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  (دوره بازگشت ادبی) تاريخ ادبيات قرنهای دوازدهم و سيزدهم : آموزه يکم

در يعنی  قاجار،  فتحعلی شاه  آغاز سلطنت  تا  انقراض دولت صفويه  افشاريه،  از  دوران حکومتهای 

  ن يدر اشود.    قابل توجهی برای تاريخ ادبيات ايران ديده نمی قاجار، رشد و شکوفايیه  زنديه و ابتدای دور

وقوع در   ز مکتبياز آن سبک و ن  یراتياما هنوز تأث  ؛برگردانده اند  یرو  یسبک هند  دوره شاعران از

گر از  يچند تن د  یم خان زند، با همراهيکر  در زمان نادرشاه و   یشود. مشتاق اصفهان  یآثارشان مشاهده م

   .کرد یاداره م  اصفهان را یبان، انجمن ادبياد

  مشتاق اصفهانی با همراهی چند تن از اديبان. -کسی اداره می کرد؟ انجم ادبی اصفهان را چه  □

دوره   -ادبی دوره بازگشت    -سبک هندی  -)مکتب وقوع (سبک عراقی  -سبک خراسانی(بينابين: آذربايجانی)  سبک های ادبی:□  

  بيداری

ات، پررونق تر از گذشته بود. يگذشتگان در ادب  یالگووه و  يبه ش  ران، بازگشتيدر ا  یت حکومت مرکزيقاجار و تثب   هکار آمدن سلسل   یبا رو

  يی ن انجمن رهايل شد. هدف ايشاه در تهران تشک   یاست فتحعلير  خاقان به  یس کرد؛ پس از آن انجمن ادبينشاط را تأس  ینشاط، انجمن ادب  عبدالوهاب

از آثار    ديجز تقل  ین هدف، راه يدن به ايرس  یاما برا  بعد از آن بود،  یو دوره ها  یصفو  هو انحطاط اواخر دور  یاز تباه  یشعر فارس  دنيبخش

توان آن را حد    یشدند که م  » سبک بازگشت«شيداي ن خاطر شعر را به دوران گذشته، بازگرداندند و موجب پيو به هم  ش نگرفتنديان در پ يني شيپ

  دانست.  یداريب هدور یعنيبعد،  ه و سبک دور یواسط سبک هند

  فتحعلی شاه - خاقان را چه کسی عهده دار بود؟رياست انجمن ادبی  □ 

  تقليد از آثار پيشينيان  -سبک بازگشت چيست؟ □ 

  . انجمن رهايی بخشيدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دوره صفوی و دوره های بعد - هدف از تأسيس انجمن ادبی خاقان چه بود؟□ 

  :داشتندر  ير تأثيعوامل ز  یجاد نهضت بازگشت ادبيدر ا

مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار  به دست یسلطنت هکتابخان یاز کتاب ها یاصفهان که سبب شد تعداد هتاراج کتابخان -١

  شود؛

  و مدح شاهان؛ یه و رونق بازار شعر و شاعريات در دربار قاجاريتوجه به ادب -٢

  .یتزار هيران از روسيف جامعه بر اثر شکست ايتضع -٣

  سه مورد باال  - چه عواملی در ايجاد نهضت بازگشت ادبی تأثير داشتند؟□ 

کهن پرداختند و در سطوح   یاز اسلوب ها  یرويبه پ  ات،يو رخوت حاکم بر ادب  یجامعه و سست  یبازگشت به سبب فقر فرهنگ   هشاعران دور

ده هاست.  يشن  ن سبک، تکراريشه در ايل و انديکه زبان، تخ  یرا مورد توجه قرار دادند؛ به طور  یو عراق  یسبک خراسان  یو فکر  ی، ادبیزبان

  ن عهد است. ين شاعران اياز معروف تر  یهاتف اصفهان

 هاتف اصفهانی  - يکی از معروف ترين شاعران دوره بازگشت را نام ببريد؟□ 

 ی، قاآنیکاشان  یمانند صبا  یپرداختند؛ افراد  یسلجوق  و عهد  یان خراسانبه سبک شاعر  يیده سرايبازگشت به قص  هاز شاعران دور  یگروه

  ی گرفتند. شاعران  شيرا پ  یگر شاعران سبک عراقي و د  یبه سبک حافظ، سعد  يیگر غزل سرايگروه اند. گروه د  نياز ا   یو سروش اصفهان  یرازيش

در شعر    یو تکامل قابل توجه  ین دوره باعث نوآوريچند شاعران ا  هر  .ن گروه اندي از ا  یو مجمر اصفهان  یبسطام  ی، فروغیمانند نشاط اصفهان

شعر به وجود آمده بود، نجات   در  یکه در اواخر سبک هند  یت دارند که توانستند زبان شعر را از آن حالت سستيجهت اهم  نينشدند، اما از ا  یفارس

  .شد یم یشتريو ضعف ب یچار سستد یفارس ن نهضت به پا نشده بود، چه بسا زبان فاخر شعريبخشند. اگر ا
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زيرا شاعران دوره بازگشت توانستند زبان شعر را از آن حالت سستی که در اواخر سبک هندی در   -  چرا دوره بازگشت ادبی اهميت دارد؟□  

  .شعر به وجود آمده بود، نجات بخشند. اگر اين نهضت به پا نشده بود، چه بسا زبان فاخر شعر فارسی دچار سستی و ضعف بيشتری می شد

    بازگشت ه دو تن از شاعران دور

ده و غزل دست ي، قصین دوره است. صبا در مثنويا  ن شاعريو شاخص تر  ی، پرچمدار بازگشت ادبیکاشان  یخان صبا  یفتحعل  :ی کاشان  یصبا

امبر و  يمعجزات پ  ان يدر ب  یمذهب  یحماسه ا(، خداوندنامه  )  ید از بوستان سعديبه تقل(چون گلشن صبا    یآثار  ،یشعر   ین قالب هايداشت و در ا

  :اوست یاز سروده ها ري ت زي ادگار گذاشت. بيو... از خود به  )یحضرت عل  یها یريدل

  نش نگار ين، آفر يخردآفر /نش نگار ي به نام خداوند ب

    :ويژگی های شعر صبای کاشانی را بنويسيد□ 

  گلشن صبا، خداوندنامه  -دو اثر از صبای کاشانی نام ببريد؟ □ 

  کرده است؟ بوستان سعدی صبای کاشانی در کتاب گلشن صبا از چه کسی تقليد 

حماسه ای مذهبی در بيان معجزات پيامبر و دليری های حضرت    صبای کاشانی  -کتاب خداوندنامه از آن کيست و درون مايه آن چيست؟  □  

  علی 

است.  ینشاط باقن يلچآثار منظوم و منثور او با عنوان گ عهمهارت داشت. مجمو یرزا عبدالوّهاب نشاط در نظم و نثر فارسيم  :ینشاط اصفهان

  .ر استيکم نظ ین هم روزگاران خود تا حديدر ب يیژه از نظر غزل سرايبه و دارد  ید بلنديچند قصا شاعر هر

  :اوست یاز سروده ها یک ير سرآغاز يت زيب

  دم يش نديجهان و هرچه در او، جز به کام خو /دم ياو چو گز یخود چو نهادم، رضا  یهوا

   :را بنويسيد  نشاط اصفهانیويژگی های شعر □ 

  گلچين نشاط -مجموعه آثار منظوم و منثور نشاط چه نام دارد؟ □ 

بازگشت   هجامعه مطرح شد و همراه با آن شعر دور  ران دريا  یدر مورد علل شکست و عقب افتادگ  یقاجار، اندک اندک مباحث هاز اواسط دور

دوباره    ن دورهيز وارد شعر شد. شعر در اين  یش آمد و اصطالحات و لغات غربيات پيدر جامعه و ادب  ديموضوعات جدز با انتقاد روبه رو شد.  ين

شاعرانه توجه داشتند. آنان به    یال و جنبه هايخ  ش از صوريب  اد آنها شد. شاعران خود را وقف مردم کردند و به محتوايفر  ین مردم آمد و صدايب

    .دهد یتازه را در خود جا یده هايجاد شود تا بتواند مسائل و پد يا یر و دگرگونييد تغ يشعر با ه درده بودند کيجه رسين نتيا

رات  ييران، هم گام با تغيل کردگان و روشن فکران ايتحص  آن  یشد. در پ  یآنان با تحوالت جهان  يیشاهان قاجار به فرنگ، موجب آشنا  یسفرها

  ی و انتشار افکار آزاد یو خارج یروشن فکران داخل یشه هايدند. در کنار انديرا سرعت بخش یرانيا هجامع یداريب یو اقتصاد ی، اجتماعیفرهنگ 

داشت؛    يیو نوگرا  یبه نوآور  یبزرگ سوق داد که رو  یتحول  یرا به سو  ران و جهان، کشوريدر ا  یو اجتماع  یاس ين تحوالت سيخواهانه، همچن

ن شاه يمظفرالد یت با امضايمشروط ت به صدور فرماني که هم ضد استبداد و هم ضد استعمار بود؛ در نهاجاد شد يا  یران حرکتيا ب دري ن ترتيبه ا

  د.ي. ق. انجام ـه  ١٣٢٤در سال 

  هـ . ق.  ١٣٢٤امضای مظفرالدين شاه در سال  - فرمان مشروطيت در چه سالی و به دست چه کسی امضا شد؟□ 

  بودند:  مؤثر  بيداری اين زير در عوامل

   روس و  ايران نافرجام جنگهای تأثيرـ ١

  جديد؛  دنيای فنی امکانات و واقعيتها به مردم توجه -٢

  جديد؛  فنون و دانش به آوردن روی در شاه فتحعلی وليعهد ميرزا، عباس کوششهایـ ٣

  تحصيل؛ برای کشور از خارج به ايرانی دانشجويان اعزامـ ٤
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  غربی؛  کتابهای نشر  و ترجمه و نويسی روزنامه و چاپ صنعت رواج -۵

  .اميرکبير دست به نوين دانشهای آموزش و دارالفنون همدرس تأسيس -۶

  عوامل يادشده باال  - سه مورد از عواملی را که در بيداری مرد مؤثر بودند نام ببريد؟□ 

 ـ تأثير جنگهای نافرجام ايران و روس ١ - .مهم ترين عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر ادبيات عصر بيداری را بررسی کنيد□ 

ـ  ٤ ـ کوششهای عباس ميرزا، وليعهد فتحعلی شاه در روی آوردن به دانش و فنون جديد؛٣ توجه مردم به واقعيتها وامکانات فنی دنيای جديد؛ -٢

تأسيس    -۶  و نشر کتا بهای غربی؛  رواج صنعت چاپ و روزنامه نويسی و ترجمه  -۵  اعزام دانشجويان ايرانی به خارج از کشور برای تحصيل؛

  مدرسه دارالفنون و آموزش دانشهای نوين به دست اميرکبير.

  (دوره بيداری)  ادبيات  و  زبان عمومی وضعيت

مثل ملک   یپرداختند که با مخالفت دولت همراه بود؛ افراد  ط موجودياز روشنفکران به نقد شرا  یخواه و گروه  یآزاد  ی، شعرایداريب  هدر دور

ات يدر ادب  ی ديجه فصل جدينت  از آن دسته بودند؛ در   یرزا آقاخان کرمانيم طالبوف و ميآخوندزاده، عبدالرح  یرزا فتحعليم  م شمال،يبهار، نس  یالشعرا

ات  يادب«ا   ي»  یداريات ب ي«ادب  آن روزگار است  یو فرهنگ   ی، اقتصادیاجتماع،  یاس يس  اوضاع  یايات که گو ين نوع از ادبيد آمد. به ايپد  یفارس

ن در يو مبارزه با استبداد و استعمار شکل گرفت. همچن  یخواه   ، وطن، قانونینو؛ مثل آزاد  یميبا ظهور مفاه  یداريات بيگفته اند. ادب  »مشروطه

، انتقاد یگانه خواهي و ب  گانهيکار با بيد، پيعلوم جد  یري، توجه به فراگیهنيو م  یختن احساسات ملي، برانگ یاجتماع  م بحث از حقوقين مفاهيکنار ا

  قرار داشت. یگاه بعديدر جا زيدر جامعه و سخن از حقوق زنان ن ید خرافيعقا یها، نف یاز نابسامان

  ملک الشعرای بهار، نسيم شمال  - دو تن از شاعرانی را که به نقد شرايط موجود پرداختند نام ببريد.□ 

  .است جامعه ادبيات که گويای اوضاع سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن روزگار - چيست؟يا ادبيات مشروطه ادبيات بيداری □ 

ادبيات بيداری با ظهور مفاهيمی نو؛ مثل آزادی، وطن، قانون خواهی و    -  .درون مايه های ادبيات فارسی در دوران بيداری را بيان کنيد□  

ل گرفت. همچنين در کنار اين مفاهيم بحث از حقوق اجتماعی، برانگيختن احساسات ملی و ميهنی، توجه به فراگيری مبارزه با استبداد و استعمار شک

بعدی قرار علوم جديد، پيکار با بيگانه و بيگانه خواهی، انتقاد از نابسامانی ها، نفی عقايد خرافی در جامعه و سخن از حقوق زنان نيز در جايگاه  

  داشت.

  شعر

د  يم جديد تا قابل فهم تر باشد و مفاهيزبان محاوره را برگز مردم ارتباط برقرار کند،  هآنکه بتواند با تود یژه شعر برايات به ويدوره، ادبن يدر ا

و    شاعران مظاهر استبداد  سندگان ويشکل گرفت، نو  یخواه   یهمراه با نهضت آزاد  یسيب نهضت ساده نوين ترتيا   ساده انتقال دهد. به  یرا با زبان

بهبود    یبرا  یله ايات و وس يان هنرمندانه واقعيدند. شعر از نظر آنان بيگز  یبرم  را  یدگاه خود زبان ادبيان ديب  یکردند و برا  یاستعمار را نقد م

  .گرفت یار مردم قرار ميق روزنامه ها و مطبوعات در اختياز طر بود که یزندگ

زبان محاوره را برگزيد تا قابل فهم تر باشد و مفاهيم جديد را با زبانی    -  زبانی را برگزيد و چرا؟در دوره بيداری ادبيات به ويژه شعر چه  □  

 ساده انتقال دهد.

بيان هنرمندانه واقعيات و وسيله ای برای بهبود زندگی بود که از طريق   - شعر از نظر شاعران دوره بيداری برای بيان چه مفاهيمی است؟□ 

  .در اختيار مردم قرار می گرفت روزنامه ها و مطبوعات

 هروزنام  یداشت؛ حت  یشتريب  هتخت جلويادب هم در پا  در تهران، شعر و  یو مطبوعات  یاسيس  یت هايفعال  هل تمرکز عمديبه دل  یداريدر عصر ب

  ی مطبوعات  و  یاسيز بازار سز ايخواندند. بعد از تهران، تبر  یشتر ميکرد، مردم تهران ب  یدر رشت منتشر م  نيد اشرف الد يم شمال را که سينس

    برخوردار بود. یپررونق

  تهران و تبريز  - ؟ددناز بازار سياسی و مطبوعاتی پررونقی برخوردار بوکدام شهرها □ 
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  یداريب هاز شاعران دور یبرخ

  )ملک الشعرا(بهار  یمحمدتق ■

 یرا در خدمت آزاد  ین شناخت و توانمنديداشت و ا  یز آگاهيجامعه ن ات کهن، از مسائل روز  يو ادب  یق با زبان فارسيعم  يی بهار عالوه بر آشنا

  است ويسه  س در دانشگاه، در حوزي ق و تدريسرود. بهار عالوه بر تحق  یشعر م  یحماس  یبا زبان  یدرآورد. او در سبک خراسان  یو وطن خواه

خ تطّور  ي، تاریران، سبک شناسيا  یاسياحزاب س  خ مختصريمانند تار یگاه شاعر و پژوهشگر آثاريت داشت. از او در جا ي ز فعالين یسيروزنامه نو 

  :اوست یاز سروده ها یک ير سرآغاز يت زياست . ب مانده یبه جا یاريبس یارزشمند و مقاالت علم یح هايوان اشعار و تصحي، دینظم فارس

  د يو دلم شاد کن یقفسم برده به باغ  /د يم که مرا از قفس آزاد کنيمن نگو

بهار عالوه بر آشنايی عميق با زبان فارسی و ادبيات کهن، از مسائل روز جامعه نيز   :ويژگی های شعر ملک الشعرای بهار را بنويسيد□  

  آگاهی داشت و اين شناخت و توانمندی را در خدمت آزادی و وطن خواهی درآورد. او در سبک خراسانی با زبانی حماسی شعر می سرود.

  در سبک خراسانی با زبانی حماسی  -بهار در چه سبکی و با چه زبانی شعر می سرود؟  □

    تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران، سبک شناسی، تاريخ تطّور نظم فارسی - را نام ببريد.بهار   یمحمدتقدو اثر از آثار □ 

 برده به باغی و دلم شاد کنيد» «من نگويم که مرا از قفس آزاد کنيد / قفسم بيت روبرو سروده کيست؟ □ 

  محمدتقی بهار  -

 

  ی ب الممالک فراهان ياد ■

 ی بود. و  یاش روزنامه نگار  یت اصليملقب شد، فعال  ب الممالکين شاه به اديکه بعدها از جانب مظفرالد  یفراهان   یريرزا محمدصادق اميم

است که    يیمسمط ها  ع بندها ويد، ترجيوان او شامل قصاياو جدا نبود و د  یاسيس  یب از زندگيداشت. شعر اد  مجلس را برعهده  هروزنام  یريسردب

و    یاسي، سین وطني کرده و مضام   يیگر طبع آزما ي د  یشتر از قالب هايب  دهيدر قص  یکنند. و  یان مياز حوادث و اوضاع آن روزگار را ب  یاريبس

  :اوست یر از سروده هايت زي آشکارتر است. ب در شعرش یاجتماع

  ن و حفظ وطن يپاس د یجز پ /عت من يننگ است در شرجنگ 

    :را بنويسيد اديب الممالک فراهانیويژگی های شعر □ 

  روزنامه نگاری - ؟بودچه فعاليت اصلی اديب الممالک فراهانی □ 

  ، ترجيع بند و مسمطهديقص - ديوان شامل چه قالبهايی است؟□ 

  ی الن ين گيد اشرف الديس ■

او که به زبان ساده و   یدا کند. شعرهايپ  یمناسب  گاهيان مردم جايانه اش در مي ساده و عام  یمشهور بود. او توانست با شعرهام شمال  يبه نس

  ینمونه هاار مؤثر بود. از  يبسمردم    یداريد، در بي رس   یچاپ م  به   »م شمالينس«به وطن در روزنامه    و عشقز در راه مبارزه با استبداد  يطنزآم

  شود:  یر آغاز ميت زي که با باست »  قلم یا« او شعر یاشعار انتقاد

  خوش حمايت مي کني از شرع قرآن اي قلم   /غلغلي انداختي در شهر تهران اي قلم 

الدين گيالنیويژگی های شعر  □   بنويسيد  سيد اشرف  پيدا    بود ازين روساده و عاميانه    ششعرهاي  :را  . کرددر ميان مردم جايگاه مناسبی 

ردم  شعرهای او که به زبان ساده و طنزآميز در راه مبارزه با استبداد و عشق به وطن در روزنامه «نسيم شمال»  به چاپ می رسيد، در بيداری م

  بسيار مؤثر بود. 

 نسيم شمال - ی به چه نامی مشهور بود؟الن يگ نياشرف الد ديس□ 

  رزايرج ميا ■
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 یره دست بود. در شعر ويطنز، هجو و هزل چ ار داشت. دريساده و روان مهارت بس  یدن اشعاريانه و آفريرات عاميتعب یريدر به کارگ

که در  د شو یاو، مانع از آن م یو تفکرات شخص) شاه قاجار یاز نوادگان فتحعل( یگاه خانوادگيجا یانه وجود دارد، ولينوگرا یشه هاياگرچه اند

 ید آورده است که در نوع خود ابتکاريپد  منظوم يی ترجمه ها زين یغرب یرزا از شعرهايمرج يرد. ايخواه مشروطه قرار گ یران آزادف شاعيرد

  شود:  یر آغاز ميت زي از آن نمونه هاست که با ب یک ي »قلب مادر« هقطعشود؛  یمحسوب م

  که کند مادر تو با من جنگ  /غام يداد معشوقه به عاشق پ

   :را بنويسيد ايرج ميرزاويژگی های شعر □ 

جايگاه خانوادگی (از نوادگان فتحعلی شاه قاجار) و تفکرات  به دليل  -قرار نگرفت؟ خواه مشروطه  یشاعران آزاددر صف  ايرج ميرزا چرا □ 

  ش. شخصی ا

  ی ن يعارف قزو ■

ختن مردم و يبود که در برانگ   یا  یهنيم  یترانه ها  ها وف  يتصن  یهنر و  هت بود. عرصيدانان بزرگ عهد مشروط  ی قيو از موس  یشاعر وطن

با و يز  یرا با آواز   ی ز با نادانيو ست  ین وطن دوستي مضام  یبود. و  یدگيچيشعر عارف ساده و دور از پ  .داشت  یار مؤثر ينقش بس  یخواه  یآزاد

ف معروف او  ير از تصنيت زيهن است. ب ياو به معشق    و  یان است، نشان از دردمنديکه در شعر عارف نما  یخواند. سوز و شور   یپرشور م

  :انتخاب شده است

  ده ياز ماتم سرو قدشان سرو خم /  ده ياز خون جوانان وطن الله دم

    :را بنويسيد عارف قزوينیويژگی های شعر □ 

  عارف قزوينی - شاعر وطنی و موسيقی دان بزرگ مشروطيت چه نام دارد؟ □ 

  ی زدي یفرخ  ■

 یژه مسعود سعد و سعدير شاعران گذشته، به ويتحت تأث  .، به زندان انداختندیخواه  ین دوره است که او را به سبب آزادياز شاعران شاخص ا

خواهانه و    یآزاد   پرشور  یشه هايدست از اند  یزد شد؛ وليمردم    هندي هفتم مجلس نما  هشکوفا ساخت. در دور  را  یطبع فرخ  یبا سعد  يیبود. آشنا

   :اوست یاز سروده ها یک يسرآغاز  ريت زيفدا کرد. ب یت جانش را در راه آزاديوطن دوستانه برنداشت و در نها 

  ی آزاد یدست خود ز جان شستم از برا / یآزاد یآن زمان که بنهادم سر به پا 

  مسعود سعد و سعدی  -بود؟ گذشته فرخی يزدی تحت تأثير کدام يک از شاعران □ 

  ی عشق  هرزاديم ■

 «قرن بيستم»   ت بود. او در روزنامه اش يمشروطه  ه پرداز دوريس و نظريشنامه نوي، شاعر، روزنامه نگار، نمایعشق  هرزاديد محمدرضا ميس

و وطن    یاجتماع  ، یاسيس  یشه هايان انديدر ب  يیپروا یل جسارت و بيبه دل  یرجال خائن زمان پرداخت. عشقبه افشاگري اعمال پليد و مقاصد شوم  

 » آلده  يا«ا  ي  »ميمر  ی سه تابلو«  مهم ترين اثر عشقی نمايشنامه منظوم.  شد  برسد به دست رضاخان ترور  يیش از آنکه به اوج شکوفايپرستانه اش، پ

  :اوست یاز سروده هابيت زير  .است

  به سر کنم؟  یخاک وطن چو رفت، چه خاک /به خاک وطن شب سحر کنم  نين چنيا گر

  ميرزاده عشقی -اثر کيست؟  م»يمر ی«سه تابلو  نمايشنامه منظوم□ 

  

* * *  

  )یدار يب هدور ( ١٣و    ١٢ یدر قرن ها ینثر فارس

دهد؛ از آن جمله    یسوق م  ی گ يرايپ  یو ب  یبه سمت سادگ  د که نثر رايآ  یبه وجود م  يیها   یدگرگون  یانقالب مشروطه در نثر فارس  یدر سال ها

ر مخاطب نوشته ها اشاره ييتغ  ات اروپا ويبر اثر ارتباط با ادب  یات داستانيآوردن به ترجمه و ادب  ی، رویروزنامه نگار  توان به رواج و گسترش  یم
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، عالمه دهخدا و چند ین مراغه اين العابدي، زیرزا آقاخان کرمانيم طالبوف، م يعبدالرح  ن شاه قاجار،ي، ناصرالدیچون قائم مقام فراهان  یکرد. کسان

  ین ميک تر شده است؛ بنابرايبازار نزدکوچه و    آنان به زبان مردم  ین دوره بوده اند و نوشته هايا   هشگامان نثر ساديسندگان، از پيگر از نويد  تن

  :ن شرح ذکر کرديمشروطه را بده نثر دور یادب یتوان موضوع ها و حوزه ها

قائم مقام فراهانی، ناصرالدين شاه قاجار، عبدالرحيم طالبوف، ميرزا   -  در دوره بيداری را نام ببريد؟  نويسی  دو تن از پيشگامان نثر ساده □  

  العابدين مراغه ای، عالمه دهخدا آقاخان کرمانی، زين 

تحقيقات ادبی    ،ترجمه   ،نمايشنامه نويسی  ،داستان نويسی  ،روزنامه نگاری  -  :نام ببريدموضوع ها و حوزه های ادبی نثر دوره مشروطه را  □  

  . و تاريخی

  ی روزنامه نگار ■

ن يدر ا  یپر شمار  یکردند. روزنامه ها  یمنتشر م  روزنامه ها سندگان مطالب خود را در قالب مقاله در  يشتر نو ياول مشروطه، ب  یدر سال ها

رزا يم   تير يبا مدل»  ي«صور اسراف  توان  ین روزنامه ها ميبود؛ از مهم تر   یعلم  و گاه  ی، اجتماعیاسيس   مطالب  هافت که دربردارنديدوره انتشار  

  یو... را با لحن  ی، اجتماع یاسيرا نام برد که مسائل س  یالنيگ  نيداشرف الديس  یسندگينو   ت و ي ريمدبا  م شمال»  ي«نسو  ل  يرخان صور اسرافيجهانگ

  ی وسف خان اعتصاميرزايم   هليمشروطه به وس    یشد، در سال ها  یمحسوب م  یادب  یه ايکه نشر   »بهاره «کردند. مجل  یان ميز ب يطنزآم   و  یانتقاد

  دند. يظهور رس هملک الشعرا بهار به عرص  با مديريت نوبهارو دانشکده   هاز آن دو مجل منتشر شد و پس)  ین اعتصاميپرو( پدر  یانيآشت

  ميرزايوسف خان اعتصامی آشتيانی پدر (پروين اعتصامی) - به دست چه کسی منتشر می شد؟» بهار«روزنامه 

  ی س يداستان نو ■

از   ش ياست. پ  ک قرن گذشتهي، محصول  ینوع ادب  نيسابقه ندارد و ا  یک فارسيات کالس يدر ادب  )یسيرمان نو(د  يجد  هو يبه ش  یسيداستان نو

در    .آغاز کردند  یغرب  یخيتار  یرمان ها  هق ترجميرا از طر  یبه مفهوم امروز)  داستان بلند(رمان    نوشتن  یرانيا  سندگانيانقالب مشروطه، نو

ت  يکاوشگرانه در شناخت هو   هيو روح  يیباستان گرا  ینوع  يیسو بود؛ چرا که از    یخ يتار  ی سندگان به رمان هايکرد نوي ن رويشتر يعصر مشروطه ب

 يی اس با کارهايدر ق  ی سطح  یو اجتماع  یخيتار  یج در جامعه، نگارش رمان هايرا  یاست هايل سيگر، به دليد  یسو  ان آنها حاکم بود و از يگذشته م

  .نوشته نشد ی گري، رمان دیخيرمان تار یاساس، جز تعداد اندکن يداشت و بر ا ی، دردسر کمتریاسيا نوشتن رمان سي یسيمثل روزنامه نو 

  ترجمه رمان های تاريخی غربیاز طريق  - پيش از مشروطه رمان نويسی از چه طريقی آغاز شد؟□ 

ع با دو يخان بدرزا حسن يو م«شمس و طغرا»   رمان با یرزا خسرويسندگان اشاره کرد: محمدباقر مينون يتوان به ا یسان ميان رمان نوياز م

  ».باستان  ان«داست و ن و قمر» ي«شمس الداثر 

  ميرزا حسن خان بديع، محمدباقر ميرزا خسروی - بيداری را نام ببريد؟دو تن از رمان نويسان دوره  □ 

  بديعمحمدباقر ميرزا خسروی، ميرزا حسن خان   - را چه کسانی نگاشتند؟«شمس الدين و قمر» و   «شمس و طغرا»رمانهای □ 

  ی سيشنامه نوينما ■

ن شاه با  يناصرالد هندارد. در دور یدر ادب کهن سابقه ا اش ین شکل غربيرود و با ا یران به شمار ميدر ا یديجد ینوع ادب یسيشنامه نو ينما

بود که   یزيرزا آقا تبريم  پرداخت،  یفارس  هشناميران به نوشتن نمايکه در ا  ین کسي افت. اوليهم رواج    ینوع ادب  ني ان به اروپا، ايرانيرفت و آمد ا

ن دوره محسوب  يدر ا  یشيات نمايادب  هاز آنها در صدر مشروطه، تنها نمون  یبرخ  شنامه ها به سبب انتشارين نمايف کرد. ايکوتاه تأل  هشنامي چند نما

  .تکلف و عوام فهم است یقبل از مشروطه ساده، روان، ب یزبان آنها مانند نثر داستان .شود یم

  ميرزا آقا تبريزی - چه نام داشت؟ کسی که در ايران به نوشتن نمايشنامه فارسی پرداخت، نخستين□ 

  ترجمه ■

س  يران با تأسي در ا  يیآثار اروپا  همشروطه بود. ترجم  قبل از  یان در سال هايران يا  هشيو تحول اند  یفن ترجمه از عوامل مؤثر در رشد آگاه

مز  ياثر ج  »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« توان از ین دوره مين آثار ترجمه شده در ايان مهم تر ياز م .شاه آغاز شد یچاپ خانه در زمان فتحعل

   .آن را ترجمه کرده است یب اصفهانيرزا حب يه نام برد که ميمور
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  فتحعلی شاه  - در چه دورانی چاپخانه در ايران تأسيس شد؟□ 

که ميرزا حبيب اصفهانی آن را ترجمه  است اثر جيمز موريه ـ  ست و چه کسی آن را ترجمه کرد؟اثر کي «سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»□ 

  .کرد

  «سرگذشت حاجی بابای اصفهانی» -  يک از مهم ترين آثار ترجمه شده دوره بيداری را نام ببريد؟□ 

  ی خ يو تار یقات ادب ي تحق ■

نداشت. تنها   یگر، جاذبه ايو موضوعات د یسيروزنامه نو مشروطه به علت اشتغال اهل قلم به یخيتار هدر محدود یخيو تار یقات ادبيتحق

  . خ مشروطه استياست که موضوع آن تار یف ناظم االسالم کرمانيتأل »انيرانيا یداريخ بيتار« اثر قابل توجه

  ناظم االسالم کرمانی ـ  اثر کيست؟ «تاريخ بيداری ايرانيان»□ 

  «تاريخ بيداری ايرانيان» - قابل توجه دوره بيداری چه نام دارد؟ تحقيق ادبی و تاريخیتنها □ 

  ن دوره يسندگان اياز نو یبرخ

  ی قائم مقام فراهان ■

ار مؤثر  يز بسي ات ني، در ادبیاسياقدامات بزرگ س   ن دوره است که عالوه بر خدمات وياست مداران بزرگ ايسندگان و س ين نو ياز معروف تر 

را با    ن برد و مسائل عصرير سبک نگارش، تکلّف را در نثر از بييتکلف و تصنع همراه بود. او با تغ  با  یسندگان فارسيسبک نو  یبود. قبل از و

د.  ينوشت و موجب اقبال عامه به نثر گرد  یگلستان سعد  ف، به سبکيلط  یخته به شعر و ضرب المثل هايج و آمي کاربرد زبان و اصطالحات را

  :ر از اوستيمتن ز ن اثر قائم مقام است. يترمهم  «منشآت» است و ینثر فارس  هاکننديمقام اح مسجع اند. قائم ز گاه موزون ويعبارات کوتاه او ن 

شکسته، اکنون مدت دو سال  یرتفرقه و دو  از سنگ يیباي شک  شهيگسسته و ش یمراودت حضور همخدوم مهربان من، از آن زمان که رشت

  .مراودات را در بسته هپر بسته و کلب ر مکاتبات راي، طایاميو پ ین جانب قاصديو نه از ا یو سالم یديراز آن طرف بَ  افزون است که نه

او با تغيير سبک نگارش، تکلّف را در نثر از بين برد و مسائل   -توضيح دهيد قائم مقام فراهانی در حوزۀ نثر فارسی چه جايگاهی دارد؟ □ 

عصر را با کاربرد زبان و اصطالحات رايج و آميخته به شعر و ضرب المثل های لطيف، به سبک گلستان سعدی نوشت و موجب اقبال عامه به  

  قائم مقام احياکننده نثر فارسی است. نثر گرديد.

  «منشآت»  ، قائم مقام فراهانی - ؟ احياکننده نثر فارسی کيست و مهم ترين اثر او چه نام دارد□ 

  اکبر دهخدا یمه علعّال  ■

   ی اسيز سيطنزآم ینوشته ها هداشت و مجموع  یهمکار ليصور اسراف هبا روزنام  یسرود. و  یاست، شعر هم م ید فارسيشگامان نثر جدياز پ

کرد. او در رواج نثر  را منتشر    »سروشه «دهخدا بعدها در استانبول روزنامشد.    یدر آن روزنامه منتشر م  »پرندچرند و  «  عنواناو با    یاجتماع

او در فرهنگ  یداشت. حاصل پژوهش ها یت به کار رفت، نقش مؤثريهدا جمال زاده و صادق یمحمدعل یانه که بعدها در داستان هايساده و عام

  ی گر آثار اوست. از نمونه هاياز د  »و حکم«امثال    .شود  ی محسوب م  ین کتاب لغت زبان فارسياست که مفصل ترلغت نامه    ارزشمند  ، کتاب یسينو

  :نثر اوست

روده   ی! الهیوا   یه؟ وايچ  یآب، آب رو  یه؟ رويچ  یرو  یماه  »،  یماه  یه؟ رويچ   یه؟ روى شاخ گاو، گاو روين روى چين زميننه، هان! ا«

د  يسازند! نشن  یعسل و خربزه با هم نم  ! گفت نخور،یچي؟! حوصلم سر رفت! آفتابه لگن شش دست، شام و ناهار هیزن  یم  ات ببره، چقدر حرف

که اين دو تا خوب    سازند؟ گفت: حاال  ی ن دو تا با هم نميد. گفت: نگفتم نخور، ا يچيپ   یمار به خودش م  د؛ مثليارو را ديگر  ي ک ساعت ديو خورد.  

  با هم ساخته اند که من يکی را از ميان بردارند... .»

  «امثال و حکم» ولغت نامه  - دو اثر از عالمه دهخدا نام ببريد؟□ 

  عالمه دهخدا ـ  ؟منتشر کردچه کسی «سروش» را روزنامه □ 

  «چرند و پرند»  - منتشر می شد. یعنوانچه با  دهخدامجموعه نوشته های طنزآميز سياسی  اجتماعی □ 
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به    یکتابخانه سلطنت یاز کتاب ها  یتاراج کتابخانه اصفهان که سبب شد تعداد -١  -  بودند؟  مؤثر  ادبی  بازگشت  نهضت  ايجاد  در  عواملی  چه  -١

و مدح شاهان؛    یه و رونق بازار شعر و شاعريات در دربار قاجاريتوجه به ادب -٢دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود؛  

  .ی. تزاریران از روسيف جامعه بر اثر شکست ايتضع -٣

 ـ تأثير جنگهای نافرجام ايران و روس ١ - .کنيد بررسی را بيداری عصر  ادبيات بر مؤثر اجتماعی و  فرهنگی عوامل ترين مهم -٢

ـ  ٤ ـ کوششهای عباس ميرزا، وليعهد فتحعلی شاه در روی آوردن به دانش و فنون جديد؛٣ توجه مردم به واقعيتها وامکانات فنی دنيای جديد؛ -٢

تأسيس    -۶  و ترجمه و نشر کتا بهای غربی؛  رواج صنعت چاپ و روزنامه نويسی  -۵  اعزام دانشجويان ايرانی به خارج از کشور برای تحصيل؛

  .مدرسه دارالفنون و آموزش دانشهای نوين به دست اميرکبير

و    ی ، وطن، قانون خواهیآزاد نو؛ مثل    یميبا ظهور مفاه  یداريات بيادب  -  .کنيد  بيان  را  بيداری  دوران  در  فارسی  ادبيات  های  مايه  درون  -٣

 یري، توجه به فراگیهني و م  یختن احساسات ملي، برانگ یم بحث از حقوق اجتماعين مفاهين در کنار ايشکل گرفت. همچن  مبارزه با استبداد و استعمار

قرار   یگاه بعديز در جايدر جامعه و سخن از حقوق زنان ن  ید خرافيعقا  یها، نف  ی ، انتقاد از نابسامانیگانه خواهي گانه و ب يکار با ب يد، پيعلوم جد

  داشت.

  ميرزا ايرج قزوينی، عارف يزدی، فرخی :بنويسيد را زير شاعران از يک هر شعر های ويژگی -۴

پرشور    یشه هايرا شکوفا ساخت. اند  یطبع فرخ  یبا سعد  يیبود. آشنا  یژه مسعود سعد و سعدير شاعران گذشته، به ويتحت تأث  فرخی يزدی:

  .در شعر او ديده می شودخواهانه و وطن دوستانه   یآزاد

بود که در    یا  ی هنيم  یف ها و ترانه هايتصن  ی ت بود. عرصه هنر ويدانان بزرگ عهد مشروط  یقيو از موس  یشاعر وطن  عارف قزوينی:

 یز با نادانيو ست ین وطن دوستيمضام یبود. و یدگيچيداشت. شعر عارف ساده و دور از پ یار مؤثرينقش بس یخواه  یختن مردم و آزاديبرانگ 

  خواند.  یبا و پرشور ميز یرا با آواز

ره دست بود. در يار داشت. در طنز، هجو و هزل چيساده و روان مهارت بس  یدن اشعاريانه و آفريرات عاميتعب   یريدر به کارگ  ايرج ميرزا:

ز  ين  یغرب  یرزا از شعرهايرج ميرد. ايخواه مشروطه قرار نمی گ  یف شاعران آزاديدر رد  یانه وجود دارد، ولينوگرا  یشه هاياگرچه اند  یشعر و

  شود.  یمحسوب م ید آورده است که در نوع خود ابتکاريمنظوم پد يیترجمه ها

آنکه بتواند با توده مردم ارتباط برقرار    ی ژه شعر براي ات به وي ادب ن دوره،  ي در ا  -  شود؟  می  ديده  تحوالتی  چه  زبانی  نظر   از  بيداری  دورۀ  شعر  در  -٥

  ی خواه یهمراه با نهضت آزاد  ی سي ب نهضت ساده نوي ن ترت ي ساده انتقال دهد. به ا  ید را با زبان ي م جدي د تا قابل فهم تر باشد و مفاهي کند، زبان محاوره را برگز

  شکل گرفت، 

د که نثر را به سمت  ي آ ی به وجود م يیها یدگرگون   ی انقالب مشروطه در نثر فارس  یدر سال ها   -   يافت؟  تحوالتی  چه بيداری   دوره  در فارسی  نثر   -٦

ات  ي بر اثر ارتباط با ادب   یات داستان ي آوردن به ترجمه و ادب   ی ، رو یتوان به رواج و گسترش روزنامه نگار  ی دهد؛ از آن جمله م  یسوق م  یگي راي پ   ی و ب   یسادگ

  اطب نوشته ها اشاره کرد. ر مخيي اروپا و تغ

با رمان «شمس و   یرزا خسرويمحمدباقر مـ  .بنويسيد  اثری کدام هر از و ببريد نام را مشروطه از قبل نويسی رمان پيشگامان از تن دو -٧

  باستان».  ن و قمر»  و «داستانيع با دو اثر «شمس الديرزا حسن خان بديطغرا» و م

ن برد و مسائل عصر  ي ر سبک نگارش، تکلّف را در نثر از ب يي او با تغ  -  دارد؟  جايگاهی  چه  فارسی  نثر  حوزۀ  در  فراهانی  مقام  قائم  دهيد  توضيح  -٨

قائم مقام   د.ي نوشت و موجب اقبال عامه به نثر گرد یف، به سبک گلستان سعدي لط ی خته به شعر و ضرب المثل هاي ج و آمي را با کاربرد زبان و اصطالحات را

  . است  یاکننده نثر فارسي اح

  


