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مقّدمه
ملّت	هاست.	 و	ژرف	اندىشى	هاى	 تجربه	ها	 گواه	 و	 آن	 آفرىنندگان	 باورهاى	عمىق	 و	 اندىشه	ها	 آىىنه	ى	 ادبى	 آثار	
مطالعه	ى	تارىخ	ادبّىات	اىران	و	جهان	به	خواننده	امکان	مى	دهد	تا	با	سىر	تحوّل	و	تطور	اندىشه	ها	و	جرىان	هاى	فکرى	و	

ادبى	آشنا	شود	و	در	زندگى	خود	به	طور	عملى	و	کاربردى	از	آن	ها	بهره	برگىرد.
برنامه	ى	درسى	زبان	و	ادبّىات	فارسى	جاىگاهى	بس	خطىر	و	ارزشمند	دارد؛	زىرا	از	ىک	سو	حافظ	ارزش	هاى	
فرهنگى	ــ	دىنى	و	از	دىگر	سو	مؤثّرترىن	ابزار	انتقال	ذوق	و	اندىشه	ى	بشرى	است.	از	اىن	رهگذر	است	که	بسىارى	از	

نوىسندگان	و	شعراى	اىران	و	جهان	از	ىک	دىگر	متأثر	شده	اند.
بر	اساس	مصوبات	شوراى	برنامه	رىزى	کتاب	هاى	زبان	و	ادبّىات	دوره	ى	متوسطه،	مقرر	شد	کتاب	تارىخ	ادبّىات	اىران	
1	و	2	مورد	تجدىدنظر	قرار	گىرد	و	بازسازى	شود.	اعضاى	شورا	بر	اىن	نکته	تأکىد	داشتند	که	کتاب	موجود	با	معىارهاى	
آموزشى	متناسب	نىست	اما	محتوا	و	ساختار	موضوعى	آن	از	اهّمّىت	باالىى	برخوردار	است.	هم	چنىن	طبق	مصوّبات	شوراى	
عالى	آموزش	و	پرورش،	الزم	بود	ىک	واحد	تارىخ	ادبّىات	جهان	نىز	به	کتاب	فعلى	افزوده	شود؛	بنابراىن،	کتاب	حاضر	با	عنوان	

»تارىخ	ادبّىات	اىران	و	جهان	)1(«	براى	سال	دوم	متوسطه	سازمان	دهى	و	تنظىم	شد.
اىن	کتاب	داراى	وىژگى	هاىى	به	شرح	زىر	است.	امىدوارىم	همکاران	محترم	قبل	از	تدرىس	کتاب،	به	اىن	موارد	

توجه	کنند:
1ــ	کتاب	در	دو	قسمت	تحت	عنوان	»تارىخ	ادبّىات	اىران«	و	»تارىخ	ادبّىات	جهان«	تنظىم	شده	است.	قسمت	اوّل	

هجده	درس	و	قسمت	دوم	هشت	درس	را	شامل	مى	شود.
2ــ	عنوان	بخش	هاى	تارىخ	ادبّىات	اىران	بر	مبناى	کتاب	قبلى	است	اما	به	منظور	روشن	شدن	محدوده	ى	هر	جلسه	

تدرىس،	کل	کتاب	در	بىست			و		شش	درس	تنظىم	شده	است.
3ــ	در	ابتداى	هر	بخش	)تارىخ	ادبّىات	اىران(	مطالبى	کلى	تحت	عنوان	»درآمدى	بر«	گنجانده	شده	که	مقدمه	اى	

بر	درس	هاى	همان	بخش	است.
4ــ	در	پاىان	هر	درس	و	بخش،	تعدادى	خودآزماىى	نمونه	طراحى	شده	است	که	ضرورت	دارد	در	ارزش	ىابى	

کالسى	و	پاىانى	مدّنظر	قرار	گىرد.	
ـ	خودآزماىى	ها	به	گونه	اى	طرح	شده	اند	که	دانش	و	فهم	دانش	آموزان	را	در	سه	سطح	کلى	دانش،	فهم	و	تحلىل	 5ـ	
و	تحقىق	مورد	ارزىابى	قرار	مى	دهند.	به	همىن	جهت،	ارزش	آن	ها	به	نسبت	سطحشان	ىکسان	نىست.	در	طرح	سؤال	به	

اىن	نکته	توجه	شود.
6	ــ	درس	هاى	تارىخ	ادبّىات	جهان،	بر	مبناى	مکاتب	ادبى	مشهور	اروپا	تنظىم	و	تدوىن	شده	است.

7ــ	در	پاىان	کتاب،	فهرست	منابع	و	مآخذ	تکمىلى	معرّفى	شده	است.	دبىران	محترم	مى	توانند	در	حد	امکان	از	اىن	
منابع	براى	هرچه	فّعال	تر	شدن	کالس	ها	استفاده	کنند.



شىوه هاى مطلوب تدرىس کتاب
1ــ	در	تدرىس	اىن	کتاب	بهتر	است	از	شىوه	هاى	فّعال	تدرىس	مانند	بحث	گروهى	و	مطالعه	ى	انفرادى	)تحقىق(	
استفاده	شود.	به	کارگىرى	وساىل	کمک	آموزشى	از	قبىل	تصوىر،	نوار	صوتى،	فىلم	و	کتاب	هاى	جنبى	موجب	تنوّع	و	

تسهىل	در	آموزش	خواهد	بود.
2ــ	براى	فّعال	شدن	کالس،	مى	توان	از	دانش	آموزان	خواست	تا	به	معرّفى	چهره	هاى	ادبى	مطرح	شده	در	هر	

درس	بپردازند.
3ــ	از	آن	جا	که	گفت			و	گو	و	تبادل	نظر	در	کالس	ىکى	از	اهداف	مهمّ	آموزش	زبان	و	ادبّىات	فارسى	است،	ضرورت	

دارد	به	اىن	مهم	توّجه	شود	و	از	شىوه	ى	سخنرانى	ىک	طرفه	و	ارتباط	ىک	جانبه	پرهىز	گردد.
4ــ	براى	معرّفى	چهره	هاى	شاخص	ادبى	سعى	شود	به	شىوه	ى	کتاب،	ابتدا	جرىان	هاى	فکرى،	ادبى،	دىنى	و	
اجتماعى	عصر	شاعر	ىا	نوىسنده	مطرح	شوند	و	سپس،	ساختار	فکرى	هر	ىک	روشن	گردد	تا	دانش	آموزان	به	طور	غىرمستقىم	

با	شىوه	هاى	بررسى	و	تحلىل	آثار	ادبى	اىران	و	جهان	آشنا	شوند.
5	ــ	در	قسمت	تارىخ	ادبّىات	جهان،	مکاتب	ادبى	اروپا	معرّفى	شده	اند.	توصىه	مى	شود	در	تدرىس	هر	درس	با	
مراجعه	به	منابع	موجود،	ابعاد	و	زواىاى	هرکدام	از	مکاتب	توضىح	داده	شود.	اىن	امر	با	الگوى	تدرىس	پىش	سازمان	دهنده	

تناسب	بىش	ترى	دارد.	)مجله	ى	رشد	ادب	فارسى،	ش			49(
6	ــ	در	بخش	فّعالّىت	هاى	کالسى،	همکاران	محترم	مى	توانند	تالش	فکرى	دانش	آموزان	را	به	سمت	مطالعه	و	

تحقىق	در	باره	ى	شاعران	و	نوىسندگان	برجسته	جهت	دهند.
7ــ	از	طرح	مباحث	جزئى	و	غىرضرورى	در			باره	ى	شعرا	و	نوىسندگان	خوددارى	شود؛	چرا	که	اىن	امر	در	جرىان	

آموزش	و	نىل	به	اهداف	کتاب	اختالل	اىجاد	مى	کند.
8	ــ	در	تدرىس	دروس	اىن	کتاب	ترجىحاً	از	نمونه	هاى	موجود	در	کتاب	هاى	ادبّىات	فارسى	اوّل	تا	سوم	متوسطه	

استفاده	شود.	اىن	عمل	ضمن	تعمىق	ىادگىرى،	فهم	درس	را	نىز	آسان	مى	کند.
9ــ	براى	اطالع	از	نحوه	ى	بارم	بندى	به	بخشنامه	هاى	ارسالى	مراجعه	شود.

دفتر تألىف کتابهاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى


