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 چکیده
، فرهناگ و هستند؛ زیرا زباان  تیبااهمساز بسیار  های اثرگذار و فرهنگعنوان کتابدوّم به  هتوسطم  ةهای فارسی دورکتاب

های هاا، فرار لا ا  و اندیشاهشناخت سبک یک اثر ادبای در ایاک کتاابکنند. آموزان منتقل میهویّت ملّی ما را به دانش

در پژوهش حاضر، نگارنده به دنباا  آن اسات تاا ضامک .  سازدشاعران و نویسندگان را در هر دوره برای خواننده آشرار می

ه های فارسای دوردوّم متوسّطه، نشان دهد که مؤ ّفان کتاب  ههای فارسی دورهای ادبی در کتاببررسی میزان حضور سبک

مقاام  اند و درهای فارسی تا چه حد اهتماام داشاتههای ادبی در کتابسبک هدوّم متوسّطه در گزینش متون مختلف از هم

های ادبیّاا  فارسای نظاام پیشایک، چاه های فارسی نونگاشت با کتابهای ادبی در کتابقیاس، از نظر میزان حضور سبک

جامعاۀ آمااری ایاک  .روش تحقیق در ایک پژوهش، تحلیل محتوا با رویررد توصیفی، تحلیلی اسات    .هایی وجود داردتفاو 

حرایات از  ی پاژوهشهایافته است.با کتاب دوم و سوم انسانی نظام قدیم کتاب فارسی دهم و یازدهم نظام جدید پژوهش،  

و  باوده اسات 96/1تریک توجه به سبک هندی با و کم  بوده  08/45آن دارد که در نظام قدیم بیشتریک توجه به سبک نو با  

در نظاام  کیهمچنا؛ تاسا 17/3تریک توجه به سبک مشروطه باا و کم 22/40در نظام جدید بیشتریک توجه به سبک نو با 

 .قرار گرفته است موردتوجهسبک عراقی نسبت به قدیم بیشتر   ،جدید
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 مقدّمه.   1

از در مقایسه بااا سهای اثرگذار و فرهنگ عنوان کتابدوم بهه  متوسط  ههای فارسی نونگاشت دهم، یازدهم دورکتاب

-منتقاال ماای  آمااوزاندانشهستند؛ زیرا زبان، فرهنگ و هویّت ملی ما را به    تیبااهمهای درسی بسیار  سایر کتاب

 کنند.

شااده و اسااتعدادهای ادباای و هنااری   مناادعالقهها، به ادبیّا  پربااار فارساای  آموزان با خواندن ایک کتابدانش     

 شناخته و شروفا گردد.ها آموزان باید در ایک کالسدانش

آموزان و حتّاای برخاای های ادبیّا  فارسی و تاریخ ادبیّا ، عدم آشنایی دانشکتاب  همطا ع  همهم در زمین  هنرت     

انااد؛ چراکااه ها نضج گرفتهدوره های تاریخی است که ادبیّا  کشور در آندهندگان ادبیّا  فارسی با دورهاز آموزش

تاریخی و سیاسی از عوامل اصلی است که ماحصل ایک تغییرا ، دگرگااونی در فراار و   در تغییرا  سبری، تحوّال 

دهااد و بااا تشااخی  درساات نشان می  یخوببهادبی    در آثاربیک ادبیّا  و تاریخ را    ه، رابطیشناسسبک زبان است.  

 .کرد  افتیدرتوان ایک رابطه را سبک ادبی آثار، می

شناساای نظاام و ن اار دبیّا  فارسی در دانشگاه در حدّ چهار واحد درس سبک آموختگان و دبیران زبان و ادانش     

. دبیااران باارای سپرده خواهد شدشده در دانشگاه به فراموشی  خوانند که الل  با گذشت زمان، مطا   آموختهمی

اعران های ادبی باید با  حک شاعران بزرگ آشنا باشند تا بتواننااد  حااک شناساای شاا تدریس ادبیّا  و آموزش سبک 

 آموزان منتقل کنند.بزرگ را به دانش

های ادبی در متااون سبک   هاینره تحقیق خاصّی در زمین  بهباتوجهمطا   عنوان شده و همچنیک    بهباتوجه ذا        

در   شااود.  که در ایک زمینه پژوهشاای انمااام  گرفته شد  میتصم،  نگرفته استادبیّا  فارسی مقطع متوسّطه صور   

طپایه دهم و یازدهم های های ادبی را در کتابا میزان حضور سبک ایک پژوهش، ابتد دوّم  هنونگاشت فارسی متوسااّ

م و سااپس یکناا بررسی می 6- 3-3نظام قبل از نظام   یانسانعلومادبیّا  فارسی رشتۀ  پایه دوم و سوم    یهاو کتاب

بااه علاات حماایم   کیهمچناا   کرد  میخواه، با هم مقایسه  های ادبی را در ایک دو ممموعه کتابمیزان حضور سبک 

هااا اشاااره مفصاال بااه آن  صااور بهو در جداو     شودیبسنده مهای اندکی  از هر دوره به نمونه  ناچاربهشدن مقا ه  

 خواهدشد.

 مسئلهبیان  .1.1

آموزان، الزم است محتوای دروس و مطا بی درسی در مدارس و تربیت دانش  هارزش و جایگاه بلند برنام  بهباتوجه 

دقیااق انتخاااب   بااه طااورخویش یاد بگیرند    مرزوبومفرهنگ و ادبیّا  لنی    هسازان مملرت باید دربارایک آیندهکه  

 مناادعالقهرا به ادبیّا  پربااار فارساای  آموزاندانشها باید های درسی منعرس شوند. در ایک کتابشوند و در کتاب

 اثاار یک  ها شناخته و شروفا سازیم. شناخت سبک سآموزان را در ایک کالکنیم و استعدادهای ادبی و هنری دانش

 متوجّااه  خواننااده  و  کندمی  آشرار  خواننده  برای  دوره  هر  در  را  نویسندگان  و  شاعران  هایاندیشه  و  لا    فرر  ادبی،

ه اهااداب برناماا   اینره یراای از  بهباتوجه ذا    ؛شودمی  تعریف  چگونه  اینویسنده  یا  شاعر  هر  نزد  حقیقت،  که  شودمی

آشاانایی بااا و  ا  گذشااته و معاصاار ایااران    ادبیّاا آشنایی با مساایر تحااوّادبیّا  فارسی در مقطع متوسّطه،  درسی  

هااای فارساای مقطااع کتاااب  های ادباای درسبک   هرسد بررسی حضور متون از همنظر میاست، به    های ادبیسبک 

نیاااز .  شودیپرداخته مرسی ایک موارد  ، در ایک مطا عه و تحقیق به براساسکیبرادوّم نیاز به بررسی دارد.    همتوسّط

هااای کتاااب  کتاب فارسی او  متوسطه نظام قدیم برابر فارسی پایه نهم متوسطه او  اساات و  به یادآوری است که

 . استهای دوم و سوم متوسطه انسانی نظام قدیم  فارسی سا  دهم و یازدهم نظام جدید معاد  با کتاب
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های نونگاشاات های ادبی در کتابه ایک پرسش هستیم که میزان حضور سبک در ایک پژوهش به دنبا  پاسخ ب     

ای نظام پیشیک چقدر اساات و از منظاار مقایسااه  یانسانعلوم  هدوّم رشت  ههای ادبیّا  فارسی متوسّطفارسی و کتاب

 هی رشااتهای ادبیّااا  فارساا دوم با کتاب  ههای نو نگاشت فارسی متوسّطهای ادبی در کتابآیا میزان حضور سبک 

 با هم تفاو  معناداری دارند یا خیر؟  6-3-3قبل از نظام    یانسانعلوم

 سؤاالت پژوهش.  2-1

 ؟بوده استچند درصد  دوّم   همتوسط  هنگاشت فارسی دورهای نوهای ادبی در کتابیزان حضور هریک از سبک م  -
 هدوّم با نظام پیشاایک رشاات  هسّطهای نونگاشت نظام جدید متوهای ادبی در کتابمیزان حضور سبک ر مقایسه  د  -

 ؟شودمشاهده میهایی  چه تفاو   یانسانعلوم
هاای نونگاشت فارسای نظام جدیااد و های ادبی را در کتابایک پژوهش بر آن است تا بتواند میزان حضور سبک    

زم جهاات آشاانایی ال  ههدب بنمایاند. امید است زمین  ههای ادبیّا  فارسی نظام پیشیک به خوانندگان و جامعکتاب

 گردد.های ادبی فراهمآموزان با سبک هرچه بهتر دبیران ادبیّا  و دانش

 روش پژوهش.  3-1

هااا در آثارشااان هااای ساابری آنهای بزرگان فرهنگ و ادب کشور، شناخت ویژگیهای شناخت اندیشهیری از راه

ی نقااش بساایار مهماای در آشاانایی                        هااای فارساا های درسی و خصوصاااک کتاااباینره کتاب  بهباتوجهاست. از طرفی  

هااا و های آنان دارند؛  ذا توجّه و اهتمام به محتوای ایک کتاباندیشه  و  آموزان با بزرگان ادب و فرهنگ کشوردانش

رسد. الزم به ذکاار اساات ، ضروری به نظر میاز جنبه سبری  های فارسی مقطع متوسّطهنقد و بررسی دروس کتاب

دوم و سااوم متوسااطه انسااانی   فارسی  هایبا کتاب  سهیمقاقابلفارسی سا  دهم و یازدهم به ترتی     هایکتابکه  

 .   هستندنظام قدیم  

 تحقیق هپیشین.  4-1

 ییوجوهاجساات بهباتوجهو  گرفته استصور ی نونگاشت ادبیّا  فارسی هاتغییراتی که در ساختار کتاب  بهباتوجه

نامه یااا هاار اثاار دیگااری بااا موضااو  ، تحقیق یا مقا ه یا پایانداده استهای مختلف انمام  در سایت  گانکه نگارند

هااای فارساای های ادباای در کتااابو پژوهشگران به بررسی میزان حضور سبک   نشده استپژوهش حاضر، مشاهده  

ان ادبیّااا  مقطااع دبیاار مورداسااتفادهایک پژوهش اثری کاربردی و مفیااد باشااد تااا  هاند. امید است، نتیمنپرداخته

امّا آثاری بسیار درخور و ارزنده وجود دارد کااه از نظاار موضااو  و محتااوا تااا حاادودی بااه  ردیقرار بگدوم    همتوسطّ

خواهااد ها به طور خیلی خالصااه در ادامااه هایی از آنهایی دارند که نمونهموضو  نگارنده در برخی جها  شباهت

                                                                                .                                    آمد

های فارسی تحلیل انتقادی صور  و محتوای کتاب»  ای با عنوان( در مقا ه1399مرشت و همراران )  زادهعا ی     

د و اشعار انتخاب شده بیشتر بااه های فارسی بیشتر ن ر محورنرسند که کتابدوّم متوسّطه« به ایک نتیمه میه  دور

ادب حماسی، انقالب، موضوعا  میهنی و پایداری اختصاص دارد و به د یل عدم پراکندگی متناس  در نو  ادباای، 

درسااتی از شااعر فارساای را بااه مخاطاا    ههای فارسی ایک دوره، چهرسبک شعر، قا   شعری و وزن، اشعار کتاب

 .دهندنشان نمی

 هدور  2و    1شناسی علااوم و فنااون   ای با عنوان »نقدی بر دروس سبک ( در مقا ه1397و تیار )ا دّیک  پیرعیک      

شناساای سبک  هدوّم در حوز ههای علوم و فنون متوسّطکه برخی مطا بی که در کتاب دنداردوّم« بیان می  همتوسّط

ها وجااود دارد بایااد از منااابع معتباار ، به اصالح و بازنگری نیاز دارند و محتوای مطا بی که در ایک کتابآمده است

 . گرفته شود
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کنااد دوّم« بیان ماای  هنونگاشت فارسی متوسّط  یهابر کتابنقدی  »  ای تحت عنوان( در مقا ه1397زاده )سعد     

 .  ردیقرار گمؤ ّفان    دنظریتمدبایست مورد  از موارد میی نونگاشت فارسی دهم و یازدهم در برخی هاکه کتاب

 ههااای دورای متااون منتخاا  کتااابشناساای الیااه( در پژوهشی با عنوان »ساابک 1397چری )رمهاورکم م      

بااه   آنرهدرسی بیش از    هایکتابتوجّه مؤ ّفان  پردازد که  گاه سیمپسون(« به ایک نرته میدید  بر اساسمتوسّطه )

؛ زیاارا بااوده اسااتهای  فظاای و معنااوی  یهویژه آراشناسی، بهآوایی و معنی  ههای واژگانی و نحوی باشد به الیالیه

 آموزان ایک مقطع از آثار نظم و ن ر فارسی است.هدب نهایی مؤ ّفان، ا تذاذ ادبی دانش

 بناادی شناسی، تقساایمسبک و سبک   هشناسی« دربارای تحت عنوان »سبک و سبک ( در مقا ه1396مروجی )     

. آورده اسااتزبان، مطااا بی را    یریکارگبه، اشخاص و سطح  های تاریخیها بر اساس محیط جغرافیایی، دورهسبک 

 .کرده استهای ادبی را با استناد به منابع معتبر در ایک زمینه، بیان  های هریک از سبک در ادامه ویژگی

دهاام  ه( پایاا 1نقااد و بررساای فارساای و نگااارش )» ( پژوهشی تحاات عنااوان1396) یاریباز یناصررنمبری و      

-تمربی و ریاضی« بیان ماای هدوم رشت هدهم متوسّط های و کاردانش و فارسی پایفنی و حرفه  دوم شاخه  همتوسط

فنّاای و   هدهاام رشاات  ه( پایاا 1اند تا نقاط ضعف و قااوّ  کتاااب فارساای و نگااارش )دارد محّققان سعی بر آن داشته

 .اندقرار دادهقیق  دهم رشته تمربی و ریاضی مورد بررسی د  های و کاردانش به همراه کتاب فارسی پایحرفه

پژوهی و شناساای و پیشاانهاد دو درس ساابک های سبک نامااه  ای تحت عنوان »نقد درس( مقا ه1396)فتوحی     

شناسی نظم و ن ر ادبی فارساای را از نظاار های سبک ادبیّا  فارسی« در ایک پژوهش درسنامه  هورزی در رشتسبک 

شناسی و برشاامردن های سبک طرح شش نق  در درسنامه  و با  قرار داده استمبانی فرری و روش مورد سنمش  

 کند.هم پیشنهاد می  ییهاحلراهپیامدهای آن،  

-شناساای در ایااران و لاارب« ساابک های ساابک در پژوهشی با عنوان »بررسی تطبیقی روش  (1395دادخواه )     

-هااای ساابک کااه روش داردداند. همچنیک بیااان ماایشناسی را متضمّک روش مشخّصی در بررسی متون ادبی می

-شناسی در ایران در مقایسه با لرب تنوّ  چندانی ندارند و با وجود حمم انبوهی از منابع در ادبیّا  فارسی، روش

 شناسی در تحلیل متون کارایی الزم را ندارند. های سبک 

دارد وقتی سخک از های شعر فارسی« بیان میای با عنوان »بررسی سبک ( در مقا ه1394شبستری )  زادهرزاق     

. داشته باشاادآید، تعریف برخی از شعر تنها گفتک کلما  زیبا و د نشیک است که وزن و قافیه هم شعر به میان می

شعر عالوه بر کلما  زیبا و د نشیک که وزن و قافیه دارند، مفهومی واالتاار از ایااک دارد کااه شاااید در چنااد جملااه 

 نگنمد.

کااه بااا شااناخت   داردیماا شناسی شعر نو« اظهار  پژوهشی با عنوان »بررسی سبک ( در  1394قونی )  محمودی     

یافاات. پژوهشااگر در ایااک شناختی شااعر معاصاار دسااتهای سبک توان به ویژگیسبک و انوا  آن از نظر ادبی، می

مونی، های مشااترک مضاا ها، به ویژگیهرکدام از ایک سبک  بادررابطهبندی کرده و  پژوهش شاعران نیمایی را دسته

 کند.  ها اشاره میصوری و زبانی اشعار آن
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 . بحث و بررسی 2

 فارسی دهم )نونگاشت(.  1-2

 بک خراسانی  س

 سفر به بصره

ایک کتاب شرح مسااافر  شده است.  ه.ق.( انتخاب    481)متوّفی در    ناصرخسروایک درس از کتاب سفرنامه، نوشتۀ  

. ایااک کتاااب حاااوی کاارده اساات  فیتااأ لزنوی    هه سبک اوایل دورشاعر است که ناصرخسرو آن را با ن ری ساده ب

 . سفرکرده استها  مران هایی است که ناصرخسرو به آنمران ورسومآداباطالعا  تاریخی، جغرافیایی و  

بااودیم و بودیم و سه ماه بود که موی سر، بااازنررده  مانده»چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان  

ستم که در گرمابه روم، باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و مک و برادرم هر یک  نگی کهنااه خوامی

 (.31: 1397ای در پشت بسته از سرما« )فارسی دهم،  پارهبودیم و پالسپوشیده

ا  ساابری ماننااد سااادگی ن اا شاادهخراسانی نوشته هناصرخسرو هم به سبک دور  هسفرنام       ر،اساات کااه مختصااّ

کوتاهی جمال ، تشبیها  محسوس به محسوس و توصیفا  کوتاه که مربااوط بااه امااور بیروناای اساات در کتاااب 

هااایی قابل توجّه در سفرنامه ناصرخسرو اطّالعا  سودمندی است از مرااان  هشود. نرتمیسفرنامه ناصرخسرو دیده

است و به داشتههای خود روزانه یادداشت برمیها و گاه از شنیدهدهد. »ناصرخسرو از آلاز سفر از دیدهکه ارائه می

هااا بساای ها بسیار وساایع و موضااوعا  آنایک یادداشت  هزده. زمینای که داشته تعلیق میخودش بر روزنامه  هگفت

ها، جمعیّت نواحی، صنایع محلّی و صنعت لا اا ، ها، موقعیّت جغرافیایی شهرها و دهمتنوّ  و ارزنده است: مسافت

ان و حرّام محلّی، مردم سرشناس و مشهور محل، خاصّه اهل علاام، کیفیّاات کشاااورزی و انااوا  محصااو  فرمانروای

 : سرآلاز(.1372ها...« )دبیرسیاقی،نواحی و محصو  ممتاز محل و مقدار هر یک و وضع نگهداری آن

 سبک عراقی 

 طوطی و بقّال   

ه.ق.( است. کتابی است تم یلاای   672)متوّفی در  های معروب م نوی مو وی  داستان طوطی و بقّا  یری از داستان

سرود و یری از شاگردان مهم در مورد ایک اثر، مو وی ابیا  را بر بدیهه می  هو به شیوة »حرایت در حرایت« و نرت

شعرسبک عراقی است. درایااک درس بخشاای از داسااتان  هنوشت. ایک کتاب هم نمونا دّیک چلبی میاو به نام حسام

 است.انتخاب شده  طوطی و بقّا 

 ای»بود بقّا ی و وی را طوطی

 در دکان بودی نگهابان دکان

 در خطاب آدمی، ناطااق بُدی

 ایخوش نوایی، سبزگویا، طوطی

 نرته گفتی با همااه سوداگااران

 در نوای طوطاایان حاذق بُدی«

 (.115)همان:                                                                                                          

عراقی است. در لااز  از اوزان بساایار متنااوعی  هسبک و از شاعران شاخ  سبک دورمو وی نیز از شاعران صاح      

های ادبی مانند تلماایح، تشاابیه، است و لز یّا  او با دیگر شاعران ایک دوره متفاو  است. درشعر از آرایهکردهاستفاده

-گرفتااهاست. زبان او سمبلیک است و از نمادها در شعرهای خود بساایار بهااره  ستعاره، سمبل و... زیاد استفاده کردها

نشاط و شادی، پختگی زبان شعر، زبان سمبلیک، خاااص بااودن عرفااان مو ااوی  هاست. وفور اصطالحا  عرفانی، روحیّ

 های سبک شعر مو وی است. گیحرایت پردازی، اطّالعا  کافی در معارب اسالمی و... از ویژ
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 معاصر  هسبک دور

 خسرو 
 مملّااه  در  ابتدا  که  است  وجدانی  عبدا حسیک  معاصر،  هنویسند  هاینوشته  از  یری  هخالص  است،آمده  درس  ایک  در  آنچه

 فرهنگاای،  مشاارال   از  یراای  نویساانده  اثر،  در ایک  است.رسیده  چاپ  به  »عمولالم«  داستان  ممموعه  در  سپس  و  یغما

 کند.می  بیان  داستان  قا    در را  آن بار  زیان  آثار و  ما  عصر  عیاجتما

 گفااتماای گفت، زیاد هممی هم شعر بود میرزاعبّاس ما قرآن معلم.  بود  آوازش  خدادادی خسرو  استعدادهای  از  »دیگر

 (.25: 1397زد« ) فارسی دهم،  می  »خشت  نظامی  قو  به  اما

فرهنااگ، هویاات،   هایی از قبیاالمضموندر آثار وی    معاصراست.جسته  عبدا حسیک وجدانی یری از نویسندگان بر     

د.                                                                           مشاهده کر توانمیمذه  و... را   داری،اخالق، مردم  

اباال فهاام، عاادم کاااربردی  غااا  ادباای انداز: استفاده از زبان ساده و ق معاصر عبار  هبرخی از مختصّا  سبک دور     

گذشته، به کار بردن همه واژگان و آزادی در استعما  واژگان، نگاااه تااازه بااه   هکهک، تفاو  کلی زبان ایک دوره با دور

طبیعت و جهان، به کارگیری نمادها در بیان مسائل اجتماعی، انعراس و رنگ و بوی محلّی درشااعر، توجّااه شاااعران و 

ئل سیاسی و اجتماعی و اشاره به ایک موضوعا  در شعر و ن ر بیااان احساسااا  شخصاای در شااعر، نویسندگان به مسا

معشوق در شعر ایک دوره واقعی و زمینی است. قا   مسلّط در ایک دوره، قا   شعر نو ) نیمایی( است امّا در کنار ایک 

میری فیروزکوهی، رهاای معیّااری، مهاارداد های سنتّی هم در شعر شاعرانی م ل پرویک اعتصامی، شهریار، اقا  ، قا  

های ادبی بااه صااور  طبیعاای اوستا، پژمان بختیاری و... وجوددارد. واحد شعر در قا   نیمایی بند است نه بیت، آرایه

های ادبی، صنعتگری در شعر نیست. استفاده از تشاابیه و اسااتعارا  شود و شاعر، هدفش از به کار بردن آرایهمیدیده

آیااد. در شااعر بعااد از انقااالب اسااالمی نشینی طبیعی کلما  در کنار یردیگر، بااه وجااود ماایشعر، از همنو، موسیقی  

خورد از جمله: روح حماسااه و عرفااان، ورود معااارب اسااالمی در آثااار ادباای، روی آوردن بااه هایی به چشم میویژگی

 .های سنتّی و ... مفاهیم ذهنی، روی آوردن شاعران بعد از انقالب به قا  

 های ادبی در کتاب فارسی نونگاشت دهم نمود سبک  -1جدو  

 هادرس های ادبیسبک 

 سبک خراسانی

 درس دوّم: از آموختک ننگ مدار

 درس سوّم: سفر به بصره                                    

 گنج حرمت: دیوارعد 

 دوازدهم: رستم و اشربوس                                      درس

 درس سیزدهم: گردآفرید

 سبک عراقی

 ستایش: به نام کردگار

 گنج حرمت: شبی در کاروان

 درس ششم: مهر و وفا  

 باز  گنج حرمت:حّقه

 درس هفتم: جما  و کما 

 هاشعرخوانی: بوی گل و ریحان

 درس نهم: بیداد ظا مان                           

 گنج حرمت: عامل و رعیّت

 و بقّا درس چهاردهم: طوطی  
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 خوانی: طرّارانروان

 ............................................ سبک هندی

 ............................................ بازگشت هسبک دور

 ............................................ مشروطه هسبک دور

 معاصر هسبک دور

 درس اوّ : چشمه   

 مرد چشم ما بودخوانی: پیرروان

 درس هشتم: پایداری از حقیقت

 شرک  درس دهم: دریادالن صف

 درس یازدهم: خاک آزادگان         

 درس شانزدهم: خسرو

 

 

 

 تریک نتایج ایک پژوهش عبارتند از:مهم

 کتاب نونگاشت فارسی دهمهای  داده

درصااد  62/47درس بااا   10راسانی،  درصد به سبک خ  81/23درس با    5درس،    21در کتاب فارسی دهم از مممو     

است. در ایک کتاب از متون ساابک شدهمعاصر اختصاص داده هدرصد به سبک دور 57/28درس با  6به سبک عراقی و 

 است.نشدهمشروطه استفاده  هبازگشت و سبک دور  ههندی، سبک دور

 

 )نونگاشت( یازدهمفارسی .  2-2

 سبک خراسانی  

 بست قاضی

 هحااوز در فارساای درخشااان آثااار از یراای ه.ق.( 470 در )متااوّفی بیهقاای  ابوا فضل  اثر  مسعودی  ختاری  یا  بیهقی  تاریخ

 بااه اساات،بااوده قائل بزرگ مسئو یّتی و تعهّد خود برای کتاب نگارش  در  بیهقی  است.  خراسانی  سبک   در  نویسیتاریخ

بی آن بااه کااه ناارانم سخنی کنممی که تاریخی  در  نویسد: »ومی  که  طوری  ایااک خوانناادگان و کشااد یّاادیتز و تعصااّ

 (.226:  1389را« )بیهقی،    پیر ایک  باد شرم  گویند:  تصنیف

 جامااه و فرودآمد خیمه به آمده، جهان  آن  از  امیر  است. »وشده  آورده  بُست  قاضی  داستان،  از  بخشی  درس  ایک  در     

                            شااررگاه  در  ناااخوش  سااخت  خبااری  کااه  آمااد  کوشااک   بااه  زودیبااه  و  برنشساات  و  بااودشااده  تباااه  و  تاار  و  بگردانید

 (.17:  1396بود« )فارسی یازدهم،  افتاده

های سبری تاریخ بیهقی عبارتند از: ن ر کتاب ن ر بینابیک اساات یعناای هاام سااادگی ن رهااای عهااد برخی از ویژگی   

ه و حاادی ، اسااتفاده از  غااا  عرباای هایی از ن ر فنّی در حا  شرل گرفتک، اسااتفاده از آیاا سامانی را دارد و هم نشانه

هااایی از کتاااب، باللاات و انشااای قبل، حذب افعا  به قرینه، استفاده از ام ا  و حرم، اطناب در بخااشه بیشتر از دور

هنر انشایی پیشینیان است که زیبااایی را در   هکتاب. »هنر بیهقی اوج باللت طبیعی فارسی و بهتریک نمون  ههنرمندان

در کتاااب یهقاای   انااد.از تماس با طبیعت زبانی مانند طبیعت گرم و زنده و ساده و با شروه داشتهو    جستهسادگی می



    1401تابستان /    27شماره   نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                               60

شااود« هایی دارد که از حی  باللت سند  یاقت زبااان فارساای محسااوب ماایهای مختلفی از انشا هست و قطعهنمونه

 : پیشگفتار(.1389رهبر،  )خطی 

 سبک عراقی  

 نیکی

 مخاط   حرایت،  ایک  در  سعدی  است.شده  انتخاب  ازکتاب بوستان سعدی  )احسان(،  وّمد  باب  از  داستانی  درس  ایک  در

 است.  عراقی  سبک  اوّ   طراز  نویسندگان  و  شاعران از  سعدی  کند.می  دعو   نیری و  احسان به  را

 پیر  درویش  دست جوان  ای »بگیر

 است  بخشایش  بنده آن بر را  خدا

 ساارای هردو به  بیند  نیک   کسی

 بگیر  دستم  که اااارکبیف   را خود نه

 است  آسایش  در وجودش  از خلق  که

 خدای«   خلق به  رساند نیرااااای  که

 (.13: 1396)فارسی یازدهم،         

. اش بدیک نام شناخته شده نیستها، در اندیشه آفرینندهها و زیباییکه با همه خوبی  کتابی استبوستان سعدی        

نامنااد نامااه« ماایشود و همااه آن را »سااعدینمیستان« برای ایک کتاب دیدههای کهک اسم »بویک از نسخه»در هیچ

کنناادگان قاادیم آن را چنان که گویی شیخ اجل خود اسمی برای ایک کتاب اختیار ننمااوده و بااه ایااک جهاات نسااخه

انااد و کاارده  »گلستان« برای ایک کتاب اختیار  هاند. پس از آن اهل ذوق اسم »بوستان« را به قریننامه« نامیده»سعدی

بینی، اخالقیّا ، موعظه و حرمت در عاایک هنرمناادی (. واقع185:  1373است« )فرولی،  مناسبت هم نبودهچندان بی

ترسیم دنیایی کااه در  در ایک اثر، زندگی فردی و اجتماعی و جامعه ههای متعا ی سعدی در زمیندیشهان  شاعرانه، بیان

عد  و تدبیر و عشق و شور و قناعت و تواضع در آن موج می دنیایی که  ت و  رونق اسو... بی  آن زشتی، ریا، ظلم، بدی

 .های سبری بوستان سعدی است، از ویژگیزند

 سبک هندی

 خدا  لطف ستایش:

 دهم  قرن  شاعران  از  بافقی  وحشی  است.شدهآورده  شیریک  و  فرهاد  ممموعه  از  بافقیوحشی  اشعار  از  یری  درس  در ایک

 وقااو   مرتاا   شاااعران  از  اساس  در  هم  است. »او  آورده  هندی  و  عراقی  سبک   واسط  حد  عرانشا  از  را  او  شمیسا  است.

 دادماای اجازه عصر فرهنگی بنیه که آنما تا و خود وسع  حدود  در  امّا  شود.می  محسوب  فغانی  بابا  مقلّدان  از  نیز  و  است

 (.272: 1376آورد« )شمیسا،    پدید  را واسوخت طرز و  کرد نوآوری

 گیرد.قرارمی  هندی  سبک   شاعران  هزمر  در بهار،  استاد  شناسیسبک   بندیتقسیم طبق  اما

 هازبااااان  بخشچاشنی  نام »به

 بلندش خواهد او  که سر،  آن  بلند 

 ستگشاااااده  احسان  نابستۀ  در

 

 هابیااااان  در  معاانی  سنااجحالو 

 نژندش خواهااااد او  که  د ، آن نژند

 ست«داده  بایست،می آنچه  هرکس به

(.  10:  1396)فارسی یازدهم،  

و  ساااده، روانبااا وجااود اسااتواری،  بافقی زبان شعر وحشیرود.  شمار میوحشی بافقی از شاعران مرت  وقو  به        

شود. از نظری فرااری بااه آمیزد و به زبان محاوره نزدیک میف است که با اصطالحا  و ترکیبا  عامیانه در میترلّبی

در حااد  قلماارو ادباایاز نظاار  .باشاادماای بسیار نمایانعشق در شعر او مضمون و    استقعی پرداختها  واتوصیف جزییّ

ف، بیشتر به معنی و مضمون توجه متعاد  از آرایه های ادبی و صور خیا  و بیان بهره برده و به جای پرداختک به ترلّ

 .استداشته

اژگان و اصطالحا  عامیانه، اسااتفاده از ترکیبااا  دور از برخی از مختصّا  سبک هندی عبارتند از: به کارگیری و     

شدن کاربرد  غا  ادبی قدیم، سادگی و سستی زبان ذهک و نامأنوس، استفاده از کنایه و استعارا  دور از ذهک، کاسته
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-ازیپااردو ورود زبان محاوره در زبان ن ر، گسترش  غا  ترکی و مغو ی، استفاده از عالمت جمع عربی »ا «، مضمون

روی در بیااان حاااال  و سااوز و گااداز عاشااقانه، بااازگویی های جدید و تالش شاعران جهت یافتک مضمون تازه، زیاده

انگیزی، استفاده از اسلوب معاد ه، ا هام از تمارب روزمره، تررار قافیااه و اسااتفاده از بحرهااای های قدیم، خیا داستان

ه تلمیح، تشبیه و حسک تعلیل، قا اا  مساالّط در ایااک دوره هاام لااز  ها، توجّه بعروضی طوالنی، استفاده از تک بیت

 قبل متفاو  است و گاهی تعداد ابیا  طوالنی است.  هاست امّا از نظر تعداد ابیا  با لز  دور

 معاصر  هسبک دور

 عینکم هقص

 یراای  اساات.  پرویاازی  رسااو   معاصاار  هنویسند  هنوشت  دار«وصله  »شلوارهای  کتاب  از  داستانی است  نام  عینرم«  ه»قص

 است:آمده  کتاب ایک  از  بخشی  درس ایک  در .است  سرمست«» و ی  کتاب او  آثار  از دیگر

 روی از مسااخره باارای بعااد ریخااتم. هم به را هایشکتاب اوّالک اش.بقچه سر رفتم نبود، پیرزن که روزی کردم  قال  »مک

 ساار  مضااحک   ریخت  ایک  با  و  بروم  که  تمگذاش  چشم  به  را  آن  درآوردم.  جعبه  از  را  موصوب  عینک   شرار ،  و  بدجنسی

 (.123کنم« )همان :   کمیدهک و  بگذارم خواهرم سر به

اصااطالحا  عامیانااه در اسااتفاده از . اسااتخاصاای را بااه کااار باارده  های کوتاهش سبک رسو  پرویزی در داستان     

پرویزی، اجتمااا   هایاصلی داستانمایه درون .استبخشیدههای او  ای به داستانچارچوب تشبیه و کنایه، ساختار تازه

خودمااانی دارد بااه هماایک د یاال خواننااده خااود را در باایک  های پرویزی زبانی ساااده وو دردهای مردم است. داستان

 .شودها همراه و همد  میتبیند و با شخصیّماجراهای داستان می

 

 2های ادبی در کتاب نونگاشت فارسی نمود سبک -2جدو  

 هادرس های ادبیسبک 

 سبک خراسانی

 

 آهنگر   هدرس دوازدهم:کاو

 درس دوّم: قاضی بست

 درس اوّ : نیری سبک عراقی

 شعرخوانی: زاغ و کبک 

 عشق                        ه  درس ششم: پرورد

 درس هفتم: باران محبّت

 شعرخوانی: آفتاب حسک

 درس پانزدهم: کبوتر طوقدار

 سبک هندی

 

 ستایش:  طف خدا

 حیدری  هحمل  درس چهاردهم:

 ........................................ بازگشت هسبک دور

 ........................................ مشروطهه سبک دور

 عاشقاندرس سوّم: در کوی معاصر هسبک دور

 درس پنمم: ذوق  طیف

 درس هشتم: در امواج سند  

 درس نهم: آلاگری تنها
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 های امروزدرس دهم: رباعی

 آید  درس یازدهم: سپیده می

 عینرم هدرس شانزدهم: قصّ

 خوانی: دیدارروان

 کتاب نونگاشت فارسی یازدهمهای  داده

 34/33درس بااا  6درصد به ساابک خراسااانی،  11/11درس با  2درس،  18های فارسی یازدهم از مممو  در کتاب   

معاصاار  هدرصااد بااه ساابک دور 44/44درس بااا  8درصد به سبک هندی و  11/11درس با  2درصد به سبک عراقی، 

 است.مشروطه استفاده نشده  هبازگشت و سبک دوره است. در ایک کتاب از متون سبک دورشدهاختصاص داده

 

 )نظام قدیم( 2ادبیّات فارسی .  3-2

 سبک خراسانی  

 گرفتارم غم هزار  به شخصی

 قاارن  توانااای  شاعاران  از  یری  مسعودسعدسلمان  .استشدهانتخاب  حبسیّا  مسعودسعدسلمان  از  یری  درس  ایک  برای

 از و ایااران فصااحای اکابر از آید. »مسعودسعدشمارمی به خراسانی سبک  شاعران جزو و  است  ششم  قرن  اوایل  و  پنمم

 هپسااندید  کلمااا   بااا  معااانی  بیان  در  او  قدر   مشهورند  خاود  مؤثّر  و  بلیغ  کالم  و  د پسند  سبک   به  که  است  شاعرانی

 (.254: 1374است« )صفا،    انرارناپذیر  ترکیبا   تناسا  و  تنسیق حسک  در  وی  مهار   و  منتخ 

 »آخر چه کنم مک وچه بد کردم   

 ترسیدم و پشت بر وطااک کردم   

 بسیار امیّااد بود در طبااااااعم 

 قصّه چه کنم دراز، بااس باشاد   

 تا بناااد ملااک بود سااازاوارم     

 ونسارمگفتم مک و طا ااع نگااا     

 ای وای امّیدهااااای بسااایارم     

 چون نیست گشایشی ز گفتارم«     

(.162:   1391، 2)ادبیّا  فارسی     

سعد شاااعر سااپاهیگری، خوشباشاای،  مسعودسرایی« در شعر فارسی است. »مسعود سعد سلمان مبد  »حبسیه       

ی زبان بسیار کم شده و شعرش به کاربرد صنایع ادبی و های کهنگزبانی شعر وی، نشانه  هحبس و اندوه است. در جنب

هایی در قا   )مستزاد و شهرآشااوب(، صااور های ادبی، وی به نوآوریاست. در ویژگیهای عربیِ زیاد، نزدیک شدهواژه

   در تصاویر و توصاایفا  دسااتهای لیرحسی و تنوّبهخیا  )انوا  استعاره، اسناد ممازی( و توصیف و کاربست مشبه

 هسااعد بااه جهاات اباادا  گوناا د  فرری، مسعو  ۀاست که نشان از کوشش او برای ایماد سبک شخصی دارد. در جنبزده

ا وی، بااا ه و تقلیااد قرارگرفاات امّاا وجود آورد که مورد توجّه ای برای قصیده به و تقویم خوشباشی، محتوای تازهحبسیّ

است. ایک موارد در تغییر جایگاه شاعر از یااک شاااعر داشتک احساس عاطفی عمیق، از دیگر شاعران تشخّ  پیداکرده

 (.1: 1399قبادی و مبارک،  « )قلعهاندر در تغییر سبک نیز نقش داشتهسبک و مؤثّ  مقلد صِرب به شاعری صاح 

 سبک عراقی  

 عشق باغ

 سااتفادها عرفااانی و اخالقاای مضااامیک از شاااعر قصاایده،  ایااک  در  است.آمده  سنایی  قصیدة  یک   از  بخشی  درس  ایک  در

 است.   عراقی  سبک   و  ششم  قرن  شاعران  از  است. سناییکرده

 شااعر مساالّم اسااتادان از و ششاام قاارن مقااام بلنااد عارب و عا یمقدار شاعر سنایی آدمممدودبک ابوا ممد  »حریم     

  (.272: 1374است« )صفا،    فارسی
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 یابی  پادشا  یاباای  که  د  »جهانی کاناادرو هر   

 شاارر یابیا اورا عقااااابی د نه بر اوج هاااو     

 اگر در باغ عشق آیی هماااااه فرّاش د  یابی     

 ور امروز اندر ایک مملس تو را جانی زیان آمد     

 بینی  شادمان  بینی،  که  جان هر  کاندرو  جهانی

 ستان بینینه اندر قعر بحاااار اورا نهنگی جان

 وگر در را راه دیک آیی همااه نّقاش جان بینی

 ی ساارمایه و سودا که فردا زان زیان بینی«زه

 (.96:  1391،  2)ادبیّا  فارسی                                                                                                         
بااا مضااامیک عاشااقانه در گیری است و او اصطالحا  عرفانی را در دوران زندگی سنایی شعر عرفانی در حا  شرل     

معلومااا  خااویش در   هااا وسنایی از دانااش  هم آمیخت. مضامیک شعری او بیشتر عرفان، حرمت، زهد و اخالق است.

گوناااگون در شااعر وی   هایشرلاز جمله ایک معلوما  استفاده از قرآن و حدی  است که به    است.بهره بردهاشعارش  

اصااطالحا  عرفااانی بساایاری در شااعر وی  ترکیبااا  و عرفان باعاا  ورود ه. آشنایی کامل سنایی در زمینحضور دارد

 .استگردیده

 سبک هندی

 حیدری هحمل

 کااه اساات هناادی سبک   وجزو شاعران  است  دوازدهم  و  یازدهم  قرن  شاعران  از  مشهدی  باذ   هسرود  حیدری«  ه»حمل

 خوانیم.می  درس ایک  در  را آن  از  بخشی  دارد. مصنو   هحماس  در  اییسروده

 »به سوی هاااژبر ژیاااان کرد رو        

 دویدند از کیااک د  سااااوی هم       

فلااااک باخاااات از سااااهم آن جنااااگ رنااااگ       

 جوبه پیشش برآمد شااه جنگ 

 در صلح بسااااااتند بر روی هم

 (.13بود سهمگیک جنگ شیر و پلنگ« )همان:  

 بازگشت  هسبک دور

 السّلطنهاعتماد خاطرات

 قاارن اواخاار  در  کااه  بااود  شاهناصرا دّیک  دربار  نزدیران  از  شد،  ملّق   ا سّلطنهاعتماد  به  که  دّو ها صنیع  خانمحمّدحسک

 و شااودمی  محسااوب  ادباای  بازگشاات  هدور  سبک   نویسندگان  جزو  نویسنده  ایک  است.داشته  متعددی  تأ یفا   سیزدهم

 است.ثبت کرده  را  دربار  مسائل و  خصوصی  زندگی  از  زیادی  نرا 

بودنااد.                       بودندکه ساایل، دهااا  مااا را خااراب کاارده. تخفیااف خواسااتهقبل رعایای کرمان به عرض آمده»چند روز       

 و  اساات  اطفااا   کااار  خنااده  بودند:گفته  هاها! کرمانیآن  هبود به وضع عرض و  هما سّلطنه در مملس خنده کردهنای 

 که  کنیممی  گریه  حاال  نرردیم.  گریه  ما  و  کرد  خراب  را  کرمان  رشه  تخت،  ایک  صاح   خان،رعیّت! آلامحمّد  ما   گریه

 (.154:  1391، 2کنید« )ادبیّا  فارسی  می  خنده  شما و  داریم  حسابی  عرض

 .قاجار اساات  شاهیکف آثار متعددی در دوره ناصرا دّ ّؤلطنه، یری از درباریان پرنفوذ و مخان اعتمادا سّمحمدحسک     

هااای علماای، فرهنگاای و های او در زمینااهسنتی است. تأثیر اندیشه  هنو و شیو  های از شیوختهسبک نویسندگی او آمی

 است.های جامعه در آن دوران زیاد بودهافزایش آگاهی

شااده زبااان، هااای فرامااوشانداز: رواج و گسترش بعضاای از ویژگاایبازگشت عبار   هبرخی از مختصّا  سبک دور     

هااا و افرااار شاعران ایک دوره از »اما ااه«، بیااان اندیشااه  ه، تررار کلما  و جمال ، استفاداستفاده از  غا  کهک فارسی

شاعران سبک خراسانی و عراقی، رواج نوعی شعر صوفیانه و عرفان سطحی در آثار ایک دوره، پرهیز از بیان مسائل روز 

ساابک عراقاای، در  هنی و لز  بااه شاایواز قبیل مسائل سیاسی، اجتماعی، کاربرد قا   قصیده به تقلید از سبک خراسا

شااود. ماایساده و خا ی از آرایه های ادبی در شعر و هم اشعار پر از تلمیحا  و آرایه هااای ادباای دیااده  ههم شیو  هادام

بعضاای از   .آیاادنوعی شعر فقیهانه در ادب ایک دوره به وجود می  .استگذشتههای معمو های شعری همان قا  قا  

 شود.پردازند. در ن ر ایک دوره بازگشت به سبک بیهقی، طبری و سعدی دیده میان قاجار میشاعران به مدح شاه
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 معاصر  هسبک دور

 غاز  کباب

 او  کااه  است  ایک  سب   به  اوّالک  نام او  است. »ذکر  فارسی  معاصر  ن ر  در  گراییواقع  سبک   آلازگر  زاده«جما   »محمّدعلی

 هاام عامیانااه زبان از ثانیاک و دارد( توجه رئا یسم به اعتبار ایک به )و است لربی اسلوب به جدید  نویسیداستان  گذارپایه

 (.339: 1396کند« )شمیسا،  می  استفاده  ایگسترده طوربه

 و ال  و  ااو  یااا بیساات و شااش. بیست و پنج سک  به  جوانی  شد.می  مادرم  هخا   دختردایی  پسرعموی  »مصطفی     

 (.32: 1391،  2بدقواره« )ادبیّا  فارسی   و  بدریخت بخواهی  تا و  پخمه  و  پا و  دستبی و  جُل  آسمان

هایش ساده و عامیانه است. استفاده از واژگان فرنگی، مترادفا ، اطناب و درازگویی، کاااربرد زاده در داستانزبان جما 

زاده در  هااای ساابری  جمااااصطالحا  عامیانه وکنایا ، کاربرد افعا  به وجه وصفی، بیان طنزآمیز بخشی از ویژگاای

 هایش است.نگارش داستان

 نظام پیشیک  ( 2های ادبی در کتاب ادبیّا  فارسی)نمود سبک  -3جدو  

 هادرس های ادبیسبک 

 سبک خراسانی

 

 

 درس اوّ : ا هی

 درس دوّم: رستم و اشربوس  

 درس بیست و دوّم: شخصی به هزار لم گرفتارم

 درس دوازدهم: در آرزوی تو باشم سبک عراقی

 سیزدهم: باغ عشق  درس

 حیدری  هدرس سوّم: حمل سبک هندی

 درس بیست و یرم: خاطرا  اعتمادا سّلطنه بازگشت هسبک دور

 ........................................... مشروطه هسبک دور

 های آسماندرس چهارم: بچّه معاصر هسبک دور

 درس پنمم: کباب لاز 

 مرد  درس ششم: گیله 

 سووشوندرس هفتم:  

 درس چهاردهم: تربیت انسانی و سنّت ملّی ما

 های هنر در اصفهاندرس پانزدهم: جلوه

 درس شانزدهم :خسرو

 درس هفدهم: داروگ

 درس همدهم: سفر بخیر

 درس نوزدهم: حدی  جوانی

   های کتاب فارسی دوم نظام پیشینداده

 75/11درس بااا  2درصد به ساابک خراسااانی،    65/17درس با    3درس،    17( از مممو   2در کتاب ادبیّا  فارسی )   

درس  10درصد به ساابک دوره بازگشاات و  88/5درس با  1به سبک هندی،    88/5درس با    1درصد به سبک عراقی،  

 است.نشدهاست. در ایک کتاب از سبک دوره مشروطه استفادهشدهدادهدرصد به سبک دوره معاصر اختصاص 82/58با 
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 )نظام قدیم( 3ادبیّات فارسی .  4-2

 سبک خراسانی 

 (1اسفندیار) و  رستم

 و  »رسااتم  نام  به  فردوسی«  »شاهنامه  از  ایران،  حماسی  داستان  تریکانگیزشور  و  تریکبزرگ  از  ایخالصه  درس،  ایک  در

 .کردقیاس یونان  هحماس  آشیل در با  تواناسفندیار را می  حماسی،  دیدگاه از است.آمده  اسفندیار«

 است.  خراسانی  سبک   شاعران  هنر وجا  فردوسی  شاهنامه

 

 پراندیشه شاد  لم  از  رستم  »د 

 گاار مک دهم دست،بناد ورا  که

 بد  و نفریکبه دو هر  است  کار  دو

 چو یک بیشه شد  چشمش  پیش  جهان 

 ورا گزنااد سرفاااااااارازم وگااااااار 

 بااد« و نوآییااک رساااااامی  گزاینده 

 (.10:  1391،  3)ادبیّا  فارسی           

 

 حسنک  کردن بردار

 مشااهور هااایداسااتان از یراای درس ایااک در .شاادهداد توضیح قبالک پنمم، قرن توانای هنویسند بیهقی  ابوا فضل  هدربار

 است. خراسانی  هدور  سبک  ن ر  بارز نمونه  کتاب ایک است.آمده  حسنک«  کردن  »بردار  بیهقی  تاریخ

 از کااه پیران هجام با کردند راست پیک  مرد دو گرفتند وپیش در حسنک  کردن بردار تدبیر ش ،  آن  و  روز  آن  »و     

باید کرد و به سنگ ببایدکشت تا بار دیگر بر رلم خلفااا   بردار  را  قرمطی  حسنک   که  آورده  خلیفه  هنام  و  اندآمده  بغداد

 (.44:  1391،  3هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد« )ادبیّا  فارسی

عراقی سبک

 گاو و شیر  داستان

 ایک  در.  رودمی  شمار  به  فنی  ن ر  برجسته  هنمون  ایک کتاب  و  است  ششم  قرن  در  منشی  نصراهللابوا معا ی  اثر،  ایک  مؤ ّف

 را یراای. بودنااد  شگا  دو  او  اتبا   میانِ  در  است. »وآمده  گاو  و  شیر  داستان  یا  ا  ّور«  و  األسد  »باب  از  ایخالصه  درس

تر بااود، کلیلااه را گفاات: چااه منشتر و بزرگداشتند. دمنه حری  تمام دَهای دو هر و دمنه را دیگری  و  دبو  نام  کلیله

است و حرکت و نشاط فروگذاشته؟ کلیله گفت: تو را با ایک سااؤا  چااه بینی در کار ایک ملک که بر جای قرارکردهمی

 (.  50:  1391،  3از ایک حدی  درگذر« )ادبیّا  فارسییابیم  ای میکار؟ و ما بر درگاه ایک ملک آسایشی داریم و طعمه
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 نظام پیشیک  ( 3های ادبی در کتاب ادبیّا  فارسی)نمود سبک  -4جدو  

 هادرس های ادبیسبک 

 سبک خراسانی

 

 

 (  1درس دوّم: رستم و اسفندیار)

 (  2درس سوّم: رستم و اسفندیار)

 درس ششم: داستان در آتش افرندن ابراهیم) (  

 فتم: بردار کردن حسنک  درس ه

 دبیری و شاعری  درس یازدهم: دانش،

 درس بیست و ششم: بهار

 خدا  درس اوّ : ستایش سبک عراقی

 درس هشتم: داستان شیر و گاو  

 درس نهم: تصنیف گلستان  

 درس دوازدهم: پیدا و پنهان

 درس نوزدهم: در محراب عشق               

 انفزای روی جاندرس بیستم: جما  جان

 مرغ و سیمرغ  درس بیست و یرم: سی

 درس بیست و دوّم: طوطی و بازرگان  

 درس بیست و سوّم: زاهد و پادشاه

 .................................. سبک هندی

 درس شانزدهم: طاق بستان بازگشت هسبک دور

 درس دهم: در سب  عید نوروز مشروطه هسبک دور

 ارپنمم: دیودرس معاصر رهسبک دو

 گفتک  سیزدهم: از درد سخکدرس 

 های چیده درس چهاردهم: گل

 آبی  درس پانزدهم:کرامت

 هفدهم: دیدار  درس

 درس همدهم: عرفان اسالمی

 درس بیست و چهارم :تو ّدی دیگر

 درس بیست و هفتم: شروه رستک

 ( نظام پیشین3های کتاب ادبیّات فارسی )داده

درصااد بااه   36درس با    9درصد به سبک خراسانی،    24درس با    6درس،    25مممو   ( از  3در کتاب ادبیّا  فارسی )  

درس بااا   8درصد به ساابک دوره مشااروطه و    4درس با    1درصد به سبک دوره بازگشت،    4درس با    1سبک عراقی ،  

 است.است. در ایک کتاب از متون سبک هندی استفاده نشدهشدهدادهدرصد به سبک دوره معاصر اختصاص 32
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 های ادبی در کتاب نونگاشت فارسی دهم براساس واحد و درصدمیزان حضور سبک   -5جدو   

 درصد واحد هادرس های ادبی سبک

 سبک خراسانی

 درس دوّم

 درس سوّم

 گنج حرمت                   

 درس دوازدهم  

 درس سیزدهم

5 81/23 % 

 سبک عراقی

 ستایش  

 گنج حرمت)شبی در کاروان(              

 درس ششم

 باز(  گنج حرمت)حّقه

 درس هفتم

 شعرخوانی 

 درس نهم

 گنج حرمت)عامل و رعیّت(     

 درس چهاردهم

 خوانیروان

10 62/47 % 

 ............. ............. ...................................... سبک هندی

 ............. ............. ...................................... بازگشت هسبک دور

 ............. ............. ...................................... مشروطه هسبک دور

 معاصر هسبک دور

 درس اوّ 

 خوانی روان

 درس هشتم  

 درس دهم    

 درس یازدهم

 درس شانزدهم

6 57/28 % 

 

 

 

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

 درصد واحد هادرس های ادبیسبک 

 سبک خراسانی
 درس دوّم

 درس دوازدهم 
2 11/11 % 

 سبک عراقی
 درس اوّ   

 شعرخوانی)زاغ و کبک(
6 34/33 % 
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 درس ششم  

 درس هفتم

 شعرخوانی)آفتاب حسک(

 درس پانزدهم

 سبک هندی
 ستایش  

 درس چهاردهم
2 11/11 % 

 ............. ............. ...................................... بازگشته سبک دور

 ............. ............. ...................................... مشروطه رهسبک دو

 معاصر هسبک دور

 درس سوّم

 درس پنمم

 درس هشتم

 درس نهم

 درس دهم

 درس یازدهم

 درس شانزدهم

 خوانی)دیدار(روان

8 44/44 % 

 

 

 براساس واحد و درصدنظام قدیم    (  2های ادبی در کتاب ادبیّا  فارسی)میزان حضور سبک   -7جدو   

 درصد واحد هادرس های ادبیسبک 

 سبک خراسانی

 درس اوّ 

 درس دوّم

 درس بیست و دوّم

3 65/17 % 

 سبک عراقی
 درس دوازدهم

 درس سیزدهم
2 75/11 % 

 % 88/5 1 درس سوّم سبک هندی

 % 88/5 1 درس بیست و یرم بازگشت هدورسبک  

 ............. ............. ...................................... مشروطه هسبک دور

 معاصر هسبک دور

 درس چهارم

 درس پنمم

 درس ششم

 درس هفتم

 درس چهاردهم

 درس پانزدهم

 درس شانزدهم

10 82/58 % 



                   69                     و...  بازوند  یعل  /   د ی نظام جد   ازدهم ی دهم و    ی فارس   های  در کتاب   ی ادب   های  حضور سبک   زان ی م   سه ی مقا 

 درس هفدهم

 درس همدهم

 درس نوزدهم

 

 بر اساس واحد و درصد  نظام قدیم  (3های ادبی در کتاب ادبیّا  فارسی)میزان حضور سبک   -8  جدو 

 درصد واحد هادرس های ادبیسبک 

 سبک خراسانی

 درس دوّم

 درس سوّم

 درس ششم

 درس هفتم

 درس یازدهم

 درس بیست و ششم

6 24 % 

 سبک عراقی

 درس اوّ 

 درس هشتم

 درس نهم

 درس دوازدهم

 درس نوزدهم

 س بیستمدر

 درس بیست و یرم

 درس بیست و دوّم

 درس بیست و سوّم

9 36 % 

 ............. ............. ...................................... سبک هندی

 بازگشت هسبک دور

 

 درس شانزدهم

 
1 4 % 

 % 4 1 درس دهم مشروطهه سبک دور

 معاصر هسبک دور

 درس پنمم

 درس سیزدهم

 درس چهاردهم

 رس پانزدهمد

 درس هفدهم

 درس همدهم

 درس بیست و چهارم

 درس بیست و هفتم

8 32 % 

 

   2  نونگاشت فارسی دهم با کتاب ادبیّا  فارسی  های ادبی در کتابمیزان حضور سبک   همقایس-9جدو   
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 علوم انسانی نظام پیشیکه  رشت

رشته علوم انسااانی نظااام   2ادبیّا  فارسی   فارسی دهم 

 پیشیک

 درصد واحد درصد واحد دبیهای اسبک 

 66/17 3 81/23 5 سبک خراسانی

 76/11 2 62/47 10 سبک عراقی

 88/5 1 0 0 سبک هندی

 88/5 1 0 0 بازگشته سبک دور

 0 0 0 0 مشروطه هسبک دور

 82/58 10 57/28 6 معاصر هدورسبک  

 

   3دهم با کتاب ادبیّا  فارسینونگاشت فارسی یاز  های ادبی در کتابمیزان حضور سبک   همقایس -10جدو   

 علوم انسانی نظام پیشیک  هرشت

رشته علوم انسااانی نظااام   3ادبیّا  فارسی   فارسی یازدهم 

 پیشیک

 درصد واحد درصد واحد های ادبیسبک 

 24 6 11/11 2 سبک خراسانی

 36 9 34/33 6 سبک عراقی

 0 0 11/11 2 سبک هندی

 4 1 0 0 بازگشته سبک دور

 4 1 0 0 شروطهم هسبک دور

 32 8 44/44 8 معاصر هدورسبک  

 

هااای ادبیّااا  دوّم بااا کتاااب  هنونگاشت فارسی متوسّط  هایهای ادبی در کتابمیزان حضور سبک   همقایس  -11جدو   

 6-3-3علوم انسانی قبل از نظام  ه  فارسی رشت

 های ادبیّا  فارسی نظام پیشیککتاب های فارسی نونگاشتکتاب 

 درصد واحد درصد واحد یهای ادبسبک 

 30/21 13 23/13 8 سبک خراسانی

 33/23 15 68/39 24 سبک عراقی

 96/1 1 70/3 2 سبک هندی

 29/3 2 0 0 بازگشت هسبک دور

 04/5 3 17/3 2 مشروطه هسبک دور

 08/45 26 22/40 24 معاصر هدورسبک  

 % 100 60 % 100 60 جمع
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 گیرینتیجه. 3

های درسی یری از ابزارهای مهم و مؤثّر برای انتقا  فرهنگ و شااناخت آثااار ادباای حتوای کتابهای درسی و مبرنامه

نمای فرهنگ و آثار ارزشمند ادباای باشااد. از های ادبیّا  فارسی باید آیینه تمامهای درسی، کتاباست. در میان کتاب

هم شعر و ن اار و شااناخت مفاااخر باازرگ آموزند، ف آموزان در طو  دوران تحصیل میهایی که دانشمممو  آموختنی

آمااوزان هااا باارای دانااشتریک و ماندگارتریک آموختنیزیستند، لنیای که هرکدام از ایک مفاخر در آن میادبی و دوره

های شاعران و نویسندگان را در هاار دوره باارای خواننااده خواهد بود. شناخت سبک یک اثر ادبی، فرر لا   و اندیشه

 شود.ای چگونه تعریف میشود که حقیقت، نزد هر شاعر یا نویسندهواننده متوجّه میکند و خآشرار می

های ادبیّا  فارسی نظام پیشاایک از نظاار دوّم و کتاب  ههای نونگاشت فارسی متوسّطدر ایک پژوهش محتوای کتاب

 با هم مقایسه شد.  های ادبی مورد بررسی قرارگرفت و سپس ایک میزان حضور در دو گروه کتابمیزان حضور سبک 

کمتااریک نمااود را   81/23بیشتریک نمود و سبک خراسانی بااا    62/47نونگاشت، سبک عراقی با    دهم  در کتاب فارسی

 است. دارند. در ایک کتاب از متون سبک هندی و دوره بازگشت و سبک دوره مشروطه استفاده نشده

هااای خراسااانی و هناادی بااا ک حضااور و ساابک بیشااتری  44/44در کتاب فارسی یازدهم نونگاشت، سبک هندی با  

در ایااک کتاااب از متااون ساابک دوره بازگشاات و ساابک دوره تریک حضور را در ایک پایه تحصاایلی دارنااد.  کم  11/11

 است.مشروطه استفاده نشده

هااای هناادی و دوره بازگشاات بااا بیشتریک نمود و سبک   82/58نظام پیشیک سبک بازگشت با    2در کتاب فارسی  

 .گونه درسی وجودنداردهیچدر ایک کتاب از سبک دوره مشروطه    ریک نمود را دارند.تکم 88/5

هااای دوره بازگشاات و درصاار بیشااتریک حضااور و ساابک   32نظام پیشیک سبک دوره معاصر با    3در کتاب فارسی  

 نیست.در ایک کتاب از متون سبک هندی خبری  تریک حضور را دارند.درصد کم 4سبک دوره مشروطه مشترکاک با 

آمااوزان بااا آثااار های ادبی جهاات آشاانایی دانشهای فارسی، از متون همه سبک اگر مؤ ّفان در انتخاب متون کتاب

هااای فارساای تر بود؛ چراکه یری از اهداب برنامااه درساای کتااابکردند کاری پسندیدهمیهای ادبی استفادههمه دوره

 های ادبی است.متوسّطه دوّم، آشنایی با انوا  سبک 

های فارسی متوسّطه دوّم، بر اساس ساایر تاااریخی اثاار و های کتاببندی و چیدمان فصلنانچه مؤ ّفان در تقسیمچ

آموز با خواندن کتاب فارسی، با تغییراتاای کااه در زبااان و ادبیّااا  شد دانشکردند موج  میهای ادبی عمل میسبک 

 د.است، بهتر آشنا شونهای مختلف به وجود آمدهفارسی در دوره
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 چاپ چهاردهم.  تهران: انتشارا  ققنوس.  ؛ایرانتاریخ ادبیّات (.  1374اهلل )صفا، ذبیح

 جلد دوّم.  چاپ نهم، تهران: انشارا  فردوس.؛  تاریخ ادبیّات ایران(.  1374.....................)....

 چاپ دوّم.  جلد سوّم، تهران: انشارا  فردوس.  ؛تاریخ ادبیّات ایران(.  1374.........................)

 .114-95، تابستان، ص   6ه  ، شمارادبیّات فارسی همجلّ  ،(. »سیر لز  در شعر فارسی«1385عا ی، فاطمه )

م  دو ههای فارسی دور(. »تحلیل انتقادی صور  و محتوای اشعار کتاب1399مرشت، محمد، رضوانیان، قدسیه و جعفری، سمانه )زادهعا ی

 .361-343، تیر، ص   4، شمارههای علوم انسانینامه انتقادی متون و برنامهپژوهش هنشری  ،متوسّطه«

-79، صاا  190، شماره 60، دورهدانشکده ادبیّات دانشگاه تهران  همجلّ  ،شناسی در سطح نحوی«(. »سبک1388، محمود )فتوحی  

99. 

 تهران: انتشارا  سخک.  ؛هاها، رویکردها و روششناسی نظریّهسبک(.  1390............................ )

  ،ی«فارساا   ا یّاا ادب  هدر رشااتی  ورزو ساابک  یپژوهدرس ساابک  دو  شاانهادیو پ  یشناسسبک  یهانقد درسنامه(. »1396..............................)

 .8-2، بهار، ص 10  ه، دور5  ه، شمارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هفصلنام

 چاپ هفدهم.  تهران: انتشارا  سخک.  ؛فارسی عمومی(.  1386اهلل )فتوحی، محمود و عباسی، حبی 

هااای  تهران: شرکت چاپ و نشر کتاااب  ؛دوّم متوسّطه هدهم دور هپای1راهنمای معلم فارسی(. 1396پورمقدّم، حسیک و دیگران )قاسم

 درسی.

هااای  تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب ؛دوّم متوسّطه  هدهم دور  هپای2راهنمای معلّم فارسی(.  1396پورمقدّم، حسیک و دیگران )قاسم

 درسی.

 هنامپایان، گاه سیمپسون(«متوسّطه )براساس دید ههای دورای متون منتخ  کتابیهشناسی ال(. »سبک1397چری، علی )رمهاورک مم

 ، پردیس شهید باهنر اصفهان.97ارشد سالکارشناسی

 چاپ سوّم.  تهران: نشر مرکز.  ؛سبک هندی و کلیم کاشانی(.  1372 نگرودی، شمس )  

 دانشگاه ارومیّه.  ،کارشناسی ارشد هنامپایان  ،شناسی شعر نو«(. »بررسی سبک1394قونی، فرزانه )محمودی  

 .772-749، ص   22، شماره  جهان اسالم هدانشنام هنشری  ،شناسی«و سبک  (. »سبک1396مروجی، فرزاد )
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  .3/71، شااماره  تاریخ ادبیّات دانشگاه شبهید بهشبتی همجلّ ،های شعر فارسی«های بنیادی سبک(. »ویژگی1391مظفّری، علیرضا )

 .292-265پاییز، ص   

،  2  هشمار ، پیشپژوهش  تخصصی -علمی   هنامدو فصل  ،(. »آشنایی با روش تحلیل محتوا«1384کرمانی، سیّدمحمّدرضا ) نس موسوی
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