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هنر و ادب فارسى / مؤلف: محّمد پارسا نسب. ــ تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى 

اىران، 1396.
172ص.: مصور. ــ ) آموزش دورٔه پىش دانشگاهى؛ شمارٔه درس 1425(

متون درسى رشتٔه هنر دورٔه پىش دانشگاهى.
برنامه رىزى و نظارت، بررسى و تصوىب محتوا: کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى 
رشتٔه هنر دورٔه پىش دانشگاهى دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کار  دانش وزارت آموزش 

و پرورش. 
1.ادبىات فارسى. 2. هنر اىرانى.الف. اىران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألىف کتاب های 

درسی فنى و حرفه اى و کار  دانش. ب. عنوان. ج.فروست.
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اىن کتاب در کارگاه ارزشىابى محتواى کتاب هاى درسى، در شهرىورماه 80  توسط مدرسان 
منتخب سراسر کشور و اعضاى کمىسىون تخصصی برنامه رىزی و تألىف کتاب هاى درسى رشتٔه 
هنر پىش دانشگاهى بر اساس نتاىج ارزشىابى تکوىنى مورد بررسى و تجدىدنظر قرار گرفته است.

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
پىشنهادات و نظرات خـود را در بـارۀ محتواى اىن کتاب بــه نشانى
ـ    صندوق پستى شمارۀ 4874/15  دفترتألىف کتاب های درسی فنى و  تهران   

حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرماىند.
info@tvoccd.sch.ir پىام نگار)اىمىل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه)وب ساىت( 

 ISBN   964-05-1536-1     964-05- 1536-1  شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی

کلىه حقوق مادی و معنوی اىن کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است 
و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونىکی و ارائه در پاىگاه های مجازی، نماىش، اقتباس، 
تلخىص، تبدىل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهىه فىلم و تکثىر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و 

متخلفان تحت پىگرد قانونی قرار می گىرند.

                                 نام کتاب:        هنر و ادب فارسى ـ594/4
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی                                    پدىدآورنده:   

دفتر تألىف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدىرىت برنامه رىزی درسی و تألىف:    
محّمدپارسا نسب )مؤلف(  شناسه افزوده برنامه رىزی وتألىف: 

ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی              مدىرىت آماده سازی هنری:   
           شناسه افزوده آماده سازی:  شهرزاد قنبرى )صفحه آرا(  ـ شهناز تخمه چىان )خوشنوىس کامپىوترى( 

تهران: خىابان اىرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهىدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
خىابان61  مخصوص کرج   ـ  ـ   کىلومتر 17 جادٔه  تهران    اىران :  کتاب های  درسی  شرکت چاپ    و   نشر                                              ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 )داروپخش( تلفن: 5 
 شرکت چاپ    و  نشر کتاب های درسی اىران »سهامی خاص«                                          چاپخانه:  

چاپ هجدهم 1396              سال انتشار و نوبت چاپ:   



بـه  نسبت  را  خوىش  تکلىف  که  است ،  هنرمندان  و  شاعران  وظىفه 
شعرى  آثار  آفرىنش  راه  از  مستضعف  قشرهاى  و  بىنوا  و  محروم  توده هاى 
آثارى که خون گرم زندگى در  ادا کنند،  تابلوهاى هنرمندانه جذاب  و  بدىع، 
آنهـا بجوشد. و جـوهر حـرکت و تصمىم از آنهـا بـبـارد، تا وجدانـهـا بىدار 

گردند و جانها هشىار.
امام خمىنى )ره(
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