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چکيده
کتاب فارس��ی پاي��ۀ اول )هفت��م( دورۀ اول 
متوس��طه ک��ه در س��ال تحصيل��ی جديد به 
زيور طبع آراس��ته شده، در واقع همان کتاب 
فارسی س��ال اول دورۀ  راهنمايی قديم است 
ک��ه تغييراتی يافته و مطالبی ب��ه آن افزوده يا 
از آن کاس��ته شده اس��ت. آنچه در اين مقاله 
می آي��د، گزارش اي��ن افزودن و کاس��تن ها با 
نگرش��ی انتق��ادی و البته بيان ن��کات قوت 
و ضع��ف کت��اب و واکاوی ط��رح نوی اس��ت 
که نويس��ندگان در چ��اپ جديد اي��ن کتاب 
درافکنده اند و رويک��رد جديدی که در تأليف 

تازۀ خود اتخاذ کرده اند.

کليدواژه ها: کتاب، فارسی، هفتم، 
تغییر، نقد

مقدمه
ب��ا تغییر نظ��ام آموزش��ی ایران از س��ال 
گذشته )92� 1391( از سه مقطع ابتدایی، 
راهنمایی و متوسطه به دو مقطع ابتدایی 
و متوس��طه )متوسطۀ اول و دوم( و افزودن 
کالس شش��م به دورۀ ابتدایی، کتاب های 
تازه تألیف دورۀ متوس��طۀ اول )پایۀ هفتم( 
با تغییراتی � در مقایس��ه با کتاب های اول 
راهنمایی سابق � همراه شده اند. البته این 
تغییرات را باید امری شایسته و بایسته و در 
راستای کیفیت بخشی به محتوای کتب، 
بهبود روند آموزش و پیراس��ته و ویراس��ته 
نم��ودن مطالب درس��ی ارزیابی ک��رد. در 
ای��ن میان، کتاب فارس��ی به عن��وان یکی 
از امه��ات کت��ب درس��ی در هم��ۀ مقاطع 
آموزش��ی، به خصوص دورۀ متوسطۀ اول، 
از این دگرگونی و دگرگشت � هرچند اندک 

نقد و بررسى كتاب تازه تأليف 
فارسى سال هفتم

آموزشى - تحليلى

ولی ارزشمند و روشمند � بی بهره و نصیب 
نبوده است.

کتاب های فارس��ی دورۀ متوس��طۀ اول، 
بیش��تر ب��ر تقوی��ت مهارت ه��ای زبان��ی، 
ادب��ی، فرازبانی تإکی��د دارند و ب��ا رویکرد 
پویای��ی  معن��ای  ب��ه   � مش��ارکت جویانه 
دانش آم��وز و معل��م در کالس � طراح��ی 
مقاص��د  و  اه��داف  جمل��ه  از  ش��ده اند. 
نویس��ندگان کت��اب فارس��ی می ت��وان به 
آموزش مه��ارت خواندن درس��ت و دقیق 
متن، توج��ه به لحن در هن��گام خواندن، 
تبحر و ورزیدگی در نوش��تن، تعلق خاطر 
پیدا کردن به زبان و ادبیات فارسی و تالش 
برای پاسداش��ت آن، فراگیری هدفمند و 
روش��مند زبان فارسی، کسب لذت درونی 
و تلطی��ف روح��ی، پ��رورش ذوق جه��ت 
آفرینش نوش��ته ادبی، باروری ش��خصیت 
اخالق��ی،  دین��ی و انس��انی دانش آموزان 
و آش��نا کردن آن��ان با ارزش ه��ای دینی و 

انقالب اسالمی اشاره کرد.
بن��ای تألی��ف کتاب ه��ای فارس��ی دورۀ 
راهنمایی سابق از سال 1384 در شکل و 
ساختاری تازه و با محتوایی جدید گذاشته 
ش��د. در این مدت نقد و نظرهای بسیاری 
بر این کتاب ها نوشته و یا بیان شده است. 
با توجه به چاپ جدید کتاب فارسی سال 
اول متوسطه )پایۀ هفتم( در سال 92، که 
همان فارس��ی اول راهنمایی قبل از سال 
92 اس��ت، نویس��ندۀ این مقاله به بررسی 
و تحلی��ل تغییرات این کت��اب با رویکردی 

نقادانه پرداخته است.
تغیی��رات کتاب را می توان ش��امل موارد 

زیر دانست:

الف( جلد کتاب
رنگ آبی آس��مانی جلد کتاب، به همراه 
کوِه تنک برِف بهاری و گل های ش��قایق، 
چش��م انداز زیبا و آرامش بخشی را فراروی 
مخاط��ب ق��رار داده اس��ت. در روی جلد 
کت��اب، عنوان های »جمهوری اس��المی 
ای��ران«، »وزارت آموزش وپرورش« و جملۀ 
»تعلیم و تعلم عبادت اس��ت« ریزنویس��ی 
ش��ده اند. زیر لوگوی کت��اب )واژۀ مقدس 
»الل��ه« اس��ت. نوش��تن واژگان ب��ا خطی 
این گون��ه کوچك و خرد در خ��ور کتابی با 
میلیون ها مخاطب نیست. همچنین، اگر 
کلمۀ »فارسی« به عنوان »نام کتاب« مثل 
کتاب های سابق »درشت تر« و »بزرگ تر«، 
روی جلد درج شده بود،  در جلب و جذب 

نظر مخاطب، مؤثرتر واقع می شد.
بر خالف کتاب قبلی که در پش��ت جلد 
آن، تصوی��ری از آرام��گاه ش��مس تبریزی 
و مختص��ری از زندگ��ی این عارف ش��هیر 
قرن هفتم قرار داده بودند، در پشت جلد 
کتاب فارس��ی هفتم، تصوی��ری از آرامگاه 
خی��ام نیش��ابوری و دو بیت ش��عر از عطار 
نیش��ابوری آورده ان��د. تض��اد بی��ن تصویر 
آرام��گاه یک ش��اعر )خیام( آوردن ش��عر و 
اسم شاعری دیگر )عطار( خطای فاحشی 

حسين پوالديان
کارشناس  ارشد و دبیر زبان و ادبیات فارسی بوشهر
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است که متأسفانه در اینجا دیده می شود 
و البته از جنبۀ آموزش��ی نی��ز غلط انداز و 
گمراه کننده است. چشم امید داریم که در 
چاپ های بعدی این لغزش برطرف شود.

ب( فهرست مطالب و فصول کتاب
در تعداد فصول و دروس فارس��ی هفتم، 

تغییرات زیر ایجاد شده است:

حذف فصل »علم و فرهنگ« 
از کتاب قبلی

کت��اب جدید از هش��ت فص��ل به هفت 
فصل تقلیل پیدا کرده است؛ یعنی فصل 
»عل��م  فرهن��گ« در کت��اب جدید حذف 
شده ولی سه درس آن )درس »دانش« با 
نام جدید »ای کمیل«، درس »س��رزمین 
علم و فرهنگ« با نام »س��تارگان« و درس 
»چ��را زب��ان فارس��ی را دوس��ت دارم«( به 
قسمت »روان خوانی« و به ترتیب به پایان 
فصل ه��ای اول، چه��ارم و شش��م اضافه 
ش��ده اس��ت. با توجه به کاهش س��اعات 
درس فارس��ی از پن��ج س��اعت ب��ه چه��ار 
س��اعت در س��ال جدید، حذف این فصل 
و کوچک تر کردن کتاب، امری ضروری و 

سودمند است.

جابه جايی فصول
این جابه جایی � همان گونه که در جدول 
می بینید � ب��ه فراخور محت��وای دروس هر 
فصل و متناس��ب بودن آن با زمان در س��ال 
تحصیل��ی و روحی��ات مخاطب��ان ص��ورت 
گرفت��ه اس��ت؛ ب��رای مث��ال، آوردن فص��ل 
»زیبایی آفرینش« در پیشانی کتاب و دروس 
شاداب و فرح انگیز آن، کاماًل با شور و شوق 
و ش��ادی دانش آم��وزان در ابت��دای مهرماه 
سازگار است. درحالی که بین مطالب فصل 
»اس��الم و انق��الب اس��المی« � در کت��اب 
قبلی � و ش��روع سال تحصیلی، همخوانی 
و تناس��ب کم رنگ تر و ضعیف تر اس��ت و با 
این جابه جایی ها یکی از ضعف های کتاب 

فارسی برطرف شده است.

تغيير نام فصل
فص��ل هفت��م از کت��اب س��ابق ب��ه ن��ام 
ب��ه  کت��اب حاض��ر  در  م��ن«  »س��رزمین 
»ادبیات بومی« تغییر نام داده اس��ت. دو 
درس »دف��اع از آزادی« و »زن��گ کوچ« از 
فصل س��رزمین م��ن حذف ش��ده اند و دو 
»درس آزاد« جایگزین آن ها ش��ده اس��ت. 
سادگی و روانی زبان، موسیقی دلنشین، 
تصویرس��ازی های هنری ش��اعر و احترام 
قائل ش��دن به عش��ایر غیور و وطن دوست 
و  ک��وچ  زن��گ  ش��عر  جذابی��ت  س��بب 
عالقه من��دی دانش آم��وزان به آن اس��ت و 
حذف ای��ن درس � از دیدگاه نگارنده � کار 

به جایی به نظر نمی رسد.
از آنجا که هدف از گنجاندن دروس آزاد 
در کتاب، بازشناس��ی و معرفی چهره ها و 
ش��خصیت های ادبی، تاریخ��ی، فکری و 
هنری مناطق مختلف کشور و آشنا شدن 
دانش آم��وزان ب��ا فرهن��گ بوم��ی و زادگاه 
و زیست بومش��ان اس��ت، انتخاب عنوان 
»ادبی��ات بوم��ی« و ق��رار دادن دو درس 
آزاد در این فصل نش��ان دهندۀ پاسداشت 
ادبی��ات بومی و »اهمی��ت دادن به حقوق 
همۀ م��ردم، اق��وام و گروه ه��ا و احترام به 
آزادی ها و س��الیق قانونی، مش��روع آنان، 
به عن��وان مهم ترین عام��ل تقویت کننده و 
س��امان بخش وحدت و همبس��تگی ملت 
است.« )اکبری شلدره و دیگران، 1392: 

)167

پ( محتوای کتاب
ه��ر  هفت��م  س��ال  فارس��ی  کت��اب  در 
فص��ل ش��امل دو/ س��ه درس، ی��ک مورد 
شعرخوانی/ روان خوانی است و در پایان 
برخ��ی فص��ول حکایتی نیز آمده اس��ت. 
هر درس دربردارنده مت��ن، خودارزیابی، 
دانش ه��ای زبان��ی و ادب��ی، کار گروهی، 
فعالیت ه��ای نوش��تاری و ن��کات امالیی 
و انش��ایی اس��ت. مهم تری��ن تغییرات رخ 
داده در محتوای بخش دانش های زبانی 
و ادبی، گنجاندن فعالیت های نوشتاری، 
روان خوانی ها و ش��عرخوانی ها در کتاب و 

نیز تصاویری به این شرح است:

دانش های زبانی و ادبی
تغییرات مبحث دانش های زبانی و ادبی 

عبارت اند از:
1. ح��ذف برخ��ی مطال��ب دس��توری و 

نگارشی
موارد زیر از کتاب حذف شده اند:

کلم��ات دو تلفظی، عالئم س��جاوندی، 
کارب��رد کاف تصغیر، فعل امرونهی، قالب 
رباعی، کلمات مرکب، مترادف، زاویۀ دید، 
زبان و ش��کل های آن )نوشتاری، گفتاری 

و اشاره(
مباح��ث واژۀ ه��م آوا، عالئ��م اختصاری 
و کلم��ات مخفف در بخ��ش فعالیت های 
نوش��تاری گنجانده ش��ده اند. در ضمن، 
موض��وع عالئ��م نگارش��ی و زاوی��ۀ دید به 

فارسی سال ششم منتقل شده اند.
2. اضافه شدن برخی مطالب دستوری 

و نگارشی
موارد زیر به کتاب اضافه شده اند:

اهمی��ت فع��ل به عن��وان مح��ور اصل��ی 
جمله، افعال یک ظرفیتی )الزم یا ناگذر(، 
آموزش غیرمس��تقیم افعال گذرا و ناگذرا، 
مبحث مفعول، افعال س��ه ظرفیتی )س��ه 
جزئ��ی با مفع��ول و مس��ند و ...(، مبحث 

متمم، واژگان هم خانواده.
3. تغییر در رویک��رد آموزش دانش های 

زبانی و ادبی
آم��وزش  در  کت��اب  جدی��د  رویک��رد 

دانش های زبانی و ادبی مبتنی بر:
و  مقايس��ه  روش  از  بهره گي��ری 
س��نجش؛ چ��را ک��ه از منظر آموزش��ی و 

فصول کتاب قبلی

فصل اول: اسالم و انقالب اسالمی
فصل دوم: علم و فرهنگ
فصل سوم: زیبایی آفرینش

فصل چهارم: شکفتن
فصل پنجم: اخالق و زندگی

فصل ششم: نام و یادها
فصل هفتم: سرزمین من
فصل هشتم: ادبیات جهان

فصول کتاب جدید

فصل اول: زیبایی آفرینش
فصل دوم: شکفتن

فصل سوم: اخالق و زندگی
فصل چهارم: نام ها و یادها

فصل پنجم: اسالم و انقالب اسالمی
فصل ششم: ادبیات بومی
فصل هفتم: ادبیات جهان
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الگوبرداری برای دبیران در تدریس بسیار 
سودمند است.

شرح و بسط موضوعات و آوردن نمونه ها 
و مثال های��ی ک��ه در الق��ای مطال��ب و در 

نتیجه فهم بهتر فراگیرندگان مؤثر است.

دو نکتۀ انتقادی دربارۀ دانش های زبانی 
و ادبی

1. بن��ا به گفتۀ نویس��ندگان کتاب، یکی 
از مش��کالت دس��تورهای س��نتی »درهم 
آمیختن زب��ان و ادبیات« اس��ت؛ به طوری 
که »آموزش دس��تور زبان گاه��ی از طریق 
ش��عر صورت می گی��رد.« )هم��ان: 37( با 
وج��ود ای��ن، مؤلف��ان کت��اب در درس اول 
فارسی سال هفتم برای »آموزش جمله« از 
شعر استفاده کرده اند؛ یعنی همان ایراد و 
اش��کالی را که از نظر آن ها در شیوه و روش 
دستورنویسان وجود دارد، در کار خودشان 

نیز می توان مشاهده کرد.
2. در آخرین درس کتاب، مبحث »اسم 
س��اده و غی��ر س��اده«، دو واژۀ »کتاب ها« 
غیرس��اده  اس��م های  ج��زء  »بزرگ ت��ر«  و 
آمده ان��د؛ ب��ه این دلی��ل ک��ه از دو بخش 
تشکیل ش��ده اند. در حالی که تکواژهای 
»تر« و »ها« بعد از دو کلمۀ مذکور و کلمات 
مش��ابه، تصریف��ی هس��تند و کلمۀ جدید 
نمی سازند. تکواژهای تصریفی دو ویژگی 

عمده دارند:
ال��ف. برای هم��ۀ واژه های هر دس��ته یا 
مقوله به طور یکسان و فعال به کار می روند.

ب. مقولۀ واژۀ حاصل را نس��بت به پایان 
واژه تغییر نمی دهند؛ مانند: نشانۀ جمع، 
نش��انۀ نک��ره، نش��انۀ برتر، پیش��وندهای 
فعلی، نش��انه های ماضی و شناس��ه های 

فعل. )مشکوۀ الدینی، 1381: 29(
بنابراین، کلمه های یادشده را با توجه به 
تکواژ تصریفی ش��ان نمی توان غیر س��اده 

دانست.

فعاليت های نوشتاری
تغییراتی که در س��ؤاالت ای��ن بخش در 
قیاس ب��ا س��ؤال های کتاب س��ابق ایجاد 
ش��ده، در جه��ت ارتق��ای س��طح کتاب و 
دانش آموز اس��ت. از جملۀ ای��ن تغییرات 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.
� افزایش میانگین س��ؤاالت هر درس به 

هشت سؤال
� اشتمال سؤاالت بر مهارت های سه گانۀ 

 امالیی، دستوری و انشایی
� تنوع بخشیدن به سؤال ها

� آموزشی و کاربردی کردن سؤال ها
� آش��نا ش��دن دانش آموزان با نمونه ها و 

الگوهای سؤاالت1
� انتقال »نکته های امالیی و انشایی« از 
پاورقی کتاب به متن سؤاالت و طرح سؤال 

مرتبط با نکته آموزش داده شده
� بهره گی��ری از ضرب المثل برای تقویت 
پای��ان فعالی��ت  مه��ارت نویس��ندگی؛ در 
نوشتاری هر درس از دانش آموزان خواسته 
ش��ده اس��ت که درک و دریافت و استنباط 
خوی��ش را از ضرب المث��ل ذکر ش��ده بیان 
کنن��د. ای��ن امر به نی��روی ذهن و اندیش��ۀ 
فراگیرن��دگان در بی��ان اف��کار و آراء خ��ود 
به گونه ای منسجم و روشمند کمک می کند.

� بهره گی��ری از س��ؤاالت در حیطه های 
دانش، فهم، تجزیه، ترکیب و ارزشیابی.

روان خوانی، شعرخوانی و حکايت
غرض از گنجاندن موارد مذکور در کتب 
فارسی، تقویت مهارت خوانداری، تلطیف 
ذوق و الت��ذاذ ادب��ی، توجه ب��ه گونه گونی 
نثر و نظم فارس��ی در ادوار مختلف، ترویج 
مطالع��ه و عالقه من��دی ب��ه خوانش کتب 
غیر درسی است. تغییرات روان خوانی ها، 
ش��عرخوانی ها و حکای��ات ب��ه این ش��رح 

است:
� برخ��الف کتاب س��ابق هم��ۀ درس ها 

بخش روان خوانی دارند.
� ش��عر »جل��وۀ روی خ��دا« از ابت��دای 
فص��ل اول به انتهای همان فصل و ش��عر 
»رس��تگاری« از فصل سوم به فصل پنجم 

منتقل شده است.
� ش��عر »راز شکوفایی«  از مثنوی معنوی 
مولوی و »گل و گل« از ملک الشعرای بهار 
ب��رای اولین بار و به ترتی��ب در پایان درس 
س��وم و نه��م با عن��وان »ش��عرخوانی« در 

کتاب فارسی هفتم آمده است.
و  ش��هریار  از  عل��ی«  »والی  ش��عر   �
س��یدعلی  از  دی��ن«   و  عل��م  »س��رزمین 
موسوی گرمارودی در کتاب جدید � بخش 

شعرخوانی � حذف شده اند.2
� در بخ��ش »حکایت« حکایت ه��ا الزامًا 

در پای��ان فصل ها نیامده اند. ضمنًا تنظیم 
حکای��ات هم دگرگون ش��ده اس��ت. آوردن 
حکای��ت »اندرز پدر« از گلس��تان س��عدی 
با توجه به بس��امد ب��االی واژگان عربی )از 
قبیل: طفولی��ت، متعبد، مصح��ف، ایام، 
رحمۀ الله علیه( و کنایات غیر قابل فهم برای 
دانش آموز )خواب غفلت کسی را بردن، در 
پوس��تین خلق افتادن( در نخستین درس 
کتاب جای سؤال و انتقاد دارد. پسندیده تر 
آن بود که حکایتی ساده تر همچون »دعای 
مادر« از درس شش��م را به عنوان نخستین 

حکایت کتاب انتخاب می کردند.

تصاوير
بخ��ش  در  کت��اب  نه��م  درس  از 
»فعالیت ه��ای نوش��تاری« تصوی��ر س��ه 
چه��رۀ نام��دار مل��ی یعن��ی س��تارخان، 
رئیس علی دل��واری و میرزا کوچک خان 
جنگل��ی حذف ش��ده اس��ت. در س��ؤال 
ح��ذف ش��ده از دانش آم��وزان خواس��ته 
ش��ده ب��ود ک��ه درب��ارۀ تصویره��ای زیر � 
منظ��ور س��ه تصوی��ر مذک��ور � ه��ر کدام 
ی��ک خط بنویس��ند. ح��ذف تصاویر این 
ش��خصیت های مب��ارز و اس��تقالل  طلب 
ایران��ی، ضم��ن منافات با اص��ول حاکم 
بر برنامۀ درس��ی زبان و ادبیات فارس��ی، 
نوعی کوتاه��ی در معرفی و شناس��اندن 
چهره های مبارز تاریخی و ملی محسوب 
می ش��ود. نکت��ۀ ش��گفت انگیز اینک��ه با 
وجود حذف این س��ؤال از کتاب فارسی 
تدری��س  راهنم��ای  کت��اب  در  هفت��م، 
)چ��اپ اول، 1392( به معرفی این س��ه 
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پرداخته شده است.

پی نوشت ها
1. تنوع س��ؤاالت باعث آش��نایی با انواع سؤاالت امتحانی 

نیز می شود.
2. البته ش��عر »والی علی« در کتاب فارس��ی س��ال ششم 

آمده است.
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