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ی سبک و سبک شناس-   درس هفتم

است. یآثار ادب  ا یاثر   کیخاص    وهیدر اصطالح ادب،ش  سبک:      سبک  ف یتعر 

.ندیگومیشعر«    رد»سبکیگمیبه کار    شهیاندانیدر نحوه ب  سندهی نو  ای که شاعر    ییهایژگیبه مجموعه و  :       سبک شعر   فیتعر

.ندیگو  «یشاعر را»سبک شخص  ای  سنده یهر نو  انیب وهیش:  ی    سبک شخص  فیتعر

شوند. ی دسته طبقه بند  کیشود که در  میباعث    ی سبک شخص  یها د.اما شباهتدارسبک وجود  سندگانی تعداد شاعران و نو  به

: میپردازمی  هی کتاب به دو نظر  نایگوناگون شکل گرفته است. و در  یدگاههایسبک براساس د  یبند  طبقه

استاد بهار هیدوم: نظر  هینظر                     ارسطو هیاول: نظر  هینظر

کرده است:   یطبقه بند  ریز  ی ارهایاست که سبک را براساس مع  یونانیبزرگ    لسوفیارسطو، ف  ه ینظر  اول،   هینظر

یو سبک سهرورد  یهقیب  سبک  ، یسبک مولو  : مانند سبک حافظ، سندهینو  ای بر اساس نام شاعر    -1  

دوره انقالب  سبک  ، ی براساس زمان و دوره اثر:مانند سبک دوره صفو  - 2  

یحماس   سبک   ، ی براساس موضوع و نوع:مانند سبک عرفان  - 3

ی خراسان  سبک   ، ی جانی: مانند سبک آذرباییا یجغراف  طی براساس مح  - 4

عالمانه   سبک  انه،یبه تناسب مخاطب: مانند سبک عام   - 5
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یفکاه  سبک    ،یمیبراساس هدف: مانند سبک تعل- 6

ی فلسف  ،ی:مانند علمیبراساس قلمرو دانش  - 7

م ییبگو  دیبا  میده  ی جا  یطبقه بند  نیرا درا  شاهنامه  میاگربخواهارسطو    ه ینظر  براساس

براساس   /   یسبک حماس براساس موضوع و نوع:   /   یسبک غزنو  براساس زمان و دوره اثر:      /   ینام شاعر: سبک فردوس  براساس

مخاطب:    /   یسبک خراسان  : ییایجغراف  ط یمح تناسب  تعل  براساس هدف:    /   عالمانه -انهیعام سبک    به  براساس      /   مییسبک 

خ یاسطوره و تار  : یقلمرودانش

شعر شش نوع سبک در نظر گرفته است:  یبهارسبک شعررا از سبک نثر جدا کرده و برا   ی محمد تق  استاد

قرن هشتم تا قرن دهم()از  یسبک عراق  - 2تا قرن ششم(       ی)ازآغاز شعر فارس  یکستان ترای  ی سبک خراسان  - 1

(زدهمیدوره بازگشت)درتمام طول قرن س- 4(        زدهمی)از قرن دهم تا س  یسبک هند- 3

 یفرع  یهاو سبک  هااز مکتب  یشعرو بعض  یخیو تار  ییایحوزه جغراف  یبرمبنا   ی بند  سمیتق  ن یدوره معاصر.ا  -6دوره مشروطه       - 5

بهار از نثر:   یبند  م یبه آن افزود.تقس  زیرا ن

ه.ق(  550تا  450اول)   یو سلجوق  یدوره غزنو   -2ه.ق(         450تا 300)  یدوره سامان  - 1

(1200تا 600مصنوع) ،نثر یدوره سبک عراق- 4ه.ق( 616تا  550)یان،نثرفنیدوم و خوارزمشاه  ی دوره سلجوق  - 3

روز( ام ه.ق تا  1300)یسی دوره ساده نو  - 6ه.ق(     1300تا 1200)یدوره بازگشت ادب- 5

 *نکته  

است که صاحبان آن   ای فرهنگی، اجتماعی و ... زمانه  ی ادبی معموال محصول اوضاع سیاسی، هاو سبک  هامکتب

.اندزیستهمیدرآن    هاو سبک  هامکتب

شعر/       دوره اول   یسبک شناس

 ماورالنهر   کستان، یو افغانستان و تاج  یدر خراسان بزرگ)خراسان کنون  و سپس  ستانیابتدا در س  بعد از اسالم،   یآثار نظم فارس  نینخست

آن را»سبک    بوده است،  انیو به علت آن که اوج آن در زمان سامان  اندگفته  «یآثار،»سبک خراسان  نای.به سبکدآمدیکستان( پدترو

شود که می  م یتقس  ی و سلجوق  ی غزنو  ، یسامان  ی به سه سبک فرع  زمان،   برحسب   ی سبک خراسان  گر ید  ی . از سوانددهیهم نام   « یسامان

سلجوقداریمشترک  یهایژگیو دوره  با  یند.سبک  ب  دیرا  نهاد؛  نیبنایسبک  عراق  یهایژگی و  رایز  نام  چشم   زی ن  یسبک  به  درآن 

و ... اشاره کرد.  ناصرخسرو  ،یفردوس  ، یتوان به رودکمی  ی معروف سبک خراسان  ی شعرا  ازخورد.می

ی و فکر   یادب   ، ی کرد: زبان  یتوان بررسمیرا درسه قلمرو،    یاثر شعر  هر

 :   در سه قلمرو   یشعر سبک خراسان   یهایژگیو

 ی هادورهبا    سهیدر مقا  گانه یو لغات ب  -یو علم  یندی  اصطالحات  جز   به   –  یکم بودن لغات عرب   -2          زبان شعر   ی سادگ  -1:     یالف(زبان

از لغات    یکهنه و مهجور بودن بخش  - 4            هِزار- کیِهَزار/- کیَروز مثال، امبا زبان  سهیاز کلمات درمقا  یتفاوت تلفظ برخ- 3          بعد

 متمم   ک ی  یاستفاده از دو حرف اضافه برا   -   5                وزپر-جوشن  - بعد، گبر  یهابا دوره  سه یدر مقا
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 نمونه:

ید برافشاند  و  باد  از  جگر    برکش   یدبد   ی نبرد   یحچو  رستم   سل  

روزگار    یکاز  جنگ        یجوشن  کارزار  برآسود   ی گفت : کا  چنین   

بخت     باش     یراهندت سخت باش  به  هر   کار پم آیشکار پ  کنون  

یرهر  دو  دل    ندی آراندبه  جنگ      یرکه غران دو ش  یرزم گاه  ین چن  

 ب(ویژگی ادبی

.گیردمیجیع بند، مثنوی و غزل دراین دوره شکل   تری مسمط، هان دوره، قصیده است؛قالبای قالب عمده شعر  - 1  

. هاتشبیه حسی در توصیف پدیده  - 4سادگی ردیف و قافیه؛- 3ی ادبی؛ها اعتدال در کاربرد آرایه  - 2  

نمونه:

را   یدوست هرزه دشمن  ییرا        چه جو   یمن   ییجوهمی  یدال تاک

یرودک   را؟    یارزن   یکوه  یر ز    ییچه  سا        یعشق تو   کوه  یمن ارزن  دل

 ج(فکری 

د؛دارروح شادی و نشاط و خوش باشی در شعر غلبه  - 1  

شعر واقع گراست و توصیفات عمدتا طبیعی،ساده،محسوس و عینی است؛  - 2  

ن دوره حاکم است؛ایبیشتر روح حماسه بر ادبیات  - 4معشوق عمدتا  زمینی است؛ - 3  

د؛ دارساده است و جنبه عملی و دستوری  ن دوره، ایرز گونهاندپندآموز و  اشعار- 5  

   رز و ... استاندن سبک،حماسه،مدح وایمضمون عمده اشعار- 6

ی فلسفی درنیامیخته استها یشهاندویکمی عرفانی، حهافکر و کالم ساده است؛ یعنی هنوز با پیچیدگی  - 7

نمونه:

خار   یآن گل ب  یاربت فرخار  ب   ای یزخ  هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار 

شود چون گل  بربار   یوز خوردن آن رو   یگل که مر او را بتوان خورد به خوش  آن

الت      برخوانَد      اشعار تا    بلبل   قوّ  چون  گل میخوردن     ید گل  با   درسایه

بار  یکیگردد  به       یرهدر دا   یرهصد دا  وان   قطره    باران     یره،نشود  دا   مرکز 

دوره اول  نثر

. یو سلجوق  یدوره غزنو   ی،دوره سامان  یم؛کنمی  یدوره در دو شاخه بررس  ن اینثر

ی (دوره سامانالف
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از:   انددوره عبارت  ن اینثر  یها یژگیاز و  برخی

تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی  -2               جاز و اختصار در لفظ و معنا  ای - 1  

ی بعدهالغات کم کاربرد فارسی در مقایسه با دوره- 4                           کوتاهی جمالت              - 3  

ی جمع فارسی بر جمع عربی هاافزایش کاربرد نشانه  - 5

گونه نثر،   ن ایموفق یها شود.از نمونهمی  یده هم د  ینیو د  یخی تار  ی، حماس  ی نثرها  یاست.گاهمیعل   یشتردوره،ب  ن ایینثرها   ی محتوا

را نام برد.   یو شاهنامه منثور ابومنصور  یم التفه  ی، بلعم  ی،تاریخطبر  یر جمه تفسترتوانمی

ی بلعم  یخاز تار  ای نمونه

ببرد و گفت: شما به   یشتن دانست که او را از بهر چه خواندپنجاه مرد با سالح با خو  ینرا بخواند.حس  ینکس فرستاد و حس  یدول  پس»

 یشپ  یعل  ینِ ... پس حسیمبکوش  یدتار افکناندیرابه سرا  یشتنبود خو  یگرگونهاگر کار د  ید؛دارو سخن مرا گوش گوش  یستیددر  با

 یعتب  یکجاده است،همه را بخوان تا  آم  به چهار تن   یزیدنامه    ینگفت:ا  ینخواند.حس  بروی  دییزکرد و نامه    براو را    یدد.ولام راندیو

 ید، آن سخن مروان بشن  ینشود.حس  یرونرا بکش و مهل که ب  ن یا  ،  ید ول یابرخاست، و مروان گفت:   ین:روا باشد.حسیدگفت.ولیمکن

«د... آم  ونیر. و بیدکشتن و نه ول  یمروان تو مرا نتوان یگفت:ا

ی و سلجوق  یب( دوره غزنو

از :   انددوره عبارت  ن اینثر  یها یژگیاز و  برخی

ات،احادیث و اشعار ایتمثیل و استشهاد به  - 2                     ی طوالنی( ها اطناب) جمله - 1  

افزایش کاربرد لغات عربی   -4                  حذف افعال به قرینه              - 3

سعادت و کشف المحجوب   یمیاینامه،ک  یاستقابوسنامه سفرنامه ناصرخسرو، س  یهقی، ب  یخدوره :تار  نایاز آثار نثر

 به خالف نموده مباش.   ی وچون نمود   یبه مردمان نما   یکوکاری ون  یکیرابا ن  وخود یاسا کردن م   یکیاز ن  تاتوانی »  

بدهد   یشتنبده که هرکه داد ازخو  یشتنداد ازخو   ی واندرهمه کار  یجوفروش نباش  ی گندم نما  یگرمدارتاوبه دل د   یگر،مگوبه زبان د

 نامه قابوس«               باشد.  ی مستغنازداور  
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