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تر اي که پیش روي دارید بحثی است مختصر که از حاصل مطالعات مفصل     مجموعه
ــبک   ــد تدریس در درس س ــی به قص ــیر تحول نثر فارس ــ نگارنده در باب س ــناس ی ش

 برگزیده شده است.
سی   ــنثر فار ــ تاریخی دراز و تحوالتی پردامنه را از      ـــ سی ـــ شعر فار همانند 

 اي و فرديتاریخ و تحول از دو دیدگاه ســبک دورهســرگذرانده اســت بررســی این 
ــت زیرا هریک از آثار مهم در دوره    امکان  ــت       پذیر اسـ اي تاریخی پدید آمده اسـ
ي موجود هاویژگیي مشـترك آثار آن دورخ را از یک سـو و   هاویژگیسـبب  بدین

 توان بررسی کرد.می در هر اثر را از سوي دیگر
یده   ــ ــاس کوشـ تا پ بر این اسـ ــی و      ایم  باب نثر پارسـ س از طرح مقدمات در 

ــ به عنوان معیاري در هاویژگیبرشــمردن بخشــی از  ي زبانی دورة رشــد و تکوین ـــ
ـ نثر فارسی را بر مبناي دوره هاسنجش کهنگی بندي و هاي تاریخی آن طبقهي زبانی 

سپس     سی کنیم و  ي عمومی آن دوره را هاویژگیدر هر دوره ممتازترین آثار را برر
ــار برب ــمریم. از آنجا که در تدوین کتاباختصـ ــی رعایت کمیت و حفظ ها شـ درسـ

صفح    سب میان تعداد  سعی بر آن بوده     هاهتنا ست،  ضروري ا و میزان واحد هر درس 
ست تا   ساس اولویت طرح و از بحث در باب برخی مطالب در  ترمهما ین مباحث بر ا

انندگانی که طالب بحث هر دوره و بررســـی گروهی از آثار صـــرف نظر شـــود. خو
شناسی نثر   توانند به کتاب سبک شناسی نثر فارسی هستند می     تر در باب سبک مفصل 

پارسی که امید است بزودي انتشار یابد مراجعه کنند زیرا در آن کتاب به سبب فراهم 
 تري پرداخته آمده است.تر به موضوعات بیشتر و آثار فراوانبودن مجالی فراخ

ه براي تدریس و استفادة دانشجویان فراهم آمده است توصیه چون این مجموع
تري از هاي مفصــلشــودکه دانشــجویان گرامی با راهنمایی اســتادان خود نمونه  می
اج استخرآنها  ي زبانی و سبکی را درهاویژگیهاي شاخص هر دوره را انتخاب و متن

۱ 



 

سبکی در آنا    کنند تا به تمرین شخیص  ست نیروي ت شود زیرا   ن تقویتهایی از این د
ــناســـی از جمله فنون ادبی اســـت که مهارت در آن جز از طریق تمرین و ســـبک شـ

شود. هیچ کاري ـــ خوب یا بد ـــ تا ابر و باد و مه و خورشید و  ممارست حاصل نمی
سرانجام نمی    شند به  ست و پا   فلک در کار نبا سد. در اتمام یافتن این کار د سته    ر شک

شخاص متعدد   ست که از تنی  بر کار بودهنیز عوامل و ا اند. از میان افراد مؤثر فرض ا
 چند نام برده شود و مراتب قدردانی نسبت به آنان اعالم گردد:

ــ  مسؤوالن محترم سازمان سمت که باعث آمدند تا فکر تدوین این کتاب ـ    ــ
ی الخصوص همکار گرامـ از قوه به فعل درآید علی  که از سالیانی پیش در خاطر بود

 هاي ایشان کار را سرعت بخشید.گیريو پیهاب آقاي دکتر هاجري که تشویقجنا
ــ  آقایان فوآد مولودي و عبدالرسول شاکري دانشجویان دورة دکتري گروه    ــ

شویق نگارنده، وي را در تدوین          ضمن ت شتی که  شهید به شگاه  سی در دان ادبیات فار
 فصل ادبیات داستانی معاصر یاري رسانیدند.

ست گرام ـــــ  سی      دو شنا ستانی دانش آموختۀ دورةکار ضا برد شد  ی آقاي ر ار
آرایی هچینی و صفح ادبیات فارسی در دانشگاه شهید بهشتی که باسعۀ صدر حروف        

 نگارنده را یاري کردند.هاکتاب را پذیرفتند و در تهیۀ فهرست
صل  ــــ  سرم خانم مهرناز الجوردي ف سگزاري   نام بردن از هم سپا الخطاب این 

ست که عالوه  شتغال به     ا شویق نگارنده و دلیر کردن وي بر کار در ایام طوالنی ا بر ت
ــباب فراغت و               تدوین  ــکیبایی رنج تنهایی را به جان خریدند و اسـ این کتاب با شـ

 آرامش مرا فراهم ساختند.
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