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كرد:  تازه اي شروع  با حرف  را  درس  هميشه،  مثل  نگارش  مهربان  معلّم 
مي خواهم يك بار ديگر برگرديم و برويم سراغ سفر نوشتن. اگر يادتان باشد؛ 
گفتيم كه سفر نوشتن از ذهن شروع مي شود و در صفحة دفتر ما پايان مي پذيرد. 
 ايستگاه هاي اّول و آخر در سفر نوشتن، خيلي مهم هستند. ايستگاه اّول،

»مقدمه« و ايستگاه  پاياني ، »نتيجه« است.
بند مقّدمه، در پيشاني نوشته مي آيد. در بند مقّدمه، جمالتي مي آوريم كه 
انديشة اصلي نوشته را بيان مي كنند. خواننده با خواندن بند مقّدمه، به فضاي 
حاكم بر نوشته پي مي برد. درحقيقت، مقّدمه، نشان دهندة نقشة كلي نوشته و 
تصويري از كّل موضوع است؛ به همين سبب، ساختمان بند مقّدمه، مي تواند 
ساختار آزادتري داشته باشد؛ يعني الزم نيست بند مقّدمه، مانند بندهاي بدنه، با 
جملة موضوع شروع شود. مثاًل اگر موضوع نوشته» بهار« است، مقّدمه مي تواند 

با اين جمله ها آغاز شود:
 » بهار، يكي از فصل هاي سال است. بهار را همة مردم دوست دارند.
نويسندگان و  شاعران  مي دانند.  سال  فصل هاي  عروس  را  بهار   بعضي ها 
دربارة فصل بهار چيز هاي زيادي نوشته اند. حاال مي خواهيم بدانيم كه بهار 

چگونه فصلي است«. 

براي نوشتن يك مقدمة جّذاب، بهتر است به شيوه هاي زير عمل كنيم: 

  انتخاب شيوة بيان داستاني
  بهره گيري از احساس و عاطفه 

  تصويري كردن و فضاسازي در نوشته
  بهره گيري از شعر، آيه يا سخني متناسب با موضوع 

  و...
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ذهن  فرودگاه  نتيجه،  بند  است.  نتيجه  بند  نوشتن،  سفر  پايان دهندة  و  بخش  آخرين 
نويسنده است. هواپيمايي كه از ذهن نويسنده به پرواز درآمده بود، اكنون در فرودگاه فرجامين 
خود به نام »نتيجه« به زمين مي نشيند. در بند نتيجه، خالصه و فشردة بندهاي ديگر، نوشته 

مي شود. گيرايي و جاذبة بند نتيجه به اين است كه :

  كوتاه و گويا باشد. 
  به برخي از پرسش هاي اساسي ذهن خواننده پاسخ بدهد.

    با پرسشي مناسب پايان يابد و خواننده را به تأّمل و تفّكر دربارة موضوع، 
دارد. وا 

»نتيجه  مانند:  تكراري  عبارت هاي  و  جمله ها  كاربرد  از  بايد  نتيجه،  بند  نوشتن  در 
كنيم.  پرهيز  و...  كه...«  است  اين  مي گيريم  نوشته  اين  از  كه  »  درسی  يا  می گيريم كه....« 
حاال عزيزانم، می خواهم برايتان خاطره ای از كالس های انشای خودم تعريف كنم كه با 

درس امروز ارتباط دارد. 
معلم انشای ما يك روز موضوعی دربارة »احترام به پدر و مادر« داده بود. آن روز همة 
بچه ها انشا نوشته بودند. انشای من هم جزِء انشاهای خوب كالس بود. اّما بعد ها كه خودم 
معلّم انشا شدم؛ فهميدم انشای من، ايرادهايي هم داشته است. اكنون بهتر است، همان انشا 

را برايتان بخوانم: 
»من فكر می كنم همان طور كه پدر و مادر در وقتی كه ما ناتوان بوده ايم، به ما كمک 
كرده اند، ما نيز بايد در وقت ناتوانی، عصای دستشان شويم و دست آنها را بگيريم. پدر 
و مادر برای ما دو نعمت خداوندی هستند و ما بايد قدرآنها را بدانيم. اگر ما قدر پدر و 
مادر خود را ندانيم بعداً كه خودمان صاحب فرزند شويم، بّچه های ما هم قدر ما را نخواهند 

دانست. 
روزی كه ما به دنيا آمديم يک طفل بوديم، نه مي توانستيم غذا بخوريم، نه مي توانستيم 
از خودمان دفاع كنيم، حّتی يک مورچه و مگس هم زورش به ما می رسيد. با يک سرما، 
به جان آفرين  با يک مريضی، جان  بپزيم.  بود  با يک گرما ممكن  بزنيم؛  بود يخ   ممكن 
تسليم كنيم. حّتی ممكن بود خوراک موش و گربه و سگ همسايه بشويم؛ اّما اين اتّفاق ها 

نيفتاد و ما بزرگ شديم.
راه رفتن، بلد نبوديم تا می خواستيم بلند شويم؛ زود به زمين مي افتاديم. حرف زدن 
بلد نبوديم. خيلی بی ربط حرف مي زديم ؛ كلمه ها را نمي توانستيم درست بر زبان بياوريم 

و خيلی چيز های ديگر كه خودتان بهتر از من می دانيد. 
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چه كسی ما را از خطرات نجات داد؟ چه كسی راه رفتن را به ما ياد داد؟ چه كسی 
حرف زدن، را به ما آموخت؟ در اين جاست كه به ياد اين شعر مي افتم: 

مادر زاد  چو  مرا  آموختگوينـــد  گرفتن  دهن  بـه  پستان 
من گاهوارة  بـــِر  آموختشب ها  خفتن  و  نشست  بيدار 

من  لب  بــــــر  نهاد  آموختلبخند  شكفتن  گل،  غنچة  بر 
برزبانم حرف،  دو  و  حرف  آموختيک  گفتن  و  نهـــاد  الفاظ 
برد پـا  به  پـا  و  بگرفت  آموختدستم  رفتن  راه  شيوة  تــا 
اوست هستی  ز  من،  هستی  تا هستم و هست، دارمش دوستپس 

خداوند به ما نعمت های زيادی داده است. دو تا از اين نعمت ها پدر و مادر هستند. 
من پدر و مادر خودم را خيلي دوست دارم و هر صبح و شب براي سالمتي آنها دعا مي كنم 
و از خدا مي خواهم به من كمک كند تا براي آنان فرزند خوبي باشم و وظايف خودم را 
به خوبي انجام دهم. پدر و مادر مثل خورشيد و ماه هستند كه اگر نباشند روز و شب ما 

سياه مي شود«. 
معلّم، انشاي خود را كه قباًل آماده كرده بود، در اختيار گروه ها قرار داد و گفت: حاال با 

اعضای گروه خودتان  انشاي مرا بررسي كنيد و بگوييد ايرادهاي نوشتة من چيست؟ 
بّچه ها بررسي گروهي را شروع كردند. بعد از پنج دقيقه گفت وگو و بحث دربارة آن، نتيجه 

را گزارش دادند: 

  گروه اّول: ما از انشای شما خوشمان آمد؛ اّما به اين نتيجه رسيديم كه شما قبل از 
نوشتن اين انشا، مطالب آن را در ذهن خود، مرتّب نكرده ايد. منظورمان همان موضوع، 

مقدمه، بدنه و نتيجه گيری است. 
  گروه دوم: اينكه شما در انشای خودتان از شعر استفاده كرده  بوديد، خيلی خوب است، 
نوشته بامزه شده است؛ ولی ما فكر مي كنيم انشای شما بايد سر و ته بشود؛ يعنی اولش 

بيايد آخر و آخرش بيايد اّول. 
استفاده  يا...  المثل  ، ضرب  از داستان، حكايت  نوشتة خود  آغاز  اگر در    گروه سوم: 

مي شد.  بهتر  مي كرديد 
  گروه چهارم: ما پس از خواندن دقيق متن، بندهاي انشای شما را يك بار ديگر بر 

اساس نقشة نوشتن و طبقه بندی ذهن و نوشته، اين گونه مرتّب كرده ايم:
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دربارة پدر و مادر

»خداوند به ما نعمت های زيادی داده است. دو تا از اين نعمت ها پدر و مادر هستند. 
آنها دعا  براي سالمتي  و هر صبح و شب  دارم  را خيلي دوست  مادر خودم  و  پدر  من 
مي كنم و از خدا مي خواهم به من كمک كند تا براي آنان فرزند خوبي باشم و وظايف 
خودم را به خوبي انجام دهم. پدر و مادر مثل خورشيد و ماه هستند كه اگر نباشند روز 

و شب ما سياه مي شود. 
نه  بخوريم،  غذا  مي توانستيم  نه  بوديم،  طفل  يک  آمديم  دنيا  به  ما  كه  روزی 
می توانستيم از خودمان دفاع كنيم، حّتی يک مورچه و مگس هم زورش به ما مي رسيد. 
با يک سرما، ممكن بود يخ بزنيم؛ با يک گرما ممكن بود بپزيم. با يک مريضی،جان به 
جان آفرين تسليم كنيم. حّتی ممكن بود خوراک موش و گربه و سگ همسايه بشويم؛ اّما 

اين اتّفاق ها نيفتاد و ما بزرگ شديم.
راه رفتن، بلد نبوديم تا می خواستيم بلند شويم؛ زود به زمين مي افتاديم. حرف زدن 
بلد نبوديم. خيلی بی ربط حرف مي زديم ؛ كلمه ها را نمي توانستيم درست بر زبان بياوريم 

و خيلی چيز های ديگر كه خودتان بهتر از من می دانيد. 
چه كسی ما را از خطرات نجات داد؟ چه كسی راه رفتن را به ما ياد داد؟ چه كسی 

حرف زدن، را به ما آموخت؟ در اينجاست كه به ياد اين شعر مي افتم: 
مادر زاد  چو  مرا  پستان بـه دهن گرفتن آموختگوينــد 
من گاهـــوارة  بــِر  بيدار نشست و خفتــن آموختشب ها 
من  لب  بـــر  نهــاد  بر غنچــة گل، شكفتن آموختلبخنــد 
الفــاظ نهـــاد و گفتن آموختيک حــرف و دو حــرف، برزبانم
آموختدستم بگــرفت و پـا به پـا برد رفتن  راه  شيــوة  تــا 
تا هستم و هست، دارمش دوستپس هستی من، ز هستی اوست

 من فكر مي كنم همان طور كه پدر و مادر در وقتی كه ما ناتوان بوده ايم، به ما كمک كرده اند،
 ما نيز بايد در وقت ناتوانی، عصای دستشان شويم و دست آنها را بگيريم. پدر و مادر برای ما 
 دو نعمت خداوندی هستند و ما بايد قدرآنها را بدانيم. اگر ما قدر پدر و مادر خود را ندانيم بعداً

كه خودمان صاحب فرزند شويم، بّچه های ما هم قدر ما را نخواهند دانست«. 
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معلّم، همة دانش آموزان را تشويق كرد و گفت: پس به اين نكته پي مي بريم كه هر كاري 
بايد نظمي داشته باشد و هر چيزي هم بايد در جاي خودش قرار بگيرد. مثاًل سر ، تن و پا، 
جزيي از پيكر ما هستند كه هر كدام در جايگاه خود زيبا و مؤثّر هستند. پيكرة هر نوشته نيز 
بايد از همين نظم پيروي كند. در اصل، طبيعت يكسره، نمايش نظم است. خوِد روز هم نظمي 
اين گونه دارد. طلوع خورشيد ، مقدمة ؛ طول روز )صبح، ظهر و عصر( ، تنه ؛ غروب خورشيد 

همچون پايان نوشته است.

طلوع

میانۀ روز

غروب
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 كدام يك از بندهای زير، برای بند مقّدمه و كدام يك 
برای بند نتيجه، مناسب است؟

و  پنداشت  بزرگ  داشت.  دوست  و  نهاد  ارج  بايد  را  كتاب  پس 
در پيشگاهش سر تعظيم فرود آورد. هيچ چيز نمی تواند از قدر كتاب 
مردمان  نظر  در  و  است  پرگهر  خانة  گنج  هميشه  كتاب،  زيرا  بكاهد؛ 

است. عزيز  و  ارجمند  خردمند، 

كوچه هايشان كه  روستاهايی  در  آمد«  »شد  معادل  »ترافيک«   واژة 
شهرهای  در  است.  بی معنا  كامالً  مي شود،  گشوده  دشت ها  بی نهايت  به 
كوچک، تا حدودی معنا می دهد و در كالن شهرها معنايی سخت، تو در تو، 
براي كاهش آسيب آن، راه هايي  بايد  اكنون  پيچده و گره خورده، دارد. 

انديشيد.

ما به زمين، زياد نگاه كرده ايم. زمين،همين است كه مي بينيم: كوه، 
دشت، دريا و ساختمان، درخت و از اين جور چيز هاست. اّما ديدن زمين 

از روی كرة ماه ، چيز ديگری است.
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 يكی از موضوع های زير را انتخاب كنيد و برای آن، 
يك بند مقّدمه و يك بند نتيجه بنويسيد.

  طلوع خورشيد  عكس يادگاري  مادر بزرگ

مقّدمه  

نتیجه 
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دوستانتان،  از  يكی  نتيجه گيری  و  مقّدمه  با  را  خود  نوشتة  نتيجة  و  بندمقّدمه   
بنويسيد.  را  بررسي  نتيجة  و  مقايسه كنيد  زير،  معيارهای  براساس 

گزارش بررسي مقّدمه:

 معيارهاي ارزيابي مقّدمه :

 نشان دادن فضاي كلّي انشا و نقشة نوشتن
 جّذابيت و گيرايي

 كوتاهي و رسايي جمله ها
  پاكيزه نويسی  رعايت عالئم نگارشي  درست نويسي 

 امالي درست كلمات  خوش خط بودن 
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گزارش بررسي نتیجه :

 معيارهاي ارزيابي نتيجه :

 جمع بندي مطالب
 پايان تأثيرگذار

 تفّكر برانگيز بودن
 پاكيزه نويسی  رعايت عالئم نگارشي  درست نويسي

 امالي درست كلمات  خوش خط بودن 
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 دانش آموز، نتيجة آزمايش هاي علوم را براي معلّم بيان كرد.

 دانش آموز، نتيجة آزمايشات علوم را براي معلّم بيان كرد.

 جملة اّول، درست است. »  آزمايش«يك واژة فارسي است و با نشانة فارسي» ها«،
فارسي  فرمايش«  گزارش،  پيشنهاد،  »  گرايش،  چون  كلماتي  مي شود.  بسته  جمع 

توّجه كنيم. نكته  اين  به  آنها  بهتر است در كاربرد  و  هستند 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد: 

 گزارشات زيادي از توانايي نويسندگي دانش آموزان به دست ما رسيده است. 

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

 در شهر شيراز، باغات زيبايي پر از درخت نارنج، وجود دارد.

............................................................................................................................................................
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 ضرب المثل زير را گسترش دهيد.

ل �نمی رسد« ، �به م�ن�ن �ب اِر �ک ضرب المثل: »�ب

گسترش َمثَل


