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  مقدمه
  

  دست گیر و جرم ما را در گذار      انباز و یارپاك و بی ياي خدا
  مصلحی تو اي تو سلطان سخن    گر خطا گفتیم اصالحش تو کن

  )695و  2/692 مثنوي(
  

اسـته جلـد دوم از   اي ناخوگوییم که دیگربار توفیق رفیق راه کرد تـا بعـد از وقفـه   داي بزرگ را سپاس میخ
پایان پذیرد. تألیف تاریخ ادبی کاري بس سخت و دشـوار اسـت بـدان     تاریخ ادبیات ایرانهاي مجموعه کتاب

تـاریخ  جهت که قلمرو آن بسیار گسترده و عوامل و عناصر مؤثر در آن متعدد و متنوع است. در تدوین کتاب 
ل و عناصر، ارتباطی جامع و منسجم به وجـود آورد.  شده میان این عوامباید براي تحقق اهداف تعیین ادبیات

ها میزان توجه بـه هریـک از   ها و اصولی تعیین شود تا بر اساس آنبراي انجام این کار ضروري است شاخص
ها با یکدیگر و نقش هریک از این عوامل به تنهایی و در پیوند با یکـدیگر در  این عوامل و چگونگی ارتباط آن

هاي بسیاري در این قلمرو تحقیقی پاسخ نظر معلوم شود. بر پایۀ این مبانی باید به پرسشتحقق اهداف مورد 
شود موانعی چون مجال هاي درسی در سطح کارشناسی تألیف میبراي دوره تاریخ ادبیاتگفت. وقتی کتاب 

ع تـاریخ  ها با گستردگی موضومحدود دانشجویان در یک مقطع تحصیلی و متناسب نبودن دوره تحصیلی آن
آورد که تـألیف تـاریخ   ربط در این قلمرو تحقیقی تنگناهاي دیگري پدید میادبیات و تعدد و تنوع عناصر ذي

  سازد.ادبی را دشوار می
در تألیف این کتاب مانند جلد نخست هدف آن است که دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بـا  

هاي ادبی، ند. بدین جهت، در طرحی هدفمند در این کتاب دورهبخش دیگري از تاریخ ادبیات ایران آشنا شو
ها با مسـائل سیاسـی،   نویسندگان و شاعران تأثیرگذار هر دوره و آثار آنان در بستر تاریخی معرفی و پیوند آن

سبک آنـان تحلیـل و نمونـۀ شـعر و نثـر هریـک بـراي آشـنایی          اجتماعی، علمی و فرهنگی، تبیین و زبان و
  ورده شده است.دانشجویان آ

تاریخ منبع درس به عنوان  )2تاریخ ادبیات (این کتاب در قالب ساختاري دیگر به عنوان فصل اول کتاب 
. تا پایان  ه 432 سال انتشار یافت که یک دوره تاریخی از» سمت«توسط سازمان  1389در سال  )2ادبیات (

درسی جدید دورة کارشناسی رشته زبان و ادبیـات  گرفت. بدین سبب که در برنامۀ دورة تیموریان را دربر می
هاي تاریخ ادبیات افزایش یافت و شمار درس 1390ریزي آموزشی عالی در سال فارسی مصوب شوراي برنامه

تقسیم شد این ضرورت پـیش آمـد    )3تاریخ ادبیات (و  )2تاریخ ادبیات (به دو درس  )2درس تاریخ ادبیات (
هاي جدید این دو درس انطباق یابد. بدین جهت کتـاب  نگري شود و با سرفصلکه محتواي این کتاب نیز باز

تقسـیم شـد. ایـن موضـوع      )3) و (2تاریخ ادبیات (به دو کتاب  1389انتشار یافته در سال  )2تاریخ ادبیات (
هـا نیـز   ب درسـی در سـاختار آن  اموجب شد که فرصت مناسبی فراهم آید تا ضمن مجزا ساختن این دو کت

نظر شود و این دو کتاب با طرحی تازه انتشار یابد. به توفیق الهی در مرحلۀ اول این کتـاب بـا عنـوان    دتجدی
تـاریخ  شـاءاهللا در آینـدة نزدیـک    یابد و انانتشار می )2تاریخ ادبیات (به عنوان منبع درس  )2تاریخ ادبیات (

هـاي ایـن درس دورة تـاریخی    سرفصل امنطبق ب )2تاریخ ادبیات (شود. کتاب نیز آمادة چاپ می )3ادبیات (
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در فصل اول وضعیت سیاسی فرهنگی و ادبی  گیرد و شامل سه فصل است.تا حملۀ مغول را دربر می . ه  432
در فصل سوم شعر فارسی از آغاز دورة سلجوقیان تا حملۀ  ر فارسی وثشود. در فصل دوم ناین دوره تبیین می

  گردد.مغول بررسی و تحلیل می
هـا در پایـان در   نوشتآنکه امکان دسترسی به منابع براي مطالعۀ بیشتر دانشجویان فراهم شود پیبراي 

بخشی مجزا آورده شده است. شماري نقشه و نمودار نیز بر مطالب کتاب افزوده شد تا دانشجویان با سـهولت  
در را ن و محققـان فاضـل، مـا    نظراتردید نقد و راهنمایی صاحببیشتر ادوار تاریخی و ادبی را بازشناسند. بی

  کند.تر میتکمیل این کار و ادامه راه یاري و مصمم
االسالم و المسلمین جناب آقـاي دکتـر   در تألیف کتاب همواره از راهنمایی و ترغیب استاد فرزانه حجت

در ایم و به سامان رسیدن این کتـاب و تألیفـات دیگـر    برخوردار بوده» سمت«احمدي رئیس محترم سازمان 
در آن سـازمان ممکـن   محتـرم  هاي عالمانه ایشان و دیگـر مسـئوالن و همکـاران    ریزي و کوششپرتو برنامه

و یـادآوري   تنهاي سرکار خانم دکتر همتیان را در بازخوانی مکوشش شود. از آن بزرگواران سپاسگزاریم.می
  نهیم.نکات ارزشمند ارج می

انم خدیجه دهقانی و اعظم طغیـانی و آقـاي سـید مجتبـی     آرایی این کتاب سرکار خبراي تایپ و صفحه
ها و همچنین دانشجویان و پژوهشـگران ارجمنـدي کـه در تهیـۀ فهرسـت      محمدي سعی وافر داشتند. از آن

خوانی متن زحمات فراوانی متحمل شـدند بـه ویـژه سـرکار خـانم دکتـر معصـومه محمـدي و         منابع و نمونه
هاي ارزشمند خانم مژگان امیري پریان براي بازخوانی و ویـرایش  ششکنیم. از کومعصومه طاهري تشکر می
  فنی متن نیز سپاسگزاریم.

  
  اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر
  مؤلفان

  1394آبان ماه 


