
 

 

 

 ۳گارشن
 

 گفتار: شیپ �🔹�

 

 :میکتاب بدان نیدر مورد ا دیبا چه آن ��

 

دارد و در واقع در جهت تکامل کتب نگارش  وندیقبل پ ینگارش دوازدهم در شش درس فراهم آمده که با آموزش سال ها کتاب

 شده است. یسازمان ده نیشیپ

 

 شود: یکتاب در دو بخش ارائه م نیا یدرس ها مجموعه

 

 یدارا یرسان امیاست)عالوه بر نقش پ یقطعه و نثر ادب ،یسی؛  شامل خاطره نوبخش حوزه قلمرو ادب است نینخست - الف

 (.رگذارندیشود و تاث یبهره گرفته م یفاخر و ادب ده،یبرگز یهستند و از واژه ها زین یو عاطف ینیآفر باینقش ز

 

نوشته ها کلمات و  نی)در ایسیو مقاله نو ی؛ شامل نامه نگاراست یساختارمند و علم یبخش دوم حوزه قلمرو نوشته ها- ب

 ییبایها و ز هیشود و از آرا یهستند و از اصطالحات خاص استفاده م میابهام، شفاف و مستق یب ح،یصر ا،یگو ق،یجمله ها دق

 (.ستین یدر آن ها خبر یادب یها

 

از نوشتن)انتخاب موضوع، تجسم و بارش  شینوشتن، مراحل پ یبرا سندهینو ن،یشینگارش پ یکتاب به روش کتاب ها نیا در

و  ییو گسترش نوشته، نوشتن نها ینی( و مرحله پس از نوشتن)بازبسینو شیطرح نوشته( و مرحله نوشتن)پ یوسازمانده یفکر

ست مد الزم ا زیکتاب ن نیدر ا م،یگذشته آموخت یمتن که در سال ها دیتول یندهایهمه فرا گرید انیکند به ب یم یط ( راسیپاکنو

 .ردینظر قرار گ

 

 �👇�کارگاه نوشتن در سه بخش: ،یتوجه داشت که در هر درس، بعد از متن آموزش دیبا

 

 آموزه ها است. صیو تشخ یباز شناس ییتوانا تیاست با هدف تقو کیشماره  تیفعال :صیتشخ️✔

 

 متن. دینوشتن و تول ییتوانا تیشماره دوم است با هدف تقو تیفعال متن: دیتول️✔

 

 متن. دیابر نوشته و تو یسیو نقد نو لیتحل ،یبررس ییکردن و توانا یداور تیشماره سوم است با هدف تقو تیفعال :یابیارز️✔

 



 

 

 

 �👇�یبا آموزش مهارت ها همراه

 

 : یسینو تیحکا

 یمتن اصل امیکه محتوا و پ یبه طور شتریب ریمتن کهن با شرح و تفس کیکردن  ی)امروزیسیبر بازنو دیتاک یسینو تیحکا در

 است. یسیحفظ شود( به زبان ساده و ساده نو

 

 : یسینو َمثَل

 و گسترش َمثَل است. ینیباز آفر یبرا ینیتمر

 

 :یگردان شعر

به  یببلند اد میمفاه یباز گردان ییتوانا تیو تقو یادب یآموزه ها میاست که موجب تحک اریگرداندن شعر به زبان ساده و مع باز

 شود. یم یفارس ارینثر مع

 شده است. یسازمانده

 

خوب  تیذهن و زبان  و پرورش حافظه و تقو یَمثَل و شعر در بارورساز ت،یحکا ��

 است. موثر اریبس ،یسینو بایسخن گفتن و ز

 

" است یبرنامه و محتوا کتاب، "مهارت کردیکه رو میتوجه داشته باش دیکتاب با نیا یابیارزش ی درباره �🔸�

 تسین یو حفظ کردن یدانش یطرح پرسش ها یبرا ییاز آن، جا یابیاست و در ارزش یو عمل یدرس کامال مهارت نیا نیبنابرا

به نوشتن، فرصت  شتریو ب میکم حرف بزن یعنیاست؛  نیهم هم اکم بودن حجم و تعداد درس ه لیدال نیتر یاز اصل یکیو 

 .میبده

 

 نگارش دوازدهم

 اول درس

 یسیخاطره نو 

 

 :میبدان یدر مورد خاطره نگار دیبا چه آن ️✔️✔

 



 

 

ر آن د سندهیاست که نو یگونه نوشتار نیتر مانهیو صم نیو از عام تر یاز انواع ادب یکی یسینو خاطره�🔸�

 دهد. یشاهدشان بوده است، شرح م ایاش رخ داده و در آن ها نقش داشته  یرا که در زندگ یعیوقا ایصحنه ها 

 

 گرانیانتقال احساسات خود به د یراه ها برا نیو موثرتر نیتکلف تر یب ن،یاز ساده تر یکی یسینو خاطره�🔸�

خود  یزندگ نیریش ایتلخ  عیاصول و قواعد محدود، وقا تیتواند با رعا یاست که هر کس م فاتیتشر یاست و آن قدر ساده و ب

 را ثبت و ماندگار کند.

 

 .میناستفاده ک یبه خوب م،یدهد تا آن چه را آموخته ا ینوشتن است و به ما فرصت م نیتمر ینوع یسینو خاطره�🔸�

 

 یدبنوع ا کی رایدارد ز تیاهم اریبس یسینو بایصفت مناسب و ز د،یاستفاده از فعل، ق ینگار خاطره در�🔸�

 گذار باشد. ریتاث دیاست و با

 

ر اث دیآن ها با یکنند؛ اما به هر حال محتوا ینم یرویپ یخاص یمنطق نظم از و هستند بلند گاه و کوتاه گاه خاطرات�🔸�

 تسیبلند بودن خاطره ن ایدارد کوتاه  تیاهم یآن چه در خاطره نگار گرید انیآورد به ب دیپد یبخش باشد و در خواننده هم حس

 و اثربخش ارائه شود. نیریجاندار، ش یشود و نوشته ا ردهاست که مطلب خوب پرو نیبلکه مهم ا

 

 توجه شود: ریبه نکات ز دیبا یسینو خاطره در ️✔️✔

 

 انتخاب موضوع: -۱

توانند موضوع خاطرات  یو مسائل مهم م یبرجسته زندگ عیبه موضوع دارد و معموال وقا ازین یگریمانند هر متن د زین خاطره

 هاست. دادیموضوع به برجسته بودن رو تیاهم نیباشند بنابرا

تواند موضوع  ینم دیآ شیپ یهر کس یمکرر که هر روز ممکن است برا یپا افتاده  شیو پ یتوجه داشت که مسائل عاد دیبا

 نوشته شود. یو خواندن ریدلپذ یجذاب و به شکل اتیبا طرح جزئ یو معمول یعاد دادیخاطره باشد مگر آن که آن رو

 ثبت خاطره: یبرا یشرط اصل پس

 همتا بودن موضوع. یب - الف

 .تیهمتا بودن روا یب - ب

و  ریجذاب، دلپذ تیروا وهیشود و هم ش تیروا یو برجسته ا یمهم دادیرو دیهم با یسیساده تر در خاطره نو یعبارت به�🔸�

 یدارند دارا یرینگارِش جذاب و دلپذ وهیچون ش یکنند ول ینم تیرا روا یخاص دادیاز خاطره ها رو یباشد اما برخ رگذاریتاث

 هستند. تیاهم

 



 

 

 :لیتواند موضوع خاطره باشد از قب یم زیچ همه �🔸�

و  اتیمسائل و وصف روح رامونیحادثه، اظهار نظر پ کیبروز  لم،یف کی دنیسخن، د کی دنینوشته، شن کیاز  رفتنیپذ ریتاث 

ورزش، کوه، گفت و گو با دوستان، فکر کردن در مورد مساله  ،یافراد، برخورد در هنگام رفت و آمد، سفر علم اتیخصوص

 کیموضوع  ب،یو غرا بیهر روز، عجا یها دهیکرده است، صحنه ها و د لخاص ذهن ما را به خود مشغو یکه در زمان یا

 یکتاب و معرف کینقد  ،یخیتار یبناها ،یارتیز ،یحیمطبوعات، وصف اماکن تفر ون،یزیو تلو ویکالس درس، اخبار مهم راد

 و ...  یماریخواب، شرح ب انیمناجات، ب ،یها و آرزوها، گفتار درون شهیاند با،یز یجمله  کی ایشعر  کیآن، ثبت 

 

 .باشند آزاد موضوع انتخاب در آموزان دانش است بهتر��

 

 :دید هیزاو ای یراو - ۲

 شوند: یم مینظر به دو دسته تقس نیدارد و از ا تیاهم یسیدر خاطره نو زین دید هیزاو ای یراو

 

 اول شخص:  - الف

 کند. یم تیو موضوع نقش دارد و آن را از زبان خود روا دادیرو یریخاطره، خود در شکل گ یکننده  تیروا یعنی

 �👇�مانند

 

 دیلغز یکه بر صورتم م دیخورش یدوباره به بستر باز گشتم و با خنده  یشب گذشته و خستگ یداری" بعد از نماز صبح در اثر ب

باران شب گذشته و عطر کاج  ی. هنوز بودیو نوازشگر بر صورتم دو فیلط یمیاز خواب برخاستم. پنجره را که باز کردم، نس

آن که خودم بخواهم،  یانم چرا بد یباره نم کیرا شسته بود.  زیبود. باران همه چ دهرا پر کر اطیح یباران خورده فضا یها

 شد؛ یشعر معروف باران، بر زبانم جار

 باران باز

 فراوان یترانه با گهرها با

 خورد بر بام خانه.... یم

 

خود را  یزندگ یو معمول یاز مسائل عاد یکی یخاطره اول شخص است و راو نیا دید هیشود زاو یکه مالحظه م همانطور

 یو صفت ها دهایافعال مختلف و ق ،یادب یاست استفاده از واژه ها یادب ر،یآن متفاوت، دلپذ انیب وهیش یکرده است ول انیب

 کرده است. بایمناسب نوشته را جذاب و ز

 کل: یدانا ایسوم شخص  - ب

 از رخداد قرار دارد. رونیکننده فقط شاهد و ناظر آن رخداد است و ب تیروا یوقت

 کند: یخود را به زبان سوم شخص نقل م یزندگ سندهیاست که نو نیاز کتاب "آن روزها" طه حس یقسمت رینوشته ز مانند

 و رنج و عذاب یراه با گرفتار نیو در ا دیهراس ینم زیچ چیکنجکاو بود. در راه کشف مجهوالت از ه اریبس یینای" در آغاز ناب

 ل خانه در کنار سفره نشسته بود ..... " .شام خوردن خوردن، با اه یبرا یشد ... شب یفراوان رو به رو م

 شروع مناسب:  -۳



 

 

کند و با انتخاب فضا و  یم قیو تشو بیمتن ترغ یبر نگاه مخاطب دارد و او را به خواندن ادامه  یخاص ریمناسب تاث شروع

 دارد. یشتریب تیاهم سندهینو یشود کدام بخش از خاطره برا یمقدم داشتن آن، مشخص م

 است: ریز یاست و به روش ها سندهیشود متناسب با هدف نو ینقل خاطره انتخاب م یکه برا یآغاز

 شروع خاطره بر اساس زمان: - الف

شود که آن  یشروع م یشب، فصل، سال، ماه و ... ( خاص ایصبح  ایروز،ظهر  ایخاطره با اشاره کردن به زمان)شب  یعنی

 داشته است. تیاهم سندهیزمان از نظر نو

 :مانند

از حد تحمل او را هم مثل من سست و  شیب یگرما ایکوب کرده بودند. گو خی"ظهر بود؛ آفتاب را درست در وسط آسمان شهر م

 رمق کرده بود .... " یب

 

 شروع خاطره بر اساس مکان:  - ب

 داشته است. تیاو اهم یمکان برا نیکند که ا یآغاز م یخاطره را با اشاره به مکان خاص سندهینو یعنی

 :مانند

 یو من ب یدر خروج یهجوم به سو رون؛یب ختندیمنفجر شد و هفتصد هشتصد دانش آموز ر یزنگ، مدرسه مثل بمب ی"با صدا

 شدم .... " یانبوه به جلو رانده م نیا انیدر م اریاخت

 

 :زیخاطره انگ یدادیشروع خاطره بر اساس  رو  - پ

مهم بوده  سندهینو یبخش از خاطره برا نیدهد ا یو مهم آغاز شود که نشان م زیرخداد خاطره انگ کیخاطره با اشاره به  یعنی

 شده است. یاست که آغاز سخن و

 :مانند

دانشگاه را فلج کرده بود. هر روز  ان،یدانشجو یدر پ یپ یگذراند؛ اعتصاب ها یرا م یپر التهاب امی"آن روزها دانشگاه تهران ا

 .... " میکرد یم لیکالس را تعط یبه بهانه ا

 

 یها وهیشروع مناسب ذکر شده  ش یکه در باال برا ییروش ها نیا جز به البته�🔸�

وجود دارد مثل شروع مناسب بر اساس  یسیشروع خاطره نو یبرا زین یگرید

 درختان و گل ها و.... ایمورد عالقه  یایشروع خاطره بر اساس اش ایاشخاص 

 

 زبان نوشته: تیمیو صم یسادگ  -۴

 ی سندهیندارد نو یو لزوم ستین یتیو محدود دیق چینوشتن ه ینوع نوشتن است و برا نیتر مانهیو صم نیعام تر یسینو خاطره

 از یرویپ یشود، در خاطره نگار یکند؛ به جز مقررات عام نوشتن که شامل همه نوع نوشته م یرویپ یخاطره از قالب مشخص

 و بند است. دیآزاد و به دور از ق یقالب رایز ستینظر ن وردم یاصول و فنون خاص ای ژهیو اقیسبک و س

ا به ذهن شم ای دیحس کرده ا د،یخوانده ا د،یا دهیشن د،یا دهی. آن چه را ددیاوریخود به وجود ن یبرا یتینوع محدود چینوشتن ه در

 و جذاب باشد. بایخواننده ز یبرا دی. شادیاوریکاغذ ب یخطور کرده، بر رو

 



 

 

 :یو خاطره نگار ییگو خاطره️✔️✔

و خاطره  ییخاطره گو وهیبه دو ش نیاست بنابرا یشخص یکه هدف خاطره به اشتراک گذاشتن و انتقال تجربه ها ییآنجا از

ز اصول ا یکه زبان نوشتار با زبان گفتار در برخ نیا گریتفاوت که نوشته سند است و ماندگار و د نیاست با ا جیهم را ینگار

 است. یکی وهیها، مواد خام هر دو ش وتتفا نیو نکات متفاوت است. گذشته از ا

 

 کرد: تیرا رعا ریاصول ز دیزبان گفتار به نوشتار با لیتبد در️✔️✔

 .میکن لیرا در نوشتار به چند بند تبد یگفتار ی کپارچهیمتن   - ۱

 .میکن نیگزیجا ایکالم ها و تکرارها را حذف  هیاز تک یاریبس  -۲

 یجمله جا به جا م ی)چون در زبان گفتار غالبا اجزامیکن یمرتب م اریجمله در نثر مع یمتن خاطره را با توجه به اجزا  -۳

 شود. یجمله جا به جا م یآگاهانه اجزا د،یتاک یکه برا ییشود(؛ مگر جا

 .میکلمات را شکسته به کار نبر  - ۴

 

 روزمره: یدر زندگ یسیخاطره نو لیو دال دیفوا️✔️✔

 

 .یماندگار یبرا️✔

 ارتباط. یبرقرار یبرا️✔

 .میاموزانیو ب میریو عبرت بگ میاموزیب️✔

؛ است رونیب گرانید درسیها که از د دگاهیتوجه دارد و چه بسا د هیزاو کیتنها به  یا نندهیکه هر ب ییآنجا از️✔

 انجامد. یم یمتفاوت به جامع نگر یدهاید ی هیبا زاو دادیثبت هر رو نیبنابرا

 نیدارند. شرح مشاهدات چن یو حوادث دسترس عیاز وقا یبه برخ یلیاز افراد هستند که به هر دل یبرخ تنها️✔

 ارزشمند باشد؛ مانند: اریبس ندگانیآ یواقعه برا نییعلت حوادث و تب انیممکن است از جهت ب یافراد

 برود یقصر پادشاهان غزنو یایزوا نیتر یکند تا به پنهان ی" که خواننده را با خود همراه میهقیب خی"تار

 در سفر سوم فرنگستان". نیخاطرات ناطرالد ی"روزنامه  ای

 ندوشن. یاسالم یکتاب "روزها" خاطرات دکتر محمد عل ای

 خاطرات مربوط به دفاع مقدس مثل "زندان موصل" ، "من زنده ام" ، " دا " و .....  . ای

 

 .یحسن ذوالفقار فیتال ینگارش یو نونگاشت و کتاب آموزش مهارت ها میه: مطالب کتب قداستفاده شد منابع

 . یشخص اتیو تجرب 

 

 _ رامهرمز یبهوند می: مرنیو تدو هیته



 

 

 کشور. اتیادب رانیدب گروه

 

 

 ۱۱درس صفحه  تیفعال�🔸�

 

 .دیکن سهیو با هم مقا دیدو بند را بخوان نینوشته شده است. ا د،ید هیگفته با دو زاو شیپ یخاطره  ریدو بند ز در

 

از خاطره قرار دارد و آن را  رونیفقط شاهد و ناظر رخداد است و ب سندهیسوم شخص است و نو دید هیزاو اول نوشته در��

 کند. یم تیروا

 

و موضوع  دادیرو یریخاطره، خود در شکل گ یکننده  تیروا ای سندهیاول شخص است و نو دید هیزاو دوم نوشته در��

 نقش دارد.

 

 ۱۱درس صفحه  تیفعال

 

 یوجود دارد که بتواند آغاز گر مناسب زین یگرید ی وهیبه نظر شما ش م،یشمرد یشروع خاطره نگار یکه برا یجز موارد ایآ

 .دیاوریب یشود؟ نمونه ا ینوشتن خاطره تلق یبرا

 دارد خاطره را بر یشتریب تیاهم شیکه کدام بخش خاطره برا نیتواند بر اساس هدف خود و ا یم یا سندهینو هر بله،�🔹�

 اساس آن بخش شروع کند؛ مثال: 

 گل ها و درختان، کتاب مورد عالقه و ....  اء،یشروع خاطره بر اساس اش ،یخاطره بر اساس وصف اشخاص شروع

 ��دوست است کیکه شروع آن بر اساس وصف  ریز یخاطره  مانند

 نیا ژهینعمت برخوردار بوده ام؛ به و نیاز ا یاست و خدا چقدر دوستم داشته که در زندگ یبزرگ "داشتن دوست خوب نعمت

 کنم " . تیروز با او را حکا کی یکه در نظر دارم خاطره  ینیدوست نازن

 

 ۲۳ صفحه درس نوشتن گارگاه�🔸�

 :الف سوال جواب��

 زیگو عبرت ان نیریشده، ش نیو دست چ دهیاست، برگز یمیقابل فهم است، زبان آن گرم و صم گرانید یخاطره ساده و برا انیب

 ندارد و .... . یحالت شخص ست،یاست، تکرار در آن ن

 :ب سوال جواب��

 : موضوع

 .لیاز دوران مدرسه و تحص یا خاطره



 

 

 :دید هیزاو

 شخص. اول

 : شروع

 اساس مکان)کالس و مدرسه(. بر

 زبان: تیمیو صم یسادگ

 دیق چیبدون ه سندهینکرده است و نو یرویپ یا ژهیاصول و فنون و ایخاص  اقیدارد چون از سبک و س تیمیساده و صم خاطره

راه خانه تا مدرسه را  یساده و خودمان اریکرده است مثال آن جا که بس انیب تیمیصم تیآن چه را در ذهن داشته در نها یو بند

 وصف کرده است. راآن جا که معلم خود  ایکرده  فیتوص

 

 _ رامهرمز یبهوند می: مرنیو تدو هیته

 http://t.me/adabiate10کشور. اتیادب رانیدب گروه

 


