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  راهكارهاييهاي ادبيات عمومي و پيشنهاد و  نقد درسنامه
  براي بهبود يادگيري فراگيران 

  *منصور نيك پناه

  چكيده
هاي ادبيات عمومي دانشگاهي پرداخته شده است. در اين جستار به بررسي و نقد درسنامه

ها با تكيه بر هدف و غايتي كه بايد داشته باشند،انجام شده است. از آنجـا  نقد اين درسنامه
ها بخصوص در چند سال اخير بسيار زياد شده اسـت و  هكه تنوع و گوناگوني اين درسنام

ها كه بيشتر درون دانشگاهي هستند و وارد ها بخصوص برخي درسنامهدستيابي به همة آن
هاي موجود و تاحدودي مشهور پذير نبود بنابر درسنامهاند، امكانتر نشدههاي بزرگمحيط

ها ست ايرادها و معايب كلّي درسنامهها سعي شده اگذاشته شد. در بررسي و نقد درسنامه
ذكر شود و براي هر يك از ايرادها، مثالي از يك يا دو درسنامه نشان داده شـود. بـه نظـر    

هاي ادبيات فارسي عمومي دانشگاهي، بيشـتر بـر اسـاس ذوق و سـليقة     رسد درسنامهمي
) بـوده  آمـد نويسـنده(گان  اند و حتّي گزينش متون بر اساس خـوش شخصي طرّاحي شده

هـا بايـد دنبـال كننـد.     است و به دور از در نظر گرفتن غايت و هدفي كـه ايـن درسـنامه   
اي كـه در  هتـر و تـدوين درسـنامه   ها براي آموزش هرچـه ب ضرورت بازبيني اين درسنامه

ترين اطالعات را به دست دهـد و  هاي ديگر) جامعترين حجم (در مقايسه با درسنامه  كم
 دانشـجو را بـه مطالعـه و فهـم هرچـه بهتـر متـون افـزايش دهـد،         انگيزه و ميل و رغبت 

  شود.مي  احساس
  درس نامه، فارسي عمومي، نقد، آموزش، يادگيري. ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
ها از جمله ضرورت تدوين اثري شايسته براي آموزش ادبيات فارسي به دانشجويان دانشگاه

برخوردار بوده اسـت. هـدف و غايـت تـدوين     مواردي است كه همواره از اهميت خاصي 
هاي غير ادبيات فارسي، تنهـا همـين   اي، آنجاست كه بدانيم دانشجويان رشتهچنين درسنامه

واحد درسي را براي درك و دريافتي كلّي از ادبيات فارسي دارند. از آنجا كه ايـن درسـنامه   
شود لزوم رعايـت چنـد   يس ميها تدر(اكثراً) در مقاطع ابتدايي تحصيل دانشجويان دانشگاه

هـا از مقطعـي   رسد. يكي آنكه دانشجويان پذيرفته شده در دانشـگاه نكته، اساسي به نظر مي
شوند كه هم از صرفاً آموزشي و پرورشي به مقطعي آموزشي (در شكل متعالي آن) وارد مي

ابراين نظر ساختار با مقطع قبلي متفاوت است و هم از نظر محتوا و چگونگي آمـوزش. بنـ  
ضروري است كه درسنامة ادبيات فارسي هم تفاوت بسيار بارزي با مقطع قبلي نداشته باشد 

اي طراحي شود كه به شكاف و عدم هماهنگي دانشجو با يادگيري دامن بزند و هم به گونه
اي كه تا حدودي تغيير نگرش فراگير را ها و تمايزها باشد به شيوهكه بتواند نمايانگر تفاوت

پي داشته باشد. نكتة ديگر آنكه تدوين و طراحي اين درسنامه بايـد متناسـب بـا اصـول     در 
آموزشي نوين باشد كه هم مقدمات تفكّر و انديشيدن دانشجو را كم كم فراهم كنـد و هـم   

  آنكه بتواند به نيازهاي روحي، عاطفي، علمي و ... دانشجو نيز در حد نياز پاسخ دهد.
ها پرداختـه  هاي ادبيات فارسي عمومي دانشگاهو نقد درسنامهدر اين جستار به بررسي 

شده و نشان داده شده است كه چه مشكالتي دارند. همچنـين مشـكالت و موانـع تـدوين     
س راهكارهـايي بـراي تـدوين    اي در خـالل مباحـث بررسـي شـده و سـپ     چنين درسـنامه 

نمايـد كـه   ز ضـروري مـي  اي بهتر پيشنهاد شده است. ضمن اينكه بيان اين نكته ني  درسنامه
سازد و غايت اين ها را مقدور نميها در اين زمينه، امكان بررسي تمام آنحجم زياد درسنامه

ها، سعي شـده اسـت   ها نيست بلكه با تكيه بر بيشتر درسنامهمقاله نيز نقد تمام اين درسنامه
هـايي كـه   اي بـا مـالك  ها آسيب شناسي شوند و هم ضرورت وجود درسـنامه هم درسنامه
شود، گوشزد شود. بنابراين در ادامه و زير هر يك از مشـكالت مـورد بررسـي،    پيشنهاد مي

شـود و حجـم تمـام    اكتفـا مـي  فقط به ذكر يك يا دو درسنامه كه ايـراد مـذكور را دارنـد،    
  شوند.هاي مورد بررسي در منابع پژوهش ذكر مي  درسنامه
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  پژوهش ةپيشين. 2
در فصلنامة نقد كتـاب بـه   » مشكالت فارسي عمومي«اي تحت عنوان پيشتر سيدان در مقاله

اند كه اين مشكالت با تكيه بر چند درسـنامه  برخي از مشكالت فارسي عمومي اشاره كرده
اند. وجه تمايز اين مقاله با مقالة مذكور در آن است كه عالوه بر نشـان دادن  نشان داده شده

بـر اسـاس پيشـنهادهايي كـه مطـرح       تـر مـنظم  اياين مشكالت، ضرورت تدوين درسنامه
هـا، اهـداف و   ضـرورت «زاده در مقالـة  شود. همچنين حسين عليقلـي شود، گوشزد مي  مي

به بررسي مشكالت فارسـي عمـومي   » هانامة فارسي عمومي در دانشگاهرويكردهاي درس
، معنـايي،  دانشگاه پيام نور پرداخته است و ايرادهاي ساختاري، محتوايي، بالغي، دسـتوري 

شناسـي تـأليف فارسـي    آسـيب «نامه را بررسي كرده اسـت. در مقالـة   چاپي و ... اين درس
از منظـر   از محمد حكـيم آذر بـه بررسـي مشـكالت فارسـي عمـومي      » عمومي دانشگاهي

پرداختن به ادبيات معاصر پرداخته شده است. تمايز اساسي مقالـة مـا بـا ايـن پـژوهش در      
هاي فارسي عمومي مورد بررسي در مقالـة مـذكور   نين درسنامهجامعة آماري آن است همچ

گيرند. جدا از موارد باال، دو كوشش ديگر نيز در اين زمينه انجـام  را در بر مي 1376تا سال 
شده است كه عبارتند از: كتاب فارسي عمومي در آينة نقد و جستار از عبـاس جبـار نـژاد،    

آبادي. اين دو مقاله به صورت از محمود حكم نگاهي به كتابهاي فارسي عمومي دانشگاهي
اند و هر كدام از نظرگاهي ويژة خود كه با نظرگاه گذرا به مشكالت فارسي عمومي پرداخته

  اند.ها پرداختهما در اين مقاله تمايزهاي زيادي دارند به بررسي درسنامه
، يـن مقـاالت  خارج از اين چند مقاله، تحقيق و پژوهشـي ديگـر پيـدا نشـد و ظـاهراً ا     

  هاي اين حوزه هستند.ترين پژوهش  جدي
  

  ضرورت انجام پژوهش. 3
شود در صورتي كه به دور از هر غرض شخصي و حـب و  نقد، باعث پيشرفت و تعالي مي

ساز تعالي زندگي و انديشة انسـان دانسـت و دانـش و    بايد يگانه زمينه«بغض باشد. نقد را 
آورد همـين  حد تكامل زندگي زميني انسان اسـت ره  تمدن و تكنيك معاصر نيز كه آخرين

  ).12: 1377(درگاهي، » عامل نقد و نوجوي و ناخرسندي او بوده است
ها بعد از گـذر مـدتي و نيـاز    ها نيز از جمله مواردي است كه ضرورت آننقد درسنامه

هـايي  ز گامشود و در اين زمينه نيها به شدت احساس ميجامعة علمي به تغيير و تحول آن
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هـاي ادبيـات   شناسي درسـنامه توان به مقاالت: آسيببسيار خوب برداشته شده است كه مي
هاي هاي مدرن در تدوين درسنامهشناسي كاربرد نظريهمعاصر منظوم (از امن خاني)، آسيب

شناسـي و پيشـنهاد دو درس   هـاي سـبك  شناسي درسـنامه بالغي (از عمارتي مقدم)، آسيب
شناســي و ورزي در رشــتة ادبيــات فارســي (از فتــوحي)، آســيب ســبك پژوهــي وســبك

هاي منطق الطيـر  شناسي درسنامهپور)، آسيبهاي نقد ادبي (از قاسميهاي درسنامه ارسايين
  هاي متون ادبي و تاريخي (از ياوري) اشاره كرد.(از مجيدي) و نقد و بررسي درسنامه

انـد  ها را نشـان داده هاي درسنامهي از كاستيهايهر يك از اين نقدها به نوبة خود گوشه
تـر  هـايي بهتـر و مفيـد فايـده    توان درسنامهها به طور قطع ميكه در بررسي مجدد درسنامه

  داد. ارائه
  

  هاي ادبيات عمومي هدف از تدوين درسنامه. 4
هر كاري بايد غايت و هدفي داشته باشد و براي رسيدن بـه آن غايـت و هـدف نيـز بايـد      

هاي ادبيات عمومي نيز بايـد غايـت و   ارها، خوب و اصولي طراحي شوند. تهية درسنامهابز
هدفي داشته باشد كه در ساية يك اصول دقيق و سنجيده و بر اسـاس شـرايط و ضـوابطي    
طراحي شوند. اين اهداف بايد متناسب اقتضائات سنّي دانشجويان در نظر گرفته شود. براي 

انشجوي ترم اول دانشگاه از مباحث نقد نو و يا شـرح و تحليـل   توان براي يك دنمونه نمي
شناسي فالن متن ادبـي و... بحـث كـرد و    يك شعر بر اساس ديدگاه فالن و بررسي زيبايي

ها و مـواردي از ايـن قبيـل نيسـت. بايـد در نظـر داشـت كـه         هدف نيز ياد دادن اين شيوه
گذراندن اين واحـد درسـي، ديـدي    دانشجوي درس عمومي ادبيات در پايان ترم و بعد از 

كلّي و نمايي از ادبيات به دست آورد كه ميل و رغبت او را براي خوانش بيشتر اين متون تا 
شود كه درسنامة مورد مطالعه در طول تـرم  حدودي افزايش دهد. اين مهم زماني محقّق مي

نبايـد از وظيفـه و   اين عالقه و رغبت را در او به وجود آورد و يا تقويت كند. ضمن اينكه 
ال باشـد.    تالش استاد اين درس نيز چشم پوشيد و الگوي تدريس نيز در اين زمينه بايد فعـ

شـود  اما در مرحلة اول، ضرورت يك درسنامة خوب بر اساس اصول آموزشي احساس مي
به هر گونه فعاليـت يـا تـدبير از    «كه دانشجو بتواند آن را قبول و فهم كند. چرا كه آموزش 

» شود كه هدف از آن ايجاد يـادگيري در يادگيرنـدگان اسـت   اي گفته ميطراحي شده پيش
  ).15: 1397(سيف، 
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در آموزش ادبيات عمـومي، بـر وجـود    » از پيش طرّاحي شده«در تعريف باال، تركيب 
يك متن خوب و ويراسته اشاره دارد كه فرآيند يادگيري را براي فراگير تسهيل كند چرا كه 

اصلي آموزش است و آموزشي كه بدون يادگيري باشـد (و يـادگيري در آن    يادگيري، ركن
انجام نشود)، آموزش نيست و پرورشي نيز بـه دنبـال نخواهـد داشـت. بنـابراين روشـن و       
مشخص است كه درسنامة ادبيات عمومي بايد متناسب با اصل آموزشي پيش برود. اما ايـن  

ه     تواند باشدآموزش در پي القاي چه مطالبي مي ي اسـت كـه تهيـ ؟ اين نكتة اساسي و مهمـ
تـدوين درسـنامة عمـومي ادبيـات      ها بايد بر اساس ايـن اهـداف در پـي   كنندگان درسنامه

  باشند. خود
توان اهداف و غاياتي در نظر گرفت كه در ادامـه بـه   براي يك درس عمومي ادبيات مي

  شود:ها اشاره مياهم آن
 و يادگيري هر چه بيشتر متون ادبي تشويق و تحريك دانشجويان به خوانش ـ
ها و اعتقادات سـطحي در مـورد   فهم كاركردهاي متون ادبي و دور شدن از برداشت ـ

 ادبيات و متون ادبي
 تشويق دانشجويان براي درست خواني متون ـ
 فهم داليل تفاوت متون ادبي از غير ادبي ـ
 اين بزرگانآشنايي با بزرگان ادبي و فهم و دريافتي هر چند كلّي از آثار  ـ
  و اهدافي از اين قبيل ـ

  

  هاي موجود مشكالت تدوين درسنامة فارسي عمومي و ضعف درسنامه. 5
  گستردگي ادبيات فارسي 1.5

اي جامع و مـانع را  ترين موانعي است كه تدوين درسنامهگستردگي ادبيات فارسي از اصلي
هـايي مواجـه   بـا چـالش  رسنامه را سازد چرا كه انتخاب و گزينش نويسندة دغير ممكن مي

شود كه نويسنده معيار و مالكي براي گزينش و كند. اين مشكل زماني بيشتر برجسته مي مي
هايي بـراي گـزينش متـون، در    انتخاب متون نداشته باشد و حتّي با داشتن معيارها و مالك

ند شوتر آنجاست كه بسيار از متون ادبي از گردونة انتخاب خارج ميحقيقت مشكل اساسي
هـا، بخشـي از نيازهـا و    و چه بسا اين متون از اهميت زيادي برخـوردار باشـند و نبـود آن   

  هاي دانشجو را برآورده نسازد و بدون جواب باقي بماند. خواسته



  1398سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،ادبيات پارسي معاصر   238

هـا بـه فكـر    گستردگي ادبيات فارسي باعث شده است كه برخـي از نويسـندگان درسـنامه   
راي نمونه در فارسي عمـومي مهـدي محبتـي بـراي     هايي در ارائة متون بيفتند. ببنديتقسيم

هـا  برطرف كردن اين مشكل، سعي شده است متون ادبي، بر اسـاس سـطح انديشـگاني آن   
اند: عرفان در ادب فارسـي، حكمـت و   مطرح شوند و تقسيماتي از اين قبيل را در بر گرفته

هرچند در بادي امر ديبناخالق در ادب فارسي، اجتماعيات در ادب فارسي و... . اين تقسيم
تواند بازتـاب دهنـدة   دهد كه ادبيات فارسي تك بعدي نيست و هم ميبه خواننده نشان مي

توانـد مـنعكس   ها باشد و هم مسائل اجتماعي را مياميال و آرزوهاي دروني و فردي انسان
د، آن ترين ايـرادي كـه دار  كند و يا دربرگيرندة مسائل و موضوعات سياسي باشد؛ اما اصلي

اند. در آموزش، نظام است كه متون ادبي گزينش شده بر اساس اصل آموزش طراحي نشده
و ساختاري كه بتواند قدم به قدم فراگير را ياري كند، اصلي مهم و اساسـي اسـت. در ايـن    
اصل اساسي، لزوم رعايت چند نكته ضـروري اسـت. يكـي آنكـه سـنّ و مقتضـاي سـنّي        

و ديگري آنكه قدم به قـدم، آمـوزش صـورت گيـرد. در ايـن       فراگيران در نظر گرفته شود
آورد ادب فارسـي نيسـت   بندي نكتة اخير رعايت نشده است چون عرفان، اولـين ره تقسيم

آموزش آن مانند اين نكته است كه بخواهيم غذايي درست كنـيم كـه بـدون فـراهم آوردن     
ها و افكـار  ند سير تغيير انديشهتواموارد مورد نياز باشد. دانشجو در خوانش اين كتاب نمي

تواند درك و دريافتي درست از ادب فارسي بر اسـاس  را به خوبي فهم كند و در پايان نمي
شود كه بدانيم فهم عرفان (حتّـي  زمان تاريخي آن داشته باشد و اين نكته زماني برجسته مي

اسـت كـه ايـن     در كليت آن) مستلزم فهم اسطوره و حماسه، طبيعت بيرون و سـپس درون 
مباحث در سبك پيش از عرفان يعني سبك خراساني وجود دارد و دانشجو بايد اين نكات 

بندي نيز ايراد وجود دارد براي نمونه در را پيشتر آموخته باشد. ضمن اينكه در همين بخش
بخش عرفاني كتاب، دو بيت از باباطاهر آمده است كه ارتباط آن بـا بخـش عرفـاني كتـاب     

  خّص نيست:اصالً مش
 بــــه آب ديــــدگانم دادم آبــــش     گُلــي كــه خــوم بــدادم پــيچ و تــابش
ــي   ــي روا بـ ــي كـ ــاه الهـ ــه درگـ ــش     بـ ــره گالب ــري گي ــو ديگ ــل از م  گ

  )77: 1387(محبتي، 

بندي واقـع شـده اسـت كـه     در فارسي عمومي ذوالفقاري نيز همين مسئله مبناي تقسيم
غنايي، ادبيات تعليمـي، ادبيـات نمايشـي،     هاي آن عبارتند از: ادبيات حماسي، ادبياتفصل

بندي هرچند ادبيات داستاني، ادبيات عرفاني، ادبيات معاصر ادبيات انتقادي و... . اين تقسيم
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هاي ادبي هم بوده است اما از آنجا كه يك فصل (مـثالً ادبيـات   كه مبناي آن بر شروع دوره
توانـد ارتبـاط   وع شود دانشجو نميحماسي) بايد تمام شود تا فصل بعد (ادبيات غنايي) شر
ة معاصـر را در نـوع ادبـي حماسـه     عميقي با كتاب برقرار كند. چون يك بار از ابتدا تا دور

دورة معاصـر در نـوع ادبـي غنـايي     خواند و سپس دوباره از نو متون اولية ادبيات را تـا   مي
شـود كـه   باعث مـي شود. اين موارد خواند و اين مسئله در تمام فصول كتاب تكرار مي مي

دانشجو نتواند از كتاب بهرة كافي و وافي ببرد و به نوعي هـم بـراي مـدرس و هـم بـراي      
  شود.آور ميدانشجو مالل

  
  حجم متون ادبي و نظام ارزشگذاري در گزينش متون 2.5

هـا بـا   هاي فارسي عمومي آن است كه نويسندة اين درسـنامه يكي ديگر از مشكالت كتاب
ها اشراف كـافي و وافـي نـدارد.    توجهي از متون روبرو است كه خود نيز بر آنحجم قابل 

ت اثـر ادبـي و نويسـندة آن،      گزينش متون گاهي بر اساس شاخصه هايي مانند درجـة اهميـ
شود. براي نزديك شدن بـه انتخـاب و گزينشـي    گيري اثر و... انجام ميرعايت تاريخ شكل

آوري بزند و اين امر و وسواس خاصي دست به جمع درست نياز است كه نويسنده با دقّت
رسد بهترين راهكار در حـل ايـن مسـئله،    نيز مستلزم دانش كافي نويسنده است. به نظر مي

هاست چون اين امر باعث انتخاب متون درجة يك ادب فارسي بر اساس تاريخ نگارش آن
ه در حقيقت، گرداننـدگان  شود دانشجو قدم به قدم پيش رود و با بزرگان ادب فارسي كمي

اي كه در اين حوزه نيز مهم اسـت  اند، آشنا شود. اما نكتهاصلي فكر و انديشة دوره نيز بوده
اند، آن است كه هرچند از شاعران و نويسـندگان  ها بدان توجهي نداشتهو برخي از درسنامه

انـد بـراي   خابي نداشـته اند اما هيچ توجهي به حجم متن انتهاي ادبي مثال آوردهبزرگ دوره
از » گلسـتان جاويـدان  «نمونه در فارسي عمومي جميله اخياني و محرّم اسالمي با عنـوان  

سازد و نه تنها شاهنامه متني انتخاب شده است كه دانشجو را با سردرگمي عجيبي همراه مي
او را كند بلكه به شدت هيچ كمكي به فهم دانشجو از ادبيات (در اينجا بخش حماسي) نمي

سازد. ابياتي كه اين بخش از كتاب نويسندگان را در از اين نوع ادبي نيز دلزده و مأيوس مي
) است كه ناگفته پيداست تدريس اين ابيات آن هم در 45- 55بيت (صص  241گيرد بر مي
پوشـي از  هاي فارسي عمومي، امري كامالً محال است و گذر از آن نيز باعث  چشـم كالس

ت كه به طور قطع، آموزش آن به دانشجويان ضروري است چرا كه نگـرش  نوعي ادبي اس
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ها نادرسـت اسـت كـه از    ها به اسطوره و حماسه بسيار سطحي و گاه آميخته با قضاوتآن
  اند.متون دبيرستان آموخته

ه بـه شـاعران و     به نظر مي رسد بهترين راه در مواجهه با مشكل حجم زياد متـون، توجـ
ها نيـز بايـد نهايـت    و صاحب سبك است كه در انتخاب اشعار و آثار آن نويسندگان نامدار

دقّت را داشت و متوني انتخاب شوند كه هم مفيد فايده باشند هم زمان زيادي براي خوانش 
  ها صرف نشود.آن

  
  هاي آن) گستردگي قلمرو زبان و ادبيات فارسي (شاخه 3.5

فارسـي عمـومي وجـود دارد آميختگـي     يكي ديگر از مشكالتي كه در تدوين يك درسنامة 
ادبيات فارسي با دستور زبان فارسي، نقد ادبي، مكاتب ادبي، ويرايش و نگارش و ... است. 
در حقيقت، نويسندة درسنامة ادبيات عمومي نه تنها با حجم بسيار زياد متون ادبـي مواجـه   

برو اسـت. يعنـي از   هاي زيادي دارد، رواست بلكه با گستردگي قلمرو ادبيات نيز كه شاخه
هايي از كتاب را نيز به هاي بجايي از متون ادبي داشته باشد هم فصلطرفي هم بايد گزينش
نگاري و مكاتبات اداري، ويرايش و نگارش، نقد ادبي، مكاتب ادبي دستور زبان فارسي، نامه

بايـد  شود كه حجم درسنامه نيـز ن و ... اختصاص دهد. معضل اصلي آنجا بيشتر برجسته مي
زياد باشد چون هم كتاب قطور و سنگيني خواهد شد و هم آنكه هزينة خريد آن نيز بسـيار  

هاي عمومي بـراي  زياد خواهد شد و اگر اين مسئله را به بي رغبتي بيشتر دانشجويان درس
شويم كه در نوشتن درسنامه بايـد بـا نهايـت    تهية كتاب اين دروس اضافه كنيم، متوجه مي

  واس خاطر عمل كرد.احتياط و وس
اند ها نكردههاي فارسي عمومي توجه زيادي به برخي از اين شاخهمتأسفانه بيشتر كتاب

اند. براي نمونه در ادبيات عمومي منصور يارويسـي،  و يا آنكه بسيار ساده از كنار آن گذشته
يـز نشـده   تـرين مباحـث آن ن  هيچ بحثي در زمينة مكاتب ادبي و يا نقد ادبي حتّي در بديهي

است و در تدوين كتاب، دستور زبان در خالل متون ادبي (نه در فصلي جداگانه و صرفاٌ در 
  اند.درسي جداگانه) توضيح داده شده

رسد بهترين راه حل براي برطرف كردن اين مشـكل، ابتـدا نوشـتن مباحـث     به نظر مي
م باشد و هـم كلّيـات   اي كه هم كم حجدستوري، نقد ادبي، مكاتب ادبي و ... است به گونه

ها را بـراي يـادگيري هرچـه بهتـر دانشـجو      مباحث را بيان كند و در نهايت برخي از كتاب
هاي درسنامه ذكر و بيان شوند كه دانشجو معرّفي كند و نيز تمام اين مباحث با تفكيك فصل
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تر اي روبرو نشود تا بيشـ با اطالعات وسيعي آن هم بدون نظام و ساختار مشخص و آراسته
هايي در مورد موضوعي معـين اسـت آن   به هدف آموزش كه همانا ارائة اطّالعات و آگاهي

  هم بر اساس رعايت اقتضاي سنّي فراگيران، نائل آيند.
  
  ها آميختگي متون منظوم و منثور در درسنامه 4.5

هـاي  شوند در تـدوين درسـنامه  مي از آنجا كه متون ادبي به دو شاخة كلّي نظم و نثر تقسيم
فارسي عمومي بايد توجهي ويژه به اين مسئله شود. اين توجه بايد بر اساس اصلي آموزش 
انجام شود چون در آموزش، بحث بر سر اين مسئله است كه اطالعات و مفاهيمي در مورد 

هـا بايـد بـه درسـتي     درسـنامه  آموزش داده شود. ايـن موضـوع معـين در    موضوعي معين
رسد تفكيك متون منظوم و منثور بهترين راه حل براي اين امر است شود. به نظر مي رعايت

شود. براي نمونه چون آميختگي متون منظوم و منثور به نوعي تشويش خاطر را موجب مي
) تدوين كـرده اسـت گـاهي يـك شـعر از      فارسي همگانيزاده (اي كه مدرسدر درسنامه

ديگـر. در كنـار ايـن مشـكل اگـر      اي هشاعري آمده است و در ادامه متني منثور از نويسـند 
هاي تاريخ ادبياتي هم در مورد شاعر و نويسنده گنجانده شود تشـويش و سـردرگمي    داده

كه اين آميختگي وجود دارد و حتّـي   از بوستان جانيابد يا در درسنامة دانشجو افزوني مي
يسته و بايسـته  ساختار كتاب را نيز مشوش ساخته است. بنابراين ضرورت دارد تفكيكي شا

رسد بهترين راه اين است كه ابتدا متون به منظوم و منثور در اين زمينه انجام شود. به نظر مي
بندي شود و سپس به تفكيك تاريخي، متون در متن درسنامه آورده شود. اين مهـم در  دسته

امة مـذكور  ها مانند ادب نامه از فلّاح انجام شده است و از اين نظر، درسـن برخي از درسنامه
  خوب عمل كرده است.
ه     برخي از درسنامه انـد و پيداسـت در فكـر    كـرده ها نيز هرچند بـه ايـن مشـكل توجـ

اند كه اين كاستي جبران شود اما به نوعي ديگر (هرچند به نسبت كمتـر)  هايي بوده حل راه
هـا  نامهاند. براي نمونه فارسي عمومي فتوحي و عباسي در زمرة ايـن درسـ  دچار اشتباه شده

تر اسـت ابتـدا شـرح و توضـيحي     بندي در اين فارسي عمومي منطقيگيرند. تقسيمقرار مي
سـت داده شـده اسـت و سـپس شـعر      خوب و مفيد فايده تحت عنوان كليـات ادبـي بـه د   

انـد، نثـر تعريـف شـده و     شـده  هـايي ذكـر  هاي شعري همراه با نمونهشده و قالب تعريف
ست و ... . اما در همين بخش هم اگـر خـوب دقّـت كنـيم     هايي به دست داده شده ا نمونه

اند براي نمونه قالب قصيده، ها ذكر شدهشويم وقتي كه مثالً در بخش شعر، قالبمتوجه مي
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انـد و سـپس وارد   هاي دورة معاصر با هـم آمـده  هاي ابتداي ادبيات فارسي با قصيدهقصيده
هراتي) مثال آورده شده است. اين شيوة  قالب غزل شده و از رودكي تا دورة معاصر (سلمان

شود دانشجو يك بار سير قصيده را از پـيش چشـم بگذرانـد و سـپس     ذكر متون باعث مي
نسبت به ساير  هاي شعري را. ناگفته نماند كه اين درسنامهغزل، مثنوي، قطعه و ديگر قالب

و گـزينش متـون   هاي كتاب و هم در انتخـاب  ها و بخشبندي فصلدرسنامه هم در تقسيم
 بهتر عمل كرده است.

  
هـا  بودن يا نبودن تاريخ ادبيـات در درسـنامه  هاي تاريخي تاريخ ادبيات؛ متن يا داده 5.5
اي است كه بايد در مورد آن تأمل كرد. ظنّ قاطع آن است كـه دانشـجو نيازمنـد فهـم     نكته
مر، ديـدي تـاريخي و   كرده است. اين ااي است كه شاعر يا نويسنده در آن زندگي ميدوره

دهد و از آنجا كه آموزش در يك ساختار و فرهنگي به دانشجو مي - چه بسا بافتي تاريخي 
دار و ساختارمندي زودتر در ذهن مـتمكّن  رسد يعني هر چيز نظامنظام بهتر به سرانجام مي

راين شود، بنـاب اي است كه موجد ساختار و نظام ميشود و رعايت سير تاريخي نيز نكتهمي
زيسته است امري ضروري به اي كه شاعر يا نويسنده در آن ميآموزش و قيد تاريخ و دوره

- اي كـه شـاعر در آن مـي   رسد. ذكر اين نكته نيز الزم است منظور از تاريخ و دورهنظر مي
زيسته است به اين معنا نيست كه اطالعات جامع و مانعي از يك دوره بـا طـول و تفصـيل    

زيسـته اسـت   اي است كه در آن ميذكر تاريخ والدت و وفات شاعر و دورهبيان شود بلكه 
رسد و در يادگيري فراگير كه ذكر اين موارد در حد يك پاراگراف امري ضروري به نظر مي

ها اين نكته ناديده گرفته شده اسـت  تواند داشته باشد. در برخي از درسنامهنقش شاياني مي
  از درگاهي اشاره كرد. هاة انديشهدر بيشتوان به درسنامة كه مي

بـه فـرض نبـود ايـن اطالعـات هـم        در اين زمينه، نقش استاد بسيار چشمگير است و
توان اين خالء آموزشي را پر كرد بخصـوص در زمـاني كـه افزونـي صـفحات كتـاب،        مي

سخت افزوني قيمت آن را نيز به همراه دارد و امكان تهية كتاب را براي دانشجو تا حدودي 
  كند.و دشوار مي

 
 
  
  زيبايي و جلوة كتاب 6.5
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گذارد. شاخصـة  آموزش تأثير مي كيفيتزيبايي و جلوة كتاب از جمله مواردي است كه بر 
هاي علمي است. متأسفانه بي توجهي به اين امر در بيشتر اي متفاوت از دادهكيفي، شاخصه

اي از ضـعف  آرايي كتاب در درجـه صفحهاي كه طرّاحي و شود به گونهها ديده ميدرسنامه
قرار دارد كه ناخودآگاه روي يـادگيري فراگيـر تأثيرگـذار خواهـد بـود. ايـن بـي تـوجهي         
نمودهاي مختلفي دارد. بي توجهي به صفحه آرايي كتاب، بي توجهي به ظاهر كتاب و جلد 

ه تعـداد ابيـات يـا    آن، بي توجهي به فونت كتاب، بي توجهي به اندازة فونت، بي توجهي ب
جمـع شـده اسـت بـه      گلستان جاويدانسطرهاي كتاب و... . تمام اين مشكالت در كتاب 

اي كه گاهي حتّي حاشية پاييني كتاب نيز ناديده انگاشته شده و در آن مـتن ادبـي قيـد    گونه
بيـت نيـز ضـبط و ثبـت      24شده است و گـاهي در برخـي از صـفحات كتـاب بيشـتر از      

آورد كه كتاب نيز نوعي بي رغبتي و بي ميلي در دانشجو به وجود مي است. طرح جلد شده
  تمام اين موارد ناخواسته و ناخودآگاه بر يادگيري فراگير تأثيرگذار خواهد بود.

توجهي به اين زمينه از آموزش، ناشي از كم اهميت شمردن اين سـه واحـد   متأسفانه بي
ها، اين درس عمومي كه تأثير بسيار زيادي جهيتودرسي است و يا آنكه ناخواسته با اين بي

  شود.در آموزش تفكّر انتقادي دانشجو دارد، كم اهميت و كم ارزش جلوه داده مي
  
  نداشتن مقدمه و توضيح در مورد زبان و ادبيات 7.5

يابد اما ايـن زبـان، چيـزي    آنچه كه مسلّم و بارز است، آن است كه ادبيات با زبان، نمود مي
ي در متــون غيــر ادبــي بــا آن ت و متمــايز از زبــاني اســت كــه در بيــرون و يــا حتّــمتفــاو

ها و كاركردهاي زبان و سپس تعريف ادبيات بر پاية آن داريم. روشن كردن ويژگي سروكار
هاي ادبـي) دارد از جملـه   و در نهايت كاركردهايي كه اين زبان در متون ادبي مختلف (نوع

رسـد و نبـود آن   ها ذكر آن بايسته و ضروري به نظر ميسنامهمواردي است كه در مقدمة در
هـا ناديـده   خالء آموزشي را در پي خواهد داشت. متأسفانه اين مهم نيز در بيشـتر درسـنامه  

انـد. بـراي نمونـه در درسـنامة     گرفته شده است و حتّي توضيحي كلّي نيز دربارة آن نـداده 
شود و يا در برخي ديگر از درسـنامه  ده نميفارسي همگاني هيچ توضيحي در اين زمينه دي
هـاي از بوسـتان جـان، در    توان به درسـنامه به توضيحاتي بسيار كلّي اكتفا شده است كه مي

  شود.ها، زبان و ادبيات فارسي، سخن شيرين پارسي و ... ديده ميبيشة انديشه
  هاي نقد هاي ادبي و شاخه مكتب 8.5
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عة ادبي با آن گريبانگير بوده است تقليـل ادبيـات بـه    يكي از معضالت و مشكالتي كه جام
هاي ادبـي آن اسـت.   معني بيت، معني لغت و در نهايت ذكر موارد دستوري، سبكي و آرايه

شود كه درك و دريافت درستي از متن ادبـي وجـود نـدارد و يـا     اين فكر از آنجا ناشي مي
دريـافتي وجـود نـدارد.     حداقل براي كساني كه صاحب چنين فكري هستند چنين درك و

كننـد از ايـن   دانشجويان نيز به عنوان فراگيراني كه تازه مراحل مقدماتي آموزش را طي مـي 
هـا نيـز چيـزي جـداي از     مسئله مستثني نيستند و از آنجا كه شاخة تخصصي تحصـيلي آن 

ند. يكي نگرادبيات است بنابراين در بيشتر موارد با ديدي انكاري به ادبيات و متون ادبي مي
ها، فكرهـا و  ها با نحلهكاهد آشنا كردن آنها فرو مياز مواردي كه اين نوع نگرش را در آن

رسد افزودن بخشي توان از آن منظرها بازكاويد. به نظر ميهايي است كه ادبيات را ميمكتب
هـاي نقـد   هاي ادبي و شـاخه يا فصلي به كتاب درسنامة عمومي ادبيات تحت عنوان مكتب

گرايانه را كاهش دهد. ناگفتـه نمانـد منظـور آن    تواند تا حدودي اين ديدگاه تقليلبي، مياد
ل شـرح       هاي ادبي يا شاخهنيست كه مكتب و توضـيح   هـاي نقـد ادبـي بـه صـورت مفصـ

شوند و غايت افزودن اين بخش يا فصـل بـه كتـاب، سـاختن پژوهشـگري نمونـه از         داده
منظور آن است كه توضيحاتي در مورد مكاتب ادبي دانشجويان ادبيات عمومي نيست بلكه 

اي كه ذهن و روان دانشجو با اين امر كه متـون ادبـي را   هاي نقد داده شود به گونهيا شاخه
  توان از منظرهاي گوناگوني بازكاويد و بررسي كرد، آشنا سازد.مي
  

  ها تخصصي بودن برخي از درسنامه 9.5
انـد و مباحـث بسـيار    اقتضائات دانشجو را در نظر نگرفتهها نيز شرايط و برخي از درسنامه

- اند. از آنجا كه طرح مباحـث تخصصـي نيازمنـد گذرانـدن پـيش     تخصصي را مطرح كرده
ها به نوبة خود تا چه حدي در تشويش خاطر نيازهايي است ناگفته پيداست كه اين درسنامه

توان فارسي عمومي بهرامي را ميدانشجو و به رنج انداختن مدرس نقش دارند. براي نمونه 
هـاي  هاي مباحث اين كتاب، خود گوياي همه چيز اسـت. سـبك  مثال زد. گذري بر عنوان

هاي نثر فارسي (در اين بخش شعر فارسي (به صورت كلّي توضيح داده شده است)، سبك
سبك  هاي شعر نيز جاي داده شده است و در فصلي جداگانه مثالً زير عنوانبه اشتباه قالب

 30هاي ادبي اروپا، دستور زبان فارسـي ( اند)، بديع و بيان، مكتبشعر فارسي بررسي نشده
- نويسي، گزارش نويسي، رعايـت قواعـد نشـانه   صفحه را در برگرفته است)، نگارش، مقاله

به بعد) متون نظم و نثر بـه   100هاي تحقيق و در پايان (از صفحة نگاري، شيوهگذاري، نامه
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انـد و نيـز   اند. اگر از ايرادهاي متون نظم و نثر كه با هم آميختهادبي مطرح شده تفكيك نوع
بندي بر اساس نوع ادبي بگذريم بيشتر مباحث اين كتاب، تخصصـي و غيرضـروري   تقسيم

هستند براي نمونه پرداختن به مباحث دستور زبان آن هم به اين شيوة بسيار تخصصي چـه  
از كتاب عبارتنداز: زبان، زبان فارسي، خط فارسي، واج، ضرورتي دارد؟ مباحث اين بخش 

صامت، مصوت، مصوت مركّب، جمله، گروه، واژه، واژك، اقسام جملـه، جملـه از لحـاظ    
هاي داراي فعل، اقسام جمله مركّب، جملة معترضه، حذف اركان و پيام و نظم و فعل، جمله

بنـدي فعـل از لحـاظ    چه تمام)، تقسيماركان يا اجزاي جمله، فعل (و انواع آن با تفصيل هر
بندي فعل از لحاظ نياز به مفعول، الزم، متعدي، دو وجهي، معلوم، مجهول، ساختمان، تقسيم

هاي اسـم  افعال غير خاص، فعل معين، فعل ربطي، انواع اسم (با تفصيل هرچه تمام)، نقش
، انواع صفت (با تفصـيل  (با ذكر و توضيح تمام موارد)، انواع ضمير (با تفصيل هرچه تمام)

  هرچه تمام)، قيد و انواع آن (با تفصيل هرچه تمام) و ... .
ناگفته پيداست كه خواندن اين مباحث آن هم در درس عمومي ادبيات نه تنها انگيـزه و  

آورد بلكه باعث دلزدگي و دلمردگي دانشجو حتّي استاد اي در دانشجو به وجود نميعالقه
  شود.درس نيز مي

  
  گيري نتيجه. 6

رسد كه براي تدوين يك درسنامة ادبيات عمـومي  با توجه به مباحثي كه ذكر شد به نظر مي
بايد ابتدا هدف از تدوين درسنامه روشن و مشخّص شود تا نويسنده بر اسـاس آن اهـداف   

هايي انجـام شـود كـه در فهـم و     بنديدست به تدوين بزند. در سطح كتاب نيز بايد تقسيم
بنـدي  بنـدي و بخـش  رسد بهترين كار ابتـدا تقسـيم  انشجو مؤثّر باشد. به نظر مييادگيري د

ها بر اساس: متون منظوم، متون منثور، مكاتب ادبي، آيـين درسـت نويسـي و دسـتور     فصل
بندي كالني بـر اسـاس موضـوع    هاي آن و... باشد. يعني ابتدا بايد تقسيمزبان، نقد و شاخه

هـايي متناسـب و بـا    هـا و زيـربخش  ها بـه بخـش  ن فصلانجام شود و سپس هر يك از اي
ساختاري منطقي تقسيم شود.در گزينش متون نيز بايد دقّت و وسواس زيادي داشت كه هم 

هـا  متون منتخب، خسته كننده نباشند و هم مغاير با اهدافي نباشند كه درسنامه بر اسـاس آن 
ارسي و ذكر اشـعار شـاعري كـه    شود. مثالً بي توجهي به شاعري مهم در ادب فتدوين مي

هاي بي توجهي اسـت. نكتـة ديگـر آنكـه چـون      تشخّص سبكي ندارد يكي از اين مصداق
آموزش همواره بايد بر اساس مقدماتي باشد كه حصول به نتيجه را تسهيل كند، بهتر اسـت  
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در انتخاب و گزينش متون (چه نظم و چه نثر) سير تاريخي متون در نظـر گرفتـه شـود تـا     
انشجو، متن را بر اساس بافت تاريخي آن بفهمد (و اين مسـئله در مانـدگاري در ذهـن او    د

هـا  متـون و فكـر حـاكم بـر دوره    قطعاً نقش خواهد داشت) و نيز با تغييـرات و تحـوالت   
هاي مكاتب ادبي نيز نياز به تفصيل نيسـت بلكـه در حـدي كـه     شود. در تدوين فصل  آشنا

يي كلّي حاصل كند و با منابع مهم اين مكاتـب نيـز آشـنا شـود،     دانشجو با اين مكتبها آشنا
كند. مباحث دستوري، ويرايشي و نگارشي نيز از الزامات يـك درسـنامة ادبيـات    كفايت مي

هـا،  ها بايد بر اساس اصل اولويت و مهم بودن آنعمومي است كه نويسندگان اين درسنامه
نگاري از ملزومات ايـن درسـنامه   ربوط به نامهها بپردازند. براي نمونه مباحث مدر درسنامه

  است كه نبايد از آن غافل بود.
در كنار تمام اين موارد، توجه به ساختار كتاب، جلوه و زيبايي آن (در تمـام ابعـاد آن)،   
توجه به نگارش و ويرايش كتاب و... سهم بسزايي در آموزش و يـادگيري فراگيـر خواهـد    

  ها بايد به آن توجه داشته باشند.نامهداشت كه نويسندگان اين درس
ها در تعريف ادبيات، وجه اي جامع و مانع در ابتداي اين درسنامههمچنين وجود مقدمه

تمايز متون ادبي از غير ادبي، كاركردهاي متون ادبي و ... از جمله مواردي است كه در يـك  
  رسد.درسنامة ادبيات عمومي الزم و ضروري به نظر مي

  
  نامه كتاب

  ). فارسي عمومي، تهران: سخن.1387آذر، اميراسماعيل و همكاران (
  ). گلستان جاويدان، تهران: نشر قاصد.1390اخياني، جميله و محرّم اسالمي (

  ). از بوستان جان، تهران: روزگار.1395اسدي، زهرا و محمد عزيزي (
  ). گلگشت ادب، يزد: سروش مهر.1385بخش، سيد محمود (الهام
نشرية ادبيـات پارسـي   ، »هاي ادبيات معاصر منظومشناسي درسنامهآسيب). «1396خاني، عيسي ( امن

  .3 - 27، صص 21، شمارة معاصر
  ). فارسي عمومي، سنندج: نشر مركز تربيت معلم شهيد مدرس سنندج.1386بهرامي، ناصر (

  نشر دانشگاهي.). برگزيدة متون ادب فارسي، تهران: مركز 1388تجليل، جليل و همكاران (
 16، شـمارة  نشرية سخن سمت، »كتاب فارسي عمومي در آينة نقد و جستار). «1384جبارنژاد، عباس (

  .57- 70صص 
  ). فارسي عمومي، تبريز: هما.1381حديدي، خليل و همكاران (
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نشرية كتاب ماه ادبيات ، »هاي فارسي عمومي دانشگاهينگاهي به كتاب). «1380آبادي، محمود (حكم
 .123- 125، آبان، صص و فلسفه

شناسي تأليف فارسي عمـومي دانشـگاهي (مطالعـة مـوردي ادبيـات      آسيب). «1395حكيم آذر، محمد (
 - 132صص  3، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكنشرية پژوهش، »معاصر درسي كتاب منتخب)

115.  
  ). فارسي عمومي، تهران: دانشگاه تهران.1384دامادي، سيد محمد (

هاي نقد ادبي در ايران از آغاز تا عصر جامي)، ).نقد شعر در ايران (بررسي شيوه1377گاهي، محمود (در
  تهران: نشر اميركبير.

  ها، تهران: نشر پرهام.). در بيشة انديشه1385درگاهي، محمود (
  ). فارسي عمومي، تهران: چشمه.1391ذوالفقاري، حسن (

  ). فارسي عمومي، مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.1385راشد محصل، محمدرضا و همكاران (
  .77- 92صص  7، شمارة 2، دورة فصلنامة نقد كتاب، »مشكالت فارسي عمومي). «1395سيدان، مريم (

  ). روانشناسي پرورشي نوين: روانشناسي يادگيري و آموزش، تهران: دوران.1397سيف، علي اكبر (
  پارسي، تهران: سمت. ). سخن شيرين1393صيادكوه، اكبر و همكاران (

ها: نامة فارسي عمومي در دانشگاهها، اهداف و رويكردهاي درسضرورت). «1396زاده، حسين (عليقلي
 41، شـمارة  نشرية پژوهش و نگارش كتـب دانشـگاهي  ، »مطالعة موردي فارسي عمومي پيام نور

  .57 - 81صص 
، »هـاي بالغـي  مدرن در تدوين درسـنامه  هايشناسي كاربرد نظريهآسيب). «1396عمارتي مقدم، داود (

  .29- 46، صص 21، شمارة نشرية ادبيات پارسي معاصر
  ). در گلستان ادب فارسي، اصفهان: دانا.1388عيدي، غضنفر و همكاران (

  ). فارسي عمومي، بابل: راز دانش.1386تبار (پور ملكشاه، احمد و ابراهيم ابراهيمغني
پژوهي و شناسي و پيشنهاد دو درس سبكهاي سبكنقد درسنامه« ).1396فتوحي رودمعجني، محمود (

  .47 - 66، صص 21، شمارة نشرية ادبيات پارسي معاصر، »ورزي در رشتة ادبيات فارسيسبك
  ). فارسي عمومي، تهران: سخن.1388اهللا عباسي (فتوحي رودمعجني، محمود و حبيب

  فع نو.). ادب نامه، تهران: نشر نا1394فلّاح، غالمعلي (
نشرية ادبيات پارسي ، »هاي نقد ادبيهاي درسنامهشناسي و نارساييآسيب). «1396پور، قدرت (قاسمي

  ).67 - 91، صص 21شمارة  معاصر،
  ). فارسي عمومي، تهران: قرائن.1381قيصري، ابراهيم و محمد دهقاني (

  ). فارسي عمومي، تهران: اساطير.1377ماحوزي، مهدي (
  ). فارسي عمومي، تهران: كاج.1388مجد، اميد (
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، شـمارة  نشرية ادبيات پارسي معاصر، »الطيرهاي منطقنقد و بررسي درسنامه). «1396مجيدي، فاطمه (
  .93 - 116، صص 21

  ). فارسي عمومي، تهران: سخن.1387محبتي، مهدي (
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