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 من و قلم و كاغذ
0Fدكتر حسين لطف آبادي

1 

 

 كزين برتـر انديشه برنگـذرد  ان و خـردـام خـداوند جـه نـب

 كه او برتر از نام و از جايگاه يـز انـديشـه راهـدو نـد بـيـابـن

 نـيابد بدو راه جـان و خـرد سـخن هرچه زين گوهران بگذرد

 بيند همي همان را گـزيند كه خـرد گـر سـخن برگـزيند همي

 

فرهنگسراي در » من، قلم، كاغذ« يِدر اين همايش ملّخورشيدي،  1387اول اسفندماه امروز، 

تاريكترين عالم بوده و در » بع مسكونر«مركز  كه زماني ،شهر تاريخي و كهن نيشابوردر  »سيمرغ«

 ،به ايران و تا پيش از حملة مغوالن )يعني قرنهاي نهم تا دوازدهم ميالدي(دورة قرون وسطي 

، را در دامان خود پرورده است ايران ترين دانشمندان و اديبان و هنرمندانبيشترين و برجسته

 .سخن بگويم با شما وقت هستم كه در موضوع اين همايشخوش

 .ده از يزرگترين كشتار تاريخ بشري هستيممانباقي دانم اشاره كنم كه ما مردم نيشابور،الزم مي

حملة چنگيز مغول به در  اكثريت جمعيت دوميليوني نيشابورسال پيش،  787در 

و اين در فصل بهار در روز (شهر ما به خون کشيده شدند 
صفر،  ۱۵السير، يا صفر، به نوشتة خواندمير در حبيب ۱۲

نامه به نقل از جهانگشای به نوشتة بارتولد در ترکستان
د بو) خورشيدی ۶۰۰سال (هجری قمری  ۶۱۸جوينی، در سال 

 ۱۲که يک ميليون و هفتصد و چهل هزار نيشابوری ظرف 
 ۱۲الصفا و يا روزانه روز، به نوشتة ميرخواند در روضه

کشته ) المجالسهزار نفر به قول مجدالدين حسينی در زينت
 .شدند

مانندی در تاريخ جهان  انگيز اهريمنی،اين حادثة هول
و خراسان شهر و روزگار نيشابور روز ايرانسياه«ندارد و 
 اي بازسازي شدهتا اندازهبا اينهمه، ابرشهر نيشابور  .است و بلکه جهان »و ايران

                                                 
 )Web Site: Lotfabadi.net) .(Email Address: Lotfabadih@Gmail.com(شناسي دانشگاه شهيد بهشتي رواناستاد  - 1
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همايش ملّيِ انديشي و دانش و ادب و هنر، است كه شهر جهان، و مهد روشنو امروز در اين كهن

براي من  اين موضوع و در اين شهر تاريخيشود و سخن گفتن در برگزار مي »من، قلم، كاغذ«

 .تخاري استاف

و مدير از تربيت معلم نيشابور  بخصوصو ر خراسان و نيشابوجا دارد از آموزش و پرورش 

كه اين همايش كشوري را برگزار كرده و براي من نيز توفيق سخن گفتن را فراهم محترم آن 

 .اند صميمانه سپاسگزاري كنمآورده

تدريس و انديشم و مي» ي و علميفلسفة خردگرايي مينو«آبادي نيشابوري هستم و با من لطف

و از زمان كودكي و  مندر درون  ،شناختي اين فلسفهروان بذرهاي .كنمزندگي مي تحقيق و

بخش و باغهاي نيشابور و در باغ خيام و در دشتهاي فرحكه در كوچه جوانيآغاز  و نوجواني

 .است ز يافتهنمود و بروام پرورده شده كهن سرسبز اين شهر و ييالقهاي كوهسارها

 نيم قرندر طول در محيط اجتماعي و فرهنگي و علمي معاصر و به تدريج  اين بذرها

، و امريكاي شمالياروپا و  ايران و كار آكادميك درتدريس و تحقيق و و  ت دانشگاهيتحصيال

اي به يافتهبخصوص در اين سالهاي اخير در دانشگاه فردوسي و دانشگاه بهشتي، شكل نظام

نيز مشغول  "درمان زندگي ايراني"شناسي و در حال حاضر به طراحي نظرية روان است فتهخودگر

 .هستم

ن رويكرد فلسفي در علوم اكنم بر همدر موضوع اين همايش ارائه مينيز آنچه را كه امروز 

 .ي زبان و تفكر و خواندن و نوشتن استوار استشناسدر روانروان شناسي تربيتي و انساني و 

 

 :كنمبه شرح زير ارائه مي) و در هشت عنوان(اين گفتار را در سه بخش 

 :بنيادهاي اين گفتار -بخش اول

 فلسفة خردگرايي مينوي و علمي، اساس نگرش به علوم انساني -1

 تماعي و فرهنگيبراي تجديد حيات اج ضرورت نگاه نو به جهان و به زندگي انساني -2

 نيشابور بر كاغذ و دانشمند حكيمبزرگترين اهميت حكمت و دانش به جاي مانده از قلم  -3

http://yioutube.com/Lotfabadih�
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 »من«چگونگي نگرش به  -4

 :روانشناسي نوشتن -بخش دوم

 روان شناسي زبان و تفكر و خواندن و نوشتن -5

 الگوي نظري روانشناسي يادگيري خواندن و نوشتن -6

 يد بر درس انشاء فارسيآموزش نوشتن با تأك -7

 پايان گفتار

 نمونه اي از جايگاه انديشه و سخن در پيشينة ادبي ايران -8

 :ارائه كنم بنيادي اين گفتار، هايهجنببحث خود را در  ابتدااجازه بدهيد 

 

 فلسفة خردگرايي مينوي و علمي، اساس نگرش به علوم انساني -اول

و روشي است در علوم انساني و به معناي آن است فلسفة خردگرايي مينوي و علمي، رويكرد 

 كه در بررسي علوم انساني بايد تركيب پيچيده و پوياي مفاهيم بنيادين معرفت، يعني

 ،بومي عيني دانش جهاني وعيني دانش مشاهده و تجربة مستقيم،  

 ، وانديشيدنيا درست خردمندي و منطق علمي 

 و زيبايي نيكيراستي و به عميق و گرايش  حكمت مينوي 

سنجش و مبناي اصلي پژوهش و اين مفاهيم پايه بايد  توجه دقيق و درست قرار داد و  را مورد

  .قرار گيردعمل در اين علوم نظر و 

دانش عيني، انديشة  :عبارت از» خردگرايي مينوي و علمي«رويكرد  هايبه بيان ديگر، مشخصه

كاربردهاي گسترده چنين نگرشي داراي  .ني استدرست، و رشديافتگي و نيكي و زيبايي و شادما

 .استشناسي تربيتي در علوم انساني و علوم تربيتي و روان
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گانة آن در علوم و مراتب سه» فلسفة خردگرايي مينوي و علمي«به اين ترتيب، الگوي مفهومي 

را با ) تنشناسي تفكر و زبان و خواندن و نوششناسي تربيتي و رواناز جمله در روان(انساني 

 :توان معرفي كردمي) از سطح كامالً عيني تا سطح حكمت مينوي(گانة معرفت آدمي مراتب سه

 .دانش تجربي يا دانش عيني كه دربرگيرندة تمام علوم، خاصه علوم رفتاري، است مرتبة -1

قـل  شود و عترين مرتبة تفكر آغاز ميكه از ساده منطق علميانديشة درست يا خرد و  مرتبة -2

خـرد  و ، جسـتجوگر و نقـاد، پويـا و روشـمند     عملياتي، تفكر صوري، و مراتب انديشة فراصوريِ

1Fانساني

 .را در بر مي گيردفارغ از مغالطات  1

2Fشناسي و سرافرازيمينوِي راستي و نيكوكاري و زيبايي مرتبة -3

كه گرايش به آنها در طبيعت  2

سـت كـه عرفـان و هنـر و اخـالق و ارزشـها و       در اين مرتبه از هستي ا. دروني آدمي نهفته است

 .شادماني و رشديافتگي و نيكوكاري و هماهنگي با هنجار هستي در مركز توجه است

 مثًال . توان فلسفة خاصي را در نظر گرفتگانة معرفت، ميبراي هر يك از مراتب سه

ة اخالق و ارزشها و در مرتبة مينوي، با معناي زندگي و فلسفة دين و عرفان، فلسفة هنر، و فلسف

 .مفهوم سعادت آدمي مواجه هستيم

و  و منطق علمي توان به طرح و بحث فلسفة علم يا فلسفة ذهندر مرتبة خرد و انديشه، مي

 .پرداخت كاريمغالطهانواع اجتناب از 

توانيم، افزون بر فلسفة هر علم، از دانش در مرتبة دانش عيني و ارتباط آن با مراتب باالتر، مي

شناسي، دانش اقتصادي، دانش تاريخ، دانش اجتماعي، دانش طبيعت يا علوم طبيعي، دانش روان

و دانش و تفكر و شناسي تربيتي دانش روان. شناسي سخن بگوييمتعليم و تربيت، و دانش روان

گيرد كه اهميت جنبة نيز در اين مرتبه قرار مي) و موضوع اين همايش(زبان و خواندن و نوشتن 

 .ي و تجربي آن بيشتر از دو جنبة ديگر استعين

                                                 
1 - operational thinking; formal thinking; post-formal critical intellect; dynamic and systematic intellect; 
and humanistic wisdom 
2 - Pure wisdom of honesty, goodness, beauty, and honor 
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خالقيت و  از يك سو در مقابل ديدگاههايي است كه مانع ة خردگرايي مينوي و علميفلسف

هايي است كه تبيين درست علوم انساني است و از سوي ديگر دربرگيرندة همة مؤلفه نوآوري در

 .گشايدرا مي علوم انسانيو پيشرفت دهد و راه رشد از هستي را ارائه مي

است، نگرش خشك تحصلي به علوم رفتاري،  علوم انساني مانع رشد آنچه در حال حاضر

 سنتي، وتحميلهاي عقيدتي  تأكيد بر منطق و استداللهاي غيرمبتني بر مشاهده و تجربة علمي،

اين مشكالت حتي در . ضعف ارتباط محكم بين دانش عيني و خردمندي و حكمت مينوي است

بر دانش صرفًا تأكيد گروهي از عالمان علوم انساني مثالً، . مان علوم انساني نيز وجود داردبين عال

 .است باورهاي عقيدتي درونيتجربي، تأكيد گروهي ديگر بر عقل و منطق، و تأكيد گروه سوم بر 

گانة فوق است و، در گاههاي افراطي سهددر تقابل با دية خردگرايي مينوي و علمي، فلسف

-مورد تأكيد قرار ميتركيب پوياي دانش و خرد و گرايش به نيكي و راستي و زيبايي را عوض، 

 نيازمند نگاهي نو به جهان و به هستي خود هستيم كه شودما را به اين حقيقت رهنمون مي دهد و

 .كنوني ما ايرانيان نياز به بازنگري و بازسازي داردو تعليم و تربيت زندگي  ه و روشو فلسف

 

 ضرورت نگاه نو به جهان و به زندگي انساني -دوم

و حتي متفاوت از نيم  كنيم كه بسيار متفاوت از قرنهاي گذشتهما اكنون در جهاني زندگي مي

 .است قرن پيش

 ، يعني در قرن دهم و يازدهمااگر ايران و خراسان و نيشابور در تاريكترين دورة قرون وسط

 و دانشمندفيلسوف و و  ،بزرگ فردوسي حكيمِستاد و شخصيتهايي چون ا، توانسته است ميالدي

علمي  بهايانقال كنونيِ همتا عمر خيام را به جهان بشري تقديم كند، جا دارد كه در عصرِبي اديبِ

د و ننگاهي نو به جهان بيندازاين كشور بزرگ  ان فرهيختةمردم نيز اجتماعي و فرهنگي و

 .دنرقم بزنحيات اجتماعي و فرهنگي خويش با تجديد سرنوشت خود در دنياي كنوني را 

جانبه و دقيق آنچه در جهان كنوني در مسائل اجتماعي و انساني و علمي و فرهنگي مطالعة همه

سازي كارهاي خود با واقعيتهاي موجود جهاني، يك ضرورت قطعي گذرد و مناسبو هنري مي

 .براي بقا و رشد و پيشرفت ما است
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از تغييرات جهان كنوني را بازگو و تأكيد كنم كه زندگي در عصر  اجازه بدهيد چند نمونه

كند كه ما بايد به كشف آنها اي را اقتضا ميجديد، باورها و انديشه و دانش و روش زندگي تازه

 .بپردازيم

از دو دهه پيش تا كنون، به دليل  دستي از اين جهان جديد آن است كهيك مثال كوچك و دم

بورد و مانيتور و كي( هاي ديجيتالاي، به تدريج، كار با كامپيوتر و رسانهسانهسابقة رانقالب بي

-بزرگتري از قلم و كاغذ يافته و كار آنها را بر عهده گرفته است و ما نمي بسيار جايگاه )اينترنت

 »من و قلم و كاغذ« ها و روشهاي سنتي ارتباطِيتوانيم و نبايد خود را در محدودة كوچك انديشه

 .حدود كنيمم

دو يا سه ياد داريد كه در نظام اقتصادي و در همة بانكهاي ايران در شما به مثال ديگر اينكه

پيش دفترهاي بزرگ براي ثبت حسابهاي بانكي و دريافت و پرداختهاي مردم و محاسبات  دهه

و جاي  بينيدشركتها وجود داشت كه امروز حتي يكي از آنها را در نظام بانكي و اقتصادي نمي

 .همة آنها را سيستم بانكي كامپيوتري و اينترنتي گرفته است

بزرگترين در بارة  اثرفقط چند صد در كشور ما در حالي كه  :اين است ة ديگريك مثال ساد

ها و كتابفروشيهاي شما اگر به كتابخانه مثًال وجود دارد و حكيم و دانشمند و اديب نيشابور

در خانة  هفتههمين در من ، وقتي كه پيدا كنيدتوانيد مورد را مي نجاهپنيشابور سري بزنيد حداكثر 

 خيام«و روي كلمة  شدماي جهاني رسانه ه و بانكهاي اطالعاتيكتابخانخود از طريق اينترنت وارد 

Khayyam«  آن چندصد  .مواجه شدم، با رقم سه ميليون و چهارصد هزار مورد كردمجستجو

 .اينترنت در شبكة جهانيين سه ميليون و چهارصد هزار مورد مورد بر روي كاغذ است و ا

گير است اما دسترسي به اين سه ميليون و دسترسي به آن چندصد مورد بسيار بسيار دشوار و وقت

 .چهارصد هزار مورد بسيار بسيار ساده و سريع است

اي پيشرفته به مثال ديگر اين است كه در دو دهة آينده سرعت پردازش اطالعات در كامپيوتره

كنند كه آن وقت ما قادر خواهيم بيني ميرسيد و پيشخواهد سرعت پردازش اطالعات در مغز ما 

مثًال . مستقيمًا از كامپيوتر به مغزمان وارد كنيم توانيممي بود هر اندازه از اطالعات را كه بخواهيم
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خواهيم از ميان آنها آنچه را ميها هزار كتاب را در ذهن خود وارد كنيم و توانيم اطالعات دهمي

 .ار دهيمرجستجو كنيم و مورد استفاده ق

مثال ديگر در مورد كاركردهاي كامپيوتر به جاي قلم و كاغذ است كه در رياضيات و علوم 

مثالً آنچه را كه ما در . طبيعي و علوم انساني و فرهنگ و هنرها تحول عظيمي ايجاد كرده است

شناسي در طول يك سال و با روزانه ده ساعت كار در تحقيقات روانمحاسبات آماري پيشرفته 

يا  SPSSافزار نرم كامپيوتر با استفاده از توانستيم با قلم و كاغذ و دست خود انجام دهيم اكنونمي

Lisrel دهديك دقيقه براي ما انجام ميكمتر از در تواند مي. 

ه در معماري در نيم قرن پيش در طراحيها و همچنين كارهايي را كه آرشيتكتها و مهندسان ساز

افزاري در چند هاي نرمدادند حاال برنامهمحاسبات معماري در يك زمان بسيار طوالني انجام مي

 .دندهالعاده باال انجام ميدقيقه و با دقت و ظرافت فوق

هاي كامپيوتري افزارنيز، نرمديت فيلم و مطبوعات و چاپ و انتشارات و ادر كار تدوين كتابها 

كارها را هزاران  هاي اينترنتيبرنامهاَپِل و  افزارهايانواع نرم كورِل وانواع و  اَدوبي انواع آفيس و

 .بار آسان كرده و بهبود بخشيده است

م و تكنولوژي چه دنياي وو نشان داد كه با پيشرفت عل توان آوردصدها مثال از اينگونه مي

تر و داشتنيجهان بسيار دوستنيز جهان آينده . قرار گرفته استپيش روي ما  متفاوت و جذابي

 .تري براي زندگي خواهد بودجذاب

ها و روشهاي زندگي گذشته توان خود را به انديشهدر چنين جهاني، نميخواهم بگويم كه مي

ز كه من فعًال ا داشت مسألهنيز بايد نگاه وسيعتري به » قلم و كاغذ«و در موضوع  محدود كرد

 .كنمگفتگوي بيشتر دربارة آن خودداري مي

به نظر من مهمترين كاري كه در جهان به جهان و به هستي خود،  در اين نگاه وسيعتر و عميقتر

كه  ما مردم ايران و ما نيشابوريان و اهل خراسان بزرگ توانيم بكنيم اين است كه،معاصر مي

هاي پرافتخار توانيم با نگاهي به گذشتهچگونه مياز خود بپرسيم كه هستيم،  كهن آريائيان فرزندان

خراسان و نيشابور در هزارة گذشته، به تجديد حيات به هاي پيشين و تاريخي ايران كهن در هزاره

 .اجتماعي و فرهنگي و علمي و ادبي و هنري خويش كمك كنيم
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 .به هستي خود هستيمما نيازمند نگاهي نو به جهان و براي اين منظور، ابتدا بايد دريابيم كه 

 .ما نياز داريم كه فلسفه و روش زندگي و تعليم و تربيت خود را بازنگري و بازسازي كنيمو 

 

 اهميت حكمت و دانشِ به جاي مانده از قلم حكيم نيشابور بر كاغذ -سوم

جاي مانده از قلم بزرگترين دانشمند نيشابور بر در مورد اهميت حكمت و ادب و دانش به

بيش از  تاريكترين دورة قرون وسطادر كه نيشابور،  اين شهراغذ، بايد اشاره كنم كه صفحات ك

 خود پرورش دادهدر دامان نيز را  درخشانيجهاني بسيار چهرة  ،را در خود پروردهدانشمند  4000

 .است سرآمد بوده شناسي اجتماعيروانو و ادب تاريخ و  در حكمت و رياضيات و نجوم كه

پانصد سال پيش از ( دقيقترين گاهشماري جهان را با نام تقويم جاللي بزرگ،اين دانشمند 

 پديد آورده، )تقويم گريگوري و بسيار دقيقتر از آن

را به زبان ساده در هفتصد سال پيش از داروين نظرية عمومي تكامل و سازگاري با محيط 

3Fنوروزنامه بيان كرده

1، 

بسط معادالت حل و و به  اعداد را كشف كرده مثلثو نيوتون صد سال پيش از پاسكال چهار

 پرداخته، ايدرجة دوم و سوم و تعيين ضرايب دوجمله

تر از دكارت دانش هندسة تحليلي را ارائه و بسيار پيش به اثبات مسائل جبر و مقابله پرداخته

 ،كرده

و رل بنياد فلسفة پديدارشناسي را گذاشتههشتصد سال پيش از ادموند هوس 

و زورمندان دنيامدار قدرت بينش و تميز  عامي شناسي نيز نشان داده است كه مردمهدر جامع

ه ديرسشناسي انسان سالم را چنان بيان كرده كه هيچ دانشمندي به پاي او نميو روان كافي ندارند

 .است

                                                 
مانند آنك . ت، و چيزهاي نو پديد آمدهاي عالَم ديگرگون گشبه فرمان ايزد تعالي حال«: گويدمي) 4صفحة (وقتي خيام در نوروزنامه  - 1

دهد كه موجودات جهان جدا جدا خلقت نشده بلكه پيدايش هر نوع از آنان در جريان سازگاري ، نشان مي»بود آن در خور عالم و گردش

 .با محيط و با گردش عالَم رخ داده است
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 نيز هم اوست كه بهتر از هر كسي در آغاز كتاب جبر و مقابلة خويش دشواريهاي كار علم را

4Fاست آشكار كردهنمايان را مشناسي تفاوتهاي دانشمندان با عالمرده و روانبرش

1.  

متظاهر نمايان دهد كه جهان مينوي دانشمندان راستين با جهان ظلماني عالماو به خوبي نشان مي

 .چه تفاوتهاي اساسي دارد

يازدهم  رنتاريكيهاي قرباعي در  يكصد و هشتادحدود با ارائة  همين حكيم بزرگ است كه

شناخت شناسي و و در جهان هروشن كرد جهان را »ظلمت حكام شب يلدا«و در اوج  ميالدي

 و امروز نيز همين مجموعة كوچكانساني هزار سال از زمان خود جلوتر بوده است  زندگي ارزش

بار ترجمه و در جهان نشر شده و پس از ترجمة  صدها و صدهابرآمده از انديشه و قلم وي 

خوانده شده انتشار يافته و  در جهان اخير صدوپنجاه سالدر  ل، بيش از هر ترجمة ديگريانجي

نشان زيستن را به ما و راه حكيمانه گذاشته ما پيش روي ي بسيار نورانيچراغ هاي اوانديشه. است

 .است داده

كندن، تا از  هزار سال آسمان و اختران را در مدار و سير به شيب و باال جان بايد«به راستي كه 

5Fاي درست چون عمر خيام بيرون افتداين آسيابك، دانه

2«. 

 ،از بزرگان جهانبسياري دانند كه او كيست، اما اگرچه نيشابوريان و بلكه ايرانيان غالبًا نمي

 .اندنيشابوري ما را به بزرگي و بي همتايي ستوده سرايندةنشمند و حكيم و دا

عمر خيام مردي است كه در «تاريخ ادبي ايران گفته است كه ادوارد براون در جلد دوم مثًال 

 .»را بيان كرده است يقالب رباعيات خويش، آزادترين فكر ايران

                                                 
از انتشارات انجمن آثار ( »يم عمر خيام به عنوان عالم جبرحك«غالمحسين مصاحب از كتاب شادروان دكتر در ترجمة عربي به فارسي  - 1

و من همواره سخت اشتياق به تحقيق استداللي اين اصناف و جدا كردن حاالت ممكن و ممتنع «: خوانيممي) 176، ص 1339ملي، تهران، 

ي تصاريف زمان همواره با پيشامدهايي ول. دانستم كه اين امر در حل مسائل دشوار شديداً مورد احتياج است، چون ميهر صنف داشتم

گذاشت كه صرف تدوين اين مطلب كنم و فكر انداخت، و براي من فراغتي نميهمراه بود كه پرداختن به اين امر را به عهدة تعويق مي

و محنت، باقي مانده، كه از اهل علم فقط عدة كمي، مبتال به هزاران رنج  كه ما گرفتار روزگاري هستيمزيرا . خود را بر آن متمركز سازم

نمايان زمان ما حق را و بيشتر عالم. پيوسته در انديشة آنند كه غفلتهاي زمان را فرصت جسته به تحقيق در علم و استوار كردن آن بپردازند

راه اغراض مادي پست به دانند جز در و آنچه را هم مي. نهندو گامي از حد خودنمايي و تظاهر به دانايي فراتر نمي. پوشندجامة باطل مي

برند، و اگر ببينند كه كسي جستن حقيقت و برگزيدن راستي را وجهة همت خود ساخته، و در ترك دروغ و خودنمايي و مكر و كار نمي

 »...دهنده و پناه همه استكنند و در هر حال خدا ياريشمرند و تمسخر ميحيله جهد و سعي دارد، او را خوار مي
 الحق عمر خيام با خواجه وزير كاشاني در عهد ملكشاه سلجوقيخاقاني شرواني در بيان واقعة برخورد بين حجتبه نقل از  - 2
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رگ، به نام پژوهش در رباعيات خيام، هايدلبِ(ن دانماركي نيز در فصلي از كتاب خود سنكريسَت

-كند و نتيجه ميو بررسي مي هاي تاريخي خصلت ملي ايراني بحثدر زمينة نقش و نشانه) 1904

روحية خيام همان روحية ايراني است به همان گونه كه در قرون وسطا وجود داشته «گيرد كه 

 .»است، و به همان گونه كه جوهر آن هنوز هم ادامه دارد

6Fاليزابت آلدن كرتيس

نوزدهم ، كه يكي از مترجمان رباعيات خيام به زبان انگليسي در قرن 1

 و .»بشري انگاشته كه هيچ ملتي نظير آن را نداشته است رايندة فريادس«است او را 

ايم اما اين از كه شاعر باشد نديده دانيرياضي ،برتراند راسل نوشته است كه ما در جهان

ترين نشيند، زيباترين و لطيفداني كه به كمين ستارگان ميزمين است كه رياضيبركات مشرق

7Fسرايدها را نيز ميترانه

2. 

آنچه گفته شد براي آن نيست كه دچار حقارت شويم و فكر كنيم كه اين بزرگان همتايي 

ما بايد نگاه برعكس، . نخواهند يافت و ما نيز كوچكتر از آنيم كه طرحي نو در زندگي خود بيفكنيم

 ، به حكمت و خرد و دانش روي آوريم، به ظرفيتها و توان خود اعتمادبيندازيماي به خود دوباره

آوريم و نگار رويتوانيم به انديشة درست و زبان پاكيزه و قلم زيباييكنيم، و ببينيم كه چگونه مي

فرهنگ نيشابوري و خراساني و ايراني را نوسازي كنيم و دوباره و بهتر از گذشته به جهان بشري 

 .ارائه كنيم

وانيم از او الگو بگيريم و ما مي ت. نظيري براي همة ما استنيشابوري نمونة بي دانشمند حكيمِ

چهرة حكمت و دانش و ادب و هنر را تغيير دهيم و فلسفة زندگي پاكيزه و شادمانة ايراني را به 

انديشان دانا و شجاع و آزادة ايران در زمان اين تكليفي است كه بر عهدة روشن. جهان معرفي كنيم

 .حاضر است

بتوان در همتا برگزار گردد و ه اين حكيم بيهمايش نوآورانة ديگري در زادگااميد است روزي 

 .سخن گفت» فلسفة زندگي پاكيزه و شادمانة ايراني«موضوع 

                                                 
1 - Elizabeth Alden Curtis 

 1370انتشارات يوش، . »نگاهي به خيام«به نقل از شيرواني و شايگان در كتاب  - 2
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از حوصلة اين گفتار گفته شد  در مورد حكيم نيشابور آنچه بيشترشرح و توضيح همچنين، 

 .ديگر گذاشت فرصتهايتوان به و سخن گفتن در اين باره را ميبيرون است 

 29فراهم آيد و تفصيل آنچه را اشارت كردم بتوانم در يكي از روزهاي  امكانياميدوارم 

توانيم و آنچه ما مي«ماه جاللي كه روز بزرگداشت خيام در نيشابور است و با عنوان ارديبهشت

 .به تفصيل بيان كنم» بايد از عمر خيام نيشابوري بياموزيم

 

 »من«چگونگي نگرش به  -چهارم

، نياز به گفتگوي طوالني دارد )self or ego(» خود«يا » من«شناختي انگفتگو دربارة مفهوم رو

شناسي روان«مندان را به كتاب خود با عنوان و عالقه كنمكه به ناچار فعالً از آن صرف نظر مي

 . دهمارجاع مي) 140تا  125انتشارات سمت، چاپ دهم، صفحة (» نوجواني و جواني و بزرگسالي

 كه، اشاره كنم فقط  در عنوان اين همايش،» من«، در نگرش به كلمة در اينجا الزم است

 .گيرداگر قلمي هست ساختة دست آدمي است و او است كه آن را به دست مي

 .نويسداگر كاغذي هست آدمي آن را ساخته است و بر آن مي

 و هويتكه ظرفيتهاي انساني خدادادي و رشديافتگي  مِن آدمي است ،و هر جا مني هست

 .نويسدو مي معيني دارد

 .ماييم و همه چيز را بايد در خود بيابيم و از خود بخواهيم ،چيزهمه

محيط خشنِ دستوريِ خواهيم يا اند اما گويا ما نميبزرگان ما همه همين را گفته و به ما آموخته

 .اندتهآنان چه گف دريابيم توانيمنمي كه از ما گرفته است چنان هوشمندي ما را ،محدودنگر

توان به و در شرايط مساعدي برقرار باشد مي» جايگاه انسان در هستي«اگر همايشي در موضوع 

 .تفصيل در اين باره سخن گفت

» من و ما«، كه در همين موضوع فعًال با تقديم يك رباعي بسيار ارجمند از حكيم بزرگ نيشابور

 :دهمرا خاتمه مي بخش اول از اين گفتار است،

 اصل شادی و کان غميم، مائيم که
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 تميم؛ـم و نهاد سـة داديـايـرمـس
 تيم و بلنديم و کماليم و کميم،ـپس
 .ميمـام جـخورده و جينة زنگـآئ

 

، سه »من و قلم و كاغذ«موضوعِ همايشِ پس از بيان چهار مبحثي كه ارائه شد، متناسب با 

بسيار را نيز به صورتي ربردي آنها ساختار و نظام مفهومي و كاو شناسي زبان و تفكر مقولة روان

 :گذارمفشرده با شما در ميان مي

شناسي با خواندن و شناسي زبان و تفكر و رابطة اين حوزه از دانش روانروان -پنجم

 نوشتن

 آموزش نوشتن با تأكيد بر درس انشاء فارسي در مدارس -ششم

 جايگاه انديشه و سخن در پيشينة ادبي ايران -هفتم

 

خواندن شناسي با شناسي زبان و تفكر و رابطة اين حوزه از دانش روانوانر -پنجم

 نوشتنو 

شناسي ، از جمله در كتاب روانسالهاي پيشيندر  در اين مقوله، آنچه را در برخي آثار خود

شناسي زبان و يادگيري خواندن در گزارش پژوهشي روان ؛)، انتشارات سمت1385(تربيتي 

 ،)، انتشارات آستان قدس1365(شناسي رشد زبان و در كتاب روان ؛)سي، دانشگاه فردو1375(

 .كنممطرح مي اختصارام به نوشته

-مطالعة زبان، در طول تاريخ علوم انساني مورد توجه فيلسوفان و دانشمندان بوده است و روان

اي زباني علت اين امر شايد آن است كه ويژگيه. اندشناسان نيز توجه جدي به آن مبذول داشته

 .كنداي دارند، جدا ميانسان كامالً او را از حيوانات، كه ارتباطات اجتماعي بسيار ساده

 .سازدانسان را از زبان ساير انواع متمايز مي زبانِ ،سه ويژگي عمده

ها و اشياء با كمك نمادهاي انتزاعي اول، معناي زباني كه حاكي از بازنمايي افكار و واقعه

 .است
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 و . انگيزي در ايجاد ارتباط انساني استيد زباني كه وسيلة اعجابدوم، تول

سازد دربارة چيزهايي كه از نظر زماني و مكاني سوم، كيفيت جانشيني زبان كه ما را قادر مي

 .كلي وجود خارجي ندارد، سخن بگوييمبسيار دور از ما است، و حتي دربارة اموري كه به

ساختار زبان شامل . شناسي زبان، مطالعة ساختار آن استدر روانديگر يكي از مباحث مهم 

شناسي يا صرف ، ريخت)Phonology( شناسي يا نظام آوايي زبانواج: مند استپنج نظام قاعده

زبان  ، و كاربردشناسي)Semantic( ، معناشناسي)Syntax( ، نحوشناسي)Morphology( زبان

)Pragmatic(. 

گفتاري در يك زبان و قواعد تركيب كردن اين صداها در  نظام آوايي زبان به صداهاي -1

 .شودواحدهاي بزرگتر مربوط مي

شناسي يا صرف زبان دربرگيرندة قوانين تركيب كوچكترين واحدهاي معنايي در ريخت -2

 .كلمات است

نحوشناسي حاكي از قواعد چگونگي تركيب كلمات براي ايجاد يك عبارت يا جمله است  -3

توانيم تعداد بيشماري از عبارات و با استفاده از نحو است كه مي. شودزبان مربوط ميو به گرامر 

 .كشدتسلط بر اين توانايي تا سالهاي دبستاني طول مي. جمالت را توليد كنيم

تسلط بر معناشناسي براي . معناشناسي عبارت از نظام معنايي موجود در كلمات است -4

كودكان دشوار و طوالني است زيرا بسياري از كلمات معاني گوناگوني دارند و بر حسب آنكه در 

فهم دقايق معناشناسي . كنندكار روند تفاوت پيدا مياي بهكدام عبارات و جمالت و در چه زمينه

آموزان آموزش دقيق در مورد معناي وقتي كه دانش .آموزش و تجربة طوالني نياز داردزبان به 

شود و نظام ذهني نديده باشند، كه غالباً چنين است، فهم معاني دشوارتر مي و عبارات كلمات

 .شوداي جايگزين نظام علمي و خردمندانة ذهني ميمغالطه

معناي ايد يادبگيرند كاربردشناسي زبان است كه بهمند زباني كه كودكان بآخرين نظام قاعده -5

-گيري با ديگران و بيان افكار و احساسات و خواستهچگونگي استفادة مؤثر از زبان براي ارتباط

اي صحبت كنيم، وقت صحبت كنيم، با چه شيوهاينكه چقدر صحبت كنيم، چه. هاي خويش است

 .بردشناسي زبان استو چگونه آداب صحبت را رعايت كنيم در شمار كار
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زبان يك سيستم اختياري از نمادها است كه داراي نظم و قاعده است و امكان ارتباط را فراهم 

هاي بسيار بزرگ در تمام جنبه يكمك كردن به غنا و پيشرفت زبان كودك داراي اهميت. آوردمي

 .زندگي، خاصه در رشد تفكر او است

اي بين تفكر و عمل زبان، واسطه. ابطة آن با زبان استيكي از ويژگيهاي اساسي تفكر انسان، ر

پردازيم، از جمالت و عبارات نيز در فهم و اي ميوقتي كه ما به بررسي مسأله. آدمي نيز هست

ها و تسلط بر رفتار نيز از زبان استفاده آمدن بر تكانهدر جريان غالب. گيريمحل مسأله كمك مي

 .كنيممي

، هر نوع تدريس بر زبان تكيه دارد و به همين جهت، آگاهي معلم از رشد در تعليم و تربيت نيز

 .تواناييهاي زباني الزمة كار او است

-يكي از هدفهاي اصلي تدريس و تربيت كمك به شاگرد براي كسب قدرت بيان مطالب به

 .صورت مطلوب است

-به. لمان مدارس دارندبيشترين تأثير را در رشد زبان، پس از والدين و همساالن، مربيان و مع

همين جهت، همة معلمان نياز دارند بدانند مسائل زبان در تدريس و تربيت كودك با چه نتايجي 

 .همراه است

ها و سطوح مختلف رشد زبان در ميان شاگردان، ضرورت از سوي ديگر، وجود زبانها و لهجه

 .سازدبراي معلمان ضروري ميتوانيهاي زباني شاگردان را توجه به تفاوتها و تواناييها و كم

اول زندگي و همراه با رشد زيستي و در جريان  هايرشد زبان كودك، كه مقدمات آن در سال

كه همراه است چالش بزرگي با  گيردارتباطهاي انساني او با اعضاي خانواده و ساير افراد شكل مي

ختن خواندن و نوشتن آمو اين چالش بزرگ،. پس از پنج يا شش سالگي پيش روي كودكان است

 .و سوادآموزي است

آموزي كودك را فراهم دبستاني، خيلي مهم است كه مقدمات الزم براي سواددر سالهاي پيش

مثًال، براي غنا بخشيدن به زبان كودكان، ما بايد هنگام سخن گفتن با آنان به آرامي صحبت . سازيم

و هم فهمشان آسان است استفاده كنيم،  كنيم، از كلمات فراوان و متنوع و مفيدي كه هم تلفظ

هايمان كوتاه باشد، اشتباهات دستوري كودكان را مستقيمًا اصالح نكنيم بلكه با تكرار درست جمله
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با چنين تمهيداتي است . صورت غيرمستقيم به يادگيري آنان كمك كنيمكلمات و جمالت آنان به

به مدرسه به سطحي از رشد برسد كه زبان او  توانيم كمك كنيم زبان كودك در آستانة ورودكه مي

براي آنكه كودك بتواند سوادآموزي را با موفقيت آغاز كند بايد . همانند زبان بزرگساالن باشد

خزانة لغات، نحو و ارتباط كلمات در جمله، و معناشناسي يا درك موارد (دانش زبان شفاهي خود 

 .كار گيردي زبان نوشتاري بهرا براي رمزگشايي و يادگير) استفاده از زبان

 

 دبستانينوپا و پيش رهنمودهايي براي تسهيل رشد زبان كودك -1جدول  

 .شنوندة فعالي باشيد و در گفتگوهايي كه كودك مايل است مشاركت كنيد -1

 .الگوهاي مناسبي در گفتگوها ارائه دهيد -2

 .افتد با او گفتگو كنيدميهر چه بيشتر دربارة وقايعي كه در زندگي كودك اتفاق  -3

 .وجود آوريداي بهكنندهدر جريان گفتگو با كودك فضاي حمايت -4

 .تا آنجا كه ممكن است از خواندن كتاب و قصه براي كودكان دريغ نكنيد -5

 .هميشه وسايل الزم براي نوشتن و نقاشي كردن را در اختيار كودك قرار دهيد -6

 .ها باشدب دهيد كه تمريني براي يادگيري صداها و كلمات و جملهبازيهاي گوناگوني ترتي -7

 .وقتي كه كودك دچار مشكل زباني است با روشهاي مناسب زباني با او برخورد كنيد -8

 

 شناسي يادگيري خواندن و نوشتنالگوي نظري روان -ششم

و سواد است و  اي طبيعي از رشد زبانآموختن خواندن و نوشتن براي بيشتر كودكان مرحله

اند كه برخي كلمات برخي از آنان حتي پيش از آموزش رسمي مدرسه، از اينجا و آنجا، ياد گرفته

مسلماً هوش و انگيزه و عالئق خاص كودكان در اين يادگيريها نقش دارد . را بخوانند و بنويسند

 .واني استاما شايد آنچه بيش از همه اهميت دارد تجارب اولية كودك با كتاب و كتابخ
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اند زودتر از ساير كودكاني كه تجارب زباني خوبي دارند و از كودكي با كتاب آشنا شده

آموزشهاي كودكستاني نيز كمك بزرگ ديگري به رشد . گيرندكودكان خواندن و نوشتن را فرامي

 شوند كه خواندندر اين دوره است كه بسياري از كودكان آگاه مي. سوادآموزي در كودكان است

 .گيرندو نوشتن چيست و برخي مهارتهاي كلي را در اين مورد فرامي

-آموزان، عالوه بر تسلط عمومي آنان به زبان مربوطه، مستلزم دستفراگيري خواندن در دانش

ها به زبان شفاهي است كه خود يافتن آنان به مهارتهاي فرازباني يا سيستمي از تبديل رمزنوشته

 Phonological( عالمتهاي نوشتن و مهارتهاي پردازش آواشناختينيازمند فراگيري حروف و 

processing skills( ما در جريان پژوهشي . است كه بايد در جريان تدريس به آنان آموخته شود

نشان ) 104تا  65، صفحات 1382آبادي، لطف(ايم كه در مورد كودكان دبستاني به عمل آورده

سطح انگيزشي، هوش عمومي، (اي مؤثر بر يادگيري خواندن ايم كه عالوه بر عوامل پايهداده

آگاهي آواشناختي، آگاهي نحوي، و آگاهي (، تواناييهاي فرازباني )حافظة فعال، و تجربة زباني

، و و نوشتن خواندن، سريعو نوشتن خواندندرست( و نوشتن بر يادگيري خواندن) معناشناسي

همان، (ايم ارائه كرده 1 نمودار الگوي اين يادگيري را در. گذاردتأثير مي) و نوشتن ادراك خواندن

 ).73صفحة 

 و خواندن و نوشتن يادگيري زباننظري الگوي  -1نمودار 
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در زبانهاي نوشتاري آوانگار، مثل زبان فارسي، براي آنكه فرد يادبگيرد كه بخواند بايد به كلمه 

مه را رمزگشايي نمايد، معناي كلمه را دريابد، هر كلمه را با ساير كلمات توجه كند، اجزاي كل

مسلمًا . خواند به فهم كل معنا نايل آيددرون جمله مرتبط سازد، و از فهم جمله و جمالتي كه مي

درستي به كودك آموزش داده شود تا او اندك اندك ياد بگيرد تدريج و بهچنين فرآيندي بايد به

آساني رمزگشايي كند و مراحل خواندن و نوشتن در سالهاي اول دبستان، در به كه كلمات را

 .سالهاي آخر دبستان، و درسالهاي نوجواني و جواني را يكي پس از ديگري پشت سر گذارد

شود توان بر فهم متني كه خوانده ميدست آورد ميوقتي شاگرد مهارتهاي اولية رمزگشايي را به

يادگيري از طريق "به مرحلة  "يادگيري خواندن"شاگرد بايد از مرحلة درواقع، . تأكيد كرد

و  اي برسد كه سرعت خواندنپس از اين مراحل، شاگرد بايد به مرحله. انتقال يابد "خواندن

 .تغيير دهد و نوشتني خود را به تناسب تكاليف مختلف خواندني نوشتن

 

 دبستاني موزانآرهنمودهايي براي تسهيل رشد زبان دانش -2جدول  

آگاهي 
 معناشناختي

آگاهي 
 نحوي

 تواناييهاي فرازباني

 حافظة فعال

سريع 
 خواندن
 و نوشتن

درست 
 خواندن
 و نوشتن

ادراك 
 خواندن
 و نوشتن

بة زبانيتجر هوش كالمي  سطح انگيزشي 

آگاهي 
 آواشناختي

رمزگشايي 
 آواشناختي
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آموزان معنا كنيد و خطاهاي آنان در كلمات و لغات دشوار مربوط به درس را براي دانش -1

 .جمالت را اصالح كنيد

را تمرين كنند و به  و نوشتن آموزان فرصت دهيد تا مهارتهاي زباني شنيدن و خواندنبه دانش -2

 .يادآوردن و هم توجه كردن استد فهميدن و بههم نيازمنو نوشتن آنان بياموزيد كه شنيدن و خواندن 

آموزان بدهيد و به دانش) صحبت كردن و نوشتن(تمرينهاي فراواني در مورد زبان بياني  -3

 .بازخوردهاي مناسب براي چگونگي ارتباط زباني آنان ارائه نماييد

ان و لهجة معيار هاي ديگري غير از زبآموزان كالس شما معموالً با زبانها و لهجهدانش -4

 .ها را فراگيرندآموزان نيز اين زبانها و لهجهكمك كنيد تا ساير دانش. كنندصحبت مي

آموزاني آموزان شما يادبگيرند كه در برخورد با دانشروشهايي مناسبي ارائه كنيد تا دانش -5

 .كننده از خود بروز دهندكه مشكل زباني دارند رفتاري كامًال طبيعي و حمايت

آموزاني كه ضعيفتر هستند پشتيبانيهاي ويژه براي پيشرفت خواندن و نوشتن دانش -6

)Scaffolding( ايجاد كنيد. 

آموزان بياموزيد و برنامة مناسبي براي راهبردهاي اساسي چگونگي انشاء نوشتن را به دانش -7

 .آموزش اين راهبردها تدوين كنيد

 

ن و نوشتن، جوانب و پيچيدگيهاي فراوان ديگري نيز سوادآموزي و آموزش خواندن و فهميد

شناسي خواندن و آموزش دقايق نظري و كاربردي روان. دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد

غير معيار در كشور، مسائل ) هايو لهجه(معيار و زبانها ) و لهجة(خواندن، مسائل آموزش زبان 

ل زبان و ادب و فرهنگ كشور و ضرورت حفظ و زبانان، مسائآموزش زبان فارسي به غيرفارسي

 .تقويت زبان ملي، و مسائل آموزش زبان دوم به شاگردان را بايد در شمار اين پيچيدگيها قرار داد

 

 در مدارس آموزش نوشتن با تأكيد بر درس انشاء فارسي -مهفت
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انديشه به اثبات در پژوهشهاي مربوط به زبان و تفكر، جايگاه نوشتن و تأثير قطعي آن بر رشد 

آموزان به انديشة درس انشاء مهمترين درسي است كه اگر درست صورت گيرد دانش .رسيده است

يابند و اگر بد صورت گيرد توانايي درست درست و تفكر خالق و نقاد و تعمقي دست مي

امر  شناسي تربيتي اينپژوهشهاي گوناگون روان. دندست آورانديشيدن را به سختي ممكن است به

 .را به اثبات رسانده است

شناسي زبان عموم محققان روان. است و سخن گفتن نوشتن، فرآيندي است كه مكمل خواندن 

در حالي كه نوشتن . بر اين باورند كه آموزش نوشتن را بايد همزمان با آموزش خواندن دنبال كرد

نوشتن  سخن گفتن و آيد، خواندن نيز مكمل مهارتحساب ميبهو سخن گفتن مكمل خواندن 

 .است

شنود بنويسد و آنچه شاگرد در نوشتن بايد ياد بگيرد اين است كه ابتدا بتواند كلماتي را كه مي

تدريج ياد بگيرد كه آنچه را در ذهن دارد به نگارش درآورد و معاني ذهن خود را از طريق به

 .نوشتار به ديگران انتقال دهد

اي است كه حتمًا نياز به ، فرآيند شناختي پيچيدهو صفحات تبديل افكار به عبارتها و جمالت

 .آموزش دارد

-انشاء نوشتن، از هر نوعي كه باشد، فرايندي است كه نيازمند انگيزة نيرومند، توانايي درست

اي انديشيدن، مهارتهاي زباني، دانش موضوعي، و ارائة خالقانة يك موضوع يا ديدگاه به گونه

 .ستيافته و جذاب انظام

پيچيدگي فرايند نوشتن بسيار بيشتر از توانايي تركيب عبارات و جمالت و پاراگرافهاي يك 

 :زير است گام اساسي 10 اين فرآيند شامل. موضوع است

 ،و مطالعات پيشين فكركردن) 1

نويسي، گزارش، تلخيص، بررسي و نقد، فيلمنامه(گيري در مورد شكل نوشتار تصميم) 2

 ،...)نويسي، شعر، اسهنويسي، حمداستان

 ،)متن، و بخش پايانيها، پشتوانههدف، مخاطب، عنوان، مقدمه، (طراحي چارچوب نوشتار ) 3
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 نويس متن،تهية پيش) 4

 ،متن اصلي نوشتن) 5

 ،نوشته بازخواني كردن) 6

 نقد و ارزيابي كردن نوشته،) 7

 ،اصالح و بازنويسي كردن) 8

 ، وويرايش نهايي) 9

 .نويسدمطالبي كه فرد مي نتشارارائه و ا) 10

حال از خود بپرسيم مدارس ما در درس انشاء . نيازمند آموزش استهر يك از مراحل نوشتن 

دبستاني، هاي تحصيلي پيشبراي هر يك از مقاطع و پايه هاي درسيكنند و كدام برنامهچه مي

 .آيدبه اجرا درمي معين در اين مورد دانشگاهيدبستاني، راهنمايي، دبيرستاني، و پيش

گذشتة  درحال ببينيم . شناسي تربيتي استنويسي مبتني بر دانش روانآموزش علمي انشاء

 .صدسالة سوادآموزي جديد در ايران تا به حال چه تحوالتي در اين مورد رخ داده است

فهوم نويسي در مدارس اساساً از نوع دبيري در مدر ابتدا، يعني در صدسال پيش، آموزش انشاء

نوع آموزشها در . شدتأكيد مي در نوشته قديمي كلمه بود و بر زيبايي خط و تعارفات و احترامات

و اهميت نويسي نگاري سنتي و طلب و استدعا از مقامات حكومتي و عريضهحد چگونگي نامه

 .بوددادن به رعايت موازين دستوري و ادبي 

ده و شرح و توصيف وقايع روزمره به عنوان گرايي سادر پنجاه سال پيش از اين، نوعي واقع

كه در  42تا  1330من در همين نيشابور در فاصلة سالهاي . شدآموزش انشاء درنظر گرفته مي

شد از اين گونه دبستان و دبيرستان درس ميخواندم همة عنوانهاي انشاهايي كه به ما تكليف مي

... ،»علم بهتر است يا ثروت«، »نه گذرانديدروز تعطيل را چگو«، »فايدة گوسفند را بنوسيد«: بود

ليسانسية ادبيات بود كه كه يكي از دبيران ما  اين است به ياد دارمتنها مورد متفاوتي را كه من 

آموزان دبيرستاني نوجوان خواست از ما دانش در روزهاي آخر سال تحصيليخيلي نوآوري كرد و 

زند و از شما كه دختري بر آن نشسته و پارو ميدر دريا احساس خود را از مشاهدة قايقي «كه 
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من حتي به ياد ندارم كه يك كالم دربارة چگونه فكر كردن، چگونه طراحي . »شود بنويسيددور مي

آموزان به جلو دانش .آموخته شده باشدچيزي كردن نوشته، چگونه نوشتن، و امثال اينها به ما 

اي خواندند و معلم نمرهبودند يكي پس از ديگري ميشدند و آنچه را نوشته كالس فراخوانده مي

 .نشستندداد و سر جاي خود ميبه آنان مي

در كتابهاي درسي مثًال . آموزان پيدا شده استنويسي دانشدر سالهاي اخير تغييراتي در انشاء

را  »يمبنويسفارسي «و  »فارسي بخوانيم«كتابهاي دبستان  پنجمكنوني دبستاني در كالسهاي اول تا 

اندكي به چگونگي نوشتن تا حد يك بند يا پارگراف اشاره  »فارسي بنويسيم«در بخش كه  داريم

 .شده است

بخش نوشتن داريم كه » فارسي«در هر يك از كالسهاي اول و دوم و سوم راهنمايي يك كتاب 

زبان خود و  آن اساساً به مباحث گرامر مربوط است و در برخي از موارد اندكي در مورد نوشتن به

كتاب فارسي سال اول  162ص(اي مخصوص خود دارد اينكه مثالً هركس در نوشتن شيوه

شرح حال ابن سينا را به دقت بخوانيد سپس آن را به «آموزان خواسته است از دانش )راهنمايي

مطالب خواندني و آموزش شامل اساسًا  نيز كه در كتاب سال دوم راهنمايي .»زبان خود بنويسيد

آموزان از دانش و درسي با عنوان گامي فراتر از ساده نوشتن دارد 174دستور زبان است، در ص 

توصيف يك منظره  سپسو » ...اي از طبيعت را توصيف كنيدگوشه. قلم برداريد«خواسته است كه 

در كتاب فارسي كالس سوم راهنمايي، كه آنهم  .را از زبان المارتين فرانسوي نقل كرده است

در مورد  58در چند مورد به اختصار، مثالً در صفحة ساً آموزش خواندن و دستور زبان است، اسا

-در مورد گزارش 107آموزان، در صفحة در مورد معرفي زادگاه دانش 90نگاري، در صفحة نامه

به چگونگي نگارش » خواهد دل تنگت بگوهرچه مي«در اين باره كه  156نويسي، و در صفحة 

شناسي زبان و آموزش نوشتن مبتني نيست هاي علمي دانش روانت كه آنها نيز بر پايهپرداخته اس

 .هاي معلمان ادبيات نوشته شده استو بيشتر با سليقه

آنها  محتوايشود كه زبان فارسي در سالهاي اول و دوم تدريس ميدورة متوسطه،  درسهايدر 

 .شناسي نيز پرداخته استدر مواردي به زبان پردازد وو دستور زبان ميبه ادبيات فارسي اساساً 

 :دهد كهبررسيهاي ما از كتابهاي درسي دبستاني و راهنمايي و دبيرستاني نشان مي
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-اوًال تدريس زبان فارسي در مدارس ما بر اساس روشهاي نسبتًا سنتي و ذوق و سليقة فارغ

موزش نوشتن بر اساس دانش شناسي زبان و آگيرد و روانهاي ادبي صورت ميالتحصيالن رشته

 .شناسي تربيتي جايگاه قابل توجهي نداردروان

دوم آنكه سهم اختصاص داده شده به آموزش نوشتن انشاء بسيار اندك است و آنچه هست 

 .شناسي زبان و تفكرهاي ادبي است نه دانش روانهمان سليقه

است معين موزشهاي عقيدتي محتواي آموزش زبان و ادبيات فارسي عمدتًا از نوع آ سوم آنكه

 و. در آن جايگاهي ندارد انديشة علمي و خردمندانه و آزادو 

ما نيازمند بازنگري اساسي تدريس زبان فارسي و ارتباط دادن آموزش زبان با  چهارم آنكه

جانبة زندگي تاريخي و انديشيدن و آموزش همهآموزش تفكر خالق و نقاد و آموزش درست

بخوانند، درست  درست و نقادانهآموزان ايراني بايد بتوانند دانش .هستيمو اجتماعي  فرهنگي

 .درست و زيبا بنويسندخالقانه و بينانه و نقادانه فكر كنند، و بفهمند، درست سخن بگويند، واقع

هاي كهن سرودهجاي مانده از جايگاه انديشه و سخن در پيشينة ادبي ايران، خاصه در ادبيات به

سعدي و حافظ و ديگر بزرگان انديشه و ادبيات آثار حكيم بزرگ فردوسي و هنامة شاايراني و 

-آموزان داده ميتر از آموزشهايي است كه اكنون در مدارس به دانشايران، بسيار دقيقتر و درست

تواند زمينة مناسبي براي رشد انديشة ايراني و بنابراين، فهم و آموزش جامع ادبيات ايران مي .شود

 .ة زندگي ايراني باشدفلسف

 

 ن در پيشينة ادبي ايرانجايگاه انديشه و سخ -تمشه

از ميان بزرگمردان ايران و جهان، بيش از همه حكيم فردوسي است كه جايگاه سخن را بر ما 

آشكار ساخته و با كاخ فناناپذير سخن منظوم خود، قدر خرد و انديشه و سخن را در فرهنگ 

 .ان داده استآريائي و ايراني به ما نش

شناسيم كه چون در كشور ما، و بلكه در تمام جهان و در طول تاريخ انسان، كسي را نمي

 .فردوسي توانسته باشد جايگاه سخن و نوشته را تا بدين حد از عظمت رسانده باشد
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اگر ما . توان يافتنمي ، سخن ديگريدر نزديك به شصت هزار بيت شاهنامه ،بهتر از سخن او

 .تواند بهترين راهنماي ما باشدمياين استاد راستين گوييم گيريم و سخني ميدست ميقلمي به 

آورده است همتاي شاهنامه او در حماسة گرانقدر بيدر پايان اين گفتار، برخي از ابياتي را كه 

هاي مِن راستين ايراني است كه از قلم اين ابيات نمونة بسيار ارجمندي از انديشه. كنمنقل مي

  .كيم بزرگ ايران بر صفحات شاهنامه ثبت شده استح

 ابـتـاران و از تابش آفـز ب  رابـردد خــاد گـاي آبـبناه

 كه از باد و بارانش نايد گزند  پي افكندم از نظم كاخي بلند

 همي خواند آن كس كه دارد خرد  ذردـالها بگــبرين نامه بر س

 ر بخردانـبر سي بود ـدرفش  نگه كن كه اين نامه تا جاودان

 كه خوانند هر كس بر او آفرين  اران چنينـي روزگـبماند بس

 رـهنرمند و با دانش و دادگ  رـهـاودان اين گـبماناد تا ج

 ارـو بود يادگـه نام نيكـهم  ي پايدارـد جهان بر كسـنباش

 روان عجم؟ـمهان عرب، خس كجا شد فريدون و ضحاك و جم

 امانيان؟ـراميان تا به سـز به  انيانـاسـا آن بزرگان سـجـك

 كه بيدادگر بود و ناپاك بود  اه ضحاك بودـتر شوهيدهـنك

 بمرد او و جاويد نامش نمرد  تايش ببردـرخ سـريدون فـف

 كجا آن سواران پيروزبخت؟  كجا آن بزرگان با تاج و تخت

 دليران و پاكان ما؟ كجا آن  ان ماـزيده نياكـا آن گـجـك

 خنك آنكه جز تخم نيكي نكشت  الين و خشتهمه خاك دارند ب

 ايچو پرويز با تخت و افسر نه  اير نهـزونتـريدون فـتو از آف
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 چه كرد اين برافراخته هفت گرد  به ژرفي نگه كن كه با يزدگرد

 فرازش بلند و، نشيبش نشيب  چنين است رسم سراي فريب

 هانادن نـنخواهد به ما بر گش  جهانرمـت آئين خـچنين اس

 دو رخ را به چادر ببايد نهفت  سرانجام با خاك باشيم جفت

 پريمـجهان جهان را به بد نس  ت نيكي بريمـبيا تا همه دس

 منـر انجـيم بـزين نام يابـك  نامي به تنـكيم بر نيـبكوش

 امـراز نـرافـام و بـداز كـبين  همي نام جاويد بايد نه كام

 كن خرد را، سخن تير كنكمان   روان در سخن گفتن آژير كن

 پهري فروغـيرد ز بخت سـنگ  اگر جفت گردد زبان با دروغ

 ان بر ببايد گريستـبه بيچارگ  سخن گفتن كژ، ز بيگارگيست

 زردچو گردي شود بخت را روي  گونه مگردرد دروغ ايچـبه گ

 چو خواهي كه يابي به داد آفرين  زينـتي برگـآزاري و راسبي

 رد را شتاب اندر آرد به خوابخ  دار از شتابدل و مغز را دور 

 مان تو بادـي اندر گـهمه نيك  بان تو بادـرد پاسه خـهميش

 اهوارـوهر شـسخن بهتر از گ  يادگارسخن ماند اندر جهان 

 دارـش برابر مـنج دانـتو با گ  سخن ماند از ما همي يادگار

 پر سخُنز من روي كشور شود   چو اين نامور نامه آيد به بن

 امندهـخن را پراكـه تخم سـك  امندهاز آن پس نميرم كه من ز

 و دينو رايكه دارد هشكسنهر آ
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 .رينـند آفـرگ بر من كـپس از م
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