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به نام پروردگار مهربان
پیشگفتار  :سخنی با دبیران ارجمند
« از روی اشارت بر مذاق خداوندان معرفت ،باء بسم اهلل اشارت دارد به بهاء اح ّدیت،
سین به سناء صم ّدیت ،میم به ملک آلهیّت.
بهاء او قدیم و سناء او کریم و ُملک او عظیم .بهاء او با جالل و سناء او با جمالُ ،ملک
او بی زوال .بهاء او دلربا ،سناء او مهرافزا و ُملک او بی فنا.

نام های خدا فراوانند در کتاب و سنّت و همه بزرگوارند و ازلی و پاک و نیکو.
چه ،حکمت را ابتدای قرآن عظیم به این سه ،نام کرده و معانی آن سه قسم است:

قسمی جالل و هیبت راست ،قسمی نعمت و تربیت راست ،قسمی رحمت و مغفرت راست.
هر چه جالل و هیبت است در نام «اهلل» ،هر چه نعمت و تربیت است در نام «رحمن» و  
هر چه رحمت و مغفرت است در نام «رحیم» ،تعبیه کرد تا  ثواب وی فراوان ،و رأفت و رحمت
اهلل بر وی بیکران» ( .کشف االسرار ،رشیدالدین میبُدی)                                              
ستایش خداوند پاک و مهربان را سزاست که به ما زمان و امان داد تا بتوانیم در پرتو
مهر و نواختش ،این کار فرخنده و تازه روی را در جهت اهداف فرهنگی ــ تربیتی نظام

آموزش و پرورش میهن عزیزمان با تأکید بر نقش تأثیرگذار معلّم برای پرورش ذهن های

آفرینشگر و ارتقای خودباوری به پیش ببریم.
با استقالل یافتن «آموزش مهارت های نوشتاری» مجال رویش دوباره و نگرشی نو به این

موضوع ،فراهم میشود و درپی آن ،فضای نوآفرینی و ّ
خلقیت نیز در پهنۀ آموزشهای َمدرسی

درخشانتر می شود و به پرورش ذوق و بالندگی استعدادها و تقویت تخیّل میانجامد .افزون بر
این ،آموزش مهارت های نوشتاری کام ً
ال ساختمند و به شیوه های علمی ،صورت میگیرد.

کتاب راهنمایمعلّم ،برای جهت دادن و همسوسازی چگونگی آموزش دبیران ارجمند

این درس با رویکردها و اهداف آموزشی ــ تربیتی ،سامان یافته است .قصد ما در این کتاب
فراهم کردن گنجینهای از دانش نبوده است بلکه خواستهایم برای هر موضوع ،دریچهای به
روی ذهن ها بگشاییم و تلنگری در روش ها ایجاد کنیم و باقی را به ه ّمت بلند شما همکاران

گرامی بسپاریم؛ به همین روی ،برخی درس ها را فراخ تر و برخی دیگر را به اشارت ،مورد

چند و چون قرار دادهایم.
نوشتن در دنیای امروز ،یکی از مهارتهای بهتر زیستن و از تواناییهای ذهنی و زبانی
است که در پی دیگر مهارتها (دیدن،گوش دادن ،سخنگفتن و خواندن) جای میگیرد.

دیدن ،گوشدادن و سخنگفتن را از ُخردسالی به طور تدریجی و طبیعی فرا میگیریم؛
خواندن را پس از حضور در مدرسه و آموزش و تمرین و تکرار ،میآموزیم؛ ا ّما نوشتن بعد از
ِ
مهارت نوشتن را فراورده و محصول
آشنایی با الفبای خواندن ،آغاز میشود .به همین سبب،

خواندن میدانیم.

از دید ما توانایی بیان مقصود در قالب نوشته ،نیاز اولیۀ زندگی اجتماعی و مؤثّرترین

راه ارتباطی در جهان امروز و فضای رسانههای نوپدید است .این برنامه ،در پی پرورش
چنین رویکردی در فضای آموزش عمومی است و پس از سالها ،اکنون با مطالعۀ تاریخ

آموزشی گذشته و تجربههای جهانی در قلمرو آموزش نوشتن ،محتوایی کام ً
ال ساختمند و
پیش رو ،نهاده است.
علمی را ِ

در آموزش محتوای کتاب ،تأکید ما بر بهرهگیری از روشهای ف ّعال و تقویت روحیۀ

مشارکتپذیری دانشآموزان است .گفت وگو ،بحث و بازاندیشی ،مطالعه و کتابخوانی،
همفکری و مشورت ،بازسازی و بازپروری فکر ،از بهترین شیوهها برای رسیدن به ذهن چاالک
و زایا ،و نقد و تحلیل مؤثّر در هنگام نوشتن است .بهکارگیری روشهایی چون :خوشه سازی،

زایش و برخورد اندیشهها (روشن سازی طرز تلّقی) ،بارش فکری ،نوآفرینی(بدیعه پردازی)
و ّ
حل مسئله ،در تدریس این درس ها ،اثربخش و کارا خواهدبود.

آنچه در بارۀ ارزشیابی از آموزههای این کتاب باید یادآورشویم؛ این است که رویکرد
برنامه و محتوای این کتاب« ،رویکرد مهارتی» است .یعنی توانایی نوشتن ،مهارتی است که

در پی آموزش ،تمرین ،تکرار ،کار و نوشتار ،کسب میشود .از اینرو ،این درس ،کام ً
ال ورزیدنی
و عملی است .دانستنیهای حفظی این کتاب ،بسیار اندک و ناچیز است؛ از کشاندن آموزش
کتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ کردنی پرهیز شود .دانشآموزان باید در کالس ،فرصت
نوشتن و بازنویسی و نقد نوشتههای همدیگر را تجربهکنند .مناسبترین راه ،همین است.
یکی از اصلیترین دالیل کاهش حجم و تعداد درسها ایجاد فرصت بیشتر برای تجربههای
یادگیری است.کمتر حرف بزنیم و بیشتر به دانش آموزان برای نوشتن ،فرصت بدهیم.

در هر درس سنجهها و معیارهایی را برشمردهایم که الزم است در نوشتههای
توجه قرارگیرد.
دانش آموزان و ارزیابی از آنها مورد ّ

هدف اصلی این برنامه ،پویایی فکر و پرورش ذهن است .اگر ذهن ،سامانی درست

و پرورده داشته باشد ،گفتار و نوشتار هم ّ
منظم خواهدشد .شناخت راههای پرورش ذهن و

غنی سازی تف ّکر ،از گامهای بنیانی در افزایش توان نوشتن است .از این رو ،همۀ تالش ما

این بوده است که راههایی را که به دنیای ذهن دانش آموز منتهی می شوند ،شناسایی کنیم
و اهمیت آن را به عنوان پیش درآمدِ رشد مهارتهای زبانی یادآور شویم
از نظر ما هر دانش آموز یا نویسنده ،پیش از نوشتن در بارۀ موضوع ،باید نقشۀ آن را
در ذهن ،ط ّراحی کند ،بهتر است مراحل و گامهای آن را پیشبینی نماید و حتّی بر روی کاغذ
بنویسد .بنابراین ،دبیران گرامی در آموزش ،بر این مسئله (ط ّراحی و مهندسی نوشتن) تأکید
کنند و از دانشآموزان نیز نقشۀ ذهنی و مراحل تدوین نوشته را درخواست نمایند.

ــ درس نگارش و انشا که در پرورش ذهنّ ،
خلقیت و تقویت توان نوشتن ،بسیارمؤثر

است؛ کار ط ّراحی و تألیف این کتاب در قالب کتابی جداگانه که سال  1392بر پایۀ برنامۀ

درسی حوزۀ یادگیری زبان و ادب فارسی آغاز شده بود؛ مق ّرر گردید از مهرماه سال1393

وارد چرخۀ آموزش رسمی شود ،به  همین سبب ،ف ّعالیتهایی که ماهیت نگارشی داشتند؛ از
کتاب فارسی این دوره ،حذف شدهاند.

ساعت هفتگی آموزش «آموزش مهارتهای نوشتاری (نگارش و انشا)» دو ساعت؛ و
ساعت هفتگی کتاب «فارسی» با امال ،هم دو ساعت است.
ِ
کاربست درست محتوای این کتاب ،شاهد گرایشها و
امیدواریم با یادگیری و
نگرشهای نو به نوشتن ،برای بهتر زیستن باشیم و تح ّولی تازه را در پیکرۀ آموزش عمومی
کشور ،تجربه کنیم.

سخن آخر را به بیتی از مخزن االسرار ،نظامی ،وامیگذاریم:
                      «چون قلم ،آمد شدن آغاز کرد          چشم جهان را به سخن ،باز کرد»
                                                                                  گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

