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درس اّول

شعر، وزن، قافیه

اکثر صاحب نظران ادبّیات، شعر را سخنی موزون و قافیه دار گفته اند و منطقیان نیز گرچه معتقدند 
که شعر سخنی خیال انگیز است اّما وجود وزن و یا وزن و قافیه را برای شعر ضروری دانسته اند، حّتی 
خواجه نصیرالّدین طوسی وزن را به دلیل خیال انگیز بودن از فصول ذاتی شعر می شمرد. اصوالً شعر 
بی وزن هم گفته شده است. اشعار  تنها در سدٔه اخیر، اشعار  و  بوده  نزد همٔه مردم موزون  و  همیشه 

بی وزن گرچه خیال انگیز باشند اّما شور و افسون اشعار موزون را ندارند.
غرض از خیال انگیز بودن شعر چیست؟ اگر بگویید »خورشید طلوع کرد« تنها خبر از طلوع 
خورشید داده اید اّما اگر بگویید »گل خورشید شکفت« عالوه بر دادن خبر، سخن شما خیال انگیز و 
موزون و زیباست. چرا خیال انگیز است؟ چون شما پیوند نهانی زیبایی میان خورشید و گل را یافته و 
خورشید را به گل تشبیه کرده اید. این سخن شما موزون نیز هست زیرا بخش )هجا(های آن با نظمی 
کنار هم نشسته اند و اگر می گفتید »گل خورشید شکفته شد« این سخن تنها خیال انگیز بود اّما از نعمت 

وزن بهره ای نداشت. 
وزن به شعر، زیبایِی سحرانگیزی می بخشد و آن را شورانگیز می سازد. اگر وزن شعری را برهم 

بزنیم خواهیم دید که تا چه میزان از زیبایی و تأثیر آن در نفوس کاسته می شود. مثالً شعر:
روز و شب این طفل به نشو و نماستدانه چو طفلی است در آغوش خاک

اگر به صورت بی وزن درآید در می یابیم که چه قدر زیبایی و شورانگیزی اش را از دست داده 
است:

این طفل روز و شب به نشو و نما استدانه چو طفلی در آغوش خاک است
پس وجود وزن برای شعر الزم بلکه از فصول ذاتی آن است، از این رو آشنایی با وزن شعر برای 
همه خوب است و کسانی که با شعر و شاعری سر و کار دارند، به ویژه با شعر فارسی، باید شناختی در 
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وزن و قواعد آن داشته باشند، زیرا اوزان شعر فارسی از نظر خوش آهنگی و زیبایی و کثرت و تنّوع  و 
نظم در جهان بی نظیر است.

٭٭٭
قافیه نیز به زیبایی و خوش آهنگی شعر می افزاید و گوش را نوازش می دهد و شادی آورست؛ 

مثالً، اگر قافیه این بیت:
قامت است آن یا قیامت، عنبر است آن یا  عبیرفـتنه ام بـر زلـف و بـاالی تـو ای بـدر منیـر

را برهم بزنیم، به این صورت در می آید:
قامت است آن یا قیامت، عنبر است آن یا  که مشکفـتنه ام بـر زلـف و بـاالی تـــو ای بـدر منیـر

که زیبایی و خوش آهنگی اّول را ندارد.
فارسی  شعر  وزن  به  سپس  و  می گوییم  سخن  فارسی  شعر  قافیٔه  دربارٔه  ابتدا  کتاب  این  در 

می پردازیم، اّما نخست آشنایی با چند اصطالح ضرورت دارد:
واحدهای  از  خود  واژه  می پردازد.  زیبایی  آفرینش  و  شعر  سرودن  به  واژه  با  شاعر  حرف: 
کوچک تری به نام حرف درست می شود. بنابراین برای شناختن قافیه و وزن شعر ناچار از »حرف« باید 
شروع کرد. الزم است بدانیم که در قافیه و وزن شعر صورت ملفوظ حرف ):واج، همان که در آموزش 
فارسی ابتدایی به آن »صدا« می گویند( موردنظر است نه شکِل مکتوب:1 مثالً واژٔه »خواهر« به صورت 
ـَـ، ر( و واژٔه »نامه« به صورت »ناِم« تلفظ  »خاَهر« تلفظ می شود و پنج حرف )=واج( دارد. )خـ، ا، هـ، ـ

ـ(2. ـِ می شود و چهار حرف دارد )نـ، ا، مـ، ـ

مصّوت و صامت
حرف ملفوظ بر دو گونه است: مصّوت و صامت.

بلند است.3 مصّوت های کوتاه  مصّوت: زبان فارسی دارای سه مصّوت کوتاه و سه مصّوت 
ـُـ مثالً در کلمات »َسر«، »ِدل«، »ُپل«، حرکات حرف هستند اّما در خط  ـ ـ

ـِ ـَـ ـ )=حرکات عبارت اند از: ـ
فارسی به صورت ِاعراب رو یا زیِر حرف قرار می گیرند و بعد از آن تلفّظ می شوند ، مثالً در کلمٔه »ِدل«  

1ــ در قافیه چنان که خواهیم گفت صورت مکتوب نیز اهمّیت دارد.
2ــ بعدًا در مبحث عروض خواهیم دید که مصّوت های بلند به اندازٔه دو حرف امتداد دارند.

3ــ در فارسی امروز مصّوت مرکّب وجود ندارد. رک »چند نکته دربارٔه واکه های زبان فارسی«، مجموعٔه خطابه های نخستین کنگرٔه 
تحقیقات ایرانی، 1350 )نوشتٔه دکتر هرمز میالنیان(.
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ـ ل« به تلفّظ در می آید.( مصّوت های بلند عبارت است از »و«، »ا«، »ی« مثالً در آخر  ـِ که به صورت »د ـ
واژه های »کو«، »پا«، »سی«.1

صامت: زبان فارسی دارای 23 صامت است: 
ء )=ع(، ب، پ، ت )= ط(، ج، چ، خ، د، ر، ز)= ذ ،ظ ، ض(، ژ، س)= ث، ص(، ش، غ             

)= ق(2، ف، ک، گ،  ل، م، ن، و )در اّول کلمٔه »َوْجد«(، هـ )=ح(، ی )در اّوِل کلمٔه یاد(.

  قافیۀ شعر فارسی
آفرین جان  خداوند  نام  حکیم سخن در زبان آفرینبه 

بیت فوق قافیه دار است. واژٔه آفرین در آخر دو مصرع ردیف نام دارد و جان و زبان، واژه های 
قافیه و »ان« حروف قافیه. 

ردیف: بعضی اشعار ردیف دارند. ردیف کلمه یا کلماتی است که بعد از واژه های قافیه، عیناً 
)از نظر لفظ و معنی( تکرار می شود.    

واژه های قافیه: واژه هایی است که حرف یا حروف قافیه در آخر آن ها مشترک باشد3.
یا  این حرف  قافیه سازی الزم است.  برای  یا حروف مشترک  قافیه:حرف  یا حروف  قافیه 

حروف چنان که گفتیم در آخر واژه های قافیه می آید. در این شعر:
عاشقم بـر همه عالَم کـه همه عالَم ازوست به جهان خّرم از آنم که جهان خّرمَ ازوست

ـَـ م حروف قافیه.  »ازوست« ردیف است و خّرمَ و عالَم واژه های قافیه و ـ
در شعر زیر ردیف وجود ندارد. تماشا و صحرا واژه های قافیه هستند و »ا« حرف قافیه.

برخیز و بیا به سوی صحراشـد مـوسم سبزه و تماشـا

1ــ عالمت »و« در خط فارسی نمایندٔه سه حرف ملفوظ است. مثالً در واژه های »تو«، »سود«، »وجد«. به عالوه در کلمٔه مثل »تُو« 
نماینده دو حرف ملفوظ است. عالمت »ی« نیز نماینده دو حرف ملفوظ متفاوت است در واژه های »سی« و »وی«.

2  ــ چنان که مالحظه می شود بعضی از صامت های فارسی در خط دارای چند عالمت هستند. 
3ــ در بعضی از اشعار، گاه واژه های ردیف از نظر معنا با هم تفاوت دارند ولی این تفاوت معنایی جنبٔه مجازی دارد و برای خواننده 

یا شنونده چندان محسوس نیست؛ مانند:
وانچه خود داشت ز بیگانه تمّنا می کرد …سال هـا دل طلـب جـام جـم از مــا مـی کرد

گفت:»آن روز کـه این گـنبد مـیـنـا می کرد.«گفتم:»این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟«

می کرد در بیت دّوم، در معنای می ساخت، به کار رفته است.
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قواعد قافیه
)الف(

حداّقل حروف مشترک الزم برای قافیه تابع دو قاعده است:
قاعدۀ 1: هر یک از مصّوت های /ا/،/ و/ به تنهایی اساس قافیه قرار می گیرند1.

مثالً در شعر زیر واژه های ما و تمّنا هم قافیه هستند و حرف مشترک قافیه تنها مصّوت /ا/ است:
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کردسال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

در بیت زیر:
در چشم تو خیره چشم آهوای چشم تو دل فریب و جادو

مصّوت /و/ حرف قافیه است.
صامت   + مصّوت  می گیرد:  قرار  قافیه  بعدش  صامت  دو  یا  یک  با  مصّوت  هر   :2 قاعدۀ 

)+صامت(.
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشدکی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟

در این شعر ین )مصّوت + صامت( حروف قافیه است، و در شعر زیر:
یادم از کشتٔه خویش آمد و هنگام درُومزرع سـبـز فلک دیـدم و داس مـِه نُو

ـُـ و )مصّوت + صامت( حرف قافیه است. ـ
و در شعر زیر:

کـزو خـرمن کـام دل برنداشتکسی دانٔه نیک مردی نکاشت
ـَـ ست: اشت )مصّوت + صامت + صامت( حروف قافیه است و در این شعر ـ

خط عارضش خوش تر از خّط َدستنکـو نـام و صـاحب دل و حـق پَرست

1ــ مصّوت ی معموالً به تنهایی حرف قافیه قرار نمی گیرد. مثالً واژٔه بازی با معنی، قافیه نمی شود؛ اّما بعضی از شاعران به ندرت ی 
را تنها حرف قافیه قرار داده اند:

کز ِهجی بینم زیان و از مدایح سود، نیگاِه توبه کردن آمد از مدایح و ز ِهجی

)منوچهری(
ـ )=ـه/ه( نیز گاهی به ندرت اساس قافیه قرار گرفته است، به ویژه هرگاه قافیٔه شعر، الحاقی داشته باشد. ـِ مصّوت کوتاه ـ

تو چه ایهرکجا ذکـر او بـود تو کــه ای بدو  جمله تسلیم کن 
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1ــ در کدام مورد »و«، »ی« صامت به شمار می آید؟
آهو، وقت، بود، کوه، نیست، فارسی، یاد، ناورد
2ــ صامت ها و مصّوت های زبان فارسی چند تا است؟

3ــ هر یک از کلمات زیر چند واج دارد؟
خواستن، ژنده، سلسله، محو

1ــ در کدام مورد »و«، »ی« صامت به شمار می
خودآزمایی
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درس دوم

قواعد قافیه )ب( 

در درس نخست کلّیاتی دربارٔه شعر و قافیٔه آن خواندیم و دیدیم که قافیٔه شعر فارسی تابع دو 
زیر،  شرح  به  مورد  هفت  در  می توان  را  آن ها  که  دارند  استثناهایی  کلّی  قاعدٔه  دو  این  است.  قاعده 

طبقه بندی کرد:
تبصرۀ 1: به آخر واژه های قافیه ممکن است یک یا چند حرف الحاق شود. حرف یا حروف 
الحاقی نیز جزء حروف مشترک قافیه اند و رعایت آن ها الزم است؛ مثالً، در شعر زیر به آخر بهار و یار، 

»ان« الحاق شده است:
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یارانبگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

ار + ان، حروف قافیه است: ار حروف اصلی )طبق قاعدٔه 2( و ان حروِف  الحاقی. 
در شعر زیر:

دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آییای پادشـه خـوبـان داد از غـم تـنهـایی
ا + یی حرف قافیه است: ا حرف اصلی )طبق قاعدٔه 1( و یی حروف الحاقی.

حروف الحاقی عبارت است از:
ـَـ ند(  ـَـ م، ی، یم، ید، ـ شناسه ها، ضمایر مّتصل، پسوندها، مخّفف صیغه های زمان حاِل بودن ) ـ

و »ی« آخر بعضی از واژه های مختوم به ا و و مثالً در واژه های »خدای«، »جای«، »موی«، »بوی«.
تذکّر: برای مشّخص کردن قافیٔه هر شعر، ابتدا ردیف را مشّخص می کنیم و بعد حروِف الحاقی 

و سپس حروف اصلی را، قدما آخرین حرف اصلی کلمه را »َروّی« می نامیدند.
ـ )هـ بیان حرکت( یا مصّوت ی ختم می شوند. مانند:  ـِ تبصرۀ 2: بعضی از واژه ها به مصّوت ـ
ـ و ی گرچه جزء کلمٔه قافیه یعنی حروف اصلی هستند،  ـِ جامه )=جاِم(، پرده )=پرِد(، بازی، سی. این ـ

اّما از نظر قافیه، الحاقی به شمار می آیند:
مــرا روی نـان مـی نبیند تَِر )=تَره(کسان شهد نوشند و مرغ و بَِر )=بَره(
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ـ در حکم الحاقی. ـِ ـَـ ر، اصلی )طبق قاعدٔه 2( و ـ ـَـ ِر، حروف قافیه است: ـ ـ
مگر مشکلش را کند منجلَییکـی مشکلی بـرد پیش َعلی

ـَـ  ل، اصلی )طبق قاعدٔه 2( و ی در حکم الحاقی1. ـَـ لی حروف قافیه است: ـ ـ
تبصرۀ 3: رعایت قواعد دوگانٔه قافیه الزامی است. فقط یک استثنا دارد: اگر در قاعدٔه 2 
یعنی مصّوت + صامت )+صامت(، مصّوت کوتاه باشد و قافیه، حروِف  الحاقی داشته باشد، این مصّوت 
کوتاه می تواند متفاوت باشد؛ مثالً کُشت )قتل کرد(، با گَشت )گردید( قافیه نمی شود؛ زیرا مصّوت اّولی 
ـ )هـ بیان حرکت(  ـِ ضّمه و مصّوت دومی فتحه است. ولی اگر به آخِر این دو کلمه حرف یا حروفی؛ مثالـً 

الحاق شود، این دو کلمه قافیه می شوند:
زمین چون گل ارغوان گَشته بودسـراسـر همه دشت پـر کُشته بـود

ر قافیه نمی شود ولی در صورت افزوده شدن حرِف الحاقی مثالً، ی قافیه  همین طور منظَر با تصوُّ
شدن آن ها اشکال ندارد:

سیـر نمی شود نظر بس که لطیف منظَریآمـدمت کـه بنگـرم باز نظر بـه خود کنم
نبینمت مـهر فـرامشم شود ریگـفتم اگـر  می روی و مقابلی، غایب و در تصوُّ

)سعدی(
واژٔه بنده )=َبنِد( نیز با ژنده )=ِژنِد( قافیه می شود؛ چون کسرٔه آخر در حکِم الحاقی است.

تبصرۀ 4: پسوند و پیشوند گرچه واژه نیستند اّما گاهی در قافیٔه شعر در حکم واژٔه قافیه قرار 
گرفته اند:

که صورت نبندد از آن خوب تَرچـنان صـورتش بستـه تمثالگَر
اّما خود، واژٔه قافیه قرار گرفته اند.  باید الحاقی به حساب آیند،  »گر« و »تر« پسوند هستند و 

همچنین در شعر:
تـعّنـت2 مـکن بـر مـن عـیـبـنـاکگرفتم که خود هستی از عیب پاک

ناک پسوند است، اّما واژٔه قافیه قرار گرفته و با کلمٔه »پاک« قافیه شده است. در شعر زیر:
زهر در می دهم پندش ولیکن َدر نمی گیرددلم جز مهر مه رویان طریقی بَر نمی گیرد

1ــ توّجه شود که ی در واژه های علی و منجلی اصلی است اّما از نظر قواعد قافیه، شاعران فارسی زبان، آن را در حکم الحاقی 
منظور کرده اند، گویی اصل کلمات عل و منجل بوده است.

2ــ تعّنت: سرزنش
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»بَر« و »َدر« پیشوند هستند اّما واژٔه قافیه قرار گرفته اند.
بیت  این  در  مثالً  نشود؛  تکرار  که  می شود  قافیه محسوب  واژٔه  پیشوند  یا  پسوند  در صورتی 

مولوی:
بانـگ نـای و سـبزه و آب رواننک بهاران شد، صال ای لولیان

»لولیان«      واژٔه  »ان« در  اما پسوند  »ان« است  الحاقی  تنها حروف  که گرچه حروف مشترک 
بیت  این  در  ولی  است  درست  قافیه  و  حالّیه  صفت  نشانٔه  »روان«  واژٔه  در  و  جمع است  نشانٔه 

دقیقی:
سپید روز به پاکی رخان تو مانَدشب سیاه بدان زلفکان تو مانَد

»ان« در هر دو واژٔه »زلفکان« و »رخان« نشانٔه جمع است و چون تکرار شده لذا قافیه درست 
نیست.

تبصرۀ 5: اگر قبل از حروف قافیه )در قاعدٔه 1 و 2(حرف یا حروف دیگری مشترک باشد، 
آن ها جزء حروف قافیه نیستند و رعایت آن ها الزم نیست. مثالً در شعر: 

خـدا دادش انـدر بزرگی صفابه ُخردی بخورد از بزرگان قفا
ـَـ فا، حروف مشترک است اّما فقط مصّوت /ا/ حرف قافیه است و رعایت حروف مشترک  ـ
قافیه می شود. در شعر  با واژه هایی مثل ما و فضا  به عبارت دیگر قفا و صفا  ندارد.  دیگر ضرورت 

زیر:
وز جـدایـی هـا حــکایت می کندبشنو این نی چون حکایت می کند

ـَـ ت حروف قافیه است و رعایت حروف مشترِک اضافی  »ایَت« حروف مشترک است اّما فقط ـ
یعنی »ایـ« ضرورت ندارد. به عبارت دیگر حکایت و شکایت با واژه هایی مثل نعَمت و فرَصت هم قافیه 

می شود.
تبصرۀ 6: اگر واژه های قافیه لفظاً یکسان ولی در معنا متفاوت باشند، قافیه درست است و 

جناس هم دارد:
به دیدار آن صورت بی روان )=روح(              زهر ناحیت کاروان ها   روان )=رونده(

تبصرۀ 7: گاه حروف قافیه در بیش از یک واژه قرار می گیرد:
مرا ز خال تو با حال خویش پروا، نهچراغ روی تو را شمع گشت پروانه

در مصراع دوم، پروا+نه )پروا نیست( با پروانه قافیه شده که حروف قافیه در آن ا+نه است.
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قافیۀ میانی، درونی و ذوقافیتین
بعضی از شاعران برای غنی تر کردن موسیقی شعر، گاه در پایان نیم مصرع نیز قافیه می آورند:

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می روددر رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
)سعدی(
گاهی قافیه در درون مصرع است یعنی تنها در پایان مصرع یا نیم مصرع نیست؛ مانند این شعر 

مولوی:
یارتویی، غار تویی، خواجه نگه دار مرایار مرا، غار مرا، عشق جگر خوار مرا
سینـٔه مشروح تـویی، بـر در اسرار مراروح تویی، نوح تویی، فاتح و مفتوح تویی

آخـر  واژه هـای  در  اصلی  قـافیٔه  که  است  )ذوقـافیتین(  پـایـانی  قـافیٔه  دو  دارای  شعـر  گـاهـی 
مصرع هاست:

کز آن سان نبیند طرایف کسیگزید از غنیمت ظرایف بسی

قافیۀ خّطی
دارای شکل  زبان  همین  اگر  اّما  می شود.  ملفوظ شناخته  یعنی صورت  زبان؛  مبنای  بر  قافیه 
مکتوب شد یکسانی خطّی نیز باید رعایت شود؛ به عبارت دیگر در این صورت قافیه هم، جنبٔه سمعی 

دارد و هم، بصری. مثالً در این شعر سعدی:
هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیزپیوند روح می کند این باد مشک بیز

از نظر صورت ملفوظ واژه های حضیض، لذیذ، غلیظ با مشک بیز و خیز هم قافیه هستند. اّما 
چون شکل خطی آن ها از نظر دیداری متفاوت است1، قافیه کردن آن ها درست نیست2.

عیوب قافیه
در شعر فارسی رعایت قواعد و ضوابط قافیه ــ که قبالً گفتیم ــ الزامی است و هرچه خالف 

1ــ رجوع شود به مقالٔه »نام نگاشت و زیبا آفرینی با خط،« ص 18
2ــ در قاعدٔه 2 قافیه، مصوت + صامت )+صامت(، به ندرت دیده شده که یکسانی خطّی را در صامت اّول رعایت نکرده اند، مانند:

خـداونـد امـر و خـداونـد نـهـیچه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

)فردوسی(
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آن ها باشد غلّط است. مثل قافیه کردن پُر با تَر، فردوسی با طوسی، احتیاط با اعتماد و غیره.
از  شعر  ابیات  این که  مگر  می شمرند  فاحش  عیب  بالغت  علمای  نیز  را  قافیه  واژه های  تکرار 
بیست و سی درگذرد یا قصیده دو مطلع داشته باشد1. اما شاعران گاه در اشعار کمتر از بیست وسی نیز 
واژه های قافیه را تکرار کرده اند2. به عالوه تکرار واژٔه قافیٔه مصرع اّول را در غزل عیب ندانسته اند، 

حّتی آوردن آن را در مصرع چهارم صنعت )رّدالقافیه( به حساب آورده اند.

تکرار واژه های غیر سادۀ قافیه
تکرار واژه های غیر ساده )=مشتق، مرکّب و مشتق مرکّب(، در صورتی که اجزای سازندٔه آن ها 
چندان آشکار نباشد یا میان معنای دو جزء فرقی بتوان نهاد، رواست؛ مثالً، رنجور و مزدور، پاسبان و 

مهربان یا آب و گالب، شاخسار و کوهسار، آبدار و پایدار.
عالمت ماضی )ید( چون چندان شناخته نیست واژه هایی مانند ورزید، پرستید، رنجید، گردانید، 

بوسید و غیره قافیه می شوند و حال آن که در همٔه آن ها ید )عالمت ماضی( مشترک است:
کشیده دهر  گرم  و  سرد  شیـریـن و تـلخ دهـر چشیدهای 

)مسعود سعد(
عالمت گذرا ساز »اند« یا »انید« نیز تکراری می آید، مثالً در این شعر سعدی:

هـرگز قدمی پیش تـو رفتن نتواندآن سرو که گویند به باالی تو ماند
با واژه های می گذراند، گسالند، برساند و برهاند قافیه شده است.

حال آن که اگر حروف الحاقِی )اند( را حذف کنیم، این مصرع ها بی قافیه اند.
اگر اجزای کلمات کامالً شناخته باشد، تکرار قافیه روا نیست؛ مثل قافیه ساختن خوب تر با بدتر، 

یا مثل قافیٔه این شعر دقیقی:
سپید روز به پاکی رخان تو مانَد …شِب سیـاه بـدان زلفکان تـو مـانَد

1ــ المعجم فی معاییر اشعار العجم، ص 287
2ــ مثالً حافظ در غزل:

زهر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرددلم جز مهر مه رویان طریقی برنمی گیرد

سه واژٔه قافیه )دیگر، ساغر، خوش تر( را تکرار کرده است.
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قافیه در شعر نو
شاعران نوپرداز برای قافیه اهّمّیت زیاد قائل اند؛ مثالً، نیما یوشیج دربارٔه قافیه می نویسد که: 
»اگر قافیه نباشد چه خواهد بود؟ حباب توخالی؛ شعر بی قافیه، مثل آدم بی استخوان است. هنر شاعری 

در قافیه سازی است…«1
اّما ضوابط قافیه در شعر نو، نضج درستی نگرفته است و آنچه در این مورد گفته شده است، 
بیشتر جنبٔه ذوقی دارد2. نیما در مورد ضابطٔه قافیه در شعر می گوید: »قافیه مقّید به جملٔه خود است، 
همین که مطلب عوض شد و جملٔه دیگری به روی کار آمد، قافیه به آن نمی خورد.«3 به هر حال قافیٔه 
شعر نو برخالف شعر کالسیک در آخر ابیات نمی آید بلکه بستگی به مطلب دارد. به عالوه الزاماً هر 
مطلب قافیه دار نیست. از طرفی وقتی که شعر حاوی مطالب پراکنده و وصف های جداگانه است یا جنبٔه 

امری و دعایی دارد، قافیه را الزم نمی دانند.4 
مثال:

از تهی سرشار
جویبار لحظه ها جاری است

چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ
دوستان و دشمنان را می شناسم من

زندگی را دوست می دارم
مرگ را دشمن

وای اّما با که باید گفت این؟ من دوستی دارم
که به دشمن باید از او التجا بردن

جویبار لحظه ها جاری…
به هر حال در شعر نو قافیه محدودیّت های شعر کالسیک را ندارد و شاعر خود را اسیر قافیه 

نمی سازد، بلکه معموالً در هر مطلب دو یا چند مصرع قافیه دار می آید.

1ــ نیما یوشیج: حرف های همسایه، تهران، 1351، ص 70
2ــ شفیعی کدکنی: موسیقی شعر، ص 191

3ــ حرف های همسایه.
4ــ موسیقی شعر، ص 184
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1ــ در هر یک از ابیات زیر، واژه های قافیه و حرف یا حروف قافیه را مشّخص کنید و بنویسید 
که قافیه طبق قاعدٔه »1« است یا »2«؟

مثال:
مبادا که روزی شوی زیردستدِل زیـردستـان نبـایـد شکست

واژه های قافیه: شکست، زیردست
ـَـ ست طبق قاعدٔه »2« حروف قافیه: ـ
چـه شکـر گویمـت، ای کـارساز بنـده نوازمـنم کـه دیـده بـه دیـدار دوسـت کـردم باز
بوسه زن بر خاک آن واّدی و مشکین کن نفسای صبـا گـر بگـذری بـر سـاحل رود ارس

)حافظ(
تا نریزد برتو، زهر آن زشت خویار بد مار است هین بگریز از او
جدا باشد  اگر  دیوار  یکی  هواهر  بر  معلّق  باشد  سقف چون 

)مولوی(
خــواب نـمـی بــرد  هـمـه شـب  را  دریـــــابمــا  روزگـــار  خـفـتـــٔه  ای 
چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوستنـه بیـگانـه تیـمـار خـوردش نــه دوست

)سعدی(
ندانم که نرگس چـرا شــد دژممن از ابر بینم هـمی بـاد و نــم
نژند مــا  دل  شهـریارا  میاور به جان من و خود گزندمــکن 

)فردوسی(
2ــ در هر یک از ابیات زیر:

الف( ردیف را مشّخص کنید. )اگر دارد(
ب( واژه ها و حرف یا حروف قافیه را تعیین کنید.

ج( حرف یا حرف های الحاقی را مشّخص کنید. )اگر دارد(
د( حرف یا حروف اصلی قافیه را مشّخص کنید.

مثال:
ننوشـت سالمی و کــالمی نفرستاددیری است که دلدار پیامی نفرستاد

1ــ در هر یک از ابیات زیر، واژه
خودآزمایی
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ردیف: نفرستاد
واژه های قافیه: پیامی، کالمی

حروف قافیه: ام + ی
حروف اصلی: ام طبق قاعدٔه »2«

حرف الحاقی: ی
منزِل آن مه عاشق کش عّیار کجاست؟ای نسـیـِم سحر آرامگه  یار کجاست؟

)حافظ(
بـر زمـیـن شـد گـوا بــه نـزدیـک خـورشـیـد فـرمـان رواسرشـگ هـوا 

)فردوسی(
یــا بـه تـو دسـت رســی داشـتـمـیکـاشـکی جـز تـو کـســی  داشـتـمـی

)خاقانی(
جگـر پـردرد و دل پـرخـونـم ای دلمـرا پـرسـی کـه چـونـی؟ چونم ای دل

)نظامی(
درمــان نـکـردنـد مـسـکـین غـریبانچـنـدان کـه گـفتـم غـم بـا طـبـیبان

)حافظ(
شـبـنـمـی از عشـق بـر آن ریـخـتنـدخــاک دل آن روز کـه مـی بـیـختند

)غزالی مشهدی(
چه کنم که هست این ها گل باغ آشناییز دو دیده خون فشانم، زغمت شب جدایی

)عراقی(
بگشای لب که قند فراوانم آرزوستبنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

)مولوی(
چـنـدیـنـمگــر مسـتـمـنـد و بـا دل غـمـگـیـنـم مـالمـت  مـکـن  خـیـره 

)ناصر خسرو(
کــه آب روان بــاز نـایـد بـه جـوینـشـاط جــوانـی ز پـیـران مـجـوی

)سعدی(
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گر بهار آید و گر باد خزان، آسوده ایـمما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم
)سعدی(

هـرچـنـد گـسسـت بـاز پـیـوستیمشآن دل کـه بـه زلـف یـار مـی بستیمش
و اندرین کاردل خویش به دریا فکنمدیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
مـحـصـول دعـا در ره جـانـانه نهادیمما درس سحر در ره می خانه نهادیم

)حافظ(
3ــ با توّجه به تبصره های 2 تا 7، قافیٔه ابیات زیر را مشّخص کنید. اگر قافیٔه بیتی غلط است یا 

عیب دارد، آن را نیز مشّخص کنید:
مـی زنـدهـر آن کـس کـه بـر دزد رحـمـت کند کـاروان  بـازوی خـود  بــه 

)سعدی(
کــه فــردا نـمـــانَـــد ره بـازگـشـتکـنـون بـا خـرد بـایـد انـبـاز گـشـت

)سعدی(
کــه گــویـی آهـویـی سـر در کـمـندمچـنـان در قـیـد مـهـرت پـای بـنـدم

)سعدی(
نـه بـر تـو بـرشمنی از رهیت مشفق تردر ایـن زمـانه بتی نیست از تو نیکوتر

)سعدی(
دلی کنی  پریشان  که  آن  نیرزد  زنهار بد مکن که نکرده است عاقلیدنیا 
بـی جـهـد از آینه نبـرد زنگ، صیقلیگرمن سخن درشت نگویم تو نشنوی

)سعدی(
4ــ قافیه را در این شعر نو مشّخص کنید:

اشکم دمید
گفتم: »نه پای رفتن نه تاب ماندگاری

درد خزٔه کف جوی این است.« گفت: »آری
اما دوگانه تا کی؟

یا موج وش روان شو یا در کنار من باش«
گفتم: »دلم گرفته ست
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مثل سکون ملولم«
5ــ در شعر زیر واژه های قافیه را پیدا کنید و مشّخص نمایید که آیا حروف قافیه طبق قاعدٔه »1« 

یا »2« است:
بخوان ای هم سفر با من

ره تاریک با پاهای من پیکار دارد
به هر دم زیر پایم راه را با آب آلوده

به سنگ آکنده و دشوار دارد؛
به چشم پا ولی من راه خود را می سپارم

جهان تا جنبشی دارد، رود هر کس به راه خود،
عقاب پیر هم غرق است و مست اندر نگاه خود

نباشد هیچ کاِر سخت کان را در نیابد فکر آسان ساز،
شب از نیمه گذشته ست، خروس دهکده برداشته است آواز؛

چرا دارم ره خود را رها من
بخوان ای هم سفر با من!

به رو در روی صبح، این کاروان خسته می خواند:
کدامین بار کاال سوی منزلگه رسد آخر

که هشیار است، کی بیدار، کی بیمار؟
کسی در این شب تاریک پیما این نمی داند.

مرا خسته در این ویرانه مپسند
قطار کاروان ها دیده ام من

که صبح از رویشان پیغام می برد.
صداهای جرس های رهاوردان بسی بشنیده ام من

که از نقش امیدی آب می خورد
نگارانی چه دلکش را به روی اسب ها می برد…

)نیما یوشیج(  
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درس سوم

حرف، هجا، وزن

در بحث قافیه گفتیم که شعر، آفرینش زیبایی به وسیلٔه واژه هاست و واژه خود از حرف درست 
می شود. منظور از حرف، صورت ملفوظ )واج( است نه شکل خطّی آن. اصوالً در وزن شعر، فقط 

آنچه تلفظ می شود اهّمّیت دارد نه صورت مکتوب.
ـَـ،  حرف بر دو گونه است: مصّوت و صامت. مصّوت ها نیز دو نوع هستند: مصّوت کوتاه )ـ

ـُـ( و مصّوت بلند /ا، و،ی/ ـ، ـ
ـِ ـ

تبصرۀ 1: چون هر مصّوت بلند تقریباً دو برابر مصّوت کوتاه تلّفظ می شود، در وزن شعر دو 
حرف به حساب می آید. اما مصّوت کوتاه برابر یک حرف است: مثالً؛ کلمٔه »ما« در وزن شعر سه حرف 

ـَـ ر د(. حساب می شود و کلمٔه »سرد« چهار حرف )=سـ ـ
تبصرۀ 2: اگر صورت ملفوظ اشعار را بنویسیم، »ا«، »و«، »ی« فقط وقتی مصّوت بلند )بدون 
همزه( هستند و دو حرف حساب می شوند که دّومین حرف هجا باشند. مثالً در کلمات »کار«، »سود«، 
»دید«. لذا » و« در کلمٔه »وام« و »ی« در کلمٔه »یاد« صامت است زیرا اّولین حرف هجا به شمار می آید. 

اصوالً مصّوت چه کوتاه چه بلند، دّومین حرف هجاست.

هجا
هجا )بخش( یک واحد گفتار است که با هر ضربٔه هوای ریه به بیرون رانده می شود.

انواع هجا
در وزن شعر، هجاهای فارسی از نظر امتداد )تعداد حروف( سه نوع اند: کوتاه، بلند، کشیده:

1ــ هجای کوتاه که  دارای دو حرف است با عالمت ∪ مانند کلمات َن )نه(، ُت )تو(.
2ــ هجای بلند که دارای سه حرف است با عالمت ــ مانند کلمات سر، پا.
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3ــ هجای کشیده که دارای چهار یا پنج حرف است با عالمت ــ ∪ مانند کلمات نَرم، سرد، 
پارس و کاشت. چنان که می بینیم از نظر امتداد هر هجای کشیده معادل است با یک هجای بلند و یک 
هجای کوتاه. یعنی سه حرف اول برابر یک هجای بلند و یک یا دو حرف بعد معادل یک هجای کوتاه 

است. مثل واژه های:

شتکارسپادَسرمنَر
∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ

دّقت کنید که یک یا دو حرف آخر هجای کشیده، هجای کوتاه نیست بلکه از نظر امتداِد هجاها 
در حکم یک هجای کوتاه است، زیرا هر هجای فارسی باید دارای یک مصّوت باشد.

تبصره: 
1ــ گفتیم که امتداد هر مصّوت بلند دو برابر مصّوت کوتاه است، لذا در وزن شعر، هر مصّوت 
بلند دو حرف به حساب می آید. مثالً کلمٔه »سی« سه حرفی است. هر یک از حروف دیگر، چه مصّوت 

کوتاه و چه صامت، یک حرف به شمار می آید.
2ــ در وزن شعر »ن« بعد از مصّوت بلند در یک هجا )یعنی »ن« ساکن( به حساب نمی آید.1 

مثالً: جان = جا، برین = بری، خون = خو.
قرار  بلند  از مصّوت  بعد  این هجای جدید، چون  منتقل گردد، در  بعد  به هجای  این »ن«  اگر 
نمی گیرد به حساب آورده می شود. مثالً  »دوان آمد« را اگر به صورت »دوانامد« تلفظ کنیم، به سبب 

این که »ن« در هجای جدیِد )نا( از مصّوب بلند قبل از خود فاصله گرفته است به حساب می آید.
3ــ »آ« در خط، برابر است با همزه و مصّوت بلند »ا« لذا سه حرف به حساب می آید، مثل: »آباد« 

که هجای اّولش سه حرفی و هجای دّومش چهار حرفی است.

وزن شعر
وزن شعر عبارت است از نظمی در اصوات گفتار، مثل وزن شعر فارسی که بر مبنای کّمّیت 

هجاها یعنی نظم میان هجاهای کوتاه و بلند است،2 چنان که بعد خواهد آمد.
می گوید:  االشعار  معیار  در  طوسی  نصیرالّدین  چنان که خواجه  اّما  می شود  تلّفظ  کوتاه  »ن«  از  قبل  بلند  مصّوت  حقیقت  در  1ــ 

واژه هایی مانند دون، دان، دین، بر وزن دو، دا، دی می باشد.
2ــ وزن شعر فارسی، نوشتٔه دکتر پرویز خانلری، 1337. ص 13.
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َعروض: علمی است که قواعد تعیین اوزان شعر )تقطیع( و طبقه بندی اوزان را، از جنبٔه نظری 
و عملی به دست می دهد.1

واحد وزن: واحد وزن در شعر فارسی و بسیاری از زبان های دیگر مصراع است. لذا وزن هر 
مصراع شعر در این زبان ها نمودار وزن مصراع های دیگر است، و وقتی شاعر مصراع اّول را سرود به 

ناچار بقّیٔه مصراع ها را در همان وزن باید بسراید.
واحد وزن در شعر عرب بیت است. در نام گذاری اوزان شعر فارسی، طبق سّنت، واحد وزن 

را بیت می گیرند.

قواعد تعیین وزن

برای تعیین وزن یک شعر، چهار قاعدٔه زیر را به دّقت باید به کار برد:
1ــ درست خواندن شعر و درست نوشتن آن 2ــ تقطیع هجایی 3ــ تقطیع به ارکان 4ــ  اختیارات 

شاعری.

درست خواندن شعر و درست نوشتن آن )استفاده از خّط عروضی(
برای پیدا کردن وزن یک شعر نخست آن را باید دقیقاً روان و فصیح خواند.

در خواندن نباید خّط فارسی ما را دچار اشتباه کند فی المثل شعر:
صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیستطاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

)سعدی(
را وقتی درست بخوانیم »طاعت آن« به صورت »طاعتان« و »پیش آر« به صورت »پیشار« تلّفظ 
می شود. پس از این که شعر را درست و فصیح خواندیم باید عین تلّفظ را واضح بنویسیم. به عبارت 
خّط  این خط،  کرد.  نزدیک  ملفوظ  به صورت  است  ممکن  تا  را  باید خط  وزن شعر  تعیین  در  دیگر 

عروضی2 نامیده می شود.
در نوشتن شعر به خّط عروضی رعایت چند نکته الزم است:

1ــ اگر در فصیح خواندن شعر، همزٔه آغاز هجا )وقتی قبل از آن صامتی باشد( تلّفظ نشود در 

1ــ مقالٔه »دربارٔه طبقه بندی وزن های شعر فارسی«، ص 591 »نوشتٔه ابوالحسن نجفی«.
2ــ خّط عروضی فارسی برای تقطیع اشعار بسیار مناسب است و هرگز موجب اشکال نمی شود، لذا ضرورتی ندارد که از الفبای 

فونتیک استفاده شود.
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خط نیز همزه را باید حذف کرد چنان که در شعر فوق »طاعت آن« با حذف همزه به صورت »طاعتان« 
»بنی  به صورت  »اعضا«  همزٔه  با حذف  یکدیگرند«  اعضای  »بنی آدم  مصراع  همچنین  می شود.  تلّفظ 

آَدَمْعضای …« خوانده می شود.
2ــ در خّط عروضی باید حرکات )مصّوت های کوتاه( گذاشته شود )حرکات، مانند مصّوت های 

بلند همیشه دومین حرف هجا هستند(:
بینش َاهِل  ِچراِغ  چَشُم  آفَـریـنـشِای  َمـقصوِد ُوجــود 

روشن است کلماتی مانند »تو«، »دو« و »و« ربط )عطف( به صورتی که تلّفظ می شوند باید نوشته 
ـُـ« )معموالً »و« عطف یا ربط، به ویژه در شعر به صورت ضّمه تلّفظ  شوند یعنی به صورت »ُت«، »ُد«، »ـ

می گردد. مثل َمُن او )= من و او((.
3ــ حروفی که در خط هست اّما به تلفظ در نمی آید در خّط عروضی حذف می شود. مثالً کلمات 

»خویش«، »خواهـر«، »نـامـه«، »چه«، به صورت »خیش«، »خاهَر«، »ناِم« و »ِچ« نوشته می شود:
َمپََسندهـرِچ بَـر نـفـِس خـیش نَپَسندی دیـگری  نَـفِس  بَـر  نـیـز 

4ــ قبالً گفتیم که مصّوت، دومین حرف هر هجاست لذا حروف »و«، »ا«، »ی« فقط وقتی دومین 
حرف هجا باشند مصّوت هستند و دو حرف به حساب می آیند. مثالً در کلمات »کو«، »سار«، »ریخت«، 

بنابراین در کلمه ای مثل »نُو« که دومین حرفش مصّوِت ضّمه است »و« صامت می باشد.
5  ــ حرفی که مشّدد تلّفظ گردد باید به صورت دو حرف نوشته شود مانند »عّزت« و »سّجاده« که 

باید به صورت »ِعزَزت« و »َسْججاِد« نوشته شود:
ِنهپـیـر گـفـتـاِک ِچ ِعْزَزت زیـن ِبه بـالیـن  َدِرُت  بَـْر  ِنـَیـم  ِک 

)جامی(
گُـِل َسجـجاِد َات ِب َوقْـِت نمازمـی کَُند پُـر فضاِی خـاِن ِز َعـطر

)نصراللّه مردانی(
تقطیع هجایی

تقطیع یعنی تجزیٔه شعر به هجاها و ارکان )پایه های( عروضی1. نخست به تقطیع هجایی می پردازیم 
و سپس به تقطیع به ارکان.

منظور از تقطیع هجایی مشّخص کردن هجاهای شعر اعم از کوتاه، بلند و کشیده است. برای 

1ــ تقطیع را تجزیٔه مصراع شعر به اجزا و ارکان تعریف کرده اند که در عروض علمی به جای اجزا، هجاها است.
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باید هجاهای شعر را به دّقت جدا، و مرز هر هجا را با خّط عمودی کوتاهی مشّخص  این کار ابتدا 
کرد. دّقت شود که به تعداد مصّوت ها هجا وجود دارد. ضمناً هجاهای کشیده باید با خّط عمودی به 
یک هجای بلند )سه حرف اّول( و یک هجای کوتاه )یک یا دو حرف بعد( تقسیم شوند، مثل جدا کردن 

هجاهای مصرع زیر:

ـشی1َوحـِغُمراینِکرا لَمِدـجاننـــَرَمــ
 

ـَندشیــِنــِکلُمشـْسْت خابَرِکمیباِز
  

سپس عالمت هر هجا زیر آن آورده شود، یعنی زیر:
الف( هجای دو حرفی )کوتاه(، عالمت »∪«

ب( هجای سه حرفی )بلند(، عالمت »ــ«
ج( هجاهای چهار یا پنج حرفی )کشیده(، عالت »ــ ∪«، )عالمت »ــ« برای سه حرف اّول و 

عالمت »∪« برای یک یا دو حرف بعد(.
تبصره: هجای پایانی اوزان شعر فارسی همیشه بلند است و اگر به جای آن هجای کشیده یا کوتاه 

بیاید حکم هجای بلند را دارد لذا هجای پایانی را همیشه با عالمت هجای بلند )ــ( نشان می دهیم.
یادآوری: قبالً گفتیم که حرکات )مصّوت های کوتاه( مانند دیگر حروف هستند اّما هر مصّوت 
بلند دو حرف به حساب می آید. همچنین گفتیم که »ن« ساکن بعد از مصّوت بلند در یک هجا حساب 

نمی شود:
ـشیوحــِغُمراینِکرا لَمِدـجاننـــَرَمــ
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

حال اگر مصراع دوم )و مصراع های دیگر( شعر را نیز تقطیع هجایی کنیم خواهیم دید که نظم 
و تعداد هجاهای آن دقیقاً مثل مصراع اّول خواهد بود. هجاهای مصراع دوم را زیر هجاهای مصراع 

اّول می آوریم تا هجاهای دو مصراع را بهتر بتوان تطبیق کرد:
ـشیَوحــِغُمراینِکرا لَمِدـجاننـــَرَمــ
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

ـندـشیــِنـــــِکلُمشـ ست خابَرِک میباِز
1ــ آخرین حرف هجا را به دو صورت پایانی نیز می توان نوشت: َم/ َرن / جان
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خودآزمایی

1ــ »ا«، »و«، »ی« باید حرف چندم هجا باشند تا به صورت مصّوت بلند تلّفظ گردند و دو حرف 
حساب شوند؟

2ــ واژه های زیر را با خّط عروضی بنویسید و مرز هر کدام از واژه ها را که بیش از یک هجا 
دارد مشّخص کنید. هجای کشیده را نیز به دو هجا تقسیم کنید:

خویشتن، بنفشه، مالمت، فایده، التماس، خود، سفینه، چو، چون، مسامحه، دّقت، پشتوانه، 
معلّم، خواری، زلّت، مجموعه، روزنه، خواستن، مؤّذن، شّدت، تبّسم، کاشته، راهوار.

را  هجاها  مرز  بنویسید. سپس  عروضی  خّط  با  و  بخوانید  درست  ابتدا  را  زیر  واژه های  3ــ 
مشّخص کنید و زیر هر هجا عالمت آن را بگذارید )توّجه کنید که به تعداد مصّوت ها هجا وجود دارد 
و هجای کشیده به دو هجا تقسیم می شود و هر مصّوت بلند برابر دو حرف است و »ن« بعد از مصّوت 

بلند در یک هجا حذف می شود(:
سر، دل، ره گذر، ما، روز، سرو، سرشار، کویر، گلستان، تن آسان، تن آسانی، دو، نیست، دیدار، 
هستی، رنگ، شب، آفرین، سو، سود، ساخت، دژ، درد، دوست، چشم، کاش، کاشت، وفا، بامداد، 

فضا، رنج، قاصد، طراوت، نیرومند، خاموش، ندا، باغ، آسان، رایگان، رایگانی.
4ــ واژه های غیرسادٔه زیر را یک بار با حذف همزه و بار دیگر بدون حذف همزه بخوانید و با خّط 

عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید:
دل آزرده، عاقبت اندیش، خوش آواز،پلنگ افکن،بادآورده، خوش اندام، دانش آموز، دل افسرده، 

شمع آجین.
5  ــ ابیات زیر را درست بخوانید و با خّط عروضی بنویسید. سپس مرز هجاها را مشّخص کنید 
و زیر هر هجا عالمت آن را بگذارید. )دّقت کنید اگر اشعار را درست خوانده و نوشته باشید، باید تعداد 

و نظم هجاهای دو مصراع هر بیت یکسان باشد(:
نــانــمــوده    دانــی قــّصــٔه  هـــم نــامــٔه نــانــوشـتـه خـوانــیهــم 

)نظامی(
چـو بـی کاری، یـقـین بـی مـزد مـانیاگــر کـاری کـنــی مــزدی سـتـانـی

)ناصر خسرو(
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خـود شـکـن آیینـه شکستن خطاستآیـنـه ار نـقـش تــو بـنـمـود راسـت
)نظامی(

کــه صـورت نـبـنـدد دری دیـگـرمخــدایــا بـه خـواری مــران از درم
پیوند روح کردی پیـغـام دوست دادیای باد بامدادی خوش می روی به شادی
نـاصـوابهــر کــه تـأّمـل نـکـنـد در جـواب آیـد سـخـنـش  بـیـشـتـر 

)سعدی(
نـیـسـتــم نـیـسـتــم نـیـسـتــم مــنچـنـد پـرسـی ز مـن چـیـسـتـم مـن؟

)میرزا حبیب خراسانی(
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درس چهارم

تقطیع به ارکان

در تقطیع هجایی، عالمت های هجاها دارای نظمی هستند، فی المثل اگر در هجاهای هر مصراع 
شعر تقطیع شده در صفحٔه 27، دّقت کنیم، نظمی در آن ها می بینیم؛ نظمی تکراری، به این صورت که اگر 

آن ها را سه تا سه تا جدا کنیم در می یابیم که هر مصرع تکرار چهار بار »∪ ــ ــ« تشکیل شده است:
∪ ــ ــ ∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ

چنان که مالحظه می شود برای نشان دادن نظم هجاها، پس از هجاهای جدا شده خطّی عمودی 
و پررنگ کشیده شده است.

اگر شعر:
وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رودای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود

)سعدی(
را تقطیع هجایی کنیم به این صورت در می آید:

َودَرمینَمجاِمراکارانِتِهسـآبان1رساِای
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

هجاهای هر مصرع شعر فوق را اگر سه تا سه تا جدا کنیم نظمی در آن ها نمی بینیم ولی اگر چهار 
تا چهار تا جدا کنیم نظم آن ها آشکار می شود، به این صورت که از تکرار چهار بار »ــ ــ ∪ ــ« تشکیل 

شده است:
ــ ــ ∪ ــ ــ ــ ∪ ــــ ــ ∪ ــــ ــ ∪ ــ

تقطیع هجایی شعر زیر:
بـا همـه آمیخت دل، گــرچه جدا مـی رودفتنه برانگیخت دل، خون شهان ریخت دل

)مولوی(
1ــ این شعر را به صورت »ای ساربانان ِهسِت …« هم می توان تلّفظ کرد. در این صورت »ن« به هجای بعد منتقل می شود و چون در 

این هجای جدید بعد  از مصّوت بلند نیامده محاسبه می گردد )در حقیقت »ن« به جای همزٔه محذوف قرار می گیرد(.
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به این صورت است:
 ِدلـختریــهانَشـِنخوِدلـختـگیــَرنــبَــِنِفتـ
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

حال اگر هجاها را سه تا سه تا یا چهار تا چهار تا جدا کنیم در آن ها نظمی نمی بینیم اّما اگر چهار 
تا و سه تا جدا کنیم خواهیم دید که نظم متناوب دارد، به این صورت که هر مصراع از تناوب »ــ ∪∪ــ« 

و » ــ ∪ ــ« دو بار درست شده است:
ــ ∪ ــ ــ ∪ ∪ ــــ ∪ ــــ ∪ ∪ ــ

شعر زیر را اگر تقطیع هجایی کنیم:
که شبی نخفته باشی به دراز نای سالیبه تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن

)سعدی(
به این صورت در می آید:

تَنگُفـرگازروِمَغـَرددانَـلیِصـحاتُـِبـ
ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪

حال اگر هجاهای آن را فقط به صورت چهار تا چهار تا جدا کنیم وزنی متناوب در آن ها می بینیم:
ــ ∪ ــ ــ ∪ ∪ ــ ∪ــ ∪ ــ ــ∪ ∪ ــ ∪

پس برای این که نظم میان هجاهای یک شعر آشکار شود باید هجاهای یک مصراع آن را چهار 
تا چهار تا، یا سه تا سه تا، یا چهار تا و سه تا جدا1 کنیم.

در میان هجاهای معدودی از اوزان، نظمی ظاهر نیست2 مثل هجاهای شعر: 
نیکنامی و  خـوبــی  مــایــٔه  روشـنـاییای  بـی تـو  نـدهــد  روزم 

)رودکی(
ـِماِای میـناــکــنیــُیبیخوِیی
ــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــــ

که به هر صورت آن ها را جدا کنیم نظمی در آن ها نمی بینیم.

تا و یکی جدا می شود. از طرفی در عروض سّنتی  تا، یا چهار  تا و دو  1ــ هجاهای بعضی از اوزان کم کاربردتر به صورت چهار 
هجاهای بعضی از اوزان را به صورت سه تا و چهار تا یا دو تا و سه تا و غیره جدا می کنند تا به نحوی همٔه اوزان شعر فارسی را در بحور عروضی 

عرب بگنجانند )بحر، واحِد بزرگ تر از وزن است(.
2ــ این گونه اوزان که تعداد آن ها اندک است مستثنا هستند و با تعریف وزن نیز مغایرت دارند.
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به طور کلّی اکثر اوزان شعر فارسی دارای نظم تکراری هستند و بعضی نیز نظم متناوب دارند و 
در اندکی از اوزان نظمی دیده نمی شود. ضمناً نظم تکراری بر نظم متناوب ترجیح دارد، لذا اگر هجاهای 

شعری را با نظم تکراری بتوان تقطیع کرد، تقطیع آن به صورت متناوب جایز نیست. مثالً شعر:
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

که به صورت منظّم، یعنی چهار »∪ ــ ــ« تقطیع می شود، نباید به شکل متناوب:
∪ ــ ــ ∪ــ ــ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ  تقطیع گردد.

 

ارکان عروضی
وقتی هجاهای شعری را به اجزای چهار تا چهارتا، یا سه تا سه تا، یا چهار تا و سه تا به نحوی 
که نشان دهندٔه نظم آن ها باشد، جدا کردیم ساده تر این است که به جای هر یک از اجزای چهار یا سه 

هجایی معادل آن ها را بیاوریم. فی المثل در مورد شعر:

غ وحشیِک این مردلم رامـرنجـان
∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ

بلند چهار بار، تشکیل  به جای این که بگوییم وزن این شعر از یک هجای کوتاه و دو هجای 
َدم« )هم وزن                   »َدَدم  یا  تَن«  تَن  »َت  بار مثالً  این است که بگوییم وزن این شعر از چهار  شده، آسان تر 
ـ« کلمه ای که هم وزنش باشد مثالً »نواها« یا »گرامی«  ــ  ـ«( درست شده است، و اگر به جای »∪ـ  ــ  »∪ـ 
را بیاوریم بهتر است، مثالً بگوییم شعر فوق بر وزن »نواها نواها نواها نواها« است. از طرفی چون در 
صرف زبان عرب همٔه کلمات را با »فعل« )ف ــ ع ــ ل( می سنجند در عروض عربی و فارسی، هم وزن 
هجاهای جدا شدهٔ هر مصرع را )که نمایانگر نظم وزن هستند( از »فعل« ساخته اند، فی المثل »فعولن« 
را هم وزن »∪ ــ ــ« آورده اند و لذا شعر فوق بر وزن »فعولن فعولن فعولن فعولن« می شود. همچنین 
به جای »∪ ــ ــ ــ« قالب هم وزنش »مفاعلین« را ساخته اند و به همین ترتیب قالب های دیگر درست 
شده است. این قالب ها را ارکان عروضی نامیده اند. مهم ترین ارکان عروضی فارسی 19 تاست که ذیالً 

با آن ها آشنا می شوید:
الف( ارکانی، که در آغاز و میان و پایان مصراع می آیند:

1ــ فاعالتن = ــ ∪ ــ ــ )تن ت تن تن(
2ــ فاعلن = ــ ∪ ــ )تن ت تن(
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3ــ مفاعیلن = ∪ ــ ــ ــ )ت تن تن تن(
4ــ فعولن = ∪ ــ ــ )ت تن تن(

5  ــ مستفعلن = ــ ــ ∪ ــ )تن تن ت تن(
6ــ مفعولن = ــ ــ ــ )تن تن تن(

7ــ فعالتن = ∪ ∪ ــ ــ )ت ت تن تن(
8   ــ فعلن = ∪ ∪ ــ )ت ت تن(

9ــ مفاعلن = ∪ ــ ∪ ــ )ت تن ت تن(
10 ــ مفتعلن = ــ ∪ ∪ ــ )تن ت ت تن(

11ــ فع لن )= فاعل( = ــ ــ )تن تن(
ب( ارکان غیر پایانی، که در آخر مصراع قرار نمی گیرند. آخرین هجای هر یک از این ارکان 

کوتاه است:
 1ــ فاعالُت = ــ ∪ ــ ∪ )تن ت تن ت(
2ــ فعالُت = ∪ ∪ ــ ∪ )ت ت تن ت(
3ــ مفاعیُل= ∪ ــ ــ ∪ )ت تن تن ت(

4ــ مستفعُل = ــ ــ ∪ ∪ )تن تن ت ت(
5  ــ مفعوُل = ــ ــ ∪ )تن تن ت(

6  ــ مفاعُل = ∪ ــ ∪ ∪ )ت تن ت ت(
ج( ارکان پایانی، که فقط در آخر مصراع می آیند:1

1ــ َفَعل = ∪ ــ )ت تن(
2ــ فع = ــ )تن(

گاه از آخر رکن پایانی یک وزن، یک یا دو یا سه هجا حذف می شود، مثالً:
از آخر »∪ ــ ــ ــ« )مفاعیلن( اگر یک هجا حذف شود می ماند »∪ ــ ــ« )فَُعولُْن(، دو هجا 

حذف شود می ماند »∪ ــ« )فََعل( سه هجا حذف شود می ماند »ــ« )فَْع(2

1ــ فعلن و فع لن نیز در آخر مصراع می آید اما به صورت غیرپایانی هم به کار رفته است. بعد خواهیم دید که در اوزان دوْری در آخر 
نیم مصراع نیز می آیند.

2ــ گفتیم که هجای پایان مصراع همیشه بلند حساب می شود.



30

خودآزمایی

1ــ ارکان معادل این هجاها را بنویسید:
ــ ∪ ــ ــ، ∪ ــ ــ، ــ ــ ∪ ــ، ــ ــ ــ، ــ ∪ ∪ ــ، ∪ ــ ــ ــ، ∪ ∪ ــ، ∪ ــ ∪ ــ، ــ، ــ ∪ 

ــ ∪، ــ ــ، ∪ ــ ، ∪ ــ ــ ∪، ــ ــ ∪ ∪.
2ــ هجاهای اشعار خودآزمایی درس سوم را به منظّم ترین صورت، تقسیم کنید و ارکان معادل 

هر قسمت را زیر آن بنویسید.
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درس پنجم

چگونگی تقطیع شعربه ارکان

برای تقطیع شعر به ارکان ابتدا آن را تقطیع هجایی می کنیم سپس هجاها را به صورتی که نظم 
آن ها مشخص شود با خّط عمودی پررنگ تری به اجزای 4 یا 3 هجایی تقسیم می نماییم. آن گاه به ارکان 
مراجعه می کنیم تا ببینیم هر یک از این اجزای 4 یا 3 هجایی با چه رکنی مطابقت دارد. آن ها را انتخاب 
می کنیم و در زیر اجزا می نویسیم. )اگر در آخر مصراع، یک یا دو هجا اضافه بماند ارکان پایانِی معادِل 

هر کدام یعنی »فََعل«، »فع لن« و »فع« زیِر آن ها آورده می شود( مثال:
اگر هجاهای شعر زیر را به صورت چهار تا »∪ ــ ــ« تقسیم کنیم با مراجعه به ارکان می بینیم که 

معادل »∪ ــ ــ« رکِن فعولن است که آن را زیر هر »∪ ــ ــ« می نویسیم:

ِغ َوحشیکه این ُمرِدلَم رامـرنجـان
∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ
فعولنفعولنفعولنفعولن

هجاهای شعر زیر نیز به چهار »∪ــ ــ« تقسیم می شود. ولی از آخر »∪ــ ــ« چهارم، یک هجا 
حذف شده است و به صورت »∪ــ« درآمده که با مراجعه به ارکان می بینیم که معادل »∪ ــ« رکن »فََعل« 

است، ارکان را زیر هجاهای تقسیم شده می نویسیم:
که صورت نبندد دری دیگرمخدایا به خواری مران از درم

)سعدی(
َرمَدَازرانَمـریخاِبـیاـداُخــ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

فََعلفعولنفعولنفعولن
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مثال دیگر:
روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینمتو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی آید

)سعدی(
هجاهای هر مصراع شعر فوق به چهار »∪ ــ ــ ــ« تقسیم می شود. حال با مراجعه به ارکان، 

ـ  ــ« می نویسیم. ـ  ــ« یعنی »مفاعیلن« را زیر هر »∪ ــ ـ معادل »∪ ــ ـ

یَدآمیِنـَهمبابَتــَلَدندیـَخنـِزگُلچُنَهمـُت
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
هجاهای شعر زیر:

مو ای  وز پیشیـمـانـی تـو جـانـم سـوخـتـیدوختیسـا دهـانـمگفت 
ــــ ∪ ــ ــ ــ   ∪ )مولوی(ــ ∪ ــــ 

ـ  « تقسیم می شود ولی از »  ــ ∪ ــ ــ« آخر یک هجا حذف شده و به صورت  به سه » ــ ∪ ــ ـ
ـ  « درآمده است. با مراجعه به ارکان، معادل »ــ ∪ ــ ــ« یعنی فاعالتن و معادل »ــ ∪ ــ« یعنی  »    ــ ∪ ـ

فاعلن را زیر هجاهای تقسیم شده می نویسیم:
دوختی1سا دهانمگفت ای مو
ــ ∪ ــــ ∪ ــ ــــ ∪ ــ ــ
فاعلنفاعالتنفاعالتن

هجاهای شعر زیر:

که شبی نخفته باشی به درازنای سالـی گارگفتنغم روزـلی نداردبه تو حاصـ
ــ∪ ∪ ــ ∪ ــ   ∪ ـ ∪ــ  ــ∪ ∪ـ  ــ  )سعدی(∪ 

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت
چهار تا چهارتا جدا شده و نظم متناوب متشّکل از »∪ ∪ ــ ∪« و »ــ ∪ ــ ــ« 2 بار دارد و 

چون »∪ ∪ ــ ∪« با رکن فعالُت مطابق است و »ــ ∪ ــ ــ« با رکن فاعالتن، لذا وزن آن می شود:
تقطیع  با خّط عروضی  تقطیع شده است ولی الزم است دانش آموزان همیشه اشعار را  با خّط معمول فارسی  از اشعار  1ــ بعضی 

کنند.
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فاعالتن فعالت  فاعالتن  فعالت 
هجاهای شعر زیر:

پیش دو ابروی چون هالل محّمد )ص(بدماه نــتـاآفتاب و شاید   اگر
∪ــ ∪ ∪ ــ ــ   ∪ ـــ  )سعدی(ــــ ∪ ∪ـ 

فعمفتعلنفاعالتمفتعلن

پایانی حذف شده و به صورت  ∪« سه هجای  ــ   ∪ نظم متنـاوب دارد که از آخـرین »ــ 
با  ∪ ∪ــ«  »ــ  ارکان،  به  مراجعه  با  درآمده است.  ــ   ــ    ∪ ∪ ــ    ∪ ــ   ∪ ــ  ــ    ∪  ∪ ــ 
شعر  وزن  پس  دارد.  مطابقت  فع  رکن  با  »ــ«  و  فاعالُت  رکن  با   »∪ ــ   ∪ »ــ  و  مفتعلن  رکن 

می شود. فوق 
فع مفتعلن  فاعالت   مفتعلن  

پس برای پیدا کردن وزن یک شعر باید نکته های هشتگانٔه زیر را مورد توّجه قرار داد:
1ــ درست خواندن شعر و درست نوشتن آن با خّط عروضی.

2ــ جدا کردن هر یک از هجاها با خّط عمودی.
3ــ حذف »ن« بعد از مصّوت بلند در یک هجا.

4ــ عالمت گذاری هر یک از هجاها در زیر آن ها.
5  ــ تقسیم هجاهای هر مصراع به اجزای 4 تا 4تا، یا 3 تا 3تا، یا 4 تا و 3 تا به طوری که در 

صورت امکان، وزن به صورت تکراری درآید و یا متناوب.
6  ــ نوشتن ارکان عروضی معادل اجزا در زیر آن ها.

7 و 8  ــ اختیارات شاعری و نام اوزان که در مباحث بعد خواهد آمد.

اختیارات شاعری
نظم و تساوی  و  منظّم و دقیق است  بسیار  فارسی  دیدیم وزن شعر  قبل  مثال های  چنان که در 
هجاها در مصراع های یک شعر دقیقاً رعایت می شود و از این نظر تقطیع وزن شعر فارسی بسیار ساده 
است. البته شاعر در سرودن شعر اختیاراتی دارد که به ضرورت از آن ها استفاده می کند. این اختیارات 

نیز، که دقیقاً تابع قاعده است، باید درنظر گرفته شود.
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تبصره: برای تعیین وزن یک شعر، تقطیع یک مصراع آن کافی است اّما چون در اشعار فارسی 
هجاها،  اختالف  روی  از  یعنی  مصراع  دو  مقایسٔه  با  می شود  استفاده  شاعری  اختیارات  از  معموالً 
اختیارات شاعری را بهتر درمی یابیم. لذا در تقطیع، هجاهای مصراع دوم را به ترتیب، زیر هجاهای 

مصراع اّول می نویسیم. اختیارات شاعری1 بر دو گونه است: زبان و وزنی.
اختیارات زبانی: در هر زبانی بعضی کلمات )به تنهایی یا در جمله( دارای دو یا احیاناً چند 
بر دو نوع  ببرد. اختیارات زبانی  به کار  تلّفظ هستند و گوینده اختیار دارد هر کدام را که می خواهد 

است:
ـ  امکان حذف همزه: در فارسی اگر قبل از همزٔه آغاز هجا، حرف صامتی بیاید همزه را  1ـ
می توان حذف کرد، مثالً کلمٔه یک هجایی »آب« که با همزه شروع شده، اگر قبل از آن صامتی مانند »ر« 
« را بگوییم  ایناز

ــــ
« یا » رابد

ــ ∪∪
« را بگوییم » آبَدر

ــ ∪ــ
بیاوریم، همزه را می شود حذف کرد. مثالً »

«. در شعر زیر: دران
∪ ــ

« را بگوییم » آندر
ــــ

« یا » ازین
∪ ــ

«

کـزو مـانده بــر استخوان پوستیدر آن حـال پـیـش آمـدم دوستی
)سعدی(

تیسـدوَدمَمـشاپیلحارانَد
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪
تیسـپوخانُتُاسـبَرِدمانزوک

شاعر به ضرورت وزن، در  آن )= ــ ــ( را، د  ران )= ∪ ــ( تلّفظ کرده تا هجاهای دو مصراع 
یکسان و وزن درست بـاشد، زیرا اگـر در آن تلّفظ می کـرد، هجای اّول مصراع اّول بلنـد می بـود و   

حال آنکه هجای اّول در مصراع دوم کوتاه است.
2ــ تغییر کّمیت مصّوت ها: شاعر در موارد خاّصی مختار است که به ضرورت وزن شعر، 

مصّوت کوتاه را بلند و یا مصّوت بلند را کوتاه تلفظ کند:
وزن  ضرورت  به  را  کلمه  پایان  کوتاه  مصّوت  کوتاه:  مصّوت های  کردن  تلّفظ  بلند  الف( 
می توان کشیده تلّفظ کرد تا مصّوت بلند به حساب آید. همچنین کسرٔه اضافه و »و« )ضّمه( عطف را:

1ــ رک: »اختیارات شاعری« نوشتٔه ابوالحسن نجفی. البّته تقسیم اختیارات به زبانی و وزنی از نگارنده است.
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چـه مـایـه غـم خـورد تـا گـل بــرآردنـبـیـنـی بـاغـبـان چـون گـل بـکـارد
)فخرالّدین اسعد گرگانی(

َردکاِبـگُلچُنبان غـبانیبیـنَـ
ــــ∪

∪
ــــ∪ــــــ∪ــ

َردرابَـگُلتاَردُخـَغمِیـماِچـ
چنان که مالحظه می شود هجاهای سوم در دو مصراع متفاوت است، هجای سوم در مصراع 
اّول بلند است و کوتاه نمی شود اّما هجای کوتاه مصراع دوم را طبق قاعده می توان بلند تلّفظ و حساب 

کرد.
تبصره: اگر هجایی با هجای معادلش در مصراع دیگر متفاوت باشد، عالمت هر دو هجا را 
معادلش مساوی است  متفاوت  با هجای  که  اختیارات شاعری مشّخص شد  و وقتی طبق  می گذاریم 

عالمت قبلی آن را خط می زنیم.
مثال برای کسرٔه اضافه:

ـَودبُــناداِکَهرـَودبُــناـواتَــ
ــ∪ــــ∪

∪
ــ∪ــــ∪ــ

ـودبُــنابُرــرپیــِلِدِنشداِز
)فردوسی(

هجای پنجم در مصراع دوم کوتاه و در مصراع اّول بلند است ولی هجای پنجم مصراع دوم را 
طبق قاعده می توان بلند تلّفظ کرد تا هجاهای دو مصراع یکسان گردد.

مثال برای مصّوت ضّمٔه پایان کلمه:
چـارقـت دوزم کـنــم شــانـــه سـرتتـو کـجـایـی تـا شـوم مـن چـاکـرت

)مولوی(
تُـ
∪

َرتِکچاَمنَومَشـتاییجاُک

ــــــ∪ــــــ∪ــ
∪

ــ∪

ـِشانَمُکَزمدوَقتُرچا َرتَسـن
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هجای اّول در مصراع دوم بلند است و کوتاه نمی شود اّما در مصراع اّول کوتاه است و طبق 
قاعده بلند تلّفظ می شود. ضمناً هجای نهم در مصراع دوم نیز طبق قاعده بلند تلّفظ می گردد. 

مثال برای »و« )ضّمه( عطف:
وز ســتـیـز آمـد مـگـس زو بــاز پـسشخص خفت و خرس می راندش مگس

)مولوی(
ُتُخفـصَشخـ

∪

گسَمـَدشرانمیسِخر

ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
پَسزبازوگَسَمـَمدزاتیـِسـَوز

هجای چهارم در مصراع  دوم کوتاه نمی شود اّما در مصراع اّول طبق قاعده باید کشیده تلّفظ 
شود تا همانند مصراع دوم گردد.

مثال برای مصّوت کوتاه فتحه، که تنها در آخر کلمٔه »نه« می آید و کم اتّفاق می افتد:
بالّصوابنه سبو پیدا در این حالت نه آب اعلم  واللّه  ببین  خوش 

)مولوی(
نَـ
∪

آبنَـلَتحارینَدداپیـبوَسـ

ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
وابَصـِبصـلَمَاعـهالَولــبینبــُخش

هجای اّول در مصراع اّول کوتاه است اّما به ضرورت وزن طبق قاعده بلند تلّفظ می شود تا معادل 
هجای اّول در مصراع دوم گردد.

ب( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت های بلند: هرگاه پس از کلمات مختوم به مصّوت های بلنِد »و« 
یا »ی« مصّوتی بیاید، شاعر اختیار دارد که مصّوت های بلند »و« و »ی« را کوتاه تلّفظ کند تا کوتاه به 

حساب آید. ضمناً میان دو مصّوت، صامت »ی« قرار می گیرد که آن را »ی« میانجی1 می نامند.
مثال برای کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »و«: و + »ی« میانجی + مصّوت

1ــ در زبان فارسی هرگاه دو مصّوت کنار هم بیاید معموالً میان آن ها صامت »ی« ظاهر می شود که آن را »ی« میانجی می نامیم مثالً 
جمع »مرد« می شود »مردان« اما جمع »دانا« نمی شود  »داناان« بلکه میان دو مصّوت »ا«، »ی« می آید و »دانایان« می شود. منسوب به »نارنج« 

می شود »نارنجی« اما منسوب به »لیمو« به صورت »لیموی« غلط است و باید با کمک گرفتن از »ِی« میانجی بگوییم: لیمویی.
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آرزویی که همی داردم اکنون پژماندر چنان روز مرا آرزویی خواهد بود
)رعدی آذرخشی(

بودَهدخاییزورآراَمـزرونانچُـَدر
ــــــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
مانَپژنونَمکَدَردامیَهـِکـییزورآ

هجای دهم در مصراع دوم کوتاه است و بلند تلّفظ نمی شود اّما در مصراع اّول بلند است و 
طبق قاعده کوتاه تلّفظ می گردد. چنان که مالحظه می شود مصّوت »و« در کلمٔه »آرزویی« در مصراع 
اّول به ضرورت وزن کوتاه تلّفظ شده اّما در مصراع دوم چون ضرورت وزن وجود ندارد این مصّوت 

کوتاه تلّفظ نشده است.
تبصرۀ 1: »و« در کلمات تک هجایی مانند مو، رو، جو، بو و غیره هیچ گاه کوتاه نمی شود اما 

در کلمٔه »سو« در حال اضافه ممکن است کوتاه شود.1
مثال برای مصّوت بلند »ی«: ی + ی وقایه + مصّوت

هست دریـــن کــوی کـــه گندم نماست            راستـی آمـــــوز، بسی جو فــــروش
)پروین اعتصامی(

روشفُـجوسیبَـزمویاتیسـرا
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

ماستنَـُدمگَنـِکیکورینَدتهسـ
هجای »تی« در مصراع اّول بلند است اّما طبق قاعده، کوتاه تلّفظ و محاسبه می شود تا با معادلش 

در مصراع دوم یکسان گردد.
یا ضمیر  یا پیشوند  با پسوند  یا کلمٔه  بلند »ی« در میان کلمه ای ساده  تبصرۀ 2: اگر مصّوت 
مّتصل باشد، قاعدٔه  ب )کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند( صدق نمی کند زیرا مصّوِت »ی« در این موارد 
همیشه کوتاه تلّفظ می شود و اختیاری نخواهد بود. مثالً در کلمات زیاد )زییاد( = »∪ ــ ∪«، ِحَیل = 

»∪ ــ«، روحانیون = »ــ ــ ∪ ــ«، عامیانه = »  ــ ∪ ــ ∪«، بیاموز = »∪ ــ ــ ∪«.
کـه نتـوان بـرآورد فردا ز ِگلبـیـا تـا بـرآریـم دسـتـی ِز ِدل

)سعدی(

1ــ رک: »اختیارات شاعری«
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ِدلِزـتیدســمریـــرابَــتایابـ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪
ِگلِزدافـردورـرابَــواننَتـکـ

تبصرۀ 3: در مواردی که مصّوت »ی« فقط کوتاه تلّفظ می شود، هجای آن را تنها با عالمت 
هجای کوتاه مشّخص می کنیم چون اختیاری وجود ندارد.

خودآزمایی برای اختیارات شاعری و تقطیع
1ــ منظور از اختیارات زبانی چیست؟

2ــ دو نوع اختیار زبانی را تعریف کنید و برای هر یک چند مثال بیاورید.
3ــ مصّوت های کوتاه را در چه صورت می توان کشیده تلّفظ کرد و مصّوت های بلند را در چه 

صورت کوتاه؟
4ــ مصّوت بلند »ی« در چه صورت همیشه کوتاه است و مصّوت بلند »و« در چه صورت همیشه 

بلند؟
5  ــ تقطیع مثال های زیر، به صورتی که بین دو هالل تقطیع شده است، با کدام اختیارات شاعری 

مطابقت دارد؟
ـ ∪(.  نوای نی =)∪ ــ ــ ــ(. تو گفتی= )ــ ــ ــ(. بهانه =)∪ ــ ــ(. باز دهر =)ــ ∪ ∪ ـ
 .)∪ شب و روز =)∪ ــ ــ   .)∪ سبوی آب =)∪ ∪ ــ ــ  ∪ ــ(.  =)∪ ــ ــ ــ  درخت دوستی 
جادویی =)ــ ∪ ــ(. دل پاک =)∪ ــ ــ ∪(. سوی من =)∪ ∪ ــ(. سوی من =)ــ ∪ ــ(. آری 

آنان =)ــ ∪ ــ ــ(.
6  ــ در مثال های زیر هر جا همزه حذف شده، مشّخص کنید.

ـ ∪(. خوش آهنگ =)∪  ــ  ـ ∪(. خوش آواز =)ـــ  ــ  ـ(. تیرانداز =)ـــ  ــ  مردافکن =)ـــ 
ـ ∪(. از ایشان =)∪ ــ ــ(. از ایشان =)ــ ــ ــ(. ــ ـ

7ــ پس از تقطیع هجایی ابیات زیر، هجاهای معادل در دو مصراع یک بیت را مقایسه کنید و 
اگر اختالفی هست تعیین کنید از چه اختیارات زبانی استفاده شده است:

خودآزمایی
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نـهـانچـو خـواهـی کـه نـامـت بـود جاودان بـزرگــان  نـیـک  نــام  مــکــن 
)سعدی(

بـر جفای خار هجران صبر بلبل بایدشباغبان گرچند روزی صحبت گل بایدش
)حافظ(

مـدار از فلـک چشـم، نیـک اختری راچـو تـو خـود کـنـی اخـتر خویش را بد
)ناصر خسرو(

سـرنـتـابـی آمــوخـتـن  ز  تــو  رااگــر  سـروری  هـمـی  تـو  سـر  بـجـویـد 
)ناصر خسرو(

سـاخـتـی هـمـی  بـودن  بـرگ  نــپـرداخـتــیهـمـه  رفــتــن  تـدبـیــر  بـــه 

)سعدی(
یـکـبــارگــیسـوی چــاره گـشـتـم ز بـیـچـارگــی بـــه  ســر  بــدو  نـدادم 

)فردوسی(
بـه سـربـبــایـد هـوس کـردن از ســر بــه در آمــد  َدور هــوس بــازی  کــه 

)سعدی(
دلــم گــردد  تـازه  کــجــا  کــه سـبـزه بـخـواهـد دمـیـد از گـلـمبــه سـبـزه 

)سعدی(
هــوا و هـــوس کـنـان در  گــذشـتـیـم بــر خـاک بـسـیـار کــستـــفـــّرج 

)سعدی(
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درس ششم

اختیارات وزنی

آن  از  به ضرورت وزن  تا  برای شاعر فراهم می سازد  تلّفظ  اختیارات زبانی فقط تسهیالتی در 
استفاده کند بی آن که موجب تغییری در وزن بشود، اّما اختیارات وزنی امکان تغییراتی کوچک در وزن 

را به شاعر می دهد. تغییراتی که گوش فارسی زبانان آن ها را عیب نمی شمارد. 
اختیارات وزنی بر چهار گونه است:

1ــ بلند بودن هجای پایان مصراع ــ آخرین هجای هر مصراع بلند است اّما شاعر می تواند 
به جای آن هجای کشیده یا کوتاه بیاورد. هجای پایان مصراع را همیشه با عالمت هجای بلند نشان 

می دهیم، مثالً در این شعر سعدی:
مــاه را مـانـی و لـیـکـن مـاه را گـفـتـار نیستسـرو را مــانـی و  لـیـکن سـرو را رفـتـار نـه
بدر بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیستگـر دلـم از شـوق تـو دیـوانه شد عیبش مکُن

آخرین هجا در مصراع اّول کوتاه و در مصراع های دوم و چهارم کشیده است بی آن که موجب 
کم ترین اختاللی در وزن شده باشد. پس در پایان مصراع فرقی میان هجای کشیده و کوتاه و بلند نیست 
و همه بلند حساب می شوند )در اوزان دوری هجای پایان هر نیم مصراع نیز همین حکم را دارد چنان که 
خواهد آمد.( هیچ یک از شاعران میان این سه نوع هجا در پایان مصراع فرقی نمی گذارند و هجای 
کشیده و کوتاه را در حکم هجای بلند می گیرند اّما در عروض سّنتی به غلط میان هجای بلند و هجای 

کشیده در پایان مصراع فرق می گذارند.
2ــ رکن اّول بعضی از اوزان، ∪ ∪ ــ ــ )فعالتن( است مانند:

∪ ∪ ــ  )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(، یا ∪ ∪ ــ ــ    ∪ ∪ ــ ــ  ∪ ∪ ــ ــ   

ــ  )فعالتن مفاعلن فعلن( و غیره. شاعر در سرودن شعر   ∪  ∪ ــ    ∪ ــ   ∪ ــ   ــ   ∪  ∪
بیاورد؛ یعنی هجای کوتاه اّول              ∪ ــ ــ )فاعالتن(  اّوِل وزن می تواند ــ  ∪ ــ ــ )فعالتن(   ∪ به جای 
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∪ ∪  ــ ــ را به هجای بلند تبدیل کند اّما عکس این درست نیست1. مثالً سعدی در وزن:
∪ ∪ ــ ــ این شعر را سروده است:  ∪ ∪ ــ ــ   ∪ ــ ــ    ∪ ∪ ــ ــ    ∪

عهد نابستن از آن به که ببندی و  نپاییمن ندانستم از اّول که تو بی مهر و وفایی
)سعدی(

ییفاَوُرِمهـبیتُـِکـَولَزوَمـتَـِنسدانَـَمن
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

ییپانَـُیدیبَنـِبـِکـِبهـزانَنتَـبَسنادَعهـ
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

فعالتن فعالتن  فعالتن  فاعالتن  
چنان که می بینید وزن مصرع اّول و دوم این شعر با ــ ∪ ــ ــ )فاعالتن( شروع شده و حال آن که 

در اصل وزن ∪ ∪ ــ ــ )فعالتن( بوده است.
این اختیار وزنی بسیار رایج است، حّتی ممکن است در تمام مصرع ها حّتی مصراع اّول شعر 

نیز صورت بگیرد.
3ــ شاعر می تواند به جای دو هجای کوتاه میان مصراع، یک هجای بلند بیاورد یعنی شاعر به 

ـ  « )فعلن( می تواند »  ــ ــ« )فع لن( بیاورد. جای » ∪ ∪ ـ
کــافرم گــر جوی زیــان بینیهر چه داری اگر به عشق دهی

)هاتف(
هـیَدقِعشـِبـگرَاریداِچـَهر
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪ــ
نیــبیـیانِزویُجـگَرَرمِفـکا

باید توّجه داشت هرگاه تعداد هجاهای مصراعی کم تر از مصراع دیگر باشد احتمال این اِبدال 
بلند  ِابدال، در تقطیع دو هجای کوتاه یک مصراع معادل یک هجای  این  هست. در صورت وجود 

مصراع دیگر قرار می گیرد، البته در این حالت اصل دو هجای کوتاه است.
اختیار شاعری اخیر در دو هجای ماقبل آخر بسیار رایج است و حّتی در تمام مصراع های یک 

1ــ یعنی اگر وزنی با ــ ∪ ــ ــ شروع شود )مثل ــ ∪ ــ ــ  ــ ∪ ــ ــ  ــ ∪ ــ (، شاعر نمی تواند به جای آن ∪ ∪ ــ ــ بیاورد.
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ـ  « )مفتعلن(  شعر ممکن است از آن استفاده شود. اّما کاربرد موارد دیگر آن کم است مانند » ــ ∪ ∪ ـ
ـ  « )فعالتن( و »  ــ ــ ∪ ∪« )مستفعل( که به جای هر یک از این ها می تواند »  ــ ــ ــ«  و » ∪ ∪ ــ ـ

)مفعولن( بیاید.
شعر زیر بر وزن فعالتن فعالتن فعلن است اّما مصراع اول آن به صورت فاعالتن مفعولن 

فعلن آمده یعنی »∪ ∪ ــ ــ« )فعالتن( دوم، »ــ ــ ــ« )مفعولن( شده است.
ضمناً در هر دو مصراع فعالتن اّول به صورت فاعالتن آمده است:

پشتٔه خار همی برد به پشتخارکش پیری با دلق درشت
)جامی(

فعلنمفعولنفاعالتن

رپیـکَشرخا
 

ُرشتَدِقَدلبای

ــ∪ــ
∪

ــ∪∪ــــ∪∪ــ

ُپشتِبـدبُرمیهـرخاِیِتـُپشـ
           فعالتن

ـ  « )مفعولن( آمده است: ـ  ـ در شعر زیر به جای » ــ ∪ ∪ ــ« )مفتعلن(، » ــ ـ
گه به ِسپاس آمد گل پیش خارگـل بـه سالم چمن آمــد بهار

)نظامی(
ِمالَسـبـگُل

∪

هاربَـَمدناَمـچَـ

ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ
خارشپیـگُلـدَمــساپاِسـِبـگَه

ـ  « )مفعولن( آمده است: و در شعر  زیر به جای »  ــ ــ ∪ ∪« )مستفِعُل(، »  ــ ــ ـ
کــان دانــش را تـمـام دانــیمی کوش به هر ورق که خوانی

)نظامی(
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مستفعل
نیخاِکـَرقَوَهرِبـشکومی
ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

نیدامماتَـراـشِنـداکان
مفعولن

را  هم  کنار  کوتاه  و یک هجای  بلند  می تواند یک هجای  وزن  به ضرورت  قلب: شاعر  4ــ 
جابه جا کند یعنی به جای »  ــ ∪« می تواند »  ∪   ــ« بیاورد یا برعکس. کاربرد این اختیار شاعری کم 

ـ  « )مفاعلن( ُرخ می دهد: ـ  « )مفتعلن( و »∪ ــ ∪ ـ است و آن هم در »  ــ ∪ ∪ ـ
یک سخن از من بدان مرد سخندان بردکیست که پیغام من به شهر شروان برد

)جمال الّدین اصفهانی(
مفاعلن

ِبـَمنِمـغاپیـِکـسـکیـ
∪

ِرَشهـ
∪

ِشر
ــ

َردبَـوان

ــ∪ــــ∪∪ــ
ــ

ــ

ــ∪∪
ــ∪ــ

ردبـدانَخنسـِدَمردانِبـَمننَزَخُسـیک
مفتعلن

به جای  »مفاعلن«  اّول  در مصراع  اّما  است  فاعلن(  مفتعلن  فاعلن  )مفتعلن  بر وزن  فوق  شعر 
»مفتعلن« آمده است.

تقطیع شعر با اختیارات شاعری
باشد، آسان  از اختیارات شاعری استفاده نشده  آن  اگر در  تقطیع هجایی شعر،  دیدیم که  قبالً 
اّما اگر از اختیارات شاعری استفاده شده باشد )که معموالً چنین است( چگونه بدانیم که از  است. 

اختیارات استفاده شده تا بتوانیم وزن درست را بیابیم؟
در اختیارات شاعری یک راه تشخیص، استفاده از گوش است مثالً اگر»دل من« را عادی تلّفظ 
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کنیم تقطیع هجایی آن »∪ ∪ ــ« می شود، اّما تلّفظ »دل من« در مصراع: 
من ل  داد  گفتیهمی  د  یی  ا گو
∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ∪ ــ

به صورت »∪ ــ ــ« است زیرا در هجای دوم )ِل(، کسره، کشیده تلّفظ می شود.
⊂ ــ ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ ∪

یعنی » ِل« به اندازٔه یک هجای بلند ممتد می گردد و لذا آن را یک هجای بلند حساب می کنیم و 
وزن را به دست می آوریم.1

راه دوم، روش سادٔه مقایسٔه هجاهای دو مصراع یک شعر است. می دانیم که ترتیب و تعداد 
هجاهای کوتاه و بلند یک مصراع شعر در تمام مصراع های دیگر عیناً رعایت می شود، حال اگر یک 
یا چند هجای مصراعی با معادل هایشان در مصراع های دیگر مطابقت نداشته باشد باید آن را از طریق 

اختیارات شاعری با بقّیه تطابق داد وگرنه وزن شعر مختل می شود. فی المثل در شعر:
که باشد مرا روزی از تو جداییدل مـن هـمـی داد گفتی گوایی

)فّرخی(
ِلِد

⊃

ییواگَـتیگُفـددامیَهـمن

∪ــــ∪ــــ∪

ــ

ــــ

⊃

ــــ∪

ییداَجـُتیززیروراَمـشدباِکـ
     9     7                                  2           

می بینیم که هجاهای 2 و 7 و 9 در دو مصراع، برخالف وزن شعر فارسی با معادل هایشان در 
مصراع دیگر یکسان نیستند. هجای 2 در مصراع اّول )ِل( کوتاه است و در مصراع دوم )با( بلند. »با« 
را نمی شود کوتاه کرد اّما »ِل« طبق قاعدٔه کشیده تلّفظ کردن کسرٔه اضافه، می تواند بلند تلّفظ شود و 

به حساب آید.
همچنین هجای 7 در مصراع دوم بلند است و در مصراع اّول کوتاه. هجای 7 مصراع اّول را 
طبق هیچ قاعده ای نمی توان بلند به حساب آورد اّما هجای 7 مصراع دوم را )طبق قاعدٔه کوتاه تلّفظ 

1ــ بعدًا که اوزان را شناختیم، خواهیم دید که اصوالً وزنی به صورت ∪ ∪ ــ ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ در فارسی وجود ندارد و از 
روی وزن نیز درمی یابیم که در این مصراع ∪ ∪ ــ می باید ∪ ــ ــ باشد.
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کردن مصّوت بلند »ی«( می توان کوتاه به حساب آورد.
هجای 9 در مصراع دوم )ُت( نیز برخالف معادلش در مصراع اّول )تی( کوتاه است اّما طبق 
قاعدٔه کشیده تلّفظ کردن مصّوت ضّمه در پایان کلمه، می تواند بلند تلّفظ شود و به این ترتیب هجاهای 

دو مصراع فوق همانند می شوند.
مثال دیگر:

محکم شده دست و پای دربنددر دام فــتـاده آهــویـی چـند
)نظامی(

چندییهوآِدتافُـمداَدر

ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ
َبندَدریپاُتَدسـِدُشـکَمُمحـ

 
هجای 8 در مصراع دوم کوتاه است و تغییر نمی کند، اّما در مصراع اّول گرچه بلند است طبق 
از اختیارات شاعری  قاعده کوتاه می شود. گاهی می توان در یک هجای معّین و در هر دو مصراع 
استفاده کرد. برای این که مشّخص شود که از اختیارات شاعری استفاده شده است یا نه، باید آن را با 

مصراع دیگری از شعر مقایسه کرد:
کـه هـرچـه دیده بیند دل کند یادز دسِت دیده و دل هر دو فریاد
زنـم بـر دیـده تـا دل گـردد آزادبسازم خنجری نیشش ز پوالد

)بابا طاهر(
یادفَرُدهرِدلُوِددیـِتَدسـِز
⊂ــ∪

⊃

⊂∪ــ

ــ
ــــ∪ــــ

یادنَدکُـِدلنَدبیـِددیـِچـَهرِکـ
الدپوِزَششنیـریَجـَخنـَزمساِب

هجای سوم در مصراع اّول و دوم کوتاه است و طبق اختیارات شاعری )بلند تلّفظ کردن مصّوت 
کوتاه( این هجا را در هر دو مصراع می توان بلند به حساب آورد. آیا این هجا، کوتاه است یا بلند؟ جواب 
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این پرسش را در مصراع سوم پیدا می کنیم زیرا هجای سوم آن بلند است، در نتیجه هجای سوم مصراع 
اّول و دوم نیز باید طبق اختیارات شاعری بلند به حساب آید.

معادلش در مصراع دوم  با  تا  تلّفظ می شود  بلند  قاعده  نیز طبق  اّول  هجای ششم در مصراع 
یکسان گردد.

1ــ فرق اختیارات زبانی و اختیارات وزنی چیست؟
2ــ سه نوع اختیارات وزنی را شرح دهید.

برابر  ــ(   =( کلمٔه »کش«  با  ∪( در کجای مصراع  ــ   =( ∪( و »کشت«   = ( »که«  کلمات  3ــ 
است؟

4ــ در کجای مصراع به جای » ∪ ∪ ــ ــ« )فعالتن( می توان »  ــ ∪ ــ ــ« )فاعالتن( آورد؟
5  ــ شاعر در کجای مصراع می تواند به جای دو هجای کوتاه یک هجای بلند بیاورد؟

6  ــ در چه صورت شاعر می تواند از قلب استفاده کند؟
7ــ از اختیارات وزنی، کدام ها کاربرد زیادتری دارند؟

8   ــ ابیات زیر را ابتدا تقطیع هجایی کنید. سپس هجاهای معادِل هم را در دو مصراع هر بیت 
مقایسه نمایید و در صورت تفاوت، علّت را با اختیارات زبانی و وزنی توجیه کنید و سپس ابیات را 
تقطیع به ارکان نمایید )هجاهای هر مصراع را 4 تا 4 تا، یا 3 تا 3 تا، یا 4 تا و 3 تا جدا کنید به طوری که 

حّتی االمکان نظم آن ها آشکار شود. سپس رکن معادل هر یک را زیر آن بنویسید(:
بـــامــــداد از  هــــم  نــوروز  بــادآمـــد  فـرخــنــده  و  فـــّرخ  آمــدنـش 

)منوچهری(
دربــنــد پـــای  ســپـیــد  دیـــو  ای گــنــبــد گــیـتــی ای دمــاونــدای 
زمــیــنــــی فــســردٔه  قــلــب  چندتـــو  یـــک  نـــمــوده  ورم  درد  از 

)ملک الّشعرای بهار(

سوی دلم به سر انگشِت امتحان نگشودنـمـانْـد تیری در تـرکش قـضـا که فلک
٭٭٭

خودآزمایی
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از تــو خـواهـنـد و مـن تـو را خـواهـمهـمـه درخـورد رای و قـیـمت خویش
٭٭٭

دل بـــه دنـیـا در نـبـنــدد هـوشـیــاربــس بـــگـردیـد و بـگــردد روزگــار
٭٭٭

پـیـش از آن کــز تـو نـیـایـد هیـچ کـارای کــه دستـت مـی رسـد کـاری بـکـن
)سعدی(
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درس هفتم

طبقه بندی اوزان

به این  به گروه هایی می توان تقسیم کرد،  تعداد اوزان شعر فارسی بسیار زیاد است و آن ها را 
صورت که اوزانی که از نظر نظم میان هجاهای کوتاه و بلند یکسان هستند یک گروه را تشکیل می دهند. 
طبق سنّت، اصل هر گروه وزنی را وزنی چهار رکنی )در یک بیت هشت رکن( می گیرند و اوزان دیگِر 

هم گروه آن به این ترتیب از آن منشعب می شود:
1ــ از هر وزن چهار رکنی می توان یک و به ندرت دو رکن آخر آن را حذف کرد که به ترتیب 

مسّدِس سالم )در یک بیت( و مربّع سالم )در یک بیت( نامیده می شوند:
پریتانقش می بندد فلک کس را نبودست این نمک یا  آدم  فرزنـد  َملَک،  یــا  ندانم  مــاهی 

)سعدی(
هر مصراع شعر فوق از چهار مستفعلن تشکیل شده )هر بیت از هشت مستفعلن، لذا مثّمن سالم 

است(. اّما هر مصراع شعر زیر، سه مستفعلن دارد )لذا مسّدس سالم است(.

خبرچون شبروان پوید همی در تیره شب گردد  رفتنش  از  مباد  کس  تا 
)وقار شیرازی(

هر مصراع شعر زیر از دو مستفعلن درست شده )لذا مربّع سالم است(:
دم به  دم  هــستــی  خمدریــای  و  پیچ  و  تاب  و  چرخ  در 

)گلچین گیالنی(
2ــ با حذف یک یا دو یا سه هجا از آخر رکن پایانی هر وزن )اعم از مثّمن یا مسّدس یا مربّع( 
وزنی          آخر  رکن  اگر  مثالً  گروه هستند  هم  اصلی  وزن  با  که  می شوند  مشتق  وزن  آن  از  اوزانی جدید 
ـ  « )فاعالتن( باشد پس از حذف یک هجا از آخر آن، می شود »  ــ ∪ ــ« )فاعلن( و پس از  »  ــ ∪ ــ ـ
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حذف دو هجا می شود »  ــ ∪« = »  ــ ــ«1 )فع لن( و اگر سه هجا را حذف کنیم می ماند »  ــ« )فع(.
از وزنی که از چهار فاعالتن تشکیل شده، اگر از آخر رکن پایانی یک هجا حذف شود به صورت 

»فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« در می آید.

دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگچرخ گرد از هستی من گر برآرد گو برآر
)هاتف(

شود  پایانی حذف  رکن  آخرین  از  هجا  یک  )مسّدس(  فاعالتن  سه  از  متشّکل  وزن  از  اگر  و 
به صورت »فاعالتن فاعالتن فاعلن« در می آید:
من یار  شد  خود  ظّن  از  کسی  منهر  اسرار  نجست  من  درون  از 

)مولوی(
و اگر سه هجا از آخر رکن پایانی حذف کنیم می شود: »فاعالتن فاعالتن فع«

بــا نــگـاهی مـسـت و رؤیـایـیبــا امـیـدی گـرم و شادی بخش

نام اوزان
اکنون که طبقه بندی اوزان را دانستیم اشاره ای نیز به نام اوزان می کنیم2.

1ــ زیرا هجای پایان مصراع همیشه بلند به حساب می آید.
2ــ فقط برای مطالعه، لطفًا از پانوشت های این درس، پرسشی طرح نشود:

رمل مخبون  ، فعالتن 
رجز َمطوی  ، مفتعلن 

هزج مقبوض )رجز مخبون(  ، مفاعلن 
٭ نام اوزاِن حاصل از تناوب ارکان چنین است:

مفاعلن فعالتن، ُمجتّث مخبون
مفعول مفاعیلن )مستفعل مفعولن(، َهزج َاْخَرب

فعالت فاعالتن، َرَمل مشکول
مفعول فاعالتن )مستفعلن فعولن(، مضارع اخرب

٭ گرچه واحد وزن شعر فارسی مصراع است اّما در عروض سّنتی واجد وزن را به پیروی از عروض عرب بیت )دو مصراع( گرفته اند، 
لذا اگر بیتی هشت یا شش یا چهار رکن داشته باشد به ترتیب مثّمن، مسّدس، مربّع نامیده می شود. مثالً وزن متشّکل از هشت »مستفعلن« رجز 

مثّمن  سالم و وزن متشکّل از »مفاعلن فعالتن« دوبار، ُمجتّث مخبون نام دارد. 
٭ اگر از آخر رکن پایانی وزن، یک هجا حذف شود، وزن حاصل را معموالً محذوف می نامند. مثالً اگر در بیتی هشت فاعالتن باشد، 

رمل مثّمن سالم نام دارد ولی اگر یک هجا از آخر »فاعالتن« پایان مصراع حذف شود، به صورت: 
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نام اوزاِن حاصل از تکرار ارکان چنین است:
َهَزج مفاعیلن 
َرَمل فاعالتن 
َرَجز مستفعلن 

متقارب فعولن 
اوزان پرکاربرد و نام آن ها در فصل بعد خواهد آمد.

پرکاربردترین اوزان شعر فارسی
پرکاربردترین اوزان شعر فارسی 29 تاست. این اوزان را برمبنای نظم میان هجاهای کوتاه و بلند 
آن ها می توان به 9 گروه، که هر کدام شامل 2 یا 3 وزن هستند، و 5 تک وزن مرتّب کرد. در عروض 
سّنتی بعضی از اوزان منظّم با ارکانی تقطیع شده که نظم آن ها را نشان نمی دهد ولی به گوش کسانی که 
با عروض سّنتی آشنایی دارند مأنوس است. این تقطیع ها نیز از نظر اطاّلع همراه با نام آن ها ذکر شده 

است. مزیّت تقطیع در این کتاب نشان دادن نظم هجاهاست.

گروه های اوزان
 گروه 1

1ــ1ــ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن1:

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن در می آید و رمل مثّمن محذوف نامیده می شود.  
فاعالتن فاعالتن فاعلن رمل مسّدس محذوف نام داد. به همین طریق: 

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن هزج مسّدس سالم نامیده می شود. و  
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل )فعولن( هزج مسّدس محذوف نام دارد. و  

و غیره …
عروضیان ما در تدوین عروض فارسی قواعد عروض عرب را بر اوزان شعر فارسی تحمیل کردند و چون در شعر فارسی اوزان زیادی 
هست که با بحور و اوزان عرب مطابقت ندارد؛ لذا این اوزان منظّم فارسی را به صورت های نامنظم تقطیع کردند تا به نحوی آن ها را به اوزان عرب 

ربط دهند مثالً وزن منظّم ــ ــ ∪ ∪    ــ ــ ∪ ∪    ــ ــ ∪ ∪  ــ ــ )مستفعل مستفعل مستفعل مستف(را که در عروض عرب وجود ندارد به 

صورت نامنظّم ــ ــ ∪    ∪ ــ ــ ∪   ∪ ــ ــ ∪  ∪ ــ ــ )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( درآورند تا آن را به بحر هزج ارتباط دهند )در عروض 
عرب ــ برخالف عروض فارسی ــ به جای مفاعیلن می توان مفاعیل، مفاعلن … آورد( و حال آنکه این وزن شعر فارسی هیچ رابطه ای با بحر هزج 

ندارد. با این ترتیب بسیاری از تقطیع ها غلط است، لذا بسیاری از اسم های اوزان نیز غلط و فراگرفتن آن ها نیز بسیار دشوار است.
1ــ رمل مثّمن سالم
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داردروزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد بسیار  بازیچه ها  ازین  بازیگر  چرخ 
)قائم مقام فراهانی(

1ــ2ــ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن1:
وز نـفـاق تـیـر و قـصد مــاه و کـید مشتریای مسلمانان فغان از جور چـرخ چـنبـری

)انوری(

این وزن سومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
1ــ3ــ فاعالتن فاعالتن فاعلن2:

از درون مـــن نـجـســت اســرار مــــنهـر کسـی از ظــّن خـود شـد یـــار مـن
)مولوی(

 گروه 2
2ــ1ــ فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن3:

همه اسمندو تو جسمی، همه جسمند و توروحینظـر آوردم و بـردم کـه وجـودی بـه تـو مـاند
)سعدی(

2ــ2ــ فعالتن فعالتن فعالتن فعلن4:
بس و  می ورزم  تو  عشق  طمع  خام  من  که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست5نه 

)سعدی(

این وزن چهارمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
2ــ3ــ فعالتن فعالتن فعلن6:

ذلـیـل و  خـوار  بـشـکــن  را  خـود  خــلیـلبـت  چـو  فــتــّوت  بـه  شـو  نــامـور 
)جامی(

1ــ رمل مثّمن محذوف )=مقصور(
2ــ رمل مسّدس محذوف )=مقصور(

3ــ رمل مثّمن مخبون
4ــ رمل مثّمن مخبون محذوف )= مقصور(

5ــ قبالً  گفتیم در آخر مصراع فرقی میان هجای بلند و کشیده نیست همچنان که در این شعر سعدی مصراع اول مختوم به هجای 
بلند و مصراع دوم مختوم به هجای کشیده است اما در عروض سنتی به خطا میان این دو فرق گذاشته می شود و اّولی را محذوف و دومی را 

مقصور می نامند.
6ــ رمل مسّدس مخبون محذوف )= مقصور(
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 گروه 3
3ــ1ــ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن1:

خود نبود عشق تو را چاره ز بی خویشتنیعشـق تـو بـر   بـود ز مـن مـایٔه مایی و مـنی
)سنایی(

3ــ2ــ مفتعلن مفتعلن فاعلن2:
روز و شـب ایـن طفـل بـه نشـو و نمـاستدانـه چـو طـفـلـی اسـت در آغـوش خـاک

)پروین اعتصامی(
3ــ3ــ مفتعلن فاعلن//مفتعلن فاعلن3:

کبک فـرو ریخته ُمشک بـه سوراخ گوشکـرده گلو پـر ز بـاد قمـری سنجاب پـوش
)منوچهری(

 گروه 4
4ــ1ــ مستفعل مستفعل مستفعل مستف )=مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(4:

یگــانه تـو  تمّنــای وصـال  بــه  کــی  اشکـم شود از هــر مــژه چون سیـل روانـهتــا 
)شیخ بهائی(

این وزن هفتمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
4ــ2ــ مستفعل مستفعل مستفعل فع)= مفعول مفاعیل مفاعیل فعل(5:

نـداشـت آزرم  کـشتنت  بــر  کـه  بــر حـسـن جـوانـیـت دِل نـرم نـداشـتتقـدیـر 
این وزن رباعی است.

4ــ3ــ مستفعل مفعولن// مستفعل مفعولن )=مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن(6:

1  ــ رجز مثّمن مطّوی
2ــ سریع مسّدس َمطّوی مکشوف

3ــ ُمنسرح مثّمن مطّوی مکشوف این وزن دْوری است، در اوزان دوری بعد از نیم مصراع اّول دو خط کوتاه مایل گذاشته می شود.
4ــ هزج مثّمن اخرب مکفوف محذوف گرچه تقطیع دوم به گوش عروضیان سّنتی به علّت آشنایی و عادت مأنوس است اّما مالحظه 
می کنید تقطیع اّول نظم هجاها را بهتر نشان می دهد. توّجه کنید که هر شعری را با ارکان مختلف می توان تقطیع کرد، به شرط آن که با هجاها 

مطابقت داشته باشد.
5  ــ هزج مثّمن اخرب مکفوف مجبوب

6ــ هزج مثّمن اخرب
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بـی خویشتنم کـردی بـوی گل و ریحان هاوقتـی دل سـودایی مـی رفـت بـه بستـان ها
)سعدی(

 گروه 5
5  ــ1ــ مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل )= مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(1:

امـسـال سـال گـل نیکـوسـت حـال مـا، کـه نکوباد حال گـلامـروز روز شـادی و 
)دیوان شمس(

این وزن دومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
5  ــ2ــ مستفعلن مفاعل مفعولن )=مفعول فاعالت مفاعیلن(2:

ســزاواری و  غـمـگـنــی  کـــه  آن  بــاریای  هـمـی  ســرشک   نـهـان  وانــدر 
)رودکی(

5  ــ3ــ مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولن )= مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن(3:
به شادی بامدادی خوش می روی  باد  پیـونـد روح کــردی پیغـام دوسـت دادیای 

)سعدی(
 گروه 6

6  ــ1ــ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن4:
جـرس فـریاد مـی دارد که بربندید محمل هامرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

)حافظ(
این ششمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.

6  ــ2ــ مفاعیلن مفاعیلن فعولن5:
افــروز آتـش  ده  سـیـنـه ای  سوزالـهـی  همــه  دل  وان  دلــی  سـیـنـه  آن  در 

)وحشی بافقی(

1ــ مضارع مثّمن اخرب مکفوف محذوف
2ــ مضارع مسّدس اخرب مکفوف

3ــ مضارع مثّمن اخرب
4ــ هزج مثّمن سالم

5ــ هزج مسّدس محذوف
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این وزن هشتمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است الّبته بدون احتساب مثنوی ها.
 گروه 7

7ــ1ــ فعولن فعولن فعولن فعولن1:
شـکـفـتـه نــو  اللــٔه  درون  سـبـزه  انــدربــه  بـه پـیـروزه  عـقـیـق اسـت گـویـی 

)فرخی سیستانی(
7ــ2ــ فعولن فعولن فعولن فعل2:

راسـتـی از  و  دیـن  از  سـر  کــاسـتـیمــگـــردان  آورد  خــدا  خــشـم  کـــه 
)فردوسی(

کاربرد این وزن در مثنوی های حماسی بسیار است.
 گروه 8

8  ــ1ــ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن3:
جدایی درد  و  داغ  بــه  نمایی  عذاب  شکنجه صبر ندارم بــریز خـونـم و رستیگََرم 

)سعدی(
8  ــ2ــ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن4:

نرسدبه حسن خلق و وفا کس بـه یــار مـا نرسد مـا  کــاِر  انکار  درین سخن  را  تــو 
)حافظ(

این وزن پرکاربردترین وزن شعر فارسی است.
 گروه 9

9ــ1ــ مستفعل فاعالت مستفعل )مفعول مفاعلن مفاعیلن(5:
پـشـیـمــانــم خـویـشـتـن  کـردٔه  نمـی دانماز  دگــر  ره  تـوبــه  جــز 

)مسعود سعد سلمان(

1ــ متقارب مثّمن سالم
2ــ متقارب مثّمن محذوف

3ــ مجّتث مثّمن مخبون
4ــ مجّتث مثّمن مخبون محذوف
5ــ هزج مسّدس اخرب مقبوض
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9ــ2ــ مستفعل فاعالت فع لن )مفعول مفاعلن فعولن(1:
زد تـــوان  ُدر  چــو  سخن  از  زدالف  تـوان  پُــر  کــه  بــود  خشت  آن 

)نظامی(

تک وزن ها
1ــ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن2:

خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی بگو، آهی بگوبا من بگو تا کیستی؟ ِمهری بگو، ماهی بگو
)مهرداد اوستا(

2ــ فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن3:
بـه کـجـا روم ز دستت کـه نمی دهی مجالیبََسم از هـوا گرفتن کـه پـری نماند و بالی

)سعدی(
3ــ فعالتن مفاعلن فعلن4:

سـحـر5 روح  شکــفـتـه  نگــاهش  تـوحـیـددر  تــــرانــٔه  لـبـانـش  بـــر 
)مردانی(

این وزن پنجمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
4ــ مفتعلن فاعالت مفتعلن فع6:

نتابــد مــاه  و  آفتـاب  اگــر  محّمدشایــد  هــالل  چـون  ابـروی  دو  پـیـش 
)سعدی(

5  ــ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن7:
بــرود تــو همرهی رفت و رهــا نمی کنی، آمـد و ره نمی دهیاز نظرت کجا رود ور 

)سعدی(
1ــ هزج مسّدس اخرب مقبوض محذوف

2ــ رجز مثّمن سالم
3ــ رمل مثّمن مشکول

4ــ خفیف مسّدس مخبون محذوف
5ــ طبق اختیارات وزنی به جای اّولین فعالتن، فاعالتن آمده است.

6ــ منسرح مثّمن مطّوی منحور
7ــ رجز مثّمن مطّوی مخبون
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1ــ منظور از اوزان هم گروه چیست؟
2ــ اشعار زیر را ابتدا تقطیع هجایی کنید و اگر از اختیارات شاعری استفاده شده، مشّخص 
نمایید. آن گاه هجاها را به اجزای 4 تا 4 تا، یا 3 تا 3 تا، یا 4 تا و 3 تا به منظّم ترین صورت ــ اگر نظم 

دارد ــ جدا کنید سپس تقطیع به ارکان نمایید:
امید نیاوردم االّ  خدایا ز عفوم مکن ناامیدبضاعت 

)سعدی(
3ــ ابیات زیر را تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان کنید:

مــی جهد آتش  ابـرم  وز  می دود  اشکم  با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام راباران 
)سعدی(

کز آن جانب که او باشد صبا عنبرفشان آیدنسیم صبح را گفتم که بـا او جــانبی داری
)سعدی(

کـاو به یک ره برد از من صبر و آرام و شکیبای مسلمانان فغان زان نرگس جــادو فریب
)سعدی(

گیراگر مرد عشقی کِم خویش گیر پیش  عافیت  ره  وگــرنه 
)سعدی(

ازین فریاد روز افزونم    ای دوستبـه فـریادم ز تو هر روز، فریاد
)نظامی(

بــودم نــدانسته  دل،  تــو  بــه  کـجـاییســپــردم  تـا  جـفـا  در  بـی وفـا  تــو  کــه 
)فّرخی سیستانی(

کــه بســوخت بنـد بندم زحرارت جداییز فراق چون ننالم مِن دل، شکسته چون نی
)عراقی(

کــردم هـمی  بـاد  بــا  زلفش  گلٔه  گفــتا: غلطـی بـگذر زیـن فکـرت سوداییدیشب 
)حافظ(

1ــ منظور از اوزان هم گروه چیست؟
خودآزمایی
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نـشـنیـدم و  عـقـل  خـداوند  بگفت  که دل به غمزهٔ خوبان مده که سنگ و سبوستبسی 
)سعدی(

عـشـق تـو بـگـردانـد در کــوه و بـیابـانمای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون
)سعدی(

کــوه در  کـنـد  اثـــر  ســعـدی  اثــریآِه  ســنگــدل  تــو  در  نــکــنــد 
)سعدی(
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درس هشتم

اوزان دوری،وزن نیمایی

اوزان َدْوری
وزن دوری یا متناوب، وزنی است که هر مصراع آن از دو قسمت تشکیل می شود و قسمت دوم، 
تکرار قسمت اّول است. به عبارت دیگر، در وزن دوری، هر نیم مصراع در حکم یک مصراع می باشد، 

مانند وزن شعر زیر که مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن است:

لم خوشموز همه عامی کشمبار غمت
ــ ∪ ــــ ∪ ∪ ــــ ∪ ــــ ∪ ∪ ــ

احترامیا نکندالتفاتگر نکند
)سعدی(  

که هر »مفتعلن فاعلن« گرچه نیم مصراع است اّما حکم یک مصراع را دارد.

مشّخصات اوزان دْوری
1ــ بعد از پارٔه اّول هر مصراع وقفه یا مکثی بالقّوه یا بالفعل هست؛ چنان که در شعر فوق بعد از 

»بار غمت می کشم« و »گر نکند التفات« مکثی می توان کرد.
2ــ وزن دوری از ارکان متناوب درست می شود نه از تکرار یک رکن، مانند وزن شعر فوق که 

از تناوب »مفتعلن« و »فاعلن« درست شده است.
3ــ هجای پایانی نیم مصراع های اّول )مثل هجای پایانی مصراع ها( همیشه بلند است اّما به جای 
آن می تواند هجای کشیده یا کوتاه بیاید. به عبارت دیگر هجای کشیده یا کوتاه در پایان نیم مصراع های 
اوزان دوری برابر با هجای بلند است لذا همیشه آن را با عالمت هجای بلند نشان می دهیم. مثالً در شعر 

فوق هجای پایان نیم مصراع اّول )شم( بلند و هجای پایان نیم مصراع دوم )فات( کشیده است.
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4ــ هجاهای هر مصراع )اعم از کوتاه یا بلند( زوج است و معموالً هر نیم مصراع هفت یا پنج 
هجا دارد.

تعداد اوزان دوری زیاد است اّما سه تا از آن ها جزء پرکاربردترین اوزان محسوب می شود:
1ــ مفتعلن فاعلن//مفتعلن فاعلن:

نَْخَشب ز چاه مـاهی ز آبصبح برآمد ز کوه چون مه  ُدم  به صبح چون  بـرآمد  مـاه 
)خاقانی(

2ــ مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولن:
)= مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن(

را خدا  صاحب دالن  دستم  ز  می رود  دردا کــه راز پنهان خواهـد شـد آشکارادل 
)حافظ(

3ــ مستفعل مفعولن// مستفعل مفعولن:
)= مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن(

نمـی ماند  شـاداب  بسـتـان  ایــن  گل  دریــاب ضعیفــان را در وقـت تـوانــاییدایم 
)حافظ(

کاربرد دو وزن دوری زیر نیز زیاد است:
مستفعلن فع// مستفعلن فع

)=فع لن فعولن// فع لن فعولن(
طبیـبـان بــا  غـم  گـفـتـم  کــه  غـریـبـانچـنـدان  مسـکـیـن  نـکـردنــد  درمــان 

)حافظ(
مفاعلن فاعلن// مفاعلن فاعلن:

بـه سـر ز یاقوِت سرخ، شقایق افسر گرفتجهاِن فرتوت باز، جوانـی از ســر گرفت
)قاآنی(
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وزن نیمایی

 چون وزن عروضی مبتنی بر تساوی و نظم هجاهای هر مصراع شعر، با مفاهیم و احساسات 
روزگار متناسب نبود، فکر یافتن وزنی جدید در شاعران پیدا شد. سرانجام نیما یوشیج راهی تازه در 
وزن ابداع کرد، به این صورت که قید تساوی را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر باز کرد 
با طبیعت زبان سازگارتر است، شاعر  این وزن که  بکاهد. در  از زیبایی موسیقایی وزن قدیم  بی آنکه 
مجبور نیست برخالف طبیعت زبان جمله هایش را مساوی بیاورد تا در مصراع های مساوی بگنجد، 
زیرا در این گونه وزن، مصراع جایی تمام می شود که کالم خاتمه یابد یا نفس تازه کردن یا تأکید و غیره 
الزم باشد1. لذا فی المثل اگر شعر در وزن رمل مخبون یعنی رکن فعالتن باشد به اقتضای معنی ممکن 

است مصراعی دو فعالتن داشته باشد و مصراع های دیگر سه یا چهار یا یک یا … فعالتن:
فاعالتن فع لن می تراود مهتاب 
فاعالتن فع لن می درخشد شب تاب 

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک 
فعالتن فعلن غم این خفتٔه چند 

فاعالتن فعالتن فعلن خواب در چشم ترم می شکند 
)نیما یوشیج(  

در این شعر طبق اختیارات شاعری فاعالتن به جای فعالتن آمده است و فع لن به جای فعلن.

1ــ برای اطاّلع بیشتر از وزن نیمایی رک: 
یک ــ »نوعی وزن در شعر امروز فارسی«

دو ــ شفیعی کدکنی، محّمدرضا: موسیقی شعر
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1ــ وزن ابیات زیر را پیدا کنید و هرکدام از آن ها را که َدوری است مشّخص کنید و دلیل َدوری 
بودن آن را بیان نمایید:

زلف تو چون روزگار پرده دری می کندروی تو چون نوبهار جلوه گری می کند

)خاقانی(
غم که  آمد  سوزناک  زان  من  استشعر  سوخته  گوهرفشانم  خاطِر 

)خاقانی(
وز من جفا نیاید دانم که نیک دانیاز تو وفا نخیزد دانی که نیک دانم

)خاقانی(
سنگینت دِل  من  بر  نمی سوزد  گویی دِل من سنگی ست     در چاه زنخدانتهـرچند 

)سعدی(
بی قراریچون است حال بستان ای باِد نوبهاری فــریاد  بـرآمــد  بلبالن  کــز 

)سعدی(
2ــ شعرهای زیر را که در وزن نیمایی سروده شده تقطیع کنید:

الف(
می تراود مهتاب

می درخشد شب تاب
مانده پای آبله از راِه دراز

بر دم دهکده مردی تنها
کوله بارش بر دوش

دست او بر در، می گوید با خود
غِم این خفتٔه چند

خواب در چشِم تََرم می شکند
)نیما یوشیج(  

خودآزمایی
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ب(
با تمام زودها و دیرها ملول و قهر بود

ساعت بزرگ
ساعت یگانه ای که راست گوِی دهر بود

ساعتی که طُرفه تیک و تاک او
ضرِب نبِض شهر بود

دنگ دنِگ زنِگ او بلند
بازویش دراز

تا فرودتر فرود
تا فرازتر فراز

)م.امید(  
پ(

در آستان غروب
برآبگوِن به خاکستری گراییده

هزار زورق شوم و سیاه می گذرد
نه آفتاب، نه ماه

بر آبدان سپید
هزار زورِق آوازه خواِن شوم و سیاه

)م.امید(  
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درس نهم

سبک و سبک شناسی

اشاره
سبک، شیؤه خاص یک اثر یا مجموعٔه آثار ادبی است، و سبک شعر مجموعٔه ویژگی هایی است 
که شاعر یا شاعران در نحؤه بیان اندیشه و اسلوب های لفظی بدان توّجه داشته اند. شاعر و نویسنده با 
انتخاب الفاظ، طرز تعبیر، ترکیب کلمات و روش خاص در بیان ادراک و احساس خویش شیوه ای را 

پی می ریزد که اثر او را از دیگر آثار ادبی متمایز می سازد.
سبک در واقع پیوند ذهن و زبان انسان در گفتار و نوشتار و سامان و حرکت تفّکر آدمی دربارٔه 

جهان و پدیده های آن است.
سبک در اروپا اصطالحی است دیرینه و کهن، اّما سبک شناسی تعبیری است که بیش از دو قرن 
از طرح آن نمی گذرد. این اصطالح در تذکره ها و کتاب های معانی و بیان و بدیع فارسی یافت نمی شود. 
تنها اصطالحاتی چون شیوه، طرز، طریق، طور، روش و سیاق یافت می شود که سایه ای از ابهام بر 
چهرٔه آن ها نشسته است. این تعابیر گاه به معنی »سبک شخصی«، گاه به معنی نوع ادبی و گاه به معنی 

قالب شعری است. مثالً وقتی خاقانی می گوید:
پودهست طریِق غریب، نظِم من از رسم و سان و  تار  از  من  شعِر  بدیع،  شعاِر  هست 

منظور وی از طریق غریب، همان سبِک شخصی شعر اوست.
سبک را از دیدگاه های گوناگون می توان طبقه بندی کرد. مشهورترین طبقه بندی براساس نظریٔه 
ارسطوست که سبک را براساس هفت دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی کرده است )برخی مصداق ها با 

توّجه به ادب فارسی ارائه شده است.(:
1ــ براساس نام مؤلّف و خالق اثر، مانند سبک هومر و سبک حافظ

2ــ براساس زمان و دورهٔ اثر، مانند سبک قرون وسطایی و سبک جدید
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3ــ براساس زباِن به کار گرفته شده در اثر، مانند سبک ایرانی و فرانسوی
4ــ براساس موضوع، مانند سبک عرفانی

5  ــ براساس محیط جغرافیایی، مانند سبک آذربایجانی و سبک خراسانی
6  ــ به تناسب مخاطب ها، مانند سبک عامیانه یا عالمانه
7ــ براساس هدف، مانند سبک تعلیمی و سبک فکاهی

نخستین کسی که اصطالح سبک به معنای امروزی را در ادبّیات فارسی به کار گرفت، رضا 
قلی خان هدایت بود که در مقّدمٔه مجمع الفصحا در کنار اصطالحاتی چون طرز، طریقه، سیاق و شیوه 
مسائل  خویش  »سبک شناسی«  در  نیز  بهار  ملک الّشعرای  است.  کرده  اشاره  نیز  »سبک«  لفظ  به 
اثِر نامبرده،  کلّی سبک شناسی سخن فارسی را به میان آورده و بررسی کرده است. اگرچه سه جلِد 
این  با  زمینه،  این  در  او  مطالعات کالسیک  نه  و  فارسی است  نثر  زمینٔه  در  او  تجربّیات عملی  نتیجٔه 
حال، او توانسته است سبک سخن فارسی را، از آغاز تمّدن اسالمی ایران تا عصر حاضر، در شش 
دوره بررسی و تبیین کند و آثار هر دوره را همراه با شاخصه های کلّی سبک آن عصر معّین و منظّم 

گرداند.
ملک الّشعرا برای شعر فارسی شش نوع سبک و  دوره قائل است:

1ــ سبک خراسانی یا ترکستانی )آغاز شعر فارسی تا قرن ششم(
2ــ سبک عراقی )از قرن ششم تا قرن دهم(

3ــ سبک هندی )از قرن دهم تا سیزدهم(
4ــ دورهٔ بازگشت در تمام طول قرن سیزدهم

5  ــ دورٔه مشروطه
6  ــ دورٔه معاصر

پیداست که این تقسیم بندی بر مبنای حوزٔه جغرافیایی شعر فارسی صورت گرفته است. بر این 
تقسیم بندی می توان بعضی از مکتب ها و سبک های بیْن بیْن و حاشیه ای و کناری را نیز افزود، مانند 

سبک آذربایجانی، مکتب وقوع، واسوخت و غیره.
اوضاع  نتیجٔه  دارند  که  استحکامی  و  لطف  تمام  با  گذشته  سبک های  و  مکتب ها  بی شک 
آن  نه  و  تجدید خواهد شد  اوضاع  آن  نه  دیگر  و  است  آورده  به وجود  را  آن ها  که  بوده اند  زمانه ای 
به هر سبک و هر  با این همه، مادام که شاعری فکری و دردی دارد، آن را  زمانه برخواهد گشت. 
بیان که زیبا و هنرمندانه بگوید شعر است و پسندیدنی. یکی از عوامل تحّول سبک ها و مکتب های 
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به روشنی  ادبی سرخوردگی از سبک و مکتِب رایج است و چنین سرخوردگی ها در تاریخ ادبّیات 
سبک  پیدایِی  سبب  که  بود  عراقی  سبک  دل آزار  تکراِر  و  نواختی  یک  از  کراهت  می شود.  دیده 
ادبی  بازگشت  نهضت  هندی،  پیچیدگی هاِی سبک  و  نازک خیالی ها  از  کراهت  همین  و  هندی شد 
و  آفرید  را  نو  شعر  نیز  کهن  تعبیرات  و  زبان  بر  گرایان  سّنت  حّد  از  بیش  تکیٔه  آورد.  به وجود  را 
سروده هایی با قالب ها و فضاهای تازه پی نهاد. شما در کتاب ادبّیات فارسی )1( بخش نقد ادبی، در 
فصل سبک های شعر فارسی، و نیز در کتاب تاریخ ادبّیات )1 و 2( با عمده ترین سبک های شعر و 
نثر آشنا شده اید. در این کتاب برآنیم تا به اختصار و با توّجه به آنچه خوانده اید در سه حوزٔه زبان و 
فکر و ادبّیات ویژگی های دسته بندی شدٔه هر سبک را ارائه دهیم تا شما بتوانید با این مالک به تجزیه 

و تحلیل متون هر دوره بپردازید.

درآمدی بر سبک خراسانی

به  بزرگ  هم جزِء خراسان  ترکستان  و چون  آمد  به وجود  در خراسان  ابتدا  سبک خراسانی 
را  آن  بوده،  سامانیان  زمان  در  ظهورش  آنکه  علّت  به  و  گفته اند  نیز  ترکستانی  بدان  می رفت  شمار 
سبک سامانی نیز نامیده اند. از سوی دیگر سبک خراسانی برحسب زمان به سه سبِک فرعِی سامانی، 
غزنوی و سلجوقی تقسیم می شود که بر روی هم ویژگی های مشترکی در آن ها دیده می شود. سبک 
چشم  به  آن  در  نیز  عراقی  سبک  ویژگی های  که  چرا  نهاد،  نام  بیْن«  »بیْن  باید  را  سلجوقی  دورٔه 
منوچهری،  عنصری،  فّرخی،  رودکی،  به  می توان  خراسانی  سبک  معروف  شعرای  از  می خورد. 
را  سبک  این  ویژگی های  زیر  در  کرد.  اشاره   … و  سعد  مسعود  سنایی،  ناصرخسرو،  فردوسی، 

برمی شماریم:

الف( ویژگی های زبانی
1ــ سادگی زبان شعر )این دوره را دورٔه تکوین زبان می نامند(.

2ــ کمی لغات عربی و لغات بیگانه )به جز اصطالحات دینی و علمی(.
3ــ تفاوت تلّفظ برخی از کلمات در مقایسه با زبان امروز مثالً یَک ــ َهزار/ ِیک ــ ِهزار.

4ــ کهنه و مهجور بودن بخشی از لغات در مقایسه با زبان امروز.
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ب( ویژگی های فکری
1ــ روح شادی و نشاط و خوش باشی و تساهل در شعر غلبه دارد.

2ــ شعر واقع گراست و توصیفات عمدتاً طبیعی و ساده و محسوس و عینی است.
3ــ معشوق عمدتاً زمینی و دست یافتنی است.

4ــ جنبه های عقالنی بر جنبه های احساسی و عاطفی غلبه دارد.
5  ــ روح حماسه بر ادبّیات این دوره حاکم است.

6  ــ اشعار پندآموز و اندرزگونٔه این دوره ساده است و جنبٔه عملی و دستوری دارد.
7  ــ مضمون عمدهٔ اشعار این سبک مرثیه، حکمت، پند و اندرز، حماسه، غنا و … است.

ج( ویژگی های ادبی
1ــ قالب عمدٔه شعر قصیده است و مسّمط و ترجیح بند در حال شکل گیری هستند. غزل نیز در 

دورٔه بعد رونق می گیرد.
2ــ استفاده از آرایه های ادبی، طبیعی و معتدل است.

3ــ قافیه و ردیف بسیار ساده است.
4ــ در توصیفات بیش تر از تشبیه )از نوع حّسی( بهره گرفته می شود.

در حوزٔه سبک خراسانی دو دورٔه نثر دیده می شود:
الف( دورۀ سامانی با ویژگی های زیر:

ـ ایجاز و اختصار ـ
ــ تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی

ــ کوتاهی جمالت
ــ لغات فارسی کهنه

ــ کمی لغات عربی
ــ مطابقت عدد و معدود در جمع

ــ افزایش جمع فارسی بر جمع عربی
محتوای نثرهای این دوره بیش تر علمی است و بعضاً نثرهای حماسی و تاریخی و دینی هم در 
آن دیده می شود. از نمونه های موفّق این نثر می توان ترجمٔه تفسیر طبری، تاریخ بلعمی، الّتفهیم، مقّدمٔه 

شاهنامٔه ابومنصوری را نام برد.
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ب( دورۀ غزنوی و سلجوقی با ویژگی های زیر:
ـ  ِاطناب ـ

ــ تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث و اشعار عرب
ــ تقلید از نثر عربی

ــ حذف افعال به قرینه
ــ استعمال لغات عربی

از نمونه های موفّق این نثر می توان به کتاب های تاریخ بیهقی، قابوس نامه، سفرنامٔه ناصرخسرو، 
سیاست نامه، کیمیای سعادت و کشف المحجوب اشاره کرد.
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سبک  مشهور  شاعران  از  هـ.ق(   429 )م  سیستانی  فّرخی 
خراسانی است. زبان لطیف و گوش نواز، سخن طبیعی و ساده، 
آوردن معانِی بدیع و ابتکاری با ویژگی سهل و ممتنع، فّرخی را 
در میان معاصرانش ممتاز و برجسته ساخته است. صنایع بدیعی 
او  به کار می برد که در ظاهِر شعر  با مهارت و ظرافت  را چنان 
نشانی از صنعت گرایی نیست. تغّزل های او سرشار از شادی و 
جوانی و کام جویی است. او شاعری قصیده سراست. قصیدٔه 
مشهور »وصف ابر« او با تصاویری حّسی، زنده و بدیع از »ابر« 
آغاز می شود و به  مدح ممدوح ــ سلطان محمود ــ می انجامد. 
تنها بخش اّول قصیده که به وصف طبیعت پرداخته،  در اینجا 
)ابر(  طبیعی  پدیدٔه  یک  از  پی درپی  و  تازه  تصاویر  است.  آمده 
گواه قدرت تصویرپردازی این شاعر سیستانی است. این قصیده 
بارها مورد تقلید شاعرانی چون امیر معّزی، مسعود سعد، سنایی، 

قاآنی، سروش اصفهانی و الهی قمشه ای قرار گرفته است.

٭

وصف ابر
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1
٭
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خودآزمایی

1ــ گذشتگان آسمان را گاه کبود و گاه سبز دانسته اند. حافظ گوید:
مـنـظـر چـشـم مـرا ابـروی جـانـان طاق بودپیش از آن کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

1ــ شاعر چه چیزی را به بّچگان عنقا تشبیه کرده است. وجه َشَبه این تشبیه چیست؟
2ــ ابر و آسمان در این قصیده به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ به نظر شما کدام تصویر زیباتر 

است؟ چرا؟
3ــ دو ویژگی زبانی و فکری و ادبی این سروده را نشان دهید.

4ــ وجه شبه در مصراع دوم بیت هشتم چیست؟
5  ــ  بیت »چو دودین آتشی …« را خط عروضی بنویسید.

توضیحات

٭٭٭

٭
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درس دهم

میالد پیغامبر )ص(

فی  البیان  جامع  کتاب  از  است  ترجمه ای  طبری،  تفسیر  ترجمٔه  کتاب 
تفسیر القرآن از محّمد بن جریر طبری )متوفّی 310 هجری( که به فرمان 
منصور بن نوح سامانی به دست عّده ای از علمای ماوراءالّنهر و خراسان 
به پارسی »راه راست« یعنی به پارسی سادٔه آن زمان ترجمه شد. »ترجمٔه 
تفسیر طبری« در بردارندٔه تعداد زیادی از لغات و مفردات فارسی است 
که در برابر مفردات و ترکیبات قرآن آورده شده است. آن چه می خوانید 

بخش کوتاهی از این تفسیر دربارٔه والدت پیامبر بزرگ اسالم است.
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پیغامبر علیه الّسالم به روزگار نوشروان در وجود آمد از مادر، و چون پیغامبر از مادر در وجود 
آمد همٔه ُبتاِن جهان به روی اندر افتادند و اندر همٔه آتشکده ها آتش بمرد1. و َملک انوشروان در آن وقت 
خوابی بدید. و انوشروان به خواب اندر چنان دید که بادی از آسمان بیامدی و کوشک او همه ویران 
کردی و از کنگره های کوشک چهارده بماندی و باقی جمله ویران شدی، و آتشی بیامدی و آن کوشِک 
او را بسوختی، پس دیگر روز نوشروان تافته شد2 از بهر آن خواب و پیش هیچ خلق آن خواب آشکار 

نکرد و بنگفت.
پس دیگر شب موبِد موبدان به خواب دید که گروهی اشتران بُختی٭ بودندی بسیار، و گروهی 
اشتران عرب بیامدندی و با این اشتران بُختی جنگ کردندی و این بُختیان را به هزیمت کردندی و از 

دجله بگذرانیدندی.
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پنجم  بنگفت. پس چون روز  این خواب خویش پیش هیچ کس  پس دیگر روز موبد موبدان 
آن آتش  تا  بود  بمرد؛ و مّدت هزار سال گذشته  آتشکده آتش  پارس که در  از جانب  آمد  نامه ای  بود 
نمرده بود. پس انوشروان موبد موبدان را بخواند و این حدیث پیش او عرضه کرد. و موبد موبدان 
اندوهِگن شد و گفت که می باید  این خواب ها  از  انوشروان بگفت. و نوشروان  خواب خویش پیش 
به  بگزارد. پس کس را فرستادند  تعبیر هر دو،  آِن موبد موبدان،  و  تعبیر خواب من  تا  معبّری استاد 
سوی نُعمان بن المنُِذر، و این نعمان َمِلک عرب بود از جهت 3 نوشروان، و گفت که مرا معبّری استاد 
بفرستد که تعبیری نیک داند. و چون رسوِل نوشروان به نزدیک نعمان رسید او در جملٔه عرب طلب 
کرد و هیچ کس را نیافت فاضل تر و داناتر از یکی که او را عبدالمسیح خواندندی. پس این نعمان، 
آِن  و  نوشروان خواب خویش  نوشروان رسید،  پیش  نوشروان فرستاد. و چون  پیش  عبدالمسیح را 
موبِد موبدان هر دو بگفت. و چون عبدالمسیح این خواب ها بشنید گفت که تعبیر این خواب عّم من 
تواند کرد، سطیح کاهن، و او به شام است و هیچ کس دیگر تعبیر این خواب نداند مگر او، و من بروم 

و جواب این بیاورم.
پس برفت و چون پیش سطیح رسید، سطیح برُشُرف مرگ بود و اندر حال خویش اوفتاده4 بود. 
چشم باز کرد و عبدالمسیح را دید و گفت: یا عبدالمسیح تو را َمِلک نوشروان فرستاده است از جهت 
آن خواب که دید که کوشک او ویران شد و چهارده کنگره از آن بماند و باقی ویران و خراب شد؟ و 
خواب که موبِد موبدان دیده بود که اشتران عرب بیامدندی و اشتران بُختی به هزیمت کردندی؟ تو آمدی 
که جواب این هر دو خواب باز بری؟ جواب این خواب و تعبیر این آن است که پیغامبری ُمرَسل از مادر 
در وجود آمده است و این پیغامبر همٔه جهان بگیرد و مملکت عجم نیز به دست او برود5. از امروز تا 
چهارده سال مملکت عجم بر دست انوشروان می رود. پس مملکت انوشروان برسد6. و این پیغامبر 
که در وجود آمده است به بالغت رسد7 و مملکت عجم به دست او اوفتد و به دست او می رود و چون 
او برسد به دست خلیفتی از آِن او برود و به دست مسلمانان بماند؛ اّما اکنون تا چهارده سال در دست 

نوشروان بماند.
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خودآزمایی

1ــ خاموش شد.
2ــ نگران و مضطرب شد.

3ــ از طرف، از سوی
4ــ در حالت نزع و جان کندن بود.

5  ــ اداره شود.
6  ــ تمام می شود، به پایان رسد.

7ــ بلوغ، کمال. در اینجا مقصود به پیامبری رسیدن است.

1ــ دو ویژگی نثر دورهٔ سامانی را در این متن بیابید.
2ــ عبارت »در جملٔه عرب طلب کرد و هیچ کس را نیافت فاضل تر و …« یعنی چه؟

3ــ یکی از ویژگی های نثر دورهٔ سامانی تکرار است دو نمونه از آن را در درس بیابید.
4ــ گزاردن در معانی به جا آوردن، پرداخت کردن، ترجمه و تعبیر خواب کردن به کار 

رفته است، چهار جمله بنویسید و این فعل را در معانی مختلف آن به کار ببرید.
5  ــ این بیت خاقانی:

پـنـد سـر دنـدانـه بـشنو ز بُـن دنـداندندانٔه هر قصری پندی دهدت نو نو
به چه مناسبت سروده شده و با چه بخشی از درس تناسب موضوعی دارد؟  

توضیحات
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ای پسر، هر چند توانی پیْر عقل باش. نگویم که جوانی مکن لٰکن جوانی خویشتن دار باش. و از 
جواناِن پژمرده مباش که جواِن شاطر ٭ نیکو بَُود و نیز از جواناِن  جاهل مباش که از شاطری بال نخیزد 
و از جاهلی بال خیزد. بهرٔه خویش به َحَسِب طاقِت خویش از روزگاِر خویش بردار که چون پیر شوی 
َوَجلَّ ــ فراموش مکن و از مرگ ایِمن مباش که مرگ  ـ َعزَّ خود نتوانی و هرچند جوان باشی خدای را ـ

نه به پیری بَُود و نه به جوانی.
و بدان که هر که زاد بمیرد چنان که شنودم:

به شهِر مرو درزی ای بود بر دِر دروازٔه گورستان دکّان داشت؛ و کوزه ای در میخی آویخته بود 
و هوِس آنش داشتی که هر جنازه ای که از آن شهر بیرون بردندی وی سنگی اندران کوزه افگندی و هر 
ماهی حساِب آن سنگ ها بکردی که چند کس را بردند، و باز کوزه تهی کردی و سنگ همی درافگندی 
مرِگ درزی  و خبِر  آمد  طلِب درزی  به  مردی  بمرد.  از قضا درزی  برآمد  تا روزگار  دیگر.  ماهی  تا 
نیست؟ همسایه  این درزی کجاست که حاضر  پرسید که:  را  دید؛ همسایه  بسته  دکّانش  دِر  نداشت. 

گفت: درزی نیز در کوزه افتاد! 
ه مشو، اندر طاعت و معصیت به هر حالی که باشی از  اّما ای پسر، هشیار باش و به جوانی ِغرَّ
ـ یاد همی کن و آمرزش همی خواه و از مرگ همی ترس تا چون درزی ناگاه در کوزه  َوَجلَّ ـ خدای ــ َعزَّ

قابوس نامه اثر امیر عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر 
است. وی آن را در تاریخ 475 )ق( در شصت و سه 
باب نوشته  برای فرزندش گیالن شاه در 44  سالگی 
و  عادات  و  آداب  از  مجموعه ای  کتاب  این  است. 
جمله  از  قابوس نامه  است.  زندگی  اخالق  و  رسوم 
نثرهای سلیس، زیبا، مطبوع و طراز اّول نثر فارسی 
است که سرمشقی برای نویسندگی به شمار می رود. 
این کتاب به شیؤه نثر دورٔه سلجوقی و غزنوی است 

با تمام ویژگی هایی که برای آن برشمردیم.
آنچه می خوانیم از باب نهم این کتاب است:

جوانی
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نیفتی با باِر گناهاِن بسیار. و همه نشست و خاست با جوانان مدار، با پیران نیز مجالست کن. و رفیقان و 
ندیماِن پیر و جوان آمیخته دار تا جوانان اگر در مستِی جوانی ُمحالی کنند1 و گویند، پیران مانع آن ُمحال 
شوند. از آنکه پیران چیزها دانند که جوانان ندانند اگرچه عادِت جوانان چنان است که بر پیران تماخره٭ 
بینند و بدان سبب جوانان را نرسد2 که بر پیران پیشی جویند و  کنند از آنکه پیران را محتاِج جوانی 
بی حرمتی کنند. ازیرا که اگر پیران در آرزوِی جوانی باشند جوانان نیز بی شک در آرزوِی پیری باشند 
و پیر این آرزو یافته است و ثمرٔه آن برداشته، جوان را بتر که این آرزو باشد3 که دریابد و باشد که در 
نیابد. و چون نیکو بنگری پیر و جوان هر دوحسوِد یکدیگر باشند اگرچه جوان خویشتن را داناترین 
همه کس داند. پس، از طبِع چنین جوانان مباش، پیران را حرمت  دار و سخن با پیران به گزاف مگوی 

که جواِب پیران ُمسِکت٭ باشد.
حکایت: چنان شنودم که پیری صدساله، گوژپشت، سخت دو تاگشته و بر ُعکازه ای٭ تکیه 
کرده همی رفت. جوانی به تماخره وی را گفت: »ای شیخ این کمانک به چند خریده ای؟ تا من نیز یکی 
بخرم«. پیر گفت: »اگر صبر کنی و عمریابی خود رایگان یکی به تو بخشند، هر چند بپرهیزی«. اّما با 
پیراِن نه برجای 4 منشین که صحبِت جواناِن بر جای، بهتر که صحبِت پیراِن نه برجای. تا جوانی جوان 

باش، چون پیر شدی پیری کن.
)قابوس نامه(  

به تصحیح دکتر غالمحسین یوسفی  

1ــ کار بیهوده کنند.
2ــ جوانان حق ندارند؛ اجازه ندارند.

3ــ ممکن است، شاید
4ــ پیرانی که حّد خود نگه نمی دارند.

ـ  دو نمونه از ویژگی های نثر دورٔه سلجوقی غزنوی را در متن این درس پیدا کنید. 1ـ
2ــ غرض نویسنده از آوردن دو داستان مرد َدرزی و پیرمرد عکازه به  دست چیست؟

3ــ طنز موجود در دو داستان متن را بیابید.
4ــ مقصود نویسنده از »بهرٔه خویش از جوانی به حسب طاقت بردار« چیست؟

1ــ دو نمونه از ویژگی
خودآزمایی

توضیحات
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درس یازدهم

درآمدی بر سبک ِعراقی

ادبّیات،  به علوم و  توّجه نویسندگان و شاعران  با گسترش شعر دری در عراق و آذربایجان و 
در شعر و نثر نیز تحّولی پیدا شد. این تحّول ابتدا در شعر شاعرانی چون انوری و ظهیر فاریابی دیده 
می شود. در آذربایجان نیز خاقانی و نظامی شیوه ای نو به وجود آوردند که به سبک آذربایجانی شهرت 
یافت. در عراق نیز شاعرانی چون جمال الّدین عبدالّرزاق اصفهانی و کمال الّدین اسماعیل و سعدی در 
دورٔه مغول و بعد از اینان حافظ این سبک را به اوج خود می رسانند. این دوره را می توان شکوفاترین 
دورانی دانست که زبان و ادب فارسی به خود دیده است. جز شاعرانی که به آن ها اشاره شد می توان 
از عطّار، مولوی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی نیز یاد کرد. اکنون به ویژگی های سبک عراقی 

اشاره می کنیم:

ویژگی های زبانی
1ــ کثرت لغات و ترکیبات عربی

2ــ از میان رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی
3ــ وفور ترکیبات نو

4ــ حرکت زبان به سوی دشواری و کاسته شدن از روشنی و سادگی و روانی
5  ــ ورود لغات ترکی

ویژگی های فکری
1ــ گسترش غزلّیات و مثنوی های عاشقانه ای که هنوز ماندگار و معروف است.

2ــ گسترش عرفان و تصّوف
3ــ معشوق خداوندگار و حاکم بر عاشق است، برخالف سبک خراسانی
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4ــ وفور زهدستایی و وعظ و اندرز در شعر
5  ــ فاصله گرفتن تغّزل از تمایالت نفسانی و در نتیجه آسمانی شدن عشق

6  ــ رواج هجو و هزل در شعر
7ــ رواج حّس دینی و ضعف ملّّیت گرایی

8   ــ بیزاری از حکمت یونانی
9ــ درون گرایی در شعر و توجه به احوال شخصی و مسایل روحی

10ــ رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی

ویژگی های ادبی
1ــ رواج یافتن اکثر قالب های شعری خصوصاً غزل و مثنوی و به اوج رسیدن آن ها 

2ــ رواج  یافتن انواع شعر )در موضوعات عرفان، زهد، داستان سرایی، حبسّیه، هجو و …(. 
3ــ نرم و خوش آهنگ تر شدن اوزان شعری نسبت به سبک خراسانی

4ــ توّجه بیش از پیش به آرایه های ادبی
5  ــ اجتناب از صراحت بیان و به کاربردن مجاز و کنایه و استعاره و ایهام

6  ــ التزام ردیف های فعلی و اسمِی دشوار در شعر
7ــ استفاده از موازنه، تمثیل، آیات و احادیث در شعر

8   ــ اشتراک و اقتباس مضامین شعری
در دورٔه سبک عراقی به چند نوع نثر نیز برمی خوریم:

الف( ویژگی های نثر فنی:
تشبیه  نظیر،  مراعات  سجع،  موازنه،  )چون  نثر  در  معنوی  و  لفظی  آرایه های  از  استفاده  1ــ 

و …(.
2ــ تغییر نحو زبان چون حذف افعال به قرینه، تکرار افعال و …

3ــ قبول لغات مهجورعربی، کاربرد اصطالحات علمی و فّنی و روی کرد به تکلّف و تصّنع.
4ــ رواج نثر داستانی و تمثیلی و عرفانی.
5  ــ رواج نثر مقامه نویسی و مقامه سرایی.

دمنه،  و  کلیله  عروضی،  نظامی  مقالٔه  چهار  کتاب های  به  می توان  نثر  این  موفّق  نمونه های  از 
مقامات حمیدی و تاریخ یمینی اشاره کرد.
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ب( ویژگی های نثر متکّلف و مصنوع:
1ــ پیچیدگی  و ابهام بر اثر کثرت استعمال لغات عربی و ترکی و مغولی

2ــ آوردن مترادفات بی معنی و اطناب های کسالت آور
3ــ سجع های متوالی و بی روح

4ــ کاربرد فراوان اشعار سست در البه الی متن
ـ استفاده از ترکیبات دشوار 5  ـ

تاریخ  و  نقثة الصدور  جوینی،  جهان گشای  تاریخ  کتاب های  به  می توان  نثر  این  نمونه های  از 
وّصاف اشاره کرد.

ج( ویژگی های سبک سعدی:
1ــ سجع و ترصیع و رعایت آهنگ کلمات

2ــ اختصار و ایجاز
3ــ ترک لغات دشوار

4ــ حذف افعال به قرینه
بعد از سعدی آثار زیادی به تقلیِد مستقیم و غیرمستقیم از گلستان نوشته شد؛ چون نگارستان 

معینی جوینی، بهارستان جامی و پریشان قاآنی.
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چنین آورده اند که نصربن احمد که واسطٔه ِعقد٭ آل سامان بود، و اوج دولت آن خاندان ایّام 
ُملک او بود، و اسباب تمّنع٭ و علل تّرفع در غایت ساختگی بود1، خزایْن آراسته و لشکْر جّرار٭ و 
بندگاْن فرمان بُردار، زمستان به دارالملِک بخارا ُمقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از 

شهرهای خراسان.
مگر2 یک سال نوبت هری٭ بود. به فصل بهار به بادغیس بود، که بادغیس خّرم ترین چراخوارهای 
خراسان و عراق است. قریب هزار ناو٭ هست پرآب و علف، که هر یکی لشکری را تمام باشد3. چون 
ستوران بهار نیکو بخوردند و به تن و توش خویش باز رسیدند و شایستٔه میدان و حرب شدند، نصربن 
احمد روی به هری نهاد و به دِر شهر به َمرغ سپید4 فرود آمد و لشکرگاه بزد، آنجا لشکر برآسود، و هوا 
خوش بود و باد سرد، و نان فراخ، و میوه ها بسیار، و مشمومات٭ فراوان؛ و لشکری٭ از بهار و تابستان 

برخورداری تمام یافتند از عمر خویش.
آمد.  خوش  عظیمش  بدید،  او  ثمرات  و  مهرگان  احمد،  نصربن  امیر،  درآمد  مهرگان  چون  و 
شمال  ٭  َمَهِبّ بر  پیش،  در  بُستانی  و  باغی  را  یکی  هر  و  اعلی،  بهشت  چون  یکی  هر  دیدند  سراهایی 

کتاب چهار مقاله که نام اصلی آن مجمع الّنوادر است 
در سال 2ــ551 هجری به قلم نظامی عروضی نگاشته 

شده است.
در  اّول  مقالٔه  است:  مقاله  چهار  دارای  کتاب  این 
ماهّیت دبیری )نویسندگی( و کیفّیت دبیِر کامل، مقالٔه 
دوم در ماهّیت علم شعر و صالحّیت شاعر، مقالٔه سوم 
در کیفّیت علم نجوم و صالحّیت منّجم و مقالٔه چهارم 

در علم طب و صالحّیت طبیب است.
فّنی  نثر  انشای  نمونه های  بهترین  از  یکی  مقاله  چهار 
ساده  نثری  حکایات،  بیان  هنگام  در  نویسنده  است. 
دارد اّما هرگاه فرصتی می یابد از آوردن سجع، ِجناس، 

ترصیع و غیره خودداری نمی کند. آنچه در پی می آید قسمتی است از مقالٔه دوم او که در آن هم بیان 
ارزش و تأثیر شعر و هم گونه ای نقد شعر دیده می شود. چهار مقاله عالوه بر ارزش علمی و ادبی، از 

مالحظات نقد ادبی نیز خالی نیست.

بوی جوی مولیان
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و  فرستادند،  بادغیس  به  اسبان  درآمد  بهار  غایِت خوشی. چون  در  کردند  ُمقام  آنجا  زمستان  نهاده، 
لشکرگاه به مالن٭ به میاِن دو جوی 5 بردند؛ و چون تابستان درآمد میوه ها دررسید، امیر نصربن احمد 
گفت:»تابستان کجا رویم؟ که ازین خوش تر مقامگاه نباشد، مهرگان برویم.« و چون مهرگان درآمد، 

گفت: »مهرگاِن هری بخوریم و برویم.«
و همچنین فصلی به فصل همی انداخت تا چهار سال برین برآمد؛ زیرا که صمیِم٭ دولت سامانیان 
بود و جهاْن آباد، و ُملْک بی خصم، و لشکْر فرمان ُبردار، و روزگاْر مساعد، و بخْت موافق، با این همه 
ملول گشتند، و آرزوی خانمان برخاست6. پادشاه را ساکن دیدند، هواِی هری در سر او و عشِق هری 
در دل او، در اثنای سخن، هری را به بهشت عدن مانند کردی، بلکه بر بهشت ترجیح نهادی، و از بهاِر 

چین 7 زیادت آوردی. دانستند که سِر آن دارد که این تابستان نیز آن جا باشد.
پس سران لشکر و مهتران ُملک به نزدیک استاد ابوعبداللّٰه الّرودکی رفتند ــ و از ندمای پادشاه 
ـ گفتند: »پنج هزار دینار تو را خدمت کنیم 8 اگر صنعتی  هیچ کس محتشم تر و مقبول القول تر از او نبودـ 
بکنی 9 که پادشاه از این خاک حرکت کند، که دل های ما آرزوی فرزند همی برد، و جان ما از اشتیاِق 
بخارا همی برآید.« رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته بود و مزاج او بشناخته. دانست که به نثر با 
او در نگیرد10، روی به نظم آورد، و قصیده ای بگفت، و به وقتی که امیر َصبوح٭ کرده بود درآمد و به 
جای خویش بنشست، و چون مطربان فرو داشتند11، او چنگ برگرفت و در پردٔه ُعّشاق٭ این قصیده 

آغاز کرد:
بــوی یــار مـهـربـان آیــد هـمـیبـوی جـوی مـولـیـان آیـد هـمـی
هـمـیریـگ آمــوی و درشــتـــی راه او آیــد  پـرنـیـان  پـایـم  زیـر 
ِخـنـگ مـا را تـا میان آیــد هـمـیآب جـیـحون از نشاط روی دوست
میـر، زی تـو شـادمان آیــد هـمـیای بـخـارا، شـاد بـاش و دیـر زی
آیــد هـمـیمـیـر مـاه اسـت و بـخـارا آسمـان مــاه سـوی آسـمـان 
سـرو ســوی بوستـان آیــد هـمـیمـیـر سـرو اسـت و بـخـارا بوستان

چون رودکی بدین بیت رسد امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه پای در 
رکاِب ِخنگ نوبتی٭ آورد، و روی به بخارا نهاد، چنان که رانین٭ و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند 
به برونه، و آنجا در پای کرد، و عنان تا بخارا هیچ بازنگرفت، و رودکی آن پنج هزار دینار، مضاعف از 

لشکر بستد …
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ـ  وسایل پیشرفِت نصربن احمد، مهّیا بود. 1ـ
2ــ اتّفاقاً

3ــ کافی است
4ــ محلّی در نزدیکی شهر هرات

5  ــ جوی در این جا به معنی رود کوچک است.
6  ــ آرزوی دیدار یار و دیار کردند.

7ــ هرات را بر بت خانٔه چین که به زیبایی معروف بوده است، ترجیح می داد.
8  ــ تقدیم کنیم.

9ــ صنعت کردن به معنی چاره اندیشی و تدبیر است.
10ــ تأثیر کافی نمی گذارد.

اساسی  قسمت  سه  از  یکی  موسیقی  اصطالح  در  رساندند.  پایان  به  را  خود  نوازندگی  11ــ 
خوانندگی که شامل برداشت )پیش درآمد( متن و فروداشت است.

1ــ با توّجه به معنی ترکیب های زیر در متن درس، شکل امروزی آن ها را بنویسید.
باز رسیدن، برآمدن، درآمدن

2ــ دو نمونه تشبیه در متن بیابید و ارکان هر یک را بنویسید.
3ــ سه نمونه از حذف فعل را در متن بیابید.

4ــ با مقایسٔه قسمتی از نثر تاریخ بیهقی با چند سطر آغاز این درس، تفاوت های نثر بیهقی و 
نظامی عروضی را )با راهنمایی دبیر خود( بیان کنید. )دو مورد کافی است(

5  ــ در کدام بیت رودکی آرایٔه جناس دیده می شود؟
6  ــ با راهنمایی دبیر خود، تحقیق کنید که جشن مهرگان چه بوده است؟

7ــ حافظ در یکی از غزل های خود به مصراع نخستین شعر رودکی، اشاره کرده است. آن را 
در دیوانش بیابید و در کالس بخوانید.

8  ــ بند )پاراگراف( دوم درس را به زبان فارسی امروز بازنویسی کنید و سه نمونه از تفاوت های 
دو زبان تاریخی و امروز را بنویسید. مثال: در فارسی امروز »مگر« به معنی غیر، به جز و شاید است 

ولی در متون فارسی قدیم به معنی »به یقین، اتفاقاً و از قضا« بوده است.

1ــ با توج
خودآزمایی

توضیحات
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درس دوازدهم

زاغ و مار

کتاب ارزشمند کلیله و دمنه از معتبرترین و مهم ترین 
کتاب های داستانی و تمثیلی ادب فارسی محسوب 
می شود. ابوالمعالی نصراللّه منشی، دبیر بهرام شاه 
غزنوی در سال 536 هجری کلیلٔه ابن مقّفع را از 
استواری  لحاظ  از  که  برگردانید  فارسی  به  عربی 
انشا، اسلوب عالی، آراستگی و پیراستگی زبان و 

مفردات، کم نظیر است.
مرزبان نامه کتاب دیگری است که نخست مرزبان بن 
ـ آن را به شیؤه  ـ یکی از اسپهدان مازندرانـ  رستمـ 
کلیله و دمنه نوشت. بعدها سعدالّدین وراوینی آن 
را از طبری به فارسی تحریر و ترجمه کرد. کتاب 
مصنوع  نثر  اعالی  نمونٔه  می توان  را  مرزبان نامه 

فارسی دانست؛ هرچند در قّصه های این کتاب گاه زبان به سادگی می گراید. مطالعٔه دو قّصه از این 
دو کتاب، مجالی فراهم می آورد تا با مقایسٔه سبک و نوع بیان، وجوه اشتراک و افتراق این دو اثر 
نظر  از  امروز  با  مقایسٔه داستان های گذشته  امکان  نیز  و  بازشناخته شود  فارسی  و کم نظیر  ارجمند 

قالب، محتوا و دروْن مایه بهتر و بیشتر فراهم آید.

بر باالی درختی خانه داشت، و در آن حوالی سوراخ ماری بود.  آورده اند که زاغی در کوه 
هرگاه که زاغ بّچه بیرون  آوردی مار بخوردی. چون از حد بگذشت و زاغ درماند شکایِت آن برشگال 
که دوسِت وی بود بکرد و گفت: می اندیشم که خود را از بالی این ظالم جاْن ِشَکْر٭ باز رهانم. شگال 
پرسید که: به چه طریق قدم در این کار خواهی نهاد؟ گفت: می خواهم که چون مار در خواب شود 
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ناگاه چشم های جهاْن بیَنش برکََنم، تا در مستقبَل٭، نوِر دیده و میؤه دِل من از قصِد او ایِمن گردد. 
شگال گفت: این تدبیر بابِت خردمندان نیست، چه1 خردمند قصد دشمن بر وجهی کند که در آن خطر 

نباشد.
من تو را وجهی نمایم که اگر بر آن کار توانا گردی سبب بقای تو و موجب هالِک مار باشد. زاغ 
گفت: از اشارِت دوستان نتوان گذشت و رأی خردمندان را خالف نتوان کرد. شگال گفت: صواب 
آن می نماید که در اوج هوا پروازی کنی و در بام ها و صحراها چشم می اندازی تا نظر بر پیرایه ای گشاده 
افگنی2 که ربودِن آن میّسر باشد. فرودآیی و آن را برداری و هموارتر می روی چنان که از چشم مردمان 
غایب نگردی. چون نزدیک مار رسی بر َوْی اندازی تا مردمان که در طلِب پیرایه آمده باشند، نخست 
تو را باز رهانند آنگاه پیرایه بردارند. زاغ روی به آبادانی نهاد پیرایه ای بر گوشه ای افکنده دید آن را 
در ربود و برآن ترتیب که شگال گفته بود بر مار انداخت. مردمان که در پِی زاغ بودند در حال، سِرمار 

بکوفتند و زاغ باز رست.
)کلیله و دمنه(   

به تصحیح مجتبی مینوی   
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داستان خسرو با مرد زشت روی

شیر گفت: شنیدم که وقتی خسرو را نشاط شکار برانگیخت، بدین اندیشه به صحرا بیرون شد. 
چشمش بر مردی زشت روی آمد َدمامِت٭ منظر و لقای منَکِر او را به فال فّرخ نداشت. بفرمود تا او را 
از پیش موکب دور کردند و بگذشت. مرد اگر چه در صورت، ُقبحی داشت، به جماِل محاسِن خصال 
هرچه آراسته تر بود. نقش از روی کار بازخواند. با خود گفت: خسرو در این پرگار عیب نّقاش کرده 
است و ندانسته که رشته گران فطرت را در کارگاه تکوین بر تلوین، یک سر سوزن خطا نباشد. من او 
را با سررشتٔه راستی افکنم تا از موضِع این غلط متنّبه شود و بداند که قرعٔه آن فال بد، به نام او گردیده 
است و حوالٔه آن به من افتاده. چون خسرو از شکارگاه بازآمد اتّفاقاً همان جایگاه رسید که آن مرد را 
یافته بود.مرد از دور آواز برآورد که مرا سؤالی است در پردٔه نصیحت؛ اگر یک ساعت خسرو ِعنان 
عظمت کشیده دارد و از ذرؤه کبریا قدمی فروتر نهد و سمِع قبول بدان دهد از فایده خالی نباشد. خسرو 
عناِن اسب بازداشت و گفت: ای شیخ، بیا تا چه داری؟ گفت: ای َمِلک، امروز تماشای3 شکارت 
چگونه بود؟ گفت: هرچه به مرادتر و نیکوتر. گفت: خزانه و اسباب پادشاهی ات برقرار هست؟ گفت: 
بلی. گفت: از هیچ جانب خبری ناموافق شنیده ای؟ گفت: نشنیدم. گفت: از این خیل و خدم که در 
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رکاب خدمت تواند هیچ یک را از حوادث آسیبی رسیده؟ گفت: نرسید. گفت: پس مرا بدان ِاذالل٭ 
و استهانت٭ چرا دور فرمودی کردن؟ گفت: زیرا که دیدار امثال تو بر مردم شوم گرفته اند. گفت: 
بدین حساب دیدار خسرو بر من شوم بوده باشد، نه دیدار من بر خسرو. خسرو تسلیم کرد و عذرها 

خواست.
)مرزبان نامه(  

به تصحیح محّمد قزوینی  

1ــ زیرا
2ــ زینت آالتی که باز شده و در گوشه ای نهاده شده باشد.

3ــ گشت و گذارت برای شکار چگونه بود؟

1ــ »نقش از روی کار باز خواند« یعنی چه؟
2ــ مفهوم عبارت »این تدبیر بابت خردمندان نیست، چه خردمند قصد دشمن بر وجهی کند که 

در آن خطر نباشد« چیست؟
3ــ »خسرو در این پرگار عیب نّقاش کرده است« یعنی چه؟ نظیر این مفهوم را در شعر کدام 

شاعر به یاد می آورید؟
4ــ سه ویژگی نثر فنّی را در متن این دو داستان بیابید.

5  ــ مضمون این مصراع حافظ »پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت« با کدام قسمت متن ارتباط 
معنایی دارد؟ 

6  ــ توصیف هایی را که دربارٔه مار در حکایت اّول و پادشاه در حکایت دوم به عنوان چهره های 
منفی دو حکایت نموده شده است، بیابید.

7ــ کلمٔه »با« در جملٔه »من او را با سررشتٔه راستی افکنم«، چه معنایی دارد؟
8   ــ تفاوت این دو حکایت با داستان های امروزی در چیست؟

9ــ داستان زاغ و مار را به فارسی امروز بازنویسی کنید و سه مورد از تفاوت های زبان فارسی 
امروز را با زبان تاریخی بنویسید.

خودآزمایی

توضیحات
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درس سیزدهم

ایوان مداین

شروانی  خاقانی  از  مداین  ایوان  مشهور  قصیدٔه 
)595  ــ520 هـ.ق( است که شاعر در بازگشت از 
سفر دوم حج به سال 569 هـ.ق پس از دیدن آن 
بنای تاریخی سروده است. پیش از خاقانی، بُحتری 
شاعر عرب در سدٔه سوم هجری قصیدة المداین را 
با  نیز در رباعی »آن قصر که  بود؛ و خّیام  سروده 
چرخ همی زد پهلو …« همگان را به عبرت آموزی 
فراخوانده  دیروزین  شکوهمند  کاخ  ویرانه های  از 

بود.
در قصیدٔه خاقانی که ویژگی های سبک آذربایجانی 
به  را  دیده ها  و  دل ها  شاعر  می شود،  دیده  آن  در 
درس  این  در  است.  کرده  دعوت  عبرت  و  تأّمل 

ابیاتی از آن قصیدٔه َغّرا آورده می شود.

2

1

٭
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به شمار  آن ها  مهم ترین  پایتخت دولت ساسانی،  تیسفون،  که  بود  نام هفت شهر  در اصل  1ــ 
می رفته است. بانی ایوان مداین را شاپور اّول ساسانی نوشته اند.

ـ  دوْم دجله، مقصود اشک است. 2ـ
3ــ از آن وقتی که زنجیر عدل انوشیروان پاره شد، دجله هم دیوانه شد، دیوانٔه زنجیری.

4ــ باشد که
5  ــ صمیم دل، از عمق جان

6  ــ چرخ گردنده/ فلْک گردان = گردانندٔه چرخ، خداوند
7ــ زمین مست است زیرا به جای شراب، در کاسٔه سر هرمز خون دل انوشیروان را خورده 

است.
8   ــ انوشیروان تاجی داشت که برآن پندهایی نوشته بود و به پندنامٔه انوشیروان شهرت داشت.

9ــ پرویز از بساط شاهانه اش که با میوه های زّرین زینت می یافت بوستانی دایمی داشت.
10ــ تلمیحی است از آیٔه »کَم تََرکُوا ِمْن َجّناٍت و ُعیوٍن و زروِع و مقاٍم کریم و نعمٍة کانوا فیها 
باغ ها  به جای گذاشتند آن همه  فاکهین« )سورٔه 44، آیات 27ــ25( ]کافران می مردند و به حسرت[ 
زندگی  نازان  و  شادان  آن ها  در  که  را  پرنعمتی  و  نیکو  جایگاه های  و  کشت زارها  و  چشمه ساران  و 

می کردند. خوان اّول در این مصراع به معنی سفره و خوان دوم به معنی فعل امر از خواندن است.

توضیحات

10
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1ــ یکی از معانی »ِعبَر« جاری شدن اشک است. شاعر در بیت اّول چه بهرٔه شاعرانه ای از این 
کلمه و کلمٔه »دیده« برده است؟

2ــ مصراع »تا سلسلٔه ایوان بگسست مداین را« را به نثر ساده برگردانید.
3ــ چه اشارهٔ تاریخی در »سلسلٔه ایوان« دیده می شود؟

4ــ شاعر با کدام پنداِر شاعرانه، زمین را مست دانسته است؟
5  ــ مفهوم کلّی بیت:

صد پند نو است اکنون درمغز سرش پنهانبـس پـنـد کـه بـود آن گه در تـاج سرش پیدا
را بنویسید.

6  ــ شاعر چرا خاک را گرسنه چشم می داند؟
7ــ چه تفسیر مشهوری از باقی ماندن چهارده کنگرٔه کاخ انوشیروان و خرابی بقیٔه کنگره ها، که  

در شب تولّد حضرت محمد )ص( اتفاق افتاد، خوانده اید؟
8  ــ وزن عروضی قصیدٔه ایوان مداین را بنویسید.
9ــ بیت اّوِل قصیده را از نظر قافیه، بررسی کنید.

خودآزمایی
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درس چهاردهم

جداِل٭ سعدی با مّدعی در 
بیانِ توانگری ودرویشی

که  ــ  را  مّدعی  با  سعدی  جدال  حکایت  اکنون 
بی شباهت به نثر مقامه نیست ــ می خوانید. به اعتقاد 
ملک الّشعرای بهار در کتاب سبک شناسی، گلستان 
سعدی در واقع مقامه است و می توان آن را با مقامات 
گلستان،  که  تفاوت  این  با  دانست؛  برابر  حمیدی 
سراسر ابتکار، ابداع و صنعت گری است و به لحاظ 
محتوا و پیام نیز با مقامات حمیدی تفاوت هایی دارد، 
از جمله این که سعدی در این داستان ها اغلب هدفی 

اخالقی و اجتماعی را دنبال می کند.
مقامه نویسی اصطالحی است برای نوعی خاص از 
یا داستان هایی  نثر، روایات  نثرنویسی. در این نوع 
را با عبارات مسّجع، مقّفا و آهنگ دار برای جمعی 
فرو می خوانند یا می نویسند. مقامه در لغت به معنی 
سبک  تأثیر  تحت  که  مقامه  در  است.  »مجلس« 
کاربرد  است  عربی  قّصه های  و  داستان پردازی 

الفاظ دشوار و رعایت جنبه های لفظی و سجع پردازی، فراوان دیده می شود. 
از چهره های بزرگ زبان فارسی در حوزٔه مقامه نویسی باید قاضی حمیدالدیّن بلخی نویسندٔه مقامات حمیدی 

را نام برد.
ابیات فارسی و عربی، آیات و روایات و  در حکایتی که می خوانید، مناظره و گفت وگوی طرفینی، آوردن 
مثل ها، همراه با سجع و ترصیع بافتی دلپذیر و ساختی لطیف از این داستان به دست می دهد. شروع زیبا و 

پایان شکوهمند این نوشته، برگیرایی و تأثیر آن افزوده است.
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یکی در صورِت درویشان نه بر صفِت ایشان در محفلی دیدم نشسته و ُشنعتی٭ در پیوسته و دفتِر 
شکایت باز کرده و ّذِم٭ توانگران آغاز کرده، سخن بدین جا رسانیده که درویش را دسِت قدرْت بسته 

است و توانگر را پای ارادْت شکسته.
خــداونداِن نـعـمت را کـرم نیستکریمان را به دست اندر، ِدَرم نیست

مرا که پروردٔه نعمِت بزرگانم این سخن سخت آمد؛ گفتم: ای یار، توانگران دخل٭ مسکینان اند 
و ذخیرٔه گوشه نشینان؛ 

زکات٭ و ِفطره٭ و ِاعتاق٭ و َهْدی٭ و قربانی٭تـوانگـران را وقـف٭ است و نـذر٭ و مهمـانی
جـز این دو َرکعت و آن هم بـه صد پریشانیتـو کـی بـه دولِت ایـشان رسی کـه نـتوانـی

اگر قدرِت جودست و گر قّوِت سجود، توانگران را ِبه٭ میّسر می شود که ماِل مزکّا٭ دارند و جامٔه 
پاک و ِعرِض٭ مصون٭ و دِل فارغ؛ و قّوِت طاعت در لقمٔه لطیف است و صّحِت عبادت در ِکسوِت 
نظیف٭. پیداست که از معدٔه خالی چه قّوت آید و از دسِت تهی چه مرّوت و از پاِی بسته چه سیْر آید و 

از دسِت گرسنه چه خیْر.
بـامـدادانــششـب پراگنده1 ُخسبد آن کـه پدیـد وجـــِه٭  نــبــَود 
تـابـســتـان بــه  تــا فــراغــت بـــَود زمـسـتـانـشمــور گــرد آورد 

ِرمٔه٭ ِعشا بسته و  ـْ تَح نبندد؛ یکی  نپیوندد و جمعّیت٭ در تنگ دستی صورت  فاقه٭  با  فراغت 
دیگری منتظِر َعشا٭ نشسته، هرگز این بدان کی مانَد؟

پـراگـنـده روزی، پـراگـنـده دل2خــداونِد ُمــکنت بـه حق ُمشَتِغل٭
پس عبادِت اینان به قبول نزدیک ترست که جمع اند و حاضر نه پریشان و پراگنده خاطر، اسباب 

معیشت ساخته و به اوراِد٭ عبادت پرداخته.
حالی که من این سخن بگفتم عناِن طاقِت درویش از دسِت تحّمل برفت و گفت: چندان مبالغه 
یا کلیِد خزانٔه ارزاق؛ مشتی متکبّر مغرور،  تریاق اند٭  در وصف ایشان بکردی که وهم تصّور کند که 
ُمعجِب٭ نَفور٭، ُمشتغِل مال و نعمت، ُمفَتَتِن٭ جاه و ثروت که سخن نگویند ااّل به سفاهت و نظر نکنند 
ااّل به کراهت3؛ بی خبر از قوِل حکیمان که گفته اند: هرکه به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، 

به صورت توانگرست و به معنی درویش.
گفتم: مذّمِت اینان روا مدار که4 خداونِد کرم اند. گفت: غلط گفتی که بندٔه درم اند؛ چه فایده؟ 
چون ابِر آذارند٭ و نمی بارند و چشمٔه آفتاب اند و برکس نمی تابند؛ قدمی بهِر خدا ننهند و ِدَرمی بی َمّن 
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َاذی5 ندهند؛ مالی به مشّقت فراهم آرند و به خّست٭ نگاه دارند و به حسرت بگذارند؛ چنان که بزرگان 
گفته اند: سیِم بخیل از خاک وقتی برآید که وی در خاک َرَود.6

دگر کس آید و بی رنج و سعی برداردبه رنج و سعی کسی نعمتی به دست آرد
گفتمش بر بخِل خداونداِن نعمت وقوف نیافته ای ااّل به علِّت گدایی7 وگرنه هر که طمع یک سو 
نهد، کریم و بخیلش یکی نمایـد؛ ِمَحک٭ داند که زر چیست گفتا به تـجربِت آن می گویم که متعلّقـان 

جداِل سعدی با مّدعی
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بـردر بدارند8 و غلیظاِن شدید برگمارند9 تا باِر عزیزان ندهند.
گفتم: به عذِر آن که از دسِت متوّقعان به جان آمده اند و از ُرقعٔه٭ گدایان به فغان؛ و ُمحاِل عقل 

است 10 که اگر ریِگ بیابان ُدر شود چشِم گدایان پُر شود.
پُر نشود همچنان که چاه به شبنمدیـدٔه اهـِل طمـع بـه نـعـمِت دنیا

گفتا: نه؛ که من بر حاِل ایشان رحمت می برم. گفتم: نه، که بر ماِل ایشان حسرت می خوری. ما 
در این گفتار و هر دو به هم گرفتار.

تا عاقبة االمر دلیلش نماند و ذلیلش کردم. دسِت تعّدی دراز کرد و بیهوده گفتن آغاز؛ و سّنِت 
جاهالن است که چون به دلیل از خصم فرومانند سلسلٔه خصومت بجنبانند11، چون آزِر بت تراش که 
به حّجت با پسر برنیامد به جنگ برخاست که: لَِئْن لَْم تَنَْتِه اَلَْرُجَمنََّک.12 دشنامم داد َسَقطش٭ گفتم، 

گریبانم درید زنخدانش گرفتم.
خلق از پِی ما دوان و خنداناو در مـن و مـن در او ِفتاده
جـهـانی تـعـّجـب  از گـفـت و شنیِد ما به دندانانگـشـِت 

الِقّصه مرافعٔه این سخن پیِش قاضی بردیم و به حکومِت عدل راضی شدیم تا حاکِم مسلمانان 
ما  منطِق  و  بدید  ما  حیلِت٭  چو  قاضی  بگوید.  فرقی  درویشان  و  توانگران  میاِن   و  بجوید  مصلحتی 
بشنید، سر به جْیِب٭ تفّکر فرو برد و پس از تأّمِل بسیار سربرآورد و گفت: ای که توانگران را ثنا گفتی 
و بر درویشان جفا روا داشتی بدان که هرجا که گُل است خارست و با َخمر ُخمارست٭ و بر سِر گنج 

مارست.
گنج و مار و گُل و خار و غم و شادی به  هم اندجوِر دشمن چه کند گر نکشد طالِب دوست؟

نظر نکنی در بُستان که بیدُمشک٭ است و چوِب خشک؟ همچنین در زمرٔه توانگران شاکراند و 
کفور٭ و در حلقٔه درویشاْن صابراند و َضجور.٭
ُدّر شدی ژاله هر قطره ای  چو خر مهره بازار از او پُر شدیاگر 

و  هّمت  توانگر  درویشان اند  و  توانگران اند درویش سیرت  َو عال،  َجلَّ  مقّرباِن حضرِت حق، 
مِهیِن توانگران آن است که غم درویش خورد و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد13، َوَمْن 
َفُهَو َحْسُبه14. پس روی ِعتاب٭ از من به جانِب درویش کرد و گفت: ای که گفتی  ِه  اللّٰ ْل َعَلی  َیَتَوکَّ
َمثَل  به  اگر  که  این صفت  بر  هستند  طایفه ای  نََعْم،  َمالهی٭؛  مسِت  و  ساهی٭  و  مشتغل اند  توانگران 
باران نبارد یا طوفان جهان بردارد، 15 به اعتماِد ُمکنِت خویش از محنِت درویش نپرسند و از خدای، 
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، نترسند و گویند: َوَجلَّ َعزَّ
مرا هست، بط را زطوفان چه باک؟گــر از نیستی دیـگری شد هــالک

٭٭٭
قاضی چون سخن بدین غایب رسانید و از حدِّ قیاِس٭ ما اسِب مبالغه در گذرانید، به مقتضای 
حکِم قضا رضا دادیم و از ما َمضٰی٭ درگذشتیم و بعد از ُمجارا٭ طریِق مدارا گرفتیم و سر به تدارک16 

بر قدِم یکدیگر نهادیم و بوسه بر سر و روی هم دادیم و ختِم سخن بر این بود:
کـه تیره بختی اگر هم بر این نسق ُمردیمکن ز گردِش گیتی شکایت ای درویش
بردیتوانگرا، چو دل و دسِت کامرانت هست آخرت  و  دنیا  که  ببخش  بخور، 

1ــ در اینجا پریشان و آشفته خاطر
2ــ آن که ثروت دارد به عبادت مشغول می شود اّما مستمند و فقیر، پریشان حال است.

3ــ جز از سر بی میلی و ناخوشایندی به کسی نگاه نمی کنند.
4ــ به معنی »زیرا« است.

5  ــ مّنت و آزار، برگرفته از آیٔه 262 سورٔه بقره
6  ــ ثروت و اندوختٔه بخیل )آنکه نه خود می خورد و نه به دیگران می بخشد( هنگامی از خاک 

بیرون آید که خود او مرده و در خاک رفته باشد.
7ــ چون به واسطٔه گدامنشی از توانگران گدایی کرده ای و خواسته ات را پاسخ نگفته اند آنان را 

به خسیسی مّتهم می کنی. همه چیز را از دید گدامنشانٔه خود نگاه می کنی.
8   ــ بر در خانه می ایستانند.

9ــ خدمتگاران سخت دل، سخت گیر ناظر به آیٔه قرآنی آیه 6 سورٔه تحریم: علیها مالئکُة ِغالٌظ 
ِشداٌد. 

10ــ از نظر عقل پذیرفته و ممکن نیست.
11ــ دشمنی آغاز کند.

12ــ اگر از مخالفت با بتان دست برنداری تو را سنگسار می کنم )خطاب آزر به ابراهیم ــ ع ــ( 
قسمتی از آیٔه 46 سورٔه مریم.

توضیحات
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13ــ نسبت به توانگران بی اعتنا باشد.
14ــ اشاره است به قسمتی از آیٔه 2 سورهٔ طالق )هرکس بر خدا توکّل کند خدا او را بس است.(

15ــ همه جا را فراگیرد.
16ــ جبران، تالفی

1ــ عبارت »درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته« در نکوهش 
درویش است یا توانگر؟ یا هردو؟

2ــ مفهوم عبارت »فراغت با فاقه نپیوندد و جمعّیت در تنگدستی صورت نبندد« چیست؟
پراگنده روزی پراگنده دل« وصف حال چه کسانی  3ــ بیت: »خداونِد نعمت به حق مشتغل 

است؟
4ــ به کار بردن جمله ها و عبارت های کوتاه، تضادهای فعلی و ایجاز در کالم از ویژگی های نثر 

سعدی است؛ برای هر مورد، دو شاهد در متن درس بیابید.
5  ــ درویِش مورد خطاِب سعدی در این درس چگونه درویشی است و به چه صفاتی آراسته 

است؟
بردارد«  سعی  و  بی رنج  و  آید  کس  دگر  ـ  بیت: »به رنج و سعی کسی نعمتی به دست آرد  6  ـ

وصف حال چه اشخاصی است؟
7ــ سه نمونه از حذف اجزای جمله را که بر زیبایی کالم افزوده است، بیابید.
8   ــ قاضی، کدام طایفه را بر دیگری ترجیح می دهد؟ درویشان یا توانگران را؟

9ــ عبارت »اگر شب ها همه قدر بودی شب قدر بی قدر بودی« یادآور کدام بیت درس است؟
10ــ نتیجٔه حکایت را که در ابیات پایانی درس نهفته، در چند جمله بنویسید.

مورد  )هر  کنید.  استخراج  متن  از  را  سجع  و  ترصیع  صنعت  کاربرد  از  نمونه  چهار  11ــ 
دونمونه(

12ــ از نویسندگان معاصر چه کسی را می شناسید که به لحاظ کوتاهی جمالت و حذف افعال به 
شیوهٔ نویسندگی سعدی نزدیک شده باشد؟

13ــ »که« در این درس، گاه در معنی »زیرا« به کار رفته است. سه نمونه را در درس مشخص 
کنید.

خودآزمایی
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درس پانزدهم

نسیم سحر

شناسنامٔه  غزل،   دانسته اند.  ایرانی  حافظٔه  را  حافظ 
حافظ است.نزدیک به 500 غزل که میراث گران سنگ 
اوست سرشار از مضامینی است که بیش از او سعدی 
و شاعرانی چون سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی 
شگفت  ذهن  خیال  کارگاه  در  اّما  پرداخته اند  بدان ها 
پخته تر  و  شّفاف تر  و  یافته  کمال  مضامین  این  حافظ 
عرضه شده است. حافظ در حقیقت حلقٔه پیوند غزل 

عارفانٔه موالنا و غزل عاشقانٔه سعدی است.
غزل »نسیم سحر« نمونه ای از غزل های روان و عمیق 
و زیبای اوست که موسیقی دل پذیر و گوش نواز، معانی 
ژرف و دقیق و چشم انداز های هنر آن، ما را با دنیای 

رازآلود حافظ بیش تر آشنا می سازد.

حفظ کنیم

1

2

٭
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٭3

5

4

6
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1ــ مه عاشق کش همان معشوق است. گذشتگان بر این باور بودند که نور ماه باعث آشفتگی و 
دیوانگی بیشتر دیوانگان می شود.

2ــ بیت به واقعٔه بازگشت حضرت موسی )ع( از َمْدیَن به مصر همراه با همسرش اشاره دارد.
کوه  باالی  بر  دور،  از  و  می پردازد  آتش  به جست وجوی  ایمن  وادی  در  هنگام شب  به  آن حضرت 
طور، درختی را شعله ور می بیند. به طرف درخت حرکت می کند ولی وقتی به آن می رسد این ندا را 
می شنود که: »من پروردگار جهانیانم«. بدین صورت است که پیامبری موسی )ع( آغاز می شود. حافظ 
نشانه هایی از مه عاشق کش خویش را به آتش طور و دیدار معشوق را به دیدار موسی )ع( با خدا تشبیه 

کرده است.
3ــ در کلمٔه »خرابی« ایهام وجود دارد: الف( مستی و بی خبری     ب( ویرانی و نابودی

4ــ در جهان چه کسی را می توان یافت که از مستی و عشق بی بهره باشد.
5  ــ بر کسی بشارت و گشایش روحی می رسد که راز و رمز حقایق عرفانی را فهم کند.

توضیحات

7
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6  ــ هر سر موی من به هزار دلیل به تو پیوسته است. بیکار در مصراع بعد به معنی دخالت کننده 
و فضول و همچنین به معنی بی درد و بی خبر از عشق است.

7ــ عقل، عاشق و دیوانه شد! زنجیِر گیسو باید تا او را رام سازد و دل نیز عاشق شد و به عنایت 
معشوق نیازمند. باید سرگشتگی عقل را به حبل المتین جالل حق ــ که زنجیِر گیسو اشاره ای به آن 

است ــ سامان داد.

1ــ یک بیت از غزل این درس را تقطیع هجایی کنید و وزن عروضی آن را بنویسید.
2ــ با توجه به معانی ایهامی کلمٔه »باز«، بیت ششم را به دو شکل معنی کنید.

3ــ حافظ دل سرگشتٔه عاشق شدٔه خود را در کجا می جوید؟
4ــ معانی عرفانی سه واژهٔ »ساقی«، »می« و »مطرب« را بیابید.

5  ــ در بعضی نسخه های غزلّیات حافظ به جای »مهّیا« در مصراع دوم بیت هشتم، مهّنا )گوارا( 
آمده است. در این صورت چه لطف و زیبایی بر بیت افزوده می شود؟
6  ــ مضمون بیت زیر با کدام بیت شعر ارتباط تصویری دارد؟

جای دل های عزیز است به هم برمزنشبه ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه
7ــ در کدام بیت این غزل سه اختیار وزنی )به جز قلب( به کار رفته است؟

8   ــ دو موضوع محوری غزل را تعیین کنید.
9ــ از ویژگی های سه گانٔه زبانی، فکری و ادبِی سبک حافظ یک نمونه )از هر کدام( در متن 

درس بیابید.

خودآزمایی
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درس شانزدهم

درآمدی بر سبک هندی

سبک هندی که در ایران از قرن یازدهم آغاز شد در قرن دوازدهم پایان یافت، اّما در شبه قاّره 
و افغانستان به حیات خود ادامه داد. این سبک ابتدا با »مکتب وقوع« یا »شیؤه بیان حال« در قرن 
توصیف عواطف  به  در غزل  قزوینی  و شرف جهان  بابافغانی شیرازی  آغاز شد. شاعرانی چون  دهم 
و احساسات واقعی خود در کشاکش روی دادهای عاشقانٔه عادی می پرداختند و گاه آن را با گله و 
شکایت همراه می کردند. افراط در واقعه گویی موجب پیدا شدن »واسوخت« گردید که در آن عاشق 
ناسپاسی و قدرناشناسی معشوق نشان می دهد. وحشی  ِعتاب خود را در مقابل  عکس العمل قهر و 
بافقی از شاعران برجستٔه »واسوخت« است. بعد از این دو سبک میانی، سبک هندی با ظهور صائب 
در ایران و بی دل دهلوی در هندوستان شکل گرفت و رواج یافت. ویژگی های کلّی سبک هندی به این 

شرح است:

ویژگی های زبانی
1ــ به کارگیری اصطالحات و لغات مردم عاّمه

2ــ بی توجّهی به متانت و صّحت زبان
3ــ آوردن ترکیبات غریب و نامأنوس

ویژگی های فکری
1ــ توّجه به معنی و مضمون و رها کردن زبان

2ــ اظهار نامرادی و یأس
3ــ رواج حکمت عامیانه و توّجه به خرافات و فرهنگ عامیانه
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4ــ بیان احوال شخصی و عواطف مربوط به زن و فرزند و خویش و پیوند
5  ــ واقعه گویی و واسوخت

ویژگی های ادبی
1ــ مضمون سازی و جست وجوی معانی بیگانه )از طریق تشخیص، حّس آمیزی و …(

2ــ تازه گویی و نازک اندیشی و نکته سنجی و دّقت در جزئیات
3ــ پیچیدگی و ابهام در کالم

4ــ استفادهٔ فراوان از تمثیل و ارسال مثل و اسلوب معادله
5  ــ آوردن کنایات و استعارات دور از ذهن

6  ــ استفاده از بحور طوالنی عروضی و تکرار قافیه
7ــ پرگویی )چنانکه صائب و بیدل و هر یک از شاعران این دوره صاحب چندین دیوان شعری 

هستند(
8   ــ حسن تعلیل

به محتشم کاشانی، کلیم  نامبردگان پیشین، می توان  بر  از شاعران معروف سبک هندی عالوه 
کاشانی، عرفی شیرازی، غالب دهلوی و طالب آملی اشاره کرد.

نثرهای این دوره عمدتاً تقلیدی از نثرهای فّنی، ساده و متکلّف دوران گذشته است. از نمونٔه 
نثرهای متکلّف می توان به ُدّرٔه نادره و جهانگشای نادری تألیف میرزا مهدی خاِن منشِی استرآبادی، و 
گیتی گشا تألیف صادق نامی که سست و کم مایه است اشاره کرد. برای نمونٔه سبک بْین بْین می توان از 
کتاب مجمل الّتواریخ ابوالحسن گلستانه یاد کرد. در هندوستان فضالیی برخاستند که در تکلّف نویسی 
و اظهار فضل از نویسندگان ایرانی بیش تر رفتند. از نثرهای سادٔه این دوره می توان به اسکندرنامه و 

رموز حمزه و طوطی نامه اشاره کرد.
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سررشتۀ آمال ها

وفات  1016ــ1000  بین  )تولّد  تبریزی  صائب  علی  محّمد  میرزا 
سبک  چهره های  برجسته ترین  از  و  مشهور  غزل سرایان  از   )1086
هندی است. گرچه شور و کشش غزل های سعدی و حافظ و موالنا 
در سروده های سبک هندی دیده نمی شود با این همه برخی از غزل های 
این سبک، یا تک بیت هایی از آن، سرشار از حکمت و عرفان و معانی 
صائب  است.  سبک  این  سرایندگان  اندیشٔه  و  ذوق  گواه  و  لطیف 
مضمون ساز، باریک اندیش، نازک کار و تمثیل پرداز است. مفردات 
او بسیار مشهور و زینت زبان و زندگی مردم است. »سررشتٔه آمال ها« 
یکی از غزل های عارفانه و زیبای صائب است که بخشی از مفاهیم و 

مضامین رایج و متداول عرفان در آن به کار رفته است.
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تو  کمال  و  جمال  از  نشانی هایی  و  فهرست  آفرینش(  پدیده های  و  )آثـار  خال ها  و  خّط  1ــ 
هستند.

2ــ مغرب ادبارها )گرفتاری ها و بدبختی ها( نشانٔه قهر و خشم تو و مشرق اقبال ها )خوشبختی ها 
و شادکامی ها( نشان دهندٔه لطف تو هستند.

3ــ اگر بال و پر پروانه سوخت، مهم نیست. شمع با شعلٔه خود بال و پر به پروانه می دهد )شکل 
و رنگ شعله را به بال و پر پروانه تشبیه کرده است(.

4ــ همان گونه که قرعٔه رّمال ها به تناسب افرادی که مراجعه می کند تغییر می کند، نّیت من هم 
لحظه لحظه در حال تغییر و دگرگونی است.

1ــ این بیت مشهور هاتف اصفهانی:
آفـتـابیش در مـیـان بینیدل هر ذّره را که بشکافی

با کدام بیت از شعر ارتباط معنایی دارد؟
2ــ چرا شاعر ادبار را به مغرب و اقبال را به مشرق تشبیه کرده است؟

3ــ شاعر در بیت چهارم به چه نکتٔه مشهود در اندیشٔه عرفا، اشاره دارد؟
4ــ »غربال ها« استعاره از چیست؟

5  ــ در آخرین مصراع غزل، چه نوع تشبیهی دیده می شود؟
6  ــ از ویژگی های سبک هندی، کاربرد مضامینی عامیانه در شعر است. دو نمونه در این غزل 

نشان دهید.
7ــ یک نمونه اسلوب معادله در این غزل صائب پیدا کنید.

8   ــ بیت »سهل است اگر …« را تقطیع کرده، وزن عروضی آن را بنویسید.

خودآزمایی

توضیحات
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درس هفدهم

درآمدی برسبک دورۀ بازگشت

در نیمٔه دوم قرن دوازدهم در اصفهان و بعدها در سایر نقاط ایران، گروهی از شاعران گردهم 
بازگشت  فارسی  شعر  گذشتٔه  سبک های  به  هندی،  سبک  قهقرایی  سیر  از  سرخورده  و  ملول  آمده، 
نمودند. اینان به جای برداشتن گامی به جلو و ارائٔه سروده هایی منطبق با زبان و فرهنگ عصر خویش، 
به تتبّع سبک های کهن پرداختند. پیش گامان این نـهضت عبارت بودنـد از سّید محّمد علی مشتاق، 
سّید محّمد علی شعله، عاشق اصفهانی، میرزا نصیر اصفهانی، سروش اصفهانی، هاتف اصفهانی و آذر 

بیگدلی. ویژگی های سبک دورٔه بازگشت را می توان چنین برشمرد:

ویژگی های زبانی
1ــ سبک شعر در غزل و مثنوِی غیرحماسی، همان سبک عراقی است.

2ــ لغات عامیانه در آن کم تر به چشم می خورد.
3ــ برخی از ویژگی های فراموش شدٔه زبان مجددًا رواج می یابد.

ویژگی های فکری
1ــ شاعران این سبک در اندیشه و تفّکر همچون شاعران سبک خراسانی و عراقی می اندیشند. 

در واقع تفّکر آن ها با تفّکر عصر خودشان مطابقت ندارد.
2ــ از نظر موضوعات و محتواها دو سبک گذشته را به یاد می آورد.

3ــ مدح شاهان قاجار رواج می گیرد.
4ــ در کنار جریان شعر سّنتی سبک فقیهانه رواج می یابد. گفتن شعرهای عامیانه نیز در این 

دوره رایج می شود.
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ویژگی های ادبی
1ــ شاعران در قصیده به سبک شعرای خراسانی و در غزل به شیؤه سبک عراقی و به تقلید از 

حافظ و سعدی شعر می سرایند.
2ــ اصول ادبی رایج در این دوران، اصول رایج در سبک خراسانی است.

در نثر این دوره نیز بازگشتی به سبک طبری و بیهقی و سعدی دیده می شود. قائم مقام به عنوان 
آغازگر نثر جدید فارسی به پیروی از سبک گلستان برمی خیزد. از نویسندگان این دوره جز قائم مقام 
می توان به عبداللّطیف طسوجی، فرهاد میرزا معتمدالّدوله، رضاقلی خان هدایت و میرزا تقی خان سپهر 

اشاره کرد.
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بزم محّبت

هـ.ق(  ــ1127   1168( اصفهانی  طبیب 
دورٔه  غزل ساز  و  قصیده پرداز  شاعران  از 
بازگشت است. قصاید او بیش تر در مدح و 
ستایش پیامبر اکرم )ص( و حضرت علی)ع( 
لطیف  طبع  گواه  نیز  وی  رباعّیات  است. 

اوست.
سروده های  مشهورترین  از  محبّت«  »بزم 
موسیقی  و  روان  زبان  عاطفی،  بیان  اوست. 
دل نشین این شعر باعث شده است که زمزمٔه 
وحدت  و  هم خوانی  گردد.  عام  و  خاص 
مضامین، فرود طبیعی و هماهنگ ابیات هنگام 
رسیدن به ردیف و در مجموع صمیمّیت مّواج 
و  ماندگار  غزل های  از  یکی  را  آن  غزل،  در 

زیبای ادب فارسی ساخته است.
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1ــ بیت دوم غزل بزم محبّت را با این بیت غزل سعدی از نظر زیبایی شناسی مقایسه کنید.
تا بر شتر نبندد محمل به روز بارانبا ساروان بگویید احوال آب چشمم

2ــ منظور از »خاری که در دل نشیند« چیست؟
3ــ در بیت نخست، قافیه و قاعدٔه آن را مشخص کنید.

4ــ مقصود از »میان دو منزل« در بیت آخر چیست؟
5  ــ این شعر در چه وزنی سروده شده است؟ نام وزن عروضی آن را بنویسید.

 

خودآزمایی
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کی رفته ای ز دل

بسطامی  فروغی  به  معروف  بسطامی  عبّاس  میرزا 
غزل سرایان  بزرگ ترین  از  هـ.ق(  )1274ــ1213 
دورٔه بازگشت محسوب می شود. اسلوب غزل سرایی 
تمّوج  است.  حافظ  و  سعدی  شیؤه  و  سبک  به  او 
احساسات، نرمی و روانی زبان، عواطف عاشقانه و 
معانی عمیق عارفانه با بهره گیری از کلمات و ترکیبات 
خوش آهنگ و لطیف، او را در شمار شاعران توانای 
روزگار خود درآورده است. پایگاه و جایگاه فروغی 
ویژگی ها،  همین  اعتبار  به  فارسی  غزل  مجموعٔه  در 
سعدی  از  فروغی  تقلید  است.  برجسته  و  ممتاز 
است  همراه  صمیمّیتی  و  مهارت  چنان  با  حافظ  و 
نموده  ابداع  خود  از  خاّصی  شیؤه  شاعر  گویی  که 

است.
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ـ  چه تفاوت معنایی بین این بیت حافظ: 1ـ
تـا نیست غیبتی نبـود لّذت حضور«»از دست غیبت تو شکایت نمی کنم

 و بیت دوم درس دیده می شود؟
2ــ تشبیهی را که در بیت چهارم به کار رفته بیابید و ارکان آن را مشخص کنید.

3ــ بیت »یار بی پرده از در و دیوار       در تجلّی است یا اولی االبصار« با کدام بیت درس، ارتباط 
معنایی بیش تری دارد؟

4ــ ردیف و قافیه را در بیت نخست مشّخص کنید و قاعدٔه قافیه را بنویسید.
ترسا نشان دهندٔه کدام دیدگاه  با مؤمن و  و  5  ــ حضور معشوق در حرم و دیر، کعبه و کلیسا 

عرفانی است؟
6  ــ محتوای کدام بیت درس به این بیت سعدی نزدیک است؟

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما راگر مخّیر بکنندم به قیامت که چه خواهی
7ــ با تقطیع بیت پایانی این غزل، ارکان عروضی آن را بنویسید.

خودآزمایی

٭٭

٭ ٭
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درس هجدهم

درآمدی بر ادبّیات معاصر
 و ادبّیات انقالب اسالمی

دگرگونی های پی درپی و شتاب ناک سیاسی، روابط اجتماعی و فرهنگی، ورود عناصری تازه در 
قلمرو اندیشه، آشنایی با مکاتب فکری و ادبی اروپا، زمینه ساز تحّوالتی در جامعٔه ایرانی شد که تأثیر 
آن ها را در ادبّیات منثور با ظهور چهره هایی چون زین العابدین مراغه ای، عبدالّرحیم طالبوف، علی اکبر 
دهخدا و سّید محّمدعلی جمال زاده با نثرهای سادٔه داستانی به ویژه داستان های کوتاه جمال زاده و طنز 
پرتحّرک و مردمی دهخدا، شاهد بودیم. در کنار نثر داستانی و طنز،نشر روزنامه ها و ترجمه ها نیز تأثیری 

ژرف در گرایش به سادگی و روانی برجای نهاد.
پا به پای تحّول در حوزٔه نثر، در شعر نیز روْی کردی متفاوت با شعر سّنتی پدید آمد. هرچند 
شعر سّنت گرای معاصر با قّوت و اقتدار در کنار شعر نو با شاعرانی برجسته و توانا چون ایرج میرزا، 
ملک الّشعرا، شهریار، پروین اعتصامی،  مهدی حمیدی، رهی معیری و اوستا ادامه یافته است. شعر 
»افسانه« ی نیما را که در سال 1301 انتشار یافت سرآغاز شعر نو دانسته اند؛ هرچند پیش از او نیز 

بارقه های درخشانی از تحّول را در شعر شاعرانی چون ایرج میرزا و دهخدا می توان یافت.
شعر نو، عالوه بر تازگِی زبان و قالب شعری، با طرح مطالب  نوین و توّجه به مسایل بشر امروزی، 
تحّول شگرفی را در حوزٔه شعر رقم زد. این جریان تازه با سه شیؤه شعر آزاد )وزن عروضی با کوتاه و 
بلندشدن مصراع ها و نامشّخص بودن قافیه(، شعر سپید )آهنگین اّما فاقد وزن عروضی و جای مشّخص 
برای قافیه( و شعر موج نو )فاقد وزن  و آهنگ و قافیه( ادامه یافت. و امروز نیز طرفداران و پیروانی 

دارد که با درجاتی از توفیق، راه جدید را پی می گیرند.
با پیروزی انقالب اسالمی، فضایی تازه در شعر و نثر به وجود آمد. پیوند شاعران و نویسندگان 
تا  باعث شد  اسالمی  و حرکت آفرین  انقالبی  مکتب  متن  از  ارزش های جوشیده  و  باورهای عمیق  با 
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سروده ها و نوشته ها از عناصِر اعتقادی سرشار گردد. بهره گیری از اندیشه ها و مضامین مذهبی و عرفانی 
مانند جهاد، ایثار، شهادت و عشق به ویژه با تکیه بر فرهنگ عاشورا، طرح چهره ها و شخصّیت های 
بزرگ و مبارز تاریخ اسالم مانند ابوذر، مالک اشتر، سّید جمال، میرزا کوچک و ستیز با عناصر بیگانٔه 
فرهنگی به خصوص فرهنگ غرب از محوری ترین موضوعات نثر و شعر انقالب اسالمی است. در طّی 
هشت سال دفاع مقّدس، سروده ها با آمیزه ای از سوگ و حماسه، ترجمان روشنی از دوران ایستادگی، 

صبوری و مظلومّیت جامعه هستند.
دوبیتی،  رباعی،  عمدتاً  مقّدس  دفاع  اّول  سال های  و  اسالمی  انقالب  آغاز  در  قالب سروده ها 

قصیده، مثنوی، غزل و نیمایی است. اّما هیچ قالبی در ادامٔه راه، عمومّیت غزل را نمی یابد.
شعر انقالب اسالمی،  در تکاپوی رسیدن به افق هایی روشن تر و فراتر است و تردیدی نیست که 

در آینده بهتر می توان به داوری و تحلیل ادبّیات این دوره پرداخت.
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حفظ کنیم

آی آدم ها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید!
یک نفر درآب می سپارد جان.

یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند،
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید.

آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن،
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید، دست ناتوان را،
تا توانایِّی بهتر را پدید آرید.

آی آدم ها!

نیما، بنیان گذار شعر نو که با انتشار »افسانه« در سال 1301، 
بعدها راه خویش را  آفرید،  تازه ای در شعر فارسی  فضای 
رنگ پریده«،  »قصٔه  »ای شب«،  چون  اشعاری  سرودن  با 
کرد.  هموار  »غراب«،  و  سرباز«  یک  »خانوادهٔ  منظومٔه 
در  که  نیماست  مشهور  و  زیبا  سروده های  از  آدم ها«  »آی 
بارز  ویژگی  دو  او،  مشهور  سروده های  دیگر  همچون  آن 
بهره گیری از عناصر طبیعت و ترسیم سیمای جامعٔه خویش، 
در بیانی نمادین، کامالً پیداست. شاعر، دردمند و معترض بر 
بر سر  بی دردی ها و بی عاطفگی ها می تازد و  بی تفاوتی ها، 
ساحل نشستگاِن شاد و خندان که تماشاگِر لحظه های 
غرق شدِن انسانی در کام امواج و گرداب های دریای 
تند و تیره و سنگین اند فریاد می زند. و در پایان، تنها 
باد می پیچد. تصویرها،  بازتاب فریاد اوست که در 

توصیف ها و فضاسازی شاعرانه همراه با جهان بینی و زبان خاص،در همین سروده، تفاوت شعر نیمایی را با 
شعر گذشته نشان می دهد. کوتاه و بلند شدن مصراع ها به تناسب احساس شاعر و ضرورت بیان نیز، دیگر 

ویژگی شعر نیمایی است که در این سروده می توان یافت.
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آن زمان که تنگ می بندید
برکمرهاتان کمربند.

در چه هنگامی بگویم من؟
یک نفر در آب دارد می کُند، بیهوده، جان قربان.

آی آدم ها که بر ساحل بساط دل گشا دارید:
نان به سفره، جامه تان برتن،

یک نفر در آب می خواند شما را،
موج سنگین را به دست خسته می کوبد.

باز می دارد دهان با چشِم از وحشت دریده.
سایه هاتان را ز راِه دور دیده.

آب را بلعیده در گوِد کبود و هر زمان، بی تابی اش افزون،
می کند زین آب ها بیرون،

گاه سر، گه پا.
آی آدم ها!

او ز راه مرگ، اینکهنه جهان را باز، می پاید،
می زند فریاد و امّید کمک دارد:

ـ  »آی آدم ها که روِی ساحل آرام، در کار تماشایید!« ـ
موج می کوبد به روی ساحِل خاموش.

پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش.
می رود نعره زنان، وین بانگ باز  از دور می آید:

»آی آدم ها!«
و صدای باد هر دم دل گزاتر

در صدای باد بانِگ او رهاتر،
از میان آب های دور و نزدیک،

باز در گوش این نداها:
»آی آدم ها!«

)نیما یوشیج(    
1338 شمسی    
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1ــ در کجاهای شعر اشاره به شرایط اجتماعی عصر شاعر نمایان تر و ملموس تر است؟
2ــ تأثیر عناِصر اقلیمی را در این شعر نیما نشان دهید.

3ــ منظور از »گوِد کبود« چیست؟
4ــ نمونه هایی از کاربُرد عناصر سبک قدیم را در این شعر نشان دهید.

5  ــ دریا در این شعر نماد جامعه است. در شعر عرفانی دریا نماد چیست؟
6  ــ مصراع های زیر را به نثر روان برگردانید. چه جابه جایی هایی در ساخت مصراع ها صورت 

گرفته است؟
ــ یک نفر، دارد که دست و پای دایم می زند

ــ یک نفر در آب دارد می کُند، بیهوده، جان قربان
ــ موج می کوبد به روی ساحل خاموش

ــ پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش
7ــ به نظر شما تکرارهایی که در شعر »آی آدم ها« هست چه تأثیری در زیبایی شعر دارد؟

8  ــ مواردی از ساختار زبانی امروزی در شعر نیما بیابید.

خودآزمایی
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مدیر مدرسه

جالل آل احمد در 1302 هجری شمسی در خانواده ای 
روحانی متولّد شد. تحصیالت متوّسطه را در دارالفنون 
به پایان رساند و در سال 1326 پس از اتمام تحصیل 
از جنگ  پس  عالی، معلّم شد. جالل،  دانشسرای  در 
دوم بین الملل، به سمت جریان های سیاسی و غیرمذهبی 
و  تجربه ها  سرنهادن  پشت  از  پس  اّما  شد  کشیده 
خود  فطرت  پاالیش  در  سعی  و  سفرها  و  اندوخته ها 
مجّددًا به مذهب بازگشت و پربارترین اندوخته ها را از 
تجربه ها، مطالعات و مشاهداتش به رشتٔه تحریر درآورد 
اجتماعی،  ادبی،  اثر  پنج  و  چهل  قریب  آفریدن  با  و 

سیاسی و ترجمه کوشید تا با مردم باشد، از آن ها بگوید و برای آن ها بنویسد. وی در سال 1348 
درگذشت. آثار جالل آل احمد را به چهار دستٔه کلّی می توان تقسیم کرد:

1ــ مقاالت: که هر کدام کتابی مستقل شده اند مانند غرب زدگی و هفت مقاله، کارنامٔه   
سه ساله،  ارزیابی شتاب زده، در خدمت و خیانت روشنفکران و … .

نظر وی هر  به  برگزیده است که  آل احمد در ترجمه، کتاب هایی را  2ــ ترجمه ها:   
شخص عالقه مند به حقیقت باید از آن ها اطاّلع داشته باشد. برخی ترجمه های او عبارت اند از 
قمارباز از داستایوسکی، سوِء تفاهم از آلبرکامو، بازگشت از شوروی از آندره ژید و کرگدن از 

اوژن یونسکو.
3ــ سفرنامه ها: برخی از سفرنامه های او عبارت اند از خسی در میقات، اورازان،   

تات نشین های بلوک زهرا و جزیرٔه خارک، ُدّر یتیم خلیج.
4ــ داستان ها: مدیر مدرسه، دید و بازدید، سه تار، از رنجی که می بریم، زن زیادی،   
سرگذشت کندوها و نون و القلم از داستان های مشهور جالل آل احمد هستند. در تمام این داستان ها، 
فضای سیاسی و اجتماعی ایران، و محرومّیت و محدودیّت اندیشه وران به خوبی و روشنی ترسیم 
نثر مقطّع، ساده،  که  برجسته ترین داستان های جالل است  و  بهترین  از  مدیر مدرسه  شده است. 

سازنده، بی پروا و قاطِع او را نشان می دهد. در اینجا بخشی از این کتاب را می خوانیم:
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روز  یک  که  بود  زمین  روی  اّول  برِف  هنوز 
معلّم کالس چهار رفت زیر ماشین، زیر یک  عصر، 
َدم  نبودم.  مدرسه  من  عصرها  همٔه  مثل  سواری. 
خانه مان  در  َدم  مدرسه  قدیمی  فّراِش  که  بود  غروب 
خبرش را آورد. که دویدم به طرف لباسم و تا حاضر 
تعریف  زنم  برای  را  قضّیه  دارد  که  می شنیدم  بشوم 
می کند. عصر مثل هر روز از مدرسه درآمده و با یک 
زیرش  ماشین  که  می رفته  داشته  معلّم ها  از  دیگر  نفر 
می گیرد. ماشیِن یکی از امریکایی ها که تازگی در همان 
حوالی خانه گرفته بود تا آب و برق را با خودش به محل 
ـ باقی اش را از خانه که درآمدیم برایم گفت. ــ  بیاورد.ـ 
گویا یارو خودش پشت فرمان بوده و بعد هم هول شده 
و دررفته. بّچه ها خبر را به مدرسه برگردانده اند و تا 
سوارش  پاسبان ها  و  جمعّیت  برسند  زنش  و  فّراش 

کرده بودند و فرستاده بودند مریض خانه. اّما از خونی که روی آسفالت بوده و دْورش را سنگ چین 
کرده بوده اند البد فقط الشه اش به مریض خانه رسیده. به اتوبوس که رسیدم دیدم الک پشت سواری 

است؛ فّراش را مرّخص کردم و پریدم تو تاکسی.
همان  بود.  شده  باز  محلّی  انجمن  درخواست  به  که  کالنتری  جدید  پاسگاه  سراغ  رفتم  اّول 
تازگی ها و در حوالی مدرسه. کشیک پاسگاه همان مأموری بود که آمده بود مدرسه و خودش پسرش 
را فلک کرده بود. او از پرونده مطّلع بود. اّما پرونده تصریحی نداشت که راننده که بوده. گزارش مأموِر 
گشت و عالمِت انگشت و شمارٔه دفتر اندیکاتور پاسگاه و همٔه امور مرتّب. اّما هیچ کس نمی دانست 
این جور  بود که در  پاسگاه همین قدر مطّلع  آمده است. کشیک  معلّم کالس چهار  به سر  عاقبت چه 
بیمارستان. اگر آشنا  بعد  بعد دایرٔه تصادفات و  اّول می روند سْرکالنتری  موارد »طبق جریان اداری« 
به پرونده نگاه چپ هم بکنم. احساس کردم که میان  نمی گذاشت  درنمی آمدیم کشیک پاسگاه مسلّماً 
اهل محل کم کم سرشناس شده ام و از این احساس خنده ام گرفت و با همان تاکسی راه افتادم دنبال 
همان »جریان اداری« … و ساعت هشت دِم در بیمارستان بودم. اگر سالم هم بود و از چهارونیم تا 
آن وقت شب این جریان اداری را طی کرده بود حتماً یک چیزیش شده بود. همان طور که من یک 
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چیزیم می شد. روی در بیمارستان نوشته بود، »از ساعت 7 به بعد ورود ممنوع« و در خیلی بزرگ بود 
و بوی دِر مرده شوخانه را می داد. در زدم. از پشت در کسی همین نوشته را تکرار کرد. دیدم فایده 
ندارد و باید از یک چیزی کمک بگیرم. از قدرتی، از مقامی، از هیکلی، از یک چیزی. صدایم را 
کُلُفت کردم و گفتم: »من…« می خواستم بگویم من مدیر مدرسه ام. ولی فورًا پشیمان شدم. یارو البد 
می گفت مدیر مدرسه چه کسی است؟ هرچه بود درباِن چنان دِر بزرگی بود و سرجوخٔه کشیِک پاسگاِه 
تازه تأسیس شدهٔ کالنتری که نبود تا ترٔه مدیر مدرسٔه محلّه اش را خرد کند! این بود که با اندکی َمکث و 

طُمطُراِق٭ فراوان جمله ام را این طور تمام کردم:
ــ … بازرس وزارت فرهنگم.

که کلون صدایی کرد و الی در باز شد. قیافه ام را هم به تناسب صدایم عوض کرده بودم. در 
بازتر شد. یارو با چشم هایش سالم کرد و روپوش ُارَمکش٭ را کشید کنار. هیچ چیز دیگرش را ندیدم. 

رفتم تو و با همان صدا پرسیدم:
ــ این معلّم مدرسه که تصادف کرده …

تا آخرش را خواند. یکی را صدا زد و دنبالم فرستاد که طبقٔه فالن، اتاِق فالن. پنج شش تا کاج 
تک و توک وسط تاریکی پیدا بود. اّما از هیچ کدامشان بوی َصمغ برنمی آمد. فقط بوی کافور در هوا 
بود. خیلی رقیق. از حیاط به راهرو و باز به حیاط دیگر که نصفش را برف پوشانده بود و من چنان 
اّما ِهن ِهن  یا چاق. یعنی ندیدم،  یارو از عقب سرم ِهن ِهن می کرد. نفهمیدم الغر بود و  می دویدم که 
می کرد. لّذت می بردم که یکی از این آدم های بَلغمی مزاِج »این نیز بگذرد«ی را به دوندگی واداشته ام. 
طبقٔه اّول و دوم و چهارم. چهار تا پلّه یکی. راهرو تاریک بود و پر از بوهای مخصوص بود و ساعت 
باالی دیوار سر هشت و ربع درجا می زد. َچَرق و چورق! و نعل کفش های من روی آجر فرش راهرو 
تا َجلبش کند.  پیدا کرده بودم که سراغ خانٔه کسی می رود  جوابش را می داد. خشونت مأموری را 
حاضر بودم توی گوش اّولین کسی بزنم که جلویم سبز بشود و »نه« بگوید. از همه چیز برای ایجاد 
خشونت درخودم کمک می گرفتم. دیگران خانه می ساختند تا اجاره اش را به دالر بگیرند و معلّم کالس 
چهار مدرسٔه من زیر ماشین مستأجرهاشان برود و من آن وقت شب سراغ بدبختِی ناشناسی بروم که 
هیچ دستی در آن ندارم. در همان چند لحظه ای که زیِر دِر جای ساعت به انتظار راهنما ایستاده بودم 
این ها از فکرم گذشت. یعنی این ها را به اصرار از ذهنم گذراندم که یارو رسید. ِهن ِهن کنان. دری را 
نشان داد که هُل دادم و رفتم تو. بو تندتر بود و تاریکی بیش تر. تاالری بود پر از تخت و جیرجیر کفش 
و ُخرُخر یک نفر. دْوِر یک تخت چهار نفر ایستاده بودند. حتماً خودش بود. پای تخت که رسیدم 
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احساس کردم همٔه آنچه از خشونت و تظاهر و ُاُبّهت به کمک خواسته بودم آب شد و بر سر   و صورتم راه 
افتاد. همٔه راه را دویده بودم. نََفسم بند آمده بود و پایم می لرزید. و این هم معلّم کالس چهار مدرسه ام. 
سنگین و با شکِم برآمده دراز شده بود. خیلی کوتاه تر از زمانی که سرپا بود به نظرم آمد. صورت و 
سینه اش از روپوش چرکْ ُمرد1 بیرون بود. زیر روپوش آنجا که باید پای راستش باشد برآمده بود، به 
اندازٔه یک ُمتّکا. خون را تازه از روی صورتش شسته بودند که کبوِد کبود بود درست به رنگ جاِی 
بّچه ها. مرا که دید لبخند زد و چه لبخندی! شاید می خواست بگوید مدرسه ای  سیلِی روِی صورِت 
که مدیرش عصرها سِرکار نباشد باید همین جورها هم باشد. اّما نمی توانست حرف بزند. چانه اش را با 
دستمال بسته بودند، همان طور که چانٔه مرده را می بندند. اّما خنده توی صورت او بود و روی تخت 
مرده شو خانه هم نبود. خنده ای که به جای لّکه های خون روی صورتش خشک شده بود. درست مثل 
آب حوض که در سرمای قوس، اّول آهسته آهسته می لرزد، بعد چین برمی دارد، بعد یخ می زند. خنده 
توی صورت او همین طور لرزید و لرزید و لرزید تا یخ زد. »آخر چرا تصادف کردی؟…« مثل این که 
سؤال را از او کردم. اّما وقتی دیدم نمی تواند حرف بزند و به جای هر جوابی همان خندٔه یخ بسته را 
به عنوان او َدم چَک گرفتم:2 »آخر چرا؟ مگر نمی دانستی که خیابان و  روی صورت دارد خودم را 
راهنما و تمّدن و آسفالت همه برای آن هایی است که توی ماشین های ساخت مملکتشان دنیا را زیر پا 

دارند؟ آخر چرا تصادف کردی؟«
به چنان عتاب و خطابی این ها را می گفتم که هیچ مطمئن نیستم بلندبلند به خودش نگفته باشم. 

که چشمم به دکتر کشیک افتاد.
»مرده شوِرتون ببره، ساعت چهار تا حاال از تن این مرد خون میره، حیفتون نیومد؟…« 

دستی روی شانه ام نشست و فریادم را خواباند. برگشتم. پدرش بود. با همان هیکل و همان 
قیافه. نیمٔه همان سیب اّما سوخته تر و پالسیده تر. مثل اینکه ریش سفیدش را دانه دانه توِی صورِت 
آفتاْب سوخته اش کاشته بودند. او هم می خندید. کالهش دستش بود که نمی دانست کجا بگذاردش. دو 
نفر دیگر هم با او بودند. همه دهاتی وار؛ همه خوش قّد و قواره. َحظ کردم! چه رشید بودند، همه شان. 
آن دوتا پسرهایش بودند یا برادرزاده هایش یا کسان دیگرش. و تازه داشت گُل از گُلم می شکفت که 

شنیدم:
ــ آقا کی باشند؟

این را همان دکتر کشیک گفت که من باز سوار شدم:
ــ »مرا می گید آقا؟ من هیشکی. یک آقا مدیر کوفتی. این هم معلّمم. نوالٔه تاالِر تشریِح شما…«
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که یک مرتبه عقل هی زد که »پسر خفه شو!« و خفه شدم.بغض توی… گلویم بود. دلم می خواست 
یک کلمٔه دیگر بگوید. یک کنایه بزند، یک لبخند، کوچک ترین نیش … نسبت به مهارت هیچ دکتری 
تاکنون نتوانسته ام َقسم بخورم. اّما حتم دارم که او دست کم از روان شناسی چیزی می دانست. دوستانه 
آمد جلو. دستش را دراز کرد که به اکراه فشردم و بعد شیشٔه بزرگی را نشانم داد که وارونه باالی تخت 
آویخته بودند و متوّجهم کرد که اینجوری غذا به او می  رسانند و عکس هم گرفته اند و تا فردا صبح 
اگر زخم ها چرک نکرده باشد جا خواهند انداخت و گچ خواهند گرفت. که یکی دیگر از راه رسید. 
گوشی به دست و سفید پوش و ُمَعطّر. با حرکاتی مثل آرتیست های سینما. سالمم کرد. صدایش در 
ته ذهنم چیزی را مختصر تکانی داد. اّما احتیاج به کنجکاوی نبود. یکی از شاگردهاِی نمی دانم چند 
سال پیشم بود. خودش خودش را معّرفی کرد. آقای دکتر…! عجب روزگاری! »هر تکه از وجودت 
کرده. چشم  که حاال سبز  ریخته ای  در خاکی  ذّره ای روزی  مثل  مزخرفاتت  انبان  از  مزخرفی  با  را 
داری احمق؟! می بینی که هیچ نشانی از تو ندارد؟ َانِْگ کارخانه های فیلم برداری را روی پیشانی اش 
می بینی و روی ادا و اطوارش و لولٔه گوشی را دْوِر دست پیچیدنش…؟ خیال کرده بودی، دلت را 
خوش کرده بودی. گیرم که حسابت درست بوده بگو ببینم حاال پس از ده سال آیا باز هم چیزی در تو 
مانده که بریزی؟ که بپراکنی؟ هان؟ فکر نمی کنی حاال دیگر مثل این الشٔه منگنه شده فقط رنگی از لبخند 
تلخی روی صورتت داری و زیر دست این جوجه های دیروزه افتاده ای؟ این تویی که روی تخت دراز 
کشیده ای. ده سال آزگار از پلّکان ساعات و دقایق عمرت هر لحظه یکی باال رفته و تو فقط خستگِی 
این بار را هنوز در تن داری. این جوجه فکلی و جوجه های دیگر که نمی شناسیشان همه از تخمی 
این در و دیوار  تو بوده و حاال شکسته و خالی مانده. میان  سر    درآورده اند که روزی حصاِر جوانی 
شکسته از هیچ کدامشان حّتی یک پر به جا نمانده… و این یکی؟ که حّتی مهلت این را هم نداشته. و 
پیش از اینکه دل خوشکنکی از این شغل مسخره برای خودش بتراشد زیر چرخ تمّدن ِله شده. با این    

قّد و قواره! و با آن سر و زبان که آبروی مدرسه بود…« 
دستش را گرفتم و کشیدمش کناری و در گوشش هرچه بد و بیراه می دانستم به او و همکارش 
و شغلش دادم. مثالً می خواستم سفارش معلّم کالس چهار مدرسه ام را کرده باشم. بعد هم سری برای 

پدر تکان دادم و گریختم.
از در که بیرون آمدم حیاط بود و هوای بارانی. قدم آهسته کردم و آنچه را که از دوا و درد و 
حسرت استنشاق کرده بودم به نم باران سپردم و سعی کردم احساساتی نباشم. و از دِر بزرگ که بیرون 
آمدم به این فکر می کردم که »اصالً به توچه؟ اصالً چرا آمدی؟ چه کاری از دستت برمی آمد؟ می خواستی 
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کنجکاوی ات را سیر کنی؟ یا ادای نوع دوستی را دربیاوری یا خودت را مدیر وظیفه شناس جا بزنی؟« 
و  دست آخر به این نتیجه رسیدم که »طعمه ای برای میزنشین های شهربانی و دادگستری به دست آمده 
و تو نه می توانی این طعمه را از دستشان بیرون بیاوری و نه هیچ کار دیگری می توانی بکنی…«و داشتم 
سوار تاکسی می شدم تا برگردم خانه که یک دفعه به َصرافت٭ افتادم که »الاقل چرا نپرسیدی چه بالیی 
به سرش آمده؟« خواستم عقْب گَرد کنم اّما هیکل دراز و کبود و ورم کردٔه معلّم کالس چهار روی تخت 
بود و دیدم نمی توانم. خجالت می کشیدم یا می ترسیدم. ازو یا از آن جوجٔه سر از تخم به درآورده. یا 

از پدرش یا از لبخندهایی که همه شان می زدند. »آخر چرا مدرسه نبودی!«
آن شب تا ساعت دو بیدار بودم و فردا یک گزارش مفّصل به امضای مدیر مدرسه و شهادت همٔه 
معلّم ها برای ادارٔه فرهنگ و کالنتری محل و بعد هم دوندگی در ادارٔه بیمه و قرار بر اینکه روزی شش 
تومان بودجه برای خرج بیمارستان او بدهند و عصر پس از مّدت ها رفتم مدرسه و کالس ها را تعطیل 
کردم و معلّم ها و بچه های ششم را فرستادم عیادتش و دسته گُل و از این بازی ها… و یک ساعتی تنها 
در مدرسه قدم زدم و فارغ از قال و مقال درس و تربیت خیال بافتم … و فردا صبح پدرش آمد و سالم 
و احوال پرسی و گفت که یک دست و یک پایش شکسته و کمی خونریزِی داخِل مغز و از طرف یارو 
امریکاییه آمده اند عیادتش و وعده و وعید که وقتی خوب شد در »اصِل چهار«3 استخدامش کنند و با 
زبان بی زبانی حالیم کرد که گزارش را بی خود داده ام و حاال هم که داده ام دنبال نکنم و رضایت طرفیْن 

و کاسٔه از آش داغ تر و از این حرف ها… .

1ــ جامه ای چرکین که با آب سرد شسته شده و چرکش برجا مانده است.
مقّصر  را  خود  این که  از  کنایه  بزند،  سیلی  و  چک  من  به  تا  کردم  نزدیک  او  به  را  خود  2ــ 

دانستم.
به  یا اصل ترومن، سازمانی آمریکایی بود که بعد از جنگ جهانی دوم ظاهرًا  3ــ اصل چهار 
قصد فّعالّیت عمرانی در کشورهای آسیایی و آفریقایی به خدمت می پرداخت اّما در حقیقت برای نفوذ 

و تسلّط بیش تر آمریکا زمینه سازی می کرد.

توضیحات
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1ــ توصیف جزئی رفتار و خصوصّیات افراد از ویژگی های داستان امروز است. نمونه ای از 
آن را در متن نشان دهید.

2ــ دو ویژگی نثر جالل آل احمد را در این نوشته با ارائٔه نمونه ای بیان کنید.
3ــ سه اصطالح عامیانه را که بر تأثیرگذاری نثر این درس افزوده پیدا کنید.

4ــ آیا می توان این داستان را یک نوشتٔه سیاسی دانست؟ با کدام قرینه؟
5  ــ سه نمونه طنز سیاسی و اجتماعی در متن داستان پیدا کنید.

6  ــ از ویژگی های سبکی مؤلّف به کار بردن تتابع اضافات است مانند: به رنِگ جاِی سیلِی روِی 
صورِت بّچه ها. دو نمونٔه دیگر از درس بیابید و بنویسید.

بازنویسی  معیار  فارسی  به  و  بیابید  را  درس  شکسته(  )زبان  محاوره ای  زبان  از  نمونه ای  7ــ 
کنید.

خودآزمایی
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نیِ محزون

است  شاعری  ش(  ـ  1285  )1367ـ )شهریار(  تبریزی  بهجت  سّیدمحّمدحسین 
غزل سرا با تخّیل پویا و روح حّساس که امروزه بیش تر به خاطر سروده های مذهبی 
چون »علی ای همای رحمت«، »شب و علی«، »مناجات«، »درس محبّت« و … 
این همه شهریار شاعری است  با  یافته است.  میان مردم شهرت و محبوبّیت  در 
و  تاریخی  ملّی،  اجتماعی،  مانند موضوعات  گوناگون  و  متنّوع  زمینه های  در  که 
وقایع و رویدادهای عصری به سرودن پرداخته است. در غزل های شهریار تالش 
در نوآوری ــ در حوزٔه زبان و اندیشه ــ موج می زند. منظومٔه »حیدربابا« به زبان 
محلی آذری از زیباترین و مشهورترین سروده های اوست که به زبان فارسی هم 
در  را  ماه  با هالل  شبانٔه شاعر  زمزمٔه  »نی محزون«،  در غزل  است.  ترجمه شده 
بیانی تصویری، عاطفی، زنده و زیبا می یابیم. شاعر پس از گفت وگوها و ِشکوه ها، 
که  خویش،  به  خطاب  در  و  برمی گردد  خویش  به  زیبا  و  لطیف  ضرباهنگی  در 
خطاب به تمامی انسان ها می تواند باشد به روح حیات یعنی محبّت اشاره می کند؛ 
عنصری شگفت  و اکسیری که حیات با آن به بار می نشیند و دنیا از آن بهشْت آیین 

می شود.
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حفظ کنیم

1
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1ــ شاعر خطاب به ماه می گوید همان گونه که تو در حال کاهش )هاللی شدن( هستی، من نیز رو 
به نقصانم.

1ــ در بیت سوم و هفتم چه ابهامی مشاهده می شود؟
2ــ چه ارتباطی بین مصراع اّول و دوِم بیت چهارم می توان یافت؟

3ــ بیت ششم به چه باور عامیانه اشاره دارد؟
4ــ اگر شاعر برخالف سنّت شعری، به سرزنش معشوق بپردازد، بدان »واسوخت« می گویند، 

در کدام بیت این ویژگی دیده می شود؟
5  ــ خطاب »ای باد خزان« به کیست؟

6  ــ حروف اصلی و الحاقی قافیه را در بیت نخست، تعیین کنید.
7ــ با تقطیع بیت هشتم، اختیارات وزنی و زبانی آن را بررسی کنید.

خودآزمایی

توضیحات
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درس نوزدهم

حماسۀ چهارده ساله

سروده هایی که غم فقدان عزیز یا عزیزان و شخصّیت هایی را باز می گوید در ادبّیات 
تمامی جامعه ها یافت می شود. این مرثیه ها )سوْگ سروده ها( که گاه بسیار سوزناک 
و مؤثّرند درگسترهٔ ادب فارسی از همان قرون اّولیه دیده می شود، مرثیٔه رودکی در 
سوگ ابوالحسن شهید بلخی، مرثیه های خاقانی و حافظ در سوگ فرزند، مرثیٔه 
قطران در زلزلٔه تبریز و سوْگ سروده های عاشورایی که به ویژه از عصر صفّویه به بعد 
در شعر فارسی موج می زند نمونه های برجسته ای هستند که چهرهٔ مرثیه سرایی را 

در ادبّیات ما نشان می دهد.
در ادبّیات دفاع مقّدس، سروده هایی که سیمای گلگون شهید و عظمت روح های 
عاشق و بی قرار را ترسیم می کند فراوان می توان یافت. تفاوت عمدٔه این سروده ها 
با غالب سروده های گذشته در آن است که عالوه بر توصیف فضایی حزن آلود و 
غم زده که ویژگی این نوع شعر است، عظمت و تعالی حماسه ها و ایثارها و ایمان و 
عشق و پاکبازی شهید نیز ترسیم و توصیف می شود. »حماسٔه چهارده ساله« یکی 
از مشهورترین و موفّق ترین سوْگ سروده هاست از شاعر نهاوندی ــ محّمدرضا 
اینجا  در  تلخیص  اندکی  با  که  مؤثّر،  و  صمیمی  روایی،  بیانی  ـ در  ـ عبدالملکیان 

آورده می شود.

تمام چهارده سالگی اش را در کفن پیچیدم
ــ با همان شور شیرین گونه  

ــ که کودکی اش را در قندان می پیچیدم  
حماسٔه چهارده سالٔه من

به پای شوق خویش رفته بود و اینک
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با شانه های شهر  
       برایم بازش آورده بودند

صبور و ساکت
سربر زانوانم نهاده بود و 

       ــ دستان پرپرشده اش را
       برگردنم نمی آویخت

از زخم فراخ حنجره اش
دیگر بار، باران کالم مهربانش را

        ــ بر من نمی بارید
بر زخِم بسیاِر پیکرش

عطر آسمانی شهادت موج می خورد…
٭٭٭  

مظلوِم کوچِک من
کودکی اش را بر اسبی چوبین می نشست

و با شمشیری چوبین
در گسترٔه رؤیاهایش

        به ستیز با ظلم برمی خاست
مظلوم کوچک من

با نان بیات شبانه
       چاشت می کرد

و با گیوه های خیس
زمستان سنگین شهر را به مدرسه می رفت

و در سرمای استخوانْ سوِز  بازگشت مدرسه
پاهای کوچکش، چنان بر پایه های کرسی گره می خورد

که غمی نابه هنگام، تمام دلم را در خود می فشرد
اندوهم باد

که انگشتان کوچکش را
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بیش از آنکه سپیده دیده باشم
        ــ کبود دیده بودم

مظلوم کوچک من
هر روز نارنجک قلبش را

          از خانه به مدرسه می برد
و مشق هایش را 

        بر دیوار کوچه های شهر می نوشت
در ستاره باران آن شب

نماز خونین حماسٔه چهارده سالٔه مرا
وسعت وسیع کدام سّجاده گسترده شد؟

       که عطر آسمانی آن 
       از هزار فرسنگ فاصله

       در عطشناکِی انتظارم پیچید
مظلوم کوچک من
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در ستاره باران آن شب
چگونه پَرپَر زد؟

       و چگونه پَرپَر شد؟
که فریاد رسای رسولش
از هزار فرسنگ فاصله

        تمام دلم را به آتش کشید
با تمام دلم

تمام چهارده سالگی اش را در کفن پیچیدم
         ــ با همان شور شیرین گونه

        ــ که کودکی اش را در قندان می پیچیدم
حماسٔه چهارده سالٔه من

برشانه های شهر می رفت و
        ــ در کوچٔه قدیمی دوآبه

عطر آسمانی شهادت موج می خورد  
تمام شهر می گریست

تمام شهر، خورشید چهارده سالٔه مرا
        به سمت سحرگاه آسمان می بُردند

و تنها، برادر کوچک حماسٔه چهارده سالٔه من
پسر کوچک شش ساله ام

مبهوت و اندیشناک
در چارچوبٔه در، ایستاده بود

        با نارنجکی پنهان، در چارچوب سینه اش
از شانه های شهر، چشم برنمی گرفت

در عمق نگاهش
        دستی کوچک، تکان می خورد

و شهادت برادر چهارده ساله اش را
ـ  بدرود می گفت         ـ
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و من به روشنی می دیدم
که در چشمان مظلوم کودک شش ساله ام
طرح دیگری، از حماسه ای چهارده ساله

ــ به سمت سحرگاه آسمان  
    ــ قد برمی کشد

  

1ــ با توّجه به تعاریفی که از حماسه خوانده اید آیا اطالق عنوان حماسه به این شعر درست است؟ 
دلیل خود را ارائه دهید.

2ــ منظور شاعر از »شانه های شهر« چیست؟
3ــ دو مضمون تازه را که پیش از انقالب در شعر سابقه نداشته است در این شعر بیابید.

4ــ واج آرایی در کجای شعر، بر زیبایی آن افزوده است؟
5  ــ یک مرثیه از گذشتگان ــ ترجیحاً مرثیٔه خاقانی در سوگ فرزندش رشید ــ را در کالس 

بخوانید و با این شعر مقایسه کنید.

خودآزمایی
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درس بیستم

خّط خون

درختان را دوست می دارم
که به احترام تو قیام کرده اند

و آب را
که َمهِر مادر توست.  

بلند شدن  شعر نوگرایی امروز که بزرگ ترین مشّخصٔه آن در قالب و ساخت، کوتاه و 
نظر  از  هم  و  محتوا  و  قالب  نظر  از  هم  نوع شعر  این  آغاز شد.  نیما  با  مصراع هاست 
بافت زبان و نحؤه بیان و هم به سبب دید و ساختمان آن، با شعر قدیم تفاوت دارد. در 
سروده های نو، کوتاه و بلندی مصراع ها را مفاهیم، معّین می کند. چنان که هرگاه مفاهیم 
پایان گیرد، سخن شاعر نیز پایان می گیرد. شعر نوی امروز را می توان از نظرگاه آهنگ و 
وزن به سه نوع تقسیم کرد: دارای وزن نیمایی، براساس اوزان شعر قدیم فارسی با کوتاه 
و بلند کردن مصراع ها،  دارای وزن آهنگین مانند شعر خّط خون، یا بی وزن، مانند برخی 

از سروده های محمود مشرف آزاد تهرانی )م.آزاد(.
شعر خّط خون از بهترین سروده های شاعر معاصر سّیدعلی موسوی گرمارودی است. 
او که از پیش تازان شعر مذهبی امروز است، تنها به »سوگ« کربال و بیان مرثیه گونه بسنده 
ابعاد  به  بلکه  بود،  مرسوم  فارسی  ادب  در سروده های گذشتٔه  که  آن گونه  نکرده  است، 
حماسی عاشورا و پیام خون شهید بزرگ کربال نیز پرداخته است. وزن عروضی در این 
سروده احساس نمی شود و تنها نوِع آهنگ در مجموعٔه شعر در گوِش احساِس انسان 
طنین می افکند. شاعر براساس ضرورت و رها از نظام عروضی شعر سّنتی، به کوتاه و 

بلند کردِن مصراع ها می پردازد. بخشی از این سرودٔه بلند در اینجا آورده می شود.
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خون تو شرف را سرخگون کرده است:
شفق، آینه دار نجابتت،

و فلق، محرابی،
که تو در آن  

نماز صبح شهادت گزارده ای  
٭  ٭  ٭   

در فکر آن گودالم
که خون تو را مکیده است

هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم
در حضیض هم می توان عزیز بود

از گودال بپرس  
٭  ٭  ٭  

شمشیری که بر گلوی تو آمد
هرچیز و همه چیز را در کاینات
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به دو پاره کرد:  
هرچه در سوی تو، حسینی شد

دیگر سو یزیدی …  
آه، ای مرِگ تو معیار!

مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت
و آن را بی قدر کرد

که مردنی چنان،  
غبطٔه بزرگ زندگانی شد  

خونت 
با خون بهایت حقیقت  

               در یک تراز ایستاد1
و عزمت، ضامن دوام جهان شد

    ــ که جهان با دروغ می پاشد ــ 
    و خون تو، امضای »راستی« است …

٭  ٭  ٭  
تو تنهاتر از شجاعت

درگوشٔه روشِن وجداِن تاریخ ایستاده ای
به پاسداری از حقیقت  

      و صداقت
          شیرین ترین لبخند

             بر لباِن ارادٔه توست
چندان تناوری و بلند

        که به هنگام تماشا
             کاله از سر کودک عقل می افتد

٭  ٭  ٭  
بر تاالبی از خون خویش

در گذرگِه تاریخ ایستاده ای   
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با جامی از فرهنگ  
و بشریِّت رهگذار را می آشامانی

ـ  هر کس را که تشنٔه شهادت است ــ ـ  
٭  ٭  ٭  

نام تو خواب را برهم می زند
آب را طوفان می کند

کالمت قانون است
خرد در مصاف عزم تو، جنون  

تنها واژٔه تو خون است، خون2  
 

1ــ حقیقت که خون بهای توست با خون تو هم ارزش است خون تو عین حقیقت است.
ـ  اشاره به تعبیر مشهور ثاراللّه )خون خدا( است که در زیارت وارث خطاب به امام حسین)ع(  2ـ

گفته می شود.

1ــ »آب را که مهر مادر توست« اشاره به چه موضوعی در زندگی حضرت زهرا »س« دارد؟
2ــ مفهوم کنایی »کاله از سر کودک عقل می افتد« چیست؟

3ــ عبارت مشهور »شرُف المکان بالمکین« با کدام بخش از شعر ارتباط معنایی دارد؟
4ــ امام حسین »ع« چه جرعه ای به پیروان خویش می آشاماند؟

5  ــ عبارت »تو تنها تر از شجاعت …« چه مفاهیمی را دربر دارد؟
6  ــ این قسمت از زیارت اربعین:و بََذَل ُمْهَجَتُه فیَک لیسَتنقذ عباَدک عن الّضاللة و حیرةالجهالة 
)او »حسین« خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از گمراهی و سرگردانِی نادانی نجات بخشد( با کدام 

بخش از شعر ارتباط معنایی دارد؟
7ــ یکی از سروده های مشهور عاشورایی را از شاعراِن گذشته در کالس بخوانید.

توضیحات

خودآزمایی



142

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما

روزی که در جام شفق ُمل کرد خورشید1
بر خشْک چوب نیزه ها گل کرد خورشید
شید و شفق را چون صدف در آب دیدم2

خورشید را بر نیزه گویی خواب دیدم
خورشید را بر نیزه؟ آری این چنین است
خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین٭ است

من زخم های کهنه دارم بی شکیبم
من گرچه اینجا آشیان دارم غریبم

من با صبوری کینٔه دیرینه دارم
من زخم داغ آدم اندر سینه دارم

من زخم دار تیغ قابیلم برادر
میراث خوار رنج هابیلم برادر

محّمدعلی معلّم از شاعران صاحب سبک انقالب اسالمی است. سرودن مثنوی در وزن های بلند 
قافیه،  و  ردیف  توان  از  بهره گیری  حّداکثر  و  حروف  موسیقی  از  استفاده  کوتاه،  اوزان  جای  به 
معیارهای سبک  با  بیش تر  معلّم  شعر  است.  بخشیده  خاّصی  برجستگی  و  تمایز  او  سروده های  به 
در سال  که  دارد  نام  »رجعت سرخ ستاره«  معلّم  علی  تنها مجموعٔه شعر  دارد.  مطابقت  خراسانی 
1360 )سی سالگی شاعر( چاپ شده است. شعر »تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما« سروده ای 
عاشورایی است که زبان و شیؤه خاّص او را نشان می دهد. به کارگیری کلمات و اصطالحاتی که در 
شعر امروز رایج نیست. زبان روایی و پهلوانی و اشارات مذهبی و تاریخی از دیگر خصوصّیات شعر 
معلّم است که گاه فهم شعر او را دشوار و دیریاب می سازد. تکرار بعضی از واژگان و مصراع ها و 
ابیات از دیگر ویژگی های شعر شاعر است که به نوعی موسیقی شعر را دلنواز می نماید و به تثبیت 

مفاهیم شاعرانه کمک می کند.
اتّهام خویش می پردازد و دردمندانه از بی دردی خود و دیگران می نالد!  به  در این سروده، شاعر 
»خوداتّهامی« از خصوصّیات بارز شاعران انقالب اسالمی است. شاعران در توصیف عظمت روحی 
شهیدان کربال و شهدای هشت سال ایستادگی و مقاومت مردم، از اینکه تنها تماشاگر یا توصیف کننده 

صحنه باشند برخویش نهیب می زنند و حاشیه نشینی را گواِه حقارِت روح می خوانند.
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من با محّمد از یتیمی عهد کردم
با عاشقی میثاق خون در مهد کردم

بر ریگ صحرا با اباذر پویه کردم
عّماروش چون ابر و دریا مویه کردم

من تلخی صبر خدا در جام دارم3
صفرای رنج مجتبٰی در کام دارم

من زخم خوردم صبر کردم دیر کردم4
من با حسین از کربال شبگیر٭ کردم

آن روز در جام شفق مل کرد خورشید
بر خشْک چوب نیزه ها گل کرد خورشید

فریادهای خسته سر بر اوج می زد
وادی به وادی خون پاکان موج می زد

٭   ٭  ٭  
بی درد مردم ما، خدا، بی درد مردم

نامرد مردم  ما، خدا، نامرد مردم
از پا حسین افتاد و ما برپای بودیم

زینب اسیری رفت و ما برجای بودیم
از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند

دست َعلَم دار خدا را قطع کردند5
نوباوگان مصطفی را سر بریدند
مرغان بستان خدا را سر بریدند

در برگْ ریز باِغ زهرا برگ کردیم6
زنجیر خاییدیم و صبر مرگ کردیم

چون ناکسان ننگ سالمت ماند برما
تاوان این خون تا قیامت ماند برما

٭  ٭  ٭  
روزی که در جام شفق مل کرد خورشید
بر خشْک چوب نیزه ها گل کرد خورشید
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1ــ روزی که خورشید در جام شفق شراب ریخت. اشاره به سرخی شفق که بنابر قولی مشهور، 
نشان دهنده مظلومیت خون علی )ع( و حسین )ع( است. ابوالعالی َمّعری شاعر معروف عرب با تعبیر 

زیبای شاعرانه گفته است:
بر چهرٔه روزگار از خون علی و فرزندش دو نشانه باقی است؛ و آن سرخی آسمان است به هنگام 

طلوع خورشید و غروب آن.
ـ که به روشنی  ـ( و شفق را همچون صدفی در آبـ  ـ عـ  2ــ خورشید )چهرٔه نورانی امام حسینـ 

پیداست ــ دیدم.
3ــ من تلخکامی صبری که مظهر صبر خدا )حضرت علی )ع( است در کام خود دارم.

4ــ صبر کردم )تکرار مفهوم قبل است(.
خدا  علم دار  دستان  و  گستردند  سفره ای  صحرا  گسترٔه  بر  ما  داستان  با  و  ما  واسطٔه  به  5  ــ 

)ابوالفضل( را قطع کردند )ما شریک جرم ستمگرانیم(.
6  ــ در هنگامی که باغ خانوادٔه پیامبر خزان زده بود که سبز و شاداب شدیم )با خانوادٔه پیامبر 

همراهی و همدردی نکردیم(.

1ــ خورشید در مصراع دوم بیت اّول استعاره از چیست؟
2ــ با اینکه »صبر« دارای فضیلت و ارزش است، چرا شاعر با صبوری کینٔه دیرینه دارد؟

3ــ مفهوم کنایی بیت زیر چیست؟
دسـت َعـلَـم دار خـدا را قـطع کـردنداز دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند

4ــ زنجیر خاییدن، کنایه از چیست؟
5  ــ دو ویژگی سبکی شاعر را در این شعر نشان دهید.

6  ــ بیت »من با صبوری …« را از دید قافیه و اختیارات زبانی، بررسی کنید.
7ــ دو ویژگی زبانی در این شعر نشان دهید که با سبک خراسانی قرابت داشته باشد.

خودآزمایی

توضیحات
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درس بیست و یکم

درآمدی بر عرفان وتصّوف

ده  ــ  فریمان  قریٔه  در  مطّهری  مرتضی  شهید،  استاد 
اصیل  خانوادٔه  یک  در  ــ  مقّدس  مشهد  فرسنگی 
ابتدا  را  خود  تحصیل  دوران  شد.  متولّد  روحانی 
و  گذراند  آن  پرمایٔه  و  قدیمی  حوزٔه  و  مشهد  شهر  در 
بزرگ  علمایی  درس  محضر  از  و  آمد  قم  به  سپس 
بروجردی  العظمٰی  اللّه  آیت  )ره(،  خمینی  امام  چون 
فراوان  بهره های  طباطبایی  محّمدحسین  سّید  عالمه  و 
تدریس شد. وی  مّدتی در همین حوزه مشغول  و  برد 
پس از کودتای 28 مرداد به تهران آمد و در دانشگاه 
اندیشه،  با وسعت  مطّهری  استاد  پرداخت.  تدریس  به 
احاطه و تسلّط علمی، آشنایی با علوم مختلف دینی و 
ادبی و بیان رسا و قلم توانا، ده ها کتاب و مقالٔه علمی 
و نظریٔه تحقیقی در مسایل اسالمی و فلسفی ارائه داد 

که جامع نگری، هماهنگی با نیازهای فرهنگی و اجتماعی،اسلوب مناسب و ابتکار در طرح مسایل از 
ویژگی های بارز آن هاست. استاد مطّهری را به سبب نوشتن »داستان راستان« باید یکی از پیشگامان 
ادبّیات مذهبی برای کودکان و نوجوانان دانست. این کتاب مورد اقبال و تقلید بسیاری از نویسندگان 
مذهبی قرار گرفته است. از دیگر آثار استاد به مقّدمه و حواشی بر چهار جلد کتاب اصول فلسفه 
نظام حقوق زن در اسالم، سیری در  ایران،  الهی، خدمات متقابل اسالم و  و روش رئالیسم، عدل 
نهج البالغه، مقدّمه ای بر جهان بینی اسالمی، علوم اسالمی و مسئلٔه حجاب می توان اشاره کرد. استاد 

در دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1358 به شهادت رسید.
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یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسالمی زاده شد و رشد یافت و تکامل پیدا کرد علم عرفان 
است. دربارٔه عرفان از دو جنبه می توان بحث و تحقیق کرد: یکی از جنبٔه اجتماعی و دیگر از جنبٔه 

فرهنگی.
عرفا با سایر طبقات فرهنگی اسالمی از قبیل مفّسرین، محدثّین، فقها، متکلّمین، فالسفه، ادبا، 
شعرا و… یک تفاوت مهم دارند و آن این است که عالوه بر این که یک طبقٔه فرهنگی هستند و علمی به 
نام عرفان به وجود آورده و دانشمندان بزرگی در میان آن ها ظهور نموده و کتب مهّمی تألیف کرده اند، 
به خود. برخالف سایر  با مختّصاتی مخصوص  به وجود آوردند  یک فرقٔه اجتماعی در جهان اسالم 
طبقات فرهنگی از قبیل فقها و حکما و غیره که صرفاً طبقه ای فرهنگی هستند و یک فرقٔه مجّزا از 

دیگران به شمار نمی روند.
اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند »عارف« و هرگاه با عنوان اجتماعی شان یاد شوند  

غالباً »متصّوفه« نامیده می شوند.
متصّوفه هر چند یک انشعاب مذهبی در اسالم تلّقی نمی شوند و خود نیز مّدعی چنین انشعابی 
نیستند و در همٔه ِفَرق و مذاهب اسالمی حضور دارند، در عین حال یک گروه وابسته و به هم پیوستٔه 
لباس  و  معاشرت ها  در  مخصوص  آداب  حّتی  و  اندیشه ها  و  افکار  سلسله  یک  هستند.  اجتماعی 
فرقٔه  به عنوان یک  آن ها  به  غیره  و  در خانقاه ها  و سکونت  و صورت  آرایش سر  احیاناً  و  پوشیدن ها 
در میان  البته همواره ــ خصوصاً  مخصوص مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص داده و می دهد  و 
شیعه   ــ عرفایی بوده و هستند که هیچ امتیاز ظاهری با دیگران ندارند و در عین حال عمیقاً اهل سْیر و 
سلوک عرفانی می باشند و  در حقیقت عرفای حقیقی این طبقه اند، نه گروه هایی که صدها آداب از خود 

اختراع کرده و بدعت ها ایجاد کرده اند.
بخش  و  علمی  بخش  است:  بخش  دو  دارای  فرهنگی  و  علمی  دستگاه  یک  به عنوان  عرفان 
نظری. بخش علمی عبارت است از آن قسمت که روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان و 
به تفسیر و توضیح هستی  الهی  بیان می کند و توضیح می دهد. عرفان نظری، همچون فلسفٔه  با خدا 
می پردازد اّما به جای تکیه بر استدالالت و اصول عقلی، اصول کشفی را مایٔه استدالل قرار می دهد و 

آن گاه آن ها را با زبان عقل  توضیح می دهد.
عرفان علمی مانند اخالق است، یعنی یک »علم« عملی است. این بخش از عرفان علم »ِسْیر 
و سلوک« نام دارد. در این بخش از عرفان توضیح داده می شود که »سالک« برای این که به قلّٔه منیع 
»انسانّیت« یعنی »توحید« برسد از کجا باید آغاز کند و چه منازل و مراحلی را باید به ترتیب طی کند و در 
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منازل بین راه چه احوالی برای او رخ می دهد و البّته همٔه این منازل و مراحل باید با ِاشراف و مراقبت 
یک انسان کامل و پخته که قبالً این راه را طی کرده و از رسم و راه منزل ها، آگاه است صورت گیرد و 

اگر هّمت انساِن کاملی بدرقه راه نباشد، خطر گمراهی در پیش است.
به  به »طایر قدس« و گاهی  باید همراه »نوسفران« باشد گاهی  عرفا از انسان کاملی که ضرورتاً 

»خضر« تعبیر می کنند.
که دراز است ره مقصد و من »نوسفرم«هـمّتم بدرقٔه راه کـن ای »طـایر قـدس«
ظُلُـمـات است بتـرس از خـطـر گمراهیترک این مرحله بی همرهی »خضر« مکن

البّته توحیدی که از نظر عارف، قلّٔه منیع انسانّیت به شمار می رود و آخرین مقصد سْیر و سلوک 
عارف است، با توحید مردم عامی، و حّتی با توحید فیلسوف، یعنی این که واجب الوجود یکی است، نه 

بیش تر، از زمین تا  آسمان متفاوت است.
توحید عارف، یعنی وجود حقیقی منحصر به خدا است، جز خدا هرچه هست »نمود« است نه 

»بود« توحید عارف یعنی »جز خدا هیچ نیست«.
توحید عارف، یعنی طّی طریق کردن و رسیدن به مرحلٔه جز خدا هیچ ندیدن.

این مرحله از توحید را مخالفان عرفا تأیید نمی کنند و احیاناً آن را کفر و الحاد می خوانند؛ ولی 
عرفا معتقدند که توحید حقیقی همین است و سایر مراتب توحید خالی از شرک نیست. از نظر عرفا 
رسیدن به این مرحله  کار عقل و اندیشه نیست، کار دل و مجاهده و سْیر و سلوک و تصفیه و تهذیب 

نفس است.
این بخش از عرفان، بخش عملی عرفان است، از این نظر مانند علم اخالق است که دربارٔه »چه 

باید کرد«ها بحث می کند با این تفاوت که:
اّوالً عرفان دربارٔه روابط انسان با خودش و با جهان و با خدا بحث می کند و عمدهٔ نظرش دربارٔه 
روابط انسان با خدا است و حال آن که همٔه سیستم های اخالقی ضرورتی نمی بینند که دربارٔه روابط 
انسان با خدا بحث کنند، فقط سیستم های اخالقی ــ مذهبی این جهت را مورد عنایت و توّجه قرار 
ثانیاً سْیر و سلوک عرفانی ــ همچنان که از مفهوم این دو کلمه پیداست ــ پویا و متحّرک  می دهند. 
است، برخالف اخالق که ساکن است. یعنی در عرفان سخن از نقطٔه آغاز است و از مقصدی و از 

منازل و مراحلی که به ترتیب سالک باید طی کند تا به سرمنزل نهایی برسد.



149

اصطالحات عرفا
هر علمی، ناگزیر برای خود یک سلسله اصطالحات دارد. مفاهیم معمولی برای تفهیم مقاصد 
علمی کافی نیست، ناچار در هر علمی الفاِظ خاص با معانی خاِصّ قراردادی میان اهل آن فن، مصطلح 

می شود که عرفان نیز از این اصل مستثنا نیست.
جز این دلیل، عرفا اصرار دارند که افراد غیروارد در طریقت، از مقاصد آن ها آگاه نگردند، زیرا 
معانی عرفانی برای غیر عارف قابل درک نیست. این است که عرفا در مکتوم نگه داشتن مقاصد خود 
بر جنبٔه  به همین دلیل، اصطالحات عرفا، عالوه  تعّمد دارند.  برخالف صاحبان علوم و فنون دیگر، 

اصطالحی، اندکی جنبه رمزی و نمادین دارد و باید این »راز« را به دست آورد.
اصطالحات عرفا زیاد است. برخی مربوط است به  عرفان نظری یعنی به جهان بینی عرفانی و 
تفسیری که عرفان از هستی می نماید. برخی دیگر مربوط است به عرفان عملی، یعنی به مراحل سْیر 
و سلوک عرفان نظری که این اصطالحات الاقل از قرن سوم، یعنی از زمان ذوالّنون و بایزید و ُجنید 
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سابقه داشته است. اینک بعضی از این اصطالحات را، طبق آنچه ابوالقاسم قشیری و دیگران گفته اند، 
می آوریم.

وقت؛ هر حالتی که عارِض عارف شود، اقتضای رفتاری خاص دارد. آن حالت خاص از آن 
نظر که رفتاری خاص را ایجاب می کند »وقت« آن عارف نامیده می شود، البّته عارفی دیگر در همان 
حال ممکن است »وقت« دیگر داشته باشد و یا خود آن عارف در شرایط دیگر »وقت« دیگر خواهد 

داشت و وقت دیگر رفتار و وظیفه ای دیگر ایجاب می کند.
عارف باید »وقت شناس« باشد یعنی حالتی را که از غیب بر او عارض شده است و وظیفه ای را 
که در زمینٔه آن حالت دارد باید بشناسد؛ و هم عارف باید »وقت« را مغتنم بشمارد برای همین گفته اند: 

عارف ابن الوقت است. مولوی می گوید:
نیست فردا گفتن از شرط طریقصوفی ابن الوقت باشد ای رفیق

را  آن  او  آنچه  و  است  »حال«   می شود  وارد  عارف  قلب  بر  اختیار  بدون  آنچه  مقام؛  و  حال 
تحصیل و کسب می کند »مقام« است. حاْل زودگذر است و مقاْم باقی.

گفته اند احوال مانند برق جهنده اند که زود خاموش می شوند. حافظ گوید:
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کردبـرقــی از مـنزل لـیلی بـدرخشید سـحر

به عارف دست می دهد، در  یعنی حالت بی خبری از خلق که احیاناً  غیبت و حضور؛ غیبت 
آن حال عارف از خود  و اطراف خود بی خبر است، عارف از آن جهت از خود بی خبر می شود که 

حضورش در نزد پروردگار است. حافظ می گوید:
         حضوری گرهمی خواهی، از او غایب مشو حافظ

قلب، روح، ِسّر؛ عرفا در مورد روان انسان گاهی »نْفس« تعبیر می کنند و گاهی »قلب« و گاهی 
»روح « و گاهی »ِسّر«. تا وقتی که روان انسان اسیر و محکوم شهوات است »نفس« نامیده می شود. 
نامیده می شود، آن گاه که محبّت الهی در او طلوع  آن گاه که محّل معارف الهی قرار می گیرد »قلب« 
می کند »روح« خوانده می شود و آن گاه که به مرحلٔه شهود می رسد »سّر« نامیده می شود. البّته عرفا به 

مرتبٔه باالتر از »ِسّر« نیز قائل اند که آن ها را »خّفی« و »َاْخفی« می نامند.
»آشنایی با علوم اسالمی ــ بخش عرفان«  

)استاد شهید مرتضی مّطهری(  

نـیـا و َاهِْمـلَْهـا َمتـٰی َما تَـلَْق َمـْن تَْهوی، َدِع الـدُّ
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1ــ در مورد ابعاد فرهنگی و اجتماعی عرفان و تصّوف توضیح دهید.
2ــ مقصد نهایی عرفا چیست؟

3ــ مفهوم »سْیر و سلوک« در تعبیر عرفا چیست؟
4ــ به نظر عرفا، رسیدن به مرتبٔه توحید چگونه میّسر است؟

5  ــ دلیل اساسی وضع اصطالحات و تعبیرات خاص در عرفان چیست؟
6  ــ به نظر استاد مطّهری، عارف حقیقی کیست؟

خودآزمایی
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درس بیست و دوم

عشق و عاشق و معشوق

عین القضات همدانی )525  ــ492 هـ.ق( عارف 
شیفته و شوریده، از چهره های مشهور و برجستٔه 
تصّوف و عرفان ایرانی است. از او آثار فراوانی 
به عربی و فارسی مانده است که در انتساب تمام 
کوتاه  عمر  طّی  در  او  است.  تردید  وی  به  آن ها 
خود ــ سی و سه سال ــ نوشته هایی شورانگیز و 
شیرین و پربار از خود باقی گذاشت. »تمهیدات« 
و  دردآلود  و سخنان  گدازها  و  سوز  حاوی  وی 
عمیقی است که ترجمان ژرف بینی و عظمت روح 
او و در عین حال کج فهمی ها، سطحی اندیشی ها 
اوست.  زمانٔه  قشری نگری های  و  ظاهربینی ها  و 
عین القضات به سبِب همین نوشته ها مورد رشک 

و اتّهام و تکفیر قرار گرفت و در سال 525 به دار کشید شد. نوشته اند یک هفته قبل از این ماجرا 
کاغذی به یکی از مریدان خود داد و چون پس از قتل و سوزاندن، نامه را گشودند این رباعی را در 

آن نوشته دیدند:
وان هم به سه چیِز کم بها خواسته ایمما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم

خواسته ایمگر دوست چنان کند که ما خواسته ایم بوریا  و  نفت  و  آتش  ما 

اینک دمی با او در تمهیدات سْیر و سفر می کنیم.
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، ثُم کََتم  »ای عزیز، این حدیث را گوش دار که مصطفی ــ علیه الّسالم ــ گفت: َمن َعِشَق َو َعفَّ
فَماَت، ماَت شهیدًا، هر که عاشق شود و آن گاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد، شهید باشد … هرچند 
که می کوشم که از عشق درگذرم، عشق مرا شیفته و سرگردان می دارد و با این همه، او غالب می شود 

و من مغلوب، با عشق کی توانم کوشید1؟
دریغا عشق، فرض راه است همه کس را؛ در عشق قدم نهادن، کسی را مسلّم شود که با خود 
نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند. عشق آتش است هرجا که باشد جز او، رخت دیگری 

ننهد، هرجا که رسد سوزد … .
ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است، و البد هرچه به واسطٔه آن به خدا رسند فرض باشد به 
بهِر این معنی فرِض راه آمد. ای عزیز،  به خدا برساند. پس عشق از  بنده را  نزدیک طالبان. عشق، 
مجنونْ صفتی باید که از نام لیلی شنیدن جان توان باختن، … کاِر طالب آن است که در خود جز عشق 
نطلبد. وجود عاشق از عشق است، بی عشق چگونه زندگانی کند؟ حیات از عشق می شناس، و ممات 

بی عشق می یاب … .
اّما هر عشقی،  ای عزیز، ندانم که عشِق خالق گویم و یا عشق معشوق، عشق ها سه گونه آمد، 
درجاِت مختلف دارد: عشقی صغیر است و عشقی کبیر و عشقی میانه. عشق صغیر، عشق ماست با 
خدای تعالی؛ و عشق کبیر، عشق خداست با بندگان خود؛ عشق میانه، دریغا نمی یارم گفتن، که بس 

مختصْر فَهم آمده ایم.
ای عزیز، معذوری؛ که هرگز »ٰکٰهیهص« با تو غمزه ای نکرده است تا قدر عشق را بدانستی … 
َب الّلُه َعبدًا َعِشَقُه َو َعِشَق َعَلیٍه  این حدیث  را گوش دار که2 مصطفی ــ علیه الّسالم ــ گفت: ِاذا أحَّ
ٌب َلَک ِان أَرْدَت أَوَلم ُتِرْد. گفت: او بندٔه خود   أنَْت ٰعاِشقی َو ُمِحّبی، َو أَنا عاِشٌق َلَک َو ُمِحّ

ٰ
َفَیُقوُل َعبدی

را عاشق خود کند، آن گاه بربنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محّب مایی، و ما معشوق و 
حبیب توایم ]چه بخواهی و چه نخواهی[«.

)تمهیدات عین القضات(  
به تصحیح عفیف عسیران  
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1ــ با عشق چگونه می شود در افتاد.
2ــ اگر قرآن در تو اثر نبخشیده است که قدر عشق را بدانی این حدیث را بشنو که …

1ــ »ترک خود کردن« یعنی چه؟
2ــ مفهوم سخن »مجنوْن صفتی باید که از نام لیلی شنیدن جان توان باختن« را بیان کنید.

3ــ این بیت حافظ:
بـر او نـمـرده بــه فـتـوای مـن نـمـاز کـنـیـدهر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
با کدام عبارت درس ارتباط معنایی دارد؟

4ــ مفهوم آیٔه شریفٔه »یا اّیها اّلذیَن آمنوا َمْن یرتدَّ ِمْنُکم َعْن دینِه َفَسْوَف َیْاِتی الّلُه َبَقْوٍم ُیِحبُّهم و 
ُیحبُّوَنه.« )سورٔه مائده، آیٔه 54( در کجای متن آمده است؟

5  ــ به نظر شما »عشق میانه« چیست؟

خودآزمایی

توضیحات
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هر که عاشق تر ُبَود بر بانِگ آب

حکایت کوتاهی که از مثنوی در این جا می خوانیم، تمثیلی است برای 
بیان رابطٔه عبد با معبود و این که چگونه بندٔه خاکی می تواند با عالم 
غیب آشنایی پیدا کند، و با دل کندن از زندگی ماّدی و عالیق دنیایی به 
خدا برسد یا به هستی مطلق بپیوندد تا خود نیز هستِی جاودانه بیابد. 

در این تمثیل موالنا می خواهد بگوید که، دل کندن از هستی خاکی 
و رسیدن به هستِی مطلق، ناگهانی و یک باره صورت نمی گیرد بلکه 
به منزل، هفت شهر عشق را  به گام و منزل  باید گام  روِح کمالْ طلب 
بپیماید تا به جاودانگی واصل گردد. در این معنی از بایزید بسطامی 
نقل شده است که »هرچه هست، در دو قدم حاصل آید که یک قدم بر 
نصیب های خود نهد، و یکی به فرمان های حق، آن یک قدم را بردارد 
و این دیگر را به جای بدارد« )تذکرة االٔولیای عطّار، ص 194(، و در 

این تمثیِل موالنا سخن در همان یک قدم اّول است که راه درازی را دربر می گیرد.

1

2

٭

3
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4

6

5

٭

٭

٭
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1ــ به سوی خود خواندن. در اینجا فراخواندن عاشق است از جانب معشوق
2ــ کسی که دچار رنج یا مورد آزمایش است، در کالم موالنا کسی است که در راه حق قدم 

می نهد و مراتب ریاضت و تکامل روحانی را پشت سر می گذارد.
3ــ من از این کار دست برنمی دارم و آن را ترک نمی گویم.

4ــ شنیدن. در اینجا سماع صوفیانه مراد نیست.
5  ــ تحویل یعنی از یک حال به حال دیگر درآمدن و در اینجا به معنی زنده شدن مردگان است.

6  ــ استعاره از گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ است.

1ــ موالنا، در این تمثیل به کدام اصل عالی عرفانی اشاره می کند؟
2ــ در این تمثیل، تشنه، دیوار و آب نماد چه چیزی هستند؟

3ــ صدای افتادن خشت در آب به چه چیزهایی تشبیه شده است؟
4ــ دو نمونه حّس آمیزی در این شعر بیابید.

5  ــ بیت:
خوش آن دمی که از این چهره پرده برفکنم«»حـجاب چـهـرٔه جـان مـی شود غـبار تـنم

با کدام بیت شعر تناسب بیش تری دارد؟
6  ــ مقصود شاعر از بیت سیزدهم چیست؟

7ــ به نظر شما آیا بین این تمثیل و بیت زیر از موالنا
تـا بـجـوشد آبت از باال و پست«»آب کم جو تشنگی آور به دست

تناقضی دیده می شود؟ چرا؟
8   ــ قافیٔه بیت پانزدهم درس را پیدا کنید و دربارٔه آن توضیح دهید.

1ــ موالنا،
خودآزمایی

توضیحات

٭
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درس بیست و سوم

درآمدی بر طنز،هجو وهزل

بسنده  عظمت ها  و  فضیلت ها  زیبایی ها،  ترسیم  و  توصیف  به  تنها  نویسنده  یک  یا  شاعر  یک 
نمی کند. او گاه با ذوق سرشار و زبان هنرمندانٔه خویش به انتقاد از معایب و نارسایی های اخالقی و 

رفتاری فرد یا جامعه نیز می پردازد. انواع این گونه بیان، هجو، هزل و طنز نام دارد.
هجو و هزل و طنز با هم تفاوت هایی دارند. هزل و تا حدی نیز هجو غالباً با رکاکت لفظ، دشنام 
و عدم رعایت عّفت کالم توأم است و قصد شاعر در بیان آن ها ایجاد خنده و مسخره کردن است. اّما 
در طنز هدف تنها خنداندن نیست، بلکه نیشخند است. نیشخند طنز غالباً کنایه آمیز و توأم با خشم و 
قهری است که با نوعی شرم و خویشتن داری همراه است. به عبارت دیگر هجو هزل صریح است و طنز 
در پرده. هجو و هزل وقیح است و طنز متین. طنز گرچه خنده آور اّما عبرت آموز و ناروا ستیز است. 
بنای طنز بر شوخی و خنده است، اّما نه خندهٔ شوخی و شادمانی بلکه خنده ای تلخ، جّدی و دردناک 
و همراه با سرزنش و کم و بیش زننده و نیش دار، که با ایجاد ترس و بیم خطاکاران را به خطای خود 
متوّجه می سازد و معایب و نواقصی را که در حیات اجتماعی پدید آمده است، برطرف می کند. به عبارت 
دیگر، طنز نوعی تنبیه اجتماعی است و هدف آن اصالح و تزکیه است نه ذّم و َقْدح و مردم آزاری. این 
نوع خنده، خندٔه عالقه و دلسوزی است. ناراحت می کند، اّما ممنون می سازد و کسانی را که معروض 

آن هستند به اندیشه و تفّکر وامی دارد.
در مقام تشبیه، قلِم طنزنویس و زباِن طنزگو، به منزلٔه کارِد جّراحی است نه چاقوی آدم کُشی؛ زیرا 

با همٔه تیزی و برندگی اش نه تنها کُشنده نیست، بلکه موجب بازگشت تندرستی به بدن است.
طنزنویسی و طنزسرایی کار هر نویسنده و شاعری نیست. این هنر عالوه بر استعداد نویسندگی 
و شاعری و خوش فهمی و هوشیاری، ظرافت طبع می خواهد. نتیجٔه این ظرافت طبع را می توان در 
تأثیر اشعار طنزآمیز یافت که در عین سادگی موجب انبساط خاطر خواننده را فراهم می سازد و نکته یا 
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موضوعی را نیز برای خواننده روشن می کند.
رواج  ولی  می شود،  دیده  دوران ها  تمام  در  انتقادی،  سروده های  به خصوص  انتقادی،  آثار 
آن در ادب فارسی مقارن است با دوره های آشفتٔه تاریخ ایران، یعنی قرن های ششم، هفتم و هشتم. 
پیش از آن هجو هزل هایی رایج بوده که غالباً هم جنبٔه شوخی و هم تعّرض به مخالفان داشته است 
اّما رکاکت و زشتی آن ها به پای دوره های بعد نمی رسد. در شعر شاعرانی چون سوزنی سمرقندی، 
به مّدعیان شعر،  بارزی از هجو نسبت  نمونه های  ــ  ــ شاعران قرون پنجم و ششم  انوری و سنایی 
خرده گیری های  با  همراه  اجتماعی  طنِز  نوعی  نیز  می یابیم.  مردم  سایِرطبقات  و  درباری  جویان  جاه 
دیوانگان در  و  زبان مجذوبان  از  گاه  که  دیده می شود  نویسندگان صوفی  و  آثار شاعران  رندانه در 
قالب داستان ها و حکایت های دلنشین فراوان است. به هر حال اندیشٔه انتقاد در شعر و نثر فارسی 
در قرن های هفتم و هشتم شّدت بیش تری دارد. گلستان سعدی، جام جم اوحدی مراغی، غزل های 
حافظ و به ویژه آثار انتقادِی عبیدزاکانی از درخشان ترین نمونه های طنز و انتقاد تلخ اجتماعی فارسی 

به شمار می روند.
تقلید  به  که  است  اطعمه  )بُسحق(  بواسحق  اشعار  نهم  قرِن  در  طنز  درخشان  آثار  از  یکی 
و  استقبال  با  و  آن ها  لذایذ  بیان  و  طعام ها  وصف  با  او  است.  سروده  حافظ  و  زاکانی  عبید  از 
بیان  طنزآلود  زبانی  با  را  فقرزدگان  و  گرسنگان  آرزوهای  پیشینیان  اشعار  تضمین  و  جواب گویی 

می کند.
با ظهور انقالب مشروطّیت ادبّیات انتقادی و طنز آلود رونق و گسترش بیش تری می یابد. از میان 
شاعران این دوره، پیشگامی شعر طنزآلود با سّید اشرف الدیّن گیالنی )نسیم شمال( است که در اشعار 
ساده و مردمی خود به انتقاد اجتماعی و سیاسی دست می یازد. عالوه بر او ادیب الممالک فراهانی، 
میرزادٔه عشقی، ایرج میرزا، علی اکبر دهخدا )با نام مستعاردخو(، ملک الّشعرای بهار، وحید دستگردی 
و پروین اعتصامی نیز درخور توّجه اند. نوعی شعر انتقادی نیز که به شعر پرخاشگر مشهور است در این 
دوره رایج می شود که شاعران در سروده هایی تند و پرخاش گونه از اوضاع سیاسی و اجتماعی انتقاد 

می کنند.
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ـ  هزل و هجو چه تفاوتی با طنز دارند؟ 1ـ
2ــ بنای طنز عمدتاً بر چیست؟ و هدف نهایی آن کدام است؟

3ــ اشعار انتقادی، اجتماعی، بیش تر در چه دوره ای از تاریخ ایران رونق یافت؟ چرا؟
4ــ نام پنج تن از طنزپردازان گذشته و حال را بنویسید.

5  ــ انقالب مشروطه چه تأثیری بر روند طنزپردازی داشته است؟
6  ــ یک نمونه طنز از طنزپردازان موفِّق معاصر انتخاب کنید که ویژگی های یک طنز خوب در 

آن دیده شود.
7ــ از ویژگی های ممتاِز شعر حافظ »طنز شاعرانهٔ « اوست. دو نمونه بیان کنید.

خودآزمایی
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نمونه هایی از طنز دیروز

گور پدر
توانگر زاده ای دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویْش بّچه ای مناظره در پیوسته که صندوق 
تربت پدرم سنگین٭ است و ِکتابه ٭ رنگین و فرِش ُرخام٭ انداخته و خشِت زرّین در او ساخته، به گور 

پدرت چه مانَد: خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر او پاشیده؟
درویْش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سنگ های گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من 

به بهشت رسیده باشد!
)گلستان سعدی، باب هفتم(

1

٭
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شاعر مهمل گو

شاعری ُمهمل گو پیش جامی می گفت: »چون به خانٔه کعبه رسیدم دیوان شعر خود را از برای 
تیّمن و تبّرک در حجراالسود مالیدم.«

جامی گفت: »اگر در آب زمزم می مالیدی3 بهتر بود!«
)مقّدمۀ هفت اورنگ جامی(

خانۀ ما!

جنازه ای را به راهی می بردند. درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بودند، پسر از پدر پرسید که بابا 
در اینجا چیست؟ گفت: آدمی. گفت: کجایش می برند؟

گفت: به جایی که نه خوردنی باشد و نه پوشیدنی، نه نان و نه آب و نه هیزم نه آتش نه زر و نه سیم، 
نه بوریا نه گلیم. گفت: بابا مگر به خانٔه ماش می برند؟!

)رسالۀ دلگشا ــ عبید زاکانی(

ظریف و بخیل

ظریفی به دِر خانٔه بخیلی آمد و چشم بر درِز در  نهاد، دید که خواجه طبقی انجیر در پیش دارد و 
به رغبت تمام می خورد. ظریف، حلقه بر در زد. خواجه طبِق انجیر را در زیر دستار پنهان کرد و ظریف 

آن را دید. پس برخاست و در بگشاد. ظریف به خانٔه او درآمد و بنشست.

2
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خودآزمایی

خواجه گفت: چه کسی و چه هنر داری؟ گفت: مردی حافظ و قاری ام و قرآن را به ده قرائت 
می خوانم و فی الجمله آوازی و لهجه ای نیز دارم. خواجه گفت: برای من از قرآن آیتی چند برخوان. 
ظریف بنیاد کرد که: والّزیتون و طور سینین و هذا البلد االٔمین4. خواجه گفت: »والّتین« کجا رفت؟ 

گفت: »در زیر دستار«!
لطایف الّطوائف  

)فخرالّدین علی صفی(  

1ــ گفت گیرم که خر بگیرند… .
2ــ جّدی جّدی، به طور جّدی، به راستی

3ــ در قدیم لوح و نوشته ها را در آب می شستند تا پاک شود و برای نوشتِن مجّدد آماده گردد. 
حافظ گوید:

که درس عـشق در دفـتر نـگنجدبشوی اوراق اگر همدرس مایی
همچنین است مالیدن دیوان شعر در آب زمزم!

4ــ آیات 1 تا 3 سوره تین از قرآن کریم آمده چنین است:
والتین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد االٔمین: سوگند به انجیر و زیتون، سوگند به طور 

سینا، سوگند به این شهر ایمن.

1ــ پیام دو طنز »گورپدر« و »خرگیری« را بیان کنید.
2ــ معادل امروزی »رنگ ریخت« و »بی تمییز« را در شعر موالنا بنویسید.

3ــ واژه های قافیه و حروف اصلی و الحاقی آن را در بیت سوم، مشخص کنید.
4ــ پیام اجتماعی کدام قطعه، از دیگر قطعه ها قوی تر است؟

5  ــ در این حکایات طنز و هجو را با ذکر دلیل، از هم تشخیص دهید.
6  ــ کدام حکایت بیانی تلخ و گزنده، ولی مفهومی عالی دارد؟

توضیحات
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درس بیست و چهارم

نمونه هایی از طنز امروز

روزنامٔه  شمارٔه  سی ودو  انتشار  طول  در 
شمارٔه  هر  آغاز  در  دهخدا  صوراسرافیل، 
عنوان  با  طنزآمیز  مقاله ای  روزنامه  این 
»چرند و پرند« و با امضای دخو، خرمگس، 
و  چرند  نثر  می نوشت.   … و  خادم الفقرا 
زنده  و  آشنا  و  نرم  صمیمی،  ساده،  پرند 
که  آنجا  از  نوشته ها  این  در  دهخدا،  است. 
ایشان  زبان  به  مردم اند،  عاّمٔه  مخاطبانش، 
سخن می گوید و از اصطالحات، تشبیهات، 
استعارات، کنایات، مثل ها، متلک ها، باورها، 
تکیه کالم ها و شعرهای عامیانه مدد می گیرد.  
از این رو دهخدا از پایه گذاران ساده نویسی 
چرند  در  دهخدا  می رود.  به شمار  ایران  در 
و  صمیمّیت  و  دلیری  هوشیاری،  با  پرند  و 

نابسامانی های اجتماع زمان خود  به جنگ مفاسد و  با ِسالح طنز و تمسخر،  صداقتی شگفت انگیز 
می رود و از غارت و چپاول خان ها و فئودال ها، از شوربختی کشاورزان ایرانی، از گرسنگی، فقر، 
بی سوادی مردم و از وطن فروشی و بیگانه دوستی برخی از رجال دولت سخن می گوید. چرند و پرند 

نمونه ای تازه در نثر انتقادی و از بهترین نوشته های طنزآمیز سیاسی ادبّیات فارسی است.
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چرند و پرند
اگر چه درِد سر می دهم، اّما چه می توان کرد، نُشخواِر آدمی زاد حرف است. آدم حرف هم که 
نزند دلش می پوسد. ما یک رفیق داریم اسمش دمدمی است. این دمدمی حاال بیش تر از یکسال بود 
موِی دماغ ما شده بود که کبالیی، تو که هم از این روزنامه نویس ها پیرتری هم دنیا دیده تری هم تجربه ات 
زیادتر است. الحمداللّه به هندوستان هم که رفته ای پس چرا یک روزنامه نمی نویسی؟ می گفتم: عزیزم 
َدمَدمی! اّوالً همین تو که اآلن با من اّدعای دوستی می کنی، آن وقت دشمِن من خواهی شد. ثانیاً از اینها 
گذشته حاال آمدیم روزنامه بنویسیم بگو ببینم چه بنویسیم؟ یک قدری سرش را پایین می انداخت، بعد 
از مّدتی فکر سرش را بلند کرده می گفت: چه می دانم، از همین حرف ها که دیگران می نویسند، َمعایِب 
بزرگان را بنویس؛ به ملّْت دوست و دشمنش را بشناسان. می گفتم: عزیزم! واللّه! باللّه! این کارها عاقبت 

ندارد. می گفت: پس یقین تو هم ُمسَتبد هستی، پس ُحکماً تو هم بله …
وقتی این حرف را می شنیدم می ماندم ُمعطّل، برای اینکه می فهمم همین یک کلمٔه تو هم بله … 

چه قدر آب برمی دارد!
باری، چه درِد سر بدهم، آن قدر گفت و گفت و گفت تا ما را به این کار واداشت. حاال که می بیند 
آن روی کار باالست1 دست و پایش را گُم کرده تمام آن حرف ها یادش رفته. تا یک فّراش قرمزپوش 
می بیند دلش می تپد. تا به یک ژاندارم چشمش می افتد رنگش می َپَرد. هی می گوید امان از همنشین 
بد، آخر من هم به آتش تو خواهم سوخت. می گویم عزیزم! من که یک دخو بیش تر نبودم. چهار تا 
باغستان داشتم باغبان ها آبیاری می کردند، انگورش را به شهر می بردند و کشمشش را می خشکاندند. 
ِفی الَحقیقه من در کُنج باغستان افتاده بودم توِی ناز و نعمت. همان طور که شاعر، َعلَیه الّرَحَمه، گُفته:

پـایـه٭ نـه  زدم  بـیـل  انـگور خـوردم بـه سایـهنـه 
در واقع تو این کار را روی دسِت من گذاشتی. به قوِل تهرانی ها تو مرا روبند کردی2. تو دسِت 
مرا توی حنا گذاشتی. حاال دیگر تو چرا شماتت٭ می کنی؟! می گوید: نه، نه، رشد زیادی مایٔه جوان 

مرگی است. می بینم راستی راستی هم که دمدمی است.
ــ خوب عزیزم َدمدمی! بگو ببینم تا حاال من چه گفته ام که تو را آن قدر ترس برداشته است. 
می گوید: قباحت دارد، مردم که مغز خر نخورده اند. تا تو بگویی »ف« من می فهمم »فرح زاد« است. 
بلکه فردا دلت خواست  تو  پیکره ای3 که تو گرفته ای معلوم است آخرش چه ها خواهی نوشت.  این 
بنویسی، پارتی های بزرگان ما از روی هواخواهی روس و انگلیس تعیین می شود. تو بلکه خواستی 
بنویسی در قّزاق خانه٭ صاحب منصبانی که برای خیانت به وطن حاضر نشوند، مسموم )در اینجا زبانش 



166

تُپُق می زند لُکنت پیدا می کند و می گوید( نمی دانم چه چیز و چه چیز و چه چیز، آن وقت من چه خاکی 
بر سرم بریزم و چه طور خودم را پیِش مردم به دوستِی تو معّرفی بکنم. خیر خیر! ممکن نیست. من عیال 

دارم، من اوالد دارم، من جوانم، من در دنیا هنوز امیدها دارم.
می گویم عزیزم! اّوالً دزد نگرفته پادشاه است! ثانیاً من تا وقتی که مطلبی را ننوشته ام کی قدرت 
دارد به من بگوید: تو! بگذار من هرچه دلم می خواهد در دلم خیال بکنم. هر وقت نوشتم آن وقت هر 
تا حاال خیلی چیزها می نوشتم.  بنویسم  اگر می خواستم هرچه می دانم  بگو. من  چه دلت می خواهد 
بیچاره  نداده،  به وطن فروشی  می نوشتم: اآلن دو ماه است که یک صاحب منصِب قّزاق که تن  مثالً 
از خانه اش فراری است و یک صاحب منصب خائن با بیست نفر قّزاق مأمور کشتن او هستند. مثالً 
می نوشتم اگر در حساب نشانٔه »ب« بانِک انگلیس تفتیش شود بیش از بیست کُرور٭ از قروض دولت 

ایران را می توان پیدا کرد.
مثالً می نوشتم نقشه ای را که مسیو »دوبروک« مهندس بلژیکی از راه تبریز که با پنج ماه زحمت 
پَر  نفر وزیر  و چندین هزار تومان مصارف از کیسٔه دولت بدبخت کشید، یک روز از روی میز یک 
درآورده به آسمان رفت و هنوز مهندِس بلژیکی بیچاره هر وقت زحمات خودش در سِر آن نقشه یادش 

می افتد چشم هایش پر اشک می شود.
وقتی حرف ها به اینجا می رسد دست پاچه می شود، می گوید: نگونگو، حرفش را هم نزن، این 

دیوارها موش دارد موش ها هم گوش دارند.
تو  از  من  باشد  چه  هر  آخر  می کنم.  اطاعت  بدهید  دستورالعمل  شما  هرچه  چشم،  می گویم 
پیرترم. یک پیراهن از تو بیش تر پاره کرده ام. من خودم می دانم چه مطالب را باید نوشت چه مطالب 

را ننوشت.
آیا من تا به حال هیچ نوشته ام چرا روز شنبه، بیست و ششم ماه گذشته وقتی که نمایندٔه وزیر 

داخله، به مجلس آمد و آن حرف های تند و سخت را گفت، یک نفر جواب او را نداد؟4
آیا من نوشته ام که کاغذ سازی5 که در سایر ممالک از جنایاِت بزرگ محسوب می شود، در ایران 

چرا مورد تحسین و تمجید شده؟
آیا من نوشته ام که چرا از هفتاد شاگرِد بیچارٔه مهاجر مدرسٔه امریکایی می توان گذشت و از یک 

نفر مدیر نمی توان گذشت؟
گفت.  نمی توان  همه جا  که  است  تمام حرف هایی  این ها  است.  مملکت  از سرایر٭  همه  این ها 
من ریشم را توی آسیاب سفید نکرده ام. جانم را از صحرا پیدا نکرده ام، تو آسوده باش هیچ وقت از 
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این حرف ها نخواهم نوشت. به من چه که وکالی َبَلد را برای فرط بصیرت در َاعماِل شهر خودشان 
می خواهند محِض تأسیس انجمن ایالتی مراجعت بدهند.

به من چه که نصرالّدولٔه پسر قوام در محضر بزرگان تهران َرجز می خواند که منم خورندٔه خون 
ُمسلمین. منم َبَرندٔه ِعرِض اسالم. منم آن که َده یِک خاک ایالِت فارس را به قهر و غلبه گرفته ام. منم که 

هفتاد و پنج نفر زن و مرد قشقایی را به ضرب گلولٔه توپ و تفنگ هالک کردم.
به من چه که بعد از گفتن این حرف ها بزرگان تهران »هورا« می کشند و زنده باد قوام می گویند.

وقتی که این حرف ها را می شَنَود خوش وقت می شود و دست به گردن من انداخته روی مرا 
می بوسد، می گوید: من از قدیم به عقِل تو اعتقاد داشتم. بارک اللّٰه! بارک اللّٰه! همیشه همین طور باش. 

بعد با کمال خوشحالی به من دست داده، خداحافظی کرده، می رود.
)دخو(

1ــ حاال که می بیند روزنامه کار دستش داده.
2ــ مرا در رو دربایستی قرار دادی.

3ــ این زمینه و شالوده ای که تو ]در راه اندازی این روزنامه[ گذاشته ای.
4ــ مراد از نمایندٔه وزارت داخله، حاج محتشم الّسلطنٔه اسفندیاری معاون وزارت خانه است و 
منظور از جلسٔه بیست و ششم، همان جلسه ای است که در این تاریخ در ماه ربیع اآلخر 1325 تشکیل 

و در آن راجع به اغتشاشات نواحی ایران از جمله شیراز و کرمانشاهان گفت وگو شده است.
5 ــ جعل سند و نوشته.

1ــ با توّجه به متن درس، دو ویژگی نثر دهخدا را بیان کنید.
2ــ عبارات کنایی »موی دماغ شدن، آب برداشتن چیزی، دست کسی را در حنا گذاشتن، آن 

روی کار باالست« یعنی چه؟
3ــ سه ضرب المثل در متن بیابید و منظور نویسنده را از کاربرد آن ها بیان کنید.

4ــ یک نمونٔه دیگر از طنزهای دهخدا را انتخاب کنید و در کالس بخوانید.

خودآزمایی

توضیحات
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تتّبعات ادبی!

دیوان شاعر عرب »امرؤالغیظ« را مطالعه می کردم که ناگهان چشمم افتاد به یک مصراع، چنان 
حّظ و کیف و لّذتی از آن بردم که دیدم حیف است خوانندگان را بی نصیب بگذارم.

البّته ما دیگر بنا نداشتیم که باز هم در این ستون شعر شاعر عرب چاپ کنیم و یا اگر چاپ کردیم 
ترجمه هم بنماییم؛ ولی نمی دانیم چه طور شد که امروز زدیم زیر قول خودمان. گمانم از بابت فصاحت 
و مالحت زایدالوصفی باشد که در همین یک مصرع مستور و موجود است. آن مصرع، که ما را به 

شّدت تکان داده دست و پای سالم برای ما باقی نگذاشت، این است:
»!
ٰ
بی

ٰ
، ٰیا َحبی

ٰ
 ٰچالَه َیْومًا ٰواژُگونی

ٰ
 فی

ٰ
»َپْرَتنی

ترجمه:
»در چالٔه خیابان پرت شدم، به درستی که نمی دانستم از کجا جلو پایم سبز گردیده است و در آن 
معلّق گردیدم. ای محبوب من! مگر معلّقات سبعه را نخوانده ای؟ پس این فردوسی توسی داستان بیژن و 
منیژه را همین جور کشکی برای خودش سروده؟ ای معشوق بی وفا! ادارٔه اطفائّیه را بگو نردبان بیاورد 
و مرا از چاله دربیاورد که می باشد چون چاه بیژن تنگ و تاریک! و مرا دیگر نه دست و پای سالم مانده 
است و نه اتومبیل ما را کمک فنر! هال )!( یا خیمگی خیمه فروهل! که در این خیابان، شتر با بارش گم 

شهرت و محبوبّیت طنز گل آقا، نخست با ستون »دو کلمه حرف حساب« در روزنامٔه 
اطاّلعات آغاز شد. در سال 1369 مجلّٔه گل آقا منتشر شد و جریان طنزی را که پیش 
از انقالب مجلّٔه توفیق به وجود آورده بود کمال بخشید. شعر، نثر و کاریکاتور )طنز 

مصّور( گل آقا با چند ویژگی ممتاز می شود:
خواننده  شیوه،  این  با  که  تعّمدی  غلط نویسی  و  تجاهل العارف  از  بهره گیری  1ــ 

غافل گیر می شود و دست اندازهای خنده آور در مطالب و اشعار ایجاد می شود.
2ــ پرداخت طنز از طریق ایجاد تغییرات ظریف و زیرکانه در شعرهای مشهور قدیم 

و جدید.
با  متناسب  طنزی  ارائٔه  و  سیاسی  و  اجتماعی  و حوادث  وقایع  پابه پای  3ــ حرکت 

رخ دادها و مسایل روز.
4ــ اجتناب از طنز سطحی و مبتذل.

ـ دّقت در حفظ حریم ارزش های مکتبی و اعتقادی و پرهیز از زبان هزل و هجو. 5  ـ
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می شود از فزونی چاله! و اگر شترت گم شد، دیگر به ما هیچ ربطی ندارد! این المرّوت که چاله نیست، 
چاه ویل است! به تحقیق که در زمان شهردار سابق هم چاله بود، اما نه به این درشتی! و من می ترسم 

شهردار جدید هم عوض شود و من همچنان در توی این چاله مانده باشم. به درستی که…«
البّته ترجمٔه آن مصرع هنوز تمام نشده! اّما ترسیدیم کسانی، که نه از شعر عرب سررشته و اطاّلع 
دارند و نه از اصول فّن ترجمه و نه از هیچ جای دیگر، به ما اعتراض کنند که شعر شاعر عرب همه اش 
که یک مصرع بیش تر نبود، کجا معنی اش به این درازی است؟ و ثانیاً،  در لسان عرب حروف »پ، چ، 
ژ، گ« کجا بود که شاعر در شعرش آورده؟ و ثالثاً مگر در زمان »امرؤالغیظ« هم خیابان بود که چاله 

بوده باشد؟ و …
البّته ما مسئول این جور مسایل نمی باشیم. وقتی شاعر عرب خودش این جوری سروده، دیگر 
به ما چه ربطی دارد؟ ما که نباید کاسٔه داغ تر از آش بوده بگوییم در لسان عربی چی بوده چی نبوده! ما 
همین مسئول ترجمه اش بودیم که تازه آن را نیز، به خاطر همین جور اعتراضات، وسط راه و نیمه کاره 

رها کردیم.

مستدرک
این »امرؤالغیظ« با آن »امرؤالقیس« هیچ نسبتی ندارد، ااّل یک نسبت دوری! ما دیواِن شعر هر 
بنا نداریم از آنان شاهد مثال  دو نفر را داریم، منتها چون ترجمٔه اشعارشان خیلی جا می گیرد، دیگر 
بیاوریم. همین اآلن هم که داریم با پا و دست شکسته یک ترجمٔه دست و پا شکسته ای از اشعارشان 
می کنیم، کلّی هنر کرده ایم! حال آن که می توانستیم برویم مرّخصِی استعالجی گرفته »حرف حساب« هم 

نزنیم تا چه رسد به تتبّعات ادبی!
)گل آقا(  

یکشنبه 1366/12/9  
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درس بیست و پنجم

تعاریف وانواع نقد)1(

تعریف نقد و نقد ادبی
»بهیِن چیزی  بد و  از  تمیز دادن خوب  ناسره و  از  دینار و درهِم سره  لغت جدا کردن  نقد در 
برگزیدن« است، اّما در اصطالح ادب،تشخیص محاسن و معایب سخن و نشان دادن بد و خوب اثر 

ادبی است.

اهّمّیت و فایدۀ نقد ادبی
نقد ادبی تأثیر واقعی آثار هنری را توجیه می کند و خط سیر ذوق و هنر را در هر زمان معلوم 

می دارد و آن را از وقفه و رکود باز می دارد.
شک نیست که نّقادان آگاه و بیدار دل و بی غرض مانع از آن می شوند که گزافه گویان، کاالی 

بی ارج و بهای خود را به جویندگان هنر عرضه کنند.
منتقد بصیر و آگاه به مدد علم و منطق در تهذیب و ترّقی هنر، وظیفٔه مهم و مؤثّری را برعهده 
می گیرد. نقد و نّقادی، هنر متعالی را رواج می دهد و محیط هنری سالمی به وجود می آورد و چه بسا 

بعضی نقادان، موجد تحّول شگرفی در عالم ادبّیات شده اند.
نقد ادبی وقتی مفید خواهد بود و ارزش و اهّمّیت دارد که دور از شایبٔه اغراض باشد و قضاوت 
راستین و بینش و آگاهی مایه های اصلی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت نقد ادبی یا هر نوع نقد 
دیگر نه تنها بی ارزش است بلکه مضر و گمراه کننده نیز می باشد. شاید به همین دلیل بوده است که برخی 

از شعرا و نویسندگان ارزش و اهّمّیت نقد ادبی را انکار کرده و حتی به دشمنی با آن برخاسته اند.
بعضی شاعران انتقاد را عبارت دانسته اند از حربٔه عاجزان، حربٔه کسانی که چون خود از عهدٔه 
آفرینندگی برنیامده اند به خرده گیری بر دیگران پرداخته اند، و برخی نیز بحث در نیک و بد شعر را فقط 
حق شاعر دانسته و مدعی بوده اند که تنها کسی می تواند در شعر و ادب داوری کند که خودش شاعر 
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باشد. چخوف نویسندٔه روسی، نقادان را چون خرمگس هایی می داند که روی پیکر  اسب می نشینند و 
او را نیش می زنند و از شخم کردن زمین باز می دارند. اما حقیقت این است که نقد راستین، گذشته از 

این که گاه خود نوعی آفرینش هنری است، سازنده است و اهّمّیت فراوان دارد.

حدود و امکان نقد ادبی
نقد ادبی، بررسی همه جانبه و کامل یک اثر ادبی است. از این رو اکتفا کردن به شکل ظاهری 
اثر یعنی توجه به نقد لغوی کافی نیست و منقد می باید به بحث در باب جوهر و معنی و مضمون یک اثر 
ادبی نیز بپردازد و هدف و غرض خاص شاعر یا نویسنده را بازگو کند. منتقد خاصه در نقد معنی یک 
اثر ادبی باید دیدگاه واقعی شاعر یا نویسنده را پیدا کند و به خصوص معلوم نماید که شاعر یا نویسنده 
خود چه زمینٔه فکری خاصی داشته است و به واقع هدف و غرض و یا پیام و رسالت واقعی او چه بوده 
است؟ آیا هنرمند خود زمینه های اخالقی و مذهبی را درنظر داشته یا زمینه های اجتماعی و فلسفی را، 
و یا این که بدون توجه به زمینه های خاص فکری و تحت تأثیر احساسات و تأثرات شخصی، اثر خود را 
آفریده است؟ در هر حال منتقد نباید خود با زمینه های فکری خاص یا احساسات شخصی خویش به نقد 

یک اثر ادبی بپردازد.منتقد باید نشان دهد که آن چه هنرمند القا می کند چیست و چه ارزشی دارد؟
نیز توجه کند. بحث  لفظ و شکل ظاهر  نقد  به  نقد معنی و محتوا می باید  از  منتقد گذشته  اما 
در باب زیبایی ها و تعابیر خاص شاعرانه و فضای هنرمندانه ای که شاعر در شعر خود ایجاد می کند و 
نیز »تکنیک« و صفات و خصوصیات فّنی ای که داستان نویس یا نمایش نامه نویس در اثر خود به کار 

می گیرد، از مواردی است که منتقد در نقد ادبی خاصه نقد لفظی باید بدان بپردازد.
آثار ادبی  البته غالب مردم ذوق را مالک سنجش  آیا ذوق می تواند مالک نقد و نقادی باشد؟ 
دانسته اند، و در میان منتقدین نیز کسانی وجود دارند که در نقد آثار ادبی دستخوش ذوق خود قرار 
به  ذوق  معموالً  اما  کنند،  را درک  ادبی  آفرینش های  از  بسیاری  ارزش  نمی توانند  ناچار  و  می گیرند 
تنهایی نمی تواند مالک قضاوت آثار ادبی باشد زیرا غالباً مایٔه گمراهی می شود و حقیقت مطلِق یک اثر 

ادبی را به خوبی نشان نمی دهد.
برای آن که منتقد بتواند با دید علمی و دقتی منصفانه و دور از هر نوع غرض ورزی و یا تعصب و 
فریفتگی نسبت به اثر و مؤثر، به بررسی اثر ادبی بپردازد، می باید گذشته از توصیف و تحلیل دقیق بتواند 
آن را با آن چه در نزد همه یا بیش تر مردم، اصلی و خالص و قابل قبول شناخته شده است، مقایسه کند. 
الزمٔه این کار هم البته آن است که ابتدا، آثاری که در ادبیات جهان در نزد اکثر مردم به عنوان اصلی و 
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خالص و قابل قبول شناخته شده اند، چنان که باید معلوم شوند.
بنابراین کامل ترین نوع نقد آن است که بر کامل ترین شناخت و جامع ترین دیدها مبتنی باشد.

انواع نقد یا مکتب های نّقادی 
آثار ادبی از جهات مختلف خاصه از جهت دیدگاه های فکری با یکدیگر تفاوت دارند. همین 
تفاوت خود باعث می شود که مکتب های مختلف برای نقد و تحلیل آثار به وجود آید. بعضی از انواع 
مانند نقد لغوی، نقد فنی و نقد زیبایی شناسی تا حدی مربوط به شکل ظاهر و صورت های عینی یک 
اثر ادبی است و برخی دیگر مانند نقد اخالقی، نقد روان شناسی و نقد اجتماعی و امثال آن به محتوا و 
درون مایٔه اثر ارتباط دارد و نیز برخی مانند نقد لغوی و نقد فنی و نقد اخالقی از قدیم ترین ایام مورد 
توجه نقادان بوده است و بعضی مانند نقد روان شناسی و تا حدی نقد اجتماعی از پدیده های تازه است 

و تحت تأثیر تفکرات فلسفی جدید به وجود آمده است.

نقد لغوی
منظور از نقد لغوی بررسی و ارزیابی کاربرد زبان و اصول و قواعد آن در یک اثر ادبی است اعم 
از شعر یا نثر. شک نیست که کلمه وقتی می تواند معنی و مفهوم خود را القا کند که درست و در جای 
خود در عین زیبایی و ظرافت به کار رود، در غیر این صورت معنی را دچار اختالل و ابهام می کند و از 
ارزش و اعتبار اثر می کاهد. بعضی عقیده دارند سرپیچی از قواعد زبان در آثار درجه اول، حرکت و 
تحول در زبان را نشان می دهد و حتی بعضی از نقادان اروپایی سر باز زدن از تعبیرات مأنوس و معمول 

و قواعد دستوری را وسیله ای می دانند برای جلب توجه خواننده به کالم.
با این همه نباید نویسنده یا شاعر با رعایت نکردن اصول زبان، کالم خود را گرفتار تعقیدات و 
ناهماهنگی های لفظی کند و معنی را دچار ابهام سازد و منتقد ادبی می باید به نویسندگان و شاعران نشان 
دهد که تا چه حد می توانند از قواعد و اصول زبان تجاوز کنند و در کجا باید آن اصول را حفظ نمایند.

رعایت نکردن قواعد زبان نه تنها برای شاعران و نویسندگان درجه دوم عیب محسوب می شود 
بلکه برای شاعران و نویسندگان بزرگ نیز چنانچه فایدهٔ بالغی نداشته باشد نقص است و ناروا. مثالً 

آنجا که فردوسی در داستان جنگ رستم باخاقان چین از قول رستم می گوید:
کــه آتش بــرآرند از ایــران زمینبر آن بود »کاموس« و »خاقان چین«
یــادبــه گنج و بــه انـبـوه بـودنـد شـاد نـکـردنـد  یـزدان  زمــانـی ز 
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در مصراع اول فعل »بود« به صورت مفرد، نادرست است و می بایست مانند افعال دیگر در این 
دو بیت به صیغٔه جمع به کار می رفت زیرا فاعل جمع است. یا آن جا که مولوی می گوید:

ِکشت موجودات را مـی داد آبموسی و عیسی کجا ُبد کآفتاب
کـه خـدا بنهاد این زه در کمانآدم و حـوا کـجا بــود آن زمـان

که افعال »بُد« و »بود« باید به صیغٔه جمع استعمال شوند زیرا فاعل هر دو جمع است. البته این 
استعماالت خالف قاعده اگر چه به وسیلٔه شاعرانی مانند فردوسی و مولوی هم به کار رفته باشد، نادرست 

است.
کاربرد کلمه و خلق تعبیرات و ترکیبات زیبا و درست و خوش آهنگ و اینکه هر کلمه می باید در 

کجای جمله قرار گیرد، از مواردی است که در نقد لغوی از آن بحث می شود. 
شاعر و نویسنده نباید به تعبیرات کهنه و تکراری که از ممارست در مطالعٔه متون کهن در ذهن 
او جای گرفته است متکی باشد، بلکه باید سعی کند تا آنجا که می تواند به خلق تعبیرات زیبا و درست و 

خوش آهنگ بپردازد و بدین وسیله به ارزش کالم خود بیفزاید.
مسئلٔه مترادفات نیز در حوزٔه نقد لغوی جای می گیرد. در این زمینه باید توجه داشت که یک 
اثر ادبِی نفیس اثری است که در آن هیچ کلمه ای را نتوان به جای کلمٔه دیگر گذاشت زیرا در هیچ زبانی 

کلمات مترادف وجود ندارد.
استعمال مترادفات گاه مایٔه اطالٔه کالم می شود و منتقد باید نشان دهد که تطویل در کجا زشت 
آن احساس می شود.  ایجاز چیست و در کجا ضرورت  نیز ارزش  و  است و در کجا الزم می نماید 
کاربرد ادات و دقت در آن و اشتقاق کلمات و معانی آن ها نیز از مطالبی است که غالباً در نقد لغوی مورد 
بحث قرار می گیرند. با این همه، بسیاری از ِنکات از نظر دستور زبان و بسیاری از جهت اصول بالغی 

درخور اهّمّیت و توّجه است و منتقد می باید به بررسی آن ها بپردازد.

نقد فّنی
است.  آن  اعتبار  و  ارزش  و  نثر  و  شعر  در  بالغی  فنون  کاربرد  در چگونگی  بحث  فّنی،  نقد 
نزد  در  و  می گیرد  بنیان  »هوراس«  دست  به  روم  در  و  »اریستارک«1  و  »ارسطو«  به وسیلٔه  یونان  در 
علمای اسکندریه رواج می یابد. در ادب عربی و فارسی نیز مهم ترین نوع نقد به شمار می رود. کسانی 
مانند »ُقدامة بن جعفر«، »ابوهالل عسکری« و »عبدالقاهر جرجانی« در ادب عربی،  و نیز »رشیدالّدین 

Aristarque ــ1
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وطواط« و »شمس قیس رازی« در ادب فارسی به بحث در اصول و قواعد آن می پردازند،  و آن را برای 
تربیت ذوقی شاعران و دبیران تازه کار الزم می شمارند و توصیه می کنند.

و  می گیرد  صورت  فنی  نقد  در  بدیع  و  بیان  معانی،  از  اعم  بالغت،  کامل  بررسی  حال  هر  در 
منتقد می باید حدود و ثغور و نحؤه  کاربرد و ارزش و اهّمّیت آن را تعیین کند. اما نباید تصور کرد 
که دانستن اصول و قواعد بالغت سبب می شود که گوینده یا نویسنده ای به خلق و آفرینش اثر یا آثار 
ادبی نایل  آید بلکه می باید آن قواعد و اصول را به عنوان میزان سالمت و مقیاس راستی و کژی طبع و 
قریحٔه خویش به کار گیرد. شک نیست که بسیاری از مباحث »بیان« مانند استعاره، تشبیه و مجاز که در 
واقع نشان دهندٔه قدرت خالقّیت شاعر است وقتی می تواند واقعی و اصیل و هنرمندانه باشد که شاعر یا 

نویسنده خود به آفرینش و خلق آن بپردازد و از الگوهای ساخته و پرداختٔه قدما استفاده نکند.
و  استعارات  و  تشبیهات  ِگرد  که  کند  توصیه  شاعر  یا  نویسنده  به  باید  منتقد  که  این جاست 

صورت های خیال انگیز شاعران قدیمی نگردد و سعی کند خود آفریننده باشد.
در مورد کاربرد بدیع یعنی آرایش های کالم نیز باید شاعر و نویسنده تا آنجا که می تواند سعی کند 
آرایش های سخن را صرفاً به صورت یک امر زینتی به کار نگیرد و بدین وسیله کالم را متکلّف و متصّنع 
نسازد. صنعت باید چنان پوشیده و طبیعی به کار رود که در کالم حس نشود و به عنوان یک امر عارضی 
در کالم جلوه نکند. در میان شاعران فارسی زبان کسانی مانند فردوسی، سعدی و حافظ صنعت و 
بالغت را چنان در ذات شعر قرار می دهند که جز با دقت نمی توان آن را حس کرد. برای نمونه به این 

بیت از حافظ توجه کنید:
به هواداری آن عارض و قامت برخاستدر چمن باد سحر بین که ز پای گل و سرو

همان طور که مشاهده می شود جز با دقت نمی توان دریافت که لطف این شعر در صنعت تشبیه آن 
است. در این جا شاعر ضمن تشبیه نمودن عارض به گل و قامت به سرو، خواسته است بگوید عارض 
معشوقه برگل، و قامت او بر سرو ترجیح دارد. گذشته از آن در این بیت صنعت لّف و نشر چنان طبیعی 
به کار رفته که خواننده متوجه آن نمی شود اّما زیبایی آن را احساس می کند، بدون آنکه بداند بعضی از 

زیبایی ها به صنعت ارتباط دارد.
گذشته از آن، نکتٔه دیگری که می باید در نقد فنی مورد بررسی قرار گیرد، موسیقی کلمه و کالم 
است. این موسیقی هم در شعر وجود دارد و هم در نثر. شک نیست در روح کلمات و ترکیب و تلفیق 
حروف، موسیقی خاص و عمیقی یافته می شود که گاه قابل توجیه نیست و ممکن است از نظر خوانندٔه 
عادی مخفی بماند. هرچند در نثر، وزن و آهنگ یا موسیقی خاصی وجود دارد اّما در شعر به مناسبت 
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آزاد بودن شاعر در قرار دادن واژه ها، این موسیقی منظم تر و محسوس تر است.
آن چه موسیقی را در کالم به وجود می آورد یکی عامل کّمّیت و ریتم1 است یعنی ایقاع، و دیگر 
هماهنگی حروف. کّمّیت، بلندی و کوتاهی هجاها و یا مدت زمانی است که برای خواندن یک جمله 
ضرورت دارد. البته بین جمله های مختلف از نظر کّمّیت و از راه تساوی و تقابل باید تناسبی در کار 
باشد و ایقاع عبارت است از واحدهای متقارن و متکّرر یک وزن. ایقاع هم در نثر وجود دارد و هم در 
شعر، زیرا هر سخنی طبعاً به واحدهایی تقسیم می شود و ناچار دارای ایقاع خواهد بود. زشتی و زیبایی 

یک نثر بستگی به ایقاع آن دارد. 
زیبایی همواره در یک نواختی و هماهنگی ایقاع نیست، چه در بسیاری موارد این امر تکلفی را 
پدید می آورد که مالل انگیز است. مثالً در سبک های مصنوع  به خصوص مسجع این نقص را می توان 
به خوبی احساس کرد. از این روست که ناقدان برای نثر دو سبک قایل شده اند: یکی سبک متناوب و 

دیگر مقطّع. در نوع اّول جمله ها بلند و در نوع دوم کوتاه است.
این نکته مسلّم است که موضوع نوشته در کوتاهی و بلندی جمله ها تأثیر دارد و شاید از این نظر 

است که مثالً سخن خطابی با سخن تقریری و بیانی تفاوت دارد.
خاصیِت آهنگیِن حروف و ترکیب و تلفیق کلمات، موسیقی خاصی در کالم ایجاد می کند که 
غالباً در القای معانی اهمیت فراوان دارد. مثالً در شاهنامه آنجا که کاووس بر رستم خشم می گیرد، 

کلمات با لحنی تند و ریتمی کوتاه که القاء کنندٔه خشم است بیان می شود:
کند پست و پیچد ز پیمان من؟که رستم که باشد که فرمان من
سرش کندمی چون ترنجی زتناگر تیـغ بودی کـنون پـیش مـن

در صورتی که در جای دیگر وقتی می خواهد مرگ یا اندوه قهرمان محبوب را بیان کند لحن 
چنان سنگین می شود که گویی ناگهان فضای کالم را اندوهی سرد در خود می گیرد. کلمات با هجاهای 
بلند و کشیده نه تنها شور و حرکت را از کالم دور می سازد، بلکه سکوت سنگین اندوه را بر آن تحمیل 
می کند. آن جا که سر ایرج را برای پدرش فریدون می آورند و پدر در برابر آن قرار می گیرد، شاعر با 

لحنی پراندوه چنین می گوید:
رویسـپه داغ دل، شـاه بـا هـای و هـوی نـهـادنــد  ایـرج  بــاِغ  ســوی 
جــوان پــور  شــاِه  ســر  نـوان،فــریـدون  بــرگـرفـتـه  بــر  بــه  بـیـامـد 
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همی ریخت اشک و همی خست رویهـمـی کَـنـد روی و هـمـی کَـنـد موی
که در مقایسٔه این دو مثال می توان ارزش موسیقی حروف و کلمات را دریافت.

1ــ نقد ادبی چیست؟
2ــ آیا نقد ادبی ممکن است در عالم ادبّیات موجد تحولی گردد؟

3ــ به نظر شما در چه صورتی نقد ادبی مضر و گمراه کننده است؟
4ــ چه کسانی اهّمّیت نقد ادبی را انکار کرده اند و چرا؟

5  ــ دربارٔه فواید نقد ادبی و اهّمّیت آن مقاله ای بنویسید.
6  ــ وظیفٔه منتقد در بررسی یک اثر ادبی چیست؟

7ــ آیا منتقد باید در بررسی یک اثر ادبی صرفاً به محتوای آن بپردازد یا آن که الزم است آن اثر 
را از لحاظ شکل ظاهر، زیبایی های لفظی و یا فّن و تکنیک نیز مورد بررسی قرار دهد؟

8   ــ چه میزان و محک واقعی برای ارزیابی آثار و ابداعات ادبی در اختیار ماست؟
9ــ از انواع نقد ادبی کدام یک مربوط به شکل ظاهِر اثر است و کدام یک با محتوا یا درونْ مایٔه 

اثر ارتباط دارد؟
10ــ کدام یک از انواع نقد از قدیم ترین ایام مورد توجه بوده و کدام یک از پدیده های دنیای 

جدید است؟
11ــ منظور از نقد لغوی چیست؟

12ــ در نقد لغوی غیر از خلق تعبیرات و ترکیبات زیبا چه نکات دیگری باید مورد توجه قرار 
گیرد؟

13ــ در میان شاعران قدیم یا جدید به عقیدٔه شما کدام یک بیش تر به خلق تعبیرات و ترکیبات 
زیبا و خوش آهنگ توجه داشته اند؟ در این باره تحقیق کنید و مقاله ای بنویسید.

14ــ منظور از نقد فنی چیست؟
در  کتاب هایی  و چه  می یابد  رواج  کسانی  به وسیلٔه چه  فارسی  و  عربی  ادب  در  فنی  نقد  15ــ 

این باره نوشته شده است؟
16ــ چه عواملی موسیقی کالم را به وجود می آورد؟

خودآزمایی
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درس بیست وششم

تعاریف وانواع نقد)2(

نقد زیبایی شناسی
و  ریشه  است.  آن  خاص  محتوای  از  دور  هنر  جوهر  بررسی  حقیقت  در  زیبایی شناسی  نقد 
اساس این شیؤه نقادی را در اروپا می توان در نظریه های »کالریج« انگلیسی و »ادگارآلن پو« آمریکایی 
جست وجو کرد. آلن پو، هنر را از جنبٔه زیبایی شناسی آن نگاه می کند و فکر خاّلق را در قلمرو هنر 
امری بیگانه می شمارد. به اعتقاد وی آن چه برای هنرمند اهّمّیت دارد، این نیست که نظریه ای خاص 
را بیان کند یا اندیشه ای را بپروراند؛ مهم آن است که تأثیری کلی و واحد در خواننده باقی بگذارد. به 
عقیدٔه او انشای آثار ادبی در حکم بنایی است که معمار می سازد و در آن آن چه اهّمّیت دارد هماهنگی 

و توازن آن است. 
مکتب ادبی »پارناس«1 یا »هنر برای هنر« نیز در فرانسه، نوعی بیان و توجیه نقد زیبایی شناسی 
ادبی است. هر چند تعبیر هنر برای هنر را نخستین بار »ویکتورهوگو« اعالم می دارد، اّما بعدها »تئوفیل 
آیا  به توجیه و رواج آن می پردازد. او دربارٔه هنر می نویسد: »فایدٔه هنر چیست؟ زیبا بودن!  گوتیه«2 
همین کافی نیست؟ مثل گل ها، مثل عطرها، مثل پرندگان، مثل همٔه چیزهایی که بشر نمی تواند به میل 
خود آن ها را تغییر دهد و ضایع کند. به طور کلی هر چیز وقتی که مفید شد دیگر نمی تواند زیبا باشد زیرا 
وارد زندگی روزمره می شود. هنر آزادی است، جالل است، گل کردن است و شکفتگی روح« و در 
جای دیگر می گوید: »ما مدافع استقالل هنریم، برای ما هنر وسیله نیست، بلکه هدف است، هر هنرمندی 

که به فکر چیز دیگری به جز زیبایی باشد، در نظر ما هنرمند نیست.«
لوکنت دولیل3 نیز از بزرگ ترین نمایندگان مکتب هنر پارناس محسوب می شود. آن چه در این 

Parnasse ــ1
(متوفی 1872 میالدی) Théophile Gautier ــ2
Leconte de lisle ــ3
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مکتب اهّمّیت دارد خاصه در مورد شعر، عبارت است از کمال شکل، چه از لحاظ بیان و چه از جهت 
انتخاب کلمات، و نیز توجه نکردن به آرمان و هدف. از این رو شعر شاعر »پارناسین« مانند مرمر صاف 
و بی نقص و در عین حال محکم است. هر کلمه را با دقت انتخاب می کند و به جای خود می گذارد 
و کمال مطلوب او این است که شعر را از لحاظ استحکام و زیبایی به مجسمه سازی برساند. شاعر 
پارناسین  عقیده دارد که شعر نه باید بخنداند و نه بگریاند بلکه باید فقط زیبا باشد و هدف خود را در 

خود بجوید.
»تی.اس.الیوت«،   و  »عزراپوند«  و  »ریچاردز«  مثل  کسانی  امریکا  و  اروپا  در  بیستم  قرن  در 
نوعی نقد نو به وجود می آورند که تا حدی می توان آن را با نقد زیبایی شناسی هم ریشه دانست. اصول 
نظریه های ریچاردز مبتنی است برتوجه منتقد به داللت های الفاظ و اوزان شعر  و استعارات و لحن 
کالم. عزراپوند، شاعران جوان امریکا را متوّجه این موضوع می کند که شعر تنها عبارت از الهام نیست 
بلکه بیش تر نوعی حرفه و صنعت است که شاعر باید در آن ابزار کار خود را به درستی به کار بیندازد. 
و همین مالحظات است که »پوند« را به مکتب تصویرگرایی1 می کشاند که در شعر گرایش به زبان ساده، 
توصیه  را  و تصویر  َمجاز  از  کار گرفتن  انتخاب موضوع و مخصوصاً  در  آزادی  تازه،  اوزان  ابداع 
می کند. در مکتب تصویرگرایی ارائٔه تصویر مستقیم شیء، توّجه به جزئیات امور و اجتناب از حشو و 
ِاطناب توصیه می شود و مخصوصاً اصرار بر آن است که شعر به جای توّجه به احوال کلی و انتزاعی به 

امور محسوس و جزئی توّجه کند.
»تی.اس.الیوت« نیز شعر را به عنوان یک پدیدٔه مستقل به کار می گیرد و معتقد است که شاعر 
از  که  را تشویق می کند  منتقدان  این رو  از  از هیجانات و شخصیت خود می گریزد،  در سرودن شعر 
بررسی حقایق زندگی شاعران روی برتابند و به مطالعٔه دقیق فن شعر بپردازند. الیوت نیز مانند عزراپوند 
و  روان شناسی  اخالقی،  تاریخی،  برون ذاتی،  تفسیرهای  از  آزاد  که  را  نقد  شیؤه  نوعی  می خواهد 

جامعه شناسی باشد و صرفاً کیفیت و ارزش های زیبایی شناسی را در نظر گیرد، به وجود آورد.
این  بر  نقد ادبی توصیه می شود مبنایش  الیوت در  به وسیلٔه ریچاردز، عزراپوند و  شیوه ای که 
است که در شناخت و ارزیابی آثار ادبی، منتقد بیش تر به خود این آثار توّجه کند تا به محیطی که موجب 
پیدایش آن ها شده است. از این رو، این شیؤه نقد، هم با طریقٔه کسانی که در تفسیر آثار هنر به تحلیل 
روانی یا بررسی سرشت و خصلت نویسندگان اهتمام دارند و هم با شیؤه آنان که در نقد می کوشند تا 
تأثیر احوال و مقتضیات اجتماعی را در تکوین اثر بجویند، متفاوت است و خود شیوه ای است مستقل 
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بر مبنای شناخت جوهر واقعی هنر و کشف زیبایی های آن.

نقد اخالقی
نقد اخالقی که در آن ارزش های اخالقی را اصل و ِمالک نقادی شمرده اند، شاید از قدیمی ترین 
شیوه های نقد ادبی است. افالطون در شعر و درام به تأثیر اخالقی و اجتماعی آن توّجه می کند و شعر 
و ادب را از آن جهت که ممکن است باعث فساد اخالق جوانان شود طرد و انکار می نماید. ارسطو 
نیز معتقد است که هدف شعر، خاصه تراژدی، باید تصفیه یا تزکیٔه نفس باشد و »هوراس«  ارزش شعر 
را در سودمندی و زیبایی آن می داند. در هر حال بیش تر متفکران قدیم برای شعر و ادب فایدٔه تربیتی 

و اخالقی قایل اند.
نبوده  به واسطٔه آن که در خدمت اخالق  تنها اهل کلیسا در قرون ُوسطٰی شعر را  نه  در اروپا 
است، غذای شیطان می دانند و مایٔه فساد و ضاللت، بلکه کالسیک های قرن هفدهم میالدی برای یک 
اثر ارزندٔه ادبی، گذشته از زیبایی صورت، غایت اخالقی نیز الزم می شمارند. در قرن هیجدهم »دیدرو« 
فرانسوی گرامی داشتن  تقوی و پست شمردن رذایل و نمایان  کردن معایب را هدف هر نوع هنر می داند 
و می گوید:  »هدف یک اثر ادبی این است که به آدمی عشق به تقوی و وحشت از نابکاری را القا کند«. 
دکتر جانسون انگلیسی ادیب بلند پایٔه همین قرن، معتقد است که شاعر باید دنیا را از آن چه هست بهتر 
نشان دهد و تولستوی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می گوید: »هنر جهاْن پسند همواره مالک 

ثابت و معتبری با خویشتن دارد و آن مالک، معرفت دینی و روحانی است«.
غالب این نقادان اعتقاد دارند که اهّمّیت ادبیات تنها در شیؤه بیان نیست بلکه در محتوای اثر 
به عقیدٔه  پیدا می کند.  ادامه  به وسیلٔه »انساْن دوستان جدید«1  بیستم  نقد اخالقی در قرن  نیز هست. 
به بررسی هدف های ادبیات  باید  این گروه مطالعٔه تکنیک آثار ادبی، بررسی وسایل است، حال آن که 
به عنوان فرایندی که در زندگی و عقاید و روحیات بشر تأثیر می گذارد پرداخت. از نظر اینان فقط عقل 
و معیارهای اخالقی است که انسان را از حیوان متمایز می کند و از این رو تأکید آن ها صرفاً برانضباط 

اخالقی و کفِّ نفس است.
در ایران هرچند نقد اخالقی به طور مستقل وجود نداشته است و هرگز دورهٔ خاصی از ادبّیات 
بدین شیوه اختصاص نیافته اّما غالباً نقادان به لزوم اخالق و تربیت اخالقی و دینی اشاره کرده و شاعران 
را از گفتن سخنان زشت و هزل و یاوه و نیز مدیحه و تملق و دروغ که خالف اخالق و دین است، برحذر 
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داشته اند؛ هر چند بعضی شاعران، خود سّنت های اخالقی را ستوده و خویش را از سخنان زشت و 
ناهموار بری دانسته اند. مثالً ناصرخسرو شعری را می ستاید که حاوی حکمت و دانش و اخالق باشد 
و نوعی اخالق و دین را تعلیم دهد. فردوسی و نظامی و سعدی نیز سّنت های اخالقی را می ستایند و 
فضیلت اخالق را در فضیلت سخن می آمیزند. حتی شاعری مانند انوری که خود مدیحه سرا و هّزال 

بوده است به شریعت شعرا که گدایی و کُْدیه است سخت می تازد و آن را زشت و بد می داند.
نقد اخالقی در ایران، به خصوص در عصر جدید به علل وجود بعضی مسائل سیاسی و اجتماعی 
شدیدًا مطرح می شود و بسیاری از تجددطلبان و مشروطه خواهان برای شعر، شرط اخالقی و اجتماعی 
قایل می شوند که از آن میان می توان نام آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، ادیب الممالک فراهانی و 

امثال آن را ذکر کرد.

نقد اجتماعی
و  ادبّیات  تأثیر جامعه در  و  با جامعه  ادبّیات  ارتباط  نشان دادن  از  نقد اجتماعی عبارت است 
همچنین تأثیر ادبّیات در جامعه. نقد اجتماعی، آثار ادبی را همواره محصول و مولود حیات و محیط 
اجتماعی می داند. از این رو بسیاری از منتقدان اخیر سعی کرده اند علل و موجبات تحول اسالیب و 

تغییر فنون و انواع را در ادبّیات، فقط از طریق تحقیق در اوضاع و احوال اجتماعی بیان کنند. 
ـ   1828 م.) منتقد مشهور فرانسوی ادبّیات را محصول »زمان«، »محیط  »هیپولیت ِتن« (1893ـ
این سه عامل  نتیجٔه  و  و احوال اجتماعی مولود  به عقیدٔه وی حوادث  »نژاد« می داند.  و  اجتماعی« 

است.
پس از جنگ جهانی اّول غالباً توّجه به شیؤه نقد اجتماعی به شکل های مختلف و در جلوه های 
این  برای  جذبه ای  غالباً  عصر  این  مسائل  و  حوادث  تأثیر  اینکه  خاصه  می کند  پیدا  ادامه  گوناگون، 
اجتماعی  نقد  نوعی  همه جا  در  معموالً  که  همین روست  از  می آورد.  پدید  طبقٔه جوان  میان  در  شیوه 
ـ   1787م.)  برغالب آثار ادبی حکم فرما می شود. چنان که در این ایام در آلمان »گئورگ کایزر« (1945ـ
ابتذال و ریای آن  با  ـ   1898م.) تمدن بورژوا و خشونت و استبداد آمیخته  »برتولت برشت« (1956ـ
را محکوم می کند. در فرانسه »ژان پل سارتر« و »کامو« و امثال آن ها نیز به استبداد و ابتذال با همین 

چشم نفرت و انکار می نگرند و برای ادبّیات نوعی مسئولیت و تعّهد اجتماعی قائل می شوند.
در میان آثار شاعران و نویسندگان ایران آن چه متعلق به جنبه های اجتماعی است غالباً یا رنگ 

دینی و اخالق دارد و یا انگیزٔه ملّی و میهنی.
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احساسات  حماسه،  یعنی  آن  اجتماعی  نوع  از  گذشته  فردوسی  شاهنامٔه  که  نیست  شک 
میهن دوستانه و برتری های قومی و ملّی را که خواه ناخواه امری اجتماعی است، مطرح می کند و نیز 
شاعرانی مانند مولوی، سنائی و عطار به طرح مشکالت اجتماعی و اخالقی زمان خود می پردازند. در 

میان شاعران ایران برخی با محیط اجتماعی خود به ستیزه برخاسته و آن را طرد و انکار کرده اند.
ناصرخسرو با زبانی تلخ و گزنده از جهان خواران و دین فروشان خراسان انتقاد می کند و حافظ 
از ریا و تزویر و خیام از جهل و نادانی مردمان روزگار خویش می نالند و اجتماع و دنیایی را می خواهند 

غیر از آن چه وجود دارد.
در دورٔه بیداری یعنی از اوان مشروطیت در ایران، روشنفکران و متفکران ایرانی سعی می کنند 
نقد اجتماعی را چه در شعر و چه در نثر رواج دهند. شاعرانی مانند ادیب الممالک فراهانی، علی اکبر 
و  میرزادٔه عشقی و دیگران، شعر را در خدمت اجتماع  بهار و  نسیم شمال، ملک الشعرای  دهخدا، 
سیاست می دانند و از آن برای بیدار کردن مردم استفاده می کنند. نویسندگان این عصر نیز، مانند میرزا 
ملکم خان، میرزا آقا خان کرمانی، زین العابدین مراغه ای و عبدالرحیم طالبوف تبریزی، نثر را در خدمت 
اجتماع قرار می دهند. نقد اجتماعی به تدریج در ایران رواج می یابد و تا عصر حاضر ادامه پیدا می کند، 
به طوری که امروز غالباً شعر و داستان و نمایشنامه را از دیدگاه نقد اجتماعی مورد بررسی قرار می دهند 

و آن را از معتبرترین انواع نقد به شمار می آورند.

نقد تاریخی
اگر منتقدی برای تحلیل یک اثر ادبی، حوادث یا امور مربوط به تاریخ را مورد بررسی قرار 
به تحقیق  دهد، و به بحث در باب حیات شاعر و معاصران او و یا روابط او با هم عصران و یا احیاناً 
در باب َاسناد و مدارک و چند  وچونِی صّحت و ُسقم  نسخه یا نَُسخ کتاب و چگونگی وجود تحریف  
تصحیف و تصحیح اثر و جست وجوی اشارات و حوادث تاریخی و به بحث هایی از این قبیل بپردازد، 

به نقد تاریخی پرداخته است. نقد تاریخی در واقع وسیلٔه تحقیق در تاریخ ادبّیات محسوب می شود.
البته این گونه نقد به کوشش فراوان ناقد بیش تر نیازمند است تا به استعداد خاص ادبی او، زیرا 
معموالً نقد تاریخی، به یک اثر ادبی به عنوان یک امر ذوقی و هنری کم تر نگاه می کند و از درک هنر و 
ارزش هنری آن عاجز است. از همین روست که می توان گفت نقد تاریخی قادر به تحلیل واقعی یک 
شاهکار ادبی نیست، زیرا یک شاهکار بزرگ ادبی غالباً از محیط و اجتماع خود فراتر است و چه بسا 
پیرامون مسائل  با بحث  بنابراین نمی توان صرفاً  به وجود می آید.  تأثیر الشعور  الهام و  مولود جذبه و 



183

مربوط به تاریخ و زمان و مکان، آن را مورد بررسی قرار داد. بیهوده نیست که یکی از منتقدین معاصر 
می گوید:

»روش تاریخی که می خواهد مفهوم و معنی شاهکارهای هنری را روشن نماید درواقع آن را 
ضایع و تباه می کند«.

تاریخ ادبّیات البته از آن جهت که معرف اوضاع و احوال اجتماعی هر ملّت است اهّمّیت بسیار 
تاریخی مّیسر و کافی  به وسیلٔه طریقٔه  نباید منحصرًا  ادبّیات را نمی توان و  نقد و تحقیق در  اّما  دارد. 
شمرد. آن چه در آثار زیبای هنری مورد توّجه منتقد می باشد فقط جنبٔه تاریخی آن ها نیست، زیرا شعر 
و اثِر بی نام که از جهت شورانگیزی و دل ربایی جالب باشد، هر چند زماِن گوینده و نویسندٔه آن معلوم 

نباشد، باز می تواند  مورد توّجه قرار گیرد.
به  ایران  در  نقد ادیبانه است و غالباً  تاریخی یکی از رایج ترین شیوه های  نقد  با این همه شیؤه 
این مقوله است.  از  ما دربارٔه شاعران  به طوری که غالب تحقیقات  توّجه فراوان می شود،  این شیوه 
البته بزرگ ترین فایدٔه تحقیقات تاریخی متوّجه تاریخ، جامعه شناسی، مردم شناسی و گاه روان شناسی 

می شود، نه هنر و ادبّیات.
در هر حال نقد تاریخی در مورد یک اثر ادبی وقتی می تواند به درستی انجام شود که گذشتٔه آن 
و نیز عصری که پدیدآورندٔه آن است به خوبی شناخته شود و آرمان ها و آرزوهایی که در آن روزگار 
تجلّیاتی داشته است احساس گردد. شیؤه نقد تاریخی هنگامی مفید است که ناقد تنها به مطالعٔه اثری که 

از یک نویسنده در پیش رو دارد اکتفا نکند بلکه به همٔه آثار او احاطه یابد تا قضاوتش صحیح باشد.

نقد روان شناسی
در این شیوه، نّقاد سعی می کند جریان باطنی و احوال درونی شاعر  و نویسنده را ادراک و بیان 
نماید و قدرت  و استعداد هنری و ذوق و قریحٔه او را بسنجد و نیروی عواطف و تخیالت وی را تعیین 
نماید و از این راه تأثیری را که محیط و جامعه و سنت ها و مواریث در تکوین این جریان ها دارند مطالعه 
کند. از این رو منتقدان توجه به ارزش های روان شناسی را در فهم آثار ادبی بسیار مهم می شمارند و 
آن را مفتاح سایر شقوق و اقسام نقد می انگارند و شعر و ادب را عبارت می دانند از روان شناسی شاعر 

یا نویسنده.
از مطالعٔه آثار ادبی می توان دریافت که عواطف و احساسات هنرمند چیست و محرک او در 
اندیشه ها و الهامات خویش کدام است و همچنین صفات و احوال نفسانی غالب بر عصر و معاصرانش 
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خودآزمایی

را نیز می توان شناخت.
بررسی در احوال روحی و نفسانی اشخاص خاصه در درام یا قصه چیزی است که نویسندگان 
و شاعران از قدیم ترین ایام بدان پرداخته و آن را درنظر داشته اند و چه بسا جست وجو در زوایای روح 
انسان از کهن ترین ایام در شعر دراماتیک یونان وجود داشته و بعدها نیز در اروپا کسانی مانند »راسین«، 
»شکسپیر«، »ایبسن« و نیز »مترلینگ« و »داستایوسکی« بدان پرداخته اند. با این همه یک جریان فکری 
و فلسفی جدید باعث شد که ادبّیات از دیدگاه علم روان شناسی مورد توّجه قرار گیرد و آن تأثیر نظریه ها 

و اندیشه های کسانی مانند »فروید«، »یونگ« و »آدلر« بود.

1ــ اساس نقد زیبایی شناسی را در نظریٔه چه کسانی می توان پیدا کرد؟
2ــ نظریٔه »پارناسین« دربارٔه هنر چیست؟

3ــ »عزراپوند« دربارهٔ شعر چه نظری ابراز داشته است؟
4ــ »تی.اس.الیوت« در نقد شعر چه نظر خاصی دارد؟

5  ــ هنر محض چیست؟ آیا می توانیم در شعر فارسی نمونه ای از هنر محض پیدا کنیم؟
6  ــ »ایماژ« را تعریف کنید و خصوصیات آن را بنویسید.

7ــ افالطون در باب شعر چه می گوید؟
8   ــ نویسندگان و فالسفٔه اروپایی میان اخالق و هنر چه روابطی می جستند؟

9ــ آیا در ایران نقد اخالقی وجود داشته است؟
10ــ کدام یک از شاعران ایرانی بیش تر به اخالق و فضیلت های اخالقی توّجه داشته اند؟

11ــ آیا شاعران دوره های جدیدتر به نقد اخالقی گرایش نشان داده اند؟
12ــ دیوان پروین اعتصامی را از دیدگاه نقد اخالقی مورد بررسی قرار دهید و مقاله ای در باب 

آن بنویسید.
13ــ عقیدٔه هیپولیت ِتن در باب ادبّیات چیست؟

ابراز  تازه ای  نظریٔه  اجتماع  و  ادبّیات  باب  در  کسانی  چه  »ِتن«  از  گذشته  اروپا  در  14ــ 
داشته اند؟

15ــ نظر ژان پل سارتر در باب ادبّیات چیست؟
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در  اجتماعی  جریانات  و  بوده اند،  اجتماعی  زندگی  تأثیر  تحت  ایرانی  قدیم  شاعران  آیا  16ــ 
شعرشان تأثیر داشته است؟

17ــ در دورٔه مشروطه یا بعد از آن  در ایران چه کسانی هدف ادبّیات را در مسائل اجتماعی 
می جستند؟

18ــ  چرا نقد تاریخی به تنهایی قادر به درک  و تحلیل واقعی یک شاهکار ادبی نیست؟
19ــ شناخت زمان و مکان خاص و یا زندگی واقعی شاعر یا نویسنده برای درک یا لّذت بردن 

از یک اثر ادبی تا چه حّد الزم است؟
20ــ در نقد تاریخی چه تحقیقات و شناخت هایی باید صورت گیرد؟

21ــ به عقیدٔه شما شرح حال و بررسی تاریخی احوال شاعران تا چه حد برای درک یک اثر 
ادبی مفید است؟ در این باره مقاله ای بنویسید.

خاص  تاریخی  احوال  و  اجتماعی  محیط  شناخت  بدون  می توان  را  حافظ  غزلّیات  آیا  22ــ 
به خوبی درک کرد؟

23ــ چرا منتقدان، نقد روان شناسی را کلید دیگر اقسام نقد می دانند؟
24ــ هدف اساسی نقد روان شناسی در شناخت و بررسی آثار ادبی چیست؟

25ــ آیا توّجه به احوال روحی و نفسانی اشخاص در آثار ادبی و جست وجو در زوایای روح 
انسان در ادبّیات، یک پدیدٔه  کامالً تازه است؟
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درس بیست و هفتم

تحلیل آثار مهم نظم ونثرفارسی 

الف( نظم

مثنوی مولوی
متولّد  بلخ  در  هجری   604 حدود  در  معنوی  مثنوی  عظیم  کتاب  صاحب  محّمد  جالل الّدین 
می شود و در همان اوان کودکی به اتّفاق پدر از زادگاه خویش خارج می گردد و سرانجام پس از چندی 
با پدر به قونیه می رود و در آنجا رحل اقامت می افکند. وی پس از مرگ پدر به تدریس می پردازد اّما در 
سال 642 وقتی شمس تبریزی به قونیه می آید و با او برخورد می کند، انقالبی در روح او به وجود می آید 
و به کلی دگرگون می شود. ماجرای ارادت جالل الّدین به شمس و فریفتگی او به این پیر دیرینه روز، 
باعث می شود که بسیاری از مریدان جالل الّدین کمر به قتل شمس می بندند و شمس پس از چندی غایب 
می شود و جالل الّدین در بهت و حیرت عظیم فرو می رود. چندی پس از غیبت شمس، صالح الّدین 
زرکوب دل موالنا را می رباید و پس از او حسام الّدین چلبی. شیفتگی به همین حسام الّدین است که 

باعث خلق و آفرینش مثنوی کبیر بزرگ ترین اثر عرفانی و انسانی می شود.
مثنوی کبیر کارنامٔه روح مردی است شیفتٔه حقیقت در شش دفتر و در حدود بیست و شش هزار 
بیت. همان طور که از روایات برمی آید موالنا قبل از شروع مثنوی به مطالعٔه آثار عطّار و سنایی رغبتی 
نشان می دهد و به خواندن مثنوی های این دو شاعر صوفی می پردازد. روزی حسام الّدین از موالنا 
می خواهد تا کتابی به شیؤه حدیقٔه سنایی با منطق الطیر عطّار به نظم آورد و موالنا در حال، از سر دستار 

خود کاغذی بیرون می آورد که در آن هجده بیت مثنوی نوشته شده است که آغازش این بیت است:
می کند حکایت  چون  نی  از  وز جـدایـی هـا شـکـایـت مـی کندبشنو 

حسام الّدین را این ابیات خوش می آید و از آن پس شب ها حسام الّدین در محضر وی می نشیند 
و او به بدیهٔه خاطر، مثنوی می سراید و حسام الّدین می نویسد و مجموع نوشته ها را به آواز خوب بر 
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موالنا می خواند و مثنوی کبیر بدین ترتیب بدون آن که طرحی روشن و معین داشته باشد آغاز می شود و 
ادامه پیدا می کند. پس از مدتی چون زوجٔه حسام الّدین درمی گذرد، مثنوی مدتی به تأخیر می افتد اّما 

مجددًا در سال 662 کار مثنوی دنبال می شود:
تـأخـیـر شـد مـثـنـوی  ایــن  تـا خـون شیر شدمـدتـی  بــایست  مـهـلـتی 
آســمـــانچـون ضیاءالحق حسام الّدین عـنـان اوج  ز  گـردانـیـد  بــاز 
بـود رفـته  حقـایق  مـعراج  بـه  بـودچـون  نشکفته  غـنـچـه ها  بـی بـهـارش 
سـود و  سـودا  ایـن  تـاریـخ  سال هجرت ششصد و شصت و دو بودمـطـلـع 

و به دنبال آن دفتر سوم تا دفتر ششم به یاری و جذبٔه ُحسام الّدین به وجود می آید. 
مثنوی را قرآن عجم گفته اند زیرا در این کتاب نزدیک 745 حدیث نبوی تفسیر شده و 528 آیه 
از آیات قرآن به طریق اشاره یا به تصریح در آن آمده است. مبنای این کتاب بر حکایت و تمثیل است، 
حکایت هایی به شیؤه داستان در داستان. بدین معنی که یک اندیشه منتهی می شود به اندیشٔه دیگر و 
یک قصه ــ مثل هزار و یکشب ــ قصٔه دیگر را به دنبال می کشد. مثنوی با داستان »نی« آغاز می شود. 
»نی« در واقع روح سرگشته و حیران اوست که از اصل خود جدا مانده و آرزوی بازگشت بدان اصل 
دارد و نالٔه او نالٔه روحی سرگردان و جویای اصل است. اّما چگونه می توان به این اصل پیوست؟ تنها 
راه رسیدن به این اصل عشق است، عشق سوزان، عشقی که انسان را از خود تهی کند و مانند »نی« 
جز ناله ای بر لب نداشته باشد. از این رو باید جسم را کنار گذاشت و همه روح شد، و مثنوی داستان 
این عشق است، داستان روح است، و داستان تهی کردن جسم است و وصول به حقیقت. او همواره 
می خواهد حقیقت واحد را در جامعٔه تربیت و اخالق و یا تهذیب و تزکیٔه  نفس بشناساند و القاء کند، 
حقیقتی که نه تعصب آن را می پذیرد و نه جهل و غرور و ظاهرپرستی، حقیقتی که می توان با فدا کردن 

خود بدان نایل آمد و این فداکردن، شوق می خواهد و عشق.
از منابع  البته  این داستان ها  تمثیل و حکایت استفاده می کند.  از  القای حقیقت  برای  مولوی 
مختلف در ذهن مولوی راه می یابد، اّما دو منبع اصلی قرآن است و حدیث. مولوی غالباً آن چه را از 
این دو منبع می گیرد تأویل می کند و تفسیر و حقیقتی را که به دنبال آن است از میان آن ها نشان می دهد. 
با این همه بسیاری از قصه ها و تمثیل هایی که مولوی برای تبیین مقاصد خود آورده است گذشته از آن 
دو منبع از بعضی کتاب های دیگر مانند کلیله و دمنه، آثار سنایی و عطّار و نظامی و حتی از زبان عوام 
گرفته است. البته هدف مولوی هرگز در مثنوی ذکر قصه یا داستان نبوده است و شاید به همین جهت 
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است که معموالً زود از قصه می گذرد و به سوی اخالق و معنی و فکر پر می کشد.
مولوی در مثنوی زبان ادیبانه به کار نمی گیرد و از آن دوری می گزیند و حتی قافیه پردازی را 
مانع فکر و اندیشٔه خود می داند. از این رو دربارٔه شعر ادیبانه نمی اندیشد، شعر برای او قالب نیست و 
حتی مواد اولیه و اسباب و فرم به هیچ وجه جلوه ای ندارد. آن چه در شعر مولوی اهّمّیت و جلوه  دارد 
فکر است  و معنویت و عشق … او در باب جهان، خدا، روح و معادف سخن می گوید و مقام انسان 
و انسانّیت را توجیه می کند. حدود جبر و اختیار را بازگو می کند و سرمنزل فنا را تصویر می نماید. 

مثنوی جلوه گاه طبیعت و انسان است.
طبیعتی که همه چیز آن جان دارد و روح و حس، طبیعتی که در آن ابر و باد و گل و گیاه و نسیم و 
شکوفه همه روح دارند. همه فکر می کنند. هر جانور یا پرنده ای پیام آور فکری است. طوطی کار پاکان 
را از خود قیاس می گیرد و شغال در ُخمِّ رنگ می رود و دعوی طاووسی می کند. باز در میان جغدان و 

آهو در اصطبل خران از نشستن بر بازوی شاه و دویدن در دشت فراخ یاد می کند.
در مثنوی طبیعت جلوه گاه خداست. در سراسر کاینات جز خدا هیچ نیست و انسان نیز همه جا 
برای  به طبیعت  انسان  اتصال  این  اّما  اتصال می یابد.  اتحاد و  با اشیا و کاینات می آمیزد و  با طبیعت 
وصول او به حقیقت است و اتصال او به حق که از طریق عشق حاصل می شود. با این همه عشق از 
نظر او نه تسلیم محض است به خیال و گرایش به فقر و عزلت و رهبانیت و نه ترک شریعت است. او 
نه تندروی های صوفیان را می پسندد و نه خشکی زاهدان را. عشق را زادٔه کشش معشوق می داند و 
جذبٔه حق را برای این راه تنها شرط می شناسد، و آن را دور از رنگ و دورنگی می شناسد و خالی از 
جنگ و ستیز و تعصب. او لّذات جسمانی را در مقابل لّذات معنوی بی ارزش می شناسد و تأکید می کند 
که باید غبار هوا و شهوت را برای رسیدن به حقیقت از جان خود پاک کرد. از این رو گاه یک مربی 
اخالق می شود و گاه یک فیلسوف و گاه عارف و این همه را در شعر و عشق خالصه می کند. اینک 

نمونه ای از مثنوی مولوی:
رومیان و چینیان

تــر نـّقـاش  مـا  گـفـتـنـد  فـرچـیـنـیـان  و  کـّر  را  مـا  گـفـتـنـد  رومـیـان 
کـز شمـاهـا کـیست در دعـوی گـزینگـفـت سـلطان امتحان خواهـم درین
رومـیـان از بـحـث در مـکـث آمدندچـیـنـیـان و رومـیـان بـحـث آمـدند
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خـاصـه بـسـپـاریـد و یـک آن شـماچـیـنـیـان گـفـتـنـد یـک خـانه بـه ما
در بــه  در  مـقـابـل  خـانـه  دو  زآن یـکی چـیـنـی سـتـد رومـی دگربــود 
از شه خواستند رنـگ  شـه خـزیـنـه بـاز کـرد آن تـا سـتـنـدچینیان صـد 
عـطاهــر صبـاحـی از خـزیـنـه رنـگ هـا از  بـود  راتـبـه  را  چـیـنـیـان 
آید کـار را جـز دفـع زنگرومـیـان گـفتند نـی لـون و نـه رنگ درخـور 
مـی زدند صیقـل  و  بستنـد  فــرو  هـمـچـو گردون ساده و صافی شدنددر 
رنگ چون ابرست و بی رنگی مهی استاز دو صد رنگی، و بی رنگی رهی است
آفـتـابهـرچـه انـدر ابـر ضـو بـیـنـی و تـاب و  مـاه  و  بـیـن  اخـتـر  ز  آن 
مـی زدنـدچینیان چـون از عـمـل فـارغ شـدند دهــل هـا  شـادی  پـی  از 
نـقـش هـا آن جـا  دیــد  درآمـد  لـقـاشـه  وقـت  را  عـقـل  آن  مـی ربـود 
رومـیـان سـوی  آمــد  آن  از  مـیـانبـعـد  از  رومـی  بـرداشـت  را  پـرده 
دیـوارهـاعـکـس آن تـصـویـر و آن کـردارهـا شـده  صـافـی  بـریـن  زد 
نمود ه  ـْ ب اینجا  دیـد  آن جـا  می ربودهـرچـه  خــانــه  دیــده  از  را  دیــده 
پـدر بـی هـنـررومـیـان آن صـوفـیـان انـد ای  و  کـتـاب  و  تـکـرار  بــی ز 
پـاک زآز و حـرص  و بـخـل و کینه هالـیـک صـیـقـل کـرده انـد آن سینه ها
کـاو نـقـوش بـی عـدد را قـابـل استآن صـفـای آیـنـه الشـک دل اسـت
ز آیـنـٔه دل دارد آن مـوسـی بـه جْیبصـورت بـی صـورت بـی حـِدّ غـْیـب
بـی درنگاهـل صـیـقـل رسـته اند از بو و رنگ بـیـنـنـد خـوبـی  هـردمـی 
افـراشـتـنـدنـقـش و قـشر و عـلم را بـگذاشـتند عـلـم الـیـقـیـن  رایـت 
یـافـتـنـد روشـنـایـی  و  فـکـر  یـافـتـنـدرفـت  آشـنـایـی  بـحـِر  و  نـحـر 
مـی کنند ایـن قـوم بر وی ریـشـخندمـرگ کـاین جمله ازو در وحشت اند

مولوی در این شعر می گوید: چینیان، سرایی را نقاشی کردند و رومیان، سرای مقابل آن را 
صیقل زدند تا بازتاب نقش های چینیان در آن بیفتد.



190

در این قصه، مولوی عقاید عرفانی خود را به صورت رمز و تمثیل بیان کرده است؛ بدین صورت 
که چینیان، مظهر عالمان ظاهری هستند، کسانی که با رنج و زحمت، علم ظاهری و کتابی را به دست 
می آورند و در نتیجه، نقش و نگار ظاهر هستی را می شناسند، اّما رومیان مظهر و نماد صاحب دالن و 
اهل کشف و شهودند که با تهذیب و تزکیٔه نفس می توانند دل و روح خود را محّل تجلّی اسرار الهی 

بکنند.
»باغ سبز عشق«  

دکتر کاظم دزفولیان  

ـ  چه عاملی باعث دگرگون شدن احوال مولوی می شود؟ 1ـ
2ــ بعد از شمس تبریزی چه کسانی مرشد و مراد مولوی بودند؟
3ــ حقیقت از نظر مولوی چیست و وی چگونه بدان می رسد؟

4ــ به طور خالصه بنویسید که مولوی در مثنوی چه می خواهد بگوید؟
5  ــ خصوصیات کدام سبک را می توان در آثار مولوی دید؟

1ــ
خودآزمایی
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درس بیست و هشتم

تحلیل آثار مهم نظم ونثرفارسی 

ب( نثر

قابوس نامه
قابوس نامه از آثار مهّم منثور اواخر قرن پنجم و از بهترین نمونه های نثر مرسل به شمار می رود. 
و شاهزادگان  امرا  از  قابوس وشمگیر،  اسکندربن  کیکاوس بن  امیر عنصرالمعالی  کتاب  این  نویسندٔه 
خاندان زیاری است که در قسمتی از طبرستان و گرگان امارت گونه ای داشته است. عنصرالمعالی 
ظاهرًا در سال 475 دست به تدوین کتابی به فارسی برای پسرش گیالنشاه می زند و گویا قصدش آن 
بوده است که فرزند را از علوم و فنون و آداب و عادات مختلف که در آن زمان وجود داشته و دانستن 

آن ها را برای فرزند الزم می دانسته است آگاه سازد.
نام اصلی کتاب »نصیحت نامه« است و قابوس نامه اسمی است که بعدًا به مناسبت شهرت جدش 
آن  تألیف  سبب  کتاب  آغاز  در  خود  عنصرالمعالی  گذاشته اند.  کتاب  آن  روی  بر  وشمگیر  قابوس بن 
پندها، االمیر عنصرالمعالی  این کتاب  بیان می دارد و می نویسد: »چنین گوید جمع کنندٔه  را صراحتاً 
کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، مولی امیرالمؤمنین با فرزند خویش گیالنشاه؛ بدان 
ای پسر، که من پیر شدم و پیری و ضعیفی و بی نیرویی و بی توشی بر من چیره شد و منشور عزل زندگانی 
از موی خویش بر روی خویش کتابتی همی بینم که این کتابت را دست چاره جویان به ستردن نتواند. 
پس ای پسر، چون من ناِم خویش در دایرٔه گذشتگان یافتم چنان دیدم که پیش از آن که نامٔه عزل به من 
رسد، نامه ای دیگر اندر نکوهش روزگار و سازش کار بیش از بهرگی جستن از نیک نامی یاد کنم و 
تو را از آن بهره کنم، بر موجب مهر خویش تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، خود به چشم 
عقل در سخن من نگری و فزونی یابی و نیک نامی در دو جهان، و مبادا که دل تو از کار بستن بازماند 
که آن گه از من شرط پدری آمده باشد، اگر تو از گفتار من بهرٔه نیکی نجویی جویندگان دیگر باشند که 
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شنودن و کار بستن غنیمت دارند.«
کتاب قابوس نامه شامل چهل و چهار باب است در انواع فنون و علوم و آیین ها و سّنت های 
مختلف. تنوع موضوع در این کتاب نشان می دهد که دامنٔه اطالع نویسنده از علوم و فنون تا چه حد 
بوده است. در این کتاب نه تنها از آیین های معمولی زندگی مانند طرز غذا خوردن، مهمانی کردن و 
مهمان شدن، گرمابه رفتن و خفتن و آسودن، جمع مال، خانه خریدن و اسب خریدن سخن رفته است 
بلکه مسائل عمیق اجتماعی و تربیتی مانند زن خواستن، فرزند پروردن، دوست گزیدن، اندیشه کردن از 
دشمن، و نیز علوم و فنون مانند فقیهی، تجارت، طب، نجوم، شاعری، خنیاگری، کاتبی و حتی وزیری 
و سپهساالری و پادشاهی و امثال آن مورد بحث قرار گرفته و هر یک در بابی جداگانه به شرح آمده 

است. 
عنصرالمعالی در این کتاب سعی کرده است تا آن جا که الزم بوده است هر یک از روش ها و 
آیین ها را با دیدی عالمانه و انتقادی مورد بحث قرار دهد و زیان و سود هر یک را آن طور که درک 
کرده است و یا تجربیات او مبتنی بر آن ها بوده است بیان کند. با این همه در بسیار موارد نه تعصب 
خشک و سخت گیری های کوتاه فکرانه از خود نشان می دهد و نه یکسره همٔه آداب و سّنت ها را خوب 

و پسندیده می پندارد.
شیؤه عنصرالمعالی در این کتاب در هر باب چنان است که ابتدا خطاب به پسر خود، به تعریف 
برای توضیح بیش تر و  یا توصیف موضوع مورد نظر می پردازد و در باب آن سخن می گوید. سپس 
روشنگری مطلب حکایت یا حکایت هایی نقل می کند. این حکایت ها یا از اجداد و پدران خود اوست 
یا از تاریخ گذشتگان و امیران و پادشاهان و بزرگان پیشین است.  در هر حال در سراسر این کتاب 
خواننده با زندگی عملی و بینشی عمیق مواجه می شود و با مردی که در زندگی خود تجربیات فراوان 

داشته و در مسائل مختلف اجتماعی صاحب رأی و نظر خاص بوده است، آشنا می گردد.
نثر قابوس نامه نثری است ساده و روان، لغات عربی در آن بسیار اندک است و ظاهرًا نویسنده 
در به کار بردن لغات فارسی تعمدی داشته است. لغات عربی که در این کتاب آمده است غالباً یا لغات 
معمولی و رایج عربی در زبان فارسی است و یا اصطالحات علمی و فنی است که در این کتاب بدان ها 
اشاره رفته است مانند مصطلحات فلسفه و نجوم و هندسه و طب و شعر و فقه و امثال آن. مثالً در این 
عبارات لغات عربی و اصطالحات دینی ضرورتاً آمده است: »اگر روایتی شنوی به راویان سخن اندر 
نگر، سخن مجهول از راوی معروف مشنو، و بر خبر آحاد اعتماد مکن، مگر از راویان معتمد و از 
خبر متواتر مگریز و مجتهد باش و به تعصب سخن مگوی، و اگر مناظره کنی به خصم نگر. اگر قّوت 
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او داری و خواهی که سخن بسیط گردد مالحظه کن به مسئله ها و اگر نه سخن را موقوف گردان و 
به یک مثال قناعت کن و به یک حجت طرد و عکس به هم مگوی. نخستین را نگاه دار تا سخن پسین 
تباه نکند. اگر مناظره فقهی بود آیت را بر خبر مقدم دار و خبر بر قیاس مقدم دار و ممکنات گوی و 
در مناظرٔه اصولی موجبات و ناموجبات و ممکنات و ناممکنات به هم عیب بود. جهد کن تا غرض 

معلوم کنی …«
با این همه نثر عنصرالمعالی نثری ساده است و نویسنده سعی می کند تا آن جا که ممکن است 
ضمن جمالت کوتاه، لغات و اصطالحات را به فارسی بیاورد. مثالً در این حکایت که قریب صد کلمه 
و حرف است بیش از شش لفظ تازی نیاورده است. »شنیدم که مردی درزی بود و بر در دروازٔه شهر 
دکان داشت و کوزه ای از میخی درآویخته بود، و هوس آنش بودی که هر جنازه که از شهر بیرون 
بردندی وی سنگی در آن کوزه افکندی و هر ماه حساب آن سنگ ها بکردی که چند کس را بردند و باز 
کوزه تهی کردی، و از میخ درآمیختی و سنگی همی افکندی تا ماه دیگر. تا روزگاری برآمد، از قضا 
درزی بمرد. مردی به طلب درزی آمد، از مرگ درزی خبر نداشت و دِر دکانش بسته دید. همسایه را 

پرسید که درزی کجاست؟ همسایه گفت درزی در کوزه افتاد!«
گذشته از آن عنصرالمعالی از آن جا که خود شاعر بوده است گاه به مناسبت در میان نثر خود، 
شعر نیز وارد می کند و ازین جهت او را می توان از نخستین نویسندگان فارسی زبان دانست که بدین 
شیوه توّجه کرده و اشعار خود را به همراه نثر آورده است. مانند این مثال: »… و به هر گناهی، ای 
پسر، مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناهی کند از خویشتن اندر دل عذِر گناه او بخواه که 

او آدمی است و نخستین گناه آدم کرده است چنان که می گویم:
صد بار دلم از آن پشیمانی خوَردگر من روزی ز خدمتت گشتم فرد
مـن آدمـیم گـنـه نخست آدم کردجـانـا بـه یکی گنـاه از بنده مگرد

اینک نمونه ای از قابوس نامه:
و چنین شنودم که بدان روزگار که متوکل خلیفه بود به بغداد، وی را بنده ای فتح نام؛ سخت 
نجیب و روزبه بود، و همٔه هنرها و ادب ها آموخته بود و متوکل وی را به فرزندی پذیرفته بود و از فرزند 
عزیزتر داشتی. این فتح را خواست که شناوکردن بیاموزد. مالحان را آوردند و او را اندر دجله شناو 
می آموختند. و این فتح هنوز کودک بود و بر شناوکردن دلیر نگشته بود و اّما چنان که عادت کودکان 
است از خود نمودی که آموختم. یک روز تنها بی اوستادان به شناو رفت و اندر آب جست و آب تیز 
همی آمد، فتح را بگردانید. فتح چون دانست که با آب بسنده نیست خود را با  آب گذاشت و همی شد 
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تا از دیدار مردمان ناپدید گشت. چون لختی راه رفته بود به آب، برکنار رود سوراخ های آب خورده 
بود تا به سوراخی برسید آب خورده به روزگار، جهد کرد دست بزد و خود را اندر آن سوراخ افکند و 
آنجا بنشست و گفت: »تا خدای تبارک و تعالی چه خواهد؟ بدین وقت باری جان بجهانیدم.« و هفت 
روز آنجا بماند. اّول روز که خبر دادند متوکل را که فتح در آب جست و غرقه شد، از تخت فرود آمد 
و در خاک نشست و مالحان را بخواند و گفت: »هرکه فتح را مرده بیابد و بیارد هزار دینارش بدهم.« 
و سوگند یاد کرد که: تا آن وقت که وی را بدان حال که یابند، نیارند و نبینمش، طعام نخورم. مالحان 
در دجله اوفتادند، و غوطه همی خوردند و هرجای طلب همی کردند. تا سر هفت روز به اتفاق، مالحی 
بدین سوراخ رسید. فتح را دید شاد گشت و گفت: »همین جا بنشین تا ُسماری1 آرم« و پیش متوکل 
آمد و گفت: »یا امیرالمؤمنین اگر فتح را زنده بیارم، مرا چه عطابخشی؟« گفت: »پنج هزار دینار بدهم«. 
مالح گفت: »یافتمش زنده« با سماری ببردند و وی را بیاوردند. متوکل آن چه مالحان را پذیرفته بود 
بفرمود که در خزینه رو و از هرچه در خزینٔه من چیزی است یک  بفرمود دادن؛ و وزیر را  در وقت 
نیمه به درویشان ده. آن گه گفت: »نان و طعام آورید که وی گرسنٔه هفت روزه است«. فتح گفت: »یا 
امیرالمؤمنین من سیرم«. متوکل گفت: »مگر از آب دجله سیری؟« فتح گفت: »نه، من این هفت روز 
تا نان بر طبقی نهاده، بر روی آب فرود آمدی و من جهد کردمی، دو  گرسنه نبودم که هر روز بیست 
سه نان بگرفتمی؛ و زندگانی من از آن نان بود و بر هر نانی نبشته بود: محمدبن الحسین االسکاف.« 
متوکل فرمود که در شهر منادی کنید که آن مرد که نان در دجله می افکند کیست؟ بیایند و بگویند که 
امیرالمؤمنین با او نیکویی خواهد کردن. روز دیگر مردی بیامد و گفت: »منم آن کس« متوکل گفت: 
»به چه نشان؟« مرد گفت: »بدان نشان که نام من بر روی هر نانی نبشته بود: محمدبن الحسین االسکاف« 
گفتند او را: »این نشان درست آمد اّما چند گاه است تا تو این نان در آب می افکنی؟« مرد گفت: »یک 
سال است« گفت: »غرض تو از این چه بوده است؟« گفت: »شنوده بودم که نیکی کن و به رود انداز 
که روز بردهد. به دست من نیکی دیگر نبود. آن چه توانستم کردن همی کردم تا خود چه بردهد؟« متوکل 
گفت: »آن چه شنیدی کردی و بدان چه کردی ثمرت یافتی.« وی را بر در بغداد پنج دیه داد. مرد بر سر 

ملک رفت و محتشم گشت و هنوز فرزند زادگان آن مرد مانده اند در بغداد …
نمای و  مردم  بر  نیکوکاری  و  نیکویی  به  را  میاسای و خویشتن  نیکی  از  بتوانی کردن  تا  »پس 
چون نمودی به خالف نموده مباش. به زبان دیگر مگوی و به دل دیگر مباش تا گندم نمای جو فروش 

نباشد…«

1ــ کشتی
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1ــ خصوصیات نثر قابوس نامه را از نمونه هایی که خواندید، استخراج کنید.
2ــ متن درس »جوانی« قابوس نامه را که پیش تر، خوانده اید، از دید نقد لغوی بررسی کنید.

خودآزمایی



مناجات

الهی، چون تو حاضری چه جویم، و چون تو ناظری چه گویم.
الهی، ما را یارای دیدن خورشید نیست، دم از خورشیْد آفرین چون زنیم!

الهی، عقل گوید: »الحذر، الحذر!«، عشق گوید: »الَعجل، الَعجل!«؛
آن گوید دور باش، و این گوید زود باش!

الهی، کلمات و کالمت که این قدر شیرین و دلنشین اند، خودت چونی؟
الهی، پیشانی برخاک نهادن آسان است، دل از خاک برداشتن دشوار است.

الهی، چگونه شکر این نعمت گزارم که اجازه ام داده ای تا نام نیکوی تو را به زبان  آورم 
و در پیشگاهت با تو گفت وگو کنم و نامه ات را بگشایم و بخوانم، گرنه »اَین الّتراب و رّب 

االرباب«!
الهی، تاکنون به نادانی از تو می ترسیدم، و اینک به دانایی از خود می ترسم.

الهی، موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است، اِنّاهلل و 
اِنَاالیه راجعون

الهی، سست تر از آن که مسِت تو نیست کیست؟
الهی، از من آهی و از تو نگاهی.

(استاد آیت اهلل حسن حسن زادۀ آملی)



197

واژه نامه
آذار: ششمین ماه سریانی. مطابق ماه اّول بهار 

آرامی: نام زبان و خّط قومی از قبایل بدوی سامی نژاد 
و  کویر  پیرامون  در  فلسطین  جنوب  در  که  سوریه 

مشرق رود اردن و بحرالمّیت می زیستند. 
آگندن: پرکردن، انباشتن

آموی: آمودریا، رود جیحون
اذالل: خواری، پستی

ُاُرسی: نوعی در قدیمی که عمودی باز و بسته شود. گاه 
اتاقی را که دارای چنین درهایی است مجازًا ُاُرسی 

می گویند. (این واژه روسی است) 
ُارَمک: نوعی روپوش 

استهانت: خواری، توهین
اسما: ِج اسم، نام های آفریدگار

اشارت: 1ــ رمز، ایما 2ــ بیان کردن، اظهار کردن 3ــ 
را  لسان  بی عبارت  مراد،  از  غیر  اخبار  تصّوِف  در 

گویند.
اعتاق: آزاد کردن بنده  

اغوا: فریب دادن؛ گمراه ساختن  
اواخر سدٔه  ادبی و هنری که در  امپرسیونیسم: مکتب 
یک  کلّی  تأثیر  بیان  آن  هدف  و  آمد  پدید  نوزدهم 
صحنه یا موضوع، با حذف جزئّیات و پرداخت های 

پرشاخ و برگ، بود. (این واژه فرانسوی است)
اندروا: معلّق، آویخته  

یا دعا که کسی همه  َاوْراد: جمِع ورد؛ قسمتی از قرآن 
روزه خواند.

در  روبه رو  برگ های  به شکل  که  زینتی  پیرایٔه  جّقه:  ُبّته 
قالی، زری و ترمه و … به کار می رود.

ُبختی: شتر نر بزرگ

برونه: نام منطقه ای در دو فرسنگی هرات
قدیم  دین  که  برهمایی  آیین  روحانی  پیشوای  برهمن: 
میلیون  دویست  از  بیش  هم اکنون  و  است  هندوان 
پیرو در هندوستان دارد. این فرقه به وجود سه خدا: 
شیوا  و  (محافظ)  ویشنو  بزرگ)،  (خدای  برهما 

(ویرانگر) معتقدند.
بزن بهادر: جنگاور، نیرومند

بشارت: 1ــ حسن، جمال، زیبایی 2ــ شادمان گردیدن 
3ــ مژده، خبر خوش

بقعت: (بقعه، بقعة) 1ــ پاره ای زمین ممتاز از زمین حوالی 
خود 2ــ بنا، عمارت 3ــ مزار ائّمه و بزرگان دین

شکوفه های  دارای  بید،  گونٔه  از  درختی  بیدمشک: 
معطّر

بیرق: پارچه ای ملّون و منّقش که بر سر چوب کنند و آن 
عالمت جمعّیت، حزب، فرقه یا کشوری باشد؛ علم، 

درفش، رایت
بیرق: مهرٔه پیادٔه شطرنج

پانسیون: جایی که با پرداخت پول، در آن به طور موّقت 
مسکن می گزینند. (واژٔه فرانسوی است)

پایه: 1ــ درختی یا نهالی که بدان درخت دیگر را پیوند 
کنند 2ــ چوب یا فلزی برای راست نگاه داشتن و 

تربیت نهال
پردۀ عشاق: یکی از نواهای موسیقی است.

(واژٔه  مقصود  به  رسیدن  برای  مناسب  تدبیر  تاکتیک: 
انگلیسی است)

تاالب: محلّی که  آب های رودخانه ها و چشمه ها و احیاناً 
آبگیر،  بماند؛  راکد  و  شود  جمع  آن  در  باران  آب 

برکه
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تحرمه: تکبیرة االحرام، آغاز نماز
تدارک: جبران، تالفی

تریاق: پادزهر
ترسا: نصرانی، مسیحی

تلّون: رنگارنگی
تماخره: مسخرگی، ریشخند کردن

تمّنع: استواری، قوی شدن
یا  کتاب  از یک  مقدار چاپ  و  تعداد  تیراژ: شمارگان، 

مجلّه (واژٔه فرانسوی است)
توابع: جمع تابع، پیامدها، دنباله ها

جانْ شکر: شکارکنندٔه جان، درهم شکنندٔه جان 
جبروت: 1ــ قدرت، عظمت 2ــ عالم قدرت و عظمت 

الهی، جهان برین، مقابل ناسوت
جدال: مجادله، خصومت، مناظره

جّرار: انبوه، بی شمار، بسیار
جمعّیت: آسودگی خاطر

جیب: گریبان
بوده  محلّی  ظاهرًا  مولیان،  مولیان؛   رود  جوی مولیان: 
آنجا  در  را  موالی  وقت  امرای  که  بخارا  در  است 
اسکان داده بودند. موالیان بعدًا مولیان شده است.

چاشتگاه: وقت خوردن چاشت، صبح
چنِد: به اندازٔه

چندن: صندل از درختان گرمسیری است که چوب آن در 
صنعت و اسانس آن در عطرسازی به کار می آید.

َحرُون: سرکش، توسن
حیلت: چاره اندیشی، زیرکی

خذالن: خواری، پستی
خرابات: محّل فسق و فجور و در اصطالح عرفان جای 

دور ریختن تعّینات و تعلّقات دنیوی
خّست: فرومایگی، پستی

خسته: مجروح، زخمی
خضارت: سرسبزی

ِخنگ نوبتی: اسب یدک؛ کُتل
خمار: سردردی که پس از رفع نشئٔه شراب پدید آید.

دخل: درآمد
َدرزی: خیاط، دوزنده

دریوزه: گدایی
دمامت: زشتی صورت؛ زشت رویی

ُدها: زیرکی
َدیْر: 1ــ محلّی که راهبان مسیحی در آن اقامت و عبادت 

کنند. 2ــ صومعه
َذم: سرزنش، بدگویی
ذمیمه: زشت، ناپسند

هنگام  به  که  (شلوارهای چرمین)  قطعه چرم  دو  رانیْن: 
سواری می پوشیدند تا ران ها از تماس با زین اسب 

آسیب نبیند.
ُرخام: نوعی سنگ شّفاف آهکی که برای ساخت سنگ 

قبر به کار رود.
رقعه: نامه

زکات: مالیات شرعی که پرداخت آن بر هر مسلمان واجب 
و از فروع دین به شمار می آید. کلمٔه زکات به معنی 

خالصه و برگزیدٔه چیزی است.
به دیگری دهد. 2ــ در  یا شراب  ـ  آن که آب  ساقی: 1ـ
عرفان پیر کامل و مرشد را گویند. 3ــ حق تعالی که 
شراب عشق و محبّت به عاشقان خود دهد و ایشان 

را محو و فانی کند.
ساهی: فراموشکار، غافل

نجم  در سورٔه  که  هفتم  آسمان  در  است  درختی  سدره: 
بدان اشاره شده است.

قوم  نام  شام)  بالد  عراق،  سوریه،  به  (منسوب  ُسریانی: 
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سامی نژاد که با قوم آرامی خویشاوند بودند.
َسَقط گفتن: سخن درشت بر زبان راندن، دشنام دادن

سنگین: از جنس سنگ
سهمگین: شگفت، عجیب

که  »ویشنو«  پیرو  آیین  هندوان؛  از  قومی  سیک ها: 
شعبه ای از دین بودایی است.

شاطر: چابک
شبرو: دزد؛ راهزن

شب بو: گل یاس
شبگیر: صبح زود

شنعت: زشتی، بدی، رسوایی، طعنه، سرزنش
صبوح: شراب صبحگاهی

کردن  کاری  انجام  قصد  و  اندیشه  افتادن:  صرافت 
معموالً با حرف اضافٔه »به« به کار می رود.

صمیم: اصل و خالص هر چیزی ]در این درس به معنای 
اوج است.[

صنعت کردن: طرح و نقشه به کار بردن
ضجور: دلتنگ، ناالن، ناشکیبا

طُمُطراق: شأن و شوکت، خودنمایی، تجّمل، کّروفر
در  است  درختی  2ــ  سود  خوبی،  شادی،  1ــ  طوبیٰ: 
بهشت  اهل  از  خانه ای  هر  به  می گویند  که  بهشت 
و  گوناگون  میوه های  و  می رسد  آن  از  شاخه ای 

خوش بو دارد.
و  و گالب  ترکیب مشک  از  که  ماّده ای خوش بو  عبیر: 

صندل و زعفران و چیزهای دیگر می سازند.
عتاب: خشم گرفتن، مالمت

ِعرْض: آبروی
ُعسرت: فقر و تنگدستی

َعشا: شام؛ خوراک شبانه
ُعکازه: عصا، عصای آهنین سر

پرنده ای افسانه ای، همچون ققنوس، عظیم الجثّه  َعنقا: 
اسالمی  فرهنگ  در  و  می کند  عمر  سال  هزار  که 

معادل »سیمرغ« است.
گروهی  عّیاران  جوانمرد.  هوشمند،  چاالک،  عّیار: 
بوده اند با اصول و روش های خاص که از مستمندان 
با  آیین بعدها  و درماندگان حمایت می کرده اند. این 

تصّوف درآمیخت و عنوان فتّوت به خود گرفت.
غازه: سرخاب

فاقه: تنگدستی، نیازمندی
فطر  عید  روز  در  آن چه  روزه؛  گشایش  صدقه  ِفطره: 
یا  به صورت جنس  به دستور شرع،  به عنوان فطرّیه 

نقد به مستحّقان دهند.
قتیل: به معنی مقتول؛ کشته

قّدوسی: پاک و منزه؛ آسمانی؛ ملکوتی، روحانی
قّدیس: پاک، پارسا، منّزه

کنند.  فدا  او  تقّرب  برای  و  خدا  راه  در  آن چه  قربانی: 
همچون کشتن گوسفند و …

در  یکدیگر.  با  چیز  دو  سنجش  و  اندازه گرفتن  قیاس: 
که  قضّیه،  دو  شامل  است  گفتاری  منطق  اصطالح 

پذیرفتن یکی مستلزم پذیرفتن قول دیگر باشد.
کتابه: نوشته های روی سنگ قبر

کراهت: ناخوشایندی
کَفور: ناسپاس

کوتل )کتل(: اسِب سواری؛ اسب یدک
لشکری )با یای نسبت(: سپاهی، نظامی

ما مضی: آن چه گذشت؛ گذشته
ماِء َمعین: آب خوشگوار

مالن )مالین(: نام قریه ای است در کنار رود جیحون
ِمَحک: ابزار سودن؛ سنگی که با آن عیار طال و نقره را 

تعیین کنند.
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ُمجارا: مناظره در سخن
َمَدر: ِگل، آن چه در البه الی خشت دیوار به کار رود.

مزکّا: پاک کرده شده؛ زکات داده شده
مستقبل: آینده

کردن؛  خاموش  و  ساکت  معنی  به  اسکات  از  ُمسِکت: 
سخنی که طرف را وادار به سکوت کند.

مشتغل: سرگرم، مشغول
مشمومات: ِج مشموم: بوییدنی ها؛ مواد خوش بو 

پیشٔه  را  آواز  خواندن  و  ساز  نواختن  که  کسی  مطرب: 
خود سازد و مردم را به نشاط درآورد؛ مغّنی.

مصون: محفوظ
ُمعَجب: خودپسند

ُمغبَّر: غبارآلوده، تیره
مفتتن: در فتنه افتاده، شیفته

مالهی: جمع لهو، بازی ها؛ سرگرمی ها
موِهم: به وهم افکننده، به شک اندازنده

عیدهای  مهم ترین  از  یکی  مهر؛  به  منسوب  مهرگان: 
ایرانیان قدیم که در شانزدهم ماه مهر برگزار می شده 
به مناسبت  ایرانیان  ماه مهر،  از  این روز  است. در 
تولّد آدم و حّوا جشن بسیار بزرگی بَرپا می داشته اند 
روز  شش  و  می شد  آغاز  مهرماه  شانزدهم  از  که 

به طول می کشید.
مینا: آبگینٔه الوان

آن  میان  از  آب  که  دّره ای  عربی:  وادِی  معنای  به  ناو: 

بگذرد و دو طرف آن سرسبز و خّرم باشد.
نباید: مبادا

نبیذ: شراب خرما؛ هر نوع شراب
نذر: آن چه شخص بر خود واجب کند که انجام دهد و یا 

در راه خدا بدهد پس از آن که حاجتش روا شود.
نطع: سفرٔه چرمین

نظیف: پاکیزه
نَُفور: رمنده، گریزنده

نگاهداری کردن: مواظب بودن؛ مراقب بودن
گردن بند.  بزرِگ  گوهر  )واسطة العقد(:  ِعقد  واسطۀ 
یا بزرگی که حکم او محور و مرکز  کنایه از پادشاه 

احکام باشد.
وجه: مخارج

وضع ]لغت[: نهادن و قراردادن و ساختن ]لغت[
و  مال  نگهداری  و  حبس  اسالمی  اصطالح  در  وقف: 
ثروت و مصرف منافع حاصل از آن مطابق وصّیت 

واقف در راه خداست.
َهدْی: چارپایی که برای قربانی به مّکه فرستند.

: هرات
ٰ
َهری

هندو: اهل هند، پیرو آیین هندو، ج: هندوان
یا وصل می کنند.  به چیزی می آویزند  که  ابزاری  یراق: 

مانند افسار، رکاب و دهنٔه چارپایان
یک ره: یک بار
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ــ اخوال ثالث، مهدی: »نوعی وزن در شعر امروز فارسی«، مجلّٔه پیام نو، شماره های 5، 6، 7، 8، 9،    
10، سال 1342.

ــ ارسطو: فّن شعر، ترجمٔه عبدالحسین زّرین کوب، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1353.
ــ خواجه نصیرالّدین توسی: اساس االٔقتباس، انتشارات دانشگاه تهران، 1355.

ــ خواجه نصیرالّدین توسی: معیاراالٔشعار، چاپ سنگی، تهران، 1320 هجری قمری
ــ شفیعی کدکنی، محّمدرضا: موسیقی شعر، تهران، 1368.

مدّرس  تصحیح  (به   1338 تهران،  کتاب فروشی  العجم،  اشعار  فی معاییر  المعجم  رازی:  قیس  شمس  ــ 
رضوی).

ــ فرزاد، مسعود: »مجموعٔه اوزان شعری فارسی« مجلّٔه خرد و کوشش، شیراز، 1349.
ــ ناتل خانلری، پرویز: وزن شعر فارسی، تهران، 1337.

ــ نجفی، ابوالحسن: »اختیارات شاعری«، مجلّٔه جنگ اصفهان، دفتر 10،  تهران، 1352
ــ نجفی، ابوالحسن: »دربارٔه طبقه بندی وزن های شعر فارسی«، مجلّٔه آشنایی با دانش، فروردین 1359.

ــ وحیدیان کامیار، تقی: نوای گفتار در فارسی، دانشگاه اهواز، 1357.
ــ وحیدیان کامیار، تقی: »وزن شعر فارسی مأخوذ از وزن شعر عرب نیست«، سخنرانی های هشتمین کنگرٔه 

تحقیقات ایرانی، 1356.
ــ وحیدیان کامیار، تقی: بررسی وزن شعر عامیانٔه فارسی، انتشارات آگاه، تهران 1357.

یوسفی)،  غالمحسین  دکتر  استاد  (یادگارنامٔه  پیام  فرخنده  دوری«  اوزان  »بررسی  تقی:  کامیار،  وحیدیان  ــ 
انتشارات دانشگاه مشهد، 1359.

ــ وحیدیان کامیار، تقی: »نقش های تکیه در زبان فارسی« مجلّٔه دانشکدٔه ادبّیات دانشگاه تهران شمارٔه پی درپی 
.1350 ،77

ــ وحیدیان کامیار، تقی: »تکیه و وزن شعر فارسی«، مجلّٔه راهنمای کتاب، 1352، شماره های 4، 5، 6.
ــ وحیدیان کامیار، تقی: »اوزان فهلویّات عروضی است« مجلّٔه دانشکدٔه ادبّیات اهواز، 1357، شمارٔه 1.

ــ وحیدیان کامیار، تقی: »بررسی اوزان نوحه ها« مجلّٔه دانشگاه انقالب، 1362، شمارٔه 22
ــ وحیدیان کامیار، تقی: عروض فارسی در یک مقاله، دانشکدٔه ادبّیات مشهد 1362، شمارٔه 1 سال 16.

ــ وحیدیان کامیار، تقی: قافیه در شعر فارسی، مجلّٔه وحید، اردیبهشت 1352.
ــ وحیدیان کامیار، تقی: نام نگاشت و زیباآفرینی با خط. مجلّٔه علوم اسالمی ــ انسانی و ادبّیات، دانشگاه شهید 

چمران، اهواز، 1368، شمارٔه اّول، ص 18.
ــ وزیری، علینقی: »اصالحات ادبی«، مجلّٔه مهر، شمارٔه 10 سال پنجم 1316.

ــ یوشیج،  نیما: حرف های همسایه، تهران، 1351.
.Elwell-sutton, L.P:the persian metres, Cambridge, 1976 ــ
.Farzaad, m:persian poetic metres, Leiden, 1976 ــ
.J, D.Oconnor:Better English pronunciation, London, 1967 ــ
.Preminyer.Alex:princeton Encyclopedia of poetry and poetics, New Jersey, 1974 ــ

منابع بخش عروض و قافیه



202

منابع بخش سبک شناسی
ــ آیین نگارش (مقدماتی. پیشرفته) حسن انوری، انتشارات رسام، تهران 1365، چ اّول.

ــ از صبا تا نیما، یحیی آرین پور، تهران، زّوار 1372.
ــ الهی نامه، آیت اللّه حسن حسن زادٔه آملی، دفتر تبلیغات اسالمی، چ اّول، 1371.

ــ امثال و حکم، علی اکبر دهخدا، (چهار جلد)، انتشارات امیرکبیر، چ پنجم، 1361.
ــ چهارمقاله، نظامی عروضی سمرقندی، تصحیح مجّدد با حواشی و تعلیقات اضافه، به کوشش محّمد معین، 

زّوار، 1325.
ــ چهارمقاله، نظامی عروضی سمرقندی، به تصحیح محّمد قزوینی، چاپ لیدن، 1327 ق.

ــ حافظ نامه، بهاءالّدین خرمشاهی، 2 ج، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، 1367 تهران.
ــ حدیقة الحقیقه، سنایی، به تصحیح محّمدتقی مدّرس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

ــ گوشواره عرش، مجموعه کامل شعرهای آیینی، سّید علی موسوی گرمارودی، تهران، انتشارات سوره مهر، 
چ اّول، 1388.

ــ سبک شناسی شعر، دکتر سیروس شمیسا، تهران، انتشارات فردوسی، چ اّول، 1374.
ــ سبک شناسی (نثر)، محّمدتقی بهار، امیرکبیر، 3 ج، چ دوم، 1337.

تربیتی،  تحقیقات  و  معلم  تربیت  محجوب، انتشارات  محّمدجعفر  دکتر  فارسی،  شعر  در  خراسانی  سبک  ــ 
.1345

ــ دیوان حافظ، تصحیح محّمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران، زّوار، 1370.
ــ دیوان خاقانی شروانی، تصحیح دکتر ضیاء الّدین سجادی، تهران، زّوار، 1338.

ــ دیوان شهریار، 2 ج، انتشارات سعدی، تبریز 1349.
ــ دیوان صائب تبریزی، به کوشش محّمد قهرمان، 6 ج، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 71ــ1360.

ــ دیوان فّرخی سیستانی، به تصحیح دکتر محّمد دبیر سیاقی، تهران، چ سوم، زّوار، 1363.
ــ دیوان فروغی بسطامی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1348.

ــ دیوان وحشی بافقی، مؤسسٔه مطبوعاتی امیرکبیر، 1335، چ 5، انتشارات امیرکبیر، 1355.
ــ رجعت سرخ ستاره، علی معلّم، تهران، حوزهٔ هنری سازمان تبلیغات اسالمی، 1360، چ اّول.

ــ شعله های نبوغ، لوویس تامسن، ترجمٔه محّمد سعیدی، تهران، پدیده؛ با همکاری فرانکلین 1344.
ــ فرهنگ فارسی، دکتر محّمد معین، تهران، امیرکبیر، 6 ج، 1364.

ــ کشف األسرار و ُعّدة االبرار، ابوالفضل میبدی، انتشارات دانشگاه تهران، 1331.
ــ کلّیات سبک شناسی، سیروس شمیسا، فردوس، چ دوم، 1373.

ــ کلیله و دمنه، نصراللّٰه منشی، تصحیح مجتبی مینوی، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1343.
ــ گلستان سعدی، به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران خوارزمی، 1368، چ اّول.

ــ لغت نامٔه دهخدا، عاّلمه دهخدا، مؤّسسٔه لغت نامٔه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران.
ــ مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد نیکلسون، 3 ج، انتشارات کتابخانٔه بروخیم، 1314.

ــ مجموعٔه آثار نیما یوشیج، به کوشش سیروس طاهباز، تهران، نگاه، 1371.
ــ مدیر مدرسه، جالل آل احمد، تهران، رواق، 1365.

ــ مرزبان نامه، سیدالّدین وراوینی، به تصحیح میرزا محّمدخان قزوینی، لیدن، 1327.
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منابع بخش نقد ادبی
1ــ دربارۀ نقد و نقد ادبی

ــ پیش درآمدی بر نظریٔه ادبی، تری ایگلتون، ترجمٔه عباس مخبر، تهران، مرکز نشر 1368.
ــ راهنمای رویکرد نقد ادبی، ویلوز الگورین و …، ترجمٔه زهرا میهن خواه، ناشر انتشارات اطالعات تهران 

سال 1370.
ــ شعر العجم، شبلی نعمانی یا تاریخ شعرا و ادبّیات ایران، ترجمٔه فخر گیالنی، انتشارات دنیای کتاب، تهران 

.1363
ــ شعر بی دروغ شعر بی نقاب، دکتر عبدالحسین زرین کوب، تهران جاویدان، 1356.

ــ شیوه های نقد ادبی، دیوید دیچز ترجمٔه دکتر غالمحسین یوسفی، علمی، تهران 1366.
ــ صور خیال، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، آگاه، تهران 1366 (چاپ سوم).

ــ موسیقی شعر، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، آگاه، تهران.
ــ نقد ادبی، دکتر عبدالحسین زرین کوب، دو جلدی، انتشارات امیرکبیر.

ــ نظریٔه ادبّیات، رنه ولک، آوستن وارن، ترجمٔه ضیاء موّحد، پرویز مهاجر، تهران 1373،  انتشارات علمی و 
فرهنگی، اندیشه های عصر نو.

2ــ دربارۀ شناخت نثر و شعر در ایران و سبک و سبک شناسی
ــ بیدل و سهراب و سبک هندی، حسن حسینی، تهران، سروش 1367.

ــ تحّول شعر فارسی، زین العابدین مؤتمن، تهران، طهوری، چاپ دوم 1352.

ــ سبک خراسانی و شعر فارسی، دکتر محّمدجعفر محجوب، تهران، فردوس.
ــ سبک شناسی، ملک الشعرای بهار، سه جلدی، امیرکبیر.

ــ شعر نو از آغاز تا امروز، محّمد حقوقی، ناشر یوشیج، 1369.
ــ صائب و سبک هندی، محّمدرسول دریاگشت، تهران، قطره، 1371.

ــ فن نثر در ادب فارسی، دکتر حسین خطیبی، تهران، زّوار، 1366.
ــ مکتب وقوع در شعر فارسی، احمد گلچین معانی، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران 1347.

3ــ دربارۀ نقد ادبی در یونان و اروپا
ــ داستان و نقد داستان گزیده، ترجمٔه احمد گلشیری، تهران، نشر نی 1368.

ــ دربارهٔ رمان و داستان کوتاه، سامرست موام، ترجمٔه کاوهٔ دهگان، تهران، کتاب های جیبی 1352.
ــ رمان به روایت رمان نویسان، ترجمٔه دکتر علی محمد حق شناس، مرکز نشر، چاپ اّول 1368.

ــ سیری در ادبّیات غرب، جی.بی.پریستلی، ترجمٔه ابراهیم یونسی، جیبی، تهران 1356.

4ــ دربارۀ نمونه های نقد ادبی
ــ از صبا تا نیما، یحیی آرین پور، دوجلدی، تهران، کتاب های جیبی 1350.

ــ با کاروان حلّه، دکتر عبدالحسین زرین کوب، تهران، آریا، 1343.
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ــ پیر گنجه در جست وجوی ناکجاآباد، دکتر عبدالحسین زرین کوب، ناشر سخن، 1372.
ــ جام جهان بین، دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، تهران، توس، 1355.

ــ چشمٔه روشن، دکتر غالمحسین یوسفی، تهران، انتشارات علمی، 1373 چاپ پنجم.
ــ دیداری با اهل قلم، دکتر غالمحسین یوسفی، تهران، انتشارات علمی، 1373 چاپ چهارم.

فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  شرکت  تقی پورنامداریان،  دکتر  فارسی،  ادب  در  رمزی  داستان های  و  رمز  ــ 
.1364

ــ سّر نی، دکتر عبدالحسین زرین کوب، 2 جلدی، علمی، تهران 1364.
ــ سیری در شعر فارسی، دکتر عبدالحسین زرین کوب، تهران، نوین، جلد اّول 1363.

ــ شکوِه شمس، آن ماری شیمل، ترجمٔه حسن الهوتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1368.
ــ نوشته های بی سرنوشت، دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، تهران، جاویدان، 1356.

ــ باغ سبز عشق (شرح و تحلیل چند داستان از مثنوی معنوی)، دکتر کاظم دزفولیان، انتشارات مروارید، چاپ 
دوم، 1389.

Email

talif@ talif.sch.ir
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