
زبان و ادبّیات فارسی 
)عمومی( 
دورۀ پیش دانشگاهی 

درس مشترک کلیۀ رشته ها

1396

عنوان و نام پدید آور: زبان و ادبیات فارسی )عمومی( دورٔه پیش دانشگاهی درس مشترک کلیٔه رشته ها ]کتاب های درسی[:  
283/1/ برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری ؛ مؤلفان: محمد پارسا نسب، 

حسن ذوالفقاری، محمد رضا سنگری؛ ]برای[ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
مشخصات نشر: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1396

مشخصات ظاهری: 150 ص.: مصور )رنگی(
شابک: 978-964-05-2102-1 

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: کتابنامه: ص.150-149

موضوع: ادبیات فارسی
شناسه افزوده: پارسا نسب، محمد، 1342-
شناسه افزوده: ذوالفقاری، حسن، 1345-

شناسه افزوده: سنگری، محمدرضا، 1333-
شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ادارهٔ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
شناسه افزوده: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران

رده بندی دیویی:  283/1 ک 373
شمارۀ کتابشناسی ملی: 2778146



ISBN   978 -964-05-2102-1         978 -964-05 - 2102 -1  شابک

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، 
نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکسبرداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ـ  ١/283 زبان و ادبّیات فارسی )عمومی( دورۀ پیش دانشگاهی   نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
محّمد پارساَنَسب، حسن ذوالفقاری و محمدرضا سنگری )اعضای گروه تألیف(  شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مدیریت آماده سازی هنری:  اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
زادفتح اله  راحله  ـ  جلد(  )طراح  حسن زاده  طاهره  ـ  چاپ(  و  فنی  امور  )مدیر  نیک روش  لیدا 
)صفحه آرا(ـ  سیده فاطمه محسنی، کبری اجابتی، صمد اصولی هالن، علی نجمی، فاطمه پزشکی، 

حمید ثابت کالچاهی، راحله زادفتح اله )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن: ٩ـ8883١١٦١، دورنگار: 883٠٩2٦٦، کد پستی: ١٥8٤٧٤٧3٥٩

نشانی سازمان:

کرج   ـ  مخصوص  جادۀ   ١٧ کیلومتر  ـ  تهران  ایران:  درسی  کتاب های  ونشر  چاپ   شرکت 
پستی:  صندوق   ،44985160 دورنگار:  ـ ٤٤٩8٥١٦١،    ٥ تلفن:  خیابان ٦١  )داروپخش( 

ـ  3٧٥١٥  ١3٩

ناشر:

چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ بیست و سوم ١3٩6 سال انتشار و نوبت چاپ:

برای دریافت فایل pdf کتاب های درسی به پایگاه کتاب های درسی به نشانی www.chap.sch.ir و 
 www.irtextbook.ir برای خرید کتاب های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی

یا www.irtextbook.com  مراجعه نمایید.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



اهّمّیت انتشارات، مثل اهّمّیت خون هایی است که در جبهه ها ریخته می شود و 
هدا«. دماِء شهدا اگر چه بسیار ارزشمند و سازنده  »مداد العلماء َافضُل من دماِء الشُّ
است، لکن قلم ها بیشتر می توانند سازنده باشند و اصوالً شهدا را قلم ها می سازند و 

قلم ها هستند که شهیدپرورند. 
امام خمینی رحمة الّله علیه   



فهرست مطالب

 فصل اول: تحمیدیه و مناجات
درس اول 

2 نی نامه / موالنا   
درس دوم 

6 مناجات / حکیم سنایی   
7 نیایش )صحیفٔه سّجادیه / ترجمٔه جواد فاضل(   

فصل دوم: ادبّیات حماسی

10 درآمدی بر ادبیات حماسی 
درس سوم 
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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. 


