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 ١٠آموزه 

 آن سبکی یهاويژگی و ششم و پنجم یهاسده در فارسی ادبيات و زبان

  یشعر فارس

ماوراءالنّهر، خراسان  یعنيدر شرق و شمال شرق،  یفارس ادب قرن پنجم، موجب شد زبان و ۀانياز قرن سوم تا م رانيشاعران ا تالش

  دوره عبارت اند از: نيا در یفارس اتيو گسترش زبان و ادب شرفتي. عوامل مهم پابدي گسترش ستانيو س

  به دربار؛ بانيشاهان در جلب عالمان و اد شيگرا ◙

  ان؛يو فتوحات غزنو هایلشکرکش ◙

  .ميمدارس و مراکز تعل ۀتوسع ◙

  از جمله: است، رخ نموده یزبان فارس یبرا زين یگريد ۀعمد یهاهديدوره پد نيا در

 ران؛يا یو غرب یمرکز یآن با کلمات و لغات نواح زشيو آم یدر یفارس گسترش ◙

  .یسلجوق و یدر عصر غزنو جيرا ريغ یهابو لق ها، نامهابا واژه یختگيآم ◙

و  ینيعلوم د ليعهد، عمدتا تحص آن مدارس در رايز شد؛ یم شتريب یبا واژگان عرب یزبان فارس یختگيآم گذشت، یهر چه زمان م

  .شدند یآشنا م یعرب اتيبا زبان و ادب زياز هر چ شيب بان،ياد سبب شاعران و نيبود؛ به هم ّسريم ،یادب

 رانياز ا رونيب یو غرب یشرق یدر نواح یعني ر،يصغ یايدر هندوستان و آس یدوره، نشر و گسترش زبان فارس نيا گريمهم د داديرو

هندوان  انيدر م یو در اندک زمان افتياو، به هندوستان راه  نانيو جانش ،یغزنو محمود متعّدد یهايلشکرکش  یدر پ یبود. زبان فارس

   .ديمقّدس قلمداد گرد یبلکه زبان ،یو نظام یاسيزبان س تنها نه

  :ميابي یدوره، درم نيگذرا به شعر ا ینگاه با

 یسخن شاعران یعنياست؛  یو غزنو یسامان ۀسبک دور ريهمچنان تحت تأث یدوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارس ۀميحدود ن تا

 هر ان،ينيشياز پ ديتقل نيدوره، در ع نياز شاعران ا یقرن چهارم است. گروه سخنوران یهاهسرود ادآوري یانيچون ناصر خسرو قباد

   شد. یو تحّول در سبک سخن فارس یدارند که باعث دگرگون يیهایابتکارات و نوآور کي

سبکان او در و هم ی. انورباستيو ز فيلط یلهاشاعران به سرودن غز یمند هدوم قرن ششم، عالق ۀميقابل توّجه در شعر ن موضوع

 یکردند، باعث شد که در قرن هفتم، شاعران بزرگ جاديدر غزل ا یو انور يیکه سنا یتحّول .دنديکوش اريدر غزل بس قيدق نيآوردن مضام

  را به اوج برسانند. ینوع از شعر فارس نيغزل ظهور کنند و ا در

از شاعران ظهور  یهادست رانيغرب ا شمال سبک تازه بودند، در یسرگرم رونق بخش ستان،يهمان حال که شاعران خراسان و س در

 یبودند، سبک شعر فارس )و... ینظام ،یخاقان( جانيدسته که شاعران معروف آذربا نيا داشت. یتازگ ،یکردند که کار آنان در ادب فارس

  ساختند. زيبود، متما جياز آنان را شيپ اي رانيا ینواح گريآنچه در د از را
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 یفارس و نواح یادب ۀبود، حوز مؤثر یفارس از شعر یخاصّ  ۀويش یريگ لدوم قرن ششم، در شک ۀميکه در ن یگريد ممهّ  یادب مرکز

 ديو... ظهور کردند که در تجد یدر اصفهان، همدان، ر یمشهور سندگانيو نو شاعران ،یادب ۀحوز نياست. در ا )عراق َعَجم( یمرکز

  است. یعبدالّرزاق اصفهان نيالدّ  لآنان، جما ۀبودند؛ از جمل رگذاريتأث اريسبک، بس

سبک «ظهور  ۀو مقدم ديگرد زياز آن، متما شيپ یشاعر ۀويقرن هفتم متحّول شد و عمدتاً با ش ليدوم قرن ششم و اوا ۀميسبک شعر در ن

   شد. یدر شعر فارس» یعراق

مدح، هجو، طنز، وعظ و حکمت، داستان  همچون يیها هو رشت هاهدر شاخ و افتيو موضوع، تنّوع  یندگيدوره از نظر سبک گو نيا شعر

 عرب و اتياز شاعران از ادب یبرخ یريرپذيدوره، تأث نيدر ا یشعر فارس یهایژگيو از تغّزل و حماسه به کار گرفته شد. ،يیسرا

   آن است. یشعر نيمضام

. ناصرخسرو، کردند یم زيبه دربارها پره نتسابا از شاعران از مدح شاهان و یدوره، آن است که برخ نيدر شعر ا گريقابل توجه د ۀنکت

 هحيمد هم  که ابتدا يی. پس از او، سناگرفت یاز دربارها کناره م ینياعتقادات خاّص د به یبنديدوره، به سبب پا نياز شاعران آغاز ا

  پرداخت. یو سلوک معنو ريخود، به س یشعر اتيدوم از ح ۀ، در دوربود یگو

از شاعران به  یاريبس یاز و یرويچنان که به پ آن د؛يگرد یدر شعر فارس قيعم یدگرگون یبرا یآغاز ،يیسنا یو معنو یروح تحّول

 هاهر از دربارها و ورود آن به خانقاظهور کردند. با خروج شع یچون عطاّر و مولو یبزرگ آوردند و شاعران یتصّوف و عرفان رو

بود، افزوده شد  یموضوع شعر پارس که يیهاهشيقدرت عواطف، عمق افکار و اند ان،يب یو بر سادگ افتيآن، گسترش  موضوعات ۀدامن

  درآمدند. یفارس شعر یهاهو پناهگا بانانيدر شمار پشت هاهو خانقا

شاعران نسبت به  ینيشد. بدب یشعر نيمضام از یو جزئ ديبخش قيعم یريدوره، تأث نيدر شعر ا زين ینيد یهاهشيو دانش و اند حکمت

 نياز مضام یاجتماع یهایو طرح نابسامان شيخو ۀفرزانگان از اوضاع زمان یناخرسند انياز روزگار، ب تياز آن، شکا دنيو بر ايدن

  دوره است. نيشعر ا ۀبرجست

  پنجم و ششم یهاهدر سد یفارس نثر

تازه ظهور کرده  یقرن پنجم، نثر پارس لياوا و است. در قرن چهارم یکمال و گسترش نثر پارس یهادوره نيتر ماز مه یکيدوره،  نيا

 لياوا و در قرن ششم و ميشو یبلوغ آن مواجه م ۀقرن پنجم با دور ۀميدر آغاز راه بود. در ن هنوزکه داشت  يیهاتشرفيپ ۀبود و  با هم

  .ميابي یو کمال م یقرن هفتم آن را در حال پختگ

  شد. جيو نثر مصنوع هم را ديرس و نثر ساده به کمال افتيرواج  یگوناگون علم یهاعکتاب در موضو فيدوره، تأل نيدر ا

  اند از: تآن عبار ليدال نيکه عمده تر است یسينويبه فارس  سندگانيدارد، توّجه نو تيدوره اهمّ  نينثر ا خيکه در تار یمسائل گريد از

  گسترش عرفان و تصّوف؛ -١

و عراق؛ چنان که کمتر، نامه و  خراسان در افتهي تيترب سندگانيو نو رانياز دب یريگ هو بهر یدولت سلجوق یريگ لشک -٢

  آمد. ديپد یاز متون نثر پارس یمشهور یهاهسان مجموع نيو بد شد یم نگاشته یبه زبان عرب یمنشور و فرمان
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به نثر موزون  یاصل یژگي. ودينامموزون  نثر آن را توان یکه م ميرس یاز نثر م یگريد ۀويبه ش یسبک نثر پارس دِ يدوره، از د نيا در

 کوتاه، خود را به یهاهاز جمل یريبا بهره گ نيآهنگ اينثر موزون  ن،يشعر است؛ بنابر ا در هيع در نثر مانند قافسجع است. سج یريکارگ

  .کند یم کينزد شعر

 هشمرد. نمون یموزون فارس ینثرها ۀهم سرآمد را یآثار و توان یه کمال رساند؛ آن چنان که منثر را ب ۀويش نيا یعبدهللا انصار خواجه

  :ميخوان ینثر را م نياز ا یا

که در ذات و صفات،  یاحد یو ا ؛يیاز ادراک خلق جدا که یصمد یو ا ؛يیخطا ۀکه پوشند یميحک یو ا ؛يیعطا ۀکه بخشند یميکر یا

خود ده؛ و چشم  یهوا را خود ِده؛ و دل ما یجاِن ما را صفا ؛يیرا سزا يیکه خدا یقادر یو ا ؛يیراه نما که یخالق یو ا ؛يیهمتا یب

  به ِکه و ِمه. را خود ِده؛ و ما را آن ِده که آن بِه؛ و مگذار ما یايما را ض

  است: یبُديابوالفضل مِ  »کشف االسرار و ُعّدْه االبرار« ريخواجه عبدهللا نوشته شد، کتاب تفس رياز نثر موزون که تحت تأث گريد ۀنمون

منم؛ کردگار نامدار، بنده نواِز  دگاريکه آفر ديمرا دان و ديو مرا خوان دي... بندگان من، مرا پرستديگو ینامدار م یبزرگوار از خدا فرمان

  ... . ستين بيکه جز من ُمج ديمرا خوان ست؛يمن معبود ن جز که ديآمرزگار منم؛ مرا پرست

فراوان، امثال و اشعار  یادب یهاهيآوردن آرا ،ینام دارد. منظور از نثر فن ینثر فنکه  ميرس یم یگريد ۀوياز نثر موزون، به ش پس

 لهيکل« آن، کتاب ۀنمون نياست و نخست یگونه نثر، قرن ششم هجر نيرواج ا ۀاست. دور یعلم و اصطالحات یو پارس یگوناگون از عرب

  ۀميدر اواسط ن) .ق.هـ ٥٣٦در سال (است که  ینصرهللا منش یاز ابوالمعال» و دمنه

  شد: فيقرن ششم تأل اّول

و دست اسراف به مال او دراز کردند. پدر،  نمودند و از کسب و ِحرفَت اِعراض دنديمال و او را فرزندان در رس اريبود بس یبازرگان

مگر به چهار  نرسند، بداناند و  تسه ُرتب انِ يجو ا،يفرزندان، اهل دن یآن گفت که: ا یو در اثنا ديد واجب شانيموعظت و مالمت ا

 نيآن بد لتِ يبه ثواب آخرت؛ و آن چهار که به وس دنيمنزلت، و رس رفعتِ  است و شتيمع یِ خصلت؛ اّما آن سه که طالب آنند، فراخ

  و ... دهيالَفَغدِن مال است از وجه پسند د،يرس توان اَغراض

  (شعر) دوره: نيا یسبک یهایژگياز و یبرخ

  یزبان )الف

  ؛ینسبت به سبک خراسان یرفتن لغات مهجور فارس انياز م -١

  نو؛ باتيترک یفراوان -٢

  متون؛ یدشوار یکالم و حرکت به سو یو روان یکاهش سادگ -٣

  .یبه زبان فارس یو مغول یورود لغات زبان ترک -۴

  یادب )ب

  ؛یغزل و مثنو ژهيبه و ،یشعر یهابقال شتريب یريگجرواج و او -١
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  ؛یداستان یهاهو منظوم يیسرانرواج داستا -٢

  ؛یادب یهاهيبه آرا شتريتوّجه ب -٣

  دشوار در شعر. یِ و اسم یفعل یهافيرد یريبه کارگ -۴

  یفکر )پ

  ؛یورود اصطالحات عرفان -١

  وعظ و اندرز در شعر؛ یفراوان -٢

  ؛ینيفاصله گرفتن غزل از عشق زم -٣

  رواج هجو در شعر؛ -۴

  ؛ینيرواج حّس د -۵

  .یو انتقاد اجتماع تيرواج مفاخره، شکا -۶

  (نثر) اند از: تدوره عبار نيا ینثر فارس ۀعمد یهایژگيو

  و ...؛ هيتشب ر،يمانند: موازنه، سجع، مراعات نظ ؛یادب یهاهياستفاده از آرا -١

  نه؛يحذف افعال به قر -٢

  ؛یو فنّ  یو اصطالحات علم یو مغول یترک ،یکاربرد لغات مهجور عرب -٣

  ؛یو عرفان یليتمث ،یرواج نثر داستان -۴

شاعر يا نويسنده برای تأييد و تأکيد بر سخن  است و در اصطالح ادبی، آن است که» َمثَل آوردن«و » تشبيه کردن«تمثيل به معنای  ◙

  .هدرا بيان کند تا مفاهيم ذهنی خود را آسان تر به خواننده انتقال د خويش، حکايت، داستان يا نمونه و مثالی

  فراوان؛ یهافيفها و توصآوردن متراد -۵

  و اشعار در متن؛ ثياحاد ات،يکاربرد آ -۶

  دشوار. باتياستفاده از ترک -٧

  دوره عبارت اند از: نياز آثار منثور ا یبرخ

  و دمنه لهيکل ،یديمقامات حم ،یعروض ینظام ۀ، چهارمقالیهقيب خيتار ،قابوسنامه

  نمونه ◙
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فّع در بود، و اسباب تمنّع و علل ترَ  او ُملکِ  اّمِ يِعقِد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان، ا ۀبن احمد که واسطاند که نصر  هآورد نيچن

 یو تابستان به سمرقند رفت ی. زمستان به دارالُملک بخارا مقام کردفرمانبردار آراسته و لشکر جّرار و بندگان نيبود؛ خزا یساختگ تيغا

  .خراسان یبه شهرها اي

  یَعروض ینظام هارمقاله،چ

  یابيخودارز

  صورت گرفت؟ يیها هنيدوره، در چه زم نيشعر ا یتحّول اساس -١

به ويژه در زمينه  حماسه و تغزل سرايی، داستان حکمت، و وعظ طنز، هجو، مدح، همچون هايی رشتهدر گسترش دامنه موضوعات شعر 

 ادب در که کردند ظهور شاعران از ای دسته ايران غرب شمال در /.زيباست و لطيف ایه غزل سرودن به شاعران مندی عالقهعرفان / 

  .داشتند نوآوری فارسی

 مقايسه کنيد. های شعر دورۀ اّول (از قرن سوم تا ميانۀ قرن پنجم) و دوم (از نيمه دوم قرن پنجم و قرن ششم) را با همويژگی -٢

 به و گوناگون تشبيهات تازه، های ترکيب آوردن بيرونی؛ واقعيت به شاعران بيشتر توّجه شعر؛ در کالم روانی و فکر سادگی :اول دورۀ

  .شعر در توصيف انواع کارگيری

 سخن و است غزنوی و سامانی دورهٔ  سبک تأثير تحت همچنان فارسی شعر ششم، قرن آغاز و پنجم قرن دوم نيمهٔ  حدود تا :دوم دورۀ

 از تقليد عين در دوره، اين شاعران از گروهی /.است چهارم قرن سخنوران های سروده يادآور قباديانی ناصرخسرو چون شاعرانی

 ادبيات از شاعران از برخی / .شد فارسی سخن سبک در تحول و دگرگونی باعث که دارند يهايی نوآور و ابتکارات يک هر پيشينيان،

  .اند پذيرفته تأثير آن شعری مضامين و عرب

  ست؟يدوره چ نيدر ا یسينو یبه فارس سندگانينو شيگرا ليدال -٣

  تصوف و عرفان گسترش الف)

  عراق و خراسان در يافته تربيت نويسندگان و دبيران از گيری بهره و سلجوقی دولت گيری شکل ب)

  .ديها، پاسخ ده ششعر، به پرس نيبا توّجه به ا -۴

  دينرسان امتيو پ اورديتو ن یبو / ديس صبح و سالمت نرساننفَ  آمد

  ديصبحدم از رشک، سالمت نرسان اي / ینسپرد یتو به دم صبح، سالم اي

  ديبامت نرسان یچه سود که بختم سو /نامه نوشتم به کبوتر بسپردم  من

  ديهر دو ندانم که کدامت نرسان نيز / باد سپردم دل و جان، تا به تو آَرد بر

  ديجامت نرسان هبه من، جرع مايّ و ا /عشقم  هشنست که چون خاک، جگرتا یعمر

  ديکام به کامت نرسان یکاو چاشن / ؟يیطالع خود کام چه جو نيزا ،یخاقان

  خاقانی شروانی
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     درس دهم )١(علوم و فنون ادبی  سعيد جعفری
 

٦ 

 ام / خاک چون منکنايه: دل و جان سپردن / تشبيه:  / صبح با / جانبخشی: گپ و گفت غزل :قالب .ديسيرا بنو یادب یژگيدو و )الف

  کام / استعاره ،رديف: نرسانيد / واژه آرايی: صبح / دهان) -٢خواسته دل؛  ،آرزو -١( کام :همسان جناس

 نسبت فارسی مهجور لغات رفتن بين ازجگرتشنه /  کام، چاشنی: نو ترکيبات از استفاده شود؟ یم دهيدر شعر د یزبان یهایژگيکدام و )ب

 /... پيام صبح، نفس، :واژه ها بيشتر داشتن ساده ساختمان / ها جمله بودن ساده و کوتاه / ها واژه اغلب بودن فارسی خراسانی / سبک به

  ر بيت پايانیپرسش انکاری د

 بيان شاعر، ی و شوربختیاقبالبد؛  روحی مسائل و شخصی احوال به توجه و گرايی درون .ديکن یغزل را بررس نيا یقلمرو فکر )پ

  شاعر ناکامی و نامرادی

  کالبدشکافی همه غزل ◙

  دينرسان امتيو پ اورديتو ن ی/ بو دينفَس صبح و سالمت نرسانآمد  -١

 / استعاره: نفس صبح /عولن مفعول مفاعيل مفاعيل ف، وزن غزل: قالب :قلمرو ادبی /چرخ  آسمان،: فلک جِ : افالک / دم: نفس :قلمرو زبانی
  /نرسانيد : رديف/  »ن«: آرايی واج

  .دينرسان تو را به من اميو پ اوردين را برای من تو یبو .دينرسانبه من  راتو  سالم اما بامداد از راه رسيد؛ :بازگردانی

  دوری از دلبر پيام:

  ديصبحدم از رشک، سالمت نرسان اي/  ینسپرد یتو به دم صبح، سالم اي -٢

 ...صبحدم  ؛ینسپرد... تو  اي / جانبخشی: صبحدم از رشک :قلمرو ادبی /حسد : رشک /هنگام صبح  :صبحدم / نفس: دم :قلمرو زبانی
 واژه آرايی: صبح / پنهان استعاره: دينرسان

 .دينرسان تو را به من ، سالمروی حسدصبحدم از  اي ینسپرد یتو به دم صبح، سالم اي :بازگردانی

  دلبر بی وفايیپيام: 

  ديبامت نرسان ینامه نوشتم به کبوتر بسپردم / چه سود که بختم سو من -٣

 جانبخشی، استعاره: دينرسان ...بختم  :قلمرو ادبی /که: زيرا  / پشت بام: بام / پرسش انکاری: سودچه  :قلمرو زبانی

 به تو نرسد. شوربختی ام باعث شد که زيرا ؛چه سودبستم؛ ولی  به کبوترو آن را نوشتم  ای من نامه :بازگردانی

  شوربخت و بدشانس بودنپيام: 

  ديهر دو ندانم که کدامت نرسان نيباد سپردم دل و جان، تا به تو آَرد / ز بر -۴

 /نرسانيد)  کدام را(به تو  ديکدامت نرسان: جهش ضمير / نمی دانم: ندانم / آر) ،آورد (بن ماضی: آورد؛ بن مضارع: آور: آرد :قلمرو زبانی
  /  و هستی کنايه واگذاری زندگی: دل و جان سپردن / تناسب: جان ،لد / ، جانبخشیاستعاره :بر باد سپردم :قلمرو ادبی

 و کدام را نرساند؟ درسان را به تو کدام تادو از ايندانم که می ن بياورد؛ ولیتو  نزد بهآن دو را تا  باد سپردم هب م رادل و جان :بازگردانی

  دلبر یجان سپاری براپيام: 

  ديبه من، جرعه جامت نرسان اميّ است که چون خاک، جگرتشنه عشقم / و ا یعمر -۵
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     درس دهم )١(علوم و فنون ادبی  سعيد جعفری
 

٧ 

اضافه تشبيهی / تشنه بودن:  جرعه جام تو: /استعاره : دينرسان ... اميّ ا / تشبيه: چون خاک :قلمرو ادبی / روزگار؛ ج يوم: ايّام :قلمرو زبانی
 کنايه از عالقه مندی بسيار

 .دينرسانرا  وت به من، جرعه جام اميّ ا لیو ؛عشقم شيفته و عالقه مندخاک،  من ماننداست که  یعمر :بازگردانی

  ناکامیپيام: 

  ديکام به کامت نرسان ی/ کاو چاشن ؟يیطالع خود کام چه جو نياز ،یخاقان -۶

آرزو،  -١جناس همسان: کام ( :قلمرو ادبی / مزه ،ینيريش/ چاشنی:  زيرا که او ،که او: کاو / پرسش انکاری / بخت: طالع :قلمرو زبانی
: يیجو ...طالع  نياز/  چاشنی کام: اضافه تشبيهی / »ک«: آرايی واج / کام: آرايی واژه /استعاره : نفس صبح / دهان) -٢خواسته دل؛ 

 استعاره

 .درسا دهان تو نخواهدبه  را و مزه ای شيرينی زيرا او ؟جويی داریکام  ت چرا توقعخود بخت و سرنوشت نياز ،یخاقانای  :بازگردانی

  شوربختیپيام: 

  یشروان یخاقان

  د؟ينيب یم ر،ي، در متن زدوره را نينثر ا یها یژگياز و کيکدام  -۵

. یآمدند اريآنجا بس ادانيّ ص خانه داشت؛ و یا هگرب آن، کيدرخت، سوراخ موش، و نزد ريبود و در ز یند که به فالن شهر، درختا هآورد

 انداخت یچشم م اط،ياحت یجانب برا رفت. به هر رونيدام افتاد و بماند و موش به طلب طعمه از سوراخ ب در دام بنهاد. گربه اديّ ص یروز

 نياز جهت او کم يی. راسوستياز پس نگر انيم نيشاد گشت. در ا د،يد ستهب گربه افگند. چون گربه را ناگاه نظر بر کرد، یو راه سره م

 رم،يقرار گ یو اگر برجا زديبازگردم، راسو در من آوکه اگر  ديشيو اند ديقصد او داشت. بترس ینمود. بوم یدرخت التفات یسوبود؛  کرده

 نيراه مخوف، و با ا و طيگربه در راه است. با خود گفت: دِر بالها باز است و انواع آفت به من مح روم، شتر یو اگر پ ديبوم فرود آ

  کليله و دمنه، نصرهللا منشی                        برد... . ديهمه، دل از خود نشا

  / از پس: به پشت / نشايد: شايسته نيست نيکو نگريستن ،کردن وارسیکردن: راه سره آورده اند: حکايت می کنند / 

دل بردن: کنايه  / استعاره: دِر بال/  شتر ،بوم ،موش ،: گربهمراعات نظير : آدمی انگاری موش /استعاره های ادبی:استفاده از آرايه -١

 »خود را باختن«از 

  (است) و راه مخوف (است) انواع آفت به من محيط ) /بود( درختی بود و در زير درخت، سوراخ موش: حذف افعال به قرينه -٢

  مخوف: کاربرد لغات مهجور عربی -٣

  متن باال داستانی و تمثيلی است. ی:اج نثر داستانی، تمثيلرو -۴
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