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در برنامة آموزشي رشتة زبان و ادبيات فارسيِ بعضي از كـشورهاي عربـي و بـه طـور             
و دو عنـوان بـه      » نگـارش   آيـين   « عنوان درس به    مشخص در دانشگاههاي سوريه، سه      

نگـارش بـا اصـول و قواعـد         اختصاص يافته است تا دانشجو در درسهاي آيين       » انشاء  « 
نگارش فارسي آشنا شود و در درسهاي انشاء بـا چگـونگي شـيوه پـروردن مطالـب و           

ي، نويـس  نويـسي، خـاطره    روش بيان انـواع محتـوا در قالبهـاي مختلـف ماننـد گـزارش              
هاي اداري و دوسـتانه و ماننـد اينهـا            هاي ادبي و انواع نامه      نويسي، نوشتن قطعه    داستان

  . آشنا گردد
نگـارش، آشـنايي بـا قواعـد نگـارش            بنابراين چون هدف تـدوين كتابهـاي آيـين        

 بـراي درس آيـين    » سـازي سـاده فارسـي       جملـه   « فارسي است، ما آن را به سـه بخـش           
راهنمـاي    « ، و   »2  « نگارش     براي درس آيين  » نگارش ساده فارسي  اصول    « ،  »1  « نگارش    

ايـم مـسير      ايـم و كوشـيده      تقـسيم كـرده   » 3  « براي درس آيين نگـارش      » نگارش علمي 
اي و اصلي ساختار زبـان        اي باشد كه دانشجو ابتدا با اصول پايه         تدوين مطالب به گونه   

بنديهاي ريز مطالـب آشـنا شـود و           قسيمفارسي به زباني ساده و بدون ذكر استثناها يا ت         
سپس به تدريج همگام با سير تكامل آموزش دانشجو، اصول نگارش فارسـي كـه بـه                 
ناچار با توضيح قواعد دستوري زبان همراه اسـت، بـه صـورت كـاملتر بيـان گـردد و                    

بـراي همـين منظـور در كتـاب         . نهايتاً به حد ذكر اصول نگـارش متـون علمـي برسـد            
ولـي در كتـاب       قواعد و تمرينها و پرسشها به عربي ترجمه شـده اسـت،             » سازي  جمله  « 
راهنمـاي    « فقـط بـه ترجمـه قواعـد اكتفـا شـده؛ و در كتـاب                 » اصول نگارش فارسي    « 

در مجمـوع، ايـن     . مطالب منحصراً به زبان فارسي بيان گرديـده اسـت         » نگارش علمي 
ارش است، براي آمـوزش زبـان       اي تدوين شده كه اگرچه تأكيد بر نگ         كتابها به گونه  
  .توان از آنها سود جست فارسي هم مي
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دانــد در اينجــا از همكاريهــاي خــانم دكتــر عــصمت  نگارنــده بــر خــود الزم مــي
نامـه    اند و در تـدوين واژه       اسماعيلي كه مدتي در دانشگاههاي سوريه تدريس فرموده       

 نعيمـه حـسوكي از      اند و نيـز سـركار خـانم دكتـر           پاياني اين كتاب نيز همكاري كرده     
آموختگان دانشگاه تربيـت مـدرس و عـضو هيـأت علمـي دانـشگاه حلـب كـه                     دانش

سركار خانم سيمين هاشمي كه در پايان كـار         اند و     دار بوده   ترجمة اين كتاب را عهده    
و از اسـتادان گرانقـدر و   . صميمانه سپاسـگزاري كنـد   اند    آن را كنترل و اصالح كرده     
كننـدگان محتـرم ايـن كتـاب در همـة            انندگان و اسـتفاده   دانشجويان عزيز و ساير خو    

مراكــز آموزشــي و دانــشگاههاي كــشورهاي عربــي، صــميمانه تقاضــا دارد بــا ارائــة  
  . پيشنهادهاي خود، نگارنده را در اصالح چاپهاي بعدي آن راهنمايي فرمايند
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