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» اُنس و الفت انسان با هنر و آثار هنرى شامل ادبیات، 
نّقاشی و ... برخاسته از حّس زيبايی شناسی اوست. هنر، 
آدمی را به شناخت سرچشمۀ زيبايی ها فرا می خواند و 

روح سركش او را به آرامش می رساند.«
امام خمینى
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 سخني با دبیـران ارجمـند 

نوشتن در جهان امروز، يكي از مهارت هاي بهتر زيستن است. از ديد ما، توانايي 
بیان مقصود در قالب نوشته، نیاز اولیۀ زندگي اجتماعي و مؤثّرترين راه ارتباطي در 

فضاي رسانه هاي نوپديد است. 
نوشتن، در پهنۀ يادگیري، بعد از آشنايي با الفبا و مهارت در خواندن، آغاز مي شود. 

به همین سبب، مهارت نوشتن را نتیجه و محصول خواندن مي دانیم.
هركتاب، درحقیقت، تجربه اى از نوشتن را به همراه دارد. خواندِن دقیِق كتاب های 
مناسب، مى تواند سرمشق درست انديشى و آسان نويسى باشد. كتاب خوانى، يكى از 
است.  زبان  و  ذهن  توانايى های  بر  افزودن  و  انديشه  رشد  برای  مناسب  شیوه های 
دست  خود  فكرى  نوباوة  آفرينش  به  نوشتن،  و  انديشیدن  خواندن،  با  نیز  نويسنده 
می يابد. به بیان ديگر، نوشتن، فرزنِد خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانايی هاى 

ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد وكاِر نوشتن براى ما آسان تر می شود. 
نیست؛  نوشته ها  متن  روخوانی  تنها  خواندن،  از  ما  خواست  اينكه،  ديگر  سخن 
هرچیزى كه ذهن را به درنگ وادارد و فكر را به كار اندازد؛ متن است و قابل خواندن و 
انديشیدن. به راستی، هر يک از رويدادها، متنی هستند كه ذهن ما را به خوانش و تفسیر، 
 فرامی خوانند. هر تصوير، يک متن است. هنگامی كه موضوع نگارش ما يک تصوير، 
نّقاشی يا يک صحنه از رويدادهاى اجتماعی باشد، مانند يک نوشته يا داستان، نخست 
بر همۀ اجزا، نقش ها و رنگ ها و پیكرة آن، خیره مي شويم، سپس دربارة نقش عناصر 

آن،گفت وگو  و تأّمل می كنیم و آنچه به ذهنمان می آيد، می نويسیم.
 در آموزش محتواي اين كتاب، تأكید بر بهره گیري از روش هاي فّعال و تقويت روحیۀ 
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 مشاركت پذيري دانش آموزان است. گفت وگو، هم افزايي، بازانديشي، كتاب خواني، رايزني، 
بازسازي و بازپروري فكر، از بهترين شيوه ها براي رسيدن به ذهن چاالك و زايا است. 
 به كارگيري روش هايي چون: زايش و برخورد انديشه ها )روشن سازي طرز تلّقي(، بارش
فكري، نوآفريني)بديعه پردازي( و حّل مسئله، در آموزش مفاهيم اين كتاب، اثربخش 

و كارا خواهد بود. 
اّما مراحل  فّعاليتي فردي است؛  توليد متن،  و  نوشتن  بنياد  يادآور مي شويم كه 
پيش از نوشتن و پس از نوشتن، بهتر است جمعي و گروهي باشد. بنابراين، فرايند سه 

مرحله اي پيش رو داريم:
 الف( پيش از نوشتن           ب(  نوشتن         پ( پس از نوشتن

فكري  بارش  و  ذهن  زايش  هم انديشي،  براي  فرصت سازي  نخست،  مرحلة 
گروه هاي دانش آموزي است. گفت  و گو دربارة موضوع، تبادل اطاّلعات، طّراحي نقشة 
توليد نوشته است.  انجام مي گيرد. مرحلة دوم، زمان  اين مرحله  ذهني و... همه در 
هركس به سراغ دفتر و قلم خود مي رود و با توّجه به خوانده ها و اندوخته هاي پيشين و 
نقشة ذهني طّراحي شده، نوشتن را آغاز مي كند. مرحلة سوم، هنگام بازبيني و ويرايش 

است. اين كار هم مي تواند با مشاركت گروهي و با همفكري انجام گيرد. 
زمان  به  توّجه  با  است.  شده  سازماندهي  درس،  در هشت  كتاب  اين  محتواي 
اختصاص يافته، ميزان تقريبي ساعت آموزشي مؤثّر، حدود 24 جلسه در سال و هر جلسه، 
دو زنگ پنجاه دقيقه ای است؛ بنابراين، پيشنهاد مي شود فرايند ياددهي ـ يادگيري هر 
درس در سه جلسه )آموزش، تمرين و نگارش، بررسي و نقد براي تثبيت آموخته ها( 

طّراحي و تنظيم شود.
آنچه دربارة ارزشيابي از آموزه هاي» مهارت هاي نوشتاري« بايد يادآورشويم،  اين 
يعني براي كسب  رويكرد برنامه و محتواي اين كتاب ، » مهارتي« است؛   است كه 
سازماندهي  فكري،  بارش  و  زايش  آموزش،  فرايند  است،  ضروري  نوشتن،  مهارت 
ذهني، توليد، تمرين و تكرار طي شود. بدين سبب، اين درس، كاماًل ورزيدني و عملي 
حفظ كردني  و  شناختي  پرسش هاي  طرح  براي  جايي  آن،  از  ارزشيابي  در  و  است 
نيست. يكي از اصلي ترين داليل كم بودن حجم و تعداد درس ها همين است؛ كمتر 
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حرف بزنیم و بیشتر به نوشتن، فرصت بدهیم. در هر درس، سنجه ها و معیارهايي 
را برشمرده ايم كه الزم است در نوشته هاي دانش آموزان و ارزيابي از آنها مورد توّجه 

قرارگیرد. 
اين كتاب، تقويت اعتماد به نفس و خودباوري در مهارت نوشتن  هدف اصلي 
است. شناخت معنا و ظرفیت واژگان و كاربست درست آن در قالب مناسب نوشته، از 

گام هاي بنیادين در دستیابي به اين هدف، به شمار مي آيد. 
 در پي هر درس، همچون كتاب آموزش مهارت هاي نوشتاري پايۀ هفتم و هشتم،
 تمرين هاي نوشتني  با عنوان » فّعالیت هاي نگارشي«،  »درست نويسي«،  »تصويرنويسي«،

»حكايت نگاري« و »َمَثل نويسي«، سازماندهي شده است. 
آمده اند؛  هم  دنبال  به  آموزشي  و  علمي  نظمي  با  نگارشي«  »فّعالیت هاي   
شمارة يک با هدف تقويت توانايي بازشناسي)تشخیص(، شمارة دو با هدف پرورش 
آفرينشگري) تقويت توانايي نوشتن و تولید دانش آموزان( و شمارة سه با هدف تقويت 

داوري)توانايي بررسي، تحلیل و نقدنويسي(، طّراحي شده است.
 »درست نويسي« با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با كاربرد درست

واژگان در نوشتار معیار، در ساختار كتاب گنجانده  شده  است. 
 »تصويرنويسي«؛ يعني نوشتن دربارة اجزا و عناصر تصوير، الزمۀ خوب  نوشتن 
 در اين بخش، دّقت در نگاره ها، بررسي، خوانش و درك عناصر بصري است. در حقیقت،

 هر تصوير، بهانۀ بسیار مناسبي براي پويايي ذهن و سپس دست مايه اي براي نوشتن 
است. از هر تصوير، موضوع هاي فراواني را مي توان برگزيد و درباره اش نوشت. مهم 
از تصوير را موضوع نوشتن قرار مي دهیم. آنچه در اين كار  نیست كه كدام بخش 
ارزش دارد، چگونگي بیان و درك و تفسیر ما از تصوير و قدرت پرورش موضوع است. 
 »حكايت نگاري«، بخشي ديگر از فّعالیت هاست. در حكايت نگاري، تأكید بر 

بازنويسي به زبان ساده و ساده نويسي است. 
 »َمثَل نويسي«، تمريني براي  بازآفريني و گسترش  مثل است. در مثل  نويسي، 

دانش آموزان با افزدوِن شاخ و برگ به اصل مثل، نوشتۀ جديدي را خلق مي كنند.
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حكايت و مثل در بارورسازي ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقويِت خوب 
از  برخي  در  نهفته  مايه هاي طنز  است.  مؤثّر  بسیار  نوشتن،  زيبا  و  سخن گفتن 
حكايت ها و مثل ها، طراوت ويژه اي به فضاي ذهِن اهِل زبان مي بخشد و نشاطي 
است.  اثرگذار  و  نقشمند  بسیار  نوآفريني،  و  در خاّلقیت  بدان مي افزايد كه  تازه 
مثل ها در افزايش تواِن سخنوري و قدرت نويسندگي، كارمايه و نیروي شگرفي 

دارند.
يكي از ويژگي هاي اين كتاب در بخش تدوين، گزينش و سازماندهي محتوا، 
آوردن نمونه هاي فراوان از نويسندگان ايران و ادبیات جهان است. اين كار، افزون 
بر آشنايي خوانندگان با نويسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملي با شیوه هاي 
گوناگون نوشتن نیز آشنا مي سازد. اين نمونه هاي برگزيده از بي شمار آثار، گلچیني 
رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن هستند. نمونه متن هايي كه بي نشان هستند، 

از قلم مؤلّفان اين كتاب، تراويده اند.
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 سخني با دانش آموزان عزيز

دنیاي امروز، دنیاي گوناگوني رسانه ها و هجوم گستردة پیام هاست. در هر دقیقه، 
 پیام هاي بي شماري دريافت و روانه مي كنیم. پیام ما در يک چشم به هم زدن، به دورترين

نقاط جهان مي رسد و منتشر مي شود. در چنین جهاني ما هم بايد درست بینديشیم و 
خود را به  ابزارهاي زيستن در آن، مجّهز كنیم.

يكي از ابزارهاي مؤثِّر زيستن در جهان امروز، مهارت»نوشتن« است. كساني كه 
حرفي براي گفتن دارند و مي توانند بنويسند، افكار خود را به راحتي با مردم جهان به 
اشتراك مي گذارند و سخنان خود را به گوش آنها مي رسانند. ديگر الزم نیست براي  
يافتن خواننده و  انتشار نوشته ها به دنبال ناشري بگرديم. پشت میز رايانه مي نشینیم و در 
 صفحۀ شخصي خود مي نويسیم  و خوانندگان از سراسر جهان،  نوشته هاي ما را  مي خوانند

و دربارة آن نظر مي دهند. 
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دو سال است كه با كتاب  » مهارت هاي نوشتاري«، آموزش مي بینیم تا روش هاي 
تبادل در  و  شويم  آماده  امروز  جهان  در  مؤثّرتر  حضور  براي  بیاموزيم؛  را   نوشتن 

اّطالعات، سهمي داشته باشیم.
در پايۀ هفتم، » نقشۀ ذهني نوشتن« را فرا گرفتیم و با طبقه بندي موضوع، 
بند نويسي، طرح ريزي نوشته و ... به يک نظم ذهني دست يافتیم. در پايۀ هشتم، با 
بهره گیري از حواس، »راه هاي پرورش فكر« را آموختیم  و  از روش مقايسه كردن، 

جايگزين كردن و دگرگونه ديدن، براي بهتر نوشتن، سود برديم. 
ما مي آموزند. در كتاب  به  را  نوشتن  اين كتاب، روش هاي چگونه  درس هاي 
مي آموزيم  مي شويم؛  آشنا  نوشتن  در  واژه ها  كاربرد  با  نهم،  نوشتاري  مهارت هاي 
نوشتۀ خود را با چه زباني بنويسیم، با تغییر رنگ و فضا، به نوشتۀ خود تنّوع ببخشیم، 
برگزينیم.  نیكويي  نام  برايش  ببريم و  پايان  به  آغاز كنیم و  را  چگونه نوشتۀ خود 
همچنین با قالب هاي نوشتاري آشنا مي شويم؛ روش وسعت بخشیدن به نوشته را 

فرا مي گیريم و چگونگي ويرايش و پااليش نوشته را عماًل ياد مي گیريم.  
يادمان باشد، فقط با فراگرفتن اصول نوشتن، نويسنده نخواهیم شد. آنچه سبب 
 موّفقّیت در كار نوشتن خواهد شد، انگیزه و پشتكار ماست. با خواندن كتاب هاى خوب،

ثبت خاطرات روزانه، تشكیل گروه هاي نويسندگي و ... كاِر نوشتن را فراتر از  كتاب 
درسي، دنبال كنیم تا مزة دلچسب و گواراي نوشتن را بچشیم و نوشتن بخشي از 

برنامۀ زندگیمان شود.
دوستان عزيز، يكی از نیكوترين راه ها براي مهارت يافتن در خوب سخن گفتن 
و خوب نوشتن، گوش دادن به سخنراني هاي بزرگان و استادان و مطالعۀ كتاب هاي 
مناسب است. بنابراين، الزم است در برنامه هاي روزانه و هفتگي، بخشي از زمان را 

به اين دو كار مهم، اختصاص دهیم. 

 گروه زبان و ادبیات فارسي

 دفتر تألیف كتاب های درسى ابتدايى و متوسطه نظری
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عالَم، سراسر جلوه هاي آفرينش خداي مهربان است. خداوند، نگارندة گیتي است. 

اين نگارگر زيبايي ها به چه خطّي مي نگارد؟ با چه زباني مي نويسد ؟ دفتر نوشته هاي 

نگارندة هستي بخش كجاست؟

از  زبان مشترك همۀ موجودات است. خِطّ خدا، پیش  نوشته هاي خداوند،  زبان 

آنكه خواندني باشد، ديدني، شنیدني، چشیدني، بويیدني و لمس كردني است. نامۀ نسیم، 

سفرنامۀ چشمه، انشاي جنگل، فیلم نامۀ ُگل، خبرنامۀ كالغ، معّماي انسان، همه و همه، 

نمونه هايي از نگارگري هاي الهي هستند.

خداوندا، به قلم ُصنع تو می نگريم، به يک عالمه نقش زيبا و لطیف كه بر بال پروانه 

كشیدى، می بالیم، به صدها هزار جنگل سرسبز كه در دفتِر دانه نگاشتی، به كوه هايی كه 

در چشم انداز دشت، جاي دادى، به درياهايی كه در ديوارة دّره ها پديد آوردى، می نازيم
 

 و تو را، اى نگارندة هستی بخش، می ستايیم.                                 

  

 شعر از داوود لطف اهلل

مي دهد تكان  را  ابرها  كسي، 
ريز، جان مي دهد دانۀ  به يک 

را  موج  پر  درياي  راِه  كسي، 
بـه يک روِد خسته، نشان مي دهد

بهار   لطیف  شروع  با  كسي، 
به شاخه، ُگلي نوجوان مي دهد

كسي، در دل باد و باران و برف 
مي دهد توان  كبوتر،  بال  بـه 

مهربان مادري  از  بهتر  كسي، 
مي دهد زبان  ُگنگي،  نوزاد  به 

كسي، بعِد باران بـه چشمان ما
مي دهد رنگین كمان  خوِب  پُِل 

كسي، صبح ها دست خورشید را  
مي دهد آسمان  اين  دستان  به 

بگو كیست جاري در اين بیت ها؟
كه يادش به ما روح و جان مي دهد


