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كدشناسايي :

نام واحد دانشگاهي  :آزاد اسالمی واحد شبستر

كد واحد :

نام و نام خانوادگي دانشجو  :شهرام اکبرزاده

سال و نيمسال اخذ پايان نامه  :نيمسال دوم 90-99-

شماره دانشجويي959300019 :

تعداد واحد پايان نامه 3 :

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي  :نقش فردوسی در زنده نگهداشتن زبان فارسی بعد از حمله اعراب

تاريخ دفاع از پايان نامه 90/55/59 :

نمره پايان نامه دانشجو به عدد :
نمره مقاله پایان نامه دانشجو به عدد----- :

تاریخ ارائه مقاله--- :

نمره نهایی پایان نامه دانشجو به عدد---- :

چكيده پايان نامه  (:شامل خالصه ،اهداف ،روش هاي اجرا و نتايج بدست آمده )
از هنگام ورود اعراب به ایران در قرن اول ه.ق زبان عربی در ایران رواج یافت و زبان فرهنگی و ادبی ایران گردید ،زبان فارسی نيز مورد بی
مهری قرار گرفت .در چنين شرایطی در قرن سوم ه.ق با ظهور سلسله های محلی حمایت از زبان فارسی توسط امرای این حکومت ها که
با زبان عر بی آشنایی نداشتند ،بار دیگر شعر سرایی به زبان فارسی در دربارهای ایران رواج یافت .نخست شعرهایی در مدح این اميران و
سپس موضوع تاریخ و اساطير ایران مورد توجه این شاعران قرار گرفت .بدین گونه بود که در قرن چهارم ه.ق با حمایت امرای سامانی از زبان
و تاریخ ایران ،شاعران ایران به حماسه سرایی روی آوردند .مسعودی مروزی و دقيقی طوسی از پيشگامان این راه بودند .سپس فردوسی
سرآمد این شاعران شد و شاهکار ادبی خودشاهنامه را به گفته خویش در  39999بيت پدیدآورد .محتوای شاهنامه ،اسطوره ها و تاریخ
پادشاهان ایران از کيومرث تا پایان دودمان ساسانی است .او داستان هایی را که از گذشته در ميان ایرانيان رواج داشت و نيز از آثار پيشينيان
خود نظير شاهنامه ابومنصوری استفاده کرد و این اثر حماسی را پدید آورد .او در این اثر با بازگویی اساطير ایران به زبان فارسی نه تنها
روحيه اتحاد ،ایران دوستی ،ست م ستيزی و انسان دوستی را در ایرانيان زنده کرد بلکه زبان فارسی را جاودانه کرد .فردوسی بزرگترین
حماسه سرای ایران و یکی از بزرگترین حماسه سرایان جهان است .شاهنامه کتابی است که بيش از همه کتابهای فارسی زبان در جهان
مورد توجه قرار گرفته و به زبان های مختلف عربی  ،ترکی ،فرانسه ،آلمانی ،انگليسی ،پشتو ،ایتاليائی و غيره ترجمه گردیده است .سعی
این پژوهش براین است که نقش فردوسی را در زنده نگه داشتن زبان فارسی در زمانی که این زبان مورد بی توجهی و بی مهری فاتحان
بوده و فارسی زبانان نيز در پریشان حالی و آشفتگی بوده اند ،بررسی نماید .و آثار سرایش شاهنامه را در قرون بعد از فردوسی در ميان
فارسی زبانان بررسی کند.

-

کلمات کليدی :شاهنامه ،فردوسی ،حماسه ،اسطوره ،ایران ،فارسی ،تاریخ.

امضاء مدیر گروه

توجه  -5 :اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
 -9چكيده فوق ،همان چكيده داخل پايان نامه است.

امضاء معاون پژوهش و فناوری

