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 پیشگفتار

داب و رسوم و آای ارزشمند از تعالیم واال، همراه با مجموعه ،زبان و ادبیات هر کشور

این و کوشش همگان بر حفظ و نگاهداری مانده  یست که از سالیان دور برجات املّآن فرهنگ 

 آن است. و نیز تعلیم مضامین برجستة مجموعة گرانبها 

تواند به اندازة یم ادبیات فارسی سرشار از مرواریدهای گرانبهاست و هرکس میی عظدریا

ه از این حیث مورد توجّی بهره گیرد. این منبع عظیم فرهنگی و ملّاج گنجایش خویش از این بحر موّ

ادبیات متون  ،عالوه بر اینالزم به ذکر است که  .است قرار گرفته تمام ادیبان و فرهنگ دوستان

توان آن تعالیم برجستة انسانی و اسالمی را در خود دارد و از این نظر میگسترده از  یبازتاب ،فارسی

رابطة عمیق آن با و متعالی اسالمی ر متون قرار داد. پیوستگی این متون با اخالق سایرا در رأس 

ت نگاهبانی از این میراث فرهنگی و ن را سرآمد کرده و اهمیّآ به ویژه علوم انسانی، سایر علوم،

 سازد. می  تر برخورداری نسل جدید از این مضامین را روشن

دانشگاهی درصدد است تا اوالً دانشجویان را با مفاهیم فارسی عمومی به عنوان یک درس 

مخاطب را کوشد متعالی نهفته در این متون و شخصیت شاعران و نویسندگان آشنا سازد و نیز می

از این پشتوانة قوی  ،بانی و محافظت از زبان فارسی در دنیای پرشتاب امروزد تا برای پاسکنآگاه 

 غافل نماند. 

دوین شده است. کلیات زبان تهای وزارت علوم و در پنج فصل سرفصلاین کتاب بر اساس 

آیین نگارش و ویرایش صحیح زبان فارسی  ، همچنینو ادب فارسی، متون نظم و نثر کهن و معاصر

 این مطالب هستند.  هماز ا

در این راستا آشنایی عزیزان با جایگاه نویسندگان و شاعران گذشته و امروز که به زبان 

ف طیتواند عالوه بر تلمیت ویژه است و دارای اهمیّاند، و به خلق اثر پرداخته هنرنمایی کردهفارسی 



هنری ارائه  در کسوتیادبی، مضامین متعالی انسانی و اسالمی را با بیانی زیبا  و  حظّایجاد عواطف و 

خط و زبان فارسی که نویسی رتر افتد. همچنین صحیحتا هم بیشتر بر دل بنشیند و هم مؤثّ ،دهد

ه قرار گرفته و تالش برآن است تا با هاست؛ مورد توجّاین درس در دانشگاهمهم یکی از اهداف 

که  ،های دانشگاهینامهپایانها و مقاالت، رسالهدر  ین اصول از بروز اشکاالتی واضحآموزش ا

 ، جلوگیری شود.فانه تعدادشان نیز اندک نیستسّأمت

حداکثر تالش برای نیل به اهداف مذکور به کار  ،ری از اطالة کالمضمن جلوگیگمان بی

اشکاالتی نیز ممکن است در این زمینه موجود باشد که پیشاپیش از  الجرم؛ ده استگرفته ش

 کنند؛ سپاسگزارم.دوستانی که ما را بر آن واقف ساخته و در برطرف کردن آن راهنمایی می

که شایسته است، طرفی این متون ارزشمند، چنان مندی ازامید است بتوانیم با بهره

 مند گردیم.اخالق، بهره و بندیم و از ریزة سفرة بزرگان اسالم و انسانیتبر

 نژادمهرآبادیسلمانی

 3131زمستان 
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