يرنگي
كرنگيب 
ي 

بايستگي نگرش فرا برنامهاي به مهارت نوشتن در برنامههاي درسي

دكتر فريدون اكبري ِشلدره
سرگروه تأليف كتابهاي ادبيات فارسي

خواست ما از رشته ،قلمرو ویژة یک دانش یا پیشه است،
آنچنان که در آموزش رس��می هم شاخههای علمی به
نامهایی خوانده شد ه و به قلمروهایی بخش شدهاند؛ مانند
رشتة فیزیک ،رشتة فلسفه ،رشتة فارسی ،رشتة مکانیک،
رشتة ریاضی و...
هر یک از این رش��تهها برای خود دنیایی فریبا و فضایی
دلگش��ا دارند و ب��دان خوشاندُ « :ك ُّل حِ �� ْزبٍ ب َِما ل َ َديْ ِه ْم
ون» (س��ورة روم ،آیة  :)۳۲هر گروهی بدآنچه پيش
َف ِر ُح َ
آنهاست دلخوش شدند.
جهان صنعتزده و علمی كنوني به س��وی تخصصها و
شاخه ش��اخ ه ش��دن گرایش دارد .از اینرو« ،در1920
برای مقابله ب��ا تخصصگرایی ،به بازنگری در برنامههای
درسی و توس��عة «برنامههای درسی مطالعات عمومی»
روی آوردن��د .کالی��ن ( )1996در اثر مهم خود« ،گذر از
مرزها :دانش ،رشتگی و میان رشتگی» ،معتقد است که
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اصطالح «میانرش��تهای» اولین بار در دههی ،1920از
سوی اعضای شورای پژوهش علوم اجتماعی استفاده شده
اس��ت .در واقع در این تاریخ است که بهتدریج از زوایای
مختلف به بحث میانرش��تهای پرداخته میشود .ویژگی
مشترک برداشتها و تعاریف از رویکرد میانرشتهای در
این دوره ،همگرایی ،تلفیق و یکپارچگی چش��ماندازهای
مختلف رش��تهای بود»( .خورسندی طاس��کوه:1387 ،
 105و)106
جهان درون انس��ان به همگرایی ،پیون��د ،وحدت و
ام��ا
ِ
یکپارچگی گرایش دارد ،زیرا همة پویههای فکری انسان
برآمده از یک آبش��خور است؛ آبشخور مغز ،و مغز خود از
جویبار دل ،روان و دریچههای حواس ،س��یراب و مایهور
میشود.
طبیعت و جهان بیرونی ه م نمودی از پیوستگیها و اتحاد
اس��ت .رگ ِ
رگ وجودی پیکرة ما و شما نیز همینگونه

(ويژهنامه پنجم و نهم)

؟
برنامههای
درسی

اس��ت .همة پدیدهها ،اگرچه از س��ازهها و اجزا س��اخته
شدهاند ،اما نشانی از وحدت و کل هستند.
«وحدت دانش ،به مثابه یک نظریه ،به ش��ناخت و فهم
یکپارچ��ة بش��ر و تاریخ طبیعی و تاریخ فرهنگ انس��ان
باور دارد .از اینرو درصدد اس��ت معرفتهای بش��ری را
در ی��ک کل یکپارچه مطالعه و بررس��ی کن��د .در واقع،
پرس��ش عمدة نظریة وحدت دانش این است که چگونه
میت��وان «فاصلههای معرفتی» را بهگونهای به هم پیوند
داد تا بتوان بر معرفتهای بشری افزود ،تا انسان را بهتر
و بیشتر شناخت و بر دغدغهها و مسائل طبیعی ،انسانی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی و ...غلبه کرد .نظریة وحدت
دانش به فرا رش��تهای بودن دانشه��ا و روشها معتقد
است و همواره درصدد اس��ت حوزههای گوناگون دانش
از علوم طبیعی ،مذهب و عرفان در بس��تری فراروشی و
فرامعرفت��ی با هم گفتوگو و با یکدیگر آمیزش داش��ته

باشند» (خورسندی طاسکوه142 :1387 ،و.)143
بدانس��ـان که گفتیم؛ ای��ن پیـکرة کل��ی از جویباران
بس��یاری مایه میگیرد ،اما هرگز تفاوتها و ناسازیها و
ویژگیهای هيچ کدام را در خود آشکار نمیسازد .رنگها
را ب��ه یکرنگی و بیرنگی درم��یآورد .یکرنگی ،بیرنگی
اس��ت و بیرنگی ،یکدلی است .اقیانوس دنیای دورن ما،
اگرچه از جویبارهای دهگان��ة حسهای باطنی و برونی
سیراب میشود ،اما فراوردة مغز و حاصل ذهن و تراویدة
خیال ،حکایت از یکتایی و یکصدایی دارند.
مقص��ود از وحدت علوم این اس��ت که همة ش��اخههای
علمی برای فربهسازی ذهن میکوشند و نقطة هدفشان
یکی است .رشتههای تحصیلی و قلمروهای دانشی ،همه
در پی پروردن انسانی فرهیخته و آراسته به شایستگیها
هستند.
«ادگار
م��ورن ( )1387میانرش��تهای را گردهمای��ی
َ
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رش��تهها بر س��ر یک می��ز و در یک مجم��ع ،بهمنظور
تبادالت و تعامالت میان رشتههای دانش میداند .هدف
از آموزشهای میانرش��تهای ارتقای سطح نگرش کلی
فراگیرن��دگان به دانش و بس��ط نگاه ،رش��د مهارتهای
حرف��های و تفکر انتق��ادی و انعطافپذی��ری در تحلیل
تعصب��ات و از همه مهمتر تقویت نگرشهای اجتماعی و
عاطفی اس��ت» (خورسندی طاسکوه 32 :1387 ،و -77
.)79
اگر جز این باش��د ،جای چند و چون بس��یار خواهد بود.
تخصصی ش��دن ،ب��دون تعالی و کمال درون ،انس��ان را
یکچشم ،تکساحت و یکبعدیبار میآورد.
«دراک ( )1993در مدل برنامة درس��ي با عنوان «مدل
رويك��رد مهارته��اي بينرش��تهاي »1مهارتهاي��ي را
پيش��نهاد ميده��د ك��ه از طريق رش��تههاي تحصيلي
چندگانه ،امكان توس��عه و رش��د پيدا خواهند کرد .اين
مدل به دنبال تدريس و آموزش شيوههاي تفكر ،توانايي
پژوهش ،و تحقيق و مهارته��اي رياضيات ،بهگونههاي
تلفيقي اس��ت .مدل ادغامي تلفيقي برنامة درسي كه در
بيشتر دانشگاههاي آمريكايي استفاده شده است ،تمركز
خود را بر اينگونه از مدلها قرارداده است كه دربرگيرندة
توس��عه و گسترش شايس��تگيهاي انساني هستند .اين
دس��ته از شايس��تگيها عموماً چندين بعد درهم تنيده

دارند .وي اين شايس��تگيهاي انساني را بهعنوان توانايي
عمومي كه دربرگيرن��دة مهارتها ،نگرشها و مفاهيم و
دانشهاي گوناگون اس��ت ،تعريف ميكند» (س��ليمي و
ابراهيم قوام.)1391 ،
جهان تخصصزده و بیزار از ش��عبه شعبه شدنهااندک
اندک در حال بازگشت به خاستگاه خویش و گرایش به
اصل همگرایی اس��ت .نش��انة آن هم پیوند میان علوم و
پیدایی نگرشهای میانرشتهای است.
در گس��ترة تاری��خ علم ،میت��وان دو نوع ن��گاه را از هم
بازشناخت:
نگرش فراگیر و عام به علم.
ويژه بيني و موضوعي انديشي.
گویی علوم پس از فراق و گسس��تگی فرصتی یافتهاند تا
به خویشی ،پیوند و روزگار وحدت بیندیشند .مث ً
ال به این
نامها توجه کنید:
 روانشناس��ی زبان ،روانشناسی تربیتی ،روانشناسیپرورشی ،روانشناسی کودک ،روانشناسی بالینی و...
 مهندسی نوشتن ،مهندسی پزشکی ،مهندسی فرهنگ،مهندسی زبان ،مهندسی فضا ،مهندسی فکر و...
 زبان آموزش ،زبان علم ،زبان سیاست ،زبان رسانه ،زبانگفتار ،زبان نوشتار ،زبان خواندار ،زبان کودک ،زبان قصه،
زبان شعر و...

اليههاي نوشتن در نگرش رشتهاي
يک
 آشنايي با الفبا بازشناسي (تشخيص) نمادها نماد (نشانه)خواني نماد (نشانه)نويسي -همنشينسازي و پيوند نشانهها (واژه نويسي)
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دو
 گسترش واژه (تركيبسازي) با همآوري واژهها (عبارتنويسي) بافتارسازي (جملهنويسي) رونويسي  /بازنويسي -امال

(ويژهنامه پنجم و نهم)

سه
 بند نويسي (متننويسي) نوشتن حافظه بنياد نوشتن ادراكي نوشتن به زبان علم (تبديل آموختهها) -آفرينش

«اين اشتباه بزرگي است كه فكر كنيم درس انشا
و نگارش بايد در كنار ادبيات فارسي باشد و صرف ًا
دبير ادبيات آن را تدريس كند .سالهاست در
كشورهايي كه به نوشتن اهميت ميدهند ،نگارش
بين درسي مطرح است .همة معلمان و همة درسها
در اين زمينه مسئوليت آموزش نوشتن دارند.
يعني بايد نگاهی جامع به نوشتن داشت.

این نامها و بیش��مار از این دست ترکیبهای نوپدید ،از
نوعی گرایش به وحدت و باهمآیی حوزههای گوناگون علوم
خبر میدهند .از دل این گرایشها گفتمان میانرشتهای
و گفتوگوی میان علوم پدیدار ش��د« .مطالعة سیر علوم
و دانش بشری نشان میدهد ،این معرفت در آغاز وحدت
داش��ته است و در عصر جدید تمدن غربی تجزیه شده و
کثرت یافته است .با مشاهدة پیامدهای منفی این شعبه
شعبه شدن ،تالش میش��ود وحدت گذشته احیا شود»
(برزگر.)1387 ،
یکی از این نمودهای مش��ترک که در همة ش��اخهها و
دانش رش��تهها جاری است ،زبان است .زبان دو نمودگار
اصلی دارد :گفتار و نوشتار.
برنامة درسی زبان فارسی را از این دید میتوان به دو پارة
کلی بخش کرد:
رشتهای (زبانآموزی)

فرا رشتهای (آموزش از راه زبان)
در بخش رشتهای برنامة درسی فارسی ،چونان یک رشتة
علم��ی و تخصصی ،موضوعها و مفاهی��م مربوط به زبان
فارس��ی در س��طوح واژگانی ،آوایی ،معنایی ،ساختاری
و نحوی ،نوش��ته و س��ازماندهی میش��وند تا در تألیف
محتوای آموزش��ی و کتاب درس��ی (زبانآموزی) ،مورد
توجه قرار گیرند .این بخش در واقع برپایة نگاه رشتهای و
تخصصی به دنبال آموزش زبان فارسی یا فارسیآموزی به
فراگیرندگان است و از نخستین سطح آشنایی با نمادهای
خط��ی و الفبایی تا س��طوح مهارتی زب��ان برنامهریزی
میشود .یعنی زبان در اینجا هم موضوع و هم هدف است.
بنابراین ،در نگرش رش��تهای ،خود زبان فارسی گرانیگاه
رویک��رد ،اهداف ،اصول و روشهای یاددهی -یادگیری و
ارزش��یابی است .این نگاه سبب میشود که برنامهریزان،
مؤلفان و آموزندگان محتوای آموزشی گرایش ویژهای به

(ويژهنامه پنجم و نهم)
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رشته و موضوع خود نشان دهند و تنها به ساکنان جزیرة
خود بیندیشند و از دیگر پهنهها و رشتهها به دور بمانند؛
همین وضع را برنامهها و رشتههای دیگر هم دارند.
در بخش فرارشتهاي يا میانرشتهای ،زبان فارسی بستر
و گذرگاه یادگیری دیگر علوم اس��ت .نخس��تین رس��انة
آموزش��ی برای انتق��ال آموزهها در برنامههای درس��ی و
رشتههای تخصصی دیگر ،زبان فارسی است .زبان فارسی
در برنامههای درس��ی همچون خون و آبی اس��ت که در
همة رگها و آوندها روان اس��ت .اگر جریان چهارمهارتِ
اصلی این رسانه (ش��نیدن ،گفتن ،خواندن و نوشتن ،یا
ش��نیدار ،گفتار ،خواندار و نوشتار) ،نارسایی داشته باشد،
کار آموزش و یادگیری و انتقال علم دچار اختالل و آسیب
میش��ود .در این بخش ،زبان پل پیوند به سرزمینهاي
ديگر علوم است و نوشتن ،مانند خواندن ،چونان جلوهای
از توانش زبانی ،در همة علوم كارايي و روايي دارد.
مهارتهای زبانی ش��امل س��خن گفتن ،گ��وش دادن،
خواندن و نوش��تن هس��تند ک��ه در دو قلم��رو دریافتی
(ادراکی) و تولیدی جای میگیرند:
مهارتهای تولیدی/بروندادي/
صادراتي

سخن گفتن ،نوشتن

مهارتهای دریافتی /ادراکی/
دروندادي /وارداتي

گوش دادن ،خواندن

در کنار مهارتهای گفتاری یا ش��فاهی ،نوشتن مهارتی
کتبی اس��ت .نوشتن ،مهارتی آموختنی و اکتسابی است
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در برابر مهارتهایی که اکتس��ابی نیستند؛ مانند :گوش
دادن یا شنیدن .مهارتهای اکتسابی را باید آموزش داد
و مهارتهای ش��فاهی را باید پرورش داد تا به پروردگی
و مهارت برسند .نوشتن دشوارترین مهارت زبانی است.
بنابراین ،س��خن گفتن و در پی آن نوش��تن ،دو مورد از
نمودها و بنیانهای میانرشتهای هستند که البته حضور
و كاراي��ي الزم در همة برنامهها را دارند .همة حوزههای
یادگی��ری باید تعصبه��ای لهجهای و دلبس��تگیهای
رش��تهای را کنار بگذارند تا بتوانند ذه��ن مخاطب را از
تنگی و خش��کی به فراخی و باروري یکپارچه و منسجم
برس��انند .همچنان كه در جايگاه رس��مي ،زبان ملي را
بهكار ميگيريم و از كاربست گويش و لهجة بومي پرهيز
ميكنيم ،در آموزش رسمي نيز بايد يكسويه نگريهاي
رش��تهاي و نگاه مختصربين را كنار بگذاريم و به رشد و
تعالي و تربيت سالم فرزندان اين سرزمين براي ايران فردا
بينديشيم.
نوشتن عنصر مشتركي است كه در همة رشتههاي
علمي و آموزشي حضور دارد .اما از ميان اليههاي زبان
نوشتاری ،اليههاي اول و دوم بيشتر به برنامة زبانآموزي
پيوند دارند و الية سوم با همة حوزهها پيوستگي مييابد.
یک��ی از راههای��ی که ما را به هدفم��ان نزدیک میکند،
گذر از مرزهای علوم اس��ت .ما باید جرئت داشته باشیم
و از م��رز زب��ان بگذریم .زبان عنصر مش��ترک بین تمام
حوزهه��اي يادگيري اس��ت .در واقع ،پهن��ای این مرز،
گس��ترة ذهن مخاطبان ماس��ت .ب��راي ورود به دنياي
ذهن دانشآم��وزان ،همة حوزهها ناگزيرند به كمك اين
گذرواژه ،بدان س��رزمين راه يابند .يعني معلم هر درسي

(ويژهنامه پنجم و نهم)

نوشتن دشوارترین مهارت زبانی است.
بنابراین ،سخن گفتن و در پی آن نوشتن،
دو مورد از نمودها و بنیانهای میانرشتهای
هستند که البته حضور و كارايي الزم در همة
برنامهها را دارند.

پيش از انديشيدن به موضوع ويژة رشتة خود بايد به زبان
آموزش��ي و آموزش زبان آن علم بينديش��د .مث ً
ال «زبان
آموزش��ي رياضي چيس��ت و چه ويژگيهایي دارد؟» يا
«آموزش زبان رياضي به چه س��بك و ساني بايد باشد؟»
و ...چيزهایي از اينگونه كه تاكنون در ايران پيش��ینهاي
نداشتهاند يا ما از آنها بيخبر ماندهايم!
«اين اشتباه بزرگي است كه فكر كنيم درس انشا و نگارش
بايد در كنار ادبيات فارس��ي باشد و صرفاً دبير ادبيات آن
را تدريس كند .سالهاست در كشورهايي كه به نوشتن
اهميت ميدهند ،نگارش بين درس��ي مطرح است .همة
معلمان و همة درسها در اين زمينه مس��ئوليت آموزش
نوش��تن دارند .يعني بايد نگاهی جامع به نوشتن داشت
(نعمتزاده15 :1392 ،و .)17
بنیانهاي نگرش فرارشتهاي يا میانرشتهای عبارتاند از:
جست وجوي معنا براي رسيدن به توانايي معناسازي
كشف پيوستگيهاي دروني دانشها
پرورش رويكرد گفتماني :فرصتسازي براي گفتوگوي
ميان علوم وحوزههاي يادگيري
تالش براي رسيدن به يكپارچگي ،همصدایی و وحدت
علوم
هنگام آم��وزش و یادگیری باید ب��ه مخاطبانمان مجال
اندیش��یدن و معناس��ازي بدهيم .اگر فقط معنایابی در
مت��ن را آموزش دهیم ،خطای بزرگی مرتکب ش��دهایم.
ب��راي نمونه ،ما هرگز نمیخواهیم معلم یک بیت ش��عر
را بخوان��د و معنایی را که خود از آن درک کردهاس��ت،
به دانشآموزان انتقال دهد و در ارزش��یابی نیز همان را
بخواه��د .بلکه روش صحیح این اس��ت که معلّم ،مجالی
برای اندیشیدن ،گفتوگو و ارتباط با متن و توانمندسازی
ذهن براي خلق و زايش فراهم آورد.
به هر روي ،دو مهارت بنياني زبان« ،خواندن و نوش��تن»
در همة برنامههاي درس��ي نقش دارند و اثرگذارند .همة
حوزههاي تربي��ت و يادگيري به هنگام طراحي ،تدوين،
سازماندهي محتوا و نوشتن فعاليتها بايد براي چگونگي
تقويت زبان آن علم در هر دو پهنة خوانداري و نوشتاري،

روية روش��ن و قابل دفاعي داش��ته باشند .البته درست
است که نوشتن در معنای عام ،در همة برنامههای درسی
و آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد ،اما از دید اهمیت و
تأثیر آن در پرورش تفکر و بازنمایی هویت علمی و رشد
عقلی فراگیرندگان ،درس نگارش و انش��ا جایگاه ویژهای
دارد« :جايگاه انش��ا در برنامههاي درس��ي بس��يار فاخر
اس��ت .يعني تاج سر برنامههاي درس��ي است ،زيرا يكي
از بارزترين موارد خالقيت و تفكر محس��وب میش��ود».
(باقري.)7 :1392 ،
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