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 اول تاریخ ادبیات درس  

 ( یدار یبازگشت و ب  ۀ )دور زدهم یدوازدهم و س  یها قرن اتیادب  خیتار

 : ۱۳و  ۱۲ ی هاقرن یدار یبازگشت و ب ۀدور یخ یتار شرح

قاجار در   ۀدور یو ابتدا ه یزند ه،یافشار یها در طول دوران حکومت یعن یقاجار،   شاهیتا آغاز سلطنت فتحعل  هی( از انقراض صفو۱

 . شود ینم دهید یی رشد و شکوفا ران یا اتی ادب خ یتار

 . شودیم دهیمکتب وقوع هنوز در آثارشان د   زیسبک و ن   نیا ر یاند اما تأثبازگردانده یرو  ی ( شاعران از سبک هند۲

 . کردیاصفهان را اداره م یدر زمان نادرشاه افشار انجمن ادب ی( مشتاق اصفهان۳

 تر از گذشته بود.پر رونق ت ایگذشته ادب ۀویبازگشت به ش  ،یحکومت مرکز  تیکار آمدن سلسله قاجار و تثب  ی ( با رو۴

 کرد.  س ی نشاط را تأس ی( عبدالوهاب نشاط انجمن ادب۵

 . ی و انحطاط عصر صفو یاز تباه  یشعر فارس ییخاقان در تهران شد با هدف رها  یانجمن ادب س یرئ  شاهی( فتحعل۶

 از آثار گذشتگان نبود.  دیجز تقل  یو انحطاط راه  یاز تباه یشعر فارس ییرها ی ( برا۷

 سبک بازگشت شد.  شی دایعر به دوران گذشته بازگشت و موجب پ( ش۸

 بود.  یداریو سبک ب   یسبک هند ن یبازگشت واسط ب ۀ( سبک دور۹

 : ینهضت بازگشت ادب جادیمؤثر در ا عوامل

به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن   یکتابخانه سلطنت ی از کتابها ی ( تاراج کتابخانه اصفهان باعث شد تعداد۱

 برقرار شود. 

 و مدح شاهان  ی و رونق بازار شاعر اتی( توجه دربار قاجار به ادب ۲

 . یتزار ه یاز روس رانیجامعه بر اثر شکست ا ف ی( تضع۳

 : یبازگشت ادب  ۀدور  یها یژگیو

 کهن پرداختند.  یها از اسلوب یرو ی بازگشت به پ ۀان دورشاعر  ات، یحاکم بر ادب یجامعه و سست ی ( به سبب فقر فرهنگ ۱

 مورد توجه قرار گرفت.  یو عراق ی سبک خراسان یو فکر  ی ادب ،ی( در سطوح زبان۲

 . هاستدهیسبک تکرار شن نی در ا شهیو اند ل ی( زبان، تخ ۳

 بازگشت است. ۀشاعران دور  نیتراز معروف ی( هاتف اصفهان۴

  یرازی ش ی قاآن – ی کاشان  یپرداختند. مثل: صبا   یو عهد سلجوق ی به سبک خراسان یی سرا دهیه قصبازگشت ب  ۀشاعران دور ی( بعض۵

 ی اصفهان سروش  و –

  یپرداختند. مثل مجمر اصفهان یشاعران سبک عراق گر ی و د ی به سبک حافظ و سعد یی سرا بازگشت به غزل  ۀشاعران دور ی( بعض۶

 ی اصفهان نشاط و  – ی بسطام یفروغ –
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  یسبب نشدند اما توانستند زبان شعر را از سست ی را در شعر فارس یو تکامل قابل توجه  یبازگشت نوآور ۀ( با آنکه شاعران دور۷

 در شعر به وجود آمده بود نجات دهند.  یکه در اواخر سبک هند 

 بازگشت هم مورد انتقاد قرار گرفت.  ۀ ر دوردر جامعه مطرح شد و شع  رانیا ی قاجار علل شکست و عقب افتادگ ۀ( در دور۸

 وارد شعر شد.  ی آمده و اصطالحات و لغات غرب  شی پ  اتی در جامعه و ادب د ی( موضوعات جد۹

 شد.  ادشانیفر ی مردم آمد و صدا  نیبازگشت دوباره ب  ۀ( شعر در دور۱۰

 اختند. پرد ال یاز صورخ  ش یبازگشت خود را وقف مردم کردند و به محتوا ب  ۀ( شاعران دور۱۱

 دهد.  یشود تا مسائل تازه را در خود جا   جاد ی ا یو دگرگون  ریی تغ دیکه در شعر با  دندیرس  جهی نت  نیبازگشت به ا ۀ( شاعران دور۱۲

 شد.  یآنان با تحوالت جهان  ییآشنا  باعث فرنگ به قاجار  شاهان  ( سفر۱۳

  یداریب  ،یو اقتصاد  یاجتماع ،یفرهنگ  راتییگام با تغ هم  ی رانیکردگان و روشن فکران ا ل یتحص   یتحوالت جهان یی آشنا ی ( در پ۱۴

 .دندی را سرعت بخش  ی رانیجامعه ا

و جهان   رانیدر ا یو اجتماع  یاسی خواهانه، تحوالت س ی و انتشار افکار آزاد یو خارج یفکران داخلروشن یها شهی( در کنار اند۱۵

 داشت.  یبه نوآور  یداد که رو  بزرگ سوق یتحول ی کشور را به سو

 شد که هم ضد استبداد بود هم ضد استعمار.  جادیا ی حرکت ران ی( در ا۱۶

 بود.    ی و ضد استعمار یحرکت ضد استبداد ۀ ج ی، نت ۱۳۲۴شاه در سال  نی مظفرالد  یبا امضا   تی( صدور فرمان مشروط۱۷

 :رانی ا ۀجامع یدار یمؤثر در ب  عوامل
 دیجد یا یدن  یو امکانات فن هاتی و توجه مردم به واقع هیو روس ران ینافرجام ا ی ها( جنگ۱

 د یآوردن به دانش و فنون جد ی ( در روشاهیفتحعل عهدی)ول رزایعباس م  ی ها( کوشش۲

 ل یتحص ی به خارج از کشور برا یرانیا ان ی( اعزام دانشجو۳

 ی غرب ی هاو ترجمه و نشر کتاب یسینو ( رواج صنعت چاپ و روزنامه۴

 در آن  نینو  ی هاو آموزش دانش ری رکبی مدرسه دارالفنون به فرمان ام س ی( تأس ۵

 : یدار یب ۀدر دور  اتیزبان و ادب ی عموم تیوضع

موجود پرداختند که با مخالفت دولت همراه بود. مثل:   ط یبه نقد شرا یداریفکران عصر باز روشن یو گروه خواهی( شاعران آزاد۱

 ی آقاخان کرمان  رزایم  – طالبوف  –آخوندزاده  یفتحعل رزایم  –بهار  ی الشعراملک

  اتی»ادب ا ی  «یداریب  اتی آن روزگار بود »ادب ی و فرهنگ  ی اقتصاد – ی اجتماع –  یاسی اوضاع س یای دوره که گو ن یا اتی ( به ادب۲

 . گفتندیمشروطه« م

 و مبارزه با استبداد و استعمار شکل گرفت.  یخواهوطن، قانون ،یمثل آزاد  دیجد یمیبا ظهور مفاه  یداریب ات یادب (۳

انتقاد از   ،یخواهگانهیو ب  گانهی با ب  کاری پ د،یعلوم جد ی ری توجه به فراگ ،یهن یو م یاحساسات مل ختن ی برانگ   ،ی( بحث حقوق اجتماع۴

 .افتیدوره رواج  نیدر جامعه و سخن از حقوق زنان درا یخراف دیعقا  ینف  ها،ینابسامان
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 : یداریب  ۀدر دور شعر 

 بکار گرفتند. د یجد م ی انتقال مفاه یتر بود را براتر و قابل فهم مردم زبان محاوره که ساده ۀارتباط با تود  ی ( شاعران برا۱

 شکل گرفت. ی خواهیهمراه با نهضت آزاد  یسینو( نهضت ساده۲

 . کردندیمظاهر استبداد و استعمار را نقد م  سندگانیران و نو( شاع۳

مردم   اری روزنامه و مطبوعات در اخت ق یبود که از طر یبهبود زندگ ی برا یالهیو وس  اتیهنرمندانه واقع   انی ب یداری( شعر در عصر ب ۴

 . گرفتیقرار م

روزنامه   یداشت حت  ی شتریب  ۀجلو تخت یدر تهران، شعر و ادب هم در پا  یو مطبوعات یاسی س ی هاتی فعال ۀتمرکزعمد ل یدل  ( به۵

 . خواندندیم  شتریمردم تهران آن را ب   شد،یکه در رشت منتشر م  شمالم ینس

 پر رونق داشت. ی و مطبوعات یاسی بازار س  زی( بعد از تهران تبر ۶

 : یداریب  ۀدور شاعران

 (یفراهان یر یمحمدصادق ام  رزای)م  ی الممالک فراهان بی( ادالف

 ملقب شد.  الممالکبیشاه به اد ن یالداز جانب مظفر -۱

 (یاصل تینگار بود )فعالدر اصل روزنامه -۲

 مجلس را برعهده داشت.  ۀروزنام ر یسردب  -۳

 . کندیم  انی او جدا نبود و اشعار او حوادث آن روزگار را ب  یاسیس یشعر او از زندگ -۴

 .دارد بند  عیترج  و مسمط  – دهیقص -۵

 شعر گفته.  دهیدر قص شتر یب -۶

 در شعرش آشکارتر است. یو اجتماع ی اسیو س   یوطن ن یمضام -۷

 و حفظ وطن  ن یپاس د یِمن        جز پ   عتیشعر او: جنگ ننگ است در شر  نمونه

 شمال(  می)نس  ی النیگ  نیالداشرف دی( سب

 کند.  دایپ  ی گاهی مردم جا  انی در م انهیساده و عام  یاو توانست با شعرها  -۱

 . دیرسیشمال« به چاپ م م ی در راه مبارزه با استبداد و عشق به وطن در روزنامه »نس زی او ساده و طنزآم  یشعرها  -۲

 مؤثر بود.   اری مردم بس ی داریدر ب -۳

 اوست. نمونه شعرش:  یانتقاد  یقلم« او جزو شعرها  ی شعر »ا -۴

 قلم ی از شرع قرآن ا ی کنیم  ت یقلم        خوش حما یدر شهر تهران ا یانداخت یغُلغُل

 رزا ی م رج ی( اج

 ساده و روان مهارت داشت.  ی اشعار دنیو آفر  انهی عام راتی تعب ی ری در به کارگ -۱

 . بود دست رهیدر طنز و هجو و هزل چ  -۲
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بود( و تفکرات   شاه یاو )از نوادگان فتحعل یخانوادگ گاهی جا یوجود دارد، ول انهی نوگرا  یها شهیاند رزا یم  رجیاگرچه در شعر ا -۳

 بود.  خواهیشاعران آزاد  فیدر رد ی او مانع از قرار گرفتن و یشخص

 . شدیمحسوب م  یآورد که ابتکار و  دیبه صورت نظم پد ییها ترجمه ز ین یغرب  یاز شعرها  رزای مرجیا -۴

 . شدیآغاز م ر یز ت یهاست که با باز آن نمونه یک ی ترجمه شد   یقطعه قلب مادر که از زبان آلمان -۵

 که کند مادر تو با من جنگ              غام یمعشوقه به عاشق پ  داد

 ی نی( عارف قزود

 بزرگ مشروطه بود.  دانیقیو موس یاو شاعر وطن -۱

 داشت.  یمؤثر  ار ینقش بس یخواه یمردم و آزاد  ختنیبود که در برانگ ی ایهنیم  یها و ترانه ها فیاو تصن ۀژیهنر و  -۲

 بود.  یدگیچی شعر او ساده و دور از پ -۳

 . خواندیو پرشور م  بایز یرا با آواز  ی با نادان ز یو ست یوطن دوست  نیعارف، مضام  -۴

 بود. نمونه شعر او:  هن یو عشق او به م یدردمند  ۀکنند ان یکه در شعرعارف بود ب   یسوز و شور  -۵

 دهیاز ماتِم سروِ قدشان سرو خم            دهی خون جوانان وطن النه دم از

 الشعرا( بهار )ملک  ی( محمد تقه

را در خدمت   ی شناخت و توانمند ن یآگاه بود و ا ز یکهن، از مسائل روز جامعه ن اتی و ادب یفارسبا زبان ق یعم ییعالوه بر آشنا  -۱

 در آورد. ی خواهو وطن یآزاد

 .سرودیشعر م یو در سبک خراسان یحماس یبهار، با زبان -۲

 داشت. تی فعال ز ین  یسینوو روزنامه استی س ۀدر دانشگاه، در حوز س یو تدر  قی عالوه بر تحق -۳

 ی و پژوهشگر ی آثار بهار در شاعر -۴

 رانیا یاس یمختصر احزاب س خ یتار -

 ی سبک شناس -

 یتطوّر نظم فارس خ یتار -

 شعر  وانید -

 ارزشمند ی هاحی تصح  -

 یمقاالت علم -

 شعر بهار:  نمونه

 د یو دلم شاد کن یقفسم بُرده به باغ         دیکه مرا از قفس آزاد کن  مینگو   من

 ی زدی ی ( فّرخو

 است. یداریاز شاعران شاخص عصر ب  -۱

 به زندان رفت. یخواهیبه سبب آزاد -۲
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 گرفت. ری و مسعود سعد تأث یسعد  ری نظ از شاعران گذشته  -۳

 را شکوفا کرد.  یطبع فرخ  ی با سعد  ییآشنا -۴

 شد.  زدیمردم   ۀندی هفتم مجلس، نما ۀدر دور -۵

 فدا کرد.  یجانش را در راه آزاد تیبرنداشت و در نها خواهانه یآزاد ی هاشهیاما دست از اند -۶

 نمونه شعر او: -۷

 ی آزاد ی دست خود ز جان شُستم از برا        یآزاد  ی زمان که بنهادم سر به پا آن

 : یداریب  ۀنثر دور ی ژگیو

 انقالب مشروطه  ی در سالها یدر نثر فارس ی دگرگون -۱

 سوق داده شد.  یگ ی رایپ  یو ب یبه سمت سادگ  یداریب  ۀنثر دور -۲

 . یسینورواج و گسترش روزنامه -۳

 مخاطب  ریی اروپا و تغ اتی به سبب ارتباط با ادب ی داستان اتیو ادب به ترجمه  آوردنیرو -۴

 : یدار یدوران ب ۀنثر ساد شگامانیپ

 یقائم مقام فراهان -۱

 شاه قاجار  ن یالدناصر -۲

 طالبوف  میعبدالرح  -۳

    ی آقاخان کرمان  رزایم-۴

 ی امراغه ن یالعابدنیز -۵

 عالمه دهخدا -۶

 مشروطه: ۀنثر دور یادب  یهاو حوزه موضوعات

 ی نگار  ( روزنامه۱

 .(شدیدر قالب مقاله در روزنامه منتشر م سندگانی)مطالب نو

 
 ی سی نو( داستان۲

 قرن گذشته است.( ک یسابقه ندارد و محصول  ی)گذشته( فارس کیکالس ات ی( در ادبیسی)رُمان نو د یجد ۀوی به ش یسی)داستان نو 

 آغاز کردند.  ی غرب ی خ یتار ی هارمان ۀترجم ق یمشروطه نوشتن رمان را از طر  ۀدور سندگان ینو
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 :رای بود ز ی خی تار ی هارمان  سندگانینو  کرد یرو نیتر شیعصر مشروطه ب  در

 آنها حاکم بود. ان یگذشته م  تیپژوهشگرانه در شناخت هو  یۀو روح  یی گراباستان  ینوع -۱

  ای و  یسینومثل روزنامه  ییبا کارها  اس یدر ق یسطح  یو اجتماع ی خ یتار  یها در جامعه، نگارش رمان  جی را یها استی س ل یبه دل  -۲

 داشت. ی دردسر کمتر ی اسینوشتن رمان س 

 وشته شد. کم ن ار یبس  یاسی و رمان س شدینوشته م ی خ یفقط رمان تار  پس 

 
 ی سی نوشنامهینما

 است.( رانی در ا یادب دی)نوع جد

 سابقه نداشت. کیکالس ات یادب در  اشیبا شکل غرب ران،یدر ا یسینوشنامهینما

 . افتی رواج  ی نوع ادب نی به اروپا، ا انی رانی با رفت و آمد ا شاهنیناصرالد ۀدور در

در دوران مشروطه   یشینما  ات یادب ۀکوتاه نوشت( که تنها نمون شنامهیبود )چند نما  ی زیآقا تبر  رزایم  یفارس س ی نوشنامهینما  نیاول

 است.

 و عوام فهم است. تکلف یساده و روان و ب  هاشنامهینما  زبان

 ترجمه 

 قبل از مشروطه بود.  ی در سالها انی رانیا شهیو تحول اند یفن ترجمه از عوامل مؤثر در رشد آگاه -

 آغاز شد.  شاهیخانه در زمان فتحعلچاپ  سی با تأس رانی در ا ییآثار اروپا   ۀترجم -

 
 (ی دار یمشروطه )ب ۀدور  سندگانینو

 ی قام فراهان( قائم م۱

 است.  یداریب ۀدور استمدارانیو س  سندگانینو  نی تراز معروف -۱

 مؤثر بود.  ار یبس  زین  ات یدر ادب ،یاسیعالوه بر اقدامات بزرگ س  -۲

 با تکلّف و تصنّع همراه بود.  یفارس سندگانیقبل از او سبک نو  -۳

 داد. ر ییتغ یاو سبک نگارش را به سمت سادگ -۴
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نوشت و   یبه سبک گلستان سعد ف یلط ی هاالمثلبه شعر و ضرب  ختهی و آم  جیاربرد زبان و اصطالحات رامسائل عصر را با ک -۵

 مورد قبول عامه مردم شد. 

 اند. گاه موزون و مسجع زیعبارات کوتاه او ن  -۶

 است.  ینثر فارس ۀکنند  ای اح یقائم مقام فراهان -۷

 است.  یاثر او »منشآت« است که به سبک گلستان سعد  نیتر مهم  -۸

 اکبر دهخدا ی( عالمه عل۲

 است. یفارس دینثر جد شگام یپ -۱

 . سرودیشعر هم م -۲

 داشت. ی همکار ل یصوراسراف ۀبا روزنام -۳

 . شدیچاپ م لیصوراسراف ۀاو با عنوان »چرند و پرند« در روزنام  یاجتماع – یاسی س زی طنزآم  یها مجموعه نوشته -۴

 »سروش« را منتشر کرد.   ۀدر استامبول روزنام -۵

 داشت. یبه کار رفت نقش مهم  ت«یزاده« و »صادق هداجمال ی»محمد عل ی هاکه بعدها در داستان  یسینو او در رواج ساده -۶

 کرده است.  فیرا او تأل  ی فارسکتاب لغت نیتر نامه دهخدا« مفصل»لغت -۷

 ار اوست. کتاب »امثال و حَِکم« از آث  -۸

 هفتم  تاریخ ادبیات درس  

 ۱۴قرن  اتیادب  خیتار

 ی دوره معاصر تا انقالب اسالم -۱

 ی دوره انقالب اسالم -۲

 ی دوره معاصر انقالب اسالم 

 آمده اند.  دیپد ت یهستند که پس از مشروط  یمعاصر، آن دسته از آثار ادب  اتیمنظور از ادب  -۱ 

 آمد.  به وجود  انی رانیا  یدر زندگ ییتجدد و نوگرا ، یالد یم ستمیبا آغاز قرن ب -۲

 نماند.  بینص  یتحوالت ب نی از ا زین  یشعر و نثر فارس -۳

سلسله قاجار و آغاز سلطنت رضا شاه   ان ی پا  ت،یمانند انقالب مشروط  ییدادهایو گسترش آن، با رو  ران یشعر معاصر ا شی دایپ -۴

 همراه بود. 

تحوالت را با استبداد و ارعاب )به وحشت انداختن(   ن یاو ا یول. بود خان رضا  یها مدرن کردن همه ابعاد جامعه سرلوحه برنامه -۵

 خواهان همراه کرد.  یآزاد

 مورد توجه قرار گرفت.  ی ترجمه ا یها   به شعر ش یباستان گرا و گرا یها شهیاند ها،یدر دوره معاصر نوآور  -۶

نظر روشن فکران را به خود   یو اجتماع یاس یس  ینسب ی هایتا با آزاد دی ، پسرش، محمد رضا شاه در آغاز کوش پس از رضا شاه-۷

 جلب کند. 
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 شد.  ات یادب تیموجب گسترش و تثب  یموقت تا حدود ی ها یآزاد -۸

 . شد فکران  روشن ی برخ ینادرست محمد رضا شاه موجب انزوا   یها استی س  و ها  رفتار یبعد از مدت -۹

 ر دوره معاصر: شع 

 . م ی شناسیم »شعرنو«  عنوان معاصر را با ۀشعر دور -۱ 

  ریی در تغ  ییها تالش  جی وشی  ماین  ت یو در نها ی ا جعفر خامنه ،یابوالقاسم الهوت ،ییمانند بانو شمس کسما  ی رفعت و افراد یتق -۲

 . خواندند نو شعر شگامانیاز نظر قالب و محتوا داشتند، که آنان را پ  یشعر فارس

 . دیانجام میسخن شاعران قد ی ها یژگیقالب و و ر یینو از آن به تغ ی تیّو ارائه ماه میشعر قد ت یدر ماه مایتصرف ن  -۳

 فرم و ساختار شعر را متحول کرد.  ،یدر دوره معاصر زبان، احساس، معن ما ین -۴

 . میبدان( خان  رضا دن یاز به سلطنت رس  شی پ  ی)اندک ۱۳۰۰از سال   دی شعر نو را با یشروع واقع -۵

 . شودیم ی در چهار دوره بررس یاجتماع -یاسیس  یها  دادیمتناسب با رو تواندیم ۱۳۵۷در دوره معاصر تا سال  یفارس شعر 

 در دوره معاصر   یچهار دوره شعر فارس 

 دوره اول -۱ 

 ۱۳۲۰ ور یتا شهر ۱۳۰۴سلطنت رضا خان از سال  دوره

 وجدال بر سر شعر کهنه و نو  ما یدرخشش ن دوره

 دوره دوم  -۲

 ۱۳۳۲مرداد سال   ۲۸ ی آغاز حکومت محمد رضا شاه تا کودتا از

 آزادتر نسبت به دوره قبل  یاسی س یفضا-

 . شدی)روزگار نو( و )سخن( منتشر م اتیدر نشر   ان یگرا نو  گر ی و د مایاشعار ن-

ها،  آدم  یدر آنجا شعر »آ  ما یبود که ن   ۱۳۲۵  رماهیدر ت رانی و شاعران ا سندگانیکنگره نو  ن یاول لی دوران تشک  نیرخداد ا ن یتر  مهم  -

 . افت«یاو رواج   وهیرا خواند و ش

 { ۱۳۴۲خرداد   ۱۵ امیتا ق  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ ی دوره سوم }از کودتا -۳

 استبداد حاکم شد.  گریاتفاق افتاد و بار د  یرانی در جامعه ا یتحوالت-

 . شدیم  تیتقو  زیکه از طرف حکومت ن   نیراه خود را ادامه داد مخصوصاً ا جی به تدر  «ی»شعر نو تغزل -

 زمان خود بود.  یها انی جر نیاز گسترده تر  ۱۳۳۰ لیو اوا ۱۳۲۰  ۀدر ده ی شعر نو تغزل -

 شد. دای روشنفکران و شعرا پ ان یدر م  أس یو  یسرخوردگ یمرداد نوع  ۲۸ یکودتا  ع یپس از وقا-

 . افتی( رواج ی)شعر نو حماس ا ی  «یاجتماع سم ی »سمبول ان یدوره جر  نیدر ا-

 ه داشتند. مردم توج  یها و مشکالت و آرمان یو اجتماع ی اسیس  لیبه مسا  شتر یب یاجتماع سم یسمبول ان یشاعران جر-

 ۱۳۵۷تا انقالب  ۱۳۴۲دوره چهارم از سال   -۴

 جامعه متشنج شد.   یتازه به خود گرفت و فضا  ی مبارزه رنگ و مفهوم-

 بود.  ی و حماس  یشعر همچنان اجتماع ر یمس-
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 . دیآیبه حساب م  نیش یپ ی هادوره یادب ی هاانی کمال جر ۀدوره، دور نیا -

 است.  ینقد اجتماع  شتر یمضمون شعر شاعران ب -

 .افتندی تر از گذشته به جوهر شعر دست   یشاعران بهتر و هند-

 شاعران دوره معاصر نیمعروفتر  

 ی اعتصام ن یپرو -۱ 

 یتوللّ  دونیفر -۲

 اری شهر  نیحس محمد -۳

 نادر نادرپور  -۴

 ی ری مش  دونیفر -۵

 ی نصرت رحمان -۶

 فروغ فرخ زاد -۷

 یبانی منوچهر ش -۸

 ی ناتل خانلر  زیپرو -۹

 ی شاهرود  ل یاسماع -۱۰

 اخوان ثالث  ی مهد -۱۱

 احمد شاملو  -۱۲

 یی کسرا  اوشی س -۱۳

 ی منوچهرآتش -۱۴

 مصدّق  دیحم -۱۵

 ی رازیش  یدیحم  یمهد -۱۶

 هوشنگ ابتهاج  -۱۷

 یکدکن  یعی محمد رضا شف -۱۸

 چند تن از شاعران عصر معاصر: ی معرف 

 ی اعتصام نیپرو-۱

 آمد.  ای اهل شعر و ادب به دن یادر خانواده ن یمعروف به پرو یرخشنده اعتصام-

 داشت. ی( نقش مهمیاعتصاف نی)پرو  ی و یو ادب  یاخالق ت یزمان بود که در ترب یاز فضال یانیاعتصام الملک آشت  وسفیپدرش -

 . سرودیم ی و لطافت شعر سعد ی سرو به روانبه سبک ناصر خ دهیدر قص ن یپرو-

 توجه دارد. یی و سنا یانور  وهیدر قطعات اوست که به ش  ن یاوج سخن پرو-

 است.  ءیدو ش ایدو انسان جاندار   انی از اشعار او به صورت مناظره م یبرخ-
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 است. ن ی ارائه مضام تیف یو ک ن یشکل تصرف او در مضام  کندیم  زیمتما   گرانی آنچه او را از د-

 . پردازدیم  زی و پند و اندرز ن یاخالق ن یبه مضام یاجتماع -یاسیعالوه بر انعکاس اوضاع نامطلوب س  ن یپرو-

 .ستی انس و شفقت ن ست، یکه زن ن ی شعر او: در آن سرا نمونه

 آن وجود که دل مُرد، مُرده است روان در

 ( اری )شهر یزی بهجت تبر  نیحس  د یس -۲

 معاصر است.  ی سرا غزل شاعر   نیبزرگتر-

 هم شعر سروده است. ی آذر یبه ترک ، یعالوه بر شعر فارس -

 است.  یآذر  یشعر تُرک ی سالم« از شاهکارها ه یدربابائیمنظومه »ح -

 . کندیم  ادی زادگاهش  ی روستا یی بای و ز  یتمام از اصالت فرهنگ   یفتگ یسالم« با ش  هیدربابائ یدر»ح  ار یشهر -

 داشت.  ی)ع( ارادت خاصیحضرت عل ژهی به و  ن یبه بزرگان د  اریشهر-

 دارد.  قی رق یو احساس ف یلط  ی در غزل طبع اریشهر-

 است. رفتهیپذ  یاد یز ر یاز حافظ تأث  -

 ی امدی تابان ن ۀستار  یشعر: باز امشب ا نمونه

 یامد ی شب هجران ن ۀدیسپ یبازا

 ( جیوش ی مای)ن ی اریاسفند یعل-۳

 . است نو  شعر  گذار انی بن  ماین-

 کند. ک ینزد یتا شعر را به هنجار نثر و سادگ  دیکوش ما ین -

 کرد.  جادی ا یراتییاو در قالب، زمان و مضمون شعر تغ-

 و نو بهره برد.  انه ی در شعر از واژگان روزمره و عام ماین-

 . دیترسیتازه نم یها بیترک  گرفتن  کار او از به -

 ه« را منتشر کرد. منظومه »افسان  ماین ۱۳۰۱در سال -

 شعرنو( است.  یۀان یبه عنوان )ب  ماین  ۀافسان ۀمنظوم-

 
 شد  تیتثب  ۱۳۱۶ققنوس در سال   ش یبا سُرا ما ین  یشعر  یینوگرا ان یجر-

 کرد.  ن یشکل ممکن تدو ن یبهتر به  را خود کار طرح  و چارچوب ( ۱۳۱۶ تا ۱۳۰۱) ها   سال ن یدر ا ما ین -
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 .کندیم  زیمتما   انی نوگرا  گریکار او را از د  مایبا برنامه بودن ن  -

بود   دهیرا که از مشروطه آغاز و به »افسانه« او رس ی دیکرد و تجد جاد ی ا ی در اصول و ضوابط شعر سنت ی راتییاو در »ققنوس« تغ-

 . دیتکامل بخش

 .اند را »پدر شعرنو« دانسته ماین-

 ( دیاخوان ثالث )م. ام یمهد -۴

 اخوان ثالث است.  ، ییمایرهروان شعر ن  نی تر  از موفق یک ی

 . کندیمردم را در خود منعکس م یاست و حوادث زندگ ی عاو اجتما شعر 

 شعر اخوان ثالث است.  ی هایژگیاز و ی خراسان سبک

 شعر معاصر هستند.  ی هامجموعه  نیاوستا بهتر  نیاز ا-۳زمستان   -۲آخر شاهنامه  - ۱همچون: ی و  آثار

 دارد.  ن«ی»نماد یاشعارش زبان شتر یدر ب او

 شعر اخوان ثالث  یها یژگیو

 ی و داستان  ییروا انی ب -۱

 بودن زمان   یحماس -۲

 یی گرا کهن -۳

 آهنگ  و خوش  با یز  باتی ترک  یر یگ کار  به -۴

 یسبک خراسان ی کاربرد نحو -۵

 شعر اخوان ثالث:  نمونه

 خواهند، پاسخ گفت  یرا نم سالمت

 است  بانیدر گر سرها

 را ارانی  داریکرد پاسخ گفتن و د اردی سر بر ن یکس

 نتواند  دیپا را د  شی جز پ  نگه

 و لغزان است کیره تار  که

 ی از یکس   یگر دست محبت سو  و

 رونی اِکراه آورد دست از بغل ب به

 سرما سخت سوزان است. )از مجموعه زمستان( که

 نثر دوره معاصر یها یژگیو

 . شناسندیم ی نثر دوره معاصر را با نثر داستان- 

 سفرنامه و مقاله از آثار نثر دوره معاصر است ،یشی نما  اتیچون: ادب  یی هاقالب-

 رفت.  یسادگ ی به سو شدیترجمه م  ییاروپا یها از زبان یداریکه در دوره ب  یآثار  ری در دوره معاصر تحت تأث ینثر فارس-
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  د یجد ی در معنا یو نثر داستان  یسینو به رمان ش ی گرا ۀنی خود زم ی الیخ  یها با سفرنامه یمراغه ا ن یابدالع ن یطالبوف و ز میعبدالرح-

 نمودند.   جادیرا ا

 با نام »شمس و طغرل« نوشت.  یخسرو رزایم  باقر دوره معاصر را محمد یخ ی رمان تار نینخست -

 منتشر کرد.  یمشفق کاظم  یبه نام »تهران مخوف«، مرتض  ۱۳۰۱در سال  یرمان اجتماع نینخست -

 . شد آغاز  ۱۳۰۱ سال  در جمالزاده یعل محمد دینبود« از س یکیبود،  ی ک یمعاصر با مجموعه داستان کوتاه »  ینثر داستان-

 با عنوان »جعفرخان از فرنگ آمده« به قلم حسن مقدم نوشته شد.   شنامهینما نیاول-

( و صادق چوبک  ش«ی ها»چشم  ۀسندی)نو ی »سگ ولگرد«(، بزرگ علو  ۀسند ی)نو  تیمثل صادق هدا یبا افراد ن ینو  یسیداستان نو -

 .افتیگسترش   ر« ی »تنگس  ۀسندینو

 نسل اول معروفند.  سندگانیبه نو سندگان ینو  نیا -

 معاصر هستند.   ۀدور سندگانینو  نیتر  »سووشون« معروف ۀسندیدانشور نو  ن یمیمدرسه« و س  ری»مد ۀسندیجالل آل احمد و نو-

 بود.  م«ی آموخت یغرب  ی هاوهیو آنچه از ش م ی »از آنچه خود داشت یقی تلف ی داستان اتی ادب دیسبک نسل جد -

 معاصر یداستان  ات یادب یها چهره گر ی از د -

 یمدرس  یتق-۱ 

 زاده محمد اعتماد-۲

 ی ساعد ن یغالمحس-۳

 یصادق ریجمال م -۴

 شکل گرفت.   یداستان اتی دوران مقاومت در ادب ۱۳۴۲بعد از خرداد  -

 خرداد همراه است. ۱۵ ام یشدن صنعت نفت و ق ی با مبارزات مل ی داستان اتی شروع مقاومت در ادب-

 است.  یداریها غالباً مبارزه و پاها و داستانمضمون رمان ۱۳۴۲بعد از خرداد  -

 از زندان حاکم است.  یو ترس ناش  یاسیاضطراب س  ۱۳۴۲د دوران بعد از خردا ی بر اغلب داستانها-

 ۱۳۴۲مهم نثر دوره بعد از خرداد  یها یژگیو-

 کوتاه  ی ها آوردن به داستان  یرو -۱

 ن یالت یکا یآمر  یترجمه آثار داستان-۲

 ا یدن  دگان یبا ستم کش یهمدرد-۳

 سندگان یکثرت نو -۴

 متون افکار مختلف کرد.  ۀاز طبقات جامعه آسان و نثر را آماد ی اریبس  ی را برا یسندگینو  انه،یبهره بردن از زبان عام-

 معمول گردد.   یباعث شد که نوشتن داستان در زبان فارس یی اروپا ی ها ها و داستانرمان ۀترجم-

 شد.  یادب لی در مسا  قی و تحق ینوس خ یروش تار ر ییموجب تغ ان ییو تتبعات اروپا قات یبا تحق  یی آشنا-
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 رمان دوره معاصر:   سندگانینو نیتر  شده هشناخت-

 ها« هیرمان »همسا  ۀسندینو محمود، احمد-۱

 رمان » شوهر آهو خانم«   ۀسندینو  ،یافغان محمد یعل-۲

 « یراع ۀرمان »برّه گمشد  ۀسندینو  ،یر یگلش هوشنگ-۳

 پرمالل«  ۀرمان»دهکد سندهینو  ، یری فق نیام-۴

 دوره معاصر: سندگانی نو ی برخ ی معرف 

 جمالزاده  یعل محمد دیس -۱ 

 دانسته.  نینو وهیبه ش   یفارس ی سینو  داستان گر  نبود« آغاز  یک ی بود  یک ی »  داستان مجموعه  با را زاده جمال-

 کرد.(  ل یآمد. )درتهران تحص  ای در اصفهان به دن یروحان  خانواده در زاده جمال-

 . لبنان، فرانسه و آلمان سفر کرد ی ها او به کشور -

 و متداول در نثر توجه داشت. انه ی و کاربرد کلمات عام یسندگینو سبک به کند   توجه  محتوا  به آنکه   از تر شی ب  یسینو  در داستان -

 . کردیم کیکالم را به طبع خوانندگان نزد-

 .داد ادامه را پرند«  و  »چرند در  دهخدا اکبر یو عل ک« یب  میابراه احتنامه یدر »س یا مراغه نی العابد ن یچون ز یراه کسان-

 . است زاده  جمال  گرید  یها  از داستان ن«ی ری ش و  »تلخ و  نامه« »راه آب-

 جالل آل احمد -۲

 متولد شد.   یجالل در خانواده مذهب-

 . وستی پ ی اسیبه احزاب س رانی خواند و پس از بازگشت به ا ی چند ماه در نجف درس طلبگ  یاو در جوان -

 سندگان ینو یبرخ ۀ نام

 آل احمد جالل

 را هم ادامه داد.  یسندگیآورد و نو  ی رو یجالل به معلم-

 سخن چاپ شد. ۀدر مجل ارت«یداستان جالل به نام »ز  نیاول-

 آثار او هستند.  گری و »سه تار« از د د«ی»بازد -

  نثر   به آن  در جالل  که  شده نوشته دهی بر  دهیپر شتاب و بر  ی مدرسه« است که با نثر  ری اثر جالل داستان بلند »مد ن یتر مشهور-

 . کندیم  ادی  ،یتلگراف

 توانا بود.   زیو ترجمه ن  یانتقاد  یسینو مقاله -  ینوس ۀسفرنام -  ینگار  جالل در تک-

 آثار اوست.  گر یشتابزده« از د   یابی»ارز  یها( و مجموعه مقالهقاتیدر م  ی سفرنامه حج او با نام )خس-

 احمد( دانشور )همسر جالل آل   نیمی س -۳

 دانشگاه تهران است.  ی در دوره دکتر یفارس اتی و دانش آموخته زبان و ادب  رازیدانشور متولد ش نیمیس-

 در دانشگاه تهران مشغول بود. اتیهنر و ادب  س یتدر  به ها  سال-



                                                                                   Dordeadab@ 

15 
 

 داستان او »آتش خاموش« نام داشت.  نیاول-

 آثار اوست.  گری چون بهشت« از د ی »شهر-

مردم فارس در    یاست و از اوضاع اجتماع یو زر وسف ی یداستان زندگ رندهی »سووشون« که در بر گدانشور با انتشار  نیمیس-

 خود رساند. یسندگیدوم او را به اوج نو یخالل جنگ جهان

 داشت.  ی و »آرش« همکار هان«یچون »نقش و نگار«، »کتاب ماه ک  ییها با مجله-

 دارد.  ز ین  یمشهور خارج  سندگانینو  ی هاشنامهیها و نمااز داستان یی هادانشور ترجمه نیمیس-

 ی دوره انقالب اسالم 

 . دیرس ی روزی به پ ۱۳۵۷در بهمن ماه  یانقالب اسالم- 

 دستخوش تحول شد.  یابعاد زندگ گر ی همراه با د  ز ین  اتیانقالب ادب  ۀدر دور -

 آورد.   دیپد « یانقالب اسالم اتی به نام »ادب یفارس ات یادب خ یرا در تار ی انیجر  یتحوالت دوره انقالب اسالم  -

 انقالب ۀ شعر در دور ی ژگیو

 به وجود آمد. ات یتازه در ادب  ییشد و فضا جاد ی جامعه تحول ا ی و هنر ی فرهنگ  ی در فضا ران، یا یبا انقالب اسالم همراه

مثل:    ینگاشته و موضوعات  یو عرفان یمذهب ن یمضام ، یو اسالم یسرچشمه گرفته از مکتب انقالب ییدوره انقالب با باورها  شاعران

 . گرفتند  کار و عشق را در آثار خود به یثار،آزادگی جهاد، شهادت،ا

 عصر هستند.  ن یا اتی موضوعات ادب  نیتر مهم  ی مظاهر فرهنگ غرب  یانقالب همراه با ورود برخ ۀدر دور نیمضام   طرح

 ملموس و محسوس بود.  ار یحوزه شعر در دوران انقالب بس در  ر ییتغ

 در دوره انقالب رشد نمود.  یو انتقاد اجتماع طنز

 دوره انقالب: ی هاها و نوشتهسروده هیما درون

 یعدالت ی ب و  استبداد کردن  محکوم -۱

 خواهان  یو آزاد ی آزاد ش یستا  -۲

 از انقالبقبل   اتی بخش برخالف ادب دیروشن و ام  ی هاافق م ی ترس  -۳

 ی خ یو تار یمل  یها و فرهنگ شهادت با توجه به اسطوره دیشه  م ی تکر -۴

 . ینی مبارز مثل امام خم ی ها)ع( و چهرهنی)ع( و اما حس ی)ص( و امام علامبریاسالم مثل پ خ یتار ژهیو  به یخ ی تار یها طرح نمونه -۵

خورده   وندیبا آن پ یبلکه فرهنگ است؛ که انقالب اسالم ست یحادثه ن ک یدوره انقالب، عاشورا فقط  سندهیاز نگاه شاعر و نو-

 است.

 را رقم زده است. ی و ماندگار بای دوره انقالب آثار ز اتیادب-

  تیمظلوم دوره انقالب رنج و  سندگان یشده، شاعران و نو  گر ی د ی ها مسلمانان کشور  یو آگاه  یداریموجب ب  یچون انقالب اسالم-

 و لبنان و افغانستان را در آثارشان آورده اند.  ن یمردم فلسط

 .اند  برده کار را هم به د یو سپ یی مایها، نو مانند نقالب یتیو دوب ی،رباعیغزل،مثنو  ژهیبه و یانقالب عالوه بر شعر سنت ۀشاعران دور -
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شد و موجب تحول زبان و   ختهی)که در دوران مقاومت بود( با عرفان آم  یکرد. و روح حماس ریی انقالب تغ  ۀزبان شعر دور -

 شعر شد.   یمحتوا

 را در شعر منعکس کردند. ینهضت اسالم یو مذهب  ی عرفان ،یحماس ی هادر دوره انقالب شاعران جنبه -

 .شودیم ی معاصر به طور اجمال در سه شاخه مجزا بررس اتیادب-

 کسوت   شیپ-۱

 . نوشتندیجهان م ات یبا التهاب از ادب  رانیکه در خارج و در ا  ی کسان-۲

 شاخه جوان  -۳

 فرهنگ دفاع مقدس وارد شعر شد. ،ینی و د یعواطف مل کیو تحر  یلیبا آغاز جنگ تحم-

 . افتیرواج   یدوست هنیشجاعت و م  ،یداریشهادت، پا  ثار،یموضوعات دوران جنگ مانند مبارزه، دفاع، ا -

  ییمایکه به تعداد محدود شعر ن  دینکش  یطول  یکم بود، ول یی مایشاخه جوان توجه به شعر ن ان یانقالب در م  نیآغاز ی ها  در سال -

 خود را در شعر انقالب باز کرد.  ی جا

 . شدیم شتریب ز ین  لی بند و بحر طو  بیترک ده،یچون؛ چهارپاره، قص ییهاو قالب یی مایتوجه به شعر ن  گذشتیهرچه از انقالب م-

 (یهمان ادغام غزل با مثنو   ای  یمثنو  -مثل: قالب )غزل شدیم   جادیدر قالب شعر ا ییها یدر دوران انقالب گاه نوآور  -

 معاصر اتیادب  ۀسه شاخ  

  ۀشکل گرفت، هماهنگ شد و شاخ یاجتماع  یکه با انقالب در زندگ  یاتازه  ی و ارزشها  م ی که با مفاه  یسندگانیشاعران و نو- 

- ۲ یسبزوار  دیحم-۱:مانند . شدند شناخته  کسوت   شیو پ  افتهی  کمال  یانی گروه به عنوان جر نیادب انقالب را ادامه دادند. ا رومند ین

 ینصراهلل مردان  - ۵   ینی حس حسن دیس-۴    یگرمارود  یسومو یعل دیس-۳پور    ن یام صریق

در خارج   یاز آنان در دخل و گروه یجهان که گروه ات یمتأثر از ادب  یها نهی که بعد از انقالب به روال گذشته در زم  یاشاخه - ۳

    یافغان محمد یعل-۳    یمنزو   نیحس -۲   ابتهاج هوشنگ -۱مانند آوردند  وجود به یاز کشور به کار خود ادامه دادند و آثار ارزشمند

 . یمحمود دولت آباد-۴

الفاظ، بن   ها،شهیبودند، اند  بندی خود را آغاز کردند و چون به اصول انقالب پا یکه بعد از انقالب و کار ادب  اتیشاخه جوان ادب  -۴

 کردند:   افتی انقالب در یرا از حال و هوا ی شعر ر یوتصاو   هاهیما

 شاعران دوره انقالب  ی برخ ی معرف 

 پور  نیام صر یق  - ۱

 انقالب است. سندهیشاعر و نو -

 . دهدیانقالب را نشان م اتیاو را در ادب  یی مجموعه شعر »در کوچه آفتاب« توانا-

 کرد مثل اشعار:  تیانقالب تثب  اتیخود را در ادب گاهی جا  گریبا آثار د -

 ناگهان  ی هانهیآ- 

 تنفس صبح - 
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 ظهر روزدهم- 

 دستور زبان عشق  - 

 است.  یو عاطف قیه اما عمپور ساد ن یام صر یق نثر 

 طوفان در پرانتز  -۱نثر او عبارتند از  آثار

 دن یبال پر یب-۲

 در شعر معاصر  ی سنت و نوآور - ۳

 ی گرمارود یموسو  یعل دیس-۲

 .است وفادار مانده  یو مذه یواعظ انقالب  یها  به آرمان  ز یقبل از انقالب است که بعد از انقالب ن یشعر مذهب شتازانیپ از

 . است شعر گفته شتریب  دهیدر غزل و قص ی رود گرما 

 قابل توجه است.  دیدر قالب سپ یو  اشعار

 او عبارتند از:  آثار

 سبز  یصدا -۱

 یخواب ارغوان-۲

 تاک   یسویگ-۳

 گوشواره عرش  -۴

 ی سلمان هرات -۳

 و معروف انقالب است.   شیاز شاعران نواند ی سلمان هرات-

 در تصادف کشته شد.  ۱۳۶۵در سال  ی در سن جوان-

 مجموعه اشعار او: -

 از آسمان سبز  -۱

 نوجوانان(   یستاره با آن ستاره )برا نیاز ا -۲

 د یبه خانه خورش  یدر -۳

 نثر در دوره انقالب  یژگ یو 

 . افتی ادامه یسینو نثر دوره انقالب در داستان- 

 بود.  سندگان یمورد توجه نو   یو فلسف  یاجتماع ی هانی مضام کنار   در سابقه  و کم  دیجد  ی هاتجربه  در نثر انقالب-

 .افتی رواج   ی عیبرخالف شعر به طور طب یداستان ات یتکامل ادب -

 رخ داد. یراتیی تغ  هم داستان در محتوا در فنون و سبک یراتییدوره همراه با تغ  ن یدر نثر ا -

 .است رنگ  نسل جوان کم  گاه ی شصت جا ۀده یسی برخالف شعر، در داستان نو-

 از قبل از انقالب را دارند. یسندگیهستند که تجربه نو  ی کسوتان و کسان  ش ی دوره انقالب پ سندگان ینو



                                                                                   Dordeadab@ 

18 
 

  ی جهان  یهاشرفتیارتباط خود را با پ  یخارج  ی هاداستان ۀو خواندن ترجم  گانهیبا زبان ب  یی آشنا ق ی دوره از طر نیا سندگان ینو

 را به صورت داستان عرضه داشتند.  د یجد ات یحفظ کردند و تجرب

جهان بود. پس کار   اتی و ادب انی میبا آثار قد  ییمهارت آشنا  نیتجارب خود نداشتند چون الزمه ا  انی در م یجوان انقالب مهارت  نسل

 خود را با داستان کوتاه آغاز کردند. 

 به عرصه آمد.  ج یتدر به  هم   رمان هرچند.  شد گر در داستان کوتاه جلوه ر یانقالب به شکل فراگ نثر پس از پس 

 نشر و نگارش را رونق داد.  ی فضا ی و انقالب  ی اجتماع ،یاسینسل جوان انقالب به آثار س دیشد ش یگرا

 اوضاع جنگ اهل فکر و فرهنگ را در دو جبهه قرار دارد: ی اسیس طیشرا

 بودند.    ینظام اسالم یکه حام   یمذهب سندگان ینو-۱

 ش ی اند دگر سندگانیجناح نو  -۲

 . افتیادامه ۷۰  ۀده انی بود. که تا پا رانیدر ا  یسینو رمان ییپس از جنگ دوران اوج شکوفا   یها  سال-

نوظهور    م ی از مفاه یاجنگ و پاره  یمعنو  همچنان به ثبت خاطرات جنگ و عوالم   یذهبم سانینو پس از جنگ داستان  یها  در سال-

 پرداختند.  یاجتماع

نگر به تضادها    یجزئ دیبا د   دندیکوش  یو خارج یداخل ی اسیس  یبعد از جنگ در برابر تحرکات فکر  ش ی اند جناح دگر سندگان ینو-

 انسان معاصر بپردازند. یها و تناقض

 . افتی ی ادی رشد ز یسینو  نامه  یو زندگ ی به خاطره نگار  شی گرا و پس از آن  ۷۰دهه-

 دوره قابل توجه بود.  نی در ا یشینما اتی( و ادب ی)قطعه ادب ینثر ادب-

  رضا-۵   سرشار  رضا محمد-۴احمد دهقان    -۳   یشجاع ی مهد دیس-۲    یمؤذن یعلم-۱نسل انقالب شامل:    سانینو داستان-

 مستور   یمصطف - ۷احمد زاده    بیحب -۶   ی خان ریام

 رمان دوره انقالب  سندگانی نو-

 مردم سالخورده«   ۀشد یبا رمان »روزگار سپر  ، یآباد دولت  محمود -۱

 سوخته« نیاحمد محمود، با رمان »مدار صفر درجه« و »زم  -۲

 « ۶۲»زمستان   با رمان ح یفص لیاسماع-۳

 دردار« ی هانهیبا داستان »آ  ، یریهوشنگ گلش-۴

 یدوره انقالب اسالم سندگانی چند تن از نو ی معرف 

 محمد رضا سرشار )معروف به رضا رهگذر(- 

 کودک و نوجوان است. یسندگیمشهور در حوزه نو یا سندهینو او

 سرشاره رضا محمد یها تیفعال   ۀحوز نیمهمتر 

 یی و قصه گو یسیقصه نو-۱

 یتخصص اتی در نشر ت یو فعال  سیتدر-۲
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 کودک و نوجوان   اتیادب  یمباحث پژوهش-۳

 سرشار:  آثار

 مهاجر کوچک  -۲   رهی اگه بابا بم-۱قصه کودکان و نوجوانان:  -۱

 ش ی پو مجله  -۴مجله سوره،  - ۳مجله قلمرو   - ۲مجله رشد دانش آموز   -۱: ی مطبوعات ت یفعال-۲

 ی مؤذن یعل -۲

 داشت.  تینامه فعال  لمیو ف شنامهینما - رمان -داستان بلند -در عرصه داستان کوتاه یمؤذن یعل-

 به مسائل دارد. ی دفاع مقدس توجه خاص اتی او در حوزه ادب-

 ی مؤذن  یآثار عل-

 »ظهور«  -۱

 »سفرششم«  -۲

 ی مالقات در شب آفتاب -۳

 سبز  از تر   زیدالو -۴

 ی اعشج ی مهد دیس-۳

 کرد.  لی تحص کیدرامات  ات یدر رشته ادب یشجاع  یمهد دیس-

 . نوشتیم  ی مختلف ادب ی هادر قالب -

 فه« ی »رشد جوان« و »صح   «ی اسالم یدر چند روزنامه و مجله مثل »جمهور -

 دارد. یکودک و نوجوان وآثار ادب ات یداشت. ادب ی و همکار یسینو  در داستان یبود ول یشینما  ات یادب اش یلیاگرچه رشته تحص  -

 : یشجاع یمهد  دیس  آثار

 نامه  لم یف←بدوک-۱

 )داستان(  افتیض-۲

 خون )داستان(  یپا  ی جا-۳

 پهلو گرفته )داستان(  یکشت-۴

 است.  ی مذهب اتیادب  نهیاو در زم  یها *داستان


