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درس دهم 

هنديسبک 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

اهداف کلی : 

.را بشناسند  یو اتفاقات مهم زمان سبک هند  یخیتار  تیدانش آموزان بتوانند وضع✓

دهند  صیسبک ها تشخ  ر یمتون سا نیرا ب یآثار  شعر و نثر سبک هند   ✓

.اموزندیب یآنان را به خوب یسبک و تفاوت نگرش ادب  ن یا  سندگان یشاعران و نو  ✓

یشعر در سبک هند  یعموم   تیوضع

سال  150تا اواسط قرن دوازدهم  به مدت    ازدهمیقرن    لیاز اوا یرواج سبک هند  •

ی و دربارو عاشقانه    یبه شعر مدح  ی بها ندادن حکومت صفو •

یعرفان   یسنت  یتضاد با آموزها •

یشیاند  کیبار  ، ی نیمانند اندرز، مضمون آفر یهایمعطوف شدن توجه شاعران  به موضوع  •
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از بین رفتن مختصات 
زبانی سبک خراسانی

خارج شدن لغات  ادبی 
قدیم  از صحنۀ شعر

گسترش یافتن دایره 
واژگان 

راه یافتن  زبان کوچه و 
بازار به شعر

رواج لغات ترکی و ضعف زبان 
فارسی با حمالت تیموریان و 

ازبکان

کم شدن  کاربرد لغات عربی 
با از بین  رفتن سلطۀ 

حکومت بغداد

ورودلغات  مربوط به مذاهب و 
آداب و رسوم هندوان در 

حوزة شعر و ادب 

کاربردلغاتی که در قدیم در اشعار
نزاکت، : استفاده نمی شدندمانند

قالی، شیشه

حسن تعلیل، : آرایه های پر کاربرد
حس آمیزی،  اسلوب معادله و  

تمثیل

اهمیت تلمیحات رایج 
در مضمون سازی

رواج آرایه های شاخص 
مانند تشبیه 

کم توجهی به آرایه های 
ادبی

(بدیع و بیان) 

توجه به ردیف های  بلند 

و خوش آهنگ 

قالب حقیقی شعر مفردات 
است و شاعران  اغلب تک 

بیت گو هستند

طبیعی بودن 

تکرار قافیه در غزل 

گاه به . قالب شعر غزل  است
چهل بیت هم می رسد

  نو  های وهیکهن به ش  هایل یاندرزها و تمث  ی تازه، باز ساز  نیموضوعات کهن به مضام  لیتبد •

  به فنون ادب  تصرف شاعران با سواد و آگاه   ةخارج شدن شعر از حوز  •

  انیوران و بازار  شهی قرار گرفتن  شعر در دسترس عامه و رونق گرفتن آن نزد پ •

 قرار گرفتن شعر در دسترس عامه   ی امدهایپ

  تازه  یو قلمروها  های مثبت :  روبه رو کردن شعر با مضمون  امد یپ - 1

  خود  نی شیو سالمت پ  یدورشدن شعر از استوار  جهیبه شعر، در نت  ی آوردن  افراد کم اطالع و عام   ی :  رویمنف امدیپ - 2

 یشعر در سبک هند  یزبان  قلمرو 

  

 

  

   

    

   

 

 م یزبان قد  یرفتن مختصات سبک  ن یعلل از ب

  یشرق  یمخصوصاً در نواح ران، یو ازبکان ( به ا  انیموری) مغوالن، ت گانگانیب  ی در پ  یحمالت پ  - 1

 گوناگون   ینواح   های از زبان  رفتن یپذ  ر یو تاث  انر یدر نقاط مختلف ا  یشعر هایحوزه  یی ایجغراف  رییتغ- 2

 مردم آن دوره  بوده است.  یقیزبان حق   را یواقع گرا قلمداد کرد. ز  ی زبان  دیرا با  یسبک هند  زبان

 یشعر در سبک هند  یادب  قلمرو 
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مضمون سازی رواج دارد  شعر هندی معنی گراست نه صورت گرا  

کار شاعران  سبک هندی ترجمه  
مطالب فلسفی، عرفانی و غنایی 
گذشتگان  به بیان سبک هندی 

بود 

شعر در سبک  هندی در تک بیت خالصه است  و 
طول  و عرض معنا  از یک بیت  پیش تر نمی رود

کوشش شاعر سبک هندی در 
جهت مضمون یابی، ارائه خیال 

خاص و معنی برجسته بود 

 یشعر در سبک هند  ی قلمرو فکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی هند  ةثر دورن

  یختگیو در آم  ثیو احاد  اتی و اشاره به آ  ی عرب  باتیدوره لغات و ترک نی ا  ة . در نثر سادستین  ی. نثر ساده : همانند نثر مرسل بلعم1

 شود.  یم  افتیشعر و نثر 

 کتب نثر ساده در سبک هندی 

 کتاب   موضوع نویسنده 

عرفان   –ادبیات   محمد دارا شکوه   کتب داراشکوه در هند  

مانی شرفنامه در عث  تاریخ مفصل کردستان شرف خان بدلیسی   

جغرافیا   - تاریخ زین الدین محمود واصفی   بدایع الوقایع در ماورالنهر 

 تذکره شاه طهماسب تاریخ شاه طهماسب صفوی 

 عالم آرای صفوی  تاریخ اسکندر بیگ منشی 

کاشفی علی بن حسین واعظ    عین الحیات  عرفان  

 جامع عباسی  فقه   شیخ بهایی

 

 . شد  یکتاب ها استفاده م    ۀ باچیشآت و د. نثر مصنوع : در نوشتن فرمان ها و من2

 نمونه نثر مصنوع 

ديباچۀ عياردانش -2 ديباچۀ شرفنامه بدليسي -1   

محبوب القلوب از ميرزا برخوردارفراهي -4 قزوينيعباس نامه از وحيد -3   

 بوده است     یسیان نودر اصل آس  سندهیگفت که قصد نو  توان یاست نه چندان ساده و نه چندان دشوار. م   ی : نثرنینابی. نثر ب3
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 الف(قلمرو زباني 

 در آميختگي نظم و نثر   .1

 کاربرد وجه وصفي   .2

 جمع بستن  با » ات« هم در کلمات عربي ) محاربات(، هم در فارسي) گيالنات( و هم ترکي و مغولي) ييالقات(   .3

 نه  آوردن تتابع اضافات در مقام تعارف و تمجيد از بزرگان يا به سبب قرينه پردازي و مواز .4

 آوردن جمالت طوالني   .5

 کاربرد  افعال با پيشوندهاي متعدد   .6

 و مغولي  فراواني لغات ترکي    .7

 ب( قلمرو ادبي 

 نثر اين دوره از نظر ادبي ارزش وااليي ندارد  .1

 انحطاط دراين زمان ازدورۀ تيموري هم بيشتر شده است.   .2

 ر آرايۀ تلميح نمودار شد. استفاده از آيات و احاديث و عبارات عربي رواج بيشتر يافت و د   .3

 شيرين فارسي به عبارات عربي مکرر و بي روح تبديل شد.   هايضرب المثل   .4

 هاي نثر رواج داشت.کاربرد شعرهاي ضعيف در متن کتاب  .5

 ر اين دوره را از رونق انداخت.بي دقتي ذکر تاريخ  و حوادث تاريخي و رواج چاپلوسي نث  .6

 ها را در اين دوره رواج داد.  لغتها، نگارش فرهنگ  آميزش زبان فارسي با ديگر زبان  .7

 پ( قلمرو فکري  

 فساد و تيره بختي چند قرن گذشته   .1

 کشتار مردم  .2

 فرار دسته جمعي افراد با ذوق  و آزاده به خارج از ايران و مردن آنان از فقر  .3

 ( اول عباس  شاه: ) صفوي اعتالي  عصر  در  دست قوي  نويسندۀ از ايران بودن خالي  در  مؤثر عوامل .4

 
 

  یابیخود ارز

 :دیرا استخراج کن  ریز  ةسرود ی و فکر  یادب  ،یزبان  ی ژگیو-1

  افتاده ام اریتاده ام               چون نگاه آشنا  از چشم   فشد   ز   چشم   اعتبار    ا     یروزگار

  ام  ر افتاده مزا یمن دراز              چون گل پژمرده بر رو یسازد به سو  یرغبت  کس نم  دست

  ام قرار افتاده  یب  دنینبض موجم، در تپ               یچون گرداب  در  سرگشتگ   ست ین   ارمیاخت

 صائب      ام چون دست چنار افتاده  کاریدر چمن ب                یهرگز  نـکردم   باز   از  کار  کس   ای  عقده
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 ه: گره /گوهر: سنگ قیمتی اعتبار: آبرو/ رغبت: میل/ مزار: قبر /عقد قلمرو زبانی

 عامه به شعر هست. ام: نشان دهندة ورود زبان  ام،دور افتادهام،عُقده باز نکردهترکیبات: از چشم افتاده

 کاربرد ترکیبات تازه: چشم اعتبار، نبض موج /کاربرد واژگان عربی کمتر از سبک عراقی است.

 یات در معنی تاریخی به کار رفته است . ام؛ در برخی ابام: بی قرار شدهفعل بی قرار افتاده

 

ام«/بهره گیری شاعر از صورخیال  افتادهشعر صائب در قالب غزل است./ استفاده از ردیف دشوار فعلی»   قلمرو ادبی 

تصادفی نیست. او آگاهانه از تشبیهاتی چون: )نگاه آشنا، گل پژمرده، گرداب سرگشتگی، بیکار چون دست  

 ف روحیات و حاالت خود استفاده کرده است. چنار( برای بیان توصی

 تشخیص هم هستند.     ها: )چشم اعتبار، دست رغبت، نبض موج، دست چنار، مژگان ابر(کهاستعاره

 ها: )از چشم افتادن : بی اعتبارشدن /عقده باز نکردن: مشکلی حل نکردن(کنایه

ره می بُرد. مانند: گُل پژمردة روی مزار، صائب از تصاویر واقعی و ملموس برای تصویرسازی بدیع و تازه به

 دست بیکار چنار  

 

های متنوع بیان کرده است. او دچار بحران هویت و مفهوم را با مضمونشعر سراسر معنی گرا است.صائب یک   قلمرو فکری 

-مختلف بیان می هاییأس فلسفی شده است ؛ این بحران و بی ثمری حیاتش را در قالب تشبیهات و مضمون

 سوس است.    حموجود در شعر، نارضایتی شاعر از بخت و اقبال خود م   های کند. با توجه به واژه

  .دیکن  یبررس  یادب  یژگ یرا از نظر و  ریز  هایتیب- 2

  تلخ  گالب  را    گریۀ    باش   آماده           است  گذشته  سر  از  اتگل که موج خنده  ی( ا االف

  هاپرد از شوق چشم کوکب  یهنوز م               ین  کرد کرشمه  که  در  کار آسما  کی( به   ب

 ال یبا خ  ایدن   یداریاز ناپا   یخبر غافل و ب  رایآماده گردد؛ ز  یر یتلخ گالب گ  یۀگر  ی برا  د یفرد( گُل با  تی)ب  تیدر تک ب  لی( حسن تعلالف

ح بودن  تشب   ات،یجاودانه  خنده:  /موج  است.  و خندان  واژ/یاضاف  ةفشرد  هیشاد  با  که  است:   «یا  »ةگُل  گرفته  قرار  مورد خطاب 

 ها   ییبایاست. / سر: مجاز از تمام وجود/گُل : نماد ز صیتشخ  ه، یمکن عاره گالب: است  یۀگر/صیتشخ

 و اشتقاق  ری: تضاد/ گُل و گالب: مراعات نظهیخنده و گر /یز یتلخ گالب: حس آم   یۀگر 

 .خداوند در کار خلقت است  ۀکرشم   ک ی  ۀجیها نتآن  دنیُمدام چشم ستارگان و درخش  دنی دارد. پر  لیحُسن تعل  تی(بب

 اراتیاست، منظور توجه معشوق به عاشق است(چشم : مجاز از پلک/ آسمان : مجاز از کل ستارگان و س  یعرفان  ی) کرشمه: اصطالح

 / ستارگان  دنیاز درخش هیچشم کوکب ها: کنا  دنی/پر  هیکنچشم کوکب: استعاره م   / یشمس  ۀمنظوم 

 « آسمان–چشم« و » کوکب    - کلمات » کرشمه  ن یربی« و »ش«/ مراعات نظصامت»ر  ییواج آرا 

 .دیکن  لیتحل  ی از نظر زبان یعراق  ةرا با نثر دور  یهند  ةسبک نثر دور -3

به ساده   یدیشد  لیتما  سندگانینو  یرا ندارد، چرا که در نثرعراق  ینثر سبک عراق  یاگرچه ساده است اما سادگ  یهند  ةدر دور  نثر

به   ینثر در سبک هند  یاست که سادگ  ی در حال  نی مشکل به زبان ساده داشتند. ا  هایکتاب  یسیرگرداندن و باز نوب  یو حت  یسینو

شعر و نثر در آن فراوان است. اما   یختگی و در آم   ثیو احاد  اتی اشاره به آ  ، ی عرب  باتیو ترک  غاتل  رایز  ست؛یمرسل بودن ن  یمعنا 
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 ی کاربرد وجه وصف  -  یجمع بستن کلمات با نشانه »ات« عرب  - یجمالت طوالن  - یغولم  -یواژگان ترک  شیو افزا  یکاهش واژگان عرب

 .شود  یم  دهید  یاست که کمتر در نثر سبک عراق  ینثر سبک هند  زبار   هاییژگی از و ، یاز عرب  دیمطابقت صفت و موصوف به تقل  - 

  .دیکن  لیتحل  یهند  ةلغت نامه دردور  هاینگارش کتاب  لیدر مورد دل-4

با   یهاینگارش کتاب  ران،یا  یدر خارج از مرزها  یو...( و گسترش زبان فارس  ی عرب  ،ی ترک  ،یزبان ها) مغول  گریبا د  یبان فارسز  زش یآم 

  .دوره رواج داد  ن یعنوان فرهنگ لغت را در ا

 :دیکن  لیتحل  یشناس  ییبایرا از نظر ز  ریز  تیب -5

 حصار   نهیبه آبگ  م زیبارد          من ابلهانه گر  ی فلک سنگ فتنه م   قیمنجن  ز

 پناهگاه نامطمئن و سست : استعاره مصرّحه از  نهیهستند. /حصار آبگ  ی فشرده اضاف  هیفلک، سنگ فتنه« تشب  قیمنجن»

  .متضاد دارند  یو سنگ در تقابل هم هستند و مفهوم  نهیآبگ  / صیو تشخ  هیبارد: استعاره مکن  یفتنه م   سنگ

 .دی کن  یرا بررس  ریز  تیوزن ب - 6

  یمفاع لنیمفاع لنیمفاع                              یمگر بهر شکستن بسته بود             یکه با من بسته بود  یعهد  ن یا  تو

 :دیینما  ی( بررس  ازدهمیدهم و    هایدوره ) قرن  نینثر ا  یو ادب  یزبان  هاییژگیاز نظر و  یعباس  یعالم آرا   خ یرا از کتاب تار  ریمتن ز-7

پ  ییرا یناظمان مناظم سخن پشعرا که    یۀعلّ  ۀطبق  از» معلّا و ممالک   ی در آن هنگام در اردو  اندییآرا  ی معن  ۀ بندان سلسل  رانهیو 

 نیتوجّه تمام به حال ا  ی جنّت مکان  یحال حضرت خاقان  لیشمار بودند در اوا  یمحروسه ، شاعران سخنور و سخنوران بالغت گستر ب

    ترکمان گی اسکندر ب                                                                                                                                                  «طبقه بود.   

حالِ حضرتِ   لِیاوا ، ییآرا یمعن  ۀبندانِ سلسل یۀرای پ  ، یی رای» ناظمانِ مناظمِ سخن پ  های: کاربرد تتابع اضافات در عبارت  یزبان  قلمرو

  ./ کاربرد واژگان مرکّبریچشمگ  زان یبه م   یاز بزرگان./ استفاده از واژگان عرب دیتعارف و تمج  یبرا   «یخاقان

مترادف در نثر مصنوع سبک  میبه اطناب و کاربرد مفاه  لیتما   لیجنت مکان و .... به دل  ،ییآرا یبند، معن  یۀ رای پ  ، یی رای : سخن پمانند

» ممالک محروسه«، صفت مونث و موصوف جمع مکسّر./   بِیدر ترک  یدستور زبان عرب   ةوی. /مطابقت موصوف و صفت به شیهند

 .یو مغول  یمعنا به خاطر کلمات ترک   یو دشوار  یدگیچیپ  / یصفت مونث با موصوف مونث./کاربرد جمالت طوالن  ه«، یعلّ  ۀطبق  ب»یترک

 ن ی که ا   ه«یرای ،پییرایاشتقاق: » ناظمان، مناظم«، »پ . /   یپ« به طور متوال  ، ی در حروف » ظ، ر، س، ش، و،    یی واج آرا:   یادب  قلمرو 

واژگان » ناظمان،   نیاست./ ب  ی فشرده اضاف  هیتشب  «ییآرا  یمعن  ۀ» سلسل  بیترک  /.کرده است  جادیرا ا  ی کلمات، آهنگ خاص  ییهم آوا

  .وجود دارد  ریمراعات نظ  «ییآرا یبند و معن  هیرایپ

 

  »غلط«آمده است؟  آن  ةدآورندیانتساب چند اثر به پد- 1

 نی بن حس  ی: عل اتیالح  ن یترکمان()ع  گی : اسکندر بی( ) جامع عباسر ی: خواند م ریالس  بی( ) حبییبها  خ ی: ش  ن ی) مجالس المومن

 ر ییمعا  ی( ) المعجم فی()صد پند: خواجه عبداله انصاری( )تحفه االحرار: جام   قرایبا  نی: سلطان حس  نیالغت( ) محاکمه  یواعظ کاشف

 (یعراق   نیعشاق نامه: فخر الد ) ( ی زاکان  دیدلگشا: عب  ۀ( ) رسالی راز  س یعجم: شمس قاشعار ال

 ( شش4                    ( پنج          3                          ( چهار                2                   سه            (1  

99ختصاصي انسانيکنکور ا  
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