
انواع لحن در زبان فارسی 

 لحن:
لحن یعنی آواز خوش وموزون، نوا، کشيدن صدا یا اجتماع حالت های صداهای 

 مختلف (دهخدا) 

  لحن، نحوه خواندن وبيان کردن جمالت است با توجه به شرایط موجود و فضای 
حاکم بر جمله وکل متن. باید دانست که به هنگام ادا کردن متن ،نه تنها هر 
متن لحن خاص خودرا می طلبد، بلکه هر بند وهر جمله نيز به تنهایی لحن 

خودرا دارد وممکن است در هر بند انواع واقسام لحن ها وحاالت به کار گرفته 
شود ودر کنار این موارد در هر جمله، هر کلمه نيز می تواند شکل وآوای خاص  

خود را داشته باشد 

انواع لحن وآهنگ های کّلی زبان فارسی : 

 لحن ستایشی
ستایش مخصوص خداوند است وشاعر یا نویسنده خداوند را در آن به خاطر 
خواننده نيز باید خود را موجودی از آفریده های او بداندکه تسليم او وشاکر 

بخشش ها وآفرینش اوست؛ مانند مثال زیر : 
       «آفرین جان آفرین پاک را              آن که جان بخشيدو ایمان خاک را» 

این حالت که در آن عظمت خداوند یاد می شود، از طرف دیگر، خواری وکوچکی 
شاعر یا نویسنده را درپی دارد. 

 
 لحن مدح

مدح، نوشته ای در باره انسان است که شاعر از طریق آن، با کوچکتر دانستن 
خود در مقابل ممدوح، به بيان مطالبی می پردازد. در مدح ها ، همان حاالت باید 

رعایت شود اما اختالف آن ها با ستایش در این است که در ستایش، شاعر یا 
نویسنده آزادانه تر می تواند حرف خود را بزند اما در مدح ها، به ویژه مدح 

حاکمان، این کار امکان پذیر نيست. مدح را می توان به چند دسته تقسيم کرد: 
الف: مدح بزرگان دینی ومذهبی چون پيامبر (ص) وامامان(ع)  

ب- مدح سالطين وحاکمان 
ج- مدح افراد ی بزرگ که خدمتی به جامعه یا شخصی کرده اند  

 
 لحن خاطره

خاطره، داستان یا حادثه ای است که در خاطر انسان باقی می ماند وآن قدر 
برای نویسنده اهميت داشته که آن را نوشته است. خواننده خاطره ها باید آن را 

به گونه ای بخواند که گویی برای خودش اتفاق افتاده است . 

 



 
 لحن حماسی

حماسه به معنای داستان دالوری وشجاعت است؛ کسی که شعر حماسی را 
می خواند باید به گونه ای بخواند که این دالوری ها را به شنونده منتقل کند؛ 

پس لحن حماسی لحنی کوبنده واستوار است . 

بهترین نمونه برای لحن حماسی " شاهنامه فردوسی " است. 

 لحن داستانی – روایی
حکایت، تعریف کردن صميمانه داستانی کوتاه با آهنگی نرم و مالیم است به گو 
نه ای که شنونده یا از آن پند بگيرد و یا تحت تاثير قرار بگيرد. آغاز چنين لحنی از 
گذشته با قصه خوانی ها همراه بود؛ قصه هایی که سينه به سينه از نسلی به 

نسل دیگر انتقال می یافت و در بر دارنده مفاهيمی چون راد مردی، خوبی، از 
خود گذشتگی، بخشش و… بود و با عبارت “ یکی بود، یکی نبود “ آغاز می 

شدند. بعد از قصه، داستان ها و حکایت ها شکل گرفتند و با مفاهيمی چون 
آموزه های زندگی، پند ها و اندرزها همراه بوده اند . 

حکایت ها معمو ال با عباراتی نظير “ آورده اند که … “ ، “ یکی را شنيدم … “ ، “ 
روزی … “ ، “ شندیدم … “ ، “ نقل است که … “ آغاز می شود. 

 
 لحن تعليمی ( اندرزی )

این لحن که به لحن اندرزی(لحن آمرانه یا پدرانه) نيز موسوم است، تالش می 
کند با گویشی آرام و آهسته، در دل شنو نده نفوذ کرده و نکات مهم خوب 

زیستن را به مخاطب خود القا کند. در ایران این گو نه نوشته بيشتر برای پند و 
اندرز به کار می رود. نو یسند ه این گو نه متون، خود را به جای انسانی آگاه 

می گذارد و از زبان او که بيشتر شبيه به پدران یا معلمان دلسوز است با 
مخاطب خود سخن می گوید؛ به همين دليل لحن متن های تعليمی، لحنی 

پدرانه است و خواننده آن نيز باید به هنگام خواندن، خود را پدر یا معلمی فرض 
 کند که می خواهد نکاتی را به فرزندان یا شاگردانش بگوید

 لحن گفت و گو ( مناظره / پرسش و پاسخ )
 

گفت و گوها انواع مختلفی دارند : 
 - مناظره :١

مناظره رقابت کردن با یکدیگر در بحث و گفت و گو یا پرسش و پاسخ است. در 
این نوشته ها معمو ال لحن پرسش کننده تند و محکم، به دور از خردگرایی  

است؛ در حالی که لحن پاسخ دهنده همواره آرام و متين و توام با خرد است. 
خواننده چنين متنی می تواند همانند یک بازیگر نقش آفرینی کند؛ یعنی در عين 

حال دو لحن را با دو چهره متفاوت بيان کند. گاه با این طرف و آن طرف رفتن 
جایگاه و صدای خود را تغيير می دهد که مفهوم را بهتر بتواند بيان کند. 



 - رجز خوانی :٢
که هر دو نفر به شرح دالوری ها و نژاد و افتخارات خود با لحنی حماسی می 

پردازند؛ مانند : رستم و اسفند یار در شاهنامه ی فردوسی . 

: گفت وگو های عادی  . 3
این گفت وگو ها باتوجه به فضای داستان ها وعواطف موجود در آن ها شکل 

ولحن خاص خودرا می یابند؛ مانند : گفت وگو ی رستم با سهراب پس از زخمی 
شدن . 
 

 لحن طنز
طنز از قدیم در نظم ونثر فارسی رایج بوده است وبيشتر در قالب حکایت 

خودنمایی کرده است. در طنز ها معموًال جمالت پایانی باید بيشترین تأثير رابر 
روی خواننده بگذارند تا از طریق آن بتواند لبخند را بر روی لبان مخاطب بنشاند. 

 
 لحن توصيفی

توصيف یعنی وصف کردن و بيان جزئيات وویژگی ها یا آوردن صفات وقيد های 
حالت پياپی برای چيز هایی که قرار است برای شنونده بازگو کنيم؛ این صفت ها 
می توانند یا به ظاهر افراد واشيا بپردازند یا به حاالت مختلف رفتاری یا حرکات او 
در توصيف، نویسنده چيزی را که می بيند با استفاده از آرایه هایی چون تشبيه 

وتشخيص به زبان می آورد .  
توصيف معمو ال برای انسان ها، اشيا، طبيعت و عناصر آن چون درخت و سبزه و 

گل، دریا و کوه و جنگل است. 
 

 لحن ميهنی / وطنيه
وطنيه که به آن “ مام وطن “ نيز می گویند، شعری است که در وصف ميهن 

سروده می شود و شاعر در آن می کوشد تا با تحریک احساسات ملی گرایانه و 
وطن دوستانه مخا طبان خود، آ نان را به پاسداری و محافظت از کشور خود بر 

انگيزد کردن احساسات او نيز بپردازد.  

 
 لحن شبه جمله ها ( اصوات )

در زبان فارسی ظرفيتی وجود دارد که گاهی به جای گنجاندن معانی و مفاهيم 
در قالب یک جمله کامل، از بافت های کو تاه تری استفاده می کنيم که به 

ظاهر، ساخت جمله را نشان نمی دهند ولی از نظر پيام مفهوم، معنای یک 
جمله را می رسانند.  

شبه جمله دو نوع است : 

  صوت یا اصوات
  ندا و منادا 



 
صوت کلماتی را می گویند که بيانگر یکی از حاالت و عواطف و احساسات ما 

باشند. صوت ها سر شار از بار عظيم احساسی – عاطفی هستند؛ به همين 
سبب هنگام خواندن با کشش و برجسته سازی آوایی باید خوانده شوند. یعنی 

امتداد آوایی تاثير گذاری دارند؛ مانند: هان، آوخ، آه و … . 
لحن جمالت منادایی 

در زبان فارسی به هر کلمه ای که بعد از حروف ندای “ ای، یا، ایا و …“ بياید، 
منادا می گویند و به هنگام خواندن بایدآن را به شيوه خطابی خواند؛ یعنی 

بایدآن کلمه را جوری خواند که گویی نام پس از این حروف را صدا می کنيم؛ 
مـــانند: “ گفتم: ای سعـــدی! تو هم سخنی بگوی از آن هــــا کـــه دیــده ای و 

شنيده ای.“  
 

 لحن جمالت شرطی
جمله ی شرطی جمله ای است که نيازمند جمله ای دیگر است تامعنی اش 

کامل شود. در این نوع از جمله ها معموًالیکی از حروِف«اگر»، «شاید»، «مگر»، 
«تا»و… به کار رفته است؛ پس به هنگام خواندن جمالت مرکبی که یک جزء آن 

جمله ی شرطی است، باید از دولحن استفاده کرد. به مثال زیرتوجه کنيد: «من 
چيزی به او نگفته ام مگر این که شما گفته باشيد.»  

 
 لحن جمالت امر و نهی

جمالت امری جمالتی هستند که در آن ها به دستور دادن، خواهش ، سفارش 
یا دعا، کاری از شنونده خواسته می شود. 

 لحن جمالت توضيحی
این جمالت که معموًال به دو نقطه(:) ختم می شوند وتوضيح اصلی وجزء به جزء 

مطالب را پس از دو نقطه به همراه دارند، باید به نحوی خوانده شوندکه با 
رسيدن به این عالمت(:) شنونده را منتظر شنيدن بقيه مطلب که مهم ترین 

 .قسمت آن نيز هست، نگاه دارد
 

 لحن جمالت عاطفی یا تعجبی
جمالت عاطفی که عالمت تعجب(!) رادر پایان خود دارند، بيانگر عواطف نویسنده 

این  اند واحساساتی چون خشم، نفرت، شوق، لذت، تعجب و… هستندخواننده
جمالت باید خودرا با احساسات نویسنده هماهنگ کند ولحنش رابراساس هریک 

از موارد نام برده شکل دهد. تأکيد در این جمالت معموًالبرروی کلمه تعجبی 
 .است وکلمه پس از آن باید با احساس بيشتری خوانده شود

 

 

 
 سرگروههای آموزشی استان خوزستان


