ویژگیهای محتوای درسی مطلوب
تاریخ ادبیات در دورة دوم متوسطه،
رشتة ادبیات و علوم انسانی
حیدر قمری

*

چكيده:
هدف این بررسی ،ترسیم وضعیت مطلوب ،یا ارائة الگوی پیشنهادی مطلوب ،برای محتوای
درس تاریخ ادبیات دورة دوم متوسطه ،رشتة ادبیات و علوم انسانی با توجه به دو مؤلفة «ساختار»
و «جامعیت» بود .مطالعه از نوع الگوی «مبتنی بر نظر خبرگان» بود .درعینحال ،برای دستیابی
به اعتبار بیشتر و تکمیل دادههای بهدستآمده ،از نظرات دبیران و دانشآموزان بهعنوان کاربران
و مخاطبان اصلی اثر نیز اســتفاده گردید .جمعیت آماری این پژوهش شامل متخصصان تاریخ
ادبیات ایران و جهان ،دبیران کتابهای تاریخ ادبیات دورة دوم متوســطه سراسر کشور ،و نیز
دانشآموزان پایههای دوم و ســوم رشتة علوم انسانی در سال تحصیلی  1393 - 94بود و حجم
نمونة پژوهش در مجموع به  1454نفر رسید .برای اجرای پژوهش در سطح مدارس 4 ،استان از
طریق روش تحلیل خوشهای چندمرحله ای و بهصورت تصادفی انتخاب شد .ابزارهای جمعآوری
اطالعات شامل فرم مصاحبه با متخصصان تاریخ ادبیات ایران ،فرم مصاحبه با متخصصان تاریخ
ادبیات جهان ،پرسشنامة دبیران ،و پرسشنامة دانشآموزان بود .روایی ابزارها بر اساس روایی
محتوایی و با دریافت نظرات متخصصان دربارة آنها به دست آمد .یافتههای این پژوهش نشان
داد که محتوای درســی مطلوب تاریخ ادبیات ،باید از سویی دارای نظم تاریخی باشد؛ تا تأثیر و
تأثرهای ادبی را نشان دهد و از دیگر سو ،به روش ژانری تألیف گردد.

كليد واژهها:

آموزش متوسطه ،تاریخ ادبیات ،دورة دوم ،محتوای درسی مطلوب

 ïتاريخ دريافت مقاله ï 95/8/23 :تاريخ شروع بررسي ï 95/9/21 :تاريخ پذيرش مقاله96/8/12 :
* استادیار پایة چهارم ،دانشگاه فرهنگيان ،رشتة زبان و ادبیات فارسی h.ghamari@cfu.ac.ir .............................................................................
دادههای این نوشتار ،بخشی از یک مطالعة گستردهتر نگارنده با عنوان «ارزشیابی محتوای درس تاریخ ادبیات دورة دوم متوسطه (سال دوم و سوم آموزش متوسطة
کنونی ،رشتة ادبیات و علوم انسانی)» است که به سفارش پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش (سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی) اجرا گردیده است.
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مقدمه

تاریخ ادبیات یکی از گستردهترین قلمروهای دانشهای ادبی است .گام نهادن در وادی آن و تدوین
و تألیف آثاری سودمند ،هم مستلزم برخورداری از دانشهای تخصصی عدیده چون سبکشناسی ،نقد
ادبی ،انواع ادبی ،بالغت و ...اســت و هم نیازمند آگاهی از مبانی و مســائل روششناسی است .در غیر
این صورت ،مؤلف به بیراهه کشانده میشود .منظور از مبانی و مسائل روششناسی ،موضوعاتی از این
دست است:

 .1تبییــن اهــداف و وظایف تاریخ ادبیات؛ پدیدآور چنین اثری پیــش از هر چیز باید به تبیین
چارچــوب اهــداف و وظایف تاریخ ادبیات اهتمام نماید .اگــر او آنگونه که تودورف معتقد
است ،سه وظیفة اصلی تاریخ ادبیات را این موارد بداند ،بخشی از تحدید موضوع را بهدرستی
به فرجام رســانده است« :نخســت مطالعة تغییراتی که هر مقولة ادبی به خود میپذیرد ،دیگر
بررســی انواع ادبی (ژانرها) و سوم مشخص کردن قوانین تغییر ،که به گذار از یک دورة ادبی
به دورة دیگر مربوط میشــود» (تودورف ،1986 ،به نقل از پاکتچی ،1384 ،ص19 .؛ نیز رک.
پورنامداریان ،1384 ،ص52 .؛ قویمی ،1384 ،ص84 .؛ فتوحی ،1387 ،ص.)53 .

 .2تبیین قلمرو و موضوعات تاریخ ادبیات؛ این گام دوم در تحدید موضوع به حســاب میآید.
فتوحی ( ،1387ص )56 .میگوید« :مورخ ادبی ناگزیر اســت در آغاز کار تعریفی روشــن از
ادبیات داشته باشد تا قلمرو کار خود را بشناسد و مشخص کند از منظر وی کدام رویداد ادبی
است و کدام نیست» .در غیر این صورت ،قلمرو کار او ممکن است همة آفریدههای تاریخی،
جغرافیایی و ...را دربرگیرد .ازاینرو ممکن اســت بهتر باشد فقط آثاری را که مصداق ادبیات
محض هســتند ،یعنی دارای ارزش هنریاند ،موضوع کار خود قرار دهد (ص .)58 .لذا تغییر
و تحوالت ادبی ،انواع ادبی ،عوامل زمینهســاز ظهور شاعران و نویسندگان دورانساز ،تحول
عالیق ،ســلیقهها ،افکار ،و اندیشــهها و نیز عوامل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و ...میتوانند
از جملة مهمترین موضوعات تاریخ ادبیات به شمار آیند( .نیز رک .پاکتچی ،1384 ،ص34 .؛
پورنامداریان ،1384 ،صص 49 .و  53 ،50و 54؛ قویمی ،1384 ،ص 81 .و ص.)86 .

 .3تبیین ماهیت تغییر ادبی؛ چنانکه گفته شد ،موضوع «تاریخ ادبیات» ،تغییر و تحول ادبیات در
گذر زمان همراه با تبیین علل و عوامل تغییر و تأثیر و تأثر رویدادهای ادبی است؛ امری که از
آن بهعنوان «ستون فقرات» تاریخ ادبی ،یاد میشود (فتوحی ،1387 ،ص .)46 .لذا محقق این
قلمرو الزم است به کم و کیف و ماهیت این موضوع وقوف داشته باشد و در پژوهش خود آن
را نصبالعین قرار دهد .تغییراتی که به اشکال مختلف تبیین شدهاند« :از نظر تینیانوف تغییر
ادبی بر توزیع دوبارة شــکلها و کارکردها استوار است :شکل تغییر کارکرد میدهد و کارکرد
تغییر شــکل .فوریترین وظیفة تاریخ ادبی مطالعة تغییر کارکر ِد این یا آن عنص ِر شکلی ،ظهور
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 .4آگاهــی از حدود و ثغور وظایف تاریخنگار ادبی؛ آگاهی تاریخنگار ادبی از وظایفش ،او را در
دستیابی به اهداف یاری مینماید .نجومیان ( ،1384ص )96 .وظیفه تاریخنگار ادبی را بر اساس
منابع مورد استفاده شامل مجموع وظایف منتقد ادبی و مورخ میداند.

 .5وقوف به موانع و محدودیتهای نگارش تاریخ ادبیات؛ الزم است تاریخنگار ادبی به موانع و
محدودیتهای کار خود واقف باشد؛ موانع و محدودیتهایی از این دست:
 زماندار بودن اطالعات و ارزشها (رک .اسمعیلی ،1384 ،ص 9 .و ص.)17 .
 قطعی نبودن صحت اطالعات (رک .پاکتچی ،1384 ،صص 26 .و .)27

 دشــواری تقســیم و تمایز دورهها ،ســبکها و( ...رک .قویمی ،1384 ،ص87 .؛ فتوحی،1387،
ص.)161 .
 آمیختگی موضوعی تاریخ ادبیات با رشتههای مجاور (رک .مکاریک ،1385 ،ص.)86 .

 گستردگی قلمرو تاریخ ادبیات و دشواری تدوین آثار جامع (رک .فتوحی ،1387 ،ص.)53 .

 محدودیتهای تاریخ (که بر نگارش تاریخ ادبی هم اثر دارد) (رک .نجومیان ،1384 ،ص.)92 .
نتیجه اینکه ،با این گســتردگی قلمرو ،و نیز ضرورت رعایت موازین متعدد ،باید پژوهش در تاریخ
ادبی را از جملة دشــوارترین قلمروهای پژوهش دانســت .در کنار این موضوعات ،بهکارگیری الگویی
مناســب برای نــگارش و تدوین کتاب یا کتابهایی کــه بازتابدهندة تاریخ ادبی باشــد ،آن هم برای
مخاطبان مدرســهای بهگونهای که در چارچوب مسائل مطرحشده جامعیت هم داشته باشد ،بر دشواری
کار میافزاید .لذا در مطالعة حاضر ،عالوه بر توجه به دشواریهای کار ،بر آنیم که خصیصههای الگوی
مطلوب برای محتوای درس تاریخ ادبیات دورة دوم متوسطه ،رشتة ادبیات و علوم انسانی را با توجه به
دو مؤلفة «ساختار» و «جامعیت» در تدوین محتوا ارائه نماییم .چراکه میدانیم از جمله کتابهای درسی
دورة متوســطه ،کتابهای تاریخ ادبیات (نوشتة اســتاد یاحقی و استاد فرزاد) است که همواره در مظان
پرسش و تشکیک بوده و ضرورت جایگزینی آنها با آثاری سودمندتر مطرح بوده است .از جمله دالیل
این تشکیکات این است که:
اول کتابهای تاریخ ادبیات درسی ،یعنی تاریخ ادبیات ایران ،دورهبندی بر اساس
 .1در قسمت ّ
چهرههای شاخص در دورههای تاریخی است .اما قسمت تاریخ ادبیات جهان آن دو ،بر مبنای
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مکتبهای ادبی نوشــته شده است .در واقع ،ســاختار کتاب او ًال بر اساس شیوههای پذیرفته
شــده نیســت و ثانیاً ،دو بخش آن (تاریخ ادبیات ایران و تاریخ ادبیات جهان) به یک شــیوه
تألیف نشده است.

 .2اهداف پیشبینیشــده برای دو کتاب در راهنمای برنامة درسی بهعنوان سند باالدستی ،عمدت ًا
قابل تحقق نیست.

 .3عدم صحت و اعتبار علمی پارهای از مطالب دو کتاب از منظرهای تاریخی ،زندگینامهای ،و
ادبی مسجل است .اطالعات تاریخی کتاب عمدت ًا دارای مآخذ و منابع چندان روشنی نیست.
آنچه در محتوا بازتاب پیدا کرده تصویری روشن و کامل به دانشآموزان نمیدهد .در مباحث
زندگینامهای هم وحدت رویه وجود ندارد.
 .4عمدة محتوای دو کتاب برای دانشآموزان جالب و جاذب نیست.

 .5پــس از تدویــن این دو کتاب درســی ،در بیــش از دو دهة قبل تا امــروز ،اتفاقاتی در قلمرو
موضوعــی این حوزه رخ داده اســت اما این دو کتاب تأثیری از آنهــا نپذیرفتهاند ،از جمله
اینکه:






انتشار نتایج مطالعات و یافتههای پژوهشی نو در زمینة بزرگان ادب فارسی و نیز جریانات
ادبی گذشــتة ایران که آگاهی ما را تاحدی دگرگون کرده اســت (رک .مصداق این مقوله در
مقالة شفیعی کدکنی1388 ،؛ نیز فتوحی ،1387 ،ص 265 .و ص.)266 .

دانشهای نو ادبی مانند تاریخ ادبیاتنگاری نوین در سالهای اخیر (بهویژه دهة اخیر) به
کشور ورود جدیتر داشتهاند (ص.)267 .

تحوالت اجتماعی و فرهنگی ذائقة نسلهای نو را دگرگون کرده است و حتی میل به قرائت
نو از آثار کهن را سبب شده است (ص 268 .و ص .)269

حاصل سخن اینکه ،ضرورت توجه به ادلّة باال از یکسو ،و عملی شدن جریان تحول و نوسازی
در برنامهها و کتابهای درســی و لزوم تدوین محتوایی معتبرتر و با روایی مناســبتر از دیگر ســو،
پرســشهایی را پیش روی قرار میدهد که دســتیابی به پاسخ آنها نیازمند پژوهش است؛ ازاینرو
نگارنده بر آن شــد تا ویژگیهای کتاب یا کتابهای جانشــین احتمالی را از رهگذر مطالعة حاضر
معلوم نماید.

هدفهای پژوهش
 .1تبیین وضعیت مطلوب محتوای درسی تاریخ ادبیات با توجه به الگوهای مختلف در تدوین آن

 .2تبیین وضعیت مطلوب محتوای درسی تاریخ ادبیات از نظر جامعیت
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فتوحی ( )1387کتابهای تاریخ ادبیات را از لحاظ روش در این گروهها طبقهبندی کرده است:
 .1ادامــة تذکرهنویســی  .2تذکرههــای تحقیقی انتقــادی  .3تاریخ ادبی بهمــوازات تاریخ عمومی .4
جریانشناسی ادبی  .5تاریخ درونی ادبیات  .6تاریخ انواع ادبی  .7 ...پژوهشهای دورهای  . ...سیدی
( )1389نیز این روشها را در سه دسته و تحت عنوان رویکردهای تاریخ ادبیاتنگاری تقسیمبندی
کرده اســت .1 :رویکرد ســنتی  .2رویکرد علمی  .3رویکرد هرمنوتیکی» (ســیدی1389 ،؛ نیز رک.
سلطانی1380 ،؛ فتوحی ،1387 ،صص 117 .تا .)138
اینکه تاریخ ادبیات مطلوب درســی در دبیرستان چه ویژگیهایی باید داشته باشد تاکنون مستق ً
ال
مورد توجه محققان نبوده اســت ،اما آثاری در بررســی ،طبقهبندی و نقد تذکرهها و کتابهای تاریخ
ادبیات ایران پدید آمده اســت که از بررســی آنها و توجه به مســائل مطرحشــدة هر یک بهصورت
ایجابی ،میتوان به ویژگیهای چنین کتابی تا حدی نزدیک شــد .از نتایج این نقد و بررســیها این
است که بر سنت تاریخ ادبیاتنگاری فارسی ایراداتی از این دست وارد شده است:
« .1غلبه ذوق کالســیک  .2 ...مطلقنگری به زیبایی  .3 ...غفلت از فردیت  .4 ...شــعرمحوری ...
 .5تمرکز بر ادبیات رســمی  .6 ...مقاصد آموزشــی ( »...فتوحی .)1387 ،فتوحی همچنین به ایرادات
دیگر در تاریخ ادبیاتنگاری فارســی نظیر توصیف یکسان هنر همه شاعران (ص ،)104 .بیاعتنایی
یا کماعتنایی به شاخههایی از ادبیات مانند ادبیات مردمی (همان ،ص ،)265 .عدم شناخت سبکهای
شخصی در سایة توجه به سبک عمومی و (...همان ،صص 105 .و  )106اشاره دارد.
زرینکوب ( ،1375مقدمه ،ص .ب) معتقد اســت تقســیم و تبویب ادوار شعر و نثر به عهد و نام
پیشــروان و طالیهداران بزرگ که پیشنهاد سارتون است ،مشکل تاریخ ادبیات را حل نمیکند ،روش
مطمئنتر را هرمان اته و الِساندرو بائوسانی ایتالیایی دنبال کردهاند .این روش ،تحول هر یک از انواع
ادبی را بهطور جداگانه بررسی میکند.
سیدی ( )1389نیز ایراداتی از جمله :اطالق ادبیات بر تمامی آثار مکتوب تمدن و فرهنگ ،مخزن
خــام زندگینامهای بودن ،فقدان نگرش تاریخی و کمتوجهی بــه روایت تاریخی ادبیات،
اطالعــات
ِ
ســیر تحول ،لحظههای تغییر ســبکها و مسئله تأثیر و تأثر ،و ...را بر تاریخ ادبیات نگاری سنتی وارد
میداند.
ســمیعی گیالنی ( )1386نیز ایراداتی از این دست را بر کتب تاریخ ادبیات فارسی وارد میداند:
«تاریخ ادبیاتهای موجود از حیث نقد ادبی و مالکهای آن ،کمبود و نارســایی جدی دارند...؛ این
اول اینکه برای تاریخ ادبیاتنگاری ،نقد ادبی ضروری است.
نقایص از چند عامل ناشی شده استّ .
نقد ادبی است که به ما میگوید کدام شاعر یا نویسنده را وارد تاریخ ادبیات کنیم .وی همچنین معتقد
اســت که به شــاعران و نویسندگان محلی که به زبان فارسی شعر ســرودهاند یا آثاری پدید آوردهاند
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توجه کافی نشــده اســت .از انواع جدید ادبی ـ داســتان ،شعر نو ،طنز ،نمایشــنامه ،تصنیف و انواع
نوشتههای مطبوعاتی ـ تا حدی غفلت شده است.»...
از نظر زرقانی ( ،)1389کاستیهای روششناسانة دیگری هم در تاریخادبیاتنگاری زبان فارسی
وجود دارد .1 :گسست میان ادوار  .2غفلت از رویکرد جریانشناسانه  .3بیتوجهی به روابط بینامتنی
 .4تکســاحتی کردن چهرهها  .5بررسی تاریخ نوشتارها به جای تاریخ ادبیات  .6کمتوجهی به تطور
ادبیات منثور  .7ابهام در نســبت گفتمان تاریخی و ادبی  .8ازلی  -ابدی پنداشــتن نظامهای بالغی و
زیباشناختی  .9غلبة نقد ذوقی  .10نخبهگرایی  .11فقدان نظریة ادبی  .12نادیده گرفتن ادبیات عامیانه
 .13بیتوجهی به دگردیســی انواع ادبی  .14بیتوجهی به جامعهشناســی ادبیات( .نیز رک .ســلطانی،
1384؛ و پورنامداریان 1384 ،ص.)54 .
چنانکه میدانیم ،کتابهای درســی تاریخ ادبیات در داخل و در بطن سنت تاریخ ادبیاتنگاری
فارســی نگاشــته شــدهاند و نقاط قوت و ضعف آنها طبیعت ًا متأثر از این ســنت کلی است؛ این آثار
تاکنــون تنهــا در چهار مطالعة براتی ( ،)۱۳۸۷کرمی (بیتا) ،حقشــناس ( )1392و ســارلی ()1392
مــورد بررســی و ارزیابی قرار گرفتهاند؛ مطالعاتی که ناظر بر کاســتیهای این کتابهاســت و کم و
کیف و خصایص کتابهای مطلوب را مســتقیم ًا به تصویر نمیکشند .با این همه ،مطالعات سالهای
اخیر ،با رویکردهایی نوآیین ،افقهای تازهای در نگارش تاریخ ادبی ایران گشــوده است که میتواند
نویدبخــش تدویــن آثاری درخور باشــد .از جملة این مطالعات میتوان بــه زرقانی (1388؛ 1394؛
 ،)1395و یارشاطر ( )1393اشاره کرد.

روششناسی پژوهش

ایــن پژوهــش از نوع کیفی و با الگــوی «مبتنی بر نظر خبرگان» اســت .درعینحال ،از دبیران و
دانشآمــوزان بهعنوان کاربــران و مخاطبان اصلی کتــاب (محتوا) نیز نظرخواهی شــد تا از راهبرد
مثلثســازی( 1سهسویهسازی) برای گردآوری شواهد از منابع مختلف و به شیوههای گوناگون نیز در
جهت دستیابی به اعتبار بیشتر و تکمیل دادههای بهدستآمده استفاده شده باشد.
جمعیت آماری 2این پژوهش شــامل متخصصان تاریخ ادبیات ،دبیران دو کتاب تاریخ ادبیات ،و
نیز دانشآموزان پایههای دوم و ســوم رشتة علوم انســانی در سال تحصیلی  1393 - 94بوده است.
حجم نمونة پژوهش (شــامل  1454نفر) بر اســاس جدول نمونهگیری مورگان به شــرح زیر انتخاب
شد:
 دانشآموزان پایة دوم 401 :نفر؛ پایة سوم 411 :نفر
 دبیران پایة دوم 332 :نفر؛ پایة سوم 301 :نفر

 متخصصان تاریخ ادبیات ایران 5 :نفر؛ متخصصان تاریخ ادبیات جهان 4 :نفر
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 .1انتخاب  4استان از طریق روش تحلیل خوشهای چندمرحلهای

 .2انتخاب تصادفی سه منطقه یا شهرستان از استانهای منتخب (مجموع ًا  12شهرستان یا منطقه)

 .3انتخاب تصادفی  24دبیرســتان ( 12پســرانه و  12دخترانه ،شهری و روستایی) از مناطق منتخب
(مجموع ًا  288دبیرستان)

 .4انتخاب تصادفی  3کالس از هر دبیرستان (در مجموع  864کالس از دو پایه)

 .5انتخاب تصادفی  1دانشآموز از هر کالس (در مجموع  812دانشآموز از دو پایه)

 .6انتخاب تمامی دبیران تاریخ ادبیات پایههای دوم و سوم کالسهای منتخب .در مجموع تعداد 633
نفر بهعنوان نمونة آماری.
گفتنی اســت با توجه به اینکه بعضی کالسها دارای دبیر مشــترک در دبیرستان بودند ،در استان
ســمنان شــاهد افت حجم نمونة آماری بودیم .افت حجم نمونة آماری این استان با انتخاب دبیرانی
از اســتان همخوشــة آن ،یعنی قم ،جبران گردید .بدین گونه ،نمونة آماری دبیران از  5استان انتخاب
گردید ،اما پرسشنامة دانشآموزان در  4استان منتخب اجرا شد.
ابزارهای جمعآوری اطالعات ،که از نوع محققســاخته و بهصورت کیفی (بازپاســخ) بود ،شامل
فــرم مصاحبــه با متخصصان تاریخ ادبیات ایــران ،فرم مصاحبه با متخصصــان تاریخ ادبیات جهان،
پرسشنامة دبیران ،و پرسشنامة دانشآموزان بود .پرسشنامهها حاوی سؤاالتی در زمینة ویژگیهای
محتوای مطلوب تاریخ ادبیات با توجه به ســاختار آن ،شــیوة دســتیابی به جامعیت آن ،دشــواری
طبقهبندی آثار ادبی برحســب انواع (ژانرها) ،تقســیمبندی دورههای مختلف ادب فارســی از آغاز
تاکنون ،بخشهای تشــکیلدهندة تاریخ ادبیات آموزشــی ،هدفهای تاریخ ادبیات آموزشــی ،سهم
هریک از دو تاریخ ادبیات ایران و تاریخ ادبیات جهان در چنین کتابی ،الگوی مناسب نگارش تاریخ
ادبیــات آموزشــی با توجه به روشها و رویکردهای موجود ،شــیوة تضمیــن صحت و اعتبار علمی
اطالعات مندرج و ...بود.
روایی ابزارها بر اساس روایی محتوایی و با دریافت نظرات متخصصان دربارة آنها به دست آمد.
با توجه به کیفی بودن پرســشها و دادههای بهدســتآمده ،اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامهها
مراحل جمعآوری پاســخ سؤالها ،حذف نظرات مشابه و تعیین فراوانی دیدگاهها ،طبقهبندی
با طی
ِ
و مقولهبندی نظرات ،تنظیم نظرات به ترتیب فراوانی هر نظر ،تقســیمبندی نظرات بر اساس محتوا،
و ...پردازش شد.
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دادههای پژوهش و تحلیل آنها

بهمنظور دســتیابی به پاســخ پرســشهای پژوهش ،از ابزارهای یادشــده اســتفاده شد .دادهها
ِ
ِ
(هدف) پژوهشی
ســؤال
بهصورت کیفی گردآوری شــد .در ادامه ،دادهها و تحلیل مربوط ،به تفکیک
به اختصار میآید:
 .1وضعیت مطلوب محتوای درسی تاریخ ادبیات با توجه به الگوهای مختلف در تدوین آن چگونه
است؟
4

الف .نظرات متخصصان
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تاریخی جریانات ادبی و بهموازات تاریخ عمومی
توالی
ِ
نگارش تاریخ ادبی بر اساس نظم و ِ
مناسبتر است .زیرا تأثیر و تأثّرها را نشان میدهد .در این شیوه ،جریانهای ادبی مطرح و
معرفی میشوند تا مخاطب تصویری از تحوالت انواع ادبی را پیدا کند و دورههای ظهور،
اوج و افول انواع و موضوعات را مالحظه نماید .در این میان بهطور طبیعی ،آثا ِر شاخص
هم طی مباحث مطرح میشوند و برخالف شیوة سنتی ،تاریخ ادبی شخصیتمحور نخواهد
بود ،بلکه موضوعمحور و نوعمحور اســت و در آن از زندگینامهها ،تاریخ رویدادها و ...
خبری نیســت .آنچه در این میان نباید فراموش شود ،توجه به زمینههای فکری ،اجتماعی،
تاریخی ،سیاســی و علمی در پیدایش آثار و انواع ادبی اســت ،زمینههایی که خود موجد
شــکلگیری و به وجود آمدن آثارند .نکتة دیگر اینکه برای افزایش جذابیت تاریخ ادبیات
باید آن را به شیوة روایی و داستانی تدوین کرد.
در طبقهبنــدی آثار برحســب انواع (ژانرها) گاهی مشــکل این اســت که آثــار به ژانر و
نــوع خــود وفادار نیســتند .یعنی آثار از نظر صورت به هم شــبیهاند ،امــا از نظر موضوع
و محتــوا اینگونه نیســت و یا به عکس .خروج از نوع ادبی از جمله مســائلی اســت که
در بررســی آثار بر مبنای موضوع یا قالب با آن مواجه میشــویم .چنانکه شــاهنامه اغلب
حماســی ،گاهی غنایــی ،گاهی تعلیمی اســت و  . ...میتوان گفت هیــچ اثری صددرصد
در ژانــر خــود محبوس یــا کام ً
ال وفادار به آن نیســت؛ مگــر اینکه بهطور طبیعی شــکل
نگرفته باشــد یا بهصورتی خاص برای مقاصد آموزشــی و  ...تدوین شــده باشــد .لذا در
تقســیمبندی آثار برحســب ژانرها بایــد به موضوع وجــه غالب توجه کــرد و آثار را در
ِ
درصد اثر ،ویژگیهای
دســتهای گنجاند که تعلق و تشــابه بیشتری به آن دارند (بیش از 50
ژانری خاص را داشــته باشد) .در بررسیها باید به ژانرهای فرعی هم توجه کرد .چنانکه
مث ً
ال شــاهنامه را باید حماســی به حســاب آورد ،امــا جنبة غنایی آن را نیز باید بررســی
کرد.
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در نــگارش تاریخ ادبیات امکان پرهیز نویســنده از تأثیرپذیری از دیدگاههای خود وجود
ندارد و نمیتوان متن تاریخ ادبیات را به دور از قضاوت و نظرات پدیدآور آن تصور کرد.
درصورتیکه نویسنده چنین قصدی هم نداشته باشد ،ناخودآگاه دیدگاه و قضاوت شخصی
او در متن بازتاب مییابد.
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موضوعات مطرحشــونده در تاریخ ادبیات باید از ســویی در جهــت تبیین هویت ادبی-
فرهنگــی ملت باشــد و از دیگر ســو ناظر بر موضوعات بنیادی زندگــی و ادبیات از قبیل
اخالق و  ...تا زندگی انســانها را به ســمت روشــنایی پیش برد .تبیین دقیق خط فرهنگی
گذشته همراه با تحلیل زمینههای ایجاد آثار ،موجب تداوم فرهنگی میشود .تاریخ ادبیات
آموزشی عالوه بر موارد مذکور ،باید فعالیتهای فکری ملت ،اعم از شعر و نثر را معرفی
کند؛ موجب ارتقای فرهنگ جامعه با تکیه بر غنای فرهنگی گذشــته شــود؛ عوامل اوج و
حضیض ژانرها را بیان کند؛ زمینة تربیت ادبیان و صاحبنظران ادبی را فراهم کند؛ گزارش
تحلیلی و فهرستوار از آثار نظم و نثر را در برگیرد؛ نشان دهد چه آثاری با توجه به عوامل
بیرونی ،انقالبها ،تحوالت سیاسی و ...تألیف شدهاند؛ درونگرا نباشد و به گروه و دستهای
ویژه اختصاص نداشته باشد.

ترکیــب کــردن کامل تاریخ ادبیــات ایران و تاریــخ ادبیات جهان در یــک کتاب صحیح
نمینمایــد .مگر اینکه در انتهای روند بیان تاریــخ ادبی ایران (در پایان هر فصل یا بخش
آن) مختصری دربارة تاریخ ادبیات جهان در دورة مورد نظر نوشته شود یا اینکه جریانات
و شــخصیتهای ادبی جهانی هم زمان با معرفی همتایان ایرانیشــان ،به اختصار معرفی
گردند .در این صورت تأثیر و تأثری هم اگر وجود دارد ،میتواند مورد اشاره قرار گیرد.
تألیف تاریخ ادبیات با توجه به ماهیت آن ،امری گروهی است و باید متخصصان حوزههای
سبکشناسی ،نقد ادبی ،زبانشناسی ،متنشناسی ،متخصصان آثار عرفانی ،غنایی ،حماسی
و  ...در تدوین آن مشارکت نمایند.

از جملــة مهمتریــن اقدامــات ناظــر بر تألیــف تاریخ ادبیات درســی ،انتخــاب اهدافی
محــدود ،واقعبینانه و ســنجشپذیر اســت .از پیشبینی کردن اهداف کلی ،تفســیرپذیر و
غیرقابل تحقق باید پرهیز شــود .پس از تعریف اهداف ،الزم اســت متناسب با آن ،دست
بــه تألیــف کتاب زد .انتخاب اهدافی چون بررســی ســیر تطور و تحول انــواع ،همراه با
ســبکهای ادبی بــا توجه به شــرایط تاریخی ،اجتماعــی ،دینی ،فرهنگــی و  ...میتواند
مفید باشــد .نبایــد انتظار داشــت دانشآموزان دبیرســتانی به زیر و بم تاریخ ادبی آشــنا
گردند.
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ب .نظرات دبیران










تاریخ ادبیات باید بهگونهای باشــد که برای دانشآموزان جذاب باشــد و آنان از خواندنش
لذت ببرند و عالقهمند به شناخت دانشمندان ،نویسندگان و شعرا و همچنین پیشینة تاریخی و
فرهنگی کشور شوند .همچنین حس افتخار به هویت ملی و تاریخی را در آنان ایجاد نماید.

بهتر است زبان کتاب ساده ،متناسب مخاطب و به فارسی معیار باشد .اشتمال کتاب بر جمالت
طوالنی و زبان غیرمعیار و موضوعات ثقیل ناموجه است.

اگر کتاب بیان روایی و داستانی و گاهی طنزآمیز داشته باشد ،بهتر در ذهن دانشآموزان ماندگار
میشود.
بهتر است به ادبیات معاصر توجه بیشتر معطوف گردد و از شعرا و نویسندگان در قید حیات
نیز یادی شود .دانشآموزان عالقة زیادی به تاریخ ادبیات قدیم ندارند.

شاهد مثالهای بهکاررفته در کتاب زیبا ،جذاب و روان باشد .البته این شواهد باید برانگیزانندة
احساسات و تفکرات دانشآموزان هم باشد.

 بهتر است کتاب نه حافظهمدار ،بلکه حالت تحلیلی داشته باشد ،تا موجب عالقهمندی مخاطبان
گردد.
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کتاب باید بهصورت منسجم و طبقهبندیشده ارائه شود .ترتیب زمانی رخدادها رعایت شود
و محتوا بهصورت سلسلهوار بیان شود.
در صورت امکان ،به جای بخش تاریخ ادبیات جهان ،تاریخ ادبیات اسالم یا ادبیات تطبیقی
جایگزین شود.

بین موضوعات ارائهشــده در «تاریخ ادبیات» و «ادبیات فارســی» هماهنگی ایجاد شــود تا
دبیران با استناد به محتوای هر دو کتاب ،به آموزش آنها بپردازند .مث ً
ال نویسندگانی که در کتاب
ادبیات فارسی نامشان آمده است در تاریخ ادبیات به شکل مفصل معرفی شوند.

تعاریف چنین کتابی باید کلی باشد تا دانشآموزان دچار شک و تردید و همچنین خستگی و
دلزدگی نشوند .مطالب بخش تاریخ ادبیات جهان-اگر الزامی به نگارش آن باشد -قابلفهم
و روشن ارائه شود.
محتوا کاربردی ،و حفظیات آن کم باشــد .برای رســیدن به این منظور بهتر است در آن آثار و
سبک و ویژگی شاعران با هم مقایسه شود.

سبکشناســی ســال چهارم و نقد ادبی با تاریخ ادبیات دوم و ســوم ادغام شود و در کنار هم
تدریس شوند.
در تهیة محتوا از اشعار و موضوعات مناسب سن و میزان درک دانشآموزان استفاده شود.
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زبان کتاب آســان ،قابلفهم و روان باشــد و در آن از جمالت دســتورمند و واضح و صریح
استفاده شود تا برای دانشآموزان قابلفهم باشد.
بهتر اســت محتوا بهصورت منظم و طبقهبندیشــده ارائه شود .مخصوص ًا پاسخ سؤاالت هر
درس در همان درس بیاید نه در درسهای قبل.
در آن به شاعران ،ادبیات و مباحث ادبی معاصر توجه بیشتری شود.

مناسب پژوهش باشد ،نه صرف ًا برای حفظ
محتوای کتاب کاربردی و آموزنده باشد .مطالب،
ِ
کردن.
محتوای کتاب بیشتر در قالب داستان و روایت باشد.

در تحلیــل نظرات جمعآوریشــده از سهدســتة فوق ،یعنی متخصصان ،دبیــران و دانشآموزان،
اول پژوهش (وضعیت مطلوب محتوای درسی
میتوان گفت از نظر آنان ،دستیابی به پاسخ پرسش ّ
تاریــخ ادبیــات با توجه به الگوهای مختلف در تدوین آن) ،مســتلزم توجه بــه اصول و موضوعات
محوری زیر است:
 اصل نخست ،روش تدوین تاریخ ادبیات

محتوای تاریخ ادبیات باید دارای نظم تاریخی باشــد ،در این صورت تأثیر و تأثرها را نشــان
میدهــد و با عبــارت «تاریخ ادبیات» مطابقت دارد ،زیرا در تاریخ هم ســیر و توالی رویدادها به
ترتیب بررســی میشــوند .درعینحال برای برخوردار شــدن از ویژگی کفایت ،و پوشش زوایای
موضــوع ،روش ژانــری هم به آن اضافه میگــردد .یعنی تلفیقی از روش تاریــخ ادبی در موازات
تاریخ عمومی و روش ژانری ،که بر اســاس آن تحلیل در یک بســتر تاریخی شــکل میگیرد و در
کنار آن ،بررســی موضوعات و مقولههای ادبی هم پیش میرود .مانند بررسی ادبیات عرفانی ،سیر
قصیدهســرایی ،و . ...به دیگر ســخن ،جریانهای ادبی در بســتر تاریخ مطرح میگردد .دورههای
ظهور ،اوج و افول یک نوع ادبی نشان داده میشود و آثار مهم در هر نوع ادبی بررسی میگردد.
در این روش سیر تاریخی موضوعات و جریانهای ادبی جای الگوی شخصیتمحوری گذشته
را میگیرد و حوزة نثر و شعر هم مستقل بررسی و تحلیل میشود .در رویکرد موضوعمحوری هم
به فرم و هم به موضوع و محتوا توجه میگردد .لذا انتظار میرود تاریخ ادبیات آموزشــیای که با
این روش نوشته شده باشد ،دارای این مشخصات باشد :دورههای تاریخی تأثیرگذار بر ظهور آثار
ادبی و صاحبان آنها را معرفی نماید؛ ترتیب تاریخی پدید آمدن آثار را در برگیرد؛ افراد شاخص
و برجستة هر ژانر و دوره را اعم از شاعر و نویسنده  -معرفی کند؛ مقوالت و انواع ادبی را همراه
با تغییرات آنها نشــان دهد؛ موضوعات و محورهای شــعر و نثر را در دو بخش مســتقل مطرح و
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بررســی کند؛ به منطقههای جغرافیایی خاص که مهد پدید آمدن شــاعران و نویسندگان بزرگ بوده
است ،توجه نماید؛ به عوامل محیطی ،فرهنگی ،علمی ،معنوی و ...تأثیرگذار بر ظهور انواع ادبی و
ادبای برجسته توجه نماید؛ و مهمتر از همه ،دارای بیان روایی و داستانی باشد.
بنابراین ،این روش بر اعداد و ارقام و اشخاص تأکید ندارد ،بلکه تاریخ مکتبها و موضوعات
ادبی است ،یعنی بیش از اینکه افراد و نقش آنها برجسته شود ،نظریهها ،فکرها ،مباحث ،مجادالت
فکری در حوزة ادبیات ،عرفان ،و ...برجســته میشوند و تحوالت فکری -ادبی دورهها (دورههای
ادبی) تشــریح میشود .در آن ارتباط نظریهها و بحثهای مطرحشده در هر دوره با دورههای قبل
و بعد ،و نیز تأثیرات فکری سایر ادبیاتها و تمدنها نشان داده میشود.
 اصل دوم ،دشواری طبقهبندی آثار برحسب انواع (ژانرها)

نوشتن تاریخ ادبیات برحسب ژانر کار تاریخنگار ادبی را دشوار میکند .زیرا اغلب آثار الزام ًا
به ژانر خود وفادار نیســتند .چنانکه در اثری چون شاهنامه -که عمدت ًا حماسی است -انواع دیگر
از قبیل غنایی ،تعلیمی و ...یافت میشود .بهعالوه ،ممکن است درعینحال که شباهتهایی به آثار
همخانوادهاش داشته باشد ،تفاوتهایی نیز با آنها داشته باشد .لذا آثار را برحسب وجه غالبشان
در قالب یک ژانر میتوان بررسی و طبقهبندی کرد .یعنی طبقهبندی آثار ،باید بر مبنای وجه غالب
باشــد؛ به این معنی که اگر کلیت اثر (دســتکم  51درصد محتوای آن) به نوع خاصی تعلق داشته
باشد ،آن را در آن طبقه جای میدهیم.

 اصل سوم ،پرهیز از نگاه عصری

پرهیز کامل مورخ ادبی از تأثیرپذیری از جهانبینی و مکتب فکری عم ً
ال امکان ندارد و حتی وی
بهصورت ناخودآگاه تحت تأثیر است .آنچه اهمیت دارد ،کوشش حداکثری او برای عدم تأثیرپذیری از
مسائل و موضوعات مقطعی و زودگذر است .در چنین اثری باید در حد امکان از موضعگیری به نفع
یک فکر خاص پرهیز شود و در هر دورة ادبی گزارشی از آنچه روی داده است ارائه شود.

 اصل چهارم ،تاریخ ادبیات و هویت ملّی

آشنایی با هویت ملی جز از طریق شناخت درست ممکن نیست .اگر تاریخ ادبیات بتواند به روشنی
ســیر تحول اندیشة ادبی ایران را نشــان دهد ،موضوع آشنایی با هویت ملی هم خود به خود حاصل
ِ
ثانوی القای هویت ملی را در نظر داشته
خواهد شد .الزم نیست مورخ ادبی از آغاز برای خود
رسالت ِ
باشــد .این امر با ایفای درست نقش وی محقق خواهد شد .دیگر راههای پیوند دادن دانشآموزان به
هویت ملّی از طریق تاریخ ادبیات شامل معرفی آثار ماندگار و صاحبان آنها به شیوهای درست ،تحلیل
آثار ادبی بدون یکســونگری و کلیگویی ،حساس کردن دانشآموزان برای تداوم بخشیدن به هویت
فرهنگی افتخارآمیز گذشته ،نشان دادن جایگاه جهانی سخنوران ایرانی و ...است.
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دو بخش تاریخ ادبیات ایران و جهان را نباید کام ً
ال با هم ترکیب کرد .زیرا موجبات اغتشاش فکری
دانشآموزان را فراهم میکند .بهتر اســت تاریخ ادبیات جهان -اگر قرار اســت جایی در کتاب داشته
باشــد -مستقل باشــد؛ اما میتوان در انتهای هر فصل تاریخ ادبیات ایران به ادبیات دیگر ممالک (از
جمله ممالک غربی) توجه کرد و هر نوع مشابهت را با نوع غیر ایرانی آن خاطرنشان کرد و به تأثیر و
تأثر احتمالی متقابل اشاره نمود .اما موضوعی که محل تردید است بودن یا نبودن قسمت تاریخ ادبیات
جهان در کتاب مدرسهای است.

 اصل ششم ،اهداف تاریخ ادبیات آموزشی

از جملــه مهمترین موضوعاتی که در تدوین تاریخ ادبیات یا هر کتاب درســی دیگر باید مد نظر
قرار گیرد ،اهداف آن است که در راهنمای برنامة درسی مربوط بهعنوان سند باالدستی تعریف و کتاب
درسی مبتنی بر آن تألیف میشود .این اهداف باید محدود ،واقعبینانه و سنجشپذیر باشد.

 .2وضعیت مطلوب محتوای درسی تاریخ ادبیات از نظر جامعیت چگونه است؟
الف .نظرات متخصصان




بهمنظور دســتیابی به موضوع جامعیت تاریخ ادبی ،الزم اســت ابتــدا واژههای «تاریخ»،
«ادبیــات» و «تاریــخ ادبیات» را تعریف کرد .چه ،عدم توجه بــه این موضوع ،کتابهای
تاریخ ادبیات را در گذشــته گسترده و حجیم کرده است .چنانکه بسیاری از موضوعات و
آثاری که رنگ ادبی ندارند ،از جملة مواریث ادبی به حساب آمدهاند .البته گاهی کتابهای
غیرادبــی (مانند کتابهای تاریخی از جمله تاریخ بیهقــی و  )...ارزش ادبی دارند و جنبة
ادبیشان غالب است و نباید آنها را از تاریخ ادبیات کنار گذاشت .گاهی آثار کالسیک را
هم به اعتبار زبان آرکائیک (باســتانی) و به دلیل ضرورت آشــنایی با تحول و فرم زبان در
تاریخ ادبی میگنجانند .اما بههرحال ،تاریخ ادبیات تاریخ علم و فلسفه ،کالم و  ...نیست و
باید به آثاری پرداخت که جنبة ادبی قابلتوجهی دارند .زنده و پویا بودن نیز معیاری دیگر
برای گزینش آثار و معرفی آنها در تاریخ ادبیات است.
برای گزینش حجم مناسب اطالعات در کتاب تاریخ ادبی دبیرستان باید نیازسنجی کرد و
مقداری اطالعات متناســب به مخاطب ارائه کرد .وارد کردن انبوهی از اطالعات در کتاب
کارآمد نخواهد بود و امکان هضم و تحلیل نیز نخواهد داشــت .در کنار این موضوعات و
بایدها و نبایدها ،کتابهای جدیدالتألیف را باید بهصورت آزمایشــی در چند نقطة کشــور
تدریس کرد .اما نباید از نظر دور داشــت که علم تاریخ ادبیات از گســتردهترین قلمروهای
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مطالعات ادبی اســت و با سبکشناســی ،نقد ادبی و ...رابطهای تنگاتنگ دارد .مؤلفان آن
بایــد مرحلهبهمرحله با مخاطب پیش بروند ،و جوهرة تاریخ ادبیات باید به زبان ســاده به
دانشآموزان منتقل شــود .محتوا باید مانند نقشــة جغرافیایی کــه در مقیاس کوچک ارائه
میشــود و هیچ قسمت از آن حذف نمیشود ،باشد .نباید در کم کردن مطالب تکههایی از
آن حذف شود؛ بلکه باید فقط آن را کوچکتر کرد.





ازآنجاکه کســی انتظار ندارد فارغالتحصیل دبیرستان (دورة آموزش عمومی) از مکتبهای
ادبی غربی ســردربیاورد ،وجود این بخش در تاریخ ادبیات ناموجه است .میتوان به جای
این بخش ،به تاریخ ادبیات فارســی در خارج از ایران (مانند هند ،پاکســتان ،تاجیکســتان
و )....پرداخت؛ سپس به سراغ تاریخ ادبیات قلمرو اسالمی رفت .مسئلة دیگر در گنجاندن
مکتبهای ادبی یا تاریخ ادبیات جهان او ًال دشواری محتوا ،و در ثانی عدم امکان پرداختن
دقیــق بــه این موضوع در دبیرســتان با توجه بــه محدودیتهای مختلــف (از جمله کمی
زمان تدریس) اســت .دبیران ادبیات فارســی هم در دورة کارشناســی و کارشناسی ارشد
آموزش الزم را در زمینة این مکاتب ندیدهاند .لذا نخواهند توانســت مدرسان خوبی برای
موضوعات آن باشند.
نام این اثر میتواند «تاریخ ادبیات فارسی» باشد .زیرا «تاریخ ادبیات ایران» ،میراث ادبی
خارج از قلمرو کنونی کشور را در بر نخواهد گرفت.

ب .نظرات دبیران
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بهتر است تاریخ ادبیات با محتوای مختصر اما مفید تهیه شود تا یادگیری دانشآموزان افزایش
یابد .نیازی به ارائة انبوهی از اســمها و تاریخها نیســت .بهتر اســت چند شاعر ،نویسنده یا
موضوع بهصورت کامل و مفصل معرفی شوند تا اینکه تعداد بسیاری بهصورت کم و ناقص.

مطالب کتاب حتیالمقدور کاربردی باشد .بهتر است به سبک زندگی و آثار بزرگان بیشتر توجه
شود تا تاریخ و رویدادها .محتوا بهگونهای باشد که دانشآموزان با مطالعة شرححال شاعر و
نویســنده و تحلیل آن بتوانند با او ارتباط روحی برقرار کنند و نتایج آن را در زندگی خود به
کار بندند.

در آن از نقاشــی و تصاویر زیبا و تصاویر نســخههای خطی استفاده شود بهگونهای که برای
دانشآموزان ایجاد شادی و انگیزه کند.

نمونههــای زیادی از نثر و نظم و داســتان و حکایت در کتاب بیاید .اکنون شــاهد مثالهای
کتابهای تاریخ ادبیات بیشــتر بهصورت نظم اســت و تمرکز اصلی کتابها بر معرفی شعر
است .الزم است به نمونههای نثر و همچنین نویسندگان آنها بیشتر از حد رایج توجه شود.
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تاریــخ ادبیات باید جامع و مانع باشــد و تحوالت ادبــی و بالغی و ادبیات کهن و معاصر را
بهصورت متعادل توضیح دهد.
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بهتر اســت کتاب بهگونهای باشد که دانشآموزان با پیشینة ادبی کشور خود و اخالق و منش
شاعران و نویسندگان و تجارب آنها آشنا شوند.

تاریخ ادبیات باید ســیر تکامل ادبی و فراز و فرودهای آن را نشــان دهد .تحوالت تاریخی،
اجتماعی و جغرافیایی در درجة دوم اهمیت است.

بهتر است موضوعات تحقیقی نیز ،برای تثبیت یادگیری ،به چنین کتابی اضافه شود .کتاب بهتر
است دانشآموزان را به تحقیق و بررسی دربارة موضوعات ترغیب کند.
اول باشــد .ســعی شود از تحریف و اعمال
مطالب باید مبتنی بر منابع موثق ،بهروز و دســت ّ
سالیق فردی و متعصبانه در آن ،خودداری شود.
حجم محتوا با ساعات تدریس آن هماهنگ باشد.

ِ
شاعران بنام در کتاب معرفی شوند؛ نه آنان که چندان معروف
بهتر اســت فقط نویســندگان و
نیستند.

در کتاب از حکایات آموزشــی و طنز که حاوی تجربیات و موفقیتهای انسانهای برجسته
است ،همراه با پند و اندرز استفاده شود.

برای تثبیت یادگیری ،فعالیت و خودآزمایی بعضی از درسها بیشتر باشد .مناسب بودن کمیت
این فعالیتها باید مد نظر قرار گیرد.
در کتاب ،تمام ســبکهای ادبی در دورههای مختلف بهصورت ساده و قابلفهم توضیح داده
شود.
بهتر است رمانهای مهم جهان در کتاب معرفی شوند.

پ .نظرات دانشآموزان






محتوا خالصه و کمحجم باشد .از آوردن مطالب بیهوده و اضافی در شرححال شاعران پرهیز
شود .ذکر آثار و سبک و ویژگی شعری افراد شاخص و سرشناس کافی است.

کتاب ،بخش ادبیات جهان نداشــته باشــد یا حجم آن کم باشد .تمرکز اصلی بر تاریخ ادبیات
ایران و شاعران و نویسندگان ایرانی باشد تا تاریخ ادبیات کشورهای دیگر.

در آن نمونههای اشعار و حکایات و داستانهای ادبی زیاد باشد .متن داستانی راحتتر فهمیده
میشود.
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تعداد خودآزماییهای هر بخش کم باشد .بهتر است در آن سؤاالت غیرضرور نباشد.

در آن اسامی اشخاص و مکانها کمتر به کار برده شود .بهتر است در آن اسمهای غیرضرور
و توضیحات آنها نباشد یا در بخش بیشتر بدانیم ذکر گردند.

در ارائة محتوا از نمودار و تصاویر استفاده شود .بهتر است تصاویری از شاعران هم در کتاب
بیاید.
برای معرفی هر شاعر ،نویسنده یا نوع ادبی ،شاهد مثالهای زیادی آورده شود.

در تحلیل دادههای جمعآوریشده از منابع سهگانة فوق ،یعنی متخصصان ،دبیران و دانشآموزان،
دوم پژوهش (وضعیت مطلوب محتوای درسی
میتوان گفت از نظر آنان ،دستیابی به پاسخ پرسش ّ
تاریخ ادبیات از نظر جامعیت) ،مستلزم توجه به اصول و موضوعات محوری زیر است:
 اصل نخست ،تبیین حدود و ثغور ادبیات
در هر نوع تألیف تاریخ ادبیات باید ابتدا تعریف «تاریخ»« ،ادبیات» و «تاریخ ادبیات» به تفکیک
روشــن شود .زیرا این موضوع در تعیین میزان جامعیت کتاب تاریخ ادبیات سخت تعیینکننده است.
کتب ادبی و غیرادبی با توجه به تعریف «ادبیات» در گذشته ،در هم آمیختهاند .کتابهای غیرادبیات
صرف هم گاهی ارزش ادبی دارند.
 اصل دوم ،حجم تاریخ ادبیات آموزشی
در کتاب آموزشــی مدارس با توجه به محدودیتهای مختلف ،مجال چندانی برای گســترش
بحثهــای فنی و پر شــاخ و برگ نیســت .باید بــا زبانی ســاده و کوتاه به زمینههــای تاریخی و
فکــری و ادبی انواع و موضوعــات ادبی پرداخت و رابطة آثار هر نوع ادبی را با ســایر آثار ادبی
نشان داد.
 اصل سوم ،معیارهای گزینش آثار برای درج در تاریخ ادبیات آموزشی
مؤلف تاریخ ادبی آموزشــی در گزینش آثار برای تحلیــل و طرح در کتابش باید معیارهایی از
جمله برخورداری از خصیصههای تشخص زبانی ،قرار داشتن در زنجیرة تحول یا تکامل ادبی ،و...
داشته باشد .نمیتوان همة موضوعات و آثار ادبی را در چنین کتابی معرفی کرد.
 اصل چهارم ،محتوای تاریخ ادبیات آموزشی
مورخ ادبی در تدوین محتوای تاریخ ادبیات آموزشی باید به نکات زیر توجه نماید:

 طرح همة موضوعات در کتاب درسی مدرسه ضرورت ندارد .میتوان برای بررسی شخصیتها
و آثار ،دانشآموزان را به منابعی ارجاع داد تا در صورت لزوم مطالعه نمایند.
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محتوا باید مختصر و همراه با مثالهایی کوتاه و جذاب از شعر و نثر بهصورت متعادل باشد
تا دانشآموزان هنگام مطالعة آن دچار خستگی نشوند .چنین کتابی باید سهلالهضم ،شیرین
و موضوعی باشد.
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در آن از نقاشــی ،و تصاویر نســخههای خطی و  ...استفاده شــود تا برای دانشآموزان ایجاد
شادی و انگیزه کند.

بخشــی از محتوا ،تحقیق دانشآموزان دربارة شــاعران و نویسندگان و یا آثارشان باشد .آنان
نتیجه تحقیق خود را در کالس ارائه کنند.
مطالب آن مبتنی بر منابع موثق و معتبر باشد.

از ارائه مطالب بیهوده و اضافی در شرح بیوگرافی شاعران پرهیز شود .موضوعات آثار ،سبک
و ویژگی آنها کافی است.
زندگینامه شــاعران و نویسندگان ،اســمهای غیرضروری و ...میتواند در انتهای کتاب و در
بخشی با عنوان «برای مطالعه آزاد» یا «بیشتر بدانیم» باشد.
به وقایع تاریخی ،سیاســی و ...کمتر و به موضوعات ادبی بیشــتر توجه شود .در کتاب تاریخ
ادبیات نیازی به آوردن انبوهی از اسمها و تاریخها نیست.

 اصل پنجم ،دورههای زمانی
این اثر مانند نقشــة جغرافیایی که در مقیاس کوچک عرضه میشــود و هیچ قسمت از آن حذف
نمیشود ،باید کوچکشدة تاریخ ادبیات کالن باشد .البته بدون ذکر جزئیات و فقط با حفظ پیکرة اصلی
و رعایت اقتضائات آموزشی .لذا دورة زمانی آن با تاریخ ادبیات کالن هماهنگ خواهد بود.
 اصل ششم ،تاریخ ادبیات ایران و تاریخ ادبیات جهان
گنجاندن مکتبهای ادبی غربی (تاریخ ادبیات جهان) در کتاب درسی به دالیلی موجه نمینماید.
زیرا این مباحث ،او ًال بسیار دشوارند و باید چندین واحد درسی برای آنها تعریف شود تا دانشآموزان
بتوانند با آنها انس کامل بگیرند .در ثانی ،دبیران ادبیات که اغلب دانشآموختة کارشناسی یا کارشناسی
ارشد این رشته هستند ،پیشتر آموزش الزم را در این زمینه ندیدهاند ،اما ناچارند آن را تدریس نمایند.
 اصل هفتم ،نام اثر؛ «تاریخ ادبیات فارسی» به جای «تاریخ ادبیات ایران»
چنانکه مالحظه میشــود ،پاسخگویان نام «تاریخ ادبیات فارســی» را مناسبتر میدانند .زیرا با
انتخاب نام «تاریخ ادبیات ایران» ،با کشــورهای همســایه -که با ما تاریخ و فرهنگ مشترک دارند-
اختالف پیش میآید ،و تعلق افرادی چون رودکی ،ســنایی و ناصرخســرو و  ...به ایران یا همسایگان
سبب اختالف میشود.
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بحث و نتیجهگیری

بررســی نظرات متخصصان تاریخ ادبیات ،دبیران و دانشآموزان پایة دوم و ســوم
علوم انسانی ،برای دستیابی به پاسخ پرسشهای پژوهش ،نتایج زیر را نشان میدهد:

اول پژوهش ،مبنی بر وضعیت مطلوب محتوای درسی تاریخ ادبیات
 .1پاسخ به پرسش ّ
با توجه به الگوهای مختلف در تدوین آن (مانند تاریخ ادبی در موازات تاریخ عمومی،
جریانشناسی ادبی ،تاریخ درونی ادبیات ،پژوهشهای دورهای و ،)...مستلزم توجه به
موضوعات محوری زیر و کاربرد آنها است؛ اما پیش از تبیین و تشریح اصول ،الزم
است یادآور شد که عالوه بر موضوعات و توصیههای مندرج در ذیل سؤال پژوهشی
حاضــر ،در نــگارش تاریخ ادبیات باید به اصول و مبانــیای دیگر هم پایبند بود که
بخشهایــی از آنها پیشتر درج گردید و به دلیل ضرورت اجتناب از تکرار و اطاله
سخن ،از طرح دوبارة آنها خودداری میشود.

الف .محتوای تاریخ ادبیات آموزشــی باید از سویی به روش «تاریخ ادبی در موازات
تاریخ عمومی» تألیف شــود .در این روش ،زمینههای تاریخی ،سیاســی ،اجتماعی و
علمی پیدایش آثار با اســتفاده از تکنیک بیان روایی بررسی و تحلیل میشود .اما برای
پوشــش کامل زوایای موضوع ،از دیگر سو روش ژانری ،یعنی طبقهبندی ،ردهبندی و
درونی» آن
بررسی در چارچوب «شکل بیرونی« (وزن یا ساختاری خاص) و «شکل
ِ
(نگــرش ،لحن ،مقصود؛ رک .مکاریــک  ،1385ص ،)374 .هم باید به آن اضافه کرد و
مجموعــ ًا روش تلفیقی را به کار گرفت .لذا چنین کتابی موضوعمحور خواهد بود و نه
شــخصمحور .به دیگر سخن ،بیش از آنکه افراد و نقش آنها برجسته شود ،نظریهها،
فکرها ،و موضوعات در حوزههای ادبیات ،عرفان ،و  ...برجســتگی مییابد .زرقانی و
قربانصباغ ( ،1395ص )409 .پیشنهاد میکنند برای ارائة تصویری دقیق از نظم و نظام
ژانری ادبیات فارسی و ردهبندی متون ادبی ،سه متغی ِر «محتوا ،ساختار/فرم و وجه» از
یکسو ،و چهار متغی ِر «کارکرد ،بافت ،مخاطب و روابط بینامتنی» از دیگر سو ،اساس
قرار گیرد .موضوعی که همســو با یافتههای این پژوهش اســت .آنچه شایســتة توجه
جدی اســت ،این اســت که برای ردهبندی ژانرها الزم است شاخصههای اصلی و نیز
ویژگیهای مکمل هر یک همراه با تشابه و تفاوتهای آنها با ژانرهای همجوار معلوم
گردد تا بتوان متون ادبی را دســتهبندی کرد .چنانکه برای نمونه ،در همان (ص)321 .
«ژانر شــگرف» اینگونه بررسی شده اســت .نمونههای دیگر در اثر یادشده ،ردهبندی
کهنالگویــی فــرای (ص )323 .و نیز ردهبندی قصههای پریان (ص )326 .به وســیله
پراپ است.
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گفتنی اســت در بین روشهای عمدت ًا غیر ایرانی رایج تاریخ ادبیاتنگاری (چون
روش علمی ،هرمنوتیک ،رویکرد تکوینــی ،و )...بهرهگیری از ویژگیهای روش علمی
از جمله تکیه بر مطالب مستند و تحلیل درست آنها بسیار راهگشاست؛ اما استفاده از
روشهایی دیگر چون هرمنوتیک ،رویکرد تکوینی ،دیالکتیکی ،و ...برای تاریخ ادبیات
مدارس مناسب نیستند ،زیرا به مطالعات مقدماتی و دانش زمینهای مخاطبان نیاز دارند.
نتیجت ًا روح روش علمی را میتوان در الگوی پیشنهادی فوق به خدمت گرفت.
از جملــه عناصری که در روش مورد اشــاره و برگزیدة ایــن پژوهش وجود دارد،
و رســیدن به تألیفی مطلوب را میســر مینماید ،موضوع تغییر نظاممند مقوالت و انواع
ادبی ،کم و کیف قواعد و قوانین مربوط ،زمان و توالی مکتبها و غیره است که در این
اسناد هم مورد توجه و تأیید صاحبنظران قرار گرفته است( :پاکتچی ،1384 ،ص،)19 .
(اســمعیلی ،1384 ،ص( ،)8 .فتوحــی ،1387 ،ص( ،)46 .مکاریــک ،1385 ،ص،)85 .
(پورنامداریان ،1384 ،ص( ،)52 .قویمی ،1384 ،ص( ،)83 .زرینکوب ،1375 ،مقدمه،
ص .ب)( ،زرقانی و قربانصباغ ،1395 ،ص.)352 .
یارشاطر ( ،1393ج یک ،ص )30 .نیز در تازهترین و شاید جدیترین تاریخ ادبیات
فارسی ،در نوعی همسویی با روش پیشنهادی این تحقیق ،میگوید رویکرد تألیف کتاب
او نه یکســره ترتیب تاریخی و نه کام ً
ال موضوعی اســت .تحوالت در بســتر زمان رخ
میدهند و برای فهم یک نوع ادبی ،مقتضی است که سیر آن برحسب توالی تاریخی دنبال
شود .از دیگر سوی ،صور خیال ،درونمایهها و پیمایهها هرکدام زندگی خاص خود را
دارند و باید نه تنها در طول زمان (بهطور در زمانی) بلکه به نحو همزمان ،صرفنظر از
عنصر زمان ،نیز مطالعه شوند .بنابراین برای دستیابی به بررسی همهجانبة بهتر ،ترکیبی از
این دو رویکرد به کار گرفته شده است.
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ب .اگر قرار است تاریخ ادبیات جهان جایی در کتاب داشته باشد ،نباید آن را با تاریخ
ادبیات ایران کام ً
ال ترکیب کرد .اما میتوان در انتهای هر فصل ادبیات ایران دورة همزمان
آن در دیگر ممالک را مطرح کرد و هر نوع مشابهت و ارتباط میان ادبیات خود و آنان را
باز نمود و به تأثیر و تأثر احتمالی متقابل فکری از فرهنگها و تمدنهای دیگر نیز اشاره
نمــود .طرح گذرا و محدود مباحث تاریخ ادبیات جهان در کنار مباحث تاریخ ادبیات
ایران سبب میشــود جایگاه آثار ادبی فارسی در کنار آثار جهانی بیشتر معلوم گردد.
پ .در تدوین تاریخ ادبیات باید اهدافی از این دست را برای آن متصور شد:

 سیر تحول موضوعات و انواع ادبی و تأثیر و تأثرات مربوط را در بستر تاریخ نشان
دهد.
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 عوامل اوج و حضیض ژانرها را نشان دهد (و بیان کند چه آثاری با توجه به عوامل
بیرونی و انقالبها و تحوالت سیاسی و ...تألیف شدهاند).
 میان ادبیات ملی و ادبیات سایر کشورهای جهان مناسبت و مطابقتی برقرار کند.
 در جهت تبیین هویت فرهنگی و معرفی سیمای آن باشد.
 فعالیتهای فکری اعم از شــعر و نثر را معرفی کند و بهنوعی تاریخ اندیشــه ادبی
برای دانشآموزان باشد.
 گزارش تحلیلی و فهرستوار از آثار نظم و نثر را در برداشته باشد .و. ...

 .2دستیابی به پاسخ پرســش دوم پژوهش ،مبنی بر وضعیت مطلوب محتوای درسی
تاریخ ادبیات از نظر جامعیت ،مستلزم توجه به موضوعات محوری زیر است:

الف .در تألیف تاریخ ادبیات باید ابتدا تعریف «تاریخ»« ،ادبیات» و «تاریخ ادبیات»
به تفکیک روشن شود .این امر کمک میکند که چه آثار و موضوعاتی در تاریخ ادبیات
باید گنجانده شود .اجما ًال وظیفة تاریخ ادبیات ،بررسی سیر تحوالت ادبی است که در
قالب نوشته بر جامانده یا حتی بهصورت شفاهی و سینهبهسینه نقل شده است .البته
بایــد پذیرفت که بعضی کتابها یک جنبة ادبی دارند ،و یک جنبة غیرادبی .اینگونه
کتابها گاهی جنبة ادبیشــان غالب است و گاهی جنبه غیرادبی آنها .لذا نامگذاری
دوگانه برای آنها الزم است ،مانند :آثار ادبی-تاریخی ،آثار ادبی -فلسفی ،آثار فلسفی-
ادبی .یعنی گاهی صبغة ادبی پررنگتر است و گاهی صبغة غیرادبی آنها.
ب .کتاب درســی باید با توجه به محدودیتهای مختلف ،از جمله میزان ســاعات
تدریس در یکترم یا یک ســال تحصیلی ،تدوین شــود و حجم آن متناسب با زمان
اختصاص داده شده باشد .در چنین شرایطی باید مؤلف به شرح و بسط موضوعات
و مسائل شاخصتر دست زند.

پ .مؤلف تاریخ ادبی آموزشــی در گزینش آثــار برای تحلیل و طرح در کتابش باید
معیارهایی از جمله جاویدان و زنده بودن آثار ،داشتن ارزش ادبی ،تأثیرگذاری بر آثار
بعدی ،برخورداری از خصیصههای تشــخص زبانی یا آشناییزدایی زبانی و ...داشته
باشد( .رک .پورنامداریان ،1384 ،ص49 .؛ فتوحی ،1387 ،ص 56 .و .)58

ت .مــورخ ادبی در تدوین محتوای تاریخ ادبیات آموزشــی باید به نکات زیر توجه
نماید:
 در تاریخ ادبیات آموزشی باید تکیه بر موضوعات و آثار بسیار شاخص باشد.
 مؤلف تاریخ ادبیات آموزشی باید انتظاراتش را از مخاطبان و نیز نیازهای آموزشی
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آنان را پیشاپیش تعریف کند و بر مبنای آن اثر را تألیف نماید.
 ادبیات کودکان ،ادبیات عامه ،ادبیات داســتانی معاصر ،ادبیات انتقادی (طنز و هزل
و هجو) ،و ادبیات زنان باید جایی در تاریخ ادبیات آموزشــی داشــته باشند .کرمی
(بیتا) نیز بر این موضوعات تأکید دارد.
« تاریخ ادبیات»« ،تاریخ ادیبان و نویســندگان» نیســت .تاریخ انواع ،جریانها و...
است.
 مباحثی چون سبکشناسی و نقد ادبی که خیلی با تاریخ ادبیات رابطه دارند ،دامنة
تاریخ ادبیات را وسیعتر میکنند .این گستردگی را باید به نحوی مهار کرد ،اما حذف
نکرد.
 شاهد مثالهای ذکر شده بهصورت متوازن ،هم از متون نظم و هم از متون نثر ،باشد.
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ث .نظر به اینکه تاریخ ادبیات با هدف بررسی و معرفی موضوعات و آثار حوزههای
مختلف ادب پدید میآید ،الزم است با توجه به نیاز و ویژگیهای مخاطبان ،از اولین
نشــانههای ذوقی ادبی ،اعم از ادبیات شفاهی و کتبی ،از دیرباز تا عصر حاضر را در
برگیرد .جریانات ،آثار و شــخصیتهای معرفیشده باید واجد ویژگیهای شاخص،
جریانســاز و تأثیرگذار باشند .طبیعی است که آثار تأثیرگذار معاصران  -اعم از زنده
و مرده  -که در تحقیقات ادبی به آنها توجه شــده و در جریانهای ادبی ،اجتماعی
و سیاسی معاصر مؤثر بودهاند ،نیز باید معرفی شود .الزم است دانشآموزان با کلیت
تاریخ ادبیات از آغاز تا امروز آشنا شوند .در این صورت باید بر تاریخ ادبیات پیش از
اسالم هم تأکید شود ،و پیوستگی فرهنگی و زبانی ایرانیان پیش و پس از شروع دورة
اسالمی نشان داده شود .طبیعی است تفکیک هر بخش از کتاب به یک دوره از تاریخ
ادبی بر اساس تحوالت فکری و ادبی صورت خواهد گرفت .در هر بخش پرسشهای
مطرح دربارة دورة تاریخی مربوط میتواند بهصورت ســاده و قابلفهم بیان شــود و
محتوای آن بخش بر آن اســاس شــکل گیرد .از جمله موضوعات هر بخش ،ارتباط
نظریهها و بحثهای مطرحشده آن دوره ،با دورههای قبل خواهد بود.

ج .چنانکه پیشتر گفته شد ،گنجاندن مکتبهای ادبی غربی (تاریخ ادبیات جهان) در
کتاب درسی به دالیلی موجه نمینماید .زیرا تدریس موضوعات آن با دشواریهایی
روبهروســت .بهعالوه ،بررسی نگارنده نشــان میدهد ،درس تاریخ ادبیات در برنامة
درسی مدارس چند کشور انگلیسی ِ
زبان بررسیشده در این پژوهش (شامل استرالیا،
ایاالتمتحده ،بریتانیا و کانادا) تقریب ًا غایب است .حضور آن بسیار کم و آن هم عمدت ًا
اختیاری اســت .لذا ،برای تصمیمگیری در این زمینه ،اســتفاده از تجارب و رویکرد
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دیگر ملل میتواند راهگشا باشــد (رک« .نشانی وبگاه برنامة درسی چند کشور» در
پایان این مقاله.)5
براتی ( ،)۱۳۸۷در فصل دهم پایاننامة کارشناســی ارشــد خود با عنوان «بررسی و
تحلیل مکتبهای ادبی در تاریخ ادبیات پایة دوم و ســوم متوسطه» به ارزیابی مباحث
مکتبهای ادبی در تاریخ ادبیات دوم و سوم رشتة علوم انسانی پرداخته و نهایت ًا نتیجه
گرفته اســت که هرچند مطالعة مکتبهای ادبی اروپا مخاطبان را با فلســفه ،فرهنگ و
مذهــب اروپاییان آشــنا میکند ،اما این بخش از کتــاب دارای ویژگیهایی منفی چون
صعوبت و دشــواری محتوا ،ضعف دبیران در آموزش آن ،حجم زیاد و ...اســت .البته
حذف کامل مباحث ادبیات جهان پیشــنهاد نگارنده این مقاله نیســت ،بلکه چنانکه در
پاســخ به پرسش نخســتین پژوهش گفته شــد ،میتوان در کتاب هر جا ضرورتی و یا
مشابهتی پیش آید به آن اشاره کرد و تأثیر و تأثرات را نشان داد.

چ .نام این اثر «تاریخ ادبیات فارسی» ،و نه «تاریخ ادبیات ایران» خواهد بود.هرچند
در زمینة نامگذاری چنین اثری در این زمینه استداللهایی متعارض وجود دارد:
 گروهی «تاریخ ادبیات فارســی» را مناســبتر میدانند .زیرا با انتخاب نام «تاریخ
ادبیــات ایران» تعلق افرادی چون رودکی ،ســنایی و ناصرخســرو و ...به ایران یا
همسایگان محل اختالف خواهد شد.
 گروهی «تاریخ ادبیات ایران» را مناســبتر میدانند .زیرا آثار قومیتهای مختلف
در سرزمین ایران از جمله به زبانهای ترکی و ...در شمول آن قرار خواهد گرفت.
نتیجهگیــری این بحث را به اســتاد مجدالدیــن کیوانی وامیگذاریــم که در مقدمة
یارشاطر ( ،1393ج یک ،ص )18 .نام «تاریخ ادبیات فارسی» را ترجیح میدهد .ایشان
بر این باور است که او ًال کتاب مورد نظرشان به معرفی ادبیات فارسی در سرزمینهایی
(از جمله هند ،ترکیة عثمانی ،و ممالک غربی) میپردازد که اکنون و حتی در گذشته زیر
سیطرة ایران نبودهاند و لذا آثارشان در «تاریخ ادبیات ایران» جایی ندارد .بهعالوه ،آثار
ایرانی غیرفارســی هم در قیاس با زبان فارسی و ادبیات کمنظیرش وزن
ادبی زبانهای
ِ
6
کمتری دارند و نباید به خاطر آن عنوان کتاب را از دقت کافی انداخت .
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سارلی ،ناصرقلی .)1392( .رویکردها و شیوههای دورهبندی در تاریخ ادبی .فنون ادبی.89-108،)9(5 ،

سلطانی ،منظر .)1380( .بررسی سیر تذکرهها و تاریخ ادبیاتهای فارسی در ایران ،از  1285تا  1332ش .دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران.420- 303 ،)157(45 ،
سلطانی ،منظر .)1384( .بررسی تحلیلی و انتقادی وضعیت تاریخ ادبیاتنویسی در ایران در «دربارة تاریخ ادبیات» .تهران :سمت.

ســمیعی گیالنی ،احمد .)1386( .نارســاییها در تدوین تاریخ ادبیات فارسی و ضرورت اصالح و رفع آنها .فرهنگستان زبان و
ادب فارسی (سخنرانی) .قابل بازیابی در http://persianacademy.ir/fa/x2908861.aspx
سیدی ،دکتر سید حسین .)1389( .تحلیل انتقادی تاریخ ادبیاتنگاری .انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی.103-118 .)14(6 ،
شفیعی کدکنی ،محمدرضا« .)1388( .پیر ه ِری» غیر از «خواجه عبداهلل انصاری» است .نامة بهارستان.192-185 ،)15(10 ،
فتوحی ،محمود .)1387( .نظریة تاریخ ادبیات .تهران :سخن.

قویمی ،مهوش .)1384( .تاریخادبیات :پیدایش ،وظایف ،اهداف و محدودیتها در «دربارة تاریخ ادبیات» .تهران :سمت.

کبیری ،مسعود .)1393( .ارزشیابی کتاب ریاضی سوم دبستان (طرح پژوهشی) .تهران :پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش.

کرمی ،حجتاهلل( .بیتا) .نقد و بررسی کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان  ،1سال دوم دبیرستان .رشتة علوم انسانی( ،از درس 1
تا  .)18قابل بازیابی در /186 http://adab.tama.ir/site/maghalat/maghale
مکاریک ،ایرنا ریما .)1385( .دانشنامة نظریههای ادبی معاصر( ،ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی) .تهران :آگه( .اثر اصلی در
سال  1993چاپ شده است).
نجومیان ،امیرعلی .)1384( .رابطة تاریخ و ادبیات از منظر تاریخگرایی نوین در «دربارة تاریخ ادبیات» .تهران :سمت.

یاحقی ،محمدجعفر و عبدالحســین فرزاد .)1391( .تاریخ ادبیات ایران و جهان ( -)1ســال دوم آموزش متوســطه -نظری (رشتة
ادبیات و علوم انسانی)-کد  .246/1تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.

یاحقی ،محمدجعفر و عبدالحســین فرزاد .)1391( .تاریخ ادبیات ایران و جهان ( -)2ســال سوم آموزش متوسطه -نظری (رشتة
ادبیات و علوم انسانی)-کد  .276/1تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
اول ،ترجمة مجدالدین کیوانی) .تهران :سخن( .اثر اصلی در سال 2014
یارشــاطر ،احســان .)1393( .تاریخ ادبیات فارسی (جلد ّ
چاپ شده است).

یارشــاطر ،احسان .)1393( .تاریخ ادبیات فارســی (جلد هفدهم ترجمه زیر نظر ژاله آموزگار) .تهران :سخن( .اثر اصلی در سال
 2014چاپ شده است).
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

ویژگیهای محتوای درسی مطلوب تاریخ ادبیات در دورة دوم متوسطه ،رشتة ادبیات و علوم انسانی
یارشاطر ،احسان .)1394( .تاریخ ادبیات فارسی (جلد هجدهم ،ترجمة سید احمدرضا قائممقامی و غالمحسین کریمی دوستان).
تهران :سخن( .اثر اصلی در سال  2014چاپ شده است).
.

پینوشتها .....................................................................................
1. Triangulation
2. Statistical population
 .3در این روش که در پژوهش کبیری (1393ص  )100به کار گرفته شــده ،اســتانهای کشور با توجه به شاخصهای درصد دانشآموزان غیرانتفاعی ،درصد
دانشآموزان روستانشین ،تعداد دانشآموزان ،سرانة دانشآموزی و شاخص بهکارگیری ساختمان به چهار خوشة استانهای خیلی بزرگ ،استانهای بزرگ،
استانهای متوسط و استانهای کوچک تقسیم شدهاند.
 .4با توجه به اینکه در پژوهش کیفی تعمیمیافتهها در اولویت نیست ،در این بخش مقاله ،از ذکر کمیت نظرات خودداری میشود (رک .کرسول ،جان؛ کالرک،
ویکی پالنو ( ،)1390روشهای پژوهش ترکیبی ،ترجمة علیرضا کیامنش و جاوید سرایی ،نشر آییژ ،چاپ اول.
 .5نشانی وبگاه برنامة درسی چند کشور:
http://acara.edu.au/default.asp
http://www.australiancurriculum.edu.au/
http://www.corestandards.org/assets/CCSSI_ELA%20Standards.pdf (Common Core State Standards for English
)Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/
https://www.education.gov.au/
http://www.edu.gov.on.ca
http://www2.gov.bc.ca/
https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum
https://www.studentsfirst.gov.au/
https://www.tes.com/uk/
 .6آنچه گذشت ،ویژگیهای کتاب درسی مطلوب تاریخ ادبیات با توجه به دو مؤلفة «ساختار» و «جامعیت» بود .یک کتاب درسی مطلوب با ویژگیهای کتابی
چون تاریخ ادبیات ،باید خصیصههای زیر را نیز دارا باشد:

الف .خصیصههای آموزشی:
تطبیق با راهنمای برنامة درسی مصوب؛ مبتنی بودن محتوا بر هدفهای روشن و سنجشپذیر؛ نوآورانه ،خالقانه و مبتکرانه بودن تدوین محتوای اثر؛
همخوانــی با نیازهای اصلــی مخاطبان؛ توجه به پروراندن مفاهیم بنیادی به جای انتقال یافتههای علمــی؛ توجه به انگیزش و تحریک حس کنجکاوی و
فعالســازی مخاطب؛ پرورش نگرشها و رفتارهای مطلوب انســانی (در صورت اقتضای موضوع)؛ ایجاد ارتباط صحیح بین دانستههای قبلی مخاطبان و
مطالب جدید؛ مناسب بودن مطالب از نظر میزان دشواری یا سهولت برای مخاطبان؛ توجه به پرسشهای پرتکرار مخاطبان؛ مناسب بودن حجم مطالب با
توجه به زمان پیشبینیشده برای تدریس کتاب؛ منطقی و دقیق بودن فصلبندی مطالب؛ رعایت پیشنیازها در ارائة محتوای کتاب درسی؛ رعایت ترتیب و
توالی و نظم در ارائة محتوا؛ برخوردار بودن محتوا از عمق و کفایت الزم؛ برقرار بودن انسجام و پیوند منطقی و روشن بین اجزاء کتاب (تیترها ،عناوین ،محتوا
و)...؛ توضیح نکات و اصطالحات مهم در پاورقی؛ جاذب و جالب بودن محتوا؛ متناسب بودن حجم اطالعات دانشی و حافظهمدار در صفحات کتاب؛ ارائة
مثالها ،تمرینها و فعالیتهای یادگیری کافی (در صورت ضرورت)؛ سلیس و روان بودن نثر کتاب؛ وجود مساوات بین لفظ و معنا (نبود ایجاز مخل و اطناب
ممل) در متن؛ برخورداری متن کتاب از زبان فارسی معیار؛ بهرهگیری مؤلف در تدوین کتاب از نظریههای یادگیری؛ ارجاع محتوای درسی به منابع آموزشی
اول؛ استناد به منابع الکترونیکی جدید در زمینة موضوعی کتاب؛ ذکر
مرتبط؛ استناد کردن به نظریههای مرتبط با موضوع؛ استفاده از منابع و مآخذ معتبر و دست ّ
درست منابع و مآخذ؛ همخوانی با ارزشهای فرهنگی جامعه؛ گنجاندن فهارس مفید در انتهای کتاب مانند فهرست واژگان ،اعالم و(...در صورت ضرورت).
ب .خصیصههای تخصصی و موضوعی:
صحت علمی داشتن محتوا؛ ترسیم شدن درست و روشن دامنة موضوعی مربوط؛ همخوانی با قلمرو تخصصی موضوع مربوط؛ پوشش وجوه مختلف
موضوعی (جامعیت)؛ امانتدار بودن مؤلف در استفاده از آثار دیگران (رعایت اصول اخالق حرفهای در تدوین اثر).

پ .خصیصههای فنی و پردازشی (آمادهسازیهای پس از تدوین محتوا):
در حد ضرورت ،استفاده از تصویر ،نمودار ،جدول و ...برای تفهیم مطالب و جذاب شدن آنها؛ برخورداری از اصول ویرایش و نگارش؛ پیشبینی کردن
فرصت ارتباط بین نویسنده و مخاطب (ایمیل ،وبالگ و)...؛ توجه به معیارهای زیباییشناسی (صفحهآرایی ،طراحی جلد ،گزینش سرصفحهها ،فونت و.)...
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