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مقدمه

ادبىات دىرپا و بالنده اش شناخته شده است.
اىران اسالمى همواره و در همه جا به فرهنگ و ّ
اىن عنصر اصىل ،اىران را پىوسته بر سر پا داشته و به حقىقت ،آن را در برابر تهاجم فرهنگ هاى بىگانه
بىمه کرده است.
تجلىات آنها در طول قرون،
شناخت ِ
روح اندىشه و احساس پىشىنىان ،آگاهى از سىر تکاملى و ّ
پى بردن به آداب و رسوم و اعتقادات مردم گذشته ،به جوانان ما امکان مى دهد تا آگاهانه ،فرهنگ و
آىنده خود را بر اندىشه ها ،احساسات و س ّنت هاى صحىح گذشته بنا نهند و مراتب ّترقى و تعالى
ّ
تمدن ٔ
را ىکى پس از دىگرى زىر پاى آورند.
ادبىات فارسى فراروى شماست ،کوشىده اىم ضمن توجه به فرهنگ
در کتابى که با عنوان زبان و ّ
ادبىات امروز باز نمانىم و سرچشمه هاى اندىشه و
و ادب پىشىن اىن مرز و بوم ،از پرداختن به زبان و ّ
احساس امروزىان را در آثارشان جست و جو کنىم.

الف) ساختار کتاب

ادبىات
ادبىات هم چون ّ
متنوع ،تقسىم و در هر فصل بنىادى ترىن مسائل ّ
1ــ کتاب به نُه فصل ّ
ادبىات معاصر و… مطرح شده است.
ادبىات داستانىّ ،
ادبىات تعلىمىّ ،
ادبىات غناىىّ ،
حماسىّ ،
ادبىات
ادبىات معاصر ،در برابر ّ
2ــ چنان که گذشت ،قصد بر اىن بوده است تا قدر و منزلت ّ
کالسىک شناسانده شود .به همىن منظور ،عالوه بر اختصاص دادن فصلى به اىن مقوله ،در سراسر
کتاب ،به فراخور بحث ،مصادىقى از شعر و نثر امروز در کنار نمونه هاى کهن ارائه شده است .اىن امر،
شناسانه سروده ها و نوشته ها را براى دانش آموزان فراهم مى آورد و هم به آموزش
مقاىسه سبک
هم مجال
ٔ
ٔ
تکمىلى زبان فارسى و شىوه هاى گوناگون نگارش ،کمک مى کند.
3ــ در انتخاب نمونه ها ،برآن بوده اىم تا متونى را برگزىنىم که عالوه بر زىباىى ،پختگى و انسجام،
مفاهىم بلند و ارزشمند انسانى و اخالقى را نىز دربرداشته باشد.
4ــ در ابتداى برخى از دروس ،با اشاره اى گذرا به آثار و احوال صاحب اثر ،نقد و تحلىل گونه اى
معرفى و شناساىى آثار دارد ّاما بعضاً مالک و معىارهاىى از
از متن صورت گرفته که هر چند بىشتر ٔ
جنبه ّ
نقد ادبى در اختىار خوانندگان مى گذارد.
ارائه هر اثر هنرى (اعم از شعر و نثر) ،عالوه بر بهره گىرى
 5ــ بدون تردىد ،هدف و انتظار ما از ٔ
و التذاذ ادبى ،توانا ساختن دانش آموز در درک و فهم ،تجزىه و تحلىل ساختارى و محتواىى آن نىز بوده
است .براى رسىدن به اىن مقصود ،در پاىان هر درس نمونه هاىى از پرسش هاى محتواىى و ساختارى آمده

توسط دبىران فرهىخته مطرح مى شود ــ
است .پاسخ گوىى دانش آموزان به اىن سؤاالت و نظاىر آنها ــ که ّ
بىانگر درک صحىح متون و شناخت ساختار آنهاست.
6ــ در اىن مجموعه تا سر حد امکان کوشش شده است ،نقش ّاول به دبىران گرامى سپرده شود؛
مثال ً در شرح و توضىح متون ،در بىشتر موارد ،تنها اشاراتى اساسى و کلىدى ارائه گردىده و استنتاج و
درىافت هاى مناسب نهاىى از متن ،به دبىران محترم واگذار شده است.
نامه الفباىى پاىان کتاب ،راهنماى معنى و مفهوم برخى لغات دشوار متن است که با
 7ــ واژه ٔ
عالمت ستاره (٭) در درس مشخّص شده اند.
شىوه امالىى فرهنگستان زبان و
 8ــ وىراىش امالىى کتاب ،بر مبناى آخرىن مصوبات کمىسىون ٔ
شىوه جدىد« ،ها» ى عالمت جمع و «تر» و «ترىن» عالمت صفت
ادب فارسى است؛ براى مثال ،در اىن ٔ
مصوبات ،به تدرىج در تمام کتب درسى اعمال
تفضىلى و عالى ،جدا نوشته مى شود.
ٔ
مجموعه اىن ّ
خواهد شد.

ب) نکاتى در مورد شىوه هاى مطلوب تدرىس و ارزشىابى

ارائه آن در کالس دارد که دبىران
مىزان تأثىر هر درس ،ارتباط ظرىف و سنجىده اى با کىفىت ٔ
با تجربه و آگاه ،هر ىک به طرىقى به اىن مطلوب دست مى ىابند .آن  چه شاىسته است در اىن جا در مقام
تذکّر آورده شود ،تبىىن روش هاىى است که به مدد آن ها بتوان متناسب با متن و ساعات درسى ،بىش ترىن
و کامل ترىن نتاىج را به دست آورد.
١ــ براى بهره گىرى بىش تر ادبى از ىک متن و درک بهتر آن ،شاىسته است هر نمونه (اعم از شعر
زمىنه کافى براى درک کل ّّىت
و نثر) ،ابتدا توسط دبىر ىا دانش آموز ،ىک ىا چندبار قرائت شود .اىن روش ٔ
قطعه ادبى را فراهم مى آورد و نىز ،پاسخ گوىى به پرسش ها را آسان تر
اندىشه و احساس جارى در ىک ٔ
مى سازد .هر چند ممکن است مخاطب ،مفهوم ىک مصراع ىا بىت ىا عبارت آن را به خوبى درک نکند
مجموعه اندىشه و احساس حاکم بر آن احاطه مى ىابد و از آن لذّ ت کافى خواهد برد.
ّاما بدون تردىد بر
ٔ
ارائه ىک معنى و مفهوم مطلق براى پدىده هاى هنرى ــ مثال ً غزل حافظ ،سعدى،
٢ــ ُجستن و ٔ
حوزه هنر ــ که شعر نىز از زىرمجموعه هاى آن استــ
موالنا و… ــ کارى عبث و بى ثمر است .چرا که اساساً ٔ
حوزه استدالل منطقى و رىاضى وار نىست .از همىن جاست که مى گوىند آثار و پدىده هاى هنرى ،از کثرت
ٔ
معنى ،بى معنى هستند .پس شاىسته است در تبىىن و توضىح اىن گونه آثار ،تسامح بىش ترى لحاظ گردد.
وظىفه ما آن است که مالک و معىارهاىى را در اختىار مخاطبان قرار دهىم تا به مدد همىن مالک ها ،بتوانند
ٔ
متنوع آن را بچشند.
به ساحت هاى هنرى مختلف ىک شعر ىا نثر راه ىابند و طعم گواراى معانى و مفاهىم ّ

٣ــ تقسىم بندى دروس ،براساس محتواى آن ها و آموخته هاى قبلى صورت گرفته است .لىکن
دبىران ارجمند مى توانند با استفاده از طرح درس مناسب ،دروس را به دل خواه تقسىم بندى کنند؛ به
ارائه ناتمام ىک متن ــ مثال ً
شرط آن که ارتباط و انسجام آن ها حفظ شود .دبىران محترم ،بى شک از ٔ
ىک داستان ىا ىک شعر که الزم است در ىک جلسه به پاىان برسد ــ پرهىز خواهند نمود.
 ٤ــ شرکت دادن دانش پژوهان جوان در بحث هاى کالسى و نظرخواهى از آنان و احىاناً واگذارى
اداره برخى ساعات تدرىس به آن ها و نىز قرائت روان و گىراى امروزى ــ به شرط
مطالعه قبلى ــ توسط
ٔ
ٔ
جدى و ّفعال دانش آموزان ،عالوه بر اىن که مىزان ىادگىرى
حضور
بود.
خواهد
مفىد
و
مطلوب
اىشان،
ّ
نمره مىان ترم دانش آموز باشد.
آنان را افزاىش مى دهد مى تواند مالک خوبى نىز ،براى تعىىن ٔ
اداره بهتر کالس و درک کامل تر متون ،مفىد
 5ــ بهره گىرى از وساىل ّ
متنوع کمک آموزشى ،در ٔ
فشرده «کتاب
و مطلوب است؛ مثال ً مى توان برخى از اشعار کتاب را که همراه با موسىقى مناسب لوح
ٔ
گوىا» اجرا شده است ،در کالس درس عرضه کرد .هم چنىن مى توان منابع و آثار مربوط به هر درس را
معرفى اجمالى آن ها ،بر عمق آموزش و طراوت کالس درس افزود.
به کالس آورد و ضمن ّ
 6ــ انتظار مى رود که دبىران محترم از طرح مقوالت جزئى و مباحث جنبى که با فهم دروس
ارتباط مستقىم ندارند و باعث دور ماندن از اصل مى شوند (هم چون رىشه شناسى لغات مهجور ،مباحث
غىرضرورى دستورى و…) جز در موارد محدود ــ آن هم در چارچوب خودآزماىى هاى کتاب ــ
صرف نظر فرماىند.
از کل ّٔىه دبىران و استادان گران قدرى که با راهنماىى هاى خود بر غناى اىن کتاب افزودند،
سپاس گزارى مى شود.
دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتدایی و متوسطه نظری

توجه
٭ ّ

١ــ از ابتدای کتاب تا پایان درس  ،١٤به نوبت ّاول و از درس پانزدهم تا پایان
کتاب به نوبت دوم مربوط است.
مدرسان مراکز پیشدانشگاهی در
٢ــ این کتاب از سوی مؤل ّفان و کارشناسان و ّ
سال  ١٣٩٠بازنگری و اصالح شده است.
٣ــ اشعار حفظی در متن درس با ستاره (٭) مشخص شدهاند.

