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برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسالمی، 
جایگاهی ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی 
دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی 
و ملی است. ادب و فرهنگ ایران اسالمی، عصارۀ افکار و  اندیشه های 
ملتی فرهیخته و دانشور است که در نشیب و فراز حادثه ها، با تکیه 
بر باورهای ریشه دار خویش، میراثی ارجمند و گران سنگ را به یادگار 
گذاشته است. توانایی و مهارت در خوانش، بررسی و تحلیل این آثار 
ارزشمند، خواننده را با گنجینة گران بهای متون ادبی گذشته و امروز 
آشنا می سازد و او را به سیر و سلوک در آفاق روشن و گستردۀ معرفت 
و حقیقت توانمند می نماید. برای تحقق این هدف برنامه درسی زبان و 
ادبیات فارسی، بایسته و شایسته است دانش آموزان ضمن آشنا شدن با 
علوم ادبی، در فنون ادبی نیز مهارت الزم را کسب کنند تا از این طریق 

بتوانند در زندگی خود با آثار ادبی برخوردی مناسب داشته باشند.
نیز همانند  پایة دوازدهم  ادبی  این اساس، کتاب علوم و فنون  بر 
کتاب های پایه دهم و یازدهم، از چهار فصل تشکیل شده است. محتوای 

پیشگفتار
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هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی از علوم و فنون ادبی به شرح زیر است:
   درس یکم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛

   درس دوم: موسیقی شعر )عروض(؛
   درس سوم: زیبایی شناسی شعر و نثر )آرایه های ادبی(.

هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می شود. در درس های تاریخ ادبیات 
و سبک شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از قرن دوازدهم تا امروز تبیین می شود و 
در کنار ویژگی  های تاریخی، به ویژگی های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته می شود. به 
این ترتیب خواننده با ویژگی  های زبانی، ادبی و فکری متون ادبی آشنا می شود. بدین ترتیب 
در هر فصل بعد از تاریخ ادبیات یا سبک شناسی، یک درس عروض آموزش داده می شود تا 
خواننده با یادگیری آن بتواند در برخورد با متون نظم وزن آن را تشخیص دهد. درس سوم 
هر فصل به زیبایی شناسی می پردازد. در زیبایی شناسی دانش آموز با سطحی دیگر از قلمرو 
ادبی؛ یعنی با بدیع معنوی )مراعات نظیر، تلمیح، تضمین و...( آشنا می شود و آموخته هایش 

را در متون ادبی به کار می بندد.
برای تعمیق آموخته ها مجموعه فعالیت هایی در متن و پایان درس ها و فصول طراحی و 
تدوین شده است. فعالیت های متن درس مطالب خاصی را در حین آموزش دنبال می کند. 
فعالیت های پایان دروس دانش آموز را به کسب مهارت در فنون ادبی آموخته شده ترغیب 
می کند. فعالیت های پایان فصول نیز با عنوان کارگاه تحلیل، نمونه هایی در اختیار خواننده 
می گذارد تا موارد آموخته شده در کل فصل را به طور عملی به کار بندد. نمونه های طرح شده 
در فعالیت ها، برگرفته از متون ادبی است و با محتوای درس کاماًل پیوسته است که انجام 

دقیق این تمرین ها به درک و فهم بهتر متن، کمک می کند.
به همین منظور و برای اثربخشی بهتر فرایند آموزش، توّجه همکاران ارجمند را به نکات 

زیر، جلب می کنیم:
   رویکرد خاص برنامة فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت 
مهارت های زبانی، فرازبانی و ادبی تأکید دارد و ادامة منطقی کتاب های فارسی دورۀ 
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ابتدایی، دورۀ متوسطه اّول و پایة دهم است؛ به همین روی، الزم است همکاران 
گرامی  از ساختار و محتوای کتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند. 

   رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فّعالیت  بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طّراحی و 
به کارگیری شیوه های آموزشی متنّوع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. 
حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهی ـ یادگیری، کالس را سرزنده، بانشاط و 

آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد. 
   با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهّمیت دارد؛ کالبد شکافی عملی 
متون است. در این بخش فرصت می یابیم تا متن ها را پس از خوانش، در سه قلمرو 
بررسی کنیم. این کار، سطح درک و فهم فراگیران را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد 
برد. یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه های بررسی، کالبد شکافی و تحلیل هر 

اثر، این است که متن در سه قلمرو بررسی شود: زبانی، ادبی و فکری.
1. قلمرو زبانی

این قلمرو، دامنه گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم:  
الف( سطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن، نوع ساختمان 
)ساده، مشتق و مرّکب(، روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضّمن، تناسب، نوع 

گزینش و همچنین درست نویسی واژه ها بررسی می شود؛
ب( سطح دستوری یا نحوی: در اینجا، متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری، کاربردهای 

دستوری تاریخی و کوتاهی و بلندی جمله ها بررسی می شود.
2. قلمرو ادبی

در اینجا، شیوۀ نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های زیر، بررسی 
می شود: 

الف( سطح آوایی یا موسیقایی: در این مرحله، متن را از دید وزن، قافیه، ردیف و آرایه های 
بدیع لفظی مثل واج آرایی، تکرار، سجع، جناس و ... بررسی می کنیم؛

ب(  سطح  بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان نظیر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه؛
پ( سطح بدیع معنوی: بازخوانی متن از دید تناسب های معنایی همچون تضاد، ایهام، 

مراعات نظیر و ... .
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3. قلمرو فکری
در این مرحله، متن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقادات، گرایش ها، نوع نگرش 

به جهان و دیگر جنبه های فکری، بررسی می شود. 
   در آموزش، به ویژه، در درس های تاریخ ادبیات و سبک شناسی، از بیان مطالب اضافی 

که به انباشِت دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان، منجر می شود، پرهیز گردد. 
امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورِش شایستگی ها 
در نسل جوان، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی، فراروی آینده سازان 

ایران عزیز بینجامد. 

گروه زبان و ادبیات فارسی
 دفتر تألیف کتاب  های درسی عمومی و متوسطه نظری

www.literature-dept.talif.sch.ir



ستایش 

کبریاشکر و سپاس و مّنت و عّزت خدای را خداوند  و  خلق  پروردگار 
آسمان نگهدار  و  غیب دان  رهنمادادار  خاّلق  و  بنده پرور  رّزاق 
یگانگیش بر  جهان  دو  می کند  دوتااقرار  درش  بر  عالمیان  پشت  و  یکتا 
پاارباب شوق در طلبت بیدل اند و هوش و  بی سرند  صفتت  در  فهم  اصحاب 
سخادریای لطف اوست وگرنه سحاب کیست کند  مغرب  و  مشرق  زمین  بر  تا 
دل فریب تو  وصف  و  روح پرور  تو  دل ربایاد  تو  کالم  و  غم  زد ای  تو  نام 
ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا؟در کمترین صنع تو مدهوش مانده ایم
ما را بس است رحمت و فضل تو مّتکاگر خلق تکیه بر عمل خویش کرده اند 
ملتجایا رب قبول کن به بزرگی و فضل خویش هیچ  نبود  کنی،  رد  که  را  کان 
کریم تو  و  حاجتمندیم  بندگان  رواما  بود  کریمان  پیش  همیشه  حاجت 
بود تو  آنچه شرط خداوندی  تو  ربّناکردی  نکردیم  هیچ  تو  درخور  ما 

دریای لطف

سعدی



  درس یکم      تاریخ ادبیات قرن های دوازدهم و سیزدهم
)دورۀ بازگشت و بیداری(

  درس دوم       پایه های آوایی ناهمسان 
  درس سوم       مراعات  نظیر، تلمیح و تضمین 

            * کارگاه تحلیل فصل

   فصـل یکـم  



درس یکم

از انقراض دولت صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار، یعنی در 
دوران حکومت های افشاریه، زندیه و ابتدای دورۀ قاجار، رشد و شکوفایی 
قابل توجهی در تاریخ ادبیات ایران دیده نمی شود. در این دوره شاعران از 
سبک هندی روی برگردانده اند اما هنوز تأثیراتی از آن سبک و نیز مکتب 
وقوع در آثارشان مشاهده می شود. مشتاق اصفهانی در زمان نادرشاه و 
کریم خان زند، با همراهی چند تن دیگر از ادیبان، انجمن ادبی اصفهان را 

اداره می کرد.
با روی کار آمدن سلسلة قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، بازگشت 
به شیوه و الگوی گذشتگان در ادبیات، پررونق تر از گذشته بود. عبدالوهاب 
نشاط، انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد؛ پس از آن انجمن ادبی خاقان به 
ریاست فتحعلی شاه در تهران تشکیل شد. هدف این انجمن رهایی بخشیدن 
شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دورۀ صفوی و دوره های بعد از آن بود، 
اما برای رسیدن به این هدف، راهی جز تقلید از آثار پیشینیان در پیش نگرفتند 
و به همین خاطر شعر را به دوران گذشته، بازگرداندند و موجب پیدایش 
»سبک بازگشت« شدند که می توان آن را حد واسط سبک هندی و سبک 

دورۀ بعد، یعنی دورۀ بیداری دانست.



13 علوم و فنون ادبی)3(

در ایجاد نهضت بازگشت ادبی عوامل زیر تأثیر داشتند:
1 تاراج کتابخانة اصفهان که سبب شد تعدادی از کتاب های کتابخانة سلطنتی به دست 

مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود؛
2 توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان؛

3 تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیة تزاری.
شاعران دورۀ بازگشت به سبب فقر فرهنگی جامعه و سستی و رخوت حاکم بر ادبیات، 
به پیروی از اسلوب های کهن پرداختند و در سطوح زبانی، ادبی و فکری سبک خراسانی 
و عراقی را مورد توجه قرار دادند؛ به طوری که زبان، تخیل و اندیشه  در این سبک، تکرار 

شنیده هاست. هاتف اصفهانی از معروف ترین شاعران این عهد است.
گروهی از شاعران دورۀ بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد 
سلجوقی پرداختند؛ افرادی مانند صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی از این 
گروه اند. گروه دیگر غزل سرایی به سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک عراقی را پیش 
گرفتند. شاعرانی مانند نشاط اصفهانی، فروغی بسطامی و مجمر اصفهانی از این گروه اند. 
هرچند شاعران این دوره باعث نوآوری و تکامل قابل توجهی در شعر فارسی نشدند، اما از این 
جهت اهمیت دارند که توانستند زبان شعر را از آن حالت سستی که در اواخر سبک هندی در 
شعر به وجود آمده بود، نجات بخشند. اگر این نهضت به پا نشده بود، چه بسا زبان فاخر شعر 

فارسی دچار سستی و ضعف بیشتری می شد. 

دو تن از شاعران دورۀ بازگشت 
صبای کاشانی: فتحعلی خان صبای کاشانی، پرچمدار بازگشت ادبی و شاخص ترین شاعر 
این دوره است. صبا در مثنوی، قصیده و غزل دست داشت و در این قالب های شعری، 
آثاری چون گلشن صبا )به تقلید از بوستان سعدی(، خداوندنامه )حماسه ای مذهبی در بیان 
( و... از خود به یادگار گذاشت. بیت زیر  معجزات پیامبر  و دلیری های حضرت علی 

از سروده های اوست:
آفرینش نگاربه نام خداوند بینش نگار خردآفرین، 
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  نشاط اصفهانی: میرزا عبدالوّهاب نشاط در نظم و نثر فارسی مهارت داشت. مجموعة 
آثار منظوم و منثور او با عنوان گنجینۀ نشاط باقی است. شاعر هرچند قصاید بلندی دارد 

به ویژه از نظر غزل سرایی در بین هم روزگاران خود تا حدی کم نظیر است.
بیت زیر سرآغاز یکی از سروده های اوست:
جهان و هرچه در او، جز به کام خویش ندیدمهوای خود چو نهادم، رضای او چو گزیدم

از اواسط دورۀ قاجار، اندک اندک مباحثی در مورد علل شکست و عقب افتادگی ایران در 
جامعه مطرح شد و همراه با آن شعر دورۀ بازگشت نیز با انتقاد روبه رو شد. موضوعات جدید 
در جامعه و ادبیات پیش آمد و اصطالحات و لغات غربی نیز وارد شعر شد. شعر در این دوره 
دوباره بین مردم آمد و صدای فریاد آنها شد. شاعران خود را وقف مردم کردند و به محتوا 
بیش از صورخیال و جنبه های شاعرانه توجه داشتند. آنان به این نتیجه رسیده بودند که در 
شعر باید تغییر و دگرگونی ایجاد شود تا بتواند مسائل و پدیده های تازه را در خود جای دهد. 
سفرهای شاهان قاجار به فرنگ، موجب آشنایی آنان با تحوالت جهانی شد. در پی آن 
تحصیل کردگان و روشن فکران ایران، هم گام با تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
بیداری جامعة ایرانی را سرعت بخشیدند. در کنار اندیشه های روشن فکران داخلی و خارجی 
و انتشار افکار آزادی خواهانه، همچنین تحوالت سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان، کشور 
را به سوی تحولی بزرگ سوق داد که روی به نوآوری و نوگرایی داشت؛ به این ترتیب در 
ایران حرکتی ایجاد شد که هم ضد استبداد و هم ضد استعمار بود؛ در نهایت به صدور فرمان 

ـ    . ق. انجامید. مشروطیت با امضای مظفرالدین شاه در سال 1324ه
عوامل زیر در بیداری جامعه مؤثر بودند:

1    تأثیر جنگ های نافرجام ایران و روس؛
2  توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید؛

3    کوشش های عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه، در روی آوردن به دانش و فنون نوین؛
4    اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور برای تحصیل؛

5    رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتاب های غربی؛
6    تأسیس مدرسة دارالفنون به فرمان امیرکبیر و آموزش دانش های نوین در آن.



15 علوم و فنون ادبی)3(

وضعیت عمومی زبان و ادبیات
در دورۀ بیداری، شعرای آزادی خواه و گروهی از روشن فکران به نقد شرایط موجود 
پرداختند که با مخالفت دولت همراه بود؛ افرادی مثل ملک الشعرای بهار، نسیم شمال، 
میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی از آن دسته بودند؛ در 
نتیجه فصل جدیدی در ادبیات فارسی پدید آمد. به این نوع از ادبیات که گویای اوضاع 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن روزگار است، »ادبیات بیداری« یا »ادبیات 
مشروطه« گفته اند. ادبیات بیداری با ظهور مفاهیمی نو؛ مثل آزادی، وطن، قانون خواهی 
و مبارزه با استبداد و استعمار شکل گرفت. همچنین در کنار این مفاهیم بحث از حقوق 
اجتماعی، برانگیختن احساسات ملی و میهنی، توجه به فراگیری علوم جدید، پیکار با بیگانه 
و بیگانه خواهی، انتقاد از نابسامانی ها، نفی عقاید خرافی در جامعه و سخن از حقوق زنان نیز 

در جایگاه بعدی قرار داشت. 

شعر
در این دوره، ادبیات ـ به ویژه شعر ـ برای آنکه بتواند با تودۀ مردم ارتباط برقرار کند، 
زبان محاوره را برگزید تا قابل فهم تر باشد و مفاهیم جدید را با زبانی ساده انتقال دهد. به 
این ترتیب نهضت ساده نویسی همراه با نهضت آزادی خواهی شکل گرفت، نویسندگان و 
شاعران مظاهر استبداد و استعمار را نقد می کردند و برای بیان دیدگاه خود زبان ادبی را 
برمی گزیدند. شعر از نظر آنان بیان هنرمندانه واقعیات و وسیله ای برای بهبود زندگی بود که 

از طریق روزنامه ها و مطبوعات در اختیار مردم قرار می گرفت. 
در عصر بیداری به دلیل تمرکز عمدۀ فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی در تهران، شعر و 
ادب هم در پایتخت جلوۀ بیشتری داشت؛ حتی روزنامة نسیم شمال را که سید اشرف الدین 
در رشت منتشر می کرد، مردم تهران بیشتر می خواندند. بعد از تهران، تبریز از بازار سیاسی و 

مطبوعاتی پررونقی برخوردار بود.
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برخی از شاعران دورۀ بیداری
  محمدتقی بهار )ملک الشعرا(

بهار عالوه بر آشنایی عمیق با زبان فارسی و ادبیات کهن، از مسائل روز جامعه نیز آگاهی 
داشت و این شناخت و توانمندی را در خدمت آزادی و وطن خواهی درآورد.  او  در سبک خراسانی 
با زبانی حماسی شعر می سرود. بهار عالوه بر تحقیق و تدریس در دانشگاه، در حوزۀ سیاست و 
روزنامه نویسی نیز فعالیت داشت. از او در جایگاه شاعر و پژوهشگر آثاری مانند تاریخ مختصر 
احزاب سیاسی ایران، سبک شناسی، تاریخ تطّور نظم فارسی، دیوان اشعار و تصحیح های 
ارزشمند و مقاالت علمی بسیاری به جای مانده است . بیت زیر سرآغاز یکی از سروده های اوست:

قفســم بــرده بــه باغــی و دلم شــاد کنید مـن نگویـم که مـرا از قفـس آزاد کنید

  ادیب الممالک فراهانی
میرزا محمدصادق امیری فراهانی که بعدها از جانب مظفرالدین شاه به ادیب الممالک 
ملقب شد، فعالیت اصلی اش روزنامه نگاری بود. وی سردبیری روزنامة مجلس را برعهده 
داشت. شعر ادیب از زندگی سیاسی او جدا نبود و دیوان او شامل قصاید، ترجیع بندها و 
مسمط هایی است که بسیاری از حوادث و اوضاع آن روزگار را بیان می کنند. وی در قصیده 
بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده و مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی در شعرش 

آشکارتر است. بیت زیر از سروده های اوست:
من شریعت  در  است  ننگ  وطنجنگ  حفظ  و  دین  پاس  پی  جز 

  سید اشرف الدین گیالنی
به نسیم شمال مشهور بود. او توانست با شعرهای ساده و عامیانه اش در میان مردم جایگاه 
مناسبی پیدا کند. شعرهای او که به زبان ساده و طنزآمیز در راه مبارزه با استبداد و عشق 
به وطن در روزنامة »نسیم شمال« به چاپ می رسید، در بیداری مردم بسیار مؤثر بود. از 

نمونه های اشعار انتقادی او شعر »ای قلم« است که با بیت زیر آغاز می شود:
خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلمغلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم
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  ایرج میرزا
در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت. در 
طنز، هجو و هزل چیره دست بود. در شعر وی اگرچه اندیشه های نوگرایانه وجود دارد، ولی 
جایگاه خانوادگی )از نوادگان فتحعلی شاه قاجار( و تفکرات شخصی او، مانع از آن می شود 
که در ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه قرار گیرد. ایرج میرزا از شعرهای غربی نیز 
ترجمه هایی منظوم پدید آورده است که در نوع خود ابتکاری محسوب می شود؛ قطعة »قلب 

مادر« یکی از آن نمونه هاست که با بیت زیر آغاز می شود:
پیغـام عاشـق  بـه  معشـوقه  کـه کنـد مـادر تـو بـا مـن جنـگداد 

  عارف قزوینی
شاعر وطنی و از موسیقی دانان بزرگ عهد مشروطیت بود. عرصة هنر وی تصنیف ها و 
ترانه های میهنی ای بود که در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیار مؤثری داشت. 
شعر عارف ساده و دور از پیچیدگی بود. وی مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را با آوازی 
زیبا و پرشور می خواند. سوز و شوری که در شعر عارف نمایان است، نشان از دردمندی و 

عشق او به میهن است. بیت زیر از تصنیف  معروف او انتخاب شده است:
از ماتـم سـرو قدشـان سـرو خمیدهاز خـون جوانـان وطـن اللـه دمیده

  فرخی یزدی
از شاعران شاخص این دوره است که او را به سبب آزادی خواهی، به زندان انداختند. 
تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع فرخی را 
شکوفا ساخت. در دورۀ هفتم مجلس نمایندۀ مردم یزد شد؛ ولی دست از اندیشه های پرشور 
آزادی خواهانه و وطن دوستانه برنداشت و در نهایت جانش را در راه آزادی فدا کرد. بیت زیر 

سرآغاز یکی از سروده های اوست:
دست خود ز جان شستم از برای آزادیآن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

  میرزادۀ عشقی
سید محمدرضا میرزادۀ عشقی، شاعر، روزنامه نگار، نمایشنامه نویس و نظریه پرداز دورۀ 
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مشروطیت بود. او در روزنامه اش »قرن بیستم«، به افشاگری اعمال پلید و مقاصد شوم 
رجال خائن زمان پرداخت. عشقی به دلیل جسارت و بی پروایی در بیان اندیشه های سیاسی، 
اجتماعی و وطن پرستانه اش، پیش از آنکه به اوج شکوفایی برسد به دست رضاخان ترور 
شد. مهم ترین اثر عشقی نمایشنامه منظوم »ایده آل« یا » سه تابلوی مریم« است. بیت زیر 

از سروده های اوست:
خاک وطن چو رفت، چه خاکی به سر کنم؟گراین چنین به خاک وطن شب سحر کنم

                ***

نثر فارسی در قرن های 12 و 13 )دورۀ بیداری(
در سال های انقالب مشروطه در نثر فارسی دگرگونی هایی به وجود می آید که نثر را 
به  سمت سادگی و بی پیرایگی سوق می دهد؛ از آن جمله می توان به رواج و گسترش 
روزنامه نگاری، روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی بر اثر ارتباط با ادبیات اروپا و 
تغییر مخاطب نوشته ها اشاره کرد. کسانی چون قائم مقام فراهانی، ناصرالدین شاه قاجار، 
عبدالرحیم طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی، زین العابدین مراغه ای، عالمه دهخدا و چند تن 
دیگر از نویسندگان، از پیشگامان نثر سادۀ این دوره بوده  اند و نوشته های آنان به زبان مردم 
کوچه و بازار نزدیک تر شده است؛ بنابراین می توان موضوع ها و حوزه های ادبی نثر دورۀ 

مشروطه را بدین شرح ذکر کرد:
  روزنامه نگاری

در سال های اول مشروطه، بیشتر نویسندگان مطالب خود را در قالب مقاله در روزنامه ها 
منتشر می کردند. روزنامه های پر شماری در این دوره انتشار یافت که دربردارندۀ مطالب 
سیاسی، اجتماعی و گاه علمی بود؛   از مهم ترین روزنامه ها می توان »صور اسرافیل« با 
نویسندگی  و  مدیریت  با  نسیم شمال«    « و  اسرافیل  صور  میرزا جهانگیرخان  مدیریت 
سیداشرف الدین گیالنی را نام برد که مسائل سیاسی، اجتماعی و... را با لحنی انتقادی و 
طنزآمیز بیان می کردند. مجلة »بهار« که نشریه ای ادبی محسوب می شد، در سال های 
مشروطه به وسیلة میرزایوسف خان اعتصامی آشتیانی )پدر پروین اعتصامی( منتشر شد و پس 
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از آن دو مجلة »دانشکده« و »نوبهار« با مدیریت ملک الشعرا بهار به عرصة ظهور رسیدند.

  داستان نویسی
داستان  نویسی به شیوۀ جدید )رمان نویسی( در ادبیات کالسیک فارسی سابقه ندارد و این 
نوع ادبی، محصول یک قرن گذشته است. پیش از انقالب مشروطه، نویسندگان ایرانی نوشتن 
رمان )داستان بلند( به مفهوم امروزی را از طریق ترجمة رمان های تاریخی غربی آغاز کردند.
در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود؛ چرا که از سویی 
نوعی باستان گرایی و روحیة کاوشگرانه در شناخت هویت گذشته میان آنها حاکم بود و از 
سوی دیگر، به دلیل سیاست های رایج در جامعه، نگارش رمان های تاریخی و اجتماعی 
سطحی در قیاس با کارهایی مثل روزنامه نویسی یا نوشتن رمان سیاسی، دردسر کمتری 

داشت و بر این اساس، جز تعداد اندکی رمان تاریخی، رمان دیگری نوشته نشد.
از میان رمان نویسان می توان به این نویسندگان اشاره کرد: محمدباقر میرزا خسروی با 
رمان »شمس و طغرا« و میرزا حسن خان بدیع با دو اثر »شمس الدین و قمر« و »داستان 

باستان«.

  نمایشنامه نویسی
نمایشنامه  نویسی نوع ادبی جدیدی در ایران به شمار می رود و با این شکل غربی اش 
در ادب کهن سابقه ای ندارد. در دورۀ ناصرالدین شاه با رفت و آمد ایرانیان به اروپا، این 
نوع ادبی هم رواج یافت. اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامة  فارسی پرداخت، 
میرزا  آقا  تبریزی بود که چند نمایشنامة کوتاه تألیف کرد. این نمایشنامه ها به سبب انتشار 
برخی از آنها در صدر مشروطه، تنها نمونة ادبیات نمایشی در این دوره محسوب می شود. 

زبان آنها مانند نثر داستانی قبل از مشروطه ساده، روان، بی تکلف و عوام فهم است.

  ترجمه
فن ترجمه از عوامل مؤثر در رشد آگاهی و تحول اندیشة ایرانیان در سال های قبل از 
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مشروطه بود. ترجمة آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ خانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد. 
از میان مهم ترین آثار ترجمه شده در این دوره می توان از»سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« 

اثر جیمز موریه نام برد که میرزا حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرده  است. 

  تحقیقات ادبی و تاریخی
تحقیقات ادبی و تاریخی در محدودۀ تاریخی مشروطه به علت اشتغال اهل قلم به 
روزنامه نویسی و موضوعات دیگر، جاذبه ای نداشت. تنها اثر قابل توجه »تاریخ بیداری 

ایرانیان« تألیف ناظم االسالم کرمانی است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.

برخی از نویسندگان این دوره
  قائم مقام فراهانی

از معروف ترین نویسندگان و سیاست مداران بزرگ این دوره است که عالوه بر خدمات و 
اقدامات بزرگ سیاسی، در ادبیات نیز بسیار مؤثر بود. قبل از وی سبک نویسندگان فارسی با 
تکلف و تصنع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش، تکلّف را در نثر از بین برد و مسائل عصر 
را با کاربرد زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثل های لطیف، به سبک 
گلستان سعدی نوشت و موجب اقبال عامه به نثر گردید. عبارات کوتاه او نیز گاه موزون و 
مسجع اند. قائم مقام احیاکنندۀ نثر فارسی است و »منشآت« مهم ترین اثر قائم مقام است.

متن زیر از اوست: 
»مخدوم مهربان من، از آن زمان که رشتة مراودت حضوری گسسته و شیشة 
شکیبایی از سنگ تفرقه و دوری شکسته، اکنون مدت دو سال افزون است که نه 
از آن طرف بَریدی و سالمی و نه از این جانب قاصدی و پیامی، طایر مکاتبات را 

پر بسته و کلبة مراودات را در بسته ...«
  عاّلمه علی اکبر دهخدا

از پیشگامان نثر جدید فارسی است، شعر هم می سرود. وی با روزنامة صور اسرافیل 
همکاری داشت و مجموعة نوشته های طنزآمیز سیاسی ـ اجتماعی او با عنوان »چرند و 
پرند« در آن روزنامه منتشر می شد. دهخدا بعدها در استانبول روزنامة »سروش« را منتشر 
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کرد. او در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در داستان های محمدعلی جمال زاده و صادق 
هدایت به کار رفت، نقش مؤثری داشت. حاصل پژوهش های او در فرهنگ نویسی، کتاب 
ارزشمند »لغت نامه« است که مفصل ترین کتاب لغت زبان فارسی محسوب می شود. »امثال 

و حکم« از دیگر آثار اوست.
از نمونه های نثر اوست:

» ننه، هان! این زمین روی چیه؟ روی شاخ گاو، گاو روی چیه؟ روی ماهی، 
ماهی روی چیه؟ روی آب، آب روی چیه؟ وای وای! الهی روده ات ببره، چقدر حرف 
می زنی؟! حوصلم سر رفت! آفتابه لگن شش دست، شام و ناهار هیچی! گفت نخور، 
عسل و خربزه با هم نمی سازند! نشنید و خورد. یک ساعت دیگر یارو را دید؛ مثل 
مار به خودش می پیچید. گفت: نگفتم نخور، این دو تا با هم نمی سازند؟ گفت: حاال 

که این دو تا خوب با هم ساخته اند که من یکی را از میان بردارند... .« 

خودارزیابی 

1 چه عواملی در ایجاد نهضت بازگشت ادبی مؤثر بودند؟
2 مهم ترین عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر ادبیات عصر بیداری را بررسی کنید.

3 درون مایه های ادبیات فارسی در دوران بیداری را بیان کنید.
4 ویژگی های شعر هر یک از شاعران زیر را بنویسید: 

فرخی یزدی، عارف قزوینی، ایرج میرزا
5 در شعر دورۀ بیداری از نظر زبانی چه تحوالتی دیده می شود؟

6 نثر فارسی در دورۀ بیداری چه تحوالتی یافت؟
7 دو تن از پیشگامان رمان نویسی قبل از مشروطه را نام ببرید و از هر کدام اثری بنویسید.

8 توضیح دهید قائم مقام فراهانی در حوزۀ نثر فارسی چه جایگاهی دارد؟



سال گذشته با اوزان همسان که از تکرار یکنواخت یک پایة آوایی و اوزان 
همسان دولَختی که از تکرار متناوب دو پایه یا رکن حاصل می شود، آشنا 
شده ایم؛ در قلمرو شعر فارسی، وزن و موسیقی سروده ها، همواره از نوعی 
نظم آهنگین و موسیقی همسان پیروی نمی کنند؛ بلکه در شعر فارسی، اوزان 
دل نشین و گوش نوازی وجود دارد که نظمی ناهمسان دارند. در این گونه 

وزن ها، »وزن واژه ها« ناهمگون و غیرتکراری اند.
به آهنگِ  خوانِش بیت زیر، توّجه کنید:

زهر هجری چشیده ام که مپرسدرد عشـقی کشـیده ام که مپرس
حافظ

پایه های آوایی
ِک َم ُپرسِک شی ِد اَم َدر ِد ِعش قی  

ِک َم ُپرسِچ شی ِد اَم َزه ِر ِهج ری 

پس از خوانش درست بیت و درک موسیقی و آهنگ آن، مرز پایه ها را 
مشّخص نموده ایم و از طریق آهنگ پی برده ایم که پایه های آوایی بیت دارای 

نظمی ناهمسان است. 

درس دوم
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اکنون پس از تعیین پایه های آوایی، همین بیت را با وزن   واژه ها و نشانه های هجایی 
آن می نویسیم. 

پایه های آوایی
ِک َم ُپرسِک شی ِد اَم َدر ِد ِعش قی  

ِک َم ُپرسِچ شی ِد اَم َزه ِر ِهج ری 

فعلنَمفاعُلنفاعالتنوزن

U Uــ Uــ U ــــ Uــ ــ نشانه های هجایی

پس از تعیین مرز پایه ها و قراردادن وزن واژه ها و نشانه های هجایی، می بینیم که 
پایه های آوایی این بیت، نظم و چینشی ناهمسان دارند و تکرار نشده اند. هر مصراع این بیت 

از سه پایة آوایی ناهمسان »فاعالتن مفاعلن فعلن« تشکیل شده است.
وزن این بیت »فاعالتن مفاعلن فعلن« است. 

اگر هجاهای بیت را به گونه ای دیگر بُرش بزنیم، تناسِب آهنگ و نظم موسیقایی بیت 
از دست می رود.

درِک خوش آهنگی و دل نشینی موسیقی شعر، به تربیت هوش موسیقایی و حافظة 
شنیداری ما وابسته است.

 به پایه های آوایی بیت زیر توّجه کنید:
تو را در این سخن انکار کار ما نرسدبه ُحسن ُخلق و وفا کس به یار ما نرسد

حافظ

پایه های آوایی
َن َر سدِب یا ِر ما  ُق َو فا َکسِب ُحس ِن ُخل 

َن َر سدِر کا ِر ماُس َخ نِن کاُت را َد رین

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن

U Uــ U ــ  Uــ U Uــ ــ U ــ  Uــ نشانه های هجایی
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پس از خواندن درست بیت و درک پایه های آوایی، درمی یابیم که این بیت از چهار پایة 
آوایی تشکیل شده است. پایه های آوایی، وزن واژه ها و نشانه های هجایی این بیت به صورت 

ناهمسان آمده اند. 
این بیت از چهار پایة آوایی ناهمسان »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« تشکیل شده است. 

وزن این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است. 
با کمی دّقت درمی یابیم که پایه های آوایی این بیت را نمی توان به دسته های همسان 

تک پایه ای یا دولَختی جدا کرد.
بنابراین نخست، با توجه به درک آهنگ و موسیقی بیت، پایه ها را مشخص و وزن شعر 
را تعیین می کنیم؛ اّما اگر از طریق حافظة شنیداری نتوانستیم وزن شعر را مشخص کنیم،  
هجاهای بیت را به صورت تکراری یا همسان یک پایه ای دسته بندی می کنیم؛ در صورتی که 
نظمی همسان حاصل نشد، آن را با نظم همسان دولَختی می سنجیم؛ یعنی هجاها را به صورت 
4 تایی  3 تایی یا 3 تایی 4 تایی برش می زنیم. اگر نظم برش های آوایی بیت، با هیچ یک از این 
شیوه ها ممکن نبود، پایه ها را با نظمی ناهمسان جدا می کنیم و وزن بیت را مشخص می نماییم.

به بیت زیر توّجه کنید:
سـرو نباشـد به اعتدال محّمدمـاه فرو مانـد از جمال محّمد

سعدی

پایه های آوایی
َمدما ِل ُم َحم ما َن َدز َجما ه ُف رو 

َمددا ِل ُم َحمَشد ِب اِع ِتَسر و َن با 

فعمفتعلنفاعالتمفتعلنوزن

ــ ــ U Uــ ــ Uــ U ــ U Uــ نشانه های هجایی

بدان سان که دیده می شود، این بیت از چهار پایة آوایی تشکیل شده است. 
وزن این بیت » مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع« است. 

به چینش پایه های آوایی بیت زیر دقت کنید:
بگشـای لب کـه قند فراوانم آرزوسـتبنمای رخ که باغ و گلسـتانم آرزوسـت

مولوی



25 علوم و فنون ادبی)3(

پایه های آوایی
ِر زوستلِس تا َن ما  ِک با ُغ ُگبِن ما ی ُرخ 

ِر زوسترا وا َن ما ِک َقن ِد َفبُگ شا ی لَب 

فعلمستفعلنمفاِعُلمستفعلنوزن

Uــــ ــ Uــ  Uــ U Uــ ــ Uــ نشانه های هجایی

وزن این بیت »مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل« است.
 توّجه  )1(

در ساماندهی نشانه های هجایی، همواره این گونه نیست که با یک روش، رو به رو باشیم؛ 
برش های آوایی بیت باال 4 تایی 4 تایی، دسته بندی شده است. اگر بیت را به گونه ای دیگر 

جدا کنیم، وزن بیت، »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن« خواهد بود. 

پایه های آوایی
ما ِر زوستُگ لِس تا َنُرخ ِک با ُغبِن ما ی 

ما ِر زوستَف را وا َن لَب ِک َقن ِدبُگ شا ی 

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُلوزن

ــUــU ــ ــ U ــ Uــ Uــ ــ U نشانه های هجایی

همچنین نشانه های هجایی این بیت:
جـز توبـه ره دگـر نمی دانماز کردۀ خویشـتن پشـیمانم

مسعود سعد

پایه های آوایی
شی ما نَمخی ش تَن َپاَز َکر ِد ِی 

می دا نَم ِه    ِد   َگر  ِن ُجز تو ِب َر 

مستفعلفاعالُتمستفعُلوزن

ــ ــ ــــ Uــ Uــ ــ U Uنشانه های هجایی
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را به دو صورت می توان جدا نمود: 1ـ »مستفعُل فاعالُت مستفعل« 2ـ »مفعوُل مفاعلن 
مفاعیلن«.
توّجه  )2(

در تعیین مرز پایه ها و نیز دسته بندی هجاها)نشانه های هجایی(، نظم همسان، بر 
ناهمسان ترجیح دارد. برای مثال در بیت:

کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفتتـا رفت مرا از نظر آن چشـم جهان بین
حافظ

پایه های آوایی
هان بینران َچشـ ِم َجرا اَز نَـ َظ تا َرفـ ت َم 

ـِ ِف ها رَفتاَز دی ِد ِچ ما نیـ  ست ِک َکس وا ق

مستفمستفعُلمستفعُلمستفعُلوزن

ــ ــ ــ ــ U Uــ ــ U Uــ ــ U Uنشانه های هجایی

نظم همسان »مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف« بر نظم ناهمسان برتری دارد و وزن 
بیت را بهتر نشان می دهد، هرچند نشانه های هجایی بیت را می توان به صورت ناهمسان 

»مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« مشخص کرد.

خودارزیابی

1  با خوانش درست بیت ها و درک پایه های آوایی هر بیت، مشّخص کنید که وزن کدام 
بیت همسان و کدام بیت ناهمسان است.

مـژده دهیـد بـاغ را بـوی بهار می رسـدآب زنید راه را هین که نگار می رسـدالف(
مولوی

سـرم بالـش از صخره هـا می پسـندددلـم سـر به هامـون رها می پسـنددب(
شهریار
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باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟پ(
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟
محتشم کاشانی

کارت( آخـر  و  جهـان  در  مپـرسگشـته ام  کـه  برگزیـده ام  دلبـری 
حافظ

نشیندث( بر خاست  چو  که  کبوتر  نیست  دل 
بامی که پریدیم، پریدیم از گوشة 
وحشی بافقی

طبیب جان خرابم کسی ورای تو نیستشفای این دل بیمار جز لقای تو نیستج(
اسیری الهیجی

2 بیت های زیر را تقطیع هجایی کنید و مرز پایه های آوایی هر بیت را مشخص کنید.

دسـتند  راسـتی کـن کـه راسـتان رسـتندالف( قـوی  جهـان  در  راسـتان 
اوحدی مراغه ای

پاکـش  محّمـد کآفرینـش هسـت خاکـشب( جـان  بـر  آفریـن  هـزاران 
نظامی

     با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی استپ(
ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت
فرخی یزدی

از دل مؤمـن کنـد بـه مجمـره اسـپند     آتـش حّب الوطـن چـو شـعله فروزدت(
ادیب الممالک فراهانی



28

3  کدام بیت ها دو به دو از نظر وزن با هم یکسان اند؟

چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاستالف(
سخن شناس نه ای، جان من، خطا اینجاست
حافظ

ناتوانـــمب( کـــه  نظـــری  بخشـا کـه بـه لـب رسـید جانـمجانـــا 
عراقی

بخـتپ( و  ا ر  کا ز  دل  او سـختبرداشـته  کار  بـه  پـدر  درمانـد 
نظامی

ز داغ بـا دل خـود حـرف دیگری بزنیمبیـا بـه خانـة آالله هـا سـری بزنیـمت(
قیصرامین پور

4  نشانه های هجایی بیت های زیر را به دو صورت برش بزنید؛ پس از تعیین پایه های 
آوایی، وزن هر یک را بنویسید.

طلبیدندهّمت طلب از باطن پیران سحرخیزالف( عالم  دو  ز  را  یکی  که  زیرا 
فروغی بسطامی

کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیزب(
را آشـنا  دیـدار  بازبینیـم  کـه  باشـد 
حافظ

دوسـتپ( قامـت  بلنـد  سـرو  وه وه کـه شـمایلت چـه نیکوسـت!ای 
سعدی 

لَختـی بخنـد، خنـدۀ گل زیبـا اسـتلبخنـد تـو خالصـة خوبی هـا اسـتت(
قیصر امین پور

5  بیت ادیب الممالک را در خودارزیابی شمارۀ 2 از نظر قلمرو فکری تحلیل کنید. 



درس سوم

بدیع در لغت به معنی تازه و نو است. در ادب فارسی به مجموعة آرایه هایی 
گفته می شود که بر زیبایی لفظی و معنایی سخن می افزایند؛ چه آنها که با 
 تغییرات آوایی و موسیقایی سر و کار دارند؛ مثل: سجع، جناس، ترصیع و...
ـ که در حوزۀ بدیع لفظی از آنها سخن به میان آمدـ  و چه آنها که از لطف 
تعبیر و زیبایی معنی به وجود می آیند؛ مانند: اغراق، ایهام، تضاد و ... که در 
حوزۀ آرایه های معنوی جای می گیرند. در این کتاب به معرفی برخی از 

مهم ترین آرایه های بدیع معنوی خواهیم پرداخت:

مراعات نظیر )تناسب(
مراعات در لغت به معنی تناسب ها و هماهنگی هاست و در اصطالح ادبی 
آوردن واژه هایی در سخن است که با هم ارتباط معنایی )غیر از تضاد( داشته 
و یادآور یکدیگر باشند. زیبایی آفرینی مراعات نظیر در تعامل واژه هاست که 

خواننده از دریافت این ارتباط معنایی لذت می برد.
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به نمونه های زیر توجه کنید:
من مسلمانم،

قبله ام یک گل سرخ
جا نمازم چشمه ، مهرم نور

دشت سجادۀ من
سهراب سپهری

در این شعر واژه های مسلمان، قبله، جانماز، مهر و سجاده ارتباط معنایی دارند. می توان گفت 
زیبایی و تناسب معنایی که در شعر وجود دارد، از هم نشینی این واژه ها به وجود آمده است.

شور شیرین به سر هر که فتد، کوهکن استبیستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت
همای شیرازی

همان گونه که مشاهده می کنید، در بیت، واژۀ کوهکن با فرهاد، شیرین و بیستون تناسب 
دارد و تعامل معنایی این واژگان موجب زیبایی و تأثیرگذاری شعر شده است.

نمونه هایی دیگر:
بایـد که سـپر باشـد پیـش همـه پیکان هاهـر کاو نظـری دارد بـا یـار کمـان ابـرو

سعدی

چترها را باید بست
زیر باران باید رفت.

سهراب سپهری

ساحل ها؟شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل سبکباران  ما  حال  دانند  کجا 
حافظ

 گهـر دیـده نثـار کـف دریـای تـو داردسـر من مسـت جمالت، دل من دام خیالت
مولوی
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گر چه گاهی شهابی
مشق های شب آسمان را

زود خط می زد و محو می شد
باز در آن هوای مه آلود

پاک کن هایی از ابر تیره
خط خورشید را پاک می کرد.

قیصر امین پور

تلمیح 
در لغت به معنی اشاره کردن با گوشة چشم است و در اصطالح ادبی، آن است که سخنور 
در کالم خویش، به داستان، آیه، حدیث و مثل اشاره کند. تلمیح، گنجاندن یک مفهوم بلند 
در سخنی کوتاه است که معانی بسیار را در کمترین واژه ها جای می دهد و این ایجاز از جهت 

هنری بسیار مهم و قابل توّجه است.
به بیت زیر توجه کنید:

بلند دار  سِر  گشت  او  کز  یار  آن  جرمـش ایـن بود که اسـرار هویدا می کردگفت 
حافظ

شاعر با یادآوری داستان بر دار کردن حسین بن منصور حالج، )عارف بزرگ قرن چهارم( 
بر موسیقی معنایی کالم افزوده است.1

نمونه های  دیگر:
رفـتاین مه که چون منیژه لب چاه می نشست افراسـیاب  تازیانـة  بـه  گریـان 

فریدون مشیری

1ـ ماجرا به این شکل بود که چون مشایخ آن زمان سخنان حالج را درک نمی کردند، همگی فتوا به قتل او دادند. حالج را 
به جرم اینکه حقایق الهی را برمال می کرد و همواره جملة معروفش )أنا الحق( را بر زبان داشت، به دار آویختند.
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در این بیت شاعر با آوردن واژۀ منیژه، تمام داستان بیژن و منیژه را در ذهن خواننده تداعی 
می کند و یادآوری داستان سبب لذت بیشتر خواننده می گردد.

دیـــوار و  در  از  بی پـــرده  ــاریـــار  ــا اولی االبصـ ــت یـ ــی اسـ در تجلّـ
هاتف اصفهانی

این بیت به آیة 115، سورۀ بقره تلمیح دارد، »َفَأیَنما ُتَولّوا َفَثمَّ َوْجُه اهلل«
 نمونه هایی دیگر:

متحیـرم چـه نامـم شـه ملـک ال فتی رانه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
شهریار

شاعر در این نمونه به حدیث: » ال فتی ااّل علی، ال سیف ااّل ذوالفقار« اشاره کرده است.
خامشـی آمـد  احمـق  جـواب  این درازی در سخن چون می کشیچـون 

مولوی

شاعر در این بیت به مثل معروف » جواُب االحمِق السکوُت« اشاره کرده است.

عشرتی دارم به یاد روی آن گل در قفس
عشق افکنده است با یوسف به یک زندان مرا
رهی معیری

در دشت جنون همسفر عاقل ما بودمجنون که به دیوانه گری شهرۀ  شهر است
فرخی یزدی

آن نـور روی موسـی عمرانـم آرزوسـتجانـم ملـول گشـت ز فرعـون و ظلـم او
مولوی

سـرد کن زان سـان کـه کردی بـر خلیلیـا رب  ایـن آتـش کـه بـر جان من اسـت
حافظ
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1ـ سورۀ رحمن، آیة 29

     الزمة دریافت معنی و زیبایی تلمیح یا شرط لذت بردن از این آرایه، آشنایی با آن داستان، 
آیه و حدیث است.

تضمین
تضمین در لغت به معنی ضمانت کردن و متعهد شدن به انجام کاری است. در علم بدیع، 
آوردن آیه، حدیث، مصراع، بیت، یا سخن دیگری را در شعر یا کالم تضمین گویند. در تضمیِن 
شعر یا سخن دیگران، گاه به نام آن شاعر یا نویسنده اشاره شده و گاه نیز نام او به دلیل 
شهرت نیامده است. شاعر با استفاده از سخن دیگران یا آیه و حدیث می تواند مقصود خود را 
بهتر بیان کند و با ایجاد تنوع در ذهن خواننده، سبب التذاذ وی گردد، همچنین آگاهی خود 

را از موضوعات مختلف به بهترین وجه نشان دهد.
به نمونه های زیر توجه کنید: 

»من از آن روز که در بند توام، آزادم«حافظ از جور تو، حاشا که بگرداند روی
 حافظ در این بیت مصراعی از بیت سعدی را تضمین کرده است. 

کز نسیمش» بوی جوی مولیان آید همی«خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم 
همچنین حافظ در این بیت یک مصراع از شعر رودکی را تضمین کرده است. 

ــر  ــان ای پس ــود رحم ــن فرم ــر ای ــی شــأن1« ای پســربه ــو ف ــوٍم ه »کل ی
مولوی

مولوی برای بهتر ادا کردن مقصود خویش، آیه ای از قرآن را تضمین کرده است و موجب 
تنوع کالم شده است.

به نمونه های دیگر توجه کنید:
درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ »کاَد الفقُر أن یکوَن کفًرا.«          سعدی

سعدی این حدیث را در سخن خویش تضمین کرده است. او با استفاده از این حدیث به 
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بهترین شکل، ارتباط بین کفر و فقر را نشان داده است. 
چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم؟ 

که لسان غیب، خوش تر بنوازد این نوا را
»همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

                                                                                   بـه پیام آشنــایی، بنـــوازد آشنــا را«
شهریار 

شهریار در اثنای غزلش، بیتی را عینًا از حافظ تضمین کرده است.
در نمونة زیر:

کبریایی جمال  ز  بگشا  نقاب  من  خودنماییمه  اساس  فروگذارند  بتان  که 
 »ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جداییشده انتظارم از حد، چه شود ز در درآیی؟

چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی«
هاتف اصفهانی بیتی از غزل فخرالدین عراقی را تضمین کرده  است.

خود  ارزیابی

1  در نمونه های زیر آرایة مراعات نظیر بین کدام واژه ها ایجاد شده است؟ مشخص کنید. 

مه روشن میان اختران پنهان نمی ماندالف(
میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی
رهی معیری

چون در این میدان نداری دست و پایی همچو گویب(
اختیار سر به زلف همچو چوگانش گذار
صائب تبریزی
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نـورپ( می نوشـید  باران خـورده  دویـدبـاغ  تـر  سـبزه های  در  لرزشـی 
سهراب سپهری

نرگس از چشمک زدن شد فتنه در صحن چمنت(
شیوه های چشم جادوی توام آمد به یاد
محتشم کاشانی

باغ بی برگیث(
روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران، سرودش باد 

اخوان ثالث

آتش آن است که در خرمن پروانه زدندآتش آن نیست که از شعلة او خندد شمعج(
حافظ

) تا ز باغ خاطرت گل های شادی بشکفد،چ
هر چه در دل تخم کین داری، به زیر خاک کن
ملک الشعرا بهار

زیر پی پیلش بین شهمات شده نعماناز اسب پیاده شو، بر نطِع زمین رخ نهح(
خاقانی

بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهیخ(
که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما
سنایی

دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخارد(
گوشة تاج سلطنت می شکند گدای تو 
حافظ

هر چه رفت از عمر، یاد آن به نیکی می کنندذ(
چهرۀ امروز در آیینة فردا خوش است
صائب تبریزی
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دست خود ز جان شستم از برای آزادیآن زمان که بنهادم سر به پای آزادیر(
فرخی یزدی

2  در ابیات زیر تلمیح را مشخص کنید و دربارۀ آن توضیح دهید.

حرفی است این که خضر به آب بقا رسیدالف(
زیــن چرخ دل ســیه، دم آبی ندید کس
صائب تبریزی

چشمی دارم چو لعل شیرین همه آبب(
جسمی دارم چو جان مجنون همه درد

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب
جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب
خاقانی

گواه رهرو آن باشد که سردش یابی از دوزخپ(
نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا
سنایی

من نمازم را وقتی می خوانمت(
که اذانش را باد گفته باشد

سر گل دستة سرو
من نمازم را پی تکبیره ..  االحرام علف می خوانم

پی قد قامت موج.
سهراب سپهری

لعـلث( و  بّسـد  ز  دقیانـوسدامـن خـاک شـد  گنـج  و  فرعـون  تـاج 
رهی معیری

شور شیرین تو را نازم که بعد از قرن هاج(
هر که الف عشق زد، نامی هم از فرهاد برد
فاضل نظری
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ناقه سنگین می رود در هر قدم گویی ز شوقچ(
روح مجنون چنگ در دامان محمل می زند
طالب آملی   

در آینه دوباره نمایان شدح(
با ابر گیسوانش در باد

باز آن سرود سرخ أنالحق
ورد زبان  اوست.

محمدرضا شفیعی کدکنی

3  آرایة تضمین را در اشعار و عبارات زیر پیدا کنید و ارتباط تضمین را با قسمت های دیگر متن 
مشخص کنید. 

پیوسته این بودش دعا: »الصبُر مفتاُح الفرج«ایوب با چندین بال، کاندر بال شد مبتالالف(
سنایی

ب( گفت: غالب اشعار او )سعدی( در این زمین به زبان پارسی است. اگر بگویی، به فهم 
گلستان سعدینزدیک تر باشد. »کلَّم الّناَس علی قدِر ُعُقولهم.«

اوسـتمکـن گریـه بـر گـور مقتول دوسـتپ( مقبـول  کـه  الحمـدهلل  قـل 
بوستان سعدی

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشتت(
شیوۀ »جنات تجری تحتها االنهار« داشت

حافظ
ث( عاکفان کعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف که: »ما عبدناَک حقَّ عبادتِک.«

سعدی
4  شعر فرخی یزدی را در خودارزیابی )1( از نظر قلمرو فکری تحلیل کنید.

5 بیت زیر را، به دو صورت برش بزنید و وزن آن را بنویسید:

تـار  زر  زلـف  ز  گـره  عمـــاریبگشـود  نیلگـــون  محبوبـــة 
علی اکبر دهخدا



است؟  ناهمسان  آوایی  پایه های  دارای  زیر  بیت های  از  کدام یک   1
نشانه های هجایی و وزن هر یک را بنویسید. 

از نظر رهروی که در گذر آیدترک گدایی مکن که گنج بیابیالف(
حافظ

ز یـاران عاشـق حکایـت کنیمبیـا عاشـقی را رعایـت کنیـمب(
سیّدحسن حسینی

تیزپـاگشت یکی چشمه ز سنگی جداپ( چهره نمـا،  غلغلـه زن، 
نیمایوشیج

نیاز نیم شـبی دفع صـد بال بکنددال بسوز که سوز تو کارها بکندت(
حافظ

2  نشانه های هجایی بیت های زیر را به دو صورت دسته بندی کنید. پس 
از تعیین پایه های  آوایی، وزن هر یک را بنویسید.

داردالف( اسـیر  دل  کـه  دارددانسـت  دواپذیـــر  نـــه  دردی 
نظامی
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 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوستدی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهرب(
مولوی

دلیپ( کنی  پریشان  که  آن  نیرزد  زنهار بد مکن که نکرده است عاقلیدنیا 
سعدی

از شیشـه نبودیـم که با سـنگ بمیریمآبی تـر از آنیـم کـه بـی رنـگ بمیریـمت(
شهید محّمد عبدی

3  آرایه های مراعات نظیر، تلمیح و تضمین را در بیت های زیر مشخص کنید.

کنیدالف( عذاب  در  ضرب  مرا  درد  کنیدشعاع  حساب  مرا  رنج  مساحت  مگر 
قیصر امین پور

نتوان داشتب( آزادی و قانون  بی تربیت 
»سعفص« نتوان خواند نخوانده  »کلمن « را
ملک الشعرا  بهار

کـوه مـا سـینة مـا ناخـن مـا تیشـة ماهمچـو فرهـاد بـود کوهکنی پیشـة ماپ(
ادیب نیشابوری

چندی به پای رفتم و چندی به سر شدمدسـتم نداد قوت رفتن به پیش دوسـتت(
سعدی

برسـانیمچند آن همه دیروز؟ چرا این همه امروزث( فـردا  فراوانـی  بـه  دسـتی 
محمدرضا روزبه

ج( بیداری زمان را با من بخوان به فریاد
ور مرد خواب و خفتی

»  روسربنه به بالین، تنها مرا رها کن«
محمدرضا شفیعی کدکنی
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4  شعر زیر را از نظر ویژگی های تاریخی دورۀ بیداری بررسی نمایید.
ای مـرغ سـحر چـو ایـن شـب تـار
اسـحار روح    بخـش  نفحـة  و  ز 
تـار زر  زلـف  ز  گـره  بگشـود 
پدیـدار شـد  کمـال  بـه  یـزدان 

سـیاهکاری سـر  ز  بگذاشـت 
خمـاری خفتـگان  سـر  از  رفـت 
عمــاری نیلگــون  محبوبــة 
حصـاری زشـت خو  اهریمـن  و 

یاد آر ز شمع مرده یاد آر
علی اکبر دهخدا

5  شعر زیر را از نظر آرایه های بدیع معنوی بررسی کنید.

خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلمغلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم

مشکالت خلق گردد از تو آسان ای قلمگشت از برق تو ظاهر نور ایمان ای قلم

نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم
سید اشرف الدین گیالنی


