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برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسالمی، 
جایگاهی ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی 
دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی 
و ملی است. ادب و فرهنگ ایران اسالمی، عصارۀ افکار و  اندیشه های 
ملتی فرهیخته و دانشور است که در نشیب و فراز حادثه ها، با تکیه 
بر باورهای ریشه دار خویش، میراثی ارجمند و گران سنگ را به یادگار 
گذاشته است. توانایی و مهارت در خوانش، بررسی و تحلیل این آثار 
ارزشمند، خواننده را با گنجینة گران بهای متون ادبی گذشته و امروز 
آشنا می سازد و او را به سیر و سلوک در آفاق روشن و گستردۀ معرفت 
و حقیقت توانمند می نماید. برای تحقق این هدف برنامه درسی زبان و 
ادبیات فارسی، بایسته و شایسته است دانش آموزان ضمن آشنا شدن با 
علوم ادبی، در فنون ادبی نیز مهارت الزم را کسب کنند تا از این طریق 

بتوانند در زندگی خود با آثار ادبی برخوردی مناسب داشته باشند.
نیز همانند  پایة دوازدهم  ادبی  این اساس، کتاب علوم و فنون  بر 
کتاب های پایه دهم و یازدهم، از چهار فصل تشکیل شده است. محتوای 

پیش گفتار
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هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی از علوم و فنون ادبی به شرح زیر است:
   درس یکم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛

   درس دوم: موسیقی شعر )عروض(؛
   درس سوم: زیبایی شناسی شعر )آرایه های ادبی(.

هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می شود. در درس های تاریخ ادبیات 
و سبک شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از قرن دوازدهم تا امروز تبیین می شود و 
در کنار ویژگی  های تاریخی، به ویژگی های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته می شود. به 
این ترتیب خواننده با ویژگی  های زبانی، ادبی و فکری متون ادبی آشنا می شود. بدین ترتیب 
در هر فصل بعد از تاریخ ادبیات یا سبک شناسی، یک درس عروض آموزش داده می شود تا 
خواننده با یادگیری آن بتواند در برخورد با متون نظم وزن آن را تشخیص دهد. درس سوم 
هر فصل به زیبایی شناسی می پردازد. در زیبایی شناسی دانش آموز با سطحی دیگر از قلمرو 
ادبی؛ یعنی با بدیع معنوی )مراعات نظیر، تلمیح، تضمین و...( آشنا می شود و آموخته هایش 

را در متون ادبی به کار می بندد.
برای تعمیق آموخته ها مجموعه فعالیت هایی در متن و پایان درس ها و فصول طراحی و 
تدوین شده است. فعالیت های متن درس مطالب خاصی را در حین آموزش دنبال می کند. 
فعالیت های پایان دروس دانش آموز را به کسب مهارت در فنون ادبی آموخته شده ترغیب 
می کند. فعالیت های پایان فصول نیز با عنوان کارگاه تحلیل، نمونه هایی در اختیار خواننده 
می گذارد تا موارد آموخته شده در کل فصل را به طور عملی به کار بندد. نمونه های طرح شده 
در فعالیت ها، برگرفته از متون ادبی است و با محتوای درس کاماًل پیوسته است که انجام 

دقیق این تمرین ها به درک و فهم بهتر متن، کمک می کند.
به همین منظور و برای اثربخشی بهتر فرایند آموزش، توّجه همکاران ارجمند را به نکات 

زیر، جلب می کنیم:
   رویکرد خاص برنامة فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت 
مهارت های زبانی، فرازبانی و ادبی تأکید دارد و ادامة منطقی کتاب های فارسی دورۀ 
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ابتدایی، دورۀ متوسطه اّول و پایة دهم است؛ به همین روی، الزم است همکاران 
گرامی  از ساختار و محتوای کتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند. 

   رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فّعالیت  بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طّراحی و 
به کارگیری شیوه های آموزشی متنّوع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. 
ـ یادگیری، کالس را سرزنده، بانشاط و  حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهیـ 

آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد. 
   با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهّمیت دارد؛ کالبد شکافی عملی 
متون است. در این بخش فرصت می یابیم تا متن ها را پس از خوانش، در سه قلمرو 
بررسی کنیم. این کار، سطح درک و فهم فراگیران را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد 
برد. یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه های بررسی، کالبد شکافی و تحلیل هر 

اثر، این است که متن در سه قلمرو بررسی شود: زبانی، ادبی و فکری.
1. قلمرو زبانی

این قلمرو، دامنه گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم:  
الف( سطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن، نوع ساختمان 
)ساده، مشتق و مرّکب(، روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضّمن، تناسب، نوع 

گزینش و همچنین درست نویسی واژه ها بررسی می شود؛
ب( سطح دستوری یا نحوی: در اینجا، متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری، کاربردهای 

دستوری تاریخی و کوتاهی و بلندی جمله ها بررسی می شود.
2. قلمرو ادبی

در اینجا، شیوۀ نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های زیر، بررسی 
می شود: 

الف( سطح آوایی یا موسیقایی: در این مرحله، متن را از دید وزن، قافیه، ردیف و آرایه های 
بدیع لفظی مثل واج آرایی، تکرار، سجع، جناس و ... بررسی می کنیم؛

ب(  سطح  بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان نظیر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه؛
پ( سطح بدیع معنوی: بازخوانی متن از دید تناسب های معنایی همچون تضاد، ایهام، 

مراعات نظیر و ... .
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3. قلمرو فکری
در این مرحله، متن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقادات، گرایش ها، نوع نگرش 

به جهان و دیگر جنبه های فکری، بررسی می شود. 
   در آموزش، به ویژه، در درس های تاریخ ادبیات و سبک شناسی، از بیان مطالب اضافی 

که به انباشِت دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان، منجر می شود، پرهیز گردد. 
امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورِش شایستگی ها 
در نسل جوان، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی، فراروی آینده سازان 

ایران عزیز بینجامد. 

گروه زبان و ادبیات فارسی
 دفتر تألیف کتاب  های درسی عمومی و متوسطه نظری

www.literature-dept.talif.sch.ir



ستایش 

کبریاشکر و سپاس و مّنت و عّزت خدای را خداوند  و  خلق  پروردگار 
آسمان نگهدار  و  غیب دان  رهنمادادار  خاّلق  و  بنده پرور  رّزاق 
یگانگیش بر  جهان  دو  می کند  دوتااقرار  درش  بر  عالمیان  پشت  و  یکتا 
پاارباب شوق در طلبت بیدل اند و هوش و  بی سرند  صفتت  در  فهم  اصحاب 
سخادریای لطف اوست وگرنه سحاب کیست کند  مغرب  و  مشرق  زمین  بر  تا 
دل فریب تو  وصف  و  روح پرور  تو  دل ربایاد  تو  کالم  و  غم  زد ای  تو  نام 
مانده ایم تو مدهوش  ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا؟در کمترین صنع 
ما را بس است رحمت و فضل تو مّتکاگر خلق تکیه بر عمل خویش کرده اند 
ملتجایا رب قبول کن به بزرگی و فضل خویش هیچ  نبود  کنی،  رد  که  را  کان 
کریم تو  و  حاجتمندیم  بندگان  رواما  بود  کریمان  پیش  همیشه  حاجت 
بود تو  آنچه شرط خداوندی  تو  ربّناکردی  نکردیم  هیچ  تو  درخور  ما 

دریای لطف

سعدی



  درس یکم      تاریخ ادبیات قرن های دوازدهم و سیزدهم
)دورۀ بازگشت و بیداری(

  درس دوم       پایه های آوایی ناهمسان 
  درس سوم       مراعات  نظیر، تلمیح و تضمین 

            * کارگاه تحلیل فصل

   فصـل یکـم  



درس یکم

از انقراض دولت صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار، یعنی در 
دوران حکومت های افشاریه، زندیه و ابتدای دورۀ قاجار، رشد و شکوفایی 
قابل توجهی در تاریخ ادبیات ایران دیده نمی شود. در این دوره شاعران از 
سبک هندی روی برگردانده اند اما هنوز تأثیرهایی از آن سبک و نیز مکتب 
وقوع در آثارشان مشاهده می شود. مشتاق اصفهانی در زمان نادرشاه و 
کریم خان زند، با همراهی چند تن دیگر از ادیبان، انجمن ادبی اصفهان را 

اداره می کرد.
با روی کار آمدن سلسلة قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، 
بازگشت به شیوه و الگوی گذشتگان در ادبیات، پررونق تر از گذشته بود. 
عبدالوهاب نشاط، انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد؛ پس از آن انجمن 
ادبی خاقان به ریاست فتحعلی شاه در تهران تشکیل شد. هدف این انجمن 
رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دورۀ صفوی و 
دوره های بعد از آن بود اما برای رسیدن به این هدف، راهی جز تقلید از 
آثار پیشینیان در پیش نگرفتند و به همین خاطر شعر را به دوران گذشته، 
بازگرداندند و موجب پیدایش »سبک بازگشت« شدند که می توان آن را حد 

واسط سبک هندی و سبک دورۀ بعد یعنی دورۀ بیداری دانست.
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در ایجاد نهضت بازگشت ادبی عوامل زیر تأثیر داشتند:
1 تاراج کتابخانة اصفهان که سبب شد تعدادی از کتاب های کتابخانة سلطنتی به دست 

مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود؛
2 توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان؛

3 تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیة تزاری.
شاعران دورۀ بازگشت به سبب فقر فرهنگی جامعه و سستی و رخوت حاکم بر ادبیات، 
به پیروی از اسلوب های کهن پرداختند و در سطوح زبانی، ادبی و فکری سبک خراسانی 
و عراقی را مورد توجه قرار دادند؛ به طوری که زبان، تخیل و اندیشه  در این سبک تکرار 

شنیده هاست. هاتف اصفهانی از معروف ترین شاعران این عهد است.
گروهی از شاعران دورۀ بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد 
سلجوقی پرداختند؛ افرادی مانند صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی از این 
گروه اند. گروه دیگر غزل سرایی به سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک عراقی را پیش 
گرفتند. شاعرانی مانند مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی از این گروه اند. هر 
چند شاعران این دوره باعث نوآوری و تکامل قابل توجهی در شعر فارسی نشدند، اما از این 
جهت اهمیت دارند که توانستند زبان شعر را از آن حالت سستی که در اواخر سبک هندی در 
شعر به وجود آمده بود، نجات بخشند. اگر این نهضت به پا نشده بود، چه بسا زبان فاخر شعر 

فارسی دچار سستی و ضعف بیشتری می شد. 
از اواسط دورۀ قاجار اندک اندک مباحثی در مورد علل شکست و عقب افتادگی ایران در 
جامعه مطرح شد و همراه با آن شعر دورۀ بازگشت نیز با انتقاد روبه رو شد. موضوعات جدید 
در جامعه و ادبیات پیش آمد و اصطالحات و لغات غربی نیز وارد شعر شد. شعر در این دوره 
دوباره بین مردم آمد و صدای فریاد آنها شد. شاعران خود را وقف مردم کردند و به محتوا 
بیش از صورخیال و جنبه های شاعرانه توجه داشتند. آنان به این نتیجه رسیده بودند که در 
شعر باید تغییر و دگرگونی ایجاد شود تا بتواند مسائل و پدیده های تازه را در خود جای دهد. 
سفرهای شاهان قاجار به فرنگ، موجب آشنایی آنان با تحوالت جهانی شد. در پی آن 
تحصیل کردگان و روشن فکران ایران هم گام با تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
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بیداری جامعة ایرانی را سرعت بخشیدند. در کنار اندیشه های روشن فکران داخلی و خارجی 
و انتشار افکار آزادی خواهانه تحوالت سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان، کشور را به سوی 
تحولی بزرگ سوق داد که روی به نوآوری و نوگرایی داشت؛ به این ترتیب در ایران حرکتی 
ایجاد شد که هم ضد استبداد بود و هم ضد استعمار؛ در نهایت به صدور فرمان مشروطیت 

با امضای مظفرالدین شاه در سال 1324ه. ق. انجامید.
عوامل زیر در بیداری جامعه مؤثر بودند:

1    تأثیر جنگ های نافرجام ایران و روس و توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید؛
2    کوشش های عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه در روی آوردن به دانش و فنون نوین؛

3    اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور برای تحصیل؛
4    رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتاب های غربی؛

5    تأسیس مدرسة دارالفنون به فرمان امیرکبیر و آموزش دانش های نوین در آن.

وضعیت عمومی زبان و ادبیات
در دوره بیداری، شعرای آزادی خواه و گروهی از روشن فکران به نقد شرایط موجود 
پرداختند که با مخالفت دولت همراه بود؛ افرادی مثل ملک الشعرای بهار، نسیم شمال، 
میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی از آن دسته بودند. در 
نتیجه فصل جدیدی در ادبیات فارسی پدید آمد. به این نوع از ادبیات که گویای اوضاع 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن روزگار است، »ادبیات بیداری« یا »ادبیات 
مشروطه« گفته اند. ادبیات بیداری با ظهور مفاهیمی نو مثل آزادی، وطن، قانون خواهی 
و مبارزه با استبداد و استعمار شکل گرفت. همچنین در کنار این مفاهیم بحث از حقوق 
اجتماعی، برانگیختن احساسات ملی و میهنی، توجه به فراگیری علوم جدید، پیکار با بیگانه 
و بیگانه خواهی، انتقاد از نابسامانی ها، نفی عقاید خرافی در جامعه و سخن از حقوق زنان نیز 

در جایگاه بعدی قرار داشت. 
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شعر
ـ برای آنکه بتواند با تودۀ مردم ارتباط برقرار کند،  ـ به ویژه شعرـ  در این دوره ادبیاتـ 
زبان محاوره را برگزید تا قابل فهم تر باشد و مفاهیم جدید را با زبانی ساده انتقال دهد. به 
این ترتیب نهضت ساده نویسی همراه با نهضت آزادی خواهی شکل گرفت و نویسندگان 
و شاعران مظاهر استبداد و استعمار را نقد می کردند و برای بیان دیدگاه خود زبان ادبی را 
برمی گزیدند. شعر از نظر آنان بیان هنرمندانه واقعیات و وسیله ای برای بهبود زندگی بود که 

از طریق روزنامه ها و مطبوعات در اختیار مردم قرار می گرفت. 
در عصر بیداری به دلیل تمرکز عمدۀ فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی در تهران، شعر و 
ادب هم در پایتخت جلوۀ بیشتری داشت؛ حتی روزنامة نسیم شمال را که سید اشرف الدین 
در رشت منتشر می کرد، مردم تهران بیشتر می خواندند. بعد از تهران، تبریز از بازار سیاسی 

و مطبوعاتی پررونقی برخوردار بود.

برخی از شاعران این دوره
  ادیب الممالک فراهانی

میرزا محمدصادق امیری فراهانی که بعدها از جانب مظفرالدین شاه به ادیب الممالک 
ملقب شد، فعالیت اصلی اش روزنامه نگاری بود. وی سردبیری روزنامة مجلس را برعهده 
داشت. شعر ادیب از زندگی سیاسی او جدا نبود و دیوان او شامل قصاید، ترجیع بندها و 
مسمط هایی است که بسیاری از حوادث و اوضاع آن روزگار را بیان می کنند. وی در قصیده 
بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده و مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی در شعرش 

آشکارتر است. بیت زیر از سروده های اوست:
من شریعت  در  است  ننگ  وطنجنگ  حفظ  و  دین  پاس  پی  جز 

  سید اشرف الدین گیالنی
به نسیم شمال مشهور بود. او توانست با شعرهای ساده و عامیانه اش در میان مردم جایگاه 
مناسبی پیدا کند. شعرهای او که به زبان ساده و طنزآمیز در راه مبارزه با استبداد و عشق 
به وطن در روزنامة »نسیم شمال« به چاپ می رسید، در بیداری مردم بسیار مؤثر بود. از 
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نمونه های اشعار انتقادی او شعر »ای قلم« است که با بیت زیر آغاز می شود:
خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلمغلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم

  ایرج میرزا
در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت. در 
طنز، هجو و هزل چیره دست بود. در شعر وی اگرچه اندیشه های نوگرایانه وجود دارد، ولی 
جایگاه خانوادگی )از نوادگان فتحعلی شاه قاجار( و تفکرات شخصی او، مانع از آن می شود 
که در ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه قرار گیرد. ایرج میرزا از شعرهای غربی نیز 
ترجمه هایی منظوم پدید آورده است که در نوع خود ابتکاری محسوب می شود؛ قطعة »قلب 

مادر« یکی از آن نمونه هاست که با بیت زیر آغاز می شود:
پیغـام عاشـق  بـه  معشـوقه  کـه کنـد مـادر تـو بـا مـن جنـگداد 

  عارف قزوینی
شاعر وطنی و از موسیقی دانان بزرگ عهد مشروطیت بود. عرصة هنر وی تصنیف ها و 
ترانه های میهنی ای بود که در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیار مؤثری داشت. 
شعر عارف ساده و دور از پیچیدگی بود. وی مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را با آوازی 
زیبا و پرشور می خواند. سوز و شوری که در شعر عارف نمایان است، نشان از دردمندی و 

عشق او به میهن است. بیت زیر از تصنیف  معروف او انتخاب شده است:
از ماتـم سـرو قدشـان سـرو خمیدهاز خـون جوانـان وطـن اللـه دمیده

  محمدتقی بهار )ملک الشعرا(
بهار عالوه بر آشنایی عمیق با زبان فارسی و ادبیات کهن، از مسائل روز جامعه نیز آگاهی 
داشت و این شناخت و توانمندی را در خدمت آزادی و وطن خواهی درآورد.  او ، با زبان حماسی 
و در سبک خراسانی شعر می سرود. بهار عالوه بر تحقیق و تدریس در دانشگاه، در حوزۀ 
سیاست و روزنامه نویسی نیز فعالیت داشت. از او در جایگاه شاعر و پژوهشگر آثاری مانند تاریخ 
مختصر احزاب سیاسی ایران، سبک شناسی، تاریخ تطّور نظم فارسی، دیوان اشعار و تصحیح های 
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ارزشمند و مقاالت علمی بسیاری به جای مانده است . بیت زیر سرآغاز یکی از سروده های اوست:
قفســم بــرده بــه باغــی و دلم شــاد کنید مـن نگویـم که مـرا از قفـس آزاد کنید

  فرخی یزدی
از شاعران شاخص این دوره است که او را به سبب آزادی خواهی، به زندان انداختند. 
تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع فرخی را 
شکوفا ساخت. در دورۀ هفتم مجلس نمایندۀ مردم یزد شد؛ ولی دست از اندیشه های پرشور 
آزادی خواهانه و وطن دوستانه برنداشت و در نهایت جانش را در راه آزادی فدا کرد. بیت زیر 

سرآغاز یکی از سروده های اوست:
دست خود ز جان شستم از برای آزادیآن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

                ***

نثر فارسی در قرن های 12 و 13 )دورة بیداری(
در سال های انقالب مشروطه در نثر فارسی دگرگونی هایی به وجود می آید که نثر را 
به  سمت سادگی و بی پیرایگی سوق می دهد؛ از آن جمله می توان به رواج و گسترش روزنامه  
روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی بر اثر ارتباط با ادبیات اروپا و تغییر مخاطب نوشته ها 
اشاره کرد. کسانی چون قائم مقام فراهانی، ناصرالدین شاه قاجار، عبدالرحیم طالبوف، میرزا 
آقاخان کرمانی، زین العابدین مراغه ای، عالمه دهخدا و چند تن دیگر از نویسندگان، از 
پیشگامان نثر سادۀ این دوره بوده  اند و نوشته های آنان به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک تر 
شده است؛ بنابراین می توان موضوع ها و حوزه های ادبی نثر دورۀ مشروطه را بدین شرح 

ذکر کرد:
  روزنامه نگاری

در سال های اول مشروطه بیشتر نویسندگان مطالب خود را در قالب مقاله در روزنامه ها 
منتشر می کردند. روزنامه های پر شماری در این دوره انتشار یافت که دربردارندۀ مطالب 
سیاسی، اجتماعی و گاه علمی بود؛ از مهم ترین روزنامه ها می توان »صور اسرافیل« با مدیریت 
میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل و »  نسیم شمال« با مدیریت و نویسندگی سیداشرف الدین 
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گیالنی را نام برد که مسائل سیاسی، اجتماعی و... را با لحنی انتقادی و طنزآمیز بیان 
می کردند. مجلة »بهار« که نشریه ای ادبی محسوب می شد، در سال های مشروطه به وسیلة 
میرزایوسف خان اعتصامی آشتیانی )پدر پروین اعتصامی( منتشر شد و پس از آن دو مجلة 

»دانشکده« و »نوبهار« با مدیریت ملک الشعرا بهار به عرصة ظهور رسیدند.

  داستان نویسی
داستان  نویسی به شیوۀ جدید )رمان نویسی( در ادبیات کالسیک فارسی سابقه ندارد و این 
نوع ادبی محصول یک قرن گذشته است. پیش از انقالب مشروطه، نویسندگان ایرانی نوشتن 
رمان )داستان بلند( به مفهوم امروزی را از طریق ترجمة رمان های تاریخی غربی آغاز کردند.
در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود؛ چرا که از سویی 
نوعی باستان گرایی و روحیة کاوشگرانه در شناخت هویت گذشته میان آنها حاکم بود و از 
سوی دیگر، به دلیل سیاست های رایج در جامعه، نگارش رمان های تاریخی و اجتماعی 
سطحی در قیاس با کارهایی مثل روزنامه نویسی یا نوشتن رمان سیاسی، دردسر کمتری 

داشت و بر این اساس، جز تعداد اندکی رمان تاریخی، رمان دیگری نوشته نشد.
از میان رمان نویسان می توان به این نویسندگان اشاره کرد: محمدباقر میرزا خسروی با 
رمان »شمس و طغرا« و میرزا حسن خان بدیع با دو اثر »شمس الدین و قمر« و »داستان 

باستان«.

  نمایشنامه نویسی
نمایشنامه  نویسی در ایران نوع ادبی جدیدی به شمار می رود و با این شکل غربی اش 
در ادب کهن سابقه ای ندارد. در دورۀ ناصرالدین شاه با رفت وآمد ایرانیان به اروپا، این 
نوع ادبی هم رواج یافت. اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامة  فارسی پرداخت، 
میرزا  آقا  تبریزی بود که چند نمایشنامة کوتاه تألیف کرد. این نمایشنامه ها به سبب انتشار 
برخی از آنها در صدر مشروطه، تنها نمونة ادبیات نمایشی در این دوره محسوب می شود. زبان 

آنها مانند نثر داستانی قبل از مشروطه ساده، روان، بی تکلف و عوام فهم است.
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  ترجمه
فن ترجمه از عوامل مؤثر در رشد آگاهی و تحول اندیشة ایرانیان در سال های قبل از 
مشروطه بود. ترجمة آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ خانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد. 
از میان مهم ترین آثار ترجمه شده در این دوره می توان از»سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« 

اثر جیمز موریه نام برد که میرزا حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرده  است. 

  تحقیقات ادبی و تاریخی
تحقیقات ادبی و تاریخی در محدودۀ تاریخی مشروطه به علت اشتغال اهل قلم به 
روزنامه نویسی و موضوعات دیگر، جاذبه ای نداشت. تنها اثر قابل توجه »تاریخ بیداری 

ایرانیان« تألیف ناظم االسالم کرمانی است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.

برخی از نویسندگان این دوره
  قائم مقام فراهانی

از معروف ترین نویسندگان و سیاست مداران بزرگ این دوره است که عالوه بر خدمات و 
اقدامات بزرگ سیاسی، در ادبیات نیز بسیار مؤثر بود. قبل از وی سبک نویسندگان فارسی با 
تکلف و تصنع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش، تکلّف را در نثر از بین برد و مسائل عصر 
را با کاربرد زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثل های لطیف، به سبک 
گلستان سعدی نوشت و موجب اقبال عامه به نثر گردید. عبارات کوتاه او نیز گاه موزون و 
مسجع اند. قائم مقام احیاکنندۀ نثر فارسی است و »منشآت« مهم ترین اثر قائم مقام است.

متن زیر از اوست: 
»مخدوم مهربان من، از آن زمان که رشتة مراودت حضوری گسسته و شیشة شکیبایی 
از سنگ تفرقه و دوری شکسته، اکنون مدت دو سال افزون است که نه از آن طرف بَریدی 
و سالمی و نه از این جانب قاصدی و پیامی، طایر مکاتبات را پر بسته و کلبة مراودات را 

در بسته ...«
  عاّلمه علی اکبر دهخدا

از پیشگامان نثر جدید فارسی است، شعر هم می سرود. وی با روزنامة صور اسرافیل 
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همکاری داشت و مجموعة نوشته های طنزآمیز سیاسی ـ اجتماعی او با عنوان »چرند و 
پرند« در آن روزنامه منتشر می شد. دهخدا بعدها در استانبول روزنامة »سروش« را منتشر 
کرد. او در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در داستان های محمدعلی جمال زاده و صادق 
هدایت به کار رفت، نقش مؤثری داشت. حاصل پژوهش های او در فرهنگ نویسی، کتاب 
ارزشمند »لغت نامه« است که مفصل ترین کتاب لغت زبان فارسی محسوب می شود. »امثال 

و حکم« از دیگر آثار اوست.
از نمونه های نثر اوست:

» ننه، هان! این زمین روی چیه؟ روی شاخ گاو، گاو روی چیه؟ روی ماهی، ماهی روی 
چیه؟ روی آب، آب روی چیه؟ وای وای! الهی روده ات ببره، چقدر حرف می زنی؟! حوصلم 
سر رفت! آفتابه لگن شش دست، شام و ناهار هیچی! گفت نخور، عسل و خربزه با هم 
نمی سازند! نشنید و خورد. یک ساعت دیگر یارو را دید؛ مثل مار به خودش می پیچید. گفت: 
نگفتم نخور، این دو تا با هم نمی سازند؟ گفت: حاال که این دو تا خوب با هم ساخته اند که 

من یکی را از میان بردارند... .« 

خودارزیابی 

1 دو تن از پیشگامان رمان نویسی قبل از مشروطه را نام ببرید و از هر کدام اثری بنویسید.
2 مهم ترین عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر ادبیات عصر بیداری را بررسی کنید.

3 ویژگی های شعر هر یک از شاعران زیر را بنویسید: 
فرخی یزدی، عارف قزوینی، ایرج میرزا

4 شاخص ترین درون مایه های شعر فارسی در دوران بیداری را بیان کنید.
5 نثر فارسی در دورۀ بیداری چه تحوالتی یافت؟

6 چه عواملی در ایجاد نهضت بازگشت ادبی مؤثر بودند؟
7 در شعر دورۀ بیداری از نظر زبانی چه تحوالتی دیده می شود؟

8 توضیح دهید قائم مقام فراهانی در حوزۀ نثر فارسی چه جایگاهی دارد؟



سال گذشته با اوزان همسان که از تکرار یکنواخت یک پایة آوایی و اوزان 
همسان دولَختی که از تکرار متناوب دو پایه یا رکن حاصل می شود، آشنا 
شده ایم؛ لیکن می دانیم که در قلمرو شعر فارسی، وزن و موسیقی سروده ها، 
همواره از نوعی نظم آهنگین و موسیقی پیروی نمی کنند؛ بلکه در شعر فارسی، 
اوزان دل نشین و گوش نوازی وجود دارد که نظمی ناهمسان دارند. در این گونه 

وزن ها، »وزن واژه ها« ناهمگون و غیرتکراری اند.
به آهنگِ  خوانِش بیت زیر، توّجه کنید:

زهر هجری چشیده ام که مپرسدرد عشـقی کشـیده ام که مپرس
حافظ

پایه های آوایی
ِک َم ُپرسِک شی ِد اَم َدر ِد ِعش قی  

ِک َم ُپرسِچ شی ِد اَم َزه ِر ِهج ری 

پس از خوانش درست بیت و درک موسیقی و آهنگ آن، مرز پایه ها را 
مشّخص نموده ایم و از طریق آهنگ پی برده ایم که پایه های آوایی بیت دارای 

نظمی ناهمسان است. 

درس دوم
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اکنون پس از تعیین پایه های آوایی، همین بیت را با وزن   واژه ها و نشانه های هجایی 
آن می نویسیم. 

پایه های آوایی
ِک َم ُپرسِک شی ِد اَم َدر ِد ِعش قی  

ِک َم ُپرسِچ شی ِد اَم َزه ِر ِهج ری 

فعلنَمفاعُلنفاعالتنوزن

U Uــ Uــ U ــــ Uــ ــ نشانه های هجایی

پس از تعیین مرز پایه ها و قراردادن وزن واژه ها و نشانه های هجایی، می بینیم که 
پایه های آوایی این بیت، نظم و چینشی ناهمسان دارند و تکرار نشده اند. هر مصراع این بیت 

از سه پایة آوایی ناهمسان »فاعالتن مفاعلن فعلن« تشکیل شده است.
وزن این بیت »فاعالتن مفاعلن فعلن« است. 

اگر هجاهای بیت را به گونه ای دیگر بُرش بزنیم، تناسِب آهنگ و نظم موسیقایی بیت 
از دست می رود.

درِک خوش آهنگی و دل نشینی موسیقی شعر، به تربیت هوش موسیقایی و حافظة 
شنیداری ما وابسته است.

 به پایه های آوایی بیت زیر توّجه کنید:
تو را در این سخن انکار کار ما نرسدبه ُحسن ُخلق و وفا کس به یار ما نرسد

حافظ

پایه های آوایی
َن َر سدِب یا ِر ما  ُق َو فا َکسِب ُحس ِن ُخل 

َن َر سدِر کا ِر ماُس َخ نِن کاُت را َد رین

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن

U Uــ U ــ  Uــ U Uــ ــ U ــ  Uــ نشانه های هجایی
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پس از خواندن درست بیت و درک پایه های آوایی، درمی یابیم که این بیت از چهار پایة 
آوایی تشکیل شده است. پایه های آوایی، وزن واژه ها و نشانه های هجایی این بیت به صورت 

ناهمسان آمده اند. 
این بیت از چهار پایة آوایی ناهمسان »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« تشکیل شده است. 
با کمی دّقت درمی یابیم که پایه های آوایی این بیت را نمی توان به دسته های همسان 

تک پایه ای یا دولَختی جدا کرد.
وزن این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است. 

بنابراین نخست، هجاهای بیت را به صورت تکراری یا همسان یک پایه ای دسته بندی 
می کنیم؛ در صورتی که نظمی همسان حاصل نشد، آن را با نظم همسان دولَختی می سنجیم؛ 
یعنی هجاها را به صورت 4 تایی 3 تایی یا 3 تایی 4 تایی برش می زنیم. اگر نظم برش های 
آوایی بیت، با هیچ یک از این شیوه ها ممکن نبود، با توجه به درک آهنگ و موسیقی بیت، 

پایه ها را به صورت نظم ناهمسان مشّخص می کنیم و وزن آن را تعیین می کنیم.
به بیت زیر توّجه کنید:

سـرو نباشـد به اعتدال محّمدمـاه فرو مانـد از جمال محّمد
سعدی

پایه های آوایی
َمدما ِل ُم َحم ما َن دز َجما ه ُف رو 

َمددا ِل ُم َحمَشد ِب اِع ِتَسر و َن با 

فعمفتعلنفاعالتمفتعلنوزن

ــ ــ U Uــ ــ Uــ U ــ U Uــ نشانه های هجایی

بدان سان که دیده می شود، این بیت از چهار پایة آوایی تشکیل شده است. 
وزن این بیت » مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع« است. 

به چینش پایه های آوایی بیت زیر دقت کنید:
بگشـای لب کـه قند فراوانم آرزوسـتبنمای رخ که باغ و گلسـتانم آرزوسـت

مولوی
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پایه های آوایی
ِر زوستلِس تا َن ما  ِک با ُغ ُگبِن ما ی ُرخ 

ِر زوسترا وا َن ما ِک َقن ِد َفبُگ شا ی لَب 

فعلمستفعلنمفاِعُلمستفعلنوزن

Uــــ ــ Uــ  Uــ U Uــ ــ Uــ نشانه های هجایی

وزن این بیت »مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل« است.
 توّجه 1

در ساماندهی نشانه های هجایی، همواره این گونه نیست که با یک روش، رو به رو باشیم؛ 
برش های آوایی بیت باال براساس 4 تایی 4 تایی، دسته بندی شده است. اگر این بیت را 

به گونه ای دیگر جدا کنیم، وزن این بیت، »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن« خواهد بود. 

پایه های آوایی
ما ِر زوستُگ لِس تا َنُرخ ِک با ُغبِن ما ی 

ما ِر زوستَف را وا َن لَب ِک َقن ِدبُگ شا ی 

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُلوزن

ــUــU ــ ــ U ــ Uــ Uــ ــ U نشانه های هجایی

همچنین نشانه های هجایی این بیت:
جـز توبـه ره دگـر نمی دانماز کردۀ خویشـتن پشـیمانم

مسعود سعد

پایه های آوایی
شی ما نَمخی ش تَن َپاَز َکر ِد ِی 

می دا نَمِه ِد َگر ِن ُجز تو ِب َر 

مستفعلفاعالُتمستفعُلوزن

ــ ــ ــــ Uــ Uــ ــ U Uنشانه های هجایی
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را به دو صورت می توان سامان داد و وزن بیت را نیز به دو صورت »مستفعُل فاعالُت 
مستفعل« یا »مفعوُل مفاعلن مفاعیلن« می توان جدا نمود.

توّجه 2
در تعیین مرز پایه ها و نیز دسته بندی هجاها)نشانه های هجایی(، نظم همسان، بر چینش 

و دسته بندی ناهمسان ترجیح دارد. برای مثال در بیت:

کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفتتـا رفت مرا از نظر آن چشـم جهان بین
حافظ

پایه های آوایی
هان بینران َچشـ ِم َجرا اَز نَـ َظ تا َر فـ ت َم 

ـِ ِف ها رَفتاَز دی ِد ِچ ما نیـ  ست ِک َکس وا ق

مستفمستفعُلمستفعُلمستفعُلوزن

ــ ــ ــ ــ U Uــ ــ U Uــ ــ U Uنشانه های هجایی

نظم همسان »مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف« بر نظم ناهمسان برتری دارد و وزن 
بیت را بهتر نشان می دهد، اگر چه نشانه های هجایی بیت را می توان به شیوۀ » مفعوُل 

مفاعیُل مفاعیُل فعولن« به صورت ناهمسان سامان داد.

خودارزیابی

1  با خوانش درست بیت ها و درک پایه های آوایی هر بیت، مشّخص کنید که وزن کدام 
بیت همسان و کدام بیت ناهمسان است.

مـژده دهیـد بـاغ را بـوی بهار می رسـدآب زنید راه را هین که نگار می رسـدالف(
مولوی

سـرم بالـش از صخره هـا می پسـندددلم سـر بـه هامـون رها می پسـنددب(
شهریار
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باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟پ(
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟
محتشم کاشانی

کارت( آخـر  و  جهـان  در  مپـرسگشـته ام  کـه  برگزیـده ام  دلبـری 
حافظ

نشیندث( بر خاست  چو  که  کبوتر  نیست  دل 
بامی که پریدیم، پریدیم از گوشة 
وحشی بافقی

طبیب جان خرابم کسی ورای تو نیستشفای این دل بیمار جز لقای تو نیستج(
اسیری الهیجی

2 بیت های زیر را تقطیع هجایی کنید و مرز پایه های آوایی هر بیت را مشخص کنید.

دسـتند  راسـتی کـن کـه راسـتان رسـتندالف( قـوی  جهـان  در  راسـتان 
اوحدی مراغه ای

پاکـش  محّمـد کآفرینـش هسـت خاکـشب( جـان  بـر  آفریـن  هـزاران 
نظامی

     با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی استپ(
ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت
فرخی یزدی

از دل مؤمـن کنـد بـه مجمـره اسـپند     آتـش حّب الوطـن چـو شـعله فروزدت(
ادیب الممالک فراهانی
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3  کدام بیت ها دو به دو از نظر وزن با هم یکسان اند؟

چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاستالف(
سخن شناس نه ای، جان من، خطا اینجاست
حافظ

ناتوانـــمب( کـــه  نظـــری  بخشـا کـه بـه لـب رسـید جانـمجانـــا 
عراقی

و بخـتپ( ر ا او سـختبرداشـته دل ز کا کار  بـه  پـدر  درمانـد 
نظامی

ز داغ بـا دل خـود حـرف دیگری بزنیمبیـا بـه خانـة آالله هـا سـری بزنیـمت(
قیصرامین پور

4  نشانه های هجایی بیت های زیر را به دو صورت برش بزنید؛ پس از تعیین پایه های 
آوایی، وزن هر یک را بنویسید.

طلبیدندهّمت طلب از باطن پیران سحرخیزالف( عالم  دو  ز  را  یکی  که  زیرا 
فروغی بسطامی

کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیزب(
را آشـنا  دیـدار  بازبینیـم  کـه  باشـد 
حافظ

دوسـتپ( قامـت  بلنـد  سـرو  وه وه کـه شـمایلت چـه نیکوسـت!ای 
سعدی 

لَختـی بخنـد، خنـدۀ گل زیبـا اسـتلبخنـد تـو خالصـة خوبی هـا اسـتت(
قیصر امین پور

5  بیت ادیب الممالک را در خودارزیابی شمارۀ 2 از نظر قلمرو فکری تحلیل کنید. 



درس سوم

بدیع در لغت به معنی تازه و نو است. در ادب فارسی به مجموعة آرایه هایی 
گفته می شود که بر زیبایی لفظی و معنایی سخن می افزایند؛ چه آنها که با 
 تغییرات آوایی و موسیقایی سر و کار دارند؛ مثل: سجع، جناس، ترصیع و...
ـ که در حوزۀ بدیع لفظی از آنها سخن به میان آمدـ  و چه آنها که از لطف 
تعبیر و زیبایی معنی به وجود می آیند؛ مانند: اغراق، ایهام، تضاد و ... که در 
حوزۀ آرایه های معنوی جای می گیرند. در این کتاب به معرفی برخی از 

مهم ترین آرایه های بدیع معنوی خواهیم پرداخت:

مراعات نظیر )تناسب(
در لغت مراعات تناسب ها و هماهنگی هاست و در اصطالح ادبی آوردن 
واژه هایی در سخن است که با هم ارتباط معنایی )غیر از تضاد( داشته و 
یادآور یکدیگر باشند. زیبایی آفرینی مراعات نظیر در تعامل واژه هاست که 

خواننده از دریافت این ارتباط معنایی لذت می برد.
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به نمونه های زیر توجه کنید:
من مسلمانم،

قبله ام یک گل سرخ
جا نمازم چشمه ، مهرم نور

دشت سجادۀ من
سهراب سپهری

در این شعر واژه های مسلمان، قبله، جانماز، مهر و سجاده ارتباط معنایی دارند. می توان 
گفت زیبایی و تناسب معنوی که در شعر وجود دارد، از هم نشینی این واژه ها به وجود آمده 

است.
شور شیرین به سر هر که فتد، کوهکن استبیستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت

همای شیرازی

همان گونه که مشاهده می کنید، در بیت، واژۀ کوهکن با فرهاد، شیرین و بیستون تناسب 
دارد و تعامل معنایی این واژگان موجب زیبایی و تأثیرگذاری شعر شده است.

نمونه هایی دیگر:
بایـد که سـپر باشـد پیـش همـه پیکان هاهـر کاو نظـری دارد بـا یـار کمـان ابـرو

سعدی

چترها را باید بست
زیر باران باید رفت.

سهراب سپهری

ساحل ها؟شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل سبکباران  ما  حال  دانند  کجا 
حافظ

 گهـر دیـده نثـار کـف دریـای تـو داردسـر من مسـت جمالت، دل من دام خیالت
مولوی
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گر چه گاهی شهابی
مشق های شب آسمان را

زود خط می زد و محو می شد
باز در آن هوای مه آلود

پاک کن هایی از ابر تیره
خط خورشید را پاک می کرد.

قیصر امین پور

تلمیح 
در لغت به معنی اشاره کردن با گوشة چشم است و در اصطالح ادبی، آن است که سخنور 
در کالم خویش، به داستان، آیه، حدیث و مثل اشاره کند. تلمیح، گنجاندن یک مفهوم بلند 
در سخنی کوتاه است که معانی بسیار را در کمترین واژه ها جای می دهد و این ایجاز از جهت 

هنری بسیار مهّم و قابل توّجه است.
به بیت زیر توجه کنید:

بلند دار  سِر  گشت  او  کز  یار  آن  جرمـش این بود که اسـرار هویدا می کردگفت 
حافظ

شاعر با یادآوری داستان بر دار کردن حسین بن منصور حالج، )عارف بزرگ قرن چهارم( 
بر موسیقی معنایی کالم افزوده است.1

نمونه های  دیگر:
رفـتاین مه که چون منیژه لب چاه می نشست افراسـیاب  تازیانـة  بـه  گریـان 

فریدون مشیری

1ـ ماجرا به این شکل بود که چون مشایخ آن زمان سخنان حالج را درک نمی کردند، همگی فتوا به قتل او دادند. حالج را 
به جرم اینکه حقایق الهی را بر مال می کرد و همواره جملة معروفش )أنا الحق( را بر زبان داشت، به دار آویختند.
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در این بیت شاعر با آوردن واژۀ منیژه، تمام داستان بیژن و منیژه را در ذهن خواننده تداعی 
می کند و یادآوری داستان سبب لذت بیشتر خواننده می گردد.

دیـــوار و  در  از  بی پـــرده  ــاریـــار  ــا اولی االبصـ ــت یـ ــی اسـ در تّجلـ
هاتف اصفهانی

این بیت به آیة 115، سورۀ بقره تلمیح دارد، »َفَأیَنما ُتَولّوا َفَثمَّ َوْجُه اهلل«
 نمونه هایی دیگر:

متحیـرم چـه نامـم شـه ملـک ال فتی رانه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
شهریار

شاعر در این نمونه به حدیث: » ال فتی ااّل علی، ال سیف ااّل ذوالفقار« اشاره کرده است.
خامشـی آمـد  احمـق  جـواب  این درازی در سخن چون می کشیچـون 

مولوی

شاعر در این بیت به مثل معروف » جواُب االحمِق السکوُت« اشاره کرده است.

عشرتی دارم به یاد روی آن گل در قفس
عشق افکنده است با یوسف به یک زندان مرا
رهی معیری

در دشت جنون همسفر عاقل ما بودمجنون که به دیوانه گری شهرۀ  شهر است
فرخی یزدی

آن نـور روی موسـی عمرانـم آرزوسـتجانـم ملـول گشـت ز فرعـون و ظلـم او
مولوی

سـرد کن زان سـان کـه کردی بـر خلیلیـا رب  ایـن آتـش کـه بـر جان من اسـت
حافظ
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1ـ سورۀ رحمن، آیة 29

     الزمة دریافت معنی و زیبایی تلمیح یا شرط لذت بردن از این آرایه، آشنایی با آن داستان، 
آیه و حدیث است.

تضمین
تضمین در لغت به معنی ضمانت کردن و متعهد شدن به انجام کاری است. در علم 
بدیع، آوردن آیه، حدیث، مصراع، بیت، یا سخن دیگری را در شعر یا کالم تضمین گویند. در 
تضمیِن شعر یا سخن دیگران، گاه به نام آن شاعر یا نویسنده اشاره شده و گاه نیز نام او به 
دلیل شهرت نیامده است. شاعر با استفاده از سخن دیگران یا آیه و حدیث می تواند مقصود 
خود را بهتر بیان کند و با ایجاد تنوع در ذهن خواننده، سبب التذاذ وی گردد، همچنین آگاهی 

خود را از موضوعات مختلف به بهترین وجه نشان دهد.
به نمونه های زیر توجه کنید: 

»من از آن روز که در بند توام، آزادم«حافظ از جور تو، حاشا که بگرداند روی
 حافظ در این بیت مصراعی از بیت سعدی را تضمین کرده است. 

کز نسیمش» بوی جوی مولیان آید همی«خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم 
همچنین حافظ در این بیت یک مصراع از شعر رودکی را تضمین کرده است. 

ــر  ــان ای پس ــود رحم ــن فرم ــر ای ــی شــأن1« ای پســربه ــو ف ــوٍم ه »کل ی
مولوی

مولوی برای بهتر ادا کردن مقصود خویش آیه ای از قرآن را تضمین کرده است و موجب 
تنوع کالم شده است.

به نمونه های دیگر توجه کنید:
درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ »کاَد الفقُر أن یکوَن کفًرا.«          سعدی
سعدی این حدیث را در سخن خویش تضمین کرده است. او با استفاده از این حدیث به 
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بهترین شکل، ارتباط بین کفر و فقر را نشان داده است. 
چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم؟ 

که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را
»همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

                                                                                   بـه پیام آشنــایی بنـــوازد آشنــا را«
شهریار 

شهریار در اثنای غزلش، بیتی را عینًا از حافظ تضمین کرده است.
در نمونة زیر:

کبریایی جمال  ز  بگشا  نقاب  من  خودنماییمه  اساس  فروگذارند  بتان  که 
 »ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جداییشده انتظارم از حد، چه شود ز در درآیی؟

چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی«
هاتف اصفهانی بیتی از غزل فخرالدین عراقی را تضمین کرده  است.

خود  ارزیابی

1  در نمونه های زیر آرایة مراعات نظیر بین کدام واژه ها ایجاد شده است؟ مشخص کنید. 

مه روشن میان اختران پنهان نمی ماندالف(
میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی
رهی معیری

چون در این میدان نداری دست و پایی همچو گویب(
اختیار سر به زلف همچو چوگانش گذار
صائب تبریزی
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نـورپ( می نوشـید  باران خـورده  دویـدبـاغ  تـر  سـبزه های  در  لرزشـی 
سهراب سپهری

نرگس از چشمک زدن شد فتنه در صحن چمنت(
شیوه های چشم جادوی توام آمد به یاد
محتشم کاشانی

باغ بی برگیث(
روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران، سرودش باد 

اخوان ثالث

آتش آن است که در خرمن پروانه زدندآتش آن نیست که از شعلة او خندد شمعج(
حافظ

) تا ز باغ خاطرت گل های شادی بشکفد،چ
هر چه در دل تخم کین داری، به زیر خاک کن
ملک الشعرا بهار

زیر پی پیلش بین شهمات شده نعماناز اسب پیاده شو، بر نطِع زمین رخ نهح(
خاقانی

بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهیخ(
که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما
سنایی

دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخارد(
گوشة تاج سلطنت می شکند گدای تو 
حافظ

هر چه رفت از عمر، یاد آن به نیکی می کنندذ(
چهرۀ امروز در آیینة فردا خوش است
صائب تبریزی



35 علوم و فنون ادبی)3(

دست خود ز جان شستم از برای آزادیآن زمان که بنهادم سر به پای آزادیر(
فرخی یزدی

2  در ابیات زیر تلمیح را مشخص کنید و دربارۀ آن توضیح دهید.

حرفی است این که خضر به آب بقا رسیدالف(
زیــن چرخ دل ســیه، دم آبی ندید کس
صائب تبریزی

چشمی دارم چو لعل شیرین همه آبب(
جسمی دارم چو جان مجنون همه درد

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب
جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب
خاقانی

گواه رهرو آن باشد که سردش یابی از دوزخپ(
نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا
سنایی

من نمازم را وقتی می خوانمت(
که اذانش را باد گفته باشد

سر گل دستة سرو
من نمازم را پی تکبیره ..  االحرام علف می خوانم

پی قد قامت موج.
سهراب سپهری

لعـلث( و  بّسـد  ز  دقیانـوسدامـن خـاک شـد  گنـج  و  فرعـون  تـاج 
رهی معیری

شور شیرین تو را نازم که بعد از قرن هاج(
هر که الف عشق زد، نامی هم از فرهاد برد
فاضل نظری
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ناقه سنگین می رود در هر قدم گویی ز شوقچ(
روح مجنون چنگ در دامان محمل می زند
طالب آملی   

در آینه دوباره نمایان شدح(
با ابر گیسوانش در باد

باز آن سرود سرخ أنالحق
ورد زبان  اوست.

محمدرضا شفیعی کدکنی

3  آرایة تضمین را در اشعار و عبارات زیر پیدا کنید و ارتباط تضمین را با قسمت های دیگر متن 
مشخص کنید. 

پیوسته این بودش دعا: »الصبُر مفتاُح الفرج«ایوب با چندین بال، کاندر بال شد مبتالالف(
سنایی

ب( گفت: غالب اشعار او )سعدی( در این زمین به زبان پارسی است. اگر بگویی، به فهم 
گلستان سعدینزدیک تر باشد. »کلَّم الّناَس علی قدِر ُعُقولهم.«

اوسـتمکـن گریـه بـر گـور مقتول دوسـتپ( مقبـول  کـه  الحمـدهلل  قـل 
بوستان سعدی

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشتت(
شیوۀ »جنات تجری تحتها االنهار« داشت

حافظ
ث( عاکفان کعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف که: »ما عبدناَک حقَّ عبادتِک.«

سعدی
4  شعر فرخی یزدی را در خودارزیابی )1( از نظر قلمرو فکری تحلیل کنید.

5 بیت را بعد از تقطیع هجایی، به دو صورت برش بزنید و وزن آن را بنویسید:

تـار  زر  زلـف  ز  گـره  عمـــاریبگشـود  نیلگـــون  محبوبـــة 
علی اکبر دهخدا



1 کدام یک از بیت های زیر دارای پایه های آوایی ناهمسان است؟ نشانه های 
هجایی و وزن هر یک را بنویسید. 

از نظر رهروی که در گذر آیدترک گدایی مکن که گنج بیابیالف(
حافظ

ز یـاران عاشـق حکایـت کنیمبیـا عاشـقی را رعایـت کنیـمب(
سیّدحسن حسینی

تیزپـاگشت یکی چشمه ز سنگی جداپ( چهره نمـا  غلغلـه زن، 
نیمایوشیج

نیـاز نیم شـبی دفع صـد بال بکنددال بسوز که سوز تو کارها بکندت(
حافظ

2  نشانه های هجایی بیت های زیر را به دو صورت دسته بندی کنید. پس 
از تعیین پایه های  آوایی، وزن هر یک را بنویسید.

داردالف( اسـیر  دل  کـه  دارددانسـت  دواپذیـــر  نـــه  دردی 
نظامی
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 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوستدی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهرب(
مولوی

دلیپ( کنی  پریشان  که  آن  نیرزد  زنهار بد مکن که نکرده است عاقلیدنیا 
سعدی

از شیشـه نبودیـم که با سـنگ بمیریمآبی تـر از آنیـم کـه بـی رنـگ بمیریـمت(
شهید محّمد عبدی

3  آرایه های مراعات نظیر، تلمیح و تضمین را در بیت های زیر مشخص کنید.

کنیدالف( عذاب  در  ضرب  مرا  درد  کنیدشعاع  حساب  مرا  رنج  مساحت  مگر 
قیصر امین پور

نتوان داشتب( آزادی و قانون  بی تربیت 
»سعفص« نتوان خواند نخوانده »کلمن « را
ملک الشعرا  بهار

کـوه مـا سـینة مـا ناخـن مـا تیشـة ماهمچـو فرهـاد بـود کوهکنی پیشـة ماپ(
ادیب نیشابوری

چندی به پای رفتم و چندی به سر شدمدسـتم نداد قوت رفتن به پیش دوسـتت(
سعدی

برسـانیمچند آن همه دیروز؟ چرا این همه امروزث( فـردا  فراوانـی  بـه  دسـتی 
محمدرضا روزبه

4  شعر زیر را از نظر ویژگی های تاریخی دورۀ بیداری بررسی نمایید.
ای مـرغ سـحر چـو ایـن شـب تـار
اسـحار روح    بخـش  نفحـة  و  ز 
تـار زر  زلـف  ز  گـره  بگشـود 
پدیـدار شـد  کمـال  بـه  یـزدان 

سـیاهکاری سـر  ز  بگذاشـت 
خمـاری خفتـگان  سـر  از  رفـت 
عمــاری نیلگــون  محبوبــة 
حصـاری زشـت خو  اهریمـن  و 

یاد آر ز شمع مرده یاد آر
علی اکبر دهخدا
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5  شعر زیر را از نظر آرایه های بدیع معنوی بررسی کنید.

خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلمغلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم

مشکالت خلق گردد از تو آسان ای قلمگشت از برق تو ظاهر نور ایمان ای قلم

نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم
سید اشرف الدین گیالنی
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  درس چهارم  سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم
 )دورۀ بازگشت و بیداری( 

  درس پنجم  اختیارات شاعری)1(: زبانی 
  درس ششم   لف و نشر، تضاد و متناقض نما 

   * کارگاه تحلیل فصل

   فصـل دوم  



درس چهارم

چنان که خواندیم، سبک بازگشت تغییر و تحول چندانی در شیوه ها و 
ویژگی های سخن به وجود نیاورد. بلکه بازگشتی به دوره های خراسانی 
و عراقی بود )ویژگی های این دو سبک در سال های گذشته بیان شده 

است.(، در این درس سبک دورۀ بیداری را بررسی می کنیم:

الف( سبک شعر
   سطح زبانی

سادگی و روانی از بارزترین شاخصه های زبان شعر عصر بیداری است. 
شعر این دوره به دلیل موقعیت اجتماعی و انقالبی، برای عامة مردم قابل فهم 
است. توجه به مردم و استفاده از شعر برای آگاه سازی آنان در این دوره، سبب 
شده بود که شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عادی، محاوره ای 
بیان کنند. شعر در این دوره عمومیت یافت و به عنوان زبان برندۀ نهضت در 
اختیار روزنامه ها قرار گرفت.گروهی مانند ملک الشعرا بهار و ادیب الممالک 
فراهانی با آگاهی از سنت های ادبی به زبان پرصالبت گذشته وفادار ماندند و 
گروهی دیگر به زبان ساده و صمیمی کوچه و بازار روی آوردند و از واژه ها و 
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اصطالحات موسیقی عامیانه و حتی واژه های فرنگی بهره بردند؛ سید اشرف الدین گیالنی 
و عارف قزوینی از این دسته اند.

در شعر برخی از شاعران این دوره توجه به واژگان کهن مشاهده می شود. کاربرد واژه هایی 
مثل بادافره، خلیدن، گلخن و... از این دست هستند.

دایرۀ واژگانی شعر عالوه بر آنچه در گذشته بود، با توجه به ارتباط با اروپا و ظهور علوم و 
فنون جدید، گسترش یافت و بسیاری از واژه های نو و فرنگی از جمله واژه ها و اصطالحات 

انگلیسی، روسی، فرانسوی و ترکی وارد شعر شد.
یکی دیگر از ویژگی های زبانی،کم توجهی کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در شعر 

دوره بیداری است که عوامل زیر در آن نقش داشته اند:
1 اغلب شاعران صرفاً به محتوا گرایش داشتند؛

2 برخی شاعران تسلط کافی برای ادبیات کهن نداشتند؛
3 شاعران برای آگاه سازی مردم و انتشار آثار در روزنامه ها ناگزیر بودند به شتاب شعر بسرایند.

  سطح ادبی
قالب های شعری در عصر بیداری کم  و  بیش مانند گذشته ادامه یافت و تغییر چندانی 
نداشت. توجه به قالب های قصیده و مثنوی در شعر ملک الشعرا بهار و ادیب الممالک فراهانی 
بیشتر است؛ اما دیگر شاعران این دوره که به زبان مردم کوچه و بازار شعر می گفتند، به 
قالب هایی مثل مستزاد و چهار پاره و نیز سرودن ترانه و تصنیف رغبت بیشتری داشتند. این 

گرایش به قالب های کم کاربرد یا نوین به تدریج زمینه را برای ظهور شعر نو فراهم کرد.
شاعرانی که بیشتر به زبان مردم عادی شعر می گفتند، به آرایه های بیانی و بدیعی و 

سنت های ادبی کمتر پایبند بودند وشعر را وسیله ای برای بیان مقاصد خود می دانستند.
شاعران دورۀ بیداری تخیالت سرایندگان پیشین را در نظر داشتند و گاه با تأثیرپذیری از 
اوضاع اجتماع نوآوری هایی در عرصة تخیل پدید آوردند. نمونة این تخیالت را در پاره ای از 

اشعار میرزادۀ عشقی می توان دید.
از نظر موسیقی و عروض نیز گروه سنت گرا بسیار پایبند به سنت های ادبی بودند؛ اما 
گروهی که مطابق زبان کوچه و بازار شعر می سرودند، پایبندی و التزام کمتری به آن داشتند. 
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  سطح فکری
شعر مشروطه همراه با تغییرات زمانه از نظر درون مایه نیز تحول چشمگیری داشت و به 
موازات حضور مردم در سیاست و اجتماع، مضامین و اندیشه های تازه به شعر وارد شد. نگرش 
شاعران و نویسندگان نسبت به جهان بیرون تغییر یافت و از کلی نگری و ذهنیت گرایی به 
جزئی نگری و عینیت گرایی تغییر کرد. مضامین کلی و ذهنی، مسائل اخالقی، عارفانه سرایی 
و غزل گویی که با ساخت فرهنگ و جامعة گذشتة ما هماهنگ بود، تا حد زیادی کارایی خود 
را از دست داد و مضامین سیاسی، اجتماعی و وطنی رونق یافت. شاخص ترین درون مایه های 

شعر عصر بیداری عبارت اند از:

آزادی: مفهوم آزادی در شعر این دوره، مترادف با مفهوم دموکراسی غربی است و مبّین 
این معناست که مردم عالوه بر اینکه حقوق و آزادی های فردی دارند، در جامعه و سرنوشت 

سیاسی و اقتصادی خود نیز دارای حق و اختیار هستند.
وطن: وطن به عنوان سرزمینی که مردمی با مشترکات قومی، فرهنگی و زبانی در آن 
زندگی می کنند، در این دوره وارد شعر و ادبیات فارسی شد و بسیار مورد توّجه بزرگانی مانند 

ملک الشعرا بهار، عالمه دهخدا و ادیب الممالک فراهانی قرار گرفت.
قانون: بر پایة  مشاهداتی که اروپارفتگان و روشن فکران از ملل متمدن و قانونمند داشتند، 
مضمون قانون و قانون مداری در سخن شاعران و نویسندگان راه یافت و بنیادی ترین تفکر 

و خواست مشروطه خواهان گردید.
تعلیم و تربیت جدید: با ظهور مطبوعات و گسترش آن در جامعه، آگاهی همگانی افزایش 
یافت و لزوم تعلیم و تربیت عمومی با نگاه جدید آن، مورد توجه مردم قرار گرفت. شاعران 

نیز به این موضوع توجه کامل داشتند. 
توجه به مردم: از بارزترین ویژگی های ادبیات دورة  بیداری توجه به مردم است. شاعران 
در این دوره به انعکاس خواست ها و عالیق تودة مردم پرداختند. نیازها و کاستی های 
محرومان جامعه را موضوع سخن خود قرار دادند و به دفاع از کارگران و ضعیفان توجه 
داشتند. ابوالقاسم الهوتی و فرخی یزدی از شاخص ترین شاعران این حوزه اند. همچنین 

جایگاه زنان در اجتماع نیز مورد توجه شاعران عصر بیداری قرار گرفت.
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دانش ها و فنون نوین: ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، موجب توجه به 
دانش ها و فنون جدید شد و در کنار دیگر روشن فکران، شاعران هم به این موضوع پرداختند 

و مضامین و اصطالحات و واژگان مربوط به آن، در سخنشان فراوان به چشم می خورد. 

این ویژگی ها را در شعر زیر می توان یافت:
دست خود ز جان شستم از برای آزادیآن زمان که بنهادم سر به پای آزادی،
را دامن وصالش  آرم  به دست  مگر  آزادیتا  قفای  در  سر  پای  به  می دوم 
آزادیدر محیط طوفان زا ماهرانه در جنگ است خدای  با  استبداد  ناخدای 
آزادیدامن محّبت را گر کنی ز خون رنگین پیشوای  گفتن  را  تو  می توان 
آزادیفرخی ز جان و دل می کند در این محفل فدای  جان  استقالل  نثار  دل 

فرخی یزدی

***
ب ( سبک نثر

از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا پدید آمدن مشروطیت  نثر فارسی که از زمان قائم مقام 
فراهانی تا حدودی از پیچیدگی فاصله گرفته بود، به سمت سادگی و روانی پیش رفت و لغات 
دشوار در آن کمتر شد. درونمایة  نثر نیز که در سال های نزدیک به انقالب مشروطه، آزادی 

و آزادی  خواهی، سنت شکنی و تجددخواهی بود، در این دوره با لحنی آرام تر ادامه یافت.
ویژگی های نثر

  سطح زبانی: در نثر این دوره واژه ها و ترکیب های عربی ناآشنا کمتر می شود و به 
دالیل گوناگون بسیاری از لغات انگلیسی، ترکی، فرانسوی و ... به نثر فارسی وارد می شود و 
بر خالف نثر دوره های پیش، عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بیجا در نامه ها 

و نوشته ها کاهشی آشکار می یابد.
نثر این دوره ساده و قابل فهم است. در ساختار و ترکیب دستوری کالم نیز جمله ها 

درست تر و با طبیعت زبان هم آهنگ تر می شود.
   سطح ادبی: نثر فارسی حتی پیشتازتر از شعر فارسی در دورۀ  بیداری قید و بندهای 

نثر مصنوع و فنی را کنار می گذارد و گزارشی و ساده می شود.
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صنایع ادبی از نثر جدا می شود و نثر در خدمت بیان خواست و آمال مردم به شکلی پویا 
ظاهر می گردد.

یکی از ضعف های تکنیکی در اغلب داستان های دوران مشروطه، حضور راوی سوم شخص 
در بعضی صحنه های داستان و سخن گفتن او با خواننده است که امروزه کاربرد چندانی ندارد.

اکثر نویسندگان این دوره، داستان را مطابق ذوق عامة مردم می نوشتند و سبک نویسندگی 
آنان مطابقت کاملی با ادبیات داستانی جدید نداشت.

  سطح فکری: به طور کلی درون مایه هایی که برای شعر دورۀ  بیداری بیان شد، در نثر 
نیز مورد توّجه نویسندگان بوده است. 

نثر در دوران مشروطه با ویژگی هایی چون نوگرایی ، تجددخواهی و آزادی طلبی و با 
هدف تأثیر بر عامة مردم گسترش یافت؛ بنابراین محتوای انواع نثر، معطوف به همین 

درون مایه ها بود.
از شاخه های ارزنده ای که در نثر عصر بیداری چشم نواز است، طنز سیاسیـ  اجتماعی است.
دشمنی با استعمار و استبداد نیز یکی از موضوعاتی بود که در نثر روزنامه ای بسیار مورد 

توّجه قرار گرفت.
بسیاری از نثرهای دورۀ  بیداری به ویژه نثر داستانی به موضوع تنّفر از خرافات می پردازد.
حقوق مدنی زنان از جمله موضوعاتی است که در کنار تعلیم و تربیت نوین و همگانی 

بسیار مورد توّجه نویسندگان بوده است.

خود    ارزیابی

1 شعر زیر را در دو سطح ادبی و فکری بررسی کنید )از هر سطح دو مورد( .

رفتند همه  حکم گزاران  ادب  ُملک  رفتنداز  همه  یاران  که  بند  سفر  بار  شو 
 گوید چه نشینی که سواران همه رفتندآن گرد شتابنده که در دامن صحراست
رفتندداغ است دل الله و نیلی است بِر سرو همه  الله عذاران  جهان  باغ  کز 
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خفتند همه  افسانه سرایان  که  رفتندافسوس  همه  اندوه گساران  که  اندوه   
ویران گلشن  این  در  گرفتار  مرغ  رفتندیک  ماند، هزاران همه  به قفس  تنها 
احباب فرقت  در  مژه  از  بهار  بار  کز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتندخون 

ملک الشعرا بهار

2  این سروده را در قلمرو ادبی بررسی کنید.

کـردم بهانـه  مسـتی  بـه  را  کـردمگریـه  زمانـه  دسـت  ز  شـکوه ها 
برگرفتـم چشـم  از  چـو  سـیل خـون بـه دامـان روانـه کـردمآسـتین 

ننالـم؟  ارغنـون  چـون  روی  چـه  ننالـماز  دون  چـرخ  ای  جفایـت  از 
ننالـم چـون  و  درد  ز  نگریـم  کـردم؟چـون  خانـه  بـه  محـرم  چـو  را  دزد 

عارف قزوینی

3  متن زیر از  کتاب »تاریخ بیداری ایرانیان« را در دو سطح زبانی و فکری تحلیل کنید.
» اگرچه ما در این تاریخ خود بیداری ایرانیان را از سال 1322 شروع کرده ایم، لکن اگر 
خیال خود را جمع کنیم و به نظر دقت و انصاف در تاریخ گذشتگان بنگریم، هر آینه به 
خوبی مشاهده می کنیم که در مجاری سنة 1365 بسیاری از امور و وقایع را که داللت 
دارد بر بیداری ایرانیان و قدم گذاردن آنها به راه تمدن و باعث و مسّبب آن را جز مرحوم 
میرزا تقی خان امیرنظام احدی را سراغ نداریم؛ چه آن بزرگ مرد از آن یّکه اشخاص بود که 
به قابلیت خود بدون اسباب و مساعدت خارجی از پستی به بلندی رسید. یعنی پسر آشپز 
قائم مقام بود و در اثنای کار و شغل، خویش را دارای رتبه و مقام صدارت نمود.دوست و 
دشمن او را از نوادر دهر شمردند و از خلقت های فوق العاده دانسته و کارهای امیرنظام از 
ترتیب و انتظام قشون و اصالح کار دفتر و مالیه که خرج، دو کرور اضافه بر دخل بود و 
عمارت و مرّمت خرابی های دیگر که به زودی محال می نمود و همه در یک دوسال صورت 

گرفت، گواه و دلیل بزرگی مرد است«.
ناظم االسالم کرمانی



درس پنجم

تاکنون آموختیم که وزن و آهنِگ شعر در دو مصراع، آن چنان هماهنگی 
دارند که گوِش آشنا به وزن شعر، از شنیدن آن، موسیقی هموار و گوش نوازی 

را درک می کند.
دو مصراع یک بیت، از دیِد ضرب  آهنگ و چینِش نشانه های هجایی باید 

بسیار منّظم و دقیق با یکدیگر هم آوایی و همخوانی داشته باشند.
هماهنگی موسیقایی مصراع ها، بیانگِر نظام و انسجام بافِت آهنگین و 
همگونی چینش نشانه های آوایی است. گاهی این تناسب آوایی و یکسانی و 

هم نوایی، دستخوِش ناهمگونی ها و ناهماهنگی هایی می شود. 
از  اینکه این ناهماهنگی را به همواری، تبدیل کنند و  شاعران برای 
ناهمواری های ایجاد شده در سخن بَِرَهند، از قابلیت هایی بهره می برند که به 
آن »اختیارات شاعری« می گویند. این اختیارات به دو نوع »زبانی« و »وزنی« 

تقسیم می شوند.

اختیارات زبانی
اختیاراتی که شاعر با نحوۀ بیان و شیوۀ تلّفظ خود اعمال می کند. این 

اختیارات بر دو نوع است:
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1. حذف همزه
 اگر پیش از همزۀ آغاز هجا، صامتی بیاید)همزه، بین یک صامت و یک مصّوت قرارگیرد(  

می توان آن را حذف کرد.
بیت زیر را می خوانیم:

نکند هرگز از رویت کوته  نظر  آویزدسعدی  دامنت  در  بگردانی،  روی  ور 
سعدی

پایه های آوایی 
ُک نَد َهر ِگزکو تَه َن َظ َرز رو َیتَسع دی َن 

َن تا وی َزدَدر دا َمِب َگر دا نی َور رو ی 

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل وزن

با خوانش درست بیت و تعیین پایه های آوایی، می بینیم که وزن این بیت، همساِن 
دولَختی است.

اکنون همین بیت را با قراردادن نشانه های هجایی می سنجیم تا به این اختیار شاعری 
بیشتر پی ببریم:  

َسع دی َن 
  U  -   -

َظ َرز رو َیت
-  -  - U

کو تَه َن 
  U -  -  

ُک نَد َهر ِگز
-  -  -  U

َور رو ی 
  U  -  -

ِب َگر دا نی 
-  -  -  U

َدر دا َم
  U - -

َن تا وی َزد
-  -  -  U      

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل 

با توجه به پایه های آوایی بیت و مقایسة هجاهای دو مصراع، پی می بریم که شاعر در 
هجای پنجم مصراع اّول و دوازدهم مصراع دوم از اختیار زبانِی حذف همزه استفاده کرده 
است. اگر با همزه می خواندیم، بی شک، وزن اصلی بیت، حاصل نمی شد. در حقیقت، شاعر 

برای همسانی این هجاهای ناهمسان، از  قابلیت زبانی حذف همزه بهره برده است.
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2. تغییر کمیّت مصّوت ها
شاعر در مواردی خاص مختار است که به ضرورت وزن شعر، مصّوت کوتاه را بلند یا 

مصّوت بلند را کوتاه تلّفظ کند:
الف( بلند تلّفظ کردن مصّوت های کوتاه

گاهی شاعر بنا به ضرورت، کسرۀ اضافه و »  و« )ضّمة( عطف و یا ربط و نیز مصّوت کوتاه 
پایان کلمه را بلند به حساب می آورد:

به نمونة زیر توّجه کنید:
کز آن جانب که او باشد، صبا عنبرفشان آیدنسیم صبح را گفتم که با او جانبی داری

سعدی

ـَ  سی  ِم ُصب  ن
-  U-   -   U    

ح را ُگف تَم 
-  -  - U

ِک با او جا
-  -  - U

ِن بی دا ری
-  -  - U

َک زان جا نِب
-  -  - U

ِک او با َشد
-  -  - U

َص با َعن بَر
-  -  - U

ِف شا نا َید
-  -  - U

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

شاعر در هجای سوم مصراع اّول این بیت، کسرۀ اضافة پایاِن واژه را بلند تلّفظ کرده است 
تا با هجای معادلش در مصراع بعد، همسان گردد و وزن بیت »  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

مفاعیلن« به دست آید.
اکنون بیتی دیگر:

 نخواهـم گویـد و خواهـد بـه صـد جـانبـه صـد جـان اَرزد آن رغبـت کـه جانان
نظامی

ِب َصد جا نَر
-  -  - U

َز دان رغ بَت
-  -  - U

ِک جا نان
  -  - U

َن خا َهم گو
-  -   -  U

َی  ُد خا َهد 
 -  - U-    U          

ِب َصد جان
  -   -  U

مفاعیمفاعیلنمفاعیلن
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شاعر در هجای ششم مصراع دوم، برای همسانی هجاها و رسیدن به آهنگ و وزن 
مناسِب بیت، به ضرورت، »  و« ربط را به صورت کشیده تلّفظ کرده است تا هجای بلند 

به  شمار آید. 
به بیت زیر توّجه کنید:

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها 
حافظ

َهـ   ِمـ  کا َرم 
-  -  U-     U

ِز ُخد کا می 
-  -  - U

ِب بَد نا می
-  -  - U

ِک شی دا خر
-  -  - U

َن هان کی ما
-   -    -  U    

َن دان را زی
-   -   -  U

َک زو سا َزن
-  -  -  U

د َمح ِفل ها
-  -  - U

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

شاعر در هجای دوم مصراع اّول بیت باال، مصّوت کوتاه پایان هجا را بلند تلّفظ کرده است. 
در مثال زیر، شاعر /ُ-/ در واژۀ » تو« را به ضرورت وزن شعر، بلند در نظر گرفته است تا 

ناهمواری در آهنگ و وزن شعر پدیدار نگردد.
چاکـرت    مـن  شـوم  تـا  کجایـی  سـرتتـو  شـانه  کنـم  دوزم  چارقـت 

مولوی  

ُت ُک جا یی 
- -  U  U-   

تا َش َوم َمن 
- - U   -

چا ِک َرت
 -  U   -

چا ُر َقت دو 
- - U -          

َزم ُک نَم شا
-  -  U   -  

ِن َس َرت
-  U  U-  

فاعلنفاعالتنفاعالتن
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همچنین در هجای نهم مصراع دوم  مصوت کوتاه / -ِ / را نیز بلند در نظر گرفته است، این 
مورد از اختیارات زبانی شاعر است تا از دو نوع تلّفظ، آن را که برای آهنگ شعرش مناسب تر 

است، در نظر بگیرد.
 شاعران به ندرت مصّوت کوتاه /-َ  /  را بلند در نظر گرفته اند:

بِالّصوابنه سبو پیدا در این حالت، نه آب اعلم  اهلُل  و  ببین  خوش 
مولوی 

نَـ َسـ بو پیـ 
 -  - U  U- 

دا َد رین حا
- - U  -

لَت َن آب
 - U  -

ُخش ِب بین َول 
-  - U    -

ال ُه اَع لَم
-  -  U   -

بِص َص واب
-  U -

فاعلنفاعالتنفاعالتن

ب( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت های بلند
در کلماتی که به مصوت بلند / و/ و /ی/ ختم می شوند، اگر بعد از آن مصوت ها، مصّوتی 
بیاید، شاعر اختیار دارد که مصّوت های بلند /  و/ و / ی/ را کوتاه تلّفظ کند. ضمناً میان دو 

مصّوت، صامت »ی« قرار می گیرد که آن را » ی« میانجی می نامند.
چنـد آهویـی  فتـاده  دام  محکـم شـده دسـت و پـای در بنددر 

نظامی

در دا م  ف 
 U U - -

تا  ِد  آ  هو
 U  - U  -           

یی َچند
-   - 

ُمح َکم ُش ِد 
U U - -

َدس ُت پا ی
 U - U  -

َدر بَند
-   - 

فع لنفاعالُتمستفعُل
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هجای هشتم مصراع اّول بیت، بلند و هجای معادلش در مصراع دوم کوتاه است. هجای 
کوتاه مصراع دوم را نمی توان بلند تلّفظ کرد؛ اّما هجای بلند مصراع اّول را کوتاه تلّفظ 

می کنیم تا با معادل خود در مصراع بعد همسان گردد.
همچنین در مثال زیر، مصّوت بلند/ و/ در واژۀ »   ابرو«  که به ضرورت وزن، کوتاه تلّفظ می شود:

پیش کمان ابرویش البه همی کنم؛ ولی
گوش کشیده  است از آن گوش به من نمی کند
حافظ

پی ش َک ما
-  U U -

ِن اَبـ رو َیش
 - U

-
 -  U 

ال ِب َه می
-  U  U -

ُکـ نَم َو لی
 - U  - U

گو ش ِک شی
-  U  U -

ِد اَسـ َت زان
-  U  -  U

گو ش ِب من
-  U  U -

نِـ می ُکـ نَد
-  U  -  U

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

توّجه )1( 
مصّوت بلند /  و/ در کلمات تک هجایی بو، رو، جو، مو و ... هیچ گاه کوتاه نمی شود؛ اّما در 

کلمة »سو« در صورت اضافه شدن، ممکن است کوتاه شود:
دگـر آن  فرسـتاد  کاری  سـوی  با   خبـرپـس  او  شـود  دیگـر  ایـن  از  تـا 

مولوی

پَس سو ِی کا
- U-   U  -  

ری ِف ِرس تا 
-  -  U   -

دان ِد گر
 - U  -

تا اَ  زین  دی 
-   -  U  -

َگر َش َود او 
- - U  -

با َخ  بَر
- U  -

فاعلنفاعالُتنفاعالُتن
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توّجه )2(

 مصِوت بلند/ )ی(/ در کلماتی مانند:  بیا، گیاه، عامیانه، زیاد، سیاست، بیاموز، قیامت و 
واژه هایی از این قبیل بیاید، همواره کوتاه است: 

بدانیم یکدیگر  قدر  تا  نمانیم بیا  یکدیگر  ز  ناگه  تا  که 
مولوی 

ِب یا تا َقد
- -  -  U

ِر یِک دی َگر
-   -   -  U

ِب دا نیم
 -  -  U

ِک تا نا َگه 
- -  -  U

ِز یِک دی َگر 
-  -  -  U        

َن ما نیم
-  -  U

مفاعیمفاعیلنمفاعیلن

خودارزیابی

1  مصّوت بلند »   ی« در چه صورت همیشه کوتاه است و مصّوت بلند »  و« در چه صورت 
همیشه  بلند؟

2  تقطیع مثال های زیر، به صورتی که بین کمانک تقطیع شده است، با کدام اختیارات 
شاعری مطابقت دارد؟

جادویی
) -U - (

ساقی ما
) - U U-( 

آهوی دشت 
)U - - U-(

درخت دوستی
) - U - - - U( 

سوی من 
)-UU(

بهانه 
)- - U(

تو گفتی
)- - -(

شب و روز 
) U - - U(
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3  پس از تقطیع هجایی ابیات زیر، اختیارات شاعری زبانی به کاررفته در هر کدام را 
مشخص کنید.

استگفت: ای پسر این نه جای بازی استالف( چاره سازی  جای  که  بشتاب 
نظامی

بــس دانــه فشــاندند و بســی دام تنیدندفریــاد کــه در رهگــذر آدم خاکــیب(
فروغی بسطامی

بر همه اهل جهان سّید و سرور علی استپ(

در رِه دیــن خــدا، هــادی و رهبــر علی اســت
قدسی مشهدی

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جداییت(
چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی
عراقی

هــوسث( و  هــوا  در  گذشــتیم بــر خــاک بســیار کــستفّرج کنــان 
سعدی

من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باشج(
ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی، زود باش
بیدل

دیدنــدچ( چــو  ورا  کشــیدندبیچارگــی  زبــان  چاره گــری  در 
نظامی

ــد گــر بــه پــا خــاری آســان برآیــدح( چــه ســازم به خــاری که در دل نشــیند؟َخلَ
طبیب  اصفهانی
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نپرداختــیهمــه بــرگ بــودن همی ســاختیخ( رفتــن  تدبیــر  بــه 
سعدی

ــوشد( ــینه پرج ــه س ــوی کعب ــد س ــوشآم ــه در گ ــاد حلق ــه نه ــون کعب چ
نظامی

بیچارگــیذ( ز  گشتم  چاره  یکبارگــیسوی  بــه  ســر  بــدو  نــدادم 
فردوسی

بــرون کــن ز ســر بــاد و  خیره ســری رانکوهــش مکــن چــرخ نیلوفــری رار(
ناصرخسرو



درس ششم

لف و نشر
لف در لغت به معنی »پیچیدن« و نشر به معنی »گستردن« است. در 
اصطالح بدیع، هرگاه در کالم دو یا چند لفظ ذکرکنند سپس دو یا چند لفظ 
دیگر بیاورند که هر کدام از اینها به یکی از آن لفظ ها مربوط شود، لف و نشر 
گویند. در لف و نشر معمواًل معنی بخش اول ناتمام است و نیازمند ادامة مطلب؛ 
بنابراین ذهن شنونده در تکاپو، منتظر ادامة مطلب است. با آمدن دنبالة مطلب در 
بخش دوم، انتظار برآورده می شود. این تالش ذهنی و دریافت، سبب لذت بردن 

خواننده می شود.
به نمونة زیر دقت کنید: 

منعم مکن از دیدن قد و رخ و چشمش
من انس به سرو و گل و بادام گرفتم 
شاطر عباس صبوحی

با دقت و تأّمل در بیت باال نوعی ارتباط و هماهنگی و موسیقی معنوی را 
حس خواهیم کرد. این موسیقی معنوی از آنجا سرچشمه می گیرد که شاعر ابتدا 
کلمات و واژگانی را به ترتیب ذکر کرده است؛ سپس وصف و یا توضیحی یا 
افعالی برای هریک از آنها در عبارات بعدی می آورد. واژه های قد، رخ و    چشم 
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را  نشر ها  ترتیب  به  شاعر  که  هستند  »   نشر«  بادام  و  گل  سرو،  واژه های  و  »   لف« 
این گونه به لف ها باز می گرداند و ذهن خواننده با تالش و دّقت به این معنی پی می برد. 

نشرها لف ها
1ـ سرو 1ـ قد
2ـ گل 2 ـ رخ

3ـ بادام 3ـ چشم
    

 انواع لف و نشر:
1  مرتب

اگر لف ها به صورت مرتب با نشرها مرتبط باشند، به آن لف و نشر مرتب می گویند. برای 
مثال در دو بیت زیر منسوب به فردوسی لف و نشر مرتب به زیبایی هر چه تمام تر آمده  است:

ارجمنـد یـل  آن  نبـرد  روز  بـه شمشـیر و خنجـر بـه گـرز و کمنـدبـه 
ببسـت و  شکسـت  و  دریـد  و  و دسـتبریـد  پـا  و  و سـینه  را سـر  یـالن 

نشرها نشرها لف ها
1ـ سر 1ـ برید 1ـ شمشیر

2ـ سینه 2ـ درید 2ـ خنجر
3ـ پا 3ـ شکست 3ـ گرز

4ـ دست 4ـ ببست 4ـ کمند
2  نامرتب )مشوش(

اگر ارتباط لف ها با نشرها نامنظم باشد، لف و نشر نامرتب خواهد بود. برای مثال:
دریدن جامه  و  سوختن  و  پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموختافروختن 

طالب آملی

نشرها لف ها
2ـ  شمع 1ـ افروختن
1ـ پروانه 2ـ سوختن
3 ـ گل 3 ـ جامه دریدن
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با کمی دقت در می یابیم که در مصراع اول لف ها و در مصراع دوم نشرها را آورده  است. 
در این مثال برخالف مثال های قبل نشرها به ترتیب لف ها نیامده اند؛ یعنی نشر دوم به لف 

اول و نشر اول به لف دوم برمی گردد. 
البته شاعر هیچ گاه تعیین نمی کند که هریک از این وصف ها، توضیحات و یا افعال به 
کدام یک از امور ذکر شده ربط دارد؛ بلکه آن را به درک و ذوق مخاطب واگذار می کند و 

همین امر سبب لّذت ادبی خواننده می شود.
نمونه های دیگر:

وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و سماز عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب
انوری

او مهـر  انـدر  دارم  چشـمی  و  می زنـدروی  َزر  آن  می ریـزد  گهـر  کایـن 
سعدی

تضاد
استفاده از دو واژه در سخن که از نظر معنی عکس یا ضد یکدیگر باشند یا ضد هم به 

حساب آیند.
به نمونة زیر توّجه کنید: 

برخیزمگفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز و  بنشینم  جانا،  برمت  فرمان 
سعدی

»بنشین« با »برخیز« و »بنشینم« با »برخیزم« از نظر معنی در تضاد هستند. تقابل در 
معنی سبب تداعی می شود و ذهن از این تداعی لّذت می برد و موسیقی معنوی بیت از مقابلة 

این دو فعل پدید می آید.
یا در بیت:

روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمعاینکه گاهی می زدم  بر آب و آتش خویش را
صائب

»آب و آتش« در این بیت آرایة تضادپدید آورده است. 
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مثال دیگر:

سخن در میان دو دشمن چنان گوی که اگر دوست گردند، شرم زده نباشی.
گلستان سعدی

در این مثال دو واژۀ »دوست« و »دشمن« از نظر معنی با یکدیگر در تقابل اند یا تضاد دارند. 
این تضاد در معنی، موسیقی معنوی را  سبب می شود و دّقت به این کلمات، لّذت ادبی برای 

خواننده به همراه دارد و بر روشنگری و زیبایی و لطافت سخن می افزاید. 
مثال های دیگر:

ساحل افتاده گفت: گر چه بسی زیستم
موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت:

چیستم من  که  آه  شد  معلوم  نه  هیچ 
نیستم نروم،  گر  می روم،  اگر  هستم 
اقبال الهوری

زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار.
 گلستان سعدی

متناقض نما )پارادوکس(
 در لغت به معنی ناسازی و نقیض هم بودن است. در اصطالح ادبی آوردن و جمع دو 
واژه یا دو معنی متناقض در سخن است؛ چنان که جمع آنها در زبان محال باشد و آفرینندۀ 

زیبایی شود.
به بیت زیر توجه کنید: 

شنیده ای؟ غایب  حاضر  وجود  من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگز 
سعدی

»حاضر و غایب« به هم اضافه شده است. چگونه ممکن است کسی هم حاضر باشد و هم 
غایب؟!  از نظر منطق چنین امری ناممکن است و شگفت. به بیان دیگر، وجود یکی نقض 
دیگری است اّما شاعر چنان هنرمندانه این دوصفت متناقض را در کالم خود به کاربرده 

است که هم پذیرفتنی است، هم بر زیبایی بیت می افزاید.



61 علوم و فنون ادبی)3(

یا در بیت:
نپوشد نظر  ما  کز  کو  ترّحمی  بی صداییمگوش  فریاد  یعنی  غریق  دست 

بیدل دهلوی

همراهی واژه های فریاد با بی صدا و مفهومی که این واژه ها بیان نموده اند، متناقض نما  
است؛ شاعر هنرمندانه دو واژه را که عقاًل ارتباط بین آنها غیر ممکن است، به هم مربوط 

ساخته است. 
مثال های دیگر:

از تهی سرشار، جویبار لحظه ها جاری است.                                                       اخوان ثالث
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریمما با توایم و با تو نه ایم؛ اینت بوالعجب

سعدی

آزادم توام،  دربند  که  روز  آن  از  افتادممن  اسیر  تو  دست  به  که  پادشاهم 
سعدی

خّرم آن کس کاو  بدین غم شادمانی می کندمی خورم جام غمی هردم به شادّی رخت
سلمان ساوجی

فرق متناقض نما و تضاد
این است که تضاد آوردن دو امر متضاد است؛ بدون آنکه متناقض هم باشند؛ مانند»  صبح 
هوا سرد بود و اکنون گرم است.« اّما در متناقض نما، تضاد در یک امر است؛ نه دو امر؛ 
مانند:»  اکنون هم گرم است و هم سرد«. در حقیقت متناقض نما برانگیختن اعجاب است 

از راه خالف عرف و عادت و منطق.
ما 

در عصر احتمال به سر می بریم 
 در عصر شّک و شاید 

 در عصر پیش بینی وضع هوا
 از هر طرف که باد بیاید 
 در عصر قاطعّیت تردید
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عصر جدید
عصری که هیچ  اصلی

قیصر امین پور  جز اصل احتمال، یقینی نیست. 

خودارزیابی

1  در ابیات زیر لف و نشرها را بیابید و نوع آنها را مشخص کنید.

اگر ز خلق مالمت و گر ز کرده ندامتالف(
کشیدم، از تو کشیدم، شنیدم، از تو شنیدم
مهرداد اوستا

نبـردب( روز  بررفـت  و  بـه ماهـی نـم خـون و بـر مـاه گـردفرورفـت 
فردوسی

بـاد!دل و کشـورت جمـع و معمـور بـاد!پ( دور  پراکندگـی  ملکـت  ز 
سعدی

با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی استت(
ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت
فرخی یزدی

2  در ابیات زیر آرایة تضاد را مشخص کنید. 

هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من استالف(
نرود از دل من، وز دل من آن  برود 
حافظ

کسب( همه  با  او  و  نه  او  با  او مانـد و بـسکسی  نمانـد هیـچ کـس، 
خواجوی کرمانی

خـامپ( هیـچ  پختـه  حـال  نیابـد  والّسـالمدر  بایـد؛  کوتـاه  پـس سـخن 
مولوی
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همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشیت(
همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی
سنایی

گلث( کله گوشة  اقبال  به  که  ایزد  نخوت باد دی و شوکت خار آخر شدشکر 
حافظ

3  متناقض نما را در ابیات زیر بیابید.

نوروزیالف( باد  نسیم  می آید  یار  کوی  ز 
از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزی
حافظ

رافلک  در خاک می غلتید  از شرم سرافرازی ب( ما  افتادن  پا  ز  معراج  می دید  اگر 
بیدل دهلوی

که درد یار پری چهره عین درمان استعجب مدار که در عین درد خاموشم پ(
فروغی بسطامی

4  در شعر فرخی یزدی در خود ارزیابی )1( یک اختیار شاعری »   زبانی«  بیابید.



1 نمونه های زیر، به صورتی که بین دو هالل تقطیع شده اند، با کدام اختیار شاعری 
مطابقت دارند؟

نوای نی
) - - - U(

آرزوی خوب
) U - - - U-(

دل پاک
)  U  -  -   U(

بازی دهر
) U - U  U-( 

2  پس از تقطیع هجایی ابیات زیر، هجاهای معادل در دو مصراع یک بیت را مقایسه 
کنید و اگر اختالفی هست نوع اختیار شاعری را تعیین کنید؟

جو فروشالف( بسی  آموز  هست در این شهر که گندم نماستراستی 
پروین اعتصامی

بکاردب( گل  چون  باغبان  برآردنبینی  گل  تا  خورد  غم  مایه  چه 
فخرالدین اسعد گرگانی

نشیندپ( دل  نهان خانة  در  نشیندغمش  محمل  به  لیلی  که  نازی  به 
طبیب اصفهانی

گر از این منزل ویران به سوی خانه رومت(
روم فرزانه  و  عاقل  روم  که  آنجا  دگر 
حافظ
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خورشیدث( و  ماه  و  غافلیم  تو  و  غافلمن  نیست  گردان  گردون  این  بر 
منوچهری

3  در ابیات زیر آرایه های لف و نشر، تضاد و متناقض نما را مشخص کنید.

راالف( عشق  بسط  و  قبض  ندیدی  ببینگر  ساغر  خندیدن  نگر  مینا  گریة 
فروغی بسطامی

 دو کس دشمن ملک و دین اند: پادشاه بی حلم و زاهد بی علم.                   گلستان سعدیب(
روز از برم چو رفتی، شب آمدی به خوابمپ(

این است اگر کسی را عمری بود دوباره
کلیم کاشانی)همدانی(

چرا که از همه عالم محّبت تو گزیدممرا نصیب غم آمد به شادی همه عالمت(
 مهرداد اوستا

هیچ دانا زین معّما در جهان آگاه نیست  چیست این سقف بلند سادۀ بسیار نقشث(
حافظ

آمـدج( عشـق  آتش فـروز،  آمـد آب  عشـق  آب سـوز  آتـش 
سنایی

4  متن زیر را از کتاب »چرند و پرند« دهخدا از نظر ویژگی های زبانی دورۀ بیداری بررسی 
نمایید.

»   باری، چه دردسر بدهم؟ آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را به این کار واداشت. حاال که 
می بیند آن روی کار باالست، دست و پایش را گم کرده، تمام آن حرف ها یادش رفته. تا یک 
فّراش قرمزپوش می بیند، دلش می تپد. تا به یک ژاندارم چشمش می افتد، رنگش می پرد. 

هی می گوید: امان از همنشین بد«.
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 درس هفتم  تاریخ ادبیات قرن چهاردهم
                                   )دورۀ معاصر و انقالب اسالمی(

 درس هشتم  اختیارات شاعری )2(: وزنی  
اغراق، ایهام و ایهام تناسب   درس نهم  

                 * کارگاه تحلیل فصل

   فصـل سوم  



درس هفتم

الف( دورۀ معاصر تا انقالب اسالمی
منظور از ادبیات معاصر آثار ادبی هستند که پس از مشروطیت پدید 
آمده اند. با آغاز قرن بیستم میالدی، تجدد و نوگرایی در ابعاد مختلف 
زندگی ایرانیان به وجود آمد. هم زمان با این تحوالت، شعر و نثر فارسی 

نیز از آن بی نصیب نماند.
درحقیقت پیدایش شعر معاصر ایران و گسترش آن، با رویدادهایی 
مانند انقالب مشروطیت، پایان سلسلة قاجار و سلطنت رضاشاه همراه بود. 
رضاخان پس از به قدرت رسیدن، مدرن کردن همة ابعاد جامعه را 
سرلوحة برنامه هایش قرار داد؛ اما وی این تحوالت را با استبداد و ارعاب 

آزادی خواهان همراه کرد. 
در ادبیات این دوره، نوآوری ها، اندیشه های باستان گرا و گاهی گرایش 
به شعرهای ترجمه ای مورد توجه قرار گرفت. رضا شاه در شهریور1320، 
هم زمان با جنگ جهانی دوم، تحت فشار کشورهای سلطه گر از سلطنت 
برکنار و پسرش محمدرضا جانشین او شد. محمدرضا در آغاز کوشید 
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تا با آزادی های نسبی سیاسی و اجتماعی، نظر روشن فکران را به خود جلب کند که این 
آزادی موقت، تا حدودی موجب گسترش و تثبیت ادبیات شد؛ هرچند پس از آن، رفتارها و 

سیاست های نادرست او، موجب انزوای برخی روشن فکران شد.
  شعر در این دوره

شعر دورۀ معاصر را بیشتر با عنوان »شعر نو« می شناسیم. در این دوره ابتدا تقی رفعت و 
افرادی مانند بانو شمس کسمایی، ابوالقاسم الهوتی، جعفر خامنه ای و در نهایت نیما یوشیج 
تالش هایی در تغییر شعر فارسی از نظر  قالب و محتوا داشتند که آنها را پیشگامان شعر 
نو خوانده اند. تصرف نیما در ماهیت شعر قدیم و ارائة ماهیتی نو از آن، به تغییر در قالب و 
ویژگی های سخن شاعران قدیم انجامید. او زبان، تخیل، احساس، معنی، فرم و ساختار شعر 
را متحول کرد. اگر چه ادبیات دوره معاصر را از زمان مشروطه تا زمان ما دانسته اند، اما بهتر 
است شروع واقعی شعر نو را از سال 1300 یعنی اندکی پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان 
بدانیم. شعر فارسی را در دورۀ معاصر  تا سال 1357می توان متناسب با رویدادهای سیاسی  ـ 

اجتماعی در چهار دوره بررسی کرد:
دورۀ اول: دوره سلطنت رضاخان )از سال1304 تا شهریور 1320( را دورۀ درخشش نیما 

و جدال بر سر شعر کهنه و نو می دانند. 
دورۀ دوم: از آغاز حکومت محمدرضا تا کودتای 28 مرداد 1332 فضای سیاسی آزادتری 
نسبت به دورۀ قبل بر ایران حاکم بود. در این دوره اشعار نیما و دیگر نوگرایان در برخی 
نشریات مانند روزگار نو و سخن منتشر می شد. مهم ترین حادثة ادبی این سال ها، تشکیل 
اولین کنگرۀ نویسندگان و شاعران ایران در تیرماه 1325 بود که نیما در آنجا شعر »آی 

آدم ها« را خواند و پس از آن شیوۀ نیما در کنار شعر سنتی رواج یافت. 
دورۀ سوم: از کودتای 28 مرداد 1332 تا قیام 15 خرداد 1342 تحّوالتی در جامعة ایرانی 
اتفاق افتاد و بار دیگر استبداد حاکم شد. در این دوره »شعر نو تغزلی« که از دورۀ قبل شروع 
شده بود، به تدریج راه خود را ادامه داد؛ به ویژه که از طرف حکومت نیز تقویت  شد و در دهة 

1320 و اوایل 1330 از گسترده ترین جریان های زمان خود شد. 
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پس از وقایع کودتای 28 مرداد، نوعی سرخوردگی و یأس در میان روشن فکران و شعرا 
پیدا شد و جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو حماسی نیز رواج یافت. شاعران این جریان 

بیشتر به مسائل سیاسی و اجتماعی و مشکالت و آرمان های مردم توجه دارند.
دورۀ چهارم: از سال 1342 تا 1357 مبارزه، رنگ و مفهومی تازه به خود می گیرد و فضای 
جامعه متشّنج می شود و مسیر عمدۀ شعر همچنان اجتماعی و حماسی است. این دوره را 
باید دورۀ کمال جریان های ادبی دوره های پیشین به حساب آورد. شاعران بهتر و هنری تر 

از گذشته به جوهر شعر دست یافتند و مضمون شعر آنها بیشتر نقد اجتماعی است.
از معروف ترین شاعران این چهار دوره، پروین اعتصامی، فریدون تولّلی، محمدحسین 
شهریار، نادر نادرپور، فریدون مشیری، نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد، منوچهر شیبانی، 
اسماعیل شاهرودی، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، سیاوش کسرایی، منوچهر آتشی، 
پرویز ناتل خانلری، حمید مصّدق، مهدی حمیدی شیرازی، هوشنگ ابتهاج، محمدرضا 

شفیعی کدکنی و ... را می توان نام برد.
در زیر چند تن از این شاعران معرفی می شوند:

  پروین اعتصامی
 رخشنده اعتصامی معروف به پروین، بانوی مشهور شعر فارسی است و در خانواده ای 
اهل شعر و ادب پا به عرصة هستی گذاشت. پدرش یوسف اعتصام الملک آشتیانی از فضالی 
زمان بود و در تربیت اخالقی و ادبی وی نقش بسزایی داشت. پروین در قصیده به سبک ناصر 
خسرو به روانی و لطافت شعر سعدی می سراید. اوج سخن پروین در قطعات اوست که در 
آنها به شیوۀ انوری و سنایی توجه دارد. برخی از اشعار او به صورت مناظره میان دو انسان، 
جاندار یا شیء است. آنچه شعر پروین را از دیگران متمایز می کند، شکل تصرف وی در 
ـ  اجتماعی،  مضامین و کیفیت ارائة آنهاست. او به همراه انعکاس اوضاع نامطلوب سیاسیـ 

به مضامین اخالقی و پند و اندرز نیز روی می آورد.
بیت زیر از اوست: 

در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست
در آن وجود که دل مرد، مرده است روان 
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   سید محمد حسین بهجت تبریزی )شهریار(
به  فارسی،  شعر  بر  عالوه  که  است  معاصر  غزل سرای  شاعران  بزرگ ترین  از  شهریار 
این  شاهکارهای  از  او  سالم«  بابایه  »حیدر  منظومة  می سراید؛  شعر  نیز  آذری  ترکی 
زیبایی های  و  فرهنگی  اصالت  از  تمام  شیفتگی  با  منظومه  این  در  شاعر  است.  حوزه 
روستای زادگاهش یاد می کند. او به بزرگان دین به ویژه حضرت علی  ارادت خاصی 
داشت و چند شعر ارزنده با این مضمون، از او به جا مانده است؛ در غزل طبعی لطیف و 
احساسی رقیق دارد و از غزل سرایان نامی ایران، به ویژه حافظ تأثیر فراوان پذیرفته  است.

بیت زیر ابتدای یکی از غزل های اوست:
نیامدی  تابان  ستارۀ  ای  امشب  نیامدی باز  هجران  شب  سپیدۀ  ای  باز 

  علی اسفندیاری)نیما یوشیج(
 نیما، بنیان گذار شعر نو، از کسانی است که کوشید تا شعر را به هنجار نثر و سادگی نزدیک کند 
و در قالب، زبان و مضمون آن تغییراتی ایجاد کند، نیما در این مسیر از واژگان روزمره، عامیانه 
و نو بهره   برد و از نوآوری و به کار گرفتن ترکیب های تازه نهراسید.  او در سال 1301هـ  .  ش. 

منظومة افسانه را منتشر کرد که به عنوان بیانیة شعر نو است و چنین آغاز می شود:

در شب تیره دیوانه ای کاو
دل به رنگی گریزان سپرده

در درۀ سرد و خلوت نشسته
همچو ساقة گیاهی فسرده

می کند داستانی غم آور...

ویژگی هایی مثل تغییر در آوردن جایگاه قافیه، نگاه نو و نگرش عاطفی به واقعیات ملموس، 
سیر آزاد تخیل، نزدیکی به ادبیات نمایشی، از مهم ترین ویژگی های این شعر نیما است.

جریان نوگرایی شعری نیما با سرایش ققنوس در سال 1316 تثبیت شد. نیما در این 
سال ها )1301 تا 1316( چارچوب و طرح کار خود را به بهترین شکل ممکن تدوین کرد. 
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همین بابرنامه بودن است که کار نیما را از دیگر نوگرایان متمایز می کند. او در »  ققنوس« 
تغییراتی در اصول و ضوابط شعر سنتی ایجاد کرد و تجددی را که از مشروطه آغاز شده و به 

افسانة او رسیده بود، تکامل بخشید. نیما را به خاطر این نوآوری، »پدر شعر نو« دانسته اند.

  مهدی اخوان ثالث
یکی از موفق ترین رهروان شعر نیمایی، اخوان ثالث است. بیان روایی و داستانی، حماسی 
بودن زبان، کهن گرایی، به کارگیری ترکیبات زیبا و خوش آهنگ و برخی از کاربردهای  نحوی 

سبک خراسانی از  ویژگی های شعر اوست. 
شعر وی شعری اجتماعی است و حوادث زندگی مردم را در خود منعکس می کند. آخر 
شاهنامه، زمستان و از این اوستا از بهترین مجموعه شعرهای معاصر هستند. او در بیشتر 

مجموعه ها مثل زمستان زبانی نمادین دارد.
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است
کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید نتواند
که ره تاریک و لغزان است

و گر دست محبت سوی کس یازی،
به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است
***

نثر این دوره
نثر سادۀ دورۀ معاصر را بیشتر با نثر داستانی می شناسیم. عالوه بر آن در قالب هایی مثل 

ادبیات نمایشی، سفرنامه، مقاله و... نیز آثار نثر در این دوره دیده می شود.
  نثر فارسی تحت تأثیر آثاری که در دورۀ بیداری از زبان های اروپایی ترجمه می شد، 
به سادگی گرایید. زمینه های گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی را به معنای نوین آن، 
عبدالرحیم طالبوف و زین العابدین مراغه ای با سفرنامه های خیالی خود ایجاد نمودند. نخستین 
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رمان تاریخی این دوره را محمدباقر میرزا خسروی با نام »شمس و طغرا« نوشت. اولین رمان 
اجتماعی را نیز در سال 1301 با نام »تهران مخوف« مرتضی مشفق کاظمی منتشر کرد. 
نثر داستانی معاصر نیز با مجموعه داستان کوتاه »یکی بود، یکی نبود« از سید محمدعلی 
جمالزاده در سال1301 آغاز شد و اولین نمایشنامه نیز با عنوان »جعفرخان از فرنگ برگشته« 

به قلم حسن مقدم در همین تاریخ نوشته شد.
داستان نویسی نوین با افرادی مانند صادق هدایت نویسندۀ سگ ولگرد، بزرگ علوی 
نویسندۀ چشم هایش و صادق چوبک نویسندۀ تنگسیر و... گسترش یافت؛ این گروه موسوم 
به نویسندگان نسل اول  هستند. پس از آنها به تدریج نسل جدیدی وارد ادبیات داستانی 
می شوند که سبک آنان تلفیقی است از آنچه خود داشتیم و آنچه از شیوه های غربی گرفتیم. 
جالل آل احمد با مدیر مدرسه و سیمین دانشور با سووشون، از معروف ترین نویسندگان 
این دوره اند. از دیگر چهره های این گروه می توان به تقی مدرسی، محمود اعتمادزاده، 

غالمحسین ساعدی و جمال میرصادقی اشاره کرد. 
بعد از خردادماه 1342 دوران مقاومت در ادبیات داستانی فارسی شکل گرفت. شروع 
این مقاومت در مبارزات ملی شدن صنعت نفت و بعد هم قیام 15 خرداد است. در این 
دوران مضمون رمان ها و داستان ها غالبًا مبارزه و پایداری است. بر اغلب داستان های این 
دوره اضطراب سیاسی و ترس ناشی از بدفرجامی و زندان حاکم است. از ویژگی های نثر 
این دوره روی آوردن به داستان کوتاه، ترجمة آثار داستانی آمریکای التین و همدردی با 

ستم کشیدگان دنیا و کثرت نویسندگان، آشکار است. 
بهره بردن از زبان عامیانه، نویسندگی را برای بسیاری از طبقات جامعه آسان و نثر را آمادۀ 
قبول افکار گوناگون کرد  و ترجمة رمان ها و داستان های اروپایی باعث شد که نوشتن داستان   
به تدریج در زبان فارسی معمول گردد. آشنایی با تحقیقات و تتبعات اروپاییان نیز  موجب تغییر 
روش تاریخ نویسی و تحقیق در مسائل ادبی شد. از شناخته شده ترین نویسندگان این دوره 
می توان به احمد محمود، نویسندۀ رمان »همسایه ها«، علی محمد افغانی، نویسندۀ رمان 
»شوهر آهوخانم«، هوشنگ گلشیری نویسندۀ رمان »برۀ گمشدۀ راعی« و امین فقیری 

نویسندۀ رمان »دهکدۀ پر مالل« اشاره کرد.
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برخی از نویسندگان این دوره
  سید محمدعلی جمال زاده

جمال زاده را با مجموعه داستان »یکی بود، یکی نبود« آغازگر داستان نویسی فارسی به 
شیوۀ نوین می دانند. وی در خانواده ای روحانی در اصفهان به دنیا آمد و در تهران تحصیل 
کرد  و پس از آن به کشورهای دیگری مثل لبنان، فرانسه و آلمان رفت. در داستان بیشتر از 
اینکه به محتوا توجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در 
نثر توجه دارد و کالم را به طبع خوانندگان نزدیک می کند و به همان راهی می رود که کسانی 
مثل زین العابدین مراغه ای در سیاحت نامة ابراهیم بیگ و علی اکبر دهخدا در چرند  و  پرند 

آغاز کرده بودند. راه آب نامه و تلخ و شیرین از دیگر داستان های او هستند.
   جالل آل احمد

جالل در خانواده ای مذهبی متولد شد. وی در جوانی چند ماه را در نجف درس طلبگی 
خواند و پس از بازگشت به ایران، به احزاب سیاسی پیوست و پس از آن به معلمی روی آورد و 
نویسندگی را نیز وجهة همت خود قرار داد. اولین داستانش با عنوان »زیارت« در مجلة سخن 
چاپ شد و »دید و بازدید« و »سه تار« از دیگر مجموعه داستان های او هستند. مشهورترین 
اثرش داستان بلند »مدیر مدرسه« است. نمونة نثر پرشتاب و بریده بریده جالل را که از آن 
با عنوان »نثر تلگرافی« یاد می کنند، در این اثر به کمال می بینیم. جالل عالوه بر داستان، 
در تک نگاری، سفرنامه نویسی، مقاله نویسی انتقادی و ترجمه نیز توانا است. سفرنامة حج 
او با عنوان»خسی در میقات« و مجموعه مقاله های »ارزیابی شتابزده« از نوشته های دیگر 

او هستند.  
  سیمین دانشور

متولد شیراز و دانش آموختة زبان و ادبیات فارسی در دورۀ دکتری از دانشگاه تهران است. 
وی سال ها به تدریس هنر و ادبیات در این دانشگاه مشغول بود. اولین تجربة داستان نویسی 
دانشور »آتش خاموش« بود. بعدها »شهری چون بهشت« را منتشر کرد و با »سووشون« 
که دربرگیرندۀ داستان زندگی زری و یوسف و اوضاع اجتماعی مردم فارس در خالل جنگ 
جهانی دوم است، به اوج نویسندگی خود رسید. چند سال نیز با مجله هایی مثل نقش و 
نگار، کتاب ماه کیهان و آرش همکاری داشت. از دانشور ترجمه هایی نیز از داستان ها و 
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نمایش نامه های نویسندگان مشهور خارجی بر جای مانده است.
***

ب(  دورۀ انقالب اسالمی
بعد از قیام 15 خردادماه 1342، تکاپو و فعالیت جنبش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
برای رسیدن به آزادی و استقالل کشور بیشتر شد و مبارزات آنها به شکل جدی تری ادامه 
یافت تا در نهایت در بهمن ماه 1357 با پیروزی انقالب اسالمی به نتیجه رسید. در این دوره 
ادبیات نیز همراه با دیگر ابعاد زندگی مردم ایران دست خوش تحول شد. این تحوالت موجب 
شکل گرفتن جریانی در تاریخ ادبیات فارسی شد که سرآغاز آن از سال های قبل از 1357 
بود؛ اما به جهت اینکه با پیروزی انقالب تثبیت شد، آن را تحت عنوان »ادبیات انقالب 

اسالمی« بررسی می کنیم.

  شعر در دورۀ انقالب اسالمی
انقالب اسالمی ایران، مانند هر رخداد مهم دیگر در فضای فرهنگی و هنری جامعة ایران، 
دگرگونی هایی ایجاد کرد و فضایی تازه در شعر و نثر به وجود آورد و شاعران و نویسندگان این 
عصر با باورهای سرچشمه گرفته از مکتب انقالبی و اسالمی، اندیشه ها و مضامین مذهبی 
و عرفانی و موضوعاتی مثل: جهاد، شهادت، ایثار، آزادگی و عشق را در آثار خویش بیشتر 
به کار گرفتند و طرح مضامین این حوزه، همراه با ورود برخی مظاهر فرهنگ غربی مهم ترین 
موضوعات ادبیات این دوره هستند. این تغییر و دگرگونی در زمینة ادبیات،  به ویژه شعر،کاماًل 
ملموس و محسوس است. از آنجا که طنز و انتقاد اجتماعی در این دوره رشد نمود، مضامین 
طنزآمیز نیز در آثار ادبی این دوره دیده می شود. درون مایة سروده ها و نوشته های ادبی این 

دوره بیشتر در زمینه های زیر است: 
  محکوم کردن استبداد و بی عدالتی؛

  ستایش آزادی و آزادی خواهان؛
  ترسیم افق های روشن و امیدبخش پیروزی برخالف ادبیات ناامید و مأیوس قبل از انقالب؛

  تکریم شهید و فرهنگ شهادت با تکیه بر اسطوره های ملّی و تاریخی؛
، امام علی  و    طرح اسو ه  های تاریخی به ویژه تاریخ اسالم مانند پیامبر اکرم 
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. امام حسین  و چهره های مبارز همچون حضرت امام خمینی 
از نگاه شاعر و نویسندۀ این دوره، عاشورا تنها یک حادثه نیست بلکه یک فرهنگ است 
که لحظه لحظة انقالب اسالمی با این فرهنگ پیوند خورده است. ادبیات این دوره از ابتدا 
تاکنون رشد قابل توجهی داشته و آثار زیبا و ماندگاری را رقم زده  است و از آنجا که انقالب 
اسالمی توانسته است در میان ملت های مسلمان دنیا موجب بیداری و آگاهی شود، در میان 
آثار شاعران و نویسندگان این دوره، رنج ها و مظلومیت ملت های مسلمانی مانند فلسطین، 

لبنان و افغانستان به چشم می خورد.
شاعران عصر انقالب عالوه بر شعر سّنتی، به ویژه غزل، مثنوی، رباعی و دوبیتی در 
قالب های نو؛ مانند: نیمایی و سپید هم طبع آزمایی کرده اند. زبان شعر این دوره نیز تغییر 
می یابد؛ یعنی روح حماسی اشعار دوران مقاومت که با موجی از عرفان آمیخته شده است، 

موجب تحول و دگرگونی زبان و محتوای شعر می شود.
استمرار ادبیات معاصر را در عصر انقالب در سه شاخة مجزا از یکدیگر می توان بررسی کرد:
1  شاخة نخست شامل گروهی از شاعران و نویسندگان است که پس از پیروزی انقالب 
با ارزش ها و مفاهیم تازه ای که در زندگی اجتماعی شکل گرفته بود، هماهنگ شده و شاخة 
نیرومندی از ادب انقالب را ادامه دادند. این گروه با تکیه بر پشتوانة ادبی و تلفیق آن با 
ارزش های نوین، به عنوان جریانی کمال یافته و پیش کسوت شناخته می شوند. مانند: حمید 
سبزواری،  قیصر امین پور، سیدعلی موسوی گرمارودی، سیدحسن حسینی و نصراهلل مردانی.

2  شاخه ای از ادبیات هم بعد از انقالب به همان روال گذشته که در زمینه هایی نیز متأثر 
از ادبیات جهان بود، به حیات خویش ادامه داد. گروهی از این نویسندگان و شاعران بعد 
از انقالب به خارج از کشور رفتند و در آنجا به فعالیت ادبی خود ادامه دادند. گروهی هم در 
کشور به فعالیت های خود ادامه دادند؛ و با اندیشه های ادبی خود، هم زمان با انقالب به تولید 
آثار ادبی ارزشمندی پرداختند، مانند: هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، علی محمد افغانی، 

محمود دولت آبادی.
3  گروه سوم شاخة جوان ادبیات بعد از انقالب بود که کار ادبی خود را در انقالب آغاز 
کردند و چون به اصول آن پایبند بودند، منادی اندیشه های انقالب شدند و الفاظ، بن مایه ها 
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و تصاویر شعری را از حال و هوای انقالب و موضوعات و مفاهیم رایج در آن دریافت کردند. 
از آن جمله می توان به  سلمان هراتی و علیرضا قزوه اشاره کرد.

با شکل گیری انقالب، شاعران این دوره جنبه های حماسی، عرفانی و مذهبی نهضت 
اسالمی را در شعر انعکاس دادند. با آغاز جنگ تحمیلی و تحریک عواطف دینی و ملی، 
فرهنگ دفاع مقدس به شعر فارسی راه یافت. با تأثیر فرهنگ جنگ، نگرش حماسی در زبان 
و محتوای شعر این دوره تأثیر گذاشت. با وقوع جنگ تحمیلی، موضوعاتی مثل مبارزه، دفاع، 
ایثار، شهادت، پایداری، شجاعت و میهن دوستی رواج یافت و در شعر و ادبیات این دوره، حال 

و هوای تازه ای همراه مضامین ادب معاصر به وجود آمد.  
هرچند در سال های آغازین انقالب، در میان شاخة جوان، اقبال به شعر نیمایی کم رنگ 
بود، دیری نپایید که شعر نیمایی، با مقیاسی محدود، در شعر انقالب جای خود را باز کرد. البته 
بدون اینکه مثل قالب های سنتی عمومیت پیدا کند. به هر حال هر چه از سال های اول انقالب 
می گذرد، اقبال به شعر نیمایی بیشتر می شود و در ادامه توجه به چهارپاره، قصیده، ترکیب بند و 
بحر طویل نیز دیده می شود. گاه نیز نوآوری هایی در قالب های شعری ایجاد می شود که برای 

ـ مثنوی« )ادغام غزل با مثنوی( نام برد.   مثال می توان از قالب »غزلـ 
***

چند تن از شاعران دوران انقالب
  قیصر امین پور

شاعر و نویسندۀ انقالب است. وی با مجموعه شعر »درکوچة آفتاب« توانایی خود را در ادبیات 
انقالب نشان داد؛ پس از آن، با آثاری چون »تنفس صبح« و »آیینه های ناگهان«، منظومة 
»ظهر روز دهم« و سرانجام »دستور زبان عشق« جایگاه خویش را در شعر انقالب تثبیت 
کرد. نثر امین پور ساده اّما عمیق و عاطفی است. از آثار منثور او باید به »طوفان در پرانتز«، 

»بی بال پریدن« و »سنت و نوآوری در شعر معاصر« اشاره کرد.

  سید علی موسوی گرمارودی
از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقالب است. پس از انقالب نیز به آرمان ها و اهداف مذهبی 
و انقالبی وفادار مانده است. وی در غزل و قصیده بیشتر طبع آزمایی کرده است. اشعار سپید 
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او نیز قابل توجه  اند. از آثار شعری او می توان »صدای سبز«، »خواب ارغوانی«، » برآشفتن 
گیسوی تاک« و »گوشوارۀ عرش« را نام برد.

  سلمان هراتی
از شاعران نواندیش و معروف شعر انقالب بود. این معلم خوش ذوق در سال 1365 و در سن جوانی 
در یک حادثة رانندگی جان خود را از دست داد. از سلمان هراتی مجموعه های »    از آسمان سبز«، 

» از این ستاره، تا آن ستاره« ویژۀ نوجوانان و » دری به خانة خورشید « به یادگار مانده است.

  نثر در دورۀ انقالب اسالمی
نثر این دوره به ویژه در داستان نویسی ادامه می یابد و تجربه های بدیع و کم سابقه ای در 
کنار دیگر مضمون های اجتماعی و فلسفی مورد توجه نویسندگان قرار می گیرد. بنابراین 
تکامل ادبیات داستانی بر خالف شعر تا حدودی به طور طبیعی رواج یافت و همراه تغییراتی 

که در محتوا اتفاق افتاد، تغییراتی هم در فنون و سبک داستان رخ داد. 
بر خالف شعر، در داستان نویسی دهة شصت، جایگاه نسل جوان کم رنگ تر است؛ اغلب 
نویسندگان موفق در این دوره پیش کسوتان و کسانی هستند که تجربة نویسندگی سال های 
قبل از انقالب را دارند. آنان از طریق دانستن زبان بیگانه یا خواندن ترجمة داستان های 
خارجی ارتباط خود را با پیشرفت های جهانی این فن حفظ کرده  و تجربیات نوینی را که 

تحوالت سیاسی اجتماعی به آنها داده،  به صورت داستان عرضه کرده اند.
در این دوره از نویسندگانی همچون محمود دولت آبادی با رمان »روزگار سپری شدۀ مردم 
سالخورده«، احمد محمود با رمان »مدار صفر درجه« و »زمین سوخته«، اسماعیل فصیح 
با رمان »زمستان 62«، هوشنگ گلشیری با داستان »آینه های دردار« و دیگران که کار 

نویسندگی را در دوره های پیش آغاز کرده بودند، می توان نام برد.
نسل جوان انقالب هنوز مهارت کافی را برای بیان ادبی تجربه های خود نداشت. الزمة 
کسب چنین مهارتی تأمل در آثار قدما و آشنایی با ادبیات جهان بود. این نسل کار خود را با 
داستان کوتاه آغاز کرد و ادامه داد. از این رو ادبیات داستانی و نثر پس از انقالب در شکل 
فراگیر خود در داستان کوتاه جلوه گر شد. هرچند به تدریج رمان ها و داستان های بلند هم در 
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میان آثارشان مشاهده می شود.
گرایش شدید این نسل به آثار و نوشته های سیاسی، اجتماعی و انقالبی باعث رونق 
فضای نشر و نگارش در کشور شد. پس از پیروزی انقالب، کانون نویسندگان ایران فعالیت 
ـ عقیدتی شد که در  خود را مجدد آغاز کرد؛ اما از همان ابتدا دستخوش کشمکش سیاسیـ 
نهایت به انشعاب حزب توده از آن انجامید. شرایط سیاسی و اوضاع جنگی رفته رفته اقشار 
جامعه و به خصوص اهل فکر و فرهنگ را در دو جبهة متفاوت قرار داد؛ یک دسته نویسندگان 

مذهبی که حامی نظام اسالمی بودند و دستة دیگر، جناح نویسندگان دگراندیش.
سال های پس از جنگ، دوران اوج شکوفایی رمان نویسی در ایران بود که تقریباً در سراسر 
دهة هفتاد تداوم یافت. در این دوران، داستان نویسان مذهبی همچنان به ثبت خاطرات 
حماسه های دوران جنگ و عوالم معنوی آن و یا پاره ای مفاهیم نوظهور اجتماعی پرداختند. 
طیف نویسندگان جناح دیگر در این زمان در رویارویی با تحرکات فکریـ  سیاسی داخلی یا 
خارجی کوشیدند با دیدی جزئی نگر به تضادها و تناقض های روحی انسان معاصر بپردازند. 
از میان نویسندگان داستانی نسل انقالب به علی مؤذنی، سید مهدی شجاعی، احمد دهقان، 

محمدرضا سرشار، رضا امیرخانی، حبیب احمدزاده و مصطفی مستور می توان اشاره کرد.
در دهة هفتاد و پس از آن گرایش به خاطره نگاری و زندگی نامه نویسی نیز رشد چشمگیری 
یافت و آثار قابل توجهی در این حوزه ها نگارش یافت. نثر ادبی)قطعة ادبی( و ادبیات نمایشی 

نیز در این دوره قابل اعتنا و توجه است.

چند تن از نویسندگان دوران انقالب
  محمدرضا سرشار

محمدرضا سرشار معروف به »رضا رهگذر« از نویسندگان مشهور معاصر در حوزۀ نویسندگی 
کودکان و نوجوانان است. محورهایی مثل قصه نویسی، قصه گویی، تدریس و فعالیت در 
نشریات تخصصی و مباحث پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان از مهم ترین حوزه های فعالیت  
اوست. »  اگه بابا بمیره« و »  مهاجر کوچک« از آثار او در حوزۀ قصه های کودک و نوجوان است 
و فعالیت های مطبوعاتی در مجله های رشد دانش آموز، قلمرو، سوره و پویش نیز از زمینه های 

دیگری است که سرشار بدانها پرداخته است.  
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  علی مؤذنی
از جمله نویسندگان معروف عصر انقالب است که در عرصة داستان کوتاه، داستان بلند، 
رمان، نمایش نامه و فیلم نامه قلم می زند. وی در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس نیز رویکردی 
خاص و عمیق به مسائل دارد. از آثار او می توان به »ظهور«، »سفر ششم«، »مالقات در 

شب آفتابی« و »دالویزتر از سبز« اشاره کرد.
 سید مهدی شجاعی

سیدمهدی شجاعی در رشتة ادبیات دراماتیک تحصیل کرده، به طور جدی کار نوشتن را در 
قالب های مختلف ادبی ادامه داد. در چند روزنامه و مجله مثل جمهوری اسالمی، رشد جوان 
و صحیفه همکاری داشت؛ اگرچه رشتة تحصیلی اش ادبیات نمایشی بود و چند نمایش نامه 
هم چاپ کرد، اما در داستان نویسی، ادبیات کودک و نوجوان و قطعة ادبی نیز آثاری دارد. 
»بدوک« از فیلم نامه ها و »ضیافت«، »جای پای خون« و »کشتی پهلو گرفته« حاصل 

تجربه های داستانی او خصوصًا در زمینة ادبیات مذهبی هستند.
 

خودارزیابی

1 مهم ترین درون مایة سروده ها و نوشته های ادبی دورۀ انقالب اسالمی را بیان کنید.
2 شعر معاصر پیش از انقالب اسالمی به چند دوره تقسیم می شود؟ نام ببرید.

3 مهم ترین قالب های نثر بعد از انقالب اسالمی کدام اند؟ نام ببرید.
4 موضوع کلی هر کدام از آثار زیر را بنویسید:

جای پای خون:         سووشون: حیدر بابایه سالم:  
5 متن زیر از داستان »دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز« اثر سید مهدی شجاعی را از نظر 

ویژگی های داستان های بعد از انقالب اسالمی در قلمرو فکری بررسی نمایید:
»دو سال مانده بود هنوز به گرفتن دیپلم و وقت سربازی؛ اما طاقتم نمی توانستیم آورد. 
اول تابستان بود، کارنامه ها را با معدلی همسان گرفتیم و راهی خانه شدیم. با پیشنهادی 

که تو می خواستی بکنی و هنوز نکرده بودی، من موافق بودم، قبل از اینکه بگویی، گفتم:
اما رضایت  با مادر چه کنیم؟ گفتی: رضایت پدر شرط است؛  پدر رضایت می دهد، 
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مادر  را  هم می گیریم.
به خانه که رسیدیم، تو سراغ پدر رفتی و من سراغ مادر.

بر عکس شد، من مادر را راضی کرده بودم و تو هنوز داشتی با پدر چانه می زدی.
رفتن هردومان را با هم قبول نمی کرد؛ می گفت رائد برود؛ وقتی برگشت، نوبت حامد و ما 

ـ یا هر دو یا هیچکدام. پدر پاسخ داد که: پس هیچ کدام. ـ مثل همیشهـ  که گفتیمـ 
من و تو هر دو یک لحظه از حرفمان برگشتیم، بر اساس قراری که نداشتیم، پدر با تعجب 
و حیرت رضایت نامة تو را نوشت و مرا گفت که صبر کن رائد که آمد، تو می روی و من سر 

تکان دادم و هیچ نگفتم«.

6 شعر احمد عزیزی را از نظر ویژگی های فکری و ادبی شعر انقالب بررسی کنید: 
می دهد مهربانی  بوی  می دهدیاس  جوانی  دوران  عطر 
پروانه انــد یــادآور  خانه انــدیاس هــا  پیغمبــران   یاس هــا 
است  نّیـت  پاک  عطر  مثل  است یاس  معصومّیـت  استنشاق   یاس 
کرده اند رو  آیینه ها  را  کرده اندیاس  بو  پیغمبران  را  یاس 
می دهد کوثر  حوض  بوی  می دهد یاس  پیمبر  اخالق  عطر 
بود  یاس  از  دلش  زهرا  بودحضرت  الماس  از  اشکش   دانه های 
ماه زیر  زهرا  یاس  عطر  چاهداغ  به  را  حیدر  اشک  می چکانید 
چشم او یک چشمه الماس است و بسعشِق محزون علی، یاس است و بس
رود مانند  علی  می ریزد  کبوداشک  یاس  گل  زهرا  تن  بر 
چمن ابر  چون  گریه  آری  نسترنگریه  سرخ  و  یاس  کبود  بر 

7  شعر زیر را از نظر سطح فکری بررسی نمایید.

به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند،
گرفته کوله بارِ  زاد ره بر دوش

فشرده چوب دست خیزران در مشت
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گهی ُپرگوی و گه خاموش
در آن مه گون فضای خلوت افسانگی شان راه می پویند ما هم راه خود را می کنیم آغاز

سه ره پیداست
نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر

حدیثی کش نمی خوانی بر آن دیگر
نخستین: راه نوش و راحت و شادی

به ننگ آغشته،اما رو به شهر و باغ و آبادی
دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام

اگر سر بر کنی، غوغا و گر دم درکشی، آرام
سه دیگر: راه بی برگشت بی فرجام

من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که می بینم، بدآهنگ است

بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی برگشت بگذاریم

اخوان ثالثببینیم آسماِن »هرکجا« آیا همین رنگ است؟

8  شعر ققنوس نیما یوشیج را از نظر قالب تحلیل نمایید.

ققنوس، مرغ خوش خوان، آوازۀ جهان
آواره مانده از وزش بادهای سرد

بر شاخ خیزران
بنشسته است فرد

برگرد او به هر سر شاخی پرندگان
او ناله های گمشده ترکیب می کند ...  

9 شعر دورۀ بیداری را با شعر معاصر )تا انقالب اسالمی( از نظر فکری مقایسه کنید.



درس هشتم

اختیار زبانی، قابلیت ها و تسهیالتی در تلّفظ برای شاعر فراهم می سازد تا 
به ضرورت وزن از آن استفاده کند؛ بی آنکه موجب تغییر در وزن شود اّما اختیار 
وزنی امکان تغییراتی کوچک در وزن است؛ تغییراتی که گوش فارسی  زبانان 
آنها را عیب نمی شمارد. این اختیار راکه به وزن و آهنگ شعر مربوط می شود 

»  اختیار وزنی« می نامند.
اختیارات وزنی

1  بلند بودن هجای پایان مصراع: هجای پایانی مصراع ها )چه کوتاه باشد، 
چه کشیده( همواره بلند به حساب می آید و با عالمت )ــ ( نشان داده می شود:

ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیستسرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نه
سعدی
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َسر و را ما  
ــ U ــ  ــ

نی َو لی َکن  
ــ ــ    U ــ 

َسر و را َرف
ــ U ــ  ــ

ـَ تا ر  ن
U-   U ــ

ما ه  را  ما
ــ U ــ  ــ

نی َو لی َکن
ــ ــ    U ــ 

ما ه را   ُگف
ــ ــ    U ــ

تا  ر نیست
U-   U  ــ    

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

آخرین هجا در مصراع اّول کوتاه و در پایان مصراع دوم، هجای کشیده است؛ اّما شاعر آنها 
را بلند به حساب آورده است، بدون آنکه خللی در وزن ایجاد شود. بنابراین در پایان مصراع، 
هجای کشیده و کوتاه و بلند تفاوتی ندارند؛ زیرا هر چه باشد، هجای بلند محسوب می شود.1

2  آوردن فاعالتن به جای فعالتن: شاعر می تواند فقط در رکن اّول به جای فعالتن 
ـ ( بیاورد. البّته عکس آن درست نیست؛ یعنی نمی توان  ـ ـ  ـ (، فاعالتن )  ــ  Uـ  ـ ـ  )  U  Uـ 

به جای فاعالتن از فعالتن استفاده کرد:
به وداعی دل غمدیدۀ ما شاد نکردیاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

حافظ

یا د با دان

ــ U ــ  ــ

ِک ِز ما وق

U U ــ  ــ

ِت َس َفر یا

U U ــ  ــ

د َن َکرد

U U ــ
ِب ِو دا عی 

U U ــ  ــ

ِد ِل َغم دی

U U ــ  ــ

ِد ِی ما  شا

U U ــ  ــ

د َن َکرد

U U ــ  
فعلنفعالتنفعالتنفعالتن

1ـ در سال گذشته آموختیم که این قاعده در هجای پایان نیم مصراع اوزان همسان دولختی نیز اعمال می شود. 
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3  ابدال: شاعر می تواند در میان مصراع به جای دو هجای کوتاه کنار هم، یک هجای 

بلند بیاورد. اما عکس آن صادق نیست؛
ـ(« بیاورد: ــ  ـ  « )َفِعلن(،  می تواند »َفْع لن« )ـ  یعنی به جای »U Uـ 

سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاستچو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
حافظ

ـَ وی  ُچ بِشـ ن

ــ  U ــ   U    

ُس َخ ِن اَه 

      U  U ــ  ــ  

ِل  دِل َم گو

ــ  U ــ   U    

ِک َخ طاست

ــ  U U    
ُس َخن ِش نا

ــ  U ــ   U    

س ِن ای جا

      U  U ــ  ــ  

ِن َمن َخ طا 

ــ  U ــ   U    

این جاست

ــ    U U    
فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

همان گونه که دیدیم، شماِر هجاهای مصراع نخست، 15هجا است و مصراع دوم 14 هجا 
دارد. شاعر در رکن پایانی مصراع دوم یک هجای بلند را معادل دو هجای کوتاه رکن پایانی 

مصراع اول قرار داده است. این اختیار شاعری در دو هجای ماقبل آخر بسیار رایج است.
توّجه:

در این صورت نیز اصل، دو هجای کوتاه است. به بیان دیگر برای نام گذاری وزن بیت، 
دو هجای کوتاه، معیار تعیین وزن شعر خواهد بود.

4  قلب : شاعر می تواند بنا به ضرورت وزن، یک هجای بلند و یک هجای کوتاه کنار هم 
را جابه جا کند و به جای یک هجای کوتاه و یک بلند )Uــ(، یک هجای بلند و یک کوتاه 

)ــU ( بیاورد یا برعکس:

چاره چه خاقانی اگر، کیسه رسد به الغریکیسه هنوز فربه است، با تو از آن قوی دلم
خاقانی
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کی ِس َه نو

 ــ U  Uــ

ز َفر ِب َهسـ ت

      U     ــ       U       ــ  

با تُ  اَ زان 

ـ  U  U ــ     ـ 

َق وی ِد لم

U ــ U ــ
مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

چا ِر ِچ خا

       ــ U U ــ

قا ِن َی َگر 

     ــ U U ــ

کی ِس ِر َسد 

ــ U  U ــ

ِب ال َغ ری

     U ــ  U ــ
مفاعلنمفتعلن مفتعلنمفتعلن

ـ U  Uــ( آمده است. ـ(، مفتعلن )ـ  ـ Uـ  در رکن دوم مصراع دوم به جای مفاعلن )Uـ 
کاربرد این قابلیت وزنی، بسیار کم است و تنها در )مفتعلنـ ـU Uـ ـ( و مفاعلن  )U  ــ  U  ــ( 

رخ می دهد.

خودارزیابی

1 تفاوت اختیارات زبانی و اختیارات وزنی چیست؟
ـU ( در کجای مصراع با کلمة »کش« )ــ ( برابر  2 کلمات » که« )U( و »کشت« )=ـ 

است؟ این اختیار از کدام نوع است؟
3 پس از تقطیع هجایی ابیات زیر، اختیارات وزنی را تعیین کنید:

درالف( زد  مـوال  دامـن  در  مگـذردسـت  مـا  از  و  بگـذر  علـی  کـه 
شهریار

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دارب(
بکند خدا  مّدعی  نکند  اگر  رحم  که 
حافظ

یک سخن از من بدان مرد سخندان بردکیست که پیغام من به شهر شروان بردپ(

جمال الّدین عبدالرّزاق
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دولت صحبت آن مونس جان ما را بسیار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیمت(
حافظ

خوانـیث( کـه  ورق  هـر  بـه  دانـیمی کـوش  تمـام  را  دانـش  کان 
نظامی

کو؟ج( محرم  جهان،  به  گویم  که  بی خبـران؟با  بـا  گویـم  خبـر  چـه 
مولوی

چنانکچ( برآرید  ناله  من  دل  وفای  بگشاییدبه  شعوذه گر  فلک  این  چنبر 
خاقانی

4  وزن ابیات زیر را  بیابید و اگر اختیارات شاعری در آنها وجود دارد، مشخص نمایید.  

نمی کندالف( سرودن  هوای  دلم  شکستدیگر  گلو  در  ما  دل  بهانة  تنها 
قیصر امین پور

بر سر آتش دلم همچو زبانه می رویمن به زبان     اشک  خود     می دهمت سالم و توب(
شفیعی کدکنی

دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماستپ(
شکسته باد کسی کاین چنینمان می خواست
سهیل محمودی

که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوانمن ندانم به نگاه تو چه رازی است نهانت(
رعدی آذرخشی



 

درس نهم

اغراق 
در لغت به معنی سخت کشیدن کمان است و در اصطالح بدیع زیاده روی 
در توصیف یا مدح یا ذم را گویند. چنان که از حد معمول بگذرد و برای 
شنونده شگفت انگیز و زیبا باشد. به عبارت دیگر بازنمود دگرگونة مفاهیم و 
موضوعات سخن است؛ به صورتی که معانی خرد را بزرگ گرداند و معانی 

بزرگ را خرد بنماید تا تأثیر سخن را بیشتر کند.
به ابیات زیر توجه نمایید:

کسی هر  از  افسانه  کردار  بسیبه  داستانت  همی  شنیدم 
هوا را به شمشیر گریان کنیبه تنها یکی گور بریان کنی
بیند عقاب، نیارد به نخجیر کردن شتاببرهنه چو تیغ تو 
هژبر دارد  تو  کمند  ز بیم سنان تو خون بارد ابرنشان 

فردوسی

زیاده روی در توصیف شجاعت و قدرت رستم از زبان تهمینه، موجب 
زیبایی آفرینی و موسیقی معنوی در این ابیات شده است؛ به گونه ای که این 
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بزرگ نمایی، تصویری زیبا در ذهن شنونده یا خواننده ایجاد می کند و تصویر آفرینی حماسی 
را در این ابیات به اوج می رساند.

اغراق مناسب ترین آرایه برای تصویرآفرینی در حماسه است؛ بنابراین در شاهنامه و آثار 
حماسی دیگر از آن بسیار استفاده شده است.

نمونه ای دیگر:
یـارانبگـذار تـا بگریـم چـون ابـر در بهـاران وداع  روز  خیـزد  نالـه  سـنگ  کـز 

سعدی

 سعدی با بزرگ نمایی در توصیف روز وداع یار، اوج احساسات و عواطف سرشار درونی 
خود را نشان می دهد.
نمونه های دیگر:

استدلم گرفته از این روزها دلم تنگ است فرسنگ  هزار  رسیدن  و  ما  میان 
سلمان هراتی

می شناسمت / چشم های تو میزباِن آفتاِب صبِح سبِز باغ هاست / می شناسمت.              شفیعی کدکنی 
سـنگچـو رامیـن گه گهـی بنواختـی چنـگ، آمـدی  آب  سـر  بـر  شـادی  ز 

فخرالدین اسعد گرگانی

ایهام
در لغت به معنی در وهم  و گمان افکندن است و در اصطالح بدیع، آوردن واژه ای یا 
عبارتی در سخن با دو یا چند معنا که معمواًل بیت با تمام معانی پذیرفتنی و دارای ارزش است. 
دریافت هم زمان چند معنا از یک واژه یا یک عبارت در کالم، تصویری زیبا در ذهن 

خواننده یا شنونده ایجاد می کند و سبب زیبایی کالم می گردد. 
به بیت زیر توجه کنید:

وز عمـر مـرا جز شـب دیجـور نمانده اسـتبـی مهـر ُرخـت روز مـرا نور نمانده اسـت
حافظ
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واژۀ »مهر« آرایة ایهام دارد و در دو معنی به کار رفته است؛ یکی در معنای »محبت« 
و دوم در معنای»خورشید« و چنانچه مشاهده می شود، بیت با هر دو معنی قابل درک و 

دریافت است.
در ایهام ذهن با اندکی تأمل هر دو معنی را کشف می کند و همین موضوع سبب 

زیبایی آفرینی و لذت خواننده می گردد.
نمونة دیگر: 

هر که چون سـعدی گلسـتانیش نیستخانـه زنـدان اسـت و تنهایـی َضـالل
سعدی

گلستان ایهام دارد و دو معنا در ذهن پدید می آورد: یکی باغ و گلزار و دیگری کتاب گلستان.
توجه:  زمانی می توانیم آرایة ایهام را دریابیم که با معانی مختلف واژه ها آشنا باشیم. 

یا در مثال:
نگاهـی هـم از نـو بـه سـنت کنیـماگـــر ســـنت اوســـت نـــوآوری،

قیصر امین پور

عبارت » از نو« در دو معنای مجدد و قالب شعر نو آمده است.
چند نمونه:

فرصت ار یافتی، آن عهد فراموش مکنعهد کردی که کشی  فرصت   خود       را     روزی
فرصت شیرازی

با این همه دور از تو مرا چهرۀ زردی استچون جام شفق موج زند خون به دل من
مهرداد اوستا

ایهام تناسب 
آوردن واژه ای است با دو معنی که یک معنای آن مورد نظر و پذیرفتنی است و معنای 

ـ با بعضی از اجزای کالم تناسب دارد. ـ که مورد نظر نیستـ  دیگرـ 
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به این نمونه توجه کنید:
زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ماروی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

حافظ

»  آیت« در این بیت به معنی »  نشانه« است؛ معنی دیگر آن »  آیه« است که در این معنی 
با واژۀ »  تفسیر« تناسب دارد. این آرایة شاعرانه را که در آن ذهن به تالش و تکاپو می افتد 

تا معنی درست واژه را با توّجه به مفهوم بیت دریابد، »  ایهام تناسب« نامند.
مثال دیگر:

بـاغ  ایـن  بلبـل  اسـت  هـزار  اسـتگـر  یکـی  ترانـه  و  نغمـه  را  همـه 
صائب تبریزی

 صائب در این بیت »هزار« را در معنای عدد هزار آورده است و در معنای دیگر آن )بلبل( با 
بلبل، باغ، نغمه و ترانه تناسب دارد.

نمونه های دیگر:
یک روز که خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه آواز خسرو را 
شنید.                                                                                                            عبدالحسین وجدانی

عالمـی بـر  گسـترد  سـایه  رسـتمیچنـان  از  نیندیشـد  زالـی  کـه 
سعدی

هشـیارهاپرسـتش بـه مسـتی اسـت در کیـش مهر جرگـه  زیـن  برون انـد 
عالمه طباطبایی
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خودارزیابی

1  در هر یک از ابیات زیر آرایة ایهام و ایهام تناسب را مشخص کنید و معانی مختلف 
واژه ای که این آرایه را به وجود آورده است، بنویسید.

بگفـت از جـان شـیرینم فـزون اسـتبگفتـا عشـق شـیرین بر تو چون اسـت الف(
نظامی

آفتابب( پیش  بدم  اوفتاده  شبنم  مهرم به جان رسید و به عیوق برشدمچون 
سعدی

به جز از عشق تو باقی همه فانی دانستعرضه کردم دو جهان بر دل کار افتادهپ(
حافظ

ت( نگران با من استاده سحر/ صبح می خواهد از من/ کز مبارک دم او آورم این قوم به 
جان  باخته را/ بلکه خبر

نیما یوشیج

2  اغراق های به کار رفته در بیت ها و عبارت های زیر را بیابید و توضیح دهید.

راگـر بـرگ گل سـرخ کنـی پیرهنش را الف( بدنـش  رسـاند  آزار  نازکـی  از 
طرب اصفهانی

ب( آن فرو مایه هزار من سنگ بر می دارد و طاقت یک حرف نمی آرد.                                     سعدی

3  با توجه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

بـر مـوج بلنـد دسـت ها رنگیـن بـوداز خـون و گل و شـکوفه تابوت شـهید
نصراهلل مردانی

الف( اختیارات وزنی بیت را بیابید و نوع آن را مشخص کنید.
ب( بیت را از نظر قلمرو فکری تحلیل کنید.



1  پس از تعیین پایه های آوایی، نشانه های هجایی ابیات زیر را بنویسید و نوع اختیارات 
وزنی  به کار رفته در بیت را تعیین کنید.

دهی عشق  به  اگر  داری  هرچه  بینیالف(  زیان  جوی  گر  کافرم 
هاتف

ب(    من ندانستم از اّول که تو بی مهر و وفایی
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی
 سعدی

بودپ(    مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود تابان  چراغ  البل  دندان  نبود 
رودکی

سوی دلم به سرانگشت امتحان نگشودت(   نماند تیری در ترکش قضا که فلک
سعدی

خویش قیمت  و  رای  خورد  در  همه  خواهمث(   را  تو  من  و  خواهند  تو  از 
سعدی

شویج(    ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی راهبر  کی  نباشی  راهرو  تا 
حافظ

3  در بیت های صفحه بعد اغراق، ایهام و ایهام تناسب را بیابید و توضیح دهید.
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چون بوی تو دارد جان، جان را     هله بنوازمجان ریخته شد با تو، آمیخته شد با توالف(

مولوی

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدمگویند روی سرخ تو سعدی که زرد کردب(
سعدی

هزارانچندین که بر شمردم از ماجرای عشقت،پ( از  یک  اال  نگفتم  دل  اندوه 
سعدی
3  دو مورد از ویژگی های ادبیات دوره انقالب را در شعر » در سایه سار نخل والیت« پیدا کنید.

چگونه شمشیری زهرآگین
پیشانی بلند تو

این کتاب خداوند را
از هم می گشاید؟

چگونه می توان به شمشیری، دریایی را شکافت؟
هنگام که همتاب آفتاب

به خانة یتیمکان بیوه زنی تابیدی
و صولت حیدری را

دست مایة شادی کودکانه شان کردی
و بر آن شانه که پیامبر پا ننهاد

کودکان را نشاندی
و از آن دهان که ُهّرای شیر می خروشید

کلمات کودکانه تراوید
آیا تاریخ، بر دِر سرای

به تحّیر
سید علی موسوی گرمارودیخشک و لرزان نمانده بود؟
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درس دهم              سبک شناسی دورة معاصر و انقالب اسالمی  
درس یازدهم         وزن در شعر نیمایی 

درس دوازدهم       حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله
* کارگاه تحلیل فصل    

 

   فصـل چهـارم



 

درس دهم

سبک شناسی ادبیات معاصر تا انقالب اسالمی
الف( شعر

سطح زبانی
با توجه به شرایطی که به وجود آمد و حوادثی که بر جامعه و ادبیات مؤثر واقع 

شد، در سطح زبانی شعر معاصر این موارد قابل بررسی هستند:
  لغات و ترکیبات امروزی و جدید وارد شعر شده است؛

  دست شاعر برای استفاده از همة واژه ها باز است؛
  سادگی و روانی زبان شعر و جمله بندی های ساده در شعر معاصر 

کاماًل چشمگیر است.
سطح ادبی

از آنجا که شعر نو نیمایی رواج یافته و سنت شکنی ها در قالب شعر و 
موسیقی و قافیه مقبول طبع بسیاری قرار گرفته است، تغییر در قالب های 

شعری مشهود است و واحد شعر بیشتر بند است نه بیت؛
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  آرایه های بیانی و بدیعی به صورت طبیعی وارد شعر می شود؛
  عالوه بر قالب های سنتی، قالب نیمایی و سپید پرکاربرد است؛

  در اشعار نو تساوی طولی مصراع ها رعایت نمی شود و مصراع ها از نظر تعداد پایه های 
آوایی هم اندازه نیستند؛

  ابهام در شعر معاصر پسندیده است و معنی گریزی، از ویژگی های شعر این دوره است؛
  صور خیال، جدید و نو هستند و تکرار تصاویر شاعران دوره های قبل نیستند؛

  گرایش به نماد در تصاویر شعری بیشتر می شود؛
  انتخاب وزن، متناسب با لحن طبیعی گفتار و زبان شعر است.

سطح فکری
تغییرات فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و تحوالتی که در ایران به وقوع پیوسته بود، 
در حوزة فکری شعر معاصر مسائل تازه ای را به وجود آوردند که مهم ترین آنها عبارت اند از:

  معشوق در ادبیات معاصر مانند دوره های آغازین شعر فارسی زمینی است؛
  مخاطب شعر عامة مردم، هستند؛

  تفکر شاعر بیشتر زمینی و پیرامون امور دنیوی است؛
  موضوع شعر محدود نیست و بسیار تنوع دارد و شاعر برای انتخاب موضوع آزاد است؛

  مفاهیم خصوصی، سیاسی و اجتماعی بسیار مورد توجه شاعران قرار گرفته اند؛
  لحن شاعر صمیمانه و متواضعانه است؛

  مدح و ذم و هجو در شعر این دوره بسیار کم است.

ب( نثر
سطح زبانی

  در نثر این دوره شماری از واژه های اروپایی به زبان فارسی راه یافته اند؛
  از واژه های عربی نسبت به گذشته کاسته شده است؛
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  بسیاری از واژه ها، کنایات و اصطالحات عامیانه وارد نثر داستانی این دوره شده اند؛
  نثر داستانی در این دوره به شدت تحت تأثیر گفتار و محاورة اقشار اجتماعی ایران است؛ 
  بسیاری از افعال حذف می شوند و ساختار نحوی جمله ها به هم ریخته است و کوتاهی 

جمالت و فعل ها در کالم فراوان دیده می شود.
سطح ادبی

  در این دوره گونه های نثر فنی و مصنوع جایگاهی ندارند؛
  توصیف پدیده ها و شخصیت ها در نثر این دوره عینی، کوتاه، بیرونی و مشخص است؛

   قالب ها و ساختار داستانی متنوع و گوناگون است؛ سفرنامه، خاطره، داستان کوتاه و بلند، 
نثر تحقیقی و دانشگاهی، رمان، نمایشنامه و ... مورد توجه نویسندگان معاصر قرار گرفته است؛
  در نثر این دوره سبک های متفاوتی در داستان نویسی وجود دارد؛ برای نمونه بر اساس نام 

نویسنده:  سبک جمال زاده، سبک آل احمد، سبک هدایت و سبک دولت آبادی.
سطح فکری

  نثر داستانی این دوره تنوع مضمون دارد؛ مانند داستان های اقلیمی، شهری، کودکانه، 
زنانه و... ؛

  رمان های تاریخی، سیاسی، علمی، فلسفی و ... نگاشته می شوند؛
  اساطیر یونانی، رومی، هندی و عبری رد پای آشکاری در داستان نویسی معاصر دارند؛

  مکتب های فلسفی و ادبی قرن نوزدهم و بیستم اروپا مانند رمانتیسم در ادبیات داستانی 
این دوره حضوری آشکار و تأثیرگذار دارند؛

  از موضوعات عمدة داستان در این دوره می توان به عشق، انسان، ستیز با خرافات، 
سیاست،  کارگری،  سرمایه داری،  روشن فکری،  زنان،  مسائل  نفت،  پرورش،  و  آموزش 

استبداد، انقالب، جنگ و ده ها موضوع دیگر اشاره کرد.
***
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سبک شناسی دورۀ انقالب اسالمی
الف( شعر

با توجه به زمینه هایی که در ادبیات انقالب به وجود آمد و رویکردهایی که از نظر زبانی، 
ادبی و فکری در آن وجود داشت، مهم ترین ویژگی های سبکی شعر این دوره را می توان 

این گونه ذکر کرد:
سطح زبانی

  زبان و واژگان شعری در قصاید دورة انقالب به سبک خراسانی نزدیک است؛
  واژگان متناسب با دین، جبهه و جنگ، شهادت، ایثار و وطن دوستی در شعر و نثر این 

دوره بیشتر شد. 
  باستان گرایی و عالقة فراوان به استفاده از واژه های کهن در زبان شعر این دوره محسوس است؛ 
  آشنایی زدایی زبانی و روی آوردن به ترکیب های بدیع و بی سابقه یکی از مشخصه های 

دیگر شعر این دوره است که در نتیجة روی آوردن به مفاهیم انتزاعی حاصل شده است.
سطح ادبی

  در دهه های چهل و پنجاه، شعر نیمایی مورد توجه روشن فکران بود؛ اما بعد از پیروزی 
انقالب، قالب های سنتی مورد توجه قرار گرفت و شیوة نیمایی به ویژه در میان جوانان و 

انقالبیون تا حدودی از رونق افتاد و قالب های قصیده و غزل رایج شدند؛
  در شعر سنتی این دوره تقلید از سبک عراقی و خراسانی و تمایل به آنها زیاد است؛

  گرایش به خیال بندی، شعر برخی شاعران این دوره را گاه به شعر بیدل و صائب نزدیک 
کرده است؛

  در سال های نخستین، شعر این دوره از تمثیل و نمادگرایی کمتر بهره گرفته است و 
شاعران به صراحِت بیان روی آورده اند؛ اما به تدریج با الهام از فرهنگ اسالمی، تمثیل و 

نماد در ادبیات راه پیدا کرد.
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سطح فکری

  در شعر این دوره شاعران به مفاهیم و مضامین اسالمی به ویژه فرهنگ عاشورایی توجه 
نمودند؛ 

  روح حماسه و عرفان در شعر این دوره آشکار است. در حماسه بُعد زمینی غلبه دارد و در 
عرفان بُعد آسمانی؛ تلفیق این دو را در غزل حماسی انقالب می توان دید؛

  روی آوردن به مفاهیم انتزاعی در شعر این دوره آشکار است؛
  فرهنگ دفاع مقدس یکی از اصلی ترین درون مایه های شعر این دوره است؛

برخی از ویژگی های سبکی شعر این دوره را در نمونة زیر می یابیم:
پژمرده ایم، و  زرد  اگر  نسپرده ایمسراپا  پاییز  به  دل  ولی 

پنجره لب  خالی  گلدان  خورده ایمچو  ترک  خاطرات  از  پر 

دیده ایم ما  بود،  دل  داغ  خورده ایماگر  ما  بود،  دل  اگر خون 

آورده ایم است،  دلیل  دل  برده ایماگر  ما  است،  داغ شرط  اگر 

گردنیم دشمنان،  دشنة  گرده ایماگر  دوستان،  خنجر  اگر 

گواه اینک  بخواهید،  همین زخم هایی که نشمرده ایم!گواهی 

از این دست عمری به سر برده ایمدلی سربلند و سری سر به زیر
قیصرامین پور

ب( نثر
سطح زبانی

  زبان داستان ها به ویژه در زمان جنگ بیشتر عامیانه است؛
  ساده نویسی که در دوره های پیش شروع شده بود، در این دوره نیز ادامه یافت؛
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  با انقالب اسالمی و وقوع جنگ تحمیلی، بسیاری از واژه های مربوط به فرهنگ ایثار و 
شهادت و مبارزه و مقاومت وارد زبان داستان این دوره شد. البته بیشتر این واژه ها برگرفته 

از فرهنگ اسالمی است.
سطح ادبی

  از پایان دهة پنجاه تا پایان دهة شصت، گرایش به داستان های بلند بیشتر از داستان 
کوتاه است. در صورتی که قبل از انقالب اقبال به داستان کوتاه، هم در میان مردم و هم 
نویسندگان وجود داشت. این روند از آغاز دهة هفتاد شکل دیگر به خود گرفت و گرایش 

به داستان کوتاه بیشتر شد؛
اما  می شود  دیده  داستان  جدید  سبک های  از  دوری  انقالب،  نخست  دهة  در    
به تدریج به ویژه بعد از جنگ، گرایش به سبک های جدید داستان نویسی مانند جریان 
سیال ذهن بیشتر می شود و نیز در دهة هشتاد شاهد داستانک نویسی )مینی مال( و 

هستیم؛ مدرن نویسی 
ادبی، سفرنامه، شرح حال و  مانند خاطره، قطعة  قالب های دیگر  برخی  به  گرایش    

نوشته های ادبیـ  تحقیقی رایج شد.
سطح فکری

است.  انقالب  از  پس  داستانی   ادبیات  برجستة  خصایص  از  یکی  موضوع ها  تنوع    
دگرگونی های بنیادی،   مانند مقاومت هشت سالة مردم در جنگ تحمیلی و استکبارستیزی، 

سرچشمه ای برای نویسندگان بعد از انقالب شد؛
  اندیشة حاکم بر داستان های دهة اّول پس از پیروزی انقالب، ابتدا سیاسی بودن و در 

مرحلة بعد، اجتماعی بودن است؛
  از مضامین نثر این دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 بی توجهی به مادیات، دعوت به اخالقّیات، استکبارستیزی، مبارزه با بی عدالتی اجتماعی، 
استقبال از شهادت و فرهنگ ایثار و دفاع از وطن.

  یکی از ویژگی های ادبیات داستانی معاصر تا پیش از انقالب، غیردینی و گاه ضددینی 
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بودن آن است. حتی گاهی در آثار غیردینی مبارزه با اصل اسالم و تعالیم آن دیده می شود. 
درحالی که در ادبیات بعد از انقالب چهرة دین و دین داری در داستان ها بسیار مطلوب 

منعکس شد؛
  تفکر انسان گرایانه )اومانیسم( که در آثار قبل از انقالب وجود داشت، گاهی در برخی 

از آثار بعد از انقالب به گونه ای کمرنگ مشاهده می شود.
برخی از ویژگی های نثر این دوره را در متن زیر می یابیم:

آفتاب، چشم هایتان را می زد، برای همین دستتان را بر چشم های درشتتان که در 
نور آفتاب جمع شده بود، حمایل کرده بودید، دست دیگرتان را هم به هنگام صحبت 
کردن تکان می دادید، با یک سال و نیم پیش فرق زیادی نکرده بودید. جز ریش هایتان 
که پرتر و بلندتر شده بود و رنگ چهره تان که آفتاب خورده تر و تیره تر. لباس نظامی به 
تنتان برازنده بود، شکیل تر از همیشه که کت و شلوار می پوشیدید. وقتی یقینم شد که 
خودتانید، نزدیک بود بی اختیار به سویتان خیز بردارم و فریاد بزنم: آقای موسوی! من 

موّحدی ام، شاگرد شما.
سید مهدی شجاعی
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خودارزیابی 

1  دو مورد از ویژگی های زبانی شعر معاصر )تا انقالب اسالمی( را بنویسید.
2  وضعیت حماسه و عرفان را در شعر دورة انقالب بنویسید.

3  از ویژگی های زبانی نثر معاصر )تا انقالب اسالمی( دو مورد را بنویسید.
4  با توّجه به شعر زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشتپیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
کبود برزخ  آن  در  رود  بود  نداشتبسیار  شدن  دریا  زهرة  دریغ،  اّما 
بهار بی  آن خاک  آن کویر سوخته،  نداشتدر  شدن  زیبا  اجازة  علف  حتی 
بهار شانة  زمین  عمیق  در  بود  نداشتگم  پیداشدن  زمینة  ولی  تو  بی 
نداشتدل ها اگرچه صاف، ولی از هراس سنگ شدن  تماشا  میل  و  بود  آیینه 
این عقده تا همیشه سِر واشدن نداشتچون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق

سلمان هراتی

الف( ویژگی های زبانی، ادبی و فکری شعر را بنویسید. )از هر یک دو مورد(
ب( بیت اّول را تقطیع هجایی کنید و پس از تعیین وزن آن، یک اختیار شاعری زبانی و 

یک اختیار وزنی به کار رفته را مشّخص کنید.
5  متن زیر را از  نظر قلمرو ادبی تحلیل کنید.

این تنگ عیشی برای او )مولوی( نوعی ریاضت نفسانی بود؛ ناشی از خّست و خشک دستی 
نبود. از زندگی فقط به قدر ضرورت تمّتع می برد. بیش از قدر ضرورت را موجب دور افتادن 

از خط سیر روحانی خویش می یافت.
عبدالحسین زرین کوب



درس یازدهم

تاکنون آموخته ایم که هر بیت، دو پاره یا مصراع دارد که چونان کفه های 
ترازو با یکدیگر برابرند و به طور دقیق، نشانه های هجایی و وزن آن دو، 

همگونی و برابری دارند.
نیما برای رهایی از تنگناهای عروضی مبتنی بر تساوی و نظم هجاهای 
هر مصراع، شکل جدیدی از وزن را ایجاد کرد. به این صورت که قید 
تساوی هجاهای دو مصراع را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر باز 

گذاشت؛ بی آنکه از زیبایی موسیقایی وزن قدیم بکاهد.
برای نمونه در شعر زیر:

می تراود مهتاب                         
می درخشد شب تاب                   

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک              
غم این خفتة چند                     

خواب در چشم ترم می شکند.
نیما
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می تراود 
مهتاب                         

می َت را   َود/ َمه تابپایه های آوایی

فاعالتن     فع لنوزن

ــ U ــ  ــ   / ــ ــنشانه های هجایی

می درخشد 
شب تاب                   

می  ِد  َرخ  َشد/ َشب  تابپایه های آوایی

فاعالتن   فع لنوزن

ــ U ــ  ــ / ــ ــنشانه های هجایی

نیست یک دم 
شکند خواب 
به چشم کس 

و لیک

نی ست یِک َدم/ ِش َک نَد خا /ب ِب َچش ِم/ پایه های آوایی
ک ُس لیک

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلنوزن 

ــ U ــ  ــ / U U ــ ــ /  U U ــ  ــ   / U U ــ           نشانه های هجایی

غم این خفتة 
چند                     

َغ ِم این ُخف/ ِت ِی چندپایه های آوایی

فعالتن    فعلنوزن

U U ــ ــ / U U  ــ           نشانه های هجایی

خواب در 
چشم ترم 

می شکند       

خا ب َدر َچش/ ِم َت َرم می/ ِش َک نَدپایه های آوایی

فاعالتن فعالتن فعلنوزن

ــ U ــ  ــ / U U ــ ــ /   U U ــ           نشانه های هجایی

چنانکه می بینیم، شعر نیمایی وزن عروضی دارد؛ اّما کوتاهی و بلندی مصراع ها و نیز 
تعداد هجاها برابر نیست. به بیان دقیق تر، اگر یک مصراع با وزن واژة فاعالتن سروده شد، 
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بقّیة مصراع ها نیز به همین شکل سروده خواهد شد؛ اّما ممکن است مصراعی یک یا چند هجا 
و پایه بیشتر از مصراع دیگر داشته باشد؛ یعنی الزم نیست که تعداد وزن واژه های هر بخش 
آن یکسان باشد؛ مثاًل در یک مصراع می توان یک فاعالتن آورد و در مصراع دیگر، دو یا سه 

یا چهار؛ یا حّتی می توان نیمی از یک وزن واژه را در یک مصراع قرار داد. 
به این نمونه بنگرید:                

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن تو را من چشم در راهم، شبا هنگام       

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیکه می گیرند در شاخ تالجن، سایه ها رنگ سیاهی

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیوز آن دل خستگانت راست، اندوهی فراهم

مفاعیلن مفاعیلن  تو را من چشم در راهم ...    

نیما یوشیج

بدان سان که می بینیم، در این گونه شعر، مصراع ها کوتاه و بلند هستند و غالباً تعداد 
نشانه های هجایی و وزن واژه های یک مصراع با مصراع دیگر برابر نیست.

 البّته کوتاهی و بلندی مصراع های شعر، در برخی از قالب های شعر کهن نیز پیشینه داشته 
است؛ برای نمونه، به شعر زیر که در »قالب ُمسَتزاد« سروده شده، توّجه کنید:

هرلحظه به شکلی بت عّیار برآمد              دل برد و نهان شد
هر دم به لباسی دگر آن یار برآمد               گه پیر و جوان شد                     منسوب به مولوی

 به نمونه ای دیگر از شعر نیمایی توّجه کنید:
نَفَسم را پِر پرواز از توست

به دماوند تو سوگند، که گر بگشایند
بندم از بند، ببینند که:

آواز از توست
همه اجزایم با مهِر تو آمیخته است
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همه ذّراتم با جان تو آمیخته باد!
خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس

تا تو آزاد بمانی،
به زمین ریخته باد!                                                          

فریدون مشیری

نام گذاری وزن ها
آنچه تاکنون آموخته ایم، برای شناخت و درک وزن شعر فارسی و کاربرد آن کافی است 
اّما در عروض سّنتی برای هریک از وزن ها اسمی نهاده اند1، مثاًل وزن حاصل از تکرار ارکان 

زیر را چنین می نامند:
مفاعیلن: هزج، فاعالتن: رمل، مستفعلن: رجز و فعولن: متقارب.

ـ به شیوة عروض  اگرچه واحد وزن شعر فارسی مصراع است، برای نام گذاری وزن هاـ 
ـ بیت، مبنای محاسبه قرار گرفته است که در عروض سنتی آن را »بحر« نامیده اند.  عربـ 
کوتاه ترین مصراع شعر سّنتی فارسی دو رکن و طوالنی ترین آن چهار رکن دارد که در 
مجموع، بیت های شعر فارسی 4، 6 یا 8 پایه خواهند داشت؛ مثاًل در وزن فاعالتن که نام 
آن »رمل« است، اگر هر مصراع دارای چهار »فاعالتن« باشد، مجموع پایه های دو مصراع، 
هشت »فاعالتن« خواهد بود که نام آن را بحر »رمل مثّمن« می نامند و اگر تعداد پایه ها 
شش تا باشد، »رمل مسّدس« و به پایه های چهارتایی، »مربع« می گویند. چنانچه پایة آخر 
کامل باشد، »سالم« و اگر یک هجا از رکن پایانی حذف شود، »محذوف« نامیده می شود؛ 
به طور مثال بیت زیر دارای هشت رکن کامل فاعالتن است؛ و بحر آن »رمل مثّمن سالم« 

است. 
هرکه چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد

هرکه محرابش تو باشی، سر ز خلوت برنیارد
سعدی

1ـ این نام گذاری در عروض جدید کاربردی ندارد. ان شاءاهلل در مقاطع تحصیلی باالتر با این اصطالحات و تغییرات 
هر وزن بیشتر آشنا خواهید شد.
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بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
حافظ

می بینید که بیت دارای هشت رکن کامل »فاعالتن« است اّما رکن پایانی کامل نیست 
و یک هجا از آخر آن حذف شده است، بنابراین بحر این بیت »رمل مثّمن محذوف« است.

و بیت:
کز آن گرمی کند آتش گداییبه سوزی ده کالمم را روایی

وحشی بافقی

»هزج مسّدس محذوف« است.
به ندرت اتفاق می افتد که بیتی دارای چهار رکن باشد؛ مثاًل هر مصراع بیت زیر از دو 

»مستفعلن« درست شده است؛ بنابراین »رجز مربّع سالم« است:
در چـرخ و تاب و پیچ و خمدریای هسـتی دم به دم

گلچین گیالنی

با توجه به توضیحی که در معّرفی شعر نیمایی داشته ایم؛ تساوی رکن ها در آن رعایت 
نمی شود؛ بنابراین تعداد ارکان در مصراع ها برابر نیست.
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خودارزیابی

1  پس از خوانش درست  اشعار نیمایی زیر و نوشتن هریک از مصراع ها، پایه های آوایی، 
وزن  و نشانه های هجایی را مقابل هر مصراع بنویسید.

هست شب یک شب دم کرده و خاک
رنگ رخ باخته است

باد، نوباوة ابر، از بِر کوه
سوی من تاخته است.                                                                                             نیما یوشیج

هست شب یک 
شب دم کرده و 

خاک

پایه های آوایی

وزن

نشانه های هجایی

رنگ رخ
باخته است

پایه های آوایی

وزن 

نشانه های هجایی

باد، نوباوة ابر، 
از  بِر  کوه

پایه های آوایی

وزن 

نشانه های هجایی

سوی من 
تاخته  است

پایه های آوایی

وزن 

نشانه های هجایی
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2 برای اشعار نیمایی زیر مانند نمونة صفحة قبل خانه هایی تولید کنید، پایه های آوایی 
و وزن و نشانه های هجایی هر مصراع را بنویسید. سپس اختیار شاعری به کار رفته در 

این شعر را مشّخص کنید.
میان مشرق و مغرب ندای مختصریست

که گاه می گوید
من از ستارة دنباله دار می ترسم

که از کرانة مشرق طلوع خواهدکرد                                                             شفیعی کدکنی

3 پس از تعیین پایه های آوایی و وزن هر مصراع شعر زیر، دلیل ناهمسانی پایه های 
آوایی این شعر و تفاوت آن را با اشعار سنتی بیان کنید.

چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی
هرچه برگم بود و بارم بود؛

هرچه از فّر بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود؛
هرچه یاد و یادگارم بود،

ریخته است.                                                                                                   اخوان ثالث
4  اشعار زیر در چه قالبی سروده شده اند؟ یکی از ویژگی های این نوع شعر را بیان کنید.

الف(
و به آنان گفتم

هرکه در حافظة چوب ببیند باغی،
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صورتش در وزش بیشة شور ابدی خواهدماند.
هرکه با مرغ هوا دوست شود،

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهدبود.                                                    سهراب سپهری
ب(

در طرف چمن پروانه و شمع و گل شبی آشفتند 
بسیار سخن وز جور و جفای دهر با هم گفتند 

ناگاه صبا شد صبح، نه پروانه به جا بود و نه شمع 
من ماندم و من  بر گل بوزید و هر دو با هم رفتند 

                                                                       ملک الشعرا بهار

5 پس از تعیین پایه های آوایی و وزن هر بیت، نام بحر آن را بنویسید.  

الف( چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو
وز چشم من بیرون مشو، ای شعلة تابان من
مولوی

ب( تو از هر در که بازآیی، بدین خوبّی و زیبایی
دری باشد که از رحمت، به روی خلق بگشایی
سعدی

اّمیــدپ( همیشـه تـا برآیـد مـاه و خورشـید، یــار،  وصــل  بــه  باشــد  مــرا 
 فخرالدین اسعد گرگانی

حسـود بـر  بـال  نخواهـی  تـا  اال  کـه آن بخـت برگشـته خـود در بالسـتت( 
سعدی
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درس دوازدهم

حسن تعلیل
در لغت به معنای دلیل و برهان نیکو آوردن است و در اصطالح ادبی آن است 
که دلیلی هنری)شاعرانه( و غیرواقعی برای امری بیاورند؛ به گونه ای که بتواند 

مخاطب را اقناع کند و خیال انگیز باشد. 
به بیت زیر توجه کنید:

جواب داد که آزادگان تهی دست اندبه سرو گفت کسی میوه ای نمی آری؟
سعدی

سعدی دلیلی هنری و لطیف برای میوه ندادن سرو بیان کرده است. این دلیل 
غیرواقعی و ادعایی است و زیبایی آفرینی بیت از همین علت سازی خیالی است. 

نمونة دیگر:
بیا که صاف شود این هوای بارانیتویی بهانة آن ابرها که می گریند

قیصر امین پور 
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در این بیت شاعر دلیل بارش ابرها را فراق امام زمان  بیان کرده است. این دلیل 
شاعرانه بر زیبایی کالم افزوده است.

مثال های دیگر:
مؤذنینرگس همی رکوع کند در میان باغ سرو  بر  فاخته  کرد  که  زیرا 

منوچهری

پیداست که از دست کریم تو حیا کردباران همه بر جای عرق می چکد از ابر
قاآنی شیرازی

بهار ابر  دید  چو  ایام  بدعهدی  گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمدرسم 
حافظ

است دوخته  دهان  دانا  مرد  آن  که بیند که شمع از زبان سوخته استاز 
سعدی

سحری خروس  سپیده دم  نوحه گری؟هنگام  همی کند  چرا  که  دانی 
صبح آیینة  در  نمودند  که  بی خبرییعنی  تو  و  عمر شبی گذشت  از 

خیام

حس آمیزی
آمیختن دو یا چند حس در کالم، چنان که ذهن را به کنجکاوی وا دارد و با ایجاد موسیقی 
معنوی، بر تأثیر و زیبایی سخن بیفزاید. حس آمیزی گاه آمیختگی حواس با امور ذهنی و 

انتزاعی است.
گـرم گفـت  را  پرسـتنده  نـرمسـپهبد  آوای  بـه  شـیرین  سـخن های 

فردوسی

شاعر در این بیت در سه حس آمیزی زیبا به ترتیب: حس شنوایی و المسه را در ترکیب 
»گفت گرم«، شنوایی و چشایی را در ترکیب»سخن های شیرین« و شنوایی و المسه را در 
ترکیب»آوای نرم« با هم آورده است که این تعامل حواس با یکدیگر موجب زیبایی آفرینی 

شده است.
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یا در بیت:
بهار  شیرین  خندة  جنون  کوه  لب  نقش زخمی است که از تیشة فرهاد شکفتبر 

نصراهلل مردانی

در ترکیب »خندة شیرین« دو حس شنوایی و چشایی در هم آمیخته اند.
مثال های دیگر:

با من بیا به خیابان / تا بشنوی بوی زمستانی که در باغ رخنه کرده است.              سلمان هراتی
 آسمان فریبی آبی رنگ شد.                                                                            دکتر شریعتی

یـادگاری کـه در ایـن گنبـد دّوار بمانـداز صـدای سـخن عشـق ندیـدم خوش تر
حافظ

افسوس موها، نگاه ها به عبث / عطر لغات شاعر را تاریک می کنند.                      شاملو
رود می نالد

جغد می خواند
غم بیاویخته با رنگ غروب

می تراود ز لبم قصة سرد
دلم افسرده در این تنگ غروب

سهراب سپهری

اسلوب معادله    
بیان مطلبی در دو عبارت مستقل، به نحوی که یکی از طرفین معادلی است برای تأیید 
عبارت دیگر؛ چنان که زیبایی آفرینی آن بر پایة شباهت باشد. به عبارتی دیگر، معمواًل مفهومی 
ذهنی در یک مصراع یا بیت و مفهومی محسوس در مصراع یا بیتی دیگر برای تأیید آن می آید.

برای مثال:
می برد هرجا که خواهد اسب، خواب آلوده رادل جوشد غافل ز حق، فرمان پذیر تن بود

صائب
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 شاعر در مصراع اول می گوید دل وقتی از حق غافل شود، تابع نفس خواهد شد و در 
تأیید این مضمون در مصراع دیگر می گوید: سوار اگر خواب آلود باشد، اسب او را به هر سمت 
بخواهد، می برد. این شیوة برابر نهادن مفاهیم و محسوس شدن امری معقول برای خواننده، 

موجب زیبایی آفرینی می شود.        
مثال دیگر:

می باشـدقطـع زنجیـر ز مجنـون تـو نتـوان کردن روان  آب  بـدن  جـزو  مـوج 
بیدل دهلوی

مفهوم  برای  تأییدی  و  معادل  را  آب  از  موج  جدایی ناپذیری  دوم  مصراع  در  بیدل 
جدایی ناپذیری زنجیر از عاشق مجنون بیان کرده است.

چند مثال دیگر:
هیهات نترسد،  خلق  سرزنش  از  راسعدی  باران  کند  اندیشه  چه  نیل  در  غرقه 

سعدی

جای چشم ابرو نگیرد؛ گرچه او باالتر استدود اگر باال نشیند، کسر شأن شعله نیست
صائب

می گرددآدمی پیر چو شد، حرص جوان می گردد گران  سحرگاه  وقت  در  خواب 
صائب

پای بلبل نتوان بست که بر گل نسرایدچشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند
سعدی

من بخت  از  نُبرد  را  سیاهی  دائم  سپیدگریة  پر  نسازد  باران  بسیاری  را  زاغ 
جامی

را آید برد هوش دل فرزانه  راعشق چون  خانه  چراغ  اول  می کشد  دانا  دزد 
زیب النسا

بیدار نگردد  فریاد  به  خوابیده  کردنپای  تواند  چه  بیدل  عاشق  با  بند 
بیدل دهلوی
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خودارزیابی

1  در کدام یک از بیت های زیر اسلوب معادله آمده است؟ توضیح دهید.    

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش استنیست پروا تلخکامان را  ز تلخی های عشق
صائب

را اطفال  جمعة  دارد  تلخ  شنبه  عشرت امروز بی اندیشة فردا خوش استفکر 
صائب

با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش استبا کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است
صائب

بهار، باد  برفروخت  چنان  الله  که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمدتنور 
حافظ

کند تا  آفرینش  در  فلک  آمد  هر زمان پیشت زمین بوس از برای افتخارپشت گوژ 
سعدی

پای ز  مکافات  تیغ  فکند  را  خویشسرکشان  خاکستر  به  نشانند  زود  را  شعله 
حزین الهیجی

شود پیدا  از سخن  انسان  پستة بی مغز چون لب واکند، رسوا شودبی کمالی های 
صائب

می رسد بیش  فلک  جفای  را  می رسدآزاده  عاقبت اندیش  به  بال  اول 
امیری فیروزکوهی

نشوید عشق فرو  دل سعدی  از  سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ استمالمت 
سعدی

2  در بیت ها و عبارت های زیر حس آمیزی را بیابید و توضیح دهید.

خداوند لباس هراس و گرسنگی را به آنها چشاند.                                             )نحل / 112(
سهراب سپهری را می شنوم.                                      نمناک علف ها  نجوای 
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که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد؟از این شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم
حافظ

لیک نه ایم؛  شنیدن  تلخ  مرد  چه  گر  استما  آید، شنیدنی  تو  زبان  از  که  تلخی 
طالب آملی

می شـنوم چمـن  از  تـو  دهـن  می شـنومبـوی  سـمن  و  اللـه  ز  تـو  رنـگ 
مولوی

  خط شکسته را هم محکم تر و بامزه تر از دیگران می نوشت.              عبداهلل مستوفی

3  در کدام یک از بیت های زیر آرایة حسن تعلیل یافت می شود؟ توضیح دهید.

شکفت گل  اگر  خاک  بر  نیست  خفتعجب  خاک  در  گل اندام  چندین  که 
سعدی

سیاهی دل  لوح  از  زداید  سحر  صبحگاهیاشک  باران  را  چمن  کند  خرم 
رهی معیری

کوکب هابه یک کرشمه که در کار آسمان کردی چشم  شوق  از  می پرد  هنوز 
صائب

خریـداری کنـد  را  دون  مـردم  بخیـل سـوی متاعـی رود که ارزان اسـتسـپهر 
ناظم هروی

راخمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده جوانی  ایام  می جویند  خاک  اندر  که 
نظامی



1  اشعار زیر در چه قالبی سروده شده است؟ پس از تعیین پایه های آوایی و وزن واژه های 
هر مصراع،  تفاوت این نوع شعر را با اشعار سنتی بیان کنید. 

و صدای باد هردم دل گزاتر
در صدای باد بانگ او رهاتر،

از میان آب های دور و نزدیک،
باز در گوش این نداها:

»آی آدم ها«.                                                                                                        نیما یوشیج 

2 پس از خوانش درست  اشعار نیمایی زیر، پایه ها، وزن و نشانه های هجایی را مقابل هر 
مصراع بنویسید. 

همان رنگ و همان بوی
همان برگ و همان بار

همان خندة خاموِش در او خفته بسی راز
همان شرم و همان ناز                                                                                   اخوان ثالث
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پایه های آوایی            

وزن

نشانه های هجایی

پایه های آوایی

وزن

نشانه های هجایی

پایه های آوایی

وزن 

نشانه های هجایی

پایه های آوایی

وزن

نشانه های هجایی

3 برای اشعار نیمایی زیر مانند نمونة باال جدولی بکشید، پایه های آوایی، وزن و نشانه های 
هجایی هر مصراع را بنویسید؛ سپس اختیار شاعری به کار رفته در آن را مشّخص کنید.

قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب

دور خواهم شد از این خاک غریب
که در آن هیچ کسی نیست که در بیشة عشق

قهرمانان را بیدار کند.

سهراب سپهری
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4 شعر زیر در چه قالبی سروده شده است؟

آن کیست که تقریر کند حال گدا را            در حضرت شاهی؟
کز غلغل بلبل چه خبر باد صبا را                 جز ناله و آهی؟                           ابن حسام هروی

5  با توجه به رباعی زیر به پرسش ها پاسخ دهید:
شماست دیدار  تشنة  سحر  شماستآغوش  رخسار  نور  ز  خجل  مهتاب 

اوست خانه  فلک  اوج  در  که  شماستخورشید  دیوار  به  دیوار  همسایة 
علیرضا قزوه الف( دو مورد از ویژگی های فکری شعر را بنویسید .

ب( از آرایه های علم بیان و بدیع، هرکدام یک مورد بیابید و توضیح دهید.
6  تحقیق کنید که تضمین به کار رفته در شعر زیر از کدام شاعر است.

صدا چون بوی گل در جنبش آب
به آرامی به هر سو پخش می گشت
جوان می خواند سرشار از غمی گرم
 پِِی دستی نوازش بخش می گشت

» تو که نوُشم نه ای، نیُشم چرایی؟
تو که یاُرم نه ای، پیُشم چرایی؟«
» تو که مرهم نه ای، زخِم دلُم را،

نمک پاش دل ریُشم چرایی؟«
فریدون توللی

7  پس از تعیین پایه های آوایی و وزن هر بیت، نام بحر آن را بنویسید.

الف( ای مست شب رو کیستی؟ آیا مه من نیستی؟
گر نیستی، پس چیستی؟ ای همدم تنهای دل
مهرداد اوستا
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ب( پر از مثنوی های رندانه است          شب شعر عرفانی چشم تو
سید حسن حسینی

پ( هر دم از سرگشتگی چون گرد می پیچم به خود
همرهان رفتند و من تنها به صحرا مانده ام
امیری فیروزکوهی

ت( به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی
به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی
سعدی

8  متن زیر را بخوانید و ویژگی های زبانی، ادبی و فکری آن را بررسی کنید.
»   ... مینی بوس با سرعت نه چندان زیاد پیش می رفت. نگاه کردم به مناظر اطراف جاده 
و مزارع و خانه های روستایی، بعد از هفتاد و پنج روز زندانی بودن، حسی فراموش نشدنی در 
من ایجاد می کرد. شکل و شمایل خانه های روستایی آنجا هم شبیه روستای خودمان بود 
و این تشابه مرا دلتنگ می کرد. کاش می شد گوشه ای بایستیم. این آرزو هنوز توی دلم 
بود که ناگهان صدایی مثل شلیک گلوله بلند شد و مینی بوس افتاد به تکان های شدید. 
الستیکش ترکیده بود. راننده و محافظان مسلح برای تعویض الستیک پیاده شدند. از 
اقبال ما بود که زاپاس مینی بوس هم پنچر از آب درآمد و عراقی ها مجبور شدند همان جا 
الستیک را پنچرگیری کنند. این یعنی فرصتی برای ما که زیر نگاه سربازان مسلح عراقی 
روی زمین بنشینیم و مشاممان را پر کنیم از بوی تازة علف و گوش هایمان را از صدای 

گنجشک های آزاد آسمان.«
آن بیست و سه نفر، احمد یوسف زاده
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نیایش 

   ای خدا، ای خالق بی چون و چند، توفیقت را آن چنان شامل حال ما فرما که به نشستن 
در زیر درخت خلقت و به سیر و سیاحت در شاخ و برگ شکوفه های آن قناعت نورزیم، 
وظیفه بشناسیم و گام در آن برداریم، راهی پر سنگالخ و تاریک و مخالف خودپرستی؛ 

اما رو به حق و حقیقت.
   ای خدا، ما انسان های کوته بین را به آن خوشبختی که در نهاد ما به ودیعت نهاده ای 
آگاه نموده و به منبع بی نهایت جوشان ایمان که در اعماق وجود ما به جهت عدم توجه 

به آن راکد مانده است، ُمطّلع فرما.
   پروردگارا، ما را موفق بدار که هرگز در زندگانی، به نامالیماتی که روح ما را متالشی می کند، 

مبتال نشویم. در نامالیماتی که مقّدر فرموده ای، صبر و تحمل به ما عنایت فرما.
   پروردگارا، طعم هدف زندگی را در این دنیا بر ما بچشان. پروردگارا، دانشی بر ما عطا فرما 

که صیقل دهندة روح و تقویت کنندة روح ما باشد.
   پروردگارا، ما را از پیروان آنان که صدای حق را در این تاریخ، طنین انداز کرده اند، قرار بده.

   خدایا لذت ابدی نماز را بر ما قابل دریافت بفرما.

عاّلمه محمد تقی جعفری
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی 
ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی 
نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، 
کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، 
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای 
محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش 

مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبار سنجی کتاب علوم و فنون ادبی 3ـ  کد 112203

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
فارس محسن مردانی26چهارمحال وبختیارياحمد رحیم خانی سامانی1

اصفهان مریم مقدس27هرمزگانصبرینه آسبان2
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کرمانشاه سیدبابک معالی36آذربایجان شرقيمحمد تقی طباطبائی11

مازندران ترانه جهاندار37گیالنسکینه نجاتی رودپشتی12

خوزستان فاطمه چنانی38کردستانناهید اشرفی13
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آذربایجان غربينقی زرین تره مراجل20

بوشهرفتح اهلل قاسمی21

خراسان رضویعلی رضا دانشمند22

آذربایجان غربي لعیا مولوی23

آذربایجان شرقیاعظم قره داغی24
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