
  
  هاي نوشتاري مهارت

  
شهر تورنتو، به  یِاز مدارس فارس یکیشنبه، در  ياست در کنار درس و مشق در دانشگاه تورنتو، روزها یچند سال

را هم  رانیآموزش و پرورش ا یِرسم پلمیاند دسابق) که برآن رستانیدوم و سوم دب( ازدهمیدهم و  يهاهیآموزان پادانش
، بوده است. اوالً زیانگبخش و خاطرهلذت میبرا يادهیاز جهات عد تجربه نیدهم. ایدرس م »یفارس اتیادب«داشته باشند، 

 اتیتهران، ادب يهارستانیاز دب یبودم که در برخ يرشته داروساز يدوست دارم؛ هنوز دانشجو یلیرا خ یو معلم سیکار تدر
 اتیا ادبکه ب یِبه سبب انسِ درازآهنگ ،اًیام. ثانرا فرو ننهاده یکار معلم ،یکردم، از آن زمان تا روزگار کنونیم سیتدر یفارس
واز استقبال نماندگار و روح راثیم نیا ةاز بحث و گفتگو دربار ،ياام، به هر بهانهو پنج سال گذشته داشته ستیدر ب یفارس

 میبرا م،یدخوانیم رستانیدر دب يکه ما روزگار ییهابا کتاب اتیادب یِکنون يهاکتاب اسی، قثاًام. ثالکرده و آنرا خوش داشته
  آموز بوده است.قابل تامل و عبرت

ه است. روشن است ک یشصت و هفتاد شمس يهابهتر از دهه یبس یدر روزگار کنون اتیادب يهاکتاب تیوضع انصافاً
 شانیدب دیاند، بادهیآنها را سامان بخش ریتدب ۀها نظارت کرده، به سرپنجکاردان، فاضل و اهل نظر بر تحول کتاب یگروه

 ،يسهراب سپهر چ،یوشی مایاز ن يشعر نو و رمان با آثار زگار،فشرد. برخالف آن رو یشان را به گرمگفت و دست نیآفر
 ییاجستاره نیهمچن افته،یها راه دانشور... به کتاب نیمیس ،يجمالزاده، بزرگ علو یاخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج، محمد عل

 تیاحمد شاملو، فروغ فرخزاد و صادق هدا يچند جاها گنجانده شده است. هرجهان در کتاب اتیعرب و ادب اتیاز ادب
  دارد. شیو ستا نیتحس يکه رخ داده، جا یراتییاست؛ اما تغ یهمچنان خال

 هاست بهاست. سال ينوشتار يهاو مهارت» نگارش« ۀتوجه به مقول د،یجد اتیادب يهاکتاب يِکویالت نتحو گرید از
کردم یم سیتدر رانیا يهاکه در دانشگاه یامیکار و بار و شغلم، به نوشتن مقاله و کتاب اشتغال دارم. خاطرم هست ا ياقتضا
پرداخت مطالب را،  ةو نحو یسیدر درست نو ينقصان جد شان،یدر مقاالت ا خواندم؛یرا م انیآخر ترم دانشجو قاتیو تحق

نوشتن به  ۀکه به قص یاست. از آنجائ رستانیامر در دوران دب نینگرفتن ا يآن، نپرداختن و جد ی. سبب اصلدمیدیم انیبه ع
به امان خدا رها  ثیح نیآموزان از ا شنبود و دان انیهم در م یشد، آموزشینم ستهیبه مهارت دارد، نگر ازیکه ن يعنوان امر

 ةنحو«و  »ینحوه نگارش عموم« ةخواندم، دو ترم اول، دوریانگلستان فلسفه م کیکه در دانشگاه وار يشدند... روزگار یم
چندان  امر نیاز آن، بد شیتا پ م،یمتن را آموختم. صادقانه بگو کینگارش درست  یِرا گذارندم و چگونگ »کینگارش آکادم

ن به همان شتچگونه نوشتن و درست نو افتمیدادم؛ آنجا بود که دریم يشتریب ةمل کردن نمرأدادم و به خواندن و تینم تیاهم
 ياشود و پا به پینوشتنِ درست، شکوفا م ندیدر فرا سندهیآموختم که نو نیمل کردن وخواندن. همچنأاندازه مهم است که ت

 بیرا نص یلذت ناب انیم نیکند و در ایم يبندفهمد و صورتیدر ذهن دارد، بهتر م آنچه را د،یآیم شیکه پ شیخو ۀنوشت
ده ش غیو دانشگاه از ما در رستانیآموزشِ چگونه نوشتن و درست نوشتن، در دوران دب افتمیبود که در امیبرد. در آن ایم

  . ...دمیکش يادیکردم و زحمت ز رفص يادیوقت ز ش،ینگارش خو ةبه نحو دنِیسر و سامان بخش يبرا رونیاست؛ از ا
نظر قرار دادنِ آنچه آمده، بداند و با مد  دیپد ریاخ ۀدو ده یکیرا که در  ییکویقدر تحوالت ن د،ینسل جد دوارمیام ،يبار

که  »یسر سوزن ذوق«به  تیکند و با عنا یرا ط يکوتاه راه بلند یآموزد، در مدت زمانیم »ينوشتار يهامهارت«تحت عنوان 
 خلق کند. یروان و خواندن س،یسل يدارد، آثار


