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 چکیده

صر  ،لحن در ادبیات ست که با تکیه بر دیگر عنا سبت به محتوای پیام ادبی ا سنده ن ساس گوینده یا نوی عبارت از نگرش و اح

ضمنی واژه صلی و  شعر، معنی ا ساختمان جملهها، عبارتشعر از قبیل قالب  سته،  صاویر های برج شعر، ت ها، وزن، هجاهای 

ئی یا موضعی وجود از چند لحن اصلی و تعدادی لحن جز کیبیگیرد. در هر اثر ادبی یک یا ترتوصیفی و صور خیال شکل می

دارد که از جهت ایجاد ارتباط بین شاااعر و خواننده و ن ز زیباشااناختی که در اثر دارد از اهمیت وابیی برخوردار اساات، به 

ن و برقرار کردن توان گفت: عدم درک صحیح لحن یک شعر یا نثر ممکن است خواننده را در درک ساختار متای که میگونه

ضمون اثر بازدارد. صر لحن  رابطه بین اجزای متن یا اثر گمراه کند و از دریافت مفهوم و م ضمن بیان اهمیت عن در این م اله 

شتم در دو محور  سی ه سهای فار سی در ست. برر شده ا شتم، به کاربرد انواع لحن نیز پرداخته  سی ه سیر  فار در فهم و تف

ساس رو صیفیعمودی و اف ی بر ا شان می -ش تو دهد که مؤلفان محترم این کتاب، برای پرورش مهارت خوانداری تحلیلی ن

 اند. متن های مناسبی را گزینز کرده
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 . مقدمه 1

رساااند اما این ه میاز گوینده به خوانند توان یک واحد زبانی به حساااب رورد که پیامی راهر سااینی، اعم از ن م یا نثر را می

یصی شاعر باشد و رن شپیام دارای محتوای خبری نیست، بلکه ابزار انت الِ تجربه است. حتی اگر شعر یا نثرِ ادبی نتیجه نیاز 

شد با خوانز رن تجربه سخ به نیازهای درونی خود خلق کرده با سنده به خوانندهرا در پا شاعر یا نوی اطب منت ل یا می ای از 

 رید. های خوب و بدی اثر به حساب میشود و همین میزان و کیفیت انت ال تجربه است که یکی از مالکمی

ای شکل نگیرد ممکن است خواننده از دریافت رن سین به سین دیگر اگر پس از خواندن شعر یا یک اثر ادبی، انت ال تجربه

 بنابراین برای رنکه انت ال تجربه مطابق اراده گوینده و متناسب برخوردار نباشد؛ناتوان باشد یا رن سین از توان رسانگی کافی 

سینگو گفته ست  سته ا شای شود،  صورت پذیرد و مؤثر واقع  های های خود را با انت ارات خواننده و جنبهبا انت ار میاطب 

بر رن، چون  نکند همساااو کند. افزواب میبنیادی ساااین از قبیل ایجاز، اطناب، ح ی ت یا مجاز و ... که بافت موقعیتی ایج

ست، گوینده باید با حالت و نگرش عاطفی خود را هم با رن همراه کند. میاطب نیز  صر عاطفه نیز برخوردار ا زبان ادبی از عن

را باید از مهارت درسااات خواندن و به تبع رن، حس دریافت نیز برخوردار باشاااد تا بتواند پیام هنرمندانه و عاطفی گوینده 

 چنان که اراده کرده است، دریابد.رن

شعر و  ساختار  ست رن در  ساس، یکی از عوامل مهم انت ال تجربه که گوینده و خواننده باید از کاربرد بجا و درک در بر این ا

تالش  شود. بر همین مبنا م الۀ حاضر دررمیزی عاطفی کالم است که در اصطالح ادبیات، لحن نامیده مینثر رگاه باشند رنگ

شتر دانز شنایی بی شناخت انواع لحن هم زمینۀ ر سی و  ست تا با برر شجویان رموزان، ا معلمان را با م ولۀ لحن و انواع رن دان

رید مورد هایی که از این رهگذر بوجود میرشاانا سااازد و هم به م وله لحن در کتاب فارساای پایه هشااتم ب ردازد و موقعیت

 کنکاش و تحلیل قرار دهد.

 . بحث 2

 لحن از نظر لغوی و اصطالحی .2‚1

لحن در لغت به معانی میتلفی به کار رفته اساات، از جمله سااربسااته سااین گفتن، تعریر کردن در سااین، خطا کردن در 

سی صطالح ادبی معادل واژه انگلی سی؛ اما امروزه این واژه در ا رود و به کار می tone خواندن، رواز خواندن و میل کردن به ک

سط گوینده به میاطب ال ا می»رت از عبا ست که تو ساخته شود و از نوع ترکیب و واژگانی که گوینده به کار میحالتی ا برد 

 (. 331: 1383شود )گری، می

رمیزی لحن همان گرایز و حالت راوی اساات به سااوی درونمایه شااعر یا به سااوی میاطبان خودش؛ رنگ»به عبارت دیگر 

(. بنابراین 30: 1379ثر است یا شیوه سرشار کردن شیصیت راوی است در سراسر شعر )پاشایی، عاطفی یا معنای عاطفی ا
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شوند که او چه رفتارِ احساسی نسبت لحن بیشتر با عواطف سر و کار دارد و میاطبان از طریق لحن کالم گوینده متوجه می

 به رنان دارد.

ست:  شنونده بیان میحالتی که د»ای.ریچاردز لحن را چنین تعریف کرده ا سین ر یک متن ادبی، ن رش را برای  کند. لحنِ 

  (.265: 1384کند )ابرمز، او احساسز را نسبت به خواننده بیان می

 نویسد:ابرمز همچنین از قول باختین می

صدا به دو جهت گرایز پیدا می» ست و از طرف لحن یا رهنگ  شاهد ا ضوع کند؛ از طرف خواننده به مثابه یک همراه یا  مو

سرزنز یا تلطیف می سین او را  ست که رهنگ  سوم یا زنده ا ضو  کند، بی اعتبار یا بزرگتر جلوه دهد سین همانند یک ع

های ظریفی که در ساایاس سااین وجود دارند دریافت و ن رمان را نساابت به نشااانه»گوید: (. در جایی دیگر می266)همان، 

 دهد )همان(.میکنیم نشان چیزهایی که درباره رنها صحبت می

را « مؤلف مسااتتر»اهمیت لحن در دریافت معانی باطنی سااین تا رنجا اهمیت دارد که وین ساای. بو  به جای لحن عنوان 

ست:برمی سلط عمل می کند، مؤلف که ارزش» گزیند و معت د ا سر اثر همانند عوامل م سرا ها، باورها و بینز اخالقیز در 

ن تأیید ذهنی بلند ن رانه که شاااعر یا رمان بدون رن ف ط بازی با کلمات پیچیده بود، تن کند که به رخواننده را وادار می

 (.267دردهد )همان، 

توان چنین برداشاات کرد که در ح ی ت لحن ت اهر لف ی و بیانی احساااس و عاطفه گوینده با توجه به رنچه گفته شااد می

ست یا می ست کا ساس و عاطفه ا سبی از اح ای زند؛ مثالً کالم خود را به گونهه گوینده بر کالم خود میتوان گفت لحن برچ

ها، رن حالت عاطفی یا تأیید بلندن رانه که هنگام شاااکل گرفتن رن ها و ترکیب عبارات و جملهکند که از نوع واژهبیان می

برای توصاایف و  کالم بر گوینده عارض شااده، همراه با رن به میاطب منت ل شااود. براین اساااس لحن، ساالوک شاااعر اساات

 (.75: 1377نژاد، نمایی موضوع و حس و حالی که توسط همۀ عناصر در شعر رفریده شده است )ارشدبرجسته

های رعایت لحن را چه در رثار گذشااته ادب فارساای و چه در شااعر معاصاار مشاااهده کرد؛ مانند لحن توان زیباترین جلوهمی

 ترین کاربردهای لحن است:که یکی از زیباترین و مناسب -پدر شعر فارسی-رمییته با تحسر و اندوه در شعر زیر از رودکی

 مرا بسود و فرورییت هر چه دندان باود           نبود دنادان، ب بال چااراغ تاابااان بود                       

 حری باود و قاطاره باران بودستااره سا سا ید سایم زده بود و درّ و مرجان باود                                 

 چه نحس بود همانا که نحس کیهان بود   یکی نمانده کنون زان همه، بسود و برییت                           

 (.22: 1387رودکی، )                                                                                                                 
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 عوامل ایجاد لحن. 2‚2

های غیر قابل نمایز را با یک عبارت گاه نویسااانده یا گوینده در نوشاااتار خود برای هدایت خواننده به لحن مورد ن ر، لحن

همراه می کند تا خواننده مفهوم کالم را بهتر « با لحنی غروررمیز گفت»یا « با لحنی متواضاااعانه گفت»توضااایحی از قبیل 

نویسندگان و گویندگان »توان گفت در مواردی نشانه ضعف او نیز هست. اقدام مؤلف چندان پسندیده نیست و میدریابد. این 

های مناسب، با تصویر کردن حابت عینی شیصیت و از همه های داستان را باید با پدید روردن زمینهزبردست لحن شیصیت

کنند اند، ایجاد میین کلمات که هنرمندانه و به جا جاندار شااادهمندی رواهای ذهنی اتر، با گزینز کلمات و درک ن زمهم

 (.146: 1383پور، )مندنی

اند؛ بنابراین برای از رنجا که لحن با همه عناصر سبکی سر و کار دارد، باید گفت ت ریباً همه عناصر شعر در ایجاد لحن دخیل

ها، وزن های برجسته، ساختمان جملهها، عبارتو ضمنی واژه توان از قالب شعر، معنی اصلیایجاد و یا دریافت لحن شعر می

 هجاهای شعر، تصاویر توصیفی و صور خیال کمک گرفت.

 حنبرخی از عناصر مهم دخیل در ل. 2‚3

 قالب .2‚3‚1

«  قصیده»، «رباعی»توان رن را عاملی در تعیین لحن دانست، قالب شعر است. اشعاری که در قالب یکی از عناصر شعر که می 

 شود، فرس دارد.سروده می« مثنوی»یا 

سرت ش انه، مالیم، لطیف و ح ست. یا در لحن غزل عا سی ا سنگین و حما صالبت و  صیده با  ست. ولی لحن ق « تغزل»رمیز ا

گزیند که جذاب و شاد باشد در تکاپوی رن است که خواننده را برای شنیدن مطلب دیگری رماده کند، لحنی برمی چون شاعر

های فراس است، لحن شاعر برخاسته از اندوه و حسرت است. ولی از غزل که عموماً قالبی برای بیان درد عشق و دوری و رنج

سا لحن را یکی از عوامل اختالف  شمی سته، میبر همین مبنا  شاد و لحن غزل غمگنانه »گوید: غزل و تغزل دان لحن تغزبت، 

 (.279: 1378)شمیسا، « است

سفی و حکمتلحن در قالب صی دارد، همچنان که وجه قالب در رباعی با لحن فل سی نیز ویژگی خا شعر فار رمیز های دیگر 

رید های اول و دوم در خواننده حالت انت ار پدید میاعای است که با قرائت مصراست و در هنگام خواندن رن نیز لحن به گونه

 رسد، مانند:شود تا اینکه در دو مصراع بعدی بیصوص در مصراع چهارم این انت ار به سر میخواهد بداند بعد چه میو می

 تا درنرسد وعدۀ هر کار که هسات              سودی ندهد یاری هر یار که هسات              

 تا زحمت سرمای زمستان نکشد                 پرگل نشود دامن هر خار که هسات              
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 آواهای خاص .2‚3‚2

شکیل  صوات ت صامتدهنده واژها صاً  صو سی در ایجاد و کیفیت لحن های رغازین و پایانی واژهها می سا های کنار هم، ن ز ا

موجب « را»و « دار»در پایان و رغاز دو واژۀ « ر»که چگونه صااامت دهد نشااان می« دار را روییتند»دارد. ادا کردن عبارت 

با امکان حذف همزه رغازین، موجب تندی لحن « روییته»، واژه «دار روییته شاااد»کندی لحن و بر عکس رن، در عبارت 

ساس گوینده، میمی سرعت لحن را هماهنگ با محتوای شود. بر همین ا شین کردن رواهای خاص،  شعر تن یم تواند با همن

 (.135: 1384کند )عمران ور، 

 هاواژه .2‚3‚3

حالت و ایجاد لحن نیز موثر  ها عالوه بر این که ابزار عینی کردن مفاهیم و تصااااویر شاااعر هساااتند، در نمایز حس وواژه 

بهار، »های د با واژهو لحن شا« پاییز، غروب، غم، محزون، برگریزان، باد، زردی»های هستند. تناسبی که لحن غم انگیز با واژه

سبزی شاط و  شی که واژه« صبح، گل، ن ست. همچنین ن  های خشن، کوبنده مربوط به جنگ در ایجاد دارد، غیر قابل انکار ا

 لحن حماسی دارد، هیچگاه جایگاهی در لحن رمانتیک و عاش انه ندارد.

 صور خیال .2‚3‚4

گرایی های حسی شعر شاعر است. صور خیال نه تنها وسیله بیان احساس واقعترین عناصر برای بیان دریافتصور خیال مهم 

العمل عاطفی شاااعر و نیز با توجه به رود. با توجه به عکسترین عامل تغییردهنده لحن شاااعر به شاامار میکه همچنین مهم

کند. وقتی موضوعی شاعر دهد، عناصر سازندۀ تصاویر تغییر میشاعر دست می حالتی که در برخورد با موضوعات میتلف به

شود تا کند، عناصر سازندۀ تصاویر شعری نیز متناسب با رن حاکی از نفرت میرورد و او را سرشار از نفرت میرا به خشم می

 (.136:1384در ال ای تجربه شعری بیشترین تأثیر را در خواننده بگذارد )عمران ور

 وزن .2‚3‚5

تنوع و گوناگونی اوزان شعر فارسی ناشی از حابت گوناگون روحی و روانی شاعران است. هر یک از اوزان شعر فارسی مانند  

های موسی ی با یکی از حابت روحی و روانی تناسب دارد. از سوی دیگر، چون لحن شعر نیز بیانگر حالت و احساس دستگاه

ست، می سریعتر از حد توان گفت: گوینده ا شن و فیزیکی، اوزانی که  شعر با لحن رن رابطۀ تنگاتنگ دارد. به دبیل رو وزن 

ست و اوزانی که کندتر از حد معمول  شحالی حرکت یا فوریت ا ست مبین خو ضربان عادی قلب( ا سریعتر از  معمول )یعنی 

 (.109:1365باشد معین افسردگی، غم و یا خستگی و کسالت است )هدف، 
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 کیفیت هجاها 2‚3‚6

شد، حالتی متفاوت پیدا می  شتر بارز با سب با این که در رن هجاهای کوتاه یا بلند بی شعر متنا در جاهایی  کند. معموبًلحن 

شتر بهره می ست از هجاهای کوتاه بی شتاب ا شاعر دارای لحن هیجانی و پر  شیده که  برد و رن هنگام که لحن او با وقار و ک

خواهد خواننده را به تأمل وادارد، بیشتر از هجاهای و کشیده. مثالً در ابیات زیر از شاهنامه که شاعر میاست از هجاهای بلند 

 بلند و کشیده استفاده کرده است:

 به گفتاار دانندگان راه جااوی        به گیتی ب وی و به هر کس بگوی      

 نغنااوی ز هر دانشی چون سین بشنوی      ز رموخاتان یاک زمان      

 بداناای که داناز نیاید به باان    چو دیدار یابی به شاخ سیان           

 (.14: 1، ج 1373)فردوسی،                                                                                                  

 های کلی عبارتند از:لحن شود.کلی ت سیم میاما همانطور که پیشتر گفته شد، لحن بر دو گونه موضوعی و 

 ها و افتیارات است.لحنی است کوبنده و پر صالبت به مربوط به بیان شجاعت، دبوری لحن حماسی: -1

شکل خود بیان بیانگر هیجان لحن غنایی: -2 شنواترین  ست و عواطف را به خو ستین و فردی و خاص ا سات را سا ها و اح

هایی اسااتفاده می کند که لطیف و ساااده و هماهنگ و پرطنین هسااتند و در گوینده بیشااتر از واژهکند. در لحن غنایی می

 کنند.ترکیب خویز به موسی ی شعر کمک می

اندیشاای و خیرخواهی، نرمی و مالیمت در گفتار در لحن تعلیمی، خواننده با حفظ روحیۀ نیک لحن تعلیمی و اندرزی: -3

 گیرد.را به کار می

های انسااان پیوند دارد. خوانز متن با این لحن، با کشااز لحن عاطفی با احساااسااات، عواطف و خواساات اطفی:لحن ع -4

 شود.های مناسب همراه است و با عواطف و احساسات لطیف بازگو میروایی و نرمی رهنگ کالم و تکیه و درنگ

شود. ها به کار گرفته میهای پدیدهگیلحن توصیفی با هدف شرح و توصیف خصوصیات و ویژ لحن توصیفی و روایی: -5

 این لحن با رهنگی نرم و مالیم همراه است.

بیز و شااااد، طنزرمیز، تحذیر، شااااکرانه و امیدوارانه، فروتنانه، مؤدبانه، دادخواهانه، های موضاااعی عبارتند از: بشاااارتلحن

نده، رکیک، اسااتهزا، امیدبیز، پهلوانانه، گر و عصاابانی، تشااویق کنرمیز، تأکیدی، سااتیزهپذیر، دعایی، تحسااینمسااؤلیت

 گو و ...وپیروزمندانه،گزارشی، دستوری، گفت
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 های لحنترین نقشمهم. 2‚4

هایی است که بنابر قواعد و تمهیدات خاصی همنشین ترین عنصر ایجاد رثار ادبی، رشته صوتن ز زیبایی شناختی: مهم -1

ساختاری را پدید می شد، ر زیباییرورند که از تأثیشده،  شناختی با ساختاری دارای تأثیر زیبا ست. وقتی  شناختی برخوردار ا

سازنده رن جزء ذاتی تأثیر زیبا صر  شی در تأثیر شناختی محسوب میی یناً عنا صوات هر اثر ادبی نیز باید ن  شود. از این رو ا

شود اصوات دارای تی ندارند. رنچه موجب میشناخزیباشناختی رن داشته باشد. اصوات به خودی خود هیچ گونه ارزش زیبایی

ای از اصوات است که با عناصر فردی و شیصی گویندۀ اصوات رمییته شود. بر ن ز زیبایی شناختی شوند، تح ق شکل تازه

 های زبانی دو م ولۀ میتلفالگوهای صوتی کنار هم چیده شده با شکل ادا شدۀ رنها به عنوان واحد« توان گفتاین اساس می

شود که از حالت اولیۀ خود که صوت خالص هستند خارج شده با عناصر شناختی زمانی نصیب اصوات میهستند. تأثیر زیبا

شوند. مهم صوات اقزوده میفردی رمییته  صر فردی که به ا شناختی رنها میترین عنا سبب تأثیر زیبا گردد، دو چیز شود و 

 شود.هنگام تلفظ به رنها افزوده میاست: اول شیوۀ همنشینی اصوات، دوم لحنی که 

ست  شیم وجود ندارد. حتی در وار، بیشعر موسی ی»رنه ولک معت د ا شته با صوری کلی از معنی یا لحن عاطفی رن دا رنکه ت

های روایی خود را بر رن تحمیل شنویم، بلکه عادتفهمیم، صوت محر نمیضمن گوش دادن به زبانی خارجی که رن را نمی

 (.175: 1382)ولک، « شنویم.دهد، میداری را که گوینده یا خواننده به رن مییا رهنگ معنیکنیم می

سی را در لحن رن می -2 ستلحن؛ ریینه درون: از رنجا که بازتاب خلق و خوی هر ک جو کرد، خواننده با دریافت لحن توان ج

شود. عالوه بر این، لحن وسیلۀ های داستان باخبر میشیصیتیابد و از احوال میتلف و خلق و خوی به درون اشیاص راه می

توان از طریق لحن به تداعی اندیشه و احساس شاعر یا نویسنده در میاطب یا خواننده اثر است. از این رو در برخی موارد می

 برد. دستگاه فکری و فلسفی و بینز فردی و اجتماعی شاعر پی

سیلۀ تمایز نوع ادبی: لحن -3 شییص گونهعالوه بر ال ای حالت لحن و سیلۀ تمایز و ت سی، و سا های ادبی و های عاطفی، اح

های مست ل شعر فارسی رید و غزل که یکی از قالبشود. مثالً در تشییص تغزل که در رغاز قصیده میانواع شعر و نثر نیز می

«  ن تغزبت شاد و و لحن غزل غمگنانه است.لح»است، لحن یکی از عناصر بازشناسی رنها از یکدیگر است. بدین صورت که 

 (. 279: 1378)شمیسا، 

شود. هنگامی نامیده می« حالت»شود که لحن عامل پدیدۀرورنده حالت: لحن منجر به نوعی تأثیر عاطفی در خواننده می -4

کند. با خواندن شعر، منت ل میکند رن را با عواطف همراه کرده متناسب با انت ار خواننده به او ای را حس میکه شاعر تجربه

ورزد و گیرد و به رنچه شاعر عشق ورزیده، عشق میشود و همچون او تحت تأثیر قرار میخواننده در احساس شاعر سهیم می

شود. این تأثیرپذیری خواننده ناشی از حالتی است که به وسیلۀ لحن و دیگر تمهیدات از رنچه شاعر را متأثر ساخته، متأثر می
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خواننده در قالب احساس و اندیشۀ نویسنده، »مندانه در او ایجاد شده است. به دنبال پدید رمیدن چنین حالتی است که هنر

 (.8: 1381)گریس، « کند.زندگی دیگری را با معنا و صورت دیگری رغاز می

 بررسی و کاربرد لحن و انواع آن در کتاب فارسی هشتم. 2‚5

های گفتاری بر ویژگی ، بیشترهای خوانداریدر بیز مهارت ارسی در دوره اول متوسطههای درسی فسیاست رموزشی کتاب

سی مانند لحن، تکیه، رهنگ و خرده مهارت شی، از و روایی زبان فار ست. این رویکرد تازه به محتوای رموز ستوار ا های دیگر ا

ز رموزان به تدریج با انواع لحن و نحوه به در طول دوره متوسااطه اول دانهای درساای در حال حاظر اساات. ن اط قوّت کتاب

شنا می سی از اهیمت ویژهکارگیری رنها ر ست را شوند این رویکرد تازه به کتاب فار ست چرا که زمینۀ درک در ای برخوردار ا

 سازد.یادگیری فراهم می -در جریان یاددهی

تن به لحن و رشنایی دانز رموزان به صورت تدریجی های فارسی دوره اول متوسطه یعنی از پایۀ هفتم تا نهم پرداخدر کتاب

بار در درس دوم )چشاامه معرفت( به صااورت رغاز شااده اساات و در پایه نهم به اوج خود می رسااد. در پایه هفتم، نیسااتین

های پرسشی، عاطفی، امری و خبری نیازمند درک درستی از مست یم از لحن سین به میان رمده است. شناخت انواع جمله

های دیگر کتاب فارسی در این پایه نیز کمابیز با م وله لحن به صورت غیر هاست. در درسوم لحن هر یک از این جملهمفه

مست یم سر و کار داریم. اوج پرداختن به م وله لحن در پایه هشتم اتفاس افتاده است روندی که در پایه نهم سیر تکاملی پیدا 

 کرده است.

(، درس 56و  55(، درس هفتم رزادگی )صص 45و  44بیتی )صصفارسی، راه نیک ه درس کتاباز میان هفددر پایه هشتم، 

صص  سیزدهم یادِ حسین )ص 79تا  77دهم پرچم داران ) صص 95(، درس  شانزدهم پرنده رزادی ) (، 115تا  112(، درس 

ها ساار و کار داریم ا ترکیبی از لحنهای دیگر نیز، کم و بیز بپردازند؛ البته در درسبه طور مشاایص به لحن و انواع رن می

 رنها اشاره خواهیم کرد. که در ادامه به تک تک

 ستایش. 2‚5‚1

 خوانز ستاید. لحن مناسبن یر و الطاف فراوانز میهمتا، قدرت بیدر خواندن ستایز شاعر خداوند را به خاطر رفرینز بی

 با حالت متواضعانه و رهنگی مالیم همراه است. ،هاگونه متناین

 هاپیش از این -درس اول. 2‚5‚2

لحن روایی، لحنی اسااات صااامیمی که  برد.ها از لحن توصااایفی نیز بهره میاین درس لحنی روایی دارد که به فراخور بیت

های دیگر نیز استفاده کند. گاهی لحن کوشد با توجه به فضای داستان ازبیان قصه یا حکایت یا داستان می خواننده به هنگام
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نیاز است لحن تعلیمی یا اندرزی نیز در رن جای گیرد و در جای دیگر لحن مناظره و پرسز و پاسخ در کنار لحن روایی وارد 

 کند.گی با شعر ارتباط برقرار میای که میاطب به سادزبان شعر امروزی و ساده و روان است به گونه نیزداستان شود. 

 خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر-درس دوم. 2‚5‚3

این درس شاااامل دو بیز ن م و نثر اسااات. بیز اول )خوب جهان را ببین( لحنِ تعلیمی همراه با لحن توصااایفی دارد و 

ساده و قابل فهم و با واژگانی قابل درک با میاطب ارتباط میمترجم با جمله صورتگرِ ماهر(های   گیرد. بیز دوم این درس )

لحن ستایشی میصوص خداوند است و شاعر  در قالب قصیده بیان شده است. لحن مناسب خوانز این متن، ستایشی است.

سااتاید. در این ن یر در خلق هسااتی و الطاف فراوانز میهمتا، قدرت بیو نویساانده در رن خداوند را به خاطر رفرینز بی

 ها و رفرینز اوست.های او بداند که تسلیم او و شاکر بیشزهنگام خواننده نیز باید خود را موجودی از رفریده

 ارمغانِ ایران-درس سوم. 2‚5‚4

انگیزاند و لحنی که در این درس غالب اساات، لحن روایی و تعلیمی همراه با رهنگ و کشااشاای اساات که غرور ملی را برمی

سی نزدیک میمیاطبان را تحت تأثیر قرار می شجاعتلحن حم شود.دهد و به لحن حما سی که مربوط به بیان  و دبوری  ا

صوت ستوار، پرطنین و رهنگی خیزان که وقتی خواننده به م ست. دارای لحنی محکم و ا سد به ویژه در پایان های بلند میا ر

صراع باید به امتدادِ ست باید بیز از حدِ. روای خویز بیفزاید م شدد ا صوص به هنگامی که م شی )ر( به خ معمول  واج چرخ

 .سعی براین است که میاطب هرگونه تردیدی را کنار بگذارد و به شدت به هیجان رید. ه و قدرتمند ادا گرددفشرد

لحنی کوبنده دارد و در مواردی هم تحت تاثیر الحان  ،تواند باشااادلحن حماسااای می ۀکه زیر مجموع یلحن میهنی یا وطن 

ترین، ربادترین، س د، فر، فروغ، فرزانگی و چون ایران، سرزمین، بزرگ. واژگانی کندگیرد و لحنی تلفی ی پیدا میدیگر قرار می

 های حماسی و غروررمیز تکیه دارند.فرهییتگی، داد و دانایی، رزادگان، ارجمند، نژاده، پرفروغ، نستوه و... بر مایه

 سفر شکفتن-درس چهارم. 2‚5‚5

تر اساات. این نوع لحن با گویشاای ررام و های رن، اثربیزروایی خوانده شااود، مضاامون رموزه -اگر این درس با لحن تعلیمی

گونه متون، نویسنده یا کند. در اینزیستن را به میاطب خود ال ا میرهسته در دل شنونده نفوذ کرده و نکات مهم خوب و به

 کند. شاعر برای اثربیشی مضمون خود از اقوال حکما و عرفا نیز استفاده می

رمده است. درونمایه این غزل، دلتنگی، « مهدی جهاندار»های شاعر معاصر غزلی از سروده« ح انت ارشر»در ادامه این درس، 

کند خوانز این شعر با رهنگ کششی و انت ار و ررزوی شاعر را نسبت به ظهور امام زمان، حضرت ولی عصر)عجج( بیان می

 است. ههمرا نرم و لحن مناسب رن با حالت دلتنگی، منت رانه و متواضعانه
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 بختیراهِ نیک-درس پنجم. 2‚5‚6

کننده نوع خوانز مناسااب رن. در این درس با لحن ویز اساات و حال و هوای متن، تعیینهر متنی دارای لحن مناسااب خ

ست یم تجربیات گران در خویز را به فرزند خود انت ال میپدری مهربان و با تجربه روبه شکل م ستیم که به  دهد و او را رو ه

های تعلیمی و اندرزی شاااعر با زبانی ساااده و روان در متن دهد.کند و تعلیم میمساایری که پیز رو دارد، راهنمایی میدر 

که محتوای  -کند و خواننده در خوانز این نوع رثاربیان می یا راه و رسااام سااابک عالی زندگی رااصاااول تعلیمی و تربیتی 

ای که شاانونده احساااس کند که خود، میاطب رن پندگرایانه بهره جوید؛ به گونهباید از رهنگی مالیم و بیانی  -اندرزی دارند

 کننده محتوای اندرزی است. اندرز یا بیان

 آداب نیکان-درس ششم.2‚5‚7

گزینز شده و بیز دوم را اکبری شلدره، نگاشته است. « جامع التمثیل»متن این درس، دو بیز است: بیز اول از کتاب 

دو بیز، اخالس فردی و اجتماعی را نشاااانه گرفته اسااات. لحنی که در بیز اول این درس، برای  مضااامون و محتوای هر

های هر جمله است. ها و درنگهای متن و کشزخوانز مناسب پیشنهاد می گردد، لحن روایی همراه با فراز و فرود دیالوگ

را که در معرض خطرات دستاوردهای جدید علمی متن دوم لحنی روایی و تعلیمی دارد و نویسنده بر رن است تا میاطبانز 

 ها را فراروی رنها قرار دهد.راه درست و صحیح استفاده از این ابزار اند، پدرانه بیاگاهاند ومعاصر قرار گرفته

 آزادگی-درس هفتم.2‚5‚8

ستانی و برخوردار از لحنی روایی به همراه خرده لحن ساختاری دا شی شعر رزادگی جامی،  ستای یک نفره )مونولوگ( و های 

ستفهام انکاری مانند دولتت چ ست. در این متن از لحن ا سخ یا مناظره دو نفره )دیالوگ( ا سز و پا ست؟ عزیزیت کدام؟ پر ی

 سود جسته است )این نوع لحن پیشتر در پایه هفتم معرفی شده است(.

 نوجوان باهوش-درس هشتم.2‚5‚9

ست و لحنی شده ا شکیل  سه پاره ت سخ دو نفره و روایی دارد که به فراخور متن، از خرده لحن این درس از  سز و پا های پر

غیر مساات یم  ای هسااتند که به شاایوۀگونهداسااتان هایهای این درس، وقایع و حکایتمتن برد.لحن توصاایفی نیز بهره می

.. را در خود جای و نادانی .ارجمند، دوری از جهل  هایهایی مانند تشاااویق به کساااب علم و دانز، تالش در راه هدفرموزه

 اند.داده

 

 



  رسی هشتم )دوره اول متوسطه(های خوانداری در کتاب فابررسی و شناخت انواع لحن و پیوند آن با مهارت. . . . . . . . . . . . . . .  

____________________________________________________________________ 

 

26 
 
 دومسال •

 7شماره •

 1396تابستان •
 

 قلم سحرآمیز -درس نهم.2‚5‚10

 و نویساانده در رن به بیان دو واقعۀاین درس دو بیز دارد که لحن غالب رن، روایی و توصاایفی با رهنگی نرم و مالیم اساات 

شاره می کند انجام شود تا مناسبی که لحن متن ال ا می ها بزم است به شیوۀتنگونه مکند. خوانز اینتارییی ایران زمین ا

 تأثیرگذاری رن بیشتر شود.

 دارانپرچم-درس دهم.2‚5‚11

ها باید با حفظ شوند. به هنگام خواندن این گونه متنشعرهای میهنی، برای بیان حسِ غرور، ع مت و افتیار ملی سروده می

لحن مناسااب و رهنگ حماساای را به کار گرفت. متن این ...« طن و»اسااتواری کالم و تأکید بر واژگان کلیدی متن، همچون 

 درس ترکیبی از ن م و نثر است که بیز پایانی رن )شعر ادیب( جهت تثبیت محتوا با بیز نثر پیوند خورده است.

 شیرِ حق -درس یازدهم.2‚5‚12

 شود. های دیگر خوانده میلحنهای تعلیمی، توصیفی و خردهاین درس با ترکیبی از لحن

 بیت اول: 

 شیر حق را دان منزّه از دغل        از علی رموز اخالص عمل        

 های دو تا پنجم: با لحن تعلیمی، بیت

 زود شمشیری بررورد و شتافت     در غزا بر پهلوانی دست یافت      

 افتایار هر نبای و هر   ولااای   او خدو انداخت بر روی علاای       

 کرد او اندر غزایاز کاهالااای در زمان انداخت شمشیر رن علی     

 گشت حیران رن مبارز زین عمل      وز نمودن عفو و رحم بی محل

های پایانی دوباره با خبری و پرسشی، و بیتهای های ویژه جملهلحنهای ششم، هفتم و هشتم با خردهبا لحن توصیفی، بیت

 شوند.لحن تعلیمی خوانده می
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 ادبیات انقالب-درس دوازدهم.2‚5‚13

شکل گرفته  ست؛  صلی ا ضمون عنوان ا ستای پیام و م صلی و یک عنوان فرعی که در را درس ادبیات ان الب از یک عنوان ا

اند و با این ویژگی رگاهی دادن به میاطب نوجوان به کار رفته های خبری هستند و در جهتهای این درس جملهاست. جمله

 بزم است از لحن تعلیمی مناسبی برای خوانز متن بهره گرفت.

 یاد حسین )ع(-درس سیزدهم.2‚5‚14

شان رو سین )ع( و یاران جان بر کف ای شورا، امام ح سه بزرگ عا صیده، بهدر این درس به حما ستیم. حال و هوای این ق رو ه

کند و حسااارت و اندوه و افساااوس را در خوانز او به جا ان میاطب را از ع مت هولناکی این واقعه تارییی، متأثر میج

 گذارد. می

ست. خواننده هنگام خوانز این اثر، به این حالت باید توجه کند و با قرار دادن  سوگوارانه و غمگنانه ا سب این متن،  لحن منا

سب بیواند. دانزخود در رن حال و موقعیت، متن  ست در هنگام خواندن این را با لحن منا سته ا رموزان و معلمان محترم بای

ساس، خوانز می ساس متن را به میاطب منت ل کنند. بر این ا باید با حالت تأثر و با رهنگی شعر، با ظرافت تمام نهایت اح

 ررام باشد تا در جان میاطب تأثیر عمیق خود را بگذارد.

 پرنده آزادی-هاردمدرس چ.2‚5‚15

های خوانز به کار رفته باشد. بنابراین، خواننده متن باید همچنان که پیشتر ذکر کردیم، در هر متنی ممکن است انواع لحن

«  پرنده رزادی»دقت کند که هر بند یا جمله را با رهنگ و لحن مناساااب همان بند، یا جمله بیان کند. در خوانز درس 

 خورد.و عاطفی به چشم میهای حماسی، توصیفی لحن

شعر، بند اول و دوم با حالت توصیفی شعر با حالت حماسی با رهنگ خیزان و و زبانی محکم و با  -در این  سوم  عاطفی و بند 

 شود.صالبت خوانده می

 های غالب، توصیفی، روایی و غروررمیز است.در شعر بعدی )کودکان سنگ( لحن

 راهِ خوشبختی-درس شانزدهم.2‚5‚16

 اند از: لحن تعلیمی، روایی و توصیفی.های مناسبی که نیاز است در این درس به رنها توجه شود عبارتلحن

 نیایش
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بایست فروتنانه و در خواندن نیایز نیز خواننده باید خاکسارانه و با شوقمندی و نیاز به درگاه خداوند تضرع نماید. لحن او می

 لطافت رهنگ صدا که متناسب با نیاز اوست، نباید غفلت نمود.رهنگی افتان داشته باشد. از ظرافت و 

 غزل یاد حسین )ع( با تکیه بر لحنتحلیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، «تشانه»گیری از واژه اندوهناک و عاطفی ساروده شاده اسات. شااعر با بهرهیان و لحنی ساوگوارانه، ساوزناک، این غزل با ب

 هجری ارائه کرده است. 61عاشورا سال تصویری از حس و حال عمومی گسترده در واقعه 

، تصویر مورد «تشنه»دهد. طنین ردیف را در سراسر فضای موسی ایی شعر نشان می« العطز»تکرار مناسب این واژه، فریاد 

 افزاید.نماید و بر بار عاطفی و احساسی کالم گوینده مین ر شاعر را در ذهن و زبان خواننده و شنونده مجسّم می

در خدمت لحن سوگوارانه ...«  ره، بال، تر، سوخته، عطشان و  دیده، ، دل دل، سوز، تشنه، خشک، دودِتفِ »ترکیبات و  کلمات

 شعر هستند.



 . . . . . . . . . . . . . . . های خوانداری در کتاب فارسی هشتم )دوره اول متوسطه(بررسی و شناخت انواع لحن و پیوند آن با مهارت

____________________________________________________________________ 

 

29 

 
 دومسال •

 7شماره •

 1396تابستان •
 

تأثیر نیساات. چرا که در ال ای لحن سااوگوارانه بی -که وزنی بلند و ررام اساات )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن( -وزن شااعر نیز

گیری شنود تفکر کند. همچنین شاعر با بهرهشود که درباره رنچه میم و طوبنی ترغیب میمیاطب با شنیدن این رهنگ مالی

شنه( ، بیت  سینور ت شد چنان از تف دل کام  صراع بیت اول ) سعی دارد میاطب را به تأمل وادارد. م از تکیه، مکث و درنگ 

سوز، رقم کرد به  شنه( نمونهدوم )خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات/  خامه با  شاعر دفتر ت ست که  ای از این درنگ ا

 خواند. ها میاطب را به تفکر و تأمل فرا میاستادانه با این درنگ

افسوس مؤثر است. استفاده پرو  رمیزگیری بجا و مناسب از واژگان نیز در ال ای لحن حسرتهمانطور پیشتر ذکر کردیم بهره

 شعر افزوده است. و غمگنانه تأثیر هر چه بیشتر حس و حال سوگوارانهدر ردیف شعر نیز بر « تشنه»از واژه 

صیده  ست؛صور خیال به کار رفته در این ق سرت و اندوه ا شدن دوات از دود دل و دیده،  نیز مؤید مفهوم ح از جمله خشک 

 ای در خدمت لحن هستند.دشتِ بال، بحر بال، لبِ کوثر، و ... به گونه

شعر، دو ترکیب  شنه»و « تفِ دل»در رغاز  سینور، « کام ت شنگی کام  ست که ت ستند؛ پیدا از بیان روایی قوی برخوردار ه

از کجا حاصل شده است؟ این تعلیق و گره افکنی در رغاز سروده، یکی از « تفِ دل»حاصل تفِ دل و سوز درون اوست اما این 

 افزاید.و گیرایی شعر میهای ذهنی و جاذبه جویین اط قوت شعر است که بر لحن منت رانه و پی

شعر نمونه اعالی نگاره شترک بین تمام ویژگیاین  صال م ست و جانمایه کالم و حل ه ات شعری ا صاویر  شعری، ها و ت های 

هجری، همه گیر اساات. شاااعر بر هر چه  61گیری از لحن سااوگوارانه اساات. درد داغ و فراس و مصاایبت سااال رویکرد و بهره

واقعه کربال را بر پیشااانی رن می بیند و از همین دید تأثربار خود به بازخوانی و روایتی غمگنانه و نگرد، نشااانی از سااوگ می

 پردازد. سوگوارانه می
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 گیری. نتیجه3

هم از ن ر  های خوانداری اشاراتی شد و هم لحن از ن ر لغوی ودر این م اله ابتدا به ضرورت رشنایی با م ولۀ لحن در مهارت

اصطالحی به طور تفصیلی بیان شد. س س لحن را به دو بیز کلی و موضعی ت سیم کردیم و راجع به هر کدام توضیحاتی 

شااناختی و ادبی های زیباییارائه دادیم. در ادامه عوامل دخیل در ایجاد لحن را برشاامردیم و نشااان دادیم که لحن چه ن ز

تک تک مورد بررساای قرار دادیم و لحن خوانز هر یک را عنوان کردیم. دارد. بعد از رن دروس کتاب فارساای را به صااورت 

س س برای نمونه  لحن یکی از شعرهای کتاب فارسی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم و نشان دادیم که یک شاعر چگونه 

اگون و تییالت دورپرواز خود ها و عواطف و احساسات گونتواند لحن خاصی را به خدمت بگیرد و اندیشهو با چه ابزارهایی می

کند که رنان نیز همان حال و انفعال را پدید رورند. از این رهگذر بررن شااادیم تا دانز رموزان در را چنان به دیگران منت ل 

 رشنایی بیشتری پیدا کنند.  های کتاب فارسی خودلحن با خوانز درست هر یک از درس ضمن رشنایی فنی با م ولۀ
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