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خود حمل  دستان  روي  را  كتاب  از  كوهي  كه  حالي  در  بار،  اين  معلّم 
مي كرد، وارد كالس شد. كتاب ها را روي ميز چيد و بعد از سالم و احوالپرسي، 

شعر زير را با لحني گيرا و دلنشين خواند:

 مردمان كتاب خوان گويند:
هركتابی به راستي، گنجي است

گنج با رنج مي شود پيدا
ليكن اين گنج، گنج بي رنجي است

*  
مي شود بر تو باز، روي جهان
تا شود بر كتاب، چشمت باز 

بر خطوطش كه راهِ دانايي است
سفري در جهان، نما آغاز

*  
نتواني شناخت، مردم را

تا كه خود را نخست نشناسي
تا نخواني كتاب هاي درست
خويشتن را درست نشناسي

 محمود كيانوش
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سپس به دانش آموزان گفت: » از كودكي آموختيم، كتاب، يار مهربان، دانا و خوش بيان، 
 پندآموز، هنرمند، سودمند و بي زيان است. از شما مي خواهم در اين فرصت، به ذهن خود مراجعه
كنيد و فهرستي از كتاب هايي كه تاكنون خوانده ايد، بنويسيد و بگوييد از هر كتاب، چه نكته اي 

آموخته ايد«.
دانش آموزان، فكر مي كردند و مي كوشيدند نام كتاب هايي را كه پيش از اين خوانده بودند، 
را تشويق  آنان  راهنمايي هاي خود،  با  و  آنها حاضر مي شد  ميز  معلّم هم كنار  آورند.  ياد  به 

مي كرد تا آنچه به ياد مي آورند، بنويسند.
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1. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم: 

2. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم:  

3. نام كتابي كه خوانده ام: 
  نكته اي كه آموختم:

4. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم:  

5. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم:   

6. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم:   
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 نُه قهرمان بر سكوي اّول
 زندگي پر از مسابقه است. تا حاال با خودتان در يك مسابقه شركت كرده ايد؟ تا حاال بر

خودتان پيروز شده ايد؟ كدام، لّذت بخش تر است؛ پيروزي بر خود يا پيروزي بر ديگران؟
 پيش از آنكه بيشتر توضيح دهم، از شما دعوت مي كنم رويداد شيرين، شگفت و درس آموز 

زير را بخوانيد:
تا  بودند  دوخته  مشتاقانه، چشم  تماشاگران،  بود.  معلوالن، شروع شده  المپيك  »مسابقة 

مسابقة دوی 100 متر معلوالن را تماشا كنند.
نُه نفر از شركت كنندگان پشت خط آغاز مسابقه، گوش سپرده بودند تا با شنيدن صداي 
 تپانچه، حركت خود را آغاز كنند؛ اين نه نفر، همگي عقب مانده هاي جسمي و ذهني بودند. هرچند
آنان هرگز قادر به دويدن سريع نبودند؛ اّما  همگي سعي داشتند، مسير مسابقه را طي كنند و 

نشان المپيك معلوالن را برگردن بياويزند.
 ناگهان، اتّفاقي افتاد كه همه چيز را عوض كرد. پاي يكي از شركت كنندگان پيچ خورد و به
زمين افتاد. او بالفاصله چند غلت زد و كمي بعد، صداي ناله اش بلند شد. هشت نفر ديگر با 

شنيدن صداي نالة او، ايستادند و به عقب برگشتند.

معلّم، پس از تأّمل در نوشته هاي دانش آموزان، گفت:»مطالعه و  خواندن كتاب، يكي از 
مناسب ترين راه ها، براي رشد و تقويت تفّكر و افزودن بر توانايي هاي ذهن و زبان در نوشتن 
است. يك كشاورز را درنظر بگيريد. دانه را در زمين مي كارد؛ به آن آب مي دهد و از آن مراقبت 
مي كند تا به باروري برسد. نويسنده هم با خواندن، به خاطر سپردن و انديشيدن، كشتزار ذهن 
خود را پرورش مي دهد و به  نوشته كه محصول فكري اوست، دست مي يابد. پس نوشتن، 
فرزنِد خواندن است. هرچه بيشتركتاب  بخوانيم، توانايي هاي ذهن ما بيشتر تقويت مي شود و 

كار نوشتن براي ما آسان تر مي شود.
البّته  خواست ما از»خواندن« فقط خواندن كتاب نيست. نگاه كردن به تصوير، تماشاي 
فيلم، شنيدن حكايات و گفت وگوهاي مردم و... همه، گونه اي متن هستند كه مي توانند به 

زايش و پويايي ذهن ما كمك كنند و بر ژرفايي و گستردگي نوشته بيفزايند«.
معلّم، متن زير را در اختيار يكي از دانش آموزان قرار داد و از او خواست، آن را با صداي 

بلند بخواند.
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معلّم بعد از خواندن نوشته، گفت:»نويسنده براي توسعه دادن و عميق تر كردن نوشته، از 
مطالعات پيشين خود بهره گرفته است. مهم ترين مواردي كه نوشته را از حالت يك نواخت و 

سطحي بيرون آورده اند، عبارت اند از: 
ـ از يك داستان واقعِي »مسابقۀ المپيك معلوالن« استفاده كرده است.

 ـ در بخشي از نوشته، تمثيل» درخت از آن جهت ستودني است كه سايه اش را به 
همه، حتّي به هيزم شكن هم تعارف مي كند« را به كار برده است.

 ـ در بخش نتيجه گيري از حديث» ايّها النّاس ناِفسوا في المكارم« كه با موضوع نوشته 
ارتباط دارد، بهره گرفته است.

اثر كوشش  در  نويسنده است؛ دركي كه  از متن هم حاصل درك مناسب  نتيجه گيري 
ذهني و تجزيه و تحليل خوانده ها به دست آمده است. تأثير مطالعات نويسنده در نثر او هم 
پيداست. استفاده از كلمات و تركيبات تازه و متنّوع، جمله هاي مختلف خبري، عاطفي، پرسشی 
و... نتيجة دانش و تجربة  نويسنده است. دانش نويسنده، حّتي در انتخاب موضوع، نظم ذهني 

و ساختار منظّم متن )داشتن موضوع، مقدمه، تنه و نتيجه( هم تأثير گذاشته است. 

 اندكي بعد، هر نُه نفر، بازو در بازوي هم انداختند و قدم زنان، خود را به  خّط پايان رساندند؛
يعني همة آنان اّول شدند.

 اشك در چشمان تماشاگران جمع شده بود. آنها  به پا خاستند و ده دقيقة تمام براي نُه نفر
قهرمان، كف زدند«. 

شكوه رفتار انسان هاي درستكار، تماشايي ترين صحنه است. زيبايي مسابقه در برنده شدن 
يك نفر نيست. اگر هشت نفر دونده، رقيب خود را رها مي كردند، امروز اين»حماسة انساني« 
نبود. پيروزي، زماني گواراست كه ديگران هم ديده شوند. درخت از آن جهت ستودني است 

كه سايه اش را به همه، حّتي به هيزم شكن هم تعارف مي كند.
آيا ما هر روز، شركت كنندة چنين مسابقه اي نيستيم؟ راستي ما بر كدام سّكو ايستاده ايم؟ 
نافِسوا  الّناُس  ايُّها  نوشته است:  اين  بر  پايان مناسبي  اماِم »مسابقة عاشورا«   اين سخن زيباي 

في الَمكارم: مردم ! در بزرگ منشي ها و نيكي ها  با يكديگر در مسابقه باشيد. 

 سفر زندگي



  بنابراين، مطالعة هدفمند و بهره گيري بجا و مناسب از خوانده ها، هنگام نوشتن، در گسترش
دامنة نوشته و عمق بخشيدن به آن، مؤثّر است. 

نويسندة اهل مطالعه و خوش فكر:

 موضوع هاي خوبي براي نوشتن انتخاب مي كند.
 به موضوع، متفاوت مي نگرد.

ضرب المثل حكيمانه،  سخنان  حديث،  آيه،  از  موضوع  تحليل  و  بسط  شرح،  براي     
و داستان هاي مناسب بهره مي گيرد.

... و  مثل »مقايسه«، »تمثيل«، »مناظره«  از شيوه هاي مختلفي  بيان مطلب  براي     
 استفاده مي كند.

 نوشته  را به نتايج ارزشمندي ختم مي كند.
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نوشتة زير را بخوانيد و نشان دهيد كدام بخش از متن، تحت   
تأثير مطالعات نويسنده، گستردگی و عمق بيشتري پيدا كرده است؟

 انسان و فرشته، دو ستايشگر خالق هستند و به ستايشگري معروف اند. ولي آيا جز
مي شناسيم؟  مي بينيم؟  را  آنها  ما  آيا  هستند؟  ديگري  ستايشگران  فرشته،  و  انسان 

است: اينان  شناختن  و  ديدن  براي  آيينه اي  زير،  حكايت 
»ياد دارم كه شبي در كارواني همه شب رفته بودم و سحر در كنار بيشه اي خفته. 
شوريده اي كه در آن سفر همراه ما بود، نعره برآورد و راه بيابان گرفت و يك نفس آرام 

نيافت. چون روز شد، گفتم:» اين چه حالت بود؟«.
گفت:» بلبالن را شنيدم كه به نالش درآمده بودند؛ از درخت؛ و كبكان در كوه و 
غوكان درآب و بهايم در بيشه. انديشه كردم كه مرّوت نباشد همه در تسبيح و من به 

خفته«. غفلت 
اين حكايت، به خوبي، نشان مي دهد كه تنها انسان ها و فرشتگان نيستند كه خداوند 
را ستايش مي كنند؛ بلكه هر چه در زمين  و آسمان است، به ذكر پروردگار مشغول است. 
قيام كوهساران، ركوِع آبشاران، قنوت درختان، سالم  غنچگان، همه و همه، نشان 

از سرود و ستايش دارند. 
خداوند هم در قرآن كريم بر اين حقيقت تأكيد مي كند و مي فرمايد:»ُيَسبُِّح  ِل ما 

مواِت َو ما فِی االَرض«) سورة تغابن و جمعه/ آية 1(. فِی السَّ
 پيام اين آيه براي  ما انسان ها اين است كه در حمد و  ستايش آفريدگارمان از حيوانات،

جمادات و نباتات عقب نيفتيم. 
بلبل به غزل خواني و قمري به ترانههر كس به زباني صفت حمد تو گويد

و يا
بس و  بنی آدم اند  نه  او  بر شاخساركردتوحيدگوی  زمزمه  كه  بلبلی  هر 
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 موضوعي را انتخاب كنيد و با بهره گيري از اطاّلعات و دانش خود، به آن، گستره و 
عمق ببخشيد.

موضوع:
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  داشتن پيش نويس  ؛
 داشتن پاك نويس ) رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي ، خطِّ  خوش( ؛

 گستردگي  و عمق نوشته ؛
 رعايت طبقه بندي  ذهن و نوشته )  آ غاز، ميانه و پايان (   ؛ 

 بهره گيري مناسب از  شيوه هاي پرورش فكر؛
 شيوة خواندن.

 سنجه هاي ارزيابي :

 نوشته هاي خوانده شده )در تمرين 2( را ، با معيارهاي زير ارزيابي كنيد.

نتیجۀ بررسی و داوری
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 الف( من براي دل خود مي نويسم، بعضي ها كف مي زنند .
 ب( من از براي دل خود مي نويسم، بعضي ها كف مي زنند .

جملة» الف«، درست است. استفاده از نشانه هاي ربط، متّمم و... بايد بجا و 
مناسب باشد. به كارگيري نامناسب اين نشانه ها، به نوشته آسيب مي رساند و درك 

و دريافت را دشوار مي كند. در جملة»ب« كاربرد نشانة » از« اضافي است.

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

   او در خدمت مردم بود بلكه كمترين چشمداشتي نداشت.

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

  من مديون به تو هستم و براي جبران ، سعي ام را خواهم كرد.

............................................................................................................................................................
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 درختي را با ويژگي هاي زير، تصّور كنيد و متني دربارة آن بنويسيد.
  پا در هواست.    ريشه هايش در ابر فرو رفته است.

   شاخه هايش روي زمين گسترده شده است .


