




 فصل نامة  آموزشی و تحلیلی و اطالع رسانی  |   دوره سي  و یكم  |  شمارة 1  |                       | پاییز  1396  |   96 صفحه

 121

 
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شركت افست

مدیر مسئول: محمد ناصری  
سردبیر: محمدرضا سنگری
مدیر داخلی: جواهر مؤذنی

  هیئت تحریریه:
دكتر تقی وحيديان كاميار

دكتر حسين داودي
دكتر سّيدبهنام علوی مقدم
دكتر فريدون اكبری شلدره

غالمرضا عمراني
دكتر حسين قاسم پور مقدم
  ویراستار: افسانه طباطبايی

طراح گرافیك: روح اهلل محموديان
  نشانی دفتر مجله: تهران، ايرانشهر شمالی، پالك 266 

صندوق پستی 6585/ 15875 
تلفن 9 88831161 021 )داخلی 374(

نمابر: ٨٨٤٩0١0٩ 
   roshdmag.ir/weblog/adabiyatfarsi :وبگاه

پیامك: 3000899505
roshdmag:  

adabiyatfarsi@roshdmag.ir :پیام نگار 
تلفن پیام گیر نشریات رشد: 88301482

کد مدیر مسئول: 102 
کد دفتر مجله: 113  

کد مشترکین: 114
تلفن بازرگانی:

 88867308 ـ 021
شمارگان: 5500 نسخه

يادداشت سردبير| كتاب هاي جديد و راه هاي تازه | 2
رويكرد مهارتي، رويكرد كتاب هاي جديد ادبيات فارسي )ميزگرد رويكرد مهارتي كتاب هاي جديد ادبيات فارسي( | محمد           

دشتي | 3    
گزارش دبيرخانة راهبري زبان و ادبيات فارسي در حوزة نقد و تحليل كتب پاية دهم|| علي اكبر كمالي نهاد | 14  

چشم بيدار زبان  و ادبيات فارسي )گزارشي از چكيدة سخنراني هاي علمي در همايش ملي تحليل و ترويج برنامة درسي فارسي    
پاية دهم( 18  

جلوه هاي نوآورانه ام آرزوست... )بررسي جلوه هاي نوآوري در برنامة درسي زبان و ادبيات فارسي دورة دوم متوسطه(|     
دكترحسين قاسم پور مقدم| 20  

آسيب شناسي كتاب فارسي1 پاية دهم| حسين ياسري | 25  
نيم نگاهي به تصاويركتاب فارسي1 پاية دهم| حكيمه خوش نظر | 30  

جاي خالي ادب نمايشي در كتاب  هاي ادبيات دهم | معصومه عبادي | 34  
راهنماي ويرايش متون آموزشي | دكترحسين داودي | 40  

تحليلي ويرايشي بر كتاب نگارش پاية دهم|دكتر علي اكبر كمالي نهاد- مرتضي توانا | 50  
در سايه سار نخل واليت؛ جلوه گاه انديشه و هنر| سيد رحمان سعيدي- محمد صالح نسب| 58  

زنگ انشا| مدينه روزبهاني| 64  
نگاهي به كتاب نگارش دهم | علي خوشه چرخ آراني | 65  

يك تجربة كاربردي از ضمن خدمت نگارش پاية دهم | حميد صدري شهرضايي| 70  
نقدي بر كتاب نگارش پاية دهم| اسماعيل رحيم زاده آوانسر | 72  

نقد كتاب علوم و فنون ادبي پاية دهم | علي اكبر امامي | 78  
درنگي در كشتن آتش در فرهنگ و ادب ايران| عباس حسن پور | 82  

جهان متن و خواندن| دكتر فريدون اكبري شلدره|  84  
داستان كوتاه كوتاه )عاشورايي( | جواهر مؤذني | 88  

تجربة معلمي | مهدي اليموت |89  
معلمان شاعر | سيد حسن حسيني- علي رضا حكمتي- ميالد عرفان پور | 90  

چكيدة مقاالت  | 91  

مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسي، مقاله هایی را می پذیرد که 
در زمینۀ زبان و ادب فارســي با تأکید بر آموزش بوده و قباًل در 

جای دیگری چاپ نشده باشد.
* مطالب باید یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشته و در 

صورت امکان تایپ شود.
* شکل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها و تصاویر ضمیمه باید در 

حاشیۀ مطلب نیز مشخص شود.
* نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در 

انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.
* مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد 

و متن اصلی نیز ضمیمه مقاله باشد.
* در متن های ارسالی باید تا حد امکان از معادل فارسی واژه ها و 

اصطالحات استفاده شود.

* پی نوشــت ها و منابع باید کامل و شامل نام اثر، نام نویسنده، 
نام مترجم، محل نشر، ناشــر، سال انتشار و شمارۀ صفحه مورد 

استفاده باشد.
* مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.

* آرای منــدرج در مقاله ها، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشــارات 
کمک آموزشی نیست و مســئولیت پاسخگویی به پرسش های 

خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
* مشــخصات فرستندۀ مقاله شــامل نام و نام خانوادگی، رشتۀ 
تحصیلي، میزان تحصیالت، شغل، پیام نگار )E-mail(، نشاني 

دقیق پستی و شمارۀ تماس باشد.
* مجله از بازگرداندن مطالبی که برای چاپ مناســب تشخیص 

داده نمی شود، معذور است.
* ارائــۀ کپي مدرك معتبــر براي میزان تحصیــالت )دکتراي، 

دانشجوي دکترا و ...( الزامي است.



 تحول و نوآوري كار خداســت. بهارآوري، بارآوري و هر روز 
در شأِن تازه  بودن، در پي شب روز آوردن، از دل »مرگ« حيات 
روياندن، مشي و روش حضرت پروردگار است و ما كه بايد صبغه 
او بگيريم و خليفئ اهلل باشيم، بايد طرح هاي نو درافكنيم و راه هاي 

تازه بگشاييم و ماندن و مرداب شدن نشناسيم.
خدا، محول الحول و االحوال اســت و آهنگ هســتي و ضربان 

جهــان، از تغيير و تحــول مي گويد. اين 
تحول و تغيير، نظام احســن عالم را رقم 
مي زند و ســمت و ســوي كمال را نشان 

مي دهد.
نظــام وارة  در  درســي  برنامه هــاي 
آموزش وپرورش نيــز در پي خلق »نظام 
احسن«اند. تغيير ذائقة نسلي، نيازهاي نو، 
خلق اسناد باالدستي، دستاورد پژوهش ها 
و مطالعات، همه و همه فرمان مي دهد تا 
كتاب درسي، كه آخرين حلقه در زنجيرة 
توليدات نظام آموزش وپرورش است، هر از 
چند گاه تازه، و بازنگري و بازنگاري شود.

كتاب درسي سندي ملي است؛ فراوردة 
مطالعات، تجــارب، خردجمعي و تالش 
عالمانه و عاشــقانة كســاني است كه به 

آموزش و تربيت و رشــد و تعالي اين نسل مي انديشند و مبتني 
بر برنامه ها و اسناد باالدستي به توليد كتاب درسي مي پردازند.

كتاب هاي درســي حوزة زبــان و ادبيات فارســي در منظومة 
كتاب هاي درسي، فقط وظيفة آموزاندن و شناساندن ظرافت ها 
و زيبايي ها و ويژگي هاي زبان و ادب فارســي را به عهده ندارند 
بلكه تربيت و تهذيب و تعالي جان و انديشه و آموزش مهارت هاي 
زندگي در كنار مهارت هاي زباني و ادبي نيز از رسالت هاي مهم 

و بزرگ آن هاست.
در سال تحصيلي 96-95، چهار كتاب درسي جديد در خانوادة 
كتاب هاي درسي فارسي والدت مي يابد كه شناختن و شناساندن 

آن ها، بهانة »ويژه نامه «اي شــده است كه اينك بوسه بر دستان 
گرم شــما مي زند. در ايــن ويژه نامه ابعاد، زوايا و ســاحت هاي 
كتب چهارگانه شناســانده شده است. برپايي ميزگرد، مصاحبه، 
يادداشت ها، مقاله ها تكاپويي در حد امكان و توان براي شناخت 
اجمالي توليدات جديد گروه زبان و ادبيات فارســي است. البته 
ظرفيت محدود مجله و تكاپو در فراهم آوردن مطالب در فرصتي 
اندك ناگفته هاي فراواني را باقي گذاشته 
است كه در مجال و فرصت ديگر به آن ها 

خواهيم پرداخت.
همين جا از همة شما دبيران، صاحب نظران 
و كارآزمودگان تمناي همراهي و همدلي و 
هم سفري داريم. اميد است در شماره هاي 
آينده، مقاالتي در حــوزة مقوله هاي زير 

دريافت كنيم.
ـ روش هــاي تدريس )كلي و موردي، در 

زمينة درس هاي كتب پاية يازدهم(
ـ نقد و نظرها در حوزة كتاب هاي جديد

ـ پيشنهادهاي اصالحي دربارة هر يك از 
اين كتب

ـ پيشــنهادهاي روشــن دربارة فصول 
هشت گانة كتاب

ـ پيشنهاد متن ها و درس هايي براي پاية دوازدهم 
ـ شيوه هاي بهره گيري از امكانات و پديده هاي نو در تدريس

در ايــن راه از خود دانش آمــوزان و خانواده ها نيز مي توان مدد 
گرفت.

چشم به راه ياري و همكاري شما بزرگواران هستيم.
از گروه زبان و ادبيات فارسي و همة دوستان و نويسندگاني كه 
در اين راه، خاضعانه و ســخاوتمندانه و بزرگوارانه؛ ما را همراهي 

كرده اند فروتنانه سپاسگزاريم.
محمدرضا سنگري

تغییر ذائقة نسلي، 
نیازهاي نو، خلق اسناد 

باالدستي، دستاورد 
پژوهش ها و مطالعات، 

همه و همه فرمان 
مي دهد تا كتاب درسي، 

كه آخرین حلقه در 
زنجیرة تولیدات نظام 
آموزش وپرورش است، 
هر از چند گاه تازه، و 

بازنگري و بازنگاري شود

يادداشت سردبير
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تدوین: محمد دشتي
 اشاره

كتاب هاي  تدوین  رویكرد  میزگرد   
درسي فارســي به ویژه فارسي پایه 
یازدهم با هدف بررسي رویكرد غالب 
كتاب هاي درسي جدید حوزة ادبیات 
با شركت دكتر محمدرضا  و  فارسي 
سنگري، سردبیر مجله رشد آموزش 
ادب فارســي، دكتر حسین  و  زبان 
مسئول  كارشناس  مقدم،  قاسم پور 
گروه زبان و ادبیات فارســي دفتر 
تألیف، دكتر فریدون اكبري كارشناس 
گروه زبان و ادبیات فارســي وخانم 
و  زبان  شهناز عبادتي، همكار گروه 

ادبیات فارسي برگزار شد.
در این میزگرد شركت كنندگان دربارة 
نحوة تدوین كتاب هاي جدید، رویكرد 
برنامه هاي  كتاب هــا،  تدوین  غالب 
اشاعه كتاب هاي جدید، نقش معلمان 
و دانش آموزان و جایگاه مخاطبان در 
این حوزه، و ترجیحات برنامة درسي 
ملي و اسناد باالدستي بحث و تبادل 
نظر كردند. آنچه مي خوانید ماحصل 

این میزگرد تخصصي است.

  سنگري: در ميزگــرد امروز با عنوان 
رويكرد تدوين كتاب هاي درســي فارسي 
به ويژه فارسي پاية يازدهم، خدمت استادان 
و دوســتان عزيــز و بزرگواري هســتيم 
كــه رقم زننــدة تحولي بــزرگ در حوزة 
آموزش وپرورش در عرصــة زبان آموزي و 
ادبيات بوده اند. ما همواره به تغيير و تحول 
نيــاز داريم و در نظام آفرينش نيز خداوند 

رويكرد كتاب هاي جديد ادبيات فارسي
گزارشي از ميزگردي دربارة نحوة تدوين كتاب هاي جديد ادبيات 

فارسي با حضور صاحب نظران

دوم متوســطه، شــاهد تحوالتي هستيم 
كه بر مبناي همين اسناد تحولي صورت 
مي پذيرد. با اين توضيحات، سؤالي كه در 
اينجا مطرح مي شــود اين است كه براي 
تغييــر و تحول بر چه مباني و اصولي بايد 
تكيه كنيم. چه اصولي پيش روي ماست 
كه بر مبناي آن ها دست به تغيير و تحول 
مي زنيم؟ به عبــارت ديگر، اگر روزي از ما 
سؤال كردند كه شما برنامه ريزي آموزشي 
و درســي و در نهايت كتاب هاي درسي را 
بر چه مبنايي تغيير داديد، ما چه پاسخي 

براي اين پرسش داريم؟
در ايــن ميزگــرد در خدمت دو اســتاد 
بزرگوار هســتيم؛ آقايان دكتر حســين 
قاسم پور مقدم،  مسئول گروه زبان و ادبيات 
فارسي كه ســابقه اي ديرينه دارند و براي 
همة كساني كه با كتاب هاي درسي زبان 
و ادبيات فارســي سر و كار دارند، شناخته 

شده و آشنا هستند. 
همچنين دوســت عزيز و بزرگوار آقاي 
دكتر فريدون اكبري شلدره كه ايشان هم 
سال هاي ســال در اين مجموعه قلم زده 
و انديشــيده اند و ذهن مبدع و نوآورشان 
زمينه ســاز بســياري از تحوالت در حوزة 

كتاب هاي درسي شده است.
نكتة مهم اين اســت كه اين دوســتان 
عالوه بر تجربه هاي زيسته در حوزة برنامة 
درسي، شــناخت عميق و دقيقي از حوزة 
زبان و ادبيــات دارند و صاحب اندوخته ها 
و آموخته هاي بسيار و تجارب گران سنگ 
در اين خصوص اند. با اين مقدمة كوتاه، از 

خود هم تغيير دهنــده و هم تحول بخش 
اســت. در آغــاز ســال مي گوييــم » يا 
محول الحول واالحوال«. در قرآن كريم نيز 
به تعابير مختلف از اين تغيير ياد مي شود 
: »ان اهلل ال يغيــر ما بقــوم حتي يغيروا ما 
بانفسهم« و اساســًا تغيير انسان به حال 
خوب،  كار خداوند است و خداوند احسن 

حال را براي بندگانش رقم مي زند. 
پس ما هــم كه بندة خــدا و خليفئ اهلل 
هستيم، بايد همواره آمادة تحول و تغيير 
باشــيم. البته تغيير و تحول به چند نكته 
وابسته است؛ اول اينكه تحول مورد نياز ما 
بايسته باشد. نكتة دوم هم اين است كه اين 
تغيير و تحول رو به جلو باشــد. نكتة سوم 
اينكه تحول و تغيير از مجموعة آزموده ها 
و تجربه هاي پيشــين بي بهره نباشــد و 
مهم تر اين است كه اين تغييرات مبتني بر 

برنامه، هوشمندانه، صبورانه و عالمانه باشد.
بايد اذعان كنيم كه قباًل تغيير و تحوالت 
در آموزش وپرورش چندان مبتني بر برنامه 
نبوده است اما االن خوشبختانه برنامه ها و 
اسناد باالدستي همانند سند ملي و برنامة 
درســي ملي را داريم. اين برنامه ها تا حد 
زيادي جهت و سمت و سوي ما را در كارها 
مشخص مي كند؛ اينكه چه بايد بكنيم، از 
كجا شروع كنيم و به كجا برسيم. در حال 
حاضر، اين برنامه هاي تحولي در گروه هاي 
مختلف و از جمله در مجموعة گروه زبان و 

ادبيات فارسي نيز وجود دارد.
اكنون در ســه دورة تحصيلــي، يعني، 
دورة ابتدايي، دورة اول متوســطه و دورة 

گزارش
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اســتادان عزيز تقاضا مي كنم كه به سؤال 
مطرح شده پاسخ دهند.

قاسم پور:
به سهم خود از مجلة رشد آموزش زبان و 
ادب فارسي كه زمينة برگزاري اين جلسه 
را براي ما فراهم كردند، تشــكر مي كنم. 
فرصتي فراهم شد تا بتوانم به اشاعة نظرات 
و نكته هايــي كه در دورة دوم متوســطه 
مطرح است، بپردازم. همان طور كه اشاره 
شــد، تحول يكي از نيازها و ضرورت هاي 
اصلي نظام هاي آموزشــي است و به تبع 
آن، برنامه هاي درسي نيز هميشه نيازمند 
آن اند كه براي جامعة مخاطبان خود تحول 
و تغيير داشــته باشند و خود را با منابعي 
كه همواره در حال توليد است، متناسب و 

همراه سازند. 
ما تحــول را از ضروريات اساســي نظام 
آموزشي مي دانيم و معتقديم كه الزم است 
در انجام هر تغييــر و تحولي، به اصول و 
مباني مشخص و معيني پايبند باشيم. از 
جملة اين مبانــي، پژوهش ها و مطالعاتي 
است كه انجام مي شود و نتايج و يافته هاي 
آن ها نشــان مي دهد كه مثاًل يك برنامة 
درسي در چه مرحله اي قرار دارد؛ آيا زمان 
آن گذشته اســت يا نه، اساساً  متناسب با 
نيازهاي دانش آموزان هســت و اينكه آيا 
از لحاظ موضوعات ماده و رشــتة درسي و 
حوزة تربيت و يادگيري تناسبي با نيازهاي 

روز دارد يا نه. يافته هاي پژوهشــي به ما 
كمك مي كند بتوانيم تصميم بگيريم كه 

آيا اساسًا به تحول نيازي هست يا خير.
منبع دوم ما اسنادي است كه كارشناسان 
و مســئوالن نظام آموزشي توليد كرده اند 
و چــون اين ها در گذر زمان و براســاس 
ضرورت هــاي حاكم بر جامعــه به وجود 
آمده انــد، الزم اســت در مراحل مختلف 
برنامه ريزي درســي بر بنياد اين اســناد 
تحولي، به روز شــوند و ما بنا به شــرايط 

مقتضي دست به تغيير و تحول بزنيم.
منبع ســوم در اين زمينه، سندي به نام 
برنامة درســي در حوزة تربيت و يادگيري 
است كه معموالً  هرگاه تغيير مي كند، به 
تبع آن كتاب هاي درســي يا بســته هاي 
آموزشي هم دچار تغيير و تحول مي شوند. 
اين تغييرات معمواًل خود نيز آبشخورهايي 
دارند كه در ســطح جامعه و از معلمان و 
بنابراين،  مي گيرد.  نشــئت  دانش آموزان 
زماني كه مي خواهيم تغيير و تحولي ايجاد 
كنيم، ناگزير از آنيم كه به همه يا بعضي از 
منابع اشاره شده پايبند باشيم و كار خود را 
از آن ها شروع كنيم و تحول الزم و بايسته 

را به وجود آوريم.
البته در اين تغيير و تحول بايد اصولي را هم 
مراعات كنيم. براي مثال، اصل توالي يكي 
از اصولي است كه حتمًا بايد در نظر گرفته 
شود؛ يعني الزم است توجه داشته باشيم 
كه برنامه هاي درسي گذشته ـ مثاًل دورة 
ابتدايي و اول متوسطه ـ چگونه بوده اند و 
سعي مي شود در تغييرات دوره هاي بعدي 
ـ مثاًل دورة دوم متوسطه كه اكنون موضوع 
صحبت ما است ـ براساس همان تحوالت 
دوره هــاي قبل اصول اساســي كار دنبال 

شود.
اصل دومي كه در هر تحولي ناگريز بايد به 
آن توجه كنيم، اصل وسعت يا يكپارچگي 
است. بنابراين اصل، ما بايد با در نظر گرفتن 
نيازهــاي مخاطبان، آموزه هاي ارزشــي، 
رواني، ادبي و حتي سياســي و اجتماعي 
را نيز در نظر داشــته باشيم و سعي كنيم 
اين ها را به همان مقداري كه در دوره هاي 
قبل وجود داشته است، در دورة متوسطه 
هم وســعت و گســترش دهيــم تا فهم 
دانش آموزان و نگرش آنان نسبت به زندگي 
و پديده هاي عالم هســتي و نيز نسبت به 

حوزة يادگيري، وسيع تر و گسترده تر شود.
عــالوه بر ايــن اصول، مــوارد ديگري را 
نيز بايد رعايت كنيم كــه از جملة آن ها 
پايبندي به اصول آموزشــي است. اصول 
آموزشــي خود چندين شاخه دارد؛ مانند 
اصول روا ن شناســي يادگيــري كه در آن 
بيشتر دانش آموزان مدنظر قرار مي گيرند، 
ويژگي هاي ســني آن ها مطرح مي شــود 
و ضمناً  نيازهاي عاطفي و جسماني شــان 

مدنظر قرار مي گيرد.
براي مثال، در درس ادبيات بايد سعي كنيم 
بخشــي از متون ادبي را در كتاب درسي 
بياوريم كه براي دانش آموز آرامش بخش و 
تسكين دهنده باشد. همچنين، اين دروس 
بايد به نيازهاي دروني دانش آموزان پاسخ 
بدهد و در نهايــت، در دانش آموزان ايجاد 

آرامش و آگاهي كند. 
بنابراين، در بخش نيازهاي آموزشــي يا 
اصول آموزشي مي توانيم اصول مربوط به 
روا ن شناسي يادگيري را مدنظر قرار دهيم.

همچنين در بخش آموزشــي مي توانيم 
شــرايط و امكانات موجود در محيط هاي 
آموزشــي را در حكم يك اصــل در نظر 
بگيريم كــه اين موضوع ســطح و درجة 
تغيير و تحول را براي ما روشــن مي كند. 
براي مثــال، اگر كالس هاي ما پرجمعيت 
و ساعات آموزشــي ما محدود است، بايد 
به اين موارد توجه داشــته باشيم و اين ها 
اصولي هستند كه اگر مدنظر قرار نگيرند، 
ممكن اســت تحــوالت صــورت گرفته 
مناسب و متناســب با جامعه اي كه براي 
آن برنامه ريزي مي كنيم، نباشــد. اين هم 

دومين اصل از اصول آموزشي است.
يك اصل ديگر هم كه در اين زمينه بايد در 
نظر بگيريم، سطح توانمندي ها و نگرش ها 
و اطالعات مجريان برنامه است. در اينجا 
مراد ما دبيران زبان و ادبيات فارسي است. 
دبيران ما در جامعة امروزي و عصر كنوني 
حداقل مدركي كه دارند كارشناسي است و 
بيشتر در دورة كارشناسي ارشد و دكترا هم 
يا مشغول به تحصيل اند يا فارغ التحصيل 
شده اند. خود اين مسئله مبنايي است كه 
اگر قرار است تغيير و تحولي انجام دهيم، 
بايد به آن نگاهي آگاهانه داشــته باشيم 
و بدانيم كه جامعــة مجريان ما جامعة با 
سوادي هستند، تحصيالت عالي دارند و به 

دكتر حسین قاسم پور مقدم
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روزند. اگر در تحوالت مورد نظر خود اين 
موضوع را در نظر نگيريم، ممكن است مواد 
و مصالحي را ارائه دهيم كه بسيار سنتي 
و پيش پا افتاده باشــند و در نهايت مورد 

استفاده قرار نگيرند.

جناب دكتر قاســم پور براسناد و منابعي 
كه تأثيرگذارند، پژوهش ها و مطالعاتي كه 
فرمان تغيير مي دهند، خود برنامة درسي 
كه اگر تغيير كند، خود به خود بر بســتة 
آموزشي تأثير خواهد گذاشت و نيز اصل 
توالي و وســعت و اصول آموزشــي تكيه 
كردنــد. اگر نكتة ديگــري در اين زمينه 

هست،  استفاده مي كنيم.
قاسم پور: شايد بحث جامعة مخاطب 
هم بتواند عنصر مؤثر ديگري باشد؛ يعني 
ما بازتاب درس هــا را در جامعة مخاطب 
خود، همــان دانش آمــوزان، مي بينيم و 
واكنش آن ها نيزـ  كه مورد توجه گروه قرار 
مي گيرد ـ معمواًل تأثيرگذار است. به نظر 
من، در گروه هاي ديگر هم به اين موضوع 

توجه مي شود. 

 سنگري: شــما به كتاب هاي جديد 
كامالً  اشراف داريد. كتاب پاية يازدهم در 

چه وضعيتي است؟
قاسم پور: همان طور كه در پاية دهم 4 
كتاب اصلي با عنوان هاي فارسي، نگارش، 
علــوم و فنــون ادبي، و كتاب  فارســي و 
نگارش )ويژة رشــته هاي فني و حرفه اي( 
داريم، هميــن عناوين در پايه هاي بعدي، 
يعني يازده و دوازده، هم تكرار مي شــود و 
طبقه بندي و ساختار اين كتاب ها نيز حفظ 
خواهد شد وليكن هر كدام از اين كتاب ها 

شرايط خاص خود را دارد.
براي مثــال دركتاب فارســي، كه ويژة 
رشــته هاي نظري اســت، در طبقه بندي 
فصلي سعي شــده است حدود 90 درصد 
ثابت باقي بماند اما در كتاب علوم و فنون 
ادبي، قضيه اين گونه نيست؛ چون آن كتاب 
تسلسل محتوايي دارد كه فرض كنيد اگر 
بخش عروض و قافيــه را در نظر بگيريم، 
اين بخش كلي اســت كه در سه مرحله 
ارائه خواهد شــد. بنابراين، هر كدام از اين 
كتاب ها شــرايط خاص خود را دارد اما در 
كل، اگر بخواهيم دربــارة  پاية 11 به طور 

مشخص صحبت كنيم، همان 4 كتاب پاية 
دهم در پاية 11 هم مطرح خواهند شد.

 سنگري: گاهي دبيران مسئله اي را از 
من مي پرسند كه چون در تأليف پاية دهم 
اين مسئله كامالً  لحاظ شده است آن را در 
اينجا مطرح مي كنم. ســؤال اين است كه 
برخي از درس هايي كه در كتاب فارســي 
آمده، در فارســي و نگارش فني وحرفه اي 
كار اصلي تلقي شده اســت؛ در حالي كه 
در كتاب  پاية دهم در روان خواني اســت. 
اين انتخــاب بر چه مبنايي صورت گرفته 
است؟ چون مشتركاتي بين كتاب فارسي 
و نگارش فني وحرفه اي وجــود دارد. اين 
تفاوت در جايگاه دروس، در رشــته هاي 
نظري و فني وحرفه اي بر چه اساسي است؟

قاســم پور:  شــاخة فني وحرفه اي را 
به عنوان شــاخه اي در نظــر گرفته ايم كه 
دانش آمــوزان آمده اند تــا مجموعه اي از 
مهارت هاي فني وحرفه اي را ياد بگيرند و 
كمتر به دنبال مســائل نظري هستند. در 
نتيجه، بهتر اســت متون ادبي اي كه براي 
آن ها در نظر گرفته مي شود، لذت بخش تر، 
ساده تر و آســان تر باشد و ضمنًا پيام هاي 
بيشــتر و متنوع تري هم داشــته باشد. 
بنابراين، وقتي در اين باره دست به انتخاب 
زديم، ســعي كرديم مثاًل در فصل ادبيات 
غنايــي، از بين دو متني كه براي ســاير 
رشــته ها در نظر گرفته ايم، متني را براي 
رشته هاي فني وحرفه اي انتخاب كنيم كه 

به نسبت، ساده تر و آسان تر باشد.
البته مالحظاتــي هم در نظم و نثر بودن 
متون داشــتيم كه مثالً  اگر درس اول در 
قالب شعر اســت، درس دوم به صورت نثر 
باشــد و بنابراين، درس دوم اگر از ادبيات 
سفر و زندگي انتخاب شده است، حتماً  نثر 
باشد. مثاًل از بين سه درسي  كه در سرفصل 
سفر و زندگي وجود داشت، مانند سفر به 
بصره، سعي كرديم متني را انتخاب كنيم 
كه براي دانش آموزان رشته فني و حرفه اي 

جذاب تر و كاربردي تر باشد.
البته ما ساختار رشــته هاي نظري را در 
اينجا حفــظ نكرده ايم. مثــاًل قلمروهاي 
سه گانه ديگر اينجا نيامده اند؛ چون احساس 
كرديم ايــن موضوع بــراي دانش آموزان 
چندان كاربردي نيســت يا ممكن است 

جذاب هم نباشد؛ چون اصل را بر سادگي 
گرفتيم. در جنبة حكمت ها هم متوني را 
انتخاب كرديم كه متناسب با سن و رشتة 
آن هاست. اصل را بيشتر بر گلستان سعدي 
گذاشتيم و حكايت ها از اين كتاب انتخاب 
شده اســت. فقط در يك قسمت احتماالً  
مطالبي از ناصر خســرو باشد، كه در آنجا 
بحث روان خواني بود و اين درس براي آن 

موضوع در نظر گرفته شده است. 

در اينجا مي خواهم ســؤالي را كه اندكي 
فني تر اســت، مطرح كنم. آيــا در درس 
فارســي و نگارش فني وحرفه اي نمي شود 
به بعد كار و پيشــة مخاطــب وآيندة او 
توجه شود و اين موضوع كمي پررنگ تر و 

شاخص تر ديده شود؟
اكبري: من هم از مسئوالن مجلة رشد 
زبان و ادب فارســي كه بخشي از مجله را 
به موضوع كتاب درسي اختصاص داده اند، 
تشــكر مي كنم. از مدير محترم گروه زبان 
و ادبيات  فارســي، آقاي قاسم پور، هم كه 
مديريت كارها را برعهده گرفتند و به اين 
ترتيــب، به همة نــاز و نيازهاي بيروني و 
دروني پاسخ گفته شد، سپاسگزارم. البته 
دو واژة »ناز« و »نياز« را كه به كار بردم، در 
حقيقت پاسخ پرسش اول شما هم هست. 
بايد ديد كــه تغيير و تحول اساســًا بر 
چه بنيادي استوار اســت. از نگاه من، آن 
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را مي تــوان در دو طبقه جــاي داد: يكي 
نيازهــاي دروني كه منظور از آن نيازهاي 
برنامه بنياد است؛ يعني آنچه از درون برنامه 
و پيكرة نظام آموزشي و مهندسي خاص 
آن برمي آيد و مي پذيريم هر چند سال يك 

بار اين كتاب ها را بازنگري كنيم.
نيازهاي دوم، نيازهاي بيروني هستند كه 
ما را به سمت و ســوي تحول مي كشند. 
اينجا واژة »ناز« كــه به كار بردم، ناظر به 
مخاطبان ماســت. دانش آمــوزان ما اول 
نازهايي دارند كه ما بايد بكشيم و بعد نيازها 

را پاسخ دهيم.
نيازهاي اول نيازهاي برنامه بنياد اســت؛ 
مانند اســناد فرادستي اســت كه ما را به 
ســمت تغيير و تحول مي كشــانند. در 
بخش دوم خواســت ها برونــي و نهادي 

و بر حســب رشــد زباني زبان آموزان 
اســت. پس، اين دو پاســخ پرسش 

اول ماست؛ يعني نيازهاي برنامه 
بنياد و نيازهاي بروني. نيازهاي 
بروني )اجتماعي( مخاطبان ما 
هستند؛ يعني دانش آموزان از 
پاية اول تــا دوازدهم و ضمناً  
و  اجتماعي  دگرديســي هاي 

فرهنگي در سطح كالن جامعه 
كه به نوعي نياز است تا كتاب هاي 

درســي خود را با آستانة فكري سطح 
جامعــه همســو كننــد؛ وااّل از تحوالت 
فرهنگي، اجتماعي و آموزشي در دانشگاه 
و جامعــه عقب مي مانند. كتاب درســي 
جايگاهي دارد كه مي تواند حلقة پيوند بين 
جامعه و دانشــگاه باشد و اين دو را به هم 

پيوند دهد.
اما در پاسخ پرســش دوم بايد گفت اگر 
كتاب هــاي پاية دهــم را از ديد برنامه اي 
نگاه كنيد، حلقه اي از زنجيره هاي پيشيني 
اســت؛ يعني 9 حلقه پيموده شده است و 
به پاية دهم رســيده ايم و حلقة دهم قرار 
اســت آن زنجيرة پيوسته شود. پيداست 
كه ايــن تغييــر در رنــگ و آهنگ بايد 
همسو با حلقه هاي پيشيني باشد تا از اين 
پيوست ها آهنگ هم نوايي به گوش رسد؛ 
نه چندصدايي كه پريشان و دل آزار باشد.

البته بايد گفت آموزش در مدرســه هم 
چنين چيزي را برنمي تابد؛ يعني رد و نشان 
چيزي را كه در پاية اول دبســتان آموزش 

داده ايم در پاية دهم بايد در فراگيرندگان 
ببينيم. حلقة جديد ما بايد پلكان رشــد 
ذهني و باليني مخاطب را نشــان دهد و 

پلكاني رو به فراسو و فراز باشد. 
مثاًل كتاب فارســي مــا در دورة ابتدايي 
موضوع محور اســت. در پاية اول دبستان 
موضوع را به طور خاص نمي بينيم. در اين 
پايه بنيان كار بر زبان آموزي استوار است و 
در آنجا از نشانه هاي زباني بحث مي شود. از 

پاية دوم موضوعات، هويت كتاب هاي ما را 
تعيين مي كند. 

در دورة متوسطة اول، كتاب هاي فارسي 
و آموزش مهارت هاي نوشــتاري مبتني 
بر آموزه هاي شــش ســالة اول اســت. 
فارسي دورة متوسطة دوم هم همين طور 
اســت. يعني آنچه در پايه هاي 7 و 8 و 9 
پي ريزي شده بر همان بنياد است و فقط 
در ســازماندهي محتوايي تفاوت دارد. در 
دورة متوســطة اول، كتاب هاي فارســي 
سازماندهي موضوعي دارند؛ يعني ما فصلي 
به نام زيبايي آفرينش و بلوغ در نوجوانان 
داريم كه مسئله ما در آن، گروه سني است 
كه با عنوان شكوفايي يا شكفتن آمده است. 
يا در همان كتاب موضوعي به نام اخالق در 

زندگي داريم.
در كتاب هاي متوســطة دوم اين تفاوت 

اصلي در چگونگي سازماندهي كتاب وجود 
دارد. اين تصميم براســاس گفت وگوهاي 
بســياري بود كه در شــوراي برنامه ريزي 
درســي اين گروه شكل گرفت. با توجه به 
اينكه برنامة درسي ملي، هويت برنامة دورة 
متوسطة دوم را اعالم كرده است كه هويتي 
نيمه تخصصي خواهد بود، بنابراين، ما در 
متوسطة دوم سازماندهي محتوا را براساس 

انواع مختلف ادبي انجام داده ايم.
در كتاب درســي فارســي، 8 فصل را بر 
پايــة انواع ادبي شــناخته شــده در ادب 
جهاني،  البتــه با تخصيص دادن به برخي 
از آموزه هايي كه دروني هســتند، تنظيم 
كرده ايم. اين تصميم براي اين بوده است 
كه هويت سرزمين و فرهنگ و هويت ما را 
نشان مي دهد و در كنار انواع ادبي شناخته 
شده قرار گرفته اســت. آنجا اگر ادبيات 
تعليمي و غنايي داريم، ادبيات انقالب 
اســالمي يا ادبيات پايداري را نيز در 
كنارش داريم و اين ها در حقيقت 

هويت سرزميني ماست.
نوشتاري  مهارت هاي  كتاب  در 
هم هميــن اتفاق افتاده اســت. 
كتاب نگارش، حلقة چهارم زنجيرة 
آموزش مهارت هاي دانشــگاهي در 
پايه هاي 7 و 8 و 9 اســت. تمام تأكيد 
ما در اين كتاب ها، چه در فارسي و چه در 
نگارش يا آموزش مهارت هاي نوشتاري،  بر 
نگرش مهارتي است. مهارت آموزي در نگاه 
ما بســيار پررنگ است و تمام فرايندهاي 
فكري را در اين دوره يا در چهار بستر اصلي 
كتاب هاي درسي با رنگ مهارت مي بينيم. 
مهارت هاي زباني را در دو حوزة بسيار كلي،  
مهارت هاي گفتاري و مهارت هاي مكتوب 
طراحي كرده ايم. در حوزة درس فارســي 
نيز تمام تالش اين است كه دانش آموزان 
مهارت خوب گوش دادن، خوب ســخن 
گفتن و خوانش درست متن را كسب كنند 
و معتقديم اين مهارت ها با تمرين و آموزش 

و تكرار به دست خواهند آمد.
در مــورد مهارت هاي مكتــوب زبان هم 
همين طور اســت. در آنجا با فرايند ســه 
مرحله اي شــامل آموزش و بازشناســي،  
توليد، و داوري و ارزشيابي روبه رو هستيم. 
اين فرايند سه گانه را به طور كلي در همة 
دروس پيــش رو مدنظر داريــم: آموزش 

دكتر فریدون اكبري شلدره
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و بازشناســي، توليد متن هــا ـ كه خود 
دانش آموزان دست به نوشتن مي زنند ـ و 

مرحلة سوم هم بحث داوري است.
در كتاب هاي مهارت هاي نگارش، به طور 
غيرمســتقيم نقد متن را به دانش آموزان 
ياد مي  دهيم و براي همين اين اســت كه 
هر درس را با سنجه هايي همراه كرده ايم؛ 
يعني اگر خواســتيم به دانش آموزان نقد 
را آموزش دهيم تا به ســمت نقد كشيده 
شوند، در هر درس براي آن سنجه دارند. 
در اينجا دانش آموزان يــاد مي گيرند كه 
براي اظهار نظر دربارة هر چيزي، ابتدا بايد 
سنجه هاي نقد را پيش رو داشته باشند و بر 

پاية اين سنجه ها سخن گويند.
دربارة آخرين يعني سومين پرسش شما؛ 
اتفاقــًا  يكي از موضوعاتي كه در شــوراي 
برنامه ريزي دربارة آن بحث شــده، توجه 
به تنوع رشــته اي و چگونگي سازماندهي 
محتواست. اجازه بدهيد مثالي ساده بزنم؛ 
چون اين مشــكل و گره را در دانشگاه هم 
داريم. در واقع، در دانشگاه يك درس فارسي 
عمومي دارند كه براي همة رشته هاست و 
عموماً  هم كتاب هاي يكساني دارند. پس، 
دندان پزشكي،   رشــته هاي  دانشــجويان 
كشاورزي و معماري همه فارسي عمومي 
مي خوانند. البته ممكن اســت در جايي 
بزرگ علوي، در جاي ديگر صادق هدايت 
و جالل  و يا... باشد اما اصل كار همة اين ها 
يكي است. اتفاقًا يكي از گفت وگوهايي كه 
در گروه هم داشتيم، اين بود كه متن ها را 
برحسب نيازهاي رشته اي و آيندة شغلي 
دانش آموزان طراحي كنيم تا دانش آموزان 
رشتة فني وحرفه اي متوني را بخوانند كه 
يكسره دربارة مشاغل آنان از گذشته تا به 

امروز است.

 سنگري: يك بخش كه آموزش زبان و 
مهارت هاي گفتاري است!

اكبري: بله، آنكه بــراي همه و واژگان 
متن اســت، اما حرف ما اين است كه بايد 
كتاب فني وحرفه اي را با نگاه به متن هاي 
تخصصي و حرفه اي خودشان داشته باشيم 
و مثاًل ابن ســينا در پزشــكي براي رشتة 
تجربي باشد و از فارابي آثاري دربارة نجوم 
براي رشته هاي رياضي باشد؛ يعني،  تناسب 
رشته اي را در انتخاب و گزينش متن حتمًا 

ببينيم و  در نظر بگيريم.
البته ما اين نگاه را با اينكه در گروه مطرح 
شده بود، كنار گذاشــتيم؛ چرا كه وقتي 
شما به موضوع ارزشيابي يا به آزمون هاي 
عمومي نــگاه مي كنيــد، ناگزيريد تفرق 
و پراكندگــي را كاهــش دهيد و تا جايي 
كه ممكن اســت، كتاب هاي درسي را از 
چندصدايــي خارج كنيد. اگر ما هر كتاب 
را به رنگ رشته اش درمي آورديم، طراحان 

آزمون دچار مشكل مي شدند. 
ناگزير كتــاب را از آن تنوع و چندگانگي 
خارج كرديم تــا در آزمون هايي كه پيش 
روست، طراحان سؤال به مشكل برنخورند.

 ســنگري: يك اصل پنهان در نظام 
آموزشي تأثير مي گذارد و آن كنكور است 
كه ضمنًا ما را به گونه اي تهديد هم مي كند؛ 
يعني همواره ما گوشــة چشمي به كنكور 
هم داريم و كنكور به ما فرمان مي دهد كه 
به دلخواه آن رفتار كنيم. حداقل در دورة 
متوسطه، ما از گذشته به شدت تحت تأثير 

اين موضوع هستيم.
اكبري: بلــه. به هر صورت ـ درســت 
يــا غلط اين يك واقعيــت بيروني جامعة 
ماســت و ما با هر تعبيري از آن ياد كنيم، 
باالخره برنامه ريزي در اين باره همواره يك 
چشمش به سمت نيازهاي بيروني است و 
يكي از اين نيازها ديدن واقعيت هاي بيروني 
است. حقيقت اين است كه دانش  آموزان ما 
با اين ابزار ارزشيابي مي شوند و ما مجبوريم 
كمك كنيم تا آن حوزه دچار پريشــاني 

نشود.

 ســنگري: از بيانات دوستان خيلي 
استفاده كرديم و من جواب پرسش هايي 
كه در اين زمينه به ذهنم مي رسيد گرفتم 
اما ســؤال بعدي اين است كه براي اشاعة 
برنامه درســي چه اقداماتي صورت گرفته 
است و در آينده چه اقداماتي صورت خواهد 

گرفت.
قاسم پور: ما بحث اشاعة برنامة درسي 
را در دو يا سه مرحله انجام داديم. مرحلة 
اول كه جامعة كامل تري را در برمي گرفت، 
تحت عنوان كميتة اعتباربخشــي بود كه 
تعداد زيادي از معلمان دورة دوم متوسطه 
)حدود 20 نفــر( را دعوت كرديم. در اين 
كميته، معلمان متن و محتواي در دست 
توليد را بررسي و اشكاالت و نظرات خود را 
بيان كردند. البته قصد اشاعه هم داشتيم؛ 
چون خود آن ها اغلب اســتادان دانشگاه و 
دانشگاه فرهنگيان هستند. بنابراين، اشاعة 
محدودتــري را در اوايل ســال 95 انجام 

داديم.
مرحلة دوم اشاعه از طريق وبگاه طراحي 
شد و تحت عنوان اعتبارسنجي كتاب هاي 
تأليفي پايه دهم، انجام گرفت. ســازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي خود تعداد 
زيادي از دبيران اســتان ها را شناســايي 
كــرده و با آن ها در ارتباط بود. ما محتوا را 
مرحله به مرحله در آن وبگاه قرار مي داديم 
و افرادي كه تعيين شــده بودنــد، آن را 
مي ديدند و آن متون را در استان و محدودة 
شغلي خود ارائه مي دادند و از معلمان ديگر 
نظر مي خواستند. خود اين به نوعي پيش 

آگاهي منجر شد.

 سنگري: آيا آن وبگاه هنوز هم فعال 
است؟

قاسم پور: بله. مرحلة سوم اشاعه از طريق 
آموزش ضمن خدمت يا تربيت مدرس بود 
كه در مرداد ســال 95 انجام شد و تعداد 
زيادي افراد انتخاب شدة استاني كه حدود 
250 نفــر بودند، به تهران آمدند. آن ها در 
تهران در حضور مؤلفان و كســاني كه در 
تأليف كتاب هاي درســي دستي داشتند، 
دوره هايي را گذراندند. و سپس، به مناطق 
آموزشي خود بازگشتند. در واقع، اين اشاعه 

دكتر اكبري: 
نیازهاي اول نیازهاي 

برنامه بنیاد است؛ مانند 
اسناد فرادستي است 
كه ما را به سمت تغییر 
و تحول مي كشانند. در 
بخش دوم خواست ها 
بروني و نهادي و بر 
حسب رشد زباني 
زبان آموزان است
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به صورت خيلي گسترده و به شكل عام تري 
صورت گرفت.

اين سه مرحله يا سه منبع، منابع رسمي 
ما بودند اما منابع غيررسمي هم داشتيم 
كه در اشــاعة برنامة درســي به ما كمك 
مي كردند. از جملة آن ها فضاي مجازي بود 
كه تا به امروز نشان داده است  همكاران ما و 
دبيران محترم زبان فارسي بسيار عالقه مند 
و دلســوز  و متعهدند؛ چــرا كه در فضاي 
مجازي كل متن توليد شــده و محتواي 
كتاب هاي درسي دهم را به چالش كشيدند 
و دربارة آن بحث و گفت وگو كردند. خود 
اين هم كمك بسيار زيادي براي افرادي بود 
كه به داليلي نتوانسته بودند در سه مرحلة 
قبلي در جريان اين تغيير و تحول باشند 
و بدانند كه كتاب هاي درســي قبلي چه 

ساختار و محتوايي را دارند.
عالوه برايــن، تالش كرده ايــم از مجلة 
رشــد آموزش زبان و ادبيات فارسي براي 
اشــاعة برنامة درســي كمك بگيريم كه 
خوشــبختانه در اين شماره و اين فرصت 
مغتنم، فضاي اين كار براي ما ايجاد شده  
اســت. در نهايت، ممكن است بگوييم از 
طريق ناشــران كتاب هاي كمك آموزشي 
هم اين فضا ايجاد مي شــود؛ چون معموالً  
افراد و ناشراني هستند كه دوست دارند در 
هر پايه اي كتاب هايــي براي دانش آموزان 
و معلمــان فراهم كنند تا آن ها بتوانند در 
آزمون ها موفق شــوند. اين افراد منابعي را 
توليد مي كنند كه به گونه اي به اشــاعة ما 

كمك مي كند. 
آخرين منبعي كه مي توان گفت در اشاعة 
برنامة درســي مي تواند بســيار مؤثر واقع 
شود، بســتة آموزشي توليد شده با عنوان 
»بر فراز آســمان« بود. مؤلفان اين بستة 
آموزشيـ  كه شامل تعدادي نرم افزار و فيلم 
آموزشي بود ـ سعي مي كردند در شهريور 
ماه كتاب را خيلي خوب و مفصل و دقيق 
و با پرداختن به جزئيات براي خوانندگان و 
مخاطبان تشريح كنند. اين بسته معمواًل 
زودتر از آغاز ســال تحصيلــي در اختيار 
همكاران قــرار مي گرفــت و آن ها از اين 
طريق مي توانستند از تغييرات و تحوالت 
و اصول و رويكردهاي حاكم بر كتاب هاي 
درسي فارسي دورة دوم متوسطه، به ويژه 

پايه هاي دهم و يازدهم آگاه شوند. 

اين ها شــيوه ها و روش هايــي بود كه ما 
ســعي كرديم از طريق آن هــا و تا جايي 
كه امكانات اجازه مي داد، به اشــاعة برنامة 

درسي بپردازيم.

 ســنگري: آيا دبيرخانه هم در اين 
زمينه فعال بوده است؟

قاســم  پور: اتفاق مباركي كه امسال 
خوشبختانه افتاد و مي تواند كمك بسياري 
به ما باشــد، بحث تغيير مكان دبيرخانه، 
هم زمان با تغيير كتاب هاي فارســي دورة 
دوم متوسطه بود. به هر حال، اين هم زماني 
فرصتي در اختيار گروه ادبيات گذاشت تا 
از دوستان دبيرخانه هم براي اشاعة برنامة 

درسي كمك بگيرد.
در رأس اين دبيرخانه آقاي دكتر كمالي 
نهاد و دوستان ايشان قرار داشتند كه تا اين 
لحظه خيلي خوب عمل كرده و توانسته اند 

در اشاعة برنامة درسي به ما كمك كنند. 
دبيرخانه عامل بســيار مهمي در اشاعة 
برنامة درسي است و اين دوستان چندين 
جلسه و نشســت علمي و همايش برگزار 
كردند و انصافًا نســبت به گذشته تالش 
بيشــتري براي معرفي كتاب هاي فارسي 

دهم و يازدهم نشان دادند.

 ســنگري: در كنــار مجموعة اين 
فعاليت ها، كارهــاي ديگري هم همانند 
تماس هاي تلفني و پاســخ  بــه نامه ها و 
سفرهايي كه داريد، در اشاعة برنامة درسي 
مؤثر است. دكتر اكبري كار خاصي را در 
حوزة نــگارش صورت دادند كه به گمانم 
بازتاب آن به صورت روشن و واضح در آغاز 
كتاب درســي ديده مي شود. در پايه هاي 
11 و 12 در ادامة مباحث نگارشي احتمااًل 

به چه موضوعاتي پرداخته خواهد شد؟
كتاب ها  اينكــه  به  توجــه  با  اكبري: 
حلقه هــاي يك زنجيره و يك پيوســتار 
مستمرند، پس بايد به پايه هاي پيشيني، 
به ويژه آموزش مهارت هاي نوشــتاري در 
پايه هــاي هفتم و هشــتم و نهم و دهم و 
بعد يازدهم و دوازدهم بازگرديم و تصويري 

كلي از آن ها ارائه دهيم. 
در ميان همة رويكردهاي حاكم بر نوشتن، 
برخي در اين جامعه نوشــتن را پديده اي 
فرهنگــي مي دانند؛ يعني نســبت به آن 

رويكردي فرهنگي دارنــد و برخي ديگر، 
نوشتن را پديدة اجتماعي مي دانند؛ يعني 
معتقدند كه ساز وكارهاي اجتماعي هم در 

آن دخيل اند.

 سنگري:برخي هم آن را ذاتي مي دانند 
و مي گويند به فطرت بازمي گردد.

اكبري: چنين نگاهي هم هســت، اما از 
ميان اين رويكردهاي متفاوت به موضوع 
نوشتن، رويكرد ما شناختي بود. به همين 
سبب، از پاية هفتم خاستگاه نوشتن را به 
سمت ذهن برديم؛ يعني دركتاب آموزش 
مهارت هاي نوشــتن در پاية هفتم، زمينة 
شــناختي را نسبت به نوشــتار و نوشتن 
و ســامانة اصلي كنش هاي زباني در ذهن 

ايجاد كرديم.
كتاب پاية هفتم در حقيقت نقشة نوشتن 
را از راه پــرورش ذهن آمــوزش مي دهد. 
كتاب آمــوزش مهارت هاي نوشــتن در 
پاية هشــتم به طور ويژه هشت راه را براي 
پرورش ذهــن معرفي مي كند. همچنين، 
دريچه هايي به دنياي ذهن شناسايي شده 
كه همانند دريچة دو چشم است. در اين 
رويكرد، چشــم ها رودهــاي درون ريزي 
هســتند كه ذهن را ســيراب مي كنند. 
بنابراين، اگر كسي در نوشتن ناتوان است، 
حتمًا در خوب ديدن ناتوان اســت؛ چون 
ريشة اين مســئله در آنجاست. اگر كسي 
خوب نمي نويسد، ناتواني در خوب شنيدن 
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دارد و اين دريچه ها در او خوب گشــوده 
نشــده اند. بنابراين، در پاية هشتم هشت 
راه براي پرورش ذهن و مايه ورسازي زبان، 

آموزش داده مي شود.
براي نوشتن به نگاه رهوار و ذهن بسامان 
نياز داريم. ذهن بســامان گفتار و نوشتار 
رهواري به ما خواهد داد. به همين سبب، 
در پاية نهم بايد به ســراغ نوشــتن رفت. 
زماني كه ذهن پرورده شد، طبيعي است 
كه بايد به سراغ نوشتن برويم. چون مواد 
و مصالح يا كارافزارهاي نوشــتن واژگان 
هستند. كتاب آموزش مهارت هاي نوشتن 
در پاية نهم به ســراغ چگونگي شناخت و 
كاربرد واژگان رفته است؛ يعني در آن پايه 
ما واژگاني را در كفه هاي ذهن ســبك و 
سنگين مي كنيم تا بتوانيم وزن واژگان را 

در بافت و ساختار و نوشتار درك كنيم.
معناي اين كار اين اســت كه ما در پاية 
هفتم ساختمان نوشتن را نشان مي داديم 
اما اكنون در پاية نهم مي گوييم ساختمان يا 
آجرهاي واژگان در كنار هم چيده مي شود 
و بنايي به نام نوشــتار شكل مي گيرد كه 
پيكره اي دارد؛ يعني مقدمه، تنه و در نهايت 

فرجام و جمع بندي.
در پايــة دهم بعــد از اينكه چگونگي به 
كار بســتن واژگان را فراگرفتيم، به سراغ 
قالب هاي نوشــتاري رفتيم. از پاية 10 و 
11 و 12 قالب هاي نوشــتاري را چيديم. 
بنابراين، در كتاب هــاي دهم تا دوازدهم 

دو بخــش داريم: يك بخــش آموزه هاي 
فربه ســازي ذهن و زبان است. مثاًل اينكه 
مي گوييم نوشــته بــه دو بخش عمومي 
تقسيم مي شود كه شامل نوشته هاي ذهني 
و زباني است، نوعي ساماندهي ذهن است؛ 
چون نگاه ما به نوشــتن شناختي است. 
بنابراين، ابتدا بايد سامانه هاي ذهن خود را 

بسامان كنيم.
در كتاب دهم هم سعي كرده ايم قالب هاي 
نوشــتاري با پيكرة موضوعي و محتوايي 
كتاب همســاني داشته باشــند. مثاًل اگر 
گفته ايم نوشــته ها به دو دســته تقسيم 
مي شــوند، يك گونه از نوشته هاي ذهني 
را گفته ايم. مثالً  اينكه داســتان محتوايي 
ذهني دارد، يا گفته ايم نوشته هاي عيني و 
ديداري هستند، يكي از قالب هاي نوشتاري 
عيني را آورده ايم كه همان گزارش نويسي و 

نامه نويسي است.
در پاية 11 هم همين بنيان و پي ريخته 
شده است. قالب هاي نوشتاري نامه نگاري 
و همين طور چگونگي پرورش نوشته، از راه 
به كارگيري زاوية ديد با پرورش شخصيت 
از جمله موضوعاتي هستند كه در پايه هاي 
11 و 12 آورده شــده اند. در كنــار ايــن 
موضوعات، ما قالب ها را هم چيده  و شكل 

داده ايم.

 ســنگري:ما در اين كتاب ها ســير 
مباحث نگارشي را به طور مشخص و روشن 

پيش رو داريم؛ مثاًل در كتاب فارسي هشت 
فصل داريم كه هر كدام عنوان مشخص و 
روشني دارند كه همان اتفاقي كه در پاية 
دهــم نيز افتاده اســت، در پاية يازدهم و 
دوازدهم هم به احتمال بســيار زياد شايد 
با اندك تغييري عنوان ها همين هشــت 
فصل باشد. در علوم و فنون هم چند فصل 
داريم: بحث هاي نگارشي يازدهم، عروض 
و قافيه، نقد ادبي و آرايه ها. سؤال من اين 
است كه آيا امكان دارد در آينده دست اين 
هشت فصل در دست هم گذاشته شود؛ به 
عبارت ديگر نسبتي ميان اين فصل و آن 
فصل وجود داشته باشد؟ مجموعه دروسي 
كه زيرمجموعه يك فصل هســتند پيوند 
موضوعي دارند. سؤال اين است كه آيا بايد 
بعد از اين فصل همان فصل مي آمد؟ يعني 
آيا اگر فصل سوم كتاب به آخر كتاب برود، 
فرقي مي كند؟ آيا چيزي يا رشته اي مرئي 
يا نامرئي دست فصل سوم يا چهارم را در 
دست فصل هاي پيشين مي گذارد؟ آيا بين 
مجموعه هاي به ظاهــر از هم جدا، نوعي 

پيوستگي وجود دارد؟
اكبري: خوشبختانه در بحث هاي گروه و 
گفت وگوهاي شورا هم يكي از بحث هاي ما 
همين بود؛ همين مسئلة چگونگي پيشين 
و پســين بودن فصل ها، و اگر پيوستگي 
در نظام پيوستاري فصل ها ديده مي شود، 
دربارة آن بحث شده بود كه مثاًل  اين كتاب 
با ادبيات غنايي يا هــر چيز ديگري آغاز 

شود.
ما براي اين چند سنجه داشتيم و سرانجام 
اين چينش بر پاية آن سنجه ها شكل گرفته 
است. يكي از ســنجه ها توجه به نيازهاي 
مخاطبان ماســت؛ يعني اينكه نيازها در 
اولين روز سال تحصيلي چه چيزي است 
و از ديد روحــي و رواني، دانش آموزان در 
نخســتين رويارويي با كتاب چه تصوري 
برايشان ايجاد خواهد شد. بنابراين، سعي 
مي شــود كتاب با پيشاني نگاشتي به نام 
»ستايش« آغاز شود كه خود اين معمواًل 

گزينش دشواري است.
همين كه از بين نمونه هاي انبوه سفارشي 
در تاريخ ادبيات قرعة فال به نام كدام متن 
بيفتد كه بر پيشاني يك كتاب بيايد، بايد 
چندين سنجه داشته باشد. مثاًل اينكه زبان 
آن بســيار رهوار، موسيقي آن دلنشين و 
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گيرا، متناسب با اولين لحظة آهنگ آموزش 
سال تحصيلي باشد؛ يعني خوش آهنگي 
متن، آهنگ ســال تحصيلي را هم سامان 
مي دهد. اين ظرافت عميقي را در پي دارد. 
در تقســيم بندي خود فصل هــا، يعني 
عناويــن و انتخاب انواع ادبي همين توجه 
وجود داشت كه مثالً  فصل ادبيات  داستاني 
يا فصــل ادبيات پايــداري را در كجا قرار 
دهيم. يكي ديگر از داليل ما ميزان و سطح 
دشــواري اين فصل ها يا ميــزان جاذبه و 
گيرايي آن محتواست. ممكن است فصلي 
از ديــد محتوايي براي مؤلفان خيلي مهم 
باشد يا از ديد سياست گذاران خيلي ارزشي 
باشد، اما نگاه دانش آموزان به آن به شكلي 

ديگر و گاه وارونه باشد.
پس اينجــا توجه به سنجه هاســت كه 
جاي يك فصــل را تعيين مي كند و يكي 
را پيش تر و ديگري را پس تر قرار مي دهد. 
ايــن ظرافت ها هــم درون برنامه اي و هم 
متناسب  با ناز و نيازهاي فرابرنامه اي است 
كه در نهايت سبب مي شود چينشي از نظر 
طراحان برنامه ريزي درسي منطقي باشد 
اما از نگاه بيروني جاي چون و چرا داشته 

باشد.
در كتاب علوم و فنون ادبي سخن از نوعي 
ديگر اســت كه منطق چينــش مطالب، 
منطق علمي موضوعات است. ما تا تاريخ 
ادبيات و ابزار و روش نقد را آموزش ندهيم، 
نمي توانيم از نقد سخن بگوييم؛ يعني يك 
نظام منطقي علمي در اينجا حكم مي كند.

دوم اينكه در اينجا هم پيوستگي سطوح 
يادگيــري محتوا حاكم اســت؛ مثاًل علم 
عروض پيچش هايي دارد كه باعث مي شود 
آن  را ناگزير در گام هاي پسيني قرار دهيم. 
در اينجا هــم اگر تاريخ ادبيــات را ابتدا 
مي آوريــم، اعتقاد بر اين اســت كه تاريخ 
ادبيات گشودن دري به دنياي ادبيات است. 
كاري مناســب براي ايجاد آشنايي اوليه و 
بردن دانش آمــوزان به آن فضاي تاريخي، 
سياسي و اجتماعي است. قرار گرفتن در 
اين فضا شــرط ديگر ما براي اين انتخاب 

است.
به طور طبيعي، وقتي در عصر و زمانه اي 
با ويژگي هاي خــاص آن قرار مي گيريم، 
ويژگي هاي زباني آن عصر هم برجســته 
مي شود كه در اصطالح از ديد علمي به آن 

سبك ادبي مي گويند. مثاًل  وقتي مي گوييم 
ما در قرن پنجم يا چهارم سير مي كنيم، 
مي گوييــم در آن قرن سلســلة تاريخي 
ايران اين اســت، نقشة جغرافيايي آن اين 
اســت و در اين نقشة جغرافيايي فرهنگي 
زبان فارســي اين ويژگي ها را دارد و اين 
هم چهره هاي شــاخص آن است. جلوتر 
كه مي آييم، متــن و محتواي ما نيز رنگ 
و بوي تخصصي تر به خود مي گيرد. حتي 
در اين فضاي عمومي از آشــنايي اوليه و 
گذر از تاريخ ادبيات و ويژگي هاي زباني به 

ويژگي هاي ادبي متن مي رسد.
در چنين ظرفي، در حقيقت كفة متن ما 
از زبان به سمت ادبيات سنگين مي شود. در 
اينجا آموزه هاي عروضي و زيبايي شناختي 
متن برجســته مي شــوند. پس، اين هم 
ســير منطقي دارد و هم سيري كه از ديد 

يادگيري پذيرفته است.

 ســنگري: اين توضيحات خيلي از 
ابعاد چينش و هندسة متن هاي كتاب را 
معلوم و مشخص مي كند. مي خواهم يك 
گام جلوتر بروم. ما بعد از هر درس كارگاه 
متن پژوهي داريم كه گاه برگزار مي شود و 
البته خيلي كم رنگ اســت. در اين كارگاه 
متن پژوهي، رابطه با درس هاي پيشين هم 
برقرار مي شود. دست خود اين فصل ها را 
هم مي توان در دســت هم گذاشت يعني 
فصل كه تمام شد مجدداً  در فصول ديگر 
برگشت هايي وجود داشته باشد و از نكات 
فصل هايي پيشــين در فصل هاي بعدي 
اســتفاده شــود. آيا چنين زمينه هايي را 
مي تــوان در فضاي كارگاه متن پژوهي، كه 

اقدام تازه اي است، ايجاد كرد؟
قاسم پور: اين مسئله را كه حلقة اتصال 
بين پايه هــاي دهم و يازدهم چه مي تواند 
باشد، من از دو زاويه نگاه مي كنم. با توجه 
به اينكه رويكرد حاكم و اصلي كتاب هاي 
فارسي دورة دوم متوسطه رويكرد مهارتي 
اســت، صرف نظر از اينكه متــون از كدام 
دورة زماني اســت، حلقة اتصال و اشتراك 
بين همة كتاب هاي چهارگانة پاية دهم و 
يازدهم جنبة مهارتي آن هاست. يعني اگر 
مهارت  تحليل را در هر 4 كتاب داريم، اين 
4 كتاب را به هم وصل مي كند. به همين 
نســبت، در درون هر كتاب ـ مثاًل كتاب 

فارســيـ  8 فصــل را از درون و به صورت 
نامرئي و پنهان به هم اتصال مي دهد. مثالً  
در ادبيات انقالب  اسالمي يا ادبيات جهان 
در هر دو به جنبة تحليل متن مي پردازيم.

 سنگري: مثاًل ما مي گوييم از پاية دهم، 
يازدهم و دوازدهم يك بار كل متن هاي يك 
فصل را كنار هم قرار مي دهيم و مي بينيم از 
كجا به كجا رسيديم. اين سامان و چينش 
و هندسه مناسب است. مثاًل فصلي به نام 
ادبيــات غنايي داريم در تمام كتاب ها اين 
فصــل را كنار هم قرار دهيم و ببينيم اين 
سير چه سيري است. تمام اين اجزا با ديگر 
فصول ارتباط خــود را برقرار مي كند. اين 
بسيار كار سخت و پيچيده اي است. شايد 
يكي از مهم ترين كارها در كتب درســي 
همين رعايت جدول وسعت و توالي باشد.

قاسم پور: در اين موضــوع، زاوية دوم،  
زاوية مواد آموزه اي است. يعني آموزه هايي 
كه وجه آموزشــي دارند، هم حلقة اتصال 
بين دروس قرار مي گيرند. مثاًل در قلمرو 
زباني يكــي از مواد آمــوزه اي ما مطالب 
دستوري اســت. در قلمرو ادبي آرايه هاي 
ادبي اســت. خود آرايه هاي دســتور زبان 
وقتي نگاه ابزاري به آن مي شــود و چون 
جنبة مهارتي آن ها در اين كتاب غني تر و 
عميق تر است؛ بنابراين فرض كنيد بحث 
دســتوري در چهار فصل تكرار مي شــود 
و اين هــا را از درون هماننــد تاروپود يك 
قاليچه به هم اتصال مي دهد. يعني مباحث 
دستوري در فصل هاي مختلف با هم پيوند 

دارند.
آخرين نكته كه شايد به آن پرداخته نشده، 
بحث تناسب موضوعي و زماني در چينش 
فصل هاست. يعني، وقتي ما موضوع فصل 
را هم داريم؛ منظورم اين اســت كه شايد 
در ســال هاي قبل به تناسب زماني توجه 
نمي شــد كه مثاًل ادبيات انقالب اسالمي 
در بهــار مي افتاد و معلمان و دانش آموزان 
همواره گله داشــتند كــه ادبيات انقالب 
اســالمي را در بهار تدريس مي كنيم. در 
كتاب هاي جديد ســعي شده است به اين 
موضوع پرداخته شود؛ به گونه اي كه ادبيات 
انقالب اسالمي ما دقيقًا در بهمن تدريس 
خواهد شد كه زمان و ايام پيروزي انقالب 
است. در واقع، سعي شده است اين موارد 
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هم در نظر گرفته شــود تا مواد درسي ما 
تناسب زماني و موضوعي هم داشته باشند.

 ســنگري: صحبت هاي ارزشــمند 
دوستان نشان داد كه نگارش كتا ب درسي 

تا چه حد سخت و طاقت فرساست.
توفيقي حاصل شــده اســت و در 

خدمت خانم عبادتي هســتيم. تا 
حاال معلوم شــد كه متن و كتاب 
توليد مي شــوند. اما مي ماند كه 
اين را چگونه عرضه كنيم. اينجا 
درست به مسئله مهم و بزرگي 
با عنوان »روش« مي رســيم. اگر 

روش را »بسته بندي فكر« بدانيم، 
بايد بگوييــم وزن روش هرگز كمتر از 

دانش نيست. گاه فقدان روش هاي مناسب 
دانش را به قربانگاه مي كشاند. واقعيت اين 
است كه در بسياري از موارد، متن خيلي 
خوب و درستي انتخاب شده است اما كسي 
كــه مي خواهد آن را عرضه كند، نمي داند 
اين كار را چگونه انجام دهد و در واقع فاقد 
روش است. شما در باب روش هاي تدريس 

چه پيشنهاد ها و نكاتي داريد؟

عبادتي: به نظر مــن، همچنان كه در 
تدوين و تأليف مواد آموزشــي به تناسب 
متن با مخاطب از نظر ويژگي هاي ذهني، 
رواني و عاطفي توجه داريــم، در ارائة آن 
متن به مخاطب هم همــان آموزش ها و 
معيارها مدنظر است. در واقع، من به عنوان 
معلم به چند نكته بايد توجه داشته باشم. 
اينكه آيا روشي كه براي ارائة متن مورد نظر 
اتخاذ مي كنم، با متن سنخيت دارد؟ اگر 
مثاًل متن داستاني همانند طوطي  و بقال را 
پيش رو داريم كه در قالب داستان روايتي را 
مطرح مي كند، آيا روشي كه براي تدريس 
آن انتخاب مي كنم متناسب با متن است؟ 
بنابراين، يكي از نكات مهم انتخاب روش 
متناســب با محتواست. نكتة ديگر روشي 
است كه متناسب با ذائقه و ذهن و عالئق 

مخاطب در كالس خودم باشد.
مخاطبانــي كه براي پايــة دهم در نظر 
داريم، شايد ويژگي هاي مشترك رواني و 
ذهني داشته باشند ولي در فضاي خاص 
كالس هم ويژگي هاي خاص خود را دارند 
و در تدريس چــه از نظر اقليمي و فضا و 

چه از نظر مكان و چيزهاي ديگر روش هاي 
متفاوت داريم.

البته نمي توانيم يك روش خاص را براي 
تمامي پرســش هاي مطرح شده در يك 
درس اســتفاده كنيم و يك روش را براي 
كليه درس ها در نظر بگيريم. پيشنهاد اين 
است كه آنچه به عنوان رويكرد اشاره كرديم 
كه در كارگاه متن پژوهي در تدوين سؤاالت 
حاكم بوده است پرورش تفكر انتقادي بود 
و توجه به ســطوح مختلف تفكر انتقادي 
مدنظر بود كه از اليه هاي بيروني متن وارد 

ژرف ساخت متن مي شويم.
من فكر مي كنم همــكاران ما روش هاي 

مختلف با عناوين مختلف فصول و دروس 
را خوب مي دانند اينكــه هر آموزة ما چه 
روشي را مي طلبد،  گزينش روش مناسب 
با ارائة آن آموزه خيلي حائز اهميت است. 

نكتة ديگري كه مي خواهم آن را با پرسش 
قبلي شما ارتباط دهم، اين است كه در 
تدوين ســؤاالت كارگاه متن پژوهي، 
توالي مباحث زباني و ادبي و فكري 
از پاية هفتم تا دهم مدنظر بوده 

است.
در كارگاه متن پژوهــي ســعي 
بر ايــن بوده اســت كــه آنچه 
دانش آموزان به عنــوان آموزه ها در 
متوسطة اول خوانده اند، تحت عنوان 
تكرار و ممارست مطرح شود و چند آموزة 
جديد در كارگاه متن پژوهي در پاية دهم 
باشد. يكي از روش هايي كه همكاران بايد 
اتخاذ كنند، برجسته سازي است كه كدام 
آموزه  را در پاية دهم به عنوان آموزة جديد 
داريم و كدام آموزه ها صرفًا تكرار و تمرين 
هستند. برقراري ارتباط بين متوسطة يك 
و متوســطة دو به عنوان يك روش يا هر 

عنواني كه مدنظر است. 

 سنگري: شما به چند نكتة مهم اشاره 
كرديد. روش را به اعتبار مخاطب و اعتبار 
متن و موضوع و زمان و مكان و به خصوص 
آموزه هاي كارگاه متن پژوهي مطرح كرديد. 
كنار اين ســؤال دارم كه شــايد عنصري 
همانند فضاـ  منظورم اتمسفر و جو فراهم 
شده است ـ هم مطرح مي شود كه دروس 
مربوط به ادبيات انقالب اسالمي در همين  
ماه تدريس شود. اين جداي از زمان است 
يعني كالس ساعت هشت صبح با ده صبح 
متفاوت است. زمان را در اين تعبير به كار 
مي بريم. يا فصول متفاوت ســال مي تواند 

تأثير داشته باشد.
منظورم از فضا آن اتمسفر و موقعيت فراهم 
شده اي است كه گاهي روي روش هاي ما 
تأثير دارد و بايد به آن توجه داشــت. كنار 
روش، امكانات نو و ابزار چه ميزان با موضوع 
روش گره مي خورد؟ آيا كاربرد اين ابزار را 

مي توان جزئي از روش دانست؟
عبادتي: اين ها هم بــا يكديگر ارتباط 
مســتقيمي دارند. گاه امكانــات مي تواند 
روش خاصــي را ياري كنــد؛ يعني معلم 

دكترشهناز عبادتي:
در درس ادبیات باید 
سعي كنیم بخشي از 

متون ادبي را در كتاب 
درسي بیاوریم كه براي 
دانش آموز آرامش بخش 
و تسكین دهنده باشد. 
همچنین، این دروس 
باید به نیازهاي دروني 

دانش آموزان پاسخ 
بدهد و در نهایت، در 
دانش آموزان ایجاد 
آرامش و آگاهي كند

دكتر شهناز عبادتي
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را در ارائة روش ياري كند. البته هميشــه 
كمبود امكانات نمي تواند مانع كار شــود؛ 
چون مدرســان ما خالقيت هايي دارند و 
براســاس خالقيت خود كمبود امكانات را 
جبران مي كنند اما قطعًا وجود امكانات و 

ابزار مناسب به آموزش سرعت مي بخشد.

  ســنگري: لطفــًا در اين ســرعت 
مصداقي تر صحبت كنيد. ممكن اســت 
درســي را مثال بزنيد كه بهتر اســت با 

امكانات و ظرفيت ها استفاده شود.
كردم،  اشــاره  كه  همان طور  عبادتي: 
روش متناســب با متن وجود دارد. فرض 
كنيد برخي امكانات از پيش آماده داريم. 
در مثالي كه عرض كردم، طوطي و بقال، 
شكل نمايش و تئاتر و حتي فيلم كودكانه 
آن وجــود دارد و همكاران ما مي توانند از 
آن ها اســتفاده كنند. حتي شعر »غرش 
شــيران« كه در فصل نهم آمده است، به 
شــكل نمايش و آواز وجود دارد كه خودم 
آن را ديده و دانلود كرده ام. گاهي متن هايي 
داريــم كه نمايشــي هســتند؛ نمايش 
پيش ساخته داريم و معلمان ما مي توانند 

استفاده كنند.
فضايي هم كه خود متن به كالس درس 
القا مي كند، مهم است. فرض كنيد وقتي 
متني را كه در حوزة ادبيات تعليمي جاي 
دارد مي خوانم، اين متن تعليمي فضايي را 
به ما القا مي كند كه نشان مي دهد چينش 
واژگان توسط نويسنده يا شاعر چه لحني 
را براي خواندن مي طلبد. پرسش شما ناظر 
بر اين مسئله است كه بنده به عنوان معلم 
چه فضايي را مي توانم بر فضاي موجود در 
متن بيفزايم. فضايي كه من به عنوان معلم 
مي توانم بيفزايم، هم شــيوة تدريس من 
اســت، هم لحن مناسب و هم بهره گيري 
از ابــزار. براي مثــال، در درس »جمال و 
كمال« كــه به گونه اي هم روايي، هم جزء 
ادبيات عرفاني و هم پند و اندرز مستقيم 
اســت، مي توانيم از فيلم حضرت يوسف و 
نمايشــي كه در اين خصوص تهيه شده 
است، استفاده كنيم يا آياتي از قرآن كريم 
را مورد استفاده قرار دهيم تا كالس زنده و 

مال ل آور نباشد.

 سنگري: همة ايــن  كارها نو و خوب 

است. دوستان اگر در باب روش ها نكته اي 
دارنــد يا توصيه اي به همكاران دارند بيان 

فرمايند.
قاسم پور: معمواًل روش تدريس براساس 
اهداف كتاب هــاي توليد شــده انتخاب 
مي شــود. تعداد روش هاي تدريس بسيار 
زياد است اما ما نمي توانيم بدون توجه به 
ســاختار و محتواي كتاب درسي انتخاب 
كنيم. اگر اين كار را انجام دهيم، چه بسا از 

هدف اصلي درس دور شويم.
با توجه به مقدمه اي كــه عرض كردم و 
آنچه در طول اين نشست  مطرح شد، هدف 
اصلي كتاب هاي دورة دوم متوسطه بيشتر 
مهارتي اســت. اگر قرار باشد مهارت هايي 
چون تحليل و توليد و داوري و قضاوت را 
در دانش آمــوزان اين دوره ايجاد و تقويت 
كنيم، بايد به ســراغ الگوها و روش هايي 

برويم كه بيشتر جنبة مهارتي دارند.
براي مثال، اگــر الگوي دريافت مفهوم را 
انتخاب مي كنيــم، خود اين الگو تأكيدي 
اساســي بر مهارت بازشناسي ذهني دارد. 
بنابراين، در كتاب علوم و فنون ادبي بسيار 
مي تواند كاربردي باشد. چرا كه ما از طريق 
اين الگو بــه دانش آموزان كمك مي كنيم 
تا مفاهيمي را كه در فصل سبك شناسي 
وجود دارد، خود در كنار هم دريافت كنند. 
يــك الگوي تفكر اســتقرايي مي تواند در 
آموزش كتاب فارســي خيلي كمك كند؛ 
چرا كه از قلمروها به قضاوت دربارة مناسب 

بودن يا نبودن مي رسيم. 
نكتة بعدي در خصوص انتخاب روش هاي 
تدريس، بحث رويكرد شناختي است كه 
دكتر اكبري هم اشــاراتي به آن داشتند. 
اگر واقعًا كتاب هاي فارســي ما بر رويكرد 
شناختي در حوزة يادگيري تأكيد دارند، در 
انتخاب روش هاي تدريس هم نمي توانيم 
اين را ناديده بگيريم. الگوي تدريس مبتني 
بر ساخت گرايي به تحقق اصول و رويكرد 
شناختي بسيار كمك مي كند. چراكه در 
كتاب هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي، 
به ويژه از پاية هفتم به بعد بيشتر بر حوزة 
تفكر و ذهن و دايرة شناختي تأكيد داريم و 
از معلمان انتظار داريم كه به سراغ هر روش 

تدريسيـ  حتي اگر مناسب باشدـ  نروند.

 سنگري: آقاي دكتر اكبري، اگر نكتة 

تكميلي داريد بفرماييد.
اكبري: موالنا در يك بيت اين مطلب و 
بحث مهارت آموزي را به خوبي بيان كرده 

است؛ آنجا كه مي گويد: 
حرفت آمــوزي طريقــش فعلي اســت/ 

دانش آموزي طريقش قولي است.
بايد اشــاره كنــم كه ما تأكيــد داريم و 
مي گوييم كــه رويكردمــان در تدوين و 
طراحي و تأليف ايــن كتاب ها رويكردي 
مهارتي است. همان گونه كه موالنا در شعر 
باال تكليف را مشخص كرده است؛ يعني از 
راه عمل مي توان آموزش داد. تمام حرف ما 
اين است كه در كتاب هاي جديد نوع نگاه 
ما در طراحي موضوع و آموزش، مهارتي و 

حرفت آموزي است. 
تأكيد مي كنيم كه ســراغ دانش آموزي 
نرويم. روش آموزش قولي و ســخنوري را 
كنار بگذاريم و كم رنگ كنيم. خوانش متن 
را در فارسي برجسته كنيم و ترجمة متن را 
برعهدة ذهن ها بگذاريم. ذهن هاي معناساز 

دانش آموزان درگير شود.

 ســنگري: در بــاب نقــد و تحليل 
نظرگاه هــاي دبيران ادبيــات اگر نكته اي 

هست بفرماييد.
قاسم پور: بسياري از همكاران ما انتظار 
دارند در اين باره نظــر ما را بدانند. ضمن 
سپاســگزاري از همة دبيران حوزة زبان و 
ادبيات فارسي كه همواره با نقد و نظرهاي 
خود ما را راهنمايي مي كنند تا محتوايي 
مناسب براي دانش آموزان طراحي و توليد 
و بازتوليــد كنيم، عــرض مي كنم كه از 
لحظة تولد محتوا و كتاب، همكاراني كه ما 
مي شناسيم و حتي نمي شناسيم احساس 
مسئوليت مي كنند و در قلمروهاي مختلف 
از طريق نامــه، ايميل يا فضاهاي مجازي 
يا در نشســت هايي كه در استان ها داريم، 
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نظرهاي خود را اعالم مي كنند.
وظيفة من و اعضاي گروه اين اســت كه 
تا جايــي كه امــكان دارد، نظر همكاران 
را بخوانيــم و چنانچه بســامد و فراواني 
مســئله اي را از حدي باالتر ديديم، آن را 
به عنوان نكتة قابل توجه يادداشت  كنيم و 
همة اين گونه موارد را ابتدا در كميتة تأليف 
و ســپس در شــوراي برنامه ريزي درسي 
مطــرح و در صورت تأييد، تصويب  كنيم. 
از همــكاران مي خواهيم كه در اين زمينه 
نقدها و نظرهاي خود را بيشتر در اختيار 

ما قرار دهند. 
حاال اين نظرها مي تواند فني باشــد؛ مثل 
نكات مربوط به نارســايي در رســم الخط 
يا ويرايش، يــا در حوزة محتوا باشــد. در 
صورتي كه بيشتر معلمان ما نسبت به يك 
درس نظر منفي داشته باشند و معتقد باشند 
كــه آن درس براي دانش آموزان مناســب 
نيست، سعي مي كنيم ترتيب اثر دهيم و نظر 
آن هــا را با تغيير متن، عوض كنيم. چرا كه 
اعتقاد داريم محتوا ماده اي براي استفاده در 
كالس است و معلم است كه بايد اين ماده ها 
و منابــع و اين غذا را در شــرايط يادگيري 
به دانش آموزان ارائه دهد. بنابراين، ســعي 
مي كنيم تا جايي كه مقدور اســت به نقد و 

نظر معلمان توجه داشته باشيم.

 ســنگري: خوشــبختانه دبيــران 
صاحب نظــر و ژرف انديش و غيور فراواني 
داريــم؛ غيور يعنــي برنمي تابند كه يك 
متن نامناســب موضوع درس فرزندان و 
دانش آموزان آن ها باشد اما اگر متن مناسب 
باشــد، از آن دفاع مي كنند و حرمتش را 
پاس مي دارند. اين را از مقاالت و نامه ها و 
نقدهاي آنان مي توان دريافت. حقيقت اين 
است كه آنكه يك كتاب را تدريس مي كند، 
مي تواند بگويد آن كتــاب چقدر مي ارزد؛ 

يعني مي تواند آن را ارزيابي كند. در واقع، 
فردي كه متن را عرضه مي كند، مي تواند 
بازتاب هاي آن را كامل ببيند و طبيعتًا نظر 
چنين فردي بســيار راه گشا خواهد بود. از 
دبيران عزيز صميمانه ممنونم كه مقاالت 
راه گشا مي فرستند و نكات دقيقي را عرضه 
مي دارند كه قطعًا  مدنظر دوستان مؤلف هم 
خواهد بود.لطفًا اگر نكتة ديگري باقي مانده 

است بفرماييد.
قبلي  صحبت هــاي  در  من  عبادتي: 
خود نكتــه اي را مطرح كــردم و اكنون 
مي خواهم مجدداً آن را بازگو كنم. معلمان 
ما براساس غيرت شــغلي خويش توجه 
دارنــد كه چگونه براي انتقال هر چه بهتر 
محتوا به دانش آمــوزان خود را توانمندتر 
بسازند. توانمند ساختن دانش آموزان نيز 
در به كارگيري تفكر انتقادي آنان اســت. 
اين كتاب ها ســعي دارند بــه خوانندگان 
خود كمك كننــد كه به اليه هاي بيروني 
و درونــي متــن راه يابنــد. توصيــة من 
به عنوان يك معلم به همكارانم اين است 
كــه روش هايي را اتخــاذ كنند كه ضمن 
هماهنگي با رويكردهــاي حاكم بر متن، 
تناســب با متن و مخاطب، دانش آموزان 
را در تحليل و بررسي متن توانمند سازد. 
يعني دانش آموزان بــه مرور زمان بتوانند 
متن را در ســه قلمرو بررسي كنند و اين 
توانايي صرفًا در حوزة كتاب درسي نباشد 
بلكــه در مورد هر آنچه دانش آموزان با آن 
روبه رو هســتند، صدق كند. مثالً  فيلمي 
كه مي بيننــد، روزنامه اي كه مي خوانند يا 
طبيعتي كه تماشــا كنند. در واقع، انتظار 
اين است كه دانش آموز بتواند هر آنچه را 
مي بيند، از ديدگاه هاي مختلف تحليل كند. 
به بيان ديگر، توانمندسازي دانش آموزان در 

طرح پرسش است.
شايد همواره ســعي معلمان بر اين بوده 
اســت كه كاري كنند كــه دانش آموزان 
بتوانند پاسخ پرسش ها را درست دريابند؛ 
در صورتــي كه يكي از تمرين هايي كه در 
قلمرو فكري مطرح است، از دانش آموزان 
انتظــار مي رود كه توانايي طرح پرســش 
داشــته باشــند. توانمند كــردن آنان در 
طرح پرســش مهم اســت. دانش آموزان 
بايد اعتمادبه نفس پيدا كنند و اين باور را 
داشته باشند كه مي توانند جهان پيرامون 

خود را مورد مشاهده و پرسش قرار دهند. 
دانش  آموزانــي كه بتواننــد متني را مورد 
پرســش قرار دهند، قطعًا در رســيدن به 

پاسخ موفق تر خواهند بود.
 سنگري: يكي از دبيران اظهار مي كرد، 
يك بار به جــاي اينكه امتحان بگيرم و به 
دانش آموزان ســؤال بدهم، به آن ها گفتم 
هر كسي از اين درس سؤال هاي بيشتري 
مطرح كند به او نمرة بيشــتري مي دهم. 
پرســش هاي  اينكه  براي  دانش آمــوزان 
بيشتري از درس استخراج كنند، درس را 
به دقت خوانده بودند و اين كار بهتر بود تا 

بخواهند به سؤاالت جواب دهند.
خانم عبادتي: بلــه، هدف پنهان هم 
اين است كه ببينيم دانش آموزان از كدام 
زاويه به متن توجه كرده اند و پرســش هر 
يك از آن ها كدام وجه متن را مورد بررسي 
قرار مي دهد. شــايد اين پرسش ها، از نوع 
پرسش هايي نباشد كه ما معلمان مطرح 

مي كنيم. 

 سنگري: پشت اين سؤال ها گاهي نقد 
هم وجود دارد.

اكبري: از شما و خوانندگان عزيز مجله 
هم سپاســگزارم كه تا كنون با ما بوده ايد. 
در بخش نقد و داوري ها پيشنهاد من اين 
است كه همانند خود كتاب نقد سنجه مند 
كنند و نقد با پيشنهاد همراه باشد. نقدي 
كارآمد و تأثيرگذار است كه پيشنهادهايي 
هم با خود داشته باشد. اگر دوستان متني 
را نمي پسندند، بهتر است چند جايگزين 
پيشنهاد دهند تا كتاب درسي با استفاده 
از اين پيشــنهادها يك گام به سمت بهتر 

شدن بردارد.

 سنگري: شــايد نكتة پاياني شما را 
بشود به مبنايي ترين شعار ديني ارتباط داد 
و آن اين اســت كه اگر مي گوييم »نه« و 
چيزي را نمي پذيريم، بايد بگوييم به جاي 
آن چه چيزي باشد؛ يعني متن جايگزين 
هم پيشــنهاد دهيم. از صبــر و حوصلة 
اميدوارم در اعتالي  دوستان سپاسگزارم. 
فرهنگ اين ســرزمين و خدمت به نسلي 
كه امروز مخاطب ماست، از جانب پروردگار 

توفيق داشته باشيم.
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علي اكبر كمالي نهاد
رئيس دبيرخانة راهبري زبان و ادبيات فارسي كشور

 دكتر محمدرضا سنگري
»متن و رويكرد كتاب فارســي و ديگر كتاب هاي 
ادبي پاية دهم، مبنا و پاية توجه به آن هاست. همة 
آنچــه در متن قــرار دارد، در اين كتاب ها معرفي 
مي شــود ولي هر متني در پنج حوزه، جلوه گري 

مي كند. به بيان ديگر، پنج گونه متن داريم:
1. متن هاي آشــكار شــنيداري: هر صدايي خود 
متني قابل خواندن اســت و اين ها صداهاي آشكار 

شنيداري هستند؛
2. متن هاي پنهان شــنيداري: هر متن خاموشي 

هم، صدايي دارد؛
3. متن هــاي تصويري: در طول خواندن هر متن، 
تصويري در ذهن تجســم و تصور مي شــود. مثاًل 
وقتي غزلي از حافــظ را مي خوانيم، حتمًا آن را با 

خود مجسم مي كنيم؛
4. هــر متنــي مي تواند حس بســاوايي ما را نيز 
برانگيزد. بهترين متن آن است كه مو بر بدن راست 
كند. چرا به ما »بشر« مي گويند؟ بشر از بشره، به 

معناي پوست مي آيد.
ما جز پنج حس ظاهــري، پنج حس باطني هم 

داريم. به قول موالنا:
»پنج حسي هست، جز اين پنج حس
آن چو زّر ناب و اين حس ها چو مس«

اگر متني نتواند اين پنج حس باطني را برانگيزد، 
يا موفق نبوده يا كســي كه آن را عرضه مي كند، 

موفق نبوده است.
نخســتين خوانش متن، چهره اســت. حضرت 

علــي)ع( مي فرمايند: »البصر مصحــف القلب«؛ 
يعني، چشم ها كتاب قلب انسان اند. اگر نتوانيم با 
چشم تأثير بگذاريم، حتمًا قلب ها را هم نمي توانيم 

تحت تأثير خود قرار دهيم.
ما فقط معلم ادبيات نيستيم. بيشتر از آنكه ذهن را 
مي رباييم، بايد دل ها را برباييم. اگر دل ربا نباشيم، 
انديشه ربا هم نخواهيم بود. هر كس با قلبش بيشتر 

كار كند، چشمي تأثيرگذارتر خواهد داشت.
در برخورد با متن بايد به اين نكته ها توجه كرد:

1. نگاه كلي، به متن؛ به اين معنا كه نخســتين 
برخورد با متن، تســلط در روان خواني است. مثاًل 
هيچ وقت غزلــي از حافظ را همانند شــاهنامه يا 
مثنوي نمي خوانيم. خــود متن، فرمان خوانش را 

صادر مي كند.
2. پس از ايجاد ارتباط اوليه با متن كتاب درسي و 
يافتن تصوير و فهمي كلي از آن، بايد ديد هر درس 
چه نسبتي با ديگر درس ها، ديگر كتاب هاي ادبي، 
و آنگاه با گســترة وســيعي از ادبيات دارد و نهايتًا 
ارتباط آن با فرهنگ چگونه است. همة اين ها رابطة 

طولي دارند. هر متني داراي عقبة تاريخي است.
3. مالك ها براي گزينش متن چه بوده است؟ اگر 
متني مورد توجه باشد و مورد عالقه قرار گيرد، در 
همان برخورد اوليه، بازتاب آن قابل فهم است و در 

صدا، عشق به متن را مي توان تشخيص داد.
4. چگونگي عرضة متن بايد روشــمند باشــد و 
متأسفانه ما معلمان روشمند نيستيم! به قول موالنا: 

گزارش 

چكيدة  سخنراني هاي 
علمي در همايش ملي:

تحليـل و 
تـرويج برنامة 

درسي
 اراك ـ ٤ و 5 آذرماه ١3٩5
 )دبيرخانة راهبري زبان و ادبيات فارسي كشور(

اشاره
در تاریخ 
چهارم و پنجم 
آذرماه 1395 
در شهرستان 
اراك نشستي 
با حضور 
سرگروه هاي 
ادبیات كشور 
برگزار شد. متن 
سخنراني هاي 
این نشست 
تقدیم مي شود.
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»دانشمندي را بمان و بينشمندي را پيش 
گير.« بينشمندي همان روشمندي است؛ 
يعني تلفيق نگاه عميق به متن، به عالوة 

روش عرضة متن.
5. جغرافياي متن؛ اينكه هر متني داراي 
يك جغرافياي عرضة مختص همان متن 
اســت. مثاًل بايد بدانيم درســي ايستاده 
تدريس شــود بهتر است يا نشسته. متن 
تغزلي و متن حماسي، جغرافياي واحدي 
ندارنــد؛ حتي برخي از متن هــا را نبايد 

خواند بلكه بايد اجرا كرد.
6. مخاطب را بشناسد و حتمًا در تدريس، 

گوشة چشمي به او داشته باشد.
7. از چــه ابزار و امكاناتي بهره گيرد و از 
كجا موفقيت خــود را بفهمد. البته يكي 
از مالك هاي خوب ارزيابي، دانش آموزان 

هستند.
بــراي ايــن درس هــا بايــد از ظرفيت 
دانش آمــوزان، بهره گيريــم. البته براي 
اين كار مي توان موضوع هاي پژوهشي را 

پيشنهاد داد.«

 دكتر فریدون اكبري ِشلدره
رويارويي با »جهان متن« به ابزاري نياز 
دارد و آن، دانش هاي دبيران است؛ يعني 
دانش رشته ها. امروزه نگاه رشته محوري و 
تخصصي،  به يك سو نهاده شده است به 
همين سبب، كتابي به نام »علوم و فنون 
ادبي« هســت و اين نام آگاهانه انتخاب 
شــده اســت. علوم، بخش دانشي كتاب 
است و بالفاصله در كنار آن فنون، يعني 

رويكرد مهارتي، وجود دارد.
ما از علــوم به آن اندازه نيــاز داريم كه 
گره گشاي مهارت هاي ما باشد. به بيش از 
آن نيازي نيست. در پهنه هاي دانشي، بايد 
به حد و اندازة كتاب بســنده كرد و اصاًل 
نيازي نيســت دبير هر آنچه را فرا گرفته 

است، براي دانش آموزان بازگو كند.
در اين بخش، حتمًا روش اخفشــي در 
نــگاه مؤلفان بوده اســت و اين روش در 
علوم تربيتي در فرايند ياددهي و يادگيري 
نيز كاربرد دارد؛ يعنــي آموزش قطره وار 
كه خيلي مورد تأكيد اســت. »اخفش« 
شــخصي بود كه از كالس رانده شد و به 
چوپاني رو آورد. در اين ميان، روزي وارد 

غاري شــد و ديد كه قطره هاي آبي كه از 
سقف غار مي چكد، سوراخي در كف غار 
ايجاد كرده اســت. به خود نهيبي زد كه 
سنگ به اين ســختي با آب به آن نرمي 
سوراخ شــده اســت؛ مگر من از سنگ 
ســخت ترم! در نتيجه، پس از مدت ها به 
كالس درس بازگشت و بعدها كسي شد 
كه او را سرآمد ادبيات عرب و علم صرف 

و نحو مي دانند.
اســت.  اين حكايت  آموزش قطــره وار 
بايــد قطره چكانــي را اصل قــرار داد. با 
وجود اندوخته هاي زياد دانشــي دبيران، 

دانش آموزان به همة آن ها نيازي ندارند.
عين القضات همداني جملة بسيار عجيبي 
دارد. مي گويد: »اي عزيز، طفل رضيع را 

اگر گوشــتـ  كه غذايي مغذي اســتـ  
دهي گلوگير شود«؛ يعني او را مي كشيد.

پــس، در اين جهان متن )علوم و فنون، 
فارســي و نگارش( به دنبال دانش افزايي 
نباشــيد. بگذاريد تكانه ها در سامانه هاي 
مغزي با رويارو شدن دانش آموزان با متن، 
اتفاق بيفتد و اتفــاق در مغز افراد زماني 
رخ مي دهــد كه خود آن ها با متن روبه رو 

شوند؛ يعني ايجاد محيط براي يادگيري.
اگــر كتــاب فارســي نيز بــدون هيچ 
پيش درآمدي آورده شده است، ريشه در 

همين تفكر دارد.
امروز اصل متــن، پيش روي دانش آموز 
و خواننده گذاشته شــده است و او خود 
بايد در جهان متن شــيرجه بزند و صيد 
كند. نمي توان بيرون حوض ايســتاد و به 

توصيف پرداخت.
درواقع، آن قســمتي هم كــه در پايان 
فصل ـ يعني تحليل متن و گونه شناسي 
ـ آمده بــه همين دليل بوده اســت كه 
نمي خواســته ايم پيشــاپيش بــه ذهن 
خواننده خط بدهيم و گذاشته ايم جريان 
فكري و زايش هاي ذهني در رويارويي با 
متن در ذهن خواننده ايجاد شــود. فقط 
در پايــان كار آنچــه را خوانده ايد، كوتاه 
و در نيم صفحــه جمع كرده ايــم. اينكه 

دكتر اكبري: 
ما از علوم به آن اندازه 
نیاز داریم كه گره گشاي 
مهارت هاي ما باشد. به 

بیش از آن نیازي نیست. 
در پهنه هاي دانشي، باید 

به حد و اندازة كتاب 
بسنده كرد و اصاًل نیازي 
نیست دبیر هر آنچه را 
فرا گرفته است، براي 
دانش آموزان بازگو كند

15 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي و يکم | شمارة ١ | پاييز ١3٩6 |



16

بدون آگاهي كتــاب را نقد كنيم، داوري 
عالمانه اي نيست.

دكتر اكبري همچنين دربارة قلمروهاي 
سه گانة زباني، ادبي و فكري گفت: »قلمرو 
زباني و ادبي از نظر جوهر ماهيت، هنجاري 
هســتند؛ يعني مغز دانش آموزان ميدان 
چندان فراخي براي پويايي و تحليل هاي 
فكري نــدارد و اين دو قلمــرو، رويكرد 
همگرايي دارند و پاســخ ها واحد و روشن 
و يكسان اســت ولي دامنة قلمرو فكري 
بسيار فراخ اســت و جنس و جوهرش با 
دو قلمرو پيش همگون نيســت. جنس 
و جوهر آن بر رويكرد واگراســت؛ يعني 
هر خواننده به فراخــور توانايي ادراكي و 
توانش هاي مغزي اش خوانش تازه اي دارد.

البته بــه قابليت متن هــم برمي گردد. 
برخي از متن ها خوانش ناپذير نيستند ولي 
متن هايي كه براي متون درسي گزينش 
شــده اند، عمومًا اين قابليت را دارند كه 
اليه هايي از متن كاويده شــود. بنابراين، 
همكاران در قلمرو فكري به دنبال پاسخ 
واحدي نباشند؛ نبايد متن را معني كرد 
و ديكته وار به دانش آموزان گفت و آن ها 

فقط نويسنده باشند.«

 سخنراني دكتر حسین 
قاسم پور مقدم

دكتر قاســم پور به بيان توليد محتواي 
آموزشي پرداخت و گفت: وقتي صحبت 
از توليد مي شــود، بايد به عملي فكورانه 
پرداخــت. اصطالح »عمــل فكورانه« را 
حــدود 50 ســال پيش انديشــه وران و 
صاحب نظران در حــوزة آموزش وپرورش 

مطرح كردنــد. وقتــي از توليد صحبت 
مي شــود، عملي فكورانه را مي طلبد كه 
نخستين گام آن توجه به نياز است؛ يعني 
در كالس درس و در حــوزه تأليف، ابتدا 
بايد به درســتي از نيازها اطالع داشــته 

باشيم.

اگر بخواهيم نيــاز را تعريف كنيم، بايد 
بگوييم كه فاصلة »مطلوب« و »موجود« 
اســت. از اعضاي گروه هاي آموزشــي و 
انجمن علميـ  آموزشــي معلمان زبان و 
ادبيات فارســي، انتظار مي رود كه وضع 
مطلوب را مطالعــه كنند؛ چون بدون در 
نظر گرفتن مطلــوب، نمي توان به توليد 
پرداخت. پــس از آن، وضع موجود را در 
نظر مي گيريم كه پاية دهم است و حتمًا 
دربارة محتواي آن نظرهايي هســت. اين 
نظرها و اعتراض ها زماني شكل مي گيرد 
كه احساس شــود، فاصلة بين مطلوب و 

آنچه امسال توليد شده، زياد است. وقتي 
زياد باشــد اعتراض ها بيشتر است اما اگر 
اين فاصله كم باشــد، رضايت هم بيشتر 
اســت و به راحتي مي توان محتوا را ارائه 

داد.
دوميــن مرحله اين اســت كــه نيازها 
تشخيص داده شــود و اين امر با فعاليت 
انجمن و گروه هاي آموزشــي امكان پذير 
اســت. بدون در نظر گرفتن اين رده ها، 
نمي توان به توليد دســت زد. مرحلة بعد 
توجه بــه مؤلفه هاي يك برنامه اســت؛ 
مثاًل اين نشســت دو روزه برنامه اي است 
كه مؤلفه هايي داشته است و آقاي دكتر 
كمالي نهاد و ديگر اعضا توانســته اند در 
تعامل با نهادهاي مرتبط، اين مؤلفه ها را 

پيش بيني كنند.
برخي ايــن مؤلفه ها را چهار تا و بعضي، 
نه تا در نظــر مي گيرند. ما بايد آن چهار 
تا را در نظر بگيريم كه بســيار درباره اش 
صحبت شــده اســت و بايد گفت كه آن 
فاصله بين مطلوب و موجود، به درســتي 
تشــخيص داده شده اســت. مثاًل علت 
برگزاري اين نشست چيست؟ هدف چه 

بوده است؟
بنابراين، عنصر و مؤلفة نخست »هدف« 
اســت. متأســفانه عنصــر اول، به رغم 
ســفارش هاي فراوان، فراموش مي شود و 
اگر از همكاران دربــارة هدف از آموزش 
كتاب نگارش بپرسيم، آنچه را خودشان 
فهميده اند، بيان مي كننــد، نه آنچه در 
كتاب راهنماي معلــم و حوزة يادگيري 
ادبيات گفته شــده است. بايد سرگروه يا 
رئيس انجمن به اين هدف ها توجه داشته 

دكتر قاسم پور: 
دومین مرحله این است 
كه نیازها تشخیص داده 
شود و این امر با فعالیت 

انجمن و گروه هاي 
آموزشي امكان پذیر 
است. بدون در نظر 
گرفتن این رده ها، 

نمي توان به تولید دست 
زد
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باشد؛ چه بسا اين هدف ها نادرست باشند 
و با وضعيت موجود تناسبي نداشته باشند!
مؤلفة دوم محتواســت. منظور از محتوا 
كتاب درســي نيســت؛ محتــوا، يعني 

موضوع ها، مفهوم ها و تعميم ها.
موضوع هــا: در كتاب نــگارش همان 
هشت فصل مي شود كه دايرة شمول آن ها 

بسيار گسترده است.
كه  هســتند  كليدواژه هايي  مفهوم ها: 
معمواًل تعداد زيادي از پديده هاي داراي 
ويژگي هاي مشــترك را دربردارند؛ مثاًل 
مفهوم غنايي، حماسي. حماسه يك مفهوم 
است كه تعداد زيادي اثر را كه ويژگي هاي 
مشتركي دارند، در زيرمجموعة خود دارد.
تعمیم ها: مجموعة قاعده ها و قانون هايي 
هستند كه انسان ها يا طبيعت يا خداوند 

متعال وضع كرده است.
بنابراين، وقتي از محتوا حرف مي زنيم، 
مراد كتاب درسي نيست بلكه موضوع ها، 
مفهوم ها و تعميم هاســت و اگر به آن ها 
عنوان دانشــگاهي بدهيم، ســرفصل ها 
مي شــود. مؤلــف بايد از ســرفصل هاي 
آموزشــي ادبيات در دورة متوسطة دوم 

آگاهي داشته باشد.
ســومين مؤلفه كه بايد به آن پرداخت، 
مؤلفة روش هاســت كه بايد انجمن ها و 
گروه هاي آموزشي در زمينة آموزش زبان 
و ادبيات فارسي كارگاه هايي برگزار كنند 

و فعاليت هايي داشته باشند.
مؤلفة پاياني، مؤلفة ارزشــیابي است. 
مقصود از آن آزمون كالسي نيست! يعني 
ما هنوز در مرحلة  توليد هستيم و ارزشيابي 
به اين معناست كه مي خواهيم بازخوردي 
از مخاطب بگيريم و خود را محك بزنيم 
كه آيا مؤلف خوب و توانمندي هستيم و 
برنامة ما مناسب بوده است يا نه. همچنين 
شما كه مخاطب ما هستيد، مطالب را ياد 

گرفته ايد يا نه.
اين پنج مرحله شــامل چهــار مؤلفه و 
پيش نيازي اســت كه مؤلفه هاي اساسي 
توليد به حساب مي آيند كه اگر درباره اش 

فكر و انديشه كنند، روشن مي شود.
محتوا كه دومين مورد از توليد محتواي 
آموزشــي اســت، هم مي تواند مؤلفه اي 
مســتقل باشــد و هم يكي از مؤلفه هاي 

دكتر قاسم پور:
محتوا نباید به كتاب 
درسي محدود شود. 

محتوا مجموعة جمله ها، 
تصویرها، نمودارها 

و موضوع هایي است 
كه همگي با هم كمك 

مي كنند تا ما را به 
هدف ها برسانند

توليد به شــمار آيد. محتوا متني اســت 
كه مي تواند چاپــي يا غيرچاپي، ديداري 
يا شنيداري باشد. خالصة محتوا عبارت 
است از: متني كه با حواس پنج گانه قابل 
دريافت باشد. محتوا نبايد به كتاب درسي 
محدود شــود. محتوا مجموعة جمله ها، 
تصويرها، نمودارها و موضوع هايي اســت 
كه همگي با هم كمك مي كنند تا ما را به 

هدف ها برسانند.
حــال مي خواهيم بدانيــم كه وضعيت 
محتواي فارسي پاية دهم به لحاظ سازندة 
آن چگونه اســت و از نظــر حقيقت ها و 
تعميم هايي كه ارائه مي دهد و موضوع هايي 
كه درون خود دارد، آيا مناسب پاية دهم 

هست؟ مناسب سن دانش آموزان چطور؟
وقتي مي گوييم تحليل محتوا، مراد اين 
نيســت كه از سطر اول درس تا پايان آن 
را بخوانيم و بگوييم اين متن ســنگين و 
دشوار اســت بلكه ما كه مقامي مسئول 
هستيم، بايد عميق تر و علمي تر به بررسي 

محتوايي بپردازيم.
محتواي فارسي دهم با سه روش بررسي 

مي شود:
1. روش نخســت، روش عام است كه ما 
را با ســطح كتاب آشــنا مي كند و به ما 
نگاه ســطحي مي دهد. مشــخص كردن 
طبقه بندي حاكم بر كتاب فارســي، كه 
هشت طبقه دارد و در موضوع هاي اصلي 
اســت و هر طبقه چند زير طبقه دارد و 
نمودار درختي ترســيم مي كنيم. فارسي 
هشت شاخه و هر شاخه اي دو تا مي شود 

و قلمروهــا در پايــان ايــن تحليل قرار 
مي گيرند.

2. روش دوم اين اســت كه عنصرهاي 
تشكيل دهندة متن استخراج شود. درس 
نخست به لحاظ پرداختن به اين عنصرها 
چه تفاوت هايي با درس دوم دارد؟ موضوع 
درس چيســت؟ حقيقت هايي كه به كار 
رفته اند، كدام اند؟ البته منظور از حقيقت، 
حقيقت در حوزة علم اســت، نه حقيقت 

فلسفي!
مفهوم ها نيز بررســي شــود كه همان 
كليدواژه هــا هســتند يا نــه؛ همچنين 
تعميم ها. مثاًل حافظ يا نيما يوشــيج در 
شعرشان چند قاعده براي زندگي كردن 

بيان كرده اند.
3. روش ســوم تحليل روان شناختي: 1. 

دانش بياني؛ 2. دانش رويه اي.
دانش بياني مشخص مي كند كه متن چه 
چيزهايي را بيان مي كند كه در قالب نثر 
يا شــعر يا تصوير است. در دانش رويه اي 
مجموعــه اطالعــات به دســت مي آيد؛ 
مثاًل قلمروهاي ســه گانة مصداقي، عيني 

اطالعات رويه اي است.
دكتر قاســم  پور در پايان يادآوري كرد: 
»براي آموزش به تعليم وتربيت نياز است؛ 
همچنين معلم نبايد مادة درسي را آن طور 
كه در دانشــگاه مطرح است، در مدرسه 
مطرح كند و محتواي كتاب فارسي، نبايد 

فراتر از كتاب درسي ارائه شود.«
در پايــان همايــش مقــرر شــد كــه 
ســرگروه هاي حاضــر در بازگشــت به 
استان هاي محل خدمت خود با برگزاري 
همايش هــا و نشســت هاي تخصصــي 
دســتاوردهاي آموزشي و علمي همايش 
را به همكارانشــان در مراكز اســتان ها و 

منطقه ها، انتقال دهند.
گفتني است دبيرخانه هدف هاي همايش 
را در اشــاعة برنامة  درســي پاية دهم، با 
فرستادن بخشــنامة كشوري به استان ها 
مبني بر انجام نشست هاي استاني و انتقال 
دستاوردهاي همايش به همة همكاران در 

سراسر كشور، پيگيري مي كند.
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 اشاره
دبيرخانة راهبری زبان و ادبيات فارســی 
دورة متوســطة دوم از جملــه نهادهای 
مؤثری است که در راستای پيشبرد اهداف 
آموزشــی و فعاليت های مرتبط درســی 
پايه گذاری شده و از جملة مهم ترين اهداف 
آن هماهنگی با ســرگروه های استان ها و 
تبيين، آموزش و ترويج کتاب های درسی 
زبان و ادبيات فارســی است. دبيرخانه در 
سال های گذشته در استان های خوزستان، 
مرکزی، ايالم، فارس و ... فعال بوده است و 
همکاران بزرگوار اين استان ها فعاليت های 
ارزشمند و چشمگيری در زمينة آموزش، 
اطالع رسانی و هماهنگ سازی فعاليت های 
رشــتة زبان و ادبيات فارسی انجام داده و 
در مسير پيشبرد اهداف آموزشی گام های 

ارزنده ای برداشته اند.
در اواخــر بهــار 1395، راهبــری ايــن 
دبيرخانه براســاس ابالغ وزارت متبوع به 
اســتان مرکزی واگذار گرديد. از آنجا که 
اين جابه جايی با تغيير و تحول کتاب های 
فارســی پاية دهم همراه شــد، دبيرخانه 
فعاليت خود را از تابســتان 95 و پيش از 

شروع سال تحصيلی آغاز کرد.
براساس ابالغ شهريار فوالدوند، مدير کل 
مرکزی  اســتان  آموزش وپرورش  محترم 
و معاون محترم آموزش متوسطة استان، 
مجتبی حيدری، دکتر علی اکبر کمالی نهاد 
به عنوان رئيــس دبيرخانة راهبری ادبيات 
کشور انتخاب شــدند. دکتر يوسفی نکو، 
کرمی، ميرصادقی، عارف و خانم ها عبادی، 
معيريان، عبدالهی، حسين آبادی و غفاری 
به عنوان اعضای دبيرخانه انتخاب شدند و 
اولين جلسة هماهنگی برای تعيين وظايف 

اعضا برگزار شد.
نشســت دوم اعضای دبيرخانــه در روز 
چهارشنبه 95/5/20 در دفتر برنامه ريزی و 
تأليف کتب درسی با اعضای گروه زبان و 
ادبيات فارسی اين دفتر و مسئوالن وزارتی 
به منظور هماهنگی و بررســی خواسته ها 
و انتظــارات و نيز همســويی در اهداف و 
برنامه ها در دفتر تأليف و برنامه ريزی کتب 
درسی تشکيل شــد. در پی آن، نشست 
مشترک مسئوالن دبيرخانه های راهبری 
دروس و رؤسا و ادارات تکنولوژی استان ها 

گزارش دبيرخانة راهبری زبان و 
ادبيات فارسی در حوزة نقد و تحليل 
کتب پاية دهم

و گروه های آموزشی جهت دستيابی هرچه 
بهتر به اهداف آموزشی؛

ـ اســتفاده از تمام ظرفيت های موجود 
استان ها اعم از نيروی انسانی، تجهيزات، 
خدمــات و ... در راســتای بهره مندی از 
آمــوزش هماهنگ، بهتــر و کارآمدتر در 

کشور.

فعالیت های دبیرخانه
 تهیه و تنظیــم برنامه عملیاتی 
دبیرخانه: در جلســة اعضای دبيرخانة 
راهبری ادبيات کشور در شهريورماه سال 
جاری، جــدول برنامــة عملياتی تنظيم 
و از طريــق وبگاه دبيرخانه و بخشــنامه 
بــه گروه های آموزشــی ادبيات کشــور 

اطالع رسانی شد.
پرســش های  به  پاســخ گویی   
تخصصی: ضرورت اطالع رســانی سريع 
و دقيق و نيز ســهولت ارتباط و تعامل با 
سرگروه های آموزشی و همچنين دبيران 
محترم در سراســر کشــور امری آشکار 
اســت. بنابراين، دبيرخانة راهبری ادبيات 
»کلينيک مجازی پرسش و پاسخ«، گروه 
تلگرامــی و يک کانال با مديريت متمرکز 
تشــکيل داده و پاســخ گوی پرسش های 

گزارش

با مسئوالن محترم وزارت آموزش وپرورش 
در اســتان مازندرانـ  شهرستان بابلسر از 

روز شنبه 23 تا 95/5/25 برگزار گرديد.
جلسات رسمی دبيرخانه از آغاز فعاليت 
تا اوايل ســال تحصيلی با تعيين روزهای 
کاری اعضا در دو روز دوشنبه و چهارشنبه 
شــروع شد. طی هفت جلســه، مصوبات 
زيــر به صورت برنامة عملياتــی و با توجه 
به برنامة عملياتی کشوری مصوبة وزارت 
متبوع، برای اجرا توسط همکاران محترم 
اين رشته در گروه های آموزشی استان ها 

تدوين و ابالغ گرديد:
ـ اشاعة برنامه درسی پاية دهم؛

ـ نشست کشوری سرگروه های استانی؛
ـ تعامل با فرهنگستان و نهادهای مرتبط؛

ـ تحليــل و بررســی ســؤاالت نهايی و 
ارزشيابی آن ها؛

ـ برگزاری جلسات و نشست های ماهانه 
دبيرخانه با دفتر تأليف؛

ـ برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح 
کشور با هماهنگی دبيرخانه و سرگروه های 

استان ها؛
ـ بازديد سرگروه های محترم آموزشی از 

کالس های درس در استان ها؛
ـ همکاری همه جانبة دفتر تأليف، دبيرخانه 

چشم بيدار
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تخصصی همکاران در سراسر کشور است.
 کارگاه اعتباربخشی نگارش دهم: دبيرخانة 
راهبری زبان و ادبيات فارسی، براساس ابالغ وزارتی 
و واگذاری اعتباربخشی کتاب ها به استان ها، همايش 
دو روزه ای باعنوان »اعتبارسنجی نگارش پاية دهم«، 
در روزهای دهــم و يازدهم تيرماه 1395 با حضور 
مؤلفان محترم کتاب های درســی، نمايندة محترم 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، مسئول پايگاه 
کيفيت بخشی آموزش متوســطة اول و تعدادی از 
دبيران زبان و ادبيات فارسی استان مرکزی در اراک 
برگزار نمود و نتايج اين اعتباربخشی را در گزارشی 
مکتوب برای اعمال در کتاب به دفتر وزارتی ارسال 

کرد.
 برگزاری همایش »تحلیل و ترویج برنامة 
برنامة عملياتی،  فارسی پایة دهم«: در راستای 
طی بخشنامه ای از تمامی ســرگروه های آموزشی 
استان ها، دبيران انجمن های علمی ـ ادبی معلمان 
ادبيات کشور،  مؤلفان کتاب های درسی و مسئوالن 
وزارتی خواسته شــد که در همايشی که با رويکرد 
نقد و تحليل کتاب های تازه  تأليف در چهارم و پنجم 

آذرماه 95 در اراک برگزار می شد، شرکت کنند.
 برگزاری دورة ضمن خدمت: اين دبيرخانه 
در حاشية همايش دو روزة »تحليل و ترويج برنامة 
درسی فارسی دهم« دورة تخصصی ضمن خدمت 
»درس علوم و فنون ادبی« را برای شرکت کنندگان 

برگزار کرد.
 برگزاری مســابقة نقد کتاب های درسی: 
دبيرخانــة راهبری در قالــب برنامة عملياتی خود، 
فراخوانی را برای نقد و بررسی کتاب های تازه تأليف 
پاية دهم به سراســر کشور ارســال کرد، در پاسخ 
به اين فراخوان، همــکاران آثار خود را به دبيرخانه 
ارســال کردند. اين آثار در دفتر تأليف مورد داوری 
قرار گرفتند و چهار نقد به عنوان آثار برگزيده اعالم 
شــدند که در روزهای همايش اراک از نويسندگان 

آن ها قدردانی شد.

 فراخوان مقاله، تجربة آموزشی و نرم افزار 
با رویکرد کتاب های پایة دهم: در راستای نقد 
و تحليل کتاب های حوزه ادبيات فارسی پاية دهم، 
نزديــک به صد اثر نقد کتاب های پاية دهم و توليد 
محتوای الکترونيکی به دفتر دبيرخانه ارسال گرديد 
و پس از داوری، از صاحبان آثار برگزيده در همايش 

اراک تقدير شد.
 سخنرانی های علمی: در اين همايش علمی 
ـ آموزشی، در کنار ارائة آثار و نقد و نظرهای کتبی 
و شفاهی مدعوين، آقايان دکتر محمدرضا سنگری، 
دکتر حســين قاســم پور مقدم و دکتــر فريدون 
اکبری شلدره سخنرانی کردند و در پايان به پرسش ها 
و ابهامات همکاران پاسخ دادند. در ادامه، مقرر گرديد 
سرگروه های محترم شــرکت کننده در همايش در 
بازگشت به استان های محل خدمت خود، با برگزاری 
همايش ها و نشســت های تخصصی، دستاوردهای 
آموزشی و علمی اين همايش را به همکاران خود در 

مرکز و مناطق مختلف استان انتقال دهند.
دبيرخانه  نشست های تخصصی دبیرخانه:   
همچنين چهار نشســت تخصصی را برای آشنايی 
همــکاران عضو دبيرخانه و دبيران ادبيات اســتان 
مرکزی با برنامة درسی، محتوا و ساختار کتاب های 
دهم در تاريخ های 95/7/20 و 95/7/27 و 95/8/9 
و 95/8/16 بــا حضور اعضای دفتــر تأليف کتب 
درسی، دکتر حسين قاسم پور مقدم، دکتر فريدون 
اکبری شلدره، دکتر علی اکبر کمالی نهاد و خانم دکتر 

شهناز عبادتی در شهرستان اراک برگزار کرد.
 فراخوان مقاله برای چاپ در نشریة »پویه«: 
احيا و راه اندازی مجدد نشرية پويه با رويکرد تازه، از 
اهداف دبيرخانه در ســال تحصيلی جديد است. در 
اين راســتا، دبيرخانه فراخوانی برای جذب مقاالت 
و آثار همکاران از سراســر کشور ارسال کرده است. 
نزديــک به يکصد و ده مقاله برای داوری و چاپ به 

دفتر دبيرخانه ارسال شده است.

نزدیك به صد 
اثرنقد كتاب هاي 

پایة دهم و 
تولید محتواي 
الكترونیكي به 
دفتردبیرخانه 

ارسال گردید و 
پس از داوري 

از صاحبان آثار 
برگزیده درهمایش 

اراك تقدیر شد
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دكتر حسین قاسم پورمقدم
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

 چكیده
برنامة درســي حوزة تربيت و يادگيري 
زبان و ادبيات فارســي داراي ســه بعد 
دانشــي، مهارتي و ارزشــي است. بر اين 
برنامه ريزان درســي و مؤلفان  اســاس، 
كتاب هاي فارسي تالش مي كنند اين ابعاد 
سه گانه را براساس انتظارات برنامه درسي 
ملي محقق ســازند. تأليف كتاب هاي نو 
نگاشت فارســي در اين دورة تحصيلي، 
به دنبال تغييرات بنيادين برنامة درســي 
فارســي در دوره هاي پيشين انجام شده 
اســت. يكي از ويژگي هاي درخور توجه 
اين كتاب، نوآوري در سازماندهي محتوا 
و نگاهــي نو به آموزه هــاي زباني و ادبي 
اســت. در اين مقاله جلوه هــاي نوآوري 
در كتاب هاي درســي فارسي نشان داده 
مي شود. خواننده مي تواند از اين طريق با 
زيرساخت هاي فكري برنامه درسي آ شنا 
شود و با پيش ســازمان دهنده هاي مورد 

انتظار برنامه به امر تدريس بپردازد.

كلیدواژه هــا: برنامة درســي، كتاب 
درسي، فارسي، نگارش، علوم و فنون ادبي

مقدمه
اهميت زبان و ادبيات فارســي به عنوان 
ابزار تفهيم و تفاهم بر كســي پوشــيده 
نيســت، بدون شك، هر فارســي زباني 
بــراي آنكه بتوانــد مقصود ديگــران را 
دريابد يــا ديگران را از تفكر و انديشــة 
خويش بهره مند ســازد، بايد زبان فارسي 
و مهارت هاي گوش دادن، گفتن، خواندن 
و نوشــتن را به خوبي بيامــوزد. در كنار 

زبان فارسي، آشنايي با گنجينة هزار سالة 
ادب فارسي به عنوان يك ميراث گران قدر 
فرهنگــي نيز ضروري اســت و عالوه بر 
تأثيري كه در پرورش ذوق ها دارد، عامل 
مهمي در آموزش بهتر زبان و مهارت هاي 
آن اســت. از طريق زبان، وحدت ملي و 
انتقال ميراث فرهنگي به نسل هاي آينده 

تحقــق مي يابد. روان شناســان معتقدند 
انسان از طريق زبان اظهار وجود مي كند 
و بدين وسيله يكي از نيازهاي اساسي اش 
برطرف مي گردد. همچنين، از طريق زبان 

مي كوشد با فشارها و كشش هاي دروني 
و بيروني ســازگاري بيابد. زبان وسيله اي 
است كه در روشن شدن فكر آدمي نقش 
فعــال دارد و مي تواند تكيه گاه انديشــه 
و تفكر او باشــد. ادبيات را بايد همچون 
معرفتي نگريســت كه تالش مي كند از 
منظري رفيع همة هســتي را نظاره كند. 
رسالت حقيقي زبان، روشنگري اذهان و 
تلطيف احساسات بشري و بارور ساختن 
مهرورزي و همدردي ميان انسان ها و ارج 
نهادن به آرمان هاي واالي انســاني است. 
زبان و ادبيات فارسي مسير صحيح زندگي 
را به انسان نشان مي دهد و آثار ادبي اين 
زبــان - اعم از نظم و نثــر - آميزه اي از 
هنر و زيبايي است. زبان و ادبيات فارسي 
سند هويت و مهم ترين پشتوانة فرهنگي 
ايران است و آثار ادبي فارسي سرمايه هاي 
معنوي و يكي از گران سنگ ترين مظاهر 
هنر ايرانيان به شمار مي رود. زبان و ادب 
فارسي زبان يك ملت نيست، بلكه ميراث 
مشترك انديشــه ورزي بخش وسيعي از 
ملل مشرق زمين طي هزاره هاست. زبان و 
ادب فارسي، زبان ظريف ترين انديشه ها و 
احساسات عرفاني و اخالقي است. پرورش 
مهارت هاي زباني زمينة درك مفاهيم را 
در ساير متون و موضوعات درسي فراهم 
كرده، به رشــد مهارت هــاي اجتماعي، 
فرهنگي،  ارتباطــي،  ذهني،  شــخصي، 
مطالعه و پژوهــش و ارزش هاي اخالقي 
كمك مي كند. اين حــوزة يادگيري، به 
لحاظ فرهنگي ارتباط بســيار تنگاتنگي 
بــا حوزه هاي يادگيــري فرهنگ و هنر، 

كتاب هاي فارسي دورة  
دوم متوسطه بر بنیاد 
رویكرد عام »برنامة 
درسي ملي جمهوري 
اسالمي ایران«، یعني 
شكوفایي فطرت الهي، 
استوار است و با توجه 

به عناصر پنج گانة )علم، 
تفكر، ایمان، اخالق، 

عمل( و جلوه هاي آن ها 
در چهار پهنة )خود، 

خلق، خلقت و خالق(، 
بر پایة اهداف »برنامة 
درسي حوزة تربیت و 

یادگیري زبان و ادبیات 
فارسي«، سازماندهي و 

تألیف شده است

آموزشي- تحليلي

بررسي جلوه هاي نوآوري در برنامة درسي 
زبان و ادبيات فارسي دورة دوم متوسطه

جلوه هاي 
نوآورانه ام 
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علوم انســاني و مطالعات اجتماعي، قرآن 
و معارف اســالمي، و آداب و مهارت هاي 
زندگي دارد و دستيابي به برخي از اهداف 

اين حوزه ها را امكان پذير مي سازد.

چیستي و چرایي برنامة حوزة 
تربیت و یادگیري زبان و ادبیات 

فارسي
برنامة درســي زبان و ادبيات فارسي در 
نظام آموزشــي ايران اسالمي، جايگاهي 
ارزشــمند دارد؛ زيرا از يك ســو حافظ 
ميراث فرهنگي و از سوي ديگر، مؤثرترين 
ابزار انتقــال علوم، معــارف، ارزش هاي 
اعتقادي، فرهنگي و ملي است. آثار ادبي 
ايران، آيينة انديشه ها، باورها، هنرمندي ها 
و عظمت روحي و معنوي ملتي است كه 
از ديرباز همواره بالنده و شكوفا از گذرگاه 
حادثه ها و خطرگاه ها گذشــته و به امروز 
رسيده اســت. برگ  برگ ادب و فرهنگ 
ايران زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور 
فرهيختگان انديشه ورزي چون فردوسي، 
ناصرخسرو، غزالي، بيهقي، سنايي، عطار، 
موالنا، ســعدي، حافظ، بيــدل و دهخدا 
اســت كه با بهره گيــري از زالل فرهنگ 
اســالمي، آثاري مانــدگار و پرمايه را به 
يادگار نهاده اند. مطالعة دقيق و عميق اين 
آثار، جان را طراوت مي بخشد، روح را به 
افق هاي شــفاف و روشن پرواز مي دهد و 
ذهن و ضمير را شــكوفا و بارور مي سازد. 
ادب و فرهنگ ايران اسالمي، عصارة افكار 
و انديشــه هاي ملتي فرهيخته و دانشور 
اســت كه در نشــيب و فراز حادثه ها، با 
تكيه بر باورهاي ريشه دار خويش، ميراثي 
ارجمند و گران سنگ را به يادگار گذاشته 
است. توانايي و مهارت در خوانش، بررسي 

و تحليل اين آثار ارزشمند، خواننده را با 
گنجينة گران بهاي متون ادبي گذشــته 
و امروز آشــنا مي كند و او را در ســير و 
سلوك در آ فاق روشن و گستردة معرفت 
و حقيقت توانمند مي نمايد. براي تحقق 
اين هدف برنامة درســي زبــان و ادبيات 
فارســي، بايســته و شايســته است كه 
دانش آموزان ضمن آشنايي با علوم ادبي، 
در فنون ادبي نيز مهارت الزم را كســب 
كنند و از اين طريــق بتوانند در زندگي 
خود با آثار ادبي برخوردي مناسب داشته 
باشــند. زبان فارســي يكي از چند زبان 
فاخري است كه از گذشته هاي دور، آثار 
مكتوب ارزشــمندي از آن برجاي مانده 
است. اين زبان كه دربردارندة ارزش هاي 
واالي انساني است، قرن هاي متوالي، زبان 
رسمي و فرهنگي بخش وسيعي از جهان، 
از آســياي صغيــر و بين النهرين و تمام 
شبه قارة هند بوده است و نه تنها ايرانيان 
عالقه مند، بلكه بســياري از غيرايرانيان 
اين زبان را فرا گرفته، بدان شــعر سروده 
و كتاب نوشــته اند. زبان فارســي، حافظ 
وحدت قــوم ايراني و بــه تعبير دقيق و 
زيباي مقام معظــم رهبري، »رمز هويت 

ملي ماست«.

زبان و ادبيات فارسي، رمز هويت ملي و 
سبب پيوستگي و وحدت همة اقوام ايراني 
و گنجينة گران سنگي است كه گذشته را 
بــه حال و آينده پيونــد مي دهد. در اين 
حــوزه، زبان آموزان با پيكــرة نظام مند و 

عناصر ســازه اي زبان به گونه اي روشمند 
و علمي آشــنا مي شوند و توانايي خلق و 
نگارش و آفرينش در اين حوزه را كسب 
مي كنند )برنامة درســي ملــي، 1391(. 
اين حوزة يادگيري شامل دو بخش زبان 
و ادبيات اســت. زبان فرايندي است كه 
از درك و دريافت ســخن آغاز مي شود و 
به توليد كالم معنادار مي انجامد. ادبيات، 
توليدي مركب و چند ســطحي است كه 
واج، واژه، معنا، نحو، سطح و جنبة هنري 
را نيز شامل مي شود. كاركرد هنري زبان 
در قالب ادبيات ظاهر مي شود. در ساختار 
اين برنامة درسي، دو قلمرو زبان و ادبيات 
در عين پيوســتگي، جــدا و مجزا از هم 
مطرح شده اند. كاركرد زبان، ايجاد پيوند 
و رساندن پيام اســت. در نتيجه، قبل از 
هر چيز يك پديدة اجتماعي اســت كه 
در هيئتي سامان مند، پويا و زنده رسالت 
انتقال مفاهيم را به عهده دارد. به عبارت 
ديگــر، مي توان گفت زبــان هر قوم روح 
آنان و روح آنان، زبانشان است. ادبيات نيز 
نوعي زبان است اما زبان برتر، كه به انتقال 
هنرمندانه انديشــه و فرهنگ مي پردازد. 
مي توان گفت رســالت زبان »چه گفتن« 
و ادبيات »چگونه گفتن« اســت. در زبان 
اصل بر پيام رســاني است؛ پس تالش بر 
سادگي، رســايي و كوتاهي واژگان است 
اما در ادبيات، احســاس و عاطفه، خيال 
و موســيقي و در يــك كالم، زيبا گفتن 
هدف است. همين است كه زبان و ادبيات 
پيوندي ناگسســتني دارند. زبان ابزاري 
است در خدمت ادبيات و ادبيات، جرياني 
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اســت در خدمت زبان و باروركنندة  آن. 
پويايي زبان، زايش واژگان و تركيب هاي 
نو، ره  آورد ذهن خالق و خيال پرداز اديبان 
اســت. با اين توضيحات، دو مقولة زبان و 
ادبيات از نظرگاه منطق آموزشي يكسان 
نيستند؛ زبان را با نگرشي منطقي، علمي 
و خردباورانه بايد بررسي و تدريس كرد و 
ادبيات را با نگرشي هنري و ذوقي. در درس 
زبان، تعليم صورت مي گيرد ولي ادبيات بر 
انگيزش و تلطيف عواطف و پااليش درون 
اســتوار است. در ســاختار دروس كتاب 
درسي، ادبيات در هيئت متن هاي درسي 
زيبا و رسا، اشعار، حكايات و داستان هايي 
از متون كالســيك و نو - ايران و جهان 
- سامان پذيرفته است. مقوله هاي زباني 
نيز در قالب آموزه هاي دستوري، نگارشي 
و امال، تدويــن يافته اند )راهنماي برنامة 

درسي فارسي ابتدايي، 1390(.

ابعاد نوآورانه در برنامة درسي 
زبان و ادبیات فارسي دورة دوم 

متوسطه
آموزش زبان و ادبيات فارســي بر چهار 
مهارت زباني گوش دادن، ســخن گفتن، 
خواندن و نوشــتن از طريق رمزگشايي و 
آوايي )شنيداري( و  رمزگذاري نمادهاي 
خطي )ديــداري( و مهارت هاي فرازباني 
)تفكر، نقد و تحليل( و چگونگي كاربست 
آن ها و نيز ادبيات فارسي تأكيد دارد. در 
اين حوزه، متربيــان به فهم زبان، باورها، 
ارزش ها و نگرش ها، ساختار زباني، جايگاه 
و گشتار زبان فارسي، و پيكرة نظام مند و 
عناصر ســازه اي و عوامل هنري و زيبايي 
در ادبيات كهن و معاصر دست مي يابند. 
عناوين دروس و موضوعات زير مجموعة 
اين حــوزه يادگيري از ميــان عناوين و 
موضوعات كنوني و عناويني از قبيل فن 
سخنوري، نقد كتاب، آشــنايي با متون 
كهن فارســي )گلســتان، ديوان حافظ، 
مثنوي، شاهنامه و ...( و ... برحسب دورة 
تحصيلي، تفاوت هاي فــردي متربيان از 
جمله جنسيت و تفاوت هاي محيطي در 
راهنماي برنامة درسي اين حوزه انتخاب و 

تعيين مي گردد.
بــه رويكــرد فطرت گرايي  با عنايــت 

توحيــدي حاكم بر برنامة درســي ملي، 
رويكرد  آموزش زبان و ادبيات فارســي، 
رويكــرد ارتباطــي اســت و بــر انتقال 
ايراني تأكيد  ارزش هاي فرهنگ اسالمي 
دارد. زبــان در بســتر تجــارب ارتباطي 
طبيعي، بيشتر و بهتر آموخته مي شود. لذا 
قانونمندي هاي زباني شامل تلفظ كلمات، 
ســاخت كلمات و ساخت دســتوري، از 
طريق كسب تجربه هاي واقعي و وابسته 
به موقعيت هاي فرهنگي متربيان صورت 
مي گيرد. مجموعة تجارب ارائه شــده در 
قالب هاي گوناگون زبان و ادبيات فارسي، 
متربيان را افــرادي پايبند به ارزش هاي 
ملي و دينــي و متخلق به آداب و اخالق 
متعلق به اين ســرزمين مي پرورد و آنان 
را در حفــظ فرهنگ و تمــدن خويش 
توانمند مي كند. در سازماندهي محتواي 
اين حوزه، در دوره هاي تحصيلي ابتدايي 

عمدتًا كاركــرد ارتباطي زبان مورد توجه 
قرار مي گيرد و كاركرد هنري زبان صرفًا 
با هدف لذت بردن از زبان دنبال مي شود. 
در مراحل باالتر، توجه به كاركرد هنري 
زبان با هــدف انتقال ارزش هاي فرهنگي 
و رشــد و تقويــت توانمندي هاي هنري 
متربيان و كســب  هويت ملــي صورت 
مي گيرد. در برنامة درســي حوزة تربيت 
و يادگيري در دورة دوم متوســطه، چهار 
كتاب درســي طراحي و تدوين شده و از 
آنجا كه تماميت ايــن برنامه با خالقيت 
و آفرينشــگري همراه است؛ در اينجا به 
بررســي جلوه هاي نوآورانة ايــن برنامه 
پرداخته مي شــود )برنامة درســي حوزة 
تربيت و يادگيري زبان و ادبيات فارسي، 
دفتر تأليف كتاب هاي درســي عمومي و 

نظري، 1395(.
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1.تناسب با رویكرد برنامة درسي 
ملي

فارســي دورة  دوم متوسطه  كتاب هاي 
بر بنياد رويكرد عام »برنامة درســي ملي 
جمهوري اسالمي ايران«، يعني شكوفايي 
فطرت الهي، اســتوار اســت و با توجه به 
عناصر پنج گانة )علم، تفكر، ايمان، اخالق، 
عمل( و جلوه هاي آن هــا در چهار پهنة 
)خود، خلق، خلقت و خالق(، بر پاية اهداف 
»برنامة درســي حوزة تربيت و يادگيري 
زبان و ادبيات فارســي«، ســازماندهي و 
تأليف شده است. بر اين اساس، كتاب هاي 
چهارگانة فارسي داراي عنوان هايي است 
كه دانش آموز را به طور غيرمستقيم به اين 

رويكرد پيوند مي زند.

2. تأكید بیشتر بر رویكرد 
مهارتي در كتاب هاي فارسي

در ادامة منطقي كتاب هاي فارسي دورة 
ابتدايــي و دورة اول متوســطه، رويكرد 
خاص برنامة فارسي دوره دوم متوسطه، 
رويكردي مهارتي است؛ يعني بر آموزش و 
تقويت مهارت هاي زباني و فرازباني و ادبي 
تأكيد شده است. رويكرد آموزشي كتاب، 
فعاليت بنياد و مشاركتي است؛ بنابراين، 
طراحي و به كارگيري شيوه هاي آموزشي 
متنوع و روش هــاي همياري و گفت وگو 
توصيه مي شود. حضور فعال دانش آموزان 
در فراينــد ياددهي - يادگيري، كالس را 
ســرزنده و با نشــاط، و آموزش را پوياتر 
مي ســازد و به يادگيري ژرفاي بيشتري 
مي بخشد. در بخش مهارت هاي خوانداري، 
بايسته است ويژگي هاي گفتاري و آوايي 
زبان فارسي همچون لحن، تكيه، آهنگ 
و ديگر ُخرده مهارت ها به طور مناســب 
مورد توجه قرار گيرد. با توجه به رويكرد 
مهارتــي، آنچه در بخش بررســي متن 
اهميت دارد، كالبدشــكافي عملي متون 
است؛ يعني متن ها پس از خوانش، در سه 
قلمرو بررسي مي شــوند. اين كار، سطح 
درك و فهم را نســبت بــه محتواي اثر، 

عميق تر مي كند.

3. تأكید بر مهارت تحلیل متن
تقويت توانايي فهــم و درك متن يكي 

از برجســته ترين اهداف آموزشــي اين 
درس اســت. ايجاد فرصت براي تأمل در 
اليه هــاي محتوا و هم فكــري گروه هاي 
دانش آموزي، به پرورش قدرت معناسازي 
ذهــِن زبان آموزان كمك مي كند. يكي از 
آســان ترين و كاربردي ترين شــيوه هاي 
بررسي، كالبدشكافي و تحليل هر اثر، اين 
است كه متن در سه قلمرو بررسي شود: 

زباني، ادبي و فكري.

1( قلمرو زباني
اين قلمــرو دامنة گســترده اي دارد؛ از 
اين رو، آن را به سطوح كوچك تر تقسيم 
مي كنيم: الف( ســطح واژگانــي: در اين 
سطح، لغت ها از نظر فارسي يا غيرفارسي 
بودن، نوع ســاختمان )ســاده، مشتق و 
مركب(، روابط معنايــي كلمات از قبيل 
ترادف، تضاد، تضمن، تناسب، نوع گزينش 
و همچنين درست نويسي واژه ها بررسي 
مي شود. ب( سطح دستوري يا نحوي: در 
اين قلمرو، متن از ديد تركيبات و قواعد 
تاريخي،  دستوري  كاربردهاي  دستوري، 
كوتاهي و بلندي جمله ها بررسي مي شود.

2( قلمرو ادبي
در اينجا، شيوة نويسنده در به كارگيري 
عناصر زيبايي آفرين در ســطح هاي زير، 
بررسي مي شود. سطح آوايي يا موسيقايي: 
در اين مرحله، متن را از ديد بديع لفظي 
)وزن، قافيــه، رديــف، آرايه هاي لفظي و 
تناسب هاي آوايي مانند واج آرايي، تكرار، 

سجع و جناس( بررسي مي كنيم. سطح 
بياني: بررســي متن از ديد مســائل علم 
بيان نظير تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه؛ 
سطح بديع معنوي: بازخواني متن از ديد 
تناسب هاي معنايي همچون تضاد، ايهام و 

مراعات نظير.

3( قلمرو فكري
در اين مرحلــه، متن از نظر ويژگي هاي 
گرايش ها،  اعتقــادات،  روحيات،  فكري، 
نوع نگرش به جهــان و ديگر جنبه هاي 
فكــري، مانند موضوع هاي زير، بررســي 
مي شود: عيني/ ذهني، شادي گرا/ غم گرا، 
خوش بينــي/ بدبيني، نگرش فلســفي/ 
روان شناختي، محلي - ميهني/ جهاني و 

. ....
مطالب طرح شده در قلمرو زباني و ادبي، 
برگرفته از متن درس اســت و پيوستگي 
زيادي با محتواي درس دارد. آموزش اين 
نــكات به درك و فهــم بهتر متن كمك 
مي كند؛ بنابراين، »متن محوري« از اصول 

مورد تأكيد است.

4. تأكید بر پرورش فرهنگ 
مطالعه و كتاب خواني

خواندن دقيق كتاب هاي مناسب مي تواند 
زمينه ســاز يادگيري درست انديشــي و 
آسان نويسي باشــد. كتاب خواني يكي از 
شيوه هاي مناســب براي رشد انديشه و 
افزودن بر توانايي هاي ذهن و زبان است. 
روان خواني ها، شــعرخواني ها و حكايات 
با هدف پــرورش مهارت هاي خوانداري، 
ايجاد نشــاط و طراوت ذهني، آشنايي با 
متون مختلف و مهم تــر از همه، پرورش 
فرهنگ مطالعه و كتاب خواني در ساختار 
فارسي گنجانده شــده اند. در پايان  همة 
»روان خواني ها«، بخش »درك و دريافت« 
با دو پرســش تدوين شــده اســت. اين 
پرسش ها با هدف تقويت سواد خواندن، 
توانايي درك و فهم، و پرورش روحية نقد 

و تحليل متون در كتاب قرار گرفته اند.

5. اهمیت دادن به جلوه هاي 
فرهنگ بومي

درس هاي آزاد، فرصت بســيار مناسبي 

در پایان  همة 
»روان خواني ها«، بخش 

»درك و دریافت« با 
دو پرسش تدوین شده 
است. این پرسش ها 
با هدف تقویت سواد 

خواندن، توانایي درك 
و فهم، و پرورش روحیة 
نقد و تحلیل متون در 

كتاب قرار گرفته اند
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براي توجه به اصل پانزدهم قانون اساسي و 
تحقق آن است تا با مشاركت دانش آموزان 
و راهنمايي دبيران از گنجينه هاي فرهنگ 
ســرزميني و ادبيات بومي در غني سازي 
كتاب درســي، بهره برداري شود. دبيران 
مي توانند براي توليد محتواي اين درس ها 
به موضوع هاي متناسب با عنوان فصل هاي 
كتاب فارســي در قلمرو فرهنگ، ادبيات 
بومي، آداب و ُسنن محلي، نيازهاي ويژة 

نوجوانان و جوانان بپردازند.

6. بازخواني نمونه هاي برجسته 
زباني و ادبي

يكي از ويژگي هاي كتاب هاي فارســي، 
نــگارش، علــوم و فنون ادبــي، آوردن 
نمونه هاي فراوان از نويســندگان ايران و 
جهان است. اين كار، افزون بر آشنا كردن 
خوانندگان با نويســندگان و آثارشــان، 
آن هــا را به طــور عملي با شــيوه هاي 
گوناگون نوشــتن نيز آشــنا مي ســازد. 
اين نمونه هاي برگزيده از بي شــمار آثار، 
گلچيني رنگارنگ از سرمشق هاي مهارت 

نوشتن هستند.

7. تناسب ساختار و محتوا با 
نیازهاي دانش آموزان

در هــر واحد يادگيري كتاب فارســي، 
پــس از متن اصلي )نظم و نثر( مجموعه 
فعاليت هايي براي تقويت توانايي تحليل 
متن آمده اســت. نمونه هايي براي ســه 
قلمرو ياد شــده در بند 3 ارائه شده است 
كه دانش آموز با انجام دادن آن ها مهارت 
تحليل را تمرين كند و بتواند در برخورد 
با متون مختلف در خارج از مدرسه آن ها 
را بررســي و تحليل نمايد. اين امر باعث 
مي شــود دانش آموز ياد بگيرد كه داوري 
و قضــاوت دربارة ســخن ديگــران بايد 
براســاس منطق و معيار مشخصي باشد. 
در ســاختار هر درس كتاب نگارش نيز 
بعد از متن آموزشي، تمرين هاي نوشتني 
با عنوان »كارگاه نوشتن«، در بخش هاي 
»تشــخيص«، »توليد متــن«، »ارزيابي 
نوشــته«، »هنجار نوشــتار«، »حكايت 
نگاري«، »َمَثل نويسي« و »شعرگرداني« 
سازماندهي شده است. ساختار و محتواي 

دو كتاب فارســي و نگارش به دانش آموز 
كمك مي كند تا از يك سو متن را تحليل 

و از ديگر سو آن را توليد كند.

8. تأكید بر شیوة مشاركتي در 
فرایند یاددهي یادگیري

با توجه به رويكرد مهارتي در سازماندهي 
محتواي برنامه درسي فارسي، در آموزش 
كتاب هــاي فارســي نيز بــر بهره گيري 
از روش هــاي فعــال و تقويــت روحية 
مشاركت پذيري دانش آموزان تأكيد شده 
اســت. گفت وگو، هم افزايي، بازانديشي، 
كتاب خواني، رايزني، بازسازي و بازپروري 
فكر از بهترين شــيوه ها براي رسيدن به 
اهداف فارســي آموزي است. در آموزش 
مفاهيم اين كتاب، به كارگيري روش هايي 
چون كارايي گروه، تدريس اعضاي گروه، 
روشن ســازي طرز تلقي، بــارش فكري، 
نوآفريني )بديعه پردازي(، قضاوت عملكرد 
و حل مسئله اثربخش و كارا خواهد بود.

9. تأكید بر مهارتي بودن  
ارزشیابي

با توجه به اينكه رويكرد برنامه و محتواي 
كتاب هاي فارسي در اين دوره »مهارتي« 
اســت، ضروري است در ارزشيابي فرايند 
تحليل و كالبدشكافي متن، زايش و بارش 
فكري، سازماندهي ذهني، توليد، تمرين 
و تكرار طي شود. بدين سبب، اين درس 
كاماًل ورزيدني و عملي است و در ارزشيابي 
از آن، جايــي بــراي طرح پرســش هاي 

شــناختي و حفظ كردني نيست. يكي از 
اصلي ترين داليل كم  بودن حجم درس ها 
همين اســت. در كتاب نــگارش در هر 
درس، ســنجه ها و معيارهايي وجود دارد 
كه الزم است در نوشته هاي دانش آموزان 

و ارزيابي از آن ها مورد توجه قرار گيرد.

10. تأكید بر تلفیق درون 
رشته اي

بر ايــن اســاس، كتاب علــوم و فنون 
ادبي از چهــار دانش موضوعي نقد ادبي، 
تاريخ ادبيات و سبك شناســي، موسيقي 
شــعر، و زيبايي شناســي متن تشكيل 
شــده است. ارائة علوم ادبي در قالب يك 
كتاب درسي موجب مي شود دانش آموز 
مهارت نقد و تحليــل ادبي را به صورت 
يكپارچــه دريافت كنــد و در عمل، يك 
مهارت را از خود نشان دهد. در اين شيوة 
سازماندهي، علوم ادبي در خدمت تقويت 
مهارت تحليــل متن قرار گرفته اند و اگر 
دانش آموز با آن ها آشنا مي شود، نه براي 
حفظ كردن بلكه براي به كار بستن است.

بحث و نتیجه گیري
برنامة  درسي بازتاب سياست ها، رويكردها 
و اصولي است كه به دروني سازي رفتارهاي 
فردي و اجتماعي منجر مي شود. از آنجا 
كه رفتار در ســه حوزة دانشي، مهارتي و 
ارزشي مطرح مي شــود، از برنامة درسي 
فارسي دورة دوم متوسطه همانند برنامة 
درسي فارسي دوره هاي تحصيلي پيشين 
انتظار مي رود آموزه هاي ارزشي و فرهنگي 
را در مخاطبان نهادينه كند. تازگي برنامة 
درسي بيشتر به ساختار و محتواي برنامه 
و كتاب درسي بستگي دارد كه با نوآوري 
و جهت گيري خاصي اهداف بارورســازي 
ارزش ها را دنبــال مي كند. در اين مقاله، 
ابعادي از نوآوري هاي برنامة درسي فارسي 
در ايــن دورة تحصيلي مورد بررســي و 
بازنمايي قرار گرفت. توجه به نوآوري هاي 
امر تدريس، آموزش كتاب هاي فارسي را 
معنادارتر كرده، به دبير كمك مي كند تا 
در مسير درستي به آموزش زبان و ادبيات 

فارسي بپردازد.
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حسین یاسري
دانشجوي دورة دكتري دانشگاه گيالن، سرگروه زبان و ادبيات 

فارسي شهرستان بندرانزلي

 چكیده
پرداختن همه جانبة یك متن، بي تردید مستلزم نگاه و 
نگرش عمیق و جامع االطراف به آن است. این مقاله در 
حد بضاعت مزجائ به آسیب شناسي كتاب فارسي پایة 

دهم پرداخته است.
در این سطور، به بررســي و نقد صوري و شكلي و نیز 
نقد و بررســي جنبه محتوایي كتاب توجه شده است. 
بي شك، كتاب مذكور در برونه و درونة خویش نكات در 

خور توجهي را پیش كشیده است.
كتاب فارســي دهم از جنبة صوري به لحاظ نام گذاري 
نحوة  ویراستاري،  تصویرســازي،  صفحه بندي،  كتاب، 
ارجاع، صفحه گذاري و ... نــكات قابل تعمق و در خور 

تفكري در خویش نهفته دارد.
فارسي پایة دهم به لحاظ محتوایي چه در چینش متون 
از نظرگاه تاریخي و اندیشگاني چه در انتخاب متون، چه 
در تشریح بعضي نكات ادبي مثاًل تعریف آرایة مجاز به 
جاي استعاره، چه در آوردن متوني كه كمترین سنخیت 
را با گونة ادبي خود دارند، نكات بحث انگیزي را مطرح 
كرده است. بررسي هاي ما نشان مي دهد كه این كتاب از 
جنبه هاي صوري و محتوایي نیازمند بازنگري همه جانبه 

است.

كلیدواژه ها: فارسي پاية دهم، نقد صوري، نقد محتوايي

مقدمه
بي ترديــد نگاه نو و طــرح نو در انداختــن در هر عصري قابل 
ستايش و مورد تحســين جامعة علمي، فرهنگي و ادبي است. 
رســيدن به اين مرحله از تحول، بي گمان مســتلزم مؤلفه هاي 
گوناگوني است. شــناخت جامعه هدف، آشنايي با ظرفيت هاي 
مخاطب، توجه به خواسته هاي افراد و طبقات، توجه به گرايش 
گفتمان موجود جامعه، آشــنايي با ديدگاه هاي جامعة جهاني و 
شــناخت اســتعدادهاي فرهنگي، علمي و ادبي جامعة هدف از 
جمله ساز و كارهاي نگرش نو محسوب مي گردد و پي ريزي كنندة 

سبك و راهكاري متناسب براي آيندگان است.
باري، از آنجا كه يكي از سياســت هاي وزارت آموزش وپرورش 
به عنوان متولي دســتگاه آموزش وپرورش در ســطوح مختلف 
مدارس بازنگري و تغيير كتب درسي هم به لحاظ كمي و هم به 
لحاظ كيفي است، نگارنده بر خود الزم مي داند كه در زمينة نقد 

كتاب پاية دهم فارسي نكاتي را به عرض برساند.
پيش از ورود به مبحث نقد و آسيب شناســي كتاب، الزم است 
ياد آوري شود كه كتاب مذكور محاسن و نوآوري هايي دارد اما از 
آنجا كه هدف اين مقاله آسيب شناســي كتاب فارسي پاية دهم 
بوده اســت، نويسنده فرصت ديگري را مي طلبد تا از زيبايي ها و 

نوآوري هاي كتاب سخن به ميان آورد.

الف( نقد صوري )شكلي(
كتاب فارسي پاية دهم، به لحاظ شكل و ساختار صوري، دچار 

آسيب شناسي

آموزشي- تحليلي
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آسيب  هايي است كه الزم است با ظرافت 
و موشــكافي به نقد و آسيب شناسي آن 
پرداخته شــود. بهتر است با ذكر موارد به 

تبيين اين نكات بپردازيم.
1( عنوان كتاب از جهات گوناگون برازندة آن نيست. اگر نگاهي 
جهاني و ملي داشــته باشــيم، مي بينيم متوني كه از نظر گونة 
زباني ادبي باشــند، با عنوان »ادبيات« نام گذاري مي شوند تا هم 
نام دقيق و اصطالحي آ ن ها لحاظ گردد و هم براي مردم ســاير 
كشــورها وقتي با اين گونه متون برخــورد مي كنند، جا افتاده و 
مشــخص باشد. شگفتي اين است كه در صفحة 9 كتاب درسي 
نشاني پســت الكترونيكي دفتر تأليف كتاب هاي درسي ابتدايي 
www.Litetrature- :و متوســطة نظري اين گونه  آمده اســت

dept.talif.sch.ir. حــال پرسشــي در ذهن نقش مي بندد كه 
چگونه نشاني پست الكترونيكي گروه زبان و ادب فارسي عنوان 
»ادبيــات« در خود دارد اما كتابي با اين جامعة آماري، فاقد اين 
نام »برازنده« است؟ وانگهي فصول اين كتاب با عنوان »ادبيات« 
نام گذاري شده اند؛ براي مثال، ادبيات تعليمي، ادبيات حماسي و 
.... . آن گاه كتابي كه بيشــتر گونه هاي ادبي را در خود گنجانده 

فاقد چنين نام گذاري اي است. چگونه مي توان به اين پارادكس 
پاسخ گفت؟

در اين كتاب، به جز نكات ادبي، انباشته اي از نكات زبان شناختي، 
اماليي، دستوري، آرايه اي و ... به چشم مي خورد. با توجه به اين 
نــكات، آيا برازنده تر نبود كه نامي براي اين كتاب در نظر گرفته 
شود كه نشــان دهندة محتواي دروني آن باشد؟ به سخن ديگر 
»جامع و مانع« باشد؟ آيا بهتر نبود به جاي نام فعلي، عنوان آن 
»زبان و ادبيات فارسي« بود كه از جميع زوايا و خفايا، نامي جامع 

و مانع - به قول منطقيون - براي اين كتاب بود؟
عنوان »فارســي« براي كتاب هاي ايــن چنيني يك اصطالح 
عمومي، خود كاري شــده و فاقد زيبايي ادبي و جهاني اســت. 
وقتي مي گوييم »فارسي« ممكن است براي عده اي روشن باشد 
ولي آن سوي قضيه را بنگريم؛ وقتي بيگانه اي تازه سفر كرده به 
كشورمان اين كتاب را ببيند يا اصاًل نه، يك فارسي زبان، برايش 
اين پرسش پيش نمي آيد كه منظور از اين كتاب چيست. يكي 
ممكن اســت در ذهنش فيزيك فارسي 
يكي شــيمي فارسي يكي .... تداعي كند. 
از طرف ديگر، ما در دانشگاه رشتة »زبان 
و ادبيات فارسي« داريم نه »فارسي«. پس 
بگذاريم اين عبارت جهاني و دانشــگاهي 
در ذهن دانش آموز و مخاطب نقش بندد 
كه اين كتاب يك رشته  دانشگاهي و يك 
اصطالح جهاني است نه ذوقي يك جمعي 
كه دانسته نمي شــود چه دليل و داليلي 
براي اين كار دارند. به اعتقاد من، اين كلمه 
براي پاسداشت زبان فخيم و پرقدمت اين 
مرز و بوم نيست و نوعي سردي و بي مهري 
نسبت به آن وجود دارد. اگر چنين نيست، 
روية ظاهر آن دست كم همين مدعاي ما 

را اثبات مي كند.
2( اين كتاب براي تدريس در رشــته هاي »رياضي و فيزيك - 
تجربي- ادبيات و علوم انساني- علوم و معارف اسالمي« در نظر 
گرفته شده است. نقدي كه در همين مورد بر مؤلفان محترم وارد 
است اين است كه وقتي دانش آموزان از پاية دهم رشته انتخاب 
مي كنند، ديگر تأليف كتاب عمومي براي همة اين رشــته ها و 
به اصطالح محاوره »يك كاســه كردن« دانش آموزان چه معنا و 
مفهومي دارد؟ آن وقت چه تفاوتي ميان دانش آموز رشتة ادبيات 
و علوم انساني و دانش آموزان ديگر رشته هاي تحصيلي است؟ اگر 
با تأّمل و تعمق بيشتر در اين مسئلة مهم بنگريم، درمي يابيم كه 
اين تصميم چندان معقول نبوده است و توجيه منطقي براي آن 

وجود ندارد. اين مورد هم نيازمند بازنگري جدي است.
3( مطابق آنچه در بخش شناســة كتاب آمده اســت، مؤلفان 
محترم به اتفاق، رشتة درسي و كاري شان زبان و ادبيات فارسي 
است. پرسشــم اين اســت كه آيا بهتر نبود از استادان مجرب 
ساير رشته هاي علوم انساني نظير جامعه شناسي و روان شناسي 

در این كتاب، به جز 
نكات ادبي، انباشته اي 
از نكات زبان شناختي، 

امالیي، دستوري، 
آرایه اي و ... به چشم 

مي خورد. با توجه به این 
نكات، آیا برازنده تر نبود 
كه نامي براي این كتاب 
در نظر گرفته شود كه 
نشان دهندة محتواي 

دروني آن باشد
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و راهنمايي ها و نظرات آنان اســتفاده مي شد. به اين دليل اين 
سخن را بر زبان آوردم كه امروز ديگر علم، »تك محور« نيست 
و علوم و متون در يكديگر تنيده اند و به اصطالح »بينارشته اي« 
و »بينا متني« هستند. به گمانم، تك بعدي به موضوع نگريستن 
از جامعيت كتاب مي كاهد. همه مي دانيم كه ادبيات مشــحون 
اســت از نظريه هاي ادبي و غير ادبي و هــر روزه متون ادبي از 
اين نظرگاه ها واكاوي مي شــوند كه اواًل اين امر باعث روزآمدي 
و كارآمدي ادبيات مي شــود و از جنبه  ذوقي صرف آن مي كاهد. 
در ثاني، اين كار نفس تازه اي اســت كه در ادبيات دميده شده و 
طرف داران بي شــماري پيدا كرده است. به هر روي اين مورد به 

بازنگري جدي نياز دارد.
4( ويراستار اين كتاب ســيد اكبر ميرجعفري است. مي دانيم 
كه هر اندازه تعداد ويراســتاران يك اثر بيشــتر باشد، خطاهاي 
ويرايشــي كمتري بــه آن راه مي يابد. در بعضي مــوارد نياز به 
ويرايــش مجدد اين كتاب احســاس مي شــود. مثاًل در صفحة 
116 در قسمت قلمرو زباني در پرسش يك آمده است: »معادل 

معنايي كلمات زير را از متن درس بيابيد.« 
ابر .... چيره دســت .... تغيير اين جمله و 
تبديل آن به يك جملة با مفهوم بر عهده 
ويراستار محترم بوده اســت. ايشان بايد 
مي نوشت: »معادل قديمي كلمات زير را 
از متن درس بيابيد.« همچنين، در صفحة 
152 بيت 8 مصرع دوم كلمة »دل« افتاده 
است. به هر روي نياز است در كتاب هايي 
اين چنيني، تعداد ويراستاران بيشتر باشد 

تا كتاب كمتر دچار چنين نقايصي شــود. وقتي كتاب ادبيات يا 
نگارش آكنده از اشــتباهات گوناگون باشد، نگاه ديگر گروه هاي 

درسي معنادار خواهد بود.
5( اصل و مرسوم آن است كه در بخش فهرست كتاب، مقابل هر 
درس يا هر فصل شمارة صفحه لحاظ گردد اما در اين كتاب در 
كنار هر درس - يعني سمت راست دروس - شمارة صفحه زده 
شده است. در نگاه نخست مي پنداريم كه اين ها شمارة دروس اند 
نه شمارة صفحات. اين گونه شماره گذاري كردن نشانة آن است 
كه از كتاب تافتة جدابافته شــده كه اواًل مرسوم و رايج نيست و 

ثانيًا آن قدر ريز نگاشته شده كه به وضوح قابل رؤيت نمي باشد.
6( تصاوير به كار گرفته شــده در اين كتــاب از چند منظر به 
بازنگري جدي نياز دارند. اواًل بســياري از اين تصاوير در سطح 
دانش آموز پاية دهم نيستند و بيشتر با دانش آموزان دورة دبستان 
همخواني دارند؛ يعني كارتوني و كودكانه اند. براي نمونه، تصاوير 
صفحــة 115 و 129. بعضي تصاوير بــا محتوا و متن همخواني 
ندارند؛ مثاًل صفحة 102 كه در آن انسان صالح در پايان حكايت، 
فرد پيروز حكايت است ولي تصوير از چيز ديگري حكايت مي كند. 
تصوير صفحة 30 اواًل گوياي مطلب نيســت؛ چون اين نكته كه 
»ناصر خسرو ســه ماه بود موي ســر باز نكرده بود« در تصوير 
مشهود نيســت. ثانيًا اين تصوير بيشتر به متكديان مي خورد نه 

به ناصر خسرو كه شاعر و حكيم و اديب زمان خود است. تصوير 
صفحات 132 و 133 بيشتر نمودار شكل زندگي در گذشته است 

تا ادبيات جهان.
7( در مورد ارجاع پايان متني كتاب بايد يادآور شد كه اين گونه 
ارجاع امروزه در بيشــتر مجالت و كتاب ها مورد اســتفاده قرار 
نمي گيرد و بعد از نام مؤلف، ســال انتشار، سپس نام اثر و محل 
نشر و ناشــر ذكر مي گردد. بهتر است ويراستار محترم از شيوة 

ارجاع به روز بهره مي گرفت.
8( صفحه گذاري كتاب به صورت مورب چينش شده است كه 
نه تنها نوآوري نيســت بلكه باعث آزار چشــم مي شود. اين گونه 
كارها در مرحلة آزمايش و خطاست. پس، بهتر آن است به همان 
شيوة جهاني و معمول صفحات شماره گذاري شود. نوآوري زماني 
نوآوري محسوب مي شود كه از جميع جهات، در آن ابداع و ابتكار 

وجود داشته باشد.
9( واژة »خوانداري« كه در صفحة 8 كتاب آمده است، احساس 
مي شــود كه براساس كلمة »نوشتاري« ســاخته شده باشد. به 
گمانم اين كلمــه با روح فارســي زبانان 
نمي سازد و خوش آهنگ و دلنشين نيست 
و كمتر كســي در گفتار يا نوشتار از اين 
كلمه بهره مي گيــرد. مالحظه بفرماييد 
»نوشــتار و خوانــدار« يا »نوشــتاري و 
خوانداري« چه قدر نا به جا و نامتناسب در 

كنار يكديگر قرار گرفته اند.
10( در قســمت واژه نامة كتاب »درس 
يكــم« واژه هاي »تعلــل، خاييدن، عليه 
افضل الصلوات«  آمده است. نمي دانم ويراستار محترم متوجه اين 
نكته بوده اســت كه اصاًل چنين واژگانــي در متن درس وجود 
ندارند. به نظر مي رسد كتاب با شتاب زدگي زير چاپ رفته است. 
اگر نه اين است، پس وجود اين گونه اشتباهات فاحش نمايانگر 

چيست؟
11( در مبحــث تازه تأســيس »روان خوانــي«، تمامي متون 
نثر هســتند. پرسشــم از مؤلفان محترم اين است كه آيا مقولة 
روان خواني فقط مخصوص »نثر« اســت؟ »نظم يا شعر« شامل 
روان خواني نيست؟ اگر دقيق شويم مي بينم كه اتفاقًا دانش آموزان 
بــه همان اندازه كه به روان خوانــي در عرصة نثر نيازمندند، در 
عرصة نظم اين نياز را بســي شديد تر در خود احساس مي كنند. 
بايد به مبحث توازن در مقولة روان خواني نظم و نثر توجه كافي 
شود. به نظر مي رسد اين مقوله نيز نيازمند بازنگري جدي است.

ب( نقد محتوایي:
1( در فصل اول بــا نام »ادبيات تعليمي« نكات جالب توجهي 
نگاه منتقدين را به خود جلب مي كند. روال معمول اين اســت 
كه ابتداي فصل »فضاسازي« يا به قول قدما و بالغيون »براعت 
استهاللي« بيايد تا فضاي فكري دانش آموزان آماده شود نه اينكه 
در پايان فصل، بعد از اينكه همة مطالب گفته شد، توضيحي از 

بهتر بود سیر تاریخي و 
دگردیسي ها از گذشته 

تا معاصر آورده مي شد تا 
فراگیرندگان بهتر متوجه 

این دگرگوني ها شوند
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آن نوع ادبي آورده شود. يكي از مؤلفان اين كتاب، آقاي فريدون 
اكبري شــلدره، در تاريخ هاي 4 و 5 آذر 1395 در اراك گفتند 
كه بهتر اســت چيزي در ابتداي فصل آورده نشود تا ما با ذهن 
دانش آموزان خطي عمل نكنيــم؛ يعني دانش آموز خالي الذهن 
وارد عرصة متن شود. بسيار خوب، اما در همين لحظه پرسشي 
در ذهن ايجاد مي شــود؛ مگر در درس نگارش گفته نشــد كه 
فضاسازي »باعث جذابيت نوشته مي شود و زمينة روحي و رواني 
مناسب را براي خواننده فراهم مي آورد« )حق شناس و همكاران، 
1391: 58( به نظر شما اين پارادكس در عمل نيست؟ اگر تأمل 
كنيم خواهيم ديد كه فضاســازي به معنــي ديكته كردن تمام 
مطالب نيســت بلكه براي آماده سازي ذهن دانش آموزان جهت 

ورود به بحث است. پس اين دو را خلط نكنيم.
2( نكتة ديگر اين اســت كه متون ادبي در چينش آثار ادبي از 
نظر قدمت و سابقة تاريخي از پي هم مي آيند تا از جميع جهات 
مقايسه و سنجش به وسيلة خوانندگان و مخاطبان صورت گيرد. 
اين در حالي اســت كه در كتاب مذكــور، ابتدا متني منظوم از 
ادبيات معاصر به نام »چشــمه و سنگ« از نيما يوشيج آمده و 
ســپس متني منثور از »قابوس نامه«، از متون سده پنجم، قرار 
گرفته است. يعني ما به دانش آموزان و فراگيرندگان بايد بگوييم 
كه ابتدا ادبيات تعليمي در ادبيات معاصر اين خصلت ها را در خود 
داشته سپس در دوران گذشته اين خصايل را پذيرفته است. بهتر 
بود سير تاريخي و دگرديسي ها از گذشته تا معاصر آورده مي شد 
تا فراگيرندگان بهتر متوجه اين دگرگوني ها شوند. نكتة ديگر اين 
است كه شعر »چشمه و سنگ« از نيما در ديوان شعر اين شاعر 
به نام »چشمة كوچك« است. آيا بهتر نبود كه همان نام در اين 
كتاب آورده مي شــد؟ در ثاني، در اين شعر »سنگ« شخصيت 
اصلي نيست بلكه شخصيت هاي اصلي اين نظم روايي - تعليمي 

»چشمه و دريا« هستند.
3( در فصل »ادبيات ســفر و زندگي« نام گذاري بر چه اساس 
و معياري صورت گرفته اســت؟ اين چينش ها در ترتيب فصول 
بر چه ضابطه و معياري استوار است؟ آيا به لحاظ تاريخي است 
)كه نيست( يا براســاس مكاني )كه نيست( يا براساس محتوا و 
انديشــه است )كه نيست( و يا براساس فرم نام گذاري شده )كه 
نيســت(؟ در يك كالم اين فصول براســاس چه الگو و معياري 
در پي هم آمده اند؟ در اين فصول، ابتدا ســفرنامة »ناصرخسرو« 
آورده شده كه از لحاظ تاريخي تقريبًا نسبت به ساير سفرنامه ها 
قديمي تر است اما در درس »كالس نقاشي« اثر سهراب سپهري، 
چه سفري نهفته است؟ اين متن يك قطعه ادبي، يك دل نوشته 
و يك خاطره اســت. آيــا اثري دقيق تر از اين نبــود كه در اين 
فصل آورده شود؟ از ديد رومن ياكوبسن »عنصر مسلط، محتواي 
متمركز اثر هنري است كه حاكم، مسلط و دگرگون كنندة ساير 
عناصر اســت« )ياكوبســن، 1393: 568(. به نظر شما، عنصر 

مسلط درس »كالس نقاشي« ادبيات سفر و زندگي است؟
4( فصل »ادبيات غنايي« بهتر بود با شعر »حافظ« آغاز نمي شد 
بلكه متني از ادوار گذشــته مي آمد و ســير ادب غنايي را براي 

دانش آموزان ملموس تر مي كــرد. به يكباره از حافظ آغاز كردن 
براي دبيران دشــوار است؛ چون در آغاز شمه اي از گذشته بايد 
گفت اما مشكل اين است كه متني پيش رو نيست تا ويژگي هاي 

ادب غنايي قبل از حافظ براي مخاطبان تشريح شود.
5( در صفحة 59 در تحليل فصل و گونه شناســي در تعريف و 
تشريح ادبيات غنايي آمده  است:  »ادبيات غنايي اشعار و متوني 
اســت كه احساسات، عواطف شخصي، حاالت عاشقانه و اميد و 
آرزو را بيان مي كند«. مي دانيم كه اين تعريف جامع نيست؛ زيرا 
در دوران مشروطه ادب غنايي رنگ و بوي اجتماعي و سياسي به 
خود مي گيرد. بهتر بود اين نكته لحاظ مي گرديد تا اين تعريف 

ناقص در ذهن دانش آموز جاي نگيرد.
6( در »فصــل ادبيات پايداري« بايد اعتــراف كرد كه »عنصر 
غالب« درس هشــتم ادب پايداري نيســت بلكه ادب توصيفي 
اســت. بنابراين، درس ياد شــده ويژگي هــاي ادب پايداري را 
منعكس نمي كند. به نظر مي رسد مؤلفان محترم هنگام انتخاب 
و چينــش، تمام زوايا و خفاياي اين اثر را بررســي نكرده اند. از 
بديهيات اســت كه درس نهم »غرش شيران« از سيف فرغاني 
اثري انتقادي اســت تا يك اثر در زمينة پايداري. همان گونه كه 
مي دانيم، اين درس در ادوار گذشته در كتاب ادبيات فارسي سال 
سوم انســاني در فصل ادب انتقادي گنجانده شده بود. در ثاني، 
اين متن براي دانش آموزان پاية دهم با توجه به روحيات آنان و 
بعد روان شناسي، هم سنگين و هم نامتناسب است. به هر روي، 
اين نكته هم بايد مورد توجه جدي مؤلفان محترم قرار گيرد. به 
هر حال، همان گونه كه پيش تر گفته شد بنا بر نظرية ياكوبسن، 
در يك متن »عنصر غالب« و به نظر ميشل فوكو يك »گفتمان 
غالب« وجود دارد. اين در حالي است كه عنصر غالب هيچ يك از 

دروس در حوزة ادبيات پايداري نيست.
7( در صفحــة 71 در »قلمرو ادبي« مؤلفان محترم به توضيح 
»آراية مجاز« پرداخته اند. بيت ارائه شده براي تشريح اين آرايه، 
اين بيت اســت: »تا تو را جاي شــد اي ســرو روان در دل من/ 
هيچ كس مي  نپسندم كه به جاي تو بود« واژة »سرو« در لغت، 
گونه اي درخت اســت ولي در اين بيت، سعدي آن را در معناي 
ديگري به كار برده است؛ يعني »سرو« مجاز است. در ادامه اين 
پرســش مطرح شده است: »اكنون در شعر اين درس، دو نمونه 
مجــاز بيابيد و مفهوم هر يك را بنويســيد«. اين جمالت عين 
توضيحات كتاب است. بايد بگوييم كه با توجه به تعريف علماي 
بالغت، اين واژه به عالقة مشابهت به جاي »محبوب بلندباال« به 
كار رفته است و بنابراين، »استعاره« است نه مجاز. درست است 
كه »استعاره« از گونه هاي »مجاز« است ولي مؤلفان محترم الزم 
بود به طور دقيق به اين نكته مي نگريستند. آيا ما نبايد از همان 
آغــاز براي توضيح يك موضوع يــا نكته، با دقت علمي و به طور 
همه جانبه وارد شويم؟ به اين ترتيب، مشخص مي شود كه كتاب 

با دقت نظر كافي مورد بازبيني قرار نگرفته است.
8( در »فصل ادبيات انقالب اســالمي« تمام دروس در زيرگروه 
ادبيات پايداري قرار مي گيرند. در واقع، اين كتاب - يعني فارسي 
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منابع
1. اكبــري شــلدره، فريدون و 
همكاران. )1395(. فارسي )1(. 
تهران: شركت و نشر كتاب هاي 

درسي.
علي محمــد  حق شــناس،   .2
و همــكاران. )1391(. زبــان 
شركت  تهران:   .)2( فارســي 
چاپ و نشــر كتاب هاي درسي 

ايران )سهامي خاص(.
 .)1393( رومن.  ياكوبســن،   .3
از  ادبي  نقــد  دانش نامــة 
افالتون تا بــه امروز تهران: 

نشر چشمه.

پاية دهم- دو فصل را به ادبيات پايداري اختصاص 
داده اســت. مؤلفان محترم مي توانستند آثاري را 
براي فصل انقالب اســالمي بــه گزين كنند كه با 
فصل بعد خود، يعني ادبيات پايداري، همپوشاني 
نداشته باشند. مضاف به اينكه براي دانش آموزان و 

دبيران محترم تكراري نباشند.
اگر به دروســي كه در اين فصل گنجانده شــده 
اســت دقيق شــويم، مي بينيم كه موضوع هر سه 
درس يعني »دريادالن صف شكن، خاك آزادگان، 
و شيرزنان ايراني« جنگ و پايداري است. پرسشي 
كه در اينجا مطرح مي شود )هم براي دانش آموزان 
و هم براي دبيران( اين اســت كه آ يا موضوع فصل 
انقالب اسالمي فقط جنگ و نبرد است و موضوع 
ديگري در فصل انقالب اسالمي وجود ندارد؟ همه 
مي دانيم كه جنگ، هشت سال طول كشيد اما از 
ســال 67 تا امروز اين همه موضوعات متنوع كه 
نشان دهندة تاريخ اين ســرزمين است، به خوبي 
ترسيم نشده است. به نظر مي رسد مؤلفان محترم 

در اين زمينه جامع االطراف عمل نكرده اند.
9( در فصل »ادبيات حماسي« بايسته مي نمود كه 
از تعداد ابيات درس »رستم و اشكبوس« با توجه 
به كميت زمان در تدريس كاسته شود. چه اشكالي 
داشت كه همان متني كه در سال دوم دبيرستان 
قرار داشت، آورده مي شد؟ در درس »گردآفريد« به 
نظر مي رســد كه چينش ابيات و حذف و اضافه ها 
به طور دقيــق صورت نگرفته اســت. به هر حال، 
نمي توان فهميد كه »گرد آفريد شكسته خورده« 
چه افتخاري در اين درس به دست آورده و »سهراب 

پيروز شده« چرا تقبيح شده است.
10( در بخش »ادبيات داستاني« هر دو داستان از 
داستان هاي سنتي انتخاب شده اند. منصفانه اين بود 
كه اواًل يك داستان از نظم و ديگري از نثر انتخاب 
مي شــد و ثانيًا يك متن از ادب سنتي و ديگري از 
ادبيات داستاني معاصر آورده مي شد و يك مقايسه 
انجام مي گرفت يا حداقل نام فصل اين بود: »ادبيات 
داستاني ســنتي« يا »ادبيات داستاني معاصر«. به 
هر روي، مؤلفان محتــرم بايد نام دقيق تري براي 
اين فصل انتخاب مي كردند. مثاًل ادبيات داستاني 
ســنتي »نظم« يا ادبيات داستاني سنتي »نثر« يا 
ادبيات داســتاني معاصر »نظم«، ادبيات داستاني 
معاصر »نثر«. بررسي اين نكته نيز نيازمند جامعيت 

و دقت الزم از سوي مؤلفان محترم است.
11( در فصــل ادبيات جهان بايــد گفت كه اواًل 
انتخاب شــاعران و نويسندگان نسبتًا عادالنه بوده 
و خالقان آثار تقريبًا از كشورهاي مختلف برگزيده 

شــده اند. ثانيًا متون نظم و نثر هر دو در اين فصل 
سهم مناسبي دارند.

با وجــود اين، الزم اســت نكاتــي را به عرض 
برسانم. درس هيجدهم با عنوان »عظمت نگاه« 
اثر آندره ژيد با ترجمة »مهستي بحريني« آمده 
اســت. پرسشــي كه در اين مورد در ذهن نقش 
مي بندد اين اســت كه چرا اين ترجمه به ترجمة 
»پرويــز داريوش و جالل آل احمد« ترجيح داده 
شــده اســت. به چند دليل، ترجمة اخير به نظر 
راقم سطور بر ترجمه اين كتاب ارجح است: اواًل 
مطلب كتاب دوم دبيرستان نسبت به اين ترجمه 
كوتاه تر بوده و گزاره ها بهتر موشكافي شده است. 
ثانيــًا زبان ادبي در ترجمــة داريوش و آل احمد 
نســبت به ترجمة بحرينــي ملموس تر و زنده تر 
است. عنصر معنوي سخن ادبي، يعني عاطفه، نيز 
در ترجمة داريوش و آل احمد بسيار چشمگيرتر 

از اين ترجمه است.

نتیجه
نتايج به دســت آمده حاكي از اين است كه هيچ 
اثري بي نقص و عيب نتواند بود. به ســخن حافظ 
»فكر معقــول بفرما گل بي خار كجاســت«. در 
روية ظاهري كتــاب بايد تجديد نظري جدي به 
عمــل آيد؛ از جمله در نام گــذاري اثر كه عنوان 
»فارســي« براي كتابي كه همه  گونه ســخن در 
آن انباشــته شده است مناسب به نظر نمي رسد؛ 
نيز در تصويرسازي، صفحه گذاري، ارجاعات برون 

متني و آوردن منابع به روز و ......
در رويــة درونــي نيز كتــاب مزبــور نيازمند 
جامع نگري است. يكي از اين موارد اين است كه 
در فصل انقالب اسالمي متوني چينش و گزينش 
شــده اند كه به اتفاق بار ادبيــات پايداري را در 
خود نهفته دارند. اين در حالي است كه مي توان 
موضوعــات متنوع ديگري را نيز در فصل ادبيات 

انقالب اسالمي قرار داد.
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حكیمه خوش نظر
سرگروه زبان و ادبيات فارسي استان آذربايجان شرقي

دبير ادبيات فارسي ناحية دو تبريز

 چكیده
در فراينــد ياددهي- يادگيــري، كتب 
درســي از اهميت ويژه اي برخوردار است 
و فعاليت ها و تجارب آموزشي با راهنمايي 
معلم و مشــاركت دانش آموزان، حول اين 
كتا ب ها سازمان دهي مي شــود. بنابراين، 
بازسازي و بهبود محتواي كتاب هاي درسي 
امري اجتناب ناپذير در هر نظام آموزشــي 
اســت؛ زيرا با نقد و بررسي محتواي كتب 
درسي در ابعاد مختلف با توجه و استفاده 
از نظرات معلمان، به عنوان مجريان برنامة 
درســي، انتظار مي رود محتواي اين كتب 
به گونه اي انتخاب و ســازمان دهي شــود 

ديگري هستند كه به جذابيت كتاب درسي 
و يادگيري آن ها كمك مي كنند. 

بعضي روياهاي كودكــي كه در حافظة 
ما جا مانده، مربوط به تصاوير كتاب هايي 
اســت كه به ما كمك كرده اند با داستان 
ارتباط برقرار كنيم و حتي بعد از سال ها 
آن  داســتان ها به كمك تصاوير، يادآوري 
مي شوند. همين موضوع نشان مي دهد كه 
تصاوير چه نقش مهمي در انتقال مفاهيم 
ايفــا مي كنند. بدون شــك، رنگ آميزي 
با  زيبــا، همخواني  تركيب بندي  جذاب، 
متن، ساده ســازي و قطع كتاب، از جمله 
ويژگي هايي اســت كــه در صورت توجه 
به آن هــا در طراحي كتاب هــا، به ويژه 
كتاب هاي درســي، اثرگــذاري كتاب ها 

عميق تر و ماندگاري شان بيشتر مي شود. 
امروزه بيشــتر تصاويري كه دانش آموز با 
آن ها سروكار دارد، تصاويري هستند كه از 
تلويزيون و رايانه دريافت مي كند. متأسفانه 
اين دو وســيله، فرصت التذاذ تصويري را 
در كودك محدود و بهره گيري او از كتاب 
را دشــوارتر كرده انــد. در نتيجه، كودك 
به راحتي گذشــته نمي  تواند با بسياري از 
كتاب ها ارتباط برقرار كند. به همين دليل 
است كه تصوير ســازي كتاب هاي درسي 
اين روزها پيچيده تر از گذشته شده است. 
تصويرگران كتاب هاي درسي براي ايجاد 
ارتباط بهتر با دانش آموزان، الزم اســت با 
تجهيز  ذهن خود به دانش روان شناسي، 

موفق تر عمل كنند.
دانش آموزان تصاويري را بيشتر مي پسندند 

نيم نگاهي به تصاوير
آموزشي- تحليلي

كه با نيازهاي دانش آموزان متناســب و از 
ويژگي هاي علمي الزم برخوردار باشد. يك 
كتاب درســي بايد از ابعاد مختلف شامل 
1. عناصر برنامة درســي )اهداف، محتوا، 
روش ها و ارزش يابي(، 2. ساختار ظاهري 
و نگارشــي، 3. ساختار فني و تأثير گذاري 
آموزشــي، 4. نحوة تنظيم مطالب كتاب 
درسي زير ذره بين نقد قرار گيرد. نگارنده 
در فرصت اندك خود كتاب فارسي دهم را 
از بعد دوم يعني ساختار ظاهري و در اين 
بعد نيــز فقط تصاوير كتاب را به بوتة نقد 

گذاشته است. 

كلید واژه ها: تصوير، فارسي دهم، كتاب 
فارسي1، ســاختار ظاهري، ساختار فني، 

كتاب درسي 
از زمــان خريد كتاب هاي درســي تا باز 
شــدن مدارس، دل مشــغولي بسياري از 
دانش آموزان، ورق زدن كتاب هايي اســت 
كه يك ســال تحصيلي بــا آن ها زندگي 
خواهند كرد. در اين ميان، شــايد اشتياق 
دانش آموزانــي كــه وارد دورة جديــدي 
مي شوند بيشتر باشد؛ مانند دانش آموزان 
پاية دهم كه حس مي كنند دوران نوجواني 
را پشــت ســر مي گذارند امــا هنوز بين 
نوجواني و جواني معلق اند و حتي روحيات 
كودكي خود را حفظ كرده اند؛ مثاًل هنوز 
از كتاب هــاي رنگارنگ خوششــان  هم 
مي آيد. منظور از رنگارنگ، فقط رنگ هاي 
به كار رفته در اين كتاب ها نيســت، بلكه 
محتوا، تصوير و صفحه بندي نيز از عناصر 

طرح روي جلد كتاب فارسي دهم 
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كه شرايط كنوني را تصوير كند. اما در عين 
حال با تخيل همراه باشــد و از اغراق هاي 
بامزه و خنــده دار بهره گيــرد. البته بايد 
توصيف هاي متن از قبيل شــخصيت ها و 
فضاسازي ها نيز در تصاوير لحاظ شوند و با 
اين روش، به ارائة جزئيات بيشتر بپردازند.

بايد توجه داشــت كــه تصاوير كتاب در 
صورت بهره منــدي از تخيل و اغراق هاي 
بامزه، ســطح باالتري از تفكــر و تخيل 
دانش آموز را برمي  انگيزد و بر اين اســاس، 
امــكان درك معنا و اهميت آن را افزايش 
مي دهــد و به اين ترتيــب، گامي فراتر از 

نويسنده و تصويرگر برمي دارد. 
بنابراين، اگر موضوعي ارزش سهيم شدن 
با دانش آموز را دارد، الزم است هوشمندانه 
و با ظرافت خاصي تهيه و انتخاب شــود. 
متأسفانه، با نيم نگاهي كنجكاوانه به كتاب 
فارسي دهم مي بينيم اين امر محقق نشده 
است؛ تصويرگري با ظرافت و دقت صورت 
نگرفته و انتخاب ها خيلي سطحي و شايد 

عجوالنه است. 
اما تصاوير كتاب فارســي دهم به ما چه 

مي گويند؟ 
طرح روي جلد كتاب فارســي دهم، از 
بخش »آزمودن فريدون ســه پســر را« 
از شــاهنامة فردوســي انتخاب شده و با 
تصوير درختي ســبز تركيب يافته است. 
طرح و نوشــته هاي داخل تصوير واضح 
و خوانا نيســت ولي در نگاه اول، تركيب 
تصويري از شــاهنامه و درخت ســبز و 
حروف پس زمينه متناسب به نظر مي رسد 
و حداقل چشم را آزار نمي دهد و به نوعي 
مي شــود گفت كه در آن، تركيب رنگ و 

تصوير سازگاري دارند.
در صفحة 10 كتاب، ستايش، متأسفانه 
محتوا با تصوير زمينه همخواني ندارد. در 
متن شعر، مفاهيمي چون بهار و طبيعت 
رنگارنگ و گل هاي خندان، شكوه و زيبايي 
آفرينــش را بيان مي كننــد؛ در حالي كه 
تصوير زمينه، زمستان و درختان كاج سر 
به فلك كشــيده و هواي مه آلود سرد را با 

يا دريايي مواج يا هــر دو... از اين تصاوير، 
حداقل در اينترنت فراوان است! 

تصوير روان خواني »خسرو« تصوير زيبايي 
اســت )ص21( اما ظاهراً كسي كه تصوير 
را براي ايــن درس انتخاب كرده، به متن 
درس اشراف نداشته است. در متن درس 
آمده است كه خسرو در ورزش استعدادي 
شــگرف داشــت و با آن ســن و سال با 
دانش آموزان هشتم و نهم كشتي مي گرفت 
و همــه را به زمين مي زد؛ به طوري كه در 
مدرسه حريفي در برابر او نمانده بود ولي 
تصوير مربوط به درس، برخالف آنچه گفته 
شــده، تصوير دانش آموزي نحيف ترسيم 

شده است. 
در مورد ديگر، در متن درس بيان شده 
اســت كه معلم قلم را در دوات مي كند 
و  مي نويســد؛ در حالي كــه در تصوير، 
خودنويس در دســت معلم است نه قلم 

)و دوات(. 
تصوير پاياني درس خســرو، تصويري از 
پنجرة ميله دار داخل نقوش اسليمي است 
كه تداعي كنندة  مفاهيمي چون اســارت 

رنگ تيره و روشن نشان مي دهد. مي شد 
به جاي اين تصوير سرد و بي روح، تصوير 
طبيعت زنده و شــاداب را قرار داد. درست 
اســت كه كيفيت كاغذ و رنگ هاي به كار 
رفته در تصاويــر در وضوح آن ها بي تأثير 
نيست اما بايد گفت متأسفانه كتاب از اين 

لحاظ هم مي لنگد. 
تصوير درس يكم، نمايي از دريا را نشــان 
مي  دهد؛ دريايي آرام و بدون موج... انگار در 

انتخاب تصاوير به متن درس ها توجه نشده 
است! در كجاي شعر نيما نشاني از درياي 
آرام است؟ اي كاش تصويري از چشمه اي 
خروشان و در حال حركت انتخاب مي شد 

تصویر صفحة 21 كتاب 
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و زندان اســت و با متــن همخواني دارد 
)ص26(.

بعضي تصاوير انتخاب شده براي معرفي 
فصل ها با اهداف فصل ها همخواني ندارد يا 
سرد و بي روح و سياه و سفيد است. تصوير 
پس زمينة فصل دوم با عنــوان »ادبيات 
ســفر و زندگي« ســنگ فــرش خيابان 
است و بي رنگ و بي روح كه به هيچ روي 
تداعي كنندة زندگي نيســت يا در تصوير 
زمينة فصل ســه »ادبيــات غنايي« چه 
اشكالي داشــت كه تصوير رنگي از گل ها 
ارائه مي شــد نه سياه و سفيد و تار؟ يا در 
فصــل چهار، از رنگ تصويــر كه بگذريم 

پرندة اسير در الي سيم هاي خاردار تصوير 
جالبــي براي ادبيات پايــداري نمي تواند 
باشد. تصوير فصل پنج، رنگي و خوب است 
و همخواني نيز دارد. در فصل ششم تصوير 
زمينه  با محتواي فصل همخواني دارد اما 
كدر و بسيار تيره است و كاش رنگي بود. 
تصوير فصل هفت سياه و سفيد و تار است. 
دقت داشته باشيم كه سياه و سفيد كردن 
تصوير دليل قديمي بــودن آن نمي تواند 
باشد؛ بنابراين، بهتر است از تصاوير رنگي 
و شفاف استفاده شــود و موضوع تصوير 
حداقل با يكي از متون فصل ارتباط داشته 
باشد. فصل هفت، تصويري از يك تابلوي 
معروف نقاشي است و اي كاش مشخصات 
تابلو در پاي تصوير نوشته مي شد. )تصاوير 

پيشنهادي به پيوست مقاله آمده است.( 
از نــگاه يك نوجوان دبيرســتاني بعضي 

متن شــعر همخواني ندارد. در متن شعر 
حرفي از گل و بلبل نيســت؛ هر چند گل 
و بلبل نمادي از معشوق و عاشق است اما 
درك ارتباط اين نماد با متن شــعر، هنوز 
براي دانش آموز پاية دهم زود است و بهتر 
بود تصويري از حافــظ در اين درس قرار 

مي گرفت. 
با توجه به اهميتي كه درس هفتم از باب 
توجه دانش آموز به كتاب آســماني قرآن 
دارد، بهتر بود زمينة اين درس تصويري از 

روي جلد قرآن باشد. 
در شــعر خوانــي بــوي گل و ريحان ها 
)ص58( تصويــر با متن شــعر همخواني 
نــدارد. احتمااًل تصويرگــر محترم كتاب 
تصوير غروب را فقط با توجه به بيت پاياني 
انتخاب كرده اســت كه با توجه به مفهوم 

كل شعر انتخاب مناسبي نيست. 
در درس نهم، غرش شيران، رابطة تصوير 
و درس نامفهوم است )ص69(. تنها قسمت 
مشــترك ايــن دو، زمان شــاعر و حملة 
مغوالن در آن دوره اســت. سيف فرغاني 
مانند بسياري از مشــايخ عهد خود- كه 
ايران را به سبب هجوم و آزار مغول و تاتار 
ترك مي گفته و در كشور هاي همسايه گرد 
مي آمده انــد- در تاريخ نامعلومي از زادگاه 
خود به آسياي صغير رفته و همان جا مانده 
و در گذشــته اســت. ارتباط ديگري بين 

ابيات و تصوير وجود ندارد. 
تصوير مربوط به شعر خواني »باز اين چه 
شورش اســت« ظاهراً سينه زني را نشان 
مي دهد ولي چرا از آن زاويه و چرا به صورت 
سايه روشن؟ مي شد زمينة كل صفحه را به 
تصويري گويا از مراسم عزاداري اختصاص 
داد كه عظمت و شكوه ماه محرم را نشان 

دهد. 
در درس دهم »دريادالن صف شكن« بهتر 
بود از تصوير رزمندگان غواص اســتفاده 

مي شد. 
تصوير درس يازدهم به خوبي و متناسب 
انتخاب شــده اســت و با متن شعر كاماًل 

همخواني دارد. 
در روان خواني »شيرزنان ايران« )ص88( 
تصويري كه از بانوي آزاده مورد اســتفاده 
قرار گرفته بســيار متناسب با متن درس 
اســت. صالبتي كه در چهرة اين بانو رسم 

تصاويــر كتاب خالــي از لطافت و زيبايي 
هنري است. اغلب نوجوانان تصاوير كتاب 
را بــي روح و كســل كننده مي دانند. براي 
اثبات اين مدعا به تصويري از ناصرخسرو 
و برادرش در درس سوم )ص30(، استناد 
مي كنيم. تصوير ناصر خسرو زشت ترسيم 
شده است؛ به طوري كه دانايي و عظمت و 

خردورزي او در آن هيچ نمودي ندارد. 
تصوير صفحة 36 مربوط به حكايت گرگ 
و سگ است. در اين تصوير، گرگ مسلط 
بر سگ نشان داده شده است؛ در حالي كه 
با توجه به داستان، سگ در اوج تسلط بر 
گرگ، به او فرصت خوردن گوســفندان را 

مي دهد. 

تصويــر اســب در درس پنجم »كالس 
نقاشــي« بســيار بجا انتخاب شده است: 
اسبي كه نشــان از طراحي با گچ دارد بر 
روي تخته سياه. اين تصوير كاماًل متناسب 
با درس است و با متن درس همخواني دارد 

)ص40(.
در روان خواني »پيرمرد چشــم ما بود« 
بهتر بود تصوير نيما به شــكل سياه قلم 
نباشد )ص24(؛ بجا بود كه تصويري واضح 
از چهرة نيما همــراه قطعه اي كوچك يا 
بريده اي از قطعات زيبايش به همراه تصوير 
واضح تر چاپ مي شد تا هم زمان دانش آموز 
با چهره و نمونه اي ديگر از اشعار نابش آشنا 
شود و در نتيجه، جاذبة درس افزايش يابد. 
در درس ششــم »مهر و وفــا« تصوير با 

تصاویر كتاب در صورت 
بهره مندي از تخیل و 

اغراق هاي بامزه، سطح 
باالتري از تفكر و تخیل 
دانش آموز را برمي  انگیزد 
و بر این اساس، امكان 
درك معنا و اهمیت آن 
را افزایش مي دهد و به 
این ترتیب، گامي فراتر 
از نویسنده و تصویرگر 

برمي دارد

تصویر صفحة 26 كتاب 
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شــده در مقابل تفنگ هايي كه به سوي او 
نشانه رفته است، كاماًل گوياي متن درس 
است. اي كاش كادر متني در پاي تصوير 

هم قرار نمي گرفت. 
در درس يازدهم »رســتم و اشكبوس«، 
تصوير با درس متناســب است اما به نظر 
مي رســد اگر از تصاوير رنگي مينياتوري 

شاهنامه استفاده مي شد، بهتر بود. 
در درس ســيزدهم »گردآفريــد«، هيچ 
تصويــري در زمينه وجود ندارد. تصويرگر 
از گردآفريد  محترم مي توانست تصويري 
در حالت جنگ با سهراب انتخاب كند كه 
گوياي رشادت اين پهلوان زن ايراني باشد. 
تصوير درس چهاردهم »طوطي و بقال« 

مناسب متن درس است. 
در درس شانزدهم، رنگ انتخابي تصاوير 
گاه مانع درك جزئيات پيام تصوير مي شود. 
براي مثال، در ص 123 در تصوير دشــنة 
خون آلود در دست شــر، رنگ خوني كه 
حاصل كور كردن چشمان خير است قابل 
درك نيست. در عين حال، اصاًل چرا بايد 
چنين تصوير زشت و خشني براي اين پايه 

سني انتخاب شود؟
تصوير روان خواني »طراران« صرف نظر از 
رنگ سايه و سفيدش مناسب انتخاب شده 

است. 
در درس هفدهم »سپيده دم« نحوة قرار 
گرفتن تصاوير آشفته است. انتخاب چند 
تصويــر هم زمان در صفحــة 134و 135 
نشان از اين آشفتگي دارد و گوياي دخالت 
ندادن هنر تصويرگري در اين كتاب است. 

درس هجدهــم »عظمت نــگاه« باز هم 
عدم تناســب تصوير و متن درس را به رخ 

مي كشد )ص141(. 
)ص149(،  روان خواني»بينوايــان«  در 
تصوير كوزت تداعي كنندة كودكي نحيف، 

الغر و ريز اندام نيست. 
در ادامه، بايد اذعان داشــت كه بعضي 
تصاوير كتاب نه تنها از بعد زيبايي شناختي 
و هنر تصويرگري كتاب هاي درسي دچار 
تزلزل است بلكه در بسياري از موارد )كه 
ذكر شــد( ارتباط دادن تصاوير با متون 
براي خوانندة بزرگســال نيز دشوار است 
چه برســد به دانش آموز پاية دهم؛ مثل 
تصاوير مربوط به بعضي از گنج حكمت ها 
)صفحــة 102 و صفحة 82( كه به جاي 
آن ها مي شــد تصويري گويا انتخاب كرد 
كــه با متن درس نيز همخواني داشــته 

باشــد و مفهوم را در ذهن 
دانش آمــوز ماندنــي كند. 
تصوير گنج حكمت صفحة 

68 و صفحة 53 بســيار گوياســت؛ هر 
چند سبك و سياق تصاوير گنج حكمت 
به يك ســبك و روال است كه باز از نظر 
قبــول يا رد از طــرف دانش آموزان بايد 

بررسي گردد.
در اين فرصت اندك با بررســي اجمالي 
تصاوير كتاب فارسي دهم ديديم كه اهميت 
تصويرگري كتاب درسي آن هم در ادبيات 
خود را پررنگ تر نشان مي دهد؛ زيرا تصوير 
عالوه بر كمك به درك مفاهيم، مي تواند 
به رشــد تخيل و رويا سازي دانش آموز نيز 
كمك كند و مقدمه اي باشــد براي درك 
ملزومــات ورود به دنيايي بزرگ تر. همين 

مسئله حساســيت كار تصويرگر را بيشتر 
نشــان مي دهد؛ زيرا دانش آموز با تصاوير 
زندگي مي كند، از راه ديدن بر تجارب خود 
مي افزايد، واقعيات را ارزيابي مي كند و به 
درك تازه اي از محيط پيرامون خود دست 
مي يابد. تمامي اين هــا تصويرگر را ملزم 
مي كند تا درك درستي از دانش آموز امروز 
به دست آورد. تصوير، در واقع، پل ارتباطي 
ميان دنيــاي درون و بيرون دانش آموزان 

است و بر اين اساس، چگونه ديدن، خوب 
ديدن و درك  اليه هايي فراتر از سطح را به 

آن ها مي آموزد.
به همين دليل، يكي از نكات مورد تأكيد 
منتقدان در اهميت تصويرگري كتاب هاي 
ادبيات، همين خيال انگيزي اســت. آن ها 
معتقدند كه تصاوير بــه اندازة متن و گاه 
بيش از آن در كتاب هاي درســي اهميت 

دارند. 
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معصومه عبادي
دانشجوي دكترا، ناحية دو اراك، استان مركزي

 چكیده
بنا بر تقسيم بندي جهاني، نمايش يكي از انواع چهارگانة ادبيات 
اســت و هر نمايشــي، به عنوان يك هنر مردمي كه با تحوالت 
اجتماعي سمت وسو مي گيرد و طبيعتًا بر آن نيز تأثير مي گذارد 
و به عبارت ديگر زبان مردم جامعه مي شــود، داراي زيرساخت 
ادبي است. همان طور كه هنر شــعر و داستان يا هر نوع نوشته 
با هر درون مايه به  لحاظ بهره گيري از ظرفيت هاي لغوي و فني 
ادبيات قابل بررسي است، نمايشنامه ها نيز كه از جوانب گوناگون 
در حوزة ادبيات مي گنجند و بخشــي مهم از ادبيات را به خود 
اختصاص مي دهند، در ادبيات ايــران جايگاهي ويژه و در خور 
توجه دارند. نمايشنامه نويســان بنام نيز با آثار گران ماية خود در 
عرصة ادب ايران درخشيده اند و مانند نويسندگان ديگر شايستة 
شناخته شدن هستند. گذشــته از نمايشنامه به معني اروپايي 
آن، كه اكنون حدوداً دويســت ســال از عمر آن گذشته است، 
نمايش نامه هايي از ديرباز در ايران مرسوم بوده اند كه اگر از منظر 
ادبيات به آن ها بنگريم، شناخته ترينشــان شبيه خواني است كه 
با نســخه هاي نوشتاري خود بخشــي از ادب و فرهنگ ايران را 
تشكيل مي دهد. عالوه بر آن، نمايش هايي وجود داشته كه چون 
به نوشــتار در نيامده اند، مي توان آن ها را بخشي از فرهنگ عامه 
دانست و از آنجا كه بيشترشان متن نوشتاري ندارند، چندان قابل 
بررســي نيستند اما به دليل تأثيراتي كه در تكامل ادب نمايشي 

دارند، مورد توجه محققان قرار گرفته اند.

كلیدواژه ها: ادبيات نمايشــي، كتب دهم، نمايش ســنتي، 
نمايش اروپايي

مقدمه
راســت اســت كه ادبيات نمايشــي به معناي اروپايي آن عمر 
چنداني در ايران ندارد ولي با همين عمر كوتاه، ريشه اي محكم 
در اين خاك دوانده است و از زمان ورود، هنرمندان زيادي طبع 
خود را در اين قالب آزموده اند. نمايشنامه نيز مانند همزادان خود، 
داســتان كوتاه و رمان، كه بنا بر مقتضيات اجتماعي، فرهنگي 

و سياســي از غرب بــه ايران آمدند و باليدند، هم زمان توســط 
روشنفكران عصر مشروطه و متجددان آن دوران و تحت شرايط 
سياســي و اجتماعي به فرهنگ و ادب ايران راه يافت و بن ماية 
هنري شد كه كم كم توانســت با بومي شدن و دست كاري هاي 
الزم و متأثــر از گونه هاي رايج نمايش ســنتي، خود را در ميان 
مــردم جاي دهد. با نگاهي به اوضــاع ايران از ديرباز تاكنون، به 
روشني مي توان دريافت كه اين هنر نتوانسته است همپاي ديگر 
هنرهــا در دل عامة مردم جاي گيرد و هم زمــان با تحوالت و 
دگرگوني هاي رو به رشد ديگر ملت ها ترقي كند؛ از همين رو، اين 
هنر اجتماعي حقيقتــي انكارناپذير را در خود دارد؛ خالي بودن 
سالن هاي نمايش حكايت از آن دارد كه اين هنر هنوز در ميان 
عامة مردم ايران جايي براي خود باز نكرده اســت و تماشاگران 
آن يــا عمدتًا هنرمندان اين عرصه اند يا كســاني كه تماشــاي 
نمايش را تفريحي گران قيمت مي دانند و صرفًا براي وقت گذراني 
به ســالن هاي تئاتر مي روند، اما پژوهــش در تاريخ نمايش ها و 
نمايشــنامه هاي ايراني و كوشش هاي هنرمندان اين هنر ناآشنا 

مي تواند راهي براي يافتن داليل اين غربت ناموجه باشد.
اهميت نمايشنامه و هنر نويسندگي در اين قالب، از آنجا مشخص 
مي شــود كه با هنرمندي گروهي ديگر چون كارگردان و بازيگر 
همراه مي شود و به جامعه معرفي مي گردد و تماشاگران نمايش 
به جاي خواندن اثر، آن را به شكلي صريح و گويا مي بينند و هنر 
نويســنده را ارزيابي و نقد مي كنند. از زمان ورود اين نوع ادبي 
به كشــور ما، نويســندگاني با هنر خود آثاري خلق كرده اند كه 
شــناخت آن ها در حوزة ادبيات مانند ديگر نويسندگان ضرورت 
دارد؛ در حالي كه عالقه مندان به ادبيات، كمترين شــناخت را از 
اين گونة ادبي و هنري دارند و ضروري اســت آشــنايي با اين 
گونه، از كتب دانش آموزان آغاز شود و رشتة دانشگاهي »ادبيات 
نمايشي« كه از شــاخه هاي رشتة »هنر« است بيش از گذشته 
به آنان شناسانده شود، اما واقعيت اين است كه دانشجوي ادب 
نمايشي در حالي جذب اين رشته مي شود كه كاماًل با آن بيگانه 
اســت يا از آن اطالعات اندكي دارد. اين اطالعات اندك را هم از 
منابعي جز كتب درسي خود دريافت كرده و چه بسا ممكن است 

در كتاب هاي ادبيات دهم

آموزشي- تحليلي
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در صورت ادامة تحصيل در دانشــگاه، به خاطر همين بيگانگي 
دچار سرخوردگي علمي شود يا در نوشتن متون سادة نمايشي 

با اشكاالتي مواجه گردد.

نمایش، تئاتر، ادبیات نمایشي
ارســطو به عنوان اولين نظريه پرداز، انواع ادبي را در كتاب خود 
»فن شــعر« مطرح كرده و چهار دستة حماسي، غنايي، اندرزي 
و نمايشــي را در ادبيات برشمرده است. همچنين، از »تراژدي« 
و ارتباط آن با نمايش ســخن گفته و هر دو را در زمرة هنرهاي 
تقليدي جاي داده است: »ارسطو مي گويد كه تقليد و محاكات 
به وســيلة كردار اشخاص تمام مي گردد نه اينكه به واسطة نقل 

روايت انجام پذيرد« )شميسا، 1373: 133(.
تعريف ارسطو كه بر مبناي تقليد بيان شده است، هم تراژدي و 
هم نمايش را در برمي گيرد. رفته رفته تراژدي تغيير معنا مي يابد 
و به درام تبديل مي شود و »ادب نمايشي« يا »ادب دراماتيك« 
و »نمايشــنامه«، كه نوشــته اي اســت براي اجرا در يك مكان 
مشــخص، پديد مي آيد. »هر متن دراماتيك تا زماني كه به اجرا 
در نيامده باشــد، ادبيات محسوب مي شود؛ يعني مي توان آن را 
همچون داستان خواند« )كهنسال، 1389: 17(. بنابراين، متن 
نمايشنامه بالفعل شكلي داســتاني دارد و بالقوه متني نمايشي 
است. چه بسا از خواندن متن نمايشنامه بتوان به اندازة داستان 

لذت برد.
امــا واژة »تئاتر«، كه معمواًل مترادف نمايش اســت، از كجا در 
كنار نمايش نشسته اســت؟ »كلمة تئاتر )theatre( مشتق از 

واژة »تئاترون« است كه جزء  اول آن، تئا )thea( به معني تماشا 
كردن و يا محل تماشا و مشاهده است و اين بدان سبب است كه 
در ازمنة دوره تماشاكنان در پشت تپه ها مي نشستند و مراسمي 
مذهبي را كه با تشريفاتي خاص در پاي همان تپه ها و اغلب در 
جوار مقبرة مردي مقدس و يا معبد يكي از خدايان بر پا مي شد، 
نظاره مي كردند. اين مراســم كه در بزرگداشــت »ديونيزوس«، 
خداوند تاك و بركت و جذبه هاي عارفانة يونانيان باستان، برگزار 
مي شــد با پشت سر گذاشــتن چند صد ســال و فراهم آمدن 
تجربه هاي بســيار در نحوة برگزاري آن از شكلي ساده و ابتدايي 
كه قرباني كردن بزي نر همراه با خواندن اورادي در ستايش اين 
خدا بود، به فرايندي سخت پيچيده و پر از رمز و راز از ادبيات و 

هنر مبدل گشت« )مّكي، 1366: 13(.
اگــر از وجه اجرايي نمايش بگذريم، صورت نوشــتار آن، يعني 
نمايشــنامه، با داستان از حيث داشتن عناصر و عوامل مشترك 
وجوه متشــابهي دارد و به نظر مي رسد در تقسيمات جزئي تر، 
داســتان شاخه اي از نمايش محسوب مي شــود. به اين ترتيب، 
اگر داســتان هاي سنتي ادب فارسي را بكاويم. بعضي جنبه هاي 
نمايشــي قوي را مي توانيم در آن ها بيابيم و گذشــته از عناصر 
نمايشــي ســاختار داســتاني برخي از آن ها، اعمال نمايشــي 
شــخصيت هاي داستان را به عنوان يك عنصر اصلي و تأثيرگذار 
بررسي كنيم؛ مثاًل داستان »كبك انجيري و گربة زاهد« )نصراهلل 
منشي، 1373: 214(«. تأثير نمايش و بازي مؤثر شخصيت گربه 
در روند داستان از زواياي مختلف در خور تأمل است و يا داستان 
زاهدي كه در »گلستان سعدي« مهمان پادشاهي بود، با شگرد 
نمايشــي خود روزه دار بودنش را به پادشاه مي باوراند )سعدي، 
1368: 316(. از اين دست بازي هاي اشخاص داستان در ادبيات 
فارسي كم نيست و اين مي تواند دليلي باشد بر اهميت نمايش و 

بازي در جامعة بشري و نمودار موقعيت ها و روابط انساني.

انواع نمایش در ایران
اگر مبناي تقسيم بندي نمايش را ورود نوع اروپايي آن به ايران 
بدانيم، مي توان دو دوره را براي اين نوع ادبي در ايران برشــمرد: 

نمايش هاي سنتي يا بومي، و نمايش به سبك اروپايي.

نمایش هاي سنتي و بومي
با نگاهي به گذشــتة ايران كهن و با شواهدي مي توان دريافت 
كه انواعي از نمايش در ايران مرســوم و حتي اصطالح »بازي« و 
»بازيگر« به همين معني امروزي اش رايج بوده اســت. »از زمان 
ساسانيان متني دربارة نمايش باقي مانده كه در كنار رقص »پاد 
ـ واژيك« و آواز )ســرودـ  چكامك( »مكالمة دو نفري موزون و 
مقّفي« جا دارد و »پتواژ گفتن« نامي است كه ساسانيان به هنر 
نمايشــي خود داده بودند و بازيگر »پتواژگوي« خوانده مي شد 
كه معني تحت اللفظي آن »پاســخ گو« مي شود )جنتي عطايي، 

.)17 :1333
مرحوم بهار مي نويسد: »كلمة »بازي« در اصل »واژيك« است و 
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در عصر شاهنشاهي ساسانيان هر تفريح و تماشا و صنعتي را كه 
شايان توجه باشد بازي مي گفته اند« )همان: 23(.

برخي بر اين باورند كه بعضي از سنگ نوشته ها و كتيبه ها شرح 
جريان هاي نمايشي را در خود دارند و تصويري از حركات و اعمال 
نمايشــي را نشان مي دهند. »سعيد نفيسي دربارة نقل داستاني 
از پلوتارك مي گويد: اين گفتة پلوتارك دليل قطعي اســت كه 
الاقل در ســال 58 پيش از ميالد در دربــار ايران تئاتر معمول 
بوده و حتي اندازه اي توسعه داشته كه در پايان جشن هاي بزرگ 
درباري قســمتي از تراژدي هاي »اروي پيد« را در حضور شــاه 
و مهمانانش مي خوانده اند. گزنفن در كتاب »بازگشــت ده هزار 
نفر« مي نويسد: من در ايران ديدم عده اي به دور چند نفر جمع 
بودند و آن ها چيزي شــبيه به تئاتر نمايش مي دادند. در زمان 
ساسانيان نيز ايرانيان در هر واقعه مهمي از زندگي مي رقصيدند؛ 
نه تنها موقع تولد و ازدواج، بلكه هنگام مرگ هم موقعيتي براي 
نمايش بوده اســت. مراسم تدفين براي بازي موضوعي به دست 
مي داده است كه در آن نمايش ها، در اطراف نعش مي رقصيدند و 
ادا در مي آوردند و سفر روح را به آسمان با آداب مذهبي وانمود 

مي كردند« )همان: 16(.
در غرب، نوعي نمايش همراه با موسيقي به نام »كر« وجود دارد 
كه ويژگي عمدة آن اجراي گروهي اســت و همواره مي پنداريم 
هنري است كه تعلق به غرب دارد و منشأ آن يونان باستان است 
و برخالف بســياري از انواع هنر كه به اقتباس از غرب در ايران 
اجرا مي شود. هم اكنون در ايران جايي ندارد و اگر اجرا شود گمان 
مي كنيم كه تقليدي از غرب است، اما گونه اي از اجراي نمايش 
گروهي شــبيه كر در ايران مرسوم بوده است؛ »فارابي و ابوعلي 
ســينا براي ترجمة اصطالح »كر« _ كه در »بوطيقا«ي ارسطو 
آمده اســتـ  لغت قديمي »رقص الدسته بند« را به كار برده اند. 

اسدي طوسي نيز رقص دسته بند را در اشعار خود آورده است:
به هر برزن آواي رامشگران

به هر گوشه اي دسته بند سران
و نظامي گفته است:

در صفت عيش و رقص مي كردند
ساعتي دسته بند مي كردند

در زمان ساســانيان، كر يا دســته بند يك نقــش مذهبي به 
عهده داشــته است. خنياگران دور معبد آتش جمع مي شدند و 
روزي پنج دفعه گات ها و ســرودهاي مذهبي ديگر از اوســتا را 

مي خواندند« )همان: 17(.
در آثار گذشــتگان، نشــانه هايي از وجود گونه هايي از نمايش 
را مي توان ديد كه فقط براي آشــنايي با آن ها به مهم ترينشان 
اشــاره مي كنيم؛ نمايش هايي از قبيل »نقالي« را كه زباني فاخر 
و لحني حماســي دارند و نمايش ها گاهي به عنوان هنر ملي با 
حفظ ظاهر ســنتي خود در بعضي محافل به نمايش درمي آيند 
يا »سياه بازي«ها كه امروزه رنگ باخته اند و »نمايش روحوضي« 
كه شــايد فقط نام آن براي ما آشنا باشد يا »پرده خواني« كه تا 
اوايل پيروزي انقالب در برخي مكان ها رايج بود و »پرده خوان« 

مطرق )چوب دســتي پرده خوان( به دست در كنار پرده، تصاوير 
متراكم را براي تماشــاگراني كه دور او حلقه مي زدند با صدايي 
رسا و لحني محكم كه در بعضي قسمت ها آهنگين مي شد شرح 
مي داد و در پايان از داخل جعبه هاي خود مارهايي را به نمايش 
مي گذاشت. خيلي ها به خاطر هيجان اين قسمت، مدتي طوالني 

منتظر مي ايستادند و مبالغي به پرده خوان مي دادند.1
در آثار نثر و نظم به برخي نمايش هاـ  كه پيشــينة بيشتري از 

انواع ياد شده دارد ـ اشاره شده است؛ مثاًل لعبت بازي
»لعبت بازي« را كه »برخي آن را از كشورهاي ديگر دانسته اند، 

در اين رباعي سرودة خيام مي بينيم:
ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز

از روي حقيقتي نه از روي مجاز
روزي دو سه آمديم و بازي كرديم

رفتيم به صندوق عدم يك يك باز«
)عناصري، 1366: 78(

عطار نيز از »بازي خيال« سخن گفته است:
تو چه مردان بازي خيالي

شده بالغ، چو طفلي در جواني
اســتاد »محمدرضا شــفيعي كدكني« در توضيــح بيت فوق 
مي گويد: »نوعي نمايش تصاوير و ســايه ها كــه آن را به عربي 
»خيــال الظل« مي گفته اند و در فارســي محــل آن نمايش را 

»خيال خانه« مي گفته اند« )عطار، 1392: 315(.
عطار در »مختارنامه« گويد:

»دو كون، خيال خانه اي بيش نبود
و انديشة ما بهانه اي بيش نبود

همچنين در اين كتاب به صورت »خيال بازي« هم آمده است:
چندان كه به سّر كار در مي نگرم

مانند خيال بازي ام مي آيد«
)عطار، 1389: 415(

استاد شفيعي كدكني در شرح »منطق الطير« ذيل اين بيت:
گر به شاهي سرفرازي مي كني
طفل راهي، پرده بازي مي كني

آورده است: »عطار پرده بازي و خيال بازي و بازي خيال را به يك 
معني به كار مي برد. از اين بيت خاقاني:

در پردة دل آمد دامن كشان خيالش
جان شد خيال بازي در پردة وصالش

روشن مي شود كه پرده بازي و خيال بازي يك چيز بوده است«
)عطار، 1391: 635(.

ايشان بعد از اشاره به تاريخچة اين نمايش در ايران، مصر و هند 
مي گويد: »ما در اينجا يك سند بسيار مهم را كه تاكنون كسي از 
آن خبر نداشته و پيشينة اين بازي را ـ كه بخشي از تاريخ تئاتر 
در ايران اســتـ  به حدود قرن چهــارم مي برد، نقل مي كنيم و 

سپس به تحليل آن خواهيم پرداخت« )همان: 636(.
ايشان در ادامه، مطلبي از اسرارالتوحيد بيان مي كنند و مفصاًل به 
بازي خيال و لعبت بازي و طريقة اجراي اين نمايش مي پردازند.
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سماع صوفیه، نمایشي از نوعي دیگر
همان گونه كه ذكر شــد، نمايش هاي ايراني در قرون اولية  بعد 
از هجرت بــه داليلي كه به محتواي انتقــادي نمايش هاي آن 
روزگار بر مي گردد، دچار فترت شــد و تــا مدت ها رواج خود را 
به دليل فشار حاكم از دســت داد و همواره مترصد فرصتي بود 
تا رويشــي ديگر كند و بالندگي خود را بيابد: »تصوف و عرفان 
بهاري بود كه پياز هنرهاي مصــور و مصوت را تا اندازه اي نيرو 
داد و در حمايت و تشويق مجالس سماع كه خاص صوفيه و اهل 
عرفان بود، موسيقي، آواز خواندن  و رقص، رشد و نمو كرد. دكتر 
غني در كتاب »تاريخ تصوف در اسالم« صفحة 392 مي نويسد: 
صوفيه ســماع را آرام دل عاشق و غذاي جان و دواي درد سالك 
مي شــمرند و معتقدند كه ترانة دلنواز رباب و بانگ جانسوز ني 
سبب جمعيت حال و آرامش روح عارف است و  آواز خوش و ترانة 
موزون نشانه اي است از عالم ارواح و پيكي است كه از عالم قدس 

مژدة آسماني مي رساند« )جنتي عطايي، 
.)28 :1333

در دورانــي كه ايران در آتش آشــوب و 
قتل از يك سو و زوال حكومت ها از سوي 
ديگر مي ســوخت، مجالي براي صوفيان 
و هنرمندان پديد آمــد تا بتوانند با روي 
آوردن به ســماع و نمايش هاي ســنتي، 
زباني براي بيــان دردها و آالم جامعة آن 
روز بيابند. به تدريج، در كنار نمايش هاي 
بومي، نوعي از نمايش با محتوايي مذهبي 
در ايــران شــكل مي گرفت كــه بذر آن 
پيش تر بر زمين بارور اين سرزمين پاشيده 

شده بود.

تعزیه
در كنــار انواعي كه نام برده شــد، يك 
نوع نمايش مذهبي با نشــيب و فرازهايي 

در ايران همواره رايج بوده اســت كه معمــواًل به آن »تعزيه« يا 
»شــبيه خواني« گفته مي شــود و در نزد عامة مردم مقبوليت و 
آشنايي بيشــتري يافته اســت. آغاز »اين نوع نمايش در ايران 
از زمــان ديلميان ولي به صورت صامت بــوده و افراد نمايش با 
لباس مناســب سوار و پياده خودنمايي مي كردند تا اينكه بعدها 
تعزيه خواني همراه با شعر و آوازـ  كه در واقع يك نوع »ملودرام« 

بود ـ معمول گرديد« )آرين پور، 1372، ج 1: 322(.
در دوره اي، هنرمنــدان ايران تحت شــرايطي كه بعد از حملة 
اعراب به ايران به وجود آمد نتوانســتند نمايش هاي سنتي خود 
را ـ كه در آن زمان محتوايي انتقادي گرفته بود ـ ادامه  دهند و 
»از قرن دوم هجري چون محيط براي عرضة آثار هنري مساعد 
نبود، عده اي از مردان هنر، مسيري براي هنر خويش يافتند؛ از 
اين تاريخ، به تدريج سطور رثاء مذهبي و آثار تمثيلي و حماسي 
و مضامين مربوط به شرح دالوري و فداكاري شهداي كربال و واژة 

تعزيه و شبيه خواني در دفتر ادب فارسي پيدا شد و رفته رفته رو 
به فزوني نهاد تا باالخره در قرن نهم فصلي معتبر را اشغال نمود« 

)جنتي عطايي، 1333: 29(.
شبيه خواني كه در زمان »ناصرالدين شاه« معمول شد يا حداقل، 
رونقي بسزا يافت، در محلي به نام »تكيه« و روي سكويي در وسط 
آن به اجرا در آمد »اين گونة هنري ـ  مذهبي« راهي به بازسازي 
افســانه هاي ديني و حتي غيرديني گشوده بود و »شبيه«هاي 
شاد و آهنگين جايي باز كرده بود و راه تكامل مي پيمود، كه خود 
تحول تعزيه هاي گريه آور پيشــين بود؛ »عروسي رفتن حضرت 
فاطمة زهرا« و »شــهادت يحيي ابن زكريا« از اين گونه شبيه ها 
بودند كه حتي خنده و مضحكه  جايي خاص در اين هر دو داشت، 
كه يكي با ساز و آواز زنان و حوريان در مجلس عروسي و ديگري 
با رقص دختر در مجلس عيش و عشــرت سلطان، شادي بخش 

تماشاگران مجلس بود« )گوران، 1360: 158(.
در راســتاي عموميــت محتوايي تعزيه، 
»خــارج از چهارچوب حادثة كربال برخي 
صحنه هاي ديگر در اين نمايش به تصوير 
كشيده شد؛ از اين گونه مي توان »هابيل و 
قابيل«، »ذبح اسماعيل«، »حضرت ايوب« 
و »به چاه انداختن يوسف« يا موضوعات 
عام تــري مانند »عــاق2 والدين«، »تخت 
سليمان يا تخت بالقيس«، »توپ زلزله«، 

»عالم زر« و... را نام برد« )همان: 165(.
تعزيــه در دوران مختلف بــا بهانه هاي 
گوناگون كه عمده ترين آن ها وجود تضادها 
و تناقض ها در محتواهاي اعتقادي است، با 
مخالفت هايي روبه رو بوده كه گاه منجر به 
منع و تعطيلي آن شــده و تنها عاملي كه 
آن را همچنان زنده نگه داشته است، جنبة 
آييني اين نوع سوگواري است كه در ساية 
ارادت شيعيان به اهل بيت و برپايي شور 
حماسي عاشورا دور از هرگونه چون و چراي خردمآبانه به حيات 

ادامه مي دهد.
الزم به يادآوري اســت كه نســخه هاي تعزيه به عنوان ادبيات 
نوشــتاري مربوط به اين هنر از نظر ادبي فاقــد ارزش اند و اگر 
بخواهيم آن ها را با ناديده گرفتن ارزش هاي مذهبي و قداســت 
درونمايه هايشان بررسي كنيم، ارزش چنداني ندارند و به خاطر 
عاميانه بودن، گاهي از نظر زباني و فني اشكاالت زيادي در آن ها 
ديده مي شود. اما از لحاظ نمايشــي اهميت فوق العاده اي دارند 
و مي توانيم آن ها را جزء آثار نمايشــي ابتدايي در ايران بدانيم و 
نام اولين تراژدي هاي نمايشي ايراني را بر آن ها بگذاريم: »كنت 
دوگوبينو و الكساندر خودسكو نخستين كساني هستند كه تعزيه 
نامه هاي ما را با ميزان تئاترنويســي سنجيده و به عنوان ادبيات 

دراماتيك ايران به اروپا معرفي كرده اند« )همان: 30(.

در دوراني كه ایران 
در آتش آشوب و 

قتل از یك سو و زوال 
حكومت ها از سوي دیگر 
مي سوخت، مجالي براي 

صوفیان و هنرمندان 
پدید آمد تا بتوانند با 
روي آوردن به سماع و 

نمایش هاي سنتي، زباني 
براي بیان دردها و آالم 

جامعة آن روز بیابند
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دورة ناصري آغاز تحول
اين دوره در ادب نمايشــي اهميت زيــادي دارد و نقطة عطف 
تحولي بزرگ در نمايش محسوب مي شود. در اين دوره، گسترش 
انواعي از نمايش هاي سنتي و پيوند با اروپا فصلي تازه در تاريخ 
نمايش پديــد آورد. دوره اي كه آغاز تجدد و بيداري ملت ايران 
شــمرده شــده و نه تنها اين هنر بلكه ادبيات و علوم ديگر را نيز 
به موازات تحوالت آن روز تحت تأثير قرار داده اســت. برخي از 
عوامل موجد عبارت اند از: تأسيس دارالفنون، اعزام دانشجويان به 
اروپا، آشنايي شخص شاه با غرب و مسافرت به اروپا، دستيابي به 
كتب اروپايي و ترجمة آن ها، رواج روزنامه نگاري و... كه همة اين 
عوامل مقدمات پيدايش و ظهور تحولي به نام »انقالب مشروطه« 
گرديد. اين جريان اجتماعي ـ  سياسي كه متأثر از عوامل ياد شده 

بود، خود بر پديده هاي اجتماعي، فرهنگي 
و هنري تأثيري بســزا داشت. نمايش در 
اين دوره بــا دو جريان خاص ادامه يافت. 
ناصرالدين شــاه بعد از مسافرت به اروپا با 
تئاتر آشنا شد و به دستور او »عظيم ترين 
تماشاخانة تاريخ ايران، يعني »تكيه دولت« 
در زاوية جنوب غربي كاخ »گلســتان«  با 
گنجايش بيست هزار نفر و صرف مبلغي 
معادل صد و پنجاه هزار تومان ســاخته 
شد و چون با مخالفت ماليان مواجه شد، 
ناگزير آن را به تعزيه خواني اختصاص داد 
تا در آن محل تعزيه هاي پرشــكوه برگزار 

شود« )گوران، 1360: 71(.
در اين روزگار جز تعزيه دو نوع نمايش در كشور اجرا مي شد:

الف. نمايش هايي كه دسته هاي تقليد به خواست شاه در دربار 
اجــرا مي كردند و »ضمــن خنداندن عده اي، براي بســياري از 
صاحبان نفوذ به دليل انتقادي كه از درباريان مي شد، دلي پرخون 
باقي مي گذاشت و اين انتقادها به اشارة شاه صورت مي گرفت و 
اين مقلدان كه نه به متني از پيش ســاخته نياز داشتند و نه به 
اشــاره اي از قبل پيش بيني شده، هميشه آماده بودند تا مسخره 
كننــد و به باد انتقاد بگيرند. از مقلدان بنام دربار شــاه مي توان 

»كريم شيره اي« و »اسماعيل بزار« را نام برد« )همان: 89(.
از انواع نمايش هــاي مقلدان، »بازي هاي فكاهي بود كه عبارت 
بود از نوعي نمايش شبيه به نمايش هاي سيركي و صحنه بازي ها 
و شيرين كاري هايي كه دلقكان و مســخرگان درباري و بازاري 
)لوطيــان و مطربان( اجرا مي كردنــد. كار آن ها ضمن بندبازي 
و رقص و آواز، مســخره كردن دشــمنان بود و غالبــًا در لفافة 
عبارات شيرين و دوپهلو بر حكام و فرمانروايان و حتي روحانيان 
مي تاختند. متن آن ها مكتــوب نبود و انتخاب مضمون به ميل 
نمايش دهنــگان و وضع و حال حضار و اقتضاي مقام بســتگي 
داشــت و به طور كلي نمي توان آن ها را جــزء آثار ادبي و هنري 
به شــمار آورد. مشهورترين اين بازي ها، بازي »حاجي الماس«، 
»خانم خرسوار« و »شمبله غوره« است كه در خود نتايج اخالقي 

داشتند« )آرين پور، 1372، ج 1: 326(.
ب. نمايش هــاي عاميانه كه در مكان هاي عمومي مثل كوچه و 
بازار اجرا مي شــد و ادامة راه مقلدان پيشين بود. اجراكنندگان 
اين نوع نمايش، همان روش گروه الف را داشــتند اما اجرايشان 
مخصوص شــاه و دربار نبود و در بين عامة مردم و در مكان هاي 
عمومي اجرا مي گرديــد. به تدريج، هر دو گروه مقلدان متأثر از 
عوامل ياد شده به ســمت تحول حركت كردند و بدين ترتيب، 
دورة مذكور ـ همان طور كه ســرآغاز تحول در ادبيات شناخته 
شــده استـ  مولد پديدة جديدي در نمايش نيز بود كه تاكنون 
با رشد و گســتردگي مي بالد و تكامل مي يابد و آن »نمايش به 

سبك اروپايي« است.

نمایش اروپایي
بعــد از مــرگ ناصرالدين شــاه و روي 
كار آمدن مظفرالدين شــاه قاجار، اوضاع 
اجتماعي بيش از پيــش دچار بي نظمي 
ناشــي از بي كفايتي پادشاهان قاجار شد 
و مردم در پي رســيدن به نقطه اي روشن 
و اميدبخش، زمزمه هايي ســر دادند كه 
در نهايت به ظهور پديــده اي تاريخي به 
نام »انقالب مشــروطه« انجاميد. شاه در 
ســال 1324 قمري فرمان مشروطيت را 
امضا كرد و اندكي پس از آن، درگذشــت. 
اين جريان از نقطة آغاز تا برقراري كامل 
مشروطه فراز و فرودهايي پيمود و در هر 
برهه، پيامدهايي در ابعاد گوناگون فرهنگ و ادبيات ايران داشت. 
در دوران آغازين زمزمه هاي انقالب »عماًل دو درام نويس ايراني 
مي توان يافت كه به شــيوة درام غربي آثاري را خلق كرده و به 
چاپ رسانيدند؛ نخست »فتحعلي آخوندزاده« و ديگر »ميرزا آقا 
تبريزي« كه دومي به نوعي شــاگرد غيابي و ميراث دار معنوي 

اولي است« )ثميني، 1387: 210(.
ايــن دو تن »حامل نخســتين طليعه هاي نمايش نويســي در 
ايران هســتند، در فاصلة زماني اندكي پس از اين دو و با امضاي 
مشــروطه، گويي به ناگاه موتور تئاتر ايران به حركت درمي آيد؛ 
گروه هاي نمايشــي متعدد، گونه هاي نمايشي گوناگون و حتي 
انتشار روزنامة »تئاتر« از نشانه هاي جريان يافتن تئاتر هستند. در 
اين ميان، نمايشنامه نويسي نيز انگار ناگهان به حركت درمي آيد 
و به ناگاه پس از مشروطه، با نام ها و نمايشنامه هاي متعدد روبه رو 
مي شــويم. علت روشن است؛ مشــروطه همان فضاي مناسبي 
است كه تئاتر در آن خوب رشد مي كند و بار مي دهد و با وجود 
اين، گسترش ناگهاني نمايشنامه هاي دورة جديد دنباله رو همان 

نظامي هستند كه آن دو تن نهاده بودند« )همان: 231(.
به اين ترتيب، اولين نمايشــنامه ها و مقــاالت مربوط به آن ها 
را در ايــران ميرزا فتحعلي آخوندزاده در زمان ناصرالدين شــاه 
نوشت )آرين پور، 1387، ج 1: 260( و در همان زمان، »تمثيل« 

پدیدة قابل توجه این 
دوره، تولد روزنامه در 
كنار نورسیدگان عصر 

تجدد بود. روزنامة حوزة 
نمایش »روزنامة تئاتر« 
نام داشت كه در عصر 
مشروطه پدید آمد و 

مسائل نویني را مطرح 
مي كرد
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)نمايشنامة( »طبيب اجباري« را »اعتمادالسلطنه« و »ژرژداندن« 
را »ميــرزا جعفر قراجه داغي« ترجمه كردند و شــخصي به نام 
»محمدطاهر ميرزا« چند كتاب و يكي دو نمايشــنامه نوشت« 
)همان: 272(. با ترجمه هاي آثار كمدي مولير، نمايشنامه نويسي 
بــه ســبك اروپايي رونــق گرفــت: »از ســال 1278 ه.ق كه 
»ميزانتروپ« توســط »ميرزا حبيب اصفهاني« در استانبول به 
فارســي برگردانيده شد تا حوالي ســال هاي 1320 ه.ق، يعني 
نخستين سال هاي شــكل گيري حركت هاي مشروطه خواهانه، 
تنها آثار مولير بود كه به فارسي برگردانيده شده و انتشار مي يابد؛ 
با اين ترجمه ها نخســتين دورة نمايش فرهنگستان در ايران را 
مي توان »دورة مولير« خواند )ملك پور، 1385، ج 1: 269(. جالب 
اســت كه بعضي از اين نمايشنامه ها به شكل موزون و شعرگونه 
ترجمه مي شده اند؛ مانند نمايشــنامة »مردم گريز« كه ترجمة 
منظــوم ميزانتروپ اثر مولير بــر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن 
فعلن« كه ابتدا در روزنامة »اختر« و ســپس در »تصوير افكار« 
به چاپ رســيد )آرين پــور، 1387، ج 1: 337( و ميرزا حبيب 
اصفهاني )مقيم تركيه و تحت تأثير صحنه هاي نمايشي ترك( در 
آن زمــان آن را ترجمه نمود. نه تنها در دورة ناصري بلكه بعدها 
هم سليقة مترجمان ايراني آن بود كه مضامين كمدي هاي مولير 
و ديگران را اقتباس و آزادانه تحرير كنند تا با مذاق خوانندگان و 

تماشاگران ايران سازگار افتد.
پديدة قابل توجه اين دوره، تولد روزنامه در كنار نورســيدگان 
عصر تجدد بود. روزنامة حوزة نمايش »روزنامة تئاتر« نام داشت 
كه در عصر مشروطه پديد آمد و مسائل نويني را مطرح مي كرد. 
در روزنامة تئاتر، صحنه هاي دراماتيكي به صورت مكالمه و سؤال 
و جــواب با هدف انتقاد از طرز حكومــت قاجاريه و رجال عهد 
استبداد گنجانده مي شد و بدين ترتيب، يكي ديگر از قالب هاي 
بيان انديشه، يعني طنز جديد، پا به عرصة ادبيات نهاد. رفته رفته 
ادبيات و نمايش به هم پيوند خوردند و بعضي شاعران اين دوره 
بر آن شدند كه هنر خود را با نمايش همراه كنند؛ عارف قزويني 
يكي از شــاعراني بود كه »اپرا« و »اپرت« )تئاترهاي موزيكال و 
درام منظــوم( ترتيب مي داد و همچنين تصنيف هاي خود را در 
همين اپراها اجرا مي كرد. تقي رفعت ســردبير روزنامة »تجدد« 
نيز نمايشنامة موزون سرگذشت پرويز )كه قباًل براساس داستان 
خسرو و شيرين نظامي گفته شده بود( را تغيير داد و آن را در سه 
پرده ساخت. شخص ديگري كه مي توان از او در عرصة نمايشنامة 
موزون نام برد، ابوالحســن فروغي است كه در سال 1335 ه.ق 
نمايشنامة »شيدوش و ناهيد« را بر وزن شاهنامه سرود. همچنين 
نمايشنامة »رستم و سهراب« اثر كاظم زاده ايرانشهر نيز در برلين 
به چاپ رســيد. يكي از افراد مهم در اين عرصه، ميرزادة عشقي 
است با نمايشنامه هاي »رستاخيز شهرياران ايران« و »ايده آل«، 
كه ســبكي روايي دارند و از اشعار رئاليستي بسيار مهم به شمار 
مي روند. ايرج ميرزا نيز اشــعاري ممتاز در قالب نمايشنامه دارد 
كه از آن جمله مي توان »زهره و منوچهر« را نام برد كه از ويليام 
شكسپير تقليد كرده اســت. هم زمان با نگارش متون نمايشي، 

شــركت ها و سالن هاي نمايش هم يكي پس از ديگري تأسيس 
مي شدند و بدين ترتيب اين سبك جديد و نورسيده توانست با 
فراز و فرودهاي بسيار تا اكنون ببالد و ريشه هاي محكم در خاك 
اين سرزمين بدواند. به عالوه، نمايشنامه نويسان توانمندي موفق 
به عرضة هنر خويش در اين قالب شــدند كه پرداختن به آن ها 

مجالي ديگر مي طلبد.

نتیجه گیري
نمايش كه از ديرباز در ايران معمول و رايج بوده و در هر دوره اي 
انواع خاصي از آن اجرا شــده است، با شكل گيري دگرگوني هاي 
اجتماعي با وضعيت جديد منطبق شــده و براي اينكه همچنان 
زبــان گوياي آحاد جامعــه بماند، در فضاهــاي گوناگون نفس 
كشــيده و باليده است. هنر مردمي نمايش از آنجا كه در نوشتار 
از زبان بهره مي گيرد و براي مظروف آن ظرف مناسبي با عنوان 
نمايشنامه الزم است. پيوندي محكم با ادبيات دارد و ماية داستاني 
نمايش با عناصر مشتركي كه در هر دو موجود است، مي توانند 
در زمزة ادبيات نمايشــي قرار بگيرند. بر اين اساس، همان گونه 
كه دانش آموزان با ديگر انواع ادبي آشنا مي شوند، شايسته است 
كه از دورة متوســطه اين گونة ادبيـ  هنري را نيز بشناســند و 
براي ادامة آن در دوره هاي دانشــگاهي با آگاهي بيشــتر به اين 
عرصه وارد شوند. شناخت متن هاي نمايشي و نمايشنامه نويسان 
هنرمند، مانند ساير حوزه هاي هنر، در خور مطالعه و واكاوي در 

كتب دانش آموزي است.

پي نوشت ها
1. اين نوع از نمايش را در دوران كودكي در قبرســتان قديمي شهرمان، كه هم اكنون به 

بوستان تبديل شده است، تماشا كرده ام.
2. نويسنده در كتاب به شكل »آق والدين« نوشته است.

منابع
1. آرين پور، يحيي. )1372(. از صبا تا نیما. ج 1. تهران: انتشارات زوار.

2. جنتــي عطايي، ابوالقاســم. )1333(. بنیاد نمایش در ایران. تهران: كتاب فروشــي 
ابن سينا.

3. سعدي، مصلح الدين. )1368(. تصحیح محمد خزائلي. تهران: انتشارات جاويدان.
4. شميسا، سيروس. )1373(. انواع ادبي. تهران: انتشارات فردوس.

5. عطار، فريدالدين. )1392(. اســرارنامه. تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني. تهران: 
انتشارات سخن.

6. ـــــــــــــ . )1389(. مختارنامــه. تصحيح محمدرضا شــفيعي كدكني. تهران: 
انتشارات سخن.

ــــــــــ . )1391(. منطق الطیــر. تصحيــح محمدرضا شــفيعي كدكني. تهران:  7.ـ 
انتشارات سخن.

8. عنصرالمعالــي، نصراهلل. )1373(. كلیله و دمنه. به كوشــش حســين حداد. تهران: 
انتشارات قدياني.

9. عناصــري، جابــر. )1366(. درآمدي بر نمایش و نیایش. تهران: انتشــارات جهاد 
دانشگاهي.

10. كهنسال، مريم. )1389(. جلوه هاي نمایشي مثنوي. تهران: انتشارات سخنوران.
11. گوران، هيوا. )1360(. كوشش هاي نافرجام. تهران: انتشارات آگاه.

12. مكي، ابراهيم. )1366(. شناخت عوامل نمایش. تهران: انتشارات سروش.
13. ملك پور، جمشيد. )1385(. ادبیات نمایشي در ایران. ج 2. تهران: انتشارات توس.
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دکتر حسین داودی

 اشاره
نشــانه گذاری صحيــح و دور از افراط و 
تفريــط، انضباط متنی ايجــاد می کند و 
موجب تســهيل در قرائت و فهم جمله و 

عبارت می شود.
آنچــه از نظرتــان می گــذرد، فصلی از 
فصول کتاب »راهنمای ویرایش متون 
آموزشی« است کــه ســازمان پژوهش 
و برنامه ريــزی آموزشــی آن را چاپ و به 
صورت محدود و درون ســازمانی منتشر 

کرده است.
انتظار می رود دبيران محترم زبان و ادبيات 
فارســی اين مبحث را، که در اثربخشی و 
تأثيرگذاری آن ترديدی نيست، مورد توجه 
قرار دهند و نقدها و پيشنهادهای اصالحی 
و تکميلی خود دربــارة آن را برای مجله 
بفرســتند تا در چاپ بعدی کتاب مورد 

استفاده قرار گيرد.

کلیدواژه هــا: ويرايــش، نشــانه هاي 
سجاوندي، متون آموزشي

 
نشانه گذاری در متون آموزشی

يکی از بخش هــای مهم ويرايش اماليی 
ـ فنی متون آموزشی به کارگيری صحيح 
عالئم در نشانه گذاری است که با توجه به 
مالحظات آموزشی، ويژگی ها و پيام هايی 

به شرح زير دارد:
 یکــم: »ســجاوندی1«، »فصل و 
وصل« و »نقطه گــذاری2« عنوان های 
ديگری اســت که به اين مبحث داده اند 

ســوم: در متن های پژوهشی، علمی و 
دانشــگاهی، گاه مالحظه می شــود بند 
)پاراگراف(ها طوالنی اســت و نويســنده 
يا ويراســتار وحدت موضوع را عامل آن 
می داند. در متون آموزشی توصيه می شود 
به کمک عالئم نشــانه گذاری و تفکيک 
صوری متن، از طوالنی شدن بندها بکاهند.
چهارم: به کارگرفتن اين عالئم و پايبندی 
به اصول صفحه آرايی، که در متون سنتی 
به شکل فعلی سابقه نداشته، خواه ناخواه 
صفحات متن را بيشتر و به تبع آن صرف 
وقت، هزينة کاغذ و... را نيز بيشــتر کرده 
اســت. در عين حال، چــه مدافعان خط 
سنتی و چه مدافعان خط چاپی و رايانه ای 
سودمندی و ضرورت نشانه گذاری و توسعة 
آن را تأييــد کرده اند و چنين تبعاتی را از 

مصاديق افراط و اسراف ندانسته اند.
پنجم: در تدوين ايــن بخش4، مبحث 
نشــانه گذاری دائرئ المعارف به سرپرستی 
غالمحســين مصاحب )ج1، صص 72- 
64( محور قرار گرفته است. عالوه بر آن، به 
دليل حساسيت متون آموزشی و ضرورت 
ارائة مطالبی جامع االطراف، به آثار و منابع 
ديگر5 هم مراجعه شد و در هر کدام نکاتی 
تکميلی به نظر رسيد به آن اضافه گرديد 
و در پايان نکته  های آموزشی کارشناسان 

مجرب سازمان نيز افزوده شد.

آموزشي- تحليلي

و صاحب نظــران به کار برده اند. اما گزينة 
ترجيحی اين راهنما نشانه گذاری است.

دوم: امســاک در به کارگيــری عالئــم 
نشــانه گذاری توصية عمــوم اهل قلم و 
اهل ويرايش اســت و در اينجا نيز توصيه 
می شــود. در عين حال، استفادة بيشتر از 
بعضی از آن ها برای رفع ابهام و بدخواهی 
و بدفهمی محتوای آموزشــی، قابل دفاع 

است.
بــرای مثال، به کاربــردن ویرگول بين 
ارکان جمله صحيح نيست اما نظر به اينکه 
معمواًل در خط فارسی نقش نمای اضافه 
)کســرة اضافه(ـ  جز در مــواردی خاص 
ـ رعايت نمی شــود، گاهی بــه کاربردن 

ويرگول ضرورت می يابد:
)-( کتاب دوست ماست3.
)+( کتاب، دوست ماست.

بديهی است، در جايی که اين ابهام ايجاد 
نمی شود، ويرگول زائد خواهد بود:

)-( دريا، شــمال ايران را سرســبز کرده 
است. دانشجو، پژوهش را ادامه داد.

)+( دريا شــمال ايران را سرســبز کرده 
است. دانشجو پژوهش را ادامه داد.

مثال ديگر به کاربردن پرانتز است در جايی 
که می توان با دو نيم خط نيز نشانه گذاری 
را اعمــال کرد، ولی پرانتــز، متن را برای 

مخاطب و خواننده کوتاه تر می کند:
)+( در يکی از جلسات )احتمااًل بعضی از 
شما در آنجا حضور داشتيد(، اين موضوع 

را به تفصيل توضيح داده ام.

متون آموزشی
قسمت دوم
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نقش های عمدة عالئم 
نشانه گذاری

1. مقايسة صوری يک صفحه از نسخه های 
خطی قديم با يک صفحة دست نوشــت 
يا چاپی نشــانه گذاری شــده، صرف نظر 
از محتــوای آن ها، بيانگر نقش اين عالئم 
در چينش بهتر کلمات و ســامان دهی و 
فضاسازی چشم نواز سطرهای هر صفحه 

است.
2. اين عالئم، که در شــکل گيری اجزای 
جملــه و عبارت جايگاهی هوشــمندانه 
دارند، نشان دهندة روابط دستوری آن ها به 

اختصار و به صورتی نمادين است.
3. مکث بيش از معمول کلمات و تعليق 
آن ها، آهنــگ افتان و خيــزان جمالت 
)خبری، امری، پرسشی و تعجبی( و ساير 
عوامل لحن کالم که در زبان گفتار اعمال 
می شــود، در زبان نوشتار با اين عالئم به 

خواننده و بينندة متن منتقل می گردد.
4. رفع ابهام در خواندن جمله يا عبارت يا 
مانع شدن از تداخل مطالب، عمدتًا با اين 

عالئم عملی خواهد بود.
ايــن عالئــم موجــب صرفه جويی   .5
زبانی می شــوند )از جمله در فيلم نامه ها، 

رمان ها...(:
الف. به دوســتم گفتم چای ميل داری؟ 

دوستم گفت: آری، متشکرم.
ب. چای؟

ـ متشکرم.
6. شفاف سازی در خصوص اصلی و فرعی 
بودن جمالت، نقل  قول های مســتقيم و 
غيرمستقيم، الحاقی بودن کلمه يا جمله 
در عبارت، ترديدهــای مربوط به صحت 
مطلب و.... با اين نشانه ها امکان پذير است.

7. ارجــاع به مطالــب و منابــع ديگر، 
همچنين معنی دار ساختن اختصاری ها با 

اين عالئم عملی است.
8. ايــن عالئم به کارگيری حروف اضافه 
)نقش نماها( از جملــه عطف و ربط را به 

حداقل می رسانند.

عالئم نشانه گذاری
نقطــه، عالمت ســؤال، عالمت تعجب، 
ويرگول، نقطه ويرگول، دو نقطه، عالمت 
تعليق، عالمت نقل قول، خط )خط فاصله، 

آن ها )نسبت به کلمة داخلی( با نيم فاصله 
حروف نگاری می شوند ]ـــــــــــ[

نقطه ).(. وظیفة اصلی: درنگ کامل: 
اين عالمت وقف کامل8 را نشان می دهد 
و در پايان يک جملة مستقل يا جانشين 
آن می آيد. به عبارت ديگر، هرگاه اســناد 
)مسنٌداليه و مســند و رابطه( تحقق يابد 

نقطه گذاشته می شود:
ـ حافظ بزرگ ترين شاعر در سرودن غزل 

عارفانه است. )خبری(
ـ کار امروز را به فردا ميفکن. )امری(

ـ کدام کارگاه آموزشــی سودمندتر بود؟ 
)پرسشی(

ـ چه تحليل قــوی و کارشناســانه ای! 
)تعجبی(9

ـ چه کسی بزرگ ترين شاعر غزل عارفانه 
در ايران است؟

ـ حافظ. )جانشين جملة مستقل(
همچنين در مختصرنويســی اســامی و 
عناوين پس از حرف يــا حروف نمايندة 

آن ها می آيد:

نيم خط فاصلــه( نقش اصلی دارند. عالئم 
ديگر نيــز عبارت اند از: پرانتز، قالب، خط 
مورب، پيکان، ســتاره، خــط ممتد، ابرو 
)خط  تاب دار(، عالمت بند )پاراگراف( خط 
موازی، عالمت تکرار، عالئم هندسی و خط 

مساوی6.
تبصره: جايگاه اين عالئم )نقطه، سؤال، 
تعجب، ويرگول، دو نقطــه، تعليق، نقل 
قول، پرانتز(7، نســبت به کلمة قبل آن ها 
با رعايت »نيم فاصله« و نســبت به کلمة 
بعــد آن ها با رعايت )تمام فاصله (  توصيه 
می شــود. با اســتفاده از قابليت دقيق و 
تکنيکی صنعت چاپ و رايانه اين توصيه 

تحقيق پذير است، مثال:
ـــــــــــ ـــــــــ،ـ  )+(ـ 
ـــــــــ ،ــــــــــــ )-(ـ 
ــــــــــ ـــــــــ ،ـ  )-(ـ 

یادآوری: جايگاه عالمــت قاّلب ] [ با 
عالئم ياد شده  اندکی متفاوت است. توضيح 
اينکه طرفين بيرونی آن ها )نسبت به کلمة 
قبل در اولی و کلمة  بعد در دومی( معمواًل 
] [ـ و طرفين داخلی  بــا فاصلة کامــل:ـ 
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ع. اقبال آشتيانی )= عباس اقبال آشتيانی(
س. م.م. )= سازمان ملل متحد(

ژ. ژ. روسو )= ژان ژاک روسو(
تبصره: در موارد زيــر، به افزودن نقطه 

نيازی نيست:
ـ پس از ص )صفحه(، س )= ســطر(، ج 
)= جلد(، قــس )= قياس کنيد(، ر ک )= 

رجوع کنيد(؛
ـ پس از ش )= شمسی(، ق )= قمری(، م 

)= ميالدی(، هـ )= هجری(؛
ـ پس از پانوشت هايی که به صورت جمله 

نيستند؛
)-( گلستان سعدی، باب دوم، ص 16.
)+( گلستان سعدی، باب دوم، ص 16

پــس از عنوان )اصلــی و فرعی( کتاب، 
مقاله، فيلــم و مانند اين  ها، حتی اگر اين 

عنوان ها جملة کامل باشند: 
)-( ديوانه از قفس پريد.
)+( ديوانه از قفس پريد

در جمله ای که جملــة بعد از آن با »و« 
شروع می شود:

)-( ايــن توضيحات برای امــروز کافی 
است. و اضافه کنم برای حل مسائل درس 

مشکلی نخواهيد داشت.
)+( اين توضيحات برای امروز کافی است؛ 
و اضافــه کنم... )يا: کافی اســت و اضافه 

کنم...(

ـ عالمت ســؤال )؟( وظیفة اصلی: 
پرسش )نام های دیگر: نشانة پرسش، 

پرسش نما(
اين عالمت پس از هر جملة استفهامی يا 

استفهام انکاری می آيد:
کجا بــودی؟ آيا نور با ظلمت مســاوی 

است؟
در نقل مســتقيم يک جملة پرسشــی 
يا خواهش مؤدبانــه، عالمت آن محفوظ 

می ماند:
آيا بــرج ايفل را ديده ای؟ اجازه می دهيد 

پذيرايی را شروع کنيم؟
در نقل غيرمســتقيم چنيــن جمالتی 

عالمت پرسشی آن ها حذف می شود:
)-( از من پرســيد که آيا بــرج ايفل را 
ديــده ام؟ به حاضــران گفت آيــا اجازه 

می دهند پذيرايی را شروع کند؟

در غيــر اين صــورت از عالمت ويرگول 
استفاده می کنيم.

آقای محترم، صف را رعايت کنيد. برادر، 
به فکر برادرت باش.

تبصرة 3: اگر جمله ای پرسش و تعجب 
را با هم داشت از )؟!( استفاده می شود:

با قهرمان جديد چه می کنيد؟!
توضیح: از به کاربردن نشانه های مکرر 

سؤال و تعجب بايد پرهيز کرد:
)-( واقعًا پذيرايی کردند!!!
)+( واقعًا پذيرايی کردند!

ویرگول )،( وظیفــة اصلی: درنگ 
کوتــاه )نام های دیگر: بنــد، کاما، 
درنگ نما(: ويرگول، پرکاربردترين عالمت 
نشانه گذاری است. گاه برخی ويراستاران 
جوان تصور می کنند هرجا در جمله مکث 
باشد بايد به تبعيت از لحن کالم ويرگول 
به کاربرد که صحيح نيســت و به تعبير و 
طنز اهل ويرايش، ویراستار نباید صرفًا 

ویرگولستار باشد!
ويرگول در موارد زير به کار می رود:

پس از منادا.
معلم: آقای يزدانی، درس را توضيح دهيد.

)اگر منادا مورد تأکيد باشد ـ همان طور 
که قبــاًل گفته شــد ـ از عالمت خطاب 

استفاده می شود: حضار محترم!(
بيــن دو کلمــه ای که ممکن اســت با 
نقش نمای اضافه )کســرة اضافه( خوانده 

شوند:
)-( باغ سيب فراوان دارد.
)+( باغ، سيب فراوان دارد.

)اگر نقش نما يا کسرة اضافه الزامًا همه جا 
رعايت می شــد، در اين موارد به ويرگول 
نياز نبود؛ زيرا فقدان کسره به معنی توقف 

تلقی می شد: باغ سيِب فراوان دارد.(
بين دو کلمه ای که ممکن است اشتباهًا 

يک کلمة ترکيبی خوانده شود:
)-( غالم عباس را ديــد. از علی محمد و 

ناصر عيادت کردم.
)+( غالم، عباس را ديد. از علی، محمد و 

ناصر عيادت کردم.
بين تکرار کلمه )صرفًا تکرار و نه ترکيب(:

)-( او مدعی بود که خانه خانة اوست.
)+( او مدعی بود که خانه، خانة اوست.

)+( از من پرسيد آيا برج ايفل را ديده ام. به 
حاضران گفت آيا اجازه می دهند پذيرايی 

را شروع کند. 
گاهی برای رســانيدن حــدس و گمان 
يا ترديد، از اين عالمــت در داخل پرانتز 

استفاده می کنيم:
جمعيت اين آبادی 1/259 )؟( نفر است.

چند جملة پرسشــی و متوالی، عالمت 
سؤال جداگانه می گيرند:

در ايــن هفتــه چنــد فصل کتــاب را 
خوانده ای؟ چند مسئله را حل کرده ای؟ و 
چند بار از خود آزمون ها استفاده کرده ای؟
در صورتی که پرسش ها کوتاه تر و تأکيد 
بر آن ها کلی باشد، عالمت سؤال فقط در 

آخر به کار می رود:
چه ديدی، چه فهميدی و چه برداشــت 

کردی؟

ـ عالمت تعجــب )!( وظیفة اصلی: 
نمایانــدن عاطفه )نام هــای دیگر: 
و  خطاب  عالمــت  عاطفه،  عالمت 

هیجان نما(
عالمت تعجــب، و به تعبير بهتر عالمت 
عاطفه و خطاب، پــس از اصوات، يا پس 
از يک جمله يا پس از جزئی از جمله، به 
منظور افادة تأکيــد، تحذير، دعا، نفرين، 

تعجب يا عاطفة شديد به کار می رود:
افســوس! ديگر کار از کار گذشته است. 

حاشا! آفرين!
چه داســتان عبرت آمــوزی! چه هوای 
خوشــی! چقدر بزرگ شده است! مواظب 
باش! زود باش! خدا نگــه دارت! زنده باد! 

مرده باد!
تبصرة 1: اگر جمله فاقد تأکيد عاطفی 
باشــد، نيازی به اســتفاده از اين عالمت 

نيست:
با درد و افســوس آنچــه الزم بود گفتم. 
فرزندم، مواظب باش چترت را در کالس 

جا نگذاری.
شــعارهای زنده باد و مرده باد را بايد با 

شعور و آگاهی همراه کرد.
تبصرة 2: عالمت خطــاب در جايی به 
کار می رود که مخاطب مهم و مورد تأکيد 

باشد.
آقای رئيس! حضار محترم!
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بنابراين، در جمله ای مانند »کودک دوان 
دوان آمــد«، که قيد ترکيبی اســت، به 

ويرگول نياز نيست.
ـ قبل و بعد از جملة صلة غيرتحديدی:

)-( مجلة آموزش رشد فيزيک که دارای 
مقاالت علمی است آمادة توزيع شد.

)+( مجلة آموزش رشد فيزيک، که دارای 
مقاالت علمی است، آمادة توزيع است.

توضیــح: جملة صلــه در حکم صفت 
است. اگر موصوف با آن محدود نشود صلة 
غيرتحديدی است و می توان آن را حذف 
کرد؛ بدون اينکه جمله ناقص شود: مجلة 
آموزش رشد فيزيک آمادة توزيع است. اگر 
موصوف با آن محدود شود صلة تحديدی 
اســت و نمی توان آن را حذف کرد، وگرنه 

جمله ناقص می شود:
)-( مجله ای، که همراه دارم، آموزش رشد 

فيزيک است.
)+( مجله ای که همراه دارم آموزش رشد 

فيزيک است.
در اين صورت به ويرگول نياز ندارد.

بين کلمات و جمالت هم نقش:
کتاب، دفتــر، قلم و مدادش گم شــد/ 

اينجاست )در نقش فاعلی/ مسنٌداليهی(.
پدر، مادر، برادر، خواهر، سالمم را بپذيريد 

)در نقش منادا(.
پدر دانا، تحصيل کرده، پرتالش و مهربان 
او آمد )در نقــش صفت(. رانندة اتوبوس، 
آرام، بــا احتيــاط، دقيق و ســاکت جلو 

می رفت )در نقش قيد(.
پــدر از اينکه می ديــد فرزندانش بزرگ 
شده، دانشگاه رفته و سپس شاغل شده اند، 
احساس آرامش می کرد )در نقش جمالت 

مفعولی(.
توضیح: در زبان فارسی، معمواًل آخرين 
کلمه يا جملة هم نقــش  را، به تبعيت از 
الگوی فرانسوی ـ آلمانی، با »و« مشخص 
می کننــد )در الگوی انگليســی ـ که در 
فارسی رايج نيست ـ قبل از »و« ويرگول 
هم می آورند(. در متون ســنتی به جای 
اين ويرگول ها »و« تکرار می شــده است: 

خداوند حکيم و دانا و تواناست.
اســتفاده از »و« و بــدون آن، در متون 
شعری به اقتضای وزن و ضرورت های ديگر 

شعری، به هر دو صورت ديده شده است:

بازنشسته شد.
او، شــاغل در دبستان روبه رو، بازنشسته 

شد.
به جانشينی محذوف:

ســال اولی ها ســر کالس رفتند و سال 
دومی ها به زمين بازی، تا معلمشان از راه 

برسد.
ـ برای جدا کردن اجزای تاريخ، نشــانی، 

مشخصات )کتاب و...(:
شنبه، يکم خرداد 1387

تهران، خيابان پاســداران، کوی هشتم، 
شمارة 16

ســميعی )گيالنــی( احمد، نــگارش و 
ويرايش، ســازمان ســمت، چ 7، 1385، 

تهران
پس از نقل قول مستقيم:

ايــن آخرين جملة  »من بی گناهــم«، 
دفاعيه اش بود.

بين اعداد:
در سال 1387، 256 نفر در اين دبيرستان 

ثبت نام کرده اند.
)می توان يکی از آن ها را حروفی نوشت: 
در ســال 1387 دويست و پنجاه و شش 
نفر... يا بين اعداد فاصله انداخت: در سال 

1387، در اين دبيرستان 256 نفر...(
مــواد 2، 8، 15، 31 اين مصوبه بازنگری 

شد.
)در کتاب های اختصاصی رياضی و مشابه 
آن ها اعداد از سمت چپ نوشته می شوند، 
چه فارســی و چه التين، بــا اين توضيح 
که از ويرگول معکوس اســتفاده می شود: 

)1،2،3/1،2،3
برای رفع ابهام:

کتاب هــا، و مجالتی که ماهانه منتشــر 
می شوند موجب ارتقای فرهنگی شده اند.

)بدون ويرگول، جمله مبهم می شــود و 
گويی کتاب ها هم ماهانه منتشر می شوند.(

تبصره: در مــوارد زير، بــه کارگرفتن 
ويرگول نياز نيست:

ابر و باد و مه و خورشــید و فلک 
درکارند

تا تو نانی به کــف آری و به غفلت 
نخوری

***
به قدر هر ســکون راحت بود بنگر 

مراتب را
دویدن رفتن استادن نشستن خفتن 

و مردن
گاهی دو به دو يا سه به سه نشانه گذاری 

می شوند )به اعتبار اشتراکات بيشتر(:
رودکی و شهيد بلخی، خاقانی و نظامی، 
همچنين ســعدی و حافظ از مفاخر ادب 

ايران اند.
پس از گروه قيدی )در آغاز جمله( و پيش 

و پس آن )در ميان جمله(:
به عالوه )وانگهی، علی اّی حال، بنابراين(، 

چاره ای نداشت.
پس از توزيــع اوراق، دانش آموزان برای 

پاسخ دادن سی  دقيقه فرصت داشتند.
دانش آمــوزان برای پاســخ دادن، پس از 

توزيع اوراق، سی دقيقه فرصت داشتند.
برای جدا کردن بدل يا عطف بيان، جملة 

توضيحی و جملة معترضه:
محمدبن زکريای رازی، کاشــف الکل، از 

دانشمندان بزرگ ايران است.
آثار سعدی، به خصوص گلستان، نمونة 

برجسته ای از سخن بليغ فارسی است.
امام علی، صلــوات اهلل عليه، حقيقتی بر 

گونة اساطير بود )معترضة دعايی(.
برادر مدير شرکت، که هم اکنون کنارش 
نشسته اســت، دانشجوســت )معترضة 

غيردعايی(.
)در اين موارد، از نيم خط هم اســتفاده 

می  شود.( 
بين جملة قيــدی )پيرو( و جملة اصلی 

)پايه(:
همين که ســؤاالت توزيع شد، سکوت 

سالن را فرا گرفت.
تا مطالعة کتاب را تمام نکرد،  نخوابيد.

هرچند هوا سرد بود، خودش را به جلسه 
رسانيد.

بين اســم يــا ضمير و کلمــه يا جملة 
هم نشين آن ها:

احمــدی، شــاغل در دبســتان روبه رو، 
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صلة تحديدی از جملة پايه:
)+( مسئله ای که مطرح شد تازگی داشت.

)-( مســئله ای، که مطرح شــد، تازگی 
داشت.

بين نهاد و گزاره )جملة اسنادی، جملة 
فعلی(، در صورتی که فاقد توضيح و تأکيد 

باشد:
)+( نيما شــاعر نوپرداز ايران است/ پرويز 

آمد.
)-( نيما، شاعر نوپرداز ايران است. /پرويز، 

آمد.
پيش از اولين عضو يک مجموعة هم نقش:

)+( اقدام دوستانه، مؤثر، به موقع و سريع 
مدير شرکت قابل تقدير است.

)-( اقدام، دوستانه، مؤثر، به موقع و سريع 
مدير شرکت قابل تقدير است.

ـ جمله های کوتاه با پيرو قيدی )در آغاز 
يا پايان آن(

)+( اگر ببينی خواهی پسنديد. خوشحال 
می شوم اگر بيايی.

)-( اگر ببينی، خواهی پسنديد. خوشحال 
می شوم، اگر بيايی.

اگر پيرو قيدی ميان جمله قرار گيرد به 
ويرگول نياز دارد:

دوست من، اگر ببينی، خواهی پسنديد. 
مطمئنم، اگر بيايی، پشيمان نمی شوی.

)؛( وظیفه  نقطه ویرگول  ـ عالمت 
اصلــی: درنگ متوســط )نام های 
درنگ  جدایی نما،  نقطه بند،  دیگر: 
نقطه(: اين عالمت برای توقف متوسط و 
نزديک به توقف کامل به کار می  رود. در 
مقايســة آن با عالمت ويرگول، می توان 
گفت نقطه ویرگول آنجا گذاشــته 
نباید گذاشت. می شود که ویرگول 
همچنين به منظور آزمون نقطه ويرگول، 
اگر به جای نقطه بگذاريم، معمواًل بجا و 

درست است.
برای جــدا کردن کلمــات يا جمالت 
متعــدد هم پايــه در عبارتــی که خود 
نيز  ويرگول(  )بيشتر  ديگری  نشانه های 

دارد:
نفر اول، که از شــاگردان ممتاز کالس 
بود، انشايش را خواند؛ نفر دوم، که دير 
رســيده بود، اعالم آمادگی کرد و او هم 

در پايان هريــک از اجزای مجموعه ای 
که به صورت جمله نيامده باشند:

معلــم: هر يک از شــما ســه نفر، به 
ترتيبــی که می گويم، يــک مقاله را به 
اختصار بازنويسی و در کالس انشا قرائت 
کنيد: نفر اول مقالة الف؛ نفر دوم مقالة 

ب؛ نفر سوم مقالة ج.
تبصره: بين جمله هــای معطوف، اگر 
فعل به قرينه حذف شــده باشد، نقطه 

ويرگول گذاشته نمی شود.
متن  فيزيک  تخصصــی  کارگروه  دبير 
دست نوشت کتاب ســال سوم مؤلف را 
جهت بررســی در اختيار اعضا گذاشت 
و دبير کارگروه تخصصی رياضيات متن 
دست نوشــت کتاب رياضی ســال دوم 
مؤلف را. ســپس، بررسی محتوايی آغاز 

شد.
تقســيم و تعديل ويرگول هــا در يک 

جمله يا عبارت:
بايد در هر يک از کتاب های درســی، 
مانند فارســی، تاريخ، جغرافيا، فيزيک، 
شيمی؛ اهداف رفتاری، متن اصلی، متن 

فرعی، تمرينات و... پيش بينی شود.

انشــايش را خواند؛ نفر ســوم، که قبل 
از ورود بــه کالس به مــن گفته بود در 
صورت امکان برای خواندن انشا صدايش 
کنم، نيز انشای خود را خواند؛ سپس در 
جمع به نقد و بررســی محتوای هر سه 

انشا پرداختيم.
در بیان تقابل:

از يک طرف به توصيه های مکرر معلم 
توجه نمی کــرد؛ از طــرف ديگر اصرار 

داشت نمرة مطلوب دريافت کند.
در بيان مثال و توضيح، معمواًل پيش از 
کلمــات »مثاًل«، »يعنی«، »مانند« و به 

عبارت ديگر:
عــدد 7 عــددی اول اســت؛ يعنــی 

مقسوم عليهی جز 1 و 7 ندارد.
به جای نقطــه )پيش از جمله ای که با 
»واو« عطف آغاز شــود يا نهاد اختياری 

آن به قرينه حذف شده باشد(:
پژوهشــگر، اگر کارش ميدانی باشــد، 
بــه نتايج خاصی دســت می يابد؛ و اگر 
کتابخانه ای باشــد، نوع نتايج به گونه ای 

ديگر خواهد بود.
گلستان سعدی دارای نثر مسجع است؛ 

باب های متعددی دارد.
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ـ عالمت دو نقطه ):( وظیفة اصلی: 
)نام های دیگر:  توضیح و تفســیر 

هشدارنما، نشان تفسیر(
ـ قبل از نقل مســتقيم )اگر حرف ربط 

»که« نداشته باشد(:
)+( کارشناس برنامه ريزی درسی گفته 
است: محتوای تأليف پيشنهادی را امروز 

در جلسه بررسی می کنيم.
)+( خواجه عبــداهلل انصاری گويد: آن 

ارزی که می ورزی.
)-( به دانش آمــوزان خواهم گفت: که 

اين هفته امتحان می گيرم.
)-( به دانش آمــوزان خواهم گفت که: 

اين هفته امتحان می گيرم.
بــرای آوردن توضيــح در بيان و تأييد 

آنچه پيش تر ذکر شده است:
شــبانه روزی  تالش هــای  باالخــره 
فرزندمان به ثمر نشست: او در دانشگاه 

قبول شد.
پيــش از مجموعه هايــی از شــواهد و 

مثا ل ها و تقسيمات و اجزا:
ارکان تشبيه چهار است: مشّبه، مشّبه ٌبه، 

وجه شبه و ادات تشبيه
به جای »يعنی« و در معنای آن:

پيکار: جنگ
تبصــرة 1: در صورتی که شــواهد و 
مثال ها با کلماتی ماننــد »نظير، مثِل، 
ماننــِد...« مضاف و اقع شــوند، به »اين 

نشانه« نياز نيست:
)+( کلمه در دستور زبان فارسی انواعی 
مثِل اسم، فعل، صفت، قید و... دارد.

)-( کلمه در دستور زبان فارسی انواعی 
مثِل: اسم، فعل، صفت، قید و... دارد.

گفت وگو  که  متن هايی  در   :2 تبصرة 
و محــاورة آن ها غلبــه دارد و جمله ها 
کوتاه انــد، نيازی بــه دو نقطه ندارد: به 
دوســتم گفتم کی حرکــت می کنی؟ 
گفت يک ساعت ديگر. ضمنًا به فرزندم 
گفته ام او هم هم زمان بيايد. گفتم بهتر 
اســت به آقای... هم بگويی بيايد. گفت 

سعی می کنم.
برای جداســازی آيه از سوره، صفحه از 

کتاب و دقيقه از ساعت:
قرآن، 2: 7، 8 و 9 )= قرآن، سورة بقره، 

آيات 7، 8 و9(

به  نمی شــد.  شــنيده  صدايش خوب 
زحمت به گوش می رسيد: ما... د... ر.

ـ عالمت نقل قــول )» «( وظیفة 
اصلی: برجســته ساختن )نام های 
دیگــر: گیومه، برجســته نما، دو 

گوشه(
ايــن عالمت برای نشــان دادن ابتدا و 
انتهای يــک قول منقول يا عين کلمات 
گوينــده بــه کار مــی رود )نقــل قول 

مستقيم(:
دانش آمــوزان، باالتفــاق، از معلم خود 
درخواســت کردند: »هفتة بعد امتحان 

بگيريد.«
و  اشــخاص، ضماير  اگــر   :1 توضیح 
شناســة افعال نقل قــول تغيير کند به 
اين عالمت نياز نيست )زيرا به نقل قول 

غيرمستقيم تبديل شده است(.
دانش آمــوزان، باالتفــاق، از معلم خود 
درخواســت کرده بودند که از آنان يک 

هفته بعد امتحان بگيرد.
توضیح 2: نقل قــول، چه از نوع نقل 
قول با تلخیص باشــد )فقط با حذف 
همراه باشد(؛ و چه نقل قول با تلخیص 
و تصرف )هم حــذف و هم تغيير(؛ به 
عالمت گيومــه نياز دارد. امــا نقل به 
مضمون يا اقتباس از مقولة نقل قول 
غیرمستقیم است و به اين عالمت نياز 
ندارد. در عين حال، بايد در داخل پرانتز 
يا در پاورقی به نوع تغييرات در نقل قول 

اشاره کرد.
نقل قولــی را که در ضمــن نقل قول 
ديگر آمده اســت )نقل در نقل(، معمواًل 
در ميــان عالمت نقل قول مفرد » ‘ ’ « 

قرار می دهند:
معلــم: »همة دانش آمــوزان کالس به 
سؤاالت پاســخ کتبی دادند. فقط يکی 

بوستان سعدی، 3: 20، 24 )= بوستان 
سعدی، باب سوم، صفحات 20 و 24(

35: 15 )= ســاعت پانزده و سی و پنج 
دقيقه(.

توضیح: اعداد اصلی و فرعی در تعيين 
ساعت و دقيقه از چپ به راست است.

برای انتقال پيام و توضيحات:
به ايــن بايدها و نبايدهــا توجه کنيد: 

....)2 ...)1
ـ بــرای بيان مثال يــا نمونه ای از يک 

قاعده:
گاه صفت به جای اســم می نشــيند: 

دانايی )= مرد دانايی( ديدم.

ـ عالمت تعلیق )...( وظیفة اصلی: 
)نام های دیگر: ســه نقطه،  تعلیق 
نشــانة حذف، نقطة تعلیق، نشانة 

تعلیق(
بــرای نشــان دادن حــذف کلمات يا 

جمالتی از متن:
ســخنش را با ديباچة گلســتان آغاز 
کرد: منت خدای را عزوجل که طاعتش 
موجب قربت اســت و به شــکر اندرش 
مزيد نعمت... ســپس دربارة نثر مسجع 

و تفاوت آن با نثر مصنوع توضيح داد.
در بازنويســی و چاپ متون نسخه های 
خطی قسمت هايی را که خوانده نمی شود 

با اين عالمت مشخص می کنند.
پايان  در  تعليــق  1: عالمــت  تبصرة 
جمله، نقطة پايانی خواهد داشــت و با 

فاصلة بيشتر آورده می شود: ... .
تبصرة 2: ســه نقطه را به چهار و پنج 
نقطه و بيشــتر افزايــش دادن دليل بر 
بيشــتر شــدن حجم حذفيات نيست و 
بايد همچنان ســه  نقطه به کاربرد؛ چه 
برای يــک کلمه و چه بــرای چند بند 
)پاراگراف( حذفی. در صورتی که حذف 
پايان جمله طوالنی باشد، می توانيم بعد 
از ســه نقطه توضيحات تکميلی اضافه 

می کنيم:
.... )الــخ = الی آخر( .... )تا پايان فصل( 

... )الخ قصيده(.
برای نشــان دادن مکث هــای طوالنی 
ناشــی از لکنت زبان يــا حاالت روحی 

)احتضار...( در فيلم نامه ها و داستان ها:
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از آن ها قبــل از توزيع اوراق اطالع داد: 
‘دو سه روز است که خانواده ام مشغول 
خانه کشــی و جابه جايــی هســتند. از 
اين رو نتوانسته ام درس بخوانم’ من هم 
موافقــت کردم امتحانــش به هفتة بعد 

موکول شود«.
شکل های متنوع گیومه10: شکل های 
اين عالمــت، که کم و بيــش در خط 

فارسی راه يافته است، عبارت اند از:

>-<فرانسوی )بی گوشه(1

»-«فرانسوی )با گوشه(2

“-”آلمانی )زوج اول روی خط کرسی و دیگری پایین آن(3

‘-’انگلیسی فرد )یکی و باالی خط کرسی(4

“-”انگلیسی زوج )دو تا و باالی خط کرسی(5

شــکل رايج تــر در زبان فارســی اولی 
)فرانسوی بی گوشــه >-<( و پنجمی 

)انگلیسی زوج“  ”( است.
عالمت نقل در نقل هم با اولی و چهارمی 

معمول تر است: “ ‘  ’ ” يا ‘ “  ” ’
ـ عالوه بر نقل  قــول، در موارد زير نيز از 
گيومه اســتفاده می شود )می توان به جای 
اســتفاده از گيومه برای برجسته سازی از 
حروف سياه يا رنگی نيز کمک گرفت. با اين 
توضيح که يا استفاده از گيومه يا از حروف 

سياه و رنگی و نه جمع هر دو(:
1. اصطالحات علمــی و فنی و کلمات و 

تعبيرات مهجور و ناآشنا؛
»مفهــوم« و »مصداق« دو مقولة مهم در 

»علم منطق« است.
2. عنوان مقاله يا عنوان فصلی از کتاب؛

مقالة »آيين فتوت« در مجلة آموزش زبان 
و ادب فارسی شمارة 85 چاپ شد.

3. کلمه يا عبارتی که لفظ آن مراد باشد نه 
معنی و مفهوم و مصداق آن؛

»اقبال« مصدر باب افعال است. »اصفهان« 

 تبصــرة 4: امروز، در مقــاالت علمی 
عالمت نقل قــول را برای معنی کلمات و 
عبارات نيز بــه کار می برند؛ يعنی معنا را 

درون عالمت نقل قول می آورند.
تبصرة 5: برای نقــل قول های طوالنی 
)بيش از سه ســطر( می توان از سطرهای 
کوتاه )نيم سانت از هر طرف( با حروف نازک 
استفاده کرد. در اين صورت به عالمت نقل 

قول نيز نياز نيست.

ـ عالمت خط فاصلــه )-( وظیفة 
اصلی: پیوند )نام های دیگر: خط، خط 

فاصله، نیم خط، پیوست، َدش، تیره(11
ايــن عالمت هم کاربــرد زوج دارد و هم 
کاربرد فرد. تأکيد می شود، ضمن استفاده 
از نوع کوتاه آن، فاصلة طرفين آن نيم فاصله 

باشد:
)+( دوستم ـ يادش به خير ـ در سفر حج 

است.
ـ در سفر حج  ـ يادش به خيرـ  )-( دوستمـ 

است.

الف( کاربرد زوج
جمالت و عبارات معترضه )دعایی، 
توضیحــی، تأکیــدی و...(: حافظ ـ 

لسان الغيبـ  حافظة ملت ايران است.
شهر و هرچه در آن بود  ـ ساکنان و چهار 

پايان و بناهاـ  در آتش سوخت.
تبصــره: اگر جمله و عبــارت معترضه 
پايان دهندة جملة اصلی باشد، خط فاصلة  
دوم به کار گرفته نمی شود و »نقطة« پايانی 

کافی است:
کتاب فارســی در دورة  متوسطه از کتاب 
ادبيات فارســی جدا شدـ  اقدام ضروری و 
مهمی که کارشناسان مجرب برای تقويت 
مهارت های زبانی و شناخت دقيق تر ادبيات 

بر آن اصرار داشتند.

ب( کاربرد فرد
ـ آغــاز بندهای کوتــاه فرعی و 
زیرمجموعه ها: برنامة درسی مطلوب آن 

است که
ـ اهداف کلی آن مشخص شود؛

ـ اهداف رفتاری و جزئی آن تبيين گردد؛
ـ ارتباط افقی و عمودی آن لحاظ شود و...

شش حرفی است.
4. کلمه يا عبارتی که در معانی خاص يا 

نابجا يا تمسخرآميز به کار رود؛
او را، کــه مردی الغر اندام و کوتاه قد بود، 
دوســتانش »رشيد الســلطان« لقب داده 

بودند.
5. کلمه يا عبارتی که نويســنده از بابت 

کاربردش از خود سلب مسئوليت کند:
رسانه های استکباری شــب و روز تبليغ 
می کنند که ايران »به دنبال سالح هسته ای« 

است.
6. نام چهرة داستانی، هرگاه احتمال داده 
شــود که آن را متعلق به چندين شخص 

حقيقی بپندارند.
مردم امســال )1387( بيش از پيش، با 

»شهريار« و »قريب« آشنا شدند.
تبصرة 1: عبــارت منقــول )نقل قول 
مستقيم( عالمات نشانه گذاری خود را )به 
جز ويرگول و نقطه ويرگول در پايان( حفظ 

می کند:
گفت: »به به! عجب شــعر زيبايی سروده 

است! آيا کسی هست با او برابری کند؟«
»برادر که نه دربند خويش است، نه برادر و 

نه خويش است.«
تبصرة 2: هرگاه عبــارت منقول، پايان 
جملة اصلی باشــد نقطة پايانی آن بعد از 

عالمت نقل قول می آيد، نه در داخل آن:
اين ســخن معروف امام خمينی »ره« را 
همه شنيده ايد: »ما در محضر خدا هستيم«.
تبصرة 3: اقوال در متون قديم فارسی را 
بهتر است بدون عالمت نقل قول بنويسيم؛ 
چون، هرچند به صورت نقل مستقيم است، 

به معنی ساخته و پرداختة نويسنده است.
از بزرگ مهــر حکيم نقــل کرده اند: همه 
چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر 

نزاده اند.
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گفت وگوها در فيلم نامه ها، داستان ها:
ـ کی عازم هستيد؟

ـ فردا.
ـ اگر ممکن است اين کتاب را به دوستم 

تحويل دهيد.
ـ حتماً.

ترکيب های موازی:
ـ سفرهای زيارتیـ  سياحتی

ـ اردوی ورزشیـ  فرهنگی
تبصره: ايــن ترکيب ها به صورت زيارتی 
سياحتی )بدون عالمت( و زيارتی و سياحتی 

)با »واو« عطف( نيز به کار می روند.
به جای »تا« و »به« در بيان فواصل زمانی، 

مکانی و مقداری:
فروردينـ  خرداد 1387 )= تا(

قطار سريع السير تهرانـ  مشهد )= به(
1500ـ  2000 کيلوگرم )= تا(

برای نشان دادن قطع يا تغيير سخن )در 
نمايش نامه ها، مکالمات داستان ها(:

تا او را آنجا ديدم می خواســتم ـ نه بهتر 
است چيزی نگويم.

برای نشان دادن ترديد يا لکنت زبان:
ـ نمی دانم بروم نرومـ  بايد بيشتر فکر کنم.

ـ منـ  منـ  من شيشه را نشکستم.
) در اين موارد از عالمت تعليق نيز می توان 

استفاده کرد.(
برای رجــوع به ما قبل يا جمع و خالصه 

کردن آن:
اشعار ميهنی بسيار سروده استـ  اشعاری 

که در دل ها جای گزين شد.
مال، خانواده، آبرو، اعتبارـ همه را به باد داد.
برای پيوســتن نام مؤلف يا نام کتاب به 

عبارتی منقول از او يا از آن:
گر همه شب قدر بودی، شب قدر بی قدر 

بودیـ  سعدی
)در اين موارد از پرانتز هم می توان استفاده 

کرد.(
برای جدا کــردن هجاهای يک کلمه در 

تقطيع:
کلمة »دانشکده« دارای چهار هجاست: دا 

ـ نشـ  کـ  ده.
تبصرة 1: خط فاصلة زوج در جداسازی 
از ویرگول قوی تــر و از پرانتز ضعيف تر 
است. بنابراين، جمالت معترضه با ويرگول 
نشان داده نمی شوند؛ زيرا جزء بدنة اصلی 

پاورقی را با پرانتز همراه می کنند، که به آن 
توصيه نمی شود.

تبصرة 2: توضيحات داخل پرانتز در نقل 
قول مســتقيم )عبارت منقول( بخشی از 
مطالب نقل قول اســت نه بيان کنندة نقل 

قول.
توجه کنيد عين جملــه را نقل می کنم: 
»الفبای يونانی )مشتمل بر 24 حرف( در 

علوم و فنون فراوان استعمال می شود«.
معمواًل توضيحات بيان کنندة نقل قول، که 

جنبة الحاقی دارد، بين دو قالب می آيد:
مؤلف پيغام داده است: »ده فصل از دوازده 
فصل ]کتاب يازده فصل اســت[ را آماده 

کرده ام«.
تبصرة 3: توصيه می شــود در هر بند 
)پاراگراف( در هر جمله، پرانتزهای متوالی 
را، جز در فرمول  های رياضــی و....، به کار 

نبريد.
)-( نفس اماره )از نفوس ثالثه که در قرآن 
به آن تصريح شــده است(، نفس لوامه )به 
اين هم در قرآن تصريح شده است( و نفس 
مطمئّنه )ســومين نفس تصريح شده در 
قرآن( مراتبی از هويت نفسانی آدمی است.

)+( نفس امارة، نفس لوامه و نفس مطمئنه 
)نفوس ثالثه ای که در قرآن به آن ها تصريح 
شده است( مراتبی از هويت نفسانی آدمی 

است.
ويرگول،  به کاربردن عالئم  از  تبصرة 4: 
نقطه ويرگــول و دو نقطه در پايان مطلب 

داخل پرانتز خودداری شود.
تبصرة 5: اگر صرفــاً معنی کلمه ای در 
پرانتز بيايد نيازی به آوردن »يعنی« يا »يا« 
نيست اما برای توضيح بيشتر اشکالی ندارد.

)+( از صحت و سقم )بيماری(/ ): بيماری( 
حالش پرسيد.

)-( از صحت و ســقم )يعنی بيماری(/ )يا 
بيماری( حالش پرسيد.

)+( خدايــا به حق بنی فاطمه/ که بر قول 
ايمان کنم خاتمه )يعنی ختم زندگی ام را 
گفتن شهادت به وحدانيتت همراه کن( ـ 

سعدی
تبصرة 6: از به کاربردن پرانتز در پرانتز 
پرهيز شــود. در موارد اضطرار می توان دو 
پرانتز داخلی را ريزتر به کاربرد و يا از خط 
فاصله )عالمت جملة  معترضه( استفاده کرد.

جمله نيستند. همان طور که توضيحات زايد 
بر متن با پرانتز نشــان داده می شوند، نه با 
خط فاصله، زيرا می توان آن ها را حذف کرد 

يا در پاورقی آورد.
تبصرة 2: ويرگول، نقطــه ويرگول و دو 
نطقه قبل و بعد خط فاصلــة  زوج به کار 

نمی رود.
تبصرة 3: در استفادة مکرر از خط فاصلة  
زوج در يک جمله خودداری و امساک شود.
تبصرة 4: در نوشــته های به خط التين،  
وقتی دو پارة يک واژه در دو ســطر بيايد، 
در آخر پارة  اول نيم خط گذاشته می شود. 
درمتون فارسی از شکستن کلمه بايد پرهيز 

کرد و تمام آن را در يک سطر جا داد.

ـ عالمت پرانتــز )  ( وظیفة  اصلی: 
کمان،  دو  دیگــر:  )نام های  توضیح 

هاللین، کمانک، گریزنما(
بــرای توضيحــات فرعی و حاشــيه ای، 
به طوری که حــذف آن ها به اصل مطلب 

صدمه ای نزند: 
برنامة  درسی مصوب سازمان )مثال همين 
شيمی( مبنای تأليف مؤلف يا مؤلفان کتاب 

درسی است.
حــرف  »هــا«ی بيــان حرکــت )های 
غيرملفــوظ( را بايد به هفــت حرف جدا 

)حروف منفصله( اضافه کرد.
تبصره: اين توضيحات اگر طوالنی باشند 
در بخش پاورقی و ارجاعات می آيند. اما در 
صورت مختصر بودن بهتر است در داخل 

متن و بين پرانتز آورده شوند.
معرفی اختصاری مأخذ در متن:

فاصله گذاری ميان کلمات، خواه بسيط و 
خواه مرکب، امری ضروری اســت که اگر 
رعايت نشود طبعًا سبب بدخواهی و ابهام 

معنايی می شود )دستور خط فارسی: 10(.
سنوات والدت و وفات يا حکومت و ووزارت 

و نظاير آن ها:
لوئی پاســتور )1822ـ 1895م(، خواجه 

نظام الملک )وزارت: 455ـ 485 ق(
معنی واژه )ترجيحًا با عالمت مساوی(:

روغن َورد )= گل سرخ(
اختصاری عبارت دعايی:

حضرت علی)ع(/ امام امت)ره(
به  ارجاعی  عددهــای  گاهی  تبصرة 1: 
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تبصرة 7: از پرانتــز گل دار ﴿  ﴾ برای 
برجسته سازی آيات قرآن استفاده می شود.

تبصــرة 8: با توجــه بــه اينکه نقش 
جداکنندگــی پرانتز بيش از خط فاصله و 
ويرگول است، حذف آن در جمله، تغييری 
در محتوا و آسيبی در ساختار جمله ايجاد 

نمی کند.

ـ عالمت قــالب ] [ وظیفة اصلی: 
قالب،  دو  دیگــر:  )نام های  افزایش 
چنگ،  دو  راســت،  پرانتز  کروشه، 

افزایش نما(
در تصحيح متون يا نقل قول ها برای مطالب 

الحاقی:
کار کنيد و از دست رنج خويش نان خور]يد[ 

تا بر شما گوارنده باشد.
در کتب تاريخ آورده اند: »وی ]کريم خان 

زند[ مردی کريم الطبع و عادل بود«.
برای جداســازی توضيحاتی که مغاير با 

زمينة اصلی مطالب است:
ايــن کار پول زياد می خواهد ]و من آه در 
بساط ندارم[. چگونه انتظار داريد که من به 

آن اقدام کنم.
يکی از دانش آمــوزان جلوی کالس آمد 
و قبــل از خواندن گــزارش اردوی علمی 
تفريحی روز گذشــته، گفت من در اينجا 
برداشت های خودم را نوشته ام و نمی دانم 
شــما هم کالســانم، که در اردو شــرکت 
کرده ايــد، مايل هســتيد بــه آن گوش 
بدهيد و آيا ناراحت نمی شــويد؟ ]همهمة 

دانش آموزان[
در نمايش نامه ها، دســتورهای اجرايی در 

داخل آن می آيد:
حسن ]با قيافة جدی[ من حاضرم جانم 
را در راه تو فدا کنم ]دستش را روی قلبش 

می گذارد و آه می کشد[.

ارجاع به پانوشــت )معمواًل بــرای ارجاع 
از شــماره استفاده می شود. اما گاهی برای 
جلوگيری از تداخل شماره ها از ستاره ها نيز 
استفاده می شود(. اين نوع ارجاع دهی تا سه 
ستاره معمول است نه بيشتر، ان هم برای 
پانوشت )پاورقی( نه برای پی نوشت )ارجاع 

به آخر مقاله يا فصل(.
گاهــی بــرای ارجاع به مدخــل در يک 
لغت نامه يا دانش نامه به کار می رود. در اين 
مورد، ستاره روی کلمه ای قرار می گيرد که 
خودش مدخل اســت و در مقاله ای ديگر 

آمده است.
برای شاخص شدن يک کلمه يا جمله

برای نشان دادن فاصلة يک بخش از بخش 
ديگر متن. در اين صورت معمواًل از ســه 

ستارة افقی استفاده می شود. )٭٭٭(.
برای نشــان دادن پايان يک متن. در اين 
صورت معموالً مثلثی از ســه ستاره آورده 

می شود )٭٭٭(.

اصلی:  وظیفة  )ــــ(  ممتد  ـ خط 
برجسته ســازی )نام های دیگر: خط 

کشیده، خط بلند(
برای توجه دادن به عنوان يک مطلب؛

برای شاخص شدن يک کلمه، جمله يا بند 
)پاراگراف( در متن؛

برای مشخص کردن متن از پاورقی؛
به جای تکــرار نام نويســنده در تنظيم 

فهرست منابع )کتاب نامه ها(

ـ ابرو )~( وظیفة اصلی: تکرار )نام 
دیگر: خط تاب دار(

در فرهنگ ها به جای تکرار مدخل اصلی 
به کار می رود.

پالس: پشمينة ستبر ||  ~ در گردن کردن: 
عزادار شدن

ـ عالمت بند )§(  وظیفة اصلی: ارجاع 
)نام دیگر: عالمت پاراگراف(

در متن هايی که بندهــای آن )پاراگراف( 
شماره گذاری شــده اند از اين عالمت برای 

ارجاع استفاده می شود.

ـ خــط مــوازی )||( وظیفة اصلی: 
جداکنندگی

ـ عالمت مــورب )/( وظیفة اصلی: 
خط  دیگر:  )نام هــای  جداکنندگی 

مورب، ممیز، مایل، اسلش(
برای جدا کردن دو يا چند گاه شمار:

فرن نهم/ قرن پانزدهم؛ 1369 ش/ 1990 
م؛ 1386 ش/ 1429 ق/ 2008م

گاه برای نشان دادن گونه های يک واژه، يا 
چند معادل:

ولکن )وليکن/ ولی/ الکن/ ليکن(؛ ويرايش 
تصويری/ گرافيکی

برای جدا کردن مصراع اول از دوم )با مميز 
فرد( و بيت اول از دوم )با مميز زوج(، هرگاه 

فشرده نويسی اقتضا کند:
در بخشی از داستان کاوة آهنگر )شاهنامه( 
می خوانيم: به شهر اندرون هر که برنا ُبدند/ 
چو پيران که در جنگ دانا بدند// ســوی 
لشکر آفريدون شــدند/ ز نيرنگ ضحاک 

بيرون شدند...
)برای جدا کردن مصراع ها در اشعار نيمايی 

تنها از مميز فرد استفاده می شود(.
تبصرة 1: عالمت مورب يا مميز از عالئم 
رياضی نيز هست. با اين توضيح که کوتاه تر 

است و در پايين اعداد قرار می گيرد:
12/45، 7/25 امــا بــرای نشــان دادن 
درصدها، همچنان بلند و کشــيده به کار 

می رود: %4، %25
تبصرة 2: تذکر مهم برای حروف نگاران

عالمت مميز )و همچنين نقطه، ويرگول، 
نقطــه ويرگول، عالمــت تعجب، عالمت 
سؤال، عالمت پرانتز( هيچ گاه اول سطر به 

کار نمی روند.

پیکان )( وظیفة اصلی: ارجاع
ـ گاهی به جــای »نگاه کنيد« يا »رجوع 

کنيد« به کار رود.
برای توضيح بيشتر صناعات ادبی استاد 

همايی
برای انتقال مطب به صفحة بعد.

تبصره: جهت اين پيــکان اگر به طرف 
باال باشــد )(؛ يعنی به موضوع يا مدخل 
يا مورد قبلی مراجعه کنيد و اگر به طرف 
پايين باشد )(؛ يعنی به موضوع يا مدخل 

يا مورد بعدی مراجعه کنيد.

ـ ستاره )٭( وظیفة اصلی: ارجاع
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برای جدا کردن مصراع اول از مصراع دوم 
ابيات، در آنجا که ابيات به صورت فشــرده 
نوشته يا حروف نگاری شوند )به جای آن ـ 
همان طور که قباًل گفته شــدـ  از دو خط 

مورب يا مميز نيز می توان استفاده کرد(.
برای فاصلة بين معانی متعدد يک کلمه در 

فرهنگ های لغت:
شوخ: بذله گو|| بی حيا|| شوخ چشم|| چرک|| 

دلير
ـ عالمت تکــرار )̋  ( وظیفة اصلی: 

تکرار )نام دیگر: ایضًا(
اين عالمت در زير سطرهای بعد به معنی 
تکــرار کلمه يا عدد فوق آن اســت. از اين 
عالمت در يادداشت ها استفاده می شود و در 

متون رسمی نبايد آن را به کار برد.

ـ عالئم هندسی )ëé∆èê▲( وظیفة 
اصلی: برجسته سازی

از ايــن عالئــم )توخالی و توپــر( برای 
برجسته سازی ابتدای بندها )پاراگراف ( يا 
برای تقطيع و ايجاد فاصله ميان مطالب و 
شروع قسمت جديد متن استفاده می شود.

ـ خط مســاوی )=( وظیفة اصلی: 
معادل نمایی

اين عالمت به جــای »يعنی« و »معادل 
است« به کار می رود.

یــاد آوری مهــم، قابــل توجــه 
حروف نگاران

برای برجسته ســازی کلمه يا جمله در متن 
از يک امکان برجسته ســازی استفاده شود نه 
بيشتر؛ مثالً  اگر خط ممتد به کار می بريم، ديگر 
گيومه اضافه نکنيم، يا قلم آن را سياه، سايه دار، 

شکسته، رنگی و ... نکنيم يا ... و بالعکس.
در انتخــاب نــوع برجسته ســازی بايد 
مالحظات آموزشی، توصيه های صفحه آرايی 

و نکات گرافيکی را مدنظر قرار داد.

12-3. اعداد و ارقام12
اعداد در آن دســته از متون آموزشی که 
برای علوم رياضی، هندسه، فيزيک و... به کار 
می روند رقمی نوشــته می شوند. در ساير 

متون آموزشی به شرح زير خواهد بود:
ـ اعــدادی که در آن ها »واو« عطف به کار 

پی نوشت ها
1. عالمــه قزوينی دربــارة تعريف ســجاوندی می گويد: »آنچه 
عالمات و رمــوز در قرآن ها برای عالمت انــواع وقف از واجب و 
مستحســن و ... يــا عدم وقِف مطلق و ســاير عالمت و رموز در 
قرآن هــای خطی و بســياری از قرآن های چاپی می نوشــتند و 
هنوز هم در بعضی می نويســند، مجموع اين ها را روی هم رفته 
سجاوندی گويند. ســجاوندی کردن کنايــه از منقش کردن و 
سجاوند شدن مصحف و سجاوندی کردن به شنجرف و آب طال 
نوشــتن و نوشته شدن آيات قرآنی است. سجاوندی کتابی است 
در علم قرائت که در آن برای عالمات اوقاف ]نشــانه های وقف[ 
نقطه هــای طال گذارند. اين اصطالح فقط در ايران و ســاير بالد 
شــرقی ممالک اسالمی معمول شده بود و هنوز دوام دارد. چون 
مخترع اين عالمات و رموز از اهل ســجاوند از محال ]محاله ها[ 
غزنين ـ که يکی از شرقی ترين بالد اسالم است ـ بوده ]از اين رو 
اين عالمت ها به سجاوندی مشهور شــده است[. يادداشت های 
قزوينــی، ج5 ص 71 )به نقل از کتاب انواع ويرايش، ص 243(. 
ابوالفضل محمدبن ابويزيد ســجاوندی از دانشمندان علم قرائت 
)ف: 560 ق( اســت که نشــانه  هايی برای وقــف و وصل برنهاد. 
کتاب های »الوقوف« و »الوقف و االبتداء« از آثار مشهور اويند )بر 

ساحل سخن، ص 151(
punctuation 2. معادل اصطالح غربی

3. بعضی از نويســندگان در اين موارد برای اعالم وقف از نشانة 
سکون استفاده می کنند: کتاْب دوست ماست. اما اشکالی که دارد 
آن اســت که به اين صورت غالبًا می توان آن را يک اسم يا صفت 
مرکب نيز خواند )کتاْب دوســت(. به نظر می رسد در مواردی که 
به برداشت ديگری منجر نشود از اين نشانه )سکون( هم می توان 

کمک گرفت.
4. بنا به توصية اســتاد احمد سميعی در يکی از جلسات شورای 

ويرايش سازمان
5. از جمله: نگارش و ویرایش و شیوه نامة دانش نامة جهان 
اسالم، از استاد احمــد ســميعی، راهنمای ویرایش، از دکتر 
غالمحسين غالمحسين زاده، شیوه نامة دائرئ المعارف پزشکی 
اسالم و ایران، از هومن عباسپور، انواع ویرایش، از ابوالفضل 

طريقه دار و بر ساحل سخن، از سيدابوالقاسم حسينی )ژرفا(
6. اســتفاده از قلم هــای متنوع حروف نگاری )ســياه، ريز، کج، 
 موج دار....( و چاپ رنگی بخش هايی از متن، همچنين کوتاه  کردن 
سطرها برای برجسته ســازی کلمات يا عبارات بسيار کارسازند 
و به گونه ای نشــانه گذاری تلقی می شــوند. به کارگيری صحيح 
چنين امکاناتی از حجم بعضی عالئم نشانه گذاری )گيومه...( نيز 

می کاهند.
7. شيوه نامة دايرئ المعارف پزشکی اسالم و ايران، ص 98 به بعد.

8. مکث و توقف های کلمات در جمله چهار قسم اند: يکمـ  توقف 
طبيعی و معمولی )کتاب را خواندم.( در اين جمله بعد از »کتاب« 
و »را« مکثی طبيعی وجود دارد، که به عالمت خاصی نياز ندارد. 
دومـ  توقف کوتاه )ســرانجام، به آرزويش رســيد.( که با عالمت 
ويرگول نشــان داده می شــود. سومـ  توقف متوســط )فرزندم، 
صرفه جويــی و پس انداز را فراموش نکن؛ قطره قطره جمع گردد 
وانگهی دريا شود.( که با نقطه ويرگول مشخص می گردد. چهارم 
ـ مکث يا توقف کامل )تمرينات را حل کردم.( که با نقطه نشان 

داده می شود.
9. در جمالت پرسشــی و تعجبی نيز اســناد تحقق می يابد و به 
نقطة پايانی نياز دارند. با اين توضيح که نشــانه های پرســش و 

تعجب )؟!(، عالوه بر نقطه بخش تکميلی نيز دارند.
10. انواع ويرايش، طريقه دار: 252

11. بهتر اســت از به کاربردن واژه های دش dash )انگليســی( 
و تيره tiret )فرانســوی( پرهيز شــود. ضمنًا به کاربردن »خطر 
تيره« به جای »تيره« با حشــو نيز همراه است. چون اين واژه در 
زبان فرانســه به معنی خط تيره است و به کاربردن »خط تيره« 
مانند گفتن »ســنگ  حجراالسود« اســت. )راهنمای ويرايش، 

غالمحسين زاده: 58، دربارة تيره(
12. اســتفاده از ارقام فارسی در تايپ متون فارسی يک ضرورت 
اســت. بعضًا ديده شده که اعداد ارجاعی و صفحات متن يا اعداد 
مربوط به ســال والدت و وفات يا وقايــع تاريخی به ارقام التين 
حروف نگاری می شوند، که ناشی از تسلط نداشتن حروف نگار يا 
ناقص بودن نرم افزار مورد اســتفاده است. برای حفظ و استقالل 
خط فارسی پرهيز از آميختگی الفبای فارسی با اعداد التين کاماًل 

ضروری است.

نرفته باشد به صورت حرفی نوشته می شوند 
)بقية اعداد رقمی نوشته می شوند(:

يک، دو، ســه،.... ده، يازده... نوزده؛ بيست، 
ســی... نود؛ صد، ديســت، ...نهصد؛ هزار، 

ميليون، ميليارد...
)+( قرار شد ُنه نفر از کالس اول، پانزده  نفر 
از کالس دوم و بيست نفر از کالس سوم در 

اردو شرکت کنند.
)-( قرار شد 9 نفر از کالس اول، 15 نفر از 
کالس دوم و 20 نفر از کالس سوم در اردو 

شرکت کنند.
اگر اعداد مجموعه ای از هر دو )بدون »واو« 
عطف و با »واو« عطف( بود تمام اعداد رقمی 

نوشته می شوند:
آثاری که به نمايشگاه تحويل داده اند 25 
تابلو از تهران، 20 تابلو از اصفهان و 30 تابلو 

از شهرستان های ديگر است.
اعدادی که در داخل متن می آيند، از راست 
به چپ نوشته می شوند )به  عکس متونی که 

جنبة رياضی دارند و از چپ به راست اند(:
در صفحــات 18، 25، 94، 104، 115 

کتاب به اين قصة قرآنی اشاره شده است.
بهتر است عددهای »هزار«، »ميليون« و 
»ميليارد« به صورت حرفی و اعداد ديگرش 

رقمی نوشته شوند:
آن شهر 7 ميليون و 532 هزار و 481 نفر 

جمعيت دارد.
مبلغ 12 ميليــارد و 352 ميليون و 649 

هزار و 800 ريال هزينه شده است.
تبصره: هيچ جمله ای با عدد رقمی شروع 

نمی شود:
)+( هفتاد و پنج نفر آمدند.

)-( 75 نفر آمدند.
در صورتی که متن جمله ای اقتضا می کند 
که تمــام اعدادش رقمی باشــد، با تعيير 
متختصری در ساختار جمله، می توان عدد 

آغازی را جابه جا کرد:
)-( 75 نفر از اين منطقه و 83 نفر از منطقة 

مجاور به اين کارگزينی مراجعه کرده اند.
)+( تعداد 75 نفر از اين منطقه و 83 نفر 
از منطقة مجاور به اين کارگزينی مراجعه 

کرده اند.
عدد معرف سال، در هر موقعيتی، با رقم 

نوشته می شود:
22 بهمن 1375؛ 15 خرداد 1387
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دکتر علی اکبر کمالی نهاد
مدرس دانشگاه فرهنگيان
مسئول دبيرخانة راهبری و
دبير اتحادية انجمن های علمیـ  آموزشی معلمان زبان و ادبيات فارسی کشور
مرتضی توانا
دانشجوی دبيری آموزش زبان و ادبيات فارسی، پرديس شهيد باهنر اراک
عضو شورای اجرايی انجمن علمیـ  آموزشی معلمان زبان و ادبيات فارسی استان مرکزی

 چکیده
کتاب نونگاشــت نگارش1 )پاية دهم( گامی تازه 
به سوی ايجاد مهارت نوشتن است و با وجود نکات 
قوت بســيار و نوآوری های نوشتاری حاکم بر آن، 
از نظرگاه ويرايش عيب ها و اشــکال هايی دارد که 
در لزوم اصالح آن ها ترديدی نيســت. اين عيب ها 
و اشکال ها گاه ناشــی از بی توجهی به قاعده های 
ســاختمان زبان فارســی و گاه بر اثر اشکال های 
منطقــی، بالغی، تلفظی و بيانی اســت؛ بنابراين، 
الزم است شناخته و بررسی شوند و الگوهای معيار 

جايگزين آن ها گردد.
اين پژوهش بر آن اســت که اشــکال های کتاب 
نگارش را از اين ديدگاه بررسی کند؛ يعنی الگوهای 
زبانی غيرمعيار کتاب را جســت وجو کند، به جای 
آن هــا الگوهای زبانی معيــار را مطابق قاعده های 
ساختمان زبان فارســی پيشنهاد دهد و در پايان، 
راه های پرهيز از کاربرد الگوهای غيرمعيار را معين 
کنــد. روش پژوهــش به اين صورت بوده اســت 
که متن کتاب به دقت خوانده و بررســی شــده و 
موردهای غيرمعيــار در بخش های ويرايش فنی، 
زبانیـ  ساختاری و واژگان مشخص گرديده است.

کلیدواژه هــا: ويرايش و نــگارش، زبان معيار، 
الگوهای زبانی، درست نويسی، ويراستاری

1. مقدمه
1 . 1 . طرح مسئله و اهمیت پژوهش

به ســبب جايگاه خاصی که کتاب های درســی 

تحليلی ويرايشی بر کتاب 
نگارش 1

)پاية دهم(

فارسی، به ويژه نگارش، در ميان دانش آموزان دارد، 
زبان کتاب نگارش، زبان معيار تلقی می  شــود. از 
سويی، الگوهای زبانی غيرمعيار اگر رواج پيدا کنند، 
به مرور زمان، معيار می شــوند؛ در نتيجه، زبان از 
جنبه های مختلف شــکننده می شود و اگرچه در 
ظاهر بتوانــد به نقش ارتباطی خــود ادامه دهد، 
قاعده هايش فــرو می ريزد و صرف و نحو آن دچار 
دگرگونی و اشــکال می شود. پس، برای مراقبت از 
ارکان زبان فارســی و جلوگيری از دگرگونی آن، 
بايد الگوهای زبانی غيرمعيار را در کتاب درســی 
شناخت، شيوه های کاربرد اين الگوها را در اليه های 

سه گانة زبان کاويد و زيان های آن را معين کرد.
بــا به کارگيری مبحث های نظــری اين پژوهش، 
تعدادی از جمله های اين کتاب به صورت تصادفی از 
نظر اشکال های ويرايشی، در حوزه های فنی، زبانی 
و بالغی بررسی شده اند و ضمن اشاره به مهم ترين 
اشــکال های آن ها، سعی شــده است صورت های 
جايگزين و متناسب با زبان معيار فارسی برای آن ها 

پيشنهاد شود.

1 . 2. پیشینة پژوهش
بــا توجه به بی پيشــينگی و نو نگاشــتی کتاب، 
فرصت برای تحليل آن کمتر بوده اســت. نقادان 
هنوز فرصت نقد آن را نيافته اند و پژوهشی در اين 
زمينه به ثبت نرسيده است که دقيقًا الگوهای زبانی 

غيرمعيار را در کتاب بررسی کند.

آموزشي- تحليلي

تحليلی ويرايشی 
بر کتاب
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1 . 3. مبانی نظری پژوهش
در مبانــی نظری اين پژوهش، نظريه های »اليه های ســه گانة 
زبان«، »ويرايش ســاختاری ـ زبانی، فنی و بالغی«، »درست و 
نادرست در زبان« و »زبان معيار و معيارسازی« اساس قرار گرفته 

است.

2. سطوح ویرایشی متن
در اين مقاله ســعی شده است کتاب نگارش1 پاية دهم از نظر 
به کارگيری درســت اصل ها و قاعده های فنی و صوری نگارش 
مورد بررسی قرار گيرد. مهم ترين محورهای اين بررسی در حوزة 
ويرايش فنی عبارت اند از: رسم الخط و امالی فارسی )نشانة کسرة 
اضافه، جدا و پيوسته نويسی واژه ها و ترکيب ها و ....(، نشانه گذاری 
و بهره گيری از امکانات رايانه ای در حوزة خط و حرف های فارسی، 

روان خوانی و انتقال بهتر مطالب، تشديد در زبان فارسی.
در قلمرو ویرایش زبانی نيز به کاربردن شــکل مجهول فعل 
به جای معلوم، آوردن صفت های نامتناســب با موصوف، حذف 
بيجای فعل يا حذف نکردن آن با وجود قرينه، خطاهای کاربرد 
نادرســت فعل )به کارگيری همکردهای فعلی( و درازنويســی و 

بی توجهی به گزينش اجزای ترکيب مورد توجه قرار گرفته اند.
در ســطح واژگان هم کاربرد نادرســت واژگان، تعبيرها و 
الگوهای بيگانه، مســئله گرته بــرداری )واژگان و اصطالحات، 
معنايــی و نحوی(، تاتولــوژی و کاربرد بيش از حــد واژه های 

هم معنی، درازگويی و حشو تحليل شده اند.

3. ویرایش ساختاری ـ زبانی
3 . 1. خطاهای دستوری

3 . 1 . 1. خطاهای کاربرد نادرست فعل )به کارگیری 
همکردهای فعلی(

همواره اختالفی ناچيز ميــان دو واژة هم معنی وجود دارد که 
در گزينش واژة مطلوب تر دخيل اســت. نويســنده بايد در اين 
اختالف ها دقت کند و واژه ای را برگزيند که قالب منظورش باشد 

و اين همان اصل روانی و زاللی در نگارش است.
در زبان فارســی، گاه در بافت جمله دو يا ســه فعل در محور 
هم نشينی از نظر معنا و مفهوم تقريباً  يکسان به کار رفته اند؛ در 
حالی که با اندکی دقت، می توان محدوديت قلمرو معنايی آن ها 
را با توجه به عنصرهای ديگر جمله تشــخيص داد. به کارگيری 
همکردهای »باشيدن«، »نمودن«، »گشــتن«، »گرديدن« و... 
به جای فعل های معين »استن«، »کردن« و »شدن« جايز است 
اما فصيح نيست و بهتر است فعل هايی را به کار گرفت که در زبان 

شفاهی و نثر معيار رايج است.

گردیدن
گرديدن و گشتن در زبان فارسی در جايی به کار می رود که مراد 
در آن نشان دادن دگرگونی در چيزی و از حالی به حالی گشتن 
آن چيز باشد؛ برای مثال می گويند: کتاب ترجمه گشت؛ يعنی 

پيش از آن به زبان ديگری بوده است، شهر ويران گرديد؛ يعنی 
پيش از آن آباد بوده اســت و... کــه در همة اين موارد، می توان 
»شــدن« را نيز به کار برد، اما هرگاه نشــان دادن دگرگونی در 
چيزی مراد نباشــد، نمی توان از »گشــتن« بهره گرفت و بايد 
»شــدن« را به کار برد. برای مثال، گفتن »مــداد پيدا گرديد« 

نادرست است؛ چرا که چيزی در مداد تغيير نکرده است.
 »بدين ســان، خلق و آفرينش آسان می شود و پرسش ها 
در ذهن و زبان جاری می گردد.« )صفحة 15، بندپايانی، سطر3(

 »در مرحلة قبل تعدادی پرسش عينی دربارة موضوع جدا 
گرديد.« )ص 44، ب1، س1(

 »ديوارهايی چون قهر، نفرت، بدبينی، حســادت و... که 
هرگاه کاشــته می شوند، باعث فاصله و جدايی می گردند.« )ص 

33، ب 2، س 2(.

نمودن
فعل نماييد،  نمود، نمودند و... در رسانه ها، نامه هاي اداری و نزد 
عموم مــردم به ترتيب به معنای فعل های »کنيد، کرد و کردند« 
بــه کار می رود؛ در حالی که بن فعل نمود، »نما« اســت و همة 
شــکل های گوناگون آن، چيزی جز معنــای »نمايش  دادن« را 

نمی رساند.
 »متن و پرسش های زير را بخوانيد؛ آنگاه از بين پرسش ها، 
آن هايی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نماييد.« 

)ص 47، س 2(
 »معمواًل می توان موضوع ها را به کمک رابطة ذهنی به هم 
ربط داد؛ آن ها را مقايسه کرد و کار خلق و آفرينش را برای ذهن 

آسان نمود.« )ص 87، ب1، س پايانی(
 »بنابراين بايد مکان و زمان وقوع حادثه را مشخص کنيم؛ 
شــهر و ديار يا محل وقوع ماجرا را معين کنيم و جزئياتی از آن 

محل را توصيف نماييم.« )ص 114، ب5، س پايانی(
در همة اين موارد ساخت جمله به گونه ای است که می توان فعل 

نخست را به قرينة فعل دوم حذف کرد و از تکرار پرهيز نمود.

می باشد
در کتاب »غلط ننويسيم« اثر ابوالحسن نجفی نوشته شده است: 
»به دو دليل بهتر است از استعمال »می باشد« به جای »است« 
خودداری شود: اواًل »می باشــد« و ديگر صيغه های باشيدن در 
گفتار عادی مردم رايج نيســت... ثانيًا »می باشد«، به عنوان فعل 
اســنادی هيچ فرقی با »است« ندارد و بنابراين نيازی نيست که 
جانشين آن شــود؛ مگر برای احتراز از تکرار، ولی تکرار فعل را 
لزومًا نبايد از عيوب نگارش دانســت. وانگهی چه لزومی هست 
که مثاًل به جای اين جمله: »خانة من درکوچة هفدهم اســت«، 

بگوييم: »خانة من در کوچة هفدهم می باشد؟«
 »اينجا همچنين دارای آرشيو روزنامه هم می باشد.« )ص 

62، ب 3، س 5(
البتــه کاربــرد اين فعل هــا در جای خــود و در معنای اصلی 
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)غيراسنادی و غيرمعين( الزم و مناسب است: برای نمونه:
گشتن در معنای تغيير وضعيت  زمين به دور کرة خورشيد 

می گردد.
نمودن در معنای نشان دادن  چنان می نمايد که مرد عاقلی 

است.

3 . 1 . 2 . حذف به قرینة لفظی
هرگاه دو جمله دارای فعلی همانند باشــند، می توانيم يکی از 
فعل ها را حذف کنيم. اين عمل در مورد اجزای ديگر جمله نيز 
امکان دارد. در کتاب، در بسياری از جمله ها می توان فعل يا ديگر 

اجزای جمله را به قرينه حذف کرد؛ مانند:
 »... برای شــخصيت های آفريده شــده، وظيفه و نقشی 
تعييــن می کنیم و کار هر يک را مشــخص می کنیم...« )ص 

113، ب 2، س 3(
 »نوشته های زير را بخوانيد و فضای حاکم بر آن ها )عينی 
و ذهنی( را مشخص کنید و دربارة پاسخ خود استدالل کنید.« 

)ص 33، مورد 1(

3 . 1 . 3. مجهول نابجا
اصواًل در زبان فارسی ساخت فعلی و جملة مجهول کمتر به کار 
می رود. فعل مجهول جزء ساخت های طبيعی و رايج زبان فارسی 
است و هنگامی به کار می رود که فاعل در جمله ذکر نشود و فعل 

به مفعول نسبت داده شود.
 »تلفن همراه... توسط شرکت های سازندة گوناگونی توليد 

می شود....« )ص 45، ب 3، س 3(
در اين جمله، فعل مجهول اســت و فعــل مجهول به عامل و 
فاعل نياز ندارد اما فاعل ذکر شــده است. ساخت اين جمله ها و 
مانند آن، گرته برداری نحوی از دســتورزبان انگليسی و فرانسه 
اســت. در اين جمله ها چنين کاربردهايی رواج دارد و دليل آن 
»برجسته سازی« و تأکيد اســت. در زبان فارسی هرگاه مفعول 
مورد تأکيد باشد، اول آورده می شود اما در زبان های انگليسی و 
فرانسه، معادل را وجود ندارد و شکل مجهول فعل به کار می رود.

در اين جمله ها بيشــتر حرف اضافة مرکب )توسط، به توسط، 
از سوی، به وســيلة و...( به کار می رود. در جمله های فارسی که 
فاعل ابتدا می آيد، اين نشانه ها حذف می شوند و فعل معلوم به کار 

می رود:
 تلفن همراه را... شــرکت های ســازندة گوناگونی توليد 

می کنند... 

ـ چند روش کاربردی برای پرهیز از کاربرد توســط، از 
سوی و به وسیلة در جملة  معلوم

الف. حذف »توســط« یا خانواده اش + افزودن »را« + 
تبدیل فعل مجهول به معلوم؛

نمونه:
جملة نادرست: امور اداری توســط معاونت اداری بايد انجام 

گيرد
جملة درست: امور اداری را معاونت اداری بايد انجام دهد.

ب. حذف »توسط« یا خانواده اش و افزودن»ـِ«
نمونه: 

جملة نادرست: او با بيان اينکه در حال حاضر، برای دريافت 
يارانه های نقدی از ســوی ايرانيان خارج از کشــور تقاضا داريم، 

تصريح کرد... .
جملة درست: او با بيان اينکه هم اکنون برای دريافت يارانه های 

نقدی ايرانيان خارج از کشور تقاضا داريم، تصريح کرد... .

ج. حذف »توسط« یا خانواده اش و افزودن »با«
نمونه:

جملة نادرست: او گفت: »توسط مردم و اصناف به سراغ آن ها 
خواهيم رفت.. .«

جملة درست: او گفت: »به کمک )با( مردم و صنف ها به سراغ 
آن ها خواهيم رفت... .«

د. حذف »توسط« یا خانواده اش و افزودن »از« یا »در«
نمونه:

جملة نادرست: ... و عالقه مندی گسترده ای برای همکاری با 
ايران، از سوی جامعة بين المللی، به وجود آمده است.

جملة درست:... و عالقه مندی گســترده ای برای همکاری با 
ايران در جامعة بين المللی به وجود آمده است.

3 . 1 . 4. کاربرد نادرست حرف ربط
 جملة مرکب معمــواًل از دو جملة پايه و پيــرو يا پيرو و پايه 

تشکيل می شود. راه های شناخت جملة پايه از پيرو:
الف. جملة پيرو تأويل به مصدر می شود اما پايه چنين نيست؛ 

برای مثال:
اگر تالش کنی، به هدفت می رســی )به شرط تالش  کردن، به 

هدف می رسی(.
ب. جملة پيرو هميشــه با حرف ربط همراه است اما جملة پايه 
حرف ربط ندارد؛ بنابراين، در جملة مرکب، فقط جملة پيرو حرف 
ربــط می گيرد نه جملة پايه، و اگر دو بخش جملة مرکب حرف 

ربط بگيرد، جملة مرکب نادرست است؛ مانند:
 »اگرچه خانه و ســرا هم معنی اند اما هر يک متناسب با 

فضای خاصی به کار می روند.« )ص 38، بند پايانی(
در جملــة باال هــر دو بخش جمله همراه حــرف ربط آمده و 
تشخيص جملة پايه از پيرو مشکل است و اين جملة مرکب، از 
دو جملة پيرو ساخته شــده که از نظر دستوری نادرست است؛ 

پس بايد جمله را به يکی از دو صورت زير درست کرد:
1. اگرچه خانه و ســرا هم معنی اند )پيرو(، هر يک متناسب با 

فضای خاصی به کار می روند )پايه(.
ب( خانه و ســرا هم معنی اند )پايه( اما هريک متناسب با فضای 
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خاصی به  کار می روند )پيرو(.
همچنين: 

»اگرچه عالقة ما در انتخاب آنچه می خوانيم عامل تعيين کننده ای 
اســت اما فراموش نکنيد که يک چيز برای همة نويســندگان 

ضرورت دارد.« )ص 82، بند 5، س 3(
é در مورد نشانة نگارشی هم بايد گفت بين دو جملة مرکب، اگر 
جملة پيرو مقدم باشــد، نشانه »،« و اگر جملة پايه مقدم باشد، 

نشانة »؛« می آيد.

3 . 2 . خطاهای واژگانی، تعبیری و اصطالحی
3  . 2 . 1. گرته برداری

در گرته برداری صورت ترکيبی و اصطالحی يا نحوی و يا معنايی 
واژه ها به اجزای سازنده اش تجزيه می شود و ترجمة لفظ به لفظ 
تعميم معنايی يا تغيير ســاختاری می يابــد. گرته برداری بنابر 

ماهيت آن، سه نوع است: لفظی، معنايی 
و نحوی. گرته برداری لفظی و معنوی در 
حوزة واژه، ترکيب و اصطالح و گروه واژه، 
و گرته برداری نحوی در حوزة جمله است.

الف. گرته برداری لفظی )حرف اضافة 
زاید(

اين نــوع گرته برداری کــه ترجمة لفظ 
به لفظ ترکيب بيگانه به فارســی اســت، 
اگر براســاس قاعده های زبانی وام گيرنده 
باشــد و از الگوی زبانی وام دهنده تبعيت 
نکرده باشد، ســبب رونق و توانگری زبان 
وام گيرنده می شــود. البتــه گاهی برخی 
از واژه ها و اصطالح ها به درســتی ترجمه 
نمی شوند و معنای آن ها به فارسی، خالف 

زبان اصلی است.
اشکال در به کارگيری حرف اضافه از مهم ترين اشکال های زبانی 

است.

به عنوان
»مدرســه اگرچه در زمان ســاخت خود به عنوان مدرسه ای 

مجلل مشهور شد...« ) ص 62، ب پايانی، س 3(
در اين جمله »به عنوان«، تعبيری کليشه ای و قابل حذف است؛ 
چرا که اغلب با فعل های شــمردن و انگاشتن به کار می رود. اين 
غلط ناشــی از ترجمة »as« است که در زبان انگليسی به همراه 
فعل هايی معادل فعل های يادشده به کار می رود اما در ترجمة آن 
به فارسی، معمواًل می توان »as« را از ترجمه حذف کرد؛ بدون 

آنکه معنا لطمه ای بخورد.

نسبت به
»هر فرد با توجه به شناختی که نسبت به موضوع دارد.« )ص 

117، بند 2، س  )1 نسبت زايد است.

به طور
» ... مرحوم ثقئ االسالم با جمع ياران مشروطه طلب و انقالبی اش 
ديده می شود که به طور دســته جمعی به دار آويخته شده اند.« 

)ص 65، بند 1، س  )2  به طور زايد است.

برروی
»کيک زرد اغلب از طريق آسياب کردن فراوری های شيميايی 
بر روی سنگ معدن اورانيوم تهيه می شود.« )ص 49، ب 4، س 

 )1 يکی از دو مورد زايد است.

ب. گرته برداری نحوی
اين نوع گرته برداری تغيير ســاخت جمله های زبان وام گيرنده 
اســت؛ يعنی گرته هــا دقيقًا براســاس 
الگوهای نحوی و ساختار جمله های زبان 

مبدأ ريخته می شود؛ برای نمونه:
ترجمــة »a« حرف تعريف به »يک« در 
فارسی، زايد است؛ عالوه بر آن در فارسی 
امروز هنگام نکره کردن اســم ها، »ی« به  
آن ها افزوده نمی شــود و شايسته نيست 
واژة »يک« را بــه کار برد؛ زيرا امروزه واژه 
»يک« بيشــتر برای »عــدد« و »صفت 

شمارشی« به کار می رود:
ـ »گاهی پس از طرح چند پرسش دربارة 
»يک موضوع« احســاس می کنيم ديگر 
پرسشــی نداريم.« )ص 15، ب 4، س 1( 

 به جای »موضوعی«
ـ »آيــا هر فاصله ای را می توان يک ديوار 

دانست؟« )ص 17، ب 2، س پايانی(  »يک« زايد است.

3 . 2 . 2 . درازنویسی و بی توجهی به گزینش اجزای 
ترکیب

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که درک مفهوم هر جمله 
با تعــداد واژه های آن رابطة معکوس دارد. هرچه تعداد واژه های 
يک جمله کمتر باشــد، درک مفهوم آن آسان تر است. )بديعی، 

)148 :1383
الف. تاتولوژی )Tautology( یا مترادف نویسی

تاتولوژی يا مترادف نويســی، يعنی پی درپــی آوردن واژه های 
هم معنی در جمله، بدون آنکه به همة آن ها نياز باشــد. در زبان 
عربی به آن »الغا«، يعنــی بيهوده گويی می گويند. تفاوت آن با 
تکرار در اين اســت که در تکرار، عين واژه تکرار می شود اما در 

مترادف نويسی، معادل معنايی واژة ديگر تکرار می شود.
 ».... و کار خلق و آفرینش را برای ذهن آسان نمود...« )ص 

87، بند پايانی، س 5(

برای مراقبت از ارکان 
زبان فارسی و جلوگیری 

از دگرگونی آن، باید 
الگوهای زبانی غیرمعیار 

را در کتاب درسی 
شناخت، شیوه های 

کاربرد این الگوها را در 
الیه های سه گانة زبان 

کاوید و زیان های آن را 
معین کرد
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 »نوشتة باال جمله ای طوالنی، بلند و نفس گیر است.« 
)ص 23، ب 3، س 1(

 »اين ويژگی باعث شد آنان به محيط خارج از خود بيشتر 
توجه کنند و به اوهام و خیاالت بی اعتنا باشند.« )ص 24، بند 

پايانی، س 2(
ـ »تلفن همراه يا گوشی همراه وسيله ای برای ارسال و دريافت 
تماس تلفنی از طريق ارتباط راديويی در پهنای وسيع جغرافيايی 
است. منظور از موبايل يا گوشی همراه يا تلفن سلولی وسيله ای 
اســت که برای اتصال به شبکة تلفن همراه به کار می رود.« )ص 

45، ب 2، س  )1 43 واژه
تلفن يا گوشــی همراه وسيلة فرستادن و دريافت تماس تلفنی 
از راه ارتباط راديويی در پهنای جغرافيايی است؛ به عبارت ديگر، 
گوشــی همراه يا تلفن سلولی برای اتصال به  شبکة تلفن همراه 

به کار می رود.  33 واژه

ب. نمونة دیگری از حشو
صفت عالی

 هنگام به کارگيری نشانة صفت عالی )صفت برترين(، اگر صفت 
يا اضافه آورده شود، بايد واژة پس از صفت، »جمع« باشد؛ مانند: 
»حضرت محمد )ص(، بزرگ ترين )باکسره( پيامبران الهی است« 
و هرگاه صفت عالی بدون اضافه به کار رود، اسم پس از آن، مفرد 
می آيد؛ مانند: »حضرت محمد )ص(، بزرگ ترين )با نون ساکن( 

پيامبر الهی است«.
»يکی از دوستان گفت شايد اين کتاب دربارة بهترین گلزنان 

فوتبال باشد.« )ص 28، ب 2(
در اينجا صفت عالی بدون اضافه به کار رفته است؛ بنابراين، اسم 

پس از آن مفرد می آيد  بهترين گل زن.

4. ویرایش فنی )آسیب های حوزة خط و امال(
اگر بپرســند »مهم ترين« اصل در ويرايش چيســت، بی شک 
پاسخش »يک دستی« است. بنا به اصل يک دستی، اجزای متن 
بايد با هم هماهنگ باشــند و ساز واحد بزنند تا خواننده بتواند 
چهره ای منسجم و متين از اثر ببيند و انتظارش از يکسانی متن، 
دم به دم، نقش برآب نشود. فهرست موردهای دوگانه و ناهمگون 

کتاب به شرح زير است:

4 . 1 . ناهمگونی در جدا و پیوسته نویسی برخی 
تکواژها

4 . 1 . 1. پیوسته و جدانویسی »ها«ی نشانة جمع 
فارسی

در کتاب »ها«ی نشــانة جمع در همة موارد جدا نوشــته شده 
است. تنها مورد استثنا »آن ها« )صورت جمع ضمير غايب »او«(

ســت؛ اما در همين مورد نيز دوگانگی و ناهمگونی وجود دارد؛ 
چنان که اين ضمير در صفحة 117، بند پايانی، سطر سوم، جدا 

نوشته شده است: »... و هر روز به  آن ها آب می دادی.«

 4 . 1  . 2. تر و ترین
هرچند صفت های حاصل از اين پسوندها از نظر معنی يک واحد 
گفتاری هســتند، به دليل کم کردن اســتثناها و سادگی حفظ 
قاعده، به جز در »بهتر، کهتر، مهتر« )که گونه های به، مه و که 
هستند( جدا نوشته می شوند. از اين سه مورد »کهتر« و »مهتر« 
در نوشته های امروزی کاربردی ندارند و فقط »بهتر« استثنا باقی 

می ماند.
اين پسوندها نيز در کتاب در همة موارد جدا نوشته شده اند. با اين 

حال، »بیشتر و کمتر« را مستثنا کرده است که ضرورتی ندارد.

4 . 2. دوگانگی و ناهمگونی در گزینش واژه و 
نشانة جمع

اگر بخواهيم به تمامپرسش ها پاسخ بدهيم... شايد عالقه ای به 
پاســخ دادن به برخی از سؤال ها نداشته باشيم. )ص، 44، ب1، 

س2( 
متن زير را بخوانيد و متناســب با آن پرسشهايی طرح کنيد. 
سپس با سازماندهی سؤالها نقشة نوشته را نشان دهيد. )ص 

49، مورد ب و ص 64 مورد 1(
نويســنده برخی از ويژگی های ظاهری مــداد را بيان کرده و 
هم زمان جمالتی نيز از فضای ذهن خود، نوشــته اســت اما در 
برخی از متن ها فضای عينی برجسته تر است و در بعضی فضای 

ذهنی غلبه دارد. )ص 32، بند پايانی، س 2(
همچنيــن، دوگانگی در صفحة 43، موردهای 12 )چرا بعضی 
راننده ها...( و 13 )چرا برخی از افراد ...(. همين مورد دوگانگی و 

ناهماهنگی در به کارگيری حرف اضافة »از«.
... به چگونه نوشتن جواب هم بينديشيم و به خودمان فرصت 

دهيم تا پاسخ را خوب بپروريم... . )ص 18، بند 4، س 5(

4 . 3 . جمع های عربی در زبان فارسی معیار
نکته ای که هنگام به کارگيری واژه های زبان های ديگر بايد به آن 
توجه کرد، اين اســت که فقط واژه يا عبارت از زبانی به زبان ديگر 
کوچ می  کند نه دستور زبان! منظور اين است که وقتی می خواهيم 
واژه هــای زبان های ديگر را در زبان فارســی بــه کار گيريم، نبايد 
دستورزبان مقصد را هم به زبان فارسی تحميل کنيم؛ برای نمونه، 
همان طور که هنگام جمع بستن واژة ترکی »اتاق«، در زبان فارسی 
نمی گوييم: »اتاقالر« يا اگر بخواهيم واژة »تلفن« را جمع ببنديم، 
نمی گوييم: »تلفنز«، درست نيست واژه هايی را هم که از زبان عربی 

آمده اند با نشانه های جمع عربی جمع ببنديم و بگوييم: 
معلمين، مسئولين، ملل، دَول، واقعيات، مزارع و .. .

بنابراين، هيچ يک از واژه های عربی را با نشانه های جمع عربی 
جمع نمی بنديم؛ مگر:

الف. واژه با نشــانة جمع عربی، بار حقوقی و قانونی پيدا کرده 
باشد؛ برای نمونه:

»مجمع روحانيون مبارز« که نام حزبی خاص و تغييرناپذير است.
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»وزارت اطالعات و امنيت« که نام خاص وزارت خانه ای است.
رشتة دانشگاهِی حقوق، رشتة حقوق بين الملل، وزارت علوم و.. .

ب. واژه وقتی با نشــانة جمع عربی جمع بســته می شود يا با 
نشانة جمع فارسی همراه است، دو معنای مختلف پيدا کند؛ برای 

نمونه: واژة امکان:
امکانات اغلب به معنای تجهيــزات و لوازم مادی نهاد يا مکانی 
اســت اما امکان ها، مفهوم غيرمادی و انتزاعی دارد و در مفهوم 

ممکن هاست.
پس، کاربرد اغلب واژگان با نشــانه های جمع عربی در فارسی 
نادرســت است؛ بنابراين، در زبان فارسی تا آنجا که ساخت زبان 
اجازه می دهد، واژه های عربی را هم بايد با نشــانة جمع فارسی 
جمع بســت )مانند امتيازها، توصيف ها، مکالمه ها و...( و نشــانة 

جمع فارسی را دربارة همة واژه های بيگانه به کار برد.
در کتاب واژه های بسياری هست که با نشانة جمع عربی همراه اند؛ 
درحالی که می توان همة آن ها را با نشانة جمع فارسی جمع بست 

که افزون بر برتری، در بسياری موارد، در 
جمله خوش نشين تر نيز می نمايد؛ مانند: 
موضوعات، اهداف، قطرات، اشــعار، آيات، 

نکات، جمالت، حاالت.
از ميان اين گــروه از واژه هــا، واژه های 
موضــوع، کلمــه و حــواس، دوگانگی و 
ناهمگونی دارند. آن ها گاهی با نشانة جمع 
عربی »ات« و گاهی با نشانة جمع فارسی 
»ها« آمده اند و در مورد آخر، جمع مکسر 

به جای جمع فارسی به کار رفته است.

4 . 4 . دو گانگی و ناهمگونی 
درجدا و پیوسته نویسی برخی 

پسوندها و ترکیب ها
»گفت سخن مرا در حبس شــکم ماهی انداخت تا وجودم در 

آتش وحشت، شمع وار بگداخت.. .« )ص110(
»پس از روشــن شــدن موضوع، برای نوشــتن داستانوار به 

شخصيت نياز داريم... .« )ص112، ب2، س1(
»... اگر موضوع نگارش »سنگ« باشد، می توان اینگونه نوشت... 

.« )ص 75، ب3، س3(
»... بهتر است در این گونه نوشته ها از اين کار .... پرهيز کنيم.« 

)ص60، بند و سطر پايانی(
»فاصله ها گاهی آن قدر زياداند که هيچ ديواری به پهنای آن ها 

نمی رسد.« )ص33، ب1، س2(
»کوزة پير آنقدر شرمنده بود... .« )ص117، ب4، س1(

4 . 5 . تشدید
در برخی از واژه های کتاب، در گذاشتن و نگذاشتن تشديد نيز 

دوگانگی و ناهمگونی هست:
»نوشــته های زير را بخوانيد و فضای حاکــم بر آن ها )عينی و 

ذهنی( را مشخص کنيد.« )ص33(
»... از بين پرســش ها آن هايی را که با محتوای نوشته، ارتباط 

دارند،  مشّخص نماييد... .« )ص47(
»در گزارش نويســی ... معمواًل ابتدا دربارة عنوان، مکان و زمان 

گزارش اطالعاتی داده می شود... .« )ص59(
».... تبادل اّطالعات، طّراحی نقشــة ذهنــی و ... همه در اين 

مرحله انجام می گيرد.« )ص9(

4 . 6 . نشانة کسرة اضافه در واژه های پایان یافته با 
»های« غیرملفوظ

برخالف واژه های پايان يافته با »ها«ی ملفوظ و به اصطالح سير 
شده )مانند: فرمانده، گره و...( کســرة اضافه را در واژه هايی که 
»ها« در آن ها غيرملفوظ اســت و خوانده نمی شود، نبايد حذف 
کرد. در کتاب، موردهايــی از دوگانگی درآوردن يا نياوردن اين 

نشانه در »ها«ی غيرملفوظ وجود دارد؛ مانند:
»متــن زيــر، نمونه ديگــری از کاربرد 
جمله های طوالنی است...« )ص24، س1(
»بــه دو نمونة زيــر توجه کنيــد... .« 

)ص116، س1(
در مــواردی هم اين نشــانه به کار نرفته 

است؛ مانند:
متوسطه نظری )صص2، 8 و 10(

»يکــی ديگر از ابزارهای انســجام متن، 
نشانه هايی هســتند که معنای »تقابل« 
دارند؛ جمله زير را بخوانيد... .« )ص109، 

بند1، س1(

4 . 7 . تشدید در زبان فارسی
تشديد از موردهايی است که از خط عربی گرفته شده است و در 
نوشــتار فارسی به کار می رود، اما علت به کارگيری آن در فارسی با 
زبان عربی کاماًل متفاوت است. واژه های تشديد دار زبان فارسی بسيار 
اندک اند. جايگاه تشديد در اين واژه ها يا در پايان هجای اول واژه های 
دوهجايی يا در پايان واژه ها به هنگام اضافه شدن به حرف، پسوند 
يا واژه ای ديگر اســت. دليل اصلی آوردن تشديد در زبان فارسی، 
گردش های زبانی و درگيری زبان در تأکيدهای گفتاری و موسيقی 
کالم است؛ پس اين عنصر در زبان ما بيشتر جنبة شنيداری دارد. 
وجود تشديد در زبان، سبب گرفتگی آوايی و تکرار حرف می شود و 
در برخی زبان ها که اين اتفاق بيش از حد می افتد، زبان به چالشی 

دچار می شود که آن را از روانی و رسايی دور می کند.
در زبان فارســی، همچون زبان های هم ريشه و هم خانوادة خود 
)زبان های شــاخة هند و ايرانی و هند و اروپايی(، با پژوهش در 
فرهنگ ها و لغت نامه ها، اين اتفاق آوايی و واجی را تنها می توان 
در واژه هايی محدود مشــاهده کرد. با نگاهی به واژه های مشدد 
کتاب می توان گفت در بســياری از اين واژه ها آوردن تشــديد 
ضروری نيســت؛ به عالوه بين گذاشتن و نگذاشتن تشديد روی 

اگر بپرسند »مهم ترین« 
اصل در ویرایش چیست، 

بی شک پاسخش 
»یک دستی« است. بنا به 
اصل یک دستی، اجزای 
متن باید با هم هماهنگ 

باشند
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حرف های مشدد، در برخی واژه ها اختالف است که پيش تر بيان 
شد.

مورد ديگر واژة »اهميت« اســت که خالف قاعده مشدد شده 
اســت؛ زيرا واژه های عربی که به حرف مشدد پايان می پذيرند 
وقتی »يت« مصدری می گيرند با دو تشــديد نوشــته و تلفظ 
می شوند؛ حال اينکه در کتاب، تشديد فقط روی حرف »م« قرار 

گرفته است. )صص23، 49، 54، 59، 60، 75 و 115(
برخی از واژه های مشدد کتاب

مشّخص، مهّمی، طّراحی، اّتفاق، پّلکانی، حّتی، البّته، دّقت، معّلم 
و.. .

4  . 8 . عددنویسی
تنها نکتة بيانی در اين مورد، پرهيز از نوشتن عددها هم به صورت 

حروفی و هم هندسی است:
»... تعداد مشترکان تلفن همراه 702 ميليارد نفر برآورد شده... 

است... .« )ص45، بند4، س1(
درست: ... تعداد مشترکان تلفن همراه هفتصدودو ميليارد نفر 

برآورد شده ... است.. .
»تعداد گوشی های فروخته شده ... 340 ميليون دستگاه اعالم 

شده است... .« )ص45، بند4، س3(
درست: تعداد گوشی های فروخته شده... سيصدوچهل ميليون 

دستگاه اعالم شده است...

5. گزینش واژگان و برابرهای مناسب فارسی 
به جای عربی

5 . 1. کاربرد اسم های بیگانه
امروزه گرايش فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و فرهيختگان 
و عمــوم مردم ايران به کار نبردن واژگان بيگانه، اعم از اروپايی و 
عربی، است؛ به ويژه واژگانی که برابرهای مناسب و خوش نشين 
فارســی دارند. در زير، نمونه هايی از واژگان به کار رفته در کتاب 
نگارش 1 همراه با برابر نهادهای مناســبی که می توانسته است 

به جای آن ها بيايد، ارائه شده اند:

جدول 1: در هر دریف، در ستون راست واژة بیگانه و در سمت چپ معادل فارسی آن نوشته شده است.

باوراعتقادراهطریقپیشقبل 

رنج، سختیمحنتپریشانی، آشفتگی، هراساضطراببرتری ترجیح

همه، همگیتمامگزینشانتخابپرسشسؤال

درمانمعالجهتاریکی هاظلماتبزرگان، مردانرجال

پیشینه، دیرینگیقدمتفرستادنارسالگامقدم

پیش آمدواقعهرویداد، رخدادحادثهبایگانیآرشیو

گردآوریتدوینپیوسته، فرایندیمستمرپرچمبیرق

تالش، دلیری، کوششهمتدرستصحیحبزرگی، شکوههیبت

5 . 2. فاصله گذاری و مرزبندی واژه ها برای حفظ 
استقالل و درست خوانی

رعايت قاعده های فاصله گذاری به دليل کاستن از ابهام متن، 
نياز به کارگيری نشــانه های ثانوی يا زبرخطی )حرکت گذاری 
يا اعراب گذاری( را در بسياری از مورد ها رفع می کند. رعايت 
اين قاعده هــا عالوه بر اينکه به حکم منطق زبان  نوشــتاری 
ضروری است، به دليل حضور زبان فارسی در دنيای رسانه های 
الکترونيکی و فضای فناوری اطالعات )IT(، اهميت بيشــتری 

هم پيدا کرده است.

5 . 3 . شیوة تنظیم فاصله و نیم فاصله
هــرگاه حروف چين در هنگام حروف چينــی ترکيب ها، بين 
اجزای آن ها فقط کليد »Space« را فشــار دهد، در اصطالح 
می گوييــم اجزای آن ها »بافاصله« نوشــته شــده اند )يا بين 
آن ها »يک فاصله« گذاشــته شده اســت( و هرگاه بين  آن ها 
کليدهــای »Shift+ Space« يا »Ctrl + خط تيره« را با هم 
فشار دهد، می گوييم اجزای آن ها »بی فاصله« نوشته شده اند 

)يا بين آن ها »نيم فاصله« گذاشته شده است(.
1. ميــان اجزای ترکيب های دوجزئی ده حرفی )ترکيب هايی 
که ده حرف يا کمتر داشــته باشند( نيم فاصله و ميان اجزای 
ترکيب هــای يــازده حرفــی )ترکيب هايی که يــازده حرف 
يا بيشتر داشــته باشــند( يک فاصله می گذاريم. اين قاعده، 

»قاعدة ده حرفی/ يازده حرفی« ناميده می شود.
دو جزئی ده حرفی یا کمتر: هم انديشــی، حکايت نگاری، 
جانشين ســازی،  زغفران خيز،  پاسخ ســازی،  ساده نويســی، 
خراب شــدنی، غم انگيز، سرخ پوست، آتش نشــانی، قلم زدن، 

جمع بندی و... .
دو جزئی یازده  حرفی یا بیشتر: بديعه پردازی، خرچنگ 

قورباغه،  مشارکت پذيری و... .
2. هرگاه يکــی از دو حرف »س« يا »ش« در هر دو جزء و 
حــرف پايانی جزئی، جزء حرف های تخــت )ب، پ، ت، ث( 
باشــد، اگر ترکيب نه حرفی يا کمتر 
باشــد، اجزای آن با نيم فاصله، و اگر 
ده حرفی يا بيشــتر باشد، اجزای آن 
با يک فاصله از هم نوشــته می شوند؛ 

مانند: مستضعف نشين.
3. ترکيب هــای چندجزئی جدا که 
هشــت حرف يا کمتر داشته باشند، 
با نيم فاصله از هم نوشــته می شوند؛ 

مانند: البه ال.
در ترکيب هــای چند جزئی جدا که 
بيش از هشــت حرف داشــته باشند، 
ميان اجزای ده حرفــی )و کمتر( که 
با هم يک سازة دستوری )مانند اسم 
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فاعل، اســم مفعول، عدد مرکب و..( می ســازند 
يــا با هم خوانده می شــوند، نيم فاصلــه )مانند: 
خيمه شب بازی( و ميان اين اجزا و جزء يا اجزای 
ديگر، يک  فاصله می گذاريم )مانند: داستان گونه  

نويسی(.
4. هــرگاه هيچ يک از اجزای ترکيب چندجزئی 
با هم سازه ای دســتوری )مانند اسم فاعل، اسم 
مفعول، عدد مرکب و..( نسازند و يا با هم خوانده 
نشــوند، همة اجزای ترکيــب از هم يک فاصله 

می گيرند؛ مانند: بادمجان دور قاب چين.
é موردهای 1، 2 و 3 نمونه هايی از کتاب اند که 

قاعدة باال در آن ها رعايت نشده است.

 6. اصول نشانه گذاری در زبان 
نوشتاری فارسی

از آنجا که اين نشــانه ها ). ، ؛ : ؟ !( از زبان های 
اروپايــی آمده اند، اصول قرارگرفتنشــان هم از 
ضابطه های نگارش همان زبان ها پيروی می کند. 
در زبان های اروپايی هميشــه اين نشــانه ها به 
واژة پيــش از خود می چســبند و از واژة بعدی 
فاصله می گيرند. اين فاصله هم بايد به اندازة يک 

space باشد، نه بيشتر!
 بنابراين، فاصله انداختن بين نشانه هايی چون 
» . ، ؛ : ؟ !« و واژه هــای پيــش از آن ها و فاصله 
نينداختــن بين اين نشــانه ها و واژه های پس از 

آن ها نادرست است. درست اين است:
]واژه[ ]نشــانة موردنظــر[ ]فاصلــه يا همان 

space[ ]واژة بعد[.
رعايت اين شيوه، هم شکل ظاهری متن را زيباتر 
می کند و هم باعث می شــود نشــانه گذاری های 
متن در هر حالتی از جمله که ديده شــدند، در 
نمايشگر رايانه و يا چاپ روی کاغذ، به هيچ وجه 

از انتهای سطر پايين نيفتند.
نشــانه گذاری در کتاب می تواند از ســاده ترين 
و خوانانويسی  رعايت درست نويســی  موردهای 
و عامل رفع بســياری از ابهام ها به شمار آيد اما 

متأسفانه به اين مقوله کمتر توجه شده است.

6 . 1. نمونة اشکال های نشانه گذاری در 
کتاب

»وقتی کســی موضوعــی برای نوشــتن پيدا 
نمی کند، به طنز می گويد: »نويســندگان، قباًل 
همــه چيز را نوشــته اند، ديگــر موضوعی برای 

نوشتن نمانده است«. )ص14، ب2، س3(
توضیح: اگر جملة درون گيومه )قالب و پرانتز( 

کامل باشد، نشانة جمله درون آن قرار می گيرد: 
جملة درست: ...: »نويسندگان... .«

»متــن زير را بخوانيد، ســپس يکی را انتخاب 
کنيد و آن را گسترش دهيد.« )ص39، س1(

توضیــح: در جمله هــای مرکــب و پيش از 
واژه هــای توضيحی )مانند: يعنــی ، مانند، زيرا، 
بنابرايــن، اما، در نتيجه، از ايــن رو، چنان که، با 
وجود اين، در اين صورت، با اين حال، با اين همه، 

برای نمونه و ...(، نقطه ويرگول می آيد:
جملة درســت: متن زير را بخوانيد؛ سپس يکی 

را انتخاب کنيد و گسترش دهيد.
نکته: پيش از نشــانة نقطه ويرگــول بايد فعل 

باشد.
نشــانه های نگارشــی در کتــاب يــا به صورت 
نادرســت بــه کار رفته اند، يا زائدند و يا اساســًا 
کاربردی ندارند. اين شــيوة به کارگيری نشانه ها 
آشــکار می ســازد که رويه ای خاص و مبتنی بر 
اصول، مدنظر ويراســتار کتاب نبوده و بيشــتر 

کاربردها ذوقی است.

7. نتیجه و پیشنهاد
هدف اصلی اين نوشــته، شناســايی مهم ترين 
الگوهای غيرمعيار کتاب، طبقه بندی و بررســی 
بســامد هر يک و در پايــان، نتيجه گيری و ارائة 
راهکارهای مناســب برای رفع آن هاست. نوشته 

بر فرضية زير استوار بوده است:
é بيشــترين الگوهای زبانی غيرمعيار در کتاب 
نگارش 1، به ترتيب در حوزه های ويرايش فنی، 

زبانی و بالغی ديده می شوند.
بررسی های انجام شده درستی فرضيه را تأييد 
می کند و نشــان می دهد وضعيت ويرايش کتاب 
نــگارش 1، کاماًل مطلوب نيســت. اين گزارش 
هشــداری اســت مبنی بر اينکه کتاب نگارشـ  
که الگوی درست نويسی و پيراسته نويسی است، 
خود در ساختار، نثر و سبک نوشتاری نارسايی ها 
و ناهماهنگی هايی دارد و بايد بيش از هميشــه 
و پيش از آنکه کنترل زبان آن از دســت خارج 
شــود، در کوتاه مدت، ميان مــدت و بلند مدت 
تدبيرهايی بــرای ويرايش دقيــق و اصولی آن 
انديشيده شــود. تأمل در اين پيشنهاد می تواند 
در تصميم گيري هــای آتی، نقش بســزايی ايفا 
کند. با توجه به حساسيت کار، با ويرايش دقيق، 
حرفه ای و با حوصلة آن می توان گامی جدی در 
مسير رفع نارسايی های ويرايشی کتاب برداشت.
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سید رحمان سعیدي
كارشناس ارشد ادبيات دبير ادبيات دبيرستان هاي عادي و نمونه و تيزهوشان دانشگاه پيام نور و مركز 

علمي- كاربردي
محمد صالح نسب

 كارشناس ارشد و سرگروه زبان و ادبيات فارسي استان كهگيلويه و بويراحمد و مدرس دانشگاه 
فرهنگيان، پيام نور، آزاد اسالمي، علمي- كاربردي، فني، جهاد دانشگاهي

چكیده
نوشــتة زير خوانش يكي از اشعار ارزشمند استاد 
علي موســوي گرمارودي با نام »در سايه سار نخل 
واليت« است كه در حوزة ادبيات آييني و مكتبي 
از نمونه هاي موفق و برتر محسوب مي شود و كتاب 
فارسي پاية دهم دبيرستان نيز به نقل بخش هايي 
از آن مزين اســت. روش ما در خوانش اين شعر به 
اين صورت بوده است كه بندهاي شعر، به ترتيب و 
از جنبه هاي معنايي و محتوا و نكات بالغي و زباني 
و موسيقايي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند. 
از آنجا كه مباحث محتوايي و بالغي در اين شــعر 
در هم تنيده اند، ارائة مطالب به صورت دسته بندي 
شده و ذيل عناويني همچون محتوا، تخيل، زبان، 
موســيقي و ... موجب نقل مكرر بسياري از بند ها 
و مصراع ها مي شــد و نوشته را به درازا مي كشاند. 
جهت مشخص بودن توضيحات مربوط به هر بند، 
عالوه بر شــماره گذاري، مصراع )سطر( آغازين هر 

بند را نيز نقل كرده ايم. 
به سبب آنكه اين شــعر محصول دانش ذهني و 
جوشش قلبي و ذوقي ســرايندة آن است، عنوان 
مقالــة حاضــر را چنيــن انتخــاب كرده ايم: در 
سایه سار نخل والیت؛ جلوه گاه اندیشه و هنر

كلید واژه ها: سايه ســار، نخل، واليت، موســوي 
گرمارودي

اســتاد علي موسوي گرمارودي از معدود شاعران 
چند وجهي در دهه  هاي اخير اســت؛ هم از جهت 
پشــتوانة عميق و اســتوار فرهنگــي و معلومات 

گسترده و هم از جهت تخيل و زبان شعري و نفوذ 
در ميان مخاطبان عام و خاص شعر. توانايي  ايشان 
در انواع قالب هاي شعري )سنتي، نيمايي، سپيد( با 
توجه به آفريده هاي شــعري و هنري شان، واضح و 

آشكار است 
گرمارودي به سبب انس با متون كهن، تسلط بر 
زبــان عربي و آگاه بودن از گونه ها و اشــكال زبان 
معاصــر، نبض و نقش كلمات را به خوبي و زيبايي 
مي شناسد و بر همين اســاس، مي توان ادعا كرد 
كه وي يكي از بهترين سپيد سرايان معاصر است. 
ايشان به واقع، موســيقي و آهنگ دروني كلمه و 

كالم را كشف و بهتر بگوييم »شهود« كرده است.
موســوي گرمارودي از نظر موضوعات شعري نيز 
دنيايي گسترده و ذهني پرنقش و نگار  و با جاذبه ها 
و دافعه هاي گونه گون دارد؛ از موضوعات دوستانه و 
اخواني گرفته تا موضوعات اجتماعي و سياســي و 

غنايي و عاشقانه.
يكي از مهم ترين عرصه هاي مورد عالقة موسوي 
گرمارودي در طبع آزمايي، عرصة شــعر آييني و 
مذهبي اســت. نوع و زاوية نگاه ايشــان به مسئلة 
مدح معصومين- عليهم الســالم- باعث شده است 
كه آثار او نســبت به ساير آثاري كه در اين زمينه 
و موضوع ســروده شــده اند، برتري ها و امتيازاتي 
داشته باشد. البته غرض از اين كالم، اين نيست كه 
بخواهم اين نوع نگاه به مدح امامان را اختصاصًا به 
نام ايشان مصادره كنم. طبعًا از مسائل و جريانات 
كالن جهاني گرفته تا مسائل خرد گروهي و بومي 

آموزشي- تحليلي

 جلوه گاه   
 انديشه و هنر 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي و يکم | شمارة ١ | پاييز ١3٩6 | 58



مناسبي است؛ از آن جهت كه فرعون در 
قصه ها و اسطوره ها پادشاهي قدر قدرت 

بوده است. 
در »در چشم كوچك من« ايهام تناسب 
ظريفي نهفته است؛ هم مي تواند ايهام از 
بصيرت و شــناخت اندك باشــد و هم با 
توجه به تشــبيه خود به مور، در معناي 

واقعي چشم بسيار ريز مورچه باشد. 
شايد برخي احساس كنند شاعر در اين 
بند اطناب به خرج داده اســت و ســطر 
»من آن كوچك ترين مور كه بلنداي تو را 
در چشم نمي تواند داشت« اضافي به نظر 
مي رسد، اما توجه داشته باشيم كه كلمة 
»چشم« در اين سطر در يك گروه فعلي 
قرار گرفته و كلمة »بلندترين« در سطر 
پيشين، در اين ســطر به »بلندا« تغيير 

يافته است. 

بند)2(
درشــناك چون خدا بــر كاینات 

ایستاده اي..... 
 در اين بند، شــاعر امام علي را مظهر و 
ُمظهر اراده و مشــيت حق تعالي مي داند 
و او را فراتــر از زمــان، و نامتناهي وصف 
مي كند. مــرام و مكتب و شــخصيت او 
فراتر از تاريخ و انســان هاي تاريخي است 
و فرمانروايان ابرقدرت مادي در مقابل او 
هيچ اند و پوچ. شــاعر پوچي قدرت هاي 
مادي را با كلمة »كّله« برجســته تر كرده 
است. شخصيت علي چنان بلند است كه 
تاريخ در ســير چند هزار سالة خود هنوز 
به قوزك پاي او نرســيده است و طبعًا تا 
پايان تاريخ نيز او همچنان سر و سرور و 
برتر از همة حماسه سازان و اَبرمردان باقي 

خواهد ماند. 

بند )3(
پایــي را بــه فراغت بــر مریخ 

هشته اي.....
اين بند، از جنبة قافيه هاي كناري غني 
و توانگر است؛ هشته و آغشته/ مي نهي و 

مي دهي/ مي شكستي و مي  بستي. 
مريــخ )مارس( كــه خــداي جنگ و 
خونريزي است و سرخ رنگ، در اين شعر 
زير پاي علي افتاده اســت. اين ســلطة 

و ملي، در اين مســئله دخيل و مؤثرند و 
چنين روند و فضايي را موجب شــده اند. 
در عين حال، از  نقش شاعران نسل اول 
انقالب، كه اســتاد گرمــارودي نيز يكي 
از آن جمع مبارك اســت، در ايجاد اين 
فضا و ساحت جديد در شعر آييني نبايد 
غافل شــد. منظورمان از اين فضا و نگاه 
تازه در شــعر آييني، اين است كه شاعر 
به جاي توصيفات كلــي و دادن القاب و 
عناويــن، به نشــان دادن رفتارها و بيان 
گفتارهاي پيامبر و ائمه و معرفي اخالق و 
انديشه هاي آن  ها مي پردازد؛ به گونه اي كه 
قابل الگو گيري براي ساير مردمان باشند. 
بر اين اســاس، قصد داريم ديگر باره به 
يكي از شاهكارهاي شعري ايشان نگاهي 
بيندازيم و ظرافت هاي انديشه اي و هنري 
آن را- كه چه بســا براي خوانندگان اين 
نوشتار كشــف و شناخته شده باشد- باز 

كنيم. 

بند )1(
خجسته باد نام خداوند، نیكوترین 

آفریدگاران....... 
شــاعر در اولين بند و اولين ســطر، آية 
الخالقين«  احســن  »فتبارك اهلل  شريفة 
)مؤمنون، آية 14( را كــه دربارة  خلقت 
جنين اســت از مرحلة نطفــه و علقه تا 
تولد آن، در شأن و ستايش امام علي)ع( 
به كار برده است؛ به اين معنا كه خداوند 
به ســبب خلق علي، آن مرد نامتناهي، 
به خود تبريك و تحســين مي گويد. در 
ســطرهاي بعد، شــاعر با زيبايي، حّس 
اعجاب و شــگفتي را با مسئلة شناخت و 

معرفت گره زده است: 
از تو در شگفت هم نمي توانم بود/ 

كه ديدن بزرگي ات را چشم كوچك من 
بسنده نيست. 

هر چه شناخت انسان از كسي يا چيزي 
بيشــتر باشــد، به همان ميزان شگفتي 
او نيز بيشــتر و عميق تــر خواهد بود. به 
خالقيت هاي هنري و زباني شاعر در اين 
بند توجه كنيم: مور، چه مي داند.... كلمة 
مورچه را به ذهن متبادر مي كند. اديبان 

به اين تكنيك ايهام تبادر مي گويند1.
»فرعون تخيل« اضافة تشــبيهي بسيار 

59 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي و يکم | شمارة ١ | پاييز ١3٩6 |



در ايــن بند، شــاعر به مبــارزة امام با 
منافقان و دو رويان اشاره مي كند و معتقد 
است امام گرية يتيمان كوفه را نمي تواند 
تحمل  كند. بنابراين، به مبارزه با منافقاني 
كه »روز چون شحنه و شب باده فروش اند 
همه« مي پردازد. امام عامالن ظلم  و فقر 
يتيمكان كوفه را در ميان همين به ظاهر 
مســلمانان كوفه )و ســاير بالد اسالم( 
مي جويــد. كارهاي شــگفت امام علي و 
موضع گيري هاي عجيبش و انگشت  نهادن 
او بر عوامل اصلي هر فتنه و آشوب و ظلم 
و بدبختي، تحليلگران تاريخ را حيرت زده 

كرده است. 

بند)7(
خرد به قبضة شمشــیرت بوســه 

مي زند..... 
در اين بند شــاعر به عقالني بودن همة  
جنگ هاي امــام علي اشــاره مي كند و 
اينكه ايشــان در هر حادثــه و فتنه اي،  
عقالني  ترين و خدايي ترين موضع گيري ها 
را داشته است. در مصراع »دل در سرشك 
تــو زنگار خويش مي شــويد« معناي دو 
بعدي ظريفي نهفته است؛ هم اينكه دل 
من در ميان اشــك هايي كــه به ياد تو و 
مظلوميت تو مي ريزد خود را شست و شو 
مي دهد و هم اينكه: »سرشــك« مجاز از 
جنبة رأفت و مالطفت امام است و دل من 
با مشــاهدة اين بعد از شخصيت او زنگار 
شــك ها و خطاها و تصورات ناصواب را از 

خود پاك مي كند. 
شــاعر به دو بعد جاذبــه و دافعة علي و 
رأفت و غضب الهي او اشارت دارد. درك 
اين شخصيت شگفت انگيز كه آميزه اي از 
مهر و كين است،  دشوار  است؛ به گونه اي 
كه هر كس گوشه هايي از سرگذشت اين 
انسان شــگفت انگيز را بخواند از حيرت 
قبض روح مي شــود: »چون از اين آميزة 
خون و اشــك جامي به هر ســياه مست 

دهند قالب تهي خواهد كرد«. 

بند )8(
شب از چشــم تو آرامش را به وام 

دارد.... 
در ايــن بند، شــاعر براي بيــان برخي 

كهن خدا )=خدايگان، فرمان روا، خليفه(، 
مي خواهد بر معنوي بودن اين فرمان روا- 
كه صاحب ُملك و ملكوت اســت- تأكيد 
كند. لذا كلمة خدايــگان را به كار نبرده 
اســت؛ زيرا از آن بوي مادّيت به مشــام 
مي رســد. از آنجا كه موضوع شعر، روايت 
گوشه هايي از زندگي يك شخصيت ديني 
و تاريخي اســت، حضور كلماتي با بافت 
و ســاخت كهن مانند پاي افزار، »را« به 
جاي كســره )بردگان را برادر باشد(، خدا 
)=خليفه، حاكــم(، زبر، هشــته، برخي 

)قرباني( مقبول به نظر مي آيد. 
در مصراع »آه اي خداي نيمه شب هاي 
كوفة تنگ« ايهام لطيفي هســت؛ هم به 
شــب زنده داري امام اشاره مي كند و هم 
به ظلمت و تاريكي باطني اهل كوفه، به 
تناســب كلمة »تنگ« و امام چون نوري 
الهي در اين ظلمت ها مي درخشيد. ضمن 
اينكه كلمة »آه« تداعي گر )ماه( نيز هست 
و تناســب آن با نيمه شــب ها و تشبيه 

ضمني امام به ماه. 
در دو مصراع »اي روشن خدا در شب هاي 
پيوسته تاريخ« باز هم تأكيد بر يگانه بودن 
شخصيت امام است در طول تاريخ بشري 
كه از قضا سراسر ظلم و ظلمت بوده است.
در »اي روشن خدا«  نوعي ذخيرة زباني 
نهفته است؛ يعني مي توان گفت »اي آيت 

روشن خدا« و مانند اين ها. 
در مصــراع »چرا نســل خدايي حجاز، 
فيصله يافته اســت« در كلمة »فيصله« 
نيز ايهام تناسب ظريفي هست و اشاره به 
خاندان فيصل و سعود دارد كه اينك آن ها 
به جاي آن مردان خدايي، يعني پيامبر و 
علي، بر تخت خالفت و حاكميت اسالمي 

نشسته اند.
»تبار مغيالن« به كنايه يعني تبار عرب 
و عربســتان. از آنجا كــه در صحراهاي 

عربستان خار مغيالن فراوان مي رويد: 
در بيابان گر به شــوق كعبه خواهي زد 

قدم
سرزنش ها گركند خار مغيالن غم مخور

بند)6(
خدا را اگر از شمشیرت هنوز خون 

منافق مي چكد.....

معنوي علي بر آســمان ها )مريخ، آفتاب، 
زميني  عملكرد هاي  مديون  ســتارگان( 
اوســت: روزه داري و قناعت، مهار شهوت 
طعام، و شــيري و شــجاعت در نبرد با 

مشركان خدا.

بند)4(
 چگونه ایــن چنین كه بلند بر زبر 

ماَسوا ایستاده اي.... 
اين بند، تصوير مفصل تر و ملموس تري 
از شيوة دين ورزي علي ارائه مي كند؛ علي، 
خدا را در كناره گيري از زندگي و جامعه 
نمي جويد. او جامع اضداد اســت؛ باالتر و 
فراتر از همة مخلوقات مقّر گرفته اســت 
و در عين حــال،  با مردم مي  زيد. به قول 
ابوســعيد ابوالخير »مرد آن بــَود كه در 
ميان خلق بنشــيند و برخيزد و بخورد و 
بخسبد و بخرد و بفروشــد و در بازار در 
ميان خلق ســتد و داد كند و زن خواهد 
و بــا خلق درآميزد و يك لحظه از خداي 
غافل نباشد«. در اين بند، احساس و نوع 
موضع گيري شاعر در كلمات نيز منعكس 
شده است؛ »ك« محبت در »بچگكان«، 
يتيم نوازي و رأفت امام را نشان مي دهد. 
كلمة »تنــگ« در مصراع »بــازار تنگ 
كوفه« ايهام ظريفي ايجاد كرده اســت و 
ضمن اشاره به كوچك بودن اين بازار، به 
تنگ نظري مردم كوفــه و نيز نگنجيدن 
امام در ظــرف درك و بينش اهل كوفه 

اشاره مي كند. 

بند)5(
را  اقیانوس  از تــو هیــچ   پیش 

نمي شناختم.... 
تصور كنيم كــه اقيانوس آرام به تمامي 
به ســوي آسمان خيز برداشــته و تنوره 
كشيده است. چه هيبت و شكوهي دارد! 
شاعر، علي را اقيانوســي عمود بر زمين 
وصف كرده و چه زيبا و غيرمستقيم، پهن 
شدن روي زمين را- كه حالتي حاكي از 
شلختگي و سستي است- از ساحت امام 

دور كرده است. 
در مصراع »پيــش از تو هيــچ خدايي را 
نديده بودم...« شاعر ضمن توجه به معني 
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ويژگي هــاي امام علــي)ع( از عناصر طبيعت و به 
شكل تشبيه تفضيل مدد مي گيرد: 

در مصراع »شب از چشم تو آرامش را به وام دارد« 
چشــم مي تواند مجاز از نگاه باشد و آرامش نگاه و 
نگاه آرام امام با شب  زنده داري را توصيف مي كند. 
در مصــراع »كالم تو گياه را بــارور مي كند و از 
نفســت گل مي رويد« گياه هم مي تواند در معناي 
حقيقي باشــد- به اين معنا كه نفوذ كالم تو حتي 
گياه بي ادراك را به رشــد و شكوفايي مي رساند- و 
هم استعاره از انسان باشد؛ به اين معنا كه سخنان 
امام تكامل  دهنده اند. نفس نيز مجاز از كالم است؛ 
بدين معني كه كالم تو مثل گل زيباســت. ضمن 
اينكه آغاز ثمر دادن و بارور شدن را به )ُگل دادن و 

به ُگل نشستن( هم تعبير مي كنند. 
مصراع »چاه از آن زمان كه تو در آن نگريســتي 
جوشــان است« ايهام لطيفي دارد؛ اين مصراع هم 
به اين معناست كه آب اين چاه ها ادامة اشك هاي 
تو هستند؛ هم اينكه اين چاه ها به سبب اينكه تنها 
آشــنا و مونس غريبي تو بوده انــد اين گونه پر آب 
شــده اند و هم اينكه اين چاه ها در همدردي با تو 

گريه و اشكشان همچنان جاري است. 
در معناي مصراع »ســحر از ســپيدة چشمان تو 
مي شكفد« نيز ايهام ظريفي نهفته است؛ هم بيانگر 
اين است كه تو از صبح، سحرخيزتر هستي و هم 
اينكه شاعر سپيدة صبح را به سپيدي چشمان علي 
)ع( تشــبيه كرده است. دو گونگي و دو رويه بودن 
تركيب »ســپيدة چشمان« را هم فراموش نكنيد؛ 
هم اضافة تشبيهي مي تواند باشد و هم نوعي مضاف 

و مضاف اليه؛ سپيدة )= سپيدي( چشمان تو. 
در مصراع بعد نيز همين فن ها به كار رفته اســت: 
»شب در سياهي آن به نماز مي ايستد« هم تشبيه 
شــب به مردمك سياه چشــمان امام و هم مفيد 
معناي شــب  زنده داري و عبادت گزاري امام است؛ 
ضمن اينكه »به نماز ايســتادن شــب در سياهي 
چشــمان« به معناي تعظيم كردن و اداي احترام 

مي باشد.
در مصراع »هيچ ســتاره نيست كه وام دار نگاه تو 
نيست« نيز ايهام وجود دارد؛ هم اشاره دارد به شب 
بيداري امام علي )ع( و سير او در آسمان ها و آفاق، 
هم بيان اينكه برق و روشناي ستار ه ها برگرفته از 
برق چشمان اوست و هم به طور ضمني به گريستن 
و اشــك ريختن امام نظــر دارد و اين با توجه به 

تشبيه رايج اشك به ستاره است:
»تا صبح ستاره مي شمارم 

تــا صبــح ســتاره مي فشــانم )محمــد كاظم 

كاظمي:66(«
در مصــراع »لبخند تو اجازة  زندگي ســت« نيز 
ايهامات بســيار نازك و ظريفي وجــود دارد؛ اين 
مصراع را اگر به شــيعيان و دوســتان امام نسبت 
دهيــم، اين مفهــوم از آن اســتنباط مي شــود 
كه»لبخند و خشــنودي تو به شيعيانت زندگي و 
شــادي و فرح مي بخشد« و اگر آن را در ارتباط با 
معاندان آن حضــرت در نظر بگيريم، از آن چنين 
دريافت مي شــود: »آن كس كه موجب خشنودي 
تو نباشد از زندگي ساقط مي شود:»با ُدرد كشان هر 
كه درافتــاد برافتاد«. ضمن اينكه كلمة »زندگي« 
در اين مصراع در دو سطح ظاهري و باطني )عمر 
كردن و حيات معنوي داشــتن( در جريان است. 
چيزي كه الزم اســت در اينجا به آن اشاره شود، 
اين اســت كه همة اين دو پهلويي ها و ايهام ها در 
اين مصراع ها چگونه ايجاد شده اند. مسلمًا مهم ترين 
عامل همانا تسلط داشتن شاعر بر جوانب گوناگون 

واژه در بيرون از جمله و در درون جمله است. 

بند )9(
زمان در خشم تو از بیم سترون مي شود.... 

در اين بند، شــاعر اختصاصًا به توصيف قدرت و 
نيروي جنگاوري و خشم و خروش حيدري امام)ع( 

مي پردازد: 
شمشــير امام به قاطعيت و برندگي قضاي الهي 
است و حتمًا مرگ و فناي حريف مشرك و كينه ور 
را در پي دارد؛ همان گونه كه ســجيل سپاه ابرهه 
را نابــود كرد. ضمن اينكــه در كلمة »قاطعيت« 
نوعي صنعت »اســتخدام2« وجود دارد، در ارتباط 
با شمشــير به معناي برندگي و در ارتباط با زنندة 
شمشير به مفهوم اســتواري و بي ترديدي اوست 
در قبال موضع گيري خودش و در مقابل دشــمن 

خويش. 
شمشير امام با قدرت او به رواني خون در رگ هاي 
بدن حريف فرو مي رود. از آنجا كه خون جاري در 
رگ نمادي از حيات و زندگي اســت، اين مصراع 
مي تواند به فلسفة قتال امام نيز ايهام داشته باشد؛ 
بدين معنا كه كشته شدن يك كافر به دست علي 
)ع( عين زنده كردن اوست. زيرا بدين ترتيب، امام 
او را از فرو رفتن بيشــتر در باتالق كفر و عصيان 
نجات داده است: يك زبان زندگي يك زبان مرگ/ 
ذوالفقاري ســخنگوي در مشت )امين پور، 1388: 

.)354
در اين بند، تعابير كنايي و تشــبيه محسوس به 

شخصیت علي 
چنان بلند 

است كه تاریخ 
در سیر چند 

هزار سالة خود 
هنوز به قوزك 
پاي او نرسیده 

است و طبعًا 
تا پایان تاریخ 
نیز او همچنان 

سر و سرور و 
برتر از همة 

حماسه سازان و 
اَبرمردان باقي 

خواهد ماند
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به مرتبة زبان شعري رسيد. هنگام كه به 
همراه آفتاب يعني آن هنگام كه... در اين 
بند شــاعر در وراي دافعة علي و خشم و 
خروش حيدري او، جاذب دلنشــين و پر 
از مهر و صفاي ايشان را به تصوير كشيده 
است و از همبازي شــدن امام با طفالن 
بي سرپرست سخن مي گويد و از شانه هاي 
پيامبر كه براي شكســتن بت هاي كعبه 
بــر آن ها پاي ننهاده و اينك جاي بازي و 

شادي كودكان است. 
و كيســت جــز علي كه هــم نعره هاي 
شــيرانه اش در اوج مهابت باشــد و هم 
لســان كودكانه اش در بازي با يتيمان تا 
عميق ترين اليه هاي احساس و دروني ترين 
پرده هاي قلب نفوذ كند؟1 پرسشي بودن 
مصراع آخر اين بنــد »آيا تاريخ به تحّير 
بر در سراي خشك و لرزان نمانده بود؟« 
تأثيــر آن را افزون كرده اســت. به قول 
محمد كاظم كاظمي: »لحن هاي پرسشي 
و خطابي، به ويژه اگر حضور انســان را در 
خود داشــته باشد، مي تواند صراحت اين 
نوع ادعاها را بگيرد و كالم را اقناع پذيرتر 
كنــد3«. منظور اينكه اگــر مصراع مورد 
بحث به صورت خبري بيان مي شد، تأثير 
كمتري داشــت. در فعل »مانده بود« به 
معناي محاوره اي و امروزي آن نيز توجه 
كنيم: حيران بود و سردرگم؛ من مانده ام 
كه تــو چطور اين همه را تنهايي جابه جا 

كردي! 

بند )15(
در ُاحد كه گلبوسة زخم ها تنت را 

دشت شقایق كرده بود... 
اين بند تلميحــي دارد به جانبازي هاي 
امام علي در دفاع از جان پيامبر در غزوة 
احد. در اين جنگ، وقتي سربازان اسالم 
تپه اي را كه به فرمان پيامبر بر آن مستقر 
شــده بودند رها كردند، خالــد به همراه 
سواراني ديگر از مشركان همان تپه را دور 
زد و از پشت به سربازان اسالم كه در حال 
تعقيب دشمن و جمع كردن غنيمت هاي 
جنگــي بودند، تاخــت آورد و تعدادي را 
شــهيد كرد و علي مثل پروانه اي به گرد 

شمع وجود پيامبر پر پر مي زد4.
گرمــارودي علــي را در اين عشــق و 

نشد. علي حقيقت هميشه زنده و ساري 
در عالم هستي است. شاعر تمثيل زيبايي 
در بيان بي مرگي علــي و عجز ابن ملجم 
از فنا كردن ايشــان به دست داده و دريا 
اســتعاره از معرف و بصيرت  و شخصيت 
علي است: »چگونه مي توان به شمشيري 

دريايي را شكافت؟«

بند)13(
به پاي تو  مي گریم.... 

در اين بند، شــاعر به بيان حسرت هاي 
خــود از درك نكردن زمانه و محضر علي 
)ع( و هم درك نشــدن مكتب و مرام او 
در زمانــة خــود مي پردازد:»بــه پاي تو 
مي گريم بــا اندوهي واالتــر از غم گزايي 
عشق/ و ديرينگي غم«. شاعر بيان مي كند 
كــه براي امام گريه مي كنــد اما نه فقط 
گريه اي عاطفي و از ســر احساسات يك 
شــيعه بلكه با اندوهي كه طبعًا ريشه در 
عقل و انديشــه دارد. اين گريه، گريه اي 
احساســاتي و منبري نيست. براي تو به 
جاي همة آن ها كه محروم و مســتضعف 
و پايمال شدة مستكبران اند، گريه مي كنم 
و به جاي همة چشم هاي امروزيان كه از 
ديــدن تو و درك عصر و زمانه ات اســت 
محروم اند. در عبارت »با چشــماني يتيم 
نديدنت« با توجــه به هالة معنايي كلمة 
يتيم و هم نشيني آن با چشم، ظرافت هايي 
ايجاد شده است؛ چشماني كه از ديدن تو 
محروم اند. به دّر يتيم و تشبيه رايج اشك 
به دّر نيز نگاهي داشته باشيم. در مصراع 
»گريه ام شعر شبانة غم توست« چند الية 
معنايي وجود دارد: شــب ها كه غم تو به 
ســراغم مي آيد، تنها شعري كه مي توانم 
بسرايم گريه است، و هم اينكه شب ها كه 
غم تو به سراغم مي آيد، به جاي گريه شعر 
مي نويسم. به عبارتي، شعر سرودن زبان و 
صداي گرية بي صداي من اســت. به شعر 
شــبانه و تداعي تركيب »شب شعر« هم 

توجه كنيم. 

بند )14(
هنگام كه به همراه آفتاب..... 

در مصراع اول همين بند، توجه كنيم كه 
چگونه با حذف »آن«، كالم از صورت نثر 

معقول بر جمال و زيبايي مصراع ها افزوده 
است؛ »شمشيرت به رسايي شعر در مغز 
مي نشيند و چون فرود آيد، جز با جان بر 

نخواهد خاست«.
به دليل ناآشــنايي با ادب عربي به ويژه 
شــهر كهِن آن، نگارنده نمي تواند حكم 
قطعي بدهد كه گرمــارودي در اينجا از 
شــعر عرب الهام گرفته اســت يا نه، اما 
فضاي دو مصراع اخير ناخودآگاه ذهن را 

به  صور خيال شعر عربي مي كشاند. 

بند )10(
چشمي كه تو را دیده است چشم 

خداست.... 
در اين بند، شاعر به كنايه بيان مي كند كه 
فقط خدا تو را آن گونه كه شايســته است 
مي تواند ادراك كند و بشناســد: »چشمي 
كه تو را ديده است چشم خداست«. البته 
با توجه به ادامة مصراع، چشم خدا را بايد 
به چشم خدايي )=چشم مردان خدا( تعبير 
كرد: »گيرم به چشم خانة عمار/ يا در كاسة 

سر بوذر«. 

بند)11(
هال اي رهگذران دارالخالفه.....

در اين بند اگرچه بعــد تخيل كم رنگ 
اســت، ســادگي مصراع هــا عاطفــه و 
صميميت آن ها را قوي تر كرده و شــاعر 
صحنه سازي زيبايي ارائه داده است. شاعر 
بصيرت خود را فداي چشــماني مي كند 
كه حتي ناخواســته و ناشناخته علي را 
ديده اند. مصراع آخر در كليت خود داراي 
دو ســطح معنايي است؛ »گيرم كه هيچ 
او را نشناخته باشيد«؛ يعني علي از كنار 
شما رد شده اســت ولي چون قيافة او را 
نمي شناخته ايد، متوجه عبور او نشده ايد، 
و هم اينكه:  علــي را به ظاهر و قيافه اش 
مي شــناختيد اما شخصيت و مكتب او را 

نشناخته بوديد. 

بند )12(
چگونه شمشیري زهرآگین....

در اين بند، شاعر به حافظ و كاتب وحي 
بودن امام و قرآن ناطق بودن ايشان اشاره 
دارد و اينكــه علي با ضربت ابن ملجم فنا 
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سرمستي به فردي مست، و زخم ها و ضربت هايي 
را كه دشمنان بر بدن او فرود مي آوردند، به اجراي 
تعزير شــرعي و تازيانه زدن به آن مست همانند 
كرده است. پرسشي بودن كالم جنبة اقناع كنندگي 
و پذيرندگي آن را افزون تر كرده است. ضمنًا توجه 
كنيم كه كّل ســاختار اين بند يك جملة مركب 

است. 

بند )16(
كدام وام دارترید؟....

در اين بند، در مصراع دوم يك ظرافت زباني وجود 
دارد: »كدام وام دارتريد/ دين به تو يا تو بدان« شاعر 
از تكرار كلمة دين پرهيز كرده، واژة »بدان« را به كار 
برده و كالم را شيواتر كرده است. در مصراع »هيچ 
ديني نيســت كه وام دار تو نيست« ايهام تناسب 
هست؛ زيرا به سبب كلمة »وام دار«، كلمة »دين« 
تداعي مي شــود. ضمن اينكه شكل ظاهري كلمة 
»دين« نيز به اين تداعــي و تبادر كمك مي كند 

)ايهام تبادر(. 
اما اينكه شاعر مي گويد »هيچ ديني نيست كه وام 
دار تو نيست« چگونه قابل توجيه و توضيح است و 
مثاًل دين يهود و مسيحيت چه سان به وجود امام 
علي مديون اند؟ يك جواب مي تواند اين باشــد كه 
نزد خداوند، همة اديان- در شكل اصيل و تحريف 
نشده شــان- يكي هستند و تباين و تفاوت ماهوي 
ندارند و حقيقت آن ها توحيد و يگانه پرستي بوده 
است: اّن الدين عند اهللِ اال االسالم )آل عمران/19(. 
همچنين، مي توان گفت كه اسالم كامل كنندة همة 
اديان پيشين است؛ بنابراين، »چون كه صد آمد نود 
هم پيش ماســت« اما اينكه وام داري علي به دين 
چه تفسيري دارد، بايد گفت هر دين و مكتب الهي 
نوعي حق برگردن انســان ها دارد. بدان سبب كه 
يك پيامبر با قبول رسالت و انواع خطرات احتمالي 
آن، انسان ها را هدايت مي كند و مي پروراند. ضمن 
اينكه از نــگاه عرفاني، هر گونه هدايت الهي - چه 
هدايت تكويني و چه تشــريحي- نعمت خداوند 

است و شكر آن،  واجب. 

بند )17(
دري كه به باغ بینش ما گشوده اي 

در اين بند، شاعر جنبة معرفتي و علمي و فرهنگي 
امام علي را بر جنبة حماســي و دالوري او برتري 
مي نهــد و در عين حال، بر هر دو جنبه اش آفرين 
مي گويــد. واژة »مرحبا« با ذكر كلمة »خيبر«. نام 
مرحب را متبادر مي كنــد )ايهام تبادر(. به خوش 

پي نوشت ها
1. ايهام تبادر: »واژه اي از كالم، 
واژة  ديگري را كــه تقريبًا با آن 
هم شكل يا هم صداست، به ذهن 
متبادر كنــد. معمواًل واژه اي كه 
به ذهن متبادر مي شود، با كلمه 
يا كلماتي از كالم تناسب دارد« 

)شميسا، 1386: 133(.
2. استخدام: »اسمي در دو معني 
با فعلي يــا فعلي در دو معني با 
اســمي تركيب مي شود و بر سه 
تشبيهي،  است: اســتخدام  گونه 
)شميسا،  ضمير.  غيرتشــبيهي، 

1386: 137و138(.
3. براي آگاهي بيشتر از مطلب 
)لحن ادعا وار و لحن اقناع كننده( 
به كتــاب »ده شــاعر انقالب« 
صفحة 115 تا 117 رجوع شود. 
4. براي آگاهي بيشــتر از غزوة 
احد و شــرح جانبازي هاي امام 
تحليلي  »تاريخ  به كتــاب  علي 

اسالم« صفحة 80 رجوع شود. 
5. در مقدمــة »فصوص الحكم« 
اين نقل را از امام علي مي بينيم 
نقطه اي  فرموده اند: »مــن  كــه 
هســتم كه زير باي بسم اهلل قرار 
دارد. حروفيــان به اســتناد اين 
روايــت، علي را صاحــب نقطه 

مي خوانند« )ص48(. 

منابع
)1386( فصوص  عربي.  ابن   .1
متن  برگردان  و  درآمد  الحكم. 
و  توضيــح: محمدعلي موحد  و 
صمــد موحد. چاپ دوم. نشــر 

كارنامه. 
2. امين پــور، قيصــر. )1388(. 
چاپ  اشعار.  كامل  مجموعه 

اول. نشر مرواريد.
3. شميسا، ســيروس )1386(. 
نگاهي تازه بــه بدیع. چاپ 

سوم. نشر ميترا. 
4. شهيدي، سيد جعفر )1371(. 
تاریخ تحلیلي اســالم. چاپ 
سيزدهم. مركز نشر دانشگاهي. 

محمــد  كاظمــي،   .5
شــاعر  ده  كاظــم)1390(. 

انقالب. چاپ دوم. سورة مهر.
 .)1388( ـــــــــــــــــ،   .6

كفران. چاپ اول. نشر تكا.
7. موسوي گرمارودي، سيدعلي، 
نخل  سایه ســار  )1390(.در 
نشر فرهنگ  اول.  والیت، چاپ 

اسالمي. 

ساختي كلمة »خيبري تر« نيز توجه كنيم: صفت 
نســبي+ تر. احتمال دارد ساختن صفت از اسم يا 
ضمير- كه در شعر و نثر كهن رايج بوده است- ذهن 
شــاعر را به چنين واژه سازي اي تشويق و رهنمون 
كرده باشد. مولوي در غزل هاي خود كلماتي مانند 
من تر،  سوسن  تر، آهن  تر ... را ساخته است:»در دو 

چشم من نشين  اي آنكه از من من تري.« 

بند )18(
شعر سپید من رو سیاه ماند....

در اين بند، شــاعر ايهام و استخدام هاي زيبايي 
به كار برده اســت: »شعر ســپيد من روسياه ماند/ 
كه در فضاي تــو به بي وزني افتاد/ هر چندكالم از 
تو وزن مي گيرد«. در كلمة »سپيد« ايهام تناسب 
هست؛ زيرا به »قالب ســپيد« اشاره دارد كه اين 
شعر در آن سروده شده است. با توجه به آگاهي در 
خور توجه شاعر از شعر كهن، احتمال دارد سپيد 
بودن در اينجا مفهوم »هيچ ننوشــتن« هم بدهد؛ 
يعنــي اگرچه من چند صفحه را در ســتايش تو 
سياه كرده ام، هنوز كاغذ سفيد است و انگار چيزي 
ننوشــته ام. صرف نظر از تفاوت مقصود گرمارودي 
و صائب تبريزي، ســفيد بودن در اين بيت يعني 

چيزي ننوشتن: 
مكتوب خود سفيد فرستم به نزد دوست

شرح وفاي او كه ندارد نوشته ام
بين ســياه و ســپيد تضاد هســت. تشخيص در 
»روســياه بودن« شعر شــاعر را نيز مد نظر داشته 
باشيم. در كلمة »بي وزني« استخدام وجود دارد؛ به 
معني وزن عروضي به قرينة شعر و سپيد و به معني 
ارزش و اعتبار به قرينة فضاي تو. شاعر با هوشياري 
يك سوءتفاهم احتمالي را در ذهن خواننده برطرف 
مي كند و مي گويد: هر چند هر شــعر و كالمي كه 
در مدح و ستايش تو باشد- حتي اگر از جنبه هاي 
فصاحت و بالغت و ... ضعيف باشد- اعتبار و ارزش 
دارد. مصراع هاي »وســعت تو را چگونه در سخن 
تنگ مايه بگنجانم/ تو را در كدام نقطه بايد به پايان 
برد؟« به دليل اينكه با لحن انشــايي و استفهامي 
بيان شــده اند، قدرت تأثير گذاري بيشتري دارند و 
پذيرفتني ترند. شــاعر مي گويد وصف تو بي پايان 
اســت. در مصــراع »تو را كه چــون معني نقطه، 
مطلقي« تلميــح دارد به حديثي از امام علي؛ امام 

مي فرمايد: »من آن نقطة باي بسم اهلل هستم5.«

63 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي و يکم | شمارة ١ | پاييز ١3٩6 |



مدینه روزبهاني
دبير ادبيات دبيرستان هاي كهريزك

 من 21 ســال سابقة كار دارم. هم در 
ابتدايي كار كرده ام و هم در دورة متوسطه؛ 
17 سال در دورة متوسطه كار كرده ام. در 
تمام اين سال ها دانش آموزاني داشتم كه 
از نظر جمله بندي و نوشتن جمله و تعيين 
فعل و فاعل حتي به زبان ساده با مشكل 
روبه رو بودنــد. روي روان خواني آن ها كار 
مي كــردم؛ همچنيــن روي درس امال و 
قرائت، اما چندان به نتيجه نرسيدم؛ چون 
آن ها با روش هاي مختلف باال آمده بودند 
و ديگر براي درمانشان راهي روشن نبود.

يك روز زنگ انشــا به همة بچه هايي كه 
با خودم درس انشــا داشــتند، گفتم دو 
بند در مورد درس ادبيات و يا هر درسي 
كه دوســت دارند، بنويسند و در كالس 
بخوانند. برايم خيلــي جالب بود كه از 3 
كالســم حتي يك نفر هم درس انشا را 
ننوشته بود. از همة درس ها مثاًل رياضي، 
علوم، عربي، هنر و ورزش... صحبت كرده 
بودند به جز درس انشا. مي گفتند از اين 

درس بيخودتر خودش اســت! با تعجب 
براي مدتي فقط نگاهشان كردم.

بعد، چند حكايت كوتاه براي جلسة بعد 
به كالس آوردم و خوانــدم. از يك رمان 
با موضوع عشق هم كه شامل عشق مادر 
بــه فرزندش بود، برايشــان چند صفحه 
خواندم و به اين ترتيب، بچه ها به شنيدن 

عالقه مند شدند.
گفتم بقية داستان را خودتان بخوانيد و 

خالصة آن را برايم بگوييد.
چند نفر عالقه نشــان دادند و به دنبال 
داســتان رفتند ولي بقيه مي گفتند: »اي 
بابا... كي حوصلة داستان خواندن دارد؟« 

يكي مي گفت: »نوشتن سخت است؟« 
ديگري مي گفت »حــرف زدن راحت تر 
اســت«؛ يكي مي گفت: »اي كاش كسي 
داســتان ها را مثل قصة شــب برايمان 

بخواند.«
هر كاري براي زنگ انشا انجام مي دادم، با 
شكست روبه رو مي شد. بچه ها بي انگيزه و 
بي حال بودند و جنبش و جوش نداشتند. 
كالس انشــا برايشان بي هدف، و حتي به 

قول خودشان مسخره بود.
جالب اســت بدانيد كه اين ساعت حتي 
براي بعضــي از همكارانم نيز همين گونه 

بود.
مــن با اين بچه ها درس قرائت و امال نيز 
داشــتم و ميانگين نمرات آنان 17 يا 18 
بود؛ يعني، از نظر هوشي بچه هاي خوبي 

بودند.
پس به فكــر تحولي افتادم كه شــايد 
ديدگاه همكاران و شاگردانم را نسبت به 

انشا تغيير دهم.
ادامة مطلب در وبگاه

تجربه
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علي خوشه چرخ آراني
مدرس دانشگاه و دبير ادبيات فارسي آران و بيدگل

 چكیده
انشا و نگارش و خلق يك متن يكي از كامل ترين 
شيوه هاي يادگيري نوشتن و در واقع، هنري است 
كه جنبة مهارتي دارد و از نيازهاي اصلي و اساسي 
در جامعه امروزي محسوب مي شود. دير زماني بود 
كه اين درس، خالقيت و اثربخشي و جايگاه اصلي 
خود را از دست داده بود و به درسي خسته كننده 
و مالل آور تبديل شده بود اما در دو سه سال اخير، 
نگرش به اين موضوع اصلي و محوري تغيير يافته 
و آثاري با رويكرد مهارت هاي نوشتاري و نگارش 
در حوزة كتاب هاي درســي توليد شده است. اين 
مقالة كوتاه بر آن است كه پس از بيان ويژگي هاي 
دورة تحصيلي متوســطة دوم، اهميت نگارش در 
اين دوره و مشكالت پيشــين و امروزين نگارش 
را روشــن سازد و در ادامه، در حد توان به بررسي 
و كالبدشــكافي قســمت هاي مختلف اين كتاب 

بپردازد.

كلیدواژه ها: نگارش، انشا، مهارت هاي نوشتاري، 
معلم، دانش آموز

مقدمه
گاهي مشــاهده مي كنيم كه تحصيل كردگان ما 
كه سال هاي سال در مدرسه، دبيرستان و سپس 
دانشــگاه، فارسي خوانده اند و ســاعات نگارش را 
سپري كرده اند، توانايي ندارند كه از زبان فارسي و 
ابزار نگارش براي بيان مقاصد خود استفاده كنند. 
در چنين شــرايطي، افســوس مي خوريم و فكر 
مي كنيم كــه اي كاش در كالس هاي نگارش به 

جاي موضوعات كليشه اي و تكراري، مهارت هاي 
نوشــتاري و نگارشــي را مي آموختيــم و امروز 
مي توانســتيم از اين مهارت ها كه مورد نياز همة  

اقشار جامعه هم هست، استفاده كنيم.
متأســفانه مــا در زمينة تدريس نــگارش وضع 
خوبي نداشــته ايم. حتي در آموزش وپرورش نيز 
بيشــتر دبيران خوب و صاحب نام ادبيات فارسي 
به تدريس انشــا گرايش ندارند و عمدتًا خواهان 
آموزش دســتور، متن شعر و يا آرايه هاي ادبي به 
دانش آموزان هســتند. اين نــگاه در كنار بي تأثير 
بودن موضوع انشا در كنكور و آزمون هاي ورودي 
مؤسسات آموزش عالي باعث شده است كه انشا و 

نگارش و حتي تمرين هاي نگارش مغفول بماند. 
در ايــن ميــان، بايــد يادآور شــد كــه امروزه 
اداري  نامة   خاطره نويسي، گزارش نويسي، نوشتن 
و ديگر مهارت هاي نوشتاري، بخشي از مهارت هاي 
مورد نياز انســان است. ممكن اســت در زندگي 
امروزي، يك دانش آموز هيچ گاه با بعضي از كلمه ها 
و يا شــعرهاي دشوار فارسي برخورد نكند و آن ها 
چندان به كارش نيايند اما پيوسته به نوشتن نياز 
دارد. ضرورت نوشــتن نامه براي يك دوست، يك 
تقاضا نامة اداري و حتــي مطالب ادبي و مقاالت 
تحقيقــي در دوره هــاي تحصيلي باالتر نشــان 
مي دهد كه همه به نوشتن نياز دارند و اين موضوع 
تصديق كنندة جايگاه ارزشمند كتاب نگارش است.

الف( پیش گفتار
واژة »انشــاء« از ريشه »نشأ« و مصدر باب افعال 

نگاهي به كتاب

آموزشي-  تحليلي
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از »انشــأ - ينشأ - انشاء« )المنجد- ذيل واژه( به 
معناي پرورش دادن، بزرگ كردن، ايجاد كردن و 
به وجود آوردن است )فرهنگ فارسي معين - ذيل 
واژه( و اسم فاعل آن »منشي« به معناي نويسندة 
خالق و زبردســت اســت. اين واژه و مشتقات آن 
15 مرتبه در قرآن كريم ذكر شده ولي واژة خاص 
»انشا« يك مرتبه در سورة واقعه آية 35 نقل شده 
اســت )راميار، 1380 : 58(. معادل انگليسي آن 
نيــز )writing( و )composition( اســت. آنچه 
امروزه فن نگارش ناميده مي شــود، همان ايجاد 
كالم و ســخن و آ فرينش متن است و آن به طور 
عام شــامل هر متني است كه انسان به وسيلة آن 
بتواند خواســته هاي خود را روي كاغذ بياورد. به 
عبارت ديگر، »نگارش مرحلة خالق و فعال ذهني 
است كه خود هدف غايي آموزش مهارت نوشتن 
به شمار مي رود و تمامي مراحل قبلي نوشتن، اعم 
از رونويسي، كلمه ســازي و جمله سازي، در واقع 
مقدماتي هستند كه انسان را براي نگارش خالق 
و كارآمد و كارساز مهيا مي سازند. در برنامه ريزي 
آموزشــي نيز نقش مهارت نگارش اين اســت كه 
دانش آموز فرصت هــاي الزم را بــراي يادگيري 
مهارت هــاي متنــوع نگارش همچــون توصيف، 
خاطره نويســي و نامه نــگاري در دورة ابتدايي و 
گزارش نويسي، زندگي نامه نويسي، سفر نامه نويسي، 
نامه هــاي اداري و قراردادها و ... كســب نمايد« 

)زندي، 1385: 160(. 
اين مهارت ها در كتاب نگارش دهم در قالب هاي 
گوناگــون و دروس مختلــف از جملــه عينــك 
نوشــتن، نوشــته هاي عيني و ذهني، نوشته هاي 
گزارش گونه، جانشين ســازي، سنجش و مقايسه 
و ناسازي هاي مفاهيم و نوشته هاي داستان گونه، با 

ظرافت و دقت خاصي بررسي و ارائه شده اند.
در اين ميان، نكتة قابل تأمل اين است كه تمرين 
اين مهارت ها نيازمند يك عزم همه جانبه اســت؛ 
يعني اگر مســئوالن آموزشــي و دست اندركاران 
برنامه هــا، دروس را بــه خوبي تدويــن نمايند و 
رهنمودهاي جامعي براي اجراي آن ها ارائه كنند 
و معلم و دانش آموز از وظايف و تكاليف خود آگاه 
شــوند و پيش بيني هاي الزم را براي رســيدن به 
اهــداف و نتايج مورد نظر به عمل آورند و بتوانند 
وظايف و تكاليف خود را به درســتي و با كيفيتي 
عالي انجام دهند، نتايج اين فرايند فراوان خواهد 
بود. ضمن اينكه بايد همكاران و دســت اندركاران 
با ويژگي ها و شرايط دورة تحصيلي متوسطة دوم 

آشنا باشند. در ادامه به چند ويژگي  برجسته  اين 
دورة تحصيلي اشاره مي شود.

ب( ویژگي هاي دورة تحصیلي متوسطة 
دوم

با توجــه به اينكه دورة تحصيلي متوســطة دوم 
بسيار حساس و مهم است، برنامه ريزي درسي بايد 
در اين دوره براساس و در جهت رشد فراگيرندگان 
در ابعاد گوناگون صورت گيرد. در اين دوره، آهنگ 
رشد جســمي فراگيرندگان بسيار سريع است. از 
اين رو، بايد از ترتيب دادن فعاليت هايي كه انرژي 
زيادي مي طلبند پرهيز شــود. همچنين، با توجه 
بــه اينكه جــوان در ايــن دوره وارد مرحلة تفكر 
انتزاعي مي شود، الزم است با مشغول كردن ذهن 
دانش آموز با موضوعات درســي مختلف، فرايند و 
شــرايط جديد براي او فراهم آيد. بنابراين، دورة 
متوسطة  دوم از چند جهت حائز اهميت است كه 
بايد در تأليف كتاب نگارش مورد توجه قرار گيرد.

اين دوره، دورة انتقال از محيط ســادة ابتدايي و 
نيمه ســادة راهنمايي به محيط پيچيدة متوسطة 
دوم اســت و از نظر تنــوع دروس و تنوع دبير و 
چگونگي محاســبة نمرات نوبت هــاي اول و دوم 
بــا آن دوره ها تفاوت هاي قابــل مالحظه اي دارد. 
دانش آموزان اين دوره را جوانان تشكيل مي دهند 
كه به لحاظ ماهيت زيســت محيطي - اجتماعي و 
عاطفي و روانــي ويژگي هاي متفاوتي دارند. تفكر 
انتزاعــي دانش آموزان كه در دورة متوســطة اول 
)راهنمايي( شكل گرفته است در اين دوره تكامل 
مي يابــد و ارائة موضوعات درســي و شــيو ه هاي 
آموزشي به آنان، نسبت  به دوره هاي قبلي تفاوت 
بارز و قابل توجهي پيدا مي كند و با انتخاب رشتة 
تحصيلي زمينة بروز اســتعدادهاي عمومي شــان 
فراهم مي گردد. بنابرايــن، مؤلفان كتب نگارش، 
بايد با ظرافــت و دقت محتوا و مضمون هر درس 
را به گونــه اي طراحي كنند كــه دانش آموزان با 
رويكردهــاي مهارتي، مطالب را بياموزند و دغدغة 
كنكور و بي تأثير بودن اين كتاب، از ارزشــمندي 

آن نكاهد.

ج( اهمیت نگارش در دورة متوسطة دوم
نوشتن فعاليت ذهني بسيار پيچيده اي است كه 
به مراتب از خواندن دشــوارتر اســت. اين مهارت 
در گرو خالقيت ذهني و مســتلزم تخيل و تفكر و 
رشد و فهم آدمي است. مهارت نوشتن با ذهنيت 

از این زمان 
به بعد، بخش 
بزرگي از 
ارتباطات 
دانش آموز در 
خارج از مدرسه 
از طریق نوشتن 
فراهم خواهد 
آمد؛ ضمن 
اینكه دانش آموز 
با انشا و 
نگارش مي تواند 
آموخته هاي 
خود را تركیب 
كند و اثري نو 
به وجود آ ورد 
كه خودش و 
دیگران از آن 
لذت ببرند
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و خالقيت ذهني و تصويرســازي و صحنه آفريني 
ارتبــاط دارد كه اين موضوع هم در كتاب نگارش 
دهم با ظرافت خاصي مورد توجه قرار گرفته است. 
نگارش از نظر كاربردي در زندگي دانش آموزان - 
مخصوصًا در دورة متوسطة دوم كه مقدمة ورود به 
دنياي خارج از مدرسه است - نقش بسيار مهمي 
دارد؛ زيــرا از اين زمان به بعــد، بخش بزرگي از 
ارتباطات دانش آموز در خارج از مدرســه از طريق 
نوشتن فراهم خواهد آمد؛ ضمن اينكه دانش آموز با 
انشا و نگارش مي تواند آموخته هاي خود را تركيب 
كند و اثري نو به وجود آ ورد كه خودش و ديگران 
از آن لذت ببرند. نــگارش مي تواند به دانش آموز 
نيروي ابتكار و ابداع بدهد. او به وســيلة نوشتن از 
اســتعدادهاي نهفتة خود اطالع حاصل مي كند و 

استعدادهاي بالقوة خويش را شكوفا مي سازد.

د( مشكالت امروزین نگارش
يكي از مشــكالت فرهنگي امروز جامعة ما اين 
است كه بســياري از دانشجويان و دانش آموزان و 
تحصيل كردگان به رغم داشــتن مدرك تحصيلي 
بــاال، نمي توانند حتي چند ســطر ســاده دربارة 
موضوعي بنويسند و اگر از آن ها بخواهيد كه مثاًل 
يك نامة اداري يا صورت جلسه بنويسند، گويي كار 
بسيار سختي بر دوششان گذاشته ايد. در مدرسه 
هم اگر از دانش آمــوزان بخواهيد موضوعي را در 
كالس و در حضور معلم بنويسند، بالفاصله بهانه 
مي آورند كه در كالس فرصت و فضا و حس و حال 
نوشتن وجود ندارد. اين حقيقتي انكارناپذير است 
كه بقاي فرهنگ و حتــي وحدت ملي ما مرهون 

حفظ و بقاي زبان فارسي است و بقاي زبان فارسي 
وابســته به اين است كه اين زبان بتواند به صورت 
يك زبان زنــده و در همة وجوه زندگي ما ايرانيان 
به كار رود. امروزه توانايي خواندن و نوشــتن فعال 
فضل محسوب نمي شود بلكه يكي از شروط اصلي 
و اســاس زندگي اجتماعي است. قطعًا توجه ويژه 
به مقولة نگارش در دو دورة متوســطة اول و دوم، 
كه هم زمان بــا تولد كتاب هاي نو پديد و نو ظهور 
است، ناشــي از اين نياز دانش آموز امروزي است. 
توجه مســئوالن و مؤلفان به اين مقولة ارزشمند 
و پــرورش توانايي نگارش دانش آموزان، ســزاوار 
سپاس بسيار اســت. آن ها با نگرشي جامع يادآور 
شده اند كه نگارش به عنوان آموزش زبان و تمرين 
درست نويسي، تمريني براي تخيل خالق و آفرينش 
ادبي- هنري و نيــاز جامعة امروزي و ابزاري براي 
آموزش مســائل سياســي و اخالقي و اجتماعي و 
فرهنگي است اما با توجه به موارد ذكر شده، باز هم 
مشــكالتي در نگارش دانش آموزان وجود دارد كه 
بــراي مثال مي توان به كمبود گنجينة لغات آنان، 
مشاركت نكردن دانش آموزان در مجالس سخنراني 
و گردش هاي ادبي مرتبط با درس نگارش، تطابق 
نداشتن بعضي از موضوعات انشا در كتاب ها با سن 
و فهم و عالقة دانش آموزان، ناتواني دانش آموزان در 
تبديل افكار و انديشه هاي دروني به زبان مكتوب، 
خطاهاي نگارشي و دســتوري استفاده نكردن از 
عالئم ســجاوندي به گونة صحيح و ... اشــاره كرد. 
عالوه بر اين ها، يكي از معايب آموزش نگارش اين 
اســت كه اكثر همكاران و حتي دانش آموزان، انشا 
و نگارش را درسي احساسي  و عاطفي تلقي كنند 
و آن را بيشــتر با تخيل مرتبط مي سازند و براين 
اســاس، داستانك نويســي، گزارش نويسي و حتي 
نوشــتن مقاالت علمي را جزء نگارش محســوب 
نمي كننــد؛ در حالي كه نگارش بايد يك وســيلة 
ارتباط جمعي و در خدمت اطالع رســاني باشد. به 
عبارت ديگر، اگرچه نوشــته هاي آكنده از صنايع 
لفظي و معنوي و بهره گيري از ابزار تخيل بســيار 
نيكوست، بايد بپذيريم كه نگارش جلوه گاه مفاهيم 
و معلومات و نيازهاي بشري است و به همين جهت 
اســت كه در كتاب نگارش، ميزان پيشرفت را بر 

عهدة معلم و دانش آموز نهاده اند.

هـ( نگارش در گذشته: 
1( موضوعات كليشــه اي: تا قبل از تدوين كتب 
جديد، برخي از معلمان و همكاران محترم چندين 

تعیین جا براي 
موضوعات 

نگارش در كتاب 
توجیهي ندارد 

و به نوعي باعث 
ایجاد اختالف 

بین دانش آموز و 
معلم مي شود
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موضــوع تكراري را در  ذهن داشــتند و هر وقت 
مي خواســتند موضوعي براي نگارش دانش آموزان 
انتخــاب كنند، بــه همان بايگانــي كوچك ذهن 
مراجعــه و يكي از موضوعات هميشــگي را بدون 
توجه به ســن و دورة تحصيلي تكــرار مي كردند. 
گاهي هم به دليل به ياد نياوردن موضوع، آزادي را 
انتخاب مي كردند. خوشبختانه اين معضل بزرگ در 
كتاب هاي جديد حل شده و موضوع براي همكاران 
و دانش آموزان از پيش مشخص و محدودة آن نيز 

معين گرديده است 
2( نگاه نادرست مديران به درس نگارش

يكي از راهكارهاي عملي حل مشكل برنامه ريزي 
مديران در آغاز سال تحصيلي، فدا كردن درس انشا 
و نــگارش بود. عالوه بر اين، گاهي با وجود دبيران 
تخصصي ادبيات، درس انشــا و نگارش به دبيران 
غير متخصص واگذار مي شد كه خوش بختانه اين 
معضل هم با تخصصي شــدن كتاب نگارش حل 
شده است. گفتني است كه درصورت وجود چنين 
نگاه نادرستي، ضربات جبران ناپذيري به پيكرة اين 

درس مهارتي نوپا وارد خواهد شد. 

و( كالبد شكافي كتاب نگارش دهم )1(
كتاب نگارش دهم )1( از هشــت درس تشكيل 
شده است كه با درس »پرورش موضوع« شروع و به 
»نوشته هاي داستان گونه« منتهي مي شود. در اكثر 
دروس پس از بيان موضوعات عيني، به موضوعات 
ذهني پرداخته مي شود و كار در قالب موضوعاتي 
همچون جانشين سازي، سنجش و مقايسه، ناسازي 

معنايي يا تضاد و مفاهيم ادامه مي يابد. 
1. ساختار درس

در اين كتاب هر درســي به چهار بخش تقسيم 
شده است: 

* متن درس كه به گونه اي مســتقيم و در قالب 
ارائة اطالعات مطرح مي شود.

* غيرمســتقيم در قالب هايي همچون داستان، 
خاطره، حسب حال، مقاله، گزارش.

2( كارگاه نوشتن 
فعاليت نخســتين هر درس اســت كه با هدف 
تقويت توانايي تشــخيص طراحي شده است. اين 
بخش از متن كتاب، نگارش را از مبحث ارزشيابي 
محض ســال هاي قبل بيرون مي آورد و آموزش را 
به عنوان موضوعي تازه مطرح مي  ســازد. در ادامه 
اين بخش، متن توليدي دانش آموز جاي مي گيرد. 

نكتة در خور توجه اين اســت كه در اكثر دروس، 
دســت معلم و دانش آموز براي انتخاب موضوع باز 
گذاشته شــده اســت و آن ها مي توانند بر اساس 
ســاليق، عاليق، دقايق و ظرايف خود و با توجه به 
آموخته هاي درسي و همچنين تمرين فعاليت هاي 
پيشين، چند ســطري بنويسند و اين، به راستي از 
مزايا و برجستگي هاي كتاب مذكور است، كتاب در 
سال جاري، انشــا و نگارش را به دو گروه عيني و 
ذهني تقسيم مي كند و نوشته اي را عيني مي داند 
كه در آن، اســاس كار بر مشــاهده و تجربه باشد 
و نويســنده به روش هاي عملي و عيني هر چيزي 
را همان طور كه هســت وصف كند؛ نه آن طور كه 
بايد و يا مي تواند باشــد. در نوشته هاي ذهني كار 
نويسنده استنتاج و قياس و وجدان اخالقي است. 
در اين نوشته ها، نويسنده هر چيزي را همان گونه 
كه بايد باشــد يا شايسته است دگرگون شود بيان 
مي كند و به ســود و زيــان و نيكي و بدي اثرش و 
تأثير اجتماعي آن در خواننده بســيار توجه دارد 
و ســعي مي كند كه براي جامعه سودمند باشد. با 
توجه به تجربة دانش آموزان در دورة متوسطة اول، 
كه ســود و زيان جامعه بــراي آنان مفهومي ديگر 
دارد. و اغلب از نوشتن در اين زمينه ها باز مي مانند 
و يا دچار گمراهي مي شــوند، يكي از بزرگ ترين 
محاســن كتاب نگارش سال دهم اين است كه به 
دو مقولة عيني و ذهني توجه ويژه دارد و در كنار 
بيان موضوعات توصيفي و عيني، اعم از شــهر ما، 
خانه ما، كالس ما در كتاب هاي پيشــين، در اين 
دوره با مقولة ذهني به بيان موضوعات اخالقي در 
قالب هاي مثل نويســي و حكايت نگاري و ... توجه 
 ويژه كرده اســت. اين نكته هم درخور توجه است 
كه با عنايــت به تأكيد همكاران محترم بر نگارش 
متون توليدي در دفتر، به نظر مي رســد تعيين جا 
براي موضوعات نگارش در كتاب توجيهي ندارد و 
به نوعي باعث ايجاد اختالف بين دانش آموز و معلم 

مي شود.

3( هنجار نوشتن
بخش هاي هنجار نوشــتن با هدف رفع خطاهاي 
نوشتاري و دســتوري در نگارش تدوين شده اند. 
اين مطلب در عين مبهم بودن، در البه الي مطالب 
هر درس ناپيداســت و هيچ تمريني براي تكرار و 
ممارســت ندارد. بنابراين، چنان كه يكي از دروس 
با عنوان هنجار نوشتن تدوين مي شد، بسيار بهتر 
بود و يا حداقل تالش مي شــد كــه مطلب مورد 

بخش هاي 
هنجار نوشتن 
به دلیل قرار 
گرفتن در 
زنجیرة گوناگون 
فعالیت ها، 
نامفهوم بودن 
بعضي از مطالب 
وناكافي بودن 
اطالعات، 
كارایي شایسته 
و بایسته اي 
ندارند و 
به نظر مي رسد 
به بازنگري 
نیازمندند
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اشاره در هنجار نوشتن به نوعي با مقصود موضوع 
هر درس ارتباط داشــته باشــد. به عبارت ديگر، 
بخش هاي هنجار نوشتن به دليل قرار گرفتن در 
زنجيرة گوناگون فعاليت ها، نامفهوم بودن بعضي از 
مطالب و ناكافي بودن اطالعات، كارايي شايســته 
و بايســته اي ندارند و به نظر مي رسد به بازنگري 

نيازمندند. 

4( حكايت نگاري 
هدف از حكايت نگاري ها، ايجاد مهارت نوشــتن و 
تبديل زبان حكايت به زبان فارســي معيار امروزي 
و بازنويسي مطلب به زبان ساده است. اين بخش بر 
تنوع مطالب، آميختگي باورها و هنجارهاي اجتماعي، 
همچنين آموزش مسائل اخالقي و اجتماعي و دعوت 
بــه فضايل اخالقي، انســاني، اجتماعي و فرهنگي 

جامعه تأكيد دارد 

5( مثل نويسي 
مثل نويســي، همان بازآفريني و گسترش دادن و 
افزودن شــاخ و برگ به اصل نوشته  است. اين گونه 
نوشــتن در تقويت بيان، زيبا شدن نوشته، افزايش 
قدرت ســخنوري و نويسندگي بسيار مؤثر است و 
به گونه اي جاي خالي طنز را در كتاب پر كرده است. 

6( شعرگرداني 
شــعر گرداني ها با هدف نوشــتن اجزا و عناصر و 
تبديل خوب انديشيدن و ايجاد فرصت براي تفكر و 
تقويت آموزه هاي ادبي به نثر معيار است. نكتة قابل 
توجه اينكه بعضي از شعر گرداني ها و از جمله نمونة 
صفحة 55 براي دانش آموز سخت و ديرياب است و 
يا حداقل فهم اوليه و يافتن ارتباط با متن به تأمل 

بيشتر نياز دارد. 

7( سنجه هاي ارزيابي و ارزشيابي يك متن 
تا پيشــين هيچ معيار شــخصي مناسبي براي 
ارزيابي انشا و نگارش دانش آموزان وجود نداشت. 
دبيران انشــا نيز گاهي بدون توجه به نوشــته و 
كيفيت آن، نمره اي را در دفتر مي نگاشــتند؛ در 
حالــي كه در طول ســال هاي اخيــر و در كتاب 
نگارش سال دهم، براســاس موضوع و كيفيت و 
حتــي توجه به مقولة امال و خط و زيبايي و ديگر 
سنجه ها، نمرة دانش آموزان ثبت و اعالم مي شود. 
در بخش گزارش عملكرد توصيفي، نقاط ضعف و 
قوت و داليل كسر نمره و همچنين راهنمايي هاي 
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شــركت چاپ و نشر كتاب هاي 

درسي. 
7. ـــــــــــــــــ . )1395(. 
نگارش)1(. شركت چاپ و نشر 

كتاب هاي درسي. 

الزم براي تصحيح انشــا براساس آموخته هاي هر 
درس مشخص شــده و اين مورد به نوعي مشكل 
سليقة شــخصي در نمرة نگارش را هم حل كرده 

است. 

پیشنهادها 
1( كتاب نگارش1 سال دهم با »ستايش« شروع 
و با »نيايش« به پايان مي رسد كه با عرف ادبي ما 
ســازگاري دارد و داراي صبغه و پيشينه اي بسيار 
كهن در آثار ادبي ماســت ولي چنانچه ســاختار 
عبارت ها به گونه اي بود كــه در آغازين جمالت، 
موضوع كتاب را در ذهن فراگيرنده تداعي مي كرد 
و به نوعــي براعت اســتهالل را رعايت مي نمود، 

مناسب تر بود. 
2( با عنايت به نوپديد بودن كتاب نگارش ســال 
دهم1، الزم بود شّمه  و خالصه اي از آموخته هاي 
دانش آموزان در دورة متوسطة اول و در قالب يك 

درس و يا بخشي از درس اول ارائه مي گرديد. 
3( به نظر مي رســد كه بين دروس كتاب نگارش 
و متون كتاب هاي فارســي1 تناسب و همخواني 
كمتــري وجــود دارد؛ به گونه اي كــه همكاران 
معتقدند بين مهارت هاي خوانداري و نوشــتاري 

شكاف ايجاد شده است. 

ح( نتیجه
1( نگارش در ســال هاي تحصيلي دورة متوسطة 
دوم بايد به گونه اي آموزش داده شود كه دانش آموز 
يقين حاصل كند كه كسب اين مهارت در زندگي 

آيندة وي تأثير مستقيم دارد. 
2( در كالس نگارش، نقش معلم تسهيل كنندگي 
و راهنمايي اســت نــه انتقــال دادن موضوع به 

دانش آموز. 
3( انشــا بايد به صورت تلفيقــي از دروس امال، 
فارســي و حتي آرايه ها تدريس شود، نه به عنوان 
يــك درس محــض؛ بنابراين، از آنجــا كه يكي 
از اهــداف نگارش كشــف اســتعداد هاي نهفتة 
دانش آموزان اســت، بهتر است آن موضوعات كه 
در اكثر دروس نگارش دهم1 آزاد اعالم شــده اند، 
به گونه اي باشند كه ويژگي هاي شناختي، رواني و 
عاطفي و ... فراگيرندگان را مورد توجه قرار دهند. 
4( و در نهايت، در كالس نگارش به دانش آموزان 
بگوييم كه شــروع كار نوشتن ممكن است بسيار 
سخت باشــد اما اگر بتوانيم دست به قلم شويم و 
شروع كنيم، قطعًا ادامة مسير راحت خواهد بود. 
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حمید صدري شهرضایي
كارشناس دبيري زبان و ادبيات فارسي دبير ادبيات دبيرستان هاي شهرضا و بوشهر- 
سرگروه ادبيات فارسي جرقويه ُسفلي و پژوهشگر برتر سال 1395

 در دوره هاي ضمن خدمت كتاب هاي 
جديد التأليــف پاية دهم به اين فكر بودم 
كه كالس جنبة كارگاهي داشته باشد و 
ضمن بررسي مطالب كتاب، براي همكاران 
فرصتي ايجاد شود تا توانايي هاي خود را 
در كالس نشــان دهند. بر همين اساس، 
در كالس هاي نــگارش پس از توضيحي 
اجمالي دربارة موضوع درس، بقية زمان را 
به هم فكري مي پرداختيم تا بتوانيم بهتر و 
مسائل را مفيد تر بررسي كنيم و تجربه اي 

عملي به دست آوريم. 
در تاريخ 95/8/13 نوبت درس ششــم 
نگارش، سنجش و مقايســه بود. پس از 
توضيحــي مختصر دربارة اصــول كار، از 
همكاران خواســتم كه چنــد موضوع را 
پيشنهاد دهند. از بين موضوعات متنوع 
و گاه آميخته با طنــز، اين موارد را روي 
تخته نوشــتم: »عقل و عشــق، رفتگر و 
آفتــاب، مدير و معلم، انســان و ديوار«. 
موضوع »انسان و ديوار« را انتخاب كرديم 
و قرار شد هر نفر اولين جمله اي را كه به 
ذهنش مي رسد، بيان كند. نزديك چهل 
جمله گفته شــد. جمله هايي را كه همه 
تأييد مي كردند، روي تخته مي نوشــتم. 
در مرحلــة بعــد، جمله ها را بررســي و 
دســته بندي و ويرايــش كرديــم. متن 
خامي آماده شــده بود كــه زمان كالس 
تمام شد. همة  همكاران رضايت داشتند؛ 
چون با درگير شــدن آن ها درگفت وگو و 
تبادل نظر، كالس كاماًل فعال بود و متوجه 

خويش به آرامش ديگران نيز بينديشــد، 
اما بعضي انسان ها همچنان مثل ديوارند؛ 
در حالي كه بعضــي ديوارها حرف هايي 
شــنيدني يــا ديدنــي دارنــد. از تاريخ 
مي گوينــد و آن روزها. شــنوايي بعضي 
از انســان ها در حد ديوار است اما بعضي 

ديوارها خودبه خود سخن مي گويند. 

ارزش بعضي ديوارها به نوشته هايشــان 
است؛ همان گونه كه بعضي انسان ها را با 
سخنانشان مي توان شناخت. روي بعضي 
ديوارها مي توان نقاشــي كشيد اما روي 
بعضي از انسان ها فقط بايد خط كشيد. به 
بعضي ديوارها مي توان ساعت ها تكيه داد 
و نفس  تازه كرد اما از ساية بعضي انسان ها 

بايد گريخت. 
ديوار بعضي از انســان ها كوتاه است اما 
بلندي ديوار حاشاي بعضي فراتر از فراتر. 
بعضي از انســان ها از روي هــر ديواري 
مي پرنــد اما هيــچ ديواري تــوان زير پا 

گذاشتن انسان را ندارد.
بعضي انسان ها سنگي شده اند اما بعضي 
ديوارها همچنان خاكــي باقي مانده اند. 
بعضي انسان ها براي الي ديوار خوب اند و  
بعضي ديوارها و انسان ها پرنقش و نگارند 
و بعضي سادة ســاده مثل من، مثل تو و 

مثل آنكه... .« 

پي نوشت
1. مولــوي، محمــد بلخــي )1370(. مثنوي معنوي، 

نيكلسون، ج3، تهران. انتشارات مولي.

گذر زمان نشديم. 
متن را به خانــه بردم و ويرايش كردم و 
حاصل آن اين قطعة ادبي شــد كه آن را 
به دبيران ادبيات فارسي كشور نگهبانان 
فرهنگ و ادبيــات ايــران زمين تقديم 

مي كنم. 

انسان و دیوار 
»انســان و ديوار يا ديوار و انسان؟ كدام 
مقــدم بر ديگري اســت؟ ديوار انســان 
مي ســازد يا انســان ديوار مي سازد تا به 
آرامش برسد؟ ديوار نيازمند انسان است 

يا نياز انسان؟ و ... 
رابطة انســان و ديوار پيشينه اي دارد به 
قدمت تاريخ تمدن بشــر. روزي كه بشر 
از بــاالي درخت دل كنــد و پا بر خاك 
گذاشــت، سرنوشــت خويش را به ديوار 
پيوند زد. ديوار پا به پاي آرزوها، ترس ها، 
زياده خواهي هاي او قد كشــيد و باال آمد 
تــا باالتر از او ايســتاد. رقابت براي ديوار 
كشيدن شدت گرفت. روميان گفتند: »ما 

را كر و فّر« و 
چينيان چون از عمل فارغ شدند 

از پي شادي دهل  ها مي زدند1 
ديوار چين ســند تفاهم انسان با زندگي 

است. 
در هزارة سوم و عصر الكترونيك، رابطة 
انســان و ديوار نيز دستخوش تغيير شده 
اســت. ديوارهاي شيشــه اي و هوشمند 
آمده اند تا بشــر در چهار ديواري اختيار 

يادداشت

 از ضمن 
خدمت نگارش 

پاية دهم
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به نام خداوند جان و خرد 
طرح درس كارگاهي در دورة  ضمن خدمت شهرضا

كتاب: نگارش1          پایة:  دهم               درس: 6                 سنجش و مقايسه                                      تاریخ اجرا: 95/8/13

آموزشگاه: حكيم فرزانه                                         موضوع: مقايسة انسان و ديوار                                    روش اجرا: كار گروهي

طراح و مجري: حميد صدري شهرضايي

 مراحل تدریس
مرحلة1(: ابتدا با همكاران دربارة درس گفت و گو شد. پس از بررسي اهداف درس، موضوع هاي زير پيشنهاد شد: 

»عقل و عشق، رفتگر و آفتاب، مدير و معلم، انسان و ديوار« 

مرحلة 2(:  از بين موضوع هاي پيشنهادي »انسان و ديوار« انتخاب شد. 

مرحلة 3(: هر يك از همكاران جمله اي  در اين زمينه بيان كرد كه روي تخته نوشته شد. 

مرحلة 4( نوشتن جمله هاي اوليه 
روي بعضي ديوارها مي توان نقاشي كشيد اما روي بعضي از انسان ها مي توان خط كشيد.

بعضي انسان ها مثل ديوارند اما بعضي ديوارها مثل انسان حرف هايي دارند.
بعضي انسان ها براي الي ديوار خوب اند اما بعضي از ديوارها پشتشان موش دارند.
بعضي از انسان ها ديوارشان كوتاه است اما بعضي ديوارها بلندي شان زياد است. 

بعضي از انسان ها رو به ديوار سخن مي گويند اما  بعضي ديوارها رو به انسان سخن مي گويند. 
بعضي از انسان ها از روي ديوار مي پرند اما هيچ ديواري از روي انسان نمي پرد. 

بعضي انسان ها سنگي اند اما بعضي ديوارها خاكي.
ارزش بعضي از ديوارها به نوشته هايشان است و ارزش بعضي از انسان ها به سخنانشان. 

ارزش بعضي از ديوارها مثل بعضي انسان ها به نوشته هايشان است.
بعضي ديوارها و انسان ها پرنقش و نگار و بعضي ساده اند. 

به بعضي ديوارها مي توان تكيه كرد اما به هيچ انساني نمي توان تكيه كرد. 
بعضي از ديوارها مثل بعضي انسان ها كاذب اند. 

بعضي ديوارها مثل آدم ها مهربان اند. 
بعضي ديوارها هوشمندند اما بعضي انسان  ها هوشنگ اند. 

مرحلة5( ويرايش متن: در اين مرحله جمله ها ويرايش و دسته بندي شدند و از آن ها متن زير به دست آمد. 
انسان و دیوار

»انســان و ديوار يا ديوار و انســان؟ كدام مقدم بر ديگري است؟ ديوار انسان مي سازد يا انسان ديوار مي سازد تا به آرامش برسد؟ 
ديوار نيازمند انسان است يا نياز انسان؟ و .... 

رابطة انســان و ديوار پيشــينه اي دارد به قدمت تاريخ تمدن بشــر. روزي كه بشر از باالي درخت دل كند و پا بر خاك گذاشت، 
سرنوشت خويش را به ديوار پيوند زد. ديوار پا به پاي آرزوها، ترس ها، زياد ه خواهي هاي او قد كشيد و باال آمد تا باالتر از او ايستاد. 

رقابت براي ديوار كشيدن شدت گرفت، روميان گفتند: »ما را كّر و فّر« و 
چينيان چون از عمل فارغ شدند 

از پي شادي دهل ها مي زدند
ديوار چين سند تفاهم انسان با زندگي است. 

در هزارة ســوم و عصر الكترونيك رابطة انسان و ديوار نيز دستخوش تغيير شده است. ديوارهاي شيشه اي و هوشمند آمده  اند تا 
بشر در چهار ديواري اختيار خويش به آرامش ديگران نيز بينديشد. اما بعضي انسان ها همچنان مثل ديوارند؛ درحالي كه بعضي 
ديوارها حرف هايي شنيدني يا ديدني دارند. از تاريخ مي گويند و آن روزها. شنوايي بعضي از انسان ها در حد ديوار است اما بعضي 

ديوارها خودبه خود سخن مي گويند. 
ارزش بعضي ديوارها به نوشته هايشان است؛ همان گونه كه بعضي انسان ها را با سخنانشان مي توان شناخت. روي بعضي ديوارها 
مي توان نقاشي كشيد اما روي بعضي از انسان ها فقط بايد خط كشيد. به بعضي ديوارها مي توان ساعت ها تكيه داد و نفس تازه كرد 

اما از ساية بعضي انسان ها بايد گريخت.
ديوار بعضي از انسان ها كوتاه است اما بلندي ديوار حاشاي بعضي فراتر از فراتر. بعضي از انسان ها از روي هر ديواري مي پرند اما 

هيچ ديواري توان زير پا گذاشتن انسان را ندارد. 
بعضي انسان ها سنگي شده  ا ند اما بعضي ديوارها همچنان خاكي باقي مانده اند. بعضي انسان ها براي الي ديوار خوب اند و بعضي 
ديوارها ما بين انســان ها. بعضي از انسان ها مثل  بعضي ديوارها كاذب اند اما در عوض، بعضي ديوارها مهربان اند. بعضي ديوارها و 

انسان ها پرنقش و نگارند و بعضي سادة ساده مثل من، مثل تو و مثل آنكه...« 
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اسماعیل رحیم زاده آوانسر
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی و مدرس دانشگاه و 

سرگروه ادبيات استان آذربايجان غربی

 چکیده
مقالة حاضر با هدف نقد و بررسی کتاب 
»نگارش پاية دهم« به رشتة تحرير درآمده 
اســت. نگارنده سعی کرده است در بخش 
اول ضعف های انشا نويســی دانش آموزان 
را بررســی کند و سپس به بررسی نقشة 

ظاهری و باطنی نگارش دهم بپردازد.

نوشــتن،  ضعف  نگارش،  کلیدواژه ها: 
ضعف ها و قوت ها، نقشة ظاهری و باطنی 

نگارش دهم

مقدمه
نوشتن شــکل پيچيدة زبان است. بين 
قدرت نوشــتن و توانايی خواندن و درک 
مطلب رابطة مستقيمی وجود دارد. پس، 
دانش آموز زمانی می تواند به خوبی از عهدة 
اين مهــارت برآيد که در ارکان ديگر زبان 
توانايی الزم را کسب کرده باشد. مهارت در 
نوشتن مستلزم داشتن اطالعات مقدماتی 
و توانايی تبادل افکار و انديشه هاســت. از 
طرفی، يکی از اهداف اساســی درس انشا 
در مدارس تقويت قوة اســتدالل و تفکر و 
دقت دانش آمــوزان و وادار کردن آن ها به 
درســت ديدن و درست شنيدن و سپس 
ديده و شــنيدة خود را به طرز ســاده و 
روشــن بيان کردن و نوشتن است که اين 
کار از جمله ســازی ساده شروع می شود و 
تا نوشــتن مقاله در يک موضوع و کسب 

مهارت در نگارش پيش می رود.
همه می دانيم که يکی از دروس محوری 

آموزشي- تحليلي
)نقد کتاب درسی(

نقدی بر کتاب

زبــان و ادبيات فارســی هميــن درس 
نگارش است که نقش عمده ای در زندگی 
فراگيرندگان دارد. اين مقاله سعی دارد در 
حد توان، به نقد و بررسی کتاب تازه تأليف 
»نگارش دهم« با توجه به ساختار و اهداف 
انشا و نگارش در دورة متوسطة دوم بپردازد.

انشا
»انشــا در لغت به معنی ايجاد، پرورش، 
ابداع و خلق کردن است و آنچه امروزه فن 
انشا ناميده می شــود، از نخستين معنای 
آن، ايجاد، گرفته شــده است؛ يعنی انشا 
به معنی ايجاد کالم و سخن و نگارش آن 
است و معادل فارسی انشا »دبيری« است 
که به معنی منشيگری و کتابت می باشد و 
دبيری فنی اســت که انسان به وسيله آن 
می تواند خواســته های خود را روی کاغذ 
بياورد« )آيين نگارش و روش آموزش انشا، 

.)30 :1369
انشا و نگارش مرحله نگارش فعال )خالق( 
است که خود هدف غايی آموزش مهارت 
نوشتن می باشد. همة مراحل قبلی نوشتن، 
يعنی رونويسی، کلمه سازی، جمله سازی 
و امــال، در واقــع مقدماتی هســتند که 
دانش آمــوزان را آمــادة نــگارش خالق 

می کنند.
در برنامه ريــزی آموزشــی، نقش انشــا 
اين اســت که فرصت هــای الزم را برای 
مهارت های  يادگيری  دانش آموزان جهت 
متنوع نوشتن فعال فراهم می کند؛ مانند 

نوشتن توصيفی، واقعه نگاری، خاطره نويسی 
و نامه نگاری شــخصی )در دورة ابتدايی( 
زندگی نامه نويســی  گزارش نويســی،  و 
)بيوگرافــی( سفرنامه نويســی، نوشــتن 
دورة  )در  قراردادهــا  و  اداری  نامه هــای 

متوسطه( )زندی، 1385: 160(.
»برای اينکــه دانش آموزی بتواند انشــا 
»اندیشه ای«  بايد  نخســت  بنويســد، 
يعنی حرفی برای گفتن داشــته باشــد. 
»انگیزه ای« و نيازی هم بايد در کار باشد 
و بخواهد انديشه اش را با ديگری در ميان 

بگذارد.
سرانجام، بايد بداند »چگونه« آن انديشه 
را روی کاغذ بيــاورد تا ديگری با خواندن 
آن، »همان« را دريابد که او می انديشيده 
است. انشــا چيزی جز بازگويی انديشه ها 
و احساســات و عواطف و آفريدن اثری نو 
نيست« )آيين نگارش و روش آموزش انشا: 

.)30

مشکالت نوشتن فعال )انشا(
1. ضعف در جهان شناسی و شناخت 
جامعه: برخی از دانش آموزان از مفاهيم، 
واقعيت هــا، طبيعــت، انســان و ارتباط 
اين مسائل با هم شــناخت کافی ندارند. 
همچنين، سوابق تجربی آنان در زمينه های 
مختلف ناکافی يا بسيار محدود است؛ مثاًل 
کودکی که تجربة الزم را در مورد ســفر و 
مسافرت ندارد، هرگز نخواهد توانست در 
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اين زمينه انشای مطلوبی بنويسد. به همين 
دليل، به کارگيــری روش آموزش تجربة 
زبانی برای آموزش درس انشا به اين افراد 

مطلوب ترين شيوة کار است.
ترتيب دادن گردش های علمی و نمايش 
فيلم نيز برای افزايــش دانش برون زبانی 

دانش آموزان ثمربخش است.
2. ضعف در سازماندهی افکار خویش: 
برخی از دانش آموزان قادر نيستند افکار و 
پيام های خود را به طور صحيح طبقه بندی 
کنند. مطالبی که اين کودکان روی کاغذ 
می آورند دچار تشــتت است و جمله ها و 
بند )پاراگراف(های انشای آنان نيز در هم 
و مغشوش به نظر می رسد. تمرين انفرادی 
ويژه با اين دانش آموزان يکی از چاره های 

اساسی رفع اين مشکل است.
3. ضعف در تبدیــل افکار خود به 
 زبان مکتوب: بعضــی از دانش آموزان با 
وجود شناخت، تجربة کافی از موضوع انشا 
و همچنين توانايی الزم برای سازماندهی 
افکار خود، نمی توانند هنگام انشانويســی 
عناصر و قواعد مناســب زبان نوشتاری را 
بــه کار ببرنــد. واژگان ناکافی و خطاهای 
دستوری و ويرايشی را می توان از علل اين 

ناتوانی دانست.
واژگان ناکافی: دسته ای از دانش آموزان 
به علت ضعف در درس فارسی و همچنين 
ذخيرة  غيردرســی،  مطالعات  نداشــتن 
واژگانــی محدودی دارنــد. حتی گروهی 
از آنــان ممکن اســت واژگان گفتاری و 
شــنيداری مناسبی داشــته باشند ولی 
واژگان خواندنی و نوشتاری آنان نسبت به 
سطح تحصيالتشان اندک باشد؛ به همين 
دليل، در نوشتن انشا نمی توانند ابزار الزم 
يعنی کلمات را به اســتخدام درآورند. با 
معرفی نشــريات ويژة کودکان و نوجوانان 
و کتاب های مفيد به اين گونه دانش آموزان 
می توان ذخاير واژگانی آنان را تقويت کرد.

از  برخــی  دســتوری:  خطاهــای 
دانش آموزان هنگام نگارش انشا جمله هايی 
ناقص يا حاوی افعال نامناســب و مواردی 
از اين قبيل می نويســند. اين گونه خطاها 
به ضعف آموزشــی آنان مربوط اســت و 
از رعايت نکردن نکات دســتوری ناشــی 
می شود. مهم ترين خطاهای دستوری در 

نوشتن عبارت اند از:
1. حذف کلمات الزم؛

2. افزودن کلمات غيرضروری؛
3. رعايت نکردن تطابق فعل و فاعل؛

4. رعايت نکردن زمان جمله؛
5. ناهماهنگی زمان جمله ها درمتن.

دادن تمرين هــای متنوع و متناســب با 
ضعف های هر دانش آموز تا حد زيادی اين 

مشکل را برطرف می سازد.
خطاهای ویرایشــی: »دســته ای از 
دانش آموزان به دليل آموزش های ناکافی 
قادر نيستند مســائل فنی زبان نوشتاری 
را به خوبی رعايت کنند؛ مسائلی همچون 
نقطه گذاری نشانه های سجاوندی )نقطه، 

عالمت پرســش و...( و رسم الخط صحيح. 
گاهی دانش آموزان اين نشــانه ها را اصاًل 
بــه کار نمی برند و گاهی آن ها را به غلط و 
جابه جا بــه کار می گيرند« )زندی، 1385: 

230 ـ 229(.
يکی از معايب آموزش انشــا در کشور ما 
اين اســت که انشــا را درسی احساسی و 
عاطفی تلقی می کنيم و بيشــتر با تخيل 
مرتبط می سازيم و آن را وسيله ای ارتباطی 
نمی دانيم که در خدمت اطالع رسانی است 
و اين تصور در ذهن ما نقش بسته که کسی 
که انشــاهای آکنده از صنايع ادبی و شعر 
بنويسيد بهتر است؛ در صورتی که اين يک 
درس فنی اســت و بايد تجلی گاه مفاهيم 
و معلومات بشری باشد. مشکل ديگر اين 
است که ما برای انشا مرزبندی مشخصی 
نداريم؛ مثاًل معلوم نيست اين درس را در 

هر يک از دوره هــای ابتدايی، راهنمايی و 
متوسطه در چه سطحی بايد بخوانيم. 

برنامة درسی انشا برای بيشتر دبيران ما 
و همچنين بچه ها مبهم است و برای اين 
درس اهداف رفتاری تعريف نشده است و 
ميزان پيشرفت آن را به عهدة معلم مربوطه 

گذاشته اند.

چگونگی پوشش دادن خطاهای 
یادشده در کتاب نگارش دهم

1. متن هــای آغازين هــر درس کتاب 
برای تقويت گنجينة واژگانی دانش آموزان 
چندان کافی به نظر نمی آينــد اما از نظر 
آموزشی خوب و کافی هستند؛ به خصوص 
با انتخاب عناوين مناســب مثل: پرورش 
موضوع، عينک نوشتن و نيز بيان مطالب 
آموزشی به شکل ســاده و اغلب، داستان 

روايی.
ايــن در حالی اســت کــه در دورة اول 
متوسطه، دانش آموزان با ساختار نوشتن و 
انشا آشنا شــده اند و در اين دوره، بايستی 
ضمن آموختن انواع نوشــتهـ  که مّد نظر 
مؤلفان محترم بوده است ـ از نظر توانايی 
نويسندگی و تقويت گنجينه واژگانی نيز 

ارتقا يابند.
2. بخش »هنجار نوشــتار« که همان 
و  است  اول  متوسطة  »درست نویسی« 
با هدف جبران خطاهای عمدتًا نگارشــی 
و دســتوری تدوين شده اند، به سبب قرار 
گرفتن در زنجيرة تنوع فعاليت ها و ناکافی 
بودن اطالعــات الزم، آن چنان که مدنظر 
مؤلفان محترم اســت، هدف مورد نظر را 

پوشش نمی دهد.
در ايــن بخــش به بررســی هنجارهای 

نوشتاری اين کتاب می پردازيم:
ـ در درس اول استفاده از جمله های 
کوتــاه را آورده که در عيــن ملموس و 
قابل فهم بودن، ارتباطش با درس مربوطه 
مشخص نيســت؛ يعنی درس محمل اين 

موضوع است يا موضوع محمل درس؟
ـ در درس دوم، توجه به ارتباط معنايی يا 
همان به گزینی واژه را آورده که با توجه 
بــه تمرين کم و کلی بودن موضوع در امر 

يادگيری دچار مشکل است.
ـ در درس سوم، انتخاب واژة مناسب 

یکی از معایب آموزش 
انشا در کشور ما این 

است که انشا را درسی 
احساسی و عاطفی 

تلقی می کنیم و بیشتر با 
تخیل مرتبط می سازیم و 
آن را وسیله ای ارتباطی 
نمی دانیم که در خدمت 

اطالع رسانی است
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را به داليل خوش آهنگی و ظاهر زيبا آورده 
است که بهتر بود با درس قبلی يک جا و با 

توضيحات کافی می آورد.
ـ در درس چهــارم، توجــه به فضای 
حاکم بر متن در انتخاب واژه را با متنی 
از دکتر شريعتی آورده که کلی و سنگين 
اســت؛ آنچنان که در برخی کالس ها جا 

نمی افتد.
ـ در درس پنجــم، انســجام متن را 
به صــورت کلی آورده اســت که بهتر بود 

ارتباط عمودی و افقی نوشته را می آورد.
ـ در درس ششم، از ابزارهای انسجام متن 
»و، هم نیز و به عالوه« را آورده است که 

نقش افزايشی دارند.
ـ در درس هفتــم، کلمه های »اما، ولی، 
را  و...«  ایــن  وجود  با  اگرچه...ولی، 

به عنوان نشانه های تقابلی آورده  است.
ـ در درس هشــتم، کلمه هــای »زیرا، 
چون، به همین ســبب، از آنجا که و 
بنابراین« را به عنوان نشــانه های سببی 

آورده است.
با نگاهی اجمالی درمی يابيم که موضوعات 
درس هــای دوم، ســوم و چهــارم تقريبًا 
مشابه اند. از طرفی، بهتر بود اين هنجارها 
در يک درس مستقل آموزش داده می شد 
يا اگر بنا بود به اين شکل باشد، برای تکوين 
اين موضوعات بهتر بود تمرين مســتقلی 

داده می شد.
3. دروس اين کتاب ها با فصول کتاب های 
فارســی مطابقت ندارند؛ ايــن امر باعث 
ايجاد شــکاف بين مهارت های خوانداری 
و نوشــتاری و به تبع آن، تقويت مفاهيم 

ذهنی دانش آموزان شده است.

اجزای انشا
1. موضوع انشا

معمواًل از دانش آمــوزان می خواهيم که 
در مــورد موضوعی که ما معين می کنيم، 
انشايی بنويسند اما آنچه در اين ميان مهم 
به نظر می رسد اين است که ما ويژگی های 
فراگيرندگان را بشناسيم و سپس براساس 
همين ويژگی ها موضوع انشا را طرح کنيم. 

به اعتقاد روان شناسان به خصوص ژان پياژه، 

نوجوان از لحاظ رشــد در مرحله ای قرار 
دارد که می تواند در غياب اشيا و پديده ها 
به تجسم و تخيل دربارة آن ها بپردازد. در 
حالی که تفکــر او در دورة ابتدايی، تفکر 
انضمامی بود؛ يعنی به طور عينی همراه با 
خود اشيا به تفکر می پرداخت اما نوجوان 
قادر بــه تفکر انتزاعی اســت )نگارش 1، 

.)1395
اگر دانش آموز دربارة موضوع انشــايی که 
برای او تعيين می کنيــم تجربه و حرفی 
برای گفتن نداشته باشد، شک نيست که به 
نوشتن »وادار« شده است نه »برانگيخته«. 
لذا قبل از آنکــه از دانش آموزان بخواهيم 
مطلب بنويســند، بايد مطمئن شويم که 
در خواندن و درک مطلب از روی نوشــته 
مشــکلی ندارند و قادرند با خواندن متن، 
مقصود و منظور نويســندة آن را به خوبی 

دريابند.
اگــر دانش آمــوز را در گزينش موضوع 
مشــارکت دهيم، رغبت، دانش، تجربه و 
توانايی او را اســاس کار بدانيم، فهرستی 
از کتاب ها و نوشــته هايی که می تواند از 
آن ها در زمينة موضوع انشــا بهره بگيرد، 
در اختيارش قرار دهيــم، به او اين آزادی 
را بدهيــم که از افراد مطلع دربارة موضوع 
پرس وجو کند، او را به مشاهده و مصاحبه 
و گزارش نويسی برانگيزيم و در کنار اين ها 
امانت داری در اســتفاده از منابع را هم به 
وی ياد بدهيم، هم  اندوخته های ذهنی او 
را گســترش داده ايم و هم او را به نوشتن 

انشا برانگيخته ايم.
برخی از همکاران موضوع های انشــا را به 
دو گروه »توصيفی« و »توضيحی« تقسيم 
می کنند. نوشته ای را توصيفی می دانند که 
در آن اســاس کار نويسنده بر مشاهده و 
تجربه باشد. در اين گونه نوشته ها نويسنده 
با روش علمی هر چيــز را همان طور که 
هســت وصف می کند؛ نه آن گونه که بايد 

باشد.
در نوشــته های توضيحی، اســاس کار 
نويسنده بر استدالل و قياس و استنتاج و 
وجدان اخالقی است. در اين گونه نوشته ها، 
نويســنده هر چيــز را همان گونه که بايد 
باشد يا شايسته است دگرگون شود، بيان 
می کند و به ســود و زيان و نيکی و بدی 

اثــرش و تأثير اجتماعــی آن در خواننده 
توجه دارد و سعی می کند آن برای جامعه 

سودمند باشد.
با توجه بــه تجربــة انــدک نوجوانان، 
به خصوص در دورة متوسطة اول، که سود و 
زيان جامعه برای آنان معنا و مفهومی ديگر 
دارد و اغلب از نوشــتن در اين زمينه باز 
می مانند و يا دچار گمراهی می شوند، بهتر 
است از دورة ابتدايی )تا نوجوانی( موضوع ها 
توصيفی و عينی باشند؛ مثل: »کالس ما«، 
»شــهر ما«، »خانة من« )انزلی، 1378( 
و.... اما در دورة متوسطة با توجه به تجربة 
دانش آموزان، می توان موضوع های ذهنی 
مثل »نيکوکاری«، »احساس و بخشش«، 
و »تأثير وسايل ارتباط جمعی در زندگی« 

را نيز مطرح کرد.
نکتة جالــب توجه ديگر اين اســت که 
معمواًل همة همکاران در سر جلسة امتحان 
انشا با اين سؤال بچه ها مواجه می شوند که 
»آقا يا خانم چند سطر بنويسيم« آيا از خود 
پرسيده ايم که چرا اين را می پرسند؟ برای 
نوشتن يک انشــای کامل تمرکز حواس 
به منظور تفکر منطقی جهت آماده سازی 
يک طرح منظم ذهنی در انديشه، ضرورت 
اساسی دارد. اگر به اين نکته عميق بنگريم، 
متوجه می شــويم که ما يک چارچوب و 
طرح منسجم و چگونگی طراحی آن را به 
دانش آموز ياد نداده ايم تا آغاز و پايان انشا 
را در ذهن خود به همراه زوايای مختلفش 
تصوير کند و نقطة آغاز و پايان انشا را با آغاز 
سخن و پايان کامل مطالب قرين سازد نه با 
تعداد سطر. در اين ميان، آموزش طرح انشا 

اهميتی دوچندان پيدا می کند.

موضوع انشا در کتاب »نگارش1« 
پایة دهم

الف. از لحاظ موضوعات نوشتاری کتاب 
انسجام مطلوبی در مقايسه با مهارت های 
نوشتاری دورة متوسطة اول ديده می شود.

در کتــاب موردنظــر توجــه کافــی به 
موضوعات داده شــده، از نظر رشد ذهنی 
دانش آموزان شــده است. )سير موضوعی 
از توصيفی به توضيحی در متوســطة اول 
و ادامــة آن در اين کتاب( تا جايی که در 
مهارت های نوشــتاری هفتم، هفت درس 
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کتاب به موضوعات توصيفی پرداخته اند که 
با هوش انضمامی بچه ها سازگاری دارد. از 
درس هشتم پايه هفتم و در هشت درس 
پاية هشتم به موضوعات توضيحی و تخيلی 
پرداخته و سپس در مهارت های نوشتاری 
نهم موضوعات ذهنی داده شــده و در اين 
کتاب به شرح زير به پرورش و پربار کردن 

موضوعات پرداخته است.
مغــزی،  »بــارش  اول  درس  در  ـ 
تحت  را  گفته ها«  گزین  و  اگرنویسی 

عنوان پرورش موضوع مطرح کرده اند.
ـ در درس دوم »نوشــته های عینی و 
ذهنی را با عنوان عینک نوشــتن« 

مطرح کرده اند.
ـ در درس ســوم »مراحل نوشته های 

عینی« آمده است.
»نوشــته های  چهــارم  درس  در  ـ 

گزارش گونه« آمده است.
ـ در درس پنجم »نوشــتة ذهنی)1(، 

جانشین سازی« مطرح شده است.
ـ در درس ششــم »نوشتة ذهنی)2(، 

سنجش و مقایسه« را آورده اند.
ـ در درس هفتم »نوشــتة ذهنی)3(، 
ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم« آمده 

است.
»نوشــته های  هشــتم  درس  در  ـ 
داســتان گونه« را آورده انــد. ارتباط و 
انسجام دروس، کاربردی و تخصصی بودن، 
و در مسير زندگی جوانان قرار داشتن سه 

ويژگی  عمدة موضوعات اين کتاب است.
ب. اين موضوعات باتوجــه به کاربردی 
بودنشــان حالت روان شــناختی دارند و 
مطلوب هســتند. اما تطابق نداشــتن با 
فصول فارسی)1( از ضعف های عمده اين 
بحث به نظر می آيد. اين امر باعث شــده 
است که دانش آموزان مناطق دو زبانه که 
گنجينة واژگانی کافی ندارند، از آفرينش 
واژه های جديد ناتوان شوند. نکتة ديگری 
کــه به اين بحــث مربوط می شــود، اين 
اســت که در هيچ کدام از درس ها موضوع  
انشــايی نداده اند. بهتر بود برای راهنمايی 
دانش آموزان اين پايــه، برخی موضوعات 
به عنوان »موضوع پیشــنهادی« داده 

می شد.
پ. قوت ديگر اين کتاب ها اين است که 

موضوعات انشــا را براساس پاية تحصيلی 
طبقه بندی کرده اســت. در حالی که اين 
مورد يکــی از ضعف های اساســی درس 
انشــا بوده اســت؛ مثاًل گزارش نويسی و 
داستان نويســی با سن و نياز دانش آموزان 

اين پايه کاماًل سازگار است.

طرح انشا
طرح انشا عبارت اســت از چهارچوبه ای 
کلی و منظم شــامل قسمت های مختلف 
و مهم موضوع انشا، هدف از تنظيم طرح 
انشــا دادن نظم و انسجام به انشا و ايجاد 
ارتباط و هماهنگی ميان مطالب، پخته و 
منطقی کردن قســمت های مختلف و در 
نهايت »نوشتن« به صورتی »کامل و روان« 

اســت )آيين نگارش و روش آموزش انشا، 
.)36 :1369

برای تهية يک طرح خوب، نکات زير را به 
دانش آموزان يادآور می شويم:

1. تفکــر، 2. تهية منابع برای مطالعه، 3. 
مطالعه، 4. تنظيم طرح.

نمونه ای از طرح انشا برای دورة راهنمايی:
موضوع: شهر خود را توصيف کنيد

1. مقدمهـ  معرفی
2. شرح وضعيت جغرافيايی

3. آثار تاريخی و فرهنگی
4. مکان های تفريحی، آموزشی و مذهبی 

و...
5. شرح کمبودها و نواقص

6. نتيجه گيری.

طرح انشا در کتاب نگارش)1( پایة 
دهم

رعايت طرح انشا يا همان طبقه بندی ذهن 
به عنوان بحث مهم در امر دياگرام ظاهری 
نوشته در اين کتاب به نوعی مغفول مانده 
است. شايد نظر مؤلفان محترم اين باشد که 
اين موضوع را دانش آموزان در دورة متوسطة 
اول خوانده اند اما نبايد از کنار آن به راحتی 
رد می شدند؛ چون طرح در ارتباط عمودی 

نوشته نيز نقش مهمی برعهده دارد.
جايــگاه »رعايت طبقه بنــدی ذهن« در 

سنجه های ارزيابی خالی است.

مقدمه
اين بخش به عنوان آغاز گفتار يا انشا، اول 
بايد ذهن خواننده يا شنونده را برای ورود 
به متن آماده کند. دوم، آن چنان انفعال و 
کششی ايجاد کند که الزمه توجه و دقت 
به انشاست. سوم، دربردارندة نکات اصلی و 
برجستة متن و نمايانگر خط حاکم بر آن 
باشد. به هر صورت، بايد جالب نظر و توجه 
باشد؛ به طوری که حتی بی  دانستن موضوع، 
خواننده يا شنونده بتواند آن را حدس بزند. 
در واقع، مقدمه پلی اســت فنی و عاطفی، 
ميان حوزه های موضوع و متن )ماحوزی، 

.)149 :1383
به نظر می رســد در اين کتــاب اين مهم 
نيز مثل طبقه بنــدی ذهن، مغفول مانده 
است که در قسمت ســنجه های ارزيابی 
بايد گنجانده شــود تا مروری بر دورة اول 

متوسطه هم باشد.

متن
 متن مهم ترين بخش انشاست؛ زيرا شامل 
بررسی و تحليل جنبه های مختلف موضوع 
و ارائة داليل و تبيين هايی است که در شرح 

و توضيح موضوع می آيد.
در نوشتن متن بايد به چند نکتة اساسی 

توجه کنيم:
الف. ساده نویسی: مقصود از ساده نويسی 
اين نيست که جمالت را کودکانه و بی پيرايه 
بنويسيم بلکه مقصود اين است که از کاربرد 
کلمات نامأنوس و جمالت مبهم و طوالنی 
خودداری کنيم. نوشتن در عين سادگی، 
بايــد از اســتحکام و ذوق هنری و زيبايی 

برخوردار باشد )معينيان، 1380: 3-4(.

معلم می تواند با بررسی 
انشای دانش آموزان، 

جمالت کوتاه و پرمعنی 
آن ها را به عنوان نکات 
برجستة انشای آن ها 
مطرح کند؛ به گونه ای 

که الگویی مناسب برای 
سایر دانش آموزان باشد
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ساده نويسی بيش از آنکه مربوط به لفظ 
باشد، مربوط به معنی و مفهوم است؛ يعنی 
بايد مضامين نوشته های ما طوری ماهرانه 
و با لطف و دقت ترتيب يابد که قابل فهم 

باشد )وزين پور، 1349: 59(.
معلم انشــا برای تحقق ايــن هدف، بايد 
فرق زبــان و ادبيات فارســی را در عين 
درهم تنيدگی شان در طول دروس فارسی 
و قالب هــای زيبــای ادبی بيــان کند و 
دانش آموزان را به گونه ای برانگيزد که ادبی 

بنويسند.

ب. جمــالت کوتاه: معمواًل 90 درصد 
مردم جمله هايی را که از 8 کلمه ترکيب 
يافته اند، با يک بار خواندن متوجه می شوند.
معلــم می توانــد بــا بررســی انشــای 
دانش آمــوزان، جمالت کوتــاه و پرمعنی 
آن ها را به عنوان نکات برجستة انشای آن ها 
مطرح کند؛ به گونه ای که الگويی مناسب 

برای ساير دانش آموزان باشد.
در اين کتاب ها ساختار نوشته ها براساس 

ساده  و سالم نويسی است.

ج. انتخاب بهترین واژه: به دو دسته از 
کلمه های مترادف زير توجه می کنيم:

پايان، آخر، انتها، ته
مو، گيسو، زلف، طّره

در اين کتاب ها به اين مهم توجه شده اما 
الزم است معلمان محترم نيز در تدريس 

خود به آن توجه کنند.

د. اســتفاده از بند یــا پاراگراف: 
پاراگراف يا بند عبارت اســت از جمله يا 
مجموعة جمله هايی که فکــری واحد را 
بيان کند. هر نوشته به بندها يا فکرهايی 
تقسيم می شود. هر يک از اين بندها جمله 
يا مجموعة جمله هايی است که بين آن ها 
ارتباط و هم بستگی لفظی و معنای وجود 
دارد و مجموعــًا مطلب يا مفهومی کامل 
يا مستقل را می رساند )ماحوزی، 1383: 

.)149
هر بند سه وظيفة عمده برعهده دارد:

الف( جلب توجه خواننده به موضوع و فکر 
اصلی نوشته؛

ب( پرورش فکر اصلی نوشــته به کمک 

بندهــا )پاراگراف ها( بــرای جلوگيری از 
انحراف فکر خواننده و قطع عالقة  او؛

پ( اعالم نتيجه )همان: 157(.
محتوای اين کتاب ها به خاطر ساختاری 
که از نثــر ادبی معاصر تبعيت می کنند و 
نيز ســاختار دروس )تقسيم هر درس به 
سه بخش »تدريس، تشخيص، و توليد و 
داوری« و نيز اختصاص متن های آموزشی 
در اين خصوص، توانسته است از عهدة اين 

مهم برآيد.

نتیجه
نتيجه يعنی آنچه نويسنده پس از تحليل، 
توضيــح، اســتدالل و آوردن نمونه در رد 
يا اثبات موضوع به آن می رســد و معمواًل 
به صورت يک بند در پايان انشــا می آيد؛ 
مگر آنکه کميت و کيفيت نتيجه و توالی 
و تناسب آن با متن، وجود بند يا بندهای 
ديگری را ايجاب کند. گاهی نتيجة انشا در 
مقدمه يا متن نهفته است. در اين صورت، 
نيازی به تکرار و تشکل آن در پايان نيست 
)سرکشيکی و اميری، 1369: 29 و 30(. 
مثل: هدف اين نوشــته بيان ويژگی های 
يک دانش آموز خوب در مدرســه است و 

می خواهد... .
در مورد ترتيب بايد بسيار دقت کرد. يک 
انشا و مقالة تفســيری بايد هرچه به آخر 
نزديک تر می شود، مطالب مهم تری را مورد 
بحث قرار دهد. در چنين مقاله ای آخرين 
قســمت بايد مهم تريــن، پرمعنی ترين، 
قوی ترين و جالب ترين قســمت باشــد. 
به داليل زيادی، نويســنده مايل اســت 
خواننــده اش بــه  اين قســمت به عنوان 
مؤکدترين قســمت مقاله بنگرد. می توان 
مطالب ايــن مقاله را امواجــی پی درپی 
دانســت که ارتفاع هر يک از آن ها از موج 
قبلــیـ  از حيث اهميت نه طول مطلبـ  
بيشتر می شود. پايان مقاله بايد طوری باشد 
که خواننده ناخودآگاه به سوی آن کشيده 
شــود و چنان ختمی بديهی و قانع کننده 

به نظرش برسد.
در اين کتاب ها نتيجه و بند نتيجه به شکل 
مشخص نيامده است. شايد برنامة درسی 
کتــاب چنين مســيری را انتخاب نکرده  
باشد اما همان طور که در بخش های قبلی 

اشاره شــد، الزم است حداقل در قسمت 
سنجه های ارزيابی يکی از گزينه ها به اين 
مهم اختصاص يابد تــا ارتباط با پايه های 

قبلی برقرار باشد.

نقشة ظاهری کتاب نگارش)1( 
پایة دهم

ساختار کلی کتاب
1. شــروع کتاب با ستايش و پايان آن با 
نيايش، ســاختار کتاب های فارسی را در 
ذهن مخاطب و فراگيرنده تداعی می کند 
که نکتة باارزشــی است و با عرف ادبی ما 
سازگاری دارد )نگارش بند آغازين ستايش 
و همگونی آن با نگارش انگيزش مناسبی 

برای فراگيری اين درس ايجاد می کند.(
2. تقيسم درس ها به 8 درس که از پرورش 
موضوع شروع و به نگارش های داستان گونه 
ختم می شــود )سير ذهنی از انضمامی به 
انتزاعی(، تطابق ساختاری اين کتاب ها را 
با مراحل نوشــتنـ  که از تفکر شروع و به 
بازبينی ختم می شود ـ بيان می کند. اين 
امر پيش زمينة آموزش های سال های بعد 

فراگيرندگان است. 
3. طراحی جلد کتاب در قســمت اول و 
در ارتباط با موضوع کتاب جذابيت چندانی 
ندارد. آيا دانش آمــوز مثل ماهی به دنبال 
ذره های حروف وکلمات اســت؟ آيا بهتر 
نبود تکة کوچکی از داستانک های مختلف 
در جلــوه ای از رنگ هــای گيرا می آمد تا 
تداعی کنندة آموزش  گونه های نوشــتاری 

باشد؟
در اين کتاب، هر درس به ســه بخش به 

شرح زير تقسيم شده است:
1. متن درس:

به دو روش مســتقيم و غيرمستقيم ارائه 
شده.

الف. مستقيم؛ ارائة اطالعات از سوی دانای 
کل

ب. غيرمستقيم به کمک قالب هايی چون: 
داستان، خاطره و حسب حال.

2. فعاليت های نگارشی:
الف. فعاليت  شــمارة يک با هدف تقويت 
توانايی تشخيص طراحی شده است. اين 
بخش انشــا را از بحث ارزشــيابی صرف 
ســال های قبل در مــی آورد و آموزش را 
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به عنوان موضوع تازه به اين بخش می افزايد.
ب. فعاليت شــمارة دو بــا هدف پرورش 
توانايی نوشتن و توليد دانش آموزان طراحی 
شده است. در اين بخش، نکته ای که الزم 

است گفته شود است که:
1. موضوعــات انشــايی براســاس پاية 
تحصيلی طبقه بندی شده اند و اين يکی از 

نقاط قوت کتاب است.
2. وقتــی در مقدمة کتاب های قبلی هم 
به صراحت نوشــته شده است که از دفتر 
اســتفاده کنيد، گذاشــتن جاهايی برای 
نوشتن در کتاب هيچ توجيهی ندارد و بين 
معلمان و دانش آموزان دو دســتگی ايجاد 

می کند.
3. ندادن موضوع انشا و اختياری کردن آن 
يکی از ضعف های اين قسمت است. برخی 
از دانش آموزان تجربة چندانی در انتخاب 
عنوان برای نوشته ندارند؛ بنابراين، الزم بود 
حتی به عنوان پيشــنهاد، چند موضوع به 

دانش آموزان داده می شد.
ج. فعاليت  شــمارة ســه با هدف تقويت 
توانايی بررسی متن، تحليل و نقدنويسی 

طراحی شده است.
چند نکته دربارة اين فعاليت:

1. ايــن بخش قــدرت نقــد و تحليل 
دانش آموزان را تقويــت می کند و فضای 
بحــث و تبادل نظر را پيــش روی معلم و 

دانش آموزان قرار می دهد.
2. سنجه های داده شــده اغلب درجه و 
معيار دارند و در دسترس اند. درهم تنيدگی 
آموزش و ارزيابی در اين قســمت رعايت 

شده است.
3. هنجار نوشــتار: اين بخــش با هدف 
تدوين  درست نويسی  هنجارهای  آموزش 
شده  است اما در عمل اين آموزش صورت 

نمی گيرد؛ چون:
اين مطالب در عين مهم بودن در البه الی 
مطالب دروس گم  شده اند و تمرينی ندارند. 
برای رفع اين نقص، الزم اســت درسی با 
عنوان »هنجارهای درست نويسی در درس 
انشا« تدوين شود. نکتة بعدی اينکه برخی 
از عناوين، برخالف روية دروس فارســی، 
برگرفته از متن درس ها نيستند؛ يعنی متن 

سوار بر اين موضوع ها نيست.
4. شــعرگردانی: با هدف های زير تدوين 

شده است:
ـ فراهم کردن فرصت تفکر

ـ شــکل گيری نظام ذهــن منطق زبان 
نوشتار )تثبيت در ذهن نويسندة متن(

ـ توانايی درک زيبايی اشعار
ـ شناخت دقيق ويژگی های زبان شعر

ـ پرورش توانايی نوشتن و رشد خالقيت 
ذهن

ـ کمک به درک بهتر متن
ـ برقراری ارتباط ساده تر با محتوا )متن(

ـ فراهم کردن فرصت برای دســت ورزی 
بيشتر فراگيرندگان در قلمرو نوشتن.

5ـ حکايت نگاری: با هدف بازنويســی به 
زبان ساده مورد تأکيد است. تنوع مطالب 
و آميختگی با باورها و هنجارهای اجتماع 
بر لذت بخش بودن اين بخش افزوده است.

6. مثل نويسی: در مثل نويسی، بازآفرينی 
و گسترش دادن و افزودن شاخ و برگ به 

اصل نوشته مورد تأکيد است.
برای تقويت بيان، زيبا نوشــتن، افزايش 

قدرت سخنوری و نويسندگی مؤثر است.
حکايت نــگاری و مثل نويســی خأل طنز 

کتاب را به خوبی پر کرده اند.

نتیجه گیری
آنچه در نوشــتة حاضــر به عنوان نتيجه 

می توان بيان کرد به شرح زير است:
1. انگيــزش و رهبری فکــر دانش آموز 

مهم ترين نقش معلم در انشانويسی است.
انشــا  ســاعت  در  معلــم  نقــش   .2

تسهيل کنندگی است نه انتقال دهندگی.
3. رهبــری دانش آموزان برای کشــف 
بهترين الگوها و به  چالش کشاندن آن ها 

ديگر نقش مهم معلم است.
4. موضوعات نگارشی اين کتاب متناسب 
با شرايط ســنی فراگيرندگان و نيازهای 

روزمرة آنان طراحی شده اند.
5. موضوعات کتاب متناسب با ويژگی های 
شناختی، روانی، عاطفی و ... فراگيرندگان 

طراحی شده  است.
6. دانش آمــوزان با کتاب های تازه تأليف، 
مراحل انشانويسی را به طور عملی تجربه 

می کنند نه نظری.
7. انشــا در اين کتاب ها دانش آموزان را 
به  تفکر، خالقيت، ابداع، نوع آوری، تعامل 

منابع
1. ـــــــــــ .)1369(. آيين  نگارش و روش آموزش 

انشا. سال اول. مراکز تربيت معلم.
2. ــــــــــــ . )1393(. آموزش مهارت های نوشتاری 

پاية هفتم، کد 101/1.
3. ــــــــــــ . )1393(. آموزش مهارت های نوشتاری 

پاية هشتم، کد 115/1.
4. ــــــــــــ . )1393(. کتاب معلم )راهنمای 

تدريس( آموزش مهارت های نوشتاری پايه های هفتم و 
هشتم، کد 81/7.

5. ـــــــــــــ . )1395(. نگارش)1( کد 110202
6. انزلی، حسن. )1378(. روش نگارش يا راهنمای انشا. 

اروميه: انتشارات انزلی.
7. حسين نژاد، سيدحسين. )1384(. نوشتن رويش 

انديشه ها. کتاب نگارش )4(. چاپ اول. نشر لوح زرين.
8. ذوالفقاری، حسن. )1375(. کتاب کار نگارش و انشا. 

چاپ اول. انتشارات اساطير.
9. رحيم زاده آوانسر،  اسماعيل. )1385(. روش تدريس 

ادبيات فارسی در دورة راهنمايی. اروميه: انتشارات 
منوچهری.

10. زندی، بهمن. )1385(. روش تدريس زبان فارسی 
)در دورة دبستان(، چاپ هفتم. انتشارات سمت.

11. سرکشيکی، منيره و اميری، ملک ابراهيم. )1369(. 
چگونه امال و انشا بنويسيم. انتشارات رسام.

12. سميعی، )گيالنی(، احمد. )1382(. نگارش و 
ويرايش. چاپ چهارم. انتشارات سمت.

13. طوسی، بهرام. )1371(. هنر نوشتن و مهارت های 
مقاله نويسی. چاپ هفتم. انتشارات ترانه.

14. قاسم پور مقدم، حسين و مظفريان،  منوچهر. 
)1374(. کتاب معلم )روش تدريس( فارسی اول 

راهنمايی.
15. ماحوزی، مهدی. )1383(. گزارش نويسی. چاپ 

يازدهم، تهران: چاپ خاشع.
16. معينيان،  مهدی. )1380(. آموزش نگارش در 

کالس، چاپ اول. چاپخانه خورشيد.
17. واحددوست، مهوش. )1380(. شيوه های خواندن، 

نگارش و ويرايش. اروميه: انتشارات جهاد دانشگاهی.
18. وزين پور، نادر. )1349(. فن نويسندگی.

سازنده با ديگران و... وا می دارد.
8. فراگيرندگان انشــا را به عنوان مهارتی 
کســب می کنند که در زندگی  آينده شان 

تأثير مستقيم دارد.
9. با آموزش صحيح انشانويســی و انواع 
نوشــته، عزت نفس دانش آمــوزان حفظ 

می شود.
10. انشــا بايد به صورت تلفيقی با ساير 
دروس، به خصوص فارسی و امال، تدريس 

شود نه به  تنهايی.

پوزش و اعتذار
در شمارة120، مقالة »بررسي حرف واو 
در كتاب درسي ادبيات« كه در صفحة 
65 چاپ شده، نوشتة آقاي »علیرضا« 
غالمي بادي است كه به اشتباه به صورت 

غالمرضا غالمي بادي آمده است.
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 چكیده
اين پژوهش به روش پژوهش توصيفي - تحليلي 
از نوع تحليل محتوا و به شيوة نقد انجام شده است. 
نگارنده پس از بررسي كتاب علوم و فنون ادبي پاية 
دهم متوســطه سال تحصيلي 96-95، سعي كرده 
است از نظر محتوا، مضمون و فني و ظاهري نقدي 
در حد درك و فهم خويش بر اين كتاب به نگارش 
در آورد. مقالة حاضر تالشي است كوچك در جهت 
بازنگري در برنامة آموزش ادبيات متوسطه؛ به اميد 
آنكه صاحب نظران با بررسي هاي عالمانه و نقدهاي 
متفكرانه بتوانند به راهكارهاي مناسبي براي پيشبرد 
اهداف آموزشــي نظام مقدس جمهوري اســالمي 

برسند.

كلیدواژه ها: نقد محتوا، بازنگري و اصالح

مقدمه
در نظام آ موزشي ايران اسالمي برنامة درسي زبان 
و ادبيات فارســي جايگاهي رفيع و ارزشمند دارد؛ 
زيرا اين درس از يك ســو حافظ ميراث فرهنگي 
و از ســوي ديگر مناسب ترين ابزار انتقال فرهنگ 
و معارف ديني و ملي ما از نســل هاي پيشين به 
نسل هاي بعدي است. كتاب درسي مهم ترين عامل 
آموزش بعد از معلم است و از همين رو، ارزيابي آن 
در دســتيابي به نتايج مفيد آموزشي نقش مهمي 
ايفا مي كند. ارزيابي كتب درسي باعث اصالح روند 
آموزش و ارتقاء آن مي شــود. مقالة حاضر تالشي 
است كوچك در جهت بازنگري در برنامة آموزش 
ادبيات متوســطه؛ به اميد آنكــه صاحب نظران با 
بررسي هاي عالمانه و نقدهاي متفكرانه بتوانند به 
راهكارهاي مناسبي براي پيشبرد اهداف آموزشي 

نظام مقدس جمهوري اسالمي برسند.

بررسي تناسب محتواي تدوین شده با 
توجه به مؤلفه ها

1. ميزان فعال بودن دانش آموزان
در نظــام آموزشــي نوين، قصد بر اين اســت كه 
آموزش دانش آموزمحور باشــد نه معلم محور و در 
واقع، فراگيرندگان در امر آموزش فعال باشند. اعتقاد 
اين نظام بر اين است كه شركت دادن دانش پژوهان 
در بحث هاي كالســي و نظرخواهي از آنان مطلوب 
و مفيد اســت و ميــزان يادگيري آنــان را افزايش 
مي دهد. بر همين اســاس، مبنــاي اين كتاب اين 
اســت كه در تدريس مطالب از شيوه هاي تدريس 
فعال مانند بحث گروهي تفكر انتقادي و وســايل و 
ابزارهاي كمك آموزشــي مانند تصوير، فيلم و نوار 
صوتي استفاده شود. استفاده از چنين روشي موجب 
تنوع آفريني و تسهيل فراگيري مي شود اما متأسفانه 
در بيشتر مدارس كشور اجراي  آن به دليل كمبودها 

و مشكالت بسيار امكان پذير نيست.
2. چالش  برانگيز بودن

بســياري از دروس علوم و فنون ادبي )1( از جمله 
عروض و قافيه و موسيقي شعر دربردارندة مطالبي 
چالش برانگيزند اما بــه دليل كمبود وقت و اينكه 
فراگيرنــدگان مجبورند تمام مطالب كتاب را بدون 
توجه به عالقه و استعدادشان مطالعه كنند و بيشتر 
مواقع هم تنها هدفشان حفظ مطالب و كسب نمره 
است، حاضر به چالش در اين زمينه نيستند و حتي 
اگر عالقه مند به انجام اين كار هم باشند، نبود فرصت 
كافي براي تدريس مطالب اجازة چنين كاري را به 

معلم و دانش آموز نمي دهد.
3. تفاوت هاي فردي دانش آموزان

افراد آدمي در الگوهاي زيســتي همانند يكديگر 
رشــد مي كنند اما با هــم تفاوت دارنــد. يكي از 

استفاده 
از چنین 
روشي موجب 
تنوع آفریني و 
تسهیل فراگیري 
مي شود اما 
متأسفانه در 
بیشتر مدارس 
كشور اجراي 
 آن به دلیل 
كمبودها و 
مشكالت بسیار 
امكان پذیر 
نیست

آموزشي- تحليلي

نقد كتاب
علي اكبر امامي

كارشناس ارشد و دبير ادبيات فارسي حميل اسالم آباد غرب

پاية دهم
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انكارناپذيرترين ويژگي هاي فراگيرندگان، 
تنوع استعدادها و اختالف هاي رفتاري آنان 
است. روان شناسي رشد بيانگر اين واقعيت 
است كه كودكان و نوجوانان براساس اصول 
خاصي به صورت يك رشته دگرگوني هاي 
متوالي رشــد مي كننــد امــا در ميزان 
اســتعدادها و توانايي هاي بدني و رواني و 
تفاوت هاي مهمي  شيوه هاي رفتاري شان 
ديده مي شــود. در نظام آموزشي كشور ما 
در تدوين برخي كتب درسي به تفاوت هاي 
فردي فراگيرندگان چندان توجه نشــده 
است و آنان به اجبار تمام مطالب درسي را 
بدون در نظر گرفتن عالقه و استعدادشان 
فرا مي گيرنــد. توجه به تفاوت هاي فردي 
ايجاب مي كند كه برنامه ريزي آموزشــي 

تغيير يابد و روش و برنامه اي اجرا شود 
كه براساس آن، دانش آموزان بتوانند 
هنگام انتخاب رشته - در دروسي 
كه داراي شاخه هاي متعددند- به 
ميل خود شاخة مورد عالقه شان 
را انتخاب كننــد و به مطالعه و 
تحقيق و پژوهش در آن زمينه 
بپردازند. براي مثال، در ارزشيابي 

كتاب فارسي بيشــترين نمره به 
كالبدشــكافي نثر و شعر اختصاص 

داده شده است، در حالي كه بهتر بود 
زمينه اي فراهم مي شــد تا فراگيرندگان 
بتوانند يكي از مسائل ادبي را انتخاب كنند 
و به مطالعه و پژوهش بپردازند. با راه اندازي 
چنين نظام آموزشي اي، مشكالت يادگيري 
دانش آموزان تا حدود زيادي از بين خواهد 
رفت، آن ها با عشــق و عالقه به فراگيري 
مطالب درســي خواهنــد پرداخت و در 
نتيجه، با فرهنگ تحقيق و پژوهش آشنا 

خواهند شد.
4. ارتبــاط محتوا بــا مجموعة هدف هاي 

تدوين شده
ارتباط هدف و محتوا به گونه اي اســت 
كه هم مي توان براســاس اهداف آموزشي 
مورد نظر بــه تعيين محتــوا پرداخت و 
هم با در دست داشــتن محتوا و مطالب 
درســي، هدف ها را بــراي آموزش درس 
مشخص كرد. مثاًل هدف كتاب خوانش و 
كالبدشكافي متون كه با توجه به بررسي 
تمام ويژگي هاي ســبك هاي شعر و نثر و 

تحليل برخي متون اين سبك ها اهداف اين 
كتاب به خوبي به دست آمده است.

5. تناسب با ويژگي ها و نيازهاي فردي:
آمــوزش هنگامي اثربخشــي كامل تري 
خواهد داشت كه ضمن مراعات ويژگي ها 
و نيازهاي ســني و جنسي يادگيرندگان، 
توانايي ها، نيازها و عاليق فردي آنان را نيز 

مدنظر قرار دهد.

6. كتــاب علوم و فنون بالغــي پاية دوم 
متوســطه به طور كلي براساس سه قلمرو 
زباني، ادبي و فكري تأليف و تدوين شده و 
اين سه قلمرو بيش از پيش مورد عنايت و 

توجه مؤلفان قرار گرفته است.
7. آموزه هاي كتاب علوم و فنون بالغي بر 
پاية شناخت گرايي و ساختن گرايي استوار 
است؛ اكتشاف شخصي مبتني بر دريافت 
شهودي و خلق معنا از طريق تجربه است 
و براســاس همين ايده، بــر پاية آموزش 

بهتر بود زمینه اي فراهم 
مي شد تا فراگیرندگان 
بتوانند یكي از مسائل 
ادبي را انتخاب كنند 
و به مطالعه و پژوهش 

بپردازند

سودمندي

انعطاف پذیري

اعتبار علمي

قابلیت یادگیري

 اندیشیدن و تحلیل مطالب مختلف

كسب مهارت
نمودار ویژگي هاي محتواي درس علوم و فنون ادبي 

)1( پایه دهم

زندگي محور پي ريزي شده است.

پیشنهادهایي براي اصالح كتاب 
علوم و فنون ادبي

1. صفحة 12؛ آغازي بسيار جذاب و شوق  
برانگيز، آشنا شــدن با اصطالحاتي چون 
متــن، ادب، ادبيات، زبــان، منطق زبان، 
فصاحت و بالغت. اين درس را مي توان يكي 

از بهترين درس هاي اين كتاب دانســت؛ 
البته اگر بــا چند نمونه و مثال همراه بود 
يادگيري آن بسيار راحت تر مي شد. درس 
در ادامه از منطق زبان سخن گفته و اينكه 
كاربــرد واژه در معناي قراردادي اســت و 
ادبيات به كمك تخيل اين منطق را به هم 
مي ريزد. اين بند بدون بيان نمونه و مثال 
براي دانش آموز نامفهوم است و بهتر است 

نمونه اي آورده شود.
1. صفحــة 20-  »در اينجــا مي خواهيم 
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از طريق تجزيه و تحليل و مقايســة آثار 
بــه طبقه بندي و تعيين نــوع ادبي آن ها 
بپردازيم.« در صفحة 19 به انواع ادبي اشارة 
كوتاهي شده و چهار نوع حماسي، تعليمي، 
غنايي و نمايشــي معرفي گرديده است. 
به عالوه، آثار ادبي براســاس ساختمان و 
شكل نظم )شعر( و نثر تقسيم بندي شده اند. 
البته هيچ توضيحي در مورد تشخيص اين 
انواع نيامده است. در همان صفحة 19 به 
ويژگي هاي فكري و روحي و  ... اشاره شده 
اســت و بدون ذكر نمونــه و مثال، دربارة 
جهان بيني و ديدگاه هاي شاعران مطالبي 
بيان شــده است كه از دردسرهاي معلم و 
ابهامات اين درس محسوب مي شود و نياز 
به اطالعات بيشتري هست. اين اطالعات را 
مي توان در پايان درس در بخشي با عنوان 
»براي مطالعه« يا »بيشــتر بدانيم« آورد. 
همچنين، در صفحة 20  آثــار ادبي از دو 
ديدگاه طبقه بندي شده است: يكي محتوا 
و ديگري شــكل و ظاهر، كه اين توضيح 
صفحة قبل اســت و به ويرايش نياز دارد. 
طرح ســؤال خودآزمايي )3( )سرودة زير 
را از نظر سطح موسيقيايي و تناسب هاي 
آوايي )واج آرايي، تكرار و جناس( بررســي 
كنيد(. به نظر حقير در اين قسمت اشتباه 
اســت؛ زيرا دانش آموزان در فصل چهارم 
كتاب با چنين آرايه هايي آشــنا مي شوند 
و در پايه هاي نهم و هشــتم نيز آرايه هاي 
مذكــور را ياد نگرفته اند. بهتر بود به جاي 
اين آرايه ها از دانش آموزان خواسته مي شد، 
تشبيه و مراعات نظير را بررسي كنند؛ چون 

آن ها را در پايه هاي پايين تر خوانده اند. 
2. در صفحة 23، براي كالبدشكافي پنج 

گام معرفي شده است:
1. خوانش

2. شناسايي و استخراج نكات زباني
3. شناسايي و استخراج نكات ادبي

4. شناسايي و استخراج نكات فكري
5. نتيجه گيري و تعيين نوع.

ســپس به توضيح هر گام پرداخته شده 
است اما در همان گام نخست، مطلبي جا 
افتاده نمايان مي شود:  »خواندن دقيق متن، 
نخســتين گام مؤثر در رويارويي با متون 
اســت. البته پيش از خوانش، نگاهي كلي 
به متن از آغاز تا انجام براي كشــف لحن 

لحن حماســي را انتخاب كند و كلماتش 
را با آهنگي مناســب و استوار بيان كند و 
به طرزي بخواند كه شــنونده به عظمت 
اتفاقات متن پي ببرد يا اگر شعري از حافظ 
باشد، بايد دانست كه حافظ لحني چندگانه 
دارد: عاشقانه، طعنه زننده، حكيمانه، رندانه 

و عارفانه.
انواع لحن ها و آهنگ ها: 1( لحن ستايش، 
2( لحن مدحي، 3( لحن تغزلي، 4( لحن 
تعليمي، 5( لحن حماســي و در مورد هر 

لحن شرحي كوتاه داده شود.
3. در صفحــة 40 - اگر از تاريخ ادبيات از 
جمله تعريف و فايدة آن ســخني به ميان 

مي آمد، بسيار بهتر بود.
4. در صفحــة 46 و 47 مطالــب در مورد 
تقسيم بندي سبك هاي شعر ناقص است؛ 
بدين معنا كه مثاًل در تقسيم بندي براساس 
موضوع و نوع، مانند سبك عرفاني، سبك 
حماسي، ساير سبك ها نيز بايد ذكر مي شد؛ 
زيرا دانش آموزان تصور مي كنند كه در اين 

تقسيم بندي فقط همين دو نوع را داريم.
5. در صفحة 48 كه به بررســي ســبك 
خراساني مي پردازد، بهتر بود در متن درس 
غير از شعري كه از حنظلة بادغيسي آمده 
است، شعر ديگري هم ذكر مي شد كه در 
آن بيشــتر ويژگي هاي اين سبك وجود 

داشت. مثاًل اين شعر از فردوسي:

در ستايش خرد
كنون اي خردمند، وصف خرد   

 بدين جايگه گفتن اندر خورد
كنون تا چه داري بيار از خرد   

كه گوش نيوشيده زو بر خورد
خرد بهتر از هر چه ايزد بداد    

ستايش خرد را به از راه داد
خرد رهنماي و خرد دلگشاي

خرد دست  گيرد به هر دو سراي
ازو شادماني و زويت غم است
وزويت فزوني وزويت كم است

خرد تيره و مرد روشن روان
نباشد همي شادمان يك زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد
كه دانا ز گفتار او برخورد

كسي كو خرد را ندارد زپيش
دلش گردد از كردة خويش ريش

آموزش هنگامي 
اثربخشي كامل تري 

خواهد داشت كه ضمن 
مراعات ویژگي ها و 

نیازهاي سني و جنسي 
یادگیرندگان، توانایي ها، 

نیازها و عالیق فردي 
آنان را نیز مدنظر قرار 

دهد

و آهنگ ضروري است.« پس، مرحلة قبل 
از خوانش را هــم بايد به مراحل پنج گانه 
بيفزاييم. كشف لحن و آهنگ، كه مطابق 
نوشتة كتاب ضروري هم هست، دانش آموز 
و معلم را با چالشي جديد روبه رو مي كند 
و اگر قدرت اين كشــف را نداشته باشند، 
تشــخيص لحن و آهنگ اشــعار و متون 

برايشان مشكل است.
لحن در اصطــالح »نحوة خواندن و بيان 
كردن جمالت با توجه به شرايط موجود و 
فضاي حاكم بر جمله و كل متن مي باشد. 
بايد دانست كه به هنگام تلفظ كردن متن، 
نه تنها هر متن بلكه هر بند و هر جمله نيز به 
تنهايي اعم از طنز يا جد، لحن خاص خود 
را مي طلبد و ممكن است در هر بند انواع و 
اقسام لحن ها به كار گرفته شود. در كنار اين 

موارد، در هر جمله هر كلمه نيز مي تواند 
آواي خاص خود را داشــته باشــد. به طور 
مثال، در شــعرها، قافيه هــا و رديف ها در 
انواع مختلف، آواهاي متفاوت و تلفظ هاي 
گوناگــون را مي طلبند و يا ممكن اســت 
تأكيد شاعر يا نويسنده در هر جملة كوتاه  
روي كلمه اي خاص باشد كه با رعايت لحن 
كامل و عالئم نگارشــي و احوال نويسنده، 
شــكل خاصي به خود مي گيرد« )اكبري 
شــلدره اي، 31: 1391(. با وجود اهميت 
شناخت لحن هاي مختلف و كارآمد بودن 
همة آن ها در جريان خواندن، بايد دانست 
كه شناخت لحن شخصي شاعران مي تواند 
به خوانندة اشعار كمك  زيادي كند؛ مثاًل با 
دانستن اين نكته كه شعري كه قرار است 
خوانده شود از فردوسي است، خواننده بايد 
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هشيوار، ديوانه خواند ورا
همان خويش، بيگانه داند ورا

ازويي به هر دو سراي ارجمند
گسسته خرد پاي دارد ز بند

خرد چشم جان است چون بنگري
تو بي چشم شادان جهان نسپري ....

يا شعر زير:
بوي جوي موليان آيد همي

ياد يار مهربان آيد همي
ريگ آموي و درشتي راه او

زير پايم پرنيان آيد همي
آب جيحون از نشاط روي دوست

خنگ ما را تا ميان آيد همي
اي بخارا شاد باش و دير زي
مير زي تو شادمان آيد همي
مير ماه است و بخارا آسمان
ماه سوي آسمان آيد همي

مير سرو است و بخارا بوستان
سرو سوي بوستان آيد همي
آفرين و مدح سود آيد همي

گر به گنج اندر زيان آيد همي
)رودكي(
6. در صفحة 60 كه به بررسي سبك عراقي 
اختصاص دارد، بهتر بود اســامي شاعراني 
چون انوري، سنايي، جمال الدين اصفهاني، 
خاقاني، ســعدي و عطار براي آشــنايي 
دانش آموزان با شــاعران اين ســبك ذكر 
مي شــد. همچنين نمونه اي شعري از اين 
سبك ذكر نشده است كه دانش آموزان با 
ويژگي هاي آن با توجه به اشعار آشنا شوند؛ 

مثاًل غزل زير از سعدي:
سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي

چه خيال ها گذر كرد و گذر نكرد خوابي
به چه دير ماندي اي صبح؟ كه جان من 

بر آمد
بزه كردي و نكردند مؤذنان ثوابي

نفس خروس بگرفت كه نوبتي بخواند
همه بلبالن بمردند و نماند جز غرابي

نفحات صبح داني ز چه روي دوست دارم؟
كه به روي دوست ماند كه برافكند نقابي

سرم از خداي خواهد كه به پايش اندر افتد
كه در آب مرده بهتر، كه در آرزوي آبي

دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد
مگسي كجا تواند كه بيفكند عقابي؟

نه چنان گناهكارم كه به دشمنم سپاري

تو به دســت خويش فرماي، اگرم كني 
عذابي

دل همچو سنگت اي دوست، به آب چشم 
سعدي

عجب است اگر نگردد، كه بگردد آسيابي
برو اي گداي مســكين و دري دگر طلب 

كن
كه هزار بار گفتي و نيامدت جوابي

شــعر زير از ســنايي غزنوي نيز در اين 
قسمت بي تأثير نخواهد بود:

اي دل ار موالي عشقي ياد سلطاني مكن
در ره آزادگان بسيار ويراني مكن

همره موســي و هارون باش و در ميدان 
عشق

فرش فرعوني مساز و فعل هاماني مكن
بي جمال خوب الف از يوســف مصري 

مزن
بي فراق و درد ياد پير كنعاني مكن

در پيش يأجوج هوي ســّد ســكندروار 
باش

ور جنان جويي غلو اندر جهانباني مكن
آن اشاراتي كه از عشقش خبريابي مكن

و آن عباراتي كه از يادش جدا ماني مكن
چــون ز مار و مرغ و ديو و دد بماني باك 

نيست
چون ز نعم العبد واماني، سليماني مكن

پارسي نيكو نداني حك آزادي بجو
پيش استاد لغت دعوي زبان داني مكن

چون مســلم زمزم  خاني تو را شــد زان 
سپس

تصحیحاشكالشماره صفحهردیف

بیارامدبیارآمد120

رنگزنگ221

دل افروزدل فروز333

سامانیاندر ذیل نقشه ساسانیان445

ویژگي قلمرو ادبيویژگي ادبي551

ویژگي قلمرو زبانيویژگي زباني651

ضرب آهنگضرباهنگ780

درست كردن رسم الخط بیت 6 دو مصرع زیر هم نوشته شده است.894

واج آرایيواج آوایي999

درست كردن رسم الخط بیت 3، 4 و 5 دو مصرع زیر هم نوشته شده است.10100

درست كردن رسم الخط بیت دو مصرع زیر هم نوشته شده است.11101

درست كردن رسم الخط بیت دو مصرع زیر هم نوشته شده است.12101

قصة دريا رها كن مدحت خاني مكن
از سنايي حال و كار نيكوان بررس به جد
مرد ميدان باش تن در مي ده ارزاني مكن
7. در صفحة 98 كه به بحث »واژه آوايي« 
مي پــردازد، بهتر بود به جــاي اين واژه از 

همان كلمة تكرار كلمات استفاده مي شد.
8. اشــكاالت چاپي كتاب فنون و صنايع 

ادبي:
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به نظر مي آید نسبت 
دادن افعالي انساني 

نظیر »مردن« و »كشتن« 
به شمع، آتش، چراغ و... 
فراتر از صفت تشخیص 

و در مجموع بالغت 
تصویر وكاركردهاي 

ادیبانه باشد و تحلیل 
مبتني بر »جاندار 

انگاري« آن منطقي تر به 
نظر مي رسد

انگاري و ارجمندي آتش است.
قداســت و ارجمندي آتش به عنوان فره و فروغ ايزدي ريشــه در 
اعماق اســاطير و باورهــاي كهن يوناني، 
هند  و ايراني و... دارد. اين عنصر در اساطير 
اكثر ملل نسبت به عناصر ديگر، فراسويي 
تلقي مي شــود. در ايران با توجه به تأثير 
آموزه هاي اســاطيري در فرهنــگ و باور 
دوران پسا اساطيري تا روزگار اكنوني، آتش 
در بسياري از اعمال و مناسك و آيين هاي 
دينــي و اجتماعي و... خود را نشــان داده 
است. و منزلتي ويژه دارد؛ از جمله در سالم 
دادن به چراغ، سوگند خوردن، مراسم عقد 

و افروختن شمع و چراغ بر مزار مردگان.
آتش »اََتر« در آيين زرتشــت فرزند »اهورا 
مزدا« ست. اين عنصر مقدس و ستودني در 

فرهنگ هندوان »آگني« نام دارد.
در اســاطير ايران »گرشاســب« به  دليل 
كشتن آتش به  دســتور »اهورا مزدا« به عنوان عذاب و جريمه از 
رفتن به بهشت باز مي ماند و نيز در اساطير يونان »پرومته« به دليل 
دزديدن آتش به  دســتور »زئوس«، خداي خدايان يونان باستان، 

شكنجه مي شود. 
در روايتــي پهلوي مي خوانيم كه آتش فرزند »هرمزد« اســت و 
»گرشاســب« به  علت كشتن = خاموش كردن آن در نظر هرمزد 
زشت مي نمايد و با سماجت هاي بســيار اجازة ورود به بهشت را 
نمي يابد. »و بدان كه آتش چنان ارجمند اســت كه »هرمزد« به 

 چكیده
آتش به عنوان يكي از عناصر چهارگانه در اساطير و فرهنگ ملل 
ارجمندي و سرنوشــت ويــژه دارد. در آثار منظوم و منثور ايراني 

افعــال و صفات انســاني نظير )كشــتن، 
مردن و...( را به آتش، چراغ و شمع نسبت 
مي دهند، نسبت دادن ويژگي هاي انساني 
به اشيا، عناصر و پديده ها را مي توان از دو 
منظر مورد مداقه قرار داد؛ يكي تشخيص1 
به عنوان يكــي از عناصر خيالين، اديبانه و 
بالغت تصوير كه از مباحث ادبي اســت و 
ديگري جاندار انگاري2 بر پاية جهان بيني 
اســاطيري، كه يكي از مؤلفه هاي سنتي 
فرهنگي است. اين مقاله براي تفكيك اين 
دو منظر متفاوت و اثبات نگرة دوم در مورد 
كشــتن آتش، چراغ و شمع نگارش يافته 

است.

كلیدواژه ها: آتش، تشخيص، جاندار 
انگاري،  نمونه ها

درنگي در كشتن آتش در فرهنگ و ادب ایران
بادي كه در زمانه بسي شمع ها بكشت

هم بر چراغدان شما نيز بگذرد
)فرغاني، سيف، 1395: 69(

يكي از باورهايي كه ريشه در اعماق اساطير دارد و نيز به عنوان يك 
مؤلفة فرهنگي كهن، همچنان اعتبار خود را حفظ كرده، جاندار 

عباس حسن پور 
كارشناس ارشد ادبيات، دبير دبيرستان هاي آمل

تحليــل بهتر بيتي از ســيف فرغاني 
مندرج در صفحة 6٩ فارسي دهم

در فرهنگ و ادب ايران

ـ تحليلي آموزشي 
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»زرتشت« گفت: كه چون بنگري چه كسي را بهتر 
پســندي؟ زرتشــت گفت: آن )روان گرشاسب را( 

هرمزد روان گرشاسب را خواست = احضار كرد.
روان گرشاسب دربارة بدي اي كه در دوزخ ديده بود، 
به زرتشت گفت: كاش من هيربدي بودمي و انباني 
بر پشتم بودي براي زندگي خواستن = براي گذران 
زندگي به جهان همي رفتم و جهان به چشــم من 
زشت بودي جهان از شــكوه من ترسيدي. هرمزد 
گفت: بايســت اي روان گرشاسب زيرا به چشم من 
زشــت هستي. چه آتش پسر مرا كشتي و پرهيز = 

مراقبت نكردي...« )مير فخرايي، 1367: 29(.
با توجه به اين ريشــه و پيشــينة قداست و تأثير 
»جهان بيني اســطوره اي« به نظر مي رسد نسبت 
دادن افعالي انســاني نظير »مردن« و »كشتن« به 
شمع، آتش، چراغ و... فراتر از صفت تشخيص و در 
مجموع بالغت تصوير و كاركردهاي اديبانه باشد و 
تحليل مبتني بر »جاندار انگاري« آن منطقي تر به 
نظر مي رســد. چرا كه »در نزد اقوام كهن همه چيز 
جاندار بود و جمادات روح پنهاني داشتند كه به آن 
»مانا« مي گويند...« )شميســا، 245: 1387(. اين 
انتساب )كشتن و مردن آتش( در طول ادب فارسي 

نمونه هاي فراوان دارد.
نگه كن تو در كار اين گوژپشت

كه خيره چراغ دلم را بكشت
)فردوسي، 1378، ج2: 823(

فرشته اي كه وكيل است بر خزانة باد
چه غم خورد كه بميرد چراغ پير زني

)سعدي، 1368: 569(
شمع را بايد از اين خانه به در بردن و كشتن

تا كه همسايه نگويد كه تو در خانة مايي
)سعدي، 1386: 618(

از آن به دير مغانم عزيز مي دارند
كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست

)حافظ، 1377: 15(
سينه گو شعلة آتشكدة فارس بكش

ديده گو آب رخ دجلة بغداد ببر
)همان: 156(

در چراغ دو چشم او زد تيغ
نامدش كشتن چراغ دريغ

)نظامي، 1384: 764(.
بادي كه در زمانه بسي شمع ها بكشت

هم بر چراغدان شما نيز بگذرد
)فرغاني، 1395: 69(

اين نوع نگاه به آتش و شــمع و چراغ نه تنها در آثار 
منظوم، بلكه در آثار منثور ادب فارسي نيز سابقه دارد.
»شــبي ياد دارم كه ياري عزيز از در درآمد؛ چنان 

بيخود از جاي برخاستم كه چراغم به آستين كشته 
شد...

چون گراني به پيش شمع آيد
خيزش اندر ميان جمع بكش

ور شكر خنده ايست شيرين لب
آستين بگير و شمع بكش« )سعدي، 1368: 348 

ـ 347(.
در تحفه االخوان اثر كمال الدين عبدالرزاق كاشاني از 

آثار منثور قرن دهم مي خوانيم:
»... برخيــز كه اصالح چراغ مي كنــم و چراغ را در 
اصالح كردن بكــش«. )داوودي و ديگران، 1392: 

.)89
با توجه به ريشــة هند و ايراني تقدس آتش، كاربرد 
صفات و افعال انســاني دربارة آن به عنوان يك سنت 
فرهنگي در شعر شاعران هندوستان هم تماشايي است.

روان با چشم گريان با دل خويش
به آب اشك مي كشت آتش خويش

)دهلوي، امير خسرو، 1379: 44(.
در بيتي از زيب النسا، شاعر هندي)1113ـ  1048( كه 
در افواه عام جاري است، اين نگاه و تلقي متبلور است.

دزد دانا مي كشد اول چراغ خانه را
عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را

اين نوع نگاه و نظر تا روزگار ما هم امتداد يافته است. 
اصطالح »كشــتن آتش و شمع و چراغ« آگاهانه يا 
آگاهانه، خواه با همان جهان بيني اسطوره اي، خواه 
به عنوان يك ســنت ادبي ـ فرهنگي در شعر و نثر 

معاصر هم نما و نمودي دارد.
 ... آنكه بر در مي كوبد/ شــباهنگام/ به كشتن چراغ 

آمده است
)شاملو، 1378: 35(

بيا كه طبع جهان ناگزير اين عشق است
به جادويي نتوان كشت آتش جاويد

)ابتهاج، 1394: 33(.
چه عمر كوته و پوچي كه خاك شد جمشيد

ولي زمانه نكشته ست آتش سده را
)اخوان ثالث، 1363: 211(

»اساســًا من با كشتار مخالفم؛ حتي كشتن قاتل و 
كشتن حيوانات و كشتن آتش. من از زوال هر چيز 
رنج مي برم. نزديك اســت كه بگويم حتي از زوال 
دشمن و اگر وقتي نوع ديگر بودم، البته جوان بودم« 

)نيما، 1388: 96(/
ناگفته نماند يكي از معاني فعل »كشتن«، در زبان 
فارســي و نيز برخي از گويش ها »خاموش كردن« 
است كه مي تواند فارغ از نگاه و تحليلي اسطوره گرا 

در موارد باال مصداق داشته باشد.

پي نوشت ها
1. Personification
2. Animism

منابع
1. ابتهــاج، هوشــنگ. )1394(. 
سیاه مشق، چــاپ سياه مشق، 

چاپ اول، تهران: امين دژ
2. ـــــــــــ )1363( ارغنون، 

ششم، تهران: مرواريد 
3. حافظ. )1377(. دیوان حافظ، 
به كوشش محمد قزويني و قاسم 

غني چاپ شانزدهم. تهران: اقبال
4. خاقانــي شــرواني. )1377(. 
دیــوان خاقانــي. ويراســتة 
ميرجالل الدين كزازي، چاپ سوم. 

تهران: مركز.
5. داوودي و ديگــران. )1390(. 
ادبیــات فارســي2. چــاپ 
چهاردهم. تهران: شركت چاپ و 

نشر كتاب هاي درسي.
6. دهلوي، امير خسرو. )1379(. 
در  ایهامي  واژه هاي  فرهنگ 
اشعار حافظ. به كوشش محمد 
ذالرياســتين. چــاپ اول. تهران: 

فرزان.
7. ســعدي شــيرازي، )1368(. 
گلســتان، به كوشــش خليل 
خطيب رهبر، چاپ پنجم، تهران: 

صفي  عليشان.
كلیات   .)1386( ــــــــــ،   .8
سعدي،  براساس نسخة محمدعلي 

فروغي. چاپ اول. تهران: تالش.
 .)1378( احمــد.  شــاملو،    .9
ترانه هاي كوچك غربت، چاپ 

اول. تهران: زمانه.
10. شميسا، ســيروس. )1380(. 
نقد ادبــي. چــاپ دوم. تهران: 

فردوس. 
11. فردوسي، ابوالقاسم. )1378(. 
شاهنامه، به كوشش پرويز اتابكي. 
چاپ دوم. تهران: علمي و فرهنگي
12. فرغانــي، ســيف. )1395(. 
فارســي1 )پاية دهم، دورة دوم 
متوســطه(، اكبــري شــلدره و 
ديگران. تهران: شركت چاپ و نشر 

كتاب هاي درسي ايران.
مثنوي   .)1378( مولــوي،   .13
قوام الدين  به كوشــش  معنوي. 
خرمشــاهي )ج2(. چاپ ســوم. 

تهران: دوستان.
14. ميرفخرايي، مهشيد. )1367(. 
روایت پهلوي )متنــي به زبان 
فارســي ميانه، پهلوي ساساني(. 
چاپ اول. تهران: مركز مطالعات و 

تحقيقات فرهنگي.
كلیات   .)1384( نظامــي.   .15
نظامي گنجوي. به كوشش وحيد 
دســتگردي، چاپ پنجم. تهران: 

نگاه.
 .)1388( نيمــا.  يوشــيج،   .16
نیما  روزانة  یادداشــت هاي 
یوشــیج. به كوشش شــراگيم 
يوشيج، چاپ اول. تهران: مرواريد.
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دکتر فریدون اکبری شلدره

 چکیده
در اين نوشته، با نگاهی تازه به »متن« و 
»خواندن«، دريچه های نوی را گشوده ايم 
و فراخنايــی را پيش رو گســترده ايم که 
بی گمانيم با پويه های آموزشی شما نظم و 

سامان نيکوتری خواهد يافت.
متن همچون پديده ای زنده، حس و حال، 
طبع و خوی و مزاج جهانــی دارد. وقتی 
خواننده با آن رويارو می شود، به واقع، پيوند 
و ارتباط دو جهان پيش می آيد: جهان متن 

و جهان خواننده.
بــرای رفتن به اليه های متــن، خواننده 
بايد از راه خوانش، با جهان متن هم شــانه 
و هم افق شــود و با آن ارتباط برقرار کند؛ 
کاربست بهنجار پاره مهارت های خوانداری، 
خواندن را رهوار و پيوند را معنادار می سازد 

و ما را به درک می رساند.
اين جستار، در پی کالبدشکافی و تحليل 
فرايند خواندن و ادراک اســت؛ خوانش و 
فهمش، دو کفة تــرازوی مهارت خواندن 
هســتند که در همة »حوزه های تربيت و 
برنامه های درســی حضور  يادگيری«1 و 

دارند.

کلیدواژه ها: ادراک، بافت، جريان خطی 
خواندن، حال های متن، خواندن، سازه های 
آوايی، فضاسازی آوايی، لحن، متن، نمودار 

آوايی.
٭٭٭

متن آن چيزی است که در برابر ديدگان 
)يــا ابزار يکــی ديگر از حس هــا(، جای 
می گيرد و دست مايه ای برای به کار افتادن 

متن را برای خود می خواند، هدف او رفتن 
به اندرونة جهان متن و کشــف و صيادی 
معنا برای خويش است؛ در اينجا خواننده 
می کوشد خود را در آستانة ادراکی جهان 
متن قرار دهد و با آن هم افق شــود تا به 
درک روشــن تری برسد، پيام متن را فهم 
کند و ســپس، به کشف معنای جديدی 
برسد. در اين گونه از خواندن، سامانه های 
چپ و راست مغز خواننده در کار و فعال اند. 
به فراخور ميزان پيشرفت خواندن، گستره 
و عمق پويه های مغــزی فراخ تر و ژرف تر 

خواهد شد.
خواندن برای خود )خويش خوانی( معمواًل 
بی صداســت و در ســکوت پيش می رود؛ 
البته از نگاه ديگران اين گونه است ولی از 
ديد خود خواننده، مغز صدای خواندن در 
ســکوت را هم می شنود؛ يعنی به محض 
ورود ســيمای يک واژه در آستانة چشم، 
آوا و معنــای آن هم زمان در ذهن پديدار 
می شــود؛ مثاًل همين که واژة »ُگل« در 
پيشگاه ديدگان می نشيند، تلفظ و معنای 
آن در ذهن نمايان می شــوند و اين آشکار 

شدگی البته در سکوت رخ می دهد. 
حتی آن کســی که درکنار شما نشسته 
اســت، نه بويــی از گل را در می يابد و نه 
صدای تلفــظ اين واژه را می شــنود؛ اين 
همه، در نهان خانة ذهن بيننده يا »خوانندة 

خاموش« پديدار می شود.
خوانندة خاموش، »جهانی است بنشسته 
در گوشه ای2«؛ جهانی سرشار از صدا و معنا 
که درحال پيوند با جهان ديگر يعنی جهان 

آموزشي- تحليلي

چرخه های کارخانة مغز می شود و در پی 
آن، فراورده های ذهنــی در قالب گفتار و 
نوشتار نمود می يابند. به سخنی ديگر، هر 
صدا، صفحه، صحنه بوی، مــزه و رويداد 
از ديد ما متن اســت. از اين رو، متن ها را 
می توان بر بنياد نوع حس، رده بندی کرد: 
متن شنيداری، متن ديداری، متن بويايی، 
متن چشايی، متن پسودنی )اکبری شلدره، 

.)104 :1394
متن بر حسب اينکه با چه هدفی خوانده 
شود يا متن از ديد مخاطب را می توان به 
دو گونه بخش کرد. گاهــی متن را برای 
درک شــخصی و ارتباط با محتوا و جهان 
متن می خوانيــم و زمانی ديگر، متن را با 
آوای بلنــد می خوانيم تا به گوش ديگران 
برسد. به همين روی، خواندن را از اين ديد 

می توان به دو رده، بخش کرد: 
1. خواندن برای خود )خویش خوانی(
2. خواندن برای دیگران )دگرخوانی(.

خواندن

برای دیگرانبرای خود

اين تقســيم بندی در حقيقت با نگاه به 
شنونده شکل گرفته است؛ به بيان ديگر، 
در هر عمــل خواندن، شــنونده، يا خود 
خواننده است يا ديگران. هنگامی که کسی 
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متن است؛ خواننده هرچه در عمل خواندن 
پيشروی می کند، گســترة ديد او فراخ تر 
می شود و پهنای ارتباطی او با متن، فربه تر 

و فراخ تر می گردد.

خواننده )خوانش برای خود( - انتقال به سامانة مغز - تحلیل های ذهنی - درک و معناسازیمتن

اين مســير خطی از متن تا معناسازی، 
نشان می دهد که عبور واژگان از برابر چشم 
خوانندة خاموش، جلوه گری صف معنا در 

سراپردة چشم ذهن است.
در ايــن هنگام، ذهــن خوانندة خاموش 
غوغاکده ای بی فرياد اســت. سراچة مغز و 
جهان ذهن خواننــدة خاموش در هنگام 
خواندن متن، چونان »ســينمای صامت« 
است که معانی در آنجا، بی حرف، می رويند.

ای خدا، جان را تو بنما آن مقام
کاندرو بی حرف می رويد کالم

می رود بی بانگ و بی تکرارها
»َتحِتها األنهاُر« تا گلزارها

)مولوی، 1362، دفتر اول، بيت 3091 و 
)3092

خواندن برای ديگران، پيچيدگی خواندن 
برای خــود را نــدارد. در »خواندن برای 
ديگران« هــدف خواننده، پل بســتن و 
رسانايی است. پلی که يک سوی آن متن 
و سوی ديگر آن، ذهن شخص يا اشخاص 
شنونده است. خواننده در اينجا می کوشد 
»صدای متن« را به گوش ديگران برساند؛ 
صدايی که سيما و معنا را نيز با خود دارد. 
رنگ رخســار متــن از چگونگی خوانش 
پديدار می شــود. در خواندن »مصوت ها 
را می کشــيم و زير و بمی خاصی به آن ها 
می دهيــم؛ طيف وســيعی از هيجانات از 
طريق آهنگ گفتار، ابراز می شود« )بارس و 

گيج، 1394: 486(.
 به بيان ديگر، آوا، معنا و ســيمای متن 
رهگذرانی هستند که از روی پل خوانش 
عبور می کنند و از طريق گذرگاه های گوش 
به اقليم ذهن شنونده راه می يابند؛ يعنی 
ذهن شــنونده، متن را بــه رنگ و ْآهنگ 
خوانش خواننده می شنود و می بيند و آن 
را به فراخور حال و سامانة ادراکی خويش 

تصويرسازی ذهنی و بازآفرينی می کند.
مولوی هم با نگاه ريزبينانةخود گوينده، 

مراحل درک اصوات گفتاری را بدين سان 
برمی شمرند:

»اصوات گفتاری که می شــنويم، مراحل 
زير را ظرف چند ثانيه طی می کنند:

1. تحليــل صوت )تبديل اصوات و واج ها 
و هجاها(

2. تشخيص کلمات )بازشناسی کلمات(
3. دستور زبان )تشخيص اسم ها، افعال و 

عبارت ها(
4. معناشناسی )دسترسی به شبکه ای از 

معناها(
5. گفتمان )چگونــه معناها با معناهای 

قبلی در محاوره مرتبط است(
6. اهداف )هدف گويندة سخن چيست و 
معنای آن برای من چيست( )بارس و گيج، 

.)478 :1394
همچنان که در گذر از متن به درک ديده 
می شود، در اينجا، سه جهان )جهان متن، 
جهــان خواننده و جهان شــنونده( با هم 
رويارو می شوند. پيداست که هر يک از اين 
ســه جهان، حس و حال و فضای ويژه ای 

دارد.
آنچه در قلمرو آموزش عمومی و مدرسی 
به کار گرفته می شــود، گونة دوم خواندن 
)دگرخوانی( يــا خواندن بــرای ديگران 
است. گاهی معلم متن را برای اهل کالس 
می خواند و گاهی يکی از شاگردان، متن را 
می خواند. در فرايند آموزش و ارزشيابی، اين 
داد و ستد يا رفتار زبانی اهميت دارد. معلم 
هنگام خواندن متن با رعايت لحن و آهنگ 
و توجه به ديگر ريزمهارت های خوانداری، 
به متن روح و جان می بخشد. متن خاموش 
با خواندن معلم، جان می گيرد و برمی خيزد 
و در فضای کالس جاری می شــود. هرچه 
خوانش رهوارتر باشــد و لحن خواندن با 
درون ماية متن همخويی داشــته باشــد، 
پرواز آوای متن در کالس، چشــم نوازتر و 
چگونگی ارتباط دانش آموزان يا شنوندگان 
با جهان متن آسان تر خواهد بود. سرشت 

آهنگ کالم يــا به بيان ميخاييل باختين 
»ژانر گفتاری« در ايجاد معنا در يک کنش 
ارتباطی با متن بسيار نقشمند و کارا است 

)آلن، 1380: 32(.
پــس در خوانــدن بــرای ديگــران يا 

شنونده و ســخن را با ســه واژة »حرف 
گو«، »حرف نوش« و »حرف« از يکديگر 
بازشــناخته و »معنا را »جان« هر ســه 

خوانده است:

حرف گو و حرف نوش و حرف ها
هر سه جان گردند، اندر انتها

نان دهنده و نان ستان و نان پاک
ساده گردند از صور، گردند خاک
ليک، معنی شان بود در سه مقام

در مراتب هم مميز هم مدام
خاک شد صورت، ولی معنی نشد

هر که گويد شد، تو گوَيش نه، نشد
)مولوی، 1363، دفتر ششم، بيت های 72 

تا 75(
پس، در »خواندن برای ديگران« خوانش 
خواننده )حرف گو(، بسيار نقشمند و اثرگذار 
است. گفتيم که در »خواندن برای خود«، 
خواننده خاموش است اما در خواندن برای 
ديگران، خواننده گويا و خواناســت. متن 
خاموش و بی صدا با خواندن رسای خواننده 

جان می گيرد، برمی خيزد و پران می شود.
در »خوانــدن برای خود« کــه معمواًل 
خواننده، خاموش است، گوش ذهن يا مغز 
خواننده از گذرگاه چشــم، صدای سکوت 
خوانش را می شنود و به درک و خلق معنا 

می رسد.
در »خواندن بــرای ديگران«، اين صدای 
خواننــده و چگونگی خوانش اوســت که 
گوش سر ديگران را به خود فرامی خواند و 

مغز آنان را به تکاپو وامی دارد.
 

در اين گونــه از خوانــدن، صــدا يا آوای 
خوانش خواننده، جانشــين متن می شود. 
متن شــنيداری جــای متن ديــداری را 
می گيرد و رسانة چشــم، جای خود را به 
رسانة گوش می ســپارد. به همين سبب، 
درک ديداری هم جای خــود را به درک 
شــنيداری می دهد؛ يعنی صداهايی که 
از خواندن متن، شــنيده می شود )اصوات 
گفتاری( در چند مرحله، به درک پيام متن 
و ارتباط با آن می انجامد. »بارس و گيج« 
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دگرخوانی، کشــف و کاربست »لحن« به 
فراخــور اندرونة اثر مهم ترين گام اســت. 
لحن در نگاه ما، نبض متن و نشان دهندة 
جوهــر و جان ماية محتوايی متن اســت. 
خواست ما از لحن: »فضاسازی در بافت 
آوایی کالم به فراخور حال متن« است. 
مقصود از »بافت آوايی«، زنجيرة صوتی يا 
حلقه های آوايی واژگان اســت که در پی 
هم می آيند و يک زنجيره و بافت را سامان 

می بخشــند. روالن بارت متن را اين گونه 
توصيف می کند: »يک بافته، يک بافت در 
هم تنيده....، چيــزی تمامًا به هم بافته از 
نقل قول ها، ارجاع ها، پژواک ها و زبان های 
فرهنگی پيشين و معاصر« )آلن، 1380: 

11 و 100(.
در اين تعريف لحن، چند عنصر به چشم 
می آيند که شايستة درنگ اند: فضاسازی، 

بافت، آوايی، حال متن.
اکنون اين چهار عنصر را به کوتاهی شرح 

خواهيم داد.
ـ فضاسازی؛ خواســت ما از فضاسازی 
بهره گيری از ُخرده مهارت های آوايی مانند 
تکيه، درنگ يا مکث، کشــش و گسست 
آوايــی و فرود و فــراز در صوت به هنگام 
خواندن اســت. به بيان ديگر، گســترش 
فضای آوايی برای ايجــاد جاذبه، گيرايی 
و تأثيرگــذاری کالم را فضاســازی آوايی 
می ناميم. ايــن عناصر يا پاره  مهارت های 
آوايی در حقيقت، عناصر لحنی يا سازندة 

لحن متن هستند.
ـ مثاًل وقتــی به هنگام خوانــدن: »آی 
آدم ها« سرودة نيما، در مصوت بلند »آ« در 
واژة »آی« کشش و امتداد ايجاد می کنيم 
و مصــوت بلنــد »آ« در آدم را با تکيه بر 
زبــان می آوريم، فضای آوای و ظرفيت آن 
را گسترش داده ايم و با اين کار فضاسازی 
کرده ايم. خط آوانگار اين خوانش را می توان 

اين گونه نشان داد:

........ آ ............... ی ............... آ ............... ها ........

يا هنگامی که بيت زير را می خوانيم:
هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد

بافتار خطی، ديداری است و بافتار آوايی، 
شنيداری اســت. شناخت چگونگی بافت 

متن را »بافتارشناسی« متن می ناميم.
ـ آوایی؛ اين واژه، جنس و جوهر لحن را 
به ما نشان می دهد؛ يعنی لحن، چيزی از 

جنس آوا و صوت است.
ـ حال؛ ما بر اين باوريم که متن، پيکره ای 
جاندار است و همچون هر زنده ای برای خود 
آن، جان و حس و حالی دارد. حس و حال، 
جان و آن متن، زمانی پديدار می شود که 
در جايگاه خواندن و در برابر خواننده ای قرار 
گيرد. پس، متن بی روح نيست. با خوانش 
ما برمی خيزد، خوانش رهوار و بهنجار، متن 
را بــه پرواز درمــی  آورد. حال های متن به 
فراخور درون مايه و محتوای آن گوناگون 
اســت؛ مثل حال های آدمی. طبع و مزاج 
انســان ها متفاوت اســت؛ همچون حال 
طبيعت که گاهی بهاری، زمانی تابستانی، 
هنگامی پاييزی و زمســتانی است. به هر 
روی، آهنگ خواندن بايد به سبک و سانی 
باشد که حال راســتين متن را از طنين 
آوايی آن بتوان درک کرد. البته، افزون بر 
حال متن، حال خواننده و حال شنونده و 
موقعيت و فضا هم در رفتار لحنی، اثرگذار 
هستند. از اين رو، سخن از گونه های لحن 
به ميــان می آيد )ر. ک: مبانی خواندن در 

زبان فارسی(.

هم رونق زمان شما نيز بگذرد
نمودار آوايی آن اين گونه ترسيم می شود:

...................................................................................

يا به نمودار خوانشی بيت »بود بقالی و وی 
را طوطی ای

خوش نوايی ســبزگويا طوطی ای« توجه 
کنيد:

...................................................................................

بيت زير از شاهنامه، فراز و فرودهای آوايی 
را آشکارتر نشان می دهد:

بيامد که جويد ز ايران، نبرد
سر هم نبرد اندر آرد به َگرد

...................................................................................

ـ  بافت؛ مقصود ما از بافت اين است که 
متــن، تنيده ای از تــار و پودهای واژگانی 
اســت. جمله، زنجيره ای است که از چند 
حلقه يا واژه ســامان می يابد. هنگامی که 
جمله را می خوانيم، بافــت آوايی آن هم 
پديدار می شود. پس متن، عناصر سازه ای و 
ساختاری دارد که به آن »بافتار« می گوييم؛ 

آوا، معنا و سیمای متن 
رهگذرانی هستند که 

از روی پل خوانش عبور 
می کنند و از طریق 
گذرگاه های گوش به 

اقلیم ذهن شنونده راه 
می یابند
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نتیجه گیری
خواندن يکی از رفتارهای پيچيدة زبانی 
اســت که ريشــه در کارکردهای مغزی 
دارد. با عمل خواندن، مغــز از راه يکی از 
حس ها اطالعاتی را دريافت می کند و پس 
از چرخه هايی دســت به پردازش و توليد 
می زند. توليد زبانی در گفتار يا نوشتار نمود 
می يابد. به بيان ديگر، هر نوع توليد زبانی 
در خوانش ريشــه دارد؛ از اين رو، خواندن 
مهارتی بنيانی اســت که در همة علوم و 
حوزه های يادگيری، و شکل گيری سامانة 

ذهنی حضوری اثرگذار دارد.
خواندن، پاره مهارت ها يا سازه هايی دارد 
که يکی از اصلی ترين آن ها »لحن« است. 
بهره گيری از لحن مناسب، بخش اعظمی 
از جهان و حس و حــال محتوای متن را 
به سراچة ذهن شــنونده انتقال می دهد. 
متن با لحن جان می  گيرد. خواندن بدون 

توجه به لحن، نشان دادن پيکره ای بی روح 
اســت. پيکر بی جان نمی تواند با کســی 
پيوند برقرار کند؛ يکی از داليل بی روحی 
کالس های درس و عدم ارتباط مناســب 
با متن، ندميدن روح مناســب به متن در 

هنگام خوانش است.
بنابرايــن، در آموزش خوانــدن بايد به 
اهميــت آن در رشــد و پــرورش ذهن و 
توانايی های ادراکی توجه داشــته باشيم؛ 
زيرا از طريق رفتارهای خوانشی و چگونگی 
ارتباط با درونة متن می توان به توانش های 
هوشی، دريافتی و قابليت ها و سطوح درک 

زبان آموزان پی برد.

پی نوشت ها
1. در سند »برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ايران« 
از يازده حوزة تربيت و يادگيری به ترتيب زير ياد شده 

است:
è حکمت و معارف اسالمی؛

è قرآن و عربی؛
è زبان و ادبيات فارسی؛

è فرهنگ و هنر؛
è سالمت و تربيت بدنی؛

è کار و فناوری؛
è علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛

è رياضيات؛
è علوم تجربی؛

è زبان های خارجی؛
è آداب و مهارت های زندگی. )برنامة درسی ملی، 

)19 :1391
2. اصل بيت از اميرفخرالدين محمود طغرايی مستوفی 

بيهقی فريومدی معروف و متخلص به »ابن يمين« 
)متولد حدود سال 685 و در گذشته به سال 769 ه .ق( 

چنين است:
هر آن کس ز دانش َبَرد توشه ای

جهانی است بنشسته در گوشه ای

منابع
1. آلن، گراهام؛ )1380(. بینامتنیت، ترجمة پيام 

يزدانجو. چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
2. ابن يمين فريومدی؛ )1344(. دیوان اشعار 

ابن یمین فریومدی، به تصحيح و اهتمام حسين علی 
باستانی راد، چاپ اول. تهران: کتابخانة سنايی.

3. اکبری شلدره، فريدون؛ )1394(. صداهایی برای 
ننوشتن، آواهایی برای نوشتن، چاپ اول، تهران: 

نشر روزگار.
4. اکبری شلدره، فريدون؛ کجانی حصاری، حجت 

و خاتمی، رضا )1392(. مبانی خواندن در زبان 
فارسی، چاپ سوم. تهران: انتشارات لوح زرين.

5. بارس، برنارد و گيج نيکول؛ )1394(. مبانی علوم 
اعصاب شناختی، ترجمه سيدکمال خرازی، تهران: 
انتشارات سمت، مرکز تحقيق و توسعة علوم انسانی، 

پژوهشکدة علوم شناختی.
6. برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، 

1391 وزارت آموزش وپرورش، سازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی.

7. مولوی، جالل الدين محمد؛ )1362(. مثنوی معنوی، 
به سعی و اهتمام و تصحيح نيکلسن، چاپ نهم، تهران: 

انتشارات اميرکبير.
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انتخاب: جواهر مؤذني

اجابت
پرسيدند: »چرا...؟«

»هفتاد و دو« دليل آورد.
جهان مجاب شد.

شهرام جعفریانـ  مازندران 

دلواپسي
شب عاشورا بود... 

نــگاه كرد بــه آتش هاي فراوان ســپاه 
دشمن... خم شد.

چيزي از زمين برداشت.
باز خم شد.

چيزي از زمين برداشت.
دوباره و چندباره.

نزديك رفتم به پرسش...
فرمود: »فردا كودكانم در اين بيابان، پي 

پناهي مي دوند.«
دست هايش پر بود از خارهاي بيابان.

عطیه رحمانيـ  تهران

روشنایي
گذر بازارچــه را قرار بود شــركت برق 
روشــنايي بزند. بعد از انجام كار، بازرس 
رفته بود و ديده بود. در گزارشش نوشته 
بود: »روشنايي در گذر بازارچه نصب شده 
است و مشكلي وجود ندارد. فقط رو به روي 
مسجد و كنار سقاخانه هيچ روشنايي اي 
نصب نشده اســت. با توجه به رفت وآمد 

زياد مردم به مسجد بهتر است...«
رئيــس اداره گزارش بازرس را فرســتاد 
براي پيمانكاِر مســئوِل پــروژه. پيمانكار 
گزارش را كه ديد، خنديد و زيرش نوشت: 
»مردم روبه روي مســجد جلوي سقاخانه 
نذِر چشــم هاي عباس، شــمع روشــن 

مي كنند. احتياجي به روشنايي نيست.«
بعد از جواب پيمانكار، بازرس شب رفت 

گذر بازارچه. روبه روي مســجد از همه جا 
روشن تر بود.

مهدي قزليـ  تهران

ِكي...؟
ِكي پدر را صدا مي زد؟؛ اگر مي دانست با 

»َسر« مي آيد!
احمد ایزديـ  كرمان

سخاوت
پــدرش در ركوع بود، كه ســائل آمد و 
انگشتريش را بخشيد. به پدرش رفته بود؛ 
خودش، انگشــتريش را مي بخشيد؛ اگر 

امانش مي دادند.
زهرا نوري لطیفـ  تهران 

حسرت
دشــمن، دورتــادور او حلقــه زده بود. 
خودش را از روي زمين َكند. دســتانش، 
چند قدم آن طرف تر در نگاه آب، بال بال 
مي زدند. به ســختي نگاهي به خيمه ها 
انداخت؛ رويش را برگرداند. نيم نگاهي هم 
به فرات كرد: »اگر به سمت خيمه ها بروم، 

آب ندارم؛ اگر به سمت فرات، دست...«
ابراهیم باقري حمیدآباديـ  ساري

سیاِه سفید
مسئول كفشداري بود. موقع روضه خواني، 
چراغ هاي مجلس كه خاموش مي شــد، 
شــروع به تميــز كــردن و واكس زدن 
امانتي مي كــرد؛ مي گفت:  كفش هــاي 
»ســياهي اين واكس، سياهي دل آدم را 

سفيد مي كند.«
سجاد سجادي فرـ  اصفهان

عباِس بچه ها!
به دســت هايش كه رسيد مداد رنگي را 
محكم تر فشار داد و زير لب گفت: »ديگه 
هيشكِي هيشكي نمي تونه دستاتو بُِبره...«

مریم كمالي نژادـ  شیراز 

نگاهي به مشك 
از زماني كه از مكه به ســمت كربال راه 
افتاده، نگاهش مدام به عباس)ع( اســت. 
چه رشــادتي، چه عظمتي، چه هيبتي. 
وقتي عباس)ع( هســت، حسين)ع( ياد 
جواني هاي پدر مي افتد. وقتي عباس)ع( 
هست همه احساس امنيت مي كنند. اما 
يك سؤال فكر حسين)ع( را از مكه تا اينجا 
به خود مشــغول ساخته. با وجود عباس، 
چگونه تقدير الهي تحقق مي پذيرد؟ براي 
چند لحظه چشمانش را مي بندد و دوباره 
باز مي كند. نگاهي به آســمان، نگاهي به 

عباس، نگاهي به مشك...
صادق آخونديـ  اصفهان

حسرتي كه به دل ماند و 
نماند 

از بچگي آرزو داشت ظهر عاشورا، عالمت 
را روي دوشــش بگذارد و جلودار دسته 
باشــد. همه مي گفتند: »كوچكي، بزرگ 
كه شــدي بيا.« بزرگ شد، ميان كساني 
كه داوطلب بودند عالمت را بلند كنند، از 
همه الغرتر بود. گفتند: »برو سربازي، بر و 
بازو كه پيدا كردي بيا.«  سرباز شد. جبهه 

رفت. اسير شد.
محرم بود كه برگشــت، با آستين هاي 
خالي كه به سر شانه اش سنجاق شده بود 
و نگاهي كه هنوز رنگي از حسرت داشت.
نیلوفر مالكـ  تهران

داستان كوتاه كوتاه
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مهدي الیموت

مهر بود و اولين روز كالس
حال خوبي داشتم از صبحدم

پرتوان و پرتوقع پرغرور
با سري پرشور »تق تق« در زدم

 
در گشودم پا نهادم در كالس

يك صدايي گفت: »بر پا بچه ها« 
با تمام قد همه برخاستند 
گام ها گشتند با هم، هم نوا

غنچة لب ها شكوفا شد دمي
پركشيد از غنچه ها مرغ كالم

نغمه ها با يكدگر آميختند 
حاصلش شد جملة »آقا سالم«

از سر ناپختگي كردم نگاه
تا ببينم آن شكوه و اقتدار 

مثل يك فرمانده كه از لشكرش 
سان ببيند با غرور و افتخار

لحظه اي ديدم نشسته يك نفر
زير صورت دست را كرده ستون 

برخالف دوستان ديگرش 
داده لم بر نيمكت بي چند و چون

تا كه ديدم اين چنين بي حرمتي
من عنان صبر را دادم ز دست 

فرصتي شد در همان آغاز سال 
تا دهم از خود نشان يك ضرب شست 

در همان هنگام باريدن گرفت 
تيرهاي سرزنش بي معطلي 
تو نمي داني مگر رسم ادب

اين چنين چسبيده اي بر صندلي!

تا به حال اصاًل نبودي در كالس
تا بخواني مشق آداب ادب؟

اين سخن را اي پسر نشنيده اي 
»بي ادب محروم ماند از لطف رب«؟

تا شنيد او حرف  هايم را كشيد 
دست را از زير صورت بي درنگ 
رنگ آرامش پريد از چهره اش 
صورت معصوم او شد زرد  رنگ

 
همچنان ساكت به رويم خيره ماند 

در نگاهش موج مي زد اضطراب 
باز گفتم: اي پسر آخر چرا

حال خوبم را چنين كردي خراب؟ 

احترام هر معلم واجب است 
بر شما در هر كالسي هر زمان

 هر كسي مي داند اين را بي گمان 
از بزرگ و كوچك و پير و جوان

من نديدم در تمام خدمتم 
دانش آموزي چنين بي معرفت

 زودتر برخيز از جايت پسر 
تا ببينم هيكل بي مصرفت! 

در همين هنگام باال برد دست 
در كنار او يكي از بچه ها 

منتظر در بند رخصت هم، نماند 
ترك كرد او نيمكت را بي صدا

رفت سوي گوشه اي برگشت زود 
بود اما دست او جفتي عصا

داد عصاها را به آن هم تختي اش 
تا كه برخيزد براي من به پا! 

آن عصاها را كه ديدم برجهيد 
برق از چشمان من چون آذرخش 

زود فهميدم كه من پيموده ام
جادة ناپختگي را مثل رخش

مانده بودم همچنان مبهوت و منگ
بيشتر بودم به يك كودك شبيه

شد نگاه بچه ها سنگين و تلخ 
چون نگاه عاقالن اندر سفيه! 

شد زبانم در دهانم مثل سنگ 
بر دهانم خورد ُمهري از سكوت 

پايه هاي اقتدارم سست شد 
سست تر از تارهاي عنكبوت

پيش او رفتم كشيدم دست مهر
بر سرش، گفتم پسر شرمنده ام! 

بيشتر از هر كسي در اين كالس 
آنكه بايد درس گيرد بنده ام! 

رو به شاگردان ديگر در كالس 
كردم و گفتم در اين روز نخست 

چون نگاهم بود از روي غرور
اين چنين كردم قضاوت نادرست 

بي گمان، فرجام او چون بنده است 
هر كه باشد در قضاوت ها عجول 
غير از اينكه بشكند دل هاي پاك 
مي شود در بين جمعيت خجول 

عينك دودي ست خودبيني، اگر 
شد براي ديدنت قاب نگاه 

بي  برو برگرد بدبين مي شوي 
هر سفيدي را تو مي بيني سياه

معلمان  شاعر
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روایت پانزدهم
براي صبور كربالـ  زینب 
كبري)س(
سیدحسن حسیني

پلك صبوري مي گشايي
و چشم  حماسه ها 

روشن مي شود  
كدام سرانگشت پنهاني

زخمه به تار صوتي تو مي زند
كه آهنگ خشم صبورت

عيش مغروران را 
منّغص مي كند؟   

مي دانيم
تو نايب آن حنجرة مشبّكي  

كه به تاراج زوبين    
رفت

مدد یا عشق!
علي رضا حكمتي

از داغ تو مي لرزد، پيشاني درياها
سنگيني داغت كوه، اندوه تو صحراها

ما را تو مدد يا عشق! ما را كه پريشانيم
سرها همه سرگردان، افتاده زپا... پاها

همواره فروزان باد اين شعله كه مي سوزد
در سينة عاشق ها، در لهجة درياها

دردي كه نمي گنجد، بر شانة اّماـ  ها
دردي كه جوابي نيست در پاسخ آياـ  ها
ايــن داغ كه خم كرده اســت هر قامت 

سروي را 
داغي كه پراكنده ست در باور فرداها 

شیشة عطر
میالد عرفان پور

با دشمن خويشيم دمادم در جنگ
او با دم تيغ آمده، ما با دل تنگ

ما رود مداميم، بگوييد به تيغ
ما شيشة عطريم بگوييد به سنگ

آخر مجلس
ما سينه زديم و بي صدا باريدند

از هرچه كه دم زديم آن ها ديدند
ما مدعيان صف اول بوديم 

از آخر مجلس شهدا را چيدند

و دلت
مهمان سراي داغ هاي رشيد است

اي زن!
قرآن بخوان

تا مردانگي بماند  
قرآن بخوان

به نيابت كّل آن سي جزء  
كه با سرانگشت نيزه

ورق خورد...   
تاريخ زن

آبرو مي گيرد  
وقتي پلك صبوري مي گشايي

و نام حماسي ات
بر پيشاني دو جبهة نوراني مي درخشد: 

زينب!   

معلمان شاعر
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آموزشي- تحلیلي
نقدي بر ساختار كتاب فارسي )1( پایة دهم 

دورة دوم متوسطه
علي اكبر امامي
كارشناس ارشد ادبيات فارسي و دبير آموزش وپرورش منطقة 
حميل
حجت اله یوسفي نژاد

كارشناس ارشد ادبيات فارسي و دبير آموزش وپرورش منطقة 
چوار

چكیده
اين پژوهش به روش پژوهش توصيفي - تحليلي از نوع تحليل محتوا و به 
شيوة نقد انجام شده است. نگارنده پس از بررسي كتاب فارسي پاية دهم 
متوســطه سال تحصيلي 95/96 كوشيده است نقد محتوايي و ظاهري 
كتاب را در حد درك و فهم خويش به نگارش درآورد. مقالة حاضر تالشي 
اســت هر چند كوچك، در راســتاي بازنگري در برنامة آموزش ادبيات 
متوســطه؛ به اميد اينكه صاحب نظران با بررسي هاي عالمانه و نقد هاي 
متفكرانه بتوانند به راهكارهاي مناسبي در جهت پيشبرد اهداف آموزشي 

نظام مقدس جمهوري اسالمي برسند.
كلیدواژه ها: نقد ظاهري و محتوا، بازنگري و اصالح

آموزشي- تحلیلي
بهره گیري از تفكر انتقادي در تدریس فارسي 

دهم
فلورا بختیار پورامیري

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، مدرس دبيرستان 
فرزانگان استان مركزي

چكیده
از كاربرد قوة تعقل و انديشــه، به دليل نقشي كه در تعالي انسان ها دارد، 
در قرآن كريم بارها به صراحت ســخن به ميان آمده است. انديشه وران 
حوزة تعليم وتربيت نيز همواره بر نقش آن در تعيين خط مشي زندگي 
انسان ها صحه گذاشته اند؛ چرا كه كيفيت زندگي و يادگيري ما تحت تأثير 
نظام تفكر و انديشــة ماست و شــكل گيري يك جامعة موفق منوط به 
پرورش افــرادي متفكر با قابليت هاي يادگيري مادام العمر اســت. اين 
پژوهش با رويكردي تحليلي و با هدف ارائة شيوه هاي ايجاد تفكر انتقادي 
در دانش آموزان در پنج مقولة تفكر انتقادي، زمينه هاي شكوفايي تفكر 
انتقادي، موانع تفكر انتقادي، مراحل آن، و بهره گيري از بسترهاي تفكر 
انتقادي با توجه به كتاب فارسي پاية دهم صورت گرفته است. با توجه به 
هدف تحقيق، در اين پژوهش از روش توصيفيـ  تحليلي استفاده شده و 
تجزيه وتحليل اطالعات، كيفي بوده است. يافته هاي كلي پژوهش نشان 
داد كه دو عامل بازدارندة دروني و بيروني هر يك با فاكتورهايي جداگانه و 
البته اثرگذار بر هم در دانش آموزان، آن ها را از افرادي پرسشگر و خالق به 
افرادي منزوي كم رو و منفعل تبديل مي كند. در سنين پايين تر, كودكان 
سرشار از كنجكاوي و خالقيت اند؛ اين را از سؤاالت فراواني كه مي كنند، 
مي توان تشخيص داد، اما با ورود به پايه هاي باالتر به دليل ترس از انتقاد 
و شكست، عادت زدگي، كم رويي و نداشتن اعتمادبه نفس و از سوي ديگر، 

نظام آموزشــي معلم محور و سنتي، ويژگي هاي خالقانة دانش آموزان از 
بين مي رود. توجه به زمينه هاي شكوفايي تفكر انتقادي، شناخت موانع 
تفكر انتقادي، شــناخت ويژگي هاي افراد خالق، توجه به شــيوه هاي 
نوين آموزشي از ســوي معلمان، تغييرات بنيادين در نظام آموزشي و 
رويكردهاي جديد كتاب هاي درسي مي تواند از عوامل اثرگذار در ايجاد 
فضاي تفكر انتقادي در مدارس ما باشد. رويكرد جديد كتاب هاي درسي 
دورة ابتدايي و متوسطة اول و به دنبال آن، متوسطة دوم و توجه به بعد 
فلسفي مفاهيم آموزشي از نقاط مثبت و در خور تأمل در بهبود وضعيت 
آموزشي مدارس ما بوده است. نوآوري و تجديد نظر در كتاب فارسي دهم 
و توجه بيشتر به محتوا و پرداختن به سطوح باالي آموزشي در بخش هاي 
آموزشي و ارزشيابي اين كتاب درسي زمينه ساز بهره گيري از شيوه هاي 
تفكر انتقادي در امر تدريس است كه در نهايت، به بروز رفتارهاي تازه و 
توانايي پيدا كردن راه حل هاي بديع براي حل مسائل پيش رويشان منجر 
مي شود. هرچند ميزان تأثيرگذاري نوآوري كتاب هاي فارسي اين دوره 
براي رسيدن به اهداف آموزشي و ايجاد يك جامعة خالق در سال هاي 

آينده نمود بيشتري خواهد يافت.
كلیدواژه هــا: تفكر، تفكر انتقادي، فارســي دهــم، خالقيت، 

دانش آموزان، موانع، زمينه ها

آموزشيـ  تحلیلي
تأملي در روش آموزش امال

جدا و پيوسته نويسي حرف »ب« و روش تدريس آن 
در زبان فارسي

دكتر فریدون اكبري ِشلدره
علي رضا چنگیزي

چكیده
خط و دســتور خط از عوامل پيوندساز اجتماعي و فرهنگي هر جامعه 
به شــمار مي آيد. نگه داري و گسترش آن نيز پايه ها و مبناهاي علمي و 
آموزشي مناسبي را مي طلبد و اتفاق نظر در كاربست اين بنيان ها ضروري 

است.
پيوســته و جدانويســي برخي از تكواژها مانند: »بي، به، ها، تر، و...« از 

مقوله هايي است كه در آموزش بايد به آن توجه ويژه اي شود.
امال يا درست نويســي شــكل نوشــتاري كلمات، بر هنجارهاي خط و 
عادت هاي بصري استوار است. گاهي تفاوت هاي رسم الخطي و سليقه هاي 

نوشتاري سبب دشواري امال و اختالل در يادگيري مي شود.
اين مقاله به بررســي پيشينة حرف »به، ب« و چگونگي تدريس آن در 

محيط هاي آموزشي پرداخته است.
كلیدواژه ها: امال، روش آموزش، دســتور خط، تكواژ »به، ب«، مقولة 

»التزام« و »انتخاب«، روش پيش سازمان دهنده، روش دريافت مفهوم

آموزشيـ  تحلیلي
آسیب شناسي روش تدریس نگارش و امال

در كتاب هاي زبان فارسي دبيرستان
فهیمه حسنیان، كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي
یومیه عربیان، كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي

چکيدة مقاالت
)ادامة مطالب در وبگاه(
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چكیده
حذف درس هاي امال و انشا به عنوان دو درس مستقل از ساعت هاي درسي 
دانش آموزان دبيرستان، كاستي عميقي در ميزان سواد فارغ التحصيالن 
دبيرستاني و دانشگاهي به وجود آورده است. اگر حداقل سواد را درست 
خواندن و درســت نوشــتن بدانيم، جاي خالي آموخته هاي امال و انشا 

به خوبي احساس مي شود.
هدف اين مقاله، نشان دادن معايب حذف اين واحدهاي درسي و نيز ارائة 

راهكارهايي براي حل اين مشكل است.
متأسفانه آمارها نشان مي دهد كه دانش اماليي و انشايي دانش آموزان تا 
چه حد ناچيز اســت و اين مسئله زنگ خطري بزرگ براي زبان و ادب 

فارسي به شمار مي آيد.
بديهي است رفع اين مشكل، به همكاري همه جانبة گروه هاي مختلف 
تأثيرگذار در حوزة فرهنگ و ادب نياز دارد و نقش دبيران محترم زبان و 

ادبيات فارسي در اين رابطه بسيار است.
كلیدواژه ها: امال، انشا، آفرينش ادبي، لذت آفريني

آموزشيـ  تحلیلي
چگونه توانستم عالقة دانش آموزان )دورة 

متوسطة اول( را به درس انشا و نگارش تقویت 
كنم؟

مریم احمدپناه
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
دبير ادبيات فارسي دورة متوسطة اول، شهرستان كنگاور

چكیده
درس انشــا و نگارش از مهم ترين دروسي است كه در دوره هاي مختلف 
تحصيل با آن روبه رو هستيم؛ درسي كه به داليل مختلف از جايگاه واقعي 
خويش فاصله گرفته اســت. اهميت درس انشــا و نگارش بر هيچ كس 
پوشــيده نيست. اين درس مادر تمام دروس محسوب مي شود؛ زيرا اگر 
دانش آموز با شيوه هاي كارآمد بتواند به مهارت چهارگانة خواندن، نوشتن، 
گوش دادن و سخن گفتن مسلط شود، در ساير دروس نيز موفق خواهد 
شــد، اما متأسفانه در حاشــيه قرار گرفتن آن موجب گرديده است كه 
بيشتر دانش آموزان هم به اين درس عالقه اي نشان ندهند. اين امر موجب 
بروز مشــكالتي در ساعت انشا شده اســت. اقدام پژوهي حاضر با هدف 
بررسي علل بي عالقگي دانش آموزان دورة متوسطة اول به درس انشا، ارائة 
بعضي راهكارها براي حل اين مشكل و اجراي الگوهاي فعال تدريس در 

راستاي بهبود وضع موجود انجام پذيرفته است.
كلیدواژه ها: اقدام پژوهي، انشا، نگارش، معلم، دانش آموز

آموزشيـ  تحلیلي
مثنوي، پدِر شعر نو

و چند ايراد در فارسي پاية دهم
امید نقوي
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دبير ادبيات شهرستان 
شهريار

چكیده

كتاب »فارسي دهم« دورة دوم متوسطه كه به تازگي تأليف و منتشر شده، 
يك كتاب عمومي براي تمام رشته هاي نظري و يكي از پرشمارگان ترين 
و پرخواننده ترين كتاب هاي درســي كشور اســت. اين امر لزوم دقت و 

وسواس در تأليف آن را افزون تر مي كند.
با نگاهي گذرا به اين كتاب، اشــكاالت كوچــك و بزرگ فراواني در آن 
مشاهده مي شود كه نمي توان به راحتي از كنارشان گذشت. در اين مقاله 
به بيان چند مسئلة مهم در درس هاي آغازين كتاب پرداخته مي شود. 
ســاير مسائل موجود در كتاب نيز ان شاءاهلل در مقالة ديگري به تفصيل 
بيان خواهد شد. به اين اميد كه عالوه بر رفع آن ها در چاپ بعدي، از اين 

پس شيوة كم ايرادتري در تدوين كتاب هاي درسي به كار گرفته شود.
كلیدواژه ها: فارسي )1(، نقد، ايراد، پايه دهم، دورة متوسطة دوم

آموزشيـ  تحلیلي
مطالعة راهبردهاي یاددهي و یادگیري درس 

زبان فارسي دوم متوسطه نظام آموزش از راه 
دور بر مبناي كتب مربوط از نظر دبیران استان 

چهارمحال و بختیاري
مریم جعفري دهكردي 
دبير ادبيات فارسي ناحية 1 شهركرد

چكیده
در ايــن پژوهــش به مطالعــة راهبردهاي ياددهــي و يادگيري درس 
زبان فارســي دوم متوســطة نظام آمــوزش از راه دور بر مبناي كتب 
مربوط از نظر دبيران اســتان چهارمحال و بختياري در سال تحصيلي 
85-1384 پرداخته شــده اســت. آموزش وپرورش رشته اي تخصصي 
و پيچيده اســت كه ادارة امور آن، به كارشناســان مجــرب نياز دارد، 
ســازمان آموزش وپرورش نيز با ديگر سازمان ها هم از نظر دامنة وظايف 
و عمق تجارب و هم از جهــت وظيفه اي كه در ارتباط با تعليم وتربيت 
افــراد به عهــده دارد، كاماًل متفاوت اســت و توجــه خاصي مي طلبد. 
هدف اساســي و كاربردي اين تحقيق آن اســت كه ميزان تأثير كتاب 
خودآموز زبان فارســي را در يادگيري فراگيرندگان مشخص كند تا از 
اين طريق، مســئوالن آموزش وپرورش و مؤلفان را در تأليف كتب ياري 
نمايد. اين تحقيق براساس چهار هدف به انجام رسيده است: 1. بررسي 
 تأثيــر كتاب خودآموز زبان فارســي دوم در فرايند ياددهي و يادگيري؛ 
2. بررسي ديدگاه دبيران دربارة ميزان بهره گيري از كتاب خودآموز زبان 
فارســي دوم متوســطه با توجه به مطالب مكمل و تكميلي؛ 3. بررسي 
كتاب خودآموز با توجه به ويژگي هاي تعريف شــده براي طراحي متون 
درســي خودآموز و يادگيري مستقل؛ 4. بررســي كتاب هاي خودآموز 
زبان فارسي دوم متوســطه با تكيه بر اصل دانش آموز محوري. جامعة 
آماري 92 نفر دبير ادبيات فارســي بوده است كه كتاب خودآموز زبان 
فارسي دوم متوسطة آموزش از راه دور را تدريس كرده اند. با استفاده از 
روش نمونه گيري تصادفي سادة خوشه اي 40 نفر از آنان به عنوان نمونه 
انتخاب شدند. نظر دبيران با استفاده از پرسش نامة نظرخواهي از دبيران 
كه حاوي 32 پرسش بود، براساس مقياس پنج درجه اي ليكرت تنظيم 
و جمع آوري شــد. تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شــده براساس 
روش هاي آماري توصيفي و استنباطي انجام گرفت و براي توصيف داده ها 
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از روش هاي آماري نظير فراواني و درصد و در آمار استنباطي از مجذور 
خي براي تجزيه و تحليل داده ها اســتفاده شد. براساس نتايج به دست 
آمده، مهم ترين يافته هاي اين پژوهش عبارت اند از اينكه كتاب خودآموز 
و كار و تمريــن آمــوزش از راه دور براي ياددهــي و يادگيري دبيران و 
دانش آموزان مؤثر و مفيد بوده است. از نظر دبيران، مطالب تكميلي كتاب 
خودآموز براي ياددهي و يادگيري كارايي و اثربخشــي خود را در سطح 
بااليي نشــان داده است. كتاب خودآموز و كار و تمرين، دانش آموزان را 
به يادگيري مستقل هدايت مي كند و تكية كتاب خودآموز بر دانش آموز 

محوري است. 
كلیدواژه ها: راهبردها، آموزش وپرورش، معلم، سيستم آموزش حضوري، 

آموزش از راه دور، ياددهي، يادگيري

آموزشيـ  تحلیلي
جغرافیاي فرهنگي ادبیات پایداري در ادبیات 

فارسي متوسطة دوم
ایرج صادقي

چكیده
با مطالعة كتاب هاي درسي ادبيات فارسي متوسطة دوم )دبيرستان( با 
توجه به ادبيات پايداري اين پرسش مطرح مي شود كه آيا ادبيات پايداري 
فقط بيان جنگ و ســتيز با رويكرد بيروني است يا رويكرد و چهره هاي 
ديگري هم دارد. هدف پژوهشگر از اين پژوهش، بيان منظرهاي مختلف 
ادب مقاومت و انعكاس فرهنگي اثر اســت. نويسنده در اين پژوهش با 
روش عمومي تحقيق و روش تلفيقي، مؤلفه هاي شــعري ادب پايداري 
دبيرســتان را با روش استقرا، ارزيابي مي كند و نتيجه مي گيرد كه ادب 
مقاومت تاريخچه اي به بلنداي آفرينش انسان دارد و از درون و پايداري 
اخالقي انسان، شروع مي شود. بنابراين، آن را در حالت كلي به دو دستة 
ادبيات پايداري برون گرا و ادبيات پايداري درون گرا تقسيم مي كند كه هر 
يك جغرافياي فرهنگي خاصي دارد و به بررسي و تحليل آن ها مي پردازد. 
پژوهشــگر گاهي هم به روند بازتاب ادب پايداري برون گرا و درون گرا و 

دگرديسي جغرافياي فرهنگي مي پردازد.
كلیدواژه ها: جغرافياي فرهنگي، ادبيات پايداري، وطن، انســان، شعر، 

بازتاب

آموزشيـ  تحلیلي
رابطة غلط هاي امالیي دانش آموزان كرد زبان و 

فرایندهاي آوایي
حسین كمري
كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

چكیده
اين پژوهش به  منظور بررسي و شناسايي آن دسته از غلط هاي اماليي 
دانش آموزان كردزبان كه ناشــي از  فرايندهاي آوايي است، انجام گرفته 
اســت. از آنجا كه تفاوت هاي آوايي زبان ها در شكل نوشتاري و گفتاري 
ســاخت واژه ها تأثير دارد، اهم مشــكالت اماليي و نگارش درس زبان 
فارسي دانش آموزان كردزبان دورة ابتدايي ناشي از فرايندهاي آوايي است. 
مثل )قلب، حذف و ابدال( ايجاد مي شود. از زاوية روان شناسي زبان، تأثير 

فرايندهاي آوايي در مواردي مثل حساسيت شنيداري ناشي از ضعف در 
حافظة شنوايي، توالي ديداري و ضعف در حافظة بصري هويدا مي شود. 
به طور قطع، مي توان گفت امال يك فعاليت زنده و نيمه فعال نوشتن است 
و هم زمان كه شنيده مي شود، نوشته نيز مي شود. فرايند اين پژوهش با 
شناخت جامع خطاهاي اماليي دانش آموزان كردزبان و كشف ارتباط آن 
با اشــكال فرايندهاي آوايي شروع شده و نسبت به دسته بندي آن اقدام 
شــده است تا راهبردهاي الزم آموزشــي از سوي معلمان و مدرسان و 
مؤلفان دورة ابتدايي ارائه شود. اين پژوهش از نوع توصيفيـ  تحليلي بوده 
و به پيروي از مدل تحليل خطاي ســلينگر )1922( انجام گرفته است. 
زهاب  جامعة آماري آن نيز شامل دانش آموزان كردزبان شهرستان سرپل 
بوده و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه ايـ  تصادفي تعداد 82 نفر 

دختر و 82 نفر پسر مورد بررسي قرار گرفته اند.
كلیدواژه ها: زبان كردي، فرايند آوايي، كردي كلهري، زبان فارسي، امال، 

خطا

آموزشيـ  تحلیلي
بررسي خط و مسائل مربوط به آن در 

برنامه ریزي زبان
شهریار شادي گو، دكتراي زبان و ادبيات فارسي، مدرس 
دانشگاه فرهنگيان ايالم

محمدرضا كمري، كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي به 
غير فارسي زبانان، دبير دبيرستان هاي شهر ايالم

چكیده
برنامه ريزي زبان از جديدترين جنبه هاي برنامه ريزي است و در سال هاي 
اخير به يكي از مهم ترين مباحث در رشــتة جامعه شناسي زبان تبديل 
شده اســت. اين فعاليت سازمان يافته در جهت ايجاد تغييرات آگاهانه 
در ســاخت يا كاربرد زبان )گفتاري و يا نوشتاري( انجام مي گيرد. يكي 
از موضوعاتــي كه در برنامه ريزي زبان به آن پرداخته مي شــود، خط و 
مسائل مربوط به آن است. در اين مقاله، نويسنده كوشيده است نخست 
از برنامه ريــزي زبان و مراحل آن تعريفي ارائه كند و ســپس، در مورد 
ارتباط زبان و خط، تاريخچة پيدايش خط و مســائل مربوط به خط كه 
در برنامه ريزي زبان به آن ها پرداخته مي شود، مطالبي را فراروي خواننده 
بگذارد. سرانجام نيز نتيجه مي گيرد كه هدف برنامه ريزان زبان، ايجاد يك 

نظام نوشتاري ساده و در عين حال دقيق، براي ثبت گفتار است.
كلیدواژه ها: جامعه شناسي زبان، برنامه ريزي زبان، خط

آموزشيـ  تحلیلي
تكرار در كتاب فارسي پایة هفتم دورة اول 

متوسطه
محمدحسین بقایي

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي 
خمين

چكیده
نظر به عنايت مؤلفان ارجمند كتاب فارســي هفتم )پاية اول متوسطه( 
به آراية تكرار و اهميت آن، كه همواره مورد توجه نقادان، نويسندگان و 
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شاعران در طول تاريخ ادب فارسي بوده، اين نوشته به بررسي و كاركرد 
اين آرايه در اين كتاب پرداخته است. حاصل اين بررسي نشان مي دهد 
كه مؤلفان ارجمند در انتخاب اشــعار كه در هفت قالب از قوالب شعري 
آمده اند، به جز شعري از ملك الشعراي بهار در قالب مسمطـ  كه شناخت 
آن براي دانش آموز دشوار استـ  از لحاظ محتوا و موسيقي موفق عمل 

كرده اند و گزينه هايشان درخور دانش آموزان اين دوره بوده است.
همچنين، حاصل اين نوشتار نشان مي دهد كه مؤلفان محترم در گزينش 
متون عاطفي )ادبي( موفق بوده اند و فقط تكرار اسم هاي خاص در برخي 
از اين متون، گاه مالل آور مي شود. به نظر مي رسد درس »قلب كوچكم را 
به چه كسي بدهم؟« با عنايت به بهره گيري از شگرد خيال سازي، درخور 
دانش آموزان اين دوره نيســت. اگرچه اين درس به طور اختصاصي براي 
آموزش اين هنر ادبي در كتاب گنجانده شــده است، درج آن در كتاب 

دورة تحصيلي پايين تر، عاقالنه تر به نظر مي رسد.
كلیدواژه ها: تكرار، فارسي هفتم، شعر و متون عاطفي

طرح درس
طرح درس مبتني بر آي تي )IT( درس 

دوازدهم كتاب فارسي پایة دهم دورة دوم 
متوسطه با عنوان رستم و اشكبوس

علي اكبر امامي
كارشناس ارشد و دبير زبان و ادبيات فارسي جميل

تعریف طرح درس
 )Instructional Guide( طــرح درس كه به آن راهنماي آموزشــي
هم گفته مي شود، سندي اســت كه اجزاي فرايند آموزشي فعال براي 
مشاركت فراگير به منظور دستيابي به اهداف آموزشي را ترسيم مي كند. 
طرح ساختاري سازمان يافته براي تدريس و نقشه اي كلي براي هدايت 
فعاليت هاي آموزشي است و در آن مفاهيم، اهداف، فرصت هاي آموزشي 
و روش هاي ارزيابي يك درس مشخص بيان مي شود. در يك طرح درس، 
مجموعه فعاليت هايي كه آموزش دهنده از پيش براي رسيدن به يك يا 
چند هدف آموزشي ويژه تدارك مي بيند، پيش بيني و تنظيم شده است 
و به كمك آن، آموزش دهنده مي تواند فعاليت هاي ضروري آموزشي را به 
ترتيب و در مراحل و زمان هاي مشخص و به شيوه اي منطقي پيش ببرد.

تنظیم طرح درس
طرح درس را مي توان به اشكال مختلف تنظيم كرد. معمواًل آن را آموزش 
دهنده اي كه براي يك دورة آموزشي برنامه ريزي مي كند، آموزش دهندة 
ديگري كه در تدريس دورة آموزشــي همكاري دارد و يا شــخصي كه 
ممكن است دورة آموزشــي را براي آموزش به فراگيرندگان و در جاي 
ديگري طراحي كند، مي نويســد. در ضمن، نوشــتن طرح درس هاي 
دوره اي )ساالنه، نيمســالي يا ماهانه( با طرح درس هاي روزانه متفاوت 
است. طرح درس به عنوان يك نقشه، ترتيب اجراي آموزش را مشخص 
مي كند ولي بايد انعطاف پذير باشــد. اگر آموزش دهنده در روند آموزش 
با مشــكالت خاصي مواجه شود يا موضوعات جديدي مطرح گردد و يا 

نيازهاي فراگيرندگان متفاوت باشد، طرح درس را مي توان تغيير داد.

آموزشيـ  تحلیلي

نقد و تحلیل ساختار و محتواي كتاب فارسي 
دهم

زهرا خستو
سرگروه زبان و ادبيات فارسي استان البرز

چكیده
مهم ترين ابزار رســيدن به آموزش مطلوب، كتاب هاي درسي است. از 
گذشــته هاي دور، زماني كه علم و دانش مورد توجه قرار گرفت و بناي 
مكاتب و مدارس گذاشته شد، اهميت كتب درسي و كيفيت و كميت آن 

اساس آموزش به حساب مي آمده است.
كتاب هاي درســي در هر دوره بايد با توجه به پيشرفت ها و فرهنگ هر 
سرزمين تأليف شود. درواقع، اين آثار چراغ راه عالمان هر عصر محسوب 

مي شود.
اصل مهم در تأليف كتب درسي، توجه به نياز روز است. اهميت دادن به 
خواسته ها، نيازها و آرزوهاي فراگيرندگان مي تواند انگيزه و اميدي براي 
آموختن بيافريند. در حقيقت، اين انگيزه اهرم اصلي ماشــين آموختن 

است.
ناگفته نماند هر كتابي كه نوشته مي شــود، بسيار واال و ارجمند است 
و بايد به عنوان يك موجود زنده به آن نگريســت؛ اگرچه توانمندي ها و 

ضعف هايي نيز داشته باشد.
كتاب فارسي دهم در قالب هشت فصل و هجده درس تدوين شده است. 
اين كتاب تلخيصي از كتاب هاي ادبيات 1 و 2 گذشته است ولي دروس 

جديدي هم به آن اضافه شده كه جاي نقد و بررسي دارد. 
كلیدواژه ها: فارسي دهم، نقد، ساختار، محتوا

آموزشيـ  تحلیلي
بررسي ادبيات داستاني در كتاب 

تاریخ ادبیات 1 و 2
محمد چهارمحالي
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و 
بلوچستان 
دبير ادبيات فارسي دبيرستان هاي شوشتر

چكیده
»ادبيات داستاني« يكي از پوياترين گرايش هاي ادبي است كه به دو نوع 
ســنتي و معاصر تقسيم مي شــود و هر كدام از اين شاخه ها نيز انواعي 
دارند. اين نوع ادبيات در كتاب هاي ادبيات دورة متوســطة دوم جايگاه 
ويژه اي دارد؛ به گونه اي كه درصد قابل توجهي از صفحات اين كتاب ها را 
پر كرده اســت. با وجود اين، در كتاب تاريخ ادبيات 1 و 2 سهم ناچيزي 
بدان اختصاص داده شده و درسي يا بخشي با اين مضمون نيامده است. 
مخصوصًا از »ادبيات داســتاني معاصر« هيچ گونه يادي نشده است. در 
مقالة حاضر، نويسنده ضمن معرفي انواع ادبيات داستاني، به تحليل اين 
موضوع و اهميت وجود آن به شــكل برجسته در كتاب تاريخ ادبيات 1 
و 2 مي پــردازد و در پايان پيشــنهاد مي كند كه با حذف برخي مطالب 
غيرضروري، بخش يا درسي با عنوان »ادبيات داستاني معاصر« يا »عصر 
جمال زاده«، به عنوان پدر داستان نويســي مدرن در ايران، در ادبيات 2 
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گنجانده شود.
كلیدواژه ها: ادبيات داســتاني ســنتي، ادبيات داستاني معاصر، تاريخ 

ادبيات 1 و 2، دورة متوسطة دوم

آموزشيـ  تحلیلي
آسیب شناسي حذف دو درس ا مال و انشا 

به عنوان درس هاي مستقل در دورة متوسطه
محمدعلي گلستاني شیشوان 
دبير زبان و ادبيات فارسي مركز پيش دانشگاهي رازي 
عجب شير

چكیده
بعد از اتمام دوران تحصيل، براي هر فرد به طور مستقيم و يا غيرمستقيم 
دو مقولة خواندن و نوشــتن باقي مي ماند و اين دو، در درس هاي امال و 
انشا، جلوه گر مي شوند. بنابراين، با حذف آن ها دروس دورة متوسطه، در 

حقيقت امتياز خواندن و نوشتن از فرد سلب مي شود.
نگارنده در اين مقاله سعي دارد آسيب هايي را كه از ِقَبل حذف امال و انشا 
در وهلة اول، متوجه فرد و در وهلة دوم متوجه جامعه مي شود، با آوردن 
داليل و شواهد كافي توضيح دهد و لزوم احياي اين دو درس را به عنوان 

واحدهاي درسي مستقل، بيان كند.
كلیدواژه ها: امال، انشا، خواندن، نوشتن، گوش دادن، آسيب شناسي

آموزشيـ  تحلیلي
راهكارهایي براي بهبود كیفي آموزش زبان 

فارسي سال اول دبیرستان
جواد بامشادي، كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي، 
دانشگاه پيام نور مركز مهريز )يزد(
پارسا بامشادي، دانشجوي دكتراي زبان شناسي همگاني، 
دانشگاه شهيد بهشتي تهران

چكیده
اين پژوهش در پي رســيدن به دو هدف است: الف( اهداف كلي ناظر بر 
همة كتاب هاي درسي دورة دبيرستان به ويژه زبان فارسي )1(؛ ب( اهداف 
جزئي ناظر بر برخي از دروس و صفحات اين كتاب درســي. در زيرگروه 
اهداف كلي، مواردي كه در همة كتاب هاي درسي دورة دبيرستان و حتي 
دورة راهنمايي فراچشم مي آيد، بيان و راهكارهايي براي آن ها پيشنهاد 
شده است. در بررسي كتاب زبان فارسي)1( نيز ايرادهاي فني، ساختاري 
و دستوري موجود در آن شناسايي و پيشنهادهايي براي اصالح آن ها ارائه 
گرديده است. نتيجة اين پژوهش مي تواند در تدوين و نگارش كتاب هاي 

درسي و به ويژه كتاب هاي زبان فارسي راه گشا و ياريگر باشد.
كلیدواژه ها: نقد كتاب درسي، زبان فارسي )1(، آموزش زبان فارسي، 

نقد زبان شناختي

آموزشيـ  تحلیلي
نقد و بررسي آثار بزرگان ادب فارسي در 

متون ادبي دورة متوسطه
مطّلب غفاري

دانشجوي دكتري زبان و ادب فارسي و مدير دبيرستان نمونه 
دولتي 17 شهريور، منطقة 15 تهران

چكیده
در اين مقاله كتاب هاي ادبيات فارســي آموزش متوســطة نظام سالي 
واحدي آموزش وپرورش مورد نقد و بررســي اجمالي قرار گرفته است. 
نگارنده ابتدا چهار كتاب ادبيات فارسي عمومي را در چهارپايه و سپس دو 
كتاب ادبيات فارسي پايه هاي سوم و چهارم رشتة ادبيات و علوم انساني 
را بررســي نموده و حاصل پژوهش را به ايجاز و اختصار در دو فصل به 
رشتة تحرير درآورده است. در فصل نخست ابتدا مباحث كلي ذكر شده 
سپس به معايب و محاسن اين شش كتاب با ذكر مصاديق پرداخته شده 
است. در فصل دوم، نگارنده به راهكارها و پيشنهادهاي عملي كه باعث 
رفع يا كاهش معايب ذكر شــده در تحقيق مي شوند، پرداخته است. در 
اين پژوهش، چهار تن از بزرگان ادب فارسي )حافظ، سعدي، فردوسي 
و موالنا( در كتاب هاي ادبيات فارســي دورة متوســطه به طور جداگانه 
مورد بررسي قرار گرفته اند اما به جهت محدوديت ها، قسمت هايي از اين 

تحقيق در قسمت پيوست ارائه گرديده است.
كلیدواژه ها: كتب ادبيات مقطع متوسطه، شاهنامه، ديوان حافظ، آثار 

سعدي و مولوي

آموزشيـ  تحلیلي
نقد و بررسي فصل پنجم )اسالم و انقالب 

اسالمي( كتاب فارسي جدیدالتألیف پایة نهم 
متوسطة اول

مریم احمدپناه
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي و دبير ادبيات فارسي 
كنگاور

چكیده
موضوع اين نوشــته، نقد و بررسي فصل پنجم )انقالب اسالمي( كتاب 
فارسي پاية نهم متوسطة اول اســت، كه در سال تحصيلي 95-94 در 
مدارس سراسر كشور به صورت رسمي اجرا شده است. در اين راستا، فصل 
پنجم كتاب موردنظر از چند جهت مورد نقد و بررسي قرار گرفته است:

1. نگاهي كلي به كتاب؛ 
2. بررسي دروس فصل پنجم )اسالم و انقالب اسالمي(؛

3. بررسي فعاليت هاي خواندن و نوشتن فصل؛
4. معايب و مزاياي فصل.

كلیدواژه ها: نقد و بررسي، فارسي نهم، اسالم و انقالب اسالمي

آموزشیـ  تحلیلی
خالق ترین الگوی تدریس انشای فارسی در 

دورة متوسطة اول
محمد نمدمال
دبير ادبيات فارسی دبيرستان  شاهد نور، دزفول

چکیده
الگوی تدريســی که در کارگاه انشا می تواند کاربرد فراوانی داشته باشد 
الگوی بديعه پردازی اســت. اين الگو فراگيرندگان، را در جريان تدريس 
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فعال نگه می دارد و کار به صورت گروهی ادامه می يابد.
علت باارزش بودن الگوی بديعه پردازی، پرورش تفکر خالق دانش آموزان 
در نوشتن اســت. اين الگو در چند مرحله اجرا می شود و ياددهنده به 

تناسب درس يا .. می تواند يک مرحلة آن را اجرا نکند. 
کلیدواژه ها: خالقيــت، فعاليت  گروهی، الگــوی تدريس، چيزی نو، 

بديعه پردازی

آموزشي- تحلیلي
نقد و ارزیابي كتاب علوم و فنون ادبي

زهرا علیزاده گلعذاني
 چكیده

تحول در آموزش زبان و ادبيات فارسي كه در دهة اخير و از دورة ابتدايي 
شروع شده بود، اكنون به دورة دوم دبيرستان رسيده است.

اين تحول در برگيرندة ابزارها، روش ها، محتوا و برنامة  درســي اســت. 
شــيوه ها و موضوعات آموزشي و حتي بازخوردها، همگي درگير تحولي 
مثبت شده اند. الزمة رسيدن به نتايج بهتر در ساية اين تحول بنيادين، 
همسويي معلمان و دانش آموزان، باالتر از همه، مؤلفان كتب درسي با اين 

تحول و دگرگوني است.
كتاب علوم و متون ادبي )1( در راستاي همين تحول با تغيير در ساختار 
آمــوزش مباحث تخصصي و علــوم و فنون ادب فارســي، وارد عرصة 
آموزش شــده است. با توجه به اينكه كتب درسي كارآمدترين ابزارهاي 
آمــوزش مهارت ها و آموزه هاي مورد نظر بــراي فراگيرندگان در عرصة 
تعليم وتربيت اند، براي نيل به اهداف به شكلي دلخواه و مفيد ضروري به 

نظر مي رسد كه اين كتب مورد بازنگري و ارزيابي قرار گيرند.
در نگاه كلي به كتاب علوم و فنون ادبي )1( آنچه چشــمگير و در خور 
توجه مي نمايد، شمول آن بر كليات علوم ادبي هر چند به طور مختصر و 
ارائة اصول و روش هايي علمي و دست يافتني براي ورود به عرصة ارزيابي 
و نقد متون ادبي است؛ البته در كنار اين محاسن انتظار مي رود تغييراتي 
مختصر براي رسيدن به نتايج مطلوب تر در چاپ هاي آينده كتاب صورت 

گيرد.
كلیدواژه ها: تحول آموزشي، نقد و ارزيابي كتب آموزشي، علوم و فنون 

ادبي )1(

آموزشي- تحلیلي
طرح ابتكاري و آموزشي

همگام سازي تصوير و معني لغات در آزمون ادبيات 
فارسي

رحیم صالحي 
دبير زبان و ادبيات فارسي دبيرستان هاي شهرستان رامشير

مقدمه
آشنايي با شيوه ها و فنون سنجش و ارزشيابي به منظور بهبود پيشرفت 

تحصيلي از اهداف مهم آموزش و پرورش است. 
بي شــك، مطرح كردن و ارائة شــيوه ها گامي مثبــت در جهت بهبود 

ارزشيابي و ايجاد انعطاف و تنوع در يادگيري و پايداري آموخته  هاست. 
از آنجا كه در آزمون ادبيات فارسي دورة متوسطه، نزديك به نيمي از كل 

نمرة آزمون به معناي لغات و كاربســت آ ن ها در متون نظم و نثر تعلق 
دارد، ابداع شيوه اي در طرح سؤال كه بتواند همگام سازي تصوير و معناي 
لغات را در برداشته باشد، مي تواند عامل مؤثري در بهبود يادگيري و ثبيت 
آموخته هاي دانش آموزان باشد. برخي از دروس كتب ادبيات فارسي كه 

ظرفيت اين گونه طرح سؤال را داشته اند، به اين شيوه طراحي شده اند. 
با اميد به اينكه همة ما بتوانيم در شناخت و به كارگيري شيوه هاي نوين 

ارزشيابي گامي سازنده برداريم.
كلید واژه ها: تصوير، سنجش، ادبيات، نظم، نثر، آزمون

آموزشيـ  تحلیلي
نقد و بررسي كتب تازه تألیف فارسي و كتاب 

آموزش مهارت هاي نوشتاري پایة هشتم
علي درویشیان
دانشجوي كارشناسي ارشد و دبير رسمي مدارس كرج

چكیده
كتاب فارســي پاية هشتم، دورة اول متوسطه،  كه در سال تحصيلي 94 
ـ 93 با تغييرات و مطالب جديد به زيور طبع آراسته شده، داراي نكات 
قوت و ضعف هايي اســت كه در اين نوشــتار به آن ها خواهيم پرداخت. 
همچنين، كتاب آموزش مهارت هاي نوشتاري )انشا و نگارش(، كه براي 
اولين بار در نظام آموزشي ما تأليف و تدوين شده است، موضوع بحث و 

نقد و نظر قرار خواهد گرفت.
كلید واژه ها: نقد و بررسي، فارسي هشتم، مهارت هاي نوشتاري

23سال در یك نگاه
 سير تاريخ ادبيات در دو دورة ابتدايي و راهنمايي از 

سال ١357 تا ١3٩0
دكتر فریدون اكبري شلدره

عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و كارشناس گروه زبان و 
ادبيات فارسي دفتر تأليف
مریم حق شناس
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

چكیده
تاريخ ادبيات به واقع بررســي روند تغيير و تحول ادبيات در بستر تاريخ 
است. ما هرگز تاريخ ادبيات در اين معنا و مفهوم در بين كتاب هاي درسي 
دورة ابتدايي و راهنمايي نداشــته ايم اما از آنجا كه همواره هر دانشــي 
پيشــينه و پشــتوانه اي دارد )همچون تذكره ها كه پيشينة كتاب هاي 
تاريخ ادبيات ايران هســتند(، ما ذكر نام شاعران و نويسندگان در دورة 
ابتدايــي و توضيحات مختصري از آنان را در دورة راهنمايي، پيشــينة 
تاريخ ادبيات در دورة دبيرســتان مي دانيم. بنابراين، هدف ما از بررسي 
مغفول ترين بخش كتاب هاي فارســي ابتدايي و راهنمايي، شناساندن 
ابتدايي ترين نوع تاريخ ادبيات و در ادامه پيشــنهادي براي تدوين كتاب 

تاريخ ادبياتي مستقل براي دورة  ابتدايي است.  
كلید واژه ها: تاريخ ادبيات،  ابتدايي، راهنمايي 
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