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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ادبيات پارسي معاصر
  82 -  51، صص 1391پاييز و زمستان سال دوم، شمارة دوم، 


  هاي فارسي راهنمايي و دبيرستان بررسي تصوير زن در كتاب


  *طيبه رحماني


  **سيرجاني سهيال موسوي


  چكيده
ــ تربيتـي،    نهادهـاي اجتمـاعي  ترين  منزلة يكي از مهم امروزه آموزش و پرورش، به


هـاي   و ارتقـاي شـاخص   ،بهبـود  ،بديلي در امـر فراگيـري   نقش بسيار برجسته و بي
 ،و ابـزار مناسـب   ،روش ،محتـوا  ةبا تهيـ  ،اين نهاد. و تربيتي دارد ،فرهنگي ،اخالقي


. بخـش باشـد   اي روشن و اميد تواند باعث تكامل و تعالي جامعه و متضمن آينده  مي
هـاي   هـاي فارسـي دوره   در پژوهش پيش رو، با هدف بررسي سيماي زن در كتاب


ها، نقش و جايگاه،  راهنمايي و دبيرستان، پارامترهايي نظير تصويرها، صفات، ويژگي
اين دوره بررسي و تحليل  يها در كتاب متمايز از زن يها و شاخصه ،حضور و تأثير


هـا بسـيار    فارسي اين دوره يها حضور فيزيكي زنان و دختران در كتاب. شده است
تصاوير و نقـوش   017/0تر از  كم كه  طوري بهاز حضور مردان و پسران است؛  تر كم


كه بخش ناچيزي از محتواي  ييجا از آن .ها مربوط به زنان و دختران است اين كتاب
و فرهنگي آنان اختصاص  ،اقتصادي ،اجتماعي يها فارسي به زنان و نقش يها كتاب


. از مـردان اسـت   تر كمتوجهي،   طور قابل يافته است صفاتي كه معرف زنان است، به
اجتماعي  يها شناختي و بعضاً در حوزه يها در حوزه تر بيشصفات مرتبط با مردان 


. يمـرد  جـوان ، كنجكاوي، شـجاعت، و  كوشي است؛ مانند دانايي، سخت  و اخالقي
اجتماعي و اخالقـي قـرار دارد؛ ماننـد     يها صفات زنان در حوزه تر بيش كه  حالي در


هـاي   كلي نتايج تحقيـق نشـان داد كـه كتـاب     طور  به. و فداكاري ،پاكيزگي ،مهرباني
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انـد   هاي جنسيتي بـوده و نتوانسـته   فارسي مقاطع راهنمايي و دبيرستان حاوي كليشه
بايد اذعان كـرد   رو از اينمحتوا انتقال دهند؛  طريق  ازنقش اجتماعي زنان و مردان را 


افـراد را، صـرف نظـر از     ةاند كـه همـ   ها نيازمند اصالحات و تحوالتي كه اين كتاب
ردان را در شرايط گونـاگون خـانوادگي، شـغلي،    سيماي زنان و م. جنس، دربرگيرد


وسـيعي از   ةاي متناسب و متوازن ترسيم كند و زمين گونه سياسي، و ادبي و به  علمي،
  .هاي انساني را در اختيار هر دو جنس بگذارد توانايي


هـاي فارسـي درسـي     زن، نقـش و جايگـاه، حضـور و تـأثير، كتـاب      :هـا  كليدواژه
  ).يرستانهاي راهنمايي و دب دوره(
  


  مقدمه. 1
 چنـين  هـم  نديشمندي پوشيده نيست كـه كتـب و مـواد درسـي مـدارس و     ا  ةبر هيچ جامع


  . نددارها  ارزش و هاي كودكان و نوجوانان نقش اساسي در آموزش و انتقال هنجارها كتاب
پيوسته از نظـر   كه بايداند  اجزاي نظام آموزشي ترين مهمهاي درسي از  كتابها و  برنامه
تجديـد   ها آن در گوناگون،ي تحقيقات ها متناسب با يافته و شوندارزيابي  ،كفايت تناسب و
  .عمل آيد نظر به


بـه   محدود ،درسي ةيعني برنام ،پرورشي و ركن آموزشي ترين مهم ،نظام آموزشي ايران در
 آمـوز قـرار    دانـش  در اختيار مدرسه و صورت مركزي تهيه شده و كتاب درسي است كه به


 كار معلم و ةبرنام چنين هم و آموز از عملكرد تحصيلي دانش يابي ارزشكه جا از آن .گيرد  مي
  ).113: 1386 فرنوديان،( است سزايي برخورداراهميت ب از ،مدرسه برمبناي آن است


تواند نقـش مـؤثري    مي نظام آموزشي كشور علمي توجه دقيق وبا ها  محتواي اين كتاب
اهـداف   ةعمد كه اينتوجه به  با. آموزان ايفا كند بينشي دانشو ي پرورش فكر هدايت و در


افـراد   باورهاي مطلـوب در  و پرورش عقايد و خلقبه  كشوري پرورش هر نظام آموزش و
ي ها برنامه پرورش و آموزش و ةواسط به« نيز صرفاً انتقال اين اهداف ،معطوف است جامعه


هاي آموزشي متمركز، كه كشور مـا   در نظام .)240: 1386 حاتمي،( »است پذير درسي امكان
سـاز تحقـق    آموزشي فراگير زمينه ةمنزلة وسيل ههاي درسي ب نيز در آن رده جاي دارد، كتاب


علمـي   دقت و اعتبـار  داشتن ها بايد ضمن كتاب اين محتواي. استآموزشي  اهداف كلي و
و  باشـد ثر ؤآموزان نيز مـ   و مدني دانش ،اجتماعي ،باال، در ارتقاي فرهنگ و آگاهي عمومي


   .اسالمي را پديد آورد ـ ب به تربيت ايرانيؤدنسلي فهيم و م
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اين فراگرد خالق يـاري   در يي است كه انسان راها فعاليت و ها تربيت جمع پديده تعليم و
 ،ورزيدن عشق ،هنر ديدن تر ببيند و آگاهانه و تر را روشن تا دنيا دهد  مياجازه  به او. كند  مي
  .)192: 1354، و ديگران پتروفسكي( بياموزد زيستن را بودن و هنر ؛ريدنآف و


چگونگي ذكر مفاهيم اساسي  ،باز از دير ،هاي اساسي نظام آموزشي ايران كي از دغدغهي
شـدن   بـا ملكـه   كه  طوري به. است آموزان دانش به ها آنو بنيادين تربيتي و آموزشي و انتقال 


بتوانند  ،آموزان در روح دانش ها ديگر اين تعاليم و آموزه تعبيري ها يا به اين باورها و گرايش
پـرورش   ورز و فكور انديش حال   درعين و متمدن و معناي واقعي كلمه بافرهنگ  را به ها آن


تنها با محيط وفق يابد، بلكه بتواند در آن  نه كه  طوري بهساختن فرد   تربيت يعني آماده« .دهند
 »آن موجـب رشـد دائمـي خـويش و اجتمـاع گـردد       ةمحيط دخل و تصرف كنـد و نتيجـ  


  ).25: 1356پازارگادي، (
شـوند و آداب و رسـوم    سرعت منتقل مي ها به كه فرهنگ ،معاصر پيوستة  هم دنياي به  در
تالط و گاه انحالل قرار دارند، تـدوين  ها در معرض اخ جمعي و فردي اقوام و ملت زندگي
 درحكـم  ،هاي آموزش و بازشناسي نقش و جايگاه زنانكار راهو  ،راهبردها ،اهداف و تعيين


متـون   ،، حكاياتها انمستقيم و درخالل اشعار، داست در جامعه غير ،نيمي از جمعيت كشور
  .است جانبه نيازمند  ق همهو مواردي از اين دست به تفكر و تحقي ها نامه و نيز نمايش ،ادبي


نوجوانـان در سـنين    يها مانندي كه باورها و آموخته و ماندگاري بي ،تأثير ،بنا به اهميت
در زندگي آتي ) راهنمايي و دبيرستان يها زمان با تحصيل در دوره هم( گيسال  هجدهتا  ازدهي


به  يابي دست يها فهؤلموردي اين مطلب كه م ةفردي و اجتماعي آنان دارد، بررسي و مطالع
تعـاليم و دروس  آمـوختن  حين  ،آموزان  تر دانش بهترين روش آموزشي براي تربيت صحيح


 و ،درخور ،كار رفته است امري الزم ها به تا چه اندازه در متن دروس كتاب ،آموزشي مدون
  .كند اهميت جلوه مي پر


 و ،دبيرسـتان  دروس راهنمايي و ةمجموع اهميت كتاب فارسي در توجه به جايگاه و با
نگـري   بـاز  و يـابي  ارزشضـرورت   ايـن مقـاطع و   توجه بـه اهـداف ايـن دروس در    نيز با
نقـش   ةمطالعـ  با تحليل محتوا به بررسي و وهش بر آن است تاژهاي مورد نظر، اين پ كتاب


هاي  يگاهجامعي در منابع و پا پس از كنكاش نسبتاً اساس  بر اين .زن در كتب مذكور بپردازد
 انجـام نشـده  كه تاكنون پژوهشي با موضوع مشابه تحقيق حاضر  رسيديمبه اين نتيجه  ،داده
راهنمـايي و متوسـطه،    يهـا  تحليل محتوايي برخـي كتـب درسـي دوره    ةاما در زمين ،است


   .است انجام شده يا ههاي پراكند تحقيقات و پژوهش
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در متـون  » هسـت  چـه  آن«پژوهش حاضر از نـوع توصـيفي بـوده و محوريـت آن بـر      
صورت عينـي و مسـتند توصـيف و     هكه نتايج تحقيق ب شدهدرسي است و سعي  يها كتاب
 .شودبيان 


مورد تحقيق كتب » مورد مشخص«با توجه به  روش گردآوري مطالب عمدتاً ،چنين هم
تكميـل و تحقيـق جـانبي،     يدر راسـتا راهنمايي و متوسطه بوده اسـت و   يها فارسي دوره


و آرشيوي نيز رجوع  يا انهر معرفي و شرح زنان اديب و نويسنده، به منابع كتابخد خصوصاً
  .شده است


  
 يفارس اتيادب در زن ةچهر بر گذرا يمرور. 2


. را شروع شكوفايي شـعر و ادبيـات فارسـي دانسـت     قمري شايد بتوان قرن چهارم هجري
و ابوسـعيد ابـوالخير    ،، رودكي سمرقندي، شـهيد بلخـي، كسـايي مـروزي    طوسيفردوسي 
درخشند و آثـار مانـدگاري از خـود بـه       ميادب اين عصر  شعر و ةعرص كه در اند بزرگاني
زمان با ايـن بزرگـان و آغـازگران شـعر      در همان عصر، هم كه اينجالب . ندا هگذاشتيادگار 
كند   يمگوي قد بلند  نخستين زن شاعر فارسي درمقام نيز ،زداريدختر كعب قُ ،رابعه ،فارسي
  .گذارد  ميجا  درخشاني از خود در شعر و شاعري به ةو چهر


گـاه در شـعر فارسـي     بعدي تا پيش از دوران معاصر، زن هيچ يها در قرن ،باوجود اين
كم در تخيل  گيرد؛ يعني دست ادبيات و شعر قرار مي ةماي دستدرعوض اما  ،ابدي استيال نمي


از زن وجود داشته كه صورت بيان به خـودش   شان مرد بودند، تصوريتر بيشكه  ،شاعران
 ايدئولوژي آن ادبيات، يـا چهـرة  شكلي، بسته به  بهشود گفت  گرفته و در ادبيات فارسي مي


گـر و   وسوسـه  و شـهواني  اي آن ترسيم شـده اسـت يـا چهـره    مقدس و شريف مادرانه از 
  .مرد كنندة گمراه


  :مثالً ؛مشتت بوده است زن در ادب فارسي بسيار گوناگون و دربارةها  ديدگاه
كه  كند و با آن رسد، اغلب با ادب و نزاكت خاصي با او صحبت مي فردوسي وقتي به زن مي


است   اشعارش طوري تر بيش اما ،تازد حدي به زن مي بعضي از اشعارش عليه زن است و تا
، زن نمـاد  شـاهنامه در . كنـد  بودنش در جامعه ياد مي  كه با ظرافت و زيبايي از زن و نمادين
  .)4: 1376شوارتسف، ( شرم است و سمبل وحدت خانواده


اند، آنان  كرده آنان عمل مي خواه اند كه اگر زنان مطابق دل ، شاعراني هم بودهميان   در اين
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اي نظرها و باورهاي بسياري از مردان  اوحدي مراغه. اند آورده شمار مي را جزو زنان پارسا به
  : كند گونه خالصه مي را دربارة رفتار با زنان اين) ا امروز ايرانبس چهو (ايراني  گذشتة 


ــوخزن  دبـــوخانـــهشـــمعمســـتورزن ــت شـ ــه آفـ ــو زمانـ  دبـ
ــازن ــكنجناپارسـ ــتدلشـ  اسـت  دل رنج كه بكندفعشزود  اسـ
ــاريپرهزن ــتزكـ ــتطاعـ  پوسـت  انـدر  باشد مغزچونتوبا  دوسـ
ــا  سـختشبـزنرود،رونيبچوزن ــد، ييخودنم ــن كن ــتش بكَ  رخ
 كـن  خـاكش  بـه  بـرد، يمرخآب  كــنهالكــش،يسركشــكنــدور
ــد،رخ  بجوشــانشكنــد،يخــامچــوزن ــن نپوشـ ــانش كفـ  بپوشـ


  )1362اي،  اوحدي مراغه(


 :گويد  ا مثالً سعدي ميي


ــوب زن ــان خ ــفرم ــا رب ــد  پارس ــردكن ــشم ــا را دروي  پادش
  )1363سعدي، (


بـر باشـد و    فرمـان  تر بيشچه  در اين ديدگاه مردساالر، زني مورد پذيرش است كه هر
منزلة همسـر و مـادر    دارد، به چنين زني را دوست  اينسعدي نيز . حرف مرد را گوش دهد


  .اش تعريف هم بكند  از زيبايي بسا چهپذيرد و   ها او را مي بچه
اند كه سـر عنـاد و دشـمني بـا      ، اما شاعران ديگري در ادب فارسي بودهميان   در اين
آدم آفريـده شـده و   مثالً جامي بر اين باور است كه حـوا از دنـدة چـپ    . اند زنان داشته
  :گيرد نتيجه مي


ــواززن ــدچــپيپهل ــآفرش  دهيـ ند هرگـز  يراست چپ،ازكس  دهي
  )1337جامي، (


تـرين هنـر زن    كنـد و بـاور دارد كـه بـزرگ     رحمانـه تحقيـر مـي    او زن را بي ،چنين هم
  : گويد پنهان، زهر در وجودشان دارند و يا مي و يا زنان، در كردن است شوهر


ـ  و يبـو  نه شايراستاز  رنگينوسحروفسونست،يكزن  رنـگ  ين
  )همان(


  :گويد مي ،سويي با اين طرز تلقي از زن در هم ،خسرو ناصر ا مثالًي
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 ننـــد؟يگز آنـــان ره مـــردانچـــرا  نـدانيـ دوعقلناقصانچونزنان
  )1355 خسرو، ناصر(


شـاعراني كـه   . در ادبيات فارسي بـاورنكردني اسـت  » زن«اين، تصوير معشوق  باوجود
بار با لحني پر از سـتايش و   زن داشتند، اين در موردباري  فأستحقيرآميز و ت هايچنان نظر


حقيـر و گرفتـار    ةبند وكنند و خود را خاك پا  مي صحبتخاشعانه از دلبر و معشوق خود 
  حتي،. دانند موي او مي ةسلسل


سـتيزانه سـروده اسـت، بـا منتهـاي ظرافـت و        كه اشعاري چنـان زن  ،شخصي چون جامي
كنـد و آن را بـا    آن دو را تصوير مي ةاحساس، مراحل عشق ليلي و مجنون و دنياي عاشقان


جا بايـد بـاور    در اين. سازد هاي خاص زنانه همراه مي هاي دقيق و زيبا از زيبايي كاري ريزه
رهاي زيبـايي در وصـف   توانسـت چنـين شـع    داشت اگر او با دنياي زنان بيگانه بود، نمـي 


  . )مقدمه: 1337جامي، ( معشوق بسرايد
  


  يرانيا ةجامع رد زن نقش بر وتاهك يمرور. 3
. شـود  مـي  آغاز و به عصر حاضر خـتم ) الديقبل از م  قرن هفتم(اين بررسي از دوران مادها 


دوران حكومـت  (شود  عنوان ايران باستان ياد مي كه از آن به ،تاريخ هزاروپانصدساله طي  در
 ،يسنه  مزدهبه نام  دين زرتشت ،)و ساسانيان ،ها مادها، هخامنشيان، اسكندر و سلوكيان، پارت


. سراسر ايران رواج يافت پيش از ميالد در شرق ايران ظهور كرده بود، در ةكه در آغاز هزار
تغييري كه موجـب شـد نظـام     ثبات همراه تغيير است؛ انهاي جامعه در اين دور از ويژگي


مي، اثر برخورد آرياها با تمدن بو بر رسوم پدرساالري، بر اوليه مبتني» ويس«دودماني يا نظام 
نظام شاهي و دولت متمركز، بـازار و   تدريج هويژه تمدن مادها، راه تطور درپيش گيرد و ب هب


ـ    وري، بازرگاني، روابط پولي و بردگي پديدار پيشه تـدريج   هشود و سپس اين جريـان نيـز ب
  .)19: 1352افشارنيا، ( غيره ظهور كند و ،داري، فئوداليسم، اريستوكراسي تيول شدهدگرگون 
جايگاه و موقعيت اجتماعي زنان در دوران كهن ايران مبهم و داراي  ةتاريخي دربارمتون 


چهارم قبل از مـيالد، زن اوقـات    ةشواهد موجود، در هزار بر اساس. استپراكندگي بسيار 
آرايي و رقاصي نيـز   البته مجلس. ستا ه كرد خانه و خانواده مي ةمصروف ادار خود را تماماً


  :رواج داشته استدر ايران باستان 
بخشيدند و گاهي مردان هم در  به زندگي خود نشاط مي ،ظاهر مذهبي به هاي با رقص ،زنان
جا  از اين دوره نقوش فراواني از انواع مختلف رقص به. كردند شركت مي ها گونه شادي اين
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دست آمده، چند زن را در حال رقص نشان  گلي كه از سيلك كاشان به ظروف. مانده است
ري و  ارسـنجان، شـهر   ةهاي ماقبل تاريخ فارس يا تپـ  ايران مثل تپه در نقاط ديگر. دهد مي


هايي در  دست آمده است كه زنان را با لباس نيز آثاري از اين قبيل به علي  هاي چشمه حفاري
هـا در   گونـه رقـص   هنـوز نظيـر ايـن   . دهـد  موزون و رقص نشان مـي  حال انجام حركات


  .)42 /2 :1342 ،ينفيس(متداول است  ايران هاي جنوبي و مركزي قسمت
توانست از وي طالق بگيرد، اما  نارضايتي از شوهر مي در صورتدر ايران باستان، زن 


اگر   .2وقتي كه زن نازا بود؛   .1: توانست زن خود را طالق بدهد مرد فقط در چهار مورد مي
ايـام قاعـدگي را از شـوهر    اگر   .4 هرگاه اخالقش فاسد بود؛  .3 پرداخت؛ به جادوگري مي


  ).148 /1: همان(كرد  پنهان مي


  . وضع حقوقي زنان در ايران باستان است از ديگر مسائل اجتماعي جالب توجه
دست شوهر يا پسـر    شد، مثل قتل زن به مي در آن دوران، براي جناياتي كه در خانواده واقع


جناياتي مابين پسران و برادران، به عدليه ا ي دست برادر و  دست پدر و يا خواهر به  و دختر به
 ةگونه جنايات بگذارند؛ زيرا بـه عقيـد   قراري در اين شد و بايستي خود خانواده رجوع نمي


كردنـد كـه فقـط بـه      عمومي مربوط نبود و تصور مـي  ها، اين نوع جنايات به حقوق پارت
ار موضـوع چنـين   اگر دختر يـا خـواهر شـوهرد    وليكن. آورد حقوق خانواده خلل وارد مي


 ةخانواد وكرد جز گشت؛ زيرا زني كه شوهر مي مي شد، امر به عدليه محول جنايتي واقع مي
اما  ،هاي اين دوره اطالعاتي در دست نيست مجازات از جنايات و. شد شوهر محسوب مي


را  خيلي سـخت بـود و مـرد حـق كشـتن زن      همين بس كه مجازات خيانت زن به شوهر
  ).43 -  42 /2 :همان(داشت 


كـرد؛ لـذا خـانواده     كشاورزي نقش مهمي ايفا ميبر  مبتني اقتصاد ،در ايران بعد از اسالم
اد خـانواده تحـت   افـر . تعهـده داشـ   در توليد فالحتي و صـنعتي بـه   نقش مؤثري چنان هم


هـا و  زار كشـت در  ،ول تأمين نيازهاي خانواده بـود ئكه مس ،رئيس خانواده سرپرستي پدر يا
باعـث  حقـوق زن   در مـورد دستورات اسالم  كه  درحاليكردند؛  كار مي خانگيهاي  كارگاه
  . بود شدهاجتماعي زنان  جدي در پايگاه يتحول


كردنـد و در زمينـي    مـي  جـا زنـدگي    در يك ،رسيدند كه به ده تا سي نفر مي ،افراد خانواده
تناسب ميان خـود    را به بود، با هم زراعت و محصول ها آن ةاي يا زميني كه ملك هم اجاره


حمايـت خـانواده از    نقش مؤثر اعضاي خانواده در توليد فالحتـي سـبب  . كردند تقسيم مي
آساني تن به قيد تأهل   به بيمي نداشتند و "همسرگزيني"بنابراين جوانان از . شد مي ييزناشو
ود تدريج محـد  خويشاوندان به با آغاز دوران اسالمي، صورت افراطي ازدواج بين. دادند مي


تحريم و ازدواج با افراد خارج  و يا برادر و خواهر ،شد و ازدواج پدر و دختر، مادر و پسر
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 بسـتگي  هـم رواج نـوعي احسـاس    خانواده تشويق گرديد و اين عامل سبب ةبست ةاز داير
  .اريستوكراسي شدپرستي و  خون ةروي انساني و جلوگيري از رشد بي


عرب ان تمام افراد شرقي ازجمله يهود در مي رسم تعدد زوجات كه قبل از ظهور اسالم
نظام  در صدر اسالم. و ايراني شايع بود، به شرط محدوديت، مورد قبول اسالم قرار گرفت


 اصيل اسالمي بر جامعه حاكم بود و زنان در امـور مربـوط بـه زنـدگي اجتمـاعي و حتـي      
 شخصـيت انسـاني  صدر اسـالم   ةزن در جامع. كردند سياسي جامعه نقش مهمي را ايفا مي


 كاملي پيدا كرد و اسالم بـراي نخسـتين بـار در تـاريخ بشـر، زن را از اسـتقالل اقتصـادي       
  ).183: همان(برخوردار ساخت 


زوجـات مرسـوم بـوده اسـت و مـردان مغـول        پس از آن و در دوران مغول نيز تعـدد 
  . باشندداشته  توانستند چند زن عقدي و غير عقدي مي


از حيث اهميت اجتماعي، در رديفـي بعـد از زنـان عقـدي قـرار داشـتند و از        ،زنان صيغه
توانسـتند   شدند و حتي مي مند بودند و فرزندانشان قانوني محسوب مي حقوقي خاص بهره


رايگان در اختيار مـردان قـرار    ها قرار بگيرند؛ ولي كنيزان به طبق شرايطي در رديف خاتون
. نوع حقـي نداشـتند   هيچشدند و تقريباً  خدمت مشغول مي گرفتند و در خانه و قبيله به مي


تنها هيچ امتيازي نداشتند، بلكه از خـانواده و قبيلـه    فرزندان اين كنيزان نامشروع بودند و نه
  .ها و جنايات مسموع و قانوني نبود جرم در موردشهادت كنيز . شدند نيز طرد مي


توانستند بـا مـردان برابـري     د و مياز نظر حقوقي، زنان صاحب مال و اموال خود بودن
هـاي   تكـوين حكومـت مغـول، در گردانـدن چـرخ      ةخصوص كـه در دوران اوليـ   كنند؛ به


تر و برتر از مردان را برعهده داشتند و چون هر زني بـراي   ايلي نقشي مهم ةاقتصادي جامع
ن توانست هر روز در مسـك  خود چادر و اسباب و اثاثيه و اموال شخصي داشت، شوهر مي


  .سر برد كي از زنان بهي
برد  ارث، قانون مشخصي نبود و مقدار و ميزان ارثي كه زن از همسر خود مي در مورد


بستگي به ثروت و تعداد نفرات زيردست شوهر داشـته، پيـرو قـانون خاصـي نبـود؛ ولـي       
شـدن و ازدواج   اند تا هنگـام بـزرگ   هايي كه فرزندان كوچك داشته مسلم است بيوه چه آن
طـور   نتيجه اين نوع زنان جاي شوهر خـود را بـه   در. ، مالك مطلق اموال خانواده بودندآنان


  ).38 -  36: 1382بياني، (گرفتند و از تمام حقوق و مزاياي او برخوردار بودند  كامل مي


حسب زمان   تجدد و بروز انقالب مشروطه در ايران، زنان به انتا آغاز دور اناز اين دور
 انيرا دور اما عصري كه بتوان آن ،اند داشتهمتفاوت و گاه متضادي  يها نشيب  و  فرازو مكان 


  .استمشروطه و پس از آن  انجديد در جريانات اجتماعي زنان كشور دانست دور
  :مشروطه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد ةدوراجتماعي زنان در  ـ  نقش سياسي ةدربار
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هاي پيش از آن، چندان نقشي نداشتند و  معاصر تاريخ ايران، همانند دوره ةزنان در دور)  الف
  .ميان آمده، اين نقش بسيار اندك است اگر هم در گوشه و كنار تاريخ از نقش آنان سخن به


داده داراي  برخالف ديدگاه قبلي، برخي معتقدنـد زنـان ايـن دوره در تحـوالت رخ    ) ب
ارزنـده نبـوده، بلكـه اغلـب آنـان بـه ايفـاي نقـش          اند، ولي اين نقش مثبـت و  نقش بوده


  ).36: 1382، يزيپار يباستان(اند  ديني پرداخته  ي ضدفكر روشنو  ،انگيزي سرايي، مفسده حرم
  


  رستانيو دب ييراهنما يزنان در كتب فارس يذكرشده برا يها نقش يبررس. 4
  مادر 1.4
هست و در تحسين و سـتايش زن در  عد عاطفي و مضاعف زنان در طول تاريخ بوده و مادر ب


شود شعر، نوشته، يا هر اثر منظوم و منثوري،  ميان آورده مي  شعر فارسي، هرگاه نامي از مادر به
از نقـش زنـان    ييهـا  درادامه، نمونه. گيرد خود مي  رنگ و بوي عاطفي و پاك و غير نفساني به


  :آيد درسي، مي يها درمقام مادر، در كتاب


  يمادر محبت يها جلوه 1.1.4
  :فارسي اول راهنماييكتاب  ازاي  نمونه )الف


را كـه مـادران در    ييهـا  دهـد تـا ترانـه    اين زبان فارسي است كه به من توانايي و فرصـت مـي  
هـا را،   اند، بشنوم و نسيم مهربان الاليي آن ها در كنار بستر و بالين كودكان خود خوانده شب نيمه


  ).39: 1389، فارسي اول راهنمايي(شود، لمس كنم  شيده ميمن ك ةمانند پري لطيف كه بر گون
  :نويسد با تشبيه نسيم به مادري مهربان مي كويرشريعتي در قسمتي از كتاب دكتر ) ب


دان كـه بـه كودكـان خـويش      ، ماننـد مـادري مهربـان و آداب   نسيمگشتم و  از صحرا برمي
 ةنوزاد خويش را به نشـان  يها جوان و بوته يها آموزد، سرهاي نهال شناسي و ادب مي حق


  .)63: همان( ... احترام و وداع با من خم كرده بود


  : را سروده است» قلب مادر«ميرزا با الهام از شاعري آلماني شعر   ايرج )ج
  جنــگ  مــن بــا تــو مــادركنــدكــه  غـــاميپعاشـــقبـــهمعشـــوقهداد


ــر ــاهـ ــدميبكجـ ــددورازنـ ــره  كنـ ــچه ــ و  نيرچپ ــگ  نيجب   پرآژن
ــا ــاهبـ ــبنگـ ــودغضـ ــدآلـ ــر  زنـ ــازكدلب ــن  ن ــت  م ــدنگ  ري   خ
  شـرنگ   سـت وت و  من  كامدرشهد  اســتزنــدهتــادلــتســنگمــادر
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ــا  راوتــرنــگكيــودلكيــنشــوم ــازت ــون از او  دل  ينس ــگ  خ   رن
  درنـگ  و  خوف يب  ساعتنياديبا  يبرسـ وصـالمبـهيخـواه توگر
ــروندل  يبـــدرتـــنگشةنيســـويرو ــ  آن از  يآرب ــگ  ةنيس   تن


ــا  يبــازآرمــنشبــهنيخــونوگــرم ــردتـ ــيآزبـ ــبم  ةنـ ــگ  قلـ   زنـ
  ننـگ  و  عصـمت  يب  فاسقآنبلنه  ناهنجــــارخــــرديبــــعاشــــق
ــت ــادرحرمـ ــازيمـ ــرداديـ ــخ  ببـ ــادهازرهي ــهيد و  ب ــگ ز  وان   بن


  چنـگ   بـه  آورد  دل و ديـ بدرنهيس  خــاكبــهافكنــدرامــادرورفــت
  نارنــگ  چــون  كفــش  بــهمــادردل  نمــودمعشــوقســرمنزلقصــد
ــدكو  نيزمــبــهدردمخــوردازقضــا   آرنــگ را او شــد  ســودهيان


  فرهنــگ  يبــ  آن  كــفازاوفتــاد  هنـوزداشـتجانكهگرمدلوان
ــ  نمـودبرخاسـتچـوبـازنيزماز   آهنـــــگ  آن  برداشـــــتنيپـــ
ــآ  خــونبــهآغشــتهدلآنكــزديــد ــتهدي ــرون  آهس ــا  ب ــگ  ني   آهن
ــتآه ــرمدس ــتيپس ــراشاف ــاآه  خ ــرميپ ــورد  پس ــه خ ــنگ  ب   س


  )61: 1389، دانشگاهي علوم انساني ادبيات فارسي پيش(


  مادر ريخ يدعا 2.1.4
  :راز رستگاري بايزيد چنين بازگو شده است ،»دعاي مادر«در درس 


سـاله    من ده: چگونه بود؟ گفت عليه، پرسيدند كه ابتداي كار تو اهللا ةرحم از بايزيد بسطامي،
من درخواست كـرد كـه امشـب سـرد      شبي مادرم از. برد بودم، شب از عبادت خوابم نمي


پذيرفتم آن شـب هـيچ    بود؛مخالفت با خواهش مادرم برايم دشوار . من بخُسب است، نزد
ك دسـت  ي نهاده بودم و مادر يها دست ك دست بري .شب بازماندم نماز از خوابم نبرد و


  . خوانده بودم "قل هواهللا احد"آن شب هزار . داشتم مادر سر زير
 اي تن، رنـج از ": گفتم. خون اندر آن خشك شده بود آن دست كه زير سر مادرم بود،


وي خشنود بـاش   از تو يارب،": گفت كرد و دعا مادرم چنان ديد،چون  ."خداي بكش بهر
بـدين جـاي    رامـ  حق من مستجاب شـد و  دعاي مادرم در ."اوليا گردان ةدرجدرجتش  و


  .)12: 1389 ،فارسي اول راهنمايي( )نيالعارف بستان(رسانيد 


  مادر يروان و ،ياخالق ،يفكر تيترب 3.1.4
  :چنين گفته است» علم زندگاني«پروين اعتصامي در مثنوي  )الف
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 بـاز پـر و بـال  يروز كردجرئتهب  پـــروازشـــوقبـــاياكبوتربچـــه
ــپر ــريشــاخكازدي ــامك ازگذشــت  يشاخســارب ــر يب ــار ب  يجوكن
ــاخز  اديـ فرعجـزازكـردويپـاازفتاد ــادرش يشــ  داددر آواز مــ
 يبلنــد از مســتان  افتنــد نيچنــ  يخودپسـندرسـماستساننيكز
ــه  يكــارتــوازديــاينيخــردنيبــد ــتب ــل پش ــبا عق ــار دي  يبردب
 اريبسـ  كـار  خواهـد  كـه نوكارانز  دشـواروزودستبسپروازراوت


از  ،و زيبـا  هوشـمندانه پرداختـي   بازمان  ، همنشين دلشعر، پروين با بياني بسيار  نيدر ا
 يها و محبت ها يسوز دلبه  كند خود نصيحت مي ةمتولدشد  تازه ةزبان كبوتري كه به جوج


زنـدگي و كمـال اشـاره دارد و     ةپيمودن گام به گام و مرحله بـه مرحلـ   چنين و هممادرانه 
 .داند اندوزي و سعي و تالش را از اولين عوامل موفقيت و كاميابي مي تجربه


بسياري را از پيش رو برداشت،  يها آوردن موفقيت بايد دام دست ه، براي باساس   بر اين
انـدوخت و بـا    هـا  بال و پر ازدست داد و از دشمنان و مصايب مدام و خطرناكشان، تجربه


  .)104: همان( پرسنگالخ، طعم پيروزي و آسايش را چشيد ةگذشتن از اين جاد  سالمت
ـ    دانش ةدربار» خسرو«اهم موضوع داستان در درس  )ب . نـام خسـرو اسـت    هآمـوزي ب
روزي او را در خيابـان   ،كـالس بـوده   تحصيالت ابتدايي با خسـرو هـم   ةدوركه در  ،راوي
گاه خـاطرات   آن .باك را چون اسكلتي وحشتناك ساخته بود آن شير بي ترياك ةشير .بيند  مي


كـه طـرح يكـي از     ،اين اثر را ةماي داستان درون ةكند و در لفاف  ميدوران جواني او را بازگو 
آورد   مـي ميان  به ،اعتياد است بار اجتماعي عصر ما و آثار مخرب و زيان ـ يمشكالت فرهنگ


   .نشين بد بايد دوري كرد كند كه از هم  ميو در پايان توصيه 
ولي وقتي موضوع را به مادربزرگش گفت، به  ،ميل نبود كه دنبال موسيقي برود  خسرو بي... 


كـنم كـه مطربـي و      لـت نمـي  قول خسرو اشك از ديده روان ساخت كـه اي فرزنـد، حال  
كه خـودرو و    ن خسرو هم با آ ."من عالمان دين بودند ةقبيل ةهم"مسخرگي پيشه سازي كه 


ادبيات (خودسر بود، اندرز مادربزرگ ناتوان را به گوش اطاعت شنيد و پي موسيقي نرفت 
  .)118: 1387 ،فارسي دوم دبيرستان غير علوم انساني


فوت مـادربزرگ، كـه مراقـب و راهنمـاي      علت گفته شد، بهكه  در پايان داستان، چنان
شـدن   نويسنده ايـن را پـس از معتـاد   . شود مناسبي براي خسرو بود، او به اعتياد كشيده مي


. از پدر و مـادربزرگش پرسـيدم  « :كند نزارشدنش خطاب به شنونده بيان مي  و  زارخسرو و 
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دانـم   بابـام راسـتش نمـي    .مادربزرگم دو سال اسـت كـه مـرده اسـت    : آهي كشيد و گفت
  ).119: همان( »... كجاست


  مادر در برابرو خشوع  ،خضوع ،سيتقد 4.1.4
، شهريار بـا اسـتقبال از بيـت معـروف سـعدي، چنـين       »اي واي مادرم«درخالل شعر  )الف


  : مادرش را ستوده است
 مـن  اليـ خ و شـعر  و غم دراستزندهاو هنـوزامزنـدهمنكهاستنمرده او نه
ــ آن  عشـق  هبشد زنده دلش كه آنردينمهرگز زاداريشـــهراورد؟يـــبمرزنيشـ


  )28: 1389، فارسي سوم راهنمايي(


و (داشت مادر  گونه در لزوم حرمت و پاس ميرزا اين ، از زبان ايرج»پند پدر«در شعر  )ب
  :شنويم پند مي) پدر چنين هم


ــا ــادرب ــوم ــانشيخ ــاشمهرب ــاد  ب ــدمتشةآم ــه خ ــان ب ــاش ج  ب
ــا ــمبـ ــرادبچشـ ــدرنگـ ــاز  راپـ ــ او ةگفتـــ ــر چيمپـــ  را ســـ
 خداونـــد تـــو ز شـــودخرســـند  خرسـندتـوازشـونددونياچون


  )85: 1390، فارسي دوم راهنمايي(


احترام و كرنشي كه  ازنقل شده، » هزار و يك حكايت«كه از كتاب  ،»مادر«در درس  )ج
نمايـد بـا تجليـل و     مادر پير و فرتوت خود مـي  در مقابل) الملك كمال( استاد مسلم نقاشي


  : شود ميستايش ياد 
دب و فروتن بود كه توجه ؤقدري نسبت به مادر خود م بهاو . الملك بسيار مهربان بود  كمال


  .و پرپند بود ،افزا  حيرت ،مالقاتشان تماشايي ةمنظر. كرد مياي را جلب  هر بيننده و شنونده
ديدم كـه آن   ميهروقت . العاده پير و ناتوان بود قامت و فوق  خالف فرزند، مادر كوتاهبر


اين وجود ناتوان و شكسته، به حالت ادب، دست به سينه و  در مقابلمرد قوي و بلندقامت 
  .بردم ميكند، لذت  ميبا شرم صحبت 


مادر مجبور بود سر را به آسمان بلند كند تا با طفل خود سخن بگويد و پسر رشيدش 
شان  هنگام جداشدن، مخارج زندگي. كرد تا بتواند با مادر صحبت كند ميهميشه سر را خم 
 ةكرد و اجاز ميكشيد و نوازشش  ميكرد و دستي به ادب به دامن مادر  ميرا با شرم تقديم 


  .)135: همان( گر بود ره هميشه در خاطر من جلوهمنظاين . خواست ميرفتن 
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  مادر به قداست و يندگيزا هيتشب 5.1.4
برخورد و احترام او به مادرش  ةالملك و نحو كه به كمال ،»مادر«در قسمتي از داستان  )الف
و  ،وطـن  ،ل روزئمسـا  ةشود كه در آن حضـار دربـار   ميپردازد، به جمعي سياسي اشاره  مي


گونه مهـر   رسد و او اين ميالملك  حال، نوبت به كمال اين در. كنند ميگو و گفتپرستي  ميهن
  :كند ميش گوشزد ا و محبت خود را به سرزمين مادري


خـود   ةاش را وظيفـ  دارم و احترام و نگهباني ميمن مادر پيري دارم كه او را فراوان دوست 
مرور در مـن ايجـاد شـده      ي و بهطور طبيع نگاهباني به ةاين دوستي فراوان و وظيف. دانم مي


يـك  . گيـرد  ميچيزي جايش را ن هيچرود و  ميدر  بهبا شير، درون من آمده و با جان . است
عمر انس، هزاران نمونه عشق و محبت شب و روز، ديدار و خاطرات فراواني كه از او دارم 


ديگـر،   رمزي در دل من ايجاد كرده است كه با هيچ زيبـايي و تجمـل و هـزاران رجحـان    
  .معاوضه و معامله نيست  قابل


تمام ايرادها و نواقصي را كه شما در اين يك ساعت به وطن من نسبت داديـد، نظيـر   
وجـودم مـادرم را    ةمن بـا همـ   ،اين قدرتي، مادر من هم دارد؛ باوجود و بي ،پيري، ناتواني


وطن مـن  . كنم مياروپا عوض ن يها دوست دارم و يك تار موي سپيد او را با تمام زيبايي
  .مادر من است


  :شود كه در همين راستاست ميميرزا اشاره   اي از ايرج به قطعه ،اين داستان ةادام در
ــاوطــن ــهم ــادريجــاب ــادر  ماســتم ــويشمــ ــا را خــ  يمننگهبــ


  )137 -  136: همان(


پويايي و زايش مجدد طبيعت در نوروز باعث شده كه دكتر شريعتي در متنـي كـه    )ب
نوروز را هشدار  اند انتخاب كردهآموزان  را براي دانش آن دبيرستانفان كتاب درسي سوم ؤلم


در قسمتي  .طبيعت بداند ةبه بازگشت به دامان پرمهر و بالند ها انانس دهندة و درواقع، توجه
  :خوانيم مياز اين متن 


آن  هـر سـال  . بزرگي است، خاطرة خويشاوندي انسـان بـا طبيعـت    ةنوروز تجديد خاطر
پيچيدة خود، مادر خـويش   يها كار، كه سرگرم كارهاي مصنوعي و ساخته فرزند فراموش
گـردد و بـا او، ايـن     آميز نـوروز بـه دامـن وي بـازمي     برد، با يادآوري وسوسه را از ياد مي


  .گيرد بازگشت و تجديد ديدار را جشن مي
اش از شـادي   ، چهـره ابد و مادر، در كنـار فرزنـد  ي فرزند در دامن مادر، خود را بازمي


شـود؛ حيـات دوبـاره     كشد؛ جوان مي بارد؛ فريادهاي شادي مي شكفد؛ اشك شوق مي مي
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رستان غير علـوم  يفارسي سوم دبادبيات ... ( شود با ديدار يوسفش بينا و بيدار مي. گيرد مي
  ).119 -  118: 1389، انساني


  )مطلق طور به( مادر 6.1.4
خواهـد   كند كه مي نوجواني صحبت مي يها ترفند ة، كه دربار»مرخصي«در داستان  )الف


عنـوان رزمنـده    ها مخالف است، بـه  كه با رفتن او به جبهه ،پنهاني و دور از چشم مادرش
هـا و تمـايالتي عاميانـه و معمـولي كـه از ديـد        شوره دلم با ياعزام شود با مادري مواجه


شـود كـه بايـد آن را از سـر راه      نوعي مزاحمت تلقـي مـي   ،پسر نوجوان ،قهرمان داستان
هاسـت،   بنابراين سعي دارد با فريفتن مادرش به مراد خود، كه رفـتن بـه جبهـه   . برداشت
زيـاد و   يهـا  ام كه از دست من كلك ننه«: خوانيم مثالً در قسمتي از اين داستان مي. برسد


فارسـي  ( »!براي يك مدت كم؟: ظن نگاهم كرد و گفت جورواجوري خورده بود، با سوء
  .)148: 1389، اول راهنمايي


چـرا  : گفـت . ش راه افتـاد يهـا  ام تركيد و اشـك  بغض ننه« :خوانيم در قسمتي ديگر مي
  ).150: همان( »!كني؟ با اين كارهايت جگرم را خون كردي اذيتم مي


بـر مـادرش   در اواخر داستان، نوجوان قهرمان داستان احتماالً مانند اغلب موارد ديگـر  
  :رسد پيروز شده و به هدف خود مي


اگر اين همه روضه را براي سنگ : ش در من اثر نكرده، گفتيها ديد حرف ام كه مي ننه... 
رويـم را  . و حـرفش را خـورد  ...  كرد، ولـي تـو   شد و گريه مي خواندم، دلش آب مي مي


، بـراي تـو   يـك خـرده خـوردني اسـت    : كوچكي را به من داد و گفت ةبعد، بقچ. بوسيد
  ).152: همان(ام  راهت گذاشته


درسـي اسـت    يها كتاب يها هم يكي ديگر از داستان» بوي جوي موليان«داستان  )ب
اشـتباهاً  . پدرم آدم مهمي نبود« :شويم اي مواجه مي ها با مادراني معمولي و كليشه كه در آن
ادبيـات فارسـي سـوم    ( »... او هم اشتباهاً تبعيـد شـد  . مادرم هم زن مهمي نبود. تبعيد شد
  ).157: 1389، علوم انساني  غيردبيرستان 


  :آشنا و قابل انتظار دارد ييها مادر اين داستان هم دغدغه
. آيـد  مأمور اميدوارمان كرد كه شـب مـي  . ظهر نيامد. روزي پدرم را به شهرباني خواستند


ا حـد و  هـ  مادر و سـرگرداني مـن و بچـه    ةغص. ديگر هم نيامد يها شب. شب هم نيامد
  ).158: همان... ( حصر نداشت
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  :اي
بيا ... ": ديدم اي از برادرم رسيد، لبريز از مهر و سرشار از خبرهايي كه خوابشان را مي نامه


آب خوش از گلـويش  . مادر چشم به راه توست. تا هوا تر و تازه است، خودت را برسان
! رودكـي بـا اميـر سـاماني    نامة برادر با من همان كرد كه شـعر و چنـگ   . "رود پايين نمي


  ).144: همان(


  يقيتلف 7.1.4
تقـديس و   ؛ميشـو  يرو مـ  روبـه بـه مـادر   ها  با تلفيقي از نگرش ،»مهر ةفرشت«در شعر  )الف


و  ،آموزي، دعاي مادر براي سـالمتي و موفقيـت فرزنـد    آفريني و درس ستايش مادر، تربيت
  :امثال آن


ــادر ــريمايمـ ــزرگمـ ــانبـ ــ  زمـ ــوازمرخ ــار ت ــان به ــت ايم  اس
 اســت قــرآن آفتــابازروشــن  تـــوعطوفـــتازسرشـــارقلـــب
ــادر ــانايمـ ــهكهكشـ ــاآينـ  اسـت  خورشـيد  شطّ توهايدست  هـ


  )118: 1389، فارسي اول راهنمايي(
  
  زن درمقام معشوق و محبوب 2.4


اي سـتايش   الهـه  چـون  هـم قرب و احترام را داشته و  و ين ارجتر بيشدر اين ديدگاه، زنان 
عظمت معشـوق، صـبر بـر جفاهـاي معشـوق،       در برابركوچكي و حقارت عاشق . اند شده
ها  و امثال اين ،گذشتگي و ايثار در راه معشوق خود قراري و شيفتگي مفرط مرد عاشق، از بي


  . نوع نگرش است هاي اين برخي از ويژگي


  يدرس يها كتاب در قيمصاد 1.2.4
باختن به  دل خاطر آيد كه به ميميان   نامي به  آتشك، سخن از »سمك و قطران«در درس  )الف


گيـري   دستور قطران و بـه قصـد دسـت    هدالرام، و براي رسيدن به وصال او، ب ،اش معشوقه
و مسير و قصدش، با  شود ميدست او اسير  هآيد و ازقضا ب ميمخفيانه به لشكرگاه او  ،سمك


انجامد و در اين تغييـر روش   ميران درجه تغيير، به همراهي با سمك و مخالفت با قط 180
 : و تملك دالرام نقش داشته و بس يابي دست فقطو  فقط ،و مرام


بسته پيش تـو   سمك را دست مراد من برآوري، حاجتي دارم؛ اگر! اي پهلوان": من گفتم... 
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كسي هست از آن ! اي پهلوان جهان ": من گفتم "؟حاجت تو چيست": قطران گفت. "آورم
  ."او را بخواه از شاه و به زني به من بده. نام است ماچين كه او را دالرامپادشاه 


قطران بر خود گرفت كه اين كار بكند و دالرام به زني به من دهد و انگشتري به مـن  
ادبيـات فارسـي اول   ... (داد تا چون تو را پيش وي بـرم، از عهـدة كـار مـن بيـرون آيـد      


  ).36: 1389، دبيرستان


چه  بر اساسآور در اين ماجرا اين است كه چگونه و  و البته تعجب توجه  جالب مسئلة
ـ   در ازاي ،ي و تحويل سمك به قطرانگير دستمنطقي آتشك كه براي   ةرسيدن بـه محبوب


سمك، عليه قطران  ،خصم و دشمنش ةباره و با وعد بود به يك كردهعزم جزم  ،خود دالرام
سمك به پيمان و عهد چنين  ،چگونه و بر چه اساسي ،تر و از آن مهم شود ميپيمان   با او هم


اي كه با آتشك هماهنـگ كـرده    البته با نقشه(كند و خود را  ميعهدي اطمينان   عنصر سست
ن كتـاب  الفـ ؤجمـع پرتعـداد م   كه اين تر ها مهم اين همةاز . دهد ميدر اختيار او قرار ) است


اند كه آن را  چه عنصر شاخص و قابل بياني در اين داستان يافته ادبيات فارسي اول دبيرستان
، يـي أر آيا جز خيانت، سسـت . اند آموزان اين مقطع تحصيلي گنجانده  درسي دانش ةدر برنام


  توان از فحواي اين داستان دريافت؟ ميطلبي محض پيام ديگري را  و منفعت ،شكني عهد
بـه آن پرداختـه    يات فارسي اول دبيرسـتان ادبكه در كتاب  يداستان عاشقانة ديگر )ب


نظـامي،   پيكـر   هفتاست كه بازنويسي از داستاني به همين نام از » خير و شر«شده داستان 
هـاي خيـر و شـر     اين داستان به شرح سفر دو دوست بـه نـام  . به قلم دكتر زهرا كيا، است


  .اشاره دارد
كـه   نوشـد و هنگـامي   آخـر مـي   مطابق روايت خانم كيا، خير آب همراه خود را تا قطرة


سري  كند، شر با خيره اي آب مي كردن عطش شديد خود از شر تقاضاي جرعه  براي برطرف
كند و خير پس از امتناع اوليه، بر اثر شدت تشنگي، به اين شـرط   هاي او را مطالبه مي چشم


كردن او،  با كور يمرد جوانآيد، با نا كه از نامش برمي  گونه آناما شر  ،نهد ناصواب گردن مي
  . كند اي آب، رهايش مي بدون نوشاندن قطره


ي كه با گلة بسـيارش از آن  گر توانرمق و درحال احتضار است كه ناگاه چوپان  خير بي
 يهـا  ، با استفاده از بـرگ »دانايش«و » ماهرو«كرد با يافتن او و با كمك دختر  ناحيه عبور مي


اش را بـا ادامـة    را از مرگ نجات داده و بيناييشدة درخت مخصوصي، او   كوبيده و آسياب
در اين كتاب درسي كه   گونه آنحاال ادامة ماجرا از زبان دكتر كيا، . گرداند درمان به او بازمي


  :آمده است
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افت به سجده افتاد و خدا را شكر گفت و از دختر و پـدر  يكه بينايي خود را باز همينخير 
پس از آن خير هر روز با چوپان  .اهل خانه هم شاد گشتند .گزاري كرد سپاس مهربان او نيز


كاري هر روز  درست كرد و بر اثر خدمت و ميكمك  داري به او  در گله رفت و ميبه صحرا 
 .شد مينزد پدر و دختر عزيزتر 


دسـت او   مند شد؛ زيراكه وي جان خود را بـه  چون مدتي گذشت، خير به دختر عالقه
انديشـيد كـه    مياما با خود  ،شد ميمحبت او برخوردار  نيز از لطف وافته بود و پيوسته ي باز


با اين همه مال و منال هرگز دختر خود را به مفلسي چـون او نخواهـد    گر تواناين چوپان 
دسـت   كمـال بـه   هيچ اندوخته و مال، دختري را بـدين جمـال و   تواند بي ميداد و چگونه 


  .اين دل به دختر نبنددسرانجام عزم سفر كرد تا بيش از . بياورد
نـور چشـمم از توسـت و دل و     :گفت شبانگاه قصد سفر با چوپان در ميان گذاشت و


كـه   از من چنان .نوازي تو بسي آسودم از خوان تو بسي خوردم و از غريب .تو ةجان بازيافت
و چه از دوري تو رنجور  گر .كه خدا حق تو را ادا كند مگر آن ،آيد ميگزاري برن بايد سپاس


خـواهم   مياجازه  ؛ام گاهي است كه از واليت خويش دور افتاده غمگين خواهم شد، اما دير
  .خود عزيمت كنم ةسوي خان كه فردا بامداد به


ترسم كه  ميروي؟  مياي جوان، كجا : چوپان از اين خبر سخت اندوهگين شد و گفت
  .جا در ناز و نعمت بمان همينباز گرفتار رفيقي چون شر بشوي؛ 


 مــرازيــچ هســت اريبســوســتين  مـــرازيـــعزدختـــريكـــيجـــز
ــگــر ــهدلينه ــاب ــروم ــادخت ــت  م ــان ازيهس ــريعز ج ــر زت ــاب  م
ــبـــر ــاخت  يآزادبـــهيدختـــرنيچنـ ــنم ارتيـ ــه كـ ــاد بـ  يدامـ
ــهآنو ــفندزدارمچ ــتروگوس ــت  ش ــادهم ــما ز ت ــرد هي ــريگ  پ


فـرداي آن روز جشـني   . پوشـيد شادمان شد و از سفر چشم  خير كه اين خبر را شنيد،
بختـي و   خير پس از رنـج بسـيار بـه خـوش    . برپا كردند و چوپان دختر خود را به خير داد


  .)46 -  45: 1389 ،ادبيات فارسي اول دبيرستان(ابي رسيد ي كام


اي  خورد منظومه ميچشم  به) ادبيات اول دبيرستان(ديگري كه در اين كتاب  ةعاشقان )ج
درد  در برابـر » مجنـون «انديشـي پـدر    ايـن منظومـه بـه چـاره    . ز نظـامي بار هم ا اين ،است
كـه او بـه قصـد    جا آن. سـوز فرزنـدش اشـاره دارد    گردي و شيدايي شـديد و طاقـت   بيابان


كعبـه از   ةشدن ليلي در ياد و خاطر مجنون، او را با خود به مكه برده و در كنار پرد فراموش
ارزش،  هـا و تمنيـات كـم    كاري گونه گزاف جاي اين خواهد كه در اين مكان قدسي به مياو 
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پاسخ مجنون به درخواست پدر جالب و شنيدني است و ، رستگاري و نجات خود را بطلبد
  :از عمق و ژرفاي عشق و محبت ليلي در دل او نشان دارد


 ديـــبخند پـــس ســـتيبگراول  ديبشـن عشـقثيحـدچـومجنون
ــدر  برجسـتحلقـهمـارچـويجااز ــفةحلق ــه زل ــت زد كعب  دس
ــ ــتيم ــهگف ــهگرفت ــردرحلق ــامروز  ب ــنمك ــو م ــه چ ــر حلق  درب
ــا  ييجـــداكـــنعشـــقزنـــديگو ــتيننيـ ــطر سـ ــنا قيـ  ييآشـ


ــروردة ــقپـ ــدعشـ ــتمشـ ــز  سرشـ ــقجـ ــاد عشـ ــتم مبـ  سرنوشـ
ــ ــدابـــهربايـ ــهوان  تييخـــداييخـ ــهگـ ــال بـ ــا كمـ  تييپادشـ
 نمــانم مــن اگرچــه مانــدكــاو  رســـانميتيغـــابـــهعشـــقكـــز


 هســتم كــه كــنم نيــا ازتــرعاشــق  مســتمعشــقشــرابزگرچــه
ــتان  يبرجـاهسـتچـهآنمنعمراز ــهوبس ــر ب ــيل عم ــزا يل  ياف
 خـاموش  گشـت  د،يشـن قصهنيكا  گـوشاويسـوبـهپـدرداشتيم


ــت ــهدانســ ــدلكــ ــهيدرد  داردرياســ ــذ نـــــ  داردريدواپـــــ
  ) 90 :همان(


و  ،داده دل ،باخته دلدو  »رامين«ويس و . است »ويس«محبوب ديگر كتب دبيرستاني  )د
، معشـوق  حال  در اين. سوزند ميافتاده و مهجورند كه در آتش فراق  ديگر يكدور از  دار دل


  :نويسد مياي فرستاده و  به عاشق جدامانده نامه
 ييوفــا يبــ نباشــد يوبــااگــر  ييجـداروزبوديروزخوشچه


ــه ــخاگرچ ــدتل ــتباش ــفرق  داريــد ديــام بــود نيريشــاودر  اري
ــر  دنيكشـ ييتنهـااندوهاستخوش ــداگـ ــام باشـ ــاز ديـ ــد بـ  دنيـ


ــ  نـوشيخـوردلبرباروزكياگر ــاريتيكن ــاله م ــوش صدس  فرام
ــر ــامگـ ــدميـ ــانميوادنمانَـ ــكــه  جـ ــاميب ــ دي  نمــانم ســاعت كي


  )102 -  101: 1389، انسانيادبيات فارسي سوم دبيرستان غير علوم (


مفهوم و مضمون جالب توجهي كه در اين درس نهفته خواهندگي و عشق متقابلي است 
 ،دارد و غـم فـراق او را   مـي و وفـاداري ابـراز    ،صداقت ،كه معشوق به عاشق در عين پاكي


   .نشيند ميخود، به تماشا  ةداد پاي دل هم
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داسـتان   انسـاني  علـوم  دبيرستان فارسي سومادبيات ديگر در كتاب  ةداستان عاشقان )هـ
  . حكيم فردوسي است ةشاهنامهاي  حكايت ةاز مجموع »زال و رودابه«


رود و او را چنـين   مـي در مجلسي با حضور زال، از زيبايي رودابه دختر شاه كابـل سـخن   
  :كنند ميوصف 
ــس ــردپ ــياوةپ ــريك ــتدخت  اسـت نيكـوتر خورشيد زرويشكه  اس


 عاج چو باال به و بهشت چونرخبه  عـاجكـرداربـهپـايشبـهتـاسر ز
ـ نرگسدوبسانچشمشدو  زاغ پـــرّ از بـــرده تيرگـــيمـــژه  بـاغهب


ــتي ــتبهشـ ــر سـ ــته سرتاسـ  خواســته و رامــش و آرايــشپــر  آراسـ
  )147: 1389، ادبيات فارسي سوم دبيرستان علوم انساني(


ظاهري رودابه همـراه   يها شرح زيباييهايي در  ، كه البته با حذف و برشتيحكا نيا
و  نشان داده تر درسي باشد كه عشق را زميني يها داستان عاشقانة كتاب يگانهاست، شايد 


  . با تجليل و ستودن جلوه و جمال صوري و ظاهري محبوب همراه كرده است
اي است كه بين دو  اي كه در كتب درسي آورده شده مناظره آخرين منظومة عاشقانه )و


سـوزند، در گرفتـه    ، كه هر دو در آتش فـراق شـيرين مـي   )خسرو و فرهاد(رقيب عشقي 
در اين منظومه، كه وحشي بافقي آن را به استادي بـه نظـم درآورده اسـت، آغـازگر     . است


هـايي متـين و درخـور     فرهاد است كه با جواب خسرو است و اين گر پرسشكالم و فرد 
  :سازد شدت و حدت عشق راستينش به شيرين را هويدا مي


ــارنينخســت ــتشب ــزگف ــت  ؟ييكجــاك ــك دار ازبگفــ ــنا ملــ  ييآشــ
 فروشــند جــان و خرنــد انــدهبگفــت  كوشند؟چهدرصنعتبهجاآنبگفت
ــا  ستينعجب نيا بازان عشقازبگفت  ســتينادبدريفروشــجــانبگفت
 جـان از من ،ييگو يم تو دلازبگفت  سـان؟نيبدعاشقيشددلازبگفت
 اسـت فـزون نميريشـ  جـان ازبگفت  اسـت؟چونتوبرنيريشعشقبگفتا
ــدين  جـوابشدرخسـروگشتعاجز چو ــامـ ــ شيبـ ــوابش دنيپرسـ  صـ
ــه ــ ب ــويخــاككــزگفــتاراني ــند  يآب ــسدمي ــد ك ــرجواب نيب  يحاض


  )48 -  46: 1389، دانشگاهي غير علوم انساني  ادبيات فارسي پيش(


نـث  ؤبيان عشق و ديد عاشقانه به محبوب م ،در تكميل و اتمام اين بخش بايد گفت كه
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غرايز و تمايالت شهواني در  تر كمدر كتب درسي بيان و نظرگاهي روحي و معنوي است و 
ات زيبـايي و مالحـت   يـ ئندرت توصـيفي از جز  به ها اندر اين داست. آن بازتاب داشته است


شـده و بـا     طـور كنتـرل   ههم ب  آن ،در داستان زال و رودابه فقطشايد ( شود ميمحبوب بيان 
  ).بيان شده است ها و كماالت ظاهري محبوب صريحاً جرح و تعديل، زيبايي


و راسـتين   ،دار ريشه ،اي متقابل كشش و عالقه ، عاشق و معشوق عمدتاًها اندر اين داست
شـكن   و پيمان يأر  سبب شخصيت سست جز داستان عشق آتشك به دالرام كه به  دارند و به


، سـاير  شـود گـرا تلقـي    تواند چندان پاك و كمال ميالفور او به قطران ن  آتشك و خيانت في
 يهـا  و مـروج خصيصـه   نـد يگرا و كمال ،آاليش بي ،شده آسماني  بيان يها مغازالت و عشق


و  ،انديشـي  مندي، زيركـي و چـاره   طلبي، رقت و عاطفه چون وفاداري، سعادت اي پسنديده
  .ستو رضا ،پايداري ،شكيبايي نهايتاً
  
  زن درمقام همسر 3.4


  يا شهيكل و يمعمول يزندگ كيشر 1.3.4
البتـه بـا   (بنـدي شـده اسـت     هـا و ماجراهايشـان در ايـن طبقـه جمـع      زناني كه داستان


رضـوي، همسـر دكتـر     شـريعت گرفتن موارد نادر متمـايزي هماننـد خـانم دكتـر      نظر در
شده در درس مربوطه در اين بخـش   نوع ارتباط خانوادگي بيان علت بهشريعتي، كه فقط 
و  ،اقتـدار   كـم  چندان هوشمند،  دار، معمولي، نه هاند خان عمدتاً زناني) گنجانده شده است


ها دورانديشي و زيركي  در آن تر كماين زنان، كه . در انقياد و سيطرة نسبي همسران خود
همسر  در مقابلچندان متقن،  ها، با آوردن داليل نه شود، معموالً در برخي بزنگاه ديده مي
افتاده حرف خود را بـه   پا پيشو  يزئحدودي مقاومت كرده و عمدتاً در مسائل ج خود تا


  .نشانند كرسي مي
درهرحال، با اين مقدمه، به نگـرش رايـج و پرتكـراري كـه از زن درمقـام همسـر در       


  :پردازيم مي مطرح استاين مقاطع  يها كتاب
آمده، نوجواني كه مشتاق  فارسي اول راهنمايي، كه در كتاب »مرخصي«در داستان  )الف


شود پدر و مـادرش را راضـي كنـد كـه بـه اعـزامش        رفتن به جبهه است باالخره موفق مي
 علـت  بـه مادر نوجوان تا آخرين دقايق با رفتن پسرش مخـالف اسـت، امـا    . رضايت دهند


  :خوانيم در قسمتي از داستان مي. دادن به آن ندارد  اي جز تن نكردن صريح پدر چاره مخالفت
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بـه مـن   . ام پر از اشك بـود  ننه يها چشم. ام ايستادم آهسته و با ترس و لرز رفتم جلوي ننه
بعد رو به آقايم ...  كني، به ما رحم كن ميبه خودت رحم ن! بيا برويم بچه: نگاه كرد و گفت


آقـايم كالهـش را كمـي بـه     ! جور نايست همين! تو هم يك چيزي بهش بگو: كرد و گفت
  . فهمد ميخودش عقل دارد، : رش را خاراند و گفتعقب داد، جلوي س


هايت بود كـه   با همين حرف! خوبه! خوبه :مادرم با عصبانيت حرف او را بريد و گفت
! بچـه : بعد زد زير گريه و آقايم را نشان داد و گفت. اش تقصير توست همه. شيرش كردي


  .ه است، بيا برويمكمك به ننه هم خودش يك جبه. آقايت را ول كن، گوش نده يها حرف
ام  ننـه ! ايـن قـدر آبغـوره نگيـر    ! بس اسـت زن : و گفت ام كرد آقايم با خنده، رو به ننه


فارسـي  (...  اش را خورد و ديگر حرف نزد آقايم خنده. چپ به او نگاه كرد چپبرگشت و 
  .)152 -  151: 1389 ،اول راهنمايي


اسـت كـه بيـرون از    ) كردسـتان  شايد از كرمانشاه يا(كژال زني روستايي از لرستان  )ب
شـدت هراسـان اسـت و رونـاك كـودك       او كـه بـه  . خـورد  مـي روستا به گرگي بر ةمحوط


نامشخصي  علت هبژار شوهرش را كه بنا   اختيار، هه خردسالش را در بغل دارد، منفعالنه و بي
حال بحرانـي و     اين در. شنود ميپاسخي هم ن زند و طبيعتاً ميرفته صدا » آن سمت قروه«به 
ي آزادنام سر رسيده و در مرد جوانپردازد  ميبا نااميدي و ترس به نبرد با گرگ  كه  حالي در


  . دهد ميرا از پاي درآورده و كژال و روناك را نجات  نبردي سخت با گرگ آن
و ضـعف بـه كـژال نسـبت داده      ،وابسـتگي  ،عناصر گويايي از ترس داستان، سراسردر 


  . است )طاهره ايبد(اين داستان يك زن  ةب آن است كه نويسندجال ةنكت. شود مي
آزاد صـدايش را شـنيد، زمـين را كمـك     . دويد ميزد و  ميخراشيد و زار  ميكژال صورت 


پـاره شـده بـود و از     پـاره پيـراهنش  . زنـان برخاسـت    را ستون كرد و نفس ها دست. گرفت
هق افتاد، آزاد   سرپا كه ديدش، به هق. سويش دويد  كژال به. آمد مياش خون  صورت و سينه


  )91 :همان(طفلت خوب است؟ ! "خواهركم"آرام بگير : بريده گفت بريدهخسته و زخمي، 


است كه بالفاصـله پـس از پايـان درس آورده    » فكر كنيد«ل اول بخش ؤاجالب س ةنكت
داسـتان اهميـت    يهـا  يـك از شخصـيت   كـدام شـما،   نظـر   به«: ل اين استؤاس .شده است


  .»چرا؟ ؛ي داردتر بيش
 علـت بـه ايـن    كه در ساير دروس راهنمايي و دبيرستان نظير نـدارد، ظـاهراً   ،لؤااين س


كيـد  أآورده شده كه كسي به اشتباه زني را كه داستان به نام اوست شخص اول آن نداند و ت
  !نام آزاد هو شجاعت مردي ب ،فداكاري ،مجددي است به دالوري
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كـه از   ،داسـتان . اشاره به زندگي نيما و همسرش دارد» ما بودپيرمرد چشم «داستان  )ج
  . به سوابق آشنايي او با آنان داللت دارد ،شود مياحمد روايت   زبان جالل آل


احـوال  از و  گويـد  مي جان نيما حضور بر بالين بياز احمد   در قسمتي از اين داستان، آل
  : نزار عاليه خانم


. كردم كه كار از كـار گذشـته باشـد    هرگز گمان نمي. چيزي به دوشم انداختم و دويدم
عاليه خانم پاي كرسـي نشسـته   . گفتم البد دكتري بايد خبر كرد يا دوايي بايد خواست


ادبيات فارسي ( "!دست رفت نيمام از": كرد بود و سر را روي سينه گرفته بود و ناله مي
  ).161: 1389، اول دبيرستان


كه قهرمـان   پردازد مياي  شرح مهماني  به ،علي جمالزاده از محمد ،»كباب غاز«داستان  )د
زن،  ةاعتقادات خرافي و عاميان. كند ميترفيع رتبه گرفته است، برپا  و دامادي كه تازه ،داستان


سـر تعـداد مهمانـان و نـوع پـذيرايي از آنـان        گويي كه بـين او و همسـرش بـر   و در گفت
  : شود ميگيرد، هويدا  ميدر


چطور است از منزل يكي از دوست و آشنايان، يك دست ديگـر ظـرف و لـوازم    ... 
اين خيال را از سرت بيرون كن كـه محـال   : با اوقات تلخ گفت] زن. [عاريه بگيريم


. است در ميهماني اول بعد از عروسي، بگذارم از كسي عاريه وارد ايـن خانـه شـود   
 ادبيـات فارسـي دوم دبيرسـتان   (ميرد؟  دارد و بچة اول مين گونداني كه ش مگر نمي


  ).31: 1389، علوم انساني


خانم دكتـر   يها اي از انگاره عنوان درسي است كه در آن به پاره» طرحي از زندگي« )ـه
همسر مرحومش، دكتر علـي شـريعتي، برگرفتـه از كتـابي بـه       ةرضوي دربار شريعتپوران 


كه به حضور مرحـوم شـريعتي در خانـه     ،در قسمتي از كتاب. است شده همين نام پرداخته
شود كه در عين عالقه به خانواده چندان در قيد  ميرو  هاختصاص دارد، خواننده با فردي روب


ات و ظرايف آن نيست و يا الاقل در اين امر استمرار و ممارست نـدارد و درواقـع، از   يئجز
كـه حضـوري فعـال در مناسـبات      ،دكتر شريعتيشود كه  ميگونه برداشت  اين قسمت اين


تـر   تر و فرعي اجتماعي و مذهبي وقت داشت، خانه و خانواده را در سطحي نازل و سياسي
  :خانواده است به اعتنا بيتوجه و  بيامور بيروني  در برابرداند و  مي


 يها هرگز نتوانست خود را با چهارچوب ،شديدش به خانواده و فرزند ةعلي با وجود عالق
اي را با ما بگذراند و راجع بـه   ممكن بود هفته. تطبيق دهد...  متداول سنتي پدر و همسر و


حساسـيت   ،... گرفته تا شركت در مراسم خانوادگي ها از درس و مشق بچه ،اتيئجز ةهم
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ادبيـات فارسـي دوم   (و نفهمد دور و برش چه گذشته است ها بگذرد  نشان دهد و گاه ماه
  .)164 :1389 ،علوم انساني دبيرستان


به مشكالت زندگي زن و شوهري اشـاره دارد كـه دخترشـان را    » تولدي ديگر«طنز  )و
تنها باعث فـراغ   دختر، كه مريم نام دارد، با ازدواج و رفتن به خانة شوهر نه. اند عروس كرده


هـا   وقت مريم و حضـور هميشـگي آن   وقت و بي يها مهماني علت  ها نشده، بلكه به بال آن
را  ،هـا  و توأمـان بـا آن مخـارج آن    ،ها آن يها نگراني خدمة مهماني مشكالت و دل چون هم


   .افزايش داده است
هاي نوپديد است كه گاهي به كنايه بـه او   همين گرفتاري بر اساسهمسر راوي داستان 


  :كند ميپراني  تكه
وقتـي بـراي مـريم خواسـتگار آمـد،      ": گفـت  زد و مي آميزي مي خانم گاهي لبخند شيطنت


اي، تا تو باشي كه ديگر  خور را از سر خودت باز كرده زده شدي و خيال كردي يك نان ذوق
  ).141: 1389، ادبيات فارسي سوم دبيرستان علوم انساني( "!از هول هليم توي ديگ نيفتي


  شوهر و زن عاشقانة محبت و يدوست 2.3.4
داستان در كتب درسي فارسـي راهنمـايي و دبيرسـتان     يگانهشايد » دال و جيم«داستان  )الف


ابـراز   ديگـر  يـك باشد كه در آن زن و مرد روابطـي عاشـقانه و رمانتيـك داشـته و آن را بـه      
 ديگر كيايدة داستان اين بوده كه زن و شوهر جواني كه براي دادن هدية سال نو به . دارند مي


  .كند ك با فروش ارزشمندترين دارايي خود براي ديگري كادويي تهيه ميي پولي ندارند هر 
خرد  ميبها  گران يها اش، شانه مرد براي موهاي زيباي همسرش، با فروش ساعت مچي


بهـا   و زن نيز با فروش گيسوان زيبا و بلند خود، براي ساعت مچي همسرش، زنجيري گران
  .)91 -  89: 1389، علوم انساني ادبيات فارسي دوم دبيرستان(كند  ميتهيه 


العابـدين رهنمـا    به قلـم زيـن  ) ص(  در غار حرا بر پيامبر قرآنشرح ماجراي نزول  )ب
نويسنده روزهاي منتهي به بعثت . است ادبيات فارسي سوم دبيرستان» بخوان«موضوع درس 


كوتـاهي بـه    ةبـا اشـار   ،كه با ضعف مفرط جسمي ايشان همراه شـده بـود   ،را) ص(  پيامبر
  :نويسد ميسازد و  ميهمراه ) س(  پرستاري عاشقانه و درخور خديجه


شد و  ميبدنش آب . گرفت ميبلندتري  يها شد و فكرش شعله ميروز الغرتر  بهمحمد روز
ديد كه اين هفتـه بـا    ميآمد، خديجه  ميوقتي كه به خانه . گشت ميتر  جانش روشن ةشعل
خوراكش و خوابش هميشـه رو بـه   . ديد او در بند خودش نيست مي .پيش فرق دارد ةهفت
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سـر و صـورتش ابـري از     يهـا  پريـد و عـرق   مـي شدت از خـواب   گاهي به. نقصان است
ش يهـا  كرد و از خـواب  ميخديجه صورتش را پاك . داد مياش را نشان  ايييؤمشاهدات ر


  .)150 :1389 ،ادبيات فارسي سوم دبيرستان غير علوم انساني(...  پرسيد مي


  و همراهي با همسر در راه اهداف مشترك يسمبل وفادار 3.3.4
 گـر  روايـت آمـده   فارسـي دوم دبيرسـتان  سيمين دانشور در كتاب  ووشونسماجرايي كه از 
ـ شدن او  نام يوسف از فروختن آذوقه به قشون انگليسي و كشته هسرپيچي مردي ب  دسـت  هب


برخـي  . گيرد مييوسف بين اهالي اختالف در ةنوع تشييع جناز ةدربار. فردي ناشناس است
مفصل و طـواف   ةشدن قشون انگليسي، با تشييع جناز از ترس تحريك ،كاكا  به رهبري خان


  :گويد مي ،ند و در اين ميان زري، همسر يوسفا چراغ مخالف آن در شاه
عـزاداري كـه   . شود كرد عزاداري اسـت  ميداقل كاري كه ح. شوهرم را به تير ناحق كشتند


حاال در مرگش . ترسيديم و سعي كرديم او را هم بترسانيم اش هي در زندگي. قدغن نيست
علـوم   ادبيات فارسي دوم دبيرستان( ... م؟ آب از سر من يكي كه گذشتهيديگر از چه بترس


  .)58 :1389 ،انساني


كنـد   ميشدت سعي  به ،كه با شنيدن اين حرف از زري عصباني و نگران است ،كاكا  خان
  : تا زري را از اين تصميم منصرف كند، اما


دانـم كـه هميشـه از     مياگر من چهارده سال با او زندگي كردم، ": زري آهي كشيد و گفت
بـود سـر   ماري كه از ديشب روي قلبش چنبره زده بود و خوابيده . "... از حق...  شجاعت


هـاي   امـا چـراغ  . گلويش چنان گرفت كه نتوانست جمله را تمام كند. زدن بلند كرد به نيش
كـس در ايـن دنيـا نخواهـد توانسـت آن       دانست كه ديگر هـيچ  ميذهنش روشن بود و او 


  .را خاموش بكند ها چراغ
 بكنيدخواهيد بكنيد همين امروز  ميكارهايي را كه  ةهم": آب دهانش را فروداد و گفت


ـ . "وقت فرصت نيست ال نكنيد، ديگر هيچاگر حا...  : ملي كـرد و رو بـه كاكاخـان افـزود    أت
اما حيف كه دير ...  بايد شجاع بود ها امروز به اين نتيجه رسيدم كه در زندگي و براي زنده"


   ."ه كنيمخوب گري ها ريد به جبران اين ناداني، در مرگ شجاعابگذ. به اين فكر افتادم
شناخت  ميمردهاي سياهپوشي كه ن. "رحمت به شير پاكت" :لب گفت د زيرسيدمحم


  .)59 -  58: همان( "آفرين" :گفتند


  )يطالق عاطف(روابط سرد زن و شوهر  4.3.4
روايـت طنـزي اسـت از شـرايط وقـت كشـور و انحـراف و         »يمشروطه خال«داستان ) الف
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را به سبك نگارش نامه بـه رشـتة   ر مشروطه رخ داد كه عالمه دهخدا آن يتغييراتي كه در مس
راوي اين داستان خيالي، با بيـان رمزآلـود، زنـدگي مـادرش را شـرح      . تحرير درآورده است


شـده    از وكالت داده) شوهر فعلي زن(اجبار و اكراه و با سوءاستفادة پدر راوي    دهد كه به مي
نـدگي بـا او، هنـوز از او    سـاليان مديـد ز  رغـم   بـه  ،علت  همين  به عقد ازدواج او درآمده و به


گذرانـد و قصـد دارد وكـالي     ي را مـي بـار  غمچركين و ناخشنود است و زندگي سرد و  دل
  .چالش بكشد بهمجلس مشروطه را 


تنگ آمده، از مادر  بهاما نوجوان داستان، روزي از زندگي پرجنجال و قهرآميز پدر و مادر 
  :پرسد نحوة ازدواج او با پدر را مي


اش بد نبود؛ اال مـن   پدرم دارايي .وقتي كه پدرم مرد، من نامزد پسرعموم بودم: مادر گفت... 
حق كند؛ من فرستادم پي همين مرد كه  خواست مرا بي  الملكش مي شريك. هم وارث نداشت


از مـن   شده چطـور   دانم ذليل  نمي. الملك بابام برود مرافعه با شريك بياد وكيل مدافعه بود كه
چـه   هر. ام از يك هفته چسبيد كه من تو را براي خودم عقد كرده كه بعد نامه گرفت  وكالت


 .الّا وللّه كه تو زن مني: من خودم را زدم، گريه كردم، به آسمان رفتم، زمين آمدم، گفت


الهي از . كشي مرا به اين آتش انداخت  سال عرض و عرض چي بگويم مادر، بعد از يك
الهي هميشه نان سواره ! پيش پيغمبر روش سياه بشود الهي. آتش جهنم خالصي نداشته باشد


 !ردواش را ميرغضب درآ  هاي مثل ارزق شامي الهي كه آن چشم! باشد و او پياده


  بـه  راستي از آن شب دلم راستيمن هم . كردن ها را گفت و شروع كرد زار زار گريه اين
هم ملتفت  كه من براي اين نامزد من بود؛ دخترعموي من هم كه براي اين .ام سوخت حال ننه


از آن شب ديگر دلم با بابـام صـاف    .است   كردن نامزد از نامزد چه ظلم عظيمي بودم كه جدا
  ).131: 1389، ادبيات فارسي اول دبيرستان(نشد 


حسن اسـت كـه از دار     دلي به نام مش زندگي روستايي ساده گر روايت» گاو«داستان  )ب
ي بـه مسـافرت   علتـ   اتفاقاً روزي بنا به. مند است داً به آن عالقهدنيا تنها يك گاو دارد و شدي


حسـن، كـه ايـن پيشـامد را بـاور نـدارد، بـا          مـش . ميـرد  رود و در غيـاب وي گـاو مـي    مي
  .داند حسن مي  اش خود را گاو مش شده  پنداري خود با گاو تلف ذات هم


در رويـدادها بـه بـازي گرفتـه     وار دارند و  در اين داستان، زنان نقشي بسيار فرعي و سايه
تـر هويـت    حتي تحقير و توهين به آنان امري عادي و رايج اسـت و از همـه مهـم   . شوند نمي


داسـتان،   سراسـر كـه در   را ندارند؛ طـوري  ،وراي انتساب به همسرشان ،مستقل و خاص خود
او سن ح  رسد اگر مش نظر مي شود و به حسن ناميده نمي  حسن با نامي جز زن مش  همسر مش


  .رو شود دست داده و با خأل روبه هستي و هويت خود را از همةباره  يك ، بهدهدطالق را 
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  :كنيم مياز يادكرد تحقيرآميز و خفيف زنان در اين داستان را مرور  ييها نمونه
. كنـه  مـي زنه و گريـه   مي وحسن اومده كنار استخر، داره خودش  زن مشدي: بابا گفت  مشدي


حسن اومده؟  دونم، نكنه باليي سر مشدي ميمن چه : بابا گفت  چرا؟ مشدي: كدخدا پرسيد
پس زنيكه ديوونه : بابا گفت  مشدي. حسن كه تو ده نيس، رفته عملگي  مشدي: كدخدا گفت
علـوم    غيـر  دبيرستان ادبيات فارسي سوم(كنه؟  ميوپار  لتجوري داره خودشو  شده كه اين


  .)27 -  26: 1389، انساني
محض  كه گاو مرده است به روستا برگشته و به حسن غافل از اين جاي ديگر، مشا در ي


كـه از گفـتن حقيقـت بـه      ،پرسد كه به گاو آب داده يا نه و زن ميرسيدن به خانه از زنش 
 كـه   حـالي  درحسن با عصـبانيت و   مش حال  در اين. كند ميمشدي هراسناك است، سكوت 


حيوون خدا داره از تشنگي . زنيكه به گاو آب نداده... « :گويد ميسطل آب را در دست دارد 
  .)29 :همان( »ميره مي


  .داردهمسرش  ازمراتب باالتري   حسن، گاوش ارزش به از ديد مشدي ،ظاهراً
  
  بودن صورت مطلق زن زن به 4.4


  خردورز و شمندياند زن 1.4.4
بـا  ) 133 -  132 :1389 ،فارسـي اول راهنمـايي  (در درسـي   را بازگويي زندگي پروين )الف


راهنمايي و  ةكتب فارسي دور همةدرس در  يگانهشايد بتوان » مرواريدي در صدف«عنوان 
ك نخبه و ي درمقاممعاصر،  ةشد  شناخته يدبيرستان كشورمان دانست كه در آن شخصيت زن


  . شود ميفرهيخته، تجليل 
كشـور،   ةبرجست ةكه در آن به سه انديشمند و چهر شدهمعرفي  درخالل درسي ،پروين
اما با تعجـب   ،هم اشاره شده است ،آشتياني   دكتر حسابي و دكتر كاظمي و وشيجييعني نيما


مـرد   ةهـر سـه چهـر    در مـورد الي ؤايـن درس، سـ  » خودارزيـابي «سف، در تمرينـات  أو ت
پروين در اين تمرينات وجود ندارد و اعتنايي به  در موردالي ؤشده پرسيده شده و س  معرفي


  . است نشدهاين قسمت از درس 
دختر حسـين   ،يك انديشمند و خردورز ياد شده ريحانه درمقامديگر زني كه از او  )ب


فارسـي سـوم   (» محبـت  ةزمزمـ «اسـت كـه در درس    ،خوارزمي و شاگرد ابوريحان بيروني
 ،ابوريحان بيروني ،يي به بيان زندگي استاد خودصورت روا هب) 106 -  104: 1389، راهنمايي


  .پرداخته است
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  شجاعت و زن 2.4.4
هاي  ذكرشده در كتاب(توان آن را شاهدي بر شجاعت و تهور يك زن  كه مي يا نمونه يگانه


ــيدانســت نقلــي از ) درســي ــاريخ بيهق ــادر حســنك«در درس  ت ــه او و » م ــه ب اســت ك
  :شود اش اشاره مي جگرآوري


سه ماه از او اين حديث، نهان  ـ  چنان شنيدم كه دو. زني بود سخت جگرآورمادر حسنك 
كـه   كه زنان كننـد، بلكـه بگريسـت بـه درد، چنـان      چنان ،چون بشنيد، جزعي نكرد. داشتند


كه پادشـاهي  ! بزرگا مردا كه اين پسرم بود«: حاضران از درد وي خون گريستند؛ پس گفت
  . »هي چون مسعود آن جهانچون محمود اين جهان بدو داد و پادشا


ن بشنيد، بپسنديد و جاي آن بـود  يو ماتم پسر، سخت نيكو بداشت و هر خردمند كه ا
  .)101 -  100 :همان(


و  كه به شجاعت زني اشاره شده، فوراً ،جاست كه در اين مورد استثنايي جالب اين ةنكت
و او در ميـان   ندارنـد را درنگ به اين مطلب اشاره شده كـه سـاير زنـان ايـن خصيصـه       بي
  .»... كه زنان كنند، بلكه جزعي نكرد، چنان... «: جنسان خود شاخص و متمايز است هم


  ييپارسا و زهد 3.4.4
 االوليـا  تذكرةبردار در  زن عارف و زاهد نام ، عنوان درسي است كه به معرفي تنها»زن پارسا«


 االوليا تذكرةمتن اصلي آن در  دركه با تغييرات نگارشي بسيار  ،متن اين درس. پرداخته است
اي در متن كتـاب درسـي بـه ايـن      داري، هيچ اشاره سفانه و خالف رسم امانتأكه مت(آمده 


، به برخـي كرامـات منتسـب بـه ايـن زن زاهـده       )مورد نشده است تغييرات بسيار و گاه بي
هاي درسي بـدين صـراحت و تفصـيل بـه      رابعه تنها زني است كه در كتاب. پرداخته است


  .)100 -  99 :همان(شده است پارسايي و پرهيزگاري مفتخر 


 كوش سخت 4.4.4


مريكايي است كه با وجـود معلوليـت و نـاتواني بسـيار شـديد جسـمي       اهلن كلر، دختري 
برانگيـز و بـا تـالش و ممارسـتي      زدني و تحسـين  ، با اميدي مثال)مأنابينايي و ناشنوايي تو(


بزرگ جسمي، موفـق بـه اخـذ     ة، به تحصيل دانش پرداخت و با وجود اين نقيصگير مچش
 .ليسانس از دانشگاه نيز شد ةنام دانش


شايسـته و   يها گمان يكي از گزينش انتخاب داستان زندگي اين دختر كوشا و ساعي بي
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درسي ادبيـات فارسـي    ةدرسي است كه آن را در برنام يها ن كتابالفؤگروه م شدنيتقدير
 .اند گنجانده) كتاب 150تا  145صفحات ( دبيرستانسال اول 


ترين دستاوردهاي خواندن اين داستان در بـين   تزريق فراوان انگيزه و اميد يكي از عيني
 ،نـد ترين سنين رشد جسمي و شخصـيتي خود  كه در يكي از حساس ،آموز  نوجوانان دانش
ترين شرايط  هم رهنمون خواهد شد كه چگونه حتي با صعبرا به اين م ها آنخواهد بود و 


تـوان بـه آن رسـيد و     مـي جسمي و روحي، با اتكا به ايمان و اعتقاد به هـدف مـورد نظـر،    
  .موفقيت را سرخوشانه جشن گرفت


  شاغل زنان 5.4.4
راهنمـايي و   يهـا  هـاي فارسـي دوره   كتـاب  در بار سفأت حال   درعينبسيار عجيب و  ةنكت


بسيار، به اشتغال و كسب و كار هيچ زنـي   يها اين كتاب ةمتوسطه اين است كه در مجموع
ها زنان مفيد  لفان اين كتابؤاز ديد م. اشاره نشده است و حتي تلويحاً بيرون از خانه صريحاً


 ،ن خـانواده دارند تا مـردا  ميدغدغه نگاه  آراسته و بي و را آرام ها كه خانه اند و شايسته زناني
  . در آن آسايش و رفاه داشته باشند ،پس از كار روزانه


كوتاه به زنان  ةدرسي فارسي اشار يها مورد براي اين طبقه از زنان در كتاب يگانهشايد 
به قلم غالمعلي حداد عادل باشد كـه  » چرا زبان فارسي را دوست دارم؟«در درس  كار شالي


در  كـار  شـالي بـا زبـان فارسـي بـا زنـان      ... « :اسـت آمـده  فارسي اول راهنمـايي  در كتاب 
بخـوانم و   شاهنامهها  خانه  ورزشدست باشم، با پهلوانان در  گام و هم زارهاي ميهنم هم شالي


  .)40 -  39 :1389، فارسي اول راهنمايي( »پاي بكوبم
  


 يريگ جهينت. 5


هـاي فارسـي    زنان در كتاب ةكلي به نتايج تحليل و بررسي چگونگي نقش و جلو يبا نگاه
هاي موجود در محتواي  شدن ضعف راهنمايي و متوسطه در اين پژوهش و نمودار ي ها دوره
به اهداف مـورد   نرسيدنمورد و غير منطقي،   بي يها از لحاظ وجود تبعيض و نابرابري ها آن


اين آب و خاك و  ةان آيندسوز دل ةو انتظارات هم ها تر، دغدغه صورت كلي هلفان و بؤنظر م
  . رسد مينظر  محرز به ،آموزان، در منابع درس فارسي در كتب درسي دانش ينيز اوليا


 يهـا  شـود؛ كتـاب   ها ديده مي اي در اين كتاب طور گسترده اصوالً، تبعيض عليه زنان به
ها، پيش از  زنان در اين كتاب. كند دوم معرفي مي ةدرجدرسي ايران زنان را عمالً شهروند 
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شـده    مستقل اجتماعي باشند، مادر، خواهر، همسر، و دختر مردان معرفـي  يها كه انسان ناي
نـدرت ديـده    درسـي بـه   يهـا  مهـم زن در كتـاب   يها شخصيت علت  همين  به. اند در متون


ها مربـوط بـه    كتاب يها مطرح در متون درسي و عكس يها شخصيت تر بيششوند و  مي
  .شود مردان مي


شـكل كـامالً روشـن و معنـاداري      بـه هاي درسي  تعداد تصاوير زنان و مردان در كتاب
گرافيكـي   يهـا  و طـرح  ،هـا  نقاشـي  ،تصـاوير  17/0از  تـر  كم فقط. متفاوت و متمايز است


فارسي مقـاطع راهنمـايي و دبيرسـتان بـه زنـان اختصـاص دارد و مـابقي ايـن          يها كتاب
  .اند شود، تصاويري از مردان ل ميها را شام تصاوير، كه اكثريت قاطع آن
فارسي درسي نيست كه زنـان غايـب بـوده و     يها كتاب يها فقط در تصاوير و نقاشي


هـا نيـز زنـان يـا حضـور       حضور چنداني ندارند، بلكه در متون منثور و منظوم اين كتـاب 
 در اغلـب . شـوند  نداشته و يا در نقشي وابسته به مردان و در جايگاهي فرودست ظاهر مي


انـد و   ، مصـمم، و قـاطع   ، شـجاع  مردها باهوش. ها مردند ها، قهرمان داستان متون اين كتاب
ها ضعيف و وابسته بوده و به حمايت نياز دارنـد؛ جسـارت الزم را ندارنـد،     درعوض، زن


مثـل تـرس و   (خصوصيات انساني و مشترك بين مردان و زنان . اند و احساساتي ،منطق بي
  .شود  عموماً فقط به زنان نسبت داده مي) ضعف


آموزان ناخواسـته از همـان    ها، دانش با توجه به مضمون و محتواي اين كتاب ،متأسفانه
و بـراي مـردان   پنـداري بنگرنـد    تحقيـر و كوچـك   ةآموزند كه زنان را بايد به ديد  آغاز مي
نفس  به اي از اعتماد گونه  آموزان پسر نوع افراط به دانش. و احترام قائل شوند ،اعتبار ،ارزش


 ،آمـوزان دختـر را بـه انفعـال     ، دانـش در مقابـل و احساس سروري و قيمومت بخشيده و 
نفـس و   به حس اعتماد يطرز انكارناپذير  و احساس ضعف رهنمون شده و به ،پذيري كنش


  .كند ها را مخدوش و تضعيف مي انساني آن كرامت
مهـم و اساسـي    يها اتفاق موارد، مرد تصميم به قريبدر متون منابع درسي و در اغلب 


انـد   زن و فرزندان هميشه تسليم. كند  تنهايي اتخاذ و به افراد خانواده ابالغ مي  خانواده را به
  .شود كم و كاستي اجرا مي هيچ  ردار و هرچه مرد اراده كرده الجرم بيب و فرمان
هاي درسـي   طور كلي، زن درحكم موجودي مستقل و صاحب عقل و رأي در كتاب به
هـاي   ي در برنامـه تزئينـ اي اسـت   اي او ضميمه حاشيه حضور ضمني و. حضور دارد تر كم


هـاي   روشـني در كتـاب   تـوان بـه    گفته شد، تبعيض جنسي را مي چه آنا توجه به ب .درسي
  .ديد درسي كشورمان
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قـدرت ذهـن و    بايـد   ،كتاب درسي ابزاري است در امر آموزش و پـرورش كه جا از آن
كافي و  آموزان قدرت تخيل دانشكه  تازماني. گسترش دهد و آموز را باالتر برده تخيل دانش


 و انسـاني   غيـر  يهـا  ذهن الزم براي دگرگوني و تغييـر مثبـت را نداشـته باشـند، برداشـت     
بايد اذعان كـرد   متأسفانه. خواهند داشت كاربردي عمومي چنان هماي  متمدنانه و كليشه  غير


ترين نقش را در  اساسي هاي درسي، كتاب از طريقاكنون، وزارت آموزش و پرورش،   كه هم
پرتعـداد   يهـا  تبعـيض جنسـي را در بـين تـوده     هـا  آن ةهـا و در رأس همـ   ترويج كليشـه 


  .آموزان برعهده دارد دانش
. پرورش از ابزارهاي تحرك و دگرگوني جامعـه اسـت   ين درحالي است كه آموزش وا


تعيـين   توانـد نقـش مـؤثري در     مـي نهادهـاي جامعـه،    تـرين  مهـم يكي از  درحكم ،مدرسه
تواننـد    ميمتون آموزشي . داشته باشدسازان ميهن  هاي زندگي فردي و اجتماعي آينده ارزش
و عادات  ها و يا ديوار سنت كنندموزان بر جامعه حاكم آ دانش از طريقخاصي را  هاي كليشه


  . ناپسند را درهم ريزند يها سنت نادرست را بشكنند و
و نو به نـو و تبـديل     شتابنده شود و ارتباطات سرعت دگرگون مي در عصر ما، جهان به


و  گشـايد و حقـوق   هاي تازه مي هاي جديد را به روي نسل اي جهاني دريچه دنيا به دهكده
  .آورد ميرا برايشان به ارمغان  اي تازهاندازهاي  وظايف و چشم


د و ييـ أاز ت تـر  بـيش  بسيارآغوش خانواده   تأكيد زياد روي هويت دختران در خانه و در 
هـاي آينـده،    در دهـه  كه  حالي در. عمومي و بيروني است يها  تصوير حضور آنان در حوزه


را خواهند چرخاند، بلكه  هتنها چرخ زندگي خانواد دختران امروزي زناني خواهند بود كه نه
ي تـر  بـيش نقش   خدمات، ازجمله آموزش و پرورش، ةويژه در حوز اقتصادي، به ةدر چرخ


  .خواهند داشت
 ،هـاي فرهنگـي   آموزان در شرايط فعلي بـا چـالش   كه دانش ديگر، با توجه به اين   ازطرف


هـا و   معرض سـاير فرهنـگ   اي در طور گسترده و فكري گوناگوني مواجه بوده و به ،اعتقادي
هاي فارسي درسي،  هاي اجتماعي و هويتي قرار دارند، ضروري است تا محتواي كتاب ارزش


هـاي ملمـوس،    حال منطبق بـا واقعيـت     با آموزش و عرضة روش صحيح و مؤثر و درعين
سطح جامعه و ترغيب و تشويق آنان به تالش و  كردن نقش و جايگاه زنان در روشن ضمن


تر و  ي همكاري و مشاركت براي ساختن كشوري آبادتر و دانشيدر راستاكوشش مضاعف 
زمـان بـا شناسـاندن و بـازتعريف      هاي ديگـر، هـم   روشدن با فرهنگ تر، روش روبه فرهنگي
  . دهدتعليم آموزان  دانش به را ـ اجتماعي فرهنگ ايراني، هاي ملي و اخالقي ارزش
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 است كه نتايج اين مطالعه و مطالعات مشابه آتي بتواند گامي هرچند كوچك در راه اميد
 يهـا  كتـاب  آموزان كشـورمان، خصوصـاً    درسي دانش يها اصالح و اعتالي محتواي كتاب


  .برداردها  ن محترم اين كتابامؤلف همت به ،راهنمايي و متوسطه يها فارسي دوره
  


  شنهادهايپ. 6
  :رسد مينظر  گفته، پيشنهادهاي زير مفيد به  بهبود و اصالح برخي ايرادات پيش براي
شود، اين اسـت كـه مؤلفـان     ترين پيشنهادي كه به ذهن متبادر مي نخستين و مهم. 1


ي به اصالح و تعديل عـدالت شخصـيتي   تر بيشكتب درسي با نگاهي تازه و دقت نظر 
سـاالرانه گـامي جديـد در تعـالي      بردن اين تفكـر مـرد   بين بين زن و مرد بپردازند و با از


  .فرهنگ جامعه بردارند
در انتخاب متون منثور و منظوم ادبي از ميان درياي ژرف ادب كهـن   شود پيشنهاد مي .2


ايـن  . »دلي را نيازارد و احساسي را نرنجاند«كه  شودپارسي، گوهر و مرواريدهايي انتخاب 
امـري اسـت   ) دريايي عميق از متون و نوشتارهاي ادبي فارسيوجود (شده   گفته علت هامر ب


  .بسيار سهل و دردسترس
علمـي، فرهنگـي،    يها موفقيت(زنان بزرگ كشور  يها و پيشرفت ها داستان موفقيت .3


فارسـي گنجانـده شـود تـا      يهـا  درخـالل كتـاب  ...) و  ،هنري، اجتماعي، سياسي، ورزشي
وش مردان در كاميابي و بهروزي ملك و ملت ساعي در واقعيت، زنان دوشادكه   گونه ناهم


 . مردان نباشند ها قهرمانان و اسطوره همةدرسي نيز  يها اند، در كتاب و كوشا بوده


و خصوصـيات، بـا كمـي دورانديشـي و كياسـت، واژگـان        هـا  در بيان برخي صفت .4
ي صـفات شـيرمرد و   جـا  هرسد كه ب مينظر  به مثالً. تر گنجانده شود چالشي  تر و غير  مناسب
از بزرگواري و انسـانيت و امثـال    جاي مردانگي مثالً هتوان از شجاع و راد، و ب مي مرد جوان
  .ها استفاده كرد اين


دستي كنوني درآمده و دختران نيـز در   هاي گرافيكي از يك و طرح ،ها نقاشي ،تصاوير .5
درسـي و هـم در تصـاوير و    هم در متون (تر  مناسبات اجتماعي و خانوادگي، نقشي پررنگ


  .داشته باشند) ها نقاشي
گنجاندن يك درس با زباني ادبي و فاخر از زندگي و يا گفتار و رفتارهاي حضـرت   .6
عنوان سرمشق و الگوي مناسبي براي زنـان و مـردان كشـور، خـالي از لطـف       هب ،)س(  زهرا


  .نخواهد بود
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