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 اول درس  سبک شناسی

 های دوازدهم و سیزدهم )دورۀ بازگشت و بیداری(شناسی قرنسبک

 

 دوره نیشاخصه زبان شعر در ا  ن یبارزتر  یو روان یسادگ -۱

 مردم قابل فهم است. ۀعام یبرا  ، یو انقالب  یاجتماع ت یموقع  لی دلبه -۲

  یامحاوره ،یآنان که باعث شد شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عاد   یساز  آگاه ی توجه به مردم و استفاده از شعر برا -۳

 کنند.  ان یب

 . افتی  تیشعرعموم -۴

 ار گرفت.ها قرروزنامه ار یعنوان زبان بُرنده نهضت در اختشعر به -۵

 به زبان پر صالبت گذشته وفادار ماندند.   یادب یها از سنت ی با آگاه  یالممالک فراهان ب یالشعرا بهار و ادملک -۶

  یقیها و اصطالحات موس آوردند و از واژه  یکوچه و بازار رو یمیبه زبان ساده و صم  ینیو عارف قزو  ی النیگ ن یالداشرف دیس -۷

 بهره بردند.  یفرنگ یها واژه یو حت انهیعام

 . شودیم دهید یداری ب  ۀشاعران دور یگلخن و ...... در شعر برخ دن،یتوجه به واژگان کهن مثل بادافره، خل -۸

 .افتی واژگان شعر گسترش  ۀریدا  دیبا توجه به ارتباط با اروپا و ظهور علوم و فنون جد -۹

 وارد شعر شد.  یو ترک ی فرانسو ، یروس ،یسیها و اصطالحات انگلاز جمله واژه ینو و فرنگ  ی هااز واژه ی اری بس -۱۰

 در شعر  یزبان ی هابیها و ترکبه کاربرد جمله  ی کم توجه -۱۱

 : یداری در شعر عصر ب ی زبان یها بی ها و ترک به کاربرد جمله یکم توجه علت

 صِرف به محتوا ش یگرا -۱

 کهن  اتیبر ادب  یعدم تسلط کاف -۲

 ها مردم و انتشار آثار در روزنامه  یساز آگاه ل یشعر به دل ش یدر سُرا شتاب  -۳

 

 ی ادب سطح

 نکرد.   یچندان  ریی تغ یداریب  ۀدور ی شعر ی هاقالب -۱

 است.  شتر یب   یفراهان الممالک بیالشعرا بهار و اددر شعر ملک یو مثنو   دهیقص یها توجه به قالب -۲

 . گفتندیدوره به زبان مردم کوچه و بازار شعر م ن یاز شاعران ا یاری بس -۳
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 . ندیگویمثل مستزاد، چهارپاره شعر م   ییهااغلب شُعرا در قالب -۴

 داشتند. یشتر یرغبت ب فیشاعران به سرودن ترانه و تصن -۵

 نو فراهم کرد.ظهور شعر  ی را برا نهی کم کاربرد مثل مستزاد و چهارپاره زم ی هابه قالب یداریب  ۀشاعران دور ش یگرا -۶

 بودند.  بندیکمتر پا یادب ی هاو سنت ع یو بد ان یب  یها هیبه آرا گفتندیشعر م یکه به زبان مردم عاد ی شاعران -۷

 .دانستندیمقاصد خود م ان یب  یبرا یالهیشاعران شعر را وس  -۸

 را در نظر داشتند.  ن یشیپ  ندگان یسرا التی تخ  یداریب ۀشاعران دور -۹

 آوردند.  د یپد ل یتخ  ۀدر عرص ییهایاز اوضاع اجتماع، نوآور ی ری رپذی گاه با تأث یداریب  ۀشاعران دور -۱۰

 دارد.  ل یدر عرصه تخ یی هاینوآور یعشق رزادهی م ی شعرها -۱۱

 
 ی فکر  سطح

 داشت. یر یتحول چشمگ  هیاز نظر دورن ما  یداریشعر عصر ب -۱

 تازه به شعر وارد شد.   یها شهیو اند  نیو اجتماع مضام  است یبه موازات حضور مردم در س -۲

 کرد.  ر ییتغ  رونی دوره نسبت به جهان ب نیا سندگانینگرش شاعران و نو -۳

 خود را از دست داد.  یی کارا  یاد یتا حد ز ییگوو غزل  ییسراعارفانه ،یمسائل اخالق ،یو ذهن یکل ن یمضام -۴

 نگرش(  ر ییکرد )تغ ر ییغت  ییگراتین یو ع ینگر یبه جزئ یی گراتیو ذهن  ینگر  ینگرش شاعران از کل -۵

 . افتیرونق  یو وطن یاجتماع ،یاسی س ن یمضام -۶

 
 یداریشعر عصر ب  ی ها هیدرون ما  یها شاخص

 یآزاد

 ( است.یغرب ی مترادف با )دموکراس  یدوره آزاد نیدر ا -۱

  یاقتصاد –  یاسی در جامعه و سرنوشت س ،یفرد یها یمعناست که مردم عالوه بر حقوق و آزاد نیا  ن یّمب  یدوره آزاد نیدر ا -۲

 هستند.  ازی حق و امت  یدارا زیخود ن 
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 وطن

 دارد.  ی در زبان یو فرهنگ  یومکه مشترکات ق یاست با مردم ینی دوره سرزم ن ی»وطن« در ا -۱

 قرار گرفت.  یفراهان الممالکبیالشعرا، بهار و ادچون ملک یدوره مورد توجه شاعران بزرگ ن ی»وطن« در ا -۲

 قانون

 بود.  د«یتفکر و خواست مشروطه خواهان »قانون جد  نیتر یادیبن  -۱

  سندگان یمند داشتند در سخن شاعران و نوفکران از ملل متمدن و قانونکه اروپا رفتگان و روشن یقانون با مشاهدات  یۀما درون -۲

 . افتیراه  یداریب ۀدور

 

 دیجد تیو ترب میتعل

 داد.  شیرا افزا ی ظهور مطبوعات و گسترش آن آگاه -۱

 ه مردم قرار گرفت. مورد توج د یبا نگاه جد یعموم ت یو ترب میجامعه لزوم تعل  ی همگان ی آگاه  شیبا افزا -۲

 به مردم توجه

 توجه به مردم است. یداریعصر ب  ات یادب  یژگیو ن یبارزتر -۱

 مردم پرداختند.   ۀتود قی به انعکاس خواست و عال  یداریب ۀشاعران دور -۲

 محرومان جامعه موضوع سخن شاعران بود.  ی هایو کاست ازها ی ن -۳

 توجه داشتند.  فانیشاعران به دفاع از کارگران و ضع -۴

 توجه به مردم بودند.  ۀشاعران در حوز  نیترشاخص ی زدی یو فرخ  یابوالقاسم الهوت -۵

 قرار گرفت.  یداریب  ۀمورد توجه شاعران دور  زیزنان در جامعه ن گاهیجا  -۶

 دیو فنون جد هادانش

 شد.  دیها و فنون جدموجب توجه به دانش ی و فرهنگ   یاقتصاد  ،یاجتماع ی هاضرورت یداریدر شعر عصر ب  -۱

 . خوردیفراوان به چشم م ،یداریب  ۀشاعران دور در سخن  دیها و فنون جدو اصطالحات مربوط به دانش ن یمضام -۲

 یدارینثر عصر ب سبک

رفته بود، به   یسادگ ی به سو ی ان قائم مقام فراهانکه از زم   ینثر فارس  تیآمدن مشروط   دیشاه تا پد ن یالد( از آغاز سلطنت ناصر۱

 رفت. شی پ  یو سادگ یسمت روان

 کمتر شد.  یداری ( لغات دشوار در نثر عصر ب ۲

 بود.  یو تجددخواه  یشکنسنت ،یخواه یو آزاد ی به انقالب مشروطه آزاد ک ینزد ی در سالها  یداریب  ۀنثر دور یۀما ( درون۳
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 (هایژگی)و یداریب ۀنثر دور سبک

 ی زبان سطح

 کمتر شد.  یداریناآشنا در نثر عصر ب  ی عرب یها بیها و ترک واژه -۱

 وارد شد.   یداریبه نثر عصر ب ی و فرانسو یترک ، یسیاز لغات انگل یاری بس -۲

 . افتیآشکار    یها کاهشدر نامه جایب  ی هایپرداز  دور و دراز و لفظ یوصف ی هاعبارت -۳

 ساده و قابل فهم است.  یداریب  ۀنثر دور -۴

 تر شد. زبان هم آهنگ عتیتر و با طب ها درستجمله یداریکالمِ عصر ب  یدستور بیدر ساختار و ترک -۵

 ی ادب سطح

 را کنار گذاشت. ی نثر مصنوع و فن ی و بندها د یق یداریب  ۀنثر دور -۱

 و ساده است.   یگزارش یداریب  ۀنثر دور -۲

 ظاهر شد.  ای پو  یمردم به شکل  یخواست و آرزوها  انی جدا شد و نثر در خدمت ب یداری از نثر عصر ب  ی ادب عیصنا  -۳

با   ی داستان و سخن گفتن راو ی هاصحنه یسوم شخص در بعض  یحضور راو ،یداریعصر ب  یها در اغلب داستان یک ی ضعف تکن -۴

 ندارد.  یخواننده است که امروزه کاربرد چندان

 . نوشتندیمردم م ۀ ابق ذوق عامداستان را مط   ،یداریعصر ب  سندگانینو -۵

 نداشت. دیجد  یداستان ات یبا ادب یمطابقت کامل  یداریعصرِ ب  سندگانینو  یِسندگیسبک نو -۶

 ی فکر  سطح

 است. یداریب  ۀهمانند شعر دور یداریب  ۀنثر دور یۀما درون -۱

 . افتیمردم گسترش   ۀبر عام  ری با هدفِ تأث ی طلب یو آزاد  ی خواهتجدد ،یینوگرا ی هایژگینثر دوران مشروطه با و  -۲

 است. یاجتماع – ی اسیکه چشم نواز است طنز س  یدارینثر عصر ب  ۀارزند ی هااز شاخه -۳

 شد.   یابا استعمار و استبداد موضوع نثر روزنامه یدشمن -۴

 .پردازدیبه موضوع تنفر از خرافات م یداریعصر ب ی نثر داستان -۵

 قرار گرفت. یداریعصر ب سندگانیمورد توجه نو ی و همگان  نینو  ت یو ترب میزنان در کنار موضوع تعل ی حقوق مدن -۶
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 دهم درس  یسبک شناس 

 معاصر در شعر ۀدور یشناسسبک

 معاصر ۀدور یشناس مکتب 

 : یزبان سطح – الف

 وارد شعر شده است.   دیو جد  یامروز بات ی( لغات و ترک ۱

 ها باز است. واژه ۀاستفاده از هم ی ( دست شاعر برا۲

 است. ری ساده در شعر معاصر کامالً چشمگ  ی هایبندزبان شعر و جمله یو روان ی( سادگ۳

 : یادب سطح – ب

 . شودیشعر موارد  ی عیطب صورت به  یعیو بد ی انی ب ی هاهی( آرا۱ 

 .است کاربرد  پر دیو سپ  ییما یقالب ن ،یسنت یها ( عالوه بر قالب۲

 . ستندیاندازه نهم   ییآوا ی ها هیها از نظر تعداد پا و مصراع شود ینم ت یها رعامصراع  ی طول ی ( در اشعار نو تساو۳

 دوره است. ن یشعر ا ی هایژگیاز و  ، یزیگر یاست و معن دهی ( ابهام در شعر معاصر پسند۴

 . ستندیقبل ن  ی هاشاعران دوره  ری و نو هستند و تکرار تصاو دیجد ال، ی( صور خ ۵

 . شودیم  شتریب  ی شعر  ر یبه نماد در تصاو ش ی( گرا۶

 گفتار و زبان شعر است. ی عی( انتخاب وزن، متناسب با لحن طب۷

قرار گرفته است،   یار یمقبول طبع بس هیو قاف ی قیشعر و موس در قالب  ها یشکنو سنت افتهی رواج  ییمایآنجا که شعر نو ن  ازنکته :

  .ت یبند است تا ب شتر یمشهود است و واحد شعر ب  یشعر  یها در قالب ر ییتغ

 : یسطح فکر –ج

 است.  ینی زم یشعر فارس ن یآغاز  یهامعاصر مانند دوره  اتی( معشوق در اب ۱

 مردم، هستند.  ۀ ( مخاطب شعر عام۲

 است.  یو یامور دن رامون یو پ   ینیزم  شتری( تفکر شاعر ب ۳

 انتخاب موضوع آزاد است. یتنوع دارد و شاعر برا ار یبس ست،ی( موضوع شعر محدود ن۴

 اند.مورد توجه شاعران قرار گرفته اری بس  یو اجتماع  ی اسیس  ،یخصوص  م ی ( مفاه۵

 و متواضعانه است.   مانهی( لحن شاعر صم۶

 کم است.   اری دوره بس نیشعر ا ( مدح و ذم و هجو در۷
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 معاصر ۀنثر دور یسبک شناس 

 ی زبان سطح – الف

 . اندافتهیراه  یبه زبان فارس یی اروپا ی هااز واژه یدوره شمار نی( در نثر ا۱

 )نسبت به گذشته( کاسته شده است.  یعرب یها( از واژه۲

 اند.دوره شده نیا یر داستانوارد نث انه یو اصطالحات عام   اتیها، کنا از واژه یاری ( بس۳

 است. رانی ا یاقشار اجتماع ۀگفتار و محاور ر یدوره به شدت تحت تأث  نیدر ا ی ( نثر داستان۴

  دهیها در کالم فراوان دجمالت و فعل یاست و کوتاه  ختهی ها به هم رجمله  یو ساختار نحو  شوندیاز افعال حذف م یاری ( بس۵

 . شودیم

 : یادب سطح – ب

 ندارند. یگاهی و مصنوع جا ینثر فن  یها دوره گونه نی( در ا۱

 و مشخص است.   یرونیکوتاه ب ،ینی دوره ع ن یدر نثر ا هاتی و شخص ها دهیپد ف ی( توص۲

رمان،   ، یو دانشگاه یقیمتنوع و گوناگون است؛ سفرنامه، خاطره، داستان کوتاه و بلند، نثر تحق   یها و ساختار داستان( قالب۳

 معاصر قرار گرفته است. سندگانی و ... مورد توجه نو   هشنامینما

زاده، سبک  : سبک جمالسندهینمونه بر اساس نام نو  ی وجود دارد؛ برا یسیدر داستان نو  یمتفاوت  یها دوره سبک نی( در نثر ا۴

 . ی آبادو سبک دولت تیاحمد، سبک هداآل

 : یفکر سطح –ج

 کودکانه، زنانه و ... .  ، یشهر ،یمیاقل یها دوره تنوع مضمون دارد؛ مانند داستان نیا ی ( نثر داستان۱

 . شوندیو ... نگاشته م  یفلسف ،یعلم ، یاسی س ،یخ ی تار ی ها( رمان۲

 معاصر دارند.  یسینودر داستان ی آشکار  یرد پا  یو عبر  یهند ،یروم ،یونانی  ر ی( اساط۳

 رگذاری آشکار و تأث  یدوره حضور نیا ی داستان ات یدر ادب سم یاروپا مانند رمانت ستم یقرن نوزدهم و ب  ی و ادب یفلسف ی ها( مکتب۴

 دارند.

با خرافات، آموزش و پرورش، نفت، مسائل زنان، روشن    زیبه عشق، انسان، ست  توان یدوره م نیداستان در ا ۀ( از موضوعات عمد۵

 اشاره کرد. گر ی ها موضوع داستبداد، انقالب، جنگ و ده است،یس ، یکارگر ،یدارهیسرما  ، یفکر

 :یانقالب اسالم ۀدور شعر یسبک شناس 

 : یزبان سطح –۱ 

 است.  ک ینزد ی انقالب به سبک خراسان ۀدور دیدر قصا ی ( زبان و واژگان شعر۱

 است شده شتر یدوره ب ن یدر شعر و نثر ا یدوستو وطن ثار یجبهه و جنگ، شهادت، ا ن،ی( واژگان متناسب با د ۲

 دوره محسوس است. ن یکهن در زبان شعر ا ی هافراوان به استفاده از واژه ۀو عالق ییگرا ( باستان۳
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  ۀج ی دوره است که در نت نی شعر ا گر ید  یها از مشخصه ی ک ی  سابقهیو ب ع یبد  یها بیآوردن به ترک  ی و رو   یزبان ییزدایی( آشنا۴

 حاصل شده است.  یانتزاع م ی آوردن به مفاه یرو

 :یادب سطح  –۲

مورد توجه قرار   ی سنت یها انقالب، قالب ی روز یپ  از بعد اما بود؛ فکران مورد توجه روشن   ییمایچهل و پنجاه، شعر ن ی ها( در دهه۱

 شدند؛  جیو غزل را دهیقص ی هااز رونق افتاد و قالب یتا حدود  ونی جوانان و انقالب انی در م  ژهیبه و یی ماین  ۀویگرفت و ش 

 است.  ادی ز ها آنبه  ل یو تما یو خراسان یاز سبک عراق دیدوره تقل نیا ی ( در شعر سنت۲

 کرده است.  کی و صائب نزد دل یدوره را گاه به شعر ب ن یشاعران ا  یشعر برخ  ،یبند الی به خ ش ی( گرا۳

اند؛ اما به  آورده   یرو  انیکمتر بهره گرفته است و شاعران به صراحتِ ب  ییو نمادگرا  لیدوره از تمث  نیشعر ا ن، ینخست  یها ( در سال۴

 کرد.  دایراه پ ات یو نماد در ادب   لیتمث  ،یبا الهام از فرهنگ اسالم جیتدر

 :یفکر  سطح –۳

 توجه نموند.   ییفرهنگ عاشورا ژهیبه و ی اسالم نیو مضام  م ی دوره شاعران به مفاه ن ی( در شعر ا۱

دو را   ن یا قی تلف ؛ یغلبه دارد و در عرفان بُعد آسمان ی نیدوره آشکار است. در حماسه بُعد زم  نیحماسه و عرفان در شعر ا( روح  ۲

 .دید توانیانقالب م ی در غزل حماس

 دوره آشکار است. نیدر شعر ا یانتزاع میآوردن به مفاه   ی( رو۳

  دوره است. ن یشعر ا یها هیما   درون نیتریاز اصل یک ی ( فرهنگ دفاع مقدس ۴

 یانقالب اسالم ۀدورنثر  یشناس سبک 

 ی زبان سطح  –الف  

 است. انه ی عام شتریدر زمان جنگ ب ژهیها به و ( زبان داستان۱

 . افتیادمه   زیدوره ن  نی شروع شده بود، در ا ش یپ  یها که در دوره  یسینو  ( ساده۲

و شهادت و مبارزه و مقاومت وارد زبان   ثار یمربوط به فرهنگ ا  یهاواژهاز  یار یبس  ،یلیو وقوع جنگ تحم ی( با انقالب اسالم۳

 است.  یها برگرفته از فرهنگ اسالمواژه ن یا شتریدوره شد. البته ب ن یداستان ا

 ی ادب سطح – ب

که قبل از انقالب    یکوتاه است. در صورت یها از داستان شتر یبلند ب ی هابه داستان ش یشصت، گرا ۀده ان یپنجاه تا پا  ۀده انی ( از پا۱

به خود گرفت   ی گریهفتاد شکل د  ۀروند از آغاز ده ن یوجود داشت. ا سندگانینو  نیب  مردم و هم  ان یاقبال به داستان کوتاه، هم در م

 شد.  شتریکوتاه ب ان به داست  شی و گرا

  یها به سبک  شی بعد از جنگ، گرا ژهیبه و ج یبه تدر اما  شود یم دهیداستان د د یجد ی هااز سبک ینخست انقالب، دور  ۀ( در ده۲

  یسینو( و مدرنمالینی)م  یسیهشتاد شاهد داستانک نو  ۀدر ده زیو ن   شودیم شتر یذهن ب  ال یس  انیمانند جر   یسیداستان نو  دیجد

 . م ی هست

 شد. جیرا ی قیتحق –  یادب ی هاسفرنامه، شرح حال و نوشته ،یادب  ۀمانند خاطره، قطع  گرید ی ها قالب یبه برخ ش ی( گرا۳
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 ی فکر سطح – ج

 پس از انقالب است.   یداستان ات یادب ۀ برجست صیاز خصا  ی ک ی( تنوع موضوع  ۱

بعد از   سندگان ینو ی برا یاسرچشمه ، یز یو استکبار ست یلیمردم در جنگ تحم   ۀمانند مقاومت هشت سال ، یادیبن   یها یدگرگون

 انقالب شد؛

 بودن است؛ یبعد، اجتماع  ۀبودن و در مرحل یاسی انقالب، ابتدا س ی روزی اوّل پس از پ ۀ ده یها حاکم بر داستان ۀشی( اند۲

 اشاره کرد: ری به موارد ز  توانیدوره م  ن ینثر ا ن ی( از مضام۳

و دفاع   ثار یاستقبال از شهادت و فرهنگ ا ،ی اجتماع یعدالت ی مبارزه با ب ، یزیاستکبار ست  ات، یّدعوت به اخالق ات،یبه ماد  یتوجه یب

 از وطن.

در آثار    ی گاه ی بودن آن است. حت ین ی د و گاه ضد ینی د ریاز انقالب، غ شی معاصر تا پ یداستان ات یادب ی هایژگیاز و ی ک ی( ۴

ها  در داستان ی دارنیو د نید  ۀبعد از انقالب چهر  اتی ادب در که  یحال  . درشودیم دهیآن د میمبارزه با اصل اسالم و تعال  ی نید ریغ

 مطلوب منعکس شد.   اریبس

کمرنگ   یااز آثار بعد از انقالب به گونه یدر برخ ی( که در آثار قبل از انقالب وجود داشت، گاهسم ی)اومان  انهی گرا ( تفکر انسان۵

 . شودیمشاهده م


