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دکتر علی اکبر کمالی نهاد
عضو هيئت علمی دانشگاه فرهنگيان تهران

  زبــان برترين ابزار انتقــال مفاهيم و 
رمز هويت و حيات انسان هاســت. بی گمان 
عالی تريــن جلوه های انديشــه، فرهنگ و 
عواطــف ملت ها بــا ابزار زبــان بر صحيفة 
روزگار متجلی می شــود و آثاری ارزشمند 
و گران ســنگ از اين مجرا خلق می گردد؛ 
آثاری که بســا موجب تفاخر و ســربلندی 
برخی اقوام و ملت ها در طول تاريخ شــده 
است. در اين ميان زبان فارسی، که يکی از 
ديرينه ترين و غنی ترين زبان هاست، با ميراث 
گران قــدر فرهنگی و ملی خود از جايگاهی 
ويژه برخوردار است و شناخت و پاسداشت 
آن برای هر فارسی زبان فرض است. به همين 
منظور يکی از اقدامات ســتودنی و شايستة 
وزارت آموزش و پــرورش، تشــکيل مجامع 
علمی آموزش زبان و ادب فارسی در کشور 
با هدف ترويج و توسعة زبان فارسی از طريق 
شــناخت کارکردهای آن و شيوه های نوين 
آموزش اين زبان بود و در دو دهة ٧٠ و ٨٠ 

برگزار می شد.
در اين نوشتار، گزارشی مختصر از برگزاری 
شــش مجمع (همايش) گذشــته و نتايج 
علمی آن هــا را ارائه می دهيــم١. برگزاری 
اين مجمع ها در يادها خوش می نشســت و 

تلخی دشواری های آن ها، با مشاهدة حاصل 
کار، شــيرين می نمود. اما با کمال تأســف 
ديرگاهی است فراموش شده و اين اجتماع 
پرشور دبيران زبان و ادبيات فارسی کشور به 

خاطره ها پيوسته است. 
نخستين مجمع علمی آموزش زبان و ادب 
فارســی با موضوع: «کليات آموزش زبان و 
ادب فارســی» با حضور بيش از ٧٠٠ نفر از 
دبيران اين رشــته و استادان و فرهيختگان، 
در شــهر زيبای شــيراز برگزار گرديد. اين 
مجمع که حاصل تــالش ١٠ ماهة هيئت 
علمی و اجرايی و همکاری صميمانة وزارت 
آموزش و پرورش و فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی بود، در روزهای ٢٩ تــا ٣١ مرداد 
ماه ١٣٧٦ در ســالن شهيد دستغيب جهاد 
دانشگاهی شيراز برگزار شد. از مجموع ٢٨٧ 
مقالة رســيده به دبيرخانــه، ١٧مقاله برای 
قرائت در نشســت ها، ١٨ مقاله برای چاپ و 
٢٤ مقاله برای طرح در کارگاه های آموزشی 
برگزيده شده بود. عالوه بر بهره های علمی و 
تجربی جلسات مجمع، برخی از برنامه های 
جانبی نيز بر ارزش و اعتبار مجمع افزود؛ از 
جملة اين برنامه ها برگزاری ســه نمايشگاه، 
يکی «نمايشگاه سير تحول کتاب های درسی 

زبان و ادب فارسی از گذشته تا حال» ديگری 
«نمايشــگاه کتب ادبی و آثار نويســندگان 
استان فارس و رساله های دانشگاهی و صنايع 
دستی فارس و سوم «نمايشگاه خط و تمبر» 
بود. همچنين تشکيل کارگاه های آموزشی، 
برگزاری شــب شعر در جوار آرامگاه خواجة 
رنــدان، اجرای موســيقی و بازديد از مرکز 
حافظ شناســی از ديگــر برنامه های جنبی 
مجمع بود. در مجمع نخستين، کتاب «در 
قلمرو آموزش زبان و ادب فارســی»،  دفتر 
نخست، که مجموعه ای از مقاالت منتخب 
اســتادان زبان و ادب فارســی در خصوص 
اهميــت آموزش زبان و ادبيات فارســی در 
٥٠ ســال اخير بود و به همت دکتر حسن  
ذوالفقاری گردآوری شده بود همراه با چکيدة 
مقاالت مجمع و چند کتــاب و ويژه نامه و 
نشريه ديگر به شرکت کنندگان اهدا گرديد. 
دفتر دوم اين مجموعه در تابستان ١٣٧٧، به 
کوشش حسين قاسم پور مقدم، تحت عنوان 
«در قلمرو آموزش زبان و ادب فارســی» به 
چاپ رســيد و در اختيار ادب دوستان قرار 

گرفت. 
پس از برگــزاری مجمع اول و احســاس 
دستاوردهای  از  شــرکت کنندگان  رضايت 

 (گزارشی کوتاه از شش مجمع کشوری 
برگزار شدة زبان و ادبيات فارسی)
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ارزشمند آن، اشتياق برای برگزاری مجمع 
دوم فراوان بود تا اينکه در شهر غزل، حماسه 
و مبارزه اين امر حاصل شد و تاالر معلم شهر 
تبريــز در روز آن ٢٩ تا ٣١ مرداد ماه ١٣٧٧ 
پذيرای مهمانــان دومين مجمع گرديد. در 
برپايی اين مجمع نيز عالوه بر هيئت اجرايی 
و علمــی مجمــع، وزارت آموزش وپرورش، 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و ادارة کل 
شرقی  آذربايجان  اســتان  آموزش و پرورش 
دخيل بودند. مباحــث اين مجمع به هفت 
مهارت حوزة زبان و ادب فارســی، شــامل 
مهارت های چهارگانة گوش دادن، ســخن 
گفتن، خواندن و نوشتن، و سه مهارت فهم 
متون زبانــی و ادبی، تجزيه و تحليل متون 

ادبی و نقد متون ادبی، اختصاص داشت. 
مقاالت رسيده به دبيرخانة مجمع دوم بيش 
از ٣١٠ عنوان بود که ٤٠ عنوان برای چاپ 
و ارائه در مجمع انتخاب شــد و بخش هايی 
از ٨٠ مقالة نيز به صورت کتابچه ای، شــامل 
دو بخش خالصة مقاالت و بريدة مقاالت، به 
چاپ رسيد و به شرکت کنندگان، که بيش از 
٧٠٠ تن از دبيران و استادان زبان  و ادبيات 

فارسی بودند، اهدا گرديد. 
مجمع دوم نيز بــا برنامه های جانبی مثل 
شب شــعر همراه با اجرای موسيقی محلی، 
خصوصًا موسيقی ويژة حيدر بابای شهريار، 
نمايشــگاه های متنوع، اهــدای کتاب های 
کشکول آذری و مجالت و ...، برپايی کارگاه ها 
و ميزگردهای آموزشــی، اجــرای دو نمونه 
روش تدريــس اول ابتدايــی و يک غزل از 
حافظ و ... همراه بود که اهميت آن ها کمتر از 
خود مجمع نبود. مجموع مقاالت اين مجمع 
نيــز با عنوان «در قلمرو آموزش زبان و ادب 
فارسی» دفتر سوم، در سال ١٣٧٨ به چاپ 

رسيد و در اختيار عالقه مندان قرار گرفت.
اســتان کردستان و شــهر زيبای سنندج 
ميعادگاه مهمانان سومين مجمع زبان و ادب 
فارسی کشــور بود. اين مهمانان که جمعی 
از اســتادان و فرهيختگان ادب گران سنگ 
فارسی از استان کردستان و ديگر نقاط کشور 
و نيز بيش از ٧٥٠ تن از دبيران ادبيات کشور 
بودند، با تالش و همت واالی برگزار کنندگان 
از تاريخ ١٣ تا ١٥ شــهريور ١٣٧٨ گرد هم 
آمدنــد تا به ارائة آخرين يافته ها و تجربيات 
آموزشــی و پژوهشــی خود در زمينه های 

مختلــف آمــوزش و روش تدريــس مواد 
گوناگون درسی بپردازند. تأکيد بيشتر اين 
مجمع بر موضوع: «اصالح و بهبود روش های 
آموزش و تدريس زبان و ادبيات فارسی» بود. 
از مجموع مقاالت رســيده که بيش از ٢٥٠ 
عنوان بود، ١٤ مقاله در مجمع خوانده شد و 
٧ سخنرانی نيز ايراد گرديد. اجرای سه روش 
تدريس عملی نيز بر غنای آموزشی مجمع 

افزود. 
در کنار اين مجمع نيز برنامه های جنبی مثل 
نمايشگاه کتاب و مجالت و نشريات، اجرای 
شــب شعر در باغ سپيدار ســنندج، اجرای 
سرودهای محلی کردی، بازديد از جاذبه های 
گردشگری اســتان، اهدای چکيدة مقاالت 

مجمع و کتاب مجموعه مقاالت مجمع قبل و 
اعطای بن کتاب به شرکت کنندگان، رونق و 
جلوه ای ويژه به آن داد. مجموعة مقاالت اين 
مجمع نيز در سال ١٣٧٩ با تالش ادارة کل 
تربيت معلم و آموزش نيروی انسانی، با عنوان 
«در قلمرو آموزش زبان و ادب فارسی» دفتر 
چهارم، تهيه و تدوين گرديــد و در اختيار 

ادب دوستان قرار گرفت. 
مجمع چهارم، يا چهارميــن ديدار بزرگ 
دبيران زبان و ادبيات فارســی کشور نيز در 

روزهای ٢٥ تا ٢٧ ارديبهشــت سال ١٣٨٠ 
در شــهر تاريخی و زيبای يزد، شهر قنوت، 
قنات و قناعت برگزار گرديد. در اين مجمع 
هم بيش از ٨٠٠ نفر از پاسبانان زبان و ادب 
فارسی کشور با شــور و انگيزه ای فراوان در 
مرکز تربيت معلم شهيد پاک نژاد يزد حضور 

يافتند. 
موضوع ويژة اين مجمــع «نگارش» بود و 
حاصل تالش و قلم نويسندگان، پژوهشگران 
و دبيران ارجمند زبان و ادبيات فارسی کشور 
در محورهای نگارش و آفرينش، روش های 
تدريس، رسانه های آموزشی و ارزشيابی در 
نشســت ها و کارگاه های متعدد مجمع ارائه 

شد.
مجمع چهارم با حمايت معاونت برنامه ريزی 
و نيروی انســانی و همکاری فرهنگستان، 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، اداره 
کل تربيت معلم و آموزش نيروی انســانی، 
اداره کل آموزش و پرورش استان يزد و انجمن 
علمی- آموزشــی معلمان زبــان و ادبيات 
فارســی اســتان يزد برگزار گرديد. مقاالت 
فرستاده شده به دبيرخانة اين مجمع ١٦٧ 
مقاله بود که از آن ميان ٣٤ مقاله در مجمع 
ارائه گرديد. دکتر محمد رضا ســنگری دبير 
علمی مجمع چهارم، محور بسياری از مقاالت 
را ديدگاه های کلــی در خصوص نگارش و 
برخی را نيز سوگواره ها و مرثيه های معلمان 
بر درس انشا و ســاعات آن توصيف کردند. 
در طول برنامه، عالوه بر ايراد ســخنرانی ها، 
اجرای نمايش طنز از کالس درس انشــا و 
مظلوميت آن با لهجة زيبای يزدی و نقالی 
و شاهنامه خوانی و اجرای موسيقی سنتی، بر 

جذابيت مجمع افزود. 
ايــن مجمع نيز با برنامه های متنوع جنبی 
مثل شــب شــعر و بازديد ها، جلوه و رونق 
خاصی داشت و چکيدة مقاالت مجمع همراه 
با مجالت رشــد ادب فارسی و کتاب چهارم 
«در قلمرو آموزش زبان و ادب فارســی» به 
مهمانان هديه شــد. محصول فکر و انديشة 
اين مجمع در سال ١٣٨٢ با عنوان «مجموعة 
سخنرانی ها و مقاالت چهارمين مجمع علمی 
آموزش زبان و ادب فارسی» به همت معاونت 
پژوهش، برنامه ريزی و منابع انسانی سازمان 
آموزش و پرورش استان يزد در انتشارات نور 

يزد به چاپ رسيد و عرضه گرديد. 

محور اصلی اين مجمع 
بر موضوع «خالقيت و 
نوآوری آموزشی، نقد 
و تحليل کتاب های 
درسی و روش های 

نوين آموزش» استوار 
بود. حدود ۷۰۰ نفر از 

استادان و دبيران زبان 
و ادبيات فارسی کشور 

حضور يافتند و 
جمعًا ۱۳ سخنرانی ايراد 
و ۱۷ مقاله از ۵۲۰ مقالة 

رسيده خوانده شد
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پس از مجمع يزد «اندکی اين مثنوی تأخير 
شــد» تا نهايتًا نشست پنجم اين مجمع در 
اســتان مرکزی رقم خورد و خطة عالم پرور 
عراق عجم ميعــادگاه پنجمين گردهمايی 
ادب دوســتان و فرهيختگان گرديد. شــهر 
اديب پــرور اراک و کانون فرهنگی- تربيتی 
امام علی (ع) از تاريخ ٢٧ تا ٢٩ آبان ١٣٨٣ 
پذيرای مهمانــان پنجمين مجمع بود و در 
تدارک آن، معاونت پژوهــش، برنامه ريزی 
و ارتقای منابع انســانی، سازمان پژوهش و 
تأليف  دفتر  آموزش و پــرورش،  برنامه ريزی 
گــروه زبــان و ادبيات فارســی، ســازمان 
آموزش و پرورش اســتان مرکــزی و انجمن 
علمی- آموزشــی معلمان زبــان و ادبيات 

فارسی اين استان نقش بيشتری داشتند. 
محور اصلی اين مجمع بر موضوع «خالقيت 
و نوآوری آموزشی، نقد و تحليل کتاب های 
درسی و روش های نوين آموزش» استوار بود. 
حدود ٧٠٠ نفر از اســتادان و دبيران زبان و 
ادبيات فارسی کشور حضور يافتند و جمعًا 
١٣ سخنرانی ايراد و ١٧ مقاله از ٢٥٠ مقالة 
رســيده خوانده شد. ضمنًا مهمان ويژه اين 
مجمع اســتاد دکتر علی محمد حق شناس 
بود سخنرانی او مورد استقبال حاضران قرار 

گرفت. 
از برنامه هــای جذاب مجمع پنجم، اجرای 
ســرودی زيبا در پاسداشــت زبان و ادبيات 
فارســی و اجرای موسيقی سنتی و نقالی و 
نمايشگاه های  برگزاری  بود.  شاهنامه خوانی 
متنــوع کتاب و نشــريات، خط، کتاب های 
درسی زبان و ادبيات فارسی از آغاز تاکنون، 
برگزاری شــب شــعر، بازديد از جاذبه های 
استان، اهدای کيف و کتاب و خالصة مقاالت 
و فيلم کوتاهی از مقدمات مجمع و چگونگی 
تدارک آن ، از برنامه های جنبی مجمع بود. 
شرکت کنندگان در نشست هايی جداگانه به 
تفکيک مقاطع تحصيلی، به پرسش و پاسخ 
با مؤلفان کتاب های درســی و نقد و تحليل 
مشــکالت و محاســن کتاب ها پرداختند. 
حاصل و نتيجة اين مجمع نيز در کتابی به 
نام «مجموعه مقاالت پنجمين مجمع علمی 
آموزش زبان و ادب فارسی کشور» در سال 
١٣٨٤ به همت ســازمان آموزش و پرورش 

استان مرکزی به چاپ رسيد. 
و سرانجام ششمين مجمع آموزش زبان و 

ادبيات فارسی ايران، باز هم با  تأخير، روزهای 
٢١ تــا ٢٣ آبان ١٣٨٦ در ســرزمين باران  
گيالن برگزار شد که پذيرای حدود ٦٠٠ نفر 
از دبيران و پژوهشگران حوزة زبان و ادبيات 
فارسی بود. اين گردهمايی که حاصل ماه ها 
تالش و قلم فرسايی معلمان و محققان بود در 
مجتمع زيبا کنار شهر رشت، با جلوه و رعنايی 
بی نظيرش، به نمايش گذاشته شد. مجموعة 
تالش های مشترک وزارت آموزش و پرورش، 
ســازمان آموزش و پرورش اســتان گيالن، 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، دفتر 
برنامه ريــزی و تأليف کتب درســی زبان و 
ادبيات فارسی، اتحادية انجمن های علمی- 
آموزشــی معلمان زبان و ادبيات فارســی 
کشور، صدا و سيمای استان، گروه آموزشی 
زبان و ادبيات فارسی استان و ساير نهادهای 
علمی، آموزشی و فرهنگی استانی و کشوری 
و به ويژه انجمن علمی- آموزشــی معلمان 
زبان و فارسی استان گيالن به برگزاری اين 
آخرين مجمع زبان و ادبيات فارسی، در دو 
دهه ٧٠ و ٨٠ انجاميد. محور و رويکرد اصلی 
نيز «تحليل، بررسی و نقد ساختار و محتوای 
کتاب های درسی و شيوه های نوين تدريس» 
بود. تالش همکاران ارجمند و محققان رشتة 
زبان و ادبيات فارســی در قالب حدود ٣٧٠ 
مقاله به دبيرخانة کنفرانس رسيد که از اين 
تعداد ٢٧ مقاله، به صورت ســخنرانی، ارائه 

شــد و بعداً در قالب ١٥ حلقه  لوح فشرده 
تکثير گرديــد و در اختيار اســتان ها قرار 
گرفت. همچنين ســخنرانی های ويژة اين 
کنفرانس توسط آقايان استاد احمد سميعی 
گيالنی، دکتر تقــی وحيديان کاميار، دکتر 
ميرجالل الدين کزازی، دکتر محمود فتوحی 
و دکتر حسين قاسم پور مقدم بر غنای علمی 

آن افزود. 
چاشنی بخش سخنرانی های مجمع ششم 
فعاليت های علمی- هنرِی زيبايی بود که به 
شکل اجرای ســرود، تجليل از استاد احمد 
سميعی گيالنی، برگزاری کارگاه با مؤلفان 
کتب درسی، اجرای موسيقی سنتی، انتشار 
مجله و خبرنامه، برگزاری نمايشگاه کاريکاتور 
و اجرای شــب شعر توســط ميزبانان انجام 

گرديد. 
اميد است با توجه به اهميت و نقش زبان و 
ادبيات فارسی در نظام آموزشی و لزوم اجرای 
برنامه های پژوهشــی و فعاليت های علمی 
برای دبيران اين رشته، اين روند ستوده دنبال 
شده و اين ســنت نيک با همت دلسوزان و 
دغدغه مندان احيا شود. چشم به راه برگزاري 

هفتمين مجمع هستيم.

پی نوشت
١. اطالعات گزارش از مجالت آموزش زبان و ادب فارســی، 
شماره های: ٤٤، ٤٨، ٥٢، ٥٨، ٧٣ و نيز مشاهدات شخصی و 

اطالعات پراکندة نويسنده جمع آوری شده است.


