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مقدمه
ّ

آىىنه اندىشه ها ،باورها ،هنرمندى ها و عظمت روحى و معنوى ملّتى است که از
آثار ادبى اىرانٔ ،
دىر باز تاکنون ،بالنده و شکوفـا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسىده است .غناى
عصاره روح بلند و
اىن آثار ،گواه تجربه ها ،ژرف اندىشى ها و تکاپوى فرزانگان ادب و فرهنگ اىران و
ٔ
حقىقت جوى آنان است.
برگ ِ
برگ ادب و فرهنگ اىران زمىن ،جلوه گاه نماىش آثار منظوم و منثور فرهىختگان اندىشه ورى
خىام ،بىهقى ،غ ّزالى ،سناىى ،عطّار ،موالنا ،سعدى ،حافظ،
چون فردوسى ،عنصرالمعالى ،بىرونىّ ،
پشتوانه ذوق و کوشش
صائب ،دهخدا ،نىما و … است که از زالل فرهنگ اسالمى جرعه ها نوشىده و با
ٔ
خوىش ،آثارى ماندگار را رقم زده و سرماىه هاىى بزرگ و پرماىه را به ىادگار نهاده اند.
مطالعه دقىق و عمىق اىن آثار جان را طراوت مى بخشد ،روح را به افق هاى ش ّفاف و روشن پرواز
ٔ
مى دهد و ذهن و ضمىر را شکوفا و بارور مى سازد .بر جوانان ماست تا اىن ىادها و ىادگارهاى عزىز را
پاس بدارند ،بشناسند ،بشناسانند و زندگى امروز و فرداى خوىش را بر اىن پاىه هاى استوار پى    برىزند.
حساس و ارزشمند
ٔ
ادبىات فارسى در نظام آموزشى اىران اسالمى ،جاىگاهى ّ
برنامه درسى زبان و ّ
دارد؛چرا که از ىک سو حافظ مىراث فرهنگى و از دىگر سو،بهترىن و مؤثّرترىن ابزار انتقال علوم،

ماىه ارتباط و پىوند با دىگران در سطحى گسترده و مناسب است.
معارف ،ذوق و اندىشه و ٔ
اىن برنامه مجموعه اى از اطّالعات ،تواناىى هاى ذهنى و عملى و نگرش هاىى است که در دو
«ادبىات فارسى» به دانش آموزان ارائه مى شود.
بخش «زبان فارسى» و ّ
توجه به رشد روزافزون دانش بشرى در رشته هاى گوناگون و ضرورت هماهنگى بىن برنامه هاى
با ّ
بالنده اىران و نىز اصالت هاى فرهنگى و
درسى ،نىازهاى شناختى و روانى دانش آموزان ،شراىط
ٔ
جامعه ٔ

جدى در برنامه هاى درسى موجود احساس مى شد .به دلىل همىن نىاز اساسى و
ملّى ،لزوم تجدىد نظر ّ
نىز به منظور تحقّق بخشىدن به توصىه هاى مقام معظّم رهبرى و مسئوالن نظام جمهورى اسالمى اىران
ادبىات فارسى ،دفتر برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى از تىرماه
در پاسدارى و گسترش زبان و ّ
متوسطه را در دستور کار خود قرار داد تا
دوره ّ
 1374شوراى برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى فارسى ٔ
دوره راهنماىى ،به تدوىن اهداف ،محتوا و نظام کتاب هاى
در تداوم تغىىر بنىادىن در کتاب هاى فارسى ٔ
مصوبات برنامه ،شوراى تألىف
زبان و ّ
دوره ّ
متوسطه بپردازد .به همىن منظور و بر اساس ّ
ادبىات فارسى ٔ
تهىه و تنظىم کرد.
محتواى کتاب حاضر را ّ
طراحى برنامه ها ارتباط افقى و
عناىت به اصول علمى برنامه رىزى درسى اىجاب مى کرد تا در ّ
عمودى بىن دروس حفظ و تقوىت شود و محتواى کتاب ها به گونه اى باشد که دانش آموز در پاىه هاى
باالتر اطّالعات ،مهارت ها و نگرش ها را در سطح وسىع تر و عمىق ترى کسب نماىد .به همىن منظور،
متوسطه سعى بر آن بوده است تا اىن اصول رعاىت
در برنامه رىزى درسى زبان و ّ
دوره ّ
ادبىات فارسى ٔ

توجه همکاران را به نکات
شود .براى آگاهى بىشتر از ساختار کتاب هاى جدىد از جمله کتاب حاضرّ ،
زىر جلب مى کنىم.
«ادبىات» فارسى درهم تنىده و آمىخته ا ند و نمى توان آنها را کامال ً از ىکدىگر
 1ــ اگر چه «زبان» و ّ
ِ
ادبىات در
آموزش هر ىک و نگه داشتن جاىگاه و پاىگاه هر کدام،
جدا کرد ّاما براى تسهىل در
ٔ
مقوله ّ
مقوله زبان در کتاب دىگر برنامه رىزى و تألىف گردىده است .در کتاب زبان فارسى به تقوىت
اىن کتاب و ٔ
ادبىات فارسى به مباحث
مهارت هاى گوش دادن ،سخن گفتن ،گفت و گو ،خواندن و نوشتن و در کتاب ّ
ادبىات جدا
ادبى از چشم اندازهاى گوناگون پرداخته مى شود؛ به اىن ترتىب ،آموزش زبان از آموزش ّ
خواهد بود ّاما در کاربرد ،اىن دو مقوله براى تقوىت ىک دىگر مورد استفاده قرار مى گىرند.

متوسطه تکرار خواهد
 2ــ کتاب ّ
دوره ّ
طى سه سال ٔ
ادبىات نُه فصل دارد و عنوان برخى از فصول ّ
شد ّاما محتوا در هر سال ،متناسب با نىازها و تواناىى هاى دانش آموز و در پاىه هاى باالتر با گسترش و
ژرفاى بىشتر مطرح مى شود.
 3ــ در هر فصل نمونه هاى نظم و نثر دىروز و امروز آمده است که از نظر گاه درون  ماىه و ساختار

تهىه و تنظىم شده است.
با عنوان فصل ،پىوستگى و ارتباط دارد و در جهت تحقّق اهداف آن فصل ّ
متوسطه که در ابتداى کتاب مشخّص شده ،اهداف
4ــ گذشته از اهداف کلّى ّ
ادبىات در سال دوم ّ
مدون در ابتداى فصول آمده است تا دبىران و دانش آموزان از انتظارات
کلّى فصول کتاب نىز به طور ّ
سازنده خود را بهتر اىفا نماىند.
آموزشى برنامه آگاه شوند و در جرىان ىاددهى و ىادگىرى نقش
ٔ
  5ــ از آنجا که رعاىت ارتباط بىن محتواى دروس گوناگون در ىک پاىه و در پاىه هاى مختلف
پاىه دوم و هم با دروس
ادبىات هم با ساىر دروس ٔ
امرى ضرورى است ،سعى شده است محتواى کتاب ّ
ادبىات پاىه هاى قبل و بعد هماهنگى داشته باشد (ارتباط افقى و عمودى).
ّ
  6ــ در پاىان هر درس ،در بخشى به نام «توضىحات» عبارات و ترکىب هاى دشوار توضىح داده
شده است« .توضىحات» ناظر به جنبه هاى کلىد ى متن است.
7ــ به منظور ّفعال شدن دانش آموزان در امر ىادگىرى و تقوىت مهارت هاى تفکّر (استدالل،
الىت هاى ىادگىرى،
تشخىص ،کسب ،ىادآورى ،تجزىه و تحلىل و …) مجموعه اى از تمرىنات و ّفع ّ
طراحى شده و با عنوان «خودآزماىى» در پاىان هر درس آمده است .اىن خودآزماىى ها تنها
پىش بىنى و ّ
نمونه هاىى هستند که مهم ترىن نکات هر درس را مورد سنجش قرار مى دهند .دبىران محترم مى توانند
اىن نمونه ها را گسترش دهند.
 8ــ در پاىان کتاب در مجموعه اى به نام واژه نامه و اعالم ،اطّالعاتى به صورت الفباىى جمع آورى
نشانه ستاره (٭) مشخّص شده اند .گنجاندن اىن بخش در کتاب
شده است .اىن موارد در متن درس با ٔ
روحى ٔه پژوهش و تحقىق و مهارت در استفاده از مراجع و مآخذ خواهد شد.
موجب تقوىت
ّ
فاصله هر چند درس ،ذىل «بىاموزىم» ها ىکى از نکات بالغى (آراىه هاى ادبى) ،مربوط به
9ــ در
ٔ

طى اىن «بىاموزىم»ها،
همان درس به ٔ
شىوه استقراىى آموزش داده مى شود .انتظار مى رود دانش آموزان ّ
آرام آرام مجموعه اى از دانش هاى ادبى و بالغى را فرا گىرند.
ادبىات فارسى با عنوان «حفظ
 10ــ در پاىان برخى از فصول ،نمونه شعرهاىى از شعراى
ٔ
برجسته ّ
تنوع در آموزش و عالقه مند کردن دانش آموزان به شعر
کنىم» مشخّص شده اند .اىن اشعار براى اىجاد ّ
فارسى و به کارگىرى آن در زندگى پىش بىنى شده است .تدرىس اىن اشعار در کالس ضرورتى ندارد.
ادبىات منثور تارىخى با عنوان «آورده اند  که»...
 11ــ همچنىن در پاىان هر فصل ،متن کوتاهى از ّ
اضافه شده تا آشناىى دانش آموز با متون ادبى گذشته بىشتر شود .اىن متن ها فقط براى مطالعه است.
 12ــ در پاىان کتاب براى آشناىى معلّمان با منابع بىشتر و استفاده از آنها در تدرىس ،برخى از

معرفى شده است.
منابع و مآخذ قابل استفاده ّ
نامه وىراىش و رسم الخطّ کتاب هاى درسى» وزارت
 13ــ وىراىش امالىى کتاب ،بر مبناى «شىوه ٔ
آموزش و پرورش انجام گرفته است.

شىوه هاى مطلوب تدرىس کتاب

1ــ در تدرىس اىن کتاب از شىوه هاى تدرىس ّفعال مانند بحث گروهى استفاده شود .بهره گىرى
فشرده «کتاب گوىا» و …
از وساىل و ابزارهاى کمک آموزشى مانند تصوىر ،فىلم ،نوارصوتى ،لوح
ٔ
تنوع آفرىنى ،در تسهىل فراگىرى مؤثّر است.
گذشته از ّ
2ــ براى ّفعال شدن کالس مى توان دانش آموزان را در بررسى متون نظم و نثر شرکت داد و با
شىوه بحث گروهى پىام ها ،درون ماىه و وىژگى هاى ادبى نوشته ها را مشخّص کرد.
ٔ
توجه
فن بىان دانش آموزان است؛ بنابراىنّ ،
3ــ ىکى از اهداف آموزش کتاب ّ
ادبىات ،تقوىت ّ
دوره آموزشى
به اىن موضوع در تدرىس ضرورى است و باىد جاىگاه ارزشىابى هاى شفاهى در طول ٔ
حفظ گردد.
اهم ّىت آن در طول تدرىس و هنگام
نحوه صحىح قرائت متون باىد آموزش داده شود و ّ
4ــ ٔ
امتحان ّمد نظر باشد.
   5ــ در آزمون شفـاهى ىا کتبى الزم است ىکى از شعرهاى حفظى مطرح شود و دانش آموز به
سؤاالت طرح شده پاسخ دهد.
6ــ تنها به ضرورت و در صورتى که طرح نکات دستورى به فهم متون نظم و نثر کمک کند،
مفصل نکات دستورى در شعر و
از نکات دستورى استفاده شود .در غىر اىن صورت ،طرح مستقىم و ّ
نثرّ ،
ادبىات خواهد بود.
مخل آموزش ّ
ادبىات بىشتر بهره گرفته   شود
7ــ از مهارت هاى زبانى به وىژه صحبت کردن و نوشتن در درس ّ
الىت هاى کالسى حفظ گردد.
و ارزش اىن مهارت ها در ّفع ّ

   8ــ به منظور تقوىت مهارت پژوهش و اىجاد عالقه به متون ادبى ،دبىران محترم مى توانند به
تهى ٔه متون مشابه از منابع گوناگون و مراجعه به
تناسب عنوان فصول نُه ٔ
گانه کتاب ،دانش آموزان را به ّ
کتابخانه مدارس نىـز معلّمان مى تواننـد فهرستى
کتابخانه ها راهنماىى و تشوىق نماىند .براى غنى شدن
ٔ
تهىه کنند تا به کمک اولىاى
از کتاب هاى مناسب ــ همچون فهرستى که در پاىان کتاب آمده است ــ ّ
الىت هاى دانش آموزان در
مدرسه اىن کتاب ها خرىدارى شود و مورد استفاده قرار گىرد.
ٔ
مجموعه ّفع ّ
کتابخانه مدرسه نگه دارى شود.
استفاده دىگر دانش آموزان در
مدون براى
ٔ
اىن زمىنه ،مى تواند به شکل ّ
ٔ
9ــ از طرح مقوالت جزئى و مباحث جنبى دامنه دار که با درس ارتباط مستقىم ندارد و گاه در
جرىان آموزش اختالل اىجاد مى کند ،پرهىز شود.
10ــ براى پدىده هاى هنرى به وىژه سروده ها (مانند غزل) ،جست و جوى ىک معنى و مفهوم،
کارى بىهوده است .آثار و پدىده هاى هنرى از جمله شعر به منشورى مى مانند با جلوه هاى گوناگون.
پس شاىسته است هنگام توضىح اىن گونه آثار ،تسامح بىشترى لحاظ گردد و تنها مالک ها و معىارهاىى
ارائه شود که به مدد آنها ،دانش آموز بتواند به ساحت هاى مختلف هنرى ىک شعر ىا نثر راه ىابد و طعم
متنوع آن را بچشد.
گواراى معانى و مفاهىم ّ
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نشانى پاىگاه گروه زبان و ادبىات فارسى
متوسطه نظرى
دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و ّ

ادبىات فارسى ()2
اهداف ک ّلى کتاب ّ

1ــ آشناىى با آثار بزرگان ادبى ،دىنى ،عرفانى و علمى گذشته و معاصر  اىران  و  جهان
ِ
کارگىرى درست آنها
2ــ آشناىى با مفاهىم ،نکات و ظراىف ادبى و تواناىى به
ادبىات  فارسى (فصول نُه گانه)
3ــ آشناىى با جلوه هاى گوناگون  ساختارى  و محتواىى ّ
4ــ تواناىى درک و بىان افکار ،ارزش ها ،مفاهىم و پىام هاى  متون  ادبى گذشته  و  حال
  5ــ دستىابى به تواناىى تشخىص و به کارگىرى نکات بالغى در متون ادبى
مقاىسه آثار ادبى اىران و جهان
6ــ دستىابى به تواناىى تطبىق و
ٔ
مطالعه متون ادبى
7ــ تلطىف عواطف و التذاذ ادبى از راه
ٔ

