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۷

هب انم خداوند داانی راز

کت��اب پیش رو از مجموعه کتاب های خودآموزی اس��ت که برای س��هولت یادگیری دانش 
آموزان نوشته ایم.در این کتاب نیز پاسخ خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل فصل با توضیح کامل 
اختیارات ش��اعری و روش های مختلف به دس��ت آوردن وزن شعر بیان شده است. در البه الی 
دروس نی��ز با توّجه به اهمیت آرایه های مندرج در کتاب، مطالبی به صورت توضیحات تکمیلی 

ارائه شده تا یادگیری مطالب درسی آسان تر گردد. امیدوارم که این کتاب نیز مفید باشد.

ایرج شهرامی پور

شهریور1397
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ستایش

نسیم کوی دوست

 ش��کر و س��پاس و منّت و ع��ّزت خدای را
آس��مان نگه��دار  و  غیب��دان   دادار 
 اق��رار می کن��د دو جه��ان ب��ر یگانگی��ش
 ارب��اب ش��وق در طلبت بیدل ان��د و هوش
 ی��اد تو روح پ��رور و وصف ت��و دل فریب
 در کمتری��ن صن��ع ت��و مدهوش مان��ده ایم
 گ��ر خلق تکیه ب��ر اعمال خوی��ش کرده اند
 ی��ارب قبول کن به بزرگ��ی و فضل خویش
کری��م ت��و  و  حاجتمندی��م  بن��دگان   م��ا 
 ک��ردی تو آن چه ش��رط خداون��دی تو بود

کبری��ا خداون��د  و  خل��ق   پ��روردگار 
رهنم��ا خ��اّلق  و  پ��رور  بن��ده   رّزاق 
 یکت��ا و پش��ت عالمی��ان ب��ر درش دوت��ا
 اصح��اب فه��م در صفتت بی س��رند و پا
 ن��ام ت��و غم��زه ای و کالم ت��و دل رب��ا
 ما خ��ود کج��ا و وصف خداون��د آن کجا 
 م��ا را بس اس��ت رحمت و فض��ل تو متّکا
 کان را ک��ه رد کن��ی، نب��ود هی��چ ملتج��ا
 حاج��ت همیش��ه پی��ش کریمان ب��ود روا
ربّن��ا نکردی��م  هی��چ  ت��و  خ��ور  در  م��ا 

سعدی
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فصل اّول
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درس یکم

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

از انقراض دولت صفویه تا آغاز س��لطنت فتحعلی ش��اه قاجار، یعنی در دوران حکومت های 
افش��اریه، زندیه و ابتدای دورۀ قاجار، رش��د و ش��کوفایی قابل توّجهی برای تاریخ ادبیات ایران 
دیده نمی شود. در این دوره شاعران از سبک هندی روی برگردانده اند، اّما هنوز تأثیرهایی از آن 
س��بک و نیز مکتب وقوع در آثارش��ان 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 کردند. با روی کار 
آمدن سلس��لۀ قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، بازگشت به شیوه و الگوی گذشتگان در 
ادبیات پررونق تر از گذش��ته فّعال 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 بخش��یدن ش��عر فارس��ی از تباهی و انحطاط اواخر دورۀ صفوی و 
دوره های بعد از آن بود؛ اما برای رس��یدن به این هدف، راهی جز تقلید از آثار پیش��ینیان در پیش 
نگرفتند و به همین خاطر ش��عر را به دوران گذشته،بازگش��ت دادند و موجب پیدایش »س��بک 
بازگش��ت« ش��دند که می توان آن را حّد واس��ط بین سبک هندی و س��بک دورۀ بعد یعنی دورۀ 

بیداری دانست. 

در ایجاد نهضت بازگشت ادبی عوامل زیر تأثیر داشتند:

تاراج کتابخانۀ اصفهان که س��بب ش��د تعدادی از کتاب های کتابخانۀ س��لطنتی به دست  ;
مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.

 توّجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق شعر و شاعری و مدح شاهان ;
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 تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاری ;

ش��اعران  دورۀ بازگشت به س��بب فقر فرهنگی حاکم بر 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 توّجه قرار دادند و زبان تخیّل و اندیشه در این سبک تکرار شنیده هاست. 

هاتف اصفهانی از معروف ترین شاعران این عهد است. 

گروهی از ش��اعران دورۀ بازگش��ت به قصیده سرایی به سبک ش��اعران کهن خراسانی و عهد 
سلجوقی پرداختند. افرادی مانند صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی از این گروه اند. 
گروه دیگر به سرودن غزل به سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک عراقی پرداختند. شاعرانی 
مانند مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی نیز از این گروه اند. هر چند شاعران این 
دوره باعث نوآوری و تکامل شعر فارسی نشدند؛ اّما از این جهت اهمیت دارند که توانستند زبان 
شعر را از حالت سستی که در اواخر سبک هندی در آن به وجود آمده بود، نجات بخشند. اگر این 

نهضت به پا نشده بود، مشّخص نبود زبان فاخر شعر فارسی به کجا کشیده می شد.

از اواس��ط دورۀ قاجار اندک اندک مباحثی در مورد علل شکس��ت و عقب افتادگی ایران در 
جامعه مطرح ش��د و همراه با آن ش��عر دورۀ بازگشت نیز مورد انتقاد واقع شد. موضوعات جدید 
در جامعه و ادبیات پیش آمد و اصطالحات و لغات غربی نیز وارد ش��عر ش��د. شعر در این دوره 
دوباره بین مردم آمد و صدای فریاد آن ها شد. شاعران خود را وقف مردم کردند و به محتوا بیش 
از صورخیال و جنبه های ش��اعرانه توّجه داش��تند. آنان به این نتیجه رسیده بودند که یک تغییر و 
دگرگونی در شعر باید ایجاد شود تا بتواند مسائل و پدیده های تازه را در خود جای دهد. با وجود 
این که ش��اهان قاجاری چندان نقش��ی در ارتباطات جهانی و تأثیرپذیری از تحّوالت نداش��تند، 
تحصی��ل کردگان و آش��نایان با فرنگ به همراه تغییرات فرهنگ��ی، اجتماعی و اقتصادی، بیداری 
جامعۀ ایرانی را س��رعت بخشیدند. در میان اندیش��ه های روشنفکران داخلی و خارجی و انتشار 
افکار آزادی خواهانه و اندیشه های جدید، تحّوالت سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان، کشور 
را به س��وی تحّولی بزرگ س��وق می داد که روی به نوآوری و نوگرایی داشت؛ به این ترتیب در 
ایران حرکتی ایجاد ش��د که هم ضد اس��تبداد بود و هم ضد استعمار و در نهایت به امضای فرمان 
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مشروطیت توسط مظّفرالّدین شاه در سال 1324ه�. ق. انجامید. 

عوامل زیر در این بیداری مؤثّر بودند:

تأثی��ر جنگ های نافرجام ایران و روس و توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنّی دنیای . 1
جدید؛

کوشش های عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه در روی آوردن به دانش و فنون جدید؛. 2

اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور برای تحصیل؛. 3

رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمۀ و نشر کتاب های غربی؛. 4

تأسیس مدرسۀ دارالفنون به فرمان امیرکبیر و آموزش دانش های نوین.. 5

وضعیت عمومی زبان و ادبیات: 	

در دورۀ بیداری، ش��عرای آزادیخواه و گروهی از روشنفکران به نقد شرایط موجود پرداختند 
که البته با مخالفت دولت نیز همراه بود؛ افرادی مثل میرزافتحعلی آخوندزاده، عبدالّرحیم طالبوف 
و میرزاآقاخان کرمانی از آن دسته بودند. در نتیجه فصل جدیدی در ادبیات فارسی پدید آمد و از 
این رهگذر ادبیات سیاسی در ایران شکل گرفت. به این نوع از ادبیات که گویای اوضاع سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن روزگار است، »ادبیات بیداری«یا »ادبیات مشروطه« گفته اند. 

ادبی��ات بیداری ب��ا ظهور مفاهیمی نو مثل: آزادی، وطن، قانون خواهی و مبارزه با اس��تبداد و 
استعمار شکل گرفت. همچنین در کنار این مفاهیم بحث از حقوق اجتماعی، برانگیختن احساسات 
مّلی و میهنی، توّجه 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.

شعر  	

در ای��ن دوره، ادبیات � خصوصًا ش��عر � برای آن که بتواند با ت��ودۀ مردم ارتباط برقرار کند، 
زبان محاوره را برگزید تا قابل فهم تر باش��د و مفاهیم جدید را با زبانی س��اده انتقال دهد. به این 
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ترتیب نهضت س��اده نویس��ی همراه با نهضت آزادیخواهی شکل گرفت و نویسندگان و شاعران 
مظاهر اس��تبداد و اس��تعمار را نقد میکردند و برای بیان دیدگاه خود زبان ادبی را برمی گزیدند. 
ش��عر از نظر آنان بیان زیبای واقعیات و وس��یله ای برای بهبود زندگی بود که از طریق روزنامه ها 

و مطبوعات در اختیار مردم قرار می گرف.

در عصر بیداری به دلیل تمرکز بیشتر فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی در تهران، شعر و ادب 
هم بیشتر به این شهر منحصر می شد؛ حتّی روزنامۀ نسیم شمال را که سیّد اشرف الّدین در رشت 
منتشر می کرد، مردم تهران 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 مظّفرالّدین شاه به ادیب الممالک ملّقب 
شد، فعالیت اصلی اش روزنامه نگاری بود. وی سردبیری روزنامۀ مجلس را برعهده داشت. شعر 
ادیب از زندگی سیاسی او جدا نبود و دیوان او شامل قصاید، ترجیع بندها و مسمط هایی است که 
بس��یاری از حوادث و اوضاع آن روزگار را بیان می کنند. وی در قصیده بیشتر از قالب های دیگر 
طبع آزمایی کرده است و مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی بیشتر در شعرش آشکارتراست.بیت 

زیر از سروده های اوست:

جز پ��ی پ��اس دی��ن و حف��ظ وطنجن��گ ننگ اس��ت در ش��ریعت من

سید اشرف الدین گیالنی ;

به نس��یم شمال مش��هور بود. او توانست با شعرهای ساده و عامیانه اش در میان مردم جایگاه 
مناس��بی پیدا کند. شعرهای او که به زبان ساده و طنزآمیز در راه مبارزه با استبدادو عشق به وطن 
در روزنامۀ »نسیم شمال« به چاپ می رسید، در بیداری مردم بسیار مؤثر بود. از نمونه های اشعار 

انتقادی او شعر»ای قلم« است که با بیت زیر آغاز می شود:

خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلم ...غلغلی انداختی در ش��هر ته��ران ای قلم
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ایرج میرزا ;

در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت. در طنز، 
هجو و هزل چیره دس��ت بود. در شعر وی اگرچه اندیشه های نوگرایانه وجود دارد، ولی جایگاه 
خانوادگی) از نوادگالن فتحعلی شاه قاجار( و تفّکرات شخصی او، مانع از آن می شود که وی را 
در ردیف ش��اعران آزادیخواه مش��روطه قرار دهند. ایرج میرزا از شعرهای غربی نیز ترجمه هایی 
کرده است که در نوع خود ابتکاری محسوب می شود؛ قطعۀ »قلب مادر« یکی از شعرهای ماندگار 

اوست که با این بیت آغاز می شود:

ک�ه کن�د م���ادر ت�و ب�ا من جن�گداد معش���وقه ب���ه عاش���ق پیغ�ام

عارف قزوینی ;

ش��اعر وطنی و از موس��یقی دانان بزرگ عهد مش��روطیت بود. عرصۀ هنر وی تصنیف ها و 
ترانه های میهنی ای بود که در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بس��یار مؤثری داشت. شعر 
عارف س��اده و دور از پیچیدگی بود. وی مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را زیبا و پرشور 
می خواند و چنان سوز و شوری در شعرش بود که او را به یکی از دردمندترین سرایندگان عصر 

بیداری تبدیل کرد. بیت زیر از تصنیف معروف او انتخاب شده است: 

از ماتم س�رو قدشان س�رو خمیدهاز خ�ون جوان���ان وط�ن الله دمیده

محّمدتقی بهار )ملک الّشعرا( ;

بهار عالوه بر آش��نایی عمیق با زبان فارس��ی و ادبیات کهن، با مسائل جدید دنیا نیز آشنا بود 
و این توانمندی را در خدمت آزادی و وطن خواهی گرفته، با لحنی حماس��ی به سبک خراسانی 
می س��رود. وی عالوه بر تحقیق و تدریس در دانش��گاه، در حوزۀ سیاست و روزنامه نویسی نیز 
فعالیت داش��ت. از او در جایگاه ش��اعر و پژوهش��گر آثاری مانند تاریخ احزاب سیاسی،س��بک 
شناس��ی، تاریخ تطّور نظم فارسی، دیوان اشعار و تصحیح های ارزشمند و مقاالت علمی بسیاری 

به جای مانده است. بیت زیر سرآغاز یکی از سروده های اوست:

قفس�م برده به باغی و دلم ش�اد کنیدم�ن نگوی�م که م�را از قف�س آزاد کنید
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فّرخی یزدی ;

از ش��اعران ش��اخص این دوره است که او را به خاطر آزادی خواهی، به زندان انداختند. وی 
تحت تأثیر ش��اعران گذش��ته، خصوصًا مسعود سعد و سعدی بود و آشنایی با سعدی طبع وی را 
ش��کوفا س��اخت. در دورۀ هفتم مجلس نمایندۀ مردم یزد ش��د؛ ولی دست از اندیشه های پرشور 
آزادی و وطنی برنداش��ت و در نهایت جانش را در راه آزادی فدا کرد. بیت زیر س��رآغاز یکی از 

سروده های اوست: 

دست خود ز جان شستم از برای آزادی...آن زم��ان که بنهادم س��ر به پای آزادی

نثر فارسی در قرن های 12 و 13 )دورۀ بیداری( 	

در سال های انقالب مشروطه در نثر فارسی دگرگونی هایی به وجود می آید که نثر را به سمت 
س��ادگی و بی پیرایگی س��وق می دهد؛ از آن جمله می توان به رواج و گسترش روزنامه به عنوان 
رس��انه، روی آوردن به ترجمه و ادبیات داس��تانی بر اثر ارتباط با ادبیات اروپا و تغییر مخاطبان 
نوش��ته ها اشاره کرد. کس��انی چون قائم مقام فراهانی، عالمه دهخدا، رضا قلی خان هدایت، زین 
العابدی��ن مراغه ای، عبدالّرحیم طالبوف، میرزاآقا خان کرمانی، ناصرالّدین ش��اه قاجار 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 ش��ده اس��ت؛ بنابراین می توان موضوع ها و حوزه های ادبی موجود در نثر دورۀ 

مشروطه را بدین شرح ذکر کرد:

روزنامه نگاری ;

در سال های اّول مشروطه بیشتر نویسندگان مطالب خود را در قالب مقاله در روزنامه ها منتشر 
می کردند. روزنامه های پرشماری در این دوره انتشار یافت که دربردارندۀ مطالب سیاسی، اجتماعی 
و گاه علمی بود. از مهم ترین روزنامه ها می توان »صوراس��رافیل« ب��ا مدیریت میرزاجهانگیرخان 
و »نس��یم شمال« با مدیریت و نویسندگی سیداش��رف الدین حسینی گیالنی را نام برد که مسائل 
سیاس��ی، اجتماع��ی و ... را ب��ا لحنی انتقادی و طنزآمیز مس��ائل را بیان می کردن��د و مورد انتقاد 
قرار می دادند. مجلۀ »بهار« که نش��ریه ای ادبی محس��وب می شد، در سال های مشروطه به وسیلۀ 
میرزایوس��ف خان اعتصامی آش��تیانی منتشر ش��د و پس از آن دو مجلۀ »دانشکده« و »نوبهار« با 
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مدیریت ملک الّشعرای بهار به عرصۀ ظهور رسیدند.

داستان نویسی ;

داس��تان نویسی به ش��یوۀ جدید در ادبیات کالسیک فارسی س��ابقه ندارد و این نوع ادبی نیز 
محصول یک قرن گذشته است. پیش از انقالب مشروطه، نویسندگان ایرانی نوشتن رمان )داستان 

بلند( به مفهوم امروزی را از طریق ترجمۀ رمان های تاریخی غربی آغاز کردند. 

در عصر مش��روطه بیشترین رویکرد نویس��ندگان به رمان های تاریخی بود؛ چرا که از سویی 
نوعی باس��تان گرایی و روحیۀ کاوش��گرانه در شناخت هویت گذش��ته میان آن ها حاکم بود و از 
س��وی دیگر، به دلیل سیاس��ت های موجود در جامع��ه، نگارش رمان ه��ای تاریخی و اجتماعی 
س��طحی 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 نویس��ان می توان به این نویسندگان اشاره کرد: محمدباقر میرزا خسروی با رمان 
»شمس و طغرا« و میرزا حسن خان بدیع با دو اثر »شمس الدیّن و قمر« و »داستان باستان«.

نمایشنامه نویسی ;

نمایش��نامه نویس��ی نوع ادبی جدیدی به شمار می رود و با این شکل غربی اش در ادب کهن 
ایران س��ابقه ای ندارد. در دورۀ ناصرالّدین ش��اه با رفت وآمد ایرانیان به اروپا، این نوع ادبی هم 

رواج یافت. 

اّولین کسی که در ایران به نوشتن نمایش نامۀ فارسی پرداخت، میرزا آقای تبریزی بود که سه 
نمایش��نامۀ کوتاه تألیف کرد. این س��ه نمایشنامه به سبب انتشار بخشی از آنها در صدر مشروطه، 
تنها نمونۀ ادبیات نمایش��ی در این دوره محس��وب می ش��ود. زبان آنها مانند نثر داس��تانی قبل از 

مشروطه ساده، روان،بی تکلف و عوام فهم است.

ترجمه ;

فّن ترجمه از عوامل مؤثر در رشد آگاهی و تحول اندیشۀ ایرانیان در سال های قبل از مشروطه 
بود. ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با ایجاد چاپخانه در زمان فتحعلی ش��اه آغاز ش��د. از مهمترین 
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آثار ترجمه ش��ده در این دوره می توان »سرگذش��ت حاجی بابای اصفهانی« اثر جیمزموریه را نام 
برد که میرزا حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرده است.

تحقیقات ادبی و تاریخی ;

تحقیقات ادبی و تاریخی در محدودۀ تاریخی مش��روطه به علت اش��تغال اهل قلم به روزنامه 
نویس��ی و موضوعات دیگر، جاذبه ای نداشت. تنها اثر قابل توّجه »تاریخ بیداری ایرانیان« تألیف 

ناظم االسالم کرمانی است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.

برخی از نویسندگان این دوره 	

قائم مقام فراهانی ;

ازمعروف ترین نویس��ندگان و سیاس��تمداران بزرگ این دوره اس��ت که عالوه بر خدمات و 
اقدامات بزرگ سیاس��ی، در ادبیات نیز بس��یار مؤثر بود. قبل از وی س��بک نویسندگان فارسی با 
تکّلف و تصنّع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش، تکّلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را 
با 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 احیا کنندۀ نثر فارسی است و »منشآت« مهمترین اثر قائم مقام است.

متن زیر از اوست:

»مخدوم مهربان من، از آن زمان که رشتۀ مراودت حضوری گسسته و شیشۀ 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 کلبۀ مراودات را در بسته ...«

عاّلمه علی اکبر دهخدا ;

از پیشگامان نثر جدید فارسی است، شعر هم می سرود.وی با روزنامۀ صوراسرافیل همکاری 
داش��ت. مجموعه نوش��ته های طنزآمیز سیاس��ی �� اجتماع��ی او با عنوان »چرن��د و پرند« در آن 
روزنامۀ منتش��ر می شد. دهخدا بعدها در استانبول روزنامۀ سروش را منتشر کرد. او در رواج نثر 
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س��اده و عامیانه که بعدها در داستان های محمدعلی جمالزاده و صادق هدایت به کار رفت، نقش 
مؤثری داش��ت. حاصل پژوهش های او در فرهنگ نویس��ی، کتاب ارزشمند »لغت نامه« است که 

مفصل ترین کتاب لغت زبان فارسی محسوب می شود و »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 چی��ه؟ وای وای! اله��ی روده ات ببره، چقدر حرف می زنی؟! حوصلم س��ر 
رفت! آفتابه لگن ش��ش 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 س��ازند. گفت: حال که این دو تا خوب با هم س��اخته اند که من یکی را از 

میان بردارند...«
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خودارزیابی

دو تن از پیشگامان رمان نویسی قبل از مشروطه را نام ببرید و از هرکدام اثری بنویسید.. 1

محمدباقر میرزا خس��روی با رمان »ش��مس و طغرا« و میرزا حس��ن خان بدیع با دو اثر  "
»شمس الدیّن و قمر« و «داستان باستان».

مهمترین عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر ادبیات عصر بیداری را بررسی کنید.. 2

تأثیر جنگ های نافرجام ایران و روس و توّجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنّی دنیای  "
جدید؛

کوشش های عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه در روی آوردن به دانش و فنون جدید؛ "

اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور برای تحصیل؛ "

رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمۀ و نشر کتاب های غربی؛ "

تأسیس مدرسۀ دارالفنون و آموزش دانش های نوین به فرمان امیرکبیر. "

ویژگی های شعر هر یک از شاعران زیر را بنویسید. . 3

فّرخی یزدی، عارف قزوینی، ایرج میرزا

فّرخی یزدی: شاعر آزادی خواه عصربیداری است. تحت تأثیر شعر گذشتگان خصوصًا  "
مسعود سعد و سعدی قرار داشت. آشنایی با سعدی طبع وی را شکوفا ساخت.

عارف قزوینی: ش��عر عارف ساده و به دور از پیچیدگی است. مضامین وطن دوستی و  "
س��تیز با نادانی  را زیبا و پرش��ور می خواند. به عّلت سوز و گدازی که در شعرش است 

یکی از دردمندترین سرایندگان عصر بیداری است.

ایرج میرزا: در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اش��عاری س��اده و روان مهارت  "
بس��یار داش��ت. در طنز، هجو و هزل نیز دستی داشت. در ش��عر وی اگرچه اندیشه های 
نوگرایانه وجود دارد، ولی جایگاه خانوادگی و تفّکرات شخصی او، مانع از آن می شود 
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ک��ه وی را در ردیف ش��اعران آزادیخواه مش��روطه قرار دهند. از ش��عرهای غربی نیز 
ترجمه هایی کرده است؛ قطعۀ »قلب مادر« یکی از این شعرهای ماندگار اوست.

شاخص ترین درون مایه های شعر فارسی در دوران بیداری را بیان کنید.. 4

آزادی، وط��ن، قانون، تعلیم و تربیت جدید، توّجه به مردم، علوم و فنون جدید، مبارزه  "
با استکبار

نثر فارسی در دورۀ بیداری چه تحّوالتی یافت؟. 5

 نثر به سمت سادگی و بی پیرایگی رفت. "

 روزنامه نویسی گسترش پیدا کرد. "

 ترجمه و ادبیات داستانی بر اثر ارتباط با ادبیات اروپا شکل گرفت. "

چه عواملی در ایجاد نهضت بازگشت ادبی مؤثّر بودند؟. 6

تاراج کتابخانۀ اصفهان که س��بب ش��د تعدادی از کتاب های کتابخانۀ سلطنتی به دست  "
مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.

توّجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق شعر و شاعری و مدح شاهان "

تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاری "

در شعر دورۀ بیداری از نظر زبانی چه تحّوالتی دیده می شود؟. 7

شعرا برای بیان اشعار خود از زبان محاوره که قابل فهم است استفاده می کنند. "

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

او ب��ا تغییر س��بک نگارش، تکّل��ف را در نثر از بین برد و مس��ائل عص��ر را با زبان و  "
اصطالحات رایج و آمیخته به ش��عر 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 احیا کنندۀ نثر فارسی است.
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سواالت تکمیلی درس یکم

انجمن ادبی مشتاق در چه دوره ای و توّسط چه کسی به وجود آمد؟. 1

بازگش��ت به ش��یوه و الگوی گذشتگان در ادبیات فارس��ی، در دوران کدام سلسله رایج . 2
گشت؟

مؤّسس انجمن ادبی خاقان کیست و در چه شهری تأسیس شد؟ . 3

هدف از تأسیس انجمن ادبی خاقان چه بود؟ آیا در هدفش موفّقیتی به دست آورد؟. 4

سبک بازگشت چگونه شکل گرفت؟. 5

عوامل تأثیرگذار در ایجاد نهضت بازگشت ادبی را بیان کنید.. 6

چرا شاعران سبک بازگشت به پیروی از اسلوب های کهن پرداختند؟. 7

شاعران سبک بازگشت ادبی به کدام سبک ها توّجه بیشتری داشتند؟. 8

 ............... از معروف ترین شاعران قرن دوازدهم است.  . 9

معروف ترین شاعران قصیده سرای دورۀ بازگشت ادبی را نام ببرید.. 10

معروف ترین شاعران غزل سرای دورۀ بازگشت ادبی را نام ببرید.. 11

علل اهمیت شاعران دورۀ بازگشت را بیان کنید.. 12

ادبیات بیداری یا ادبیات مشروطه را توضیح دهید.. 13

چه مفاهیمی در ادبیات بیداری شکل گرفتند؟. 14

شعر فارسی در عصر بیداری چه تحّوالتی پیدا کرد؟. 15

در عصر بیداری کدام یک از شهرهای ایران، مرکز ادبی محسوب می شد؟. 16

پیشگامان نثر ساده نویسی را در سال های انقالب مشروطه ) عصر بیداری( نام ببرید.. 17

مهم ترین شاخصۀ نوشته های پیشگامان نثر ساده نویسی در عصر بیداری چیست؟. 18
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مهم ترین موضوع ها و حوزه های ادبی موجود در نثر دورۀ مشروطه را بیان کنید.. 19

در سال های اّول مشروطه بیشتر نویسندگان مطالب خود را در قالب ....... منتشر می کردند.. 20

مهم ترین روزنامه ها و نشریات اوایل مشروطه را نام ببرید.. 21

نویسندگان ایرانی، نوشتن نخستین رمان ها را چگونه آغاز کردند؟. 22

چرا در عصر مش��روطه، نویسندگان ایرانی به نوشتن رمان های تاریخی و اجتماعی روی . 23
آوردند؟

نویسندگان رمان های زیر را بنویسد.. 24

الف( شمس و طغرا    

ب( شمس الّدین و قمر        

پ( داستان باستان            

نمایش نامه نویسی در دوران کدام پادشاه قاجار رواج یافت؟. 25

چه کسی نخستین نمایش نامه های فارسی را نوشت؟نوع نثرش را بیان کنید.. 26

ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با ایجاد .............. در زمان ........ ...آغاز شد.. 27

مهم ترین اثر ترجمه شدۀ عصر بیداری را بنویسید.. 28

چرا تحقیقات ادبی و تاریخی در عصر مشروطه جاذبه ای برای نویسندگان نداشت؟. 29

تنه��ا اثر قابل توّجه در حوزۀ تحقیقات ادبی و تاریخی در عصر مش��روطه چه نام دارد؟ . 30
نویسنده اش کیست؟ 

منشآت نوشتۀ کیست؟    . 31

علل اهمیت قائم مقام فراهانی در ادبیات فارسی چیست؟. 32

نقش علی اکبر دهخدا را در ادبیات فارسی بیان کنید. . 33
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آثار عالمه علی اکبر دهخدا را نام ببرید.. 34

ویژگی های بارز اشعار نسیم شمال ) سیّد اشرف الّدین گیالنی( را بنویسید.. 35

ادیب الممالک لقب کدام شاعر است؟. 36

ادیب الممالک فراهانی در کدام یک از قالب های شعری طبع آزمایی کرده است؟ موضوع . 37
اشعارش چیست؟

محّمد تقی بهار در کدام سبک ادبی شعر می سرود؟. 38

آثار محّمد تقی بهار را نام ببرید.. 39
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جواب سواالت تکمیلی درس  یکم

در زمان نادرشاه و کریم خان زند، توّسط مشتاق اصفهانی. 1

قاجاریه . 2

فتحعلی شاه قاجار و در شهر تهران . 3

هدف این انجمن رهایی بخش��یدن ش��عر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دورۀ صفوی . 4
و دوره های بعد از آن بود اّما اقدام انجمن فقط به تقلید از آثار پیشینیان خالصه شد.

برای رهایی بخش��یدن شعر فارس��ی از تباهی و انحطاط اواخر دورۀ صفوی و دوره های . 5
بعد از آن به وجود آمد.

ضعف حکومت قاجاریه، ضعیف ش��دن جامعه در اثر شکس��ت ایران از روسیه و غارت . 6
کتابخانۀ اصفهان توّسط افغان ها

ش��اعران این دوره به س��بب فقر فرهنگی حاکم بر جامعه و سس��تی و رخوت حاکم بر . 7
ادبیات، به پیروی از اسلوب های کهن پرداختند و در سطوح زبانی، ادبی و فکری، سبک 

خراسانی و عراقی را مورد توّجه قرار دادند.

خراسانی و عراقی. 8

هاتف اصفهانی . 9

صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی . 10

مجمر اصفهانی ، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی. 11

این ش��اعران توانستند زبان ش��عر را از حالت سس��تی که در اواخر سبک هندی داشت . 12
نجات دهند.

به ادبیاتی که گویای اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  عصر مشروطه است، . 13
ادبیات بیداری می گویند.
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آزادی، قانون خواهی و مبارزه با استبداد و استعمار. 14

ش��عر به زبان محاوره نزدیک ش��د و مفاهیم جدید به زبان س��اده بیان می گشتند تا برای . 15
تودۀ مردم قابل فهم باشند.

تهران و در مرحلۀ بعدی ، تبریز.. 16

قائ��م مقام فراهان��ی، عاّلمه علی اکبر دهخ��دا ، رضا قلی خان هدای��ت ، زین العابدین . 17
مراغه ای، عبدالّرحیم طالبوف، میرزا آقا خان کرمانی، ناصرالّدین شاه قاجار

نزدیک شدن نوشته های انان به زبان کوچه و بازار. 18

روزنامه نگاری، رمان نویسی ، نمایش نامه نویسی ، ترجمه ، تحقیقات ادبی و تاریخی. 19

مقاله و روزنامه . 20

21 .

 توضیحات نویسنده/مدیرنام روزنامه

صور اسرافیل

نسیم شمال 

مجلۀ بهار 

مجلۀ دانشکده 

مجلۀ نوبهار 

میرزا جهانگیرخان

سیّداشرف الّدین گیالنی

میرزایوسف خان اعتصامی 

ملک الشعرای بهار 

ملک الشعرای بهار

�������������

لحنی طنزآمیز

ادبی 

�������������

�������������

از طریق ترجمۀ رمان های تاریخی و غربی. 22

چون از س��ویی نوعی باس��تان گرایی و روحیۀ کاوش��گرانه در ش��ناخت هویت گذشته . 23
میان آن ها حاکم بود و از س��وی دیگر، به دلیل سیاس��ت های موجود در جامعه، نگارش 
رمان های تاریخی و اجتماعی سطحی در قیاس با کارهایی مثل روزنامه نویسی یا نوشتن 
رمان سیاس��ی، دردس��ر کمتری داشت و بر این اس��اس، جز تعداد اندکی رمان تاریخی، 

رمان دیگری نوشته نشد.



۲۹

درس دّوم

پایه های آوایی ناهمسان

س��ال گذشته با اوزان همسان که از تکرار یکنواخت یک پایۀ آوایی و اوزان همسان دولَختی 
که از تکرار متناوب دو پایه یا رکن حاصل می ش��ود، آش��نا شده ایم؛ لیکن می دانیم که در قلمرو 
شعر فارسی، وزن و موسیقی سروده ها، همواره از یک نظم آهنگین و موسیقی پیروی نمی کنند؛ 
بلکه در ش��عر فارسی، اوزان دلنشین و گوش��نوازی وجود دارد که نظمی ناهمسان دارند. در این 

گونه وزن ها، »وزن واژه ها« ناهمگون و غیرتکراری اند. 

به آهنِگ خوانش بیت زیر، توّجه کنید:

زه��ر هجری چش��یده ام که مپرس درد عش���قی کش�یده ام که مپرس

حافظ

پایه های آوایی
ِک َم پُرسِک شی دِ اَمَدر دِ ِعش قی

ِک َم پُرسِچ شی دِ اَمَزه رِ ِهج ری

پس از خوانش درس��ت بیت و درک موس��یقی 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.

اکن��ون پ��س از تعیین پایه های آوای��ی، همین بیت را با وزن واژه ها و نش��انه های هجایی آن 
می نویسیم.
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پایه های آوایی
ِک َم پُرسِک شی دِ اَمَدر دِ ِعش قی

ِک َم پُرسِچ شی دِ اَمَزه رِ ِهج ری

فعلنَمفاعُلنفاعالتنوزن
U–– U–U– UU – –نشانه های هجایی

پ��س از تعیین مرز پایه ها و قراردادن وزن واژه ها و نش��انه 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 پایۀ 

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، تناس��ِب آهنگ و نظم موس��یقایی بیت از 
دست می رود.

درک خوش آهنگی و دلنش��ینی موسیقی شعر، به تربیت هوش موسیقایی و حافظۀ شنیداری 
ما وابسته است. 

به پایه های آوایی بیت زیر توّجه کنید:

تو را درین سخن انکار کار ما نرسد                                 به ُحسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد

پایه های آوایی
َن َر سدِب یا رِ ماُق َو فا َکسِب ُحس ِن ُخل

َن َر سدرِ کا رِ ماُس َخ نِن کاُت را َد رین
فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن

U–U– –UU– U–U– UU –نشانه های هجایی

پ��س از خواندن درس��ت بیت و درک پایه های آوایی، درمی یابیم ک��ه این بیت از چهار پایۀ 
آوایی، تش��کیل شده اس��ت. پایه های آوایی، وزن واژه ها و نشانه های هجایی این بیت به صورت 
ناهمس��ان آمده اند. این بیت از چهار پایۀ آوایی ناهمس��ان »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«تشکیل 

شده است.


