درس نهم

مواد الزم نوشته
طرح نوشته ــ ّ
ادبىات فارسى ( )2خود نگاه کنىد .چند فصل دارد؟ هر فصل چند
به فهرست کتاب ّ
درس دارد؟ کتاب چگونه شروع شده و چگونه پاىان ىافته است؟ آىا فصل هاى کتاب با هم
ادبىات سال گذشته چطور؟ در نگارش هر بخش ،از چه مواد و
پىوندى دارند؟ با کتاب ّ
عناصرى استفاده شده است؟
نقشه قبلى
ادبىات شما مثل هر کتاب ،مقاله ،نوشته ،گزارش و داستان با طرح و ٔ
کتاب ّ
تهىه شده است.
و با استفاده از مصالح و ّ
مواد ّ
خاصى ّ
تنها اىن کتاب نىست که به طرح و نقشه نىاز دارد؛ هر کار دىگرى نىز به طرح قبلى
نىازمند است .معمار پس از تعىىن ّ
نقشه خود مصالح
محل بنا و کشىدن نقشه ،براى اجراى ٔ
الزم را فراهم مى آورد و عوامل اجراىى مثل جوشکار  ،ب ّنا ،کارگر ،لوله کش ،کاشى کار و
سفىد کار را به کار مى گىرد.
مواد و مصالح و
نوىسندگى نىز نوعى معمارى است و به نقشه ،طرح اجراىىّ ،
موقعىت و اقلىم،
ابزارهاى مناسب نىاز دارد .طرح هر ساختمان تابع چند عامل است:
ّ
کاربرد ،مساحت ،مصالح در دسترس و …  .معمار با شناخت اىن عوامل مى تواند طرح
تهىه کند .نوىسنده نىز باىد بداند هدف از نوشته چىست و براى چه کسى
الزم و مناسب را ّ
مى نوىسد .در اىن صورت ،مى تواند طرحى مناسب ارائه دهد .هر ىک از انواع نگارش
خاصى را مى طلبد.
(از نظر قالب و زبان) طرح ّ
مواد و مصالح و ابزار هاىى است که اىن دو به
فرق
عمده نوىسنده با معمار در نوع ّ
ٔ
مواد طبىعى مثل سنگ و چوب و آهن و قىر و ماسه و …
کار مى برند .مصالح معمار از ّ
فرآورده انسان است؛ مثل زبان ،بىان ،کتاب و
مواد و مصالح نوىسنده ،ساخته و
است ّاما ّ
ٔ
ثمرات تحقىق و پژوهش.
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نوىسنده و معمار ،از حىث آراىش مصالح و نشاندن آنها در قالب و طرح و صورت
مطلوب ،سنجىده و هنرى به هم نزدىک اند .آنها با در نظر گرفتن نقشه ،هر ىک از اجزا را
جزئىات مى افزاىند و گاه از آن مى کاهند.
در جاى خود مى نشانند .گاه بر ّ
مواد معمار و نوىسنده آن قدر هم در دسترس نىست؛ در اىن صورت،
همه مصالح و ّ
گاه ٔ
اىن دو ناگزىر از حذف اجزائى از طرح ىا اصالح آن خواهند بود.
عملىات ساختمانى دو مرحله وجود
شباهت دىگر معمارى و نوىسندگى آن است که در ّ
اهم ّىت اىن دو مرحله بر حسب کاربرد
مرحله سفت کارى،
دارد:
ٔ
ٔ
مرحله نازک کارى .نسبت ّ
اهم ّىت بنا متفاوت است؛ مثال ً در ساختن موزه ،اىن دو مرحله با د ّقت زىادى انجام مى گىرد
و ّ
اهم ّىت کمترى دارد و
ّاما براى ساختن ىک کارگاه تولىدى
ٔ
مرحله ّاول ،در مقاىسه با موزهّ ،
جدى نباشد.
به
مرحله دوم نىز شاىد نىاز ّ
ٔ
نوشته خود ،به اصالح و پىراىش آن
بدنه
ٔ
نوىسنده نىز ،پس از ساخت و نگارش ٔ
توجه به نوع نوشته و کاربرد و قالب آن انجام مى پذىرد.
مى پردازد .اىن کار با ّ
فرق دىگر نوىسنده با معمار اىن است که نوىسنده ،خود مجرى طرح خوىش است.

کنىد.

الىت
ّ
فع ّ
درباره تفاوت ها و شباهت هاى دىگر کار نوىسنده و معمار گفت و گو
ٔ

الزمه نگارش هر نوشته است .طرح ،در نوشته هاى کوتاه  ،ممکن است  ذهنى
طرح ٔ
باشد ّاما در نوشته هاى بلند باىد عىنى و مکتوب باشد.
توجه به اىنکه قالب
فرض کنىد مى خواهىم گزارش ىک بازدىد علمى را بنوىسىم .با ّ
نوشته گزارش است و باىد کوتاه باشد ،طرح آن را مى نوىسىم:
مقدمه اى در انگىزه و هدف سفر؛
ّ )1
 )2شرح حرکت از مدرسه؛
توجه در مسىر راه؛
 )3شرح حوادث و اتّفاقات جالب ّ
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 )4شرح ورود به محل و چگونگى استقبال؛
 )5شرح بازدىد از قسمت هاى مختلف؛
 )6پذىراىى؛
 )7بازگشت؛
 )8نتىجه.
ممکن است در مراحل بعدى نگارش ،اىن طرح ّاو ّلىه کامل تر شود ىا قسمت هاىى از
مواد الزم را فراهم آورد .هر طرحى
آن جابه جا گردد .پس از اىن مرحله ،باىد مصالح و ّ
خاصى نىاز دارد؛ مثال ً براى نوشتن گزارش بازدىد ،مشاهده ،ىادداشت بردارى،
به مصالح ّ
استفاده از آمار و ارقام ،عکس ها و تصاوىر الزم است.
مواد طرح ما چنىن خواهد بود:
اگر موضوع نوشته زندگى ىکى از بزرگان باشدّ ،
معرفى
ّ )1
مقدمهّ ،
 )2والدت ،زادگاه
 )3تحصىالت ،دوران کودکى ،نوجوانى و جوانى
 )4ازدواج ،فرزندان ،خانواده
ِ
 )5شرح
دوران مىان سالى و پىرى
خصوصىات اخالقى
 )6شرح
ّ
 )7آثار
 )8اندىشه ،سبک
 )9فوت ،آرامگاه
مرتبه علمى او مى تواند گسترده تر
اىن طرح ،بسته به
شخصىت مورد نظر ما و ارزش و ٔ
ّ
شود.
مواد الزم براى چنىن نوشته اى ،که در قالب زندگىنامه است ،با مطالعه و
ّ
شخصىت مورد نظر به دست مى آىد.
درباره
ىادداشت بردارى
ّ
ٔ
طرىقه گردآورى مواد ،پرس وجو و مصاحبه است؛ مثال ً وقتى مى خواهىم
گاه وسىله و
ٔ
پىشىنه ىک محل مقاله اى بنوىسىم ،باىد از اهالى محل ،سال خوردگان و کسانى که
درباره
ٔ
ٔ
ّ
به نوعى
درباره آن محل اطالعاتى دارند ،پرس وجو کرد.
ٔ
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طرح نگارشى ما دقىق تر و حساب شده تر باشد ،نوشتن آن آسان تر و شروع و
هر چه ِ
ادامه و پاىان نوشته عملى تر و راحت تر خواهد بود .در عىن حال ،هماهنگى و پىوند منطقى
مىان اجزاى طرح ،موجب انسجام بىشتر نوشته و تفهىم بهتر مقصود نوىسنده خواهد شد.
درباره ابعاد موضوع است.
تهى ٔه طرح ،فکر کردن
چنان که گفتىم ،ىکى از لوازم ّ
ٔ
عالوه بر اىن ،با طرح سؤال و مرزبندى موضوع نىز مى توان به ابعاد آن دست ىافت .مثالً؛
درباره «شعر» مطلبى بنوىسىم .ابتدا پرسش هاىى چون شعر چىست؟ چه تفاوتى
مى خواهىم
ٔ
با نثر دارد؟ در زندگى انسان چه اثرى دارد؟ ّاولىن شاعر چه کسى بود؟ سبک هاى شعرى
کدام اند؟ و نظاىر آنها طرح مى کنىم.
توجه
اىن پرسش ها را مى توان به همىن ترتىب ادامه داد .با تنظىم اىنگونه پرسش ها و با ّ
تهىه کرد.
به حجم مقاله ،سطح خوانندگان و زبان و بىان نوشته ،مى توان طرحى مناسب ّ
مواد الزم ،مطابق با مراحل پىش بىنى شده ،پىش نوىس
پس از گرد آورى اطّالعات و ّ
تهىه مى شود .پىش نوىس را از نظر ف ّنى و زبانى وىراىش مى کنىم .ىک بار دىگر آغاز و
طرح ّ
پاىان نوشته را بررسى مى کنىم و عنوان مناسبى براى آن برمى گزىنىم .سپس ،با صداى بلند
آن را براى خود و در صورت امکان ،براى دىگرى مى خوانىم و سرانجام آن را پاک نوىس
مى کنىم.
طرح نوشته
به خاطر داشته باشىم که ِ
 )1چارچوب کلّى موضوع مورد نظر ما را تعىىن مى کند؛
نوشته ما نظم و انسجام مى بخشد؛
 )2به
ٔ
 )3در سرعت و د ّقت نگارش مؤثّر است؛
 )4به ما فرصت مى دهد که به طور همه جانبه و علمى به موضوع بنگرىم.
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ب��یام زو��ی م
ک
�ج
� دام ج�مله را ت�ر �ی ح می ده ی� د؟
کک
هار� های ز� ب�ا� ن ی �خود را
ال ف� ) � به �م� ردس امالء و ا ن��ش اء ف�ارسی ،م ت
ک
� ی�ن
�
�می م.
ت� ق�و ی� ت
کک
ب
�
� ) � به �م� ردس امال و ا ن��ش ای ف�ارس ی ،م ت
هار� های ز� ب�ا� ن ی �خود را ت� ق�و ی� ت
ک
� ین
�
�
می م.

٭٭٭
ب
کلما�ت ی مان� ن� د « امالء  ،ا ن��ش اء  ،ام ض�اء  ،جا�راء و اس ت� ث� ن�اء » عر� ی هس ت� ن� د و رد ف�ارسی
گ
ب� دون هم�ز هٔ پ�ا ی�ا� ن ی � به ش�کل «  امال ،ا ن��ش ا ،ام ض�ا ،جا�را ،اس ت� ث� ن�ا» � ف� ت�ه و ن�و�ش ت�ه می ش�و�ن د .هرگاه
ارسی « ت�وا�ن ا» « ،ب�اال» و
ما� م ض� فا� ی�ا موص فو� وا ق�ع ش�و�ن د ،مان� ن� د کل ت
یا� ن کل ت
ما� ف� ِ
گ
گ� ی ن
م ن ج�
ظ
ه
�
�
ف
ی
م
« رها» ت�ل قّ� ی می �رد�ن د و � به �ج ای م�ز ه« ،ی �یا � ی» می �ر�ن د؛ �ر ا الی �ارسی،
ا ن��ش ای ت�وص ی� ف� ی ،ام ض�ای ق�رار داد.
٭٭٭

ب
ما� عر� ی « ضر�اء  ،ب�الء  ،ب� ن�اء  ،ص ف�اء ،دواء� ،ش ف�اء » ج�مال�ت ی رد ش�کل
 )١ب�رای کل ت
م ض� فا� و غ� ی�رم ض� فا� آ� ن�ها ب� ن�و�یس ی� د.
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مث�ال

ت�ع
ال ف� ) ف
هد� اصلی ل ی�م� ،ج ل ب
�.
� ضر�ای خ� داو�ن د اس ت

ب
� ردس می�خ نوا� ی�م.
		
� ) ب�ا ضر�ا و ر�غ ب� ت
ک
ک
ز ی ق ل ب ت � ی� ب ب
� عر� ی دار�ن د ،آ� ی�ا می ت�وان� ی�م
 )٢ب�ا ت� جّو�ه � به ا ی��ن�ه ن�مو�نه های ��ر �ا � و �ر
�ی
�
آ� ن�ها را ب�ا «ی م�یا ن ج � ی» ب� ن�و س ی�م؟
پ
� � .به م ق�ام ف� ن�اء ف� ی ا ّٰلله رس ی� د.
� به ل ق�اء ا ّٰلله � ی�وس ت

خودآزماىى

تهىه کنىد:
)1
درباره ىکى از موضوعات زىر ىا موضوع دلخواه دىگر ،طرحى ّ
ٔ
اعتماد به نفس
  نقش راىانه در پىشرفت هاى بشرى
مدرسه ّ
احترام به قانون و قانون گراىى
محل تحصىل
  توصىف
ٔ
  عدالت اجتماعى
  علل پاىىن بودن مىزان مطالعه در دانش آموزان
  خاطرات سفر
جامعه امروز
  نقش زنان در
ٔ
  فرهنگ و تمدن اسالم و اىران
  بازدىد از ىک مرکز علمى ،تجارى ىا صنعتى
 )2واژگان ،ترکىبات ،کناىات ،اصطالحات ،امثال و ِح َکم ،سخنان و اشعار معروف و آىات و
درباره موضوع «احسان» جمع آورى کنىد و با ىک طرح قبلى انشاىى بنوىسىد.
احادىثى را
ٔ
 )3اىن جمله را وىراىش کنىد.
شخصىت علمى دور از انتظار نبود.
اعتالء و ارتقاء مقام آن
ّ
توجه به وىژگى هاى زبان محاوره در درس پنجم ،پنج سطر نخست «آورده اند که  »...از
 )4با ّ
ادبىات فارسى ( )2را به زبان گفتارى بنوىسىد.
ٔ
صفحه ّ 27
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