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ِ
قالب شعر و نثر جلوه نموده اس�ت .تاریخادبیات فارسی ،پيوستگي
س�ی ِر اندیش�ه و تفکر دانست که در ِ
تنگاتنگی با تاریخ اندیش�ه و افکار و آرا در ایران دارد ،اما این پیوس�تگی همواره ناديده ،انگاش�ته شده
است.
ً
در دو دهة هفتاد و هش�تاد ،یعنی دو دهة اخیر ،تغییراتی تقریبا اساسی در کتابهای تاریخ ادبیات
مدارس روی داده است؛ متفاوت از واحدهایی که تا سال  1372در مدارس تدریس ميشد .در این مقاله،
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بپردازیم و در آخر به مقایس�ة کتابهای تاریخادبیات این دو دهة مدارس با تاریخادبیاتهای سالهای
گذشته بپردازیم.
در این مقاله ،تمام نگاهها به سمت کاربردی شدن درس تاریخادبیات ،كشانده شده است تا زمينهاي
باش�د براي بیرون بردن این درس از حالتی خشک و ایستای ،و تبديل آن به ساعت تحليل عملي محتوا
و نقد كاربردی.

كليد واژهها:

تاریخادبیات ،دبیرستان ،کتاب درسی ،دورهبندی و سازماندهي محتوا

مقدمه

در دو دهة  70و  ،80ما با دو نظام آموزش��ی مواجه بودیم .نظام آموزش��ی قدیم و نظام آموزش��ی
جدید .در نظام آموزشی قدیم درس تاریخادبیات در سه سال و در سه کتاب ،در پایههای دوم ،سوم و
 ïتاريخ دريافت مقاله92/9/16 :

 ïتاريخ شروع بررسي92/10/21 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله92/3/24 :

٭استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطباییatrafi@atu.ac.ir .................................................................................................
٭٭ عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیفAdabestanakbari@yahoo.com .....................
٭٭٭ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطباییmaryamhaqshenas@yahoo.com ..............................................
شمارةë 51
سال سيزدهم ë
پاییزë 1393

57

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نگاهی انتقادی و تحلیلی به سیر تاریخادبیات مدارس از سال  1370تا 1390

کتاب تاریخادبیات ایران
چهارم فرهنگ و ادب ،تدریس ميشد اما در نظام جدید این سه کتاب به دو ِ
و جهان ( ،)1در سال دوم علوم انسانی و تاریخادبیات ایران و جهان ( ،)2در سال سوم علوم انسانی،
تقلیل یافت .این دو کتاب هریک  2واحد و به مدت  2ساعت در هفته تدریس میشود .بهعالوه ،آنچه
در این دو دهه بس��یار محس��وس بهنظر ميرس��د ،تغییرات تقریب ًا اساسی در کیفیت و محتوای درس
خ ادبیات نسبت به دهههای پیش از آن است.
تاری 
س��اختار و محتوای تاریخادبیات در این دو دهه ( 70و  )80به یک ش��یوه تدوین شده است ،البته
گاه تفاوتهای جزیی در شکل وجود دارد اما چندان محسوس بهنظر نميرسد .با این حال به سبب
عدم تفاوت کتابها در سالهای مختلف ،ما برای سهولت کار و جلوگیری از ذکر متنهای تکراری،
تاریخادبیات در سال  1372و تاریخادبیات در سال  1382را مبنا قرار ميدهیم که این کتاب همچنان
به همين شکل و محتوا ،بدون تغییر در مدارس تدریس ميشود.

روش پژوهش

در اين پژوهش ،بیس��ت و نه س��ؤال در قالب پرسشنامه و براساس طیف لیکرت طراحی شده و
ِ
ادبيات دو دهة هفتاد و هشتاد بوده است و همچنين
جامعة آماري مورد پژوهش كلية كتابهاي تاريخ
از بیست و چهار دبیر تاریخادبیات شهرستانآمل ،نظرخواهي انجامگرفت .بنابراين به تحلیل آماری
نظرهاي بهدست آمده با تکیه بر نرمافزار  ،spssپرداختيم .البته الزم به ذکر است که سؤاالت براساس
هدفهای مورد نظ ِر این پژوهش ،تدوين شدهاند .سؤاالتی که از متن این پژوهش برآمده و با رویکرد
نظام بخش��یدن ب��ه درس تاریخادبیات طراحی ش��دهاند .بهدلیل مجال ان��دک ،از آوردن نمودارها و
درصدهای نامعتبرتجمعی خودداری کردیم و تنها به ذکر سؤاالت ،درصدهای معتبر و ارائة فرضیهها،
بسنده نمودیم.

مسئله و اهداف پژوهش

آنچه با ذکر عنوان تاریخادبیات در ذهن دانشآموز نقش ميبندد ،درس��ی خش��ک ،يكنواخت و
دش��وار اس��ت .دلیل اینكه اغلب دانشآموزان علوم انسانی چنین دیدگاهی نس��بت به تاریخادبیات
دارند ،بهعوامل مختلفی بازميگردد؛ از یکسو به نحوة برنامهریزی و تدوین و از سوی دیگر به نحوة
تدریس این درس توسط دبیران و ميزان عالقه و حافظة دانشآموز.
این در حالی است که تاریخادبیات حاوی ميراث فرهنگی و ملی هر قوم و ملیتی است .در واقع،
تاریخادبیات بازگوکنندة سیر اندیشه در طول تاریخ و تقویتکنندة حس هویت ملی در افراد است.
بنابراين اهداف اين پژوهش عبارت است از:
 .1همسانسازی مفاهیم آموزشي با تمایالت سنی دانشآموزان
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 .2تحلیل و انتقاد از پیوستگی مطالب و محتوای تاریخادبیات متناسب با سال تحصیلي
 .3ارائه طرحی برای پیشبرد آموزش به سمت کاربردی بودن
 .4منطبق کردن هرچه بیشتر مفاهیم درسی با ويژگيهاي رشد و تربیت.
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تاریخادبیات دهة  هفتاد و هشتاد
در ابت��دای كت��اب تاریخادبیات این دو دهه ،بخش��ی با عنوان «س��خنی در آغ��از» و با موضوع
«تاریخادبیات چیس��ت و به چه کار ميآيد؟» ارائه ش��ده است .این قس��مت از نقاط قوت کتاب به
ي مس��ائل نظری را که در ارتباط ب��ا تاریخادبیات قرار ميگیرد،
حس��اب ميآي��د .زیرا به خوبی تمام 
تش��ریح ميكند .این گفتار رویکرد و نظرگاه مؤلف و خط مش��یای اس��ت که به آن باور دارند و باید
آن روشه��ا را در مت��ن کتاب بهکار گیرند .بنابراین اولین مرحل��ة نگارش تاریخادبیات که تعریف و
برداشت از این علم با تکیه بر دیدگاه مورد ِ
قبول خود مؤلف است ،به خوبی تبيين شده است.
یادگیری و فهم این بخش در فهم هرچه بهتر علم تاریخادبیات و متن كتاب ،کمک شایانی خواهد
کرد.
 .1دورهبندی
مؤثرترین تغییر در روند تاریخادبیات از دهة شصت به دهة هفتاد و هشتاد ،تحول در دورهبندی
است .در دهة شصت تقسیمات براساس تحوالت سیاسی و اجتماعی و عوامل برونمتنی و غيرتاريخ
ادبي اس��توار بود و این امر از مش��کالت اساس��ی تاریخادبیاتهای دهة شصت است که همواره در
رون��د یادگیری دانشآموزان ،مش��کالتی ایجاد ميکرد .زیرا به قول رنه ول��ک «تاریخادبیات نباید به
قبول الگویی تن در ميداد که بر مبنای مصالح دیگر و هدفهای دیگر بهدس��ت آمده باش��د» (ولک
و وارن ،1373 ،ص .)306 .بلکه اس��اس دورهبندی باید از درون ادبیات و براس��اس معیارهای ادبی
و عوامل درونمتنی باش��د .بنابراین در تاریخادبیاتهای دهة هفتاد و هشتاد ،دورهبندی براساس نام
ش��اعران و نویسندگانی اس��ت که در جریانهای ادبی همواره تأثیرگذار بودند و دیگران تا مدتها و
در طی قرون از آنان تأثیر پذیرفتند و از روش و سبک آن تقلید کردند.
محمدجعفر یاحقی ،مؤلف کتاب ،تقسیمبندی براساس سلسلههای حکومتی را رد ميكند و آن را
شیوة مردود ميشمارد و اشاره ميكند اساس تقسیمبندیاش را بر مبنای افراد شاخص و سنتگذار
استوار کرده است؛ و منظورش از افراد شاخص و سنتگذار چنین است« :افرادی هستند که مهمترین
ویژگیه��ای ادب��ی یک دوره را ميت��وان در آثار آنها پیدا کرد» (یاحقی و ف��رزاد ،1382 ،ص.)14 .
بنابراین نگاه مؤلف کام ً
ال به الگوهای درونمتنی و اس��اس قرار دادن آنها در دورههای ادبی اس��ت.
یاحقی اش��کال عمدة دورهبندی براس��اس سلس��لههای حکومتی و تحوالت سیاسی و اجتماعی را
ای��ن میداند که «گاهی ش��اعری که از نظر زمانی در دورهای زندگ��ی ميكند ،از لحاظ ادبی و فکری
شمارةë 51
سال سيزدهم ë
پاییزë 1393

59

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نگاهی انتقادی و تحلیلی به سیر تاریخادبیات مدارس از سال  1370تا 1390

در دورة پ��س ی��ا پیش از خود ق��رار ميگیرد .سلس��لههای تاریخی و حوادث تاریخ��ی و اجتماعی
فق��ط ميتوانند س��یر تحول و گذار از ی��ک دوره به دورهای دیگر ،را کُند یا تن��د کنند ،ولی هرگز در
تقسیمبندی براساس افراد شاخص و سنتگذار ،اصل و مبنا قرار نميگیرند» (یاحقی و فرزاد،1382 ،
صص14 .ـ.)15
در روش دورهبندی براس��اس سلسلههای حکومتی ،ما برای فهم ویژگیهای یک متن ،ابتدا باید
از اوضاع و احوال سلس��لهای که قدرت در اختیار اوس��ت ،با خبر باش��یم و اطالعاتي تاریخی را به
ذهن بسپاریم .این روش امکان پویایی و تحلیل را تا حدودی از متن ميگیرد؛ زیرا آنچه ما از تاریخ
ميدانیم ،یک امر مس��لم اس��ت که جای هیچ مناقشهای نیست .اما اگر عناصر ادبی تعیینکننده باشند،
درهای تفکر به روی ادبیات باز خواهد بود.
 .2گزینش و معرفی شاعران
یکی از تفاوتهایی که تاریخادبیات دهة هفتاد با دهة هش��تاد دارد ،تفاوت در کميت شاعران و
نویسندگان است؛ اینكه در تاریخادبیات دهة هفتاد ،تعداد شاعران و یا نویسندگانی که از آنها بحث
ميشود بیشتر از تعداد آنها ،در دهة هشتاد است.
به عنوان مثال در تاریخادبیات ایران سال دوم ،1372 ،ذیل عصر ناصرخسرو ،از شاعران دیگری
چون قطران تبریزی و فخرالدین اس��عد گرگانی هم یاد ميش��ود ،در حالیکه در تاریخادبیات ایران
س��ال دوم ،1382 ،فقط صحبت از ناصرخسرو ميشود .و یا در تاریخادبیات سال چهارم دهة هفتاد،
ذیل عنوان عصر هاتف از نه ش��اعر یاد ميش��ود اما در تاریخادبیات دهة هشتاد در عصر هاتف فقط
از چهار ش��اعر نام برده شده است ،به این معنا که اینها تنها افراد شاخص و تأثیرگذار در جریانهای
ادبی مدنظرند.
نتیج��ه اینكه ،تعداد زیاد ش��اعران و نویس��ندگان ،کس��انی که تأثیر چندان��ی در جریانهای ادبی
و اف��راد بع��د از خود نداش��تهاند ،فقط به حجم کت��اب ميافزاید و نهتنها فايدهای نخواهد داش��ت،
بلکه موجبات خس��تگی یادگیرنده را فراهم ميكند .پس همواره برای ورود هر ش��اعر و یا نویس��نده
به تاریخادبیات باید معیارها و چارچوبی تعریف ش��ده وجود داش��ته باش��د .علمي که به ما در این
راس��تا کمک ميكند ،دانش نقد ادبی اس��ت .علمي که معمو ًال در ن��گارش تاریخادبیات نادیدهگرفته
ميشود.
در معرفی ش��اعران در تاریخ ادبیات ایران  1و  ،2صفتی همراه با نام آنان ذکر ميش��ود که گویای
حال و مقامشان است .اما این نامگذاریها بر چه اصلی استوار است؟
توضیح��ات در مورد ش��اعران و نویس��ندگان باید چنان باش��د ک��ه در پایان هر ش��رح در مورد
آنان ،علت ملقب شدنش��ان به این صفات از س��وی مؤلف ،مشخص ش��ده باشد .بهعنوان مثال وقتی
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گفته ميش��ود« ،عبید زاکانی ،ش��وخطبعی آگاه» ،این صفات گویای خطمش��ی اس��ت ک��ه اینگونه
ش��اعران در ط��ول زندگی ادبی خود داش��تهاند .بهکار ب��ردن چنین القاب و صفتهای ش��اعرانهاي
ک��ه معمو ًال به ویژگی اصلی در ش��اعری و نویس��ندگی اش��اره دارد ،در یادگی��ری دانشآموز بیتأثیر
ستایشگری
نیس��ت .وقتی ميگوییم« ،انوری ،پیامبر ستایشگران» و یا «محتش��م ،پدر مرثیهسرایی»،
ِ
س��رایی محتش��م ،با این صفات شاعرانه و مناس��ب ،بهتر در ذهن دانشآموز ميماند.
انوری و مرثیه
ِ
ام��ا نکتهای که در این بین وج��ود دارد ،قضاوتها و داوریهای جانبدارانه در تاریخادبیات اس��ت
ک��ه ای��ن کار اجازة فکرکردن را از دانشآموز س��لب ميكن��د .وقتی ميگوییم «مول��وی ،خداوندگار
عش��ق و عرفان» ،غیرمس��تقیم به دانشآموز ميفهمانیم که نباید در مورد موالنا بیندیش��د و یا تحلیل
کند.
يا هنگامي كه در مورد رودکی گفته ميش��ود« :قصیدههای رودکی در نهایت لطف و اس��تحکام و
مثنویهایش سنجیده و رقتانگیز بود» (یاحقی ،1372 ،ص .)31 .این توصیف گره از هیچ مسئلهای
نميگشاید .برای دانشآموز ،بدون اینكه با متنی از رودکی آشنا باشد و یا اینكه تحلیلی صورت گیرد،
چگونه این توصیفها قابل درک خواهد بود؟
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 .3رویکرد جریانشناسانه
مؤل��ف در جایی که ميتوانس��ته س��عی کرده در هر عصر ب��ا توجه به جریان حاکم ،و در بس��تر
جریانهای ادبی به تشریح سبک و ویژگیهای شاعران بپردازد .برای مثال ،در عصر فردوسی که دورة
حماسة ملی و خر ِد آرمانی نام گرفته و جریان حاکم ،جریان حماسی است ،تمامي شاعران در بستر
این جریان بررس��ی ميش��وند و دیگر از بررسی جداگانه هر شاعر و نویس��نده ،بدون در نظر گرفتن
جریان ادبی که در آن قرار گرفتند و تأثیر پذیرفتهاند ،خبری نیس��ت .اما این ش��یوه در سرتاسر کتاب
حاکم نیس��ت .زیرا یک اش��کال عمده که در چنین تقسیمبندیهایی وجود دارد این است که بسیاری
از این ش��اعرانی که در دو و یا س��ه عصر متفاوت جای گرفتند ،از لحاظ سبک ادبی در سبکي واحد
قرار ميگیرند .اما این نکتهای اس��ت که از دید مؤلف مغفول مانده؛ سبب ایجاد یک نوع آشفتگی در
دورهبندی کتاب شده است.
ِ
ش��اعران عص��ر انوری ،عصر مولوی ،عصر
ي
ب��رای مثال :در تاریخادبیات ایران و جهان ،1تمام 
سعدی ،ذیل یک سبک ـ سبک عراقی ـ قرار ميگیرند که در این کتاب هر کدام در عصرهای مختلف
و بدون نش��ان دادن و ذکر هیچ ارتباطی با یکدیگر آمدهاند .بنابراین ،روش صحیح این است که یک
مت��ن را با توج��ه به زمينهاي که در آن قرار گرفته ،بررس��ی کنیم .به این معنا که فهم درس��ت از یک
مت��ن زمان��ی صورت ميگیرد که متن را در زمينه و جریانی که به آن متعلق اس��ت ،قرار دهیم و تباین
ِ
ارتباط با جریان حاکم نش��ان دهیم .نش��ان دادن
و هماهنگی ویژگیهایش را در بطن آن زمينه و در
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رواب��ط بینامتن��ی از ویژگیهای اصلی تاریخادبیات به حس��اب ميآيد .نبای��د اینطور فرض کرد که
کارکردن در سنتی و شگردهای هنری را اقتباس نمودن هیچ تناقضی با قدرت عاطفی و ارزش هنری
ن��دارد .بلکه ميخواهیم بدانیم که چگونه هنرمندی از دس��تاوردهای هنرمند دیگر اس��تفاده ميكند،
و چگونه با توانایی آنچه اقتباس کرده اس��ت به ش��کل دیگر درم��يآورد .بنابراین تعیین مقام هر اثر
هنری در یک سنت ،اولین وظیفة تاریخادبیات است (ولک و وارن ،1373 ،ص .)300 .تنها نکتهای
که از روابط بینامتنی در تاریخادبیات دهة هفتاد و هش��تاد گفته ميش��ود ،تقلید و تأثیر فالن ش��اعر
یا نویس��نده از دیگری اس��ت .برای نمونه« :خواجوی کرمانی در قصیده سنایی ،در غزل سعدی ،در
حماس��ه فردوسی و در داستان غنایی نظامي را سرمشق خود قرار داده ولی رویهمرفته در برابر این
حریفان نتوانسته است آنچنان که باید بدرخشد» (یاحقی ،1372 ،ص .)13 .این توضیحات در حالی
اس��ت که درک درس��تی از ش��اعران نامبرده در فصول قبلی برایمان ارائه نشده است .زیرا اثر هنری
زمانی درک ميشود که ارتباط با دیگر آثار هنری و پیوند ميان آنها برقرار ميکنیم (تودورف،1380 ،
ص.)52 .
در اینگونه تقس��یمبندی ،مهمترین نکتهای که نادیده گرفته ش��ده ،جریانها و سبکها و مکاتب
ادبی اس��ت .مس��ائلی که اس��اس و پایة یک تاریخادبی��ات علمي و اصولی را تش��کیل ميدهند .به
ج��ای اینك��ه س��یر تحول ادبیات و علل ظهور و گسس��ت بی��ن ادوار مختلف ادب��ی و افرادی که به
این مکاتب س��مت و س��و دادند ،بررس��ی ش��ود ،با زندگینامة انبوه ش��اعران و نویسندگان روبهرو
هس��تیم .در حالی که تاریخادبیات منحصراً جای زندگینامه و ش��رح حال نیس��ت .در جریان همين
توضیحات ممکن اس��ت یک ش��اعر تواناییهای زیادی داش��ته باش��د اما در یکی از اینها ،مهارت
دارد و معمو ًال با آن ش��ناخته ش��ده اس��ت .و در کتابهای تاریخادبیات نیز تمام توجه بر روی همان
یک بُعد از فعالیت ش��اعر یا نویسنده اس��ت .هرچند حجم کتابهای تاریخادبیاتی که برای مدارس
نوش��ته ميش��ود ،اجازه تحلیل و بررس��ی تمامي فعالیتهای فرد ،در تمامي جنبهها را نميدهد ،اما
ذک��ر تنها یک مهارت از آنان باعث تکبعدی کردن چهرهش��ان ميش��ود .زرقان��ی ،یکی از علل این
امر را تأثیر س��نت زندگینامهنویس��ی ميداند و معتقد اس��ت ،این طرز نگاه ،هنرمندان را در حصار
تص��ورات محقق��ان زندانی ميكند و نبوغ ف��ردی آنها را در س��ایه قرار ميده��د (زرقانی،1390 ،
ص.)62 .
آنچه در تاریخادبیات دهة هفتاد و هشتاد کمرنگ بهنظر ميرسد ،كم توجهي به نثر است .این در
حالی است که در اوایل دهة شصت ،کتاب تاریخادبیات ایران در دو ِ
جلد جداگانه نظم و نثر تدوین
ميش��د .البته در تمامي تاریخادبیاتها و حتی تذکرههای فارس��ی همواره وجه غالب با شعر بوده و
جریان نثر هميشه در حاشیه قرار داشته است.
حال در یک نگاه کلی به مقایسة تاریخادبیاتهای سالهای 70ـ 90با 57ـ 70ميپردازیم:
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دورهبندی براساس سلسلههای حکومتی

دورهبندی مبتنی بر افراد شاخص و سنتگذار

تعداد انبوه شاعران و نویسندگان

به مرور تقلیل تعداد شاعران و نویسندگان

بیتوجهی به نقد ادبی

بیتوجهی به نقد ادبی

غفلت از رویکرد جریانشناسانه و بینامتنیت

غفلت از رویکرد جریانشناسانه و بینامتنیت

معرفی آثار ادبی با تصویر اثر

معرفی آثار بدون تصویر

غالب بودن وجه زندگینامهای

غالب بودن وجه زندگینامهای

ذکر دانشمندان در هر عصر

عدم ذکر دانشمندان در هر عصر

پررنگی متون منثور

کمرنگی جریان نثر

همگام نبودن با انواع تحوالت بهویژه تحوالت فرهنگی

بیتوجهی به تحوالت فرهنگی

بیتوجهی به نیازهای مخاطب

کمتوجهی به نیازهای مخاطب

کمرنگی بازتاب هویت ملی

کمرنگی بازتاب هویت ملی

 .4سير برنامهريزي تاريخادبيات
ملک��ی ميگوید در برنامهریزی محتوا باید ب��ه این نکته توجه کرد که محتوا چهقدر برای دانشآموز
سودمند است؟ (ملکی و دیگران ،1377 ،صص5 .ـ  .)6آیا تاریخادبیات برای دانشآموز سودمند است؟
فايدة تاریخادبیات چیست؟
در حقیقت س��ؤالی که هميش��ه دانشآموزان مطرح ميکنند این است که «تاریخادبیات چه فايدهای
برایمان دارد؟ چرا باید تاریخادبیات بخوانیم؟» .پاس��خ این س��ؤال را تا ح��دودی مؤلف تاریخادبیات،
محمدجعفر یاحقی ،داده اس��ت .وی معتقد است ،فايدة تاریخادبیات ،روشن کردن گوشههای تاریک و
ي آن ،آشنایی با جلوههای زندگی در
زوایای ناش��ناختة ادب و فرهنگ و بررس��ی دالیل كاميابي و ناکام 
دورههای گوناگون تاریخی .مرور اندیشههای لطیف و پرداختهای است که در آیینة آثار ادبی تجلی یافته
یا به دالیلی در آن ،روی پنهان کرده اس��ت (یاحقی و فرزاد ،1382 ،ص .)6 .بنابراین مؤلف در نظر دارد
که با مرکزیت و محوریت آثار ادبی در تاریخادبیات ،روش��نیبخش فرهنگ و هویت ملی باش��د .اما آیا
فايدة تاریخادبیات از ابتدا تا زمان حال به همينگونه است یا اینكه فايدة تاریخادبیات نیز همچون سایر
رشتههای علوم انسانی باید مطابق تحوالت باشد؟
محت��واي درس بای��د ب��ا نیازها و عالی��ق دانشآموزان هماهنگ باش��د .از طرف��ی نیازها و عالیق
شمارةë 51
سال سيزدهم ë
پاییزë 1393

63

نشریة علمی ـ پژوهشی

64

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نگاهی انتقادی و تحلیلی به سیر تاریخادبیات مدارس از سال  1370تا 1390

دانشآموزان هميشه در حال تغییر و تحول است ،بنابراین ،محتوا نیز باید همگام با نیازهای جدید به پیش
رود و پاس��خگوی این نیازها باش��د .اگر محتوا با نیازهای دانشآموزان همسو نباشد یادگیری با اختالل
روبرو خواهد شد .
اكنون بايد پرسيد :پس «چطور درس تاریخادبیات در طی بیست و دو سال بدون تغییر همچنان در مدارس
تدریس ميشود؟» و اینكه «آیا در طی این همه سال علم تاریخادبیات هیچ تغییری نکرده و همچنان ثابت
مانده است؟» آیا نیازهای دانشآموز دهة هفتاد با نیازهای دانشآموز دهة هشتاد یکی است؟
باید این نکته را در نظر داشت که دانشآموز نهتنها در دهههای مختلف نیازهایش متفاوت است بلکه
امروزه با پیش��رفت س��ریع علم و فناوری نیازهایش در حال تغییر و تحول است ،بنابراین آنچه که برای
مؤلفان باید مهم باشد ،مخاطب و نیازهای اوست و بهطور قطع نیازهای متفاوت ،طالب آموزش متناسب
و متفاوت ميباشد .بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که باید در اولویت قرار گیرد ،تغییرات گام به گام و
در عین حال سنجیده و بنیادین کتابهای درسی دانشآموزان است .اولین قدم در این راه ،تدوین برنامه
ي با اهدافی متناسب با نیازهای یادگیرنده؛ و سپس اجرای درست آن است.
درسی صحیح و علم 
در اینباره ،لوی نیز معتقد اس��ت ،تصميمگیری دربارة هدفهای برنامة درسی ،تحتتأثیر عواملی
اس��ت که پیوس��ته با فراگرد زندگی در خارج از محیط مدرسه مرتبط است و از نیازمندیهای فراگیرنده
و موضوع مادة درسی ،تأثیر ميپذیرند .زندگی خارج از محیط مدرسه ،از آنجا که جامعه در حال تغییر
ي اس��ت ،برنامهریزان درس��ی باید پیوسته این آمادگی را داش��ته باشند که هدفهای آموزشی را در
دائم 
ارتباط با تغییرات اساسی که در جامعه در حال وقوع است ،انتخاب کنند .نقش برنامهریز درسی ،تجزیه
و تحلیل نتایج حاصل از تغییرات اجتماعی ،بر روی برنامههای تحصیلی است (لوی ،1372 ،ص.)18 .
حال اهداف تاریخادبیات ایران و جهان را در برنامهریزی آموزشی جدید مرور ميکنیم:
 .1آشنایی با سیر تحول و تطور ادبیات فارسی،
 .2آشنایی با چهرههای شاخص ادبی ،آثار و سبک آنها،
 .3آشنایی با جریانهای اجتماعی و سیاسی ادوار تاریخی و تأثیر آنها در آثار ادبی،
 .4کسب توانایی اظهارنظر دربارة شاعران و نویسندگان ایرانی در گفتار و نوشتار
 .5نگرش مثبت نسبت به حفظ ارزش آثار ادبی به عنوان ميراث فرهنگی.
آی��ا تاریخادبیاتی با چنین ویژگیه��ا ،ميتواند این اهداف را برآورده س��ازد؟ آیا دانشآموز پس از
گذراندن این تاریخادبیاتها ،با س��یر تحول ادبیات آش��نا شده است و یا از سبک شاعران و نویسندگان
چیزی ميداند؟
در واقع اهداف برنامة درسی با تاریخادبیاتهای نوشته شده ،همخوانی ندارد .آیا به واقع دانشآموز
پس از مطالعة تاریخادبیات به آن دو هدف مهارتی «قدرت تحلیل آثار بزرگان و قبول آثار ادبی بهعنوان
ميراث فرهنگی» دست ميیابد؟
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ملکی ميگوید ،برنامههای درس��ی در حکم وس��ایل مؤثر در تربیت ،بای��د اهداف ،محتوا و روش
یادده��یـ یادگیری را بهگونهای تنظیم کنند که ميراث فرهنگی نیز به نس��ل جدید تفهیم ش��ود و بهنظر
ميرس��د هیچ برنامهای نتواند خود را از رس��الت فرهنگی دور نگه دارد (ملکی ،1380 ،ص .)51 .اما
نکتهای که باید در نظر داش��ت این اس��ت که انتقال فرهنگ و ميراث فرهنگی باید با پیشرفتهای روز
ي و سنتی نميتوان همچنان به انتقال موفقیتآميز ميراث فرهنگی
دنیا هماهنگ باشد .با روشهای قدیم 
اميدوار بود .به قول بیانی ،مس��یر طبیعی اصالحات آن اس��ت که فرهنگ اصیل خود را با پیشرفتهای
ي و تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و بینالمللی جهان تطبیق دهیم نه آنکه دگرگونیهای جهانی را
علم�� 
در فرهنگ گذشته محصور نگاه داریم .به همين سبب الزم است پیشبرد اصالحات با توجه به تغییرات
ي انجام پذیرد (نظری ،1383 ،ص .)56 .این در حالی است
و دگرگونیهای جهانی و پیشرفتهای علم 
ي مطالب درسی
که در تاریخادبیاتهایی که برای مدارس نوشته شده؛ آنچه به چشم ميآيد؛ عدم همگام 
با تحوالت فرهنگی و اجتماعی اس��ت .بنابراین آموزشوپرورش که رس��الت خطیر توس��عة فرهنگی
را برعهده دارد ،باید رابطة متقابل و پویایی با فرهنگ داش��ته باش��د ،ضرورت دارد در مسیر هماهنگی
ي تاریخادبیات را از
تاریخادبی��ات با تحوالت فرهنگی پیشقدم ش��ود و با برنامهریزی درس��ت و علم 
یکنواختی ،نجات دهد.
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سؤاالت پرسشنامه
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1

تاریخ ادبیات به معرفی ادیبان و دانشمندان و آثارشان در تاریخ گفته میشود.

2

تاریخ ادبیات باید سیر تحول ادبیات را نشان دهد.

3

تاریخ ادبیات مفهومی مستقل از تاریخ و ادبیات است.

4

ذکر نام شاعران در دورة ابتدایی ،نوعی ادبیات اولیه بهحساب میآید.

5

داشتن درس مستقل تاریخادبیات برای مقطع ابتدایی ـ با توجه به تغییرات جدید ـ الزم است.

6

تدوین درس مستقل تاریخادبیات در مقطع ابتدایی به شکلگیری هرچه بهتر هویت ملی کمک میکند.

7

شرح حال شاعران و نویسندگان در دورة راهنمایی شکل آغازین تاریخادبیات دبیرستان است.

8

معرفی بزرگان در حد زندگینامه ،برای آشنایی آنان (دانشآموزان راهنمایی) با تاریخ ادبیات کافی.

9

تکیه کتابهای درسی بیشتر بر روی تاریخادبیات کالسیک است.
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10

تأکید تاریخادبیاتها بیشتر بر شعر و شاعران است.

11

تمامی شخصیتهای ادبی در تاریخادبیات باید معرفی شوند.

12

تمامی آثار مکتوب جز تاریخادبیات محسوب میشوند.

13

دورهبندی تاریخادبیات با تأکید بر نام شاعران مناسب است.

14

دورهبندی تاریخادبیات براساس جریانهای ادبی ،مؤثر نخواهد بود.

15

بهتر است دورهبندی براساس رویدادها سیاسی و اجتماعی باشد.

16

تاریخادبیات ،باید با سایر علوم چون نقد ادبی ،سبکشناسی مرتبط باشد.

17

تاریخادبیات باید فارغ از نظر شخصی مورخ ادبی یا مؤلف باشد.

18

محتوای درس تاریخادبیات متناسب با گروه سنی دانشآموزان است.

19

تاریخادبیات همواره توانسته است حس هویت ملی را در دانشآموزان دبیرستان تقویت و تشویق کند.

20

مواد تاریخادبیات با میزان درک مخاطبان تناسب دارد.

21

تنظیم برنامهریزی درسی به جایگاه و نیاز دانشآموزان توجه شده است.

22

تعداد واحدهای درسی تاریخادبیات در دبیرستان برای آشنایی دانشآموزان با مفهوم علمی و حقیقی کم است.

23

یادگیری تاریخادبیات برای دانشآموزان مشکل است.

24

در نظر دانشآموزان ،تاریخادبیات درسی پویا و مفرح است.

25

عدم تغییر در محتوای تاریخادبیات در طول بیست سال گذشته ضعفی به حساب نمیآید.

26

با توجه به نیازهای متغیر دانشآموزان نیاز به تغییر مواد و محتوای تاریخادبیات احساس میشود.

27

تاریخادبیات با تحوالت فرهنگی رابطة دوسویه دارد.

28

بهتر است تاریخادبیات مبتنی بر نظریههای جدید دنیا باشد.

29

تاریخادبیات نیاز دارد با تحوالت روز دنیا همگام باشد.
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يافتهها
در اين بخش ابتدا فراوانی و درصد مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤاالت پرسشنامه را ارائه نموده

و سپس به بررسي سؤالهاي پژوهش ميپردازيم.

جدول  .3آمارهای توصیفی فراوانی و درصد مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤاالت پرسشنامه                                                                                         

طیف

کام ً
ال موافقم

بینظرم

مخالفم

                                                            

کام ً
ال موافقم

موافقم

سؤال

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

---

---

7

29/2

---

---

8

33/3

9

37/5

3

5

20/8

6

25/0

1

4/2

4

16/7

8

33/3

4/2

7

29/2

1

4/2

2

2

4

5

6

7

8

9

--1

1

1

---

---

---

4

---

12

1

14
15

16

17

18

19

20

1

1

3

4/3

4/2

7

8

17/4

16/7

33/3

1

1

4/3

7

33/3

3

12/5

---

---

---

14

3

12/5

---

50/0

2

12/5

---

---

12

---

---

---

---

1

4/2

14

58/3

---

---

5

---

8/3

---

20/8
---

10
8

9

26/1

3

33/3

---

1

33/3

20/8

9

4/2

20/8

5

5

2
1

4/2

29/2

20/8

30/4

1

37/5

3

4/2

8

29/2

10

4

---

---

---

8/3

5

8/3

7

16/7

41/7

---

1

12/5

7

---

---

4/2

4/2

4

---

---

8

4/2

8

33/3

6

---

23

26

4/2

8

20/8

2

12/5

---

25

---

4

3

14

21

24

---

5

1

58/3

2

22

4/2

4

16/7

---

10

13

4/2

---

---

1

---

11

---

---

---

---

---

18

75/0

8/3

4/2

1

8/3

2

41/7

33/3

1

4/2

6

37/5

1
1

4/2

9

37/5

11

45/8

14

58/3

10

41/7

12

13
4

7

5
4

58/3

16/7

6

14

10

2

25/0

58/3

12/5

8/3

4

6

9

13

25/0

4

4/2

54/2

1

1

30/4

50/0

54/2

16/7
30/4

20/8
16/7

37/5

10

41/7

9

37/5

41/7

16/7

13

54/2

4/2

5

20/8

8/3

8

33/0

13

54/2

10

41/7

16/7

1

4/2

4

16/7

4/2

14

4/2

2

25/0
8/3

58/3
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27

----

---

1

4/3

2

8/7

29

----

---

---

----

2

8/3

28

----

---

2

8/3

3

12/5

11

47/8

9

12

50/0

10

33/3

8

39/1

45/8

11

41/7

در بخش دوم يافتهها به تحليل س��ؤاالت پژوهش ميپردازيم .در مقابل هر س��ؤال پژوهشي ،سؤاالت
پرسشنامة مربوط به آن را نیز در پرانتز میآوریم.
ِ
تحول ادبیات را بیان کند ،نه بیان مجزای دانش تاریخ و دانش ادبیات
تاریخ
سؤال اول :تاریخادبیات باید ِ
(.)3 ،2 ،1
برای آزمون این فرض با اس��تفاده از آزمون  tبه این نتیجه رسیدیم که در سطح معناداري  0/001که
ِ
تحول
تاریخ
کمتر از  0/05ميباشد لذا فرض ما تأیید ميشود و نشاندهندة آن است که تاریخادبیات باید ِ
ادبیات را بیان کند ،نه بیان مجزای دانش تاریخ و دانش ادبیات.
جدول  .1آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال اول پژوهش

تعداد
24

میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین
11/5

2/167

0/442

ارزش آزمون9 :
مقدار  tدرجه آزادی
5/652

سطح معناداری
0/001

23

 .2داشتن درس تاریخادبیات برای مقطع ابتدایی الزم است ( .)6 ،5
برای آزمون این فرض با اس��تفاده از آزمون  tبه این نتیجه رسیدیم که در سطح معناداري  0/029که
کمتر از  0/05ميباش��د لذا فرض ما تأیید ميش��ود و نشاندهندة آن است که داشتن درس تاریخادبیات
برای دوره ابتدایی الزم است.
جدول  .2آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال دوم پژوهش

تعداد میانگین
24

7/13

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

2/365

0/483

ارزش آزمون6 :
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

2/331

23

0/029

 .3ميتوان گفت ذکر نام شاعران و نویسندگان و مختصر شرح در مورد آنان در دورة ابتدایی و راهنمایی
شکل اولیة تاریخادبیات دورة متوسطه است (.)4 ،8 ،7
برای آزمون این فرض با اس��تفاده از آزمون  tبه این نتیجه رسیدیم که در سطح معناداري  0/001که
68
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کمتر از  0/05ميباشد لذا فرض ما تأیید ميشود و نشاندهندة آن است که ذکر نام شاعران و نویسندگان و
مختصر شرح در مورد آنان در دورههای ابتدایی و راهنمایی شکل اولیة تاریخادبیات دورة متوسطه است.
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جدول  .3آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال سوم پژوهش

تعداد میانگین
24

12

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

2/085

0/426

ارزش آزمون9 :
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

7/048

23

0/001

 .4بهنظر ميرسد تکیة اصلی تاریخادبیات ،ارائة زندگینامهای از شاعران کالسیک است ( .)10 ،9
برای آزمون این فرض با اس��تفاده از آزمون  tبه این نتیجه رسیدیم که در سطح معناداري  0/001که
کمتر از  0/05ميباشد لذا فرض ما تأیید ميشود و نشاندهندة آن است که تکیة اصلی تاریخادبیات ،ارائة
زندگینامهای از شاعران کالسیک است.
جدول  .4آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال چهارم پژوهش

تعداد میانگین
22

7/91

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

1/571

0/335

ارزش آزمون6 :
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

5/700

21

0/001

 .5نگاه تاریخادبیاتها تنها باید به افراد شاخص و آثار ادبی معطوف باشد (.)12 ،11
برای آزمون این فرض با اس��تفاده از آزمون  tبه این نتیجه رسیدیم که در سطح معناداري  0.041که
کمتر از  0/05ميباشد لذا فرض ما تأیید ميشود و نشاندهندة آن است که نگاه تاریخادبیاتها تنها باید
به افراد و آثار ادبی شاخص معطوف باشد.
جدول  .5آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال پنجم پژوهش

تعداد میانگین
23

7/04

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

2/306

0/481

ارزش آزمون6 :
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

2/170

22

0/041

 .6اگ��ر دورهبن��دی تاریخادبی��ات با عوامل درون��ی ادبیات ص��ورت گیرد ،بهنظر درس��تتر ميآيد
(.)15 ،14 ،13
برای آزمون این فرض با اس��تفاده از آزمون  tبه این نتیجه رسیدیم که در سطح معناداري  0/633که
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بیشتر از  0/05ميباشد لذا فرض ما تأیید نميشود و نشاندهندة آن است که در نظر دبیران اگر دورهبندی
تاریخادبیات با عوامل درونی ادبیات صورت گیرد ،بهنظر درس��ت نميآيد .که این حاکی از نگاه س��نتی
است که تا امروز بر تاریخادبیات ما سایه گسترده است.
جدول  .6آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال ششم پژوهش

تعداد میانگین
24

8/83

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

1/685

0/344

ارزش آزمون6 :
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

-0/484

23

0/633

 .7تاریخادبیات باید براساس نظریه و در پیوند با نقد ادبی و سبکشناسی باشد (.)28 ،17 ،16
برای آزمون این فرض با اس��تفاده از آزمون  tبه این نتیجه رسیدیم که در سطح معناداري  0/001که
کمتر از  0/05ميباش��د لذا فرض ما تأیید ميش��ود و نشاندهندة آن است که تاریخادبیات باید براساس
نظریه و در پیوند با نقد ادبی و سبکشناسی باشد.
جدول  .7آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال هفتم پژوهش

تعداد میانگین
24

13/13

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

1/393

0/284

ارزش آزمون6 :
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

14/508

23

0/001

 .8بهنظر ميرسد درس تاریخادبیات در طی سی و سه سال سیر صعودی داشته است (.)29 ،27 ،26 ،25
برای آزمون این فرض با استفاده از آزمون  tبه این نتیجه رسیدیم که در سطح معناداري  0/001که کمتر
از  0/05ميباشد لذا فرض ما تأیید ميشود و نشاندهندة آن است درس تاریخادبیات در طی سی و سه
سال گذشته سیر صعودی داشته است .یکی از تغییرات چشمگیر این درس با تغییر مؤلف در سال 1372
صورت گرفت .اما در طی بیست و دو سال ( 1372تا  ،)1392همچنان راکد و بدون تغییر مانده است.

جدول  .8آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال هشتم پژوهش

تعداد میانگین
23

15/96

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

2/011

0/419

ارزش آزمون6 :
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

9/436

22

0/001

 .9برنامهریزی درس��ی واحد درس��ی تاریخادبیات که در چهار واحد ارائه ميش��ود در راستای نیازهای
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دانشآموزان طراحی نميشود (.)24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
برای آزمون این فرض با اس��تفاده از آزمون  tبه این نتیجه رس��یدیم که در س��طح معناداري 0/013
که کمتر از  0/05ميباش��د لذا فرض ما تأیید نميش��ود و نشاندهندة آن است که اغلب دبیران معتقدند
برنامهریزی درس��ی واحد درس��ی تاریخادبیات که در چهار واحد ارائه ميش��ود در راس��تای نیازهای
دانشآموزان طراحی ميشود.
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جدول  .9آمارهای توصیفی و آزمون  tتکنمونهای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال نهم پژوهش

تعداد میانگین
24

8/83

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

1/685

0/344

ارزش آزمون6 :
مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

2/678

23

0/033

نتیجهگیری

بر پاية يافتههاي اين تحقيق ،برنامهریزیهای محتوايي در حفظ هویت ملی ضعف
دارن��د و این بیتوجهی تأثیرات س��وئی برای اجتماع و جامعه در پی خواهد داش��ت؛
زیرا وقتی برای دانشآموز ـ در محیط آموزش��ی که رسالت درونی کردن هویت ملی را
برعهده دارد ـ بستری فراهم نباشد ،وی در جامعه با چندگانگی هویتی و نیز آسیبهای
فراوانی روبرو خواهد شد .بنابراین برنامهریزان درسی ما باید نظریههای تاریخادبیات و
برنامهریزی درسی را اساس کار خویش قرار دهند و با پشتوانة نظریههاي علمي ،همسو
با تحوالت دنیا به پیش روند.
در هر کش��وری نظام آموزش��ی مطابق با هنجارها و ارزشه��ای جاری در جامعه،
برنامهریزی ميشود .با توجه به ویژگیهایی که برشمردیم ،بهنظر ميرسد؛ از ميان انواع
نظریههای��ی ک��ه ميلر معرفی ميكند ،تلفیقی از چند نظریه ک��ه او به عنوان «فرادیدگاه»
نامگذاری کرده ،ميتواند اس��اس كار قرارگيرد .از س��ه فرادیدگاه��ی که وی نام ميبرد،
ميت��وان فرادی��دگاه «پژوهش یا تصميمگیری» را پیش��نهاد کرد که ش��امل دیدگاههای
«رشدگرا ،فرایندشناختی و شهروندی دموکراتیک» است .هدف دیدگاه رشدگرا محقق
س��اختن اندیش��ة تلفیق رش��د در ابعاد مختلف و جلوگیری از پسرفت یا توقف در
جریان رشد است (ميلر ،1389 ،ص .)11 .از هدفهای اساسی دیدگاه فرایند شناختی،
درسی فرایندی تقویت مهارتهاست تا
پرورش اس��تقالل عقالنی است .هدف برنامة
ِ
شهروندی
دانشآموزان بتوانند مسائل را بررسی نمایند (ص .)10 ،اما کانون توجه دیدگاه
ِ
دموکراتیک بر رشد آگاهیهای مربوط به فرایند دموکراتیک و برخی مهارتهای شناختی
شمارةë 51
سال سيزدهم ë
پاییزë 1393
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نگاهی انتقادی و تحلیلی به سیر تاریخادبیات مدارس از سال  1370تا 1390

از قبی��ل تفکر انتقادی ،تحلیل ارزشها و مهارتهای فرایند گروهی قرار دارد تا امکان
مشارکت در دموکراسی فراهم شود (ص.)88 ،
نقط��ه ه��دف فرادیدگاه پژوهش ی��ا تصميمگیری بر فراین��د و بهویژه مهارتهای
پژوهش و تصميمگیری قرار دارد؛ بنابراین دانشآموزان را با شناسایی مسائل ،انتخاب
راهحلهای گوناگون ،تجزیه و تحلیل اطالعات و تصميمگیری تشویق ميکنند .ميتوان
دیدگاه دیس��یپلینی را به آن افزود که فرایند آموزش��ي آن ،اینگونه تعریف ش��ده است:
«معلم پرسش اولیه را مطرح کرده ،منابعی را تدارک ميبیند که تحریککنندة کاوشگری
است» (صص265 ،ـ .)266و آرمان تربیتی این دیدگاه تسلط دانشآموزان بر چهارچوب
ي است (ص .)75 ،بنابراین ،با اساس
ي و ش��یوههای پژوهش در یک قلمرو علم 
مفهوم 
قرار دادن چنین نظریهای ميتوانیم تاریخ ادبیاتی علمي ،پویا ،به دور از ایستایی ،داشته
باشیم.
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