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مقایسه میزان حضور سبکهای ادبی در کتابهای فارسی دهم و یازدهم نظام جدید
با کتابهای دوم و سوم انسانی نظام قدیم
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چکیده
کتابهای فارسی دورة متوسطه دوّم بهعنوان کتابهای اثرگذار و فرهنگساز بسیار بااهمیت هستند؛ زیرا زباان ،فرهناگ و
هویّت ملّی ما را به دانشآموزان منتقل میکنند .شناخت سبک یک اثر ادبای در ایاک کتاابهاا ،فرار لا ا و اندیشاههای
شاعران و نویسندگان را در هر دوره برای خواننده آشرار میسازد .در پژوهش حاضر ،نگارنده به دنباا آن اسات تاا ضامک
بررسی میزان حضور سبکهای ادبی در کتابهای فارسی دوره دوّم متوسّطه ،نشان دهد که مؤ ّفان کتابهای فارسای دوره
دوّم متوسّطه در گزینش متون مختلف از همه سبکهای ادبی در کتابهای فارسی تا چه حد اهتماام داشاتهاند و در مقاام
قیاس ،از نظر میزان حضور سبکهای ادبی در کتابهای فارسی نونگاشت با کتابهای ادبیّاا فارسای نظاام پیشایک ،چاه
تفاو هایی وجود دارد .روش تحقیق در ایک پژوهش ،تحلیل محتوا با رویررد توصیفی ،تحلیلی اسات .جامعاۀ آمااری ایاک
پژوهش ،کتاب فارسی دهم و یازدهم نظام جدید با کتاب دوم و سوم انسانی نظام قدیم است .یافتههای پاژوهش حرایات از
آن دارد که در نظام قدیم بیشتریک توجه به سبک نو با  45/08بوده و کمتریک توجه به سبک هندی با  1/96باوده اسات و
در نظام جدید بیشتریک توجه به سبک نو با  40/22و کمتریک توجه به سبک مشروطه باا  3/17اسات؛ همچنایک در نظاام
جدید ،سبک عراقی نسبت به قدیم بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :سبک ،کتاب درسی ،متوسّطه دوّم ،علومانسانی ،کتابهای نونگاشت.

تأیید نهایی1401/04/20 :
 .1تاریخ وصو 1400/04/20 :
 . 2گروه زبان و ادبیا فارسی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس بحرا علوم شهرکرد (نوسینده مسوو )bazvanda@yahoo.com
 . 3دبیر دبیرستان های شهرکرد
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 . 1مقدّمه
کتابهای فارسی نونگاشت دهم ،یازدهم دوره متوسطه دوم بهعنوان کتابهای اثرگذار و فرهنگساز در مقایسه بااا
سایر کتابهای درسی بسیار بااهمیت هستند؛ زیرا زبان ،فرهنگ و هویّت ملی ما را به دانشآمااوزان منتقاال ماای-
کنند.
دانشآموزان با خواندن ایک کتابها ،به ادبیّا پربااار فارساای عالقهمنااد شااده و اسااتعدادهای ادباای و هنااری
دانشآموزان باید در ایک کالسها شناخته و شروفا گردد.
نرته مهم در زمینه مطا عه کتابهای ادبیّا فارسی و تاریخ ادبیّا  ،عدم آشنایی دانشآموزان و حتّاای برخاای
از آموزشدهندگان ادبیّا فارسی با دورههای تاریخی است که ادبیّا کشور در آن دورهها نضج گرفتهانااد؛ چراکااه
در تغییرا سبری ،تحوّال تاریخی و سیاسی از عوامل اصلی است که ماحصل ایک تغییرا  ،دگرگااونی در فراار و
زبان است .سبکشناسی ،رابطه بیک ادبیّا و تاریخ را در آثار ادبی بهخوبی نشان میدهااد و بااا تشااخی درساات
سبک ادبی آثار ،میتوان ایک رابطه را دریافت کرد.
دانشآموختگان و دبیران زبان و ادبیّا فارسی در دانشگاه در حدّ چهار واحد درس سبکشناساای نظاام و ن اار
میخوانند که الل با گذشت زمان ،مطا آموختهشده در دانشگاه به فراموشی سپرده خواهد شد .دبیااران باارای
تدریس ادبیّا و آموزش سبکهای ادبی باید با حک شاعران بزرگ آشنا باشند تا بتواننااد حااک شناساای شااعران
بزرگ را به دانشآموزان منتقل کنند.
ذا باتوجهبه مطا عنوان شده و همچنیک باتوجهبه اینره تحقیق خاصّی در زمینه سبکهای ادبی در متااون
ادبیّا فارسی مقطع متوسّطه صور نگرفته است ،تصمیم گرفته شد که در ایک زمینه پژوهشاای انمااام شااود .در
متوساطه دوّم
ّ
ایک پژوهش ،ابتدا میزان حضور سبکهای ادبی را در کتابهای پایه دهم و یازدهم نونگاشت فارسی
و کتابهای پایه دوم و سوم ادبیّا فارسی رشتۀ علومانسانی نظام قبل از نظام  6- 3-3بررسی میکنایم و سااپس
میزان حضور سبکهای ادبی را در ایک دو ممموعه کتاب ،با هم مقایسه خواهیم کرد همچنایک بااه علاات حماایم
شدن مقا ه بهناچار از هر دوره به نمونههای اندکی بسنده میشود و در جداو بهصااور مفصاال بااه آنهااا اشاااره
خواهدشد.
 .1.1بیان مسئله
باتوجهبه ارزش و جایگاه بلند برنامه درسی در مدارس و تربیت دانشآموزان ،الزم است محتوای دروس و مطا بی
که ایک آیندهسازان مملرت باید درباره فرهنگ و ادبیّا لنی مرزوبوم خویش یاد بگیرند بااه طااور دقیااق انتخاااب
شوند و در کتابهای درسی منعرس شوند .در ایک کتابها باید دانشآموزان را به ادبیّا پربااار فارساای عالقهمنااد
کنیم و استعدادهای ادبی و هنری دانشآموزان را در ایک کالسها شناخته و شروفا سازیم .شناخت سبک یک اثاار
ادبی ،فرر لا و اندیشههای شاعران و نویسندگان را در هر دوره برای خواننده آشرار میکند و خواننااده متوجّااه
میشود که حقیقت ،نزد هر شاعر یا نویسندهای چگونه تعریف میشود؛ ذا باتوجهبه اینره یراای از اهااداب برناماه
درسی ادبیّا فارسی در مقطع متوسّطه ،آشنایی با مساایر تحاوّ ادبیّاا گذشااته و معاصاار ایااران و آشاانایی بااا
سبکهای ادبی است ،به نظر میرسد بررسی حضور متون از همه سبکهای ادباای در کتااابهااای فارساای مقطااع
متوسّطه دوّم نیاز به بررسی دارد .برایکاساس ،در ایک مطا عه و تحقیق به بررسی ایک موارد پرداخته میشود .نیاااز
به یادآوری است که کتاب فارسی او متوسطه نظام قدیم برابر فارسی پایه نهم متوسطه او اساات و کتااابهااای
فارسی سا دهم و یازدهم نظام جدید معاد با کتابهای دوم و سوم متوسطه انسانی نظام قدیم است.
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در ایک پژوهش به دنبا پاسخ به ایک پرسش هستیم که میزان حضور سبکهای ادبی در کتابهای نونگاشاات
فارسی و کتابهای ادبیّا فارسی متوسّطه دوّم رشته علومانسانی نظام پیشیک چقدر اساات و از منظاار مقایسااهای
آیا میزان حضور سبکهای ادبی در کتابهای نو نگاشت فارسی متوسّطه دوم با کتابهای ادبیّااا فارسای رشااته
علومانسانی قبل از نظام  6-3-3با هم تفاو معناداری دارند یا خیر؟
 .2-1سؤاالت پژوهش
 میزان حضور هریک از سبکهای ادبی در کتابهای نونگاشت فارسی دوره متوسطه دوّم چند درصد بوده است؟ در مقایسه میزان حضور سبکهای ادبی در کتابهای نونگاشت نظام جدید متوسّطه دوّم با نظام پیشاایک رشااتهعلومانسانی چه تفاو هایی مشاهده میشود؟
ایک پژوهش بر آن است تا بتواند میزان حضور سبکهای ادبی را در کتابهاای نونگاشت فارسای نظام جدیااد و
کتابهای ادبیّا فارسی نظام پیشیک به خوانندگان و جامعه هدب بنمایاند .امید است زمینه الزم جهاات آشاانایی
هرچه بهتر دبیران ادبیّا و دانشآموزان با سبکهای ادبی فراهمگردد.
 .3-1روش پژوهش
یری از راههای شناخت اندیشههای بزرگان فرهنگ و ادب کشور ،شناخت ویژگیهااای ساابری آنهااا در آثارشااان
است .از طرفی باتوجهبه اینره کتابهای درسی و خصوصااک کتااابهااای فارسای نقااش بساایار مهماای در آشاانایی
دانشآموزان با بزرگان ادب و فرهنگ کشور و اندیشههای آنان دارند؛ ذا توجّه و اهتمام به محتوای ایک کتابهااا و
نقد و بررسی دروس کتابهای فارسی مقطع متوسّطه از جنبه سبری ،ضروری به نظر میرسد .الزم به ذکاار اساات
که کتابهای فارسی سا دهم و یازدهم به ترتی قابلمقایسه با کتابهای فارسی دوم و سااوم متوسااطه انسااانی
نظام قدیم هستند.
 .4-1پیشینه تحقیق
باتوجهبه تغییراتی که در ساختار کتابهای نونگاشت ادبیّا فارسی صور گرفته است و باتوجهبه جسااتوجوهایی
که نگارندگان در سایتهای مختلف انمام داده است ،تحقیق یا مقا ه یا پایاننامه یااا هاار اثاار دیگااری بااا موضااو
پژوهش حاضر ،مشاهده نشده است و پژوهشگران به بررسی میزان حضور سبکهای ادباای در کتااابهااای فارساای
نپرداختهاند .امید است ،نتیمه ایک پژوهش اثری کاربردی و مفیااد باشااد تااا مورداسااتفاده دبیااران ادبیّااا مقطااع
متوسطّه دوم قرار بگیرد امّا آثاری بسیار درخور و ارزنده وجود دارد کااه از نظاار موضااو و محتااوا تااا حاادودی بااه
موضو نگارنده در برخی جها شباهتهایی دارند که نمونههایی از آنها به طور خیلی خالصااه در ادامااه خواهااد
آمد.
عا یزاده مرشت و همراران ( )1399در مقا های با عنوان «تحلیل انتقادی صور و محتوای کتابهای فارسی
دوره دوّم متوسّطه» به ایک نتیمه میرسند که کتابهای فارسی بیشتر ن ر محورند و اشعار انتخاب شده بیشتر بااه
ادب حماسی ،انقالب ،موضوعا میهنی و پایداری اختصاص دارد و به د یل عدم پراکندگی متناس در نو ادباای،
سبک شعر ،قا شعری و وزن ،اشعار کتابهای فارسی ایک دوره ،چهره درسااتی از شااعر فارساای را بااه مخاطا
نشان نمیدهند.
پیرعیکا دّیک و تیار ( )1397در مقا های با عنوان «نقدی بر دروس سبکشناسی علااوم و فنااون  1و  2دوره
متوسّطه دوّم» بیان میدارند که برخی مطا بی که در کتابهای علوم و فنون متوسّطه دوّم در حوزه سبکشناساای
آمده است ،به اصالح و بازنگری نیاز دارند و محتوای مطا بی که در ایک کتابها وجااود دارد بایااد از منااابع معتباار
گرفته شود.
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سعدزاده ( )1397در مقا های تحت عنوان «نقدی بر کتابهای نونگاشت فارسی متوسّطه دوّم» بیان ماایکنااد
که کتابهای نونگاشت فارسی دهم و یازدهم در برخی از موارد میبایست مورد تمدیدنظر مؤ ّفان قرار گیرد.
مماورکرمهچری ( )1397در پژوهشی با عنوان «ساابکشناساای الیااهای متااون منتخا کتااابهااای دوره
متوسّطه (بر اساس دیدگاه سیمپسون)» به ایک نرته میپردازد که توجّه مؤ ّفان کتابهای درسی بیش از آنره بااه
الیههای واژگانی و نحوی باشد به الیه آوایی و معنیشناسی ،بهویژه آرایههای فظاای و معنااوی بااوده اساات؛ زیاارا
هدب نهایی مؤ ّفان ،ا تذاذ ادبی دانشآموزان ایک مقطع از آثار نظم و ن ر فارسی است.
مروجی ( )1396در مقا های تحت عنوان «سبک و سبکشناسی» درباره سبک و سبکشناسی ،تقساایمبناادی
سبکها بر اساس محیط جغرافیایی ،دورههای تاریخی ،اشخاص و سطح بهکارگیری زبان ،مطااا بی را آورده اساات.
در ادامه ویژگیهای هریک از سبکهای ادبی را با استناد به منابع معتبر در ایک زمینه ،بیان کرده است.
رنمبری و ناصری بازیاری ( )1396پژوهشی تحاات عنااوان «نقااد و بررساای فارساای و نگااارش ( )1پایاه دهاام
متوسطه دوم شاخه فنی و حرفهای و کاردانش و فارسی پایه دهم متوسّطه دوم رشته تمربی و ریاضی» بیان ماای-
دارد محقّقان سعی بر آن داشتهاند تا نقاط ضعف و قاوّ کتاااب فارساای و نگااارش ( )1پایاه دهاام رشااته فنّاای و
حرفهای و کاردانش به همراه کتاب فارسی پایه دهم رشته تمربی و ریاضی مورد بررسی دقیق قرار دادهاند.
فتوحی( )1396مقا های تحت عنوان «نقد درس نامااههای سبکشناساای و پیشاانهاد دو درس ساابکپژوهی و
سبکورزی در رشته ادبیّا فارسی» در ایک پژوهش درسنامههای سبکشناسی نظم و ن ر ادبی فارساای را از نظاار
مبانی فرری و روش مورد سنمش قرار داده است و با طرح شش نق در درسنامههای سبکشناسی و برشاامردن
پیامدهای آن ،راهحلهایی هم پیشنهاد میکند.
دادخواه ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی روشهای ساابکشناساای در ایااران و لاارب» ساابک-
شناسی را متضمّک روش مشخّصی در بررسی متون ادبی میداند .همچنیک بیااان ماایدارد کااه روشهااای ساابک-
شناسی در ایران در مقایسه با لرب تنوّ چندانی ندارند و با وجود حمم انبوهی از منابع در ادبیّا فارسی ،روش-
های سبکشناسی در تحلیل متون کارایی الزم را ندارند.
رزاقزاده شبستری ( )1394در مقا های با عنوان «بررسی سبکهای شعر فارسی» بیان میدارد وقتی سخک از
شعر به میان میآید ،تعریف برخی از شعر تنها گفتک کلما زیبا و د نشیک است که وزن و قافیه هم داشته باشااد.
شعر عالوه بر کلما زیبا و د نشیک که وزن و قافیه دارند ،مفهومی واالتاار از ایااک دارد کااه شاااید در چنااد جملااه
نگنمد.
محمودی قونی ( )1394در پژوهشی با عنوان «بررسی سبکشناسی شعر نو» اظهار مایدارد کااه بااا شااناخت
سبک و انوا آن از نظر ادبی ،میتوان به ویژگیهای سبکشناختی شااعر معاصاار دسااتیافاات .پژوهشااگر در ایااک
پژوهش شاعران نیمایی را دستهبندی کرده و دررابطهبا هرکدام از ایک سبکها ،به ویژگیهای مشااترک مضامونی،
صوری و زبانی اشعار آنها اشاره میکند.
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 .2بحث و بررسی
 .1-2فارسی دهم (نونگاشت)
سبک خراسانی
سفر به بصره

ایک درس از کتاب سفرنامه ،نوشتۀ ناصرخسرو (متوّفی در  481ه.ق ).انتخاب شده است .ایک کتاب شرح مسااافر
شاعر است که ناصرخسرو آن را با ن ری ساده به سبک اوایل دوره لزنوی تااأ یف کاارده اساات .ایااک کتاااب حاااوی
اطالعا تاریخی ،جغرافیایی و آدابورسوم مرانهایی است که ناصرخسرو به آن مرانها سفرکرده است.
«چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان مانده بودیم و سه ماه بود که موی سر ،بااازنرردهبااودیم و
میخواستم که در گرمابه روم ،باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و مک و برادرم هر یک نگی کهنااه
پوشیدهبودیم و پالسپارهای در پشت بسته از سرما» (فارسی دهم.)31 :1397 ،
مختصاا ساابری ماننااد سااادگی ن ار،
ّ
سفرنامه ناصرخسرو هم به سبک دوره خراسانی نوشتهشاادهاساات کااه
کوتاهی جمال  ،تشبیها محسوس به محسوس و توصیفا کوتاه که مربااوط بااه امااور بیروناای اساات در کتاااب
سفرنامه ناصرخسرو دیدهمیشود .نرته قابل توجّه در سفرنامه ناصرخسرو اطّالعا سودمندی است از مرااانهااایی
که ارائه میدهد« .ناصرخسرو از آلاز سفر از دیدهها و گاه از شنیدههای خود روزانه یادداشت برمیداشتهاست و به
گفته خودش بر روزنامهای که داشته تعلیق میزده .زمینه ایک یادداشتها بسیار وساایع و موضااوعا آنهااا بساای
متنوّ و ارزنده است :مسافتها ،موقعیّت جغرافیایی شهرها و دهها ،جمعیّت نواحی ،صنایع محلّی و صنعت لا ا ،
فرمانروایان و حرّام محلّی ،مردم سرشناس و مشهور محل ،خاصّه اهل علاام ،کیفیّاات کشاااورزی و انااوا محصااو
نواحی و محصو ممتاز محل و مقدار هر یک و وضع نگهداری آنها( »...دبیرسیاقی :1372،سرآلاز).
سبک عراقی
طوطی و بقّال

داستان طوطی و بقّا یری از داستانهای معروب م نوی مو وی (متوّفی در  672ه.ق ).است .کتابی است تم یلاای
و به شیوة «حرایت در حرایت» و نرته مهم در مورد ایک اثر ،مو وی ابیا را بر بدیهه میسرود و یری از شاگردان
او به نام حساما دّیک چلبی مینوشت .ایک کتاب هم نمونه شعرسبک عراقی است .درایااک درس بخشاای از داسااتان
طوطی و بقّا انتخاب شدهاست.
خوش نوایی ،سبزگویا ،طوطیای
«بود بقّا ی و وی را طوطیای
نرته گفتی با همااه سوداگااران
در دکان بودی نگهابان دکان
در نوای طوطاایان حاذق بُدی»
در خطاب آدمی ،ناطااق بُدی
(همان.)115 :
مو وی نیز از شاعران صاح سبک و از شاعران شاخ سبک دوره عراقی است .در لااز از اوزان بساایار متنااوعی
استفادهکردهاست و لز یّا او با دیگر شاعران ایک دوره متفاو است .درشعر از آرایههای ادبی مانند تلماایح ،تشاابیه،
استعاره ،سمبل و ...زیاد استفاده کردهاست .زبان او سمبلیک است و از نمادها در شعرهای خود بساایار بهااره گرفتااه-
است .وفور اصطالحا عرفانی ،روحیّه نشاط و شادی ،پختگی زبان شعر ،زبان سمبلیک ،خاااص بااودن عرفااان مو ااوی
حرایت پردازی ،اطّالعا کافی در معارب اسالمی و ...از ویژگیهای سبک شعر مو وی است.
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سبک دوره معاصر
خسرو

آنچه در ایک درس آمدهاست ،خالصه یری از نوشتههای نویسنده معاصر ،عبدا حسیک وجدانی است که ابتدا در مملّااه
یغما و سپس در ممموعه داستان «عمولالم» به چاپ رسیدهاست .در ایک اثر ،نویساانده یراای از مشاارال فرهنگاای،
اجتماعی عصر ما و آثار زیان بار آن را در قا داستان بیان میکند.
«دیگر از استعدادهای خدادادی خسرو آوازش بود .معلم قرآن ما میرزاعبّاس بود شعر هم میگفت ،زیاد هم ماایگفاات
اما به قو نظامی «خشت میزد» ( فارسی دهم.)25 :1397 ،
عبدا حسیک وجدانی یری از نویسندگان برجسته معاصراست .در آثار وی مضمونهایی از قبیاال فرهنااگ ،هویاات،
اخالق ،مردمداری ،مذه و ...را میتوان مشاهده کرد.
برخی از مختصّا سبک دوره معاصر عبار انداز :استفاده از زبان ساده و قاباال فهاام ،عاادم کاااربردی غااا ادباای
کهک ،تفاو کلی زبان ایک دوره با دوره گذشته ،به کار بردن همه واژگان و آزادی در استعما واژگان ،نگاااه تااازه بااه
طبیعت و جهان ،به کارگیری نمادها در بیان مسائل اجتماعی ،انعراس و رنگ و بوی محلّی درشااعر ،توجّااه شاااعران و
نویسندگان به مسا ئل سیاسی و اجتماعی و اشاره به ایک موضوعا در شعر و ن ر بیااان احساسااا شخصاای در شااعر،
معشوق در شعر ایک دوره واقعی و زمینی است .قا مسلّط در ایک دوره ،قا شعر نو ( نیمایی) است امّا در کنار ایک
قا  ،قا های سنتّی هم در شعر شاعرانی م ل پرویک اعتصامی ،شهریار ،امیری فیروزکوهی ،رهاای معیّااری ،مهاارداد
اوستا ،پژمان بختیاری و ...وجوددارد .واحد شعر در قا نیمایی بند است نه بیت ،آرایههای ادبی بااه صااور طبیعاای
دیدهمیشود و شاعر ،هدفش از به کار بردن آرایههای ادبی ،صنعتگری در شعر نیست .استفاده از تشاابیه و اسااتعارا
نو ،موسیقی شعر ،از همنشینی طبیعی کلما در کنار یردیگر ،بااه وجااود ماایآیااد .در شااعر بعااد از انقااالب اسااالمی
ویژگیهایی به چشم میخورد از جمله :روح حماسااه و عرفااان ،ورود معااارب اسااالمی در آثااار ادباای ،روی آوردن بااه
مفاهیم ذهنی ،روی آوردن شاعران بعد از انقالب به قا های سنتّی و . ...
جدو  -1نمود سبکهای ادبی در کتاب فارسی نونگاشت دهم
سبکهای ادبی

درسها

سبک خراسانی

درس دوّم :از آموختک ننگ مدار
درس سوّم :سفر به بصره
گنج حرمت :دیوارعد
درسدوازدهم :رستم و اشربوس
درس سیزدهم :گردآفرید

سبک عراقی

ستایش :به نام کردگار
گنج حرمت :شبی در کاروان
درس ششم :مهر و وفا
گنج حرمت:حقّهباز
درس هفتم :جما و کما
شعرخوانی :بوی گل و ریحانها
درس نهم :بیداد ظا مان
گنج حرمت :عامل و رعیّت
درس چهاردهم :طوطی و بقّا
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روانخوانی :طرّاران
سبک هندی

............................................

سبک دوره بازگشت

............................................

سبک دوره مشروطه

............................................

سبک دوره معاصر

درس اوّ  :چشمه
روانخوانی :پیرمرد چشم ما بود
درس هشتم :پایداری از حقیقت
درس دهم :دریادالن صفشرک
درس یازدهم :خاک آزادگان
درس شانزدهم :خسرو

مهمتریک نتایج ایک پژوهش عبارتند از:
دادههای کتاب نونگاشت فارسی دهم
در کتاب فارسی دهم از مممو  21درس 5 ،درس با  23/81درصد به سبک خراسانی 10 ،درس بااا  47/62درصااد
به سبک عراقی و  6درس با  28/57درصد به سبک دوره معاصر اختصاص دادهشدهاست .در ایک کتاب از متون ساابک
هندی ،سبک دوره بازگشت و سبک دوره مشروطه استفادهنشدهاست.
 .2-2فارسی یازدهم (نونگاشت)
سبک خراسانی
قاضی بست

تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی اثر ابوا فضل بیهقاای (متاوّفی در  470ه.ق ).یراای از آثااار درخشااان فارساای در حااوزه
تاریخنویسی در سبک خراسانی است .بیهقی در نگارش کتاب برای خود تعهّد و مسئو یّتی بزرگ قائل بااودهاساات ،بااه
تعصابی و تزیّاادی کشااد و خوانناادگان ایااک
طوری که مینویسد« :و در تاریخی که میکنم سخنی ناارانم کااه آن بااه ّ
تصنیف گویند :شرم باد ایک پیر را» (بیهقی.)226 : 1389 ،
در ایک درس بخشی از داستان ،قاضی بُست آورده شدهاست« .و امیر از آن جهان آمده ،به خیمه فرودآمد و جامااه
بگردانید و تاار و تباااه شاادهبااود و برنشساات و بااهزودی بااه کوشااک آمااد کااه خبااری سااخت ناااخوش در شااررگاه
افتادهبود» (فارسی یازدهم.)17 : 1396 ،
برخی از ویژگی های سبری تاریخ بیهقی عبارتند از :ن ر کتاب ن ر بینابیک اساات یعناای هاام سااادگی ن رهااای عهااد
سامانی را دارد و هم نشانههایی از ن ر فنّی در حا شرل گرفتک ،اسااتفاده از آیاه و حاادی  ،اسااتفاده از غااا عرباای
بیشتر از دوره قبل ،حذب افعا به قرینه ،استفاده از ام ا و حرم ،اطناب در بخااشهااایی از کتاااب ،باللاات و انشااای
هنرمندانه کتاب« .هنر بیهقی اوج باللت طبیعی فارسی و بهتریک نمونه هنر انشایی پیشینیان است که زیبااایی را در
سادگی میجسته و از تماس با طبیعت زبانی مانند طبیعت گرم و زنده و ساده و با شروه داشتهانااد .در کتاااب یهقاای
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نمونههای مختلفی از انشا هست و قطعههایی دارد که از حی باللت سند یاقت زبااان فارساای محسااوب ماایشااود»
(خطی رهبر :1389 ،پیشگفتار).
سبک عراقی
نیکی

در ایک درس داستانی از باب دوّم (احسان) ،ازکتاب بوستان سعدی انتخاب شدهاست .سعدی در ایک حرایت ،مخاط
را به احسان و نیری دعو میکند .سعدی از شاعران و نویسندگان طراز اوّ سبک عراقی است.
نه خود را بیفاااارک که دستم بگیر
«بگیر ای جوان دست درویش پیر
که خلق از وجودش در آسایش است
خدا را بر آن بنده بخشایش است
که نیرااااای رساند به خلق خدای»
کسی نیک بیند به هردو ساارای
(فارسی یازدهم.)13 :1396 ،
بوستان سعدی کتابی است که با همه خوبیها و زیباییها ،در اندیشه آفرینندهاش بدیک نام شناخته شده نیست.
«در هیچیک از نسخههای کهک اسم «بوستان» برای ایک کتاب دیدهنمیشود و همااه آن را «سااعدینامااه» مااینامنااد
چنان که گویی شیخ اجل خود اسمی برای ایک کتاب اختیار ننمااوده و بااه ایااک جهاات نسااخهکنناادگان قاادیم آن را
«سعدینامه» نامیدهاند .پس از آن اهل ذوق اسم «بوستان» را به قرینه «گلستان» برای ایک کتاب اختیار کااردهانااد و
چندان بیمناسبت هم نبودهاست» (فرولی .)185 :1373 ،واقعبینی ،اخالقیّا  ،موعظه و حرمت در عاایک هنرمناادی
شاعرانه ،بیان اندیشههای متعا ی سعدی در زمینه زندگی فردی و اجتماعی و جامعه در ایک اثر ،ترسیم دنیایی کااه در
آن زشتی ،ریا ،ظلم ،بدی و ...بیرونق است و دنیایی که عد و تدبیر و عشق و شور و قناعت و تواضع در آن موج می
زند ،از ویژگیهای سبری بوستان سعدی است.
سبک هندی
ستایش :لطف خدا

در ایک درس یری از اشعار وحشیبافقی از ممموعه فرهاد و شیریک آوردهشدهاست .وحشی بافقی از شاعران قرن دهم
است .شمیسا او را از شاعران حد واسط سبک عراقی و هندی آورده است« .او هم در اساس از شاااعران مرتا وقااو
است و نیز از مقلّدان بابا فغانی محسوب میشود .امّا در حدود وسع خود و تا آنما که بنیه فرهنگی عصر اجازه ماایداد
نوآوری کرد و طرز واسوخت را پدید آورد» (شمیسا.)272 :1376 ،
اما طبق تقسیمبندی سبکشناسی استاد بهار ،در زمره شاعران سبک هندی قرارمیگیرد.
حالو سنااج معاانی در بیااااانها
«به نام چاشنیبخش زبااااانها
نژند آن د  ،که او خواهااااد نژندش
بلند آن سر ،که او خواهد بلندش
به هرکس آنچه میبایست ،دادهست»
در نابستۀ احسان گشااااادهست
(فارسی یازدهم.) 10 : 1396 ،
وحشی بافقی از شاعران مرت وقو به شمار میرود .زبان شعر وحشی بافقی بااا وجااود اسااتواری ،ساااده ،روان و
بیترلّف است که با اصطالحا و ترکیبا عامیانه در میآمیزد و به زبان محاوره نزدیک میشود .از نظری فرااری بااه
توصیف جزییّا واقعی پرداختهاست و مضمون عشق در شعر او بسیار نمایان ماایباشااد .از نظاار قلماارو ادباای در حااد
متعاد از آرایه های ادبی و صور خیا و بیان بهره برده و به جای پرداختک به ترلّف ،بیشتر به معنی و مضمون توجه
داشتهاست.
برخی از مختصّا سبک هندی عبارتند از :به کارگیری واژگان و اصطالحا عامیانه ،اسااتفاده از ترکیبااا دور از
ذهک و نامأنوس ،استفاده از کنایه و استعارا دور از ذهک ،کاستهشدن کاربرد غا ادبی قدیم ،سادگی و سستی زبان
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و ورود زبان محاوره در زبان ن ر ،گسترش غا ترکی و مغو ی ،استفاده از عالمت جمع عربی «ا » ،مضمونپااردازی-
های جدید و تالش شاعران جهت یافتک مضمون تازه ،زیادهروی در بیااان حاااال و سااوز و گااداز عاشااقانه ،بااازگویی
داستانهای قدیم ،خیا انگیزی ،استفاده از اسلوب معاد ه ،ا هام از تمارب روزمره ،تررار قافیااه و اسااتفاده از بحرهااای
عروضی طوالنی ،استفاده از تک بیتها ،توجّه به تلمیح ،تشبیه و حسک تعلیل ،قا ا مسالّط در ایااک دوره هاام لااز
است امّا از نظر تعداد ابیا با لز دوره قبل متفاو است و گاهی تعداد ابیا طوالنی است.
سبک دوره معاصر
قصه عینکم

«قصه عینرم» نام داستانی است از کتاب «شلوارهای وصلهدار» نوشته نویسنده معاصاار رسااو پرویاازی اساات .یراای
دیگر از آثار او کتاب « و یسرمست» است .در ایک درس بخشی از ایک کتاب آمدهاست:
«مک قال کردم روزی که پیرزن نبود ،رفتم سر بقچهاش .اوّالک کتابهایش را به هم ریخااتم .بعااد باارای مسااخره از روی
بدجنسی و شرار  ،عینک موصوب را از جعبه درآوردم .آن را به چشم گذاشتم که بروم و با ایک ریخت مضااحک ساار
به سر خواهرم بگذارم و دهککمی کنم» (همان .)123 :
رسو پرویزی در داستانهای کوتاهش سبک خاصاای را بااه کااار بااردهاساات .اسااتفاده از اصااطالحا عامیانااه در
چارچوب تشبیه و کنایه ،ساختار تازهای به داستانهای او بخشیدهاست .درونمایه اصلی داستانهای پرویزی ،اجتمااا
و دردهای مردم است .داستانهای پرویزی زبانی ساااده و خودمااانی دارد بااه هماایک د یاال خواننااده خااود را در باایک
ماجراهای داستان میبیند و با شخصیّتها همراه و همد میشود.
جدو -2نمود سبکهای ادبی در کتاب نونگاشت فارسی 2
سبکهای ادبی

درسها

سبک خراسانی

درس دوازدهم:کاوه آهنگر
درس دوّم :قاضی بست

سبک عراقی

درس اوّ  :نیری
شعرخوانی :زاغ و کبک
درس ششم :پرورده عشق
درس هفتم :باران محبّت
شعرخوانی :آفتاب حسک
درس پانزدهم :کبوتر طوقدار

سبک هندی

ستایش :طف خدا
درس چهاردهم :حمله حیدری

سبک دوره بازگشت

........................................

سبک دوره مشروطه

........................................

سبک دوره معاصر

درس سوّم :در کویعاشقان
درس پنمم :ذوق طیف
درس هشتم :در امواج سند
درس نهم :آلاگری تنها
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درس دهم :رباعیهای امروز
درس یازدهم :سپیده میآید
درس شانزدهم :قصّه عینرم
روانخوانی :دیدار
دادههای کتاب نونگاشت فارسی یازدهم
در کتابهای فارسی یازدهم از مممو  18درس 2 ،درس با  11/11درصد به ساابک خراسااانی 6 ،درس بااا 33/34
درصد به سبک عراقی 2 ،درس با  11/11درصد به سبک هندی و  8درس بااا  44/44درصااد بااه ساابک دوره معاصاار
اختصاص دادهشدهاست .در ایک کتاب از متون سبک دوره بازگشت و سبک دوره مشروطه استفاده نشدهاست.
 .3-2ادبیّات فارسی( 2نظام قدیم)
سبک خراسانی
شخصی به هزار غم گرفتارم

برای ایک درس یری از حبسیّا مسعودسعدسلمان انتخابشدهاست .مسعودسعدسلمان یری از شاعاران توانااای قاارن
پنمم و اوایل قرن ششم است و جزو شاعران سبک خراسانی به شمارمیآید« .مسعودسعد از اکابر فصااحای ایااران و از
شاعرانی است که به سبک د پسند و کالم بلیغ و مؤثّر خاود مشهورند قدر او در بیان معااانی بااا کلمااا پسااندیده
منتخ و مهار وی در حسک تنسیق و تناسا ترکیبا انرارناپذیر است» (صفا.)254 :1374 ،
تا بناااد ملااک بود سااازاوارم
«آخر چه کنم مک وچه بد کردم
گفتم مک و طا ااع نگاااونسارم
ترسیدم و پشت بر وطااک کردم
ای وای امّیدهااااای بسااایارم
بسیار امیّااد بود در طبااااااعم
چون نیست گشایشی ز گفتارم»
قصّه چه کنم دراز ،بااس باشاد
(ادبیّا فارسی .)162 : 1391 ،2
مسعود سعد سلمان مبد «حبسیهسرایی» در شعر فارسی است« .مسعود سعد شاااعر سااپاهیگری ،خوشباشاای،
حبس و اندوه است .در جنبه زبانی شعر وی ،نشانههای کهنگی زبان بسیار کم شده و شعرش به کاربرد صنایع ادبی و
واژههای عربیِ زیاد ،نزدیک شدهاست .در ویژگیهای ادبی ،وی به نوآوریهایی در قا (مستزاد و شهرآشااوب) ،صااور
خیا (انوا استعاره ،اسناد ممازی) و توصیف و کاربست مشبهبههای لیرحسی و تنوّ در تصاویر و توصاایفا دساات
زدهاست که نشان از کوشش او برای ایماد سبک شخصی دارد .در جنبۀ فرری ،مسعود سااعد بااه جهاات اباادا گوناه
حبسیّه و تقویم خوشباشی ،محتوای تازهای برای قصیده به وجود آورد که مورد توجّه و تقلیااد قرارگرفاات امّاا وی ،بااا
داشتک احساس عاطفی عمیق ،از دیگر شاعران تشخّ پیداکردهاست .ایک موارد در تغییر جایگاه شاعر از یااک شاااعر
مقلد صِرب به شاعری صاح سبک و مؤثّر در تغییر سبک نیز نقش داشتهاند» (قلعهقبادی و مبارک.)1 :1399 ،
سبک عراقی
باغ عشق

در ایک درس بخشی از یک قصیدة سنایی آمدهاست .در ایااک قصاایده ،شاااعر از مضااامیک اخالقاای و عرفااانی اسااتفاده
کردهاست .سنایی از شاعران قرن ششم و سبک عراقی است.
«حریم ابوا ممد ممدودبکآدم سنایی شاعر عا یمقدار و عارب بلنااد مقااام قاارن ششاام و از اسااتادان مسالّم شااعر
فارسی است» (صفا.)272 :1374 ،
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جهانی کاندرو هر جان که بینی ،شادمان بینی
«جهانی کاناادرو هر د که یاباای پادشا یابی
نه اندر قعر بحاااار اورا نهنگی جانستان بینی
نه بر اوج هاااوا اورا عقااااابی د شاارر یابی
وگر در را راه دیک آیی همااه نقّاش جان بینی
اگر در باغ عشق آیی هماااااه فرّاش د یابی
زهی ساارمایه و سودا که فردا زان زیان بینی»
ور امروز اندر ایک مملس تو را جانی زیان آمد
(ادبیّا فارسی .)96 : 1391 ،2
در دوران زندگی سنایی شعر عرفانی در حا شرلگیری است و او اصطالحا عرفانی را بااا مضااامیک عاشااقانه در
هم آمیخت .مضامیک شعری او بیشتر عرفان ،حرمت ،زهد و اخالق است .سنایی از دانااشهااا و معلومااا خااویش در
اشعارش بهره بردهاست .از جمله ایک معلوما استفاده از قرآن و حدی است که به شرلهای گوناااگون در شااعر وی
حضور دارد .آشنایی کامل سنایی در زمینه عرفان باعا ورود ترکیبااا و اصااطالحا عرفااانی بساایاری در شااعر وی
گردیدهاست.
سبک هندی
حمله حیدری

«حمله حیدری» سروده باذ مشهدی از شاعران قرن یازدهم و دوازدهم است وجزو شاعران سبک هناادی اساات کااه
سرودهایی در حماسه مصنو دارد .بخشی از آن را در ایک درس میخوانیم.
به پیشش برآمد شااه جنگجو
«به سوی هاااژبر ژیاااان کرد رو
در صلح بسااااااتند بر روی هم
دویدند از کیااک د سااااوی هم
بود سهمگیک جنگ شیر و پلنگ» (همان.)13 :
فلااااک باخاااات از سااااهم آن جنااااگ رنااااگ
سبک دوره بازگشت
خاطرات اعتمادالسّلطنه

محمّدحسکخان صنیعا دّو ه که به اعتمادا سّلطنه مل ّق شد ،از نزدیران دربار ناصرا دّیکشاه بااود کااه در اواخاار قاارن
سیزدهم تأ یفا متعددی داشتهاست .ایک نویسنده جزو نویسندگان سبک دوره بازگشاات ادباای محسااوب میشااود و
نرا زیادی از زندگی خصوصی و مسائل دربار را ثبت کردهاست.
«چند روز قبل رعایای کرمان به عرض آمدهبودندکه ساایل ،دهااا مااا را خااراب کاارده .تخفیااف خواسااتهبودنااد.
نای ا سّلطنه در مملس خنده کردهبود به وضع عرض و همه آنها! کرمانیها گفتهبودند :خنااده کااار اطفااا اساات و
گریه ما رعیّت! آلامحمّدخان ،صاح ایک تخت ،شهر کرمان را خراب کرد و ما گریه نرردیم .حاال گریه میکنیم که
عرض حسابی داریم و شما خنده میکنید» (ادبیّا فارسی .)154 : 1391 ،2
محمدحسکخان اعتمادا سّلطنه ،یری از درباریان پرنفوذ و مؤ ّف آثار متعددی در دوره ناصرا دّیکشاه قاجار اساات.
سبک نویسندگی او آمیختهای از شیوه نو و شیوه سنتی است .تأثیر اندیشههای او در زمینااههااای علماای ،فرهنگاای و
افزایش آگاهیهای جامعه در آن دوران زیاد بودهاست.
برخی از مختصّا سبک دوره بازگشت عبار انداز :رواج و گسترش بعضاای از ویژگاایهااای فرامااوششااده زبااان،
استفاده از غا کهک فارسی ،تررار کلما و جمال  ،استفاده شاعران ایک دوره از «اما ااه» ،بیااان اندیشااههااا و افرااار
شاعران سبک خراسانی و عراقی ،رواج نوعی شعر صوفیانه و عرفان سطحی در آثار ایک دوره ،پرهیز از بیان مسائل روز
از قبیل مسائل سیاسی ،اجتماعی ،کاربرد قا قصیده به تقلید از سبک خراسانی و لز بااه شاایوه ساابک عراقاای ،در
ادامه هم شیوه ساده و خا ی از آرایه های ادبی در شعر و هم اشعار پر از تلمیحا و آرایه هااای ادباای دیاادهماایشااود.
قا های شعری همان قا های معمو گذشتهاست .نوعی شعر فقیهانه در ادب ایک دوره به وجود میآیااد .بعضاای از
شاعران به مدح شاهان قاجار میپردازند .در ن ر ایک دوره بازگشت به سبک بیهقی ،طبری و سعدی دیده میشود.
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سبک دوره معاصر
کباب غاز

«محمّدعلی جما زاده» آلازگر سبک واقعگرایی در ن ر معاصر فارسی است« .ذکر نام او اوّالک به سب ایک است کااه او
پایهگذار داستاننویسی جدید به اسلوب لربی است (و به ایک اعتبار به رئا یسم توجه دارد) و ثانیاک از زبان عامیانااه هاام
بهطور گستردهای استفاده میکند» (شمیسا.)339 :1396 ،
«مصطفی پسرعموی دختردایی خا ه مادرم میشد .جوانی به سک بیست و پنج یااا بیساات و شااش .ال و ااو و
آسمان جُل و بیدست و پا و پخمه و تا بخواهی بدریخت و بدقواره» (ادبیّا فارسی .)32 :1391 ،2
زبان جما زاده در داستانهایش ساده و عامیانه است .استفاده از واژگان فرنگی ،مترادفا  ،اطناب و درازگویی ،کاااربرد
اصطالحا عامیانه وکنایا  ،کاربرد افعا به وجه وصفی ،بیان طنزآمیز بخشی از ویژگاایهااای ساابری جمااا زاده در
نگارش داستانهایش است.
جدو  -3نمود سبکهای ادبی در کتاب ادبیّا فارسی( )2نظام پیشیک
سبکهای ادبی

درسها

سبک خراسانی

درس اوّ  :ا هی
درس دوّم :رستم و اشربوس
درس بیست و دوّم :شخصی به هزار لم گرفتارم

سبک عراقی

درس دوازدهم :در آرزوی تو باشم
درس سیزدهم :باغ عشق

سبک هندی

درس سوّم :حمله حیدری

سبک دوره بازگشت

درس بیست و یرم :خاطرا اعتمادا سّلطنه

سبک دوره مشروطه

...........................................

سبک دوره معاصر

درس چهارم :بچّههای آسمان
درس پنمم :کباب لاز
درس ششم :گیله مرد
درس هفتم :سووشون
درس چهاردهم :تربیت انسانی و سنّت ملّی ما
درس پانزدهم :جلوههای هنر در اصفهان
درس شانزدهم :خسرو
درس هفدهم :داروگ
درس همدهم :سفر بخیر
درس نوزدهم :حدی جوانی

دادههای کتاب فارسی دوم نظام پیشین
در کتاب ادبیّا فارسی ( )2از مممو  17درس 3 ،درس با  17/65درصد به ساابک خراسااانی 2 ،درس بااا 11/75
درصد به سبک عراقی 1 ،درس با  5/88به سبک هندی 1 ،درس با  5/88درصد به ساابک دوره بازگشاات و  10درس
با  58/82درصد به سبک دوره معاصر اختصاصدادهشدهاست .در ایک کتاب از سبک دوره مشروطه استفادهنشدهاست.
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 .4-2ادبیّات فارسی( 3نظام قدیم)
سبک خراسانی
رستم و اسفندیار()1

در ایک درس ،خالصهای از بزرگتریک و شورانگیزتریک داستان حماسی ایران ،از «شاهنامه فردوسی» به نام «رسااتم و
اسفندیار» آمدهاست .از دیدگاه حماسی ،اسفندیار را میتوان با آشیل در حماسه یونان قیاسکرد.
شاهنامه فردوسی اوج هنر شاعران سبک خراسانی است.
«د رستم از لم پراندیشه شاد
که گاار مک دهم دست،بناد ورا
دو کار است هر دو بهنفریک و بد

جهان پیش چشمش چو یک بیشه شد
وگااااااار سرفاااااااارازم گزنااد ورا
گزاینده رساااااامی نوآییااک و بااد»
(ادبیّا فارسی .)10 : 1391 ،3

بردار کردن حسنک
درباره ابوا فضل بیهقی نویسنده توانای قرن پنمم ،قبالک توضیح دادهشااد .در ایااک درس یراای از داسااتانهااای مشااهور
تاریخ بیهقی «بردار کردن حسنک» آمدهاست .ایک کتاب نمونه بارز ن ر سبک دوره خراسانی است.
«و آن روز و آن ش  ،تدبیر بردار کردن حسنک در پیشگرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیران کااه از
بغداد آمدهاند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ ببایدکشت تا بار دیگر بر رلم خلفااا
هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد» (ادبیّا فارسی.)44 : 1391 ،3
سبک عراقی
داستان شیر و گاو

مؤ ّف ایک اثر ،ابوا معا ینصراهلل منشی در قرن ششم است و ایک کتاب نمونه برجسته ن ر فنی به شمار میرود .در ایک
درس خالصهای از «باب األسد و ا ّور» یا داستان شیر و گاو آمدهاست« .و در میانِ اتبا او دو شگا بودنااد .یراای را
کلیله نام بود و دیگری را دمنه و هر دو دَهای تمام داشتند .دمنه حری تر و بزرگمنشتر بااود ،کلیلااه را گفاات :چااه
میبینی در کار ایک ملک که بر جای قرارکردهاست و حرکت و نشاط فروگذاشته؟ کلیله گفت :تو را با ایک سااؤا چااه
کار؟ و ما بر درگاه ایک ملک آسایشی داریم و طعمهای مییابیم از ایک حدی درگذر» (ادبیّا فارسی.)50 : 1391 ،3
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جدو  -4نمود سبکهای ادبی در کتاب ادبیّا فارسی( )3نظام پیشیک
سبکهای ادبی

درسها

سبک خراسانی

درس دوّم :رستم و اسفندیار()1
درس سوّم :رستم و اسفندیار()2
درس ششم :داستان در آتش افرندن ابراهیم( )
درس هفتم :بردار کردن حسنک
درس یازدهم :دانش ،دبیری و شاعری
درس بیست و ششم :بهار

سبک عراقی

درس اوّ  :ستایشخدا
درس هشتم :داستان شیر و گاو
درس نهم :تصنیف گلستان
درس دوازدهم :پیدا و پنهان
درس نوزدهم :در محراب عشق
درس بیستم :جما جانفزای روی جانان
درس بیست و یرم :سیمرغ و سیمرغ
درس بیست و دوّم :طوطی و بازرگان
درس بیست و سوّم :زاهد و پادشاه

سبک هندی

..................................

سبک دوره بازگشت

درس شانزدهم :طاق بستان

سبک دوره مشروطه

درس دهم :در سب عید نوروز

سبک دوره معاصر

درسپنمم :دیوار
درسسیزدهم :از درد سخکگفتک
درس چهاردهم :گلهای چیده
درس پانزدهم:کرامتآبی
درسهفدهم :دیدار
درس همدهم :عرفان اسالمی
درس بیست و چهارم :تو ّدی دیگر
درس بیست و هفتم :شروه رستک

دادههای کتاب ادبیّات فارسی ( )3نظام پیشین
در کتاب ادبیّا فارسی ( )3از مممو  25درس 6 ،درس با  24درصد به سبک خراسانی 9 ،درس با  36درصااد بااه
سبک عراقی  1 ،درس با  4درصد به سبک دوره بازگشت 1 ،درس با  4درصد به ساابک دوره مشااروطه و  8درس بااا
 32درصد به سبک دوره معاصر اختصاصدادهشدهاست .در ایک کتاب از متون سبک هندی استفاده نشدهاست.
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جدو  -5میزان حضور سبکهای ادبی در کتاب نونگاشت فارسی دهم براساس واحد و درصد
درصد

سبکهای ادبی

درسها

واحد

سبک خراسانی

درس دوّم
درس سوّم
گنج حرمت
درس دوازدهم
درس سیزدهم

5

سبک عراقی

ستایش
گنج حرمت(شبی در کاروان)
درس ششم
گنج حرمت(حقّهباز)
درس هفتم
شعرخوانی
درس نهم
گنج حرمت(عامل و رعیّت)
درس چهاردهم
روانخوانی

10

% 47/62

سبک هندی

......................................

.............

.............

سبک دوره بازگشت

......................................

.............

.............

سبک دوره مشروطه

......................................

.............

.............

سبک دوره معاصر

درس ا ّو
روانخوانی
درس هشتم
درس دهم
درس یازدهم
درس شانزدهم

6

% 23/81

% 28/57

جدو  -6میزان حضور سبکهای ادبی در کتاب نونگاشت فارسی  2بر اساس واحد و درصد
سبکهای ادبی

درسها

واحد

درصد

سبک خراسانی

درس دوّم
درس دوازدهم

2

% 11/11

سبک عراقی

درس ا ّو
شعرخوانی(زاغ و کبک)

6

% 33/34

67
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درس ششم
درس هفتم
شعرخوانی(آفتاب حسک)
درس پانزدهم
سبک هندی

ستایش
درس چهاردهم

2

% 11/11

سبک دوره بازگشت

......................................

.............

.............

سبک دوره مشروطه

......................................

.............

.............

سبک دوره معاصر

درس سوّم
درس پنمم
درس هشتم
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم
درس شانزدهم
روانخوانی(دیدار)

8

% 44/44

جدو  -7میزان حضور سبکهای ادبی در کتاب ادبیّا فارسی( )2نظام قدیم براساس واحد و درصد
درصد

سبکهای ادبی

درسها

واحد

سبک خراسانی

درس ا ّو
درس دوّم
درس بیست و دوّم

3

% 17/65

سبک عراقی

درس دوازدهم
درس سیزدهم

2

% 11/75

سبک هندی

درس سوّم

1

% 5/88

سبک دوره بازگشت

درس بیست و یرم

1

% 5/88

سبک دوره مشروطه

......................................

.............

.............

سبک دوره معاصر

درس چهارم
درس پنمم
درس ششم
درس هفتم
درس چهاردهم
درس پانزدهم
درس شانزدهم

10

% 58/82
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درس هفدهم
درس همدهم
درس نوزدهم
جدو  -8میزان حضور سبکهای ادبی در کتاب ادبیّا فارسی( )3نظام قدیم بر اساس واحد و درصد
درصد

سبکهای ادبی

درسها

واحد

سبک خراسانی

درس دوّم
درس سوّم
درس ششم
درس هفتم
درس یازدهم
درس بیست و ششم

6

سبک عراقی

درس ا ّو
درس هشتم
درس نهم
درس دوازدهم
درس نوزدهم
درس بیستم
درس بیست و یرم
درس بیست و دوّم
درس بیست و سوّم

9

% 36

سبک هندی

......................................

.............

.............

سبک دوره بازگشت

درس شانزدهم

1

%4

سبک دوره مشروطه

درس دهم

1

%4

سبک دوره معاصر

درس پنمم
درس سیزدهم
درس چهاردهم
درس پانزدهم
درس هفدهم
درس همدهم
درس بیست و چهارم
درس بیست و هفتم

8

% 24

% 32

جدو -9مقایسه میزان حضور سبکهای ادبی در کتاب نونگاشت فارسی دهم با کتاب ادبیّا فارسی 2
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70

رشته علوم انسانی نظام پیشیک
ادبیّا فارسی  2رشته علوم انسااانی نظااام
پیشیک

فارسی دهم
سبکهای ادبی

واحد

درصد

واحد

درصد

سبک خراسانی

5

23/81

3

17/66

سبک عراقی

10

47/62

2

11/76

سبک هندی

0

0

1

5/88

سبک دوره بازگشت

0

0

1

5/88

سبک دوره مشروطه

0

0

0

0

سبک دوره معاصر

6

28/57

10

58/82

جدو  -10مقایسه میزان حضور سبکهای ادبی در کتاب نونگاشت فارسی یازدهم با کتاب ادبیّا فارسی3
رشته علوم انسانی نظام پیشیک
ادبیّا فارسی  3رشته علوم انسااانی نظااام
پیشیک

فارسی یازدهم
سبکهای ادبی

واحد

درصد

واحد

درصد

سبک خراسانی

2

11/11

6

24

سبک عراقی

6

33/34

9

36

سبک هندی

2

11/11

0

0

سبک دوره بازگشت

0

0

1

4

سبک دوره مشروطه

0

0

1

4

سبک دوره معاصر

8

44/44

8

32

جدو  -11مقایسه میزان حضور سبکهای ادبی در کتابهای نونگاشت فارسی متوسّطه دوّم بااا کتااابهااای ادبیّااا
فارسی رشته علوم انسانی قبل از نظام 6-3-3
کتابهای فارسی نونگاشت

کتابهای ادبیّا فارسی نظام پیشیک

سبکهای ادبی

واحد

درصد

واحد

درصد

سبک خراسانی

8

13/23

13

21/30

سبک عراقی

24

39/68

15

سبک هندی

2

3/70

1

1/96

سبک دوره بازگشت

0

0

2

3/29

سبک دوره مشروطه

2

3/17

3

5/04

سبک دوره معاصر

24

40/22

26

45/08

جمع

60

% 100

60

% 100

23/33
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 .3نتیجهگیری
برنامههای درسی و محتوای کتابهای درسی یری از ابزارهای مهم و مؤثّر برای انتقا فرهنگ و شااناخت آثااار ادباای
است .در میان کتابهای درسی ،کتابهای ادبیّا فارسی باید آیینه تمامنمای فرهنگ و آثار ارزشمند ادباای باشااد .از
مممو آموختنیهایی که دانشآموزان در طو دوران تحصیل میآموزند ،فهم شعر و ن اار و شااناخت مفاااخر باازرگ
ادبی و دورهای که هرکدام از ایک مفاخر در آن میزیستند ،لنیتریک و ماندگارتریک آموختنیهااا باارای دانااشآمااوزان
خواهد بود .شناخت سبک یک اثر ادبی ،فرر لا و اندیشههای شاعران و نویسندگان را در هاار دوره باارای خواننااده
آشرار میکند و خواننده متوجّه میشود که حقیقت ،نزد هر شاعر یا نویسندهای چگونه تعریف میشود.
در ایک پژوهش محتوای کتابهای نونگاشت فارسی متوسّطه دوّم و کتابهای ادبیّا فارسی نظام پیشاایک از نظاار
میزان حضور سبکهای ادبی مورد بررسی قرارگرفت و سپس ایک میزان حضور در دو گروه کتاب با هم مقایسه شد.
در کتاب فارسی دهم نونگاشت ،سبک عراقی با  47/62بیشتریک نمود و سبک خراسانی بااا  23/81کمتااریک نمااود را
دارند .در ایک کتاب از متون سبک هندی و دوره بازگشت و سبک دوره مشروطه استفاده نشدهاست.
در کتاب فارسی یازدهم نونگاشت ،سبک هندی با  44/44بیشااتریک حضااور و ساابکهااای خراسااانی و هناادی بااا
 11/11کمتریک حضور را در ایک پایه تحصاایلی دارنااد .در ایااک کتاااب از متااون ساابک دوره بازگشاات و ساابک دوره
مشروطه استفاده نشدهاست.
در کتاب فارسی  2نظام پیشیک سبک بازگشت با  58/82بیشتریک نمود و سبکهااای هناادی و دوره بازگشاات بااا
 5/88کمتریک نمود را دارند .در ایک کتاب از سبک دوره مشروطه هیچگونه درسی وجودندارد.
در کتاب فارسی  3نظام پیشیک سبک دوره معاصر با  32درصاار بیشااتریک حضااور و ساابکهااای دوره بازگشاات و
سبک دوره مشروطه مشترکاک با  4درصد کمتریک حضور را دارند .در ایک کتاب از متون سبک هندی خبری نیست.
اگر مؤ ّفان در انتخاب متون کتابهای فارسی ،از متون همه سبکهای ادبی جهاات آشاانایی دانشآمااوزان بااا آثااار
همه دورههای ادبی استفادهمیکردند کاری پسندیدهتر بود؛ چراکه یری از اهداب برنامااه درساای کتااابهااای فارساای
متوسّطه دوّم ،آشنایی با انوا سبکهای ادبی است.
چنانچه مؤ ّفان در تقسیمبندی و چیدمان فصلهای کتابهای فارسی متوسّطه دوّم ،بر اساس ساایر تاااریخی اثاار و
سبکهای ادبی عمل میکردند موج میشد دانشآموز با خواندن کتاب فارسی ،با تغییراتاای کااه در زبااان و ادبیّااا
فارسی در دورههای مختلف به وجود آمدهاست ،بهتر آشنا شوند.

منابع
باللیاینانلو ،علی و مظفّری ،علیرضا (« .) 1399بررسی سبری و محتوایی حماسه دینی حملۀ حیدری اثر باذ مشهدی» ،مجلّه سببک-
شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) ،شماره ،49پیاپی ،49خرداد ،ص .198-173
بهار ،محمّدتقی ( .)1370سبکشناسی؛ سه جلد ،تهران :انتشارا امیرکبیر .چاپ ششم.
بیهقی ،ابوا فضل ( .)1389تاریخ بیهقی؛ به کوشش دکتر خلیل خطی رهبر .تهران :نشر مهتاب .چاپ چهاردهم.
پیرعیکا دّیک ،تیار (« .)1397نقدی بر دروس سبکشناسی علوم و فنون1و 2دوره متوسّطه دوّم» ،نشریه رشبد آمبوزش زببان و ادب
فارسی ،شماره  ،124پاییز ،ص .27-25
دادخواه ،فرشته (« .)1395بررسی تطبیقی روشهای سبکشناسی در ایران و لرب» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه قم.
متوسبطه؛ رشااته ادبیّااا و علااوم انسااانی–
ّ
دفتر برنامهریزی و تأ ّیف کتابهای درساای ( .)1391ادبیّات فارسی 3سال سوم آموزش
معارب اسالمی ،تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی.
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 .)1396(.............................................................................فارسی 2پایه یازدهم دوره دوّم متوسّطه؛ تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی.
 .)1397(.............................................................................فارسی 1پایه دهم دوره دوّم متوسّطه؛ تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی.
 .)1397(............................................................................فارسی 3پایه دوازدهم دوره دوّم متوسّطه؛ تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی.
 .)1390(...........................................................................ادبیّات فارسی( )2دوره پیشدانشگاهی؛ تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی.
 .)1391(..........................................................................ادبیّات فارسی 2سال دوّم آموزش متوسطه؛ تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی.
 .)1393(..........................................................................ادبیّات فارسی 1سال اول دبیرستان؛ تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی.
دهخدا ،علیاکبر ( .)1373لغتنامه؛ تهران :دانشگاه تهران.
رزاقزادهشبستری ،سو ماز (« .)1394بررسی سبکهای شعر فارسی» ،فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسبانی ،شااماره  ،5دوره ،1
بهار ،ص .8-2
رنمبری ،علی و ناصریبازیاری ،زهرا (« .)1396نقد و بررسی فارسی و نگارش ( )1پایه دهم متوسطه دوم شاخه فنی و حرفهای و کاردانش
و فارسی پایه دهم متوسّطه دوم رشته تمربی و ریاضی» ،همایش علمی پژوهشی استانی راهبردها و راهکارهای ارتقای کیفیّت در
آموزش و پرورش ،شماره ،2بهار ،ص .14-11
سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس و حمازی ،ا هه ( .)1385روشهای تحقیق در علوم رفتاری؛ تهران :انتشارا آگه.
سعدزاده ،مریم (« .)1397نقدی برکتابهای نونگاشت فارسی متوسّطه دوّم» ،فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسبی ،شااماره ،4
پاییز ،ص .12-7
شمیسا ،سیروس ( .)1376سبکشناسی شعر؛ تهران :انتشارا فردوس .چاپ سوّم.
 .)1396(.................................تاریخ تطّور نثر فارسی؛ چاپ اوّ  ،تهران :انتشارا سمت.
 .)1377( ...............................سبکشناسی نثر؛ تهران :نشر میترا .چاپ دوّم.
 .)1378(................................کلیّات سبکشناسی؛ تهران :انتشارا فردوس .چاپ پنمم.
صفا ،ذبیحاهلل ( .)1374تاریخ ادبیّات ایران؛ تهران :انتشارا ققنوس .چاپ چهاردهم.
 .)1374(.........................تاریخ ادبیّات ایران؛ چاپ نهم ،تهران :انشارا فردوس .جلد دوّم.
 .)1374(.........................تاریخ ادبیّات ایران؛ جلد سوّم ،تهران :انشارا فردوس .چاپ دوّم.
.114-95

عا ی ،فاطمه (« .)1385سیر لز در شعر فارسی» ،مجلّه ادبیّات فارسی ،شماره  ،6تابستان ،ص

عا یزادهمرشت ،محمد ،رضوانیان ،قدسیه و جعفری ،سمانه (« .)1399تحلیل انتقادی صور و محتوای اشعار کتابهای فارسی دوره دوم
متوسّطه» ،نشریه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،شماره ،4تیر ،ص

.361-343

فتوحی ،محمود (« .)1388سبکشناسی در سطح نحوی» ،مجلّه دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران ،دوره ،60شماره  ،190صا
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.99
 .)1390( ............................سبکشناسی نظریّهها ،رویکردها و روشها؛ تهران :انتشارا سخک.
« .)1396(..............................نقد درسنامههای سبکشناسی و پیشاانهاد دو درس ساابکپژوهی و ساابکورزی در رشااته ادبیّاا فارسای»،
فصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شماره  ،5دوره  ،10بهار ،ص .8-2
فتوحی ،محمود و عباسی ،حبی اهلل ( .)1386فارسی عمومی؛ تهران :انتشارا سخک .چاپ هفدهم.
قاسمپورمقدّم ،حسیک و دیگران ( .)1396راهنمای معلم فارسی1پایه دهم دوره دوّم متوسّطه؛ تهران :شرکت چاپ و نشر کتااابهااای
درسی.
قاسمپورمقدّم ،حسیک و دیگران ( .)1396راهنمای معلّم فارسی2پایه دهم دوره دوّم متوسّطه؛ تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهااای
درسی.
مماورکرمهچری ،علی (« .)1397سبکشناسی الیهای متون منتخ کتابهای دوره متوسّطه (براساس دیدگاه سیمپسون)» ،پایاننامه
کارشناسیارشد سال ،97پردیس شهید باهنر اصفهان.
نگرودی ،شمس ( .)1372سبک هندی و کلیم کاشانی؛ تهران :نشر مرکز .چاپ سوّم.
محمودیقونی ،فرزانه (« .)1394بررسی سبکشناسی شعر نو» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ارومیّه.
مروجی ،فرزاد (« .)1396سبک و سبکشناسی» ،نشریه دانشنامه جهان اسالم ،شماره  ،22ص

.772-749
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مظفّری ،علیرضا (« .)1391ویژگیهای بنیادی سبکهای شعر فارسی» ،مجلّه تاریخ ادبیّات دانشگاه شبهید بهشبتی ،شااماره .71/3
پاییز ،ص

.292-265

موسوینس کرمانی ،سیّدمحمّدرضا (« .)1384آشنایی با روش تحلیل محتوا» ،دو فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش ،پیششماره ،2
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