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  چكيده
منـد   ازجمله منابع درسي دانشگاهي است كه فقدان سرفصلي نظـام  عمومي فارسي  كتاب

شود. ايـن پـژوهش بـر آن     هاي متعددي براي آن نگاشته  براي آن سبب شده است كتاب
فارسـي عمـومي از ميـان انبـوه       كتـاب  دوازدهاست تا با رويكردي انتقادي، بـه بررسـي   

سـاله و    چهـل زمـاني حـدود    ةشده بـراي ايـن واحـد درسـي در بـاز      هاي تدوين كتاب
دهـد كـه نـوع تلقـي از      پراكندگي جغرافيايي دانشگاهي بپردازد. اين پژوهش نشـان مـي  

هـا،   در نگرش مؤلفان به اين درس بسيار مؤثر است. در اغلب اين كتاب» ادبيات«ماهيت 
شـود؛ جايگـاه انديشـه و تفكـر      هاي فارسي دبيرستان دنبال نمـي  في متفاوت از كتابهد

اي  ها عمدتاً طرح و تأليف ويـژه  د و كتابشو گردآورنده جز در انتخابِ متون متبلور نمي
ـ  به و  »جـذابيت «منتخبـي از آثـار نظـم و نثـر بـا رويكـرد ذوقـي و بـا هـدف           ةجز ارائ
هـا و   اي از متون واال و فـاخر سـاير گفتمـان    گزيده ةرائندارند. تالش براي ا »آموزندگي«

هـا رويكـرد   است. اغلـب ايـن كتـاب     رانده  حاشيه ها به هاي ادبي را در اين كتاب جريان
 هـا لحـاظ نشـده    محور دارند و جايگاهي براي تعامل مخاطـب در آن محور و متنمؤلف

ج اين پژوهش ضرورت تـأليف  است و از اين منظر، رويكردي ايستا و منفعل دارند. نتاي 
عنوان درسي عمومي در  درس ادبيات به ةمند و ساختارمند در زمين و نگارش كتابي هدف
  .دكن دانشگاه را برجسته مي
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  .راني گفتماني حاشيه به
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  مقدمه. 1
بـراي درس فارسـي    زبان و ادبيـات فارسـي   ةكه اغلب استادان رشت ،عمومي فارسيهاي  كتاب

وزارت علـوم   ازسـوي ازجمله منابع دانشگاهي است كه هم سرفصـلي  كنند،  ميعمومي تأليف 
ل ادبيـات  ادليل ماهيت سي و هم تعيين روش تدريس هماهنگ براي آن به  براي آن تدوين نشده

خواسته يـا   ،اندازي روشن براي اين كتاب شمدشوار است. همين موضوع و نيز نبود هدف و چ
زبان و ادبيات فارسي بـر آن  ة هاي رشت سبب شده است ماهيت و ساختار كلي درس ،ناخواسته

اي از آثـار مشـهور نظـم و نثـر ادب فارسـي هسـتند و        هايي كه غالباً گزيـده  حاكم شود. كتاب
  دهند. اختصاص مي نگاري و نامه ،هايي را نيز به دستور زبان، آيين نگارش بخش

كه محمـل تمـام    ،زمين فارسي عمومي تنها درسي است كه در شناخت ادبيات پهناور ايران
 ،زبان و ادبيـات فارسـي   ةغير از رشت ،هاي دانشگاهي رشته ةفرهنگ آن نيز بوده است، براي هم

تحصـيل در  هـاي   آموزان در تمامي سال جاكه دانش است. ازآن  شده  ها درنظر گرفته در دانشگاه
بينند، ضرورت دارد فارسي عمومي دانشـگاهي بـا نگـاهي     فارسي را آموزش مي  مدرسه كتاب

هـاي  مند در نوع نگرش به ادبيات تعريف شده باشد؛ نگاهي كه اعماق و ريشه رو و هدف پيش
ادبي بكاود و توانايي دركي فراتر و  ةشناختي را در جهان پيچيد خلقيات فرهنگي و تطور زيبايي

  .كندفرهنگ و جهان پيرامون ايجاد  ازوأم با تفكر نقادانه ت
هاي فارسي عمومي چيست و آيا  حاكم بر كتاب ةاين پژوهش اين است كه فلسف ةلئمس

اي  نويسي دانشگاهي تناسب دارد؟ چه تلقي نامه ها با اهداف و اصول درس تدوين اين كتاب
ها، چـه جايگـاهي بـراي مخاطـب      تاباز ادبيات در اين آثار وجود دارد؟ در نگارش اين ك

 هـا لحـاظ شـده    ورزي دانشجو در آن و تا چه ميزان نقش تفكر و انديشه  درنظر گرفته شده
چـه  » فارسي عمومي«يا عنوان » عمومي«است؟ پرسش ديگر اين پژوهش اين است صفت  

شـده در   هكند؟ و ارزيابي آثار برگزيده و ارائ تعريف پيشيني و انتظاري در مخاطب ايجاد مي
مـدهايي را  آ دهد و تسـلط ايـن گفتمـان چـه پـي      چه گفتماني را نشان مي ةها غلب اين كتاب

  راه خواهد داشت؟ هم به
هاي مختلف ارزيابي و  يابي به اهداف پژوهش، ابتدا تعريف ادبيات از ديدگاه براي دست

  تحقيق طرح و تبيين خواهد شد. ةلئشود و سپس مس تحليل مي
  
 پژوهش محدودة 1.1

  :1ند از ا است كه عبارت  كتاب فارسي عمومي نقد و تحليل شده دوازدهدر اين پژوهش، 
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 :، خسـرو فرشـيدورد و همكـاران، تهـران    )1352( نظم و نثـر  ةمجموع  :گلاز  دامني. 1
 .طهور ةخان كتاب

جليـل تجليـل و همكـاران، تهـران: مركـز نشـر        )،1362( يمتون ادب فارسـ  ةگزيد. 2
 دانشگاهي.

حسن ذوالفقاري،  )،1378( نگارش يينو آ يمتون زبان فارس ةبرگزيد: عمومي فارسي. 3
 .تهران: چشمه

 محمد دهقاني، تهران: جامي. و ، ابراهيم قيصري)1379( عمومي فارسي. 4

اهللا عباسـي،   حبيـب  و محمود فتـوحي  ،)1381( يدانشگاه ةنامدرس: عمومي فارسي. 5
 .تهران: روزگار

، علي فرهادي، آشتيان: )1384( )يعموم ي(فارس پارسي ادبيات در ها مونهن و ها گونه. 6
 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي

حسـن دلبـري و همكـاران،     ،)1384( يمتـون ادب پارسـ   ةبرگزيد: گو پارسي خوبان. 7
 يمين. ابن :سبزوار

 محمد فوالدي و همكاران، قم: دانشگاه قم. ،)1388( هستي كيمياي. 8

، گـروه زبـان و ادبيـات فارسـي دانشـگاه      )1390( نظـم و نثـر   ةگزيد: فارسي پرنيان. 9
 .مازندران، بابلسر: راز دانش

 احمد خاتمي، تهران: پايا. ،)1392( عمومي فارسي. 10

 ، آيت شوكتي، تبريز: اختر.)1392( عمومي فارسي: سخن داو. 11

 همدان: سكر.فهيمه سازمند،  و ناصر كاظم خانلو)، 1393( عمومي فارسي. 12

و  ،هـايي از دانشـگاه آزاد و دولتـي    داشتن پراكندگي جغرافيـايي، انتخـاب كتـاب    درنظر
هـاي انتخـاب    ازجملـه مـالك   )1395تـا   1352از سال ( چنين درنظرداشتن تنوع زماني هم

  است.  ها بوده كتاب
  
 مباني نظري و مفهومي 2.1

  هاي دانشگاهي نامه اصول و اهداف درس 1.2.1
شـود كـه    هاي مختلف اطالق مـي  هاي دانشگاهي به آثار استاندارد علمي در رشته نامه درس
(مواد) آموزشي  هاي درسي ابزار شوند. كتاب مي به نيازهاي مؤسسات آموزشي توليد باتوجه
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ها اهداف كلـي زيـر را    نامه دهد. درس مي  شده را ارائه درسي تدوين ةاست كه موضوع برنام
  كنند: مي  دنبال

رسـاندن بـه    موضـوع، يـاري   ةهاي نادرست و تصورهاي قـالبي دربـار   اصالح برداشت
ساختن تسلط به موضوع درس، جذب دانشـجويان بـه    مدرسان در امر تدريس، ممكن

موضوع درس  ةديگر دربار  اي گونه مطالعاتي، واداشتن دانشجويان به اين امر كه به ةحوز
كاربسـتن و   بـه  ةدادن شـيو  لگوهـاي نـو، نشـان   يـا ا  ،هـا  بينديشند، معرفي افكار، انگاره

  ).97: 1385(لپيونكا  ها به دانشجويان گيري از دانش و مهارت بهره

روش سنتي تدوين محتواي كتاب درسـي ايـن اسـت كـه     هاي مختلف:  تركيب ايدهـ 
چنين  .شخصي نويسنده اختصاص دارد ةطور مستقيم به گرايش فكري يا تجرب ماهيت آن به

شـود. امـا امـروزه     ) ناميـده مـي  armchair methodالح روش صندلي چرمي (اصط روشي به
هـاي   ها و نظرگاه هاي درسي روش تركيبي شامل آناليز ايده بهترين روش براي تدوين كتاب

 Kulp( رو اسـت  ها در طراحي يك متن جديـد و پـيش   دهي آن مختلف و تحليل و سازمان

1927: 243(.  
هاي درسي دانشگاهي است  هاي مهم در نگارش كتاب يكي از بحث :شناسي مخاطبـ 

د. تعيـين  شـو هـا تعيـين    بايسـت خواننـدگان واقعـي آن    هـا مـي   نامه و پيش از تدوين درس
كننـد خواننـدگان    اي است؛ بسياري از نويسندگان فراموش مي خوانندگان كتاب كار پيچيده

اعضاي (ترازان خويش  گريزند و به هم مياند و ناگهان از خواننده  واقعي اثرشان چه كساني
يابنـد. امـا    گـرايش مـي  ) يـا منتقـدان   ،ها، دانشجويان دكتري، ارزيابـان  ت علمي دانشگاهئهي

هاي درسي مقدماتي دانشگاه ممكن است هجده يا نوزده ساله باشد و  واقعي كتاب ندةخوان
شـجو ازطريـق آن بـا    شده شايد نخستين اثر اساسي و مهمي باشد كـه ايـن دان   كتاب تدوين

شود. او با موضوع آشنايي اندكي دارد و ممكن است پنـدارهاي   رو مي تخصصي روبه ةحوز
توانـد بسـيار    نامـه از ايـن منظـر مـي     درس .)99 - 98: 1385(لپيونكـا   نادرستي داشته باشد

  موضوع شكل دهد. ةتأثيرگذار باشد و ديدگاه دانشجو را در زمين
هاي درسي آموزشي تركيبي از مراحل مستقيم و غيرمستقيم  در كتاب :مراحل آموزشيـ 

هاي درسي دانشگاهي بايد اهداف و مراحلـي شـامل    يند مستقيمِ آموزش، كتابااست. در فر
 ةنياز، عرضـ  ها و دانش پيش دهند: بيان اهداف و انتظارات، مرور مهارت  اين موارد را پوشش

كـردن   فـراهم و از درك مطالب، ارزيابي عملكرد،  مطالب جديد، پرسش براي كسب اطمينان
تنهايي كافي  دانشگاهي به ةنام ها. اما اين اصول براي درس هاي الزم براي كاربرد آموخته مؤلفه
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 ةينـدي شـامل كليـ   اراه باشـد كـه فر   بايست با اصـول آمـوزش غيرمسـتقيم هـم     نيست و مي
كه دانشجويان اطالعات را با تـالش  با اين هدف  .يادگيري است ةشد ريزي هاي برنامه تجربه

كننـد. تعـاملي ازطريـق مشـاهده، تحقيـق، بحـث،        صورت فعال كسـب  خود يا با تعامل و به
و گيـري،   له، تصـميم ئاي، تفكر انتقادي، حـل مسـ   طور مرحله سازي فراگيري مهارت به نمونه
حـي شـود كـه    اي طرا گونـه  كتاب درسـي بـه   طور غيرمستقيم؛ مثالً علمي فعاالنه و به ةتجرب

  :هايي مانند هاي تفكر انتقادي تشويق كند. مهارت دانشجويان را به كسب مهارت
دن اطالعـات  كركردن موضوع اصـلي، متمـايز   له: شناساييئدادن و تعريف مس توضيح. 1

 ؛هاي مناسب كردن پرسش طرحو مرتبط از غيرمرتبط، 

ن حقيقـت، نظـر و   بـي شدن  تمايزقائلشده:  هاي طرح ها و ايده نظردادن درمورد گزاره. 2
نشـده، شناسـايي    هـاي بيـان   كردن انسجامِ گزاره، شناسـايي فـرض   قضاوت منطقي، ارزيابي

هاي ارزشي  شناسايي نظامو بارهاي معنايي،  ،ها ها، تبليغ ها، تقلب ها، شناسايي تعصب مغالطه
 ؛هاي مختلف و ايدئولوژي

هـا،   اعتبـار منبـع، شناسـايي كفايـت داده     گـرفتن: ارزيـابي   كردن مسائل و نتيجـه  حل. 3
 ).164 - 161(همان:  كردن احتماالت بيني و پيش ،سازي فرضيه

هـاي فرمـولي،    هاي درسي دانشـگاهي نمـايش   كتاب ةهاي ارائ كوهن معتقد است روش
هـاي درسـي    كنند. هدف كتاب يك رشته توليد مي ةهاي برجست و ثابت را از پارادايم ،ايستا

ترين شكل ممكن  ترين و راحت صرفه  به  اين است كه خواننده را در مقرون دانشگاهي اغلب
چگونگي  ةها اطالعاتي دربار اعتقاد او اين كتاب علمي معاصر كند. به ةجذبِ باورهاي جامع

آمدن آن باورها (چگونگي كشف آن دانش) و چرايي پذيرش اين باورها (تصديق و  دست به
شـوند. اطالعـاتي كـه     ن اطالعاتي اغلب بار اضافي تلقي مـي دهند و چني اثبات باورها) نمي

پـذيرتر و   دهـد و دانشـجوياني انعطـاف    هاي انساني مـتن را افـزايش مـي    اعتقاد او ارزش به
ديگر از سهولت زبان علمي خواهد كاست. بدين  آورد؛ هرچند كه ازسوي تري بار مي خالق
ة بحث و تحليل دربـار  برايهايي را  بايد زمينه ها باورها و داده ةبر ارائ ها عالوه كتابي ،ترتيب
  ).Kuhn 1997: 186-187( ها نيز ارائه دهد گيريِ باورها و ارزيابي آن شكل ةنحو

  ها نامه نقش تعاملي درس 2.2.1
مسـتدل   ةاي است كه اختيار قضـاوت و انديشـ   گونه هاي درسي دانشگاهي غالباً به كتاب

ـ  بايست به دانشجويان بـه  ها مي كه اين كتاب درحالي .شود دانشجو از وي سلب مي  ةمثاب
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شوند كه خواننـده   هاي درسي طوري تدوين مي فراگيرندگان فعال بنگرند. بهترين كتاب
 هاي تعامل بـا مـتن هـدايت كننـد     رهبر و ايجاد زمينهـ  را ازطريق فرايند يادگيريِ خود

  ).165: 1385(لپيونكا 
سـاخت  ردهاييكروگيري  ويژه پس از شكل بههاي درسي دانشگاهي،  در طراحي كتاب

تعامـل بـا مخاطـب     ازطريـق  دانش توليد يادگيري، و آموزش در) constructivism( گرايانه
و توليد  اي فعال است و نه منفعل؛ ساختن دانش پديده ،شود. بر اين اساس درنظر گرفته مي

ـ       ة. نظريـ بخشـد  افـراد از جهـان را سـازمان مـي     ةدانش فراينـدي مسـتمر اسـت كـه تجرب
بازنمايي واقعيت را  ةمنزل شناختي درمورد دانش به دعاوي سنتي معرفتگرايي  برساخت
صـورت فعـال توسـط     دانش بـه  ،). بر اين اساسVanderstreaten 2002: 2( كند رد مي

شـود. دانـش    صورت منفعل از محـيط دريافـت نمـي    شود و بهمي  فاعل شناسا ساخته
بشـري   ةپرتو تجرب چه در اي است از آن دارد نيست، بلكه نقشهچه وجود  بازنماييِ آن

اي خطـي   سـازگراييِ ديـالكتيكي، فهميـدن پديـده     و  باوركردني است. ازمنظر ساخت
نخـورده از مغـز ياددهنـده بـه مغـز       صورت كامـل و دسـت   تواند به نيست؛ دانش نمي

شود  ه به او تدريس ميچ داركردنِ آن فراگيرنده منتقل شود، بلكه فراگيرنده براي معني
  ).Tobin and Anthony 2002: 2( پردازد تجارب خود به ساخت معني مي ةوسيل به

  ادبياتتعريف  3.2.1
ريـزي   اي آن طـرح  هاي درسي دانشگاهي در هر رشته براساس تعاريف كلـي و پايـه   كتاب
ماهيـت سـيال و   دليـل   برانگيز بوده است و به شوند. تعريف ادبيات همواره بحثي مناقشه مي

 ،هاي متعدد از ادبيات متناسب با شرايط فكري، فرهنگي، تـاريخي  تغييرپذير ادبيات، تعريف
 ةله در تعريف ادبيات بر مدار دوگانئترين مس دارد. مهم سياسي هر دوره وجودـ  و اجتماعي

  طور ويژه زيبايي و معنا بوده است. صورت و محتوا و به
كند و نظر دوم كـه   نشدني تأكيد ميشناختي منفرد و تجزيه زيبايي ةنظر اول كه بر تجرب

عنـوان امـري    شناختي را به داند و ارزش زيبايي هنر را براي خدمت به علم و جامعه مي
طرف و اخالق و سياسـت   و علم و فلسفه ازيك» عمل«و » دانش«مجزا و درواقع ميان 

  ).275: 1373وارن  و (ولك كند مي  ديگر نفي ازطرف

دانـد. ارزش هنـر    خود يك ارزش نمي خودي تعريف متكي بر هدف محتوايي هنر را به
و طبيعـت   ،سياسـت  بودن آن است و در فوايدي كه در موضوعاتي چون اخالق،  در علمي«
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طور خالصه ارزش هنر در آن است كه به اهداف  باشد. به انساني براي مخاطب فراهم آورده
  ).38 :1389موران ( »بزرگ خدمت كند

  محتوايي متعالي و ارائة محمل تعليم  ادبيات، 1.3.2.1
ـ   ادبيات غالباً محملي براي تعليم و وسـيله  ،در ادبيات كالسيك محتـوايي   ةاي بـراي ارائ
 ةهـاي افالطـون و در فلسـف    اين مفهوم را بايد در انديشه ةشد. ريش متعالي درنظر گرفته مي

كـه   شـد  ي تلقـي مـي  ئكالسيك، طبيعت دنياي اشيا ةكرد. در فلسف جوو يونان باستان جست
اصل و ماهيـت ادبيـات   » محاكات«ر از اين بينش فلسفي، ثها بود. متأ اي از كلي تقليد و سايه

ها و  فلسفي و انديشگي اين ادبيات نيز اعتقاد به كلي ةزمين داد و پس كالسيك را تشكيل مي
ر ثيِ تغييرپذير عالم ماده بود. در ادبياتي متـأ ها و جزئي ،، فرد جاي شيء مفاهيم تغييرناپذير به
ركـن اصـلي    »شـده  پـااليش «و  »هاي اخالقي انديشه« و »مفاهيم كلي«از اين بينش فلسفي، 

شـده تصـوير    چنين است كه در ادبيات يونان باسـتان، دنيـايي آرمـاني    روند. اين شمار مي به
د. اين بينش بر بخش زيادي از آثـار  اي دارن ها در اين ادبيات جايگاه ويژه شود و اسطوره مي

   چون: هايي هم فرماست. ويژگي نظم و نثر كالسيك (و گاه معاصر) فارسي نيز حكم
توجه مفرط به اخذ نتايج اخالقي، عرفاني و فلسفي؛ توجه فراوان به روح انتزاع در آثار 

هـاي   و درنتيجه دوري از واقعيت و عدم توجه به زمان و مكان و مقتضيات و ضرورت
بندي در دو قطـب خيـر و شـر، زيبـا و زشـت و ...؛ ترسـيم        آن؛ بينش تمثيلي و دسته

  ).60 - 56: 1383 حميديان( هاي آرماني و قهرمانان برتر چهره

صـورت   ها و مسائل جامعه را بـه  انعكاس دغدغه ةادبيات گاه وظيف ،در دوران متأخر نيز
ماركسيستي، ادبيات بازتاب ايدئولوژي است شناسي  است. در زيبايي يك الزام برعهده داشته

و  ،و درواقع كار ادبيات عبارت است از انعكاس واقعيت اجتماعي، نيروهاي متضاد جامعـه 
كند واقعيت اجتماعي اسـت.   موجب اين نگرش، واقعيتي كه هنر تقليد مي ايدئولوژي آن. به

. هنـر در چنـين    دهـد  مي  انجامشناسي را  ها هنر از راهي ديگر، كار فلسفه و جامعه نظر آن به
كه ادبيات كاركرد آيينگيِ صرف در بازتاب مسـائل   آن حاليابد.  را مي» تبليغ«برداشتي، مفهوم 

گيرد، بلكه در رفتاري دوسـويه، بـا    اجتماعي ندارد؛ يعني معيارهايش را مستقيماً از جامعه نمي
دلِ جامعـه   سـت، بلكـه علـت وجـودي و     شناسـي و سياسـت ني   جامعه تعامل دارد. ادبيات بـ

شناسانه در پيونـد بـا موضـوع و محتـوايي      هاي خاص خود را دارد. هنر تجارب زيبايي هدف
  تنهايي. نه هريك از اين دو به ،دروني است
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  »زيباييِ تأثيرگذار«تعريف ادبيات محدود به  2.3.2.1
 نـو  نقد. است بارز داشته يا ) جلوه1920 ة(ده »نونقد «در  يدگاهد ينا ،غرب ادبيات در

 پيـروان . ورزد مـي  يـد تأك يو ازجمله اجتماع يرونيبدون توجه به مسائل ب ياتادب ةمطالع بر
 تـاريخي،  مالحظات و ،او روزگار شاعر، يا نويسنده زندگي چون اموري به توجه از نو نقد

مـتن   يحها را مخـل درك صـح   مؤلفه ينو توجه به ا ورزند ياجتناب م يو اجتماع ،سياسي
 معتقدنـد  و هسـتند  هنـري  اثـر  سـاختاري  انسـجام  و ظرافـت  كشـف  پيها در . آندانند يم

 ميـان  بسـتگي هـم  و تعـادل  مطالب، ارتباط پيچيدگي، چونهم اثر دروني و ذاتي معيارهاي
  ).Guerin et al. 2005: 100( دارد تقدم متن از ديگري تحليل نوع هر بر دهنده تشكيل اجزاي

بـر تغييـر    هـايي مبنـي   نشـانه  ،فارسي نيز سابقه دارد. در قرن ششـم اين بينش در ادبيات 
ترين نمودهاي اين رويكـرد نهضـتي    شود. يكي از مهم زيبايي ادبي ديده مي درموردديدگاه 

ها با افزودن صنايع ادبي و اشعار و امثال  كردن كتب ساده و بازنويسي آن است كه براي مزين
مندي را كـه بـه نثـر مرسـل و      كتب ارزش«ن و شاعران گيرد. دبيرا عربي و فارسي شكل مي

(شميسـا   »كردنـد  جستند و آن را به نثر فني و زبان فاخر ادبـي بازنويسـي مـي    ساده بود مي
گويد:  مي حميدي مقاماتكتاب  ةقاضي حميدالدين بلخي در مقدم ،). براي مثال129: 1390

در اين اصل و فصل، پارسي با تازي بياميختم و غرر عربـي بـا درر دري از گـوش سـخن     «
 »درآويختم تا خواننـدگان بداننـد كـه در آلـت، قصـوري نيسـت و در حالـت، فتـوري نـه         

بهرگـي   نبودن كتاب به صنايع ادبي را نشان از بـي  ). گويي مزين22: 1389(محمودي بلخي 
كند  بيان مي ودمنه كليله ةدانستند. نصراهللا منشي نيز در مقدم ويسندگي مينويسنده از قدرت ن

جاي  .. به.را با آوردن آيات و اخبار و تضمين امثال و تلفيق ابيات و » آرايي شرط سخن«كه 
  ).21 :1387(منشي  آورده است
مكش اي ايستا كه در كشـ  شود و نه پيكره ل درنظر گرفته ميااي سي ادبيات حوزه امروزه

يا محتوا قرار گيرد. ادبيات بافتي ساده نيست، بلكه سـازماني مركـب و پيچيـده     زيبايي بين
 ةمعنـاي پيكـر   هاي چندگانه دارد. ادبيـات را هـم بـه    است با چندين اليه كه معني و نسبت

ـ  تـوان بـه   برخاسته از آن، مي ةشناسان نوشتاري و هم كيفيات اخالقي و زيبايي  ةعرصـ  ةمنزل
هـا و حقـايق جهـاني، در     دارابودن ارزش ةواسط گرفت كه در آن معناها به نظرگو درو گفت

تواند ارتباطي عميق با نقـد سـازوكارهاي    چنين مي دارند. ادبيات هم ديگر قرار مكالمه با يك
 ،هـاي فرهنـگ و هنـر، خواسـته يـا ناخواسـته       شـاخه  ةقدرت داشته باشد؛ زيرا ماننـد همـ  

كردن به معنا يا  دهد و بدين ترتيب بسنده يرين خود بازتاب ميهاي ز هايي را در اليه گفتمان
  شمار آيد. اي دقيق از آن به تواند مطالعه زيبايي ظاهري آن نمي
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  راني گفتماني حاشيه سازي/ برجسته 4.2.1
)، كـه فرهنـگ را   1888 - 1822هاي اومانيستي متفكراني چون ماتيو آرنولد ( برخالف سنت

كـل  ة فرهنـگ دربرگيرنـد   ،دانسـت  است مـي   انديشيده و گفته شدهچه در جهان  بهترينِ آن
هـا را   بخشـد و آن  رفتارهاي معنادار انسان و رمزگاني است كـه بـه آن رفتارهـا ارزش مـي    

  كند. درك مي قابل
دست نيست و هر فرهنگ بـراي خـود كـانوني مركـزي      ي همگن و يك ا فرهنگ مقوله

ها متـون   هاي مركزي دركارند و اين رمزگان رمزگانكند و در آن كانون است كه  تعريف مي
شـود و ايـن    فرهنگـي را موجـب مـي    »خـود «كنند. اين يك  فرهنگي را هدايت مي ةپذيرفت

عنـوان   عنـوان معيـار و آن ديگـري را بـه     مركزي گرايش به آن دارد كـه خـود را بـه    »خود«
تنهـا فرهنـگ    است كه نه جا قدرت سياسي شده و ناخالص جلوه دهد. در اين رانده حاشيه به

هـاي ديگـر را بـه حاشـيه      بخشد، بلكـه فرهنـگ   ن ميكند و به آن تعي مركزي را تعريف مي
  ).134 - 133: 1390(سجودي  زند راند و واپس مي مي

راني يـا   حاشيه يك رشته نيز با هژموني ايدئولوژيك در به ةقدرت استادان برجست
مؤثر اسـت. هژمـوني ايـدئولوژيك در     سازي مفاهيم و رويكردهاي آن رشته برجسته
بينـي اشـاره دارد    الگوهاي فكري و جهان ةآگاهانه يا ناآگاهان ةبه سلط«شناسي  روش

 Wall( »شوند شناختي و فرضيات تئوريك يك رشته پنهان مي كه در باورهاي معرفت

et al.  2015: 258هژمـوني در ايـن ديـدگاه اغلـب بـه جاگيرشـدن سـاختار         ة). كلم
 شـود كـه البتـه لزومـاً عامدانـه توسـعه       مي  مند اطالق هاي نخبگان قدرت ايدئولوژي

است آگاهانه يا ناآگاهانه همان فرضـيات ايـدئولوژيك را     يابد و محققان ممكن نمي 
 ).ibid.: 259( كنند تحقيقات خود بازتوليد در

  
 هاي فارسي عمومي كتاب نقد و ارزيابي. 2

 نود پيش از انقالب تا دهة هاي فارسي عمومي: تطور كتاب 1.2
توان نخستين كتاب فارسي عمومي دانست كـه تـا پـيش از     ) را مي1352( گل دامنيكتاب 

شـده در ايـن كتـاب نشـان      هاي گزينش شد. متن ها تدريس مي انقالب فرهنگي در دانشگاه
از متون ادب فارسي بوده اسـت.  » آموزنده«و » زيبا«اي  گزيده ةن ارائادهد كه هدف مؤلف مي

اي ندارد و متوني از نظم و نثـر معاصـر و كهـن     بندي ويژه شده در اين كتاب طبقه آثار ارائه
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است. ويژگي اين كتاب پـرداختن بـه آثـار شـاعران معاصـري        بدون نظم خاصي ارائه شده
  خانلري و اسالمي ندوشن است. هايي از ناتل چون فروغ فرخزاد يا مقاله هم

) نخستين كتاب 1362( اهتمام جليل تجليل و همكاران به يمتون ادب فارس ةگزيدكتاب 
ه است. اين كتاب، در تقابـل   فارسي عمومي است كه پس از انقالب فرهنگي به چاپ رسيد

اين كتـاب  شده در  ارائه ةدرصد از آثار برگزيد 99محتوايي با كتاب پيش از خود قرار دارد. 
هـاي   كه وجـود شـرح   ،رسد اين كتاب نظر مي اند. به با رويكرد تعليمي و ديني برگزيده شده

عنـوان كتـاب درسـي دانشـگاهي فارسـي عمـومي        ها به سال كهدهد  نشان مي 2متعدد بر آن
ادبيـات ابـزاري جهـت تعلـيم     «گيـري هژمـوني    شده، تأثير نيرومندي در شـكل  تدريس مي

  هاي ادبيات در ايران داشته است. نامه ريف درسدر تع» محتواي ديني
هـاي   هاي فرهنگي و سياسـي، كتـاب   هاي بعد و با تغييرات تدريجي در گفتمان در دهه

در گزينش متون اتخاذ  متون ادب فارسي ةگزيدفارسي عمومي رويكردي متفاوت به كتاب 
ت؛ ماننـد گفتمـان   هاي مختلفي غالـب اسـ   ها، گفتمان كردند. در گزينش متون در اين كتاب

 پرنيـان ) و 1390دهقـاني   و (قيصري عمومي فارسيهايي مانند  سياسي و انتقادي در كتاب
هايي  ر ايجاد گفتمان فرهنگي در كتابدادبيات و تأثير آن  ة) يا توجه به فلسف1392( پارسي
) و نويسـندگان تـالش   1395عباسي  و (فتوحي يدانشگاه ةنامدرس: عمومي فارسيمانند 
هاي متفاوتي از متون، بينش خاص خـود را بـه ادبيـات و درس فارسـي      اند با انتخاب كرده

 دهند.  عمومي نشان

كند اين است كه آيا صرف گزينش متفاوتي از متـون   چه اين پژوهش طرح مي اما آن
دنبـال   وت را بـه تواند در عمل و در تدريس درسِ فارسي عمـومي، رويكـردي متفـا    مي

  داشته باشد؟
 

  هاي فارسي عمومي تعريف از ادبيات در كتاب 2.2
 عمـومي  فارسـي انـد. كتـاب    هاي فارسي عمومي به تعريـف ادبيـات نپرداختـه    اغلب كتاب

كه در آن عامل تخيل كند  مي  تعريفبرومند) ادبيات را هر اثر عالي و ممتازي  و خانلو (كاظم
گيري از عواطف و تخيالت  با بهره«هايي كه شاعر و نويسنده  نوشتهو عواطف دخيل باشد. 

 ةآورد و بـدين ترتيـب شايسـت    گيرد و اثر ادبي و هنري پديـد مـي   كار مي ها را به خويش آن
در اين تعريف،  .)7: 1393( »برند ها لذت مي داري است و مردم از خواندن و شنيدن آن نگه

هاي  تر از تعاريفي است كه در كتاب ادبيات و حتي ساده كه تعريفي بسيار ساده و ابتدايي از
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ـ  دبيرستان در تببين ماهيت ادبيات ارائه مي تخيـل و لـذت    ةشود، ماهيت ادبيات به دو مقول
  محدود شده است.

ده شاي كه از علي دهقان درج  در مقدمه ،(شوكتي) سخن داو: عمومي فارسيدر كتاب 
  شود: ادبيات اين چنين تعريف مي ،است

گـري   شود كه شاعر يا نويسنده در آن با زبان به صورت هنري گفته مي ةادبيات به نوشت
انگيز رقم بزنـد. زبـان بـراي هنرمنـد      پرداخته، با قواعد آشنا و ناآشنا هزاران نقش خيال

هـاي مختلـف و    زبان بـه صـورت   ةاوليه و حياتي است. او با تركيب ماهران ةادبي، ماد
يا » آن«هاي ادبي مانند شعر و رمان، يك  آفريند. [...] نمونه ي ميمنحصر، آثار هنري نوين

كند و انسان را به خوانـدن و   ها را تبيين مي اي دارند كه ادبيت و هنر آن يا نكته» لطيفه«
  .)5: 1392(سازد  ها راغب مي ن بردن از آ لذت

بـردن از   محملي براي لذت فقطشود و  در اين تعريف، ادبيات به وجه ادبيت آن محدود مي
  ماهيت ادبيات باشد. ةابعاد گسترد ةتواند دربرگيرند شگردهاي ادبي است. تعريفي سنتي كه نمي

كليـات  «عباسـي)، بخشـي از    و (فتوحي يدانشگاه ةنامدرس: عمومي فارسيدر كتاب 
اختصاص يافته است. تعريفي كه در اين بخش از ادبيات » ادبيات چيست«به موضوع » ادبي

دهم متوسطه تكرار شده اسـت كـه    ة) عيناً در كتاب فارسي دور13: 1395( ارائه شده است
 بـودن آن  دليل تكـراري  حذف اين تعريف به 1395به چاپ مجدد اين كتاب در سال  باتوجه

  است:  رسد. درادامه، به كاركردهاي ادبيات پرداخته شده نظر مي ضروري به
 يغابزار تبل ياتادب .2 .واالست و زيبا كه جهت آن از اشدب ينآفر لذت تواند يم ياتادب .1

ابـزار انتقـال دانـش و     .3و اقناع است و قادر است كار مذهب و اخالق را انجام دهد. 
و مكنونـات درون انسـان    يجانـات احساسـات و ه  يانابزار ب .4. است هبتجر و آگاهي
روح اسـت   يشو پـاال  يهتزك ةيلوس .6. دهد يبرتر را م هاي يآگاه يانامكان ب .5است. 

 خواهيم ياست كه م يجهان ةاست از آن جهت كه سازند يآزاد ينتمر ةعرص ادبيات  .7
 بـه  قـادر  زدگـي  عـادت  براثر كه است اموري حقايق ةدهند نشان ياتادب .8. يابيم يو نم
قادر  .10. سازد مي فراهم را ها انسان روحي ارتباط و دليهم ةينزم .9. نيستيم هاآن درك

 يهسـت  ةدربـار  يا هوشـمندانه  يها پرسش ي،زندگ يدرنگ در روند عاد يجاداست با ا
 رمزي اي شيوهبه را ها واقعيت دهد مي امكان ما به استعاره و رمز طريقاز .11. كند  طرح

صـدا   هـم  يشناسـ  بـا جامعـه   ياجتماع يتواقع يشنما طريقاز .12. كنيم بيان پوشيده و
به صورت ترين دقيق به را انساني و اجتماعي روابط ،گراواقعرمان  يسندگان. نوشود يم

  ).تلخيص اندكي با ،18 :همان( كشند مي تحليل و تصوير
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مختلف ادبيات را بـراي دانشـجوي غيـر    هاي  اين تعريف البته سعي كرده است ظرفيت
تري دارد؛ مثالً امروزه، پـذيرفتن   مل بيشأهاي آن جاي ت ادبيات بيان كند، اما برخي از گزاره

كشد و از ايـن   تصوير و تحليل مي ترين صورت به جامعه را به دقيق«اين موضوع كه ادبيات 
حتـي   ،چه يك رمـان  زيرا آنبا ترديد مواجه است؛ » شود صدا مي شناسي هم طريق با جامعه

اندازهاي واقعيت اسـت. ادبيـات    يكي از چشم فقطكند  بيان مي ،گرا رماني اجتماعي و واقع
هايِ آشكار متن باشد. ضـمن   در گزاره فقطتواند  حاملِ تاريخِ حقيقت است و حقيقت نمي

ستتر دارد. آيـا  گرايي را در تعريف ادبيات م نوعي نخبه» ادبيات زيبا و واالست«كه تعبير  اين
ادبيـات اسـت؟ آيـا تعريـف زيبـايي و وااليـي تعـاريفي         ةپسند خارج از حوز ادبيات عامه

  است؟» حقيقي«مند و  غيرزمان
فرض مسـتتر   تواند نوع پيش هاي فارسي عمومي نيز مي گزينش متون و ماهيت كتاب ةشيو

دهـد.    زبان و ادبيـات فارسـي را نشـان    ةماهيت ادبيات و ماهيت رشت درموردها  در اين كتاب
ـ      ها (در برخي كتاب بيش از هفتاد درصد اين كتاب  ةها حتي صددرصد حجـم كتـاب) بـه ارائ

كه اسـتراتژي   رسد هنگامي نظر مي متوني برگزيده از نظم و نثر فارسي اختصاص يافته است. به
صـرف   ةشده است، ارائخاصي براي كتاب تعريف نشده و طرح و سازوكاري در كتاب ارائه ن

استادان در كالس منجر خواهد شـد؛   ازسويها  هاي آن اين متون به توصيف معنا و تبيين آرايه
در ايـن تلقـي، ادبيـات صـرفاً      ،افتد. بنابراين ها اتفاق مي اي كه عمالً هم اغلب در كالس مقوله

  شود. مي  براي بيان محتوايي سودمند يا زيباييِ تأثيرگذار پنداشته »اي وسيله«
  
  فارسي عمومي نامة نوع تلقي از درس 3.2

  مطالعه براي» زيبا«و » آموزنده«گلچيني ذوقي از متون  1.3.2
اي از متـون نظـم و نثـر     برگزيده ةهاي فارسي عمومي هدف از درس را ارائ برخي از كتاب

را دانشجويان در عصري كه شتاب زندگي فرصت پرداختن به ادبيـات   ةمطالع برايفارسي 
  ،اند. بر اين اساس است بيان كرده  دشوار ساخته

 همگـان  بـر  امروزي زندگي زياد سرعت و مردم اندك فرصت دليلبه ادبي آثار ةمطالع
 ايـن  تواننـد  مـي  تاحـدي  ادبي هاي برگزيده آنان، مندي بهره براي روايناز. نيست آسان
 همـت  بـا  نيـاز  ايـن  ادبيات، غير مختلف تحصيلي هاي رشته در. كنند تدارك را كاستي
 ،سـخن  داوبـر كتـاب    يدهقان ة(مقدم شود مي برآورده فارسي ادبيات عمومي مدرسان
  ).5: 1392 شوكتي
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عنوان واحد  به» فارسي عمومي«كه ناظر بر لزوم وجود  رسد اين ديدگاه بيش از آن نظر مي به
زدگـي مسـلط    با ذهنيت لزوم هماهنگي بـا شـتاب   ،خاص باشد ةدرسي دانشگاهي با فلسف

  كند. راهي مي هم
در انتخاب آثار تأكيـد  » حسن ذوق«، بر لزوم داشتن عمومي فارسيهاي  در اغلب كتاب

 دامنـي ها براي دانشجويان موردنظر باشد. در كتاب  بودن آن شود. گلچيني كه بايد جذاب مي
هـاي نظـم و نثـر     آوردن مجموعـه  فـراهم شـود كـه    (فرشيدورد و همكاران) بيان مي گل از

كامـل بـر متـون قـديم و      ةمستلزم داشتن حسن ذوق و احاط«باشد و » سرسري«تواند  نمي
پژوهان امروزين را نيـز   هاي ذوق و پسند دانش ها، جلوه جديد پارسي است كه باالتر از اين

  ).7: 1352( »نبايد از نظر دور داشت
اين نوع تلقـي باشـد. عنـاوين     دهندة تواند نشان ميهاي فارسي عمومي نيز  عنوان كتاب

، »كيميـاي هسـتي  «، »صـهباي مهتـاب  «، »داو سـخن «، »دامني گل«چون  شاعرانه و ذوقي هم
گذاري يك كتـاب علمـي   و ... كه اغلب تركيبي استعاري است كه با نام ،»گو خوبان پارسي«

  سو است. ماين درس ه درموردفاصله دارد و با نوع تلقيِ پديدآورندگان 
» زيبـاترين «نظم و نثـر فارسـي را   » ةگنجين«(دلبري و همكاران)  گوپارسي خوبانكتاب 

تـرين صـورت    تواند فرهنگ ايراني و اسالمي مـا را بـه شايسـته    كه مي«داند گاهي ميجلوه
امروزه كه فرهنگ و تمدن ديرپاي ما در تقابل و تعامل « ،ظهور بنشاند. بدين ترتيب ةمنص به

هـاي متعـالي علمـي و     [...] هرچـه آمـوزه   اسـت   گرفته هاي ديگر قرار ها و تمدن نگبا فره
هـاي   باشد در تقابـل بـا فرهنـگ     تر نمود داشته فرهنگي پيشينيانمان در ذهن و زبان ما بيش

سـان بسـياري ديگـر از     ه). رويكرد اين كتاب ب3: 1389( »بود  تر خواهيمزارديگر ملل سراف
 ي،سـنت  يكـردي و همكاران، رو يلتجل عمومي فارسي ،و ازجمله هاي فارسي عمومي كتاب

 هـدف، هم و مشابه آثاري وجودبا يستاست و روشن ن يو اندرز ،يرانتقاديغ يدئولوژيك،ا
 فارسي. كتاب است  چه بوده نام نويسندگان تغيير جزكتاب  يندگربار ا يضرورت گردآور

هاي زير را ايجـاد كنـد:    نگرش«كوشد  ميكند كه اين كتاب  (ذوالفقاري) نيز بيان مي عمومي
[...] تكميل آشنايي با بزرگان ادب ايران و جهان درجهت تلطيف احساسـات و عواطـف و   

 و اجتماعي ايـران و جهـان   ،هاي مثبت فرهنگي، ديني، اخالقي التذاذ ادبي؛ آشنايي با ارزش
)1395 :14.(  

در تعريفـي كـه    ،آثـاري فـاخر   دهـد كـه   مي  ها نيز نشان نوع گزينش آثار در ساير كتاب
انتخـاب   ،دهنـد  هژموني و الگوهاي فكري حاكم بر ادبيات فارسي از مفهومِ فاخر ارائه مـي 

كتاب  ةهاي لفظي و محتواي متعالي و آموزنده باشند. اساساً ارائ مند از زيبايي اند كه بهره شده
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سـتقيم و غيرمسـتقيمي   دهد اهداف آموزشي م مي  نشان» گلچيني از متون طراز اول«شكل  به
ها  گذاري سعي در رسيدن به آن و هدف ،ريزي، طراحي هاي دانشگاهي با برنامه نامه كه درس

  است.  دارند، در اين آثار جايگاه و اهميتي نيافته
  
  مؤلفان توسطهاي فارسي عمومي  با ساير كتاب  تبيين تفاوت كتاب 4.2

» كشـكولي «اند  براي اين درس تأليف شدهآثار قبلي كه  ،هاي فارسي عمومي در اغلب كتاب
كنـد   مي  شوند و نويسنده در مقدمه تالش مي  توصيف» بندي و ساختار منسجم فاقد طبقه«و 

دهقـاني)   و (قيصري عمومي فارسي. كتاب كندها تبيين  تفاوت كتاب خود را با ساير كتاب
دهـد و   مـي   ئـه كه تصوير روشني از بخشي از مشكالت درس فارسي عمومي ارا ضمن اين

هـاي   يكي از عوامل مهم در بهبود تصور دانشجو از درس فارسي عمومي را محتواي كتاب
توانـد كتـاب خـوبي     كارها نمـي  حجم انبوهي از شاه فقطكند كه  داند، بيان مي اين درس مي

ها را ازلحاظ موضـوع   بلكه آثار بايد از نظمي منطقي برخوردار باشند يا بايد آن«پديد آورد، 
كه بسـياري از   آن حال .)7: 1390( »بندي كردهاي ادبي طبقه به قالب محتوا يا صرفاً باتوجه و

هاي دبيرستان هم  بندي برخوردارند، حتي كتاب هاي فارسي عمومي از اين نظم و طبقه كتاب
  اند. بندي موضوعي ارائه كرده آثار ادبي را براساس طبقه

كند كه ضرورتي نو نياز به تأليف كتابي  بيان مي) 1395(ذوالفقاري  عمومي فارسيكتاب 
هـاي مشـابه را    نو در درس فارسي عمومي را فراهم كرده است و اين كتاب ضـعف كتـاب  

دانشـگاهي   هاي درسي دبيرستان و پيش هاي جديد كتاب ندارد و تالش كرده است با تأليف
كـار خـود    ةرا سرلوح »روش گزينشي«بنگرد، » ديگر«اي  هماهنگ باشد. به دستور از زاويه

 نيازهاي روحي و عاطفي مخاطب خود را بنگرد«و  ،»اندازهاي تازه بگشايد چشم«قرار دهد، 
هـاي فارسـي عمـومي نـدارد و      ). اما در عمل، اين كتاب تفاوتي با ساير كتـاب 12: 1395(

هـاي دبيرسـتان و    بنـدي موضـوعي كتـاب    هاي آن تاحد زيـادي متـأثر از طبقـه    بندي تقسيم
امـروزه تغييـر بنيـادين در كـار تـدوين      «كند كه  نويسنده نيز بيان مي 3.دانشگاهي است پيش
 همان بههاي آموزشي  كند كه سلسله كتاب مي  نمايي ايجاب هاي دبيرستاني و حتي راه كتاب
(همـان).   »ريـزي و تنظـيم گـردد    و با برخورداري از يك ساختار منطقي پي سياق و سبك

» بـه همـان سـبك و سـياقِ    «دانشگاهي  عمومي فارسييد كتاب پرسش اين است كه چرا با
ها نبايد گامي جلوتر در اين زمينه بردارنـد و   د؟ آيا اين كتابشوهاي دبيرستان تأليف  كتاب

متفاوت ازنظر فضاي فكري يعني محـيط آكادميـك باشـد؟     باالتر و كامالً ةمتناسب با مرحل
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اند، آيا تفاوت  بندي موضوعي ارائه شده جاكه در كتاب دبيرستان نيز متون براساس طبقه ازآن
  متني ديگر از همان مؤلفان است؟ ةدر ارائ فقط

هاي فارسي عمومي، پرداختن بـه ادبيـات    هايش را با ساير كتاب اين كتاب ديگر تفاوت
ش احسن آثـار ادبـي بيـان    و گزين ،معني دقيق و اساسي آن معاصر، ادبيات جهان، نگارش به

 اي در ادبيـات ارائـه   اندازهاي تـازه  كند و معتقد است اين گزينش سبب شده است چشم مي
هـاي   بخـش  ةهاي فارسي عمومي نيز حاوي همـ  كه ساير كتاب ). ضمن اين14همان: ( دهد 

هـا نيسـت.    شده در اين كتاب نيـز متفـاوت از سـاير كتـاب     هاي ارائه برشمرده هستند، متن
انـداز جديـد از    تواند بـه ايجـاد چشـم    چنين مشخص نيست كه گزينش متن چگونه مي هم

  شود. ادبيات منجر
نگارش كتـاب را   ة) نيز انگيز1384(فرهادي  پارسي ادبيات در ها نمونه و ها گونهكتاب 

كنـد؛   مـي   بيـان  » چاپ رسيده صدها كتاب كه براي فارسي عمومي به«اثري متفاوت از  ةارائ
متون، ساختار منسجمي را اتخاذ كرده باشـد.   ةخورد كه در ارائ چشم مي تر كتابي به كم«زيرا 
هـيچ   اي اسـت متشـكل از تعـدادي شـعر و نثـر كـه بـي        واره ها جنـگ  اين مجموعه ةپيشين
نويسنده درادامه، ضمن اشاره به ايـن موضـوع كـه    ». اند دركنار هم چيده شده اي بندي طبقه

  ،ها بندي اند، معتقد است اين طبقه دهكرهايي نيز ارائه  بندي ها بخش برخي از كتاب
كنـد، بلكـه    دهي نمي ادبيات فارسي سامان ةهاي ذهني دانشجويان را در زمين تنها داده نه

سـازد؛   اند مشوش مي بندي آموخته تان درخصوص طبقههاي دبيرس نظمي را كه از كتاب
[...]  رو انـد. ازايـن   بندي براساس انواع ادبي آشنا شده ها به طبقه چراكه در دبيرستان، آن

بندي ادبيات براساس انواع  ام ضمن حفظ چهارچوب ذهني دانشجويان در طبقه كوشيده
 آشـنا نمـايم   معاصـر  ةدوردوار تـا  تـرين ا  هاي شعر و نثر از كهن ها را با نمونه ادبي، آن

  ).هشت: 1384(

  گر هيچ روش و هدف متفاوتي نيست. بديهي است كه اين توضيحات بيان
هاي دبيرستان را دارند  بر مطالب كتاب هايي افزون ها ادعاي داشتن بخش برخي از كتاب

بـراي   ها رفع شده اسـت؛  هاي درسي دبيرستان در كتاب آن هاي كتاب كنند ضعف مي  و بيان
  شود: بيان مي گو پارسي خوباندر كتاب  ،مثال

پژوهـان عزيـز كـه ناشـي از      ترين مشكالت دانـش  در اين كتاب براي رفع يكي از مهم
نارسايي نظام آموزشي ما در مدارس است و عبـارت اسـت از: عـدم توانـايي كـاربرد      

ايي هـ  صـحيحي از زبـان بـراي انتقـال مفـاهيم، بخـش       ةدرست زبان فارسي و اسـتفاد 
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آمـده اسـت كـه    » نوشتاري و گفتـاري  ةارائ ةشيو«و » دستور زبان فارسي«عنوان  تحت
كـارگيري   چون به صحيح از زبان فارسي در مواردي همة ضمن آن دانشجويان با استفاد

و ...  ،نويسي، تحقيـق  نويسي، گزارش نگاري، مقاله درست واژگان، خواندن، نوشتن، نامه
  .)3  :1389همكاران (دلبري و  شوند آشنا مي

نگارش و دستور زبان  ةكه در كتاب دبيرستان نيز مباحث بسيار مفيدي در زمين درصورتي
گرا تقليل  بيان شده است؛ وانگهي، هدف از خوانش ادبيات در اين نگاه به رويكردي تكنيك

  يافته است.
 شود كه هدف درس فارسـي عمـومي   ) بيان مي1394(خاتمي  عمومي فارسيدر كتاب 

هـاي ادبـي معاصـر،     دانشـجو بـا جريـان   » آشـناكردن «عظمـت ميـراث ادبـي،    » دادنِ نشان«
، »مندساختن دانشجو در شناخت و تحليـل اوضـاع ادبـي كشـور در گذشـته و حـال       توان«
امكـان  «آوردن  و نهايتاً فـراهم  ،»هاي نگارشي مندي قوت توان«، »افزايش قدرت درك متون«

جـز   كـه ايـن كتـاب بـه     ). ضمن اين9: 1394( است» باي ادبيمندي از متون زي التذاذ و بهره
همـان:  ( »ها و فرصت ،ها هاي ادبي، چالش نوشته زبان و زندگي اجتماعي امروز: وِب«بخش 

هـاي فارسـي عمـومي و رويكـردي متفـاوت از       مطلبي متفاوت از سـاير كتـاب   ،)32 - 26
آشناسـاختن دانشـجو بـا آثـار      دادن عظمت ادبيات و هايي مانند نشان دبيرستان ندارد؛ هدف

هاي فارسي دبيرستان،  تنها در كتاب ادبي و تالش براي ايجاد درك متون اهدافي است كه نه
اند، اما تاكنون تفاوت نگاه محسوسي به  بلكه اغلب مؤلفان فارسي عمومي بر آن تأكيد كرده

نبـودن   تفـاوت اسـت. م   هاي فارسي عمومي حاصل نشدهگذر اين كتاب ادبيات فارسي از ره
دهـد   هاي دبيرستان نشـان مـي   هاي فارسي عمومي با كتاب نامه نوع طراحي و اهداف درس

در  ،دانشگاهي اسـت  ةنام هاي مهم در تدوين يك درس كه يكي از مؤلفه ،»شناسي مخاطب«
  اغلب اين آثار جايگاهي ندارد.

كنـد كـه    مـي گفتـار بيـان    (فـوالدي و همكـاران) در بخـش پـيش     هستي كيميايكتاب 
هـاي متعـدد فارسـي     كرانگي اقيانوس ادب فارسي دليل استواري است كه چـاپ كتـاب   بي

بـدين   .)10: 1388( »دهـد  در پيشگاه خداوندان علـم و ادب موجـه جلـوه مـي    «عمومي را 
بـه   هاي فارسي عمومي گزينشي از آثار واالي ادبي است، باتوجه وقتي ماهيت كتاب ،ترتيب

پس هيچ كتابي آخرين كتـاب در ايـن زمينـه از ايـن منظـر       ،ن فارسيكرانگي درياي متو بي
چاپ رساند. اين كتاب  به با اين رويكرد و توان در اين زمينه نخواهد بود و هزاران كتاب مي
 »هـا  هـايي متفـاوت از آن كتـاب    تالش براي آوردن نمونـه «ها،  تفاوت خود را با ساير كتاب

  كند. بيان مي ،)11همان: (
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 اه انديشه و تفكر مؤلف در نگارش كتابجايگ 5.2
هايي نادقيق بـه دانشـجويان    هاي ادبي كه پيام صرف آثار ادبي يا بعضاً درج برخي مقاله ةارائ

(بـدون نقـد و ارزيـابي توسـط مؤلـف كتـاب) ازجملـه ابعـادي اسـت كـه           كند  منتقل مي
دهـد.   مـي   نشـان هاي فارسي عمـومي   بودن نقش انديشه و تفكر مؤلف را در كتاب رنگ كم
 فقطها دخالت فكري و تأليفيِ مستقيمي ندارند و  رسد مؤلفان اغلب در اين كتاب نظر مي به

 است.» گزينش آثار«ها در  نقش آن

چـون پرويـز ناتـل     هايي از استادان پيشين ادبيات فارسي هـم  ها، مقاله در برخي از كتاب
و ...  ،احمد، لطفعلـي صـورتگر   جالل آل ،كوب، اسالمي ندوشن خانلري، عبدالحسين زرين

هاي  صرف آثار نظم و نثر و حتي مقاله» ةارائ«ها  جاكه متن اغلب كتاب شود، اما ازآن ديده مي
كه نياز است نويسنده توضيحي  شود، درحالي ادبي است و حضور مؤلف در كتاب ديده نمي

اسـت؛    گنجانده شدهها ارائه دهد، بدون هيچ توضيحي در كتاب  بافت گفتماني آن ةدر زمين
كـوب بـا عنـوان     اي از عبدالحسين زرين (خاتمي) مقاله عمومي فارسيدر كتاب  ،براي مثال

بـه سـال نگـارش آن در سـال      است. محتواي اين مقاله، باتوجه  ارائه شده» آشتي با ادبيات«
مـروزه  درك است، اما بسياري از ابعاد آن ا ) قابلنه شرقي، نه غربي، انساني(در كتاب  1353

تواند در اين زمينه دانشـجو را   آن بدون چنين نقدي مي ةنياز به نقد و بازانديشي دارد و ارائ
  ،كند كه در روزگار حاضر دچار خطايِ شناختي كند. اين مقاله بيان مي

جويد، معني  چه انسان از ادبيات مي اند اگر آن مردم نسبت به ادبيات گذشته بيگانه گشته
ق دارند ادبيات گذشته را فراموش كنند، مگر ادبيات گذشـته جـز   زندگي باشد مردم ح

بديع و لطيف را  ةدورنمايي از يك زندگي گذشته چيز ديگري است؟ [...] بايد اين جام
اي بـه انـدام خـود     دست خـازن تـاريخ سـپرد و جامـه     در مخزن يادگارهاي گذشته به

زنـدگي بـوده امـروز    جو كرد. ادبيات گذشته كه روزي مظهر شور و نشـاط و  و جست
ژرف و پهناوري، ادبيات را از زنـدگي جـدا    ةديگر نمودار آن نيست. تاريخ مانند ورط

  ).8 :1394( كرده است

د و بـه  كنـ  هاي جديدي را مطرح مي شود كه زندگي امروز پرسش بيان مي ،در اين مقاله
و بايد كنـار   هاي زندگي امروز باشد گوي پرسش تواند پاسخ همين دليل ادبيات گذشته نمي

وجودآمدن آن، در كتابي كه  هاي مؤثر در به گذاشته شود. درج اين مقاله بدون تحليل گفتمان
نماسـت. چنـين    آثاري از ادبيات كالسيك فارسـي اسـت، كـامالً متنـاقض     ةنيمي از آن ارائ

شود.  عباسي) نيز ديده مي و (فتوحي يدانشگاه ةنامدرس عمومي، فارسيانتخابي در كتاب 
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عنـوان ماهيـت نقـد و     چـه بـه   اختصـاص دارد، امـا آن  » نقـد ادبـي  «بخشي از اين كتاب به 
شود ضرورت دارد با تعريف امروزي آن منطبق شود تا بتوانـد در   هاي منتقد بيان مي ويژگي
شود كه نقد ادبي  مي  ادانه در دانشجويان تأثيرگذار باشد. در اين متن بيانقگيري تفكر ن شكل

هـا و   خواننده با متن ادبي ازطريق بيـان عيـب   ةايي آثار ادبي و كاهش فاصلتفسير و رازگش
جويي نقد با تعريـف و   عيب ةهاي آثار ادبي است. تمركز و تأكيد بر خصلت و وظيف كاستي
 و ادبـي  آثـار  ارزيـابي  و داوري براي معيارهايي ةارائ«. بسياري دارد ةنقد امروز فاصل ةوظيف
 »ادبـي  آثـار  ةدربـار  قضـاوت  و داوري و انسـاني  هـاي  ارزش ديگر با ادبي اثر ارتباط تبيين

  :شود مي  توصيف ادبي نقد هاي ويژگي ديگر از) 26: 1395(
 ةسنج، شخصيتي است كه رأي و نظـر او دربـار   شناس و سخن منتقد درمقام يك سخن

در كشـف   خاصـي ارزش آثار هنري مورداعتماد همگان است. او از قدرت و توانـايي  
توانـد   طبـع مـي   منتقد سليم ةهاي آثار ادبي برخوردار است. ذوق و سليق زيبايي رازها و

 ةخود، معياري براي تشخيص سره از ناسره و ارزيابي آثـار ادبـي باشـد. ذوق و سـليق    
  سادگي حاصل نشـده  تر است و البته اين توانايي به منتقد نسبت به ديگران برتر و سليم

است بـه    كارهاي جهاني او توانسته آثار زيبا و شاه ةالعگذر استمرار مط است، بلكه از ره
آثـار ادبـي از    ةمسـتمر و پيوسـت   ةبـر مطالعـ   مقام خبرگي و كارداني برسد. منتقد عالوه

شناسي، تاريخ زبان، عـروض و قافيـه،    هايي نيز بايد برخوردار باشد ازجمله: زبان دانش
گري مانند تاريخ، فلسفه و منطـق،  هاي دي و نيز دانش ،شناسي، انواع ادبي بالغت، سبك

و نقد خود بـه   اقتضاي نوع بررسي هاي علوم انساني كه به شناسي و ديگر دانش اسطوره
  ).همان( است ها نيازمند آن

شده درباب منتقد  هاي كلي و مبهم در تعريف ارائهبرخي واژگان و اصطالحات و گزاره
، »منتقـد مورداعتمـاد همگـان اسـت    «چون  هايي همنقد است؛ گزاره در اين كتاب خود قابل

» تـر  سـليم «و » برتر«ديگران  ازاو  ةو ذوق و سليق ،ي است»قدرت و توانايي خاص«داراي 
، )critical thinking( هايي مطلق و متعلق به پارادايم سـنتي اسـت. تفكـر نقادانـه    گزاره» است

گيـري از اسـتدالل و    ، بهـره هـا  گيـري از آن  دهد كه بـا بهـره   مي   هايي را ارائه اصول و روش
اي را ممكن سازد؛ اين شـيوه   تواند نقد و ارزيابي هر انديشه هاي درست انديشيدن مي شيوه

  سازد. مي نوعي توانايي نقد عمومي را ميسر
(فرهـادي) ازجملـه    )يعمـوم  ي(فارسـ  پارسـي  ادبيـات  در هـا  نمونـه  و هـا  گونهكتاب 

داند  محور آن ميفارسي عمومي رويكرد خواننده هاي هاي اين كتاب را با ساير كتاب تفاوت
  :و معتقد است
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تر براي خواننده ارزش و اعتبار قائل هستند. اوسـت كـه بـا     تر، بيش هاي مدرن در نگاه
نمايد. ما در اين كتاب با ياري شما  هاي جديدي مي ذهني كه دارد از متن برداشت ةزمين

زبان دانشجو تمـرين كنـيم    مخاطب فارسيخواهيم اين توانايي را در  همكاران عزيز مي
  ).10: 1384كه خود را مقيد به يك برداشت قطعي از متن ننمايد (

بيني نكرده اسـت؛ بـراي    اي در كتاب پيش مؤلف براي نيل به اين هدف خود طرح ويژه
تـوان متنـي را طـور     كه چگونه مي هايي براي اين هايي خالقانه يا تكنيك طرح پرسش ،مثال

يك موضـوع را   درمورداندازهاي متفاوت  كارهايي كه اتخاذ چشم راه ةخواند يا ارائديگري 
  .كنددر دانشجويان تقويت 

متفاوت متون، » گزينش«هاي فارسي عمومي نه با  هاي كتابرسد پركردن خأل نظر مي به
هـاي دقيـق و علمـي     گـذاري  هـدف  ريـزي و  كتاب و طرح» نگارش و تأليف«با  فقطبلكه 
  بود. هدخوا  ميسر
  
 سازي گفتماني ها ازمنظر برجسته بررسي كتاب 6.2

و درنتيجه شود  ميها تأكيد  و چهره ،ها هاي فارسي عمومي بر برخي مفاهيم، جريان در كتاب
انـد. حتـي در    رانـده و حـذف شـده     حاشيه  هايي به ها و چهره جريان  خواسته يا ناخواسته،

 فارسـي  كتـاب   ،گرا حاكم است؛ براي مثـال نخبه چنان نگاه سنتي رويكردهاي نوگرايانه، هم
 مشـروطه  ةدر بخش شعر معاصر، پس از پرداختن به شعر دور (شوكتي) سخن داو: عمومي

كنـد كـه    مي  رايج در شعر نو را بيانة )، سه شيو93همان: ( پهلوي ة) و شعر دور86: 1392(
كـه   ،»غـزل معاصـر  ). «120 - 113همان: ( و شعر سپيد است ،شامل شعر آزاد، شعر موج نو

  است.  در اين كتاب جايگاهي نيافته ،يكي از انواع مطرح شعر امروز است

شـده   درصد از آثار برگزيده و ارائه 99) مالك 1362( يمتون ادب فارس ةگزيددر كتاب 
 شـده درج  شـاهنامه هـايي كـه از    ها بوده است. حتي داستان محتوايِ تعليم مفاهيم ديني آن

هـا   ارائه شده است تا بر اخذ محتواي اخالقـي و تعليمـي از آن  » هاي عبرت وحهل«عنوان   با
دينـي در ايـن كتـاب و     ةگفتمان برجست ).154 - 147: 1362تجليل و همكاران ( شودتأكيد 

گر گفتمان غالـب   هاي ادبي و فرهنگي از آن بيان بسا حذف ساير گفتمان راني و چه حاشيه به
  ايدئولوژيك مؤلفان به ادبيات است.پس از انقالب و رويكرد 

چون واال و زيبا در تعريف اثر ادبي  ناپذيري هم ل و تعريفااستفاده از واژگان مبهم و سي
اسـت كـه بايـد    » تعريـف «و فقدان معيارهاي زيبايي و وااليي خود نقض غرض اصـطالحِ  
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دهقاني)  و (قيصري عمومي فارسيپذير باشد. در كتاب  براساس اصول و معيارهاي سنجش
 بهترين بيش از هرچيز اين است كه ادبيـات و « عمومي فارسيكتاب  ةشود كه وظيف بيان مي
 فارسي). كتاب 7: 1390( »را به دانشجويان معرفي كند ادبي كارهايشاهآن يعني  مصاديق
ادبيـات كالمـي اسـت    «كند كه  عباسي) نيز بيان مي و (فتوحي يدانشگاه ةنامدرس عمومي،

انگيز و عاطفي نيز هست. در اين تعريف، زيبايي، اسلوب،  زيبا، داراي اسلوب واال كه خيال
 »رونـد  شـمار مـي   و عاطفه كه از عناصر ذاتي هنرند جزو عناصر ذاتي ادبيات نيـز بـه   ،تخيل 

كننـد نـه    گرا را به مخاطب القا مـي  نخبهدو فلسفه نگاه  رسد اين هرنظر مي ). به18: 1395(
هاي گونـاگون در تـاريخ ادبيـات    تصويري از گوناگوني ژانرهاي ادبي متأثر از گفتمان ةارائ

و » فراموشي عامدانه«ايران. پرسش اين است كه آيا انحصار ادبيات به چنين تعريفي موجب 
كنندگان ديدگاه انتقادي تدوين راني بخشي از فرهنگ و ادبيات نخواهد شد؟ و آيا باحاشيه به

گـردد   عنوان درسي دانشگاهي ارائه مي كه به كتاب در تناقضي آشكار نيست؟ ادبيات هنگامي
فرهنگ را نيز نقد و ارزيابي كند و نقاط تاريك و روشـن   ةراند حاشيه هاي به تواند بخش مي

شده بـه آثـار    آثار ارائه ةمحدودبودن دايرد. كنابعاد پيدا و پنهان ادبيات و فرهنگ را تحليل 
ها،  ماندن ساير صداهاي جاري در ادبيات، ترانه عمالً به مسكوت» مشهور«و » واال«ادبي 
  است.  شدهمنجر پسند، و ساير متون فرهنگي  هاي عامه رمان
  
  هاي فارسي عمومي نوع تعامل با مخاطب در كتاب 7.2

ـ   گفته، ازجمله غياب نقـش   هايي پيش بسياري از ويژگي رف   ةتحليلـي مؤلـف و ارائ صـ
هايي غيرجـدي بـدل كـرده    ها را درمجموع به كتاب هايي از متون ادبي، اين كتاب بخش

ها هيچ نقشي براي دانشجو نيـز درنظـر گرفتـه نشـده اسـت. در كتـاب        است كه در آن
و مفاهيم بسيار  ،هاي ادبي ) تعاريف، مكتب1393سازمند  و خانلو (كاظم عمومي فارسي
شـده در   هـاي طـرح   تر از بحث هايي حتي ساده كه در بخش طوري اند به ي شدهساز ساده
حـدي تقليـل    هاي ادبـي بـه   هاي دبيرستان است. تعاريف اين كتاب از انواع مكتب كتاب

 ه اسـت شديافته است كه در اغلب موارد، تصويري نادرست و نادقيق از آن مكتب ارائه 
مكاتب ادبي بدون پرداختن بـه مبـاني    ة). ارائ56 ،38 ،21 :1393 ، بنگريد به(براي مثال

ها و بدون تبيين علت طرح اين مكاتـب در   هاي رايج پيش و پس از آن فكري و انديشه
چـون بسـياري    فايده واقع شده است؛ يعني قصد مؤلفان هـم  كتاب بسيار ناسودمند و بي

ان با رويكردي بسـته  كليتي از ادبيات ايرة هاي فارسي عمومي ارائديگر از مؤلفان كتاب
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هايي طرح شده است كه ماهيت اين سـؤاالت نيـز    بوده است. در پايان هر درس، سؤال
ها و ايجاد انگيزش در ذهن دانشجو درحد بسيار نـازلي   كاررفته در آن ازنظر خالقيت به
صـورت بسـيار فشـرده     هاي مكتب كالسيك بـه  در درس اول، ويژگي ،است؛ براي مثال

درج شـده   ودمنـه  كليلـه و  شـاهنامه هاي شعر و نثر بيان و متنـي از   ته و تفاوشدطرح 
(هشـت   هاي شعر را بـا نثـر نـام ببريـد     تفاوت«هاي اين بخش اين است:  است. پرسش

هـاي مكتـب    را بيابيد؛ اصـول و ويژگـي   دمنه و كليلهمورد)؛ تشبيهات موجود در داستان 
است كـه اسـتخراج تشـبيهات     حال پرسش اين 4).21همان: ( »كالسيك را معرفي كنيد

و هـيچ   شـده خاطرسپردن اصول مكتبي كه بدين شكل طرح  موجود در يك درس يا به
  داشت؟ تصوير روشني از آن در ذهن دانشجو وجود ندارد چه سودي خواهد

، »نگـارش «عباسـي) در بخـش    و (فتوحي يدانشگاه ةنامدرس عمومي، فارسيكتاب 
شمرد و تفاوت نوشتن در هريك از  و استداللي را برمي ،سه نوع نوشتارِ توصيفي، داستاني

هـا و   كـه در هـر مـورد مثـال     ). ضمن ايـن 336 - 334: 1395(كند  ها را تبيين مي اين گونه
اي در بخـش   رسد درنظرگرفتن چنـين شـيوه   مي نظر كند. به مي  هاي مفيدي نيز ارائه تمرين

چنين تعامل دانشـجو بـا    تدالل و همهاي پرورش اس تواند زمينه ها مي نگارش در اين كتاب
  كالس را فراهم آورد.

  
 نهادهاي كاربردي پيش. 3
ـ  جـاي بـه  تواند مي عمومي فارسي هاي كتاب. 1 ـ    ةارائ بـا تطـور    ييآشـنا  ي،آثـار فـاخر ادب
 باشد. يسيدگرد ينا ييو چرا يراندر ا يادب هاي يشهاند

هاي گفتماني كـه مجموعـاً    بندي مفصلهاي فرهنگي و  تبيين ارتباط ادبيات با ساير بخش. 2
  و رسانه. ،چون ارتباط ادبيات با سينما، تئاتر سازد؛ هم فرهنگي يك كشور را مي ةانديش
محتواي متـون ادبـي    ةتواند تعامل نزديكي با تفكر انتقادي داشته باشد. هم ادبيات مي. 3

ـ   طور كامل پذيرفتني نيستند و تعامل با اين متـون نيازمنـد    به اد و برخـورداري از تفكـري نقّ
،  هـا، اخبـار، رمـان    رانـي  كه دانشجو درطول تحصيل با متون، سخن ارزياب است. ضمن اين

شـود و مجهزشـدن او بـه تفكـر انتقـادي و       هـاي متعـددي مواجـه مـي     و گزاره ،مطبوعات
تواند بسيار ضروري باشد. اصول تفكر انتقادي و كاربست  هاي درست انديشيدن مي تكنيك

توانـد بخـش    ن با آوردن متوني ادبي كه اصول اين تفكر روي آن آمـوزش داده شـود مـي   آ
  هاي ادبيات دانشگاهي را تشكيل دهد. مهمي از كتاب
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اسـت. اصـول و    يانفن ب هاي يوهبا ش ييآشنا يمناسب برا يبستر ادبيات هاي كالس. 4
  دهد. يلمبحث را تشك يناز ا يبخش تواند يم يزن گوو فنون مذاكره و گفت

در  يسـي نو و داسـتان  ،شـعر  نامـه،  فـيلم  نامـه،  يشبا نما ،ياما كاربرد ،اجمالي آشنايي. 5
 ايـن  از هريـك  بـه  دانشـجويان  مندي هعالق هاي ينهزم تواند يم يدانشگاه يفارس يها كتاب
  .آورد فراهم را ها رشته
 ادبيـات  در جـاري  هـاي  انديشه تحليل و نقد با تواند مي دانشگاهي ادبيات هاي كتاب. 6
انواع  ازقشر دانشجو  آگاهي و ... ،ها ترانه پسند، عامه هاي داستان ها، رمان چون هم ،پسند عامه

  دهد. يشرا افزا يآثار ادب
 در هـا  آن بـر  حـاكم  سـازوكارهاي  و خارجي و داخلي ادبي جوايز انواع به پرداختن .7
انـد   شده يزجوا يناز ا يبرخ يافتكه موفق به در ييها كتاب يمعرف چنين هم جهان، و ايران

  دهد. يلرا تشك يدانشگاه ياتاز كتاب ادب يديبخش مف تواند يم
 صـرفاً  نـه (و  ادبـي  هـاي  انديشـه  بـا  آشـنايي  بـراي  هايي بخش تواند مي ها كتاب اين. 8
 ايـن  از تـا  دهـد  ارائه غربي كشورهاي چنين و هم ياييآس ي) در كشورهاآثار از هايي نمونه
 و كنـد  درك كشـورها  سـاير  درميان را فارسي ادبيات و زبان موقعيت بتواند دانشجو طريق

 .كند يجاددر ذهن او ا يزكشورها ن يردر سا ياتاز ادب ياجمال هرچند تصويري

  
  گيري نتيجه. 4

نبـودن و   جـدي  ةبـودن، شـائب   كلـي  يضـمن القـا   ،بـراي هـر موصـوفي   » عمـومي «صفت 
دليل ضعف شناختيِ عموم  در فارسي عمومي بهبودن را با خود دارد و اين امر  غيرتخصصي

شـود؛   گرانه بـه آن مضـاعف مـي   ادبيات و نگاه تقليل درموردكردگان  مردم و حتي تحصيل
در تمام ابعاد تدوين ايـن عنـوان كتـاب، از مؤلـف تـا مـتن و مخاطـب، نيـاز بـه           ،رو ازاين
 ةري برپايـ فارسي عمومي بيش از هر كتـاب درسـي ديگـ    كتابشناسي جدي است.  آسيب

 ،كتاب از كل متـون ادبيـات فارسـي. بنـابراين     ةروايت شكل گرفته است؛ روايت گردآورند
جاكـه هـر    گيـرد و ازآن  حذف و گزينش شكل مي ةشيو بيش از هر كتاب درسي ديگري، به

كنـد، چگـونگي    بيني مؤلف را در خـود حمـل مـي    حذف و گزينشي بينش فكري و جهان
 رو اين مؤلف است. هم از ةين كتاب نيز بازتاب ذائقه و انديشانتخاب و چينش متون گزيده ا

فارسي عمومي تنوع كتاب درسي ندارد  ةانداز ست كه شايد هيچ واحد درسي دانشگاهي بها
جاكه خـوانش   اند. وانگهي، باز ازآن تفاوت و نوآوري در آن داشته ةكه مؤلف يا مؤلفان داعي
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ذير است، هر نوع گـزينش و چينشـي راهـي بـراي     پ و انعطاف ،متون ادبي امري سيال، آزاد
گذارد. اما گذشته از اين رويكردهاي علمي و فني در بررسـي  توجيه و حتي استدالل بازمي

شناسي اجتماعي توليد متنوع و متكثر اين كتاب درسي هـم  ها، نبايد از وجه رواناين كتاب
بسـيار بـه يمـن حجـم انبـوه      وري مـالي  غفلت ورزيد؛ كتابي با امكان توليد آسـان و بهـره  

  اخير. ةدانشجويان در دو ده
محتواي كتاب فارسي  بيندهد اغلب تفاوتي  مي  هاي فارسي عمومي نشان بررسي كتاب

كه اين دو نهاد اهداف و  در نظام آموزشي دبيرستان و آموزش عالي وجود ندارد، درصورتي
ـ    ن اين كتاباكنند. تلقيِ اغلب مؤلفسازوكارهاي متفاوتي را دنبال مي  ةهـا از ايـن درس ارائ

فـرضِ   هاي دستوري و نگارشـي اسـت. پـيش    راه بخش هم اي از نظم و نثر فارسي به گزيده
تعلـيم   ةدهـد؛ ادبيـات وسـيل    بودنِ ادبيات را نشان مـي »وسيله«چنين رويكردي نوعي تلقيِ 

هاي جذاب  مونهشود يا آثاري واال و زيباست كه خواندن ن مفاهيم اخالقي يا ديني دانسته مي
  بخش است. انگيز آن لذت و دل

ها محدود به پديدآورندگان ادبي مشهور ادبيات فارسي است،  شده در اين كتاب آثار ارائه
راندن و حذف ساير  حاشيه  اما محدودبودن انتخاب آثار از شاعران و نويسندگان بزرگ و به

دست نخواهـد داد، بلكـه    ي بههاي فرهنگي تصويري واقعي از ادبيات فارس صداها و جريان
  دهد. يني ارائه ميئو تز ،شده، مصنوعي سازي تصويري اسطوره
تنها نقشي براي مخاطب و انديشه و حضـورِ او درنظـر گرفتـه نشـده      ها نه در اين كتاب

حضـوري نـدارد و    ،جز درقالب گـزينش آثـار   به ،خود مؤلف نيز ةاست، بلكه اغلب انديش
  شوند. يا توضيح و طرحي ارائه مي ها بدونِ دخل و تصرف متن

 ةنامـ  هـاي فارسـي عمـومي اغلـب از اهـداف آموزشـي يـك درس        كتاب ،بدين ترتيب
هـاي تعـاملي و ديگـر     شناسـي طراحـي ويژگـي    بسياري دارند و مخاطب ةدانشگاهي فاصل

 عمومي فارسييابد. كتاب  ها جايگاهي نمي نامه در اغلب اين كتاب اهداف تأليف يك درس
ثمـرِ آن   هدف و بي تدريس بي ةي بيش از هرچيز نيازمند تأليف سرفصل است. ادامدانشگاه

هـاي   هاي آينده ضرورتي بـراي حضـورِ ايـن درس در برنامـه     تواند در سال بدين شكل مي
  درسي دانشگاهي باقي نگذارد.

  
  ها نوشت پي

 .ها استفاده شده است در متن مقاله از آخرين چاپِ كتاب. 1



  1398 خرداد، سوم، شمارة نوزدهمسال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   204

)، الهام محمـدي  1386)، آقاحسينعلي شيرازي (1385( بر اين كتاب از: اكبر مطلقها  برخي شرح. 2
 ).1387اهللا طالشي ( فتحو )، 1387( )، رضا خبازها1385)، يداهللا بهمني مطلق (1387(

و  ،داسـتاني، عرفـاني، ادبيـات انتقـادي     ،تقسيم آثار به ادبيات حماسي، غنايي، تعليمي، نمايشـي . 3
 دبيرستان متفاوت است. ةهاي دور در بخش ادبيات انتقادي با كتاب فقط ادبيات عاميانه كه

 ،نـور  پيـام  عمـومي  فارسـي  كتـاب  جامع نمايراهاند:  نويسندگان شرحي نيز بر اين كتاب نوشته. 4
  .1392اسماعيلي  و خانلو كاظم

 

  نامه كتاب
 ، تهران: ويرايش.فارسي عمومي ،)1383علي ايماني ( و كامل ،احمدنژاد

 ، اصفهان: فردا.دستور زبان داستان ،)1392اخوت، احمد (

 ، تهران: سخن.فارسي عمومي ،)1390آباد ( يوسف عالي عباس و حسن ،انوري

 ، تهران: مركز نشر دانشگاهي.متون ادب فارسي ةگزيد ،)1362جليل و همكاران ( ،تجليل

 تهران: ناهيد. ،درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي ،)1383حميديان، سعيد (

 پايا. ، تهران:فارسي عمومي ،)1394خاتمي، احمد (

 يمين. ، سبزوار: ابنمتون ادب پارسي ةگو: برگزيد خوبان پارسي ،)1389حسن و همكاران ( ،دلبري

 ، تهران: چشمه.متون زبان فارسي و آيين نگارش ةفارسي عمومي: برگزيد)، 1395ذوالفقاري، حسن (

 گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران، بابلسر: راز دانش. ،)1392( نظم و نثر ةگزيدپرنيان پارسي: 

 ، تهران: قطره.هاي ادبي مكتب ،)1390شميسا، سيروس (

 ، تبريز: اختر.فارسي عمومي :داو سخن ،)1392شوكتي، آيت (

 تهران: روزگار.، دانشگاهي ةنام فارسي عمومي: درس ،)1395اهللا عباسي ( حبيب و محمود ،فتوحي

 صالح حسيني، تهران: شادگان. ة، ترجمتحليل نقد ،)1377فراي، نورتروپ (

 طهور. ةخان تهران: كتاب نظم و نثر، ةمجموع  دامني گل: ،)1352خسرو و همكاران ( ،فرشيدورد

 اسالمي. آشتيان: دانشگاه آزاد (فارسي عمومي)، ها در ادبيات پارسي ها و نمونه گونه ،)1384علي ( ،فرهادي

 ، قم: دانشگاه قم.كيمياي هستي ،)1388محمد و همكاران ( ،فوالدي

 ، تهران: جامي.فارسي عمومي ،)1390محمد دهقاني ( و ابراهيم ،قيصري

  ، همدان: سكر.فارسي عمومي ،)1393فهيمه سازمند ( و خانلو، ناصر كاظم
گروه مترجمان زير نظر  ة، ترجمكتاب درسي دانشگاهي ةنگارش و تهي ةنحو، )1385(مري الن  لپيونكا،

 فريبرز مجيدي، تهران: سمت.

، منـدرج در:  »شـناختي فرهنگـي   دربـاب سـازوكار نشـانه   « ،)1390اوسپنسـكي (  ب. ا. و ، يوريلوتمان
 كوشش فرزان سجودي، تهران: علم. ، بهشناسي فرهنگي نشانه
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 نژاد، تهران: مركز نشر دانشگاهي. تصحيح رضا انزابي ،مقامات حميدي ،)1390محمودي بلخي، حميدالدين (

 ، تصحيح مجتبي مينوي، تهران: دنياي كتاب.ودمنه كليله ةترجم ،)1387منشي، نصراهللا (

 ، تهران: مرواريد.شعر و شناخت ،)1377موحد، ضياء (

 ناصر داوران، تهران: نيلوفر. ة، ترجمهاي ادبيات و نقد نظريه ،)1389موران، برنا (

ضياء موحد و پرويز مهـاجر، تهـران: علمـي و     ةترجم ،ادبيات ةنظري ،)1373لك، رنه و آوستن وارن (و
  فرهنگي.
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