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چكيده:
تاری�خ  ادبیات در معنای ظاهر، تاریِخ متون ادبی � نظم و نثر� اس�ت ام�ا در واقع باید آن را تاریخ و 
س�یِر اندیش�ه و تفکر دانست که در قالِب شعر و نثر جلوه نموده اس�ت. تاریخ  ادبیات فارسی، پیوستگي 
تنگاتنگی با تاریخ اندیش�ه و افکار و آرا در ایران دارد، اما این پیوس�تگی همواره نادیده، انگاش�ته شده 

است. 
در دو دهة  هفتاد و هش�تاد، یعنی دو دهة اخیر، تغییراتی تقریبًا اساسی در کتاب های تاریخ ادبیات 
مدارس روی داده است؛ متفاوت از واحدهایی که تا سال 1372 در مدارس تدریس مي شد. در این مقاله، 
ما س�عی کردی�م ابتدا این تغییرات را انعکاس دهیم و س�پس به بررس�ی نقاط ضع�ف و قوت این درس 
بپردازیم و در آخر به مقایس�ة کتاب های تاریخ  ادبیات این دو دهة مدارس با تاریخ  ادبیات های سال های 

گذشته بپردازیم. 
در این مقاله، تمام نگاه ها به سمت کاربردی شدن درس تاریخ  ادبیات، کشانده شده است تا زمینه اي 
باش�د براي بیرون بردن این درس از حالتی خشک و ایستای، و تبدیل آن به ساعت تحلیل عملي محتوا 

و نقد کاربردی.
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مقدمه
در دو دهة 70 و 80، ما با دو نظام آموزش��ی مواجه بوديم. نظام آموزش��ی قديم و نظام آموزش��ی 
جديد. در نظام آموزشی قديم درس تاريخ ادبیات در سه سال و در سه کتاب، در پايه های دوم، سوم و 
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چهارم فرهنگ و ادب، تدريس مي شد اما در نظام جديد اين سه کتاب به دو کتاِب تاريخ ادبیات ايران 
و جهان )1(، در سال دوم علوم انسانی و تاريخ ادبیات ايران و جهان )2(، در سال سوم علوم انسانی، 
تقلیل يافت. اين دو کتاب هريک 2 واحد و به مدت 2 ساعت در هفته تدريس می شود. به عالوه، آنچه 
در اين دو دهه بس��یار محس��وس به نظر مي رس��د، تغییرات تقريبًا اساسی در کیفیت و محتوای درس 

تاريخ  ادبیات نسبت به دهه های پیش از آن است.
س��اختار و محتوای تاريخ  ادبیات در اين دو دهه )70 و 80( به يک ش��یوه تدوين شده است، البته 
گاه تفاوت های جزيی در شکل وجود دارد اما چندان محسوس به نظر نمي رسد. با اين حال به سبب 
عدم تفاوت کتاب ها در سال های مختلف، ما برای سهولت کار و جلوگیری از ذکر متن های تکراری، 
تاريخ ادبیات در سال 1372 و تاريخ ادبیات در سال 1382 را مبنا قرار مي دهیم که اين کتاب همچنان 

به همین شکل و محتوا، بدون تغییر در مدارس تدريس مي شود.

روشپژوهش
در اين پژوهش، بیس��ت و نه س��ؤال در قالب پرسش نامه و براساس طیف لیکرت طراحی شده و 
جامعة آماري مورد پژوهش كلیة كتاب هاي تاريخ ادبیاِت دو دهة هفتاد و هشتاد بوده  است و همچنین 
از بیست و چهار دبیر تاريخ ادبیات شهرستان  آمل، نظرخواهي انجام  گرفت. بنابراين به تحلیل آماری 
نظرهاي به دست آمده با تکیه بر نرم افزار spss، پرداختیم. البته الزم به ذکر است که سؤاالت براساس 
هدف های مورد نظِر اين پژوهش، تدوين شده اند. سؤاالتی که از متن اين پژوهش برآمده و با رويکرد 
نظام بخش��یدن ب��ه درس تاريخ ادبیات طراحی ش��ده اند. به دلیل مجال ان��دک، از آوردن نمودارها و 
درصدهای نامعتبرتجمعی خودداری کرديم و تنها به ذکر سؤاالت، درصدهای معتبر و ارائة فرضیه ها، 

بسنده نموديم. 

مسئلهواهدافپژوهش
آنچه با ذکر عنوان تاريخ ادبیات در ذهن دانش آموز نقش مي  بندد، درس��ی خش��ک، يكنواخت و 
دش��وار اس��ت. دلیل اينكه اغلب دانش آموزان علوم انسانی چنین ديدگاهی نس��بت به تاريخ ادبیات 
دارند، به عوامل مختلفی بازمي  گردد؛ از يک سو به نحوة  برنامه ريزی و تدوين و از سوی ديگر به نحوة  

تدريس اين درس توسط دبیران و میزان عالقه و حافظة  دانش آموز.
 اين در حالی است که تاريخ ادبیات حاوی میراث فرهنگی و ملی هر قوم و ملیتی است. در واقع، 
تاريخ ادبیات بازگوکنندة  سیر انديشه در طول تاريخ و تقويت کنندة  حس هويت ملی در افراد است. 

بنابراين اهداف اين پژوهش عبارت است از:
1. همسان سازی مفاهیم آموزشي با تمايالت سنی دانش آموزان



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

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

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

59
 ë 51شمارة
 ë سال سيزدهم
ë 1393پایيز

2. تحلیل و انتقاد از پیوستگی مطالب و محتوای تاريخ ادبیات متناسب با سال تحصیلي
3. ارائه طرحی برای پیشبرد آموزش به سمت کاربردی بودن 

4. منطبق کردن هرچه بیشتر مفاهیم درسی با ويژگي هاي رشد و تربیت.

تاریخادبياتدهةهفتادوهشتاد
در ابت��دای كت��اب تاريخ ادبیات اين دو دهه، بخش��ی با عنوان »س��خنی در آغ��از« و با موضوع 
»تاريخ ادبیات چیس��ت و به چه کار مي آيد؟« ارائه ش��ده است. اين قس��مت از نقاط قوت کتاب به 
حس��اب مي آي��د. زيرا به خوبی تمامي  مس��ائل نظری را که در ارتباط ب��ا تاريخ ادبیات قرار مي گیرد، 
تش��ريح مي كند. اين گفتار رويکرد و نظرگاه مؤلف و خط مش��ی ای اس��ت که به آن باور دارند و بايد 
آن روش ه��ا را در مت��ن کتاب به کار گیرند. بنابراين اولین مرحل��ة  نگارش تاريخ ادبیات که تعريف و 

برداشت از اين علم با تکیه بر ديدگاه مورد قبوِل خود مؤلف است، به خوبی تبیین شده است.
 يادگیری و فهم اين بخش در فهم هرچه بهتر علم تاريخ ادبیات و متن كتاب، کمک شايانی خواهد 

کرد.
1.دورهبندی

مؤثرترين تغییر در روند تاريخ ادبیات از دهة  شصت به دهة  هفتاد و هشتاد، تحول در دوره بندی 
است. در دهة  شصت تقسیمات براساس تحوالت سیاسی و اجتماعی و عوامل برون متنی و غیرتاريخ 
ادبي اس��توار بود و اين امر از مش��کالت اساس��ی تاريخ ادبیات های دهة  شصت است که همواره در 
رون��د يادگیری دانش آموزان، مش��کالتی ايجاد مي  کرد. زيرا به قول رنه ول��ک »تاريخ ادبیات نبايد به 
قبول الگويی تن در مي  داد که بر مبنای مصالح ديگر و هدف های ديگر به دس��ت آمده باش��د« )ولک 
و وارن، 1373، ص. 306(. بلکه اس��اس دوره بندی بايد از درون ادبیات و براس��اس معیارهای ادبی 
و عوامل درون متنی باش��د. بنابراين در تاريخ ادبیات های دهة  هفتاد و هشتاد، دوره بندی براساس نام 
ش��اعران و نويسندگانی اس��ت که در جريان های ادبی همواره تأثیرگذار بودند و ديگران تا مدت ها و 

در طی قرون از آنان تأثیر پذيرفتند و از روش و سبک آن تقلید کردند.
محمدجعفر ياحقی، مؤلف کتاب، تقسیم بندی براساس سلسله های حکومتی را رد مي كند و آن را 
شیوة  مردود مي  شمارد و اشاره مي كند اساس تقسیم بندی اش را بر مبنای افراد شاخص و سنت گذار 
استوار کرده است؛ و منظورش از افراد شاخص و سنت گذار چنین است: »افرادی هستند که مهم ترين 
ويژگی ه��ای ادب��ی يک دوره را مي ت��وان در آثار آن ها پیدا کرد« )ياحقی و ف��رزاد، 1382، ص. 14(. 
بنابراين نگاه مؤلف کاماًل به الگوهای درون متنی و اس��اس قرار دادن آن ها در دوره های ادبی اس��ت. 
ياحقی اش��کال عمدة  دوره بندی براس��اس سلس��له های حکومتی و تحوالت سیاسی و اجتماعی را 
اي��ن می داند که »گاهی ش��اعری که از نظر زمانی در دوره ای زندگ��ی مي كند، از لحاظ ادبی و فکری 
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در دورة پ��س ي��ا پیش از خود ق��رار مي گیرد. سلس��له های تاريخی و حوادث تاريخ��ی و اجتماعی 
فق��ط مي توانند س��یر تحول و گذار از ي��ک دوره به دوره ای ديگر، را ُکند يا تن��د کنند، ولی هرگز در 
 تقسیم بندی براساس افراد شاخص و سنت گذار، اصل و مبنا قرار نمي گیرند« )ياحقی و فرزاد، 1382، 

صص. 14�15(.
در روش دوره بندی براس��اس سلسله های حکومتی، ما برای فهم ويژگی های يک متن، ابتدا بايد 
از اوضاع و احوال سلس��له ای که قدرت در اختیار اوس��ت، با خبر باش��یم و اطالعاتي تاريخی را به 
ذهن بسپاريم. اين روش امکان پويايی و تحلیل را تا حدودی از متن مي گیرد؛ زيرا آنچه ما از تاريخ 
مي  دانیم، يک امر مس��لم اس��ت که جای هیچ مناقشه ای نیست. اما اگر عناصر ادبی تعیین کننده باشند، 

درهای تفکر به روی ادبیات باز خواهد بود.

2.گزینشومعرفیشاعران
يکی از تفاوت هايی که تاريخ ادبیات دهة  هفتاد با دهة  هش��تاد دارد، تفاوت در کمیت شاعران و 
نويسندگان است؛ اينكه در تاريخ ادبیات دهة  هفتاد، تعداد شاعران و يا نويسندگانی که از آن ها بحث 

مي شود بیشتر از تعداد آن ها، در دهة  هشتاد است.
به عنوان مثال در تاريخ ادبیات ايران سال دوم، 1372، ذيل عصر ناصرخسرو، از شاعران ديگری 
چون قطران تبريزی و فخرالدين  اس��عد گرگانی هم ياد مي ش��ود، در حالی که در تاريخ ادبیات ايران 
س��ال دوم، 1382، فقط صحبت از ناصرخسرو مي شود. و يا در تاريخ ادبیات سال چهارم دهة  هفتاد، 
ذيل عنوان عصر هاتف از نه ش��اعر ياد مي ش��ود اما در تاريخ ادبیات دهة  هشتاد در عصر هاتف فقط 
از چهار ش��اعر نام برده شده است، به اين معنا که اينها تنها افراد شاخص و تأثیرگذار در جريان های 

ادبی مدنظرند.
نتیج��ه اينكه، تعداد زياد ش��اعران و نويس��ندگان، کس��انی که تأثیر چندان��ی در جريان های ادبی 
و اف��راد بع��د از خود نداش��ته اند، فقط به حجم کت��اب مي  افزايد و نه تنها فايده ای نخواهد داش��ت، 
بلکه موجبات خس��تگی يادگیرنده را فراهم مي كند. پس همواره برای ورود هر ش��اعر و يا نويس��نده 
به تاريخ ادبیات بايد معیارها و چارچوبی تعريف ش��ده وجود داش��ته باش��د. علمي  که به ما در اين 
 راس��تا کمک مي كند، دانش نقد ادبی اس��ت. علمي  که معمواًل در ن��گارش تاريخ ادبیات ناديده  گرفته 

مي شود.
در معرفی ش��اعران در تاريخ ادبیات ايران 1 و 2، صفتی همراه با نام آنان ذکر مي ش��ود که گويای 

حال و مقامشان است. اما اين نام گذاری ها بر چه اصلی استوار است؟
توضیح��ات در مورد ش��اعران و نويس��ندگان بايد چنان باش��د ک��ه در پايان هر ش��رح در مورد 
آنان، علت ملقب شدنش��ان به اين صفات از س��وی مؤلف، مشخص ش��ده باشد. به عنوان مثال وقتی 
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گفته مي ش��ود، »عبید زاکانی، ش��وخ طبعی آگاه«، اين صفات گويای خط مش��ی اس��ت ک��ه اين گونه 
ش��اعران در ط��ول زندگی ادبی خود داش��ته اند. به کار ب��ردن چنین القاب و صفت های ش��اعرانه اي 
ک��ه معمواًل به ويژگی اصلی در ش��اعری و نويس��ندگی اش��اره دارد، در يادگی��ری دانش آموز بی تأثیر 
نیس��ت. وقتی مي  گويیم، »انوری، پیامبر ستايشگران« و يا »محتش��م، پدر مرثیه سرايی«، ستايشگرِی 
انوری و مرثیه س��رايِی محتش��م، با اين صفات شاعرانه و مناس��ب، بهتر در ذهن دانش آموز مي  ماند. 
ام��ا نکته ای که در اين بین وج��ود دارد، قضاوت ها و داوری های جانبدارانه در تاريخ ادبیات اس��ت 
ک��ه اي��ن کار اجازة فکرکردن را از دانش آموز س��لب مي كن��د. وقتی مي گويیم »مول��وی، خداوندگار 
 عش��ق و عرفان«، غیرمس��تقیم به دانش آموز مي  فهمانیم که نبايد در مورد موالنا بینديش��د و يا تحلیل 

کند.
يا هنگامي كه در مورد رودکی گفته مي ش��ود: »قصیده های رودکی در نهایت لطف و اس��تحکام و 
مثنوی هایش سنجیده و رقت انگیز بود« )ياحقی، 1372، ص. 31(. اين توصیف گره از هیچ مسئله ای 
نمي  گشايد. برای دانش آموز، بدون اينكه با متنی از رودکی آشنا باشد و يا اينكه تحلیلی صورت گیرد، 

چگونه اين توصیف ها قابل درک خواهد بود؟

3.رویكردجریانشناسانه
مؤل��ف در جايی که مي توانس��ته س��عی کرده در هر عصر ب��ا توجه به جريان حاکم، و در بس��تر 
جريان های ادبی به تشريح سبک و ويژگی های شاعران بپردازد. برای مثال، در عصر فردوسی که دورة  
حماسة  ملی و خرِد آرمانی نام گرفته و جريان حاکم، جريان حماسی است، تمامي  شاعران در بستر 
اين جريان بررس��ی مي ش��وند و ديگر از بررسی جداگانه هر شاعر و نويس��نده، بدون در نظر گرفتن 
جريان ادبی که در آن قرار گرفتند و تأثیر پذيرفته اند، خبری نیس��ت. اما اين ش��یوه در سرتاسر کتاب 
حاکم نیس��ت. زيرا يک اش��کال عمده که در چنین تقسیم بندی هايی وجود دارد اين است که بسیاری 
از اين ش��اعرانی که در دو و يا س��ه عصر متفاوت جای گرفتند، از لحاظ سبک ادبی در سبکي واحد 
قرار مي گیرند. اما اين نکته ای اس��ت که از ديد مؤلف مغفول مانده؛ سبب ايجاد يک نوع آشفتگی در 

دوره بندی کتاب شده است.
ب��رای مثال: در تاريخ ادبیات ايران و جهان1، تمامي  ش��اعراِن عص��ر انوری، عصر مولوی، عصر 
سعدی، ذيل يک سبک � سبک عراقی � قرار مي گیرند که در اين کتاب هر کدام در عصرهای مختلف 
و بدون نش��ان دادن و ذکر هیچ ارتباطی با يکديگر آمده اند. بنابراين، روش صحیح اين است که يک 
مت��ن را با توج��ه به زمینه اي که در آن قرار گرفته، بررس��ی کنیم. به اين معنا که فهم درس��ت از يک 
مت��ن زمان��ی صورت مي گیرد که متن را در زمینه و جريانی که به آن متعلق اس��ت، قرار دهیم و تباين 
و هماهنگی ويژگی هايش را در بطن آن زمینه و در ارتباِط با جريان حاکم نش��ان دهیم. نش��ان دادن 
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رواب��ط بینامتن��ی از ويژگی های اصلی تاريخ ادبیات به حس��اب مي آيد. نباي��د اين طور فرض کرد که 
کارکردن در سنتی و شگردهای هنری را اقتباس نمودن هیچ تناقضی با قدرت عاطفی و ارزش هنری 
ن��دارد. بلکه مي  خواهیم بدانیم که چگونه هنرمندی از دس��تاوردهای هنرمند ديگر اس��تفاده مي كند، 
و چگونه با توانايی آنچه اقتباس کرده اس��ت به ش��کل ديگر درم��ي  آورد. بنابراين تعیین مقام هر اثر 
هنری در يک سنت، اولین وظیفة  تاريخ ادبیات است )ولک و وارن، 1373، ص. 300(. تنها نکته ای 
که از روابط بینامتنی در تاريخ ادبیات دهة  هفتاد و هش��تاد گفته مي ش��ود، تقلید و تأثیر فالن ش��اعر 
يا نويس��نده از ديگری اس��ت. برای نمونه: »خواجوی کرمانی در قصیده سنايی، در غزل سعدی، در 
حماس��ه فردوسی و در داستان غنايی نظامي  را سرمشق خود قرار داده ولی روی هم رفته در برابر اين 
حريفان نتوانسته است آنچنان که بايد بدرخشد« )ياحقی، 1372، ص. 13(. اين توضیحات در حالی 
اس��ت که درک درس��تی از ش��اعران نام برده در فصول قبلی برايمان ارائه نشده است. زيرا اثر هنری 
 زمانی درک مي شود که ارتباط با ديگر آثار هنری و پیوند میان آن ها برقرار مي کنیم )تودورف، 1380، 

ص. 52(.
در اين گونه تقس��یم بندی، مهم ترين نکته ای که ناديده گرفته ش��ده، جريان ها و سبک ها و مکاتب 
ادبی اس��ت. مس��ائلی که اس��اس و پاية  يک تاريخ ادبی��ات علمي  و اصولی را تش��کیل مي دهند. به 
ج��ای اينك��ه س��یر تحول ادبیات و علل ظهور و گسس��ت بی��ن ادوار مختلف ادب��ی و افرادی که به 
اين مکاتب س��مت و س��و دادند، بررس��ی ش��ود، با زندگی نامة  انبوه ش��اعران و نويسندگان روبه رو 
هس��تیم. در حالی که تاريخ ادبیات منحصرًا جای زندگی نامه و ش��رح حال نیس��ت. در جريان همین 
توضیحات ممکن اس��ت يک ش��اعر توانايی های زيادی داش��ته باش��د اما در يکی از اين ها، مهارت 
دارد و معمواًل با آن ش��ناخته ش��ده اس��ت. و در کتاب های تاريخ ادبیات نیز تمام توجه بر روی همان 
يک ُبعد از فعالیت ش��اعر يا نويسنده اس��ت. هرچند حجم کتاب های تاريخ ادبیاتی که برای مدارس 
نوش��ته مي ش��ود، اجازه تحلیل و بررس��ی تمامي  فعالیت های فرد، در تمامي  جنبه ها را نمي دهد، اما 
ذک��ر تنها يک مهارت از آنان باعث تک بعدی کردن چهره ش��ان مي ش��ود. زرقان��ی، يکی از علل اين 
امر را تأثیر س��نت زندگی نامه نويس��ی مي  داند و معتقد اس��ت، اين طرز نگاه، هنرمندان را در حصار 
 تص��ورات محقق��ان زندانی مي كند و نبوغ ف��ردی آن ها را در س��ايه قرار مي ده��د )زرقانی، 1390، 

ص. 62(.
آنچه در تاريخ ادبیات دهة  هفتاد و هشتاد کم رنگ به نظر مي رسد، كم توجهي به نثر است. اين در 
حالی است که در اوايل دهة  شصت، کتاب تاريخ ادبیات ايران در دو جلِد جداگانه نظم و نثر تدوين 
مي ش��د. البته در تمامي  تاريخ ادبیات ها و حتی تذکره های فارس��ی همواره وجه غالب با شعر بوده و 

جريان نثر همیشه در حاشیه قرار داشته است. 
حال در يک نگاه کلی به مقايسة  تاريخ ادبیات های سال های 70�90 با 57�70  مي  پردازيم:
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      جدول 1.    مقایسة تاریخ ادبیات های سال های 70 � 90  با 57 � 70                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تاریخ ادبیات از سال 1370 � 1390تاریخ ادبیات از سال 1357 � 1370

دوره بندی مبتنی بر افراد شاخص و سنت گذاردوره بندی براساس سلسله های حکومتی

به مرور تقلیل تعداد شاعران و نويسندگانتعداد انبوه شاعران و نويسندگان

بی توجهی به نقد ادبیبی توجهی به نقد ادبی

غفلت از رويکرد جريان شناسانه و بینامتنیتغفلت از رويکرد جريان شناسانه و بینامتنیت

معرفی آثار بدون تصويرمعرفی آثار ادبی با تصوير اثر

غالب بودن وجه زندگی نامه ایغالب بودن وجه زندگی نامه ای

عدم ذکر دانشمندان در هر عصرذکر دانشمندان در هر عصر

کم رنگی جريان نثرپررنگی متون منثور

بی توجهی به تحوالت فرهنگیهم گام نبودن با انواع تحوالت به ويژه تحوالت فرهنگی

کم توجهی به نیازهای مخاطببی توجهی به نیازهای مخاطب

کم رنگی بازتاب هويت ملیکم رنگی بازتاب هويت ملی

4.سيربرنامهریزيتاریخادبيات
ملک��ی مي گويد در برنامه ريزی محتوا بايد ب��ه اين نکته توجه کرد که محتوا چه قدر برای دانش آموز 
سودمند است؟ )ملکی و ديگران، 1377، صص. 5� 6(. آيا تاريخ ادبیات برای دانش آموز سودمند است؟ 

فايدة  تاريخ ادبیات چیست؟
در حقیقت س��ؤالی که همیش��ه دانش آموزان مطرح مي کنند اين است که »تاريخ ادبیات چه فايده ای 
برايمان دارد؟ چرا بايد تاريخ ادبیات بخوانیم؟«. پاس��خ اين س��ؤال را تا ح��دودی مؤلف تاريخ ادبیات، 
محمدجعفر ياحقی، داده اس��ت. وی معتقد است، فايدة  تاريخ ادبیات، روشن کردن گوشه های تاريک و 
زوايای ناش��ناختة  ادب و فرهنگ و بررس��ی داليل كامیابي و ناکامي  آن، آشنايی با جلوه های زندگی در 
دوره های گوناگون تاريخی. مرور انديشه های لطیف و پرداخته ای است که در آيینة  آثار ادبی تجلی يافته 
يا به داليلی در آن، روی پنهان کرده اس��ت )ياحقی و فرزاد، 1382، ص. 6(. بنابراين مؤلف در نظر دارد 
که با مرکزيت و محوريت آثار ادبی در تاريخ ادبیات، روش��نی بخش فرهنگ و هويت ملی باش��د. اما آيا 
فايدة  تاريخ ادبیات از ابتدا تا زمان حال به همین گونه است يا اينكه فايدة  تاريخ ادبیات نیز همچون ساير 

رشته های علوم انسانی بايد مطابق تحوالت باشد؟
محت��واي درس باي��د ب��ا نیازها و عالي��ق دانش آموزان هماهنگ باش��د. از طرف��ی نیازها و عاليق 
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دانش آموزان همیشه در حال تغییر و تحول است، بنابراين، محتوا نیز بايد هم گام با نیازهای جديد به پیش 
رود و پاس��خ گوی اين نیازها باش��د. اگر محتوا با نیازهای دانش آموزان هم سو نباشد يادگیری با اختالل 

روبرو خواهد شد .
اكنون بايد پرسید: پس »چطور درس تاريخ ادبیات در طی بیست و دو سال بدون تغییر همچنان در مدارس 
تدريس مي شود؟« و اينكه »آيا در طی اين همه سال علم تاريخ ادبیات هیچ تغییری نکرده و همچنان ثابت 

مانده است؟« آيا نیازهای دانش آموز دهة  هفتاد با نیازهای دانش آموز دهة  هشتاد يکی است؟
بايد اين نکته را در نظر داشت که دانش آموز نه تنها در دهه های مختلف نیازهايش متفاوت است بلکه 
امروزه با پیش��رفت س��ريع علم و فناوری نیازهايش در حال تغییر و تحول است، بنابراين آنچه که برای 
مؤلفان بايد مهم باشد، مخاطب و نیازهای اوست و به طور قطع نیازهای متفاوت، طالب آموزش متناسب 
و متفاوت مي  باشد. بنابراين يکی از مهم ترين کارهايی که بايد در اولويت قرار گیرد، تغییرات گام به گام و 
در عین حال سنجیده و بنیادين کتاب های درسی دانش آموزان است. اولین قدم در اين راه، تدوين برنامه 

درسی صحیح و علمي  با اهدافی متناسب با نیازهای يادگیرنده؛ و سپس اجرای درست آن است.
در اين باره، لوی نیز معتقد اس��ت، تصمیم گیری دربارة  هدف های برنامة  درسی، تحت تأثیر عواملی 
اس��ت که پیوس��ته با فراگرد زندگی در خارج از محیط مدرسه مرتبط است و از نیازمندی های فراگیرنده 
و موضوع مادة  درسی، تأثیر مي پذيرند. زندگی خارج از محیط مدرسه، از آنجا که جامعه در حال تغییر 
دائمي  اس��ت، برنامه ريزان درس��ی بايد پیوسته اين آمادگی را داش��ته باشند که هدف های آموزشی را در 
ارتباط با تغییرات اساسی که در جامعه در حال وقوع است، انتخاب کنند. نقش برنامه ريز درسی، تجزيه 

و تحلیل نتايج حاصل از تغییرات اجتماعی، بر روی برنامه های تحصیلی است )لوی، 1372، ص. 18(.
حال اهداف تاريخ ادبیات ايران و جهان را در برنامه ريزی آموزشی جديد مرور مي کنیم:

1. آشنايی با سیر تحول و تطور ادبیات فارسی، 
2. آشنايی با چهره های شاخص ادبی، آثار و سبک آن ها، 

3. آشنايی با جريان های اجتماعی و سیاسی ادوار تاريخی و تأثیر آن ها در آثار ادبی، 
4. کسب توانايی اظهارنظر دربارة  شاعران و نويسندگان ايرانی در گفتار و نوشتار 

5. نگرش مثبت نسبت به حفظ ارزش آثار ادبی به عنوان میراث فرهنگی.
آي��ا تاريخ ادبیاتی با چنین ويژگی ه��ا، مي تواند اين اهداف را برآورده س��ازد؟ آيا دانش آموز پس از 
گذراندن اين تاريخ ادبیات ها، با س��یر تحول ادبیات آش��نا شده است و يا از سبک شاعران و نويسندگان 

چیزی مي  داند؟
در واقع اهداف برنامة  درسی با تاريخ ادبیات های نوشته شده، هم خوانی ندارد. آيا به واقع دانش آموز 
پس از مطالعة  تاريخ ادبیات به آن دو هدف مهارتی »قدرت تحلیل آثار بزرگان و قبول آثار ادبی به عنوان 

میراث فرهنگی« دست مي  يابد؟
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ملکی مي گويد، برنامه های درس��ی در حکم وس��ايل مؤثر در تربیت، باي��د اهداف، محتوا و روش 
يادده��ی � يادگیری را به گونه ای تنظیم کنند که میراث فرهنگی نیز به نس��ل جديد تفهیم ش��ود و به نظر 
مي رس��د هیچ برنامه ای نتواند خود را از رس��الت فرهنگی دور نگه دارد )ملکی، 1380، ص. 51(. اما 
نکته ای که بايد در نظر داش��ت اين اس��ت که انتقال فرهنگ و میراث فرهنگی بايد با پیشرفت های روز 
دنیا هماهنگ باشد. با روش های قديمي  و سنتی نمي توان همچنان به انتقال موفقیت آمیز میراث فرهنگی 
امیدوار بود. به قول بیانی، مس��یر طبیعی اصالحات آن اس��ت که فرهنگ اصیل خود را با پیشرفت های 
علم��ي  و تحوالت اقتصادی، اجتماعی و بین المللی جهان تطبیق دهیم نه آنکه دگرگونی های جهانی را 
در فرهنگ گذشته محصور نگاه داريم. به همین سبب الزم است پیشبرد اصالحات با توجه به تغییرات 
و دگرگونی های جهانی و پیشرفت های علمي  انجام پذيرد )نظری، 1383، ص. 56(. اين در حالی است 
که در تاريخ ادبیات هايی که برای مدارس نوشته شده؛ آنچه به چشم مي آيد؛ عدم همگامي  مطالب درسی 
با تحوالت فرهنگی و اجتماعی اس��ت. بنابراين آموزش وپرورش که رس��الت خطیر توس��عة  فرهنگی 
را برعهده دارد، بايد رابطة  متقابل و پويايی با فرهنگ داش��ته باش��د، ضرورت دارد در مسیر هماهنگی 
تاريخ ادبی��ات با تحوالت فرهنگی پیش قدم ش��ود و با برنامه ريزی درس��ت و علمي  تاريخ ادبیات را از 

يکنواختی، نجات دهد. 

سؤاالتپرسشنامه
 جدول  2.   سؤاالت پرسش نامه                                                                                                                                                                                                                                                                               

 تاريخ ادبیات به معرفی اديبان و دانشمندان و آثارشان در تاريخ گفته می شود.1

 تاريخ ادبیات بايد سیر تحول ادبیات را نشان دهد.2

تاريخ ادبیات مفهومی مستقل از تاريخ و ادبیات است.3

ذکر نام شاعران در دورة ابتدايی، نوعی ادبیات اولیه به حساب می آيد.4

 داشتن درس مستقل تاريخ ادبیات برای مقطع ابتدايی � با توجه به تغییرات جديد � الزم است.5

تدوين درس مستقل تاريخ ادبیات در مقطع ابتدايی به شکل گیری هرچه بهتر هويت ملی کمک می کند.6

 شرح حال شاعران و نويسندگان در دورة راهنمايی شکل آغازين تاريخ ادبیات دبیرستان است.7

 معرفی بزرگان در حد زندگی نامه، برای آشنايی آنان )دانش آموزان راهنمايی( با تاريخ ادبیات کافی.8

 تکیه کتاب های درسی بیشتر بر روی تاريخ ادبیات کالسیک است.9
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 تأکید تاريخ ادبیات ها بیشتر بر شعر و شاعران است.10

 تمامی شخصیت های ادبی در تاريخ ادبیات بايد معرفی شوند.11

 تمامی آثار مکتوب جز تاريخ ادبیات محسوب می شوند.12

 دوره بندی تاريخ ادبیات با تأکید بر نام شاعران مناسب است.13

 دوره بندی تاريخ ادبیات براساس جريان های ادبی، مؤثر نخواهد بود.14

 بهتر است دوره بندی براساس رويدادها سیاسی و اجتماعی باشد.15

 تاريخ ادبیات، بايد با ساير علوم چون نقد ادبی، سبک شناسی مرتبط باشد.16

 تاريخ ادبیات بايد فارغ از نظر شخصی مورخ ادبی يا مؤلف باشد.17

 محتوای درس تاريخ ادبیات متناسب با گروه سنی دانش آموزان است.18

 تاريخ ادبیات همواره توانسته است حس هويت ملی را در دانش آموزان دبیرستان تقويت و تشويق کند.19

 مواد تاريخ ادبیات با میزان درک مخاطبان تناسب دارد.20

 تنظیم برنامه ريزی درسی به جايگاه و نیاز دانش آموزان توجه شده است.21

 تعداد واحدهای درسی تاريخ ادبیات در دبیرستان برای آشنايی دانش آموزان با مفهوم علمی و حقیقی کم است.22

 يادگیری تاريخ ادبیات برای دانش آموزان مشکل است.23

 در نظر دانش آموزان، تاريخ ادبیات درسی پويا و مفرح است.24

 عدم تغییر در محتوای تاريخ ادبیات در طول بیست سال گذشته ضعفی به حساب نمی آيد.25

 با توجه به نیازهای متغیر دانش آموزان نیاز به تغییر مواد و محتوای تاريخ ادبیات احساس می شود.26

 تاريخ ادبیات با تحوالت فرهنگی رابطة دوسويه دارد.27

بهتر است تاريخ ادبیات مبتنی بر نظريه های جديد دنیا باشد.28

تاريخ ادبیات نیاز دارد با تحوالت روز دنیا هم گام باشد.29
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یافتهها
در اين بخش ابتدا فراوانی و درصد مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤاالت پرسش نامه را ارائه نموده  

و سپس به بررسي سؤال هاي پژوهش مي پردازيم.
جدول  3.          آمارهای توصیفی فراوانی و درصد مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤاالت پرسش نامه                                                                                                                                                                                                                                                                           

      طیف

 سؤال

موافقمکاماًل موافقمبی نظرممخالفمکاماًل موافقم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1------729/2------833/3937/5
2------------------1875/0625/0
3520/8625/014/2416/7833/3
414/2------14/2833/31458/3
514/2729/214/2416/71145/8
614/2416/7312/5729/2937/5
7------14/228/3729/21458/3
8------520/828/3520/81250/0

9------416/714/2833/31041/7

10------417/4------626/11354/2
1114/2833/314/21041/7416/7
1214/3730/414/3730/4730/4
1314/2833/3520/8520/8520/8
14312/51458/328/314/2416/7
1514/2833/3312/5312/5937/5
16------------14/21354/21041/7
17------------------1458/31041/7
18------937/5416/728/3937/5
1914/2312/5312/5416/71354/2
20------1250/028/328/3833/0
2128/31041/7625/014/2520/8
22------------14/21354/21041/7
23------833/314/2625/0937/5
2414/21458/3416/714/2416/7
25520/8937/514/228/3729/2
26------------14/21458/3937/5
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27-------14/328/71147/8939/1
28-------28/3312/5833/31145/8
29--------------28/31250/01041/7

در بخش دوم يافته ها به تحلیل س��ؤاالت پژوهش مي پردازيم. در مقابل هر س��ؤال پژوهشي، سؤاالت 
پرسش نامة مربوط به آن را نیز در پرانتز می آوريم.

 سؤال  اول: تاريخ ادبیات بايد تاريِخ تحوِل ادبیات را بیان کند، نه بیان مجزای دانش تاريخ و دانش ادبیات
.)3 ،2 ،1( 

برای آزمون اين فرض با اس��تفاده از آزمون t به اين نتیجه رسیديم که در سطح معناداري 0/001 که 
کمتر از 0/05 مي باشد لذا فرض ما تأيید مي شود و نشان دهندة  آن است که تاريخ ادبیات بايد تاريِخ تحوِل 

ادبیات را بیان کند، نه بیان مجزای دانش تاريخ و دانش ادبیات.

    جدول 1.   آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال اول پژوهش  

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 9

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

2411/52/1670/4425/652230/001

2. داشتن درس تاريخ ادبیات برای مقطع ابتدايی الزم است ) 5، 6(.
برای آزمون اين فرض با اس��تفاده از آزمون t به اين نتیجه رسیديم که در سطح معناداري 0/029 که 
کمتر از 0/05 مي  باش��د لذا فرض ما تأيید مي ش��ود و نشان دهندة  آن است که داشتن درس تاريخ ادبیات 

برای دوره ابتدايی الزم است.

  جدول 2.   آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال دوم پژوهش 

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 6

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

247/132/3650/4832/331230/029

3. مي توان گفت ذکر نام شاعران و نويسندگان و مختصر شرح در مورد آنان در دورة ابتدايی و راهنمايی 
شکل اولیة  تاريخ ادبیات دورة متوسطه است )7، 8، 4(.

برای آزمون اين فرض با اس��تفاده از آزمون t به اين نتیجه رسیديم که در سطح معناداري 0/001 که 
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کمتر از 0/05 مي باشد لذا فرض ما تأيید مي شود و نشان دهندة  آن است که ذکر نام شاعران و نويسندگان و 
مختصر شرح در مورد آنان در دوره های ابتدايی و راهنمايی شکل اولیة  تاريخ ادبیات دورة متوسطه است.

  جدول 3. آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال سوم پژوهش 

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 9

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

24122/0850/4267/048230/001

4. به نظر مي رسد تکیة اصلی تاريخ ادبیات، ارائة زندگی نامه ای از شاعران کالسیک است ) 9، 10(.
برای آزمون اين فرض با اس��تفاده از آزمون t به اين نتیجه رسیديم که در سطح معناداري 0/001 که 
کمتر از 0/05 مي باشد لذا فرض ما تأيید مي شود و نشان دهندة  آن است که تکیة اصلی تاريخ ادبیات، ارائة 

زندگی نامه ای از شاعران کالسیک است.
  جدول 4.  آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال چهارم پژوهش 

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 6

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

227/911/5710/3355/700210/001

5. نگاه تاريخ ادبیات ها تنها بايد به افراد شاخص و آثار ادبی معطوف باشد )11، 12(.
برای آزمون اين فرض با اس��تفاده از آزمون t به اين نتیجه رسیديم که در سطح معناداري 0.041 که 
کمتر از 0/05 مي باشد لذا فرض ما تأيید مي شود و نشان دهندة  آن است که نگاه تاريخ ادبیات ها تنها بايد 

به افراد و آثار ادبی شاخص معطوف باشد.
  جدول 5.  آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال پنجم پژوهش 

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 6

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

237/042/3060/4812/170220/041

 6. اگ��ر دوره بن��دی تاريخ ادبی��ات با عوامل درون��ی ادبیات ص��ورت گیرد، به نظر درس��ت تر مي آيد
.)15 ،14 ،13( 

برای آزمون اين فرض با اس��تفاده از آزمون t به اين نتیجه رسیديم که در سطح معناداري 0/633 که 
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بیشتر از 0/05 مي باشد لذا فرض ما تأيید نمي شود و نشان دهندة  آن است که در نظر دبیران اگر دوره بندی 
تاريخ ادبیات با عوامل درونی ادبیات صورت گیرد، به نظر درس��ت نمي آيد. که اين حاکی از نگاه س��نتی 

است که تا امروز بر تاريخ ادبیات ما سايه گسترده است.

  جدول 6.  آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال ششم پژوهش 

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 6

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

248/831/6850/344-0/484230/633

7. تاريخ ادبیات بايد براساس نظريه و در پیوند با نقد ادبی و سبک شناسی باشد )16، 17، 28(.
برای آزمون اين فرض با اس��تفاده از آزمون t به اين نتیجه رسیديم که در سطح معناداري 0/001 که 
کمتر از 0/05 مي باش��د لذا فرض ما تأيید مي ش��ود و نشان دهندة  آن است که تاريخ ادبیات بايد براساس 

نظريه و در پیوند با نقد ادبی و سبک شناسی باشد.
 جدول 7.  آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال هفتم پژوهش 

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 6

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

2413/131/3930/28414/508230/001

8. به نظر مي رسد درس تاريخ ادبیات در طی سی و سه سال سیر صعودی داشته است )25، 26، 27، 29(.
برای آزمون اين فرض با استفاده از آزمون t به اين نتیجه رسیديم که در سطح معناداري 0/001 که کمتر 
از 0/05 مي باشد لذا فرض ما تأيید مي شود و نشان دهندة  آن است درس تاريخ ادبیات در طی سی و سه 
سال گذشته سیر صعودی داشته است. يکی از تغییرات چشم گیر اين درس با تغییر مؤلف در سال 1372 

صورت گرفت. اما در طی بیست و دو سال )1372 تا 1392(، همچنان راکد و بدون تغییر مانده است.
جدول 8.  آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال هشتم پژوهش 

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 6

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

2315/962/0110/4199/436220/001

9. برنامه ريزی درس��ی واحد درس��ی تاريخ ادبیات که در چهار واحد ارائه مي ش��ود در راستای نیازهای 
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دانش آموزان طراحی نمي شود )18، 19، 20، 21، 22، 23، 24(.
برای آزمون اين فرض با اس��تفاده از آزمون t به اين نتیجه رس��یديم که در س��طح معناداري 0/013 
که کمتر از 0/05 مي باش��د لذا فرض ما تأيید نمي ش��ود و نشان دهندة  آن است که اغلب دبیران معتقدند 
برنامه ريزی درس��ی واحد درس��ی تاريخ ادبیات که در چهار واحد ارائه مي ش��ود در راس��تای نیازهای 

دانش آموزان طراحی مي شود.
جدول 9.  آمارهای توصیفی و آزمون t تک نمونه ای مربوط به پاسخ افراد نمونه به سؤال نهم پژوهش 

خطای معیار میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد
ارزش آزمون: 6

t سطح معناداریدرجه آزادیمقدار

248/831/6850/3442/678230/033

 
نتيجهگيری

بر پاية يافته هاي اين تحقیق، برنامه ريزی های محتوايي در حفظ هويت ملی ضعف 
دارن��د و اين بی توجهی تأثیرات س��وئی برای اجتماع و جامعه در پی خواهد داش��ت؛ 
زيرا وقتی برای دانش آموز � در محیط آموزش��ی که رسالت درونی کردن هويت ملی را 
برعهده دارد � بستری فراهم نباشد، وی در جامعه با چندگانگی هويتی و نیز آسیب های 
فراوانی روبرو خواهد شد. بنابراين برنامه ريزان درسی ما بايد نظريه های تاريخ ادبیات و 
برنامه ريزی درسی را اساس کار خويش قرار دهند و با پشتوانة  نظريه هاي علمي، همسو 

با تحوالت دنیا به پیش روند. 
در هر کش��وری نظام آموزش��ی مطابق با هنجارها و ارزش ه��ای جاری در جامعه، 
برنامه ريزی مي شود. با توجه به ويژگی هايی که برشمرديم، به نظر مي رسد؛ از میان انواع 
نظريه هاي��ی ک��ه میلر معرفی مي كند، تلفیقی از چند نظريه ک��ه او به عنوان »فراديدگاه« 
نام گذاری کرده، مي تواند اس��اس كار قرارگیرد. از س��ه فراديدگاه��ی که وی نام مي  برد، 
مي ت��وان فرادي��دگاه »پژوهش يا تصمیم گیری« را پیش��نهاد کرد که ش��امل ديدگاه های 
»رشدگرا، فرايندشناختی و شهروندی دموکراتیک« است. هدف ديدگاه رشدگرا محقق 
س��اختن انديش��ة  تلفیق رش��د در ابعاد مختلف و جلوگیری از پس رفت يا توقف در 
جريان رشد است )میلر، 1389، ص. 11(. از هدف های اساسی ديدگاه فرايند شناختی، 
پرورش اس��تقالل عقالنی است. هدف برنامة  درسِی فرايندی تقويت مهارت هاست تا 
دانش آموزان بتوانند مسائل را بررسی نمايند )ص، 10(. اما کانون توجه ديدگاه شهروندِی 
دموکراتیک بر رشد آگاهی های مربوط به فرايند دموکراتیک و برخی مهارت های شناختی 
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از قبی��ل تفکر انتقادی، تحلیل ارزش ها و مهارت های فرايند گروهی قرار دارد تا امکان 
مشارکت در دموکراسی فراهم شود )ص، 88(. 

 نقط��ه ه��دف فراديدگاه پژوهش ي��ا تصمیم گیری بر فراين��د و به ويژه مهارت های 
پژوهش و تصمیم گیری قرار دارد؛ بنابراين دانش آموزان را با شناسايی مسائل، انتخاب 
راه حل های گوناگون، تجزيه و تحلیل اطالعات و تصمیم گیری تشويق مي کنند. مي توان 
ديدگاه ديس��یپلینی را به آن افزود که فرايند آموزش��ي آن، اين گونه تعريف ش��ده است: 
»معلم پرسش اولیه را مطرح کرده، منابعی را تدارک مي  بیند که تحريک کنندة  کاوشگری 
است« )صص، 265�266(. و آرمان تربیتی اين ديدگاه تسلط دانش آموزان بر چهارچوب 
مفهومي  و ش��یوه های پژوهش در يک قلمرو علمي  است )ص، 75(. بنابراين، با اساس 
قرار دادن چنین نظريه ای مي توانیم تاريخ ادبیاتی علمي ، پويا، به دور از ايستايی، داشته 

باشیم.
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