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مي تواند مستقل باشد.

هُ « َس ِسرُّ امام خمیني »ُقدِّ
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پیشگفتار

آثـار ادبـی ایـران، آیینۀ اندیشـه ها، باورهـا، هنرمندی ها و عظمت روحـی و معنوی 
ملّتی اسـت که از دیرباز تاکنون، بالنده و شـکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشـته 
و بـه  امـروز رسـیده اسـت. برگ بـرگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلـوه گاه آثار منظوم 
و منثور فرهیختگان اندیشـه وری چون فردوسـی، ناصر خسـرو، غّزالی، بیهقی، سـنایی، 
عطار، موالنا، سـعدی، حافظ، بیدل، دهخدا و… اسـت که با بهره گیری از زالل فرهنگ 
اسـالمی، آثاری مانـدگار و پرمایـه را به یـادگار نهاده اند. مطالعۀ دقیـق و عمیق این آثار، 
جان را طراوت می بخشـد، روح را به افق های شـفاف و روشـن پرواز می دهد و ذهن و 

ضمیر را شـکوفا و بارور می سـازد.
برنامـۀ درسـی زبـان و ادبیـات فارسـی در نظام آموزشـی ایران اسـالمی، جایگاهی 
ارزشـمند دارد؛ چرا که از یک سـو حافظ میراث فرهنگی و از سـوی دیگر مؤثرترین ابزار 

انتقـال علـوم، معـارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملّی اسـت.
کتاب فارسـی پایۀ دهم، بر بنیاد رویکرد عام »برنامۀ درسـی ملّی جمهوری اسـالمی 
ایـران«، یعنـی شـکوفایی فطرت توحیدی، اسـتوار اسـت و با توّجه بـه عناصر پنجگانه 
)علـم، تفکـر، ایمـان، اخالق، عمل( و جلوه هـای آن درچهار پهنۀ )خـود، خلق، خلقت و 
خالق( و  بر پایۀ اهداف »برنامۀ درسـی فارسـی«، سـازماندهی و تألیف شده است؛ براین 
اسـاس کتاب از هشـت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات 
غنایـی، ادبیـات پایـداری، ادبیات انقالب اسـالمی، ادبیات حماسـی، ادبیات داسـتانی و 

ادبیات جهان، تشـکیل شده است.
بـرای اجـرای بهتر این برنامه و اثربخشـی فرایند آمـوزش، توّجه همکاران ارجمند را 

بـه نکات زیـر جلب می کنیم:
  رویکـرد خـاص برنامۀ فارسـی آمـوزی، رویکرد مهارتی اسـت؛ یعنـی بر آموزش 
و تقویـت مهارت هـای زبانـی و فرازبانـی و ادبی تأکیـد دارد و ادامـۀ منطقی کتاب های 
فارسـی دورة ابتدایی و دورة اّول متوسـطه اسـت؛ به همین روی، الزم اسـت همکاران 

گرامی از سـاختار و محتوای کتاب های پیشـین، آگاهی داشـته باشـند.
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  رویکـرد آموزشـی کتـاب، رویکـرد فعالیـت بنیاد و مشـارکتی اسـت؛ بنابرایـن، طّراحی و 
به کارگیـری شـیوه های آموزشـی متنـّوع و روش هـای همیـاری و گفت وگـو توصیه می شـود. 
ـ یادگیری، کالس را سـرزنده، با نشـاط و آموزش  حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهیـ 

را  پویاتـر می سـازد و بـه یادگیری، ژرفای بیشـتری می بخشـد.
  در بخش مهارت های خوانداری، بایسـته اسـت ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسـی 

همچـون لحـن، تکیه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسـب، مـورد توّجه قرار گیرد.
  بـا توجـه بـه رویکـرد مهارتـی، آنچه در بخش بررسـی متـن اهّمیت دارد؛ کالبد شـکافی 
عملـی متـون اسـت. یعنـی فرصتی خواهیم داشـت تـا متن ها را پـس از خواندن، در سـه قلمرو 
بررسـی کنیـم. ایـن کار، سـطح درک و فهم ما را نسـبت به محتوای اثر، فراتـر خواهد برد. یکی 
از آسـان ترین و کاربردی ترین شـیوه های بررسـی، کالبد شـکافی و تحلیل هر اثر، این است که 

متن در سـه قلمرو بررسـی شـود: زبانی، ادبی و فکری. 
1. قلمرو زبانی

این قلمرو، دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم:
ـ  سـطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسـی  یا غیرفارسـی بودن، روابط معنایی کلمات 
از قبیل ترادف، تضاد، تضّمن، تناسـب، نوع گزینش و همچنین درست نویسـی بررسی می شود. 
ـ سـطح دسـتوری: در اینجا، متن از دید ترکیبات و قواعد دسـتوری، )صرف و نحو( بررسـی 

می شـود.  در بخش »نحو« بیشـتر نثر معیار، مبنای کار اسـت.
2. قلمرو ادبی

در اینجا، شـیوة نویسـنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سـطح های زیر، بررسـی 
می شود:

ـ  سطح موسیقیایی: در این مرحله، متن را  از دید بدیع لفظی )وزن، قافیه، ردیف، آرایه های 
لفظی و تناسب های آوایی مانند واج آرایی، تکرار، سجع، جناس و …( بررسی می کنیم؛

ـ سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان؛ نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛ 
ـ سـطح بدیـع معنـوی: بازخوانـی متن از دید تناسـب های معنایـی؛ همچون تضـاد، ایهام، 

مراعـات نظیـر و …  .
3. قلمرو فکری

در ایـن مرحلـه، متـن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقـادات، گرایش ها، نوع نگرش 
بـه جهان و دیگر جنبه های فکری، مانند موضوع های زیر، بررسـی می شـود: 

عینی/ ذهنی، شادی گرا/ غم گرا، خردگرا/ عشق گرا، جبرگرا/ اختیارگرا،  خوش بینی/  بدبینی،  
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محلّیـ  میهنی/ جهانی و… .
  در آمـوزش، به ویـژه، در قلمـرو زبانـی و ادبـی از بیـان مطالب اضافی که به انباشـِت دانش 

و فرسـایش ذهنـی دانش آمـوزان منجر می شـود، پرهیز گردد.
  مطالب طرح شـده در قلمرو زبانی و ادبی، برگرفته از متن درس اسـت و پیوسـتگی زیادی 
بـا محتـوای درس دارد. آمـوزش ایـن نکات به درک و فهـم بهتر متن، کمک می کنـد؛ بنابراین 

»متـن محـوری« در این بخش، از اصول مورد تأکید اسـت.
  روان خوانی هـا، شـعرخوانی ها و حکایـات با هـدف پرورش مهارت های خوانـداری، ایجاد 
نشـاط و طـراوت ذهنـی، آشـنایی بـا متون مختلف و مهم تـر از همه، پـرورش فرهنگ مطالعه و 
کتاب خوانی، در سـاختار فارسـی گنجانده شـده اند.در پایان »روان خوانی ها« و »شـعرخوانی ها« 
بخش »درک و دریافت« با  دو پرسـش،  تدوین شـده اسـت. این پرسـش ها برای تقویت سـواد 

خوانـدن، توانایـی درک و فهـم، پرورش روحیـۀ نقد و تحلیل متون، تنظیم گردیده اسـت.
  بـرای تقویـت حافظه شـعری دانش آموزان پیشـنهاد می شـود پرسـش های حفظ شـعر از 

متون شـعرخوانی طّراحی شـود.
  تقویت توانایی فهم و درک متن، یکی از برجسـته ترین اهداف آموزشـی این درس اسـت. 
ایجـاد فرصـت بـرای تأّمل در الیه های محتـوا و همفکری گروه های دانش آمـوزی، به پرورش 

قدرت معناسـازی ذهِن زبان آمـوزان کمک می کند.
  درس های آزاد، فرصت بسـیار مناسـب برای توّجه به اصل پانزدهم قانون اساسـی و تحّقق 
آن اسـت تـا با مشـارکت دانش آموزان عزیـز و راهنمایی دبیران گرامـی از گنجینه های فرهنگ 
سـرزمینی و ادبیاِت بومی در غنی سـازی کتاب درسـی، بهره برداری شـود. برای تولید محتوای 
ایـن درس هـا پیشـنهاد می گـردد بـه موضوع های متناسـب با عنـوان فصل در قلمـرو فرهنگ، 
ادبیـات بومـی، آداب و ُسـنن محلّی، نیازهای ویژة نوجوانان و جوانـان و دیگر ناگفته های کتاب، 

پرداخته شود.
امیدواریـم آمـوزش ایـن کتـاب، بـه رشـد و شـکوفایی زبـان و ادبیـات فارسـی و پـرورِش 
شایسـتگی ها در نسـل جـوان، یاری رسـاند و به گشـایش کرانه هـای امید و روشـنایی، فراروی 

آینده سـازان ایـران عزیـز بینجامد.

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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