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 چکیده

اند. آموزی است و همواره درست نویسی  و زیبا نویسی مکمل یکدیگر بودهی زبانهای چهارگانهنوشتن یکی از مهارت
و  نمدرسا بین باال بردن کیفیت  خط نستعلیق تحریری درمعرفی و یادگیری خوشنویسی و کوشش در بنابراین آموزش و 

ای طراحی شد ی محقق ساختههانامهبه همین منظور پرسشپژوهش حاضر بوده است.  اهداف اصلیآموزان یکی از زبان
ترک، چینی،  های عراقی، سوری، لبنانی، یمنی،آموزانی با ملیتو در اختیار تعدادی از مدرسان آموزش زبان فارسی و زبان

 46فارسی و مدرس مراکز مختلف آموزش زبان 28ی طراحی شده که  تعداد  هانامهآذربایجانی  قرار داده شد. در پرسش
المللی امام خمینی )ره( فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینی مرکز آموزش زبانی تکمیلی و وارد رشتهآموز دورهزبان

ند، معیارهایی از قبیل میزان ضرورت و عالقه به آموزش و یادگیری خط نستعلیق تحریری به اقزوین به آن پاسخ داده
ها نشان داد که عنوان واحد درسی و یا به صورت غیرمستقیم و خارج از کالس مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده

مواجه هستند، اغلب مدرسان آموزش هایی گاهی با چالش آموزان در کالس و برای رمزگشایی خط یکدیگرمدرسان و زبان
آموزان نیاز به یادگیری خط دانستند، اما بیشتر زبانی مقذماتی ضروری نمیخط در مراکز آموزش زبان فارسی را در دوره

های کاربردی تدریس و فرایند آموزشی روشکردند. در پایان، تعدادی از خود احساس می را از همان بدو ورود به مراکز در
های موازین و ویژگی به اصول، ،آموزانزبانآموزش  برای الگوی مناسب معرفی ضمنو  دیگرد معرفی «لیق تحریرینستع»

 های مناسبروش آموزش مطلوب این خط با ی آشنایی وهزمین ،درسانها به مبا انتقال آن تا شد پرداخته این خط نیز
 امر آموزش زبان تا حد ممکن پیشگیری شود.های پیش رو در طریق از چالشو بدین آید فراهم

 
 زبانفارسی، نستعلیق تحریری، نگارش، غیرفارسیزبانخوشنویسی، آموزش ها:کلید واژه    

 
 
 مقدمه. 1
ترین اثر هنری خط عالی ترین و شفاف که گر هنر را یکی از مهمترین عوامل انتقال فرهنگ بدانیم، به جرأت می توان گفتا

و از این رو  مند استهای نظامبا دنیای یادگیریآموز ی زبانخط اولین صحنه مواجههه این نقش مهم را به عهده دارد. است ک
آموز ای است که چشم زباندر واقع، خط اولین دریچه دارد.وی شناختی  زیبا یکننده در بازسازی ذائقهنقشی بسیار مهم و تعیین

ها کند. اگر به این نکته اذعان داشته باشیم که خط در فرهنگباز می های دور و ناشناختهسرزمینرا  به دنیای واژگانی غریب از 
گمان مسیری را که برای فراگیری زبان ای مستقل و منحصر به همان فرهنگ را داراست، بیهای مختلف شناسنامهو ملیت

باید در   و خوانا نوشتن همه از اموری هستند که پایه و اساس آن ادرست، زیبگزینیم بسیار ساده و هموار خواهد شد. برمی
 ،ای برخوردار استاز اهمیت ویژهآموزی مراحل زبانآموزش خط و خوشنویسی در  .ی مقدماتی یادگیری بنا گذاشته شوددوره

خوانا و زیباست که باید آموزش  گارشن های مدرسان و استادان وآموزان خواندن نوشتهزبانی چرا که یکی از نیازهای روزانه
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فایده یک مهارت بی آموزیخاصه در امر زبان ،دستخط بر خالف این نظر که. آن به صورت جدی و صحیح مورد توجه قرار گیرد
عدم رمزگشایی خط با توجه به ریتم و فرم خاص هر ملیت و مخصوصاً با اهمیت است، در واقع به چند دلیل مهم است. و بی

به مراکز آموزش عالی محسوب  آموزان در بدو ورودهای ذهنی زبانچالش توجه به دستخط متفاوت استادان یکی از بزرگترین
منابع  ،دستخط ضعیف نیز ،تواند موجب اختالل در درک مطلب شوددرست همانطور که رمزگشایی ضعیف کلمات می. شودمی

از آنجایی کند. ها را تضعیف میهای باالتر نوشتن مانند توجه به محتوا، بسط جزئیات و ساماندهی ایدهذهنی مورد نیاز برای جنبه
 ،است درسیهای دیگر مانند یادداشت برداری، امتحان دادن، و انجام تکالیف یک ابزار اساسی در بسیاری از زمینه ،تخطدس که

عنوان یک کار ه داشته باشد. عالوه بر این، وقتی که دستخط ب آموزانزبانتواند اثری مخرب بر عملکرد دستخط ضعیف می
همین  و شودیابد، که منجر به عدم تمرین میرای نوشتن نیز تا حد زیادی کاهش میشود، انگیزه بگیر پنداشته میدشوار و وقت

رسد که خوشنویسی و ارزیابی دستخط در حین بنابراین چنین به نظر می شود.امر باعث تشدید مشکالت مربوط به نوشتن می
ی پیش رو بر آن شده است. لذا مطالعه آموزش زبان، از ضروریاتی است که در اکثر مراکز و موسسات آموزشی نادیده گرفته

باره ذکر نماید. با توجه به مباحث است تا اهمیت و ضرورت این مهم را یادآور شده و نکات و موارد قابل توجهی را در این
 شود:در این پژوهش مطرح می ذکر شده دو  پرسش

آموزی ضرورت ی زبانیرفارسی زبانان در دوره. آیا از دیدگاه مدرسان زبان فارسی، آموزش خط نستعلیق تحریری به غ1
 دارد؟

 آموزی چیست؟ی زبانآموزان غیرایرانی در مورد آموزش خط نستعلیق تحریری به غیرفارسی زبانان در دوره. نظر فارسی2
 

 پژوهش . پیشینه2
آموزان غیرایرانی تاکنون پژوهش خاصی با توجه به جستجوهای انجام شده، در رابطه با ضرورت آموزش خوشنویسی به زبان

 در خوشنویسی و المثلضرب همزمان کاربرد"به نام : پژوهشی ( در 1۳۹۷حصاریان و یینگ ) میرزایی انجام نشده است و تنها 

دارند  یکدیگر با فراوانی اشتراک ایرانی و چینی هنر خوشنویسی، معتقدند که "هنر و ادب تلفیق ها:چینی به فارسی زبان آموزش
 خوشنویسی و هاالمثل ضرب تلفیق باشد. موثر چینی آموزاناضطراب فارسی کاهش در تواندمی فارسی خوشنویسی تمرین و
 آموزش ضمن کندمی کمک فارسی زبان مدرس به زبانان، چینی فارسی به زبان آموزش در ایران هنر و ادب از نمادی عنوان به

 توانمی بنابراین، بکاهد؛ موثری نحو به نیز زبان یادگیری روانی ازموانع )المثل ضرب(زبان مهم و کاربردی بسیار بخش دادن
  .آورد شمار به زداییی تلقینشیوه به زبان آموزش روش برای مفید راهکاری را آن

اختصار به آموزان ایرانی پرداخته شده است که به همچنین در چند پژوهش به ضرورت یادگیری خوشنویسی  در بین دانش
آموزان و همچنین معرفی های بعدی به ضرورت آموزش نستعلیق تحریری به زبانها خواهیم پرداخت و سپس در بخشذکر آن

 این خط خواهیم پرداخت.
 خطی و بدخطیدر خوش اصل اساسی در نقش معلم این است که کیفیت و عیارخط معلم( معتقد است، 1۳۷6مقصودی )

 نشانگر متعدد تحقیقات ،به عنوان نمونه شود.این مقوله محدود نمی در معلم ناگفته پیداست که نقش دارد. تأثیر مستقیم شاگردان
 .است« تکلیف زیاد و تندنویسی»، ت که دو عامل مهم بدخطیسآن ا

را همواره به  خود نویسان بزرگ تبحر و تواناییاز خوش بسیاریکند که ی خود بیان می(، در مقاله1۳۷8همچنین بهرامی )
خوشنویسی عاملی مؤثر  آگاهی معلمان به قواعد"دهد کهمی نشان اتمطالع دهند.می خط نسبتذوق و خوشیک معلم خوش
توانایی معلم  اثبات رسیده است. با اطمینان باال در تحقیقات تجربی و عملی نیز به نکته این.  "تاس شاگرداندر حسن خط 

 اندازه کند و بدیهی است کـه هرمی را افزون شاگردانمندی گیر جذابیت و عالقهالگوهای چشمی هارائ اصول خط و به نسبت
 نسبت بهنیز به همان اندازه  شاگردان .افزایش خواهد یافتها نیز میزان یادگیری آن ود،شبه خط بیشتر ی آنان و عالقه انگیزه
مثبت و تاثیرپذیرتر خواهند بود؛ در این صورت  مهارت کافی برخوردار باشد،ازتخصص و  خوشنویسی  یهکه در زمین معلمی
تمرین و یادگیری  حین در البته شود که می نستعلیق تحریری به یک امر ذوقی تبدیل که آموزش و تمرین خط به ویژه خط است

سودمند خواهد بود و به عاملی انگیزشی و پیش در امر یاد گیری زبان فارسی نیز فرایند  تردید اینبی ،خواهند برداز آن لذت 
 شود که البته خستگی و رخوت در آن راهی ندارد. برنده تبدیل می

http://khatoghalam.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/entry/1394/16-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://khatoghalam.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/entry/1394/16-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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امری است که شاگردان یان مبیان اهمیت و ضرورت خط خوش در کند که ( نیز، در پژوهش خود اظهار می1۳۹1تیموری )
انجام شده مؤید آن است  تحقیقات برای معلمان و مربیان داشته باشد.بیشتر  یادآوری یهتواند صرفا جنبتکرار و تذکار آن می

در  هاآنموقعیت اجتماعی  عواطف و تواند اثرات ناخوشایندی بر روحیه،عامل بدخطی می در زمان نوشتن و که بروز مشکالت
 دیـداری و نگهداری یهش حافظصحیح ازابزار نوشتن و پرور یهبه طور طبیعی ترسیم حروف و کلمات و استفاد .کالس بگذارد

مند بـه ویژه در مقطع ابتدایی از آن بهره ی شاگردانهمستلزم یک فرایند مطلوب آموزشی است که بـاید هـم آن درذهن، مطلوب
آن را در جـهت  توان و مـی شودمی هنری نیز خط نستعلیق تحریری موجب پیوند فرهنگی و معنوی با میراث آموزش شوند.

کیفیت خط تـحریری و پیـشرفت  یهرابط»ای در موردمطالعه به کار گرفت.ها آنحس زیباشناختی  قویت و شکوفاسازیت
در واقع  مثبت وجود دارد. یهرابط آنان تحریری آموزان و نمره خطکه بین پیشرفت تحصیلی دانش دهدنشان می «تـحصیلی

مطلوبی بوده و این ارتباط در دروسی مـانند  دارای معدل باالتر و پیشرفت تحصیلی اند،تری بهره بردهکـه از خط باکیفیت کسانی
 .شوددیده می بیشتر ،دارند که جـنبۀ نـگارشی هاییانشا و درس امال،

بندی ازتأثیرات خط جمع تواند در افت تحصیلی آنان اثرگذار باشد.نیزمیشاگردان ت مؤید آن است که بدخطی تحقیقا
که کیفیت خط تحریری  دهدمی نشان ،اعـتمادبه نفس و تقویت روحیه را به دنبال دارد یهسرمای افزایش کهه بر اینعالو خوش،

 هدف .ها در پیشرفت تحصیلی باشدآن آفرین تواند یکی از عوامل رشددهنده و ارتقامی آنان و ارزش زیباشناختی آن در میان
خالقیت و  قدرت ابتکار، حوصله، ایـن است که دقت، بلکه هـدف ،نویس شدن نیستآموزش خط نستعلیق تحریری خوش از

 (.4۷)همان،  گردد تقویت میان شاگرداندرست دیدن در 

 
 . ضرورت آموزش خط نستعلیق تحریری3

مطلوبی که  نوشتارینظام  یک نظام نوشتاری است؛ و آموزش گیریسازی برای شکلآموزان زمینهزباناساسی  نیازهای یکی از
 :کنیم واجد خصوصیات زیر استیاد می «مناسبخط » عنوان به در تعبیر رایج از آن

 ؛رسا بودن-

 خوانا بودن؛-

 زیبا بودن؛-

 .درست بودن شکل حروف و کلمات-

 :بستگی دارد ها امتداد یابد به چند عامل مهمآن فرهنگی حیات تواند درکه میآموزان زبان در بین  تحقق خط خوش
 برای خط یا نظام نوشتاری؛ مناسب داشتن الگویی. 1

 داشتن مربی آشنا با اصول و موازین خط؛. 2

 (.4۳، 1۳۹1ی )تیموری، کاوه؛بصری این نظام نوشتار عناصر انتقال داشتن روش مطلوب برای. ۳
و چه  مقدماتی در مراکز آموزش زبان آموزش عدهای نگارشی استادان  چه در بُلزوم فراگیری این خط با توجه به تفاوت

مواجه مشکالتی فارسی را با تواند مسیر آموزش زبانمی ،عدم توجه به این مهموهمیت است بسیار حائز ا دانشگاهاستادان  
و  در بدو آموزش درسانتنوع خطوط م، شوندمی مواجه آن با آموزان عمدتا زبان گفت توانمی که هاییاز جمله چالش .سازد

ی اجرای این شیوه از خط تحریری نه تنها آنها را در دوره یعدم رمزگشایی نحوه .الفبا به آنهاست خصوصا آموزش حروف
 وارد آموزان زبان شود کهمی نمایان بیشتر وقتی پیچیدگی ساخت، بلکه خواهد مواجه چالش با فارسی زبان آموزش مدت کوتاه

 آموزان،عمده مشکالت مطرح شده از جانب زبان از .شوندمی مواجه استادان  دستخط متفاوتانواع  با هاشده و در کالس دانشگاه
 و ناخوانا دستخط به توجه با آموزانزبان اینکه نمود؛ اشاره کالس در استادان دستخط گشایی رمز و خوانی باز عدم به توانمی

آن با  توانندمینی کالسی هنشده و حتی پس از دریافت جزو اساسی و مهممطالب یادداشت موفق به  وجه هیچ به استاد سریع
آموزی و تمرین و آغازین زبان یدر مرحلهبا خط نستعلیق تحریری آموزان لذا اهمیت آشنایی زبان رقرار کنند.خط ارتباط ب

ایج آموزش خط تحریری و ارجاع ر هایاز کتاب استفاده .باشدتعیین کننده می و مهم نسبتا کوتاه ممارست آن دراین مدت
بسیار خط، حین آموزش در دست استادان  های مختلف حالتآموزان به آموزش خط تحریری در فضای مجازی و دیدن زبان

 . نظر می رسدهمهم و ضروری ب
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ها زبان ی در فراگیریاز جمله عوامل انگیزشی قو ،آموزی بر مبنای هنر و سالیق ذاتی افرادهای غیر متداول زبانامروزه شیوه
در  انمدرس .دسترس باشد قابل و کامال ملموس خطوط سایر به نسبت لبته این خصیصه در خط فارسید که اشومحسوب می
 آموزان با توجه به بمباران بصریتا زبان ایندبایست الفبا را بر مبنای خط تحریری فارسی معرفی نمبالفاصله می ،بدو آموزش

استادان باید  .نبرند ناشناخته رنج و پنهان ترسی از ها،مغازه سردر و بیلبوردها و تابلوها درناخوانا ضا متفاوت و بعخطوط 
دراین  .های متفاوتی برای آنها تجویز نمایندآموزان نسخهخط زبانو شناس خوبی باشند و با توجه به طرز نگارش مخاطب

مالحظاتی که  به و بود واقف مشترک نکات های متفاوت باید بهاز ملیت ایگستردهطیف ، با توجه به مرحله از مخاطب شناسی
 قبیل هایی ازها و خطوط ملیتنوشتهجنس دستبه عنوان مثال،  داشت. آشنایی سازد مواجه چالش با را آموزانزبان است ممکن

ا نمودن این طیف از مخاطبین آشن یو نحوه استنویسی و حتی عمودی نویسی چین و آسیای جنوب شرقی بر مبنای زاویه
که خمیر مایه و اساس خط نستعلیق  باشد مدورنویسی آنان با مداری و آشنا نمودنلزوما باید با آرامش و اسلوبی بر مبنای قانون

ی ذهنی خارج های گذشتهسازی در مسیر نوشتاری ذهنیت آنها را از قالبتمریناتی از جنس دوایر و حلقهمثال،  .تحریری است
قشر از گریز این  ترین دالیلاز جمله اساسی شاید. سازدمی آشنا افقی هایسطر بر روی نویسی منحنی با را هاآن کرده و

 نگارش با را آنها توانمی البته باشد که مدرسان برخی ناخوانا بودن دستخط و باال سرعت فارسی،  آموزان از خط تحریریزبان
 .نمود مأنوس خط این با زیبا، و جمالت کوتاه

آموزان و ها و موانع خوانشی زباناهمیت و جایگاه خط تحریری فارسی به قدری است که ناگزیریم به منظور رفع چالش
ظری مشق ن یعنی لحاظ بصریهم به  ،تحریری رانستعلیق های مرسوم نگارش خط شیوهشوند، ی که وارد دانشگاه میدانشجویان

منابع  ها وباید توجه داشته باشیم بهترین روش. البته به آنها آموزش دهیمروزانه مشق و تمرین  یعنی به لحاظ عملی و هم
رین تیکی از محوری .آموزان و آشنایی آنها با خط فارسی هموار نموده استآموزشی تا چه حد مسیر را برای فراگیری زبان

 یزبان آموزان با توجه به نوع آموزش و فراگیری خطوط خود که زاییده ،توان به آن اشاره نمود این است کههایی که مینکته
مسیر آموزش  بدین طریقهاست آشنا بشوند که که مختص ایرانی های دیگر خوشنویسیفرهنگ و ملیت آنهاست باید با شیوه

 .آنها تحت الشعاع این فرهنگ و شیوه قرار خواهد گرفت

 
 خط نستعلیق  3-1

شناختی عالی بوده و همانند یی زیبا هایویژگی های هندسی نوشتاری است که از نظر ظاهری داراینظامخط نستعلیق یکی از 
سطح و مواردی از این  دور، ریتم، ،حـرکت ،هـماهنگی ،تعادل تناسب، ،توازن عناصر بصری مهمی مانند تقارن، ،هارسایرهن

این خط تلفیق عناصر بصری منجر به ایجاد فرم و ترکیبی متنوع  مطلوب گیریجا که در شکلاز آن شود.می دست در آن مطرح
 (. 44، 1۳۹1)تیموری، کاوه؛ صرف وقت و دقت فراوان اسـت مستلزم آن یادگیری ،است

این خط که پایه و اساس آن در ایران است، خطی کامالً ایرانی و متمایز از خطوط عربی اسالمی است. ترسیم این خط که 
شود. ها محسوب میی خط آموزشی ما در مدارس و دانشگاهمایهگارش همه ما ایرانیان است به عنوان شالوده و بنمبنای ن

نویسی است که البته این ویژگی ترین خصیصه و شاخص این خط که خطوط دیگر تقریبا فاقد آن هستند، مدور و منحنیمهم
گرچه به دلیل عدم تسلط کافی  مدرسان با وشنویسی تبدیل کرده است. در این خط آن را به هنر و خلق آثار بدیع هنری در خ

خط توان از به طور طبیعی نمی های این خط از یک سو و همچنین کمبود زمان در فضاهای آموزشی از سوی دیگر،پیچیدگی
تعلیق دارای این ظرفیت است که نس خط؛  با این وجود، بهره بردآموزان زبان در میان تمام فراگیر به عنوان الگویی نستعلیق

نستعلیق ایرانی که به زعم تمام خوشنویسان قدیم و معاصر،  و آموزش داده شود. استخراج از  آن تر نوشتاریهای سادهنظام
شود و مسیر باشد که بیننده پس از رویت آن دچار فرسایش و خستگی نمیهایی میعروس خطوط اسالمی است دارای ویژگی

تاکنون منجر به  که است هاییدارای قابلیت در واقع روح و باطن این خطه خواندن و نوشتن همیشه باز است. برای ادام
بارز  یهدو نمون «نستعلیق تحریری»و «نستعلیق یهشکست»بـه عنوان نمونه خط. است شده از دل آنگیری خطوط دیگری شکل

 .شوندپذیری محسوب میاین کیفیت و انعطاف از و آشکار
  

 نستعلیق تحریری 3-2
  توجه و نسبت در آن مورد ترکیب که اصول اساسی مانند کرسی، طوری به؛ بندی نستعلیق استاین خط دارای استخوان
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 به در عین حال خوشنویسی هنرمندانه نیستیم. یهطعحین نگارش این خط درصدد ایجاد قـ در اما بـا ایـن حـال، گیردقرارمی
 .است ی خاصییدارای زیبا تحریری نستعلیق خط ،اصول اشاره شده خاطر رعایت

 :های زیـر اسـتدارای ویژگی تـحریری به طور اجمال نـستعلیق

 .از نـظر خوانایی و رسایی در حّد مطلوب قرار دارد-

 .مدّنظر نیست آن در و اصل تضاد نبوده دارای تغییرات ضعف و قوت ،انعطافدور و  داشـتن ضـمن-
 وشت.را ن آن توانخودکار یـا خـودنویس می دلیل با مداد، به هـمین اسـتفاده در این خط دو بعدی نیست؛ مـورد قلم

هندسی و  از آن به عنوان یک نظام وانبت شود کهموجب می تحریری نستعلیق نوشتن در سرعت سادگی و ویژگی روانی،-
 .بهره برد افرادنـوشتاری فـراگیر در بین 

 .یابی استدست دقت و تمرین قابلی هسای در خط آموزش و یاددهی این-

پشتوانه  ینزیرا با وجود ا سازد؛خط نستعلیق را نیز فراهم می تعلیم برای الزم هایو پایه هازمینه تحریری یادگیری نستعلیق-
نستعلیق  ترین وجـه زیباشناختی خطبـه عنوان نـمونه مـهم خواهد شـد. های خط نستعلیق با تمرین سادهبـسیاری از پیچیدگی، 

-45؛ 1۳۹1)تیموری،  آید؛به شمار می فرد آغازین و عینی در تغییر خط است که در واقع نقطه «دور» ویـژگی بصری تحریری
44.) 

متداول خط تحریری نستعلیق که بر مبنای آموزش خط نستعلیق است، فرم کلمات، اتصاالت، فضاسازی و ریتم ی  در شیوه
ی حال وابستگی کلمات به یکدیگر موجب جذب و عالقهکلمات، فواصل حروف با یکدیگر، خط زمینه، رهایی و درعین

توان آموزان خواهد داشت؛ به زبانی دیگر میسط زبانفارسی و فراگیری آن تومخاطب شده و گویی ارتباطی تنگاتنگ با زبان
ی این خط به گفت که مالحت و شیرینی زبان فارسی در خط و نوشتار این زبان هم جریان داشته و مخاطب از نما و چهره

و تحریری آموزان غیر ایرانی در راستای آموزش قلمی موج حضور زبان ها،شود. عالوه بر اینعمق و جذابیت آن رهنمون می
فارسی به صورت غیرمستقیم و غیرکالسیک دارد و از آنجا که این خط با هنر ممزوج این خط، نقش موثری در آموزش زبان

های غیر مستقیم آموزش زبان که بیشترین تاثیرگذاری را در فراگیری زبان فارسی داشته توان گفت از شیوهشده است؛ می
ی ماندگاری و تفهیم لغات و عبارات را از نظر بصری برخوردار یق به تنهایی شاخصهگردد. به عبارتی خط نستعلمحسوب می

ها و دوایر در این شیوه از خوشنویسی فارسی تاثیر بسزایی دارد. تاثیر مدها و کشیدههای غیرمستقیم آموزش زبانبوده و در شیوه
 زبان و حتی تعلیم این نوع خط می نماید.آموزان را ترغیب به آموزش بسیار موثر و مفید فایده بوده و زبان

 
 های فارسیهای موجود در دستخطچالش. 4

فارسی همزمان با آغاز آموزش مقدماتی زبان مراکز آموزش زبانبا توجه به آنچه تا کنون گفته شد، ضروری است مدرسان 
ی نگارش این خطوط نمایند و مقدماتی از نحوههاست آشنا فارسی، زبان آموزان را با نگارش خط نستعلیق که خط رایج ایرانی

نماید آموزان این آمادگی را فراهم میها آموزش دهند. این آشنایی مقدماتی و توضیح پایه و جنس خط ایرانی برای زبانرا به آن
ی چاپ رسد شیوهمیتا آنها  با دید باز و ضمیر هوشیارتری نسبت به فراگیری این خط و به کارگیری آن توجه نمایند. به نظر 

های کتابی و مرسوم همیشگی زبان آموزان را در مواجهه و آشنایی با فارسی، با توجه به فونتهای مرسوم آموزش زبانکتاب
های آموزشی بر مبنای نماید، بنابراین بهتر است حتی جمالت و عبارتواژگان و جمالت به صورت خط تحریری سردرگم می

آموزان و خصوصا دانشجویان غیرایرانی با شکل و جنس خط آنها آموزش داده شود. عدم آشنایی زبانخط نستعلیق تحریری به 
ها سرو کار دارند و یا تیتر اخبار و نوشته های متفاوت در شهر تحریری استادان و تنوع خط تحریری از سوی مردمی که با آن

کنند ت عنوان سردرگمی در خوانش خط،  دست و پنجه نرم میآموزان با چالشی جدی تحبه قدری اثرگذار است که گاهی زبان
ها نقش مهمی ی نگارش آنی آموزش اثر گذار و حتی در شیوهتواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در نحوهو این اتفاق می

 ایفا کند.
ی آموزشی س در طول دورههایی مطرح است مانند اینکه ممکن است یک مدرعالوه بر مواردی که ذکر شد، سواالت وفرضیه

خود از سرعت دست باالیی برخوردار باشد و به صورت غیر ارادی نکات آموزشی را به صورت ریز و درهم تنیده بنویسد و یا 
آموزان کم توجه باشد و یا خط ناخوانا و نازیبایی داشته باشد. ی آموزش خط تحریری به زبانممکن است یک مدرس در نحوه

ها آشنا باشند  و آیا لزوماً اساتید باید در درسان تا چه میزان باید با شکل و جنس  خط سایر کشورها و ملیتضرورت این که م
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ها تست بگیرند و از آنها درخواست کنند به فراخور ملیتشان یک سطر یا مطلبی را بنویسند یا خیر؟ آموزان از آنبدو ورود زبان
ریری یک زبان آموز کامال مبتدی تا چند میزان است؟ و سواالتی از این دست اینکه سطح توقع یک مدرس نسبت به  خط تح

های پیش روی فراگیری خط تحریری ایرانی است. لذا تمامی مسائل فوق از جمله مسایلی است که مدرس باید از جمله چالش
-خطاهای متداولی که در دستمن اینکه ض آموزان بردارد.در ابتدا به آن توجه نموده و سعی کند این موانع را از سر راه زبان

رنگ نویسی بیش از حد، پرفشار نوشتن، کمنویسی بیش از حد، راستخورد شامل کجهای فارسی آموزان به چشم مینوشته
تواند از حد است که آشنایی با اصول اساسی خط تحریری نستعلیق می نویسی بیشگذاری و نامرتبنویسی بیش از حد، فاصله

اگر از بعد شناختی و فراشناختی نیز به این مساله پرداخته شود، زیبانویسی احساسات درونی  ین خطاها را کاهش دهد.بروز ا
ی  زیبانویسی است از این منظر هم سازد و با توجه به این موضوع که صبر و تامل الزمهآموز را در قالب خطوط نمایان میزبان

آموزان است. شود که خود عاملی بر کاهش اضطراب فارسیآموز منجر میرونی زبانزیبانویسی به ایجاد آرامش و رضایت د
ی درست به دست گرفتن قلم و روش صحیح نوشتن حروف طور تدریجی و با آرامش شیوهآموزان عالوه بر این که بهفارسی
خط نستعلیق در  یابد.ان نیز افزایش میآموزند همزمان با زیباتر شدن دستخط شان، انگیزه و شوق یادگیری آنها را میو واژه

های فارسی این ویژگی و قابلیت را دارد که زبان آموزان با دیدن فرم کلمه و سعی در الگوبرداری ذهنی و نوشتاری معنای واژه
 یابد. شود و ماندگاری آن در ذهن افزایش میواژه را نیز بهتر متوجه می

 نماییم:رد اشاره میدر ذیل به برخی از پر کاربردترین موا
 و نوع اتصال آن ممکن است چالش ذهنی ایجاد کند:« الف»با « م»اتصال 

 
 شود:میاشتباه گرفته« م»به سایر حروف که گاهی با « ه»و یا خطای خوانشی در مواجهه با فرم اتصال 

 
کنند و البته با توجه به قابلیت خط استفاده میها غالبا از یک فرمت و شکل هایی که ایرانیان در نوشتار آنرمزگشایی واژه

 نستعلیق در رابطه با تند نویسی و سرعت، این نوع خط به صورت همگانی درآمده است.

 
 «:م»به « ن»و « خ»به « ن»یا « خ»به « ت»ابهام در  اتصال 
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غیرایرانی سر و کار دارند، در نگارش  بیشتر استادان در مقاطع پیشرفته و خصوصا استادانی که در دانشگاه با دانشجویان
در « گ»و « ک»سازند. به عنوان مثال سر کاف برخی حروف و فرم خاص کلمات، دانشجویان را با مشکل و چالش مواجه می

 کلماتی چون گرفت، کر و....

 
 ها به شکلی دیگر؛ همچون:تداعی و اشتباه در فهم بعضی حروف و خواندن آن

 
 به یکدیگر و حروفی از این دست:« ت»و « ب»های دانهقرابت و نزدیکی دن

 
 شود:در نوشتار برخی از کلمات که غالبا با سرعت و به شیوه شکسته نستعلیق نوشته می« گ»و « ک»رمزگشایی 

 
 باشد:گر سر کاف یا مد میکه تداعی« ر»به « س»و یا « الف»به « س»اتصال 
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 شود:اشتباه می« م»شود با نوشتار ح که وقتی به صورت شکسته نوشته می

 
 خوانده شود:« ن»به برخی از حروف که ممکن است « ف»اتصال 

 
 شود:که بدون دندانه نوشته می« س»اتصال 

 
 خوانده شود:« ن»یا « ف»در اتصال با سایر حروف که ممکن است به اشتباه « م»حرف
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در آموزان سازی ذهنی زبانو ... لزوم آماده« د»، «ه»، «ر»، «ب»کاربرد فراوان و نزدیکی حروفی چون با توجه به 

 مواجهه با این حروف و ترکیبات بسیار است:

 
 « :د»به « و»نزدیکی شکل نوشتاری حروف 

 
 

 شود:دیده و خوانده می« ق»های نگارشی قدیمی و شکسته نستعلیق که به صورت در شیوه« و»پس از حرف « ه»نوشتن 
ج

 
 «:ه»ها و اتصاالت حرف گذارینقطه
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برانگیز و آموزان چالشتواند برای زبانها و مواردی که ذکر گردید و میه آخر اینکه باید مدرسان و اساتید به واژهنکت
کند، توجه بیشتری ها را برایشان دشوار سازد و غالباً آنها را دچار خطا و سردرگمی ساز باشد و یا تفکیک حروف و واژهمشکل

 نمایند و در صورت نیاز به آنان آموزش دهند.

 
 هاروش شناسی و تجزیه و تحلیل داده. 5

تعدادی از مدرسان آموزش زبان فارسی و  ی آماری این پژوهشجامعهتحلیلی است.  -روش این پژوهش از نوع توصیفی
مدرس مراکز مختلف  28اند که  تعداد  های عراقی، سوری، لبنانی، یمنی، ترک، چینی، آذربایجانی بودهآموزانی با ملیتفارسی

-شگاه بینفارسی به غیرفارسی زبانان دانی مرکز آموزش زبانی تکمیلی و وارد رشتهآموز دورهزبان 46فارسی و آموزش زبان

ای ی محقق ساختهنامهاند. ابزار این پژوهش پرسشی آماری این پژوهش را تشکیل دادهالمللی امام خمینی )ره( قزوین نمونه
آموزان که عمدتا معیارهایی از قبیل میزان ضرورت و عالقه به آموزش و سوال برای دو گروه مدرسان و زبان 20است شامل 

ی به عنوان واحد درسی و یا به صورت غیرمستقیم و خارج از کالس را مورد ارزیابی قرار داده یادگیری خط نستعلیق تحریر
 گیرد. است که در ادامه نتایج آماری مورد بحث و بررسی قرار می

(، بیشتر مدرسان معتقدند که خط خوب 1-5ای که توسط مدرسان مراکز مختلف تکمیل شد )شکل نامهطبق نتایج پرسش
ی مقدماتی مخالف بودند کنددوره. اما اغلب آنان با معرفی و آموزش خط نستعلیق در دورهفارسی را تسهیل میزبان در یادگیری

های خود نداشتند که یکی از های آموزش خط تحریری فارسی در کالس( و تمایل چندانی برای تدریس شیوه5-2)شکل 
 (.5-۳ر امر خوشنویسی باشد )شکل تواند عدم آشنایی و تبحر خود مدرسان دهای آن میعلت
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 5-۳شکل                                    5-2شکل                                     5-1شکل                       

                                           
 

مدرسان معتقدند یک نوشته و سطر ناخوانا تا حد زیادی آید که قریب به اتفاق چنین برمی نامههمچنین از نتایج پرسش
 (.5-4تواند روند یادگیری زبان را با مشکل مواجه کند. )شکل کند که این امر میآموزان را درگیر رمزگشایی و خواندن میزبان

پرداخته شده است که  فارسی، به ندرت به معرفی و آموزش خط نستعلیقعالوه بر این، به نظر آنا ن در منابع آموزش زبان
ها به (. و در نهایت حدود نیمی از مدرسان اعالم نمودند که توجه آن5-5تواند از نقاط ضعف منابع به شمار آید )شکل این می

دانند ( و آموزش خط را در مراکز آموزش زبان ضروری و الزم می5-6های دیگر کم بوده )شکل تمایز خط فارسی با خط زبان
( و بیشتر آنان معتقدند خط 5-8کثر مدرسان با آموزش خط در کالس و به طور مستقیم مخالف بودند )شکل (. ا5-۷)شکل 

 (. 5-۹تحریری باید به طور غیرمستقیم و در فضای خارج از کالس و توسط استاد خوشنویسی آموزش داده شود )شکل 
 
 5-6شکل                                       5-5شکل                                          5-4شکل     

          
                

         5-۹شکل                                                5-8شکل                                      5-۷شکل   

            
 

مند هستند )شکل آموزان به خوشنویسی عالقهدهد که، اغلب زبانمیآموزان نشان ی زباننامههای حاصل از پرسشاما یافته
ی آن معرفی و آشنا کردن آنان با خط ایرانی در مراکز آموزش ها با خط نستعلیق تحریری کم است که الزمه( اما آشنایی آن10-5

-12فارسی موثر است )شکل ( و اغلب آنان معتقدند خط خوب تا حد زیادی در آموزش زبان5-11زبان فارسی است )شکل 
(. برخالف مدرسان که معتقدند خط تحریری باید به طور غیرمستقیم و در فضای خارج از کالس و توسط استاد خوشنویسی 5

(. مدرسان از 5-1۳اند که خط تحریری را در مراکز آموزش ببینند )شکل آموزان ابراز تمایل کردهآموزش داده شود، بیشتر زبان



 1399 -چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی /      428

های آموزش اند که شیوه( و حدود نیمی از آنان بر این عقیده5-14آموزان متفاوت هستند )شکل بد در نظر زبان نظر خط خوب و
 (.5-15گیرد )شکل ها مورد توجه قرار نمیخوشنویسی از جانب استادان  در کالس

 5-12شکل                                      5-11شکل                                          5-10شکل                 

                  
               

           
 5-15شکل                                        5-14شکل                                           5-1۳شکل           

                     
 

های خود نداشتند، بیشتر های آموزش خط تحریری فارسی در کالسبرای تدریس شیوهتمایل چندانی برخالف مدرسان که 
( و در مراکز آموزش زبان در 5-16ی مستقیم یاد بگیرند )شکل آموزان تمایل دارند خط تحریری را در کالس و به شیوهزبان

 (.  5-1۷های آموزش خط تحریری فارسی شرکت کنند )شکل کالس
 

 5-1۷شکل                                                     5-16شکل                       

                             
 
 گیرینتیجه

های دیگر مانند یادداشت برداری، امتحان دادن، و انجام یک ابزار اساسی در بسیاری از زمینه ،خطدستهمانطور که گفته شد، 
بروز مشکالت در زمان نوشتن  .داشته باشد آموزانزبانتواند اثری مخرب بر عملکرد دستخط ضعیف می و است درسیتکالیف 

فارسی در پی داشته باشد و آنان را در رمزگشایی و خواندن تواند اثرات ناخوشایندی در روند یادگیری زبانو عامل بدخطی می
 کند.که فرایند آموزش زبان را تسهیل می و خوانا نوشتن از اموری هستند ازیبکه های مختلف دچار چالش کند. در حالیخط

های ارزشمند و برجسته در تمرین خوشنویسی و (،  یکی دیگر از ویژگی1۳۹۷چنانچه طبق نظر میرزایی حصاریان و  یینگ )
افزارهای کاربردی مرتبط فیلم و یا نرمآموزان با دیدن دقیق و مداوم سرمشق، زیبانویسی، توجه و دقت به سرمشق است. فارسی
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کند و به علت این است ، استفاده می "دقیق دیدن”های مهم یادگیری که همان با آموزش خوشنویسی در واقع از یکی از عادت
معنای  آموز مجبور است با هر بار نگاه کردن به سرمشق و نیز نوشتن آن، به نوشته وکه در زمان انجام تمرین خوشنویسی فارسی

 توجهی هم در یادگیری واژگان فارسی خواهد داشت.بنابراین اثر قابل .آن فکر کند
ها در پاسخ به سؤال اول پژوهش باید گفت که اکثر مدرسان با آموزش خط در کالس دست آمده از دادهبا توجه به نتایج به

به طور غیرمستقیم و در فضای خارج از کالس و و به طور مستقیم مخالف هستند و بیشتر آنان معتقدند خط تحریری باید 
آموزان توسط استاد خوشنویسی آموزش داده شود. قریب به اتفاق مدرسان معتقدند یک نوشته و سطر ناخوانا تا حد زیادی زبان

این، به نظر آنان  تواند روند یادگیری زبان را با مشکل مواجه کند. عالوه برکند که این امر میرا درگیر رمزگشایی و خواندن می
تواند از نقاط ضعف فارسی، به ندرت به معرفی و آموزش خط نستعلیق پرداخته شده است که این میدر منابع آموزش زبان

دانند.  و اما در پاسخ به سؤال دوم منابع به شمار آید و در نهایت  آموزش خط را در مراکز آموزش زبان ضروری و الزم می
مند هستند اما آشنایی الزم با خط نستعلیق تحریری را ندارند که آموزان به خوشنویسی عالقهزبان پژوهش باید گفت اغلب

ها نیز همچون مدرسان معتقدند خط ی آن معرفی و آشنا کردن آنان با خط ایرانی در مراکز آموزش زبان فارسی است. آنالزمه
مهم  ینکتهدارند که خط تحریری را در مراکز آموزش ببینند. فارسی موثر است و تمایل خوب تا حد زیادی در آموزش زبان

 تمرینآموزش زبان و  یهداشت که در طی چند جلسه و در حین مراحل اولی آموزان این انتظار رازباناین است که نباید از 
 داشت فرایند یادگیری امریلکه باید به خاطر د، بآشکار کنن تمام نقاط دشوار و مبهم و ظرایف و دقایق خط تحریری راخط، 

عنوان  به خودی خود و در گام نخست یک مهارت است که از آن به تر آن که یادگیری خط تحریریتدریجی است و نکته مهم
ی این امر آن است بنابراین الزمه قلمی است.عملی/مشق نظری و مشق  کنیم و دو ستون اصلی آنکردنی یاد مییک امر کسب

آموزش  برای الگوی مناسب معرفی ضمن در منابع آموزش زبان به معرفی این خط پرداخته شود و سپس ی اولکه در وهله
 آموزش مطلوب این خط با ی آشنایی وهزمین ،درسانها به مبا انتقال آن ود تاش پرداخته موازین خط نیزو  به اصول ،آموزانزبان

 رو در امر آموزش زبان تا حد ممکن پیشگیری شود.های پیش تا از چالش آید فراهم های مناسبروش
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