




تاریخ ادبیات دوازدهم
 ی بازگشت #دوره

  

 از انقراض دولت صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار یعنی در دوران حکومت های افـشاریه، زندیه و ابتدای قاجاریهمحدوده زمانی: 

 ویژگی های شعر و ادبیات دوره بازگشت:

 _نبود رشد و شکوفایی قابل توجه در تاریخ ادبیات ایران1

 برگرداندن شاعران از سبک هندیی _رو2

 )اما هنوز تأثیرهایی از سبک هندی و مکتب وقوع در آثار شاعران مشاهده میشود(

 انجمن های ادبی این دوره:

 انجمن ادبی اصفهان.1

 مشتاق اصفهانی به همراه چند تن دیگر از ادیبان در زمان نادرشاه و کریم خان زند آن را اداره میکرد. 

 نشاطانجمن ادبی .2

 مؤسس آن عبدالوهاب نشاط

 انجمن ادبی خاقان.3

 پس از تأسیس ادبی انجمن نشاط، به ریاست فتحعلی شاه قاجار در تهران تشکیل شد.

 

 با روی کار آمدن سلسله  قاجار و تثبیت حکومت مرکزی، بازگشت به شیوه گذشتگان، پررونق تر از دوران گذشته شد.نکته: 

شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دوره ی صفوی و در دوره های بعد از آن بود اما برای رسیدن به  رهاییهدف انجمن ادبی خاقان: 
 این هدف راهی جز تقلید نداشتند و این امر باعث پیدایش سبک بازگشت شد.

 تقلید از آثار پیشینیان و سرودن شعر به سبک دوران گذشتهروش انجمن ادبی خاقان: 



 واسط سبک هندی و سبک دورهی بعد یعنی دوره ی بیداری سبک بازگشت یعنی حد

 عوامل تأثیرگذار در ایجاد نهضت بازگشت ادبی:

 غارت کتابخانه ی اصفهان-1

 توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق دوباره ی شعر و شاعری و مدح شاهان-2

 ضعیف شدن جامعه در اثر شکست ایران از روسیه تزاری-3

 لید شاعران دوره بازگشت از اسلوب های کهن:علل پیروی و تق

 *فقر فرهنگی حاکم بر جامعه

 رخوت حاکم بر ادبیات *سستی و

 

 *سبک هایی که شاعران این دوره )در سطوح مختلف زبانی، ادبی و فکری( از آنها تقلید کرده اند:

 )آن دو سبک را( در سبک بازگشت، تکرار نمودند.*سبک های خراسانی و عراقی را مورد توجه قرار دادند و زبان، تخیل و اندیشه 

 دسته بندی شاعران این دوره براساس تقلید از قالب های شعر گذشتگان:

 قصیده سرا:

 گروهی از شاعرانعهد سلجوقی: صبای کاشانی،قاآنی شیرازی،سروش اصفهانی سبک های کهن خراسانی و تقلید از 

 غزل سرا:

 گروهی دیگروسعدی(:مجمر اصفهانی،فروغی بسطامی،نشاط اصفهانیتقلید از سبک عراقی)حافظ 

 

: هرچند شاعران این دوره موجب نوآوری و تکامل شعر فارسی نشدند اما از این جهت اهمیـت دارنـد کـه توانستند شعر را از نکته مهم
 حالت سستی که در اواخر سبک هندی به وجود آمده بود نجات بخشند.

 مشهورترین و معروف ترین شاعران این عصر استاز  هاتف اصفهانی:



 افول سبک بازگشت و حرکت به سوی دوره ی بیداری

 : از اواسط دوره قاجار تا امضای فرمان مشروطیتمحدوده زمانی

 :علل شکل گیری دوره ی بیداری

 *انتقاد از شعر دوره ی بازگشت از اواسط دوره ی قاجار

 ادبیات*طحر موضوعات جدید در جامعه و 

 *ورود اصطالحات و لغات غربی در شعر

 شاعران خود را وقف مردم کردند -*در این دوره ورود شعر به میان مردم 

 *توجه داشتن به محتوا بیش از صور خیال و جنبه های شاعرانه

 د.یداری را سرعت بخشیشدن آنها با تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ب *تأثیر تحصیل کردگان و آشنایان با فرنگ و همگام

 *همچنین نشر افکار آزادی خواهانه و روشنفکرانه در داخل و خاجر

 *و نیز تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران و جهان

: عوامل فوق کشور را به سوی تحولی بزرگ سوق داد و سبب نوگرایی و نوآوری شد و حرکتی ضد استبدادی و ضد استعماری در نکته مهم
 هـ . ق به صدور فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه قاجار انجامید. ۴۲۳۱و در نهایت در سال ایران شکل گرفت 

 عوامل مؤثر در بیداری جامعه ی ایرانی:

 تأثیر جنگ های نافرجام ایران و روس و توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید-1

 روی آوردن به دانش و فنون نوین کوشش های عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه در-2

 اعزام دانشجویان ایرانی به خاجر از کشور برای تحصیل-3

 رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتاب های غربی-4

 تأسیس مدرسه دارالفنون و آموزش دانش های نوین به فرمان امیرکبیر-5



 #وضعیت عمومی زبان و ادبیات دوره ی بیداری

 ادبیات بیداریعنوان دیگر ادبیات مشروطه: 

 وضعیت عمومی زبان و ادبیات و چگونگی پیدایش ادبیات بیداری در ایران:

 در این دوره شعرای آزادی خواه و گروهی از روشنفکران به نقد شرایط موجود پرداختند که با مخالفت دولت همراه شد.

 ی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف و میرزا آقاخان کرمانیمثل ملک الشعرای بهار، نسیم شمال، میرزا فتحعل

آن است که چون ادبیات این دوره گویای اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  علت نام گذاری ادبیات بیداری یامشروطه:
 دوره ی مشروطه است.

 

 مفاهیم ادبیات دوره ی بیداری:

 مفاهیم فرعی: مفاهیم نو

 احساسات ملی و میهنی /   نفی عقایدخرافی/  حقوق اجتماعی مبارزه با استبداد و استعمار/  قانون خواهی/  آزادی   / وطن
حقوق زنان پیکاربابیگانه وبیگانه /   توجه به علوم جدید/ 

 انتقاداز نابسامانی ها/  خواهی

 

 شعر دوره بیداری:

 انواع شیوه بیان در شعر و نثر این دوره:

ادبیات این دوره به ویژه شعربرای آن که بتواند با توده مردم ارتباط برقرار کند زبان محاوره را برگزید تا قابل فهم )تر( زبان محاوره: .1
 باشد و مفاهیم جدید را با زبانی ساده منتقل کند.

نهضت ساده نویسی همراه با نهضت آزادی خواهی شکل گرفت و نویسندگان و شاعران مظاهر استبداد و استعمار را  زبان ادبی:.2
 نقد میکردند و برای بیان دیدگاه خود زبان ادبی را انتخاب کردند.

 



ی برای بهبود زندگی بود که از طریق از نظر آنان، شعر، بیان هنرمندانه ی واقعیات و وسیله ا  دیدگاه شاعران این دوره درباره ی شعر:
 روزنامه ها و مطبوعات در اختیار مردم قرار میگرفت.

 . تبریز2. تهران     1 مراکز فرهنگی و ادبی این دوره به ترتیب اهمیت:

 دالیل عمده مرکزیت فرهنگی و ادبی تهران:

 الف( تمرکز بیشتر فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی در این شهر

شعر و ادب در این شهر به حدی بود که حتی روزنامه ی نسیم شمال را که سید اشرف الدین در رشت منتشر میکرد، ب( انحصار 
 بیشتر مردم تهران میخواندند.

  برخی از شاعران این دوره:

نمونه شعر ویژگی ها آثار شاعر
جنگ ننگ است در از اشعار وطنی او:

شریعت من جز پی پاس دین و حفظ 
وطـن

 میرزا محمد صادق امیری فراهانی الممالـک نام:-
 بعدها از مظفرالدین شاه بـه او لقـب ادیـب -
 اش: روزنامه نگاری فعالیت اصلی .
 او سردبیر روزنامه مجلس بود.-

شعراو با زندگی سیاسـی او همـراه نبـود و دیـوان او بسیاری 
در قصیده )بیشتر از قالـب هـای -  .از حوادث و اوضاع آن

 ( طبـع آزمایی میکرد.گردی
مضامین شعر او: وطنی، سیاسی و اجتماعی-

دیوان اشعار شامل 
 قصاید،

ترجیح بند و مسمط

ادیب 
الممالک 
فراهانی

ای »از اشـعار انتقـادی او، شــعر 
 بامطلع زیر است:« قلم

غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم 
خوش حمایت میکنـی از شـعر قرآن 

ای قلم

 «نسیم شمال»به  مشهور -
به خاطر شعرهای ساده و عامیانـه اش در بـین مـردم -

 جایگاه مناسبی پیدا کرد.
 زبان شعر: ساده و طنزآمیز-
 مضامین اشعار او: مبارزه با استبداد، عشق به وطن-
اشعار او در بیداری مردم بسیار مؤثر بود -

روزنامه نسیم شمال سیداشرف 
الدین 
گیالنی

 «مادرقلب »قطعه 
که یکـی از آن نمونه هاست با بیت زیر 

 آغـاز میشود:

در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعار ساده و -
 روان مهارت بسیار داشت.

 در طنز، هجو و هزل هم، چیره دست بود.-

دیوان اشعارر میرزاایجر 



داد معـشوقه بـه عاشـق پیغـام که 
کند مـادر تـو بـا مـن جنـگ

در شعر وی اما جایگـاه  با وجود اندیشه های نوگرایانه-
ی تفکرات شخص خانوادگی)از نوادگان فتحعلی شام قاجار( و

اش مانع از آن می شود که در ردیف شاعران آزادی خواه 
مشورطه قرار گیرد. در ترجمـه ی شـعرهای غربی منظوم 

هایی پدید آورده است که در نوع خود، کار ابتکاری 
 محسوب میشود.

بیــت زیــر در تــصنیف معــروف 
 اوست:

از خون جوانان وطن الله دمیده از 
ماتم سرو قدشان سرو خمیـده

 شاعر وطنی و موسیقیدان دوره ی مشروطه-
عرصه ی هنر او تصنیف ها و ترانه های میهنی ای بود که -

در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقـش بـسیار مـؤثر 
 داشت.

 شعر: ساده و دور از پیچیدگیزبان -
 مضامین اشعار او: وطن دوستی و ستیز با نادانی بود-
سوز و شوری که در شعر عارف نمایان اسـت نـشان از -

دردمندی و عشق او به میهن است.

دیوان اشعار عارف 
قزوینی

بیـــت زیـــر ســـرآغاز یکـــی از سروده 
 های اوست:

کنیـد  من نگویم که مرا از قفس آزاد
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنیـد

آشنایی عمیـق بـه زبـان فارسـی، ادبیـات کهـن و مسائل -
 جدید روز جامعه

 درون مایه ی اشعار: آزادی، وطن-
 لحن و سبک شعر: لحن و زبـان حماسـی و سـبک خراسانی-
حوزه هـای فعالیـت: تحقیـق، تـدریس سیاسـت، روزنامه -

 نویسی

 دیوان اشعارشعر: -
پژوهش: تاریخ 
مختصر احزاب 

سیاسی ایران، سبک 
شناسی، تاریخ تطور 

 نظم فارسی
ـ تصحیح های 

ارزشمند و مقاالت 
علمی

محمدتقی 
 بهار

ملک شعرا

بیـــت زیـــر ســـرآغاز یکـــی از سروده 
 های اوست:

آن زمان که بنهادم سر بـه پـای آزادی 
دست خود ز جان شستم از برای 

آزادی

 ـ از شاعران شاخص دوره ی بیداری
 ـ به سبب آزادی خواهی به زندان افتاد.

ـ تحت تأثیر شاعران گذشته به ویژه مسعود سعد و سعدی 
 بود و آشنایی با سـعدی طبـع وی را شـکوفا ساخت.

ـ در دوره ی هفتم مجلس، نماینده ی مردم یزد شـد، ولی 
خواهانـه و وطن دست از اندیشه هـای پرشـور آزادی 

دوستانه برنداشت و در نهایت جانش را در راه آزادی فدا کرد

دیوان اشعار فرخی یزدی



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

 درسال های انقالب مشروط دگرگونی هایی درنثر فارسی به وجودآمد که نثر را به سوی سادگی و بی پیرایگی سوق می دهد.نکته:

 دگرگونی های نثر این دوره: از جمله

 رواج وگسترش روزنامه.1
 دن به ترجمه و ادبیات داستانی براثر ارتباط با ادبیات اروپار روی آو.2
 تغییر مخاطبان نوشته ها.3
 نزدیک تر شدن نوشته ها به زبان مردم کوچه وبازار.4

رالدین شاه،عبدالرحیم طالبوف،میرزا آقاخان قائم مقام فراهانی،عالمه دهخدا، ناصپیشگامان نثرساده ی این دوره عبارتند از: 
 کرمانی،زین العابدین مراغه ای

 موضوع ها وحوزه های ادبی نثر دوره مشروطه:

 روزنامه نگاری:

 درسال های اول مشروطه اغلب نویسندگان مطالب خود را در قالب مقاله در روزنامه ها منتشر می کردند.الف(

 انتشار یافت که در بردارنده مطالب سیاسی،اجتماعی و گاه علمی بود.رزونامه های بی شمار این دوره ب(

 

 ازمهمترین روزنامه ها و مجله های این دوره:

 صور اسرافیل: با مدیریت میرزا جهانگیرخان، منتشر میشد..1
.. را با لحنی و .نسیم شمال: با مدیریت و نویسندگی سید اشرف الدین گیالنی را میتوان نام برد که مسائل سیاسی و اجتماعی .2

 انتقادی و طنزآمیز بیان میکردند.
بهار: مجله و نشریه ادبی محسوب میشد که به وسیله ی میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی )پدر پروین اعتصامی ( منتشر .3

 شد.
 دانشکده و نوبهار: با مدیریت ملک الشعرای بهار انتشار می یافت..4
 نوبهار.5



 داستان نویسی:

 ( فارسی سابقه ندارد و این نوع ادبی، محصول یک قرن گذشتهسنتی( در ادبیات کالسیک )روان نویسیبه شیوه ی جدید) داستان نویسی
 است.

نویسندگان ایرانی، نوشتن رمان داستان بلند را به مفهوم امروزی را از طریق  رویکرد ونگرش نویسندگان پیش از انقالب مشروطه:
 غاز کردند.ترجمه ی رمان های تاریخی غربی آ 

 .در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود نکته:

 علل رویکرد نویسندگان عصر مشروطه به رمان های تاریخی و اجتماعی:

 نوعی باستان گرایی و روحیه ی کاوشگرانه در شناخت هویت گذشته میان آنها حاکم بود. الف(

به دلیل سیاست های موجود در جامعه، نگارش رمان های تاریخی و اجتماعی سطحی در مقایسه با کارهایی مثل روزنامه نویسی یا  ب(
 نوشتن رمان سیاسی دردسر کمتری داشت.

 ازجمله رمان نویسان این دوره:

 محمدباقر میرزا خسروی: شمس و طغرا.1
 تانمیرزا حسن خان بدیع: شمس الدین وقمر_داستان باس.2

 نمایش نامه نویسی:

 نمایشنامه نویسی در ایران نوع ادبی جدیدی به شمار میرود و با این شکل غربیاش در ادب کهن ایران سابقه ای ندارد.

 : نمایش نامه نویسی؛ در دوره ناصر الدین شاه هم زمان با رفت وآمد ایرانیان به اروپا رواج یافت. نکته

.وی چند نمایشنامه کوتاه تالیف کرد. این نمایشنامه ها به خاطر انتشار برخی میرزا آقا تبریزی  سی،اولین نمایشنامه نویس فار  نکته:
از آنها در آغاز مشروطه ،تنها نمونه ی ادبیات نمایشی دراین دوره محسوب می شود و زبان آن ها مانند نثر داستانی قبل ازمشروطه 

 روان،بی تکلف و عوام فهم است.

 از عوامل مؤثر در رشد آگاهی و تحول اندیشه ی ایرانیان در سالهای قبل از مشروطه بود.فن ترجمه  ترجمه:

ع ترجمه آثار اروپایی با تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.   شرو



 نام برد که راجیمز موریه  ، میتوان: سرگذشت حاجی بابا اصفهانی اثراز میان مهمترین آثار ترجمه شده در این دوره

 آن را ترجمه کرده است.اصفهانی  میرزا حبیب 

 تحقیقات ادبی وتاریخی:

 است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.ناظم االسالم کرمانی تنها اثر قابل توجه تاریخ بیداری ایرانیان تألیف  نکته:

 اهل قلم به روزنامه نویسی  وموضوعات دیگر است.محققان به تحقیقات ادبی و تاریخی: اشتغال بی رغبتی و بی میلی وتنها دلیل 

نمونه ی اثر ویژگی ها آثار نویسنده
 متن زیر از اوست:

 مخدوم مهربان من، از آن زمان که رشته ی»
مراودت حضوری گسـسته و شیـشه ی شکیبایی از 

 سنگ تفرقه و دوری شکـسته، 
اکنون مدت دوسال افزون است که نه ازطرف آن 

سـالمی و نـه از ایـن جانب قاصدی و پیامی، بریـدی و 
طـایر مکاتبـات را پر بسته و کلبه ی مراودات را در 

«بسته...

از معــروفتــرین نویــسندگان و -
 سیاستمداران بزرگ این دوره است.

_او با تغییر سبک نگارش، تکلف را در 
 نثر از بین برد.

_مسائل عـصر خـود را بـا زبـان و 
رایج و آمیخته به شـعر و اصطالحات 

ضرب المثل های لطیف بـه سـبک 
گلستان سعدی نوشـت و موجـب 

 اقبال و عامهی مردم به نثر گردید.
_عبارات کوتاه او نیز گاهی مـوزون و 

 مسجع اند.
 _او احیاکننده ی نثر فارسی است.

_منشآت مهمترین اثر قـائم مقـام 
است.

 
 منشات

مهمترین اثر او

 
قائم 

مقام 
فراهانی

 از نمونه های نثر اوست:
ننه، هان!این زمین روی چیه؟روی شاید گاو،گاو »

روی چیه؟روی ماهی،ماهی روی چیه؟روی آّب،آب 
روی چیه؟ وای وای!الهی روده ات ببره،چه قدر حرف 
میزنی؟!حوصلم سر رفت!آفتابه لگن شش 
دست،شام وناهارهیچی!گفت نخور.عسل و خربزه با 

نشنید وخورد.یک ساعت دیگر یارو را  هم نمی سازند!
دید،مثل مار به خوودش می پیچید.نگفتم نخور؟ان 
دوتا باهم نمیسازند.گفت:حاال که این دوتاخوب 

«باهم ساخته اند که من یکی را از میان بردارند...

از پیشگامان نثـر جدیـد فارسـی _
 است.

 شعر می سرود._
او در رواج نثر ساده و عامیانه که _

ا در داستان هـای محمـدعلی بعده
جمال زاده و صادق هدایت بـه کـار 

میرفت نقش مؤثر داشت.

اجتماعی(در  -سیاسی و )طنز چرنـد و پرنـد
 روزنامه صور اسرافیل منتشر شد.

به همت میرزاجهانگیر وزنامه سوراسرافیل)ر 
 اسرافیل و دهخدا چاپ می شد.( سور

 روزنامه سروش)در استانبول چاپ می شد.(
 لغت نامه)مفصل ترین کتاب لغت(

_امثال و حکم

 
عالمه 

علی اکبر 
دهخدا



 #سبک شناسی)درس چهارم(
 دوره بازگشت وبیداری

 بررسی سبک شعر دوره بیداری:

 

 الف(سطح زبانی:

 : بارزترین ویژگی زبانی سبک بیداریسادگی و روانی.1
 برای عامه مردم به دلیل موقعیت اجتماعی و انقالبیفهم  قابل.2
 شعره ای ر محاوبیان .3
 یافتن شعر عمومیتنهضت دراختیار روزنامه و زبان برنده ی .4
 واژه های کهنکاربرد .5
 )روسی،فرانسوی،ترکی(وفرنگینو ورود واژه های .6
 ت زبانی ها و ترکیبا کاربرد جملهکم توجهی به .7

 

 شاعران دوره بيداری، به دو دسته تقسيم ميشوند:

 وفادار ماندن به زبان پرصالبت گذشته.« ملک الشعرای بهار« »ادیب الممالک فراهانی».1
 ار واصطالحات موسیقی عامیانه و واژه های فرنگی.زبان کوچه وباز « عارف قزوینی« »سیداشرف الدین گیالنی،نسیم شمال».2

 ب(سطح ادبی:
.عدم تغییر چندان نسبت به گذشته 
:قصیده و مثنویادیب الممالک فراهانی و ملک الشعرای بهار 
:مستزاد و چهار پاره)باز عامیانه(دیگر شاعران 
رغبت به سرودن ترانه وتصنی 
ظهور شعر نو                                                                                        

گرایش به محتوا  (1  
عدم تسلط بر ادبیات کهن  (2  
شتاب در سرودن شعر برای آگاه   ( 3

 سازی مردم

 ازدیدگاه قالب های شعری

ویژگی های زبانی 
 شعر دوره بیداری

ثروعوامل م  



 شاعرانی که به زبان عامیانه شعر میگفتند،از آرایه های بدیع و بیانی کمتر استفاده میکردند.

  له ای برای بیان مقاصد شاعر.ئشعر مس

 

 درنظر گرفتن تخیالت سرایندگیان پیشین.

 نوآوری هایی در تخیل با تاثیر پذیری از اوضاع اجتماع

 میرزاده ی عشقینمونه ای از تخیالت در شعر 

 

 پایبندی گروه سنت گرا به سنت های ادبی.

 شعرمیگفتند.بازار  اهمیت کمتر شعرایی که به زبان کوچه  و

 

 ج(سطح فکری:
.تحول چشمگیر در درون مایه 
.به موازات حضور مردم در سياست واجتماع، مضامین و انديشه های تازه به شعر وارد شد 
تغییر نگرش اعران ونویسندگان: از كلی نگری و ذهنيت گرایی به جزئی نگری و عینيت گرایی 
 ،عارفانه سرایی و غزل گویی با ساخت جامعه کارایی خود را ازدست دادهماهنگی مضامین كلی و ذهنی، مسائل اخالقی 
رونق یافتن مضامین سیاسی،اجتماعی و وطنی 

 

 

 

 

 

اه کاربرد آرایه های ادبیگازدید   

 ازدیدگاه تخیل

 از دیدگاه موسیقی و عروض



این معناست  مفهوم آزادي در شعر این دوره، مترادف با مفهوم دموكراسي غربي است و بيان كننده  آزادی:  
اقتصادی خود نیز  سياسي و  دارند، در جامعه و سرنوشتكه مردم عالوه بر این كه حقوق وآزادی های فردی 

     دارای حق و اختيار هستند.

 در این وطن به عنوان سرزمینی كه مردمي با مشتركات قومی،فرهنگی و زبانی در آن زندگي مي كنندوطن: 
 عالمه دهخدا و ادیب ملک الشعرای بهار،  ماننددوره وارد شعر و ادبيات فارسي شد و بسيار مورد توجه بزرگاني 

 قرارگرفت.الممالک فراهانی 

  بر پايه مشاهداتی كه اروپارفتگان و روشنفکران از ملل متمدن قانونمند داشتند،، مضمون قانون و قانون:
  ید.گرد   قانونمداری در سخن شاعران و نويسندگان راه يافت و بنياديترین تفکر و خواست مشروطه خواهان 

ليم تع با ظهور مطبوعات و گسترش آن در جامعه،آگاهی همگانی افزايش يافت و لزوم تعلیم وتربیت جدید: 
 داشتند. یز به این موضوع،توجهو تربيت عمومی با نگاه جديد آن،مورد توجه مردم قرار گرفت. شاعران ن

 است.   توجه به مردم از بارزترین ویژگي های ادبيات دوره بيداری توجه به مردم: 

محرومان  شاعران در این دوره به انعکاس خواست ها و عالقه های توده مردم پرداختند . نيازها و كاستی های
 توجه داشتند.کارگران وضعیفان  و جایگاه زنان در اجتماع  جامعه را موضوع سخن خود قرار دادند وبه دفاع از 

 شاعران شاخص این دوره اند.ابوالقاسم الهوتی و فرخی یزدی 

شد  نوین ضرروت ها ی اجتماعی،فرهنگی اقتصادی موجب توجه به دانش ها فنوندانش ها وفنون نوین:   
واژگان مربوط به  د ومضامین واصطالحات و و در كنار ديگر روشفکران، شاعران نیز به این موضوع پرداختن

 آن،در سخنانشان فراوان به چشم میخورد.

:بررسی سبک نثر دوره بیداری

.تاحدی از پیچیدگی فاصله گرفت 
.سادگی و روانی نثر 
.کمتر شدن لغات دشوار در نثر 
درون مایه نثر:آزادی و آزادی خواهی،سنت شکنی وتجدد خواهی بالحنی آرام تر 

شاخص ترین 
درون مایه های 

شعر عصر بیداری



 نثر این دوره، واژه ها و تركيب های عربی ناآشنا كمتر ميشوددر .1
 به دالیل گوناگون، بسياری از واژگان انگليسی، تركی، فرانسوی و ... به نثر فارسی وارد ميشود..2
کاهشی  نوشته هابرخالف نثر دوره های پيش، عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بيجا در نامه ها و .3

 آشکار می یابد.
 نثر این دوره ساده و قابل فهم است. .4
 در ساختار و تركيب دستوری سخن، جمله ها درست تر و با طبيعت زبان هم آهنگتر ميشود      .5

 

امال ک كنار ميگذارد و بندهای نثر مصنوع وفنّی را و قيد نثر فارسی، حتی پيشتازتر از شعر فارسی در دوره بيداری،.1
  گزارشی وساده می شود.

 صنایع ادبی از نثر جدا ميشود و نثر در بيان خواست و آمال مردم به شکلی پويا ظاهر ميگردد.2
 یکی از ضعف های تكنيکی در اغلب داستان های دوران مشروطه ،حضور راوی سوم شخص در بعضی.3
نویسندگی آنان مطابقت كاملی با  عامه مردم مینوشتند و سبكاکثر نويسندگان این دوره، داستان را مطابق ذوق .4

 ادبیات داستانی جدید نداشت. 

                      

مثل : آزادی ،وطن، قانون ،تعلیم و تربیت جدید، توجه به مردم ،  همه درون مایه هایی که برای شعر دوره بیداری .1
 جدید بیان شد؛ در نثر به صورت کامل مورد توجه نویسندگان قرار گرفت          ه به دانش ها و فنون توج

عامه مردم  بر بی و با هدف تاثیرنثر در دوارن مشروطه باویژگی هایی چون نوگرایی، تجدد گرایی و آزادی طل.2
  بود. گسترش یاقت؛ بنابراین محتوای انواع نثر معطوف به همین درون مایه ها

 سیاسی_اجتماعی است.  از شاخه های ارزنده ای که در نثر عصر بیداری چشم نواز است،طنز.3
 دشمنی با استمرار و استبداد نیز یکی از موضوعاتی بود که در نثر روزنامه ای بسیار مورد توجه قرار گرفت..4
 راقات می پردازد.بسیاری اژ نثر های دوره بیداری، به ویژه نثر داستانی، به موضوع تنفر از خ.5
ندگان نویس حقوق مدنی زنان، ازجمله موضوعاتی است که درکنار تعلیم و تربیت نوین وهمگانی بسیار مورد توجه.6

 بودجه است         

 

طح ـــس
انیــــزب  

طح ـــس
 ادبــــــی

طح ـــس
یفکـــــر  



 عر معاصرش: درس هفت فنون دوازدهم
 

 .آمده اند پدیدمشروطیتازپسکههستندادبیآثارمعاصر چیست؟ادبیاتازمنظور
 

 آن با چه وقایعی همراه بود ؟گسترش وایرانمعاصرشعرپیدایش

 رضاشاهسلطنت وقاجارسلسلةپایانمشروطیت،انقالب

 

 اجتماعی به چه هدفی برسد ؟ وسیاسینسبیی هایآزادباتاکوشیدآغازمحمدرضا پهلوی در

 ورفتارها آن،ازپسهرچندشد؛ادبیاتتثبیت وگسترشموجبحدودیتاموقت،آزادیاینکهکند جلبخودبهرافکرانن روشنظر
 .شدروشن فکرانبرخیانزوایموجباو،نادرستسیاست های

 شعر نو =شعر دوره معاصر 
 

 شعرنو چه کسانی هستند ؟پیشگامان
 یوشیج نیمانهایتدر وخامنه ایجعفرالهوتی،ابوالقاسمکسمایی،شمسابتدا تقی رفعت و بعد بانو

 
 شروع ادبیات معاصر و شعر نو چه زمانی بود ؟

اندکییعنی 1300سالازرانوشعرواقعیشروعبهتراستامااند،دانستهمازمانتامشروطهزمانازرامعاصردورۀادبیاتچهاگر
 بدانیم رضاخانرسیدنسلطنتبهازپیش

 
 ویژگی های هر دوره را مبسوط توضیح دهید .*** کدام اند ؟ 1357دوره شعر فارسی در دوره معاصر تا انقالب 4

.میدانند وکهنهشعرسربرجدال و نیمادرخششدورةرا ) 1320شهریورتا 1304سالاز(رضاخانسلطنتدوره :اولدورۀ
ایندر .بودحاکمایرانبرقبلدورةبهنسبت آزادتریسیاسیفضای ، 1332مرداد 28کودتایتامحمدرضاحکومتآغازاز :دومدورۀ
 تشکیلها،سالاینادبیحادثةترینمهم .شدمیمنتشرسخن ونوروزگارمانندنشریات برخیدرنوگرایاندیگر ونیمااشعاردوره

شعرکناردرنیماشیوةآنازپس وخواندرا شعر آی آدم هاآنجادرنیماکهبود 1325تیرماهدرایرانشاعران ونویسندگانکنگرةاولین
  .یافترواجسنتی



ایندر .شدحاکماستبداددیگربار و ایرانی اتفاق افتادجامعةدرتحّوالتی ، 1342خرداد 15قیامتا 1332مرداد 28کودتایاز :سومدورۀ
گستردهاز ، 1330اوایل و 1320دهةدر وشدتقویتنیزحکومتطرفازکهبه ویژهداد؛ادامهراخودراهتدریجبه دوره شعر نو تغزلی

 .شدخودزمانهایجریانترین
نوشعریااجتماعیسمبولیسمجریان وشدپیدا شعرا ونفکرانروشمیاندریأس وسرخوردگینوعیمرداد، 28کودتایوقایعازپس

.دارندتوجهمردمنهایآرما ومشکالت واجتماعی وسیاسیمسائلبهبیشتر جریاناینشاعران .یافترواجنیزحماسی
شعرعمدةمسیر وشودمیمتشنّججامعه فضای وگیردمیخودبهتازهمفهومی ورنگمبارزه، 1357تا 1342سالاز :چهارمدورۀ

هنری  وبهترشاعران  .آوردحساببهپیشینهایدورهادبیهایجریانکمالدورةباید رادورهاین .استحماسی واجتماعیهمچنان
.استاجتماعینقدبیشترآنهاشعرمضمون ویافتنددستشعرجوهربهگذشتهاز تر
نصرتمشیری،فریدوننادرپور،نادرشهریار، محمدحسینتوللّی،فریدوناعتصامی،پروینمعاصر،دورۀشاعرانفترینمعرواز

پرویز آتشی،منوچهرکسرایی،سیاوششاملو،احمدثالث،اخوانمهدیشاهرودی،اسماعیل شیبانی،منوچهرفرخزاد،فروغرحمانی،
 .بردناممیتوانرا ...وکدکنیشفیعی محمدرضاابتهاج،هوشنگشیرازی،حمیدیمهدیمصّدق،حمیدخانلری،ناتل

 
 نکاتی پیرامون شعرای زیر بنویسید .

 
یوسف خان اعتصام الملک آشتیانی که اهل ادب بود و در تربیت پروین نام پدر=  –: نام اصلی = رخشنده اعتصامی  پروین اعتصامی

 نقش بسزایی داشت . اوج سخن پروین = قطعه )به شیوه انوری و سنایی می سرود (
  ) در قصیده به سبک ناصر خسرو و به روانی سعدی شعر می گفت ( 

 اشعار مناظره ای دارد . 
نامطلوباوضاعانعکاسهمراهبهاو .آنهاستارائةکیفیت ومضامیندر ویتصرفشکلکند،میمتمایزدیگرانازراپروینشعرآنچه

 .یآورد مروینیزاندرز وپند واخالقیمضامینبه اجتماعی،  سیاسی
ارادت خاصی  –شاعر فارسی و ترکی آذری)حیدربابایه سالم شاهکاری ترکی اش(  –:غزل سرا  )شهریار(تبریزیبهجتحسینمحمدسید

 از حافظ تقلید کرده بود  –به حضرت علی داشت 
آنمضمون وزبانقالب،در و کندنزدیکسادگی  ونثر هنجاربهراشعرتاکوشید –: بنیان گذار شعر نو  )یوشیجنیما(اسفندیاریعلی

بیانیه  –نهراسید تازههایترکیبگرفتنکاربه ونوآوریاز وبردبهرهنو و عامیانهروزمره،واژگانازمسیرایندرنیماکند،ایجادتغییراتی
 شعر نو = افسانه

نزدیکیتخیل،آزادملموس،سیرواقعیاتبهعاطفینگرش ونونگاهقافیه،جایگاهآوردندرمهم ترین ویژگی های شعر افسانه = تغییر
ایندرنیما .شدتثبیت 1316سالدرققنوسسرایشبانیماشعرینوگراییجریان نمایشیادبیاتبه
  .کردتدوینممکنشکلبهترینبهراخودکارطحر وچارچوب ) 1316تا 1301 (لهاسا



کردایجادسنتیشعرضوابط واصولدرتغییراتی ققنوسدر او .کندمیمتمایزنوگرایاندیگرازرانیماکارکهاستبودنبرنامهباهمین
 .نوآوری پدر شعر نو دانسته انداینخاطربهرانیما .بخشیدتکاملبود،رسیدهاوافسانة به وشدهآغازمشروطهازکهراتجددی و

 ویژگی های شعری اش =  –نیمایی شعررهروانموفق تریناز:  ثالثاخوانمهدی
سبک نحویکاربردهایبرخی از وآهنگخوش وزیباترکیباتکارگیریبهگرایی،کهنزبان،بودن حماسی ، داستانی ورواییبیان

 .می کندمنعکسخوددررامردمزندگیحوادث واستاجتماعیشعریویشعر  -خراسانی
شاهنامه آخر  ،زمستان  واوستاایناز  هستند = معاصرشعرهایمجموعهبهتریناز

 .داردنمادینزبانیزمستانمثلمجموعه هااو در بیشتر
 

 نثر معاصر
 .مقالهسفرنامه،نمایشی،ادبیات مثلقالب هاییدرآنبرعالوه .میشناسیم  داستانینثربابیشتررامعاصردورةسادةنثر

 
 دلیل گرایش نثر فارسی به سادگی چیست ؟ 

 میشد، به سادگی گرایید .ترجمهاروپاییزبان هایازبیداریدورةدرکهآثاریتأثیرتحت
 

 را چه کسانی ایجاد کردند ؟داستانینثر ون نویسیرمابهگرایشزمینه های
 خودخیالیسفرنامه هایبامراغه ایزین العابدین وطالبوفعبدالرحیم

 میرزا خسرویدوره معاصر = شمس و طغرا نوشته محمدباقر تاریخیرماننخستین
 اجتماعی = تهران مخوف نوشته مشفق کاظمیرماناولین

 آغاز نثر داستانی = یکی بود یکی نبود نوشته سید محمدعلی جمال زاده
 نمایشنامه = جعفرخان از فرنگ برگشته نوشته حسن مقدماولین

 
 نویسندگان نسل اول :

 ق چوبک ) تنگسیر (صاد –بزرگ علوی ) چشم هایش (  –صادق هدایت ) سگ ولگرد ( 
 نسل جدید نویسندگان :

 سیمین دانشور ) سووشون (  –جالل ال احمد ) مدیر مدرسه ( 
 نویسندگان دوره مقاومت :

امین فقیری ) دهکده پر  –هوشنگ گلشیری ) بره گمشده راعی (  –علی محمد افغانی ) شوهر آهوخانم (  –احمد محمود ) همسایه ها ( 
 مالل ( 



غالباداستان ها ورمان هامضمون دورانایندر .استخرداد 15قیامهمبعد ونفتصنعتشدنملیمبارزاتدرمقاومت اینشروع
نثرویژگی هایاز .استحاکمزندان وبدفرجامیازناشیترس وسیاسیاضطراب دورهاینهایداستاناغلببر .استپایداری ومبارزه

نویسندگان،کثرت ودنیاستم کشیدگان باهمدردی والتینآمریکایداستانیآثارترجمةکوتاه،داستانبهآوردن رویمقاومت دورۀ
ترجمة وکردگوناگونافکارقبول آمادةرانثر وآسانجامعهطبقاتازبسیاریبرایرانویسندگیعامیانه،زبانازبهره بردن استآشکار

اروپاییانتبعات وتحقیقاتباآشنایی .گرددمعمولفارسیزباندرتدریجبه داستاننوشتنکهشدباعثاروپاییداستان های ورمان ها
 .شدادبیمسائلدرتحقیق وتاریخ نویسیروشتغییر موجبنیز

 نویسید :بنکاتی پیرامون نویسندگان زیر 
داشتهتوجهمحتوابه اینکهازبیشترداستاندر یکی نبودفارسی با داستان یکی بود داستان نویسی: آغازگر سید محمدعلی جمال زاده

راهیهمانبه وکندمینزدیکخوانندگانطبعبهراکالم ودارد توجهنثردرمتداول وعامیانهکلماتکاربرد ونویسندگیسبکبهباشد،
اکبر دهخدا )چرند و پرند( آغاز کرده بود . از دیگر زین العابدین مراغه ای )سیاحت نامه ابراهیم بیگ( و علی  مثلکسانیکهرودمی

 تلخ و شیرین –داستان هایش = راه آب نامه 
سه تار دو داستان  –دید و بازدید  –: در نجف درس طلبگی خواند و معلم بود . اولین داستانش = زیارت ) در مجله سخن(  جالل ال احمد

 –ات سفرنامه حجش = خسی در میق –ه نثر تلگرافی داشت )پرشتاب و بریده بریده ( مشهورترین داستان بلندش = مدیر مدرسه ک –از او 
  مجموعه مقاله اش = ارزیابی شتاب زده

وش اولین داستان = آتش خام –: مدرس هنر و ادبیات در دانشگاه تهران و دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران  سیمین دانشور
اجتماعیاوضاع ویوسف وزریزندگیداستاناوج نویسندگی اش = سووشون )دربرگیرندة –بهشت  ونداستان دیگرش = شهری چ –

 است (دومجهانی جنگخاللدرفارسمردم
 

 شعر دوره انقالب اسالمی :
1357ازقبلل هایساازآنسرآغازکهشدفارسیادبیاتتاریخدرجریانیشکل گرفتن موجبتحوالت انقالب 

 ایننویسندگان وشاعران.  کنیممیبررسیادبیات انقالب اسالمی  عنوانتحتراآنشد،تثبیتانقالبپیروزیبااینکهجهتبهامابود؛
شهادت،جهاد، :مثلموضوعاتی وعرفانی و مذهبیمضامین واندیشه هااسالمی، وانقالبیمکتبازگرفتهسرچشمهباورهایباعصر
 نمود .رشددورهایندراجتماعیانتقاد وگرفتند در شعر ملموس تر بود . طنزبه کار بیشترخویشآثاردرراعشق وآزادگیایثار،

 
 است ؟هاییزمیندرچهانقالب اسالمی بیشتر دورهادبینوشته های وسروده هادرون مایة

عدالتی؛بی واستبدادمحکوم کردن
ی خواهان؛آزاد وآزادیستایش



انقالب؛ازقبلمأیوس وناامیدادبیاتبرخالفپیروزیامیدبخش وروشنافق هایترسیم
امام ،اکرمپیامبرماننداسالمتاریخویژهبهتاریخیاسوه هایطحر تاریخی؛ وملّیهای اسطورهبرتکیهباشهادتفرهنگ وشهیدتکریم

 و امام حسین و امام خمینیعلی

 این دوره به عاشورا چیست ؟دیدگاه شعرا و نویسندگان 
استتوانستهاسالمی انقالب.  استه خوردپیوندفرهنگاینبااسالمیانقالبلحظةلحظهکه استفرهنگیکبلکهنیستحادثهیک
ملت هایمظلومیت ورنج هادوره،ایننویسندگان وشاعرانآثار میاندرشود،آگاهی وبیداریموجبدنیامسلمانملت هایمیاندر

 .میخورد چشمبهافغانستان ولبنان فلسطین،مانندمسلمانی
کردطبع آزماییهمسپید ونیمایی :مانندنو؛قالب های دردوبیتی ورباعیمثنوی،غزل،بویژه  سنّتی،شعربرعالوهانقالبعصرشاعران

موجب است،شدهآمیختهعرفانازموجیباکهمقاومتدوراناشعارحماسیروحیعنیمی یابد؛ تغییرنیزدورهاینشعرزبان .ه اند
 .می شودشعرمحتوای وزباندگرگونی وتحول

 
 کرد ؟ توضیح دهید .بررسیمی توانشاخةچنددرانقالبعصردررامعاصرادبیاتاستمرار

 وشدههماهنگبود،گرفتهشکلاجتماعیزندگیدرکهای تازهمفاهیم وارزش هابا انقالبپیروزیازشعرا و نویسندگانی که پس (1
 کمالجریانیعنوانبهنوین،های ارزش باآنتلفیق وادبیپشتوانةبرتکیهباگروهاین .دادندادامهراانقالبادبازنیرومندی شاخة
 وحسینیسیدحسنگرمارودی،موسویسیدعلیامین پور،قیصرسبزواری، حمید :مانند .می شوندشناختهپیش کسوت ویافته

 مردانینصرالله
داادامهخویشحیاتبهبود،جهانادبیات ازمتأثرنیززمینه هاییدرکهگذشتهروالهمانبهانقالبازبعدکه  شعرا و نویسندگانی (2
کدرهمگروهی .دادندادامهخودادبیفعالیتبهآنجادر ورفتندکشورازخاجر بهانقالبازبعدشاعران ونویسندگاناینازگروهی .د

هو :مانندپرداختند، ارزشمندیادبیآثارتولیدبهانقالببازمانهمخود،ادبیهایاندیشهبا ودادند؛ادامهخود فعالیت هایبهشور
 آبادیت دولمحمودافغانی،محمدعلیمنزوی،حسینابتهاج،شنگ

انقالباندیشه هایمنادیبود،پایبندآناصولبهچون و کردآغازانقالبدرراخودادبیکارکهبودانقالبازبعدادبیاتجوانشاخة (3
علیرضا  –کرد ) سلمان هراتی دریافتآندررایجمفاهیم وموضوعات وانقالبهوای وحالازراشعری تصاویر ونمایه هابه  الفاظ، وشد

قزوه (
 .دادندانعکاسشعردررا اسالمینهضتمذهبی وعرفانیحماسی،هایه جنبمضامین بعد از انقالب : شاعران

درانقالب،آغازینهایسالدرهرچند میهن دوستی وشجاعتپایداری،شهادت،ایثار، دفاع،مضامین بعد از دفاع مقدس : مبارزه،
بازراخودجایانقالبشعردرمحدود،مقیاسیبانیمایی،شعرکهنپاییددیریبود، رنگکمنیماییشعربهاقبالجوان،شاخةمیان

نیماییشعربهاقبالگذرد،می انقالباولهایچه از سال هرحالهربه .کندپیداعمومیتسنتیقالب هایمثلاینکهبدون البته .کرد



شعریقالب هایدرنوآوری هایینیزگاه .میشوددیدهنیزطویلبحر وترکیب بندقصیده،چهارپاره،بهتوجهادامهدر ومی شودبیشتر
 .می شودایجاد

 ) غزل + مثنوی = غزل مثنوی (
 

 نکاتی پیرامون شعرای زیر ینویسید :
در کوچه ی آفتاب ) با این شعر توانایی اش رو در ادبیات  –ظهر روز دهم  –آیینه های ناگهان  –: آثار شعرش = تنفس صبح  قیصر امین پور

 دستور زبان عشق ) با این شعر جایگاهش را در شعر انقالب تثبیت کرد ( –انقالب نشان داد ( 
   ر شعر معاصرسنت و نواوری د –بی بال پریدن  –آثار نثرش = طوفان در پرانتز 

 نثری ساده ولی عمیق و عاطفی داشت
 :  گرمارودیموسویعلیسید

 وغزلدروی .مانده استوفادارانقالبی و مذهبیاهداف وآرمان هابهنیزانقالبازپس .استانقالبازقبلمذهبیشعرپیشتازاناز
 ت .فسپید هم می گاشعار .استکردهطبع آزماییبیشترقصیده

 گوشواره ی عرش –براشفتن گیسوی تاک  –خواب ارغوانی  –شعرش = صدای سبز  آثار
اره از این ست –دری به خانه ی خورشید  –آثار شعرش = از آسمان سبز  -: معلمی خوش ذوق که در حادثه رانندگی فوت کرد  سلمان هراتی

 به آن ستاره )ویژه نوجوانان(
 

 نثر دوره انقالب اسالمی :
است؛کم رنگ ترجواننسلجایگاهشصت،دهةداستان نویسیدرشعر،خالفبر. می یابدادامهنویسیداستاندرویژهبهدورهایننثر

سال هاینویسندگیتجربةکههستندکسانی وکسوتانپیشدورهایندرموفقنویسندگان اغلب
اینجهانیهایپیشرفتباراخودارتباطخارجی هایداستانترجمۀخواندنیابیگانهزباندانستنطریقازآنان .دارندراانقالبازقبل
 .اند هکردعرضهداستانصورتبهداده،آنهابهاجتماعیسیاسیتحوالت کهرانوینیتجربیات وکردهحفظفن
محمود با رمان مدار صفر رمان روزگار سپری شده مردم سالخورده ، احمد باآبادیدولتمحمودهمچوننویسندگانیازدورهایندر

 ، هوشنگ گلشیری با داستان آینه های دردار هنرنمایی کردند. 22درجه و زمین سوخته ، اسماعیل فصیح با رمان زمستان 
باآشنایی وقدماآثاردرتأملمهارتیچنینکسب الزمة .نداشتخودتجربه هایادبیبیانبرایراکافیمهارتهنوزانقالبجواننسل

فراگیر شکلدرانقالبازپسنثر وداستانیادبیاتروایناز .دادادامه وکردآغازکوتاهداستان باراخودکارنسلاین .بودجهانادبیات
نوشته  وآثاربهنسلاینشدیدگرایش رواج یافتهمبلندداستان های ورمان هاتدریجبهچند هر .شدگرجلوهکوتاهداستاندرخود
 فعالیتایراننویسندگانکانونانقالب،پیروزیازپس .شدکشوردرنگارش ونشرفضای رونقباعثانقالبی واجتماعیسیاسی،های



  .انجامیدآنازتودهحزبانشعاببهنهایتدر کهشدعقیدتی  سیاسیکشمکشدستخوشابتداهمانازاماکرد؛آغازمجددراخود
 .سال های پس از جنگ دوران اوج رمان نویسی بود

 
 داد؟قرارمتفاوتجبهةدودررافرهنگ وفکراهلخصوصبه واقشارجامعهرفتهرفتهجنگیاوضاع وسیاسیشرایط

 
معنویعوالم وجنگدورانهایحماسه خاطراتثبتبودند )در دوران انقالب بهاسالمینظامحامیکهمذهبی نویسندگاندستهیک
 پرداختند (اجتماعینوظهورمفاهیمایپارهیا وآن

یاداخلیسیاسی  فکریتحرکاتبارویاروییدگراندیش )در دوران انقالب درنویسندگانجناحدیگر،دستة
 بپردازند(معاصرانسانروحیتناقض های وتضادهابهنگرجزئیدیدیباکوشیدندخارجی

ه هاحوزایندرتوجهیقابلآثار ویافت چشمگیریرشدنیززندگی نامه نویسی وخاطره نگاریبهگرایشآنازپس  وهفتاددهةدر
.استتوجه واعتناقابلدورهایندرنیز نمایشیادبیات و )ادبیقطعة(ادبینثر.یافتنگارش

 نکاتی پیرامون نویسندگان زیر بنویسید :
فعالیت وتدریسقصه گویی،قصه نویسی،مثلمحورهایی –نویسنده کودک و نوجوان  –: معروف به رضا رهگذر  محمد رضا سرشار

آثار نثرش در حوزه کودک و  –فعالیت اوست حوزه هایمهم ترینازنوجوان وکودکادبیاتپژوهشیمباحث وتخصصیدرنشریات
 مهاجر کوچک –نوجوان = اگه بابا بمیره 

 :  مؤذنیعلی
خاص رویکردینیزمقدسدفاعادبیاتحوزةدروی. می زندقلمفیلم نامه ونمایشنامهرمان، بلند،داستانکوتاه،داستانعرصةدر

 دالویزتر از سبز –مالقات در شب آفتابی  –سفر ششم  –داشت . آثار نثرش = ظهور 
 :  شجاعیمهدیسید

 وروزنامهچنددر .دادادامهادبیمختلفقالب هایدررانوشتن کارجدیبه طورکرده،تحصیل )دراماتیک(نمایشیادبیاترشتةدر
نمایشنامه چند وبودنمایشیادبیاتتحصیلی اشرشتةاگرچهداشت؛همکاریصحیفه وجوانرشد اسالمی،جمهوریمثلمجله

 آثاری دارد .ادبیقطعة ونوجوان وکودکادبیاتداستان نویسی،دراماکرد،چاپهم
 ضیافت و جای پای خون و گشتی پهلو گرفته ) داستان ( –در زمینه ادبیات مذهبی کار می کرد . آثار نثرش = بدوک ) فیلم نامه( 

 
 
 
 



 فنون دوازدهمم درس ده
 نکات شعر معاصر از نظر زبانی :

جمله  وشعرزبانروانی وسادگی است؛بازواژه هاهمةازاستفادهبرایشاعردست است؛ شدهشعرواردجدید وامروزیترکیبات ولغات
 .استچشمگیرکامالا  معاصرشعردرسادهبندی های

 
 نکات شعر معاصر از نظر ادبی :

درتغییرهاست،گرفتقراربسیاریطبعمقبولقافیه وموسیقی وشعرقالبدرسنت شکنی ها ویافتهرواجنیمایینوشعرکهآنجااز
عالوه می شود؛شعرواردطبیعیصورتبهبدیعی وبیانیآرایه های بیتنهاستبندبیشترشعرواحد واستمشهودشعری هایقالب 

تعدادنظرازها مصراع ونمی شودرعایتها عمصراطولیتساوینواشعاردر است؛پرکاربردسپید ونیماییقالبسنتی،قالب هایبر
خیال،صور است؛دورهاینشعرویژگی هایازگریزی،معنی واستپسندیدهمعاصرشعردرابهام نیستند؛اندازههم آوایی پایه های

 .می شودبیشترشعریتصاویردرنمادبهگرایش نیستند؛قبلهایدورهشاعرانتصاویرتکرار وهستندنو وجدید
 

 نکات شعر معاصر از نظر فکری :
بهراای تازهمسائلمعاصرشعرفکریحوزةدر بود،پیوستهوقوعبهایراندرکهتحوالتی وجامعهاجتماعی وسیاسیفضایتغییرات

:ازاندعبارتآنهامهم ترینکهآوردندوجود
است؛زمینیفارسیشعرآغازیندوره هایمانندمعاصرادبیاتدرمعشوق
هستند؛مردم،عامةشعرمخاطب

است؛دنیویامورپیرامون وزمینیبیشترشاعرتفکر
است؛آزادموضوعانتخاببرایشاعر وداردتنوعبسیار ونیستمحدودشعرموضوع
گرفته اند؛قرارشاعرانتوجهموردبسیاراجتماعی وسیاسیخصوصی،مفاهیم

است؛متواضعانه وصمیمانهشاعرلحن
 .استکمبسیاردورهاینشعردرهجو وذم ومدح

 
 نثر معاصر از نظر زبانی :نکات 

بسیاری است؛شدهکاستهگذشتهبهنسبتعربیواژه هایاز اند؛ه یافتراهفارسیزبانبهاروپاییواژه هایازشماریدوره،ایننثردر
محاورة وگفتارتأثیرتحتشدتبهدورهایندرداستانینثر ه اند؛شددورهاینداستانینثرواردعامیانهاصطالحات وکنایاته ها،واژاز



درفعل ها و جمالتکوتاهی وریزدمیهمبهجمله هانحویساختار ومی شوندحذفافعالازبسیاری است؛ایراناجتماعیاقشار
.می شوددیدهفراوانکالم

 
 نکات نثر معاصر از نظر ادبی :

مشخص وبیرونیکوتاه،عینی،دورهایننثردرشخصیت ها وپدیده هاتوصیف ندارند؛جایگاهیمصنوع وفنینثرگونه هایدورهایندر
رمان،دانشگاهی، وتحقیقینثر بلند، وکوتاهداستانخاطره،سفرنامه،است؛گوناگون ومتنوعداستانیساختار وقالب ها است؛

برایدارد؛وجودداستان نویسیدرمتفاوتیهایک سبدورهایننثردر است؛ه گرفتقرارمعاصرنویسندگانتوجهمورد ...ونمایشنامه
  دولت آبادیسبک وهدایت سبکاحمد،آلسبکل زاده،جماسبک :نویسنده ناماساسبرنمونه

 
 نکات نثر معاصر از نظر فکری:

علمی،سیاسی،تاریخی،ن هایرما ؛ ...وزنانه کودکانه،شهری،اقلیمی،داستان هایماننددارد؛مضمونتنوعدورهاینداستانینثر
فلسفیمکتب های دارند؛معاصرداستان نویسیدرآشکاریپایردعبری وهندیرومی،یونانی،اساطیر شوند؛مینگاشته ...وفلسفی

عمدۀموضوعاتاز دارند؛تأثیرگذار وآشکارحضوریدورهاین داستانیادبیاتدررمانتیسمماننداروپابیستم ونوزدهمقرنادبی و
داری،ه سرماینفکری،روشزنان،مسائلنفت،پرورش، وآموزش خرافات،باستیزانسان،عشق،بهمی تواندورهایندرداستان
 .کرداشارهدیگرموضوعها ه د وجنگانقالب،استبداد، سیاست،کارگری،

 
 نکات شعر انقالب از نظر زبانی :

ن وط وایثارشهادت،جنگ، وجبههدین،بامتناسبواژگان است؛نزدیکخراسانیسبکبهانقالبدورةقصایددرشعریواژگان وزبان
محسوس دورهینشعرازباندرکهنهای هواژ به استفاده ازفراوانعالقة وگراییباستان شد؛بیشتردوره ایننثر وشعردردوستی

 روینتیجةدرکهاستدورهاینشعردیگر مشخصه های ازیکیبی سابقه وبدیعهایترکیب بهآوردنی رو وزبانیآشنایی زدایی است؛
.استشدهحاصلانتزاعیمفاهیمبهآوردن

 
 نکات شعر انقالب از نظر ادبی :

گرفتقرارتوجهموردسنتیهایقالبانقالب، پیروزیازبعدامابود؛فکرانن روشتوجهموردنیماییشعرپنجاه، وچهلهایدههدر
اینسنتیشعردر شدند؛رایجغزل وقصیدهقالب های وافتادرونقازحدودیتاانقالبیون وجوانانمیاندربه ویژهنیماییشیوة و

 وبیدلشعربهگاهرادورهاینشاعرانبرخیشعربندی،خیالبهگرایش است؛زیادآنهابهتمایل وخراسانی وعراقیسبکازتقلیددوره



بیانصراحت بهشاعران واستگرفتهبهرهکمترنمادگرایی وتمثیلازدورهاینشعرنخستین،هایسالدر است؛کرده نزدیکصائب
.استکردهپیداراهادبیاتدرنماد وتمثیلاسالمی،فرهنگازالهامباتدریجبهامااند؛آوردهروی

 
 نکات شعر انقالب از نظر فکری :

دورهاینشعردرعرفان وحماسهروح نمودند؛ توجهعاشوراییفرهنگبه ویژهاسالمیمضامین ومفاهیمبهشاعراندورهاینشعردر
آوردنی رو دید؛می توانانقالبحماسیغزلدررادواینتلفیقآسمانی؛بُعدعرفان در وداردغلبهزمینیبُعدحماسهدر .استآشکار

  است؛دورهاینشعرمایه هاین درواصلی ترین  ازیکیمقدسدفاعفرهنگ است؛آشکاردورهاینشعردرانتزاعیمفاهیمبه
 

 نمونه ای از شعر سبک انقالب :
نسپرده ایمپاییزبهدل/ولىپژمرده ایم، وزرداگرسراپا

خورده ایمترکخاطراتازپرپنجره/لبخالىگلدانچو
خورده ایممابود،دلخون/اگردیده ایممابود،دلداغاگر
برده ایممااست،شرطداغاگرآورده ایم/است،دلیلدلاگر
گرده ایمدوستان،خنجراگرگردنیم/دشمنان،دشنةاگر

!نشمرده ایمکههایىم زخهمینگواه/اینکبخواهید،گواهى
 برده ایمبه سرعمرىدستایناززیر/بهسرسرى وسربلنددلى

 
 نکات نثر انقالب از نظر زبانی :

ادامهنیزدورهایندربود،شدهشروعپیشدوره هایدرکهساده نویسی است؛عامیانهبیشترجنگزماندرویژهبهداستان هازبان
داستانزبانواردمقاومت ومبارزه وشهادت وایثارفرهنگبهمربوطهای واژهازبسیاریتحمیلی،جنگوقوع واسالمیانقالببا یافت؛

 .استاسالمیفرهنگاز برگرفتهواژه هااینبیشترالبته .شددورهاین
 

 نکات نثر انقالب از نظر ادبی :
بهاقبالانقالبازقبلکهصورتیدر .استکوتاه داستانازبیشتربلندداستان هایبهگرایششصت،دهةپایانتاپنجاهدهةپایاناز

داستانبه گرایش وگرفتخودبهدیگرشکلهفتاددهةآغازازرونداین .داشتوجودنویسندگان هم ومردممیاندرهمکوتاه،داستان
بهگرایشجنگ،ازبعدویژهبهتدریجبه اماشودمیدیدهداستانجدیدهایسبکازدوریانقالب،نخستدهةدر شد؛بیشترکوتاه
مدرن و )مالمینی(نویسیداستانکشاهدهشتاددهةدرنیز وشودمیبیشترذهنسیال جریانمانندنویسیداستانجدیدهایسبک

  .شدرایجتحقیقی  ادبینوشته های وحال حشرسفرنامه،ادبی،قطعةخاطره،ماننددیگرقالب هایبرخیبهگرایش هستیم؛نویسی



 نکات نثر معاصر از نظر فکری:
.استانقالبازپسداستانیادبیاتبرجستةخصایصازیکیهاع موضوتنوع

انقالبازبعدنویسندگانبرایایسرچشمه استکبارستیزی، وتحمیلیجنگدرمردمسالةهشتمقاومتمانندبنیادی،دگرگونی های
مرحلةدر وسیاسیابتداانقالب،پیروزیازپساّولدهةداستان هایبرحاکماندیشة شد؛
 . استاجتماعیبعد،

:کرداشارهزیرمواردبهمی تواندورهایننثرمضامیناز
ازدفاع وایثارفرهنگ وشهادتازاستقبال اجتماعی،بی عدالتیبامبارزهاستکبارستیزی،اخالقّیات،بهدعوتمادیات،بهبی توجهی

.وطن
بامبارزهغیردینیآثاردرگاهیحتی .استآنبودن ضددینیگاه وغیردینیانقالب،ازپیشتامعاصرداستانیادبیاتویژگی هایازیکی

.می شوددیدهآنتعالیم واسالماصل
که )اومانیسم(گرایانه ناانستفکر شد؛منعکس مطلوببسیارن هاداستادردین داری ودینچهرةانقالبازبعدادبیاتدرکهدرحالی

 .می شودمشاهدهکمرنگایه گونه بانقالبازبعدآثاراز برخیدرگاهیداشت،وجودانقالبازقبلآثاردر
 

 نمونه ای از نثر انقالب :
دستبودید،کردهحمایلبود،شدهجمعآفتابنور درکهدرشتتانهایچشمبررادستتانهمینبرایزد،میراهایتانچشمآفتاب،

بلندتر وپرترکه هایتانریشجز .بودیدنکردهزیادیفرقپیشنیم وسالیکبادادید،میتکانکردن صحبتهنگامبههمرادیگرتان
بهنظامیلباس .ترتیره وترخوردهآفتابکهتانچهرهرنگ وبودشده
خیزسویتانبهاختیاربیبودنزدیکخودتانید، کهشدیقینموقتی .پوشیدیدمیشلوار وکتکههمیشهازترشکیلبود،برازندهتنتان

 .شماشاگردام،موّحدی من !موسویآقای :بزنمفریاد وبردارم
 
 

 



 عروض و قافیه

 قافیه و ردیف در شعر موزون و شعرنو

 قبل ورود به این مبحث یکبار ویژگی های شعر وتاثیر وزن در شعر رو مرور کنیم: چرا: چون قافیه هم جز ویژگی شعر و هم زیبایی و وزن
 شعر محسوب میشه.

 ویژگی های شعر:

 سرشار ازعاطفه واحساسات -۲موزون -۳سخنی خیال انگیز،-۴

 :شعر تاثیر وزن در

 زیبایی می بخشد و آن را اثرگذار می سازد. 

 بریم سراغ ردیف وقافیه:

:کلمه یا کلماتی که بعد از واژه قافیه، عینا)از نظر لفظ و معنی(تکرار می شودردیف

هایی است که غالبا در پایان مصراع ها آورده می شود و حرف یا حروف آخر آنها مشترک:واژه قافیه

 است.

:حرف یا حروف مشترکی است که در آخر واژه های قافیه می آید.مثال:حروف قافیه

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست//عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست)سعدی(

حروف قافیه«م-  »واژه های قافیه و«عالم»وردیف است «ازوست»

قـواعـد قـافیه

۴قاعدۀ

./به تنهایی اساس قافیه قرار می گیرند.مثال:و/،/اهر یک از مصوت های/

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را//که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را)حافظ(

 استا/مصوت/هم قافیه هستند و حرف مشترک آنها «ما»و«رعنا»واژه های



 یار بد، مار است هین بگریز از او//تا نریزد بر تو زهر، آن زشت خو)مولوی(
 .مصوت/و/حرف قافیه است

 =قاعده اول  )اول مخفف:  ا ،  و (۴یه رمزی بزاریم که قاعده یک و دو روقاطی نکینم=قاعده 

2قاعدۀ

گاهی یک مصوت با یک یا دو صامت پس از خود، قافیه می سازد:

مصوت+صامت+)صامت(

مانند:

کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین باشد؟//یک نکته از این معنی، گفتیم و همین باشد)حافظ(

واژه های قافیه«همین»و«حزین»مصوت+صامت(حروف قافیه و«)ین» 

در شعر فارسی رایج است.(۳)قافیه این الگوی قافیه 

ت)سعدی(کسی دانه نیک مردی نکاشت//کزو خرمن کام دل برنداش

مصوت+صامت+صامت(حروف قافیه است«)اشت»واژه های قافیه و«برنداشت»و«نکاشت»

 .تبصره: به آخر واژه های قافیه ممکن است یک یا چند حرف الحاق شود

حروف الحاقی چیست:

ند( و- م، ی، یم، ید،-  شناسه ها، ضمایر متصل، پسوندها، مخفف صیغه های زمان حال بودن)

،«موی»،«جای»،«خدای»اژه های مختوم به ا و و ./مثال در واژه هایآخر بعضی از و«ی»

«بوی»

نکته: حرف یا حروف الحاقی نیز جز حروف مشترک قافیه اند و رعایت آنها الزم است. مثال:

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی   دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

 ( و یی حروف الحاقی۴اصلی)طبق قاعدها+یی  =  حرف قافیه است :ا حرف 



  برای پیداکردن  قافیه:

 پیداکردن قافیه)  اول حروف الحاقی، دوم حروف اصلی را مشخص می کنیم(-۳پیداکردن ردیف -۴

 روی چیست:

 آخرین حرف اصلی کلمه. 

 قافیه درونی چیست:

قافیه می آورندبعضی از شاعران برای غنی تر کردن موسقی شعر، در درون مصراع ها نیز 

مثال:

مردم بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شدم//دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم=زنده ،خنده ،پاینده

 دیده شیرست مرا، جان دلیراست مرا//زهرۀشیرست مرا، زهرۀتانبده شدم)مولوی(=شیر،دلیر،تابنده

قافیه اصلی در واژه های آخرگاهی شعر دارای دو قافیه پایانی)ذوقافینین(است که  نکته:

مصعر هاست.مثال:

 طرفه می دارند یاران صبر برداغ و درد//داغ و دردی کز تو باشد خوش تر ازباغ و ورد

داغ ودرد/باغ ودرد

 نکته مهم:

شکل نوشتاری حروف قافیه  باید مشابه و همسان باشد:مثال:

ای ندیم، خیز)سعدی(پیوند روح می کند این باد مشک بیز//هنگام نوبت سحر است 

هم قافیه«مشک بیز و خیز»می توانند با«حضیض، لذیذ، غلیظ»از نظر آوایی واژه های

 شوند:اما چون شکل نوشتاری آنها متفاوت است، قافیه کردن آنها درست نیست.

 قافیه در شعر نو

 ویژگی قافیه شعرنو:



قافیه نمی کندشاعر خود را اسیر  -۳محدودیت های شعر کهن را ندارد  -۴

معموال در هر بخش سروده، دو یا چند مصعر قافیه دار به کار گرفته شده-۲

مثال:

//از تهی سرشار//جویبار لحظه ها جاری است

//چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ

//دوستان و دشمنان را می شناسم من//زندگی را دوست دارم//مرگ را دشمن

//با که باید گفت این؟ من دوستی دارم//که به دشمن باید از او التجا بردنوای اما 

 جویبار لحظه ها جاری   .اخوان ثالث

 بریم سراغ عروض:

 :کوچکترین واحد صوتی ) آوایی (زبان است که خود معنایی ندارد اّما باعث تغییر معنا میشودواج

 را ادا می کند. :مقدارآوایی که دهان با یکبار بازشدن آنهجا یا بخش

 از واج پدید می آید.هجا 

 

 

 شکل نوشتاری واج=حرف

 وجدداردوبه دودسته تقسیم می شوند:واج ۳2 درزبان فارسی

 صامت-۳مصوت-۴

ـُ  /)ا،ی،و( ـ ـ ـ  ــ ـ   مصوت: ـ

 ء:ع ،ب،پ،ت:ط،ج،چ،خ،د،ر،ز:ذ/ظ/ض/،ژ،س:ث/ص/،ش،غ:ق،ف،ک،گ،ل،م،ن،و،ه:ح،ی صامت:

 



مثال نشانه نحوه قرارگیری عنوان هجا
) U چو)ُچ(که)ک  کوتاه صامت+مصوت کوتاه

ر  ُگل،س 
 

پا،سی

_

_

الف(صامت+مصوت 
 کوتاه+صامت

ب(صامت+مصوت بلند

بلند

بز  ُبرد،س 
 

دوست،سیب

U_

U_

صامت+مصوت 2الف
 کوتاه+دوصامت

ب(صامت+مصوت 
بلند+یک یادوصامت

کشیده

 

 ویژگی هجا:

 آغاز نمی شود.هیچ واژه ای یا هجایی با مصّوت  -۴

 هر هجا را همانطورکه می خوانیم می نویسیم.-۳

 هر هجا فقط یک مصّوت دارد: تعداد هجاها با تعداد مصّوت ها برابر است-۲

هجای کشیده معادل یک هجا بلند و یک هجای کوتاه است-۱

 مصوت بلند پیش از ن )نون ساکن(کوتاه به حساب می آید.-5

 همیشه بلند است. هجا پایانی اوزان شعرفارسی-6

 درشعرنو شاعران تساوی مصعر های شعری راضروری نمی دانند.

 :علمی که قواعد وزن شعر و طبقه بندی وزن ها را از جنبۀ نظری و عملی تعیین می کند.عروض 

 :واحد وزن در شعر فارسی و در بسیاری از زبان های دیگر مصعر

 



از خّط عروضی(درست خواندن و درست نوشتن شعر= )استفاده 

 اولین کار برای پیدا کردن وزن شعر:

 آن را باید درست خواند -۴ 

خط عروضی:شعر را همان گونه که می خوانیم یا می شنویم، بنویسیم.

 در نوشتن شعر به خّط عروضی، رعایت چند نکته الزم است:

 .باید حذف کرداگر در فصیح خواندن شعر، همزۀ آغاز هجا تلّفظ نشود در خط نیز همزه را .1
مد.2 رد   ر خّط عروضی باید حرکات )مصّوت های کوتاه( گذاشته شود=ه 
وفی که در خط هست اّما به تلّفظ درنمی آید، در خّط عروضی حذف می شود/چه=چ حر .3
نده.۱ رر  حرف مشّدد را دوبار می نویسیم. مانند دّرنده،د 

=قطعه قطعه کردن شعر به هجاها و ارکان عروضی« تقطیع »

: مشّخص کردن هجاهای شعر )کوتاه، بلند و کشیده(تقطیع هجایی 

مرنجان دلم راکه این مغر وحشی       ز بامی که برخواست ،مشکل نشیند

ح   شی غ     و  ک     این   ُمر د       ل م    را ن      جان م       ر 
ر    خا ست   ُمش  ک ل ن     شی  ن د  میز      با          ک     ب 

 مصّوت بلند، از نظر کشش آوایی دو حرف به شمار می آید. نکته:

 پایه های آوایی

 ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می رود       وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

ن م    می   ر    ود کا    را    م      جا آ   هس   ت    ران    ای    سا   ر    بان  
دن م    م ی   ر     و  ل   س    تا   با    د  ُخد   دا   ش    ت م ل   ک   با وان   د 

 نام دارد« رکن عروضی»یا « پایه»اند، وجود آورده آوایی به ها که برش هر یک از این خانه  

 سازند.ها مانند آجرهایی هستند که ساختمان شعر را میها یا رکن پایه 



 های آوایی یا ارکان عروضی است.وزن شعر = حاصل چینش هماهنگ و منظم این پایه  

 آهنگ.در پی آمدن ضربوزن )وزن عروضی(: پی  

 پایه های آوایی همسان

 :هرمصراع ازپایه های تکراری ومنظم چهارهجایی تشکیل شده.پایه های آوایی همسان

 رابیاوریم /مانند::به جای هرپایه ،معادل آن وزن واژه یا رکن

 فعولن     مفاعیلن     فاعالتن              

                       --U-       ---U        --U

 مستفعلن       فعالتن              مفتعلن

    --UU                 -U---           -UU-

 :راه های درک وزن بیت 

 تکرار وتمرین ازطریق گوش دادن

 ردادن نشانه های هجاییقرا

ُت   مو  زو   نی ه     م     ُلط   فس ه     بی   چو  نی   ر   گا ر    این   د  د  پایه اوایی
ن   می  دا   ن م ر  گا  هی   چ    د  ض  را یی چ     خ  ح  را  یی چ     ص 

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن وزن
---U ---U   ---U ---U هجایینشانه 

 پایه همسان مفاعیلن تشکیل شده.۱از

 

 



 خداوندا شبم راروز گردان                 چوروزم برجهان پیروز گردان

ر   دان ز    گ  ش     ب م   را  رو   ن   دا   ُخ    دا    و  پایه آوایی
ر   دان ز   گ  ج    هان   پی   رو ر م    ب  ُچ   رو    ز 

مفاعی:فعولن مفاعیلن مفاعیلن وزن
--U ---U ---U نشانه هجایی 

 رکن تشکیل شده.۲تعداد پایه های این بیت بابیت قبل متفاوت است وهرمصراع از

 روزگاراست انگه عزت دهد گه خواردارد     چخر بازیگر ازاین بازیچه ها بسیار دارد

د خا   ر   دا  ر  ه د   گ  ت   د   ه  ز  ز ه  ع  تین   ک   گ  رو  ز   گا  ئ ر س پایه های اوایی
د یا   ر   دا  ر  زی  چ   ها ب س  ر ا    زین   با گ  ر   خ   با   زی  چ 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن
--U- --U- --U- --U- نشانه هجایی

 وزن این بیت فاعالتن است.

 

 شدممن به هر جمعیتی ناالن شدم     جفت بدحاالن وخوشحاالن 

م الن  ُش  د  عی  ی    تی   نا م ر    ج  ن   ب   ه  م  پایه آوایی
م الن   ُش   د  ال    ُن   ُخش   حا ُجف  ت    ب د   حا
فاعال:فاعلن فاعالتن فاعالتن وزن

-U- --U- --U- نشانه هجایی

 پایه تشکیل شده ووزن آن :  فاعالتن فاعالتن فاعلن۲این بیت از 

 نهان خانه دل نشیند   به نازی که لیلی  به محمل نشیندغمش در 



ن   شی  ن د ل   ن   ی   د  ن    هان  خا ر   ش   د  غ    م  پایه آوایی
ن   شی  ن د ل   ح   م  ب   م  ک   لی   لی   ب   نا   زی  

فعولن فعولن فعولن فعولن وزن
--U --U --U --U نشانه هجایی

 

 وزن بیت: فعولن فعولن فعولن فعولن 

 

 نوع نظم دسته ها بسیارمهم می باشد.

 خدایا به خواری مکن ازدرم      که صورت نبندد دری دیگرم

م د   ر  م   را   ن ز   ب    خا   ری   ُخ  دا  یا    پایه آوایی
م گ   ر  د   ری  دی   د  ن   ب ن   د  ت ک   صو  ر 

فعل فعولن فعولن فعولن وزن
-U --U --U --U نشانه هجایی

 وزن بیت فعولن فعولن فعولن فعل

 

 گر جان عاشق دم زند آتش درین عالم زند   وین عالم بی اصل راچون ذره ها  برهم زند

عا  ل م  ز  ن د آ  ت ش  د    رین م  ز   ن د ق  د  ش  ر   جا  ن   عا گ  پایه آوایی
م  ز  ن د ر  ه  ب  ُچن  ذ  ر   ها  بی  ا ص  ل  را وین  عا   ل   م  
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزن

-U-- -U-- -U-- -U-- نشانه هجایی
 وزن بیت:مستفعلن  مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن

 

 یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم    تاکه رسیدم بر تو از همه بیزار شدم



م یا  ر ُش  د  با  غ   م   ُت   م   یا   ر  ُش  د  م   یا  ر  ُش  د  پایه آوایی
م زا   ر  ُش  د  از  ه   م   بی   م  ب   ر   ُت  د  تا  ک   ر   سی 

مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن وزن
-UU- -UU- -UU- -UU- نشانه هجایی

 وزن بیت : مفتعلن مفتعلن   مفتعلن  مفتعلن 

 بادصبا   از بر یار آمده ای مرحباای نفس خرم 

د   ص   با ُخ  ر   م   با ای  ن   ف   س   پایه آوایی
ر ح  با م  را  م   د   ای از  ب   ر   یا

مفتعل:فاعلن مفتعلن مفتعلن وزن
-U- -UU- -UU- نشانه هجایی

 وزن بیت:مفتعلن مفتعلن  فاعلن

 نماینده فضلی   توسزاوار  ثناییتوحکیمی توعظیمی توکریمی تورحیمی      تو 

ُت  ر   حی  می ُت  ک  ری می ُت  ع  ظی  می ُت  ح   کی می پایه آوایی
ر   خ   طا یی ُت  س   زا  وا  ُد ی   ف ض  لی   ن ُت  ن   ما ی 

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن  وزن
--UU --UU --UU --UU نشانه هجایی

 

 فعالتن  فعالتنوزن بیت :فعالتن فعالتن   

 

 

 پایه های اوایی دولختی

 وزن هایی است که پایه های آوایی آنهایکی در میان تکرار میشود و به آنها وزن دوری نیزمیگويند؛ «:پايه های آوایی همسان دولختی»

 ای بادبامدادی ،خوش می روی به شادی     پیوند روح کردی پیغام دوست دادی



وی  ب   شا  دی    ُخش  می  ر    با   م  دا   دی ای  با  د    پایه اوایی
دو  ست دا   دی پی  غا  م    ر  دی   رو  ح  ک  ن  د    پی  و 

فاعالتن مفعول فاعالتن مفعول وزن
--U- U-- --U- U-- نشانه های هجایی

 پاره همسان تشکیل شده . ۳پایه آوایی دارد واز۱هرمصراع 

 همون وزن قری خودمون/دام دارادی دام دادام دا   دام دارادی دام دادام دا  /توذهنت بمونه که یادت نره 

 این بیت دوتاوزن می تونه داشته باشه 

 چهارتایی:مفعول فاعالتن-برش هجایی سه تایی-۴

 سه تایی :مستفعلن فعولن-برش هجایی چهارتایی-۳

 

 ویژگی همسان دولختی:

هجای پایانی نیم مصراع مانندمصراع بلند محسوب می -۲وزن هرنیم مصراع درحکم یک مصراع-۳پاره تشکیل می شودهرمصراع ازدو-۴
 دوپاره باهم یک واحد موسیقیایی محسوب می شوند.-۱(-شود)یعنی هجا هرچی بود ما بلند حسابش می کنیم :

  شکل آرایش پایه ها:

 الف الف  الف الف              همسان تک پایه ای:            

 ب                 الف    ب     الف            همسان دولختی:        

 سلسله موی دوست حلقه دام بالست    هرکه درین حلقه نیست فاغر ازاین ماجراست

م   ب  ال ست ل  ق   ی   دا  ح  مو  ی   دو  ست ل س  ل  ی   س  پایه های آوایی
ما  ج   را  ست زین فا  ر   غ   ل  ق   نی  ست ح  ر  ک   د   رین ه 

فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن وزن
-U- -UU- -U- -UU- نشانه های هجایی

 وزن بیت مفتعلن فاعلن مفتعلن  فاعلن



 هان ای دل عبرت بین ازدیده نظر کن هان     ایوان مدائن را ایینه  عبرت دان

ر ُکن  هان ن   ظ  از دی  د  ن ت ب  ر  بین  ل   ع  ها  نی  د   پایه های آوایی
ت  دان ب  ر  ع  آ  یی  ن   م   دا ی ن  را ای  وا  ن  

مفاعیلن مفعلول مفاعیلن مفعول وزن
---U U-- ---U U-- نشانه های هجایی

 وزن این بیت به دوصورت:

 چهارتایی:مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن-سه تایی-۴

 فعولن مستفعلن فعولنسه تایی:مستفعلن –چهارتایی -۳

 تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او      زان سفر دراز خود عزم وطن  نمی کند

ن   ُزل  ف   او ف  ت ب   چی   ر  ن   ر  د   م  ز   گ  ر تا  د   ل   ه  پایه های آوایی
ن   می ُک  ن د ن  ز  م  و   ط  ع  د   را  ز   ُخد زان  س   ف  ر  

مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن وزن
-U-U -UU- -U-U -UU- نشانه های هجایی

 وزن بیت مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

 پایه های آوایی ناهمسان

 ماپایه های همسان رویادگرفتیم حاال پایه آوایی ناهمسان چی هست:

به کار رفته است . پس در واقع میتوان وزن های زن های ناهمسان ، اوزانی هستند که در هر مصراع آنها سه یا چهار رکن عروضی متفاوت 
شعر فارسی را به سه دسته تقسیم کرد:

: از تکرار یک رکن حاصل می شودهمسان 

: از تکرار دو رکن حاصل می شود که آن دو رکن به صورت یکی در میان تکرار می شوند همسان دولختی

 وجود می آید. : از وجود ارکان غیر یکسان در یک مصراع بهناهمسان 

 



 درد عشقی کشیده ام که مپرس   زهر هجری چشیده ام که مپرس

ک   م   ُپر  س ک   شی  د  ام ش  قی ر د   ع  د  پایه های آوایی
ک   م   ُپر  س چ   شی  د   ام ج  ری   ه  ر   ه  ز 

فعلن مفاعلن فاعالتن وزن
-UU -U-U --U- نشانه های هجایی

 پایه آوایی ناهمسان :فاعالتن مفاعلن فعلن تشکیل شده .وزن بیت ازسه 

 به حسن وخلق وفا کس به یارما نرسد    تورادراین سخن انکار کارما نرسد

د ن   ر   س  ب   یا  ر   ما   ق  و  فا ک س ب  ُحس  ن  ُخل پایه های اوایی
د ن   ر   س  ر  کا  ر   ما ن ن ن کا ُس خ  ُت  را  د  رین

فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن وزن
-UU -U-U --UU -U-U نشانه های هجایی

 وزن بیت مفاعلن  فعالتن مفاعلن فعلن

 

 برای تشخیص وزن بیت:

 ازطریق حافظه شنیداری .۴
 هجاهارابه صورت  همسان  یک پایه ای)اگرشنیداری نتونستیم( دسته بندی می کنیم.۳
 تایی )اگر همسان نبود(۱تایی ۲ تایی یا۲تایی ۱هجاهارابه صورت  همسان دولختی:.۲
 هجاهارابانظم ناهمسان تقسیم می کنیم.)اگر دولختی نشد(.۱

 ماه فروماند ازجمال محمد     سرونباشدبه اعتدال محمد

د  م  م   ما ل   ُم  ح  ز  ج   ما  ن  د  ما ه  ُف  رو پایه های آوایی
د م  م دا  ل   ُم ح  د  ُب  اع ت   ش  ر  و ن   با س 
فع مفتعلن فاعالت مفتعلن وزن

- -UU- U-U- -UU- نشانه های هجایی
 وزن بیت :مفتعلن فاعالت مفتعلن فع



 بنمای خر که باغ وگلستانم آرزوست    بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

ر   زوست ل س  تا  ن   ما ک   با  ُغ  ُگ  ب ن  ما  ی  ُُر  پایه های آوایی
ر  زوست را  وا  ن  ما ک   ق ن  د   ف   ُبگ  شا  ی ل ب

فعل مستفعلن مفاعلن مستفعلن وزن
-U -U-- UU-U -U-- نشانه های هجایی

 وزن بیت :ستفعلن مفاعلن  مستفعلن  فعل

 یا:مفعول فاعالتن مفاعیل  فاعلن

 دووزن داشته باشد.نکته:درساماندهی نشانه های هجایی ممکن است با برش های آوایی مختلفی روبه رو باشیم ویک شعر 

 ازکرده خویشتن پشیمانم   جز توبه ره دگر  نمی دانم

شی  ما ن م خی  ش  ت ن  پ   ر د   ی    از ک  پایه های آوایی
می  دا ن م ر  ن    ه   د   گ  جز  تو  ب  ر 
مستفعل فاعالت مستفعلن وزن

--- U-U- UU-- نشانه های هجایی
 مستفعلچوزن بیت:مستفعلن  فاعالت  

 یا:مفعول مفاعلن  مفاعیلن

 نکته :درتقسیم بندی هجاها نظم همسان بر ناهمسان ترجیح دارد.

 تارفت مرا ازنظر ان چشم جهان بین    کس واقف ما نیست که ازدیده چه ها رفت

هان بین ش  م   ج   ران  چ  را  از  ن   ظ    ف  ت م    تا ر  پایه های آوایی
ها  رفت از  دی د   چ   ما  نیس  ت ک   س  وا ق   ف   ک 
مستف مستفعل مستفعل مستفعل  وزن

-- UU-- UU-- UU-- نشانه های هجایی
 وزن بیت :مستفعل مستفعل  مستفعل  مستف

یا:  مفعول مفاعیل مفاعیل  فعولن



 اختیارات شاعری
ازاین ناهماهنگی ها قواعدی راوضع می کندکه به آن گاهی شعرازنظرآوایی ووزنی دچارناهماهنگی هایی می شودکه شاعر برای رهایی 

 اختیارت شاعری می گویند.

 وزنی-۳زبانی-۴نوع است:۳اختیارات شاعری 

 اختیارات زبانی:با نحوه بیان وشیوه تلفظ 

 حذف همزه-1

 اگر همزه بین یک صامت و یک مصوت بیاید حذف می گردد.مثال:

 ردانی ،دردامنت آویزدسعدی نظرازرویت کوته نکندهرگز    ور روی بگ

ر گ ز  ُک  ن د  ه 
- - - u 

کو  ت ه  ن 
u -  - 

زظ     رو  ی ت  ر 
- - - u 

ع  دی  ن    س 
u - -    

ن    تا  وی  ز د
- - - u 

ر  دا  م   د 
u - - 

ر  دا نی ب   گ 
- - - u 

ر  رو  ی  و 
u - - 

مفاعیلن مفعول مفاعیلن  مفعول
 دوازدهم مصراع دوم ازاختیارزبانی حذف همزه  استفاده کرده. درهجاپنجم مصعر اول وهجا

تغییر کمیت مصوت ها-2

 به ضرورت وزن شعر، مصوت کوتاه را بلند یا برعکس تلفظ می کنیم.

 الف(بلندتلفظ کردن مصوت های کوتاه

 را بلند به حساب می آورد.گاهی شاعر بنابرضرورت کسره اضافه ، و  )ضمه( عطف یاربط ونیزمصوت های کوتاه پایان کلمه 

 

 نسیم صبح را گفتم که بااو جانبی داری      کزآن جانب که او باشدصباعنبرفشان آید



ن   بی  دا  ری
-  -   - U 

ک   با  او  جا  
-  -   - U 

 ح  را  ُگف  ت م
- -     - U  

 ُصب  م ن   سی  
- U -  U

                       -
ف   شا  نا  ی د

-  -  - U 
ر  ن  ب  ص   با  ع 
-  -   - U  

د ک  او  با ش 
-  -   - U 

 جا  ن ب  زانک  
- -    - U 

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

  شاعر در هجای سوم مصراع اول  ،کسره اضافه پایان واژه را بلند نلفظ کرده.

 همچنین درهجای دوم مصراع دوم همزه راحذف کرده .

 چاکرت      چارقت  دوزم  کنم شانه سرتتوکجایی تاشوم من 

چا  ک   ر ت
-     U - 

ن م  م  تا  ش   و 
- -    U - 

 ُک  جا  یی  ُت 
- -    U U 

-
ت  ن   س   ر 

-     U U
-

م  ُک  ن م   شا ز 
- -  U - 

چا  ُر  ق ت  دو 
-  -    U - 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 

 شاعر ُ  راواژه  ُت  بلند درنظرگرفته.

 رانیز بلند درنظر گرفته.   -ودرهجای نهم مصراع دوم   مصوت کوتاه   

 رابلند نظرگرفته .مثال:  -نکته:به ندرت مصوت کوتاه  

 

 نه سبو پیدادراین حالت ،نه آب     خوش ببین والله اعلم بالصواب



ل ت  ن   آب
-    U - 

حا   رین  د         دا  
- -    U        - 

 پی   بو      س       ن 
-  -    U U

-
ب ص  ص   واب
-   U - 

ال   ُه   اع  ل م
-   -  U - 

ُخش  ب   بین و ل
-  -  U - 

فاعلن فاعالتن فاعالتن
 ب(کوتاه تلفظ کردن مصوت های بلند

ختم می شوند اگر بعد ازآن مصوت ها،مصوتی بیاید شاعر اختیاردارد که مصوت های بلند  و/ی  راکوتاه و/ی  کلماتی که به مصوت بلند  
 می گویند.ی  میانجی قرارمی گیرد  که به آن   یتلفظ کند و میان دومصوت  صامت  

 دردام افتاده آهویی چند     محکم شده دست وپای دربند

ند یی      چ 
-                   - 

هو         آ     د        تا
- -    U - 

                                 U 

 ف        دا م          ر          د 
U       U        -               - 

ر بند        د 
-               - 

س   ت     پا    ی   د 
U        -     U         - 

م      ُمح    د     ُش    ک 
U     U       -              -  

فع لن فاعالت مستفعل
هجای هشتم مصراع اول بیت بلند،وهجای معادلش درمصراع دوم کوتاه است.هجای کوتاه مصراع دوم را نمی شود بلند تلفظ کرد اما 

 هجای بلند مصراع اول را کوتاه تلفظ می کنیم.

 نکته:

،رو،جو،مو و.. هیچوقت کوتاه نمی شود.فقط درکلمه سو  درصورت اضافه شدن به کلمه دیگر مصوت بلند /و/  درکلمات تک هجایی بو 
 ممکن است کوتاه شود.مثال:

 

 پس سوی کاری فرستادآن دگر   تاازاین دیگر شود او باخبر



ر دان  د   گ 
-  U - 

ری  ف   ر س  تا
    -     -     U           - 

 کا     سو   ی پ س   
-             U         -             -

-              U                  
ر با   خ   ب 

- U - 
د  او ر  ش   و  گ 
- - U - 

تا    ا    زین  دی
- - U - 

فاعلن فاعالتن فاعالتن
 نکته:مصوت بلند ی  درکلماتی مثل :گیاه ،عامیانه،زیاد ،قیامت و...همواره کوتاه است.مثال:

 بیا تا قدر یکدیگر بدانیم    که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

ب   دا  نیم
- -U 

ر ر   ی ک  دی  گ 
- - - U 

د  ب    یا  تا  ق 
- - - U 

ن    ما  نیم
- - U 

ر  ز   ی ک  دی  گ 
- - -  U 

ه ک   تا  نا   گ 
- - - U 

مفاعی مفاعیلن مفاعیلن
 

 اختیارات شاعری )وزنی(

 که به وزن و آهنگ مربوط می شود.اختیاراتی 

 (-بلندبودن هجای پایان مصراع :هجای پایانی مصراع همیشه بلند حساب می شود )-۴

 سرو را مانی و لیکن سرو را رفتار نه     ماه را مانی ولیکن ماه را گفتارنه

ن                ر      تار  
U U - 

- 

ر  و   ُگف  را      س 
- - U - 

ن   نی    و    لی   ک 
-     - U - 

ر     ما        را     و    س 
-  -   U - 

ن                  ر     تا  
U- U  - 

- 

ُگف           را    ه              ما  
-             - U  - 

نی   و    لی   ک ن
- - U - 

 ما   ه   را   ما
- - U - 

فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن



 هجامصراع آخربلند حساب شده. 

 آوردن فاعالتن به جای فعالتن:شاعرمی تواندفقط دررکن اول مصراع به جای فعالتن،فاعالتن بیاورد نه برعکس     -۳

 یادبادآن که زما وقت سحر یادنکرد    به وداعی دل غمدیده  ماشادنکرد

ر د      ن                د   ک 
-          U U 

ر  یا ت   س   ح 
-   - U U 

ق    ما     ز      ک    و 
-       -   U    U    

 دان  با      د     یا  
      -      - U   - 

ر د    د  ن    ک 
 - U   U  

د   ی    ما  یا
- - U U 

م    ل      د    دی     غ 
-         -       U   U 

عی    دا         و     ب  
-          -  U   U 

فعالتن  فعالتن فعالتن فعالتن
 

ُلن          ابدال:شاعرمی تواند به جای دوهجاکوتاه کنارهم یک هجای بلندبیاورد:-۲ ع  ع ُلن                      به جای ف   ف 

--                               =                -UU 

 خطاست    سخن شناس نه ای جان من خطااینجاستچو بشنوی سخن اهل دل مگو که 

 ک   خ   طا ست
- U     -     U 

ل  م   گو  ل   د 
    -  U      -     U 

ُس  خ   ن   اه
- U  -    U 

ُچ  ب ش  ن   وی
     -      U      -      U 

 
جاست  این

-               -    
    UU 

ن  خ   طا ن   م 
- U     -     U 

ای  جاس  ن   
-  U     -     U 

ن  ش   نا ُس  خ 
 -       U        -       U

فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن
 

 

نکته:این اختیارشاعری دو هجای ماقبل آخر بسیاررایج است اما در ارکانی مثل مفتعلن ،فعالتن،مستفعل کاربردآن کمتراست. تنها می 
 )مفعولن(بیاورد.---اینها:تواند بنابر ضرورت به جای هریک از 



خا   نی
-          -

ق   ک  ر    و     ر  ه 
U      -      U        - 

می  کو   ش   ب  
U       U       -          - 

    
دا    نی

-           - 
را     ت     ما   م

U      -       U      - 
 کان  دا   نش
-           -   -

UU  
فع لن فاعالت مستفعل

:شاعرمی تواند یک قلب -۱           
هجای بلند ویک هجای کوتاه کنارهم را جابه جا کند و به جای یک هجای کوتاه ویک هجای بلند،یک هجای بلند ویک هجای کوتاه بیاورد 

 یا برعکس:

 کیسه هنوزفربه است باتوازآن قوی دلم       چاره چه خاقانی  اگر  کیسه رسدبه الغری

ق   وی  د   ل م
-U-U 

با  ُت   ا    زان
-U-U 

ر   ب   هست ز ف 
-U-U 

 کی  س   ه    نو
-U-U 

مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن
ب   ال  غ   ری

-U-U 
د کی  س   ر   س 

-UU- 
ر قا  ن   ی   گ 

-UU- 
چا  ر   چ   خا

-UU- 
مفاعلن مفتعلن مغتعلن مفتعلن

 مفاعلن  ،مفتعلن آمده است.دررکن دوم مصراع دوم به جای 

 وزن در شعرنیمایی

نیمابرای رهایی از تنگناهای عروضی مبتنی بر تساوی و نظم هجاهای هر مصراع، شکل جدیدی از وزن را ایجاد کرد؛ به این صورت که قید 
ایی وزن قدیم بکاهد.تساوی هجاهای دو مصراع را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر بازگذاشت؛ بی آنكه از زیبایی موسیق

 ویژگی شعرنیمایی:

 داّرد؛«وزن عروضي»شعر نیمایی-۴



 کوتاهی و بلندی مصراع ها و تعداد هجاها برابر نیست -۳ 

 الزم نیست که تعداد وزن واژه های هرمصراّع آن یکسان باشد؛ ) میتوان نیمی از وز نواژه را در یك مصراع قرارداد(. -۲

 پیشینه داشته است.«قالب ُمست زاد»نکته:کوتاهی  و بلندی مصراع های شعر در برخی از قال بهای شعر کهن؛ مثل 

ه  تاب د   م  می   ت   را  و  پایه های آوایی

وزن

نشانه های هجایی

می تراودمهتاب
فاعالتن    فع لن

                        --              --U- 
ب تاب  می  د  د  ش  ُر   ش  می درخشدشب تاب

فاعالتن   فع لن
 --  --U-  

م /ش  ک   ن د خا/ب ب   نی  ست  ی ک د 
/ک   ُس لیک ش م  چ 

نیست یک دم شکند خواب به چشم 
 کس ولیک

فاعالتن /فعالتن فعالتن فعلن
-UU/--UU/--UU/--U-  

ند غ   م   این  ُخف ت   ی  چ   خفته چندغم این 
فعالتن  فعلن

-UU  /--UU 
م می/ش  ک   ش /م   ت  ر  ر چ  خا  ب  د 

ن د
 خواب درچشم ترم می شکند

فاعالتن فعالتن فعلن
-UU/--UU/--U- 

  

 در عروض سنّتی برایھریک از وزن ھا اسمی قرارداده اند، مثال:

وزن حاصل از تکرار ارکان زیررا: 

.فاعالتن:رمل،   مستفعلن:رجز     و فعولن:متقاربمفاعیلن:ھجز،   

 



  بحرچیست:

بیت،مبنای محاسبه قرار گرفته که در عروض -واحد وزن شعر فارسی مصراع است،  ولی برای نام گذاری وزن ها به شیوه عروض عرب
 سنتی آن را بحر نامیده اند.

چهار رکن دارد که درمجموع، بیت کوتاه ترین مصراع شعر سنّتی فارسی دو رکن و طوالنی ترین آن

 ھای شعر فارسی چهار، شش یا هشت  پایه خواهند داشت.مثال:

 بحررمل مثّمن. اگر ھر مصراع دارای چهار فاعالتن  باشد،مجموع پایه های دو مصراع، هشت  فاعالتن خواهد بود =  )رمل (:وزن فاعالتن

 رمل م سّدساگر تعداد پایه ها شش تا باشد= 

 =مربع د پایه ها چهار باشداگر تعدا

  سالماگر پایه اخر کامل باشد =

  محذوفاگریک هجا از رکن پایانی حذف شود=  

=رمل مثّمن سالم مثال: بیت زیردارای هشت رکن کامل فاعالتن است

 هرکه هرچیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد/ھرکه محرابش تو باشی،سر ز خلوت برنیارد(سعدی◙

گلی خوش رنگ در منقار داشت/واندر آن برگ و نوا خوش ناله های  زار داشت(حافظ بلبلی برگ◙

 بیت دارای هشت رکن کامل فاعالتن است؛اّما رکن پایانی کامل نیست ویک هجا  از آخر آن حذف شده است، =رمل مثّمن محذوف 

به سوزی ده کالمم را روایی /کز آن گرمیکند آتش گدایی)وحشی بافقی(

 سّدس محذوف= هجز م

به ندرت اتفاق میافتد که بیت دارای چهار رکن باشد؛ مثال ا ھر مصراع بیت زیر از دو مستفعلن درست شده است؛=رجز مربع سالم 

 دریاهستی دم به دم     درچخر وتاب وپیچ وخم


