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سخنی با دبیران ارجمند
حکیم سخن در زبان آفرین
به نام خداوند جان آفرین
برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسالمی ،جایگاهی ارزشمند
دارد ،زیرا از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر انتقال دهندۀ دانشها ،معارف،
ارزشهای اعتقادی ،فرهنگی و ملّی است.
متون ادبی فارسی ،عصارۀ افکار و اندیشه های ملّتی فرهیخته و دانشور است .توانایی
و مهارت در خوانش ،بررسی و تحلیل این آثار ارزشمند ،خواننده را با گنجینۀ گران بهای
معارف بشری آشنا میکند و او را به سیر و سلوک در آفاق روشن و گستردۀ معرفت و
حکمت توانمند میسازد .برای تحقّق این هدف برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی،
بایسته است دانش آموزان ضمن آشنایی با علوم ادبی ،در فنون ادبی نیز مهارت الزم را
کسب کنند.
کتاب علوم و فنون ادبی ،از چهار فصل با عنوان های کلّیات ،تاریخ ادبیات و سبک شناسی،
موسیقی شعر و زیبایی شناسی تشکیل شده است.
در فصل یکم (کلّیات) به شیوۀ قیاسی با حرکتی از کل به جزء ،اطّالعاتی مختصر
دربارۀ مبانی علوم و فنون ادبی ارائه می شود .این فصل ،رویکرد اصلی کتاب را بیان
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میکند و چگونگی بررسی ساختار و محتوا را در جریان آموزش برای مخاطبان روشن
میسازد.
در فصل دوم (تاریخ ادبیات و سبک شناسی) سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی (پیش  از
اسالم تا قرن هفتم) تبیین می شود و در کنار ویژگی های تاریخی ،به ویژگی های سبکی
آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته میشود؛ بدین ترتیب ،خواننده با خواندن فصل ا ّول و دوم
با مبانی و ویژگی های زبانی ،ادبی و فکری متون آشنا میشود.
در فصل سوم (موسیقی شعر) یکی از ارکان فنون ادبی ،یعنی عروض و قافیه ،آموزش
داده می شود تا خواننده با یادگیری آن بتواند وزن و آهنگ مناسب را تشخیص دهد.
در فصل چهارم (زیبایی شناسی) دانش آموز با پهنۀ دیگری از قلمرو ادبی یعنی آرایهها و
زیباییهای سخن (بدیع لفظی) آشنا شده و آموختههایش را در متون ادبی به کار میبندد.
برای تعمیق آموخته ها ،مجموعه ف ّعالیتهایی در متن و پایان درس ها و فصلها
خاصی را دنبال میکند .خودارزیابی های
تدوین شده است .این ف ّعالیتها مطالب آموزشی ّ
پایان دروس ،دانش آموز را به کسب مهارت در فنون ادبی آموخته شده ،ترغیب میکند.
ف ّعالیتهای پایان فصول نیز با عنوان «  کارگاه تحلیل» ،نمونههایی در اختیار خواننده
میگذارد تا آموختههای فصل را به طور عملی به کار بندد.
نمونه های طرح شده در ف ّعالیت ها ،برگرفته از متون ادبی است و پیوستگی زیادی با
محتوای درس دارد .انجام دقیق این تمرین ها به درک و فهم بهتر متن ،کمک میکند.
توجه همکاران ارجمند را به
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزشّ ،
نکات زیر ،جلب میکنیم:
خاص برنامۀ فارسی آموزی ،رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت
 رویکرد ّ
مهارتهای زبانی ،فرازبانی ّ
(تفکر ،نقد و تحلیل) و ادبی تأکید دارد و ادامۀ منطقی
کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی و دورۀ متوسطه ا ّول است؛ به همین روی ،الزم است
همکاران گرامی از ساختار و محتوای کتاب های پیشین ،آگاهی داشته باشند.
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طراحی
 رویکرد آموزشی کتاب ،رویکرد ف ّعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراینّ ،
و به کارگیری شیوههای آموزشی متن ّوع و روشهای همیاری و گفتوگو توصیه
میشود .حضور ف ّعال دانشآموزان در فرایند یاددهی ـ یادگیری ،کالس را سرزنده،
بانشاط و آموزش را پویاتر میسازد و به یادگیری ،ژرفای بیشتری میبخشد.
توجه به رویکرد مهارتی ،آنچه در بخش بررسی متن اهمیت دارد ،کالبد شکافی
 با ّ
عملی متون است؛ یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش ،در سه
قلمرو بررسی کنیم .این کار ،سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر ،فراتر
خواهد برد .یکی از آسانترین و کاربردیترین شیوههای بررسی ،کالبد شکافی،
کالبدشناسی و تحلیل هر اثر ،این است که متن در سه قلمرو بررسی شود :زبانی،
ادبی و فکری.
 .1قلمرو زبانی

این قلمرو ،دامنۀ گستردهای دارد؛ از این رو ،آن را به سطوح کوچکتر تقسیم میکنیم:
سطح واژگانی :در این بخش ،لغت ها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن ،نوع ساختمان،
روابط معنایی کلمات و همچنین نوع گزینش و درست نویسی واژهها بررسی میشود.
سطح دستوری یا نحوی :در این قسمت ،متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری ،کاربردهای
دستوری تاریخی ،کوتاهی و بلندی جمله ها بررسی میشود.
 .2قلمرو ادبی

در این قلمرو ،شیوۀ نویسنده در بهکارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطحهای زیر،
بررسی میشود:
سطح آوایی یا موسیقیایی :در این مرحله ،متن را از دید بدیع لفظی بررسی میکنیم .سطح
بیانی :بررسی متن از دید مسائل علم بیان نظیر تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه؛ سطح بدیع
معنوی :بازخوانی متن از دید تناسبهای معنایی همچون تضاد ،ایهام ،مراعات نظیر و.   ...
 .3قلمرو فکری

در این مرحله ،متن از نظر ویـژگیهـای فکری ،روحیات ،بـاورها ،گـرایشها ،نـوع
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نگرش بـه جهان و دیگر جنبههای فکری ،بـررسی مـیشود.
 در آموزش ،به ویژه ،در فصول کلّیات و تاریخ ادبیات و سبک شناسی ،از بیان مطالب
ِ
انباشت دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان ،منجر میشود ،پرهیز
اضافی که به
گردد.
پرورش
امیدواریم آموزش این کتاب ،به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و
ِ
شایستگیها در نسل جوان ،یاری رساند و به گشایش کرانههای امید و روشنایی ،فرا روی
آینده سازان ایران عزیز بینجامد.

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
www.literature-dept.talif.sch.ir
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ستایش
ای بی نشان
نشان محض ،نشان از که جویمت؟
ای بی ِ

تو گم نهای و گمشدۀ تو منم ولیک

گم گشت در تو هر دو جهان ،از که جویمت؟

نایافت یافت مینتوان ،از که جویمت؟

بجستمت ا ّما نیافتم
پیدا بسی ُ
چون در رهت یقین و گمانی همیرود

ای برتر از یقین و گمان ،از که جویمت؟

ّ
عین یقین تو را
عطار اگرچه یافت به ِ

عین عیان ،از که جویمت؟
ای بس عیان به ِ

در جست و جوی تو ،دلم از پرده اوفتاد

اکنون مرا بگو که نهان ،از که جویمت؟
ای در درون پردۀ جان ،از که جویمت؟

عطّار نیشابوری ،دیوان اشعار

فصل یکم

کل ّیات

درس یکم
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
		

مبانی علوم و فنون ادبی
بررسی و طبقهبندی آثار
کالبدشکافی متن( 1شعر)
کالبدشکافی متن ( 2نثر)
* کارگاه تحلیل فصل

درس یکم

هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد    « ،متن» است .به بیان دیگر،
هنگامی که از متن ،سخن میگوییم ،خواست ما فقط نوشتههای روی کاغذ
و کتاب نیست؛ صدایی که میشنویم ،بویی که حس میکنیم ،رویدادی که
میبینیم ،مزهای که میچشیم و چیزی که لمس میکنیم ،هر کدام ،متن به
شمار میآیند؛ بنابراین ،متنها شنیداری ،بویایی ،دیداری و ...هستند؛ برای
نمونه ،کتابها معمو ًال متنهای دیداری به شمار میآیند؛ اگر خوانده شوند،
به آنها متنهای شنیداری یا خوانداری میگوییم .در این کتاب مقصود ما از
متن ،آثار شعر و نثر فارسی است.
در زبان فارسی دو واژۀ «    ادب» و «    ادبیات» معمو ًال مترادف یکدیگر
به کار میروند .در نزد پیشینیان «    ادب ،شناختن اموری است که آدمی به
وسیلۀ آن ،خویش را از هر خطایی حفظ کند» .بعدها ادب به دانشهایی
اطالق میشد که آدمیان بدان خود را از خطای در سخن مصون میداشتهاند.
این دانشها اقسامی دارد؛ از جمله :صرف و نحو ،بدیع ،معانی و بیان ،قافیه،
خط و  ...هنوز هم ادیب به کسی میگویند که با شیوههای گوناگون سخن
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آشنا باشد .واژۀ «    ادبیات» در زبان فارسی از عصر مشروطه ( 1285هـ  .ش) کاربرد زیادی
پیدا میکند ،ا ّما امروزه در زبان فارسی ،اصطالح ادبیات در معانی متفاوتی به کار میرود:
الف) مجموعۀ نوشتهها ،اصطالحات و رفتارهایی که در یک رشتۀ علمی یا حرفهای
رواج مییابد؛ مانند ادبیات پزشکی ،ادبیات مدیریت ،ادبیات اخالق ،ادبیات سینما و ادبیات
سیاست .در این نوع کاربردها ادبیات به معنی آداب و هنجار رایج در این زمینهها است.
ب) همۀ آثار مکتوب و به   طور کلّی هر نوشتهای که به تاریخ تم ّدن بشری متعلّق باشد،
ادبیات شمرده میشود .این تعریف ،متون علمی ،تاریخی ،جغرافیایی ،پزشکی و فلسفی
گذشته را نیز دربر   میگیرد .بر اساس همین تعریف ،بسیاری از محقّقان ادبی ما ،متون علمی
قدیم را در زمرۀ آثار ادبی کهن قرار میدهند.
پ) ادبیات ،نوشتههایی است که باورها ،اندیشهها و خیالها را در عالیترین صورتها
بیان میکند .این تعریف ،فقط ادبیات مکتوب را در بردارد؛ لیکن ،ادبیات شفاهی ،مانند
افسانهها ،حکایات ،مثلها و ترانههای متداول در میان مردم نیز ،میراث گران بهای ادبی
به شمار میآیند.
توجه داریم و در تعریفی کلّی و روشنتر
در این کتاب ،ما بیشتر به ادبیات مکتوب ّ
میگوییم    « :ادبیات ،هنر کالمی است؛ کالمی زیبا که خیالانگیز ،عاطفی و تأثیرگذار
است»؛ پس ادبیات یکی از هنرهاست؛ مادۀ اصلی ادبیات ،زبان است؛ به سخن دیگر،
ادبیات ،کاربرد هنری زبان است .تفاوت عمدۀ ادبیات و زبان ،در هدف آن دو است؛ هدف
زبان ،ارتباط و پیام رسانی است؛ هدف ادبیات ،زیبایی آفرینی.
در منطق زبان ،هر واژه معنای قراردادی و روشنی دارد؛ جملهها نیز ساختمان ،اصول
تخیل میتواند منطق معنایی زبان را
و قواعدی دارند؛ ا ّما ادبیات به راحتی و به مدد ّ
درهم   بریزد؛ یعنی هم کلمه را از معنای قراردادی آن خارج کند و هم منطق معنایی جمله
را دگرگون سازد.
ادبیات با بهرهگیری از شگردهای هنری ،همچون تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه،
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درآمیختن حسها ،اغراق و ...به زبان ،نقشی هنری میبخشد .افزون بر این ،از تکرار
موسیقایی آواها و عواطف و احساسات انسانی نیز بهره میبرد.
ادبیات ،سخنی اثرگذار و بلیغ یا رسا است که در ذهن شنونده مینشیند و او را
برمیانگیزد؛ سخن رسا و بلیغ ،دو ویژگی دارد :فصاحت ،بالغت.
بیان
فصاحت ،به معنای روشنی ،درستی کلمه و کالم ،و در اصطالح ،عبارت است از ِ
مقصود با الفاظی روشن و روان که از عیبهایی مانند حروف و کلمات دشوار و سنگین،
بدآهنگ و ناموزون ،پیچیده و مبهم تهی باشد و معنای آن به آسانی فهمیده شود.
بالغت ،به معنای رسایی و شیوا سخنی است و در اصطالح ،سخن گفتن به اقتضای
حال شنونده و جایگا ه مخاطب است .یعنی هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد .زمانی
اطناب ،و گاهی ایجاز پسندیده و مناسب است ؛ همچنان که میگوییم:

هم ،زبان کودکی باید گشاد
چون که با کودک سر و کارت فتاد
توجه
پس ،فصاحت ،به چگونگی و کیفیت واژگان بازمیگردد و بالغت ،هم به فصاحت ّ
دارد و هم به چگونگی معنا و محتواى کالم نظر دارد؛ به بیان دیگر ،فصاحت به جنبههاى
ظاهرى لفظ و سخن مىنگرد ،و بالغت به جنبههاى معنوى و محتوایى کالم اه ّمیت
میدهد .علم بالغت ،سه شاخه دارد :بدیع ،بیان ،معانی.
در درسهای آینده با مباحثی از این علم آشنا میشویم.
مولوی

علوم و فنون ادبی()1

خودارزیابی

 1مفهوم «    متن» را با ذکر دو مثال توضیح دهید.
 2دربارۀ پیشینۀ واژۀ «    ادب» به اختصار بنویسید.
توجه به آموزههای درس ،کامل کنید.
 3نمودار زیر را با ّ
سخن رسا و بلیغ
فصاحت
چگونگی و کیفیت........
بالغت
چگونگی .....و  .....کالم
بیان

 4به نظر شما ،متن زیر ،میتواند نمونه و مصداق مناسبی برای این مفهوم از ادبیات
«    ادبیات هنر کالمی است؛ کالمی زیبا که خیال انگیز ،عاطفی و تأثیرگذار است» ،باشد؟
توضیح دهید.
«    زمین به بهار نشست؛ بهار ،گره از شکوفه باز کرد .نسیم در گیسوی
بی ِد  افشان فروپیچید .غنچه شکفتن آغاز کرد و سبزه دمید .گل هم چون یادی
فراموش گشته ،در آغوش چمن شکفت».
مهرداد اوستا
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توجه به عبارت زیر ،دو متن (الف و ب) را بررسی کنید.
 5با ّ

«  هدف زبان ،ارتباط و پیام رسانی است؛ هدف ادبیات ،زیبایی آفرینی».

سیارات منظومۀ شمسی است؛ اگرچه خود تیره و بی نور
الف) ماه ،یکی از ّ
است؛ اما در شب ،نورانی است .پهنۀ تاریک آسمان در ظلمت شب به نور
ستارگان و تأللؤ ماه روشن می شود.
ب) شب آغاز شده است ،در ده چراغ نیست؛ شبها به مهتاب روشن است و
یا به قطرههای درشت و تابناک باران ستاره ،مصابیح آسمان.
شکوه و تقوا و شگفتی و زیبایی شورانگیز طلوع خورشید را باید از دور دید؛
اگر نزدیکش برویم ،از دستش دادهایم! لطافت زیبای گل در زیر انگشتهای
تشریح میپژمرد!
دکتر علی شریعتی

درس دوم

در اینجا میخواهیم از طریق تجزیه ،تحلیل و مقایسۀ آثار به طبقهبندی
و تعیین نوع ادبی آنها بپردازیم ،برای شناخت و ارزیابی متون ،الزم است
طراحی گردد و روش کار ،بیان شود.
معیارهایی ّ
هنگام بررسی ،کالبدشکافی ،کالبدشناسی و تحلیل هر اثر میتوان آن را
از چندین دیدگاه مطالعه کرد؛ مانند جامعه شناختی ،زبانی ،اخالقی ،محیطی،
فکری ،تاریخی ،روان شناختی ،ادبی و . ...
یکی از آسانترین و کاربردیترین شیوهها این است که متن از سه دیدگا ِه
زبان ،ادبیات و فکر ،در سه قلمرو بررسی شود:
زبانی
ادبی
فکری
 .1قلمرو زبانی
هر اثر مکتوب ،زبان ویژهای دارد .زبان برخی از آثار ،ساده و همه کس  فهم
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است و برخی دیگر به دلیل وجود پارهای لغات و اصطالحات خاص ،نیاز به تع ّمق و تأ ّمل
بیشتری دارد .این قلمرو ،دامنۀ گستردهای دارد؛ از این رو ،آن را به سطوح کوچکتر،
تقسیم میکنیم:
سطح واژگانی :در این سطح ،لغت ها از نظر فارسی یا غیرفارسی بودن ،نوع
معنایی کلمات از قبیل
ساختمان (ساده ،مشتق ،مر ّکب و مشتق ـ مر ّکب) ،روابط
ِ
ترادف ،تضاد ،تض ّمن ،تناسب و نیز نوع گزینش واژهها بررسی میشود.
سطح دستوری یا نحوی :در اینجا ،متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری،
کاربردهای دستور تاریخی ،کوتاهی و بلندی جمله ها و ...بررسی میشود.
 .2قلمرو ادبی
گام دیگر در بررسی یک اثر ،فهم زیباییهای ادبی آن است .در این قلمرو ،شیوۀ
نویسنده در بهکارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطحهای زیر بررسی میشود:
سطح آوایی یا موسیقایی :در این مرحله ،متن را از دید مباحث بدیع لفظی و
ابزار موسیقیآفرین (وزن ،قافیه ،ردیف ،آرایههای لفظی و تناسب های آوایی مانند
واجآرایی ،تکرار ،سجع ،جناس و )...بررسی میکنیم؛
سطح بیانی :بررسی متن از دید مسائل علم بیان ،نظیر تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه؛
سطح بدیع معنوی :بازخوانی متن از دید تناسبهای معنایی همچون تضاد ،ایهام،
مراعات نظیر و . ...
 .3قلمرو فکری
میدانیم که کلمهها و جملهها ،مصالح و ابزاری هستند که نویسنده یا صاحب هر اثر،
آن را برای بیان اندیشه و فکر خود به کار میگیرد؛ بنابراین ،گام پایانی در بررسی متن،
تعیین رنگ و بوی فکری و حال و هوای مفهومی چیره بر متن است.

علوم و فنون ادبی()1

در این مرحله ،متن از نظر ویژگیهای فکری ،روحیات ،باورها ،گرایشها ،نوع نگرش
به جهان و دیگر جنبههای فکری ،بررسی میشود:
عینی ،ذهنی؛
شادی گرا ،غم گرا؛
خردگرا ،عشق گرا؛
عرفانی ،طبیعت گرا؛
خوش بینی ،بدبینی؛
محل ّی ،میهنی ،جهانی؛
و. ...

پس از این گامها و شناخته شدن جهان متن ،نوع اثر بر حسب غلبۀ موضوع و محتوا و
از نظر انواع ادبی طبقهبندی میشود.
ادبیات نیز مانند دیگر پدیدهها ،انواعی دارد .آثار ادبی از نظر شکل و ساختمان ،محتوا
و شگردهای هنری با یکدیگر متفاوت اند؛ چنان که ،شعر ،داستان و نمایشنامه ،هر کدام
ویژگیهایی دارند.
قدیمترین طبقهبندی انواع ادبی در یونان باستان صورت گرفته است؛ آنها از چهار نوع
حماسی ،غنایی ،نمایشی و تعلیمی ،سخن گفتهاند  ؛ این تقسیم بندی ،بیشتر مبتنی بر شعر
بود و جنبۀ محتوایی داشت.
در ایران هم شعر ،نسبت به نثر رواج بیشتری داشت؛ از این رو ،انواع ادبی بر اساس
ساختمان و قالب شعر ،طبقهبندی شد؛ مانند قصیده ،قطعه ،غزل ،رباعی ،مس ّمط ،مستزاد،
ترکیب بند و . ...
آثار ادبی (شعر و نثر) را از دو دیدگاه کلّی هم میتوان طبقهبندی کرد:
الف) بر اساس محتوا و موضوع؛
ب) بر اساس ساختمان و شکل.
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خودارزیابی

 1یکی از آسان ترین و کاربردیترین شیوهها در بررسی و تحلیل متن چیست؟
 2با توجه به قلمرو زبانی و سطوح آن ،نوشتۀ زیر را بررسی نمایید.

قصه ای
قصه است و در اصطالح به ّ
اسطوره ،در لغت به معنی افسانه و ّ
اطالق می شود که ظاهراً منشأ تاریخی نامعلومی دارد .مضمون اساطیر ،معمو ًال
آفرینش انسان ،خلقت جهان ،جنگها و نبردهای اقوام ،سرگذشت خدایان،
قهرمانان دینی و ...است .زال ،اسکندر ،رستم ،سیمرغ ،رخش و  ...از اساطیر
			
ایرانی هستند.
غالمحسین یوسفی

 3سرودۀ زیر را از نظر سطح موسیقایی و تناسب های آوایی (واج آرایی ،تکرار و
جناس) بررسی کنید.
باد خنک از جانب خوارزم ،وزان است
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است

گویی به َم َثل ،پیرهن رنگ رزان است

تعجب ،س ِر انگشت ،گزان است
دهقان به ّ
کاندر چمن و باغ ،نه گل ماند و نه گلزار

منوچهری دامغانی

توجه به سطح بیانی (قلمرو ادبی) متن زیر را از نظر کاربرد آرایه های تشخیص،
 4با ّ
تشبیه و کنایه تحلیل نمایید.
صبح است ،آفتاب مثل تشتی از طالی گداخته بر گوشۀ جهان گذاشته شده،
فلک نقّاش می خواهد عالم را طالیی کند؛ ا ّما هنوز دست به کار نشده ،ا ّول با
ِ

علوم و فنون ادبی()1

گرد نقره ای و الجوردی بوم آسمان را رنگ می ریزد .زمین مانند روپوشی از
مخمل سبز است .انبوه درختان در هر گوشه سر به هم آورده اند و هنوز اسرار
شب را در میان دارند… .
آیینه ،مح ّمدحجازی

 5نوشتۀ زیر ،با کدام بخش از متن درس ،ارتباط دارد؟ توضیح دهید.
مصالح کار شاعر در آفرینش شعر ،واژههاست و دارای دو بعد :لفظ و معنا .از  این
  عین حال
نظر ،شاعری با نقّاشی و پیکرتراشی و موسیقی متفاوت است .شاعر در ِ
که دست به آفرینش زیبایی میزند ،میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد
و پیامی را ابالغ کند .حال آنکه موسیقیدان و نقّاش و مجسمهساز به سبب
یک  بُعدی بودن موا ّد کارشان (صدا ،رنگ و سنگ) نمیتوانند چنین رسالتی
وحیدیان کامیار
					
داشته باشند.
توجه به قلمرو فکری ،دیدگاه خود را دربارۀ محتوا و موضوع سرودۀ زیر بنویسید.
 6با ّ
آب را گل نکنیم؛
در فرودست انگار ،کفتری میخورد آب
یا که در بیشۀ دور ،سیرهای پَر میشوید
یا در آبادی ،کوزهای ُپر میگردد.
آب را گل نکنیم؛
شاید این آب روان ،میرود پای سپیداری ،تا فرو شوید اندوه دلی؛
نان خشکیده فرو برده در آب . ...
دست درویشی شایدِ ،

سهراب سپهری

21

درس سوم

بدان سان که خواندیم ،مقصود از «    متن» در این کتاب  ،فقط آثار مکتوب
ادبی است .در یک نگاه کلّی ،متون یا آثار ادبی را به دو بخش ،تقسیم میکنیم.
الف) شعر
ب) نثر
در این درس ،به سراغ نمونه متن های شعری میرویم و بر پایۀ آموختههای
پیشین ،به طور عملی تالش میکنیم ،نمونه های شعری را بررسی کنیم .شعر،
مانند هر پدیدۀ دیگر ،پیکره و ساختمانی دارد .بررسی پیکر و کالبد شعر و
شناخت عناصر و سازه های آن را «  کالبدشکافی» میگوییم .برای این کار،
روش و چهارچوب پیشنهادی ،همان است که در درس گذشته ،آموختیم ؛
اکنون آن را به چند گام تبدیل میکنیم:
خوانش؛
شناسایی و استخراج نکات زبانی؛
شناسایی و استخراج نکات ادبی؛
شناسایی و استخراج نکات فکری؛
نتیجه گیری و تعیین نوع.

علوم و فنون ادبی()1

 .1خوانش ِشعر
خواندن دقیق متن ،نخستین گام مؤثّر در رویارویی با متون است؛ الب ّته پیش از خوانش،
نگاهی کلّی به متن از آغاز تا انجام برای کشف لحن و آهنگ ،ضروری است .پس از
شناسایی لحن مناسب با حال و هوای محتوای اثر ،خواندن اتفاق می افتد .الزم است تمام
اثر ،یک باره و بی گسست ،خوانده شود تا درک ارتباط طولی و فهم محتوا دچار اختالل
نشود.
شعر زیر را که لحن روایی ـ داستانی دارد ،با هم میخوانیم.
به دام افتاد روباهی سحرگاه

صیاد بیند هم چنینم
که گر
ّ
پس آنگهُ ،مرده کرد او خویشتن را
صیاد آمد ،او را مرده پنداشت
چو ّ

ز بُن بُبــرید حالی گوش او لیک
به دل ،روباه گفتاِ :
ترک غم گیر

یکی دیگر بیامد ،گفت :این َدم

به روبه بازی اندیشید در راه

دهد حالی به گا ُزر پوستینم
ز بیم جان ،فرو افکنــد تن را
نمییارست روبه را کم انگاشت

که گوش او به کار آید مرا نیک
چو زنده ماندهای ،یک گوش ،کم گیر

زبـان او به کـار آید مرا هم

زبانش را ُبـرید آن مرد ،ناگاه
دگر کس گفت :ما را از همه چیز

به کار آید همی دندان او نیز

به دل ،روباه گفتا :گر بمانم

نه دندان باش و نه گوش و زبانم

ن َزد َدم ،تا که آهن درفکندند

دگر کس آمد و گفت :اختیار است
چو نام دل شنید از دور ،روباه
به دل میگفت :با دل نیست بازی

نکرد از بیم جان ،یک ناله روباه
به سختی چند دندانش بکندند
دل روبه ،که رنجی را به کارست

جهان بر چشم او شد تیره ،آنگاه
کنون باید به کارم حیله سازی
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بگفت این و به صد دستان و تزویر

حدیث دل ،حدیثی بس شگفت است

بجست از دام ،همچون از کمان ،تیر
َ

که در عالم ،حدیثش در گرفته است
الهی نامه ،عطّار نیشابوری

 .2شناسایی و استخراج نکات زبانی
دقیق شعر ،این بار با عینک زبانی ،شعر را بازخوانی میکنیم و نکات
پس از خوانش ِ
برجستۀ قلمرو زبان را شناسایی و دستهبندی میکنیم؛ برخی از نکات زبانی شع ِر
خوانده شده ،عبارت اند از:
وجود واژگان کهن؛ مانند «    گازر»    « ،نمییارست»؛
کمی واژگان غیر فارسی؛
 کاربرد شبکۀ معنایی؛ مانند «    حیله ،دستان ،تزویر ،دام» و «  دل ،زبان ،گوش
و دندان»؛
ترکیبسازی؛ مانند «  روبه باز»  « ،حیله سازی»؛
 کاربردهای تاریخی دستورُ   « :مرده کرد»  « ،نمییارست  ...کم انگاشت»،
«  به کار آید همی»؛
 سادگی و کوتاهی جملهها :مانند «  به دام افتاد روباهی سحرگاه»   « ،به روبه بازی
اندیشید در راه» ،و ...؛
صیاد ،گازر ،گوش،
 بیشتر کلمات شعر ،ساختمان ساده دارند :مانند «  دام ،روباهّ ،
دل ،زبان و»...؛
زبان شعر ،ساده و روان است و پیچیدگی ندارد؛
و. ...
 .3شناسایی و استخراج نکات ادبی
در این مرحله ،عینک زیبایی شناسی به چشم میزنیم و شعر را یک بار دیگر بررسی
میکنیم و به نکات ادبی صفحة بعد ،دست می یابیم:

علوم و فنون ادبی()1

 از قرار گرفتن قافیه در پایان هر دو مصراع یک بیت ،میفهمیم که قالب
شعر«  مثنوی» است.
« ِ
  ترک غم گرفتن» َ   « ،دم نزدن» و «   جهان بر چشم او شد تیره » کنایه است.
  بجست از دام ،همچون از کمان ،تیر» تشبیه و مراعات نظیر دارد.
« َ
و  . ...
 .4شناسایی و استخراج نکات فکری
از مقایسۀ اجزای بدن (گوش ،زبان و دندان) با «  دل» و برتری دادن دل به همۀ اجزا
در این شعر ،به این نکته پی میبریم که شاعر «  دل» را جایگاهی با اهمیت میداند و
به همین سبب میگوید  « :با دل نیست بازی» و بعد از این در بیت پایانی ،نتیجه گیری
عرفانی شاعر آشکار میشود.
این شعر اگرچه ظاهری ساده و داستانی دارد ،پایان بندی و نتیجهگیری شاعر ،بیانگر
ذهن ّ
خلق اوست که یک نکتۀ عمیق معرفتی دربارۀ ارزش و جایگاه دل را این گونه در
قالب داستان «  روباه و شکارچی» گنجانده است تا بگوید که همه چی ِز وجو ِد ما دل است
و گران بهایی دل ،به سبب این است که خانه و جایگاه خداوند است.
شعر ،ظاهری ساده ،محسوس و عینی دارد ا ّما نتیجه گیری پایانی ،مفهومی ذهنی
و معنوی است.
 .5نتیجه گیری و تعیین نوع
توجه به اینکه ،حکمت و معرفتی در شعر نهفته است و شاعر برای بیان آن ،از
با ّ
ظرف داستانی بهره گرفته است ،در مجموع ،این شعر را در ردۀ ادبیات تعلیمی ـ عرفانی
میتوان جای داد.
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خودارزیابی

توجه کرد؟
 1در خوانش دقیق شعر زیر ،به چه نکاتی باید ّ
نهنگی بچۀ خود را چه خوش گفت:

به موج آویز و از ساحل بپرهیز

به دین ما حرام آمد کرانه

همه دریاست ما را آشیانه

 2متن زیر را بخوانید و دربارۀ لحن و نحوۀ خوانش آن توضیح دهید.

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

راه دهید یار را آن َمـه ده چهار را
چاک شدهاست آسمان ،غلغلهایاست در جهان
رونق باغ میرسد ،چشم و چراغ میرسد

اقبال الهوری

مژده دهید باغ را بـوی بهار میرسد

کز ُرخ نـوربخش او نـور نثار میرسد
عنبر و ُمشک میدمد ،سنجق یار میرسد

غم به کناره میرود ،مه به کنار میرسد
مولوی

توجه به قلمرو ادبی  « ،کنایه ،تشبیه ،تشخیصَ ،م َثل و
 3سرودۀ زیر را بخوانید و با ّ
مراعات نظیر» را شناسایی کنید.
هرکه زینگلشن،لبیخندانترازگلبایدش خاطری فارغ ز عالم چون تو ّکل بایدش
خُ ردهای از مال دنیا در بساط هر که هست جبهۀ وا کرده ای پیوسته چون ُگل بایدش
هرکه میخواهد که از سنجیده گفتاران شود
صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید

قطرۀ آبی که دارد در نظر گوهر شدن

بر زبـان ،بند  گرانی از تأ ّمـل بایدش
دانه چون در آسیا افتد تح ّمل بایدش

از کنار ابر ،تا دریا تن ّزل بایدش
صائب تبریزی

درس چهارم

در درس پیش با کالبدشکافی شعر آشنا شدیم .اکنون به همان شیوه ،نمونهای
از متن نثر را بررسی میکنیم تا به طور عملی با تحلیل نثر هم آشنا شویم.
آموختیم که یکی از گام ها در رویارویی با متن ،ایجاد فرصت برای ّ
تفکر و
تأ ّمل در سراپای متن است؛ یعنی هر متنی که به ما داده شد ،نباید بی درنگ
آن را در دست بگیریم و بخوانیم و دربارهاش نظر بدهیم؛ بلکه ابتدا با آرامش،
متن مورد نظر را در یک نگا ِه اجمالی بررسی میکنیم .شاید بتوان این مرحله را
«  مرحلۀ  چشمخوانی» نامید.
مقصود از  «  چشمخوانی» ،گذر دادن چشم با سرعت از میان سطرها و صفحات
است .در اینجا بیشتر صفحهخوانی میکنیم تا نمای کلّی اثر در ذهن شکل بگیرد و
بتوانیم بفهمیم که متن دربارۀ چیست ،موضوع آن چیست و چه ساختاری دارد؛
یعنی چند صفحه است ،چند بخش یا فصل یا قسمت است.
تمام این کارها ،آشنایی با برونۀ اثر یا ساختمان بیرونی آن است؛ یعنی تالش
برای دستیابی به آگاهیهای برون متنی است .برای ورود به دنیای متن نثر،
پنج گام صفحة بعد را ـ که در درس پیش با آنها آشنا شدیم ـ در ادامه ،در پی
هم برخواهیم شمرد.
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خوانش؛
شناسایی و استخراج نکات زبانی؛
شناسایی و استخراج نکات ادبی؛
شناسایی و استخراج نکات فکری؛
نتیجه گیری و تعیین نوع.
الب ّته در پایۀ دهم ،نگاهی کلّی به متون نثر داریم و از همین مراحل که در بررسی متون
نظم ذکر کردهایم ،در بررسی متون نثر هم بهره میگیریم .در سالهای آینده ،برحسب تن ّوع
و گوناگونی متنهای نثر ،با شیوههای دیگر آشنا خواهیم شد.
پس از پیشخوانی ،نخستین گام را در کالبد شکافی متن نثر برمیداریم.
خوانش متن
.1
ِ
توجه به توضیحات درس و آموختههای پیشین ،با د ّقت میخوانیم.
اکنون متن زیر را با ّ
رعایت نشانههای نگارشی درون متنی ،هنگام خواندن ،به درک عمیق تر متن کمک میکند.
توجه ،بهتر است از آغاز ،کاغذ و قلمتان را آماده کنید تا
برای استخراج نکات مهم و جالب ّ
به موقع ،واژهها یا جملههای ویژه را نشانهگذاری و یادداشت نمایید.
«  چون بشناختم که آدمی ،شریفت ِر خالیق است و قدر ا ّیام عمر خویش
نمیداند ،در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم؛ دریافتم که مانع آن ،راحت
اندک و نیاز حقیر است که مردمان بدان ،مبتال گشتهاند.
هر که به امور دنیایی رو آورد و از سعادت آخرت خود غفلت کند ،همچون
آن مرد است که از پیش اُشتر مست بگریخت و به ضرورت ،خویشتن در چاهی
آویخت و دست در دو شاخ زد که بر باالی آن روئیده بود و پاهایش بر جایی
قرار گرفت .در این میان ،بهتر بنگریست ،هر دو پای ،بر سر چهار مار بود که سر
از سوراخ ،بیرون گذاشته بودند .نظر بر قعر چاه افکند ،اژدهایی سهمناک دید؛
موشان سیاه
افتادن او را انتظار میکرد .به سر چاه ،التفات نمود.
دهانگشاده و
ِ
ِ
و سپید ،بیخ آن شاخها دایم میبریدند و او در اثنای این ،تدبیری میاندیشید و
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پیش خویش ،زنبورخانهای و قدری شهد یافت،
جستِ .
خالص خود را طریقی می ُ
چیزی از آن به لب بُرد ،از نوعی در حالوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل
ماند و نه  اندیشید که پای او بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت
در حرکت آیند ،و موشان در بریدن شاخهاِ ،ج ِّد بلیغ مینمایند و  ،...چندانکه شاخ
بگسست و آن بیچارۀ حریص در دهان اژدها افتاد.
پس ،من دنیا را بدان چا ِه ُپر آفت ،مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت
ایشان بر بریدن شاخها بر شب و روز ،و آن چهار مار را به طبایع که عما ِد خلقت
چشیدن شهد
آدمی است و هرگاه که یکی از آن در حرکت آید ،زه ِر قاتل باشد ،و
ِ
و شیرینی آن را مانند کردم به ل ّذات این جهانی که فایدۀ آن ،اندک و رنج آن،
بسیار است ،و راه نجات بر آدمی ،بسته میگرداند ،و اژدها را مانند کردم به مرجعی
که از آن ،چاره نتواند بود؛ هرآینه بدو باید پیوست و آنگاه ندامت ،سود ندارد و راه
مهیا نیست».
بازگشتن ّ
کلیله و دمنه ،باب برزویۀ طبیب ،با اندک تغییر

 .2شناسایی و استخراج نکات زبانی
برخی از نکات برجستۀ قلمرو زبانی متن عبارت اند از:
 کاربردهای کهنی که امروزه ،به گونهای دیگر به کار گرفته میشوند :اُشتر ،شاخ،
بنگریست ،نتوان دانست؛
جمع کلمۀ «   موش» با نشانۀ «  ان» ؛
به کارگیری کلمۀ «  بگسست» در معنی «  بریده شد ،شکست» ؛
به کارگیری«   شهد» در معنی «  عسل» ؛
کاربرد کلمۀ «   قاتل» در معنی ُکشنده برای غیر انسان ؛
 جدانویسی نشانۀ منفی ساز فعل«  نـ»  « :نه اندیشید» که امروزه مینویسیم :نیندیشید؛
جست» ؛
کاربرد «  را» به معنی «  برای» در جملۀ  « :خالص خود را طریقی می ُ
توجه است ؛
ترکیب«   زنبورخانه» به معنی «   النۀ زنبور»  ،جالب ّ
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بیشتر جمله ها در این نمونه ،کوتاه و قابل فهم هستند.
 .3شناسایی و استخراج نکات ادبی
میان «  شهد ،شیرینی ،چشیدن ،زنبور و حالوت» ؛
شبکۀ معنایی ِ
 تضاد میان دو واژۀ «  سیاه و سفید»  « ،پا و سر» و «  سر و قعر» در ترکیب «  سر چاه و
قعر چاه»  « ،زهر و شیرینی یا شهد»  « ،رنج و ل ّذت»   « ،اندک و بسیار» ؛
بهره گیری از تمثیل برای بیان مفهوم غفلت انسان ؛
و. ...
 .4شناسایی و استخراج نکات فکری

در این حکایت ،نگرش حکمی و تعلیمی ،برجسته است .نویسنده برای بیان مقصود خود
(بهرهگیری از گذر عمر برای سعادت آن  جهانی) در جایگاه اندرز ،خطاب به خواننده ،چند نکته
را یادآور میشود :
شریف بودن انسان در میان مخلوقات ؛
گرانبها بودن لحظات عمر؛
هوشیاری و پرهیز از خوشیهای زودگذر.
میبینیم که این حکایت از یک سو ،به جایگاه و ارزش انسان ،نگاهی مثبت و خوشبینانه
دارد و از سوی دیگر نسبت به خوشیهای ما ّدی و لذتهای زودگذر ،نگرش منفی دارد.
 .5نتیجه گیری و تعیین نوع

نویسنده ،این فکر را به خواننده ،انتقال میدهد که:
نسبت به جایگاه انسان ،نگاه خوش بینانه و واالیی داشته باشد؛
قدر لحظه لحظۀ عمر خویش را بداند؛
 هوشیاری خود را حفظ کند و آن قدر سرگرم خوشیهای دنیایی نشود که گرفتار غفلت گردد؛
سعادت و نیک بختی راستین ،کسب خشنودی خدای بزرگ است.

علوم و فنون ادبی()1
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بر پایۀ بررسی های انجام شده و تأکید درون مایۀ اثر ،این نوشته را نمونه ای از متن تعلیمی
یا اندرزی می توان به شمار آورد.

خودارزیابی

 1با توجه به متن زیر ،به پرسش ها پاسخ دهید.
شنیدم که خلیفهای خوابی دید ،بر آن جمله که پنداشتی که همۀ دندانهای
او بیرون افتادی به یک بار .بامداد ،خوابگزاری را بخواند و پرسید که :تعبیر این
خواب چیست؟
عبر گفت :زندگانی امیر ،دراز باد ،همۀ اَقربای تو پیش از تو بمیرند ،چنان که
ُم ِّ
کس از تو باز نماند.
خلیفه گفت :این مرد را صد چوب بزنید؛ چرا بدین دردناکی سخن اندر روی من
بگفت؟! چه اگر همۀ اقربای من پیش از من بمیرند ،پس آن گاه ،من که باشم؟!
خوابگزاری دیگر بیاوردند .همین خواب با وی بگفت.
خوابگزار گفت :بدین خواب که امیر گفت ،دلیل کند که خداوند ،دراز زندگانیتر
از همۀ اقربای خویش ب َود.
خلیفه گفت :تعبیر از آن بیرون نشد (سخن همان است)؛ ا ّما از عبارت تا عبارت،
قابوس نامه
بسیار فرق است؛ این مرد را صد دینار بدهید.

الف) دو ویژگی زبانی را استخراج کنید.
ب) چه عاملی سبب شد خلیفه ،رفتاری متفاوت با دو خوابگزار داشته باشد؟

 2حکایت زیر را بخوانید و آن را از دید قلمرو ادبی و فکری ،بررسی کنید.
روزی شخصی پیش بهلول ،بیادبی نمود .بهلول او را مالمت کرد که چرا شرط
ادب به جا نیاوردی؟
او گفت :چه کنم؟ آب و گِل مرا چنین سرشتهاند.
گل تو را نیکو سرشتهاند ،ا ّما لگد کم خوردهاست! لطایف الطّوایف
گفت :آب و ِ

 1شعر زیر را بخوانید و جدول را کامل کنید.
در کتاب آمد که در عهد قدیم

خانهای میساخت سقراط حکیم

چون به پایان بُرد کار آن سرا
جمله گفتند :این بنای مختصر

نیست درخور ِد تو ،ای صاحب نظر!

بهر مردی چون تو واال و حکیم

بارگاهی باید و کاخی عظیم

چون توانی زیستن در این قفس ؟

شبستان تو چون آییم جمع
در
ِ
گفت در پاسخ :که ما را باک نیست

آمدند از ره ،رفیق و آشنــا

این قفس نبود مقام چون تو کس
همچو پروانه به گِر ِد روی شمع؟
عـارفان را خانه ّال خاک نیست

ُحجرۀ خود گر بدین سان ساختم

خانهای درخور ِد یاران ساختـم

در حقیقت یار یکدل ،کیمیاست

چونصدف،کمیاب وچون ُدرُ ،پربهاست

بیش از این گر یار یکدل داشتم

بام خود تا عرش میافراشتــم

نیّره سعیدی   « ،میرفخرایی» متخلّص به «نیّر» 1370ـ 1299
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موضوع

شرح و توضیح

نوع لحن
قلمرو زبانی
قلمرو ادبی
قلمرو فکری
نتیجه گیری و
تعیین نوع

 2حکایت زیر را بخوانید و برای هر قلمرو ،چند ویژگی استخراج کنید.
نعمت بیکران به دست افتاد؛ فسق و فجور آغاز کرد.
پارسا زادهای را ِ
باری ،به نصیحتش گفتم :ای فرزند ،دخل ،آب روان است و عیش ،آسیاب گردان؛
معین دارد.
یعنی خرج فراوان کردن ،مسلّم کسی را باشد که َد ِ
خل ّ
که مىگویند ّ
ملحان سرودى،
چو َدخلت نیست ،خرج آهستهتر کن
اگر باران به کوهستان نبارد

به سالى دجله گردد ،خشک رودى

برو شادی کن ای یار دل افروز

غم فردا   ،نشاید خورد امروز

عقل و ادب ،پیشگیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود ،سختی بَری
و پشیمانی خوری.
پسر ،این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت:
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آهن سرد او اثر نمیکند؛ روی از
دیدم که نصیحت نمیپذیرد و َد ِم گرم من در ِ
مصاحبت بگردانیدم و قول حکما کار بستم که گفتهاند:
هر چه دانى ز نیک خواهی و پند
گر چه دانى که نشنوند ،بگوى
زود باشد که خیــره سر ،بینی

دست بر دست میزند که دریغ

به دو پـای اوفتــاده ،انـدر بند

حدیث دانشمنــد
نشنیدم
ِ
گلستان ،باب هفتم

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

فصل دوم

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

درس پنجم
درس ششم
درس هفتم
درس هشتم
درس نهم
		

زبان و ادبیات پیش از اسالم
شکلگیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی
سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی)
زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم
سبک و سبک شناسی (سبک عراقی)
* کارگاه تحلیل فصل

درس پنجم

زبان ایرانیان پیش از اسالم که ریشه و مادر زبان امروز ایران است  « ،پارسی»
یا «  فارسی» نامیده میشد .در ایران پیش از اسالم ،آثار فرهنگی ـ ادبی،
قرنها سینهبهسینه حفظ میشده است؛ مث ً
ال کتاب «  اوستا» را موبدان برای
اجرای مراسم دینی ،از حفظ میخواندند؛ تا اینکه سرانجام در دورۀ ساسانی،
آن را به نگارش درآوردند.
زبانهایی که در ایران و مناطق همجوار آن ،از قدیمترین روزگاران
متداول بوده است ،ویژگیهای مشترکی دارند .این مجموعه زبانها را
«  گروه زبانهای ایرانی» مینامند .از نظر تاریخی ،زبانهای ایرانی را به سه
دستۀ عمده تقسیم میکنند :فارسی باستان ،فارسی میانه و فارسی نو.
 .1فارسی باستان :این زبان در دورۀ هخامنشیان ( 559تا  330ق.م)
رایج بود .آثار برجای ماندۀ زبان فارسی باستان ،فرمانها و نامههای شاهان
هخامنشی است که به خط میخی نوشتهشده است.
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 .2فارسی میانه (حدود  300ق.م تا حدود  700م) :زبانهای ایرانی میانه ،به
دو گروه زبانهای «  پارتی» و «  پهلوی» تقسیم می شوند.
زبان پارتی ،در دورۀ اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورۀ ساسانی نیز آثاری به این زبان،
تألیف میشده است .این زبان در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است.
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زبان پهلوی ،زبان رسمی دوران ساسانی بود .از آنجا که این زبان ،اساس ًا به ناحیۀ پارس
تعلّق داشتهاست و در مرحلهای میان فارسی باستان و فارسی نو (دری) قرار دارد ،آن را
«  فارسی میانه» نامیدهاند.
آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده ،بیشتر آثار دینی زردشتی است .حتی رسالههای
کوچکی که معمو ًال آنها را در زمرۀ آثار غیردینی به شمار میآورند ،مانند «  یادگار زریران»
ن رفته است ،ولی ترجمۀ
نیز رنگ دینی دارند .آثار ادبی منثور و منظوم این زبان ،از میا 
عربی و فارسی بعضی از آنها مانند «  کلیلهودمنه» و «  هزار و یکشب» در دست است که
آنها هم دچار تغییرات فراوان شدهاند؛ در واقع باید گفت آثار ادبی پهلوی به سبب اه ّمیتی
که س ّنت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته ،غالب ًا به کتابت در نیامده بود.
شعر پهلوی نیز به وضعی مشابه دچار گردید .اشعار کمی به زبان پهلوی در دست است
و آنچه باقیمانده ،دچار تحریفهایی شده است .بعضی از قطعات ،بازماندۀ اشعار تعلیمی و
اخالقیاند .این قطعات شعری در میان اندرزنامههای منثور جای دارند .مانند منظومۀ
«  درخت آسوریک» و «  یادگار زریران» که هر دو اصل پارتی دارند.
 .3فارسی نو :پس از ورود اسالم به ایران ،زبان فارسی ،تح ّول تازهای را پشت سر
گذاشت و با بهرهگیری از الفبای خ ّ
ط عربی به مرحلۀ جدیدی گام نهاد که بدان
«   فارسی نو» یا «  فارسی َدری» گفته میشود.
یکی از نتایج نفوذ اسالم در ایران ،رواج تدریجی خ ّ
ط عربی بود .زبان فارسی با
کنارگذاشتن برخی از صداهای زبان عربی ،الفبای آن را پذیرفت.
پس از برافتادن ساسانیان ،طاهریان نخستین دولت اسالمی ایران بودند .ادبیات فارسی
دری هم به مفهوم واقعی خود ،تقریب ًا هم زمان با این دولت پدید آمد  « .دری» زبان درباری
ساسانیان ،زبان محاوره و مکاتبۀ مقامات دولتی بودهاست.
دری ،نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.
فارسی  دری ،موجودیت خود را به سرسختی حفظ کرد و به تدریج ،غنی گشت و زبان عمومی
سراسر ایران شد .منطقۀ رواج فارسی دری ،نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود.
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خودارزیابی
 1سیر گسترش و تکامل زبان فارسی را شرح دهید.
 2چرا به زبان فارسی نو   « ،فارسی دری» هم گفته میشود؟
توجه به آموزه های درس کامل کنید.
 3نمودار زیر را با ّ
زبان های ایرانی

...

...

فارسی میانه

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

..................
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درس ششم

بدان سان که آموختیم ،زبان و ادبیات فارسی ،عمری طوالنی دارد و از
روزگار پیش از اسالم تاکنون ،سرزنده و استوار به حیات خود ادامه داده است.
خط فارسی هم مراحلی را در قالب خطهای الفبایی میخی ،اوستایی و پهلوی
سپری کرده و سرانجام در دورۀ اسالمی به صورت خط فارسی امروزی ،کمال
یافته است.
سه قرن ا ّول هجری

پس از سقوط دولت ساسانی و از دست رفتن استقالل سیاسی ایران،
ایرانیان در سه قرن نخست هجری به ف ّعالیت های علمی و ادبی خود
ادامه دادند و به زبانهای فارسی ،پهلوی و عربی آثار فراوان پدید آوردند.
در  آغاز   قرن سوم ،دولت نیمهمستقل طاهری و پسازآن ،دولت مستقل
صفّاری بر سر کار آمد .یعقوب لیث صفّاری برای ایجاد حکومت و دولت
مستقل ایرانی و برانداختن یا تضعیف حکومت بغداد دست به کار شد تا
عظمت و اقتدار ایران را به آن بازگرداند .وی نه با زبان عربی آشنایی داشت
و نه اجازه داد تا این زبان در دستگاه حکومت او به کار رود؛ به همین سبب،
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زبان فارسی دری را ــ که خود میفهمید و با آن سخن میگفت ــ زبان رسمی قلمرو
خود اعالم کرد.
در پی آن ،دولت سامانی ،آلبویه و حکومتهای کوچک دیگر پدید آمدند و زبان فارسی
دری ،فرصت و امکان یافت تا به  عنوان زبان رسمی شناخته شود و در فضای ادبی ،سیاسی
و علمی رشد یابد.
قرن چهارم و نیمۀ ا ّول قرن پنجم

قرن چهارم و نیمۀ ا ّول قرن پنجم ،مهمترین دورۀ تم ّدن اسالمی ایران بوده است .نظم
و نثر فارسی در این دوره شکوفا شد .در آغاز این دوره ،دولت سامانی روی کار آمد و رسم ها
و س ّنتهای فرهنگی کهن ایرانی را رواج داد.
در زمان سامانیان ،بخارا عمدهترین مرکز فرهنگی به شمار میآمد و بسیاری از
دانشمندانی که در این شهر میزیستند ،آثار ارزندهای به پارسی و عربی ،در قلمرو فرهنگ
اسالمی پدید آوردند .بعضی از امیران سامانی ،خود ،صاحب فضل و ادب بودند .آنها شاعران
فارسیگوی را تشویق میکردند و مترجمان را به ترجمۀ کتابهای معتبری به نثر فارسی
برمیانگیختند.
این درخشش ،با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب به تیرگی گرایید و خراسان
به دست سبکتگین و پسرش محمود افتاد و سلسلۀ غزنوی در سال  351هجری در شهر
غزنه تشکیل شد .غزنویان نیز برای ماندگاری حکومت نوپای خود ناگزیر شدند زبان
پارسی را رواج دهند و دست کم تا پایان سلطنت مسعود ،دربار آنان به وجود شاعران
بزرگ فارسیگوی ــ که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند ،مانند عنصری ،فرخی
و منوچهری ــ آراسته بود.
در مجموع ،قرن چهارم هجری ،دوران غلبه ،رواج ،حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملّی بود.
پایۀ حماسه های ملّی به زبان فارسی در این قرن گذاشته شد که زبان فارسی را با ادبیات
غنی آن به اوج رساند .قرن چهارم ،دورۀ طالیی همراه با شکوفایی روح ایرانی بود که با
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دانشمند بزرگی چون مح ّمدبن زکریای رازی آغاز شد و با شاعر بینظیری مانند فردوسی
ادامه یافت.
قرن چهارم و نیمۀ ا ّول قرن پنجم دورۀ تر ّقی در همۀ زمینههای علمی بود و مردان
مشهوری از آغاز تا پایان این دوره در فلسفه و طب و علوم دینی ،سرگرم تألیف بودند.
تبحر داشت و صاحب تحقیق و تألیف
برای نمونه ابوعلی سینا ،در همۀ علوم روزگار خود ّ
بود؛ او ح ّتی به فارسی و عربی شعر نیز میسرود.
وجود سخنورانی چون رودکی ،فردوسی ،عنصری و بسیاری از شاعران فارسیگوی
دیگر ،بیانگر اه ّمیت این دوره است .آغاز این دوره که از نظر تاریخی با اوج حاکمیت
سامانیان هم زمان است ،عصر اندیشۀ استقالل ملّی ایران به شمار میرود؛ اُمرای سامانی
با تأکید بر ضرورت تألیف به زبان فارسی دری و گردآوری تاریخ و روایات گذشتۀ ایرانی ،در
برابر خالفت بغداد به هویتی مستقل دست پیدا میکنند و با تشویق شاعران و نویسندگان
میکوشند در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ ،ترکیب تازهای از هویت فرهنگی ،یعنی بازیافتن
اندیشهای ایرانی در چارچوب فرهنگ اسالمی را ترویج کنند.
پس از گذشت چند سده و رواج و نفوذ معارف اسالمی و متون دینی ،آمیختگی زبان
فارسی دری با زبان عربی افزایش مییابد .در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاری از
اصطالحات علمی ،ادبی ،دینی و سیاسی جدید از راه ترجمۀ متون عربی ،وارد فارسی دری
میشود .در آغاز این دوره ،هنوز بیشتر دانشمندان ایرانی به ضرورت ،آثار خود را به عربی
مینویسند تا بتوانند در سرتا  سر دنیای اسالم خوانندگان بیشتری پیدا کنند.
شعر
یکی از ویژگیهای شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ ا ّول قرن پنجم ،سادگی فکر
و روانی کالم آن است .شاعر میکوشد تا فکر و خیال خود را همان گونه که به خاطرش
میرسد ،بیان کند .شاعران این عصر ،بیشتر به واقعیت بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی
آنان از قلمرو تعالیم کلّی اخالقی فراتر نمیرفت .آوردن ترکیبهای تازه ،استعارههای
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دلپذیر ،تشبیهات گوناگون و به کارگیری انواع توصیف از خصیصههای دیگر شعر این
دوره است.
شعر پارسی در این دوره به دست رودکی بنیاد نهاده شد؛ به همین سبب او را «   پدر   شعر
فارسی» نام نهادهاند.
رایجترین انواع شعر فارسی در این دوره  « ،حماسی»  « ،مدحی» و «  غنایی» بود.
حماسۀ ملّی ایران و شعر حماسی با فردوسی به اوج رسید.
شعر مدحی یا مدیحهسرایی نیز که از آغاز ادب فارسی به پیروی از شعر عربی معمول
گشت ،با شاعران بزرگ درباری و مدح پادشاهان و رجال دربار جایگاه خود را پیدا کرد.
شعر غنایی با دو شاعر مشهور ،رودکی و شهید بلخی ،ق ّوت و استحکام یافت.
شعر حِکمی و اندرزی (تعلیمی) هم در این دوره به وجود آمد ولی در دورۀ سلجوقیان به
پختگی رسید .آوردن موعظه و نصیحت در شعر پارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید و
در این باب ،قطعههای کوتاهی سروده شد؛ ا ّما کسی که قصیدۀ تمام و کمال در این موضوع
سرود  « ،کسایی مروزی» بود؛ سپس «  ناصرخسرو» شیوۀ او را ادامه داد.
قصهپردازی و آوردن حکایتها و َم َثلها نیز در شعر این دوره آغاز
داستان سرایی و ّ
گشت.
نثر
در عهد سامانی ،نثر هم مانند شعر پارسی ،رواج یافت و رونق گرفت و کتابهایی در
موضوعهای گوناگون به زبان دری پدید آمد .نثر این دوره ،ساده و روان است و بیشتر به
توجه دارد و هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار
موضوعهای حماسی ،ملّی و تاریخی ّ
و امثال در آن رایج نشده است.
برخی از کتابهای نثر فارسی ،در این دوره عبارت اند از:
  « .1شاهنامۀ ابومنصوری» :این کتاب حدود سال  346قمری ،به دست ع ّدهای از
دانشوران خراسان ،نوشته شد .موضوع این کتاب ،تاریخ گذشتۀ ایران است؛ امروزه فقط
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چند صفحهای از مق ّدمۀ آن باقی مانده است .در اینجا چند سطر از این اثر را با هم میخوانیم:
خداوندان
ابومنصورالم َع ّمری را بفرمود تا
پس امیر ابومنصور عبدالر ّزاق ،دستور خویش،
ِ
ُ
ابومنصورالم َع ّمری
کتب را ،از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد و چاکر او
ُ
به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد از
هر جای و از هر شارستان ،گِرد کرد و بنشاند به فراز آوردن این نامههای شاهان و
کارنامههاشان ،و زندگانی هر یکی از داد و بیداد و آشوب و جنگ و آیین ،از َک ِی نخستین
که اندر جهان او بود که آیین مردی آورد و مردمان از جانوران پدید آورد ،تا یزدگرد شهریار
هجرت،
ملوک َع َجم بود؛ اندر ماه محرم و سال بر سیصد و چهل و شش از
بهترین
ِ
که آخ ِر ِ
ِ
خداوندان
عالَم ،مح ّمد مصطفی ــ صلیاهلل علیه و سلّم ــ و این را نام شاهنامه نهادند تا
ِ
دانش اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و کار و ساز پادشاهی و نهاد
و رفتار ایشان و آیینهای نیکو و داد و داوری و رأی و ...را بدین نامه اندر بیابند.
  « .2ترجمۀ تفسیر طبری» :اصل تفسیر را «  مح ّمدبنجریرطبری» به زبان عربی
نوشته است؛ ا ّما جمعی از دانشمندان آن زمان ،این کتاب را به فارسی برگرداندند .بخشی
از مقدمۀ آن را میخوانیم:
  این کتاب تفسیر بزرگ است از روایت مح ّمدبنجریرطبری ــ رحمه   اهلل  علیه  ــ
ترجمه کرده به زبان پارسی دری؛ و این کتاب را بیاوردند از بغداد ،نبشته به زبان
سید ابوالمظفر ابوصالح منصور،
تازی؛ پس دشخوار آمد خواندن این کتاب .امیر ّ
علمای ماوراءال ّنهر را گرد کرد و از ایشان فتوای کرد که روا باشد که ما این
کتاب را به زبان پارسی گردانیم؛ گفتند :روا باشد خواندن و نبشتن تفسیر قرآن
به پارسی ،مر آن را که او تازی نداند.
  « .3تاریخ بَل َعمی» :ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی ،مأموریت یافت که
مفصلی را که مح ّمدبن جریر طبری آن را تحت عنوان«   تاریخ ال ُّرسل و الملوک»
تاریخ ّ
به زبان عربی نوشته بود ،به فارسی برگرداند .بلعمی هم زمان با ترجمۀ کتابّ ،اطالعات
دیگری راجع به تاریخ ایران به دست آورد و بر آن افزود و با حذف مطالبی از اصل تاریخ

علوم و فنون ادبی()1

طبری ،آن را به صورت تألیفی مستقل درآورد که به «  تاریخ بلعمی» شهرت یافته است.
متن زیر ،بخشی از این کتاب است.
ضحاک تازی:
اندر حدیث پادشاهی ّ
ضحاک را اژدها به وی ،از آن گفتندی که بر کتف او دو پاره گوشت بود بزرگ
«  و این ّ
بر ُرسته دراز ،و سر آن به کردار ماری بود و آن را به زیر جامه اندر داشتی ،و هر گاه که
جامه از کتف برداشتی ،خلق را به جادوی چنان نمودی که این دو اژدهاست و ازین ق َِبل،
ضحاک گفتند.» ...
مردمان ازو بترسیدندی؛ و عرب او را ّ

خودارزیابی

 1عوامل رشد و گسترش زبان و ادب پارسی در این دورۀ زمانی را بنویسید.
  2مهمترین کتابهای نثر این دوره کدام اند و چه تأثیری بر وضعیت عمومی زبان
و ادب فارسی داشتهاند؟
 3دربارۀ مضامین شعری این دوره توضیح دهید.
 4قلمرو شعر و نثر فارسی را در این دوره ،روی نقشه نشان دهید.
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درس هفتم

«  سبک» در اصطالح ادبی ،شیوۀ خاص یک اثر یا آثار ادبی است و به
مجموعۀ ویژگیهایی که شاعر در نحوۀ بیان اندیشه به کارمی گیرد  « ،سبک
شعر» میگویند.
شیوۀ بیان هر نویسنده یا شاعر  « ،سبک شخصی» اوست؛ از این دید،
میتوان گفت به تعداد شاعران و نویسندگان جهان ،سبک وجود دارد؛ زیرا
اطالعات ،دانش ،ذوق و استعدادهای افراد متفاوت است؛ ا ّما در عین تفاوت،
شباهتهایی نیز در نحوۀ بیان برخی از شاعران و نویسندگان وجود دارد که آنان
را در یک دسته ،جای میدهد.
سبک را از دیدگاههای گوناگون میتوان طبقهبندی کرد .براساس نظریۀ
ارسطو ،فیلسوف بزرگ یونانی ،طبقه بندی زیر را برای شعر این دوره میتوان
در نظر گرفت:
 1براساس نام شاعر یا نویسنده؛ مانند سبک فردوسی ،سبک بیهقی؛
 ٢براساس زمان و دورۀ اثر؛ مانند سبک دورۀ غزنوی ،دورۀ مشروطه؛
 ٣براساس موضوع و نوع؛ مانند سبک عرفانی ،سبک حماسی؛
 ٤براساس محیط جغرافیایی؛ مانند سبک آذربایجانی و سبک خراسانی؛

علوم و فنون ادبی()1

 5به تناسب مخاطب؛ مانند سبک عامیانه ،سبک عالمانه؛
 6براساس هدف؛ مانند سبک تعلیمی ،سبک فکاهی؛
 7براساس قلمرو دانشی؛ مانند علمی ،فلسفی.
مح ّمدتقی بهار (ملک الشّ عرا) ،برای شعر فارسی ،شش نوع سبک و دوره قائل است:
 1سبک خراسانی یا ترکستانی (از آغاز شعر فارسی تا قرن ششم)؛
 2سبک عراقی (از قرن ششم تا قرن دهم)؛
 3سبک هندی (از قرن دهم تا سیزدهم)؛
 4دورۀ بازگشت (در تمام طول قرن سیزدهم)؛
 5دورۀ مشروطه؛
 6دورۀ معاصر.
این تقسیم بندی بر مبنای حوزۀ جغرافیایی و تاریخی شعر است و بعضی از مکتبها
و سبکهای فرعی را نیز میتوان به آن افزود.
توجه به دورههای تاریخی ،نثر فارسی هم در شش رده،
بر بنیاد تقسیمبندی بهار و با ّ
طبقهبندی میشود:
 1دورۀ سامانی ( ۳۰۰تا  ۴۵۰هـ  .ق)؛
 2دورۀ غزنوی و سلجوقی ا ّول ( ۴۵۰تا  ۵۵۰هـ  .ق)؛
 3دورۀ سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان ،نثر ف ّنی ( ۵۵۰تا  ۶16هـ  .ق)؛
 4دورۀ سبک عراقی ،نثر مصنوع ( ۶۰۰تا  ۱۲۰۰هـ  .ق)؛
 5دورۀ بازگشت ادبی ( ۱۲۰۰تا  ۱۳۰۰هـ  .ق)؛
 6دورۀ ساده نویسی ( ۱۳۰۰هـ  .ق تا امروز).
مکتبها و سبکهای ادبی معمو ًال محصول اوضاع سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...
زمانهای است که صاحبان آن مکتبها و سبکها در آن میزیستهاند.
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سبک شناسی دورۀ ا ّول
شعر
نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسالم ،ابتدا در سیستان و سپس در خراسان بزرگ
(خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان ،ماوراءالنهر و ترکستان) پدید آمد .به سبک
این آثار  « ،سبک خراسانی» گفتهاند و به علّت آنکه اوج آن در زمان سامانیان بوده است،
سوی دیگر ،سبک خراسانی بر َح َسب زمان ،به
آن را «  سبک سامانی» هم نامیدهاند .از ِ
فرعی سامانی ،غزنوی و سلجوقی تقسیم میشود که ویژگیهای مشترکی
سه سبک
ِ
دارند .سبک دورۀ سلجوقی را باید «  بینابین» نام نهاد؛ زیرا ویژگی های سبک عراقی نیز
در آن به چشم میخورد .از شعرای معروف سبک خراسانی میتوان به رودکی ،فردوسی،
ناصرخسرو و   ...اشاره کرد.
هر اثر شعری را در سه قلمرو ،میتوان بررسی کرد  :زبانی ،ادبی و فکری.
ویژگیهای شعر سبک خراسانی در سه قلمرو

الف) زبانی
 1سادگی زبان شعر؛
 ٢کمی لغات عربی (به جز اصطالحات دینی و علمی) و لغات بیگانه ،در مقایسه
با دوره های بعد؛
 ٣تفاوت تلفّظ برخی از کلمات در مقایسه با زبان امروز مث ً
الَ ،یک ـ َهزار  /یِک ـ هِزار؛
 ٤کهنه و مهجور بودن بخشی از لغات در مقایسه با دوره های بعد؛
 ٥استفاده از دو نشانه برای یک مت ّمم ،مانند«   زدش بر زمین بر».
نمونه

مهتری گر به کام شیر در است
یا بزرگی و ع ّز و نعمت و جاه

شو ،خطر کن ز کام شیر بجوی
یا چو مردانت مرگ رویاروی
حنظله بادغیسی

علوم و فنون ادبی()1

ب) ادبی
 1قالب عمدۀ شعر این دوره ،قصیده است؛ قالبهای مس ّمط ،ترجیع بند و مثنوی
نیز به تدریج در این دوره شکل میگیرد و قالب غزل نیز در اواخر این دوره،
رشد مییابد؛
 2استفاده از آرایههای ادبی ،طبیعی و در ح ّد اعتدال است؛
 3قافیه و ردیف ،بسیار ساده است؛
حسی) بهره گرفته میشود.
 4در توصیف پدیده ها بیشتر از تشبیه (از نوع ّ

پ) فکری
 1روح شادی و نشاط و خوش باشی ،در شعر غلبه دارد؛
 2شعر واقع گراست و توصیفات عمدت ًا طبیعی ،ساده ،محسوس و عینی است؛
 3معشوق ،عمدت ًا زمینی است؛
 4روح حماسه بر ادبیات این دوره حاکم است؛
 5اشعار پندآموز و اندرزگونۀ این دوره ،ساده است و جنبۀ عملی و دستوری دارد؛
 6مضمون عمدۀ اشعار این سبک ،حماسه ،مدح و اندرز و   ...است؛
 7فکر و کالم ساده است( .هنوز با پیچیدگی های عرفانیِ ،حکمی و اندیشه های
فلسفی در نیامیخته است).
نمونه

گل بخندید و باغ شد پدرام

چون بُناگوش نیکوان شد باغ
زمردین گشته ست
همچو لوح ّ
گل سوری به دست باد بهار
ِ
که تو را با من ار مناظرهایسـت

ای خوشا این جهان ،بدین هنگام
از گل سیب و از گل بادام

دشت همچون صحیفهای ِز ُرخام
سوی باده همیدهد پیغـام
من به باغ آمدم بـه باغ خُ رام

ف ّرخی سیستانی
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نثر دورۀ ا ّول
نثر این دوره را در دو شاخه ،بررسی میکنیم :دورۀ سامانی ،دورۀ غزنوی و سلجوقی.
الف) دورۀ سامانی
برخی از ویژگیهای نثر این دوره عبارتاند از:
ایجاز و اختصار در لفظ و معنا؛
تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی؛
کوتاهی جمالت؛
لغات کم کاربرد فارسی در مقایسه با دورههای بعد؛
بهرهگیری کمتر از لغات عربی؛
افزایش یافتن کاربرد نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی.
محتوای نثرهای این دوره ،بیشتر علمی است و گاهی نثرهای حماسی ،تاریخی و دینی
هم دیده میشود .از نمونههای مو ّفق اینگونه نثر ،میتوان ترجمۀ تفسیر طبری ،تاریخ
بلعمی ،ال ّتفهیم و شاهنامۀ ابومنصوری را نام برد.
نمونه

و چون ابرهه  (را) چشم بر عبدالمطّلب افتاد ،حالی حرمت او را از تخت فرو آمد
و بنشست با عبدالمطّلب ،و او را گفت که یا پیر ،حاجت خواه.
حاجت خانه خواهد خواست ،و به دلش اندر بود که
ابرهه چنان دانست که او
ِ
اگر حاجت خانه خواهد ،بدو بخشد .پس عبدالمطّلب گفت که دویست اُشتر از
آن من بیاوردهاند ،بفرمای تا اُ
شتران من باز دهند.
ِ
ِ
ابرهه گفت که دریغا که من نشانی بر پیشانی عبدالمطّلب دیده بودم که اگر
او از بهر خانه حاجت خواستی ،من حالی حاجت او برآوردمی و روا گردانیدمی.
الملِک ،من خداوند اُشترم نه خداوند خانه ،و
پس عبدالمطّلب گفت که ا ّیها َ
مر  این خانه را خداوندی هست ،و او خود خانۀ خود را نگاه دارد.

ترجمۀ تفسیر طبری

علوم و فنون ادبی()1
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ب) دورۀ غزنوی و سلجوقی
برخی از ویژگیهای نثر این دوره عبارتاند از:
ا ِطناب (جمله ها معمو ًال طوالنی هستند)؛
تمثیل و استشهاد به آیات ،احادیث و اشعار عرب؛
حذف افعال به قرینه؛
افزایش کاربرد لغات عربی (نسبت به دورۀ قبل).
از نمونههای این دوره ،میتوان آثار زیر را نام برد:
تاریخ بیهقی ،قابوس نامه ،سفرنامۀ ناصرخسرو ،سیاست نامه ،کیمیای سعادت و
کشفالمحجوب.

خودارزیابی

توجه به شعر زیر ،به پرسشها پاسخ دهید.
 1با ّ

مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود

نبود دندان ،ال بَل چراغ تابان بود
چه نحس بود! همانا که نحس کیوان بود

همیشه شاد و ندانستمی که غم چه بود

دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود

بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی

سرودگویان ،گویی هزاردستان بود

یکی نماند کنون زان همه ،بسود و بریخت

نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز
تو رودکی را ،ای ماهرو ،کنون بینی

شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت
کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

چه بود؟ م َنت بگویم :قضای یزدان بود
بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود

شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود

عصا بیار که وقت عصا و انبان بود
رودکی

الف) دو ویژگی ادبی بیت دوم را بنویسید.
ب) ویژگی های زبانی این شعر چیست؟
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 2متن زیر مربوط به کدام دورۀ نثر است؟ دو مورد از ویژگیهای نثر این دوره را بنویسید.
  چهاردهم َصفَر را به شهر سراب رسیدم و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم.
بیستم صفر سنۀ  438به شهر تبریز رسیدم و آن پنجم شهریور قدیم بود؛ شهری
آبادان؛ مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد .بعضی از شهر خراب شده بود
و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود و گفتند چهل هزار آدمی هالک شده بودند؛ و
در تبریز  « ،قطران» نام ،شاعری را دیدم؛ شعری نیک میگفت؛ ا ّما زبان فارسی
نیکو نمیدانست؛ پیش من آمد؛ دیوان ُمنجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش
من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود ،از من بپرسید و شرح آن بنوشت و
سفرنامه ،ناصرخسرو ،قرن پنجم
اشعار خود بر من خواند.
 3دو مورد از ویژگیهای نثر زیر را بنویسید.
به روزگار خسرو ،اندر وقت بوذرجمهر ،رسولی آمد از روم .خسرو بنشست چنان
که رسم ملوک بود؛ و رسول را بار داد .پیش رسول با وزیر ،بوذرجمهر ،گفت:
«  ای فالن ،همه چیز در عالم تو دانی؟»
بوذرجمهر گفت «:نه  ،ای خدایگان!»
خسرو از آن طیره شده و از رسول ،خجل گشت .پرسید که همه چیز پس که داند؟
بوذرجمهر گفت  « :همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده
نشدهاند».
قابوسنامه ،قرن پنجم

درس هشتم

شعر فارسی

تالش شاعران ایران از قرن سوم تا میانۀ قرن پنجم ،موجب شد زبان و ادب
فارسی در شرق و شمال شرق ،یعنی ماوراءال ّنهر ،خراسان و سیستان گسترش یابد.
عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در این دوره عبارت اند از:
گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار؛
لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان؛
توسعۀ مدارس و مراکز تعلیم.
در این دوره پدیدههای عمدۀ دیگری نیز برای زبان فارسی رخ نموده است،
از جمله:
 گسترش فارسی دری و آمیزش آن با کلمات و لغات نواحی مرکزی و
غربی ایران؛
درآمیختن زبان فارسی با مفردات و ترکیبات زبان عربی؛
آمیختگی با واژهها ،نامها و لقبهای غیر رایج در عصر غزنوی و سلجوقی.
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هر  چه زمان میگذشت ،آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی بیشتر میشد؛ زیرا در
میسر بود؛ به همین سبب شاعران و
مدارس آن عهد ،عمدت ًا تحصیل علوم دینی و ادبیّ ،
ادیبان ،بیش از هر چیز با زبان و ادبیات عربی آشنا میشدند.
رویداد مهم دیگر این دوره ،نشر و گسترش زبان فارسی در هندوستان و آسیای صغیر،
یعنی در نواحی شرقی و غربی بیرون از ایران بود .زبان فارسی در پی لشکرکشیهای
متع ّدد محمود غزنوی ،به هندوستان راه یافت و در اندک زمانی در میان هندوان نه تنها
زبان سیاسی و نظامی ،بلکه زبانی مق ّدس قلمداد گردید.
با نگاهی گذرا به شعر این دوره ،درمییابیم:
 .1تا حدود نیمۀ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم ،شعر پارسی همچنان تحت تأثیر
سبک دورۀ سامانی و غزنوی است؛ یعنی سخن شاعرانی چون ناصر خسرو
قبادیانی یادآور سرودههای سخنوران قرن چهارم است؛
.2گروهی از شاعران این دوره ،در عین تقلید از پیشینیان ،هر یک ابتکارات و
نوآوریهایی دارند که باعث دگرگونی و تح ّول در سبک سخن فارسی شد.
توجه در شعر نیمۀ دوم قرن ششم ،عالقهمندی شاعران به سرودن
موضوع قابل ّ
غزلهای لطیف و زیباست .انوری و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار
کوشیدند .تح ّولی که سنایی و انوری در غزل ایجاد کردند ،باعث شد که در قرن هفتم،
شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند و این نوع از شعر فارسی را به اوج برسانند.
در همان حال که شاعران خراسان و سیستان ،سرگرم رونق بخشی سبک تازه بودند،
در شمال غرب ایران دستهای از شاعران ظهور کردند که کار آنان در ادب فارسی ،تازگی
داشت .این دسته که شاعران معروف آذربایجان (خاقانی ،نظامی و ) ...بودند ،سبک شعر
فارسی را از آنچه در دیگر نواحی ایران یا پیش از آنان رایج بود ،متمایز ساختند.
خاصی از
مهم دیگری که در نیمۀ دوم قرن ششم ،در شکلگیری شیوۀ ّ
مرکز ادبی ّ
شعر فارسی مؤثّر بود ،حوزۀ ادبی فارس و نواحی مرکزی (عراق َع َجم) است .در این حوزۀ
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ادبی ،شاعران و نویسندگان مشهوری در اصفهان ،همدان ،ری و ...ظهور کردند که در
عبدالرزاق اصفهانی است.
تجدید سبک ،بسیار تأثیرگذار بودند؛ از جملۀ آنان ،جمالال ّدین
ّ
سبک شعر در نیمۀ دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم متح ّول شد و عمدت ًا با شیوۀ
شاعری پیش از آن ،متمایز گردید و مقدمۀ ظهور «  سبک عراقی» در شعر فارسی شد.
شعر این دوره از نظر سبک گویندگی و موضوع ،تن ّوع یافت و در شاخهها و رشتههایی
همچون مدح ،هجو ،طنز ،وعظ و حکمت ،داستان سرایی ،تغ ّزل و حماسه به کار گرفته شد.
از ویژگی های شعر فارسی در این دوره ،تأثیرپذیری برخی از شاعران از ادبیات عرب
و مضامین شعری آناست.
نکتۀ قابل توجه دیگر در شعر این دوره ،آن است که برخی از شاعران از مدح شاهان و
انتساب به دربارها پرهیز میکردند .ناصرخسرو ،از شاعران آغاز این دوره ،به سبب پایبندی
خاص دینی از دربارها کناره میگرفت .پس از او ،سنایی هم ــ که ابتدا
به اعتقادات ّ
مدیحهگوی بود ــ  ،در دورۀ دوم از حیات شعری خود ،به سیر و سلوک معنوی پرداخت.
تح ّول روحی و معنوی سنایی ،آغازی برای دگرگونی عمیق در شعر فارسی گردید؛
آن چنان که به پیروی از وی بسیاری از شاعران به تص ّوف و عرفان روی آوردند و شاعران
بزرگی چون عطّار و مولوی ظهور کردند .با خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاهها
دامنۀ موضوعات آن ،گسترش یافت و بر سادگی بیان ،قدرت عواطف ،عمق افکار و
اندیشههایی که موضوع شعر پارسی بود ،افزوده شد و خانقاهها در شمار پشتیبانان و
پناهگاههای شعر فارسی درآمدند.
حکمت و دانش و اندیشههای دینی نیز در شعر این دوره ،تأثیری عمیق بخشید  و جزئی
از مضامین شعری شد .بدبینی شاعران نسبت به دنیا و بریدن از آن ،شکایت از روزگار ،بیان
ناخرسندی فرزانگان از اوضاع زمانۀ خویش و طرح نابسامانیهای اجتماعی از مضامین
برجستۀ شعر این دوره است.
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نثر فارسی در سدههای پنجم و ششم

این دوره ،یکی از مهمترین دوره های کمال و گسترش نثر پارسی است .در قرن چهارم
و اوایل قرن پنجم ،نثر پارسی تازه ظهور کرده بود و ــ با همۀ پیشرفتهایی که داشت ــ
هنوز در آغاز راه بود .در نیمۀ قرن پنجم با دورۀ بلوغ آن مواجه میشویم و در قرن ششم و
اوایل قرن هفتم آن را در حال پختگی و کمال مییابیم.
در این دوره ،تألیف کتاب در موضوعهای گوناگون علمی رواج یافت و نثر ساده به کمال
رسید و نثر مصنوع هم رایج شد.
توجه نویسندگان به فارسینویسی
از دیگر مسائلی که در تاریخ نثر این دوره اه ّمیت داردّ ،
است که عمده ترین دالیل آن عبارتاند از:
 1گسترش عرفان و تص ّوف؛
 2شکلگیری دولت سلجوقی و بهرهگیری از دبیران و نویسندگان تربیت یافته در
خراسان و عراق؛ چنان که کمتر ،نامه و منشور و فرمانی به زبان عربی نگاشته
میشد و بدین سان مجموعههای مشهوری از متون نثر پارسی پدید آمد.
در این دوره ،از دی ِد سبک نثر پارسی به شیوۀ دیگری از نثر میرسیم که میتوان آن
را   نثر موزون نامید .ویژگی اصلی نثر موزون به کارگیری سجع است .سج ع در نثر مانند
قافیه در شعر است؛ بنابر  این ،نثر موزون یا آهنگین با بهره گیری از جملههای کوتاه ،خود
را به شعر نزدیک میکند.
خواجه عبداهلل انصاری این شیوۀ نثر را به کمال رساند؛ آن چنان که میتوان آثار وی را
سرآمد همۀ نثرهای موزون فارسی شمرد .نمونهای از این نثر را میخوانیم:
ای کریمی که بخشندۀ عطایی؛ و ای حکیمی که پوشندۀ خطایی؛ و ای

صمدی که از ادراک خلق جدایی؛ و ای احدی که در ذات و صفات ،بی همتایی؛
جان ما را صفای
و ای خالقی که راهنمایی؛ و ای قادری که خدایی را سزایی؛ ِ
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خود دِه؛ و دل ما را هوای خود ده؛ و چشم ما را ضیای خود دِه؛ و ما را آن دِه که
آن بِه؛ و مگذار ما را به ِکه و ِمه.

نمونۀ دیگر از نثر موزون که تحت تأثیر خواجه عبداهلل نوشته شد ،کتاب تفسیر
«   کشف االسرار و ُع ّد ًْه االبرار» ابوالفضل م ُِیبدی است:
فرمان بزرگوار از خدای نامدار میگوید ...بندگان من ،مرا پرستید و مرا

خوانید و مرا دانید که آفریدگار منم؛ کردگار نامدار ،بنده نوا ِز آمرزگار منم؛

مرا پرستید که جز من معبود نیست؛ مرا خوانید که جز من ُمجیب نیست . ...

پس از نثر موزون ،به شیوه دیگری میرسیم که نثر مصنوع نام دارد .منظور از
نثر مصنوع ،آوردن آرایههای ادبی فراوان ،امثال و اشعار گوناگون از عربی و پارسی و
اصطالحات علمی است.
دورۀ رواج این گونه نثر ،قرن ششم هجری است و نخستین نمونۀ آن ،کتاب
« کلیله  و دمنه» از ابوالمعالی نصراهلل منشی است که (در سال  536هـ  .ق) در اواسط نیمۀ
ا ّول قرن ششم تألیف شد:
بازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدند و از کسب و حِ ر َفت

ا ِعراض نمودند و دست اسراف به مال او دراز کردند .پدر ،موعظت و مالمت
جویان سه
ایشان واجب دید و در اثنای آن گفت که :ای فرزندان ،اهل دنیا،
ِ

فراخی
ُرتبتاند و بدان نرسند ،مگر به چهار خصلت؛ اما آن سه که طالب آنند،
ِ
ِ
رفعت منزلت ،و رسیدن به ثواب آخرت؛ و آن چهار که به
معیشت است و
ِ
غدن مال است از وجه پسندیده و ...
وسیلت آن بدین اَغراض توان رسید ،اَل َف ِ

نثر مصنوع از اوایل قرن ششم در ادب پارسی شروع شد و در اواخر قرن ششم و در
قرن هفتم به کمال رسید.
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خودارزیابی

 1تح ّول اساسی شعر این دوره ،در چه زمینههایی صورت گرفت؟
 2ویژگیهای شعر دورۀ  ا ّول و دوم را با هم مقایسه کنید.
 3دالیل گرایش نویسندگان به فارسینویسی در این دوره چیست؟
  4نقشۀ جغرافیای فرهنگی ایران این دوره را ترسیم کنید و چهرههای شاخص
نویسندگان و شاعران آن را نشان دهید.

درس نهم

با گسترش شعر فارسی دری در فارس و نواحی مرکزی ایران (عراق َع َجم)
توجه نویسندگان و شاعران به علوم و ادبیات ،در سبک شعر
و آذربایجان و ّ
و نثر تح ّولی پدید آمد که به «   عراقی» معروف است .این دوره را میتوان
شکوفاترین دوران زبان و ادب فارسی دانست.
ویژگی شعر سبک عراقی در سه قلمرو به شرح زیر است:

الف) زبانی
1
2
3
4

فراوانی لغات و ترکیبات عربی؛
از میان رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی؛
فراوانی ترکیبات نو؛
کاهش سادگی و روانی کالم و حرکت به سوی دشواری متون؛

 5ورود لغات زبان ترکی و مغولی به زبان فارسی.
ب) ادبی

 1رواج و اوجگیری بیشتر قالبهای شعری ،به ویژه غزل و مثنوی؛
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2
3
4
5

رواج داستانسرایی و منظومههای داستانی؛
خوش آهنگتر شدن اوزان شعری ،نسبت به سبک دورۀ ا ّول؛
توجه بیشتر به آرایههای ادبی؛
ّ
اسمی دشوار در شعر.
به کارگیری ردیفهای فعلی و
ِ

پ) فکری
1
2
3
4
5
6
7

گسترش عرفان و تص ّوف؛
فراوانی ُزهدستایی و وعظ و اندرز در شعر؛
فاصله گرفتن غزل از عشق زمینی؛
رواج هجو و هزل در شعر؛
حس دینی؛
رواج ّ
توجه به احوال شخصی و مسائل روحی؛
درون گرایی در شعر و ّ
رواج مفاخره ،شکایت و انتقاد اجتماعی.

نثر فارسی دورۀ دوم

این دوره ،سادگی و روانی نثر دورۀ پیش را ندارد و کاربرد فراوان الفاظ پیچیده و صناعات
ادبی ،فهم آن را دشوارتر و دیریابتر ساختهاست؛ الب ّته برخی از آثار این دوره ،در عین
فاصله گرفتن از سادهنویسی ،رشد و تعالی نثر فارسی را نشان میدهند؛ مانند «  گلستان»
و «  کلیله و دمنه».
ویژگی های عمدۀ نثر فارسی این دوره عبارتاند از:
 1استفاده از آرایههای ادبی در نثر (مانند :موازنه ،سجع ،مراعات نظیر ،تشبیه و )...؛
 2حذف افعال به قرینه؛
 3کاربرد لغات مهجور عربی ،ترکی و مغولی و اصطالحات علمی و ف ّنی؛
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4
5
6
7

رواج نثر داستانی ،تمثیلی و عرفانی؛
آوردن مترادفها و توصیف های فراوان (اطناب)؛
کاربرد فراوان آیات ،احادیث و اشعار در متن؛
استفاده از ترکیبات دشوار.

برخی از آثار منثور این دوره عبارت اند از:
چهارمقالۀ نظامی عروضی ،مقامات حمیدی ،کلیله و دمنه
نمونه
چنین آوردهاند که نصر بن احمد که واسطۀ ِعق ِد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندانّ ،ایا ِم
ُم ِ
جرار و
لک او بود ،و اسباب تم ّنع و علل تَ َرفّع در غایت ساختگی بود؛ خزاین آراسته و لشکر ّ

دارالملک بخارا مقام   کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به
بندگان فرمانبردار .زمستان به ُ

شهرهای خراسان.

چهارمقاله ،نظامی َعروضی

خودارزیابی
توجه به این شعر ،به پرسشها ،پاسخ دهید.
 1با ّ
آمد نَفَس صبح و سالمت نرسانید

بوی تو نیاورد و پیامت نرسانید

یا تو به دم صبح ،سالمی نسپردی

یا صبحدم از رشک ،سالمت نرسانید

بر باد سپردم دل و جان ،تا به تو َآرد

زین هر دو ندانم که کدامت نرسانید

من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم
عمریاستکهچونخاک،جگرتشنةعشقم

چه سود که بختم سوی بامت نرسانید
و ا ّیام به من ،جرعة جامت نرسانید

61

62

خاقانی ،ازین طالع خود کام چه جویی؟

کاو چاشنی کام به کامت نرسانید
افضل الدّین بدیل خاقانی شروانی

الف) دو ویژگی ادبی را بنویسید.
ب) کدام ویژگی های زبانی در شعر دیده می شود؟
پ) قلمرو فکری این غزل را بررسی کنید.

 2کدام یک از ویژگیهای نثر این دوره را  ،در متن زیر ،میبینید؟

آوردهاند که به فالن شهر ،درختی بود و در زیر درخت ،سوراخ موش ،و نزدیک
صیاد دام بنهاد.
صیادان آنجا بسیار آمدندی .روزی ّ
آن ،گربهای خانه داشت؛ و ّ
گربه در دام افتاد و بماند و موش به طلب طعمه از سوراخ بیرون رفت .به هرجانب
برای احتیاط ،چشم میانداخت و راه سره میکرد ،ناگاه نظر برگربه افگند .چون
گربه را بسته دید ،شاد گشت .در این میان از پس نگریست .راسویی از جهت
او کمین کرده بود؛ سوی درخت التفاتی نمود .بومی قصد او داشت .بترسید و
اندیشید که اگر بازگردم ،راسو در من آویزد و اگر برجای قرار گیرم ،بوم فرود آید
و اگر پیشتر روم ،گربه در راه است .با خود گفت :د ِر بالها باز است و انواع آفت
به من محیط و راه مخوف ،و با این همه ،دل از خود نشاید برد.   ...
کلیله و دمنه ،نصراهلل منشی

 1نمونههای زیر را از نظر ویژگیهای قلمرو زبانی بررسی کنید.
الف)

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

خِنگ ما را تا میان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

ای بخارا ،شاد باش و دیر زی

زیر پایم پرنیان آید همی

میر ،زی تو شادمان آید همی
رودکی

ب)

اَال یا خیمگی ،خیمه فروهِل

تبیره زن بزد ،طبل نخستین

نماز شام نزدیک است و امشب
ولیکن ماه دارد قص ِد باال

که پیشاهنگ ،بیرون شد ز منزل

شتربانان همیبندند محـــمل

مه و خورشید را بینم مقابل

فروشد آفتاب از کوه بابِل
منوچهری
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 2نمونه های زیر را از نظر ویژگیهای قلمرو ادبی بررسی کنید.
الف)

و بدان که نخستین چیزی که حق تعالی آفرید ،قلم را آفرید؛ چنان که پیغامبر
اهلل تعالی اَل َقلم ،و قلم را فرمود که بر لوح بگَ رد
علیه ّ
السالم فرمودّ :او ُل ماٰ َخل ََق ُ
و بنویس هر چه تا قیامت بخواهد بود؛ پس هر چه خواست آفریدن و خواست
حق ــ ع ّز و   ّ
جل ــ   .
بودن تا رستخیز ،همه قلم بنوشت به امر ّ
تاریخ بلعمی

ب)

نوشتهاند :درزیای و جوالههای با هم دوستی داشتهاند و چون به هم
بنشستند ،میگفتندی که این کار این شیخ ،هیچ بر اصل نیست .روزی با
یکدیگر میگفتند که این مرد دعوی کرامت میکند؛ بیا تا هر دو به نزدیک
وی َدر شویم؛ اگر شیخ بداند که ما هر یکی چه کار کنیم و پیشۀ ما چیست،
بدانیم که او بر حق است و آنچ میکند ،بر اصل است .هر دو ُم َت ّ
نکروار به نزدیک
شیخ ما درآمدند .چون چشم شیخ بر ایشان افتاد ،گفت:
زان یکی درزی و دگر جواله
  به فلک بر ،دو مرد پیشه ورند
پس اشارت به درزی کرد و گفت  :این ندوزد ،مگر قبای ملوک
آنگه اشاره به جوالهه کرد و گفت  :وان نبافد ،مگر گلیم سیاه
ایشان هر دو خجل گشتند و در پای شیخ افتادند و از آن انکار ،توبه کردند.
اسرارالتّوحید ،مح ّمدبن من ّور

پ)

ملک گفت  :آوردهاند که بازرگانی غالمی داشت دانا و زیرک سار و بیدار بخت.
بسیار حقوق بندگی بر خواجه ثابت گردانیده بود و مقامات مشکور و خدمات
مقبول و مبرور بر جراید روزگار ثبت کرده.

علوم و فنون ادبی()1

روزی خواجه گفت غالم را  « :ای غالم ،اگر این بار دیگر سفر دریا برآوری و
باز  آیی ،تو را از مال خویش آزاد کنم و سرمایۀ وافر دهم که کفاف آن را پیرایۀ
عفاف خود سازی و همه عمر پشت به دیوار فراغت باز دهی ».غالم این
تقبل و تکفّل پیش آمد و بر کار اقبال نمود؛
پَذرفتگاری از خواجه بشنید؛ به روی ّ
بار در کشتی نهاد و خود درنشست؛ روزی دو سه ،بر روی دریا میراند .ناگاه
بادهای مخالف از هر جانب برآمد؛ سفینه را درگردانید و بار آبگینۀ اَ َملش خُ رد
بشکست .کشتی و هرچ درو بود ،جمله به غرقاب فنا فرو رفت و او به سنگپشت
بحری رسید؛ دست  درو   آویخت و خود را بر پشت او افکند تا به جزیرهای افتاد
که درو نخلستان بسیار بود؛ یک چندی در آنجایگه از آنچ مقدور بود ،قوتی
میخورد ...
مرزبان نامه ،سعد الدّین وراوینی

 3نمونه های زیر را از نظر ویژگی های قلمرو فکری بررسی کنید.
الف)

خرم دگر
به شهری رسیدند ّ

ز بیرونش بتخانهای ُپر نگار

نهاده در ایوانش تختی ز عاج

درختی گشن ُرسته در پیش تخت
ز انگور و انجیر و نارنج و سیب

نه باری بدین سان به بار آمدی

هر آن برگ کز وی شدی آشکار
ز شهر آن که بیمار بودی و ُسست

خوبی و َف ّر
ُپـر آرایـش و زیب و
ّ
بر او بی کران بُرده گوهر به کار

زر با طوق و تاج
بتی در وی از ّ
که دادی بَر از هفت سان آن درخت

ز نار و ترنج و بِه دلفریب
که هر سال بارش دو بار آمدی

بُدی چهر آن بت برو بر ،نگار
چو خوردی از آن میوه گشتـی درست

گرشاسبنامه ،اسدی طوسی
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ب)

به هوا در نگر ،که لشکر برف
راست ،همچون کبوتران سپید

چون کند اندر او همی پرواز
هیبت باز
راه گم کردگان ،ز
ِ
آغاجی ،قرن چهارم

پ)

ای خواجه ،رسیدهاست بلندیت به جایی

گر عمر تو چون قد تو باشد به درازی

کز اهل سماوات به گوش تو رسد صوت!

تو زنـده بمانـی و بمیـرد ملک المـوت
انوری

فصل سوم

موسیقی شعر

سازهها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی
درس دهم
درس یازدهم هماهنگی پاره های کالم
درس دوازدهم قافیه
درس سیزدهم وزن شعر فارسی
		
* کارگاه تحلیل فصل

