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يادگيري درس هاي جديد، شور و حال تازه اي به كالس داده بود. دانش آموزان كه در 
درس قبل، با نقش و كاربرد واژه ها در نوشته، آشنا شدند، اكنون منتظر بودند تا درس هاي 

تازه اي بياموزند و در نوشتن به كار بگيرند. 
 معلّم اين بار، صندلي خود را وسط كالس مستقر كرد و همين كه مقابل كالس نشست، 
گفت: »  دو متن برايتان مي خوانم. موضوع هر دو متن، مشترك است؛ اّما نوِع زباني كه در 
آنها به كار گرفته شده، كاماًل متفاوت است. خوب گوش دهيد و تفاوت هاي اين دو نوشته 

را يادداشت كنيد« : 
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 يك( كتاب براي خواندن است. خواندن  گاهي براي  انديشيدن است، گاهي  براي  فهميدن،
گاهي براي آگاهي  و گاهي براي  لّذت بردن. 

وقتي كتاب را باز مي كنيم، مستقيم سراغ واژه ها مي رويم و آنها را مي خوانيم و به معنايشان 
فكر مي كنيم. واژه ها جمله ها را مي سازند و جمله ها معنا را.  انديشة  كتاب، در جمله ها نهفته است. 
بعضي از كتاب ها هم  هيچ  واژه اي  ندارند. به جاي  واژه، بايد تصويرهايش را بخوانيم. گاهي يك  

واژه، معنايي برابر با چندين  تصوير دارد و گاهي يك تصوير چندين كلمه را به ذهن مي آورد.
هميشه و در هر كجا مي توانيم كتاب بخوانيم. نشسته در كتابخانه،  موقِع راه رفتن  در بوستان  
يا  حياط مدرسه، وقت استراحت  در خانه، داخل رختخواب موقع خواب، سِر صف  نانوايي تا 
زماني كه نوبتمان  برسد. صبح ها و عصرها در اتوبوس يا قطار و مترو، حّتي در بستر بيماري هم، 

كتاب خواندن كار لّذت بخشي  است. 
كتاب، گاهي براي انسان، نقش يك سفينه را بازي مي كند. با كتاب مي توانيم  پرواز  كنيم 
و به سياره هاي ديگر سر بزنيم. البّته،  هنگام سفر با كتاب، بدن ما همين  جا، روي زمين مي ماند. 

مسافر واقعي  سفينه، ذهن  ماست. 
يك راه   براي كمك به رونق كتاب خواني اين است كه، هرگاه كتاب خوبي خوانديم، فوراً 
آن را به ديگري بدهيم و از او بخواهيم كه بعد از خواندن، آن را به شخص ديگري بدهد و همين طور 
او هم به ديگري، اين طوري، به جاي زنداني كردن كتاب در قفسه ها، كتاب را  به  پرواز در مي آوريم 

و اين كار درستي است، زيرا كتاب براي پروازكردن و پرواز دادن است.

.
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دانش آموزان، پس از شنيدن نوشته ها، نظراتشان را اين گونه بيان كردند:
  در نوشتة اّول، كتاب، همان كتاب است؛ اّما در نوشتة دوم، كتاب يك موجود جاندار است 

كه مي تواند حرف بزند، داراي احساس و عاطفه است و ....
 نوشتة اّول، خالي از آرايه هاي ادبي است، اّما در نوشتة دوم، آراية ادبي به كار رفته است.

  نوشتة اّول، به ما اطاّلعات مي دهد؛ اّما نوشتة دوم عالوه بر دادن اطاّلعات، احساسات  
ما را برمی انگيزد.

  دو(  بر خالف آدم ها، بين  اسم اكثر كتاب ها و فكر و شخصّيت  آنها،  ارتباطي  وجود دارد. 
 مثالً » روان شناسي رنگ ها« فقط در بارة رنگ ها و ارتباط آنها با  روحيات  انسان، بحث مي كند

 و با رياضيات كاري ندارد و اداي استادهاي رياضي را هم در نمي آورد.
 نبايد گول قد و قيافة  كتاب ها را بخوريم. كتاب هاي  كوچكي هستند كه فكرهاي بزرگي
  توي سرشان است و كتاب هاي  تنومندي هم هستند كه فكرهاي  كوتوله اي دارند. به هر حال، بايد با 
 كتاب ها، كوچك يا بزرگ همنشين شد و حرف آنها را شنيد. آن وقت دربارة فكر و شخصّيت آنها 

قضاوت كرد. بيشتر كتاب ها راست مي گويند؛ ولي بعضي از كتاب ها هم راست نمي گويند.  
 براي دوست شدن با كتاب، نياز  به آداب و ترتيب خاّصي نيست؛ تا  نيم  نگاهي به كتاب
 مي اندازيم، كتاب، فوراً  لبخند مي زند و  دوستي اتّفاق مي افتد.  هر جا كه ما  بخواهيم، كتاب با ما
 همراه  مي شود. در خانه  كنار ماست. با ما راه  مي افتد و به مدرسه مي آيد. هرگاه  بخواهيم به سفر برويم،
 كتاب، بي آنكه صندلي كسي را اشغال كند، همسفر ما مي شود. گاهي هم اين كتاب است كه ما را 
 دنبال خودش مي كشد و به هرجا كه بخواهد مي برد. اگر بخواهيم خوابمان ببرد، كتاب، براي خواب 
 كردن ما، مثل يك مادر مهربان است. اگر بخواهيم بيدار شويم، كتاب، مانند ساعت، زنگ بيدار باش

مي زند.
 در شهر كتاب ها، همه جور كتاب پيدا مي شود: كتاب اخمو، كتاب شاد، كتاب ساكت،كتاب
  پرحرف، كتاب خوش فكر، كتاب سبك سر، كتاب پير، كتاب جوان، بّچه كتاب  و كتاب بّچه،

 كتاب هاي شاغل، كتاب هاي بيكار، كتاب هاي چند شغله و ... .
 كتاب ها، از اينكه آدم هاي بيشتري به حرف هايشان گوش كنند، خوشحال مي شوند.آنها موجوداتي
 كامالً اجتماعي اند و از قفس نشيني و گوشه گيري بدشان مي آيد. پس اگر بخواهيم كتاب ها را شاد كنيم،
 بايد آنها را به دوستان ديگرمان معّرفي كنيم و از آنها هم بخواهيم  او را به دوستان خود معرفي كنند؛

با اين شيوه، حلقة دوستي انسان ها و كتاب ها،گسترش مي يابد.



معلّم، بعد از شنيدن سخنان دانش آموزان، آنان را تشويق كرد و گفت:» به درستي تفاوت هاي 
اساسي دو نوشته را برشمرديد«. 

 نوشتة اّول، »عادي« و نوشتة دوم » ادبي« است. زبان اين دو نوع نوشته با هم تفاوت هايي
دارند:

1. واژه ها در معناي خود به كار مي روند.
2. خيال  انگيز نيست و از آرايه ها و زيبايي هاي

 ادبي، بهره نمي گيرد.
3. با هدف آگاهي دادن نوشته مي شود.

4.  دور از اغراق و به واقعيت، نزديک است.

 1. واژه ها در معنايي  غير از  معناي اصلي خود به كار
 مي روند. 

 2. خيال انگيز است و از آرايه ها و زيبايي هاي  ادبي
بهره مي گيرد.

عواطف و  احساسات  دادن،  آگاهي  بر   3. عالوه 
خواننده را نيز بر مي انگيزد.

 4. همراه با  اغراق است و از مرز واقعيت، فراتر مي رود.    

نوشتة ادبي نوشتة عادي

هرگاه  دانش آموزان گفت:  به  ادبي، خطاب  زبان  با  عادي  زبان  مقايسة  از  معلّم، پس 
بخواهيم دربارة موضوعي بنويسيم، بهتر است پيش از نوشتن، نوِع زبان نوشته را بر گزينيم. 

عادی
)غیرادبی(

 ادبی

نوِع زبان

شما هم به تناسب موضوع، مي توانيد، از هر دو نوع زبان استفاده  كنيد و نوشتن به زبان 
عادي و ادبي را تجربه  نماييد. 
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زبان  به  را  آنها  و  مي كني  فكر  دربارةشان  را كه  مطالبي  مي دانستي  آيا  يك( 
كنند؟ را عوض  زندگي ات  همه چيز  كلّي  به  كه  دارند  را  قدرت  اين  مي آوري، 

وقتي حرفي را مدام تكرار كني، يواش يواش باور مي كني كه حقيقت دارد و 
باورهاي تو دليل همة كارهايي است كه انجام مي دهي. به اين جور فكرها و حرف ها 
» عبارت هاي تأكيدي« مي گويند. براي آنكه افكار ناگوار و  منفي، جاي خود را به  
عبارت هاي تأكيدي مثبت بدهند،  بايد فكرهاي  سياه را به افكار سبز، تبديل كني: 

  هيچ كس مرا دوست ندارد    من خودم را دوست دارم و ديگران هم مرا 
دوست دارند.

   از موهايم خوشم نمي آيد. كاش مثل او بودم    من خودم را همين شكلي كه
هستم، دوست دارم.

  اگر اين كار را انجام دهم، از دستم ناراحت مي شود  اين كار را انجام 
مي دهم چون برايم اهميت دارد.

   اين  مطالب  به من مربوط نيست    من عاشق يادگرفتن مطالب تازه هستم.

    اگر اين چيزها را داشتم، خوب بود    به خاطر چيزهايي كه دارم، سپاسگزارم.

  من هماني هستم كه فكر مي كنم.

نوِع زبان : ...........................................................

 نوِع زبان  نوشته هاي زير را مشّخص كنيد.
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آمد.  دنيا  به  كه  نمي زد  پر  پرنده  زمين،  توي  بود.  آدم  واقعًا يك  او  دو( 
اين ور را گشت، آن ور را گشت؛ اّما از هيچ كس خبري نبود. يك گوشه نشست 

و براي غّصه هاي خودش، قّصه تعريف كرد:
يكي بود، يكي نبود. غير از خداي مهربون، كسي نبود. يه آدمي، تك و تنها، 

توي برهوت زمين، زندگي مي كرد...
 كوه ها قّصة آدم را گوش دادند، درخت ها  گوش دادند، دريا گوش داد؛ اّما  
فقط خدا دلش براي آدم  سوخت. اين شد كه حّوا را آفريد و آدم را از تنهايي 
 درآورد. آدم و حّوا با هم ازدواج كردند و بّچه دار شدند و اين طوري شد كه زمين،

آرام آرام، شلوغ شد .

نوِع زبان : ...........................................................

افراد  ديگر  با  اغلب  گروه،  ميان  در  فرد  هر  اولويت هاي  و  باورها  سه( 
با هم دارند؛  گروه، تفاوت دارد. حّتي افرادي كه فاميل اند و خويشي نزديك 
مثل برادرها، خواهرها و ... ممكن است، باورهاي متفاوتي داشته باشند. هر كس  
ممكن است با روش صحبت كردن، نگاه كردن، كاركردن و ... ديگران موافق 
نباشد؛ ولي حِقّ برخورد خشونت آميز با آنها را ندارد. ديگران هم مثل ما حق 
دارند، بدون اينكه  صدمه اي به جان و مالشان وارد شود، نظر خودشان را بيان 

كنند.
  ارزش ها  

نوِع زبان : ...........................................................
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 موضوعي را به دلخواه انتخاب كنيد؛ يك بار به زبان »عادي« و بار ديگر به زبان 
بنويسيد.  آن  دربارة  »  ادبي« 

نوشتۀ عادی

نوشتۀ ادبی



  داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس. ) رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي،خطّ خوش(

 به كارگیري مناسب زبان » عادي « يا »  ادبي« 
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه (

 بهره گيري مناسب از شيوه هاي پرورش فكر
 شيوة خواندن

 سنجه هاي ارزيابي:

 به نوشتة دوستانتان با دّقت گوش دهيد و آن را بر اساس معيارهاي زير، ارزيابي كنيد. 
نتيجة ارزيابي خود را بنويسيد.

نتیجۀ بررسی و داوری
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  من با نوشته هاي نويسندگان ايراني آشنا هستم .                              
  من با نوشته هاي نويسندگان ايراني آشنائيت دارم.                                               

 جملة نخست، درست است. كلمة »  آشنا« واژه اي فارسي است و نبايد با نشانة
»يت« همراه شود. نشانة  »يت«، ويژة كلماتي است كه ريشة عربي دارند. بنابراين، 
 به كارگيري »يت« در كلمات: منّيت، دوئّيت و... كه فارسي  هستند نادرست و در

 كلمات: انسانّيت، اكثرّيت، اقلّيت، محبوبّيت و … كه ريشة عربي دارند، درست است. 

  جمله هاي زير را ويرايش كنید:
 خوبّيت دارد، كتاب مفيد را بعد از خواندن، به ديگران هديه كنيم.

............................................................................................................................................................

 ايرانيت براي تك تك ما، ماية غرور و افتخار است.

............................................................................................................................................................



 مثل زير را به زبان ساده، باز آفريني كنيد. 

دم مي رسد« دم �به �آ » �كوه �به �كوه  �نمي رسد، �آ

باز آفرینی َمثَل
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