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محمود طیب
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
مدرس دانشگاه
سیما بیگ نژاد
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
دبير متوسطه مدارس آبادان

نقد و تحليل 
ساختاري و 
محتوایي

چكیده
كتــاب علــوم و فنــون ادبــي )2( ویژة 
دانش آموزان رشــته هاي ادبيــات و علوم 
انساني و علوم و معارف اسالمي از اصلي ترین 
منابع درسي این رشته هاست. این كتاب در 
چاپ اول خود در مهرماه 1396 وارد حوزة 
تحصيلي شــده و در شكل و ساختاري نو، 
محتوایي قدیم از ســه كتاب تاریخ ادبيات، 
عروض و قافيه و آرایه هاي ادبي را در شكلي 
تازه ارائه داده اســت. در این مقاله، ساختار 
و محتواي كتاب یاد شده آسيب شناسي و 
نقد شده و كاستي ها و نقاط قوت چند گانة 
آن بيان گردیده است. پژوهشگر ابتدا كتاب 
را از نظــر ســاختاري و محتوایي معرفي 
مي كند و پس از آن، نقد ساختار محتوایي 
كتــاب و چينش دروس و آسيب شناســي 
محتواي آن را انجام مي دهد. تالش شــده 
است كه ضمن این بررســي، نقاط قوت و 
ضعف كتاب از نظر ساختار و محتوا در همة 

موارد بيان شود. 
كلید واژه هــا: علوم و فنــون ادبي پایة 
آسيب شناسي،  محتوا،  ســاختار،  یازدهم، 

پيشنهادها

1. مقدمه 
ادبيــات همواره بســتر پــرورش افكار و 
احساسات مهم بشري بوده و رسالت بزرگي 
در جامعة بشري و بيان دردها و آرمان هاي 

انسان داشته است. 
شــيوة تأليف و آموزش ادبيــات با علوم 
دیگر بایــد متفاوت باشــد. بهترین برنامة 
آموزشــي براي ادبيات برنامه اي است كه از 
انعطاف پذیري مناســبي برخوردار باشد و 
این امكان را بــراي مؤلف فراهم كند كه با 
فراغ بال بيشــتري، در هر كدام از پایه هاي 
تحصيلــي از مواد و متوني بهــره ببرد كه 
مناسب سطح سني، ميزان درك و شناخت 

و عالیق فراگيرندگان باشد. 
رشد علمي موجب افزایش صحت و اعتبار 
یافته هاي علمي و توليد نظریه هاي جدید 
مي شود. تعامل اندیشه و نقد آثار از عوامل 
تحقق این امرند. همچنين نقد و بررسي آثار 
علمي باید با نوشته ها و گفته هاي انتقادي 
رواج بيشــتري یابد و از ویژگي هاي اصلي 
جامعة علمي محسوب شود )ملكي، 1385: 

.)9-20
مقالة حاضــر كه به نقد یكي از كتاب هاي 
تازه تأليــف ادبيات براي رشــتة ادبيات و 
علوم انساني و رشتة علوم و معارف اسالمي 
اختصاص دارد، براي نخســتين بار منتشر 
شده و تالشي اســت در راستاي بازنگري 
در برنامة آموزش فارسي یازدهم متوسطه؛ 
به اميد آنكه صاحب نظران با بررســي هاي 
عالمانــه و نقد هــاي متفكرانــه بتوانند به 
راهكارهاي مناســبي در این  زمينه برسند 

و امكاني فراهم گردد كــه آموزش ادبيات 
فارســي و كتاب هاي درســي با بازسازي 
و ترميــم هميشــگي و رفع مشــكالت و 
كاســتي ها، همــواره و همچنان ســالم و 

سرزنده به حيات خود ادامه دهند. 

2. معرفي كتاب علوم و فنون 
ادبي )2(

كتاب با شعري از طالب آملي در ستایش 
خداوند آغاز مي شود و سپس دوازده درس 
آن در چهــار فصل و به همراه چهار كارگاه 

تحليلي در پایان هر فصل ارائه مي گردد. 
كتاب 112 صفحه است كه 15 صفحة آن 
بدون مطلب درســي است؛ یعني صفحات 
آغازین فصل ها و صفحات اطالعات چاپي و 

پيشگفتاري آغاز و پایان كتاب است. 
طرح جلد كتاب شــكل گرافيكي ساده اي 
از عنوان كتاب در ميــان طرح مينياتوري 
ســاده تري است. این طرح، متأسفانه نه در 
روي جلد و نه در پشــت جلد به هيچ روي 
زیبا و شایســته نيســت؛ به ویــژه چون 
مخاطبان این كتــاب، همگي دانش آموزان 
ســطوح سني 15 تا 20 سال بدون در نظر 

گرفتن داوطلبان كنكور و پشت كنكور ند. 
كتاب شامل سه حوزة عروض، تاریخ ادبيات 
)و سبك شناسي( و آرایه هاي ادبي است. در 
سال هاي پيش در این حوزه هاي محتوایي، 
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- آرایه هاي ادبي به شكل محدود و ناقص 
آمده اند.

- در دروس پایه هــاي آوایي، كلي گویي و 
شتاب زدگي مشاهده مي شود. 

4. نقد و تحلیل محتوایي كتاب 
همان گونه كه اشــاره شــد، كتاب علوم 
و فنون پایة  یازدهــم از نظر محتوایي به 
 گونه اي تنظيم شــده است كه سه كتاب 
تاریخ ادبيات، آرایه هــاي ادبي و عروض 
و قافيــه را در بربگيــرد؛ ســه كتابي كه 
پيش از این ســه منبع پرحجم و فشرده 
از مطالــب تشــریحي و تخصصي مفيد 
بودند. هم اكنون این ســه كتاب در قالب 
یك كتاب دوره اي در ســه پایه ارائه شده 
و  ادامة این كتــاب در پایة دوازدهم در 
قالب كتاب علوم و فنــون )3( با مطالب 

تكميلي تر منتشر گردیده است.

4-1- نقد و تحلیل دروس تاریخ 
ادبیات و سبك شناسي علوم و 

فنون ادبي )2( 
مقدمــات  تحقيــق،  مــورد  كتــاب  در 
سبك شناسي و تاریخ ادبيات تا سدة ششم 
بيان شده است. در كتاب علوم و فنون )2( 
این گفتارها ادامه پيدا كرده و تا پایان دورة 

سبك هندي تشریح شده است. 
این درس در فصل چهارم درس دهم كتاب 
ادامه یافته اســت. در این درس اختصاصًا 
ســبك هندي و زمينه هاي سياسي و ادبي 
آن بررســي مي شــود. زمينة ادبي سبك 
هندي، در دو بخِش شعر و نثر در سه قلمرو 

ادبي، فكري و زباني تشریح شده است. 

4-1-1 نقاط قوت دروس تاریخ 
ادبیات و سبك شناسي 

- بخش هاي مقدمات دوره ها و زمينه هاي 
سياسي به شكل كوتاه و بسنده آمده است 

و بيشتر از این، مي توانست مالل آور باشد. 
- بخش خودارزیابي این دروس، بسنده و 
كامل اســت و دانش آموز به خوبي مي تواند 

مطالب درسي را درك كند و پاسخ دهد. 
ميان مباحث آرایه هــاي ادبي و پایه هاي 
آوایي پيوند خوبي برقرار شده است )صص: 

.)88-89

بيان شــده و ادامة آن از سبك عراقي، در 
كتاب علوم و فنون )2( آمده است. 

در موضــوع عمومــي قافيه یــا عروض و 
پایه هاي آوایي نيز به همين شــكل عمل 
شده و در كتاب علوم و فنون )1( پایة دهم، 
مطالب مقدماتي وزن و عروض مطرح شده 
است. ســپس در سال بعد و در این كتاب، 
مباحث تخصصي تر و بحث و تشریح علمي 
بعضي از وزن ها و بحرهاي عروضي و توضيح 

و تقطيع آن ها آمده است. 
در موضوع آرایه هاي ادبي نيز در كتاب  علوم 
و فنــون )1( كلياتي در علوم و فنون ادبي و 
چند مبحث از بدیع ادبي مانند سجع، قياس 
و موازنه و در كتاب علوم و فنون)2( مباحث 
مهم تر و تخصصي تر مانند تشــبيه و اركان 
آن، مجاز و استعاره و اضافة استعاري و پس 

از آن كنایه، مطرح شده است. 

3-1- نقاط قوت ساختار درسي
- ترتيــب متنــوع دروس بــه یادگيري 
دانش آمــوزان كمك مي كنــد. دانش آموز 
پــس از دو یا چند جلســه تاریــخ ادبيات 
و سبك شناســي، در چنــد جلســة دیگر 
موضوعاتي مانند آرایه  هاي ادبي و پایه هاي 

آوایي را مي آموزد.
- حجم پرسش هاي موجود در سنجش هاي 
خودارزیابي متوســط به باالست و موجب 
یادگيري بهتر و تالش بيشــتر دانش آموز 

مي شود. 
- حجــم هــر درس كــم اســت و معلم 
و دانش آمــوزان مي تواننــد در هــر زنگ 
كالسي، مطالب مرتبط یا خارج از درس و 
فعاليت هاي پيشنهادي خود را مطرح كنند. 
از طرف دیگر، تخصصي بودن كتاب نياز به 
حجم بيشتري از مطالب در این حوزه ها را 
مي طلبد و حجم كِم چنين دروسي بيشتر 
مناسب رشته هاي عمومي و غير تخصصي 

است. 

3-2- نقاط ضعف ساختار 
درسي 

در زمينة حجم دروس و كيفيت ساختاري 
آن ها، موارد زیر شایستة توجه است: 

- تعداد و حجــم دروس تاریخ ادبيات كم 
است.

شــاهد سه كتاب مســتقل با همين نام ها 
بودیم. به نظر مي رسد با توجه به تخصصي 
بودن رشــته هاي ادبيات و علوم انســاني و 
علوم و معارف اسالمي، مي بایست به روال 
گذشته، همان ســه كتاب به قوت خود اما 
در شكل و شمایل زیباي متني با دیدگاهي 
نو و تقریبًا كوتاه تــر باقي مي ماند. چرا كه 
دانش آموزان این رشــته، تقریبًا در بيشتر 
محتواي كنكور خود با این سه منبع اصلي 
ســروكار دارند؛ حتي در موضوع آموختن 

دستور و نگارش فارسي!
متأســفانه حجم كتاب در مقایسه با سه 
منبع پيشين بسيار كم است و كتاب حالتي 
جزوه گونــه به خود گرفته اســت. در واقع، 
این كتاب 28 ورقA4 اســت كه از وسط 
تاخورده و منگنه شده و حتي در شيرازة آن 

نيز چيزي نوشته نشده است!
اگرچه دانش آموز بــا كتاب هاي كم حجم 
رابطه اي بهتــر و زود بازده تر برقرار مي كند، 
آســيبي را كه این موضــوع ایجاد مي كند 
نيز باید در نظر داشــته باشيم. آسيبي كه 
در این بــاره وجود دارد، حجم كم اطالعات 
و متوني اســت كه دانش آموز دربارة مواد 

درسي و سرفصل ها در اختيار دارد. 
صفحه آرایي كتاب، زیبا و متناسب با دورة 
تحصيلي و گروه ســني دانش آموزان است 
اما كاستي چشــمگيري نيز در این رابطه 
وجــود دارد و آن نبود تصاویــر مرتبط با 
موضوع درس و اطالعات تصویري اســت. 
این در حالي است كه كتاب علوم وفنون )1( 
در چند مورد داراي تصویر اســت. )علوم و 
فنون1، صص: 37 و 45(. رنگ بندي و شكل 
متن كتاب و نمونه هاي شعر و نثر آن بهتر و 

زیباتر است )همان جا(. 

3. نقد و تحلیل ساختار درسي 
كتاب 

كتاب علوم و فنون ادبي )2( از چهار درس 
تاریخ ادبيات و سبك شناســي، چهار درس 
پایه هــاي آوایي یا عروض شــعري و چهار 

درس آرایه هاي ادبي تشكيل شده است. 
ایــن كتاب، ادامة منطقي و تاریخي كتاب 
علوم و فنون ادبي پایة دهم در همين رشته 
است. موضوع تاریخ ادبيات و سبك شناسي 
در كتاب علوم و فنون )1( تا ســدة ششم 
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4-1-2 نقاط ضعف دروس تاریخ 
ادبیات و سبك شناسي 

- به طور كلــي، بخش هاي تاریخ ادبيات و 
سبك شناسي كتاب علوم و فنون )2( كوتاه 
و فشــرده اند و گویي دانش آمــوز در حال 
خواندن متني گذرا و یادداشتي كوتاه است. 
- مطالــب ادبي مربــوط به شــاعران و 
نویسندگان بســيار كم است. ذكر نمونه ها 
موجب یادگيري و یادسپاري بهتر مي شود. 
- بهتــر بود تاریخ تولد و مرگ شــاعران 
نامدار و بزرگ هر دوره در مقابل نام آن ها 
نوشته مي شد؛ زیرا قرار است دانش آموزان 
این رشــته، متخصص این رشته شوند یا 
دســت كم از آن  ها انتظار مــي رود كه در 
این زمينه اطالعات تاریخ ادبياتي داشــته 

باشند. 
- در پایان دروس سبك شناســي و تاریخ 
ادبيات، جاي خالي دو یا چند شــعر برتر و 
زیباي شاعران نامدار خالي است. این امر به 
بهبود یادگيري دانش آموز و تقویت ذهني او 
و تشویق عالقه مندان این رشته یا پرورش 
حس شــاعري در دانش آموز كمك شایاني 

مي كرد. 
- از كتاب هاي داســتان و ُجنگ  نامه ها یا 
كتب تذكره در درس هفتم و سده هاي دهم 

و یازدهم نامي برده نشده است. 

4-2 نقد و تحلیل دروس 
پایه هاي آوایي كتاب علوم و 

فنون ادبي )2(
در این كتــاب، چهــار درس در موضوع 
عروض و قافيه در نظر گرفته شــده است. 
این درس ها ادامة  دروس مربوطه به عروض 
و قافيــه در كتاب علوم و فنون )1( در پایة 

دهم همين رشته اند. 
در پایان درس نيز شــش بحر همســان 
عروضي بــا عنوان »برخــي وزن واژه هاي 
شعر فارسي« فقط در حد ذكر نام )فعولن، 
مفاعيلــن، فاعالتن، مســتفعلن، فعالتن و 

مفتعلن( معرفي شده اند. 
بخش پایانــي پایه هاي آوایــي، با عنوان 
»پایه هاي آوایي همسان دو لختي« كه در 
واقع همان »اوزان متناوب یا دوري« قدیم 
اســت، در درس یازدهــم در فصل چهارم 

آمده است. 

4-2-1 نقاط قوت دروس 
پایه هاي آوایي 

- به طور كلي، مباحــث عروض و قافيه و 
تقطيــع عروضي و بحرهاي شــعري براي 
دانش آموزان خســته كننده و سخت است 
اما شــكل زیباي ارائة این گفتارها در این 
كتــاب موجــب یادگيري ســریع و ایجاد 
حس عالقه منــدي در دانش آموز و از بين 
رفتن دلهرة آن ها نســبت به این مفاهيم و 

اصطالحات مي شود. 
- تقطيع ها در جدول هاي باز و به شــكل 
خالصه و با رنگ بندي مناسب ارائه شده اند. 
- توضيحي كه براي ایــن گفتارها در هر 
چهار درس مربوط آمده، توضيحي ساده و 

با قابليت یادگيري سریع است. 
- تقطيع هاي انجام شــده تقریبًا در همة 
موارد به طور دقيق و ساده انجام شده است. 
- نبود تعاریف بحرهــاي قدیم مانند بحر 
رمل و هزج و ... موجب سادگي بيشتر متن 
و یادگيري بهتر دانش آموزان مي شــود اما 
باید این نكته را در نظر داشــت كه شماري 
از این دانش آموزان به زودي در دانشــگاه 
در رشتة  ادبيات تخصصي یا درس فارسي 
عمومي بــاز هم با همين تعاریف و نام هاي 
قدیمي و افاعيل ســنتي سر و كار خواهند 
داشت؛ مگر اینكه در آنجا نيز مواد درسي، 

نوسازي و ساده گردند. 
- تمــام نمونه هاي شــعري این دروس از 
شــاعران برتر و قله هاي شعر فارسي است. 
این كار موجب انس بهتر دانش آموز با متن 

مي شود. 
- تمرین هاي خودارزیابي این درس بيشتر 
و گســترده تر از تمرین هــاي دروس  دیگر 
اســت. این موضوع موجب تمرین بيشتر و 

درك مناسب تر موضوع مي گردد. 

4-3- نقد و تحلیل دروس 
آرایه هاي ادبي كتاب علوم و 

فنون ادبي )2( 
درس نهــم كتاب بــه »اســتعاره« كه از 
مهم ترین اصطالحات ادبي و شعري است، 
اختصاص یافته است و اگرچه مؤلفان كتاب 
در این درس نسبت به درس تشبيه، توضيح 

بيشتري داده اند، باز هم بسنده نمي نماید. 

مبحث استعاره را شــاید بتوان مهم ترین 
گفتار در آرایه هاي ادبي برشمرد اما در اینجا 
مي بينيم كه اســتعاره تقریبًا به طورخالصه 
بيان شده و در پایان نيز »اضافة استعاري« 
در دو ســطر و نيم با یك شــاهد شــعري 

معرفي گردیده است. 
پس از تعریف كنایه و ذكر نمونه هایي گذرا، 
تفاوت ميان كنایه و مجاز و سپس استعاره و 
كنایه توضيح داده شده و در پایان با ذكر چهار 

مورد كنایه، بخش خودارزیابي آمده است. 
متأسفانه این درس نيز بسيار كوتاه است 

و به شكل عمومي توضيح داده شده است. 

4-3-1 نقاط قوت دروس 
آرایه هاي ادبي كتاب 

- تالش مؤلفان در ساده گویي و كوتاه گویي 
دروس آرایه هاي ادبي ستودني است. آن ها 
در ایــن كار موفق بوده اند اما این مســئله 
فراموش شده است كه این كتاب، از بهترین 
كتاب هاي رشتة ادبيات و علوم انساني و نيز 

الهيات و معارف اسالمي است. 
- در دروس آرایه هــاي ادبــي، نمونه هاي 
شعري گوناگون و خوبي از شاعران معاصر 
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و شعر امروز دیده مي شود. جا دارد كه این 
نمونه ها بيشتر و به روزتر گردد. 

- در ایــن درس )و بعضي از دروس دیگر( 
از شــاعراني ناشناس مانند نحوي، وفایي و 
... نمونه هایي زیبا آورده شده است. این كار 
بهتر اســت با  ذكر نام كامل آن ها صورت 
بگيرد و تعداد نمونه نيز  بيشتر شود. معرفي 
شاعران تواناي بي نام و نشان، كاري خوب و 

ستودني است. 

4-3-2 نقاط ضعف دروس 
آرایه هاي ادبي كتاب

- در درس »مجــاز« در صفحة 55، بيتي 
از شــاعري به نام وفایي آمده اســت كه 
بي گمان شماري از معلمان و نزدیك به تمام 
دانش آموزان او را نمي شناســند. الزم است 

نام شاعر به طور كامل آورده شود. 
- شعر سپيد و شعر نيمایي و نيز انواع شعر 
آزاد )ناب، حجم، گفتار و ...( تا اندازه اي در 
این دروس و نيز در كل كتاب به فراموشي 

سپرده شده است. 
- اشــتباهي كــه در درس هــاي دیگر با 
آوردن نام هاي جدید بــراي عناوین قدیم 
و مشــهور صورت گرفته، در این درس نيز 
بــا ذكر كلمه هایي چون »معناي نهاده« به 
جاي كلمة حقیقي و »معناي نانهاده« به 
جاي كلمة مجازي )غيرحقيقي( تكرار شده 

است. 
- معلمان و قشــري از داوطلبان كنكور به 
تعاریف هميشگي و دانشگاهي اصطالحات و 
آرایه هاي ادبي و تعاریف موجود دركتاب هاي 
پيشــين عادت كرده اند و آن ها را به همان 
شكل قدیم و ســنتي در ذهن دارند اما در 
این كتاب عناویــن دیگري براي این  نام ها 

برساخته شده است كه ضرورتي ندارد. 
- در گفتار تشبيه، عنوان تشبيه »تركيب 
اضافي« بيشتر به درس دستور زبان فارسي 
مي خورد تا آرایه هاي ادبــي. همان عنواِن 
»اضافة تشــبيهي« براي ایــن آرایه بهتر و 

منطقي تر است. 
- در درس »َمجــاز«، دانش آمــوزان در 
خوانش اول ایــن اصطالح و برخورد با آن، 
واژه را به شكل »ُمجاز« تلفظ مي كنند. بهتر 
اســت در چاپ بعدي كتاب، نام این درس 
با نشــانة فتحه بر روي حرف ميم )َمجاز( 

نوشته شود؛ چرا كه مجاز یعني اجازه داده 
شده، و ُمجاز یعني غيرحقيقي. 

- بخش بندي تشــبيه به گســترده و 
فشرده، مناســب به نظر نمي رسد. همان 
روال هميشگي در آموزش تشبيه و انواع آن 

بهتر و مناسب تر بود. 
- درس تشــبيه، ناقص به نظر مي رســد و 
نامي از اصطالحات دیگري كه زیرمجموعة 
تشــبيه اند، در ميان نيســت. اصطالحاتي 
مانند تشبيه تفضیل، تشــبيه مرسل یا 
صریح، تشبيه مؤكد، تشبيه مفصل، تشبيه 
مجمل، تشــبيه بلیغ، تشــبيه ملفوف، 
تشــبيه مفروق، تشــبيه مركب، تشبيه 
مشروط،  معكوس، تشبيه  جمع، تشبيه 

تشبيه پنهان یا مضمر، تشبيه محسوس 
به محسوس و انواع آن )شميسا، 1388(.

- در درس مجاز، تعریفي مستقل و روشن 
از »عالقه )هاي( مجاز« نيامده و آنچه آمده، 

گنگ و نامفهوم است. 
- انواع مجاز به شكل درست و مشهور آن 
در كتاب نيامده اســت. مجازهاي معروف 
و پركاربرد مانند مجــاز به عالقه هاي كل 
از جزء، جــزء از كل، حال و محل، ظرف و 

مظروف و ... در كتاب نيست. 
- اضافة اســتعاري به خوبي توضيح داده 
نشده اســت و نمونة گفته شده به تنهایي 
نمي تواند این اصطالح را براي دانش آموزان 

روشن و گویا كند. 
- درس كنایــه، كوتاه و گذراســت و الزم 
است متن تشــریحي كامل تري به همراه 

نمونه هاي بيشتر و استنادي تر آورده شود. 
بدتر اینكــه در ادامــة درس، از اصطالح 
»معاني مجــازي« اســتفاده كرده اند! این 
نام هاي برســاختة جدید بــه خودي خود 
هيچ كاربرد ماندگار و تازه اي ندارند و هدف 
و مقصود مؤلفان همچنــان بر پایة  همان 
اصطالحات پيشين و معروف ارائه مي گردد. 

5. بررسي متني كتاب
قلِم كتاب، قلم رسمي، زیبا و مناسبي است 
و به فراخور موضوع و عنوان نيز از رنگ  قرمز 
و گاه كادرهاي مربعي سبز، زرد، صورتي و 
غيره استفاده شده اســت. اندازة قلم متن، 

متوسطه و مناسب است. 
برخالف معموِل كتاب هاي درسي، در این 
كتاب شــمارة صفحات در باالي هر صفحه 
قرار گرفته است و عنوان كتاب نيز به رسم 
كتاب هاي بــازاري در بــاال و در صفحات 
سمت چپ درج شــده كه بر جلوة دروني 

كتاب افزوده است. 
كاســتي و آسيبي كه در زمينة قلم كتاب 
وجود دارد این است كه طراحان متن كتاب 
تالش كرده اند حجم زیادي را در صفحات 
محدود كتــاب جاي دهند. این كار موجب 
آن شده اســت كه مطالب كتاب در موارد 
فراواني بســيار به هم نزدیك شــوند یا به 

یكدیگر بچسبند. 

6. بررسي نگارش كتاب 
بــا نگاهي گذرا بــه متن ایــن كتاب، به 
آساني متوجه مي شویم كه مؤلفان بر متن 
نهایي و چاپي آن نظارت كافي نداشــته اند. 
امــا درجمله بنــدي و نگارش دســتوري 
كتاب وســواس زیادي اعمال شــده است. 
این وســواس را از تعداد زیــاد ویرگول ها 
و نقطه ویرگول هــاي متن كتــاب مي توان 
دریافت اما از درصــد باالي خطاهاي 
علمي در نقل اشعار در مي یابیم كه در 
كار خود كمتر موفق بوده اند! نمونه هاي 
زیر شایستة بررسي و چاره جویي سریع اند. 

- در بخش خودارزیابي درس دهم )سبك 
هندي(، در پرسش شمارة 5 در بخش »ب« 
یك بيت شــعر به نام عرفي شيرازي آمده 
كه تنها مصراع نخست آن از عرفي است و 

مصراع دوم به سعدي شيرازي تعلق دارد: 

حجم پرسش هاي 
موجود در سنجش هاي 

خودارزیابي متوسط 
به باالست و موجب 

یادگیري بهتر و تالش 
بیشتر دانش آموز 

مي شود
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ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي بارد 
پيوند روح كردي پيغام دوست دادي 

ضمن اشــاره به این نكته كه اصاًل این دو 
مصرع حتــي در یك وزن هم نيســتند و 
هنگام حروف چيني بدون هيچ تخصصي نيز 
مي توان به بيگانگــي آن دو از هم پي برد. 

اصل شعرهاي این دو شاعر نقل مي شود.
ابتدا گزیدة شعر عرفي: 

جهان بگشتم و دردا به هيچ شهر و دیار 
نيافتم كه فروشند بخت در بازار...

 »ز منجنیق فلك سنگ فتنه مي بارد
من ابلهانه گریزم به آبگینه حصار« 

)عرفي، 1365: 219(
 و گزیدة شعر سعدي: 

»اي باد بامــدادي، خوش مي روي به 
شادي 

پیونــد روح كردي، پیغام دوســت 
دادي« 

بر بوستان گذشتي یا در بهشت بودي؟ 
شاد آمدي و خرم، فرخنده بخت بادي!

)سعدي، 1360: 459(
گفتني اســت كه این بيت سعدي در دو 
مورد در كتاب به شــكل درســت و علمي 
نقل شــده اســت؛ یك بار در صفحة 77 و 
یك بار هم در درس یازدهم )پایه هاي آوایي 
همســان دولختي( به صورت تقطيع شده 

)صص: 90-91(.
در درس دوم )پایه هاي آوایي(، در صفحة 
25، در خودارزیابي شــمارة 2، بيت صائب 
تبریزي با اشــكال نگارشــي فاحشي آمده 

است: 
یا رب از عرفان مرا پیمانه اي سرشار ده 

چشم بينا جان آگاه و دل بيدار ده 
در واژة »پیمانــه اي« بــه جــاي اینكه 
نيم فاصله پس از حرف »ـــه« زده شــود؛ 

پيش از آن زده شده است! 
مشكل این اســت كه دانش آموزان و افراد 
عادي متوجه این اشكال نمي شوند؛ زیرا با 
وجود آن معناي تازه اي از مصرع به دســت 
مي آید كه ممكن است خوانندگان عادي به 

آن شك نكنند. 
- بيــت معروِف حافــظ در صفحة 26 به 

شكلي اشتباه چاپ شده است. 
من كــه دارم درگدایي گنج ســلطاني به 

دست 

كي طمع در گردش گیتي دون پرور كنم؟ 
در این بيت، واژة »گيتي« در نسخة اصلي 
دیوان حافظ نيســت و شــكل درست آن 
واژة گردون اســت: »كي طمع در گردش 
حافظ،  )دیــوان  كنم«  دون پرور  گردون 
تصحيح محمد قزویني و قاسم غني، غزل 

.)346
جالب است كه مطابق آنچه در بخش منابع 
كتاب آمده است، مؤلفان نيز از حافظ نسخة 
استاد قزویني و دكتر غني استفاده كرده اند! 
ایــن امر نشــان مي دهد كــه مؤلفان در 
حقيقت از نســخة اصلي دیوان اســتفاده 

نكرده اند!
در هميــن صفحه، شــعر نيمایِي مهدي 
اخــوان ثالث به شــكل یك بيــت مصرع 

كالسيك نوشته شده است: 
»من امشب آمدستم وام بگذارم 

حسابت را كنار جام بگذارم« 
و جالب تر اینكه تركيب »وام بگزارم« )به 
معناي به جا آورم، ادا كنم و ...( به شــكل 
»وام بگذارم!« )به معناي قــرار دادن و 

گذاشتن لمسي وام!( نوشته شده است! 
ایــن در حالي اســت كــه در كتاب هاي 
دستور سال هاي پيش در بخش هاي »غلط 
ننویســيم«  و »بياموزیم« به طور مرتب این 
نكات مطرح شده و بر درست نویسي كلمه ها 
تأكيد گردیده اســت! براي نمونه در كتاب 
زبان فارسي )2( شاخة نظري، چاپ 1394 

در بخش بياموزیم مي خوانيم: 
»همان طور كه مي دانيم،  گذاشــتن در 
معناي حقيقي كلمه، »قــرار دادن به طور 
عيني مشــهود« اســت... اما »گزاردن« به 
معناي به جا آوردن، ادا كردن و اجرا كردن 
اســت« )كتاب زبان فارسي2، صص: 97-

.)96
پس در اینجا متوجه خطاي فاحش دیگري 
در امر تأليف این كتاب مي شــویم. خطایي 
كه از ما اهالي ادبيــات و متوليان آموزش 
زبان و دستور فارسي انتظار نمي رود؛ چون 
همــه، ما را منبع رفع خطاها و اشــكاالت 
مي دانند اما در اینجا با كتابي روبه رو هستيم 
كه سراسر خطا و كاستي و ضعف علمي و 

نگارشي است. 
این مســائل،  شتاب زدگي و عدم مدیریت 
علمي و تخصصي محتواي كتاب از ســوي 

مؤلفــان را بيش از پيش نشــان مي دهد و 
موجب بدآموزي و زیرسؤال رفتن استادان 
ارجمند و مؤلفان گرامي ادبيات فارســي و 

بدبيني نسبت به آن هاست. 
- در صفحة 30 نيز شــعر معروف سعدي، 
با یك ویرگول اضافي از معناي خود افتاده 
است. ویرگولي كه پيش از واژة »كریم« قرار 
گرفته، معناي این واژه را از بخشنده به نام 
انسان حقيقي )آقاي كریم( تغيير داده است: 
»گرت ز دست نياید چو نخل باش، كریم«. 
این در حالي است كه سال ها پيش با تأكيد 
بر جملة معروف »بخشــش الزم نيســت، 
اعدام شود/ بخشش، الزم  نیست اعدام 
شــود« بر تأثير حياتي ویرگول بر معناي 
جمله تأكيد شده بود! پس در چاپ بعدي 

كتاب این ویرگول باید حذف گردد.
- در صفحة 47 در تقطيع »جفت بدحاالن 
و خوشحاالن شدم« اشتباهي صورت گرفته 
و ركن دوم شكِل »جف ِت بد حا/ الن خش 

حا...« تقطيع شده است. 
صورت درست آن چنين اسـت. 

......ال  ُن  خش  حاجف ِت بد حا

- در صفحــة 46 در توضيح وزن فاعالتن 
هشت تایي )مثمن( ركن دوم مصراع »چرخ 
بازیگر از این بازیچه ها بسيار دارد« درست 
تقطيع نشده اســت. در كتاب نوشته شده 

است: »گر از این با«. 
شكل درسِت آن این است: 

...زي چ ها بس َگ   َر  زي   باچر  ِخ  با   زي

- در تقطيع همين بيت باال، در چند سطر بعد 
نيز ركن آخر هر دو مصراع، تقطيع به صورت 
گنگ و بدون اعراب گذاري انجام شده است؛ 
یعنــي به حرف »ر«در خار و یار باید حركت 
ضمه یا كســره داده شــود تا دانش آموزان 

حركت این حرف را ساكن نپندارند. 
صورت دست تقطيع و آوانویسي آن چنين 

است: 
 خا  ُر  دا   رد زت ده دهد  گه تین )تي( ِك گه  عز روِز گا  رس 

 یا  ُر  دا رد زي ِچ  ها بس َگ  َر  زي با چر ِخ  با زي 

- هميــن وضعيت همچنيــن در صفحة 
96 در تقطيــع »تا دل هرزه گرد من رفت 
به چين زلــف او« در تقطيِع »رفت« دیده 
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مي شود كه بهتر است به شكل: »رف/ ُت یا: 
ِت« تقطيع و نشانه گذاري گردد. 

از این مورد باز هم در كتاب دیده مي شود. 
براي نمونــه: رك: صفحة 45، تقطيع بيِت 
»خداوندا شــبم را روز گردان«، در تقطيع 

ركن سوم هر  دو مصراع در حرف »ز«. 
- در این كتاب، حــرف »ن« از هجاهاي 
كوتاه منتهي به نون حذف نشده و تقطيع 
مصراع »چو روزم بر جهان پيروز گردان« به 

شكل زیر انجام گرفته است: 
چو رو زم بر /ج هان پي رو/ ز گر دان

كه شكل درسِت آن چنين است: 

ُز  گر  دا )دان(َج  ها پي  رو چو رو زم بر 

به همين گونه، در تقطيع مصراع »اي باد 
بامدادي...« )ص90(: 

كتاب: اي با د/ با  م دا دي ... 
شكل درست: این با ِد/ با ُم دا دي... 

- شــعر حافظ در صفحة 49 اشتباه چاپ 
شده است: 

چه خوش صيد دلم كردي بنازم چشــم 
مستت را 

كه كس آهوي وحشــي را از این بهتر 
نمي گيرد 

اصل بيت در نسخة اصلي و علمي و منبع 
درجة یك دیوان حافظ به تصحيح محمد 
قزویني و قاسم غني به شكل زیر آمده است: 
چه خــوش صيد دلم كردم بنازم چشــم 

مستت را 
كــه كس مرغــان وحشــي را از این 

خوش تر نمي گيرد
)دیوان حافظ، 1360: غزل شماره 149(

در اینجــا به این نكته پي مي بریم كه این 
شعر معروف حافظ در قالب مثنوي با مطلع 
»اال اي آهوي وحشي كجایي؟« بر نگارش 
نسخة اصلي متن كتاب سایه انداخته و به 
همين شكل به حروف چين تحویل شده و 
نمي توان گفت اشكال از سوي حروف چين 
كتاب بوده اســت؛ زیرا این یك اشــكال و 

خطاي علمي و تخصصي است. 
- شــعر معروف ســعدي در صفحة 72 با 

اشتباهي حيرت انگيز چاپ شده است: 
نظر آوردم و بردم كه وجودي به تو ماند 

همه اسم اند و تو جسمي، همه جسم اند و 
تو روحي 

اصل این شعر به شكل زیر است: 
همــه كس را تن و اندام و جمال اســت و 

جواني 
وین همه لطف ندارند مگر سرو رواني 

نظر آوردم و بردم كه وجودي به تو ماند 
همه اســم اند و تو جسمي ، همه جسم اند 

و تو جاني 
هــر چه در حســن تو گوینــد چناني به 

حقيقت 
عيبت آن است كه با ما به ارادت نه چناني 

)سعدي، 1360: غزل 618(
- شعر معروف قيصر امين پور در صفحة 95 

به اشتباه چاپ شده است: 
الفباي درد از لبم مي تراود

نه شبنم كه خون از لبم مي تراود
شكل درست آن چنين است: 

الفباي درد از لبم مي تراود 
نه شبنم از خون از شبم مي تراود 

)قيصر امين پور، 1391:  45(
- شــعر مولوي نيز در صفحة 96 اشتباه 

چاپ شده است: 
اي دوســت، شــكر خوش تر یا آنكه شكر 

سازد؟ 
اي دوست قمر خوش تر؟ یا آنكه قمر سازد؟ 
اصل این شــعر در نســخة اصلي غزليات 

شمس به شكل زیر است: 
اي دوست شكر بهتر یا آنكه شكر سازد؟ 

خوبّي قمر بهتر یا آنكه قمر سازد؟ 
)مولــوي، غزليات شــمس، 1360: غزل 

شمارة 628(
در نظر داشــته باشــيد كه این شــعرها 
را دانش آمــوزان  حفــظ مي كننــد و به 
همين شــكل و از روي همين منابع اصلي 
تحصيلي نيز در كنكورهاي سراسري و در 
آزمون هاي استخدامِي شركت ها، سازمان  ها 
و كنكورهاي آزمایشي سازمان هاي پرورش 
داوطلــب كنكوري در قالب پرســش هاي 
گوناگون و حتي در وبالگ هاي شــخصي و 
وبگاه ها، فضاي مجازي و پيامك هاي تلفني، 
نامه نگاري هاي دوستانه یا كارهاي هنري و 

... نشر و بازنشر مي شوند!
تحریف نامحسوس ادبيات به همين شكل 
رخ مي دهد؛ آن هم در شعر قله هاي ادبيات 
و در كتابي كه قرار اســت به ســهم خود 
پرورش نسل ها را بر عهده داشته باشد! اگر 

چنين خطاهایــي در روزنامه ها و مجالت 
یــا در كتاب هاي بــازاري رخ دهد، چنان 
بيمي نيست اما این كتاب اصلي ترین منبع 
پرورش تحصيلي دانش آموز اســت؛ در دو 
رشته اي كه پرتعداد ترین دانش آموزان را در 

امر آموزش و پرورش در اختيار دارد. 
نكتة مهم دیگر، این اســت كه این كتاب 
از كتاب هاي تخصصي رشتة ادبيات و علوم 
انساني است و مؤلفان ارجمند و برجسته اي 
عضو »شوراي سيزده نفرة برنامه ریزي« این 
كتاب و هفت نفر نيز اعضاي گروه تأليف اند 
كه نامشان در شناسنامة كتاب آمده است؛ 
یعني بيش از 20 نفر در گردآوري و تأليف 
این كتــاب دخيل بوده اند و بــا این  همه، 
این حجم اشــكال هاي علمــي و خطاهاي 
ویرایشي، نگارشــي و حروف چيني در این 
كتاِب مهم آموزشي دیده مي شود! گفتني 
اســت كه از تعداد زیادي از خطاهاي دیگر 
به دليل تكــراري بودن یــا كوچك بودن 

چشم پوشي كرده ایم! 
همچنين باید گفت كه نسخة الكترونيك 
این كتاب هــا در قالب فایل پي دي اف روي 
اینترنتي كتاب هاي  پایگاه  درگاه رســمي 
درســي زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي به 
نشاني www.chap. sch.ir نيز بارگذاري 
شــده اســت و بارها در سراســر اینترنت، 
فضــاي مجــازي و شــبكه هاي اجتماعي 
منتشر گردیده و به تمام شكل هاي ممكن 
در دســترس همگان در سراسر جهان قرار 

گرفته است. 
- در صفحة 101 بيتي از شــاعري گمنام 
به نام »محوي« آمده كه مصراع نخست آن 
اشتباه است و با شكست فاحش وزني نقل 

شده است: 
در سلطان و شه را روزها بيهوده كوبيد 

دگر در كوي شــاه خود كنم خاكي به سر 
امشب 

نگارنده نتوانست اصل شــعر را پيدا كند 
امــا با توجه به وزن شــعر )مفاعيلن/ هزج 
هشت تایي سالم/ ت تن تن تن، ت تن  تن 

تن( شكل درست آن چنين باید باشد: 
دِر سلطان و شه را روزها بيهوده كوبیدم 

دگر در كوي شــاه خود كنم خاكي به سر 
امشب 
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این نكته را در مورد این شعر نيز بگویيم كه 
تمام واژگان این بيت به هم چسبيده نوشته 
شــده است و واژة »در« در آغاز بيت نيز به 
حركت كسره زیر حرف »ر« )دِر( نياز دارد. 
- یكــي دیگر از غزل هاي ســعدي نيز در 

صفحة 102 به اشتباه چاپ شده است: 
مرا تو غایت مقصودي از جهان اي دوست 

هزار جان عزیزت فداي جان اي دوست 
كه گفت سعدي از آسیب عشق بگریز 
به دوستي كه غلط مي برد گمان اي دوست

وزن در مصراع اول بيت دوم شكسته است 
و براســاس نســخة اصلي كليات سعدي، 
فعل بگریز در پایان این مصراع به شــكل 

»بگریزد« درست است. 
كه گفت سعدي از آسيب عشق بگریزد 

به دوستي كه غلط مي برد گمان اي دوست 
)كليات سعدي، 1360: غزل شمارة 104(

- شــعر معروف حسين منزوي در صفحة 
103 اشتباه چاپ شده است: 

دریاي شورانگيز چشمان تو زیباست 
آنجا كه باید دل به دریا زد همين جاست

شــكل درست آن براســاس نسخة اصلي 
مجموعة اشعار شاعر چنين است: 

دریاي شورانگيز چشمانت چه زیباست 
آنجا كه باید دل به دریا زد همين جاست 

)حسين منزوي، 1385: 145(
- درصد خطاهاي شــگفت انگيز كتاب در 
صفحة 104 رو به فزوني گذاشــته و شعر 
بسيار معروف حافظ به شكلي كاماًل اشتباه 
و غم انگيز با یك شعر معروف دیگر او ادغام 

شده است: 
عالم از شور و شر عشق مبادا خالي 

فتنه انگيز جهان نرگس جادوي تو بود 
براساس نسخة اصلي دیوان حافظ شكل 

درست این شعر چنين است:
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 

فتنه انگيز جهان نرگس جادوي تو بود 
)حافظ، 1360: غزل 210(

اما بيتي كه مؤلفان محترم آن را با این بيت 
ادغام كرده اند، این است: 

»عالم از نالة عشاق مبادا خالي 
كه خوش آهنــگ و فرح بخش نوایي 

دارد«
)حافظ، 1360: غزل 123(

بي تردید، این اشكال نه سهوي و از سوي 

حروف چين كتاب بلكه علمي و برخاســته 
از خطاي علمي و اشراف نادرست بر متون 
شــعري تاریخ ادبيات فارســي و از سوي 
مؤلفان كتاب اســت و به هيــچ روي قابل 

بخشش و چشم پوشي نيست.
- نكتــة شــوك آورتر پایاني اینكه شــعر 
معروف حافظ در صفحة 109 به نام سعدي 

چاپ شده است: 
دائم گل این بستان، شاداب نمي ماند 

دریاب ضعيفان را در وقت توانایي 
)حافظ، 1360: غزل 493(

این اشتباهات خاص و نگران كننده از سوي 
مؤلفــان كتاب ادبي و آموزش علوم و فنون 

اميدواریم  ادبي)!( بسيار تأســف برانگيزند. 
در آینده شاهد این تشتت و بي ساماني در 
كتاب هاي بنيادین تحصيلي آموزش ادبيات 

فارسي نباشيم.
شــگفت انگيز تر از همه این است كه در 
صفحة پایاني كتــاب، در قالب یك پروژة 
اعتبار سنجي كشوري، نتيجة یك فراخوان 
رفع اشــكال و همكاري در نقد و بررسي 
كتاب در مرحلة پيــش از چاپ و پس از 
چــاپ به همراه نام 27 نفــر از معلمان از 
سراسر كشــور درج گردیده و آمده است: 
»سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي... 
با بهره مندي هوشــمندانه از فرصت هاي 
فناوري هــاي نوین در اقدامــي نوآورانه... 
بــا دریافــت نظــرات معلمــان محتواي 

كتاب هاي درسي را در اولين چاپ سپاري 
با كمترین اشــكال )!( به دانش آموزان و 
نماید«! ســپس،  تقدیم  ارجمند  معلمان 
چندین شورا و دفتر و سازمان و گروه هاي 
آموزشــي و دبيرخانة راهبري را نام برده 
اســت كه در اجراي ایــن فراخوان تالش 
كرده انــد، اما نتيجه اي كــه پس از چاپ 
كتاب مي بينيم، بســيار دور از انتظار و پر 
از كاستي ها و خطاهاي علمي و حيرت آور 

است! 

7. پیشنهاد ها و راهكارهاي 
بهبود كتاب 

و  از دو بخــش خودارزیابــي  یكــي   .1
تحليل هــاي فصلي در نظر گرفته شــود و 
دیگري حذف گردد و بــه جاي آن كار در 
خانه یا تحقيق كالسي یا روایت هاي آموزندة 
كوتاه و مرتبط با درس جایگزین گردد. اگر 

بخش كارگاه ها حذف شود بهتر است. 
2. طبق پرســش ها و تحقيق شــفاهي- 
ميداني كه با مراجعة نگارنده به شماري از 
معلمان ادبيات به عمل آمد، همة معلمان 
اظهار داشــتند كه نمي توانند با متن 
ناآشناي آن  و  تعاریف خاص  و  كتاب 
و نیز میان این اصطالحات و آنچه از 
معادل پیشین آن ها در ذهن داشته اند 

ارتباطي برقرار كنند!
در واقــع، همــة معلم ها از این مســئله 
شــاكي بودند و بيان مي  كردنــد كه دچار 
نوعي پریشــاني و ســردرگمي در توضيح 
و تعریــف این اصطالحات بدیهي و ســاده 
براي دانش آموزان شــده اند. این موضوع با 
نظرسنجي و نتيجة فراخوان پایان كتاب نيز 

همخواني ندارد. 
3. در كتــاب علــوم و فنــون ادبــي )2( 
نيم فاصلــة  دادن  قــرار  و  نمونه خوانــي 
نگارشــي1، بسيار شــتاب زده انجام گرفته 
است و بازخواني و تنظيم نيم فاصلة واژگاني 

ضرورت دارد. 
4. نشــانه گذاري در این كتاب شتاب زده 
صــورت گرفتــه و از ایــن رو انبوهــي از 
ویرگول ها و نقطه  ویرگول هاي غيرضروري 

در آن دیده مي شود. 
5. بخش هاي ادبــي دروس تاریخ ادبيات 
و سبك شناسي بسيار كوتاه و گذرا نوشته 

در دروس آرایه هاي 
ادبي، نمونه هاي شعري 

گوناگون و خوبي از 
شاعران معاصر و شعر 
امروز دیده مي شود. جا 

دارد كه این نمونه ها 
بیشتر و به روز گردد
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شــده اند؛ در حالــي كــه ضروري اســت 
دانش آمــوز متــون بيشــتري را بخواند و 

اطالعات ادبي بيشتري به دست آورد. 
6.عالقة مؤلفان محترم به ساختن نام هاي 
جدید و پارسي موجب ایجاد نوعي بيگانگي 
ميان معلم و متن كتاب شــده است. بهتر 
اســت در چاپ بعدي ایــن كتاب از همان 
عناویــن رواج یافته و نام هاي مشــهور در 
كتاب هاي درســي دبيرســتان و دانشگاه 
استفاده شود. بي گمان، شماري از معلمان 
محترم هنگام تدریس ایــن كتاب، همان 
عناوین و نام هاي گذشــته را در جزوه هاي 
خود و روش تدریــس پاي تخته اي به كار 
خواهند گرفــت. همان گونه كه به تحقيق 
شفاهي ميداني از شماري از معلمان ادبيات 
در این زمينه نيز اشــاره شده است. نتيجة 
چنين دوگانگي و اختالف عنواني، پریشاني 
و ســردرگمي معلم، دانش آموز و داوطلب 

كنكور خواهد بود. 
7. با مروري گذرا بر متن كتاب در مي یابيم 
كه این كتاب را چندین نویســنده با چند 
شيوة نگارش خاص خود نوشته اند. این امر 
موجب شده است لحن و زبان كتاب مرتب 
از رنگي به رنگ دیگر درآید و گاه بين كهنه 
و نو در رفت و آمد و نوسان باشد! پيشنهاد 
مي شود یك نویسندة مشخص، متن كتاب 
را از اول بازنویسي كند و در نهایت نيز یك 
نفر ویراستار و نمونه خوان مشخص، به تهية 

متن نهایي كتاب اقدام كند. 
8. در چند مورد، نمونه هاي نقل شــده از 
كتاب هاي دیني است و زیرمجموعة ادبيات 
فارسي قرار نمي گيرد: صفحة 101 سطري 
از صحيفة سجادیه با برگرداني ادبي گونه و 
صفحه هاي 103 و 105 سطرهایي از آیت اهلل 
حسن زاده آملي مي باشــد. بهتر است این 
مشكل نيز در نقل نمونه هاي شعري برطرف 
شود و مثاًل از غزل هاي امروز و شاعران برتر 
غزل معاصر نمونه هایــي نقل گردد و همة 
نمونه هاي خودارزیابي و كارگاه هاي تحليل 
فصل از شــاعران و نویسندگاِن صرفًا ادبي 

كالسيك و معاصر باشد. 
9. مؤلفــان در نقل نمونه هاي شــعري، از 
نســخه هاي اصلي دیوان یا مجموعة اشعار 
شــاعران و كتاب هاي نویسندگان استفاده 

كنند. 

10. بخش هــاي تاریخ ادبيات به شــكل 
زیباتــري تأليف شــود و دروس یــا پایان 
فصل ها در صورت امكان به ســبك چهار 
مقالة عروضي با چاشــني داستان و روایت 

نيز همراه گردد. 
11. در درس هفتم )تاریخ ادبيات فارسي 
در قرن هــاي دهــم و یازدهم( پيشــنهاد 
مي شود گفتار یا بند مستقلي زیر نام دورة 
»بينابين« یا »مكتب  واســوخت« در نظر 
گرفته شود؛ زیرا در تمام كتاب هاي درسي 
پيشــين و نيز در كتاب دانشگاهي و تاریخ 
ادبيات و سبك شناسي روال بر همين بوده 

است. 

8. نتیجه گیري 
كتــاب از نظر ســاختار مناســب به نظر 
مي رســد اما از نظر حجم به عنوان منبعي 
تخصصي و هدفمند، راضي كننده نيســت. 
از نظر محتوا جــز در بخش هاي پایه هاي 
آوایي و اندكي در شيوة ارائة مطالب، شاهد 
موفقيت مؤلفان و كيفيت مطلوب نيستيم. 

كتــاب از نظر صفحه آرایــي، رنگ بندي و 
عنوان آن تازه و نو شده است اما از نظر اصول 
تأليف و انتظاراتي كه از یك كتاب آموزش 
علوم و فنون مي رود، نمي تواند رضایت بخش 
باشد. حاصل چنين كتاب هایي احتمااًل پس 
از چند ســال دانش آموزاني با كمترین بار 
علمــي و كمترین حوصلــة خواندن متون 

علمي و تحقيقي است. 
با وجود اینكه حساسيت زیادي در تأليف 
كتاب احساس مي شود، با كتابي روبه رویيم 
كــه مقدار قابــل توجهي اشــكال علمي، 

محتوایي و نگارشي دارد. 
حجــم درس  ها كم امــا حجم بخش هاي 
خودارزیابــي و نمونه هــاي شــعري زیاد 
است. این كتاب بيشــتر جزوه اي مناسب 
به نظر  دانش آمــوزان رشــته هاي عمومي 
مي رســد و نكات مثبت و اميدواركنندة آن 
در مقابل آسيب ها و كاستي هایش كم است. 
به طــور كلي، انتظــاري كــه از مؤلفان و 
دست اندركاران كتاب در قالب دو كارگروه 
تأليــف و شــوراي نظــارت و برنامه ریزي 

مي رفت، برآورده نشده است. 

پي نوشت
1. نيم فاصله دســتور، ویژة واژگان مركب دو یا چندجزئي 
و فعل هــاي داراي »مي و نمي« و ضميرهاي فعلي مانند 
»ایم، اید، اند و ...«؛ نشــانه هاي جمع »ها، هاي و هایي«؛ 
و همچنين پيشوند ها و پسوند هایي است كه اجزا آن ها نه 

قابل جدانویسي و نه قابل پيوسته نویسي هستند. 
بهترین و ساده ترین شــيوة تنظيم نيم فاصله در نرم افزار 
نگارش »تایپ«، تنظيم دســتور زیر در بخش Insert یا 

Symbol در انواع نرم افزار WORD در رایانه است: 
 Insert →Symbol → More Symbols→
 Special  characters→ No- Width
 Optional Break→  Click on: Short Key...
  →press new Short Key: Ctrl+ Space→
.Click on: Assign→  Click on: ok
پس از آن، با متصل كردن اجزاي یادشده و اجزاي واژگان 
مركب به هم، ميان آن ها دستور Ctrl+Space داده شود 
تا به شكل نيم فاصلة چسبيده و بدون فاصله درآید. بعضي 
از نرم افزارهاي نوشتن پيام و متن مخصوص انواع تلفن ها 
و رایانك هــاي همراه نيز با نشــانة »Insert« در صفحه 
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