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

آثار ادبی برخوردی مناسب داشته باشند.
بر این اساس، کتاب علوم و فنون ادبی پایة یازدهم، از چهار فصل تشکیل 
شده است. محتوای هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی از علوم و 

فنون ادبی به شرح زیر است:

سخنی با دبیران ارجمند
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   درس یکم: تاریخ ادبیات یا سبک شناسی؛
   درس دوم: موسیقی شعر؛

   درس سوم: زیبایی شناسی شعر.
هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می شود. در درس های تاریخ 
ادبیات و سبک شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از قرن هفتم تا یازدهم تبیین 
می شود و در کنار ویژگی  های تاریخی، به ویژگی های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز 
پرداخته می شود. به این ترتیب خواننده با ویژگی  های زبانی، ادبی و فکری متون ادبی آشنا 
می شود. بدین ترتیب در هر فصل بعد از تاریخ ادبیات یا سبک شناسی، یک درس عروض 
آموزش داده می شود تا خواننده با یادگیری آن بتواند در برخورد با متون نظم وزن آن را 
تشخیص دهد، سپس درس سوم هر فصل به زیبایی شناسی می پردازد. در زیبایی شناسی 
دانش آموز با سطحی دیگر از قلمرو ادبی؛ یعنی با عناصر علم بیان )تشبیه، مجاز، استعاره 

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

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

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

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

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

1. قلمرو زبانی
این قلمرو، دامنه گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم: 
الف( سطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن، نوع ساختمان 
)ساده، مشتق و مرّکب(، روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضّمن، تناسب، نوع 
گزینش و همچنین درست نویسی واژه ها بررسی می شود. ب( سطح دستوری یا نحوی: 
در اینجا، متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری، کاربردهای دستوری تاریخی و کوتاهی 

و بلندی جمله ها بررسی می شود.
2. قلمرو ادبی

زیر،  در سطح های  آفرین  زیبایی  عناصر  به کارگیری  در  نویسنده  شیوة  اینجا،  در 
بررسی می شود: الف( سطح آوایی یا موسیقیایی: در این مرحله، متن را از دید وزن، قافیه، 
ردیف و آرایه های بدیع لفظی مثل واج آرایی، تکرار، سجع، جناس، و ... بررسی می کنیم. 
ب(  سطح  بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان نظیر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه؛ 
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پ(سطح بدیع معنوی: بازخوانی متن از دید تناسب های معنایی همچون تضاد، ایهام، 
مراعات نظیر و ... .
3. قلمرو فکری

در این مرحله، متن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقادات، گرایش ها، نوع 
نگرش به جهان و دیگر جنبه های فکری، بررسی می شود. 

   در آموزش، به ویژه، در درس های تاریخ ادبیات و سبک شناسی، از بیان مطالب 
اضافی که به انباشِت دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان، منجر می شود، پرهیز 

گردد. 
این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورِش  امیدواریم آموزش 
شایستگی ها در نسل جوان، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی، فراروی 

آینده سازان ایران عزیز بینجامد. 

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

www.literature-dept.talif.sch.ir
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ستایش 

ساز فزون  شوقم  شعلة  عالم اندازالهی  در  و  کن  آتش  مرا 
بخش آگاهی ام  ذره ای  بخشالهی  گمراهی ام  بر  و  بنما  رهم 
برافروز پاکم  گوهر  دانش  برافروزز  ادراکم  چشم  چراغ 
بلندی شوق  جذبة  کن  بندیعطا  نه  ماند  ره  به  دامی   نه  که 
کالمم از  بخش  چاشنی  را  کاممخرد  به  کن  شیرین  و  چرب  را  زبان 
ساز یقین  نور  چشمة  را  سازدلم  باریک  بین  تاریکی ام  این  در 

الهی!

)محمد طالب آملی، 1036 ــ 987هـ . ق(
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قرن هفتم
سال گذشته با تاریخ ادبیات ایران در قرن های اولیة هجری تا قرن ششم 
آشنا شدیم و دریافتیم که برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی  کار  آمدن 
حکومت های غزنوی و سلجوقی و تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به 
عراق عجم، زمینه های تغییر سبک را در متون زبان فارسی پدید آورد و خواندیم 
که سبک های »بینابین« و »آذربایجانی« از »سبک خراسانی« فاصله گرفتند 

و کم کم »سبک عراقی« پدید آمد.
سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 سال سبک 
غالب متون ادب فارسی بود. مغوالن در اوایل قرن هفتم )616 هـ . ق.( به 
نواحی مرزی ایران حمله کردند و بعد به تدریج بر نواحی دیگر هم چیرگی یافتند 
و به نظام اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی ایران آسیب های عمده ای رساندند. 
خراسان که کانون فرهنگی ایران بود، ویران شد و بسیاری از مدارس،که 
مهد علم و فرهنگ بودند، از بین رفتند و بزرگانی چون نجم الّدین ُکبری و 
فریدالّدین عطّار نیشابوری در یورش ویرانگر مغول، کشته شدند. کمال الّدین 

درس یکم
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اسماعیل، مّداح جالل الّدین خوارزمشاه که خود در سال 635 هـ . ق. به دست مغوالن در 
اصفهان کشته شد، دربارة  قتل عام سال 633 هـ . ق. مغوالن در اصفهان می گوید:

بدگریدکس نیست که تا بر وطن خود گرید مردم  تباه  حال  بر 
امروز یکی نیست که بر صد گریددی بر سر مرده یی دو صد شیون بود

با حملة ویرانگر مغوالن و بعد از آن، هجوم وحشیانة تیمور و حکومت  ظالمانة این دو، 
نه تنها بناها و آبادانی ها، بلکه بنیان فرهنگ و اخالق نیز تباه و ویران گردید و دوستداران 
فرهنگ و اخالق که سرخورده و مأیوس شده بودند، اغلب منزوی شدند و به تصّوف پناه 
بردند تا به آرامش برسند و برای تسکین خود به ادبیاتی روی آوردند که بر عواطف انسانی، 
ترویج روحیة تسامح1 و تساهل2، خدمت به خلق، آزادگی و اعتقاد به بی ثباتی دنیا تکیه 

داشت. 
در اواخر دورة مغول، بساط حکومت آخرین خلیفة عباسی )المستعصم باهلل( برچیده شد 
و با توّجه به پایان یافتن خالفت، زبان رسمی و رایج عربی و نگارش به آن از رواج افتاد و 

توّجه به زبان فارسی که زبان تودة مردم بود، رونق بیشتری گرفت.
دلیل نام گذاری سبک این دوره به »عراقی« این است که بعد از مغول کانون های 
فرهنگی از خراسان به عراق عجم منتقل شد )این امر از زمان سلجوقیان آغاز شده، اما 
خراسان هنوز به طور کامل ویران نشده بود( و شاعران و نویسندگان بزرگ در این دوره 

غالباً از اهالی شهرهای عراق عجم )اصفهان، همدان، ری، اراک کنونی و ... ( بودند.
وضعیت زبان و ادبیات فارسی در این دوره ، مثل بسیاری از دانش های دیگر، با 
دوره های پیش از خود متفاوت شد و به نوعی دچار سستی و نابسامانی گردید ؛چرا که 
بسیاری از دانشمندان و ادیبان کشته و یا متواری شدند و دیگر از دربارهای ادب دوست و 
خاندان های فرهنگ پرور خبری نبود؛ اّما در کنار این عوامل مخرب و منفی، در این دوره 

1. مدارا
2 . آسان گرفتن بر یکدیگر



1415 علوم و فنون ادبی)2(

عوامل مثبتی نیز وجود داشت که رشد زبان و ادبیات و اعتبار ادیبان و اندیشمندان را موجب 
شد. با انتقال قدرت از خراسان به مرکز ایران، زبان و ادبیات فارسی در ناحیة عراق عجم 
گسترش یافت و در حوزه های ری، فارس، همدان و اطراف آنها آثار ارزشمندی پدید آمد 
و زمینه هایی برای تغییر سبک از خراسانی به عراقی ایجاد شد. در این زمان قالب های 

جدیدی نیز در شعر و نثر پدید آمد.  
شعر این عصر، نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد و اکثر 
شاعران از حاکمان روی برتافتند. در نتیجه قصیده که پیش از این در خدمت ستایش 
فرمانروایان بود، کمرنگ شد و غزل که زبان دل و عشق بود، گسترش یافت؛ البته قالب 
مثنوی نیز برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی پدید آورد و در نمونه های 
ارزشمندی مانند مثنوی مولوی، حماسه ای عرفانی سروده شد که قهرمانش، انسان 

پاک نهاد و خداجویی است که به نبرد با هوای نفس می پردازد. 
 نثر در این دوره بیشتر به دو جریان گرایش پیدا کرد: یکی: »ساده نویسی« در آثاری 
مثل طبقات ناصری و مرصادالعباد و دیگر: »پیچیده نویسی«، با محتوای عمدتاً تاریخ 
حاکمان وقت که در آثاری همچون تاریخ وّصاف و تاریخ جهانگشای جوینی دیده می شود. 

معروف ترین شاعران و نویسندگان این دوره:
موالنا جالل الّدین بلخی معروف به مولوی، از شاخص ترین شاعران عارف است، 
که در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه ای پدید آورد. او در مثنوی معنوی و دیوان 

شمس، بسیاری از معارف بشری و مسایل عرفانی را بیان کرده است.
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سعدی، فرمانروای ملک سخن، سی وپنج سال گرد جهان گشت، تجربه اندوخت و 
از هر خرمنی خوشه ای چید و گلستان را به نثر مسّجع و بوستان را در قالب مثنوی پدید 
آورد؛ دو اثر ارزشمندی که به ما درس اخالق و حکمت را می آموزد. استاد سخن نه تنها در 
ادبیات تعلیمی سخن گوی ضمیر خودآگاه ایرانی است، در سرودن غزل های عاشقانه نیز 
سرآمد شاعران و نویسندگان فارسی زبان است. وی در بیشتر قالب های ادبی طبع آزمایی 

کرده و شاهکارهای ماندگاری در ادب فارسی به یادگار گذاشته است.
 فخرالّدین عراقی از دیگر شاعران نام آور این دوره و صاحب غزل های عرفانی زیبا 
است. مثنوی عشاق نامة او مشهور است او در هر فصل این مثنوی به یکی از مباحث 
عرفانی پرداخته و سخن را با تمثیل و حکایت به پایان رسانده است. همچنین در کتاب 

لمعات خود سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر بیان کرده است. 
نجم الّدین رازی )معروف به نجم دایه( از منشیان و نویسندگان توانا و از عارفان وارستة 
این دوره است. او کتاب مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد را در بیان سلوک دین و تربیت 
نفس انسانی نوشت. نثر کتاب گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه است. عالوه بر این 
نویسنده در خالل موضوعات کتاب، احادیث، آیات و اشعاری از خود و شاعران دیگر نقل 
می کند. این اثر که نثری شیوا، آراسته و دل انگیز دارد، در بین متون عارفانه از مرتبه ای 

واال بر خوردار است. 
عطاملک جوینی از نثرنویسان این دوره است. خاندان او از افراد بانفوذ حکومت مغوالن 
بود. وی از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت و در سفرهای متعّددی حضور داشت و 
اطالعات فراوانی دربارة تاریخ مغوالن کسب کرد، که موجب تألیف کتاب تاریخ جهانگشا 
شد. این کتاب در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح 
قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباح نوشته شده است. نثر این کتاب 

مصنوع و دشوار است. 
خواجه رشیدالّدین فضل اهلل همدانی یکی دیگر از چهره های علمی و سیاسی در عصر 
ایلخانان به شمار می رود. وی وزیر مقتدر غازان خان و اولجایتو بود. مهم ترین کتاب او 
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جامع التواریخ نام دارد که به نثری عالمانه و پخته نوشته شده است. اقدام مهم فرهنگی 
او تأسیس عمارت ربع رشیدی در تبریز است که در حکم دانشگاه آن زمان بوده است.

شمس قیس رازی از نویسندگان زبردست این دوره است و اثر معروفش، المعجم فی 
معاییر اشعار العجم، از نخستین و مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر 

است که نثری ساده و عالمانه دارد.

قرن هشتم
  در این دوران به دلیل بی اعتقادی برخی از ایلخانان مغول و بی تعّصبی برخی دیگر 
نسبت به مذاهب رایج، فرصتی پدید آمد تا صاحبان مذهب های مختلف عقاید خود را 
ابراز کنند. قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی نیز عرصة وسیعی یافت، به طوری که از 
شبه قارة هند تا آسیای صغیر، بسیاری به این زبان سخن می گفتند، ضمن اینکه مناطقی 
مثل مرکز ایران)عراق عجم(، به ویژه شهر شیراز همچنان در حکم مرکز ادبی این عصر 

به شمار می رفت.
از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را در پی 
داشت و زبان شعر جز در سروده های شاعران شاخص، مانند خواجو و حافظ، به سستی 

گرایید. 
خواجوی کرمانی از غزل پردازان برجستة این دوره است؛ شاعری که غزل های او بر 

حافظ نیز تأثیرگذار بوده، آنجا که سروده است: 
خواجواستاد سخن سعدی است نزد همه کس؛   اما غزل  طرز  حافظ  سخن  دارد 

خواجو چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهندة استادی او در 
شاعری است. شعر او در مجموع، کمال  یافته و پخته است. 

 ابن یمین، شاعر عصر سربداران، مردی دهقان پیشه بود که قدرت شاعری خود را در 
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قطعات اخالقی آشکار کرده است. وی در شعر خود قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را 
مورد تأکید قرار می دهد:

گروه میان  در  آزاده  گر چه خوش خو و عاقل و داناست،مرد 
بود تواند  آنگهی  استغناستمحترم  مالش  به  ایشان  از  که 
سیناستوان که محتاج خلق شد، خوار است بوعلی  علم،  در  چه  گر 

حافظ از شاعران سرآمد این قرن است. او با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به 
کمال رسانید. لحن سخن او گزنده، طنزآمیز و سرشار از خیرخواهی و اصالح طلبی است. 
در غزل او، فرهنگ گذشتة ایران با همة کمال ایرانیـ   اسالمی خود رخ می نماید و شعرش 

به قول خود او »همه بیت الغزل معرفت« است:

آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنششعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است

سلمان ساوجی از دیگر شاعران این دوره است که در غزل توّجه خاصی به سعدی و 
مولوی داشته و دارای قصایدی نیز در سبک عراقی است. مثنوی جمشید و خورشید او به 

شیوة داستان های نظامی سروده شده است.
عبید زاکانی شاعر خوش ذوق و آگاهی است که نکته یابی و انتقادهای ظریف اجتماعی 
او معروف است. شاعری که نامالیمات اوضاع آشفتة روزگار خود را بر نمی تافت و تزویر و 

ریاکاری حاکمان را در آثارش به تصویر می کشید.
او در منظومة موش و گربه ناهنجاری های اجتماعی را به خصوص در دو طبقة حاکمان 
و قاضیان به شیوة تمثیل بیان کرده است. این شوخ طبع آگاه نه تنها در شعر، که در نثر نیز 

دارای طنزهای ماندگاری است و رسالة دلگشا، اخالق االشراف و صدپند از آن جمله اند.
حمداهلل مستوفی از موّرخان مشهور ایران و نویسندة کتاب تاریخ گزیده است. این کتاب 
تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران را تا سال 730هـ .ق.  

در  بر  می گیرد. 
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قرن نهم
بعد از غارت ها و ویرانگری های مغوالن، ایران دستخوش حملة بنیان  برانداز دیگری 
شد و بر اثر آن بنیة فرهنگی، ادبی و اجتماعی کشور یکسره نابود گردید. این حادثه 
به وسیلة تیمور گورکانی صورت گرفت و آنچه پس از حملة مغول سالم یا نیمه سالم 
مانده )مثل فارس( و یا در زمان ایلخانان مغول )جانشینان چنگیز( مختصر تجدید حیاتی 
یافته  بود، همه از میان رفت. تیموریان تقریباً از نیمة دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم در 
ایران حکومت کردند و ویرانگری های آنها ادامه داشت. البته بازماندگان تیمور، همچون 
بازماندگان چنگیز، کم و بیش از فرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفتند و بعد از مدتی در ایران 
متمدن شدند. در عهد آنان، عالوه بر گسترش هنرهایی چون مینیاتور، معماری و تذهیب، 
تاریخ نویسی نیز به همان اسلوب ساده رواج یافت و ادبیات رونقی تازه گرفت و کسانی مانند 
جامی و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند؛ هر چند این رونق، بنیادی نبود و کتاب های 

تحقیقی این دوره عمدتاً سطحی  و ادبیات دوره نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود. 
پس از مرگ تیمور، شاهرخ توانست شهر هرات را مرکز فرمانروایی خود قرار دهد. 
او با عالقه ای که به هنر و فرهنگ اسالمی  پیدا کرده بود، از هنرمندان خوش نویس، 
نّقاش و شاعر حمایت نمود. بایسنقر میرزا پسر او نیز هنرمند و هنردوست بود و در زمان 
او هنرمندان، قرآن کریم و شاهنامة فردوسی را به خط خوش نگاشتند و با تصاویری زیبا 

آراستند و آثاری ماندگار از هنر اسالمی عرضه کردند.
از شاعران و نویسندگان معروف این دوره افراد زیر را می توان نام برد:

جامی، معروف ترین شاعر این قرن، کتاب بهارستان را به سبک گلستان سعدی نوشت 
و در کتاب نفحات االنس خود نیز شیوه تذکرة   االولیای عطار را در بیان حقایق عرفانی 
و ذکر احوال عارفان به کار برد. او همچنین مثنوی هایی به پیروی از نظامی سرود که 

تحفهًْ االحرار یکی از آنهاست:
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دمشق، صنمی در  مجنون  به  عشق،گفت  دریای  مستغرق  شده  کای 
چیست؟ عشق  مرتبة  و  چـه  عاشق و معشوق در این پرده کیست؟عشق 
حقیقت شناس و  یک رنگ  هراس،عاشق  و  امید  محو  ای  که  گفت 
پرده کس این  به جز عشق در  بسنیست  و  است  عشق  همه  آخر  و  اّول 

شاه نعمت اهلل ولی از دیگر شاعران این دوره است که در تصّوف و طریقت مقامی بلند 
داشته و سرسلسلة صوفیان نعمت اللهی به شمار می رود. دیوان شعرش مضامین عرفانی 

دارد. 
دولتشاه سمرقندی از نویسندگان این قرن است که تذکرة دولتشاه را به تشویق 
امیر علی شیر نوایی نوشته است. این کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی 

از آغاز تا زمان مؤلف است.
جالل الّدین دوانی دیگر نویسندة این قرن است. کتاب اخالق جاللی که موضوعش 

اصول اخالقی است، یکی از آثار اوست.

خودارزیابی
1 حملة مغول برمحتوای شعر و نثر قرن هفتم چه تأثیراتی گذاشت؟
2 دو جریان نثر قرن هفتم را از نظر ویژگی های زبانی بررسی کنید.

3  شعر سبک عراقی را با شعر سبک خراسانی از نظر قالب مقایسه کنید.
4 فکر و اندیشة غالب بر آثار موالنا جالل الّدین را بیان کنید.

را  آنها  داد؟  تغییر  به عراقی  از خراسانی  را  فارسی  ادبیات  5  چه عواملی سبک 
بررسی  کنید.

6  کدام یک از ویژگی های فکری سبک عراقی موجب پیدایش عرفان در قرن 
هفتم شد؟
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7 جدول زیر را تکمیل کنید:

موضوع و محتوا نوع نثر کتاب نام نویسنده

گلستان

مرصاد العباد

تاریخ جهانگشا
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به شکل زیر نگاه کنید و نظمی را که در صدای حرکت قطار و پی هم آمدِن 
واگن ها وجود دارد، به یاد بیاورید:       

هنگامی که صدای پیوسته و یکنواخت حرکت قطار در ذهن مرور می شود، 
نظمی را در رفتار و صدای آن، درک می کنیم. با کمی درنگ و تأّمل در 
پدیده ها و عناصر طبیعی، گونه ای نظم و سامان در رفتار آنها درک می شود؛ 
مثاًل پِی هم آمدن شب و روز، گردش فصل ها، حرکت آهنگین عقربه های 
ساعت، حرکت پای دوچرخه سوار و بازگشت متوالی آن به نقطة نخست، 
موزون و موسیقایی است و نوعی تداوم و تکرار منّظم را به چشم و گوش 

شنونده، می رسانند، که معمواًل، گوشنواز و دلنشین اند.
کالم ادبی یا شعر هم که آهنگین و موسیقایی است، پایه ها و پاره های 
آوایی موزون دارد؛ همسنگی این پایه ها در شعر، به گونه ای است که انسان، با 
شنیدن یا خواندن آنها احساس لّذت می کند. به هنگام رویارویی با شعر، باید 

درس دوم
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بکوشیم خود را در فضای آهنگین آن قرار دهیم تا سُبک و سنگینی باِر آوایی آن را درک 
کنیم و در خواندن نیز با همان نظم موسیقایی، خوانش آن را پیش ببریم.

بیت های زیر را می خوانیم:

وآن دل که با خود داشتم، با دل ستانم می رودای ساربان، آهسته ران، کآرام جانم می رود
گویی که نیشی دور، از او در استخوانم می رودمن مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او
کز عشق آن سرو روان، گویی روانم می رودمحمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان

سعدی

اکنون همین شعر را با چینش جدید، بازخوانی می کنیم و به آهنگی که از خوانش آن، 
احساس می شود، گوش می سپاریم: 

نَم می  َر َود  کا را ِم جاآ ِهس ِت راناِی سا ِر بان

نَم می  َر َود    با ِدل ِس تاُخد داش تَموان ِدل ِک  با

بدانسان که دیده  و شنیده می شود، با خوانش درست شعر، به درنگ منظّم  و یکنواختی 
که بعد از هر دسته از هجاها وجود دارد، پی می بریم. خانه ها، به گونه ای منظّم کنار هم 
چیده شده اند؛ به هر یک از این خانه ها که برش آوایی ایجاد کرده اند، پایه یا رکن عروضی 
می گویند. پایه ها مانند آجرهایی هستند که در ساخت بنای شعر، به کار می روند. وزن شعر 
درحقیقت حاصل چینش به سامان این پایه های آوایی یا ارکان عروضی است. وزن از توالی 
چند ضرب آهنگ تولید می شود که برای موزون کردن نوای موسیقی کالم، به کار می رود. 
اکنون به نمونه های زیر و چگونگی شکل گیری پایه های آوایی و نظم آنها، توّجه کنید:

1  هرکه چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد
       هرکه محرابش تو باشی، سر ز خلوت بر نیارد

سعدی    
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ِوی ُگ ما َردجا ُن ِدل بَر دو ست دا َردَهرِک چی زی

بَر َن یا َردَسر ِز َخل َوت بَش ُت با شیَهرِک ِمح را

نوروزی 2  باد  نسیم  می آید،  یار  کوی  ز 
از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی

حافظ

ِد نو رو زیَن سی ِم  با ر می آ َیدز کو ِی یا

َب َرف رو زیِچ را ِغ ِدل َم َدد خا هیاَ زین  با َدر 

آمد3 چه  ما  بر  که  دانی  تو  خدایا تو دانی که ما را چه می شد؟خدایا 
مولوی، غزلیّات شمس

ِچ آ َمدِک بر ما ُت دا نی    ُخ دا یا 

ِچ می ُشدِک ما را ُت دا نی    ُخ دا یا 

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرایار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا 4 
مولوی

ـَ رایا ر َمـ را خا ر َم راِعش ِق ِج َگر غا ر م

دا ر َم راخا ِج ِن َگهغا ر ُت یییار ُت یی 

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارادل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را5  
حافظ
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ُخ دا راصاِحب ِد الن ِز َدس تَمدل می َر َود

ش کا راخا َهد ُش داِز پن هانَدر دا ِک را 

با خوانش درست ابیات و جداسازی پایه ها )ارکان(، درمی یابیم که بعد از هر پایه، درنگی 
وجود دارد. درنگ های پایان هر پایه، مرز پایه های آوایی را به ما نشان می دهند. پِی هم 
قرارگرفتن پایه های آوایی و درنگ هایی که در پایان هر پایه می آید، موسیقی و آهنگی را 

در خوانش بیت ها پدید می آورد.
چگونگی تفکیک پایه ها و خوانش بیت ها، نظم دیداری و شنیداری را به ما نشان 

می دهند؛ این نظم سبب درک پایه های آوایی و لّذت از موسیقی متن، می شود.

خودارزیابی 
1   با خوانش درست ابیات، مرز پایه های آوایی آن را مشّخص کنید و هر پایه را در خانة 

خود قرار دهید:
ای خوش منادی های تو در باغ شادی های توالف(

بر جای نان شادی خورد جانی که شد مهمان تو                                      مولوی

.........َدر با ِغ شا..................

..................شا دی ُخ َرد.........

زبانم را بیانی آتشین دهدلم را داغ عشقی بر جبین نه ب(
وحشی بافقی

َج بین نِه...........................

...........................َز با نَم را
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بند  پ( ز  رهایی  نخواهد  شکارش نجوید خالص از کمنداسیرش 
سعدی

.........َر ها یی..................

..................َن جو َید.........

داد عنکبوتی را به حکمت دام دادت( آرام  درو  را  عالم  صدر   
عطار

.........را ِب ِحک َمت.........

...........................

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیمث(
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

حافظ

..................َب َرف شا نی.........

.........ُم َطر حی نُو..................

2  با خوانش درست بیت ها، مرز پایه های آوایی آن را مشّخص کنید، سپس خانه هایی    
به تعداد آن، طّراحی نموده، هر پایه را در خانة خود جای دهید.

دهیا رب از عرفان مرا پیمان های سرشار دهالف( بیدار  دل  و  آگاه  جان  بینا  چشم 
صائب تبریزی

بسی ب( غیبت  دیوار  پیش  کسیمکن  دارد  گوش  پسش  کز   بود  
سعدی
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باران اشکم می دود وز ابرم آتش می جهدپ(
با پختگان گو این سخن، سوزش نباشد خام را

سعدی

بنهاده امت( سیرتی  را  کسی  داده امهر  اصطالحی  را  کسی  هر 
مولوی

می نمایدمرا گه گه به دردی یاد می کن ث( جان  مرهم  دردت  که 
فخرالّدین عراقی

3   با توّجه به آهنگ بیت های داده شده، با ذوق خود، پایه های آوایی مناسب )غیر از 
واژه های بیت( را تولید کنید و آن را در خانه های خالی بنویسید. 

من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دستالف(
پرور کنم کی طمع در گردش گیتِی دون 

حافظ

نی ِب َدست……………َدر ِگ دا ییَمن ِک دا َرم

َور ُک نَم…………………………ِکی َط َمع َدر

بگذارم ب( وام  آمدستم  امشب  بگذارممن  جام  کنار  را  حسابت 
اخوان ثالث

…………………………َم نِم َشب آ

م بُگ ذا َرمِک نا ِر جا……………
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) من پ جان  و  دل  برد  من  جانان  مندلبر  جانان  دلبر  من  جان  و  دل  برد 
حافظ

جا ِن َمن……………نا ِن َمنِدل َب ِرجا 
……………………………………………………

4 پیامدهای حملة مغوالن را بر زبان فارسی در قرن هفتم بررسی کنید.
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شاعران و نویسندگان به زبان، نگاه زیباشناسانه دارند. آنها معانی ذهنی 
خود را با استفاده از آرایش های لفظی و معنوی و عناصر علم بیان به اشکال 
گوناگون به دیگران منتقل می کنند و کالم ساده و عادی را به سخنی ادبی و 
هنری تبدیل می کنند؛ برای مثال هنرمند ادیب بارش باران و طلوع خورشید 

را با چنین عباراتی بیان می کند:

سخن ادبیسخن عادی

1. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست.باران بارید.
2. مروارید باران از چشم ابر چکید.

3. بهاران که شاباش ریزد سپهر/ به دامان گلشن
 ز رگبارها

1. گل خورشید شکفت.خورشید طلوع کرد.
2. پادشاه مشرق چهره نمود.

3. خسرو خاور علم بر کوهساران زد.



2829 علوم و فنون ادبی)2(

از نظر ادبی شیوه های گوناگونی برای آفرینش تخّیل و بیان معنا وجود دارد که 
مهم ترین آنها چهار آرایة تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه هستند و آنها را در حوزة علم بیان 

بررسی می کنند. 
اکنون این جمله را با هم می خوانیم:

دانا چو طبلة  عطار است؛ خاموش و هنرنمای. 
گلستان سعدی

در این نمونه نویسنده با برابر نهادن دانا و طبلة عطار، آن دو را به هم مانند کرده است و 
ویژگی های خاموشی و هنرنمایی را در آنها مشترک می بیند و این شباهت را برای مخاطب 
محسوس تر و زیباتر بیان می کند. برقراری رابطة همانندی میان دو چیز را آرایة »تشبیه« 

می نامند. بهره گیری از تشبیه، سخن را خیال انگیز می کند.
 در بیت زیر هم آرایة تشبیه را مشاهده می کنید:

بی نواصد هزاران دام و دانه است ای خدا حریص  مرغان  چو  ما 
      مولوی

هر تشبیه ریشه در نوع نگاه و تفّکر گوینده دارد و آنچه موجب زیبایی تشبیه می شود، 
وجه شباهتی است که شاعر و نویسنده به آن دست یافته است. تشبیه چهار پایه یا رکن 

دارد:
1    مشبّه:

 پدیده ای است که آن را به پدیده ای دیگر مانند می کنیم؛ مثل»اّیام گل« در مصراع زیر:
 اّیام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد. 

حافظ

2  مشبّهٌ به:
 پدیده ای است که مشّبه را به آن مانند می کنیم؛ مثل »گل« در مصراع زیر:

تو هم چون گل زخندیدن لبت با هم نمی آید.
 سعدی
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3  وجه شبه:
ویژگی یا صفت مشترک میان مشّبه و مشّبهٌ به است که در مشّبهٌ به پررنگ تر و آشکارتر 

است؛ مانند »کریم« در مصراع زیر:
گرت زدست برآید چو نخل باش، کریم.  

گلستان سعدی

4 ادات تشبیه:
واژه ای است که آن را برای بیان شباهت میان دو پدیده به کار می بریم. واژه های: چو، 
مثل، مانند، گویی، همچون، به سان، به کردار و... از این دسته اند، برای مثال »چون« و 

» وش« در بیت زیر ادات تشبیه اند.
و آنچه بجهد از زبـان، چون آتش استاین زبان چون سنگ و هم آهن وش است

مولوی  

چهار رکن تشبیه را در مثال های زیر مشخص کنید:
سبک بار قویی  چون  آرام  همی رفت  بلم  کارون  سر  نرمی بر  به 

فریدون توللی        

        شب در تمام پنجره های پریده رنگ
مانند یک تصّور مشکوک

پیوسته در تراکم و طغیان بود. 
فروغ فرخزاد

    و او به شیوة  باران پر از طراوت تکرار بود. 
سهراب سپهری

انواع تشبیه از نظر پایه ها )ارکان(
تشبیه را بر اساس این چهار پایه می توان به دو دسته تقسیم کرد: گسترده و فشرده.
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الف( گسترده
از میان رکن های تشبیه، ذکر مشّبه و مشّبٌه به ضروری است؛ اّما وجه شبه و ادات تشبیه 
را می توان حذف کرد. به تشبیهی که چهار رکن یا سه رکن را در خود داشته باشد، تشبیه 

گسترده می گویند؛ نمونه های زیر از این نوع هستند:
زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست/

گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست/
و رنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.

سیاوش کسرایی

در این تشبیه سه رکن تشبیه وجود دارد و ادات حذف شده است.
نامت در چشمانم / چون الله، سرخ / چون نسترن، سپید / و مثل سرو سبز می ایستد.
منوچهر آتشی

مثال دیگر:
دریا                       چون  گشاده  باید   تا کند نغمه ای چو دریا سازسینه 

هوشنگ ابتهاج

در تشبیه های باال چهار رکن وجود دارد.
ب( تشبیه فشرده

 تشبیهی که فقط دو رکن اصلی یعنی مشّبه و مشّبهٌ به دارد، تشبیه فشرده است. در 
عبارت:

ای مهتر، آفتاب چراغ آسمان است و تو چراغ زمینی، آفتاب چراغ دنیاست، تو چراغ دینی.
کشف االسرار میبدی

  

حذف وجه شبه و ادات تشبیه، تشبیه را خالصه  کرده است. به این نوع تشبیه، تشبیه 
رسا ) بلیغ( نیز می گویند. این تشبیه کالم را ادبی تر و زیباتر می کند.
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تشبیه فشرده گاه به صورت ترکیب اضافی )مضاف و مضاف  الیه( و گاه به صورت 
اسنادی  جملة  به صورت  معمواًل  ترکیبی  غیر  )تشبیه های  می رود  به کار  غیر ترکیبی 

هستند(؛ برای مثال: 
کیمیای سعادت )ترکیب اضافی(

سعادت، کیمیا است.)غیر ترکیبی(
در مثال های زیر:

شویالف( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی زر  و  بیابی  عشق  کیمیای  تا 
حافظ       

ب( آتش خشم اّول در خداوند خشم افتد؛ پس آنگه زبانه به خصم رسد یا نرسد.
گلستان سعدی     

وجود به مس، عشق به کیمیا و خشم به آتش در ترکیب هایی اضافی مانند شده اند.
چند نمونة دیگر از این نوع تشبیه در ادامه آمده است:

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدمگویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟
    سعدی

رخسارهانگارش دهد گلبن جویبار آب  آیینة  در 
عاّلمه طباطبایی       

التفات نبودی به صید من شدماو را خود  نظر  کمند  اسیر  خویشتن  من 
سعدی     
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خود ارزیابی 
1  در ابیات زیر تشبیه های فشرده و گسترده را بیابید و پایه های آنها را مشّخص نمایید:

و گر چو ابر بگریم، تو همچو غنچه بخندیالف( اگر چو مرغ بنالم، تو همچو سرو ببالی
  خواجوی کرمانی

پیش کمان ابرویش البه همی کنم؛ ولیب(
گوش کشیده است؛ از آن گوش به من نمی کند    

حافظ   

دل گرفتار بالی عشق توست      توستپ (   عشق  کربالی  شهید  جان 
وفایی                           

2 وجه شبه را در شعرهای زیر مشّخص کنید:
الف( صدا چون بوی گل در جنبش آب      به آرامی  به هر سو پخش می گشت

      فریدون توللی

ب(  نفس کز گرم گاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک.
  چو دیوار ایستد در پیش چشمانت،

    نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم
    ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

مهدی اخوان ثالث

3  دو پایة اصلی تشبیه را در اشعار زیر مشّخص کنید:
الف(  پشت هیچستان چتر خواهش باز است،

تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،
سهراب سپهریزنگ باران به صدا می آید.
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هر چه به گرد خویشتن می نگرم در این چمنب(
آینة  ضمیر   من   جز   تو   نمی دهد   نشان 

   هوشنگ ابتهاج
4  نوع تشبیه را در ابیات زیر مشّخص کنید:

استالف( دور  تو  پایان  عشق  ای  استاگر  عبور  تمّنای  غرق  دلم 
هوایت در  کشیدن  قد  استبرای  صبور  صنوبرها  مثل  دلم 

سلمان هراتی

فرو نشسته در آن ناوک صنوبر وغان زمین چو سینة سهراب زیر جوشن برگب( 
علی موسوی گرمارودی

اجرام کوه هاست نهان در میان برفمانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است         پ(
کمال الّدین اسماعیل

5   در اشعار زیر مشّبه و مشّبهٌ به را مشّخص کنید.
الف(  پاسی از شب رفته بود و برف می بارید،

چون پرافشان پری های هزار افسانه ای از یادها رفته
مهدی اخوان ثالث

روز چو شمعی به شب، زود رو و سرفراز       شب چو چراغی به صبح، کاسته و نیم تابب(
خاقانی

6  تشبیه های به کار رفته در بیت های زیر دارای کدام یک از پایه های تشبیه اند؟
می نمایدمرا، کز جام عشقت مست گشتمالف( یکسان  هجر  و  وصال 

   فخرالّدین عراقی

بلند آشیان رسد گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسدب( اّول بال به مرغ 
سعدی        
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پ( خانة دل ما را از کرم عمارت کن        پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی

شیخ بهایی

)  که بر کویر عطشناک نیستم چون ابرحریر باورم از شعلة  ندامت سوختت
مشفق کاشانی

7  در هر یک از نمونه های زیر ادات تشبیه را مشّخص کنید:
مهربانیالف( درخت  دل  در  نیمرا  بوستا و  سر به  ؟  ند ما چه  به 

      فخرالّدین اسعد گرگانی

ب( آورده اند که در ناحیت کشمیر متصّیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین 
او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی.
کلیله و دمنه

هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف        گویی که لقمه ای است زمین در دهان برفپ(
کمال الّدین اصفهانی

8   در اشعار ذکر شده در خود ارزیابی های درس 3 ابیاتی را که مربوط به شاعران 
قرن های 7 و 8 و 9 است، بیابید و بگویید کدام نوع تشبیه )گسترده یا فشرده( در 

آنها بیشتر است؟
9 در بیت: 

جهان چـون شب و تیغها چون چراغ« »چو دریای خون شد همه دشت و راغ
    فردوسی

پایه های آوایی را مشّخص کنید؛ سپس خانه هایی به تعداد آنها طراحی نموده و هر 
پایه را در خانة خود قرار دهید.
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1  متن زیر را از نظر تاریخ ادبیات و زیبایی شناسی بررسی کنید:
 »پس از ابر کرم، باران محّبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید 

قدرت در گل از گل دل کرد.« 
مرصاد العباد  

2  با توّجه به آموخته های فصل یکم، شعر زیر را بررسی و تحلیل کنید:
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدممرده بدم زنده شدم؛ گریه بدم خنده شدم

زهرة شیر است مرا، زهرة تابنده شدمدیدة  سیر است مرا، جان دلیر است مرا

شیخ نی ام، پیش نی ام، امر تو را بنده شدمگفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری

در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدمگفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم

چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدمچشمة خورشید تویی، سایه گه بید منم

کز کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدمشکر کند چرخ فلک، از َملِک و ُملک و َملَک

 بر زبر هفت طبق، اختر رخشنده شدمشکر کند عارف حق، کز همه بردیم سبق
مولوی
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   فصـل دوم  

	سبک	شناسی	قرن	های	7	،	8	و	9	)سبک	عراقی(		 		درس	چهارم	
	پایه	های	آوایی	همسان	)1(			 		درس	پنجم	

مجاز	 		درس	ششم		
	*	کارگاه	تحلیل	فصل 	 	
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ویژگی های سبک عراقی
الف(	شعر	در	سه	قلمرو	زبانی،	ادبی	و	فکری	

1. زبانی:	برخی	از	ویژگی	های	زبانی	شعر	این	دوره	عبارت	اند	از:	
سبک	 زبان	 یعنی	 قدیم	 فارسی	 چهارچوب	 همان	 زبان	 	چهارچوب	

خراسانی	است	که	تا	حدودی	مختصات	جدید	یافته	است؛
	لغات	فارسی	اصیل	قدیم	کم	شده	و	جای	آنها	را	لغات	عربی	گرفته	است؛	

	»می«		اندک	اندک	جای	»همی«	را	گرفته	است؛
	»در«	به	جای	»اندر«	در	حال	جایگزین	شدن	است	و	نیز	واژه	های	

»ایدون،	ایدر،	اَبا،	اَبَر	و...	«	بسیار	اندک	به	کار	می	روند؛
								به	کارگیری	حرف	نشانة	»َمر«	در	کنار	مفعول	جمله	کم	شده	است.

اساساً	مهم	ترین	ویژگی	های	زبانی	سبک	عراقی	همین	درهم	آمیختگی	
مختصات	نو	و	کهن	است	که	گاهی	در	یک	شعر	کوتاه	نیز	در	کنار	هم	

دیده	می	شود.
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2. ادبی: برخی	از	ویژگی	های	ادبی	شعر	این	دوره	عبارت	اند	از:	
		در	شعر	این	دوره	کاربرد	غزل	بیشتر	شد	و	جایگاه	»تخلّص«	در	انتهای	آن	تثبیت	

گردیده	است؛
		توّجه	به	علوم	ادبی	از	جمله	»بیان«	و	»بدیع«	بیشتر	شده	است؛

		شعر	این	دوره	از	دربار	خارج	شده؛	قصیده	از	رونق	افتاد	و	غزل	عارفانه	و	عاشقانه	
رواج	می	یابد.	

3. فکری:	برخی	از	ویژگی	های	فکری	شعر	این	دوره	به	شرح	زیرند:	
		فکر	نیز	در	این	دوره	با	تأثیرپذیری	از	مسایل	سیاسی	و	اجتماعی	دست	خوش	تغییر	
شده	است؛	مثاًل	در	دورة	خراسانی،	معشوق	شاعر،	زمینی	و	دست	یافتنی	بود؛	ولی	در	شعر	

این	دوره،	این	مقام	اندک	اندک	متعالی	می	گردد	تا	آنجا	که	گاه	با	معبود	یکی	می	شود.	
		بعد	از	حملة	مغول	و	خدشه	دار	شدن	غرور	و	احساسات	ملی	ایرانیان،	نیاز	داشتن	به	
سخنان	آرام	بخش	و	توجه	به	امور	اخروی	بیشتر	می	شود	و	همچنین	باعث	رواج	بیشتر	
تصوف	می	گردد	و	برخی	اندیشه	ها،	از	جمله	بی	اعتباری	دنیا،	اعتقاد	به	قضا	و	قدر	و	اینکه	

هر	چه	از	دوست	می	رسد،	نیکوست	رواج	بیشتری	می	یابند.	
				پرهیز	از	زهد	ریایی،	توّجه	به	صفا	و	پاالیش	درون،	برتری	عشق	بر	عقل	و	امثال	آنها	

مفاهیم	و	اندیشه	های	شعر	این	دوره	را	رقم	می	زنند.

	مقایسة ویژگی های فکری سبک خراسانی و عراقی

عراقیخراسانی

ستایش	عشقستایش	خرد

غم	گراییشادی	گرایی

فراقوصال
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ذهن	گرایی	یا	توّجه	به	دنیای	درونواقع	گرایی	یا	توّجه	به	دنیای	بیرون

رواج	روحیة	عرفانی	و	اخالقیرواج	روحیة	پهلوانی	و	حماسی

باور	به	قضا	و	قدرباور	به	اختیار	و	اراده

آسمانی	بودن	معشوقزمینی	بودن	معشوق	

بازتاب	بیشتر	علوم	در	شعربازتاب	اندک	علوم	در	شعر

ب(	نثر	در	قلمرو	زبانی،	ادبی	و	فکری
1. زبانی:	در	این	قلمرو	ویژگی	های	زیر	شاخص	ترند:

	نثر	فنی	کم	کم	در	قرن	هفتم	ضعیف	می	شود	و	در	قرن	هشتم	با	سیطرة	تیموریان	
بر	ایران	از	میان	می	رود،	تا	آنجا	که	نثر	ساده	در	اکثر	کتاب	های	این	دوره	جای	نثر	فنی	را	
می	گیرد.	به	عکس	جریانی	که	در	قرن	ششم	مرسوم	بود	و	نویسندگان،	آثار	موجود	را	که	
به	نثری	ساده	بود،	به	نثر	فنی	باز	می	نوشتند.	در	این	دوره	برخی	نویسندگان،	کتاب	های	
مشکل	را	به	زبان	ساده	بازنویسی	می	کردند؛	چنان	که	مالحسین	واعظ	کاشفی	)متوّفی	
در910	هـ	.	ق.(	کلیله	و	دمنه	را	به	انشای	دورة	خود	بازگرداند	و	آن	را	»انوار	ُسهیلی«	نامید.
	تاریخ	نویسی	در	این	دوره	به	اسلوب	ساده	رواج	می	یابد،	هر	چند	نمونه	هایی	با	نثر	
پیچیده	نیز	در	میان	تاریخ	های	این	دوره	یافت	می	شود.	در	مقدمة	کتاب	ظفرنامة	شامی،	
که	قدیمی	ترین	تاریخ	نوشته	شده	دربارة	تیمور	است،	می	خوانیم:	»امیر	تیمور	به	من	دستور	
داد	که	ساده	بنویسم؛	به	طوری	که	عامة	مردم	بفهمند.«	تاریخ	نویسی	از	همان	اوایل	دورة	
مغول،	به	سبب	عالقة	شدید	آنان	به	ثبت	وقایع	مربوط	به	پدران	و	اجدادشان	شروع	شد	و	
در	دورة	تیموری	هم	ادامه	یافت.	حاشیه	نویسی	های	متعددی	نیز	به	نثر	ساده	بر	تاریخ	های	
قدیم	انجام	گرفت.	البته	باید	توّجه	داشت	که	این	سادگی	نثر	همه	جا	یکسان	نیست	و	نثر	

سادة	این	دوره	را	نمی	توان	فصیح	و	بلیغ	دانست.
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	از	دیگر	ویژگی	های	نثر	این	دوره	داخل	شدن	لغات	قبایل	مختلف	ترک	و	مغول	
به	زبان	فارسی	است	که	در	دورة	تیمور	سرعت	رشد	آن	بیشتر	شد؛	اّما	این	جریان	در	
زبان	فارسی	دیری	نپایید.	سلطان	حسین	بایقرا	و	امیرعلی	شیر	نوایی	در	حوزة	ادبی	هرات	
ترکی	گویی	و	ترکی	نویسی	را	تشویق	می	کردند	و	خود	امیرعلی	شیر	چند	کتاب	از	جمله	
»محاکمه	اللغتین«	را	به	ترکی	نوشت	و	ظهیرالّدین	بابر	هم	»بابرنامه«	را	به	ترکی	نوشت.	
اینان	شعر	ترکی	هم	می	گفتند.	نمونه	ای	از	این	کلمات	دخیل	که	هنوز	هم	در	زبان	فارسی	

استعمال	دارند،	عبارت	اند:	
ییالق	و	قشالق	)سردسیر	و	گرم	سیر(،	قشون	)ارتش(،	یورش	)هجوم(	و...

	به	وجود	آمدن	سستی	و	ضعف	در	ساخت	دستوری	جمالت	نثر	از	ویژگی	های	دیگر	
این	دوره	است.

2 . ادبی
	بعد	از	سقوط	بغداد	به	دست	هالکو،	زبان	عربی	در	تمام	ممالک	اسالمی	و	حتی	در	
میان	خود	اعراب	دچار	انحطاط	شد.	در	زبان	فارسی	نیز	از	سیطره	و	نفوذ	زبان	عربی	کاسته	
شد	و	هر	چند	فراگیری	زبان	عربی		به	سبک	قدیم	مرسوم	بود،	ادبای	بزرگ،	دیگر	آثار	خود	

را	به	عربی	نمی	نوشتند.
	در	اندیشة	ادیبان	این	دوره،	صنایع	ادبی	جای	تعّمق	و	تفّکر	را	گرفت؛	اّما	چون	
استعدادهای	بزرگی	در	این	عرصه	ندرخشیدند،	بیشتر	به	ظاهر	سازی	و	به	صنایعی	مثل	

مّعماپردازی،	سرودن	اشعار	ذوقافیتین		و	از	این	قبیل	روی	آوردند.

3 . فکری
	به	علّت	کشتن	یا	متواری	ساختن	فضال	و	نابودی	کتابخانه	ها،	از	صّحت	و	اتقان	

مطالب	کاسته	شد	و	ضعف	و	انحطاط	فکری	این	دوره	را	فرا	گرفت.
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	همچنین	به	علّت		نبودن	استادان	بزرگ	و	از	بین	رفتن	حوزه	های	علمی،	تحقیق	و	
تتّبع	در	بین	علما	و	ادیبان	سستی	یافت.	

	مّدعیان	عرفان	هم	که	به	اقتضای	زمانه	با	مغوالن	کنار	آمده	بودند،	اندک	اندک	اصالت	
خود	را	از	دست	دادند	و	به	درسی	کردن	عرفان	و	شرح	اصطالحات	و	پیچیده	جلوه	دادن	

مفاهیم	آن	پرداختند؛	ناگزیر	در	این	دوره،	کتاب	عرفانی	معتبری	نوشته	نشد.

خودارزیابی
		شعر	زیر	را	بخوانید	و	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید: 1

بزد	 یاری	 دِر	 آمد	 یکی	 گفت	یارش:	»کیستی	ای	معتمد؟«آن	
نیستگفت	من؛	گفتش»برو	هنگام	نیست«		 خام	 مقام	 خوانی	 چنین	 بر	
فراق	 و	 هجر	 آتش	 جز	 را	 نفاق؟خام	 از	 رهاند	 وا	 کی	 پزد	 کی	
سفر در	 سالی	 و	 مسکین	 آن	 شرررفت	 از	 سوزید	 دوست	 فراق	 در	
گشتپخته	شد	آن	سوخته؛	پس	بازگشت انباز	 خانة	 گرد	 باز	
لبحلقه	زد	بر	در	به	صد	ترس	و	ادب ز	 لفظی	 بی	ادب	 بنجهد	 تا	
گفت	»بر	در	هم	تویی	ای	دلستان«بانگ	زد	یارش	که	»بر	در	کیست	آن؟«

مثنوی معنوی مولوی

الف(	دو	مورد	از	ویژگی	های	زبانی	آن	را	بنویسید.
ب( ویژگی	فکری	حاکم	بر	آن	چیست؟

پ(	دو	مورد	از	ویژگی	های	ادبی	شعر	را	بنویسید.
ت(	بیت	پایانی	را	تقطیع	هجایی	کنید	و	در	جدول	صفحه	بعد	بنویسید:



43 علوم و فنون ادبی)2(

تقطیع هجایی مصراع یکم

 تقطیع هجایی مصراع دوم

		چرا	در	عصر	مغول	و	تیمور،	تاریخ	نویسی	رواج	پیدا	کرد؟	توضیح	دهید. 2
		ویژگی	های	زبانی	ابیات	فردوسی	و	حافظ	را	در	مثال	های	زیر	با	یکدیگر	مقایسه	کنید: 3

سخت	 آواز	 به	 رستم	 گفت	 که	ای	شاه	شادان	دل	و	نیک	بختچنین	
آویختن،اگر	جنگ	خواهی	و	خون	ریختن بر	 سختی	 گونه	 این	 بر	
زابلی		 آورم	 سوار	 تا	 کابلیبگو	 خنجر	 با	 باشند	 که	
…بر	این	رزمگه	شان	به	جنگ	آوریم آوریم	 درنگ	 زمانی	 ایدر	 خود	

فردوسی 

یک	نکته	از	این	معنی	گفتیم	و	همین	باشدکی	شعر	تر	انگیزد	خاطر	که	حزین	باشد
زنهار انگشتری	 یابم	 گر	 تو	 لعل	 صد	ملک	سلیمانم	در	زیر	نگین	باشداز	
شاید	که	چو	وابینی،	خیر	تو	در	این		باشدغمناک	نباید	بود	از	طعن	حسود	ای	دل
نقشش	به	حرام	ار	خود،	صورتگر	چین	باشدهرکاو	نکند	فهمی	زین	کلک	خیال	انگیز

    حافظ 

		یک	مورد	از	ویژگی	های	فکری	بیت	های	زیر	را	بنویسید؛	سپس	یک	تشبیه	فشرده	و	 4
یک	تشبیه	گسترده	بیابید	و	پایه	های	آن	را	مشّخص	کنید.

مظلوم دیدة	 آب	 است	 چون	روان	گشت،	خشک	و	تر	سوزدآتش	
باش هراسان	 او	 از	 سوزدتو	چو	شمعی	 سر	 شمع	 ز	 آتش	 اّول،	 که	

   سیف فرغانی

		پایه	های	آوایی	را	در	شعر	فردوسی	)خودآزمایی	3(	مشّخص	نمایید. 5
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پس	از	تشخیص	و	درک	پایه	های	آوایی،	درمی	یابیم	که	پایه	های	آوایی	
بیت	ها،	به	شکلی	هماهنگ	در	پی	هم	می	آیند.	به	بیان	دیگر،	می	توان	پایه	ها	را	
به	دسته	هایی	منّظم	بخش	کرد.	اکنون			،	چگونگی	نظم	هر	یک	از	این	دسته	ها	

را	بررسی	می	کنیم.
	به	چینش	پایه	های	آوایی	بیت	زیر،	دّقت	کنید:
درین	درگاه	بی	چونی،	همه	لطف	است	و	موزونی

مولویچه	صحرایی،	چه	خضرایی،	چه	درگاهی،	نمی	دانم

ُت	مو	زو	نیَه	ِم	لُط	َفسِه	بی	چو	نیَد	رین	َدر	گا

نِـ	می	دا	نَمِچ	َدرگا	هیِچ	َخضـ	را	ییِچ	َصحـ	را	یی

آوایی	هر	 پایه	های	 میان	 در	 را	 منّظم	 بیت،	درنگی	 با	خوانش	درست	
مصراع،	احساس	می	کنیم.	به	بیان	دیگر،	هر	مصراع	از	پایه	های	تکراری	و	
منّظم	چهارهجایی	تشکیل	شده	است.	این	پایه	های	تکراری	و	هماهنگ	را،	

»پایه	های	آوایی	همسان«	می	نامیم.
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وقتی	هجاهای	شعری	را	به	شکلی	درست	به	پایه	هایی	بخش	کردیم،	ساده	تر	این	است	
که	به	جای	هریک	از	این	پایه	ها،	معادل	آوایِی	هریک	از	آنها	را	بیاوریم.	معادل	ها	و	نمادهای	

آوایی	این	پایه	ها	را	»وزن	واژه«	یا	»اسم	رکن«	می	نامیم.
مثاًل	در	این	بیت	»وزن	واژه«،	مفاعیلن	)ت	تن	تن	تن(	است.	که	هر	پایة	آن	از	یک	
ـ	(	تشکیل	شده	است.	 ــ	 ــ	 خوشة	هجایی	)یک	هجای	کوتاه	و	سه	هجای	بلند،	برابر	Uـ 

پایه های
 آوایی 

ُت	مو	زو	نیَهـ	ِم1	لُط	َفسِه	بی	چو	نیَد	رین	َدرگا

نِـ	می	دا	نَمِچ	َدر	گا	هیِچ	َخضـ	را	ییِچ	َصحـ	را	یی

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنوزن واژه )اسم رکن(

U	ــ	ــ	ــU	ــ	ــ	ــU	ــ	ــ	ــU	ــ	ــ	ــخوشه های هجایی

هر	مصراع	این	بیت،	از	چهار	پایة	همسان	»مفاعیلن«	)ت	تن	تن	تن(	تشکیل	شده	است.
به	نمونة	زیر	توّجه	کنید.

گردان روز	 را	 شبم	 چو	روزم	بر	جهان،	پیروز	گردانخداوندا،	
نظامی

ز	َگر	دانَش	بَم	را	روُخـ	دا	َون	دا	

ز	َگر	دانَجـ	هان	پی		روُچ	رو	َزم		بَر	

	می	بینیم	که	موسیقی	و	آهنگ	این	بیت	با	بیت	پیشین،	همسان	است	و	همان	نظم	را	
دارد	و	چینش	هجاهای	پایه	ها،	با	آن	همگون	است.	

1.	»	ِه	«	هجای	کوتاه	است	و	با	معادل	خود	در	مصراع	دوم	ناهمسان	است؛	یعنی	معادل	یک	هجای	بلند	در	نظر	
گرفته	شده	است.	این	کاربرد	آوایی	به	ضرورت	شعری	پدید	می	آید.		
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پایه های
 آوایی

ز	َگر	دانَشـ	بَم	را	رو	ُخـ	دا	َون	دا	

ز	َگر	دانَجـ	هان	پی		روُچ	رو	َزم		بَر	

مفاعیمفاعیلنمفاعیلنوزن واژه

U	ــ	ــ	U	ــ	ــ	ــU	ــ	ــ	ــخوشه های هجایی

پس	از	مقایسة	این	بیت	با	نمونة	پیشین،	درمی	یابیم	که	تعداد	پایه	های	آنها،	متفاوت	
است.	هر	مصراع	این	بیت،	از	سه	پایه	یا	رکن،	تشکیل	شده	است.

گاهی	فضای	آوایی	به	گونه	ای	سامان	می	یابد	که	بافت	موسیقایی	شعر،	کوتاه	تر	
می	شود	و	یکی	از	پایه	های	آوایی	کاسته	می	شود.	در	چنین	مواردی	گاه		»		وزن	واژه«	هم،	

دچار	دگرگونی	می	شود	و	یک	یا	چند	هجا	از	پایان	آن،	می	افتد.
اکنون	به	نمونه	های	دیگر	از	پایه	های	همسان،	توّجه	کنید:

چرخ	بازیگر	از	این	بازیچه	ها	بسیار	داردروزگار	است	این	که	گه	عّزت	دهد	گه	خوار	دارد
  قائم مقام فراهانی

خا	ر		دا	َردَزت	َدَهد	َگه		تین	ِکـ	گه	ِعزرو	ِز	گا	َرس	

یا	ر		دا	َردِزی	ِچ	ها	بِس	گر	اَ	زین		باچر	ِخ	با	زی

هر	مصراع	این	بیت	از	چهار	پایة	همسان	منظّم	و	تکراری،	سامان	یافته	است؛	اّما	آهنگ	
و	وزن	این	بیت	با	بیت	پیشین،	تفاوت	دارد.

به	پایه	های	آوایی،	وزن	واژه	ها	و	خوشه	های	هجایی	هر	پایة		این	بیت،	دّقت	کنید.	



47 علوم و فنون ادبی)2(

پایه های
 آوایی 

خا	ر		دا	َردَزت	َدَهد	َگه		تین	ِکـ	َگه	ِعزرو	ِز	گا	َرس	

یا	ر		دا	َردزی	ِچ	ها	بِس	َگر	اَ	زین		باچر	ِخ	با	زی

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتنوزن واژه

ــ		Uــ	ــ	ــ		Uــ	ــ	ــ		Uــ	ــ	ــ		Uــ	ــ	خوشه های هجایی

همان	گونه	که	آورده	ایم،	وزن	واژه	این	بیت	»فاعالتن	)	تن	ت	تن	تن(«	است.	
نمونة	زیر	را	با	هم	می	خوانیم:

شدم ناالن	 جمعّیتی	 هر	 به	 جفت	بدحاالن	و	خوشحاالن	شدممن	
مولوی

پایه های
 آوایی

الن	ُش	َدمعی	َی	تی	ناَمن	ِب	َهر	َجم	

الن	ُش	َدمالُن	ُخش	حاُجفـ	ِت	بَد	حا	

فاعلنفاعالتنفاعالتنوزن واژه

ــ		Uــ	ــ		Uــ	ــ	ــ		Uــ	ــ	خوشه های هجایی

در	این	بیت	نیزبه	جای	چهار	پایه،	سه	پایه	آمده	و	از	پایة	سوم	نیز	یک	هجا	کم	شده	است.

برخی از وزن واژه های شعر فارسی عبارت اند از:
ـ(	 ـ	Uـــ	 			فاعالتن	)ـ	 ـ(		 ــ	 ــ	 			مفاعیلن	)	Uـ	 ـ	(		 ــ	 	)	Uـ	 فعولن	
ـ	( ـ	U	Uـ	 		مفتعلن	)ـ	 ـ	(			 ــ	 				فعالتن	)	U	Uـ	 ـ	Uــ(	 مستفعلن	)ـــ	
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خودارزیابی 
	برای	هر	یک	از	موارد	زیر	وزن	واژة		مناسب	بنویسید	و	خوشة	هجایی	آن	را	مشخص	 1

کنید:	)مانند	نمونه(

خوشة  هجاییوزن واژهنمونه

U	ــ	ــفعولنکبوتر

…………………………می	نوشتم

…………………………دریا	دالن

…………………………نمی	دانم

…………………………دری	بگشا

…………………………بامدادی

…………………………با	ادبان

…………………………کجایی

		بیت	های	زیر	را	متناسب	با	پایه	های	آوایی	تفکیک	کنید،	سپس	وزن	واژة		هریک	را	 2
در	خانه	ها	جای	دهید.	

بود									الف(  دلی	 درد	 کجا	 هر	 گیتی	 به	هم	کردند	و	عشقش	نام	کردندبه	
عراقی

پایه های
 آوایی

وزن واژه
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چه	خوش	صید	دلم	کردی	بنازم	چشم	مستت	راب(
که	کس	آهوی	وحشی	را	از	این	بهتر	نمی	گیرد

حافظ

پایه های
 آوایی

وزن واژه

) و	جانپ از	جسم	 بی	خبر	 نگردی	 زمانتا	 یک	 جانان	 ز	 یابی	 خبر	 کی	
عّطار

پایه های
 آوایی

وزن واژه

			بیت	های	زیر	را	متناسب	با	پایه	های	آوایی	تفکیک	کنید،	سپس	خوشه	های	هجایی	 3
هریک	را	در	خانه	ها	قراردهید.

چه	غم	دیوار	اّمت	را	که	دارد	چون	تو	پشتیبانالف(
چه	باک	از	موج	بحر	آن	را	که	باشد	نوح	کشتیبان

سعدی

پایه های
 آوایی

خوشه های هجایی
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هر	آن	دل	را	که	سوزی	نیست،	دل	نیست							دل	افسرده	غیر	از	آب	و	گل	نیستب(
وحشی بافقی

پایه های
 آوایی

خوشه های هجایی

دل	ز	تنهایی	به	جان	آمد	خدا	را	همدمی    سینه	ماالمال	درد	است	ای	دریغا	مرهمیپ(
حافظ

پایه های
 آوایی

خوشه های هجایی

به	ساِن	فاخته	کوکو	همی	زد	ز	حسرت	بر	سر	و	بر	رو،		همی	زدت(
فدایی مازندرانی

پایه های
 آوایی

خوشه های هجایی

آوایی	تفکیک	کنید،	سپس	وزن	واژه	و	 پایه	های	 با	 		بیت	های	زیر	را	متناسب	 4
خوشه	های	هجایی	هریک	را	در	خانه	ها	قراردهید.
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می	کرد	الف( ز	 وا آ بلبلی	 همی	نالید	و	با	گل	راز	می	کردسحرگه	
  سلمان ساوجی

پایه های
 آوایی

وزن واژه

خوشه های هجایی

ب(  ما	به	غم	خو	کرده	ایم	ای	دوست	ما	را	غم	فرست
			خاقانی					تحفه	ای	کز	غم	فرستی	نزد	ما	هر	دم	فرست					

پایه های
 آوایی

وزن واژه

خوشه های هجایی

سرودنخوشا	از	نی	خوشا	از	سر	سرودنپ( دیگر	 نی	نامه	ای	 خوشا	
قیصر امین پور

پایه های
 آوایی

وزن واژه

خوشه های هجایی

 																																															



52

سرایتت( چشمم	 کاسة	 میون	هردو	چشمم	جای	پایتعزیزم	
باباطاهر

پایه های
 آوایی

وزن واژه

خوشه های هجایی

			ابیات	زیر	را	بخوانید	و	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید: 5
چه	کنم	که	هست	اینها	گل	باغ	آشناییز	دو	دیده	خون	فشانم	ز	غمت	شب	جدایی
به	امید	آنکه	شاید	تو	به	چشم	من	درآییدِر	گلِستان	چشمم	ز	چه	رو	همیشه	باز	است؟
که	شنیده	ام	ز	گل	ها	همه	بوی	بی	وفاییسِر		برگ	گل	ندارم،	ز	چه	رو	روم	به	گلشن؟

فخرالّدین عراقی  

الف(	ویژگی	های	ادبی	سبک	عراقی	را	در	آن	بیابید.

ب(	دو	مورد	از	ویژگی	های	فکری	ابیات	را	بنویسید.
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در	بیت:
نبردبرآشفت	ایران	و	برخاست	گرد ساز	 کرد	 کسی	 همی	هر	

     فردوسی

واژة	»ایران«	در	معنایی	غیر	از	معنای	خودش	به	کار	رفته	است.	ایران،	معنایی	
نهاده	)حقیقی(	دارد	که	همان	مفهوم	»کشور	ایران«،	وطن	و	محل	زندگی	ما	است؛	
اّما	در	این	بیت	معنای	واقعی	کشورمان	ایران	مورد	نظر	نیست؛	بلکه	معنایی	دیگر	

یعنی	»سپاه	یا	مردم	ایران«	مورد	نظر	شاعر	بوده	است.	
مجاز،	کاربرد	واژه،	در	معنی نانهادۀ )غیرحقیقی( آن	است.	کاربرد	کلمات	در	
معنای	مجازی	در	زبان	محاوره	و	گفت	وگوی	روزانه	بسیار	است.	وقتی	می	گوییم:	
»حوض	بزرگ	است«،	»حوض«	در	معنای	اصلی	خود	به	کار	رفته	است؛	اما	
هنگامی	که	می	گوییم:	»حوض	یخ	زد«،	منظور	آب	حوض	است؛	به	عبارت	دیگر،	
واژة	حوض	را	که	معنایی	نهاده	دارد،	به	کار	برده	و	آب	را	که	معنای	نانهادۀ	آن	

است،	اراده	کرده	ایم.	
البته	دریافت	معنی	نانهادة	واژه	بر	اساس	»عالقه	و	پیوند«	بین	آن	معنا	با	معنای	
نهاده	به	ذهن	می	آید	و	همچنین	الزم	است	»قرینه	ای«	در	کالم	باشد	تا	معنای	
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نانهاده	)مجازی(	دریافت	شود.	عالقه،	رابطه	و	پیوندی	است	که	میان	معنی	نهاده	و	نانهادة	
یک	واژه	وجود	دارد	و	قرینه،	نشانه	ای	در	کالم	است	که	ذهن	خواننده	را	از	معنای	نهاده	

دور	می	سازد	و	به	سوی	معنای	نانهادة	آن	سوق	می	دهد.	
در	جملة	باال،	»حوض«	در	معنای	»آب«	به	کار	رفته	و	»یخ	زدن«	قرینه	ای	است	که	
ما	را	از	معنای	اصلی	آن	دور	می	کند.	بین	»حوض«	و	»آب	حوض«	نیز	عالقه	و	پیوندی	

هست	که	حوض	را	گفته	ایم	و	آب	حوض	را	اراده	کرده	ایم.
وقتی	می	گوییم:	ماه،	دشت	الله	ها	را	روشن	کرده	بود،	منظور	از	ماه،	نور	ماه	است	
که	قرینة	»روشن	کردن«	ما	را	از	معنای	نهادة	ماه	به	مفهوم	نانهاده	اش	یعنی	نور	ماه	
کشانده		است.	همچنین	بین	ماه	و	نور	ماه	نیز	عالقه	و	پیوندی	هست	که	ما	را	از	لفظ	ماه	

به	نور	ماه	رهنمون	می	شود.
											بیهقی 	 	 	 در	مثال:	جهان	خوردم	و	کارها	راندم.			
جهان	در	معنای	اصلی	خود	نیست	و	نعمت	های	جهان	منظور	است	که	این	کاربرد	را	از	
قرینة	»خوردن«	متوّجه	می	شویم.	بین	واژة	جهان	و	نعمت	های	جهان	نیز	پیوند	وجود	دارد.

همچنین	در	بیت	زیر	واژة	»بیت«	کاربرد	مجازی	دارد:

چو	آتش	تیشه	می	زد،	کوه	می	سفتبه	یاد	روی	شیرین	بیت	می	گفت
نظامی

معنای	نهاده:	کوچک	ترین	واحد	کالم	موزون	و	شاعرانه؛
معنای	نانهاده:	سخن	شاعرانه.

چنین	کاربردهایی	را	در	سخن	شاعرانه	و	نیز	کالم	عادی	بسیار	سراغ	داریم،	زبان	فارسی	
به	طور	گسترده		از	معانی	مجازی	در	ادای	مقاصد	خویش	بهره	می	گیرد.	

در	بیت	زیر	سه واژه در معنای نانهاده به کار رفته اند:
برآمد	ز	دشت	و	ز	شهر بهرخروشی	 کار	 آن	 از	 را	 جهان	 آمد	 غم	

   فردوسی
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معنای نانهادهمعنای نهادهواژه

مردم حاضر در دشتصحرادشت

مردم ساکن در شهرنام مکان زندگیشهر

مردم جهاندنیاجهان

در کاربرد معنای مجازی، گاهی نیز واژه ای را به کمک رابطة شباهت، به جای واژة 
دیگر به کار می برند؛ برای مثال، به جای چشم، به دلیل شباهت آن با گل نرگس، می گویند 
نرگس؛ یعنی واژه ای را به دلیل شباهت به جای واژه ای دیگر به کار می گیرند؛ این گونه 

کاربرد مجاز، مهم ترین نوع مجاز است:
دارداز من غمزده دل می طلبد غمزة دوست گویا  نرگس  ما  دلبر  دوستان 

        وفایی 

معنای حقیقی نرگس، گلی با گلبرگ های سفید و معنای نانهادة آن » چشم« می باشد.

خودارزیابی
1 معنای نهاده )حقیقی( و نانهاده )مجازی( را در واژه های مشخص شده بررسی کنید:

بگیردالف( دانش  بار  گر  تو  رادرخت  نیلوفری  چرخ  زیرآوری  به 
ناصر خسرو 

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی   ب(  سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی
سعدی

شتیاقپ( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق ا درد  شرح  بگویم  تا 
مثنوی مولوی
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		در	سروده	های	زیر	مجاز	را	مشّخص	کنید: 2
الف(	فردا	که	آن	شهر	خاموش	/	در	حلقة	شهربندان	دشمن	/	از	خواب	دوشینه	برخاست		/						

دیدند	/	زان	مرغ	فریاد	و	آتش	/	خاکستری	سرد	برخاست
شفیعی کدکنی

ب(		فریشتگان	سنگ	به	وی	می	زدند	که	خاکی	و	آبی	را	چه	رسد	که	حدیث	کند؟
کشف االسرار میبدی

	چون	الله	خونین	دل	نباشمپ( و	سرگران	کرد		چرا 	نرگس	ا 	ما که	با
      حافظ

برفروزی دل	عالمی		بسوزی	چو	عذار	 تو	از	این	چه	سود	داری	که	نمی	کنی	مدارات(	
      حافظ

که	نگین	پادشاهی	دهد	از	کرم	گدا	راث(	برو	ای	گدای	مسکین	در	خانة	علی	زن
      شهریار

		در	بیت	زیر	مجاز	و	قرینه	را	مشّخص	نمایید: 3
رادست	فلک	ز	کارم	وقتی	گره	گشاید گشا	 گره	 زلف	 گشایی	 یکدگر	 کز	

فروغی بسطامی

		بیت	زیر	را	از	نظر	فکری	و	ادبی	بررسی	نمایید: 4
وز	این	درخت	همین	میوة	غم	است	برمسپید	شد	چو	درخت	شکوفه	دار	سرم

      جامی

		وزن	واژة	بیت	زیر	را	مشّخص	کنید: 5
امید ااّل	 نیاوردم	 خدایا	ز	عفوم	مکن	نا	امیدبضاعت	

      سعدی
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		غزل	زیر	را	از	نظر	تاریخ	ادبیات،	سبک	شناسی،	موسیقی	شعر	بررسی	و	تحلیل	 1
کنید:

عهد	نابستن	از	آن	به	که	ببندی	و	نپاییمن	ندانستم	از	اّول	که	تو	بی	مهر	و	وفایی
باید	اول	به	تو	گفتن	که	چنین	خوب	چراییدوستان	عیب	کنندم	که	چرا	دل	به	تو	دادم
تا	به	همسایه	نگوید	که	تو	در	خانة	ماییشمع	را	باید	از	این	خانه	به	در	بردن	و	کشتن
همـه	سهل	است،	تحمل	نکنم	بار	جداییعشق	و	درویشی	و	انگشت	نمایی	و	مالمت
چه	بگویم؟	که	غم	از	دل	برود	چون	تو	بیاییگفته	بودم	چو	بیایی،	غم	دل	با	تو	بگویـم
که	دل	اهل	نظر	برد؛	که	سری	است	خداییآن	نه	خال	است	و	زنخدان	و	سر	زلف	پریشان
چون	بدانست	که	در	بند	تو،	خوش	تر	ز	رهاییتو	مپندار	که	سعدی	ز	کمندت	بگریزد

  سعدی

		متن	زیر	را	از	نظر	زیبایی	شناسی	بررسی	نمایید: 2
»فراش	باد	صبا	را	گفته	تا	فرش	زمّردین	بگسترد	و	دایة	ابر	بهاری	را	فرموده	تا	بنات	
نبات	در	مهد	زمین	بپرورد.	درختان	را	به	خلعت	نوروزی	قبای	سبز	ورق	در	بر	گرفته	و	

اطفال	شاخ	را	به	قدوم	موسم	ربیع	کاله	شکوفه	بر	سر	نهاده.«																									سعدی
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   فصـل سوم  

درس	هفتم					تاریخ	ادبیات	فارسی	در	قرن	های	دهم	و	یازدهم		
درس	هشتم				پایه	های	آوایی	همسان	)2(		

درس	نهم								استعاره			
																							*	کارگاه	تحلیل	فصل
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درس هفتم

قرن دهم
در	این	قرن	حکومت	در	دست	جانشینان	تیمور	بود؛	به	گونه	ای	که	در	
هرگوشه	ای	حاکمی	از	آنان	حکومت	می	کرد.	اوضاع	اجتماعی	و	سیاسی	ایران	
در	این	دوره	به	طورکلی	و	وضع	ادبیات	نیز،	به	تبع	آن	آشفته	شده	بود.	در	این	
سال	ها		دو	جریان	شعری	بیشتر	رونق	داشت:	یکی	شعر	لطیف	و	فصیح	بابا	
فغانی	که	به	طور	طبیعی،	شعر	حافظ	را	به	سوی	سبک	دورة	بعد	یعنی	هندی	
می	کشاند.	دیگری	مکتب	وقوع	که	نتیجة	چاره	اندیشی	شاعران	برای	تغییر	
سبک	و	رهایی	از	گرفتاری	تقلید	بود،	که	البته	راه	به	جایی	نبرد	و	بازتاب	طبیعی	

محیط	اجتماعی	قرن	دهم	بود.
سیطرة	درازمدت	مغوالن	و	تیموریان	بر	سرزمین	ایران	و	ویرانی	ها	و	
خرابی	هایی	که	در	همة	ابعاد	و	زمینه	ها	به	بار	آوردند،	دانش،	فرهنگ	و	ادبیات	
را	تحت	الشعاع	خود	قرار	داد.	بعد	از	ظهور	شاعران	بزرگی	چون	سعدی،	موالنا	
و	حافظ	در	دورة	عراقی،	به	دلیل	تسلّط	طوالنی	مدت	مغول	و	تیموری،	جایی	

برای	رشد	زبان	و	ادبیات	فارسی	و	ادیبان	باقی	نماند.	
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سبک عراقی در نیمة دوم قرن دهم به اوج خود رسیده بود. شاعران این دوره تشخیص 
داده بودند که این سبک از واقعیت دور شده و کاماًل جنبة ذهنی و تخّیلی یافته است و با 
ادامة پایبندی به سنن ادبی نابود می شود. پس باید به سوی حقیقت گویی و واقع گویی 
بازگشت. برای این کار نیازمند پرداختن به مسائل اجتماعی و انتقادهای سیاسی بود و قالب 

غزل با توّجه به نقش و سابقة کاربردش، اجازة جوالن بیشتر در این میدان  را نمی داد. 
در این دوره از یک سو به دلیل کم توّجهی و بی مهری شاهان صفوی نسبت به شاعران 
و از سوی دیگر شاعرنوازی و ادب گرایی سالطین هند، شاعران به دربارهای هند روی 
آوردند. به همین دلیل با شوق و شور تمام راهی آنجا شدند و برخی از آنان پس از کسب 
شهرت و ثروت، به ایران بازگشتند. آشنایی با تفّکرات و معارف هندوان کم و بیش در 

تغییر سبک دخیل بود.
فرهنگ هند، در این دوره از فرهنگ ایرانی همچنان تأثیر می پذیرفت و فضالی هند 
از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بها دادن به فرهنگ آن، استقبال می کردند. 
شاهان گورکانی هند نیز همگی به فارسی سخن می گفتند. زبان فارسی که در شبه قارة 
هند استحکام و استقرار الزم را به دست آورده بود، همه گیر و رسمی شد و تا زمان حاکمیت 

استعمار انگلیس در هند زبان رسمی آن دیار بود.
هم زمان با رشد ادبیات در هند، اصفهان نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال 

بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت و به »  مادرشهر« مبّدل شد.
به جز اصفهان مناطق دیگر ایران هم رشد و توسعه و شور و جنبشی یافت؛ مثاًل 
خراسان، آذربایجان و نواحی مرکزی ایران به کانون های مهمی برای شاعران، هنرمندان 

و دانشمندان تبدیل شد. 
هر چند شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند ؛ 
اما کم و بیش به زبان فارسی نیز کتاب نوشته یا شعر گفته اند و به نوعی عالقه نشان 
داده اند. افزون بر آن، برخی از ایشان مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند و از این رو 
الزم می دانستند خود را در چنین مقام فرهنگی نگاه دارند، عالوه بر این با رؤسای مذاهب 
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در	تماس	نزدیک	بودند	و	از	طرف	دیگر،	رقبایی	چون	شاهان	عثمانی	و	هندی	داشتند	که	آنها	
نیز	به	مسائل	فرهنگی	توجه	نشان	می	دادند.	این	عوامل	باعث	شده	بود	که	به	طور	کلی	شعر	
و	شاعری	و	معماری	و	انواع	هنرها	مورد	توجه	قرار	گیرد.	در	نتیجه	هنرهایی	چون	قالی	بافی،	
سفالگری،	شیشه	سازی،	نقاشی،	تذهیب	و	خوشنویسی	در	دوران	صفویه	رشد	فراوان	یافت.	

بهزاد	)در	دورة	شاه	اسماعیل(	و	رضا	عباسی	)در	دورة	شاه	عباس(	از	مفاخر	هنرند.
بابافغانی شیرازی	از	شعرای	تأثیرگذار	این	قرن	در	ایران	است	که	شعرش	از	نظر	دقت،	

ظرافت	و	رقت	معانی	مشهور	است،	
وحشی بافقی	نیز	از	دیگر	شاعران	این	دوره	است	که	سبک	شعرش	حّد	واسط	سبک	دورة	

عراقی	و	دورة	بعد،	یعنی	سبک	هندی	است	و	واقع	گرایی	شاخصة	اصلی	آن	است.
محتشم کاشانی	از	دیگر	شاعران	این	دوره،	در	سرودن	شعر	مذهبی	معروف	و	ترکیب		بند	

عاشورایی	او	زبانزد	است:
باز	این	چه	نوحه	و	چه	عزا	و	چه	ماتم	استباز	این	چه	شورش	است	که	در	خلق	عالم	است
زمین کز	 است	 عظیم	 رستخیز	 چه	 این	 بی	نفخ	صور	خاسته	تا	عرش	اعظم	است...باز	

قرن یازدهم 
حکومت	صفوی	پس	از	کشاکش	های	به	وجود	آمده	در	ایران	روی	کار	آمد	و	مذهب	شیعه	را	
ترویج	کرد	و	به	شعر	ستایشی	و	درباری	و	عاشقانه	های	زمینی	بی	توجه	بود.	از	این	رو	شاعران	
سروده	های	خود	را	بیشتر	با	مضامین	پند	و	اندرز،	توصیف	و	بیان	امور	طبیعی	و	همچنین	تبدیل	

موضوعات	و	تمثیالت	کهن	به	مضامین	تازه	و	به	زبان	جدید	همراه	کردند.
وابسته	نبودن	شعر	به	دربار	و	از	بین	رفتن	طبقة	مدیحه	سرایان	درباری	باعث	شد	که	طبقات	
و	گروه	های	بیشتری	مدعی	شعر	و	شاعری	شوند.	از	سوی	دیگر	بها	ندادن	به	شعر	ستایشی	
در	ایران،	موجب	شد	که	شاعران	مدیحه	سرا	برای	امرار	معاش	یا	ثروت	اندوزی	راهی	دیار	هند	

شوند؛	زیرا	آنجا	به	رسم	دربارهای	قدیم	ایران	هنوز	بازار	قصیده	و	مدح	رواج	داشت.



63 علوم و فنون ادبی)2(

رفاه	اقتصادی	مردم	در	دورة	صفوی	و	آبادانی	شهرهای	ایران	و	رونق	تجارت	و	کسب	
وکار،	این	امکان	را	برای	همة	مردم	فراهم	آورده	بود	که	هرکس	به	اندازة	توان	خود	به	امور	

فرهنگی	از	جمله	ادبیات	بپردازد.
از	طرف	دیگر	به	سبب	آشنایی	ایرانیان	با	اروپا،	مراکز	تجمعی	مثل	قهوه	خانه	ها	نیز	دایر	

شد	و	شاعران	در	آنجا	به	مشاعره،	مناظره	و	نقد	آثار	یکدیگر	می	پرداختند.
از	معروف	ترین	شاعران	این	قرن	می	توان	افراد	زیر	را	نام	برد:

کلیم کاشانی	که	در	ابداع	معانی	و	خیال	های	رنگین	مشهور	است	و	این	ویژگی	به	
غزل	های	او	لطف	ویژه	ای	بخشیده	است.	ضرب	المثل	ها	و	الفاظ	محاوره	که	زبان	غزل	این	
دوره	را	به	افق	خیال	عامه	نزدیک	کرده،	سخن	او	را	برجسته	ساخته	است.	وی	با	به	کار	بردن	

مضمون	های	ابداعی	فراوان	»خاّلق	المعانی	ثانی«	لقب	گرفت.	
صائب تبریزی	معروف	ترین	شاعر	سبک	هندی	و	از	پرکارترین	شاعران	فارسی	زبان	
است.	او	در	غزل	سرایی	مشهور	است	و	برخی	از	تک	بیت	های	غزلش	شاهکارهایی	از	ذوق	
و	اندیشه	اند	و	بسیاری	از	آنها	مثل	ضرب	المثل	رواج	یافته	اند.	صائب	را	خداوندگار	مضامین	

تازة	شعری	دانسته	اند.
بیدل دهلوی	را	به	سبب	سرودن	غزل	های	خیال	انگیز	و	به	کار	بردن	مضمون	های	بدیع	
و	گاه	دور	از	ذهن	می	شناسیم.	از	ویژگی	های	عمده	شعر	بیدل،	مضمون	های	پیچیده	و	

استعاره	های	رنگین،	خیال	انگیز	و	سرشار	از	ابهام	و	تخیل	های	رمزآمیز	شاعرانه	است.

خودارزیابی
		ابیات	زیر	را	از	نظر	مضمون	بررسی	کنید: 1
بخیة	کفشم	اگر	دندان	نما	شد،	عیب	نیست
ریشة	نخل	کهن	سال	از	جوان	افزون	تر	است

خنده	می	آرد	همی	بر	هرزه	گردی	های	من
را پیر	 دنیا	 به	 باشد	 دلبستگی	 بیشتر	
                                                                                                 صائب تبریزی
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		زبان	فارسی	در	دورة	صفویان	چه	موقعیت	و	جایگاهی	داشت؟ 2
		ویژگی	های	عمدة	شعر	بیدل	را	با	توجه	به	غزل	زیر	بررسی	کنید:	 3

بر	آن	سرم	که	ز	دامن	برون	کنم	پا	را
به	سعی	دیدة	حیران	دل	از	تپش	ننشست
دارد عزلتی	 کنج	 شدنم	 گم	 خویش	 ز	
فهمید نمی	توان	 آسان	 دل	 درد	 زبان	
فضای	خلوت	دل	جلوه	گاه	غیری	نیست
چه	سان	به	عشرت	واماندگان	رسی	بیدل

را صحرا	 غبار	 ریزم	 آبله	 جیب	 به	
را دریا	 آب	 خشک،	 قدر	 چه	 کند	 گهر	
که	بار	نیست	در	آن	پرده	وهم	عنقا	را
را ما	 شیشة	 رنگ	 صد	 به	 شکسته	اند	
را معما	 این	 تو	 نام	 به	 شکافتیم	
را ما	 ندیده	ای	 پا	 آبله	 چشم	 به	
  بیدل دهلوی

		چه	عواملی	موجب	شد	شاعران	ایرانی	به	دربارهای	هند	روی	آورند؟	 4
		محتشم	کاشانی	در	چه	نوع	و	قالب	شعری	معروف	است؟	در	این	مورد	توضیح	دهید. 5
				در	قرن	هشتم	تأثیرپذیری	از	گذشتگان	چگونه	در	شعر	خواجوی	کرمانی	و	حافظ	 6

جلوه	گر	شد؟
		بیت	زیر	را	بخوانید	و	به	پرسش	ها	پاسخ	دهید:	 7

نهال	دشمنی	بر	کن	که	رنج	بی	شمار	آرددرخت	دوستی	بنشان	که	کام	دل	به	بار	آرد
حافظ

الف(	یک	مجاز	در	آن	بیابید	و	معنای	نهاده	و	نانهاده	را	در	آن	مشخص	کنید.
ب( بیت	را	تقطیع	هجایی	کرده	و	پایه	های	آوایی	آن	را	مشخص	کنید.



65 علوم و فنون ادبی)2( درس هشتم

آموختیم	که	برای	درک	پایه	های	آوایی	شعر،	هر	دسته	از	هجاها	یا	خوشه	های	
هجایی	را	به	دسته	هایی	منّظم	برش	می	زنیم.	یا	با	خط	عمودی،	مرز	هر	دسته	از	
هجاها	را	مشّخص	می	کنیم.	پس	از	تشخیص	و	درک	پایه	های	آوایی	شعر،	برای	
درک	بهتر	نظم	پایه	های	آوایی،	»وزن	واژه	های«	هر	پایه	را	مشّخص	می	کنیم.	
نکتة	مهم	در	این	دسته	بندی	هجاها،	نوع	نظم	آن	است.	در	درس	گذشته	با	دو	
نمونه	از	پایه	های	آوایی	همسان،	آشنا	شدیم.	اکنون،	دیگر	وزن	های	همسان	را	

فرا	می	گیریم.

به	نازی	که	لیلی	به	محمل	نشیندغمش	در	نهان	خانة	دل	نشیند
طبیب اصفهانی

نِـ	شی	نَدِن	ِی	ِدل	نَـ	هان	خا	َغـ	َمش	َدر	

نِـ	شی	نَدبِـ	َمحـ	ِمل	ِک	لِیـ	لیبِـ	نا	زی	

پس	از	خوانش	درست	بیت،	و	درک	موسیقی	آن،	مرز	پایه	های	آوایی	آن	را	
مشّخص	کرده	ایم.		هر	مصراع		این	بیت	از	چهارپایة	همسان	تشکیل	شده	است.	
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وزن	واژة		این	بیت		»فعولن«	)ت	تن	تن(	است.	برای	اینکه	نظم	این	هجاها	را	بهتر	نشان	
دهیم،	خوشه	های	هجایی	هر	پایه	را	مشّخص	می	کنیم.

پایه های
 آوایی 

نِـ	شی	نَدِن	ِی	ِدل	نَـ	هان	خا	َغـ	َمش	َدر	

نِـ	شی	نَدبِـ	َمحـ	ِمل	ِک	لِیـ	لیبِـ	نا	زی	

فعولنفعولنفعولنفعولنوزن واژه

Uــ	ــ			Uــ	ــ		Uــ	ــ	Uــ	ــ	خوشه های هجایی

به	بُرش	پایه	های	آوایی	و	خوشه	های	هجایی،		بیت	زیر،	توّجه	کنید:
که	صورت	نبندد	دری	دیگرمخدایا	به	خواری	مران	از	درم

سعدی

پایه های
 آوایی

َد	رمَمـ	را	نَـزبِـ	خا	ریُخـ	دا	یا	

َگـ	َرمَد	ری	دینَـ	بَنـ	َددِکـ	صو	َرت

				َفَعل				فعولن		فعولن	فعولنوزن واژه

U	ــ	U	ــ	ــU	ــ	ــ		Uــ	ــ		خوشه های هجایی

نظم	و	چینش	هجاهای	این	بیت	در	هر	پایه،	با	نمونة	قبلی	یکسان	است	و	هر	دو	بیت	
با	یک	آهنگ	و	وزن	سروده	شده	اند	و	هجاهای	کوتاه	و	بلند	به	صورت	یکسان	ازپی	هم	
آمده	اند؛	اّما	تعداد	هجاهای	پایه	های	این	دو	بیت	با	هم	تفاوت	دارند.	به	بیان	دقیق	تر،	»		وزن	

واژة«	این	بیت	نیز»	فعولن«	است،	ولی	یک	هجا	از	خانة	آخر	آن	حذف	شده	است.
بنابراین	در	هریک	از	این	وزن	های	همسان،	ممکن	است	یک	هجا	یا	بیشتر	از	پایان	آن	
حذف	شود؛	گاهی	هم	یک	پایه،	به	صورت	کامل	حذف	می	شود؛	یعنی	هر	مصراع،	به	جای	
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چهار	پایه،	سه	پایه	یا	خانه	خواهدداشت.	اکنون	به	پایه	های	آوایی	این	بیت	دّقت	کنید:
وین	عالم	بی	اصل	را،	چون	ذّره	ها	بر	هم	زند					گر	جان	عاشق	دم	زند،	آتش	در	این	عالم	زند	

                                                                                                                                                                                           مولوی

عا	لَم	َز	نَدآ	تَش	َد	رین		ِشق	َدم	زَ		نَدَگر	جا	ِن	عا	

بَر	َهم	َز	نَدُچن	ذر	ِر		ها		بی	اَصـ	ل	را	وین	عا	َل	ِم

هر	مصراع	این	بیت،	از	چهار	پایة	همسان	تشکیل	شده	است.	به	بیان	دیگر،	هر	مصراع	
را	به	بخش	ها	و	پایه	های	تکراری	و	منّظم	چهارهجایی	جدا	کرده	ایم.	»وزن	واژة«		این	

بیت،	»	مستفعلن«	)تن	تن	ت	تن(	است.	
برش	پایه	های	آوایی	و	خوشه	های	هجایی		بیت،	به	شکل	زیر	است:

پایه های
 آوایی 

عا	لَم	َز	نَدآ	تَش	َد	رین		ِشق	َدم	َز	نَدَگر	جا	ِن	عا	

بَر	َهم	َز	نَدُچن	ذر	ِر		ها		بی	اَصـ	ل	را	وین	عا	َل	ِم

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلنوزن واژه

ــ	ــ		Uــ	ــ	ــ		Uــ		ــ	ــ	Uــــ	ــ	Uــ	خوشه های هجایی

افزون	بر	آنچه	تاکنون	از	اوزان	همسان،	گفته	ایم،	پایه	های	آوایی	همسان	دیگری	در	
وزن	شعر	فارسی	وجود	دارد:
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برای	نمونه	به	نظم	هجاها	و	پایه	های	همسان	این	بیت،	توّجه	کنید:
تا	که	رسیدم	بر	تو،	از	همه	بیزار	شدم	یار	شدم	یار	شدم	با	غم	تو	یار	شدم

مولوی

پایه های
 آوایی 

یا	ر	ُش	َدمبا	َغ	ِم	ُتیا	ر	ُشـ	َدمیا	ر	ُشـ	َدم	

زا	ر	ُشـ	َدماز	َه	م	ِ	بی			َدم	َب	ِر	ُت	تا	ِک	ِر	سی

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلنوزن واژه

ــ	UUــــUUــ		ــ	UUــــ	UUــ		خوشه های هجایی

تقسیم	هجاهای	این	بیت،	به	دسته	های	چهارتایی	نظمی	همسان	دارد.	»		وزن	واژة«		
این	بیت،	»مفتعلن«	)تن	ت	ت	تن(	است.	

به	شعر	زیر،	دّقت	کنید.
																												ای	نفس	خّرم	باد	صبا											از	بر	یار	آمده	ای،	مرحبا

سعدی

پایه های
 آوایی 

ِد	َصـ	با			ُخر	َر	ِم	بااِی	نَـ	َفـ	ِس		

َمـر	َحـ	بارا	َمـ	ِد	ای			اَز	بَـ	ِر	یا	

فاعلنمفتعلنمفتعلنوزن واژه

ــ	Uــ		ــ	UUــــ	UUــ		خوشه های هجایی

نمونة	بعد	هم	از	پایه	های	آوایی	همسان	تشکیل	شده	است؛	اّما	چینش	خوشه	های	
هجایی	آن	متفاوت	است؛	همین	موضوع	سبب	می	شود	که	»وزن	واژة«	دیگری	پدید	آید.	

این	»وزن	واژه«	»فعالتن«	)ت	ت	تن	تن	(	است.
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تو	نمایندة	فضلی	تو	سزاوار	ثناییتو	حکیمی	تو	عظیمی	تو	کریمی	تو	رحیمی								
سنایی غزنوی

پایه های
 آوایی 

ُت	َر	حی	میُت	َکـ	ری	میُت	َعـ	ظی	میُت	َحـ	کی	می

ِر	َث	ناییُت	ِسـ	زا	واِد	ِی	َفضـ	لیُت	نَـ	ما	َینـ

فعالتنفعالتنفعالتنفعالتنوزن واژه

UUــ	ــ				UUــ	ــ						UUــ	ــ				UUــ	ــ				خوشه های هجایی

خودارزیابی
		بیت	های	زیر	را	متناسب	با	پایه	های	آوایی	تفکیک	کنید،	سپس	وزن	واژه	و	خوشه	های	 1

هجایی	هریک	را	در	خانه	ها،	جای	دهید:
دلبر روی	 چون	 باغ	 همی	 بخندد	 اذفر1	الف(	 مشک	 چون	 خاک	 همی	 ببوید	

رودکی

پایه های
 آوایی 

وزن واژه

خوشه های هجایی

1.	اذفر:	خوشبو		
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وارهد	از	حّد	جهان،	بی	حد	و	اندازه	شود	 ب(	هین	سخن	تازه	بگو	تا	دو	جهان	تازه	شود
       مولوی

پایه های
 آوایی 

وزن واژه

خوشه های هجایی

دارندپ( پیش	 در	 سفر	 راه	 دارنددریادالن	 خویش	 راهوار	 رکاب	 در	 پا	
حمید سبزواری

پایه های
 آوایی 

وزن واژه

خوشه های هجایی

ت(	سوزد	مرا	سازد	مرا	در	آتش	اندازد	مرا								وز	من	رها	سازد	مرا	بیگانه	از	خویشم	کند
رهی معیری

پایه های
 آوایی 

وزن واژه

خوشه های هجایی
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ماث( نابوده	 و	 بوده	 ازل	 به	 ماای	 فرسوده	 و	 زنده	 ابد	 به	 وی	
نظامی

پایه های
 آوایی 

وزن واژه

خوشه های هجایی

استج( داور	 بخشایش	 به	 استسعادت	 زورآور	 بازوی	 و	 چنگ	 در	 نه	
سعدی

پایه های
 آوایی 

وزن واژه

خوشه های هجایی

چ(	جرمی	ندارم	بیش	از	این	کز	جان	وفادارم	تو	را				ور	قصد	آزارم	کنی،	هرگز	نیازارم	تو	را
                                                                                                                                                                                    انوری

پایه های
 آوایی 

وزن واژه

خوشه های هجایی



72

ح(	نظر	آوردم	و	بردم	که	وجودی	به	تو	ماند								همه	اسمند	و	تو	جسمی	همه	جسمند	و	تو	روحی
سعدی

پایه های
 آوایی 

وزن واژه

خوشه های هجایی

		غزل	زیر	از	کلیم	کاشانی	را	بخوانید	و	موارد	خواسته	شده	را	پاسخ	دهید: 2
رود ناشاد	 خاطر	 از	 تو	 تمّنای	 گر	
دل	 از	 زنخدان	 چاه	 آن	 حسرت	 نرود	
شیرین هوای	 برد	 او	 سر	 از	 نتوان	
کاش	چون	شمع	همه	سر	شود	اعضای	کلیم

داغ	عشق	تو	گلی	نیست	که	از	یاد	رود
یاد	رود از	 را	آب	محال	است	که	 تشنه	
رود فرهاد	 سر	 بر	 اگر	 خسرو	 لشگر	
رود باد	 بر	 تو	 عشق	 ره	 به	 سراسر	 تا	

الف(	ویژگی	های	شعر	کلیم	را	در	آن	مشّخص	کنید.
ب(	یک	مجاز	در	بیت	سوم	مشّخص	کنید	و	قرینه	را	در	آن	بیابید.
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درس نهم

در	درس	پیش	آموختیم	که	گاهی	مجاز	بر	بنیاد	شباهت	استوار	است	
و	عالقة	پیوند	بین	معنای	نهاده	و	نانهاده	عالقة	مشابهت	است؛	این	نوع	
مجاز	را،	استعاره	می	گویند.	استعاره،	یعنی	عاریت	و	وام	گرفتن.	در	اصطالح	
در	 شباهت	 به	دلیل	 دیگر	 واژه	ای	 به	جای	 واژه	ای	 کاربرد	 استعاره،	 ادبی،	
ویژگی	یا	صفتی	مشترک	است.	به	عبارت	دیگر،	اگر	یکی	از	دو	طرف	تشبیه	
)مشّبه	یا	مشّبهٌ	به(	را	برگزینیم	و	طرف	دیگر	تشبیه	را	قصد	کنیم،	استعاره	

پدید		آمده	است؛	برای	مثال:
با	حلّة	تنیده	ز	دل	بافته	ز	جانبا	کاروان	حلّه	برفتم	ز	سیستان

فرخی سیستانی

در	این	بیت،	فّرخی	دو	بار	کلمة	حلّه	را	به	کار	برده	است.	در	مصراع	اّول	حلّه	
در	معنای	نهاده	)جامة	حریر(	به	کار	رفته	و	در	مصراع	دوم	آن	را	به	قرینه	های	
تنیده	ز	دل	و	بافته	ز	جان	در	معنای	نانهاده	)شعر(	به	کار	برده	است.	دلیل	
آن	هم	شباهت	این	دو	از	نظر	لطافت	و	نرمی	جامة	حریر	و	شعر	بوده	است.	
از	سویی	دیگر	می	توان	گفت	شاعر،	شعر	را	در	لطافت	و	نرمی	به	حلّه	تشبیه	
کرده	و	مشّبه	)شعر(	را	حذف	نموده،	مشّبٌه	به	)حلّه(	را	به	جای	آن	آورده	است.
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همچنین	در	مثال:
بادآتش	است	این	بانگ	نای	و	نیست	باد نیست	 ندارد،	 آتش	 این	 هر	که	

مولوی

در	مصراع	نخست،	شاعر	دو	رکن	اصلی	تشبیه	را	ذکر	کرده؛	اما	در	مصراع	دوم	مشّبه	به	
را	آورده	است	که	از	آن	پی	به	مشّبه	می	بریم.

یا	در	بیت:
باز	ای	سپیدة	شب	هجران،	نیامدیباز	امشب	ای	ستارة	تابان،	نیامدی

شهریار

محبوب	شاعر	)مشّبه	(	حذف	شده	و	»ستارة	تابان«	و	»سپیدة	شب	هجران«	)مشّبهٌ	به(	
به	جای	آن	آمده		است.	

در	مثال	های	زیر	نیز	این	کاربرد	مجازی	و	عاریت	گرفتن	واژه	ای	به	جای	واژة	دیگر	را	
می	بینیم:

شب	را	به	بوستان	با	یکی	از	دوستان	اتّفاق	مبیت	افتاد؛	موضعی	خوش	و	خّرم	و	درختان	
درهم؛	گفتی	که	خردۀ مینا	بر	خاکش	ریخته	و	عقد ثریّا	از	تاکش	آویخته.

گلستان سعدی                                                                              

گل	ها	و	سبزه	های	رنگارنگ	)مشّبه(	حذف	شده	و	به	جای	آن	خردة	مینا	آمده	است.	
همچنین	خوشة	انگور	)مشّبه(	حذف	شده	و	به	جای	آن	عقد	ثرّیا	آمده	است.

برای	ساده	تر	شدن	سخن،	روند	رسیدن	از	تشبیه	و	ارکان	چهارگانة	آن	به	استعاره	را	
می	توان	چنین	ترسیم	کرد:	

تشبیه	گسترده	   مشّبه					ادات	تشبیه								وجه	شبه							مشّبٌه	به
تشبیه	فشرده			  مشّبه										مشّبٌه	به

استعاره												   مشّبٌه	به/	مشّبه
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با	تبدیل	چهار	رکن	)تشبیه	گسترده(	به	دو	رکن	)تشبیه	فشرده(	و	باز	تبدیل	دو	رکن	
به	یک	رکن	)استعاره(،	زیبایی	سخن	بیشتر	می	شود	و	کالم	رساتر	و	هنری	تر	می	گردد.	
به	عبارت	دیگر	اگر	از	چهار	رکن	تشبیه،	دو	رکن	)مشّبه	و	مشّبٌه	به(	باقی	بماند،	آرایة	تشبیه	
را	داریم؛	اّما	اگر	مشّبه		به	همراه	ویژگی	مشّبهٌ				به	یا	فقط	مشّبهٌ	به	باقی	بماند،	استعاره	به	

وجود	می	آید.
به	این	نمونه	بنگرید:

از	نرگس	تر،	به	الله	بر	مرواریدگفتا	که	مرو	به	غربت	و	می	بارید
  نظامی

در	بیت	باال	واژه	های	»نرگس«،	»الله«	و	»مروارید«	در	معنای	اصلی	خود	به	کار	
نرفته	اند؛	بلکه	به	ترتیب	استعاره	از	»چشم«،	»چهرة	زیبا«	و	»اشک«	اند.	

مثال	دیگر:	
هیچ	کس	می	نپسندم	که	به	جای	تو	بودتا	تو	را	جای	شد	ای	سرو	روان	در	دل	من

سعدی

سرو	روان:	استعاره	از	یار	است.		
به	نمونه	ای	دیگر	توّجه	کنید:

نه	/	این	برف	را		/	سر	باز	ایستادن	نیست/	برفی	که	بر	ابرو	و	سر	و	روی	ما	می	نشیند.						
شاملو

همانطور	که	در	نمودار	مالحظه	شد،	گاه	ممکن	است	از	پایه	های	تشبیه،	فقط	»مشّبه«	
)طرف	اول(	ذکر	شود	که	در	این	صورت	معمواًل	یکی	از	ویژگی	های	»مشّبهٌ	به«	نیز	همراه	

آن	می	آید؛	برای	مثال:
نبود و	 زمانه	 برآرد	 نقش	 یکی	چنان	که	در	آیینة	تصور	ماستهزار	

انوری
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زمانه	)مشّبه(	به	انسانی	مانند	شده	و	نقش	برآوردن	که	از	ویژگی	های	انسان	است	همراه	
مشّبه	آمده	است.

گاه	در	این	نوع	استعاره،مشّبه	موجودی	بی	جان	و	غیر	انسان	و	مشّبٌه	به	محذوف،	انسان	
است	که	باعث	پیدایش	جان	بخشی	یا	تشخیص	در	کالم	می	شود؛	برای	نمونه:

می	کند قیام	 سرو	 می	کند،	 سالم	 سبزه	پیاده	می	رود،	غنچه	سوار	می	رسدباغ	
مولوی

در	این	بیت	شاعر	به	»باغ«،	شخصیت	انسانی	داده	است،	زیرا	سالم	می	کند	و	سرو	مانند	
انسان	قیام	می	کند	و	سبزه	و	غنچه	نیز	رفتار	انسانی	دارند.

مثال	دیگر:
شدنفس	باد	صبا	مشک		فشان	خواهد	شد خواهد	 جوان	 دگرباره	 پیر	 عالم	

حافظ

اگر	غیر	انسان	»منادا«	قرار	گیرد،	به	این	معنا	است	که	آن	را	»انسان«	پنداشته	و	به	او	
ویژگی	انسانی	داده	ایم؛	و	این	نیز	از	همان	نوع	تشخیص	است؛	مثال:

چیستی؟ بهر	 از	 نوحه	گر	 آبشار	 چین	بر	جبین	فکنده	ز	اندوه	کیستی؟ای	
زیب النساء

ای	گل		تو	دوش	داغ	صبوحی	کشیده	ای									ما	آن	شقایقیم	که	با	داغ	زنده	ایم
 حافظ 

	منزل	آن	مه	عاشق	کش	عّیار	کجاست؟ای	نسیم	سحر	آرامگه	یار	کجاست؟
حافظ

مناز آزادگی	 به	 بسته	 پای	 سرو	 بریده	امای	 عالم	 همه	 از	 که	 من	 آزاده	 	
رهی معیری

عشق ای	 را	 ما	 بی	نوای	 دل	 	این	ساز	شکسته	اش	خوش	آهنگ	تر	استبشکن	
سیّدحسن حسینی
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گاه	نیز	رکن	ذکر	شده	)مشّبه(	به	ویژگی	رکن	محذوف	)مشّبهٌ	به(	اضافه	می	شود	و	
به	صورت	ترکیب	اضافی	می	آید.	به	این	نوع	اضافه،	اضافة	استعاری	می	گویند.ترکیب	

»رخ		اندیشه«	و	»زلف	سخن«	در	بیت	زیر	چنین	اند:
زدندکس	چو	حافظ	نگشاد	از	رخ	اندیشه	نقاب قلم	شانه	 به	 را	 زلف	سخن	 تا	سر	

حافظ

خود ارزیابی
		در	بیت	های	زیر	استعاره	ها	را	مشخص	کنید: 1

ز	چشم	ناله	شکفتم	به	روی	ِشکوه	دویدمالف( کی	ام؟	شکوفة	اشکی	که	در	هوای	تو	هر	شب
اوستا

پیغام	دوست	دادی ب(  ای	باد	بامدادی	خوش	می	روی	به	شادی روح	کردی	 پیوند	
سعدی

راپ( ای	گل	تازه	که	بویی	ز	وفا	نیست	تو	را تو	 از	سرزنش	خار	جفا	نیست	 خبر	
وحشی بافقی

بودت( هر	کاو	نکاشت	مهر	و	ز	خوبی	گلی	نچید، الله	 نگهبان	 باد	 رهگذار	 در	
حافظ

ث( شب	ایستاده	است/	خیره	نگاه	او/	بر	چارچوب	پنجرة	من

سپهری

ج( آیـنه	ات			دانـی				چـرا			غّماز				نیست؟									چون		که		زنگار	از	رخش		ممتاز	نیست
موالنا

کای	نور	چشم	من	به	جز	از	کشته	ندرویچ( دهقان	سالخورده	چه	خوش	گفت	با	پسر
حافظ
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		تشبیه	را	که	در	بیت		زیر	به	کار	رفته	اند	بیابید	و	از		آنها	یک		استعاره	بسازید		و	در	 2
جمله	ای	به	کار	ببرید:

صبا باد	 خّیاط	 باره	 بر	اندام	گل	دوخت	رنگین	قبادگر	
 ملک الشعرای بهار

		استعاره	را	در	بیت	زیر	بیابید	و	آن	را	به	یک	تشبیه	کامل	تبدیل	کنید.	 3

بگشایید	صبحگاهی	سر	خوناب		جگر	بگشایید تر	 نرگس	 از	 ژاله	صبحدم	
  خاقانی

		ویژگی	های	شعر	کلیم	کاشانی	را	در	بیت	زیر	بیابید	و	وزن		واژه	های	بیت	را	مشخص	 4
کنید:

اّول	و	آخر	این	کهنه	کتاب	افتاده	استما	ز	آغاز	و	ز	انجام	جهان	بی	خبریم

																	کلیم کاشانی 	
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		غزل	زیر	را	بخوانید	و	موارد	خواسته	شده	را	پاسخ	دهید: 1
جان				به			لب	داریم	و	همچون	صبح	خندانیم	ما
از	سیاهی	داغ	ما	هرگز	نمی	آید	برون
پشت	چون	آیینه	بر	دیوار	حیرت	داده	ایم
آسوده	ایم صبحدم	 خمار	 شبیخون	 از	
خرقه	از	ما	می	ستاند	نافة	مشکین	نفس
حلقة	چشم	غزاالن	حلقة	زنجیر	ماست
گر	چراغ	بزم	عالم	نیست	صائب	کلک	ما

دست	و	تیغ	عشق	را	زخم	نمایانیم	ما
ما حیوانیم	 آب	 آفرینش	 سواد	 در	
واله	خار	و	گل	این	باغ	و	بستانیم	ما
ما خوبانیم	 چشم	 دنباله	دار	 مستی	
ما پریشانیم	 زلف	 آن	 هواداران	 از	
ما زندانیم	 و	 بند	 در	 نظر	 راه	 از	 دائم	
چون	ز	بخت	تیره	دائم	در	شبستانیم	ما
صائب

الف(	ویژگی	های	شعر	صائب	را	در	غزل	بررسی	کنید.
ب( شعر	را	از	نظر	زیبایی	شناسی	تحلیل	نمایید.

پ( وزن	شعر	را	بنویسید.	
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		متن	زیر	را	از	نظر	زیبایی	شناسی	و	ویژگی	های	فکری	بررسی	نمایید: 2
»مجموعه	ای	می	بایست	از	هر	دو	عالم	روحانی	و	جسمانی	که	هم	محّبت	و	بندگی	به	
کمال	دارد	و	هم	علم	و	معرفت	به	کمال	دارد	تا	بار	امانت	مردانه	و	عاشقانه	در	سفت	جان	
												نجم الّدین رازی  	 	 	 	 	 کشد«.		
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درس دهم              سبک شناسی قرن های 10 و 11 )سبک هندی(   
درس یازدهم         پایه های آوایی همسان دو لَختی   

درس دوازدهم       کنایه 
* کارگاه تحلیل فصل    

 

   فصـل چهـارم
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درس دهم

شعر
سبک هندی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم قمری به مّدت 
150 سال در تاریخ ادبیات فارسی رواج داشت. حکومت صفوی به شعر مدحی 
و درباری و عاشقانه بهایی نمی داد و از طرف دیگر با آموزه های سّنتی عرفانی 
نیز در تضاد بود؛ از این رو، شاعران به موضوع هایی مثل اندرز، مضمون آفرینی 
و باریک اندیشی روی آوردند و تبدیل موضوعات کهن به مضامین تازه و در 
حقیقت بازسازی اندرزها و تمثیل های کهن به شیوه های نو در میان شاعران 
رواج یافت. شعر از حوزة تصّرف شاعران باسواد و آگاه به فنون ادب خارج 

شد و در دسترس عامه قرار گرفت و نزد پیشه وران و بازاریان رونق گرفت.
این تحّول از آن جهت که شعر را به میان عامة مردم برد و با مضمون ها 
و قلمروهای تازه ای روبه رو کرد، حرکت سودمندی بود؛ اّما از آن رو که افراد 
کم اطالع و عامی به شعر روی آوردند و آن را از استواری و سالمت پیشین 

خود دور ساختند، برای آیندة ادبیات زیان بار بود.
ویژگی های شعر این دوره در سه قلمرو عبارت اند از:
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1. زبانی 
الف( رو آوردن طبقات مختلف مردمـ  که عمدتاً آموخته های ادبی نداشتندـ  به عالم 
ادبیات، باعث شد که زبان کوچه و بازار به شعر راه یابد و از این رهگذر روح تازه ای در 

زبان شعر دمیده شد.
ب( دایرة واژگان شعر گسترش یافت و بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنة شعر رخت 
بربست؛ به نحوی که می توان گفت زبان شعر سبک هندی، زبان جدید فارسی است و 

دیگر از مختصات زبان قدیم مخصوصاً سبک خراسانی در آن خبری نیست. 
یکی از دالیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم در آثار این دوره، حمالت پی درپی 
بیگانگان )مغوالن، تیموریان و ازبکان( به ایران، مخصوصاً نواحی مشرق بود که به نابودی 
کتابخانه ها و از بین رفتن آثار کهن منجر شد و فضال دیگر با کتب قدیم و درنتیجه با زبان 

قدیم مأنوس نبودند. 
دومین دلیل حذف مختصات سبکی قدیم، تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط 
مختلف ایران و تأثیر پذیرفتن از زبان های نواحی گوناگون بود؛ حتی شاعرانی از قبیل 
صائب هم که در اشعار قدما تتّبع بسیار داشتند، از به کار بردن زبان قدیم پرهیز می کردند؛ 
چرا که شعر از مدرسه به بازار آمده بود و زبان رایج مرسوم، همان زبان مردم عصر بود و 
بنابراین به کار نگرفتن زبان شعری قدما را نباید دلیل بی فضلی برخی از شاعران بزرگ 
سبک هندی محسوب کرد. در این سبک لغاتی چون نزاکت، قالی، شیشه، پل، بخیه، 

سفال و... را که تا این زمان کمتر در شعر راه داشت، رواج یافته بود.
پ( یکی دیگر از نکات قابل توّجه در زبان شعر این دوره ورود لغات مربوط به مذاهب 

و آداب و رسوم هندوان در حوزة شعر و ادب است.
ت( در این دوره از یک سو با از بین رفتن سلطة حکومت بغداد بر ایران، کاربرد لغات 
عربی کم شد و از سوی دیگر حمالت تیموریان و ازبکان، به رواج لغات ترکی و ضعف زبان 
فارسی منجر گردید؛ به خصوص که سالطین صفوی هم در دربار به ترکی سخن می گفتند.
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 ث( زبان سبک هندی را باید زبانی واقع گرا قلمداد کرد؛ زیرا زبان حقیقی مردم آن 
دوره بوده است. 

در مجموع می توان گفت بی توّجهی به زبان، بی دّقتی در کاربرد جمله ها و ترکیب ها و 
ورود واژه های عامیانه در شعر این دوره کاماًل مشهود است.

2 . ادبی
الف( در سبک هندی به دلیل کم توجهی شاعران کوچه و بازار به آرایه های ادبی، به 
بدیع و بیان جز به صورت طبیعی و تصادفی کمتر استفاده شده است. البته در شعر برخی 
از شاعران شاخص این دوره استفاده از آرایه های ادبی از جمله تشبیه بسیار رواج دارد. 
تلمیح نیز در مضمون سازی نقش فعالی دارد؛ )البته تلمیحات رایج نه تلمیحات غریب و 
نادر(. حسن تعلیل، حس آمیزی، تمثیل و اسلوب معادله نیز از دیگر آرایه های پرکاربرد 

این سبک اند.
ب( قالب مسلط در این دوره به ظاهر غزل است؛ اما غزلی که گاهی به 40 بیت هم 
می رسد و تکرار قافیه در آن امری طبیعی است. سببش آن است که در حقیقت شاعر 
سبک هندی، تک بیت گو است؛ یعنی قالب حقیقی شعرش مفردات است. منتها شاعر این 
ابیات مستقل را به وسیلة رشتة قافیه و ردیف به هم گره می زند. شاعر تک بیتی می سازد 
و آن را در غزلی که مناسب آن بیت باشد، قرار می دهد و از این رو کم و زیاد کردن ابیات 

غزل، آسیبی به شعر نمی زند. 
پ( استفاده از ردیف های طوالنی و خوش آهنگ نیز در شعر این دوره رایج است؛ برای 

مثال: خواهم شدن، می شود پیدا، می برد مرا، دیگر است و... .

3 . فکری
الف( شعر هندی شعری معنی گراست؛ نه صورت گرا و شاعران به معنی بیشتر توّجه 
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دارند تا به زبان. معروف است که هیچ معنا و مضمونی در جهان نیست که در شعر 
صائب نیامده باشد. او از گل قالی، تندباد و تبخال مضمون ساخته است. شاعران این 
دوره به دنبال مضمون سازی از هر چیزی در عالم طبیعت یا در ذهن استفاده کردند؛ 
اّما اینها همه در سطح اند و به خلق آثار معنایی بزرگی چون شاهنامة فردوسی و مثنوی 

موالنا یا آثار عطار و سنایی و نظامی منجر نشده اند. 
ب( شعر در سبک هندی بیشتر در تک بیت خالصه است و طول و عرض معنا از یک 

بیت پیش تر نمی رود و نهایت اینکه تحسین و اعجابی را در حّد آن بیت برمی انگیزد. 
پ( کار شاعران سبک هندی ترجمة مطالب فلسفی و عرفانی و غنایی گذشتگان به 
بیان سبک هندی بود و گاهی آن را باوجود داشتن ابهام، قابل درک تر و خالصه تر بیان 
کرده است. کوشش شاعر سبک هندی مضمون یابی و ارائة خیال خاص و معنی برجسته 

است؛ یعنی یافتن فکری جزئی اما تازه و نگفته، و بیان آن به صورتی اعجاب انگیز.

نثر دورۀ هندی
نثر  کتاب های این دوره سه نوع است:

1  ساده
مراد از نثر ساده در این دوره نثر مرسلی نیست که امثال بلعمی می نوشته اند. در نثر 
سادة این دوره لغات و ترکیبات عربی و اشاره به آیات و احادیث و در آمیختگی شعر و نثر 

کم نیست. کتب معروفی که به این شیوه نوشته شده اند:
الف( کتاب هایی که در خارج از ایران نوشته شده اند:

 کتب داراشکوه در هند 
 شرفنامة بدلیسی در عثمانی 

 بدایع الوقایع در ماوراءالنهر
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 ب( کتاب هایی که در ایران نوشته شده اند:
در تاریخ:

 تذکره شاه طهماسب از شاه طهماسب صفوی؛ 
 عالم آرای صفوی از اسکندر بیگ منشی؛ 

در عرفان:
 عین الحیات از علی بن حسین واعظ کاشفی؛

در زندگی نامه: 
 هفت اقلیم از امین احمد رازی؛

 مجالس المؤمنین از قاضی نوراهلل شوشتری؛
در فقه:

 جامع عباسی از شیخ بهایی.
2  مصنوع

در دورة صفویه از نثر مصنوع در فرمان ها و منشآت و دیباچة کتاب ها استفاده می شد؛ 
همچنان که دیباچة آثاری مثل شرفنامة بدلیسی و عیار دانش به نثر مصنوع است؛ اما از 
کتبی که تمامًا به این شیوه نوشته شده اند از همه معروف تر عباس نامة وحید قزوینی و 

محبوب القلوب میرزا برخوردار فراهی است. 
نثر مصنوع این دوره حالوت و فخامت نثر فّنی قرن های ششم و هفتم را ندارد و هر 

چه هست، تکلّف و بی ذوقی و غلط پردازی است.
3  بینابین

نثری است نه چندان ساده و نه چندان دشوار؛ می توان گفت که قصد نویسنده در اصل  
آسان نویسی بوده است؛ هر چند امروزه چندان روان و آسان به نظر نمی رسد. از نمونه های 
معروف نثر بینابین کتاب حبیب السیر از خواندمیر و احسن التواریخ از حسن بیگ روملو  است.
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ویژگی های نثر این دوره
برخی از ویژگی هایی که کم و بیش در هر سه نوع نثر این دوره وجود دارد، عبارت اند از:

الف( قلمرو زبانی
1  درآمیختگی نظم و نثر؛

2  کاربرد وجه وصفی؛ 
3  جمع بستن با »ات« هم در کلمات عربی )محاربات(، هم در فارسی )گیالنات( و هم 

در ترکی و مغولی )ییالقات(؛
4  مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی؛

5  آوردن تتابع اضافات در مقام تعارف و تمجید از بزرگان یا به سبب قرینه پردازی و 
موازنه؛

6  آوردن جمالت طوالنی؛ 
7  کاربرد افعال با پیشوندهای متعّدد؛

8  فراوانی لغات ترکی و مغولی.
ب( ادبی

نثر این دوره از دیدگاه ادبی ارزش واالیی ندارد؛ زیرا به زبان عامیانه نزدیک است و اگر 
بخواهند متنی ادبی بنویسند، تصّنعی و باتکلّف خواهد بود. انحطاط ادبی در این زمان از 
دورة تیموری هم بیشتر شده است. استفاده از آیات، احادیث و عبارات عربی رواج بیشتر 
یافت و در آرایة تلمیح نمودار شد و ضرب المثل های شیرین فارسی به عبارات عربی مکّرر 

و بی روح بدل گردید. 
کاربرد شعرهای ضعیف در متن کتاب های نثرـ  که غالباً سرودة خود مؤلفان استـ  
رواج داشت، به عالوه بی دّقتی در ذکر تاریخ و حوادث تاریخی و رواج مدح و چاپلوسی، نثر 
این دوره را از رونق انداخت. آمیزش زبان فارسی با دیگر زبان ها )مغولی، ترکی، عربی و...( 

نگارش کتاب هایی با عنوان فرهنگ لغت را در این دوره رواج داد.



88

پ( فکری
تأثیر فساد و تیره بختی چند قرن گذشته و کشتار مردم و فرار دسته  جمعی افراد باذوق 
و آزاده از بیم تیغ استبداد، به خارج از ایران و کشته شدن یا مردن آنان از گرسنگی و فقر، 
همة اینها بیانگر آن است  که در عصر اعتالی صفوی؛ یعنی زمان شاه عّباس اّول، ایران 

از نویسندة قوی دست خالی ماند. 

خودارزیایی
1  ویژگی های زبانی، ادبی و فکری سرودة زیر را  استخراج کنید:

افتاده ام اعتبار  چشم  ز  شد  روزگاری 
دست رغبت کس نمی سازد به سوی من دراز
اختیارم نیست چون گرداب در سرگشتگی
کسی کار  از  باز  نکردم  هرگز  عقده ای 
همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد    دور  نیست

افتاده ام یار  چشم  از  آشنا  نگاه  چون 
افتاده ام مزار  روی  بر  پژمرده  چون گل 
نبض موجم، در تپیدن بی قرار افتاده ام
در چمن بیکار چون دست چنار افتاده ام
افتاده ام نوبهار  ابر  مژگان  از  دور 
صائب تبریزی

قلمرو فکریقلمرو ادبیقلمرو زبانی

2  بیت های زیر را از نظر ویژگی ادبی بررسی کنید.
راالف( ای گل که موج خنده ات  از  سر گذشته  است گالب  تلخ  گریة  باش  آماده 

                                                                                                      صائب تبریزی
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هنوز می پرد از شوق چشم کوکب هاب( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی

                                                                                                      صائب تبریزی
3 سبک نثر دورة هندی را با نثر دورة عراقی از نظر زبانی تحلیل کنید.
4 در مورد دلیل نگارش کتاب های لغت نامه در دورة هندی تحلیل کنید.

5 بیت زیر را از نظر زیبایی شناسی تحلیل کنید:
پیوند روح کردی پیغام دوست دادی ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد

عرفی شیرازی

6  وزن بیت زیر را بررسی کنید:
بودیتو این عهدی که با من بسته بودی بسته  شکستن  بهر  مگر 

طالب آملی

7  متن زیر را از کتاب تاریخ عالم آرای عباسی از نظر ویژگی های سبک هندی " زبانی  
و  ادبی"  بررسی نمایید.

از طبقة علّیة شعرا که ناظمان مناظم سخن پیرایی و پیرانه بندان سلسلة  معنی آرایی اند در 
آن هنگام در اردوی معاّل و ممالک محروسه،  شاعران سخنور و سخنوران بالغت گستر 
بی شمار بودند در اوایل حال حضرت خاقانی جّنت مکانی توّجه تمام به حال این طبقه بود.
                                                                                                    اسکندر بیگ ترکمان
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ُخش می  َراِی با ِد ـ    شا دیبام دا دی وی    بِ

در درس های گذشته با اوزان همسان، که از تکرار یک پایة آوایی، ایجاد 
از وزن های همسان، آشنا  با گونه ای دیگر  می شد، آشنا شده ایم. اکنون 

می شویم: 
به آهنگ خوانش شعر زیر، توّجه کنید:

ای باد بامدادی، خوش می روی به شادی          پیوند روح کردی،  پیغام دوست دادی
سعدی

ـِ شا دیُخش می َربا م دا دیای با ِد وی ب

دو ست دادیپِیـ غا ِمرو ح َکر دیپیـ َون ِد
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می بینیم که نظم همسان پایه های این بیت، دو لَختی است، یعنی دو واژه با هم، 
پایة آوایی و » وزن واژه« به شمار می آیند. به بیان دیگر، وزن این شعر از تکرار یک پایة 
همسان، حاصل نشده است، بلکه یک پایه، یک درمیان تکرار شده است. در اینجا هر 
مصراع، به دو پاره، تقسیم می شود. موسیقی و آهنگ پارة دوم، تکرار همان موسیقی پارة 
نخست است. این نوع وزن، وزن همسان دولَختی یا »َدوری« نامیده می شود. در این 
وزن، میانة هر مصراع با درنگ و مکثی آشکار، همراه است. در خوانش هم این گسست 

آوایی باید رعایت شود.
برای درک بهتر نظم پایه های همسان دولَختی، وزن واژه ها و خوشه های هجایی 

بیت را نشان می دهیم.

پایه های
 آوایی

ـِ شا دیُخش می َربا م دا دیای با ِد وی ب

دو ست دا دیپِیـ غا ِمرو ح َکر دیپی َون ِد

فاعالتنمفعوُلفاعالتنمفعوُلوزن واژه

ــ U ــ ــــ ــ Uــ U ــ ــ ــ ــ Uخوشه های هجایی

این شعر، چهار پایة آوایی دارد. هر مصراع آن از دو پارة همسان تشکیل شده است.اگر 
هجاهای این شعر را به دسته های )سه تایی یا چهار تایی( تقسیم کنیم نظم و آهنگ آن 

از دست می رود.
توّجه:

این وزن، برپایة برش هجایی »دستة سه تایی ــ چهارتایی«، به دست آمده، اگر 
ـ سه تایی، دسته بندی کنیم، وزن واژة » مستفعلن فعولن«  هجاها را به شیوة چهارتاییـ 

به دست می آید.
در نظم همسان دو لَختی، هرمصراع از دو پارة همگون تشکیل می شود. در این نوع 
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وزن، هر مصراع در حکم یک بیت است. هجای پایان نیم مصراع، تابع قوانین هجای 
پایان مصراع است. بنابراین هجای کوتاه یا کشیده در پایان نیم مصراع، هجای بلند به 

شمار می آید. 
به نظم هجاهای بیت زیر توّجه کنید:

سلسلة موی دوست، حلقة دام بالست
هرکه در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست

   سعدی
ـِ ِی   ِم بَـ الستَحلـ ِق ی ِ دامو ِی دوستِسل ِسـ ل

ما َجـ راستفاِر َغ زینَحلـ ِق نیستَهر ِک َد رین

می بینیم که هجای پایان نیم مصراع، »دوست« و » نیست«، هجای کشیده است، اّما 
در این شعر به صورت یک هجای بلند محسوب می شود. 

اکنون که پایه های آوایی این شعر را درک کرده ایم، آن را یک بار دیگر، با وزن واژه ها 
و خوشه های هجایی، نشان می دهیم:

پایه های
 آوایی

ِم بَـ الستَحلـ ِق ِی دامو ِی دوستِسل ِسـ لِـ ِی    

ما َجـ راستفاِر َغ زینَحلـ ِق نیستَهر ِک َدرین

فاعلنمفتعلن   فاعلنمفتعلنوزن واژه

  ــ U ــــU U ــ  ــ U ــــU U ــخوشه های هجایی

وزن واژة این بیت، »مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن« است.
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به نمونه ای دیگر توّجه کنید:
هان ای دل عبرت بین، از دیده عبرکن هان        ایوان مداین را، آیینة عبرت دان   

    خاقانی

ِع بَر ُکن هاناَز دیـ ِدِل ِعبـ َرت بینها نِی ِد 

ـَِمـ دا یِن راای وا ِن ِی ِعبـ َرت دانآییـ ن

پایه های آوایی این شعر نیز از ارکان دولختی )متناوب( تشکیل شده است.
همین بیت را با وزن واژه ها و خوشه های آوایی نشان می دهیم:

پایه های
 آوایی

ِع بَر ُکن هاناَز دی ِدِل ِعبـ َرت بینها نِی ِد 

ِی ِعبـ َرت دانآییـ نِـ  َمـ دا یِن راایـ وا ِن

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلن مفعوُلوزن واژه

 U ــ ــ  ــــ ــ  UU ــ ــ ــــ ــ  Uخوشه های هجایی

آهنگ این شعر نیز از دو پایه، تشکیل شده است؛ پارة دوم تکرار پارة نخست است.
به بیان دیگر وزن این شعر از تکرار دو پایة متفاوت، به صورت دو بار در هر مصراع 
تشکیل شده است. »وزن واژة« این بیت، دوبار»مفعوُل مفاعیلن« در هر مصراع است، که 

وزن همسان دو لختی )دوری( به شمار می آید.
توّجه:

این وزن،  برپایة برش هجایی دستة »سه تایی ــ چهارتایی« به دست آمده، اگر 
ـ سه تایی«، دسته بندی کنیم، وزن » مستفعُل مفعولن«  هجاها را به شیوة »چهارتاییـ 

به دست می آید.
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در این دسته از وزن ها،  دو لَخت با هم یک واحد موسیقایی یا وزن واژه به شمار 
می آیند؛  یعنی در اینجا هر مصراع چونان دو کفۀ ترازو است که باید واحد موسیقایی 

هم سنگی داشته باشد.
آرایش پایه ها در اوزان همسان تک پایه ای و دولختی را، می توان به گونۀ زیر نشان داد:

همسان تک پایه ای: الف الف الف الف =    
همسان دولختی: الف ب //  الف ب =  //   

افزون براین وزن ها، در شعر فارسی وزن های همسان دولختی دیگری وجود دارد که  
در دوره های تحصیلی باالتر با آن آشنا خواهید شد. مانند بیت زیر:

 زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کندتا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او
                                                                                                                                حافظ                   

 وزن واژة بیت زیر » مفتعلن مفاعلن« است: 

پایه های
 آوایی

ـِ َهر ـِ چیِز َگر ِد َمنتا دِ ل ـِ ُزلـ ِف اوَرفـ ت ب ن

ـَ ِر ـَ ف ـُ نَدَعز ِم َو َطنِد را ِز ُخدزان س نِـ می ک

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلنوزن واژه

U ــ U ــ ــ U U ــU ــ U ــ ــ U U ــخوشه های هجایی

خودارزیابی
1   کدام یک از بیت های زیر، دارای نظم همسان دولختی است؟ پس از تعیین پایه های 

آوایی هریک، وزن واژه های آن را بنویسید:
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الف( یک عمر دور و تنها، تنها به جرم اینکه
بهمنی        او سرسپرده می خواست، من دل سپرده بودم       

پارسایان دل  نور  چو  درودی  پارساییب(  خلوتگه  شمع  بدان 
حافظ

2  در نمونه های زیر، بیت هایی را که وزن همسان دولَختی دارند، مشخص کنید:

می تراود لبم  از  درد  الفبای  می تراود         الف(  لبم  از  خون  که  شبنم  نه 
قیصرامین پور         

داراب(  آیینة سکندر، جام می است بنگر ملک  احوال  دارد  عرضه  تو  بر  تا 
حافظ

 پ(  ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد
        از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران          

سعدی         

بر سرای کهن نهی  بر  سخن                                               ت(   چو دل  بپوشد  تو  وز  ناز  کند 
فردوسی                      

                                   
3   پایه های آوایی بیت های زیر را مشّخص کنید و با ذکر دلیل بنویسید که چرا ابیات 

زیر دارای وزن همسان دولختی هستند؟ 

سبزه پیاده می رود، غنچه سوار می رسدالف( باغ سالم می کند، سرو قیام می کند
                                                                                                                                                                            مولوی                

راب( ای صاحب کرامت، شکرانة سالمت بینوا  درویش  کن  تفّقدی  روزی 
حافظ                    
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4   بیت زیر را بخوانید و مطابق جدول زیر، پایه های آوایی، وزن واژه و خوشه های       

هجایی آن را  بنویسید.
        ای دوست شکر خوشتر یا آن که شکر سازد؟

        ای دوست قمر خوشتر، یا آن که قمر سازد؟    
مولوی

       

پایه های
 آوایی

وزن واژه

خوشه های هجایی

5  برای هر کدام از موارد زیر از خودارزیابی های باال نمونه ای بیابید و بنویسید:
الف( مجاز:

ب( استعاره:
پ( تشبیه:

6  بیت خودارزیابی 4 را از نظر فکری تحلیل کنید.
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کنایه هم گونه ای از مجاز است که بر بنیاد اصل مجاورت استوار است. 
همان طور که استعاره بر بنیاد مشابهت استوار بود. در کنایه هم معنای قاموسی 
و واژگانی عبارت )معنای نزدیک( و هم معنای مجازی )معنای دور( با هم به 
ذهن خواننده می آیند؛ اّما خواست گوینده معنای دور است و آن  را با تأّمل در 
اجزای کالم و بافت سخن می توان دریافت. به عبارتی در کنایه معنای نزدیک 
و دور الزم و ملزم یکدیگر هستند و با دّقت در اجزای کالم، از معنای نزدیک به 

معنای دور منتقل می شویم.
کنایه در لغت، یعنی »پوشیده سخن گفتن« و در اصطالح، واژه یا عبارتی 
است که معنای ظاهری و نزدیک آن، مورد نظر گوینده نیست؛ بلکه مفهوم دور 

آن مّدنظر است؛ مثال:
وقتی می گوییم » فالنی دست به جیب است« سخنی به کنایه گفته ایم و 
منظورمان این است که او مرد خّیر و بخشنده ای است و صرفاً هدف ما این 

نیست که بگوییم او دست به جیب می برد.



98

به این بیت توّجه کنید:
بشکندهّمت مردانه می خواهد گذشتن از جهان زلیخا  بازار  که  باید  یوسفی 

صائب

     ذهن ما در عبارت »بازار شکستن« با توّجه به واژگان و اصطالحات به کار رفته 

در بیت مثل یوسف، گذشتن از دنیا و داشتن هّمت مردانه، به معنای دور آن یعنی 
راهنمایی می شود.                  »بی رونق کردن« 

چند مثال دیگر :
. د فتا ا ن ها  با ز سر  بر  و  ا سخن   
گزید فراغی  که  آنجا  از  زاغی  کشید  راغی  به  باغ  از  خود  رخت 

                                                                                                                            جامی
  اکنون همچنین علمای زمان در علوم موی می شکافند.

فیه مافیه مولوی 

 بر سر زبان افتادن کنایه از»  فاش شدن«، رخت کشیدن کنایه از »کوچ کردن« و 
» موی شکافتن« به معنای دّقت کردن و ریزبینی است.

روددامن کشان که می روی امروز بر زمین  هوا  بر  کالبدت  غبار  فردا 

                                                                                                                                    سعدی
دامن کشان بر زمین راه رفتن، کنایه از »  ناز و غرور داشتن« است. مصراع دوم نیز، 

کنایه از »  مردن« است.

فرق کنایه با مجاز
در مجاز، فقط یکی از دو معنی، قابل دریافت است آن هم معنی غیر حقیقی، اّما در 
کنایه، هر دو معنی دور و نزدیک دریافت می شود؛ ولی معنی دور اراده شده است. برای 
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مثال وقتی در بیان خسیس بودن کسی می گوییم: آب از دستش نمی چکد، هم معنای 
نریختن آب از دست دریافت می شود، هم معنای دوم یعنی خسیس بودن؛ اّما معنای دوم 

مورد نظر شاعر است.

فرق استعاره و کنایه
معمواًل استعاره در »  واژه« و کنایه در »ساختار کالم«، روی می دهد؛ مثال: 

رفته اند                  و  آغشته  خود  خون  جوبارها  به  به  رنگین  گل های  چه 
عالمه طباطبایی

در این بیت گل ها استعاره از شهیدان است؛ 
اّما در بیت:

طالب حسن غریب و معنی بیگانه باشدامن هر گل مگیر و گرد هر بلبل مگرد
صائب       

عبارت های: »  دامن چیزی را گرفتن« و »  گرد چیزی گردیدن« کنایه هستند و در 
بافت کالم و عبارت آمده اند.

چند کنایۀ دیگر:
دسته گل به آب دادن، کنایه از »    اشتباه بزرگ کردن« 

دست و پا گم کردن ،کنایه از »  دچار نگرانی شدن، هول شدن«
تنگدست بودن، کنایه از  »  فقیربودن« 

ثابت قدم بودن، کنایه از »  با اراده بودن«
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خود ارزیابی

1  کنایه ها را در مثال های زیر بیابید.
الف( عاقل چون خالف اندر میان آید، بجهد و چون صلح بیند، لنگر بنهد.

گلستان سعدی

ب( ای پای به گل فرو شده، ای خستة تیر بال، همه ما را خوانید؛ گرد دِر ما گردید. 
کشف االسرار میبدی

نداشتپ( دل ها اگر چه صاف، ولی از هراس سنگ شدن  تماشا  میل  بود  آیینه 
                                                                                                                     سلمان هراتی

پاک کنی  کی  مهرش  ز  دل  بگفتا  بگفت آنگه که باشم خفته در خاکت( 
                                                                                                                                 نظامی

زان رو عنان گسسته دواند سوار عمرث( در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است
حافظ

که عیب گیرد و گوید چرا به فرق نپوییج(  به کس مگوی که پایم به سنگ عشق برآمد
سعدی

2  مفهوم کنایی عبارت های زیر را مشخص کنید:
درشت سرای  رسم  است  چنین  گهی پشت بر زین، گهی زین به پشتالف( 

فردوسی

مشو غافل  عمل  مکافات  از  جوب(  ز  جو  بروید  گندم  از  گندم 
مولوی

من پ(       نقشی بر آب می زنم از گریه حالیا مجاز  حقیقت،  قرین  شود  کی  تا 
حافظ
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تا به کی سرکشی ای سرو خرامان از من؟ت( قمری  ریخته  بالم  به پناه  که  روم؟
کلیم همدانی

3  در نمونه های زیر کنایه ها را بیابید و مفهوم آنها را توضیح دهید.

هوشدار     گویی  آنچه  دیوار  پیش  گوشالف(  دیوار  پس  در  نباشد  تا 
سعدی

روزگار           بگردد  و  بگردید  بس  هوشیارب(  نبندد  در  دنیا  به  دل 
سعدی

ناپدید         کرانه  دریایی  عشق  هوشمند!پ(  ای  شنا،  کردن  توان  کی 
رابعه بنت کعب

گویی کزین جهان به جهان دگر شدمت( از در درآمدی و من از خود به در شدم          
سعدی

است.    دشوار  داشتن  بر  خاک  از  دل  است؛  آسان  نهادن  برخاک  پیشانی  الهی  ث( 
حسن زاده آملی                                                                                                      

دگر در کوی شاه خود کنم خاکی به سر امشب ج ( در سلطان و شه را روزها بیهوده کوبید       
محوی 

4  ویژگی های زبانی و فکری مثال های خودارزیابی 2 را بررسی کنید.
5  وزن بیت زیر را بیابید:

تشنة روی توام، باز مدار از من آبزنده به بوی توام، بوی ز من وا مگیر        
عراقی
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1 دو غزل زیر را بخوانید و پرسش ها را پاسخ دهید:
مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست
چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم
گرم تو در نگشایی کجا توانم رفت
مرا رضای تو باید، نه زندگانی خویش
که گفت سعدی از آسیب عشق بگریز

هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست
که یاد می نکند عهد آشیان ای دوست
به راستان که بمیرم بر آستان ای دوست
جواب تلخ بدیع است از آن دهان ای دوست
به دوستی که غلط می برد گمان ای دوست
سعدی

***
 ای دفتر حسن تو را فهرست، خط و خال ها 

                                                  تفصیل ها پنهان شده در پردة اجمال ها
آتش فروز قهر تو، آیینه دار لطف تو 

                                                      هم مغرب ادبارها، هم مشرق اقبال ها
پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما 

                                                  آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال ها
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با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه، از بی کسی
                                                 شد ریشه ریشه دامنم از خار استدالل ها

هر شب کواکب کم کنند از روزی ما پاره ای 
                                                 هر روز گردد تنگ تر سوراخ این غربال ها

هر چند صائب، می روم سامان نومیدی کنم
                                                زلفش به دستم می دهد سررشتة آمال ها

                                                                                                             صائب تبریزی  

     الف( وزن هر دو غزل را بیابید.
ب( دو غزل را از نظر قلمرو زبانی و فکری مقایسه و تحلیل کنید. 

پ( دو غزل را از دیدگاه زیبایی شناسی تحلیل نمایید.

2 در ابیات و عبارات زیر تشبیه را مشخص کنید و ارکان تشبیهات فشرده را بنویسید:
الف(کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق         بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی    

قیصر امین پور 

ب( پس از ابر کرم، باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید قدرت در 
گل از گل دل کرد. 

مرصاد العباد

پ( پروردگارا روا مدار در ظلمات جهل و ضالل از چراغ هدایت به دور افتم.  
 صحیفه سجادیه

سمندت ت( گردن  طاسک  سیاهتمه  پرچم  طره  شب 
پایت خاک  رفیع،  چه  ار  راهتچرخ  طفل  بزرگ  چه  ار  عقل 

جمال الّدین عبدالرّزاق اصفهانی

ث( دریای شورانگیز چشمان تو زیباست         آنجا که باید دل به دریا زد، همین جاست   
حسین منزوی
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3  مجاز را در بیت های زیر مشخص کنید:

فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بودالف( عالم از شور و شر عشق مبادا خالی       
حافظ

را سحر کند  ب(  دیدی که خون ناحق پروانه شمع را        نداد که شب  امان  چندان 
شفائی اصفهانی

نیستپ(  از تو به که نالم که دگر داور نیست        باالتر  دست  هیچ  تو  دست  وز 
  سعدی

4   در ابیات و عبارات زیر استعاره را بیابید و مشخص کنید که آن استعاره، کدام رکن 
باقی مانده از تشبیه است؟

الف(  بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه  بان دارد
         بهار عارضش خطی به رنگ ارغوان دارد     

حافظ

ب(  دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی
       یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  

سنایی   

5  در ابیات زیر عبارت کنایه را مشخص کنید و مفهوم کنایی آن را بنویسید.

نگیرم ُکشد، دستش  گر  تیغم  به  پذیرمالف(  منت  زند  تیرم  وگر 

حافظ        
ر روزگا کند  نغزبازی  یکی  آموزگارب(  پیش  بنشاندت  که 

     فردوسی
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6  آرایه های تشبیه،  مجاز،  استعاره و کنایه را در ابیات و عبارات زیر مشخص کنید:

رفتند الف( داغ است دل الله و نیلی است بِر سرو     همه  الله عذاران  جهان  باغ  کز 
محمد تقی بهار

سحر تا  کردیم  مفاخره  آسمان  با  از تو دم زدمب(  از ستاره دم زد و من  او 
حسین منزوی

بارانپ( این نغمة محبت بعد از من و تو ماند        باد و  تا در زمانه باقی است آواز 
شفیعی کدکنی

ت( الهی، عقل گوید: الحذر، الحذر؛ عشق گوید: العجل، العجل.
آیت اله حسن زاده آملی

روزگار عمرث( از دیده گر سرشک چو باران چکد، رواست بشد  برق  کاندر غمت چو 
حافظ

بیاج( روشنی روز تویی، شادی غم سوز تویی        ابرشکربار  تویی،  شب افروز  ماه 
   مولوی

چ( چون در این آیات تأّمل کنند، بهار توحید از دل های ایشان سر برزند. درخت معرفت 
به بار آید، چشمة حکمت گشاید، یاسمین شوق بردهد.

کشف االسرار میبدی

ح( دلم شکستی و رفتی، خالف شرط موّدت         به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی
سعدی
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خ( تو قامت بلند تمّنایی ای درخت / همواره خفته است در آغوشت آسمان / باالیی ای 
درخت 

سیاوش کسرایی

ن      به هر یک ذّره ای صد مهر تابان یینه می دا ا سر به سر آ  د( جهان ر
                                                                                                                   شیخ محمودشبستری

ذ( همگنان خاموش / گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید.
اخوان ثالث

بوی تو می کشد مرا، وقت سحر به بوستان ر( ای گل بوستان سرا، از پس پرده ها درآ
                                                                                                صائب
ز( پیداست از گالب سرشکم که من چو گل             یک روز خنده کردم و عمری گریستم
                                                                                                                                       شهریار

خریده ام               جوانی  نقد  به  را  رشته  این  نداد     رایگان  فلکم  را  سفید  موی  ژ( 
  رهی معیری

7  با خوانش درست ابیات، مرز پایه های آوایی آنها را مشّخص کنید و هر پایه را در 
خانۀ خود قرار دهید:

نتابی      سر  آموختن  ز  تو  اگر  راالف(  سروری  همی  تو  سر  بجوید 
ناصر خسرو
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شبب( در هوایت بی قرارم روز و شب  و  روز  ندارم  بر  پایت  ز  موالناسر 

8   با خوانش بیت ها، مرز پایه های آوایی را مشّخص کنید، سپس خانه هایی به تعداد آنها 
طّراحی نموده، هر پایه را در خانة خود جای دهید و وزن واژة آنها را بنویسید:

حافظکه دائم با کمان اندر کمین استالف( ز چشم شوخ تو جان کی توان برد

پراکنده امب( نمیرم از این پس که من زنده ام را  سخن  تخم  فردوسیکه 

9   با توّجه به آهنگ بیت زیر، پایه های آوایی مناسب )غیر از واژه های بیت( را تولید کنید 
و آن را در جای خالی بنویسید: 

نمی دانم بگو عشق تو از جانم چه می خواهد
چه می خواهد بگو عشق تو از جانم؟ نمی دانم                                   

قیصر امین پور

چ می خا َهد..............بِـ گو عش ِقنِـ می دانَم 

نِـ می دا نَم...........................................

10    بیت های زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک کنید، سپس وزن واژه و خوشه های  
هجایی هریک را در خانه ها قراردهید:
در من نگر، درمن نگر، بهر تو غمخوار آمدمالف( بازآمدم بازآمدم، از پیش آن یارآمدم

مولوی
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پایه های
 آوایی

وزن واژه

خوشه های هجایی

شدهب( ای همه هستی ز تو پیدا شده توانا  تو  از  ضعیف  نظامیخاک 

پایه های
 آوایی

وزن واژه

خوشه های هجایی

11   پایه های آوایی بیت های زیر را مشّخص کنید و با ذکر دلیل بنویسید که چرا ابیات 
زیر دارای وزن همسان دولختی هستند؟ 

رفت و رها نمی کنی، آمد و ره نمی دهیالف(  از نظرت کجا رود، ور برود تو همرهی        
سعدی

صبحگاهیب( اشک سحر زداید، از لوح دل سیاهی      باران  را،  چمن  کند  خرم 
رهی معیری

12  بیت هایی را که نظم همسان دولختی ) دوری( دارند، مشّخص کنید: 
امشب دلم به یاد شهیدان گرفته استالف( در سینه ام دوباره غمی جان گرفته است

سلمان هراتی
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شاید که به ما بخشی، از روی کرم آنهاب( بسیار گنه کردیم، آن بود قضای تو        
سنایی

باغ بری می رسد        این  از  تازه تر از تازه تری می رسد      نظامیپ( هردم 
                                                                                                                                     

13  بیت های زیر را تقطیع هجایی کنید و مطابق جدول زیر، پایه های آوایی، وزن واژه و 
خوشه های هجایی آن را بنویسید:

تواناییالف( دائم گل این بستان، شاداب نمی ماند         وقت  در  را  ضعیفان  دریاب 
سعدی 

       ما به فلک می رویم، عزم تماشا که راستب( هر نفس آواز عشق، می رسد از چپ و راست
مولوی

شاید که چو وابینی، خیر تو در این باشد پ( غمناک نباید بود، از طعن حسود ای دل        
حافظ

پایه های
 آوایی

وزن واژه

خوشه های هجایی
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نیایش 

خداوندا، کیست که ساغر محّبت از دست تو نوش کرد و حلقة بندگی دیگری در گوش کرد؟
خدایا، کدامین کهکشان بر گرد تو گشت و واله و حیران تو نگشت؟

معشوقا، کدامین انسان، پیشانی عشق بر خاک ربوبّیت تو سایید و دل به دیگری سپرد؟
ای آرزوی دل های آرزومندان؛ ای اشتیاق مشتاقان؛ ای امید امیدواران؛ ای عشق 
عاشقان؛ آتش عشقت را در خرمن وجودم بیفکن، سبزینة محّبتت را در برگ های به زردی 

گراییدة وجودم بدوان.
خدایا، به من نگاهی ده که جز روی تو نتواند دید و گوشی که جز صدای تو نتواند شنید.

امام سّجاد ) ع (



  آرایه های ادبی،  هادی، روح اهلل، ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، 1394.
 آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا، سیروس، انتشارات فردوس، تهران، 1372.

 آموزش عروض و قافیه از دریچۀ پرسش،  هادی، روح اهلل، سمت، تهران، 1392.
 ادبیات فارسی)قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی(، دورة پیش دانشگاهی، وحیدیان کامیار، تقی، زرین کوب، 

عبدالحسین و زرین کوب، حمید، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی، 1394.
 الهی نامه، عطّار نیشابوری، فریدالّدین، به تصحیح محّمدرضا شفیعی کدکنی، تهران.

 بررسی اوزان شعر فارسی )عروض(، زمانیان، صدرالّدین، انتشارات فکر روز، چاپ بنیاد جانبازان، چاپ اّول، 1374. 
 بهارستان، جامی، عبدالّرحمن، به کوشش اسماعیل حاکمی، انتشارات اطالعات، تهران، 1374.

  تاریخ ادبیات ایران ، رضا زاده شفق، صادق، انتشارات دانشگاه شیراز، 1343.
  تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح اهلل، نشر فردوس، تهران،1382.

  تاریخ ادبیات ایران و جهان1)کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش(، یاحّقی، محّمدجعفر، ادارة کل نظارت بر نشر 
و توزیع مواد آموزشی، 1394.

 حافظ نامه، خّرمشاهی، بهاءالّدین، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، چاپ پنجم، 1372.
 حدیقهًْ الحقیقه، سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم، به تصحیح محّمدتقی مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1369.

 خمسۀ نظامی، به تصحیح وحید دستگردی، انتشارات علمی، تهران، 1363.
  درقلمرو زبان فارسی، وحیدیان کامیار، تقی، نشر محقق، مشهد، چاپ اّول، 1376.

  دیوان اشعار حافظ، شمس الّدین محّمد، تصحیح محّمد قزوینی و قاسم غنی، زّوار، تهران، 1370.
  دیوان اشعارخاقانی شروانی، به کوشش ضیاالّدین سّجادی، زّوار، تهران، 1357.

 دیوان اشعار عطّار نیشابوری، فریدالّدین، به کوشش تقی تفّضلی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، 1366.
  دیوان اشعار منوچهری دامغانی، محّمد دبیرسیاقی، نشر زّوار، تهران، 1375.

  دیوان اشعار ناصرخسرو، به کوشش مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
  دیوان انوری، به اهتمام محّمد تقی مدّرس رضوی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.

  دیوان جامی، نورالّدین عبدالرحمن، با مقّدمه و اشراف محّمد روشن، انتشارات نگاه، 1380.
  دیوان خاقانی، تصحیح ضیاالّدین سّجادی، زّوار، تهران، 1369. 

  دیوان سنایی غزنوی، به سعی و اهتمام مدّرس رضوی، انتشارات سنایی، تهران.
  دیوان شمس تبریزی، با مقدمۀ بدیع الّزمان فروزانفر، حواشی و تعلیقات: م. درویش، انتشارات جاویدان، 1371.

  سبک شناسی یا تاریخ تطّور نثر فارسی، بهار، محّمدتقی، نشر زّوار، تهران.
  سبک شناسی شعر، شمیسا، سیروس، نشر فردوس، تهران، 1374. 

  سبک شناسی نثر، شمیسا، سیروس، نشر میترا، تهران، 1377.
  شاهنامۀ فردوسی، به کوشش سّید محّمد دبیرسیاقی، چاپ سوم، انتشارات علمی، 1361.  

  عروض فارسی )شیوه های نو برای آموزش عروض و قافیه(، ماهیار، عّباس، نشر قطره، تهران، 1378.
  صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی، محّمدرضا، انتشارات آگاه، تهران، چاپ سوم، 1366.

 فارسی عمومی، فتوحی، محمود، انتشارات سخن، تهران، چاپ چهل و پنجم، 1390.
  فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی، جالل الّدین، مؤسسۀ نشر هما، تهران، چاپ پانزدهم،  1377. 

  کلّیات سبک شناسی، شمیسا، سیروس، انتشارات فردوس، تهران، چاپ سوم، 1374.



 کلّیات سعدی، سعدی شیرازی، ابوعبداهلل شرف الّدین مصلح، به کوشش محّمدعلی فروغی، عّباس اقبال آشتیانی، نشر جاودان، تهران، 1371.
 کلّیات دیوان وحشی بافقی، با تصحیح محّمد عّباسی، ناشر فخر رازی، 1368.

  کلّیات سوگنامۀ عاشورایی فدایی، فدایی مازندرانی، میرزا محمود، به کوشش فریدون اکبری ِشلدره، انتشارات فرتاب، تهران، چاپ سوم، 1394.
  کلیله ودمنه، انشای ابوالمعالی نصراهلل منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی، انتشارات امیرکبیر، ج بیست و پنجم، تهران، 1383.

  گنج سخن )شاعران بزرگ پارسی گوی و منتخب آثارشان(، صفا، ذبیح اهلل، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ 1374.
  گنجینۀ سخن )پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثارشان(، صفا، ذبیح اهلل، نشر امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، 1363.

  مثنوی معنوی، مولوی، جالل الّدین محّمد، تصحیح نیکلسن، با مقّدمۀ قدمعلی سّرامی، انتشارات بهزاد، تهران، چاپ اّول، 1370.
  مجموعۀ آثار فخرالدین عراقی، به تصحیح و توضیح محتشم )خزاعی(، نسرین، انتشارات زّوار، 1372.

  مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، تهران، مروارید، چاپ اّول، 1388.
  موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، محّمدرضا، نشر آگاه، تهران، 1368.

  نیایش نامه، برگزیده ای از نیایش های ادیان و فرهنگ ها، رضا باقریان، تهران مؤسسۀ فرهنگی دینـ  پژوهی بشرا، 1378.
  وزن شعر فارسی، خانلری، پرویز، انتشارات توس، تهران، 1367.

  وزن و قافیۀ شعر فارسی، وحیدیان کامیار، تقی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1374.
  موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، محّمدرضا، نشر آگاه، تهران، 1368.

بسمه تعالی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی، مشارکت 
معلمان را به عنوان سیاست اجرایی مهم دنبال می نماید. برای تحقق این امر با بهره مندی هوشمندانه از فرصت های فناوری های نوین در اقدامی 
نوآورانه سامانه تعاملی برخط اعتبارسنجی کتاب های نونگاشت راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب های درسی نونگاشت 
کیفیت تولیدات سازمان را بهبود بخشیده و محتوای کتاب های درسی را در اولین چاپ سپاری با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند 
تقدیم نماید. در انجام مطلوب فرآیند اعتبارسنجی همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی، گروه های آموزشی، دبیرخانه راهبری 
دروس در استان ها ، شورای هماهنگی تألیف دفاتر، دبیرخانه پروژه اعتبارسنجی سازمان در هماهنگی و اجرا، نقش سازنده ای را داشتند. ضمن 
ارج نهادن به تالش همکاران شرکت کننده در فرآیند اعتبارسنجی، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می نماید. 
                                                                                                     محسن باهو

مشاور معاون وزیر و مدیر پروژه اعتبارسنجی
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب علوم و فنون ادبی)2( کد 111203
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