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استفاده از روش های متن ّوع نوشتن ،فضای متفاوتی را به کالس نگارش
داده بود .معلّم ،روش های جدید را آموزش می داد و دانش آموزان ،ف ّعاالنه کار
نوشتن را دنبال می کردند.
معلّم ،تالش داشت با آموزش روش های مختلف ،نوشتن را برای
دانش آموزان راحت تر کند ،او از روش های ساده ،ا ّما کاربردی بهره
می گرفت .معلّم در ادامۀ کار و بدون آنکه به تعریف و توضیح روش بپردازد،
از دانش آموزان خواست نوشتة زير را با د ّقت بخوانند:
«عزيز من،بايد بتواني به جاي يك سنگ نشسته،دوران گذشته را كه
توفان زيستن با تو گذرانيده ،به تن حس كني .بايد بتواني يك جام بشوي كه
وقتي افتاد و شكست ،لرزش شكستن را به تن حس كني! دانستن سنگ بودن
يك سنگ،كافي نيست؛ مثل دانستن معني يك شعر است .گاه بايد در خود آن
قرار گرفت و با چشم درون آن به بيرون نگاه كرد و با آنچه در بيرون ديده شده
است ،به آن نظر انداخت».
(حرف هاي همسايه)
معلّم ،پس از خواندن نوشته ،به دانش آموزان گفت« :نوشته ای را که
خواندیم ،موضوع درس این جلسه را نشان می دهد».
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شیوة دیگری که برای تقویت ذهن و آسان سازی نوشتن ،مفید است؛ روش
«جانشين سازي» است .يعني هرگاه موضوعي براي نوشتن دربارة موجودات يا اشيا داده
شد؛ ما چيزهاي ديگر يا خودمان را به جاي آن موضوع بگذاريم و از زبان خود يا ديگري
در بارة آن بنويسيم.
در سخنان «نيما یوشیج» هم برهمين شيوه تأكيد شده است« :بايد بتواني يك جام
ال اگر
بشوي كه وقتي افتاد و شكست ،لرزش شكستن را به تن خود حس كني !» .مث ً
موضوع نوشتن «پنجرة كالس» باشد ،هر كدام از ما خودمان را جاي آن قرار دهيم و
بنويسيم :اگر من پنجرة كالس بودم ...
يا گاهي با آوردن «اگر » ،راه جديدي باز كنيم و فرصت تازهاي به فكر و خيال خود
بدهيم و بنویسیم :



اگر خورشید بودم...
اگر کوه بودم...

اين شيوة نگريستن به موضوع و آماده سازي ذهن براي بهتر نوشتن ،باعث مي شود
كه ما عواطف و احساسات خود را به سادگی بتوانيم ،بيان كنيم و فرصت آفرينش بيشتري
تخيل خودمان را با پديده ها همراه كنيم و از اين راه ،خود را
به ذهن و خيال خود بدهيم و ّ
به دنياي آن نزديك سازيم.
توجه کنید.
معلّم در ادامه به دانشآموزان گفت  « :اکنون از شما میخواهم به متن دیگری ّ
در این نوشته ،نويسنده ،مي خواهد ويژگي هاي «كتاب» را به ما بشناساند ولي به جاي
اينكه مستقيم ًا به خصوصيات كتاب بپردازد ،در ذهن خود ،كتاب را به جاي انسان نشانده و
سپس آن را با ويژگي هاي انساني ،اين گونه معرفي ميكند»:
 « بعضي از كتاب ها ساده لباس مي پوشند و بعضي لباس هاي عجيب و غريب
و رنگارنگ دارند .بعضي از كتاب ها براي ما قصه مي گويند تا بخوابيم و بعضي
قصه ميگويند تا بيدار شويم.بعضي از كتاب ها شاگرد اول مي شوند و جايزه مي گيرند
بعضي مردود مي شوند و بعضي تجديد؛ بعضي از كتاب ها تقلّب مي كنند ...بعضي از
كتاب ها  پرحرف اند ،ولي حرفي براي گفتن ندارند و بعضي ساكت و آرام اند ،ولي يك
عالم حرف گفتني در دل دارند  ...بعضي از كتاب ها دوقلو يا چند قلو هستند .بعضي از
كتاب ها پيش از تولد مي ميرند و بعضي تا ابد زنده هستند».
( بي بال پريدن)
79

كدام يك از متن هاي زير ،با موضوع اين درس( توصيف به روش جانشين سازي)،
تناسب بيشتري دارد؟ دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.
الف) «هنوز در جست وجوي نشان اميد بخشي ،زيرچشمي به كنده كاري چهره اش
نگاه مي كردم كه گفت«:به مسافرخانه رسيده ايم» .از دريچهاي به اين پناهگاه وارد شديم و
از طريق يك راهرو داخل محوطة كوچكي شديم كه به نظرم به قبرستاني هموار شبيه بود.
اين مهمانخانه به نظر من ،ماللت انگيزترين درختان ،اندوهبارترين گنجشكان ،پريشان ترين
گربه ها و دلگيرترين اتاق ها را داشت».
(آرزوهاي بزرگ)

ب) «س ّقا دلش براي كوزه شكسته ،سوخت و با همدردي گفت :از تو ميخواهم در
توجه كني .در حين باال رفتن از ت ّپه،
مسير بازگشت به خانة ارباب به گلهاي زيباي كنار راه ّ
كوزه شكسته ،خورشيد را نگاه كردكه چگونه گلهاي كنار جاده را گرما ميبخشد و اين
موضوع كمياو را شاد كرد .اما در پايان راه باز هم احساس ناراحتي ميكرد .چون باز هم
نيمياز آب نشت كرده بود .براي همين دوباره از صاحبش ،عذر خواهي كرد .سقا گفت :من
از ترك تو خبر داشتم و از آن استفاده كردم .من در كنارة راه گلهايي كاشتم كه هر روز
وقتي از رود خانه برميگشتيم ،تو به آنها آب دادهاي».
(هفده داستان كوتاه)

پ) سنگي بودم بر سر راهي ،هر كسي كه به من ميرسيد ،لگدي به من ميزد و زور و
قدرت خود را به من نشان ميداد .گاهي هم مرا زير پا ميگذاشتند و عبور ميكردند .تا اينكه
روزي ،يك چيز غول پيكري با سروصدايي هراس انگيز به طرفم آمد و مرا در ميان انبوهي از
سنگ و خاك و شن ،بلندكرد و بر پشت چيزي سرازير كرد .دردي سنگين تمام بدنم را فراگرفت.
ساعتي در زير خرواري از سنگ و شن گذشت .فقط اين اندازه فهميدم كه مرا به جايي
حس عجيبي داشتم .تمام خاطرات گذشتهام را مرور كردم .هيچ كدام مثل اين ،نبود.
ميبرندّ .
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يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و دربارة آنها متني بنويسيد.
اگر معلم نگارش بوديد ..............
  پروانه اي هستيد كه در تاريكي شب ،شمعي روشن پيدا كردهايد ..........
  قطره باراني هستید كه از ابري چكيدهايد ...............................

81

نوشتة خود یا یکی از دوستانتان را ،بر اساس معیارهای زیر ،نقد کنید و نتیجة
بررسي را بنویسید.
سنجه های ارزيابي :

داشتن پیش نویس
 داشتن پاک نویس (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی،
توجه به درست نویسی ،حاشیه گذاری)
ّ
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (مق ّدمه ،بدنه و نتيجه)
 بهره گیری از شیوۀ جانشین سازی و انتقال حس کسی یا چیزی
که به جایش سخن گفته می شود.
شیوۀ خواندن
نتیجۀ بررسی و داوری
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من لوازم مدرسه را خريدم.
من لوازمات مدرسه را خريدم.
جملة ا ّول ،درست است؛ زيرا لوازم جمع است و نبايد آن را دوباره
جمع بست.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

تمام امورات تحصيلي را خودش پيگيري مي كند.
............................................................................................................................................................

او در مراسمات رسمي ،خوب سخنراني مي كند.
............................................................................................................................................................
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به دو تصوير زير با د ّقت نگاه كنيد؛ دربارة تفاوت آنها بينديشيد و هر يك
را در نوشتهاي جداگانه توصيف كنيد .معيار سنجش نوشتههاي شما تشخيص
دوستانتان است .يعني زماني كه نوشتههايتان را در كالس ميخوانيد ،آنها
بايد تشخيص دهند؛ هر نوشته مربوط به كدام تصوير است.
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