازآفرين مجاز است از موضوع کهن الهام بگيرد و هرگونه تغييري در موضوع ،شخصيت
هاو ....ايجاد کند .مي تواند شخصيت ها را تغيير دهد از مثبت به منفي و به عکس برگرداند.
هرگونه انديشه فلسفي اجتماعي و هر نوع ديدگاهي را به موضوع مورد نظر خود وارد کند اما ،با
همه تغييرات و دگرگوني هايي که در اثر پيشين ايجاد مي کند يک نوع رگه و نشانه هايي از اثر
گذشته در اثر جديد قابل درک و مشاهده باشد به گونه اي که با آن نشانه ياد و خاطره اثر مبدأ در
ذهن مخاطب زنده شود .و اين تنها موردي است که يک اثر بازآفرين شده را از يک اثر تآليفی
خالقانه و آفرينش مستقيم و بي واسطه جدا مي سازد ».در باز آفرينی بايد اصول کلی نگارش زبان و
ادب فارسی و اصول مهم ساده نويسی برای نوجوانان وساير تکنيک های نويسندگی را رعايت شود.
باز آفرينی يکی از تأثيرات مهم و اساسی باز نويسی جلوگيری از انقطاع فرهنگی نسل هاست که می
تواند پل رابطی باشد بين فرهنگ کهن و فرهنگ امروز يک ملت.
اهداف کلی بازآفرينی :
-

ايجاد رابطه نوجوانان با ادبيات و فرهنگ کشور خود ،به گونه ای که بتواند بين فرهنگ
ديرين خود و فرهنگ امروزی پيوند برقرار نمايد.
تلطيف ذوق ادبی نوجوانان و افزايش درک کلی آنها از جنبه های فرهنگی دينی ،اخالقی،
تاريخی و علوم و فنون از گذشته تاکنون .
برانگيختن اشتياق دانش آموزان به مطالعه با استفاده از متون جذاب.
تقويت توان نوشتاری مخاطبان به گونه ای که بتوانند آثار و متون کهن فارسی را به زبان
فارسی امروزی باز نويسند.
آشنا کردن دانش آموزان با تجارب مختلف زندگی برای رويارويی با مسائل آتی .
استفاده از جنبه های اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی متون کهن در راستای اهداف ادبيات
نوجوان.
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نمونه باز آفرينی
" دو چيز طيره عقلست دم فروبستن

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی"

(گلستان سعدی)
"حکايت آب دزدی"
در روزگاران قديم در قريه ای دور افتاده ،کدخدايی از خود راضی زندگی می کرد .روزی کدخدا
تصميم گرفت به شهر برود.قبل از سفر مباشر را امر فرمود که به جد به امورات ما رسيدگی نمای.
مباشرمردی جدی و از آن مباشرهای به درد بخور بود .از همان هايی که سر را به جای کاله برای
کدخدا می آورد!
مباشر در حال قيلوله نيم روزی بود .ناگهان چاکران از راه برسيدند که چه نشسته ای که غضنفر
امروز پای از گليم خود فراتر نهاده آب از کشتزار کدخدا بربوده و بر جاليز خود روانه ساخته است .
مباشر سختکوش و امانتدار! برآشفت و سبيل مبارک را تاب داده ،بيل بر دوش همراه مردانی چند،
آنان نيز بيل بر دوش (ايضا)  ،به سوی جاليز روانه گشت .وقتی به جاليز رسيد ،غضنفر را ديد
دراز به دراز افتاده ،کالهی نمدين بر چهره نهاده ،سرخوش و بی خيال آب را در جاليز خود رها
نموده است .
مباشر از بی خيالی وی به خشم آمد و خون مبارکش به جوش آمد .با چوبدستی اش ،کاله غضنفر را
به سويی انداخت و با اشارتی ،چاکران بيل به دست را به سوی غضنفر فرستاد .آنان نيزحق مطلب
را به نيکويی به جای آورده و به شايستگی گرد و غبار از تن نحيف وی بروفتند.
دراين ميان ،ترجيع بند " تا تو باشی ديگر آب دزدی نکنی" يک لحظه از دهان گرانقدر مباشر قطع
نمی شد.
غضنفر گنگ و بی رمق به گوشه ای خزيد .همين که هوشياری اش را بازيافت ،به ياد آورد چندی
پيش ،کدخدا از کنار جاليزار رد می شد ،با صدای نازيبايش متصل ،حرف های صد تا يک غاز می
زد در آخر هم گفت  :به سبب سفری که در پيش دارم نوبت آبياری زمينم را با تو جا به جا می کنم
.غضنفر که با کدخدا رودربايستی داشت تا آمد چيزی بگويد کدخدا راهش را کشيد و رفت و کلمات
انگار در دهان غضنفرماسيد.
اکنون کدخدا به سفر رفته بود و مباشر تهی مغزش ،نابهنگام همچون عذابی بر سر وی نازل گشته
بود .در اين لحظه غضنفر به ياد اين جمله معروف افتاد که :
به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی"

دو چيز طيره عقلست دم فروبستن

(م .سجودی)
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درس سوم

عينی .
نوشتن

نوشتن مثل مجسمه سازی است
با گذشت زمان آن را می تواشی و باالخره چيزی
از آن در می آوری .لحظه های نوشتن،لحظه های با ارزشی است.

82

نمايه
درس سوم

عنوان  :نوشته های عينی
چگونگی نگارش نوشته های عينی( ديداری يا حسی) با بهره گيری
محتوا :اين درس به
َ
حواس پنج گانه می پردازدَ.

متن و تصوير

در اين درس آموزش
مراحل نوشته های عينی
به شرح زير آمده است:
 .1پرسش سازی
 .2شناسايی و جدا
کردن پرسش های عينی
.3گزينش و سازماندهی
پرسش ها

هنجار نوشتار

کارگاه نوشتن

شعرگردانی

گزينش و سازماندهی
پرسش ها
 .2انتخاب موضوع و
طراحی پرسش و پاسخ

 .3طرح پرسش
سازماندهی پرسش ها
و نشان دادن نقشه
نوشتن
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 انتخاب پرسشهای مرتبط با متن
 گزينش واژهصحيح و کاربرد
درست آن در جمله

درک و دريافت
دانش آموزان از
شعر؛
بازگردانی و
بازپروری آن.

اهداف درس :

 تقويت توانايی به کار گيری حواس پنج گانه در نوشتن متن های عينی.
 آشنايی بيشتر در بهره گيری از حواس پنج گانه در نوشتن متن های عينی.
 آشنايی با مفهوم نوشته های محسوس ،ديداری و واقعی.
 تقويت توانايی بهره گيری از پرسش و پاسخ های عينی در نوشتن موضوعات
عينی.
 تقويت توانايی سامان دهی پرسش های عينی و ذهنی.
 اييجاد نگرش مثبت به طرح پرسش کلی و جزيی در سامان دهی پرسش ها به
منظور توليد يک نوشته عينی.
 ايجاد عالقمندی و نگرش مثبت نسبت به بهره گيری از منابع اطالعاتی در
پاسخگويی به پرسش ها.
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روش تدريس

 روش پرسش و پاسخ
 روش پرسش سازی و پاسخ سازی
پرسش و پاسخ روشى است که معلم به وسيل ٔه آن ،فراگيران را به تفکر دربار ٔه مفهومى جديد يا بيان
مطلبى تشويق مىکند .در اين روش ،فراگيران تالش مىکنند با کوششهاى ذهني ،از معلوم به مجهول
حرکت کنند .اين روش را روش سقراطى نيز گفتهاند .سقراط معتقد بود که دانش در طبيعت افراد وجود
دارد ،کافى است که معلم زمينه را مساعد کند و به شاگردان کمک نمايد تا آنان خود به دانش مورد
نظر برسند .او از اين جهت کار خود را به مامايى تشبيه مىکرد .سقراط در جلسات بحث با شاگردانش،
ابتدا به انتقال اطالعات يا پاسخ به سؤال يا مسألهاى نمىپرداخت ،بلکه از راه پرسشهاى متوالي ،افراد
را به تفکر وامىداشت و آنان را قدم به قدم هدايت مىکرد تا خود جواب درست را کشف کنند.
در روش پرسش و پاسخ نيز معلم هنگام جلب توجه فراگيران به مطلب يا درس جديد و تدريس آن،
مستقيما ً به بيان مطلب نمىپردازد ،بلکه با طرح سؤالهايی برنامه ريزى شده فراگيران را به کشف
مفاهيم جديد سوق می دهد .اين روش براى پرورش قدرت تفکر و استدالل آنان ،روش بسيار مؤثرى
است.
در کالسهاى پرجمعيت ،معلم بايد ترتيبى اتخاذ کند که هم ٔه شاگردان در جريان فعاليتهاى آموزشى
قرار گيرند و فعاالنه به انديشه و پرسش و پاسخ بپردازند.
هدف از اين روش تشخيص و تحريک تفکر ،توانايىها و عاليق ،تقويت قدرت استدالل ،سنجش و
قضاوت ،استفاده از تجارب و دانستههاى گذشته و ايجاد اعتماد بهنفس در شاگرد است.
از محاسن اين روش می توان به موارد زير اشاره کرد:
 موجب تقويت اعتماد بهنفس در شاگردان مىشود.
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 منجر به ايجاد عالقه و تقويت تفکر خالق در فراگيران مىشود.
 استدالل و قدرت اظهارنظر آنان را تقويت مىکند.
 فراگيران را به شرکت در بحث و فعاليتهاى آموزشى و در نتيجه يادگيرى مؤثر تشويق
مىکند.
 انگيز ٔه فعاليت ،مطالعه و تحقيق را در شاگردان افزايش مىدهد.
در روش پرسش و پاسخ که شرح داده شد پرسش ها توسط معلم طرح می گردد و وظيفه دانش
آموزان صرفا پاسخگويی به پرسش ها است .
يکی از ويژگی های کتاب نگارش دهم ( و مهارت های نوشتاری متوسطه اول) اين است که روش
های تدريس به گونه ای مستتر در متن درس آمده و اغلب درس ها روشمندند .دراين درس نيز
برای نوشتن متن های عينی روشی در متن درس گنجانده شده است .مراحل اين شيوه به شرح زير
است :
مرحله اول  :پرسش سازی
روش های گوناگونی برای پرسش سازی وجود دارد  .يکی از اين روش ها به شرح زير است :
در مرحله اول می توان برای پرسش سازی از قيدهای پرسشی بهره گرفت .سپس بر اساس برخی از
آن ها پرسش سازی آغاز می گردد.

مرحله اول  :پرسش سازی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

چه ؟
چرا؟
چگونه؟
آيا؟
کی؟
چه کسی؟
کجا؟
چه وقت؟
چيست؟
نمونه :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

چرا مردم ايران خانه های خود را با  ،قالی تزيين می کنند؟
نخ های قالی چگونه رنگ آميزی می شوند؟
آيا قالی ها هم می توانند پرواز کنند؟
چرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟
قالی های نفيس بيشتر کجا يافت می شوند؟
آيا می توان تصاوير قالی شکارگاه را به صورت داستان نوشت؟
بزرگ ترين آرزوی قالی ها چيست ؟
قالی چيست ؟
چگونه می توان احساس بافنده قالی را دريافت کرد ؟
نقشه های متنوع قالی ايرانی نشانگر چيست ؟
قديمی ترين قالی جهان کدام است؟
چرا بافندگان قالی اسم خود را بر روی قالی می نويسند؟
عبارت " هرکس قالی زندگی خود را خود می بافد " يعنی چه ؟
انسان ها قبل از پيدايش قالی از چه چيزی به عنوان زيرانداز استفاده می کردند؟
مهد قالی جهان کجا است؟
قالی بافی چه تاثيری بر اقتصاد خانواده ها دارد؟

مرحله دوم  :شناسايی و جدا کردن پرسش های عينی
در اين مرحله پرسش های عينی و ذهنی را جدا می کنيم  .پرسش هايی که پاسخ دادن به آنها با بهره
گيری از حواس ظاهری انجام می شود عينی و پرسش هايی که با بهره گيری از ذهن و خيال پاسخ
داده می شوند ،در حوزه ذهنی قرار می گيرند.

نمونه :
 .1چرا مردم ايران خانه های خود را با  ،قالی تزيين می کنند؟
 .2نخ های قالی چگونه رنگ آميزی می شوند؟
 .3آيا قالی ها هم می توانند پرواز کنند؟
 .4چرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟
 .5قالی های نفيس بيشتر کجا يافت می شوند؟
 .6آيا می توان تصاوير قالی شکارگاه را به صورت داستان نوشت؟
 .7بزرگ ترين آرزوی قالی ها چيست ؟
 .8قالی چيست ؟
 .9چگونه می توان احساس بافنده قالی را دريافت کرد ؟
 .11نقشه های متنوع قالی ايرانی نشانگر چيست ؟
 .11قديمی ترين قالی جهان کدام است؟
 .12چرا بافندگان قالی اسم خود را بر روی قالی مينويسند؟
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ذهنی
عينی
ذهنی
عينی
عينی
ذهنی
ذهنی
عينی
ذهنی
ذهنی
عينی
ذهنی

.13
.14
.15
.16

عبارت " هرکس قالی زندگی خود را خود می بافد " يعنی چه ؟
انسان ها قبل از پيدايش قالی از چه چيزی به عنوان زيرانداز استفاده می
کردند؟
مهد قالی جهان کجا است؟
قالی بافی چه تاثيری بر اقتصاد خانواده ها دارد؟

ذهنی
عينی
عينی
عينی

مرحله سوم :
الف ) گزينش
پس از مشخص کردن پرسش های عينی به منظور جلوگيری از طوالنی شدن متن از بين اين پرسش
ها چند پرسش را که از اهميت و جذابيت بيش تری برخوردارند انتخاب می کنيم :

نمونه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

چرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟
نخ های قالی چگونه رنگ آميزی می شوند؟
قالی های نفيس بيشتر کجا يافت می شوند؟
قالی چيست ؟
قديمی ترين قالی جهان کدام است؟
انسان ها قبل از پيدايش قالی از چه چيزی به عنوان زيرانداز استفاده می
کردند؟
مهد قالی جهان کجا است؟
جنس قالی چيست؟

عينی
عينی
عينی
عينی
عينی
عينی
عينی
عينی

مرحله سوم :
ب) سازماندهی پرسش ها

در اين مرحله پرسش ها را سازماندهی می کنيم و طبق يک نظم منطقی آن ها را مرتب می کنيم و
به آن ها پاسخ می دهيم  .حرکت از کل به جز و از چارچوب و طرح کلی به سمت خصوصيات ريز
تر است.

نمونه :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

قالی چيست ؟
چرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟
نخ های قالی چگونه رنگ آميزی می شوند؟
قالی های نفيس بيشتر کجا يافت می شوند؟
قديمی ترين قالی جهان کدام است؟
انسان ها قبل از پيدايش قالی از چه چيزی به عنوان زيرانداز استفاده می
کردند؟
مهد قالی جهان کجا است؟
قالی بافی چه تاثيری بر اقتصاد خانواده ها دارد؟

عينی
عينی
عينی
عينی
عينی
عينی
عينی
عينی

و در مرحله نهايی بر اساس پاسخ پرسش ها  ،متنی خلق می گردد .

جستاری در متن

در اين درس شايسته است نمونه های متعددی از نوشته های عينی در کالس درس خوانده شود.
"برگ های نارنج انبوه کالس را تاريک می کرد تازه تخته سياه را با نمد پاره کثيفی پاک کرده بودند
 .ذرات گچ در فضای اتاق موج می زد و در ريه های ما می رفت  .عنوز آقای معلم نيامده بود " ...
(شلوارهای وصله دار ،رسول پرويزی)

درنگی در قلمرو فعاليت ها
فعاليت 3

فعاليت 1
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فعاليت 2

کارگاه نوشتن :
.1

مراحل اين شيوه به شرح زير است :
در اين مرحله پرسش سازی انجام شده است.
مرحله دوم  :شناسايی و جدا کردن پرسش های عينی

مرحله اول  :پرسش سازی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

زعفران چيست؟
چه رنگی است؟
چه طعمی دارد؟
چه بويی دارد؟
نحوه کشت آن چگونه است؟
کاربرد آن چيست؟
چرا زعفران با طّل برابری می کند؟
زعفران چگونه بسته بندی می شود؟
آيا نوع بسته بندی زعفران اهميت خاصی دارد؟
هزينه کشت زعفران چقدر است؟
آيا کشت زعفران  ،کارکرد اقتصادی دارد؟
آيا زعفران از مواد ضروری در تهيه خوراکی هاست؟
زعفران چه خاصيت هايی دارد؟

مرحله سوم :
الف ) گزينش و سازماندهی پرسش ها
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عينی
عينی
عينی
عينی
عينی
عينی
ذهنی
عينی
ذهنی
عينی
ذهنی
ذهنی
ذهنی

پس از مشخص کردن پرسش های عينی آنها را سازماندهی می کنيم و طبق يک نظم منطقی آن ها
را مرتب می کنيم و به آن ها پاسخ می دهيم .
نمونه :
.1
.2
.3
.4
.5

زعفران چيست ؟
کاربرد آن چيست؟
چرا زعفران با طّل برابری می کند؟
زعفران چه خاصيت هايی دارد؟

ب) نوشته کيک زرد:















کيک زرد چيست؟
ارتباط آن با بمب اتمی چيست؟
چرا به اورانيوم کيک می گويند؟
کيک زرد چه کاربردی دارد؟
کيک زرد چگونه تهيه می شود؟
کاربرد اصلی آن چيست؟
نظر شما در مورد بمب اتمی چيست ؟
نام علمی کيک زرد چيست؟
روش تهيه کيک زرد چگونه است؟
تهيه کيک زرد چه مزايايی برای کشور دارد؟
در تهيه کيک زرد چه تخصص های مورد نياز است؟
در چه کشورهايی معدن اورانيوم بيشتری وجود دارد؟
ارزش معدن طال بيشتر است يا اورانيوم؟
کيک زرد را با کيک خانگی مقايسه کنيد؟

 گزينش و سازماندهی پرسش ها:






کيک زرد چيست؟
چه کاربردی دارد؟
کاربرد اصلی آن چيست؟
نام علمی کيک زرد چيست؟
چگونه تهيه می شود؟
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ارتباط آن با بمب اتمی چيست؟
چرا به اورانيوم کيک می گويند؟
روش تهيه کيک زرد چگونه است؟
تهيه کيک زرد چه مزايايی برای کشور دارد؟
نظر شما در مورد بمب اتمی چيست ؟
در تهيه کيک زرد چه تخصص های مورد نياز است؟
ارزش معدن طال بيشتر است يا اورانيوم؟
در چه کشورهايی معدن اورانيوم بيشتری وجود دارد؟
کيک زرد را با کيک خانگی مقايسه کنيد؟

آگاهی های فرامتنی

شعر گردانی
شعر،سخنی انديشيده  ،خيال انگيزو موزون است که با شگردهای هنری و ادبی ،حس زيبايی دوستی
و زيبايی شناسی انسان را برمی انگيزد.
توجه به حرکت وارونه فرايند شعرگردانی ازاهميت ويژه ای برخورداراست .دراصل شاعردرعالم
ذهن محتوايی را با عناصرشعری آميخته است .ساخت شعر ،فراهنجاراست يعنی فراترازهنجارو زبان
معياراست .در شعرگردانی در واقع بايد اين ساختارفراهنجار به ساخت معيار وهنجار زبان فارسی
نزديک شود.
شعرگردانی نيزهمچون تصوير نويسی ،حکايت نگاری و مثل نويسی  ،شگردی برای نوشتن است.نمايه
زير ،درجه اهميت عناصر مختلف را به عنوان شگردهايی برای نوشتن نشان می دهد.گستردگی ،عمق
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 ،غنا  ،خيال انگيری و تفکر برانگيز بودن شعر موجب گشته است که شعرگردانی در صدر اين نمايه
قرار گيرد.

شعرگردانی

مثل نويسی
حکايت نگاری
تصوير نويسی

ماموريت شعرگردانی چيست ؟
منظور از شعرگردانی،فقط بازگردانی شعر و تبديل آن به زبان نثر نيست .در واقع يک فرايند وارونه
اتفاق می افتد.

شعر

نثر
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وقتی ما سخن می گوييم ،سخن ما به طور طبيعی بر پايه منطق زبان استوار است و ارکان زبان را
در جای صحيح خود به کار می بريم اما زبان شعر ديگرگونه است در زبان شعر ارکان زبان دچار
وارونگی می گردد .
حال برای بازگردانی شعر مقدماتی الزم است :
 شناخت هنجار زبان فارسی معيار
 شناخت ويژگی های زبان ادبی ( فراهنجاری)
مقصود از هنجار زبان فارسی ،رعايت عناصر سازه ای زبان معيار فارسی است به گونه ای که هر
يک از اجزای سخن در جای خود قرار گيرند.
در دومين قلمرو( فراهنجاری يا هنجار گريزی) گريزهای معنايی ،نحوی را داريم.
ابتدا بايد زبان شعر و زبان نثر معيار را بشناسيم تا بتوانيم شعر را به جای اوليه خود برگردانيم.
 توجه:
هدف از اين فعاليت ،تنها تبديل زبان شعر به زبان نثر( نوشتن معنی واژگانی ،الفاظ ) نيست؛
بلکه اين تمرين بهانه ايست برای به کار افتادن چرخه های ذهنی و فضا سازی هنگام نوشتن.
برای انجام اين کار گام های زير پيشنهاد می گردد:
 .1تامل:
درنگ در بيت و شناخت واژگان .در اين مرحله ذهن خواننده بر برونه ابيات و واژگان خيمه
می زند تا تلفظ  ،معنا  ،امال  ،ساختمان ،نوع کلمه و  ...واژگان را شناسايی کند.
 .2فهم :
فهم اوليه و ارتباط با متن در حد معنای ظاهری واژگان و شکل گيری شبکه معنايی.
 .3ادراک :
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منظور ازادراک  ،درک اجزای متن وروابط ميان آن ها و کشف هسته معنايی شعر است .به
عنوان نمونه وقتی خواننده می گويد بيتی درباره شادی است در واقع به محتوا و کشف هسته
معنايی آن رسيده است.
 .4ایجاد ایستگاه ذهنی :
ايجاد ايستگاه های ذهنی برای پرورش معنا  .معنايی را که خواننده در مرحله قبل آن را کشف
کرده در اين مرحله پرورش می دهد .
 .5معنا سازی :
با توجه به موضوع مشخص شده معناساری می کند و خوشه ها و معناهايی برای آن می آفريند.

هسته

شاخه

خوشه

 .6نگارش متن
شعر گردانی در اصل فرصت های فکری برای رشد ذهن است .اين روش همچنين موجب تقويت
مهارت نوشتن می گردد.
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فايده های بهره گيری از شعرگردانی در نوشتن
 ايجاد فرصت تفکر.
زبان نوشتار( تثبيت در ذهن نويسنده متن)
منطق
ِذهنی
گيری نظام
 شکل
ِ
ِ
ِ
ِ
 درک گستردگی ظرفيت های شعر.
 شناخت دقيق ويژگی های زبان شعر.
 پرورش تواانايی نوشتن و رشد خالقيت ذهن.
 کمک به درک بهتر متن.
 برقراری ارتباط ساده تر با محتوا( متن).
 فراهم کردن فرصت برای دست ورزی بيشتر فراگيران در قلمرو نوشتن.

شعر گردانی در اصل
ايجاد فرصت های فکری برای رشد ذهن است.
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درس
چهارم

نوشته های .
گزارش گونه

در مورد نوشتن
هميشه نمی شود يک جور حساب کرد،
گاهی مثل شيرجه زدن در آب ساده است و گاهی مثل
باال رفتن از صخره سخت است.
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نمايه
درس چهارم

عنوان  :نوشته های گزارش گونه
محتوا:آموزش نوشته های گزارش گونه به عنوان يکی از انواع نوشته های ذهنی

متن و تصوير
در اين درس به يکی
از انواع نوشته های
عينی اشاره دارد .
گزارش ،نمونه نوشته
عينی است که در طی
دو مرحله آموزش داده
می شود:
 طرح پرسش هایگوناگون عينی .
 گزينش وسازماندهی پرسش ها

کارگاه نوشتن

هنجار نوشتار

حکايت نگاری

 طرح پرسش براساس گزارش
 سازماندهی پرسشها
انتخاب موضوع و
خلق نوشته ای با بهره
گيری از شيوه پرسش
و پاسخ سازی

ارزيابی نوشته ها بر
اساس سنجه های
درس
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کاربرد واژگان
فضای
متناسب با
بازنويسی
حاکم بر نوشته
حکايتی از گلستان
توجه به ويزگی
های معنايی و آوايی سعدی به زبان ساده
واژگان

اهداف درس :

 آشنايی با نوشته های ذهنی وروش نگارش آن.
 آشنايی با نوشته های گزارش گونه .
 آشنايی با نمونه هايی از نوشته های گزارش گونه.
 تقويت توانمندی در کاربرد واژگان منتاسب با فضای حاکم بر نوشته .
 آشنايی با روش جانشين سازی به منظور توليد نوشته های ذهنی.
 ايجاد نگرش مثبت نسبت به نگارش نوشته های عينی.
 تقويت تسلط بر انتخاب وازگانی متناسب با فضای داستان.
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روش های تدريس

 روش تدريس گروه های مکمل
در درس چهارم تاکيد بر"پرسش سازی " و طرح پرسش هايی مناسب است .
برای آموزش نوشتن گزارش که نوعی از نوشته عينی است به شرح زير عمل می کنيم :

آموزش از طريق گروه های مکمل
برای نوشتن متنی گزارش گونه شايسته است يک يا چند روز قبل از تدريس اين درس دانش آموزان
اردو و يا بازديدی از يکی از مکان های تاريخی و يا فرهنگی و  ...داشته باشند ( .اين درس را می
توان در اردوی مورد نظر نيز آموزش داد).

گام اول  :گروه بندی
دانش آموزان به صورت گروه های شش نفره تقسيم می شوند و هر گروه خود به دو گروه " الف" و
" ب" تقسيم می گردند.

گام دوم  :ارائه کاربرگ
دو کاربرگ مختلف در اختيار داريم " .کاربرگ شماره يک" و" کاربرگ شماره دو"  .کاربرگ ها
را در اختيار هر يک از گروه ها قرار می دهيم .
کاربرگ شماره يک :
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در کاربرگ شماره يک ،سه موضوع گزارش مشخص شده است( نکته بسيار مهمی که در انتخاب
موضوع گزارش بايد به آن توجه کنيم اين است که انتخاب موضوعات بايد به گونه ای باشد که دانش
آموزان به آن احاطه کامل داشته باشند و مکان و فضای مورد نظررا ديده و درباره آن اطالعات
کافی داشته باشند.
اعضای گروه يکی از موضوعات را به دلخواه انتخاب نموده و درباره آن هشت تا ده پرسش عينی
طرح می کنند.سپس پرسش ها را ساماندهی و به آن ها پاسخ می دهند.
کاربرگ شماره دو:
در زمانی که اعضای " گروه الف" در حال طرح پرسش و پاسخگويی به پرسش ها هستند کاربرگ
شماره دو نيز در اختيار "گروه ب" قرار می گيرد .
در اين کاربرگ گزارشی وجود دارد  .اعضای گروه ب بايد پرسش هايی را که ممکن است گزارش
بر اساس اين پرسش ها شکل گرفته باشد از دل اين گزارش استخراج نموده بر روی کاربرگ ثبت
نمايند.

گام سوم  :نوشتن متن
اکنون هر يک از گروه های الف و ب بايد بر اساس پرسش های کاربرگ خود متنی گزارش گونه
بنويسند.
کاربرگ شماره يک اکنون حاوی پرسش و پاسخ هايی پيرامون يک موضوع است که در اختيار
گروه ب قرار می گيرد و اعضای گروه بر اساس اين پرسش و پاسخ ها نوشته ای گزارش گونه می
نويسند.
در همين زمان صفحه دوم کاربرگ شماره دو ( که تنها حاوی پرسش ها و پاسخ های گروه ب است
) در اختيار گروه الف قرار می گيرد و آنان بدون اين که نوشته گزارش گونه را ببينند تنها بر اساس
پرسش و پاسخ گروه " ب " نوشته ای گزارش گونه می نويسند.

گام چهارم  :خوانش متن در گروه
در اين مرحله با نظارت معلم نوشته های گروه الف و ب در گروه شش نفره مورد نقد و بررسی
قرار می گيرد.
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درنگی در قلمرو فعاليت ها
فعاليت 3

فعاليت 1

فعاليت 2

کارگاه نوشتن :
.1پرسش اول فعاليت:
برای انجام فعاليت اول ابتدا پرسش هايی بر اساس متن طراحی می گردد.














بازديد از چه مکانی انجام شده است؟
بازديد در چه زمانی انجام شده است؟
اهميت اين موزه در چيست؟
وضعيت محوطه داخلی موزه به چه شکل است؟
قدمت موزه چقدر است؟
بنای موزه چند طبقه دارد؟
مساحت هر طبقه از موزه چقدر است؟
نام تاالرهای موزه چيست؟
در هر سالن چند غرفه وجود دارد؟
هر يک از غرفه ها به چه اشيايی اختصاص دارد؟
علت نام گذاری تاالرها چيست؟
در هر ديوار حدودا چند تابلو نصب گرديده است؟
در طبقه زيرين موزه چه اشيايی قرار دارد؟

در مرحله بعد پرسش ها سازماندهی می شوند.

 مکان گزارش؟
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زمان گزارش؟
نام موزه؟
محل دقيق موزه؟
موزه مربوط به چه دوره ای است؟
بنای موزه شامل چند طبقه و تاالر است؟
چه اشيايی در اين موزه نگهداری می شوند؟
و ...

 .1پرسش دوم فعاليت:
در اين بخش چند موضوع مطرح شده و دانش آموزان يکی از موضوعات را انتخاب می کنند.
ابتدا پرسش هايی درباره موضوع مورد نظر مطرح ميکنند  .سپس اين پرسش ها را سازماندهی
می کنند و در پايان بر اساس پرسش های مطرح شده گزارشی می نويسند.
در اين بخش موضوع رونمايی از يک کتاب انتخاب شده است که مراحل آن به شرح زير است:
طرح پرسش های عينی

 موضوع گزارش چيست؟
 کتاب اثر کيست؟


کتاب از چه زاويه ديدی روايت می شود؟

 موضوع کتاب چيست؟
 در کدام نشر به چاپ رسيده است؟
 کتاب شامل چند بخش است؟
 هر بخش از کتاب چند فصل دارد؟
 زمان رونمايی کتاب؟
 مکان دقيق رونمايی کتاب؟
 و ...
سازماندهی پرسش ها
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 موضوع گزارش چيست؟
 زمان رونمايی کتاب؟
 مکان دقيق رونمايی کتاب؟
 کتاب اثر کيست؟
 موضوع کتاب چيست؟
 در کدام نشر به چاپ رسيده است؟
 کدام شامل چند بخش است؟
 هر بخش از کتاب چند فصل دارد؟
 کتاب از چه زاويه ديدی روايت می شود؟
 و...
متن گزارش

گزارشی از رونمايی يک کتاب:
مراسم رونمايی از کتاب  ................نوشتهی  .................در کتابخانه فرهنگسرای .......
برگزار شد.اين کتاب اسفند ماه سال گذشته در نشر.............به چاپ رسيد .کتاب به موضوع
...................................................................................................................
...................................................................................................................
........................................................................................................می
پردازد.
کتاب دو بخش با عنوانهای  ................و  ......................دارد .هر کدام از اين دو بخش
شامل سه فصل است که هر فصل از نگاه يکی از شخصيتهای داستان روايت میشود .در بخش
اول هر کدام ازشخصيت ها چند ساعت از يک روز خاص را روايت میکنند و روايت آنها گاهی به
هم برخورد میکند .بخش دوم سه ماه بعد اتفاق میافتد و در آن شخصيتها سه روز متفاوت غير
متوالی را روايت میکنند به طوری که روايت داستان به شکلی دايرهای درمیآيد.
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مراسم رونمايی روز  ................. ،.................ارديبهشت ،ساعت  ،..................در خيابان
 ،........................فرهنگسرای  ،.....................سالن نمايش برگزار شد .در اين مراسم نويسنده
بخشهايی از کتاب خود را خواند و شرکت کنندگان درباره آن صحبت کردند.

درس پنجم

ذهنی()1
نوشته های .
جانشين سازی

ج

لحظاتی وجود دارد که می نشينيم
تا چيزی برای نوشتن پيدا کنيم ،اين115
لحظات خيلی دردناک است

مثل اين است که يک شمع کف دستمان گذاشته ايم .

نمايه
درس پنجم

عنوان  :نوشته های ذهنی( جانشين سازی)
محتوا :بهره گيری از روش جانشين سازی برای خلق نوشته های ذهنی

متن و تصوير
قرار دادن خود به جای
موضوع يا پديده ای
ديگرواز نگاه آن پديده يا
موضوع نگريستن به
جهان پيرامون.
در اين جانشينی بايد
عواطف ،حس و حال ،نوع
نگرش ،لحن کالم و شيوه
بيان متناسب با موضوع
باشد.مانند نوشتن از آفتاب
از زبان يخ.
به همين منظور پيش از
نوشتن بايد اطالعات و
شناخت کلی درباره
چيستی ،ويژگی ها و
کارکرد موضوع به دست
آورده شود.

کارگاه نوشتن
در فعاليت شماره يک:
 تفکيک نوشته ها ازنظر ذهنی و عينی.
 مشخص کردن نوشتهای که به شيوه جانشين
سازی نوشته شده است.

نوشتن موضوعی با
استفاده از روش
جانشين سازی
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ارزيابی نوشته ها بر
اساس سنجه های درس

هنجار نوشتار

انسجام و
يکپارچگی متن با
توجه به دو نکته
زير صورت می
پپذيرد:
 .1ارتباط معنايی
جمله ها.
 .2توجه به نشانه
های انسجام زبانی

حکايت نگاری

بازآفرينی و گسترش
يکی از مثل ها به
دلخواه
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اهداف درس :

 آشنايی با نوشته های ذهنی.
 تقويت نگارش متن هايی به کمک قدرت توانايی ذهن و خيال.
 تقويت توانايی تشخيص نوشته های ذهنی و عينی.
 آتقويت توانمندی بهره گيری از روش جانشين سازی در نوشتن متن های
ذهنی.
 تقويت توانايی توجه به نکات ناديده و ناشکفته موضوع از طريق جانشين
سازی.
 ايجاد نگرش مثبت نسبت به امکان ايجاد ظرفيت های جديد برای نوشتن از
طريق جانشين سازی.
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روش تدريس

روش بديعه پردازی
با توجه به عنوان درس ( جانشين سازی ) می توان برای توليد نوشته از روش بديعه پردازی بهره
جست  .اين روش بر بنيان پنج مرحله بنا نهاده می شود و يکی از مراحل آن جانشين سازی است .
روش بديعه پردازی از روش های الگوی پردازش اطالعات است  .اين الگو به وسيله "ويليام
گوردن" و دستياران وی ( )1361طراحی شده است .عنصر اصلی در اين روش استفاده از قياس
هاست که به وسيله ی آن ،موضوعی معمولی و آشنا با شيوه ای نو بررسی و بيان می گردد.
برای نوشتن متنی درباره " زمستان" با بهره گيری از روش پردازی به شيوه زير عمل می کنيم:
مرحله نخست :توصيف شرايط حاضر يا موجود
در مرحله نخست دانش آموزان موضوع مورد نظر را توصيف می کنند .به همين منظور معلم دانش
آموزان را ترغيب می کند تا شرايط يا موقعيت پديده ای را آنچنان که ديده و حس کرده اند توصيف
کنند به گونه ای که تصوير کاملی از آن ارائه دهند.









زمستان سرد و سپيد است .
آخرين فصل سال است.
سه ماه دارد.
روزهای آن کوتاه و شبهايش بلند است.
بارش برف زمستانی طبيعت را زيبا می کند.
بارش باران زمستانی همه جا را پاک و تميز می کند.
پايان زمستان به بهار منتهی می شود.
نام اولين شب زمستان يلدا است.
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مرحله دوم :قياس مستقيم
در اين مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد که دست به قياس مستقيم بزنند .گاه معلم مفهوم يا
نمونه مورد قياس را ارائه می دهد و گاه دانش آموزان خود آن را انتخاب می کنند .نمونه از سوی
معلم معرفی می شود:






زمستان مانند زنی است که گرد سپيد پيری بر موهايش نشسته است.
زمستان همچون حلقه ای پاييز را به بهار وصل می کند.
نفس سرد زمستان همانند آه سردی طبيعت را منجمد می کند.
زمستان دانه های برف را که همچون مرواريدهايی صدفی هستند به عنوان هديه برای زمين
می فرستد.
زمستان همچون مردی آواره شواليی بر دوش در کوچه ها می گردد.

مرحله سوم :قياس شخصی ( جانشين سازی)
در مرحله حاضر معلم از دانش آموزان می خواهد خودشان را به جای مفهوم مورد نظر قرار دهند و
از زبان او سخن بگويند و احساساتش را بيان کنند.









از اين که با آمدنم پرندگان کوچ ميکنند و به جاهای گرمسير کوچ می کنند ،غمگينم.
وقتی سرو روی شهر را می شويم و همه جا پاک و تميز می شود خوشحال می شوم.
لحظات زيبای ريزش دانه های سپيد مرواريد بر سر زمين مرا به وجد می آورد.
درختان با تکان دادن سرشاخه هايشان  ،ازمن به خاطر لباس های سپيدی که برايشان
فرستاده ام قدردانی ميکنند.
ديدن خواب زمستانی حيوانات برايم کسالت بار است.
گاهی که خشمگين می شوم  ،با سرو صدا و هياهو توفان به راه می اندازم .
از گريه عاشقانه ام باران های سيل آسا و از گريه غمگينانه ام رگبار و از دلتنگی هايم
تگرگ حاصل می شود.
...

مرحله پنجم :تعارض فشرده ( هماورد ناسازها)
در اين مرحله معلم از دانش آموزان مي خواهد بر اساس توصيف هاي ارائه شده در قياس شخصي
مفاهيم متضاد را ارائه نمايند و سپس از ميان اين قياس ها بهترين را انتخاب كنند.
 ساکت و پرهياهو
 آرام و بيقرار
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 خشمگين و مهربان
مرحله ششم :بررسی مجدد تکليف اوليه
در اين مرحله فراگيران به مسئله يا تکليف اوليه برمی گردند و درباره موضوع زمستان نوشته ای
خلق می کنند.

باالخره زمستان از راه رسيد همراه کاروانی از ابرهای سفيد و خاکستری .همان طور که روی يکی از ابرها لم داده بود ،از
باال نگاهی به آخرين برگ های نارنجی باغ ها انداخت .دست های بزرگش را در کوله بارش برد تا ببيند ننه سرما چه
چيزهايی را برايش توشه راه کرده است .
اول دستش به چند دست لباس سفيد بلند که برای کاج ها آماده شده بود برخورد کرد بعد هم چند گردنبند بلند مرواريد نشان را
ديد که هر کدام از آن ها می توانست يک شهر را از برف سفيد پوش کند.
کوله بار را زير و رو کرد مثل هميشه ننه سرما هديه های زيادی برای همه فرستاده بود چيزهايی که هواهوخان از آن سردر
نمی آورد .او تنها فرزند ننه سرما بود و "هواهو" نامی بود که ننه سرما برای او انتخاب کرده بود.
در کيسه را بست و آن را داخل يکی از ابرها پيچيد و کنار گذاشت.هواهو خسته شد خميازه ای کشيد وشهر پر شد از نفس
سرد او  .ناگهان درگوشه ای از آسمان فوجی از پرستوهای مهاجر را ديد که يکباره دسته جمعی به سوی آسمان اوج گرفتند،
انگار از دست او فرار می کردند .کودکان از سرما  ،بازی را رها کردند و به خانه ها پناه بردند .مردها پنجره ها را بستند و
زن ها سراغ لباس های زمستانی رفتند  .بخار سفيدی از دودکش خانه ها بلند شد.
هواهو نگاهش به کوه ها افتاد  .خرس قهوه ای سالنه سالنه و خواب آلود به سمت غار می رفت تا خواب زمستانی اش را با
خيال راحت آغاز کند.
به پنجره هايی که يکی پس از ديگری بسته می شد نگاه کرد  .چشمش به يک پنجره نيمه باز افتاد و جوانی را ديد که با
چشمانی غمگين به ابرها خيره شده بود وبا خود شعری را زمزمه می کند.هواهو ديگر طاقت نياورد و زد زير گريه .از گريه
عاشقانه اش بارانی در گرفت .
(م.سجودی)

111

درنگی در قلمرو فعاليت ها
فعاليت 3

فعاليت 1

فعاليت 2

کارگاه نوشتن :
يادآوری  :طبقه بندی نوشته ها در دو قلمرو عينی و ذهنی تقريبا نسبی است .معيار تعيين نوع نوشته
( عينی ،ذهنی) فضای حاکم بر نوشته است .مثال ممکن است نوشته ای با نگاه عينی آغاز شود اما با
نگرش ذهنی بسط و گسترش يابد .بنابراين شرط تعيين نوع و نامگذاری ،توجه به فضای عمومی نوشته
و غلبه آن نوع است .
نوشته اول :نوشته ذهنی .
اين متن را يک فرد بزرگسال نوشته است اما از زاويه ديد يک کودک سخن گفته است پس از جانشين
سازی استفاده کرده است و نوشته ذهنی است.
نوشته دوم :نوشته عينی بيان واقعيتی از سير تاريخ ادبيات ايران
نوشته سوم :نوشته ذهنی

آگاهی های فرامتنی

112

نمايه مقايسه نوشته های عينی و ذهنی
نوشته ذهنی
نوشته عينی
موضوعی حسی ديداری با يک موضوع
محسوس ديگر( ديداری )مقايسه ميشود.
توجه به رنگ  ،جنس ،اندازه..... ،
نوشتن با بهره گيری از حواس ظاهر.

مقايسه موضوع عينی با موضوع ذهنی و
يا مقايسه دو موضوع ذهنی با يکديگر.
توجه به کيفيت ،چيستی،علت و چرايی ،فايده و
اهميت
نوشتن با حواسی فراتر از حواس ظاهر.

مثل نويسی
در اين درس به چند مثل اشاره می شود که به روش های گوناگونی می توان اين مثل ها را گسترش
داد.
براي شكستن ذهنيت هاي پيشين و ورود به عرصه هاي نوين تكنيك هاي بسياری ابدا
ع گرديده است كه متداول ترين آنها تفكر موازي است.
واضع اين شيوه ادوارد دو بونو روش معمول تفكر را همانند حفر گودالي توصيف
مي كند كه با افزايش اطالعات فرد همان گودال را عميقتر مي سازد و از ديدن جاهاي
ديگر براي حفر كردن باز مي ماند
در حاليكه تفكر موازي نگاه فرد را به نقاط جديد معطوف مي سازد و اطالعات و تجر
به هاي جديد صرفا به انديشه هاي قبلي افزوده نمي شود،بلكه
آنها را تغيير داده و الگو و ساختار جديدي را ايجاد مي كند.
به عنوان نمونه مثل " اکر با ماه نشينی ماه شوی  ،با ديگ نشينی سياه شوی " با بهره گيری از تفکر
موازی بازآفرينی گرديده است :

ماه رويان و ديوخويان
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در دوره ای به نام دوره ماهانيان  ،در زمان های خيلی دور و در دهی بسيار دورتر مردمی می
زيستند .روستای آنان از يک سو به کوهستان و از سوی ديگر به دره ای مخوف مشرف بود.
مردمی که در سمت کوهستان می زيستند به ماه رويان شهره بودند و گروهی که در سمت دره خانه
داشتند به ديگ خويان معروف بودند.
ماه رويان را از آن روی بدين نام می خواندند که خلق و خوی نيک و همچون ماه ايشان بر چهره
هايشان موثر واقع گرديده بود و همگی خوشرو  ،خوش مشرب و خوش گفتار شده بودند و خالصه
جملگی خوشی ها ی روزگار به يکبارگی در آنان جمع گرديده بود.
در سوی ديگر ده گروهی ديو سيرت و ديو سيما می زيستند  ،خلق و خوی آنان نيز در حد کمال بر
سيمايشان اثر گذاشته بود .ب ه اين گروه " ديو روی" می گفتند .با گذشت زمان نام اين گروه از" ديو
روی" به "ديگ روی" مبدل گشت .
وقتی مسافری قصد سفر به ده ايشان را داشت به او نصيحت می کردند که اگر با ماه نشينی ماه شوی
و اگر با ديگ نشينی سياه شوی که در اين مثل مراد از ماه همان ماه رويان و ديگ همانا ديگ رويان
بودند که شرح آن برفت.
( م .سجودی)
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درس ششم

نوشته های .
ذهنی()2
سنجش و مقايسه

يا چيزی بنويس
ج باشد
که قابل خواندن
يا کاری کن
که قابل نوشتن باشد.
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نمايه
درس ششم

عنوان  :نوشته ذهنی ( )2سنجش و مقايسه

محتوا :بهره گيری از روش مقايسه به منظور خلق نوشته های ذهنی

متن و تصوير
اين درس به برقرای پيوند
بين پديده ها،
کشف روابط بين آنها ،درک
شباهت ها و تفاوت های آنها
و درک روابط معنايی
موضوعات بر اساس قياس
اشاره دارد.
در نوشتن عينی دو پديده را
که در يک طبقه قرار دارند
مقايسه می کنيم ولی برای
ذهنی نوشتن می توان
موضوعاتی را با يکديگر
مقايسه کرد که هيچ سنخيتی
با يکديگر ندارند.

کارگاه نوشتن
دريافت پديده ها يا
موضوعاتی که نويسنده
برای خلق نوشته آنان
را با يکديگر مقايسه
کرده است.

انتخاب موضوع و خلق
نوشته با بهره گيری از
روش سنجش و مقايسه

ارزيابی نوشته ها بر
اساس سنجه های
درس
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هنجار نوشتار

آموزش نشانه هايی
که با پيوند جمالت
موجب افزايش
انسجام متن می
گردند.

شعر گردانی

بازگردانی و
بازپروری شعری از
سعدی

اهداف درس :








آشنايی با روش سنجش و مقايسه در نوشتن متن های ذهنی.
تقويت توانايی برقراری پيوند بين موضوع نوشته با موضوعات ديگر
و کشف روابط بين آن ها به منظور نوشتن متن های ذهنی.
تقويت درک شباهت ها و تفاوت های ميان موضوع نوشته با
موضوعات ديگر .
جذابيت بخشيدن به موضوع نوشته از طريق کشف روابط بين
موضوعات بی ارتباط با يکديگر.
توجه به ترتيب بيان رخدادها در نوشته.
درک اهميت انسجام در نوشته های ذهنی.
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روش های تدريس

مهارت كشف روابط ميان عناصر
شگرد کشف روابط ميان عناصر يکي ازشيوه هاي ظاهرساختن توانايي آفرينندگي و آشکارسازي خالقيت افراد است که
توسط چارلز -اس -وايتينگ ابداع شده است .دراين روش بايد بين دوگروه ازپديده ها که به ظاهر پيوندی با يکديگر
ندارند رابطه ای ايجاد کرد.
در اين شگرد  ،اعضای گروه براي يافتن رابطه بين دو زمينه اي که با يکديگرمانوس ومرتبط نيستند دست به تالش
فکري زده ودراين راه به ايده ها ونظرات جديدي دست مي يابند.
درآغاز هدف ازايجاد ارتباط ،براي شرکت کنندگان بيان مي شود .به طورکلي مي توان گفت فلسفه ايجاد اين شگرد
مبتني برتئوري ضبط اطالعات زمينه اي درحافظه است .به اين معني که ساختارذهن طوري است که اطالعات به
همراه زمينه يااطالعات محيط اطرافش درحافظه وارد وضبط مي گردد .به عنوان نمونه اگرشما اولين باربا فردي
درحال شادي آشنا شده باشيد،هرزمان به ياد او مي افتيد حالت شادي به شما دست خواهد داد .همچنين اگرتالش کنيد
ليست غذا را به خاطر بياوريد به همراه آن ممکن است چيزهايي مثل رستوران،آشپز،نوشابه،بشقاب يا اقالم شبيه آن را
به خاطرآوريد .اما هيچگاه تراکتور يا اتو به يادتان نمي آيد (مگرآنکه خاطره اي ازليست غذا وتراکتور يا اتو داشته
باشيد) لذا اين تشگرد کمک مي کند تا اطالعات اززمينه هاي آن جدا شده وبا يکديگرارتباط جديدي را برقرارسازند وچه
بسا دراين رهگذر بتوان به ايده هاي تازه اي دست پيدا کرد.
در اين شگرد دو يا چند موضوع کامالً بی پيوند با يکديگر را انتخاب مي کنيم و سپس سعي ميکنيم بين
آنها نوعي ارتباط بيابيم .
براي انتخاب يک مفهوم يا کلمه تصادفي چند راه وجود دارد:
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 .1يک صفحه از فرهنگ لغت را باز مي کنيم و از درون آن کلمهاي را انتخاب مي نماييم.
 .2از دوست خود و يا افراد خانواده درخواست مي کنيم يک کلمه به ما معرفي کنند.
 .3از اشيائ اطراف خود الهام مي گيريم.
مثال :در اين مثال روش کار را مرور مي کنيم:
فرهنگ لغات را باز مي کنيم .کلمه صندلي را مي بينيم .بنابراين اولين کلمه صندلي است.
اين کار را تکرار مي کنيم .اين بار ،کلمه زمين را مي بينيم.
حال سعي مي کنيم بين زمين و صندلي ارتباط برقرار کنيم ومفاهيم جديد بسازيم .الزم نيست ايده
هاي خود را محدود به اي ن دو واژه کنيم .نقش اين دو فقط الهام بخشيدن است حتي مهم نيست که
ايده هاي ما عينی و عملي باشد و يا ذهنی  .بهره گيری از اين تکنيک با هدف آزاد کردن ذهن
است.
در درس ششم به اين نکته اشاره شده است که برای نوشتن متن های ذهنی به روش سنجش و
مقايسه از مرز حواس فراتر می رويم و آزادانه در فضای ذهن حرکت می کنيم بنابراين می
توانيم دو چيز را که به ظاهر هيچ سنخيتی با يکديگر ندارند ،با هم مقايسه کنيم.
مانند مقايسه کتاب با انسان ،درخت و يا آسمان و نمونه های ديگری که در کتاب به آنها اشاره
شده است.
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نمايه خلق نوشته بر پايه کشف روابط

درنگی بر
موضوع

تداعی
معانی و
قراخوانی
مفاهيم

پيوند و در
با
موضوعی
ديگر

آفرينش اثر

هنگامی که برای نوشتن متن های ذهنی از پيوند زدن موضوع با موضوع های ديگر بهره می بريم
،موضوع دوم عمل درک و ارتباط يابی را آسان می کند و در پی آن بار معنايی پنهان در موضوع (
انرژی پنهان موضوع) آزاد می شود و شبکه ای از مفاهيم شکل می گيرد.

تسهيل گر

درنگی بر
موضوع

پيوند
موضوع
با
موضوع
ديگر

تداعی
معانی و
فراخوانی
مفاهيم
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آفرينش اثر

درنگی در قلمرو فعاليت ها
فعاليت 3

فعاليت 1

فعاليت 2

کارگاه نوشتن فعاليت نگارشی اول:
در اين فعاليت نويسنده در هر يک بخش ها  ،پديده های مختلفی را با هم مقايسه کرده است از جمله
:
نوشته اول:
جنگ و صلح

دشمنی و دوستی

زوزه گرگ و بع بع بره دوستان و بيگانگان

ديو و رستم

گرگ و بره

َعلَم جنگ و بيرق صلح

و ...

نوشته دوم:

آدم و گرگ

آدم و موش

آدم و گوسفند
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آدم و مرغ

و ...

درس هفتم

نوشته های ذهنی()3

.

ناسازی معنايی يا تضاد معنايی

ج
نويسندگي خّلق مي تواند
به التيام لطمه هاي گذشته كمك كند و احساسات افراد را
به حالت عادي برگرداند ،همچنين مي تواند فشار روحي را كاهش،
درد را تسكين و روحيه را تغيير دهد .
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نمايه
درس هفتم

عنوان  :نوشته ذهنی( )3ناسازی معنايی يا تضاد مفاهيم
محتوا:بهره گيری از روش خوشه سازی در خلق نوشته.

متن و تصوير

کارگاه نوشتن

هنجار نوشتار

حکايت نگاری

استخراج موضوعاتی
برای بهره گيری از روش
که در متن " درحوالی
1۰۰۰۰22222222222222222222222222222222222222222222222222222222
خوشه سازی ابتدا موضوع
بساط شيطان" ،ناسازی
در مرکز و هسته نمودار
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
معنايی دارند و رسم
جای ميگيرد و ضمن تفکر
نمودارآن.
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
و تامل درباره موضوع
آشنايی بيشتر با
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
مفهومی ناساز با آن در
بازنويسی حکايتی
نشانه های تقابلی که
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
کنارموضوع ثبت می
از گلستان به زبان
بهره گيری از آنها
انتخاب موضوع و خلق
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
گردد.به شيوه بارش
ساده.
موجب انسجام می
نوشته ای با بهره
مفاهيم ،شاخه های اصلی
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
گرددد.
گيری از ناسازی
هسته ها کامل می شود.
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
معنايی
و مفاهيم به دست آمده
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
با
دستمايه خلق نوشته ای
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
بهره گيری از ناسازی
ارزيابی نوشته بر
2222222222222222222222222222222۰22222222222222222222222222222
معنايی است.
اساس سنجه های درس
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222
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اهداف درس هفتم :



آشنايی با روش خوشه سازی.



تفويت توانايی ايجاد شبکه روابط بين مفاهيم.



توانايی خلق نوشتن با استفاده از روش ناسازی معنايی.



تقويت بهره گيری از نشانه های ربط عطفی و تقابلی.



درک اهميت رعايت انسجام در نوشته .



آشنايی با نمونه های برجسته ای از نوشته هايی که به شيوه ناسازی
معنايی خلق شده اند.



ايجاد نگرش مثبت در بهره گيری از ناسازی معنايی در نوشتن .
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روش های تدريس

روش خوشه سازى:
ذهن ما مثل يک انباری شلوغ و سازمان نيافته است .خوشه سازی در واقع قالبی است برای استفاده
از تفکر تصويری .آيا می توان تمام عمر منتظر ماند که الهام به درون ذهن راه يابد؟ شايد از
خودمان بپرسيم بايد از کجا شروع کنيم؟ از چه بنويسيم؟ چگونه بنويسم؟با استفاده از خوشه سازی
می توانيم آنچه در ذهنمان است را به روی کاغذ بياوريم .اين روش به ما کمک میکند دری باز کنيم
به انبار خاطرات ،تجربيات ،اطالعات و احساسات سازمان نيافته ی ذهن.خوشه سازی برای نوشتن
انواع متن های گوناگون ( انشا ،شعر ،داستان کوتاه ،گزارش کار ،ترانه و حتی رمان) کاربرد دارد.
مهم ترين نکته در استفاده از اين روش،عدم پيش داوری است .بايد اجازه دهيم خوشه سازی قدرت
های خود را به ما بنماياند.

گام اول :
برای نوشتن به روش خوشه سازی گام اول انتخاب هسته است .يک کلمه يا عبارت را به عنوان
مرکز ثقل و هسته ی خوشه در نظر میگيريم.

گام دوم :
بدون مکث و خودسانسوری  ،تمام عباراتی را که اين هسته به ياد ما میآورد ،از انباری ذهن خود
بيرون می کشيم .منبع ما خاطرات ،احساسات و تجربيات گذشته ی ما هستند.
برای اين کار ،دور کلمه ها دايره می کشيم و دايره ها را با فلش هايی به هم وصل می کنيم .علت
استفاده از دايره اين است که دايره ،مفهومی طبيعی و پوياست .در نقاشی های کودکان نيز مفاهيم به
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کمک دايره نشان داده میشوند .مربع و مستطيل ساخته های دست بشری هستند .فلش نيز به دليل
ساختار خاصی که دارد ،باعث جاری شدن تفکرات و ايده ها میشود .دايره های خالی که با فلش به
هم مرتبط می شوند ذهن را تحريک میکنند.

گام سوم :
در اين مرحله هر يک از واژگان که سر شاخه هستند ،خود به عنوان هسته قرار می گيرند .در
حقيقت خوشه سازی ،تندنويسی تفکر تصويری است.
 2تا  5دقيقه برای اين مرحله کافی است .به محض سرريز ذهنی احساسات حاصل از خوشه سازی،
ما آماده ی نوشتن هستيم.
گام چهارم :
نوشتن خالق
درپايان به منظور ويرايش نوشته ی نهائی ،آن را با صدای بلند می خوانيم.
چند نکته:
 خوشه سازی نوعی تندنويسی تفکر تصويری همراه با انتخاب است؛ به هيچ وجه لزومی ندارد
تمام خوشه ها در متن نهائی استفاده شوند.
 خوشه سازی در واقع مثل ماهی گرفتن است؛ الزم نيست زياد انتظار بکشيم ،چون ماهی هميشه
میآيد .ما بايد آماده ی گرفتنش باشيم .فکر نيز همين خاصيت را دارد.
 خوشه سازی با ايجاد هسته مانند آهنربا يکسری عبارات و کلمات را از نيمکره ی راست مغز به
خود جذب میکند.
 کلمات و عباراتی که در خوشه سازی تجلی میيابند ،گاهی موجب شگفت زدگی ما میشوند .علت
اين شگفت زدگی اين است که تفکر مفهومی ،ما را مجاب میکند که برای هرچيزی علتی منطقی
بيابيم .پس متعجب میشويم ،زيرا اين کلمات و مفاهيم در حوزه ی دانسته های آگاهانه ی ما قرار
ندارند.
به خاطر داشته باشيم :
در هنگام خوشه سازی نبايد سعی کنيم  ،تمرکز داشته باشيم؛ اين اغتشاش ظاهری کلمات و عبارات
به طور طبيعی الگو خواهد پذيرفت .بيشتر سعی کنيم در جريان خوشه سازی غرق شويم .در اين
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وضعيت ما نقش کودکی را داريم که از هر اتفاق جديدی شگفت زده میشود .انگار ما نيز کودکی
شده ايم و بازی با ايده ها را تجربه میکنيم .در طول خوشه سازی به دو تجربه و نتيجه ی بسيار مهم
دست پيدا میکنيم:
امکان انتخاب
مرکز ثقل
اين دو ،از پتانسيل های نوشتن طبيعی هستند که با اين روش ها بالقوه و آزاد میشوند .در حقيقت
پذيرش خوشه سازی به عنوان يک تکنيک موثر در نوشتن خالق ،پذيرش قدرت خالق طبيعی
کودکان ( کودک درون ) است .در حين اين تجربه به اين باور میرسيم که کم محتواترين کلمات هم
تداعی های بسياری دارند.

در حقيقت خوشه سازی ،تندنويسی تفکر تصويری است.

درنگی در قلمرو فعاليت ها
فعاليت 3

فعاليت 1

فعاليت 2
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کارگاه نوشتن فعاليت نگارشی اول:
.1
ووووو

جاه
طلبی

خيانت

قدرت

دروغ

طمع

غرور
حرص

شيطان

فريب

عبادت

نفوذ در
قلب

و ...
تسخير
روح
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 .1متن ذهنی که با استفاده از ناسازی معنايی ( تضاد مفاهيم) خلق شده است:

بازی " آوا و سکوت"
روزی که درختان سکوت کردند
پرندگان کوچک بازيگوش از البالی شاخه هايشان به پرواز
در آمدند
درختان سکوت کردند
اما؛
پرندگان ،
همان پرندگان بازيگوش را می گويم
موسيقی ذهن درختان را به گوش همه رساندند
سکوت درختان پر از آواهای شنيدنی بود
سکوتی پرهياهو و سرشار از آواز و سرود
و در آن آواهايی شنيدنی و نواهايی پر رمز و راز موج می زد
يک متناقض نمای تمام عيار!
سکوت درختان ،همه باغ را به بازی گرفته بود
بازی " آوا و سکوت"
(م .سجودی)
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درس هشتم

.

نوشته های داستان گونه
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نمايه
درس هشتم

عنوان  :نوشته های داستان گونه
محتوا :شناخت عناصر اصلی داستان وخلق نوشته های داستان گونه .

متن و تصوير
در اين درس به چند
عنصر اصلی داستان
اشاره شده :
شخصيت پردازی
ماجرای داستان
فضا
روايت( شيوه بيان،
زاويه ديد)
ذکر نمونه های
داستانی.

کارگاه نوشتن

هنجار نوشتار

مثل نويسی

مشخص کردن
عناصر داستان در
نمونه ذکر شده .
خلق نوشته ای داستانی
بر اساس عناصر
داستانی.

ارزيابی نوشته بر
اساس سنجه ها
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استفاده صحيح از
نشانه های انسجام
متن

باز آفرينی يک مثل
از ميان مثل های
ارائه شده و گسترش
آن.

اهداف درس :










آشنايی با داستانی نوشتن به عنوان يکی از گونه های نوشتن.
آشنايی با شخصيت پردازی در نوشته های داستان گونه .
آشنايی با طرح ماجرا و خلق حادثه .
آشنايی با اهميت فضاسازی در نوشته.
تقويت توانمندی در به کارگيری زاويه ديد مناسب در نوشته های
داستان گونه.
تقويت توانمندی معرفی شخصيت های داستان با بهره گيری از گفت و
گو.
توانايی درک فضای سازی داستان.
توانايی خلق شخصيت هايی متناسب با فضای داستان.
شناخت و درک اهميت شيوه بيان به عنوان يکی از ارکان روايت.


 آشنايی با نمونه های ارزنده ای از داستان کوتاه .
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روش های تدريس

روش تدريس همياری گروهی

گام نخست  :انتخاب داستان
ابتدا داستانی کوتاه را که متناسب با رده سنی دانش آموزان پايه دهم است ،انتخاب و آن را به صورت دقيق و کامل
مطالعه می کنيم .

گام دوم  :توزيع داستان
پس از گروه بندی يک نسخه از داستان را در اختيارهر يک از گروه ها قرار می دهيم .

گام سوم  :تعيين وظايف
وظايف افراد درگروه را مشخص می کنيم .
ابتدا داستان در گروه خوانده می شود  .در حين خواندن داستان هر يک از افراد گروه به جنبه خاصی از آن توجه می
کنند .
نفر اول  :تعيين شخصيت های اصلی و فرعی داستان و ثبت آن .
نفر دوم  :نوشتن ماجرای داستان در چند سطر پس از شنيدن کل داستان .
نفر سوم :مشخص کردن فضای داستان ( .فضای دوستانه ،غم انگيز ،شاد  ،بدخواهانه و )...
نفر چهارم  :تعيين زاويه ديد داستان و همچنين بررسی شيوه بيان آن (.از نظر خبری و يا حادثه ای بودن و ) ...

گام چهارم :انجام کار به صورت انفرادی
داستان در گروه خوانده می شود و هر يک از اعضای گروه وظايف به تحليل بخش مربوط به خود می پردازند.
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گام پنجم :بررسی داستان به شيوه گروهی
دراين مرحله هر يک از فراگيران با اعضای گروه ،پيرامون عناصری که مورد بررسی قرار
داده اند ،به بحث وتبادل نظر می پردازند.

گام ششم :بررسی داستان در کّلس
سخنگويان هر گروه نتايج به دست آمده را در کالس مطرح و در صورت نيازاصالحات
احتمالی توسط معلم صورت می پذيرد .در صورتی که ابهامی در مورد هر يک از مراحل
وجود داشته باشد توسط معلم برطرف می گردد.

گام هفتم :توزيع کاربرگ ها
در اين مرحله به هر يک از گروه ها کاربرگ زير ارائه می گردد
اعضای گروه با همقکری نمايه زير را کامل می کنند  .سپس بر اساس آن نوشته ای داستان گونه خلق می کنند.
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عناصر داستان
ماجرای داستان

شخصيت
های
داستان

فضا ی
داستان
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زاويه ديد
و شيوه بيان
......................
......................
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......................
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......................
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......................
......................
......................
......................
......................
......................
.....................

گام هشتم :ارائه داستان و نقد و بررسی آن
در اين مرحله ابتدا يکی از اعضای هر گروه جدول عناصر داستان و سپس داستانی را که
اعضای گروه بر اساس اين جدول تهيه کرده اند در کالس ارائه ميدهد .
گروه های ديگر بر اساس سنجه های مورد نظر  ،داستان را مورد نقد و بررسی قرار می
دهند.
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" داستان گلدسته ها و فلک "

بديش اين بود که گلدسته هاي مسجد بدجوري هوس باالرفتن را به کلة آدم ميزد .ما هيچ کدام کاري به
کار گلدستهها نداشتيم؛ اما نميدانم چرا مدام توي چشم مان بودند .توي کّلس که نشسته بودي و مشق
ميکردي يا توي حياط که بازي ميکردي و مدير مدام پاپي ميشد و هي داد ميزد که «اگه آفتاب ميخواي
و آن وقت از آفتاب که به سمت سايه ميدويدي يا از سايه به طرف ».اين ور ،اگه سايه ميخواي اون ور
آفتاب ،باز هم گلدسته ها توي چشمت بود .يا وقتي عصرهاي زمستان ميخواستي آفتابه را آب کني و ته
حياط ،جلوي رديف مستراح ها را در يک خط دراز بپاشي تا براي فردا صبح يخ ببندد و بعد وقتي که صبح
ميآمدي و روي باريکة يخ سر مي خوردي و الزم نداشتي پيش پايت را نگاه کني و کافي بود که پاها را
چپ و راست از هم باز کني و ميزان نگه شان بداري و بگذاري روي يخ تا آخر باريکه بکشاندت؛ يا وقتي
ضمن سريدن ،زمين مي خوردي و همان جور درازکش داشتي خستگي در ميکردي تا از نو بلند شوي و
دورخيز کني براي دفعة بعد و در هر حال ديگر که بودي ،مدام گلدستههاي مسجد توي چشمهات بود و
.مدام به کلهات ميزد که ازشان باال بروي
خود گنبد چنگي به دل نمي زد .لخت و آجري با گله به گله سوراخ هايي براي کفترها ،عين تخم مرغ خيلي
گنده اي از ته بر سقف مسجد نشسته بود؛ نخراشيده و زمخت .گنبد بايد کاشي کاري باشد تا بشود بهش
نگاه کرد؛ عين گنبد سيد نصرالدين که نزديک خانه اوليمان بود و ميرفتيم پشت بام و بعد ميپريديم
روي طاق بازارچه و مي آمديم تا دو قدميش و اگر بزرگ تر بوديم؛ دست که دراز ميکرديم؛ بهش
ميرسيد؛ اما گلدسته ها چيز ديگري بود .با تن آجري و ترک ترک و سرهاي ناتمام که عين خيار با يک
ظرب چاقو کله شان را پرانده باشي و کفه اي که باالي هرکدام زير پاي آسمان بود و راه پلهاي که البد در
شکم هر کدام بود و درهاي ورودشان را ما از توي حياط مدرسه ميديديم که بيخ گلدستهها روي بام
مسجد سياهي مي زد .فقط کافي بود راه پله بام مسجد را گير بياوري .يعني گير که آورده بوديم؛ اما مدام
قفل بود و کليدش هم البد دست موذن مسجد يا دست خود متولي .بايد يک جوري درش را باز ميکرديم؛
.وگرنه راه پلة خود گلدسته ها که در نداشت .از همين توي حياط مدرسه هم ميديدي
بدي ديگرش اين بود که نمي شد قضيه را با کسي در ميان گذاشت .من فقط به موچول گفته بودم؛ پسر
صديق تجار؛ که مرا سال پيش به اين مدرسه گذاشت؛ يعني يک روز صبح آمد خانهمان و در را به رويش
باز کردم ،گفت« :بدو برو لباس هاي تميز تو بپوش و بيا .فهميدي؟» حتي نگذاشت سّلمش کنم؛ که دويدم
رفتم تو و از مادرم پرسيدم که يعني فّلني چه کارم داره؟ و مادرم گفت« :به نظرم ميخواد بگذاردت
مدرسه ».و آن وقت کت و شلواري را که بابام عيد سال پيش خريده بود از صندوق در آورد و تنم کرد و
فرستادم اتاق بابام .داشتند از خواص شال گسکر حرف ميزدند .بابام مرا که ديد ،گفت« :برو دست و
روت رم بشور ،بچه ».که من درآمدم .صديق تجار را ميشناختم .حجره اش توي تيمچة حاج حسن بود و
عباي ناييني و برک مي فروخت .از مريدهاي بابام بود .تا راه بيفتد ،من يک خرده توي حياط پلکيدم و
رفتم سراغ گلدانهاي ياس و نارنج که به جان بابام بسته بود .روزي که اسباب کشي ميکرديم ،يک گاري
درسته را داده بودند به گلدان ها و بابام حتي اجازه نداد که ما را بغل گلدانها سوار کنند؛ از بس شورشان
را ميزد .دوتا از گل ياس ها را که بابام نديده بود ،تا بچيند ،چيدم و گذاشتم توي جيب پيش سينهام که
صديق تجار در آمد و دستم را گرفت و راه افتاديم .مدتي از کوچه پس کوچهها گذشتيم که تا حاال ازشان
رد نشده بودم تا رسيديم به يک در بزرگ و رفتيم تو .فهميدم که مسجد است و صديق تجار در آمد که:
«اينجا رو مي گن مسجد معير .ازون درش که بري بيرون درست جلوي مدرسهس .فهميدي؟» و همين
جور هم بود .بعد رفتيم توي داالن مدرسه و بعد توي يک اتاق و يک مرد عينکي پشت ميز نشسته بود که
سّلم و عليک کردند و دوتايي يک خرده مرا نگاه کردند و بعد صديق تجار گفت« :حاال پسرم ميآد با هم
»رفيق ميشيد .مدرسة خوبيه .نبايد تنبلي کني؟ فهميدي؟
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که آن مرد عينکي رفت بيرون و با يک پسر چشم درشت برگشت .چشم هايش آن قدر درشت بود که نگو؛
عين چشمهاي دختر عمه ام که عيد امسال همچو که لپش را بوسيدم؛ داغ شدم و صديق تجار گفت« :بيا
»موچول .اين پسر آقاس .ميسپرمش دست تو .فهميدي؟
که موچول آمد دست مرا گرفت و کشيد که ببرد بيرون .باباش گفت« :امروز ظهر باهاش برو برسونش
»خونهشون بعد بيا .فهميدي؟ اما نميخواد با بچههاي بقال چقاال دوست بشيدها .فهميدي؟
که موچول دست مرا کشيد برد توي حياط و همان پام را که توي حياط گذاشتم ،چشمم افتاد به گلدستهها و
هوس آمد .يک خرده که راه رفتيم ،از موچول پرسيدم« :چرا سر اين گلدستهها بريده؟» گفت« :چم دونم.
ميگن معيرالممالک که مرد ،نصبه کاره موند .ميگن بچههاش بي عرضه بودن ».گفتم« :معيرالممالک کي
»باشه؟
».گفت«:چم دونم .بايس از بابام پرسيد ».گفتم« :نه .نبادا چيزي ازش بپرسي
»گفت« :چرا؟
».گفتم« :آخه ميخوام ازش برم باال
».گفت« :چه افادهها! مگه ميشه؟ موذنش هم نميتونه
».گفتم« :گلدستة نصبه کاره که موذن نميخاد
بعد زنگ زدند و رفتيم سرکّلس و زنگ بعد موچول همه سوراخ سمبه هاي مدرسه را نشانم داد .جاي
خّلها را و آب انبارها را و نمازخانه را و پستوهاش و هي به کلة آدم ميزنه که ازشان بري باال؛ اما
ديگر چيزي به موچول نگفتم .معلوم بود که مي ترسد و اين مال اون سال بود .تا کم کم به مدرسه آشنا
شدم .فهميدم که معلم مان تو اتاق اول داالن مدرسه ميخوابد و ترياک ميکشد و اگر صبحها اخّلقش خوب
است ،ي عني کيفور است و اگر بد است ،يعني خمار است و مدرسه شش کّلس دارد و توي کّلس ششم،
.ديوارها پر از نقشه است و بچههاش نميگذارند ما بريم تو تماشا
بدي ديگرش اين بود که از چنان گلدستههايي ،تنها نمي شد رفت باال .همراه الزم بود و غير از موچول،
فقط اصغر ريزه را مي شناختم و اصغر ريزه هم حيف که بچة بقال چقاال بود؛ يعني باباش که مرده بود ،اما
داداشش دوچرخه ساز بود .خودش مي گفت .عوضش خيلي دلدار بود و همهاش هم از زورخانه حرف
مي زد و از اين که داداشش گفته وقتي قد ميل زورخانه شدي با خودم ميبرمت .منم هرچه بهش ميگفتم
بابا خيال زورخانه را از کله ات به در کن فايده نداشت .آخر عموم که خودش را کشت ،زورخانه کار بود و
.مادرم مي گفت از بس ميل گرفت نصف تنش لمس شد
رفاقتم با اصغر ريزه از وقتي شروع شد که معلممان خمار بود و دست چپ مرا گذاشت روي ميز و ده تا
ترکه بهش زد .ميگفت« :کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن ».يعني اول دو سه بار بهم گفته
بود و من محل نگذاشته بودم .آخر همه کارهام را با دست چپ ميکردم .با دست راست که نميتونستم.
هرچه هم از بابام پرسيده بودم کراهت يعني چه؟ جواب حسابي نداده بود؛ يعني ميخنديد و ميگفت:
«تکليف که شدي ،ميفهميبچه ».تا آخر حوصله معلممان سر رفت و ترکه را زد .هنوز يک ماه نبود که
مدرسه ميرفتم دست مرا مي گويي ،چنان باد کرد که نگو .زده بود پشت دستم و همچي پف کرده بود که
ترسيدم .اين جا بود که اصغرريزه به دادم رسيد .زنگ تفريح آمد برم داشت برد لب حوض مدرسه .دستم
را کرد توي آب که اول سوخت و بعد داغ شد و بعد هم يک سقلمه زد پهلويم و گفت« :زکي! چرا عزا
گرفتي؟ خوب خمار بودش ديگه .مگه نديدي؟» آخر مثل اين که داشت گريهام ميگرفت .من هيچي نگفتم؛
اما اصغرريزه يک سقلمه ديگر زد به پهلويم و گفت« :زکي! انگار کن چشم چپت کوره .هان؟ اونوخت
».نمي خواستي ببيني؟ اگر دست چپ نداشتي چي؟ هان؟ گداي سرکوچة ما دست چپ نداره
و اين جوري بود که شروع کردم به تمرين نوشتن با دست راست و به تمرين رفاقت با اصغرريزه .موچول
هم شده بود مبصرکّلس و ديگر بهم نمي رسيد .دو سه روز هم عصرها با اصغرريزه رفتم دکان داداشش.
قراربود دوچرخه کوتاه گير بياوريم و تمرين کنيم؛ اما تو محل کسي دوچرخة کوتاه نداشت تا تعمير الزم
داشته باشد و تا دوچرخه قد ما پيدا بشود ،آخر بايد يک کاري ميکرديم .نميشد که همين جور منتظر
»نشست ،اين بود که يک روز صبح به اصغر گفتم« :اصغر ،يعني نميشه رفت باالي اين گلدستهها؟
»گفت« :زکي! چرا نميشه؟ خيلي خوبم ميشه .پس موذن چه جوري ميره باالش؟
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»گفتم« :برو بابا .تو هم که هيچي سرت نميشه .آخه اون کجا وايسه؟ وسط هوا؟
».گفت« :خوب ميشه بشينه ديگه .مي ترسي اگه وايسه بيفته؟ من که نميترسم
».گفتم« :تو که هيچي سرت نمي شه .موذن بايد جا داشته باشه .عين مال مسجد بابام
.و همان روز عصر بردمش و جاي موذن مسجد بابام را نشانش دادم
».گفت« :زکي! اين که کاري نداره .يه اتاقک چوقي صاف رو پوشت بونه
»!گفتم « :مگر کسي خواسته از اين بره باال؟ تو هم آن قدر زکي نگو .به هرچيزي که نميگن زکي
و فردا ظهر که از در مدرسه در مي آمديم ،دو تايي رفتيم سراغ در پلکان بام مسجد و مدتي با قفلش کند و
کو کرديم .خوبيش اين بود که چفت پاي در بود؛ نه مثل مال اتاق عموم آن باال و تازه از تو ،که دست
بابام هم بهش نمي رسيد و آن روز صبح ،شيشة بااليي اش را که با دستة هونگ شکست و مرا سر دست
بلند کرد که به چه زحمتي از تو بازش کردم .آن وقت بابام مرا انداخت زمين و دويد تو اتاق و من از الي
پاهاش ديدم که عموم زير لحاف مچاله شده بود و يک کاسه لعابي باال سرش بود واين مال آن وقتي بود
.که هنوز خانهمان نيفتاده بود توي خيابان
و از آن روز به بعد ،اصغرريزه هر روزي پيچي يا ميخي يا آچاري ميآورد و عصرها با هم که از مدرسه
در ميآمديم ،ميرفتيم سراغ قفل و به نوبت يکي مان اول داالن مسجد کشيک ميداد و ديگري به قفل ور
مي رفت؛ ولي فايده نداشت .نه زورمان ميرسيد قفل را بشکنيم و نه خدا را خوش ميآمد .قفل در پلکان
 .هم مثل خود در پلکان بود؛ يا اصّل مثل خود در مسجد .بايد يک جوري بازش ميکرديم
بدي ديگرش اين بود که سال پيش خانه مان را خراب کرده بودند و ما از سيد نصرالدين اسباب کشي کرده
بوديم به ملک آباد و من نه اين محلة جديد را ميشناختم و نه همبازي بچههايش بودم .خانهمان هم آن
قدر کوچک بود ،پنج تا که ميشمردي از اين سرش مي رسيدي به آن سر .از آن روزي که مادرم صبح
زود بيدارمان کرد و يکي يکي بشقاب مسي گود عدس پلو داد دست من و خواهر کوچکم و دختر عمويم و
دنبال کاري روانهمان کرد و آمديم به اين خانه .اصّل شايد به علت همين خانة کوچک بود که مرا گذاشتند
مدرسه .محضر بابام را که بسته بودند .روضه خواني هفتگي هم که خلوت شده بود .عمرکشون رفته بود
خانة داييم و سمنو پزون رفته بود خانة عمه و شب هاي شنبة دورة بابام هم ديگر فانوس کشي نبود تا مرا
قلمدوش کند و ببرد مهماني .خوب البته گنده هم شده بودم و ديگر نمي شد قلمدوشم کرد و حاال ديگر خود
من شده بودم فانوس کش بابام؛ يعني فانوس کش که نه؛ چون فانوس به قد سينة من بود .مادرم يک
چراغ بادي روشن ميکرد و ميداد دستم که راه مي افتاديم .من از جلو و بابام از عقب و وقتي ميرسيديم،
چراغ را ميکشيديم پايين و ميگذاشتيم بغل کفشها و مي رفتيم تو و همين جور موقع برگشتن؛ اما
نزديکهاي خانهمان که ميرسيديم ،بابام تند ميکرد و داد ميزد که« :بدو جلو در بزن بچه ».به نظرم
شاشش مي گرفت آن وقت توي تاريکي دويدن؟ و با قلوه سنگها که معلوم نيست چرا صاف از وسط زمين
کوچه در آمده اند .خوب معلوم است ديگر .آدم ميخورد زمين .وقتي ميدوني که نميتواني چراغ را دم
پايت بگيري .اين جوري بود که دفعة چهارم ،ديگر پايم پيش نمي رفت که بشوم فانوس کش بابام .آن وقت
صبح تا شام توي آن خانة کوچک به سر بردن که نه بيروني داشت و نه اندروني و نه چفتة انگور داشت
و نه النه مرغ و نه زير زمين و نه حتي از روي بامش مي شد پريد روي طاق بازارچه و بعدش هم مدام با
دو تا دختر ريقونه دمخور بودن که تا دستشان ميزدي ،جيغ شان در ميآيد؛ اما خوبيش اين بود که ديگر
اطاق عمو را نمي ديدي که از آن روز صبح به بعد ،بابام چفت درش را انداخت و يک قفل هم بهش زد و
هيچ کدام ما جرات نداشتيم شب ها از جلوش رد بشويم .باز اگر خود عمو بود حرفي بود که وقتي کاري
داشت و ميخواست مرا صدا بزند ،داد ميزد« :جونن نرگ شده!» يا عصرها برم ميداشت ميبرد زير
بازارچه خريد و يک طرف تنش را روي زمين ميکشيد و ب و ميم را نميتوانست بگويد و آب لب و
لوچهاش ميريخت و برايم کشمش سبز ميخريد و ازش که مي پرسيدم عمو تو چرا اين جوري شدهاي؟
ميگفت« :اي ،لجاره چيز خورم کرده ».زنش را مي گفت که سر بند لمس شدنش ولش کرده بود و دخترش
شده بود هم بازي خواهرم و حاال تنها دلخوشي در اين خانة فسقلي ،همان دو سه ماه يک بار شبهاي
شنبه بود که دوره مي افتاد به بابام و حسين سوري هم مي آمد .گنده و چرک و پشمالو .يک پوستين داشت
که هميشه مي پوشيد؛ اما زيرش لخت لخت بود .مجمعة حلبياش را ميگذاشت بغل کفشها و عصا به دست
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ميرفت تو و از هر که سيگار ميکشيد ،يکي دو تا ميگرفت و يکيش را با زبان تر ميکرد و آتش ميزد
و ميکشيد و بقيه را ميگذاشت پر گوشش وبعد مي رفت وسط مجلس و پوستينش را ميزد کنار و تن
پشمالوش را با آل اوضاع سياه و دراز اش ميانداخت بيرون و بابام با رفقايش کرکر ميخنديدند و مرا که
چاي و قليان ميبردم و ميآوردم ،مي فرستادند دنبال نخودسياه و آن وقت من ميرفتم از پشت شيشة اتاق
زاويه تماشا مي کردم .حسين سوري يکي دو بار ديگر همان کار را ميکرد و يک خرده هم ميرقصيد و
بعد مجمعهاش را با ميوه و آجيل و شيريني پر ميکرد و ميگذاشت سرش ميرفت دم در و همه را ميداد
به گداگشنههايي که هميشه دنبالش ميآمدند اين جور جاها و دم در منتظرش مينشستند .غير از اين،
دلخوشي ديگري در اين خانة تازه نبود .تا مرا گذاشتند مدرسه و راحت شدم و حاال غير از موچول و
اصغرريزه ،با سه چهار تا ديگر از هم کّلسي ها هم بازي شده بودم و داداش اصغر يک دوچرخه زنانه
خريده بود که به بچهها کرايه مي داد و ما سه چهار تايي با همان دوچرخه تمرين کرده بوديم و بلد شده
بوديم که روي رکاب ايستاده پا بزنيم و حتي يک روز هم من ،اصغرريزه را نشاندم ترکم و رفتيم تا ميدان
ارک .دوچرخه سواري را که ياد گرفتيم ،باز رفتيم توي نخ گلدستهها؛ يعني مدام من پاپي ميشدم .تا
.اصغرريزه يک روز که آمد مدرسه ،يک دسته کليد هم داشت
»ازش پرسيده« :ناقّل از کجا آورديش؟
»گفت« :زکي! خيال ميکني کش رفتم؟
»گفتم« :پس چي؟
».گفت« :از داداشم قرض گرفتهم ،بهش پس ميديم
 .سه روز طول کشيد تا عاقبت با يکي از آن کليدها قفل پاي در پلکان مسجد باز کرديم
بعد از ظهري بود و هوا آفتابي بود و باريکة يخ سرسره مان روزها هم آب نميشد و بچهها سرشان گرم
بود و ما روي بام مسجد که رسيديم ،تازه بچهها ديدن مان و شروع کردند به هو کردن و سوزهم ميآمد که
ما تپيديم توي راه پلة گلدسته .اصغر ،ريزه تر بود و افتاد جلو و من از عقب .زير پامان چيزي خرد ميشد
و ريزريز صدا مي کرد .به نظرم فضلة کفتر بود که بوي تندش در هواي بستة پلکان نفس را ميبريد .اول
تند و تند ميرفتيم باال؛ اما پلهها گرد بود و پيچ ميخورد و باريک ميشد و نميشد تند رفت .نفس نفس
هم که افتاده بوديم؛ اما از تک و توک سوراخهاي گلدست هوار بچهها را ميشنيديم و از يکيشان که رو
به مدرسه بود ،يک جفت کفتر پريدند بيرون و ما ايستاديم به تماشا تا خستگي پاهامان در برود .همهشان
جمع شده بودند وسط حياط و گلدسته را نشان هم ديگر ميدادند .خستگي مان که در رفت دوباره راه
»افتاديم به باال رفتن .اصغر نفس زنان و همان جور که باال ميرفت گفت« :زکي! نکنه خراب بشه؟
»گفتم« :برو بابا تو که هيچي سرت نميشه .مگر تير به اين کلفتي رو وسطش نميبيني؟
اما سرش به باالي گلدسته که رسيد ايستاد .هنوز سه تا پله باقي داشتيم؛ اما ايستاده بود و هن هن ميکرد
و آفتاب افتاده بود به سرش .خودم را کنار کشيدم باال و از جلوي صورتش که رد ميشدم« :تو که
ميگفتي کوتاهه؟» و سرم را بردم توي آسمان و يک پلة ديگر و حاال تا نافم در آسمان بود و چنان سوزي
مي آمد که نگو .پايين را که نگاه کردم ،خانه هاي کاه گلي بود و زني داشت روي بام خانة دوم ،رخت پهن
مي کرد و مرا که ديد ،خودش را پشت پيراهني که روي بند مي انداخت ،پوشاند و من به دست چپ پيچيدم.
گنبد سيد نصر الدين سبز و براق آن روبرو بود و باز هم گشتم و اين هم مدرسه؛ که يک مرتبه هوار
بچهها بلند شد .دست هاشان به اندازة چوب کبريت دراز شده بود و گلدسته را نشان ميدادند .مدير هم
بود .دو سه تا از معلم ها هم بودند که داشتند با مدير حرف ميزدند .سرم را کردم پايين و گفتم« :اصغر
».بيا باال .نميدوني چه تموشايي داره
».گفت« :آخه من سرم گيج ميره
».گفتم« :نترس .طوري نميشه
که اصغر يک پلة ديگر آمد باال .بههمان اندازه که بچهها کله اش را از پايين ديدند و از نو هوارشان در
».آمد و فراش مدرسه دويد به سمت مدرسه .اصغر هم ديد؛ گفت« :زکي! بد شدش .همه ديدن مون
»گفتم« :چه بدي داره؟ کدومشون جرات ميکنن؟
».اصغر گفت« :ميگم خيلي سرده .بريم پايين
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»گفتم « :يه دقه صبرکن .اين ور و ببين .اگه گفتي نوک گنبد چه قدر از ما بلندتره؟
».گفت« :ميگم سرده .ديگه بريم
»گفتم« :اگه گلدستهها نصفه کاره نمونده بود!...مگه نه؟
».گفت« :زکي! نيگا کن مدير داره برامون خط و نشون ميکشه
»گفتم« :حيف که نميشه رفت باالتر ،چطوره سرش وايسيم؟
و يک پايم را گذاشتم سر کفة گلدسته که بند آجرهاش پر از فضله کفتر بود؛ که اصغر پاي ديگر مرا
».چسبيد و گفت« :مگه خري؟ باد ميندازدت .مدير پدرمونو در ميآره
».گفتم« :سگ کي باشه! خود صديق تجار منو سپرده دستش
و با پاي ديگرم که در بغل اصغرريزه بود ،احساس کردم که دارد ميلرزد .گفتم« :نترس پسر .با اين دل و
»جرات ميخواي بري زورخونه؟
گفت« :زکي! زورخونه چه دخلي داره به اين گلدستة قراضه؟» گفتم« :برو بابا تو که هيچي سرت
».نميشه...خوب بريم
که پايم را رها کرد و سريد پايين .او از جلو و من به دنبال .سه چهار پله که رفتيم پايين .گفتم« :اصغر
»چرا اين جوري شد؟ پاي تو هم گرفته؟
».گفت« :زکي! سوز خوردي چاييده
چند پله که رفتيم پايين ،پام گرم شد و بعد پلهها تاريک شد و از نو سوراخهاي گلدسته و جماعت بچهها
که آن پايين هنوز دور هم بودند و بعد روشنايي در پلکان که از نو پله ها را روشن کرد و ساية فراش که
افتاده بود روي پله هاي اول .اصغر را نگه داشتم و از کنارش خزيدم و جلوتر از او آمدم بيرون .فراش در
»آمد که« :ور پريدهها! اگه ميافتادين کي توئون ميداد؟ هان؟
و دستمان را گرفت و همين جور ورپريده گفت تا از پلکان مسجد رفتيم پايين و از مسجد گذشتيم و رفتيم
توي مدرسه .از در که وارد شديم ،صف ها بسته بود و کنار حوض بساط فلک آماده بود .صاف رفتيم پاي
فلک .دوتا از بچههاي شش م آمدند سر فلک را گرفتند و فراش مدرسه اول اصغر را و بعد مرا خواباند.
پاي چپ من و پاي راست او را گذاشت توي فلک .بعد کفش و جوراب مرا در آورد و بعد گيوة اصغر را از
.پايش کشيد بيرون که مدير رسيد
»ده ،بي غيرتاي پدرسوخته! حاال ديگه سرمناره ميرين؟...چند تا پله داشت؟ «
اول خيال کردم شوخي مي کنه .نه من چيزي گفتم ،نه اصغر .که مدير دوباره داد زد« :مگه نشنيدين؟ چندتا
»پله داشت؟
».که يک هو به صرافت افتادم و گفتم« :همه ش ده دوازده تا
»!و اصغرريزه گفت« :نشمرديم آقا .به خدا نشمرديم
مدير گفت« :که ده دوازده تا .هان؟ پنجاه تا بزن کف پاشون تا ديگه دروغ نگن ».که کف پام سوخت؛ اما
شّلق نبود .کمربند بود که فراش مان از کمر خودش باز کرده بود و ميبرد باالي سرش و ميآورد پايين.
گاهي ميگرفت به چوب فلک .گاهي مي گرفت به مچ پامان؛ اما بيشتر ميخورد کف پا و هي زد و آي زد!
من براي اين که درد و سوزش را فراموش کنم ،سرم را گرداندم به سمت گلدستهها که سربريده و نيمه
کاره در آسمان محل رها شده بودند و داشتم براي خودم اين فکر را مي کردم که اگر نصفه کاره نمانده
.بودند...که يک مرتبه اصغر به گريه افتاد
».غلط کردم آقا .غلط کردم آقا«
که با آرنجم يکي زد م به پهلويش که ساکت شد و بعد مدير به فراش گفت ،دست نگه داشت و بعد پايمان را
که باز ميکردند ،زنگ زدند و صفها راه افتادند به سمت کّلس ها و ما بلند شديم و من همچو که کف پايم
را گذاشتم زمين ،چنان سوخت که انگار روي آتش گذاشته بودنش .مثل اين که چشمم پر اشک بود که
»!اصغرريزه در آمد« :زکي! گريه نداره .داداشم آن قدر فلکم کرده
و من جورابم را برداشتم پا کنم که اصغر دستم را گرفت و گفت« :زکي! اين جوري که نميشه .پدر پات
».در ميآد .بايس بکنيش تو آب سرد
و خودش کون خيزه کنان راه افتاد و رفت به سمت حوض .که يک تير دراز گير کرده بود و وسط يخ کلفت
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رويش و اطراف حوض گله به گله جاي ته آفتابه سوراخ شده بود و دست به آب ميرسيد .اصغر نشست
لب پاشوره و پايش را يک هو کرد توي آب .ديدم که چشمهايش را بست و دندانهايش را بههم زور داد و
گفت «مادرسگ ».وبعد مرا صدا کرد که رفتم و پام را بي هوا تپاندم توي آب .چنان دردي آمد که انگار
گذاشته بودمش الي گيرة آهن دکان دادشش که بي اختيار از زبانم در رفت« :مادرسگ ».و آن وقت بود
که گريه ام در آمد .يک خرده براي خودم گريه کردم .بعد دوال شدم و آب زدم به صورتم و پام را که با پاچة
ديگر شلوارم خشک ميکردم تا جوراب بپوشم ،آب سوراخ از تکان افتاد و چشمم افتاد به عکس گنبد و
گلدسته ها که وسط گردي آب بود .يک خرده نگاه شان کردم و بعد سرم را بلند کردم و خود گلدستهها را
ديدم و بعد کفشم را پوشيدم و لنگ لنگان راه افتادم به طرف در مدرسه .اصغر بازوم را گرفت و کشيد و
»گفت« :زکي! کجا داري ميري؟
».گفتم« :مگه يادت رفته؟ درو نبستيم.
و قفل را که توي جيبم بود ،در آوردم و نشنانش دادم و با هم رفتيم .از مدرسه بيرون رفتيم و بي اين که
مواظب چيزي باشيم يا الزم باشد کشيک بدهيم ،دوتايي چفت در پلکان مسجد را انداختيم و قفل را بهش
زديم و بعد روي پلکان ،پاي در نشستيم و يک خردة ديگر پايمان را ماالنديم و دوباره راه افتاديم و تا به
دکان داداش اصغرريزه برسيم ،درد و سوزش پا ساکت شده بود و غروب وقت داشتيم که توي ارک
دوچرخه سواري کنيم.
(جّلل آل احمد ،پنج داستان)

درنگی در قلمرو فعاليت ها
فعاليت 3

فعاليت 1

فعاليت 2

کارگاه نوشتن فعاليت نگارشی اول:
شخصيت ها:
شخصيت اصلی مرد و شخصيت های فرعی کوزه قديمی و کوزه نو.
ماجرا:
مردی با دو کوزه برای خانواده اش آب می برد .يکی از کوزه ها سالم و مغرور و ديگری ترک
خورده است .کوزه ترک خورده به خاطر نقصی که دارد از مرد عذرخواهی می کند  .مرد برای او
شرح می دهد که چون از مشکل کوزه آگاه بوده در مسير بذر گياه کاشته و از اين نقص و کاستی به
خوبی بهره برده است.
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فضا :
داستان روستايی قديمی و دور افتاده را نشان ميدهد و قهرمان داستان با سرزندگی و خوش فکری
فضايی اميدوارکننده ايجاد کرده است.
روايت  :در اين داستان از شيوه روايی استفاده شده است .
زاويه ديد داستان  :سوم شخص

آگاهی های فرامتنی

برای اينکه بتوانيم داستان بنويسيم ،الزمه که راه و روش آن را بلد باشيم .پس اگر تا حاال سعی کرديم
يک داستان خوب بنويسيم ولی نتونستيم ،برای اين است که بدون توجه به اصول ،شروع به نوشتن
کرديم.
الف ) طرح داستان
داستان برای شکل گرفتن و کامل شدن نياز به زمان دارد و داستان نويس در نوشتن آن نبايد عجله
کند .زيرا سوژه ای که به ذهن شما می آيد بايد مدتی در ذهنتان باقی بماند تا هم در زمينه های
مختلف مطالعه کنيد و هم در مورد عناصر تشکيل دهنده ی آن فکر کنيد .هر داستانی بعد از مدتی،
خودش مانند ميوه ای رسيده ،از شاخه ی ذهنتان جدا می شود و روی صفحه ی سفيد دفترتان می
افتد .برای اين کار داستان بايد مراحل زير را بگذراند  - 1 :موضوع يابی  - 2پيام داستان - 3
طراحی داستان  - 4رشد و پرداخت داستان
 - 1داستان نويس قبل از هر چيز بايد بداند که قصد دارد دربارهی چه موضوعی داستان بنويسد.
 - 2از هر موضوعی بايد در حد خودش انتظار رشد داشت .مثالً اگر بخواهيد رمانی طوالنی
بنويسيد ،بايد موضوعی را انتخاب کنيد که بتوان روی آن بيشتر کار کرد و همچنين نبايد با موضوع
های بلند ،داستان های کوتاه بنويسيد که باعث ورود حوادث پشت سرهم يا ورود شخصيت های
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گوناگو ن که درست معرفی نمی شوند و در ذهن خواننده باقی نمی مانند و باعث سر در گمی او می
شوند .
 - 3پيام داستان نبايد مستقيم بيان شود .بلکه بايد مانند يک قند که در آب حل شده است ،طوری در
داستان به خواننده ارائه شود که ديده نشود ولی خواننده در طول استان آن را احساس کند .برای اين
کار بايد در انتخاب شخصيت ها ،حوادث ،گفتگوها و  ...دقت بسيار زيادی به خرج داد .زيرا
هريک از اين عناصری که در خدمت پيام هستند ،میتوانند پيام را باقدرت بسيار زياد به نمايش
بگذارند.
 - 4يک نويسنده برای نوشتن داستانش بايد نقشه داشته باشد .نقشهی نويسنده برای نوشتن داستان را،
«طرح داستان» می گويند .پس از آماده و تکميل کردن طرح داستان است که نويسنده می تواند به
سراغ نوشتن خود داستان برود.
 - 5طرح داستان بايد روشن و کامل باشد؛ يعنی معلوم باشد که داستان از چه نقطه ای شروع شده،
چه مسيری را طی کرده و چطور به پايان رسيده است .کمترين توقعی که خواننده پس از خواندن
داستان دارد ،اين است که بتواند طرح آن را تعريف بکند .يعنی بگويد که داستان دربارهی چه کس و
يا چه چيزی بوده ،چگونه شروع شده ،چطور ادامه پيدا کرده و چطور پايان يافته است.
 - 6بايد برای هر عمل و حادثه ای که در داستان اتفاق می افتد ،دليل روشن و محکمی ارائه داد و
علت بروز آن عمل و حادثه نيز در داستان بايد به نحوی روشن باشد.
 - 7در هر طرح بايد شخصيت اصلی ،حادثه ی اصلی ،زمان و مکانی که حادثه در آن روی داده
است ،کامالً روشن و مشخص باشند.
 - 3طرح داستان بايد در خدمت پيام داستان باشد .گاهی اوقات در حين نوشتن و تکميل کردن طرح
داستان ،حوادث پرهيجان و يا شخصيت های جالبی به ذهن نويسنده می رسد که نه تنها نقشی در
انتقال پيام ندارد ،بلکه باعث کم رنگ شدن آن نيز می شود.
ب ) شخصيت پردازی
 - 1پرداخت مستقيم خصوصيات شخصيت ها معموالً در داستان هايی صورت می گيرد که شخصيت
های بسيار زيادی دارند و نويسنده در طول داستان ،مجال پرداخت غير مستقيم مشخصات آن ها را
پيدا نمی کند و به همين خاطر خصوصيات شخصيت ها را در يک يا دو جمله از زبان خود و يا يکی
از شخصيت های داستان بيان می کند  .در داستان هايی که يک يا دو شخصيت اصلی دارند  ،اين
کار از قوت داستان می کاهد و نويسنده بايد به طور غير مستقيم  -يعنی از طريق گفتار و کردار آن
شخصيت ها  -به آن ها بپردازد.
 - 2بايد خصوصيات شخصيت هايی را بيان کرد که در داستان نقش اصلی را دارند  .در غير اين
صورت  ،باعث پراکندگی ذهن خواننده می شود .
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 - 3نبايد همه ی لحظاتی را که بر شخصيت های داستان می گذرد  ،با ذکر جزئيات در داستان
بياوريم  ،بلکه تنها لحظاتی را بايد در داستان آورد که در آن زمان  ،حوادث خاص  -که در طرح
داستان نقشی داشته باشند  -اتفاق می افتد  .از روی لحظات ديگر می توان بسيار راحت و تنها با
اشاره گذشت .
 - 4داستان هايی که از زبان اول شخص تعريف می شوند  ،داستان های عاطفی و دارای فضای
صميمانه هستند و داستان هايی که از زبان سوم شخص روايت می شوند  ،داستان های حادثه ای
هستند و بهتر است که جای اين دو را رعايت کنيم .
انواع شخصيت در داستان:
شخصيت اصلی :
شخصيت اصلي شخصيتي است كه همه ي حوادث و شخصيت ها به معرفي او مي پردازند .اوست
كه حوادث مهم را پيش مي برد و از همه مهم تر سرنوشت و پايان ماجراهاي اوست كه اهميت پيدا
مي كند .به چنين شخصيتي ،شخصيت اول يا اصلي مي گويند .به عبارت ديگر ،مهم ترين شخصيت
داستان ،شخصيتي محوري است كه همه ي طرح و پرداخت داستان در جهت معرفي و مشخص
كردن سرنوشت او به كار گرفته مي شوند ومحوريت حوادث بر رفتار ،اعمال ،انديشه و احساسات
او قرار مي گيرند .شخصيت اصلي كشمكش خود را با زنجيره اي از حوادث پيش مي برد و ساختار
روايي داستان را ايجاد مي كند .شخصيت اصلي ،مهم ترين درون مايه ،پيام و يا حس داستاني را
منتقل مي كند ويا دست كم در انتقال آن نقش اساسي دارد.
نمونه هايی از شخصيت اصلی در داستان:
در رمان « چشم هايش» ،از « بزرگ علوي»  «،استادماكان» شخصيت اصلي و محوري است.
در رمان « سرخ وسياه»  «،ژوليان » شخصيت اصلی است .اوست كه حوادث را پيش مي برد و
پايان و سرنوشت اوست كه براي خواننده اهميت پيدا مي كند « .خالد» قهرمان رمان « همسايه ها»
نوشته ي « احمد محمود» شخصيت اصلي است « .بابا سبحان» در « آوسنه باب سبحان» اثر «
محمود دولت آبادي» « ،آهوخانم» در « شوهر آهوخانم» از « علي محمد افغاني» «،مرسو» در «
بيگانه» اثر « آلبركامو» ،و « اما بـوواري» در« مادام بوواري» اثر « گوستاو فلوبر» نمونه هايي
از صدها نمونه ي شخصيت اصلي هستند كه مي توان نام برد « ».فردي راكه در محور مركز
داستان كوتاه ورمان يا نمايش نامه و فيلم نامه قرار مي گيرد و نويسنده سعي مي كند كه توجه خواننده
يا بيننده را به او جلب كند ،شخصيت اصلي مي گويند « .شخصيت اصلي» ،گاهي مترادف «
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قهرمان اصلي» مي آيد ،گرچه ضرورتي ندارد كه شخصيت اصلي هميشه خصوصيت هاي قهرماني
داشته باشد « ».شخصيت اصلي ،خوب يا بد ،همواره با نيرويي معارض به كشمكش برمي خيزد .از
وقتي كه « كشمكش ميان شخصيت اصلي با معارضش» آغاز مي شود « ،پيرنگ داستان» شكل مي
گيرد .در داستان « داش آكل» نوشته ي « صادق هدايت» «،داش آكل» ،شخصيت اصلي داستان و
« كاكا رستم» شخصيت مخالف اوست ،كه اين ها در برابر هم قرار مي گيرند».
شخصيتهای پويا و ايستا:
يکی از انواع تقسيمبندیهای شخصيت  ،شخصيتهای ايستا و شخصيتهای پويا (متحول) هستند .
:

شخصيت ايستا

شخصيتی كه در داستان تغيير نكند يا اندك تغييری پذيرد و در پايان داستان همان باشد كه در آغاز
بوده است طوری كه حوادث داستان بر او تأثير نگذارد .
به عنوان نمونه «خورشيد شاه» قهرمان داستان «سمك عيار» با همه ی تحوالتی كه پشت سر
میگذارد باز در پايان داستان همان شخصيت آغاز قصه را دارد.
شخصيت پويا:
شخصيتی كه مداوم در طول داستان ،دچار تغيير و تحول شود و جنبهای از شخصيت او ،عقايد و
جهانبينی او يا خصلت و خصوصيات شخصی او دگرگون شود .اين دگرگونی در شخصيت ممكن
است عميق يا سطحی و پيشپا افتاده ،پردامنه يا محدود باشد .ممكن است در جهت سازندگی
شخصيتها يا تخريب و ويرانگری آنها عمل كند .يعنی در جهت متعالیكردن فرد يا در زمينه ی
تباهی و نابودی او پيش برود .اين تغيير اساسی و حائز اهميت است و تغيير لحظهای و زودگذر
نيست كه حالت يا عقيده شخص را دگرگون نمايد.
شاهكارهای ادبی اغلب دارای شخصيتهای پويا هستند .شخصيتهای آنها در سير حوادث تغيير و
تحول میيابد .در واقع از قانون طبيعت و زندگی بشری پيروی میكنند و متحول میشوند .انسان
چون موجودی پويا است .وقايع و اوضاع اجتماعی باعث تغيير در ابعاد شخصيتی او میگردد و او
را تحت تأثير قرار میدهد .رمان نمايشگر اين تغيير و دگرگونی است .البته در هر داستانی نمیتوان
انتظار تحول شخصيتها را داشت .در داستان كوتاه مجالی برای اين امر نيست و در صورت تغيير
اغلب شخصيت اصلی رمان متحول میشود و شخصيتهای ديگر داستان كمتر مجال دگرگونی دارند
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بنابراين در «اغلب داستانهای كوتاه ممكن است شخصيتهای ايستايی باشند كه در طول داستان
خصوصياتی ثابت داشته باشند يا اندك تغييری يابند .در داستانهای بازاری ،جنايی و پليسی تغييرات
در شخصيتها اغلب سرسری ،كاذب و ناگهانی است و صرفا ً برای رضايت خواننده و پايان خوشی
است كه داستان پيدا میكند .اين چنين تغييرات كمتر باوركردنی و معقول به نظر میرسد .برای
قانعكردن خواننده بايد سه عامل مهم ،يعنی امكانات شخصيت ،اوضاع و احوال و مقتضيات زيستی
محيط و زمان را درنظر گرفت .تغيير و تحول شخصيت بايد سه اصل را داشته باشد
 تغييرات و دگرگونیها بايد در حد امكانات آن شخصيتی باشد كه اين تغييرات را موجب
میشود.
 تغييرات بايد معلول اوضاع و احوالی باشد كه شخصيت در آن واقع است.
 زمان كافی برای انجام اين تغييرات وجود داشته باشد تا به تناسب درجه اهميت آن تغييرات
باوركردنی جلوه كند.
پس تغيير بايد اساسی صورت گيرد و زمان در آن بسيار مهم است .چرا كه تغيير ناگهانی در نظر
خواننده باوركردنی و واقعی نيست.
شخصيت قالبی :
شخصيتهايی كه به صورت نسخه بدل يا كليشه ی شخصيتهای ديگری باشند.شخصيتهای قالبی از
خود هيچ تشخصی ندارد و بیهويت هستند .ظاهر آنها آشنا و صحبتهای آنها قابل پيشبينی است.
طرز عمل و نوع رفتارشان مشخص است چرا كه دارای الگوی رفتاری هستند كه ما با آن قبالً آشنا
شدهايم .اين نوع شخصيتها در اطراف ما بسيارند و در زندگی روزمره به چشم میخورند.
«متمايزترين آنها شخصيتهايی هستند كه به شخصيت قالبی و ساختگی خود ،جنبه ی حرفهای و
كسب و كار دادهاند مثل منشی ها  .شخصيتهای ساختگی مثل روشنفكرنما ،مقدس مآب ،مظلومنما
كه از گفتار و طرز رفتار آنها به خصوصيتهای قالبی شخصيت آنها پی میبريم.
نويسندگانی كه بيش از حد به شخصيتهای قالبی و شناخته شده روی میآورند ،چندان به خود زحمت
نمیدهند كه به دنبال شخصيتهای واقعی باشند و به همين دليل نمیتوانند شخصيتهای زندهای
بيافرينند .يكی از داليل اين امر را میتوان كمبود استعداد هنری در خلق شخصيتها دانست به همين
دليل نويسنده نمیتواند شخصيتی را كه دارای انسجام كافی باشد خلق نمايد .در اين گونه آثار همه ی
شخصيتها به هم شباهت دارند و به آسانی میتوان آنها را به آثار ديگر منتقل كرد.
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در آثار نويسندگان بزرگ از شخصيتهای قالبی اثری ديده نمیشود .به عنوان نمونه در «جنگ و
صلح» تولستوی پانصد و پنجاه شخصيت وجود دارد و هر كدام از آنها انسانی يگانه و منحصر به
فرد است.
شخصيتهای قراردادی :
اين گونه شخصيتها افراد شناختهشدهای هستند كه مرتبا ً در نمايشنامهها و داستانها ظاهر میشوند و
خصوصيتی جاافتاده و سنتی دارند .اين نوع شخصيتها به شخصيتهای قالبی بسيار نزديكند و گاه
تشخيص اين دو از هم دشوار است« .اولين بار اين شخصيتها در نمايشنامههای كالسيك ظاهر
شدهاند ».و در تأترهای يونان باستان و بعدها در ديگر انواع ادبی جايی برای خود بازكردند« .در
قصههای قديمی غولها ،پریها ،جادوگرها ،آدمهای خسيس ،آدمهای سخاوتمند شخصيتهای
قراردادی بودند كه در توصيف خصوصيتهای آن مبالغه میشد ».از ديگر شخصيتهای قراردادی
در گذشته پهلوانان ،عيارها ،وزيران دست راست و دست چپ و دلقكها را میتوان نام برد .هر كدام
از اين شخصيتها مظهر و نمادی از يك رفتار بودند .مثالً پهلوانان طرفدار عدل و راستی و عيارها
مظهر جوانمردی و طرفدار قشر محروم جامعه بودند .در داستان «حاجیآقا» هدايت الگويی از
شخصيتهای قراردادی گذاشته است و حاجی شخصيتی خسيس نشان داده شده است .از خصوصيات
شخصيتهای قراردادی ،تازه نبودن خصايص آنهاست و به همين دليل ما از ديرباز با آنها آشنا
هستيم و میتوانيم رفتار و گفتار آنها را حدس بزنيم.
شخصيتهای نوعی :اين نوع شخصيت نشاندهنده خصوصيات گروه يا طبقهای از مردم است كه اين
خصوصيتها او را از ديگران متمايز میكند .برای خلق چنين شخصيتی «بايد حقيقت را از چند
نمونه زنده و واقعی گرفت ».و بعد با مهارت و هنرمندی درهم آميخت تا بتوان به شخصيت نوعی
مورد نظر دست يافت .شخصيتهای نوعی ،همچون شخصيتهای قراردادی نيازمند و وامدار كيفی
سنتهای ادبی نيستند .ممكن است خصلت يا رفتار تازه ی گروهی يا طبقه ی خاصی را نشان دهند كه
در ادبيات سنتی مانند آنها نباشد .مثل خصوصيتهای نوعی وكيلهای حيلهگر و مكار .اگر در طی
زمان خصوصيتهای نوعی دستخوش تغيير و دگرگونی شوند و مصداق خود را از دست بدهند ،ديگر
نمیتوان اين شخصيت ها را نوعی حساب كرد ،بلكه در حيطه ی شخصيتهای قراردادی از آنها ياد
میشود.
پ ) اسم داستان
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اسم داستان بايد جديد  ،جاذبه برانگيز و خوش آهنگ باشد .اسم داستان نبايد طرح داستان را لو بدهد
و همچنين بايد در ارتباط منطقی با فضای داستان باشد .
بهتر است اسم داستانتان را در آخر انتخاب کنيد  .زيرا در طول نوشتن داستان  ،ذهن شما داستان را
تغيير می دهد و داستانی که در ابتدا قصد داشتيد بنويسيد همانی نيست که حاال نوشته ايد .
( داريوش عابدی ،پلی به سوی داستان نويسی)

ديدگاه
ديدگاه به معنی زاويه ديد را نبايد با اعتقاد يا نظر فرد اشتباه گرفت  .زاويه ديد نقطه ای است که کار
از آن نقطه مشاهده ميشود .
انواع زاويه ديد :
 اول شخص (من يا ما )
 دوم شخص (تو يا شما )
 سوم شخص ( او يا آنها )
نمونه برای دوم شخص  :سوار ماشيبنت ميشوی و ميبينی باقی مانده غذا ها هنوز روی صندلی جلو
باقی مانده است  .همان موسيقی مخصوص برنامه ی ساعت نه پخش ميشود .
نمونه برای سوم شخص  :از ميان جمعيت منتظر برای قطار به سختی خود را بيرون کشيد  .از پله
های برقی باال رفت  .احساس سبکی ميکرد  .ناگهان به ياد آورد که کيف لب تاپ اش را در قطار جا
گذاشته است .
نمونه برای اول شخص  :با احتياط شيشه را پايين کشيد  .پانصد تومانی کهنه را از الی شيشه بيرون
انداخت  .دخترک دستان يخزده خود را باال برد ی خود راباال برد و ...
در ائل شخص شخصيت داستان را روايت ميکند "من" نويسنده نيست  .مگر آنکه زندگی نامه خود را
نوشته باشد .
دوم شخص کاربرد محدودی دارد  .در اين ديدگه خطاب مستقيم داريم تا خواننده را به شخصيت تبديل
کنيم (تو به دانشگاه ميروی)
معمول ترين ديدگاه در ادبيات معاصر اول شخص و سوم شخص است.
اگربه يک مهمانی خانوادگی که تازگی در آن شرکت فکر کنيم فکر کنيد و بخواهيد آن را بنويسيد هر
کدام از شرکت کنندگان  ،مهمانی را به گونه ای روايت خواهند کرد.
برای تمرين بيشتر در اين بخش ميتوان به موقعيت زير توجه کرد:
نوشتن حادثه تصادف دو ماشين از ديدگاه افراد مختلفی که در اين حادثه شرکت داشته اند.
راننده اول ،راننده دوم ،مسافران و پليس.
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کتاب نامه

-

-

ادبيات داستانی  ،شماره پنجم  ،تهران  ،سخن .1336 ،
استفاده از الگوی بديعه پردازی در درس انشا ،الهامی ،محسن  ،تهران ،نشر سهيل پويش. 1331 ،
آموزش مهارت هاي نوشتاري(نگارش و انشا) ،كتاب درسي پايه ي نهم ،شركت چاپ و نشر كتاب هاي
درسي ايران ،تهران ،چاپ اول..1334 ،

-

آوای نامها از ايران زمين ،زنگنه ،پری ،چاپ دوم ،تهران :کتابسرا.1376 ،

-

ايده خالق ،دو بونو ،ادوارد ،ترجمة بنفشه آشنا قاسمی  ،تهران ،نشر ايران بال .1333 ،

-

بوی درخت گويا و مصاحبه با مارکز ،مندوزا ،پلينو،مترجم صفيه روحی،تهران :نشرنو.1333،

-

بيست و هشت اشتباه نويسندگان ،جودي دلتون ،مترجم سليماني ،محسن ،تهران ،انتشارات سورة مهر.133۰ ،

-

پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقيت ،الکس اس.اسبورن ،مترجم قاسمزاده ،حسن ،انتشارات نيلوفر،
چاپ سوم.137۱ ،

-

پلی به سوی داستان نويسی ،عابدی ،داريوش1373.،

-

پنج داستان ،آل احمد ،جالل،تهران  :نشر فردوس . 1376

-

تفکر خالق ،ووجک ،تام ،مترجم :پزشک پور ،مهيندخت ،تهران نشر ساز و کار.1331 ،

-

جالل پژوهی(مجموعه مقاالتی درباره آرا و انديشه های جالل آل احمد به قلم گروهی از نويسندگان)بشيری،
محمود؛ ( ، ،)133۰تهران :نشر خانه کتاب ،چاپ اول
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-

چشم ذهن ،سيگل ،دانيل جی ،ترجمة دانايي ،فروغ  ،تهران ،نشر ذهن آويز ،چاپ دوم .133۰

 چهل تن ،اميرحسين و فرياد ،فريدون :ما نيز مردمی هستيم. ،-

خالقيت رويکردی سيستمی ،صادقی مالميری ،منصور ،تهران ،انتشارات امام حسين.1336 ،

-

خالقيت و نوآوری با نگرش سيستمی ،آقايی فيشانی ،تيمور ،کتاب طاليی جامع ،تهران ،چاپ دوم .1333

-

داستان نويسي ،اينگرمنسُن ،رندي و اكونومي ،پيتر ،ترجمة كاظميمنش ،سارا  ،آوند دانش،
.1332

-

داستان های امثال ،امينی  ،امير قلی  ،اصفهان.1324 ،

-

درسهايی درباره داستان نويسی  ،بيشاب  ،لئونارد  ،محسن سليمانی  ،سوم  ،تهران  ،سوره .1332،

-

دستور زبان فارسی ( ،)2انوری ،حسن؛ احمدی گيوی ،حسن ،تهران :نشر فاطمی ،سيزدهم.1375 ،

-

دفتر خاطرات حيوانات ،غفاري ،عليرضا ،انتشارات سورة مهر.133۰ ،

-

دو كلمه حرف حساب ،گزيده اي از طنز هاي گل آقا ،نشر گل آقا.1374 ،

-

دولت آبادی ،محمود :جای خالی سلوچ ،تهران :آگاه .1353 ،

-

راهنمای روش هاي نوين تدريس ،آقازاده  ،محرم  ،تهران ،نشر آييژ.1331 ،

-

راهنمای تدريس ،مرتضوی زاده ،حشمت هللا ،تهران ،نشر عابد ،چاپ پنجم .1332 ،

-

رهيافتی منسجم به پرورش تفکر خالق و انتقادی ،بوسترام ،رابرت ،مترجمان مجيد خيام آور ،محمد آرمند،
تهران ،انتشارات مدرسه.133۰ ،

-

روزبه  ،محمد رضا  ،ادبيات معاصر ايران  ،سوم  ،تهران  ،روزگار .1337 ،

-

روش ها و فنون تدريس ،احمدزاده و ديگران ،انتشارات پيام نور .

-

روش ها و فنون تدريس ،خورشيدی ،عباس ،تهران ،نشر يسطرون .1331 ،

-

روش های نوين ياددهی – يادگيری و كاربرد آن ها در آموزش ،اکبری شلدره ،فريدون ،قاسم پور مقدم ،حسين
و عليزاده ،فاطمه صغري ،تهران ،انتشارات فرتاب.1333 ،

-

صداهاي ي براي ننوشتن ،آواهاي براي نوشتن ،اكبري شلدره ،فريدون ،انتشارات روزگار ،تهران.1334 ،

-

صدسال داستان نويسی ايران ،ج  ،3ميرعابدينی ،حسن .1373

-

طنزآوران امروز ايران  (1مجموعه آثار منوچهر احترامی) ،فرشادمهر ،فريبا ،سوره مهر.1337 ،

-

عنااصر داستان  ،ميرصادقی  ،جمال  ،اول  ،تهران  ،سخن .1335،

-

عناصر داستان  ،اسکولز  ،رابرت  ،فرزانه طاهری  ،اول  ،تهران  ،مرکز .1377 ،

-

غلط ننويسيم ،نجفی ،ابوالحسن ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران. 137۰،

-

قدرت خالقيت در حل مسائل طوفان فکر و ساير تکنيک ها ،کيانی ،منوچهر ،تهران ،نشر مرنديز  ،چاپ
اول.1333 ،

-

قصه نويسی،براهنی  ،رضا  ،چهارم ،تهران  ،البرز.1363 ،

-

لطايف الطوايف ،صفي ،فخرالدين علي ،گردآورنده احسان دروديان ،نشر شهر.1333 ،
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-

لوازم نويسندگی ،ابرايمی ،نادر ،چاپ اول ،تهران :نشر فرهنگبان.1363 ،

-

ما نيز مردمی هستيم ،چهل تن ،اميرحسين و فرياد ،فريدون ،تهران. 133۰:

-

مثنوي معنوي ،موالنا جالل الدين محمد ،انتشارات ققنوس.1335 ،

-

مجموعه مقاالت:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،نشريه داخلی ،شماره ،5۰پروفسور امين ،
سيد حسن ،ارديبهشت .1337

-

مهارت نوشتن گزارش و طرح ،فورسايت ،پاتريک ،ترجمه عليرضا جواهری ،تهران  :نشر
عارف .1333 ،

-

مهارت های آموزشی و پرورشی ،شعبانی ،حسن ،انتشارات سمت ،تهران1336 ،

-

نوشتن خالق ،ريکو ،گابريله ،ال ،مترجم گروه ترجمه کارگاه نوشتن خالق برلن ،نشرآمه ،چاپ دوم ،تهران،
.1331

-

هزار و يک پيشنهاد درخشان برای نويسندگی ،شاو ،رن ،مترجم مريم جاللی،تهران :افراز .1332

-
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