
 شناسی آموزش زبان فارسی در آموزش و پرورش آسیب

 لو رقیه ارشقی عیسی

 کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی 

 چکیده  

اسک.  بورسکی سسکی  در  فارسکی در سموزش و پوورش پوداتهه  های سموزش زبان و ادباین پژوهش به مشکالت  و سسکی 

وجود معضکتیی در این ووز  سموزشکی اسک.  که باید در سکموت میهلای مانند سکم     گوبیانسموزش زبان فارسکی تود 

و  و دقیق بورسکی و پژوهش شکودمی  منابع درسکی مورد بورسکی قوار گیود و مشکالت  به تکور  علمنابع انسکانی و سکم

طواوان   یواند به معلم، فواگیو،میراهالارهای کارشککناسککی شککده اراده گودد  بحط موبوط به سککم  منابع انسککانی    انهسگاه

محهوای منابع سموزشکی، ممال  و زمان یدری،،  اتهصکا  یابد  بحط منابع درسکی نیم موبوط به محهوای درسکی، اولیا و      

باید مورد بحط و بورسکی واقع      های سموزشکی، یعداد فواگیوان در ی  کت  درسکی، مالایتا  در فضکای مجازی وشکیوه

درسکی، اهدا  اتکلی و اسکاسکی این   ن مشکالت  موجود در سموزش این ماد شکود  در این مقاله سکعی بو سن اسک. که با بیا

اهکدا  ملی و دینی و یوبیک. انسکککانی ککامک  و   زمینک چوا ککه اهکدا  و محهوای این در  در    ؛مشکککیو شکککوددر  نیم  

به عتاریی   ؛شکرووندی تکال  اسک.  از طوفی زبان فارسکی به عنوان شکالوده و اسکا  سکایو درو  باید مورد یوجه واقع شکود

و هنوی زبان فارسکی را میو ضکووری اسک. که جنت  علبوای رسکیدن به اهدا  وا  و اعهت و یوقی در سکایو مواد درسکی  ز   

 های چشمگیو باشیم یو سات.، یا شاهد پیشوف.غنی

 های درسی شناسی، سموزش زبان فارسی، سموزش و پوورش، کهابسسی های کلیدی: واژه
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جران اسک.  اقوا  گوناگون ایوانی ی زند  هانایوین زبیوین شکناسک  هوی. ملی ماسک.  این زبان از کرنزبان فارسکی مرم

  در اند و با تلق سثار ارزشککمند ادبی، یارییی و      در یارییی طو نی در نگرداری، گسککهوش و بالیدن این زبان کوشککیده

اند و به مدد یتش و نتوغ شکاعوان و نویسکندگان در کنار هم. و عتق  مود  جان سکالم به در  ماندگاری این زبان کوشکیده

بود اسک.  اکنون این وییا  مرم بو دوش ما اسک. که سن را از دسک.قدر به دسک. ما رسکیدهمیواثی گوان  مچونبوده و ه

 ها واظ کوده و پوباریو بوای سیندگان به یادگار بگذاریم سسی 

مسکککهلم  یتش همکه جکانتکه در یمکا  ابعکاد فوهنگی، علمی،  میی مهعکالی انقتب اسکککتهکاانهکا و سرمک »یحقق ارزش     

های میهلف کشکور در عوتکه  های یعالی همه جانت یوین زیوسکات.اجهماعی و اقهصکادی اسک.  عوتک  یعلیم و یوبی. از مرم

 ( 7 :1390ادین سموزش و پوورش،)سند یحول بنی  اس.«

به عم   های ارزشککمند و قاب  یقدیوی بوای برتود محهوای درسککی کهاب فارسککی  های گذشککهه یتشطی سککال     

بوای سموزش درسک. این محهوای ارزشکمند موانعی وجود دارد که با شکناسکایی و از بین بودن   ،اینما با وجود ااسک.؛  سمده

 یوان به یحقق اهدا  سموزشی در  زبان فارسی نای  شد  می هاسن

 . بیان مسئله1-1



جران    یهانازبیوین  غنیکشکور عمیممان ایوان اسک.  این زبان از ن و شکمار وانگان یالی از  میزبان فارسکی، زبان رسک 

 میانه المث  نیم یالی از سکه زبان نیسک. جران اسک.  زبان فارسکی از زبان فارسکیاسک.  از ن و شکمار و گوناگونی ضکوب

)پرلوی( و سن نیم از زبان فارسکی باسکهان سکوچشکمه گوفهه اسک.  زبان فارسکی یالی از ارکان اتکلی هوی. ایوانی و زبان 

ماسک. که از این میوا    دو  دنیای اسکت  اسک.  اکنون وییا پ، از عوبی زبان    که اسک.شکناتهه شکدهو ملی ایوان میرسک 

در  هایی  های فواوان سموزش زبان فارسکی در سموزش و پوورش با کاسکهیبرا پاسکداری و نگرتانی کنیم  با وجود یتشگوان

یوجری به دسکهاوردهای نوین  یوان به بیمشکالت  می  های میهلف مواجه اسک.، که باید شکناسکایی و رفع شکوند  از اینعوتکه

به زبان فارسککی، عد  یوجه به یمایم نمودهای زبان  هاسنو یحمی     هاانشککناسککی، یپثیوپذیوی از دسککهورهای دیگو زبزبان

ماندهی  یای این ماده درسکی، سکاو کمیهای در اراد  کگاهاری با زبان نوشکهاری، نگوش یجویمی به این زبان، وجود کاسکهی

منمقی ممال  و عد  مشکیو شکدن جایگاه واقعی زبان فارسکی، فواموشکی جنت  هنوی ادبیا  فارسکی، بیگانگی نسک  غیو

که هو کدا  از این موارد فوتک. بحط های جدی در این عوتکه اسک.  امووزی با فوهنگ غنی گشکه  تود از جمله سسکی 

های موجود به رفع این موانع کم   یابی مشکالت  و سسکی یشکهطلتد  این پژوهش بوسن اسک. یا با رمناسک  و جداگانه می

  کند

 های پژوهشپرسش  -1-2

 ها هسهند؟های اساسی در امو سموزش زبان فارسی در مدار  کدا سسی   -1

 محهوای درسی این رشهه اس.؟ هایی مهوجه منابع وچه سسی   -2

 یوانند داشهه باشند؟منابع انسانی چه مشالتیی را در سموزش زبان فارسی می  -3

 اهداف پژوهش  -1-3

  هاسنسموزان و پوورش بایسکه   ادبیا  فارسکی، شکالوفایی فمو  الری دانش  که هد  اتکلی در  زبان وبه یوجه به این

یو شکود  در راسکهای یحقق همین اهدا  ها کاربودیبیش باشکد، یا نهای  سموزش  سموزش این در  باید دقیق و اثواسک.

از جوان   های سموزشکی این در  را شکنات. و موانع را از سکموت میهلف از بین بود  در این مقاله این مشکالت   سسکی باید  

های امید و باشکد در جر. رشکد و شکالوفایی زبان و ادب فارسکی و گشکایش کوانهمیاسک. یا گامیهلف یحلی  و بیان شکده

 سازان ایوان عمیم روشنایی، فوا روی سینده

 ت و اهمیت پژوهشضرور  -1-4

واضکو در جر.   در  زبان و ادب فارسکی، هد  مقال   معضکت   های تکور  گوفهه در زمین یحقیقا  و یتش  با وجود

نگوش و بازگویی این مشالت  باعط کشف راه ها، ووک. به سم. رفع موانع اس.؛ چوا که  های سایو پژوهشیالمی  یافهه

یو، و سککازی ادبیا  و زبان فارسککی راو.های میهلف با غنیگوناگون و در عوتککهشککود و اعهتی جامعه در علو   چاره می

 شاید بهوان گا. که ممالن تواهد بود  

 . پیشینۀ پژوهش2



نام  فوهنگ به   48پور در شکماره  ای اسک. که سقای رضکا نیلی»سسکی  شکناسکی شکیو  سموزش زبان فارسکی« عنوان مقاله

تککور  گیود و به نقش   یقلیدیکه شککیو  سموزش زبان مادری اگو به تککور   اسکک.  نویسککنده معهقد اسکک.چاپ رسککانده

 باشد می  و تتق و عاای بوای یاالّیواند مانع پوورش اسهعدادها شده و عام  بازدارندهمعوفهی زبان یوجه نشود، می

کهاب درسکی« در  یدری، ادبیا  فارسکی در دبیوسکهان؛ بورسکی ی   نوان »ای با عسقای اومد اومدی بیوجندی مقاله

 مجل  نقد و ن و نوشهه و با سوردن شاهد مثال، به نقد کهاب فارسی هاهم پوداتهه اس. 

در شمار    1390دی در سال  ای اس. که عذرا اساق در کت  در  ادبیا  فارسی« عنوان مقالههای معلم تلّ»مرار 

این مقاله فواگیوان را به یاالو تتق و نگوش    اسک.  نویسکند زبان و ادب فارسکی به چاپ رسکانده  رشکد سموزش سکو  مجل 

 کند کاربودی، در هنگا  تواندن مهن ادبی دعو  می

( عنوان  1)با یپکید بو مقمع مهوسککم     شککناسککی یدری، زبان و ادبیا  فارسککی در ن ا  سموزش و پوورش«»سسککی 

ن با روش یحقیق میدانی سسی  یدری، ادبیا   اند  نویسندگاعلی اردبیلی نوشکههای اسک. که مرتود فاضکلی و لیت سقا مقاله

 اند سموزان و اولیای سنان بورسی و نهای  را یحلی  کودهفارسی را با ن و سنجی از سه گووه معلمان، دانش

های در  زبان فارسی را که نگارنده به طور مسهقیم با سن مواجه با وجود این یحقیقا  ارزشمند، یحقیق واضو سسی 

اسکک. و جر. رفع موانع یدری، این در  از جوان  میهلف مشککالت  را بیان و در سککموت موبوط به وده، بورسککی کبوده

 اس.  منابع درسی بورسی و یحلی  نموده معلمان و فواگیوان و

 . روش پژوهش3

های موجود سسکی های درسکی،  +ی به ویژه کهاباانهیوتکیای و با اسکهااده از منابع کهابی  -در این مقاله با روش یحلیلی

 اس. در رابمه با سموزش زبان فارسی بورسی ویحلی  شده

 . مبانی نظری تحقیق4

به همین عل. به   های مهااویی نگاشکهه شکده اسک.دربار  اجما و تصکوتکیا  جمله و وان  زبان فارسکی، دسکهورها و ن ویه

سموزان ندارد و این مسککهله بوای دانش  در متحط دسککهور قاعده و قانون ثابهی  رسککد که زبان فارسککی میصککوتککاًمین و 

 کند و مشال  ایجاد میمیگسودر

دسهوری زبان  میوزا وتی  تواسکانی اتکارانی، سموزگار زبان فارسکی در اسکهانتول، نیسکهین فارسکی زبانی اس. که قواعد  

  و 1308سکال  ، »دبسکهان فارسکی« را در  1289های؛ »دسکهور سکین« را در سکالاسک.  وی کهابفارسکی را یدوین کوده

 اس. یپلیف کوده1309فارسی« را در سال  »تتت  راهنمای

ایوان«، یعنی شکالوفایی  میهای درسکی فارسکی مدار  بو بنیاد رویالود عا  »بونام  درسکی ملّی جمروری اسکتکهاب   

های سن در  عم ( و جلوه سموزان اسککهوار اسکک. و با یوجه به عناتککو پنجگانه )علم، یاالو، ایمان، اتتق وفمو  الری دانش

)کهاب    اسکک.ی فارسککی«، سککازماندهی و یپلیف شککده)تود، تلق، تلق. و تالق(، بو پای  اهدا  »بونام  درسکک   چرار پرنه

سکاز، با شکالوفایی  با یوجه به ممال  ذکو شکده جر. یوبی. و پوورش نسکلی شکایسکهه و سینده  (؛6،  1396 نرم  فارسکی پای 

ریمی کارشناسی شده و دقیق طواوی این اهدا  عالی  ز  اس. بونامه  کود و بوای یحقق . یتشفمو  الری باید با جدیّ



به این اهدا  ی   ضکوور  دارد که فوتک. کافی بوای نشکود  چون بونام  فارسکی سموزی رویالود مراریی و مشکارکهی اسک.،  

نی را بکه همواه در  امت در زمکان نود هکای ادبی و زبکاککه انتوهی از ممکالک  مهون ن م و نثو و دانشدر وکالی  فواهم شکککود؛

در هاهه باید سموزش داد  مسلّم اس.   -ها در واقع کمهو هم هس.این زمان با اوهساب یعمیت  و سایو بونامهکه    -دقیقه  

یادگیوی به تککور  مشککارکهی و پویا و سککوزنده عمتً  -که با این وجم ممال  و زمان اندک اجوای دقیق فوایند یاددهی

اسک.  التهه این فق  از جمله مسکاد  و مشکالتیی اسک. که اگومشکالت  موبوط به معلم و فواگیو و محهوای درسکی  ناممالن  

باشککند  بوای رسککیدن به اهدا  اتککلی این در  و به من ور رشککد و و  شککده  -ها تواهیم پودات.سنکه در ادامه به -

همچنین پیشککوف. ایوان عمیم و   ای روشککن؛د و سیندههای امیشککالوفایی زبان وادب فارسککی و هدای. نسکک  سینده به کوانه

 ها را شنات. و موانع را از سو راه بوداش.  سوبلند  ز  اس. سسی 

ویژه فنآوری اطتعا ، برهوین راه نی  پیشکوف. روزافمون علو  و فنون به در دنیای امووزی و عصکو واضکو با یوجه به   

سکم  جرانی، نیازمند اریقای کیای. ن ا  سموزشکی و یعلیم ویوبی. اسک.  بوای  به پیشکوف. و اهدا  عالی یوقی جوامع در  

باشکیم و سیند  روشکنی را بوای کشکور و نسک  سینده مسکهول داشکهه  ای سکالم و رو به رشکد و شکرووندانی تکال  وکه جامعهسن

سازی  کارگاه قدریمند انسانادبیا  که    رقم بمنیم ضکووری اسک. که هو چه بیشکهو به سموزش و پوورش یوجه شکود؛ به در 

بوده و نقش اسککاسککی در یعمیق باورهای مذهتی و شککالوفایی فمو  الری نقش کاربودی در زندگی عملی دارد  پ،  ز   

قوانین و ماهی.  یو و از اتکول وهای فاتو ادبی گذشکهه، در  ادبیا  را کاربودی و غنیاسک. که با در  گوفهن از سموزه

  کود  سن پاسداری

 و بررسی   . بحث5

هایی  اس.  با وجود یما  یتشزش و پوورش پوداتههسمومیشناسی سموزش زبان فارسی در ن ا  رساین مقاله به سسی 

و کیای سموزش در  زبان فارسککی و رفع  می  سککوزان این عوتککه در جر. برتود ککه کارشککناسککان یعلیم و یوبی. و دل

امّا هنوز  ؛اسک. جا و شکایسکهه نیم انجا  شکدههیوا  بهای مثت. و یغیوق قد اند و به نواقو و معضکت  ن ا  سموزشکی کوده

مدرسککه پیدا کند و همچنان مشککالت  و  سموزش زبان و ادبیا  فارسککی نهوانسککهه جایگاه قاب  یوجری در سککم  جامعه و

های موبوط به نند سسکی ها را باید در سکموت میهلای ماهایی وجود دارد که باید شکناسکایی و رفع شکوند  این سسکی سسکی 

 ها بورسی کود  معلمان در  فارسی، فواگیوان، محهوای درسی و تانواده

 های مرتبط با معلمان درس زبان فارسی آسیب  -5-1

این قشکو از  غییو محهوای درسکی اتهیاری ندارند؛ چون اولین مسکهله در این رابمه این اسک. که معلمان در یدوین و ی

  نه دارند؛ اعضکای ن ا  سموزش و پوورش، اریتاط مسکهقیم و عملی با محهوای سموزشکی دارند؛ برهوین ن وا  را در این زمی

ای  هبنابواین این کار باید با یعام  و همالاری معلمان تککور  پذیود  وجود اشککالا   و اعهواضککا  بعد از عوضکک  کهاب

 جدیدالهپلیف درسی تود متین وجود مشالت  در این زمینه اس.  

کند  بوای این معلمان جلوگیوی میمییحصکی  یالی دیگو از مسکادلی اسک. که از رشکد و اعهتی سکم  عل  موانع ادام    

 روز شود  هیحصی  معلمان هموار گودد و اطتعایشان ب  ه یالمی  اطتعا ، ممالعا  و ادام من ور ضووری اس. که را



وقوق دریافهی  به عنوان مثال اریقای مدرک یحصکیلی در افمایش    یحصکی  معلمان این اسک. که ع ادام از جمله موان   

مند یوانند بیش از ی  مدرک یحصکیلی پ، از اسکهیدا  اراده داده و از ممایای سن بروهمییا معلمان ن  یپثیو چندانی ندارد؛

سو با معلمان هم  میعلمان از دیگو موانع ادامه یحصی  فوهنگیان اس.  اگو سم  علموری. یحصیلی موذ  وق مپ شکوند 

های درسکی ماید واقع یادگیوی سشکنا نتاشکند؛ فق  یغییو کهاب-های نوین یاددهیرشکد علو  جدید بووز نتاشکد و با روش

ها های ضکمن تدم. مناسک  و ماید بووز شکود  اسکایید این دورهبلاله اطتعا  معلمان باید با گذراندن دوره نیواهد بود؛

سموز و محهوای باشککند  نتاید اجازه داد کاروان یعلیم و یوبی. چه معلم، دانشد دانش و یجوب  کار سموزشککی داشککههنیم بای

وهی  ز  اسک. در این مسکیو ی  قد  جلو یو از سنان راه   نند؛هماعی و رشکد علو  عصکو عق  بمای اجهااندرسکی از جوی

موده و مپیو  باشکد بلاله باید سکوزنده و با نشکاط و انونی، امو سموزش انجا  گیود  باید بپویند  سموزش و معلمان نتاید دل

 مشالت  را شناسایی کوده از بین بود  ها وبه نوسوری ین داد و ابهالار عم  داش.  سسی 

با یقلی   باشککند که این مد  زمان  رسککی، معلمان باید فوتکک. کافی داشککهبوای سموزش دقیق و عمیق در  زبان فا   

به شکد  ناکافی اسک.  معلمان ادبیا  فارسکی بوای یدری، این   93-92یحصکیلی    سکاع. سموزش هاهگی این در  از سکال

ممال  مانند دسکهور زبان فارسکی، اهدا  یعلیمی،  شکود بوتی در  با کمتود وق. مواجه هسکهند  کمتود وق. باعط می

راوهی  یوانند بهسموزان نمیطوری که بسکیاری از دانش  وار یدری، شکود؛ها و    نادیده گوفهه شکده، یا به تکور  اشکارهسرایه

سکککاع. یعنی نود های زبانی و ادبی را از هم یمییم دهند و یاد بگیوند  دو سکککاع. یدری، در هاهه عمتً ی  و نیم  دانش

شککود؛ این یو هم میهای مدار  تیلی کمو اوهمالی و یا اجوای ویژه بونامهمیدقیقه اسکک. که با اوهسککاب یعمیت  رسکک 

   مد  زمان بوای یدری، هو دو در  زبان و ادبیا  فارسی، در عم  واقعاً ناممالن اس.

جداگانه  میشکهاری و یدری، هو کدا  یوسک  معلهای نوهای فارسکی و مرار مشکال  دیگو در این باره یاالی  در    

 امهداد هم سموزش داده شوند که این دو در  باید یوس  ی  معلم و در  در والی اس.؛

کاهد  طوری که از اهمی. و ارزش این در  میییصکصکی بوای یدری، این در  همانعد  اسکهااده از معلمان غیو   

ای از معلمانی که در  فارسی یدری،  سورد  عدهطور چشمگیو پایین میبه  زش زبان وادبیا  فارسی را نیمسم  کیای سمو

اند  مسکلّم  های میهلف مانند ریاضکی، زبان انگلیسکی و     بوای یالمی  سکاعا  سموزشکی به کار گوفهه شکدهکنند از رشکههمی

کنند  این روش یدری، میکنند که ی  معلم ادبیا  مثتً در  ریاضککی را اسکک. سنان در  ادبیا  را طوری یدری، می

اهمیهی این در  در ن و فواگیوان و اولیای  سورد و باعط بیسکازماندهی معلمان کیای. سموزشکی در  فارسکی را پایین می

   زبان و ادبیا  فارسی تواهد شد سموزان به درعتقگی دانششود و همین موضوع ست  بیسنان می
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 رسک. یاد بگیوند سموزان، باید اول درسک. بنویسکیم یا سنان درسک. بیوانند و دسموزش درسک. زبان فارسکی به دانش بوای

سموز به ی  قانون تواهد شکد  سموزش ویسکی در ذهن دانشنبه این یویی  درسک.  جلوگیوی شکود؛نویسکی  یا از یووی  غل 

  نه باید به شال  تحی  تور  گیود منهشو شد  ساهای  غیومسهقیم زبان فارسی از طویق کهاب



ها بدیوین مواد نوشکهاری زبان را دارند که  های زبان فارسکی هسکهند  پیام  ها از دیگو سسکی روش نوشکهاری پیام     

ها  یام  های پزنند  از سسی میبه زبان فارسی سسی     مانند  سرا  سرا  وارد مالایتا  شده ومحی  زبانی باقی میها در  مد 

ماند و این اتکمتوا   می  شکود؛ در ووز  ادبیا  شکااهی باقیاین اسک. که اتکمتوایی که یوسک  مود  سکاتهه و یولید می

شککدند  امّا وارد زبان نوشککهاری نمی ؛ی گذشککهه نیم این اتککمتوا  بودندهاانشککود  زمبازاری وارد زبان مالهوب میکوچه

 اس. ها وارد ادبیا  مالهوب شدهیق همین پیام  ساانه امووزه ادبیا  شااهی از طومهپ

اههما  ورزید   ز  اسک. به رعای. اتکول دسکهورزبان فارسکی   ها را باید از بین بود وهای نحوی موجود در یوجمهغل    

 با تح. و دق. کافی رعای. کنند بوداری سشنا باشند و اتول نحوی را  ن به اتول و فنون یوجمه و گویهکه مهوجما

سموزان در ی  کت  باعط اف.  های درسکی باید اسکهاندارد باشکد  یعداد زیاد جمعی. دانششکوای  فیمیالی کت      

کنند و معلم نیم یوانند در امو سموزش به طور فعال شکوک.  میون به دلی  یعداد زیاد سنان همه نشکود  چکیای سموزش می

سموزان به معلمان در  ها و وهی انشکاهای سنان را هو جلسکه بورسکی و رفع اشکالال کند  »یعداد دانشیواند یما  فعالی.مین

های درسکی شکروی این در والی اسک. که جمعی. اکثو کت   (؛207:  1381سذری،)نیاز ناو اسک.«16مقمع مهوسکمه  

  نیاز داردپژوهش  بهوجود مشالتیی اس. که    با ی سی ناو اس.  همین سمار تود متین

توانی، در سککه پای  مهوسککم  اول کهاب فارسککی شککام  هاده در  با نالا  زبانی، ادبی، والای.، شککعوتوانی، روان   

در    ؛های فعال و نوین یدری، هسهندهای گووهی و اسهااده از روش    اس.  سموزش این درو  نیازمند فعالی. گو ووگا.

ها  های نوشکهاری موجود در پایان در گوی این امو نیسک.  فعالی.والی که زمان سموزشکی که معلم در اتهیار دارد پاسک 

 ها نیسهند   های دانش زبانی و ادبی مندرج در در چندان مویت  و مهناس  با نالهه
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های درسکککی اسککک.؛ این یغییوا  باید با  برتود کیایک. سموزشکککی یغییو محهوای کهکابهای مایکد در جرک. از فعکالیک.

کافی و تیلی دقیق تکور  بگیود نه یوسک  کسکانی که از یدری، و فضکای  مین وسکنجی از معلمان با ممالعه و یحقیق عل

های درسککی باید ای کهابهای ادبی در محهوند  محهوای دسککهور زبان و دانشاانهواقعی کت  در  فاتککله دارند یا بیگ

 مند باشد نه بویده بویده مند و هد ن ا 

های نوشکهاری بسکیار به جا و شکایسکهه اسک.  کاش مورد دسکهور زبان  بندی ادبیا  به دو کهاب فارسکی و مرار یقسکیم   

ها در کنار دو کهاب  ای با این موضکوعانهشکد و یا وداق  کهاب سموزشکی جداگفارسکی و دانش ادبی نیم همین کار انجا  می

سموزان جلوگیوی به عم   دانشمیگوف.  با این کار از سمییهگی متاوط و سکودرگسموزان قوار مییاد شکده در اتهیار دانش

های فارسکی از سکم  ابهدایی یا پایان  در نگارش کهاب  شکود؛رسکی هم  جوان  باید در ن و گوفهههای دسید  در نگارش کهاب

باشکیم و با این بونام  کلی که مالم  هم هسکهند باید مشکیو شکود که سموزش کلی باید داشکهه   دوزادهم ی  طوتکت

یابد   ز  اسکک. که پیش نیازهایی رعای. شککود و در کنار کهاب درسککی  زبان فارسککی از کجا شککووع و در کجا پایان می

وار گیود  جنت  ادبی ادبیا  را به سموزان ق های دیگوی مهناسککک  با پای  یحصکککیلی طواوی شکککود و در اتهیار دانشکهاب

یوانیم در  یو کنیم  با گسککهوش زبان و ادبیا  فارسککی میرا نیم غنی  سنمییو باید در ن و بگیویم و جنت  علتککور  جدی



سموزان به در  ادبیا  و  دانش  چشمگیوی باشیم  بوای ایجاد عتق   ها و هم  سکموت شکاهد کارسمدی و پیشکوف.هم  در 

سموزان بروه بگیویم  باید سنان را گیوی از محهوای ادبیا  فاتو کشکور عمیممان در راسکهای شکالوفایی فمو  الری دانشبروه

های سکاده و شکیوین نثو فاتو مانند  توانی و تواندن سثو وافظ و مو نا و والای.دبیا  سشکنا و مپنو  کود  شکاهنامهبا این ا

 سموزان طواوی شود و در اتهیار سنان قوار گیود   ممالع  بیشهو دانشکلیله و دمنه، یاری  بیرقی و     بوای 

را با ادبیا  ندارند  با    های امووزی دیگو سن ان، و الا.چه ایوان در گذشککهه مرد هنو و ادبیا  بود بچهتت  سنبو     

قگی سنان به ادبیا  را عتیوان عل. اف. سککواد تواندن و نوشککهن و بیمی  ،یحقیقا   ز  اجوایمیدانی و   هایمشککاهده

شکود عد  یوجه  گیویم مشکالت  یدری، ادبیا  بیشکهو میو راهالار اراده داد  هو چه از دور  ابهدایی فاتکله می  بورسکی کود

ویژه به دسککهور زبان فارسککی از مشککالتیی اسکک. که از همان سغاز به این در  شککده اسکک.  بوای یوبی. به ادبیا  به

شکود و در این میان به هایی مانند ریاضکی و علو  اهمی. داده میبه مدار  ویژه بیشکهو به در سموزان جر. هدای. دانش

عتقگی بکه در  ادبیکا  فکارسکککی، نگوانی از نموه بکه جکای لکذ  بودن از ادبیکا ، ککاربودی  شکککود  بیادبیکا  برکا داده نمی

نیازی از سوزش ییصکصکی زبان و ادبیا  فارسکی در رابمه با اهدا  و بی اهمی. انگاشکهن سنندانسکهن این در ، سکاده و بی

که زبان و ادبیا   در والی  ؛فارسکی اسک. د شکده بو زبانهای جدی وارسموزان از سسکی ادام  یحصکی  از طو  اولیا و دانش

فارسکی در زندگی عملی کامتً کاربودی اسک. و این در  بوای یوبی. ی  انسکان مهاالو و تتق و شکرووند سکالم و تکال  و 

 تهالو و تتق  ز  و ضووری اس. م

 گیرینتیجه

ناپذیو بو پیالو  ادبیا  و در  ر  زبان فارسکی تکدم  جدّی و جتوانبه مشکالت  سموزشکی د  یوجریبدیری اسک. که بی

کوشکید با یعام  کار شکد و  هها دسک. بکند  پ، ضکووری اسک. بوای رفع نقایو و سسکی نهیجه بو پیالو جامعه وارد می

و میدانی بوای    های جدی و دقیقهای یدری، و سموزش برهو را فواهم نمود و پژوهشن وان زمینهکارشکناسکان و تکاو 

های سموزش در  زبان فارسکی انجا  داد  این مشکالت  در سموزش در  زبان فارسکی در این یابی مشکالت  و سسکی ریشکه

سموز و محهوای درسککی به عنوان سککه عنصککو اتککلی ن ا  سموزشککی بوسککی شککد و مقاله در سککموت مویت  با معلم، دانش

ها، یدری، درسک. و اتکولی این سکازی و رفع این سسکی گ اسک. با فوهن  های موبوط به هو کدا  بیان گودید  امیدسسکی 

ماده درسکی موج  اعهتی دیدگاه جامعه در تصکو  ادبیا  و با یو رفهن سکم  سکواد تواندن و نوشکهن فوزندان این موز 

م سایو درو  پیدا  و بو  شکویم؛ همچنین در  ادبیا  جایگاه واقعی را در مسیو اهدا  اتلی تود و به عنوان زیو بنای فر

 کند 
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