
ى معنا بدیم.  ض و قافیه را در کمتر از دو ساعت دوره مى کنیم که به  مه جمع بند مباحث عرو

س شده تا تمام مطالب تو خاطرتون مرور بشه.  ش تدری مباحث تاریخ ادبیات وسبک شناسى به صورت همای

کنکور

1402

میریوسف تیمورى
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پایۀ دهم درس یازدهم

  قافیه

ردیف: کلمه یا کلماتی است که بعد از واژه قافیه، عینا از نظر لفظ و معنی تکرار می شود.

قافیه: واژه هایی است که غالبا در پایان مصراع آورده میشود و حرف یا حروف آخر آنها مشترک است.

حروف قافیه:حرف یا حروف مشترکی است که در آخر واژه های قافیه می آید.

1- قواعد قافیه: حداقل حروف مشترک الزم برای قافیه، تابع دو قاعده است. 

قاعده ی 1: هر یک از مصوت های )ا(، )و( به تنهایی اساس قافیه قرار می گیرند.

و آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد  1( سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد  

حرف مشترک: ا

در چشم تو خیره چشم آهو 2( ای چشم تو دل فریب و جادو   

حرف مشترک: و

قاعده ی 2: هر مصّوت با یک یا دو صامت بعدش، قافیه قرار می گیرد. 

مصّوت + صامت + )صامت( 

یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو  1( مزرع سبز فلک دیدم و داس مه َنو  

حروف مشترک: ُـ و 

چو رنگش رگ و استخوان ماند و پوست  2( نه بیگانه تیمار خودش نه دوست   

حروف مشترک: وست 

تبصره ها 

تبصره ی 1( حرف یا حروف الحاقی:

به آخر واژه های قافیه، ممکن است یک یا چند حرف الحاق شود. حرف یا حروف الحاقی نیز جزء حروف مشترک قافیه اند و رعایت آن ها الزم است. 

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران  مثال( بگذار تا بگیرم چون ابر در بهاران  

واژگان قافیه: بهاران و یاران / »ار + ان« حروف قافیه است. / »ار« حروف اصلی )طبق قاعده ی »ان« حروف الحاقی

مثال( »زگریه مردم چشم نشسته در خون است ]خوَنست[ / ببین که در طلبت حال مردمان چونَسست 

 فعل »است« و مخفّف اگر در پایان بیتی تکرار شود. »ردیف« محسوب می شود نه حروف الحاقی، زیرا خود یک کلمه ی کامل است. 

 
قافیه
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علوم و فنون ادبی

الحاقی: - است: ردیف / واژه های قافیه: خون و چون / حروف اصلی: ون  

حروف الحاقی عبارتند از: شناسه ها )گفتند و خفتند( / ضمایر متصل )خوابش و جوابش( 

پسوندها ِدل ها و گل ها / مخّفف صیغه های زباِن حال »بودن« )َـ م، ی، یم، ید، »َ ند(

مثل: مخوارم و بیمارم  حروف الحاقی َـ م )اصلی: ار( 

»ی« آخر بعضی از واژه های مختوم به »او« و »و«   خدای و جای )اصلی »ا«، الحاقی »ی«(

تبصره ی 2:

الحااقی بودِن مصوت »ی« و »ِـ« )هـ بیان حرکت( حتی اگر جز اصلی کلمه باشند. در صورت وجود حروف اصلی در واژه های قافیه، پیش از آن ها. 

)یعنی مصوت »ی« و »ِ ِـ « )هـ بیان حرکت( می توانند حروف الحاقی شوند حتی اگر جزء حروف اصلی کلمه باشند.(

مرا روی فان می بینند تره )َتِر( مثال )1(: کسان شهد نوشتند و مرغ و بره )َبر(   

»َـ ِر« حروف قافیه است »َـ ر« حروف اصلی )طبق قاعده ی 2( 

» ِـ« جز، حروف الحاقی )با این که جز حروف اصلی بود( 

مگر مشکلش را کند ُمیَخلی  مثال )2(: یکی مشکلی ُبرد پیش علی   

»َـ لی« حروف قافیه است: »َـ ل:   حروف اصلی قافیه )طبق قاعده ی 2( / »ی« حروف الحاقی 

به رنگ نسون و بهانه مدان  مثال )3(: تو این را دروغ و فسانه مدان   

ردیف: »مدان« / واژگان قافیه: »فسانه و بهانه« / حروف اصلی: ان / حروف الحاقی: »ه« )ِـ(

قاعده ی )2( و تبصره ی )2( 

تبصره ی )3(: 

جایز بودن اختالف مصوت کوتاِه آغازیِن حروف اصلی در صورتی که و حروف الحاقی وجود داشته باشد. 

زمین چوه گل ارغوان گشته بود  مثال )1(: سراسر همه دشت پر َکشته بود   

واژگان قافیه: »کشته و گشته« / حروف اصلی: »ُـ شت و َـ شت« / حروف الحاقی: ه / قاعده ی 2 تبصره ی 3/ 

مصّوت کوتاه »ُـ و َـ« با وجود تفاوت – قافیه را نادرست نمی کنند، زیرا حروف الحاقی داریم. 

به راه راستی گامی َنَرفتی  مثال )2(: به راه حق چنین پشت خفتی   

واژگان قافیه: »خفتی و َنَرفتی« / حروف اصلی: »ُـ فت« و »َـ فت« / حروف الحاقی: »ی« قاعده ی )2( / تبصره ی )3( 

 تبصره ی )4(:

 واژه ی قافیه قرار گرفتن پسوند و پیشوند 

)»پسوند و پیشوند« گرچه واژه ی مستقل نیستند اّما گاهی در قافیه ی شعر در حکم واژه ی قافیه قرار می گیرند. 

که صورت نبندد از آن خوب تر« مثال )1( چنان صورتش بسته تمثالگر  

»گر« و »تر« واژه های قافیه هستند. 

تعّنت مکن بر مِن عیب ناک« مثال )2(: گرفتم که خود مستی از سیب پاک  

»گر« و »تر« واژه های قافیه هستند.

تعّنت مکن بر مِن عیب ناک«  مثال )2(: »گرفتم که خود هستی از سیب پاک  

واژه های قافیه: »پاک« و »ناک« 
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قافیه

نکته ی مهم: 

پسوند و پیشوند در صورتی واژه ی قافیه هستند که تکرار نشوند و از یک جنس نباشند. 

بانگ نای و سبزه و آب روان  1( نک بهاران شد صال ای لولیان    

حروف مشترک در بیت فوق تنها حروف الحاقی »ان« است اما پسوند »ان« در لولیان نشانه ی جمع و در »روان« صفت حالیه است و قافیه درست است. 

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع  2( در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع  

ردیف: شمع / واژگان قافیه: »خوبانم« و »رندانم« / حروف اصلی: ندارد )هر دو »ان« نشانه ی جمع است( / حرف الحاقی: آن + َـ م / قافیه نادرست است. 

صبر از تو خالِف ممکنات است مثال )3( دیدار تو حلِّ مشکالت است   

)قافیه نادرست است( )چرا؟(

تبصره ی 5: 

الزامی نبودِن رعایت حروف مشترک قبل از حروف اصلی: اگر قبل از حروف اصلی )در قاعده ی 1 و 2( حرف یا حروف دیگری مشترک باشد، آن ها جزء حروف 
قافیه نیستند و رعایت آن ها الزم نیست. 

خدا دادش اندر بزرگی صفا« »بُخردی بخورد از بزرگان قفا    

واژگان قافیه: »قفا« و »صفا« / حروف اصلی »ا« / الحاقی ندارد / قاعده ی )1( تبصره ی )5( 

و ز جدایی ها شکایت می کند.« »شنو از نی چرن حکایت می کند    

ردیف: می کند / واژگان قافیه: »حکایت و شکایت / اصلی: َـ ت / الحاقی: ندارد 

قاعده ی )2( و تبصره ی )5(

تبصره ی )6(: 

قافیه شدِن واژگانی که جناس تام دارند: 

واژه های قافیه لفظًا یکسان ولی در معنا متفاوت باشند، قافیه درست است و جناس هم دارد. 

به دیدار آن صورت بی روان )= روح( )1( ز هر ناحیت کاروان ها روان )= رونده(   

واژه های قافیه: روان و روان / حروف اصلی: »ان« / حروف الحاقی: ندارد

قاعده ی )2( تبصره ی )6( 

دست آن مشاّطه را باید جدا از شانه کرد  )2( تار زلفت را جدا مّشاطه گر از شانه کرد   

خانه، شانه: جناس تام و قافیه

تبصره ی 7:

 قرار گرفتِن حروف قافیه در بیش از یک واژه:

گاه حروف قافیه در بیش از یک واژه قرار می گیرد. 

مرا زخال تو با حال خویش پروا، نه  مثال )1(: چراغ روی تو را شمع گشت پروانه    

در مصراع دوم، »پروا، نه« )پروا نیست( با »پروانه« قافیه شده است. 

حروف قافیه در آن »ا + نه« است. 

ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟ مثال )2(: هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست   

واژگان قافیه: »راست« و »را + ست« / حروف اصلی: است / حروف الحاقی: ندارد / قاعده ی 2 تبصره ی 7
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 قافیه ی میانی:

بعضی از شاعران برای غنی تر کردن موسیقی شعر، گاه در پایان نیم مصراع ها نیز قافیه می آورند. 

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود« »در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن   

برای ساخت قافیه ی میانی، حداقل باید 2 کلمه ی هماهنگ وجود داشته باشد. یعنی در وسط و آخر مصراع بیاید. 

دِر مسجدم بسوزد، چو بدو رسد اذانی  چون وضو ز اشک سازم؛ ُبَود آتشین نمازم  

وان هضم و گوارش بین چون گلشکرم آمد آن باغ و بهارش بین، وان خمر و خمارش بین   

وان سیمبرم آمد، وان کاِن زرم آمد  شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد    

قافیه ی پایانی قافیه ی میانی   قافیه ی پایانی    قافیه ی میانی  

قافیه ی درونی:

گاهی قافیه در درون مصراع است، یعنی تنها در پایان مصراع یا نیم مصراع نیست. 

یار تویی، غار تویی، خواجه نگه دار مرا »یار مرا، غار مرا، مشق جگر خوار مرا    

مرغ که طور تویی، خسته به منقار مرا نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی   

نکته:

لزومًا نباید سه کلمه ی هم قافیه در مصراعی به کار رفته باشد تا قافیه ی درونی پدید آمد، ممکن است دو کلمه در کنار هم یا بدون نظم خاّصی در درون یک مصراع 
قرار گیرند، یعنی اگر در مصراعی دو کلمه ی هم قافیه وجود داشته باشد که یکی از آن ها در پایان نیم مصراع نیامده، قافیه ی مصراع »ردیف« است 

مژه بر هم نزند گر بزنی تیر سنانش به حقانی، تفانی نرود عاشق صادق    

ذوقافتین: به شعری که دو قافیه ی پاپانی داشته باشد، ذوقافتین می گوییم. 

قافیه ی اصلی، در واژه های آخر مصراع ها قرار دارد. 

کز آن سان نبیند طرایف کسی )1( گزید از غنیمت ظرایف بسی    

قافیه اصلی: »بسی و کسی« / قافیه ی فرعی: ظرایف و طوایف

هرکه این آتش ندارد نیست باد  )2( آتش است این بانگ نای و نیست باد   

قافیه ی خطی:

قافیه بر مبنای زبان: یعنی »صورت ملفوظ« شناخته می شود، اّما اگر همین زیاد دارای شکل مکتوب شد، یکسانی خطی نیز باید رعایت شود. به عبارت دیگر 
در این صورت، قافیه هم جنبه ی سمعی دارد و هم بصری. مثاًل قافیه در بیت زیر نادرست است: 

خداوند امر و خداوند نهی« »چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی    

شکل خّطی و دیداری نادرست است. 

تکرار واژه های قافیه را علمای بالغت، عیب فاحش می شمرند مگر این که ابیات شعر از بیست و سی بیشتر باشد.

 تکرار واژه ی قافیه مصراع اّول را در »قالب غزل« عیب ندانسته اند. و حّتی آوردن آن را در مصراع چهارم »صنعت« »ردُّ القافیه« به حساب آورده اند. 
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قافیه

  خالصه درس یازدهم

درد عشقی کشیده ام که مپرس ردیف: کلمات تکرار شده در آخر ابیات    

ردیف قافیه        

ز هر هجری چشیده ام که مپرس  قافیه: کلماتی که حرف یا حروف آخر آن ها یکی باشد.  

ردیف قافیه        

حروف قافیه

حروف مشترک آخر قافیه را گویند. در مثال باال:

کـ ِـ ش ی د ِـ ء َـ م 

چ ِـ ش ی د ِـ ء َـ م 

حروف قافیه

  قواعد قافیه 

قاعده ی 1: هر یک از مصّوت های )ا( )و( می توانند حرف قافیه باشند. )ما – رعنا( )او – خو( 

قاعده ی 2: یک مصوت با یک یا دو صامت می تواند قافیه شوند: )خرین – همین( )نکاشت – نداشت(

تبصره ی 1: به آخر واژه های قافیه ممکن است یک یا چند حرف الحاق شود. حرف الحاق جزو حروف مشترک قافیه است و باید رعایت شود. 

حروف الحاق عبارتند از: 

1. شناسه ها 

2. ضمیر متصل 

3. پسوند ها 

4. مخفف صیغه های حال »بودن« )َـ م یم ید َـ ند( 

5. )ی( آخر بعضی از واژه های مختوم به »ا«و »و« )خدای – پای( )موی و بوی( 

تذکر:در هر شعر 

1. اول ردیف را مشخص می کنیم 

2. بعد حروف الحاقی 

3. سپس حروف اصلی 

دما آخرین حرف اصلی قافیه را »َروّی« می گفتند. 
ُ
ق

قافیه درونی 

آوردن قافیه ای در درون مصراع ها غیر از قافیه ی اصلی 

دولت عشق آمد و من دولت تابــنده شدم  مرده ُبَدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم   

قافیه اصلی    ردیف قافیه درونی        

َزهره ی شیر است مرا زهره ی تابنده شدم  دیده ی شیرست برا جان دلیر است مرا   

قافیه اصلی    ردیف قافیه ی درونی        
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  ذوقافیتین

بیت دارای دو قافیه ی پایانی است. 

داغ و دردی کز تو باشد خوشتر است از باغ و َورد  طرفه می دارند یاران صبر من بر داغ و درد   

 شکل امالیی قافیه ها باید یکسان باشد و کلماتی مثل )عزیز و لذیذ( را نمی توان قافیه کرد. 

قافیه در شعر نو در اختیار شاعر است و هر کجا الزم ببیند به کار می گیرد. 
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شعر و موسیقی

1. هدف مشترک: برانگیختن یک حس و حال عاطفی در مخاطب و انتقال آن حس و حال به او )مهم ترین نمودهای عاطفه: شادی، غم، حسد، یاس، عاطفه(

2. ابزار متفاوت: استفاده شاعر از زبان و واژه ها و موسیقیدان از نت های موسیقی 

عوامل تأثیر گذار در شاعر 

 عاطفه: اساسی ترین عامل پیدایش شعر است. 

 وزن:

1. پس از عاطفه مهم ترین عامل است.

2. ادراکی است که از احساس نظم و به سبب نحوه چینش هجاها حاصل می شود.

3. در شعر جنبه تزئینی ندارد و جزء طبیعت شعر است. 

4. بدون وزن برانگیختن عاطفه دشوار است.

5. موجب گوش نوازی و خوش آهنگی می شود و بیشتر کتب تندس از کشش و جاذبه کالم موزون بهره برده اند.

6. سبب زیبایی و شورانگیزی متن و بدون آن از زیبایی و تأثیر متن کاسته می شود. 

7. با قرار گرفتن واژه ها در کنار هم و پدید آمدن آهنگی خاص بوجود می آید. 

8. میل به زمزمه و آوازخوانی را در مخاطب بوجود می آورد در نتیجه بیشتر خوانده می شود در خاطر می ماند. 

هماهنگی وزن و محتوا 

دلنشین تر شدن خواندن تان و آسان تر شدن درک محتوای آن  تشخیص و کشف لحن مناسب متن توجه به فضای عاطفی و آهنگ متن

خروش آمد و ناله کّرناي    دم ناي رویین و هندي َدراي

زمین آمد از ُسِم اسپان به جوش   به ابر اندر آمد فغان و خروش

چو برخاست از دشت َگرِد سپاه    کس آمد َبِر رستم از دیدگاه

که آمد سپاهي چو کوِه گران    همه رزمجویاِن ُکندآوران

ز تیغ دلیران هوا شد بنفش   برفتند با کاویاني درفش

برآمد خروِش سپاه از دو روي    جهان شد پر از مردم جنگجوي

 در ابیات باال از شاهنامه فردوسی، از وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه که با فضای حماسی شعر مطابقت دارد استفاده شده است.

پایۀ دهم درس دوم

سازه ها و عوامل تاثیر گذار شعر فارسی

 
عروض
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ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

علوم و فنون ادبی

چشم بد از روی تو دور ای صنم ما همه چشمیم و تو نور ای صنم   

روی مپوشان که بهشتی بود     هر که ببیند چو تو حور ای صنم

حور خطا گفتم اگر خواندمت     ترک ادب رفت و قصور ای صنم

غایبم از ذوق حضور ای صنم تا به کرم خرده نگیری که من   

سعدی از این چشمه حیوان که خورد    سیر نگردد به مرور ای صنم

 در ابیات باال که غزلی از سعدی است به کمک وزن حالت شادی و نشاط درونی به مخاطب منتقل می شود. 

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم   

دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا    زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم

کنده شدم گفت که سرمست نه ای رو که از این دست نه ای   رفتم و سرمست شدم وز طرب آ

گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی    جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم

گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری    شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم

شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک    کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

 در ابیات باال مولوی از تکرار منظم هجاها استفاده کرده که وزنی ضربی و شورانگیز را خلق می کند. 

خالصه درس

برای برانگیختن احساس و عاطفه   شعر و موسیقی

عاطفه است   اساسی ترین عامل پیدایش شعر

با قرار دادن واژگان در کنار هم به نوعی که آهنگی خاص پدید آورد، آن را انتقال می دهد.  یعنی از زبان بهره می گیرد  شاعر برای انتقال احساس خود

»پس: وزن و آهنگ به انتقال بهتر حس و عاطفه کمک می کند«

پس از عاطفه مهم ترین و موثرترین عامل: وزن شعر است.

شوق به زمزمه و آوازخوانی و آهنگ شعر است.   علت این که آدمی شعر را بیشتر از نثر می خواند

حواس ماست.   وزن ادراکیوزن

 همسویی وزن و عاطفه بر قدرت تأثیر شعر می افزاید. 

سبب کشف لحن می گردد.   توجه به فضای عاطفی و آهنگ متن
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ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

راه های یافتن وزن و موسیقی شعر 

 تشخیص ریتم مصراع ها از طریق گوش دادن مکرر به آن ها 

 تقطیع هجایی: و تقسیم کردن شعر به پاره های هماهنگ و مساوی )ارکان(

یا  ای(  او  )تا  بلندند  یا مصوت  ُـ(  ِـ  )َـ   کوتاه اند  به صورت  یا  واج ها  این  دارد  واج  فارسی 29  زبان  است.  فارسی  زبان  واجی  واحدی  واج: کوچک ترین 
صامتند )ء ب پ ت( از کنار هم قرار گرفتن واج ها و هجا بوجود می آید. برای مثال واج های واژه  درخت بر این صورت است. و ِـ ر َـ خ ت

 هجا: هجا یا بخش مقدار، وایی است که دهان با یک بار باز شدن تان را ادان می کند هجاها در زبان فارسی سه نوع اند که برای هر یک نمادی تعریف 
شده است. از کنار هم قرار گرفتن هجاها واژه ساخته می شود. 

مثال نشانه  نحوه قرار گرفتن    عنوان هجا  

به )بِـ( – دو )ُد(پپ الف( صامت با مصوت کوتاه       ه  کوتاه  

ِوی – َدر الف( صامت + مصوت کوتاه + صامت      -  بلند  

پا – مو ب( صامت + مصوت بلند      -    

َرفت – ُمرد   U-  الف( صامت + مصوت کوتاه + صامت + صامت کشیده  

دوست – درخت   U - ب( صامت + مصوت بلند + یک یا دو حالت     

  نکاتی در مورد تقطیع هجایی:

1. هر هجا یک مصوت دارد در نتیجه همیشه تعداد هجاها را می توان از روی تعداد مصوت ها به دست آورد. 

2. هر هجا را همان طور که خوانده می شود باید نوشت تا در شمارش واج ها شکل پیش نیاید. 

 - - دو ِدل   U- خوانده

د / و / د / ِـ / ل  خ / ا / ن / د / ِـ   

3. در زبان فارسی هجا همیشه با واج صامت شروع می شود. آن جایی که به نظر می رسد واج مصوت شروع شده یک همزه پیش از مصوت دارد. 

 - - ایران    - - آن جا

ء / ی / ر / ا / ن  ء / ا / ن / ج / ا   

4. هجای کشیده معادل یک هجای بلند و یک هجای کوتاه است. 

5. مصوت بلند پیش از ن ساکن کوتاه خوانده می شود. 

 - - بیرون     - نان

ب / ی / ر / و / ن  ن / ا / ن   

پایۀ دهم درس پنجم  و هشتم 

هماهنگی پاره های کالم و وزن شعر فارسی

 
عروض
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علوم و فنون ادبی

6. در کلمان گروید دار واجی که تشدید دارد دو واج به حساب می آید. 

نّقاش ن / َـ / ق / ق / ا /  ش

بّچه ب / َـ / چ / چ / ه 

7. ی مصوت بلند پیش از مصوت های بلند به صورت مصوت ی کوتاه بعالوه ی صامت خوانده می شود. 

خ / ِـ / ی / ا / ل خیال ز / ِـ / ی / ا / د      زیاد

8. انواع واج »و«

الف( مصوت کوتاه در کلماتی مانن ُگل، ُبرد، چون )ُچن(

ب( مصوت بلند در کلماتی مانند ابرو،  مهرو

ج( صامت در کلماتی مانند هوا، ورزش

د( مصوت کوتاه + صامت در کلماتی مانند فردوسی، روحانی 

9. همزه عالوه بر کلماتی که با مصوت شروع می شوند در کلماتی مانند )مسئول، موثر، تألیف( یک واج به حساب می آید. 

10.  تنوین به صورت )مصوت کوتاه + صامت( هجا شمارش می شود. فعاًل   ف / ِـ / ع / ل / َـ / ن

ویژگی مصراع های هم وزن 

تعداد هجاها با هم برابر باشند. 

هجاهای کوتاه بلند و آن ها در مقابل هم قرار بگیرند. 

نکته: در یک شعر تمام مصراع ها هم وزن اند. 

نکته: هجاهای پایانی همیشه بلند محسوب می شوند حتی اگر کوتاه یا کشیده باشند.

نکته: در شعر نو، مصراع ها وزن دارند اما شاعران تساوی مصراع ها را رعایت نمی کنند. 

مثال اول تقطیع

وزن دو مصرع باال از کنار هم قرار گرفتن چهار رکن یکسان مفاعیلن ) U- - - ( خلق شده است. 

مثال دوم تقطیع 

وزن دو مصرع باال از کنار هم قرار گرفتن دور کن فاعالتن ) -U- - ( و یک رکن فاعلن ) -U-( خلق شده است. 

وزن شعر، نظم و تناسب خاصی بر پایه کمیت هجاها و نسبتی بر چینش هماهنگ و همسان هجاهای کوتاه و بلند در واجهای شعر است. 

واحد وزن در زمان فارسی مصراع است یعنی وزن همه ی مصراع ها برابر و وزن یک مصراع بیانگر وزن کل شعر است. به بیان دیگر ترتیب چینش  هجاهای 
کوتاه و بلند و تعداد هجاها در همه مصراع های یک شعر یکسان است. 

عروض: علمی که قواعد وزن شعر و طبقه بندی وزن ها را جنبه نظری و عملی تعیین می کند. 

و / نا / ول / ها

ُد / مش / کل / ما

- - -U

َا / در /َک ء / سن

َو / لی / ءف / تا

- - -U

ُی / هل / سا / قی

ِن / مو / َدو / ول

- - -U

ا / ال / یا / ای

ِک/ عش / قا / سا / ن

- - - U

بش / نو / از / نی

َوز / ُج / دا / یی

 - -U- 

ُچن / ِح / کا / َیت

ها / ِش /  کا / َیت

 - -U- 

می / ُک / ند

می / ُک / ند

 - U- 
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قواعد تعیین وزن

1. درست خواندن و درست نوشتن شعر )استفاده از خط عروضی( 

2. تقطیع هجایی 

3. تقطیع به ارکان 

4. تشخیص اختیارات شاعری 

1. برای پیدا کردن اوزان در اشعار فارسی پیش از هر چیز باید ابیات را درست و دقیق خواند و در دام رسم الخط فارسی نیوفتاد زیرا معیار تعیین وزن شکل تلفظ 
کلمات است. برای حل این مشکل در تعیین وزن شعر را همان طور که می خوانیم می نویسیم. این خط ، خط عروضی نام دارد. 

نکات خط عروضی:

الف( گاهی در خواندن روان و طبیعی کلماتی که با همزه شروع می شود این همه تلفظ نمی شود. در نتیجه در در خط عروضی نیز حذف می شوند. 

که عشق از پرده عصمت برون، آرد زلیخا را  من از آن حسن روز افرون که یوسف داشت داشتم دانستم  

 برای مثال بیت باال با خط عروضی به صورت زیر نوشته می شود. 

که عش قز پرده عصمت برونارد زلخیا را منز کان حسن رو زفرون که یوسف داشت داشتیم   

ب( در خط عروضی باید حرکات گذاشته شود.

ج( حروفی که در خط هست اما به تلفظ نمی یاید در خط عروضی حذف می شود. 

گویی به خواب شیرین فرهاد رفته باشد دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد    

با رعایت دو نکته باال بیت فوق با خط عروضی به این صورت نوشته می شود. 

گویی بِـ خاب شیرین َفرهاد رفِت باشد. دیَشب ِصداِی تیِش از بیستون َنیاَمد    

4. حروف شدد را دوبار می نویسیم 

مشددد مشّدد

 تقطیع: قطعه قطعه کردن شعر به ارکان عروضی و هجاها یعنی مشخص کردن هجاهای شعر )کوتاه، بلند، کشیده( و جدا کردن مرز هجاها با عالمت های 
مشخص هدف از تقطیع هجایی مطابقت دادن هجاهای دو مصرع و تعیین وزن بیت است. 

شعر سخنی است 

خیال انگیز 

موزون

سرشار از عاطفه و احساس

وزن

زیبایی بخشی به شعر 

اثرگذاری بر شعر 

لزوم وجود کان بر شعر  کاسته شدن از زیبایی و تکثیرکان برهم خوردن وزن شعر

1. مولفه هایی که بر خوش آهنگی و زیبایی شعر موثر است قافیه را می توان نام برد. 

هماهنگی پاره های کالم و وزن شعر فارسی
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علوم و فنون ادبی

که هنوز من خودم که بر در دلم نشستی  همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی   

اگر بیت باال را که دارای وزن و قافیه است به صورت زیر بنویسیم بخشی از زیبایی و جذب کان از بین می رود. 

که مهربانی تو در دلم نشست هنگامی که وجود نداشتم همه عمر سر از این خمار مستی بر ندارم   

 اگر وزن نیز ثابت بماند و قافیه به هم بخورد نیز از زیبایی متن کاسته می شود. 

تا همه عمر بعد از این من شب و روز از آن خورم  دوش چه خورده ای بگوای بت همچون شکرم  

اگر قافیه بیت را به صورتی تغییر بدهم که وزن ثابت بماند موسیقی شعر آسیب بماند. 

ما هم عمر بعد از این سن شب و روز از آن خورم دوش چه خورده ای بگو ای بیت خوش نوای من  

قافیه:

واژه هایی است که در پایان مصرع یا پیش از ردیف )واه هایی از لحاظ لفظ و معنای یکسانند ردیف نامیده می شوند(. آورده می شود و حرف یا حروف پایانی آن ها 
مشترک است. 

حروف قافیه: حرف یاحروف مشترکی که در آخر واژه ها بی قافیه می آید. 

چشم بعد از روی تو دور ای صنم با همه چشمم و تو نورای صنم    

در بیت باال واژه های ای صنم ردیف واژه های نور و دور قافیه و حروف »ور« حروف قافیه اند. 

در شعر نو، قافیه محدودیت های شعر کهنی را ندارد و شاعر خود را از اسیر قافیه نمی کند و در هر مصراعی از لزوما از تان استفاده نمی کند بلکه به تناسب محتوی 
گاهی از تان بهره می گیرد. 

 خالصه درس

 شاعر برای تأثیرگذاری کالم خود از: 

بهره می گیرد.  3. خیال    2. عاطفه    1. وزن   

وزن آشکارترین ابزار موسیقیایی   شعر است. 

راه درک موسیقی یک شعر 

1. تمرین های شنیداری 

2. تقسیم آن به پاره های هماهنگ و مساوی 

هجا: بخش یا مقدار آوایی است که دهان با یک بار باز شدن آن را ادا می کند. 

هجا: از واج ها پدید می آیند. 

واج: شکل نوشتاری حروف هستند. 

واج: کوچک ترین واحد آوایی زبان است. 

 انواع واج 

صامت: شکل نوشتاری حروف / 23 صامت داریم 

مصوت      

کوتاه َـــِـــُــ

بلند   آ، ْو، ی / 6 مصوت 

جمعًا 29 واج در زبان فارسی داریم.
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هر جا در زبان فارسی ممکن است چنین ساختاری داشته باشد. 

1. صامت + مصوت 

2. صامت + مصوت + صامت 

3. صامت + مصوت + صامت + صامت

پس: اسب: یک هجا است و از /ء/ َـ /س/ب/ ساخته شده که ساختار سوم است.

ساختار دوم است.  /م/و/ر/ یا: مور

ساختار اول است. /ج/ا/ یا: جا

انواع هجاها )صامت: ص( )مصوت: م( 

1. هجای کوتاه 

چو – کِه – َو U با نشانه ی )ص + م کوتاه(

2. هجای بلند 

با نشانه ی )ــــ( ُگل – َسر - ِدل  ص + م کوتاه + ص

با نشانه ی )ـــ( پا – سی – مو  ص + مصوت بلند

3. هجای کشیده 

 )U - ( با نشانه ی ص + م کوتاه + دو صامت

)U - ( با نشانه ی ص +  م بلند + یک یا دو صامت

قوانین مهم

تعداد هجاهای یک کلمه با تعداد مصوت ها برابر است پس »باد« یک هجا است و یک مصوت دارد و  بنابراین یک مصّوت دارد 1. هر هجا
»برادر« سه هجاست و سه مصوت دارد )ب َـ ر ا د َـ ر(

خاهر  2. هر هجا را همان طور که می خوانیم می نویسیم: خواهر

3. در زبان فارسی هیچ کلمه ای با مصّوت آغاز نمی شود؛ بنابراین هر واژه ای که با »ا« آغاز می شود یک صامت »ء« در اول دارند: 

)ابر: ء َـ ب ر( )انسان: ء ِـ ن س ا ن( )آب: ء ا ب( )او: ء و( )ایران: ء ی ر ا ن( )اردک: ء ُـ ر د َـ ک( 

باید بدانیم 

زمانی دو مصراع یا دو بیت هم وزن اند که:

الف( تعداد هجاهای آن ها با هم برابر باشد. 

ب( هجاهای کوتاه و بلند آن ها در مقابل هم باشند. 

  مهم:

هجای پایانی اوزان شعر فارسی همیشه بلند محسوب می شود و اگر هجای کوتاه یا کشیده باشد، آن را بلند محسوب می کنیم. 

در شعر نو شاعران به تساوی مصراع ها پایبند نیستند. 

وزن شعر 

نظمی است بر مبنای کّمّیت هجاها – یعنی بر پایه ی چینش هماهنگ هجاهای کوتاه و بلند 

هماهنگی پاره های کالم و وزن شعر فارسی
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علوم و فنون ادبی

عروض:

علمی که قواعد وزن و طبقه بندی وزن ها را از جنبه ی نظری و عملی تعیین می کند. 

واحد وزن در شعر فارسی و زبان های دیگر مصراع است. 

خط عروضی نامیده می شود.  تقسیم بندی هر مصراع به هجاها بر اساس نوع خوانش

تقطیع:

تقسیم بندی شعر به هجاها و ارکان عروضی )مشخص کرده هجاها( 

 یادمون باشه: هجای کشیده ی پایانی را در هجابندی به یک هجای بلند و یک هجای کوتاه تقسیم می کنیم:

زبانی که برخاست مشکل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی    

َم / َرن / جان / ِد / َلم / را / کِـ / این / مر / ِغ / وحـ / شی 

ِز / با / می / کِـ / بر / خا / ست / ُمشـ / کل / ِن / شی / ند 

 یادمون باشه: مصوت بلند پیش از »ْن« ساکن کوتاه محسوب می شود: 

)ء ی ن( )ی: مصوت کوتاه( این
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نظم و سامان پدیده های طبیعی )آمدن شب و روز، گردش فصل ها، حرکت آهنگین عقربه های ساعت( که ناشی از تداوم و تکرار منظم تا نهایت برای انسان 
دلپذیر و لذت بخش است. شعر فارسی و کالم ادبی نیز دارای موسیقی خاصی است که ناشی از نظم و هماهنگی و تکرار موزون هجاهاست و انسان از خواندن و 

شنیدن آن لذت می برد. انسان نیز باید سعی کند هنگام خواندن شعر خود را در فضای آهنگین آن قرار دهد.

بیت  را بخوانید 

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود   

اکنون شعر فوق را بازخوانی کنید و به آهنگی که از خوانش آن احساس می شودگوش بسپارید. 

به مکث هایی که بعد از خواندن هر دسته هجایی می کنید توجه کنید. هر دسته از دسته های هجایی یک پایه آوایی نام دارد. در بیت فوق ترتیب چینش 
هجاهای کوتاه و بلند در همه ی پایه های آوایی یکسان است. وزن شعر در حقیقت حاصل چینش منظم این پایه های آوایی یا ارکان عروضی است. 

پس از تشخیص و درک پایه های آوایی در می یابیم که پایه های آوایی بیت ها به شکلی هماهنگ در پی هم می آیند به بیان دیگر می توان پایه ها را به دسته هایی 
منظم بخش کرد. 

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

 اگر مصرعی از تکرار یک پایه سه یا چهار هجایی درست شود می توان آن پایه های تکراری و هماهنگ را پایه های آوایی همسان نامید. 

برخی از پایه های آوایی )ارکان( که از آن ها اوزان با پایه آوایی همسان بدست می آید. 

) - - U -( فاعالتن   ) - - - U( مفاعیلن    ) - - U( فعولن

 )- U U - ( مفتعلن    ) - - U U( فعالتن    ) - U - - ( مستفعلن

ممکن است اوزان همسان از سه یا چهار بار تکرار این پایه های آوایی به دست بیاید. 

همانگونه که اشاره شد پایه های آوایی موسیقی کالم هستند. برای ارجاع به آن ها به جای استفاده از کلمات مرسوم علم عروض می توان از نشانه های 
دیگری بهره برد. 

کتاب َتن و َت را برای هجاهای کوتاه و بلند پیشنهاد داده است. 

با این قاعده برای مثال بجای فاعالتن ) - U - - ( می توان گفت )تن ت تن تن( 

ممکن است در برخی اوزان همسان آخرین هجای آخرین پایه آوایی حذف شود و آن وزن کماکان همسان )به آن همسان محذوف می گویند( بماند. 

پایه های آوایی که هجای آنها آخر قابلیت حذف شدن دارد.* 

) - - U( مفاعی یا فعولی ) - - - U( مفاعیلن    )- U( فعل ) - - U ( فعولن

 ) - U - ( مفتعلن یا فاعلن ) -  U U - ( مفتعلن   )- U U ( فعلن ) - -  U U ( فعالتن   ) - U - ( فاعلن ) - - U - ( فاعالتن

پایۀ یازدهم درس دوم و پنجم  و هشتم

پایه های آوایی همسان

نم می َر َودکا را ِم جاآ هس ِت رانای سا ر بان

نم می َر ودبا دل ِس تاُخد دا ش َتموان دل کِـ با

* چون در زبان فارسی هجاهای پایانی نمی تواند کوتاه باشد هجای سوم این رکن بلند می شود.

 
عروض
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 تا به حال با پایه های آوایی همسان که از تکرار تنها یک پایه آوایی )رکن( بدست آمد آشنا شدیم. اما گونه های دیگری نیز وجود دارد. 

به بیت زیر توجه کنید

  همان طور که مالحظه کردید در بیت فوق دو پایه آوایی مختلف دو بار تکرار شده اند. یعنی بر خالف پایه آوایی همسان پایه ها یکی در میان تکرار شده اند 
مصرع به دو لخت تقسیم شدهاست و این دو لخت یکسانند. به همین دلیل به این دسته اوزان اوزان همسان دو لختی یا دوری می گویند. در وزن دو لختی خوانش 

شعر با مکثی آشکار همراه است که مصرع را به دو قسمت تقسیم می کند. 

  در اوزان دو لختی یا دوری هر مصرع از دو قسمت یکسان تشکیل شده است که به آن نیم مصراع می گویند. قاعده هجای آخر 
نیم مصراع از هجای آخر مصراع پیروی و باید بلند باشد )نمی تواند کوتاه یا کشیده باشد(.

در این اوزان هر نیم مصراع )یا دو پایه آوایی یک مصراع، یک واحد موسیقیایی به حساب می آیند(

A A / A A :مصرع همسان تک پایه ای 

A B / A B :مصرع همان دو لختی 

 اوزان همسان از تکرار یکنواخت یک پایه آوایی و اوزان همسان دو لختی از تکرار متناوب دو پایه یا رکن حاصل می شود. اوزان شعر فارسی همیشه این گونه 
نیست بعضی اشعار که اوزان آهنگین و موسیقی دلنوازی دارند از نظمی ناهمسان بهره می جویند. 

 در این دسته اوزان، وزن واژه ها و آواها ناهمگون و غیرتکراری است. به این اوزان، اوزان ناهمسان می گویند. پس از تعیین پایه های آوایی، و مشخص کردن 
مرز آن ها متوجه می شویم این پایه ها نظم و چینشی ناهمسان دارند و تکرار نشده اند. در ساماندهی نشانه های هجایی یا مشخص کردن پایه های آوایی می توان به 
بیشتر از یک روش متوسل شد برای مثال بیت زیر را می توان به  دو صورت »مستفعل فعولن مستفعل فعولن« و »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« تقطیع هجایی 

کرد. 

 از آن جا که در تعیین مرز پایه ها و نیز دسته بندی هجاها نظم همسان بر ناهمسان ترجیح دارد، روش اول تقطیع بیت فوق در اولویت است. 

پایۀ یازدهم درس یازدهم 

پایه های آوایی همسان دولختی

بس تا ن ها

ل ری حان ها

 می رفـ ُت

بو یی ُگ

 ِل ُسو دا یی

َت َنم کر دی

َوق تی ِد

بی خی ش

 - - -U U-  -  - - -U U-  -  

 
عروض
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با اوزان همسان که از تکرار یکنواخت یک پایه آوایی و اوزان همسان دوَلختی که از تکرار متناوب دو پایه یا رکن حاصل میشود، آشنا شده ایم؛ در قلمرو شعر 
فارسی، وزن و موسیقی سروده ها، همواره از نوعی نظم آهنگین و موسیقی همسان پیروی نمیکنند؛ بلکه در شعر فارسی، اوزان دلنشین و گوشنوازی وجود دارد 

که نظمی ناهمسان دارند. در اینگونه وزنها، وزن واژه ناهمگون و غیرتکراری اند.

 به آهنِگ خوانش ّ بیت زیر، توجه کنید: 

زهر هجری چشیده ام که مپرس درد عشـقی کشـیده ام که مپرس   

 پس از خوانش درست بیت و درک موسیقی و آهنگ آن، مرز پایه ها را مشخص نموده ایم و از طریق آهنگ پی برده ایم که پایه های آوایی بیت دارای 
نظمی ناهمسان است.

پس از تعیین مرز پایه ها و قراردادن وزن واژه ها و نشانه های هجایی، میبینیم که پایه های آوایی این بیت، نظم و چینشی ناهمسان دارند و تکرار نشده اند. 
هر مصراع این بیت از سه پایه آوایی ناهمسان تشکیل شده است. وزن این بیت فاعالتن مفاعلن فعلن است.  تناسب آهنگ و نظم موسیقایی بیت اگر هجاهای 
بیت را به گونه ای دیگر تقطیع کنیم از دست میرود.  درک خوشآهنگی و دلنشینی موسیقی شعر، به تربیت هوش موسیقایی و حافظه شنیداری ما وابسته است.

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد  

پس از خواندن درست بیت و درک پایه های آوایی، درمییابیم که این بیت از چهار پایه آوایی تشکیل شده است.

پایه های آوایی، وزن واژه ها و نشانه های هجایی این بیت به صورت ناهمسان آمده اند. این بیت از چهار پایه آوایی ناهمسان تشکیل شده است. وزن 
این بیت مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است. با کمی دقت درمییابیم که پایه های آوایی این بیت را نمیتوان به دسته های همسان تک پایه ای یا دوَلختی جدا 
کرد. بنابراین نخست، با توجه به درک آهنگ و موسیقی بیت، پایه ها را مشخص و وزن شعر را تعیین میکنیم. اگر از طریق حافظۀ شنیداری نتوانستیم وزن شعر 
را مشخص کنیم، هجاهای بیت را بهصورت تکراری یا همسان یک پایه ای دسته بندی میکنیم؛ در صورتی که نظمی همسان حاصل نشد، آن را با نظم همسان 
دوَلختی میسنجیم؛ یعنی هجاها را بهصورت 4تایی 3تایی یا 3تایی 4تایی برش میزنیم. اگر نظم برشهای آوایی بیت، با هیچ یک از این شیوه ها ممکن نبود، پایه 

ها را با نظمی ناهمسان جدا میکنیم و وزن بیت را مشخص مینماییم.

توجه1: در ساماندهی نشانه های هجایی، همواره اینگونه نیست که با یک روش، روبه رو باشیم؛ برش های آوایی بیت باال 4تایی 4تایی، دسته بندی 
شده است. اگر بیت را به گونه ای دیگر جدا کنیم، وزن بیت مفعول ُ فاعالت ُ مفاعیل فاعلن خواهد بود.

توجه 2: در تعیین مرز پایه ها و نیز دسته بندی هجاها )نشانه های هجایی(، نظم همسان، بر ناهمسان ترجیح دارد. برای مثال دربیت زیر

فکس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین  

نظم همسان مستفعل ُ مستفعل ُ مستفعل مستف بر نظم ناهمسان برتری دارد و وزن بیت را بهتر نشان میدهد، هرچند نشانه های 
هجایی بیت را میتوان به صورت ناهمسان مفعول ُ مفاعیل ُ مفاعیل فعولن مشخص کرد.

پایۀ دوازدهم درس دوم 

پایه های آوایی ناهمسان
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 اختیارات شاعری: 

1. اختیارات زبانی 

الف( امکان حذف همزه 

کز و مانده بر استخوان پوستی  )1( در آن حال پیش آمدم دوستی   

حذف همزه نیست     در آن حال پیشامدم دوستی   

حذف همزه  حذف همزه

و لیک در خور امکان و اقتدار من است )2( حقیقت آن که نه درخورد اوست جاِن عزیز   

ظ کردن مصّوت کوتاه:
ّ

ب( بلند تلف

مصّوت کوتاِه پایان کلمه را به ضرورت وزن می توان کشیده تلفظ کرد تا مصوت بلند به حساب آید. از جمله این 5 مورد:

1. کسره )مصوِت کوتاه / ـه پایان حرکت( پایان کلمه 

چه مایه غم خورد تا گل برآرد 1( نبینی باغبان چون گل بکارد    

یکی بر سر آورده سیمین پسر 2( یکی آخته تیغ زرّین ِز َبر    

2. ضمه ی پایان کلمه:

چاُرقت دوزم کنم شانه سرت  )1( تو کجایی تا شرم من چاکرت    

ای زرد روی عاشق تو صبر کن، وفاکن  )2( بر شاه خوبرویان راجب و نا نباشد    

3. فتحه ی پایان کلمه: این اختیار شاعری، فقط در آخر کلمه ی »نه« می آید و کم اتفاق می افتد. 

خوش ببین والله اغلم بالّصواب )1( نه سبو پپیدا در این حالت نه آب    

فتادی و حیران روی این خاک  )2( نه دین نه عقل َنه تقوی َنه تقوی نه ادراک   

4. »واو« ضمه ی عطف: 

و زبیشتر آمد مگس زو باز پس  )1( شخص خفت و خرس می راندش مگس   

سیه کارتد در هر جا که باشند  )2( هوا و حرص و مستی خواجه تا شند   

پایۀ دوازدهم درس پنجم و هشتم 

اختیارات شاعری وزنی و زبانی
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5. کسره ی اضافه: 

مرا لطف تو می باید دگر هیچ  مثال: به راه این امید پیچ در پیچ   

پ( کوتاه تلفظ کردن مصوت باشد: 

هرگاه پس از کلمات مختوم به مصّوت های بلند »و« و »ی« مصّوتی بیاید، شاعر اختیار دارد که مصّوت های بلند بلند »و« و »ی« را کوتاه تلّفظ کند تا کوتاه به 
حساب آید )بین دو مصوت، صامت »ی« قرار می گیرد که آن را »ی« میانجی« می نامند. 

مثال: و + ی میانجی + مصّوت

ای دوست بیار آن چه مرا داروی خواب است )1( آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است  

که میان سنبلشان َچَرد آهوی ختابی  )2( مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید   

ز کرسی خواست افتادن سوی خاک  )3( ز عشق او که بازی بود چاالک    

)2( یکی آخته تیغ 

مثال: برای مصّوت بلند »ی«   ی + ی وقایه + مصّوت 

هست در این کوی که گندم نماست  1( راستی آموز َبسی ُجو فروش    

خزینه خانه ی عشق است و در به ُمهر رضا گهی که در او    2( الهی از دل خاقانی آ

معذور دارمت که تو او را ندیده ای  3( َمنَعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان   

تبصره ی )1(: مصّوت بلند »و« در کلماِت تک هجایی مانند »مو، رو، جو، بو و ...«

همیشه بلند است و هیچ گاه کوتاه نمی شود اّما در کلمه ی »سو« در حاِل اضافه ممکن است کوتاه شود. 

تبصره ی )2(: اگر مّصوت بلند »ی« در میان کلمه ای ساده یا کلمه ای با پسوند یا پیشوند یا ضمیر متّصل باشد، قاعده ی »ب« )کوتاه تلّفظ کردن 
مصّوت بلند( صدق نمی کند زیرا مصوت »ی« در این موارد همیشه به اجبار کوتاه تلّفظ می شود و اختیاری نخواهد بود. 

ب( اختیارات وزنی 

1( بلند بودن هجای پایان مصراع: هجای پایانی هر مصراع همیشه بلند است و این ساده ترین اختیار وزنی است. 

ماه را مانی و لیکن ماه را گفتار نیست سرو رامانی و لیکن سرو را رفتار َنه    

بُدر بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیست گر دلم از شوق تو دیوانه شد عیبش َمُکن   

2( آوردن »فاعالتن« به جای »فعالتن« در رکن اّول مصراع«

شاعر در سرودِن شعر به جای »UU - - « )فعالتن( اّول وزن »- U - - « )فاعالتن( بیاورد؛ یعنی هجای کوتاه اول »UU - - « را به هجای بلند تبدیل کند. 

همه آن است و گرنه دل و جان این همه نیست  از دل و جان شرف صحبت جانان عرض است  

تذکر: هرگاه رکن اول مصراعی »فاعالتن« باشد، این اختیار وجود دارد به شرطی که رکن دّوم مصراع »فاعالتن« نباشد. )بلکه فعالتن باشد( 

عکس این اختیار وجود ندارد یعنی »َفَعالتن« نمی تواند به جای »فاعالتن« بیاید. 
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3( آوردن یک هجای بلند به جای دو هجاِی کوتاه در »میان مصراع« )ابدال( 

)می تواند( ( »- - « »َفع َلن« بیاورد.  شاعر می تواند به جای »دو هجای کوتاه بیان مصراع« یک هجای بلند بیاورد، یعنی شاعر به جای »0UU«َفِعُلن 

ابدال  تبدیل یک هجای بلند به دو هجای کوتاه آوردن »یک هجای بلند« به جای »دو هجای کوتاه«

 نکته: در این حالت اصل با دو هجای کوتاه است. چرا که وزن را روان تر می کند. بنابراین ما هجای بلند را خط می زنیم و به دو هجای کوتاه تبدیل می کنیم. 
دقت کنید که برعکس عمل نکنید یعنی نمی توانیم دو هجای کوتاه را خط بزنیم و به جای آن، یک هجای بلند قرار دهید. 

نکته: اختیار شاعری ابدال در دو هجای ما قبل آخر بسیار رایج است و حّتی در تمام مصراع های یک شعر ممکن است از آن استفاده شود. 

پشته ی خار َهمی ُبرد به پشت  مثال: خارکش ببری با دلق درشت    

گر به سپاس آمد گل پیش خار  مثال: گل به سالم چمن آمد بهار    

تا کو خوری دریغ ز برنایی  مثال: پیری نهاد خنجر برنایت    

4( قلب: شاعر به ضرورت وزن می تواند یک هجا و بلند و یک هجای کوتاه کنار هم را جا به جا کند: 

)می تواند (  »U -« بیاورد یا برعکس.   »U - « یعنی به جای

  نکته ی بسیار مّهم: کاربرد اختیار شاعری قلب کم است و آن هم در »- UU -« )مفعتلن( و »U – U -« )مفاِعلُن( رخ می دهد. 
 یکی از این ارکان باید در مصراع باشد تا احتماِل این اختیار وجود داشته باشد.

ً
یعنی حتما

صدگونه گناه را به آهی بخشند  در راه کرم کوه به کاهی بخشند   

نّقاش ازل بهِر چه آراست َمرا؟ معلوم نشد که در طربخانه ی خاک   

فریاد ندانم که کی آمد کی شد؟  آن مرغ َطرب که نام او بود َشباب   

اختیارات شاعری وزنی و زبانی
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ابیات در شعر سنتی فارسی از دو قسمت یا دو مصرع تشکیل شده است. این دو مصرع از نظر تعداد هجاها و ترتیب هجاهای بلند و کوتاه کاماًل یکسانند. 
و نشانه های هجایی آن ها دقیقا مطابقند این شکل عروض قدیم دست و پای شاعر را در سرودن شعر می بست و شاعر در بند وزن بود. نیما برای رهایی از تنگنای 
عروض مبتنی بر تساوی منظم یکسان همه ی مصرع ها در یک شعر قید تساوی مصراع ها را برداشت ولی نظم آن ها را حفظ کرد. با این کار بدون این که از زیبایی 

موسیقی وزن قدیم کاسته شود دست شاعر در سرودن شعر بازتر شد.

به مثال زیر توجه کنید. 

شعر نو وزن عروضی دارد اما کوتاهی و بلندی مصرع ها و تعداد هجاها برابر نیست. 

برای مثال اگر شاعر تصمیم بگیرد ترتیب هجاهای بلند و کوتاه آواهای شعر او مطابق کلمه فاعالتن باشد. تعداد ارکان )تعداد پایه ها و تعداد هجاها( در هر 
مصرعی متفاوت و مطابق با طبیعت کالم است. یعنی شاعر قادر است مصرع هایی با تعداد مختلف رکن فاعالتن و حتی بخشی از یک رکن کامل را داشته باشد. 

در اینگونه شعر، مصراع ً ها کوتاه و بلند هستند و غالبا تعداد نشانه های هجایی و وزن واژه های یک مصراع با مصراع دیگر برابر نیست.

به شعر زیر از مهدی اخوان ثالث که در قالب وزن نیمایی سروده شده توجه کنید.

 سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت 

سرها در گریبان است 

کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را 

نگه جز پیش پا را دید نتواند 

که ره تاریک و لغزان است 

و گر دست محبت سوی کس یازی، 

به اکراه آورد دست از بغل بیرون 

که سرما سخت سوزان است

کوتاهی و بلندی مصراع ها در برخی قوالب کهن نیز وجود داشته است. برای مثال در قالب مستزاد مصرع دوم کوتاه تر از مصرع اول است. 

نمونه تقطیع شعر نیمایی

می تراود مهتاب

می درخشد شب تاب

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیِک

غم این خفته چند 

خواب در چشم ترم می شکند

پایۀ دوازدهم درس یازدهم 

وزن در شعر نیمایی

 
عروض
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علوم و فنون ادبی

تاب      َمه  َود  می     َت       را      می تراود مهتاب  

     -  -  -  -        U      -      نشانه هجایی  

            وزن      

تاب      َشب  َشد  َرخ  می    دِ  می درخشد شب تاب  

     -  -  -  -         U      -      نشانه  هجایی  

            وزن                                            فاعالتن فعلن   

خا   ند  ک  ش  نیست یک دم شکند خواب  نی      ست       یک      دم 

لیک     ُس  َک  ب      ِب          َچ          مش  به چشم کس و لیک  

    - U U / - - U U    - - U U / - - U  -     نشانه هجایی  

/ فعالتن / فعلن    فاعالتن / فعالتن            وزن                 

چند     ِی  ِت  خف  َغ          ِم       ءاین  غم این خفته چند  

   -  U  U  -  -      U        U    

فعلن    فعالتن        

ند ک  ش  می  رم  ت  ِم  چش  خواب در چشم تمام می شکند                خا         ُب    در  

-  U  U  -  -  U  U  -  -     U         -                    نشانه هجایی         

فعلن فعالتن     فاعالتن                 وزن   

نام گذاری اوزان 

تاکنون اطالعاتی درباره شناخت و درک و کاربرد وزن شعر فارسی دریافت کردیم. در عروض سنتی برای هر یک از اوزان اسمی نهاده اند. 

واحد وزن در شعر فارسی مصرع است اما به تقلید از شعر عربی در علم عروض واحد تشخیص وزن را بیت گرفته اند و به آن بحر می گویند.

کوتاه ترین بیت در شعر فارسی از چهار رکن و بلندترین بیت از هشت رکن پدید آمده است. اگر وزن حاصل تکرار رکن شخصی باشد نام جایی برای آن وجود دارد. 
برای مثال: به وزن حاصل از تکرار ارکان فاعالتن = رمل، مفاعلین = هزج، فعولن = متقارب و مستفعلن= رجز می گویند. اگر هر بیت دارای چهار، 
شش یا هشت رکن باشد به ترتیب به آن مربع، مسدس و مثمن می گویند. اگر پایه آخر کامل باشد به آن سالم ولی اگر هجای پایانی رکن آخر حذف شده باشد به 

آن محذوف می گویند. 

ابیات زیر را با دقت بخوانید و به وزن آن ها دقت کنید. 

متوجه است با ما سخنان بی حسیبت 1. متناسب بند و موزون حرکات دلفریب   

دل       َف       ری       َبت ُم       ِت       نا       ِس          َبن       ُد       ُمو       زون        َح       َر       کا       ِت 

بی       َح       سی       َبت ُم       ِت       وج       ِج         َهس       ُت       با       ما          ُس       َخ       نا       ِن 

-          -          U       -  U      -       U       U               -       -       U       -          U       -       U       U

وزن شعر: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 

که یک دم از تونظر بر نمی توان انداخت  2. چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت   

ِچ       ِفت       ِن       بو        ُد       ِک       حس       نش      ُت       در        َج       ها        نن       داخت

ِک      یک       َد      مز         ُت       َن       ظر       بر          ِن       می       َت       وا         نن       داخت

      -       -  -      U       -       U               -       -       U      U       -          U       -       U
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وزن شعر: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

که ندارم سالح بیکارت  3. بنده وار تا مدم به زنهارت    

بن       ِد       وا       را           َم       دم       ِب       زن              ها       رت

ِک        ن       َد       رم        س       ال       ح       پی               کا       رت

      -       -                  -       U       -        U       -          -       U       -

وزن شعر: فاعالتن مفاعلن فعلن 

از خانه برون تا مد و باز ار بیاراست 4. دیگر نشنیدنیم چنین فتنه که بر خاست   

دی     گر       َن       ِش       نی       دی       م       چ       نین       فت        ِن         ِک     بر       خاست

از        خا       ِن       ب        رو           نا       م       ُد          با          زا            ر           ِب      یا        راست

      -        -     U           U       -       U               -       U      -            -       U          U       -       -

وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )مستفعل مستفعل مستفعل فعلن(

چاره ی عشق احتمال شرط محبت و ناست 5. صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست  

صب      ر     ُک       نی      دل    ِک     صبر            سی       َر       ِت        ا ه          ِل       َص       فاست

چا        ر       ی      عش    ِقح       ت      مال           شر        ِط       ُم       ِحب       بت        و       فاست

    -       U        -          -       U       U           -            -        U       -       -       U          U       -

وزن شعر: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

وان نه باالی صنوبر که درخت رطب است 6. آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است  

وزن شعر: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ءآن    َن     زل    فس       ت       َب       نا       گو          ش       ِک        رو       زس     ُت       ش    بست

وان    َن       با       ال          ی       ص       نو       بر         ِک       ِد       رخ       ِت           ُر        ط     بست

-       -       U         -      -         U       U               -     -       U      U       -          -       U       -

وزن در شعر نیمایی
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تاریخ ادبیات

مبانی تحلیل متن
پایۀ دهم درس اول

متن:هر چیزی که ذهن ما را به پویایی در آورد. 

 صدا 

 بو 

دیدنی ها 

 لمس

کتاب: متن دیداری اند اگر خوانده شوند دیداری یا خوانداری اند. 

 آسان ترین راه برای ارزیابی متون: 

بررسی از سه دیدگاه 

 قلمرو زبانی 

قلمرو فکری 

 قلمرو ادبی 

متون و آثار مکتوب ادبی: 

به دو بخش تقسیم می شوند: 

 نظم 

 نثر 

در بررسی متون باید به نکات زیر توجه کرد:

1. خوانش 

2. شناسایی و استخراج نکات زبانی 

3. شناسایی و استخراج نکات فکری 

4. شناسایی و استخراج نکات ادبی 

5. نتیجه گیری و تعیین نوع 
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 در خوانش به لحن مطلب باید توجه کنیم

1. لحن روایی و داستانی 

2. لحن عاطفی

3. لحن حماسی 

... .4

  شناسایی نکات زبانی

1. کاربرد واژگان کهن 

2. بررسی واژگان فارسی و عربی و ...

3. کاربرد شبکه های معنایی 

4. ترکیبات تازه 

5. دستور تاریخی 

6. نوع زبانی )ساده و پیچیده( و نوع جمالت )کوتاه و بلند( 

7. ساختمان واژگان جمله 

 شناسایی نکات ادبی 

1. قافیه ها و ردیف ها 

2. کاربرد آرایه ها 

  شناسایی نکات فکری: 

بررسی کلمات که ذهنیت شاعر و نویسنده است / بررسی آغاز و و پایان

 نتیجه گیری و تعیین نوع: 

بررسی ظاهری شعر از لحاظ معنی / از چه نوع ادبیاتی )تعلیمی، حماسی، ...( است. 
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زبان فارسی نامیده می شود.  زبان ایرانیان باستان که ریشه و مادر زبان ایرانیان است

  اوستا ولی در دوره ی ساسانیان مکتوب شدند. 
ً
مثال  حفظی بود

ً
آثار فرهنگی و ادبی پیش از اسالم عمدتا

 زبان های ایرانی از لحاظ تاریخی به سه دسته ی عمده تقسیم می شوند.

1. فارسی باستان )559 تا 330 ق.م(

2. فارسی میانه )300 ق.م تا حدود 700 میالدی(

3. فارسی نو

1- فارسی باستان 

 دوره هخامنشیان رایج بوده 

شامل نامه ها و فرمان های شاهی است.    559 تا 330 ق.م

 به خطی میخی است. 

2- فارسی میانه 

به دو گروه:

 پارتی 

 پهلوی زبان رسمی ساسانیان / متعلق به ناحیه پارس / میان فارسی باستان و فارسی نو )دری( بوده، آن را میانه نامیدند.

- در دوره ی اشکانیان رایج بوده و تا ساسانیان باقی ماند. 

- در شمال و شمال شرقی رایج بوده 

 زبان پهلوی

زبان رسمی ساسانیان 

چون متعلق به ناحیه ی پارس بوده و در مرحله ای میان فارسی باستان و فارسی نو )دری( بوده آن را فارسی میانه نامیده اند. 

بیشتر آثار دینی و زرتشتی به این زبان اند و برخی از رساله های غیر دینی مثل )یادگار زریارن( که رنگ دینی هم دارد. 

آثار منظور و منثور این زبان نیست ولی ترجمه های عربی آن مانده است )کلیله و دمنه( )هزار و یک شب( 

 به عّلت سنت شفاهی ایرانیان آثار مکتوب این زبان باقی نمانده است. 

شعر پهلوی هم بسیار اندک است و اغلب تحریف شده است و در اندرزنامه های منثور جای دارند. که هر دو ریشه ی پارتی دارند.

 
تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات پیش از اسالم و قرن های اولیه هجری

پایۀ دهم درس چهارم
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درخت آسوریک 

یادگار زریران

3. فارسی نو 

 پس از ورود اسالم با بهره گیری از الفبای خط عربی رایج شد که به آن »دری« گفته شد. 

 زبان فارسی با کنار گذاشتن برخی صداهای عربی الفبای آن را پذیرفت.

 پس از ساسانیان فارسی دری از دربار طاهریان پدید آمد. 

 فارسی دری زبان درباری ساسانیان، زبان محاوره و مکاتبه ی مقامات بود. 

 نخستین صورت زبان فارسی در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود. 

 رواج در مشرق و شمال شرق

  سه قرن اول هجری 

تشکیل دولت نیمه مستقل طاهریان  در آغاز قرن سوم

 سپس تشکیل دولت مستقل صفاریان 

یعقوب لیث صفاری 

1. برای ایجاد حکومت مستقل ایرانی 

2. برانداختن یا تضعیف حکومت بغداد 

3. عدم آشنایی به زبان عربی 

زبان رسمی دولت صفاری شد  فارسی دری 4. دستور به رواج فارسی در دربار

دولت های سامانی و آل بویه هم از زبان فارسی دری بهره  بردند. 

قرن چهارم و نیمه قرن پنجم

 مهم ترین دوره ی تمدن اسالمی ایرانی 

شکوفایی نظم و نثر در این دوره 

 آغاز دولت فرهنگ دوست سامانی و قراردادن بخارا به عنوان پایتخت فرهنگی و ادبی و علمی 

سامانیان شاعران فارسی گوی را می نواختند و مترجمان را بر می انگیختند.

 با شکست سامانیان از ترکان آن افراسیاب این درخشش خاموش شد. 

محمود غزنوی و تشکیل غزنویان در غزنه در سال 351 هـ. ق  امیر سبکتگین

 غزنویان هم زبان فارسی را رواج دادند و در دوره ی سلطنت مسعود شاعرانی چون عنصری، فرخی و منوچهری پدید آمدند. 

  قرن چهارم 

دوره ی غلبه، رواج و حفظ آداب و رسوم مّلی بود. 

پایه های حماسه ی مّلی در این قرن گذاشته شد و زبان فارسی را غنی ساخت. 

 دوره ی دانشمندان بزرگی چون زکریای رازی و فرودسی بود. 
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  قرن چهارم و نیمه ی اول قرن پنجم 

ابن سینا )در فلسفه، طبی و علوم دینی( دوره ترقی علمی بود

وجود سخنرانی چون رودکی، فردوسی و عنصری نشانگر اهمیت این دوره است. 

دوره ی سامانیان، آغاز اندیشه استقالل ملی ایرانی است / با تأکید بر تالیفات فارسی و گردآوری تاریخ ایرانی به هویتی در برابر خالفت بغداد رسیدند و 
اندیشه ی ایرانی را تا آن سوی ماوراءالنهر گستردند. 

افزایش آمیختگی فارسی و عربی در این دوره است. 

اصطالحات علمی و دینی و ادبی از راه ترجمه از عربی به فارسی وارد می شود و نویسندگان ایرانی بنا به ضرورت این که در همه ی مملکت اسالمی آثارشان 
خوانده شود به عربی نوشتند. 

شعر )در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم (

ویژگی های شعر 

 سادگی فکر و روانی کالم 

توجه به واقعیت بیرونی 

مفاهیم ذهنی در حد تعالیم اخالقی 

آوردن ترکیبات تازه / استعارات دلپذیر / تشبیهات گوناگون / به کارگیری انواع توصیف 

پدر شعر فارسی   آغاز شعر فارسی به دست رودکی

رایج ترین انواع شعر پارسی این دوره 

1. حماسی 

2. مدحی 

3. غنایی 

 شعر مدحی به پیروی از شعرای عرب رایج شد 

شعر غنایی با رودکی و شهید بلخی قوت یافت. 

رواج شعر حکمی و اندرزی )تعلیمی( و کمان آن در دوره سلجوقیان

موعظه رایج شد 

 ابتدا قطعات کوتاهی در باب نصیحت و موعظه سروده شد ولی اولین قصیده ی اندرزی را کسایی مروزی سرود و سپس ناصر خسرو راه او را ادامه داد. 

 داستان سرایی و آوردن حکایات و امثال در این دوره رایج شد. 

  نثر 

ویژگی های نثر قرن چهارم و نیمه ی اول قرن پنجم 

1. شروع در عهد سامانیان 

2. نثر ساده و روان 

3. دارای موضوعات حماسی و مّلی و تاریخی 

4. آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال رایج نیست. 

    تاریخ ادبیات پیش از اسالم و قرن های اولیه هجری
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برخی کتاب های این دوره 

1. شاهنامه ابومنصوری 

1. در 346 هـ.ق به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. 

2. موضوع آن تاریخ گذشته ی ایران 

3. چند صفحه ی آن باقی مانده

2. ترجمه ی تفسیر طبری

 اصل کتاب به زبان عربی 

 اثر محمد بن جریر طبری 

 ترجمه توسط جمعی از دانشمندان 

3. تاریخ بلعمی 

ترجمه ی ابوعلی بلعمی از کتاب تاریخ طبری )تاریخ الُرسل و الملوک( 

به دستور نوح بن منصور سامانی 

بلعمی هم زمان با ترجمه ی کتاب اطالعات دیگری از تاریخ ایران به آن افزود. 

 با حذف مطالبی از تاریخ طبری آن را به صورت تاریخ مستقلی در آورد که به تاریخ بلعمی شهرت یافت.
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َسبک: شیوه ی خاص یک اثر / مجموعه ویژگی هایی که شاعر و نویسنده در نحوه ی بیان اندیشه 

سبک از نظر ارسطو 

سبک فردوسی، سبک بیهقی  1. بر اساس نام شاعر و نویسنده

سبک دوره ی غزنوی، دوره ی مشروطه  2. بر اساس زمان و دوره

سبک عرفانی، سبک حماسی  3. بر اساس موضوع و نوع

سبک آذربایجانی، سبک خراسانی  4. بر اساس محیط جغرافیایی

سبک عامیانه – سبک عالمانه  5. به تناسب مخاطب

تعلیمی، فکاهی  6. به تناسب هدف

فلسفی، علمی  7. سبک قلمرو دانشی

سبک های شعر فارسی از نظر مّحمد تقی بهار 

1. سبک خراسانی یا ترکستانی )از آغاز شعر فارسی تا قرن ششم( 

2. سبک عراقی )از قرن ششم تا قرن دهم( 

3. سبک هندی )از قرن دهم تا سیزدهم( 

4. سبک دوره ی بازگشت )کل قرن سیزدهم(

5. دوره ی مشروطه 

6. دوره ی معاصر 

  این تقسیم بندی بر مبنای حوزه ی جغرافیایی و تاریخی است. 

سبک های نثر فارسی از نظر استاد محمد تقی بهار 

1. دوره ی سامانی )300 تا 450 هـ.ق( 

2. دوره ی غزنوی و سلجوقی )450 تا 550 هـ.ق( 

3. دوره ی سلجوقی دوم و خوارزمشاهی )نثر فنی ← 550 تا 616 هـ.ق( 

4. سبک عراقی )نثر مصنوع← 600 تا 1200 هـ.ق( 

5. دوره ی بازگشت ادبی )1200 تا 1300 هـ.ق(

6. دوره ی ساده نویسی )1300 تا امروز( 

 
سبک شناسی

سبک و سبک شناسی )سبک خراسانی(

پایۀ دهم درس هفتم
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علوم و فنون ادبی

 مکاتب ادبی محصول اوضاع سیاسی و فرهنگی اجتماعی نویسندگان و شاعران است. 

سبک شناسی دوره ی اول – شعر 

 نخستین آثار نظم فارسی بعد از اسالم: اول سیستان سپس خراسان 

 چون اوج نظم در دوره ی سامانیان بوده به سبک سامانی هم موسوم است )سبک خراسانی( 

سبک خراسانی بر حسب زمان )سامانی / غزنوی / سلجوقی( سبک های فرعی 

 شعرای معروف  رودکی، فردوسی،  ناصرخسرو 

 ویژگی های زبانی شعر سبک خراسانی 

1. سادگی زبان شعر 

2. کمی لغات عربی به جز لغات دینی و علمی نسبت به دوره های بعد 

ِیک 3. تفاوت در تلفظ برخی کلمات َیک

گبر و جوشن  4. کاربرد برخی لغات کهن نسبت به دوره های بعد

بر زمین بر 5. استفاده از دو حرف اضافه

 ویژگی های ادبی شعر سبک خراسانی 

1. قالب عمده قصیده است ولی قالب های دیگر ُمسَمط، ترجیع بند و مثنوی شکل می گیرد و غزل در اواخر این دوره رایج می شود.

2. استفاده از آرایه ها در حد اعتدال 

3. سادگی قافیه و ردیف 

4. کاربرد تشبیه حّسی در توصیف پدیده ها 

ویژگی های فکری شعر سبک خراسانی 

1. روحیه ی خوش باشی و شادر شعر 

2. واقع گرایی شعر، سادگی و محسوس و عینی بودن توصیفات 

3. معشوق زمینی است. 

4. غلبه ی روح حماسی بر ادبیات 

5. سادگی اشعار اندرزی و داشتن مفهوم عملی و دستوری 

6. مضمون حماسی و اندرزی و مدحی اشعار 

7. سادگی فکر و کالم دنیا میختن آن با مفاهیم پیچیده ی عرفانی و حکمی و فلسفی 

 نثر دوره ی اول 

بررسی در دو شاخه 

دوره ی سامانی 

دوره ی غزنوی و سلجوقی 
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الف( دوره ی سامانی 

1. ایجاز و اختصار در کالم و معنا 

2. تکرار فعل و اسم به ضرورت معنی 

3. کوتاهی جمالت 

4. کاربرد لغات کم کاربرد فارسی 

5. کمبود واژگان عربی 

6. افزایش کاربرد نشانه های جمع فارسی بر عربی 

محتوا علمی است / گاهی نثر حماسی، دینی و تاریخی هم دیده می شود 

 ترجمه ی تفسیر طبری )دینی( 

 تاریخ بلعمی )دینی تاریخی( 

 التفهیم )علمی در نجوم( 

شاهنامه ی منشور ابومنصوری 

ب( دوره ی غزنوی و سلجوقی 

1. اطناب و جمالت بلند 

2. تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث و اشعار عربی 

3. حذف افعال به قرینه 

4. افزایش واژگان عربی 

چند مثال: 

تاریخ بیهقی: قابوس نامه )عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر( – سفرنامه ی ناصر خسرو – سیاست نامه )سیرالملوک( )خواجه نظام الملک توسی( کیمیایی سعادت 
)امام محمدغزالی(، کشف المحجوب )علی بن عثمان جالبی هجویری( 

   سبک و سبک شناسی)سبک خراسانی(



38

ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

علوم و فنون ادبی



39

ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

زبان فارسی در قرون پنجم و ششم 

عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان فارسی از قرن سوم تا میانه ی قرن پنجم 

1. گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان 

2. لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان 

3. توسعه ی مدارس و مراکز تعلیم 

 اتفاقات و تحوالت زبان فارسی در این دوره 

1. گسترش فارسی دری و آمیخته شدن آن با واژگان نواحی مرکزی و غربی 

2. آمیخته شدن زبان فارسی با لغات عربی 

3. آمیختگی با واژه ها، نام ها و القاب غیر رایج در عصر غزنوی و سلجوقی 

 به علت تحصیل علوم دینی و ادبی آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی بیشتر شد. 

 رویداد مهم دیگر این دوره گسترش زبان تا آسیای صغیر و هندوستان 

 تا حدود نیمه ی دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم:

 شعر پارسی تحت تأثیر سبک دوره ی سامانی و غزنوی است. 

 برخی شاعران با ابتکارات خود تحول سخن پارسی را موجب شدند. 

 عالقمندی شاعران به سرودن غزلیات در نیمه ی دوم قرن ششم 

 سنایی و انوری آغازگر مضامین تازه در غزل بودند و موجب ظهور شاعرانی بزرگ در قرن هفتم شدند. 

 شروع سبک آذربایجانی )خاقانی و نظامی( 

چون  شعرایی  همدان  و  ری  و  اصفهان  در  و  بودند  مؤثر  شعر  در  خاصی  شیوه ی  شکل گیری  در  عجم(  )عراق  مرکزی  نواحی  و  فارس  حوزه ی   
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی ظهور کردند. 

 ویژگی زبانی سبک عراقی )شعر( 

1. از میان رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی 

2. فراوانی ترکیبات نو 

3. کاهش سادگی کالم و رواج دشواری 

4. ورود لغات ترکی، مغولی 

 
تاریخ ادبیات

زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن

پایۀ دهم درس دهم
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علوم و فنون ادبی

ویژگی های ادبی سبک عراقی )شعر( 

1. اوج گیری قالب های شعری خصوصًا غزل و مثنوی 

2. رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی 

3. توجه به آرایه های ادبی 

4. به کارگیری ردیف فعلی و اسمی دشوار در ِشعر 

ویژگی فکری سبک عراقی )شعر( 

1. ورود اصطالحات عرفانی 

2. فراوانی وعظ و اندرز در شعر 

3. فاصله گرفتن از عشق زمینی 

4. رواج هجو شعری 

5. رواج حّس دینی 

6. رواج مفاخره و انتقاد و شکایت

ویژگی های عمده ی نثر فارسی سبک عراقی 

1. استفاده ی بسیار از آرایه ها 

2. حذف افعال به قرینه 

3. کاربرد لغات بیگانه )عربی، ترکی و مغولی( و اصطالحات علمی 

4. رواج نثر داستانی تمثیلی و عرفانی 

5. مترادفات و توصیفات فراوان 

6. کاربرد آیات و احادیث و اشعار عربی در متون 

7. استفاده از ترکیبات دشوار 

مثل: قابوسنامه – مقامات حمیدی – تاریخ بیهقی – کلیله و دمنه – چهارمقاله نظامی عروصی سمرقندی 

ظهور سبک عراقی در نیمه ی دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم 

رویدادهای مهم سبک عراقی 

1. روی آوردن به موضوعات مدح و هجو و طنز، وعظ و حکمت، داستان، تغّزل و حماسه 

2. تأثیرپذیری از شعرای عرب

3. پرهیز برخی شاعران از مدح شاهان )ناصیرخسرو( )سنایی( 

4. با ظهور سنایی تصّوف و  عرفان موضوع عمده ی آثار ادبی شد و مولوی و عطار بعدها ظهور کردند. 

5. خروج شعر از دربار و ورود آن به خانقاه با گسترش سادگی بیان، قدرت عواطف و افکار عمیق عرفانی 

6. تأثیر عمیق حکمت و دانش و اندیشه های دینی 

7. بدبینی شاعران به دنیا و بریدن از آن و بیان ناخرسندی از اوضاع و نابسامانی های جامعه 
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رویدادهای مهم در نثر سبک عراقی )پنجم و ششم( 

1. مهم ترین دوره ی کمال نثر پارسی 

2. ظهور نثر پارسی در قن چهار و اوایل پنج 

3. بلوغ آن در قرن پنجم 

4. پختگی و کمال در قرن ششم و اوایل قرن هفتم 

5. گسترش تألیف کتب علمی 

6. کمال نثر ساده و آغاز نثر مصنوع 

7. توجه نویسندگان به فارسی نویسی 

8. رواج نثر موزون و مسجع – کمال این نثر در آثار خواجه عبدالله انصاری 

عمده ترین دالیل توجه نویسندگان به فارسی نویسی 

1. گسترش عرفان و تّصوف 

2. شکل گیری دولت سلجوقی و بهره گیری از دبیران تربیت یافته در خراسان و عراق عجم 

نمونه های نثر موزون 

1. آثار خواجه عبدالله انصاری )سجع ها و جمالت کوتاه( 

2. کشف االسرار و عده االبرار: رشید الدین میبدی تحت تأثیر آثار خواجه عبدالله 

 نثر فنی 

1. بعد از نثر موزون 

2. آوردن آرایه های ادبی 

3. آوردن امثال و اشعار عربی و فارسی و اصطالحات علمی 

4. دوره ی رواج قرن ششم 

بهترین نمونه: کلیله دمنه، نصر الله منشی )536 هـ.ق( اواسط قرن ششم

      زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم
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قرن هفتم 

 عوامل سیاسی و اجتماعی تغییر سبک از خراسانی به عراقی 

 روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی 

 تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم 

دو سبک  

 سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 ساله رواج داشت. 

* تأثیرات حمله ی مغول )616 هـ.ق( بر ادبیات ایران 

 تأثیر 

منفی

1. آسیب به نظام اقتصادی و کشاورزی و فرهنگی 

2. خراسان ویران شد. 

3. بعضی مدارس مهد فرهنگ نابود شد. 

4. فرهنگ و اخالق نابود شد. 

5. بزرگانی چون نجم الدین کبری، عّطار، کمال الدین اسماعیل کشته شدند. 

6. دانشمندان و ادیبان بین مردم رفتند و از دربارهای ادب دوست ایرانی خبری نبود. 

مثبت 

1. دوستداران فرهنگ و ادب با انزوا شدن به عرفان و تصوف گراییدند. 

2. با براندازی حکومت عباسیان و انتقال قدرت از خراسان به مرکز ایران، عربی از بین رفت و زبان فارسی زبان رسمی شد و آثار ارزشمندی در ری و همدان و 
فارس )عراق عجم( به وجود آمد.

3. زمینه ی تغییر سبک از خراسانی به عراقی ایجاد شد. 

4. قالب های جدید شعری ایجاد شد و البته نثر 

 شعر کمال الدین اسمعیل درباره ی قتل عام مردم در 633 هـ.ق در اصفهان 

کس نیست که تا بر وطن خود گرید – بر حال تباه مردم بد گرید ...

 
تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم

پایۀ یازدهم درس اول

  بینابین

 آذربایجانی
با فاصله از سبک خراسانی به سبک عراقی گراییدند
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علوم و فنون ادبی

 علل پیدایش عرفان و تصوف 

1. سرخوردگی علما و انزوای آن ها بعد از حمله ی مغوالن و تیموریان 

2. عرفان را نوعی تسکین می دانستند. 

3. روی آوردن به ادبیاتی که تکیه بر عواطف، تسامح گرایی، تساهل، خدمت به خلق، آزادگی و بی ثباتی دنیا داشت. 

 علت نامگذاری سبک عراقی 

1. انتقال کانون های فرهنگی از خراسان به عراق عجم 

2. آغاز این امر در دوره ی سلجوقیان 

3. شاعران این دوره غالبًا از اهالی عراق عجم )اصفهان، ری، فارس، اراک ...( بودند. 

 وضعیت شعر این دوره 

1. نرم و دلنشین و دارای معانی عمیق و آمسانی 

2. با خروج شاعران از دربارها قصیده  از رواج افتاد و غزل رواج یافت. 

3. قالب مثنوی در خدمت اخالق و عرفان و عاطفه قرار گرفت. 

4. مثنوی معنوی نمونه ای از یک حماسه ی عرفانی است که قهرمان آن انسان پاک نهاد، وخدا جوست که به نبرد با نفس خویی می پردازد. 

 وضعیت نثر این دوره 

1- ساده نویسی 

طبقات ناصری )منهاج الدین سراج جوزجانی( 

مرصاد العباد )نجم الدین رازی معروف به نجم دایه( 

 تاریخی 
ً
2- پیچیده نویسی: با محتوای عمدتا

 تاریخ وّصاف: وصاف الحضره 

تاریخ جهانگشا )عطا ملک جوینی – در تاریخ مغول( 

معروف ترین شاعران و نویسندگان این دوره 

5. عطا ملک جوینی  3. فخرالدین عراقی   4. نجم الدین رازی    2. سعدی    1. مولوی   

7. شمس قیس رازی   6. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی  

1- مولوی 

 آثار او دارای دو محور: 

 اندیشه 

 احساس 
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 آثار مثنوی و دیوان شمس دارای: 

معارف بشری

مسائل عرفانی 

آثار دیگر: فیه مافیه – مکاتیب – مجالس سبعه 

2- سعدی 

1. سی و پنج سال گرد جهان گشت. 

2. دو اثر بوستان )نظم( گلستان )نظم و نثر( درس  اخالق و حکمت می آموزد. 

3. هم در ادبیات تعلیمی و هم در غزل استاد بوده است. 

3- فخرالدین عراقی

1. دارای غزل های عرفانی

2. مثنوی عشاق نامه ی او معروف است. 

3. در هر فصل این مثنوی به مبحث  عرفانی پرداخته و با تمثیل و حکایت به پایان رسانده است. 

4. در کتاب ُلمعات به سیر و سلوک عارفانه در قالب نظم و نثر پرداخته است. 

4- نجم الدین رازی )دایه( 

1- از منشیان این دوره 

2- صاحب کتاب مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد در سلوک و تریبت نفس 

3- نثر کتاب گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه 

4- گاهی از اشعار و آیات بهره می برد. 

5- عطا ملک جوینی 

1. از نثر نویسان این دوره 

2. خاندان او دارای نفوذ در دستگاه مغوالن بودند. 

3. سفرهای زیاد او به همراه مغوالن موجب تألیفی تاریخ جهانگشا شد. 

4. این کتاب در شرح فتوحات چنگیز، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قالع اسماعیلیه، و جانشینان حسن صّباح است.

5. نثر کتاب مصنوع و متکلف است. 

6- خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی 

1. از چهره های علمی و سیاسی عصر ایلخانان 

2.وزیر غازان خان و الوجایتو 

3. مهم ترین اثر او جامع التواریخ به نثر عالمانه

4. اقدام مهم فرهنگی او: تأسیس عمارت ربع رشیدی در تبریز، که در حکم دانشگاه آن عصر بود. 

   تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم
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علوم و فنون ادبی

7- شمس قیس رازی 

1. دارای اثر: المعجم فی معاییر اشعار العجم 

2. نخستین و مهم ترین اثر در عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر 

3. به نثر ساده و عالمانه

قرن هشتم 

 تحوالت قرن هشتم 

1. به دلیل بی اعتقادی ایلخانان و بی تعصبی دینی زمینه ی رواج عقاید و مذاهب پدید آمد. 

2. قلمرو زبان فارسی گسترش یافت و از آسیای صغیر تا شبه قاّره ی هند گسترش یافت. 

3. شهر شیراز در حکم مرکز ادبی این عصر بود. 

4. با از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی، قصیده از رونق افتاد و زبان شعر به سستی گرایید به جز آثار شاعرانی مثل خواجوی کرمانی و حافظ 

 برخی شاعران و نویسندگان معروف این دوره:

خواجوی کرمانی، ابن یمین فریومدی، خواجه  شمس الدین محمد )حافظ(، سلمان ساوجی، عبید زاکانی، حمدالله مستوفی

 

1- خواجوی کرمانی 

1. غزل پرواز تأثیرگذار بر حافظ 

2. دارای چند مثنوی به پنج گنج نظامی 

2- ابن یمین 

1. شاعر عصر سربداران 

2. مردی دهقان 

3. دارای قطعات اخالقی 

4. مضمون اشعار: قناعت پیشگی، بی اعتباری دنیا 

3- حافظ

1. برآمد شاعران این قرن 

2. با تلفیق عشق و عرفان غزل را به اوج رساند. 

3. لحن سخن او گزنده، طنزآمیز، سرشار از خیرخواهی و اصالح طلبی 

4. در غزل او فرهنگ ایرانی و اسالمی به کمال رخ می نماید و شعرش به قول او بیت الغزل است. 

4- سلمان ساوجی

1. پیرو سعدی و مولوی در غزل 

2. دارای قصایدی به سبک عراقی 

3. دارای مثنوی جمشید و خورشید به شیوه ی داستان های نظامی 
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5- عبید زاکانی 

گاه  1. شاعر و طنزنویس خوش ذوق و آ

2. نکته یابی و انتقادهای اجتماعی او معروف است. 

3. تزویر و ریاکاری حاکمان را به تصویر می کشد. 

4. آثار: موش و گربه، رساله ی دلگشا، اخالق االشراف، رساله ی صدپند

5. در منظومه ی موش و گربه ناهنجاری  اجتماعی را به شیوه ی طنز و تمثیل بیان می کند. 

6- حمدالله مستوفی 

1. از مورخان این دوره 

2. صاحب اثر تاریخ گزیده 

3. موضوع کتاب: تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا 730 هـ.ق

 قرن نهم 

حمله ی تیمور بعد از سلطه ی مغوالن 

از بین رفتن باقی مانده ی مغوالن 

قرن نهم دوره ی سلطه ی تیموریان است )نیمه ی دوم( 

تأثیرپذیری بازماندگان تیمور از ایرانیان و فرهنگ ایرانی 

گسترش هنر و ادبیات )مینیاتور، معماری، تذهیب، تاریخ نویسی( 

ظهور افرادی چون جامی و دولتشاه سمرقندی 

کتب تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی و ادبیات نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود. 

مهم ترین اقدامات شاهرخ و پسرش بایسنقرمیزا 

  شاهرخ

1. هرات پایتخت شد 

2. به هنر و فرهنگ اسالمی توجه کرد. 

3. از هنرمندان و شاعران حمایت کرد. 

  بایسنقر میرزا

1. هنرمندان قرآن و شاهنامه را به خط خوش نگاشتند.

2. آثاری ماندگار از هنر اسالمی خلق شد. 

1.جامی 

معروف ترین شاعر قرن نهم

آثار وی: 

بهارستان به تقلید گلستان 

نفحات االنس به تقلید از تذکرة االولیای عطار )در حقایق عرفان و اولیای حق( 

مثنوی هایی به تقلید از نظامی که تحفه االحرار نمونه ای از آن هاست. 

   تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم
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2. شاه نعمت الله ولی 

دارای مقامات در تصوف و طریقت 

سر سلسله ی صوفیه ی نعمت اللهی 

اشعارش مضامین عرفانی دارد. 

3. دولتشاه سمرقندی 

صاحب کتاب: تذکره ی دولتشاه 

به تشویق حاکم وقت امیرعلیشیر نوایی نوشت

موضوع کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران از آغاز تا زمان مولف



49

ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

ویژگی های سبک عراقی »شعر« 

1. زبانی 

چهارچوب همان سبک خراسانی با مختصات جدید 

کم شدن لغات اصیل و جایگزینی لغات عربی به جای آن ها 

»می« به جای »همی«

»در« به جای »اندر« و عدم استفاده از »ایدون، ایدر، َابا، َاَبر« و »َمر« در کنار مفعول 

 مهم ترین ویژگی در هم آمیختن مختصات نو و کهن حتی در یک شعر کوتاه 

2. ادبی 

کاربرد غزل و کاربرد تخلص در آخر آن 

توجه به علوم بیان و بدیع )آرایه های لفظی و معنوی ...( 

انزوای قصیده و رونق غزل عارفانه و عاشقانه 

3. فکری 

تحول مضامین شعری با تأثیرپذیری از مسایل سیاسی و اجتماعی مثاًل در دوره ی خراسانی معشوق امینی بود ولی در این دوره آسمانی می شود. 

چون  اندیشه هایی  با  تصّوف  رواج  باعث  و  می آوردند  روی  اخروی  امور  و  آرام بخش  به سخنان  مّلی،  احساسات  خدشه دار شدن  و  مغول  حمله ی  از  بعد 
بی اعتباری دنیا و اعتقاد به قضا و قدر گردید. 

پرهیز از زهد و تقوای ریایی، توجه به پاالیش درون، برتری عشق بر عقل اغلب اندیشه های شعری این دوره اند. 

مقایسه ویژگی های فکری سبک خراسانی و عراقی 

 
سبک شناسی

سبک شناسی قرن های هفتم و هشتم و نهم )سبک عراقی(

پایۀ یازدهم درس چهارم

عراقیخراسانی
1. ستایش خرد
2. شادی گرایی

3. وصال
4. واقع گرایی با توجه به دنیای بیرون
5. رواج روحیه ی پهلوانی و حماسی

6. باور به اختیار و اراده
7. معشوق زمینی

8. بازتاب اندک علوم در شعر

1. ستایش عشق
2. غم گرایی

3. فراق
4. ذهن گرایی با توجه به دنیای درون

5. رواج روحیه ی عرفانی و اخالقی
6. باور به قضا و قدر
7. معشوق آسمانی

8. بازتاب بیشتر علوم در شعر
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ویژگی های سبک عراقی نثر 

1. زبانی 

نثر فنی ضعیف می شود و در قرن هشتم و با تسلط تیموریان از بین می رود و نثر ساده جایگزین می گردد. 

 در قرن ششم غالبًا نثرهای ساده را هم به فنی تبدیل می کردند ولی در این دوره بالعکس شد چنان که مالحسین واعظ کاشفی / کلیله و دمنه را به 
انشای دوره ی خود برگرداند و آن را انوار سهیلی نامید.

رواج تاریخ نویسی به روش ساده هرچند با نثر پیچیده گاهی دیده می شود. )ظفرنامه ی شامی(

رواج تاریخ نویسی از اوایل دوره ی مغوالن به خاطر ثبت وقایع اجدادشان و ادامه ی آن در دوره ی تیموریان 

سادگی نثر در این دوره یکسان نیست و نمی توان آن نثر بلیغ دانست. 

بایقرا و امیرعلیشیر نوایی ترکی نویسی و ترکی گویی تشویق می شد.  ورود لغات ترک و مغول و سرعت آن در عصر تیموریان، در دوره ی سلطان حسین 
محاکمة اللغتین از علیشیر نوایی به ترکی بابرنامه از ظهیر الدین بابر به ترکی از این  جمله اند. لغاتی مثل ییالق و قشالق و قشون و یواش 

به وجود آمدن ضعف و سستی در ساختار دستوری جمالت. 

2. فکری 

ضعف و انحطاط فکری به علت کشته شدن دانشمندان و فضال و نابودی کتابخانه ها 

سستی تحقیق و تفکر در مراکز علمی به علت نبود استادان بزرگ 

مدعیان عرفان هم چون با مغوالن کنار آمدند به درسی کردن عرفان و شرح اصطالحات و پیچیده جلوه دادن ان پرداختند و در نتیجه کتاب عرفانی مهمی نگاشته نشد. 

3. ادبی 

 جایگزینی آرایه های ادبی دشوار جای تفکر را گرفت. 

در کتب مصنوع و متکلف به ظاهرسازی و استعارات دور از ذهن و آوردن سنجع های متوالی و بی روح پرداختند. 



51

ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

حکومت در دست جانشینان تیمور بود و اوضاع آشفته باعث آشفتگی در ادبیات شده بود. 

دو جریان شعری در این دوره وجود داشت

 شعر لطیفی که دنباله ی سبک حافظ و سعدی بود فغانی شیرازی از نمایندگان آن بود. 

مکتب وقوع: نتیجه ی چاره ی اندیشی شعرا برای تغییر سبک و پرهیز از تقلید بود و بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن دهم بود. 

بعد از ظهور شاعرانی چون سعدی و حافظ و موالنا به دلیل تسلط مغوالن و تیموریان زبان فارسی رشدی نکرد. 

شاعران این دوره دریافتند سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل تخیلی و ذهنی شده پس به حقیقت و واقعیت گویی بازگشتند. لذا به مسائل اجتماعی 
و سیاسی پرداختند. پس قالب غزل با سابقه ای که داشت مناسب نبود. 

به علت بی مهری شاهان صفوی و ادب گرایی و پارسی نوازی سالطین هند، شاعران به آن جا روی آوردند و ثروت بسیاری اندوختند. آشنایی شاعران هندوان 
در تغییر سبک دخیل بود. 

زبان فارسی در هند گسترش می یافت و شاهان گورکانی هند نیز به فارسی سخن می گفتند و استحکام زبان فارسی در آن جا تا زمان حاکمیت انگلستان 
در آن جا ادامه داشت. 

همزمان با رشد پارسی در هند، در اصفهان نیز شعرا حضور داشتند و در نواحی دیگر چون خراسان، آذربایجان، و نواحی مرکزی نیز کانون شعرا بود. 

علل توجه به هنر و شعر و معماری در زمان صفویان

1. شاهان ترک زبان صفوی به زبان فارسی عالقه نشان می دادند.

2. برخی چون مقام شیخی داشتند الزم می دانستند خود را در این مقام نگه دارند. 

3. با روسای مذاهب در تماس بودند و دانستند زبان فارسی الزم بود. 

4. شاهان هند و عثمانی نیز رقیبانی بود که توجه به فرهنگ داشتند. 

5. این عوامل موجب شد هنرهای دستی و شیشه سازی و تذهیب و خوشنویسی .... رشد یابند. 

کمال الدین بهزاد در دوره ی شاه اسماعیل و رضا عباسی در دوره ی شاه عباس از مفاخر هنر این دوره اند. 

بابا فغای شیرازی 

از شعرای تأثیرگذار این دوره، شعرش از نظر دقت و ظرافت و رقت معانی مشهور است. 

وحشی بافقی 

سبک شعرش حد واسط عراقی و هندی است. 

واقع گرایی شاخصه ی اصلی شعر اوست. 

 
تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم 

پایۀ یازدهم درس هفتم
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محتشم کاشانی 

معروف در شعر مذهبی 

ترکیب بند او در رثای امام حسین )ع( معروف است. 

  قرن یازدهم 

 حکومت صفوی با ترویج تشعیع از شعر مّدحی استقبال نمی کرد و به معشوق زمینی توجه نداشت. 

 از این رو شاعرانی که به مضامین اندرزی، امور طبیعی و تبدیل موضوعات و تمثیالت کهن به مضامین تازه می پرداختند، می نواختند. 

 عدم وابستگی شاعران به دربار و از بین رفتن مدیحه سرایان موجب شد گروه های بیشتری وارد شاعری  شوند. 

 عدم توجه به شاعران مدیحه سرا باعث کوچ آن ها به هند شد زیرا قصیده و مدیحه در آن جا رواج داشت. 

 رفاه اقتصادی، آبادی شهرها، رونق تجارت در دوره ی صفویه فرصتی شد که هر کس به توان خود به امور فرهنگی بپردازد. 

آشنایی ایرانیان با اروپا، رونق قهوه خانه ها که مرکز تجمع شاعران بود به تحول شعر کمک کرد. 

کلیمه کاشانی 

1. مشهور در ابداع معانی و خیاالت رنگین 

2. کاربرد ضرب المثل ها و الفاظ محاوره که غزل را به زبان مردم نزدیک کرد، سخن او را برجسته کرده. 

3. کاربرد مضامین ابداعی »لقب خاّلق المعانی« او را موجب گشت. 

صائب تبریزی 

1. معروف ترین شاعر سبک هندی 

2. از پرکارترین شاعران ادب پارسی 

3. دارای غزل های مشهور 

4. برخی از تک بیت هایش شاهکار ذوق و اندیشه است. 

5. بسیاری از ابیات او ضرب المثل گشته اند. 

6. لقب خداوندگار مضامین تازه ی شعری به او داده اند. 

بیدل دهلوی 

1. معروفیت در: غزل های خیال انگیز، به کاربردن مضامین بدیع و گاه دور از ذهن 

2. ویژگی های عمده ی شعر او 

مضامین پیچیده 

استعارات رنگین 

خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیاّلت رمزآمیز شاعرانه.
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به مدت 150 سال   از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم

و  آفرینی  اندرزی و مضمون  به مضامین  این علت شاعران  به  آموزه های سنتی عرفانی داشت /  با  به شعر مدحی و عاشقانه / تضاد  توجه صفویه  عدم 
باریک اندیشی روی آوردند و موضوعات کهن را به مضامین تازه بازسازی کردند. یعنی بازسازی اندرزها و تمثیالت کهن.

گاه به فنون ادب خارج شد و در دسترس عامه قرار گرفت.  شعر از تصرف شاعران با سود و آ

چون شعر به میان عامه رفت حرکت سودمندی بود / ولی چون افراد عامی به شعر روی آوردند و آن را از صالبت پیشین خود دور کردند برای آینده ی ادبیات زیان بار بود. 

ویژگی های شعر این دوره در سه قلمرو 

زبانی 

1. راه یابی زبان کوچه و بازار و دمیده شدن روح تازه به ادبیات 

2. گسترش دایره واژگان، از بین رفتن لغات قدیم سبک خراسانی 

دالیل حذف لغات قدیم 

جمالت بیگانگان )مغوالن، تیموریان و ازبکان( موجب نابودی کتابخانه ها و آثار کهن شد و فضال به این کتب دسترسی نداشتند. 

تغییر جغرافیایی حوزه شعر و تأثیرپذیری از زبان های نواحی گوناگون و اقشار مختلف جامعه که کاربرد لغات عامه را دلیل بی فضلی نمی دانستند. 

3. ورود لغات مذاهب و آداب و رسوم هندوان. 

4. با از بین رفتن سلطه ی خلیفه ی بغداد کاربرد لغات عربی کم شد و با جمالت تیموریان و ازبکان موجب رواج لغات ترکی و ضعف زبان فارسی گردید. به خصوص 
که صفویه هم ترک زبان بودند. 

5. زبان سبک هندی واقع گراست زیرا زبان حقیقی مردم آن دوره بوده است. 

 ویژگی های ادبی سبک هندی »شعر«

1. آرایه های کمتر مورد توجه بوده به علت کوچه بازاری بودن شعر / ولی آرایه های تشبیه، تلمیح )نادر و کمیاب( حسن تعلیل، اسلوب معادله، حس آمیزی و تمثیل 
در زبان برخی شاعران شاخص رایج است. 

2. قالب غزل بیشتر رایج است و گاهی به چهل بیت می رسد. 

3. تکرار قافیه امری طبیعی است، زیرا شاعر سبک هندی تک بیت گو است و قالب واقعی او مفردات است. این مفردات را با قافیه و ردیف به هم گره می زند و 
تک بیتی خود را در غزلی که مناسب آن باشد به کار می برد و کم و زیاد شدن ابیات لطمه به غزل او نمی زند. 

4. استفاده از ردیف های طوالنی و خوش آهنگ 

 
سبک شناسی

سبک شناسی قرن های دهم و یازدهم )سبک هندی(

پایۀ یازدهم درس دهم
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  ویژگی های فکری سبک هندی »شعر«

1. شعر سبک هندی معنی گراست نه صورت گرا. مثاًل هیچ مضمونی نیست که در شعر صائب نباشد از گل قالی تا تبخال. 

برای مضمون سازی از هر چیزی در طبیعت یا ذهن بهره می برد. 

2. بیشتر مضامین در تک بیت خالصه می شوند و حس اعجابی در همان یک بیت برانگیخته می شود. 

3. کار شاعران سبک هندی بیان مطالب فلسفی و غنایی و عرفانی گذشتگان به زبان ساده و نو بوده و علی رغم ابهام ملموس تر بود. 

کوشش شاعر سبک هندی 

مضمون یابی 

ارائه ی خیال خاص و معنی برجسته 

فکری جزئی و تازه که گفته نشده و بیان آن به صورت اعجاب انگیز

نثر سبک هندی 

1. ساده: 

مراد نثر ساده ی بلغمی نیست بلکه در اشعار این دوره کلمات عربی و اشاره به آیات و احادیث کم نیست. 

کتب خارج از ایران: کتب داراشکوه در هند / شرفنامه ی بدیسی در عثمانی / بدایع الوقایع در ماوراءالنهر

 کتاب داخل ایران 

تذکره ی شاه طهماسب صفوی – عالم آرای عباسی از اسکندر بیگ ترکمان تاریخی  

عین الحیاة از علی بن حسین واعظ کاشفی در عرفان 

مجالس المومنین قاضی نورا شوشتری در زندگی نامه 

جامع عباسی از شیخ بهایی در فقه

2. مصنوع 

دارای شکوه نثر فنی قرن های ششم و هفتم نیست و همه تکّلف ولی ذوقی و غلط پردازی است. 

در فرمان ها و منشآت و دیباچه ی کتاب استفاده می شود. 

مثاًل دیباچه ی شرفنامه ی بدلیسی – عباس نامه ی وحید قزوینی – محبوب القلوب میرزا برخوردار فراهی 

3. بینابین

نه ساده و نه دشوار است 

قصد نگارنده ساده نویسی بوده ولی امروز آسان به نظر نمی رسد. 

کتاب تاریخ حبیب الِسَیر از خواند میر – احسن التواریخ از حسن بیگ روملو

ویژگی های نثر سبک هندی 

1.زبانی 

در آمیختگی نظم و نثر 

کاربرد وجه وصفی 

جمع کلمات فارسی و عربی با »ات« }گیالنات – محاربات{ و کلمات مغولی و ترکی }ییالقات{ 
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مطابقت موصوف و صفت به تقلید عربی 

آوردن تتابع اضافه )آوردن چندین مضاف الیه( در تمجید بزرگان یا قرینه سازی و موازنه 

آوردن جمالت طوالنی 

کاربرد افعال با پیشوندهای مختلف )در – بر – فرا – فرو – وا – ور – باز – پس( 

فراوانی لغات ترکی و مغولی

 

2. ادبی 

بی ارزشی نثر این دوره به علت نزدیکی به زبان عامیانه 

تصنعی بودن متن در صورت ادبی بودن آن 

انحطاط نثر در این دوره بیشتر از دوره ی تیموریان 

ایات و احادیث و امثال عربی رواج یافت /تلمیح بیشتر شد / ضرب المثل های فارسی به جمالت عربی بی روح تبدیل شد. 

3. فکری 

به علت 

فساد و تیره بختی و کشتار مردم آزاده 

فرار دست جمعی به خارج از ایران       حتی در زمان اعتالی صفویه در دوره شاه عباس نویسنده  ی قوی دست نداریم. 

کشته شدن یا مردن آن ها  

   سبک شناسی قرن های دهم و یازدهم )سبک هندی(



ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

56

ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

علوم و فنون ادبی



57

ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

  اوضاع ادبی قبل از قاجاریه 

عدم رشد زبان فارسی از صفویه تا ابتدای قاجاریه )افشاریه و زندیه( 

روی گردانی شاعران از سبک هندی با وجود حفظ آثاری از آن 

انجمن ادبی اصفهان )مشتاق( در دوره ی نادرشاه و کریم خان 

 تثبیت قاجاریه )موجب بازگشت به شیوه ی گذشتگان( )تأسیس انجمن نشاط( )انجمن خاقان به ریاست فتحعلی شاه( 

 هدف انجمن خاقان رهایی شعر از تباهی و انحطاط اواخر صفویه و دوره های بعد از آن ها، ولی راهی جز تقلید از آثار پیشینیان نداشتند. 

همه ی این عوامل پیدایش سبک بازگشت ادبی شد.

این سبک واسط سبک هندی و سبک دوره ی بیداری است. 

عوامل مهم در ایجاد نهضت بازگشت ادبی 

1. تاراج کتابخانه ی اصفهان موجب افتادن آن ها به دست مردم و آشنایی اهل ذوق با ادب کهن شد. 

2. توجه به ادبیات در دوره ی قاجاریه و رونق شاعری و مدح 

3. تضعیف جامعه بر اثر شکست از روسیه 

  شاعران دوره بازگشت به سبب فقر فرهنگی و رخوت ادبی 

گروهی به سبک های خراسانی و عراقی و تکرار اندیشه های آن ها پرداختند )هاتف اصفهانی( 

گروهی به قصیده سرایی سبک خراسانی و سلجوقی )صبای کاشانی، قاآنی، سروش( 

گروهی به غزل سعدی و حافظ روی آوردند )محمد اصفهانی، نشاط، فروغی بسطامی( 

  آغاز بیداری و امضای فرمان مشروطیت در 1324 هـ.ق به امضای مظفرالدین شاه

1. طراح مباحثی درباره ی علل شکست و عقب ماندگی

2. انتقاد از شعر دوره ی بازگشت 

3. طرح موضوعات جدید و ورود لغات غربی 

4. ورود شعر در بین مردم و صدای اعتراض آن ها 

5. توجه شاعران به محتوا بیش از صورخیال و لزوم تغییر محتوا برای بیان مسائل اجتماعی تازه 

6. آشنایی با تحواّلت جهانی با سفرهای شاهان قاجاریه و روشنفکران 

7. سرعت یافتن تحوالت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی به وسیله ی روشنفکران و بیداری اجتماعی 

8. انتشار افکار آزادی خواهانه کشور را به نوآوری و نوگرایی سوق داد.

 
تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات قرن های دوازدهم و سیزدهم )دوره بازگشت و بیداری(

پایۀ دوازدهم درس یکم
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  عوامل آغاز بیداری 

1. تأثیر جنگ های ایران و روس و توجه مردم به امکانات دنیای جدید. 

2. کوشش های عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه در روی آوردن به دانش و فنون نوین 

3. اعزام دانشجویان به خارج برای تحصیل 

4. رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتب غربی 

5. تأسیس دارالفنون به فرمان امیرکبیر و آموزش دانش های نوین 

  تعریف ادبیات بیداری 

در دوره ی بیداری گروهی از شعرای آزادی خواه و روشنفکران به نقد شرایط موجود پرداختند افرادی مثل عبدالرحیم طالبوف، بهار، نسیم شمال، فتحعلی خان 
آخونزاده، میرزا آقاخان کرمانی، ادبیاتی که گویای اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن روزگار است ادب بیداری یا مشروطه می گویند. 

  موضوعات ادب بیداری 

4. مبارزه با استبداد و استعمار  5. حقوق اجتماعی  3. قانون خواهی    2. وطن    1. آزادی   

9. انتقاد از ناب مانی ها    8. بیگانه ستیزی     7. توجه به فراگیری علوم جدید    6. برانگیختن احساسات ملی و میهنی  
11. سخن از حقوق زنان  10. نفی عقاید خرافی در جامعه   

شعر 

رواج زبان محاوره برای ارتباط با توده ی مردم و انتقال مفاهیم زبانی جدید موجب رواج ساده نویسی شد و همراه با نهضت آزادی شکل گرفت. 

شاعران مظاهر استبداد و استعمار را با زبان ادبی ساده نقد می کردند. 

شعر از دیدگاه شاعران این دوره بیان هنرمندانه ی واقعیات برای بهبود زندگی بود که از طریق مطبوعات در اختیار مردم قرار می گرفت. 

به دلیل تمرکز نهضت های سیاسی و مطبوعاتی در تهران، شعر و ادب در تهران جلوه ی بیشتری داشت به طوری که روزنامه ی نسیِم شمال که اشرف الدین 
حسینی درشت چاپ می کرد، در تهران خوانده می شد و تبریز هم در این زمینه مطرح بود. 

برخی شعرای این دوره 

ادیب الممالک فراهانی 

میرزمحمدصادق امیری 

لقب ادیب الممالک از جانب مظفرالدین شاه 

روزنامه نگار بود و سردبیری روزنامه ی مجلس را داشت. 

شعر او آیینه ی زندگی سیاسی او بود. 

دیوان او شامل قصاید، مسّمطات و ترجیع بندهایی از اوضاع روزگار بود و مضامین وطنی و سیاسی و اجتماعی دارد. 

سید اشرف الدین حسینی گیالنی 

معروف به نسیم شمال 

دارای اشعار عامیانه و طنزآمیز در راه مبارزه با استبداد و عشق به میهن 

در روزنامه ی نسیم شمال چاپ می کرد. 

»ای قلم« نام شعر انتقادی از او 
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ایرج میرزا 

مهارت در به کارگیری تعبیرات عامیانه و اشعار ساده 

چیرگی در هجو، هزل و طنز 

گرچه اندیشه های نوگرایانه دارد ولی چون منتسب به خانواده ی قاجاریه دارد در ردیف شاعران مشروطه نیست 

دارای ترجمه هایی منظوم از شاعران غربی مثل )قلب مادر( 

عارف قزوینی 

شاعر وطنی و موسیقی دان عهد مشروطیت )تصنیف های وطنی( 

دارای شعر ساده 

مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی 

سوز و شور شعر وی نشانگر عشق به میهن است. 

محمدتقی بهار

آشنا با ادبیات کهن و زبان فارسی و مسائل روز 

زبان حماسی و سبک خراسانی داشت 

استاد دانشگاه و فعالیت در عرصه ی سیاست و روزنامه نویسی 

آثار: تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، سبک شناسی، تاریخ تطّور نظم فارسی، دیوان اشعار، تصحیح برخی کتب کهن و مقاالت علمی 

فرخی یزدی 

زندانی شدن به خاطر آزادی خواهی

تحت تأیر مسعود سعد، سعدی 

نماینده ی مردم یزد در دوره ی هفتم مجلس 

اندیشه های آزادی خواهانه ی او موجب مرگش شد. 

 

   تاریخ ادبیات قرن های دوازدهم و سیزدهم
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شعر

سطح زبانی 

1.بارزترین شاخصه: سادگی و روانی 

علت: 

1. به علت موقعیت اجتماعی و انقالبی 

گاه سازی  2. استفاده از شعر برای آ

3. توجه به شاعران به زبان محاوره و عمومیت یافتن شعر به عنوان زبان نهضت و استفاده در روزنامه ها 

گاهی از سنت ادبی به زبان پرصالبت گذشته وفادار ماندند: 2. برخی شعرا با آ

ادیب الممالک فراهانی 

ملک الشعرای بهار 

3. گروهی دیگر به زبان ساده و صمیمی کوچه باز روی آوردند و از واژه ها فرنگی و موسیقی عامیانه بهره  بردند. مانند: سید اشرف الدین حسینی )نسیم شمال( – 
عارف قزوینی 

4. واژگان قدیمی در شعر برخی شعرای این دوره: با دافره، خلیدن، گلخن 

5. دایره ی واژگانی به علت ارتباط با اروپا و ظهور علوم و فنون جدید گسترش یافت )ورود لغات انگیسی، روسی، فرانسوی و ترکی( 

6.کم توجهی به کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی 

عوامل این امر: 

1. توجه شاعرانی به محتوا 

2. عدم تسلط شاعران بر ادبیات کهن 

3. سرایرش شعر به شتاب برای چاپ روزنامه 

سطح ادبی 

قالب 

 قصیده و مثنوی در اشعار ملک الشعرا و ادیب الممالک 

 مستزاد، چهارپاره، تصنیف و ترانه به زبان مردم کوچه بازار 

توجه به قالب های کم کاربرد زمینه ظهور شعر نو شد. 

آرایه 

شعرای عام و عادی کمتر به آرایه ها توجه داشتند و سعی می کردند به ساده ترین صورت مقاصد خود را بیان کنند. 

شاعران بیداری تخیالت شعرای پیشین را در نظر داشتند و با تأثیر از آن ها نوآوری هایی داشتند مثل »عشقی«

 
سبک شناسی

سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم )دوره بازگشت و بیداری(

پایۀ دوازدهم درس چهارم

ادبیات در قرون 7 و 9 و 10
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موسیقی و عروض 

سنت گرایان پایبند به اوزان قدیم 

عالمه سرایان التزام کمتری داشتند. 

  سطح فکری 

تغییر درون مایه به موازات حضور مردم در سیاست و اجتماع 

پرهیز از کلی نگری و ذهنیت گرایی 

پرداختن به جزئی نگری و غیبت گرایی 

الف( مضامین کّلی و ذهنی و اخالقی، عارفانه سرایی و غزل که با ساخت فرهنگ ما مطابقت داشت، ترک شد. 

ب( مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی رونق یافت. 

  شاخص ترین درون مایه های شعر عصر بیداری 

1. آزادی 

مترادف با دموکراسی غربی 

به این معنا که عالوه بر حق و آزادی فردی + حق دخالت در جامعه و سرنوشت سیاسی خود 

2. وطن: 

بهار، دهخدا، ادیب الممالک، )سرزمینی با مردمی مشترک در قوم و فرهنگ و زبان( 

3. قانون

بر پایه مشاهدات فرنگ دیدگان و روشنفکران از ملل متمدن 

قانون مداری به عنوان بنیادی ترین تفکر مشروطه خواهان، در سخن شاعران راه یافت. 

4. تعلیم و تربیت جدید

ظهور و گسترش مطبوعات 

گاهی همگانی  افزایش آ

لزوم تعلیم و تربیت جدید را پدید آورد. 

5. توجه به مردم

بارزترین ویژگی / انعکاس عالیق مردم / نمایش کاستی های محرومان / جایگاه زنان در اجتماع 

6. دانش ها و فنون نوین 

رواج مضامینف اصطالحات و واژگان مربوط به دانش ها و فنون نوین 

  نثر

از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا آغاز مشروطیت نثر پارسی: از زمان قائم مقام: 

الف( فاصله یافتن از پیچیدگی 

ب( کمی لغات دشوار 

پ( در سال های نزدیک به مشروطه درونمایه ی آزادی خواهان، سنت شکنی و تجدّد یافت. 

ت( با لحنی آرام تر )در دوره ی بیداری( ادامه یافت. 
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 سطح زبانی 

1. کمبود واژگان عربی ناآشنا 

2. ورود لغات انگلیسی و فرانسوی و ترکی 

3. کاهش عبارت های وصفی دور و دراز و لّفاظی های بی جا. 

4. ساده و قابل فهم، ساختار دستوری صحیح جمالت 

سطح ادبی

1. ساده و گزارشی به دور از هر نوع قید و بندهای نثر مصنوع و فنی 

2. جدایی آرایه ها و سادگی کالم در خدمت بیان خواسته های مردم 

3. حضور راوی سوم شخص )یک از ضعف ها که امروز کاربرد ندارد( در برخی صحنه های داستان و سخن گفتن او با خواننده 

4. عدم مطابقت سبک داستان نویسان با ادبیات داستانی جدید به علت تطابق با ذوق عامه.

سطح فکری 

1. درون مایه های شعری درونمایه های نثر هم هستند. 

2. دارای ویژگی هایی چون: نوگرایی، تجدد خواهی، و آزادی طلبی به هدف تأثیر بر عام 

3. رواج نثر طنز سیاسی اجتماعی 

4. دشمنی با استبداد و استعمار )از موضوعات روزنامه ها( 

5. رواج موضوع تنفر از خرافات در بسیاری از نثرها 

6. حقوق مدنی زنان، در کنار تعلیم و تربیت نوین و همگانی، مورد توجه نویسندگان بود. 

   سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم
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 منظور از ادبیات معاصر، ادبیاتی است که پس از مشروطّیت پدید آمد. 

پیدایش شعر معاصر با رویدادهایی چون انقالب مشروطه، پایان قاجاریه و سلطنت رضا شاه بود. 

در ادبیات معاصر، نوآوری ها، اندیشه های باستان گرا و گاهی گرایش به شعرهای ترجمه ای مورد توجه قرار گرفت. 

 با عزل رضاخان )شهریور 1320( و سلطنت محمدرضا پهلوی، آزادی های نسبی سیاسی و اجتماعی، موجب جلب نظر روشنفکران و گسترش و تثبیت 
ادبیات شد. 

 »شعر دوره ی معاصر«

شعر دوره ی معاصر را به )شعر نو( می شناسیم.

داشتند که  و محتوا  قالب  تغییر  برای  یوشیج تالش هایی  نیما  نهایت  در  و  ابوالقاسم الهوتی، جعفر خامنه ای  و سپس شمس کسمایی،  رفعت  تقی  ابتدا   
پیشگامان شعر نو نامیده می شوند. 

 تصرف نیما در ماهیت شعر قدیم و ارائه ی ماهیتی نو، به تغییر قالب و ویژگی های شعر قدیم انجامید. 

تصرف نیما: 

تصرف در زبان 

تخیل

احساس 

معنی 

فرم ساختار

شروع واقعی شعر نو )یعنی اندکی پیش از آغاز سلطنت رضاخان(   سال 1300

 شعر فارسی را تا سال 1357 می توان به چهار دوره تقسیم کرد. 

1. )1304 تا شهریور 1320(

 آغاز سلطنت رضاخان  دوره درخشش نیما و جدال بر سر شعر کهنه و نو.

 

2. )آغاز حکومت محمدرضا تا کودتای 28 مرداد 1332( 

با توجه به فضای سیاسی آزاد. 

الف( چاپ اشعار نیما و دیگر نوگرایان در نشریات روزگار نو و سخن 

ب( مهم ترین حادثه: تشکیل انجمن ادبی نویسندگان و شاعران / خوانده شعر »آی آدم ها« نیما / رواج شعر نو در کنار شعر سنتی. 

 
تاریخ ادبیات

پایۀ دوازدهم درس هفتم

تاریخ ادبیات قرن چهاردهم ) دوره معاصر و انقالب اسالمی(



66

علوم و فنون ادبی

3. )از کودتای 28 مرداد 1332 تا قیام 15 خرداد 1342( 

الف( گسترش شعر نو تغزلی و تقویت به وسیله ی حکومت و 1320 تا 1330 به نهایت گسترش رسید. 

ب( پس از 28 مرداد پیدا شدن نوعی سرخوردگی و یأس 

ج( رواج سمبولیسم اجتماعی و شعر نو حماسی 

د( توجه شاعران به مسائل سیاسی و اجتماعی و آرمان های مردم 

4- )از خرداد 1342 تا 1357(

الف( تشّنج سیاسی  ادامه ی شعر اجتماعی و حماسی 

ب( دوره ی کمال جریان های ادبی پیشین. 

معروف ترین شعرای این دوره:

پروین اعتصامی، فریدون تولّلی، شهریان، نادر نادرپور، فریدون مشیری، نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد، منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، مهدی اخوان 
ثالث، احمد شاملو، سیاوش کسرایی، منوچهر آتشی، پرویز ناتل خانلری، حمید مّصدق، مهدی حمیدی شیرازی، هوشنگ ابتهاج، محمدرضا شفیعی کدکنی، ...

 معرفی شعرا

1. پروین اعتصامی: 

رخشنده ی اعتصامی معروف به پروین / در قصیده به سبک ناصرخسرو / روانی کالمش به لطافت سعدی / اوج سخن در قطعات به شیوه ی انوری و سنایی / 
بهترین نمونه مناظره نویسی / وجه تمایز او شکل تصرف وی در مضامین و کیفیت ارائه / به همراه انعکاس اوضاع سیاسی و اجتماعی به مضامین اخالقی و 

اندرزی می پردازد. 

2. شهریار:

غزلسرای معاصر / منظومه ی حیدربابا سالم از آثار او / در این منظومه شیفتگی او به اصابت فرهنگی و زیبایی های زادگاهش مطرح می شود / در غزل پیرو حافظ 

3.نیما یوشیج

علی اسفدیاری / بنیان گذار شعر نو / نزدیک کردن شعر به نثر و سادگی / تغییر در قالب  و مضمون / کاربرد واژگان روزمره، نوآوری،  به کارگرفتن ترکیبات تازه 

منظومه ی افسانه         1301        بیانیه ی شعر نو شمرده می شود. 

 مهم ترین ویژگی های شعر »افسانه« نیما:

1( تغییر جایگاه قافیه 

2( نگاه نو و نگرش عاطفی به واقعیات 

3( سیر ازاد تخّیل 

4( نزدیکی به ادبیات نمایشی 

 با سرایش شعر ققنوس در سال 1316 تثبیت شد. )جریان نوگرایی( 

 نیما در ققنوس 

1. تغییر در اصول و ضوابط شعر سنتی 

2. تکامل جریان تجّدد که از مشروطه آغاز شده بود. 
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معروف به پدر شعر نو فارسی

4- مهدی اخوان ثالث

از موفق ترین رهروان شعر نیمایی

 

ویژگی  شعری اخوان 

1. بیان روایی و داستانی 

2. حماسی بودن زبان 

3. کهن گرایی 

4. به کارگیری ترکیبات زیبا و خوش آهنگ 

5. کاربرد نحوی سبک خراسانی

 

 شعر اخوان اجتماعی است و حوادث زندگی مردم را منعکس می کند. 

 آثار  آخر شاهنامه – زمستان – از این اوستا 

 دارای زبان نمادین در بیشتر مجموعه ها مثاًل زمستان 

نثر معاصر 

 نثر دوره ی معاصر را به نثر داستانی می شناسیم.

 قالب های ادب نمایشی، سفرنامه، مقاله دیده می شوند. 

 با ترجمه ی آثار اروپایی به سادگی گرایید. 

 )عبدالرحیم طالبوف – زین العابدین مراغه ای( زمینه های گرایش به رمان و نثر داستانی را فراهم کردند. 

محمدباقر میرزا خسروی  شمس و طغرا  نخستین رمان تاریخی

تهران مخوف از مشفق کاظمی  1301  اولین رمان اجتماعی

 آغاز نثر داستانی معاصر  با مجموعه ی دوستان کوتاه )یکی بود، یکی نبود( از جمالزاده   1301

به قلم حسن مقدم  جعفر خان از فرنگ برگشته  اولین نمایشنامه

 سگ ولگرد از صادق هدایت، چشم هایش از بزرگ علوی، تنگسیر صادق چوبک )گسترش داستان(

  نویسی نوین  نسل اول داستان نویسان 

 مدیر مدرسه   جالل آل احمد، سووشون از سیمین دانشور، دارای سبک تلفیقی از داستان نویسی ایران و شیوه های غربی 

 دیگر چهره ها   تقی مدرسی، محمود اعتمادزاده، غالم حسین ساعدی، جمال میرصادقی و ...

 دوران مقاومت در ادب فارسی   بعد از خرداد 1342

مبارزه و پایداری / تسلط اضطراب سیاسی و ترس بر اغلب داستان ها / روی آوردن به داستان کوتاه / ترجمه ی آثار داستانی  مضمون رمان ها و داستان ها
امریکای التین / همدردی با مظلومین / و کثرت نویسندگان 

تسهیل نویسندگان برای نوشتن  بهره بردن از زبان عامیانه

داستان نویسی را رایج کرد.   ترجمه ی آثار اروپایی

 آشنایی با تحقیقات و تبعات اروپاییان   تغییر روش تاریخ نویسی و تحقیق در مسائل ادبی 

   تاریخ ادبیات قرن چهاردهم ) دوره معاصر و انقالب اسالمی(
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از شناخته شده ترین نویسندگان این دوره  )مقاومت( 

بّره گم شده ی راعی:هوشنگ گلشیری احمد محمود:رمان همسایه ها

دهکده ی پر مالل:امین فقیریعلی محّمد افغانی:شوهر آهو خانم 

 برخی نویسندگان این دوره )معاصر( 

1. محمدعلی جمالزاده 

 آغازگر داستان نویسی فارسی به شیوه ی نوین / تولد در اصفهان، تحصیل در تهران، رفتن به لبنان و فرانسه و آلمان 

 بیشتر از محتوا، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول توجه دارد. 

 به همان راهی می رود که:

 زین العابدین مراغه ای در )سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ مراغه ای( 

علی اکبر دهخدا در )چرند و پرند( می روند. 

 آثار: راه آب نامه، تلخ و شیرین و ...

2. جالل آل احمد 

تولد در خانواده ی مذهبی / طلبگی در نجف / پیوستن به احزاب سیاسی بعد از بازگشت و ترک تحصیل طلبگی 

 اولین اثر  زیارت چاپ در مجّله ی سخن 

آثار دیگر: دید و بازدید / سه تار 

مدیر مدرسه   اولین داستان بلند

 نثر پرشتاب و بریده بریده یا )نثر تلگرافی( – در اثر مدیر مدرسه 

 سفرنامه ی حج خسی در میقات 

 مجموعه ی مقاالت ارزیابی شتابزده 

3. سیمین دانشور 

متولد شیراز / دکترای ادبیات دانشگاه تهران 

 اولین دوستان   آتش خاموش 

شهری چون بهشت   اثر بعدی 

سووشون داستان زندگی زری و یوسف و اوضاع اجتماعی مردم فارس در خالل جنگ جهانی دوم   اوج نویسندگی

 همکاری با مجالت: نقش و نگار، کتاب ماه، کیهان، آرش و ...

دوره ی انقالب اسالمی 

شعر: اندیشه ها و مضامین مذهبی و عرفانی / ورود برخی مظاهر فرهنگ غربی / رشد طنز و انتقاد /

در نمایه ی سروده ها و نوشته های این دوره 

1. محکوم کردن استبداد و بی عدالتی 

2. ستایش آزادی و آزادگی 
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3. ترسیم افق های روشن پیروزی 

4. تکریم فرهنگ شهادت 

5. طرح اسوه های تاریخی به ویژه تاریخ اسالم

 

  شاعر عصر انقالب 

 عالوه بر شعر و قالب های سنتی به قالب های نو )نیمایی و سپید( می پردازد. 

 زبان شعر روح حماسی اشعار دوران مقاومت آمیخته  با موجی از عرفان 

 استمرار ادبیات معاصر را در عصر انقالب در سه شاخه می توان بررسی کرد:

این گروه  1. شاعرانی که پس از انقالب با ارزش ها و مفاهیم تازه همراهی کردند. حمید سبزواری، قیصر امین پور، گرمارودی، حسن حسینی، نصرالله مردانی
جریان کمال یافته و پیشکسوت محسوب می شوند. 

2. شاعرانی که به همان روال گذشته، در زمینه های متأثر از جهان ادامه دادند. به خارج رفتند و فعالیت کردند و گروهی در کشور ماندند. مثل: هوشنگ ابتهاج، 
حسین منزوی، علی محمد افغانی، محمود دولت آبادی.

3. شاعران جوان بعد از انقالب، پایبند به اصول انقالب، منادی اندیشه های انقالب شدند. 

مثل: سلمان هراتی، علیرضا قزره 

با شکل گیری انقالب: جنبه های حماسی و عرفانی و مذهبی 

 با شروع جنگ: تحریک عواطف دینی و مّلی و فرهنگ دفاع مقدس 

 با وقوع جنگ: مبارزه، دفاع و ایثار، شهادت، پایداری و میهن دوستی مضامین غالب شد. 

 در سال های آغازین انقالب اقبال کم به شعر نیمایی / ولی با گذر سال ها بیشتر شده است. 

 توجه به قالب های چهار پاره، قصیده، ترکیب بند، بحر طویل. 

 گاهی نورآوری هایی در قالب ها دیده می شود   قالب غزل مثنوی )ادغام غزل و مثنوی( 

  چند تن از شعرای این دوره 

1. قیصر امین پور: 

توانایی در ادبیات با )در کوچه ی آفتاب( تثبیت جایگاه با آثار: تنفس صبح، آیینه های ناگهان، ظهر روز دهم، دستور زبان عشق. آثار منثور: طوفان در پرانتز، 
بی بال پریدن، سنت و نوآوری در شعر معاصر.

2. سید علی موسوی گرمارودی

از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقالب / وفادار به آرمان های مذهبی و انقالبی / غزل و قصیده / دارای اشعار سپید 

آثار: صدای سبز، خواب ارغوانی، برآشفتن گیسوی تاک، گوشواره ی عرش

3. سلمان هراتی

معلم نواندیش و معروف شعر انقالب 

آثار: از این ستاره تا آن ستاره )ویژه ی نوجوانان(، دری به خانه ی خورشید، از آسمان سبز

   تاریخ ادبیات قرن چهاردهم ) دوره معاصر و انقالب اسالمی(
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نثر دوره ی انقالب 

 ادامه ی داستان نویسی و تکامل آن به طور طبیعی با مضامین فلسفی و اجتماعی 

جوانان کمتر به این حیطه پرداختند. 

 اغلب افراد موفق پیشکسوتان قبل از انقالب هستند که از راه ترجمه یا دانستن زبان بیگانه ارتباط خود را در این فن با جهان حفظ کردند. 

: محمود دولت آبادی بارسان )روزگار سپری شده ی مردم سالخورده( 
ً
مثال

احمد محمود بارمان )مدار صفر درجه( )زمین سوخته( 

اسماعیل فصیح بارمان )زمستان 62( 

هوشنگ گلشیری با داستان )آینه های دردار( 

رواج داستان کوتاه به علت عدم آشنایی نسل جوان و مهارت نداشتن 

 پس از پیروزی انقالب و تأسیس کانون نویسندگان به عّلت فضای جنگی و کشمکش های سیاسی جزب توده از آن جدا شد و جامعه ی اهل فرهنگ دو دسته شدند. 

1. حامیان نظام اسالمی 

2. جناح دگراندیشان

سال های پس از جنگ )دهه ی هفتاد( / زیرا: داستان نویسان مذهبی به ثبت خاطرات حماسی جنگ و عوالم معنوی آن پرداختند.  دوران اوج رمان نویسی

 طیف نویسندگان جناح دیگر در رویارویی با تحرکات سیاسی و فکری داخلی، با دیدی جزئی نگر به تضادها و تناقص های روحی انسان معاصر پرداختند. 

مثال: علی مؤذنی، سیدمهدی شجاعی، احمد دهقان، محمدرضا سرشار، رضا امیرخانی، حبیب احمدزاده، مصطفی مستور. 

 رشد خاطره نگاری و زندگی نامه نویسی در دهه ی هفتاد 

رشد نثر ادبی و ادبیات نمایشی 

چند تن از نویسندگان انقالب

1. محمدرضا سرشار )رضا رهگذر(

نویسنده کودک و نوجوان / قصه  و قصه گویی / تدریس و فعالیت در نشریات تخصصی کودک و نوجوان 

آثار: اگه بابا بمیره – مهاجر کوچک 

2. علی موذنی

داستان کوتاه و بلند / رمان و نمایشنامه / فیلم نامه نویس معاصر 

آثار: ظهور، سفر ششم، مالقات در شب آفتابی، دالویز تر از سبز

3. سیدمهدی شجاعی

تحصیل در ادبیات نمایشی )دراماتیک( / همکاری با روزنامه های، جمهوری رشد جوان، صحیفه

آثار: بدوک، از فیلم نامه ها )ضیافت، جای پای خون، کشتی پهلو گرفته(

 

دو تن از شاعران دوره ی بازگشت

صبای کاشانی

فتحعلی خان صبا 

ترجمه از دوره ی بازگشت 
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آثار 

گلشن صبا )به تقلید بوستان سعدی( 

خداوند نامه )حماسه ی مذهبی در بیان معجزات پیامبر و دلیرهای حضرت علی )ع(

در قالب ها غزل، مثنوی و قصیده

نشاط اصفهانی

میرزا عبدالوهاب نشاط 

ماهر در نظرم و نثر 

گنجینه نشاط  اثر او

ادامه شاعران بیداری 

فرخی یزدی 

زندانی شدن به سبب آزادی خواهی 

تحت تأثیر مسعود سعد و سعدی 

نماینده ی مردم یزد در مجلس هفتم

میرزاده عشقی 

شاعر، روزنامه نگار با نمایش نامه نویس، نظریه پرداز 

صاحب روزنامه )قرن بیستم( 

ترور به دست رضاخان 

مهم ترین نمایشنامه های او: ایده آل، سه تابلوی مریم 

  نثر فارسی قرن 21 و 31 )دوره ی بیداری( 

دگرگونی هایی که نثر بیداری را به سادگی سوق داد 

 رواج و گسترش روزنامه نگاری 

 روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی به علت ارتباط با ادب اروپا

 تغییر مخاطب نوشته ها مردم کوچه و بازار 

دهخدا، قائم مقام فراهانی، ناصرالدین شاه، عبدالرحیم طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی، زین العابدین مراغه ای.  پیشگامان این دوره در نثر

موضوعات و حوزه های ادبی نثر مشروطه

روزنامه نگاری 

در سال های اول در قالب مقاله در روزنامه ها 

موضوعات سیاسی، اجتماعی و گاه علمی 

مهم ترین روزنامه ها 

صوراسرافیل: به مدیریت میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل 

   تاریخ ادبیات قرن چهاردهم ) دوره معاصر و انقالب اسالمی(
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نسیم شمال: به مدیریت سید اشرف الدین حسینی گیالنی 

مجله ی بهار: نشریه ی ادبی، به قلم یوسف اعتصامی آشتیانی مجالت »دانشکده« »نوربهار« به مدیریت ملک الشعاری بهار 

داستان نویسی:

1. رمان نویسی در ادبیات ما سابقه ندارد و مربوطه به یک قرن گذشته است. 

2. رمان به مفهوم امروزی از طریق ترجمه ی رمان های تاریخی غربی، بیشتر رمان ها تاریخی بودند. زیرا 

نوعی باستان گرایی و کاوشگری در شناخت هویت گذشته بود. 

نوشتن این رمان ها در مقایسه با روزنامه نویسی، رمان سیاسی دردسر کمتری داشت. 

3. رمان نویسی معروف: 

رمان شمس و طغرا  محمدباقر میرزا خسروی

میرزا حسن خان بدیع بهبهانی 

شمس الدین و قمر 

داستان باستان

نمایشنامه نویسی

در دوره ی ناصرالدین شاه با رفت و آمد ایرانیان به اروپا رواج یافت. 

به زبان ساده و عامیانه  اولین نمایش نامه نویسی: میرزا آقا تبریزی

ترجمه: 

ترجمه ی آثار اروپایی با تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد. 

مهم ترین ترجمه ها 

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه که 

میرزا حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرد. 

تحقیقات ادبی و تاریخی:

عدم رواج به علت پرداختن اهل قلم به روزنامه نویسی و موضوعات دیگری 

تنها اثر قابل توجه تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم االسالم کرمانی 

برخی از نویسندگان این دوره 

قائم مقام فراهانی 

از بین برنده ی تّکلف و تّصنع و تغییر آن به زبان ساده و اصطالحات عامیانه و آمیخته به شعر و ضرب المثل های لطیف به سبک گلستان سعدی، که موجب 
اقبال عاّمه شد. 

عبارات او کوتاه، گاهی موزون و مسّجع اند. 

احیا گر نثر فارسی است. 

ُمنشآت اثر او
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عالمه علی اکبر دهخدا 

از پیشگامان نثر فارسی و شاعر هم بود. 

مجموعه ی نوشته های سیاسی اجتماعی او با عنوان »چرند و پرند« منتشر می شد. 

در استانبول روزنامه ی »سروش« را منتشر کرد. 

نقش موثری در نثر ساده داشت که جمال زاده و هدایت از او تدثیر پذیرفتند. 

فرهنگ »لغت نامه ی دهخدا« مفصل کتاب لغت فارسی است. 

»امثال و ِحَکم« اثر دیگر او

   تاریخ ادبیات قرن چهاردهم ) دوره معاصر و انقالب اسالمی(
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الف( شعر )موارد قابل بررسی در شعر معاصر(

1. زبانی 

لغات و ترکیبات امروزی وارد شعر شده است. 

دست شاعران برای استفاده واژه ها باز شده است. 

سادگی و روانی، جمله بندی ها ساده رایج است. 

2. سطح ادبی 

بیت  تغییر قالب های شعری به علت رواج شعر نیمایی، سنت شکنی در قالب و موسیقی واحد شعر بند شده است نه

ورود آرایه ها به صورت طبیعی 

عالوه بر قالب های کهن، قالب های نیمایی و سپید پر کاربرد است. 

عدم تساوی مصراع ها از لحاظ طولی 

رواج ابهام در شعر و معنی گریزی 

دارای صور خیال جدید و نو 

رواج نمادگرایی 

انتخاب وزن مناسب با لحن و زبان شعر 

3. سطح فکری 

معشوق زمینی است. 

مخاطب شعر عامه ی مردم بود. 

تفکر شاعر امور دنیوی و زمینی است نه عرفانی 

تنوع در موضوع شعر و آزادی شاعر 

اهمّیت مفاهیم خصوصی و سیاسی و اجتماعی 

رواج لحن صمیمانه و متواضعانه 

هجو و مدح و ذم بسیار کم است. 

 
سبک شناسی

پایۀ دوازدهم درس دهم

سبک شناسی دوره معاصر و انقالب اسالمی
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ب: نثر

1. سطح زبانی 

ورود واژگان اروپایی 

کم شدن لغات عربی 

ورود واژگان عامیانه و کنایات عامیانه 

ورود محاوره ی اقشار اجتماعی در نثر داستانی 

حذف افعال، کوتاهی جمالت و به هم ریختگی ساختار نحوی جمالت 

2. سطح ادبی 

حذف نثر مصنوع و فنی 

توصیف ها عینی، کوتاه و بیرونی و مشخص است. 

تنوع قالب های داستانی، سفرنامه، خاطره، داستان کوتاه و بلند، تحقیقی، رمان ...

تنوع سبک های داستان نویسی، تفاوت سبک جمال زاده، آل احمد، هدایت ....

3. سطح فکری 

تنوع مضمون داستان ها: اقلیمی، شهری، زنانه، کودکان 

رواج رمان های تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی ...

ورود اساطیر ملل دیگر در داستان نویسی 

ورود مکاتب ادبی اروپا )002 میالدی( مانند رمانتیسم در ادبیات داستانی 

موضوعات عمده: عشق، انسان، خرافه ستیزی، آموزش و پرورش، نفت، زنان، روشنفکری، سرمایه داری، کارگری، سیاست. 

 

سبک شناسی دوره ی انقالب اسالمی 

الف: شعر 

1. سطح زبانی 

قصاید با زبان و واژگان سبک خراسانی 

کاربرد واژگان سبک خراسانی 

کاربر واژگان متناسب با جنگ و شهادت و ایثار و وطن دوستی و دین 

عالقه به باستان گرایی و واژگان کهن 

آشنایی زدایی و روی آوردن به ترکیبات و مفاهیم انتزاعی خو

2. سطح ادبی 

توجه به قالب های سنتی )غزل و قصیده( و از رونق افتادن شعر نو )بعد از انقالب( 

تقلید از سبک عراقی و خراسانی 

توجه به بیدل و صائب در خیال بندی در شعر برخی شعرا 

کاربرد تمثیل و نماد در سال های بعد بر خالف سال های نخست. 
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3. سطح فکری 

توجه به مفاهیم و مضامین اسالمی خصوصًا عاشورا 

تلفیق روح حماسی و عرفانی )حماسه زمینی( )عرفان ُبعد آسمانی( 

توجه به مفاهیم انتزاعی و ذهنی 

اصلی ترین در و نمایه ی شعر: فرهنگ دفاع مقدس

 ب: نثر 

1. سطح زبانی 

کاربرد زبان عامیانه 

ادامه ی ساده نویسی 

ورود واژگان مربوط به شهادت، مبارزه، ایثار با وقوع انقالب و جنگ تحمیلی 

2. سطح ادبی 

گرایش به داستان های بلند )دهه ی 05 تا 06( 

قبل از انقالب داستان کوتاه مرسوم بود. 

رواج دوباره ی داستان کوتاه از دهه ی هفتاد به بعد 

دوری از سبک های جدید در اوایل انقالب 

بعد از جنگ رواج داستان نویسی به سبک نو 

در دهه ی هشتاد داستانک نویسی )مینی مال( و مدرن نویسی رواج دارد. 

گرایش به قالب های، خاطره، قطعه  ادبی، سفرنامه، شرح حال و نوشته های تحقیقی ادبی. 

3. سطح فکری 

تنوع موضوعات: مقاومت در جنگ تحمیلی، استکبار ستیزی

ابتدا اندیشه های سیاسی در دهه ی اول و سپس اندیشه های اجتماعی 

برخی مضامین این دوره: بی توجهی به مادیات، دعوت به اخالقیات، استکبار ستیزی، فرهنگ شهادت، وطن پرستی، مبارزه با بی عدالتی 

مضامین غیر دینی قبل از انقالب و حتی آثار غیردینی، ولی بعد از انقالب بیشتر مضامین دین و دینداری است. 

کمرنگ شدن تفکر اومانیستی )انسان گرایانه( بعد از انقالب 

سبک شناسی دوره معاصر و انقالب اسالمی
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