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

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

پیشگفتار
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ترکیبی از علوم و فنون ادبی به شرح زیر است:
   درس یکم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بررسی می شود.
2. قلمرو ادبی

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

بازخوانی متن از دید تناسب های معنایی همچون تضاد، ایهام، مراعات نظیر و ... .
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3. قلمرو فکری
در این مرحله، متن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقادات، گرایش ها، نوع نگرش 

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

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

ایران عزیز بینجامد. 

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

www.literature-dept.talif.sch.ir



ستایش 

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

الهی!

طالب آملی



  درس یکم     تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم 
  درس دوم       پایه های آوایی 

  درس سوم      تشبیه 
              * کارگاه تحلیل فصل

   فصـل یکـم  



درس یکم

قرن هفتم
سال گذشته با تاریخ ادبیات ایران در قرن های اولیة هجری تا قرن 
ششم آشنا شدیم و دریافتیم که برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی مثل 
روی  کار  آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی و تغییر مرکز ادبی و سیاسی 
از خراسان به عراق عجم، زمینه های تغییر سبک را در متون زبان فارسی 
پدید آورد و خواندیم که سبک های »بینابین« و »آذربایجانی« از »سبک 

خراسانی« فاصله گرفتند و کم کم »سبک عراقی« پدید آمد.
سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 سال، 
 سبک غالب متون ادب فارسی بود. مغوالن در اوایل قرن هفتم )616 هـ . ق.(
به نواحی مرزی ایران حمله کردند و بعد به تدریج بر نواحی دیگر هم 
چیرگی یافتند و به نظام اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی ایران آسیب های 
عمده ای رساندند. خراسان که کانون فرهنگی ایران بود، ویران شد و 
بسیاری از مدارس،که مهد علم و فرهنگ بودند، از بین رفتند و بزرگانی 
چون نجم الّدین ُکبری و فریدالّدین عطّار نیشابوری در یورش ویرانگر 
مغول، کشته شدند. کمال الّدین اسماعیل، مّداح جالل الّدین خوارزمشاه که 
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خود در سال 635 هـ . ق. به دست مغوالن در اصفهان کشته شد، دربارة  قتل عام سال 
633 هـ . ق. در اصفهان می گوید:

گریدکس نیست که تا بر وطن خود گرید بد  مردم  تباه  حال  بر 
امروز یکی نیست که بر صد گریددی بر سر مرده ای دو صد شیون بود

با حملة ویرانگر مغوالن و بعد از آن، هجوم وحشیانة تیمور و حکومت  ظالمانة این دو، 
نه تنها بناها و آبادانی ها، بلکه بنیان فرهنگ و اخالق نیز تباه و ویران گردید و دوستداران 
فرهنگ و اخالق که سرخورده و مأیوس شده بودند، اغلب منزوی شدند و به تصّوف پناه 
بردند تا به آرامش برسند و برای تسکین خود به ادبیاتی روی آوردند که بر عواطف انسانی، 
ترویج روحیة تسامح1 و تساهل2، خدمت به خلق، آزادگی و اعتقاد به بی ثباتی دنیا تکیه داشت. 
در اواخر دورة مغول، بساط حکومت آخرین خلیفة عباسی، المستعصم باهلل، برچیده شد و 
با توّجه به پایان یافتن خالفت، زبان رسمی و رایج عربی از رواج افتاد و توّجه به زبان فارسی 

که زبان تودة مردم بود، رونق بیشتری گرفت.
دلیل نام گذاری سبک این دوره به »عراقی« این است که بعد از حملة مغول کانون های 
فرهنگی از خراسان به عراق عجم منتقل شد. )اولین نشانه های تغییر سبک از زمان سلجوقیان 
آغاز شده، اما خراسان هنوز به طور کامل ویران نشده بود( و شاعران و نویسندگان بزرگ در 
این دوره غالبًا از اهالی شهرهای عراق عجم )اصفهان، همدان، ری، اراک کنونی و ... ( بودند.

وضعیت زبان و ادبیات فارسی در این دوره، مثل بسیاری از دانش های دیگر، با دوره های 
پیش از خود متفاوت شد و به نوعی دچار سستی و نابسامانی گردید؛ چرا که بسیاری از 
دانشمندان و ادیبان کشته و یا متواری شدند و دیگر از دربارهای ادب دوست و خاندان های 
فرهنگ پرور خبری نبود؛ اّما در کنار این عوامل مخرب و منفی، در این دوره عوامل مثبتی 
نیز وجود داشت که رشد زبان و ادبیات و اعتبار ادیبان و اندیشمندان را موجب شد. با انتقال 
قدرت از خراسان به مرکز ایران، زبان و ادبیات فارسی در ناحیة عراق عجم گسترش یافت 
و در حوزه های ری، فارس، همدان و اطراف آنها آثار ارزشمندی پدید آمد و زمینه هایی برای 

1. مدارا
2 . آسان گرفتن بر یکدیگر
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تغییر سبک از خراسانی به عراقی ایجاد شد. در این زمان قالب های جدیدی نیز در شعر و 
نثر پدید آمد.  

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

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

وقت که در آثاری همچون تاریخ وّصاف و تاریخ جهانگشای جوینی دیده می شود. 

معروف ترین شاعران و نویسندگان این دوره:
 موالنا جالل الّدین بلخی معروف به مولوی

از شاخص ترین شاعران عارف است که در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه ای پدید 
آورد. او در مثنوی معنوی و دیوان شمس، بسیاری از معارف بشری و مسایل عرفانی را بیان 
کرده است. از میان آثار منثور موالنا، فیه ما فیه و مجالس سبعه را موالنا گفته و شاگردان 
نوشته اند و مکاتیب، مجموعه نامه های موالنا به قلم خود اوست. اثر اخیر سبک نثر وی را 

بیشتر و بهتر نمودار می سازد.
 سعدی

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

  فخرالّدین عراقی 
از دیگر شاعران نام آور این دوره و صاحب غزل های عرفانی زیبا است. مثنوی عشاق نامة 
او مشهور است. او در هر فصل این مثنوی به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با 
تمثیل و حکایت به پایان رسانده است. همچنین در کتاب لمعات خود سیر و سلوک عارفانه 

را در قالب نظم و نثر بیان کرده است. 
 نجم الّدین رازی )معروف به نجم دایه( 

از منشیان و نویسندگان توانا و از عارفان وارستة این دوره است. او کتاب مرصادالعباد 
من المبدأ الی المعاد را در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی نوشت. نثر کتاب گاهی 
ساده و گاه دارای سجع و موازنه است. عالوه بر این نویسنده در خالل موضوعات کتاب، 
احادیث، آیات و اشعاری از خود و شاعران دیگر نقل می کند. این اثر که نثری شیوا، آراسته 

و دل انگیز دارد، در بین متون عارفانه از مرتبه ای واال برخوردار است. 
 عطاملک جوینی 

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

جانشینان حسن صباح نوشته شده است. نثر این کتاب مصنوع و دشوار است. 
 خواجه رشیدالّدین فضل اهلل همدانی 

یکی دیگر از چهره های علمی و سیاسی در عصر ایلخانان به شمار می رود. وی وزیر مقتدر 
غازان خان و اولجایتو بود. مهم ترین کتاب او جامع التواریخ نام دارد که به نثری عالمانه و 
پخته نوشته شده است. اقدام مهم فرهنگی او تأسیس عمارت ربع رشیدی در تبریز است که 

در حکم دانشگاه آن زمان بوده است.
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 شمس قیس رازی 
از نویسندگان زبردست این دوره است و اثر معروفش، المعجم فی معاییر اشعار العجم، 
از نخستین و مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر به شمار می رود که نثر 

او در مقدمه مصنوع و در اصل کتاب، ساده و عالمانه است.

قرن هشتم
  در این دوران به دلیل بی اعتقادی برخی از ایلخانان مغول و بی تعّصبی برخی دیگر نسبت 
به مذاهب رایج، فرصتی پدید آمد تا صاحبان مذهب های مختلف عقاید خود را ابراز کنند. 
قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی نیز عرصة وسیعی یافت، به طوری که از شبه قارة هند 
تا آسیای صغیر، بسیاری به این زبان سخن می گفتند، ضمن اینکه عراق عجم و مهم  تر از 

آن شهر شیراز همچنان در حکم مرکز ادبی این عصر به شمار می رفت.
از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را در پی داشت 

و زبان شعر جز در سروده های شاعران شاخص، مانند خواجو و حافظ، به سستی گرایید. 
 خواجوی کرمانی 

از غزل پردازان برجستة این دوره است؛ شاعری که غزل های او بر حافظ نیز تأثیرگذار 
بوده است. 

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

  ابن یمین

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

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

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

خود او »همه بیت الغزل معرفت« است:
آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنششعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است

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

نظامی سروده شده است.
 عبید زاکانی 

شاعر خوش ذوق و آگاهی است که نکته یابی و انتقادهای ظریف اجتماعی او معروف 
است. شاعری که نامالیمات اوضاع آشفتة روزگار خود را برنمی تافت و تزویر و ریاکاری 

حاکمان را در آثارش به تصویر می کشید.
او در منظومة موش و گربه ناهنجاری های اجتماعی را به شیوة طنز و تمثیل بیان کرده 
است. این شوخ طبع آگاه نه تنها در شعر، که در نثر نیز دارای طنزهای ماندگاری است و رسالة 

دلگشا، اخالق االشراف و صدپند از آن جمله اند.

 حمداهلل مستوفی 
از موّرخان مشهور ایران و نویسندة کتاب تاریخ گزیده است. این کتاب تاریخ پیامبران، خلفای 

چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران را تا سال 730هـ .ق.  در  بر می گیرد. 
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قرن نهم
بعد از غارت ها و ویرانگری های مغوالن، ایران دستخوش حملة بنیان  برانداز دیگری شد 
و بر اثر آن ابنیة فرهنگی، ادبی و اجتماعی کشور یکسره نابود گردید. این حادثه به وسیلة 
تیمور گورکانی صورت گرفت و آنچه را که پس از حملة مغول سالم یا نیمه سالم مانده بود، 
مثل فارس و یا در زمان ایلخانان مغول)جانشینان چنگیز( مختصر تجدید حیاتی یافته  بود، 

همه از میان رفت. 
تیموریان تقریبًا از نیمة دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم در ایران حکومت کردند 
بازماندگان چنگیز،  بازماندگان تیمور، همچون  البته  ادامه داشت.  آنها  و ویرانگری های 
کم  و بیش از فرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفتند و بعد از مدتی در ایران متمدن شدند. در عهد آنان، 
عالوه بر گسترش هنرهایی چون مینیاتور، معماری و تذهیب، تاریخ نویسی نیز ادامه یافت 
و ادبیات رونقی تازه گرفت، کسانی مانند جامی  و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند؛ 
هرچند این رونق، بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی این دوره عمدتاً سطحی  و ادبیات دوره 

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

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

 جامی

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

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

 شاه نعمت اهلل ولی 
از دیگر شاعران قرن نهم است که در تصّوف و طریقت مقامی بلند داشته و سرسلسلة 

صوفیان نعمت اللهی به شمار می رود. دیوان شعرش مضامین عرفانی دارد. 
 دولتشاه سمرقندی 

از نویسندگان این قرن است که تذکرة دولتشاه را به تشویق امیر علیشیر نوایی نوشته 
است. این کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

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

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

5  چه عواملی سبک ادبیات فارسی را  از خراسانی به عراقی تغییر داد؟ آنها را بررسی  کنید.
6  کدام یک از ویژگی های فکری سبک عراقی موجب پیدایش عرفان در قرن هفتم شد؟

7 جدول زیر را تکمیل کنید:

موضوع و محتوا نوع نثر کتاب نام نویسنده

گلستان

مرصاد العباد

تاریخ جهانگشا



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

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

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

درس دوم
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بکوشیم خود را در فضای آهنگین آن قرار دهیم. در خواندن نیز با همان نظم موسیقایی، خوانش 
آن را پیش ببریم.

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

سعدی

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

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

با ِک   ِدل  تَموان  ش  دا  َود    با ِدل ِس تاُخد  می  َر  نَم 

همان گونه که دیده  و شنیده می شود، با خوانش درست شعر، به درنگ منظّم  و یکنواختی 
که بعد از هر دسته از هجاها وجود دارد، پی می بریم. پایه ها، به گونه ای منظّم کنار هم چیده 
شده اند؛ آنها مانند آجرهایی هستند که در ساخت بنای شعر، به کار می روند. وزن شعر درحقیقت 

حاصل چینش منظم این پایه های آوایی یا ارکان عروضی است.  
اکنون به نمونه های زیر و چگونگی شکل گیری پایه های آوایی و نظم آنها، توّجه کنید:

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

سعدی    

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

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



22

ز کوی یار می آید، نسیم باد نوروزی2 
از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی

حافظ

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

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

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

یا  دا  ُخ  نی     دا  ما ُت  بر  َمدِک  آ  ِچ 

یا  دا  ُخ  نی     دا  را ُت  ما  ُشدِک  می  ِچ 

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرایار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا 4 
مولوی

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

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

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

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

می دهند؛ این نظم سبب درک پایه های آوایی و لّذت بردن از موسیقی متن می شود.
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خودارزیابی 
1   با خوانش درست ابیات، مرز پایه های آوایی یا ارکان آن را مشّخص کنید و هر پایه را 

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

بر جای نان شادی خورد جانی که شد مهمان تو
                                                                                                                                                     مولوی

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

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

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

َج بین نِه..................

..................َز با نَم را

شکارش نجوید خالص از کمنداسیرش نخواهد رهایی ز بند  پ(
سعدی

.........َر ها یی..................

..................َن جو َید.........

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

.........را ِب ِحک َمت.........

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

حافظ

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

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

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

چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار دهیا رب از عرفان مرا پیمانه ای سرشار دهالف(
صائب

بسی ب( غیبت  دیوار  پیش  بود  کز  پسش گوش دارد کسیمکن 
سعدی

) باران اشکم می دود وز ابرم آتش می جهدپ
با پختگان گو این سخن، سوزش نباشد خام را

سعدی

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

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

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

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

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

َور ُک نَم…………………………ِکی َط َمع َدر

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

…………………………َم نِم َشب آ

م بُگ ذا َرمِک نا ِر جا……………

4 پیامدهای حملۀ مغوالن را بر زبان فارسی در قرن هفتم بررسی کنید.



درس سوم

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

را با چنین عباراتی بیان می کند:

سخن ادبیسخن عادی

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

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

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

3. خسرو خاور علم بر کوهساران زد.
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از نظر ادبی شیوه های گوناگونی برای آفرینش تخّیل و بیان معنا وجود دارد که مهم ترین 
آنها چهار آرایة تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه هستند و آنها را در حوزة علم بیان بررسی 

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

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

در این نمونه سعدی با همانند کردن دانا و طبلة عطار، آن دو را به هم تشبیه کرده است و 
ویژگی های خاموشی و هنرنمایی را در آنها مشترک می بیند و این شباهت را برای مخاطب 
محسوس تر و زیباتر بیان می کند. اّدعای همانندی میان دو یا چند چیز را آرایة »تشبیه« 

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

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

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

تشبیه چهار پایه یا رکن دارد:
1    مشبّه:

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

حافظ

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

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

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

گلستان سعدی

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

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

مولوی  

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

فریدون توللی        

         شب در تمام پنجره های پریده رنگ

مانند یک تصّور مشکوک

پیوسته در تراکم و طغیان بود. 
فروغ فرخزاد

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

انواع تشبیه از نظر پایه ها )ارکان(
تشبیه را بر اساس این چهار پایه می توان به دو دسته تقسیم کرد: گسترده و فشرده.

وجه مشّبه  
شبه

ادات  وجه شبه
تشبیه

مشّبه به

مشّبه بهادات تشبیه

وجه شبه

مشّبه

ادات 
تشبیه

وجه شبهمشّبه به مشّبه
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الف( تشبیه گسترده
از میان رکن های تشبیه، ذکر مشّبه و مشّبٌه به ضروری است؛ اّما وجه شبه و ادات تشبیه 
را می توان حذف کرد. به تشبیهی که چهار رکن یا سه رکن را در خود داشته باشد، تشبیه 

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

گر بیفروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست
ور نه، خاموش است و خاموشی گناه ماست.                                                  سیاوش کسرایی  

در شعر باال سه رکن تشبیه وجود دارد و ادات تشبیه حذف شده است.
مثال های دیگر:

نامت در چشمانم / چون الله، سرخ / چون نسترن، سپید / و مثل سرو، سبز می ایستد.
منوچهر آتشی

 تا کند نغمه ای چو دریا سازسینه باید گشاده چون دریا                      
هوشنگ ابتهاج

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

 تشبیهی که فقط دو رکن اصلی یعنی مشّبه و مشّبهٌ به دارد، تشبیه فشرده است. در عبارت:
ای مهتر، آفتاب چراغ آسمان است و تو چراغ زمینی، آفتاب چراغ دنیاست، تو چراغ دینی.

کشف االسرار میبدی

 حذف وجه شبه و ادات تشبیه، تشبیه را خالصه  کرده است. به این نوع تشبیه، تشبیه بلیغ 
نیز می گویند. این تشبیه کالم را ادبی تر و زیباتر می کند.

تشبیه فشرده گاه به صورت اضافی )مضاف و مضاف  الیه( و گاه به صورت غیر اضافی به کار 
می رود )تشبیه های غیراضافی معمواًل به صورت جملة اسنادی هستند(؛ برای مثال: 
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کیمیای سعادت )اضافی(
سعادت، کیمیا است.)غیراضافی(

در مثال های زیر:
شویالف( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی زر  و  بیابی  عشق  کیمیای  تا 

حافظ       

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

 

وجود به مس، عشق به کیمیا و خشم به آتش در ترکیب هایی اضافی مانند شده اند.

بهاری اللة  تو  جویباری،  سرو  تو  دلرباییج(  حور  تو  غمگساری،  یار  تو 
  فرخی سیستانی

در این بیت نیز معشوق به سرو، الله و حور تشبیه شده است.
چند نمونة دیگر از این نوع تشبیه در ادامه آمده است:

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

رخسارهانگارش دهد گلبن جویبار آب  آیینة  در 
عاّلمه طباطبایی       

مادری دارم بهتر از برگ درخت/ دوستانی بهتر از آب روان/ و خدایی که در این نزدیکی است.
سهراب سپهری     

تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است و رونده بی معرفت مرغ بی پر
گلستان سعدی  
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خود ارزیابی 
1  در ابیات زیر تشبیه های فشرده )بلیغ( و گسترده را بیابید و پایه های آنها را مشّخص 

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

  خواجوی کرمانی
ب( پیش کمان ابرویش البه همی کنم؛ ولی

گوش کشیده است؛ از آن گوش به من نمی کند
حافظ   

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

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

      فریدون توللی

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

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

مهدی اخوان ثالث

3  دو پایة اصلی تشبیه را در اشعار زیر مشّخص کنید:

الف(  پشت هیچستان چتر خواهش باز است،
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،

سهراب سپهریزنگ باران به صدا می آید.
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هر چه به گرد خویشتن می نگرم در این چمنب(
آینة  ضمیر   من   جز   تو   نمی دهد   نشان 

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

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

سلمان هراتی

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

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

5   در اشعار زیر مشّبه و مشّبهٌ به را مشّخص کنید.

الف(  پاسی از شب رفته بود و برف می بارید
چون پرافشان پری های هزار افسانه ای از یادها رفته
مهدی اخوان ثالث

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

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

   فخرالّدین عراقی

بلند آشیان رسد گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسدب( اّول بال به مرغ 
کلیم کاشانی        
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پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی خانة دل ما را از کرم عمارت کنپ(
شیخ بهایی        

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

فخرالّدین اسعد گرگانی

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

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

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

فشرده( در آنها بیشتر است؟
9 در بیت: 

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

پایه های آوایی را مشّخص کنید؛ سپس خانه هایی به تعداد آنها طراحی نموده و هر 
پایه را در خانة خود قرار دهید.



1  متن زیر را از نظر تاریخ ادبیات و زیبایی شناسی بررسی کنید:

 »پس از ابر کرم، باران محّبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید 
قدرت در گل از گل دل کرد.« 

مرصاد العباد  

2  با توّجه به آموخته های فصل یکم، شعر زیر را بررسی و تحلیل کنید:

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدممرده بدم زنده شدم؛ گریه بدم خنده شدم
تابنده شدمدیدة  سیر است مرا، جان دلیر است مرا زهرة شیر است مرا، زهرة 
شیخ نی ام، پیش نی ام، امر تو را بنده شدمگفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری
در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدمگفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم
چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدمچشمة خورشید تویی، سایه گه بید منم
کز کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدمشکر کند چرخ فلک، از َملِک و ُملک و َملَک
 بر زبر هفت طبق، اختر رخشنده شدمشکر کند عارف حق، کز همه بردیم سبق

مولوی


