
 

 چیستی نوشتار و آموزش نظام مند آن به غیرفارسی زبانان)سطح پیشرفته(
 
 علی اصغر ارجی
 مدرس مرکز آموزش زبان به غیر فارسی زبانان. دانشگاه بین المللی امام خمینی

 چکیده

فیلسوفان گذشته که گفتار را برتر از نوشتار دانسته اند، در میان فیلسوفان ساختار شکن، روان صرف نظر از دیدگاه برخی از 
شناخت ها و زبان شناسان مقوله نوشتار از اهمیت بسیاری برخوردار است. فیلسوفان ساخت شکن آن را به دلیل داللت های 

ری نوشتن مهارتی عینی است که تعامل، درک، تحلیل و فراوانش نزدیک ترین ساحت به زبان می دانند. در نظریه های یادگی
قضاوت را آسان می سازد. و زبان شناسان در حیطه آموزش زبان، نگاه بافتی و تحلیلی به نوشتن دارند و چگونگی بیان را در 

شکل نظام مند و آن برجسته می دانند. ما در این مقاله به توضیح و تبیین روشی از نوشتن می پردازیم که زبان دوم را به 
تعاملی آموزش می دهد. دانشجو می آموزد متنی را که در اختیارش گذاشته شده، گزارش و باز تولید کند. در پایان مقاله نیز 

 نتیجه پژوهشی فراهم می آید که نشان می دهد بین درک ساختاری متن و زبان آموزی با نوشتن رابطه معناداری وجود دارد.

 طرح واره، گفتار، یادگیری،آموزش، ساختار، تعامل، بازتولید.فیلسوف،  کلیدواژه: 

 

 مقدمه
انسان ها از طریق نوشتن توانسته اند به یافته ها خط یا نوشتار یکی از بزرگترین اختراعات بشر به حساب می آید. 

و دریافت های خود انسجام ببخشند، دانش ها و اطالعات خود را حفظ کنند و خصوصاً طرفیت تازه ای از زبان را 

کشف کنند که در اشکال دیگر به این وسعت ممکن نبوده است، از این رو عالمان و نویسندگان و شاعران بیش از 
اهمیت و گستره آن واقفند و برای انتقال اندیشه، آفرینش و تبیین نظریه های خود استفاده می کنند. با این دیگران به 

حال نوشتن در حیطه آموزش هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. هنوز نوشتار کم اهمیت و ابزار محدود و 

ند نسبت به گفتار کند است و از روانی و جامعیت کلیشه ایی زبان و سطح نازلی از گفتار تلقی می شود. می گوی
برخوردار نیست. نتیجه این که نوشتار امروزه به ابزاری غیرخالقانه، قالبی با نظام بسته تبدیل شده که گویی جز برای 
رونویسی، درست نویسی و امال، نامه نگاری های اداری، رد و بدل کردن پیام و خبرهای رسانه ای و ثبت حفظیات 

تحانی روی برگه کاربرد دیگری ندارد.  با این حال رد پای برتری گفتار بر نوشتار را باید در نزد فیلسوفان گذشته ام
 و حتی متاخر جستجو کرد.

 

 پیشینه موضوع؛

 )نوشتار در نزد فیلسوفان(    
پیشینه برتری گفتار به نوشتار در دیدگاه فیلسوفان گذشته، معاصر و حتی زبان شناسان به وضوح قابل رهگیری 

است. نخست این که اساساً متقدمین برای نوشتار ساختار و بافت برجسته و متفاوت از گفتار قایل نبودند و آن را 
ی از گفتار می دانستند و معتقد بودند چون بر خالف گفتار فاقد حضور گوینده است و معنای صریح برگردان ضعیف

گفتار نشانه حقیقت است و » و روشنی را انتقال نمی دهد، بنابراین ارزش برابر با آن را ندارد. افالطون می گفت:

ضبط و نگهداری به منظور مبارزه با  نوشتار جانشین ناقص و ناشایسته ای برای گفتار است. نوشتار تنها جهت
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فراموشی مثمر ثمر است و هیچ گاه نمی تواند نقشی مانند گفتار داشته باشد، چون در گفتار راوی حضور دارد، ولی 
در نوشتار حضور راوی را شاهد نیستیم و نوشتار توان دفاع کردن از خود را نداشته، در برابر هر پرسشی دوباره 

نوشتار صرفاً مکمل گفتار است » (. از نظرژان ژاک روسو نیز 55، 1393نورانی:«) ا تکرار می کندهمان مطالب قبلی ر

گفتار را به منزله اولین و حقیقی » (. حتی فردینان دو سوسور185، 1377سلدن: «) و اضافه ای است غیر ضروری
بسیار به نوشتار غیر طبیعی در  ترین سطح زبان می ستاید و زبان شناسان قبل از خود را برای آن که با توجه

 (.8، 1379هارلند: «)مطالعات زبان شناختی بی راهه رفته اند، نکوهش می کند
از طرفی دیگر در دوره معاصر نیز بین اسطوره شناسان و فیلسوفان این شایبه وجود دارد که نوشتار به واسطه این که 

ش در ذهن ها می پراکند، قابل اعتماد نیست. مثالً  لوی داللت های زیاد و معانی سرگردان را درغیاب نویسنده ا

گفتار را برتر از نوشتار و اختراع نوشتار را افول شکوه جامعه منظم و مرکزگرا می »استروس، اسطوره شناس نامی 
 )همان(.« داند

افیزیکی ژاک دریدا، از فیلسوفان ساختار شکن معاصر، خاستگاه واقعی این نگرش را در ذهن عادت زده و مت

فیلسوفان  گذشته و حتی متاخر جستجو می کند که  فهم هر موضوعی را تنها در تقابل با ضد خودش امکان پذیر 
می دانند. به این معنی که در نگاه فیلسوفان متافیزیکی پدیده ها جفت جفت معنا می یابند و در ارتباط و تقابل هر 

اندیشه » بهتر است سخن خود دریدا را در این باره بشنویم:  جفت؛ یکی اصل و برتر و دیگری فرعی و ناقص است.

متافیزیکی هرگز نتوانسته است خود را از بند این زندان برهاند؛ بد در برابر نیک، نیستی در برابر هستی، غیاب در 
بر گفتار و... برابر حضور، نادرست در برابر درست... طبیعت در برابر فرهنگ، نگارش در برابر خواندن، نوشتار در برا

این دو قطب هرگز برای خود به گونه ایی مستقل و قایم به ذات وجود نداشته اند. در مواردی آشکارا یکی نفی 
دیگری است؛ بدی شکل سالبه نیکی است. نکته اصلی اینجاست که نه تنها این دوگانگی بر اساس تضاد دو قطب 

قطب گونه ای از شکل افتاده دیگری پنداشته می شود؛ زشتی به استوار است، بل همواره آشکارا یا نهان یکی از دو 

معنای از شکل افتادگی مورد زیباست، بدی به معنای سقوط نیکی است. نادرست گونه ای از شکل افتادگی درست 
 (. 1389،384احمدی: « ) است

ی پذیرد و معتقد است تقابل این گونه موضوعات را در ساحت ابهام آمیز، پیچیده و مغشوش زبان نم« دریدا» 

قواعد تحمیلی تقابل های دوگانه و تقسیم مفاهیم به مرکزگرا و حاشیه توسط انسان ها را برهم می زند و « زبان»
اصل تمایز را جایگزین آن می کند؛ یعنی پدیده ها در زبان همه با یکدیگر متفاوتند و در عین حال هر نشانه و 

 در دایره بی پایان دال ها مرتبط باشد.موضوعی می تواند به هر موضوع دیگر 

دریدا بر این مبنا سخن فیلسوفان گذشته را در باره برتری گفتار بر نوشتار را نمی پذیرد و باور ندارد که معنا در  
گفتار حاضر است و در نوشتار غایب. به نظر او در گفتار نیز بین دال و سخن با معنا تمایز و فاصله وجود دارد؛ 

اً نمی توان معنای یگانه و صریح از گفتار برداشت کرد. با این حال او نوشتار را  به خاطر داللت ها و یعنی قطع
» خوانش های متکثر و ظرفیت بی پایانی که در خود نهفته دارد، بر گفتار برتری می دهد. دریدا معتقد است که 

ه به فکر نوشتار است. یا به عبارتی دیگر نوشتار آن واقعیت نوشتار در پی واقعیت گفتار می آید، اما فکر گفتار وابست

» (. او می گوید: 1379شرایط بنیادی و منطقی ای است که زبان همیشه سودای آن را در سر داشته است) هارلند: 
نویسنده معنای کلمات  خود را فقط هنگام نوشتن آن ها کشف می کند. نشانه نوشتاری ارسال نمی شود، بلکه فقط 

می شود)همان:(. نوشتار، زبان در خودکفاترین شکل خود است، زیرا در نوشتار زمان در مکانی ترین شکل دریافت 

خود است. نوشتار نه به گونه ای غیر مادی و در ذهن، نه گذرا و شفاف سوار بر امواج صوتی هوا، بلکه استوار و 
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هایی الزم نیست با حضور پدیدآورنده خود ماندگار به شکل عالمت هایی بر صفحه کاغذ وجود دارد. چنین عالمت 
جان بیابند. برعکس پدیدآورنده آن اساساً غایب است یا شاید درگذشته باشد) همان(. به دیگر سخن، درست است 
که نوشتار در موقعیت مکانی موجویت می یابد، اما معانی خود را مستقل از آن مکان  کسب می کند و چون گفتار 

 خود باشد و محصور در معانی مورد نظر او. نیست که در بند صاحب
. یک نشانه مکتوب عالمتی است که می توان آن را نه تنها در 1از این رو سه خصوصیت برای نوشتار برمی شمارد:  

.  2غیاب کسی که آن را در یک بافت خاص صادر کرده است، بلکه در غیاب مخاطبان خاص آن نیز تکرار کرد. 
د بافت واقعی خود را بشکند و بدون توجه به قصد مولف آن در بافتی متفاوت خوانده شود. نشانه مکتوب می توان

. نشانه مکتوب به دو مفهوم مشمول 3هر زنجیره ای از نشانه ها را می توان با سخنی در یک بافت دیگر پیوند زد. 

دوم از داللت حاضر فاصله گذاری است، نخست آن که در یک زنجیره مشخص از نشانه های دیگر  جداست. 
 (.186سلدن، «)جداست؛ یعنی فقط می تواند بر چیزی داللت داشته باشد که بالفعل در آن حضور ندارد

ادبی می دهد که یک سویش ارتباط اجتماعی است و  -روالن بارت نیز به اسلوب نوشتار جنبه کارکردی و هنری 

نوشتار؛ یعنی گوهر هنری داشتن و طرفیت بی پایان زبان  اسلوب « بارت»دیگر خاصیت خالقانه  و آفرینشی. از نظر 
اسلوب نوشتار در هر فرم ادبی گزینش عام یک لحن و یک روش مطرح است » را نشان دادن است. او معتقد است 

و درست در این جاست که نویسنده فردیت می یابد. زیرا در اینجاست که خود را نشان می دهد...اسلوب نوشتار 

علم سرخوشی : نوشتار» (. در جای دیگر می گوید:1390،40بارت:«) ناسبتی میان آفرینش و جامعه استکارکرد و م

 (.1386،24بارت:«) های گوناگون زبان

 

 نوشتن در نظریه های یادگیری
از فلسفه که بگذریم، مقوله نوشتن در میان روان شناسان و متخصصان علوم شناختی نیز اهمیت ویژه ایی دارد. چرا 

مغز را هم زمان به کار می گیرد و باعث که شگردی عینی، تجسمی و چند بعدی است و دست و چشم و گوش و 

تقویت مهارت های شناختی و فرا شناختی می شود. در نظریه های یادگیری به این ویژگی نوشتن نیروی تعاملی نیز 
گفته می شود؛ نیرویی که به شخص کمک می کند به وسیله آن موضوعات و مفاهیم بیرونی را به شکل فردی 

تعامل از عناصر تعیین کننده در فرایند آموزشی است و هنگامی روی می دهد » دیویی سازماندهی کند. از نطر جان 
که دانشجویان اطالعات بی روح دریافت شده از دیگران را تغییر ساختار داده و آن را به دانشی کاربردی و دارای 

 (.1393نورانی:«) ارزش شخصی تبدیل نمایند

ش های جامعی در باره زبان آموزی کودکان دارد، بهتر و بیش تر ( که پژوه1896بی شک لوسمنویچ ویگوتسکی) 
از هر کسی در باره ظرفیت نوشتار سخن گفته است. او هنگامی که در باره گفتار درونی و گفتار بیرونی کودکان 

برای بحث می کند، در باره نوشتار نیز به تفصیل سخن می گوید. به نظر او گفتار بیرونی کودکان صرفاً وسیله ای 

گفتگو و ارتباط اجتماعی آن هاست و مشخصات اصلی این نوع گفتار: ساخت نحوی ساده، ایجاز و کاهش عمده 
کلمات در بیان است، اما گفتار درونی کودکان که نوشتن نیز جزیی از آن محسوب می شود، مونولوگ است و 

یرونی، کامالً تفصیلی است. به تبع در نزد او محمل گسترده تری از اندیشه آنان را نشان می دهد و بر خالف گفتار ب

در ارتباط نوشتاری تکیه بر معنی ظاهری قرار دارد » زبان نوشتاری هم تفصیلی ترین نوع گفتار است. او می نویسد:
و برای بیان هر نظری کلمات به مراتب بیش تری از زبان گفتاری مورد نیاز است. زبان نوشتاری خطاب به شخصی 
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« ) ه از آن چه در ذهن نویسنده می گذرد، اغلب بی خبر است. بنابراین باید کامالً تفضیلی باشدغایب است ک
(. مهم تر این که ویگوتسکی گفتار درونی و نوشتار را شکل عالی و پیچیده گفتار تلقی می 188، 1387ویگوستکی:

آن را مشمول یک فرایند پیچیده ضابطه به علت سرعتی که در زبان گفتاری وجود دارد، نمی توان » کند و می گوید: 

مندی داشت؛ یعنی مجالی برای سنجیدگی و گزینش در آن وجود ندارد. دیالوگ متضمن بیانی فوری و بدون 
تمهیدات است، شامل پاسخ ها و حاضر جوابی هاست. این گونه گفتار زنجیره ایی از واکنش ها را در بر می گیرد، 

، یک شکل بندی پیچیده ای است که در آن به تفصیل گفتاری با فراغت خاطر و لیکن مونولوگ در مقایسه با آن
(. از این رو ویگوتسکی طرح ریزی را مشخصه اصلی نوشتار می داند) همان، 191همان،«) آگاهانه صورت می گیرد

191 .) 

ر نوشتن بر یادگیری تاثی» النگر و اپلبی در کتاب چگونه نوشتن به تفکر شکل می بخشد؟ بر این مبنا می گویند:
فرایند بودن عمل نوشتن است؛ به این معنا که فرد قبل، حین و حتی بعد از نوشتن نیز درگیر نوشتن خواهد بود؛ 
یعنی هر کس قبل از نوشتن طرحی را آماده کرده، سپس شروع به نوشتن می کند. حین نوشتن ممکن است بارها 

اصالح یا کالً عوض کند و هنکامی که نوشته را تمام می کند، ممکن نوشته، ایده و حتی طرح اولیه خود را مرور، 
است، بالفاصله یا در گذر زمان، دوباره  دست به اصالحات و تغییرات محتوایی و ظاهری بزند و این کار شاید بارها 

نی است و تکرار شود؛ تا جایی که نویسنده در حال  تفکر، بررسی و کلنجار درونی به قول ویگوتسکی گفتار درو

 (.1389وفایی:«) همین مراحل عامل رشد فکری و حرکتن ارتقای سطح یادگیری محسوب می شود
بریتر واسکاردامالیا، از نظریه پردازان این حوزه نیز به ظرفیت خالقانه نوشتن اشاره می کند و  این که نوشتن طرح 

نوشتن موفق نشات گرفته از » او می نویسد: واره های تازه و فردی را به محتوا و موضوع ثابت تحمیل می کند. 
حرکت دیالکتیکی بین دو شکل فضایی است که نویسنده با آن مواجه است. یک فضا محتواست و دیگری فضای 
لفظی) چگونه من می گویم؟ منظور من چیست؟( است. این دیالکتیک منجر به سازماندهی مجدد تولید و یا تحول 

ین در نوشتن نه تنها دانش محتوا غنی می شود، بلکه دانش پیچیده در مورد طرح واره دانش نویسنده می شود. بنابرا
(. او حتی فراتر  از این ها معتقد است نوشتن شکلی 1393نورایی: «) های بالغی نیز به سبک خاصی منجر می گردد

در واقع نوشتن » ویسد: خاص از افکار ماست و اطالعات ضمنی و ناخودآگاهی را برای ما آشکار می سازد. و می ن

نقش اساسی در تفکر و یادگیری دارد، تا آن جا که آن را به عنوان یک شکل از افکار ما در نظر می گیرند. در واقع 
فرض بر این است که مقدار زیادی از دانش ذخیره شده در حافظه بلند مدت ضمنی است و به همین دلیل به طور 

ا بیان افکار خود در نوشتن این دانش ضمنی را جهت آگاهی یافتن از آن در مستقیم قابل دسترس نیست، ولی ما ب

 همان(. «)دسترس می سازیم
  

 نوشتن در حیطه آموزش زبان

ن تفاصیل که در این جا هر چند به نوشتار در حوزه زبان شناسی و آموزش زبان نیز توجه خاص می شود. با ای 

تقدم و برتری خاصی برای آن در نظر گرفته نمی شود، بلکه هر چهار مهارت آموزش؛ یعنی شنیدن، خواندن، گفتار 
و نوشتار به تناسب دارای اهمیت هستند، با این حال  تحلیل نوشتار در این حیطه بر پایه مطالعات دقیق و ساختاری 

صفاری مقدم ویژگی نوشتار و تمایز آن با گفتار را در چند عامل تبیین کرده است. او و نحوی سنجیده می شود. 

هلیدی فشردگی قاموسی را یکی از ویژگی های برجسته زبان » می نویسد: « هلیدی»نخست بر پایه تحقیقات 
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توری معرفی می مکتوب نسبت به زبان گفتار می داند و عامل فشردگی را کثرت عناصر قاموسی در مقابل عناصر دس
کند... عناصر قاموسی زبان شامل: اسم، فعل، صفت و قید می شوند. عناصر دستوری را عمدتاً حروف اضافه 
،اصوات، ضمایر و حروف ربط تشکیل می دهند. هلیدی نتیجه می گیرد که هر چه زبان نوشتاری تر به کار رود، 

افت. تنوع قاموسی یکی دیگر از ویژگی هایی است که نسبت عناصر قاموسی به کل واژه ها ی آن افزایش خواهد ی
بیش تر در گونه نوشتاری دیده می شود تا در گونه گفتاری. نوشتار از تنوع واژگانی بیش تری نسبت به گفتار بهره 

(. صفاری مقدم در ادامه بحث خود به آراستگی، یکپارچگی و ترتیب و چینش دقیق  45، 1391صفارمقدم:«) دارد
استداللی بودن نوشتار تاکید می کند و دلیل اش را همان طور که در مباحث باال گفتیم این می داند که کلمات و 

گفتار » فرصت ما در نوشتار برای مداقه، تامل و تکرار و اصالح بسیار بیشتر از گفتار است. خصوصاً این که 

شامل می شود، اما زبان نوشتار انتقال دهنده اطالعات ذهنی ای را منتقل می کند که روابط بین گوینده و مخاطب را 
 (.45همان، «) اطالعات عینی است

 البته تفاوت های دیگری هم در ساخت  این دو شکل بیانی وجود دارد، اما بیان آن ها به کار این نوشتار نمی آید. 

 

 نتیجه گیری اولیه: 
از آن چه گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که اوالً نوشتن ساختار و بافت متفاوت از گفتار دارد. در ثانی 

ثبت می کند و چون از نویسنده  شگردی است که محتوای ثابت را به اشکال و طرح واره های متعدد بر روی کاعذ

اش فاصله گرفته است و معنای مورد نظر او به  متن تحمیل نمی شود، از این رو داللت ها و نظام معنایی گسترده 
تری می یابد. ثالثاً عینیت و مکانیزم و شکل گیری معنا در آن وضوح بیشتر داشته و قابل سنجش و رهگیری است. 

قیق و آراسته نسبت به گفتار است، بنابراین می تواند ظرفیت خالقانه زبان را نشان داده و  رابعاً آفرینش و ساختنی د

 و درک و یادگیری ما را تسهیل کند، البته به شرطی که به عادت و رویه ای کلیشه ای و غیرسازنده تبدیل نشود.

 

 زش نظام مند نوشتار به غیرفارسی زبانانآمو

حال اگر به تعریف و ظرفیت تازه ای از نوشتن دست یافته ایم، بهتر است الگوی جامع و نظام مندی هم برای 

وزش زبان به غیر فارسی زبانان تا حدود زیادی منطبق بر آموزش از طریق نوشتن تبیین کنیم. تجربیات نگارنده در آم
همین نظریات و دیدگاه هایی است که در باال مطرح شده است. نگارنده کوشیده است با آموزش زبان از طریق 
نوشتن به غیر فارسی زبانان، شکل خاصی از فکر کردن، ساختن و لذت بردن را برایشان فراهم کند، از این رو چند 

 م و اساسی را مد نظر قرار می دهد:اصل مه
سه نقش اساسی دارد؛ عبارتند از: نقش تعاملی) برای   برقراری « نوشتن»بر پایه  نظریه جیمز بریتون - 

(. ما  در 1389ارتباط(، نقش شاعرانه) برای خلق آثار ادبی( و نقش بیانی) برای انعکاس اندیشه ها() وفایی:
 د داریم.این جا بر نقش بیانی نوشتار تاکی

پیش فرض اولیه ما این است که غیر فارسی زبانان نه هنوز به کلیت نحوی و محتوایی زبان مقصد وقوف - 

دارند و نه با این زبان اندیشه می کنند، بنابراین نباید از آن ها انتظار داشت انشایی مفصل بنویسند یا 
 متنی از آن خودشان باشد. بهتر استساختمانی از نوشتار بسازند که تمام ابزار و مصالح و معماریش 

 اختیارشان گذاشت تا با بازنویسی و گزارش  نقش و قلم خود را به آن اضافه کنند. در ساختمند
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متن انتخابی برای آن ها باید انسجام و پیوستگی ساختاری داشته باشند. به معنی دیگر واجد طرح و اسکلتی - 
 به صورت دقیق ارزیابی شود قابل جداسازی و تحلیل باشند تا فرایند کار دانشجوباشد و اجزای آن 

سهم لذت دانشجو را نباید در این کار از یاد برد. شایسته است متن  انتخابی جذاب و گیرا باشد تا کشش   - 

 ی نوشتن ترغیب کند.و انگیزه او را برا

در این شیوه بهتر است معیار ما درک کلی و نوشتن نظام مند دانشجو باشد تا توجه به درست نویسی  - 

می توان به کوتاه نویسی  مقابلدر  واژگان و رعایت دقیق و بی کم و کاست نحو جمله ها و قواعد نگارشی.

جمله ها و ترتیب ساده) بدون تتابع اضافات( ارکان جمله شبیه به آن چیزی که در گفتار به کار می بریم، 

 تاکید داشت.

همه اجزای محتوایی متن باید بازنویسی شود، اما بافت کلمات و جمله بندی های متن هر چه بیشتر تغییر - 
 کند، نشان از توانایی دانشجو خواهد بود.    

( بوده 1390مبنای کار ما در این شیوه، کتاب خواندن و درک مطلب متون فارسی) سطح پیشرفته()میرزایی حصاریان:
درس است و هر درس  شامل یک متن اصلی است؛ مثل چپ دست ها،  نگاهی به خانه  15 است. این کتاب شامل

سالمندان، روزی که جهان تا صبح نخوابید و تمرین های پیش از خواندن؛ مانند: حدس زدن معنای واژگان و درک 

ی، درک ساختار و پیکر بندی متن و پس از خواندن؛ مانند: درک مطالب متن، پرکردن جاهای خالی متن، بحث گروه
 نگارش. اگرچه تمرکز ما بر روی بازنویسی متن ها  است، اما از تمرین های هر درس نیزغافل نمی شویم.

 اما روش تفصیلی کار: 

ابتدا و قبل از خواندن متن، چند سوال کلی و ساختاری از آن را برای دانشجویان مطرح می کنیم. بی آن که  به  
پس چند واژه کلیدی و پربسامد متن بازگو شده و دانشجویان معناهای فرضی خود را دنبال جواب درست باشیم. س

بیان می کنند. آن گاه  وقت خواندن پیوسته و بی وقفه متن اصلی را شروع می کنیم و از دانشجویان می خواهیم 
دیشند و یا چیزی ذهن خود را صرفاً معطوف درک ساختاری و محتوایی متن کنند و به معنای واژگان پیچیده نین

ننویسند. وقتی متن خوانده شد، دانشجویان فرصت خواهند داشت، قبل از بازنویسی به صورت ذهنی یا با عالمت 

گذاری روی متن اجزای اصلی متن را از یکدیگر جدا کنند و بدانند درون مایه اصلی متن چیست؟ و موضوعات 
 اصلی و فرعی آن کدامند؟

کار اساسی دانشجویان آغاز می شود. آن ها باید متن را از منظر خود گزارش و بازنویسی اکنون از این جا به بعد  

کنند و افق دیدشان را به آن اضافه کنند؛ یعنی راوی دوم متن شوند. برای این که بازنویسی از زاویه دید فردی اتفاق 
» ، «یسنده در آغاز  این متن می گویدنو» بیفتد پیشنهاد می شود از کلیدواژه ها و عبارت های کلیشه ای مانند: 

به تناوب و در « او در ادامه بحث با پیش کشیدن این موضوع  چنین نتیجه می گیرد» ، «نویسنده در ادامه  می افزاید

میان جمله ها و پاراگراف ها استفاده کنند. عبارت های این گونه شاید خنثی و تکراری به نظر برسند، اما واقعیت 
همچون موتور محرکه عمل می کنند و خواسته و ناخواسته نوآموز را ترغیب می کنند که ساختار و این است که 

نحو و جمله بندی متن را تغییر داده و متناسب با افق دید خود بنویسد. همچنین این الگو در مرحله  بعدی کار به 
را از یکدیکر تفکیک کرده و  دانشجو کمک می کند  که به فواصل و تقاطع های متن دقیق شود و اجزای آن

ارتباطشان را با یکدیگر بسنجد. باید در این مرجله به دانشجو فرصت داد تا با طرح واره شخصی به استخراج اجزای 
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متن مشغول شود و تا جایی که ساختار متن اصلی مخدوش نشود  به جا به جای عناصر متن اقدام کند. هر چند  این 
 و طبیعتا با استمرار در نوشتن به دست خواهد آمد. کار سخت و هنرمندانه است 

پس تا این مرحله دانشجو چند کار مهم انجام داده است. نخست تمام اجزای متن و نحوه ارتباطشان با یکدیگر را  

در نوشته خود آورده است. دوم با عبارت های شبه تکراری نقش و قلم خود را به متن اضافه کرده است. به گونه ای 
نقش دو راوی؛ یکی راوی اصلی متن) نویسنده متن( و دوم دانشجو به صورت برجسته در آن دیده می شود. در که 

مرحله بعد بافت جمله و عبارت های هر جز متن را برهم ریخته و با الگوی ساده زبان گفتاری دوباره نوشته است. 
له ها و فعل ها بسنده کند، بلکه  متن  برای او چون الزم است تاکید کنیم دانشجو نباید تنها به تغییر اول و آخر جم

ساختمانی باشد که باید خراب شود و از آجر و سیمان و آهن و چوب آن ساختمانی مشابه بنا شود. دیگر این که 

 قضاوات و برداشت شخصی دانشجو نیز کم تر در ساحت متن  بیاید.
است تکلیف در کالس انجام شود، نوبت ارزیابی فرا می رسد.  وقتی کار بازنویسی دانشجویان پایان یافت، البته بهتر

اکنون  از آن ها می خواهیم به نوبت نوشتار خود را بر روی تخته بنویسند تا شاکله و اجزای متن پیش روی همه 

باشد و اشکاالت، اصالح و داوری شود. همان طور که گفته شد در بررسی و اصالح نوشته دانشجو به ساختار و 
ت آن توجه و تمرکز می کنیم و به این که دانشجو چقدر در ساختن عبارت ها، جمله بندی ها و انسجام متن کلی

 توانا بوده است و کم تر به درست نویسی کلمات و رعایت دقیق نحو زبان فارسی.

و سپس  را در این جا می آوریم « چپ دست ها چطور زندگی می کنند؟» به عنوان مثال یک پاراگراف  از متن 
 گزارشی که دانشجو از این متن می تواند فراهم آورد:

چارلی چاپلین، لئونارددو داوینچی، پیکاسو و افراد معروف دیگر را می شناسید. مهمترین ویژگی مشترک این آدم » 
آگوست  13تاسیس شد. این سازمان روز  1976ها چپ دست بودنشان است. سازمان جهانی چپ دست ها در سال 

مرداد را  روز جهانی چپ دست ها معرفی کرد و از آن پس کوشید تا به کمک دانش روز وسایل مورد نیاز  22 برابر

فعالیت خود را آغاز  1385آذر ماه سال  16چپ دست ها را فراهم کند. در ایران هم انجمن چپ دسته ها در روز 
 14سال جهان چپ دست ها هستند. حدود  20تا  10درصد جمعیت  13تا  11کرد. در یک نگاه کلی می توان گفت 

درصد زن ها بر طبق آثار به جا مانده از دوران قدیم سابقه چپ دستی انسان ها  به ملیون ها سال  12درضد مردها و 

درصد از جنین ها هنگامی که در رحم  8قبل می رسد. مطالعات انجام شده روی جنین های مختلف نشان داده که 
درصد انگشت دست  8درصد انگشت دست راست و تنها  92ا می ممکند. از این تعداد هستند انگش شصت خود ر

چپ خود را می مکند. تحقیقات نشان داه در صورتی که پدر و مادر راست دست باشند، امکان چپ دست شدن 

فرزندشان ده درصد و در صورتی  که هردو چپ دست باشند امکان چپ دستی فرزند چهل درصد است. در هر 
 ل هنور هیچ گونه ارتباط ژنتیکی برای چپ دستی کشف نشده است. حا

 اکنون گزارش متن باال:
نویسنده  این متن در آغاز سخن می گوید که چارلی چاپلین، لئوناردو داوینچی، پیکاسو و افراد معروف دیگر چپ  

دست بوده اند. او در ادامه نوشتار به تاریخچه مطالعات در باره چپ دست ها می پردازد و می گوید سازمان جهانی 

اگوست روز جهانی چپ دست ها  13مرداد برابر  22به وجود آمد و به دنبال آن   1976چپ دست ها در سال 
اعالم شد.  این سازمان  بعد از آن کوشیده است  تا  وسایل مورد نظر چپ دست ها را  آماده کند.. به گفته نویسنده  

آغاز به کار کرده است. نویسنده در ادامه بحث بر اساس آماری  معتقد  1386انجمن چپ دست ها در ایران هم سال 

 12درصد  مرد و  14ساله در دنیا چپ دست هستند که از این میان  20تا  10درصد   جمعیت  13تا  11است 
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درصد زن هستند. نویسنده بر اساس آثار به جامانده سابقه چپ دستی را به ملیون ها سال قبل  برمی گرداند.  اما می 
ا هنگامی که در رحم هستند، انگشت درصد آن ه 8گوید مطالعات انجام شده روی جنین ها نشان می دهد که  

درصد انگشت چپ خود را می مکند.  8درصد انگشت دست راست و تنها  92شست را می مکند. از این تعداد 

نویسنده از این تحقیقات نتیجه گرفته است که  اگر پدر و مادر دست راست باشند،  امکان دارد ده درصد فرزندشان 
درصد احتمال دارد فرزند اشان چپ دست شود. سرانجام در  40باشند،  چپ دست شود و اگر هر دو  چپ دست

پایان این پاراگراف نویسنده  اشاره می کند که هنوز هیچ ارتباط ژنتیکی برای چپ دستی کشف نشده است. یعنی 
 عوامل دیگر هم  در این زمینه نقش دارند.

ارزیابی های کلی نگارنده در طول دو سال نشان می دهد، دانشجویان اگر در بدو امر ممکن است به خاطر ناآشنایی  

با این روش رغبت چندانی نشان ندهند، اما به مرور که چارچوب کار دستشان آمد و تجربه  کردند و تمرکزشان 
تیاقشان بیشتر می شود. وقتی می بینند افق دیدشان برای خوانش و تعقیب عمودی متن بیش از پیش شد، انگیزه و اش

به متن اضافه شده و وارد یک بازی و ساختن لذت بخش شده اند،  خوشحال می شوند و با انگیزه بسیار اقدام به 

نوشتن و نوشتن دوباره و اصالح می کنند و برای  این که پای تخته بیایند و بنویسند با یکدیگر  به رقابت برمی 
 خیزند.

با این حال برای ما سنجش و تحلیل آماری درک ساختاری و زبان آموزی دانشجویان از طریق نوشتن مهم بود. و  

این که فرایند رشد زبانی آن ها را رصد کنیم، از این رو دو متن کتاب را برگزیدیم که در یک کالس یک متن را به 
دوم را صرفاً مطابق تمرین ها و نه به شکل تمرین صورت قواعد نوشتاری فوق آموزش آموزش داده بودیم و متن 

نوشتاری. در کالس دیگر هر دو متن به صورت تمرین نوشتاری آموزش داده شده بود. سپس برای هر متن ده سوال 
 تستی با ساختاری مشابه تنظیم شد تا دانشجویان  به آن ها جواب دهند.  بخش عمده سواالت این ها بودند: 

 م واژه متناسب با متن است؟ در جای خالی کدا- 

 کدام گزینه  از محورهای بحث در این متن نیست؟- 
 کدام عبارت نطر نویسنده در این متن را نشان می دهد؟- 
 کدام عبارت  عینا در متن  بیان نشده است؟- 

 بر اساس متن ترتیب ارکان جمله در کدام گزینه نادرست است؟- 
 کدام واژه در متن نیامده است؟ - 
 اصلی متن چیست؟درون مایه - 

 کدام گزینه جز  موقعیت ها و حوادث متن نیست؟- 

 

 تحلیل داده ها
تحلیل داده ها تا حدودی مطابق انتطارات ما بود. به این صورت که دانشجویان به سواالت تستی متنی که قبال آن   

را بازنویسی کرده بودند، بیشتر از متن دیگر جواب درست داده بودند. در کالسی هم که هر دو متن برای دانشجویان 
درست بیشتر بود. همچنین دانشجویان تا حدود زیادی به  به شکل نوشتاری آموخته شده بود، به تناسب جواب های

 سواالت هر دو متن تقریبا به یک اندازه جواب درست داده بود. به این صورت:



 37/      چیستی نوشتار و آموزش نظام مند آن به غیرفارسی زبانان)سطح پیشرفته( 

میانگین نمرات متن یک آموزش از طریق نوشتاری و متن یک آموزش از طریق گفتاری کالس اول متفاوت - 
 است.

دوم یکسان نیست، اما میانگین سطح نمرات در هر دو متن در کالس  2و  1میانگین نمرات متون نوشتاری- 

 باالست  و نزدیک به هم است.

 نمودار شماره یک:
 

Statistics 

آموزش -متن یک 

-از طریق نوشتاری
 کالس یک

آموزش -متن دو

از طریق غیر 
کالس -نوشتاری

 یک

 -متن یک

آموزش از 
طریق 

 -نوشتاری

 کالس دو

آموزش -متن دو

از طریق 
کالس  -نوشتاری

 دو

 

 6 6 19 19 تعداد

مقادیر از دست 
 رفته

0 0 0 0 

 70.0000 68.3333 33.1579 54.74 میانگین

 15.49193 13.29160 8.20070 13.068 انحراف استاندارد

 240.000 176.667 67.251 170.760 واریانس

 50.00 50.00 20.00 40 کمترین نمره

 90.00 90.00 50.00 80 بیشترین نمره

 
 نمودار شماره دو:
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 نمودار شماره سه:
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