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مطالعه و کتاب خوانی یکی از مناسب ترین راه ها برای رشد و تقویت تفکر و افزودن 
بر توانایی های ذهن و زبان در نوشتن است. اگر کشاورز با کاشت، داشت و برداشت به 
تولید و بهره گیری از محصول خود می رسد، نویسنده هم با خواندن، به حافظه سپردن، 
اندیشیدن و نوشتن به آفرینش و تولید محصول فکری خود دست می یابد. یعنی نوشتن، 
زاده و فرزنِد خواندن و خوب خواندن است. هرچه بیشتر کتاب بخوانیم، توانایی های ذهن 

ما بیشتر تقویت می شود و کار نویسندگی را برای ما آسان تر می کند. 
خواندن کتاب های خوب، مانند آبیاری کردن کشتزار است. کشت اگر آبیاری نشود؛ 
دچار خشک سالی می شود و از بین می رود. کتاب خوب مانند دوست خوب است.کتاب 
از  انتخاب کرد؛ چون هر کتاب، در حقیقت، تجربه ای  با آگاهی  باید  را همانند دوست، 
زیستن و نوشتن را با خود به همراه دارد. خوب خواندن و مطالعۀ دقیق کتاب های مناسب، 
می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد و حّتی مسیر صحیح زندگی را به 
و  روشن  دلیل  باید  )کتاب(  مهربان  همیشه  یار  این  انتخاب  برای  پس  دهد.  نشان  ما 

باشیم. آگاهانه ای داشته 
موضوع دیگری که در این درس باید به آن توّجه کنیم، آن است که مقصود ما از 
خواندن فقط روخوانی یا روان خوانی متن نوشته ها نیست. خواندن از روی نوشته و درک 
و فهم درون مایۀ آن، یکی از انواع خواندن است. از نظر ما، هرچیزی که ذهن را به درنگ 
و تأّمل وادارکند و فکر را به کار اندازد؛ متن است. تفسیر و برداشت ما از این متن، نتیجۀ 

اندیشیدن و خوانِش دقیق ماست.
بنابراین، وقتی به تماشای یک فیلم نشسته ایم، در حقیقت هر یک از صحنه های آن 
متنی است که ذهن ما را به خوانش و تفسیر فرا می خواند. هر تصویر و نگاره ای، یک متن 
است. هنگامی که موضوع نگارش ما یک نّقاشی یا یک صحنه از رویدادهای اجتماعی 
باشد؛ مانند یک نوشته یا داستان، نخست آن را به دّقت از نظر می گذرانیم؛ سپس دربارۀ 

اجزا و عناصر آن گفت وگو می کنیم و همان چیزها را که به ذهنمان می آید، می نویسیم.
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خوشتان  آنها  )از  می پسندید  بیشتر  را  جمله ها  کدام  زیر،  نوشتۀ  در   
دهید. توضیح  خود  انتخاب  برای  و  کنید  مشخص  را  آنها  می آید(؟ 

انتخاب من:

دلیل انتخاب:

»ای دوست، از آموختن ننگ مدار، در هر کار که باشد، یاری از حق طلب. 
علم  آموختن  از  مگو.  نپرسند  تا  مگوی،  نادیده  و  ناشنیده  مجوی،  عیب کسان 
میاسای . از خود الف مزن. هرچه به خود روا نداری، به دیگران مپسند. وقت را 

غنیمت دان. از دوست به یک جفا بازمگرد. با دوستان در همه کار، یار باش.
خاموشی را پیشۀ خود گردان. بیهوده گویی را سرچشمۀ همۀ آفت ها بدان. 
از نادان، دوری گزین و سعادت دنیا و آخرت در محبت دانا بدان. از سخنی 
که خنده و مسخر گی آید، بپرهیز.حرمت همه کس نگاه دار تا حرمت تو را نگاه 
دارند. کاری نکن که در نظر حضرت حق، شرمسار گردی، توفیق رفیق باد«.

) خواجه عبداهلل انصاری(
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 اکنون سفر نوشتن را آغاز کنید. با توّجه به نقشۀ نوشتن که در درس قبل آموختید، 
انشایی برای یکی از موضوع های زیر بنویسید:  

 تماشای طبیعت  تا نپرسند، مگو  کتاب خوب، دوست خوب

موضوع:  
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 نوشته هایی را که دانش آموزان )از تمرین 2( در کالس می خوانند؛ بر پایۀ معیارهای 
زیر، بررسی و نقد  کنید.

  معیارهاي ارزيابي :

  رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته )نوشتن بند مقدمه، نوشتن بندهای 
بدنه و بند    نتیجه (

  پاکیزه نویسی و روان خوانی
 نداشتن لغزش های امالیی یا گفتاری

نتيجة بررسي و داوري 
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 یک جلد، کتاب داستان خریدم.
 یک جلد، کتاب داستان خریداری کردم.

جملۀ اّول، پسندیده تر است. جملۀ دوم هم اگرچه با همان فعل»خرید« ساخته 
شده، اما به دلیل ترکیب شدن با یک فعل دیگر )کردم(، سنگین و طوالنی تر شده 
از  نباید  بنویسیم،  ساده تر  و  کوتاه  فعل های  با  را  جمله ها  بتوانیم  هرگاه  است. 

شکل های ترکیبی و دشوارتر آنها استفاده کنیم. به چند نمونۀ زیر، توّجه کنید:
 

ننويسیمبنويسیم 

برخوردار بودداشت

به خود اختصاص دادگرفت

به رشتۀ تحریر درآورد نوشت

اطالع حاصل کرد  شنید / فهمید

 جمله هاي زير را ويرايش کنید:

 دانش آموزان در جلسۀ آزمون، حضور به هم رساندند
............................................................................................................................................................

  مدیر مدرسه، همۀ پرونده ها را به اداره ارسال کرد.

............................................................................................................................................................
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  نخست، اصل حکایت و شکل گسترش یافتۀ
آن را بخوانید و با هم مقایسه کنید.

میرزاغضنفر پیش دوستش مردان خان رفت و از 
او خواست تا اسبش را به او امانت بدهد. مردان خان، 
نگاهي به میرزاغضنفر کرد و گفت: اسب من تازه نعل 

شده است.
  عیبي ندارد، سعي مي کنم او را  آرام تر برانم.

 اسب من، االن تشنه است.
سیرابش  شوم،  سوارش  آنکه  از  پیش  حتمًا    

مي کنم.
 اسب من  در گرما، تواِن راه رفتن ندارد.

  باشد پیش از گرم شدن هوا، آن را به شما بر مي گردانم.
مردان خان که  دلیل دیگري پیدا نکرد، به میرزاغضنفر گفت: اسب من سیاه 

است و براي سواري مناسب نیست.
میرزاغضنفر که حسابي ناراحت شده بود، پرسید: آخر رنگ اسب، چه ارتباطي 

با سوار شدن آن دارد؟
نمي خواهم  به سبیلش کشید و گفت: چون  با حالت غرور، دستي  مردان خان، 

بهانۀ خوبي است. اسبم را به شما امانت بدهم، سیاه بودن اسب، 

حکايت:

�به  دوس�تي  ا�ز  ي  اس�ب كي  � �ي

�گ�ز�ت اس�ب   . واس�ت ي�ت �ز عار�

: �گ�ز�ت  . اس�ت اه  س�ي اما   دارم؛ 

د  ا�ي اه را سوار �ز�ش » م�گر اس�ب س�ي

داد،  واهم  �ز �ز ون  �چ  : �گ�ز�ت د.  �ش

�بس«.  ه  ها�ز �ب در  �ت هم�ين 

زي( اکا� د �ز �ي )ع�ب

ساده نويسي :
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  اکنون براساس نمونه، حکایت زیر را به زبان سادۀ امروز گسترش دهید.

حکايت:

 . اس�ت �ز ردد  م  �ش �چ را  كي  مرد�

ر�ز�ت  ک(  �ش رز �چ )دام  طار  �ي �ب �يسش  �چ

م  �ش �چ ه رد  �چ �ز �آ ا�ز  طار   �ي �ب �كن؛  �كه دوا 

د  �ي �ك�ش او  دٔه  د�ي رد  مي �كرد،  س�توران 

�به   ) کا�ي�ت )سش ��كوم�ت  د.  �ش �كور  و 

�چ  ه�ي او  »�بر   : �گ�ز�ت د.  �برد�ز داور 

�بودی،  ؛ ا�گر ا�ين �زر �ز �ي��ت اوان �ز �ت

ز�تي«. �زر� طار  �ي �ب �يسش  �چ

ان( ) گل��ت

ساده نويسي :


