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  ی بازگشتدوره
  نکات خط به خط 

های افـشاریه، یعنی در دوران حکومت شاه قاجار یفتحعل از انقراض دولت صفویه تا آغاز سلطنت :ی زمانیمحدوده
  زندیه و ابتدای قاجاریه

:های شعر و ادبیات دوره بازگشتویژگی
  ـ نبود رشد و شکوفایی قابل توجه در تاریخ ادبیات ایران۱
  شاعران از سبک هندی ن روبرگرداندـ ۲
   ).شوداما هنوز تأثیرهایی از سبک هندی و مکتب وقوع در آثار شاعران مشاهده می(

های ادبی این دوره انجمن
  انجمن ادبی اصفهانـ ۱

  . کرد چند تن دیگر از ادیبان در زمان نادرشاه و کریم خان زند آن را اداره میمشتاق اصفهانی به همراه
  شاطنیانجمن ادبـ ۲

  نشاطعبدالوهاب مؤسس آن 
  خاقانی ادبنانجمـ ۳

  . پس از تأسیس ادبی انجمن نشاط، به ریاست فتحعلی شاه قاجار در تهران تشکیل شد
 از دوران گذشته تری گذشتگان، پررونقی قاجار و تثبیت حکومت مرکزی، بازگشت به شیوه با روی کار آمدن سلسله:نکته
  .شد

های بعد از آن بود اما  در دوره وی صفویرهایی شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دوره :هدف انجمن ادبی خاقان
  .  بازگشت شدسبکبرای رسیدن به این هدف راهی جز تقلید نداشتند و این امر باعث پیدایش 

  و سرودن شعر به سبک دوران گذشتهتقلید از آثار پیشینیان  :روش انجمن ادبی خاقان
  . ی بیداری استی بعد یعنی دورهسبک هندی و سبک دورهی حد واسط سبک بازگشت یعن

:عوامل تأثیرگذار در ایجاد نهضت بازگشت ادبی
ارتباط مجدد اهل ذوق نتیجه ی سلطنتی در اختیار مردم؛ قرار گرفت در کتب کتابخانهبرخی (ی اصفهان ـ غارت کتابخانه۱

  )و ادب با ادب کهن
  ی شعر و شاعری و مدح شاهان بار قاجاریه و رونق دوبارهات در درّه به ادبیّـ توج۲
  شدن جامعه در اثر شکست ایران از روسیه تزاریـ ضعیف۳

:های کهن شاعران دوره بازگشت از اسلوبعلل پیروی و تقلید
  ـ فقر فرهنگی حاکم بر جامعه۱
ّـ سستی و رخوت حاکم بر ادبی۲   ات ِ

:اندها تقلید کرده از آن) ادبی و فکری، مختلف زبانیدر سطوح(هایی که شاعران این دوره سبک
در سبک بازگشت، تکرار ) آن دو سبک را(خراسانی و عراقی را مورد توجه قرار دادند و زبان، تخیل و اندیشه های سبک

  .نمودند



  ی بیداریوضعیت عمومی زبان و ادبیات دوره
  نکات خط به خط

   ادبیات بیداری:عنوان دیگر ادبیات مشروطه
:وضعیت عمومی زبان و ادبیات و چگونگی پیدایش  ادبیات بیداری در ایران

 موجود پرداختند که با مخالفت دولت همراه شدط شراینقدخواه و گروهی از روشنفکران به در این دوره شعرای آزادی
ّالشعرای بهار، نسیم شمال، میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف و میرزا آقاخان کرمانیمثل ملک ّ  

 اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  این دوره گویایّ آن است که چون ادبیات:ّگذاری ادبیات بیداری یا مشروطهّعلت نام
  . ی مشروطه استگی دورهو فرهن

  ی بیداریدورهاتّادبیمفاهیم
  :ـ مفاهیم نو۱

  آزادی * 
  وطن* 
  خواهیقانون* 
  مبارزه با استبداد و استعمار* 
  :ـ مفاهیم فرعی۲

  حقوق اجتماعی 
  برانگیختن احساسات ملی و میهنی * 
گیری علوم جدید*    ّتوجه به فرا
  خواهیپیکار با بیگانه و بیگانه* 
  هااد از نابسامانیانتق* 
  نفی عقاید خرافی در جامعه* 
  گفتن از حقوق زنانسخن* 
  

ی بیداریشعر دوره
  نکات خط به خط

: این دوره و نثری بیان در شعر شیوهانواع
برگزید ی مردم ارتباط برقرار کند زبان محاوره را با تودهبتواند که ادبیات این دوره به ویژه شعر ـ برای آن : ـ زبان محاوره۱

  . باشد و مفاهیم جدید را با زبانی ساده منتقل کند)تر (تا قابل فهم
خواهی شکل گرفت و نویسندگان و شاعران مظاهر استبداد و نویسی همراه با نهضت آزادینهضت ساده: ـ زبان ادبی۲

  . کردند و برای بیان دیدگاه خود زبان ادبی را انتخاب کردنداستعمار را نقد می
: ی شعراعران این دوره دربارهدیدگاه ش

ها و مطبوعات در ای برای بهبود زندگی بود که از طریق روزنامهّی واقعیات و وسیلهاز نظر آنان، شعر، بیان هنرمندانه
  .گرفتاختیار مردم قرار می



:ّمراکز فرهنگی و ادبی این دوره به ترتیب اهمیت
  ـ تهران ۱
  ).پر رونقی داشتبازار سیاسی و مطبوعاتی (ـ تبریز ۲

: ی مرکزیت فرهنگی و ادبی تهراندالیل عمده
  های سیاسی و مطبوعاتی در این شهرتّالیّبیشتر فعتمرکز ) الف
ّانحصار شعر و ادب در این شهر به حدی بود که حتی روزنامه) ب ّالدین در رشت منتشر ّی نسیم شمال را که سید اشرفّ

  .ندخواندمیمردم تهران بیشتر کرد، می



  برخی از شاعران این دوره

ی شعرنمونههاویژگیآثارشاعر

الممالک ادیب
فراهانی

دیوان اشعار 
شامل قصاید، 

بند و ترجیح
ّمسمط

  ّمیرزا محمد صادق امیری فراهانی: ـ نام
ّـ بعدها از مظفرالدین شاه بـه الممالـک  ادیـب او لقـبّ

  .دهدمی
  نگاریروزنامه: اشـ فعالیت اصلی

  .و سردبیر سفرنامه مجلس بوداـ 
 و دیـوان او همـراه نبـود زندگی سیاسـی او باـ شعر او 
  . کنداز حوادث و اوضاع آن روزگار را بیان میبسیاری 

آزمـایی  طبـع)هـای دیگـربیشتر از قالـب(ـ در قصیده 
  .کردمی

وطنی، سیاسی و اجتماعی : ـ مضامین شعر او

  : از اشعار وطنی او
   شریعت منجنگ ننگ است در

جز پی پاس دین و حفظ وطـن

ّالدین سید اشرف

گیالنی
ی نسیم روزنامه

شمال

  »نسیم شمال«ـ مشهور به 
اش در بـین مـردم  شعرهای ساده و عامیانـهـ به خاطر

  .جایگاه مناسبی پیدا کرد
  ساده و طنزآمیز: ـ زبان شعر

  مبارزه با استبداد، عشق به وطن: ـ مضامین اشعار او
.  او در بیداری مردم بسیار مؤثر بودـ اشعار

ای «از اشـــعار انتقـــادی او، شــعر 
  : با مطلع زیر است» قلم

غلغلی انداختی در شهر تهران ای 
  قلم

کنـی از شـرع خوش حمایت می
قرآن ای قلم

دیوان اشعارمیرزاایرج

ـ در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعار ساده و 
  .تروان مهارت بسیار داش

  .دست بودـ در طنز، هجو و هزل هم، چیره
جایگـاه اما های نوگرایانه در شعر وی ـ با وجود اندیشه

ّو تفکـرات ) شـاه قاجـاراز نوادگـان فتحعلـی(خانوادگی 

شـود کـه در ردیـف شـاعران  مانع از آن میاششخصی
ی شـعرهای در ترجمـه .خواه مشروطه قـرار گیـردآزادی

رده است که در نوع خود، کار هایی پدید آوغربی منظوم
.  شودابتکاری محسوب می

 که یکـی از »قلب مادر«ی قطعه
 با بیت زیر آغـاز هاستآن نمونه

  :شودمی
داد معـــشوقه بـــه عاشـــق پیغـــام
که کند مـادر تـو بـا مـن جنـگ

دیوان شعارعارف قزوینی

  ی مشروطهدان دورهـ شاعر وطنی و موسیقی
ای بود که های میهنیو ترانهها ی هنر او تصنیفـ عرصه

خواهی نقـش بـسیار مـؤثر در برانگیختن مردم و آزادی
  .داشت

  ساده و دور از پیچیدگی : ـ زبان شعر
  . دوستی و ستیز با نادانی بود وطن:ـ مضامین اشعار او

ـ سوز و شوری که در شعر عارف نمایان اسـت نـشان از 
 .دردمندی و عشق او به میهن است

ــر در  ــت زی ــروف بی ــصنیف مع ت
  : اوست

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

  



:های این دورهّها و مجلهترین روزنامهاز مهم
  .شدبا مدیریت میرزا جهانگیرخان، منتشر می: ـ صور اسرافیل۱
را ...  که مسائل سیاسی و اجتماعی و توان نام برد را میالدین گیالنیبا مدیریت و نویسندگی سید اشرف: ـ نسیم شمال۲

  .کردندبا لحنی انتقادی و طنزآمیز بیان می
 )اعتصامیپدر پروین (خان اعتصامی آشتیانی ی میرزا یوسفشد که به وسیلهمجله و نشریه ادبی محسوب می: ـ بهار۳

  .منتشر شد
  .یافتالشعرای بهار انتشار میبا مدیریت ملک:  و نوبهارـ دانشکده۴
  ـ نوبهار۵

: نویسیداستان
فارسی سابقه ندارد و این نوع ادبی، محصول ) ّسنتی(در ادبیات کالسیک ) نویسیرمان(ی جدید  به شیوهنویسیداستان

  . یک قرن گذشته است
 را نویسندگان ایرانی، نوشتن رمان داستان بلند را به مفهوم امروزی:پیش از انقالب مشروطه نویسندگان رویکرد و نگرش
  . بی آغاز کردندهای تاریخی غری رماناز طریق ترجمه

  . های تاریخی بود در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان:نکته
های تاریخی و اجتماعی رویکرد نویسندگان عصر مشروطه به رمانعلل
  .ها حاکم بودّی کاوشگرانه در شناخت هویت گذشته میان آنگرایی و روحیهنوعی باستان) الف
های تاریخی و اجتماعی سطحی در مقایسه با کارهایی مثل جود در جامعه، نگارش رمانهای موبه دلیل سیاست) ب

  . تری داشتنویسی یا نوشتن رمان سیاسی دردسر کمروزنامه
:نویسان این دورهاز جمله رمان

  شمس و طغرا: رویباقر میرزا خسـ محمد ۱
  الدین و قمر ـ داستان باستانشمس: خان بدیعـ میرزا حسن۲

:نویسینامهشنمای
  .ای ندارداش در ادب کهن ایران سابقهرود و با این شکل غربینویسی در ایران نوع ادبی جدیدی به شمار مینامهنمایش

  . زمان با رفت و آمد ایرانیان به اروپا رواج یافتّی ناصرالدین شاه همنویسی؛ در دورهنامهنمایش: نکته
ها به نامهاین نمایش. ی کوتاه تألیف کردنامهوی چند نمایش. ی، میرزا آقا تبریزی بود فارسنویسنامهاولین نمایش: نکته

ها شود و زبان آنّادبیات نمایشی در این دوره محسوب میی  مشروطه، تنها نمونه آغازدرهاخاطر انتشار برخی از آن
  . فهم استّتکلف و عواممانند نثر داستانی قبل از مشروطه روان، بی

:رجمهت
  . های قبل از مشروطه بودی ایرانیان در سالّفن ترجمه از عوامل مؤثر در رشد آگاهی و تحول اندیشه

  . شاه آغاز شدی آثار اروپایی با تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلیشروع ترجمه
 نام برد که میرزا  رامز موریهبابا اصفهانی اثر جیسرگذشت حاجی: توان میشده در این دوره،ترین آثار ترجمه مهماز میان

  .حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرده است
: تحقیقات ادبی و تاریخی

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



نویسی و  اشتغال اهل قلم به رزونامهتوانیخی را میّ محققان به تحقیقات ادبی و تارمیلی و بیرغبتیبیدلیل و تنها
  .موضوعات دیگر دانست

  



نثری نمونههاویژگیآثارنویسنده

مقام قائم
فراهانی

 )ترین اثر اومهم(منشآت 

ــ  ــروفـ ــسندگان و از مع ــرین نوی ت
  . سیاستمداران بزرگ این دوره است

ر سـ  ّبک نگارش، تکلف را او با تغ

  .در نثر از بین برد
ـ مسائل عـصر خـود را بـا زبـان و 
اصطالحات رایج و آمیخته به شـعر 

لطیف بـه سـبک های المثلو ضرب
گلستان سعدی نوشـت و موجـب 

  . ی مردم به نثر گردیداقبال و عامه
 کوتاه او نیز گاهی مـوزون ـ عبارات
  . اندّو مسجع

  . ی استی نثر فارسـ او احیاکننده
ترین اثر قـائم مقـام ـ منشآت مهم

. است

  :  اوستمتن زیر از
-مخدوم مهربان من، از آن زمان که رشته«

ی ی مراودت حضوری گسـسته و شیـشه
شکیبایی از سنگ تفرقه و دوری شکـسته، 

 که نـه از ت دو سال افزون استّاکنون مد
آن طـــرف بریـــدی و ســـالمی و نـــه از ایـــن 

ایر مکاتبـات را جانب قاصدی و پیامی، طـ
    » ...ی مراودات را در بسته پر بسته و کلبه

اکبر ّعالمه علی
دهخدا

ای اســـت مجموعـــه(ــــ چرنـــد و پرنـــد 
کـه در ) طنزآمیز و سیاسی ـ اجتمـاعی

  .شد چاپ میروزنامه صدر آلفین
ایـن (ی صـور اسـرافیل روزنامـهــ 

ّروزنامه به همت میرزا جهانگیرخان 
اری دهخـدا صور اسـرافیل و همکـ

  .)شدچاپ می
در اسـتانبول (ی سـروش ـ روزنامه
  .)شدچاپ می

های او حاصل پژوهش(نامه ـ لغت
) تـرینّنویسی و مفـصلدر فرهنگ

کتاب لغت زبان فارسـی محـسوب 
  .)شودمی

ـ امثال و حکم

پیشگامان نثـر جدیـد فارسـی ـ از 
  . است

  .سرودـ شعر نیز می
ه که ـ او در رواج نثر ساده و عامیان

هـای محمـدعلی بعدها در داستان
و صادق هدایت بـه کـار زادهجمال

.  نقش مؤثر داشترفتمی

  : های نثر اوستاز نمونه
 این زمـین روی چیـه؟ روی !ننه، هان

شاید گاو، گاو روی چیـه؟ روی مـاهی، 
ــه؟ روی آب، آب روی  ــاهی روی چی م

ات ببره، چه  الهی روده!چیه؟ وای وای
 ! حوصلم سر رفـت!زنی؟قدر حرف می

، شـام و ناهـار دسـتآفتابه لگن شش
عسل و خربـزه بـا .  گفت نخور!هیچی

یـک .  نـشنید و خـورد!سازندهم نمی
ساعت دیگر یارو را دید، مثـل مـار بـه 

نگفتم نخور؟ : گفت. پیچیدخودش می
حاال : گفت. سازنداین دو تا با هم نمی

اند که که این دو تا خوب با هم ساخته
»...ا از میان بردارندمن یکی ر

  



درس در یک نگاه
  :دوره بازگشت

های افـشاریه، زندیـه و یعنی در دوران حکومت (از انقراض دولت صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجارزمانی ی محدوده
  )ابتدای دوره قاجار

  : های ادبی مانندایجاد انجمنهای مرتبط با شعرویژگی
  انجمن اصفهان، انجمن ادبی نشاط و انجمن خاقان

  ی صفوی ی شعرسرایی برای رهایی شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دورهتقلید از شیوهـ 
  .دانندی بیداری می حد واسط بین سبک هندی و سبک دورهب پیدایش سبک بازگشت شدند که آن راموجـ 

شـیرازی، سـروش صـبا کاشـانی، قـاآنی :  توجـه داشـتندبه سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقیکه سرایانیقصیدهرانشاع
  اصفهانی

  : به سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک عراقیسرایانی کهغزل
  مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی، نشاط اصفهانی

  پیرایگینثر به سمت سادگی و بینشاط اصفهانی 

  های کلی و عمومی نثرویژگی
  هاـ رواج روزنامه

  ـ روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی
ر مخاطبان نوشته   )به دلیل ارتباط با اروپا(ها ـ تغ

  نسیم شمال، بهار، دانشکده، نوبهارصور اسرافیل، : نویسیّنویسی و مجلهـ روزنامه
  .های تاریخی بودبیشترین رویکرد به نوشتن رمان: نویسیـ رمان
  )و استان باستانالدین شمس(خان بدیع،  میرزا حسن)شمس و طغرا(محمدباقر میرزا خسروی : نویسانـ رمان

  .یف کردتألنامه کوتاه را میرزا آقا تبریزی فقط چند نمایش: نویسینامهـ نمایش
  جیمز موریه، مترجم میرزا حبیب اصفهانیاثر بابا اصفهانی سرگذشت حاجی: ـ ترجمه

  تحقیقات ادبی و تاریخی
نویسی و موضوعات دیگر جاذبه نداشت و تنهـا اثـر ی مشروطه به علت اشتغال اهل قلم به روزنامهتحقیقات ادبی و تاریخی در دوره

  . االسالم کرمانی استتاریخ بیداری ایرانیان نوشته ناظم: قابل ذکر

  مقام فراهانیقائم
  مدار بزرگ ـ نویسنده و سیاست

  .  استی نثر فارسیـ احیاءکننده
  .ـ سبک گذشتگان را از بین برد

  . های لطیف به سبک گلستان نوشتالمثل و ضربـ مسائل عصر را با به کار بردن زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر
  .ـ منشآت اثر اوست

  دهخدا
  ـ از پیشگامان نثر جدید فارسی

  .ـ با روزنامه صور اسرافیل همکاری داشت
  .شدهای طنزآمیز سیاسی ـ اجتماعی او با عنوان چرند و پرند در همان روزنامه منتشر میـ مجموعه نوشته



  . ـ او نقش مؤثری در رواج نثر ساده و عامیانه داشت
  . نامه زبان فارسی استترین کتاب لغتنامه است و مفصلنویسی کتاب ارزشمند لغتهای او در فرهنگـ حاصل پژوهش

  :بیداریدوره 
ّ امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه قاجار ی قاجار شروع و درنهایت تاًحدودا از اواسط دورهی زمانیمحدوده ّ

  .ق به طول انجامید.  هـ ۱۳۲۴در سال 

  های کلی و عمومی نثر ویژگی
   اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیگیری ادبیات سیاسی،ـ شکل

  و استعمارد خواهی، مبارزه با استبداآزادی، وطن، قانون: ـ ظهور مفاهیم تازه مثل
  ـ حرکت به سوی نوگرایی و نوآوری در اندیشه

  ـ به کارگیری زبان محاوره در شعر 
  هاـ به کارگیری شعر در مطبوعات و روزنامه

  ـ بحث از حقوق اجتماعی 
  ـ برانگیختن احساسات ملی و میهنی

  ـ توجه به فراگیری علوم جدید 
  خواهیـ پیکار با بیگانه

  هاـ انتقاد از نابسامانی
  ـ نفی عقاید خرافی در جامعه

  ـ سخن از حقوق زنان

  نویسندگان و شاعران 
  وطنی، سیاسی و اجتماعی: سرا، مضامینی مجلس، شاعر قصیدهنگار، سردبیر روزنامهروزنامه: ـ ادیب الممالک فراهانی

  ساده و عامیانه : رداز، شعرهایششاعر طنزپ: ّالدین گیالنی و یا نسیم شمالّـ سید اشرف
  ی اشعار اروپاییبه کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعار ساده، ترجمه: ـ ایرج میرزا

  دانشاعر وطنی، موسیقی: ـ عارف قزوینی
   ایجاد و مرکز فرهنگی و سیاسی تازه به نام تهرانـ
  های میهنی اوستتصنیف و ترانههنروی ـ 

  ساده ـ شعر او 
  پرستی و ستیزه با نادانیضامین وطنـ م

ّشناسی، تاریخ احـزاب سیاسـی، تـاریخ تطـور نظـم سبک: شاعر آزادی و وطن، لحن حماسی، سبک خراسانی، آثار: ّالشعراـ بهار، ملک
  . نویسی نیز فعالیت داشتفارسی، دیوان اشعار، تصحیح و مقاالت علمی و در حوزه سیاست و روزنامه

ی مردم یزد در مجلس هفتم، در شعر پیرو سعدی و مسعود خواه که جان خود را در این راه فدا کرد، نمایندهآزادیشاعر : ّفرخی یزدی
   .سعد




