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فصل 3

درس 7 .......... تاریخ ادبیات قرن چهاردهم )دورٔه معاصر و انقالب اسالمی  (
درس 8 .......... اختیارات شاعری )2( وزنی
درس 9 .......... اغراق، ایهام و ایهام تناسب
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درس 

هفتم

تاریخ ادبیات قرن چهاردهم 
)دورۀ معاصر و انقالب اسالمی(

تاریخ ادبیات قرن چهاردهم ) دورٔه معاصر و انقالب اسالمی (

و  شاعران  از  برخی 
نویسندگان این دوره

قیصر امین پور

سید علی موسوی 
گرمارودی

سلمان هراتی

محمدرضا سرشار

علی مؤذنی

سید مهدی شجاعی

برخی از نویسندگان 
این دوره

نثر در دورٔه انقالب 
اسالمی

برخی شاعران معاصر 
قبل از انقالب

دورٔه معاصر تا قبل 
از انقالب اسالمی

سید محمدعلی 
جمال زاده

جالل آل احمد

سیمین دانشور

نویسندگان دهٔه شصت

نویسندگان پس از جنگ 
و دهٔه هفتاد به بعد

پروین اعتصامی

سید محمدحسین 
بهجت تبریزی )شهریار(

علی اسفندیاری 
)نیما یوشیج(

عارف قزوینی

مهدی اخوان ثالث

شعر در این دوره

نمای کلی درس
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اهداف آموزشی درس

1  آشنایی با مفهوم ادبیات انقالب اسالمی؛ 

2  آشنایی با شعر انقالب اسالمی و درون مایٔه سروده های این دوره؛

3  آشنایی و شناخت قالب و زبان شعر انقالب اسالمی؛

4  شناخت چهره های شاخص شاعران و نویسندگان این دوره ؛

5  قدرت تشخیص مضمون شعر دورٔه انقالب از دورٔه بیداری؛

6  آشنایی با مهم ترین قالب های نثر بعد از انقالب.

روش های پیشنهادی تدریس
1  روش پیش سازمان دهنده

2  روش پرسش و پاسخ

3  روش کارایی گروه

4  روش تدریس اعضای گروه

5  روش واحد کار و ارائه

  دبیر با استفاده از پیش سازمان دهنده ها اطالعات دانش آموزان را دربارٔه شاعران و نویسندگان معاصر 
بسنجد. 

  استفاده از پرده نگار )پاورپوینت( و وسایل کمک آموزشی مانند: کارت های ویژٔه شاعران این دوره و 
خالصٔه مطالب دروس، پاورپوینت درس، اسالید و برشی از فیلم زندگی شاعران معاصر و آثارشان، 

تصاویر شاعران و نویسندگان در یادگیری این درس مؤثر خواهد بود.
  برای تدریس این درس دبیر می تواند »روش یادگیری معکوس«  نیز به کار ببرد و با تهیٔه فیلم آموزشی 
از درس و ارائٔه درس توسط دانش آموزان، با روش یادگیری معکوس فرایند تدریس را انجام دهد. 
برای  انگیزه  با این شاعران و نویسندگی در ایجاد    دیدار از شاعران و نویسندگان معاصر و آشنایی 

یادگیری این درس بی تأثیر نیست و دانش آموز با روش تحقیق به این شیوه نیز آشنا می گردد.
  دو نمونه شعر قبل از انقالب و بعد از انقالب به فراگیران داده شود و تفاوت نگرش ها و فضای حاکم 

بر شعرها بررسی و مقایسه شود.
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محور فکری و درون مایۀ ادبیات معاصر قبل از انقالب
1  نوآوری 

2  اندیشه های باستان گرا 

3  گاهی گرایش به شعر های ترجمه ای 

از پیشگامان شعر نو 
1  تقی رفعت

2  بانو شمس کسمایی 

3  ابوالقاسم الهوتی 

4  جعفر خامنه ای 

5  نیما یوشیج 

بررسی شعر فارسی دورۀ معاصر، متناسب با رویداد های سیاسی ــ اجتماعی 
1  دورۀ اول: دورهٔ سلطنت رضا خان، سال )۱۳۰۴ تا ۱۳2۰( دورهٔ درخشش نیما و جدال بر سر شعر کهنه و نو. 

2  دورۀ دوم: فضای سیاسی آزادتر از آغاز حکومت محمدرضا تا کودتای 28 مرداد ۱۳۳2 

  چاپ اشعار نیما و دیگر نوگرایان در نشریات روزگار نو و سخن.
مهم ترین حادثه ادبی دورۀ دوم: اولین کنگرٔه نویسندگان و شاعران ایران در تیر ماه ۱۳2۵ 

  خواندن شعرهای )آی آدم های( نیما، 
  رواج شیوه نیما در کنار شعرهای سنتی 

3  دورۀ سوم: از کودتای 28 مرداد ۱۳22 تا قیام ۱۵ خرداد۱۳۴2

  ادامٔه راه » شعر نو تغزلی« در این دوره و تقویت آن از جانب حکومت 
  گسترده ترین جریان های زمان )دهٔه ١٣٢٠ تا اوایل ۱۳۳۰(  

  ایجاد نوعی سر خوردگی و یأس در میان روشنفکران و شعرا 
  رواج جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نوی حماسی 

  پرداختن بیشتر شاعران به مسائل سیاسی و اجتماعی و مشکالت و آرمان های مردم 
4  دورۀ چهارم: سال ۱۳۴2 تا ۱۳۵7 مفهومی شدن رنگ مبارزه و تغییر مسیر شعر به سوی شعر اجتماعی و 

حماسی 
  دورهٔ کمال جریان های ادبی دوره های پیشین 

خالصۀ درس هفتم



196

  دست یافتن هنری تر شاعران به جوهر شعر 
  مضمون شعر بیشتر نقد اجتماعی است. 

دورۀ انقالب از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا قبل از ۱۳۵۷ 
  قابل فهم بودن اندیشه و احساس جامعه در بن مایه های فکری شاعران این دوره 

  ایجاد دگرگونی در باور های شاعران، سرچشمه گرفته شده از مکتب انقالبی ــ اسالمی اندیشه ها و 
مضامین مذهبی و عرفانی و موضوعاتی مثل جهاد، شهادت، ایثار، آزادگی و عشق.

  از مهم ترین موضوعات ادبیات این دوره طرح مضامین این حوزه، همراه با ورود برخی مظاهر فرهنگ 
غربی. 

  رشد مضامین طنز آمیز در این دوره.

درون مایه های سروده ها و نوشته های ادبی در این دوره:
  محکوم کردن استبداد و بی عدالتی؛

  ستایش آزادی و آزادخواهی؛
  ترسیم افق های روشن و امید بخش پیروزی بر خالف ادیبان ناامید و مأیوس قبل از انقالب ؛

  تکریم شهید و فرهنگ شهادت با تکیه بر اسطوره های ملی و تاریخی ؛
 و امام حسین  ، امام علی    طرح اسوه های تاریخی به ویژه تاریخ اسالم مانند پیامبر اکرم 

و چهره های مبارز.

قالب های رایج شعر در عصر انقالب
غزل، مثنوی، رباعی، دو  بیتی، شعر نیمایی، شعر سپید 

زبان شعر در عصر انقالب: زبان شعر تغییر می یابد و روح حماسی اشعار دوران مقاومت که با موجی از 
عرفان آمیخته شده، موجب تحول و دگرگونی زبان و محتوای شعر می شود.

استمرار ادبیات معاصر در عصر انقالب 
شاخۀ نخست: گروهی از شاعران و نویسندگان، پس از پیروزی انقالب با ارزش ها و مفاهیم تازه ای که 

در زندگی شکل گرفته بود، هماهنگ شده و شاخٔه نیرومندی از ادب انقالب را ادامه دادند. 
شاخۀ دوم: متأثر از ادبیات جهان بود به حیات خود ادامه داد. گروهی در خارج از کشور به کار ادامه 

دادند و گروهی هم در داخل با وجود همراه شدن با ادبیات به تولید شعر پرداختند.
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نثر معاصر

و  الفاظ  انقالب شدند.  اندیشه های  منادی  انقالب،  اصول  به  پایبند  انقالب  از  بعد  شاخۀ سوم: شاخٔه 
بن مایه ها و تصاویر شعری را از حال و هوای انقالب و موضوعات و مفاهیم رایج در آن دریافت کردند.

شاعران سه شاخۀ ادبیات معاصر در عصر انقالب 
شاخۀ نخست: حمید سبزواری ــ قیصر امین پور ــ سید علی موسوی گرمارودی ــ سید حسن حسینی

شاخۀ دوم: هوشنگ ابتهاج ــ حسین منزوی.
شاخۀ سوم: سلمان هراتی ــ علی رضا قزوه.

ویژگی های شعر عصر انقالب 
  انعکاس جنبه های حماسی، عرفانی و مذهبی، نهضت اسالمی در شعر شاعران این دوره؛ 

  راه یافتن فرهنگ دفاع مقدس، به دلیل آغاز جنگ تحمیلی و تحریک عواطف دینی و ملی؛
  رواج موضوعاتی مثل مبارزه، دفاع، ایثار، شهادت، پایداری، شجاعت و میهن دوستی؛

  شعر نیمایی در مقیاس محدود در شعر انقالب جای خود را باز می کند؛
  توجه به قالب های شعر نیمایی و سنتی مثل غزل، دوبیتی، مثنوی، رباعی، چهارپاره، قصیده، ترکیب بند 

و بحر طویل و نوآوری در قالب های شعری مثل )غزل ــ مثنوی(.

  تحت تأثیر آثاری که در دورٔه بیداری از زبان های اروپایی ترجمه می شد به سادگی گرایید.
  ایجاد زمینه های گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی به معنای نوین با سفرنامه های خیالی. 

  نخستین رمان تاریخی ــ محمد باقر میرزا خسروی )شمس و طغرا(.
  اولین رمان اجتماعی، مرتضی مشفق کاظمی )تهران مخوف(.

  شروع نثر داستانی معاصر با مجموعٔه داستان کوتاه در »یکی بود یکی نبود«، سید محمدعلی جمال زاده 
)سال ۱۳۰۱(

  اولین نمایشنامه با عنوان »جعفر خان از فرنگ برگشته« به قلم »حسن مقدم «

داستان نویسان نوین )نسل اول(
  صادق هدایت نویسندٔه بوف کور 
  بزرگ علوی نویسندٔه چشم هایش
  صادق چوبک نویسندٔه تنگسیر 
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نویسندگان نسل جدید: )تلفیقی از شیوۀ ایرانی و شیوۀ غربی(
  جالل آل احمد با مدیر مدرسه 
  سیمین دانشور با سووشون 

  تقی مدرسی 
  محمود اعتمادزاده 
  غالم حسین ساعدی 

  جمال میرصادقی
  هوشنگ گلشیری نویسندٔه رمان )برٔه گمشده راعی(

  امین فقیری نویسندٔه رمان )دهکده پر مالل(

ویژگی های نثر معاصر 
  روی آوردن به داستان کوتاه 

  ترجمٔه آثار داستانی آمریکایی التین
  همدردی با ستم کشیدگان دنیا و کثرت نویسندگان 

  بهره گیری از زبان عامیانه و قابل فهم شدن نوشته ها 
  نوشتن کتب متعدد در علوم مختلف مخصوصاً در اواخر حکومت ناصرالدین شاه 

  معمول شدن حکایت های کوتاه و داستان های بلند با ترجمه رمان ها و داستان های اروپایی
  تغییر روش تاریخ نویسی و تحقیق در مسائل ادبی در اثر آشنایی با  تحقیقات و تتبعات اروپاییان 

ویژگی های نثر در دوره انقالب اسالمی
  توجه نویسندگان به مضمون های اجتماعی و فلسفی و وجود تجربه های بدیع؛ 

  تکامل ادبیات داستانی در عصر انقالب و ایجاد تغییر در فنون و سبک داستان؛ 
از  قبل  سال های  نویسندگی  تجربٔه  که  پیشکسوت  داستان نویسان  رنگ  پر  دهٔه شصت حضور    در 
تحوالت  خارجی  داستان های  ترجمٔه  خواندن  یا  و  بیگانه  زبان  دانستن  با  آنها  داشتند.  نیز  انقالب 

سیاسی، اجتماعی را به صورت داستان عرضه کردند. 
آثار  میان  در  هم  بلند  داستان های  و  رمان ها  تدریج  به  و  بود  فراگیرتر  دوره  این  در  کوتاه    داستان 

نویسندگان این عصر دیده شد.
  گرایش شدید این نسل به آثار و نوشته های سیاسی، اجتماعی و انقالبی باعث رونق در فضای نشر و 

نگارش شد. 
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  فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران که در اثرکشمکش های سیاسی و عقیدتی به انشعاب حزب توده 
منجر شد.

  تشکیل دو جناح، نویسندگان مذهبی که حامی نظام اسالمی بودند و جناحی که نویسندگان دگراندیش 
به دلیل شرایط سیاسی و اوضاع آن روز. 

  دوران اوج شکوفایی رمان نویسی در ایران )دهٔه هفتاد( ثبت خاطرات، حماسه های دوران جنگ و 
عوالم معنوی آن.

  جناح دیگر نویسندگان با تحرکات فکری، سیاسی داخلی و خارجی با دیدی جزئی نگر، به تضاد ها و 
تناقص های روحی انسان معاصر پرداختند. 

  رشد گرایش به خاطره نگاری و زندگی نامه نویسی.
  توجه به قطعٔه ادبی و ادبیات نمایشی.

فایدۀ بررسی و تحلیل ادبیات انقالب
  تصویری دقیق از تحوالت فرهنگی و سیاسی جامعه به دست می دهد.

  می توان در آن ارزش ها و نگرش های ادیبان این دوره را مشاهده و مطالعه کرد. 

نویسندگان دهۀ شصت
1  محمود دولت آبادی با رمان »روزگار سپری شده مردم سالخورده«

2  احمد محمود با رمان »مدار صفر درجه« و »زمین سوخته«

3  اسماعیل فصیح با رمان »زمستان«

4  هوشنگ گلشیری با داستان »آیینه های در دار«

نویسندگان نسل انقالب
علی مؤذنی، سید مهدی شجاعی، احمد دهقان، محمدرضا سرشار، رضا امیرخانی، حبیب احمدزاده، 

مصطفی مستور و …

چند تن از نویسندگان دوران انقالب:
محمدرضا سرشار »رضا رهگذر«، علی مؤذنی و سید مهدی شجاعی و …
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پروین اعتصامی: )رخشنده اعتصامی(
»پروین اعتصامی در روز 2۵ اسفند سال ۱28۵شمسی در تبریز متولد شد.در کودکی با پدر به تهران آمد. 
ادبیات فارسی و عربی را نزد وی فرا گرفت و از محضر اربابان فضل و دانش که در خانٔه پدرش گرد می آمدند 
استعداد خارق العاده خویش دچار حیرت می ساخت.  و  قریحه سرشار  از  را  آنان  و همواره  یافت   بهره ها 
در هشت سالگی به شعر گفتن پرداخت و مخصوصاً با به نظم کشیدن قطعات زیبا و لطیف که پدرش از کتب 

خارجی )فرنگی ــ ترکی و عربی( ترجمه می کرد طبع آزمایی می نمود و به پرورش ذوق می پرداخت.
پروین در ۱9 تیرماه ۱۳۱۳ با پسر عموی خود ازدواج کرد. اخالق نظامی او با روح لطیف و آزادٔه پروین 

مغایرت داشت. سرانجام این ازدواج نا همگون به جدایی کشید.
طلوع درخشان طبع پروین درآسمان  ادب فارسی غیرمنتظره و شگفت انگیز بود، به طوری که تا مدت ها 
بین نویسندگان وادب دوستان بر سر اصالت شخصیت او و امکان حضور چنین بزرگ شاعره ای بحث بود. 
پروین روز سوم فروردین سال ۱۳2۰ در سی  و  پنج سالگی، بی هیچ سابقٔه کسالت در بستر بیماری افتاد و 
پس از سیزده روز در شانزدهم همان ماه بدرود زندگی گفت. و در مقبرٔه خانوادگی خویش در حرم متبرک 

 به خاک سپرده شد.  حضرت  معصومه 
در سال ۱۳۱۴ چاپ اول دیوان پروین اعتصامی به همت پدرش انجام پذیرفت.چاپ اول دیوان که آراسته 
به دیباچه استاد سخن شناس ملک الشعرای بهار و حاوی نتیجه تحقیق او در تعیین ارزش ادبی و ویژگی های 
سخنگوی بزرگ بود شامل بیش از ۱۵۰ قصیده و مثنوی، در زمان شاعر و با قطعه ای در مقدمه از خود او 

تنظیم شده بود. )دیوان پروین اعتصامی، ۱۳۶2، تلخیص: ۱۴ــ۱7(

سید محمد حسین بهجت تبریزی )شهریار(
»سید محمد حسین بهجت تبریزی که بعدها نام شهریار را برگزید، به سال ) ۱28۵ هـ.ش ( در تبریز متولد 
شد. پدرش از افراد سرشناس تبریز بود.دوران کودکی شهریار مصادف بود با ایّام انقالب تبریز در جریان 
نهضت مشروطه، از این رو مّدتی طعم ناامنی و آوارگی را چشید.  تحصیالت خود را در تبریز آغاز کرد و 
در مدرسٔه دارالفنون تهران به پایان برد.پس از پایان دورٔه متوسطه وارد دانشکدٔه پزشکی شد اّما کمی پیش 
از آنکه این دوره را به پایان برساند، تحصیل طب را رها کرد و در خّط شاعری افتاد.« )چون سبوی تشنه، 

)١٦٨:١٣٧٥

شاعران معاصر ایران
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شهریار از سال ۱۳۱۰به ناگزیر وارد خدمات دولتی شد و پس از چند بار تغییر شغل و سمت سرانجام در 
بانک کشاورزی به کار پرداخت. وی بیشتر اوقات خویش را با شعر و ادب سر می کرد و به ویژه در سال های 
انقالب و پس از آن به موضوعات دینی و اخالقی روی آورد. وی در سال ۱۳۶7 به سن 8۴ سالگی در 

گذشت ودر مقبرة الشعرای »سرخاب تبریز« مدفون گشت. 
»شهریار در سرودن انواع شعر سنتی فارسی از قصیده و مثنوی گرفته تا غزل و قطعه و رباعی مهارتی 
مادرم«،  وای  » ای  چون:  زیبایی  قطعات  و  کرده  آزمایی  طبع  نیز  نیمایی  طریق  در  این  از  گذشته  داشت. 
»دو مرغ بهشتی «، » مومیایی«، » پیام به انشتین « از خود به یادگذاشته است. در اشعار نیمایی او به ویژه 
در» پیام به انشتین« روح انسان دوستی و هم دردی با جهان انسانی گرفتار درتمدن صنعتی موج می زند تا 
حدی که زبان او گاهی به مرز شعار نزدیک می شود.در کنار همٔه اینها شهریار به زبان مادری خود، یعنی 
ترکی آذربایجانی اشعار نغزی سروده است.منظومٔه »حیدر بابای او«، که به فارسی هم ترجمه شده است، از 

شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی است.« )چون سبوی تشنه، ١٣٧٥:۱7۰(

علی اسفندیاری: )نیما یوشیج(
و  گله داری  با  که  کهن  دودمانی  از  دالور  و  مزاج  آتش  مردی  خان،  ابراهیم  فرزند  اسفندیاری  »علی 
کشاورزی روزگار می گذاشت، به سال ۱27۶ در یوش پا به عرصٔه وجود گذاشت. کودکی او در دامان آزاد 
طبیعت و در میان شبانان گذشت.در آغاز نوجوانی با خانوادٔه خود به تهران رفت و پس از گذراندن دوران 

دبستان برای آموختن زبان فرانسه وارد مدرسٔه »سن لویی« شد.
آن سال ها جنگ جهانگیر اول در جریان بود. حوادث جنگ در روح او تأثیر ویژه برجای گذاشت، چنان که 

آشنایی با زبان فرانسه واستفاده از آثار ادبی شاعران فرانسوی پنجرهٔ تازه ای به روی او گشود.
در آغاز نوجوانی به سبک پیشینیان، به ویژه سبک خراسانی شعر می ساخت اما نه این گونه شاعری و نه حتی 
نشست و برخاست با شاعران رسمی وسنت گرا هیچ کدام تشنگی طبع او را فرو نمی نشاند.درسن بیست و سه 
سالگی منظومٔه » قصٔه رنگ پریده« را سرود قطعٔه »ای شب« که دو سال بعد یعنی در بیست و پنج سالگی از طبع 
نیما تراوید، آغاز مرحلٔه جدی تری محسوب می شد وبه دلیل سوز و شوری که داشت پس از نشر در »نوبهار« 

بر سر زبان ها افتاد. 
آنان را  انتقاد واعتراض  در سال )۱۳۰۱ شمسی( قطعٔه »افسانه« را سرود.»انتشار افسانه خشم ادیبان، 
برانگیخت، اما نیما هیچ گاه، به قول خودش، از این عیب جویی ها وخرده دلگیری ها دلتنگ نشد و با اطمینان 
برسر عقیدهٔ خویش ایستاد. کار او برخالف رفقای دیگرش در هم شکستن و فروریختن نبود. او نمی خواست 
یکباره مخالفان را در همان گام نخستین از خود براند، به همین جهت در افسانه از اصول کلّی شعر فارسی 
چندان منحرف نشد. وزن و قافیه را در جای خود آورد، اما برای آنکه پشت سرهم تکرار نشود، میان بندها 
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یک مصراع فاصله انداخت.بدین ترتیب تغزل نوینی پدید آوردکه بهتر از هر قالب و شکلی می توانست دردها و 
تنهایی های شاعر را که درد و تنهایی جامعٔه او نیز بود زمزمه کند.« )یاحقی، ۱۳7۵: 9۴(

نیما از سال ۱۳۱۱ به تهران بازگشت وچندی بعد همکاری قلمی خود را با مجلٔه موسیقی آغاز کرد و 
مقاله هایی دربارٔه شعر و هنر با عنوان » ارزش احساسات« نوشت که بعدها درکتابی به همین نام به چاپ رسید. 

نیما سرودن قالب های دیگر را هم امتحان کرد از جمله: چهارپاره، رباعی، قطعه و...
سرانجام درسال ۱۳۱۶ نخستین شعر که کامالً از قید تخیل و وزن آرایی وقافیه گذشتگان آزاد بود،با نام 
»ققنوس« سروده شد و نیما با سرودن آن، تحولی نو در شعر معاصر ایجاد کرد. بنابراین اگر سال ۱۳۱۶ را 

سال حرکت کامل شعر فارسی به سوی یک مرحلٔه تازه بدانیم به خطا نرفته ایم. 
»ققنوس« شعری تمثیلی است، که می توان آن را کنایه ای از سرگذشت خود شاعر دانست. سرودن اشعار 
تمثیلی از این پس در عصر نیمایی رایج می شود وهم نیما وهم پیروان او به این شیؤه بیان روی می آورند.»مرغ 
غم«، »وای بر من«، »خواب  زمستانی«و »مرغ آمین« همه نام قطعاتی است که نیما به این شکل سروده ودر 

عین حال صورت تمثیلی را در آن حفظ کرده است.« )یاحقی ۱۳7۵:٩٨(

مهدی اخوان ثالث
ـ  ۱۳٦٩ ش( در مشهد متولد شد، تحصیالت ابتدایی و متوسطه را همان  »مهدی اخوان ثالث )۱۳٠٧ ـ
جا گذراند. سپس به تهران آمد و مدتی در روستاهای ورامین به آموزگاری مشغول بود. مدتی در رادیوی 
مرکزی آبادان به فعالیت های فرهنگی و ادبی پرداخت. اخوان از پیشکسوتان شعر نو حماسی ــ اجتماعی در 
روزگار ماست. او مجموعٔه »ارغنون« را که نشانگر تأثیر محافل ادبی خراسان و مطالعات پیگیرش درحوزٔه 
به عنوان  را  او  منتشر کرد. مجموعٔه زمستان )۱۳۳7(  زبان اوست؛ درسال ۱۳۳۰  بر ذهن و  ادب سنتی 
شاعری نوپرداز و جامعه گرا شناساند وانتشار مجموعٔه اشعاری نظیر »آخر شاهنامه« و»از این اوستا«جایگاه 

او را به عنوان یکی از ارکان شعر نوفارسی تثبیت کرد. 
شعر اخوان سرشار است از مفاهیم و اشارات سنتی، حماسی و اساطیری کهن که با زبان و ساختار کالم 
او تناسب چشمگیری دارند. وی بعدها با چاپ مجموعه اشعاری مانند: پاییز در زندان، دوزخ اما سرد، 
زندگی می گوید اما باز باید زیست، تورا ای کهن بوم وبر دوست دارم، قدم به قدم از روح سیال شعر نو فاصله 
گرفت وبه حیطٔه شعر کالسیک نزدیک شد. اخوان از نخستین شاعرانی است که به تبیین تئوریک ساختار 
زبانی و موسیقیایی شعر نیما پرداخته است. حاصل این تالش دوکتاب »بدعت ها و بدایع نیما یوشیج« و »عطا 

ولقای نیما یوشیج « است. 
برجسته ترین مختصات سبک شعری اخوان عبارت است از: ۱ــ بیان روایی فاخر و باستان گرا، بهره ور 
نو  با مایه های زبان عامیانه 2ــ ترکیب سازی و تصویر آفرینی های  پیوند آن  از صالبت سبک خراسانی و 
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معتدل ۳ــ نفرت و ناامیدی روشنفکرانه ۴ــ غلبٔه روح یأس و حسرت تاریخی ــ اجتماعی که برجسته ترین 
خصیصٔه عاطفی شعر او محسوب می شود.او در شهریور ماه ۱۳۶۹در تهران در گذشت و در جوار آرامگاه 

فردوسی در توس به خاک سپرده شد.« )نقابی، ۱۳۹۰: ۱۴۶ ــ ۱۱۷(

قیصر امین پور
»قیصر امین پور )۱۳٨٦ــ ۱۳٣٨ ش(، شاعرتوانای معاصردر سال ۱۳۳۸در »گتوندشوشتر« به دنیا آمد. 
تحصیالت ابتدایی را در زادگاهش ودورٔه راهنمایی و دبیرستان را در دزفول گذراند. سپس در دانشگاه 
تهران به ادامٔه تحصیل پرداخت؛ درسال ۱۳۷۶ موفق به اخذ درجٔه دکتری در رشتٔه زبان و ادبیات فارسی 
از دوستان، مجلٔه  به همراه یکی  از مدتی  بود پس  اندیشه و هنر  از اعضای تشکیل دهندٔه حوزٔه  شد.ابتدا 
به تدریس  پایان عمر  تا  انتشار آن از فروردین  ۱۳۷۶ آغاز شد. وی  سروش نوجوان را پی ریزی کرد که 
سروش  مجلٔه  سردبیری  شورای  در  والزهرا،فعالیت  تهران  دانشگاه  فارسی  زبان  و  ادبیات  دانشکده  در 

وفرهنگستان زبان و ادبیات فارسی مشغول بود.
شاعری نیز یکی دیگر از دغدغه های امین پور است. اولین مجموعٔه اشعار وی در سال ۱۳۷۵ منتشر 
شده است. هوشیاری و دقت نظر امین پور از او شاعری مضمون یاب و فلسفه پرداز ساخته است، این 
نکته پردازی در زبان امروزی درنهایت سالست و روانی وی با رعایت کامل قوانین دستوری همراه است.« 

)نقابی، ۱۳۹۰: ۱۴۶( 
قیصر، یکی از سرآمدان نسلی است که هم زمان با مهم ترین حادثٔه فرهنگی ــ اجتماعی ــ سیاسی تاریخ 
معاصر ایران، یعنی انقالب اسالمی سرودن را آغاز کرده است.اصلی ترین دل مشغولی و دغدغٔه این نسل از 
شاعران و هنرمندان که بعد ها به عنوان نحله ای مهم شناخته شدند، پیوند میان گذشتٔه فرهنگی و شعری ما، و حال 
و هوای ادبیات وشعر امروز وپس از نیما بوده است. به شکلی جمع میان سنت و نوآوری و یا با توجهی در خور 
به گذشته از جهات فکری و فرهنگی، از امکانات هنر و شعر معاصر بهره گرفتن. امین پور نه تنها توانست به 
خوبی و با فرزانگی از عهدهٔ این مهم برآید ؛ بلکه توانست مخاطبان گسترده ای هم در میان خواص اهل فرهنگ 

و شعر و عموم مردم شعر دوست و عالقه مند به ادبیات وبه ویژه جوان تر ها به دست آورد.
سروده های قیصر امین پور را به سه دسته می توان تقسیم بندی کرد. یکی شعرهایش به اسلوب پیشینیان 
با آنکه در قالب های  که شامل غزل ها و مثنوی ها و رباعی ها و دوبیتی های اویند. این دسته از سروده ها، 

پیشین شعر فارسی است از زبان و زاویٔه دیدی کامالً معاصر و امروزی بهره مند است.
و  نوآوری  از  برخورداری  و  بودن  نو  همٔه  با  نیز  او  نیمایی  »نیمایی« سروده های اوست، شعرهای  دیگر 
خالقیت، به دور از گرایش های افراطی و نامأنوس است.به عنوان مثال می توانیم بگوییم که وزن و معنا و 

مفهوم، در نوسروده ها، از اصلی ترین دل مشغولی های اوست. 
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سومین گونٔه شعری او سروده هایی است برای نوجوانان. دو مجموعه »مثل چشمه، مثل رود« و »به قول 
پرستو« نمونه های ارزنده ای از شعر نوجوان در روزگار ماست. این شعرها در اوج صمیمیت و سادگی از 
ظرایف و لطایف توأمان با هوشمندی برای ارتباط با نوجوانان برخوردار است. دقت وظرافت سراینده در 
بهره بردن از ظرفیت های ادبی و شعری قابل توجه است.« )در دواره ها )گزیدٔه اشعار قیصر امین پور(، تهران، 

روزنامه همشهری، ۱۳8۶، صص ٤ــ٣(

سید علی موسوی گرمارودی
»موسوی گرمارودی مدرک کارشناسی خود را در رشتٔه علوم قضایی و کارشناسی ارشد و دکترای خود 
را در رشتٔه ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفته است. او در عرصٔه شعر و ادبیات کشور حضور مؤثر 

داشته است که راه اندازی و مدیریت گلچرخ نمونه ای از تالش های اوست.
نام های: عبور، در سایه سار نخل والیت، سرود  با  کارنامه شعری گرمارودی مشتمل بر 9 کتاب شعر 
رگبار، چمن الله، خط خون، دستچین، باران اخم، گزیده شعر نیستان، تا ناکجاآباد و گزیده شعر به انتخاب 

بهاءالدین خرمشاهی است، به وی در سال ۱۳9۳ نشان افتخار جهادگر عرصٔه فرهنگ و هنر اهدا شد.« 

سید حسن حسینی 
ایرانی در سال ۱۳۳۵ در محلٔه سلسبیل  نویسنده وپژوهشگر معاصر  »دکتر سید حسن حسینی شاعر، 
تهران به دنیا آمد. وی بعد از دریافت دیپلم طبیعی، لیسانس رشتٔه تغذیه را از دانشگاه مشهد دریافت کرد. 
فوق لیسانس و دکترای خود را، در رشتٔه ادبیات فارسی گذراند. وی مسلط به زبان عربی بوده و با زبان های 

ترکی و انگلیسی در حد استفاده از منابع و مآخذ و صحبت کردن و نوشتن آشنا بود.
وی از سال ۱۳۵2 نوشتن و سرودن را در مطبوعاِت قبل از انقالب علی الخصوص مجلٔه فردوسی آغاز کرد 
و در سال ۱۳۵8، حوزهٔ اندیشه و هنر اسالمی را به همراه محمد رضا حکیمی، رخ صفت، تهرانی و آیت اللّه 

امامی کاشانی، راه اندازی کرد که مسئولیت بخش ادبیات و شعر را به همراه قیصر امین پور بر عهده داشت.
در دورٔه آموزشی سربازی بود که جنگ شروع شد. بعد از اتمام دورٔه آموزشی، با اینکه َرسته بهداری 
داشت، مسئولیت رادیو ارتش را به عهده گرفت تا چند سال بعد از آزادی خرمشهر، در رادیو ارتش ماند اما 
به دلیل طوالنی شدن جنگ به حوزهٔ هنری بازگشت. وی در سال ۱۳۶۶ در اثر اختالفاتی که با مدیر وقت 
حوزهٔ هنری داشت، به همراه جمعی از دوستان از جمله قیصر امین پور استعفا کرده و به تدریس در دانشگاه 

( و دانشگاه آزاداسالمی مشغول شد. الزهرا )
دکتر سید حسن حسینی از سال ۱۳78 در واحد ویرایش رادیو تهران تا پایان عمر حضور داشت.

وی در سال ۱۳79 مجموعٔه کامل غزلیات بیدل دهلوی که نزدیک به سه هزار غزل را در بر می گیرد به صورت 
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ضبط شده خواند. حوزهٔ فعالیت های او شامل شعر، تحقیق، ترجمه و تألیف بود. او سال های آخر عمرش را 
به سبک شناسی قرآن و زبان شناسی حافظ مشغول بود و در 9 فروردین ۱۳8۳ بر اثر سکته قلبی، درگذشت.

سید حسن حسینی در چهارمین همایش چهره های ماندگار در سال ۱۳8۳ مورد تقدیر قرار گرفت. به تازگی 
میدانی در محله طرشت تهران به نام این شاعر معاصر نام گذاری شده است.« )سایت اشعارسیدحسن حسینی(

نصرالّلٰه مردانی
»نصراللّٰه مردانی )۱۳2۶ش در کازرون ــ ۱۳82 در کربال( ؛ او هم زمان با پیروزی انقالب اسالمی بسیار 

جدی تر به شعرو شاعری روی آورد وهمکاری های خود را با حوزٔه هنری آغاز کرد. 
نصراللّٰه مردانی در نخستین سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی یکی از درخشان ترین چهره های شعر 
انقالب بود لطافت غزل های او با زبانی نو، شوری در غزل سرایان جوان ایجاد کرد. بارزترین غزل های او بر 
ترکیبات نو استوار بود که شاعران بسیاری را به تقلید واداشت. در این گونه غزل، ترکیب های تازه و اغلب 
خوش آهنگ، نقش خیال آفرینی را انجام می دهند. البته محدود شدن و اصرار برترکیب سازی و بی توجهی 
به نارسایی های معنایی گهگاه به شیؤه غزل سرایی او لطمه زده است.نمونه هایی از غزل های مردانی نشان 
می دهد تالش افراطی او برای ترکیب سازی و بی توجهی به معنا چگونه تالش های این شاعر نو آور را با 

شکست روبه رو کرده است. 
مردانی در سال ۱۳82 چهرٔه ماندگار ادبیات ایران شد.قیام نور، خون نامٔه خاک، آتش نی، شعر اربعین، 

سمند صاعقه و قانون عشق از جمله دفترهای شعر مردانی هستند. )خاتمی، ۱۳9۶: ۱۶9(

هوشنگ ابتهاج
»امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه )ه.ا.سایه( درسال ۱۳۰۶ هـ.ش در شهر رشت متولد شد.پدرش 
آقا خان ابتهاج سمیعی، از مردان سرشناس رشت بود. سایه نیمی از تحصیالتش را در رشت به پایان رسانید 

و سپس به اتفاق خانواده به تهران آمد و نیمی دیگر از تحصیالت را در تهران ادامه داد. 
در سال ۱۳2۵ نخستین اثر او به نام نخستین نغمه های به چاپ رسیدکه در این مجموعه سایه بیشتر تحت تأثیر 
شعر حافظ قرار گرفته واز شیوهٔ او پیروی کرده است.دومین اثرش به نام »سراب« در سال ۱۳۳۰ انتشار یافت. 
سراب نخستین مجموعٔه او به اسلوب جدید است اما قالب آن، همان چهارپاره است با مضمونی از نوع تغزل و 

بیان احساسات وعواطف فردی، واقعی و طبیعی. در این اثر سایه در کارش ماهرتر شده است.
از این پس سایه به یاد مردم میهن خود می افتد و از آنها الهام می گیرد و متوجه می شود که باید هنرش را 

در خدمت مردم کشور خود بگمارد. مجموعٔه شبگیر پاسخ گوی این اندیشه تازه اوست.
در شعر سایه جنبه های کامالً متفاوت به چشم می خورد. نیمی از غزلیات بسیار دشوار و دل انگیز و نیمی 
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دیگر مجموعه اشعاری است که به اصطالح امروز در قالب نوین موزون، ولی بدون قافیه )شعر نو( سروده است.
آثار دیگر او عبارت اند از: مجموعه سیاه مشق، شبگیر، چند برگ از یلدا، یادگار خون سرو.سایه را باید از 

غزل سرایان معاصر ایران شمرد.« )کریمی، ۱۳89، ج١: ۳٩ــ ۳٨(

سلمان هراتی
»در اّول فروردین سال ۱۳۳8 در روستای مزردشت تنکابن مازندران در خانواده ای مذهبی متولد شد.معلم 
و شاعر معاصر که تجربه های شاعرانٔه خود را پس از انقالب اسالمی در قالب هایی چون: نیمایی، سپید، غزل 
و رباعی به مخاطبان عرضه کرد.او هرچند در ابتدا، متأثر از زبان و بیان شعری برخی شاعران معاصر بود، 
اما در همان مدت کوتاه زندگی توانست رفته رفته به زبان شعری خود دست یابد.« )خاتمی،۱۳9۶: ۱8۰(

»او در نهم آبان ۱۳۶۵ هنگام عزیمت به لنگرود در یک سانحٔه رانندگی درگذشت. در غرب شهر تهران، 
میدانی به نام این شاعر نامیده شده است. 

با ایدئولوژی شاعر مواجه می شود.  خوانندٔه شعرهای سلمان هراتی، در وهلٔه نخست بیش از هر چیز 
او  سیاسی  و  اجتماعی  برداشت های  و  اعتقادات  بازگویی  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  سلمان،  اشعار  بیشتر 
می پردازد. » آسمان سبز« چاپ شده در سال ۱۳۶۴، و »دری به خانه خورشید« چاپ شده در سال ۱۳۶7، 
این  پس از مرگ او، کتاب های دربردارندٔه شعرهای ویژٔه بزرگساالن سلمان است. مجموعٔه دیگر او »از 
ستاره تا آن ستاره« در حوزٔه شعر نوجوان است. سلمان هراتی، جزو پانزده شاعر برگزیده بیست سال شعر 
نکوهش  به  آمیخته  است  نگاهی  امروز،  دنیای  به  هراتی  نگاه  معرفی شد.  در سال ۱۳79  که  است  جنگ 
مدرنیته و تمدن غرب و سرسپردگی به باورهای دینی.« )شاعر آسمان سبز )درگذشت شاعر انقالبی، سلمان 

هراتی(« )پایگاه اطالع رسانی حوزه علمیه.(

علیرضا َقزوه
»علیرضا قزوه )زادهٔ بهمن ۱۳۴2 در گرمسار( نویسنده و شاعر معاصر ایرانی است. او از جمله شاعران 
حوزهٔ انقالب و دفاع مقدس شمرده می شود و درون مایٔه اشعار او مذهبی است. اشعار او در قالب شعر سپید و 
غزل منتشر شده است. وی با شعر بلند »موال ویال نداشت« به عنوان شاعری منتقد وارد فضای هنر و ادبیات شد.
قزوه از غزل سرایان دهٔه شصت به شمار می رود، گرچه آثاری نیز در عرصٔه شعر نو دارد.از لحاظ محتوا 
وی از اولین شاعرانی است که به سیاهکاری ها در دوران جنگ اعتراض می کند.در زمینٔه شعر جنگ از 
قزوه در کنار شاعرانی همچون حسین اسرافیلی و پرویز بیگی حبیب آبادی به عنوان چهره های مشخص کنندٔه 

این سبک نام برده می شود.
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او از نخستین کسانی است که در سروده های پس از جنگ به وادی حسرت و دلتنگی گام نهاده است.
تأثیر شاعرانی همچون سید حسن حسینی، قیصر امین پور،علی معلم دامغانی و محمدرضا  برخی منابع از 

عبدالملکیان در قزوه سخن  می گویند.
آثار او عبارت اند از:

یوسف«،  همه  »این  آتش«،  و  »شبلی  قاف«،  در  »پرستو  عشق«،  رکعت  »دو  خیابان«،  تا  نخلستان  »از 
»با  السالم«،  »علیه  »عشق«،  کلمات«،  در  زدن  »قدم   ،»۱ معاصر  ادبیات  »گزیده  گمشده«،  »خورشیدهای 
انگور  »سوره  عاشورایی«،  »مرثیٔه  بگریید«،  شما  می گویم  »من  هر سنگ خداست«،  »پشت  نیزه«،  کاروان 
»گزیده اشعار««، »صبح بنارس« ۱۳9۱کلمات الشعرا )تصحیح تذکره(، »صبحتان بخیر مردم«، مجموعه شعر 

مستقلی از قزوه با نام »قصاید بتوقیت بیروت« به زبان عربی و…«
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صادق هدایت
»صادق هدایت در سال ۱28۱ شمسی در تهران چشم به جهان گشود.در جوانی به اروپا رفت وسالیانی 
با زبان وادب فرانسه آشنایی یافت.در همان سال های جوانی چند داستان نوشت که در  در پاریس ماند و 
آنها آثار سرگردانی و بی پناهی یک جوان اندیشه مند را می بینیم ودرمی یابیم که: آنچه مردم عادی را خرسند 
می کند به روح صادق آرامش نمی بخشد. پس از چندی هدایت به ایران بازگشت ودر سال ۱۳۱۵ شمسی 
به هند رفت.در آنجا با زبان پهلوی آشنایی پیدا کرد.درآذر ماه ۱۳29بار دیگر رهسپار پاریس شد وچهار 
ماه دیگر در آنجا بود. دریکی از روزهای فروردین ۱۳۳۰ در پاریس، شیر گاز حمام خانه اش را باز کرد و 

بدین سان به زندگی خویش پایان داد. 
برخی از آثار هدایت: سگ ولگرد، سه قطره خون، زنده به گور، حاجی آقا، سایه روشن و بوف کور 

نمایشنامه های هدایت: پروین دختر ساسان، مازیار، افسانٔه آفرینش
نوشته های تحقیقی هدایت: فواید گیاه خواری، نیرنگستان، ترانه های خیام 

ترجمه های هدایت: زبان فارسی میانه؛ کارنامٔه اردشیر بابکان، گزارش گمان شکن، یادگار جاماسب و 
زند و هومن یسن.

مسخ )از فرانتس کافکا( و )دیوار(« )خاتمی،۱۳92: ۱9٣ــ۱9٢(

بزرگ علوی
بزرگ علوی در ۱۳ بهمن ماه ۱282 )سوم فوریه ۱9۰۴( درتهران متولد شد. پدر او حاج سید ابوالحسن 
و پدر بزرگش حاج سید محمد صراف نمایندٔه نخستین دوره مجلس شورای ملی بود.او نویسندٔه واقع گرا، 

سیاست مدار چپ گرا، روزنامه نگار نوگراو استاد زبان فارسی ایرانی بود. 
به رئالیسم  نیز چون هدایت  اثر گذاشت.او  ایران  بزرگ علوی همپای هدایت در تحول داستان نویسی 
اعتقاد دارد، اما رئالیسمش با گرایش های رمانتیکی که در روحیٔه ایرانی ریشه دارد در آمیخته است و با نثری 
که »طنین زیباپرستانه ای دارد«، در داستان پردازی هایش به نوآوری گرایش داشت.در بیشتر آثارش، ابتدا 
ِگِرهی هست و حادثٔه اصلی پیش تر روی داده است و راوی، حادثٔه داستان را بازسازی می کند. این شگرد 
را اساساً ویژٔه ادبیات پلیسی می دانند. علوی به سبک واقع گرایی اجتماعی می پرداخت و در داستان هایش 

به  نابسامانی های اجتماعی روی می آورد؛ شخصیت های داستان هایش پویا و مبارز هستند.

نویسندگان معاصر ایران
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»علوی در آلمان تحصیل کرد.در همان سال های نخست یک رمان و بعدًا ده ها داستان کوتاه نوشت. از 
سال ۱۳۳2تا ۱۳۵7 نوشته های او در ایران اجازٔه انتشار نداشت. رمان مشهور او » چشم هایش« نام دارد 
که ظاهرًا با الهام از زندگانی وکارهای کمال الملک نقاش معروف عصر رضا شاه نوشته شده است. علوی 
در این رمان از روشی بدیع سود برده است.به این معنی که قطعات پراکندٔه یک ماجرا را کنارگذاشته واز آن 

طرحی کلی آفریده است که به حدس و گمان تکیه دارد.
زندان  پاره های  با عنوان های ورق  او  زندان  یادداشت های  و  میرزا، ساالری ها  مجموعه های چمدان، 
وپنجاه و سه نفر، وی را در مسیر نویسندگی به شیؤه رمانتیسم اجتماعی، تا حدودی موفق معرفی می کند. 
مضمون بیشتر داستان های علوی از آرمان های سیاسی وحزبی او الهام می گیرد.قهرمانان او اغلب انسان های 

ناکامی هستند که دور از وطن در غربت و آوارگی به سر می برند.« )یاحقی، ۱۳7۵: 2۰۰(
علوی پس از پیروزی انقالب ۵7، برای مدت کوتاهی به ایران بازگشت، لیکن دوباره ایران را به مقصد 
آلمان شرقی ترک نمود. وی به علت سکتٔه قلبی در بیمارستان فریدریش هاین برلین بستری شد و سرانجام در 

روز یکشنبه 2۱ بهمن ۱۳7۵ برابر با 9 فوریه ۱997 درگذشت.

صادق چوبک
صادق چوبک در سال ۱29۵ خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد. درآثار قلمی او رنگ و بوی جنوب به 
خوبی پیداست. پدرش تاجر بود، اما به دنبال شغل پدر نرفت و به کتاب روی آورد. در بوشهر و شیراز درس 

خواند و دورهٔ کالج آمریکایی تهران را هم گذراند. 
چوبک از اولین کوتاه نویسان قصه فارسی است و پس از محمد علی جمالزاده و صادق هدایت، می توان 

از او به عنوان یکی از پیشروان قصه نویسی جدید ایران نام برد.
»در داستان های اولیه اش، یعنی مجموعٔه داستان کوتاه خیمه شب بازی بیشتر به توصیف مناظر ونمایش 
روحیٔه افراد و بیان روابط شخصیت ها با یکدیگر پرداخته می شود وروی هم رفته بدیع و پر کشش است. 
در مجموعٔه چرا دریا طوفانی شد، خالقیت هنری چوبک شکفته می شود. رمان پر ماجرای تنگسیرشهرت 

نویسندٔه آن را به اوج رسانید.« )یاحقی، ۱۳7۵: 2۰2(
»صادق چوبک قوی ترین نویسندٔه ایرانی در نقاشی دقایق و جزئیات موضوع است.چوبک با زاویٔه دید 
حساس، بدون اینکه در واقعیت دخل و تصرفی کند، آن را پر رنگ تر واغلب زننده تر جلوه می دهد. وی 
را به سبب همین دقت نظر در جزئی نگری ها و درون بینی ها، رئالیست افراطی و گاهی حتی ناتورالیست 

خوانده اند.« )سپانلو، ۱۳7۴: ۱٠٥(
سیاهی ها و زشتی های جامعه در آثار او با زبانی ساده به روشنی ترسیم شده است.
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چوبک در سال ١٣٧٣ خود را بازنشسته کرده و راهی انگلستان و سپس آمریکا شد. صادق چوبک 
در اواخر عمر بینایی اش را از دست داد و در اوایل تابستان )۱۳ تیر( ۱۳77، در برکلی آمریکا درگذشت.

محمود دولت آبادی
»وی به سال ۱۳۱9درروستای دولت آباد سبزوار دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی او در 
ده زادگاهش گذشت و همٔه تجربه های زندگی در روستا را پشت سر گذاشت.در سال ۱۳۳۴ به مشهد و از 
آنجا به تهران رفت.نخستین داستان او با عنوان » ته شب« به سال ۱۳۴۱ در مجلٔه آناهیتا به چاپ رسید. 
اولین مجموعٔه قصٔه او یعنی »الیه های بیابانی« در سال ۱۳۴7 و نخستین داستانش »اوسنٔه بابا سبحان« در 
۱۳۴9منتشر شد. »گاواره بان«، »سفر«، »باشبیرو«، »عقیل عقیل«، »از خم چمبر«، »جای خالی سلوچ« و 

»دیدار بلوچ« داستان های دیگری است که دهٔه چهل و پنجاه نوشته است.
در حوالی  او  ایام خردسالی  در  که  تاریخی،  ماجرای  یک  براساس  آبادی  دولت  که  بود  از سال ۱۳۴7 
زادگاهش اتقاق افتاده بود،نوشتن رمان بلند و پرآوازهٔ »کلیدر« را آغاز کرد که نوشتن آن ۱۵ سال به درازا کشید. 
افتادٔه  دور  قصبات  رنج دیدگان  و  نشین  روستایی  محرومان  آبادی  دولت  قصه های  شخصیت های 
خراسانند. این شخصیت ها در جای خالی سلوچ جا افتاده تر و کامل تر شده  است.« )یاحقی،۱۳7۵: 22۰(

جمال میر صادقی
یک  در  میرصادقی  جمال  تبحر  است.  نگاشته  نیز  داستان  زمینٔه  در  که  دارد  زیادی  آثار  میرصادقی 
بازسازی فضا و روزگار زندگی »سنتی«  در  بلند و کوتاه که منتشر کرده است اساساً  سلسلٔه یک داستان 
او را در عرصٔه  نویسنده، محیط کودکی و پرورش جوانان نسل خود  و»قدیمه« است.تجارب دست اول 
ادبیات ثبت کرده است. خانه های قدیمی، خانواده های سنتی، برخورد افق ها میان پدرانی که مدافع سرسخت 
معتقدات نسل پیش اند، با فرزندانی که ناامید و گیج خود را به سوی جذبه های مضطرب کنندٔه »جدید« پرتاب 

می کنند.«)سپانلو، ۱۳7۴: ١٢٢(
عناصر داستان، داستان و داستان نویس، جستارهایی در ارتباط داستان با داستان نویس و بسیاری آثار 

دیگر از کارهای جمال میرصادقی است. 

محمدرضا سرشار: )رضا رهگذر(
»او در سال ۱۳۳2 در کازرون متولد شد. اما بیش از شش سال از سال های اولیٔه کودکی را در این شهر 
سپری نکرد. با رتبٔه دو در رشتٔه مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول به تحصیل شد اما به خاطر 
عالقه ای که به نویسندگی داشت موجب شد، وارد عرصٔه هنر شود. او در سال ۱۳۵9 در شیراز ازدواج کرد.
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در سال ۱۳8۵ از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان مستقر در وزارت ارشاد، که متشکل از 
نمایندگان سه وزارتخانه و اشخاص حقیقی منصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است برای مجموعه فعالیت های ادبی سرشار، به وی گواهینامه درجه یک هنری داده شد که معادل 

مدرک تحصیلی دکتری محسوب می شود. 
فعالیت ادبی: نخستین آثار قلمی سرشار )رهگذر( در سال ۱۳۵2، در یکی از مجالت هفتگی ادبی و 
اولین کتابش در سال ۱۳۵۵ به چاپ رسید. در مجموع، چهار عنوان کتاب و چند داستان کوتاه از سرشار، 

در دوران پیش از انقالب منتشر شد.
در  این،  با وجود  پی گرفت.  داستان های خود  با  را  پهلوی  دوران سلطنت  در  فعالیت سیاسی  سرشار 
وزیری  نخست  اوایل  و  دستگیر  ازهاری  تیمسار  دورٔه صدارت  اواخر  در   ،۵7 انقالب  اوج گیری  دوران 

شاهپور بختیار، همراه با خیل زندانیان سیاسی کشور، آزاد شد.
در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال۵7، حدود ۱۴۰ عنوان کتاب دیگر از وی، در 
قالب داستان، پژوهش، نقد و مباحث نظری ادبی، به شکل تألیف یا ترجمه، و تعدادی نیز )مانند سه شماره 
گاهنامه داستان، هفت مجلد قصه های انقالب، دو مجلد »سه شنبه های دوست داشتنی« و …( به صورت 

گردآوری و ویرایش غلیظ، برای کودکان و نوجوانان و بزرگساالن منتشر شد.
سرشار تاکنون، دست کم ۳۶ جایزه را در سطح کشور به خود اختصاص داده و برخی از آنها در داخل و 
خارج کشور، به زبان های عربی، ترکی استانبولی، ترکمنی، روسی، انگلیسی و اردو، ترجمه شده است. نشریٔه 

بین المللی who is who، در سال ۱۳7۳، نام وی را به عنوان یکی از مشاهیر فرهنگ ایران به ثبت رساند.
افزون بر این آثار، از سرشار ده ها مقاله، نقد و مصاحبه های تخصصی، در مطبوعات مختلف کشور به 

چاپ رسیده است.
، چند سال مدیریت گروه آینده سازان  معلمی، چند سال تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق 
و سردبیری هم زمان سه برنامٔه رادیویی بچه های انقالب، خردساالن و قصٔه ظهر جمعه، 2۴ سال گویندگی قصه 
ظهر جمعه، سردبیری چهار مجله ویژه کودکان و نوجوانان )دانش آموز، سوره نوجوانان، سروش نوجوان و 
سروش کودک(، سردبیری دو فصلنامٔه تخصصی )ادبی قلمرو ادبیات کودکان و پژوهشنامه(، سردبیری ماهنامه 
اقلیم نقد، عضویت در شورای سردبیری مجله تخصصی ادبیات داستانی، ۱۵ سال داوری کتاب سال کودک و 
نوجوان وزارت ارشاد و … همچنین جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، جایزه آل احمد، کتاب فصل، 
دبیری و داوری جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ده ها دوره تدریس 
داستان و ادبیات کودک و نوجوان در کالس های آزاد حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، دانشگاه علوم 
، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد  اسالمی رضوی، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق 
شهید، بنیاد جانبازان ومستضعفان، انجمن قلم ایران، امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش، دورهٔ آموزش 
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حین خدمت وزارت آموزش وپرورش، دورهٔ بازآموزی زبان فارسی استادان زبان فارسی دانشگاه های هند و 
پاکستان، هنرجویان لبنانی در لبنان، سرپرستی گروه فیلمنامه نویسان مجموعه 9۱ قسمتی پویانمایی خردساالنه 

ـ پایگاه رسمی محمدرضا سرشار )رضا رهگذر( ( »بچه های ساختمان گل ها« و …« )زندگی نامه تفصیلیـ 

علی مؤ ّذنی
نمایشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه  ادبیات  »وی متولد سال ۱۳27 در تهران است. لیسانس 
تهران دارد و از جمله نویسندگانی است که کار نوشتن را به شکل حرفه ای دنبال می کند. وی در عرصٔه 
داستان کوتاه، رمان، داستان بلند، نمایشنامه و فیلمنامه قلم می زند. در حوزٔه فیلم سازی نیز شش تله فیلم 

برای تلویزیون ساخته است.«
اغلب آثار وی با اقبال منتقدان و مخاطبان روبه رو شده و جوایزی را نیز کسب کرده است.

آثار او عبارت اند از:
»شعربه  »قاصدک«،  »حضور«،  سبز«،  از  »دالویزتر  من«،  گیسوی  از  »کالهی  کوتاه  داستان  مجموعه 
انتظار تو«، داستان بلند »کشتی به روایت طوفان«، »دوستی«، »ِسفر ششم«، »بشارت«، چهار داستان بلند 
به روایت طوفان« و »دوستی«  به چاپ رسیده است. دو داستان »کشتی  فوق در مجموعٔه »چهار فصل«، 
به چاپ رسیده است. دو داستان »ِسفر ششم« و »بشارت« در  نام »کشتیبان دوست«،  به  در یک مجموعه 
مجموعه ای با نام »موسای عیسی«، به چاپ رسیده است. رمان »نوشدارو«، »نه آبی نه خاکی«،»مالقات در 
شب آفتابی«، »ظهور«، »ارتباط ایرانی«،»مأمور«، »خوش نشین«، »آپارتمان روباز«، نمایشنامه »کیسه بکس«، 
»دریایی«، »مفرد مذکر غایب«،»خورشید از سمت غروب«، فیلمنامه »مسیحایی«، سریال »شب چراغ« )پنج 
جلد(، »ملیکا« فیلم های تلویزیونی تله فیلم »انتقام«، تله فیلم »هفتاد و سومین تن«، تله فیلم »تفتیش« سیما 
 .bookroom.ir( »فیلم، تله فیلم »آپارتمان«، تله فیلم »یک پله پایین تر«، تله فیلم »یک گوشٔه پاک و پر نور

»علی موذنی«، پاطوق( 

سید مهدی شجاعی
با  هم زمان  تهران است. وی  متولد  نگار  و روزنامه  نویس  داستان  ) ۱۳۳9ش.(  »سید مهدی شجاعی 
ورود به دانشکدٔه هنرهای دراماتیک )۱۳۵۶( به نوشتن مطالب ادبی پرداخت. نخستین نوشته های شجاعی 
و  فرهنگی هنری روزنامٔه جمهوری اسالمی  به چاپ رسید. هشت سال مسئولیت صفحٔه  در سال ۱۳۵9 
سردبیری ماهنامٔه صحیفه را برعهده داشت و سال ها سردبیر مجلٔه »رشد جوان« و ماه نامٔه »نیستان« بود. 
وی مدیر انتشارات »برگ و نیستان«، و داور چند دورٔه جشنوارٔه فیلم و تئاتر فجر، جشنوارٔه بین المللی فیلم 

کودک و نوجوان و جشنوارٔه مطبوعات است.
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آثار شجاعی بیشتر در زمینٔه داستان نویسی ست؛ اما چند نمایش نامه و فیلم نامه نیز دارد؛ از جمله: بدوک، 
دیروز بارانی، پدر )مشترک با مجید مجیدی(، چشم خفاش، قلٔه دنیا 2 ) مشترک با بهزادبهزاد پور( ، وتیر 
چراغ برق )مشترک با مجید مجیدی و بهزاد بهزاد پور(. ادبیات کودک و نوجوان از دیگر حوزه هایی ست 
که شجاعی به آن عالقه نشان داده وبیش از ۱۰۰ عنوان کتاب برای این گروه تألیف یا ترجمه کرده است. از 
مجموعه داستان های کوتاه و بلند اوست: سانتا ماریا، غیر قابل چاپ و سری که درد… می کند.از ادبیات 
مذهبی او می توان به: »کشتی پهلو گرفته« ؛ »پدر، عشق و پسر«؛ » آفتاب در حجاب« ؛ »از دیار حبیب«؛ 
»کمی دیرتر« ؛  »سقای آب و ادب«؛ »شکوای سبز«؛  »خدا کند تو بیایی«؛ »دست دعا«؛ و »چشم امید« اشاره 

کرد.« )خاتمی، ۱۳9۶: 29۶(
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1  مهم ترین درون مایه سروده ها و نوشته های ادبی دوره انقالب اسالمی را بیان کنید.

 محکوم کردن استبداد و بیداد.
 ستایش آزادی و آزادی خواهان.

  ترسیم افق های روشن و امید بخش پیروزی، بر خالف ادبیات ناامید و مأیوس قبل از انقالب. 
  تکریم شهید و فرهنگ شهادت با تکیه بر اسطوره های ملی و تاریخی. 

 و چهره های مبارز   و امام حسین   و امام علی     طرح اسوه های تاریخی مانند: پیامبر اکرم 
 و… همچون حضرت امام خمینی 

2  شعر معاصر پیش از انقالب اسالمی به چند دوره تقسیم می شود؟ نام ببرید.

۴ دوره:
  دورۀ اول: دوره سلطنت رضا خان سال)۱۳۰۴ تا ۱۳2۰( دورٔه درخشش نیما و جدال بر سر 

شعر کهنه و نو 
  دورۀ دوم: از آغاز حکومت محمدرضا تا کودتای 28 مرداد ۱۳۳2 

  دورۀ سوم: از کودتای 28 مرداد ۱۳22 تا قیام ۱۵ خرداد۱۳۴2 حکومت مجدد استبدادــ ادامٔه 
راه »شعر نو تغزلی« در این دوره و تقویت آن از جانب حکومت ــ گسترده ترین جریان های زمان 

)دهٔه ۱۳2۰ تا اوایل ۱۳۳۰(
  دورۀ چهارم: سال ۱۳۴2 تا ۱۳۵7 مفهومی شدن رنگ مبارزه و تغییر مسیر شعر به سوی اجتماعی 

و حماسی ــ دوره کمال جریان های ادبی دوره های پیشین 

3  مهم ترین قالب های نثر بعد از انقالب اسالمی کدام اند نام ببرید؟

داستان ــ ادبیات نمایشی ــ سفرنامه ــ مقاله

4  موضوع هر کدام از آثار زیر را بنویسید؟

  حیدر بابایه سالم: سرشار از اصالت فرهنگی و بیان زیبایی های روستای زادگاه شهریار است.
  جای پای خون: داستانی، در زمینٔه ادبیات مذهبی است.

  سووشون: داستان زندگی زری و یوسف واوضاع اجتماعی مردم فارس در خالل جنگ جهانی 
دوم است.

خود ارزیابی درس 7
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نظر  از  اثر سید مهدی شجاعی را  پرواز«  پنجره، یک  از داستان»دوکبوتر، دو  5  متن زیر 

ویژگی های داستان های بعد از انقالب اسالمی در قلمرو فکری بررسی نمایید:
»دوسال مانده بود هنوز به گرفتن دیپلم و وقت سربازی؛ اما طاقتم نمی توانستیم آورد.اول تابستان بود، 

کارنامه ها را با معدلی همسان گرفتیم و…«.
ایثار و مبارزه و مقاومت در برابر دشمن، داشتن روح حماسی، دفاع از وطن، دعوت به اخالقیات 

)جلب رضایت پدر (، ثبت خاطرات حماسه ها و دالوری های دوران جنگ.

6  شعر احمد عزیزی را از نظر ویژگی های فکری، و ادبی شعر انقالب بررسی کنید؟

می دهد مهربانی  بوی  می دهدیاس  جوانی  دوران  عطر 
پروانه اند یاد آور  خانه اندیاس ها  پیغمبران  یاس ها 
است نیت  پاک  عطر  مثل  استیاس  معصومّیت  استنشاق  یاس 
کرده اند رو  آیینه ها  را  کرده اندیاس  بو  پیغمبران  را  یاس 
می دهد کوثر  حوض  بوی  می دهدیاس  پیمبر  اخالق  عطر 
بود یاس  از  دلش    زهرا  بودحضرت  الماس  از  اشکش  دانه های 
ماه   زیر    زهرا    یاس    عطر    چاهداغ  به  را  حیدر  اشک  می چکانید 
چشم او یک چشمه الماس است و بسعشق محزون علی، یاس است و بس
رود مانند  علی  می ریزد  کبوداشک  یاس  و  گل  زهرا  تن  بر 
چمن ابر  چون  گریه  آری  نسترنگریه  سرخ  و  یاس  کبود  بر 

ویژگی فکری
لحن شاعر صمیمانه است ودر آن سادگی کالم دیده می شود. توجه به مضامین اسالمی، عشق به ائمٔه 
، بیان قداست، پاکی و معصومیت و مظلومیت آن حضرت و بیان غم  اطهار و تکریم حضرت فاطمه 

 ،  در شهادت حضرت فاطمه  بسیار زیاد حضرت علی 

ویژگی ادبی
قالب: مثنوی 

قافیه: مهربانی، جوانی / پروانه، خانه / پاکی، اشتراکی /  نیت، معصومیت./ رو، بو./ کوثر، پیمبر/
یاس، الماس/ ماه، چاه / یاس، الماس/ رود، کبود / چمن، نسترن

بیت۱: یاس: استعاره /بوی مهربانی: حس آمیزی/ مراعات نظیر: یاس، بو، عطر 
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بیت ۲: یاس: استعاره / یاس هاپیغمبران خانه اند: تشبیه
/استنشاق معصومیت )استعاره(  /یاس استعاره از حضرت فاطمه  به عطر  بیت ۳: تشبیه: یاس 

اضافه استعاری
بیت ۴: یاس: نماد و استعاره از حضرت فاطمه 

بیت ۵: تلمیح به حوض کوثر / یاس استعاره از حضرت فاطمه 
بیت ۶: دل حضرت زهرا مانند یاس نازک و لطیف / اشک هایش مثل الماس درخشنده و با ارزش / 

تشبیه / دانه اشک: تشبیه فشرده  
بیت ۷: تلمیح به گریستن حضرت علی در چاه و راز و نیاز با چاه. حسن تعلیل ندارد/ جناس ماه و 

چاه / واج آرایی کسره در مصراع اول 
بیت ۸: تشبیه: چشم او یک چشمه الماس است و بس/ جناس افزایشی: چشم و چشمه / واج آرایی س
بیت ۹: تشبیه: علی مانند رود اشک می ریزد. اغراق / مراعات: گل. یاس / گل یاس کبود: منظور 
  بدن کبود حضرت زهرا) استعاره مصرحه( / تلمیح: زهرا گل یاس کبود: پهلوی حضرت زهرا 

را زخمی کردند.
بیت ۱۰: تشبیه: گریه چون ابر چمن / تکرار/ مراعات نظیر: یاس، نسترن / تکرار گریه / تن کبود 

یاس و تن سرخ نسترن:استعاره از حضرت فاطمه 
7  شعرزیر را از نظر سطح فکری بررسی نمایید.

به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند،
گرفته کوله بار زاد ره بر دوش

فشرده چوب دست خیزران در مشت 
گهی پر گوی و گه خاموش

در آن مه گون فضای خلوت افسانگی شان راه می پویند ما هم راه خود را می کنیم آغازسه ره پیداست.
نوشته بر سر هریک به سنگ اندر حدیثی کش نمی خوانی برآن دیگر 

نخستین: راه نوش و راحت و شادی
به ننگ آغشته، اما رو به شهرو باغ و آبادی

دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام 
اگر سر برکنی، غوغا وگر دم در کشی، آرام 

سه دیگر: راه بی برگشت بی فرجام 
من اینجا بس دلم تنگ است 
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و هر سازی که می بینم بد آهنگ است 
بیا ره توشه برداریم 

قدم در راه بی برگشت بگذاریم 
ببینم آسماِن »هرکجا« آیا همین رنگ است؟

آن دوره  بر خفقان  مه گوِن فضای خلوت دال  لحن شعر صمیمی است ومحتوایی سیاسی دارد.آن 
به عیش و نوش و راحتی می پردازنداگر چه این راحتی  است.گروه اول کسانی که در جامعه فقط 
ننگین باشد.گروه دوم اگر فریاد اعتراض سر دهند غوغا به پا می کنند و دچار دردسر می شوند واگر 
سکوت اختیار کنند زندگی آرام وبی دغدغه ای دارند.اما گروه سوم راه سوم را برمی گزینند که این 
راه، راه ومسیر مبارزه است کاربرد واژٔه بدفرجام بیانگر راه مبارزه است.راه مبارزه با ظلم وستم  راه 
بی بازگشتی است که شاید فرجام سخت وبدی هم داشته باشد.شاعر به دنبال آسمانی است که رنگش 

با کشورش متفاوت باشد و ظلم در آن نباشد.

8  شعر ققنوس نیما یوشیج را از نظر قالب تحلیل نمایید.

ققنوس، مرغ خوش خوان، آوازٔه جهان 
آواره مانده از وزش بادهای سرد

برشاخ خیزران 
بنشسته است فرد 

برگرد او به هر سرشاخی پرندگان 
او ناله های گم شده ترکیب می کند …

تغییر در آوردن جایگاه قافیه ــ نگاه نو و نگرش عاطفی به واقعیت ملموس ــ سیر آزاد تخیل ــ تساوی 
طولی مصراع ها رعایت نشده و مصراع ها از نظر تعداد پایه های آوایی هم اندازه نیستند در نتیجه قالب 

این شعر نیمایی یا نو است.

9  شعر دورۀ بیداری را با شعر معاصر )تا انقالب اسالمی( از نظر فکری مقایسه کنید.

در ادبیات دورٔه بیداری به مباحث چون آزادی، وطن، قانون خواهی، مبارزه با استبداد و استعمار، 
بحث از حقوق اجتماعی، برانگیختن احساسات ملی و میهنی، توجه به فراگیری علوم جدید، پیکار 
با بیگانه و بیگانه خواهی، انتقاد از نابسامانی ها، نفی عقاید خرافی در جامعه و سخن از حقوق زنان 
پرداخته است، اما در ادبیات معاصر تا قبل از انقالب نوآوری های افراطی و بی ریشه، اندیشه های 

باستان گرا و نژادپرستانه و گرایش شعر های ترجمه ای مورد توجه قرار گرفت. 
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درس 
هشتم

اختیارات شاعری )2(: وزنی

اهداف آموزشی درس

1  آشنایی با اختیارات شاعری وزنی؛

2  تقویت مهارت خوانش شعر بر اساس اختیارات شاعری؛

3  توانایی تشخیص وزن؛

4  درک زیبایی های شعرازطریق خوانش شعر و کشف موسیقی حاصل از تکرار وزن واژه ها؛

5  ایجاد انگیزه برای پیدا کردن نمونه های شعری با توجه به اختیارات؛

6  تقویت مهارت تشخیص اختیارات زبانی از وزنی؛

7  تقویت مهارت شنیداری و تشخیص شعر با توجه به اختیارات شاعری.

روش های پیشنهادی تدریس:
1  کارایی گروه

2  پرسش و پاسخ

3  بحث و گفت وگو

4  تلفیقی )کارایی گروه، پرسش و پاسخ و سخنرانی(

همان طور که دیدیم اختیارات زبانی تسهیالتی در تلفظ واژه ها برای شاعر فراهم می آورد تا به ضرورت 
وزن از آن استفاده کند بدون آنکه در وزن تغییری ایجاد شده باشد. در حالی که اختیارات وزنی این امکان 
را فراهم می آورد که  شاعر تغییرات کوچکی در وزن شعر ایجاد کند. تغییراتی که گوش فارسی زبانان آن را 

زشت نمی یابد و عیب نمی شمارد.
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اختیارات وزنی در ساده  ترین نوع خود چهار نوع اند:
1  در کتاب این اختیار با عنوان »بلند بودن آخرین هجای مصراع« آمده است. منظور از این اختیار آن 

است که هجای پایان مصراع می تواند کوتاه یا کشیده باشد و شاعر آن را بلند حساب می کند. شاعر 
اختیار دارد به جای هجای بلند، هجای کوتاه یا کشیده بیاورد و آن را بلند حساب کند، یعنی؛ هجای 
پایانی مصراع ها همیشه بلند به حساب می آید و با عالمت ) ─ ( نشان داده می شود چه کوتاه باشد چه 
بلند، چه کشیده. ]اگر آخرین هجای مصراع کشیده باشد ) ─ ∪( عالمت هجای کوتاه را از آن حذف 
می کنیم تا فقط ) ─ ( بماند و اگر آخرین هجا، کوتاه باشد عالمت )∪( آن را حذف کرده به جای آن از 

عالمت هجای بلند ) ─ ( استفاده می کنیم.
این اختیار از بسامد باالیی برخوردار است و در عروض ارزش سبک شناختی عروضی باالیی ندارد.
2  آوردن فاعالتن به جای فعالتن. در رکن اول اوزانی که با فعالتن شروع می شوند شاعر می تواند به جای 

فعالتن فاعالتن بیاورد. این اختیار فقط در رکن اول اتفاق می افتد و عکس آن را نیز جایز ندانسته اند.
3  اختیار »جابه جایی« )قلب(: قاعدٔه قلب را جابه جایی هجای کوتاه و بلند یا عکس آن دانسته اند.

 .Uــ به ــ U ــ و قلب پایٔه U به Uخانلری می گوید: انواع آن به قرار ذیل است: قلب پایٔه  ــ
براساس این توضیح قاعدٔه قلب می تواند جابه جا شود.

جا  جابه  کوتاه  هجای  یک  و  بلند  هجای  یک  مصراع  اثنای  در  گاهی  می گوید:  ابوالحسن نجفی 
می شوند؛ یعنی ــ U به جای  ــU می آید و بالعکس. نجفی برای این قاعده شرِط کاربرد آن در میان 

مصراع را قرار داده است. 
راه تشخیص اختیار شاعری قلب، وزن اصلی است. ارکان وزن اصلی نشان می دهد که کدام پایه به 

جای کدام پایه آمده است.
شمیسا برآن است که قلب چیزی نیست، مگر تبدیل مفتعلن به مفاعلن و برعکس که سخن درستی است.
در مفتعلن دو هجای اول را جابه جا کنیم به مفاعلن و در مفاعلن دو هجای اول را جابه جا کنیم که به 
مفتعلن تبدیل می شود و در مستفعُل هجاهای دوم وسوم را جابه جا کنیم به فاعالُت تبدیل می شود.

4  قاعدٔه چهارم »آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه« است که کتاب از آن با عنوان »ابدال« 

یاد می کند.
برخی آن را تسکین و برخی تبدیل نامیده اند. از این اختیار با نام سکته نیز یاد کرده اند.

دکتر شمیسا سکته را در این اختیار در شرایط خاصی نام گذاری کرده است: آوردن یک هجای بلند 
به جای دو هجای کوتاه که در دو رکن آمده باشد، یعنی؛ یک کوتاه در انتهای رکن و کوتاه دیگر در 
ابتدای رکن بعدی آمده باشد که در این حالت شعر با سکته خوانده می شود.البته شمیسا سکته را 
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عنوانی برای این اختیار نمی داند بلکه حالتی می داند که ایجاد می شود. برخی معتقدند این اختیار در 
هجای اول و آخر مصرع رخ نمی دهد.

در مورد شرایط این اختیار به آمدن آن در میان مصراع اشاره کرده اند:
وحیدیان کامیار می گوید: شاعر می تواند به جای دو هجای کوتاه میان مصراع، یک هجای بلند بیاورد و 
شمیسا نیز اشاره می کند این اختیار جز در آغاز مصراع در همه جا قابل اعمال است. ابوالحسن نجفی 

نیز می گوید: این قاعده را در هر جای مصراع، جز در اّول و آخر می توان به کاربست.
خالصٔه تمام دیدگاه ها این است که شاعر می تواند در میانٔه مصراع به جای دو هجای کوتاه کنارهم 

یک هجای بلند بیاورد.
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طرح درس

طرح درس روزانه درس علوم و فنون دوازدهم

مشخصات کلی

مدت اجرا: تاریخ اجرا:موضوع درس: اختیارات شاعری وزنیدرس 8
9۰

مجری: …
کالس: دوازدهم

کد پرسنلی:
استان …

مکان:تعداد فراگیران: 

الف( قبل از تدریس
اهداف براساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه بندی جدید بلوم 

اهداف و پیامدهاسطح هدف
دانش آموزان با اختیارات شاعری زبانی در شعر آشنا می شوند.هدف کلی

اهداف مرحله ای
1 درک صحیح وتقویت خوانش عروضی 

2 شناخت اختیارات وزنی 
3 مقایسٔه ابیاتی که اختیارات زبانی و وزنی دارند.

شی
وز

 آم
ری

فتا
ی ر

ف ها
هد

اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(
انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح 
در بلوم

عناصر برنامۀ درسی ملی 
تعقل، ایمان، علم، عمل 

و اخالق

عرصه عنصر
ارتباط با

خود

٭تعقلفهمیدناختیارات وزنی را به خوبی در بیت ها بشناسند.  

توانایی مقایسٔه درست ابیاتی که اختیارات زبانی دارند با ابیاتی که اختیار 
٭تعقلتفسیروزنی دارند.

ایمانآفریدنعالقه به تحقیق و پژوهش و مطالعٔه فردی و گروهی وتقویت روحیٔه زیبا شناختی
٭ایمانفهمیدنتوجه به جنبه های زیبایی شناختی ابیات

٭علمدانشآشنایی با مفاهیم اختیارات وزنی و زبانی
عملفهمیدنشناخت دقیق تر اوزان عروضی

٭علمفهمیدنتوجه به خوانش عروضی به شکل سماعی
٭عملدانشتشخیص اختیارات زبانی و اختیارات وزنی  

٭         عملکاربردمهارت نوشتن تقطیع درست ابیات و رعایت اختیارات زبانی و وزنی
اخالقکاربردرعایت اخالق علمی و پژوهشی در حوزٔه زندگی فردی و اجتماعی

اخالقکاردبردرعایت آداب اخالقی در کار گروهی و فردی
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4 قلبرئوس مطالب 3 ابدال،  2 آوردن فاعالتن به جای فعالتن،  1 بلند بودن هجای پایان مصراع،  اختیارات وزنی:

مواد و 
رسانه های 
آموزشی

1 کتاب علوم و فنون 
2 گچ سفید و رنگی یا ماژیک وایت برد  

3 تخته هوشمند و سی دی، پاور پوینت درس 
4 موسیقی جهت خوانش ابیات با وزن عروضی 

5 دفترکالس و دفتر تمرین دانش آموز
6 کارت های تند خوانی که اختیارات وزنی و زبانی در آن جداگانه نوشته شده است.

دی
رو

ر و
فتا

ی ر
 بین

ش
پی

فعالیت دانش آموزان
1 »به دلیل مرتبط بودن درس پنجم با درس هشتم جهت ارزشیابی، درس پنجم جلسٔه قبل برای مطالعه مشخص شده 

است.« 
ــ یادآوری و پرسش از اختیارات شاعری زبانی از چند دانش آموز به خصوص از دانش آموزی که در جلسٔه پیش غایب بوده 

و باید افراد گروه با او کار می کردند تا از افراد گروه عقب نیفتد. )پرسش توسط افراد گروه انجام می شود(
فعالیت معلم: 

1 در پرسش و پاسخ نظارت داشته باشد و مطمئن شود همه درس را یاد گرفته اند.
2 به صورت انفرادی سؤاالتی را بپرسد و در صورت لزوم رفع اشکال نماید. 

انتظار می رود که دانش آموزان در پرسش و پاسخ، به سؤاالتی از این قبیل پاسخ دهند:
1 اختیارات زبانی چه اختیاراتی است و انواع آن را نام ببرند.

2 بیت هایی را تقطیع هجایی کنند و اختیارات آن را مشخص کنند. 
می توان سؤاالتی به شکل آزمونک تهیه کرد و در رایانه سؤاالت به دانش آموزان داده شود و در زمان معین پاسخ دهند. 

بخشی از آزمونک را می توان به شکل گروهی برگزار کرد.

لیه
 او

اط
رتب

د ا
جا

ای
فعالیت دانش آموزان: ایستادن به ادب، گفتن نام خدا، سالم، خواندن یک یا چند بیت شعر پند آموز 

با صدای بلند
فعالیت معلم: سالم، احوال پرسی،حضور و غیاب، گفتن مطلب یا شعری براساس موضوع روز 

رسیدگی به تکالیف جلسٔه گذشته:
 گرفتن گزارش کتبی یا شفاهی از همیار معلم ها دربارٔه چگونگی کار افراد گروه و انجام تکالیف

 بررسی دفتر همیار ها وچند تن دیگر از دانش آموزان )به طورتصادفی(
 ثبت امتیازات مثبت و منفی عملکرد گروه ها در دفتر کالس

یقه
 دق
۱۰
ن:
زما

گروه بندی، 
مدل و ساختار 

کالسی

گروه بندی دانش آموزان به گروه های سه یاپنج نفره )توصیه می شود برای گروه ها نام یک شاعر و یا نویسنده به انتخاب 
دانش آموزان گذاشته شود( 

انتخاب همیار معلم »که در ابتدای سال این کار انجام شده است«

روش  ایجاد و 
تداوم انگیزه

ایجادانگیزه و آماده سازی:
1 نوشتن عنوان درس.

2 افراد یک یا دو گروه دربارٔه اختیارات شاعری زبانی مواردی را که یاد گرفته اند می گویند.
3 دو بیت که یکی اختیارات زبانی و دیگری اختیارات وزنی دارند بر روی تخته توسط دانش آموزان 

نوشته می شود.

یقه
۶دق

ن:
زما
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1  تفاوت اختیارات زبانی و اختیارات وزنی چیست؟

اختیار زبانی، قابلیت ها و تسهیالتی در تلّفظ برای شاعر فراهم می سازد تا به ضرورت وزن از آن استفاده 
کند؛ بی آنکه موجب تغییر در وزن شود اّما اختیار وزنی امکان تغییراتی کوچک در وزن است، تغییراتی که 

گوش فارسی زبانان آنها را عیب نمی شمارد.
2  کلمات » که« )U( و »کشت« )= ــU ( در کجای مصراع با کلمٔه »کش« )ــ( برابر است؟ این اختیار 

از کدام نوع است؟
با  و  به حساب می آید  بلند  باشد، چه کشیده( همواره  پایانی مصراع ها )چه کوتاه  پایان هجا، هجای  در 

عالمت )ــ ( نشان داده می شود. اختیار زبانی است.
3  پس از تقطیع هجایی ابیات صفحه بعد، اختیارات وزنی را تعیین کنید:

در زد  موال  دامن  در  دست  مگذرالف(  ما  از  و  بگذر  علی  )شهریار(که 

ارزشیابی 
آغازین

فعالیت معلم:
به منظور ارزشیابی تشخیصی، سؤاالت زیر به منظور ورود به درس جدید و پل ارتباطی بین درس جلسه 
قبل و این جلسه از دانش آموزان پرسیده می شود. به عبارتی دیگر سؤال های ارزشیابی تشخیصی از 

رفتار ورودی و پیش نیاز درس طرح شده است. 
دانش آموزان باید بتوانند به این سؤاالت پاسخ دهند:

1 اختیارات شاعری چیست ؟
2 انواع اختیارات شاعری را نام ببرند.

3 بیت »نسیم صبح را گفتم که با او جانبی داری/کز آن جانب که او باشد، صبا عنبر نشان آید« را تقطیع 
کنند و اختیارات زبانی آن را مشخص کنند. 

4 وزن شعر را بگویند.

روش های 
تدریس

روش های رویکرد تلفیقی است از: 
روش پرسش و پاسخ، الگوی حل مسئله، ارائه تحقیق و پژوهش، روش همیاری و گروهی 

ب( فعالیت های حین تدریس

آماده سازی

 دو دانش آموز را پای تابلو آورده و دو بیت راکه یکی اختیارات زبانی و یکی اختیار وزنی داشته 
باشد روی تخته بنویسند. 

 دو نفر ابیات را تقطیع هجایی کنند.
یقه وزن های ابیات را همه بگویند.

2دق
۰:
مان

ز

خود ارزیابی درس 8
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دس ت در دا
ــ ∪ ــ  ــ

َم ِن مو ال
∪ ∪ ــ  ــ

زد   در
ــ   ــ
∪  ∪

ِک َع لی بگ
∪ ∪ ــ  ــ

َذ  ُر   از  ما
∪ ∪ ــ  ــ

م گ ذر
 ∪ ∪  ــ

فعلنفعالتنفاعالتن/ فعالتن

آوردن فاعالتن به جای فعالتن
ابدال در هجای ماقبل آخر

)حافظ(که رحم اگر نکند مّدعی خدا بکندب( تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

ُت با ُخ دا 
∪ ــ ∪ ــ

ِی ُخ دن دا
∪  ∪ ــ  ــ

ز کا ُر دل 
∪ ــ ∪ ــ

ُخش دار
ــ  ــ  
∪ ∪

ِک رح َم گر
∪ ــ ∪ ــ

َن ُک ند مد
∪  ∪ ــ  ــ

َد عی ُخ دا
∪ ــ ∪ ــ

ِب ُک ند
∪ ∪ ــ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

ابدال در رکن پایانی مصرع اول 
)جمال الّدین عبدالرّزاق(یک سخن از من بدان مرد سخندان بردپ( کیست که پیغام من به شهر شروان برد

کی ست ِک پی
ــ ∪ ∪ ــ

غا ِم من
ــ ∪ ــ 
     

ِب شه ِر شر
∪ ــ ∪  ــ
ــ∪ 

وان َب رد
 ــ ∪ ــ

یک ُس ِخ نز
ــ ∪ ∪ ــ

من ِب دان
ــ ∪ ــ 

مر ِد ُس خن
ــ∪ ∪ ــ

دان َب رد
 ــ ∪ ــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

در هجاهای 8 و9 اختیار وزنی قلب
)حافظ(دولت صحبت آن مونس جان ما را بست( یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
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یا ر با ما
ــ ∪ ــ  ــ

ست ِچ حا جت
∪ ∪ ــ  ــ

ِک ِز یا دت
∪ ∪ ــ  ــ

ط َل بیم
∪ ∪ ــ  

دو َل  ِت  صح 
        ــ  ∪  ــ   ــ  ∪

َب ِت آن مو
∪ ∪ ــ  ــ

ِن ِس جان ما
∪ ∪ ــ  ــ

را    بس
ــ      ــ

∪∪         

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن

  فعالتن: در رکن اول مصراع اول آوردن فاعالتن به جای فعالتن
  در رکن پایانی مصرع دوم اختیار ابدال صورت گرفته است

دانیث( می کوش به هر ورق که خوانی تمام  را  دانش  )نظامی(کان 

می کو ش ِب
ــ  ــ ∪   ∪ 

هر َو رق ِک
ــ ∪ ــ  ∪

خا نی
ــ  ــ 

کان دا   نش
ــ ــ ــ

ــ ــ ∪ ∪

را َت ما م

ــ  ∪ ــ ∪ 

خا نی

ــ  ــ 

فع لنفاعالُتمستفعُل

اختیار ابدال در هجای سوم مصرع دوم 
بی خبران؟ج( با که گویم به جهان، محرم کو؟ با  گویم  خبر  )مولوی(چه 

با کِه گو یم
ــ ∪ ــ  ــ

ِب ِج هان مح
∪ ∪ ــ  ــ

َرم    کو
ــ       ــ

 ∪∪                 

ِچ َخ بر گو
∪ ∪ ــ  ــ

یم   با بی
ــ  ــ  ــ

∪∪                   

َخ َب    ران
∪ ∪  ــ

فعلنفعالتنفعالتن

اختیار ابدال دررکن پایانی مصرع اول و هجای پنجم مصرع دوم 
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)خاقانی(چنبر این فلک شعوذه گر بگشایید        چ( به وفای دل من ناله برآرید چنانک

ِب َو فا ِی
        ∪ ∪ ــ ــ                   ∪

ِد ِل من نا
∪ ∪ ــ  ــ

ِل َب را ری
∪ ∪ ــ  ــ

د ُچ نانک
∪ ∪  ــ

چنـ َب ِر این 
    ــــ ∪ ∪ ــ

َف َل ِک شع
∪ ∪ ∪  ــ

َو ِز گر بگ
∪ ∪ ــ  ــ

شا     یید
ــ       ــ

∪∪        

فعلنفعالتنفعالتنفعالتن/ فاعالتن

در رکن اول مصرع دوم آوردن فاعالتن به جای فعالتن
اختیار وزنی ابدال درهجای اول رکن پایانی مصرع دوم 

اختیار زبانی بلند تلفظ شدن مصوت کوتاه در هجای چهارم مصرع اول
  وزن ابیات زیر را بیابید و اگر اختیارات شاعری در آنها وجود دارد، مشخص نمایید:   4

گلو شکستالف( دیگر دلم هوای سرودن نمی کند ما در  بهانٔه دل  )قیصر امین  پور(تنها 

دی گر ِد 
ــ ــ   ∪

لم َه وا ِی 
  ــ ∪ ــ ∪

 ُس رو دن ِن 
∪ ــ ــ∪ 

می ک ند
ــ∪  ــ  

تن ها َب 
ــ ــ  ∪

ها ِن ِی  ِد 
     ــــ   ∪  ∪ ∪

ِل ما در َگ
∪ ــ ــ   ∪

لو ِش کست
         ــ   ∪    ــ   

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعول

اختیار زبانی بلند بودن هجای کشیده در پایان مصرع دوم 
اختیار زبانی تغییر کمیت مصوت بلند تلفظ کردن هجای کوتاه

)شفیعی کدکنی(بر سر آتش دلم همچو زبانه می رویب( من به زبان اشک خود می دهمت سالم و تو

من ِب َز با
ــ ∪ ∪ ــ

ِن اش ِک خد
∪ ــ  ∪ ــ

می َد ِه مت 
ــ∪ ∪ ــ

َس ال ُم   ُت
∪ ــ  ∪ ــ            ∪

برَس ِر آ 
ــ∪ ∪ ــ

َت ِش ِد لم
∪ ــ  ∪ ــ

هم ُچ َز با 
ــ∪ ∪ ــ

ِن می َر وی
∪ ــ  ∪ ــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
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اختیار بلند بودن هجای کوتاه پایان مصرع در پایان مصرع اول 
)سهیل محمودی(شکسته باد کسی که این چنینمان می خواست پ( دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست

    

ِد لم ِش کس
∪ ــ   ∪ ــ

ِت َت رز شی
∪  ∪ ــ ــ

ِش ها ِی شه
∪ ــ   ∪ ــ

ِر ش ماست
∪ ∪   ــ  

ِش کس ِت با
∪ ــ ∪ ــ

د َک سی کین
∪  ∪ ــ ــ 

ُچ نی ِن مان
∪ ــ ∪ ــ

می   خاست
        ــ     ــ

∪∪          

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

اختیار ابدال در هجای اول رکن آخر مصرع دوم 
)رعدی آذرخشی(که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوانت( من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان 

من َن دا نم
ــ ∪ ــ  ــ

ِب ِن گا ِه 
∪ ∪ ــ ∪

ُت ِچ را زی
∪ ∪ ــ  ــ

ست َن هان
∪ ∪ ــ

ِک َم نان را
∪ ∪ ــ  ــ

ز َت وان دی
∪ ∪ ــ  ــ

َد ُن گف تن
∪ ∪ ــ  ــ

َن َت وان 
∪ ∪ ــ

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن/ فعالتن

در رکن اول مصرع اول آوردن فاعالتن به جای فعالتن
آخرین هجای رکن دوم در مصراع اول تغییر کمیت مصوت ها، تبدیل مصوت کوتاه به بلند 
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1  آشنایی با تعریف اغراق، ایهام و ایهام تناسب؛

2  توانایی تشخیص ایهام از ایهام تناسب در متن؛

3  توانایی کاربرد اغراق، ایهام و ایهام تناسب در متن؛

4  کسب لذت ادبی و زیبایی برخاسته از کاربرد ایهام در شعر.

روش های پیشنهادی تدریس:
1  کارایی گروه

2  سخنرانی

3  پرسش و پاسخ

4  تلفیقی )هر سه مورد باال(

از آنجا که همکاران بزرگوار با تعریف تعدادی از آرایه ها از جمله اغراق در کتاب فارسی آشنا شده اند، 
در حقیقت آوردن مطلب در این خصوص را زیره به کرمان بردن می دانم؛ با وجود این سعی شده است مثل 

سایر صنعت های بدیعی نظرات دو استاد علم بالغت ذکر شود:

درس 
نهم

اغراق، ایهام و ایهام تناسب

اهداف آموزشی درس

بزرگ نمایی )اغراق(

سخنی را بالغی می گویند که بر دل ها بنشیند و قدرت تأثیر داشته باشد یعنی در احساسات شنونده تصرف 
کند و گوینده با سحر کالمش بتواند شنونده را با خود موافق سازد یا او را بتواند ترغیب کند و به گفتٔه نظامی 

او را به کاری وا دارد یا از کاری بازدارد.
تأثیر جادویی به سخن می بخشد بزرگ نمایی است یعنی چیزی را بزرگ تر از  شاید مهم ترین عاملی که 
آنچه هست نشان دادن و به عبارتی آن چنان را آن چنان تر نمودن برای قدرت تأثیر بخشیدن به کالم. این 
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بزرگ نمایی به هر میزان که )البته به اقتصادی احساسات( باشد دروغ نیست، بلکه شگردی است برای تأثیر 
بخشیدن. زبان خبر بر خالف زبان بالغی فقط جنبٔه اطالع دهندگی دارد و فاقد قدرت تأثیر است.

از بزرگ نمایی در هنرهای دیگر نیز استفاده می شود مثالً در داستان سرایی پهلوان پهلوان تر و جوان تر و 
بدکار، بدکارتر از حد متعارف نشان داده می شود تا داستان جاذبه پیدا کند و در خواننده مؤثر افتد.

بزرگ نمایی در صور خیال نیز سبب برجستگی و قدرت تأثیر کالم می شود مثالً خیام اگر از زبان خبر 
استفاده می کرد و می گفت عمر کوتاه است، کالمش عادی بود و بی تأثیر، اما با بهره گیری از اکسیر بزرگ نمایی 
کوتاهی عمر را به زیبایی نشان می دهد: زندگی شبنمی است که شب بر سبزه می نشنید و بامداد نابود می شود 

و با این تشبیه کوتاهی را در ذهن خواننده به خوبی القا می کند.

مبالغه ــ اغراق ــ غلو
یکی از ترفندهای بسیار مهم در شعر و ادب، اغراق است و آن افراط در توصیف کسی یا چیزی است؛ 
ارزش  نشان دادن.  آن چنان تر  را  آن چنان  و  بزرگ نمایی  یا  امری  دادن  جلوه  بزرگ  در  زیاده روی  یعنی 
بزرگ نمایی یک واقعیت ــ در شعر ــ از آنجاست که شعر هنر تجسم بخشیدن به عواطف با ابزار زبان است، 
پس هنگامی که عاطفه ای مانند اندوه، شادی، عشق، نفرت و غیره بسیار شدت و غلیان یافته باشد بهترین 

وسیله تجسم بخشیدن به این گونه عواطف، یاری گرفتن از اغراق است.
اغراق را سه گونه می دانند:

1  مبالغه: آن است که عقالً و عادتاً ممکن باشد:

)رودکی(همی بدادی تا در ولی نماند فقیرهمی بکشتی تا در عدو نماند شجاع

گرچه در این بیت بزرگ نمایی هست اما نماندن مرد شجاع در سپاه دشمن و نماندن فقیر در والیت عقالً 
و عادتاً ممکن است. چنین است در این بیت:
)سعدی(چنان شود که منادی کنند بر سائلامید هست که در عهد جود و انعامش

2  اغراق: آن است که عقالً ممکن باشد اّما عادتاً ناممکن:

بردوزم دیده  که  نتوانم  )سعدی(وگر مقابله بینم که تیر می آیدزدیدنت 

گردد،  رها  چشمش  سوی  به  تیر  اگر  حتی  که  شود  یار  جمال  محو  چنان  کسی  که  دارد  امکان  عقالً 
چشمانش را نبندد اما عادتاً غیر ممکن است زیرا در این حالت پلک ها غیرارادی بسته می شوند.

3  غلو: آن است که نه عقالً ممکن باشد و نه عادتاً:

بوستبه خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش غالیه  هنوز  دستم  و  بودم  )سعدی(گرفته 

سعدی در خواب می بیند که گیسوان یار را در دست گرفته است از این سعادت چنان سرمست می شود 
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که پس از بیداری عطر گیسوان او را در دستانش احساس می کند و این نه عقالً ممکن است و نه عادتاً؛ اما 
عواطف سرشار و عشق بی پایان سعدی را به یار به خوبی نشان می دهد.

کــوه در  کنـد  گــذر  سعــدی  تأثیــرآه  سنگــدل  تـو  در  نکنــد 
٭ ٭ ٭

یک قطره آب خوردم و دریا گریستمیارب چه چشمه ای است محبت که من از آن 
٭ ٭ ٭

مـاه به  شـد  بـر  و  ماهـی  به  شـد  بارگــاهفرو  قبّــه  و  نیــزه  )فردوسی(بــن 

عده ای از علمای بالغت اغراق و غلو را به جهت ناممکن بودن آن، دروغ می دانند و ناپسند ولی اکثرًا 
دروغ می دانند و زیبا. چنان که گفته اند: الشعُر اکذبه اعذبه »از شعر آنچه به دروغ تر با فروغ تر«.

اغراق و غلو ترفندهایی هستند برای نشان دادن عواطف و احساسات گوینده و هرگز جنبٔه خبری ندارند؛ 
به عبارت دیگر زبان خبر از نشان دادن عواطف و احساسات شدید، ناتوان است مثالً شاعری که دلدارش بر 
محمل نشسته و عزم سفر دارد، غمی جانسوز بر جانش چنگ می زند. اگر بگوید »از رفتن تو ناراحتم« یا 
»از رفتن تو خیلی گریه می کنم« این گونه جمله ها اندوه فوق العاده او را نشان نمی دهد ناچار از زبان عاطفی 

یاری می جوید و می گوید:
نشیندبه دنبال محمل چنان زار و گریم ِگل  در  ناقه  گریه ام  از  که 

غلو این شعر به خوبی، غم بی نهایت شاعر را نشان می دهد، به عبارت دیگر کار غلو تجسم بخشیدن به 
عواطف شدید و بی نهایت است نه خبررسانی و مسئله راست و دروغ بودن در آن مطرح نیست. اگر غلو را 
از دید خبری نگاه کنیم کذب محض است و دلیل بر خّفت عقل گوینده؛ زیرا محال است که گریه، هر چند 
بسیار باشد، زمین را چنان به باتالقی بدل کند که شتر با بارش در گل نشیند. پس غلو در حوزٔه زبان عاطفی 
است و از آنجا که عواطف شدید و بی نهایت واقعیت دارد. غلو هم که نشان دهنده و تجسم بخش این گونه 
عواطف است، واقعیت دارد. پس غلو در زبان عاطفی دروغ نیست بلکه واقعیت دارد و مقبول و پسندیده 

است. )وحیدیان کامیار، ۱۳8۳: ۱۱۱ــ۱۰7(
)حافظ(و اندرین کار دل خویش به دریا فکنم دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

را  مـا  تو  غــم  در  که  آی  )سعدی(چشمی و هـزار چـشمـه آب است بــاز 

زمین دلمرده
سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه

زمستان است.          )اخوان ثالث(
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و  عاطفی  اگر  و  باشد  راستین  عواطف  نشان دهندٔه  که  است  راستین  و  واقعی  وقتی  غلو  است،  بدیهی 
دروغین باشد، غلو، نه تنها زیبا و مؤثر نیست بلکه ناخوش خواهد بود. مثل این بیت که شاعر به امید صله 

آن را در ستایش ممدوح خود گفته:
بام ُزحل رسد به  پاسبان قصر تو سنگی رها کندبعد از هزار سال  )حافظ(گر 

مثال های دیگر برای غلو:
)سعدی(ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیالب داشتدوش، دور از رویت، ای جان، جانم از غم تاب داشت

اغراق
اغراق در لغت به معنی سخت کشیدن کمان است و در اصطالح بدیع زیاده روی نامعقولی است در توصیف 
کسی یا چیزی. اغراق از لحاظ باور عقلی و عرفی دارای درجاتی است: درجٔه عالی آن غلّو و بعد از آن اغراق 
و از آن پایین تر مبالغه نام دارد. یعنی اگر نه با عقل و نه با عرف مطابقت کند غلو نامیده می شود و اگر از نظر عقل 
محال نباشد اما از نظر عرف غیرقابل قبول باشد، اغراق گفته می شود و اگر از نظر عقل و ُعرف هر دو امکان پذیر 

باشد، مبالغه نام می گیرد.
طبیعی است هر چه توصیف دورتر از دسترس باورها باشد خیال انگیزتر و در نتیجه زیباتر است، اما باید 
توّجه داشت که همچون سایر آرایه های سخن، از تکلّف و تصّنع باید به دور باشد تا بتواند در حوزٔه هنر جای 
گیرد. از این روی نگارنده تقسیمات قدما را از اغراق و درجات آن می پذیرد و همه را به نام اغراق می خواند.
به این نکته باید توجه داشت که اغراق معموالً نتیجه تشبیه ها، استعاره ها و کنایه هاست، هر چند دور از 
ـ  7۵( تشبیه و استعاره و کنایه نیز به کار می رود. اینک مثال هایی از انواع اغراق: )فشارکی، ۱۳8۵: ٧7ـ

اغراق کنایی:
پدید آمد  فـرخ  بچٔه  )فردوسی(کنون تخت برابر باید کشیدیکی 

در مصراع دوم کنایٔه اغراق آمیزی از سرافرازی افراسیاب است.
سرش را به ابر اندر انداختهبه هر گوشه ای گنبدی ساخته
رامشگران سراینده  ستاره سران سراننشـسته  اندر  )فردوسی(سر 

اغراق تشبیهی: اصوالً تشبیه مبّین نوعی اغراق در کیفیت مشبّه است.
است  نخ  طراز  گفتی  که  شد  استچنان  یخ  نهاده  آتـش  پیـش  )فردوسی(وگـر 

که بیان کنندٔه شدت الغری است.
گر رود صفوت این طبع سخندان تو مروای که ُدرد سخنت صاف تر از طـبع لطیف
است  بستان  و  باغچه  جهان  جزو  هر  تو  مروبا  تو  بستان  رونق  برود  گر  خزان  در  )مولوی( 
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توصیف اغراق آمیز سخن شمس است که حّتی ُدرد آن از طبع لطیف صاف تر است و نیز بیان اغراق آمیز 
این مطلب است که اجزای عالم وجود از برکت وجود تو گلستان می شود. 

شاه بیت این غزل بیت زیر است:
)مولوی(بر نوشته ز سرش تا سوی پایان تو مروهست طومار دل من به درازای ابد 

که بیان اغراق آمیز وسعت بی کرانٔه دل موالناست که از سر تا به آن نوشته شده: تو مرو.
بیان اغراق آمیز عظمت معشوق است.

می رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوزپرتو روی تو تا در خــلوتم دیــد آفــتاب
)حافظ(اهل دل را بـوی جـان می آیـد از نامم هنوزنام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو

ایهام )توریه، تخییل، توهیم( 
از نظر لغت، ایهام و تخییل و توهیم به معنی به گمان افکندن است، اما توریه به معنی سخن پوشیده گفتن 
آمده است و در اصطالح آن است که لفظی یا تعبیری یا بیانی بیاورند که بیش از یک معنی داشته باشد، اما 
یک معنی را اراده کنند و معنا یا معانی دیگر در سایه روشن فضای شعری به صورت محو یا نیم رنگ جلب 
نظر نماید، ولی به طور کامل از دید ذهن ناپدید نگردد و حسن ایهام در همین است وااّل هر کلمٔه مشترکی 
نیز در عبارت، بیش از یک معنای آن مّدنظر نیست، مثالً واژه »عین« در هر یک از معانی متعدد آن، ایهام 
نیست اما اگر در عین حالی که معنای »ذات« آن مّدنظر بود به معنای چشم نیز توجهی بسیار اندک و از راه 
دور، معطوف داشته شود، ایهام پدید می آید، یا مثالً کلمٔه »غریب« اگر هر یک از دو معنای آن: مقابل آشنا و 
عجیب و شگفت، به کار برده شود، بدون توجه به معنای دیگر آن، ایهامی در کار نخواهد بود، اما اگر در عین 

حال توجه به یک معنی، معانی دیگر نیز در سایه روشن فضای شعر قرار گیرد، ایهام پدید می آید:
حبوب چون  زمینی  شیر  قوت القلوببستٔه  از  خویش  فطام  )مولوی(جو 

قوت القلوب ایهام به دو معنی دارد:
 کتاب ابوطالب مکی عارف سده چهارم هجری. 2  زاد و توشه دل ها؛  1

)حافظ(چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوختآشنایی نه غریب است که دلسوز من است

کلمٔه »غریب« گرچه در یکی از دو معنا بروز و ظهور بیشتری دارد، مثالً معنای شگفت، اما بدون توّجه 
نسبت به معنای دیگر نیز نیست و همین دوگانگی و دوگونگی است که به زیبایی شعر می افزاید.

)حافظ(در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفتاحرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست

نیز  »سعی و صفا« دارای ایهام است. لفظ »کوشیم« معنای ایهامی را برای »سعی« محقق می سازد و 
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الفاظ »سعی« و »رفت« معنای ایهامی »صفا« را تحقق می بخشد، ضمناً میان »سعی و کوشیم« ایهام تناسب 
است و همین همراهی ایهام با ایهام تناسب، زیبایی شعر را بیشتر می کند.

)حافظ(به جز از عشق تو باقی همه فانی دانستعرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده

شفیعی کدکنی در مورد بیت مزبور معتقد است که تصمیم گیری در باب اینکه »باقی« به عشق برمی گردد 
)یعنی آنچه جز عشق توست( یا صفت عشق است )عشق تو که باقی است( مشکل است و همین حالت روانی 

موجب التذاذ خواننده می شود.
ایهام تناسب: آن است که الفاظی در شعر آورند که در آن معنا که شاعر اراده کرده، با یکدیگر تناسبی 
ندارد، اما یک یا چند از آن الفاظ، دارای معنی دیگری است که آن معنای غیر مراد شاعر با الفاظ دیگر از 

نظر معنوی تناسب دارد:
سنا )همایی(مهر رخ توراست مه و زهره مشتریهندو به پیش خال تو باشد به چاکری

میان »مشتری« )خریدار( و »مهر و زهره و مه« )سّیارات( تناسبی نیست اما معنای دیگر مشتری با مهر و 
زهره و مه متناسب است.

گاه این معنا در تضاد جلوه گر است و در آن صورت »ایهام تضاد« نامیده می شود.
گفت معروف  به  منکر  )سعدی(که یک دم چرا غافل از وی بخفتسخن های 

میان »منکر« )زشت( و »معروف« )اسم شخص( تضادی نیست، اما معنای دیگر معروف )کار خوب( با 
منکر دارای تضاد و میان آنها رابطٔه ایهام تضاد مشهود است. )فشارکی، ۱۳8۵: 8۳(

زیبایی های ایهام را از دیدگاه وحیدیان کامیار بیان می کنیم: 
همانند  است:  آن  بودن  بعدی  دیگر چند  عبارت  به  و  بودن  یا چند معنایی  دو  ایهام  ویژگی  1  مهم ترین 

عکس های دوبعدی که دو تصویر متفاوت را نشان می دهد. چند بعدی بودن زیباست و شادی آور زیرا 
در عین حال که بر یک معنی داللت دارد معنی دیگری را نیز به ذهن می رساند.

2  ایهام سخنی غیرمستقیم است. ذهن در اولین برخورد با کالم ایهام دار متوجه یک معنای آن می شود 

اما بالفاصله یا با اندک تأملی، ناگهان معنی دوم آن را کشف می کند. این تالش ذهنی و به دنبال آن 
کشف، سخت شادی آور است. مثالً وقتی این شعر سعدی را می خوانیم:

از چشم بیوفتاد  لعلم  و  بدیدم  سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ رالبت 
از جمله »لعلم بیوفتاد از چشم« این معنی به ذهن می آید: لب های تو را دیدم، آنها را برتر از لعل یافتم لذا لعل 
برایم بی مقدار شد، اما ناگهان با کمال شگفتی در می یابیم که معنی »اشک خونین از چشم سرازیر شد« نیز می دهد.

شاعران معاصر نیزگاه از این ترفند و شیؤه ظریف بهره گرفته اند.
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در شعر زمستان مهدی اخوان: »سرما سخت سوزان است« معنی ایهامی دارد:
الف( سرما تا استخوان اثر می کند.
ب( استبداد، سخت، بیداد می کند.

اما کالم  بر یک معنی داللت کند  باید  لفظ  زبان هر  زیرا طبق روال عادی  ترفندی مهم است  3  ایهام 

ایهام دار دو یا چند معنا دارد به عالوه بدیع و شگفت انگیز است و ذهن خواننده را به خود معطوف 
می سازد و سبب برجستگی لفظ و معنی می گردد.

4  در ایهام ایجاز هست زیرا یک لفظ است که بر دو یا چند معنی داللت دارد. حال آنکه در روال عادی 

هر معنی نیاز به لفظی جداگانه دارد. )همان: ۱2۴(

ایهام تناسب
نتیجه دو  نامیده اند نوعی مراعات نظیر است. مراعاِت نظیری که در  تناسب  ایهام  بدیع  آنچه را علمای 
معنایی بودِن یکی از واژه ها به وجود می آید. به عبارت دیگر جمله در معنای مورد نظر گوینده تناسب ندارد 

اما معنای دوم یک واژه با یکی از واژه های کالم تناسب معنایی دارد:
عالمی بر  گسترد  سایه  رستمیچنان  از  نیندیشد  زالی  )سعدی(که 

واژه »زال« به معنی »پیر« است اما معنی دوم آن »پدر رستم« است که با »رستم« تناسب معنایی دارد و این 
بعد جدیدی است.

در مثال:
دلم از مدرسه و صحبت شیخ است ملول
ای خوشا دامن صحرا و گریبان چاکی

دامن به معنی ساحت و پهنه است اما در معنای دومش که نوعی لباس است با گریبان چاک تناسب معنایی دارد.
 

حسن تعلیل
برای  نه واقعی  برای امری است. دلیلی ادعایی  تعلیل آوردن دلیل شاعرانه و خیال انگیز و زیبا  حسن 

زیبایی آفرینی مانند این شعر 
دشمن زندگی است موی سپید 

روی دشمن سیاه باید کرد 
شاعر موی سپیدش را به قصد جوان نمایی سیاه کرد اما مدعی شده که دلیل سیاه کردن موی این است که 
موی سپید، دشمن زندگی است زیرا نشانه پیری و کوتاه شدن زندگی است. پس موی سپید )دشمن زندگی( 



235بخش دوم: بررسی درس ها

را باید روسیاه کرد. این جمله ایهام دارد و دو معنایی است:
1  موی سپید )دشمن زندگی( را باید خوار کرد.

2  موی سپید را باید سیاه کرد.

دالیلی که در حسن تعلیل می آید از نظر منطقی اعتباری ندارد )مثالً موی سپید دشمن زندگی نیست یعنی 
معلول پیری است نه علت آن( اما خیال انگیز است و زیبا 

بودبا زمستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ زنجیر  به  که  به  همان  دیوانه  زانکه 
حافظ به خود می گوید دلت را که به محبوب داده ای و اسیر زلف اوست باز مگیر، زیرا که دل دیوانه و 
شیدا شده است و دیوانه همان به که در زنجیر )حلقه های زلف یار( باشد. این حسن تعلیل بر پایٔه شخصیت 

دادن به دل و تشبیه زلف به زنجیر است.
در بیت زیر حسن تعلیل بر پایه غلو است:
آزار من  مگر  هر چه می خواهی  بر  )سعدی(زانکه گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیستقادری 

در شعر بعضی از شاعران حسن تعلیل بیشتر دیده می شود، مثالً حافظ از میان صناعات بدیعی به حسن 
تعلیل و ایهام اعتنایی بیشتر دارد. )به نقل از خرمشاهی، در ذهن و زبان حافظ، ص 99(

      توجه      
برای این درس، طرح درسی ارائه شده است و به همکار محترم پیشنهاد می شود می تواند با روش تلفیقی به 

تدریس این درس بپردازد.
تلفیقی از سه روش زیر:

کارایی گروه
سخنرانی

پرسش و پاسخ
به  صورت  بهترین  به  را  درس  فردی  نوآوری های  با  می توانند  ما  خالق  معلمان  که  است  ذکر  شایان 

دانش آموزان القا کنند.
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طرح درس

طرح درس روزانه درس علوم و فنون دوازدهم

مشخصات کلی
موضوع درس: اغراق، درس نهم

مدت اجرا: 9۰تاریخ اجرا:ایهام و ایهام تناسب

کالس: دوازدهممجری: …
مکان:تعداد فراگیران:کد پرسنلی:

الف( قبل از تدریس

اهداف براساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه بندی جدید بلوم 

اهداف و پیامدهاسطح هدف

شناخت آرایه های اغراق، ایهام، ایهام تناسبهدف کلی

اهداف 
مرحله ای

آشنایی با تعریف اغراق، ایهام و ایهام تناسب
توانایی تشخیص ایهام از ایهام تناسب در متن

توانایی کاربرد اغراق، ایهام و ایهام تناسب در متن
کسب لذت ادبی و زیبایی برخاسته از کاربرد ایهام در شعر

شی
وز

 آم
ری

فتا
ی ر

ف ها
هد

اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(
انتظارات در پایان آموزش

و سطح  حیطه 
در بلوم

عناصر برنامه درسی ملی
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

عنصر
عرصه ارتباط با

خلقتخلقخداخود

٭تعقلفهمیدنآشنایی با تعریف اغراق، ایهام، ایهام تناسب
٭تعقلتفسیرتوانایی مقایسٔه ایهام با ایهام تناسب

توجه به جنبه های زیبایی شناختی این آرایه ها 
٭ایمانفهمیدندر شعر و نثر

و  فردی  مطالعٔه  و  پژوهش  و  تحقیق  به  عالقه 
٭ایمانآفریدنگروهی دربارهٔ آرایٔه اغراق، ایهام و ایهام تناسب

٭علمدانشآشنایی با تفاوت ایهام و ایهام تناسب 

ایهام  و  ایهام  و  اغراق  از  نمونه هایی  شناخت 
٭علمفهمیدنتناسب در نثر و شعر

در  تناسب  ایهام  و  ایهام  آرایه های  تشخیص 
٭عملدانشمتون نثر و شعر   

تناسب  ایهام  و  ایهام  اغراق،  کاربرد  توانایی 
٭عملکاربرددر متن 
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حوزٔه  در  پژوهشی  و  علمی  اخالق  رعایت 
٭اخالقکاربردزندگی فردی و اجتماعی 

٭اخالقکاربردرعایت آداب اخالقی در کار گروهی و فردی 

لب
مطا

س 
رئو

اغراق، ایهام، ایهام تناسب

شی
وز

 آم
ای

ه ه
سان

و ر
اد 

مو

2 گچ سفید و رنگی یا ماژیک وایت برد   1 کتاب علوم و فنون 
3 تخته هوشمند و سی دی پاورپوینت درس 

4 دفترکالس و دفتر تمرین دانش آموزان
5 کارت های تندخوانی آرایه ها

6 چند نمونه بیت و متن برای برگزاری مسابقه   

ی 
ود

ور
ار 

رفت
نی 

ش بی
فعالیت دانش آموزان:پی

اعضای گروه ها در پرسش هایی که دبیر از آنها می کند مشارکت نمایند.
گروه ها از یکدیگر آزمون پنج نمره ای از درس هشتم بگیرند.

فعالیت معلم:
دبیر بر کارگروه ها نظارت داشته باشد وسؤاالت طرح شده در گروه ها را بررسی نماید.

در سؤاالت طرح شده باید تقطیع بیت، پیدا کردن اختیارات وزنی و زبانی شعر در آن گنجانده شده باشد تا دبیر مطمئن شود این 
بخش کتاب را خوب یاد گرفته اند. 

یه 
اول

ط 
تبا

 ار
جاد

ای
فعالیت دانش آموزان: ایستادن به ادب، گفتن نام خدا، سالم، خواندن یک یا چند بیت شعر پندآموز با صدای بلند

فعالیت معلم: سالم، احوال پرسی، حضور و غیاب، خواندن آیه ای از قرآن یا یک شعر یا متنی مناسب روز 
رسیدگی به تکالیف جلسٔه گذشته:

1 رسیدگی به وضعیت عمومی کالس و دانش آموزان و پیگیری علت غیبت دانش آموزان 
2 دیدن دفتر همیارها و تعدادی از دانش آموزان به صورت تصادفی

3 گزارش عملکرد گروه ها توسط همیارها به دبیر
بیشترین اشکاالت  بیان  به دبیر و  تمرین دانش آموزان توسط همیار معلم ها و دادن گزارش عملکرد گروه ها  دیدن   4

دانش آموزان توسط همیارها

یقه
 دق
۱۰
ن: 

زما

سی
کال

ار 
اخت

و س
دل 

، م
دی

بن ه 
رو

گ

گروه بندی دانش آموزان به گروه های پنج یا سه نفره 
چینش صندلی در کالس می تواند به شکل دایره ای باشد. 
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یزه
انگ

وم 
تدا

 و 
جاد

  ای
ش

ایجاد انگیزه و آماده سازی:رو
1 نوشتن عنوان درس.

2 نوشتن چند بیت که در آنها آرایه های اغراق و ایهام و ایهام تناسب دارد وخواندن دبیر و دانش آموزان از روی آن 
ابیات.

مانند: زمین گشت روشن تر از آسمان / جهانی خروشان و آتش، دمان 
چنان گسترد بر عالمی / که زالی نیندیشد از رستمی 

دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد / شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد.

یقه
 دق
۶ :

مان
ز

ین
غاز

ی آ
شیاب

رز
ا

فعالیت معلم:
به منظور ارزشیابی تشخیصی، سؤاالت زیر برای ورود به درس جدید و پل ارتباطی بین درس جلسه قبل )مربوط به 
آرایه های درس ششم( و این جلسه از دانش آموزان پرسیده می شود. به عبارتی دیگر سؤال های ارزشیابی تشخیصی از 

رفتار ورودی و پیش نیاز درس طرح شده است. 
دانش آموزان باید بتوانند به این سؤاالت پاسخ دهند:

1 در مثال های داده شده آرایٔه تضاد و پارادوکس را پیدا کنند.
الف( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا

ب( از تهی سرشار، جویبار لحظه ها جاری است.
2 در بیت های داده شده انواع لف و نشر را مشخص کنند. 

الف( در حسرت آن عنبر و دیبای نو آیین / فریاد ز بّزاز و زعطار برآمد. 
ب( ای نور چشم مستان در عین انتظارم / چنگی حزین و جامی، بنواز یا بگردان 

3 بیت ها را از نظر سطح زبانی بررسی کنند. 

یقه
 دق
۱2
ن: 

زما

س
دری

ی ت
ها ش 

تلفیقی از سه روش زیر:رو
کارایی گروه
سخنرانی

پرسش و پاسخ

ب( فعالیت های مرحله حین تدریس
زی

سا
اده 

 تقسیم درس بین اعضای گروه به طور مساوی و تعیین زمان برای مطالعٔه مطالب درسآم
به کشف عبارات و بخش های درست  دبیر می خواهد گروه ها  پاورپوینت در کالس  به شکل  با نشان دادن درس   

یقهبپردازند و دربارٔه آن گفت وگو کنند.
 دق
2۵
ن: 

زما
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دید
س ج

 در
ائه

ار

فعالیت های معلم ــ دانش آموز: این فعالیت ها به طور تلفیقی صورت می گیرد و در یک راستا و به موازات هم است بنابراین مجزا 
کردن آنها از هم منطقی نیست و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت های معلم و دانش آموز است و منطقی به نظر نمی رسد و به 

همین خاطر از خط چین استفاده شده است.

فعالیت های دانش آموزانفعالیت های معلم
ــ تقسیم درس به طور مساوی بین دانش آموزان 

و  درس  مطالب  بین  ارتباط  کشف  با  آنها  کردن  درگیر  ــ 
یادداشت کردن نکات مهم درس  

در  خود  همتایان  با  می شود  خواسته  دانش آموزان  از  ــ 
نظارت  آنها  کار  بر  دبیر  و  کنند  نظر  تبادل  مشترک  مباحث 

کند. 

ــ دانش آموزان به شکل انفرادی بخش هایی که دبیر مشخص کرده 
می خوانند.

و  درس  متن  در  تناسب  ایهام  و  ایهام  بین  ارتباط  کشف  ــ 
یادداشت برداری

نظر  تبادل  مشترک  مباحث  در  خود  همتایان  با  دانش آموزان  ــ 
می کنند و رفع اشکال می کنند.

ــ دبیر از دانش آموزان می خواهد هر دانش آموز مطالبی که 
یاد گرفته به دیگر اعضای گروه خود آموزش دهد.

خود  گروه  اعضای  دیگر  به  گرفته  یاد  که  مطالبی  دانش آموز  هر 
آموزش می دهد.

دبیر می خواهد سه نفر باتوجه به مطالبی که خواندند ابیات را 
بخوانند و تشخیص دهند کدام آرایه در بیت ها وجود دارد. 
راهنمایی  پاسخ  به سوی  را  آنها  پاسخ  و  پرسش  از طریق  و 

می کند. 

در تشخیص آرایٔه اغراق به راحتی پاسخ می دهند. در نوع ایهام 
ممکن است با هم گفت وگو کنند تا به نتیجه برسند کدام کلمه ایهام 

دارد و کدام ایهام تناسب. 

دانش آموزان دو بیت را مقایسه می کنند و ایهام و ایهام تناسب را دبیر می خواهد ایهام و ایهام تناسب را با هم مقایسه کنند.
پیدا می کنند. 

دبیر با نشان دادن ابیات و جمالتی یک مسابقه برگزار می کند 
و می خواهد گروه ها تشخیص دهند که چه آرایه هایی در آنها 

وجود دارد.

به  یکدیگر  کمک  با  و  می کنند  شرکت  مسابقه  در  دانش آموزان 
سؤاالت پاسخ می دهند.

ثبت نمرات مثبت و منفی اعضای هرگروه توسط همیارانثبت نمرات دانش آموزان در دفتر کالس
دانش آموزان، همتایان فعال خود را تشویق می کنند.تشویق دانش آموزان برنده و فعال در هر گروه 

ــ دبیر می خواهد براساس آنچه که یاد گرفته اند، نتیجه بگیرند 
که چه تفاوت هایی بین ایهام و ایهام تناسب وجود دارد. 

با  کلمه  دوم  معنای  تناسب  ایهام  در  می گیرند  نتیجه  دانش آموزان 
کلمات دیگری در متن یا شعر رابطٔه تناسب ایجاد می کند و در آن 
بیت معنای دوم مدنظر نیست ولی در ایهام هم زمان چند معنا از یک 
واژه دریافت می شود که در کالم موجب زیبایی آفرینی شده است. 

زمان: ۳۰ دقیقه

خالقانه  فعالیت های 
دانش آموزان

شرکت فعال در پاسخ های گروه 
حل خودارزیابی کتاب و خارج از کتاب با استفاده از بهره گیری از تجربیات و آموخته های قبلی و جدید
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ج( فعالیت های تکمیلی

ارزشیابی

الف( تکوینی )در جریان تدریس(
دبیر در حین تدریس با طرح پرسش های مناسب آنها را به سوی یادگیری سوق می دهد.

نمراتشان در دفتر کالس  آرایه های آن را تشخیص می دهند و  ابیاتی را می خواند و دانش آموزان  دبیر 
ثبت می شود.

یقه
 دق

۶ )
س 

دری
ل ت

طو
در 

( :
مان

ز

جمع بندی
و ساخت دانش جدید

دانش آموزان نتیجه می گیرند در ایهام تناسب معنای دوم کلمه با کلمات دیگری در متن یا شعر رابطٔه تناسب 
ایجاد می کند و در آن بیت، معنای دوم مدنظر نیست ولی در ایهام هم زمان چند معنا از یک واژه دریافت 

می شود که در کالم موجب زیبایی آفرینی شده است.
موجب  اغراق  این  که  می گویند  اغراق  را  نثر  و  شعر  در  ذم  و  مدح  یا  توصیف  در  زیاده روی  همچنین 

زیبایی آفرینی و موسیقی معنوی می شود. 

یقه
 دق

۳ :
مان

ز

تعیین
اقدامات  و  تکالیف 

بعدی

تمرین های فردی:
1 تمرین های درس را در دفتر حل کنند.

2 سه بیت که ایهام و یا ایهام تناسب دارند را بنویسند. 
3 به سؤاالت تستی که در سایت همگام سازی مدرسه قرار می گیرد پاسخ دهند.

تمرین گروهی:
1 دبیر یک متن نثر و یک شعر به دانش آموزان می دهد و از آنان می خواهد برای جلسٔه بعد آرایه های 

ادبی آن را پیدا کنند. 
2 ده بیت که آرایٔه اغراق دارد از شاعران مختلف پیدا کنند و بنویسند )دو هفته برای این کار به گروه ها 

زمان داده می شود.(

یقه
 دق

۲ :
مان

ز

معرفی منابع
برای شناخت بهتر آرایه های ادبی می توان صور خیال از دکتر شفیعی کدکنی و یا از کتاب آرایه های ادبی 

)قالب های شعرــ بیان ــ بدیع( از آقای روح الّله هادی و… استفاده کرد.
یقهخاتمه: ختم کالس با فرستادن صلوات و یا بیتی پندآموز انجام می شود.

 دق
۱ :

مان
ز

خود ارزیابی درس 9 

1  در هریک از ابیات زیر آرایۀ ایهام و ایهام تناسب را مشخص کنید و معانی مختلف واژه ای که 

این آرایه را به وجود آورده را بنویسید.
است چون  تو  بر  شیرین  عشق  بگفتا  است الف(  فزون  شیرینم  جان  از  )نظامی(بگفت 

2 نام شیرین )معشوقه خسروپرویز( 1 شیرین  الف( شیرین ایهام دارد: 
]الزم به ذکراست که بین کلمات شیرین درمصراع اول ودوم جناس تام وجود دارد در صورت صالح  دید 
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تا  کند  اشاره  معنوی(  بدیع  و  بیان،  لفظی،  )بدیع  آرایه های موجود  تمام  به  بیت  هر  دبیر محترم می تواند در 
یادگیری در اثر تکرار عمق بیشتری یابد.[
آفتاب  پیش  بدم  اوفتاده  شبنم  چون  بر شدمب(  عیوق  به  و  به جان رسید  )سعدی(مهرم 

 ناچیز و بی قدر  2  متواضع  1 اوفتاده ایهام دارد: 
 مهر و  2  خورشید که در این معنی نیست ولی با آفتاب و عیوق تناسب دارد.  1 مهر ایهام تناسب دارد: 

محبت که این معنی با توجه به بیت مورد نظر است.
)حافظ(به جز از عشق تو باقی همه فانی دانستپ( عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده  

 پایدار، ماندگار  2  بقیه  1 باقی ایهام دارد: 
ت( نگران با من استاده سحر / صبح می خواهد از من /کز مبارک دم او آوردم این قوم به جان باخته را /

بلکه خبر )نیما یوشیج( 
 مضطرب و آشفته 2  نگران از مصدر نگریستن  1 نگران: ایهام دارد: 

2  اغراق های به کار رفته در بیت ها و عبارت های زیر را بیابید و توضیح دهید.

را  پیرهنش  کنی  سرخ  گل  برگ  گر  راالف(  بدنش  رساند  آزار  نازکی  )طرب اصفهانی(از 

پوست بدن او آنقدر لطیف است که اگر پیراهنی از برگ لطیف گل سرخ بر تنش کنی در رنج و عذاب است.
ب( آن فرو مایه هزار من سنگ برمی دارد و طاقت یک حرف نمی آرد. )سعدی(

آنقدر او قوی و نیرومند است که یک سنگ بسیار بزرگ را می تواند جابه جا کند اما طاقت شنیدن حتی 
یک حرف بر خالف میلش را ندارد.

3  با توجه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

شهید تابوت  شکوفه  و  گل  و  خون  )نصرالّله مردانی(بر موج بلند دست ها رنگین بوداز 

الف( اختیارات وزنی بیت را بیابید و نوع آن را مشخص کنید.
اختیار بلند بودن هجای کشیده در پایان مصرع اول و دوم

ابدال در مصراع دوم رکن سوم
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از خو ُن ُگ
ــ ــ ∪∪

ُل ُش کو ِف
ــ ∪ــ∪  

تا بو ِت َش
ـ ∪∪ ــ  ـ

هید
ــ∪ 
ــ 

بر مو ِج ُب
ــ ــ ∪∪

 لن ِد َدس ت 
ــ ∪ــ∪ 

 ها َرن گین
ــ ــ    ــ

∪ ∪       

بود
ــ∪ 
ــ 

فعمستفعلفاعالت مستفعل

این بیت به گونه ای دیگر نیز  تقطیع می شود:

از خو ُن  
ــ ــ ∪

ُگ ُل ُش کو  
                ــ                 ∪ ∪ ∪ ــ

ِف تا بو ِت  
∪ ــ  ــ  ∪

َش هید
∪ ــ 

بر مو ج 
ــ ــ ∪

ُبـ لن ِد دس  
∪ ــ ∪ ــ  

ت  ها رن    گین
     ∪ ــ ــ       ــ

∪∪            

بود
ــ

َفعلمفاعیُلمفاعلنمفعوُل

ب( بیت را از نظر قلمرو فکری تحلیل کنید.
 مضامین اسالمی در آن دیده می شود.

 روح حماسه و عرفان در آن آشکار است.
 اشاره به مفاهیم دفاع مقدس مانند خون، شهید، بدرقٔه شهید و... دارد.
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کارگاه تحلیل فصل سوم

1  پس از تعیین پایه های آوایی، نشانه های هجایی ابیات زیر را بنویسید و نوع اختیارات وزنی به کار رفته 

در بیت را تعیین کنید.
به عشق دهی بینیالف( هرچه داری اگر  زیان  گر جوی  )هاتف(کافرم 

هرِچ دا ری
ــ ∪ ــ ــ

َا گر ِب عش 
∪ ــ  ∪ ــ

ق َد  هی
∪ ∪ــ

کاَف َرم  گر
ــ ∪ ــ  ــ

ُج وی  ِز یان
∪ ــ  ∪ ــ

بی     نی
ــ      ــ  

  ∪  ∪       

فعلنمفاعلنفاعالتن

ابدال در رکن پایانی مصرع دوم

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

من َن  دا ِنس 
ــ ∪ ــ ــ

َت َم َزو َول
∪∪ ــ ــ

ِک ُت بی مه
∪∪ ــ ــ

ُر َو فا یی
∪∪ ــ ــ

عه  د نا بس 
ــ  ∪ ــ ــ  

َت َن زان به
∪∪ ــ ــ

ِک ِب بن دی
∪∪ ــ ــ

ُی َن پا یی
∪∪ ــ ــ

فعالتنفعالتنفعالتنفاعالتن

آوردن فاعالتن به جای فعالتن در رکن اول هر دو مصرع

)رودکی(نبود دندان البل چراغ تابان بودپ( مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود

َم را ِب سو 
∪ ــ ∪ ــ

ُد ُف رو ری 
∪∪ ــ ــ  

خت هر ِچ َدن
∪ ــ ∪ ــ

دان   بود
ــ     ــ   ــ

 ∪ ∪     

َن بو د دن 
∪ ــ ∪ ــ

دان ال بل 
ــ     ــ  ــ

 ∪ ∪     

ِچ را ِغ تا 
∪ ــ ∪ ــ

بان     بود
ــ     ــ

∪ ∪      

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

ابدال در هجای پنجم مصرع دوم 
ابدال در رکن پایانی مصراع اول و دوم
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فلک که  قضا  ترکش  در  تیری  نماند  نگشودت(  امتحان  سرانگشت  به  دلم  )سعدی(سوی 

َن ما ند تی 
∪ ــ ∪ ــ

ری  در تر
  ــ   ــ   ــ

∪∪      

ِک ِش َق ضا 
∪∪∪ ــ

ــ

ِک َف لک
∪∪ ــ

سو ِی ِد لم
ــ ∪∪ ــ
∪ ــ

ِب َس رن گش 
∪∪ ــ ــ  

ِت ام َت حان
∪ ــ ∪ ــ

َن  ُگ  شود  
∪ ∪  ــ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

ابدال در هجای پنجم مصرع اول  
در هجای نهم تغییر کمّیت مصّوت ها ــ بلند تلّفظ کردن مصّوت های کوتاه

قلب در هجای اول و دوم مصرع دوم 
بلند بودن هجای کشیده در پایان مصرع دوم

)سعدی(از تو خواهند و من تو را خواهمث( همه در خورد رای و قیمت خویش

َه ِم در ُخر
∪  ∪ ــ ــ  

د رأ ُی قی
∪ ــ   ∪ ــ

َم ِت خیش
∪   ∪ ــ

از ُت خا هن
ــ ∪ ــ  ــ

ُد من ُت را
∪ ــ   ∪ ــ 

خا     َهم
ــ        ــ  

∪ ∪      

فعلنمفاعلنفعالتن/ فاعالتن

آوردن فاعالتن به جای فعالتن در رکن اول مصرع دوم
ابدال در رکن پایانی مصرع دوم

شوی خبر  صاحب  که  بکوش  بی خبر  ای  شویج(  راهبر  کی  نباشی  راهرو  )حافظ(تا 

ای بی َخ 
ــ ــ   ∪

بر ب کو ش
ــ ∪ ــ ∪

ِک صا حب َخ
∪ ــ ــ ∪ 

بر َش وی
ــ ∪  ــ  

تا را ه 
ــ ــ  ∪

رو َن با  شی    کی را  ه 
ــ   ∪ ــ      ــ      ــ ــ   ∪

∪ ∪

بر َش وی
ــ  ∪ ــ  

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعول
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ابدال در هجای هفتم که دو هجای کوتاه به جای یک هجای بلند قرار می گیرد.
2  در بیت های صفحه بعد اغراق، ایهام و ایهام تناسب را بیابید و توضیح دهید.

 )مولوی(چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازمالف( جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو

 آرزو 2  نفحه  1 بو ایهام دارد: 
که زرد کرد تو سعدی  )سعدی(اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدمب( گویند روی سرخ 

 چهره که این معنی مورد نظر  2  یک نوع فلز که با مس و زر تناسب دارد.  1 روی ایهام تناسب دارد: 
شاعر می باشد.

هزارانپ( چندین که برشمردم از ماجرای عشقت از  یک  اال  نگفتم  دل  اندوه 
مصراع دوم آرایه اغراق در زیادی اندوه دارد.

3  دو مورد از ویژگی های ادبیات دوره انقالب را در شعر »در سایه سار نخل والیت« پیدا کنید.

قالب شعر، سپید است.
زبان و لحن شاعر صمیمانه است.

 و بزرگی ایشان و بیانگرعشق مذهبی شاعر است. مضمون ابیات ایثار حضرت علی 
از نظر زبانی: 

ورود لغات و ترکیبات زبانی جدید مانند هّرای شیر، صولت حیدری، همتاب آفتاب و... 
کاربرد آرایه های مختلف مانند: استعاره: دریا، این کتاب خداوند 
وجود تصاویر خیالی مانند: از آن دهان که هّرای شیر می خروشید.
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فصل 4

درس ۱۰ .......... سبک شناسی دورٔه معاصر و انقالب اسالمی
درس ۱۱ ..........وزن در شعر نیمایی

درس ۱2 ..........حسن تعلیل، اسلوب معادله و حس آمیزی
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  شناخت ویژگی های زبانی، ادبی و فکری سبک شعر معاصر و دورٔه انقالب اسالمی ؛ 1

  توانایی تشخیص شعر دورٔه انقالب اسالمی ؛ 2

  مهارت در تشخیص ویژگی های ادبی در متون مختلف؛ 3

  توانایی پاسخگویی به فعالیت های کتاب؛ 4

  توانایی مقایسه ویژگی های فکری شعر دوره انقالب اسالمی با شعر قبل از انقالب ؛ 5

  آشنایی با ویژگی های سبکی نثر این دوره در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری؛  6

  ایجاد عالقه و توجه نسبت به تحوالت ادبی ایران و دالیل آن. 7

روش های پیشنهادی تدریس
1  تدریس اعضای گروه، گروه بندی )سه یا چهار نفره(

2  تلفیقی )پرسش و پاسخ و سخنرانی(

3  کارایی گروه

درس 
دهم

سبک شناسی دورۀ انقالب اسالمی

اهداف آموزشی درس

سبک دوره معاصر

با خوابیدن سروصدای مشروطیت و تغییر حکومت و تثبیت نظامی جدید، شعر دورٔه مشروطیت به صورت 
شعر نو متجلّی شد. در سبک شناسی هنر معماری یونان، تغییر سبک ها را در ستون ها با تغییر در مجسمه ها 
مالزم یافته اند. تغییر سبک شعر در این دوره همراه با تغییر در سبک معماری و موسیقی و کالً زندگی است. 

در این دوره دو جریان شعری وجود دارد: 
به  منتها  بازگشت دانست،  ادامه همان دورٔه  را  آن  ادبیات سّنتی که می توان  با  نو  افکار  تلفیق  1  یکی 
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شکلی متعالی تر. در شعر امثال ملک الشعراء بهار، رشید یاسمی، پروین اعتصامی و تا این اواخر دکتر 
صورتگر و دکتر مهدی حمیدی، قوالب و زبان همان قوالب سّنتی قدیم و زبان ادبی سّنتی است. 
منتهی در فکر تحول ایجاد شده است و دیگر شعر فقط محدود به عشق و عرفان و مدح نیست، بلکه 
مقابل جریان  در  این جریان  است.  مطرح  هم  تازه  و وصف های  احساسات  و  امروزی  بشر  مسائل 

حقیقی تغییر سبک که اصطالحاً »شعر نو« نامیده می شود چندان رنگ و بویی ندارد.
جّدی تر  همه  از  ولی  بودند  کرده  توجه  آن  به  برخی  که  است  سبک  تغییر  حقیقی  جریان  2   دوم 

علی    اسفندیاری معروف به نیما یوشیج بدان پرداخت و ملقب به پدر شعر نو گردید. در این شیوه، شعر 
در هرسه سطح زبان و فکر و ادبیات دچار تحول بنیادی شد و از شعر سّنتی کامالً متمایز گردید. البته 
ریشه های هر سه سبک مهم شعر فارسی را می توان در شعر نو ردیابی کرد فی المثل نشانه هایی از 
سبک خراسانی در نیما و شاملو و اخوان و نشانه هایی از سبک عراقی در فروغ و سهراب سپهری 
و نشانه هایی از سبک هندی در شعر موج نو دیده می شود )اّما نشانه های شعر دورٔه بازگشت در آن 
گروه اول از قبیل ملک الشعراء قابل ردیابی است(. به هر حال تفاوت سبک شعر نو با سبک های 
قبلی کامالً مشهود است و هیچ گاه بین سبک های شعر فارسی تا این حد تمایز نبوده است. به نحوی 
که سبک جدید فقط در مقابل سبک پیش از خود قرار نگرفت، بلکه کل ادبیات پیش از آن به ادب 
سنتی معروف شد. به لحاظ نظری )تئوری( انتظار بر این بود که تفاوت اصلی کالً در مختصات فکر 
)نحؤه نگاه( باشد، اّما عمالً در بسیاری از اشعار این سبک، تمایز به سبب تغییر قالب شعر نیز است.

شور نوگرایی
همان طور که در قرن چهارم در عصر سامانیان شور شاهنامه سرایی در سرها موج می زد در دورهٔ مورد بحث 
همه به فکر تجددند. دهخدا دربارهٔ شعری که در مرثیٔه میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل سروده می گوید: »… به 
نظر خودم تقریباً در ردیف اول شعرهای اروپایی میرزادهٔ عشقی هم خود را شاعر نوآور دورهٔ خود می دانست، در 

مقّدمه شعر ایده آل می نویسد: »سه تابلو……، به عقیده سراینده، دیباچٔه انقالب ادبیات ایران است« 
حتی شاعران سنّتی چون ملک الشعراء بهار هم در فکر تجدد ادبی هستند:

مااز پی مشروطه نو شد فکرها آوردیم  تازه  سبک هایی 
و ایرج میرزا ناظر به این شور و شوق و شتاب از برای تجدد ادبی است که به طنز می گوید:

شد محکم  ادبی  شدانقالب  توأم  عربی  با  فارسی 
شد وا  تجّدد  و  تجدید  شددر  شوربا  شلم  ادبیات 
نویتا شد از شعر برون وزن و رّوی ادبیات  کاخ  یافت 
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خویشمی کنم قافیه ها را پس و پیش دورٔه  نابغٔه  شوم  تا 
طلبند تجدد  که  ادبنداین جوانان  و  علم  دشمن  راستی 

اما چنان که قبالً اشاره شد نوگرایی نه صرفاً در قالب نوین سرودن است و نه از موضوعات تازه سخن گفتن، 
بلکه مسئله سبک، مسئله نگاه های نوین است که اگر اصیل باشد در جامٔه زبان نوینی متجلی می شود و از واژه 
و ترکیب و نحو گرفته تا تشبیه و وجه شبه و استعاره، رنگ تازه می یابند و از این دیدگاه باید از دیدهٔ انصاف 
نیمایوشیج را آغازگر سبک نوین دانست و افسانٔه او را که سال ۱۳۰۱ شمسی )پس از چند تجربٔه دیگر( سروده 

شده است برهمٔه کوشش های قبلی سردانست.
مهم ترین وجه تفارق شعر نیما با شعر سنتی به لحاظ شکل ظاهری )کوتاه و بلندی مصراع( است. 

اّما اولین شعر را به این شیوه بانویی به نام شمس کسمایی قبل از نیما سروده بود:

پرورش طبیعت
ز بسیاری آتش مهر و ناز و نوازش

از این شدت گرمی و روشنایی و تابش
گلستان فکرم

خراب و پریشان شد افسوس
چو گل های افسرده افکارم به کرم

صفا و طراوت ز کف داده گشتند مأیوس…
چنان که مالحظه می شود، جدا نوشتن مصراع ها برحسب فرمان قافیه است. شعر حالت بحر طویل را 
پیدا کرده است. استفاده از قافیه ناشیانه است. زبان همان زبان سنتی است وآنگهی در آن هم چیره دست 

نیست. تشبیهات کهنه است. )گلستان فکر(
رمانتیک بودن از مشخصات شعر این دوره است که در این شعر هم دیده می شود و از همه مهم تر اینکه هنوز 
بر شاعر روشن نشده است که شاعران با واژه حرف نمی زنند بلکه نمایش می دهند یعنی درکالم نقاشی می کنند: 
زدنیا و از سلک دنیا پرستان کنارم سخن گفتن معمولی است که از شعر بودن فقط موزون بودن را به همراه دارد.

سه شیوه در شعر نو رایج است:
شعر آزاد: که وزن عروضی دارد اّما جای قافیه ها مشّخص نیست: اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث 
و فروغ فرخزاد و سهراب سپهری )هر کدام کم و بیش با سبک مخصوص به خود( در این طبقه جا می گیرد.

شعر سپید: که هر چند آهنگین است، اّما وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها هم در آن مشّخص نیست. 
در این شیوه فقط شعر احمد شاملو معروف است.
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شعر موج نو: که نه تنها وزن عروضی ندارد بلکه معموالً آهنگین هم نیست و قافیه هم ندارد و فرق آن با نثر 
معموالً در ارائه مطلب و نحوهٔ خاص بیان و به طور کلی در تخّیل شعری است. شعر موج نو به دشواری و تعقید 

معروف است.
از میان این سه شیوه، شعر آزاد مقبولیت بیشتری یافت و معروف ترین و معقول ترین و موفّق ترین اشعار شعر نو 
به این شیوه است. در شعر سپید، کسانی نثر را با شعر اشتباه گرفتند و قطعات ادبی منثور خود را شعر خواندند. 
در شیوهٔ موج نو هم کسانی پنداشتند که نثرهای دشوار و معّقد را می توان شعر خواند. البته در این هر دو شیوه هم 
آنچه که شایسته نام شعر باشد بسیارست. اّما آسانی نشر شعر )به سبب چاپ کتاب و وفور مجالت غیر تخّصصی( 
که هیچ گاه در گذشته به این حد سابقه نداشته است باعث شد که خیل عظیمی به کار شعر و شاعری ــ که ماهیتاً 

امری تخّصصی است روی آوردند و چهرهٔ سبک جدید را تا حّدی مخدوش سازند.
در سال های اخیر از تأثیر و تأثر شعر نو و سنتی در هم، غزل جدید یا غزل نو یا غزل تصویری پدید آمد 
که هر چند قالب آن سّنتی است اّما زبان و تّخیل آن نوین است. ازدواج و آشتی شعر نو وکهن کم کم از غزل 
به قوالب دیگر چون مثنوی و رباعی هم سرایت کرده و شیؤه چهارمی به شیوه های شعر نو افزوده شد که 

می توان آن را شعر نو سنتی خواند.

مقایسۀ مختصات شعر نو و شعر سنتی
در جدول زیر با اندکی مسامحه می توان به طور کلی برخی از مختصات شعر نو و شعر سنتی را در مقابل 

هم قرار داد:
الف( مختصات زبانی

شعر نوشعر سنتی
لغات و ترکیبات زبان فارسی امروزلغات و ترکیبات ادبی کهن

آزادی استفاده از همٔه واژه هاقائل بودن به واژگان خاص شعری
ب( مختصات فکری

معشوق زمینیمعشوق آسمانی
مخاطب مردم معمولی هستندمخاطب دربار یا فضال هستند

دنیویعرفانی
تنوع موضوعاتطرح موضوعات محدود و مشخص
اشاره به مسائل خصوصی زندگیعدم ذکر مسائل خصوصی زندگی

توجه شدید به مسائل اجتماعی و سیاسیعدم توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی
صمیمانهفاضالنه
نداردمفاخره
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نداردهجو و مدح
استواری و پیوستگیضعف و تشّتت در محور عمودی

ج( مختصات ادبی
واحد شعر بند استواحد شعر بیت است

وجود صنایع ادبی به صورت طبیعیتوجه آگاهانه به صنایع ادبی یا صنعت گری
قالب نیمایی یا سپیدقوالب سنتی چون قصیده و غزل

مصراع های نامساویمصراع های مساوی
ابهامتعقید

تشبیهات و استعارات نوتشبیهات و استعارات کلیشه ای
استفادٔه خود آگاه از سمبل )عالوه بر ناخود آگاه(استفاده ناخود آگاه از سمبل

موسیقی و لحن طبیعی زبان که برای مردم مأنوس است.موسیقی قدیم و لحن غیر طبیعی که برای مردم چندان آشنا نیست

و اّما به طور کلی بین خود شاعر کهن و شاعر امروزی هم تفاوت هایی است. 
یکی از مسائل مهم این است که شاعر امروزی به طور وسیعی در معرض قضاوت های مردمی و هنری 
به دور از این گونه انتقادها و قضاوت ها بودند. به نظر می رسد که  است. حال آنکه شاعران کهن معموالً 

امروزه مردم شاعر را روشنفکر هم می دانند حال آنکه برای شاعران کهن، فاضل بودن کافی بود.

واژگان شعری
دیگر از مشّخصات مهم شعر امروز شکستن مرزهای لغوی و باز شدن دروازٔه شعر برای ورود هر نوع 
لغت و تعبیر است. حال آنکه در انواع مختلف شهر کهن )قصیده، غزل…( فقط لغات خاصی حق ورود 

داشتند و لغات غزل با لغات قصیده تفاوت داشتند.
از عهد سلجوقی تا پایان سبک عراقی شعر دارای لغات خاصی بود. در سبک هندی استفاده از واژگان 
انقالب  از  به صورت جدی  اّما  گرفت،  عصر  تازٔه  تعابیر  و  لغات  را  آن  جای  و  شد  موقوف  کهن  تعابیر  و 

مشروطیت به بعد بود که فکر استفاده از تمام امکانات زبان زندٔه روز در اذهان پیدا شد.
در شعر نو از آغاز استفاده از همٔه امکانات زبانی زبان رایج روزمره مطمح نظر قرار گرفت و نیما یوشیج حتی 
برخی از لغات زبان مادری خود یعنی زبان طبری )اسم پرنده ها و درخت ها( در شعر استفاده کرد. من به یاد دارم 
که در سال های نوجوانی من، استاد سعید نفیسی در مجله  ای نوشته بود که هر لغتی را در شعر نمی توان به کاربرد 
و مثالً هیچ کس نمی تواند در شعر »لطفاً« بیاورد. و گویا در شماره های بعد آن مجله شاعری )نصرت رحمانی ( 

شعری گفته و از واژهٔ »لطفاً« استفاده کرده بود. ) شمیسا، ۱۳82: ۳۵2 ــ ۳۰۶ (
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مشخصات کلی
مدت اجرا: 9۰دقیقهتاریخ اجرا:موضوع درس: سبک شناسی دورٔه معاصردرس دهم
کالس:دوازدهممجری: …

کد پرسنلی:
مکان:تعداد فراگیران: 

الف( قبل از تدریس
اهداف براساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه بندی جدید بلوم 

اهداف و پیامدهاسطح هدف
شناخت ویژگی های زبانی، ادبی و فکری سبک ادبیات دورهٔ معاصرتا )قبل وبعداز انقالب اسالمی(هدف کلی

ای
حله 

 مر
ف

هدا
ا

1 شناخت ویژگی های زبانی، ادبی و فکری سبک شعر دورٔه معاصر قبل از انقالب و پس از انقالب اسالمی؛
2 توانایی تشخیص شعر دورٔه انقالب اسالمی از شعر قبل از انقالب؛

3 مهارت در تشخیص ویژگی های ادبی در متون مختلف؛
4 توانایی پاسخگویی به فعالیت های کتاب؛

5 توانایی مقایسه ویژگی های فکری شعر دورٔه انقالب اسالمی با شعر قبل از انقالب ؛
6 آشنایی با ویژگی های سبکی نثر این دوره در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری؛

7 ایجاد عالقه و توجه نسبت به تحوالت ادبی ایران و دالیل آن.

شی
وز

 آم
ری

فتا
ی ر

ف ها
هد

اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(
انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح در 
بلوم

عناصر برنامه درسی ملی تعقل، 
ایمان، علم، عمل و اخالق

عنصر
عرصه ارتباط با

خلقتخلقخداخود
انقالب(،  از  بعد  و  )قبل  معاصر  ادبیات  سبک  شناخت 

٭تعقلفهمیدناستخراج پیام ها و نکات کلیدی 

بیداری به  تفکر در مورد عوامل مؤثر در تغییر سبک از 
سبک معاصر و دلیل تقسیم بندی سبک معاصر به دو دورٔه 

قبل و بعد از انقالب 
٭تعقلفهمیدن

٭تعقلتفسیرتوانایی مقایسٔه سبک دورٔه بیداری با سبک دورٔه معاصر
عالقه به تحقیق و پژوهش و مطالعٔه فردی و گروهی دربارٔه 

٭ایمانآفریدناین دوره

بازگشت  سبک  آثار  شناختی  زیبایی  جنبه های  به  توجه 
٭ایمانفهمیدنادبی و دورٔه بیداری

٭علمدانشآشنایی با محتوای نظم و نثر این دوره 
٭علمفهمیدنشناخت نمونه هایی از نظم و نثر دورٔه معاصر

٭عملدانشتشخیص ویژگی های فکری دورٔه معاصر در شعر 
٭عملکاربردتوانایی نقد و تحلیل گفته ها و شنیده ها

رعایت اخالق علمی و پژوهشی در حوزهٔ زندگی فردی و 
٭اخالقکاربرداجتماعی 

٭اخالقکاردبردرعایت آداب اخالقی در کار گروهی و فردی 
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سبک شناسی ادبیات معاصرتا قبل از انقالب، شعر، نثر، سبک شناسی دورهٔ انقالب اسالمی، شعر، نثررئوس مطالب

شی
وز

 آم
ای

ه ه
سان

و ر
اد 

1 کتاب علوم و فنون مو
2 گچ سفید و رنگی یا ماژیک وایت برد 

3 تخته هوشمند و سی دی پاور پوینت درس 
4 تصاویر شاعران و نویسندگان این درس یا تندیس آنها 

5 دفتر کالس و دفتر تمرین دانش آموزان
6 چارت هایی از ویژگی سبک ها که قبالً دانش آموزان تهیه کرده اند.

7 فلش کارت سبک ها که توسط بچه ها تهیه شده است. 

ی 
ود

ور
ار 

رفت
نی 

ش بی
پی

فعالیت دانش آموزان
1  تهیٔه فلش کارت و چارت هایی که ویژگی های فکری، زبانی و ادبی در آن نوشته شده است با کمک هم در گروه قبل 

از تدریس. 
2 اعضای گروه ها در پرسش هایی که دبیر از آنها می کند مشارکت نمایند. 

فعالیت معلم:
جهت یادآوری و ورود به درس جدید از ویژگی های سبک دورهٔ بیداری که درس چهارم خوانده اند؛ سؤاالتی پرسیده شود:

انتظار می رود که در پرسش و پاسخ دانش آموزان فعاالنه سؤاالتی را نظیر پرسش های زیر پاسخ دهند:
1 سبک بازگشت ادبی و دورهٔ بیداری در چه زمانی در ایران شکل گرفت؟ 

2 ویژگی های فکری و زبانی سبک دورٔه بیداری چیست؟
3 تفاوت شعر دورٔه بازگشت ادبی با دورٔه بیداری چیست؟
4 افراد شاخص در دورٔه بیداری چه کسانی بودند؟ و….

یه 
اول

ط 
تبا

 ار
جاد

ای

 فعالیت دانش آموزان
ایستادن به ادب، گفتن نام خدا، سالم، خواندن یک یا چندبیت شعر پند آموز با صدای بلند

فعالیت معلم: سالم، احوال پرسی، حضور و غیاب، خواندن آیه ای از قرآن یا یک شعر یا متنی مناسب روز 
رسیدگی به تکالیف جلسٔه گذشته:

1 رسیدگی به وضعیت عمومی کالس و دانش آموزان و پیگیری علت غیبت دانش آموزان 
2 دیدن دفتر همیارها و تعدادی از دانش آموزان به صورت تصادفی

3 گزارش عملکرد گروه ها توسط همیارها به دبیر
بیشترین اشکاالت  بیان  و  دبیر  به  تمرین دانش آموزان توسط همیار معلم ها و دادن گزارش عملکرد گروه ها  4  دیدن 

دانش آموزان توسط همیار ها

ی، 
بند

وه 
گر

ار 
اخت

و س
دل 

م
سی

کال

گروه بندی دانش آموزان به گروه های پنج یا سه نفره 
چینش صندلی در کالس بهتر است به شکل منحنی یا دایره باشد تا گروه ها بتوانند روبه روی هم قرار بگیرند و گفت وگوی 
متقابل داشته باشند.در صورت وجود تک صندلی در کالس می توان صندلی ها رابه شکل دایره های پنج تایی یا سه تایی 

تنظیم کرد تا تبادل اطالعات راحت تر باشد.

وم 
تدا

 و 
جاد

  ای
ش

رو
یزه

انگ

ایجادانگیزه وآماده سازی
1 نوشتن عنوان درس

2 نشان دادن نمایٔه کلی درس از طریق پاور پوینت 
3  نشان دادن چارت هایی که دانش آموزان از خالصٔه درس جدید و ویژگی های فکری، ادبی وزبانی سبک ادبیات 

معاصراز قبل تهیه کرده اند و به گوشه ای از تابلو از قبل چسبانده اند.)از کل به جزء رسیدن(
4 نشان دادن تصویر چند شاعر دورٔه معاصر به دانش آموزان و اینکه بدانیم کدام یک را دانش آموزان می شناسند.
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ین
غاز

ی آ
شیاب

رز
ا

فعالیت معلم:
به منظور ارزشیابی تشخیصی، سؤاالت زیر به منظور ورود به درس جدید و پل ارتباطی بین درس جلسه قبل و این 
جلسه از دانش آموزان پرسیده می شود. به عبارتی دیگر سؤال های ارزشیابی تشخیصی از رفتار ورودی و پیش نیاز 

درس طرح شده است. 
دانش آموزان باید بتوانند به این سؤاالت پاسخ دهند:
1 ویژگی های سبک دورٔه ادبیات معاصر را بگویند.

2 دربارٔه ادبیات قبل از انقالب و بعد از انقالب چه می دانند؟
3 کدام شاعر و یا نویسندٔه معاصر را می شناسند و آثارش را خوانده اند؟

ی 
ش ها

رو
س

دری
ت

تلفیقی از روش های:
تدریس اعضای گروه و کارآیی گروه

پرسش و پاسخ 
 سخنرانی

ب( فعالیت های مرحله حین تدریس

زی
سا

اده  
آم

 تقسیم درس بین اعضای گروه به طور مساوی و تعیین زمان برای مطالعٔه مطالب درس
  با نشان دادن درس به شکل پاورپوینت در کالس، دبیر می خواهد گروه ها به کشف بین عبارات و بخش های درست 

بپردازند و دربارٔه آن گفت وگو کنند.
خوانش چند بیت شعر توسط دبیرکه عالوه بربردن التذاذ ادبی، توجه دانش آموزان را به سبک نوشتاری شعر جلب کند 

و دانش آموزان متوجه می شوند با اشعاری که قبالً در سبک دورٔه بیداری خوانده اند تفاوت دارد. 
فعالیت های معلم ــ دانش آموز

این فعالیت ها به طور تلفیقی صورت می گیرد و در یک راستا و به موازات هم است، بنابراین مجزا کردن آنها از هم 
به همین خاطر از خط چین  به معنای مجزا بودن فعالیت های معلم و دانش آموز است و  منطقی نیست و تفکیک آن 

استفاده شده است.
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دید
س ج

 در
ائه

ار

فعالیت های دانش آموزانفعالیت های معلم

ــ تقسیم درس به طور مساوی بین دانش آموزان 
با کشف ارتباط بین مطالب درس و  آنها  ــ  درگیر کردن 

یادداشت کردن نکات مهم درس در برگه ای 
ــ  نظارت برگفت وگوی دانش آموزان در هر گروه دربارٔه 

نکاتی که یادداشت کرده اند.
در  همتایان خود  با  می شود  دانش آموزان خواسته  ــ  از 

مباحث مشترک تبادل نظر کنند.

دبیر  که  بخش هایی  انفرادی  شکل  به  ــ  دانش آموزان 
مشخص کرده می خوانند.

ــ  کشف ارتباط بین سبک بیداری و سبک بازگشت ادبی 
در متن درس و یاداشت برداری

که  نکاتی  دربارٔه  گروه  هر  در  دانش آموزان  ــ  گفت وگوی 
یادداشت کرده اند.

تبادل  مشترک  درمباحث  خود  همتایان  با  ــ  دانش آموزان 
نظر می کنند و رفع اشکال می کنند.

دبیر از دانش آموزان می خواهد هر دانش آموز مطالبی که 
یاد گرفته به دیگر اعضای گروه خود آموزش دهد.

گروه  اعضای  دیگر  به  گرفته  یاد  که  مطالبی  دانش آموز  هر 
خود آموزش می دهد.

برای کل کالس خالصٔه  از گروه  نفر  دبیر می خواهد هر 
نکات را که به شکل نمودار و یا چارت بر روی تابلو نصب 
شده برای دیگر دوستانش توضیح بدهد )حین توضیحات 
کمک  نیز  درس  پوینت  پاور  از  می توانند  دانش آموزان 

بگیرند.(

هر نفر از گروه قسمت تعیین شدٔه خود را برای کل کالس از 
روی نمودار و یا چارت توضیح می دهند )حین توضیحات 

دانش آموزان از پاور پوینت درس نیز کمک می گیرند.(

دورٔه  و  بیداری  دورٔه  سبکی  ویژگی های  می خواهد  دبیر 
ادبیات معاصر و انقالب اسالمی  را با هم مقایسه کنند.

دورٔه  در  رایج  دیگر  قالب های  و  نیمایی  شعر  ــ  دربارٔه 
انقالب بحث و گفت وگو کنند.

ــ  ویژگی های فکری، ادبی و زبانی شعر و نثر در قبل و بعد 
از انقالب را برای یکدیگر توضیح دهند.

ــ  فلش کارت هایی که در کالس گروه ها برای قسمت های 
خود درست کردند با یکدیگر تبادل کنند.

دانش آموزان ویژگی های سبکی دورٔه بیداری و دورٔه ادبیات 
معاصر و انقالب اسالمی  را با هم مقایسه می کنند.

ــ  دانش آموزان تفاوت قالب شعر نیمایی و شعر کالسیک را 
نیز دربارٔه قالب های دیگر رایج در دورٔه  بیان می کنند و 

معاصر صحبت می کنند.
فکری،  سبکی  ویژگی های  یکدیگر  برای  ــ  دانش آموزان 
ادبی و زبانی را توضیح می دهند و اعضای گروه می توانند 
گفته های گروه های دیگر را کامل کنند و رفع ابهام نمایند. 
ــ  دانش آموزان با خواندن فلش کارت ها بیشتر ویژگی های 

سبکی ادبیات معاصر را به خاطر بسپارند.
دبیر یک متن نثر و چند بیت شعر در رایانه و یا در برگه ای 
شعر،  و  متن  خواندن  از  پس  و  می دهد  دانش آموزان  به 
سطح  سه  در  ابیات  و  متن  معین  زمانی  در  می خواهد 
از  زمینه  این  در  را  سؤاالتی  دبیر  سپس  شوند.  بررسی 

آنها می پرسد.

با  دانش آموزان ابتدا به شکل انفرادی و سپس با مشورت 
یکدیگر در گروه متن و ابیات را در سه سطح زبانی، ادبی، 

فکری بررسی می کنند و به سؤاالت دبیر پاسخ می دهند.

ثبت نمرات مثبت و منفی اعضای هر گروه توسط همیارانثبت نمرات دانش آموزان در دفتر کالس
دانش آموزان، همتایان فعال خود را تشویق می کنند.تشویق دانش آموزان فعال در هر گروه
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نتیجه  گرفته اند،  یاد  که  آنچه  براساس  می خواهد  ــ  دبیر 
بگیرندکه چه تفاوت هایی بین سبک های دورٔه بیداری 
و دورٔه ادبیات معاصر )قبل و بعد از انقالب اسالمی(  
وجود دارد و محور فکری شاعران و نویسندگان این 

دوره بیشتر چیست.
ــ  دبیر می خواهد دانش آموزان نگرش خود را نسبت به 
سبک این دوره، شاعران آن و تغییر سبک در این دوره 

بگویند و بحث و گفت وگو کنند.

مردم  زبان  بیداری  سبک  زبان  می گیرند  نتیجه  دانش آموزان 
کوچه بازار است و آثار و ویژگی شاخص شاعران و نویسندگان 
این دوره را می گویند.دورهٔ معاصر که دو بخش قبل از انقالب 
و  می کنند  تغییر  آثار  فکری  محتوای  است  انقالب  از  بعد  و 
ادبیات پس از انقالب شاعران بیشتر به مفاهیم اسالمی  به ویژه 
فرهنگ عاشورایی توجه کردند همچنین حماسه و عرفان با هم 

تلفیق می شوند و غزل حماسی انقالب می سرایند. 
ــ  دانش آموزان نگرش خود را نسبت به تغییر سبک از دورٔه 
بیداری به دورٔه ادبیات معاصر بیان می کنند و با یکدیگر به 

گفت وگو می پردازند. زمان: ۳۰ دقیقه

ی 
ت ها

عالی
ف

انه 
الق

خ
ان

وز
ش آم

شرکت فعال در پاسخ های گروه دان
تهیٔه تحقیق های گروهی: معرفی بیشتر شاعران و نویسندگان این دوره و سبک شناسی و بررسی ابیات و متونی در سه 

سطح زبانی، ادبی و فکری.
حل خود ارزیابی کتاب و خارج از کتاب با استفاده از بهره گیری از تجربیات و آموخته های قبلی و جدید

ج( فعالیت های تکمیلی

بی
شیا

رز
الف( تکوینی )در جریان تدریس(ا

دبیر در حین تدریس با طرح پرسش های مناسب آنها را به سوی یادگیری سوق می دهد.
با گفتن نام شاعر یا نویسنده دانش آموز بگوید که آن شخص مربوط به دورٔه قبل از انقالب است یا بعد از 

انقالب و ویژگی فکری شاعر را بیان کند. 
جمع بندی

و ساخت دانش 
جدید

دانش آموزان نتیجه می گیرند در ادبیات دورٔه معاصر با دو دوره در واقع روبه رو هستند و ویژگی های فکری، 
ادبی و زبانی هر دوره را به تفکیک بیان می کنند. 

دی
 بع

ات
دام

 اق
ف و

کالی
ن ت

عیی
ت

تمرین های فردی:
1 تمرین های درس را در دفتر حل کنند.

2 سؤاالت تستی که در سایت همگام سازی مدرسه قرار می گیرد پاسخ دهند.
تمرین گروهی:

1  دو متن نثر و دوشعر دبیر به دانش آموزان می دهد و خواسته می شود برای جلسٔه بعد ویژگی های سبکی آن 
را در سه سطح بررسی کنند.

2  تحقیق دربارهٔ شاعران و نویسندگان مورد عالقٔه خود در این دوره و بررسی یک یا دو اثر از آثار این شاعران 
و نویسندگان به شکل گروهی و انجام پروژه فصل)به منظور ارتباط دادن دروس سبک شناسی با بخش تاریخ 
ادبیات این تحقیق تلفیق دروس تاریخ ادبیات و سبک شناسی مربوط به آن است تا دانش آموزان بتوانند 
کامالً درس را به شکل کاربردی بیاموزند.در این تحقیق دانش آموزان یک یا دو اثر از شاعر و نویسنده را 

سبک شناسی می کنند و ویژگی های آن را بیان می کنند.(

معرفی منابع

برای شناخت زندگی نامٔه شاعران و نویسندگان معاصر کتاب از صبا تا نیما نوشتٔه دکتر یحیی آرین پور وبرای 
شناخت بیشتر نثر دورهٔ مشروطه و سرگذشت نثر معاصرکتاب نویسندگان پیشرو در ایران از محمد   علی سپانلو، 
برای شناخت بیشتر شاعران و نویسندگان عصر معاصر و دورهٔ بیداری کتاب چون سبوی تشنه نوشتٔه دکتر 

محمد  جعفر یاحقی معرفی می گردد. 
برای شناخت ویژگی های سبکی نثر و شعر کتاب سبک شناسی شعر و سبک شناسی سیروس شمیسا و نیز 

کتاب درآمدی بر سبک شناسی در ادبیات از دکتر محمود عبادیان معرفی می شود. 
خاتمه: ختم کالس با فرستادن صلوات و یا بیتی پندآموز انجام می شود.

یقه
۶  دق

ن: 
زما

یقه
۳  دق

ن: 
زما

یقه
۲  دق

ن: 
زما

یقه
۱  دق

ن: 
زما
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1  دو مورد از ویژگی های زبانی شعر معاصر )تا انقالب اسالمی( را بنویسید.

ــ زبان و واژگان شعری در قصاید دورٔه انقالب به سبک خراسانی نزدیک است.
ــ واژگان متناسب با دین، جبهه و جنگ، شهادت، ایثار و وطن دوستی در شعر و نثر این دوره بیشتر شد.
ــ باستان گرایی و عالقٔه فراوان به استفاده از واژه های کهن در زبان شعر این دوره محسوس است.

ــ آشنایی زدایی زبانی و روی آوردن به ترکیب های بدیع و بی سابقه یکی از مشخصه های دیگر شعر این 
دوره است که در روی آوردن به مفاهیم انتزاعی حاصل شده است.
2  وضعیت حماسه و عرفان را در شعر دورٔه انقالب بنویسید.

روح حماسه و عرفان در شعر این دوره بسیار آشکار است. در حماسه بُعد زمینی غلبه دارد و در عرفان 
بعد آسمانی، تلفیق این دو را در غزل حماسی انقالب می توان دید.

3  از ویژگی های زبانی نثر معاصر )تا انقالب اسالمی( دو مورد را بنویسید. 

ــ زبان داستان به ویژه در زمان جنگ بیشتر عامیانه است.
ــ ساده نویسی که در دوره های پیش شروع شده بود، در این دوره نیز ادامه یافت.

ــ با انقالب اسالمی و وقوع جنگ تحمیلی، بسیاری از واژه های مربوط به فرهنگ ایثار، شهادت، مبارزه 
و مقاومت وارد زبان داستان شد. البته بیشتر این واژه ها برگرفته از فرهنگ اسالمی است. بسیاری از واژه ها 

نیز با موضوع جنگ ارتباط دارد.
4  با توجه به شعر زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

نداشت دریا شدن  معنی  آب  تو  از  شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشتپیش 
کبود برزخ  آن  در  رود  بود  نداشتبسیار  شدن  دریا  زهرٔه  دریغ  اما 
بهار بی  خاک  آن  سوخته  کویر  آن  نداشتدر  شدن  زیبا  اجازٔه  علف  حتی 
بهار شانٔه  زمین  عمیق  در  بود  نداشتگم  شدن  پیدا  زمینٔه  ولی  تو  بی 
نداشتدل ها اگر چه صاف ولی از هراس سنگ شدن  تماشا  میل  و  بود  آیینه 
نداشتچون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق واشدن  سر  همیشه  تا  عقده  این 

الف( ویژگی های زبانی، ادبی و فکری شعر را بنویسید. ) از هر یک دو مورد(
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سطح زبانی: 
  واژگان مفاهیم انتزاعی دارند: آب، دریا، برزخ کبود و…

  استفاده از واژه ای کهن )باستان گرایی(: هراس، دریغ، زهره و…
  واژگان آن بیشتر به سبک خراسانی نزدیک تر است.

  آشنایی زدایی زبانی و روی آوردن به ترکیب های بدیع و بی سابقه دارد: »گم بود در عمیق زمین شانٔه بهار«

سطح ادبی: 
  قالب شعر همان قالب سنتی )غزل( است.
  عالقٔه شدید به کاربرد صور خیال در شعر.

  به کار بردن آرایه های استعاره، تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، ایهام، تشخیص و…
  استفاده از نماد: آب، رود، دریا، و…
  صراحت کالم در آن دیده می شود.

سطح فکری: 
  مضمون شعر بیانگر خفقان و نبود آزادی است.

  مفاهیم شعری آن انتزاعی است؛ مثل سرکوب، نبودن آزادی، اسارت، خفقان، عدم اتحاد نیروها و…
  بعد زمینی آن بر نگرش عرفانی غلبه دارد.

ب( بیت اول را تقطیع هجایی کنید و پس از تعیین وزن هجایی آن، یک اختیار شاعری زبانی و یک اختیار 
وزنی به کار رفته را مشخص کنید.

شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشتپیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت

داشتَنَدنُشیاَدرِینیمعبآُتَشزپیپایه های آوایی

     ــ        ∪    ــ ∪∪  ــ  ــ  ∪ــ  ∪  ــ  ∪ــ  ــ  ∪نشانه های هجایی
                     ــ

ـَُجرُدبوِدمانَشب داشتَنَدنُشداَفرِتئ

ــ        ∪      ــ ∪ ∪  ــ  ــ  ∪ــ  ∪  ــ  ∪ــ   ــ   ∪نشانه های هجایی
                 ــ

فاعلنمفاعیلفاعالتمفعولوزن
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  اختیار شاعری )زبانی (: امکان حذف همزه در پیش از تو 
  اختیار شاعری )زبانی (: تغییر کمیت مصوت ها:کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند در هجای هفتم مصرع 

اول 
  اختیار شاعری )وزنی (: بلند تلفظ کردن هجای پایانی مصراع اول و دوم

5  متن زیر را از نظر قلمرو ادبی تحلیل کنید.

این تنگ عیشی برای او )مولوی( نوعی ریاضت نفسانی بود؛ ناشی از خّست و خشک دستی نبود. از 
به قدر ضرورت تمّتع می برد. بیش از قدر ضرورت موجب دور افتادن از خط سیر روحانی  زندگی فقط 

خویش می یافت.
  این نثر در قالب »شرح حال« نوشته شده است.

  خشک دستی: کنایه از بخیل بودن / دور افتادن از خط سیر روحانی: فاصله گرفتن از معنویت.
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درس 
یازدهم

وزن شعر نیمایی

1  آشنایی با شعر نیمایی و تفاوت آن با شعر سنتی؛

2  تقویت مهارت خوانش شعر براساس کوتاهی و بلندی مصراع ها؛

3  تشخیص اوزان نیمایی از مستزاد؛

4  درک زیبایی های شعر از طریق خوانش شعر و کشف موسیقی حاصل از آن؛

5  ایجاد انگیزه برای پیدا کردن نمونه های شعری زیبای نیمایی؛

6  تقویت مهارت شنیداری و تشخیص تفاوت اوزان همسان از دیگر اوزان از طریق گوش و شنوایی؛

7  آشنایی با بحور عروضی معروف نظیر متقارب، رمل.

روش های پیشنهادی تدریس
1  کارایی گروه

2  پرسش و پاسخ

3  بحث و گفت وگو

4  تلفیقی )کارایی گروه، پرسش و پاسخ و سخنرانی(

اهداف آموزشی درس

شعر  نیمایی

تابع اوزان  شعر نیمایی که برخی آن را شعر نیمه عروضی یا شعر آزاد یا شعر نو نامیده اند، از نظر وزن 
آزاد  مصراع  دو  در  عروضی  افاعیل  شمار  تساوی  یا  مصراع ها،  تساوی  به  التزام  از  اما  است،  عروضی 
است. مقصود از این سخن آن است که بر طبق موازین عروض سنتی هر مصراع دست کم دارای دو رکن، 
و حداکثر دارای چهار رکن است، اما در شعر نیمه عروضی یا نیمایی این محدودیت وجود ندارد و ممکن 
است مصراعی دارای یک رکن و مصراعی دیگر دارای هشت رکن باشد؛ دوم اینکه قافیه، برخالف شعر 
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سنتی، در آن جای مشخصی ندارد. سوم آنکه واحد شعر، بیت نیست، بلکه بند است. از این شیوه، به جز 
نیما یوشیج که خود پیشرو و مبتکر آن به شمار می آید، شاعران نام برداری چون مهدی اخوان ثالث، فروغ 

فرخزاد و سهراب سپهری نیز پیروی کرده اند. 
بایسته می نماید که همان سان که پیش از رودکی، پدر شعر فارسی، شاعرانی از جمله  توجه بدین نکته 
ابوالعباس مروزی و فیروز مشرقی، شعرهایی سروده بودند، اما پدر شعر فارسی به شمار نیامدند، زمان ها پیش 
از آنکه نیما در سال ۱۳۱۶ش نخستین شعر آزاد خود، »ققنوس« را بسراید، نخستین شعر نو را ابوالقاسم 
الهوتی در سال ۱288ش سروده بود و نوگرایانی دیگر چون تقی رفعت، نخستین نظریه پرداز و نخستین 
منادی و مدافع سرسخت شعر نو یا شمس کسمایی و جعفر خامنه ای در سروده هایشان افاعیل عروضی را 
شکسته و تقارن و تساوی مصراع ها را نادیده گرفته بودند؛ اما بدان سبب که کارشان ادامه نیافت و شعرشان 
به کمال نرسید، تنها زمینه ساز نوگرایی و هموارکنندٔه راه شعر نو به شمار آمدند و روزگار سکٔه پیشوایی شعر 

نو را به نام نیما زد که عمر خود را یکسره وقف نوگرایی در شعر کرده بود.

خودارزیابی درس 11

و  وزن  آوایی،  پایه های  مصراع ها،  از  هریک  نوشتن  و  زیر  نیمایی  اشعار  درست  خوانش  از  1  پس 

نشانه های هجایی را مقابل هر مصراع بنویسید.
هست شب یک شب دم کرده و خاک

رنگ رخ باخته است
باد، نوباؤه ابر، از بِر کوه

سوی من تاخته است.           )نیما(

هست شب یک شب دم کرده و خاک
هس ت شب یک ِش ِب دم کر ِد ُو خاکپایه های آوایی

فاعالتن فعالتن فعلنوزن 
ــ∪ ــ  ــ / ∪ ∪ ــ ــ/ ∪ ∪ ــ     نشانه های هجایی

رنگ رخ باخته است
َرنـ  ِگ  ُرخ  باخـ  ِت  استپایه های آوایی

فاعالتن  فعلنوزن
ــ ∪ ــ ــ / ∪ ∪ ــ      نشانه های هجایی

باد، نوباؤه ابر، از بِر کوه
با د نو با ِو ِی اب ر از َب ِر کوه پایه های آوایی

فاعالتن فعالتن فعلنوزن
 ــ ∪ ــ ــ / ∪ ∪ ــ ــ /  ∪ ∪ ــ      نشانه های هجایی
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سوی من تاخته است

سو ِی من تا خ ِت استپایه های آوایی

فعالتن فعلنوزن

∪ ∪ ــ ــ /  ∪ ∪ ــ      نشانه های هجایی

شاعر در رکن اول به جای فعالتن فاعالتن آورده و اصل وزن فعالتن است و این از اختیارات شاعری 
)وزنی( است.

2  برای اشعار نیمایی زیر مانند نمونٔه باال خانه هایی تولید کنید، پایه های آوایی و وزن و نشانه های هجایی 

هر مصراع را بنویسید. سپس اختیار شاعری به کار رفته در این شعر را مشّخص کنید.
میان مشرق و مغرب ندای مختصری ست

که گاه می گوید
من از ستارٔه دنباله دار می ترسم

که از کرانٔه مشرق طلوع خواهدکرد           )شفیعی کدکنی(

میان مشرق و مغرب ندای مختصری ست

ِم یا ِن مش ِر ُق مغ رب ِن دا ِی مخ َت َص ریستپایه های آوایی

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلنوزن 

∪ ــ ∪ ــ / ∪ ∪ ــ ــ/∪ ــ ∪ ــ / ∪ ∪ ــ نشانه های هجایی

که گاه می گوید

ِک گا ه می گویدپایه های آوایی

مفاعلن فعلنوزن

∪ ــ ∪ ــ /  ــ   ــ نشانه های هجایی
            ∪∪             

من از ستارٔه دنباله دار می ترسم

َم نز ِس تا ِرِی دن با ِل دار می ترسمپایه های آوایی

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلنوزن

 ∪ ــ ∪ ــ / ∪ ∪ ــ ــ/∪ ــ ∪ ــ /   ــ   ــنشانه های هجایی
∪∪                                            

که از کرانٔه مشرق طلوع خواهدکرد  

ِک از َک را ِن ی مش رق ُط لو ع خا هد کرد  پایه های آوایی

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلنوزن

∪ ــ ∪ ــ / ∪ ∪ ــ ــ/∪ ــ ∪ ــ /  ــ   ــنشانه های هجایی
∪∪                                           
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در پایان مصرع اول هجای کشیده بلند حساب می شود.
در هجای ماقبل آخر مصرع دوم و سوم و چهارم اختیار ابدال وجود دارد.

در هجای دوم مصرع سوم اختیار حذف همزه مشاهده می شود.
پایه های آوایی این شعر و  ناهمسانی  پایه های آوایی و وزن هر مصراع شعر زیر، دلیل  3  پس از تعیین 

تفاوت آن را با اشعار سنتی بیان کنید.
چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی

هرچه برگم بود و بارم بود
هرچه از فّر بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود

هرچه یاد و یادگارم بود
ریخته است.                                   )اخوان ثالث(

چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی 

ُچن د رخ تی / در َص می ِم /سرُد بی اب /ِر ِز مس تانیپایه های آوایی

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعوزن 

ــ ∪ ــ  ــ / ــ ∪ ــ ــ/   ــ ∪ ــ  ــ  / ــ ∪ ــ ــ/ ــنشانه های هجایی

هرچه برگم بود و بارم بود

هر ِچ بر َگم / بو ُد با رم /  بودپایه های آوایی

فاعالتن  فاعالتن فعوزن

 ــ∪ ــ ــ/    ــ∪ ــ ــ/ ــ      نشانه های هجایی

هرچه از فّر بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود

هر چ از َفر / ِر ُب لو غ / گر ِم تا بس / تا ُن می را / ِث َب ها َرم / بودپایه های آوایی

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعوزن

                   ــ          ــ       ــ ∪ ــ ــ / ∪ ∪ ــ ∪/  ــ ∪ ــ ــ /  ــ ∪ ــ ــ / ∪ ∪ ــ ــ / ــنشانه های هجایی

هرچه یاد و یادگارم بود

هرِچ یا ُد / یا د گا رم / بودپایه های آوایی

فاعالتن فاعالتن فعوزن

                                      ــ   ــ ∪ ــ ∪ / ــ ∪ ــ ــ /  ــ   نشانه های هجایی

ریخته است   

ری خ تست   پایه های آوایی

فاعلنوزن

ــ ∪ ــنشانه های هجایی
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در این شعر همان طور که در تقطیع ارکان آن دیده می شود، در هر مصرع تعداد ارکان با مصرع دیگر 
متفاوت است و بر همین اساس تعداد هجاها برابر نیست و مصرع ها کوتاه و بلند شده اند. 

به بیان دیگر تعداد وزن واژه های هر بخش آن یکسان نیست. اما در شعر سنتی در هر مصرع تعداد ارکان 
با مصرع های دیگر برابر است.

4  اشعار زیر در چه قالبی سروده شده اند؟ یکی از ویژگی های آن نوع شعر را بیان کنید.

الف(: 
و به آنان گفتم

هرکه در حافظٔه چوب ببیند باغی
صورتش در وزش بیشٔه شور ابدی خواهد ماند

هرکه با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترین خواب جهان خواهدبود.         )سهراب سپهری(

این شعر در قالب نیمایی است، زیرا در هر مصرع تعداد ارکان با مصرع دیگر متفاوت است و بر همین 
اساس تعداد هجاها برابر نیست و مصرع ها کوتاه و بلند شده اند.

ب(:
در طرف چمن پروانه و شمع و گل شبی آشفتند  
بسیار سخن وز جور و جفای دهر با هم گفتند  
ناگاه صبا شد صبح ، نه پروانه به جا بود و نه  

من ماندم و من برگل بوزبد و هر دو با هم رفتند  
                                                                                 )ملک الشعرای بهار(

در این شعر در پایان هر مصرع یک نیم مصرع آمده است و نشان می دهد که کوتاهی و بلندی مصراع های 
شعر، در برخی از قالب های شعر کهن نیز پیشینه داشته است؛ به این قالب شعری » ُمسَتزاد« می گویند.

5  پس از تعیین پایه های آوایی و وزن هر بیت، نام بحر آن را بنویسید. 

)مولوی(وز چشم من بیرون مشو ای شعله ی تابان منچون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو

پایه های آوایی 
بی َتن َم رو      ای جا ِن جانبی من َم  روُچن می َر وی

تا با ِن منای شع ِل یبی رون َم شووز ِچش ِم من

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلنوزن

رجز مثمن سالم نام بحر 
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)سعدی(دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشاییتو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی

پایه های آوایی 
ُی زی با ییِب دین خو بیِک با زا ییُت از هر در

ق ُبگ شا یی   ِب رو ِی خلِک از رح متَد ری با شد

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنوزن

هزج مثمن سالم نام بحر 

اّمید همیشه تا برآید ماه و خورشید یار  وصل  به  باشد  )فخر الدین اسعد گرگانی(مرا 

پایه های آوایی 
ُه ُخر شیدب را ید ماَه می َش تا

ر  ُام  میدِب وص ِل یاَم را با َشد
                      ــ

فعولنمفاعیلنمفاعیلنوزن

هزج مسدس محذوفنام بحر 

حسود بر  بال  نخواهی  تا  )سعدی(که آن بخت برگشته خود در بالستاال 

پایه های آوایی 
َح سودَب ال برَن خا هیَا ال تا

َب الستِت ُخد درت  بر گش ِک آن بخ

فعل فعولنفعولنفعولنوزن

متقارب مثمن محذوفنام بحر 
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1  آشنایی با مفهوم حسن تعلیل در متون ادبی؛

2  توانایی تشخیص حس آمیزی در متون ادبی و پی بردن به درآمیختن حس های مختلف؛

3  درک و تشخیص اسلوب معادله در شعر شاعران؛

4  توانایی کاربرد حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله در متن؛

5  مهارت یافتن بدیع معنوی در متن های خارج از کتاب.

روش های پیشنهادی تدریس
1  بحث و گفت وگو

2  پرسش و پاسخ

3  کارایی گروه

درس 
دوازدهم

حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله

اهداف آموزشی درس

حسن تعلیل

آن است که برای امری دلیلی تخیلی و غیر طبیعی و ادعایی بیاورند که با آن امر ارتباط لطیفی داشته باشد.
نه او به طبع چنان است از شگفت مدار ز بی قراری زلفش بمانده ای به عجب
)عنصری(چنان شده است که نتواند او گرفت قرارچه از تپیدن دل ها که اندرو بسته است

علت بی قراری زلف معشوق در بیت دوم آمده است.
)مولوی(زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردیآن شمع که می سوزد گویی ز چه می گرید

علت سوختن شمع در مصراع دوم آمده است. )فشارکی، ۱۳8۵: 7۵(
وحیدیان کامیار در فصل ششم )استدالل( کتاب بدیع، از دیدگاه زیبایی شناسی چنین به شرح و بررسی 

حسن تعلیل می پردازد:
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برای  نه واقعی  برای امری است. دلیلی ادعایی  تعلیل آوردن دلیل شاعرانه و خیال انگیز و زیبا  حسن 
زیبایی آفرینی. مانند این شعر:

دشمن زندگی است موی سپید
روی دشمن سیاه باید کرد

شاعر موی سپیدش را به قصد جوان نمایی سیاه کرد، اما مدعی شده که دلیل سیاه کردن موی این است 
که موی سپید دشمن زندگی است زیرا نشانه پیری و کوتاه شدن زندگی است، پس موی سپید )دشمن زندگی( 

را باید روسیاه کرد. این جمله ایهام دارد و دو معنایی است:
1  موی سپید )دشمن زندگی( را باید خوار کرد.

2  موی سپید را باید سیاه کرد.

دالیلی که در حسن تعلیل می آید از نظر منطقی اعتباری ندارد )مثالً موی سپید دشمن زندگی نیست یعنی 
معلول پیری است نه علت آن( اما خیال انگیز است و زیبا.

بودباز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ زنجیر  به  که  به  همان  دیوانه  زانکه 
حافظ به خود می گوید دلت را که به محبوب داده ای و اسیر زلف اوست باز مگیر، زیرا که دل دیوانه و 
شیدا شده است و دیوانه همان بهتر که در زنجیر )حلقه های زلف یار( باشد. این حسن تعلیل بر پایٔه شخصیت 

دادن به دل و تشبیه زلف به زنجیر است. )وحیدیان کامیار، ۱۳8۳: ۱۳۳ــ ۱۳2(
در بیت زیر حسن تعلیل بر پایه غلو است:

)سعدی(زانکه گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیستقادری بر هر چه می خواهی مگر آزار من 

در شعر بعضی از شاعران حسن تعلیل بیشتر دیده می شود، مثالً حافظ از میان صناعات بدیعی به حسن 
تعلیل و ایهام اعتنایی بیشتر دارد. )به نقل از خرمشاهی، ١٣٩٤: 99(

دکتر حسن انوری معتقد است: 
آن مطلب  به  که  کنند  ذکر  علتی  آورده اند  که در سخن  مطلبی  یا  برای صفتی  که  آن است  تعلیل  حسن 
مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر ادبا شرط کرده اند که این علت ادعایی باشد نه حقیقی. )انوری، ۱۳9۳: 

۱۰7 ــ ۱۰۶(
)خسرو دهلوی(زانکه بوی تو ز هر قطرٔه خون می آیدخوشم از گریٔه خود گرچه همه خون دل است

دیگر بزرگان علم بدیع نیز برای حسن تعلیل تعریفی مشابه آورده اند.
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حس آمیزی 

حس آمیزی به دو مفهوم قابل تفسیر است:
بینایی و شنوایی، حّس بویایی و  با هم، مثالً حّس شنوایی و بویایی، حّس  1  آمیزش دو حّس مختلف 

بینایی. مثال های زیر از بیدل در این معنا آمده است.
خاموشینفس ها سوختم در هرزه نالی تا دم آخر فریاد  آینه  گوش  به  رسانیدم 

شفیعی کدکنی در مورد بیت مزبور آورده: » به گوش آینه رساندن، نوعی حس آمیزی است، یعنی انتقال 
محسوسات مرتبط با قلمرو شنوایی، به حّس بینایی که حوزٔه آینه و دیدار است. از سوی دیگر، شاعر فریاد 

خاموشی را که خود یک پارادوکس است، وارد قلمرو حس آمیزی کرده است«.
کیست سروش شکست رنگ نوید  کز خویش می روم به خروش شکست رنگگرم 
شمع چو  ما  بی خواب  دیـدٔه  برای  )بیدل(افسانه شد صدای خموش شکست رنگآخر 

صدای خموش پارادوکس است و شکست رنگ از مقولٔه بینایی.
شنیده اندیاران فسانه های تو و من شنیده اند نشنیدن  و  ندیده  دیدن 
شمع مآل  آینه دار  نیست  شنیده اندافسانه  روشن  همه  تیرگی  )بیدل(آثار 

آثار تیرگی را شنیدن حس آمیزی است و تیرگی و روشن پارادوکس.
دست غریق، یعنی فریاد بی صداییمگوش مرّوتی کو کز ما نظر نپوشد

فریاد بی صدایی پارادوکس است و نظر نپوشیدن گوش حس آمیزی.
2  تعریف دیگر حّس آمیزی این است: شاعر برای اینکه مضمون خود را بیشتر به ذهن خواننده نزدیک 

کند و در توصیف آن مبالغه نماید، آن را تجّسم و تجّسد می بخشد و به زبان دیگر با حس می آمیزد، 
محسوس می کند و صفات محسوس را برای امری معقول یا انتزاعی می آورد:

مگس که  نگویم  شعر  دگر  که  بودم  )سعدی(زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین استگفته 

که سعدی شیرینی زاید الوصف سخنش را )امری معقول( به شیرینی محسوس )عسل( آنچنان نزدیک کرده که 
از مزاحمت مگسان خود را در امان نمی بیند، گویی شعر او عسل واقعی است که مگس دور او جمع می شود.

)صائب(چند اوقات گرامی صرف گلکاری کنم جسم خاکی را ز غفلت چند معماری کنم

گویی شاعر جسم را خاک واقعی انگاشته که پرداختن بدان را به گلکاری تعبیر کرده است. درست است 
که جسم خاکی از مقولٔه ماّدیات است اما صورت گل بدان بخشیدن، یعنی واقعاً آن را خاک و گل شمردن، 
نوعی حس آمیزی به شمار می رود. در این مثال امری نه چندان محسوس را )خاکی بودن جسم( به راستی 

ـ   98( محسوس کرده است. )فشارکی، ۱۳8۵: ۱۰۱ ـ
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اسلوب معادله 
مفهومی یکسان با دو شیوه بیان یا بیان یک مظروف با دو ظرف

به عبارتی دیگر بین دو مصراع می توان عالمت مساوی گذاشت یا جای دو مصراع را تغییر داد. به عبارت 
دیگرهر گاه شاعر بیتی بسراید که با عوض کردن جای مصراع اول و دوم اشکالی در مفهوم بیت ایجاد نشود.
اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است که در شعر اعمال می شود. دو مصراع بیت از نظر 
نحوی کامالً مستقل هستند و از نظر معنایی برابر با هم. در شعر صائب و بیدل )سبک هندی( به اوج خود 

رسیده است.طالب آملی و سلیم تهرانی در به کارگیری این اسلوب موفق بوده اند.
)صائب(اشک کباب موجب طغیان آتش استاظهارعجز پیش ستمگر ز ابلهی است

     توجه      
در ارسال المثل همیشه یک مثل در شعر یا نثر آورده می شود ولی در اسلوب معادله شرط نیست.

دندان به  عقل  بگزد  تحیر  )سعدی(چون تأمل کند آن صورت انگشت نما راسرانگشت 

بیت  این  و  شده  گنجانده  است  ضرب المثل  یک  که  حیرت  از  گزیدن  دندان  به  انگشت  بیت:  این  در 
ارسال المثل دارد.

     توجه      
برای تعمیق بخشیدن مطالب، اشعاری انتخاب شده است تا تمام عوامل زیبایی سخن در آنها مورد بررسی و 

تحلیل قرار گیرد تا بدین وسیله به هدف اصلی کتاب دست یابیم.

شرح بدیعی غزلی از سعدی
استاز هرچه می رود سخن دوست خوش تر است پرور  روح  نفس  آشنا  پیغام 
شنیده ای غایب  حاضر  وجود  من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگز 
بمیر گو  شمع  نبود  میان  در  که  نباشد منّور استشاهد  چون هست اگر چراغ 
باغ و  روند  صحرا  به  روزگار  استابنای  دلبر  کوی  زنده دالن  باغ  و  صحرا 
استجان می روم که در قدم اندازمش ز شوق محّقر  نُزلی  که  هنوز  درمانده ام 
آشتی کنان ما  رفتٔه  خشم  به  آن  استکاش  در  بر  مشتاق  دیدٔه  که  آمدی  باز 
به سوختی آتش  بر  عود  چو  دلم  وین دم که می زنم ز غمت دود مجمر استجانا 
وصل امید  بستی  بیهده  خیال  هجرت بکشت و وصل هنوزت مصّور استسعدی 
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از جهات فصاحت و بالغت غزل مزبور می گذریم، چه در حوزٔه علم بدیع نیست، اّما از لحاظ صنعت های 
بدیعی به اشاراتی بسنده می کنیم:

مصراع دوم بیت اول در حقیقت تبیین و تفسیری است برای مصراع اّول، ضمناً میان دوست و آشنا 
غایب  حاضر  دوم  بیت  در  است.  گرفته  صورت  تشبیهی  همچنین  دوم  مصراع  در  است.  نظیر  مراعات 
پارادوکس دارد و خود تمثیلی است جهت مصراع دوم. در بیت سوم میان شمع و چراغ و منّور مراعات 
نظیر است. در بیت چهارم میان صحرا و باغ مراعات نظیر است، ضمناً تکرار صحرا و باغ در دو مصراع 
رّدالعجز علی الّصدر است، همچنین کوی دلبر به صحرا و باغ تشبیه شده است. در بیت پنجم به طور مضمر 

جان را به نُزل )پیشکشی محّقر( مانند کرده است.
در بیت ششم بین خشم و آشتی تضاد است، ضمناً تکرار »ش« در کلمات کاش و خشم و آشتی و مشتاق 
موسیقی صوتی شعر را تداعی می کند. میان رفته و آمدی نیز تضاد است. در بیت هفتم میاِن عود و آتش و 

سوختن و دود مجمر مراعات نظیر است. ضمناً دل را به عود و دم را به دود مجمر مانند کرده است.
در بیت آخر میان وصل و هجر تضاد است، صنعت اغراق نیز در سراسر غزل وجود دارد، به خصوص در 
فعل »بکشت«. نکته ای که باید تذکر داد این است که بیشتر راز زیبایی غزل مزبور و سایر اشعار استاد سخن، 

مربوط به بالغت آن است و بدیع نقشی ضعیف در این بازه بازی می کند.

شرح بدیعی از شعری نو
زمستان

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است
کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید نتواند
که ره تاریک و لغزان است

و گر دست محبّت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است
نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است پس دیگر چه داری چشم

زچشم دوستان دور یا نزدیک
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مسیحای جوانمردانه سرد است... آی
دمت گرم و سرت خوش باد

سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای
منم من میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

منم من سنگ تیپاخوردٔه رنجور
منم دشنام پست آفرینش، نغمٔه ناجور

نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در، بگشای دلتنگم

حریفا میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
تگرگی نیست، مرگی نیست

صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگذارم
حسابت را کنار جام بگذارم

چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد
فریبت می دهد بر آسمان، این سرخی بعد از سحرگه نیست

حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان است
حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان

نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلور آجین
زمین دلمرده سقف آسمان کوتاه

غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است.

                                                             )اخوان ثالث، دی ماه ۱۳۳۴(
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زمستان شعری سمبلیک است، تمثیلی است از اوضاع و احوال نابسامان و یأس آور سال های ۱۳۳2 
ترکیباتی  و  سخته  واژگانی  آرام،  وزنی  منسجم،  زبانی  معنوی،  تشّکل  دارای  شعری،  نظر  از   .۱۳۳۳ و 
خراسانی وار: سربرنیارد کرد پاسخ گفتن...، جز پیش پا را دید نتواند... الخ، ترکیبات کنایی سر درگریبان 
بودن و پیش پا را دیدن و... به غنای معنوی شعر کمک می کند. موسیقی معنوی مراعات نظیر میان سر و پا 
و دست، و تشبیه سینه به گرمگاه و موسیقی صوتی رّدالعجز علی الّصدر، در بیِت »نفس کاین است، پس دیگر 

چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک« جلب نظر می کند.
و  سویی  از  است،  نجات بخشی  مظهر  که  مسیحای!  )استعاری(  بالغی  خطاب  »مسیحای...«  بند  در 
موسیقی صوتی تکرار حرف »پ« و جناس زاید پیر پیرهن چرکین و موسیقی معنوی گرم و سرد، به زیبایی 
شعر کمک کرده است. قید ناجوانمردانه برای هوا قیدی است تشّخص آور و گویای تشبیهی مضمر. در بند 
»منم من...« غیر از تکرار تأکیدی، موسیقی معنوی تنسیق صفات و اعداد نیز دیده می شود: میهمان هر 
شب، لولی وش مغموم، دشنام پست، نغمٔه ناجور. در بند بعد، تضاد روم و زنگ، مراعات نظیر سال و ماه و 
حریف و میزبان که هر دو به صورت ندایی آمده، تشبیه خود در لرزیدن به موج که نسبتاً تازه است، موسیقی 
صوتی میان مرگ و تگرگ )سجع مطّرف( و تناسب معنایی میان آن دو و تناسب سرما و دندان که الزمٔه سرما، 

به هم خوردن دندان است، جلب نظر می کند.
در بیت عروضی »من امشب...«، موسیقی صوتی ذوقافیتین دیده می شود. در بند بعد مراعات میان بیگه، 
سحر و بامداد و تکرار »شد« و تشبیه سرخی گوش، بر اثر سرما و یا سیلی به سرخی فلق، نوعی تازه از تشبیه و 
تمثیل است، چه تشبیه عادی آن بدین صورت است: گوش سرما برده و سیلی خورده همچون فلق سرخ رنگ 
است، و این خود تمثیلی است از خطا بودن تصّورات و بر باد شدن امیدها. قندیل سپهر کنایٔه ذات است 
از خورشید )محدودٔه بیان(، همچنین در ترکیب کنایی تابوت سبز...، ظلمت نه توی مرگ اندود، به تابوت 
ستبری تشبیه شده که مجموعاً کنایٔه ذات است از نه قلک. تشبیه چراغ باده تعبیر بیانی چراغ باده را بفروز و 

تضاّد شب و روز، و مفهوم کنایی شب با روز یکسان است، همه به زیبایی شعر افزوده است.
یا اعداد دیده می شود: هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها  بند آخر، نوعی تنسیق و  در 
پنهان. تشبیه نّفس به ابر و درختان یخ زده به اسکلت های بلورآجین )تشبیه تازه( و تنسیق صفات در قسمت 

آخر: زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه، نشانه های دیگری از زیبایی شعر است.
تمثیل است و  تمثیل است. کّل شعر  تمثیل در  نظر می کند  از هر چیز جلب  بیش  مزبور  آنچه در شعر 
بندهای مختلف آن نیز هریک تمثیلی است از واقعّیتی. زبان شعر در عین حالی که خراسانی وار است، اّما 
از رنگ و تأثیر زمان کامالًً برخوردار است. تشبیهات بیشتر نو و تازه است، تعبیرات هم گهگاه امروزی و 
محاوره ای است: حسابت را کنار جام بگذارم، سنگ تیپا خرده، دشنام پست و... گویای این است که شعر 
مزبور شعر زمان خویش است، هر چند در جنب تعبیرات محاوره ای این زمانی، تعبیرات ادبی قدمی هم دیده 
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می شود: سربرنیارد کرد پاسخ گفتن و دست یازیدن، و ترکیباتی که ساختٔه خود شاعر است و غیر مسبوق اّما 
طنین ترکیبات خراسانی قدیم را دارد: تابوت »ستبر« ظلمت نه توی مرگ اندور...، که به نوعی به موسیقی 

صوتی و معنوی شعر افزوده است.

1  در کدام یک از بیت های زیر اسلوب معادله آمده است؟ توضیح دهید.

)صائب(آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش استالف( نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی های عشق

در این بیت اسلوب معادله به کار رفته است. می توان جای دو مصراع را تغییر داد.
را اطفال  جمعٔه  دارد  تلخ  شنبه  فکر  )صائب(عشرت امروز بی اندیشٔه فردا خوش استب( 

در این بیت اسلوب معادله به کار رفته است. می توان جای دو مصراع را تغییر داد.
(با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش استپ( با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است  ئب صا (

در این بیت اسلوب معادله به کار رفته است. می توان جای دو مصراع را تغییر داد.
بهار  باد  فروخت  بر  چنان  الله  تنور  )حافظ(که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمدت( 

کند  تا  آفرینش  در  فلک  آمد  کوژ  پشت  )سعدی(هر زمان پیشت زمین بوس از برای افتخارث( 

ت و ث اسلوب معادله ندارد.
پای  ز  مکافات  تیغ  فکند  را  سرکشان  )حزین الهیجی(شعله را زود نشانند به خاکستر خویشج( 

در این بیت اسلوب معادله به کار رفته است. می توان جای دو مصراع را تغییر داد.
شود  پیدا  سخن  از  انسان  بی کمالی های  رسوا شودچ(  واکند،  لب  بی مغز چون  )صائب(پسته 

در این بیت اسلوب معادله به کار رفته است. می توان جای دو مصراع را تغییر داد.
می رسد پیش  فلک  جفای  را  آزاده  می رسدح(  عاقبت اندیش  به  بال  )امیری فیروز کوهی(اول 

در این بیت اسلوب معادله به کار رفته است. می توان جای دو مصراع را تغییر داد.
عشق نشوید  فرو  سعدی  دل  از  مالمت  )سعدی(سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ استخ( 

در این بیت اسلوب معادله به کار رفته است. می توان جای دو مصراع را تغییر داد.

      توجه      
به  دریافت می شود. الزم  آرایه  این  ابیات،  بقیه  در  ندارد.  معادله  اسلوب  دوبیت  فقط  این خودارزیابی  در 
ذکراست که در اسلوب معادله باید بتوان بین دو مصراع مساوی گذاشت یا جای دو مصراع را تغییر داد. در واقع 

هر مصرع معنی کاملی می دهد و مصرع بعدی فقط برای فهم بیشتر مصرع دیگر است.

خودارزیابی درس 12
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2  در بیت ها و عبارت های زیر حس آمیزی را بیابید و توضیح دهید.

الف( خداوند لباس هراس و گرسنگی را به آنها چشاند )نحل/۱۱۲(
لباس را باید پوشید نه چشید. لباس پوشیدنی است نه چشیدنی.حس المسه با حس چشایی در آمیخته 

شده است.
ب( نجوای نمناک علف ها را می شنوم )سهراب سپهری(

نمناک بودن را نباید برای نجوا به کار برد.حس المسه را با حس شنوایی درآمیخته است.
)حافظ(که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد؟پ( ازاین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم 

شعر تر: در این ترکیب دو حس شنوایی و المسه درآمیختند. در ترکیب شعر شیرین دو حس شنوایی و 
چشایی با هم درآمیختند.

لیک ایم؛  نه  تلخ شنیدن  مرد  گر چه  ما  استت(  شنیدنی  آید،  تو  زبان  که  )طالب آملی(تلخی 

تلخی را باید چشید نه شنید. در اینجا ترکیب دو حس چشایی و شنوایی حس آمیزی را حاصل کرده است.
می شنوم  چمن  از  تو  دهن  بوی  می شنومث(  سمن  و  الله  ز  تو  )مولوی(رنگ 

بو شنیدنی نیست همین طور رنگ، بو مربوط به بویایی است و رنگ مربوط به بینایی می باشد.
ج( خط شکسته را هم محکم تر و بامزه تر از دیگران می نوشت )عبدالله مستوفی(

خط را بامزه تر نوشتن حس آمیزی دارد مزه مربوط به حس چشایی است خط دیداری است.
3  در کدام یک از بیت های زیر آرایٔه حسن تعلیل یافت می شود؟ توضیح دهید.

خفتالف( عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت  خاک  در  اندام  گل  چندین  )سعدی(که 

بیت حسن تعلیل دارد. شاعر برای شکفتن گل بر خاک دلیلی منطقی نیاورده است مصراع دوم یک دلیل 
ادعایی بیش نیست اما شنونده آن را می پذیرد.
سیاهی دل  لوح  از  زداید  سحر  اشک  صبحگاهیب(  باران  را  چمن  کند  )رهی معیری(خرم 

بیت حسن تعلیل دارد. در این بیت شاعر دلیلی هنرمندانه و زیبا برای مصراع اول آورده است که دلیلی 
منطقی و عقلی نیست.

کوکب هاپ( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی  چشم  شوق،  از  می پرد  )صائب(هنوز 

بیت حسن تعلیل دارد. شاعر برای چشمک زدن ستارگان یک دلیل زیبای ادبی آورده است نه دلیل 
منطقی.

خریداری  کند  را  دون  مردم  سپهر  )ناظم هروی(بخیل سوی متاعی رود که ارزان استت( 

این بیت دارای اسلوب معادله است. بین دو مصراع می توان مساوی گذاشت یا جای مصراع ها را تغییر داد.
راث( خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده  ایام جوانی  می جویند  اندر خاک  )نظامی(که 
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بلکه در  نیاورده است،  پیران یک دلیل منطقی  بودن  برای خمیده پشت  تعلیل دارد. شاعر  بیت حسن 
مصراع دوم یک دلیل ادعایی و غیر منطقی آورده است.

کارگاه تحلیل فصل چهارم
1  اشعار زیر در چه قالبی سروده شده است؟ پس از تعیین پایه های آوایی و وزن واژه های هر مصراع،  

تفاوت این نوع شعر را با اشعار سنتی بیان کنید.
و صدای باد هردم دل گزاتر

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

باز در گوش این نداها:
                )نیما( »آی آدم ها«. 

و صدای باد هردم دل گزاتر

َو ِص دا ِی با د َهر َدم دل َگ زا تَرپایه های آوایی

فعالتن فاعالتن فاعالتنوزن 

∪ ∪ ــ ــ / ــ  ∪ ــ ــ/ ــ  ∪ ــ ــنشانه های هجایی

در صدای باد بانگ او رهاتر،

در ِص دا ِی با د بان ِگ او رَ ها تَرپایه های آوایی

فاعالتن فاعالتن فاعالتنوزن

ــ  ∪ ــ ــ/ ــ  ∪ ــ ــ/ ــ  ∪ ــ ــنشانه های هجایی

از میان آب های دور و نزدیک،

از ِم یا ِن آ ب ها ی دو ُر نز دیکپایه های آوایی

فاعالتن فاعالتن فاعالتنوزن

 ــ  ∪ ــ ∪ / ــ  ∪ ــ ∪ / ــ  ∪ ــ ــنشانه های هجایی
ــ                  ــ

باز در گوش این نداها:

با ز در گو شین ِن دا هاپایه های آوایی

فاعالتن فاعالتنوزن

ــ  ∪ ــ ــ/ ــ  ∪ ــ ــنشانه های هجایی

آی آدم ها

آ ی آ َدم هاپایه های آوایی

ــ  ∪ ــ ــ/ ــ  وزن

فاعالتن فعنشانه های هجایی



276

در این شعر همان طور که در جدا کردن ارکان آن دیده می شود، در هر مصرع تعداد ارکان با مصرع دیگر 
متفاوت است و بر همین اساس تعداد هجاها برابر نیست و مصرع ها کوتاه و بلند شده اند.

به بیان دیگر تعداد وزن واژه های هر بخش آن یکسان نیست.اما در شعر سنتی در هر مصرع تعداد ارکان 
با مصرع های دیگر برابر است.

مصراع  هر  مقابل  را  هجایی  نشانه های  و  وزن  پایه ها،  زیر،  نیمایی  اشعار  درست  خوانش  از  2  پس 

بنویسید.
همان رنگ و همان بوی
همان برگ و همان بار

همان خندٔه خاموِش در او خفته بسی راز
              )شفیعی کدکنی( همان شرم و همان ناز 

همان رنگ و همان بوی

َه مان رن ُگ َه مان بویپایه های آوایی

مفاعیلن فعولنوزن 

ــ∪ ــ  ــ  ∪ / ∪ ــ  ــ  نشانه های هجایی

همان برگ و همان بار

َه مان بر ُگ َه مان بارپایه های آوایی

مفاعیلن فعولنوزن

ــ∪ ــ  ــ  ∪ / ∪ ــ  ــ  نشانه های هجایی

همان خندٔه خاموِش در او خفته بسی راز

َه مان خن ِد ِی خا مو ِش د رو خف ِت َب سی رازپایه های آوایی

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولنوزن

                     ــ                   ــ                  ــ∪ ــ  ــ  ∪ / ∪ ــ  ــ  ∪ / ∪ ــ  ــ  ∪/ ∪ ــ  ــ نشانه های هجایی

همان شرم و همان ناز

َه مان شر ُم  َه مان نازپایه های آوایی

مفاعیلن فعولنوزن

ــ∪ ــ  ــ  ∪ / ∪ ــ  ــ  نشانه های هجایی

نشانه های  و  وزن  آوایی،  پایه های  بکشید.  باال جدولی  نمونه  مانند  بعد،  نیمایی صفحه  اشعار  3  برای 

هجایی هرمصراع را بنویسید سپس اختیار شاعری به کار رفته در آن را مشخص کنید.
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قایقی خواهم ساخت

قا ی قی خا    َهم ساختپایه های آوایی

فاعالتن          َفعلن وزن 

                            ــ ∪ ــ  ــ /   ــ     ــنشانه های هجایی
∪ ∪                                               

خواهم انداخت به آب

خا َه َمن دا   خت ِب آ ب«پایه های آوایی

فاعالتن      فعلن وزن

ــ ∪ ــ  ــ / ∪ ∪ ــ     نشانه های هجایی

دور خواهم شد از این خاک غریب

دو ر خا َهم  ش َد زین خا  ِک َغ ریبپایه های آوایی

فاعالتن فعالتن  فعلنوزن

ــ ∪ ــ  ــ / ∪ ∪ ــ ــ /   ∪ ∪ ــ     نشانه های هجایی

که در آن هیچ کسی نیست که دربیشه 
عشق

ک د ران هی  چ ک سی نی  ست ک دربی  ش ی عشقپایه های آوایی

فعالتن  فعالتن فعالتن فعلن وزن

∪ ∪ ــ  ــ / ∪ ∪ ــ ــ /   ∪ ∪ ــ ــ / ∪ ∪ ــنشانه های هجایی

َقه ِر ما نان   را  بی  د ا ر ُک  ندپایه های آوایی قهرمانان را بیدار کند

فاعالتن فعالتن  فعلنوزن

ــ  ∪ ــ  ــ /      ــ      ــ ــ /   ∪ ∪ ــ   نشانه های هجایی
  ∪ ∪                                 

1  فاعالتن در رکن اول مصراع ها به جای فعالتن آمده است.

2  در مصراع آخر ابدال مشاهده می شود یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه آمده است.

3  در رکن پایانی مصراع اول ابدال به کار رفته است.

4  شعر زیر در چه قالبی سروده شده است:

در حضرت شاهیآن کیست که تقریر کند حال گدا را
آهی کز غلغل بلبل چه خبر باد صبا را و  ناله  جز 

)ابن حسام هروی(
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در قالب مستزاد سروده شده است.
5  با توجه به رباعی زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

شماست دیدار  تشنه  سحر  مهتاب خجل ز نور ُرخسار شماستآغوش 
شماستخورشید که در اوج فلک خانه اوست دیوار  به  دیوار  همسایه 

)علیرضا قزوه(

ب( از آرایه های علم بیان و بدیع هر کدام یک مورد بیابید و توضیح دهید.
بیان: آغوش سحر: تشخیص )استعاره مکنیه( در این ترکیب شاعر مشبه )سحر( را آورده و از مشبه به 

یکی از لوازمات یا ویژگی هایش را آورده است.
مهتاب: تشخیص 

نور،  همسایه/  خانه،   / رخسار  /دیدار،  فلک  خورشید،  مهتاب،  سحر،  نظیر:  مراعات  معنوی:  بدیع 
مهتاب، خورشید 

6  تحقیق کنید که تضمین به کار رفته در شعر زیر از کدام شاعر است:

صدا چون بوی گل در جنبش آب
جوان می خواند سرشار از غمی گرم
چرایی نیشم  نه ای  نوشم  که  »تو 
را دلم  زخم  نه ای  مرهم  که  تو 

به آرامی به هر سو پخش می گشت
نوازش بخش می گشت پی دستی 
چرایی« پیشم  ای  نه  یارم  که  تو 
چرایی؟  « ریشم  دل  نمکدان 

فریدون توللی شعری از بابا طاهر همدانی را تضمین کرده است.
7  پس از تعیین پایه های آوایی و وزن هر بیت، نام بحر آن را بنویسید.

)مهرداد اوستا(گر نیستی پس چیستی ای همدم تنهای دلالف( ای مست شبرو کیستی آیا مه من نیستی

ای مس ِت شب / رو کی س تی  / آ یا َم ِه / من نی س تی
گر نی س تی  / پس چی س تی / ای هم َد م/  تن ها ِی دل
وزن: مستفعلن     مستفعلن      مستفعلن       مستفعلن

نام بحر: رجز مثمن سالم
است رندانه  مثنوی های  از  پر  توب(  چشم  عرفانی  شعر    )سید حسن حسینی(شب 

ُپ َرز َمث  / َن وی ها  / ِی رن دا / ِن َاست
َش ِب  شع   / ِر عر فا  / ِنی  ِی چش  / ِم ُت

وزن: فعولن   فعولن    فعولن     فعل
نام بحر: متقارب مثمن محذوف
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)امیری فیروز کوهی(همرهان رفتند و من تنها به صحرا مانده امپ( هر دم از سر گشتگی چون گرد می پیچم به خود

هر َد مز َسر  / گش ِت گی چُن  / ِگر د می پی  / چَم ِب ُخد
هم رَ هان َرف  /  تن ُد من تن  /  ها ِب َصح را  /  مان ِد ام
وزن: فاعالتن       فاعالتن        فاعالتن           فاعلن

نام بحر: رمل مثمن محذوف
)سعدی(به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقیت( به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

ِب پا یا نا / َم دین دف تر /  ِح کا یَت هم / ِچ نان با قی
ب صد َدف تَر  / َن شا یَد گف  /ت حس بُـل حا  / ِل ُمش تا قی

وزن:  مفاعیلن       مفاعیلن        مفاعیلن           مفاعیلن 
نام بحر: هزج مثمن سالم

8  متن زیر را بخوانید و ویژگی های زبانی، ادبی و فکری آن را بررسی کنید.

و  مزارع  و  جاده  اطراف  مناظر  به  کردم  نگاه  می رفت.  پیش  زیاد  چندان  نه  سرعت  با  ...  مینی بوس 
خانه های روستایی، بعد از هفتاد و پنج روز زندانی بودن، حس فراموش نشدنی در من ایجاد می کرد. شکل 
و شمایل خانه های روستایی آنجا هم شبیه روستای خودمان بود و این تشابه مرا دلتنگ می کرد کاش می شد 
بلند شد و مینی بوس  گوشه ای بایستیم. این آرزو هنوز توی دلم بود که ناگهان صدایی مثل شلیک گلوله 
افتاد به تکان های شدید. الستیکش ترکیده بود. راننده و محافظان مسلّح برای تعویض الستیک پیاده شدند. 
از اقبال ما بود که زاپاس مینی بوس هم پنچر از آب در آمد و عراقی ها مجبور شدند همان جا الستیک را 
پنچرگیری کنند. این یعنی فرصتی برای ما که زیر نگاه سربازان مسلح عراقی روی زمین بنشینیم و مشاممان 

را پر کنیم از بوی تازٔه علف و گوش هایمان را از صدای گنجشک های آزاد آسمان...

سطح زبانی
  ورود واژه های اروپایی مانند الستیک، زاپاس، مینی بوس

  کاسته شدن واژه های عربی نسبت به گذشته اگرچه کلماتی چون شمایل و اقبال در متن به کار رفته است.
  تحت تأثیر قرار گرفتن نثر براساس گفتار اقشار اجتماع و استفاده از اصطالح عامیانٔه » پنچر از آب در آمدن«
  به هم ریختگی ساختار جمله: مینی بوس افتاد به تکان های شدید یا مشاممان را پر کنیم از بوی تازهٔ علف...
  حذف فعل در بعضی از جمله ها مانند: مشاممان را پر کنیم از بوی تازٔه علف و گوش هایمان را از 

صدای گنجشک های آزاد آسمان.
  کوتاهی جمالت: مینی بوس افتاد به تکان های شدید. الستیکش ترکیده بود. راننده و محافظان مسلّح 

برای تعویض الستیک پیاده شدند.
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سطح فکری
موضوع و محور اصلی این نثر جنگ و تبعات آن و بیان اتفاقات دورٔه اسارت است که به زبانی ساده و 

روان بیان شده است.

سطح ادبی
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خانه های  شمایل  و  شکل  است:  محسوس  و  عینی  دوره  این  نثر  در  و شخصیت ها  پدیده ها  توصیف 
روستایی، بوی تازٔه علف، صدای گنجشک های آزاد آسمان

قالب و ساختار نوشته خاطره است.
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