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 کم یدرس 

    (یداریبازگشت و ب ی )دوره  زدهمیدوازدهم و س  هایقرن اتیادب خیتار                             

  یادب  هایسبک  رییو ...در تغ  ی فرهنگ  ،یاجتماع  ،یاسیگونه که عوامل متعّدد س. همان  گرند ی کدیمتقابل بر    ریهمواره در حال تأث   اتیو ادب  جامعه

زده  یمتقابل در قرون دوازده و س  ریتاث  نی درس، ا  نی در جامعه بوده است. در ا  ی خود منشا تحوّالت بزرگ  ۀبه نوب   ز ین  اتادبی  اند،  مؤثّر بوده

 .ردگی یقرار م یمورد بررس

  :عبارتند از بیاز آغاز تا زمان حال به ترت یشعر فارس  هایسبک

  . )مشروطه( و معاصریداریب ،یبازگشت ادب ۀدور ، یهند  ،یعراق ،یخراسان 

  های   یدگیچیو پ  ها  یباز-و مالل شاعران از لفظ  ی به خستگ  شتریب  توان  یرا م  یاز سبک هند   یگردانیرو  یاصل  لی دال    :سبک    رییتغ  عوامل

  ی ریاست. امّا در شکل گ  ی ادب  شتریب  ، یاز سبک هند   گردانی  یرو  یعلّت اصل گر،ینسبت داد.) در اصل در کنار عوامل د  ی سبک هند   یافراط

  .(است تر پررنگ یو اجتماع یاسیعوامل س شنق  ،یداریسبک ب

(، دوران هی و زند   هیافشار  های   شاه )دوران حکومت  یتا سلطنت فتحعل  ه ی به سبک بازگشت: از انقراض دولت صفو   ی گذر از سبک هند   دوران

  -و مکتب وقوع به طور کامل رها نشده  یسبک هند   راتیهنوز از تأث  یدوره شعر فارس  نی به سبک بازگشت است. در ا  یگذر از سبک هند 

 ها  تالش  نی است. ا  یرگی  لبازگشت به اسلوب گذشتگان در حال شک  ۀویبه ش  یدر سبک شعر فارس  رییتغ  یبرا  ییاهحال تالش   نیاست؛ در ع

 .است یادب  های  انجمن لتشکی ها، تالش نی ا ن تری  .  از مهمردگی یقاجار سرعت م دنرسی قدرت به با

 :دوره عبارتند از نیدر ا  یادب های  انجمن نتری مهم

    بانی و چند تن از اد ی خان زند(: مؤسّس مشتاق اصفهان مینادر شاه و کر ۀاصفهان)دور یادب انجمن

  یقاجار(: موسّس عبدالوهّاب نشاط اصفهان  ۀنشاط)دور یادب انجمن

 شاه قاجار در تهران  یفتحعل استی قاجار(: به ر ۀخاقان)دور یادب انجمن

  یبود ول  یصفو  ۀو انحطاط اواخر دور  یاز تباه  یشعر فارس  دنیبخش  رهایی  ها،   انجمن   نای   هدف:    هاکار آن  ۀ ویو ش  ی ادب  های   انجمن   هدف

  .پرداختند  انینیشیاز اسلوب پ د یبه تقل د،یجد  راتییتغ جادی و ا ینوآور یبه جا

 :ینهضت بازگشت ادب یرگی  عوامل موثّر در شکل      

 محمود افغان ( و ارتباط مجّدد اهل ذوق با ادب کهن ۀمردم) در حمل ۀلیاصفهان به وس  خانۀتاراج کتاب- 1

  و مدح شاهان یو رونق گرفتن بازار شعر و شاعر اتیّتوجّه دربار قاجار به ادب- 2

  یتزار یۀاز روس رانی شدن جامعه بر اثر شکست ا فیضع -3
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 :موارد مهم در مورد سبک بازگشت 

 .قرار دارد یداریو ب یدو سبک هند نیماب : گاهی جا  -

  .سبک، به سبک بازگشت معروف شد   نی ( ای و عراق  یشاعران گذشته )سبک خراسان   ۀویبازگشت به ش  لیسبک بازگشت: به دل  یۀوجه تسم   -

 .بود اتیجامعه و رخوت حاکم بر ادب یبازگشت، فقر فرهنگ ۀدر دور انینیشیپ های  بازگشت به سبک لیدل- 

در شعر شاعران   شهی و اند  لیّتوجّه دارند. چنان که هم زبان و هم تخ یو عراق یخراسان هایبه سبک یو فکر یادب ،یشاعران در سطوح زبان -

 .است یقبل های در دوره ها دهیدوره، تکرار شن نی ا

 .خاص یاست؛ البتّه بدون نوآور یو رخوت اواخر سبک هند   ی از سست یدوره، در رها کردن شعر فارس نی شاعران ا  تیاهم- 

به    انسرای   )غزل  یسبک عراق  روانی( و پانسرای   دهی)قص  یو عهد سلجوق  یسبک خراسان   روانیشاعران سبک بازگشت عمدتا به دو گروه پ- 

 .شوند  یم  می( تقسیسبک حافظ و سعد 

  یو سروش اصفهان  یرازیش ی قاآن ،یکاشان یسبک بازگشت: صبا انسرای  دهیقص

 ی و مجمر اصفهان  یبسطام  یفروغ ، یسبک بازگشت: نشاط اصفهان انسرای  غزل

 .شاعران سبک بازگشت است نتری از معروف ی هاتف اصفهان -

 :                بازگشت ۀاز شاعران دوردو تن  یمعرّف

 نام شاعر توضیحات آثار  

 )به تقلید از بوستان(  گلشن صبا

ی مذهبی( در موضوع  )حماسه خداوندنامه

 های علی)ع(  معجزات پیامبر)ص( و دالوری

 شاخص ترین شاعر این دوره؛

پرچمدار بازگشت ادبی؛در مثنوی قصیده و 

 آزمایی کرده است.غزل طبع

 فتحعلی خان صبای کاشانی 

 بلند؛ دارای قصاید  مهارت در نظم و نثر؛ گنجینۀ نشاط)مجموعه آثار منظوم و منثور( 

 از نظر غزل سرایی در بین هم روزگاران 

 خود تا حّدی کم نظیر است .

 میرزا عبدالوهّاب  

 نشاط اصفهانی 

 یداریب ۀدور

 ی داریو شروع نهضت ب  رانی تحوّالت بزرگ در ا  یرگی  باعث شکل  ،یمتعّدد  یو ادب  یفرهنگ  ،یاجتماع  ،یاسیقاجار عوامل س  ۀاز اواسط دور  

 .د یشاه انجام  ن ی به دست مظّفرالّد تیفرمان مشروط ی.ق. به امضاهـ 1324سرانجام  در  ها  یدگرگون  نی شد. ا

 ی و اجتماع یاسیس عوامل

 ی با تحوّالت جهان ییسفر شاهان قاجار به فرنگ و آشنا -رانی ا  افتادگی در مورد علل شکست و عقب هایی طرح پرسش - 
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  یاز سو  خواهانه  یانتشار افکار آزاد  -یرانای  فکران  و روشن  کردگانلیتحص  ۀلیبه وس  یو اجتماع  یاقتصاد  ، یفرهنگ  راتییتغ  یرگی  شکل   -

 ران ی حرکت ضد استبداد و ضد استعمار در ا یرگی شکل   - یو خارج داخلی فکران روشن

  یو ادب یفرهنگ عوامل

  لغات   و  اصطالحات  ورود  -فکران  شاعران و روشن  ۀلیبه وس  اتیدر جامعه و ادب  د یطرح موضوعات جد   -بازگشت    ۀانتقاد از شعر دور - 

شاعرانه در شعر   های و جنبه الیاز صور خ شتریتوجّه به محتوا ب-مردم  یشدن آن به صدا لیورود شعر به بطن جامعه و تبد  -به شعر  غربی

عوامل به    نی ا   .دهد   یتازه را در خود جا  های  ده ی و پد  لی که شعر بتواند مسا   یشاعران به شکل  یدر شعر از سو  یراتییغت  جادی به ا  میتصم  -

 :ارائه شده است ر ی طور خالصه به شکل ز

   :قاجار( ۀ)در دوررانیا ۀجامع یداریمؤثّر در ب عوامل

 و روس رانی نافرجام ا های جنگ ریتأث  -1

 دی جد یایدن یو امکانات فنّ ها تیتوجّه مردم به واقع- 2

 ن ی آوردن به دانش و فنون نو  یشاه، در رو یفتحعل عهد یول رزا،یعبّاس م  های کوشش -3

 ل یتحص یبه خارج از کشوربرا ی رانی ا  انی اعزام دانشجو  -4

 ی غرب های  و ترجمه و نشر کتاب یسنوی رواج صنعت چاپ و روزنامه-5

  نی نو های و آموزش دانش ریکب ریدارالفنون به فرمان ام ۀمدرس سیتأس -6

 یداریب  ۀدر دور اتی زبان و ادب یعموم تیوضع

 .داشت یدر پ ز نی را دولت  مخالفت که فکران روشن یموجود از سو طی نقد شرا  یدر پ یاس یس اتیادب ینوع  یرگی  شکل-

 :یداریب ۀدور خواه -یآزاد  یاز روشنفکران و شعرا ینام برخ

 ی آقاخان کرمان رزایطالبوف و م میآخوندزاده، عبدالرح یفتحعل رزایشمال، م  منسی بهار، الشعرا  ملک 

 .دوران مشروطه است یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع  ،یاسیاوضاع س یا ی که گو یاتی: ادبیداریب اتیادب

 .تعلّق داشت زی پررونق عصر مشروطه ابتدا به تهران بعد به تبر یمطبوعات -یاسیبازار س

 : یداریدر دوران ب یفارس  اتیادب های  همای درون

  ،یاحساسات ملّ  ختنیبرانگ  ،یحقوق اجتماع  یبعد   گاهی ( و در جایاصل  نیو مبارزه با استبداد و استثمار )مضام   خواهی  وطن، قانون  ،یآزاد

  در جامعه و سخن از حقوق زنان یخراف  دی عقا   ینف  ها،  یانتقاد از نابسامان ، خواهی¬گانهیو ب گانهیبا ب کاریپ د، ی علوم جد یریتوجّه به فراگ
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 یداریب ۀدور ی زبان شعر های یژگیو

  یبهبود زندگ یبرا ای -لهیو وس اتیواقع ۀهنرمندان انیب ،یداریشعر ب -

   به زبان ساده د یجد  میارتباط با مردم و انتقال مفاه یجهت برقرار -بخصوص شعر - اتی استفاده از زبان محاوره در ادب -

 خواهی یهمراه با نهضت آزاد یس نوی  نهضت ساده یرگی شکل  -

 ینقد مظاهر استبداد و استعمار با زبان ادب -

 نشر اشعار برای مطبوعات و ها از روزنامه یرگی بهره -

 یداریب ۀاز شاعران دور ی برخ یمعرّف

 آثار و نمونۀ اشعار های سبک و شعر  ویژگی شاعر معرّفی  نام شاعر

 

محمّد تقی  

 بهار 

 الشعرا(  )ملک

شاعر، محقّق و  مدرّس  

دانشگاه، نمایندۀ  

 نویسمجلس،روزنامه

 

آشنایی کامل یا زبان فارسی و  -

 ادبیات کهن

 سبک خراسانی-

 زبان حماسی-

تاریخ تطّور -سیاسی ایران    تاریخ مختصر احزاب  

فارسی اشعار-  شناسیسبک-نظم  -تصحیح-دیوان 

 های ارزشمند و مقاالت علمی 

من نگویم که مرا قفس از آزاد کنید /قفسم برده به  

 باغی و دلم شاد کنید

 

الممالک  ادیب

فراهانی)محّمد  

صادق امیری 

 فراهانی(

الممالک  گرفتن لقب ادیب-

 الدین شاه  از جانب مظّفر

-فعالیت اصلی: روزنامه-

 نگاری 

 دبیر روزنامۀ مجلس سر -

جدا نبودن شعر از زندگی  -

 سیاسی

بیشتر اشعارش در قالب قصیده 

بند و های ترجیعاست.در قالب

آزمایی کرده  مسمّط نیز طبع

 است. 

-ها(بندها و مسمّط)شامل قصاید،ترجیعدیوان شعر

به قالب قصیده توجّه بیشتری دارد.مضامین 

 اشعار:وطن،مسایل اجتماع و سیاسی

ننگ است در شریعت من/جز پی پاس دین  جنگ 

 و حفظ وطن

 

-سید اشرف

 الّدین گیالنی

  -معروف به نسیم شمال

اشعار او در روزنامۀ نسیم 

شمال نقش مهمّی در بیداری  

 مردم داشت. 

مضمون اشعار او مبارزه با 

استبداد و عشق به وطن است. 

زبان شاعری او ساده، عامیانه و  

 آمیز است. طنز 

 نسیم شمالروزنامۀ - 

 از اشعار معروف اوست.  شعر »ای قلم«-

 ران ای قلمـر تهـی در شهـی انداختـغلغل

 کنی از شرع قران ای قلمخوش حمایت می
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 ایرج میرزا

های  رغم وجود اندیشهعلی

ارش به  ـرایانه در اشعـنوگ

ی  ـ ل جایگاه خانوادگـدلی

و  )نوادۀ فتحعلی شاه قاجار(

زو ـی جــصـرات شخـتفکّ

خواه محسوب  شاعران آزادی

 شود.نمی

مهارت در استفاده از تعبیرات -

عامیانه و آفریدن اشعار ساده و  

 روان 

 هجو و هزل  مهارت در طنز،-

های ابتکار در انجام ترجمه-

 منظوم از شعرای غربی 

 

 قطعۀ »قلب مادر« ها:از نمونۀ ترجمه

 

 داد معشوقه به عاشق پیغام

 جنگکه کند مادر تو با من 

 

 عارف قزوینی

 شاعر وطنی   -

دانان بزرگ عهد  از موسیقی -

 مشروطیت

زبان شعری او ساده و دور از 

پیچیدگی است. وی مضامین  

دوستی و ستیز با نادانی را وطن

ور ـرشـا و پـــبـا آوازی زی ـب

 خواند. می

 شعر معروف: 

 ن الله دمیدهـاز خون جوانان وط

 از ماتم سرو قدشان سرو خمیده  

 

 

 فرّخی یزدی 

مشروطه   شاخص  شاعران  از 

مجلس  هفتم  دورۀ  است.در 

نمایندۀ مردم یزد بود. به دلیل  

آزادیاندیشه به  های  خواهانه 

زندان افتاد.و در نهایت جانش 

فدا   وطن  و  آزادی  راه  در  را 

 کرد. 

 

تحت تأثیر شاعران گذشته  

  سعدی و مسعودسعد بخصوص 

بود..آشنایی با سعدی طبع  

 شعری او را شکوفا ساخت.

 شعر معروف:

 ای آزادیـادم سر به پـان که بنهـآن زم

 دست خود ز جان شستم از برای آزادی 

 

 

 میرزاده عشقی 

نگار، نمایش  شاعر، روزنامه

پرداز دورۀ نویس، نظریهنامه

به دلیل افشاگری   مشروطه

اعمال پلیدو مقاصد شوم  

پروایی در رجال خائن و بی

های سیاسی،  - بیان اندیشه

اجتماعی و وطنی پیش از 

رسیدن به اوج شکوفایی به  

 دست رضاخان ترور شد 

 ترین اثر:مهم 

 «سه تابلوی مریم« یا »ایده آلنامۀ منظوم »نمایش 

 

 کنم گر این چنین به خاک وطن شب سحر 

 خاک وطن چو رفت چه خاکی به سر کنم  
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 ( یداریب ۀ)دور13و  12  های در در قرن یفارس نثر

  .است ک ی است و به زبان مردم کوچه و بازار نزد هی راپی یساده و ب ،یداری: نثر بیداریب  ۀنثر دور نوع

 :یداریب ۀنثر در دور یسادگ  ساز نهیزم عوامل

 مردم( ی  مخاطب )از خواص به عامه رییتغ ،یداستان  اتیآوردن به ترجمه و ادب  یرو ،یس نوی  گسترش روزنامه  

 :یدارینثر ب شگامانیپ

 علّامه دهخدا ،   ای  مراغه نیالعابد  نیز  ،  ی آقاخان کرمان رزای ، م   طالبوف  می، عبدالرح  شاه قاجار  ن یناصرالد  ،  یقائم مقام فراهان  

 )مشروطه(:  یداریب ۀنثر دور یادب  های  و حوزه ها موضوع

 ی خی و تار ی ادب قاتی ترجمه، تحق  ،یسنوی نامه  شی نما ،یسنوی  داستان ،نگاری روزنامه

  یسندگی و نو  ت ی ری با مدشمال    منسی  -  لیصوراسراف  رخانیجهانگ  تی ر ی با مد   لی صوراسراف  :  یداریب  ۀدور  های  روزنامه و    نگاری  روزنامه

 ند.کرد ی م انیب ز یو طنزآم یانتقاد یو ...را با لحن یاجتماع ،یاسیس لیکه مسا یالنیگ  نالّدی  داشرفیّس

 -(یاعتصام نی )پدر پرویانیآشت یاعتصام وسف ی  رزایاز م یادب  یۀنشر ،بهار  :یداریب ۀدور مجلّات 

 بهار الشعرا  ملک تی ری دانشکده و نوبهار بامد

 .قرن گذشته است  کی ندارد و محصول    ای  سابقه  یفارس  کیکالس  اتی( در ادب یسنوی   )رماند ی جد   ۀویبه ش  یسنوی   داستان:      یسنوی  داستان

 ی غرب  یخی تار های  رمان ۀاز انقالب مشروطه با ترجم شی: پرانی در ا ی س نوی  شروع رمان ۀو نحو زمان

 در عصر مشروطه:   یخیتار های  به نوشتن رمان سندگانیتوجّه نو لیدال

 های  و نوشتن رمان  نگاری  ( دردسرساز بودن روزنامه2گذشته.    تهوی   شناخت  در  گرانه  کاوش  یۀو روح  ییگرا  باستان  ی(حاکم بودن نوع1

 .یسطح یماعو اجت ی خی تار های به نگارش رمان شی حاکم بر جامعه و گرا های استیس لیبه دل یاسیس

 :شگامیپ ساننوی  و رمان  ها رمان

 مشهور است.(  رانی ا یخی رمان تار نینخست.ق. نوشته شده و به عنوان ـه 1327کتاب در سال  نی ) ایخسرو رزایاز محمدباقر م طغراو شمس 

معروف    ز ی« ن سرگذشت کوروشکتاب به »  نی )اداستان باستان  .ق. ( و   ـه1326  فیتأل  خی تار  یاخالق-یعشق   ی ) رمانو قمر    ن الدی   شمس

 ع ی حسن خان بد  رزای.ق.( از مـه1299 فیتأل  خی است. تار

  .ندارد ای  سابقه یآن در ادب کهن فارس  یو غرب د ی که با شکل جد ید یجد  ی نوع ادب :یسنوی نامه  شینما

 .افتیرواج  رانی در ا یغرب  های شی آنان با نما ییبه اروپا و آشنا انیرانیشاه با رفت و آمد ا نی ناصرالد  ۀدر دوربار  نیاوّل
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  شی نما نی کرد. زبان ا فیکوتاه تال نامۀ شی بار چند نما نیاوّل یبرا یز ی آقا تبر رزای: م یفارس ات یدر ادب یش یادب نما های نمونه  نیاوّل

   .است فهم و عوام  تکلّف یقبل از مشروطه ساده، روان، ب یمانند نثر داستان  ها نامه

 در   خانهچاپ  سیتاسبا      ران ی در ا  ییآثار اروپا  ۀ قبل از مشروطه است. ترجم  های   در سال   انیرانی ا   یاز عوامل موثّر در رشد و آگاه   :ترجمه

 .غاز شد آشاه  فتحعلی زمان

 ی اصفهان بیحب رزایم ۀ، ترجم هی مور مز یج«اثر  ی اصفهان یبابا یسرگذشت حاجکتاب»: مشروطه دورۀ در شده  اثر ترجمه نتری  مهم

  ای   مشروطهّ جاذبه  ۀدر محدود  ینوع ادب   نیا  ،گریموضوعات دو    ی سنوی   قلم به روزنامهبه علّت اشتغال اهل     :یخیو تار  یادب  قاتیتحق

 خی است موضوع آن، تار کرمانی االسالم ناظم فیتأل «انیرانی ا یداریب خی تارمشروطه، کتاب»  ۀدور یخی تار- ینداشت. تنها اثر قابل توجّه ادب

 .است طهمشرو

       :مشروطه ۀدور سندگانینو یبرخ

 آثار  معرّفی و سبک  نویسنده نام 

 

 

 

 قائم مقام فرهانی 

 مداران عصر مشروطه. ترین نویسندگان و سیاستاز معروف

اهمّیت و جایگاه ادبی: با تغییر سبک نگارش، تکلّف را در نثر از بین 

برد و موجب اقبال عامه به نثر شد .قائم مقام، احیا کنندۀ نثر فارسی  

 است. 

نوشتن مسایل عصر با کاربرد زبان و اصطالحات رایج  های نثر: ویژگی

های لطیف به سبک گلستان سعدی و المثلو آمیخته به شعر و ضرب

 استفاده از عبارات کوتاه، موزون و مسجّع 

 

 منشآتترین اثر: مهم

 

 

 

 

علّامه علی اکبر  

 دهخدا

 

 

روزنامۀ  نگاری و همکاری با از پیشگامان نثر جدید، شاعر، روزنامه

صوراسرافیل، نقش مؤثّر در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در 

 های محمدعلی جمال زاده و صادق هدایت به کار رفت. داستان

ترین  که مفصّل نامۀ دهخدا لغت

 کتاب لغت زبان فارسی است.

های ، مجموعه نوشتهچرند و پرند 

 یـاعـاجتم -ز سیاسیـزآمیـطن

صوراسرافیل منتشر )در روزنامۀ 

 شد.(می

  روزنامۀ سروش

 )مکان انتشار: استانبول(

 :یابیخودارز

  مؤثّر بودند؟ ینهضت بازگشت ادب جادی در ا  یچه عوامل-1

به دست مردم افتاد و ارتباط مجّدد اهل ذوق با ادب    یسلطنت  خانۀ  کتاب  های  از کتاب  یاصفهان که سبب شد تعداد  خانۀ  (تاراج کتابالف

 کهن برقرار شد.  
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    و مدح شاهان یو رونق بازار شعر و شاعر  هی در دربار قاجار اتیب( توجّه به ادب

  یتزار یۀاز روس رانی جامعه بر اثر شکست ا فیج( تضع 

 .د یکن یرا بررس یداریعصر ب  اتیمؤثّر بر ادب یو اجتماع یعوامل فرهنگ  نتری  مهم  -2

تحوّالت    ،یبا تحوّالت جهان   ییساده شدن زبان شعر و نثر، سفر شاهان قاجار به فرنگ و آشنا  ات،یبه جامعه و ادب  دی موضوعات جد  ورود

و   ها  تیواقعتوجّه مردم به   -2و روس    رانی نافرجام ا  یجنگها ریتأث-1گفت:    توان  یم  تر  قیو جهان و به طور دق  رانی در ا  یاجتماع-یاسیس

  ی رانی ا   انی اعزام دانشجو-4  نی آوردن به دانش و فنون نو  یشاه، در رو  یفتحعل  عهد یول  رزا،یعبّاس م  های  کوشش-3  دی جد  یایدن  یامکانات فنّ

دارالفنون به    ۀمدرس   سیتأس-6  یغرب  های  و ترجمه و نشر کتاب  ی سنوی   رواج صنعت چاپ و روزنامه-5  ل یتحص  یبه خارج از کشوربرا

 .نی نو  یها و آموزش دانش ریکب ریفرمان ام

 .د یکن  انیرا ب یداریدر دوران ب یفارس اتیادب های همای  درون -3

احساسات    ختنیبرانگ  ،یحقوق اجتماع  یبعد   گاهی ، ودر جامبارزه با استبداد و استثمار  و  خواهی  قانون،  وطن  ،یآزاد  ،یاصل  های  همای   درون 

در جامعه و سخن از حقوق   یخراف  د ی عقا   ینف  ،ها  یانتقاد از نابسامان   ،خواهی  گانهیبو    گانهیبا ب  کاریپ  ،د ی علوم جد   یریفراگتوجّه به    ،یملّ

 . نانز

 .د یسیرا بنو ری از شاعران ز ک ی شعر هر  های ی ژگی و -4

او را شکوفا ساخت. شعر او    ی طبع شعر  ،یبا سعد  ییبود..آشنا   یشاعران گذشته بخصوص مسعودسعد و سعد  ری: تحت تأثیزدی   یفرّخ

 .بود دوستی و وطن  خواهی یپرشور آزاد های شه ی سرشار از اند 

داشت. شعر عارف، ساده و دور از    ینقش مؤثّر  ،خواهی¬یمردم و آزاد  ختنیاو در برانگ  یهنیم  های¬و ترانه  ها  فی:  تصنینی قزو  عارف

 .است هنیو عشق او به م یاست، نشان از دردمند  انی که در شعر عارف نما یبود. سوز و شور یدگیچ یپ

  شهی دست بود. در شعر او اند   رهیدر طنز و هجو و هزل چ  نچنی¬اشعار ساده و روان هم  دن یو آفر  انه یعام  راتیتعب  یری: در به کارگرزایم  رجی ا

مشروطه شد.    خواه  یشاعران آزاد  فی او مانع از قرار گرفتنش در رد  یو تفکّرات شخص  یخانوادگ   گاه ی جا  ی وجود داشت ول  انهی نوگرا  های

 .شود یاو  شمرده م  یاز  ابتکارات شعر ی به نوع یمنظوم از اشعار غرب  هایی ساخت ترجمه

  شود؟ یم  دهید یچه تحوّالت یاز نظر زبان یداریب ۀدر شعر دور -5

ساده منتقل  یرا بازبان  د ی جد  ممفاهی  بتوانند   و   باشد   تر  تا قابل فهم  دندیبا مردم، زبان محاوره را برگز   و بهتر  شتریارتباط ب  یبرقرار  یبرا  نشاعرا

 .کنند 

  افت؟ی  یچه تحوّالت یداریب ۀدر دور ینثر فارس - 6

دوره در نثر به وجود   نی که در ا  هایی  ی شد. از دگرگون کیو به زبان مردم کوچه و بازار نزد افتی سوق   ی گیراپی یو ب  ی به سمت سادگ  نثر

  مخاطب نوشته   رییاروپا و تغ  اتیبر اثر ارتباط با ادب  یداستان  اتیآوردن به ترجمه و ادب  یرو  ،نگاری  به رواج و گسترش روزنامه  توان   یآمد، م

 .مردم( اشاره کرد ۀ)از خواص به عام  اه
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 .د یسیبنو یو از هر کدام اثر  د ی قبل از مشروطه را نام ببر یسنوی رمان شگامانیو تن از پ د -7

  « شمس و طغرابا رمان »  یرزاخسرویمحمّدباقر م  

 « داستان باستان«و »  و قمر  نالّدی  شمس»  های با رمان عی حسن خان بد  رزایم  

 دارد؟ یگاهیچه جا ینثر فارس ۀدر حوز یقائم مقام فراهان د یده حیتوض -8

به شعر و    ختهیو آم  ج ی عصر را با زبان و اصطالحات را  ل ی برد و مسا  نیرا از ب  یسبک نگارش، تکلّف و تصنّع در نثر فارس  رییمقام با تغ  قائم

است  ینثر فارس ۀنند ک ایاح یکوتاه، موزون و مسجّع همراه بود. و های نوشت که با عبارت ی به سبک گلستان سعد  فیلط های  ضرب المثل

 .اثر اوست نتری  مهمو منشآت ،

 ( شتر یب ۀمطالع ی)برایلیتکم حاتیتوض  

 ۀمکتب را در فاصل ن ی از اشعار ا ییسبک بود. نمونه ها  رییتغ ی شاعران برا های یش اندی  از چاره یک ی  ۀجیمکتب در اصل نت  نی ا وقوع: مکتب

  های   اغراقو    ی عی بد  عی از به کار بردن صنا  زیپره  ،یسادگبه    توان  یاشعار مکتب وقوع م  های  یژگ ی . از ود ی د  توان  یم11تا    9قرون    لی اوا

 اشاره کرد.  عاشق و معشوق  نیب ع ی وقا یۀراپی یصرح و ب انیو ب انهیاز اصطالحات و زبان عام یرگی  بهره، شاعرانه

  .مکتب هستند  نی شاعران ا  نی از معروفتر یرازیش یاهلو  یرازیش یلسان ،یبافق یوحش  ،یمحتشم کاشان

.  به هر غزل،»خانه«  ونددپی  می  هم   به   را  ها   آن  ی و مصرّع   کسان ی  تیمتفاوت که ب  های  هقافی  با  وزن  هم   هایی   مرکّب از غزل  ی: شعربند   عیترج

جز او/وحده الاله الّا    ستین  چیهست و ه  یک ی  ع»کهیترج   تیبند هاتف با ب  عی.ترجشود  یبرگردان« گفته م   ای  عیترج  تی»ب  ،یتکرار  تیو به ب

 .عرفان است ا ی عشق،مدح  بند، عیترج مایۀ است. درون یزبان فارس بندهای عیترج نتری  معروف ازهو« 

  مصراع   جز   به  ها  مصراع  ۀمتفاوت است . در هر رشته هم  گریکد ی   با  ها  رشته  ی  هیو قاف  د آی  یم   د یگوناگون پد   های  که از رشته  یشعر   :مسمّط

  سه   ها،  آن  ۀکه مجموع بند و رشت  هایی  . مسمّطاند   هیقاف  هم   گر ی کدیو تمام بندها با    شود   ی به مصراع آخر، بند گفته م  اند؛   هقافی  هم   آخر

  ، یمسدّس و به هشت مصراع  ،یمخمّس؛ به شش مصراع  ،یمربع؛ به پنج مصراع  ،ی.به چهار مصراعشود  ی(گفته متایی  سه)  مثلث  باشد،  مصراع

مسمّط غالبا تغّزل، مدح، و    یۀما  مسمّط است. درون  گذار  انیبن   یاست.منوچهر  تر  جی مسّدس از همه ،را  انی م  نی ا. در  شود  می   ¬مثمّن گفته

  .است یهنیم-یو ملّ ی اسیس لی مسا

  ی م  هایی   چهره    نثر که با برهم زدن نظم و تناسب متعارف و دگرگون کردن حوادث و اشخاص،   ا ی در نظم    ی نقد همراه با شوخ  ی : نوع طنز 

  ی هنرمندانه و نّقادانه  انیطنز ، ب گری شود. به عبارت د-یگذاشته م  ش ی به نما  یبه نحو بارز ها  یو پلشت ها  زشتی ها ¬که در وجود آن نند آفری 

 .ب ی است و قصد آن، اصالح است نه تخر اه ینادرستو  ها  یکژ 

 .افراد است تیشخص بی در نظم ونثرکه هدف از آن، تخر ییو ناسزاگو  جویی  بی: در مقابل مدح قرار دارد. در مفهوم عهجو

 .است نشده تی اخالق ادب رعا م ی در آن حر ا ی  و اند و گزاف شکل گرفته هودهیو سخنان ب ها ی شوخ یکه برمبنا یسخنان :هزل

 ( یو کالس ییاز سوأالت نها یبیمربوط به متن ) ترک   سواالت

 د؟یزبان محاوره را برگز  -شعر  ژه ی به و - یداریب اتیچرا ادب-1
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