تِ ًام آى کِ جاى را فکرت آهَخت

طرح داستاى ًَیسی تر اساس کتة درسی

تخیالت ٍ تصَرات کَدک  ،هثٌای تسیاری از خالقیت ّا در دٍراى تلَغ است .

" گاردًر "

داستاى ٛ٘ :ػی ضٚایت ذٛا٘س٘ی  ٚیا قٙیس٘ی اؾت و ٝزض آٖ چٍٍ٘ٛی  ٚض٘ٚس تؼأُ (وٙكٕٙسی ) یه یا
چٙس قرهیت تا ٔٛضٛػی تط اؾاؼ ٞسف  ،تحّیُ ٘ ،تیج ٚ ٝضٚـ ٔٛضز ٘ظط ٘ٛیؿٙس ٜیا ٌٛیٙس ٜی زاؾتاٖ
تیاٖ ٔی قٛز .

چرا هی خَاّین قصِ تیافریٌین ؟
ایٗ ؾٛاِی اؾت و ٝػّت ا٘تراب ٛ٘ ،ع ٔحتٛا ،قىُ ٞ ،سف ٔ ،راعة  ٕٝٞ ٚی ٔثاحج ٔطتٛط ت ٝؾاذتٗ ٚ
آفطیٙف زاؾتاٖ زض آٖ ٟ٘فت ٝاؾت  .ؾٛاِی وٛ٘ ٝیؿٙس ٜپیف اظ قطٚع ٘ٛقتٗ اظ ذٛزـ تایس تپطؾس .
ؾٛاَ ٞای زیٍطی ٘یع ٔا٘ٙس ایٗ و: ٝ
چٔ ٝی ذٛا ٓٞتٍٛیٓ ؟ ( ٔٛضٛع زاؾتاٖ )  ،چٍٔ ٝ٘ٛی ذٛا ٓٞتٍٛیٓ ؟ ( ؾثه  ٚلاِة  ،اتعاض  ٚظتاٖ  ٚتیاٖ ٚ
٘ح ٜٛی ضٚایت )  ،تطای چ ٝوؿی ؟ ( ٔراعة زاؾتاٖ ویؿت ؟ ذطزؾاَ یا وٛزن یا ٘ٛجٛاٖ ؟ )...چطا ٔی
ذٛا ٓٞتٍٛیٓ ؟ ( ٞسف اظ ٘ٛقتٗ چیؿت ؟ ؾطٌطٔی  ،آٔٛظـ  ،تفطیح  )...اظ چ ٝوؿی ؟ ( قرهیت زاؾتاٖ
ویؿت ؟ ) اظ وی ؟ ( ظٔاٖ زاؾتاٖ ٌصقت ، ٝحاَ یا آیٙس ٜ؟ قة یا ضٚظ ؟ چ ٝفهّی ؟ ػیس  ٚقازی یا
ؾٛي  ٚػعازاضی ؟  ) ...اظ وجا ؟ ( ٔىاٖ زاؾتاٖ وجاؾت ؟ قٟط یا ضٚؾتا ؟ ٔسضؾ ٝیا ٔعضػ ٝ؟  ٚ )...ؾٛاَ
ٔ ٟٓتط ایٗ و : ٝآیا زضتاض ٜی ایٗ ٔٛضٛع پیف اظ ٔا  ٓٞوؿی چیعی ٘ٛقت ٝ؟ چٍٛ٘ ٝ٘ٛقت ٝ؟ ٔ ٚا چٍٝ٘ٛ
تٛٙیؿیٓ و ٝجصاتیت الظْ ضا تطای ٔراعة زاقت ٝتاقس ؟ ٘ٛقت ٝی جسیس تایس ذاللا٘ ٝتاقس  .واض تمّیسی ٚ
تىطاضی اضظقی ٘ساضز ٙٞ ٚط ٘ٛیؿٙس ٜضا ٘كاٖ ٕ٘ی زٞس .
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عٌاصر سازًذُ ی داستاى :
 - 1شخصیت اصلی ( شخصیت عاهل یا کٌشگر ) ٛٔ :جٛزی ٚالؼی یا غیط ٚالؼی اؾت تا ٚیػٌی ٞای
ظاٞطی  ٚتاعٙی آقىاض یا پٟٙاٖ  ،تا ٘ٛع ٌفتاض  ٚضفتاض  ٚوطزاض ذال ذٛز  ٚتا ٚیػٌی ٞای ضٚا٘ی  ٚاذاللی ٚ
اجتٕاػی  ٚالتهاضی  ٚفطٍٙٞی  ٚاػتمازی ٔكرم  ،و ٝت ٝذاعط ٞسفف یا ٞسفی و ٝپؽ اظ قطٚع لهّٝ
تطای أ ٚغطح ٔی قٛز  ،تا ٔٛضٛع  ،قرهیت یا ٘یطٞٚایی ( تط ؾط ٔٛضٛػی ) زض ضٚیاضٚیی لطاض ٔی ٌیطز .
 - 2هَضَع رٍیارٍیی ( هاجرا ) ٛٔ :ضٛع زض زاؾتاٖ ٕٞ ،اٖ ضٚیساز  ،ػُٕ  ،اتفاق ٔ ،اجطا  ،حطف  ،پسیسٜ
یا شٙٞیتی اؾت و ٝوٙف ٚ ٚاوٙف قرهیت یا قرهیت ٞای ٔطتثظ تا ذٛز ضا تطٔی اٍ٘یعا٘س  .ت ٝتیاٖ
زیٍط ٛٔ ،ضٛع پسیس ٜیا ضٚیسازی اؾت و ٝقرهیت ٞایی تا آٖ یا ت ٝذاعط آٖ ( ت ٝعٛض ذٛاؾت ٝیا ٘اذٛاؾتٝ
) زض ضٚیاضٚیی لطاض ٔی ٌیط٘س .
 - 3شخصیت رٍیارٍ  :قرهیت یا ٘یطٚیی اؾت و ٝت ٝذاعط ٞسفف  ٚزالیّی و ٝتطای آٖ ٞسف زاضز ،
ٔا٘غ  ،ضلیة یا ٔراِف ضؾیسٖ قرهیت زیٍط تٞ ٝسفف ذٛاٞس قس .

اًَاع ترتیة رٍایت در داستاى ػثاضتٙس اظ  :تطتیة ظٔا٘ی ( آضایف تمٛیٕی )  ،تطٌكت تٌ ٝصقت ٚ ٝؾفط تٝ
آیٙس. ٜ

ساختار داستاى  :ػٙانط ٌ٘ٛاٌ٘ٛی و ٝتحت ٔجٕٛػ ٝای اظ لٛا٘یٗ  ٚضٚاتظ لطاض زاض٘س  .ػسْ ٕٞاٍٙٞی ٔیاٖ
ػٙانط ٌ٘ٛاٌ ٖٛزاؾتاٖ ؾثة زض  ٓٞقىؿتٗ ؾاذتاض آٖ ٔی قٛز  .ؾاذتاض یه اؾتاٖ اظ ٔجٕٛػ ٝػٙانط ظیط
تكىیُ قس ٜاؾت :
 پیطً٘
 قرهیت پطزاظی
 نح ٝٙپطزاظی
ٛٔ ضٛع  ٚزضٕ٘ٚایٝ
 ظاٚی ٝی ضٚایت
 ؾثه  ،ظتاٖ
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پیرًگ :
ضٚـ لطاضٌیطی  ٚتطتیة ٘ ٚظٓ ٚلٛع ضٚیسازٞا ضا " پیرًگ " ٔی ٘أٙس .پیطً٘  ،تطتیة ٚلٛع ضٚیسازٞاؾت
و ٝقرهیت ٞا ضا عی وٙف ٞای زاؾتاٖ تٕ٘ ٝایف ٔی ٌصاضز  .ایٗ تطتیة انأل تهازفی ٘یؿت؛ تّىٝ
٘ٛیؿٙس ٜآٖ ضا تطای تیاٖ ٞطچ ٝتٟتط زاؾتاٖ ذٛیف تطٔی ٌعیٙس ٛ٘ .یؿٙس ٜتا ا٘تراب ٔٙاؾة پیطً٘ ،
وكٕىف  ،تٙف  ٚوٙف ٛٔ ،جة ٔی  -قٛز ؤ ٝراعة ت ٝذٛا٘س ازأ ٝی زاؾتاٖ ػاللٙٔ ٝس قٛز .
پیطً٘ ػال ٜٚتط تطتیة ضٚایت  ،وكٕىف ضا  ٓٞقأُ ٔی قٛز ٞ .طٌا ٜقرهیت انّی زاؾتاٖ ػّیٝ
قرهیت ٔراِف یا ٘یطٚی ٔراِف ٔثاضظٔ ٜی وٙس  ،کشوکش پسیس ٔی آیس  .وكٕىف اظ ؾاذت ؾاز ٜی "
آغاز – هیاًِ – پایاى " پیطٚی ٔی وٙٙس  .تطای تكریم وكٕىف انّی زاؾتاٖ تایس قرهیت انّی
زاؾتاٖ ضا تكٙاؾیٓ  .ذظ زاؾتاٖ تط احط وكٕىف قرهیت زاؾتا٘ی تا ٘یطٚیی زیٍط ت ٝپیف ٔی ضٚز .
ت ٝلّّ٘ ٚ ٝمغ ٝی ػغف ٞط وكٕىف  ،یؼٙی ٘مغ ٝای ؤ ٝراعة اظ ٘تیج ٝی وٙف آٌأ ٜی قٛز ً " ،قطِ
ی هیاًِ یا اٍج " زاؾتاٖ ٌفتٔ ٝی قٛز .زض اٚد زاؾتاٖ  ،لٟطٔاٖ ظیطوی  ٚالتساض ذٛز ضا تطای ضٚیاضٚیی تا
ٔكىُ تٕ٘ ٝایف ٔی ٌ -صاضز  .ت ٝؾرٙی زیٍط زض ٘مغ ٝی اٚد زاؾتاٖ ٔكرم ٔی قٛز پایاٖ وكٕىف
انّی زاؾتاٖ چیؿت  .اظ ٘ظط ٔراعة وٛزن ٛ٘ ٚجٛاٖ ٞ ،یجاٖ اٍ٘یعتطیٗ ترف زاؾتاٖ جایی اؾت ؤ ٝی
تٛاٖ حسؼ ظز و ٝزاؾتاٖ چٍ ٝ٘ٛتٕاْ ٔی قٛز  .زض یه زاؾتاٖ ٕٔىٗ اؾت ٘ماط اٚد ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٚجٛز
زاقت ٝتاقس  ،أّا یىی اظ تمی ٝلٛی تط اؾت .
پیطً٘ زض آحاض پیچیس ٜاظ ز ٚالی ٝی ( رٍساخت )  ( ٚژرف ساخت ) قىُ ٔی ٌیطز .
پیطً٘ زض زاؾتاٖ ٔی تٛا٘س تاز یا تستِ تاقس  .زض پیطً٘ تاظ ٔ ،راعة ضٞا ٔی قٛز تا ٘تیج ٝی زِرٛا ٜذٛز
ضا اظ ٌطٌ ٜكایی ٟ٘ایی پیطً٘ زاؾتاٖ ت ٝزؾت آٚضز .
ٍیژگی پیرًگ خَب از چشن هخاطة چیست ؟
 ت ٝا٘ساظ ٜی وافی حطوت ٞ ،یجاٖ  ٚوٙف زاقت ٝتاقس  .ت ٝػثاضت زیٍط تؼّیك ٌ ،ط ٜافىٙی ٌ ٚطٜ
ٌكایی  ،ظٔی ٝٙؾاظی  ٚت ٝزٚض اظ احؿاؾات ٌطایی ؾغحی  ،اظ ؾاذتی ٔؿتحىٓ تطذٛضزاض تاقس  ،تا
وكف  ٚجصاتیت ایجاز وٙس  .تٙاتط ایٗ ٞ ،طٌا ٜپیطً٘ زض زاؾتاٖ لاتُ پیف تیٙی تاقس  ،تاػج
وؿاِت ذٛا٘ٙس ٜقس ٚ ٜازأ ٝی ٘سازٖ زاؾتاٖ ٔی قٛز .
ٔ راعة ٔ ،یا٘ ٝی زاؾتاٖ ضا ت ٝضاحتی زضن وٙس .
 أىاٖ زضٌیط قسٖ ٔراعة زض زاؾتاٖ فطا ٓٞقٛز .
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 وكٕىف  ٚپایاٖ ٘أؼّ ْٛتاػج ٔی قٛز ٔراعة ت ٝذٛا٘سٖ احط ازأ ٝزٞس .

شخصیت پردازی :
قرهیت پطزاظی یىی اظ ٔٛحطتطیٗ ػٙانط ازتی زاؾتاٖ اؾت  .ازتیات زاؾتا٘ی تس ٖٚحضٛض قرهیت ٔفْٟٛ
پیسا ٕ٘ی وٙس  .ت ٝقرهیت قٙاؾی زض زاؾتاٖ اظ جٙثٞ ٝای ٌ٘ٛاٌٛ٘ : ٖٛع قرهیت ( ا٘ؿاٖ  ،حیٛاٖ ٌ ،یاٜ
 ،اقیاء ش ٗٞؾاذت ، )...ٚ ٝجٙؿیت قرهیت (ظ٘ا٘ٔ ، ٝطزا٘ ، ٝتس ٖٚجٙؿیت )  ،ؾٗ قرهیت ( ذطزؾاَ ،
وٛزن ٛ٘ ،جٛاٖ  ،جٛاٖ ٔ ،یا٘ؿاَ  ،وٟٙؿاَ )  ،پایٍا ٜاجتٕاػی ( فطازؾت  ،فطٚزؾت )  ،قغُ ( ٘ا٘ٛا ٔ ،ؼّّٓ
 ٚ ) ...ٚ ،ضفتاض قٙاؾی قرهیت ٔی تٛاٖ تٛج ٝوطز  .قرهیت ٞای زاؾتاٖ زض پیكثطز زاؾتاٖ ٌ ٚطٞ ٜای
آٖ ٘مف زاض٘س .
زتاى ٞط قرهیت زاؾتا٘ی تا تٛج ٝتٛ٘ ٝع  ،جٙؽ  ،ؾٗ  ،پایٍا ٜاجتٕاػی  ٚحطف ٝی ا ٚقىُ ٔی ٌیطز .
قرهیت پطزاظی تایس تاٚضپصیط تاقس  ٚاظ ٞطٌ ٝ٘ٛلاِة  ٚتىطاض  ٚوّیك ٝت ٝزٚض تاقس  .قرهیت ٞای زاؾتا٘ی
الظْ اؾت تا قی ٜٛی ضٚایت  ،ا٘سیك ٝی قرهیت  ،ػّٕىطز قرهی یا ٌفت ٌٞٛ ٚای قرهیت ٞای
زاؾتا٘ی ٔؼطفی ق٘ٛس  .قرهیت زض زاؾتاٖ زض ػیٗ زاقتٗ ٘ماط لٛت  ٚضؼف تا  ٓٞتایس ٔتح َٛقٛز .

صحٌِ پردازی :
ٔی زا٘یٓ و ٝتٛنیف ػٙانط زاؾتا٘ی زض چاضچٛب ظٔاٖ ٔ ٚىاٖ تحمك ٔی یاتس  .زض تٛنیف نح ٝٙیؼٙی
ظٔاٖ ٔ ٚىاٖ ضذسازٞای زاؾتاٖ ٌا ٜجعئیاتی ٔا٘ٙس ا٘ٛاع نساٞا  ،تٞٛا  ،قىُ ٞا  ،ضً٘ ٞا  ٚحؽ ٞا ٘یع
تٛنیف ٔی ق٘ٛس تا فضای وكٕىف ٞای زاؾتا٘ی تٚ ٝجٛز آیس  .اظ ؾٛیی زیٍط  ،تا اؾتفاز ٜاظ ایٗ اجعا زض
نح ٝٙپطزاظی ِٛٔ ،ف ٔ ،راعة ضا ت ٝقٙیسٖ  ،تٛییسٖ  ،زیسٖ ِٕ ،ؽ وطزٖ نح ٚ ٝٙظ٘سٌی زض فضای
زاؾتاٖ ٚا ٔی زاضز .
ا٘ٛاع نح ٝٙػثاضتٙس اظ  :پؽ ظٔی ( ٝٙنح ٝٙی وٓ  ٚتیف وٓ إٞیت )  ٚنح ٝٙی انّی .

4

هحتَا ی داستاى :
ٔحتٛا ٕٞ ،اٖ ا٘ٛاع ٔٛضٛع ٞا ٔ ،اجطاٞا  ،پیاْ ٞا  ،احؿاؼ ٞا  ،ا٘سیكٞ ٝا ٔ ،ىاقفٞ ٝا یا تریالتی اؾت وٝ
لهّ ٝپطزاظ تط اؾاؼ تجطتٞ ٝا  ،آضظٞٚا  ٚآٌاٞی ٞای آفطیٙف ٌطا٘ ٝی ذٛز  ،زض شٙٞف تسٚیٗ ٔی وٙس ٚ
تهٕیٓ ٔی ٌیطز آٖ ضا ت ٝزیٍطاٖ ٘یع ٔٙتمُ وٙس .
هَضَع ٍ درًٍوایِ :
ٔٛضٛع زض زاؾتاٖ  ،انّی تطیٗ ٔفٔ ْٟٛغطح قس ٜاؾت  .زضٕ٘ٚای ٝزض ٞط زاؾتاٖ  ،ا٘سیك ٝی انّی اؾت وٝ
اجعای زاؾتاٖ ضا ت ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔی زٞس ٚت ٝوُ ٔؼٙازاضی تثسیُ ٔی وٙس .
ٔٛضٛع  ٚزضٕ٘ٚای ، ٝز ٚػٙهط زاؾتا٘ی تٔ ٓٞ ٝطتثظ ٞؿتٙس ؤ ٝفٞ ْٟٛای ٔٛجٛز زض زاؾتاٖ ضا ؾاظٔا٘سٞی
 ٚت ٝعٛض وّی ٔحتٛای زاؾتاٖ ضا قىُ ٔی زٙٞس  .ایٗ ؾاظٔا٘سٞی ػّٕی آٌاٞا٘ ٝاؾت و ٝاظ ؾٛی ٘ٛیؿٙسٜ
ا٘جاْ ٔی قٛز.
زاٍیِ ی دیذ :
زاؾتاٖ ضا افطاز ٌ٘ٛاٌ ٖٛضٚایت ٔی وٙٙس .زاؾتاٖ ٕٔىٗ اؾت اظ ظتاٖ ضاٚی – قرهیت ( ا َٚقرم ) ،
ضاٚی – ٘ٛیؿٙس ٚ ٜیا ضاٚی – ؾ ْٛقرم ( زا٘ای وُ ) ضٚایت قٛز .
سثک :
ؾثه یىی اظ ػٙانط زاؾتاٖ اؾت  .ػٙانط ؾاظ٘س ٜی ؾثه ضا ٔی تٛاٖ ٍ٘طـ ٘ٛیؿٙس ، ٜضٚـ تٙظیٓ ٚ
تطتیة ٔفاٞیٓ زض احط  ،ا٘تراب ٚاغٌاٖ  ،تهٛیط ذیاَ  ،ؾاذتاض  ٚتٛٙع جّٕٞ ٝا  ،ضطتا ، ًٙٞتىطاض  ،ا٘ؿجاْ ،
تأویس ٚ ،حست ِ ٚحٗ زا٘ؿت .
تىٙیه ٞای ؾثىی ػثاضتٙس اظ  :تٛنیفات ضٚقٗ ٌ ،فتٍٛی تاٚضپصیط ٕ٘ ،ازپطزاظی  ٚتطویة ٌفتاض
اًَاع تیاى :
 تٛنیفی ( اضائ ٝی ویفیت اقیاء  ،اقرال  ،اٚضاع  ٚاحٛاَ  ٚاػٕاَ  ٚضفتاض ) ٔا٘ٙس ٘ٛقتٗ عطح ٚ
ا٘كا
 تٛضیحی ( اعالػات زٞی ) ٔا٘ٙس ٘ٛقتٗ ٔماٌِ ، ٝعاضـ  ،ته ٌٛیی  ،ؾفط٘أ...ٚ ٝ
ٔ ثاحخ ٝای ( ٞسف ٔتماػس وطزٖ ٔراعة یا ق٘ٛٙس ٜتا قی ٜٛای ٔٙغمی  ٚاؾتسالِی اؾت ) .
 ضٚایتی ( تا ػُٕ یا ؾیط حٛازث زض ظٔاٖ  ٚتا ظ٘سٌی زض حطوت  ٚجٙة  ٚجٛـ ؾط  ٚواض زاضز ) .
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زض زاؾتاٖ غّث ٝتا ضٚایت اؾت  ،ظیطا ٔٙجط ت ٝذّك تهٛیطؾاظی ٔی قٛز .

در ادتیات داستاًی چْار ًَع کشوکش دیذُ هی شَد :
 .1وكٕىف قرم تا ذٛز
 .2وكٕىف قرم تا قرم
 .3وكٕىف قرم تا عثیؼت
 .4وكٕىف قرم تا اجتٕاع
توْیذات ٍ شگردّای داستاًی :
آشٌایی زدایی  :یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ قٍطزٞای زاؾتا٘ی  ،آآقٙایی ظزایی اؾت  .آقٙایی ظزایی یؼٙی غطیثٝ
وطزٖ ٔفاٞیٓ آقٙا  ٚػازی قس ٜتا تتٛاٖ ت ٝآٖ ٞا تاظٌی زٚتاض ٜتركیس .
تعلیق ( َّل ٍ ٍال ) ٚ ٚ َٛٞ :ال  ٚوٙجىاٚی وٛ٘ ٝیؿٙس ٜت ٝجاٖ ذٛا٘ٙسٔ ٜی افىٙس تا ا ٚضا ٘ؿثت ت ٝازأٝ
ی ذٛا٘سٖ زاؾتاٖ ٔكتاق وٙس  .تؼّیك ٕٔىٗ اؾت ت ٝز ٚنٛضت زض زاؾتاٖ پسیس آیس  :یىی آٖ وٛ٘ ٝیؿٙسٜ
ضاظی ضا زض زاؾتاٖ ٔغطح وٙس تا ذٛا٘ٙسٔ ٜكتاق زضیافت  ٚزضن آٖ قٛز  ،یا قرهیت  ٚقرهیت ٞای
زاؾتاٖ ضا زض ٚضؼیت ٛٔ ٚلیت زقٛاضی لطاض زٞس  ،ت ٝعٛضی و ٝذٛا٘ٙس ٜضا ٘ؿثت ت ٝؾط٘ٛقت آٖ ٞا
وٙجىا ٚوٙس.
گرُ افکٌی (عذم تعادل )  :ت ٓٞ ٝا٘ساذتٗ ضذسازٞا  ٚأٛضی اؾت وٛٔ ٝجة ٔی قٛز زاؾتاٖ ت ٝاٚد تطؾس
ٌط ، ٜآقفتٍی  ،تٙف یا تحطاٖ  ،تاػج ایجاز وكف زض زاؾتاٖ ٞ ٚیجاٖ زض ذٛا٘ٙسٔ ٜی قٛز .
گرُ گشایی  :ضذساز یا ضذسازٞایی اؾت و ٝپؽ اظ اٚد زاؾتاٖ پیف ٔی آیس تا زاؾتاٖ ت ٝتؼازَ فطجأیٗ
تطؾس  .اضائ ٝی ضا ٜحُ تطای ٔكىُ  ٚفط٘ ٚكا٘سٖ اٚد ت ٝعٛض ظیثا  ٚتأحیطٌصاض .
پیش آگاّی ( زهیٌِ سازی )  :پیكاپیف ذثط زازٖ یا اِما وطزٖ اؾت  .زض احط ازتی پیف آٌاٞی قٍطزی
اؾت وٛ٘ ٝیؿٙس ٜت ٝواض ٔی تطز تا ذٛا٘ٙس ٜضا اظ ضذسازٞای تؼسی و ٝپسیس ٔی آیس  ،آٌا ٜؾاظز ٛ٘ .یؿٙسٞی
وتاب وٛزن تایس تهٕیٓ تٍیطز و ٝوٛزن چٔ ٝیعاٖ تؼّیك ضا ٔی تٛا٘س تحُٕ وٙس  ٚچٔ ٝیعاٖ ت ٝلٛت لّة
٘یاظ زاضز تا تؼّیك ٔتؼازَ تٕا٘س  .تٙاتط ایٗ الظْ اؾت تا ٘ٛیؿٙس ٜتس ٖٚایٗ و ٝحؽ تؼّیك ضا تا ِ ٛزازٖ پایاٖ
زاؾتاٖ اظ تیٗ تثطز  ،ؾط٘د ٞایی اظ پایاٖ زاؾتاٖ زض اذتیاض ٔراعة لطاض زٞس  .ت ٝایٗ ؾط٘د ٞا ظٔی ٝٙؾاظی
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ٔی ٌٛیٙس  .ظٔی ٝٙؾاظی  ٚتؼّیك زض ع َٛزاؾتاٖ  ٓٞؾ ًٙپیف ٔی ض٘ٚس  ،ت ٝؾرٙی زیٍط  ،ظٔی ٝٙؾاظی
وٙتطَ ٙٞطٔٙسا٘ ٝی تؼّیك اؾت .
احساسات گرایی سطحی  :افطاط تیف اظ حس زض احؿاؾات یا ػٛاعف  ٚغّث ٝی احؿاؼ تط تؼمُ ٙٔ ٚغك
اؾت  .ظیاز ٜضٚی زض تؼّیك  ،زاؾتاٖ ضا احؿاؾی  ٚپط ؾٛظ ٌ ٚساظ ٔی وٙس ٔ ٚراعة تٕاْ ٔست زض تكٛیكی
فعایٙس٘ ٜفؽ ذٛز ضا زض ؾی ٝٙحثؽ ٍ٘ٔ ٝی زاضز .
عٌَاى :
ػٛٙاٖ زاؾتاٖ تایس ٔٙاؾة  ،چكٍٕیط  ،تأحطٌصاض  ٚجصاب تاقس ت ٝعٛضی و ٓٞ ٝزٚض اظ ش٘ ٗٞثاقس ٓٞ ٚ
ٔراعة تا ذٛا٘سٖ آٖ ٔٛضٛع له ٝضا پیف تیٙی ٘ىٙس  .ػٛٙاٖ ضا زض پایاٖ زاؾتاٖ ا٘تراب ٔی وٙٙس.
یادآٍری :
٘ٛیؿٙس ، ٜزض عطح اِٚی ٝی زاؾتاٖ  ٚلثُ اظ قطٚع تٛ٘ ٝقتٗ تٟتط اؾت تطای ذٛز ٔغاِثی ضا زضتاض ٜی
زاؾتا٘ف یازآٚضی وطزٚ ٜتهٕیٓ تٍیطز و ٝقرهیت زاؾتا٘ف ضا چٍٔ ٝ٘ٛی ذٛاٞس تٔ ٝراعة ٔؼطفی ٕ٘ایس
؟ ایٗ اعالػات ػثاضتٙس اظ  :اؾٓ قرهیت ٔ ،حُ ظ٘سٌی ٛٔ ٚلؼیت جغطافیایی  ٚعثیؼی ٔحُ ظ٘سٌی ا، ٚ
ٚیػٌی ٞای ظاٞطی ا ( ٚجٙؿیت  ،ؾٗ  ٚؾاَ ٛ٘ ،ع چٟطِ ، ٜثاؼ ٚ ،) ...ٚیػٌی ٞای اجتٕاػی  ٚالتهازی (
قغُ  ،ؾٛاز ٚ ،ضؼیت تٟساقتی ٚ ، ) ...ٚیػٌی ٞای فطٍٙٞی  ٚاػتمازی ( ظتاٖ  ،زیٗ  ،تاٚضٞا  ٚآییٗ  ٚضؾْٛ
) ٚ ،یػٌی ٞای ذال ( ٔا٘ٙس تاٛٞـ یا تٙثُ تٛزٖ  ،ضاؾت ٌٛیی یا زضٚؽ ٌٛیی  ، ) ...ٚ ،آزْ ٞا ٛٔ ٚضٛع
ٞای ٔٛضز ػالل ٝی ا ، ٚآزْ ٞا ٛٔ ٚضٛع ٞایی و ٝاض آٖ ٞا ٔتٙفط اؾت ٔ ،رتهطی اظ قرهیت ٔماتُ ا، ٚ
ٔٛضٛع انّی زاؾتاٖ  ٚایٗ و ٝآیا ٔٛضٛع ٞای فطػی  ٓٞزض زاؾتاٖ تٍٙجا٘س یا ٘ ٝ؟  ،ض٘ٚس ضٚیاضٚیی
قرهیت ٞا تا وجا ازأ ٝپیسا وٙس و ٝعٛال٘ی  ٚذؿت ٝوٙٙس٘ ٜكٛز ؟ ٘ ،تیج ٝی ضٚیاضٚیی چٍ ٝ٘ٛتاقس ؟ (
٘ ٝذیّی قیطیٗ  ٝ٘ ،ذیّی تّد  ٚزٍِیط وٙٙس ٝ٘ ٚ ٜغیط لاتُ تاٚض ) ٘اْ زاؾتاٖ ... ٚ ،
تچٞ ٝا ٔی تٛا٘ٙس زاؾتاٖ ضا ت ٝنٛضت فطزی  ٚیا ٌطٞٚی تٛٙیؿٙس  ٚتطای قطٚع ٔی تٛا٘ٙس اظ یىی اظ ذاعطات
جاِة ذٛز یا ٔاجطایی و ٝتطای زیٍطاٖ ضخ زاز ٚ ٜلاتّیت تثسیُ ت ٝزاؾتاٖ ضا زاضز  ٚیا ٔٛضٛع ٞایی و ٝتطای
ذٛزقاٖ ٕٞ ٚؿاال٘كاٖ جاشت ٝزاضز  ،اؾتفاز ٜوٙٙس .
ت ٝتچٞ ٝا یازآٚضی وٙیٓ زض پایاٖ واض ٘ٛقتٞ ٝای ذٛز ضا ٚیطایف وطز ٚ ٜجّٕٞ ٝای تىطاض ی  ،ظائس  ٚاضافی
ضا حصف وطز ، ٜاظ ٌفت ٌٞٛ ٚای عٛال٘ی پطٞیع وطز ٚ ٜجّٕٞ ٝا وٛتا ٚ ٜتا فؼُ ٔؼّ ْٛتاقٙس ٘ ٚیع انَٛ
زضؾت ٘ٛیؿی اظ ٘ظط ػالٔت ٌصاضی ٞای ٔٙاؾة زض جّٕٞ ٝا  ٚأالی زضؾت وّٕات ضا ضػایت ٕ٘ایٙس .
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راُ ّایی ترای شرٍع ًَشتي :
 ذٛا٘سٖ  ،ذٛا٘سٖ  ٚتاظ  ٓٞذٛا٘سٖ ( تطای ایٗ و ٝتسا٘یٓ ٘ٛیؿٙسٞ ٜای زیٍط چٍٛ٘ ٝ٘ٛقت ٝا٘س ؟ )
ٌ فت  ٌٛ ٚزض تاض ٜی چیعٞایی و ٝذٛا٘س ٜا٘س  ٚپطؾف  ٚپاؾد ( جاِة تطیٗ لؿٕت زاؾتاٖ ؟
ػٛٙاٖ پیكٟٙازی ٔٗ  ،اٌط ٔٗ ت ٝجای ٘ٛیؿٙس ٜتٛزْ  ، ...تغییط پایاٖ زاؾتاٖ ت ٝزِرٛا).. ٚ ٗٔ ٜ
ٛ٘ قتٗ زاؾتاٖ تطای تهاٚیط یا اقیاء
 پطٚضـ حؽ وٙجىاٚی ( تٛج ٝت ٝاعطاف  ،نساٞا  ،تٞٛا  ،ذٛب زیسٖ  ،ذٛب قٙیسٖ  ،تٛج ٝتٛ٘ ٝع
ٌفتاض  ٚضفتاض زیٍطاٖ  ،تٛج ٝت ٝتیپ ٞا  ،تىی ٝوالْ ٞا  ،ذهٛنیات ظاٞطی افطاز ) ... ٚ
 ذالنٛ٘ ٝیؿی یا ذالنٌٛ ٝیی زض تاض ٜی زاؾتا٘ی و ٝذٛا٘س ٜقس. ٜ
 ازأ ٝزازٖ زاؾتاٖ ٘یٕ ٝتٕاْ
 ٗٔ وساْ لٟطٔاٖ زاؾتا٘ٓ ( ذٛزقاٖ ضا ت ٝجای لٟطٔاٖ زاؾتاٖ لطاض زاز ٚ ٜتغییطاتی ضا و ٝزٚؾت
زاض٘س زض زاؾتاٖ تٚ ٝجٛز تیاٚض٘س ) .
 اؾتفاز ٜاظ ظتاٖ عٙع  ٚذٛا٘سٖ ٔغاِة عٙع زض والؼ
 اؾتفاز ٜاظ تریُ  ٚجاٖ تركی  ٚجا٘ساض پٙساضی اقیا
ٛ٘ قتٗ تط اؾاؼ ٔٙاظط ٜتیٗ ز ٚچیع ( ٔٛـ ٌ ٚطت ، ٝپیچ ٟٔ ٚطٛٔ ، ٜتایُ  ٚتّفٗ ضٔٚیعی ) ... ٚ
 ؾفط ذیاِی ( ؾفط ت ٝاػٕاق زضیا ؛ ؾفط ت ٝوط ٜی ٘اقٙاذت) .. ٚ ٝ
 ذاعطٛ٘ ٜیؿی
ٛ٘ قتٗ یاززاقت ٞای ضٚظا٘ ٚ ٝحثت اتفالات جاِة
٘ مس وتاب
 ت ٝتهٛیط وكیسٖ ذٛاب ٞا  ٚضٚیاٞا ٛ٘ ٚقتٗ زضتاض ٜی آٖ ٞا
 ذٛا٘سٖ ظ٘سٌی ٘أٞ ٝا  ٚذاعطات ٘ٛیؿٙسٞ ٜا
ٛ٘ قتٗ تیٌٛطافی  ٚظ٘سٌی ٘أ ٝی اعطافیاٖ ٔا٘ٙس پسض تعضي ٔ ٚازض تعضي ٞا
 زیسٖ فیّٓ ٕ٘ ٚایف
 اجطای ٕ٘ایف
ٛ٘ قتٗ ٛ٘ ،قتٗ ٛ٘ ٚقتٗ
اظ ٘ٛقتٗ ٟ٘طاؾٙس  ،آٖ ٞا ضا تطای زیٍطاٖ ترٛا٘ٙس  ،اظ ٘مس ٘ٛقتٞ ٝایكاٖ زِرٛض ٘ك٘ٛس  ،تٛ٘ ٝقتٗ ػازت
وٙٙس  ٚاظ ازأ ٝی واض ٘اأیس ٘ك٘ٛس  ٚاظ ٘ظطات زیٍطاٖ تطای تٟتط قسٖ واضقاٖ اؾتفاز ٜوٙٙس.

8

منابع :











جزوه ی جلسه ی منابع :
جزوه ی جلسه ی آموزشی طرح داستان نویسی بر اساس کتب درسی  /برگرفته شده از مقاله ی خانم
شکوه حاجی نصرهللا
چگونه برای بچه ها داستان بنویسیم  /مانوراما یافا  /ترجمه ی مهرداد تهرانیان راد  /انتشارات سروش
چگونه می توانیم کالس انشایی متفاوت داشته باشیم ؟  /افسون طبیب زاده  /نشر توکا
کتاب کوچک داستان نویسی /فریدون عموزاده خلیلی  /انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
صه با کودکان و نوجوانان ) اسماعیل همتی /انتشارات مدرسه/
صه ( روش های آفرینش ق ّ
کودک و ق ّ
برگرفته شده از مقاله ی خانم شکوه حاجی نصرهللا
چگونه برای بچه ها داستان بنویسیم  /مانوراما یافا  /ترجمه ی مهرداد تهرانیان راد  /انتشارات سروش
چگونه می توانیم کالس انشایی متفاوت داشته باشیم ؟  /افسون طبیب زاده  /نشر توکا
کتاب کوچک داستان نویسی /فریدون عموزاده خلیلی  /انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
صه با کودکان و نوجوانان ) اسماعیل همتی /انتشارات مدرسه
قصه ( روش های آفرینش ق ّ
کودک و ّ

منابعی برای مطالعه ی بیشتر :
 .1برایم بخوان ( کودکانی تربیت کنیم که به مطالعه عشق بورزند  /برنیس  .ای  .کولینان  /ترجمه ی
فاطمه امین ناصری  /انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
 .2جایگاه کودک در ادبیات کودکان  /ترجمه ی فاطمه زمانی  /دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 .3چگونه قصه بگوییم  /پائوال سانتاگو ستینو  /مترجمان  :آنتونیا شرکاء .عسل بسکوئیدی
 .4چگونه فرزندان خود را به خواندن ترغیب کنیم ؟  /روی بلچ فورد /ترجمه ی سیروس حدوت و علی
اکبر مرعشی  /انتشارات سروش
 .5چگونه برای بچه ها داستان بنویسیم  /مانوراما یافا  /مهرداد تهرانیان راد  /انتشارات سروش
 .6چگونه می توانیم کالس انشایی متفاوت داشته باشیم ؟  /افسون طبیب زاده  /نشر توکا
 .7داستان هایی برای فکر کردن  /رابرت فیشر  /سید جلیل شاهری لنگرودی  /پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی
 .8عناصر داستان  /رابرت اسکولز  /فرزانه طاهری  /نشر مرکز
صه گویی ( چگونه از داستان برای کمک به کودکان در رفع مشکالت زندگی بهره ببریم  /دکتر آرتور
 .9ق ّ
روشن  /بهزاد یزدانی – مژگان عمادی
صه گویی اهمیت و راه و رسم آن  /مصطفی رحماندوست  /انتشارات رشد
 .11ق ّ
قصه گویی در خانه و خانواده  /آ ّنا پلویسکی  /ترجمه ی مصطفی رحماندوست  /انتشارات مدرسه
ّ .11
 .12کتاب کوچک داستان نویسی /فریدون عموزاده خلیلی  /انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
صه با کودکان و نوجوانان ) اسماعیل همتی /انتشارات مدرسه
صه ( روش های آفرینش ق ّ
 .13کودک و ق ّ
قصه گویی  /ترجمه و نگارش مصطفی رحماندوست  /انتشارات مدرسه
 .14مهارت ّ
 .15نوشتن برای کودکان  /مارگارت کالرک  /ترجمه ی ثریا قزل ایاغ  /دفتر پژوهش های فرهنگی

گردآوری و تنظیم مطالب  :معصومه ساالروند
دبستان شهید بهشتی

9

