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 پیشگفتار
به نام   خداوند   جان آفرین               حكیم سخن در زبان آفرین

کتاب راهنمای معلّم »علوم و فنون ادبی« شامل دو بخش می باشد:

الف( بخش اّول »کّلیات«:
��مبانی درسی علوم و فنون ادبی دوره دوم متوسطه 1

��رویکردهای حاکم بر برنامۀ درسی 2

��اصول برنامۀ درسی 3

��اهداف آموزشی کل کتاب 4

��اهداف برنامۀ درسی علوم و فنون ادبی 5

��ساختار کتاب 6

در پایان این بخش، کلّیاتی مربوط به خوانش متن، لحن و انواع آن، همچنین آموزه های زبانی و ادبی 
کتاب های فارسی دوره متوسطۀ اّول و پایۀ دهم، چکیده ای از روش های مختلف یاددهیـ  یادگیری، 

ارزشیابی و انواع آن، بیان، بدیع و عروض گنجانده شده است.

ب ( بخش دوم »بررسی درس ها«:
ساختار هر درس در کتاب راهنمای معلم به شرح زیر می باشد:

��اهداف آموزشی درس 1

��روش های پیشنهادی تدریس 2

��دانش افزایی 3

��پاسخ خود ارزیابی 4

برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توّجه همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب 
می کنیم:

��رویکرد خاص برنامه  فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های 
زبانی، فرازبانی و ادبی تأکید دارد و ادامه منطقی کتاب های فارسی دوره ابتدایی و دوره متوسطه 
اول است؛ به همین روی، الزم است همکاران گرامی از ساختار و محتوای کتاب های پیشین، 

آگاهی داشته باشند.
��رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طّراحی و به کارگیری 
فّعال  حضور  می شود.  توصیه  گفت وگو  و  همیاری  روش های  و  متنّوع  آموزشی  شیوه های 
دانش آموزان در فرایند یاددهیـ  یادگیری، کالس را سرزنده، بانشاط و آموزش را پویاتر می سازد 

و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد.



��با توجه به رویکرد مهارتی، آنچه در بخش بررسی متن اهمیت دارد؛ کالبدشکافی عملی متون است.
یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش، در سه قلمرو بررسی کنیم. این کار، سطح 
درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یکی از 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.

��قلمرو زبانی 1

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

قواعد دستوری، کاربردهای دستوری تاریخی و کوتاهی و بلندی جمله ها بررسی می شود.

��قلمرو ادبی 2

در اینجا، شیوه نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های زیر، بررسی می شود. 
سطح آوایی یا موسیقیایی: در این مرحله، متن را از دید بدیع لفظی )وزن، قافیه، ردیف، آرایه های 

لفظی و تناسب های آوایی مانند واج آرایی، تکرار، سجع، جناس و...( بررسی می کنیم. 
سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛ 

سطح بدیع معنوی: بازخوانی متن از دید تناسب های معنایی همچون تضاد، ایهام، مراعات نظیر و... .
البته با تناسب های معنایی در پایۀ دوازدهم به طور کامل آشنا خواهید شد.

�� قلمرو فكری 3

در این مرحله،  متن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، باورها، گرایش ها، نوع نگرش به جهان و 
دیگر جنبه های فکری، مانند این موضوعات، بررسی می شود: واقع گرایی/ ذهن گرایی، رواج روحیۀ 
پهلوانی و حماسی/ رواج روحیۀ عرفانی و اخالقی، شادی گرایی/ غم گرایی، باور به اختیار و اراده/ باور 
به قضا و قدر، زمینی بودن معشوق/ آسمانی بودن معشوق، بازتاب اندک یا فراوان علوم در شعر و... .

��در آموزش، به ویژه، در فصول کلّیات و 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 ادبیات 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
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مقّدمه
و  ایران  فرهنگ  فرهیختۀ  فکر  و شکوه  باورها  اندیشه ها،  بیانگر  فارسی،  ادبیات  و  زبان 
اسالم است و چونان میراث ارزشمند نسل ها و سده ها از گذشته به امروز، راه یافته است. 
بیانگر غنای  آثار منثور و منظومی سامان داده که  را  برگ برگ فرهنگ و ادب فارسی 
ایرانیان است. توّجه به این موضوع حیاتی، وظیفۀ حّساس و خطیر  فکری و بینشوری 
برنامه ریزان درسی به ویژه در قلمرو تعلیم و تربیت به شمار می رود تا از طریق ایجاد 
فضاهای مناسب برای دانش آموزان، امکان آشنایی آنان با این آبشخورهای فرهنگی فراهم 
آید و تجارب شایسته برای رسیدن به مراتبی از حیات طیبه و نیکوتر زیستن، کسب شود.

با تفّکر انسان، می تواند نقشی  زبان و ادب فارسی به دلیل رابطۀ نزدیک و ناگسستنی 
مهم در تقویت خاّلقیت و کاربرد درست مهارت های زبانی و ادبی داشته باشد. بنابراین، 
آشنا  حوزه،  این  با  را  دانش آموزان  می توان  مناسب،  درسی  برنامۀ  تدوین  و  طراحی  با 
ساخت و آنان را نسبت به پاسداری از این میراث فرهنگی برانگیخت و توانایی به کارگیری 

آموخته ها را پرورش داد و آنان را برای حّل دشواری ها در محیط زندگی تربیت کرد.

مبانی برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی

ضرورت برنامه ریزی و تألیف جدید در دورۀ دوم متوسطه

در پی تدوین و تصویب اسناد فرادستی و نوپدید همچون »سند تحّول« و »برنامۀ درسی 
ملّی جمهوری اسالمی ایران«، زمینۀ بازاندیشی و بازنگری در برنامه ها و بازتألیف آنها 
فراهم گشت. به همین سبب، راهنمای برنامۀ درسی زبان آموزی دورۀ ابتدایی، که تولید 
اّولیۀ آن مربوط به سال های 1374 تا 1378 بود و اصالح نهایی آن تا سال 1385 به طول 
انجامید، دگربار می بایست خود را با اسناد تحّولی جدید همسو می ساخت، از این رو، کار 
همسوسازی این برنامه با برنامۀ درسی ملی، تقریباً از سال 1388 آغاز گردید و در سال 

1390 به فرجام رسید و پس از آن، تألیف کتاب های فارسی ابتدایی از سرگرفته شد.
به دنبال تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام آموزشی )تبدیل 5 ـ3ـ4 به 6  ـ3ـ3( که نتیجۀ 
اجرایی شدن برنامۀ درسی ملّی بود، تغییر و تحّول از برنامۀ دورۀ ابتدایی به برنامۀ دورۀ دوم 
آموزشی نیز راه یافت و عنوان دورۀ تحصیلی از راهنمایی )پایه های اول، دوم و سوم( به دورۀ 
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اول متوسطه )پایه های هفتم، هشتم و نهم( تغییر نام داد و بدین سان فرایند تغییر و تحّول 
از سال 1390 به دورۀ اول متوسطه رسید. نخست راهنمای برنامۀ درسی آموزش زبان و 
ادبیات فارسی این دوره،  بازنگری، اصالح و بهسازی شد و در پی آن، بازتألیف کتاب های 
درسی فارسی ضروری و اجتناب ناپذیر گردید. تألیف کتاب های این دوره )فارسی، آموزش 

مهارت های نوشتاری( بر اساس اسناد جدید تا سال94ـ1393 تداوم یافت.
برنامۀ درسی فارسی در دورۀ اّول متوسطه یکی از مهم ترین و اساسی ترین برنامه های درسی 
است که از یک سو با دورۀ ابتدایی و از سوی دیگر با برنامه های درسی این دوره، ارتباط 
معناداری دارد، به گونه ای که ذهن و زبان دانش آموز را نسبت به دنیای یاددهیـ  یادگیری 
علوم، پویاتر و گویاتر می کند و آنان را از برزخ بلوغ می رهاند و برای ورود به دنیای متوسطۀ 

دوم و پیوند واقعی با زندگی و محیط اجتماعی آماده می سازد.
برنامه ریزی برای تغییر در متوسطۀ دوم، از سال 1392 هم زمان با تألیف در دورۀ اّول متوسطه، 
آغاز گردید. نخست با تشکیل کارگروه ویژه و پس از نشست های فراوان، » راهنمای برنامۀ 
درسی متوسطۀ دوم )دبیرستان(«، تدوین شد. با تدوین برنامه و مشخص شدن چهارچوب 
اصلی فضای پیش رو، جلسات متعددی برای چگونگی سازماندهی محتوایی و جهت گیری ها 
برگزار گردید. در پی آن، از تیرماه سال 1394 کارگروه های انتخاب محتوا شکل گرفت و 

ُخردک ُخردک، درس نامه های دورۀ دوم متوسطه، پیکره ای بسامان پیدا کردند. 
با تصویب جدول عناوین دروس و زمان آموزش برای هر یک از موضوع ها، از سوی شورای 
عالی آ.پ، هویت، ساختار و محتوای آموزشی کتاب ها با عناوین: علوم و فنون ادبی، فارسی و 
نگارش، شکل گرفت و بدین سان کتاب های جدید دورۀ دوم متوسطه، پس از گذشت حدود 

بیست سال، از مهر ماه 1395 به چرخۀ رسمی آموزش عمومی کشور وارد شد.

1  تغییر رویکردهای آموزشی زبان فارسی در ابتدایی و لزوم تداوم آنها در دورۀ 

اّول و دوم متوسطه
در برنامه های جدید آموزش زبان فارسی، محتوای دروس، فّعالیت  ها و تمرین ها و حّتی 
دانش آموزان  فّعال بودن  و  مشارکت  همیاری،  بر  مبتنی  درس،  و  مدیریت کالس  نحوۀ 
است. در تمرین هایی چون »به دوستانت بگو«، »با هم بخوانیم« و...، کارهای گروهی در 

دالیل تغییر برنامه
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کالس ها صورت می گیرد و انتظار می رود در امتداد و استمرار برنامۀ آموزش زبان فارسی 
دورۀ ابتدایی، این نگرش در دورۀ متوسطه نیز در قالب گفت و گو، بررسی، نقد، تجزیه و 

تحلیل، کالبدشناسی و کالبدشکافی متون، تحّقق یابد.

2  تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی

به خودباوری و خودشکوفایی برساند و دانش آموزان،  را  باید دانش آموزان  نظام آموزشی 
توانمندی های خود را کشف و استخراج کنند تا در آینده در مقابل چالش های پیش رو 
بتوانند، موّفق شوند. از این گذشته شایسته است همواره، ظرفیت  های علمی و توانایی های 
منطقه ای در نظام آموزشی فرصت، جایگاه و امکان بروز  یابند. توضیح اینکه معّرفی زبان 
و فرهنگ و ادبیات مناطق به طور دقیق و سنجیده، به دلیل ظرفیت اندک کتاب درسی 
تاکنون مجال طرح نیافته است. در  کتاب های فارسی ابتدایی و دورۀ اّول متوسطه به این 
تا  آورده اند  فراهم  و فرصتی  آزاد، مجال  توّجه شده است و درس های  به خوبی  موضوع 
دانش آموزان بتوانند ناگفته های کتاب درسی را که دوست داشتند در کتاب درسی بیابند، 

از حوزۀ ادبیات بومی خود )با هدایت معلّم( تهیه و تولید کنند.
و  یابد  استمرار  متوسطه  دوم  دورۀ  فارسی  در    کتاب های  می باید  آموزشی  دیدگاه  این 
کتاب ها آیینه ای باشند که دانش آموزان خود را در آن بیابند. توّجه بیشتر به مبانی دینی، 
هویت ملّی، فرهنگ بومی و قومی ایران، و تأّمل و درنگ دانش آموزان در زبان فارسی و 

ادبیات منطقه ای، خود از دستاوردهای این دیدگاه نوین خواهد بود.

3  ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش

در برنامۀ جدید زبان آموزی ابتدایی و دورۀ اّول متوسطه به کتاب خوانی توّجه ویژه شده 
است و بخشی از محتوای برنامۀ هفتگی آموزش فارسی به کتاب خوانی اختصاص دارد. 
معلّم متناسب با هر درس، می تواند منابع مفید را در کالس معرفی کند و بخش هایی از 
آنها را بخواند و بقّیه در فرصت های دیگر توسط دانش آموز خوانده می شود. این نیاز باید 
در کتاب های فارسی دورۀ دوم متوسطه نیز برآورده شود و فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی 

و پژوهش در متن برنامه، مورد توّجه قرار گیرد.
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4  ادامۀ منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دورۀ متوسطۀ 

اّول و دوم
هر چند محتوا و ساختار کتاب های فارسی در دورۀ دوم متوسطه متفاوت با دورۀ ابتدایی 
است؛ اّما الزم است ادامۀ دورۀ ابتدایی و دوره اّول متوسطه باشد تا از این طریق، امکان 
تسلسل و جامعّیت طرح مباحث و مفاهیم آموزش زبان و ادبیات فارسی برای برنامه ریزان 
درسی و معلّمان فراهم شود و دانش آموزان بتوانند بدون سردرگمی و تکرار بیهوده، به طور 

منطقی، مطالب را دریافت کنند.
با کتاب های  ابتدایی  فارسی  تفاوت ساختار و محتوای کتاب های  و  این دالیل  مجموعۀ 
فارسی متوسطه و لزوم تداوم و استمرار برنامۀ آموزشی فارسی ابتدایی در دوره های متوسطه 

ایجاب می کند که فارسی متوسطه در قالب برنامه ای جدید طراحی و تدوین شود.

5  توّجه به نیازهای مخاطبان و انتظار زمانه

نیازسنجی و هم سویی با نیازهای مخاطبان هر دورۀ تحصیلی، گام بنیادی در طراحی و 
تدوین برنامه است که باید هم با نیازهای جوانان و آیندۀ زندگی و شغلی آنان در پیوند 
باشد و هم ذائقه و افق انتظار زمانه را رعایت کند. از این رو، توّجه به افق انتظار اهل روزگار 
و همسوسازی برنامه و محتوا با شرایط روحیـ  روانی و خواهانی های هر گروه سنی، ایجاب 
می کند که برنامه ها و محتوا هر چند سال یکبار، نوزایی را تجربه کنند و خود را با سامانۀ 
روان شناختی و پسند زمانه، همراه سازند تا منجر به شکاف های فرهنگیـ  اجتماعی نشود.

رویکردهای حاکم بر برنامۀ درسی دورۀ دوم متوسطه

رویکرد، جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزۀ 
برنامه  ریزی درسی است. رویکرد عام این برنامه، بر بنیاد »برنامۀ درسی ملی جمهوری 
اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و تألیف و سازماندهی کتاب با 
توّجه به عناصر پنجگانه  )علم، تفکر، ایمان، اخالق، عمل( و جلوه های آن در چهار پهنۀ 

)خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
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در این برنامۀ درسی، برای آموزش مهارت های خوانداری یک رویکرد اصلی و چند رویکرد 
فرعی مورد توّجه بوده است که عبارت اند از:

 رویکرد اصلی: رویکرد مهارتی
رویکرد اصلی برنامه در تألیف و سازماندهی محتوای آموزشی این دوره، »رویکرد مهارتی« 
است؛ یعنی توانایی های خوانداری زبان، مهارت هایی هستند که در پی آموزش، تمرین، 
تکرار، کار و گفتار، کسب می شوند. توانایی خواندن یک هنر زبانی نیست، بلکه مهارتی 
اکتسابی است. از این رو، این درس، کامالً ورزیدنی و عملی است. از کشاندن آموزش 
کتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ کردنی باید پرهیز شود. دانش آموزان می بایست در 
کالس، فرصت تمرین خوانش مناسب و بازخوانی و نقد گفته های همدیگر را تجربه کنند. 
مناسب ترین راه، همین است؛ یعنی کار عملی در کالس. پس، کمتر حرف بزنیم و بیشتر 

به دانش آموزان برای کار و گفت و گو، فرصت بدهیم.
با توّجه به انتخاب این رویکرد که در حقیقت جهت گیری کل برنامه را نشان می دهد، از 
نگرش حافظه بنیاد، آگاهانه پرهیز شده است. در این درس، تأکید اصلی ما، »  متن پژوهی« 
است. آنچه در بخش بررسی متن، اهمیت دارد، کالبدشناسی و سپس کالبدشکافی عملی 
متون است؛ یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش در سه قلمرو )زبانی، 
ادبی و فکری( بررسی کنیم؛ این کار سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای اثر فراتر 

خواهد برد و دانش آموزان را در نقد عملی به مهارت خواهد رساند.

 رویکردهای فرعی در تدوین و سازماندهی محتوا
گشتالت(،  روان شناسی  بر  )مبتنی  رویکرد  این  اساس  بر  )کلی(:  پیکره نگر  رویکرد 
انسان هنگام برخورد با امور و پدیده ها، ابتدا به پیکره یا کل آنها توّجه می کند و پس از 
آن، به اجزای سازندۀ پیکره می پردازد؛ به همین جهت در برنامه های درسی و مراحل 
یاددهی ـ یادگیری نیز باید نخست، صورت های کلی را به دانش آموزان یاد بدهیم، 
سپس با استفاده از شیوۀ تجزیۀ کل به عناصر سازنده، عناصرسازه ای یا اجزای آن را 
معّرفی کنیم؛ مثالً به جای آنکه دانش آموز شعری را بیت بیت حفظ کند، باید کل شعر 
را چند بار بخواند و پس از دریافت مفهوم و پیام کلی آن، شعر را حفظ کند. سپس آن 

را از منظرهای مختلف زبانی، ادبی و فکری، بررسی و تحلیل کند.
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رویکرد فّعالیت محوری: با توّجه به اینکه بخش قابل توّجهی از ماهیت زبان و ادبیات 
فارسی، مهارتی است و از طریق این رفتارها و مهارت ها به جنبه های درونی و برونی 
فرد پرداخته می شود، سعی شده است به طور متعادل در طراحی برنامۀ درسی فارسی 
متوسطه به جنبه های مختلف دانش آموز دورۀ متوسطه، توّجه کافی شود و متناسب با 

آن، عناصر محتوا و فّعالیت  های یادگیری سازماندهی گردد.
رویکرد تلفیقی: درس زبان و ادبیات فارسی، ماهیتاً تلفیقی و درهم تنیده است، به همین 
سبب، کوشیده ایم برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی به نحوی تلفیق و ارائه گردد که در 
نهایت، توانایی های ذهنی، درک و فهم، تجزیه و تحلیل، ترکیب و بازسازی، نقد و داوری، 
برقراری ارتباط با دیگران، ابراز وجود و بیان احساسات، افزایش قدرت خاّلقیت و... تقویت 

شود. این رویکرد در حوزه های زیر، انعکاس خواهد داشت:
1  تلفیق مهارت های زبانی؛

2  تلفیق مهارت های ادبیات فارسی؛

3  تلفیق اّطالعات و دانش های زبانی و ادبی و فکری متون؛

4  تلفیق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملّی در محتوا؛

5  تلفیق زبان و ادبیات فارسی با سایر دروس؛

6  تلفیق آموخته ها با پیش داشت ها برای بهره گیری از آنها در موقعیت های زندگی.

رویکرد ساختاری: زبان و ادبیات، نظامی از عناصر و مؤلّفه  های مرتبط به هم است که 
برای رمزگردانی معانی به کار می رود. هدف از یاددهی و یادگیری، تسلّط پیدا کردن 
آواشناسی،  حوزه های  در  معموالً  که  است  نظام مند  پیکرۀ  این  عناصر  و  سازه ها  بر 
واحدهای دستوری و واژگانی قرار می گیرد. بر اساس این رویکرد، برنامۀ زبان و ادبیات 
به ساختارهای تشکیل دهندۀ  نهایت، دانش آموز نسبت  باشد که در  به گونه ای  باید 
زبانی و ادبی آگاهی پیدا کند و از طریق مهارت در شناخت جنبه های توصیفی زبان، 

به معانی موجود در آن پی ببرد.
رویکرد نقش گرایی: در این رویکرد، زبان و ادبیات وسیله و ابزاری برای بیان معانی است. 
به جای توّجه ویژه به عناصر زبانی، به جنبۀ کاربردی و تولیدی زبان و ادبیات تأکید 
می شود. از عناصر زبان و ادبیات فقط در حدی سود جسته می شود که معنا و کاربرد 
زبان، تسهیل یابد و محتوای برنامه بر اساس معنا سازماندهی شود. بر اساس این رویکرد 

صورت و ساخت ظاهری زبان، اصل نیست بلکه نقش و معنای زبان، مهم است.
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رویکرد ارتباطی: در این رویکرد، زبان، وسیله ای برای ایجاد روابط، انتقال و درک پیام 
متقابل و تعامل سازنده میان افراد در شرایط واقعی اجتماعی، تلّقی می گردد. به همین 
دلیل، به جای توانش زبانی و ادبی به توانش ارتباطی اهّمیت داده می شود. درک مطلب، 
بیشتر از تولید زبان و ادبیات مورد توّجه قرار می گیرد و در نتیجه، امکان تماس دانش آموز 
با زبان و ادبیات واقعی، بیشتر می شود و امکان تعامل بین افراد و گروه ها افزایش می یابد. 
مهم ترین نکته در این رویکرد، این است که هم رویکرد ساختاری و هم رویکرد نقش گرایی 
را در بر می گیرد. بنابراین می توان رویکرد ارتباطی را به عنوان یک رویکرد کاماًل تلفیقی 

در حوزۀ زبان و ادبیات، به شمار آورد.

اصول برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در دورۀ دوم متوسطه

اصل 1ـ در برنامۀ این دوره، باید اصل بر جنبه های کاربردی و مهارتی زبان و 
ادبیات، استوار باشد.

راهکارها:
 تدوین محتوا بر اساس روش فّعالیت  محوری؛

 تقویت همسو و هم زماِن مهارت های شفاهی و کتبی زبان و ادبیات فارسی؛
 در نظر گرفتن تمرین ها و فّعالیت  های عملی و کاربردی؛

 در نظر گرفتن فّعالیت  های اضافی در کتاب روش تدریس؛
 آموزش مهارت های زبانی و مهارت های تفّکر و نقد به صورت موازی و هماهنگ؛

  ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چهار مهارت  زبانی و دو مهارت 
تفّکر و نقد.

اصل 2ـ برنامه باید بتواند توانایی اندیشیدن  و تفکر انتقادی در جوانان را تقویت 
کند.

راهکارها:
  پیش بینی و سازماندهی داستان هایی با پیام های غیرمستقیم؛

منطقی؛  تفّکر  مراحل  با  دانش آموزان  آشناسازی  تمرین های  و  فّعالیت  ها    پیش بینی 
دسته بندی، مرتّب کردن و...؛
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  آموزش غیرمستقیم توانایی های ذهنی مثل مقایسه، نقد و تحلیل و ترکیب از طریق 
فّعالیت  ها؛

  پیش بینی تمرین هایی به منظور توانایی اظهارنظر، پیشنهاد و ارائۀ راه حل به دانش آموزان؛
  در نظر گرفتن فّعالیت  هایی برای تقویت درک سمعی و توانایی برداشت مناسب از مفاهیم؛

  پیش بینی تمرین ها و آزمون های خاّلق و فّعال در ارزشیابی.

اصل 3ـ الزم است از جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهش های حوزۀ زبان 
و ادبیات جوانان در تدوین برنامه استفاده شود.

راهکارها:
  بهره گیری از پژوهش های مراکز دانشگاهی و نهادهای داخلی و خارجی در حوزۀ زبان 

و ادبیات؛
  کاربست یافته های پژوهشی در حوزۀ زبان و ادبیات؛

  پیش بینی ساختار و محتوای برنامه بر اساس یافته های پژوهشی زبان و ادبیات.

به  »ساده«  از  باید  فارسی  ادبیات  و  زبان  محتوایی  برنامه ریزی  سیر  4ـ  اصل 
»تکامل« یافته، باشد.

راهکارها:
  تسلسل منطقی برنامه از زبان به ادبیات به تناسب پایه ها؛

  ادامۀ منطقی مباحث زبانی، ادبی، نگارشی و امالیی دوره های قبل؛
  آموزش نکته های زبانی، دستوری، امالیی، نگارشی و ادبی بر اساس بسامد، تکرار و 

ضرورت توسعه و گسترش مفاهیم.

اصل 5  ـ فرایند سازماندهی برنامه باید از زبان طبیعی به زبان معیار باشد.
راهکارها:

  ارائۀ تمرین ها و فّعالیت  های تبدیل زبان گفتار به زبان نوشتار؛
  طراحی و تدوین تمرین ها و فّعالیت  های یادگیری از مهارت های شفاهی به مهارت های کتبی؛

  بهره گیری از ویژگی های زبان و فرهنگ مردم برای ساده نویسی؛
  انتخاب متون مناسب زبانی و ادبی با رعایت حرکت از محتوای ساده به پیچیده.
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اصل 6  ـ زبان انتخابی باید ساده و صمیمی و متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.
راهکارها:

  بهره گیری از زبان متناسب با نیاز مخاطبان در نوشتن متن ها؛
  استفاده از اصول و مبانی ساده نویسی در نوشتن متن ها؛

  تهّیۀ متن های متنوع زبانی و ادبی با توجه به سبک ها و گونه های مختلف نوشتاری.

اصل 7ـ باید به گسترش حوزه های زبان فارسی )آواشناسی، معناشناسی و دستور( 
توّجه کافی شود.

راهکارها:
  پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ آواشناسی )آواشناسی مقّدماتی( و پاره مهارت های آوایی؛

  پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ معناشناسی؛
  پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ سطوح آوایی و معنایی؛

  پیش بینی فعالیت هایی برای پاره مهارت های آوایی؛
  پیش بینی فعالیت هایی برای ساخت واژه و صرف و نحو.

اصل 8   ـ برنامه باید بر اساس آخرین یافته ها و نظریه های حوزۀ زبان شناسی و 
ادبیات باشد.

راهکارها:
  توّجه به تمامی مهارت های زبانی و فرازبانی؛

  رعایت رویکردهای نوین در تمامی مراحل برنامه ریزی؛
  بهره گیری از اصول یادگیری نظریه های شناختی و فراشناختی؛

  توّجه به جنبۀ توصیفی و کاربردی دستور زبان.

اصل 9ـ رسم الخط باید بر اساس آخرین مصّوبات شیوه نامۀ سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی باشد.

راهکارها:
  نظارت گروه ویرایش بر رسم الخط مصّوب؛



11بخش اول: کّلیات

  هماهنگ کردن رسم الخط کتاب های فارسی با مصوبۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
)دستور خط فارسی(؛

  ایجاد هماهنگی در رعایت و تعمیم این رسم الخط در سایر کتاب های درسی، مجالت 
رشد و کتاب های کمک آموزشی.

اصل 10ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در جوانان باشد.
راهکارها:

  آشنا کردن دانش آموز با مسئولّیت  های فردی و اجتماعی در سطح ملّی و جهانی؛
  گستردن و به کار بردن نمونه های اساسی مهارت های زندگی در سراسر کتاب؛
  بهره گیری از متون زبانی و ادبی در جهت پرورش و تقویت مهارت های زندگی.

اصل 11ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت روحّیۀ مطالعه و کتاب خوانی باشد.
راهکارها:

  پیش بینی بخش کتاب خوانی؛
  طرح مباحث شیوه های مطالعۀ مطلوب؛
  پیش بینی ساعت مطالعه و کتاب خوانی؛

  تجهیز کتابخانۀ مدارس متناسب با اهداف برنامه؛
  جذب و جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای تحّقق اهداف مطالعه و کتاب خوانی.

اصل 12ـ آموزش نکات زبانی، اخالقی، ارزشی و شناختی باید غیرمستقیم باشد.
راهکارها:

  آموزش مفاهیم و نکات از طریق روش های فّعال؛
  انتخاب قالب قّصه، افسانه، داستان و شعر برای آموزش؛

  بهره گیری از فیلم، نوار صوتی، لوح فشرده و سایر فّناوری های آموزشی، رایانه و دیگر 
کارافزارها؛

  استفاده از مواّد کمک آموزشی )مجله، روزنامه، کتاب کمک درسی و...( .
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اصل 13ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت و پرورش خاّلقیت و ذوق هنری و ادبی 
جوان باشد.

راهکارها:
  پیش بینی محتوا بر اساس الگوهای خاّلق و فّعال؛

  پیش بینی تمرین هایی در کتاب به منظور تقویت قّوۀ خاّلقیت و ذوق هنری؛
  طراحی تمرین هایی جهت تقویت روح جست وجوگری، کشف و حّل مسئله؛

  بهره گیری از گونه های متنّوع هنری و ادبی با تأکید بر جنبه های زیباشناسی، حّسی 
و عاطفی؛

  استفاده از شعرخوانی، قّصه خوانی، قّصه گویی، نّقالی، قّصه سازی و نمایش خاّلق؛
  بهره گیری از شیوه های خاّلق نوشتن و سرودن.

اصل 14ـ برنامه باید زمینه ساز رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در 
جوانان باشد.

راهکارها:
  طرح الگوهای متعالی دینی، ملی و جهانی؛

  مقاوم سازی جوانان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیش بینی متون و فّعالیت  های 
مناسب؛

انتقادپذیری،  آینده نگری، خودشکوفایی،  همیاری،  و  مشارکت  مثل  مفاهیمی    توزیع 
دوست یابی، همدردی با دیگران، کمک به همنوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداکاری، 

خودباوری، مسئولّیت  پذیری و واقع بینی در محتوای برنامه.

اصل 15ـ به نقش سازندۀ زن و مرد به طور متناسب توّجه شود.
راهکارها:

  معّرفی چهره های بزرگ با توّجه به تناسب و توازن میان جنسیت در محتوای برنامه؛
  بهره گیری از آثار چهره های بزرگ زن و مرد؛

  بهره گیری از نویسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تهّیۀ برنامه.



13بخش اول: کّلیات

اصل 16ـ موضوعات و مطالب نباید به یک محدودۀ جغرافیایی منحصر شود.
راهکارها:

  استفاده از زبان فارسی معیار؛
  ارائۀ تمرین هایی برای آشناسازی دانش آموزان با زبان و ادبیات و فرهنگ منطقه ای و محلّی؛

  توّجه به فرهنگ عمومی و ملّی در کنار فرهنگ منطقه ای و بومی.

اصل 17ـ در برنامه الزم است از دانش های بشری به منظور ارتباط و تعامل با 
زبان و ادبیات استفاده شود.

راهکارها:
  در نظر گرفتن مباحثی پیرامون دانش های بشری و دانشمندان مرتبط با دانش ادبی؛

  ارائۀ تمرین ها و فّعالیت  هایی در این زمینه؛
  بهره گیری از فّناوری آموزشی در جهت تقویت و تعمیق مفاهیم این اصل؛

  بهره گیری از نمونه های نشان دهندۀ تعامل دانش و ادبیات.

اصل 18ـ باید به تقویت و تعمیق حافظۀ دیداری و شنیداری توّجه کافی شود.
راهکارها:

)مقایسه،  تقویت حافظۀ دیداری و شنیداری  برای  تمرین های مناسب  از    بهره گیری 
شعرخوانی، حفظ شعر مورد عالقه و...(؛

  تولید مواّد کمک آموزشی مناسب برای تقویت سواد دیداری و شنیداری.

اصل 19ـ برنامه باید زمینه ساز ابراز وجود، بیان احساس و اعتماد به نفس در 
دانش آموزان باشد.

راهکارها:
و  عواطف  عقاید،  دیدگاه ها،  طرح  جهت  دانش آموز  زبان  از  درس هایی    پیش بینی 

احساسات آنها؛
  پیش بینی فّعالیت  هایی مانند بازی، نمایش، کار گروهی، روزنامۀ دیواری برای تحّقق 

این هدف؛
  پیش بینی تمرین هایی برای نقد و اظهارنظر دربارۀ فیلم و... .
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نیازهای دانش آموز هم سویی  و  با عالیق، سلیقه ها  باید  برنامه  اصل 20ـ مواّد 
داشته باشد.

راهکارها:
  انتخاب متون و داستان های جّذاب و پرکشش؛

  توّجه کافی و الزم به دنیای جوانان در کتاب درسی و مواّد کمک آموزشی؛
  توّجه به هماهنگی تصاویر با دنیای ذهنی جوانان؛

  بهره گیری از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصیت های مورد عالقۀ جوانان؛
  توّجه به اصول روان شناسی جوانان در طراحی و سازماندهی برنامه.

انعطاف پذیر  باید  بودن،  بنیادین  عین  در  برنامه  مؤلّفه  های  و  عناصر  21ـ  اصل 
باشند.

راهکارها:
 تدوین اهداف برنامه بر اساس ساختار رشته و نیازهای جامعه و دانش آموز؛

 انتخاب سرفصل ها و مفاهیم متناسب با اهداف برنامه؛
  فصل بندی محتوا برای تنّوع بخشی به برنامه و گنجانیدن بخش های کوتاه و متنّوع در 

دروس؛
  بهره گیری از تمرین های متنّوع زبانی، نگارشی، نقد و تحلیل و...؛

  پیشنهاد روش های تدریس مناسب با چهارچوب برنامه؛
  استفاده از تمامی امکانات فنی و هنری، فّناوری آموزشی و کمک آموزشی؛

  ارائۀ فّعالیت  های گوناگون و آزاد برای استفاده در کالس، کتاب راهنمای معلّم و روش 
تدریس و...؛

  ارزشیابی بر اساس مصّوبات و یافته های حوزۀ سنجش و اندازه گیری.



15بخش اول: کّلیات

اهداف کلی برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دوره دوم 
متوّسطه بر پایۀ عناصر پنجگانۀ برنامۀ درسی مّلی

                                                                                        پایه ها
هم             اهداف

د
هم

زد
یا

هم
زد

دوا

1 تفّکر و تعّقل

استدالل منطقی در مهارت های خوانداری

استدالل منطقی در مهارت های نوشتاری

توانایی درک معنای متون زبانی و ادبی

شناخت تضادها، شباهت ها، تفاوت ها

مقایسۀ نوشته ها، استخراج پیام ها و نکات کلیدی

تفکر در مورد شنیده ها، خوانده ها و نوشته ها

نقد و تحلیل مطالب و موضوع های متنی

آفرینش تصاویر ذهنی و خیالی درباره امور و پدیده های زبانی و ادبی

توانایی تعمیم یافته های علمی و ادبی متون فارسی

2 ایمان، باور و عالیق

باور و ایمان به مفاهیم دینی، تربیتی، اخالقی و فرهنگی

نگرش مثبت به ارزش های اسالمی و انقالب اسالمی

عالقه به تحقیق، پژوهش و مطالعه در آثار نظم و نثر ایران و جهان

توجه به جنبه های زیبایی شناختی آثار نظم و نثر فارسی

عالقه به زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی

تقویت روحیه زیبا شناختی و تلطیف احساسات

3 علم

آشنایی با مفاهیم و موضوعات دینی، ارزشی، انقالبی و اخالقی

شناخت نمونه هایی از نظم و نثر جهان و چهره های بزرگ ادبی و فرهنگی معاصر ایران و جهان
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شناخت نمونه هایی از نظم و نثر چهره های ادبی بومی و محلی

آشنایی بیشتر با واژگان متون زبانی و ادبی دورۀ معاصر

شناخت دقیق تر ساختارهای نحوی زبان فارسی معیار

آشنایی با شیوه ها و ابزارهای آفرینش زیبایی سخن

آشنایی با قالب های مختلف نوشتاری

آشنایی با کارکردهای مختلف زبان )دستور زبان، ارتباط و...(

آشنایی با مراحل تحقیق مطالعه و پژوهش

4 عمل

تمرکز در خوب نگاه کردن به امور و پدیده ها

تمرکز دیداری بر متون زبان و درک معانی

نگاه انتقادی به دیده ها و نوشته ها

مهارت گوش دادن

توجه به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی

دقت و تمرکز در سخن گوینده و تشخیص آهنگ کالم

عادت به درست گوش دادن و دریافت پیام

درک شنیداری انسجام متن

توانایی درک پیام دیگران

توانایی در بررسی شنیده ها

تشخیص انواع ساخت واژه در زبان فارسی

توانایی نقد و تحلیل گفته ها و شنیده ها

مهارت سخن گفتن

توانایی سخن گفتن مؤثر، در برابر جمع با تأکید بر فن بیان

توانایی غلبه بر کم رویی و پیدا کردن اعتماد به نفس

توانایی در به کار بردن زبان فارسی معیار در گفتار



17بخش اول: کّلیات

توانایی در طرح افکار و اندیشه های خود در قالب گفتار

رعایت پاره مهارت های آوایی زبان فارسی معیار

مهارت های خواندن

توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درک معنا

روان خوانی گونه های مختلف متون زبانی و ادبی

به کارگیری رفتارهای مطلوب در خواندن

رعایت سرعت و لحن مناسب در خواندن متون

مشارکت فعال و گفت وگو با دیگران دربارۀ پاره مهارت های خوانداری

توانایی به کارگیری کارافزارهای خواندن

مهارت های نوشتن

توانایی تبدیل نمادهای صوتی به نوشتاری )امال (

توانایی تبدیل دیده ها، شنیده ها و خوانده ها به نوشته )نگارش(

توانایی درست، خوانا و زیبانویسی

رعایت نشانه گذاری ها در متن

توانایی نوشتن خالق و بدیع )انشا(

رعایت هنجارهای نقد و تحلیل علمی، هنگام کالبدشکافی متن

توانایی بررسی مکتوب متون در سه قلمرو

استفاده از آرایه های ادبی در نوشتن

5 اخالق

توجه به ارزش های اخالقی، دینی و انقالبی در مهارت های زبانی

به کارگیری الگوهای اخالقی بزرگان دینی و ملی

توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی

رعایت آداب اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی

رعایت اخالق علمی و پژوهشی در حوزۀ زندگی فردی و اجتماعی
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1  تقویت توانایی درک مفاهیم و مضامین متون ادبی؛

2  تقویت توانایی و مهارت در »خوانش صحیح« و درک مفاهیم و مضامین متون ادبی؛

3  تقویت توانایی و مهارت در بررسی متن در سه قلمرو »  زبانی، ادبی و فکری« به عبارت 

دیگر کالبدشکافی متن؛
4  آشنایی با سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی »  از قرن هفتم تا قرن یازدهم«؛

5   تقویت توانایی و مهارت تحلیل و بررسی آثار ادبی در نمونه های ارائه شده کتاب؛

6  آشنایی با  انواع سبک شعر فارسی )عراقی و هندی(؛ 

7   آشنایی با انواع نثر فارسی از قرن هفتم تا یازدهم؛ 

8   آشنایی با ویژگی های سبک عراقی در سه قلمرو: زبانی، ادبی و فکری؛

9  آشنایی با ویژگی های سبک هندی در سه قلمرو: زبانی، ادبی و فکری؛

10  تقویت مهارت تشخیص ویژگی های زبانی از ویژگی های ادبی و فکری؛

11  ارتقای مهارت توانایی مقایسه انواع نثر؛

12  آشنایی با چهره های شاخص شاعران و نویسندگان هر دوره؛

13   پرورش توانایی استخراج نکات زبانی، ادبی و فکری متن ادبی شعر و نثر؛

14  توانایی پیدا کردن ویژگی های سبکی در نمونه های ارائه شده؛

15  تقویت حس شنیداری در دریافت آهنگ و موسیقی برخاسته از کالم؛

16  توانایی درک پایه های آوایی؛

17  تقویت تشخیص پایه های آوایی و خوشه های آوایی و وزن واژه ها؛

18  آشنایی و مهارت تشخیص »  زیبایی های سخن، تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه«؛

19  پرورش عالقه مندی به تحلیل و بررسی آثار ادبی مربوط به این دوره ها بر پایۀ قلمروها؛

20  تقویت عالقه مندی به مطالعه متون نظم و نثر مربوط به این دوره ها؛

21  پرورش مهارت بالغت و فصاحت در سخن برای بهره گیری از التذاذ ادبی و رسیدن به 

درک متن.

اهداف کلی آموزش علوم و فنون ادبی )2( پایۀ یازدهم 
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این کتاب از چهار مبحث کلی در چهار فصل با عنوان های زیر تشکیل شده است:
1  تاریخ ادبیات و سبک شناسی )چهار درس(

2  موسیقی شعر )چهار درس(

3  بیان )چهار درس(

بنابراین ساختار و محتوای هر فصل به دلیل ماهیت آن علوم با هم متفاوت خواهد بود. این 
کتاب، مهارت های زبانی خواندن، گوش دادن، سخن گفتن و مهارت های فرا زبانی؛ یعنی 

نقد، تحلیل، و علوم خاص ادبی )سبک شناسی، موسیقی شعر، آرایه ها و...( را دربردارد. 
عناصر سازه ای کتاب این گونه سامان یافته است:

الف( کتاب با ستایش، آغاز و با نیایش پایان می پذیرد؛
ب( کتاب در چهار فصل و دوازده درس، تنظیم شده است؛

پ( هر فصل شامل سه درس است،
ت( در پایان هر درس، فعالیت هایی با عنوان »  خودارزیابی« و در فرجام هر فصل، تمرین هایی 

با عنوان »  کارگاه تحلیل فصل« آمده است.
ث( سازه های هر درس شامل »  متن درس«، »  نمودار« و »  فّعالیت نوشتاری، خودارزیابی« 

به شرح زیر است:
1  متن درس به روش مستقیم ارائه شده است.

2  برای خودارزیابی، پرسش های این بخش با توّجه به متن درس و بر پایۀ اصل ساده به 

پیچیده، تنظیم شده است.
در فرجام هر فصل کتاب علوم و فنون ادبی پایۀ یازدهم، فّعالیت های نوشتاری با عنوان 
کارگاه تحلیل فصل آمده است. هدف از گنجاندن این بخش، ارزشیابی از آموخته های 

محتوایی فصل، یادآوری، یادسپاری و تعمیق آموخته هاست.

بررسی ساختار و محتوای کتاب علوم و فنون ادبی )2( 
پایۀ یازدهم 
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در درس اّول کتاب علوم و فنون ادبی )1( پایۀ دهم، کلّیات به شیوۀ قیاسی با حرکتی از کل 
به جزء اطالعاتی مختصر دربارۀ مبانی علوم و فنون ادبی ارائه شد؛ این درس، رویکرد اصلی 
کتاب را بیان می کند و چگونگی بررسی ساختار و محتوا را در جریان آموزش برای مخاطبان 

روشن می سازد؛ بنابراین مطالب این کتاب )پایۀ یازدهم( ادامۀ مطالب پایۀ دهم می باشد.
تبیین گردیده است و در کنار  یا سبک شناسی  ادبیات،  تاریخ  فصل: یک درس  در هر 
ویژگی های تاریخی به ویژگی های سبکی آثار نظم و نثر فارسی نیز پرداخته شده است.

سپس موسیقی شعر، ارکانی از فنون ادبی )عروض( آموزش داده می شود تا خواننده با 
یادگیری آن بتواند وزن و آهنگ مناسب را تشخیص دهد.

درس سوم هر فصل: یکی از مباحث زیبایی شناسی )بیان: تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه( 
آورده شده است. دانش آموز با پهنۀ دیگری از قلمرو ادبی؛ یعنی آرایه ها و زیبایی های 

سخن )بیان( آشنا می شود و آموخته هایش را در متون ادبی به کار می بندد.

تذّکر
معقول  مفاهیم  به  مفاهیم محسوس  از  و  دشوار  به  ساده  از  معموالً  نوشتاری    پرسش های 

چیده شده اند.
  سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری هم نظمی از برون به درون از سطح و ژرفا را نشان می دهند.
  قلمروهای زبانی و ادبی جنس همگونی دارند و هر دو هنجاری هستند؛ یعنی آموزش و ارزشیابی 
از این دو قلمرو بر پایۀ هنجارهای دستور زبان و هنجارهای زیبایی شناسی ادبی صورت می گیرد. 

به سبب همین ویژگی، پاسخ ها هم به این دو قلمرو، از نوع »  همگرا« خواهد بود. 
  قلمرو فکری جنس و جوهرۀ متفاوتی با آن دو قلمرو دارد، قلمروی فراهنجار است. به همین 
روی، به فراخور درک و دریافت جهان ذهن خواننده و توانایی ادراکی او، پاسخ ها شناور و 

گوناگون خواهد بود؛ یعنی قلمرو فکری، قلمروی » واگرا« است.
بنابراین ساختار و محتوای این کتاب با دیگر کتاب های مربوط به ادبیات متفاوت خواهد بود. 
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توّجه
فّعالیت های کارگاه تحلیل فصل ، در می یابیم که هدف، تقویت، تعمیق و  اندکی دّقت در  با 

گسترش آموزه های درس است. برای اجرای بهتر این بخش موارد زیر پیشنهاد می شود:
1  دانش آموزان در گروه های خود دربارۀ هر پرسش با هم به بحث و گفت وگو بپردازند و پس 

از اتمام بحث پاسخ ها را به صورت فردی مکتوب کنند.
2  مجالی برای بهره گیری از روش های فّعال و کارگروهی فراهم شود. این کار، در ایجاد نشاط، 

شادابی و انتقال بهتر و پایاتر مفاهیم مؤثّر است. فرصتی است برای ابراز وجود و نشان دادن 
توانایی ها و خاّلقیت ها. 

3  برای درست خوانی شعر می توان از کارافزارهای شنیداری یا خوانش دقیق معلّم بهره گرفت تا 

دانش آموزان، فراز و فرودهای آوایی، آهنگ متن، درنگ، تکیه و تلّفظ درست واژه ها را دریابند.
4  در این کتاب برای هر درس، با توجه به محتوا حدود 5 تا 10 تمرین در نظر گرفته شده است. 

تمرین ها در مسیری منطقی و همسو با آموزه های علوم و فنون ادبی تدوین و تنظیم شده اند. 
تمرین ها برای تحّقق مهارت های زیر )گاه نیز چند مهارت تلفیقی( در نظر گرفته شده اند:

1  رشد مهارت های زبانی؛

2  تقویت مهارت های ادبی؛

3   پرورش مهارت درک متن؛

4   رشد توانایی کالبد شکافی متن در سه قلمرو: زبانی، فکری و ادبی.

شاید خواندن متن در نگاه نخست از اهداف اصلی این کتاب به نظر نیاید، اّما راست آن 
است که بنیاد هر کالبدشناسی، کالبدشکافی و نقد و داوری درست، ریشه در خوانشِ رهوار 
و بهنجاِر متن دارد؛ خواندن صحیح و به آیین ما را به درک درست راهنمایی می کند. از راه 

خواندن، نبض متن را شناسایی می کنیم.

کلیاتی مربوط به خوانش متن
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اهداف
1  رشد توانایی درک خوانداری؛

2  تقویت توانایی درک پیام متن؛

3  توانایی بررسی محتوای یک متن از طریق خوانش؛

4  توانایی به کارگیری شیوه ها و لحن های مناسب در خواندن؛

5  توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده در خواندن؛

6  گسترش وسعِت دید در هنگام خواندن متن؛

7  رشد توانایی دّقت بصری و سرعت مناسب در خوانش.

یک سوی متن، گوینده یا تولید کننده )شاعر یا نویسنده( است و سوی دیگر آن شنونده یا 
خواننده که گیرندۀ پیام است. در قلمرو ادبیات، این پیوند از شاعر یا نویسنده آغاز می شود و 
برای تکمیل آن به خواننده ای معنا آفرین و تصویرساز نیاز است تا با نیروی درک و تخّیل و 
آفرینش ذهن خود، خلق هنری را به پایان برساند؛ از این روی، ارج و شأن »خواندن« در خلق 
آفرینش ادبی آن چنان برجسته است که فرایند )خواندن( را یکی از کارکردهای مهم و اثرگذار 
کنش های زبانی در فربه سازی اندیشه و رشد و پرورش شخصیت فکری به شمار می آورند؛ 
زیرا »  خواندن« یک اثر مکتوب، متن نوشتار را به گفتاری پویا و زنده تبدیل می کند که در 
جریان شکل گیری »  خواندن«، عوامل دیگری )فضای فکری و جهان نگری خواننده، زمینه، 

موقعیت، لحن کالم و...( سبب می شوند تا معانی و برداشت های تازه ای از اثر پدیدار شود.
بنابراین خواندن یک اثر، پیوندی است میان جهان متن و جهان خواننده. به بیان دیگر، 
ذهنی  خاّلقیت های  و  متن  عناصر  بین  که  است  تعاملی  و  دوسویه  عمل  یک  خواندن 
خواننده ایجاد می شود. به همین سبب، برخی به دو گونه »خواندن« اشاره می کنند؛ الف: 

خواندن پذیرا، ب: خواندن پویا.
در خواندِن پذیرا، خواننده خود را تنها به درک و دریافت جمله به جملۀ متن محدود 
می کند. در این شیوه چون خواننده، پیکرۀ کلی متن را نمی بیند و به اجزا و پاره های 

نوشته توّجه می کند، نمی تواند تصویر و ادراک درستی از کلّیت اثر به دست آورد.
در خواندِن پویا، خواننده بر پایۀ جریان فّعال ذهنی خود و دریافت معنا و تصاویر و تخّیل 
حاکم بر فضای کلی اثر، فرایند خواندن را پیش می برد و ارتباط ویژه ای با متن برقرار 

می سازد. در این شیوه ، کنش خواندن یک فّعالیت  پویا و اثرگذار است.
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لحن در زبان فارسی

لحن و آهنگ خواندن، مهم ترین فرایند هستی بخش به هر اثر ادبی ـ هنری است. خواسِت 
ما از »لحن« فضاسازی در سطح آوایی سخن است. لحن، گرفتن نبض متن است. وقتی 
خواننده در هنگام خواندن متن خود را در فضای حسی ـ عاطفی اثر می یابد، در واقع با 
آن همراه و هم حس می شود. این ایجاد هم سویی و هم حسی با متن، سبب می گردد که 
خواننده، هستی خود را با خوی و منش قهرمان اثر یا جریان متن، همراه و یکسان ببیند 
و در خود، دگرگونی و تحّولی احساس کند. تبدیل به دیگری شدن در جریان خوانش یک 
اثر، چونان شناخت حقیقت و هویت خویشتن، با ارزش است؛ البته ناگفته نماند که ُکنِش 
خواندن، افزون بر کارکرد تعالی بخشی و دگرگون کننده، ممکن است به سبب آگاهی های 
نادرست و نارسای خوانندگان نه تنها قابلیت های زبانی، تصویری و شنیداری متن را آشکار 
اینجا  را بی اثر گرداند. در  اثرگذار نوشته  ناقص، ویژگی های  با خوانِش سطحی و  نسازد، 

اشاراتی کوتاه به انواع لحن را فراپیش می نهیم. )  ر. ک: مبانی خواندن در زبان فارسی(:

لحن حماسی
حماسه به معنای دالوری و شجاعت است؛ کسی که شعر حماسی را می خواند، باید به 
گونه ای بخواند که این دالوری ها را از راه گوش به شنونده منتقل کند. پس لحن حماسی، 
لحنی کوبنده و استوار است و خوانندۀ شعر حماسی، به ویژه شاهنامۀ فردوسی، با توّجه 
به ویژگی های این گونه اشعار، باید لحن خود را متناسب با محتوای این اشعار کند. فضای 
عمومی این اشعار بیشتر جنگ ها و نبردهای پهلوانان با یکدیگر، با دشمنان و با موجوداتی 

چون دیو و اژدها و کارهای شگفت انگیز و خارق العاده است.
در هنگام خواندن شعر حماسی باید:

1  با آهنگ شعر، که مساوی با » ت تن تن، ت تن تن، ت تن تن، ت تن « )فعولن فعولن 

فعولن فعل( است مأنوس شود مانند شعر:

افراسیاببه مغز پشنگ اندر آمد شتاب قّد  سهی  آن  دید  چو 
وز او، سایه گسترده بر چند میلبرو بازوی شیر و هم زور پیل
تیغ بّرنده  کردار  به  چو دریا دل و کف چو بارنده میغزبانش 



24

2  کشیدن آخرین هجای کلمۀ پایانی هر مصراع )ایجاد کشش آوایی(. برای مثال )در 

بیت های زیر از فردوسی(، حروف مشترک »شتاب« و » افراسیاب«، »  اب«، همچنین 
در کلمات »جای« و » رهنمای« » آی« است که خواننده باید به هنگام خواندن، آن را 

بیشتر از کلمه های هر مصراع بکشد؛

چو دید آن سهی قّد افراسیاببه مغز پشنگ اندر آمد شتاب 
جای  خداوند  و  نام  رهنـمایخداوند  روزی ده  خداونـد 

)همان:24(

3  آشکار ساختن درست و کامل تشدیدها در خوانش؛

4  خواننده می تواند در حین خواندن متن های حماسی از زبان بدن )حرکات دست و بدن و 

حتی حالت های صورت( کمک بگیرد به گونه ای که مخاطب صحنه هایی را که می شنود، 
بتواند تجّسم کند و با آن همسو شود؛ مانند کاری که شاهنامه خوانان )نّقاالن( در گذشته 

در بسیاری از قهوه خانه ها هنگام نقل داستان های شاهنامه انجام می دادند.
5  حماسه ها معموالً داستان های بلندی هستند که به فراخور پیشرفت رویدادها، بر   شمار 

شخصیت ها نیز افزوده می شود؛ لحن و آهنگ خوانش متن الزم است با تغییر شخصیت ها، 
هماهنگ شود. به همین سبب، این گونه متن های بلند، تنّوع لحنی هم دارند و انواع لحن 
را در خود جای می دهند؛ )تعلیمی، غنایی، ستایشی، مدحی، وصفی، گفت وگویی و...(، 
خواننده باید با توّجه به همۀ شرایط موجود در متن، به کار خود بپردازد و به این آهنگ های 

فرعی در فضای حماسه، توّجه داشته باشد.

لحن داستانی ـ روایی
داستان، قّصه و حکایت، تعریف کردن و بازگویی صمیمانۀ روایتی، با آهنگی نرم و مالیم 
است؛ به گونه ای که شنونده یا از آن، پند آموزد و یا تحت تأثیر قرار گیرد. آغاز چنین 
لحنی از روزگاران گذشته در قّصه خوانی ها معموالً با عبارت »یکی بود، یکی نبود، غیر 
از خدا هیچ کس نبود« همراه می شد. قصه ها، داستان ها و حکایت ها با مفاهیمی چون 

آموزه های زندگی، پندها و اندرزها همراه بوده اند.
حکایت ها معموالً با عباراتی نظیر »آورده اند که...«، »یکی را شنیدم...« »روزی ...«، » شنیدم...«، 

»  نقل است که ...« آغاز می شود، مانند:
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  »شنیدم که خروسی بود، جهان گردیده...« )وراوینی، 1380:445(
  »یک روز به وقت نیم روزان     شد پیش شبان، ز درد سوزان« )جامی، هفت اورنگ، لیلی و مجنون(
  »شبی یاد دارم که چشمم نخفت     شنیدم که پروانه با شمع گفت« )سعدی، 1376:186(
به طور کلی به هنگام خواندن متون روایی )قّصه، داستان  و حکایت( موارد زیر رعایت شود:

1  پس از آگاهی از موضوع و محتوا و فضای کلی متن لحن خاص را برگزینیم؛

2  آن را شبیه تعریف کردن یک واقعه یا حادثۀ پندآموز یا طنز بخوانیم؛

3  سجع ها را رعایت کرده و به تکیه کلمات توجه کنیم؛ 

4  اشعار داخل حکایات را با لحنی مناسب آن بخوانیم؛

5  عالئم نگارشی را دقیق، رعایت کنیم تا تأثیر کالم بیشتر شود؛

6  مانند فردی که از قضیه آگاه است، با آرامش و اطمینان آن را بخوانیم؛

7  با سکون ها و سکوت های بهنگام، بر تأثیر کالم بیفزاییم؛

8  خواندن به گونه ای که شنونده، مشتاق و منتظر شنیدن بقیۀ ماجرا باشد؛

9  سرعتمان در خواندن حکایات، نسبت به دیگر نوشته ها کمتر باشد؛

10  در حین خواندن با نگاه های مناسب به فهم مخاطبان، یاری رساند؛

11  در میان لحن روایی به تغییرهای مناسب آهنگ به تناسب شخصیت ها توّجه کنیم؛

داستان،  جریان  با  متناسب  روایی،  لحن  در  آوایی  فرودهای  و  فراز  دقیق  رعایت  12  با 

حالت کشش و انتظار را در شنونده برانگیزانیم و با ایجاد گسست های آوایی و وصل و 
درنگ های مناسب، او را به گوش دادن ترغیب کنیم.

لحن گفت وگو )مناظره/ پرسش و پاسخ(
گفت وگوها انواع مختلفی دارند:

1  مناظره: گفت و گوی رویارو با هدف چیره شدن بر دیگری، با یکدیگر در بحث و گفت وگو 

یا پرسش و پاسخ و سخن گفتن است. در این نوشته ها معموالً لحن پرسش کننده، تند و 
محکم، به دور از خردگرایی و همراه با فخرفروشی است؛ در حالی که لحن پاسخ دهنده، 
همواره آرام و متین و توأم با خردورزی است. به بیان دیگر، پرسشگر که فکر می کند 
بر حق است، مطلبی را از طرف مقابل می پرسد، اّما چنان پاسخی می شنود که دیگر 
بازیگر، نقش  حرفی برای گفتن نمی ماند. خوانندۀ چنین متنی می تواند همانند یک 
آفرینی کند؛ یعنی به تنهایی دو لحن را با دو چهرۀ متفاوت بیان کند. گاه با این طرف و 
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آن طرف رفتن، جایگاه و صدای خود را تغییر  دهد تا بتواند مفهوم را بهتر بیان کند. دو 
نمونه از بهترین مناظره های ادبیات فارسی یکی: »  مست و محتسب« از پروین اعتصامی 

و دیگری، »  فرهاد و خسرو« از نظامی است.
در خواندن چنین متن هایی باید به نکته های زیر توّجه کرد:

 به کشش های آوایی و جمالت پرسشی توّجه شود؛
 به فروکاستن های لحن پاسخ گوینده توّجه شود؛

 حّس غرور و خودخواهی در جمالت پرسشگر حفظ شود؛
 حّس گفتن جمالت عاقالنه و حکیمانه در جمالت پاسخ گو، در نظر گرفته شود؛

  از زبان بدن )حرکات دست و صورت و سایر اعضا( برای تفهیم موضوع استفاده شود.

نمونه:
کجایی؟  کز  گفتـش  بار  آشـنـایینخستین  مـلـک  دار  از  بـگفـت 
فروشندبگفت آنجا به صنعت، در چه کوشند؟  جان  و  خرند  انده  بگفت 
نیست  ادب  در  فروشی  جان  بگفت از عشق بازان، این عجب نیستبگفتا 
بگفت از دل تو می گویی، من از جانبگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟ 
بگفت از جان شیرینم، فزون استبگفتا عشق شیرین، بر تو چون است؟ 
مهتاب؟  چو  بینی  هر شبش  بگفت آری چو خواب آید، کجا خواب؟بگفتا 
بگفت آنگه که باشم، خفته در خاک...بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ 

 )خسرو و شیرین نظامی، 1382:244(

2  رجزخوانی: که هر دو نفر به شرح دالوری ها و نژاد و افتخارات خود با لحنی حماسی 

می پردازند، مانند رستم و اسفندیار یا رستم و اشکبوس در شاهنامۀ فردوسی.
3  گفت و گوی عادی: گفت وگوهای عادی را می توان به دسته های مختلفی تقسیم کرد. 

آنها شکل و لحن  با توّجه به فضای داستان ها و عواطف موجود در  این گفت و گوها 
خاّص خود را می یابند، مانند گفت وگوی رستم با سهراب پس از زخمی شدن.

در هنگام خواندن گفت وگوها باید:
1  لحن دو طرف گفت وگو، با توّجه به شخصیت آنها در نظر گرفته شود؛

2  اگر گفت و گو، دارای راوی است، لحن راوی را نیز باید به دیگر لحن ها افزود؛

3  عواطف و احساسات دو طرف مکالمه رعایت شود تا سخن برای شنونده، جّذاب گردد؛



27بخش اول: کّلیات

4  هم حس شدن و گرفتن حالت دو طرف به خود، باعث تمایز گفته ها می شود؛

5  تغییر مناسب لحن گفتار به تناسب موقعیت شغلی و اجتماعی افراد و حاالت آنها، 

مورد توّجه باشد.

لحن طنز
طنز از قدیم در نظم و نثر فارسی رایج بوده و بیشتر در قالب حکایت، خودنمایی کرده 
است. طنزها معموالً در پایان به نتیجه می رسند و خواننده را تحت تأثیر قرار می دهند و 

می خندانند. برخی نیز از همان ابتدا کار خود را شروع می کنند؛ مانند: 
»  ـ ننه! ـ   هان ـ   این زمین رو چی یه؟ ـ  روی شاخ گاو ـ   گاو رو چی یه؟ ـ   روی ماهی ـ  ماهی 

ـ   آب رو چی یه؟ ـ  روی آب  رو چی یه؟ 
ـ   وای وای! الهی روده ت ببره، چقدر حرف می زنی! حوصله م سر رفت...« )دهخدا(

در طنزها معموالً جمالت پایانی باید بیشترین تأثیر را بر روی خواننده بگذارد و خواننده 
نیز از طریق آن بتواند لبخند را بر روی لبان مخاطب بنشاند.

لحن میهنی  / وطنیه
سرودۀ وطنیه، که به آن »  مام وطن یا میهنی« نیز می گویند، شعری است که در وصف میهن، 
سروده می شود و شاعر در آن می کوشد تا با تحریک احساسات ملّی گرایانه و وطن دوستانۀ 

مخاطبان خود، آنان را به پاسداری و محافظت از کشورشان برانگیزاند. 
شاعر این گونه اشعار، با شور و حرارتی وصف نشدنی، مردم را به دفاع از میهن خود فرا 
می خواند و در این کار، وطن را به مادر، مانند می کند؛ مادری که هر کس برای دفاع 
و حمایت از او باید به پا خیزد و از خود غیرت نشان دهد و برایش گریان شود. چنین 

سروده ای وطن خواهی را تعلیم می دهد، مانند شعر زیر از »  ایرج میرزا«:

نگهبـانیـموطـن ما به جای میهن ماست  را  خویـش  میـهن 
طفولیت  کز  داریم   درس »حب الوطن« همی خوانیمشکـر 
ایـمانیـمچون که حب الوطن ز ایمان است  اهـل  ز  یـقیـناً  مـا 
وطن  برای  دشمنی  رسد  بیـفشانیـمگر  رایگان  دل،  و  جان 
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لحن ستایشی
ستایش مخصوص خداوند است و شاعر یا نویسنده در آن خداوند را به خاطر آفرینش بی همتا، 
قدرت بی نظیر و الطاف فراوانش می ستاید. در این هنگام خواننده نیز باید خود را موجودی 

از آفریده های او بداند که تسلیم او و شاکر بخشش ها و آفرینش اوست، مانند مثال های زیر:

را پاک  آفرین  جان  آنکه جان بخشید و ایمان خاک راآفرین 
بی ستون کرد و زمینش جای کردآسمان چون خیمه ای بر پای کرد 

عطار، 1377:1

لحن مدحی
مدح، نوشته ای درباره انسان است که شاعر از طریق آن، با کوچک تر دانستن خود در 
مقابل ممدوح به توصیف او می پردازد. مدح  نیز به پیروی از ستایش  شکل می گیرد و 
در آنها همان حاالت باید رعایت شود؛ اما با ستایش اختالف دارد، زیرا در ستایش شاعر 
یا نویسنده آزادانه تر می تواند توصیف کند، اما در مدح ، به ویژه مدح حاکمان، این کار 

امکان پذیر نیست. مدح را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
الف( مدح بزرگان دینی و مذهبی چون پیامبر  و امامان  که در آن شاعر خود را 
از مریدان آنها می داند و زندگی اش را وابسته به وجود و اعتقاد به آنها می داند تا جایی که 
حاضر است جان فدایشان کند. گفته های آنان را بسیار با اهمیت می داند، در این مورد شاعر 
ممدوح را فردی فرا انسانی می داند و چهره و قامتش را در دنیا زیباترین می پندارد، همچنین 
کارها و اعمالش را کارهایی خارق العاده می شمارد و به بیان معجزات و کراماتش می پردازد:

هزاران آفرین بر جان پاکشمحمد کافرینش هست خاکش
بینش اهل  چشم  افروز  آفـرینـشچراغ  کارگـاه  طـراز 
را بال  میدان  سرهنگ  و  راسر  انبیا  و سرخیل  سپهساالر 
الهـیریاحیـن بخش باد صبحگاهی گنـج  مخزن  کلیـد 

خسرو و شیرین نظامی، 1382:129
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عرب  شاه  خدا،  شیر  آن  الفتی داشته با این دل شبعلی 
است آگاه  علی  اسرار  ز  استشب  سراهلل  محرم  شب  دل 
شکافت آفاق  سینه  تا  چشم بیدار علی خفته نیافتفجر 
شب تاریکی  به  که  عربناشناسی  یتیمان  شام  می برد 
پیغمبرعشق بازی که هم آغوش خطر خوابگه  در  خفت 

شهریار

لحن تعلیمی )اندرزی(
این لحن که به لحن اندرزی نیز موسوم است، تالش می کند با گویشی آرام و آهسته، در 
دل شنونده نفوذ کند و نکات مهم خوب زیستن را به مخاطب خود یادآور می شود. در 

ایران این گونه نوشته بیشتر برای پند و اندرز به کار می رود. 
نویسنده این گونه متون، خود را به جای انسانی آگاه می گذارد و از زبان او که بیشتر شبیه 
پدران یا معلمان دلسوز است، با مخاطب خود سخن می گوید. به همین دلیل لحن متن های 
تعلیمی، لحنی پدرانه است و خواننده نیز باید هنگام خواندن، خود را پدر یا معلمی فرض 
کند که می خواهد نکاتی را به فرزندان یا دانش آموزانش یادآور شود. در این گونه اشعار نیز 

ممکن است با لحن های گوناگون مواجه شویم. به این اشعار توجه کنید:

پـاک  خـداوند  آفریـدت  خـاک  پس ای بنده! افتادگی کن چو خـاکز 
مـباشحریص و جهان سوز و سرکش مباش  آتـش  آفریـدنـت،  ز خـاک 

سعدی، 1376:189 

این ابیات لحنی واعظانه و اندکی حالت تحکمی دارد؛ یعنی انسانی روحانی خطاب به 
دیگران آنها را با جمالت امری به پرهیز از کارهای زشت )نهی از منکر( و عمل به کارهای 
نیک )امر به معروف( سفارش می کند. در این گونه اشعار، لحن گوینده بسیار محکم و 
کوبنده است و خواننده چنان با شور و حرارت سخن می گوید که گویا از عاقبت انسان 

خطاکار کامالً آگاه است و دلش به حال او می سوزد.
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لحن مناجات
مناجات به معنی راز و نیاز گفتن و نیایش با خداوند است. انسان در این زمان خود را بسیار 
کوچک فرض می کند و آنچه را که در حضور دیگران نمی تواند بیان کند، با آه و زاری یا 
شکر و سپاس به زبان می آورد. در این گونه اشعار، شاعر خواسته های مادی و معنوی خود را 
از خدا می طلبد و از او می خواهد که عاقبت به خیرش کند. لحن مناجات آکنده از عاطفه و 

احساس و بیانگر حالت فروتنی و خاکساری و تواضع عبد در برابر معبود است.

جـود  به  کن  نظر  که جرم آمد از بندگان در وجودخداوندگارا 
خاکسار  بنده  از  آید  خداونـدگارگناه  عـفـو  امـیـد  بـه 
پرورده ایم  تـو  رزق  به  به انعام و لطف تو خو کرده ایمکریـما! 
بـازگدا چون کرم بیند و لطف و ناز  بخشنـده  دنبال  ز  نگـردد 
به عقبٰی همین چشم داریم نیزچو ما را به دنیا تو کردی عزیز 
زکسعزیزی و خواری تو بخشی و بس  نبیند  خـواری  تو  عزیز 
مـکنخدایا به عّزت که خوارم مکن  شرمسارم  گنـه  ذّل  به 

بوستان سعدی، 1382:193

هنگام خواندن نیایش ها و مناجات باید:
1  حس و حال عمومی حاکم بر فضای نیایش، حفظ شود.

2  حالت خشوع و خضوع در آهنگ کالم رعایت گردد.

3  لحن مالیم و متین، که بیانگر ادب در پیشگاه خدای رحمان است، حفظ گردد.

4  به کشش ها، زیر و بمی حروف و صداها برای تأثیرگذاری بیشتر توّجه گردد.

لحن توصیفی
توصیف یعنی وصف کردن و بیان جزئیات و ویژگی ها یا آوردن صفات و قیدهای حالت 
پیاپی برای چیزهایی که قرار است برای شنونده، بازگو کنیم. این صفت ها یا به ظاهر افراد 

و اشیا مربوط می شوند یا به حاالت مختلف رفتاری یا حرکات او، مانند:

و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرددیدمش خّرم و خندان، قدح باده به دست 
حافظ، 1382:193
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در توصیف، نویسنده چیزی را که می بیند، با شور و حال فراوان و با استفاده از آرایه هایی 
چون تشبیه و تشخیص به زبان می آورد. در تشبیه، نویسنده با تخّیل خود می کوشد میان 
چند چیز شباهتی ایجاد کند و با این کار شنونده را به شگفتی وا دارد؛ مثاًل در بیت های 
زیر منوچهری دامغانی با تشبیه کردن قطره باران به اشک عروس و تشبیه برگ گل به 

صورت او، هنر خود را به نمایش گذاشته است:

آن قطره باران که برافتد به گل سرخ       چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار

روش دیگر شاعران و نویسندگان در توصیف کردن، استفاده از جان بخشیدن به اشیا 
)تشخیص( است. در این هنگام نویسنده همه چیز را زنده و مانند انسان می بیند و کارها، 

گفته ها و حرکات با اعضای انسانی به آنها می بخشد.
شعر زیر از ملک الشعرای بهار سرشار از جان بخشی به کوه دماوند است:

بـند  در  پای  سپـیـد  دیو  دماوندای  ای  گیتی  گنبد  ای 
ز آهن به میان یکی کمربـنداز سیـم به سر یکی کله خود 
روی  نبیندت  بشر  چشم  ابر، چهر دل بـندتا  بنهفته به 
سرد و سیه و خموش و آوندچون گشت زمین ز جور گردون 
ای کوه نی ام ز گفته خرسندنی، نی، تو نه مشت روزگاری 
زمـیـنی  فسـردۀ  قـلـب  از درد ورم نمـوده یک چـندتـو 

توصیف معموالً برای انسان ها، اشیا، طبیعت و عناصر آن چون درخت، سبزه، گل، دریا، 
کوه و جنگل است:

در خواندن چنین متن هایی باید به نکات زیر توجه داشت:
1  لحن توصیف می تواند در کنار دیگر لحن ها کامل شود؛ توصیف پدیده های مثبت یا 

باشکوه با توصیف زشتی ها و پلیدی ها متفاوت است.
2  در لحن توصیفی آهنگ کالم، معموالً نرم است و آرامش خاصی دارد.

3  هنگام خواندن، دّقت نظر و عنصر تخّیل، نقشی مهم دارند.

4  این لحن از نظر فضای کلی آهنگ سخن، به لحن روایی نزدیک است. )مبانی خواندن 

در زبان فارسی، 1391(.
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1  روش بلندخوانی

بلندخوانی در شروع خواندن، روشی مؤثّر است؛ زیرا در آن از دو فرایند ادراکی؛ یعنی 
به  توّجه  با  متوسطه،  دوم  دورۀ  در  اّما  استفاده می شود.  بصری  تمیز  و  تمیز شنیداری 
آموزش های دورۀ ابتدایی و دورۀ اّول متوسطه، و رشد ویژگی های شناختی دانش آموزان، 
بهتر است از شیوه های مختلف صامت خوانی استفاده شود. این روش برای تندخوانی و 

مطالعۀ صحیح، افزایش دامنۀ دید و دّقت و سرعت در خواندن، مفید است.

2  روش صامت خوانی

روش هایی که در زیر می آید، بیشتر مبتنی بر صامت خوانی اند:

گونه های خواندن

الف( دقیق خوانی: در این نوع خواندن دانش آموز متن خواندنی را کاماًل درک می کند و 
آن را در حافظه به طور منظم نگه می دارد. او به افکار اصلی نویسنده پی می برد. به ارتباط 
بین مطالب می پردازد، خالصۀ متن را بیان می کند و در پایان به نتیجه گیری می پردازد. 
معلّم برای سنجش این نوع خواندن صامت می تواند با طرح سؤاالتی از متن مفاهیم متن 

را مورد سنجش قرار دهد.
ب( خواندن تجّسمی: هدف این نوع خواندن درک عمیق تر، تحریک حّس کنجکاوی و 
مشارکت فّعاالنه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذکور الزم است قبل از مطالعه 
سؤاالتی از بین متن انتخاب شود تا از طریق ذهن دانش آموز به هنگام مطالعه به سمت 

یافتن پاسخ ها هدایت شود.
پ( خواندن انتقادی: در این روش دانش آموزان پس از مطالعۀ متن درس، دربارۀ ویژگی های 
متن و نوع نوشته و سبک نویسنده یا شاعر و قالب درس، بحث و گفت وگو می کنند و در 

پایان نظر خود را نسبت به متن خوانده شده ابراز می دارند.
و  مطالب  قضاوت  و  ارزش گذاری  مطالب،  تحلیل  و  تجزیه  به  دانش آموز  این روش،  در 

برقراری ارتباط بین جوانب مختلف مطالب می پردازد.
حّس  پرورش  برای  مؤثّری  روش  زیبایی ها،  درک  برای  خواندن  التذاذی:  خواندن  ت( 
یافتن  دنبال  به  بیشتر  دانش آموز،  است  بهتر  است.  ادبی  تقویت ذوق  و  زیبایی شناسی 
زیبایی های موجود در نثر و شعر باشد؛ مانند: یافتن آرایه های ادبی )تشبیه، ضرب المثل ، 

وزن و قافیه، موسیقی موجود در شعر و ...(.
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با توّجه به اینکه یکی از اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی، تلطیف عواطف و التذاذ ادبی 
است، در متون هنری و ادبی مانند اشعار برتر و متن های تأثیرگذار داستانی و ادبی به این 
نوع خواندن تأکید می شود. معلّم می تواند به تناسب سرفصل ها و عناوین دروس، قطعاتی 
از نظم و نثر را انتخاب کند و آنها را در کالس با لحن و آهنگی مناسب بخواند. در این نوع 

خواندن، باید متونی برگزیده شود که به رشد التذاذ و پرورش ذوق ادبی، کمک کند.

روان خوانی
از قّصه و داستان و حکایت های آموزنده و سازنده، در سازماندهی محتوای  بهره گیری 
کتاب، راهکاری مناسب برای غنی سازی هدفمند و لّذت بخش و سودمند متن خوانی است 

و ابزار بسیار مناسبی برای پرورش مهارت های زبانی دانش آموزان به شمار می آید.
خواندن قّصه و داستان، عادت به مطالعه و خوگیری با آن را در فراگیرندگان می پرورد و 
باعث رشد کالمی، پویایی ذهن و خاّلقیت بیشتر فکر و اندیشه می شود و گنجینۀ واژگانی 

و افق دریافت مفاهیم را در دانش آموزان گسترش می دهد.
خواندن به گونه ای آموزش غیر مستقیم امال نیز هست؛ زیرا دانش آموزان در متن، شکل 
درست کلمات را می بینند و تصویر آنها در ذهنشان جای گیر می شود و در هنگام نوشتن 

از چنین حافظۀ دیداری بهره می گیرند.
صحیح  دستوری  ساختار  با  روان خوانی،  خوب  نمونه های  خواندن  طریق  از  فراگیران 
جمله ها و ترکیب های رایج زبان نوشتاری معیار نیز آشنا می شوند و در نتیجه به بسیاری 

از مهارت های مندرج در برنامۀ زبان آموزی دست می یابند.
خواندن کتاب های داستانی، ابزار مناسبی برای پرورش استعداد، تخّیل و رشد و ساماندهی 
شخصیت جوانان است. قّصه خوانی، مجالی فراهم می کند تا بسیاری از ارزش های اخالقی 
الگوپذیری از  با  و خوی و منش پسندیده در دانش آموزان درونی و نهادینه شود. آنان 

قهرمانان و شخصیت های داستانی به اصالح و بازسازی رفتارهای خود می پردازند.
تخّیل موجود در آثار داستانی، سبب پویایی ذهن و خاّلقیت می شود و رنج های روحی و 
فشارهای روانی ویژۀ دورۀ جوانی و بلوغ را در آنان کم رنگ می کند؛ به همین سبب است 
که معموالً جوانان آثار داستانی ـ ادبی را پناهگاه روحی خود می بینند و مشکالت رفتاری 
زندگی و ناکامی های اجتماعی خویش را از طریق خواندن این آثار، کم رنگ و بی اثر می کنند.

بر همین بنیاد، باید افزود که رشد و پرورش جنبه های شخصیتی جوانان از طریق خواندن 
مستمر کتاب های داستانی امکان پذیر است. همچنین زیبایی های حّسی ـ عاطفی موجود 



34

در کتاب ها و نمونه های داستانی، حّس عاطفی و زیبایی شناسانۀ جوانان را برمی انگیزد و 
سبب رشد و پرورش جنبه های عاطفی و نگرش آنان می شود.

با خواندن داستان های حکمت آمیز، بسیاری از رفتارهای اجتماعی و راه برقراری ارتباط 
مؤثّر را می آموزند و به شناخت و کسب تجربه های ارجمندی نسبت به جامعۀ پیرامون 
تاریخ،  امروز دست می یابند و مطالب فراوانی دربارۀ دانش های دیگر همچون  و جهان 

علوم تجربی، جغرافیا و ریاضیات فرا می گیرند.
بر پایۀ آنچه گفتیم، برنامۀ درسی زبان آموزی بر فّعالیت کتاب خوانی دانش آموزان بسیار 
تأکید دارد و توصیه می کند که در هر هفته حّداقل یک کتاب را دانش آموزان بخوانند و 
در کالس درباره عناصر داستان )شخصیت ها، زاویۀ دید، درون مایه، لحن و ...( گفت وگو 
کنند. همچنین چکیده ای از داستان را بازگو کنند و دربارۀ چرایی و چگونگی رویدادها 
ضمن اظهارنظر به بیان احساسات خود پردازند. همچنین بایسته است دانش آموزان به 
شناسنامه کتاب، )نظیر نام نویسنده، مترجم، ناشر، سال و مکان نشر هر اثر(، توّجه کنند.
توصیه می شود فضایی در کالس فراهم شود تا دانش آموزان در گروه های چهار یا پنج نفره 
برای یکدیگر کتاب بخوانند و دیگران پس از گوش دادن، با یکدیگر دربارۀ آن گفت وگو کنند.

دورۀ  فارسی  کتاب های  در  ادبی  و  زبانی  آموزه های 
متوسطۀ اّول )هفتم/ هشتم/ نهم( و متوسطۀ دوم )دهم(

دانش های زبانی: برای ایجاد ارتباط منطقی میان دوره های تحصیلی، الزم است همکاران 
منظور،  به همین  باشند.  داشته  آشنایی  پیشینی،  پایه های  و محتوای  برنامه  با  محترم 

معّرفی کوتاهی از محتوای کتاب های فارسی در متوسطۀ اّول، در پی، می آید:
در کتاب فارسی پایۀ هفتم، دانش آموزان با مباحث زیر، آشنا شده اند: 

 جمله و انواع آن؛
 فعل )گذشته، حال، آینده(، شخص، شمار، بُن، شناسه؛

 نقش های نحوی نهاد، مفعول، متمم، مسند؛
 فعل های اسنادی؛

 ضمیر )پیوسته و گسسته(؛
 واژه های ساده و غیرساده از دید ساخت.
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موضوع های زبانی موجود در کتاب فارسی پایۀ هشتم عبارت بودند از:
 یادآوری فعل و...؛

 اسم گروه اسمی، هسته گروه وابسته های اسم؛
  صفت بیانی وابسته های اسم، صفت اشاره، شمارشی وابسته های اسم، صفت پرسشی 

و تعجبی وابسته های اسم، صفت مبهم و...؛
در کتاب فارسی پایۀ نهم افزون بر یادآوری گروه های اسمی، مباحث زیر، مطرح  شده است:

  صفت برتر و برترین؛
  ساخت انواع فعل ماضی و مضارع؛ 

  قید؛ 
  ساخت واژه در زبان فارسی.

در کتاب درسی پایۀ دهم مباحث زیر مطرح شده است:
  تحول معنایی واژه ها؛

  واو عطف، واو ربط یا پیوند؛ 
  پرش یا جهش ضمیر؛

  واژه های دو تلفظی؛
  واژه های مشتق ـ مرکب؛

  جمله های ساده و غیر ساده؛
  شیوه بالغی؛

  ممال؛
  شبکه معنایی؛

  نشانه ندا و منادا.
پیشنهاد می شود در تدریس این بخش از کتاب فارسی از روش تدریس » دریافت مفهوم« 

بهره گرفت.

فارسی  کتاب های  ادبی«  و  زبانی  »  نکته های  در  موجود  دیگر  مباحث  ادبی:  دانش های 
متوسطۀ اّول، به مسائل ادبی، زبانی و نگارشی مربوط می شود.

این آموزه ها در فارسی پایۀ هفتم عبارت اند از:
  آشنایی با زبان و ادبیات؛ 
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  تشخیص؛
  تشبیه؛ 

  شبکۀ معنایی؛ 
  تکرار؛ 

  قالب قطعه و... .
نکته هایی که در فارسی پایۀ هشتم آمده است، عبارت اند از:

  تشبیه و ارکان آن؛  
  ساختار و محتوای اثر؛ 

  واج آرایی؛
  قالب مثنوی؛ 

  جناس؛ 
  ردیف و... .

در کتاب فارسی پایۀ نهم، این نکته ها بیان شده اند: 
  یادآوری نکته های ادبی سال هشتم؛ 

  پرسش انکاری؛ 
  تضاد؛ 

  تخلّص و بیت تخلص؛
  تضاد و رابطۀ معنایی؛ 

  تلمیح؛
  انواع ردیف.

در کتاب فارسی دهم نکته های زیر بیان شده اند:
  حس آمیزی؛  

  ایهام؛
  سجع؛

  تضمین؛
  مجاز؛

  تمثیل؛
  جناس همسان و ناهمسان؛

  استعاره.
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این برنامه برای آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی، پرورش تفّکر، گسترش گنجینۀ 
ادبی در دانش آموزان، روش های زیر  ایجاد ذوق  لغات و شناخت بهتر محیط اطراف و 
را مؤثّر می داند؛ الزم به توضیح است که این روش ها، جنبۀ پیشنهادی دارد و معلّمان 
با  فّعالیت های متناسب  و  از دیگر روش ها  محترم و دست اندرکاران آموزشی می توانند 

برنامه، شرایط و امکانات خود استفاده کنند:
1  روش بحث گروهی: در صورتی که پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بین معلّم و دانش آموز یا 

دانش آموز و دانش آموز خارج شود و معلّم موضوع مشّخصی را در کالس طرح کند تا دانش آموزان 
دربارۀ آن با هم مشورت و اندیشه کنند؛ روش بحث گروهی به کار گرفته شده   است. 

این روش از جمله روش های فّعال و مشارکتی در امر آموزش به شمار می رود. بنابراین، 
دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می  شوند و با هدایت معلّم به گفت وگو 
می پردازند. اهّمیت این روش، با توّجه به ماهیت زبان و ادبیات فارسی، زمانی روشن می شود 
که نمایندگان هر گروه، نظر خود را بیان کنند و ضمن گوش دادن به اظهارات دیگر گروه ها، 
تسلّط  یابند. گروه بندی مناسب، کنترل زمان، هدایت گروه ها، طرح  نیز  و تحلیل  نقد  به 

موضوع های مناسب و... از جمله شرایط اساسی برای به کارگیری این روش است.
2  ایفای نقش، قّصه گویی و نمایش خاّلق: در دورۀ متوسطه، به ویژه در کتاب فارسی به خوبی 

می توان از نمایش و قّصه گویی، مناسب با سن جوانان استفاده کرد. برخی از دروس به 
گونه ای سازماندهی شده اند که با هدایت معلّم می توان مفاهیم مورد نظر را به صورت 
عینی و محسوس به نمایش گذاشت. این روش ها چنانچه با تبادل نظر و ارزشیابی در 
کالس همراه شود، می تواند اهداف آموزش زبان و ادب فارسی را محّقق سازد. بخشی 
از این اهداف عبارت اند از: ایجاد برقراری ارتباط انسانی و عاطفی، نظم بخشی به افکار و 
گفتار، پرورش قّوۀ تفّکر، استنتاج، رشد و شکوفایی خاّلقیت و استعدادهای زبانی و ادبی.

3  روش گردش علمی و مشاهده: در این روش، معلّم برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با 

آثار تاریخی و ادبی و زبانی، آنها را به بیرون از کالس می برد تا از نزدیک به مشاهده 
بپردازند. دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و شنیده های خود به صورت گفتاری 
و نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود نائل می شوند. می توان 
را  دست آمده  به  اّطالعات  بردارند،  یادداشت  کنند،  تهیه  گزارش  تا  خواست  آنها  از 
طبقه بندی کنند و زیبایی های مشاهده شده را توصیف نمایند و یا آنها را به تصویر 

بکشند تا بدین ترتیب به پاره ای از مهارت های نگارشی تسلّط یابند.

روش های یاددهی ـ یادگیری در برنامۀ درسی فارسی
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از مهارت های  با هر یک  ناگسستنی  پیوندی  تفّکر،  آنجا که  از  4  روش تفّکر استقرایی: 

زبانی و ادبی دارد و در روش استقرایی هم تفّکر در روندی متوالی، از آسان به پیچیده، 
سازماندهی می شود، لذا استفاده از این روش می تواند فرایند یادگیری مؤثّری را تا حصول 
نتیجه در دانش آموز ایجاد کند. در جریان تفّکر، دانش آموزان اّطالعاتی را جمع آوری و 
طبقه بندی می کنند و به تفسیر و کشف ارتباط بین یافته های خود می پردازند. از این 

روش می توان در آموزش نکات امالیی، انشایی و موضوع های دستور زبان استفاده کرد.
5  روش بدیعه پردازی: با توّجه به اینکه زبان و ادبیات فارسی ماهیتاً با خلق و آفرینش و 

تولید اندیشه های بدیع، پیوندی نزدیک و تنگاتنگ دارد، از این روش، می توان برای 
آموزش انشا و نگارش خاّلق استفاده کرد. بر اساس این روش، دانش آموزان با صحبت 
کردن و گفت وگو دربارۀ موضوع انشا، قیاس کردن، بیان احساسات خود و ... به تفّکر 

خاّلق و پرورش عواطف، دست می یابند.
6  روش حّل مسئله: در این روش، مسئله ای مطرح می شود که می تواند از گرفتاری قهرمان 

قّصه آغاز شود. دانش آموزان به توصیف و تبیین مسئله می پردازند و راه حّل یا راه حلّ هایی 
برای آن پیدا می کنند. پس از بحث و گفت وگو، معلّم نظر خود را دربارۀ حّل مشکل 
قهرمان داستان اظهار می دهد. آنگاه دانش آموزان علّت وقوع حوادث را در قّصه ها بررسی 
و ارتباط علّت و معلولی وقایع را کشف می کنند. سپس ایده ها و نظرهای مختلف را به 

یکدیگر مربوط و با هم مقایسه و نتایج داستان ها را پیش گویی می کنند. 
مطالب ذکر شده، می تواند در دو گونۀ بیانی؛ یعنی گفتاری و نوشتاری مطرح شود. در 
دورۀ متوسطه می توان از دانش آموزان خواست تا دربارۀ شنیده ها یا خوانده های خود 

قضاوت و داوری کنند.
 7  روش واحد کار )طرح و پروژه(: از این روش، می توان برای آموزش نگارش و فّعالیت  های 

خارج از کالس استفاده کرد؛ به این ترتیب که شاگردان بر اساس موضوعات تعیین شده، 
به صورت گروهی یا فردی به دنبال جمع آوری اّطالعات در خارج از کالس می روند، 

گزارشی تهیه کرده، سپس این گزارش را در کالس ارائه می کنند. 
موضوعاتی از قبیل سرگذشت شاعران، نویسندگان، شخصیت های علمی، اجتماعی و 
از این روش مورد نظر باشد. این روش برای تقویت  مذهبی، می تواند برای استفاده 

حّس پژوهش و تقویت مهارت های جست وجوگری مؤثّر است.
8  روش کارایی گروه: دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم می کنند و هر یک از اعضای گروه، 

تکلیف مشّخص شده را به طور انفرادی می خواند، بعد به سؤال های آزمون که در اختیار او 
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قرار می دهند، پاسخ می دهد. سپس در گروه دربارۀ پاسخ های خود به گفت وگو می پردازند و 
دالیل انتخاب یا رد آن را ارزیابی می کنند. در مرحلۀ بعد، کلید سؤال ها در اختیار دانش آموز 
قرار می گیرد و اعضای گروه درک عمیقی از بهترین پاسخ به دست می آورند. سپس اعضای 
گروه پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری کرده، نمرۀ مؤثّر بودن یادگیری را محاسبه 
می کنند. از این روش در کالس های فارسی و در تدریس حوزه های مختلف از قبیل متن 

درس ها، انجام تمرین ها، امال و انشا، دستور و آرایه ها می توان بهره گرفت.
9  روش تدریس اعضای گروه: این روش، این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع 

درس طّی یک دورۀ زمانی کوتاه با مطالعۀ گروه، تحت پوشش قرار گیرد. در انتخاب 
متن مورد تدریس، باید در نظر داشت که متن به بخش های مستقل از یکدیگر قابل 

تقسیم باشد. بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری، باید تقریباً برابر باشند.
دانش آموز یک بخش از موضوع تعیین شده را مطالعه می کند و سپس با همتاهای خود که 
مسئول بخش مشترکی اند، دور هم جمع می شوند و برای رفع اشکال های خود تبادل نظر 
می کنند. سپس به گروه خود برمی گردند و به ترتیب از اّول تا آخر، به نوبت تدریس می کنند.

طرح تدریس اعضای گروه، بر دو اصل استوار است: 
  اّول آنکه هر یک از شرکت کنندگان، قسمت متفاوتی از موضوع درسی را که قرار 

است، همه یاد بگیرند، می خواند. 
  دوم اینکه هر فراگیرنده می تواند به اعضای گروهش درس بدهد؛ بنابراین، هر عضو 

هم به عنوان معلّم و هم شاگرد عمل می کند.
زمانی که فراگیرندگان می فهمند کارایی گروه مستلزم آن است که هر فرد یک بخش 
از موضوع را فرا گیرد و سپس آن را به دیگران درس دهد، برانگیخته می شوند تا با 
مطالعۀ بخش تعیین شده و آمادگی کامل برای جلسۀ کار  گروهی به گروه خود کمک 
کنند. همچنین به آن عضو از گروه که درس می دهد کمک می کنند تا حّد امکان 

موّفق باشد. با این روش، گروه می تواند یادگیری اش را به حّداکثر برساند.
طرح تدریس اعضای گروه این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درسی، طّی 
یک دورۀ کوتاه زمانی با مطالعۀ گروه، تحت پوشش قرار گیرد. تقسیم موضوع، به خصوص 
زمانی مناسب است که هدف آموزشی، مطالعۀ اجمالی نه عمیق یک قلمرو وسیع باشد.

در انتخاب متن مورد استفاده باید به چند نکته توّجه کرد؛ از جمله:
  متن باید قابل تقسیم به تعداد بخش های هماهنگ با تعداد فراگیرندگان در هر گروه 

)معموالً سه تا پنچ نفر( باشد.
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  این بخش ها تقریباً باید از نظر طول، برابر و از نظر دشواری قابل مقایسه باشند.
  هر یک از بخش ها مستقل از بخش های دیگر قابل فهم باشد. این مورد مهم است؛ 
چون هر فراگیرنده فقط یک قسمت را مطالعه می کند و باید بتواند آن بخش را 

مستقل از اّطالعات موجود در بخش های دیگر درک کند.
  البته در هر تکلیفی، مطلب باید به اندازۀ کافی مشکل باشد تا فراگیرندگان را به 

چالش بطلبد ولی نه آن قدر مشکل که آنان را مغلوب کند.

اجرای طرح
1  یک بخش از موضوع برای آمادگی هر فراگیرنده تعیین می شود. در این مرحله هر فراگیرنده 

فقط بخش تعیین شدۀ خویش را دریافت می  کند. باید اطمینان یافت که فراگیرندگان 
حقیقتاً مطلب را از یکدیگر یاد بگیرند و نه از مطالعۀ تمام بخش ها )میزان یادگیری 

دانش آموزان توسط آزمونی که تمام بخش ها را در بر می گیرد، سنجیده می شود(.
2  فراگیرنده، قبل از تدریس با همتایان خود که مسئول بخش مشترکی اند، دور هم جمع 

می شوند و برای رفع اشکاالت خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر می کنند. )فراگیرندگان 
می توانند از ابتدا در جمع همتاهای خود بنشینند و رفع اشکال کنند، آنگاه به تیم 

خود برگردند.(
3  وقتی گروه، گرد هم می آید، یک فراگیرنده کار را با تدریس بخش مربوط به خود شروع 

می کند. این عضو گروه، مجاز است از هر نوع یادداشت یا کمکی که مجاز شناخته شده 
به متن اصلی رجوع نمی کند. دیگر فراگیرندگان  است، استفاده کند، ولی مستقیماً 
به  نمایند. هر عضو  استنطاق  یا  بردارند  یادداشت  بپرسند، مخالفت کنند،  می توانند 

نوبت یک بخش جدید را ارائه می دهد.
4  در این مرحله، در مورد کل موضوع، آزمونی گرفته می شود. این آزمون از قبل آماده 

هر  از  تعدادی سؤال  آزمون حاوی  این  باشد.  آزمونی  نوع  هر  می تواند  و  است  شده 
قسمت و چند سؤال درک مطلب عمومی مربوط به کل موضوع است.

5  کلّیۀ سؤال ها در اختیار فراگیرندگان قرار می گیرد و آنان به آزمونشان نمره می دهند 

و نمرات فردی و معدل نمرات فردی را محاسبه می کنند.
فراگیرندگان با استفاده از نمرات فردی می توانند میزان فهم خود را از موضوع ارزیابی 
کنند. همچنین نمرات فردی نشانه ای از پیشر فت فرد در یادگیری است. فراگیرندگان 
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باید به نمرۀ خود از آن قسمتی که تدریس را به عهده داشته اند، توّجه کنند. هر چه 
اختالف بین نمرات فردی و معّدل گروه کمتر باشد، مهارت های تدریسی و یادگیری 

تولید شده از عمل متقابل تیم بیشتر است.
6  ارزیابی کارایی تدریس فراگیرندگان با توّجه به جدول رسم شده انجام می شود.

7  از فراگیرندگان برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی نهایی، سؤال 

می شود.
هر عضو گروه را از غیر مؤثّر )1( تا مؤثّر  )5( در هر مورد نمره بدهید.

نام نفر موارد
اّول

نام نفر 
دّوم

نام نفر 
سوم

نام نفر 
چهارم

نام نفر 
پنجم

نام نفر 
ششم

  آیا به واقعیت ها و اّطالعاتی که ارائه می داد، 
اطمینان داشت؟ 

با جنبه های  مقایسه  در  را  مهم  نکات    آیا 
کم اهّمیت تر اّطالعات جدا می کرد و مورد 

تأکید قرار می داد؟
  آیا نکات طبق یک روال منطقی و منظم 

ارائه شد؟
  آیا هنگامی که مورد سؤال قرار می گرفت، 

اعتماد به نفس داشت؟
  آیا برای روشن کردن مفاهیم و کسب اطمینان 

از دّقت و فهم سؤال می کرد؟

10  روش داوری عملکرد: در این روش، کسب درک روشنی از معیارها، آنان را قادر می سازد 

تا کیفیت کار خویش را مورد قضاوت قرار دهند. در این صورت، می توانند تا حدودی 
از ارزیابی کارشان از سوی دیگران بی نیاز شوند. سپس هر شخص، کار خویش را ارائه 
می دهد. اعضای گروه، کار هر فرد را با دیگری و با معیارهایی که فرا  گرفته اند، مقایسه 
می کنند. هر فرد، انتقادهایی را که به کارش شده است، دریافت می کند؛ مثاًل معلّم از 
دانش آموزان می خواهد تا ویژگی های یک شعر خوب را بیان کرده، جمع بندی کنند. پس 
از بیان نظرهای مختلف توسط گروه ها، معلّم معیارهای علمی را ارائه می دهد و بدین 

ترتیب، آنها عملکرد خود را مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار می دهند.
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11  روش روشن سازی طرز تلّقی: این روش برای درس هایی که مفاهیم ذهنی و محتوای 

معرفت شناختی دارند؛ مناسب تر است. روشن سازی طرز تلّقی، به فراگیرندگان کمک 
می کند تا آنان با پاسخ دادن به یک سؤال یا تکمیل یک جمله، طرز تلّقی خود را ارزیابی 
کنند، سپس فراگیرندگان دور هم جمع می شوند تا این طرز تلّقی را مورد بررسی قرار 
دهند و به کمک شرایط شناخته شده و اّطالعاتی که در اختیار دارند، روی بهترین طرز 
تلّقی به توافق برسند؛ سپس هر فرد، پاسخ خود را ارائه می دهد تا مورد ارزیابی قرار 
گیرد. طرز تلّقی افراد پس از بحث نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشّخص شود که آیا 
تغییری رخ داده است یا خیر؟ بنابراین، این روش فراگیرندگان را قادر می سازد که کشف 
کنند: آیا طرز تلّقی شان بر یک پایۀ محکم از حقایق، اّطالعات و منطق، استوار است؟

بسیار  آموزه های  از  پرسشگری،  توانایی  تقویت  و  سؤال  طرح  پاسخ:  و  پرسش  12  روش 

مهمی است که کمتر بدان توّجه می شود؛ قدرت پرسشگری به توانایی ادراکی افراد، 
وابسته است. در این روش، معلّم پرسش های مناسبی را تهیه و تدارک می بیند و آنها 
را به گونه ای در کالس به کار می گیرد که دانش آموزان به سمت اهداف برنامه و درس، 
نیز برای تکمیل  این روش، معلّم می تواند پرسش هایی فی البداهه  هدایت شوند. در 
یادگیری طرح کند. نکتۀ مهم این است که مدیریت و هدایت دانش آموزان و تنظیم 
زمان برای پاسخ به پرسش باید مورد توّجه باشد. این روش مهارت های گوش دادن، 
سخن گفتن، نقد و تحلیل و حافظۀ شنیداری و قدرت بیان را تقویت می کند؛ چنان چه 
از نتایج بحث ها هم گزارشی تهیه شود به تقویت چهار مهارت زبانی خواهد انجامید. 

)ر.ک: روش های نوین یاددهی ـ یادگیری و کاربردهای آن در آموزش(.
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الگوی تدریس چیست؟

الگوی تدریس، چارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه 
است و شناخت و آگاهی از عناصر و عوامل مذکور، می تواند به معلّم در اتخاذ روش های 
مناسب تدریس کمک کند. تدریس یک فرایند است و چنان که گفتیم عوامل بی شماری 
در آن نقش دارند که همۀ آنها قابل مطالعه و کنترل نیستند، پس معلّم باید چارچوب 

کوچکی از فرایند تدریس را به عنوان الگو انتخاب کند. 

الگوی عمومی تدریس
این الگو نخستین بار توسط رابرت گلیزر در سال 1961 مطرح شد و بعدها راجر رابینسون 
در سال 1971 تغییراتی در آن به وجود آورد. این الگو در عین سادگی فرایند تدریس 
را به خوبی توصیف می کند و به معلّم در سازمان دادن فرایند تدریس کمک می کند. در 

الگوی عمومی تدریس، فرایند تدریس را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد:
مرحلۀ اّول: تعیین هدف های تدریس و هدف های رفتاری؛ معلّم قبل از تدریس، اّطالعات 
مفاهیم، اصول و سایر مطالب و محتوای درس را به صورت هدف های کاماًل صریح و روشن 

مشّخص می کند.
مرحلۀ دوم: تعیین رفتار ورودی )آموخته های گذشته و ...( و ارزشیابی تشخیصی )تعیین 

توانایی های فراگیرندگان( که همان تشخیص میزان آمادگی فراگیرندگان است.
مرحلۀ سوم: تعیین شیوه ها و وسایل تدریس؛ در این مرحله معلّم باید شیوه ها و وسایل تدریس 
خود را با توّجه به مفاهیم درس، شرایط و امکانات و ویژگی های فراگیرندگان انتخاب کند.

مرحلۀ چهارم: سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی؛ معلّم باید بتواند با ابتکار و خاّلقیت، 
حداکثر استفاده را از امکانات موجود، درامر تدریس و تحّقق هدف های آموزشی به کار ببرد.
میزان  ارزشیابی  به  الگو  این  نهایی  مرحلۀ  عملکرد؛  و سنجش  ارزشیابی  پنجم:  مرحلۀ 

یادگیری شاگردان پس از پایان تدریس اختصاص دارد.
دو نمونه از الگوهای عمومی تدریس عبارت اند از:

1 الگوی پیش سازمان دهنده؛ 

2 الگوی حّل مسئله.
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الگوی پیش سازمان دهنده
» پیش سازمان دهنده« یک مطلب یا مفهوم کلی است که در ابتدای تدریس می آید تا 
مبحثی را که به شاگردان ارائه می شود، با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و در 
عین حال پایه ای برای ارتباط مفاهیم بعدی با مفاهیم پیشین شود و شاگرد بتواند تمام 

مباحث درس را به صورت یک ساخت منّظم و سازمان یافته در ذهن خود جای دهد.

ویژگی های الگوی پیش سازمان دهنده

1    مراحل اجرای الگوی پیش سازمان دهنده: 

  گام اّول در این الگو، مطالب پیش سازمان دهنده است که کلی است. 
  گام دوم، ارائۀ مطالب و مفاهیم درس جدید است. 

و  شود  آورده  جدید  مطالب  بیشتر  تفهیم  برای  نمونه هایی  و  مثال ها  باید  سوم،    گام 
سرانجام مثال ها باید به گونه ای ارائه شود که با مفهوم پیش سازمان دهنده مرتبط شوند؛ 
مثالً معلّمی می خواهد اندام های تولیدمثل گیاه را درس بدهد، او درس را مستقیماً از 
خود موضوع شروع نمی کند، بلکه درس را با این مفهوم که »تمام جانداران برای بقای 
نسل تولید مثل می کنند« آغاز می کند. پس از یادآوری و تشریح چگونگی تولیدمثل 
اندام های تولیدمثل  در جانداران، موضوع درس جدید، یعنی پرچم و مادگی را ـ که 
از تشریح درس جدید، پرچم و مادگی چند گل  گیاهان اند ـ تشریح می کند و پس 

معروف و آشنا را مستقیماً یا به وسیلۀ نمایشگر، نشان می دهد.
معلّم در بیان تولید مثل جانداران، سعی می کند با استفاده از اّطالعات و آگاهی های شاگردان، 
فهم مطالب جدید را آسان سازد؛ زیرا شاگردان در جلسات گذشته با مفاهیم تولیدمثل جانداران 
آشنا شده اند. در واقع او با بیان تولیدمثل جانداران، پایگاهی ذهنی برای فهم درس جدید در 

ساخت شناختی شاگرد ایجاد می کند. این پایگاه، نقش پیش سازمان دهنده را به عهده دارد.

2    چگونگی کنش و واکنش معّلم نسبت به شاگردان در الگوی پیش سازمان دهنده

معلّم نقش ارائه کنندۀ مفاهیم پیش سازمان دهنده و مطالب درسی را دارد و شاگردان، 
دریافت کننده و پذیرندۀ مطالب درسی اند. معلّم باید برای ارائۀ مطالب درسی مناسب ترین 
پیش سازمان دهنده را انتخاب کند و باید مطمئن شود که بّچه ها آن پیش سازمان دهنده 

را درک کرده اند و می توانند آن را با مطالبی که بعداً عرضه می شود، ربط دهند.
معلّم می تواند برای فّعال تر کردن شاگردان از وسایل مختلف آموزشی کمک بگیرد و باعث 
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برانگیختن ذهن و توّجه آنان شود. همچنین با مطرح ساختن پرسش هایی، دانش آموزان 
را به اندیشیدن در بارۀ مطالب درس تشویق کند. جهت ارتباط، از طرف معلّم به شاگرد یا 

شاگردان است.

3   روابط میان گروهی در الگوی پیش سازمان دهنده

در این الگو، به علّت یکسویه بودن جهت انتقال، اطاّلعات از معلّم به دانش آموزان منتقل 
می شود و در نتیجه، امکان کشف و جست وجوی مفاهیم برای دانش آموزان محدود می شود.

در این الگو، معلّم با فرد فرد فراگیرندگان یا کل آنها ارتباط پیدا می کند ولی این ارتباط 
یک طرفه است؛ یعنی، دانش آموزان معموالً با او و با یکدیگر ارتباط ندارند، در واقع معلّم 

بر کالس مسلّط است.
راهنمایی کننده،  پرسش هایی  طرح  با  می تواند  معلّم  میان گروهی،  روابط  افزایش  برای 
فراگیرندگان را به شرکت در بحث های کالس عالقه مند کند و از این راه، امکان ارتباط 

بیشتر آنان را با یکدیگر فراهم سازد.

4   شرایط و منابع الزم در الگوی پیش سازمان دهنده

در این الگو، معلّم و کتاب و کالس درس فقط منابع و شرایط آموزشی اند. شرط اصلی به 
کار بردن این الگو، وجود معلّمی است که از روش ها و شگردهای مناسب برای تدریس، 

طبق الگوی پیش سازمان دهنده آگاهی داشته باشد.

محاسن و محدودیّت های این الگو
الگوی پیش سازمان دهنده در نظام های آموزشی فقیر که معلّمانی با تجربه ولی امکانات 
آموزشی محدود دارند، الگوی مناسبی است. از یک زمان آموزش محدود می توان استفاده 
کرد، گروه کثیری از شاگردان با کمترین امکانات آموزشی درس را یاد می گیرند. الگوی 

خوبی برای دروس نظری است.
فّعالیت  در  دانش آموزان  است،  آموزشی  فّعالیت  تصمیم گیرندۀ  معلّم  الگو چون  این  در 

آموزشی نقشی ندارند.
در چنین الگویی، محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان چندان ارتباطی ندارد؛ به  همین  دلیل، 
است.  تأمین شده  آموزشی  دادند، هدف  امتحان  و  آموختند  را  نظر  مورد  مواّد  آنان  اگر 
همچنین در این الگو به مسائل روانی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان کمتر توّجه می شود 

و رضایت خاطر آنان چندان مورد توّجه نیست.
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فرآورده های چنین نظامی، قادر نیستند آموخته ها یشان را در زندگی واقعی به کار گیرند.
الگوی حّل مسئله: مدرسه مطابق الگوی حّل مسئله، دانش آموزان را در وضعی قرار می دهد 
که بتوانند فرضیه های خود را از راه پژوهش و کاوش و به مدد شواهد موجود و گردآوری شده، 
بیازمایند و شخصاً از آنها نتیجه گیری  کنند و ضمن رسیدن به هدف موردنظر، از روش های 
الگوی حّل مسئله شاگرد، محور  آگاه  شوند. در  نیز  اّطالعات  دانش اندوزی و جمع آوری 
فّعالیت است و اّطالعات علمی مستقیماً به او انتقال داده نمی شود. معلّم با طرح مسئله، 
شاگرد را به فّعالیت وادار می کند و در جهت حّل مسئله او را راهنمایی می کند، روابط میان 
گروهی بین شاگردان وجود دارد و انتقال دو سویه )بین معلّم و شاگرد( است و شرایط و 
منابع آموزشی منحصر به کالس و کتاب درسی نیست. الگوی حّل مسئله به زمان، مکان، 
امکانات و معلّمان با تجربه، نیازمند است. دانش آموزان در یادگیری از طریق حّل مسئله، با 
بهره گیری از تجارب و دانسته های پیشین خود، دربارۀ رویدادهای محیط خود می اندیشند 

تا مشکلی را که با آن مواجه شده اند به نحو قابل قبولی حل کنند.

مراحل اجرای الگوی حّل مسئله عبارت اند از:
1 کالس به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم می شود:

2  یک مسئله طرح می شود )مسئله باید پاسخ پذیر و حّل آن برای شاگردان امکان پذیر باشد(.

3  دانش آموز با کمک و هدایت معلّم، اّطالعات مورد نیاز را از طریق مطالعه و مشاهده 

گردآوری می کند.
4  شاگرد راه حل های احتمالی را حدس می زند و فرضیه سازی می کند. در این مرحله 

شاگرد ناگزیر است به تفّکر بپردازد.
5  آزمایش فرضیه صورت می گیرد. برای آزمایش فرضیه شاگرد باید اّطالعات و شواهد 

موجود را تحلیل کند و عواملی را که به پذیرش یا رّد فرضیه منجر می شوند، مشّخص 
کند )در صورت نیاز، معلّم اّطالعات زمینه ای در اختیار شاگرد قرار می دهد(.

6  نتیجه گیری، اساس این الگوست و شاگرد باید پیش بینی کند که نتایج به دست آمده، 

چقدر و تا چه اندازه به موارد جدید قابل تعمیم است و اینکه او دانش به دست آمده را در 
حّل مسائل به کار گیرد.

در این الگو، همۀ شاگردان با همدیگر و نیز با معلّم درارتباط اند و نقش معلّم، نقش 
مشاور و راهنماست.
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یادگیری، تغییرات نسبتاً ثابت و پایداری در رفتار بالقّوۀ فرد بر اثر تجربه است.
عواملی که در یادگیری باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارت اند از:

1  آمادگی از نظر جسمی، عاطفی و عقلی؛

رغبت  و  میل  و  دارد.  توّجه  به هدفی  تأثیر همیشه  لحاظ  از  انگیزه  و هدف؛  2  انگیزه 

شاگرد به آموختن و نیمی از وظایف معلّم ایجاد رغبت در دانش آموزان است و هدف 
به فّعالیت انسان جهت و نیرو می دهد.

3  تجارب گذشته؛ یک فرد زمانی می تواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند که مفهوم 

و مسئلۀ جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد.
4  موقعیت و محیط یادگیری؛ امکانات محیط آموزشی، اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، 

وضع اجتماعی و اقتصادی خانواده، نگرش والدین و مربّیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه 
و عوامل محیطی دیگر بر کیفیت و کمّیت یادگیری شاگردان مؤثّر است.

5  روش تدریس معلّم؛ به لحاظ اهّمیت نگرش و روش تدریس معلّم در فرایند فّعالیت های 

آموزش و در نهایت، بر روند یادگیری مؤثر است.
اگر معلّم به نظریه ها و اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال واقعیت های 
علمی بداند و تجارب یادگیری را منحصر به حفظ کردن مطالب نوشته در کتاب تصّور 
کند، مسلّم است در تقویت کنجکاوی و پرورش استعداد و تفّکر علمی شاگردان چندان 

موّفقیتی به دست نمی آورد.
6  رابطۀ کل و جزء؛ مطالعه جزئّیات بدون در نظر گرفتن رابطۀ آنها با هم و همچنین رابطۀ 

آنها با کل موجب پریشانی فکر می شود.
7  تمرین و تکرار؛ تأثیر تمرین و تکرار در کل فرایند یادگیری و حیطه های مختلف آن و 

به ویژه در حیطۀ روانی حرکتی انکارناپذیر است. اّما باید شرایط و ویژگی خاّصی داشته 
باشد؛ از جمله باید منّظم و مرتّب و در شرایط طبیعی و واقعی انجام پذیرد.

8  احساس نیاز؛ شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارت های فعلی خویش آگاه شود تا 

با انگیزه و رغبت بیشتر به تحصیل بپردازد.
9  داشتن تّصور روشن از دانش و مهارت هایی که باید کسب شود.

اگر شاگرد بداند که یادگیری جدید او به چه دانش و مهارتی منتهی می شود، یادگیری 
برای او هدف دارتر می شود. در اینجاست که نقش هدف های رفتاری ظاهر می شود. 

عوامل مورد توّجه در یادگیری
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در این رابطه معلّم باید هدف های رفتاری هر درس را با دّقت بیان کند و شاگردان را 
از تغییراتی که بر اثر آموختن در دانش و مهارت آنان حاصل می شود، آگاه گرداند.

10  آگاهی از پیشرفت؛ معلّم باید دائماً شاگرد را از میزان پیشرفت او در درس مطلّع گرداند؛ 

زیرا شاگرد هنگامی که احساس کند در حال پیشرفت است برای ادامۀ یادگیری شوق 
و انگیزۀ بیشتری می یابد.

11  توّجه و دّقت؛ توّجه مقّدمۀ ادراک، یادگیری و تفّکر است.

تدریس، یک فّعالیت است، فّعالیتی آگاهانه که بر اساس هدفی خاص و بر پایۀ وضع 
شناختی فراگیرندگان انجام می گیرد. در هر صورت، اگر یادگیری را »  تغییر در رفتار 
فراگیرنده بر اثر تجربه« بدانیم بدون شک فّعالیتی که موقعیت را برای کسب تجربه 
آسان کند و تغییر الزم را سبب شود، تدریس نام دارد و در نتیجه، عمل تدریس یک 

سلسله فّعالیت های مرتّب، منّظم، هدف دار و از پیش طراحی شده است.

الگوی تدریس ساخت گرایی

از  الگوهای تدریس است که در بسیاری  از پویاترین و کارآمدترین  الگوی تدریس  این 
کالس های دنیا با موفقیت در حال اجرا است.

مراحل اجرای الگوی تدریس حاضر در 5 مرحله برنامه ریزی و اجرا می شود.
مراحل مورد نظر عبارت اند از:
Engaging  1  درگیر کردن

Exploration  2  کاوش

Explanation  3  توصیف

Elaboration  )4  شرح و بسط )گسترش

Evaluation  5  ارزشیابی

دلیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به الگوی 5E آغاز شدن هر مرحله با حرف E است.
٭ ویژگی خاص این الگو این است که ارزشیابی مستمر در هر مرحله انجام می شود.

اکنون برای نمونه مبحث تشبیه را با استفاده از این الگو طراحی و اجرا می کنیم.
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نمونه طرح درس ساخت گرایی علوم و فنون ادبی
داستان  یا یک  با طرح یک سؤال جالب  معلم  فراگیران  از گروه بندی  بعد  اول:  مرحله 
نیمه تمام یا نشان دادن چند عکس انگیزه و هیجان الزم برای یادگیری را در فراگیران 
ایجاد می کند. سپس به گروه ها فرصت می دهد تا در دنیای ذهن یا محیط اطراف خود 
رابطه های همانندی را کشف و یادداشت کنند. یا از قبل معلم هماهنگ می کند تصاویر 

و نمونه هایی را تهیه کنند و به کالس بیاورند.
مرحله دوم: کاوش که مطالعۀ بعد از انگیزه است معلم از گروه ها می خواهد به مشاهدۀ 
تصاویر و کشف ارتباط آنها بپردازند و در تمام لحظات یادداشت برداری کنند. در واقع 
ایجاد و تقویت هماهنگی مغز و دست در حین کسب دانش از اهداف مهم این مرحله 
است. این مرحله به دانش آموزان در ایجاد یک قالب و چهارچوب فکری برای تشکیل 

مفاهیم جدید کمک می کند. در این مرحله معلم نقش راهنما را دارد.
مرحله سوم: در این مرحله معلم رشتۀ کار را به دست فراگیران می دهد تا بر اساس کار 
و فعالیت انجام شده به توصیف دریافت های خود بپردازند و معلم هم در مقابل سؤال 
تا دانش آموزان  به توصیف می پردازد  پاسخ  به  به جای پرداختن مستقیم  دانش آموزان 

خود به مفهوم تشبیه و ارکان آن پی ببرند.
مرحله چهارم: در این مرحله دانش آموزان خرسند از کار خود هستند چون فعالیت را با 
انگیزه آغاز کرده اند و سعی می کنند مثال های بیشتری دربارۀ مفهوم تشبیه ارائه دهند و 
از آموخته های قبلی برای گسترش و بسط و تعمیم به دیگر موارد استفاده کنند و معلم 

در این مرحله فقط فراگیران را به تالش و بررسی دقیق تر هدایت کرده است.
مرحله پنجم: ارزشیابی مستمر در طول انجام فعالیت از مرحله اول آغاز شده است. در این 
مرحله برای ارزشیابی پایانی معلم می تواند از هر گروه بخواهد گزارش کاملی از دریافت های 
خود ارائه دهند و این گزارش ها را بین گروه ها عوض می  کند و هر گروه موظف می شود 

بر اساس آن گزارش به توضیح کامل درس بپردازد.
سپس توضیح های گروه ها بررسی و ارزیابی می شود مسلّم است هر چه گزارش ها دقیق تر 
باشد توضیح درس کامل تر خواهد بود و بر اساس آن امتیازی به گروه تهیه کنندۀ گزارش 

تعلق می گیرد.
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آنها  فرایندی است و عوامل بی شماری در آن نقش دارند که همۀ  تدریس، چند سویه 
قابل مطالعه و کنترل نیستند. عواملی همچون شخصیت معلّم، زمینه های علمی و تجربی 
او، زمینۀ روابط اجتماعی و خانوادگی شاگردان، زمینه های علمی و ویژگی های فردی 
شاگردان، اهّمیت موضوع درس، قوانین و مقّررات نظام آموزشی و به طور کلی جامعه ای 

که معلّم و شاگرد در آن زندگی می کنند در کیفیت تدریس معلّم تأثیر گذارند.
کنترل  و  تغییر  به  قادر  یادگیری،  مناسب  موقعیت  ایجاد  در  معلّم  داشت  نظر  در  باید 
بسیاری از عوامل نیست؛ اّما تا حّدی می تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتّخاذ 
الگو و روش های مناسب تدریس و تهیه و به کارگیری تجهیزات الزم و ایجاد نوعی ارتباط 

سالم با شاگردانش، کیفیت تدریس خود را دستخوش تحّول کند.

عوامل مؤّثر در تدریس

ارزشیابی

ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهم برنامۀ درسی است که تنها به پرسش های کالسی 
بستۀ  به شکل  برنامه درسی  وقتی که محصول  نمی شود.  پایانی محدود  آزمون های  یا 
منظور  به  معلمان  می رود  انتظار  گرفت،  قرار  مجریان  و  مخاطبان  اختیار  در  آموزشی 
اطمینان از میزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون ها و شیوه های متنّوع، برای ارزشیابی 

استفاده کنند. پیشنهاد می شود در انتخاب شیوه های ارزشیابی اصول زیر رعایت شود:
1  شیوۀ ارزشیابی باید با اهداف آموزشی و سایر عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم کند 

که هر کدام از شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می سنجد.
2  شیوۀ ارزشیابی باید با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد، مثالً در برنامه ای که فعالیت محور 

و مهارتی است، شیوه های ارزشیابی در عین توجه به فرایند آموزش، نتیجه و میزان کسب 
مهارت آموزشی را نیز مورد توّجه و سنجش قرار می دهد.

3  شیوۀ انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، کارایی بیشتری داشته باشد.

4  به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه از شیوه های متنّوع، استفاده شود.

برای ارزشیابی از میزان تحقق اهداف برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ دوم متوسطه، 
جهت گیری های متنّوعی قابل طرح است. در این برنامه با توّجه به اصول و  مبانی آموزش 
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زبان و ادبیات فارسی و نیز اهمیت برخی روش های ارزشیابی در این درس به اصول زیر 
تکیه و تأکید می شود:

1  ارزشیابی از مهارت های خوانداری زبان

2  ارزشیابی تلفیقی از مهارت های نوشتاری زبان

3  ارزشیابی از فرایند آموزش و فعالیت های دانش آموزان

4  ارزشیابی مستمر )تکوینی( در کنار ارزشیابی پایانی

با توجه به ماهیت برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاکم بر آموزش، 
برای ارزشیابی این درس، روش های زیر پیشنهاد می شود:

1  آزمون کتبی

2  آزمون شفاهی

برای استفادۀ درست از روش های فوق و رعایت رویکردهای ارزشیابی در این برنامه، از 
ابزارهای زیر می توان بهره گرفت:

1  آزمون کتبی شامل سؤاالت تکمیل کردنی، پاسخ کوتاه، انشایی و... از ریز مهارت های نوشتاری.

2  آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، 

درک متن و ریزمهارت های خوانداری )لحن، تکیه و...(.
3  چک لیست، ابزار اندازه گیری عملکرد دانش آموز در مهارت های ارتباطی، توانایی های 

ذهنی، شرکت در فعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان.
گونه های ارزشیابی: اگر یادگیری را تغییر در رفتار دانش آموز بر اثر تجربه های آموزشی 
بدانیم، ارزشیابی عبارت است از اندازه گیری میزان تغییرات ایجاد شده بر اساس هدف های 
تعیین شده در فّعالیت های آموزشی و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آن. ارزشیابی همواره 
در جهت پیشرفت تحصیلی و ناظر بر هدف های آموزش است و در واقع بدون توّجه به 
هدف های آموزشی از پیش تعیین شده ارزشیابی تحصیلی معنا نخواهد داشت. در همین 
راستا ترس و اضطراب از ارزشیابی در نزد دانش آموزان بیشتر ناشی از عملکرد نادرست 
معلّمان و روش های نادرست ارزشیابی است. هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های 

زیر به طور کلی مورد بررسی قرار داد:
1  ارزشیابی وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و تصمیم گیری 

برای انجام دادن فّعالیت های آموزشی است.
2  برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.
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3  برای بهبود و اصالح فّعالیت های آموزشی است.

4  برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تالش برای ترمیم و بهبود آنهاست.

5  برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان است، نه صرفاً برای 

تهدید و تعیین افراد قوی و ضعیف.
اگر ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گیرد، مستقیماً در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان تأثیر 
خواهد گذاشت؛ زیرا آنها را از میزان تالش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی آگاه خواهد 
ساخت. همچنین ارزشیابی تدریجی و دائمی باعث مرور مطالب از قبل یاد گرفته شده می گردد.

انواع ارزشیابی
ورودی،  رفتار  و  معلومات  تعیین  منظور  به  ارزشیابی  نوع  این  تشخیصی:  1  ارزشیابی 

کشف دالیل اصلی مشکالت در یادگیری است.
2  ارزشیابی تکوینی: ارزشیابی تکوینی به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

در مراحل مختلف تدریس است که دو مقولۀ گام به گام پیش رفتن در یادگیری و اصالح 
روش تدریس را در بر می گیرد.

3  ارزشیابی پایانی )ارزشیابی تراکمی(: این ارزشیابی به منظور تعیین میزان آموخته های 

برنامۀ  و  معلّم  کار  اثربخشی  دربارۀ  قضاوت  و  آموزشی  دورۀ  یک  در طول  شاگردان 
درسی انجام می گیرد.

انواع ارزشیابی بر حسب نحوۀ اجرا:
1  ارزشیابی انفرادی که شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است.

معموالً  و  می آورد  فراهم  شاگردان  همۀ  برای  را  یکسانی  شرایط  2  ارزشیابی  گروهی 

به صورت امتحان کتبی است.

انواع ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایج:
1  ارزشیابی معیاری که بر اساس معیار و مالک مطلق از قبل تعیین شده تهیه می شود.

2  ارزشیابی هنجاری که بر مبنای معیار و مالک نسبی فراهم می شود و در آن ارزشیابی 

دانش آموزان از نمرۀ زیاد به کم ردیف می شوند.
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روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
در فرایند ارزشیابی معلّم نباید از به کارگیری تنها یک روش خاص استفاده کند؛ زیرا بسیاری 
از جنبه های رفتاری مختلف دانش آموزان را نمی توان به مرحلۀ آزمون های ساده تنّزل داد 
و باید آنها را در موقعیت واقعی سنجید. با توّجه به تغییراتی که در حیطۀ مختلف یادگیری 

به وجود می آید، حداقل چهار روش ارزشیابی وجود داردکه به سه مورد آن اشاره می شود:
1 ارزشیابی از طریق مشاهده: هنگامی که از طریق مداخلۀ حواس به خصوص دیدن، به 

داوری دربارۀ رفتار یا عمل معینی از فرد می پردازیم، از روش مشاهده استفاده کرده ایم. 
این شیوه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که مهم ترین آنها عبارت اند از:

  مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت؛
  مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن؛

خارجی: مشاهدۀ رفتار فرد در حین انجام عمل و ثبت خصایص وی؛
داخلی: بیان خصوصّیات رفتاری توسط خود فرد؛

  مشاهده از لحاظ موقعیت؛
طبیعی: بدون آگاهی، رفتار و کار دانش  آموز را زیر نظر بگیریم

تصنعی: پس از فراهم کردن شرایطی خاص، رفتار دانش آموز را مورد بررسی قرار دهیم
  مشاهدۀ مستقیم یا غیرمستقیم.

در مشاهدۀ مستقیم امکان بروز رفتار تصّنعی در دانش آموز زیاد است ولی مشاهدۀ 
غیرمستقیم مشاهده کننده پنهان است و رفتار طبیعی تری مورد بررسی قرار می گیرد.

مزایا و محدودیّت های روش مشاهده:
 الف( مزایا:

  تفاوت های فردی در زمان غیرمحدود مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند نشان دهندۀ 
فّعالیت  های طبیعی دانش آموزان باشد.

  برای همۀ گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست.
 ب( محدودیّت ها:

  انجام این روش مستلزم دّقت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است.
  امکان ایجاد موقعیت مناسب برای همۀ شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در 

همگان وجود دارد.



54

ایجاد شده در دانش آموز در حیطۀ عمل  تغییرات  اگر  2  ارزشیابی از طریق انجام کار: 

باشد، لزوماً باید از این شیوه استفاده شود و تفاوت آن با شیوۀ مشاهده در این است 
که دانش آموز می داند که مورد آزمایش است و شرایط برای همه یکسان است. امتحان 

آزمایشگاه، کارگاه و ورزش از این طریق انجام می گیرد.
ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی، شیوۀ مناسبی برای سنجش معلومات، قدرت بیان، نظم 

فکری، استدالل، تمرکز افکار و شناخت حاالت درونی از جهت ترس و اضطراب است.

مزایا و محدودیّت های این شیوه:
 الف( مزایا:

  این گونه ارزشیابی می تواند بازخوردی فوری داشته و مهارت های دانش آموزان را در 
رویارویی با واقعیت ها به دّقت بسنجد.

  این گونه ارزشیابی قدرت بیان و استدالل دانش آموزان و اظهار نظر آنها را در حضور جمع 
تقویت می کند.
 ب( محدودیت ها:

  این شیوه مستلزم صرف وقت زیاد و در نتیجه، خسته کننده است و به تدریج از دّقت 
آزمایش کننده کاسته می شود.

  دانش آموزان ممکن است به علّت نقص بیان از گفتن پاسخ خودداری کنند.
است وی  که ممکن  نحوی  به  فراوانی می گذارد  تأثیر  دانش آموز  بر    عوامل محیطی 

به جای پاسخ صحیح، کلمات مبهمی به کار ببرد.
  عینّیت و اعتبار ارزشیابی شفاهی نسبت به آزمون کتبی کمتر است.

3  ارزشیابی از طریق آزمون کتبی: این آزمون ها بر دو نوع است:

الف( آزمون های استاندارد شده؛ 
ب( آزمون هایی که معلّم طرح کرده است.

دوره های  ارزشیابی  منظور  به  آزمون سازی  مؤّسسات  توسط  استاندارد شده  آزمون های 
تحصیلی گروه های بزرگ دانش آموزان طراحی می شود که همراه با راهنمای دقیق در 

اختیار معلّم قرار می گیرد و دارای پایایی و اعتبار است.
آزمون هایی که معلّم طرح می کند غالباً برای تعیین میزان موّفقیت دانش آموزان در رسیدن 

به هدف های آموزشی طرح ریزی می شود.
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1  آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخّصص بیشتری نیاز دارد.

2  نتایج آزمون های استاندارد مشّخص، قطعی و قابل بررسی است.

مدارس  شاگردان  مقایسۀ  و  مختلف  مناطق  در  استفاده  برای  استاندارد  3  آزمون های 

مناطق مختلف با یکدیگر تهیه می شود.

انواع آزمون های معّلم
معموالً به دو صورت عینی و انشایی است. آزمون های عینی، جواب معّینی از پیش تعیین 

شده دارد که انواع آن عبارت اند از:
1  پرسش های چندگزینه ای

2  پرسش های صحیح و غلط

3  پرسش های جورکردنی

4  پرسش های کامل کردنی

5  پرسش های کوتاه پاسخ

آزمون تشریحی که بیشتر معلّمان به علّت سهولت تهیه از آنها استفاده می کنند، برای 
ارزشیابی سطوح باالی شناختی از جمله تجزیه و تحلیل، ترکیب و قضاوت بسیار اهّمیت 
دارد ولی محدودیّت هایی نیز از قبیل دخالت نظر تصحیح کننده، وقت گیر بودن تصحیح 

و عدم امکان سنجش سرعت انتقال و آمادگی ذهنی دانش آموزان دارد. )شعبانی،1382(

تفاوت بین آزمون های استاندارد شده و آزمون های معّلم
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موضوع علم بیان
شاعران در شعرهای خود تابلویی و یا به قول علمای معانی و بیان فرنگی ایماژی در پیش 

چشمان ما مصّور می کنند: 

کــو دریـغــا گـویــی؟کوچ انسان ها را تا دره مرگ
                   منصور اوجی

بحث از این تصویرهای شاعرانه،موضوع علم بیان است. در قدیم بررسی این تصویرها را در 
چهار مقوله مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه محدود کرده بودند،اما امروزه تصویرهای دیگری 

هم در علم بیان مطرح است از قبیل:سمبل )نماد(، اسطوره، کهن الگو )آرکی تایپ(،  ... . 
بررسی »  ادای معانی واحد به طرق مختلف« که تعریف علم بیان در کتاب های سنتی 
است در حقیقت یعنی بررسی انحای مختلفی است یا تصویرهای متفاوتی که شاعران و 

گویندگان آفریده اند ؛ مثالً شاعری غروب خورشید را چنین نقاشی کرده است:

نشسـتطیارۀ طالئی خورشید و  زد  دوری 
نادرپور

شاعران حتی قادر به ترسیم و تجسیم اموری هستند که نقاشان از نقش آن عاجزند، مثالً 
نظامی در ترسیم   ماه، » سرو   باال« به کار برده است یعنی ماهی که اندام آن سرو باشد و 

این تصویری است که نقاشان از ترسیم آن عاجزند:

فشاند از نرگسان لؤلؤ الالچو تنها ماند ماه سرو باال

تعریف علم بیان 
بیان ایراد معنای واحد به طرق مختلف است، مشروط بر اینکه اختالف آن از طرق )شیوه های 
مختلف گفتار( مبتنی بر تخیل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ خیال انگیزی نسبت به 
هم متفاوت باشند، مثالً به جای »  صورت او زیباست« می توانیم بگوییم: چهرۀ او مثل ماه 

است یا مثل گل است. 

بیان
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همچنین اگر به جای »او بخشنده است« بگوئیم: او جواد است یا سخی است وارد عالم 
بیان نشده ایم، زیرا واژه های هم معنی را به جای یکدیگر جایگزین کرده ایم، اما اگر در 
همین معنا بگوئیم: او گشاده دست است یا در خانه اش باز است یا مثل ابر است . این 

عبارات نسبت به هم از نظر تصویر آفرینی و نقاشی، متفاوت اند. 
هرگاه واژه یا جمله ای را در معنای اصلی آن به کار نبریم معموالً قرینه ای به دست می دهیم 

تا مقصود فهمیده شود. 

فایده علم بیان 
در علم بیان با شیوه های گوناگون ادای معنای واحد و با ابزارهای گوناگون نقاشی در زبان 
آشنا می شویم و می آموزیم که چگونه باید مراد شاعران را از واژه ها و عباراتی که در معنای 

اصلی خود به کار نرفته اند، دریافت. از این رو علم بیان راه ورود به دنیای ادبیات است. 

قرینه 
معموالً شاعران وقتی واژه یا عبارتی را در معنی دیگری به کار می برند، نشانه و عالمت 
و به اصطالح »سرنخی« به دست می دهند تا مقصود آنان فهمیده شود. به این نشانه و 
عالمت »قرینه« می گویند؛ مثالً ملک الشعراء بهار در شعری به جای هواپیما، عقاب گفته 
است اما به عنوان قرینه، لفظ »آهنین« را آورده است تا خواننده متوجه شود که واژه در 

معنای اصلی خود به کار نرفته است: 

آهنین عقاب  بگسترد  پر  شکار اوست شهر و روستای اوچو 

قرینه بر دو قسم است : لفظی و معنوی 
قرینه لفظی: لفظی است که داللت می کند بر اینکه واژه ای از کالم در معنای دیگری به کار 

رفته است مانند آهنین در شعر فوق که داللت دارد بر معنای غیر ما ُوِضَع له واژه عقاب. 
قرینه معنوی: فحوای کالم و شرایط و اوضاع و احوال است که به حکم عقل خواننده را به 
معنای ثانوی رهنمون می شود؛ مثالً کسی می گوید چه رفیق خوبی! در حالی که با توجه 
به اوضاع و احوالی که در میان است مقصود او رفیق بد است. قرینه معنوی در ادبیات از 

عبارات پس و پیش جمله یا کلمه مورد بحث معلوم می شود. 
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مجاز
در ادبیات مرسوم است که واژه ها و جمالت را در معنای اصلی به کار نبرند، اما اوالً باید 
قرینه ای به دست دهند تا مقصود آنان فهمیده شود و ثانیاً باید بین معنای اولی )حقیقی( 

و ثانوی )مجازی( لغت، رابطه ای وجود داشته باشد.
در علم بیان به این رابطه »  عالقه« می گویند. در غیر این صورت هیچگاه نمی توان معنی 
واژه ها را تغییر داد؛ مثالً نمی توان »  در« گفت و »  دیوار« فهمید، اما می توان »  در« گفت 

و کلوِن در را اراده کرد؛ زیرا بین آنها عالقه جزء و کل است. 

عالقه های مجاز
عالقه ها انواع گوناگونی دارند که در اینجا به چند نوع از آنها اشاره می شود:

1  عالقه کلیت و جزئیت: به این معنی که بتوان کل را در معنی جزء یا جزء را در معنی 

کل به کار برد. 
الف( ذکر کل و اراده جزء: 

سرم را تراشیده ام: که مراد موی سر است . 

خون تیره شده است آب سرمآب صافی شده است خون دلم
مسعود سعد سلمان

که مراد از آب سر، آب چشم است. 

ب( ذکر جزء و اراده کل: 
به سوره فاتحه، الحمد می گویند حال آن که الحمد جزوی از آن است. 

مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرارستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل
مولوی

که مراد از مفتعلن همه ارکان عروضی و نهایتاً عروض است. 

تبصره: جزئی که از آن کل را اراده می کنند معموالً مهم ترین قسمت کل است چنان که 
به انگشتری، نگین می گویند. 
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2  عالقه حال و محل یا ظرف و مظروف: عبارت اند از:

الف( ذکر محل و اراده حال 
الجزائر هفت سال جنگید: یعنی مردم الجزائر. 

تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارادل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی
حافظ

یعنی دل اهل عالمی. 

ب( ذکر حال و اراده محل 
فالنی را چایی به دست دیدم: یعنی فنجان چای.

سلطان جهانم به چنین روز غالم استگل در بر و می در کف و معشوق به کام است
حافظ

یعنی جام می. 

3  عالقه الزمیت و ملزومیت: یعنی به کار بردن الزم و ملزومی به جای یکدیگر. 

آتش مرا گرم کرد: یعنی حرارت آتش.
برویم در آفتاب: یعنی در نور آفتاب. 

       سهراب سپهریراه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم.

یعنی من پر از نور و روشنی هستم، چنانکه بعد از این مصراع می گوید: من پر از نورم 
و شن/ و پر از دار و درخت

4  عالقه سببیت یا علت و معلولی: عبارت اند از: 

الف( ذکر سبب )علت( و اراده مسبب )معلول( 
او قلم خوبی دارد: یعنی نوشته خوبی، خوب می نویسد.

این به بازوی چو مائی کی بودخسروی کار گدائی کی بود
منطق الطیر

که بازو را در معنی قدرت به کار برده است. 
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ب( ذکر معلول و اراده مسبب )باعث کننده( 
آب را ببند! : یعنی شیر آب را. با جوهر بنویس: یعنی با خودنویس. بهار همه جا را سبز 

کرد: که در اعتقاد موحد، مراد خدای بهارآفرین است. 

5  عالقه مجاورت: واژه ای به سبب مجاورت به جای واژه دیگری به کار رود مثل اطالق 

عرب به ایرانی در مجاورت برخی از مردم غرب. یا اطالق صبح به خورشید در بیت زیر:

برآمد صبح رخشنده، چو از یاقوت عنقائیچو زاغ شب به جابلسا رسید از حد جابلقا
ناصر خسرو

6  عالقه شباهت: واژه ای را به مناسبت شباهت به جای واژه دیگر به کار برند، مثالً به جای 

چشم، نرگس و به جای خورشید،گل زرد گویند. 

این نوع مجاز مهم ترین نوع مجاز در ادبیات است و به آن مجاز باالستعاره و به تخفیف، 
استعاره گویند و به سبب اهمیت و گستردگی بحث آن را به صورت مستقل و جداگانه ای 

بررسی می کنند. 
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اصطالح »  تشبیه« در علم بیان به معنی ماننده کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر اینکه 
آن مانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغ نما باشد، یعنی با اغراق همراه باشد. توضیح اینکه 
همین که می گوییم مانند کردن معنایش این است که آن دو چیز به هم شبیه نیستند )و 
یا الاقل شباهتشان آشکار نیست( و این ما هستیم که این شباهت را ادعا و برقرار می کنیم. 

بدین ترتیب جملۀ: سگ مانند شغال است، تشبیه نیست زیرا هر چند همه ارکان تشبیه 
اما مبتنی بر صدق است نه کذب، به این معنی که در عالم واقع هم سگ  را داراست 
و شغال از یک گونه اند. این است که این جمله مخیل نیست و از صور   خیال محسوب 
ظاهر  به  که  است  جمله ای  تشبیهی،  جمله  که  گفت  می توان  بدین   ترتیب  نمی شود. 
درست نمی نماید، باعث اعجاب می شود و کسی به مفاد آن باور ندارد: او مثل سرو است! 

او مثل شیر است! دستش مثل ابر است! 
این جمالت وقتی قابل قبولند و از اعجاب آنها )تا حد پذیرش( کاسته می شود که وجه شبه ای 
منظور   گردد. از نظر بلندی مثل سرو است. از نظر شجاعت مثل شیر است. دستش از 

بخشندگی مثل ابر است. 
بدین   ترتیب جمالتی که به ظاهر درست است و باعث اعجاب نمی شوند تشبیهی نیستند: 

نفت مثل بنزین است 
پس می توان در تعریف تشبیه گفت: تشبیه ادعای مانندگی بین دو چیز است: صورت او 

مثل ماه است. 
تشبیه در صورت گسترده و کامل خود جمله ای است که چهار جزء دارد که به آنها ارکان 
تشبیه می گویند: X از فالن نظر مانند Y است. به X مشبه )تشبیه شده(، به Y مشبه به 
)تشبیه شده به آن(، به »   فالن نظر« )که همواره امری ادعائی است( وجه شبه و به مانند، 

ادات تشبیه می گویند. 
اینک این بیت فرخی را با لحاظ ساختمان تشبیه بررسی می کنیم: 

زیر لب گفت که احسنت و زه ای بنده نواز!شادمان گشت و دو رخساره چون گل بفروخت

جمله تشبیهی: دو رخساره چون گل را برافروخت. 
مشبه: رخساره      مشبه به: گل      ادات تشبیه: چون      وجه شبه: برافروختگی )سرخی(

تشبیه : تعاریف و کلیات 
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اگر در ساختار جمالت تشبیهی دقت کنیم متوجه می شویم که معموالً وجه شبه را ذکر 
نمی کنند، زیرا کالم ادبی باید مخیل باشد و اگر وجه شبه را ذکر کنند از مایه های تخیل 
و خیال ورزی کاسته می شود. در حقیقت فهمیدن تشبیه )و به عبارت دیگر شعر و کالم 
ادبی( درک همین وجه شباهت های پنهان و ادعایی است. به تشبیهی که وجه شبه در 
آن ذکر نشده باشد تشبیه مجمل و به تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر شده است تشبیه 
مفصل گویند. اگر تشبیه نو و بکر باشد، معموالً وجه شبه را ذکر می کنند تا کالم فهمیده 
شود. همچنین ممکن است در تشبیه، ادات تشبیه ذکر نشود که در این صورت به تشبیه، 
تشبیه مؤکد یا تشبیه بالکنایه یا تشبیه محذوف االدات می گویند، و اگر ادات تشبیه ذکر 

شود به تشبیه، تشبیه مرسل یا صریح می گویند. 
برخی از ادوات مهم تشبیه عبارت اند از: مانند، همانند، مثل، مثال، بسان، به شیوه، به 
اسلوب، به شکل، چنان، چون، همچون، چو، به کردار، پنداری، گویی، گفتی و...، و گاهی 
نیز از فعل ماندن و نیز پسوند »  وار« استفاده می شود. مشبه قبل و مشبه به بعد از ادات 

تشبیه می آید.
سهراب سپهری  و او به شیوه باران/ پر از طراوت تکرار بود. 

در این شعر »  او« مشبه و » به شیوه« ادات تشبیه و »  باران« مشبه به و »  طراوت تکرار« 
وجه شبه است. 

تشبیهی که در آن نه وجه شبه ذکر شود و نه ادات تشبیه، تشبیه بلیغ نام دارد. اما دو 
رکن اساسی تشبیه، مشبه و مشبه به است که هیچگاه حذف نمی شوند، زیرا غرض از 
تشبیه، توصیف مخیل مشبه است و آن توصیف مخیل ـ که همان وجه شبه است ـ باید 

از مشبه به اخذ شود، پس وجود مشبه و مشبه به هر دو الزم است. 
مشبه به باید اعرف و اجلی از مشبه باشد، یعنی وجه مانندگی باید در مشبه به قوی تر 
آنکه  نه  گه چراغ خورشید می درخشد  باید گفت  رو  این  از  باشد.  مشبه  از  آشکارتر  و 

خورشید مثل چراغ بود، زیرا صفت درخشش در خورشید قوی تر است. 

تشبیه به اعتبار مفرد و مقید و مرکب بودن 
یکی از حاالت تشبیه وقتی است که مشبه به آن مرکب باشد. برای توضیح این مطلب 
به ناچار باید مختصری درباره وجوه مقابل مرکب، یعنی مفرد و مقید ـ که حائز اهمیت 

نیستند ـ سخن گوییم. 
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مفرد: تصور و تصویر یک هیئت و یک چیز است: گل، جام، درخت.  
مقید: تصویر و تصور مفردی است که مقید به قیدی باشد، مثل جام بلورین، لؤلؤ منظوم، 
قید  به  مقید  که  بهار  باد  گلستان،  کتاب  یا  وصفند،  قید  به  مقید  که  سرنگون  کشتی 
اضافه اند و زنگی ای در حال بازی و درختی که برگ آن می ریزد که مقید به قید حالند. 

زلفین چو زنگیان العبرخساره چو گلستان خندان
انوری

مرکب: با زبان امروز، تابلو و تصویری است ذهنی که چند چیز در به وجود آمدن آن نقش 
داشته باشند؛ مثالً دزد مفرد است اما دزدی که در حال بیرون آمدن از کمینگاه است و 

سرش خونین است، مرکب است:

چو خون آلوده دزدی سر ز مکمنسر از البرز برزد قرص خورشید
منوچهری

قرص خورشید را در حالی که صبح زود از البرز طلوع می کند ) و در این صورت سرخ رنگ 
لذا سرش خون آلود است.  و  او کوفته اند  بر سر  به دزدی تشبیه کرده است که  است( 
این دزد در جایی مثالً پشت دیوار باغ مخفی شده است و اندک  اندک سر خود را بیرون 
می آورد تا اگر کسی نبود بگریزد. چنان که مالحظه می شود هم مشبه و هم مشبه به 
مرکب هستند، یعنی دو تابلوی نقاشی به هم تشبیه شده اند و در این صورت وجه شبه 
هم مرکب است. یعنی شباهت بین این دو ایماژ یک مطلب و یک کلمه نیست: سرخی، 

اندک اندک باال آمدن، پدیدار شدن سرخی از پشت سیاهی، ... . 
در تشبیه مرکب جایز نیست که طرفین را تک تک به عنوان مشبه و مشبه به در نظر 
گیریم و مثاًل بگوئیم البرز مثل مکمن و قرص خورشید مثل دزد خون آلود است، زیرا 

در  این صورت وجه شبه کامل و حتی غالباً درست هم نیست. 

که بر اندوده به طرف دم او قار بودآتش و دود چو دنبال یکی طاووسی
منوچهری

مشبه: تصویر آتش و دود با هم که آتش در عقب و پائین و دود در جلو و باالست. 
مشبه به: دم طاووس که کالً سرخ رنگ است اما سر آن سیاه )قیری( است. 
وجه شبه: تصویر چیزی سرخ که در پشت و عقب سیاهی قرار گرفته است. 
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فرق مقید و مرکب 
گاهی اوقات تشخیص مقید و مرکب از هم آسان نیست. به طور کلی می توان گفت که 

مقید یک چیز است که درباره آن توضیحاتی داده می شود اما مرکب چند چیز است.
زندگی در آن وقت، صفی از نور و عروسک بود.    سپهری

مشبه، که زندگی در آن وقت باشد مقید است زیرا سخن از یک چیز است: زندگی. اما 
مشبه به که صفی از نور و عروسک باشد مرکب است زیرا سخن از چند چیز است. 

وجه شبه مفرد و مرکب 
وجه شبه مفرد: آن است که از یکی بیشتر نباشد یعنی فقط یک مطلب است، مانند وجه 

شبه سرخی در تشبیه گل به آتش. 
وجه شبه مرکب: هیأت حاصله )ایماژ، تصویر، تابلو( از امور متعدد است و به اصطالح منتزع 
از چند چیز است، یعنی تابلو و تصویری است از مجموع جزئیات گوناگون حاصل می شود. 

وجه شبه مرکب هنری ترین نوع وجه شبه است و از مشبه به مرکب اخذ می شود. 

چون زر گدازیده که بر قیر چکانیشبنگر به ستاره که بتازد سپس دیو
ناصر خسرو

مشبه مرکب: تاختن ستاره به دنبال شیطان. 
مشبه به مرکب: زر گداخته یی که بر صفحه ای از قیر جاری است. 

وجه شبه مرکب: حرکت عمودی جسمی روشن در صفحه گستردۀ تاریکی.

اضافه تشبیهی
اضافه تشبیهی، تشبیهی است که در آن مشبه و مشبه به، به هم اضافه شده باشند و در 
این صورت ادات تشبیه و وجه تشبیه محذوف است. به اصطالح علم بیان، تشبیه هم 
مجمل است و هم مؤکد. به این گونه تشبیه، تشبیه بلیغ می گویند، مثل قد سرو )اضافه 

مشبه، به مشبه به( یا لعل لب )اضافه مشبه به، به مشبه(. 

بیفروختمشبی زیت فکرت همی سوختم بالغت  چراغ 
سعدی
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اضافه تشبیهی از جهت ساخت دو نوع است: 
1  اضافه مشبه، به مشبه به: لب لعل، قد سرو، ابروی کمان 

2  اضافه مشبه به، به مشبه: لعل لب، کانون سینه، سرو قد، طبل شکم، دایره ابر، فراش باد 

تبصره: تشبیه بلیغ ـ یعنی تشبیهی که در آن ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده باشد ـ 
می تواند به صورت غیر اضافه نیز به کار رود. در این صورت اغراق در آن به اوج می رسد زیرا 

در کالم ادعای همسان بودن قوی تر از ادعای شبیه بودن است. 

استعاره

استعاره در لغت مصدر باب استفعال است در اصطالح یعنی عاریه خواستن لغتی به جای لغت 
دیگری؛ زیرا شاعر در استعاره، واژه ای را به عالقه مشابهت به جای واژه دیگری به کار می برد. 
قبالً در باب مجاز گفتیم که مهم ترین نوع مجاز، مجاز به عالقه مشابهت است که به آن 
استعاره می گویند و این مجاز است که در زبان ادبیات مرسوم است. استعاره را از تشبیه نیز 
می توان بیرون آورد، بدین ترتیب که از جمله تشبیهی، مشبه و وجه شبه و ادات تشبیه را 
حذف کنیم به نحوی که فقط مشبه به باقی بماند، به این مشبه به استعاره می گویند. پس 
ژرف ساخت هر استعاره ای یک جمله تشبیهی است، مثالً ژرف ساخت سرو که استعاره از قد 
بلند است چنین بوده است: قدی که از نظر بلندی مانند سرو است. پس از اخذ استعاره از 

تشبیه می توان آن را با قرینه ای در کالم به کار برد: سروی را دیدم که می خرامید. 
یعنی  است،  فشرده  تشبیه  حقیقت  در  استعاره  هستند.  یکی  ماهیتاً  تشبیه  و  استعاره 
تشبیه را آن قدر خالصه و فشرده می کنیم تا از آن فقط مشبه به باقی بماند. منتهی در 
تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره ادعای یکسانی و این همانی. شاعر نمی گوید که 

خورشید مثل گل زرد است، می گوید خود گل زرد است. 

زردهزاران نرگس از چرخ جهانگرد برآمد یک گل  تا  فرو شد 
نظامی

قرینه: استعاره مجاز به قرینه است، از  این رو استعاره در جمله به کار می رود تا معلوم شود 
که مراد معنای اصلی کلمه نیست. اگر کسی بگوید شیری را دیدم و مراد او فرد شجاع 
باشد، شنونده مقصود را در نخواهد یافت، زیرا در جمله قرینه صارفه یعنی قرینه ای که 
خواننده را از معنی اصلی واژه منصرف کند نیست. اما اگر بگوید شیری را در جبهه دیدم، 

جبهه قرینه است تا دریابیم که شیر در معنای اصلی خود به کار نرفته است. 
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استعاره مصرحه 
استعاره به کار بردن واژه ای به جای واژه دیگر به عالقه مشابهت )به شرط وجود قرینه( 
است. یا تشبیهی است که از آن فقط مشبه به باقی مانده است. مانند لعل که استعاره 
تحقیقیه  یا  محققه  یا  تصریحیه  یا  مصرحه  استعاره  استعاره،  نوع  این  به  است.  لب  از 
می گویند. از آنجا که قدما یک مورد دیگر از صور خیال را هم استعاره می خواندند، ما به 

استعاره مصرحه، استعاره نوع اول می گوییم . 

استعاره مکنیه یا بالکنایه 
فرمول: مشبه + یکی از مالئمات مشبه به: قدما به نوع دیگری از استعاره قائل بودند. به این 
نوع استعاره که ما آن را استعاره نوع دوم می خوانیم استعاره مکنیه یا بالکنایه می گفتند. 
در این نوع استعاره برخالف انواع استعاره ها، مشبه را ذکر می کنند نه مشبه به را و آن را در 
دل و ضمیر خود به جانداری تشبیه می سازند و سپس برای آنکه این تخییل به خواننده 
منتقل شود یکی از صفات یا مالئمات آن جاندار )مستعار منه( را در کالم ذکر می کنند، مثل 
»  دست روزگار« که در آن مشبه یعنی روزگار همراه با یکی از مالئمات مشبه به )انسان( که 
دست باشد آمده است. به آن قسمت که گوینده در ضمیر خود روزگار را به انسان تشبیه 
کرده است استعاره مکنیه و به آن قسمت که برای روزگار دستی فرض یا خیال کرده است، 
مکنیه  استعاره  را،  استعاره  گونه  این  روی هم  قدما  از  این رو  و  می گویند.  تخیلّیه  استعاره 
اول مشبه ذکر  نوع  نوع دوم برخالف استعاره  به هرحال در استعاره  و تخیلّیه خوانده اند. 

می شود نه مشبه به.
استعاره نوع دوم از نظر شکل بر دو نوع است: 

1  به صورت اضافه 

که به آن در دستور زبان اضافه استعاری می گویند: رخسار صبح، روی گل، چنگال 
مرگ، کام ظلم. 

اضافه استعاری گاهی به صورت صفت و موصوف است: عزم تیزگام، مرگ تیزدندان. 
تبصره: نوع دیگری اضافه داریم که کامالً شبیه به اضافه استعاری است اما از نظر علم 
بیان ارزشی ندارد، یعنی از ابزار تخییل و تصویرگری نیست و از این رو مربوط به حوزه 
زبان است و در دستور به آن اضافه اقترانی می گویند؛ مثل گوش هوش یا دست ارادت 
که نمی توان گفت گوینده هوش را به انسانی تشبیه کرده است که گوش دارد یا ارادت 
را به انسانی تشبیه کرده است که دست دارد. بلکه مراد از جمله »   این مطلب را به گوش 
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هوش شنید« این است که مطلب را با گوشی قرین هوش یا از روی هوش دریافت. دست 
ارادت پیش آورد یعنی دستی از روی ارادت. 

با قدم خوف روم یا رجااز در صلح آمده ای یا خالف
سعدی

2  به صورت غیراضافی 

یکی چنان که در آیینه تصور ماستهزار نقش برآرد زمانه و نبود
انوری

زمانه را در ضمیر خود به نقاشی یا بازیگری تشبیه کرده و سپس برای آن نقش برآوردن 
را تخّیل کرده است. 

استعاره گونه ها
سمبل 

سمبل Symbol را در فارسی رمز و مظهر و نماد می گویند. سمبل نیز مانند استعاره ذکر 
مشبه به و اراده مشبه است منتهی با دو فرق:

1  مشبه به در سمبل صریحاً به یک مشبه خاص مشخص داللت ندارد، بلکه داللت آن بر 

چند مشبه نزدیک به هم )Range of reference( است؛ مثالً زندان در شعر عرفانی 
سمبل تن و دنیا و تعلقات دنیوی و امیال نفسانی است. 

2  در استعاره ناچاریم که مشبه به را به سبب وجود قرینه صارفه حتماً در معنای ثانوی 

دریابیم اما سمبل در معنای خود نیز فهمیده می شود، فی الواقع قرینه صریحی ندارد و 
قرینه، معنوی و مبهم است و درک آن مستلزم آشنایی با زمینه های فرهنگی بحث است.

تمام روز در آیینه گریه می کردم
بهار پنجره ام را به وهم سبز درختان سپرده بود

فروغ  تنم به پیله تنهاییم نمی گنجید 
آیینه رمز خاطرات و دل و ذهن و فکر است و عالوه بر این معنای خود آیینه را هم دارد 

)در مقابل آیینه(. 

نیست غماز  چرا  دانی  چون که زنگار از رخش ممتاز نیستآیینه ات 
موالنا
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نمونه هایی از سمبلیسم عرفانی 
منطق الطیر عطار اثری است سمبلیک و اینک چند نمونه: 

بازدار زندان  و  دربند  را  رازداردیو  باشی  تو  را  تا سلیمان 
با سلیمان قصد شادروان کنیدیو را وقتی که در زندان کنی

دیو ← تن، سلیمان ← خدا و روح، شادروان ← بساط الهی و شاهی. معنویت و روحانیت. 

خوش تواند کرد بر آتش نشستچون خلیل آن کس که از نمرود رست
خلیل ← مرد کامل،ولی اهلل . نمرود ← نفس سرکش 

مانده ظلمت  چاه  میان  ماندهای  محنت  مبتالی حبس 
سر زاوج عرش رحمانی برآرخویش را زین چاه ظلمانی برآر

چاه ظلمت ← تن، دنیا، نفس 
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تمثیل )Allegory( هم حاصل یک ارتباط دوگانه بین مشبه و مشبه به است. در تمثیل 
هم اصل بر این است که فقط مشبه به ذکر شود و از آن متوجه مشبه شویم. اما گاهی 
ممکن است مشبه هم ذکر شود: َمَثل کسانی که فقط به دنیا چسبیده اند َمَثل کسانی 
است که در رهگذار سیل خانه می سازند. در این صورت هم از مشبه و هم از مشبه به امر 
کلی تری را استنباط می کنیم: کسانی که به امور حقیر و ناپایدار مشغولند و عاقبت را 

نمی بینند، از کار خود بهره ای نمی برند. 
ثم لَم یَحِملوها َکمثِل الحماِر یَحِمُل  در قرآن مجید آمده است: َمثل الذیَن ُحّملوا ٱلتوَریَهٰ
اسفاراٰ، یعنی مثل کسانی که تورات را با خود دارند اما آن را نمی فهمند )مشبه(. َمَثل 
خری است که بر آن کتاب بار کرده باشند )مشبه به(. یعنی کسانی که به کاری مشغولند 
و  بیان حکایت  تمثیل  پس  می برند.  بیهوده  رنج  نمی فهمند،  را  آن  حقیقی  معنای  اما 

روایتی است که هر  چند معنای ظاهری دارد اما مراد گوینده معنای کلی دیگری است.

تمثیل

)Fable( فابل:  اما معروف ترین قسم تمثیل، تمثیل حیوانی است که فرنگیان به آن فابل
می گویند و آن را یکی از انواع ادبی می دانند. در فابل قهرمانان حکایت، جانورانند که هر 
کدام ممثل تیپ یا طبقه ای هستند. مثالًً در کلیله و دمنه شیر ممثل )مظهر( شاهان و 
حاکمان است. در منطق الطیر هدهد ممثل شیخ و رهبر، سیمرغ ممثل خدا، بلبل ممثل 
مردمان عاشق پیشه و خوشگذران، طوطی ممثل متشرعان و زاهدان اهل ظاهر که پای بسته 
دنیایند و طاووس ممثل کسانی که تکالیف را فقط برای رسیدن به بهشت انجام می دهند. 
کنایه: کنایه عبارت یا جمله ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد،اما قرینه 
صارفه ای هم که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد. 
پس کنایه ذکر مطلبی و دریافت مطلب دیگر است. این دریافت از طریق انتقال از الزم به 
ملزوم و یا برعکس صورت می گیرد. چنانکه در تعریف کنایه می توان گفت که ذکر جمله 
یا عبارتی است که به جای معنی ظاهری، مراد یکی از لوازم معنی آن است. به الفاظ 
و معنای ظاهری، مکنیّ به و به معنای مقصود، مکنی عنه می گویند. مثالًً در جمله » در 
خانه اش همیشه باز است« مراد این است که او مهمان نواز و بخشنده است، زیرا یکی از 
لوازم مهمان نواز بودن این است که در خانه شخص بر روی مردم باز باشد. باز بودن در 

خانه َمکنی به و مهمان نواز بودن مکنی عنه است. 

1. سورۀ جمعه، آیۀ 5
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انواع کنایه 
کنایه از حیث داللت مکنی به، به مکنی عنه بر سه قسم است : 

1  کنایه از موصوف )اسم(: مکنی به، به لحاظ دستور زبان، صفت یا مجموعه چند صفت یا 

جمله و یا ترکیبی وصفی )صفت و موصوف(، و یا ترکیب اضافی )مضاف و مضاٌف الیه( 
باید از آن متوجه موصوفی )مکنی عنه( شد.  یا بدلی )مضاف و مضاف الیه( است که 

یعنی به طور خالصه وصف اسمی را بگوییم و از آن خود اسم را اراده کنیم. 
مثالًً از بیت الرب )خانه خدا( متوجه دل و از آزاده تهی دست متوجه درخت سرو شویم. 
2  کنایه از صفت: مکنی به صفتی )به لحاظ دستور زبان( است که باید از آن متوجه صفت 

دیگری )مکنی عنه( شد. مثالً از بی نمک، بی مزه و از سرافکنده، خجل و از سیه گلیم، 
بدبخت را می فهمیم. 

دهر سیه کاسه ای است ما همه مهمان او      بی نمکی تعبیه است از نمک خوان او
خاقانی  

سیاه کاسه کنایه از کثیف و بخیل است. 
فهمیدن معنای باطنی برخی از این صفات آسان است )کنایه قریب( مثل عنان پیچ و 
عناندار به معنی سوارکار. اما دریافت برخی هم دشوار است، مثل ریش گاو به معنی 

نادان یا عریض القفا به معنی نادان. 
3  کنایه از فعل یا مصدر: فعل )گروه فعلی( یا مصدری )مصدر مرکب( )مکنی به( در معنای 

فعل یا مصدر دیگری )مکنی عنه( به کار رفته باشد و این رایج ترین نوع کنایه است: 
دست کفچه کردن = گدایی کردن

دست شستن از کاری = ترک آن کار کردن 
پیرهن دریدن = بی تابی کردن

کمر بستن = آماده کاری شدن 
رخسار صبح پرده به عمداً برافکند      راز دل زمانه به صحرا برافکند

خاقانی  

به صحرا افکندن کنایه از آشکار کردن است، زیرا صحرا لخت است و همه چیز در آن 
نمایان است.



71بخش اول: کّلیات

فرق کنایه با استعاره

نه  با کنایه اشتباه شود  اینجا استعاره مرکب است که ممکن است  از استعاره در  مراد 
و  است  و جمله  عبارت  به صورت  همیشه  ما  تعریف  بر طبق  کنایه  زیرا  مفرد؛  استعاره 

هیچگاه به صورت واژه مفرد نیست. 
فرق کنایه و استعاره مرکب در این است که استعاره مرکب مجاز است و لذا جمله، قرینه 
صارفه ای دارد که به خواننده می گوید کالم در معنای اصلی خود به کار نرفته است مانند 
آب در هاون کوبیدن یا تکیه بر آب زدن که به حکم عقل در معنای اولیه فهمیده نمی شود. 
اما در کنایه قرینه ای که دال بر معنای ثانوی باشد وجود ندارد، مثالًً وقتی می گوییم فالنی 
در خانه اش باز است، ممکن است واقعاً مراد این باشد که کسی در خانۀ خود را باز گذاشته 
باشد. البته در کنایه ها هم به قرائن معنوی می توان مشکوک شد که شاید مراد، معنای 

دیگری باشد اما به هر حال قرائن صریح یا جلی نیستند. 

بدیع

تعریف بدیع: بدیع مطالعه در ابزار و شگردها و فنونی است که باعث ایجاد موسیقی کالم 
می شوند )در نثر( و یا موسیقی کالم را افزون تر می کنند )در شعر(. به عبارت دیگر بدیع 
بررسی و شناخت ابزار و شیوه هایی است که به وسیله آنها در بین اجزای کالم تناسبات 
و روابط خاصی به  وجود می آید. اجزای کالم به وسیله رشته ای از تناسبات و روابط لفظی 
یا معنایی به یکدیگر گره می خورند و شبکه ای منسجم از ارتباطات آوایی یا معنایی پدید 

می آید که بدان کالم ادبی می گویند.
» دوکس مردند و حسرت بردند: یکی آن که داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و 
نکرد« ؛ آنچه در این کالم سعدی، موسیقی ایجاد کرده است هماهنگی بین کلمات است 
داشت/ دیگری،  یکی/  بردند،  مردند/  گویند: دوکس/ حسرت،  بدان سجع  اصطالحاً  که 

دانست، نخورد / نکرد.
بودن،  به لحاظ شعر  این مصراع حافظ »سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند«  در 
باشد.  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن  وزن  همان  که  دارد  وجود  آهنگی  و  موسیقی 
این مصراع  اندازه  به  که  یافت  می توان  نیز  دیگری  متعدد  نمونه های  در  را  آهنگ  این 
افزون تر کرده است، ترادف صامت  موسیقیایی نیستند. آنچه در این کالم، موسیقی را 
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»چ« در آغاز کلمات چمان و چرا و چمن است که باعث شده است عالوه بر وزن، موسیقی 
دیگری هم در کالم ایجاد شود و همچنین است در مصراع »یاد باد آن که زما وقت سفر 
یاد نکرد« که در آن موسیقی فعالتن فعالتن فعالتن فعلن بر اثر عوامل آوایی ای که در 
کالم مستتر است افزون شده است. از قبیل توزیع مصوت بلند »  آ« در اغلب کلمات و 

هماهنگی ای )سجع( دو کلمه یاد و باد و تکرار کلمه یاد.
تعریف صنعت: به ابزاری که موسیقی کالم را به وجود می آورند و یا افزون می کنند و بین 
اجزای کالم روابط هنری به وجود می آورند اصطالحاً »  صنعت بدیعی« می گویند. این ابزار 
گاهی جنبه لفظی دارند و موسیقی کالم را از نظر روابط آوایی افزون می کنند )مثل دو مثال 
فوق( و گاهی جنبه معنایی دارند و از طریق تناسبات و روابط معنایی کالم را منسجم تر 
می کنند، مانند تقابل دو واژه شکست و پیروزی و آوردن لفظ شکست به دو معنی در بیت زیر: 

شکست زلف تو صددل اسیر خویش کند     هست نعمت پیروزی از شکست ترا 
بدیع لفظی و بدیع معنوی: بحث در ابزاری )صنایعی( که موسیقی لفظی کالم را افزون 
ابزاری که موسیقی  به وجود می آورند موضوع »بدیع لفظی« و مطالعه در  یا  می کنند 

معنوی کالم را به وجود می آورد موضوع »بدیع معنوی« است. 

آشنایی با چند اصطالح

از آنجا که درک انسجام کالم در بدیع لفظی در گرو توجه به آواها یا صداهای کالم است 
توجه شما را به چند اصطالح مربوط به صوت شناسی جلب می کنیم: 

صامت و مصوت: در هر زبانی چند مصوت )به صدا درآورنده( وجود دارد که به کمک آنها 
صداهای زبان ادا می شود. در زبان فارسی شش مصوت وجود دارد: 

ـُـ o = ـ ـِـ    = e ـَـ     = a :الف( مصوت های کوتاه
u = او  i = ای    a= آ    ب( مصوت های بلند: 

به بقیه اصوات زبان، صامت )گنگ = خاموش( گویند. صامت ها همواره به کمک مصوت ها 
به صدا در می آیند )تلفظ می شوند(، چنان که حروف الفبا این وضع را دارند: 

ne =ن   je =ج   Pe =پ   be =ب

مصوت ها(  و  )صامت ها  زبان  اصوات  همه  آن  با  که  است  امالیی  آوانویسی،  آوانویسی: 
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را بتوان دقیقاً نشان داد. در آوانویسی با اندک تغییر و تصرفی از الفبای التین استفاده 
می شود. در آوانویسی به صورت مکتوب واژه کاری نداریم و فقط مسموعات را بازنویسی 

می کنیم. با دقت در مثال های زیر آوانویسی را فراخواهید گرفت: 
ma?ni معنی ،γorub غروب ،xāhar خواهر ،šoma شما ،če چه ،?ast است

 dast واج: به هر یک از صداهای زبان )اعم از صامت یا مصوت( یک واج گویند: دست
دارای چهار واک یا واج یا صداست )حال آنکه در خط فارسی دارای سه حرف است(.

هجا )بخش1(: هجا مجموعه ای از اصوات است که در یک دم یا بازدم ادا شود. هجا در زبان 
فارسی مرکب از یک مصوت و یک یا دو یا سه صامت است. 

در زبان فارسی شش نوع هجا وجود دارد: 

1. صامت + مصوت کوتاه
CV2             

na    نه
ke   که
do   دو

2. صامت + مصوت بلند
CV             

 bā    با
bi    بی
bu     بو

3. صامت + مصوت کوتاه + صامت
CVC                 

dar    در
šen   شن
xor   خور

4. صامت + مصوت بلند + صامت
CVC                 

dār   دار
dir    دیر

dur    دور

5. صامت + مصوت کوتاه + دو صامت
CVCC                

dard   درد
čehr  چهر

bord    برد

6. صامت + مصوت بلند + دو صامت
CVCC                

dāšt    داشت
rixt     ریخت
pust    پوست

γ = غ š= ش    č= چ    1. ?= همزه و عین  
C .2 نشانه صامت، V نشانه مصوت کوتاه، و V نشانه مصوت بلند است.
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این هجاها از نظر امتداد و کشش صوتی با یکدیگر فرق دارند: هجای CV )تو( کوتاه و 
 CVCC زرد( و( CVCC و )خار( CVC بلند و هجاهای )سر( CVC و )ما( CV هجاهای

)بیست(، کشیده هستند. 
به کلماتی »  هم وزن« گویند که از نظر امتداد هجا، مساوی باشند. 

َروی: به آخرین واج اصلی هر کلمه »  َروی« می گویند. »  َروی« در دست، » ت« است. در 
» آمدم«، دال است. در شیرین، نون است.

سجع

1  سجع در کلمه 

سجع به معنی آهنگ است. به کالمی که بین کلمات آن هماهنگی باشد کالم مسّجع 
گویند. مسّجع سخن گفتن مخصوصاً در بین اعراب مرسوم بود و عالی ترین نمونه آن قرآن 

مجید است. سجع بر سه گونه است:
تقابل کلمات یک هجایی است که فقط در صامت نخستین  و آن  الف( سجع متوازی: 

مختلف باشند: 
 mast مست / bast بست / ?ast است / dast دست

اگر کلمه چند هجایی باشد، هجاها باید از نظر امتداد مساوی باشند و صامت نخستین 
هجای قافیه متفاوت باشد: 

go  -  mān گمان / ta  -  pān تپان / ta  -  vān توان
شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز    نظر به روی تو کوری چشم اعدا را 
سعدی 

و ممکن است تغییر صامت نخستین در بیش از یک هجا باشد: 
ra  -  vān روان / za  -  bān زبان

و اگر در هجای قافیه، صامت نخستین تغییر نکند معموالً در هجا یا هجاهای ماقبل تغییر 
می کند: 

γa  -  bā  -  yel قبایل / ša  -  mā -  yel شمایل / šetāb شتاب / ke  -  tāb کتاب
تبصره: اگر اختالف صامت های نخستین ناچیز باشد و به اصطالح قریب المخرج باشند 

سجع متوازی از دیدگاه جناس بررسی می شود: 
past پست / bast بست
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به دیگری  نسبت  از کلمات  یکی  اوالً  است که  تقابل دو کلمه  آن  و  ب( سجع مطّرف: 
هجایی در آغاز بیشتر داشته باشد و ثانیاً صامت نخستین هجای قافیه متفاوت باشد: 

xor -  dan خوردن / sa -  tor -  dan ستردن / ja  -  vāz جواز / rāz راز / še -  kār شکار / dār دار

بود انا الحق در لب منصور، نور     بود انا اهلل در لب فرعون زور 
مثنوی 

ممکن است کلمات سجع از نظر تعداد هجا مساوی باشند اما هجاهای آغازین از نظر 
کمیت یعنی امتداد با هم فرق داشته باشند: 

 /a  -  rā  -  dat ارادت / bos  -  tān بستان / bāγ  -  bān باغبان / va  -  γār وقار / at  -  vār اطوار
ma ? ra - fat معرفت

نه باغبان و نه بستان که سرو قامت تو     برست و لوله در باغ و بوستان انداخت
سعدی

پ( سجع متوازن: و آن تقابل کلمات هم هجایی است که اوالً تعداد امتداد هجاها مساوی 
باشد و ثانیاً واک های اصلی آخر کلمه حتماً متفاوت باشند: 

rāz راز / nazm نظم / kār کار / kām کام / nag  -  gād نقاد / mav  -  vāj مواج
هر  چه واک های مشترک بیشتر باشند، سجع متوازن موسیقیایی تر است و اوج آن وقتی است که 
اختالف فقط در واک آخر باشد: عامل / عامد و به این مورد از دیدگاه جناس نگریسته می شود.

2 جمع بندی و فرمول بندی انواع سجع 

ساختار انواع سجع را با سه فرمول زیر می توان نشان داد: 
وزن1 و روی یکی = سجع متوازی 

وزن یکی و روی مختلف = سجع متوازن 
وزن مختلف و روی یکی = سجع مطّرف 

پیداست که اگر وزن و روی هر دو مختلف باشند، کلمه از دیدگاه بدیع لفظی فاقد ارزش 
موسیقیایی است.

1. مراد از وزن، تساوی عددی و کمی )امتداد( هجاهای کلمات است. 



76

3  سجع در کالم 

چنان که اشاره شد سجع وقتی است که دو یا چند کلمه هماهنگ باشند. اما ممکن است 
هماهنگی بین جمالت باشد، در این صورت از اسامی دیگری استفاده می شود. به کالمی 

که جمالت آن هماهنگ باشند نیز کالم مسجع می گویند و آن بر سه نوع است:

الف( ترصیع: هماهنگ کردن دو )یا چند( جمله است به وسیله تقابل اسجاع متوازی:
 

زبانش توان ستایش نداشت     روانش گمان نیایش نداشت

بین زبان و روان، توان و گمان، ستایش و نیایش، سجع متوازی است.

ای منور به تو نجوم جمال     ای مقرر به تو رسوم کمال
رشید وطواط

بین منور و مقرر، نجوم و رسوم، جمال و کمال سجع متوازی است. 

ب( موازنه: هماهنگ کردن دو )یا چند( جمله به  وسیله تقابل اسجاع متوازن و یا مخلوطی 
از اسجاع متوازن و متوازی است: 

ستاننده1 شهر مازندران     گشاینده بند هاماوران
فردوسی

گردون چه خواهد از من بیچاره ضعیف     گیتی چه خواهد از من درمانده گدای
 مسعود سعدسلمان

1. بین ستاننده و گشاینده سجع متوازن است چون روی آنها یکی نیست )نون و یاء(.
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از دیگر روش های به وجود آوردن یا افزون کردن موسیقی کالم، روش تجنیس است. روش 
تجنیس مبتنی بر نزدیکی هر چه بیشتر واک های کلمات است. به طوری که کلمات همجنس 
به نظر آیند و شباهت آنها به ذهن متبادر شود. به مصادیق روش تجنیس، جناس گویند. 

جناس بر چند نوع است: 
الفاظ  یعنی  است.  معنی  در  اختالف  و  واج  در  اتحاد  آن  و  )همسان( :  تام    جناس 

)صداها  =  مجموعه صامت ها و مصوت ها( یکی باشند اما معنی آنها متفاوت باشد: 

بهرام که گور می گرفتی همه عمر      دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
خیام

گور نخست به معنی گورخر و گور دوم به معنی قبر و مجازاً مرگ است.

  جناس ناهمسان: در این نوع جناس اختالف در یک واج می باشد:
 الف( اختالف در صامت:

گام/ کام، بست / پست، حالی / خالی 

که از آن دوری در این دورای کلیم      یا مکش زیرا درازست این گلیم
مولوی

بین »کلیم« و »گلیم« 

ب( اختالف در مصوت کوتاه دو کلمه: 

َخلق/ ُخلق، ِمهر/ ُمهر، بَِبری/ بُِبری، َمقام/ ُمقام، َدرد/ ُدرد 

مکن تا توانی دل خلق ریش      وگر می ُکنی، می َکنی بیخ خویش
سعدی

در می ُکنی مصوت کوتاه o و در می َکنی مصوت کوتاه a باعث اختالف تلفظ است.

بس طفل کارزوری ترازوی زر ُکند     نارنج از آن َکَندکه ترازو ُکَند زپوست
خاقانی

جناس
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  جناس زائد )یا افزایشی(: یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری واجی در آغاز یا 
وسط یا آخر اضافه داشته باشد: 

الف( کوه/ شکوه: 

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود         هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود
سعدی

بین »جود« و » سجود« جناس است. 

ب( وسط:
 .Separ سپر / Sar سر ،nabard نبرد / Nard نرد ،kanaf کنف / kaf کف

پ( پایان : 
را، راه

سومین روشی که در نظام بدیع لفظی، موسیقی کالم را به وجود می آورد و یا افزون می کند 
تکرار است: تکرار واک، هجا، واژه، عبارت. روش تکرار معموالً در سطح کالم بررسی می شود.

1  تکرار ـ واج

یعنی تکرار یک صامت یا مصوت در چندین کلمه جمله، و بر دو نوع است: 
الف( هم حروفی: و آن تکرار یک صامت یا بسامد زیاد در جمله است. تکرار ممکن است 
به   صورت منظمی در آغاز همه یا برخی از کلمات باشد: سرو چمان من چرا میل چمن 
نمی کند )حافظ( که در آن صامت چ در آغاز واژه های چمان و چرا و چمن تکرار شده 

است و نیز تکرار ممکن است به صورت پراکنده در میان کلمات باشد: 

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس      مالمت علما هم زعلم بی عمل است
حافظ

که صامت » ل« در غالب کلمات دیده می شود.

تکرار
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ب( هم صدایی: و آن تکرار یا توزیع مصوت در کلمات است: 

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد 
حافظ

در این مصراع مصوت بلند a چند بار شنیده می شود.

مار دیدی در گیا پیچان؟ کنون در غار غم     مار بین پیچیده در ساق گیاه آسای من
خاقانی

گاهی هم حروفی و هم صدایی با هم در کالمی دیده می شوند. در این صورت موسیقی 
کالم بسیار قوی است: 

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد 
حافظ

ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند     ساقی بده بشارت آرد پیران پارسا را
حافظ

تبصره: تتابع اضافات )یعنی آوردن چند اضافه پشت سر هم( که در نظر قدما مخل فصاحت 
بوده است، به علت تکرار مصوت کوتاه e که همان هم صدایی است، در شعر فارسی مقبول است: 

فغان کاین لولیاِن شوِخ شرینکاِر شهر آشوب
حافظ

  تکرار هجا 2
یعنی تکرار یک هجا در متن کالم. معمول ترین آن تکرار ادات جمع است. 

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف ها و صداها می آیم                         فروغ فرخزاد
در این مثال هجای » ها« تکرار شده است.
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3  تکرار واژه

 عصا بر گرفتن نه معجز بود     همی اژدها کرد باید عصا
غضائری یا عنصری

 دندانه هر قصری پندی دهدت نونو       پندسر دندانه بشنو زین دندان
خاقانی

در دشت به جست و جوی لیلی می گشتمجنون به هوای کوی لیلی در دشت
لیلی زبانش  بر  همیشه  می گشتمی گشت  زبانش  تا  می گفت  لیلی 

مشتاق اصفهانی

عنبر و مشک ختن از چین به قسطنطین بیارای صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیار
نثارسر چه باشد تا فدای پای شمس الدین کنم او  بر  کنم  جان  تا  بگو  نام شمس الدین 
حسن شمس الدین دثار و عشق شمس الدین شعارخلعت خیر و لباس از عشق او دارد دلم

موالنا

ابروار بارم  همی  قطره  قطره  هر روز خیره خیره از این چشم سیل بارباران 
عسجدی 

نیست فایده ای  خلق  ز  گرفتن  گوشۀ چشمت بالی گوشه نشین استگوشه 
سعدی

و جان من برده دل  من،  جانان  جانان مندلبر  دلبر  من،  و جان  برده دل 
خاک سر کوی دوست، روضه رضوان منروضه رضوان من، خاک سر کوی دوست
مصر مالحت تر است، یوسف کنعان منیوسف کنعان من، مصر مالحت تر است

منسوب به حافظ
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یا یک پاره از مصراع اول را در مصراع دوم و یک پاره از مصراع دوم را در مصراع سوم تکرار کنند:

سپار پی  شد  باغ  به  بهار  باد  به باغ شد پی سپار نسیمی از هر کناردوباره 
مرغزارنسیمی از هر کنار شد آشکارا چوپار از  نوایی  چوپار  آشکارا  شد 

 نوایی از مرغزار، برآمد از مرغزار 
شجربه جای باران سحاب، فشانده لولوی تر شاخ های  به  تر،  لولوی  فشانده 

فرصت شیرازی

4  تکرار عبارت یا جمله

که انواع و اقسامی دارد، مثالًً در ترجیع بند، بعد از چند بیت، بیتی تکرار می شود، یا در 
برخی از اشعار مصرعی از مطلع شعر در مقطع تکرار می شود، که بدان ردالمطلع گویند.

ای صبا نکهتی از کوی فالنی به من آر
دلم از پرده بشد دوش که حافظ می گفت

زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر
ای صبا نکهتی از کوی فالنی به من آر
حافظ

بشکستن آن درست می دانستممن عهد تو سخت، سست می دانستم
می دانستم این دشمنی ای دوست که با من به جفا نخست  کردی  آخر 

مهستی گنجوی یا ابوالفرج رونی

بین سخت و سست، بین شکستن و درست، بین دشمنی و دوست، و بین آخر و نخست 
رابطه تضاد است.
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مقدمه
تخّصص   و  تبّحر  ادبیات  زمینه  در  می خواهند  که  آنان  برای  و  آشناست  علمی  عروض 

یابند، آموزش عروض از واجبات است.
از آهنگ های متنوع شعر  شعر فارسی، کالمی آهنگین است و عروض علمی است که 
فارسی بحث می کند. کسی که عروض می داند، شعر فارسی را با آگاهی کامل و به درستی 
می خواند. با چراغ عروض ساختار درونی موسیقیایی شعر را به وضوح می بیند. می داند که 
کدام وجه یا وجوه قرائت درست و کدام وجه غلط است، کجا باید همزه را بخواند یا حذف 
کند، کجا باید مکث کرد یا نکرد. چرا فالن صورت درست و فالن صورت غلط است، علت 
چیست؟ و اگر احیاناً خود ذوق شاعری داشته باشد، در ساختن شعر که یک قطعه کامالً 

موسیقیایی است، دانش و بینشی فراتر خواهد یافت.
آموختن علم قافیه نیز برای کسانی که با زبان آهنگین یعنی شعر و نثر فنی سر  و  کار 

دارند، ضروری است.

تعریف عروض 
عروض یکی از اقسام علوم ادبی1 است که موضوع آن بحث در وزن )= آهنگ( شعر است 
و در مورد چگونگی ایجاد وزن، انواع وزن، صحت و سقم آن و برخی از شگردهایی که 

مخصوص کالم منظوم است بحث می کند. 

تعریف وزن 
وزن، نظم و تناسب خاصی است در اصوات شعر )= هجاها(. این نظم و تناسب اصوات به 

انحای گوناگون نزد ملل مختلف مبین نوعی آهنگ و موسیقی است.

1.  امروزه عروض جزو یکی از نظام های زبان شناسی محسوب می شود و در مطالعات مربوط به فنولوژی )واج شناسی( 
و سبک شناسی کاربرد وسیع یافته است. 

عروض
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مبانی وزن شعر فارسی
چنان که گفتیم وزن شعر فارسی مبتنی بر توالی های خاصی از هجاهای کوتاه و بلند در 
یک مصراع و تکرار عین آن توالی در مصراع های دیگر است. بنابراین وزن شعر فارسی 
مجموعه ای از هجاهای کوتاه و بلند است که با نظم مشخصی پی در  پی قرار گرفته اند. هر 

نظم خاص، وزن خاصی را به ذهن متبادر می کند. پس: 
شعر فارسی به طورکلی مبتنی بر کّمیت )کوتاه و بلندی( هجاهاست.

مصوت ها و صامت های زبان فارسی 
در فارسی 6 مصوت داریم: 

ـَــ  aسه مصوت کوتاه:  ـِــ eـ ـُــ oـ ـ
او    uای   iآ     ′aسه مصوت بلند: 

بقیه اصوات را صامت گویند.

هجا یا سیالب یا بخش 
تعداد  بنابراین  است.  یا سه صامت  دو  یا  و یک  از یک مصوت  فارسی مجموعه ای  هجای 
هجاهای هر کلمه مساوی تعداد مصوت های آن است. یعنی در یک عبارت همان تعداد هجا 
هست که مصوت هست. هر هجا در یک دم یا بازدم ادا می شود. در کلمه »  آدم« سه مصوت 
وجود دارد. پس »  آمدم« دارای سه هجاست. در زبان فارسی شش نوع هجا )مجموعه صامت 
و مصوت( وجود دارد، اما در عروض فارسی فقط سه نوع آن مستعمل است که به آنها هجاهای 

عروضی گویند. یعنی کلمات زبان فارسی در شعر فقط به سه نوع هجا بخش می شود.
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هجاهای عروضی از نظر کمیت بر دوگونه اند: بلند و کوتاه. هجاهای عروضی بلند عبارت اند از:

1. صامت + مصوت کوتاه + صامت.      یعنی CVC 1 مانند
dar    در

šen   شن
bon   بن

2CV مانند 2. صامت + مصوت بلند.                        یعنی
 b a′a′    با

bi i   بی
bu u    بو

هجای عروضی کوتاه عبارت است از: 

صامت + مصوت کوتاه                            یعنی CV مانند
na    نه
ke   که
čo   چو

بدین ترتیب هجای بلند عروضی مرکب از سه واک3 یا حرف عروضی و هجای کوتاه عروضی 
مرکب از دو واک یا حرف عروضی است. 

امالی عروضی یا آوانویسی4  
امالی عروضی، نوشتن کلمات به خطی است که بتوان با آن مقطع اصوات یا هجا را به آسانی 
تشخیص داد. امالی عروضی نگارش دقیق اصوات اعم از صامت و مصوت است. برای این کار 

می توان، با اندک تغییر و اضافاتی هم از خط التینی استفاده کرد و هم از خط فارسی.

نکاتی در باب امالی عروضی 
1  امالی عروضی مبتنی بر حروف ملفوظ است نه مکتوب، یعنی آنچه را که می شنویم 

می نویسیم، نه آنچه را که می بینیم و در خط وجود دارد. مثالً در کلمه » در« فتحه دال 
را می نویسیم: dar و در کلمه »خواهر« واو معدوله را نادیده می گیریم زیرا به تلفظ در 

نمی آید: Xa′a′har )خاهر(.

1. عالمت صامت )C Consonant( و )V( عالمت مصوت Vowel کوتاه است.
عالمت مصوت بلند است. مصوت بلند در این کتاب برحسب قرارداد دوبار نوشته می شود.  V .2

3. واج کوچک ترین واحد آوایی یک زبان است. بدین ترتیب هر صامت و مصوتی یک واج )Phoneme( است.
4 . Transcription
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2  در زبان فارسی هیچ کلمه ای نیست که با مصوت آغاز گردد. در کلماتی مانند »آب، 

اگر، این، او و...« )که ظاهراً به نظر می رسد که با مصوت آغاز شده اند( همواره همزه ای 
در ابتدا وجود دارد. بدین جهت همزه در زبان فارسی در حکم صامت است: 

? uu او             ? in این             ? agar اگر             ? a′a′b آب
3  » ع« عربی در تلفظ فارسی زبانان در حکم همزه است: 

 ra?d رعد             ? uud عود
4  جز در چهار کلمه تو to، دو )عدد( do، چو čo و واو عطف ?o در تلفظ شعری، واو 

آخر سایر کلمات از قبیل دو )فعل امر از دویدن(، رو )فعل امر از رفتن(، جو، نو و غیره 
به صورت ترکیب دو حرفی OW 1 نوشته می شود2:

Dow،  row،  jow،  now
 So?a′a′l تلفظ و نوشته می شود مثل سؤال o 5  اما واو وسط کلمات گاهی به صورت

6  در کلمات بسیط فارسی هیچ گاه مصوت بلند »  ای i« قبل از y قرار نمی گیرد، پس 

کلماتی نظیر گیاه و سیاه را چنین می نویسیم: 
geya′a′h،  saya′a′h

7  مصوت های بلند را بر طبق قرارداد این کتاب دوبار می نویسیم: آ ′a′a، او uu، ای ii؛ 

عروضی  با سه حرف  که  هر هجایی  باشیم:  داشته  ثابت  قاعده  زیرا می خواهیم یک 
نوشته شود هجای بلند است: سو suu  ، را ′ra′a . در واقع امر هم امتداد مصوت بلند 

کمی بیشتر از دو برابر امتداد مصوت کوتاه است. 
8  مصوت های بلند به صورت کشیده تلفظ می شوند، اما اگر قبل از »  نون« واقع شوند و 

بعد از نون سکوت یا مکث باشد )یعنی بعد از آن هیچ حرفی نباشد یا بعد از فاصله ای 
صامت باشد( کوتاه تلفظ می شوند و الجرم یک بار نوشته می شوند. اما اگر بعد از نون، 
مصوت باشد تغییری در کمیت مصوت قبل از نون رخ نمی دهد یعنی همچنان بلند 

تلفظ شده، دوبار نوشته می شود: 
جانی ja′a′nii    اما جزء اول » جان بخش«    ja′nbaxs = جان     ja′a′ = ja′n جا 

دینی diinii      اما جزء اول » دین دار«         dinda′a′r = دین    dii = din دی
خونی xuunii    اما جزء اول »خون بار«       xunba′a′r = خون   xuu = xun خو

1. به این ترکیب دو حرفی diphthong مصوت مرکب نیز می گویند.
.suu،  buu است؛ u 2. واضح است که در کلماتی مانند سو، بو و غیره، واو همان مصوت بلند
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همچنین مصوت خواند یا ماند و نظایر آنها را بلند تلفظ می کنیم1: 
Ma′a′nd،   xa′a′nd

زیرا بعد از »  نون« نه سکوت است و نه مکث، یعنی بالفاصله صامت آمده است. 
خالصه مطلب اینکه نون گاهی از کمیت مصوت بلند قبل از خود می کاهد2.

فایده امالی عروضی 
هرگاه در تعیین بلند یا کوتاه بودن هجا، تردیدی وجود داشته باشد، فوراً آن را به خط عروضی 
می نویسیم. اگر هجا دارای سه واک یا حرف عروضی گردید، بلند و اگر دارای دو واک یا حرف 

عروضی شد کوتاه است.
امالی عروضی زبان گویای حقایقی عروضی است. مثالًً با نوشتن واج »ن« بعد از مصوت 
بلند مشاهده می شود که به اندازه یک مصوت از امتداد بلند مصوت قبل از نون کاسته شده 

است )زیرا هجای بلند همواره سه واکی است(. 
اینک مصراعی را با خط عروضی )یعنی با همه صامت ها و مصوت های مسموع( آوا نویسی 

می کنیم تا کمیت هجاها به دقت تعیین گردد: 

توانا بود هر که دانا بود 
 Vad   bo  na′a′ da′a′  ke  har  vad  bo  na′a′  va′a′  ta

∪   ـــ ∪    ـــ      ـــ     ∪   ـــ     ـــ    ∪   ـــ      ـــ   

1. تا بدانی هر که یزدان را بخواند      از همه کار جهان بی کار ماند  » مولوی«
2. قدما در این مورد می گفتند نون گاهی از تقطیع ساقط است. 

تذّکر
در امالی عروضی از الفبای فارسی هم می توان استفاده کرد منتها باید دقت داشت که حرکات 
یعنی مصوت های کوتاه نیز در خط منعکس شود. در امالی عروضی با خط فارسی باید بر سر 
مصوت های بلند عالمت مد »~« گذاشته شود3 تا قانون سه واکی بودن هجای بلند حفظ شود. 

اینک مصراع فوق را با خط فارسی آوا نویسی می کنیم : 
َت       وآ       نآ       ُب       َود       َهر       کـِ       دآ       نآ       ُب       َود
∪       ــ ∪       ــ        ــ       ∪       ــ        ــ        ∪     ــ        ــ       

3. و ابتکارات مختصر دیگری از قبیل منعکس کردن همزه در کلماتی از قبیل آب: ء آب
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تقطیع در لغت قطعه قطعه کردن است. در اصطالح عروض قطعه قطعه کردن شعر به هجاهای 
کوتاه و بلند است.

مصراع اول بیت زیر را به هجاهای کوتاه و بلند تقسیم یا به اصطالح تقطیع می کنیم.

پری رویی، پری بگذار، ماهی     به زیر مقنعه صاحب کالهی
خسرو و شیرین نظامی

∪      ــ       ـــ ∪     ـــ       ــ        ـــ      ∪     ـــ      ـــ      ـــ      
 َپ     ری      رو     یی       َپ    ری     بگ      ذا      ر1      مآ     هی
hii    ma′a′   ro)   za′a′    bog    rii       pa       ?ii   ruu    rii      pa

برای آنکه از صحت تقطیع خود مطمئن باشیم مصراع را به امالی عروضی نیز نوشتیم و مالحظه 
کردیم که همه جا معادل هجای کوتاه دو واک و معادل هجای بلند سه واک آمده است.

حال قوالب عروضی یا به اصطالح ارکان را که در جدول صفحات بعدی آمده است به جای 
مجموعه هجاهای کوتاه و بلند فوق قرار می دهیم )رکن بندی2(:

∪  ـــ   ـــ ∪  ـــ   ـــ    ـــ    ∪  ـــ    ـــ   ـــ    
 م    فا   عی  لن   م   فا   عی   لن   ف  عو  لن

پس فرمول )وزن( بیت فوق )و تمام ابیات خسرو و شیرین نظامی( این است:
مفاعیلن   مفاعیلن    فعولن 

بدین ترتیب تقطیع در مرحله اول قطعه قطعه کردن شعر به هجاهای کوتاه و بلند و در 
مرحله دوم تقسیم کردن یا منطبق کردن آن به ارکان است: 

رماهی بگذا    پری  به زیر مق     نعه صاحب    کالهیپری    رویی  
      مفاعیلن       مفاعیلن       فعولن              مفاعیلن       مفاعیلن      فعولن 

بر اثر ممارست تقطیع کم کم سماعی می شود و ذهن ورزیده به محض شنیدن شعر آن 
را به ارکان تبدیل می کند

1.  چون هیچ هجایی که کمتر از دو حرف عروضی داشته باشد نداریم، پس می توان »ر« را در اینجا ra یا ro یا re تلفظ 
کرد )cv(. به این نکته در قواعد تقطیع اشاره خواهد شد. 

2. بعد از رکن بندی می باید به یکی از سی و یک وزنی که در صفحات بعدی آمده است دست یابیم. 

تقطیع
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بخش کردن یا تقسیم به هجا
در تقطیع شعر به هجاها، کل کلمات مصراع در رابطه با یکدیگر درنظر گرفته می شود نه تک تک 

کلمات به صورت مجرد. مثالًً در تقطیع این مصراع حافظ: 
»خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد« می گوییم: 

∪  ـــ    ـــ  ∪  ـــ    ـــ    ـــ   ∪   ـــ    ـــ    ـــ   
 خ    شآ   َمد   ُگل    َو   زان خش تَر    َن     بآ     شد

نه آنکه: 
  ــ       ــ      ــ      ــ

خوش    ءآ      َمد     ُگل  ...
چنان که مالحظه می شود در تقطیع درست، کلمه » خوش« بر حسب قرائت و موقعیتش 
در ترکیب عبارات )تقابل با کلمه بعدی( جایی دو جزء و در جایی دیگر یک جزء حساب 
شده است. به طورکلی باید توجه داشت که صامت ها معموالً با مصوت های بعد از خود تلفظ 
می شوند، یعنی همزه معموالً حذف می شود تا صامت پیش از آن به مصوت بعد از آن بچسبد. 

ارکان1
همان طور که در صرف عربی، قوالبی برای کلمات اختراع کرده اند و مثالً می گویند شاعر 
بر وزن فاعل، در عروض نیز برای کلمات )یا مجموعه چند هجای کوتاه و بلند( قوالبی 
وضع کرده اند و مثالًً می گویند »می آیم« )ــ ــ ــ( بر وزن مفعولن ـــ بنای این قوالب 
بر » ف« و »ع« و »ل« است2 و البته این قرارداد است و می توان به جای آن هر معادل 

دیگری را به کار برد3.
بعد از تقطیع اشعار به هجاها، با توجه به جدول ارکان، به جای هر چند هجا یک رکن قرار 

می دهیم. به این عمل رکن بندی می گویند.

1. به ارکان، اجزا و اصول و افاعیل و تفاعیل و پایه نیز گفته می شود. 
2.  زیرا خلیل بن احمد بصری واضع علم عروض، در ساختن ارکان از ن، الف، ت، و،ی، س هم استفاده می نمود. 

مفاعیلن می شود: ت تن تن تن و نیز می توان  3.  چنان که در موسیقی » ت« و »تن« می گفتند. بدین حساب مثالًً 
گفت: د دم دم دم. 

زان پس بر یاد او پرده عشاق ساز     تن تننا تن تنن، تن تننا تن تنن      »سنائی« 
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در این بیت امیری معزی : 

تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطالل و دمنای کاروان منزل مکن جز در دیار یار من 

∪ ــ در هر مصراع چهار بار  بعد از تقطیع مالحظه می کنیم که مجموعه یا طرح ــ ــ 
تکرار می شود. رکن معادل این طرح در جدول ارکان، مستفعلن است. بدین ترتیب برای 

نشان دادن فرمول وزن چهار بار می گوییم: مستفعلن.
از تکرار این ارکان )مجموعه هجاهای کوتاه و بلند( است که وزن ایجاد می شود. یکی از 
فواید استفاده از ارکان این است که به کمک آن می توان وزن شعر را به صورت » فرموله« 
برای کسی خواند و مشخص کرد. مثالًً گفت وزن این مصراع حافظ » که عشق آسان نمود 

اول ولی افتاد مشکل ها« »  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« است. 

جدول ارکان مشهور 
مشهورترین و پراستعمال ترین ارکان عروضی فارسی بیست رکن زیر است: 

چهارهجاییسه هجاییدو هجایییک هجایی

∪ ــَفع˚ــ ∪ ــَفَعل˚  ∪ ∪ــ ــَفِعُلن  فاعالتن ــ

∪ــَفع˚ لن ــ ــ ∪فاعلن ــ  ∪ــ ∪فاعالُت ــ ∪ ــ متفاعلن∪

∪ــ ــفعو لن∪ــ ــ فعالتن∪

∪مفعولن ــ ــ ــ ∪ــ ∪ َفعالُت 

∪ مفاعیلن∪ ــ ــ ــمفعوُل ــ ــ

∪ ∪ــ ــ مفاعیُل

∪ــ مفاعلن∪ ــ 

∪ــ مستفعلن ــ ــ

∪ ∪ مستفعُل ــ ــ

∪ــ ∪ مفتعلن ــ
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چنان که مالحظه می گردد در هیچ رکنی بیش از دو هجای کوتاه متوالی1 و سه هجای 
بلند متوالی قرار نگرفته است. از این ارکان َفع و فعل فقط در پایان مصراع می آیند. اما 
ارکانی که به هجای کوتاه ختم شده اند هیچگاه در پایان مصراع قرار نمی گیرند )فقط 
در آغاز و میان مصراع می آیند(. از بقیه ارکان، هم در آغاز و هم در حشو و هم در پایان 

مصراع استفاده می شود.
اغلب اوزان بر اساس پایه های چهار هجایی و سه هجایی است.

آهنگی را که از ترتیب و توالی منظم و مخصوصی از هجاها به وجود می آید وزن گویند. 
واحد وزن یا حداقل وزن، رکن است. ارکان به دو طریق زیر با هم جمع می شوند و وزن 

مصراع را به وجود می آورند. پس وزن در شعر به یکی از دو طریق زیر به وجود می آید:
متفق )یا متحد( االرکان: xxxx )مثل: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( 

متناوب االرکان: yxyx )مثل: فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن( 

مراحل دستیابی به وزن
1  تقطیع صحیح به هجاهای کوتاه و بلند: برای این مقصود با کمک آوانویسی از صحت 

تشخیص خود مطمئن می شویم.
2  جدا کردن چهار یا سه هجا از آغاز تقطیع یعنی رکن بندی: در این مرحله باید اصل 

تکرار یا تناوب را در نظر داشت.
3  رسیدن به وزن و نام گذاری: به کمک جدول اوزان از صحت رکن بندی خود مطمئن 

می شویم و وزن حاصل را نام گذاری می کنیم.

1. در هیچ وزنی هم سه هجای کوتاه پشت سر هم نمی آید. 

تذّکر
قدما گاهی شعر را به نحوی رکن بندی می کردند که هیچ نظمی مابین ارکان به چشم نمی خورد، یعنی نه 
ــ∪ـــ (  ـ∪|ـ  ـ∪ـــ∪|∪ـــ  ـ∪|ـ  متفق بود و نه متناوب، مثل این وزن: مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن )ـــ 

به این گونه اوزان، مختلف االرکان می گفتند.
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فهرست اوزان رایج
در شعر فارسی حدود 300 نوع آهنگ )= وزن( وجود دارد. عالوه بر این، با ترکیب های 
جدید بین ارکان آهنگ های متعدد دیگری هم می توان ساخت. رایج ترین وزن ها در زیر 

به صورت الفبایی نقل می شود.
در حاشیه نکاتی را در باب نام گذاری اوزان توضیح می دهیم که برای مطالعه آزاد است 
نه حفظ کردن. یعنی بعد از مراجعات متعدد خود به خود برخی از مطالب آن در ذهن 

جایگزین می گردد.
از این رو برخی از این اوزان با عالمت ستاره مشخص می شود. 

1  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن*  

2  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن*  

3  فاعالتن فاعالتن فاعلن*     

4  فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن*  

5  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن*   

6  فعالتن فعالتن فعلن*      

7  فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن   

8  فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن   

9  فعالتن مفاعلن فعلن       

10  فع لن فعولن فع لن فعولن     
11  فعولن فعولن فعولن َفَعل      

12  فعولن فعولن فعولن فعولن        

13  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن                   

14  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن    

15  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن*   

16  مفاعیُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن   

17  مفاعیلن مفاعیلن فعولن      
18  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن* 

19   مفتعلن فاعالُت مفتعلن َفع    

20  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن    
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21  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن    

22  مفتعلن مفتعلن فاعلن     

23  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن   

24  مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن    

25  مفعوُل مفاعلن فعولن

26  مفعوُل مفاعلن مفاعیلن      

27  مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل َفَعل     

28  مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن   

29  مفعوُل مفاعیلن مفعولن مفاعیلن  

نکاتی در باب تقطیع
چنان که دانستیم تقطیع این است که شعر را به هجاهای کوتاه و بلند تقسیم کنیم و سپس 
با رکن بندی وزن آن را پیدا کنیم. اما اوالً تقطیع درست محتاج به رعایت دقایقی است 
که به آنها قواعد تقطیع و ضرورت وزن گویند و ثانیاً کمتر شعری است که بعد از تقطیع و 
رکن بندی وزن اصلی شعر را نشان دهد، بلکه معموالً وزنی به دست می آید که وزن اصلی 
نیست و به آن وزن تقطیعی گویند. برای تبدیل وزن تقطیعی به وزن اصلی )یعنی وزنی که 
در فهرست اوزان درج شده است( توجه به دقایقی که به آنها اختیارات شاعری گویند الزم 
است. پس به طور کلی برای تقطیع درست باید به فنون و شگردهایی آشنا بود که در ذیل 

به آنها اشاره می شود: 

الف( قواعد تقطیع
 یعنی نکاتی که اگر مراعات نشود به وزن صحیح دست نخواهیم یافت: 

1  هجای کوتاه )صامت + مصوت کوتاه1( در آخر مصراع بلند حساب می شود: 

بهشتی دید در قصری نشسته     بهشتی وار در، بر خلق بسته
خسرو و شیرین، نظامی 

∪ ــ ــ     مفاعیلن مفاعیلن فعولن  ∪ ــ ــ ــ |  ∪ــ ــ ــ |              
چنان که مالحظه می شود » ته te « که هجای کوتاه است در آخر مصراع بلند شده است. 

.o است یا e 1.مصوت کوتاه در اینجا یا
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2  شاعر حق دارد یک یا دو صامت اضافه بر وزن، در آخر مصراع بیاورد )در بحث اولین 

اختیار شاعری به این نکته اشاره خواهد شد(، در این صورت بر طبق قواعد تقطیع آن 
صامت های اضافه را محسوب نمی داریم. چنان که در مثال های شعری زیر چنین کردیم:

ز عشق او که یاری بود چاالک     زکرسی خواست افتادن سوی خاک 

»الک« و »خاک« که هجای کشیده هستند معادل » ته« در بیت پیشند1. 
و از همین قبیل است این بیت حافظ: 

شست و شویی کن و آن گه به خرابات خرام          تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده 

∪ــ     فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  ∪ ∪ــ ــ | ∪ ∪ــ ــ | ∪ ∪ــ ــ | ∪  
3  شاعر حق دارد یک یا دو صامت اضافه بر وزن، در آخر مصراع بیاورد )در بحث اولین 

اختیار شاعری به این نکته اشاره خواهد شد(، در این صورت بر طبق قواعد تقطیع آن 
صامت های اضافه را محسوب نمی داریم. چنان که در مثال های شعری فوق چنین کردیم. 
4  از آنجا که کوچک ترین جزء تشکیل دهنده وزن هجای کوتاه است که دو حرف عروضی 

دارد، پس در تقطیع شعر، هیچ مجموعه کمتر از دو حرفی نباید داشته باشیم، از این روی 
بدان  کوتاه  مصوت  یک  اندازه  به  شعر2،  وسط  در  تنها  صامت  به  برخورد  صورت  در 

می افزاییم تا دو حرفی شده، تبدیل به هجای کوتاه گردد: 
مصراع »  به دانش دل پیر برنا بود« )فعولن فعولن فعولن فعل( در تقطیع چنین خوانده 

می شود: به دانش دل پیر برنا بود« یعنی به »  را« پیر حرکت می دهیم3. 
5  بعضی از عروض دانان معتقدند در کلماتی از قبیل خواست، گوشت، بیست، کارد4 هرگاه 

صامت آخر به وسیله مصوت بعد از خود حذف نشود )با حذف همزه کلمه بعد(، همواره 
از تقطیع ساقط خواهد بود5 :

گفت زن این گربه خورد این گوشت را     گوشت دیگر خر اگر باشد هال
مولوی

∪ــ           فاعالتن فاعالتن فاعلن  ∪ــ ــ | ــ ∪ــ ــ | ــ       ــ 
1. و در پایان شعر صامت »ک« را هم اضافه آورده است. 

2. اگر در آخر شعر باشد حذف می شود.
3. عروضیان امروز معموالً e می افزایند و ظاهراً در قدیم بیشتر o می افزودند: 

صالح کار کجا و من خراب کجا    ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا  )حافظ(
.cvvcc 4. یعنی در طرح هجایی

5. چنان که در زبان گفتار هم بیست، » بیس« و خواست »خاس« تلفظ می شود. 
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»گوش«  گوشت  یعنی  است  شده  ساقط  تقطیع  از  مصراع  دو  هر  در  گوشت  » ت« 
حساب شده است. اما در بیت زیر: 

ز عشق او که یاری بود چاالک     زکرسی خواست افتادن سوی خاک
نظامی

» ت« خواست به وسیله مصوت بعد از خود ربوده شده است. 
  صدای ترکیبی ow در آخر کلمات، اگر پیش از مصوت دیگر قرار گیرد، به o و v تجزیه  6

می شود و صامت v جزو هجای دوم قرار می گیرد: 

من ارچه حافظ شهرم جوی نمی ارزم      مگر تو از کرم خویش یار من باشی
حافظ

∪ــ| ــ ــ     مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن فع لن ∪ــ ∪ــ ــ| ∪ ∪ــ| ∪ــ   
. jo ــ vii :شده است jo تبدیل به هجای کوتاه jow در اینجا هجای بلند 

  همان طور که در قسمت امالی عروضی خواندیم هرگاه بعد از نونی که بعد از مصوت  7
بلند قرار گرفته است سکوت یا مکث باشد، از کمیت مصوت بلند کاسته می شود1.

عاشقان دارند کار و عارفان دانند حال     این سخن دردل فرود آید که از جان گفته اند
سعدی

∪ــ     فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  ∪ــ ــ | ــ ∪ــ ــ | ــ  ∪ــ ــ| ــ ــ
چنان که مالحظه می شود در این بین » قان« و »فان« و »  این« و »  جان« یک هجای 

بلند )معادل » قا« و » فا« و »  ای« و » جا« (حساب شده اند. 

ب( اختیارات شاعری
این است که شاعر از دو صورت ممکن هر کدام را به کار برد، شعر صحیح باشد و در وزن 
خلل وارد نگردد، به عبارت دیگر استعمال هر یک از آن دو وجه مجاز باشد. اما باید توجه 
داشت که فقط یکی از آن دو صورت اصل است. بدین ترتیب با توجه به اختیارات است 

که اوزان تقطیعی را به اوزان اصلی بر می گردانیم. 

1. در اصطالح قدما، نون از تقطیع ساقط است. 
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  شاعر مختار است در آخر مصراع، یک یا دو حرف صامت اضافه بر فرمول )وزن( بیاورد  8
)یا نیاورد1(:

مثال برای یک حرف:    بیا تا گل      برفشانی    مُ  می در سا      غرندازیم    
                              مفاعیلن       مفاعیلن     مفاعیلن        مفاعیلن 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم    حافظ
از  بر طبق قاعده  بر فرمول آمده است که  در آخر هر دو مصراع یک » میم« اضافه 

تقطیع ساقط است. 
مثال برای دو حرف:    بنال   بُل     بَُل  اگر      با     َمنت  سر       یا  ری است 

ــ |  ــ     ــ ∪ ــ ∪ ــ ــ |  ∪ ∪ ــ | ∪ ــ ∪                                
                              مفاعلن   فعالتن مفاعلن   فعلن       فع لن 

 که ما دو عاشق زاریم و کارما زاری ست    حافظ 
»ست« از تقطیع ساقط است2.

در اوزان دوری3 که هر مصراع به دو نیم مصراع مستقل قابل تقسیم است )یعنی وسط 
مصراع حکم آخر مصراع را پیدا می کند(، این حکم در وسط مصراع نیز صدق می کند:

می بیغش است دریاب وقتی خوش است بشتاب      سال دگر که دارد امید نوبهاری
حافظ 

مستفعلن فعولن || مستفعلن فعولن 
  شاعر مختار است به جای فعالتن در رکن اول هر مصراع، فاعالتن بیاورد4. 9

یاد باد آن که زما وقت سفر یاد نکرد     به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد
حافظ

ــ     فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  ∪ ∪ ــ ــ | ∪ ∪ ــ ــ| ∪ ∪ ــ ــ | ∪ ــ

1.   چنان که در مصراع اول بیت بعد مثال، نیاورده است: 
اگر غم لشکر انگیزد، که خون عاشقان ریزد     من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم 

2. اما در مصراع اول این بیت از همان غزل، از این اختیار استفاده نکرده است:
لطیفه ای است نهانی که عشق ازو خیزد     که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری ست 

3.  در مبحث اوزان دوری این مطلب توضیح داده خواهد شد. 
4.   و در عروض فارسی عکس آن صحیح نیست. یعنی نمی توان به جای فاعالتن در رکن اول وزنی، فعالتن گفت. مثاًلً 

در وزن اصلی فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: 
عقل گوید شش جهت حداست و بیرون راه نیست     عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها )مولوی( 

نمی توان در رکن اول، کلمه یا عبارتی آورد که به فعالتن تقطیع شود )مثالًً »  صنما دان« یا »  به تو گفتم«(. 
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فاعالتن 

حال دل با تو گفتنم هوس است     خبر دل شنفتنم هوس است
حافظ

ــ فعالتن مفاعلن فعلن  ∪ ∪ ــ | ∪ ∪ ــ  ــ ــ |  ∪               ــ

فاعالتن 
10  شاعر مختار است به جای دو هجای کوتاه، یک هجای بلند بیاورد )و عکس آن صحیح 
نیست1( این اختیار که در اصطالح به آن »تسکین« گویند، جز در آغاز مصراع2، در 

همه جا3 قابل اعمال است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم     هست کلید در گنج حکیم
مخزن االسرار نظامی

ــ مفتعلن مفتعلن فاعلن  ∪                    ــ ــ ــ | ــ ــ ــ | ــ 

مفعولن   مفعولن 
به جای مفتعلن، مفعولن آمده است.

با که گویم به جهان، محرم کو ؟     چه خبر گویم با بی خبران
مولوی

∪ ــ ــ | ــ ــ فعالتن فعالتن فعلن  ∪ ــ ــ |  ∪           ــ

فاعالتن  فع لن 
ـ  « آمده است. ـ «، » ــ ـ ∪ ـ ∪ در رکن آخر مصراع اول به جای »

1.  یعنی در عروض فارسی نمی توان به جای هجای بلند، دو هجای کوتاه آورد، به همین دلیل در مصراع »وقت را غنیمت 
دان آن قدر که بتوانی« نمی توان کلمه »بتوانی« را به طور طبیعی )یعنی به حرکت دوم( تلفظ کرد. )اما در عروض 

عربی جایز است و این یکی از مهم ترین فرق های عروض فارسی و عربی است(. 
∪ــ ــ( نمی توان مفعوُل آورد. مثالًً در بیت:  ∪ / ــ ∪ــ ∪ 2.  مثالًً در وزن فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن )

چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی    پنهان ازو بپرسم به شما جواب گویم    مولوی 
نمی توان »پنهان« را به صورت طبیعی تلفظ کرد. 

3.  طبیعی ترین جا برای تسکین هجای ماقبل آخر است که معموالً گوش آن را احساس نمی کند و تسکین در حافظ 
معموالً از این نوع است. اما در غیر هجای ماقبل آخر محسوس است و باعث »سکته« می شود: 

در باطن من جان من از غیر تو ببرید    محسوس شنیدم من آواز بریدن    مولوی 
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« آورد، یا بالعکس  ∪ ــ«، » ــ  ∪   شاعر مختار است در برخی از اوزان1 به جای » 11
عمل کند. این عمل را در اصطالح »قلب« گویند. قلب معموالً در تبدیل مفتعلن به 

مفاعلن و بالعکس دیده می شود.
« یا  تبدیل مفاعلن به مفتعلن:  ∪ ـ  « به » ــ ـ ∪ تبدیل »

کیسه هنوز فربه است با تو از آن قوی دلم     چاره چه خاقانی اگر کیسه رسد به الغری
خاقانی

ــ ∪ ــ ∪ ــ | ∪ ∪ ــ |ــ ∪ ∪ ــ | ــ ∪ ∪ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  ــ
ـ  « آمده  ـ ∪ ∪ ـ  « مفتعلن »  ــ ـ ∪ ــ ∪ در رکن دوم مصراع دوم به جای مفاعلن »

ـ  « یا تبدیل مفتعلن به مفاعلن:  ـ ∪ « به » ∪ است. تبدیل »  ــ
دست کسی بر نرسد به شاخ هویت تو     تا رگ نخلیت او زبیخ و بن بر نکنی
سنایی

ــ    مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن  ∪ ∪ ـ ــ |ـ  ∪ ــ ∪ ــ | ∪ ∪ ـ ــ |ـ  ∪ ∪ ــ
ــ«  ∪ ــ ∪ ـ «، مفاعلن » ـ ∪ ∪ در رکن سوم هر دو مصراع به جای مفتعلن »  ــ
آمده است، حال آنکه وزن، چهار بار مفتعلن است؛ چنان که در مطلع شعر آمده است: 

عشق تو بربود ز من مایه مایی و منی     خود نبود عشق تو را چاره ز بی خویشتنی

پ( ضرورات ) اختیارات زبانی(
وزن  مقتضای  به  که  است  تغییراتی  َضرورت(  )جمع  َضرورات  مصوت ها:  کمیت  تغییر 
)طرح های معینی از هجاهای کوتاه و بلند( در کمیت هجاها )یا مصوت ها( ایجاد می شود. 

عدم توجه به ضرورات باعث می شود که نتوانیم به تقطیع درست دست یابیم.  
12  مصوت های بلند »   ای  ii « و »  او  uu « در آخر کلمه، اگر پیش از مصوت دیگر قرار گیرند2، 

گاهی به ضرورت وزن کوتاه می شوند. 

1.  قید برخی اوزان ناظر به تقطیع قدماست که برخی از اوزان را مختلف االرکان در می آوردند وگرنه با توجه به عروض علمی 
که اوزان را یا متحد االرکان می داند یا متناوب االرکان، این اختیار منحصراً در تبدیل مفتعلن به مفاعلن و بالعکس است.

2.  در این گونه موارد، بین دو مصوت، جهت سهولت تلفظ صامتی افزوده می شود که به آن صامت میانجی گویند. صامت 
میانجی معموالً حرف » ی-y « است. پس در حقیقت مصوت بلند قبل از صامت » ی « قرار می گیرد. 
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مثال برای ii که e شده است: 
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح     ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت
حافظ

ــ     فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  ∪ ∪ ــ ــ|  ∪ ∪ ــ ــ|  ∪ ∪ ــ ــ|  ∪ ــ

فاعالتن 
در اینجا Kestiiye تبدیل به kesteye شده است. 

مثال برای uu که تبدیل به o شده است:

گر ازین منزل ویران به سوی خانه روم     دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم
حافظ

ــ     فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  ∪ ∪ ــ ــ | ∪ ∪ ــ ــ | ∪ ∪ ــ ــ | ∪ ∪
در اینجا Suuye تبدیل به Soye شده است. 

13  مصوت های کوتاه o ،  e در آخر کلمه )که همواره هجای کوتاه است(، گاهی به ضرورت 
اشباع می شوند یعنی تبدیل به مصوت بلند می شوند:

مثال برای e که ii شده است:

مه پاره به بام اگر بر آید    که فرق کند که ماه یا اوست
سعدی

ــ ــ ∪ ــ | ∪ ــ  ∪ | ∪ مفعوُل مفاعلن فعولن     ــ ــ

کسره اضافه )e?( نیز گاهی تابع ضرورت فوق است:

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل     کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها
حافظ

ـ « کشیده شده است به طوری که می توان  ـِ چنان که مالحظه می شود مصوت کوتاه » ـ
خواند: 

شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین هایل         کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها
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مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
مثال برای o که uu شده است: 

روزها گر رفت گو رو باک نیست     تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست
مولوی

ــ ∪ ــ ــ | ــ ∪ ــ ــ | ــ ∪ فاعالتن فاعالتن فاعلن     ــ 
ضرورت فوق در مورد واو عطف در تلفظ شعری )o?( نیز صادق است: 

دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر     از در عیش درآ و به ره عیب مپوی
حافظ

ــ ∪ ∪ ــ ــ | ∪ ∪ ــ ــ | ∪ ∪ ــ ــ | ∪ ∪ فعالتن فعالتن فعالتن فعلن     
چنان که مالحظه می شود واو در مصراع اول طبق قاعده کوتاه و در مصراع دوم به ضرورت 

بلند شده است. 

حذف همزه
14  قبالً گفتیم که صامت همزه معموالً حذف می شود1: 

بدو گفت ار ایدون که رستم توی           بکشتی مرا خیره بر بدخوی
رستم و سهراب فردوسی

ــ ∪ ــ ــ | ∪ ــ ــ | ∪ ــ ــ | ∪ فعولن فعولن فعولن فعل     
1.  چنان که در قسمت امالی عروضی خواندیم تلفظ عین در فارسی مانند همزه است اما عین به ندرت از تلفظ ساقط 

می شود مگر به ضرورت. 

تذّکر
گاهی الزم است » نه« را به ضرورت کشیده تلفظ کنیم، در این صورت باید توجه داشت که 

تلفظ قدیم » نه  ne «، »na « بوده است پس اشباع آن به صورت »نی« است نه » نا« : 

فریادا وا  عشق  ز  فریادا  کارت به یکی طرفه نگار افتاداوا 
دادا دادا  ورنه من عشق هر چه بادا باداگرداد من شکسته 

منسوب به ابوسعید ابوالخیر

مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل َفَعل
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همزه ار و ایدون حذف شده است1. 
اما گاهی به ضرورت حذف نمی شود: 

هر آدمی ای که او ثنا گفت     هر چ آن نه ثنای تو، خطا گفت
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی

مفعوُل مفاعلن فعولن 

وزن شعر نیمایی وزن عروضی است. چنان که می دانید در اشعار نیمایی مصراع ها کوتاه و 
بلند هستند و الجرم غالباً تعداد هجاها یا ارکان یک مصراع با مصراع بعد مساوی نیست. 
کوتاهی و بلندی مصاریع که تنها فرق آشکار بین عرض اشعار سنتی و اشعار نیمایی است 

در ادبیات فارسی مسبوق به سابقه است و به گونه ای در مستزاد دیده می شود: 

از دوست پیام آمد کاراسته کن کار      این است شریعت 
مفعوُل   مفاعیُل   مفاعیُل  فعولن       مفعوُل مفاعی )= فعولن( 

مهر دل پیش آر و فضول از ره بردار      این است طریقت  )منسوب به ابوسعید ابوالخیر( 

البته عروض شعر نیمایی شگردها و ریزه  کاری های خاص خود را دارد2.

1.  اگر از واژه »  ار« همزه را از شعر حذف کنیم باز وزن درست است منتها همزه »  ایدون« باید به ضرورت تلفظ شود. 
2. مراجعه به کتاب آشنایی با عروض و قافیه دکتر سیروس شمیسا. 

وزن شعر نو 
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  مفاعیلن مفاعیلن فعولن  1
از ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی )قرن پنجم(. 

خواهم ببرید  تو  ز  من  جهانا 
چو مهرت با دگر کس آزمودم

فریب تو دگر نشنید خواهم
زدودم تو  مهر  زنگار  دل  ز 

از خسرو و شیرین نظامی )قرن ششم(.

      فعولن فعولن فعولن فعل   2
از شاهنامه فردوسی )قرن پنجم( 

بریدکسی را که عمرش به دوسی رسید بباید  جهانش  از  امید 

    مفتعلن مفتعلن فاعلن   3
از مخزن االسرار نظامی 

یک نفس ای خواجه دامن کشان
باش رنجور  راحت  مشو  رنج 

فشان عالم  همه  بر  آستنی 
ساعتی از محتشمی دور باش

  مفعول مفاعلن فعولن  4
هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف 

از لیلی و مجنون نظامی 

با آن که سخن به لطف آب است
خیزد زالل  همه  ارچه  آب 

کم گفتن هر سخن صواب است
خیزد مالل  پر،  گفتن  از 

اوزان مثنوی های مشهور 
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    فعالتن مفاعلن فعلن   5
از هفت پیکر نظامی 

آنچه او هم نو است و هم کهن است
کن مادر  نزاد  آفرینش  ز 

سخن است و در این سخن، سخن است
سخن ز  خوبتر  فرزند  هیچ 

    فاعالتن فاعالتن فاعلن   6
از منطق الطیر عطار )اوایل قرن هفتم( 

بود حمام  در  مهنه  قایمش کافتاده و مردی خام بودبوسعید 
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اهداف آموزشی درس

درس
تاریخ ادبیات فارسی در قرن های 7، 8 و 9 1

  شناخت عوامل مؤثر در تغییر سبک از خراسانی به عراقی و دلیل نام گذاری سبک عراقی؛ 1
  آشنایی با تأثیرات فرهنگی، ادبی و اجتماعی حملۀ مغول؛ 2

  شناخت وضعیت زبان و ادبیات فارسی بعد از حملۀ مغول و حکومت ایلخانان در ایران؛ 3
  آشنایی با لفظ، قالب و محتوای شعر و شاعران و نویسندگان بنام این دوره؛ 4

  آشنایی با دو جریان نثرنویسی در این دوره؛ 5
  مهارت در تشخیص شعر سبک خراسانی و عراقی؛ 6

  ایجاد نگرش مثبت و عالقه نسبت به تحوالت ادبی؛ 7
  شناخت حوزه های جدید زبان فارسی؛ 8

  شناخت و تحلیل عوامل مؤثر در کسادی بازار قصیده و رونق کاربرد غزل؛ 9
10  آشنایی با پیامدهای یورش تیمور و حکومت تیموریان در ایران؛

  شناخت وضعیت فرهنگ، ادب و هنر در زمان حکومت تیمور و جانشینانش. 11

روش های پیشنهادی برای تدریس

  روش پرسش و پاسخ 1
  روش کارایی گروه 2

  روش تدریس اعضای گروه 3
  روش واحد کار و ارائه 4

فصل 1
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دانش افزایی

حملۀ مغول و پیامدهای آن
پیامدهای ادبی ـ فرهنگی حملۀ مغول:

از نظر اجتماعی و اخالقی: تسلط مغوالن بر ایران انحطاط تمدن ایرانی را به دنبال داشت. 
و  بدگویی  اعراض می کردند.  فاضالن  بزرگداشت  از  مغول  تازه کار  و  حاکمان حادثه جو 
تضریب در دستگاه حکومت امری عادی بود به طوری که کمتر وزیری را می توان یافت 
که به مرگ طبیعی در گذشته باشد و معموالً قتل هر یک از آنان از راه تضریب مخالفان 
او صورت می گرفت و افراد جامعه به جای اتحاد و اتفاق در برابر بیگانگان غالباً به جان 
از دروغ و تزویر و دزدی، بی اعتنایی به فضایل  انواع مفاسد  یکدیگر می افتادند و رواج 

اخالقی، سیاست و تضریب نتیجه چنین اوضاعی بود.
ویرانی مراکز اصلی علوم، نابودی کتابخانه ها، برکناری حکومت حامیان علم و ادب مایۀ 
تنّزل علمی و فکری ایرانیان گردید. این سقوط وحشت انگیز فکری و عقلی در آغاز دورۀ 
مغول نامحسوس و بعد از آن روزبه روز محسوس تر و آشکارتر شد، به طوری که در اواخر 
ابتذال فکری و عقلی در نهایت است. این اوضاع آشفته بی تردید در کیفیت  این دوره 
زندگی و اندیشه و رفتار مردم زمانه اثر داشته و ما انعکاس آن را در آثار ادبی این دوره 

به صورت اندرز، نصیحت، شوخی، مطایبه، هزل و هجو می بینم.
از میان سخن سرایانی که بیشتر به ذکر این گونه دردهای اجتماعی پرداختند و بسیاری 
دادند،  قرار  سرزنش  مورد  بودند  گراییده  فساد  به  غالباً  که  را  اجتماع  مهم  طبقات  از 
سیف الدین   محمد   فرغانی شاعر قرن هفتم و خواجوی  کرمانی شاعر استاد اواخر این دوره و 
اوحدی مراغه ای عارف و شاعر بزرگ قرن هشتم را باید نام برد ؛ اما سخت ترین و تندترین 
انتقادهای اجتماعی که در این دوره به آن باز می خوریم آثار خواجه نظام الدین عبیداهلل 

زاکانی  قزوینی است که به نظم و نثر، اوضاع جامعۀ خود را به باد انتقاد گرفته است1. 
خوشبختانه عوامل مختلفی سبب شد تا بالی خان و مان سوز مغول نتواند همۀ ایران و ممالک 
همسایه را بی کم و کاست فرا گیرد. بعضی از نواحی ایران بر اثر قبول ایلی و یا در نتیجۀ اینکه 
حملۀ مغول به آن نواحی در سال های بعد از چنگیز و جانشینانش انجام گرفت با شدت عمل 
کمتری روبه رو شدند و به صورت مأمن و پناهگاه فرهنگ ایرانی درآمدند از جمله ناحیه فارس 

1. تاریخ ادبیات ایران، صفا، ذبیح اهلل، جلد 2، فردوس، نهم، تهران، 1374، صص 34 و 35 )با تلخیص(
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در ایران و آسیای صغیر در خارج از ایران ملجأ و پناهگاهی برای ادب دوستان قرار گرفتند تا 
بهانه ای باشند برای حفظ و نگاهداشت بازماندۀ فرهنگ و تمدن ایرانی1. 

چون آهنگ فتنه اهریمنان مغول فرو نشستن کرد اندک اندک به همت ایرانیان دانش دوست 
و ادب پرور که در این مناطق گرد آمده بودند بازار دانش نیم رونقی گرفت از جمله مراکز 

باقی مانده در این دوره نظامیۀ بغداد بود.
به عالوه مدرسه ها و مراکز دانش و ادب هم در دورۀ تسلط مغول ایجاد شد. از جملۀ این 
مرکزهای دانش و ادب شیراز، مراغه، تبریز، سلطانیه، کرمان و در خارج از ایران بغداد و 
بعضی بالد روم و شام و هندوستان را باید نام برد. شیعه نیز در شهرهایی مانند سبزوار، 
مشهد، آمل، ساری، نجف و حلّه حوزه های علمی پرارزش پدید آوردند. در همین حوزه ها 
بود که بازماندۀ فرهنگ و تمدن ایران و سنن علمی و ادبی ایرانیان حفظ شد و دوباره 
نیرویی به دست آورد و عالمان و ادبیان و شاعرانی تربیت شدند که خوشبختانه آثار غالب 

آنان باقی مانده و به دست ما رسیده است2.

ـ   35 1. همان، صص 36 
2. همان، ص 54



107بخش دوم: بررسی درس ها

سبک عراقی 

محّرک اصلی و به اصطالح » موتور« تغییر و تحول سبک، تغییر و تحّوالت اجتماعی است. روی 
کار آمدن سلجوقیان اوضاع را برای تغییر سبک مناسب کرده بود و دو جریان شعری سبک 
بینابین و آذربایجانی از سبک خراسانی فاصله گرفته بودند و به سوی سبک عراقی می رفتند1. 
اکثریت شاعران بزرگ قرن ششم به سبکی بینابین سبک خراسانی و عراقی شعر می گفتند. 
شاعران این دوره مانند انوری و ظهیر هم قصیده می گویند و هم غزل، غزل آنان متمایل 
این یا  به سبک عراقی و قصیدۀ آنان متمایل به سبک خراسانی است بدون آنکه دقیقاً 
از قبیل عنصری و فرخی و  باید توجه داشت که قصیده پردازان دورۀ غزنوی  باشد.  آن 
منوچهری و... غزل پرداز نبودند و اگر احیاناً در دیوان آنان اشعاری شبیه به غزل دیده 
می شود معلوم نیست غزل است یا تغزل هایی که قسمت مدح آن سروده نشده یا از بین 
رفته است، به هر حال غزل هایی ابتدایی هستند که همان اسلوب تغزل را دارند. حال آنکه 
غزل در عهد سلجوقی قالبی است که روز به روز به سوی توسعه و تکامل می رود. شاعرانی 
هم که بیشتر به امر قصیده اشتغال دارند مانند مسعود و ازرقی، در قصیده تحولی ایجاد 
از  آنان  قصاید  تشبیه،  مخصوصاً  بیان  و صور  احساسات  و  عواطف  لحاظ  به  و  می کنند 

قصیده های سبک خراسان قابل تشخیص است2. 
سبک آذربایجانی )اّرانی( سبک شاعران حوزۀ شمال غربی ایران یعنی منطقۀ اّران و آذربایجان 
است. رئیس این حوزۀ ادبی ابوالعالء گنجوی بود. شاعران معروف این سبک، مجیرالدین 

بیلقانی )577(، فلکی شروانی )587(، خاقانی )595( و نظامی )599( هستند.
و  فکر  نظر  از  اّما  است.  خراسانی  زبان  همان  زبان،  بنیان  نظر  از  آنان  شعری  مختصات 
مخصوصاً از نظر مختصات ادبی تحول شگرفی را نشان می دهد به طوری که حتی سبک 
شعر بینابین قرن ششم در مقایسه با شعر آنان، همان سبک قدیم خراسانی جلوه می کند3. 
سبک عراقی از سده هفتم تا سده نهم هجری طول کشید و اغلب در عراق عجم یعنی 

اصفهان و دیگر نواحی مرکزی ایران و فارس و کرمان رواج داشت4. 

1. سبک شناسی شعر، ص 192
2. سبک شناسی شعر، ص 108

3. همان، ص 142
4. همان، صص 261ـ  258
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موالنا جالل الدین بلخی

ی قرن هفتم
ی ادب

چهره ها

ـ در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه ای پدید آورد.
ـ آثار: مثنوی معنوی، دیوان شمس.

1

شیخ مصلح الدین سعدی  شیرازی

ـ استاد سخن تعلیمی و غنایی.
ـ آثار: گلستان به نثر مسجع، بوستان در قالب مثنوی، غزل های عاشقانه.

2

فخرالدین عراقی

ـ غزل های عرفانی زیبایی دارد.
ـ  در هر فصل مثنوی عشاق نامه به یک مبحث عرفانی می پردازد و سخن را با تمثیل و حکایت 

به پایان می رساند.
ـ کتاب لمعات او سیر و سلوک عارفانه در قالب نظم و نثر است.

3

نجم الدین رازی )نجم دایه(

ـ از منشیان و نویسندگان توانا و عارفان وارسته در این دوره است.
ـ اثر او: مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد.

ـ  موضوع: بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی.
نثر: گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه است و نویسنده گاه در خالل موضوعات، احادیث، آیات 

و اشعاری از خود و شاعران دیگر نقل می کند.
این کتاب نثری شیوا، آراسته و دل انگیز دارد.

1

عطاملک جوینی

ـ  از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت و در سفرهای زیادی حاضر بود و اطالعات زیادی دربارۀ 
تاریخ مغول گرد آورد.
ـ  اثر او: تاریخ جهانگشا

موضوع: شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه های اسماعیلیه و 
حکومت جانشینان حس صباح.

نثر: مصنوع و دشوار

2

خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی

ـ از چهره های علمی و سیاسی عصر ایلخانان.
ـ  اثر او: جامع التواریخ به نثر پخته و عالمانه.

ـ اقدام فرهنگی: تأسیس عمارت ربع رشیدی.

3

ف( شاعران
ال

شمس قیس رازی

ـ اثر او: المعجم فی معاییر اشعار العجم.
از نخستین و مهم ترین آثار در علم عروض و قافیه و بدیع و نقد شعر است و نثر ساده و عالمانه دارد.

4

سندگان
ب( نوی
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مولوی
سرزمین ایران از دیرباز، مهد تفّکرات عرفانی و تأّمالت اشراقی بوده است، از این رو در طی 
قرون و اعصار، نام آوران بی شماری در عرصۀ عرفان و تصّوف را در دامن خود پرورش داده است.

یکی از این بزرگان نام آور، حضرت موالنا جالل الدین محّمد بلخی است که به »  ماّلی روم« 
و » مولوی« آوازه یافته است.

ـ  .  ق در بلخ زاده شد، پدر او موالنا محمدبن حسین خطیبی  وی در ششم ربیع االول سال 604 ه
است که به » بهاءالدین ولد« معروف شده است، و نیز او را با لقب » سلطان العلماء« یاد 
کرده اند. بهاء  ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقۀ او به احمد غزالی می پیوست1. 
در نتیجۀ کدورتی که میان او و سلطان محمد خوارزمشاه پیدا شده بود به درستی معلوم نیست 
در چه سالی با خاندان و گروهی از یاران خود از بلخ کوچ کرد و به دعوت عالءالدین کیقباد 
در قونیه اقامت گزید و مورد توجه عام وخاص قرار گرفت. مجموعۀ سخنان او با عنوان 

» معارف بهاء  ولد« در تهران به چاپ رسیده است.
در هنگام فوت سلطان العلماء موالنا جالل الدین گام به بیست و پنجمین سال حیات خود 
می نهاد که مریدان از او خواستند بر مسند پدر تکیه زند و او یک سال به ارشاد مریدان 
پرداخت تا اینکه سید   برهان الدین محّقق ترمذی مرید و شاگرد سلطان العلما به قصد دیدار 
استاد به قونیه آمد؛ وقتی که سید نتوانست به دیدار سلطان العلما نائل شود رو به موالنا کرد 
و گفت: تو در عالم شریعت و فتوی جانشین پدر شدی؛ اّما در باطن هم علومی است که 
از وی به من رسیده است. این معانی را از من بیاموز تا خلف صدق پدر شوی. موالنا مّدت 

نُه  سال با سید همنشین و مصاحب بود و زان پس سّید   برهان الدین رحلت کرد.

بود در خدمتش به هم نه سال     تا که شد مثل او به قال و به حال
ولدنامه

و  علوم  جامع  و  دانشمند  و  عارف  معنی،  تمام  به  مردی  آستانۀ چهل سالگی  در  موالنا 
فنون مختلف دوران خود بود و مریدان و عامۀ مردم، چون پروانه برگرد شمع وجود او 
می چرخیدند و بهره ها می بردند؛ تا اینکه قلندری گمنام و ژنده پوش به نام شمس الدین 
تبریزی به قونیه آمد و آفتاب دیدارش، قلب و روح موالنا را بگداخت و این سجاده نشین 

1. شرح مثنوی، کریم زمانی، ص 17

چهره های ادبی قرن هفتم
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با  وقار و ُمفتی بزرگوار را سرگشتۀ کوی و برزن کرد. پیوستن شمس به موالنا در سال 
ـ   .  ق اتفاق افتاد. 642 ه

شمس به موالنا چه گفت و چه آموخت و چه فسانه و فسونی ساخت که سراپا دگرگونش 
کرد معمایی است که » کسی نگشود و نگشاید به حکمت این معما را«.

ـ   .  ق قونیه را  رفته رفته آتش حسادت مریدان خام طمع زبانه کشید تا شمس در 643 ه
ترک گفت: و موالنا فرزند خود، سلطان ولد را همراه جمعی از اصحاب به دنبال شمس 
فرستاد تا او را به قونیه باز گردانند اّما بازگشت همان و تکرار حسد ورزی همان؛ تا بدانجا 

که شمس به سلطان ولد شکایت آورد و گفت:

منخواهم این بار آنچنان رفتن کجایم  نداند کسی  که 
عاجز طلب  در  گردند  ندهد کس نشان ز من هرگزهمه 
که ورا دشمنی بکشت یقینچون بمانم دراز گویند این

ولدنامه

و او چند بار این سخنان را تکرار کرد و سرانجام بی خبر از قونیه رفت و ناپدید شد و معلوم 
نشد که بر سر او چه آمد و چه شد1. 

که  نگذشت  چیزی  بود.  خویش  گمشدۀ  دنبال  به  بی قرار  مولوی،  شمس،  غیبت  از  پس 
صالح الدین زرکوب، مرید پیر و عامی و نه چندان فرهیخته او که در قونیه دکان زرگری داشت، 

دل وی را ربود. موالنا با وجود ناخشنودی مریدان، صالح الدین را نایب و خلیفۀ خویش کرد.
پس از مرگ صالح الدین در سال 658 هجری، مولوی ُحسام الدین چلبی را که در سلک 
مریدان وی بود، به دوستی و مصاحبت خود برگزید و موالنا، مثنوی را به درخواست او 
سرود. حسام الدین نزد موالنا مقامی واال و عزیز داشت به طوری که آورده اند که »  از حضرت 
خداوندگار )موالنا( سؤال کردند که از این سه خلیفه و نایب کدامین اختیار است؟ فرمود: 
موالنا شمس الدین به مثابت آفتاب است و شیخ صالح  الّدین در مرتبۀ ماه است و چلبی 
حسام  الّدین میانشان ستاره ای است روشن و ره نما، همانا بیشتر بَّریان و بحریان راه را با 

ستاره می یابند.« )مناقب العارفین ص 335(
ـ   .  ق وقتی  در پی تبی سوزان و آتشین در روز یکشنبه پنجم ماه جمادی اآلخر سال 672 ه
که آفتاب جهان تاب، دامن زرنگار خود را از پهنۀ زمین برمی چید؛ آن آفتاب معرفت و 

حقیقت نیز پرتو خود را از جهان خاکی برگرفت و رحلت فرمود2. 

1. همان، صص 23ـ20
2. همان، ص 30
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وصیت نامه موالنا )ترجمه(: »  شما را سفارش می کنم به ترس از خدا در نهان و عیان و اندک 
خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و کناره گرفتن از ُحرم ها و حریرت ها و روزه داشتن 
بر  نفسانی و شکیبایی  نهادن هواهای شیطانی و خواهش های  فرو  و  برپا داشتن  نماز  و 
درشتی مردمان و دوری گزیدن از همنشینی با نابخردان و سفلگان؛ و همنشینی با نیکان و 
بزرگواران. همانا بهترین مردم کسی است که برای مردم مفید باشد و مهم ترین گفتار، گفتار 

کوتاه و گزیده است و ستایش از آن خداوند یگانه است1.« 
آثار موالنا: موالنا زندگانی خود را از آغاز تا به انجام در راه کسب معرفت و تهذیب و تکمیل 
نفس گذرانید، آنی از رشد و کمال جویی باز نایستاد و هردم فضیلتی و کمالی نو پدید آورد. 
این احتمال وجود دارد که اقوال و گفتار او بیش از آثاری باشد که هم اینک به طور مکتوب 

در دسترس است. به هر تقدیر آثار مکتوب موالنا به دو بخش نظم و نثر تقسیم می شود.

آثار منظوم:
  غزلیات که به کلیات یا دیوان شمس یا دیوان کبیر معروف گشته است؛ زیرا موالنا در  1
پایان و مقطع بیشتر آنها به جای ذکر نام یا تخلّص خود و برخالف معمول شعرا به نام 
شمس تخلص کرده است. این غزلیات بر اثر وجد و حال و بی قراری سروده می شده و 

یاران و مریدان، بی درنگ به یادداشت آن می پرداختند.
به احصای نیکلسون، مجموعۀ غزلیات صوفیانۀ موالنا در حدود 2500 غزل است.

  رباعیات که دارای معانی و مضامین عرفانی و معنوی است در حدود 1600رباعی؛ که  2
پاره ای از آنها نیز ممکن است از او نباشد.

  مثنوی کتابی است تعلیمی و درسی در زمینۀ عرفان و اصول تصّوف و اخالق و معارف  3
و... که موالنا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف، معروف شده است. مثنوی دریای ژرفی 
است که در آن می توان غّواصی کرد و به انواع آللی و اقسام گوهرهای معنوی دست یافت.

آثار منثور:
و  کرده  بیان  مجالس خود  در  که  موالناست  تقریرات  کتاب مجموعۀ  این    فیه ما فیه:  1
پسر او بهاء الدین معروف به سلطان ولد یا یکی دیگر از مریدان یادداشت کرده و بدین 

صورت درآورده است.

1. نفحات االنس، ص 465
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داستان ها و مثل های فیه مافیه و وجوه بیان مقاصد در موارد کثیر با مثنوی مشابهت دارد. 
2  مکاتیب: این کتاب به نثر است مشتمل بر نامه ها و مکتوبات موالنا خطاب به معاصرین خود1.

سعدی
مشرف الدین مصلح  بن عبداهلل شیرازی نویسنده و گویندۀ بزرگ قرن هفتم. تخلص » سعدی« 
به سبب انتساب این استاد سخن به سعد  بن    ابی    بکر    بن  سعد  بن    زنگی است. تاریخ والدت او را 
به قرینۀ سخن خودش در گلستان می توان به تقریب در حدود سال 606 هجری دانست. 
اجداد او عالمان دین بودند و پدرش در خردی او درگذشت. سعدی در شیراز به کسب علم 
پرداخت و سپس به بغداد رفت و در نظامیۀ بغداد تحصیل کرد. ولی طبعی ناآرام داشت و 
به سیر در آفاق و انفس متمایل بود. از این  رو به سفری طوالنی پرداخت و در بغداد و شام 
و حجاز تا شمال آفریقا سیاحت کرد. پس از این سفر با جهانی تجربه و دانش به شیراز 
امنیت  و  می کرد  فارس حکومت  در  اتابک   ابوبکر   بن   سعد   بن    زنگی  زمان  این  در  برگشت. 
و آسایش برقرار بود. سعدی فراغتی یافت و به تألیف و تصنیف شاهکارهای خود دست 
یازید. وی با صاحب دیوان و برادرش عطاملک رابطه خوبی داشت و ایشان را می ستود 
ـ   .  ق  و با گویندگان عصر خویش مانند همام تبریزی نیز ارتباط داشت. او در سال 655 ه
سعدی نامه یا » بوستان« را به نظم درآورد و در سال بعد )656( گلستان را نوشت. عالوه بر 
اینها قصاید و غزلیات و قطعات و ترجیع بند و رباعیات و مقاالت و قصاید عربی دارد که همه 
در کلیات وی آمده است. عمدۀ مهارت او در شعر و غزل عاشقانه است و در این باب بی نظیر 
است. شاهکار نثر او، گلستان، مقامه نگاری فارسی را به کمال خود رسانده است. سعدی در 

شیراز درگذشت و آرامگاه او هم بدانجاست.

فخرالدین عراقی
شیخ  فخرالدین عراقی از بزرگان تصّوف و از شاعران بلند پایۀ ایران در قرن هفتم هجری 
است. دیوان عراقی حدود پنج هزار بیت قصیده و غزل و ترکیب و ترجیع و ترانه و قطعه 
و مثنوی دارد و به اهتمام مرحوم سعید نفیسی در سال 1335 به طبع رسیده است. 
» عشاق نامه« یا »  ده نامه« اثر دیگری از عراقی است که شامل ده فصل مشتمل بر مثنوی 

ـ 33 1. شرح، کریم فرمانی، صص 35 
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و غزل و دربارۀ مباحثی از عرفان است که بعدها منشأ ایجاد منظومه هایی به نام »ده  نامه« 
گردید. اثر معروف دیگر عراقی »لُمعات« است که آن را در بیست و هشت لُمعه در بیان 

مرتبه های عشق و بر شیوۀ سوانح العشاق احمد غزالی نگاشته است.
این کتاب مشتمل بر مطالب عالی عرفانی است که چندین بار شرح شده است و معروف ترین 

شرح آن اثر جامی است به نام »  اشعهاللمعات« با نثر شیوا و زیبا.

نجم الّدین رازی
نجم الّدین  ابوبکر الرازی معروف به »دایه« و متخلص به »نجم« از صوفیان مشهور نیمۀ اول 

قرن هفتم و از جمله نویسندگان معروف آن عهد است.
نجم الدین در شاعری متوسط بود. تعدادی از شعرهای خود را در رساله هایش آورده است. 
اما در نثر انشایش در نهایت سالست و استحکام و همراه با انتخاب کلمه های جزیل و 

فصیح و سخنش ساده و روان و گاه منشیانه و آراسته و زیبا است1.
مهم ترین اثر او مرصاد  العباد من المبداء الی المعاد در بیان سلوک دین و وصول به عالم 
یقین و تربیت نفس انسانی است. این کتاب را نجم دایه در فاصلۀ سال های 618 تا 620 
تألیف کرد. اثر معروف دیگر او رسالۀ »  معیارالصدق فی مصداق العشق« معروف به »  رسالۀ 

عشق و عقل« است.

عطاملک جوینی
ـ   .  ق والدت یافت و از جوانی به کارهای دیوانی پرداخت. وی در  عطاملک به سال 623 ه
سال 657 حاکم بغداد و عراق و خوزستان شد و بیست و چهار سال در این سمت باقی  ماند 
و بنا بر نقل ذهبی، بغداد در عهد حکومت عطاملک آبادان تر از روزگار خالفت عباسی 

گشت. عطاملک در سال 681 وفات یافت.
مهم ترین اثر او کتاب » تاریخ جهانگشای« است در سه مجلد در شرح ظهور چنگیز و 
فتوحات او و در تاریخ خوارزمشاهیان و حاکمان مغولی ایران و فتح قالع اسماعیلیه و 

جانشینان حسن صباح.
نثر او در این کتاب به شیوۀ مترسالن است اما در عین رعایت صنعت و عالقه به تزیین کالم 

1. تاریخ ادبیات، ص 212
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جانب زیبایی سخن و اصالت معنی را نیز فرو نگذاشته و گاه کالم خویش را به شیوۀ ساده نویسان 
انشاء کرده است. وی در البه الی سخن به آوردن آیه و حدیث و استناد یا تمثیل به آنها و ذکر 
شعرهای عربی و فارسی توجه دارد به نحوی که این کتاب عالوه بر آنکه از تاریخ های معتبر به 

زبان فارسی است از جمله کتاب های درجه اول نثر فارسی نیز شمرده می شود1.

خواجه رشید الدین فضل اهلل
ـ   .  ق اتفاق افتاد. وی از جملۀ بزرگ ترین مردان تاریخ ایران  والدتش در حدود سال 648 ه
است. او تنها وزیری مدبّر نبود بلکه مؤلف نامدار و موّرخ کم نظیر و دانشمندی گرانمایه 
و  مسجدها  و  مدرسه ها  ایلخانی  مملکت های  و  ایران  ناحیت های  از  بسیاری  در  بود. 
دارالسیاده ها و کتابخانه ها و موقوفه ها احداث کرد که یکی از آنها مجموعۀ » ربع رشیدی« 
از مسجد و مدرسه و خانقاه و دارالشفا و دارالسیاده و  بود شامل مؤسسه های مختلف 

کتابخانه که عده ای از عالمان و صوفیان و طالبان علم در آنجا مشغول کار بودند.
کتاب »جامع التواریخ« اثر معروف خواجه رشید الدین است در تاریخ عمومی به نثر ساده 

و محکم و استوار.

شمس قیس رازی
از نویسندگان بنام سدۀ هفتم هجری است کتاب »  المعجم فی معاییر اشعار العجم« اثر 
ارزندۀ اوست در قلمرو علوم ادبی که تا روزگار ما هم اهمیت و نفوذ خود را از دست نداده 
است. این کتاب مشتمل بر دو بخش است؛ بخش اول در فّن عروض و بخش دوم در علم 
قافیه و نقد شعر. نثر کتاب به ویژه در مقدمه، مصنوع و متکلف و پر از امثال و اصطالحات 

و واژه های عربی است.

1. تاریخ ادبیات، صفا، ص 216
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خواجوی کرمانی

ی قرن هشتم
ی ادب

چهره ها

ـ غزل پردازی برجسته.
ـ حافظ در غزل سرایی از او تأثیر پذیرفته است.

ـ دارای چند مثنوی است به تقلید از پنج گنج نظامی.

1

ابن یمین
ـ شاعر عصر سربداران.

ـ قدرت شاعری وی: در سرودن قطعات اخالقی است.
ـ محتوای شعر: قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا.

2

حافظ
ـ با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به کمال رساند.

ـ  لحن او گزنده، طنزآمیز و سرشار از خیرخواهی و اصالح طلبی است.
ـ   اسالمی خود رخ می نماید.  ـ در غزل او، فرهنگ گذشتۀ ایران با همۀ کمال ایرانی  

3

سلمان ساوجی

ـ در غزل به سعدی و مولوی توجه داشته است.
ـ قصایدی به سبک عراقی دارد.

ـ مثنوی »جمشید و خورشید« او به شیوۀ نظامی است.

4

عبید زاکانی

ـ شاعری نکته سنج و طنز پرداز.
ـ  در منظومۀ »موش و گربه« ناهنجاری  های اجتماعی را به خصوص در دو طبقۀ حاکمان 

و قاضیان به شیوۀ تمثیل بیان کرده است.
ـ رسالۀ دلگشا، اخالق االشرف و صد  پند از نثرهای طنزآمیز او هستند.

5

حمداهلل مستوفی
ـ مؤلف تاریخ گزیده 

تا  ایران  تاریخ  و  بنی عباس  پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای  تاریخ  ـ  موضوع کتاب: 
ـ   .  ق. سال 730 ه

6
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خواجوی کرمانی
عارف بزرگ و شاعر استاد ایران در قرن هشتم و منتسب به فرقۀ مرشدیه )پیروان شیخ 
ابواسحق کازرونی(. بعضی از تذکره نویسان به او عنوان های »  نخلبند شعرا« و »  خالق  المعانی« 

و »  ملک  الفضال « داده اند.
از میان معاصران خواجو، حافظ از همه مشهورتر است. خواجو که به سال و تجربت شاعری 
بر خواجه تقدم داشت، مدتی که مقیم شیراز بود مانند دوستی که سمت رهبر داشته باشد 
بر اندیشۀ حافظ پرتو تعلیم افکنده بود و به همین سبب در دیوان حافظ ابیات بسیاری را 
می یابیم که به تقلید یا استقبال از غزل های خواجو ساخته شده و حتی گاه معنی یا لفظی 

را از او اقتباس کرده است.
مثنوی های او عبارت اند از سام نامه، همای و همایون، گل و نوروز، روضهاالنوار، کمال نامه 

و گوهرنامه.

ابن یمین
از شاعران شیعه عصر سربداران است. وی بسیاری از شاهان و امرای سربداران را می ستاید. 
وی مردی قانع و گوشه گیر و دهقان پیشه است که به سرودن قطعه های اخالقی و اندرزی 
شهرت دارد. عالوه بر قطعات، که شهرت شاعری او در آن است قصایدی در مدح و منقبت 
امامان شیعه دارد و نیز غزل هایی به شیوۀ معمول شاعران آن دوره؛ عشق و دلدادگی. 
در مجموع در دیوان او فراز و فرود بسیار است. بیشتر مضامین ابن یمین از نتایج حکمت 

عملی مایه می گیرد و در قالب تشبیهات و تمثیالت بدیع عرضه می شود.

حافظ
ـ   . در  خواجه شمس الدین محمد شیرازی ملقب به »لسان الغیب« در حدود سال 726 ه
شیراز زاده شد. وی از آغاز جوانی به تحصیل علوم قرآنی، قرائت و تفسیر و کالم و فلسفه 
و عرفان پرداخت حتی شگرد شاعری و سبک ویژۀ خود را از قرآن کریم آموخت. اما هرگز 

دانش خود را دست مایۀ مال اندوزی قرار نداد.
از میان پادشاهان معاصر، شاه شیخ ابواسحاق با او به حرمت رفتار می کرد و دوران خوش 

چهره های ادبی قرن هشتم
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سلطنت وی روزگار جوانی حافظ را از رویاهای شیرین سرشار می کرد. اّما دوران حکومت 
تلخ  را  او  زندگی  و  بود  همراه  و خشونت  تعصب  با  مبارزالدین    محمد  امیر  سخت گیرانۀ 
با این امیر ریاکار و  می ساخت و همین امر باعث سرودن غزل های نیشداری در مبارزه 
عوام  فریب شد. خواجه اساساً غزلسراست و سرمشق او در غزل سرایی بیشتر سعدی، کمال 
اصفهانی، سلمان ساوجی و خواجوی  کرمانی است. لحن حافظ تلخ وگزنده و توأم با کنایه و 
نیشخند است که در آن مایه ای از خیرخواهی و اصالح طلبی دیده می شود. همان طور که 

قبالً در تاریخچۀ غزل گفتیم حافظ استاد غزل هایی با تلفیق عشق و عرفان است.

سلمان ساوجی
از شاعران قرن هشتم هجری است که مجموع اشعارش به یازده هزار بیت از قصیده، غزل، 
بود  استاد  انواع  این  او در همۀ  و  رباعی و مثنوی می رسد  قطعه، ترجیع و ترکیب بند، 

چنانکه لسان الغیب شیراز در مرتبۀ شاعری او گفته:

سرآمد فضالی زمانه دانی کیست؟     جمال ملت و دین خواجۀ جهان، سلمان

با این حال این شاعر در قصیده تواناتر است، زبان او در قصایدش فصیح و رسا و متمایل 
به  سبک شاعران قصیده گوی قرن ششم و آغاز هفتم است. عالوه بر دیوان، از وی دو مثنوی 

به نام های » جمشید و خورشید« و » فراق نامه « باقی مانده است.

عبید زاکانی
شاعر طنز پرداز قرن هشتم و زاده قزوین که هنر شاعری او در سخنان طنز آمیز او به نظم 
و نثر است هر چند از وی اشعار جدی هم باقی مانده است اما این اشعار نسبت به آثار 
پیشینیان بویی از تازگی و ابتکار ندارد. معروف ترین اثر طنز او به نظم، موش و گربه است و 

آثار طنز آمیز منثور او عبارت اند از: اخالق االشراف، صدپند، رسالۀ دلگشا، رسالۀ تعریفات.

حمداهلل مستوفی
او سالیان دراز در  افراد خاندان  ولی  بود،  نژاد عرب  از  مورخ و جغرافی دان معروف که 

القلوب. قزوین سکونت داشتند. آثار او عبارت اند از تاریخ گزیده، ظفرنامه و نزهه
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جامی

ی قرن نهم
ی ادب

چهره ها

ـ بهارستان را به سبک گلستان نوشت.
ـ  نفحات االنس او در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال و به شیوۀ تذکره االولیای عطار است.

االحرار« را به پیروی از نظامی سرود. ـ چند مثنوی از جمله » تحفه

1

شاه نعمت اهلل ولی
ـ سر سلسلۀ صوفیان نعمت اللهی است. 

ـ دیوان شعری او حاوی مضامین عرفانی است.

2

دولتشاه سمرقندی
ـ »تذکره دولتشاه« را به تشویق امیر   علیشیرنوایی نوشت.

ـ  این کتاب شرح احوال بیش از 100 تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است. 

3

جالل الدین دوانی

ـ اثر او: اخالق جاللی.
ـ موضوع اثر: اصول اخالقی.

4
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جامی
ـ   . در خرجرد جام  نورالدین عبدالرحمان جامی معروف ترین شاعر قرن نهم در سال 817 ه
دیده به جهان گشود و در کودکی به همراه پدر به هرات رفت و فنون ادب و دانش های شرعی 
و دینی را در آن شهر فرا گرفت و پس از آن به حکمت روی آورد. جامی در طول حیات 
خود آن چنان به مرتبۀ معنوی دست یافته بود که سلطان حسین بایقرا و امیر     علیشیرنوایی 

ـ  . در هرات در  گذشت. به  دوستی با او افتخار می کردند. وی در محّرم سال 898 ه
مثنوی های او عبارت اند از:  سلسلهالذهب، سالمان و ابسال،  تحفهاالحرار،  سبحه االبرار، 
یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنامۀ اسکندری و نثرهای او عبارت اند از: بهارستان، 

نفحات االنس، لوایح و  اشعه اللّمعات.

شاه نعمت اهلل ولی
از شعرای عصر تیموری و از اولیا و مشایخ بزرگ متصّوفه است. دیوان اشعارش مشتمل 
بر چهارده هزار بیت حاوی غزل، مثنوی و رباعی است. رساالتی هم در تصّوف و عرفان 
دارد؛ اما دیوانش بهترین اثر اوست. در جوار مقبرۀ او در ماهان کرمان خانقاهی است که 

دراویش  نعمهاللهیه غالباً در آنجا اقامت دارند.

دولتشاه سمرقندی
از امیرزادگان و رجال قرن نهم هجری است. او در هرات از مقربان ابوالغازی حسین میرزا 
ـ  .  ق تألیف  و امیر علیشیرنوایی بود. کتاب معروف او تذکره الشعرا است که در حدود 892 ه

شده است و در آن شرح حال 105 تن از شاعران فارسی زبان آمده است.
 

جالل الدین دوانی
دانشمند و قاضی معروف قرن نهم. پدرش قاضی کازرون بود و جالل الدین بخش اول عمر خود را 
در آن شهر گذرانید و در مدرسه داراالیتام به تعلیم پرداخت. وی حکیمی متکلم و محقق است. 
آثار او عبارت اند از: اخالق جاللی در علم اخالق، اثبات الواجب الجدید، اثبات الواجب القدیم. 

افعال اهلل تعالی.

چهره های ادبی قرن نهم
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جدول پیشنهادی طرح درس روزانه

نام کتاب درسی: 
کالس: مقطع تحصیلی: متوسطه 2علوم و فنون ادبی  )2(

یازدهم
ایران  ادبیات  تاریخ  موضوع درس: 

در قرن های هفتم، هشتم، نهم

ه: 
لس

ت ج
مد

قه
دقی

 5
0

تاریخ:تعداد دانش آموزان:نام مدرسه:

ف
اهدا

1ـ شناخت عوامل مؤثر در تغییر سبک از خراسانی به عراقیکلی
2ـ آشنایی با شاعران و نویسندگان و آثار سبک عراقی 

3ـ توانایی نقد و تحلیل جریانات تاریخی و ادبی تأثیرگذار بر آثار ادبی

جزئی

1ـ آشنایی با وضعیت زبان، لفظ، قالب و محتوای شعر و نثر این دوره
2ـ بررسی عوامل مؤثر در کسادی بازار قصیده و رواج غزل

3ـ شناخت علت نامگذاری سبک عراقی و شناخت حوزه های جدید زبان و فرهنگ فارسی
4ـ بررسی وضعیت فرهنگ و ادب دردورۀ تیموری و حکومت ایلخانان 
5ـ تفکر دربارۀ عوامل ادبی، تاریخی و اجتماعی تغییر سبک های ادبی 

6ـ مطالعۀ آثار ادبی شاعران و نویسندگان این دوره

رفتاری

1ـ عوامل تغییر سبک را بیان کند.
2ـ علت نام گذاری سبک عراقی و حوزه های جدید سبک عراقی را برشمارد.

3ـ بتواند خالصه ای از شرح حال شاعران و نویسندگان این دوره را بیان کند و آثار برجستۀ آنها را معرفی کند.
4ـ نسبت به مطالعۀ آثار ادبی این دوره عالقه مند شود.

5ـ  بتواند مضمون بعضی از آثار ادبی یا شرح حال بزرگان را به کمک دیگر دانش آموزان به صورت نمایشی 
اجرا کند.

رسانه های 
آموزشی

کتاب، تخته، عکس و اسالید از چهره های ادبی یا آثار ادبی
نمایش اسالیدهایی از خالصۀ درس

ش 
ش های یاددهی ـ یادگیری و مدل چین

رو
س
روش تدریس اعضای گروهکال

زمانفعالیت های دانش آموزانفعالیت های معلمعنوان

ت های 
فعالی

مقدماتی

پاسخ به سالم و احول پرسیسالم و احول پرسی

قه
دقی

 8

توجه به ویژگی های جسمی و روحی و حضورو غیاب

ارائه تکالیف و همکاری در گروه بندیبررسی تکالیف گروه بندی و مدل کالس
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ازشیابی رفتار ورودی 

و ایجاد انگیزه

ـ ارزیابی سطح دانش آموزان برای دریافت مطلب جدید.
ـ بیان خالصه وار آنچه که قرار است گفته شود.

ـ اشاره به مفاهیم پایه برای درس جدید.
ـ ایجاد و افزایش انگیزه برای یادگیری مطلب جدید.

پاسخ به سؤاالت معلم

قه
دقی

 8
ستمر )سازنده(

ارائه محتوای آموزشی همراه با ارزشیابی م

ـ  یادگیریبا تأکید بر نقش هدایت کننده معلم فعال بودن دانش آموزان در فرایند یاددهی 

قه
دقی

20

1ـ  دانش آموزان به گروه های پنج نفره تقسیم می شوند، در 
هر گروه اعضا با شماره یا هر مشخصه دیگر نام گذاری 
می شود  گروه شماره 1 مشخص  هر  در  مثاًل  می شوند 

و الی آخر.
می شود  تعیین  درس  از  بخشی  فراگیرنده  هر  2ـ  برای 

)درس به پنج قسمت تقسیم می شود(.
3ـ  هر فراگیرنده مطلب مربوط به خود را مطالعه می کند.

4ـ  سپس نفرهای اول هر گروه گروه های جدیدی تشکیل 
می دهند و به همین منوال نفرهای دوم و سوم و چهارم 
و پنجم در مورد مطلبی که خوانده اند بحث و گفت وگو 

می کنند.
5 ـ  در مرحلۀ بعد معلم از دانش آموزان می خواهد به گروه های 

اول خود برگردند.
6ـ  به ترتیب، هر فرد مطلبی را که مطالعه کرده است، برای 

دیگران توضیح می دهد.
به  گروه  دانش آموزان  دانش آموز،  هر  توضیح  از  7ـ  پس 

بحث وگو می پردازند.
8ـ  در آخرین مرحله، معلم از هر گروه، یک نفر را برمی گزیند 

تا مفهوم کل درس را بیان کند.

نتیجه گیری نهایی

جمع بندی
ـ  هدایت گروه ها به سمت بیان نکات مهم درس.

ـ  ارزیابی و پیگیری )رفع ابهامات(.
ـ  تقویت نکات مهم برای یادگیری بهتر.

ـ  شرکت در بحث گروهی و بیان نکات مهم درس.
ـ  پرسش در جهت رفع ابهامات، پیدا کردن بینش نو.

قه
دقی

 8

بازخورد

ـ  بازخورد نهایی از عملکرد یادگیرندگان با تأکید 
بر نقش معجزه آسای تشویق.

ـ  طرح سؤاالتی به صورت کتبی یا شفاهی برای 
فراگیران.

ـ  عکس العمل مناسب به بازخورد نهایی معلم.
ـ  دانش آموزان به صورت فردی یا پس از بحث در 

گروه به سؤاالت پاسخ می دهند.

ف
تعیین تکلی

چهره های فردی از  نثری  یا  شعر  دانش آموزی  ـ  هر 
ادبی درس تهیه می کند.

ارائه تکالیف

قه
دقی

 6

گروهی
ـ  هر گروه می تواند به طور اختصاصی دربارۀ یک 
روزنامه  و  کند  تحقیق  دوره  این  ادبی  چهره 

دیواری تهیه کند.

حل تمرین های کتابعمومی

با تأکید بر تکالیف مستقل، خالقانه و متنوع
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خود ارزیابی های درس1

  حمله مغول چه تأثیری ... 1
حملۀ مغول به عنوان بالی ناگهانی آن چنان مهم و قابل توجه است که هنوز پس از 
گذشت قرن ها، آثار شوم آن از میان نرفته و زشتی آن حادثۀ ننگین از دامن مردم 
ایران پاک نشده است. به طور کلی تأثیرات حملۀ مغول بر جنبه های فکری شعر و نثر 

قرن هفتم را این گونه می توان بر شمرد: 
الف( عرفان و تصوف که از دورۀ سلجوقیان در ایران رواج یافته بود و خانقاه های 

متعددی ساخته شده بود، بعد از حملۀ مغول رواج بیشتری پیدا کرد.
ب( نابودی مراکز علمی و کتابخانه ها، خاندان ها و حاکمان علم و ادب دوست جامعه 
را چنان به سوی سقوط فکری و فرهنگی سوق داد که آثار آن را حتی در زندگی و 
افکار آحاد مردم می توان مشاهده کرد و به همین دلیل سخن سرایانی در این دوره 
دیده می شوند که به ذکر دردهای اجتماعی در اشعار خود پرداخته اند و بسیاری 
از طبقات مهم اجتماع را که غالباً به فساد گراییده اند، مورد سرزنش قرار داده اند.

پ( خوشبختانه عوامل مختلفی سبب شده تا بالی خان و مان سوز مغول نتواند همۀ 
ایران را بی کم و کاست فرو گیرد. همچنین بعضی از نواحی ایران بر اثر قبول ایلی 
و یا در نتیجۀ آنکه حمله مغول به آن نواحی در سال های بعد از چنگیز و در دورۀ 
جانشینان او انجام گرفت با شدت عمل کمتری رو به رو شدند و به صورت مأمن و 
پناهگاه فرهنگ ایرانی در آمدند. وجود این گونه پناهگاه ها موجب حفظ بسیاری از 

رجال علم و ادب و گنجینۀ فرهنگی و ادبی ایران شد.

  دو جریان نثر ... 2
اول: رواج ساده نویسی در آثاری مثل طبقات ناصری و مرصادالعباد. 

دوم: زبان فارسی در آغاز قرن هفتم زبانی استوار بود و نویسندگان و شاعران بزرگ آن 
قرن یا از کسانی بودند که در اوان حملۀ مغول به نویسندگی اشتغال داشته اند و یا از 
کسانی بودند که در دهه های اول قرن هفتم تربیت شده و هنگامی که حکومت ایلخانی 
در ایران تشکیل می شد در کار خود بروز و ظهور نموده اند و هنوز محیط ادبی سال های 
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آخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم را تا آخر قرن هفتم و آغاز قرن هشتم حفظ کرده اند. به 
همین  سبب در زبان ادبی قرن هفتم و آغاز قرن هشتم اثرهای فساد کمتری مشهود است. 
از حیث نفوذ زبان عربی در فارسی باید این دوره را دنبالۀ دورۀ پیشین دانست. 
نیمۀ دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم دورۀ تأثیر بسیار شدید زبان و ادب عربی 
در زبان ادبی فارسی بود به طوری که در آثاری که به شیوۀ انشاء ساده و مرسل 

نگاشته شده اند، نفوذ مفردات عربی کم نیست1. 
همچنین پیچیده نویسی تاریخی در آثاری مثل تاریخ و ّصاف و تاریخ جهانگشای 
جوینی نفوذ و تأثیر زبان عربی و ترکی، راه یابی واژگان بسیار عربی و ترکی مغولی 
در آثار این دوره نثر فارسی را از سادگی اولیه خود دور کرد و نثر را به ویژه در 

زمینه تاریخ نویسی به پیچیده گویی و دشواری سوق داد.

  مقایسه قالب شعر... 3
در سبک خراسانی قالب شعری مسلّط قصیده است. قصاید کامل با تشبیب و مدح 
و شریطه و دعا است. غزل به معنی مصطلح خیلی کم است. اّما رباعی و مثنوی 

رایج است. مسّمط )منوچهری( و ترجیع بند )فرخی( هم دیده می شود2. 
رونق  از  درباری  و  به شعر مدحی  بی توجهی حاکمان  دلیل  به  سبک عراقی  در 
بازار قصیده کاسته می شود و توجه به غزل و غزل سرایی روز به روز بیشتر می شود 

به طوری که در سبک عراقی قالب اصلی و مسلّط شعر فارسی غزل است.

  فکر و اندیشه موالنا... 4
مولوی در آثار خود ضمن بهره گیری از تعالیم بلند اسالمی، آیات قرآن، احادیث و 
روایات منسوب به بزرگان دین به طرح عالی ترین مسائل عرفانی به بهترین وجه 

پرداخته است.

1. تاریخ ادبیات، صفا، ذبیح اهلل، ص 76
2. سبک شناسی، شمیسا، ص 69
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  عوامل تغییر سبک... 5
الف( تغییر حوزۀ جغرافیایی: در سال 431 هجری قمری مسعود غزنوی در مرو 
ایران  مرکزی  نواحی  تصرف  بر  عالوه  سلجوقیان  و  خورد  شکست  سلجوقیان  از 
موسوی  )مقاله  دادند.  گسترش  عجم  عراق  تا  را  قلمرو خویش  جغرافیایی  حوزۀ 

گرما رودی(
ب( عدم توجه سلجوقیان در آغاز کار به شعر و شاعری و کسادی بازار قصیده و 

رواج غزل 
پ( رواج عرفان و تصّوف

ت( تأسیس مدارس دینی و رواج معارف اسالمی
ث( نابودی یا فرار دبیران، شاعران و فاضالن

ج( هرج  و مرج حاصل از اختالف بین امرا و جنگ های داخلی
به طور کلی می توان گفت: 

الف( عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی کار  آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی 
ب( تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم.

  کدام یک از ویژگی های فکری... 6
حملۀ مغول و قوت گرفتن اعتقاد به قضا و قدر، بی توجهی به امور دنیوی و دل بستن 

به حیات باقی
سر خوردگی و ناامیدی شعرا و ادبا از اوضاع اجتماعی 

  جدول زیر را... 7

تعلیمیمسجعسعدیگلستان

عرفانیسادهنجم الدین رازیمرصاد العباد

تاریخیمصنوع و پیچیدهعطا ملک جوینیتاریخ جهانگشا
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  آشنایی با مفهوم وزن و آهنگ در شعر و موسیقی حاصل از تناوب و تکرار آن؛ 1
  درک پایه ها و پاره های آوایی در شعر؛ 2

  شناخت برش های آوایی و مفهوم » پایه« و » رکن«  ؛ 3
  توانایی تشخیص مرز بین پایه های آوایی؛ 4

  تقویت مهارت خوانش درست شعر و تقسیم آن به برش های آوایی؛ 5
  درک لذت حاصل از دریافت آهنگ و موسیقی شعر؛ 6

  توانایی انجام فعالیت های درس؛ 7
  کسب مهارت تطبیق نمونه های خارج از کتاب با ابیات درس از نظر وزن و آهنگ؛ 8

  تقویت مهارت گوش دادن و التذاذ از طریق حس شنیداری. 9

اهداف آموزشی درس

درس
پایه های آوایی شعر 2

روش های پیشنهادی برای تدریس

  روش بحث و گفت و گو 1
  پرسش و پاسخ 2

  کارایی گروه )گروه بندی کالس به گروه های سه یا چهار نفره( 3
  روش تلفیقی )کارایی گروه، سخنرانی و پرسش و پاسخ ( 4

)در این درس پیشنهاد می شود از فایل های صوتی برای درک بهتر آهنگ استفاده شود.(
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مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن، امتیاز 
تشخص  و  کلمه ها  رستاخیز  سبب  موسیقایی  نظام  رهگذر  از  در  حقیقت  و  می بخشند 
واژه ها در زبان می شوند، می توان گروه موسیقایی نامید و این گروه موسیقایی خود عامل 
شناخته شده و قابل تحلیل و تعلیلی دارد از قبیل انواع وزن، قافیه، ردیف، جناس و... که 
ما در ذیل، به اختصار، به هر کدام اشاراتی می کنیم و همچنین عوامل شناخته نشده ای 
کرد شاید  قانونی کشف  آنها  برای  نمی توان  و  است  قابل حس شدن  فقط  که  دارد  نیز 

آیندگان به کشف بعضی از این رازها دست یابند.
موسیقی شعر، دامنۀ پهناوری دارد، گویا نخستین عاملی که مایۀ رستاخیز کلمه ها در زبان 
شده و انسان ابتدایی را به شگفتی وا داشته است، همین کاربرد موسیقی در نظام واژه ها بوده 
است. انسان ابتدایی رستاخیز واژه ها را نخستین بار در عرصۀ وزن یا همراهی زبان و موسیقی 
به هنگام کار احساس کرده است. در سیر تاریخی این هماهنگی، صورت های مختلف موسیقی 

زبان، یا زبان نظام یافته، تغییرات و دگرگونی های بسیار دیده و تکامل یافته است.
هر مجموعۀ گفتار از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمده است و این مجموعه های 
یا  توازن ها  دیگر،  بعضی  با  آنها،  از  بعضی  یا  یکدیگر،  با  است  ممکن  صوتی،  و  آوایی 
تناسب هایی داشته باشند. به تناسب امکاناتی که در جهت این توازن ها، در یک مجموعۀ 
آوایی وجود داشته باشد و قابل تصور باشد، انواع موسیقی قابل تصور است. اگر مجموعۀ 
آوایی F ، E ، D ، C ، B ، A در کنار هم قرار گرفت )خواه دارای معنی و نظام نحوی باشد 
و خواه نباشد( این مجموعۀ آوایی در رابطه ای که اجزایش ـ به لحاظ انواع تناسب ها ـ 
با یکدیگر می توانند داشته باشند دارای انواع موسیقی های زبانی نیز می تواند باشد و ما 
بعضی از این انواع شناخته شدۀ تناسب ها را به اختصار در ذیل، مورد اشاره قرار می دهیم:

الف( وزن: وقتی مجموعۀ آوایی مورد بحث ما به لحاظ کوتاه و بلندی مصوت ها و یا ترکیب 
صامت ها و مصوت ها از نظام خاصی برخوردار باشد، نوعی موسیقی به وجود می آید که آن 
را وزن می نامیم و اهل هر زبانی وزن شعر خود را در تناسب هایی خاص احساس می کنند 
که اهل زبان دیگر ممکن است آن تناسب را احساس نکنند به همین دلیل است که چیزی 
که برای مردم ایران موزون است برای مردم انگلیسی زبان موزون نمی نماید و برعکس. وزن 

می تواند ـ دست کم به لحاظ تجربی ـ در هر زبانی صورت های گوناگون داشته باشد.

دانش افزایی
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ب( قافیه: همان مجموعۀ آوایی، گذشته از وزن، به لحاظ اشتراک صامت ها و مصوتها، در 
مقاطع خاصی  ـ وسط یا آخر و حتی اول هر قسمت  ـ می توانند تناسب دیگری هم داشته 
باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر است و آن را قافیه )به معنی عام کلمه 
که شامل قافیه های میانی هم می شود( می خوانیم. در باب نقش موسیقایی قافیه فقط 
به این نکته اشاره می کنیم که قافیه نیز از نخستین عواملی بوده است که در میان اقوام 
ابتدایی، به عنوان عامل مؤثر در رستاخیز کلمه ها به حساب آمده است و جادوی الفاظ را 

ـ که بیماران را شفا می داده است  ـ می توان دید. در سجع کاهنان 
پ( ردیف: شکل دیگری از موسیقی شعر است که در حقیقت تکمیل موسیقی قافیه است 

یا شکل غنی تر شدۀ قافیه هاست1. 
غزلی از سعدی را با هم می خوانیم و به ریتم و آهنگ آن دقت می کنیم.

را طناز  دلبر  آن  یافتم  خوش  طرب  وقت 
را ساز  آن  بزن  مطرب  می  جام  آن  بیار  ساقی 
رویت روشنست از شمع  عارفان  بزم  امشب که 
را باز  شاهد  رندان  خبر  نبود  تا  آهسته 
دوش ای پسر می خورده ای چشمت گواهی می دهد
را راز  دارد  مستور  او  که  جو  حریفی  باری 
لذتی یک  هر  دارند  خوش  آواز  و  خوش  روی 
را آواز  خوش  محبوب  بود  چون  لذت  که  بنگر 
چشمان ترک و ابروان جان را به ناوک می زنند
یا رب که دادست این کمان آن ترک تیرانداز را
پنهان داشتن شور غم عشقش چنین حیفست 
را آواز  کشد  بر  تا  بگو  رمزی  نی  گوش  در 
خوشت چشم  فتنه  از  شدست  غوغا  پـر  شیراز 
را شیراز  زند  برهم  خوشت  آشوب  که  ترسم 
بنشسته ام قفس  در  زان  پر بسته ام  مرغکی  من 
را پرواز  بنمودمی  قفس  بشکستی  که  زان   گر 
آورده ام دام  به  خوبت  زیرکی  مرغ  تو  سعدی 
را شهباز  تو  مانند  کسی  آرد  دست  به  مشکل 

ـ   8 1. موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، صص 9 
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با خوانش درست شعر، به درنگ منّظم و یکنواختی که بعد از هر دسته از هجاها وجود 
دارد پی می بریم و در می یابیم که خانه ها به گونه ای منّظم کنار هم چیده شده اند، به 
هر  یک از این خانه ها که برش آوایی ایجاد کرده اند » پایه « یا »  رکن« می گویند. پایه ها 
مانند آجرهایی هستند که در ساخت بنای شعر به کار می روند. وزن شعر، در حقیقت 
حاصل چینش بسامان این پایه های آوایی است. وزن، توالی ضرب آهنگ است که برای 

موزون کردن نوای موسیقی کالم به کار می رود.
با توجه به بیت زیر و بازخوانی آن مرز بین پایه های آوایی و درنگ منظم بین هر دسته از 

هجاها را درک می کنیم.

می رود جانم  کارام  ران  آهسته  ساربان،  ای 
وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود

ـِس ت ِ رانای سا ِر بان نَم می  َر َودکا را م ِجاآ ه

نَم می  َر َودبا ِدل ِس تاُخد د ا ش تَموان ِدل ِک با

بعد از خوانش درست بیت بعد در می یابیم که همین درنگ منظم بین هر دسته از هجاها 
تکرار می شود.

من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او 
گویی که نیشی دور از او، در استخوانم می رود

َرن جو َر ز وبی چا ر ِ ُوَمه جو َر زوَمن مان ِد اَ م 
نَم می َر َو دَدر اُس ت ِ خاشی دو َر زوگو یی ِک نی

این توالی ضرب آهنگ ها در ابیات یک شعر همان مفهوم هم وزنی است که موسیقی و 
آهنگ یکنواختی در فضای شعر می آفریند؛ همان طوری که با خوانش بسامان بیت زیر به 

موسیقی و توالی ضرب آهنگ آن پی می بریم. 
هر که چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد
نیارد بر  خلوت  ز  سر  باشی  تو  محرابش  هرکه   

ِوی ُگ ما َردجا ُن ِدل بَردو ست دا ردَهر ِک چی زی 

 بَر َن یا َردَسر ِز َخل َوتبَش ُت با شیَهر ِک ِمح را
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  با خوانش درست ابیات... 1
الف( ای خوش منادی های...

 

دی ها ِی تُـدر با غ ِ شادی ها ِی تُـای خش ُم نا 

ـُ َردبر جا ِی نان مهـ ما ِن تُـجا نی ِکـ شدشا دی خ

ب( دلم را داغ عشقی...

ـَ بین نِه∧ ِغ ِعشـ قی بر ِد لم را دا  ج

ـَ یا نی آَز با نم را  ـَ شین ِدهب ت

پ( اسیرش نخواهد...

ز بندَر ها یینـ خا هداَ سی رش 

 کـ مندخـ ال صزنـ جو یدِش کا رش

ت( عنکبوتی را به حکمت...

دا م دادرا بِـ ِحکـ متَعن َکـ بو تی 

را م دادرا َد رو آَصد∧ ِر عا لم

ث( بیا تا گل برافشانیم و...

غـ َرن دا زیمُم ِمی∧ َد ر سابَـ َرف شا نی بـ یا تا گل 

َد َرن دا زیمُم طر حی نوفـ بش کا فیفـ لک را سقـ

خود ارزیابی
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   با خوانش درست بیت ها... 2
الف( یا رب از عرفان...

شا ر ِدهما نِـ ه ا ی سر فا ن َمـ را پِی∧یا َر بَز∧ عر 

دا ر ِدهُهـ ِد ِل بیجا نِـ آ گاچشـ ِمـ بی نا

ب( مکن پیش دیوار...

بَـ سیر غی بتش دی وام کن پی 

 ک سیش دا ردپ سش گوب ود کز

پ( باران اشکم می دود...

تش می َجـ هدوز اَبـ َر ما کم می َد ودبا را نِـ اشـ 

 شد خا م راسو زش نَـ با گو این ُسـ خنبا پخـ تِـ گان

ت( هر کسی را...

ها ِد اَمسی ر تی بنهر ک سی را

دا ِد اَم اص ط ال حیهر ک سی را

ث( مرا گه گه به...

د می کنبِـ در دی یا َمـ را گه∧ گه∧ 

نـ ما یدَهـ ِم جان میِکـ در دت مر
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  با توجه به آهنگ... 3
الف( من که دارم در گدایی...

ـِ زا ران از ه

صا ِد قا نی ما ِل دن یا

ب( من امشب آمدستم...

َن ما یش هاَص وا بت ر ا

ـِ حا فظ گو ب

ت( دلبر جانان من

دل بِـ تُـ دا

د ا نِـ هاسا ِحـ ِل در در َج  هانُجمـ ل ِی ما

  پیامدهای حمله مغول... 4
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. در کنار این عوامل مخرب و منفی در این 
دوره عوامل مثبتی وجود داشت که رشد زبان و ادبیات فارسی را موجب شد. با انتقال 
قدرت از خراسان به مرکز ایران زبان و ادبیات فارسی در ناحیۀ عراق عجم گسترش یافت.

توجه
و  است  همسان  آوایی  پایه های  و  وزنی  هم  تشخیص  تقویت  تمرین  این  از  هدف 

دانش آموزان می توانند بدون توجه به معنی به هم وزنی و هماهنگی فکر کنند.
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 آشنایی با مفهوم خیال و تخیل؛ 1
 شناخت ارتباط تخیل شاعر با دنیای بیرون؛ 2

 آشنایی با مفهوم تشبیه و پایه های آن؛ 3
 توانایی تشخیص تشبیه و ارکان آن در نمونه های مختلف متون؛ 4

 کاربرد مفهوم تشبیه در شعر و نثر؛ 5
 درک زیبایی های ادبی حاصل از کاربرد تشبیه در متون نظم و نثر؛ 6

 شناخت و تشخیص انواع تشبیه. 7

اهداف آموزشی درس

درس
تشبیه 3

روش های پیشنهادی برای تدریس

 پرسش و پاسخ 1
 بحث و گفت وگو 2

 تلفیقی )گروه بندی، بحث و گفت وگو و سخنرانی( 3
 کارایی گروه 4

دانش افزایی

خیال یا تصویر حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه ای عاطفی همراه است و ناقدان 
معاصر از پیوستگی ایماژ و عاطفه به تفصیل سخن گفته اند و معتقدند که هر ایماژی باید 

عاطفه و شوری به همراه داشته باشد.
خیال ها، یعنی تجربه های حسی، واسطه های انتقال تجربه های عاطفی است، زیرا غم و 
شادی و هرگونه عاطفه ای در انسان مشترک است. همه کس شاد می شود و همه کس، 
غمگین. حیرت و شوق یا نفرت و مالل چیزی نیست که در شاعران به صورت انحصاری 
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وجود داشته باشد. آنها از چیزهایی سخن می گویند که دیگران نیز در آن زمینه با آنها 
با  ایشان، همواره  تجربه های ذهنی  یعنی  رویدادها،  برابر  آنها در  بیداری  اما  مشترکند. 
نوعی تشخص و برجستگی همراه است که ما عواطف خود را در تجربه شعری ایشان بهتر 
می بینیم و اینکه کروچه )در کلیات زیباشناسی( می گوید: شعر انسان را به مقام باالتری 

ـ که در وجود اوست ـ عروج می دهد، بیان همین مطلب است.
کشف هر یک از قوانین طبیعت، خود نوعی بیداری است، نوعی تجربه و نوعی شعر است. 
آنچه که شاعر ادراک می کند، بیداری اولی و تجربه نخستین و کشف است، آنچه که از 

شعر او برای دیگران حاصل می شود، بیداری ثانوی و تجربه نخستین و کشف است.
امروزه ناقدان معاصر، براساس همین عقیده، می کوشند که شعر را و هنر را تجربه انسان 
ناقدان  از  بنامند و قدیمی ترین کسی که از شعر به عنوان تجربه یاد کرده است، یکی 
اسالمی، یعنی ابن اثیر است که در کتاب االستدراک از ارتباط شعر و تجربه سخن گفته 

است و در اروپا امیل زوال این تعبیر را رواج داده است.
تجربه شعری چیزی نیست که حاصل اراده شاعر باشد، بلکه یک رویداد روحی است که 
ناآگاه در ضمیر او انعکاس می یابد، از آنجا که هر کسی در زندگی خاص خود تجربه های 
ویژه خویش را دارد، طبعاً صور خیال او نیز دارای مشخصاتی است و شیوه خاصی دارد 
که ویژه خود اوست و استعارات و تشبیهات و مجازهایی ویژه خویش دارد که می توانیم 

آنها را تصاویر آن شاعر بنامیم؛ تصاویر روح او.
با  را  آدمی  آن  اشارات  و  فنون  آموختن  و  است  بالغت  استوار  بنیادهای  از  بیان  دانش 

چهره های گوناگون خیال و صور رنگارنگ معنی آشنا می سازد1. 
انسان ها در مواجهه با طبیعت و دنیای بیرون بینش ها و نگرش های متفاوتی دارند و هر 
بینش و نگرش، زبان خاصی را می طلبد و در آن متجلی می شود و در عالم ادب، ادیب 
نگرش احساسی و مخیل به جهان )درون و بیرون( دارد که با زبانی تصویری )مخیل و 
عاطفی )احساسی( همراه است و در آن معموالً واژه ها و جمالت در معنای عادی و اصلی 
خود به کار نمی روند؛ در واقع شاعر یا نویسنده جهان را دیگر گونه می بیند و الجرم برای 
بیان این دیگرگونی، دیگرگونه سخن می گوید؛ به عبارت دیگر متفاوت دیدن جهان در 

زبانی متفاوت آشکار می شود2. 

1. بیان، تجلیل، ص43 
2. بیان، شمیسا، ص 16 
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برای مثال در بیت زیر حافظ لب یار را لعل پنداشته و واژه لعل را در معنی لب به کار برده است:

خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه
که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم

نهاده  معنای  ارتباط  و  بیان  واژگان  کاربرد  در  معنایی  تفاوت  این  بیان کشف  علم  کار 
می شود.  داده  توضیح  گوینده  مراد  دریافت  روش  بیان  علم  در  است.  واژگان  نانهاده  و 
همچنین از طریق علم بیان است که متوجه می شویم شاعران و نویسندگان چه خیالی 
کرده اند که بر طبق آن خیال، واژگانی را به جای واژگان دیگر به کار برده اند و بدین  ترتیب 
علم بیان شارع و شاهراهی است که ما را به شهر رویایی و مخیل هنرمند و اثر هنری 
می برد و هنرمند کسی است که مخیل و تصویری و عاطفی می اندیشد و می بیند و بیان 
می کند. بحث از تصویرهای شاعرانه، موضوع علم بیان است. در قدیم این تصویرها را در 
چهار مقوله مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه محدود می کردند. اما امروزه تصویرهای دیگری 

هم در علم بیان مطرح است از قبیل: اسطوره، سمبل، آرکی تایپ و... 1.

تشبیه: ادای معنای واحد به ممکن است به شکل های مختلف صورت پذیرد که یکی از 
مهم ترین آنها استفاده از تشبیه است. تشبیه ادعای همانندی بین دو چیز یا پدیده است 
)مشبه و مشبه به( که به وسیله یک یا چند ویژگی مشترک به هم مربوط می شوند. تشبیه 

نوعی تالقی ذهن و خیال شاعر با دنیای بیرون است.
برای مثال شاعر برای بیان بی قراری و بی تابی دل خویش در دنیای بیرون به دنبال مصداق 
عینی و ملموس می گردد تا بتواند راحت تر و مؤثرتر شرح عشق خود باز گوید و از این 
رهگذر بید را در دنیای ذهن و خیال خود مجسم می کند و در می یابد که چقدر شبیه دل 

بی تاب و بی قرار اوست و به زبان می آید و می سراید: دل صنوبریم همچو بید لرزانست.
در تعریف تشبیه گفته اند تشبیه مانند کردن چیزی است به چیزی مشروط بر اینکه آن 
مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعایی باشد نه حقیقی یعنی علی الظاهر 
ما هستیم که  این  این  و  نیست  آنها مشابهت  بین  و  نیستند  به هم  آن دو چیز شبیه 

شباهت را ادعا و برقرار می کنیم.

1. بیان، شمیسا، ص17

انواع و اقسام تشبیه
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تشبیه از جهت حضور ارکان آن در متن یا حذف بعضی از آنها انواع و اقسام متفاوتی دارد. 
طبق تعریف تشبیه گسترده نوعی از تشبیه است که حداقل سه رکن تشبیه در آن ذکر شده 
باشد و فشرده به تشبیهی می گویند که متشکل از مشبه و مشبه به باشد که خود بر دو قسم 

است: ترکیب اضافی، و غیر ترکیبی.
با توجه به مثال های زیر در می یابیم در شعر اول یک تشبیه گسترده به کار رفته است و به ترتیب 

در بیت دوم و سوم تشبیه فشرده به صورت ترکیب اضافی و غیرترکیبی به کار رفته است.
1 پیمان برادری است، با جبل النور چون آیه های جهاد، محکم.

2 هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار       هم مشام دلم از زلف سخن های تو خوش
و

3 عشق ُدردانه است و من غواص و دریا میکده         سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم
طرفین  عقلی بودن  و  حسی  جهت  از  متعددی  تقسیم بندی های  بالغت  کتب  در  البته 
مقال  این  در  آنها  درباره  بحث  که  دارد  وجود  و...  آنها  بودن  مرکب  و  مفرد  یا  تشبیه 

نمی گنجد و از میان آنها فقط به شرح تشبیه تمثیل بسنده می کنیم.
تشبیهی را که وجه شبه آن مرکب باشد در برخی از کتب بیانی، تشبیه تمثیل گفته اند، 

حال آنکه بین آنها فرق است.
راست است که تشبیه تمثیل هم به لحاظ مرکب بودن وجه شبه، دارای مشبه به مرکب 
است، اما به هر تشبیه مرکبی، تشبیه تمثیل نمی توان گفت و در واقع بین آنها نسبت عموم 
و خصوص است، یعنی هر تشبیه تمثیلی مرکب هست، اما هر تشبیه مرکبی، تمثیل نیست.
تشبیه تمثیل، تشبیهی است که مشبه به آن جنبه مثل یا حکایت داشته باشد. در تشبیه 
تمثیل مشبه امری معقول و مرکب است که برای تقریر و اثبات آن مشبه بهی مرکب و 

محسوس ذکر می شود. در تشبیه تمثیل ممکن است ادات ذکر یا حذف شود:
بدان ماند که گنجی در خرابیتو خود نایی و گر آیی بر من

سعدی

تفاوت تشبیه تمثیل با ارسال المثل
در ارسال المثل هم معقولی به محسوس مرکب تشبیه می شود. اما مشبه به جنبه ضرب المثل 

دارد و می توان آن را بدون مشبه خواند. در ارسال المثل ادات تشبیه ذکر نمی شود:
خاری1غم عشق آمد و غم های دگر پاک ببرد برآرد  پای  کز  باید  سوزنی 

1. بیان، شمیسا، صص  106ـ  105
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  در ابیات زیر تشبیه... 1
ادات  بنالم: مشبه، مرغ: مشبه به، چو:  چو مرغ بنالم: تشبیه گسترده؛ م در  الف( 

تشبیه، نالیدن: وجه شبه
تو همچو سرو ببالی: تشبیه گسترده؛ تو: مشبه، سرو: مشبه به؛ همچو: ادات تشبیه 

بالیدن: وجه شبه
چو ابر بگریم: تشبیه گسترده؛ م در بگریم: مشبه، ابر: مشبه به، چو: ادات تشبیه 

گریستن: وجه شبه
تو همچو غنچه بخندی: تشبیه گسترده؛ تو: مشبه، غنچه: مشبه به، همچو: ادات 

تشبیه، خندیدن: وجه شبه

تشبیه گستردهچو: ادات تشبیهنالیدن: وجه شبهمرغ: مشبه بهمن: مشبه
تشبیه گستردههمچوبالیدنسروتو
تشبیه گستردهچوگریستنابرمن
تشبیه گستردههمچوخندیدنغنچهتو

ب( کمان ابرو: تشبیه فشرده؛ ابرو: مشبه، کمان: مشبه به

تشبیه فشردهکمان: مشبه بهابرو: مشبه

پ( بالی عشق: تشبیه فشرده؛ عشق: مشبه، بال: مشبه به

تشبیه فشردهبال: مشبه بهعشق: مشبه
تشبیه فشردهکربال: مشبه بهعشق: مشبه
تشبیه فشردهشهید کربال: مشبه بهجان: مشبه

  وجه شبه را... 2
الف( مصراع دوم وجه شبه: به آرامی پخش شدن /     پخش شدن

خود ارزیابی
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ب( تاریک، ایستادن وجه شبه: قرار گرفتن حجاب و مانعی در برابر چیزی / تاریکی / 
ایستادن

  دو پایه اصلی تشبیه... 3
الف( چتر خواهش: خواهش: مشبه؛ چتر: مشبه به / نسیم عطش؛ عطش: مشبه، نسیم: 

مشبه به
زنگ باران: باران: مشبه، زنگ: مشبه به

چتر: مشبه بهخواهش: مشبه
زنگ: مشبه بهباران: مشبه
نسیم: مشبه بهعطش: مشبه

ب( آینه ضمیر: ضمیر: مشبه، آینه: مشبه به

آینه: مشبه بهضمیر: مشبه

  نوع تشبیه...  4

دلم مثل صنوبرها صبور استتشبیه گستردهالف
زمین چو سینه سهرابتشبیه گستردهب
اجرام کوه ها مانند پنبه دانه استتشبیه گستردهپ

در ضمن در همین تمرین ترکیب های: جوشن برگ / ناوک صنوبر / و ناوک غان هم 
تشبیه فشرده هستند.

  در اشعار زیر مشبه و مشبه به...  5
الف( 

پری های هزار افسانه ای: مشبه بهبرف: مشبه
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ب( 

شمع: مشبه بهروز: مشبه
چراغ: مشبه بهشب: مشبه

  تشبیه های به کار رفته... 6
الف( جام عشق ـ دو پایه: مشبه و مشبه به 
ب( سنگ حادثه ـ دو پایه: مشبه ومشبه به 

پ( خانه دل ـ دو پایه: مشبه و مشبه به 
ت( حریر باور / شعله ندامت ـ دو پایه: مشبه و مشبه به و هر چهار پایه در » که بر 

کویر عطشناک نیستم چون ابر«

  در هر یک از نمونه ها... 7
الف( ادات تشبیه: ماند 

ب( ادات تشبیه: چون / مانستی
پ( ادات تشبیه: گویی

  در اشعار ذکر شده...  8
خواجوی کرمانی تشبیه گسترده  

کمال الدین اصفهانی تشبیه گسترده  
حافظ تشبیه فشرده       
عراقی تشبیه فشرده    

سعدی  تشبیه فشرده    
نتیجه: تشبیه فشرده بیشتر است.

  در بیت: چو دریای خون شد...  9

ُت راغَه ِم َدشِی خون ُشدُچ َدر یا 
ِچ راغ  غ ها ُچن َش ُب تیجَ هان ُچن
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  متن »  پس از ابرکرم... 1
زیبایی شناسی:

کاربرد سجع: گِل، ِدل
کاربرد تشبیه: ابرکرم، باران محبت/ تناسب: ابر، باران، بارید / واج آرایی: ب، ر، و د ... /

تکرار: گل )این آرایه ها مربوط به بدیع می شود(

تاریخ ادبیات:
مرصاد العباد اثر نجم الدین   رازی معروف به نجم دایه از منشیان و نویسندگان توانا و 
عارفان وابستۀ این دوره بود. موضوع کتاب بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی 
است و نثر آن گاه ساده و گاه دارای سجع و موازنه است. عالوه بر این نویسنده در 
خالل موضوعات عرفانی، اشعار )از خود یا دیگران(، احادیث و آیاتی نقل می کند. 
این اثر با نثری شیوا، آراسته و دل انگیز، مرتبه ای واال در میان متون عارفانه دارد.

  بررسی شعر مولوی 2
ویژگی های زبانی: 

کاربردهایی که نشانۀ کهنگی زبان و نزدیکی به سبک خراسانی است.
کاربرد » بُدم« به جای » بودم« / کاربرد » نی اَم« به جای » نیستم« / کاربرد » گه« 
به جای » گاه«/ »در سایه گه« / کاربرد » رخشنده« به جای » درخشنده« / کاربرد 
واژگان  کاربرد  را« /  » من  جای  به  » مرا«  کاربرد  » نمی دهم« /  جای  به  » ندهم« 
کهن از قبیل: گدازنده، سبق بردن، َزبَر، اختر، هفت طبق، َزهره، کاربرد » اَمر« به 
معنی دستور و فرمان و »  امر کردن«  / کاربرد »  سر« به معنی » راهنما و رهبر« 

ویژگی هایی که بدیع  و نزدیک به سبک عراقی است.
کاربرد فعل ماضی بدون »ب« / کاربرد واژه های جدید تر مانند: پیشرو، راهبر.

ویژگی های ادبی:
  قالب: غزل 1

  وزن شاد و طرب انگیز: مفتعلن 2

کارگاه تحلیل فصل اّول
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  بیت اول: توجه به علوم ادبی بیان و بدیع از قبیل: تکرار تضاد و تشبیه  3
    بیت دوم: قافیۀ میانی، تشبیه و جناس ناقص 

    بیت سوم: مراعات نظیر و تکرار در بیت سوم، کنایۀ تکرار، واج آرایی 
    بیت چهارم: تشبیه و ایهام 

    بیت پنجم: تشخیص، استعاره، جناس ناقص، اشتقاق و مراعات نظیر 
    بیت هفتم: کنایه، استعاره و مراعات نظیر 

ویژگی های فکری:
محتوای شعر عرفانی از نوع کشف و شهودی است و بیانگر شوریدگی و طرب شاعر 

از درک اقبال حقیقی که همانا عنایت معشوق ازلی است.



اهداف آموزشی درس

درس
سبک شناسی قرن های 7، 8 و 9 )سبک عراقی( 4

��شناخت ویژگی های زبانی، ادبی و فکری سبک عراقی؛ 1
��توانایی تشخیص شعر سبک خراسانی و عراقی؛ 2

��مهارت در تشخیص ویژگی های سبک عراقی در متون مختلف؛ 3
��توانایی پاسخ گویی به فعالیت های کتاب؛ 4

��توانایی مقایسه ویژگی های فکری سبک خراسانی با عراقی؛ 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 برای تدریس

فصل 2

�تدریس اعضای گروه، گروه بندی )سه یا چهار نفره( 1
�تلفیقی )پرسش و پاسخ و سخنرانی( 2

�کارایی گروه 3
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دانش افزایی

روش�بررسی�سبک�شناختی�متون
برای آنکه بتوانیم متنی را به لحاظ سبک شناسی تجزیه و تحلیل و بررسی کنیم، باید روشی 
داشته باشیم. یکی از ساده ترین و در عین حال عملی ترین راه ها این است که متن را از سه 
دیدگاه زبان، فکر، و ادبیات مورد دقت قرار دهیم، تا بدین وسیله بتوانیم به اجزای متشکله 

متن اشراف پیدا کنیم و ساختار متن را ـ با توجه به رابطه اجزا با یکدیگر ـ دریابیم.

�:)  Literally Level�(سطح�زبانی���� 1
آوایی  کوچک تر  سطح  سه  به  را  آن  رو  این  از  است،  گسترده ای  مقوله  زبانی  سطح 

)Phonological(، لغوی )Lexical( و نحوی )Syntactical( تقسیم می کنیم:
الف(�سطح�آوایی�یا�سبک�شناسی�آواها�)Phonostylistics(:�به سطح آوایی می توان سطح 
موسیقیایی )Musical( متن نیز گفت، زیرا در این مرحله متن را به لحاظ ابزار موسیقی آفرین 
بررسی می کنیم. موسیقی بیرونی و کناری از بررسی وزن و قافیه و ردیف معلوم می شود. 
انواع سجع )سجع متوازی و  قبیل  از  لفظی  بدیع  به وسیله صنایع  موسیقی درونی متن 
متوازن و مطرف و موازنه و ترصیع و تضمین المزدوج(، انواع جناس )ناقص، اشتقاق...(، انواع 
تکرار )هم حروفی، هم صدایی...( به وجود می آید. عالوه بر اینها مسائل کلی مربوط به تخفیف 
لغات )نگاه، نگه(، مشدد کردن مخفف و برعکس )پّر(، تلفظ های کهن )جوان( و ... نیز در این 

قسمت مورد دقت قرار می گیرد.
ب(�سطح�لغوی�)Lexical(�یا�سبک�شناسی�واژه�ها:�مالحظه و بررسی درصد لغات فارسی 
استعمال  قبیل  از  )آراکائیسم(  کهن گرایی  مغولی،  یا  ترکی  مثالً  بیگانه،  لغات  عربی،  و 
لغات کهن نزدیک به پهلوی یا لغات قدیمی مهجور پارسی، سره نویسی، اسامی بسیط 
یا مرکب، اسم معنی یا ذات، حروف اضافه بسیط یا مرکب، نوع گزینش واژه با توجه به 

محور جانشینی، وسعت یا قلت واژگان، مترادف، نوع صفت و... .
گاهی بسامد برخی از لغات در آثار کسی توجه برانگیز است و از این رو در تعیین سبک 
با برخی از کلمات دارد یعنی معنی  شخصی راه گشاست یا هنرمند رفتار ذهنی خاصی 
خاص یا احساس خاصی را به آنها حمل می کند از قبیل ببر بیان و دیو سفید و تهمتن در 
شاهنامه و رند و پیر مغان در حافظ و به طور  کلی می توان گفت که برخی از نویسندگان به 
لغات خاصی عالقه دارند و به بهانه های مختلف آن را تکرار می کنند. لغت مورد عالقه لزوماً 

از لغات کلیدی متن نیست.
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اسم اعضای بدن و ترکیبات آن در سعدی بسامد باالیی دارد: دست، دل، چشم، روی، سر 
و... . گاهی بسامد باال نیست اما آن لغات در آثار دیگران چندان معمول نیست و از این رو 

به چشم می آید مثل ناشکیبا و شمایل و مگس در این ابیات سعدی:

راتو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش ناشکیبا  است  بوده  چه  که  کند  بیان 
دانند عاقالن  دیوانه  رفتن  دست  راز  ناشکیبا  است  نمانده  احتمال  که 
زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین استمن دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس

یا کاربرد لغت به نحوی است که جلب توجه می کند مثل احتمال به معنی تحمل و تقاضا 
به معنی طلب خود را خواستن در سعدی:

به مردن  گوشت  تمنای  قصابانبه  زشت  تقاضای  که 
حمل کوه بیستون بر یاد شیرین بار نیستاحتمال نیش کردن واجب است از بهر نوش

با توجه به زبان سعدی که در آن لغت عربی زیاد نیست، گاهی وجود برخی از لغات عربی 
که فارسی یا عربی مأنوس تری دارند غیرمنتظره است:

ابل اندر  بیند  همان  چگلمحقق  و  چین  خوبرویان  در  که 
ز آنکه همتایش به زیر گنبد دوار نیستلوحش اهلل از قدو باالی آن سروسهی
پندمبیار ساقی سرمست جام باده عشق می دهد  که  مناصح  رغم  به  بده 
زلف و روی تو در اسالم صلیب و صنمندصنم اندر بلد کفر پرستند و صلیب

نظیر این گونه مسائل لغوی در شاعران و نویسندگان دیگر هم هست، اسم گل ها و دستگاه های 
موسیقی و پرندگان در برخی از شاعران سبک خراسانی مثالً منوچهری، نام های استعاری 
امروزه  از   این رو  مطالعه سبک شخصی هستند.  به  راهی  همه  خاقانی  در  برای خورشید 
بررسی های بسامدی به کمک رایانه )stylostatistics( در سبک شناسی مرسوم شده است.

محور  نظر  از  جمله  بررسی  جمله:� سبک�شناسی� یا� �)Syntactical( نحوی� سطح� پ(�
کاربردهای  بلند  بودن جمالت،  یا  کوتاه  غیرمتعارف،  ساخت های  در  دقت  و  همنشینی 
کهن دستوری از قبیل آوردن انواع یاء )یاء تمنی، یاءگزارش خواب...(، آوردن دو حرف 
اضافه در پس و پیش متمم، مفعول و عالمت آن، صرفه جویی در آوردن را، فعل ماضی 
با )ب( آغازی، فعل مضارع بدون )می( و )ب(، فعل امر بدون )ب(، وجوه کهن ماضی 
استمراری، افعال پیشوندی، افعال مرکب، کاربردهای خاص ضمایر، صرف افعال کهن و... .
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گاهی سیاق عبارات و طرز جمله بندی و به عبارت دیگر نحوه بیان مطلب به لحاظ جمله بندی 
جلب توجه می کند و همین به نوشته تا حدی وجه سبکی می دهد. مثل جمله بندی های 
جالل آل احمد که کوتاه و مقطع است یا جمله بندی های محیط طباطبایی که طویل و 

مفصل است. در نوشته های دکتر زرین کوب هم ساخت جمالت کیفیت خاصی دارد.
باید توجه داشت که نمی توان فهرست دقیق و کاملی از همه موارد را در پیش چشم 
داشت و در اثر به دنبال یکایک آنها گشت. هر اثر به مقتضای طبیعت و نوع خود توجه 
و دقت مخصوصی را ایجاب می کند. در یک رمان کسی به دنبال مختصات کهن زبان 
به طور کلی  اما  لغات فرنگی نیست.  به دنبال  یا در یک متن کهن کسی  فارسی نیست 
اثر )چه به لحاظ سبک دوره و  برای راه یابی به مختصات  به نکاتی که ذکر شد  توجه 
چه به لحاظ سبک فردی( مفید است و پس از درگیر شدن با متن، خود متن بقیه راه را 
به سبک شناس نشان خواهد داد. به هر حال مسائلی که می تواند مورد توجه قرار گیرد 
به  نویسنده  که  متوجه شویم  تصادفاً  است  ممکن  آوایی  در سطح  مثالً  است.  بی شمار 
اصطالح مالنقطی است و اگر قرار بود سخن بگوید لفظ قلم سخن می گفت و تلفظ ها 
را بنا به اصل ادا می کرد. به اصطالح به hyper correction یعنی به کمال درستی و 
فوق العاده،  عطر،  می کند:  مشخص  اعراب  با  را  لغتی  هر  است.  گرفتار  آن  در  وسواس 
مقتضیات. همین طور در سطح لغات، ممکن است کسی نهایت کوشش را داشته باشد که 
از لغات عامیانه و زبان مردمی استفاده نکند، به نظر او لغاتی را باید به کار برد که حتماً 
در آثار فصحای قدیم سابقه داشته باشد. برعکس کسی ممکن است عمد داشته باشد 
که حتماً   از لغات یا نحو زبان امروز فارسی استفاده کند، مثالً صادق هدایت در بوف کور 
همه جا )جز در یک مورد( » بکنم« می نویسد نه » کنم«: )اسم او را نباید آلوده به چیزهای 
زمینی بکنم( )ص12(. در سطح جمالت ممکن است کسی عالقه داشته باشد که متمم را 
بعد از فعل بیاورد )مثالً بیهقی( یا » را« را بعد از مفعول حذف کند )هدایت در بوف کور( 
یا ضمایر حشو بیاورد )هدایت و مولوی(: )من خم شدم، حس کردم که من... از مکنونات 

قلب او خبر نداشتم( )ص25(.
پس سبک شناس با تجربه و کیاستی که دارد در هر متن به دنبال نکاتی می گردد که قابل توجه 

باشد و منجر به نتیجه ای می شود، اما در مطالعه سبک دوره توجه به همه موارد مفید است.
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)  Philosophical�Level(سطح�فکری���� 2
آیا اثر درون گرا )انفسی( و ذهنی )subjective( است یا برون گرا )آفاقی( و عینی )objective(؟ 
با بیرون و سطح پدیده ها تماس دارد و یا به درون و عمق پرداخته است؟ شادی گراست یا 
غم گرا؟ خردگر است یا عشق گرا )عرفانی(؟ چه فکر خاصی را تبلیغ می کند؟ آیا نویسنده 
احساسات خاصی مثالً احساسات ملی گرایانه )شعوبیه( یا مذهبی دارد؟ بررسی وضع قهرمان 
اثر، مثالً معشوق مرد یا زن در شعر قدیم فارسی. نویسنده بدبین است یا خوش بین؟ تلقی 
او نسبت به مسائلی از قبیل مرگ، زندگی، عشق، صلح، جنگ و... چگونه است؟ عارفان را 
از مرگ بیمی  نیست، آیا سعدی و حافظ هم از مرگ نمی ترسند؟ آیا نویسنده دید فلسفی 
دارد؟ اگر اثر عرفانی است چه نوع عرفانی را تبلیغ می کند و دقت در جزئیات مربوط به 

عرفان از قبیل قبض و بسط.
سعدی در باب پنجم بوستان می خواهد مانند فردوسی حماسه بگوید اما به شدت قضا و قدری 
است، در این صورت قهرمان حماسه چگونه می تواند خواسته های خود را اعمال کند؟ در برخی 
یا تکرار مکررات است.  لفاظی  فکری مطرح نیست، فقط عبارت پردازی و  از نوشته ها اصالً 

برعکس در برخی از آثار ایده های نوینی مطرح شده است که اصالً مسبوق به سابقه نیستند.
در سطح فکری هم دقت در جزئیات بستگی به متن دارد. در ادبیات کهن گاهی توجه 
اشعری  بودن. مسئله رؤیت مهم است،  به گرایش های مذهبی مهم است، معتزله  بودن، 
از رؤیت سخن گفته اند. در  اشعری  اصول  بنابر  آشکارا  مولوی  و  نظامی  شاعرانی چون 

ادبیات بعد از مشروطه مخصوصاً در رمان افکار جدیدی مطرح شده است.
زبان شناسان در بررسی سبک شناسانه معموالً به سطح فکری توجه ندارند. مرحوم بهار 
هم در سبک شناسی خود فقط به سطح زبانی توجه داشته است. به عقیده من دقت و 
اثر راحت تر می تواند سبک شناس را به تعیین سبک دوره و  کند  وکاو در سطح فکری 
بر اینکه بررسی سبک از این دیدگاه جذاب تر و از  حتی سبک شخصی برساند. مضافاً 

طرف دیگر مفیدتر است.
در مطالعات سبک شناسی کوچک stylistics ـ Micro غالباً بحث فکری پیش نمی آید. در 
بررسی سبک شناسی بزرگ stylistics ـ Macro اگر توالی جمالت به حد کافی باشد غالباً 
 Micro ـ context می توان متوجه مختصات فکری هم شد. همچنین در زمینه کوچک
یعنی بررسی یک شعر یا داستان کوتاه هم باید به مختصات فکری توجه کرد. اما یافتن 
مختصات فکری در زمینه بزرگ context ـ Macro یعنی همه آثار یک فرد یا دوره یا نوع 
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ادبی از واجبات است. مثالً در زمینه مقایسه سبک خراسانی و عراقی، اختالف عمده در 
زبان نیست، بلکه در همین مختصات فکری و ادبی است. 

در بررسی مختصات فکری باید به مغلطه قصد Intentional fallacy هم که ویمسات 
Wimsatt و بردسلی Beardslay مطرح کرده اند توجه داشت. گاهی خود نویسنده یا 
شاعر قصد خود را از اثر توضیح می دهد، حال آنکه اثر مورد بررسی در راستای چنان 
هدفی نیست. یا ممکن است خود نویسنده اثرش را تفسیر کند و تفسیرش درست نباشد. 
در ادبیات کهن ما این مورد جداً باید مورد توجه باشد، گاهی عنوان شعر مثالً در عزلت و 
انزوا و زهد از دنیاست، حال آنکه معنی پنهان اثر اعراض از این معانی است. وقتی خاقانی 
در موضوع زهد و عزلت به مفاخره می پردازد آیا باطناً به عزلت معترض نیست؟ به هر 
حال معنایی مهم است که از خود متن استنباط شود. صداقت نویسنده و معنای پنهانی 
و باطن را باید یافت. شاعری الف از عرفان می زند، اما از جزئیاتی در می یابیم که تفکر 
عرفانی ندارد و الجرم عرفان فقط ماده کار اوست، چگونه یک عارف می تواند از مرگ 
بترسد، یا به نظام احسن اعتراض داشته باشد؟ بدین ترتیب کسی ممکن است آگاهانه و 
تعمدی در بسط اندیشه ای بکوشد، حال آنکه معنای حقیقی اثر آن نباشد و این نکته از 

نظر منتقدان فرمالیست حائز کمال اهمیت است.

) Literary Level(سطح�ادبی����� 3
توجه به بسامد لغاتی که در معانی ثانویه )مجاز( به کار رفته اند. مسائل علم بیان از قبیل 
تشبیه و استعاره و سمبل و کنایه. مسائل بدیع معنوی از قبیل ایهام و تناسب، و به طور کلی 
زبان ادبی  اثر و انحراف های هنری و خالقیت ادبی  در زبان. تمام سخن فرمالیست ها این 
است که در ادبیات اصل، ادبیت Literariness است یعنی طرز بیان و نحوه ارائه موضوع 
به صورت ادبی. هر چه ادبیت اثری متشخص تر باشد اثر ادبی تر است. جز اینها بررسی نوع 
ادبی اثر )حماسه، تراژدی، غنا( و وفاداری یا تصرف نویسنده در قراردادهای ادبی، قوالب 

شعر، مسائل علم معانی از قبیل ایجاز و اطناب و قصر و حصر همه و همه راهگشا هستند.
در این سطح هم در هر متنی توجه به مسائل خاصی ممکن است پیش بیاید. مسائلی که 
امروزه در ادبیات جدید مطرح است گاهی با مسائل ادبی متون نظم و نثر کهن متفاوت 
است و به طور کلی مسائل مربوط به فصاحت و بالغت در هر سبکی سپری دارد. در حافظ 
صنایعی مورد توجه است که در سبک خراسانی معمول نبوده است یا شیوه های متعدد 
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جدید در رمان نویسی امروز اساساً در حکایات و داستان های قدیم مطمح نظر نبوده اند.
پس به طور کلی باید گفت که مواردی را که در سطور گذشته تحت عناوین سه گانه ذکر 
کردیم جنبه مثال و نمونه دارد و بنابر متون مختلف و دوره های سبکی و انواع ادبی مختلف 
فرق می کند. بدیهی است که در بررسی یک متن داستانی از ادب معاصر توجه به مختصات 
بدیعی چندان مهم نیست. به هر حال خود متن، سبک شناس با تجربه را راهنمایی می کند 
هر  وانگهی  ندارد.  خاصی  روش  ساختار شناسی،  باشد.  مسائلی  چه  دنبال  به  بیشتر  که 
سبک شناس به مسائل خاصی توجه دارد. عثمانوف در بررسی خود از سبک شعر فارسی 
در سده چهارم هجری می گوید: سبک شناسی زبان شناسانه مسائل زبانی را مطرح می کند 
اما سبک شناسی ادبی عوامل ادبی سازنده سبک را مورد دقت قرار می دهد. عوامل ادبی   )یا 
فکری( که در آن کتاب مورد توجه مؤلف بوده است عبارت اند از: نسبت ذهنیت و عینیت، 
فردیت و کلیت، سادگی و پیچیدگی، سکون و حرکت، یکسانی و تباین و... . در نسبت 
ذهنیت و عینیت می گوید که ممدوح را در این دوره مبالغه آمیز وصف می کنند )در تشبیه 
به دو اصل دگرگون سازی و بازآفرینی قائل است(، اما برخورد با معشوق عینی است. به 
نظر او وصف در قدیم ذهنی بوده است. در سکون و حرکت می گوید که ممدوح در شعر 
سده چهارم حالت سکون دارد. همچنین در اشعار دقیقی و معاصران او در مورد معشوق 

حالت سکون و تعادل می بینیم.
ادبیات و سبک شناسی مرز دقیقی نیست و همه مسائل  این است که بین تئوری  مراد 
ادبی )نقد ادبی( و حتی فلسفی )فکری ( را می توان در سبک شناسیـ  اگر مفید فایده سبکی 

باشد ـ مورد لحاظ قرار داد.
جهت  در  فقط  غالباً  و  ندارند  سبکی  ارزش  مختصات،  همه  شد  اشاره  قبالً  که  چنان 
یا  غیر  متعارف  یا  شونده  تکرار  مختصه  آن  سبکی،  مختصه  مفیدند.  اثر  ساختار  فهم 
منحصر  به  فردی است که یا جالب است و توجه خواننده دقیق را به خود جلب می کند 
و سبک شناس  می شود  فقط حس  و  است  پنهان  اثر  گوناگون  اجزای  البه الی  در  یا  و 
به دنبال کشف آن است. به همین دلیل است که سبک شناسی را علم نمی دانند بلکه 
به سبک رسید  نمی توان  تعقیب یک روش خاص ضرورتاً  با  یعنی  صناعت می خوانند، 
یعنی علم السبک کافی نیست بلکه باید شم السبک هم داشت؛ چنان که در مورد برخی 
بلکه  نداشت  علم الحدیث  فقط  که  گفته اند  قمی(  عباس  شیخ  حاج  )مثالً  محدثان  از 
شم الحدیث هم داشت و البته برای حصول به این شم احتیاج به تقویت علوم جنبی مثل 
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ساده اندیش  محققان  از  برخی  است.  غیره  و  زبان شناسی  و  ادبیات(  )تاریخ  تراجم  علم 
را دیده اند،  او  یا ذکر  یا حافظ( مدح حضرت علی  از موالنا  همین که در شعری )مثالً 
گوینده را شیعی پنداشته اند. حال آنکه در سبک شناسی توجه به بسامدها و مختصات 
مختصات  این  ربط  است.  نظر  مطمح  ادبی  و  فکری  و  زبانی  پنهان  الیه های  و  اساسی 
اما چنان  اثری را مشخص می کند.  به یکدیگر است که ساختار سبک شخصی  سبکی 
که در صفحات پیش اشاره شد هدف ما در این مرحله از سبک شناسی بیشتر آشنایی با 

معیار های زبانی و فکری و ادبی دوره های مختلف سبکی است1. 
در دوره سلجوقیان تصوف در ایران رواج یافت و خانقاه های متعدد ساخته شد. بعد از حمله 
مغول روحیه شکست خورده ایرانیان، احتیاج داشتن به سخنان آرام بخش، توجه به امور 
اخروی، هیچ و پوچ انگاشتن دنیا، اعتقاد به قضا و قدر و اینکه هر چه از دوست می رسد 
نیکوست، باعث رواج بیشتر تصوف شد. از شاعران قرن ششم که در سخن آنان مطالب 
شرعی و عرفانی و به طور کلی اخالقی و معنوی دیده می شود سنایی و خاقانی و نظامی 
معروف اند. سنایی نخستین شاعر بزرگی است که تصوف را به طرز وسیعی وارد شعر کرد 
و دارای کتاب مستقلی در این زمینه به نام حدیقهالحقیقه و شریعه الطریقه است. قبل از 

سنایی هم تصوف در متون ادبی دیده می شود ولی سنایی به آن تشخص سبکی داد.
نظامی هم در اولین مثنوی خود )مخزن االسرار( به بیان مطالب اخالقی و شرعی پرداخته 
و در آنجا خود را هم ردیف سنایی خوانده است. او به شاعران پیش از خود معترض است و 
آنان را مشتی گدا سیرت مداح می خواند که آبروی سخن را برده اند و بی شک به معاصران 

خود از قبیل انوری نیز نظر دارد.
شعر شرعی این دوره، عکس العمل در مقابل شعر مدحی است و از   این رو بیشترین حمله، 
متوجه شاعران مداح است. واقعیت این است که در قرن ششم توجه سلجوقیان )در مقام 
مقایسه با غزنویان(، به شعر و شاعری کم می شود و از این رو، به صورت طبیعی از رواج 

شعر مدحی تا حدودی کاسته می شود.
شعر سنایی را می توان شعر آغازین عرفانی دانست. جبهه گیری در مقابل شاعران دنیوی 
دیده  شبستری  محمود  شیخ  و  موالنا  عطار،  سنایی،  قبیل  از  عارف  شاعران  همه  در 
می شود. موالنا آنجا که در فیه  مافیه از شعر و شاعری مذمت می کند، به همین سابقه 

1. کلیات سبک شناسی، شمیسا، صص160ـ  153
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شعر مدحی در خراسان نظر دارد. اما آغازگر این حمله، سنایی است و در این مورد شواهد 
متعددی در حدیقهالحقیقه موجود است:

عقل را با دروغ و هرزه، چه کارعقل از اشعار، عار دارد عار

سرانجام حافظ در قرن هشتم شعر شعرا و شعر عرفا را در هم می آمیزد و شعر کیمیا 
می سازد و به این منازعه، پایانی پرمعنا می بخشد.

وضع اولیه شعر عرفانی در قرن ششم این گونه بود، اما شعر عرفانی قرن هفتم و هشتم 
دیگر نه تنها کامالً شرعی نیست بلکه گاهی هم مغایر شرع می نماید.

یکی از مختصات سبکی شعر شرعی قرن ششم که در آثار امثال سنایی و خاقانی و نظامی 
و جمال الدین اصفهانی دیده می شود و بعدها به صورت دعوای عقل و عشق به شعر عرفانی 
می رسد، مخالفت با حکمت و فلسفه یونان است و این نمونه و مظهری از تعصبات قرن 

ششم است که سرانجام بر روشن بینی و علم گرایی قرون چهارم و پنجم چیره می شود.
دیگر از مختصات فکری شاعران عارف این است که به وجوه ظاهری شعر التفات نداشتند، 

به طوری که می توان آنها را به دو گروه تقسیم کرد:
��یکی عارفانی که شعر می گفتند و به ظواهر و فنون شعری توجه نداشتند، مثل شیخ 

محمود شبستری یا عطار؛ 
��دیگر شاعرانی که شعر عرفانی می گفتند و شعر آنان فصیح و بلیغ است، مانند عراقی 

و حافظ.
اما  بر طبق سنت عرفا اظهار می دارد که به ظواهر شعر بی اعتناست،  موالنا هر چند که 
اشعار او نمونه فصاحت و بالغت است. اما امثال نظامی و خاقانی شاعرانی حرفه ای و سخت 
پایبند به رموز و فنون ادبی هستند. به هر حال یکی از مختصات شعر این دوره، صد درصد 

عرفانی بودن آن است به طوری که شاعر در آن شاعری را دون مقام خود می پندارد.
به این ترتیب شعر عرفانی قرن ششم هم مثل شعر دوره سلجوقی شعر بینابین به نظر 
می رسد و همان طور  که شعر عهد سلجوقی به سوی سبک عراقی می رود، شعر عرفانی 
قرن هفتم  در  عرفان  کامل می شود.  عرفانی  به شعر  تبدیل  قرن هفتم  در  بینابین هم 
در آثار عطار، از قبیل الهی نامه و منطق الطیر و موالنا در مثنوی و غزلیات به اوج خود 

می رسد. در قرن هشتم حافظ از مطالب عرفانی در ساخت غزلیات خود بهره می گیرد.
دو مشخصه مهم شعر مکتب عراقی؛ یکی نفوذ و بسط عرفان و دیگری پیدا شدن و رواج غزل است.
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مختصات�سبک�عراقی
سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 سال )در زمان مغوالن، ایلخانان 

مغول و تیموریان( سبک رایج ادبیات فارسی بود. مختصات این سبک عبارت است از:
��به�لحاظ�زبانی: چهارچوب، همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی  1
است که بسیاری از مختصات کهن خود را از دست داده و در عوض تا حدودی مختصات 
جدید یافته است و آن مقدار از مختصات سبک خراسانی هم که در آن مانده به لحاظ 

بسامد با دوره قدیم متفاوت است.
است.  شده  جایگزین  عربی  لغات  آن  جای  به  و  شده  کم  قدیم  اصیل  فارسی  لغات 
مختصات آوایی کهن از قبیل تشدید مخفف و تخفیف مشدد و تغییر در هیئت کلمات 
به  در  می گیرد.  را  همی  جای  اندک  اندک  » می«  می شود.  کم  خیلی  ضرورت،  به 
جای اندر در حال جایگزین شده است. استعمال »  مر« تقریباً نادر است و همین طور 

واژه های ایدون، ایدر، ابا، ابر و... بسیار کم به کار می رود.
می توان گفت زبان سبک عراقی مابین زبان کهن خراسانی و زبان جدید سبک هندی 
به بعد است. اساساً مهم ترین مختصه زبانی سبک عراقی، در   هم آمیختگی مختصات 

کهن و جدید است که گاهی در یک شعر کوتاه در کنار هم دیده می شوند.
��از�نظر�ادبی: قالب شعری مسلط در این دوره، غزل است که اندک اندک به لحاظ تعداد  2
ابیات و تخلص، وضعی ثابت می یابد. تخلص در شعر قبل از مغول وضع ثابتی ندارد و 
حتی سعدی گاهی تخلص خود را در بیت ماقبل آخر می آورد. توجه به بیان و بدیع 
زیاد می شود و شاعران به هنرهای گوناگون، که هرگز در شعر سبک خراسانی وجود 

نداشت، دست می یابند1. 

رواج�غزل
غزل در آثار قدما به چهار معنی مختلف آمده است:

��غزل به معنی مقطعات چند بیتی که ملحون بود. غزل ملحون در بین اصحاب موسیقی  1
مرسوم بود و اصطالح قول و غزل ناظر بر این معنی است. شمس قیس رازی می نویسد: 
ارباب صناعت موسیقی بدین وزن؛ یعنی وزن رباعی الحان شریف ساخته اند و طرق 
لطیف کرده و عادت چنان رفته است که هر چه از آن جنس بر ابیات تازی سازند آن  را 

ـ    192 با تلخیص. 1. سبک شناسی شعر، شمیسا، صص215 
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»  قول« خوانند و هر چه بر مقطعات پارسی آن را »  غزل« خوانند. غزل به معنی آواز هم 
از اینجاست و غزل گو و غزل خوان به معنی آوازخوان مکرراً در شعر فارسی آمده است:

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
حافظ

��غزل به معنی تغزل قصیده 2
��غزل به معنی مطلق شعر عاشقانه و حتی معادل ادب غنایی 3

��غزل به معنی مصطلح یعنی یکی از قوالب شعری که در قرن ششم رواج یافت و در  4
قرن هفتم به اوج خود رسید و تا امروز هم ادامه دارد.

منشأ�غزل: غزل در ادبیات عرب، قالب شعری مخصوصی نبود و شاعران مضامین عاشقانه 
را در طی قطعه و قصیده بیان می کردند، اما در شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم این تغزل 

قصیده است که رواج دارد نه غزل آن هم به تعداد بسیار اندک.
غزلیات قدیم کامالً شبیه تغزل هستند و اسلوب آنها اسلوب شعر خراسانی است. زبان 
ساده ای دارند و چندان از بدیع وبیان سودی نبرده اند. موضوع آنها عشق زمینی و مادی 
است و از عرفان یا معانی عالی و علو معشوق در آنها خبری نیست. تغزل هم معموالً در 
وصف معشوقی بود که چندان مقام واالیی نداشت و حتی گاهی کنیز یا غالم شاعر بود. 
معشوق تغزل گاهی ترکیبی چابک و رشید و زیبا بود و چون لشکری بود خشمگین و 

غارتگر و یغما پیشه و عربده جوی و پرخاشگر.
درباره منشأ غزل عقاید متفاوتی ابراز شده است ولی از همه معقول تر این است که غزل 
همان تغزل است که در اوایل قرن ششم به سبب کسادی بازار مدح از قصیده جدا شد. 
در قصیده شاعران، بعد از تغزل در بیت تخلص نام ممدوح را می آورند، اما در غزل به جای 

نام ممدوح، نام خود را ذکر کرده اند.
از شاعران قرن سه، چهار و پنج غزلیات مختصری باقی مانده است. اما در قرن ششم در 
دیوان شاعران قصیده پرداز از قبیل قطران و مسعود و ادیب صابر و انوری و خاقانی و مجیر 

غزلیات بسیاری است.
بی توجهی شاهان سلجوقی به شاعران باعث شد که شاعران کم و بیش به غزل هم توجه 
کنند؛ یعنی به جای مدح ممدوح به مدح معشوق و به جای توصیف طبیعت به بیان 
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عواطف و احساسات خود بپردازند و به طور   کلی از قصیده گاهی به تغزل آن بسنده کنند. 
غزل قرن ششم به طور   کلی غزل حد واسط است، یعنی نه آن خامی غزل های تغزل گونه 

قرون قبل را دارد و نه آن پختگی غزل قرن های هفت و هشت را1. 
ابتدای سده هفتم دو نوع غزل عاشقانه و عارفانه را در راه کمال می یابیم. در آغاز  در 
این قرن در غزل های شاعران چیره دستی از قبیل کمال الدین اسمعیل و هم عصران او 
دقت خاصی در معنی و لطافتی تمام در لفظ مشاهده می شود. اما غزل آغاز قرن هفتم 
را به  تمام و کمال باید در دیوان شاعر شوریده نیشابوری، عطار یافت. شیوه ای که قبل 
ادامه می یابد.  به وسیله عطار  بود  آغاز شده  عارفانه  به وسیله سنایی در غزل  از عطار 
فخرالدین عراقی هم، به شیوه عطار غزل های عرفانی می سراید و این شیوه غزل سرایی 
در دیوان شمس موالنا به اوج پختگی و تعالی می رسد؛ به طوری که به حق می توان گفت 
موالنا در غزل عرفانی راهی قله ای است تسخیرناپذیر که از جهت لفظ و محتوا و موسیقی 
بی نظیر است و تمام کننده و به موازات این جریان شعری غزل عاشقانه به وسیله سعدی 
به کمال خود می رسد. سعدی در غزل های خود با زبان شیرین و سخن لطیف کاری را 
که از رودکی آغاز شد و با ظهیر و مجیر کمال اسمعیل رونق و کمال یافته بود به نهایت 

زیبایی و استواری رسانید.
در قرن هشتم با به اوج رسیدن غزل عاشقانه توسط سعدی و تعالی غزل عارفانه با ظهور 
مواردی ظاهراً دیگر جایی برای پیشرفت و شکوفایی غزل عارفانه و عاشقانه باقی نماند 
از   این رو شاعران در قرن هشتم به صورت طبیعی جریان تلفیق این دو نوع غزل را در پیش 
گرفتند. اکثر شاعران مهم قرن هشتم شاعرانی هستند که به هر دو شیوه غزل عارفانه و 
عاشقانه توجه دارند که اوج این جریان ادبی را در غزلیات حافظ می توان دید. غزل حافظ 
هم دارای سطوح عاشقانه چون غزل سعدی است و هم دارای سطوح عارفانه چون غزل 
عطار و موالنا و عراقی و هم از سوی دیگر وظیفه اصلی قصیده را که مدح است بر دوش 
دارد. از  این  رو شعر حافظ نماینده هر سه جریان عمده شعری قبل از اوست و قهرمان شعر 

او هم معبود و هم معشوق و هم ممدوح است2. 

ـ    208 1. سبک شناسی، شمیسا، ص  211  
ـ  240 2. سبک شناسی، شمیسا، ص  242   
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��شعر�زیر�را�بخوانید... 1
الف(�ویژگی�های�زبانی:�

کاربرد » یکی« به جای » کسی« / کاربرد »  می« به جای »  همی« / کاربرد »  ب« بر 
سر فعل »  بنجهد«  / کاهش سادگی و روانی کالم و حرکت به سوی دشواری متن/ 

استفاده  از واژگان عربی: معتمد، فراق، نفاق، لفظ و... .

ب(�ویژگی�های�فکری:
فناء  مقام  به  و رسیدن  از خودبینی  پرهیز  مفهوم  به  است،  عرفانی  موضوع شعر 

فی اهلل تأکید دارد / وعظ و اندرز در شعر مشاهده می شود.

پ(�ویژگی�های�ادبی:
قالب: مثنوی/ بیان به شکل داستانی 

ت(�تقطیع�هجایی�بیت�پایانی:

کی س تانرش ک بر در بان گ زد یا تقطیع هجایی مصراع یکم

دل س تانهم ت یی ایگف ت بر در تقطیع هجایی مصراع دوم

��چرا�در�عصر�مغول�و�تیمور... �2
فرمانروایان ایلخانی به اخبار و سرگذشت نیاکان و پدران خود و شرح جنگ ها و 
فتوحات آنها دلبستگی فراوانی داشته اند و به همین جهت کتاب های فراوانی در 

زمینه تاریخ و ِسَیر و انساب به رشته تحریر درآمد.

��ویژگی�های�زبانی... 3
کاربرد واژه ها و ترکیبات کهن در شعر فردوسی بیشتر است: برآویختن، شادان دل، 

سوار آورند زابلی، ایدر، رزمگه، درنگ آوریم.
��کاربرد آواز به معنی صدا و نسبت دادن سخت به آن.

خود ارزیابی
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��کاربرد افعال مضارع بدون ب و می: خواهی، آورم، آوریم.
��بسامد واژگان ساده و فارسی در شعر فردوسی بیشتر است: آواز، شاه، جنگ، خون، 

سوار و... .
در�شعر�حافظ بسامد واژگان عربی و غیر ساده بیشتر است: حزین، طعن، حسود، 

حرام، غمناک، صورتگر، خیال انگیز.
بعضی از افعال و واژگان به شکل کهن به کار رفته اند: وابینی، شعر ترانگیزد، ار، 

زنهار، کلک.
در شعر فردوسی سادگی لفظ و کالم غلبه دارد و در شعر حافظ پختگی لفظ و 

کالم .

��یک�مورد�از�ویژگی�های... 4
محتوای اخالقی، پند و اندرز و عبرت

تر  و  وجه شبه: خشک  مشبه به /  آتش:  مشبه /  مظلوم:  دیدة  آب  تشبیه�گسترده:�
سوزاندن

هراسان:  مشبه به /  شمع:  مشبه /  تو:  باش؛  هراسان  شمعی  چو  تو  گسترده:  تشبیه�
وجه شبه 

��پایه�های�آوایی... 5

ز سختب آ وا ت رس تمچ نین گفپایه�های�آوایی

ک بختد ل نیه شا دانک ای شاپایه�های�آوایی
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��آشنایی با مفهوم پایه های آوایی همسان؛ 1
��توانایی درک مفهوم »  وزن واژه « و »  خوشه های هجایی«  ؛ 2

��کسب مهارت تقسیم شعر به خوشه های هجایی منظم؛ 3
��آشنایی با وزن واژه های عروضی؛ 4

��توانایی تشخیص آهنگ وزن واژه های مختلف از طریق خواندن صحیح و گوش کردن دقیق؛ 5
��تقویت مهارت خوانش صحیح شعر بر  اساس وزن واژه ها؛ 6

��توانایی حل فعالیت های درس؛ 7
��تقویت روحیۀ زیباشناختی و تلطیف احساسات. 8

اهداف آموزشی درس

درس
پایه های آوایی همسان )1( 5

روش های پیشنهادی برای تدریس

دانش افزایی

��تدریس اعضای گروه 1
��روش بحث و گفت وگو 2

��تلفیقی )کارایی گروه، پرسش و پاسخ و سخنرانی( 3

پس از تشخیص و درک پایه های آوایی، می بینیم که پایه های آوایی بیت های یک شعر به 
شکلی هماهنگ در پی   هم می آیند به طوری که می توان پایه ها را به دسته ها یا خانه های 
منظم بخش کرد. وقتی که در یک بیت پایه های آوایی به طور منظم )از نظر نوع و تعداد و 
ترتیب هجاها( تکرار می شوند. این پایه های تکراری را » پایه های آوایی همسان« می نامیم.

این  آوایی بخش کردیم. ساده تر  پایه های  به  به شکلی درست  را  وقتی هجاهای شعری 
است که به جای هر یک از این پایه ها معادل آوایی هر یک از آنها را بیاوریم. معادل ها و 

نمادهای آوایی این پایه ها را » وزن واژه« می نامیم. 
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در این درس با »  وزن واژه« و »  خوشه های هجایی« بیشتر آشنا خواهیم شد.
∪ـ ـ ـ وزن واژه: مفاعیلن  /خوشۀ هجایی: 

اکنون به بررسی وزن واژه مفاعیلن می پردازیم: 
به بیت زیر توجه کنید:

که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینمَصباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا، برخیز
حافظ

با خوانش درست بیت در می یابیم که درنگی بسامان و منظم در میان پایه های آوایی هر 
مصراع تکرار شده است که  این درنگ و تکرار منظم آن را می توان به شکل زیر نشان دارد.

ِق یا بر خیزکـ جا یی سا ر زد بل بلَص با حل خی 
بِـ دو شی نمِخ یا ل خاک ند در سرِکـ غو غا می

∪ـ ـ ـ∪ـ ـ ـ∪ـ ـ ـ∪ـ ـ ـ
مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

با توجه به این برش های هجایی و پایه های آوایی پس از نوشتن خوشه های هجایی به وزن 
واژه »  مفاعیلن« می رسیم که به صورت یک بستۀ چهار هجایی، چهار بار در هر مصراع تکرار 

شده است و همین گونه است بیت:

دارداگر زلفت به هر تاری اسیر تازه ای دارد اندازه ای  دلبری  اّما  باشد  مبارک 

غزلی�از�سعدی�در�وزن�مفاعیلن
هستمرا خود با تو چیزی در میان هست جهان  در  زیبا  روی  وگرنه 
گدازان مهرت  از  دارم  وجودم رفت و مهرت همچنان هستوجودی 
عشقت سودای  سرم  کز  هستمبرظن  استخوان  زمینم  بر  تا  رود 
نشانی دل  نشینی،  پیشم  وگر غایب شوی، در دل نشان هستاگر 
حسنت شرح  ناید  راست  زبان هستبگفتن  تا  ولیکن گفت خواهم 
قیامت یا  آن  قامتست  که می گوید چنین سرو روان هست؟ندانم 
نپندارم چنین شیرین دهان هستتوان گفتن به َمه∧ مانی، ولی ماه
نهادن هستبه جز پیشت نخواهم سر  آستان  نباشد،  بالین  اگر 
نه بازاریست کانجا قدر جان هستبرو سعدی که کوی وصل جانان
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ـ ـ ∪ وزن واژه: فاعالتن   خوشۀ هجایی: ـ 

دارد کار  عالم  خلق  با  کجا  بیدل  عاشق 
دارد یار  عالم هر که عشق  از هر دو  بگذرد 
کار ما عشق است و مستی، نیستی در عین هستی
دارد کار  ما  با  که  هر  خودپرستی  از  بگذرد 
همای شیرازی

با خوانش درست رباعی مذکور در می یابیم که در هر چهار مصراع شعر فوق درنگی بسامان و 
منظّم در میان پایه های آوایی وجود دارد که ما به خوبی آن را با گوش خود درک می کنیم. 
اکنون اگر ابیات فوق را به پایه های تکراری و منظم چهارهجایی جدا کنیم، به وزن فاعالتن 

با نشانه های هجایی متشکل از یک هجای کوتاه و سه هجای بلند می رسیم.

پایه  های
آوایی

کا ر دا ردخل ق عا لم دل ک جا با عاش ق بی

یا ر دا ردهر ِکـ عش قهر ُد عا لمبگ ذ رد از 

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتنوزن

-  -نشانه های هجایی ∪ --  - ∪ --  - ∪ --  - ∪ -
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خود ارزیابی

1  برای هر یک از مواردزیر وزن واژۀ مناسب بنویسید:

∪ فعولن( مثال: کبوتر )- - -

خوشۀ هجاییوزن واژهنمونه

-  -فعولنکبوتر ∪

-  -فاعالتنمی نوشتم ∪ -

-مستفعلندریادالن ∪ -  -

-  -  -مفاعیلننمی دانم ∪

-  -  -مفاعیلندری بگشا ∪

-  -فاعالتنبامدادی ∪ -

-مفتعلنبا ادبان ∪ ∪ -

-  -فعولن کجایی ∪

2   بیت های زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک کنید، سپس وزن هر یک را در 

خانه ها جای دهید.
الف(

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

پایه های آوایی
ِد لی بودُک جا َدر ِدب ِ گی تی َهر

م کَر َدندُد ِعش َقش نا بِـ َهم کَر َدن 

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنوزن
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ب(
چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
که کس آهوی وحشی را از این بهتر نمی گیرد
 حافظ

پایه های آوایی
ِم َمس تَت راِب نا َزم َچشِد لم َکر دیِچـ ُخش صی ِد

نِـ می  گی َرداَ زین بِه تَرِی وح شی راِکـ کس آ هو

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنوزن

پ(
زمانتا نگردی بی خبر از جسم و جان یک  جانان  ز  کی خبر یابی 

عّطار

پایه های آوایی
ِجس ُم جانبی َخ بَر از تا َن گَر دی

یِک َز مانبی ِز جا نانکی َخ بَر یا

فاعلنفاعالتنفاعالتنوزن

3  بیت های زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک کنید، سپس نشانه های هر یک 

را در خانه ها قرار دهید. 
الف(

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان
چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

پایه های آوایی
ُت پُش تی بانِکـ دا َرد ُچن ِر اُم َمت را چ َِغم دی وا

ح ِکش تی بانِکـ با َشد نوج ِ بَح ران را ِچ با َکز مو

-  -  -نشانه های هجایی ∪-  -  - ∪-  -  - ∪-  -  - ∪
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ب(
دل افسرده غیر از آب و گل نیستهر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست

وحشی بافقی

پایه های آوایی
ـَ ران ِدل را  ست ِدل نیستِکـ سو زی نیه

بُـ ِگل نیستِد غی َرز آِد ِل اَفـ ُسر

-  -  -نشانه های هجایی ∪-  -  - ∪-  - ∪

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

پایه های آوایی
د َری غا ما ل َدر َدسسی ِن ما ال َمر َه میتِ̂ی

هم د میمد خ دا را  یی ب جا نا دل ز تن ها

-  -نشانه های هجایی ∪ --  - ∪ --  - ∪ -- ∪ -

ت(
زدز حسرت بر سر و بر رو همی زد همی  کوکو  فاخته  سان  به 

فدایی مازندرانی

پایه های آوایی
َه می زدَس ُر بَر رو ز َِحس َرت بَر

 ه می زدخ ت کو کوب سا ن فا

-  -  -نشانه های هجایی ∪-  -  - ∪-  -  - ∪

و  وزن  سپس  کنید،  تفکیک  آوایی  پایه های  با  متناسب  را  بعد  صفحه  4   بیت های 

نشانه های هر یک را در خانه ها قرار دهید.
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الف(
همی نالید و با گل راز می کردسحر گه بلبلی آواز می کرد

سلمان ساوجی

پایه های آوایی
ـَ حَر َگه بُلـ  ـُ لی آ واس ز می َکردب
ز می َکردُد با ُگل را َه می  نا لی 

مفاعیمفاعیلنمفاعیلنوزن

-  -  -نشانه های هجایی ∪-  -  - ∪ -  - ∪

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

پایه های آوایی
ـِ َغم خو  َغم ِف ِرستدو ست ما راَکر ِد ای ِمیما ب

دم فِـ رستنَز ِد ما هرَغم فِـ رِس تیتُح فِـ ای کَز

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتنوزن

-  -نشانه های هجایی ∪ --  - ∪ --  - ∪ -- ∪ -

پ(
خوشا نی نامه ای دیگر سرودنخوشا از نی خوشا از سر سرودن

 قیصر امین پور

پایه های آوایی
ـُ شا اَز نی  ـُ شا اَز َسرخ ـُ رو َدنخ س

ـُ شا نی نا  ُسـ رو دنِمـ اِی دی َگرخ

مفاعیمفاعیلنمفاعیلنوزن

-  -  -نشانه های هجایی ∪-  -  - ∪-  - ∪
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ت(
میون هر دو چشمم جای پایتعزیزم کاسۀ چشمم سرایت

بابا طاهر

پایه های آوایی
ـَ زی زم کـا  ـَ را یَتِسـ ِی ِچش َممع س

ِی پا یَتُد ِچش َمم جا ِمـ یو نِـ هر

مفاعیمفاعیلنمفاعیلنوزن

-  -  -نشانه های هجایی ∪-  -  - ∪ -  - ∪

توجه: در بعضی از نسخه ها به جای » عزیزم«، »  عزیزا« نیز به چشم می خورد.

5  ابیات زیر را بخوانید...

الف( ز دو دیده خون فشانم...
قالب: غزل؛

توجه بیشتر به کاربرد آرایه های ادبی:
تشبیه: اینها باغ آشنایی، گلستان چشمم / سر: مجاز از: قصد

ب( فراق، غم گرایی و بیان بی وفایی معشوق
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��آشنایی با مفهوم نهاده یا حقیقت و نانهاده یا مجاز؛ 1
��شناخت مفهوم عالقه و قرینه و توانایی تشخیص آن در متون؛ 2

��درک زیبایی و لذت ادبی حاصل از تشخیص مجاز در متون ادبی؛ 3
��ایجاد انگیزه برای کشف نمونه های مختلف مجاز در زبان ادبی و محاوره ای؛ 4

��کسب مهارت در حل تمرین های کتاب؛ 5
��کاربرد مجاز در شعر و نثر؛ 6

��توانایی تشخیص عالقه های مجاز. 7

اهداف آموزشی درس

درس
مجاز 6

روش های پیشنهادی برای تدریس

��تفکر استقرایی 1
��بحث گروهی 2

��پرسش و پاسخ 3
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مجاز

حقیقت، معنی اصلی یا نهاده یک واژه است و مجاز کاربرد واژه در غیر معنی نهاده آن واژه 
است و عالقه، پیوند و رابطه ای است که بین معنی نانهاده و نهاده وجود دارد و در واقع 
مجوز ما برای کاربرد واژه ای در غیر معنی حقیقی است. قرینه نشانه ای در کالم است که 
مانع از آن می شود که ما معنای نهاده را در نظر بگیریم و در واقع قرینه ما را به سوی 

معنای نانهاده هدایت می کند: 

کنم آسان  اندیشه  بیش  کنمکزین  گروگان  نزدت  به  را  زبان 

که مصراع دوم به ما نشان می دهد که مقصود شاعر از زبان، قول و گفتار است نه عضوی از 
دستگاه تکلم انسان و از آنجا که زبان وسیله سخن گفتن است )عالقه( به این معنی به کار 
رفته است و این بدان معنی است در مجاز وجود قرینه )چه ذکر شود و چه حذف شود( 

و  عالقه ضروری است.
از انواع مختلف مجاز، فقط استعاره است که تصویر ساز و مصور و مخیل است. بحث در انواع 
دیگر مجاز در حقیقت مربوط به علم معنی شناسی است، زیرا مجاز خاص ادبیات نیست و 
در همه انواع زبان ها و سبک ها مرسوم است. باید توجه داشت که اوالً عمر زبان بسیار دراز 
و قدیمی است و واژه ها در طی اعصار از معانی اصلی خود عدول کرده اند و ثانیاً اگر قرار 

بود برای هر امر و پدیده ای واژه ای خاص باشد. تعداد واژگان هر زبانی بی نهایت می شد1. 
در واقع مجاز به اهل زبان این فرصت را می دهد که یک واژه را در معانی و جایگاه های 
متفاوت به کار برد و اگر مجاز در کالم به کار گرفته نمی شد ما با تعداد واژگان محدودی 
که داریم فقط می توانستیم کاربردهای محدودی از آنها را داشته باشیم مجاز در حقیقت 

به غنا و گستردگی زبان کمک می کند.
عالقه های مجاز را نمی توان به چند عالقه محدود کرد. بنابر این فقط به چند عالقه مهم 

و پر کاربرد اشاره می شود:
��عالقه�کل�به�جزء: به این معنی که بتوان به داللت تضمن کل را در معنی جزء به کار برد: 1

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرددست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد

که دست به معنی سرانگشتان به کار رفته است.

1. بیان، شمیسا، ص 39
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��عالقه�جزء�به�کل: گاه جزئی از چیزی ذکر می شود و منظور کل آن است: 2

زاده ایم را  مرگ  همه  مادر  داده ایمز  بدو  گردن  بی کام  به 

گردن به معنی کل وجود مورد نظر است.

��عالقه�حال�و�محل: ذکر محل و اراده حال 3

مجروح می کنی و نمک می پراکنیشهری به تیغ غمزه خونخوار و لعل لب

منظور از شهر مردم شهر است

��عالقه�الزمیه: و آن بدین معناست که چیزی به دلیل همراهی همیشگی با چیزی،  4
به جای آن به کار رود:

ماه دشت الله ها را روشن کرده بود.
که در اینجا منظور از ماه نور ماه یا مهتاب است

��عالقه�سببیه:�سبب چیزی جانشین خود آن شود مانند صفرا که سبب عصبانیت است: 5
بر صفرای خویش بر نیامدم

��عالقه�جنس:�جنس چیزی را بگویند و به داللت التزام خود آن چیز را اراده کنند. 6

»  بگفت آهن خوَرد ورخود بود سنگ« که مقصود از آهن، تیشه ای از جنس آهن است.

��عالقه�مشابهت: واژه ای به دلیل شباهت به جای واژه دیگری به کار رود. 7

چون بخندی بنمایی ز شکر مرواریدچون بگویی بفشانی گهر از حقه لعل

که واژه های گهر، حّقه لعل، شکر و مروارید به ترتیب به معنی سخن، دهان و لب، 
خنده و دندان مورد نظر است.
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خود ارزیابی

1  معنای حقیقی و مجازی را ...

معنای مجازیمعنای حقیقی

آسمان چرخ گردنده الف

قصد و اندیشهعضوی از بدنب 

کل وجودقسمتی از بدنپ

2  در سروده های زیر...

الف( فردا: آینده/ شهر: مردم شهر )کشور(
ب( خاکی و آبی: انسان )موجودات(

پ( نرگس: چشم
ت( عالم: مردم عالم

ث( نگین: انگشتر

3  در بیت زیر مجاز و قرینه...

مجاز: دست )انگشت( 
قرینه: گره گشاید

4  بیت زیر را از نظر فكری...

فكری: توجه به دنیای درون، غم گرایی، رواج ناامیدی، شاعر معتقد است که آنچه 
نصیبش شده غم و غصه است. حسرت خوردن به دوران جوانی و غم پیری.

ادبی: توجه به علوم ادبی: سر: مجاز از موی سر/ بهره بردن از آرایۀ تشبیه: سر: مشبه؛ 
درخت شکوفه دار: مشبه به؛ تشبیه فشرده به صورت ترکیب اضافی در میوه غم: غم: 
مشبه، میوه: مشبه به؛ مراعات نظیر: بین کلمات درخت، میوه، شکوفه و سرو سپیدی. 

5  وزن واژه بیت: بضاعت نیاوردم...

وزن واژه بیت »  فعولن ـ فعولن ـ فعولن ـ فعل« است.
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��غزل�زیر�را�از�نظر... 1
تاریخ�ادبیات:�شعر از سعدی شاعر قرن هفتم است که غزل عاشقانه را به اوج خود رساند. 
سعدی در غزل عاشقانه سرآمد شاعران است. غزل سعدی مختصات سبک عراقی 
دارد که از اوایل قرن ۷ تا اوایل قرن10 رواج داشته است. شعر این عصر نرم و 

دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی است.

سبک�شناسی:�
الف(�قلمرو�زبانی: بیت اول، کاربرد »  ندانستم« به جای »  نمی دانستم«  ، »  نابستن« 

به جای »  نبستن« ، »  بهتر    نپایی« به جای »  پایدار نباشی«.
بیت دوم، جهش ضمیر و کاربرد مفعول پس از فعل، وجود »ی« فعل اسنادی در 

چرایی.
بیت سوم، کاربرد »  کشتن« در معنی خاموش کردن، وجود »ی« اسنادی در مایی. 

کاربرد »خوب« به معنی »زیبا«. 
بیت چهارم، کاربرد »  نکنم« در معنای فعل مضارع اخباری »  نمی کنم«. 

بیت پنجم، کاربرد »  بگویم، برود و بیایی« در مفهوم مضارع اخباری. 
در بیت ششم، کاربرد » زنخدان« به معنی » چانه« و »  نه خال است« به جای » خال نیست«. 
در بیت هفتم کاربرد »  مپندار« به جای »  نپندار« ، »  بگریزد« به جای »  می گریزد« 

و »  بدانست« به جای »  دانست« و کاربرد »  ز« به جای »  از«.
ب(�قلمرو�ادبی: قالب غزل، قافیه در مصراع اول و همه مصراع های زوج، تضاد در 
بیت اول، کنایه )دل دادن( در بیت دوم، تشخیص در بیت سوم، واج آرایی و تشبیه 
فشرده ترکیبی )بار جدایی( در بیت چهارم، تضاد در بیت پنجم، واج آرایی، کنایه 
)دل بردن(، تشبیه و مراعات نظیر در بیت ششم، تخلص، مراعات نظیر، تضاد و 

مجاز در بیت هفتم.
پ(�قلمرو�فکری:�عشق زمینی، شکوه از بی وفایی معشوق، ستایش معشوق، غیر قابل 

تحمل بودن فراق، ترجیح عاشق برای افتادن در دام معشوق.

کارگاه تحلیل فصل دوم



168

موسیقی�شعر�)پایه�های�آوایی(:

ُر َو فا یی ِک ُت بی ِمه  َت َم َزو َول َمن َن دا نِس 
پایه�های�آوایی

ُی َن پا یی ِک ِب بَن دی َت َن زان بِه  َعه د نا بَس

فعالتن فعالتن فعالتن فاعالتن وزن�واژه

-  - ∪∪ -  - ∪∪ -  - ∪∪ -  - ∪  - خوشه�های�هجایی

��متن�زیر�را�از�نظر�زیبایی�شناسی... 2
 فّراش باد صبا، دایۀ ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین، قبای سبز ورق، اطفال شاخ، 

کاله شکوفه، تشبیه فشرده به  صورت ترکیب اضافی.
جناس  و  تشبیه  نبات:  بنات  تشخیص،  و  استعاره  ربیع:  قدوم  استعاره،  زمردین: 

ناهمسان )ناقص(.
چند شبکۀ مراعات نظیر: )دایه، بنات، مهد، اطفال(، )باد صبا، ابر بهاری، درخت، 

شکوفه و ...(، )گفته و فرموده(، )گرفته و نهاده(، )بگسترد و بپرورد( و... سجع.



اهداف آموزشی درس

درس
تاریخ ادبیات فارسی در قرن های 10 و 11 7

فصل 3

��آشنایی با تاریخ ادبیات فارسی قرن دهم؛ 1
��آشنایی با تاریخ ادبیات فارسی قرن یازدهم؛ 2

��آشنایی با موقعیت و جایگاه زبان فارسی در دوره صفویه؛ 3
��شناخت چهره های شاخص قرن دهم؛ 4

��شناخت چهره های شاخص قرن یازدهم؛ 5
��تقویت توانایی تشخیص سبک عراقی از هندی؛ 6

��قدرت تشخیص مضمون شعر قرن های 10 و 11 از اشعار قرن های 7 و 8 و 9. 7

دانش افزایی

دوره�صفویه
بعد از وفات تیمور لنگ، اوالدش در ایران حدود صد سال سلطنت کردند، ولی سطوت او 
را نداشتند چنان که به تدریج فتور و تشتت در دولت تیموریان روی داد و جالیریان دوباره 
جانی تازه گرفتند و سلسله های قره قوینلو و آق قوینلو متعاقباً در آذربایجان تسلط پیدا 
کردند. در نقاط دیگر ایران نیز َعلَم عصیان بلند شد. در این بین جوانی دلیر و نیرومند 
از اوست در آذربایجان ظهور کرد. اسمعیل در  موسوم به اسمعیل که نام سالله صفوی 
ـ   .ق در تبریز به تخت سلطنت جلوس کرد و سلسله صفویان را تأسیس و در اندک  905   ه
مدتی تمام ایران را از چنگ بازماندگان تیموریان بیرون آورد و بدین گونه خاندان صفوی به 
پادشاهی ایران رسید. صفویان قریب دویست و چهل سال در ایران حکمرانی کردند؛ شاهان 
پسین این سلسله کفایت پیشینیان را نداشتند به طوری که در روزگار آنان افغان ها به ایران 
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هجوم آورده اصفهان را که پایتخت بود گرفتند. در این حال نادرشاه افشار ظهور کرد و 
افغان ها را از میان برد و همسایگان متجاوز را عقب راند و سلطنت صفویه را منقرض ساخت 

ـ  .  ق بر تخت نشست و سلسله افشاریه را تأسیس کرد. و در 1148ه
اگر از دید تاریخی ایران معاصر به سلسلۀ صفویه بنگریم، دولت صفوی دارای دو ارزش 
اساسی و حیاتی است: نخست ایجاد ملتی واحد با مسئولیتی واحد در برابر مهاجمان و 
دشمنان، دوم ایجاد ملتی دارای مذهبی خاص )تشیع( که بدان شناخته شده و به خاطر 
دفاع از آن، دشواری های بزرگ را در برابر هجوم های دو دولت نیرومند شرقی و غربی 
تحمل نموده است. رشتۀ اصلی و اساسی این پیوند ملی، مذهب تشیع دوازده امامی بود 
وگرنه با وضعی که آن ایام در ایران وجود داشت هیچ عامل دیگری نمی توانست چنین 

تأثیری در بازگرداندن آن پیوند و همبستگی داشته باشد.
بنابراین در دورۀ صفویه تشیع مذهب رسمی ایران شد. از  این  رو نظم و نثر مذهبی در این 
عصر ترقی کرد. شعرا به جای مدح شاهان به نعت انبیا و اولیا پرداختند و مدح و مرثیه 
آل  رسول را موضوع قرار دادند و علما در جمع اخبار و آثار شیعه و شرح و بسط فقه و 
حدیث کوشیدند و از امتیازات این دوره آنکه مسائل دینی را که در سابق معموالً به عربی 
نوشته می شد بیشتر به زبان فارسی تألیف کردند و کتبی مانند جامع عباسی شیخ بهایی 
المتقین مجلسی و سایر تألیفات دینی و اخالقی و ابواب الجنان قزوینی در علوم  و حلیه
دینی و احادیث و نظایر اینها به وجود آمد. تنها مجلسی قریب پنجاه کتاب و رساله در 

مسائل دینی به فارسی نوشت.
شاهان صفوی با اینکه غالباً به پیشرفت سیاست مذهبی تعلق خاطر داشتند و با طوایف 
ادب  و  علم  حمایت  به  همه  این  با  بودند،  جنگ  در  عثمانی  و  روس  و  افغان  و  ازبک 
را حمایت و تشویق می کردند.  فقها  نیز می پرداختند. چنانکه مورخین دربار و علما و 
بعضی سالطین و شاهزادگان صفوی مانند سلطان  ابراهیم و شاه  عباس و شاه  طهماسب و 

سام میرزا خود ذوق ادبی داشتند و شعر می سرودند.
صنایع ظریفه که در عهد تیموریان ترقی داشت در دوره صفوی رونق گرفت. از نقاشان و 
خوش نویسان معروف این دوره کمال الدین بهزاد از استادان دربار سلطان   حسین بایقرا بود 
و اوایل صفویه را درک کرد. بعد از او استادانی مانند میرک و سلطان  محمد و میر سید علی 

ظهور کردند که جمله در تبریز ملتزم دربار شاه طهماسب بودند.
در واقع خرابی های دوره مغول و تیموریان تأثیرات عمده خود را در علم و ادب در این 
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قرن های اخیر بخشید. نه تنها این دوره از وجود گویندگان بزرگ خالی بود، بلکه موضوع 
مهم نظم پیشینیان یعنی غزل و شعر عرفانی نیز کم رنگ شده بود. نظم و نثر فارسی تنزل 
صریحی کرد و سخن فارسی بقیه لطافت و بساطت قبل از مغول را باخت و عبارت پردازی 
و زیور و زینت های زائد لفظی بیشتر استعمال شد و مضامین مبتذل و نازک کاری های 
زننده در شعر معمول گردید و در اغلب احوال شاعر و نویسنده هم خود را به تشبیهات و 
جناس و ایهام و استعاره مصروف و نظرش را با افکار غریب و معانی عجیب معطوف داشت 
و صدها شاعر و نثر نویس و مؤلف در ایران و هندوستان ظهور کردند و پیروی از این سبک 
را که آن را سبک هندی نام داده اند شعار خود ساختند. می توان گفت سخن پردازان هندی 
در این سبک بیشتر از گویندگان ایران غلو کردند. تردیدی نیست که در همین طرز سخن 
مطالب بسیار نغز و معانی لطیف عالی هم به شعر درآمد و افکار و تصورات دقیق و رقیق 
ایرانی در همین نوع نظم به بهترین وجهی بیان شد، پس نباید تصور کرد عصر صفوی از 
نظم و نثر خوب به  کلی محروم بود، بلکه در میان شعرای آن عهد که عده آنان بسیار بود، 
اشخاصی مانند صائب تبریزی و وحشی و کلیم و عرفی و طالب و هاتف اصفهانی و امثال 
آنان و در بین شعرای هند افرادی مانند فیضی اشعاری نغز و خوشایند سرودند و مخصوصاً 
بعضی از آنان از متقدمین پیروی کرده و احیای طرز قدیم را آزمودند. بخصوص باید دانست 
سبک هندی )یعنی سبکی که شاعران عصر صفوی که بیشتر در هند زیسته اند معمول 
داشتند( همه اش عبارت از معانی پیچاپیچ و خماخم نبود بلکه بعضی مضامین بسیار نغز 
و لطیف را که نمونه نظر دقیق و اندیشه باریک گویندگان هنرمند است، به وجود آورد 
و شاهد آن ابیاتی است که در شعر امثال صائب و عرفی و فیضی مشهود است. در  واقع 
این  طرز نماینده هنر باریک بینی و دقیق یابی و لطیفه کاری است که جز فکرهای ورزیده و 
اندیشه های پخته بدان نرسد و این حقیقت را مطالعه اشعار صائب و فیضی و عرفی و کلیم 

و امثال آنان روشن می سازد.
حتی می توان گفت این سخن مضمون سازی از خواص و لطایف ادبیات ایران و هند است 

و در ادبیات مغرب زمین پدید نیست و شاید وجه امتیاز میان ادب شرق و غرب است.
از مسائل مهم ادبی عصر صفوی نفوذ و انتشار زبان و ادبیات فارسی در ممالک مجاور 
خاصه هندوستان است. چنان که می دانیم زبان اصلی ایران با زبان قدیم هندوستان که 
نیز به هم  باستان دو مملکت  باشد پیوند دارد و عقاید قدیم و داستان های  سنسکریت 

شبیه اند و اغلب از یک منشأ هستند. 
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و  اسالم  اولیه  قرون  در  پارسیان  مهاجرت  و  هند  در  مسلمین  فتوحات  با  فارسی  زبان 
فتوحات سلطان محمود شروع و با سلطنت غزنویان و غوریان در آن دیار انتشار یافت و 

بعد با تأسیس سلطنت مغول در آن مملکت به اوج ترقی رسید.
مؤسس سالله مغولی هند بابر معروف بود که نسبتش به پنج واسطه به تیمور می رسید 
و به سال نهصد و سی و دو حمله به پنجاب کرد و الهور را گرفت و تأسیس سلطنتی کرد 

که بالغ بر سیصد سال در هندوستان دوام یافت.
بابر و پسرش همایون و نوه اش اکبر و پسر او جهانگیر و اعقاب آنان بزرگ ترین حامیان 
علوم و ادبیات ایرانی و طرفداران زبان فارسی بودند و تحصیالت عمده آنان به فارسی 
بود و آثار و اشعار و تصانیف سخنوران ایران را می خواندند. در دربار آنان معموالً فارسی 
صحبت می شد و آنجا مجمع شعرا و فضالی ایرانی و فارسی گویان هندی بود و خود این 
شاهان به فارسی شعر می سرودند. نه تنها شاهکار های ادبی ایران کامالً در هندوستان 
رواج پیدا کرد بلکه عده زیادی از شعرا و علما و مورخین و نویسندگان در خود هند ظهور 
کردند و به سخن سرایی و تألیف و تصنیف به فارسی پرداختند. حتی به تأثیر زبان فارسی،  
سبک و شیوه ایرانی بر نظم و نثر زبان اردو تطبیق گردید و شعرایی از ایران و هند در 

آن زبان طبع آزمایی کردند.
بدین گونه گویندگان معروف ایرانی و هندی مانند صائب تبریزی و فیضی دکنی و عرفی 
یافتند.  شهرت  هند  در  آنان  امثال  و  ظهوری خجندی  و  نیشابوری  نظیری  و  شیرازی 
ایران پرداختند و هم سبکی را که به سبک هندی معروف  هم به تتبع آثار متقدمین 
است معمول داشتند و اشعاری نغز به وجود آوردند. نیز علما و مؤلفین و خوش نویسان 
و نقاشان و منشیان زیاد پدید آمدند و تحت نظر تشویق شاهان هند به ترویج صنایع و 

افکار ایرانی کوشیدند.
شاهان مغول هند مخصوصاً فن تاریخ را ترقی بخشیدند و تألیفات مهم و سودمند در تاریخ 
عمومی و تاریخ هندوستان به زبان فارسی به وجود آمد که از آن جمله می توان برای مثال 

از منتخب التواریخ نام برد.
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شعرای�معروف
محتشم�کاشانی ـ از معروفین شعرای دوره صفوی شاه طهماسب بود که در کاشان به دنیا 
آمد و در آن شهر زیست. گرچه این شاعر به روزگار جوانی اشعار ذوقی گفت و غزل سرایی 
نمود. حتی به مدیحه گفتن پادشاهان نیز اهتمام کرد، قصیده و غزل ساخت و از شعرای 
احساسات تشیع در دربار  و  تمایل دینی  به مالحظه  بود ولی سپس  نامدار زمان خود 
صفوی به حکم معتقدات خودش موضوع تازه ای پیش آورد. یعنی اشعاری مبنی بر تذکر 
مصائب اهل بیت سرود و در این سبک شهرت یافت و اشعارش معروف گشت. به طوری که 
می توان او را معروف ترین شاعر مرثیه گوی ایران دانست. گرچه شعرای معدودی قبل از 

او و شعرای زیادی بعد از او در این موضوع سخن سرایی کرده اند.
محتشم در ساختن ماده تاریخ و مرثیه و منقبت در عهد خود و بعد از آن مشهور بود. دوازده 
بند او در مرثیه حسین بن علی  و واقعۀ کربال از منظومه های معروفی است که تا زمان ما 

همچنان در مجلس های عزای آن امام زبانزد مرثیه خوانان و روضه خوانان می باشد:

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز این چه شورش است که در خلق عالمست
تا عرش اعظم استباز این چه رستخیز عظیم است کز زمین بی نفخ صور خاسته 
کزو کجا  از  دمید  باز  تیره  صبح  کار جهان و خلق جهان جمله در هم است؟!این 
آفتاب مغرب  از  می کند  طلوع  استگویا  عالم  ذرات  تمامی  در  کاشوب 
نیست بعید  دنیا  قیامت  خوانمش  استگر  محّرم  نامش  که  عام  رستخیز  این 
نیست مالل  جای  که  قدس  بارگاه  سرهای قدسیان همه بر زانوی غم استدر 
می کنند نوحه  آدمیان  بر  ملک  و  استجن  آدم  اوالد  اشرف  عزای  گویا 
مشرقین نور  زمین  و  آسمان  حسینخورشید  خدا  رسول  کنار  پرورده 

که  است  صفویه  زمان  معروف  شعرای  از  عرفی  محمد  جمال الدین  ـ  شیرازی  عرفی�
شهرتش عمده در هند بود. تولدش به سال نهصد و شصت و سه هجری در شیراز اتفاق 
افتاد و بعد از تحصیالت در ایام جوانی به هند مسافرت کرد و به دکن رفت و از آنجا به 
فتح پور مقر اکبر شاه عزیمت کرد و به حلقه و خدمت حکیم مسیح الدین ابوالفتح گیالنی 
نزد عبدالرحیم  خانخانان شتافت و در    نهصد    و    نود    و    هفت  او در  از مرگ  پیوست و پس 
سال نهصد و نود    و   نه بیمار شد و در الهور درگذشت. با شعرا و فضالی فارسی گو معاشرت 
داشت و در میان آنان نام و نفوذ پیدا کرد. به مجلس اکبرشاه که مجمع سخنوران بود 
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راه یافت. قصاید و غزلیات او غیر از ایران در هند و ترکیه مورد تحسین و تقدیر و نمونه 
تقلید واقع شد. از قصاید معروفش یکی آن است که در نعت حضرت علی   سرود که 

مطلعش این است:

بازارجهان بگشتم و دردا که هیچ شهر و دیار در  بخت  فروشند  که  ندیده ام 
عرفی به پیروی از نظامی به تصنیف خمسه پرداخت؛ ولی تنها دو مثنوی از آن نظیر مخزن االسرار 
و خسرو و شیرین ساخت. شعر عرفی نسبت به معمول خصوصیتی دارد که می توان آن را 
شیوه نظم فارسی هندوستانی نام داد. از این حیث سخن او شباهت به سخن گویندگانی مانند 

امیرخسرو و فیضی دارد. در واقع می توان عرفی را مبتکر سبک هندی شناخت.
عرفی جز دیوان اشعار ترجیع بندی به نام گلشن راز و رساله صوفیانه به اسم نفسیه دارد. 
صائب�تبریزیـ  محمدعلی   صائب پسر میرزا عبدالرحیم اصلش از تبریز بود چنان که خود گوید:

شیرازصائب از خاک پاک تبریز است گل  از  گر  سعدی  هست 

پدرش در زمان شاه عباس به اصفهان مهاجرت کرد و صائب در آنجا حدود سال هزار  و  ده هجری 
تولد یافت و بعد از تحصیالت در اوایل جوانی به سفر مکه رفت و بعد عزیمت به هند کرد. 
مدتی هم در کابل اقامت ورزید و مورد توجه ظفرخان والی آنجا که خود قریحه شاعرانه 
داشت واقع شد. بعد به همراهی ظفرخان به دربار شاه جهان رفت و در نزد آن پادشاه 

تقرب پیدا کرد. اقامتش در کابل و هند شش سال طول کشید چنان که خود گوید:

گذارشش سال پیش رفت که از اصفهان به هند مرا  عزم  توسن  است  افتاده 

مسافرت او به هند در حدود 1034 اتفاق افتاد و یکی از عوامل این مهاجرت رنجیدگی 
او از قدر نشناسی هم میهنان خود بود چنانکه از این ابیات معلوم است:

ز نقش ساده بود تا عقیق در یمن استبلند نام نگردد کسی که در وطن است
دارد وطن  از  شکوه  ما  رمیده  عقیق ما دل پر خونی از یمن دارددل 

آورد. چون صیت  باز  اصفهان  به  از هند  به سال یک هزار و چهل و دو  را  او  بعد پدرش 
سخنش در هند و ایران پیچید الجرم نظر شاه عباس   ثانی را جلب کرد و آن پادشاه او را 
بنواخت و ملک الشعرای خود قرار داد و صائب آن پادشاه را بستود و قصه جنگ او را با 

شاه جهان که در یک هزار و پنجاه و نه اتفاق افتاد به سلک شعر کشید.
صائب از شاعران معاصر خود و از گذشتگان یاد کرده و نسبت به خواجه حافظ ارادتی 
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بسزا داشته و سخن او را در وی تأثیر عظیم بوده است. چنان که خود گفته:

باشز بلبالن خوش الحان این چمن صائب حافظ خوش الحان  زمزمه  مرید 

نیز نسبت به استاد سخن سعدی شیرازی توجهی وافر داشته و در استقبال بین شیخ که 
فرموده:

قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن
خایی شکر  ایامت  در  را  طوطی  نیست  مسلم 

چنین گوید:

مسلم بود گر زین پیش بر سعدی شکر خاییدر این ایام شد ختم سخن بر خامه صائب

صائب از شاعرانی است که هم در عصر و زمان خود در هند و ایران و روم شهرت بسیار 
یافت و این نام آوری بیشتر به سبب طرز نو و توانایی کم نظیرش در شعر، خواه از طریق 
ابداع و خواه به تقلید و یا به مناسبت موقع و مقام بوده است. نیک خویی و ادب معاشرت 
و مجالست او نیز در این امر بی اثر نبود و به همین علت است که چه در هند و چه در 
ایران محفلش محل اجتماع ادیبان و شاعران آزموده بود و شعرهایش دهان به دهان و 

دست به دست می گشت.
از خواص سبک صائب مضمون سازی و باریک اندیشی و نازک کاری است که آن همه در واقع 
از مشخصات سبک معروف به هندی است، دیگر به کار بردن صنایع و محسنات شعری نظیر 

ارسال المثل و استعمال مجاز و مراعات نظیر و آوردن امثال سایر در ضمن شعر است.
برای نمودن شیوه سخن شاعر چندی از مفردات او نقل می گردد و به طوری که مشاهده 
خواهد شد از خصوصیات این گونه اشعار باریکی مضمون و معنی پند و عبرت و آمدن 

مثال و تشبیه در یکی از دو مصراع است:

شعله یکسان می شمارد چوب بید و عود راعشق بی پروا چه می داند زیان و سود را
نماز پیداستغیر از خدا که هرگز در فکر آن نبودی هر چیز کز تو گم شد وقت 
راریشه نخل کهنسال از جوان افزون تر است پیر  دنیا  به  باشد  دلبستگی  بیشتر 
نیابد امان  ظالم  مظلوم  آه  تیر  رااز  کمان  فغان  از دل  نشانه خیزد  از  پیش 
نیست پروانه  ماتم  برای  از  شمع  صبح نزدیک است و در فکر شب تار خود استگریۀ 
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صائب چنانکه گفتیم از پیشروان سبک معروف به سبک هندی است که به قول بعضی ادیبان 
صاحب نظر در واقع باید آن را سبک اصفهانی عصر صفوی نامید که خصوصیت آن نازک کاری 
و باریک اندیشی و تعبیرات لطیف از اندیشه های دقیق و معانی عمیق است. آن صفات به 

انضمام دقایق حکم و لطایف عبرت انگیز و پندهای گوهر ین در اشعار صائب پیداست.
صائب به حکم اینکه در ایران با علمای بنام مانند شیخ  بهایی و مالصدرا و فیض کاشانی 
و  الهیجی و مجلسی و میرداماد معاصر یا معاشر بوده و در هند هم با بزرگان علم و ادب 
آموزش و آمیزش داشته خود نیز صاحب کماالت بوده است. شماره اشعار او را تا دویست 
هزار بیت نوشته اند و یک سفینه هم در شرح حال شاعران و نویسندگان به او نسبت داده اند.

صائب فزون بر هفتاد سال عمر کرد و پس از مراجعت از هند به استثنای مسافرت های کوتاه 
به قم و تبریز و غیر آن روزگار خود را در اصفهان در حجره ای در باغ تکیه گذراند، و چون 

به سال یک هزار و هشتاد و یک رخت به سرای جاویدان کشید در همان جا مدفون گشت.
وحشی�بافقیـ� وحشی در اواخر سلطنت شاه   اسماعیل صفوی یعنی حوالی نهصد   و   سی هجری 
در دهکده بافق از نواحی یزد به دنیا آمد و در اوایل جوانی به یزد رفت و از دانشمندان و 
سخنگویان آن شهر کسب فیض کرد. سپس به کاشان رفت و روزگاری در آنجا ماند و به شغل 
مکتب داری پرداخت. گویا از آنجا سفری به بندر هرمز کرد، سپس به یزد برگشت و بقیه عمر 
را در آنجا بیشتر با گوشه گیری گذراند. بعضی تذکره ها از مسافرت او به هند هم بحث کرده اند.

وفات وحشی به علت عارضه کسالت به سال نهصد و نود و یک در یزد اتفاق افتاد و در 
همان جا به خاک سپرده شد.

وحشی در همه عمر با اندوه و تنگدستی و تنهایی گذراند ولی با این همه دست و دل باز 
و بلند نظر و شکیبا بود خود چنین گوید:

دال وحشی صفت یک حرف بشنو در لباس از من
عریانی و  اندوه  از  غم  گریبان  در  سر  مکش 
روان بخشی آن  وجود  با  را  روان  آب  ببین 
زمستانی باد  از  می لرزد  عریان تنی  از  که 

باز گوید:
نخواهی گر  دشمن  اندوه  ز درویشی طلب کن پادشاهیدال 
قناعتچه خوش گفتند ارباب فصاحت و گنج  خوشا درویشی 
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در سخنان وحشی که زندگانی اندوهگینی داشت بالطبع سوز و گداز زیاد است. سوز و گداز 
نداری و تنهایی، سوز و گداز عشق های نافرجام و زندگی ناتمام؛ گویی با دردها خو گرفته 

بود تا حدی که خود آن را از خدا می خواست. چنان که در آغاز فرهاد و شیرین گفت:

آتـش افـروز ده  سـینـه ای  در آن سینه دلی وان دل همه سوزالهـی 
دل افسرده غیر از آب و گل نیستهر آن دل را که سوزی نیست دل نیست

آثاری که از وحشی باقی مانده عبارت است از دیوان او که مرکب از قصاید و غزلیات و 
قطعات و رباعیات و ترجیع بند و ترکیب بند و مثنوی های پراکنده. نیز سه مثنوی معروف 
دارد که عبارت است از خلد برین، ناظر و منظور و فرهاد و شیرین زیباترین اشعار وحشی 
مانند  بزرگان  مدح  و  دین  پیشوایان  او ستایش  قصیده های  در  اوست.  غزل های  همان 
غیاث الدین محمد میر میران و شاه طهماسب و دیگران دیده می شود. ترکیب بندها بیشتر 
مراثی است که در سوگواری حضرت امام حسین   و بزرگان و یاران سروده شده است.

ابوطالب�کلیم�کاشانی�ـ یا همدانی )متوفی در 1061( که ملک الشعرای شاه جهان بود و 
از صله های او متنعم می شد، با شماری از شاعران و دانایان مانند صائب تبریزی دوست و 
معاصر بود. اشعارش در هند شهرت و انتشار پیدا کرد و مانند صائب مفردات نغز و پر معنی 
سرود و از استادان سبک هندی است در اواخر عمر در کشمیر گوشه نشینی اختیار کرد و 

در آنجا مدفون گشت.
شبلی نعمانی از فضالی نامی هند در کتاب معروف خود به نام شعرالعجم که به زبان اردو 
تألیف کرده کلیم را مبتکر و مضمون آفرین دانسته است. اینک برای مثال چند بیت از 

مفردات نغز او نقل می شود:

شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده استدل گمان دارد که پوشیدست راز عشق را
اصالح پذیر نشد  خرابم  حال  هنر  نشداز  آباد  خود  گنج  از  که  ویرانه  همچو 
چون ره تمام گشت جرس بی زبان شودواصل ز حرف چون وچرا بسته است لب
بی خبریم جهان  انجام  ز  و  آغاز  ز  افتادستما  کتاب  کهنه  این  آخر  و  اول 

دیوان کلیم مرکب از غزلیات و قصاید و مقطعات و مثنویات است.
عبدالقادر�بیدلـ� آخرین شاعر نامی خوش قریحه هند که بالغ به صد هزار بیت نظم ساخته 
و  برده  به کار  استادی  اشعار ذوقی و مثنوی  و  الحق در غزل عرفانی  بیدل  است.  بیدل�
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بهترین نمونه سبک هندی را نشان داده است. گذشته از کلیات مجموعه ای مرکب از پند 
و حکم منظوم و منثور به اسم نکات از او باقی است. وفاتش به سال یک هزار و یکصد و 

سی و سه در دهلی واقع شد.
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��ابیات�زیر�را... 1
آوردن مضمون تازه در هر دو بیت: معلوم شدن نخ کفش ها مثل خندیدن است.

هر دو بیت به صورت ضرب المثل در جامعه رواج دارد. 

��زبان�فارسی�در... 2
چون در هند پایگاه قدرتمندی برای توسعه زبان فارسی پیدا شد بسیاری از شعرا 
و نویسندگان به آن سو گرایش پیدا کردند. از طرفی اصفهان به عنوان پایتخت و 
محل اجتماع شعرا و نویسندگان قرار گرفت، با وجود این رشد زبان فارسی مثل 

دوره قبل »عراقی « نبود. 

��ویژگی�های�عمدۀ�شعر�بیدل... 3
به کار بردن مضمون های بدیع و کاربرد استعاره های رنگین: چشم آبله پا؛ جیب 

آبله؛ دیده حیران؛ پردۀ وهم

��چه�عواملی�موجب�شد... 4
نمی کردند  توجه  و عاشقانه زمینی  و درباری  به شعر ستایشی  پادشاهان صفوی 
همین امر موجب شد شاعران مدیحه سرا برای امرار معاش یا ثروت اندوزی راهی 

دیار هند شوند زیرا در آنجا هنوز بازار قصیده و مدح رواج داشت.

��محتشم�کاشانی�در�چه�نوع...� 5
شعر  است.  مشهور  مرثیه سرایی  و  مذهبی  در سرودن شعرهای  کاشانی  محتشم 

عاشورایی خود را در قالب ترکیب بند سرود. 

خود ارزیابی
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��در�قرن�هشتم... 6
حافظ با خواجو دوستی و ارتباط نزدیک داشت و چون خواجو به سال و تجربه 
شعری بر حافظ پیشی داشت بر شعر و اندیشه وی پرتو افکند. و خواجوی کرمانی 
تحت تأثیر نظامی بوده و چندین مثنوی به پیروی از پنج گنج او سروده است که 

نشان دهنده استادی او در شاعری است.

��بیت�زیر�را�بخوانید... 7
الف( معنای نهاده: درخت         

معنای نانهاده: نهال
ب( 

پایه�های�آوایی
ِب با را َردِک کا ِم ِدل س تی بِن شانِد َرخ ِت دو

ُش ما را َردِک َرن ِج بیَم نی بَر َکننَ ها ل ُِدش

∪-  -  -∪-  -  -∪-  -  -∪-  -  -خوشه�های�هجایی
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�آشنایی با وزن واژه های فعولن، مستفعلن، مفتعلن و فعالتن؛ 1
�تقویت مهارت خوانش شعر بر اساس پاره های آوایی؛ 2

�توانایی تشخیص وزن واژه های تکرار شده در ابیات مختلف؛ 3
��درک زیبایی های شعر از طریق خوانش شعر و کشف موسیقی حاصل از تکرار وزن واژه ها؛ 4

�ایجاد انگیزه برای پیدا کردن نمونه های شعری در این وزن واژه ها؛ 5
�کاربرد صحیح این وزن واژه ها در شعر؛ 6

�تقویت مهارت شنیداری و تشخیص تفاوت هر وزن واژه ها از طریق گوش و شنوایی. 7

اهداف آموزشی درس

درس
پایه های آوایی همسان )2( 8

روش های پیشنهادی برای تدریس

�کارایی گروه 1
�بحث و گفت و گو 2

�تلفیقی )کارایی گروه، پرسش و پاسخ و سخنرانی( 3
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دانش افزایی

خوانش غزلی از سعدی:
روند صحرا  به  خوبان  که  روندنشاید  جا  هر  و  شناسند  کس  همه 
لیک و  صحرا  به  رفتن  روندحاللست  ما  بی  که  باشد  انصاف  نه 
ربود مردم  دست  از  دل  روندنباید  تنها  که  جایی  خواهند  چو 
گل باغبانان  از  بپسندد  روندکه  سودا  به  بلبل  بانگ  از  که 
خـتا از  عشق  فریاد  یغما روندبرآرند  به  این شوخ چشمان  گر 
خمـید بباید  را  سروها  روندهمه  باال  سرو  آن  پای  در  که 
عشق کوی  در  که  هوشمندا  روندبسا  شیـدا  و  آیند  عاقل  من  چو 
سلـمی آسمـان  بر  روندبسـازیـم  ثریـا  بر  شـاهـدان  اگـر 
روندنه سعدی در این گل فرو رفت و بس دریا  روی  بر  که  آنان  که 

غزل سعدی را با توجه به وزن واژه ها و برش های آوایی یک بار دیگر می خوانیم و با درنگ در 
برش های آوایی در می یابیم که ابیات غزل فوق از تکرار وزن�واژه فعولن یا ت�تن�تن درست 
شده است اکنون بیتی از این غزل را با توجه به برش های آوایی بازخوانی و بازنویسی می کنیم.

َن با یَد پایه�های�آوایی
ُچ خا َهن

د لَز َدس
د جا یی

ِت َمر ُدم
ِک تَن ها

ر بود 
َر َوند

فعل )فعو(فعولنفعولنفعولن وزن�واژه

∪-  ∪-  -∪-  -∪-  -خوشه�های�هجایی

با خوانش درست بیت و درک موسیقی آن در می یابیم که بیت و غزل فوق از تکرار چهار 
وزن واژه فعولن ساخته شده است با این تفاوت که از وزن واژه پایانی یک هجا حذف 

)محذوف( شده است.
ابیات زیر نیز از تکرار این وزن واژه ساخته شده اند.

همان گوهر و گنج و شهر آن توستاز ایران و توران دو بهر آن توست
امروز جان جاودانبه دل گفت رستم گر  زنده ام  من  به  بماند 
سپید دیو  گفت  دل  به  ناامیدهمیدون  شدم  شیرین  جان  از  که 

شاهنامه�
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همان طور که می دانید وزن فعولن به دلیل داشتن آهنگ کوبنده و حماسی مناسب اشعار 
حماسی است و شاهنامه فردوسی هم بر این وزن سروده شده است.

اما استاد سخن سعدی شیرازی همین وزن کوبنده و ضربی را برای بیان اندرز و اخالق 
در بوستان سعدی به کار گرفته است و با مهارت و استادی تمام و انتخاب واژگان مناسب 

این وزن کوبنده را نرم و رام کرده است و اینک ابیاتی از بوستان:

ست داور  بخشایش  به  آورستسعادت  زور  بازوی  و  جنگ  در  نه 
بلنـد سپهر  نبخـشد  دولت  کـمنـدچو  در  مـردانگی  به  نیـایـد 
نه شیران به سر پنجه خوردند و زورنه سختی رسید از ضعیفی به مور

باب پنجم بوستان

  - ∪ ∪ وزن واژه مفتعلن/ خوشه هجایی:-
سرودۀ زیر از موالنا را با هم می خوانیم: 

مفتعلن مفتعلن کشت مرا

بجز فضل خدارستم ازین نفس و هوا، زنده بال مرده بال نیست  مرده وطنم  و  زنده 
مرارستم ازین بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل کشت  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن 
ببر سیالب  همه  گو  را،  مغلطه  و  مغز شعراقافیه  بود، در خور  پوست  بود  پوست 
کمتر فضل خمشی، کش نبود خوف و رجاای خمشی مغز منی، پرده آن نغز منی
مست و خرابم، مطلب در سخنم نقد و خطابر ده ویران نبود عشر زمین، کوچ و قالن
تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا؟تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من؟
ترلالمرد سخن را چه خبر از خمشی همچو شکر ترلال  بود  چو  داند،  چه  خشک 
نه ام مقاالت  مرد  آینه ام،  دیده شود حال من از چشم شود گوش شماآینه ام 
چرخ من از رنگ زمین پاک تر از چرخ سمادست فشانم چو شجر، چرخ زنان همچو قمر
چونک خوش و مست شوم هر سحری وقت دعاعارف گوینده، بگو، تا که دعای تو کنم
ترادلق من و خرقه من، از تو دریغی نبود نیم  مرا  نیم  رسدم،  سلطان  ز  وانک 
گدااز کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم چو  را  او  جرعه  بود  خورشید  چشمه 
زانک تو داوود دمی، من چو کهم رفته ز جامن خمشم خسته گلو، عارف گوینده، بگو
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با خوانش صحیح غزل موالنا و دقت در ضرب آهنگ واژگان و هجاهای شعر می توانیم 
به  نظمی که در برش های آوایی ابیات این غزل هست پی ببریم برای مثال بیتی از این 
غزل را به پایه های آوایی تقسیم می کنیم و با توجه به پایه های آوایی آن به وزن واژه 

∪∪-( ساخته شده است. مفتعلن می رسیم که از خوشه هجایی )-

دس ت ف شاپایه�های�آوایی
چر خ م نز

نم چ ش جر
رن گ ز مین

چر خ ز نان
پا ک ت رز

هم چ ق مر
چر خ س ما

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلنوزن�واژه

∪∪-خوشه�های�هجایی --∪∪ --∪∪ --∪∪ -

ابیات زیر نیز بر این وزن سروده شده اند که بسیار آهنگین و شاد است.

باز به بط گفت که صحرا خوشست
گفت شبت خوش که مرا جا خوشست 
مولوی

گرفت پریدن  باز  دلم  مرغ 
گرفت چریدن  قند  جان  طوطی 
مولوی

دین شمس  تویی  تبریز  مفخر 
نیست  دستور  تو  اسرار  گفتن 
مولوی

ماست آن  مهان  امروز  که  خیز 
جان و جهان ساقی و مهمان ماست
مولوی

ماست جرم  از  بیشتر  خدا  لطف 
خموش دانی  چه  سربسته  نکته 
حافظ
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��-∪ وزن�واژه�مستفعلن/�خوشه�هجایی:�-��-
اکنون که با دقت و با توجه به برش های آوایی این غزل حافظ را می خوانیم و در هر بیت 

سعی می کنیم به نظمی که در برش های آوایی وجود دارد پی ببریم.

کند وفا داری  ما  با  کرم  روی  کز  کیست  آن 
بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند
وی پیغام  دل  به  آرد  نی  و  نای  بانگ  به  اول 
کند وفاداری  من  با  می  پیمانه  یک  به  وانگه 
ازو نگشود  دلم  کام  ازو،  فرسود  جان  که  دلبر 
کند دلداری  که  باشد  او،  از  بود  نتوان  نومید 
بوده ام من  تا  طره  زان  نگشوده ام  گره  گفتم 
کند طراری  تو  با  تا  فرموده ام  منش  گفتا 
بو ست  نشنید  عشق  از  تندخو  پوش  پشمینه 
کند هشیاری  ترک  تا  بگو  رمزی  مستیش  از 
چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چنان
کند بازاری  رند  با  نهان  عیش  کجا  سلطان 
بینم ستم اگر  پر پیچ و خم سهلست  زان طره 
از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند
مدد می خواهم  بخت  از  بی عدد  غم  لشکر  شد 
تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند

برای نمونه بیتی از این غزل را به پایه های آوایی تقسیم می کنیم و با توجه به پایه های 
آوایی به وزن واژه مستفعلن می رسیم که خوشه هجایی آن به صورت )-    -∪-( است.

چن من گ داپایه�های�آوایی
سل طان ک جا

ی بی ن شان
عی ش ن هان

مش کل ب ود
با رن د با

یاری چ نان
زا ری ک ند

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلنوزن�واژه

-   -∪--   -∪--   -∪--   -∪-خوشه�های�هجایی
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ابیات�زیر�مطلع�غزل�هایی�از�سعدی�با�وزن�واژه�مستفعلن�هستند.

را طناز  دلبر  آن  یافتم  خوش  طرب  وقت 
ساقی بیار آن جام می، مطرب بزن آن ساز را
امشب سبک تر می زنند این طبل بی هنگام را
را بام  مرغ  بودست  غلط  بیداری  وقت  یا 
آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می برد
ترک از خراسان آمدست از پارس یغما می برد

غزلی از سعدی را با هم می خوانیم و به ریتم و آهنگ آن دقت می کنیم: 

را طناز  دلبر  آن  یافتم  خوش  طرب  وقت 
را ساز  آن  بزن  مطرب  می،  جام  آن  بیار  ساقی 
روشنست رویت  شمع  از  عارفان  بزم  که  امشب 
را باز  شاهد  رندان  خبر  نبود  تا  آهسته 
دوش ای پسر می خورده ای چشمت گواهی می دهد
را... راز  دارد  مستور  او  که  جو  حریفی  باری 
ناوک می زنند به  را  ابروان جان  و  ترک  چشمان 
یا رب که دادست این کمان آن ترک تیرانداز را
داشتن پنهان  حیفست  چنین  عشقش  غم  شور 
را آواز  کشد  بر  تا  بگو  رمزی  نی  گوش  در 
خوشت چشم  فتنه  از  شدست  پرغوغا  شیراز 
... را  شیراز  زند  هم  بر  خوشت  آشوب  که  ترسم 
بنشسته ام قفس  در  زان  پربسته ام  مرغکی  من 
را پرواز  بنمودمی  قفس  بشکستی  که  زان  گر 
آورده ام دام  به  خوبت  زیرکی  مرغ  تو  سعدی 
را شهباز  تو  مانند  کسی  آرد  دست  به  مشکل 
می برد ما  دل  از  صبر  رفتنش  کاندر  کیست  آن 
می برد یغما  پارس  از  آمدست  خراسان  از  ترک   
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 - - ∪ ∪ وزن واژه فعالتن/ خوشه هجایی:
اگر غزل زیر از سعدی را بخوانیم و در پاره های آوایی آن دقت کنیم در می یابیم که این 
- -( نظم  ∪ ∪ پاره های آوایی بر اساس وزن واژۀ فعالتن به شکل خوشه های هجایی )

و سامان یافته اند:
به زبانم بر آید  رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانمسخن عشق تو بی آنکه 
حالم پریشانی  ز  بنالم  که  گویم  باز گویم که عیانست چه حاجت به بیانمگاه 
که به دیدار تو شغلست و فراغ از دو جهانمهیچم از دنیی و عقبی نبرد گوشه خاطر
برانمگر چنانست که روی من مسکین گدا را خویش  در  ز  ببینی  غیر  در  به 
نه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانممن در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم
زمانمگر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن فرهاد  تو  از عشق  به دیوانگی  که 
دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارمنه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت
که به جانان نرسم تا نرسد کار به جانممن همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم
نگهی باز به من کن که بسی در بچکانمدرم از دیده چکانست به یاد لب لعلت
که به پایان رسدم عمر و به پایان نرسانمسخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم

توصیه: در تدریس درس بهتر است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

معلم پس از خوانش درست چند بیت، پایه های آوایی همسان را توضیح داده، با مثال هایی، 
فرق ابیاتی را که پایه های همسان دارند با پایه های ناهمسان مشخص کند. آنگاه ابیاتی را سِر 
کالس بخواند و از دانش آموزان بخواهد خوانش درست آن را بگویند. سپس کالس را به چند 
گروه تقسیم کرده، ابیاتی در اختیار هر گروه قرار دهد و از آنها بخواهد با خوانش درست، 
پایه های آوایی بیت را مشخص کنند؛ سپس وزن واژه و خوشه های هجایی هر یک را بنویسند. 
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��تفکیک�پایه�های�آوایی،�وزن�واژه�و�خوشه�های�هجایی 1
الف(

دلبر روی  چون  باغ  همی  اذفر    بخندد  ببوید همی خاک چون مشک 
رودکی

پایه�های�آوایی
ِی ِدل بَرغ ُچن روَه می باِب َخن َدد

ِک اَذ َفرک ُچن ُمشَه می خاِب بو یَد

فعولنفعولنفعولنفعولنوزن�واژه

∪ـ ـ ∪ـ ـ ∪ـ ـ ∪ـ ـ خوشه�های�هجایی

ب(
هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
شود اندازه  و  بی حد  جهان  حّد  از  وارهد 

پایه�های�آوایی
تا ِز َش َودتا ُد جَ هانتا ِز ِب گوهین ُس َخ ِن

دا ِز َش َودبی َح ُد اَنَحد ِد جَ هانوا َر َه َدز 

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلنوزن�واژه

∪ـ خوشه�های�هجایی ∪ ∪ـ ـ ∪ ∪ـ ـ ∪ ∪ـ ـ ∪ ـ

پ(
پا در رکاب راهوار خویش دارنددریادالن راه سفر در پیش دارند

خود ارزیابی
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پایه�های�آوایی
 َرندَدر پی ش دارا ِه َس َفرَدر یا ِد الن

 َرندِر خی ش داِب را ه واپا َدر ِر کا 

 فع )مس(مستفعلنمستفعلنمستفعلنوزن�واژه

∪ـ خوشه�های�هجایی ∪ـ ـ ـ ∪ـ ـ ـ ــ ـ

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

پایه�های�آوایی
 داَزد َم را َدر آ َت َشن سا َزد َم را سو َزد َم را

 خی َشم ُک نَد بی گا ِن اَزسا َزد َم راَوز َمن رَ ها 

 مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلنوزن�واژه

∪ـ خوشه�های�هجایی ∪ـ ـ ـ ∪ـ ـ ـ ∪ـ ـ ـ ـ ـ

ث(
ما نابوده  و  بوده  ازل  به  وی به ابد زنده و فرسوده ماای 

پایه�های�آوایی
بو ِد مابو ِد ُو نااِی ِب اَ َزل

سو ِد ماِزن ِد ُو َفرِوی ِب اَ بَد 

فاعلن)مفتعل(مفتعلنمفتعلنوزن�واژه

∪ـ خوشه�های�هجایی ∪ ∪ـ ـ ∪ ∪ـ ـ ـ
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ج(
است داور  بخشایش  به  استسعادت  زورآور  بازوی  و  چنگ  در  نه 

پایه�های�آوایی
َو َرستِی ِش داِب بَخ شا َس عا َدت 

َو َرستِی زو را ُگ با زوَن َدر َچن

فعلفعولنفعولنفعولنوزن�واژه

∪ـ ∪ـ ـ ∪ـ ـ ∪ـ ـ خوشه�های�هجایی

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

پایه�های�آوایی
دا َرم ُت راَکز جان َو فا َرم بی َش زین ُجر می َن دا

زا َرم ُت راَهر ِگز َن یازا َرم ُک نیَور َقص ِد آ 

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلنوزن�واژه

∪ـ خوشه�های�هجایی ∪ـ ـ ـ ∪ـ ـ ـ ∪ـ ـ ـ ـ ـ

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

پایه�های�آوایی
ِب ُت ما نَدِک ُو جو دی َد ُم بُر َدم َن َظ را َور

ُد ُت رو حیَه ِم ِجس َمنُد ُت ِجس میَه ِم اِس َمن 

فعالتنفعالتنفعالتنفعالتنوزن�واژه

∪ـ ـ خوشه�های�هجایی ∪ـ ـ ∪ ∪ـ ـ ∪ ∪ـ ـ ∪ ∪
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�غزل�زیر�از�کلیم... 2
الف(�ویژگی�غزل کلیم: ابداع معانی، خیال های رنگین، ضرب المثل و الفاظ محاوره و 

مضمون های ابداعی.
ترکیب های: داغ عشق: تشبیه، تشبیه داغ عشق به گل؛ چاه زنخدان: تشبیه؛ مصراع 
دوم بیت دوم: ضرب المثل و بیت دوم: اسلوب معادله؛ سر در دو مصراع: مجاز؛ مصراع 

اول بیت چهارم: تشبیه. ره عشق: اضافۀ استعاری
ب( سر/ نقش نمای اضافه 
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�شناخت ارتباط مفهوم استعاره با مجاز و تشبیه؛ 1
�آشنایی با تعریف استعاره و انواع آن؛ 2

�توانایی تشخیص استعاره و نوع آن در متن؛ 3
�توانایی کاربرد استعاره در متن؛ 4

�کسب لذت ادبی و زیبایی برخاسته از کاربرد استعاره در شعر؛ 5
�مهارت تشخیص تفاوت تشبیه، مجاز و استعاره. 6

اهداف آموزشی درس

درس
استعاره 9

روش های پیشنهادی برای تدریس

�کارایی گروه 1
�سخنرانی 2

�پرسش و پاسخ 3
�تلفیقی )هر سه مورد باال( 4
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استعاره

در لغت مصدر باب استفعال است؛ یعنی عاریه گرفتن لغتی به جای لغت دیگری؛ زیرا شاعر 
در استعاره واژه ای را به عالقه مشابهت به جای واژه دیگری به کار می برد. قباًل هم گفتیم 
که مهم ترین نوع مجاز به عالقه مشابهت است که به آن استعاره می گویند. فی الواقع سایر 
انواع مجاز در زبان عادی نیز مرسوم و رایج است اما می توان گفت که مجاز با استعاره نوعاً 
مربوط به زبان ادبی است؛ از طرف دیگر می توان استعاره را از تشبیه نیز بیرون آورد، بدین 
معنی که از جمله تشبیهی، مشبه و وجه شبه و ادات تشبیه را حذف کنیم و به نحوی 
که فقط مشبه به باقی بماند، به این مشبه به استعاره می گویند در واقع ژرف ساخت هر 
استعاره ای یک جمله تشبیهی است و استعاره و تشبیه هر دو یکی هستند و استعاره در 

حقیقت تشبیه فشرده است.
استعاره بزرگ ترین کشف هنرمند و عالی ترین امکانات در حیطه زبان هنری است و دیگر از آن 
پیش تر نمی توان رفت. استعاره کارآمدترین ابزار تخیل و به اصطالح ابزار نقاشی در کالم است.

یکی از برتری های استعاره بر تشبیه ـ عالوه بر ایجاز ـ این است که در تشبیه ادعای 
شباهت است و در استعاره ادعای یکسانی برای مثال با توجه به بیت زیر:

تا برآمد یک گل زردهزاران نرگس از چرخ جهانگرد فروشد 

و  است  زرد  گل  خود  می گوید  بلکه  است  زرد  گل  مثل  خورشید  که  نمی گوید  شاعر 
به  و  نمی گذارد  جا  به  خود  بدیع  تابلوی  در  نقاشی  ابزار  از  نشانه ای  هیچ  بدین ترتیب 
خواننده مجال نمی دهد که بگوید باید اقناعاً کذب شاعر را بپذیریم بلکه به ما تحمیل 

می کند که اساساً به جهان تازه ای با اشیا و نام های تازه گام نهاده ایم.

قرینه
واضح است که استعاره ای که در جمله به کار می رود محتاج به قرینه است؛ یعنی به  هر حال 
استعاره مفرد هم باید در جمله قرینه دار به کار رود و گرنه استعاره بودن واژه معلوم نمی شود، 
اگر کسی بگوید شیری را دیدم و مراد او فرد شجاع باشد شنونده مقصود او را در  مثالً 

نخواهد یافت.
قرینه ممکن است یکی از صفات مشبه یا مشبه به محذوف باشد1.

ـ  140 1. بیان، شمیسا، صص 147  
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��در�بیت�های�زیر�استعاره�ها... 1
الف( چشم ناله، روی شکوه

ب( باد بامدادی
پ( گل، خار

ت( مهر، خوبی
ث( شب

ج( آینه، زنگار
چ( کشته

��تشبیه�را�که�در�بیت...� 2
تشبیه: خیاط باد صبا / استعاره: باد صبا بر اندام گل قبای رنگین دوخت.

��استعاره�را�در�بیت... 3
استعاره: نرگس / تشبیه: چشم معشوق مانند گل نرگس رنگارنگ است.

��ویژگی�های�شعر�کلیم... 4
ابداع مضمون تازه: آوردن ترکیب کهنه کتاب برای جهان که اول و آغاز آن پیدا نیست. 

وزن واژه بیت: فاعالتن / فعالتن / فعالتن / فعلن )فعال(.

خود ارزیابی
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1  غزل: »جان به لب داریم... از صائب تبریزی 

الف( مضون سازی و ساخت ترکیبات تازه: سواد آفرینش، پشت چون آیینه بر دیوار 
حیرت داریم، مستی دنباله دار.

ماخرقه از ما می ستاند نافۀ مشکین نفس پریشانیم  زلف  آن  هواداران  از 
دست عشق، چون زبخت تیره دائم در شبستانیم ما.

ب( کاربرد تشبیه های بدیع: سواد آفرینش / آب حیوانیم ما / پشت چون آیینه بر 
دیوار حیرت.

مستی دنباله دار چشم خوابانیم ما، حلقۀ چشم غزاالن، حلقۀ زنجیر ماست، کلک 
ما چراغ بزم عالم

استعاره ها: 
دست و تیغ عشق. بیت ۱

شبیخون خمار. بیت ۴
خمار صبحدم، نافۀ مشکین نفس: بیت ۴ و 5

حسن تعلیل در ابیات: خرقه از... / گرچراغ بزم...
جان به لب داریم: کنایه در بیت ۱

پ( وزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

2  متن زیر را از نظر...

زیبایی شناسی:
استعاره و تشخیص: ُسفت جان

]سجع: روحانی و جسمانی، مردانه و عاشقانه/ تضاد: روحانی و جسمانی / تکرار: به 
کمال دارد/ مراعات نظیر: علم و معرفت / تلمیح: بار امانت )اشاره به آیۀ قرآن( این 

آرایه ها مربوط به بدیع می باشد.[

ویژگی های فکری:
محتوای متن عرفانی است و اشاره به خلقت انسان دارد.

کارگاه تحلیل فصل سوم



اهداف آموزشی درس

درس
سبک شناسی قرن های 10 و 11 )سبک هندی( 10

فصل 4

1 شناخت ویژگی های زبانی، ادبی و فکری سبک هندی؛

2 توانایی تشخیص شعر سبک هندی؛

3 مهارت در تشخیص ویژگی های سبک هندی در متون مختلف؛

4 توانایی پاسخگویی به فعالیت های کتاب؛

5 توانایی مقایسه ویژگی های فکری سبک هندی با عراقی؛

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.

روش های پیشنهادی برای تدریس

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

2 تلفیقی )پرسش و پاسخ و سخنرانی(

3 کارایی گروه
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دانش افزایی سبک هندی

روش بررسی سبک شناختی متون
برای آنکه بتوانیم متنی را به لحاظ سبک شناسی تجزیه و تحلیل و بررسی کنیم باید روشی 
داشته باشیم. یکی از ساده ترین و در عین حال عملی ترین راه ها این است که متن را از سه 
دیدگاه زبان، فکر و ادبیات مورد دقت قرار دهیم، تا بدین وسیله بتوانیم به اجزای متشکله 

متن اشرافی پیدا کنیم و ساختار متن را ـ با توجه به رابطه اجزا با یکدیگر  ـ دریابیم.

عوامل پیدایش سبک هندی
حکومت  شد،  هندی(  به  عراقی  )از  سبک  تغییر  باعث  که  اجتماعی  انقالب  1  مذهب: 

سلسلۀ صفوی است که مذهب شیعی داشتند. ترویج فرهنگ شیعی از عوامل مؤثر 
در تغییر تفکر و بیان یعنی تغییر سبک ادبی است. بدیهی است که نباید پنداشت 
که بدین ترتیب ادبیات دوره صفوی صرفاً ادبیات مذهبی است، زیرا روابط بین علت و 

معلول در مسائل اجتماعی و فرهنگی، پیچیده، بغرنج و غالباً غیرمستقیم است. 
از آنجا که حکومت صفویه جریان مذهبی شیعه را ترویج می کرد و به شعر مدحی 
و درباری توجه نداشت، لذا شاعران به دنبال قصیده و شعر مدحی نرفتند. عالوه بر 
این به شعر عاشقانه و زمینی هم بهایی نمی داد و از طرف دیگر به آموزه های سنتی 
عرفانی نیز توجه خاصی نداشت. از   این  رو توجه شاعران به امور جزئی و پند و اندرز 
و توصیف و بیان امور طبیعی و تبدیل موضوعات کهن به مضامین تازه و در حقیقت 
بازسازی اندرزها و تمثیل های کهن در زبانی جدید معطوف شد. بیرون آمدن شعر از 
دربار و از بین رفتن طبقه شاعران درباری در معنای قدیمی و سنتی آن باعث شد که 
همه اصناف حق ادعای شاعری بیابند زیرا دیگر شعر و شاعری در انحصار طبقه خاصی 
نبود و شاعر بودن شرایط خاصی از قبیل فضل و آشنایی با ادب عرب و عجم نداشت. 

از  این رو در اسامی شاعران این دوره به انواع مشاغل برمی خوریم.
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2  سفر به هند: عدم درآمد از شعر مدحی باعث شد که شاعران جهت امرار معاش یا 

ثروت اندوزی به دربارهای هند روی آورند. زیرا آنجا هنوز به آیین قدیم بازار قصیده و 
مدح رونق داشت. شاعران به طلب پول و به اصطالح نظامی عروضی در طلب انتجاع 
به هند می رفتند و در دربارهای آنجا به مقام ملک الشعرایی دست می یافتند و پس 
از کسب شهرت و ثروت معموالً به ایران باز می گشتند. آشنایی با تفکرات هندوان و 

معارف آنان هم شاید تا حدودی در تغییر سبک دخیل بود.
3  توسعه اصفهان: اصفهان که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال بود، توسعه بی سابقه 

می یافت و تبدیل به مادرشهر و به اصطالح متروپولیتن Metropolitan گشت. حتی 
می توان گفت که اصفهان در آن زمان شهری صنعتی بود و در آن کارخانه های متعدد 

قالی بافی و شیشه گری و کاشی سازی... مشغول به کار بودند. صائب می گوید:

کار قدر  ندانند  که  کارخانه ای  از کار هر که دست کشد کاردان تر استدر 

به جز اصفهان شهرهای دیگر ایران هم رشد و توسعه و شور و جنبشی یافتند. مثالً کاشان 
از مراکز مهم شاعران و هنرمندان و دانشمندان بود.

4  رفاه اقتصادی: رفاه اقتصادی مردم در دوره صفویه و آبادانی شهرهای ایران و رونق 

تجارت )تجارت خارجی، روابط پولی، واردات و صادرات( و کسب و کار این امکان را 
برای همه مردم پدید آورده بود که هر کس به وسع خود به نحوی به امور فرهنگی از 

جمله ادبیات و شعر و شاعری هم پرداختند.
5  عالقه شاهان صفوی به فرهنگ: هر چند شاهان صفوی در نفوذ زبان ترکی در ایران سهم 

فراوان دارند اما کم و بیش به زبان فارسی هم کتاب نوشته اند یا شعر گفته اند یا به ادب 
توجهی نشان داده اند. شاهان صفوی مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند و از   این رو 
می باید خود را در مقام فرهنگی واالیی نگاه می داشتند و عالوه  بر این با رؤسای مذهب 
در تماس نزدیک بوده اند و از طرف دیگر رقبایی چون شاهان عثمانی و هندی داشتند که 
همه به مسائل فرهنگی توجه داشتند. این عوامل باعث شده بود که به طور کلی شعر 
و شاعری و هنر و معماری مورد توجه قرار گیرد. هنرهایی چون قالی بافی، سفالگری، 
شیشه سازی، نقاشی، تذهیب و خوشنویسی در دوران صفویه رشد فراوان یافتند. بهزاد 

)زمان شاه اسماعیل( و رضاعباسی )زمان شاه عباس( از مفاخر هنرند.
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ساختار سبکی بیت هندی
قالب شعر در سبک هندی تک بیت است نه غزل، منتها این ابیات با نخ قافیه و ردیف 

به هم وصل شده و شکل غزل یافته اند.
ساختار بیت هندی چنین است که در مصراعی مطلب معقولی گفته شود یعنی شعاری مطرح 

شود و در مصراع دیگر با تمثیل یا رابطه لف و نشری یا تشبیه مرکب، آن را محسوس کنند.
بدین ترتیب مهم ترین بحث سبک هندی در حقیقت حتی بیت هم نیست بلکه مصرع 
است. مصرع معقول یعنی مصرعی که در آن شعاری داده می شود. اما مصراع محسوس 

یعنی مصراعی که شعار را تبدیل به شعر می کند باید تازه و ابتکاری باشد.
بدین  ترتیب شاعر بزرگ در سبک هندی شاعری است که ذهن او بتواند مدام بین معقول 
و محسوس روابط تازه ایجاد کند. از    این  رو گاهی از باب امتحان مصراعی به کسی پیشنهاد 

می کردند تا ببینند او چگونه برای آن معادل سازی هنری می کند.
رابطه بین دو مصراع به هر حال باید تشبیهی باشد و سعی در این است که وجه شبه تازه 

باشد. و اینک چند نمونه:

سبک رو جای خود وا می کند در سنگ اگر باشد
پیدا می شود  جویباری  ره  در  افتاد  آب  چو 
صائب

است خوش  استغنا  خلق  از  احتیاج  کمال  با 
است  خوش  دریا  لب  بر  مردن  تشنه  دهان  با 
صائب

در تمام این مثال ها مصرع اول معقول و مصراع دوم مشبه به محسوس است.

معروف ترین شاعران سبک هندی
کلیم کاشانی یا همدانی )1061( ملک الشعرای دربار شاه جهان بود. شعرهای او کامالً 

معتدل است و بیشتر به غزل های سبک عراقی شبیه است تا شعرهای سبک هندی.
میرزا صائب اصفهانی یا تبریزی )1080( معروف ترین شاعر سبک هندی است که بیش 
قدما  اشعار  و در  بود  فاضل  او مردی  دارد.  فارسی غزل  ادبیات  از هر شاعر دیگری در 

مخصوصاً حافظ و موالنا تتبع کافی داشت و به اشعار معاصران خود نیز توجه داشت.
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عبدالقادر بیدل دهلوی )1054ـ1133( بزرگترین شاعر فارسی گوی هند است، اشعار او 
به دشواری و تعقید معروف است. غزلیات او برخالف اکثر غزلیات شاعران سبک هندی 

که به غزل عاشقانه نزدیک است جنبه عرفانی دارد.

مختصات سبک هندی 
ادبی  تحصیالت  عمدتاً  ـ  که  شعر  به  مردم  مختلف  طبقات  رو  آوردن  گفتیم  چنان که  1  زبان: 

نداشتند  ـ باعث شد که زبان کوچه و بازار به شعر راه یابد و از   این   رو خون تازه ای در زبان شعر 
دمیده شد. از طرفی وسعت دایره واژگان شعر گسترش یافت و از سوی دیگر بسیاری از لغات 
ادبی قدیم از صحنه شعر رخت بربست به نحوی که می توان گفت زبان شعر سبک هندی، زبان 
جدید فارسی است و دیگر از مختصات زبان قدیم مخصوصاً سبک خراسانی در آن خبری نیست.

پی  در   پی  حمالت  دوره  این  آثار  در  قدیم  زبان  سبکی  مختصات  محو  علل  از  یکی 
بیگانگان از قبیل مغوالن و تیموریان و ازبکان به ایران مخصوصاً نواحی مشرق بود.

2  فکر: شعر هندی معنی گراست نه صورت گرا و شاعران به معنی بیشتر توجه دارند تا به 

زبان به قول یکی از ادبا هیچ معنا و مضمونی در جهان نیست که در شعر صائب نیامده 
و غنایی گذشتگان  و عرفانی  فلسفی  ترجمه مطالب  باشد. کار شاعران سبک هندی 
به   بیان سبک هندی بود و نهایتاً آن را علی   رغم صورت مبهمش ساده فهم تر و خالصه تر 
می کرد. کوشش شاعر سبک هندی مضمون یابی و ارائه خیال خاص و معنی برجسته 

است، یعنی فکری جزیی اما تازه و نگفته و بیان آن به صورتی اعجاب انگیز.
شعر سبک هندی شعر مضمون است نه موضوع. یک نکته قابل توجه در شعر این دوره 
ورود افکار و لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان است که هر چند چندان 

چشمگیر نیست اما جا دارد به صورت جدی مورد مطالعه قرار گیرد.
3  ادبیات: در سبک هندی چندان به بدیع و بیان توجه نمی شود. البته تشبیه اساس سبک 

هندی است اما از دیگر امور بدیعی و بیانی جز به صورت طبیعی و تصادفی خبری نیست 
زیرا شعر سبک هندی شعر مضامین اعجاب انگیز و ایجاد رابطه های غریب است.

از همه صنایع بیشتر، تلمیح مورد توجه شاعران این دوره است که در مضمون سازی 
نقش فعالی دارد و می تواند از مصالح کار باشد. قالب مسلط در این دوره علی الظاهر 
غزل است، اما غزلی که حد و حدود ندارد و مثالً به حدود 40 بیت هم می رسد و تکرار 

قافیه در آن امری طبیعی است.
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خود ارزیابی

1  ویژگی های زبانی، ادبی و فکری...

قلمرو فکریقلمرو ادبیقلمرو زبانی

مضمون سازی )بیت 2 و 4(تشبیه )بیت 4 و 5(کم بودن واژگان عربی

کاربرد واژگان کوچه و بازاری 
)روی مزار(

تک بیت ها تشخیص: موج )نبض موج( معنای  کامل بودن 
)بیت 4(   

به کاربردن واژه هایی که کمتر 
در شعر پیشینیان به کار رفته 

است. )چنار ـ مزار(

قابلیت به شمار آوردن تک بیت 
به عنوان مفردات )بیت 2(

یافتن فکری جزئی اما تازه و 
نگفته و بیان آن به صورتی 

اعجاب انگیز )بیت 5(

2  بیت های زیر را...

الف( گل و گریۀ گالب: استعاره )تشخیص(      گریۀ تلخ: حس آمیزی  
ب( چشم کوکب ها: کوکب: استعاره )تشخیص(      حسن تعلیل: به دلیل کرشمۀ 

آسمان ستاره ها چشمک می زنند.

3  سبک نثر دورۀ هندی...

ویژگی های زبانی سبک هندی در صفحۀ 87 و سبک عراقی در صفحۀ 40 و 41.

4  در مورد دلیل نگارش...

آمیزش زبان فارسی با دیگر زبان ها )مغولی، ترکی، عربی و... نگارش کتاب هایی 
با عنوان فرهنگ لغت را در این دوره رواج داد. )واردشدن واژگان بیگانه منجر به 

تدوین فرهنگ نویسی شد.(

5  بیت زیر را...

و  )سنگ  تضاد  منجنیق( /  و  )سنگ  میان  تناسب  ادبی:  آرایه های  از  بردن  بهره 
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آبگینه( / استعاره )منجنیق فلک( به تصویرآفرینی و مضمون سازی شاعر در بیت 
می توان اشاره کرد.

6  وزن بیت زیر...

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

تِـ بو دیِکـ با َمن بَسـ ُت این َعه دی

ـَ گر بَه  ِر ـِ َکس تَن بَسـ م تِـ بو دیش

7  متن زیر را از...

ویژگی های زبانی:  
الف( مطابقت موصوف و صفت به شیوۀ زبان عربی: طبقۀ علیه؛

ب( تتابع اضافات: ناظماِن مناظِم سخن پیرایی و پیرایه بنداِن سلسلِۀ معنی آرایی؛ 
پ( کاربرد جملۀ طوالنی.

ویژگی های ادبی:
الف( اشتقاق: ناظم و مناظم؛  

ب( تناسب: ناظمان، مناظم، سخن پیرایی، معنی آرایی، شاعران و...
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1 آشنایی با ابیات همسان دو لختی؛

2 تقویت مهارت خوانش شعر بر اساس ابیات همسان دو  لختی؛

3 تشخیص اوزان همسان دو لختی از غیر دو  لختی؛

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

5 ایجاد انگیزه برای پیدا کردن نمونه های شعری اوزان دو  لختی؛

از  اوزان  از دیگر  اوزان همسان دو  لختی  تفاوت  6  تقویت مهارت شنیداری و تشخیص 

طریق گوش و شنوایی.

اهداف آموزشی درس

درس
پایه های آوایی همسان دو  لختی 11

روش های پیشنهادی برای تدریس

1 کارایی گروه

2 پرسش و پاسخ

3 بحث و گفت وگو

4 تلفیقی )کارایی گروه، پرسش و پاسخ و سخنرانی(
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غزل زیر را با دقت می خوانیم:

شکریـست با شکایت   دلـنـوازم یـار  زان 
بشنـو تو این حکایت گر نکتـه دان عشـقی
هر خـدمتی که کردم منـت و  بـود  بی مزد 
بـی عنـایـت مخـدوم  یا رب مبـاد کـس را
کـس نمی دهد  آبـی  را لـب  تشنه  رندان 
والیت این  از  رفتنـد  ولـی شناسان گویـی 
ای دل مپیچ کان جا در زلف چون کمنـدش
بـی جنایت و  بی جرم  بیـنی بریـده  سـرها 
خون خورد و می پسندی را ما  غمزه  به  چشمت 
حمـایت را  خون ریـز  نـبـاشـد روا  جـانـا 
گم گشت راه مقصود سیـاهم شب  این  در 
هـدایـت کوکـب  ای  آی برون  گوشه ای  از 
نیفزود وحـشتم  جز  از هر طرف که رفـتم
بـی نهایت راه  ویـن  بیـابان این  از  زنـهار 
انـدرونم مـی جوشـد  خـوبـان آفـتـاب  ای 
عنـایت سـایـه  در  بگـنجان ساعتم  یک 
صورت کجا توان بست نـهایـت را  راه  این 
بیش است در بـدایت کش صد  هـزار مـنزل
نتـابم درت  از  روی  آبـم بـردی  هر  چـند 
رعـایت مدعـی  کـز  جور از حبیب خوش تر
ور خود به سان حافظ عشقـت رسد به فریاد
روایـت چـارده  در  بـخـوانی بر  ز  قرآن 

همان گونه که در هنگام خوانش شعر متوجه شدید، ابیات این غزل آهنگ خاصی دارد و هر 
مصراع آن به دو پاره تقسیم می شود. بعد از پارۀ اول، وقفه یا مکثی بالقوه یا بالفعل هست؛ 
چنان که در شعر فوق بعد از »گر نکته دان عشقی« و »زان یار دلنوازم« می توان مکث کرد. 

دانش افزایی اوزان دوری
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وزن دوری به وزنی گفته می شود که بتوان هر مصراع را مرکب از دو نیم مصراع )پاره( 
دوم  پارۀ  در  عیناً  که  دارد  مختلف  رکن  دو  پاره ها،  این  از  یک  هر  پنداشت.  متساوی 
تکرار می شود. در وزن دوری غالباً کالم در پایان پاره )یعنی با رکن دوم( تمام می شود. 

به   هر  حال در وسط مصراع مکث می کنیم.
وزن دوری فقط از اوزان متناوب االرکان درست می شود نه از تکرار یک رکن، مانند شعر 

حافظ که از تناوب » مستفعلن« و » فعولن« درست شده است. 

اهمیت وزن دوری
یعنی  را می یابد:  پایان مصراع  است که وسط مصراع حکم  این  در  اهمیت وزن دوری 

می توان در آنجا قافیه1 آورد، مکث کرد، یک یا دو صامت اضافه بر وزن آورد. 
چنان که قبالً خواندیم شاعر مختار است که در پایان مصراع، یک یا دو صامت اضافه بر 
وزن بیاورد در این صورت بر طبق قاعده، آن صامت )یا صامت ها( در تقطیع محسوب 

نمی شود، در اوزان دوری شاعر عین همین اختیار را در پایان پاره اول مصراع نیز دارد.
مثال: 

درمان نکردند // مسکین غریبانچندان که گفتم // غم با طبیبان
 حافظ

             فع لن فعو لن || فع لن فعولن    یا    مستفعلن فع // مستفعلن فع 

در اینجا »  د« در وسط مصراع دوم اضافه بر وزن است و در نتیجه از تقطیع ساقط است.

او  در  حالی  صورت   // نامه یست  غزلم  هر 
نامه نوشتن چه سود // چون نرسد سوی دوست

سعدی

مفتعلن فاعلن || مفتعلن فاعلن 

» ست« در نامه یست و »د« در سود اضافه بر فرمول و از تقطیع ساقط اند. 

1. امروزه به آن قافیه درونی و در قدیم سجع می گفتند.
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چنان که مالحظه می شود در این هر دو مثال اوالً کالم درپاره های اول با رکن تمام شده 
و مکثی ایجاد گردیده است و ثانیاً رکن سوم و چهارم تکرار همان رکن اول و دوم است 

و ثالثاً در وسط شعر یک صامت یا دو صامت اضافه بر وزن آمده است. 
عالوه بر جنبه مهم فوق، باید توجه داشت که اوزان دوری خوش آهنگ ترین اوزان شعری 
هستند و نیز قسمت اعظم زایایی عروض فارسی بر عهده اوزان دوری است؛ زیرا با ترکیب 

ارکان مختلف می توان اوزان تازه ساخت. 

تشخیص وزن دوری
عملی ترین محک برای تشخیص وزن دوری آن است که اگر شاعر در وسط مصراع صامت 
اضافه آورده باشد با حذف آن وزن صحیح باشد؛ و اگر نیاورده باشد ما خود بتوانیم یک 

یا دو صامت به وسط شعر بیفزاییم و باز در وزن خللی ایجاد نشود: 

چو دور شد سلیمان، نه دست یافت شیطان؟مها تویی سلیمان، فراق و غم چو دیوان
 مولوی

مفاعلن فعولن، مفاعلن فعولن

می توانیم بگوییم:

دیوان  چو  غم  و  فراق  سلیمان،  تویی  مها 
چو دور شد سلیمانت، نه دست یافت شیطانت
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خود ارزیابی

1  کدام یک از بیت های زیر...

الف( دارای وزن دوری است. 

پایه های آوایی
یِک ُعم ر
او َسر ِس 

دو ُر تَن ها
پُر ِد می خاست

تَن ها ِب 
َمن ِدل ِس 

ُجر ِم این ِک
پُر ِد بو َدم

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعولوزن واژه

∪خوشه های هجایی ∪ـ ــ ـ  ∪ـ ∪ـ ـ ـ ـ ـ

2  در نمونه های زیر...

ب( آیینۀ سکندر...

پایه های آوایی
آ یی ِن 
تا بَر ُت

ِی ِس َکن َدر
َعر ِض دا َرد

جا م ِمی 
اَح وا ِل 

یَس ت بِن َگر 
ُمل ِک دا را 

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعولوزن واژه

∪خوشه های هجایی ∪ـ ـ ـ ـ ∪ـ ∪ـ ـ ـ ـ ـ

پ( ای صبح شب نشینان...

پایه های آوایی
ای ُصب ِح
اَز بَس ِک

َشب ِن شی نان
دی ر مان دی

جا نَم ِب
ُچن شا ِم

طا َق تا َمد
رو ِز دا ران

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعولوزن واژه

∪خوشه های هجایی ∪ـ ـ ـ ـ ∪ـ ∪ـ ـ ـ ـ ـ

3  پایه های آوایی بیت های...

الف( باغ سالم می کند...

پایه های آوایی
با غ َس ال
َسب ِزپ یا

م می ُک نَد
د می َر َود

َسر و ق یا
ُغن ِچ َس وا

م می ُک نَد
ِر می ِر سد

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلنوزن واژه

∪ـ خوشه های هجایی ∪ ∪ـ ـ ∪ـ ∪ـ ∪ ∪ـ ـ ∪ـ
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ب( ای صاحب کرامت...

پایه های آوایی
ای صا ِح 
رو زی َت 

ِب ِک را َمت
َفق ُق دی ُکن 

ُشک را ِن 
َدر وی ِش

ِی َس ال َمت
بی َن وا را

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعولوزن واژه

∪خوشه های هجایی ∪ـ ـ ـ ـ ∪ـ ∪ـ ـ ـ ـ ـ

زیرا از ارکان متناوب درست شده است نه تکرار یک رکن؛ مکثی بالقوه در میان 
مصراع است؛ هجای پایان نیم مصراع حکم پایان مصراع را دارد.

4  بیت زیر را بخوانید...

ب( ای دوست شکر...

پایه های آوایی
ای دو ست

ای دو ست 
ِش َکر ُخش تَر
َق َمر ُخش تَر 

یا آن ِک
یا آن ِک 

ش َِکر سا َزد
َق َمر سا َزد

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعولوزن واژه

∪خوشه های هجایی ∪∪ـ ـ ـ  ـ ـ ∪ـ ـ ـ  ـ ـ

5  برای هر کدام از موارد زیر...

الف( مجاز: شکر/ جام می 
ب( استعاره: الفبای درد / جام می / سرای کهن / باغ / سرو / سبزه / غنچه.

پ( تشبیه: درودی چو نور / آیینه سکندر جام می است. 

6  بیت خود ارزیابی 4 را...

خالق و معشوق ازلی برتر و باالتر از همه چیز است و ما با دیدن پدیده های جهان 
هستی و درک زیبایی و خوشایندی آنها به یاد خالق توانای آنها می افتیم.
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1 آشنایی با مفهوم کنایه؛

2 توانایی تشخیص کنایه در متن؛

3 درک تفاوت کنایه با مجاز؛

4 توانایی کاربرد کنایه در متن؛

5 مهارت یافتن مفاهیم کنایی در متن های خارج از کتاب.

اهداف آموزشی درس

درس
کنایه 12

روش های پیشنهادی برای تدریس

1 بحث و گفت وگو

2 پرسش و پاسخ

3 کارایی گروه

دانش افزایی

کنایه عالوه بر متون ادبی در زبان عادی نیز به وفور به کار می رود بسیاری از تعارفات 
به صورت کنایه است: آفتاب از کدام سمت تابیده؟ یعنی چه اتفاق خارق العاده ای افتاد که 
شما این کار را کردید و مثاًل به خانه ما آمدید؟ دشنام ها نیز گاهی به صورت کنایی است: 

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو!
همین طور بسیاری از ضرب المثل ها کنایه هستند: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل که 
کنایه از عدم دسترسی است یا شاهان کم  التفات به حال گدا کنند که کنایه از بی مهری 

و بی اعتنایی است.
کنایه های نوین: نباید پنداشت که شاعران و نویسندگان همواره کنایه را از زبان مردم 

می گیرند، بلکه در مواردی خود زمینه ساز یک کنایه جدید هستند.
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و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است
که همچنان که ترا می بوسند

در ذهن خود طناب دار تو را می بافند )فروغ(
که بوسیدن کسی و در همان حال طناب دار او را بافتن کنایه از دشمنی پنهان و کینه 

باطنی است1. 

1. بیان، شمیسا، ص   25

1  کنایه ها را در مثال های زیر...

الف( جهیدن کنایه از : ترک محل یا فرار، لنگر نهادن کنایه از : اقامت و ماندن در جایی 
ب( پای به گل فروشد کنایه از: درماندگی، گرِد دِر ما گردید کنایه از: به سوی ما 

بیایید
پ( میل تماشا شدن نداشتن کنایه از: عدم تمایل به اظهار وجود و عقیده

ت( دل ز مهر پاک کردن کنایه از فراموش کردن معشوق، خفتن در خاک کنایه از: مردن
ث( عنان گسسته دواندن کنایه از: به سرعت رفتن

ج( سنگ به پا در آمدن کنایه از: دچار سختی و مشکل شدن

2  مفهوم کنایی عبارت های...

الف( مفهوم مصراع دوم: گاهی پیروزی و گاهی شکست نصیب انسان می شود.

ب( مفهوم کنایی مصراع دوم: نتیجه هر عملی متناسب با خود آن عمل است.
پ( نقش بر آب زدن کنایه از: کار بی ثبات و بیهوده کردن 

ت( سرکشی کنایه از: نافرمانی و بی توجهی

3  در نمونه های زیر...

الف( مصراع دوم کنایه از: دزدیده گوش کردن

خود ارزیابی
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ب( دل بستن کنایه از: عالقه مندی
پ( کرانه ناپدید : کنایه از گسترده 

ت( از خود به در شدن کنایه از: از خود بی خود شدن
ث( پیشانی بر خاک نهادن کنایه از اظهار بندگی، دل از خاک برداشتن کنایه از: 

قطع عالقه از دنیا 
ج( در کوبیدن کنایه از متوسل شدن، خاک بر سر کردن کنایه از: چاره اندیشیدن 

در سخت ترین حالت.

4  ویژگی های زبانی و فکری...

ویژگی های زبانی: 
الف( زبان شعر ساده است و در آن الفاظ عربی مشاهده نمی شود. 

به  این بیت  ب( زبان ساده است و سبک شعری مولوی سبک عراقی است ولی 
مختصات زبانی سبک خراسانی نزدیک است.

پ( زبان شعر کمی دشوارتر از زبان شعر سبک خراسانی است. سبک شعری حافظ 
سبک عراقی است. 

ت( کلیم همدانی از شعرای سبک هندی می باشد. زبان شعرش در این بیت ساده است. 

ویژگی های فکری: 
الف و ب( واقع گرایی با توجه به دنیای بیرون؛

پ( فراق و غم گرایی؛
ت( درون گرا و بیان احوال شخصی. 

5  وزن بیت زیر...

مفتعلن فاعلن/ مفتعلن فاعلن
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1  دو غزل زیر را...

وزن غزل سعدی: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
وزن غزل صائب: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

قلمرو زبانی و فکری غزل سعدی  :  
 کاربرد قدیم: » یاد می نکند« 

 زبانی: جابه جایی ضمیر: »  هزار جان عزیزت فدای جان« ـ »گرم تو در نگشایی«
             حذف به قرینۀ معنوی: به راستان )قسم می خورم( ـ به دوستان )قسم می خورم(

 فکری:  طبق غزل سبک عراقی آن کس که مهم است معشوق است، نه عاشق

غزل صائب:
 زبانی: »  را«  ی فک اضافه: ای دفتر حسن تو را فهرست... 

                شبه جمله )صوت(: ای دفتر حسن تو را 
              استفاده از اصطالحات عامیانه: یک کوچه راه ـ ریشه ریشه شدن دامن

 فکری:  معشوق نسبت به غزل سعدی عرفانی تر و ارتباط عمودی ابیات ضعیف تر

زیبایی شناسی : 
 غزل سعدی: اضافۀ تشبیهی )تشبیه فشرده(: مرغ دل

                    جناس ناهمسان )ناقص(: جان و جهان ـ راستان و آستان
                    جناس همسان )تام(: که )ضمیر مبهم( که )حرف ربط(

                     حس آمیزی: جواب تلخ
 غزل صائب: اضافۀ تشبیهی )تشبیه فشرده(: دفتر حسن ـ پردۀ اجمال ـ خار استدالل 

                   استعاره: پیشانی عفو ـ غربال ـ جان بخشی در بیت های 2 و 5
                   اسلوب معادله: بیت سوم

کارگاه تحلیل فصل چهارم
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توضیح:
الف( قلمرو زبانی: غزل سعدی واژگان نسبتاً کهنه تری دارد مثل: غایب، مقصود، 
آستان، آشیان و در غزل صائب واژگان جدیدتری به چشم می خورد مثل: همسفر
هر چند که در غزل صائب هم واژگان کهن دیده می شود مثل: تمثال، ادبار، اقبال

در غزل صائب واژگان و ترکیباتی از فرهنگ عامیانه هم به چشم می خورد مثل: 
یک کوچه راه، روزی ما پارۀ سوراخ این غربال ها

ب( قلمرو فکری: غزل سعدی محتوای عاشقانه دارد با تقریباً یک وحدت موضوع؛
اما غزل صائب نوعی گفت وگوی درونی شاعر با خداست که بی توجه به امور دنیوی 

خوش هم نیست.

پ( آرایه ها در غزل سعدی کمتر و زبان شعری روان تر و قابل فهم تر است و در غزل 
صائب بیشتر است و آرایه ها عمدتاً تشبیه )دفتر حسن، مغرب ادبارها، خار استدالل 

و...( و تشخیص )پیشانی عفو، با عقل همسفر شدن و...( است.

2  در ابیات و عبارات زیر...       

الف( کشتی عشق، عشق: مشبه، کشتی: مشبه به
ب( ابرکرم: کرم: مشبه، ابر: مشبه به / باران محبت: محبت: مشبه، باران: مشبه به

مشبه،  ظلمات ضالل: ضالل:  مشبه به/  ظلمات:  مشبه:  جهل:  جهل:  ظلمات  پ( 
ظلمات مشبه به

چراغ هدایت: هدایت: مشبه، چراع مشبه به
ت( مه طاسک گردن سمندت: مه: مشبه، طاسک )گردن سمندت(: مشبه به / شب 

طّره پرچم سیاهت: شب: مشبه طّره )پرچم سیاهت(: مشبه به
عقل:  راهت:  طفل  عقل  مشبه به /  )پایت(:  خاک  مشبه،  چرخ:  پایت:  خاک  چرخ 

مشبه، طفل )راهت( مشبه به
ث( دریای چشمان تو: چشمان: مشبه، دریا: مشبه به
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3  مجاز را در بیت های...

الف( عالم )کلّیه( نرگس )شباهت(
ب( خون )سببّیه( 

پ( دست )آلّیه(

4  در ابیات و عبارات زیر...

الف( بت )مشّبهٌ به( ـ گل )مشّبه ٌبه( ـ سنبل)مشّبهٌ به( ـ خط)مشّبهٌ به(
ب( زندان )مشّبه ٌبه( / چاه ظلمانی: مشبه به / دال )ای دل(: مشبه

5  در ابیات زیر عبارت کنایه...

الف( دستش نگیرم )مانعش نمی شوم(
ب( بنشاندت پیش آموزگار )تو را تعلیم می دهد(

6  آرایه های تشبیه...

الف(  استعاره: دِل الله بِر سرو
تشبیه: باغِ جهان الله عذار

کنایه: داغ بودن بر الله: نشان غم داشتن / نیلی است بر سرو )رنج کشیده است(
ب( استعاره )جان بخشی( با آسمان مفاخره کردیم

کنایه: دم زدن )سخن گفتن(
تشبیه پنهان: تو مثل ستاره ای

پ( کنایه: تا در زمانه باقی است آواز باد و باران )تا دنیا هست(
نغمه محبت: تشبیه فسرده 

آواز باد و باران: استعاره )تشخیص(
ت( استعاره )جان بخشی(: عقل گوید/ عشق گوید 

ث( تشبیه گسترده: سرشک چو باران ـ روزگار عمر مثل برق
ج( تشبیه فشرده: تو روشنی روز هستی ـ تو شادی هستی ـ تو ماه هستی 

استعاره: ابر شکربار)معشوق(
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چ( تشبیه فشرده از نوع ترکیب اضافی : بهار توحید ـ درخت معرفت ـ چشمه حکمت ـ 
یاسمین شوق

ح( کنایه: دلم شکستی )ناراحتم کردی(
استعاره: آبگینه )دل(

خ( استعاره )جان بخشی(: ای درخت ـ آسمان در آغوش درخت خفته است 
تشبیه: درخت تو قامت بلند تمّنایی

د( تشبیه: جهان آیینه است مهر: استعاره و مجاز.
ذ( تشبیه: همگنان مثل صدف بودند 

ر( استعاره: گل بوستان سرا)معشوق( / از پس پرده در آمدن کنایه از جلوه گری
ز( تشبیه: گالِب سرشک ـ من مثل گل هستم / گالب سرشک: تشبیه فشرده/ من چو 
گل: تشبیه گسترده/ یک روز خندیدن کنایه از مدت اندکی شاد بودن/ عمری گریستن: 

کنایه مدت زیادی غمناک بودن
ژ( تشبیه: نقِد جوانی / سفیدی: کنایه از پیری و گذر عمر/ رشته: استعاره و مجاز/ نقد 

جوانی: تشبیه فشرده

7  با خوانش درست ابیات...

الف( اگر تو ز...

َن تا بیخ تَن َسرِز آ موا گر ُت

و َری راَه می َسرَس ِر ُتِب جو یَد

ب( در هوایت...

رو ُز َشببی َق را َرمَدر َه وا یَت

رو ُز َشببَر َن دا َرمسر ز پا یَت
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8  با خوانش بیت ها...

الف( ز چشم شوخ تو....

َت وان بُردِخ ُت جان کیِز َچش م شو

َک می نَستَک ما نَن َدر ک دا یم با 

ب( نمیرم از این پس...

ِد امِک َمن ِزنا َزین پَسَن می رم

ِد اَمَپ را َکنُس َخن راِک تُخ ِم

9  باتوجه به آهنگ بیت زیر...

ِچ می خا َهدُت از جا نَمِب گو ِعش ِقِن می دا نَم

ِن می دا نِمُت از جا نَمِب گو ِعش ِقچ می خا هد

10  بیت های زیرا متناسب...
الف( باز آمدم...

با زا َم َدمپایه های آوایی
َدر َمن ِن َگر

با زا َم َدم
در من ن گر

اَ زپی ش آن
بَه ِر ُت َغم

یا را َم دم
خا را َم َدم

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلنوزن واژه 

∪-خوشه های هجایی ---∪ ---∪ ---∪ --
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ب( ای همه هستی...

اِی َه ِم َهسپایه های آوایی
خا ِک ض َعی

تی ِز ُت پی
َفز ُت َت وا

دا ُش ِد
نا ُش ِد

فاعلنمفتعلنمفتعلنوزن واژه 

∪-خوشه های هجایی ∪ --∪ ∪ --∪ -

11 پایه های آوایی بیت های زیر...

الف( از نظرت کجا رود...

اَز َن َظ َرتپایه های آوایی
َرف ُت َر ها

ُک جا َر َود
ِن می ُک نی

َور ِب َر َود
آ َم ُد َره

ُت َهم َر هی
ِن می َد هی

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلنوزن واژه 

∪-خوشه های هجایی ∪ --∪ -∪-∪ ∪ --∪ -∪

ب( اشک سحر زداید...

اَش ِک َسپایه های آوایی
ُخر َرم ُک

هَر ُز دا یَد
ند َچ َمن را

اَز لو ح 
با را ِن

دل س یا هی
ُصب ح گا هی

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعولوزن واژه 

∪خوشه های هجایی ----∪ -∪ ----∪ -
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12 بیت هایی را که نظم همسان...

ب( بسیار گنه کردیم...

بِس یا رپایه های آوایی
شا یَد ِک

ُک نَه َکر دیم
ِب ما بَخ شی

آن بو د
از رو ِی

َق ضا ی ُت
َک رم آن ها

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعولوزن واژه 

∪خوشه های هجایی -----∪∪ -----∪

پ( هر دم از این باغ...

َهر َد َم زین پایه های آوایی
تا ِز َت َرز

با غ َب ری 
تا ِز َت ری 

می ِر َسد
می ِر َس

فاعلنمفتعلنمفتعلنوزن واژه 

∪-خوشه های هجایی ∪ --∪ ∪ --∪ -

13 بیت های زیر را تقطیع هجایی...
الف( دائم گل این بستان...

دا ئم ُگپایه های آوایی
در یا ب

ِل این بُس تان
َض عی فان را

شا دا ب
دَر َوق ِت

ِن می ما نَد
َت وا نا یی

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعولوزن واژه 

∪خوشه های هجایی -----∪∪ -----∪
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ب( هر نفس آواز عشق...

َهر َن َف ساپایه های آوایی
ما ِب َف لَک

وا ِز ِعش ق
می َر ویم

می ِر َس َدز
َعز ِم َت ما

َچپ ُپ راست
شا ک راست

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلنوزن واژه 

∪-خوشه های هجایی ∪ --∪ --∪ ∪ --∪ -

پ( غمناک نباید بود...

َغم نا کپایه های آوایی
شا یَد ِک

ن َبا یَد بود
ُچ وا بی نی 

اَز َطع ِن 
خی ِر ُت

َح سو ِدی ِدل
د َرین با َشد

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعولوزن واژه 

∪خوشه های هجایی -   --   -   -∪∪ -   --   -   -∪
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