
اشاره
در شــمارة پایيز سال گذشته که به صورت 
ویژه نامه بود،  در باب کتاب های پایة یازدهم 
نشســتی صميمانه با حضور مؤلفان برگزار 
شــد. اینک در آستانة پيوستن چهار کتاب 
پایة دوازدهم به خانوادة کتب درسی در گروه 
زبان و ادبيات فارسی، این نشست برگزار شده 
اســت. محور مباحث نشست گذشته بحث 
کارافزارهــا و روش ها بود و این نشســت به 
چهار کتاب تأليفی می پردازد. از آقایان دکتر 
قاسم پور مسئول گروه زبان و ادبيات فارسی، 
و غالمرضا عمرانی، دکتر علی اکبر کمالی نهاد، 
و خانم ها دکتر معصومه نجفی پازکی و دکتر 
شهناز عبادتی مؤلفان کتب درسی به پاس 

حضور در این نشست سپاسگزاریم.
محمدرضا سنگری: دومين نشستی است 
که برای تأمين مباحث و مطالب مجلة رشد 
آموزش زبان و ادب فارسی برگزار می کنيم. 
نخســتين نشســت را برای ویژه نامة سال 
گذشته در محضر دوستان بودیم که در آنجا 
مباحث اساسی در حوزة کاربرد ابزارها، چه 
کارافزارهای گسسته و چه پيوسته، طرح شد 

و گریزهایی به حوزة کتاب درسی داشتيم.
امسال کتاب پایة دوازدهم به همت دوستان 
عزیز در حال شکل گيری است و می خواهيم 
تصویر روشــنی از آخرین پایه ـ یعنی پایة 
دوازدهــمـ  را برای مخاطبــان مجله طرح 

نشست با 

 پایة دوازدهم

کنيم.
اولين ســؤال را مطرح و از محضر دوستان 
استفاده می کنيم. شاید آقای دکتر قاسم پور 
مخاطب اول ســؤال اول ما باشند و به این 
سؤال در حد امکان پاســخ دهند. دوستان 
دیگر که دست اندرکار تأليف کتاب های پایة 
دوازدهم هستند، مباحث تکميلی را مطرح 

کنند.
پاسخ این ســؤال تا حدی روشن است که 
مجموعه کتاب های پایة دوازدهم در امتداد 
کتاب های پایة دهم و یازدهم است و ساختار 
آن هــا از همان ســاختار تبعيــت می کند 
ولــی ممکن اســت تغييراتــی در محتوا و 

درون مایه شان وجود داشته باشد.
دوســتانی را که در خدمت آن ها هستيم، 
به صــورت مختصر معرفــی می کنم؛ دکتر 
حسين قاسم پور مقدم، مسئول گروه زبان و 
ادبيات فارسی، که پيشينة ایشان در مجموعة 
این گروه به بيش از دو دهه می رسد. از ایشان 
که تجربة تأليف در دوره های مختلف را دارند 

در خواست می کنم به سؤال پاسخ دهند.
حسین  قاسم پور مقدم: در آغاز جلسه از 
دکتر سنگری، سردبير مجلة رشد زبان و ادب 
فارسی، تشکر می کنم که این زمينه را فراهم 
کردند که از طریق رسانة خوب مجله دبيران 
بتوانند به اطالعاتی دربارة برنامة درسی زبان 

و ادبيات فارسی دست یابند.
طبق برنامة درســی و سرفصل هایی که در 
آنجا تعریف شــده،  پایة دوازدهم هم در هر 
چهار کتاب ادامة منطقی مباحثی است که 
در پایة دهم و یازدهم مطرح شــده اســت. 
منتها ممکن اســت از لحاظ زمانی مطالبی 
را مــورد توجه قرار دهيم؛ مثــاًل در ادبيات 
پایداری ســعی می کنيم مطالبی را از متون 
موجود در دورة مشروطه یا دورة پهلوی ارائه 
دهيم و نکتة مهم تر این اســت که در پایة 
دوازدهم 6 ماه تحصيلی داریم که ناگزیریم 
در برخی از متون به کاهش حجم  تن دهيم؛ 
هر چند این به رغم ميل باطنی ما و در برنامة 

درسی پيش بينی شده است.
چهار کتاب خواهيم داشــت؛ کتاب فارسی 
با همان هشــت فصل ادامه می یابد و سعی 
می کنيــم در آن برای دانش آموزانـ  چه به 
لحاظ یادگيــری و چه به لحاظ آزمون هایی 
کــه پيش رو دارند،  هماننــد آزمون نهایی، 
آزمون های ورودی دانشــگاه ها ـ متن های 
مناســب تدوین شــود. هم وزنة ادبيات در 
آن ها لحاظ شــود و هم متن هایی باشــند 
که دانش آمــوزان با مطالعــة آن ها از پس 

آزمون های خود برآیند.
در کتــاب علوم و فنون با توجه به اینکه در 
پایة یازدهم تغيير ساختار وجود داشته است، 

محمد رضا سنگري
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همان ساختار ادامه یافت؛ چون از نظر معلمان 
مطلوب بــود. از نظر یادگيــری و از لحاظ 
آموزشی بسيار راحت شده است؛ یعنی از هر 
موضوعی و از هر علمی یک  درس در فصل 
آورده می شود و به این ترتيب،  در ابتدای هر 
فصل تاریخ ادبيات، بعد سبک شناسی،  بعد 
عروض و در نهایت، آرایه های ادبی را خواهيم 

داشت.
همان طور که در پایة یازدهم حدود دوازده 
درس داریم، در پایة دوازدهم هم 12 درس 
خواهيم داشت. در کتاب نگارش هم با توجه 
به اینکه دو ســاعت است، 6 درس خواهيم 
داشــت؛ منتها این درس هــا،  هم به لحاظ 
ساختار و هم به لحاظ نوع نوشتار،  متفاوت 

خواهند بود.
 انتظار ما این اســت که کتــاب بتواند به 
دانش آموزان کمک کند که در خروجی نظام 
آموزشی با توجه به مطالبی که در پایه های 
هفتم تــا یازدهم یاد گرفته انــد،  قالب های 
نوشــتاری مورد نياز اجتماع خود را تمرین 

کنند و یاد بگيرند.
در نهایت، کتاب فارسی و نگارش فنی حرفه ای 
را داریم کــه آن هم همانند کتاب های دهم 
و یازدهم از دو بخش درهم تنيده تشــکيل 
می شود. 6 درس نگارش همچنان بدون تغيير 
و کاهش ارائه می شــود اما از بخش ادبيات با 
توجه به اینکه حجم نباید زیاد باشــد،  سعی 
می کنيم از 16 درس هشت درس را در این 
کتاب قرار دهيم و به دانش آموزان ارائه کنيم.

سنگری: یعنی حدود 14 درس است؟
قاسم پور: بله. 

ســنگری: اگر قرار باشد کتاب ها را کمی 
جزئی تر بررســی کنيم تأليف فارسی را چه 

دوستانی برعهده دارند؟
قاسم پور: در تأليف فارسی همة دوستان 
حضــور دارند اما متولــی اصلی خانم دکتر 

عبادتی هستند و حدود 80 درصد متن های 
مورد نياز تهيه شده است و االن هم مشغول 

کار هستيم.
سنگری: علوم و فنون چطور؟

قاسم پور: متولی اصلی علوم و فنون امسال 
برای پایة دوازدهم دکتر کمالی نهاد هستند. 
البته مؤلفان پایه هــای پایين تر هم حضور 
دارند. متولی اصلی کتاب نگارش خانم دکتر 
برای فنی حرفه ای متولی  نجفی هســتند. 
خاصــی نداریم و تأليف در خود گروه )چون 
بحث ترکيب و تلفيق است( با مشارکت خانم 

نجفی و خانم عبادتی انجام می شود.
سنگری: دکتر کمالی نهاد االن چندین کار 
خطير و عمده را عهده دار هســتند و ما در 
برگزاری دوره های مختلف برای رفع نيازهای 
ویژه نامة گذشته از محضر ایشان بهره گيری 
و استفاده کرده  ایم. ایشان عهده دار مسئوليت 
گروهی هســتند که متون علوم و فنون را 
تهيه می کنند. اگر توضيحاتی جزئی تر دارند 

بفرمایند.
کمالی نهاد: با طرح مسائل در مجلة رشد 
زبان و ادب فارسی کمک می کنيد اشراف و 
تسلط معلمان افزایش یابد. در این بحث دو 
نکته را عرض می کنم؛ ســاختار کتاب علوم 
و فنون، همان طور که آقای دکتر قاســم پور 
اذعان داشتند، با کتاب یازدهم یکسان است 
و با دهم تفاوت هایــی دارد اما آنچه از نظر 
محتوایی بر کتاب حاکم اســت،  سه فصل 
عمدة زیبایی شناسی، موسيقی شعر و تاریخ 

ادبيات و سبک شناسی است.
در بحــث تاریخ ادبيات و سبک شناســی 
به واســطة اینکه چند سبک باقی مانده را 
از دورة بازگشــت تا دورة انقــالب داریم، 
4 ســبک و 4 حوزة سبک شناســی را پی 
گرفته ایم. در تاریخ ادبيات این ها را با قرن 
نام گذاری کردیم؛ طبق همان روالی که در 
پایه های یازدهم و دهم وجود داشت. یعنی 
براساس قرن پيش آمدیم تا تعداد درس ها 
با محدود بودن فضا ما را دچار سردرگمی 

نکند.
تاریخ ادبيات دو سه قرن باقی  مانده از دورة 
افشــاریه به بعد را، در دو درس آوردیم که 
یکی دورة افشاریه تا انقالب اسالمی است و 
دیگری، درس پایانی که تاریخ ادبيات انقالب 

اسالمی است.
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همين تقسيم بندی را در سبک، در بخش 
اول یــا درس اول ســبک داریــم. ســبک 
بازگشــت را به صورت گذرا بيان کرده ایم و 
وارد دورة بيداری شــده ایم. همراه با معاصر 
در درس اول سبک شناسی مطرح کرده ایم. 
در نهایت، درس پایانی سبک شناسی ما به 

سبک شناسی دورة انقالب مربوط می شود.
در حوزة عروض و موســيقی شعر در پایة 
یازدهم به پایه های آوایی همسان رسيدیم. 
همســان ها را دســته بندی کردیم. در پایة 
دوازدهم مبحث کامل شــدن این بخش ها،  
یعنی ناهمسان ها را بررسی کردیم. در نهایت، 
با وجود قالب ها و ســاختارهایی که در دورة 
معاصر داریم، گریزی هم به موسيقی شعر در 

دوره معاصر زدیم.
قالب های نيمایی را مطرح کردیم و اندکی 
به قالب هایی که به وجود آمده اند و برخی که 
بدون موسيقی هستند، پرداختيم. در حوزة 
زیبایی شناسی، بدیع معنوی با 15ـ  12 آرایه 
معرفی شده اســت که مهم ترین آرایه های 
بدیع معنوی هســتند. این کليت مباحثی 
است که در پایة دوازدهم مطرح شد و ادامه و 

کامل کنندة دو پایة قبل بود. 
نکته ای دربارة کامل شدن برنامه می گویم و 
آن این است که همکاران محترم در سراسر 
کشور طی دو سال نسبت به کتاب دوازدهم 
آگاهی پيدا می کنند. می خواهيم بگویيم نگاه 
همکاران به برنامة کتاب ها کامل می شــود. 
به نوعی یک ســال را با سؤاالت و ابهامات و 
مسائلی پشت سر گذاشــته اندکه به واسطة 
رویکرد خاص کتاب ها شکل گرفته است و 

امسال را با چالش هایی طی می کنند.
طبيعتًا با نزدیک شــدن به پایة دوازدهم و 
کامل شدن برنامه و کتاب های پایة دوازدهم 
پازل فکری همکاران ما تقریبًا کامل شــده 
است و آن ها به این اشراف رسيده اند که در 
کتاب فارسی از کجا شروع کرده ایم و به کجا 
می رسيم و به چه مباحثی در علوم و فنون و 

نگارش دست یافته ایم.
نقد و اصالحاتی باید وجود داشته باشد. نقد 
و اصالحات همکاران بازخوردهایی به ما داد 
و به این اميد هســتيم که با مشخص شدن 
کتاب دوازدهم و آمدن به سامانه های تحليل 
و اعتباربخشــی، تقریبًا ســؤاالت و ابهامات 
ذهنی کتاب های آینده برای همکاران ما حل 

شود.
سنگری: یک نکته را به عنوان نگرانی مطرح 
کنم. دانش آموز هم فارسی و هم علوم و فنون 
و هم نگارش را مطالعه می کند. این سه کتاب 
در دست دانش آموزان است و مشخص است 
در یک پایة تحصيلی تدریس می شوند. ممکن 
اســت در کاربرد اصطالحات که در علوم و 
فنون با زبان نو مطرح می شود، تفاوت هایی 
وجود داشــته باشد. ممکن است در نگارش 
وجود داشته باشد و حتی ممکن است اندک 
نوســاناتی در نوع نگاه به مسائل در این سه 
پایه وجود داشــته باشــد که طلب می کند 
نگاهی از باال و با اشراف کامل اجازه ندهد که 
تفاوت سه کتاب احساس شود. حتی ممکن 
اســت در تعاریف یک مقولة زیباشناسانه در 
علوم و فنون مطرح شود و همين در نگارش 
هم مطرح گردد. این نزدیک کردن تعاریف یا 

دوگانگی نداشتن مطرح است. 
ممکن است واژه هایی که در تعاریف از آن ها 
استفاده می کنيم،  نزدیک به هم باشند ولی 
کافی است در کاربرد یک واژه  اختالفی باشد 
که این حساسيت هایی را برمی انگيزد. بهتر 
است دوســتان یک گروه از کتاب دوستان 

گروه دیگر اطالع داشته باشند.
ممکن است گاهی موازی کاری اتفاق بيفتد؛ 
یعنی چيزی که در اینجا مطرح می شود در 
گروه دیگر هم مطرح شود و تکرار باشد، که 
جلوگيری از این امر الزم است و قطعًا به این 

موضوع پرداخته شده است که توجه شود.
دکتر معصومه نجفی پازکی که در تدوین 
شش درس نگارش در محضر ایشان هستيم، 
کمک می کنند که تصویر روشــنی از کتاب 
نگارش پيش روی ما باشد. شش درس قرار 
اســت در این کتاب شکل بگيرد. ساختمان 

کتاب نگارش به چه صورتی است؟
نجفی پازکی: کتاب نگارش به نسبت سایر 
کتاب ها بحث مهارتی بيشتری دارد. هدف 
این است که دانش آموزان در مهارت نوشتن 
توانمند شوند. بخش دانشــی را به حداقل 
رسانده ایم،  یعنی در ارزشيابی این انتظار را 
نداریم که دانش آمــوز در آن حوزه مطالب 
حفظی را ارائه کند اما در قســمت مهارتی 
اینکه بتواند اطالعات داده شده در متن درس 
را به مهارت تبدیل کنــد و در کاربرد از آن 

بهره بگيرد، اهميت ویژه ای دارد.

با توجه به مطلبی که بيــان کردم، کتاب 
نگارش را برای امسال که آخرین سال دورة 
تحصيلی بچه ها در آموزش وپرورش اســت، 
تهيه کرده ایــم. دانش آموزان از پایة هفتم تا 
دوازدهم آموزش مهارت نوشــتن را دریافت 
می کنند. اما بخش هایی مغفول مانده که در 

پایة دوازدهم آمده است.
به همين دليل، کتاب دوازدهم 6 درس دارد 
و برای 6 ماه برنامه ریزی شــده است، درس 
اول خاطره نویســی، درس دوم نامه نگاری،  و 
درس ســوم و چهارم نثر ادبی است که در 
آن هــا ویژگی  قطعة ادبی مــورد توجه قرار 
گرفته اســت و در کتاب هــای قبلی این را 
نداشــته ایم. دو درس آخر هم مقاله نویسی 
اســت که مورد نياز بچه هایی است که وارد 
دانشگاه می شوند و باید نوشتن مقاله و اصول 
آن را آموخته باشــند. ضمن اینکه ســاعت 

درسی هم دو ساعت است. 
ســنگری: تا اینجا بحث خاطره نویسی 
و نامه نــگاری را اســتاد غالمرضــا عمرانی 
برعهده دارند. بخــش نثر ادبی و قطعة ادبی 
را بنده و مقاله نویسی را خانم دکتر عهده دار 
هستند که االن در حال شکل گيری است و 
اميدواریم تا یک ماه آینده کتاب سامان یابد.

نجفی  پازکی: جلساتی را از اردیبهشت ماه 
با شورای برنامه ریزی گروه داشته ایم. اعضای 
این شورا آقای دکتر محمود بختياری،  خانم 
دکتر دانشــگر،  آقای دکتر حصاری و آقای 

عمرانی بودند.
در آن جلســات دربارة سازماندهی مطالب 
و اینکه ســازمان کتاب به چه شکلی باشد، 
تصميم گرفته شد و االن در حال کارکردن 
روی محتوا هستيم که تقریبًا 80 درصد کار 

شکل گرفته است.
سنگری: آیــا احتمال دارد که در آینده به 
نيازهای دیگری برسيم؟ مجموعه کتاب ها 
االن پيشروی ماست. می توان برگشت و نگاه 
کرد که آیا همة آنچه طرح شده، بایسته های 
حوزة نگارش است یا قلمروهای دیگری هم 
وجود دارد که نياز هســت به آن ها پرداخته 
شود؟ بحث خاطره نویســی و مقاله نویسی 
و شــناخت نثر ادبی مســائل ضروری برای 
دانش آموزان است ولی آیا ممکن است این 
بافت و ســاخت در آینده به سبب بازخورد 

کلی از مجموعه تغيير یابد؟
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قاسم پور: دو نوع ارزشيابی را سازمان انجام 
می دهد. ارزشيابی  کوتاه مدت که در پایان هر 
دورة تحصيلی انجام می شود و امسال برای 
پایة دهم انجام شد. معمواًل یافته های تحقيق 

را در اصالحات همان پایه اعمال می کنيم. 
سنگری: آیا گســترة این مطلب کشوری 

است؟
قاســم پور: بله. معمواًل خود پژوهشگاه 
مطالعــات آموزش وپــرورش آن را انجــام 

می دهد. 
گروه برنامه ای دارد که هنوز اجرایی نشده 
است. قرار اســت پژوهشی با عنوان »نقشة 
جامع نوشــتن« انجام گيرد که از پایة اول 
دبستان تا ســال دوازدهم را در برمی گيرد. 
سعی می شود براساس نيازهای واقعی جامعه 
و با توجه به وضع موجود نقشــه ای ترسيم 
شود تا در آینده اگر قرار باشد کتاب ها اصالح 
شوند یا در آن ها تجدید نظر شود، اولویت ها با 

سير منطقی در کتاب ها اعمال گردد. 
برای ســال 98 ایــن مجوز را از ســازمان 
گرفته ایم که از پایة هفت تا دوازده در فارسی 

و نگارش تجدید نظر کنيم. 
بــر بنيــاد مکاتبــات معلمــان و نظرات 
اعتبارسنجی ها و ارزشــيابی های دبيرخانة 
راهبردی زبان و ادبيات فارســی تغييراتی 
براســاس کارشناسی اســتادان و معلمان و 
مؤلفــان و برنامه ریزان و کارشناســان گروه 
تأليــف انجام می دهيم کــه در مهر 98 در 

مدارس ارائه می شود. 
تا آن زمان فرصت داریم تا اگر به این نتيجه 
رسيدیم که نامه نگاری را به پایة  نهم ببریم، 
 بتوانيم انجام دهيــم و کارهای دیگری که 
ضرورتشان را احساس می کنيم، انجام دهيم.

نکتة دوم این اســت که امســال نظر ما بر 
این اســت که به کمک همکاران و دوستان 
محترم اصطالحات و توضيحات غيرضروری و 
مواردی را که در تحليل متون ادبی به کمک 
ما نمی آید، یعنی نيازی به آن ها نداریم، برای 
چاپ 1397 اصالح کنيم. فعاًل اسم نمی برم 
ولی مثــاًل در قلمرو زبانی ما از دانش آموزان 
سؤالی کرده ایم که پاسخ آن هيچ کمکی به 
بحث تحليل ادبی نمی کند و صرفًا دانشــی 

است.
مثاًل شــکل نوشــتاری همزه از آن جمله 
است که قرار است در چاپ 97 اصالح شود. 

اصالحی می تواند شامل دستور و آرایه های 
ادبی هم باشــد. گروه تأليف طی سال های 
گذشــته اصطالحاتی را ساخته و در کتاب 
قرار داده اند. به نظر می رسد بازخوردهایی که 
داده شده، مانع تغييرات نوآورانة کتب درسی 
است. مثاًل کتب درســی قصد دارد مهارت 
نوشتن و تحليل را به بچه ها آموزش دهد ولی 
خود اصطالح مانع آموزش شده است. معلم 
وقت خود را صرف آموزش اصطالح می کند 

و از موضوع درس باز می ماند.
سنگری: یعنی دو کارکرد ذهنی هم زمان 
باید اتفــاق بيفتد: یکی فهــم  متن و دیگر 
واژه ها و ترکيب های نوســاخته برای معلم و 
دانش آموز. نباید بين نظام آموزشی دبيرستان 
و نظام آموزشی دانشگاه دوگانگی باشد. نباید 
اینجا یک مجموعه اصطالح وجود داشــته 
باشد و در دانشگاه تمام این اصطالحات دور 

ریخته و اصطالحات سنتی وارد شود.
قاسم پور: در کتــاب علوم و فنون ادبی از 
این گونه اصطالحات زیاد است که برای پایة 
دهم اصالح شــده است. برای پایة یازدهم و 
دوازدهم به دوســتان مؤلف تذکر الزم داده 
شده که از اصطالحات جدید که خود نيازمند 

توضيح اند، پرهيز شود.
ســنگری: برای بحث ارزیابی کتاب ها در 
دبيرخانه طرح روشن و مشخصی وجود دارد؟

کمالی نهاد: بله. طبق برنامة وزارتی که در 
راستای توانمندسازی معلمان و آگاهی سازی 
در خصوص کتب درســی تازه تأليف است، 
در برنامة عملياتی ســاالنة دبيران بخشی را 
به توانمندســازی و به روزرســانی همکاران 

اختصاص می دهيم.
در این حوزه بحث تازه شدن کتاب ها در پایة 
دهم و یازدهم و دوازدهم را مطرح می کنيم. 
برنامه های ما عبارت اند از: 1. نشســت های 

مجازی برای تحليل کتب تازه تأليف؛
2. سپردن کتاب های تازه تأليف به گروه های 

آموزشی استان ها برای نقد و بررسی.
سال قبل کتاب های پایة دهم به استان ها 
ســپرده شــد و از برگزیدگان قدردانی شد. 
امسال نيز کتاب ها به استان ها سپرده خواهد 
شد. هر کتاب درسی به هشت استان سپرده 

می شود تا نقد و تحليل گردد.
سنگری: استان ها با معيار خاصی انتخاب 

می شوند؟

کمالی نهاد: خير، انتخابشان تصادفی است. 
مباحث مرتبط با کتاب ها، اعم از بارم بندی، 
طراحی آزمون، مقایســه ميانگين ها و غيره 
دسته بندی شده اند و از سرگروه های آموزشی 

خواسته می شود که آن ها را تحليل کنند. 
بعــد، مجموعة تحليل ها به گــروه ادبيات 
ســپرده می شود تا موارد پذیرفته شده را در 

کتاب اعمال کنند.
سامانة فعالی نيز هست که سؤاالت همکاران 

در آن طرح و پاسخ داده می شود.
سنگری: این پشتوانة خوب و مؤثری برای 
گروه زبان و ادبيات فارسی است. واقعًا در این 
سال ها سهم دبيرخانه در اشاعة برنامة درسی 
و حمایت از آن و نيز تصحيح و اصالح کتب 
درسی بزرگ  و مهم بوده است. جناب دکتر 
کمالی نهاد در این امر نقش بســيار مؤثری 

داشته اند.
کمالی نهاد: بخشــی از این امر را مرهون 
لطف دکتــر قاســم پور هســتيم. یکی از 
حوزه هایی که به تازگی وارد شده ایم، استفاده 
از همکاران و سرگروه های آموزشی و معلمان 
توانمند در اســتان ها برای آموزش مجازی 
است. شــيوه ای که برای دوره های آموزشی 
امسال انتخاب شد در پيشبرد آموزش مؤثر 
بود و آن، مشــارکت معلمــان در آموزش 
مجازی بود کــه در توانمند کردن همکاران 

تأثير زیادی داشت. 
سنگری: ســؤال من این است که تقریبًا 
تمــام آنچــه اتفــاق می افتــد، به گونه ای 
درون سازمانی است؛ یعنی کتاب ها را دبيران 
بررسی می کنند و نظر می دهند. بهتر نيست 
از عناصر دیگر که می توانند در حوزة کتاب 
درســی نظر دهند، مثاًل خانواده ها، استادان 
دانشگاه نيز استفاده شــود؟ هر چند گروه 
ادبيات معمواًل از این چهره ها و شخصيت ها 

استفاده می کند.
حتی خود دانش آموزان که مصرف کنندگان 
نهایی کتب هستند، حق دارند و می توانند 
نظر دهند. باور کنيم آن ها هم می توانند در 
باب کتب درســی هدایتگر ما باشند. اصاًل 
روزگاری در توليد متن سخن از این بود که 
آیا دانش آموز می تواند پيشنهاد متن دهد یا 

نه؟
جنــاب عمرانی بفرمایيد اگــر بخواهيم از 
ظرفيت های دیگــر جز مؤلفــان و دبيران 
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بهره گيری کنيم،  راه و طرح و پيشــنهادی 
وجود دارد؟

عمرانی: ســؤال خوب اما مشکلی است. 
من طرفدار این مسئله هستم و بر این اصرار 
دارم. سال هاست که فکر می کنم نباید درها 
را به روی تْأليف کتب ببندیم. اگر پنجره های 

بازی تعبيه کنيم، به نتایج خوبی می رسيم.
به عبارت دیگر، یافته هایی به دست می آید 
که ممکن است تعجب آور باشد. همان طور 
که گاهی ایــن برنامه ها را انجــام داده و از 
نتایج اظهار شــگفتی کرده ایــم. من به یاد 
دارم روزهای اولی که با ســازمان همکاری 
می کردم،  وقتی صحبت از کتب درسی بود، 
از دانش آموزان می پرسيدم که چه طرح هایی 
دارید. آن ها طرح می دادند و من با دست پر 

به تهران می آمدم.
بچه ها از جلد کتاب تا محتوا و تمرین نظر 
می دادند. حتی دربارة اهداف کتب درســی 
نظر داشــتند. اینکه دانش آمــوز می تواند 
به اهداف تعيين شــده دســت یابد و اینکه 
دانش آموز از کتاب درسی تا چه ميزان برای 
رسيدن به اهداف آینده اش کمک می گيرد 
مسائلی اســت که از چشم بچه ها دور نبود. 
بچه ها صادق ترین و دقيق ترین گواهان ما در 

این امر بودند.
گاهی با خود نمونه هایی از دروس کتاب به 
کالس می بردم. بچه ها طراحی می کردند و 
طرح های خوبی به دســت می آمد. مثاًل نوع 
درس، شعر و نوع سؤال بررسی می شد. اینکه 
سؤال چه جهتی داشــته باشد و چرا به آن 
سمت برود و این نوع سؤاالت چه تأثيری در 

روحية دانش آموز و نتيجه کار دارد.
به گمان من، بهتریــن و مؤثرترین عوامل 
برای اینکه یک کتاب درسی مطلوب باشد، 
در درجــة  اول دانش آمــوز اســت. بعد به 
خانواده می رسيم. خانواده نسبت به جامعه 
و دانش آموز و کل مملکت مســئوليت دارد. 
می داند که برای نوباوه ای که تحویل ما داده 

است، چه نقشه ای کشيده ایم.
آیا کتاب با اهداف خانواده هماهنگ است؟ 
سرنوشت آینده دانش آموز، سرنوشت مطلوب 

جامعه و خانواده است. 
سرنوشت و آیندة بچه ها براساس خوراکی 
که در کتاب های درســی تهيــه می کنيم، 

تعيين می شود.

پس، خانــواده می تواند جهــت و خوراک 
فکری به بچه ها بدهد. من بچه را به دســت 

شما داده ام تا چه چيزی از او ساخته شود؟
قرار اســت بنابر اعتقاد من، او چه چيزی از 
آب درآید؟ من هم ســهمی دارم؟ می توانم 
در کنار شما حرکت کنم؟ ما باید برای این 
سؤاالت پاسخ داشته باشيم. قدری از این امر 
غفلت شده است. کمتر جایی را برای خانواده 
در نظر گرفته ایم. بخش اعظم نيروی فکری 
خانواده درگير این است که بچه به درد این 
جامعــه و مملکت بخورد و آیندة مملکت را 

سامان دهد.
این دو منبع اصلی برای جهت یافتن کتب 
درسی است. منابع دیگری داریم که از ميان 
این ها سهم معلم بسيار اساسی است. معلم در 
اینجا چه کاره است؟ واسطة بين ما و کتب 
درسی و دانش آموز و خانواده و جامعه؛ یعنی 
نقشی کاماًل محوری دارد. معلم باید از آنچه 
ما توليد می کنيم بــرای دانش آموز خوراک 

فکری آماده  کند.
مــا در قبال معلم چه وظيفه ای داریم؟ چه 
راهی را باید نشــان دهيم که انبوه اطالعات 
را به دانش آموز القا کند یا دانش آموز را برای 
پذیرفتن این اطالعات آماده کند؟ این ها فقط 
اطالعات اســت یا چيزهای دیگری باالتر از 

این است؟
کســانی که در این راستا می توانند کمک 
کنند در سطوح باالتر قرار می گيرند؛ یعنی 
تحصيالت عالی دارند و متصدیان تحصيالت 
عالی هستند. ما بچه ها را از خانواده تحویل 
می گيریم و به آمــوزش ابتدایی و از آنجا به 
آموزش متوسطه هدایت می کنيم. از آنجا هم 
راه او را هموار می سازیم تا به سمت آموزش 

عالی برود. 
من معتقدم این کار به صورت یک نقشــة 
کوه نوردی ترسيم می شــود؛ یعنی خانواده 
پای کوه ایســتاده، فرزند را به ما می سپارد. 
ما تا ایستگاه دوازدهم ایستاده ایم. از آنجا به 
بعد او را به سمت قلة کوه هدایت می کنيم. 
وظيفة ما در ایستگاه دوازدهم تمام می شود. 
از آنجا به بعد را چه کسانی ادامه می دهند؟ 
مسئوالن تحصيالت عالی که باید بدانند با 
این دانش آموز چه کرده ایم و چه به خورد او 
داده ایم و از او چه می خواهيم بسازیم و قرار 
اســت در آینده طبق برنامة مملکتی از این 

دانش آموز چه استفاده ای شود. 
آن ها ایــن جهت را ادامــه می دهند. پس 
باید کامــالً  و دقيقًا از صفر تا صد در جریان 
آموزش ها و روش هــا و کتاب ها و منابع ما 
قرار گيرند و ما هم به نسبت در جریان کار 
آن ها قرار گيریــم؛ یعنی کار آن ها در آینده 
ادامة منطقی همان کاری است که ما انجام 
می دهيم. پس،  آن ها باید بدانند این مسافر از 
چه ایستگاه هایی گذشته و چه مهارت هایی 

دارد و قرار است به کجا برود.
سنگری: عرصه هــای دیگری هم همانند 
رســانه های مکتوب و رسانه های ملی وجود 
دارد. آیا در برنامه های ســازمان هست که 
کتاب ها را به رسانه ها بدهد تا بررسی کنند 

و نظر دهند؟ 
آیا می توانيم کتاب ها را به دانشــگاه ها ارائه 
دهيم و بگویيم این ها توليد آموزش وپرورش 
است. محصول این کتاب ها فردا به دانشگاه 
شما خواهد آمد؛ دربارة محتوای کتاب ها چه 
نظری دارید؟ اگر با خانواده ها گفت وگو کنيم 
ممکن است پيشنهادهای دیگری برای کتب 
درسی داشته باشــند؛ مثاًل بگویند فرزندان 
ما دچار این آســيب هستند، در کتاب های 

درسی این موضوع را تعبيه کنيد.
من اندکی فضا را تغيير می دهم چون بخش 
کتاب فارسی ناگفته مانده است. در خدمت 
خانم دکتر عبادتی هســتيم که مسئوليت 
گروه تأليف کتاب فارســی پایة دوازدهم را 

برعهده دارند. 
پيش تر بــه اجمال آقای دکتر قاســم پور 
کتاب ها را معرفی کردند. کمی جزئی تر کتاب 

فارسی پایه دوازدهم را معرفی کنيد.
عبادتی: چينش محتوای کتاب فارسی از 
جنبة ساختار شباهت زیادی به کتاب فارسی 
دهم و یازدهم دارد. ساختار فصول همان 8 
فصل است، با عناوینی که در کتاب فارسی 

دهم و یازدهم داشته ایم.
سنگری: با همان نظم؟ 

عبادتی: با همــان نظم و با همان ترتيب 
فصول. پيشنهادی که دکتر قاسم پور بنا به 
درخواست دبيران داشــتند، کاهش حجم 
دروس بــود. ما از حجم دروس کم کردیم تا 
دبيران بهتر بتوانند به آموزش بپردازند. سال 

آخر دبيرستان هم هست و دغدغة کنکور.
پيشــنهاد دوم در پایــة  دوازدهم که هنوز 
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تصویب نشــده و در مرحلة بررســی است، 
این است که به درآمدهای فصل  ها بپردازیم. 
عالوه بر کاهش حجم، پيشنهاد دیگری هم 
داده شده و آن این است که دو درس آزاد به 

یک درس آزاد تقليل یابد.
ســنگری: یعنی در مجموع چند درس 

می شود؟
عبادتی: 17 درس می شــود. این کاهش 
حجم مجال آموزش کيفی بهتری را فراهم 

می کند.
سنگری: آیــا درس ها کوتاه تر می شوند یا 

تعداد آن ها کاهش می یابد؟
عبادتی: به هر دو جنبه توجه می شود.

سنگری: االن یک درس از کتاب کم شده 
است.

عبادتی: فعاًل در ایــن مرحله یک درس 
کاهش یافته است. االن در مرحلة پيشنهاد 
است و به بررسی بيشــتری نياز دارد. البته 
شاید چند صفحه ای به حجم کتاب افزوده 
شود که در راســتای تکميل محتوای انواع 
ادبی است. درآمد کوتاه یا توضيح مقدماتی در 
ابتدای هر درس یا  هر فصل افزوده می شود 
تا دانش آموزان بينش کامل تری نسبت به آثار 

ادبی و صاحبان آن ها داشته باشند.
سنگری: یعنی شــبيه کتاب هــای دورة 

گذشته؟
عبادتی: بلــه، تقریباً. یکــی از اهداف و 
رویکردهای حاکم بر کتاب فارســی دهم و 
یازدهم و دوازدهم، که می خواهيم دیده شود، 
ارتقای سواد خواندن با تأکيد بر تفکر انتقادی 
است. در فارسی دهم سعی کردیم محتوایی 
را انتخــاب کنيم که مهارت دانش آموز را در 
پرسشگری و تفکر انتقادی متن افزایش دهد. 
همين رویکرد در فارسی یازدهم و دوازدهم 

مدنظر است.
در فارســی یازدهم کارگاه متن پژوهی ما 
در ســه قلمرو زبانی، ادبی و فکری تنظيم 
شــده بود. هدف این بود که معلم و به ویژه 
دانش آموز به کمک آموزه های قلمرو زبانی و 
ادبی سطح فکری خود را تقویت کند؛ یعنی 
دریافت او از متن مهم تر از آموزه های دستور 

زبان بود.
تمــام آموزه های زبانی مــا،  چه در بخش 
زبان شناســی و چه دســتور، قرار اســت 
دانش آموز را به سمتی سوق دهد که موفق 

به استنباط و فهم درســت تر از متن شود. 
چيزی که مورد نظر ماست و در این جلسات 
فرصت پردازش به آن را نداریم، این است که 
رویکرد کتاب فارسی رویکرد روان شناختی 
اســت یعنی مبتنی بر روان شناسی و اصول 

روان شناختی کتاب تدوین شده است. 
مثاًل به کتاب فارسی یازدهم اشاره می کنم 
که در اولين درس آن بر تالش برای به دست 
آوردن رزق و روزی مبتنــی بر هرم نيازهای 
واجب تأکيد می شود؛ یعنی از همان درس 
اول دانش آموز می آموزد که برای پاسخگویی 

به نيازهای اوليه قدم بردارد.
آخرین درس کتاب فارسی یازدهم درسی 
به نام ادبيات جهان اســت که با خواندن آن 
دانش آموز با توجه به هرم نيازها به رأس هرم 
و خودشــکوفایی و زندگی کردن در سطوح 
باالتر می رسد. این آموزه ها برای ما در قلمرو 
فکری بســيار اهميت دارد و شيوة مؤلفان 

آموزش کاماًل غيرمستقيم است.
اگــر دروس یازدهــم را بررســی کنيــم، 
روان شناسی مذاکره را مدنظر داشته ایم که 
دانش آموزان در مذاکرة اصولی از ارزش های 
خود دفــاع کنند یا در ادبيــات پایداری به 
آموزه های روان شناســی انتقادی و اعتراض 
پرداخته ایم. در برخی از درس ها،  روان شناسی 
توافق را بررســی کرده ایم. در کنار پرداختن 
به آموزه های زبانــی،  ادبی و فکری از نگاه و 

رویکرد روان شناختی غافل نبوده ایم.
گــروه  مؤلفــان ســعی کرده انــد به طور 
با فرهنگ  غيرمســتقيم دانش آمــوزان را 

گفت وگو آشنا کنند.
معلمان محترم گاه این دغدغه را دارند که 
حجم کتاب زیاد و وقت کم اســت. چنانچه 
به پيوستگی این کتاب ها توجه کنند، گاهی 
مباحث تکرار شــده است و دانش آموزان در 
فارســی آموزه های نــگارش را دائمًا تکرار 

می کنند.
سنگری: تکرار در جهت تقویت و تثبيت 

آموزش است؟ 
عبادتی: بله، تکرار در جهت تقویت است 

و زائد نيست.
سنگری: شاید بتوان بهتر و بيشتر کار کرد. 
فرض کنيد درس دهم فارســی نامه نگاری 
اســت. من معلم می توانــم در دیگر کتاب 
درســی همــان پایه، تمرینی متناســب با 

نامه نگاری مطرح کنم تا ارتباط کتاب ها با هم 
حفظ شود.

 عبادتی: شــاید در نقد داستان در فصل 
ادبيات داســتانی یازدهم بــه زمان و مکان 
اشاره کرده ایم ولی شمارة صفحه نزده ایم که 
بگویيم به کتاب نگارش رجوع کنيد. این هم 

اشارة خوبی است.
سنگری: کار سختی اســت ولــی شدنی 
اســت. بعد از اینکه کتاب ها تأليف شــدند، 
مجموعة مؤلفان مطالعه کنند و بگویند در 
کجای هر یک از کتاب ها می توان تمرین های 

مناسب و متناسبی مطرح کرد.
کمالی نهاد: خانم دکتر عبادتی اشاره کردند 
کــه این ها ارتباط دارند و ارتباط بيشــتر از 
این هاست. منتها کاش از ابتدا ساماندهی یا 
طرحی کلی داشتيم. همين مسائل می تواند 
به فهم بهتر در سال های آینده کمک کند که 
مطمئنًا در نگارش هم نگاهی به این قسمت 

خواهد شد.
مثاًل در علوم و فنون مبحث سبک شناسی 
داریم یــا در تاریخ ادبيــات دورة بيداری را 
بيان می کنيم. کاش این کار را از آغاز قدری 
منسجم تر انجام می دادیم که در تعيين متن 
و انتخــاب متن و تحليــل و حتی انتخاب 
برای کارگاه تحليل فصل و مسائل دیگر این 

ارتباط ها را برقرار کنيم. 
هنوز کتاب ها کامل نشــده است و دبيران 
کتاب  دوازدهم را تدریس نکرده اند اما مطمئنًا 
نقد و تحليل هــا و گالیه ها و انتقادهایی که 
خواهند داشت، به ســاماندهی بهتر کتاب 

منجر خواهد شد.
ســنگری: کاش دبيران ممتاز و شاخص 
و مســلط در هر سال، ســه کتاب درس را 
با هم تدریس کننــد. در آن صورت، تصویر 
روشن تری از ســه کتاب را می توانند به ما 

گزارش دهند.
کاش در یک سال بتوانيم در پایه های جدید 
تعدادی دبير داشته باشيم که هم زمان سه 
کتاب را تدریس کنند؛ به خصوص اگر دبيران 

ممتاز و شاخص و مسلطی هم باشند.
قاسم پور: معمواًل نقشــة تأليف کتاب ها 
با فرم هایی تحت عنوان شناســنامة  همراه 
کتاب یا سرفصل هایی اســت که کتاب در 
آینــده پيگيری خواهد کرد، این فرم ها قبل 
از تأليف توسط گروه ادبيات تکميل می شود 
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و در وبگاه تأليف کتب درسی قرار می گيرد. 
دبيــران با مراجعه به آن فرم ها شــناخت و 
تصویری کلی از کتاب خواهند داشــت. این 
کار بــه آن  ها کمک می کندکــه بدانند چه 
مباحــث و درس هایی قرار اســت در پایة 
دوازدهم گنجانده شــود. نکتــة دوم اینکه 
ســاختار و محتوا همواره از برنامة درســی 
تبعيت می کند؛ بنابراین تمام ســرفصل ها 
طراحی شده و االن در انتخاب متن ها دست  
گروه تأليف بازتر اســت. آن ها می توانند در 
دوره ای همانند »دورة بيداری« از بين ده ها 

متن مناسب یکی را انتخاب کنند.
نکتة بعدی این اســت که تأليف کتاب از 
رویکردهای برنامه تبعيت می کند. در دوره ای 
رویکرد ما دانش محور بود؛ یعنی در پی دانش 
بودیم و این به ما حکم می کرد که کتاب ها 
را به صــورت تفکيکی تأليــف کنيم؛ چون 
موضوعاتی مانند تاریخ ادبيات و دستور زبان 
فارسی در کتاب های جداگانه مطرح می شد. 
اما در برنامة درسی جدید رویکرد ما رویکرد 
تلفيقی است. وقتی رویکرد یکپارچه یا تلفيق 
درون رشته ای را انتخاب می کنيد، موضوعات 
درســی به جای اینکه منفک از هم باشند 
با هم ترکيب می شــوند؛ یعنی در گذشته، 
متن وسيله ای برای آموزش موضوعات بود. 
شما بيت را می آوردید تا مبحث دستوری را 
آموزش دهيد. در حالی که در کتب درسی 
جدید برعکس می شــود؛ یعنی متن هستة 
اصلی کتاب اســت و همــة موضوعاتی که 
می توانند به فهم و بررسی متن کمک کنند، 
به خدمت آن در می آیند. به همين ســبب 
می بينيد سه قلمرو در کتاب های جدید پيدا 
می شود؛ در کتاب های جدید چيزی را حذف 
نکرده ایم بلکه نوع چينش را تغيير داده ایم. 
دســتور، تاریخ ادبيات، عــروض و قافيه و 
آرایه های ادبی سرجای خود هستند و چيزی 
کم یا زیاد نشده بلکه از همان موضوعات بر 
بنياد رویکرد و شيوة تأليفی که اتخاذ شده 
است، کتاب تازه را با سازماندهی تازه  عرضه 
کرده ایم. پس دبيران به جای اینکه موضوع 
مستقلی به نام دستور زبان یا آرایه های ادبی 
را تدریس کنند، متن را تدریس می کنند و 
در حين تدریس متــن، مباحثی را آموزش 

می دهند.
در برنامة درسی جدید نگاه ما این است که 

موضوع محوری ویژة نظام آموزش عالی باشد؛ 
یعنی در دانشگاه واحد درسی ای به نام دستور 
زبان فارسی باشد که استاد به تفصيل بگوید و 
دانشجو به نحو احسن بياموزد. ما در پی آنيم 
که دانش آموزانمان از زبان و ادبيات فارسی 
ابعاد مهارتی را بيشتر بياموزند و برای اینکه 
مهارتی را بياموزند، هم ساعات محدود است و 
هم محتوای ما محدود است. اگر بخواهيم هم 
مهارت به بچه ها آموزش دهيم و هم دانش 
مربوطه را بياموزیم، زمان نداریم. محتوا را به 
اندازة کافی نمی توانيم در آن محدوده زمان 
بگنجانيم. به همين سبب، بعضی همکاران 
تصور می کنند برخــی از موضوعات حذف 
شده اما اصاًل چنين اتفاقی نيفتاده است. از 
دوستان در کتاب معلم خواسته ایم که موارد 

مطرح شده در قلمروها را فهرست کنند.
وقتی فهرست شود می بينيد که علم مربوطه 
در مجموعة دروس پایه های 10 تا 12 به صورت 
پراکنده  پخش شــده است و از نظم منطقی 

علمی برنامه ریزی شده تبعيت می کند.
فکر می کنم نکتة ضروری برنامة درسی ما 
این اســت که تا حد امکان بين ســه کتاب 
اتحاد و تلفيق و ترکيب را به لحاظ کاربردی 
و آموزشی ایفا کنيم. یعنی کتاب های فارسی، 
نگارش و علوم و فنون با هم هماهنگ باشند.
سنگری: این احتمال وجود دارد که برخی 
از مطالب در کتاب درســی وارد نشده و یا 
کمتر مطرح شده باشــد. طبق طرحی که 
اکنون در دســت داریم، حدود 100 کتاب 
تأليف می کنيم که قرار است تمامًا به مسائل 
کتب درســی بپردازند، یعنــی کمبودها و 
نقص های کتب  درســی را جبــران یا این 

کتاب ها را تقویت می کنند. 
این کتاب ها می توانند گنجينة بزرگی برای 
دانش آموز، معلم و خانواده هایی باشــند که 
می خواهند در ایــن زمينه کار کنند و خأل 
احتمالی را که ممکن است در کتاب درسی 
موجود باشــد، جبران می نمایند. ناشر این 

کتاب ها انتشارات مدرسه است.
کمالی نهــاد: بلــه. این بخــش تدوین 
شــده اســت. معلم ها می تواننــد در آینده 
پيشــنهاد های خود را مطــرح کنند؛ یعنی 
آنچه را احســاس می کنند در کتاب  درسی 
نيســت یا ناقص طرح شده است، پيشنهاد 
کنند و دفتر انتشارات مدرسه حتمًا به این 

نياز پاسخ خواهد داد. من اميدوارم بخشی از 
این کتاب ها امسال همراه با کتاب های درسی 
منتشر شود و بتواند به عنوان کمک درسی و 
کمک  آموزشــی در کالس در سطح معلم و 
دانش آموز و خانواده مورد استفاده قرار بگيرد.
عبادتی: نکتــة دیگری هم وجود دارد که 
نمی دانم آن را می توان در این فضا طرح کرد 
یا خير. در واقع، من پيام رسان دبيران محترم 
در خصــوص آموزش هــای ضمن خدمت 
کتاب های درسی هستم. ما در فارسی دهم 
در این زمينه شــروع خوبی داشــتيم و در 
گفت وگوها و آموزش های حضوری مؤلفان به 

یافته های خوبی رسيدند.
در فارسی یازدهم و مجموعه کتاب های تازه 
نگاشته شدة پایة یازدهم این اتفاق نيفتاد و 
تنها در فضای مجازی آموزش مطرح شد که 
تا حد زیادی موفق بود. شاید آن هم محاسن 
خــاص خود را داشــت ولی نتوانســت در 
رساندن معلمان و مؤلفان به اهداف موردنظر 

موفق شود.
سنگری: یعنی دورة آموزشی.

عبادتی: دورة مجازی؛ امسال دورة آموزش 
ضمن خدمت به طور مجازی برگزار شد. 

سنگری: نشستی در اراک هم برگزار شد.
عبادتی: بسياری از معلمان از شرکت در 
آن دوره محروم بودند؛ چون مخاطب اصلی 
دبيرانی هستند که مدرس ضمن خدمت و 

سرگروه آموزشی نيستند.
سنگری: از دوستان برای حضور در جلسه 
و طرح مباحث بنيادین و راه گشا سپاسگزارم.
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