
 

 
 
 

 های درسی آموزش زبان فارسی ادبيات جهان در کتاب آموزش
 در دوره راهنمايی و  متوسطه اول

 1مجتبی مقصودی

 جکيده
برخوردار استت  در  های آموزشی بخصوص نظام آموزشی کشورمان از اهميت زیادی  های درسی در همه نظام  کتاب

هد  از این رو نقد و اصالح کتاب  های درسی رخ می و پرورش تقریبا حول محتوای کتاب توان گفت آموزش واقع می
هتای درستی    درسی راهی است برای بهبود کيفيت آموزش  در این گزارش پژوهشی، پژوهشگر با مراجعه بته کتتاب  

ها را از نظر توجه به ادبيات جهان مورد مقایسه قرار  محتوای آنفارسی دوره راهنمایی طی پنج دوره زمانی مختلف، 
شتود    دهد  در ادبيات پژوهش، ابتدا تعریف ادبيات و سپس ادبيات جهان با استفاده از منابع مختلف بررستی متی   می

 های درسی در زمينه آموزش ادبيات جهان مطرح و اهداف پيشنهادی پژوهشتگر بترای موعتو     اهداف مؤلفان کتاب
شود  یکی از اهداف آموزش ادبيات جهان افزایش عالقه بته مطالعته    ادبيات جهان برای نظام آموزشی کشور ارائه می

آموزان نظتام آموزشتی در دوره    سال، دانش 25دهد که بيش از  در بين افراد کشور است  نتایج این پژوهش نشان می
فصتلی بته عنتوان ادبيتات جهتان بته        1388، امتا از ستال   اند راهنمایی، هيچ گونه برخوردی با ادبيات جهان نداشته

چه به عنوان ادبيات جهتان در   دهد آن های فارسی دوره راهنمایی افزوده شده است  اما نتایج پژوهش نشان می کتاب
تواند به عنوان ادبيتات جهتان تلقتی شتود  در پایتان پژوهشتگر        های فارسی دوره متوسطه اول آمده است نمی کتاب

هتای   ا برای موعو  ادبيات جهان بيان کرده وپيشنهادهایی برای انتخاب محتوای ادبيات جهان بترای کتتاب  اهدافی ر
 کند  درسی ارائه می

 
 مقدمه و بيان مسئله

های آموزشی بخصوص نظام آموزشی کشورمان از اهميت زیادی برخوردار است   های درسی در همه نظام  کتاب
هد  از این رو نقد و اصالح  های درسی رخ می پرورش تقریبا حول محتوای کتابو  توان گفت آموزش در واقع می

های درسی طی چند سال گذشته و به لحاظ تغيير ساختار  کتاب درسی راهی است برای بهبود کيفيت آموزش  کتاب
رش گردید  های به فرایند آموزش و پرو نظام آموزشی دچار تغييرات ناگهانی شد و گاهی این تغيير موجب خسارت

های هفتم و هشتم نيز در این جریان با تغييراتی همراه شدند  البته با  های فارسی دوره متوسطه اول یعنی پایه کتاب
های فارسی دوره  ها یافت  کتاب هایی را در آن توان مشابهت های دوره راهنمایی می ها با کتاب مقایسه این کتاب
تغيير کردند و با ساختار جدیدی به نظام آموزشی عرعه شدند  این  به تدریج شرو  به 1386راهنمایی از سال

های مشخص بوده و در هر فصل چند درس مرتبط با  بندی های قبل از خود دارای فصل ها بر خالف کتاب کتاب
های این دوره به ادبيات جهان اختصاص یافته بود که همين روند در  شود  فصل آخر کتاب عنوان فصل ارائه می

های فارسی  های فارسی پایه هفتم و هشتم نيز رعایت شده است  حتی محتوای این فصل همان محتوای کتاب بکتا
های جدید آورده شده است  نگاهی به فصل ادبيات جهان در این  اول و دوم راهنمایی است که بدون تغيير در کتاب

های فارسی از ارائه فصل ادبيات جهان  مؤلفان کتابریزان و  آورد که اهداف برنامه ها این پرسش را به وجود می کتاب
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توان دریافت که ادبيات جهان در این  های ذکر شده برای آن می چيست؟ چرا که با کمی دقت در این محتوا وهدف
تواند استنباط کند  لذا بر آن شدم تا عمن بررسی تاریخی گنجاندن  کتاب چيزی نيست که خواننده از این عنوان می

ای، بتوانم  ای تطبيقی یا مقایسه های زمانی مختلف  و انجام نوعی مطالعه های فارسی دوره جهان در کتابادبيات 
 های فارسی را نمایان سازم  زوایای مختلف آموزش ادبيات جهان در کتاب

 
 هدف پژوهش

ه راهنمایی های زبان فارسی دور هدف اصلی  از این مطالعه، بررسی و مقایسه آموزش ادبيات جهان در کتاب
های زمانی مختلف به منظور شفاف سازی وععيت آموزش ادبيات جهان در این  تحصيلی)متوسطه اول(  در  دوره

 دوره تحصيلی است 
 

 اهداف ديگر 
 یابی به تعریفی از ادبيات جهان دست

 های فارسی دوره متوسطه اول نقد فصل ادبيات جهان در کتاب
 های فارسی اف و محتوای آموزش ادبيات جهان در کتابیابی به پيشنهادهایی برای اهد دست

 
 های پژوهش پرسش

 ادبيات جهان به چه معناست؟ 1
های مختلف زمانی از یک  های فارسی دوره راهنمایی  در دوره آیا محتوای ادبيات جهان در کتاب 2

 کند؟ برنامه خاص تبعيت می
 فارسی در نظر گرفته شده است؟آیا برای آموزش ادبيات جهان اهداف خاصی در برنامه درسی  3
 های آموزش ادبيات جهان در برنامه درسی فارسی وعوح الزم را دارد؟ آیا هدف 4
 آیا اهداف آموزش ادبيات جهان در کتاب فارسی دوره متوسطه اول مورد توجه قرار گرفته است؟ 5

توان به  ان را میهای فارسی دوره راهنمایی و متوسطه اول در رابطه با ادبيات جه آیا محتوای کتاب 6
 عنوان ادبيات جهان تلقی کرد؟

 
 مراحل انجام پژوهش

 انتخاب موعو  پژوهش 1

 بررسی ادبيات پژوهش 2

 های مورد مطالعه انتخاب کتاب 3

 ها مراجعه به کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای یافتن کتاب 4

 ها های مورد نظر و فيش بردار از آن بررسی و مطالعه کتاب 5

 جمع بندی و تنظيم گزارش نهایی 6

 
 های مورد بررسی در اين پژوهش داليل انتخاب کتاب
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 ها در واقع آخرین  توان گفت این کتاب که می به دليل آن 1355های فارسی دوره راهنمایی سال  کتاب
 های فارسی دوره راهنمایی قبل از انقالب هستند   ویرایش کتاب

 های  که پس از پيروزی انقالب اسالمی کتاب به دليل آن 1365 های فارسی دوره راهنمایی سال کتاب
 شدند و تقریبا در نيمه دهه شصت به ثبات نسبی رسيدند   فارسی دچار تغييرات عمده

 های فارسی با تأليف جدید وارد  ، به دليل این که کتاب1375های فارسی دوره راهنمایی سال  کتاب
 عرصه آموزش شده بودند  

 های دهه هفتاد مورد   کتاب 1385، به دليل این که تا سال 1388ی دوره راهنمایی سال های فارس کتاب
 1388های جدید فارسی وارد عرصه آموزش شدند و در سال  کتاب 1386گرفت  از سال  استفاده قرار می

 های فارسی با تأليف جدید روبه رو شدند  کليه کتاب

 های  ها آخرین نسخه کتاب  دليل این که این کتاب، به 1393های فارسی هفتم وهشتم سال  کتاب
 شوند   فارسی هستند که در حال حاعر آموزش داده می

 
 بحثی کوتاه در تعريف ادبيات 
تری از ادبيات جهان دست پيدا کنيم الزم است که ابتدا به تعریفی از معنای ادبيات  برای این که به تعریف دقيق

رسد اما با دقت در فرهنگ دهخدا ادبيات را ادبی،  دبيات روشن به نظر میبرسيم  با وجودی که معنای واژه ا
های متعلق به ادب، علوم ادبی و آثار ادبی معنا کرده است  در فرهنگ معين به جز این تعریف، ادبيات  دانش

است  در  کالسيک را به به مجموعه آثار با ارزش باقی مانده از سخنوران و نویسندگان کهن هر ملت تعریف کرده
به مجموعه آثار مکتوب منظوم یا منثور که بيانگر عواطف است تعریف شده است  در زبان  "ادبيات"فرهنگ عميد 
را برای ادبيات به  Literature)شود که ما همان واژه ) گفته می ,( Literature, work, letters)انگليسی به آن

 بریم    کار می
های نظم و نثر وآثاری  آن در درجه نخست به شعر، نمایشنامه، داستان فرهنگیادبيات در معنای  iاز نظر دمروش

شود  حتی در این معنای متمرکز  اند اطالق می که حاوی تخيل خالق بوده و به زبان فاخر و لذت بخشی نوشته شده
ثار مکتوب تنها برخی شده در فرهنگ، مرزهای آثار ادبی از آثار غيرادبی خيلی واعح نيست  بسياری از خوانندگانِ آ

iدانند  مثالً آثار ویرجينيا ولف ها را در رده ادبيات واقعی می از اشعار  و رمان i کنند  بندی می را در رده  ادبيات طبقه
iهای استفان کينگ اما سری داستان i i کنند  یا مثالً شعرهایی که برای تبليغ کاالها  را غير ادبی و مزخرف قلمداد می

دهنده یک فرم حداقلی از شعر باشند به ندرت به عنوان یک موعو  ادبيات در  اگر نشانشود حتی  گفته می
iگيرند   های دانشگاهی مورد توجه قرار می رشته v 

از دیگر انوا  ادبيات جدا ساخت  ادبيات فاخر را  ادبيات فاخرتوان با واژه  یک ادبيات جدی و هنری را می
موعو  آن که سطحی باالتر از فهم عامه دارد شناسایی کرد  اما این دو ویژگی  توان یا با زیبایی زبانی آن و یا  می

ممکن است موجب شود خوانندگان چندانی را به خود جذب نکند  در حالی که یک شعر تبليغاتی یا ترانه که حاوی 
شعار نوعی عامه زبان هنری و جدی نيست مخاطبان بيشتری را به خود جلب نماید  چرا که ریتميک بودن این نو  ا

کشاند  این تفاوت در ميزان جذب مخاطب  را در مورد  پسندی و جذابيت دارد که استقبال عمومی را به خود می
توان عنوان فاخر داد  توان شاهد بود  یعنی آثاری که به آن می دیگر هنرها مثل سينما، تئاتر، موسيقی و آواز هم می

تواند مسئله را حل نکند، چرا که ما آثار  نماند که این مرزبندی بازهم نمیمعموال مخاطبان کمتری دارند   ناگفته 
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فاخری مانند دیوان حافظ ، گلستان سعدی، مثنوی معنوی یا حتی شاهنامه  را داریم که مخاطبان عمومی بسياری هم 
 دارند  

کار رود  اما این معيار هم ابهام  تواند به عنوان یک معيار برای تعيين ادبيات از غير ادبيات به نيز می عمق معنايی
گویند  مثالً کتاب قانون ابن سينا در طب یا اسفار  تواند شامل برخی آثار شود که به آن آثار علمی می دارد و هم می

 توان به عنوان یک اثر ادبی تلقی کرد   اربعه مالصدرا در فلسفه با وجود داشتن عمق معنایی را به راحتی نمی
توان به عنوان معياری برای تعيين ادبيات از غير آن به کار  و زندگی او را  نيز می روی بشريتتأثيرگذاری بر 

های مقدس ادیان تأثير زیادی بر  تواند در عمل کمک چندانی به ما نکند  مثالً کتاب برد  اما بازهم این معيار می
تی کتاب قرآن با وجود داشتن آیات موزون به شوند  ح اند اما به عنوان یک اثر ادبی تلقی نمی زندگی بشریت داشته

های اسحاق نيوتن، چارلز داروین یا زیگموند  راحتی به عنوان یک اثر ادبی قابل طرح نيست  از سوی دیگر کتاب
 توان یک اثر ادبی دانست   اند را نمی فروید نيز که تأثيرات شگرفی در زندگی بشر داشته

اش از یک اثر غير ادبی بازشناخت  این  های نويسنده ويژگی را با شناخت توان یک اثر ادبی برخی معتقدند، می
کند که با وجود حضور  مدعی آن است  وی رابطه نویسنده را با اثرش به مادری تشبيه می vسخنی است که پروست

خویش برای کند  به طور مسلم یک نویسنده از جسم و جان  سایه مرگ، رنج پرداختن به فرزند را بر خود تحميل می
پردازد، ولی اثر او نيز به حق،  کند و بهای پيدایش آن را با سالمتی و زندگی خود می گذاری می آفرینش ادبی سرمایه

سازد  اگر نویسنده روزها  کند و نام و یاد او را در اذهان جاودانه می ارزش این همه از خود گذشتگی را فراموش نمی
دهد، اثر ادبی او نيز به محض تولد، وظيفه پاسداری از نام و یاد او  صاص میهایش را به نوشتن و هنرش اخت و شب

 viگيرد  را برعهده می
 گوید:  اندازد که می این سخنان انسان را به یاد شعر حکيم فردوسی می

بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی  و واقعاٌ این اثر فردوسی همچون فرزندی 
 و را و یاد او را هماره زنده نگاه داشته است قدرشناس ا

 
 ادبيات جهان چيست؟

نماید، تعریف ادبيات جهان بس  هنگامی که تعریف ادبيات و تعيين مرز بين اثر ادبی از غير ادبی چنين مشکل می
 زا تر خواهد بود  مشکل

او در اوایل قرن نوزدهم از واژه  ( به کار برد Goetheتعبير ادبيات جهان را اولين بار جان ولفگانگ ون گوته)
( در مقاالت متعددی برای این منظور استفاده کرد  ادبيات جهان از دیدگاه  Weltliteratur) "ولتله تغاتوا"آلمانی 

شد که ریشه غيرغربی داشتند   شد که در اروپا منتشر شده بود و شامل آثاری هم می ای گفته می گوته به متون ادبی
viتعبير توسط شاگردش جان پيتر اکرمنبعد از او این  i  که گفتگوهای خود با گوته را منتشر کرد ترویج یافتvi i i  

های چينی و شعرهای  فارسی و صربی گفتگو  انگيز خود از خواندن داستان گوته با اکرمن در باره تجربيات هيجان
صوص در فرانسه به آن توجه کند و این که چگونه آثار خودش هم ترجمه شده و در جاهای دیگر دنيا به خ می
های  کنم که در سال بينی می گوید من پيش گوته به اکرمن می 1827شود  در یکی از گفتگوهای مشهورش در سال  می

 گوید: شود  او می آینده ادبيات جهانی به عنوان یک ادبيات خالقانه جایگزین ادبيات ملی کشورها 
ها  مکان  تعلق به جهان بشریت است، شعر  در همهشوم که شعر م من بيشتر و بيشتر متقاعد می 

کند      بنابراین من مایلم حتی  ها در صدها و صدها مرد و زن در سراسر دنيا جلوه می و همه زمان
خودم را ازنگاه  مردمان دیگر کشورها ببينم و به همه   توصيه ميکنم که همين گونه بيندیشند  
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معنا تبدیل شده است و عصر ادبيات جهان در جلوی چشمان  ادبيات ملی اکنون به یک تعبيرِ بی
i ماست  ازاین رو هرکس باید در مسير این رویکرد تالش کند x 

ملی هرگز  جهانی با ادبيات بينی گوته اگر چه در مورد از بين رفتن ادبيات ملی و جایگزین شدن ادبيات این پيش
گویند تا حد زیادی رخ داده  چه به آن دهکده جهانی هم می آنرخ نداد و شاید هيچگاه رخ ندهد، اما جهانی شدن و 

است  جهانی شدن و ابزارهای نوین فناوری این امکان را فراهم کرده است که  ادبيات و فرهنگ کشورها به صورت 
 های اقتصادی و گرایشات سرسختانه سياسی فراملی قابليت مطالعه پيدا کنند  اگر به این موعو  خارج از چارچوب

"دارایی جهانی بشر"بنگریم، جهانی شدن از منظر اشتراکات انسانی یا آن چه گوته به آن 
x کند بسيار مغتنم  اطالق می

 است  
تر  شود  اما اگر بخواهيم واقعی چه که به  ادبيات ملی کشورها تعلق دارد اطالق می گاهی ادبيات جهان به همه آن

شود که  ه در باال پایبند باشيم باید بگویيم  ادبيات جهان به آثاری گفته میبه قضيه نگاه کنيم  و به تعریف ارائه شد
مرزهای ملی را در نوردیده و در سراسر جهان منتشر شده است  واعح است که از این منظر بسياری از متون 

ور هستند و توان در قالب ادبيات جهان جای داد زیرا فقط مردمانی که در آن کش نگارش شده در یک کشور را نمی
تواند نقض شود، چرا که   کنند   اگر چه اکنون این موعو   می ها نگارش شده  از آن استفاده می متن نيز به زبان آن

توانند به راحتی به  با توجه به گسترش فناوری های اطالعاتی وارتباطی، خوانندگان کتاب در همه جای جهان می
 مطالعه کنند    ها را به زبان اصلی یا ترجمه آن آنمتون ادبی کشورهای دیگر دسترسی داشته و 

نگاشته است، به کنکاش   "ادبيات جهان چيست؟"ای که در این زمينه با عنوان  دیوید دمروش در کتاب متتبعانه
 پردازد  در باره این موعو  می

جهان واقعاً به چه  واژه ادبيات جهان از هنگامی که ابدا  شد تا کنون همواره مورد بحث بوده است  ادبيات
گيرد و یا ادبيات معاصر  معناست؟ کدام ادبيات متعلق به جهان است؟ آیا ادبيات جهان فقط به ادبيات کهن تعلق می

 شود؟ آیا در ادبيات جهان باید بين انبوهه توليدات فرهنگی و توليدات نخبگان تفاوت قائل شد؟ را هم شامل می
کند  شکل از  آثار مکتوبی است متعلق به سراسر جهان، اما دمروش سعی میدر یک تعریف ساده، ادبيات جهان مت

چه را که او معتقد است  ها آن این معنا را عمق بخشد و  و دیدگاه جالب خود را در این مورد نشان داده و ویژگی
 کند  باید به عنوان ادبيات جهان از آن نام برد مشخص می

المللی تبدیل  کنند چگونه یک قطعه ادبی  از یک اثر ملی به یک اثر بينکند تا درک  او به خوانندگان کمک می
دهد، در حالی که به  شود  او فصل اول کتاب را به گوته و نظرات او در باب ادبيات جهانی اختصاص می می

لت را یک متوليدات فکری تعبير دارایی مشترک،   جا که ای دارد آن مانيفست کمونيستی مارکس و انگلس هم اشاره
کند  او معتقد است از انبوه بسيار زیاد ادبيات بومی و ملی ادبيات  ها تلقی می به عنوان دارایی مشترک همه ملت

کند  عناوین سه بخش اصلی فصل  آود  او کتابش را به نه فصل و هر فصل را به  سه بخش تقسيم می جهانی سربرمی
 . "اثر "و  "ترجمه "،  "گردش"عبارتند از 

شود را نشان دهد   خواهد  فرایندی  که در آن یک اثر ادبی ملی تبدیل به یک اثر جهانی می این عناوین می او با 
کند  یک اثر ادبی ملی  اند ارائه می هایی از آثار ادبی ملی را که تبدیل به یک اثر جهانی شده برای اینکار او نمونه

کانون مورد توجه واقع شود، یکی درکشور ميزبان و دیگری  نوردد مگر این که در دو هيچگاه مرزهای خود را درنمی
ها و مفاهيم از دو فرهنگ مختلف و از دو  در کشوری که  مبدأ توليد اثراست  بدین معنا که جریان اطالعات، ایده

 شوند   آیند و در طول زمان و فضا موجب آشنایی دو فرهنگ با یکدیگر می کانون مختلف به گردش درمی
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مرحله ترجمه است  ترجمه اثر، امکان ارتباط افراد کشور ميزبان را با اثرادبی کشور اصلی فراهم  مرحله بعد
برند  این آثار از طریق این  کند که معنای اثر را از بين می های بد نيز اشاره می کند  البته دمروش به ترجمه می

ین موعو  بخصوص در مورد ترجمه اشعار دهند  ا آورند و نه چيزی از دست می ها نه چيزی به دست می ترجمه
شود غنای  های آن وابسته است و ترجمه اثر موجب می کند که معنای شعر به شدت به زبان اصلی و ویژگی صدق می

 آن از بين برود  
هایی که بتواند با مخاطبان ارتباط بهتری برقرار کند و خوانندگان آن را به عنوان یک اثر ادبی بپذیرند  ترجمه

 کنند که به عنوان یک اثر جهانی شناخته شوند   بليت آن را پيدا میقا
نکته حائز اهميت آن است که او ادبيات جهان را مانند یک سری متون مقدس و حاوی دستورات مذهبی و 

خارج شناسد  فرمی از تعامل با جهانی  داند، بلکه آن را ابزاری برای درک و فهم دیگر جوامع می اخالقی مستقيم نمی
خواهد بگوید این آثار را نباید  کنيم، فراتر از مکان و زمان   از این طریق او می از مرزهایی که در آن زندگی می

فرهنگی تلقی نمایيم  به دليل همين  ها را به عنوان گذرگاهی برای ارتباط بين لکه باید آناعتباری بيش از حد بدهيم ب
ها  ها نيزبه طور  مستمر از متن فرهنگی متقابل جامعه است حتی ترجمه فرهنگی است که دمروش معتقد ارتباط بين
  xiکنند  گيرند و تغيير می تأثير می

 توانيم ادبيات جهان را این گونه تعریف کنيم: با توجه به بحث ارائه  شده می
ثور نوشته شود که به صورت منظوم يا من های جهان گفته می ادبيات جهان به آثار با ارزش نويسندگان ملت

و از نظر کثيری از اهل فرهنگ و مطالعه به عنوان اثری قابل اعتنا و های مختلف ترجمه شده  شده، به زبان
 شود. خواندنی تلقی می

های فارسی دوره متوسطه اول)دوره راهنمایی ( در پنج بازه زمانی  بررسی چگونگی معرفی ادبيات جهان در کتاب
 مختلف
های درسی دوره متوسطه  م پژوهش گفته شد، به منظور بررسی چگونگی توجه کتابطور که در روش انجا همان

های این دوره طی پنج دوره زمانی اقدام کرد   اول)دوره راهنمایی( به ادبيات جهان، پژوهشگر به مطالعه کليه کتاب
مورد  1393و متوسطه اول سال  1388، 1375، 1365، 1355های  های فارسی دوره راهنمایی سال بدین معنا که کتاب

 1مطالعه قرار گرفت   برای جلوگيری از افزایش حجم گزارش پژوهشی، خالصه نتایج این بررسی در جدول شماره 
 ارائه شده است  

 
 متوسطه اول های درسی دوره راهنمایی و نگاهی کلی به  وععيت آشنایی با ادبيات جهان در کتاب 1جدول شماره 

 
 سال      کتاب

 
   

فارسی اول 
 راهنمايی

فارسی دوم 
 راهنمايی

فارسی سوم 
 راهنمايی

مجمو  
صفحات 
 سه کتاب

درصد صفحات 
ادبيات جهان نسبت 
به کل صفحات سه 

 کتاب

1355   شازده کوچولو
اثر سنت 

 اگزوپری
  اوراشيمای

ماهيگير یک 

  بخشی از کتاب
بينوایان ویکتور 

 هوگو

  بخشی از
نمایشنامه ویلهم 

 تل اثر شيلر

559 %10.5 
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 افسانه ژاپنی

هيچ مطلبی وجود  1365
 ندارد

هيچ مطلبی وجود 
 ندارد

هيچ مطلبی وجود 
 ندارد

397 %0 

هيچ مطلبی وجود  1375
 ندارد

هيچ مطلبی وجود 
 ندارد

هيچ مطلبی وجود 
 ندارد

512 %0 

1388   آدم آهنی و
شاپرک اثر 

ویتاتو 
 ژیلنسکای

  توانيم  میما
اثر کليک 

 مورمان
  پيردانا

)نویسنده 
مشخص 
 نيست(

  پرنده آزادی و
کودکان سنگ 
از محمود 
درویش و نزار 

 قبانی
 خوشبختی  راه

)نویسنده 
 نامشخص(

 سوی  آن
پنجره)نویسنده 

 نامشخص(

  شعر کوتاهی از
 اقبال الهوری

  آرزو شعر
ای از  گونه

 ویکتورهوگو
  شازده کوچولو

از سنت 
 اگزوپری

 ش از دونقا
رابرت 

ها فيشر)داستان
یی برای فکر 

 کردن(

513 %11 

فارسی ششم  1393
 ابتدايی

)به عنوان کتابی 
که معادل اول 
راهنمایی سابق 

 است(
هيچ مطلبی وجود 

 ندارد
 

  آدم آهنی و
شاپرک اثر 

ویتاتو 
 ژیلنسکای

 توانيم اثر  ما می
کليک 
xiمورمان i 
پيردانا 

)نویسنده 
مشخص 
 نيست(

  پرنده آزادی و
کودکان سنگ از 
محمود درویش 

 و نزار قبانی
 خوشبختی  راه

)نویسنده 
 نامشخص(

پنجره  سوی آن-
)نویسنده 
 نامشخص(

404 %9 
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های  این بررسی نشان داد ادبيات جهان در کتاب
درسی قبل از انقالب اسالمی، مورد توجه بوده است 

توان  این گونه استنباط کرد که حتی این توجه  اما می
برنامه مشخص و دقيق بوده است  از این رو بدون 

بينيم که در پایه اول دودرس شازده کوچولو و یک  می
افسانه ژاپنی آمده است، در پایه دوم سه درس کتاب 
به بخشی از کتاب بينوایان ویکتورهوگو اختصاص 

ای از  یافته است و در پایه سوم راهنمایی نمایشنامه
 شيلر آمده است  
سال،  موعو   25سالمی، بيش از پس از انقالب ا

های فارسی دروه راهنمایی  ادبيات جهان از کتاب
حذف شد  به عبارت دیگر هيچ متنی در رابطه با 

در  1386تا  1360های  ادبيات جهان در فاصله سال
های فارسی دوره راهنمایی وجود ندارد  این  کتاب

 45تا  20بدان معناست که کليه افرادی که اکنون بين 
ال سن دارند در هنگام تحصيل در دوره راهنمایی با س

اند  بين  هيچ یک از متون ادبی جهان آشنا نشده
های درسی فارسی  کتاب 1385تا  1360های  سال

اهنمایی دوبار تغيير کردند  درمرحله اول با توجه به 
وععيت انقالبی و جنگ،بسياری از متون درسی به 

در دهه هفتاد این دو موعو  اختصاص یافته بود  
بار  های درسی فارسی دوباره تأليف شد و این کتاب

ها در رابطه با محيط و جغرافيای ایران بود   اکثر درس
دهنده تفاوت  های این دوره نشان نگاهی به کتاب

های انقالبی و جنگی  ها با کتاب چشمگير این کتاب
 دوره قبل است  

 
 

 
هنمایی سال تصویری از درس دخترک بينوا کتاب دوم را

 برگرفته از کتاب بينوایان ویکتورهوگو 1355
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های فارسی دوره راهنمایی مورد  های فارسی دوره ابتدایی، تأليف جدید کتاب از اوایل دهه هشتاد به دليل تغيير کتاب
جدیدی شد که طی چند سال اجرای آزمایشی سرانجام به صورت سراسری توجه قرار گرفت که منجر به توليدات 

های جدید دارای فصل بندی مشخص بود و در هر فصل چند درس در  آموزان قرار گرفت کتاب مورد استفاده دانش
 های جدید فصلی با عنوان ادبيات جهان در نظر گرفته شد  این روند د  در کتابش رابطه با موعو  فصل ارائه می

وره ابتدایی به شش سال و دوره متوسطه اول به سه سال ادامه های د پس از اجرای نظام جدید آموزشی و تغيير سال
 های فعلی فارسی دوره متوسطه اول هم دارای فصلی با عنوان ادبيات جهان هستند  یافت  یعنی کتاب

 

 

های درسی اگر چه  اما افزودن این فصل به کتاب
بود که باالخره ادبيات جهان  آور خبر خوشی پيام

های درسی قرار گرفته  هم مورد توجه مؤلفين کتاب
رسد این فصل و محتوای در  است اما به نظر می

نظر گرفته شده برای  آن قربانی برخی سالیق 
چه که کمتر در این فصل به  خاص شده است و آن

آن توجه شده است ادبيات جهان به معنای واقعی 
های درسی را  ه وعع کنونی کتابچه ک آن است  آن

کند داشتن راهنمای  های پيشين متمایز می با دوره
برنامه درسی و اهداف مشخص برای کتاب درسی 

تواند انتخاب محتواها را تحت تأثير  است که می
 قرار دهد 
های  اندازیم به اهداف کتاب جا نگاهی می در این

 درسی فارسی در رابطه با موعو  ادبيات جهان و
یابی به این اهداف چگونه و تا چه حد  که دست این

های درسی مورد توجه  های فعلی کتاب در درس
 بوده است 

 
 ای داشتند های دهه هفتاد به موعو  طبيعت در ایران توجه ویژه کتاب

 های هفتم و هشتم)اول و دوم دوره متوسطه اول( های درسی پایه بررسی اهداف آموزش ادبيات جهان در کتاب
 در مورد ادبيات جهان در مجموعه اهداف درس زبان فارسی در دوره متوسطه یک هدف به این صورت آمده است:

 های بزرگ ادبی و فرهنگی معاصر ایران و جهان هایی از نظم و نثر جهان و چهره آشنایی با نمونهxi i i 
کتاب فارسی هفتم برای درس راهنمای تدریس  چه که در کتاب اما اهداف آموزشی ادبيات جهان بر اساس آن

xiآمده چنين است: "توانيم ما می"و درس هفدهم  "آدم آهنی و شاپرک"شانزدهم  v 
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 شاپرک و آهنی آموزشی درس آدم اهداف
 جهان ادبيات از نمونه یک با آشنایی  1

 آموزان دانش تخيل و عاطفی حس تقویيت  2

 «رمزی» نمادی داستان با آشنایی 3

 )مستقبل( آینده فعل بيشتر شناخت 4

 فارسی ادبيات در )سمبل( رمز شناخت 5
 

 توانيم اهداف آموزشی درس ما می
 جهان ادبيات از ای نمونه با آشنایی 6

 جهان و ایران ادبيات تهای تفاو و مشترکات درک 7

 مترجم و ترجمه با آشنایی 8

 کارها در اندیشی مثبت و خودباوری روحيه تقویت 9

 غيرساده و ساده بيشتر واژگان شناخت 10
اهداف آموزشی ادبيات جهان بر اساس آنچه که در کتاب راهنمای تدریس کتاب فارسی هشتم برای دو درس پرنده 

 آزادی و راه خوشبختی آمده چنين است:
] دو قطعه شعر است از شاعران فلسطينی و سوری )محمود درویش و نزار  اهداف آموزشی درس پرنده آزادی
 [ها قبانی( با موعو  مبارزات فلسطينی

 ای از ادبيات جهان آشنایی با نمونه 1
 ای از ادبيات پایداری آشنایی با نمونه 2
 ایجاد نگرش مثبت نسبت به مقاومت و پایداری در برابر بيدادگری 3
 ها فلسطين ومقاومت آنتفکر در باره مظلوميت مردم  4
 های اسم)صفت مبهم( آشنایی با وابسته 5
 های گفتاری، نوشتاری و  رفتاری های محتوایی درس در حوزه مهارت تقویت کاربست آموزه 6
 های امالیی و نگارشی تقویت کاربست واژگان جدید در حوزه گسترش مهارت 7
 های نوشتاری و گفتاری های انقالبی در مهارت توجه به ارزش 8
 xvهای اسالمی و انقالبی جهان اسالم گرش مثبت نسبت به ارزشن 9

 
 اهداف درس راه خوشبختی

 آشنایی با نمونه ای از آثار ادبی جهان 1
 آشنایی با ترجمه ومترجم 2
 های مختلف آشنایی با عدم یکسانی اجزای جمله در زبان 3
 ها و اشتراکات ادبيات ایران وجهان مهارت درک و فهم تفاوت 4
 سبت به مطالعه آثار برتر ادبيات جهان در حوزه نوجوانتقویت عالقه ن 5
 های گفتاری، نوشتاری و رفتاری های درس در حوزه مهارت تقویت کاربست آموزه 6
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های فارسی هفتم و هشتم نکات زیر قابل گفتن  درمورد اهداف دو درس گنجانده شده در بخش ادبيات جهان کتاب
 است:

کند تلقی کرد   آموزان را با آثار ادبی جهان آشنا می توان به راحتی به عنوان متونی که دانش این دو درس را نمی 
عالوه این که درس راه خوشبختی متنی است از یک نویسنده خارجی گمنام که مطالبی اخالقی را بيان کرده است و 

 یک اثر ادبی جهانی نيست  
دهد که اصوالً اهداف این درس ارتباط چندانی با  س پرنده آزادی به خوبی نشان میاهداف تصریح شده برای  در 

 ادبيات جهان ندارد  
توانيم هفتم و راه خوشبختی هشتم اهداف آشنایی با ترجمه و مترجم، عدم یکسانی اجزای  در درس دوم یعنی ما می

ادبيات ایران و جهان و تقویت عالقه نسبت به ها و اشتراکات  های مختلف، مهارت درک و فهم تفاوت جمله در زبان
ها و نه  در تمرینات مورد توجه قرار نگرفته است   مطالعه آثار برتر ادبيات جهان در حوزه نوجوانان  نه در پرسش

رود که این اهداف به صورت خودبه خود به دست یابند  به عبارت دیگر  این اهداف با خواندن  مسلماً انتظار نمی
هایی را بيابند که  یابی نيست و مؤلفان محترم باید راه ای و بدون داشتن برنامه قابل دست چند صفحهیک متن 

 پذیر سازد  یابی به این اهداف را امکان دست
 

 نتيجه گيری 
 های پژوهش پاسخ پرسش

 ادبيات جهان به چه معناست؟ در بخش ادبيات پژوهش سعی شد برای این پرسش پاسخی یافته شود  1
های مختلف زمانی از یک برنامه  های فارسی دوره راهنمایی  در دوره محتوای ادبيات جهان در کتابآیا  2

 کند؟ با توجه به بررسی انجام شده پاسخ به این سؤال تا حد زیادی منفی است  خاص تبعيت می
ا قبل از آیا برای آموزش ادبيات جهان اهداف خاصی در برنامه درسی فارسی در نظر گرفته شده است؟  ت 3

 چنين اهدافی وجود ندارد   1388سال 

های آموزش ادبيات جهان در برنامه درسی فارسی وعوح الزم را دارد؟ هدف کلی برنامه درسی  آیا هدف 4
های جدید از این وعوح برخوردار نيست  در کتاب معلم اهداف وعوح بيشتری دارند  البته در یکی  کتاب

 اند  الشعا  اهداف دیگر قرار گرفته تحتدو درس اهداف آموزش ادبيات جهان 
آیا اهداف آموزش ادبيات جهان در کتاب فارسی دوره متوسطه اول مورد توجه قرار گرفته است؟ برای  5

های هفتم وهشتم دوره متوسطه جدید شاهد اهدافی در برنامه درسی و کتاب معلم  برای فصل   کتاب
ها و تمرینات این اهداف به اندازه کافی مورد توجه  خودآزماییادبيات جهان هستيم  اما در کتاب درسی و  

 اند  قرار نگرفته

توان به عنوان  های فارسی دوره راهنمایی و متوسطه اول در رابطه با ادبيات جهان را می آیا محتوای کتاب 6
گر چه تا حدودی مثبت است ا 1355های سال  ادبيات جهان تلقی کرد؟ پاسخ به این پرسش در مورد کتاب

اصوالً محتوایی  1385تا  1360های  خاصی وجود نداشته است  بين سال برای آموزش ادبيات جهان برنامه
تا کنون فصلی  1388های  های سال که بتوان به آن عنوان ادبيات جهان اطالق کرد وجود ندارد  درکتاب

توان به راحتی ادبيات جهان  یتحت عنوان ادبيات جهان گنجانده شده است، اما محتوای انتخاب شده را نم
یا معرفی ادبيات جهان ناميد  در واقع در این دوره به جز بخشی از کتاب شازده کوچولو، محتواهای 

 ها به سختی امکان پذیر است  انتخاب شده کمتر شناخته شده هستند و تعبير ادبيات جهان برای آن
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 های فارسی دوره متوسطه اول بپيشنهادهایی برای اهداف و محتوای ادبيات جهان در کتا
 اهداف آموزش و خواندن ادبيات جهان

سال پيش در  95توان اهداف متعددی در نظر گرفت  محمدعلی جمالزاده حدود  برای خواندن ادبيات جهان می
قمری   1337القعده( سال  القعده )اول ماه ذی با  تاریخ غُرّه ذی xviای کتاب یکی بود یکی نبود دیباچه چهارده صفحه

کند که  شمسی، در فواید رمان که نوعی از ادبيات است مطالبی را بيان می 1298که مطابق است با با ششم مردادماه  
توان چنين بر  می کند را توان آن را در رابطه با آموزش ادبيات جهان نيز دانست  خالصه  فوایدی که او بيان می می

 شمارد:
 ها که فرصت رفتن به مدرسه را ندارند تا در آن تکميل معلومات  ایست برای آن رمان در حقيقت مدرسه

 نموده و چيزی از عوالم معنوی که هر روز در ترقی است کسب نمایند 
 را بيان  ی ، فلسفی، تاریخ و اخالقای جذاب و لذت بخش موعوعات علمی رمان با زبانی شيرین و شيوه

 نماید   کند و دماغ و جان را تازه و ایجاد فرح ونشاط می می
 حکم اختالف شغل و کار و معاشرت خيلی از چگونگی احواالت و خياالت  رمان طبقات یک ملتی را که به

 نماید   هم نزدیک می خبرند  از حال یکدیگر خبردار و به و حتی از جزئيات نشست و برخاست یکدیگر بی
  از طریق شناخت مردمان با یکدیگر هزارها مباینت و خالف)اختالف( تعصب آميز را که از جهل و رمان

 نماید   آید رفع و زائل می ميان می دیگر به هم نادانی وعدم آشنایی به
 هم  خواهند از حال اجتماعی وداخلی و روحی سایر ملل و ممالک باخبر بوده و وقوفی به که می برای کسانی

هم  های تاریخ که تنها حيات سياسی و نظامی یک ملک و ملتی را، آن خواهند به خواندن کتاب میرسانند ون
ملت   های راجع به آن تر از خواندن رمان دهد هيچ راهی بهتر از و راسخ به طور ناقص و غيرکافی، نشان می

های تولستوی  کتاب ومملکت نيست  چنانکه برای شناختن ملت روسيه از دور، هيچ راهی بهتر از خواندن
 و داستایوسکی نيست  

 اهداف پيشنهادی برای ادبيات جهان در نظام آموزشی کشور
با عنایت به نکاتی که  جمالزاده در مورد فواید رمان برشمرده است و مطالعاتی که توسط پژوهشگر انجام شده  

 ور مورد توجه قرار داد توان اهداف زیر را برای آموزش ادبيات جهان در نظام آموزشی کش است، می
 

 اهداف شناختی
 های نویسندگان نامدار جهان آموزان با نام و برخی از نوشته آشنا شدن دانش 1
های اخالقی ملل دیگر  های زندگی و ارزش ها از طریق مطالعه شيوه های دیگر و درک آن آشنایی با فرهنگ 2

 ها و اشعار آنان در متن رمان
 ها های انسان ها و درک تفاوت مردمان دیگر فرهنگایجاد زمينه مفاهمه با  3
 های ادبی متفاوت آشنایی با سبک 4

انداز  آموز از طریق تصور کردن توصيفاتی که نویسنده از یک مکان، یک چشم تقویت قوه تخيل دانش 5
 کند   طبيعی، یک انسان و غيره می

 
 اهداف مهارتی
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خوانی، درک مطلب، تفسير و استنتاج مطلب خوانده  )روانآموزان توسعه و شکوفایی سواد خواندن در دانش 6
 شده و نگرش مثبت به مطالعه(

 آموزان رشد توانایی نگارش و انشا در دانش 7

 آموز خوانده است برای کالس رشد توانایی سخنوری از طریق بيان شفاهی کتابی که دانش 8

 
 اهداف نگرشی

 خوانی در افراد کشور در نتيجه تقویت و افزایش کتابآموزان به مطالعات غير درسی و  عالقمند کردن دانش 9
ذات پنداری کرده و خود را درگير  کسب یک زندگی افزونه، )شخص با خواندن رمان با قهرمان داستان هم 10

 بيند که در زندگی واقعی هيچگاه تجربه نکرده است ( ماجراهایی می
 های متفاوت ها با فرهنگ انسانهای  مفاهمه و فهم یکدیگر  و کسب نگرش مثبت به درک تفاوت 11

 های درسی دوره متوسطه اول پيشنهادهایی برای انتخاب آثار ادبی  مناسب برای کتاب
انتخاب آثار مناسب با توجه به حجم صفحات کتاب درسی حقيقتاً کار دشواری است و ممکن است انتخاب هر 

های مناسب پيشنهاد  برای انتخاب متن  زمينه چهار  شاخصاثری انتقاداتی را به همراه داشته باشد  از این رو در این 
آموزان، سوم  شود   اول مناسب بودن محتوای انتخابی با اهداف کتاب درسی، دوم مناسب بودن محتوا با سن دانش می

 آموز را به های خوب  و روان  و چهارم  انتخاب بخشی از اثر که آن چنان جذاب باشد تا دانش استفاده از ترجمه
ها و نظر  تر در شورای تأليف این کتاب خواندن کل اثر ترغيب کند  مسلماً انتخاب آثار مناسب نيازمند بررسی دقيق

ای باشد که اهداف آموزش ادبيات جهان را  گونه ها این متون باید به متخصصان بيشتری است  تمرینات و خودآزمایی
 برآورده سازد 

های متناسب با برنامه  های درسی فارسی فهرستی از کتاب در پایان کتاب  دیگری که قابل ذکر است آن که  نکته
های مشهور را  در این فهرست گنجاند  در فهرست پایه هفتم هيچ یک از  توان برخی کتاب درسی وجود دارد که  می

ایی برای فکر ه شده با عنوان داستان  های مرتبط با ادبيات جهان معرفی نشده است و تنها یک کتاب ترجمه کتاب
توان آن را به عنوان  یک اثر ادبی جهانی نام قلمداد  که با وجود محتوای مناسبش، نمیاست  آمده کردن رابرت فيشر

های مرتبط با ادبيات جهان  های متناسب با برنامه درسی فارسی پایه  هشتم هيچ یک از کتاب کرد  در فهرست کتاب
داستان "جک کنفيلد و"ای برای روح  سوپ جوجه"خارجی دو  کتاب های  معرفی نشده است اما از ميان کتاب

 اند   هلن کلر ، معرفی شده "زندگی من
آثار کالسيکی مانند: داستان دوشهر، دیوید کاپرفيلد، آليس در سرزمين عجایب، زنان کوچک، لورنا دون، 

بری فين، هایدی، شاهزاده و گدا، شازده سایر، پينوکيو، رابينهود، ماجراهای هاکل های ژول ورن، ماجراهای تام کتاب
شرلی، بابالنگ دراز، جودی ابوت، بينوایان و     در بين این آثار وجود  کوچولو، سرزمين گمشده، دکتر دوليتل، آن

ندارد  چنانچه در انتخاب محتوا، تنها دو شاخصِ اهداف ویژه آموزش ادبيات جهان و تناسب آن با سن نوجوانی در 
 د  ، مسلماً آثار بسياری به این فهرست افزوده خواهند شد نظر گرفته شو
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ix -  ۱3۲همان، صفحه 
x -  universal possession of mankind 
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xii - ای برای روح  هایی به نام سوپ جوجه ای است آزاد از خانم پروین قائمی برگرفته از   مجموعه کتاب کتاب نغمه عشق ترجمه
(Chicken Soup for the Soulدر این کتاب .)  ها به مطالب متنوعی در ارتباط با زندگی پرداخته شده است. تا کنون بالغ بر

میلیون جلد فروش داشته  500زبان زنده دنیا ترجمه شده و  40اپ خارج شده است که به عنوان کتاب از این مجموعه از چ 250
ها، مادران جدید، مسائل خانواده، جادوی کریسمس، متشکرم پدر،  ها عبارتند از : مادربزرگ است.  برخی از عناوین این کتاب

های  قدرتمند، طالق و بازسازی دوباره خود، قصه متشکرم مادر، عشق واقعی، همه در یک خانواده، روزهای دانشگاه، مادران
ها عالوه بر کنفیلد،   (است. بسیاری از کتابJack Canfieldمعلم و.... نویسنده اصلی  این مجموعه کتاب آقای جک کنفیلد  )

های این مجموعه به عمل آمده به نام  کاملی که بر روی نام نویسندگان همه کتاب  د که با بررسینویسندگان دیگری نیز دارن
برخورد نشد. برای اطالع از اسامی همه نویسندگان  "کلیک مورمان"ای که در کتاب درسی فارسی هفتم آمده است یعنی   نویسنده

 توانید به نشانی زیر مراجعه کنید. این مجموعه می
https://www.goodreads.com/author/list/35476.Jack_Canfield?page=1&per_page=30&sort=title&utf8=%E2%9C

%93 

xiii -  ،های درسی ریزی و تألیف کتاب ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دفتر برنامه1392کتاب معلم)راهنمای آموزش( فارسی هفتم 
xiv -  همان 
xv - های درسی ریزی و تألیف کتاب ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دفتر برنامه1393رسی هشتم، کتاب معلم)راهنمای آموزش( فا 

xvi -  ،نسخه الکترونیکی 1320جمالزاده محمدعلی، یکی بود یکی نبود، انتشارات پروین ، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C
https://www.goodreads.com/author/show/35476.Jack_Canfield

