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مقدمه
ایران اسالمى همواره و در همه جا به فرهنگ و ادبّیات دیرپا و بالنده اش شناخته شده است. 
این عنصر اصیل، ایران را پیوسته بر سر پا داشته و به حقیقت، آن را در برابر تهاجم فرهنگ هاى بیگانه 

بیمه کرده است.
شناخت روِح اندیشه و احساس پیشینیان، آگاهى از سیر تکاملى و تجلّیات آن ها در طول قرون، 
پى بردن به آداب و رسوم و اعتقادات مردم گذشته، به جوانان ما امکان مى دهد تا آگاهانه، فرهنگ و 
تمّدن آیندٔه خود را بر اندیشه ها، احساسات و سّنت هاى صحیح گذشته بنا نهند و مراتب تّرقى و تعالى 

را یکى پس از دیگرى زیر پاى آورند.
در کتابى که با عنوان زبان و ادبّیات فارسى  فراروى شماست، کوشیده ایم ضمن توجه به فرهنگ 
و ادب پیشین این مرز و بوم، از پرداختن به زبان و ادبّیات امروز باز نمانیم و سرچشمه هاى اندیشه و 

احساس امروزیان را در آثارشان جست و جو کنیم.

الف( ساختار کتاب
1ــ کتاب به نُه فصل متنّوع، تقسیم و در هر فصل بنیادى ترین مسائل ادبّیات هم چون ادبّیات 

حماسى، ادبّیات غنایى، ادبّیات تعلیمى، ادبّیات داستانى، ادبّیات معاصر و… مطرح شده است. 
2ــ چنان که گذشت، قصد بر این بوده است تا قدر و منزلت ادبّیات معاصر، در برابر ادبّیات 
به این مقوله، در سراسر  کالسیک شناسانده شود. به همین منظور، عالوه بر اختصاص دادن فصلى 
کتاب، به فراخور بحث، مصادیقى از شعر و نثر امروز در کنار نمونه هاى کهن ارائه شده است. این امر، 
هم مجال مقایسٔه سبک شناسانٔه سروده ها و نوشته ها را براى دانش آموزان فراهم مى آورد و هم به آموزش 

تکمیلى زبان فارسى و شیوه هاى گوناگون نگارش، کمک مى کند.
3ــ در انتخاب نمونه ها، برآن بوده ایم تا متونى را برگزینیم که عالوه بر زیبایى، پختگى و انسجام، 

مفاهیم بلند و ارزشمند انسانى و اخالقى را نیز دربرداشته باشد.
4ــ در ابتداى برخى از دروس، با اشاره اى گذرا به آثار و احوال صاحب اثر، نقد و تحلیل گونه اى 
از متن صورت گرفته که هر چند بیشتر جنبٔه معّرفى و شناسایى آثار دارد اّما بعضاً مالک و معیارهایى از 

نقد ادبى در اختیار خوانندگان مى گذارد.
5 ــ بدون تردید، هدف و انتظار ما از ارائٔه هر اثر هنرى )اعم از شعر و نثر(، عالوه بر بهره گیرى 
و التذاذ ادبى، توانا  ساختن دانش آموز در درک و فهم، تجزیه و تحلیل ساختارى و محتوایى آن نیز بوده 
است. براى رسیدن به این مقصود، در پایان هر درس نمونه هایى از پرسش هاى محتوایى و ساختارى آمده 



ـ که توّسط دبیران فرهیخته مطرح مى شود ــ  است. پاسخ گویى دانش آموزان به این سؤاالت و نظایر آنهاـ 
بیانگر درک صحیح متون و شناخت ساختار آنهاست.

6ــ در این مجموعه تا سر حد امکان کوشش شده است، نقش اّول به دبیران گرامى سپرده شود؛ 
مثالً در شرح و توضیح متون، در بیشتر موارد، تنها اشاراتى اساسى و کلیدى ارائه گردیده و استنتاج و 

دریافت هاى مناسب نهایى از متن، به دبیران محترم واگذار شده است.
7 ــ واژه نامٔه الفبایى پایان کتاب، راهنماى معنى و مفهوم برخى لغات دشوار متن است که با 

عالمت ستاره )٭( در درس مشّخص شده اند.
8 ــ ویرایش امالیى کتاب، بر مبناى آخرین مصوبات کمیسیون شیؤه امالیى فرهنگستان زبان و 
ادب فارسى است؛ براى مثال، در این شیؤه جدید، »ها« ى عالمت جمع و »تر« و »ترین« عالمت صفت 
اعمال  تمام کتب درسى  در  تدریج  به  این مصّوبات،  نوشته مى شود. مجموعٔه  عالى، جدا  و  تفضیلى 

خواهد شد.

ب( نکاتى در مورد شیوه هاى مطلوب تدریس و ارزشیابى
میزان تأثیر هر درس، ارتباط ظریف و سنجیده اى با کیفیت ارائٔه آن در کالس دارد که دبیران 
با تجربه و آگاه، هر یک به طریقى به این مطلوب دست مى یابند. آن  چه شایسته است در این جا در مقام 
تذکّر آورده شود، تبیین روش هایى است که به مدد آن ها بتوان متناسب با متن و ساعات درسى، بیش ترین 

و کامل ترین نتایج را به دست آورد.
1ــ براى بهره گیرى بیش تر ادبى از یک متن و درک بهتر آن، شایسته است هر نمونه )اعم از شعر 
و نثر(، ابتدا توسط دبیر یا دانش آموز، یک یا چندبار قرائت شود. این روش زمینٔه کافى براى درک کلّّیت 
اندیشه و احساس جارى در یک قطعٔه ادبى را فراهم مى آورد و نیز، پاسخ گویى به پرسش ها را آسان تر 
مى سازد. هر چند ممکن است مخاطب، مفهوم یک مصراع یا بیت یا عبارت آن را به خوبى درک نکند 
اّما بدون تردید بر مجموعٔه اندیشه و احساس حاکم بر آن احاطه مى یابد و از آن لّذت کافى خواهد برد.

2ــ ُجستن و ارائٔه یک معنى و مفهوم مطلق براى پدیده هاى هنرى ــ مثالً غزل حافظ، سعدى، 
ـ که شعر نیز از زیرمجموعه هاى آن است ــ  ـ کارى عبث و بى ثمر است. چرا که اساساً حوزهٔ هنرـ  موالنا و…ـ 
حوزٔه استدالل منطقى و ریاضى وار نیست. از همین جاست که مى گویند آثار و پدیده هاى هنرى، از کثرت 
معنى، بى معنى هستند. پس شایسته است در تبیین و توضیح این گونه آثار، تسامح بیش ترى لحاظ گردد. 
وظیفٔه ما آن است که مالک و معیارهایى را در اختیار مخاطبان قرار دهیم تا به مدد همین مالک ها، بتوانند 
به ساحت هاى هنرى مختلف یک شعر یا نثر راه یابند و طعم گواراى معانى و مفاهیم متنّوع آن را بچشند.



3ــ تقسیم بندى دروس، براساس محتواى آن ها و آموخته هاى قبلى صورت گرفته است. لیکن 
دبیران ارجمند مى توانند با استفاده از طرح درس مناسب، دروس را به دل خواه تقسیم بندى کنند؛ به 
شرط آن که ارتباط و انسجام آن ها حفظ شود. دبیران محترم، بى شک از ارائٔه ناتمام یک متن ــ مثالً 

یک داستان یا یک شعر که الزم است در یک جلسه به پایان برسد ــ پرهیز خواهند نمود.
ـ شرکت دادن دانش پژوهان جوان در بحث هاى کالسى و نظرخواهى از آنان و احیاناً واگذارى  4ـ 
ادارٔه برخى ساعات تدریس به آن ها و نیز قرائت روان و گیراى امروزى ــ به شرط مطالعٔه قبلى ــ توسط 
ایشان، مطلوب و مفید خواهد بود. حضور جّدى و فّعال دانش آموزان، عالوه بر این که میزان یادگیرى 

آنان را افزایش مى دهد مى تواند مالک خوبى نیز، براى تعیین نمرٔه میان ترم دانش آموز باشد.
ـ بهره گیرى از وسایل متنّوع کمک آموزشى، در ادارهٔ بهتر کالس و درک کامل تر متون، مفید  5ـ 
و مطلوب است؛ مثالً مى توان برخى از اشعار کتاب را که همراه با موسیقى مناسب لوح فشردٔه »کتاب 
گویا« اجرا شده است، در کالس درس عرضه کرد. هم چنین مى توان منابع و آثار مربوط به هر درس را 

به کالس آورد و ضمن معّرفى اجمالى آن ها، بر عمق آموزش و طراوت کالس درس افزود.
6 ــ انتظار مى رود که دبیران محترم از طرح مقوالت جزئى و مباحث جنبى که با فهم دروس 
ارتباط مستقیم ندارند و باعث دور ماندن از اصل مى شوند )هم چون ریشه شناسى لغات مهجور، مباحث 
ــ  کتاب  در چارچوب خودآزمایى هاى  هم  آن  ــ  محدود  موارد  در  جز  دستورى و…(  غیرضرورى 

صرف نظر فرمایند.
افزودند،  کتاب  این  بر غناى  راهنمایى هاى خود  با  که  گران قدرى  استادان  و  دبیران  کلّیهٔ   از 

سپاس گزارى مى شود.
دفتر تألیف کتاب هاى درسى ابتدایی و متوسطه نظری  

٭ توّجه 
1ــ از ابتدای کتاب تا پایان درس 14، به نوبت اّول و از درس پانزدهم تا پایان 

کتاب به نوبت دوم مربوط است. 
2ــ این کتاب از سوی مؤلّفان و کارشناسان و مدّرسان مراکز پیش دانشگاهی در 

سال 1390 بازنگری و اصالح شده است. 
3ــ اشعار حفظی در متن درس با ستاره )٭( مشخص شده اند. 


