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 سوم درس هحوریت با هشروطه دوره پایداری ادبیات در آزاداندیشی و آزادی

 هتوسطه دوم دورۀ فارسی
 

 پاک چشن هینو

 اهاهت تَستاى زٍلتی ًوًَِ هسرسِ ذزهطْز، ضْزستاى زٍم، هتَسطِ هقطغ ازتیات زتیز فارسی، ازتیات ٍ ستاى ارضس کارضٌاس

 

 چکیده

ي اًساًی رخ زازُ است ٍ زر طَل ٍیسازّاي تشرگی است کِ زر طَل تارید، تزاي جاهؼِّا ٍ ر پایساري، حاصل حازثِ  ازتّیات

ّا استفازُ ضسُ است. ایي ًَع ازتیّات تزاي ّز هلّتی غزٍر ٍ  اي تزاي تْییج ٍ تحزیك رٍحیِ تارید اس آى تِ ػٌَاى ٍسیلِ

زیٌِ ٍ زیزپا تزذَرزار ّستٌس، تسٍى ضك ازتیّاتی اس ًَع ّایی کِ اس توسّى زی آٍرز. هلّت ي هلّی ٍ قَهی را تِ ارهغاى هیهفاذزُ

ّاي  ازتیّات پایساري زارًس کِ رٍسگاراى تلد ٍ ضیزیي ٍ ضكست ٍ پیزٍسي آًْا را زر هقاتل زضوٌاى، تزاي ّوگاى ترصَظ ًسل

ضَز تا تَجِ تِ سَب هیّاي هثارساى زر تزاتز زضوٌاى ذاک ایزاى ّوَارُ یك الشام هححفظ رضازت گذارز. آیٌسُ تِ ًوایص هی

-هاّیت ازتیات ٍ تأثیزگذاري آى تز رٍي ًسل جَاى، ازتیات پایساري هْوتزیي هجزاي اًتقال پیام آسازي ٍ آساز اًسیطی تِ ًسل

ّاي زرسی ّاي زرست گٌجاًسى هطالة ازتیات پایساري زر کتابّاي هٌاسة ٍ راُرٍز ٍ یكی اس سهاىّاي تؼسي تِ ضوار هی

ّاي تسیاري هتَسطِ است. یكی اس اس ایي هثارساى هیٌْی ػارف قشٍیٌی است، کِ زر راُ آسازي ٍ آسازاًسیطی سزٍزُ تَیژُ زٍراى

ّا ٍ ػقایس ایي آهَساى تا اًسیطِرٍز، کِ السم است زاًصزارز ٍ اس ضاػزاى هطزح ازتیات پایساري زٍرُ هطزٍطیت تِ ضوار هی

اي صَرت گزفتِ است لِ کِ تِ رٍش تحلیلی ٍ تَصیفی ٍ تز اساس هظالؼات کتاتراًِضاػز آضٌایی کافی زاضتِ تاضٌس. ایي هقا

ي تزآى است تِ تزرسی هْوتزیي ػقایس پایساري ػزاف قشٍیٌی تا هحَریت زرس آسازي زر کتاب فارسی زٍرُ زٍم هتَسطِ پایِ

 زٍاسزّن تپززاسز.
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