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در درسهاي گذشته با دو شيوة پرورش ذهن و آماده سازي آن براي نوشتن
آشنا شديم .در اين درس ،يكي ديگر از راه هاي كمك به رشد فكر را ميآموزيم.
بهره گيري از شيوة سنجيدن پديدهها با يكديگر و مقايسه كردن آنها با
هم ،به ما ياري مي رساند تا از جنبه هاي مختلف به شناخت بهتر اشيا برسيم.
شگفتیهای آفرینش از موضوع هايي هستند كه از راه درنگ و تأمل در آنها
مي توان به شناخت پروردگار نزديك تر شد .در خطبهای از نهج البالغه ،آمده
است:
«اگر اندیشهات را به کارگیری تا به راز آفرینش پی ببري ،دالیل
روشن به تو خواهند گفت که آفرینندة مورچة کوچک ،همان آفریدگار
درخت بزرگ خرماست ،به سبب دقتي که در آفرینش هر چیزی به کار
رفته ،و اختالفات و تفاوتهای پیچیدهای که در خلقت هر پدیده نهفته
است .پس اندیشه کن در آفتاب و ماه ،درخت و گیاه ،آب و سنگ ،اختالف
شب و روز ،جوشش دریاها ،فراوانی کوهها ،بلندي قلهها و گوناگونی و
تفاوت زبانها ،که نشانههای روشن پروردگارند».

اين كار ،راه مناسبي براي پرورش فكر و ساده سازي مهارت نوشتن است.
هنگامي كه موضوعي براي نوشتن به ما داده مي شود؛ آن را با موضوع هاي
ديگر ،ميسنجيم .در متن زير ،نويسنده از همين شگرد ،بهره گرفته است:
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« تابستان سوم فرا رسيد .هوا داغ بود .شب ها از گرما خوابم نمي برد .حياط و
بهارخواب نداشتم .اتاقم در وسط شهر بود .بساط تهويه به تهران نرسيده بود .شايد هنوز
اختراع نشده بود .خيس عرق مي شدم .پيوسته به ياد ايل و تبار بودم.روزي نبود كه به
فكر ييالق نباشم و شبي نبود كه آن آب و هواي بهشتي را در خواب نبينم .در ايل ،چادر
داشتم .در شهر ،خانه نداشتم .در ايلِ ،
اسب سواري داشتم .در شهر ،ماشين نداشتم .در ايل،
آسايش و كس و كار داشتم .در شهر ،آرام و قرار و غمخوار نداشتم».
(بخاراي من ،ايل من)

در سنجش و مقايسه كردن پديده ها ،به تفاوت ها و شباهت هاي دو موضوع يا دو پديده
مي انديشيم و آن فكر را بر اساس اين دو ويژگي (تفاوت ،شباهت) دسته بندي ميكنيم.
در اين كار ،ذهن ما نظم پيدا ميكند و فكر ما گسترش مي يابد و نوشتة ما كامل مي شود.
براي نمونه ،اگر موضو ِع نوشتن « ديوار » باشد .نخست كمي در بارة ديوار و مشخصات
ظاهري آن (ويژگي ها ،اندازه ،نوع ساختمان ،طول و )...فكر مي كنيم؛ سپس چيزي را كه
بتوانيم با اين ويژگيها ،مقايسه كنيم؛ كنار آن موضوع مي نويسيم و آن گاه ذهن خود را
براي بيان تفاوت ها و شباهت ها به كار مي گيريم .مث ً
ال مي خواهيم« ديوار» را با « درخت »
بسنجيم .همين كه اين دو را كنار هم قرار داديم .خود به خود ،ذهن ما ف ّعاليت را آغاز
ميكند و به طبقه بندي و نظم دادن به موضوع فكري دست مي زند.
شباهت ها  :هر دو ايستادهاند ،هر دو مانع ديدن ميشوند ،هر دو با دال آغاز مي شوند،
هر دو سايه دارند و ...
تفاوت ها  :يكي بي جان و ديگري جاندار ،يكي با شاخ و برگ و ديگري بي شاخ
و برگ ،يكي بي تغيير در فصل ها و ديگري با فصل در تغيير و . ...
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متن هاي زير را بخوانيد و مشخّ ص كنيد ،كدام متن بر پاية شيوة
مقايسه ،نوشته شده است؟
الف) قد نسبت ًا كشيده اي داشت كه كمي پشتش را خميده نشان مي داد .چهره اش
سفيد و كم گوشت بود ،دماغ كشيده و نوك تيز و پيشاني صاف و مرتبي داشت كه در وزش
باد ،قسمتي از آن را موهايش مي پوشاند .حالت چشمانش آرام بود و در قعرشان موجي از غم
در آرامشي ناگوار يخ بسته بود .چانۀ استخواني و صافي داشت كه دهانش را زيباتر جلوه
مي داد ،موهاي بلندش كه دور گوش ها و گردنش را پوشانده بود ،قدري تيره تر از رنگ
ساقه هاي درو شدۀ گندم بود.
)كارنامة سپنج(
ب) صبح بود و پرتو آفتاب مانند طال روي امواج ماليم دريا ميدرخشيد .نزديك به يك
كيلومتر دور از ساحل يك قايق ماهيگيري آب را شكافته ،به پيش ميرفت .از سوي ديگر
هلهله و آواي مرغان دريايي كه براي به دست آوردن غذاي خود به ساحل روي آورده بودند
در فضا طنين افكنده بود .روز پر تحرك ديگري شروع ميشد.
)پرنده اي به نام آذرباد(
پ) هر دسته از مردم ،مقررات ويژه اي براي آداب معاشرت دارند .دست دادن با
دوستان در هنگام مالقات در بسياري از بخش هاي جهان معمول است .چينيان به جاي اينكه
به يكديگر دست بدهند؛ دو دست خود را بر هم مي گذارند و تكان مي دهند .در بسياري از
كشورها برداشتن كاله ،نشان ادب است ولي بوميان غنا در افريقا به جاي اين كار ،قباي خود
را از يك شانه به پايين مي اندازند.
)آيين نگارش ،سال ا ّول دبيرستان(1353 ،
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تص ّور كنيد دو حالت زير را تجربه كردهايد؛ با مقايسة آنها ،متني بنويسيد.
برخاستن از خواب در صبح روستا

برخاستن از خواب در صبح شهر
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يكي از نوشتههاي تمرين  2را بر اساس معيارهاي زير ،ارزيابي كنيد.
معيارهاي ارزيابي :

 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (نوشتن بند مقدمه ،نوشتن
بندهاي بدنه و بند نتيجه)
 بيان شباهت ها و تفاوت ها.
د ّقت در جزئيات.
پاكيزه نويسي.
رعايت عالئم نگارشي.
درست نويسي.
نداشتن غلط اماليي.
نتيجة بررسي و داوری
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همة نويسندگان ،خواندن آثار بزرگان را گامي مهم براي رشد مي دانند.
همة نويسندهگان ،خواندن آثار بزرگان را گامي مهم براي رشد مي دانند.
بيان حركت« ه » ختم مي شوند،
جملة ا ّول صحيح است .كلمه هايي كه به نشانة ِ
هنگامي كه عالمت جمع «  ان» يا عالمت «  ي» را بخواهيم به آخر آنها اضافه
بيان حركت «  ه  »
كنيم ،به ترتيب به شكل «  گان» و «  گي  » نوشته مي شوند و نشانة ِ
ديگر ظاهر نمي شود.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

 شركت كننده گان در مراسم امروز ،از عملكرد دانش آموزان اين مدرسه،
خرسند بودند.
............................................................................................................................................................

نخبه گان با ديده گاني باز و با آگاهي ،همة امور را پي مي گيرند.
............................................................................................................................................................
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حكايت زير را به زبان سادة امروز ،گسترش دهيد.
ساده نويسي :

حکایت:

�
* حا كمي ،دو گ�و ش� ش� ن�ا ش� ن�وا ش�د.
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(�ج امي)
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