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سخنآغاز 
  

ازمنــد آمــوزش زبــان و ادبيــات فارســي در خــارج از كــشور، ني  تقويــت گــسترش و
 در داخـل و    زبـان و ادبيـات فارسـي         متخصـصان انـدركاران و      حمايتهاي جدي دست  

در اجـرا   بـه   ين منظـور    همـ بـه   سالهاسـت   هايي كـه      از جمله برنامه  . استخارج كشور   
افزايـي بـراي اسـتادان، دانـشجويان، محققـان و             هـاي دانـش     ، برگـزاري دوره   آيـد   مي

 سـبب شـده   هـا   برگـزاري ايـن دوره    . تمترجمان زبان و ادبيات فارسي غير ايراني اسـ        
آمـوز و     فارسـي به ايران سفركنند و صدها      استاد و دانشجو    هر سال چند صد نفر      است  

تـاكنون   چوناما  . هاي مشابه شركت نمايند     نيز در خارج از كشور در دوره      ايرانشناس  
سـبب شـده اسـت      ، گـاهي    ها كتابهـاي مناسـب تخصـصي تهيـه نـشده            براي اين دوره  
بـا مـشكل     ،، در ارائه محتوا و منابع درسـي مناسـب         ي مذكور ها  دورهگان  برگزاركنند

  . گردندمواجه 
 سياستگذار اصلي،   عنوان به   » فارسي شوراي گسترش زبان و ادبيات    «به همين منظور،    

اسـتها در خـارج از      يمجـري ايـن س    در جايگـاه    » مركز گسترش زبان و ادبيات فارسـي      «و  
ه و تدوين كتابهاي علوم انساني بـراي دانـشگاهها، و           متولي تهي منزله   به   »سمت«كشور، و   

در جايگاه مجمع اسـتادان و متخصـصان ايـن          ايران  » انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي     «
، در جلسه مشتركي تصميم گرفتند با همكاري يكديگر و همراهي استادان با تجربه              رشته

ي را زيـر  ببهاي درسي مناسـ كتاـ اند    ها تدريس كرده در اين دورهارها ه ب كـو متخصص  
  . تهيه و چاپ كنند، نظر شورايي از افراد صاحب نظر و باتجربه

 اين شورا را آقايان دكتر احمد احمدي، دكتر عباسعلي وفايي، دكتر          ثابت  اعضاي  
زاده، دكتر حامد صدقي، دكتر طه مرقـاتي، دكتـر محمدرضـا              غالمحسين غالمحسين 

  دادنـد، و در هـر جلـسه بـا توجـه بـه نـوع                  مي سعيدي و دكتر زهرا ابوالحسني تشكيل     



 

 هشت

 دعـوت    نيـز  متخـصص ديگـر    و   نفر استاد صـاحب نظـر     چهار  موضوع بحث، از دو تا      
  و اين غير از داوراني بود كه به صورت غيرحضوري طرحها و متون تهيه شـده          شد  مي

  .كردند را بررسي و دربارة آنها اظهار نظر مي
جرايـي بـر رونـد كارهـا بـر عهـدة دكتـر               مديريت اين شورا و نظـارت علمـي و ا         

زاده رئيس انجمن علمي زبان و ادبيـات فارسـي بـود، و دكتـر                 غالمحسين غالمحسين 
سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها       احمد احمدي در جايگاه رئيس      

 دكتـر عباسـعلي وفـايي بـه         همچنين و   ، به اتفاق ساير مشاوران و همكارانشان      )سمت(
  همـة چگونگي پيشرفت    بر ،دبير شوراي گسترش و استاد زبان و ادبيات فارسي        عنوان  

  تا بـه تـدريج     ردندك  ميآن حمايت جدي     امور وقوف كامل داشتند و از تمام مراحل       
  .كارها به سرانجام رسيد

 كـه يكـي از   ـايـن كتـاب را    بـا كمـال تواضـع و احتـرام     اكنون متوليان يـاد شـده   
 و دارند تقديم ميارجمند  پيشگاه استادان و دانشجويان  بهـمجموعة همين آثار است  

كتـاب و ارائـه پيـشنهادهاي       كاستيهاي  با يادآوري   ،  گراميرند كه خوانندگان    اميد دا 
  . فراهم سازند در چاپهاي بعدي اراصالح و تكميل آن زمينه خود، 
  

  انجمن علمي  «،»مركز گسترش «،»شوراي گسترش«           
  » سمت« و »زبان و ادبيات فارسي  



  

 هن

  
  

 پيشگفتار
  

زبان و ادبيات فارسي در دانشگاهها و مراكز علمي بسياري از كشورهاي جهـان              
 چنداني تهيه نشده يشود، ولي براي تدريس آن، متون تخصص  آموزش داده مي  
 بيشتر مربوط به آموزش عمـومي اسـت تـا آمـوزش تخصـصي               يا اگر تهيه شده   

براي جبران اين    را   كتاب حاضر نده  نگار ،بر همين اساس  . زبان و ادبيات فارسي   
زبانـان تهيـه و      در حوزه آموزش مقدمات نگارش فارسـي بـه غيرفارسـي          كمبود  
 از  آموزان مراكز گونـاگون،     دانشجويان و فارسي  ولي چون     ده است؛ كرتدوين  

نظر علمي در سطوح مختلف قرار دارند و حتي مقدار ساعتي كه در دانشگاهها              
بـه  ، متفـاوت اسـت،    يابد  مي تدريس آن اختصاص     هو مراكز آموزشي مختلف ب    

از ايــن رو . آن در نظرگرفــتبــراي  را يمخاطــب مشخــصتــوان  دشــواري مــي
از نـد تـا عمـوم مخاطبـان         أليف ك اي تـ    نگارنده كوشيده است كتاب را به گونـه       

 با هر ميزان ساعتي كـه بـه آن          ،و حتي متخصص  پيشرفته  وآموز گرفته تا    نسطح  
آن ؛ همچنين مطالب و فصول      استفاده كنند كتاب  از  نند  دهند، بتوا   اختصاص مي 

هــاي  اي تنظــيم شــده اســت كــه هــم در كالســهاي كوتــاه مــدت دوره گونــه بــه
  همچنين ؛ بلند مدت تحصيلي   يها  باشد و هم در دوره    تدريس  افزايي قابل     دانش

بـه صـورت    در كـالس را دارد، بتوانـد     و تمـرين  بررسي  گذشته از آنكه قابليت     
 مـورد اسـتفاده دانـشجويان و        ،همچون كتابي مرجع   يا   ز به كار رود   خودآموز ني 

  . قرار گيردمحترم نويسندگان و مترجمان و استادان 
توانـد فقـط      افزايـي كوتـاه مـدت، اسـتاد مـي           هاي دانـش     در دوره  براي مثال، 

   هـاي   خالصه فصلها را تدريس كند و هرگاه او يا دانشجو به اطالعـات و نمونـه               



 

  هد

تواند با مراجعـه بـه مـتن اصـلي درسـها، نيـاز خـود را                    مي كرد، پيدابيشتري نياز   
تواند بـدون توجـه بـه         هاي ترمي دانشگاهي نيز استاد مي       در دوره . سازدبرطرف  

در متن كتاب آمـده اسـت، فقـط         » توضيح«پاورقيها يا نكاتي كه در ذيل عنوان        
سـطح   كالسـهاي بـا    در   ولـي . قـرار دهـد   خـود   اصل متن درسها را مبنـاي كـار         

البته پاورقي بپردازد، و و ن  اعم از مت،تر، به بحث دربارة همة مطالب كتاب    عالي
مطالب  ـ گونه اي مرجعـه ادهـبه خصوص در استف ـاره  ـمورد اشوارد ـه مـدر هم

اطالعـات مفيـدي را در اختيـار      تواند    تاب نيز مي  مندرج در جدولها و پيوست ك     
  . خواننده قرار دهد

و   ـ  اين كتاب، از بيان نكات دقيق و ظريـف علمـي   درهشايسته ذكراست ك
 است كه بعـضاً  يپوشي نشده و افزون بر آن، حاوي اطالعات چشم   ـ ي جديدـحت

نگارنـده  بـه هـر حـال       . رود  اي خاص نگارنده اين كتاب بـه شـمار مـي          ه  از يافته 
 يهـا  اشد كه نـسبت بـه آموختـه   نباي   به گونه  جديد است طرح مباحث     كوشيده

 كه اگرچه اين كتـاب، در       گفتني است . مخاطب، تعارض مخل ايجاد كند    قبلي  
  اي اسـت     بـه گونـه   تنظـيم مطالـب آن      ليف شـده،    أزبانان ت  اصل براي غير فارسي   

اسـتفاده  قابـل   تواند    مراكز آموزشي داخلي نيز مي    حتي  زبانان و    كه براي فارسي  
  . باشد

خود را  و نگارنده   ت  يسگذشت، اين اثر خالي از اشكال ن       با تمام اوصافي كه   
صـاحب نظـران و اسـتادان و دانـشجويان      استفاده از راهنماييهـاي     نيازمند  سخت  

ري ويـادآ كنـد خواننـدگان محتـرم بـا           داند و با كمال تواضع تقاضا مي        عزيز مي 
هـاي  پاچو ارائه پيشنهادهاي خود، وي را در اصالح         خطاها و نارساييهاي كتاب     

   .، ياري فرمايندبعدي
تادان گرانقدر جناب آقاي دكتـر      اساگر همت و حمايت     داست كه   ناگفته پي 

احمــد احمــدي رئــيس محتــرم ســازمان مطالعــه و تــدوين كتــب علــوم انــساني  



 

  هيازد

 و جناب آقاي دكتـر عباسـعلي وفـايي دبيـر محتـرم شـوراي                )سمت(دانشگاهها  
گــاه تــدوين چنــين كتــابي تحقــق  گــسترش زبــان و ادبيــات فارســي نبــود، هــيچ

همچنـين  . دانـد   از اين بابت، خود را مرهون الطاف ايشان مي        ف  مؤليافت و     نمي
محترم سركار خانم دكتر مهبود فاضلي كه قبـل از    از استاد  داند  مي بر خود الزم  

 از سـركار  ، و اين كتاب را خواندند و نكات سودمندي را يـادآور شـدند   ،چاپ
 بنـدي  خانم زينب نورپور جويباري كه با حوصله اين كتـاب را تايـپ و صـفحه               

بـا حوصـله و دقـت        كـه     و سيمين هاشمي    افسون قنبري  مهاكردند و سركار خان   
و از تمام    كردندو اصالح   آرايي آن را كنترل       خواني و صفحه    مراحل نمونه تمام  

كتاب را قبل از چاپ     كه    ايراني و غير ايراني دانشگاه تربيت مدرس       دانشجويان
 طـور   ، همـين  كند و تـشكر   اني صـميمانه قـدر    خواندند و نكاتي را يادآور شـدند      

تمـام   و قـدرداني خـود را بـه پيـشگاه         مراتب سپاسگزاري    داند مينگارنده الزم   
  . دارداعالم است،   استفاده كردههاي ايشان  نوشتهكساني كه از 

  
  زاده  غالمحسين غالمحسين

  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس 
  1389بهار   


