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 كیدهچ

و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آن است که  یمتن علم یفیتسنجش ک یبرا یرگذارتأث یهااز روش یکینقد 

ها و موضوعات به نقش آگاه  یاممختلف پ یها ینهو در رابطه با زم شودیمطرح م یعلم یلتحل یکدر چارچوب 

 شود،یمطرح م یاثر ادب یکنقاط ضعف  ربه عنوان ذک یه. هر چند که نقد در نگاه اولپردازدیو بهتر م یشترب یساز

از  یکیشود.  یو خردمندانه و ادب یباخلق آثار ز یزاثر و ن یک یشرفتباعث رشد و پ تواندینقد خوب و منصفانه م

 و تعصب دور باشد تا یریاز هرگونه سوگ یداست که نقد با ینمورد نظر داشته باشد ا یدکه ناقد در نقد با یارهاییمع

دانش آموزان  یاز منابع درس یکینهم  یۀپا ینگارش یهاتر به آن بپردازد. کتاب مهارت یعد بهتر و وسیبتوان با د

دارد با  یمقاله سع ینکه ا شودیم یدهد یزن هایکاست یو آموزنده آن برخ یدمف یکتاب، باوجود محتوا یناست. در ا

مثال  یاصالح برخ یسی،خالصه نو یل،.تخکند یو بررس یلکتاب، هر دو جنبه آن را تحل ینفصل به فصل ا یبررس

 است. یبررس ینکتاب از جمله موارد مورد اشاره در ا یها
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 مقدمه             

 یهاشاز رو یکی. در واقع، نقد آیدیبه حساب م یرهاثر اعلم از کتاب، مقاله، داستان، رمان و غ یکو سنجش اعتبار  یابینقد، علم ارز

مطرح  یعلم یلتحل یکو مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آن است که در چارچوب  یمتن علم یفیتسنجش ک یبرا یرگذارتاث

 یدیپردازد. در واقع نقد علم نسبتاً جدیو بهتر م یشترب یموضوعات به نقش آگاه ساز و هایاممختلف پ هایینهو در رابطه با زم شودیم

اثر  یکذکر نقاط ضعف  یو هر چند که در نگاه عوام نقد به معن پردازدینقاط ضعف م ینقاط قوت به بررس یاست که ضمن بررس

 یارهاییاز مع یکی. شودیم یو خردمندانه و ادب یبااثر و خلق آثار ز یکرفت یششود، نقد خوب و منصفانه باعث رشد و پ یمطرح م یادب

به آن  یدکه ناقد با یگرینکته د ینو تعصب دور است. همچن یریاز هرگونه سوگ یمورد نظر داشته باشد، دور یدکه ناقد در نقد با

به  یلکه نقد تبد شودیباعث م ینباشد که ا یلمو اطالع از اصول نقد ع یبرخاسته از آگاه یداست که نقد با ینتوجه داشته باشد، ا

با احترام و به دور از تهاجم  یسندهاست که ناقد در مورد اثر و نو ینآن چه مهم تر است ا یتو ضابطه مند شود .اما در نها ینقد اصول

کمال رهنمون  ینقد به سورد و یاصالحات الزم صورت گ یقطر ینو دوستانه صحبت کند تا از ا یمانهصم یو با لحن یو پرخاشگر

 شود.

ها و فنون نوشتن کتاب آموزش روش ینا یندانش آموزان در دوره متوسطه است. هدف تدو یاز منابع درس یکی ینگارش هایمهارت

ش مقاله، تال ین. اشودیم یدهد یو اشکاالت هاینهم کاست یهپا ینگارش یهاکتاب مهارت ینحال، در ا ینبه دانش آموزان است. با ا

 کند.  یانمطالب کتاب ب یلدر تکم یمطالب یزآن مطرح سازد و ن یفیرا به منظور بهبود ساختار ک تاشکاال یناز ا یدارد که برخ

 یو بررس بحث

 اول کتاب: فصـل

 یهپا ینگارش یهاکه بازمانده کتاب مهارت یمطالب پردازد،ینوشتن م یمهندس یادآوریبه  یسندهکه نو شودیم یدهفصل اول د در

شود که از موضوع، مقدمه،  یم ینتدو یدارد. نوشتن هم براساس چارچوب یهر متن، ساختار ینکههشتم و هفتم است. با توجه به ا

و  یدنرا تحت عنوان پرورش ذهن، شامل د ییهامهارت یسندهکه نو بینیمی. در ادامه مشودمی یلتشک گیرییجهو نت یبند اصل

 .کندیم یانب یسینوو دگرگونه سازیینجانش یسه،و لمس کردن، مقا یدنو چش ییدنافکار و گفتار، بو یاننوشتن، گوش دادن، ب

. چون با استفاده از شودیواقعاً احساس م یلتخ یخال یو جا یستندن یپروراندن ذهن خوب هستند؛ اما کاف یها برامهارت ینا اگرچه

عبارت  یلتخ» یکدکن یعینظر شف یدست زد. بر مبنا یبه خلق آثار داستان توانیم نییاب هاییهو آرا یالو استفاده از صور و خ یّلتخ

دهد یاست که به شاعر امکان آنن را م یرویین یلتخ یگرد یردارد. به تعب یااش یهنرمند در کشف روابط پنهان ذهنکه  یاست از کوشش

( به 89: 1380 ی،کدکن یعی)شف« .یابددر یافته،درن یگریرا که قبل از او د یزیارتباط برقرار کند، پل بزند و چ یاو اش یممفاه یانکه م

من به عشق  یمرد به گلزار فرو شود، پا یتر شده؛ چنانک پا ینبود و زم یدهصحرا شدم، عشق بار به» یباجمله ز ینعنوان مثال در ا

به عشق داده  یدجد یدوچندان و مفهوم یباییز یلاز عنصر تخ یری( مفهوم مجرد عشق با بهره گ328: 1380عطار، «)شد یفرو م

را از عناصر مهم در شناخت  یلعنصر تخ» یگانچه اشود. چنان ید میتأک یمدر امر تعل یلبه نقش تخ یزن یاست. در مباحث روانشناس

و  یمارزش تعل یواال و دارا یدار،پا یو استعداد یتکودک به شمار آورده و بر آن به عنوان قابل یاتتجرب ۀگاه توسع یهتک یاقرارگاه 

  .(11: 1388 ی،)مهرمحمدیدنما یم یدتأک یتیترب

ها را بخواند و آموز خواسته شده که هرکدام از آنگنجانده شده و از دانش یمختلف هاییتها و حکاصفحات هفده تا نوزده مثال در

در مثال  یدن،و لمس کردن، در مثال دوم از د ییدناز بو استفاده کرده است. در مثال اول یاز چه روش یسندهکه نو یدبگو یتدر نها

 استفاده کرده است. یسینودر مثال ششم از دگرگونه سازی،یندر مثال پنجم از جانش یسه،چهارم از مقا الدر مث یدن،سوم از شن
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 یراناز دب یاستفاده نکرده، هرچند که جمع یمثال هفتم است که به ظاهر از روش خاص رسد،یبه نظر م یبعج یکه کم یزیچ اما

بوده  ینتنها قصدش ا یسندهکه نو یلدل ین. به ایستن طورینبنده ا یدهاستفاده شده، اما به عق یسینواعتقاد دارند که از روش دگرگونه

نوشتار از  ینبا رفتار و اعمالش ندارد و در ا یتیسنخ یچه یشهاها و لقبرا انتخاب کرده که اسم یفرد ،داستان یاصل یتکه شخص

 بوده است.  یرینش یداستان یانب یبرا یسازو مقدمه یمخف یطنز یاناستفاده نکرده و قصدش فقط ب یساختار خاص

ع پروراندن ذهن شرو یهااز روش یکیرا انتخاب کرده و با کمک  یکیآموز خواسته شده که از موضوعات، فصل از دانش یانتها در

و تنها  گیردیمطرح کرده را در بر نم یسندهرا که نو ییهااز مهارت کدامیچاست که ه ییاز موضوعات، آدم فضا یکیبه نوشتن کنند. 

 خود را نسبت به آن بروز دهد.  یالتآموز بتواند تخدانش کهیطوراست. به یالل و صورخیّراه، کمک از مهارت تخ

که  ییو گفتار استفاده کرد؟ جوابش ساده است: از آنجا یتذهن یاناز روش ب توانیکه چرا نم آیدیسؤال بوجــود م ینجادر ا البتــه

از  یست)البته هنوز معلوم ن یدندموجود را د ینبودند که ا یدارند و معدود کسان یدشک و ترد ییهنوز دانشمندان در وجود آدم فضا

 توانندیشده از نگاه هر فرد متفاوت است(، پس نم یدهآنچه که د یانچون ب یت؛عاز واق یناش یابوده  یّلبا تخ أمترس و وحشت تو یرو

 . باشدیو حدس و گمان م یّلنسبت به آن داشته باشند و تنها راه، استفاده از تخ یقیدق یتذهن

 دوم کتاب:  فصـل

فصل  ینحس را به مخاطب القا کند؟ در ا ینتا بهتر یمرا به کار بر ینوشت؟ چه نوع جمالت و کلمات یدرا چگونه با یمتن ادب یک

 جمله؟  یاجمالت اصل بر واژه هست  یلکه در تحل یممشخص کن یمقصد دار

پردازند یاقشار مختلف مردم، به طور مکرر به مطالعه و خواندن آن م ی،هر ملت یخهستند که در طول تار یمتون جاودانه ا ی،ادب متون

را در  یشود و متن ادب یاحساسات مخاطب م یختنکه باعث برانگ یبخشند. عامل یو جال م دل و درون خود را صفا یقطر ینو از ا

متون، اغلب فاقد آن هستند؛ اما دو  یگرو د یفلسف ی،است که متون علم یل، دو عنصر عاطفه و تخکند یو جذاب م یریننظر او ش

 یژهو ی،موجود در هر متن یها و اسلوبها یشهباشد، هر چند که اند یمشترک م یادب یرو غ یو اسلوب، در تمام متون ادب یشهعنصر اند

 ینمتفاوت است، بنابرا یها و افکار متون علم یشهبا اند ی،متن ادب یکها و افکار به کار رفته در  یشهمثال: اند یهمان متن است، برا

مختص متن  یالدو عنصر عاطفه، و خ یان،م یناشود که از  یم یلو اسلوب تشک یشهاند یال،از چهار عنصر عاطفه، خ یمتن ادب یک

دو عنصر  ینبه طور متفاوت، از ا ی،هر چند که هر متن ،متون است یگرو د یمتن ادب یانو اسلوب مشترک م یشهو دو عنصر اند یادب

دو  ینطور متفاوت، از ا به ی،خاص خود را دارد. هر متن یهاو اسلوب هایشهاند ی،هر متن یزو ن باشدیو اسلوب( برخوردار م یشه)اند

 خاص خود را دارد. یهاو اسلوب هایشهاند ی،هر متن یزو ن باشدیو اسلوب( برخوردار م یشهعنصر )اند

 کندیکمک م یمتن ادب یلاز آنها، مخاطب را در تحل یکچارچوب و حدود هر  یمچهار عنصر و تعیین و ترس ینا یقو درک دق فهم

کرده  یماو ترس یبرا یمکه بالغت و نقد قد یتنگ یرهاو را از دا یبترت ین. بدکندیم یقتازه و عم ینگاه ی،و نگاه او را به متون ادب

 دهد. یاو قرار م یفرارو ی،و نقد متون ادب یلدر ارتباط با فهم، تحل یدیجد هایقکند و اف یاست، خارج م

 یاکوبسن ی،روس یستاست که فرمال یزیهمان چ یناژه است. او یحدارد، انتخاب صح یدکتاب بر آن تأک یسندهکه نو یزیواقع، چ در

که  شودیمربوط م ینیو جانش ینینشکه او اذعان داشت به محور هم یزیخود از آن استفاده کرده است. چ یادب هاییهدر نقد و نظر

که به آن  آینــدیهم م یدر پ یــرواراند و زنجشده که پشتِ هم قرار گرفته یلتشک یاز کلمات جمالت: همه شودیم یانب ینگونها

 باشد،ینوشتار م ینبخش از ا ینهم که او مطرح کرد و مطابق با ا یگرید یهاست. نظر یمحور افق ینو ا گوییمیم ینینشمحــور هم

: 1392. ) داد، یمکنآن را انتخاب  ینو بهتر یاوریممحور ب ینرا در ا یمتعدد هایکلمه توانیمیاست. به نظر او ما م ینیمحور جانش

262-269) 
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و اصــل را بر  یمواژه را انتخاب کن ینبهتر یدبا یم،داشته باش یباتریآنکه جمالت ز یاست، برا ینبر ا یسندهنو یدقسمت تأک ینا در

تواند  یاست که م یالو صور و خ یانیب هاییهکه به آن اشاره نشده، آرا یــزیواژه قرار داده است که به نظــر درست است. اما چ

 دهد.  ییرتغ یبه ادب ادیشکل جمله را از ع

. یمدار یالبه صور و خ یازبلکه ن یست؛ن یتنها کاف یلاص یهابه کار بردن واژه یسیم،بنو یادب یمتن یماگر بخواه دانیم،یما م همه

 : کنیمیم یسهسه جمله را با هم مقا ینحال ا

      طلوع کرد.  ید( خورشالف

 .یدبر جهان تاب یدخورش یدلربا ( اشعهب

ساحت  یدبخش خورشداد و انوار جان یهرا به جهان هد یباییبلند شکوفه زد و ترنم احساس و ز یهااز پشت کوه ید( گل خورشج

 جهان را منوّر کرد.

 یهاکلمه ینی،بر اصلِ جانش یداست. اما در جمله دوم: با تأک یباییاز ز یبه کار رفته است و عار یجمله عاد یکدر جمله اول: تنها  

. یستن یکاف ینکرد. اما ا ییرتغ یادب یمهکه شکل جمله به حالت ن یمکرد ینرا جانش «یدتاب»همچون  ترییو فعل ادب یباترو ز یلاص

که از  یمداربه آن  یازن کنیم،یم یرا ادب یاکه جملـه ی. در واقع، وقتیستن یکسانها طول جمالت و تعداد کلمه یددقت داشتــه باش

 . یمگسترش معنا بهره ببر یتو از ظرف یماستفاده کن یشتریکلمات ب

بلکه از  یم؛بهره برد یباالتر ییمعنا یرهو با دا یشتریو از کلمات ب یمداد ییرنه تنها جمله را تغ یادب هاییهدر جمله سوم، آرا اما

 ین. اشودیجذب مخاطب م یتشدن جمله و در نها یباترباعث ز ینکه ا یمو جناس استفاده کرد یصتشخ یه،همچون: تشب هایییهآرا

. شودیآشنا م یاتدر کتاب ادب هایهآرا یناز ا یآموز با بخشنکرده، هرچند که دانش یاکتاب به آن اشاره یسندهاست که نو یزیهمان چ

و تکرار و به  ینتمر یزش داده شود تا در طآموز آموبه آن اشاره شود و به دانش یدکتاب هم با ینبلکه در ا یست؛ن یکاف یناما ا

داشته  یندر ا یچون ترادف و تضاد سع ینیبا عناو یسنده. البته نویاوردرا به وجود ب یباتریز یدر جمله، جمله هایهآرا ینا یریکارگ

 نگفته است.  یزیچ یادب هاییهو آموزش آرا یانبرسد؛ اما از ب یتردهد و به حالت مطلوب ییرکه شکل جمله را تغ

همچون  یادب هاییهاستفاده کرده که سرشار از آرا یضعف را جبران کرده و از داستان ینا یتاحدود یسندهصفحه بعد نو یندر تمر البته

آن مطرح نکرده است، پس  یرا برا یآموزش یچکه در صفحات قبل ه ییو جناس است؛ اما از آنجا یهتضاد، کنا یه،تشب یص،تشخ

 . شودیاو م یباعث سردرگم ینو ا کندیتعجب م یکم شود،یمواجه م انداست ینز با اآمودانش یوقت

 سوم کتاب:  فصـل

از روزگار صورت  یعلم زبانشناس». کندیم یانرا ب یو عاد یزبان ادب یاست و مرزها یو زبان عاد یفصل در رابطه با زبان ادب این

( در 66: 1390 ی،)فتوح و زبان دو امر متفاوت هستند یاتجدا کرد و اصرار داشت که ادب یرا از زبان ارجاع یزبان ادب ی،روس یانگرا

( به نظر 66همان، «)و خالقه یشخص یباشناسانه،اغراض ز یانب یاز کاربرد زبان است، برا ینگرگاه عام، گونه ا در یزبان ادب»واقع، 

و آن  یمسطح جمله را باال ببر یغمناسب و بل یهابا استفاده از واژه یمکه از فصل قبل گفته شد، ممکن است ما بتوان یبنده و با مثال

که بتواند نوع نوشتار ما را  یمدار یادب هاییهبه استفاده از آرا یازن یم،کن یآنکه آن را ادب ی؛ اما برایمخارج کن یرا از حالت جمله عاد

شور دادن به  یبرا یاز فضاساز یحرف یچنوشتار ه یناما متأسفانه در اکند. البته در آن نوشتار از اغراق هم استفاده کرده است.  یادب

 جمله زده نشده است.

 یسندهو اطرافمان را با دقت به نو یاو عناصر درون نوع نگاهمان به دن یعتعناصر طب یبر مبنا یبا استفاده از فضاساز توانیمیما م 

جمله  ینمثال ا ی. براکندیفرق م یگریر رخ بدهد؛ اما نوع نگاه هر کدام با ددو نف یاتفاق برا یک. در واقع، ممکن است که یمالقا کن

 . کنیمیم یمفهوم هستند، را با هم بررس یک یرا که هر دو دارا شعر ینو ا یعاد
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                                                                                         .(65: 1400)ابتهاج، زنــدیبه دشت پرمالل ما پرنــده پر نم   زندیبه در نم یکس کسی،یب یسرا ین( در االف

 غافلند.  یکدیگربه هم ندارند و از حال  یتوجه یچها هانسان یادن ین( در اب

و آهنگ شعر و نوع نگاه  یفضاساز ی،ادب هاییهکه باعث ماندگار شدن شعر اول شده، استفاده از آرا یزیچ یافتدر توانیدقت م با

فضا چنان پرخوف و اندوه است  ینو ا یستن کسی یچفرض کرده که در آن ه یعوس یخود را دشت ییاست که در آن، شاعر تنها یدجد

 پرواز ندارند.  یبرا یپرندگان هم در آن مجال یکه حت

توانسته مفهوم خود را برساند، بلکه توانسته حس درونش را هم با مخاطب به اشتراک  ینه تنها با فضاساز یسندهنوشتار، نو ینا در

است،  یمتن ادب یکعناصر  یناز مهم تر یکیعاطفه  یا یکه انتقال حس درون یبگذارد و او را همدرد مشکالت خود کند. در حال

به آن،  یو نقد ادب یاتاست که در ادب یزیفاق و حادثه چات یک ینوع نگاه برا ییرتغ ینحال، ا ینا با( 80-9: 1380 ی،کدکن یعی)شف

 ( 49-47: 1384فر،  یگانبه همراه دارد.)شا یاریبحث و تأمل بس یکه جا شودیگفته م زداییییآشنا

از  یکی تواندیم یندارد که ا یدتأک نویسیشبر پ یشههم یسندهکه نو شودیمشاهده م یگرد یهافصل و فصل ینا یانیبخش پا در

و تکرار و نوشتن  ینمستلزم تمر یزمهم ن یندارد که ا یژهها توجه وواژه یحبه امالء صح یسندهنو ینکتاب باشد. همچن یننقاط قوت ا

 یبرا یمشوّق تواندیکرد که م یاد یمختلف هاییتو روا هایتاز آوردن حکا توانیکتاب م ینگر نقاط قوت ایاز د یناست. همچن یادز

 بهتر پروراندن ذهن خود مطالعه کند.  یرا برا ییهاکتاب ینل ذوق باشد که چنآموز اهدانش

 چهارم کتاب: فصل

خنده  یقطر ینتا از ا گیردیو اغراق صورت م ینیبکه در آن بزرگ یها و مشکالت جامعه است به زبان: برجسته کردن ضعفطنز

کند  یتهدا یقتحق یناو را به ا کند¬یدر جامعه آگاه م یمشکل یناو را از چن ینکها ینسازد تا در ع یرا بر لبان خواننده جار یتلخ

از  یکه آگاه گوید¬یکردن است. طنز به مخاطب خود م یدارطنز، ب یفهرخ داده است؟ در واقع وظ هدر جامع یزیچ ینکه چرا چن

 (142-140: 1385 ی،اطراف را اصالح کرد. )اصالن یطخود و مح یدبهتر با ای¬ساختن جامعه یبلکه برا یستن یجامعه فقط کاف

 ینا یدخواهان آن است که بگو یسندهشده که به ظاهر نو یانب «یخانــواده چرخش»با عنوان  یتیمثال دوم فصل چهارم حکا در

 (1398صحبت نشده  است. )مطلق، یمشکل اجتماع یچچون از ه یستن ینطنز است اما چن یتحکا

 است؟  یحساس و اجتماع یموضوع نسالییامو در م یزشر یاآ ـ

 کند؟  یبر جامعه را بررس یمو همچون: استرس و فشار اقتصاد یزشمشکل ر های¬یشهر یسندهبهتر نبود که نو یاآ ـ

  زند؟¬یاصالح خود م یبه ذهن مخاطب برا یتلنگر یتیحکا ینچن یانب یاآ ـ

 عنوان برجسته شده است؟  یندر ا یمشکل اجتماع گونه¬یچه یاآ ینکها یتو در نها ـ

. اما در صفحه بعد، کند¬یرا دوا نم یدرد یچو لبخند حاصل از آن ه یستنوشتار طنز ن ینا یم،کرد یکه بررس یارهاییتوجه به مع با

از فقر  یسندهنو ینجاشده است. در ا یانب درستی¬طنز را داراست و به یارهایمع یشود که تمام یبا عنوان کباب غاز آورده م یتیحکا

 یوجب رفته بود، از درد یکرا از بس شسته بودند به قدر  یشعنوان که شلوارها ین. در واقع، او با ذکر استجامعه خود حرف زده ا

تازه و نو را ندارند و حاکمان  یشلوارها یدخر ییکه توانا یرندمردم آنقدر فق یاجامعه یندر چن گویدیو به ما م کندیصحبت م یمعظ

 . برندیغفلت بسر م وابدر خ یتوجه یچهم بدون ه یاهجامع ینچن

 پنجـم کتاب:  فصـل

از  یدجذب مخاطب، در آغاز با یکه برا کندیم یانو ب دهدینوشته ارائه م یانشروع و پا یرا برا ینیعناو یسندهفصل، نو ینا در

 بهتر است.  یم،استفاده کن یعاطف یهاو اگر در انتها هم از پرسش و شعر و جمله یمپرسش، خبر و نقل داستان حرف بزن

جذب مخاطب  یدر نظر گرفته شود که برا یزموضوع ن ینآن ا یلتکم یدرست است؛ اما برا ینیعناو ینکه نقل چن رسدینظر م به

 و رسا استفاده کرد.  یباشروع کار نوشتن از اشعار کوتاه و ز یبرا توانیم
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 هفتم کتاب: فصل

با  توانیمیم یمختلف دانسته است. در واقع، ما زمان یهابهتر نوشتن را مطالعه کتاب یهااز راه یکی یسنده،فصل هفتم، نو در

استفاده  یو پرسش یعاطف ی،مختلف خبر یهاتازه و متنــوع، جملــه یباتکه از کلمات و ترک یماثر بگذار یگرانبر د یمانهانوشتــه

 . یارجز با مطالعه بس شودینم قراه محقـ ینکه ا یمکن

ها همان کتاب یدمختلف، ما با یهااست که عالوه بر خواندن کتاب ینکرد، ا یشنهادتوسعه نوشته پ یبرا توانیرا که م یگریراه د اما

 یبهتر یها. متنیمرا به چالش بکش یمتن یمبتوان یشترو هرچه ب یمخود را باالتر ببر یو کالم یتا مهارت ذهن یمکن یرا نقد و بررس

 اشاره کرد.  یسینوبه خالصه توانیپرورش ذهن هم م یهاراه یگر. از دیسیمم بنوتوانییرا هم م

 هشتم کتاب: فصـل

از دو  یسندگانموضوع اشاره دارد که نو ینبه ا یسنده. نوکندینوشتن است، اشاره م ییکردن که گام نها یرایشفصل، به و ینا در

 رسد،یهر آنچــه را به ذهنش م یسنده. در حالت خالّق، نوکنندیها استفاده ماکثر نوشته یبرا یرایشروش حالت خالّق و حالت و

و  هم  یممتن نوشته شده را اصالح کن یدکه در آن با کندیاشاره م یرایش. اما بعد از آن به  وگذاردیو ذهن خــود را آزاد م نویسدیم

 . یمآن را حذف سپس نکات مهمتر به آن اضافه کن یاضاف یهاو بخش یمکن یلآن را تحل یو هم از نظر ساختار ییمعنااز نظر 

که به هر چه بهتر ساختن  ییهاروش یگــر. از دبخشــدیبلکه به آن انسجام هم م شود،یمتن م یباییباعث ز یکار ینتنها چن نه

مثل )نقطه،  یاصول نگارش یتها، رعاها، نوشتن درست واژهنوشته ینب یگذارفاصله یتساختار مثل رعا یترعا کند،ینوشتن کمک م

 اشاره کنند. یزموضوع ن ینکتاب به ا یسندگان( است.  که جا دارد نویتعجب و یپرسش های¬نشانه یرگول،و

 یریگ یجهنتبحث و 

دانش آموزان در  یراهگشا تواندیم یارداشتن محسنات بس یلنهم، به دل یهپا ینگارش یهاگفت کتاب مهارت توانیمجموع، م در

و صور  یلچون استفاده از تخ یمباحث یخال یبه آن اشاره شد، جا یبررس ینکه در ا یحال، با توجه به مطالب ینامر نوشتن باشد. با ا

شود.  یدر نوشتن در فصل هشتم احساس م یرشاصول و فنون نگا یترعا یزدر فصل هفتم و ن یسینو صهانتقال عاطفه، خال یال،خ

 کتاب باشد. ینبهتر ا یندر جهت بهبود و تدو یجستار، گام ینکه ا یدام
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