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 چکیده

 با این حال درک مطلب، تفکر منطقی و بیان منسجم دارد. بر مستقیمی در آموزش زبان، مهارت نگارش تأثیر

و  نشده آموزش و ارزشیابی مهارت نگارش تدوین گاه، مواد درسی منسجم و هدفمند براینظام آموزشی ما هیچدر 
ست. در واقع آموزش و ارزشیابی مهارت نگارش همچنان بر مبنای  ایسنتی و سلیقه همچنان آن آموزش و ارزشیابی

های به همین دلیل ضرورت دارد به دنبال یافتن آسیب .شودآموز انجام میذوق، استعداد و خلّاقیت معلم و دانش
آموزش نگارش و راهکارهایی برای رفع آن و بهبود وضعیت این مهارت باشیم. بدین منظور این پژوهش با هدف 

است. نگارندگان شدهنوشته ها و راهکارهاآموزش نگارش فارسی: آسیبای برای تقویت نگارش با عنوان  یافتن شیوه
 های عملی و مهارتی را راهکار تقویت آموزش علمی وش، تلفیق آموزش اصول و مفاهیم نظری و فعالیتاین پژوه

دانند و لذا، بر این باورند که ضرورت دارد به منظور تقویت نگارش، محتوای آموزشی و دقیق نگارش می ارزشیابی
ترین پایة زبان فارسی، تدوین شود. مهم نگارشِ زبان و مفاهیم ارزشیابی مناسب بر اساس موضوعات آموزش مهارت

یابی به ابعاد موضوع نگارش، آموزش مباحثی که در تدوین این محتوا باید مد نظر قرارگیرند، شامل چگونگی دست
های ساده و کارگیری ساختار جملهواژگان پرکاربرد و کلیدی هر سر فصل با بار عاطفی خاص خود، آموزش به

های ارائة آن سر فصل برای انسجام بخشیدن به متن، آموزش نوشتن شروع و پایان وشمرکب آن مبحث، آموزش ر
 هاست.متناسب و توجه به انواع ویرایش

 ریزی مهارت نگارش و انشا.های زبان، برنامههای نگارش، مهارتآموزش زبان فارسی، آسیب کلید واژه:
 
 . مقدمه 1

-شود دانشدرک مطالب درسی دارد، بلکه باعث می بر مستقیم تأثیر یابی به مهارت نگارش، نه تنهادست

آموزشی ما  نظام مهارت در با این حال، این ای از نیازهای اجتماعی خود را برطرف کنند.پاره آموزان در آینده بتوانند،
کیه بر جا که ساعات آموزش نگارش و انشا در تمامی سطوح آموزشی، تنها با تاست، تا آن مانده همچنان مغفول

گاه محتوای شود. به عبارتی، در نظام آموزشی کشور ما هیچآموز گذرانده میذوق، استعداد و خالقیت معلم و دانش
سنتی و  همچنان نگارش و آموزش و ارزشیابی نشده آموزش نگارش و ارزشیابی آن طراحی منسجم و هدفمند برای

تن پاسخی برای این پرسش باشیم که راهکار بهبود وضعیت به همین دلیل ضرورت دارد به دنبال یاف .ست ایسلیقه
ها و آموزش نگارش فارسی: آسیبمهارت نگارش چیست. در واقع این پژوهش با هدف تقویت نگارش با عنوان 

 است.شدهنوشته راهکارها،
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تا  گذشته ازجهان ایران و دیگر کشورهای برنامه درسی  در ای از وضعیت نوشتندر این پژوهش ابتدا پیشینه
شناسی است. سپس به آسیببیان گردیده، همچنین دو مبنای نظری حاکم بر مهارت نوشتن ارائه شده به امروز

وضعیت مهارت نگارش در نظام آموزش کشورمان پرداخته شده. در نهایت اصول آموزش عملی مهارت نگارش بیان 
های عملی و مهارتی، مفاهیم و اصول نظری و فعالیتراهکار بهبود مهارت نگارش، یعنی، تلفیق آموزش گردیده و 

 است.تشریح شده
  . پیشینة نگارش 2

است. آموزش زبان و ادبیات، موضوعی است که از دیرباز در تمامی کشورها اهمیت داشته و بر آن تأکید شده
و بالغت قدیم محدود آثار بزرگان  اصول ادبیآموزش به و  زبان و ادبیات به صورت شفاهی بود آموزش ابتدا در
بعدها به صورت مکتوب و در قرن هیجدهم به اما ، ای داشتو در این میان، فن سخنوری اهمیت ویژه شدمی

(. به این ترتیب مهارت نوشتن حائز اهمیت زیادی گردید و 13-10: 1373،نصیری) مدآریزی شده درصورت برنامه
دنیا، مسئولیت آموزش نگارش را به عهده گرفتند. با این حال  به دنبال آن، بسیاری از مؤسسات آموزشی در سراسر

شد، همچنان با همان روش قدیم، یعنی،  های زیادی که برای آموزش اصول نگارش صحیح تشکیل می در کالس
از آن دوران  .(4: 2012، 3شد )کالرکمی آموزان، مهارت نوشتن، آموزش داده استفاده از متون ادبی فصیح به دانش

های آموزش آن انجام  آوری قوانین نوشتن و راه های بسیاری برای جمع نون برای تقویت مهارت نگارش، کوششتاک
-ها همچنان ادامه دارد و هنوز هم دغدغة مهم معلمان و دستاست. این تالششدههای زیادی نوشته گردیده و کتاب

 است.  اندرکاران آموزش، یافتن بهترین محتوا و روش برای آموزش نوشتن
برای  کردند. در ایران قدیمآغاز و بالغت آثار بزرگان  اصول ادبیآموزش  را بازبان  ایرانیان نیز آموزش

مطلبی نوشته  در سطوح باال که الزم بودهم فقط ، آنشدشاگردی استفاده می -تربیت دبیر و نویسنده از روش استاد
توانستند جای استاد ها مییکی دو تن از آنان، پس از سالتنها هر استادی زیردست خود چند شاگرد داشت که شود. 

-های سنتی جای خود را به روشخانههای تدریس در مکتبرفته شیوهرفته(. اما 104-103: 1381،سمیعی) بنشینند

جا که برای آموزش آن، تشکیالتی تا آن گرفتنوشتن رونق خواندن و کم کمیعنی، ،های فعلی تدریس سپردند
 هایی تنظیم گردید. گرفت و قواعد و برنامهلشک

است. از اولین و بهترین های نظام نوین آموزش، نام نگارش و انشا از همان اول، وجود داشتهریزیدر برنامه
آموزش فکر و بیان بر اساس اصول صحیح  ،هدف انشااست که در آن ش. 1316سال  های آموزشی، مصوبههمصوب

این مصوبه بین مهارت نگارش و درس انشا که سطح عالی و زیر مجموعة مهارت نگارش است. هرچند بیان شده
های بعد نیز در است، تفاوتی قائل نشده، اما تاکید بر آموزش صحیح، نقطه قوت این مصوبه است. در مصوبات سال

تحول آموزش و پرورش(،  نظام جدید و چه در سند ریزی نظام قدیم وهای آموزشی )چه در برنامهریزیتمام برنامه
 وشنودپیوند فکر در گفت، قوه استدالل و فکری گیرکاربهبرای انشا اهدافی همچون در نظر داشتن عنصر نوشتن، 

 .(134-121: 1381شهرآرای، است )شده آورده
 
 . مبانی نظری3

اند )گواه این رسیدههای زبان به اتفاق نظر هاست که در لزوم آموزش مهارتپژوهشگران آموزش زبان، سال
باره مورد اختالف است، توان دید(. آنچه در ایننکته را در پیشینه آموزش زبان و ادبیات ایران و جهان به وضوح می
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های آموزش آن است. مواردی که در کشور ما بر مبنای دو جنبة متفاوت های زبان و روشتعریف و حدود مهارت
 است.گرفتهشکل

است. این جنبة نوشتن، زیر مجموعة ادبیات است و با این که لطف و هنری  ةجنبد واج، یک نوع نوشتن
در عصر حاضر نیست. به این جنبه از نوشتن، در  زیستن لوازم بخشد، اززیبایی خاصی به زندگی و روح انسان می
ظ انشا از آن نام است و به همین دلیل اغلب به جای عنوان نگارش با لفکشور ما از روزگاران گذشته توجه شده

کردن است )معین:  پردازیسخنو  از خود چیزی گفتن ن،به وجود آوردبرند. تعریف انشا در این نوع نگرش،  می
در اصطالح  است وهکه تاکنون وجود نداشت است خلق کردن و پدید آوردن چیزی به معنای(. در واقع انشا 1371
 نویسد.و میواژگان ذهن خویش انتخاب کرده  ةو گنجین ای است که نویسنده آن را از ذهنیات خودنوشته

 هایینوشتهاست. این نوع، شامل  امروزی زندگی لوازم ارتباطی و اجتماعی دارد و ازجنبة ، نوشتار دیگر نوع
و روزمره  زندگی، آموزشی گفتارهای علمی و اجتماعی،  دیدگاه مسائل مختلف ماننداست که نگارنده در آن به بیان 

شود و در این نوع نوشتن، نگارش محدود به یک سری اصول و قوانین محدود و بدون تغییر نمیپردازد.  می... 
کند. به طور مثال،  سخن، انواعی پیدا می 5و سیاق 4مهارت نگارش نیز مانند مهارت سخن گفتن، با توجه به  گویش

آموزان با  ز آموزش نگارش، آشنا کردن دانشنوشتن داستان با نوشتن یک مطلب علمی فرق دارد. بنابراین، هدف ا
های 6ها مواجه خواهند شد. آشنایی آنان با گونه هایی است که در مقام نویسنده با آن شرایط و ساختار موقعیت

 (.1984، 7کند )میلر ها میمختلف، کمک زیادی به تکمیل مهارت نگارش آن
ها را از راه کوشش و خطا و یا برخوردهای  گونه آموزان ممکن است بتوانند این باید توجه داشت که دانش

تر و موثرترشان، اهمیت زیادی دارد )ویلیامز  ها، در یادگیری سریع ها، یاد بگیرند، ولی آموزش صریح آن متوالی با آن
 شود.(. به همین دلیل در این رویکرد، به انواع نگارش، اهداف و روش آموزش آن توجه می1993، 8و کلمب

دو تعریف فوق در زمینة روش آموزش مهارت نگارش، دو رویکرد کلی وجود دارد. برخی  بر مبنای
ها از طریق واسطة  های درست یک زبان و انتقال آن پژوهشگران معتقدند که مهارت نوشتن، تولید مکتوب جمله

اند، نه فرایند ذهن. دگرایانه، نگارش را  محصول متن می (. این نگاه سنت62: 1996، 9دیداری )خط( است )ویدوسن
آموزان را باید بر  های متنی در سطح جمله تأکید دارد و معتقد است که خطاهای دانش در واقع این نگاه بر خصیصه

اساس معیارهای واحد، بالفاصله پس از رخداد تصحیح کرد و از آثار ادبی باید برای نمایاندن الگوهای خوب 
محور است، بیشتر به بحث و -ستفاده کرد. این رویکرد که به شدت معلمآموزان ا نگارشی و محتوای نگارشی دانش

ریزی آموزشی نگارش و کتب درسی در کشور ما جا(. برنامهپردازد )همان بررسی در مورد آثار برجستة ادبی می
 است.تاکنون تحت تأثیر این نگرش بوده

بخشی و ترکیب حروف و ل( نوشتن را عمل شک1: 1988) 10نظران همچون بیرنگروه دیگر صاحب
دانند. آنان معتقدند که نوشتن، فعالیتی عینی و شناختی است که در آن نویسنده از قواعد خاص  معنابخشی به آن می

دهی، واژگان، کاربرد زبان و ساز وکار متن برای بیان اندیشة خود استفاده  متغیرهای زبانی، شامل محتوا، سازمان
نگرند و در مراحل آفرینش  رش به عنوان یک فرایند )و نه صرفاً یک محصول( میکند. این متخصصین به نگا می
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محور، -آموز پردازند. این رویکرد دانش نوشته، به عناصر ابداع و مرور، مخاطب، هدف و معیارهای وابسته با بافت می
 ها تأکید دارد.  آموزان، راهکارهای فعال و همکاری آن های تولیدی دانش بیشتر بر متن

یک از  که کدام اند، تاکنون پژوهشی در کشور برای نشان دادن این جایی که نگارندگان این پژوهش تحقیق نموده تا 
دهد که آموزش نگارش در کشور، نشان می شناسیاین دو رویکرد، سودمندتر و مؤثرتر است، انجام نشده، اما آسیب

های صورت گرفته در  نداشته است. توجه به پژوهشمحور، توفیقی در تقویت نگارش -رویکرد سنتی و معلم
محور است )برای نمونه مراجعه کنید به -آموز دهد که کفة ترازو به نفع رویکرد دانشهای دیگر، نشان می زبان

 (. به همین دلیل این رویکرد، پایة مبانی نظری این تحقیق قرار گرفته است.1994، 11پِنورس و جیسلر
 
 رش در کشورشناسی آموزش نگاآسیب .4

گاه کتاب اختصاصی برای درس گیری آموزش و پرورش تا اجرایی شدن سند تحول هیچاز ابتدای شکل
ناچار برای مشخص کردن چگونگی تأمین اهداف و مصوبات نظام آموزش  نگارش و انشا طراحی نشده بود. پس به

 پردازیم.ها می به بررسی آن های زبان و ادبیات فارسیوسیلة کتاب  کشور در زمینة مهارت نگارش به
-های ملّی و رسمی در دورة ابتدایی، با هدف اصلی آموزش مهارتدر کشور ما مانند کشورهای دیگر، کتاب 

ای و همکاران: شلدرههای فارسی دورة راهنمایی )اکبریهای زبان در سطوح مقدماتی نگاشته شده است. در کتاب
 های فارسی با رویکرد ادبی تنظیم گردیدهزبان فارسی سایه انداخته و کتاب ( ادبیات فارسی بر1390و  1389، 1388

ها، هرجا زبان فارسی مطرح شده یا دستور زبان پایه مد نظر قرارگرفته یا مطالبی به صورت غیر  است. در این کتاب
ویژه به مهارت نگارش  های زبان بهتوان به مهارتها نمیاست و در عمل از این کتابشدهمنسجم و مبهم آورده 

شود؛ البته ذوقی که بر آموز گذرانده مییافت. زنگ انشا هم با تکیه بر ذوق، استعداد و خلّاقیت معلم و دانشدست 
 است.نشدهمبنای علمی، تربیت نشده، استعدادی که آموزش ندیده و شکوفا نگردیده و خلّاقیتی که پرورش داده 

های زبان فارسی ادبیات فارسی و زبان فارسی از هم جدا گردیده است. در کتابهای در دورة متوسطه، کتاب
شناسی و ب( چهار مبحث دستور زبان، امال و بیاموزیم، زبان1392آ و 1392، 1391، 1390شناس و همکاران: )حق

بسنده شده و  ها فقط به ارائة تعاریف اصطالحات نگارشی،است. با این حال در این کتابشدهنگارش گنجانده 
نشده و هایی در پیِ مباحث نظری مطرح گردیده است، اما راه و روش عملی نگارش، آموزش داده گرچه تمرین

های  است. به عبارتی، ارائة تعاریف و توصیهگرفتهها نیز با رویکرد ادبی شکلبهای این کتاها و تمرینبیشتر مثال
وسطه نیز سایه انداخته و نتیجة این عدم جدایی زبان فارسی از ادبیات های دوره متنظری و رویکرد ادبی بر کتاب

های زبانی در کل نظام آموزش و پرورش شده فارسی در نگرش و عمل، موجب تغفل از آموزش عملی مهارت
مند و  های زبانی به ویژه مهارت نگارش، طراحی روشیک از مهارتاست. در واقع در نظام آموزشی ما برای هیچ

( و این مسأله در مقایسة محتوای مهارتی زبان در 25و  24: 1389طوسی، دوست و دانایولی وجود ندارد )قادریاص
طوسی و نظام آموزش ایران با برخی کشورهای پیشرفته مانند کانادا، آمریکا، انگلستان و ... کامالً مشهود است )دانای

 (. 75-100: 1388کیامنش، 
های درسی تغییر کرد. در همین راستا، تحول در آموزش و پرورش، ساختار کتابپس از اجرایی شدن سند 

، با هدف اصلی «های نوشتاری )انشا و نگارش( آموزش مهارت»های جدیدی با عنوان برای دورة متوسطة اول، کتاب
تألیف ف داد که (. باید انصا8: 1393پویایی فکر و پرورش ذهن تألیف گردیده است )رجوع شود به راهنمای معلم، 
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ای است، امّا سوال این است  عرصة بسیار پرپیچ و خم و گستردهزیرا ، کاری بسیار دشوار است، کتاب نگارش فارسی
 اند به مقصود خود برسند؟که مؤلفان تا چه حد توانسته

-میهای نوشتاری )انشا و نگارش( درباره کتاب نگارش هشتم  های آموزش مهارتاز مؤلفین کتاب اکبری 

)وبگاه فرهنگستان زبان و ادب « های پیشین است مند در قیاس با کتاب یک کتاب ساخت، این کتاب»گوید: 
این نگرش، قابل احترام است، اما باید توجه داشت که  .((گزارش نقد و بررسی کتاب انشا )پایة هشتم، 1393فارسی:

های حاضر، مقایسه کرد.  را با کتاب که بتوان آن تاکنون کتاب مستقل انشا یا نگارش در ساختار آموزشی ما نبوده
هایی است، یعنی، کتابشده نوشته "آیین نگارش"هایی بوده که در طول چند دهة اخیر با عنوان  شاید، منظور، کتاب

ان آموز هایی نمونه ارائه شده است که دانش شده و پس از آن، متنها ابتدا به مباحث دستوری پرداخته که در اکثر آن
 ها، قرار است به مهارت الزم در نوشتن برسند.با الگو قرار دادن آن
پروری نیستیم،  ما در نظام آموزشی به دنبال شاعرپروری و نویسنده»دارد که جا( همچنین بیان میاکبری )همان

نگرش مهارتی در سعی کردیم که یک  .بلکه به دنبال این هستیم تا فردی آموزش دهیم که بتواند حرف خود را بزند
با «. ایم با توجه به این نگرش، از رویکرد انشاگونه دوری کرده کتاب داشته باشیم و همین نیز رویکرد اصلی ماست.

آید  می پیش سوال این( انشا و نگارش)  (2) و( 1) نوشتاری مهارت کتاب با برخورد اولین در»توجه به این مطلب، 
 نگرش دنبال به معتقدند کتاب مؤلفین که حالی در چرا و( جاهمان میرکیانی:) « !دارد اسم دو کتاب این چرا که

 شده گذاشته کتاب روی بر انشا نام اند، کرده دوری انشاگونه رویکرد از دلیل همین به و اندبوده کتاب در مهارتی
شیوة قدیمی انشا و نوشتن است؟ زیرا، به عنوان نمونه، در این  ادامةآیا به این دلیل نیست که این کتاب هم  است.
آموزان  شده است؛ یعنی، به دانش  چند صفحه، به چند نوشتة نمونه و چند تکلیف نوشتنی اختصاص داده هاکتاب

ها  های مختلف انشا )موضوع، مقدمه، بدنه و نتیجه( نشان داده شده و بعد از آن متنی ارائه شده و در آن قسمت
که در فرایند نگارش قبل از خواسته شده است که در مورد یکی از  سه موضوع داده شده انشایی بنویسند. در حالی

بخشی به آن، تا به  آموزان باید روند کامل آن، یعنی، از گام اول، تولید اندیشه و نظم تولید حصول نهایی، دانش
ها و در نهایت ویرایش جمالت را در عمل،  نویسی آنهای درست و باز نگارش درآوردن افکار به صورت جمله

 های بلند که غایت یک برنامة درسی است، برسند.  کم به توانایی تولید متنآموزش ببیند، تا کم
 قابل محتوای تدوین و کردن اجرایی دارد اهمیت آموزش، آنچه ساختار در زمینة اهداف کتاب درسی در

ای که در کتاب نگارش هشتم )و البته هفتم( به آن نکته. عالی اهداف داشتن فقط نه است، اهداف به یابیدست
از توضیحات غیر سودمند و حتی مخرب زیادی استفاده شده است  ها این کتاب در درس»توجهی نشده است، زیرا، 

آموز  ی اکنون دانشکرد، ول شد و معلم از آن استفاده می این کتاب باید تبدیل به کتاب راهنمای معلم میتا جایی که 
صورت عملی نویسندگی را بیاموزد به سوی مطالعه سوق پیدا کرده است. این کتاب مبتنی بر یک  جای اینکه به به

مواردی در این کتاب وارد شده که اصالً مشخص نیست »همچنین  .جا(همان :)ذوالفقاری «ای نیست راهنمای برنامه
« آموزان ضروری نیست دانش برای که شده طرح در آن موضوعی»و جا( همان :نژاد حسینی« )منشأ آن کجاست

 جا(.همان :عادلحدّاد)
آموزی از پایة اول   ادامه و زنجیرة زبان)و به تبع آن هشتم( کتاب پایة هفتم »دارد که البته اکبری بیان می

از زبان به سوی ادبیات است دبستان است و در ادامة یک سیر آموزشی است. حرکت ما از پایة اول دبستان حرکتی 
آموزان ست که دانش جا(. این در حالی)همان« وزن ادبی افزایش داشته باشد ،ای های پایانی آموزش مدرسه تا در پایه

که اند. و دیگر آنمند  قبل از سند تحول را گذرانده های غیر روشکنونی در پایه هفتم و هشتم در دبستان، کتاب
جا(. همان :)ذوالفقاری رسد ترین اشکال به نظر می شود بزرگ و کتاب هفتم و هشتم وارد میهمین که در یک سال د
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های چاپ شده سند تحول در دوره دبستان و البته نقدهای روانشناختی و اصول علمی و عملی آموزش زبان کتاب
ها فاصله زیادی با ابگنجد، اما آنچه مسلم است، این است که محتوای این کتمتوسطه اول در این مجال نمی

 آموزان دارد. محتوای مناسب برای آموزش علمی و عملی دانش
ویژه، مهارت نگارش در دورة تحصیالت عالی  های زبان بهنگرش آموزشی و عملی به زبان فارسی و مهارت

با زبان فارسی  های پیش از آن ندارد. در سطح دانشگاهی، هم اکنون سه رشتة مرتبطهم، حال و روز بهتری از دوره
ترین های آن )در مقاطع فوق دیپلم تا دکتری( که از قدیمیوجود دارد. یکی رشتة زبان و ادبیات فارسی و گرایش

ریزی زبان و ادبیات فارسی در برنامة درسی این رشته کمیتة برنامه 1391های دانشگاهی ماست. در سال رشته
حت بیان داشتند که رشتة زبان و ادبیات فارسی دو محور دارد. یکی بازنگری انجام داد. اعضای این کمیته با صرا

زبان فارسی و دوم ادبیات فارسی، اما در برنامة درسی بازنگری شده دورة کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی 
گردیده ها، فنون و متون ادبی تنظیم هیچ نامی از زبان فارسی برده نشده و دروس این رشته در سه زمینة مهارت

وجود دارد که این  "آئین نگارش و ویرایش"است. بر این اساس در دروس پایة این رشته دو واحد درسی، با عنوان 
شود. همچنین چهار درس همچنان با رویکرد سنتی )پرداختن به تعاریف و انواع و...( به شیوة تجویزی تدریس می

اختیاری زمینة  شود. در دروسبا رویکرد ادبی تدریس می)معموالً دستور سنتی( نیز  "(2( و )1دستور )"واحد 
های مختلف )شعر، در حیطه "کارگاهی برای نویسندگی و ویراستاری"های های ادبی این مقطع، عنوانمهارت

های این دروس هم شیوة آموزش خورد. اما، در کلیه سر فصلنمایشنامه نویسی، مقاله نویسی و ..( به چشم می
تی جایگاهی ندارد و این دروس نیز با رویکرد سنتی )پرداختن به تعاریف و انواع و..( به شیوة تجویزی عملی و مهار
وجود دارد که  "مبانی آموزش زبان فارسی"شود. البته در میان این دروس اختیاری، درسی نیز با عنوان تدریس می

های آموزش حروف الفبای ن و با سر فصلزباناهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیبا هدف آشنایی با روش
فارسی، آموزش واژه، آموزش ساختار جمالت زبان فارسی، دستور زبان فارسی و درک متون زبان فارسی تدوین 
گردیده است. در دورة کارشناسی ارشد و دکتری این رشته، وضع آموزش زبان فارسی از این هم بدتر است و هیچ 

شود )رجوع کنید به برنامة درسی های زبان فارسی و آموزش آن یافت نمیمهارتعنوان مرتبط با زبان فارسی، 
 گاه دانشگاه عالمه طباطبائی(.مصوب وزارت علوم در وب

-ای که نام زبان فارسی را یدک میبر  اساس مطالب باال در دروس پایه، اصلی و تخصصی رشته دانشگاهی

های زبان نیز در هیچ یک ختصاص نیافته، بلکه برای اشاره به مهارتکشد، نه تنها سر فصل مستقلی به زبان فارسی ا
توان گفت که متأسفانه در کلیه مقاطع این رشته، سایة ادبیات فارسی توان یافت. بنابراین، میاز دروس، جایگاهی نمی

 است.توجه نشده کند که به زبان فارسی حتی به عنوان پایة ادبیات فارسی همچنان بر زبان فارسی سنگینی میآن
های عادی زبان به بدیهی است که در مقاطع دانشگاهی در رشتة زبان و ادبیات فارسی، انتظار آموزش مهارت

نشین، های کردنشین، ترکدانشجویان وجود نداشته باشد، اما در کشوری که مردم زیادی در مناطق دو زبانه )منطقه
ها فارسی است، جای این سوال است که آیا نباید در زبان دوم آنکنند و نشین، لرنشین و ....( زندگی میعرب

ها زبان و آموزش آن های رشتة مادری همچون زبان و ادبیات فارسی، توجّهی هم به زبان و اصول و نظریهسرفصل
-تهشود تا فارغ التحصیالن این رشته همراه با تسلط بر ادبیات غنی فارسی، بر ساخت زبان فارسی هم شناخت داش

 باشند.    
ای با عنوان اندازی رشتهقابل ذکر است که در حال حاضر، گروه زبان و ادبیات فارسی کشور درصدد راه

زبانان )دوره خاص( در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است. در آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی
)البته بدون مکالمه  "مکالمه پیشرفته"ان درسی با نام ریزی مصوب  کارشناسی ارشد این رشته فقط دو عنوبرنامه
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های ) با هدف آشنایی با قواعد زبان فارسی در حد درست نوشتن جمله "نگارش مقدماتی زبان فارسی"مقدماتی( و 
نیاز، متناسب با زبان فارسی است. مقطع دکتری این رشته هم در پنج زمینة ساده فارسی( آن هم در دروس پیش

است.  در گرایش زبان فارسی این ریزی شدهشامل چهار گرایش ادبی و یک گرایش زبان فارسی، برنامهتخصصی، 
ساختمان آوایی و واژگانی زبان "و  "نظام روابط دستوری زبان فارسی"های رشته، فقط دو عنوان درسی با عنوان

توان گفت در برنامة رشته جدید هم آموزش ادبیات فارسی بر آموزش است. در نتیجه میپیش بینی شده "فارسی
 زبان فارسی سایه افکنده است. )رجوع کنید به برنامة درسی مصوب وزارت علوم در وبگاه دانشگاه عالمه طباطبائی(. 

ست. رشتة دیگری که کامالً مرتبط با زبان فارسی است، رشتة آموزش زبان فارسی در مقطع کارشناسی ارشد ا
های این رشته آشنایی با شود. در سر فصلهای کشور برگزار میاین رشته کمتر از یک دهه است که در دانشگاه

های زبان از جمله مهارت نگارش جایگاه مناسبی دارد ) نگاه کنید به وبگاه دانشگاه پبام نور(. با این حال، مهارت
ته و مطالعه منابع این دروس در وجود محتوای علمی و عملی نگارندگان این مقاله با توجه به جدید بودن این رش

 ها تردید دارند.   مناسب برای این سرفصل
زبانان )آزفا( در مقطع کارشناسی ارشد است که حدود دو دهه رشتة سوم، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی

رویکرد زبانشناسی کاربردی آموزش  گذرد. در این رشته با توجه به های دانشگاهی می از حضور آن در بین رشته
هایی مرتبط با زبان فارسی و آموزش آن وجود دارد )رجوع کنید به وبگاه دانشگاه عالمه طباطبائی(. زبان، سرفصل

ها شامل دروسی مربوط به ساخت زبان فارسی )آوا شناسی، صرف و نحو و ...(، دروسی دربارة  ترین آنمناسب
و ارزشیابی زبان و نیز تدوین محتوای درسی زبان، تدریس عملی و روانشناسی زبان های یادگیری اصول و نظریه

مند  شود که بعد از دو دهه کار دانشگاهی در این زمینه، هنوز محتوای منسجم و روش است. امّا، متاسفانه مشاهده می
کتابشناسی دارد )نگاه کنید به زبانان وجود نآموزشی و ارزشیابی در زمینة مهارت نگارش برای آموزش به غیر فارسی

نوشتة مؤلفان این مقاله(. پژوهشگران این تحقیق یکی از دالیل این مساله را کمیِ پژوهش بر روی محتوای  آزفا
  دانند.مهارتی زبان فارسی به ویژه مهارت نگارش در کشور می

توا بر مبنای روش صحیح و دهد که نبود محمیشناسی مهارت نگارش در نظام آموزشی کشور ما نشانآسیب
های زبان فارسی و مند نگارش در آموزش و پرورش، همچنین عدم تربیت نیروی آگاه به ویژگی عدم آموزش هدف

های زبان در آموزش عالی باعث شده که از معلمان آموزش ندیده، انتظار داشته باشیم، با تکیة صرف بر شمّ تمهار
باشیم که نه تنها یاد آموزان نیز انتظار داشتهی، به آموزش بپردازند و از دانشزبانی، ذوق، استعداد و خالقیت شخص

 کاربندند و در مدرسه، انشای ادبی و سپس در دانشگاه مقالة علمی بنویسند. ترین سطح بهبگیرند، بلکه آن را در عالی
زبان را برطرف کند، نه نیازهای تواند نیازهای معمولی و ابتدایی گویشور باید توجه داشت شمّ زبانی، فقط می

زبان است و کسی بدون  آموزشی او را، آن هم در سطوح عالی. همچنین باید دانست که ادبیات مرحلة هنری و فراتر
 تواند، زبان را پیرایه بندد و به آن قالبی ادبی و هنری بخشد. های زبان نمیتسلط نسبی بر مهارت

عصری که متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که ذوق باید تربیت  نکتة قابل توجه دیگر آن است که در
آموزان انتظار داشت که متن توان از دانششود، استعداد باید شکوفا گردد و خالقیّت قابل پرورش است، چگونه می

 .ادبی را بر اساس ذوق و استعداد و خالقیت خام و خدادادی خود بنویسند تا مورد ارزیابی قرار گیرد
 راهکار تقویت نگارش  .5

پذیر است. های دیگر با آموزش درست و پشتکار در تمرین امکانیابی به مهارت نگارش مانند مهارتدست
( مراحل تولید یک متن را به سه قسمت پیش از نوشتن، نوشتن و 1965) 12در جهت آموزش نوشتن راهمن
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نامد. در دی در نگارش برخوردار است، مرحلة کشف میکند و مرحلة اول را که از اهمیت زیابازنویسی، تقسیم می
های منسجم کالسی  مرحلة کشف،  معلمان باید با ارائة موضوعات مختلف بر اساس اهداف مورد نظر و انجام بحث

آموزان باید هدایت شوند تا قوة  آموزان را هدایت نمایند. در این مرحله، دانشبر سر موضوعات مطرح شده، دانش
 ها بپردازند.  های آن کارگیرند و به تمام جنبه تخیّل خود را در مورد موضوعات مورد نظر بهتعمّق و 

مند موضوع و محتوا و تدوین مواد درسی رسید. در واقع  بندی روشتوان به دستهبندی اهداف میبا دسته
تواند با هدف اطالع می( معتقد است که نوشته 116-107: 2008)13هدف، تأثیر زیادی بر روی نوشته دارد. وودز

رسانی، جلب توجه مخاطبان به امری، بیان نظرات و احساسات یا لذت بخشیدن به خوانندگان و ... باشد، اما به هر 
 :های چهارگانة زیر قرار داد را در یکی از قالب توان آن دلیل که مطلبی نوشته شده باشد، می

است و شبیه ها را مشاهده کرده برای نویسنده رخ داده یا آن: در مورد اتفاقاتی است که 14های روایی نوشته-آ
 ای از اولین روز مدرسه. گویی است. مثل، نوشتن خاطره داستان

ء و یا یک مکان است. یکی از دالیل مهم  : در مورد شرح شکل ظاهری یک شخص، شی15توصیفی-ب
ندیده و در آینده با آن مواجه خواهدشد. نوشتن انشاهای توصیفی، آشنا ساختن مخاطب با چیزی است که او هنوز 

های زیادی استفاده نماید و در این راه  مثل توصیف زادگاه و یا شهری خاص. در چنین انشایی نویسنده باید از صفت
 گانه به خوبی کمک گیرد. باید از حواس پنج

ه است. در این راه نویسنده نظراتی خاص و قانع کردن خواننده در آن زمین  : دفاع از آرا و نقطه16استداللی-پ
باشد و از دالیل محکمی استفاده نماید. مثل خود باید به خوبی ایدة اصلی را بداند، درک خوبی از خواننده داشته 

 این موضوع که اینترنت به بشر امروزی بیشتر خدمت کرده و یا ضرر رسانیده است.
عات درست و نه احساسات است. در چنین : در مورد توصیف دقیق چیزی با استفاده از اطال17تفسیری-ت

 . گیریم، مثل شرح مراحل احتراق سوخت در موتور اتومبیل بندی بهره می های علمی مانند دسته هایی از روش نوشته
تواند با ارائة  ای برعهده دارد. برنامة صحیح می ریزی آموزشی در مرحلة نوشتن نیز نقش برجستهبرنامه

آموزان را  مند در کالس درس، دانش اهداف تعیین شده و انجام تمرینات متنوع و هدفموضوعات مختلف بر اساس 
راهکارهای فعال برای رسیدن به زیر بنای نگارش، تدوین تمریناتی است برای آموزش نحو  تشویق به نوشتن کند.

ها(، و انواع جملهزبان )ساختارهای دستوری(، دستور زبان )قواعد حاکم بر نظام واژگانی و الگوهای دستوری 
های مناسب و های انسجام و همبستگی(، چگونگی انتخاب واژهساختار متن )قواعد حاکم بر پاراگراف بندی و نشانه

آموزان باید سعی نمایند که بر اساس  (. در این مرحله دانش143: 1385حسینی، منطق حاکم بر محتوای متن )ضیاء
را انتظام بخشند و در هر جا که الزم است از حروف ربط و جمالت قالب مناسب نگارش، جمالت مرتبط خود 

ها و تمرینات از روال منطقی جزء به کل  اگر این فعالیت کامل کننده برای حفظ سیر منطقی نوشته استفاده نمایند.
 توان امید داشت که در آینده، نویسندگان خوبی تربیت خواهند شد. برخوردار باشند، می

آموزان  تواند بارها رخ دهد؛ یعنی، دانش گارش یک متن نیز، بازنویسی است. این مرحله میمرحلة پایانی ن
باید فرا بگیرند که با یک بار نوشتن متن و یک بار مرور سریع آن، کار نگارش به پایان نرسیده است. در این مرحله، 

سعی نمایند که ایرادات نوشته اعمّ از نکات  آموزان باید با چندین بار مرور نوشته و حتی بلندخوانی متن، ابتدا دانش
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سجاوندی و امالیی و دستوری را برطرف نمایند و ارتباط بین جمالت و بندها را نیز بررسی نمایند که در صورت 
لزوم کلمات و یا جمالتی به نوشته افزوده و یا از آن، بکاهند و در آخر ببینند که کل متن از نظر رساندن معنا مشکلی 

آموزان دیگر و معلم نیز تکرار  ه باشد و بعد از تمام این مراحل، این روند در کالس درس و در حضور دانشنداشت
 شود و ابهامات و مشکالت احتمالی آن به بحث گذاشته شود. 

 گیریخالصه و نتیجه .6

شناسی پذیر است. اما آسیبدست یابی به مهارت نگارش مانند هر مهارت دیگر با آموزش و تمرین امکان
های تهای زبان فارسی و مهاردهد، کمبود نیروی آگاه به ویژگیمهارت نگارش در نظام آموزشی کشور ما نشان می

مند نگارش باعث شده که ما هم در زمینة  زبان و نبود محتوا بر مبنای روش صحیح، همچنین عدم آموزش هدف
مواجه باشیم. به همین دلیل این پژوهش با هدف آموزش نگارش و هم در زمینة محتوای تمرینی، با ضعف شدید 

است که راهکار تقویت مهارت است و به این نتیجه رسیدهارائة راهکار برای تقویت مهارت نگارش نوشته شده
یابی به این هدف باید محتوای آموزشی بر های مهارتی است. برای دستنگارش، تلفیق مفاهیم نظری و فعالیّت

ترین مباحث در این آموزش های زبان و مفاهیم پایه زبان فارسی تدوین گردید. مهممهارتاساس اصول آموزش 
یابی به ابعاد موضوع نگارش، آموزش و تمرین واژگان پرکاربرد و کلیدی هر سر فصل با عبارتند از: چگونگی دست

های ارائه آموزش روشهای ساده و مرکب آن مبحث و بار عاطفی خاص خود، آموزش به کارگیری ساختار جمله
 هاست. آن سر فصل، انسجام متن، شروع و پایان متناسب و توجه به انواع ویرایش

 
 های آتیپیشنهاد برای پژوهش .7

به همین دلیل ضرورت  .ست ایسنتی و سلیقه همچنان نگارش در کشور ما آموزش و ارزشیابی جا کهاز آن
ها، محتوای درسی ن پژوهشنگارش انجام شود و بر اساس آ های مختلف مهارتهایی دربارة قسمتدارد پژوهش

ها آموزش نگارش را علمی و ارزشیابی را دقیق کرد. از منسجم و هدفمند تدوین گردد تا در آینده بتوان بر اساس آن
 های علت و معلولی و ... را نام برد. توان مقایسه، خالصه نویسی، توصیف، متنترین مباحث نگارش میمهم
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