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 ي درسي علوم و فنون ادبي دوره دوم متوسطمباني برنامه

 مقدمه 

ها، باورها و شكوه فكرفرهيختة فرهنگ ايران است و چونان ميراث ندة انديشهزبان و ادبيّات فارسي، بازنمايان 

ارزشمند نسل ها و سده ها از گذشته به امروز، راه يافته است. برگ برگ فرهنگ و ادب فارسي را آثار منثور و 

تي وظيفة منظومي تشكيل داده كه بيانگر غناي انديشه و بينشوري ايرانيان است. توجّه به اين موضوع حيا

رود تا از طريق ايجاد فضاهاي ريزان درسي به ويژه در قلمرو تعليم و تربيت به شمار ميحسّاس و خطير برنامه

آموزان، امكان آشنايي آنان با اين ذخاير فرهنگي فراهم آيد و تجارب شايسته براي رسيدن به مناسب براي دانش

 مراتبي از حيات طيبه و نيكوتر زيستن، كسب شود.

تواند ي نزديك و ناگسستني با انديشه و تفكّر انسان، مياز نگاهي ديگر، زبان و ادب فارسي به دليل رابطه

، با طرّاحي و تدوين اني و ادبي داشته باشد؛ بنابراينهاي زبنقشي مهم در تقويت خلّاقيّت و كاربرد درست مهارت

داري از اين ميراث زه آشنا و آنان را نسبت به پاسآموزان را با اين حوتوان دانشي درسي مناسب، ميبرنامه

 ها در زندگي توانمند ساخت. فرهنگي ترغيب كرد و در به كارگيري آموخته

 ريزي و تاليف جديد در دورة دوم متوسطهضرورت برنامه

 نة، زمي«راهنماي برنامة درسي ملّي ج.ا.ا » و«سند تحول»در پي تدوين و تصويب اسناد فرادستي همچون  

ي درسي راهنماي برنامهيف آنها فراهم گشت. به همين سبب، ها و بازتالبازانديشي، و بازنگري در برنامه

بود و اصالح نهايي آن تا سال  6731تا  6731ي ابتدايي كه توليد اولية آن مربوط به سال هاي آموزي دورهزبان

، از اين رو، كارهمسو ساختوّلي جديد همسو مياسناد تح به طول انجاميد، دگر بار مي بايست خود را با6711

به فرجام رسيد و پس از  6731آغاز گرديد و در سال  6711سازي اين برنامه با برنامة درسي ملي، تقريبا از سال 

 آن تاليف كتاب هاي فارسي ابتدايي از سرگرفته شد.

( كه نتيجة اجرايي شدن برنامة 7-7-1 به 1-7-1به دنبال تغييرات ايجاد شده در ساختار نظام آموزشي) تبديل 

درسي ملّي بود، تغيير و تحوّل از برنامة دورة ابتدايي به برنامة دورة دوم آموزشي نيز راه يافت و عنوان دورة 

تحصيلي از راهنمايي)پايه هاي اول، دوم و سوم( به دورة اول متوسطه)پايه هاي هفتم، هشتم و نهم( تغيير نام 
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به دورة اول متوسطه رسيد. نخست راهنماي برنامة درسي  6731ايند تغيير و تحوّل از سال و بدين سان فر داد

هاي درسي فارسي بازنگري و اصالح شد و در پي آن، بازتأليف كتاب آموزش زبان و ادبيات فارسي اين دوره

  ناپذير گرديد.ضروري و اجتناب

هاي درسي است كه از يك ترين برنامهترين و اساسيمي درسي فارسي در دورة اوّل متوسطه يكي از مهبرنامه

اي كه ذهن و زبان هاي درسي اين دوره، ارتباط معناداري دارد ؛ به گونهدورة  ابتدايي و ديگر برنامهسو با 

  كند.يادگيري علوم پوياتر و گوياتر مي –آموز را نسبت به دنياي ياددهي دانش

 داليل تغيير برنامه 

 ها در متوسطه كردهاي آموزشي زبان فارسي در ابتدايي و لزوم تداوم آنتغيير روي -5

ها و حتّي نحوة مديريت كالس و ها و تمرينهاي جديد آموزش زبان فارسي، محتواي دروس، فعّاليّتدر برنامه 

با  "،"گوبه دوستانت ب "هايي چونآموزان است. در تمريندرس مبتني بر همياري، مشاركت و فعّال بودن دانش

ي رود در امتداد و استمرار برنامهگيرد، انتظار ميها صورت ميو ... ، كارهاي گروهي در كالس "هم بخوانيم

ي ابتدايي، اين نگرش در دورة متوسطه نيز  در قالب گفت و گو و تحليل متون تحقّق آموزش زبان فارسي دوره

 يابد. 

 ريزي برنامههاي آموزشي و ها و نگرشتغيير در سياست -2

هاي خود آموزان توانمنديآموزان را به خودباوري و خودشكوفايي برساند. بايد دانشنظام آموزشي بايد دانش 

هاي رو بتوانند موفّق شوند. از اين گذشته، ظرفيّتهاي پيشرا كشف و استخراج كند تا در آينده در مقابل چالش

يابند. معرّفي زبان و نظام آموزشي ما فرصت، جايگاه و امكان بروز نمياي معموالً در هاي منطقهعلمي و توانايي

فرهنگ و ادبيّات مناطق به طور دقيق و سنجيده، به دليل ظرفيّت اندك كتاب درسي تا كنون مجال طرح نيافته 

تي ، مجال و فرصهاي آزاددرسهاي فارسي ابتدايي به اين موضوع به خوبي توجّه شده است و است. در كتاب
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هاي كتاب درسي را كه دوست داشتند در كتاب درسي بيابند، خود آموزان بتوانند ناگفتهاند تا دانشفراهم آورده

 تهيّه و توليد كنند )با هدايت معلّم(. 

آموزان اي باشند كه دانشها آيينههاي فارسي متوسطه استمرار يابد و كتاباين ديدگاه آموزشي بايد در كتاب

تر به مباني ديني ، هويّت ملّي ، فرهنگ بومي و قومي ايران، و تأمل و درنگ ن بيابند. توجّه بيشخود را در آ

 اي ، خود از دستاوردهاي اين ديدگاه نوين خواهد بود. آموزان در زبان فارسي و ادبيّات منطقهدانش

 خواني و پژوهش ،كتابترويج فرهنگ مطالعه -9

ي هفتگي خواني توجّه ويژه شده است و يك ساعت از برنامهتدايي به كتابآموزي ابي جديد زباندر برنامه

خواني اختصاص يافته است. در پايان هر كتاب ، فهرست كتاب هاي مناسب با برنامة  آموزش فارسي به كتاب

د و خوانها را در كالس ميدرسي فارسي ابتدايي معرّفي شده است كه معلّم متناسب با هر درس ، برخي از آن

هاي فارسي دورة  متوسطه نيز شوند. اين نياز بايد در كتابآموز خوانده ميهاي ديگر توسط دانشبقيّه در فرصت

 خواني و پژوهش در متن برنامه ديده شود. برآورده شود و فرهنگ مطالعه، كتاب

 دومي اول و هاي فارسي ابتدايي در دورة متوسطه ادامۀ منطقي ساختار و محتواي كتاب -4

هاي فارسي متوسطه متفاوت با دورة ابتدايي است امّا الزم است ادامة دورة هر چند محتوا و ساختار كتاب

ابتدايي باشد تا از اين طريق امكان تسلسل و جامعيّت طرح مباحث و مفاهيم آموزش زبان و ادبيّات فارسي براي 

انند بدون سردرگمي و تكرار بيهوده به طور منطقي آموزان بتوريزان درسي و معلّمان فراهم شود و دانشبرنامه

 مطالب را دريافت كنند. 

هاي فارسي متوسطه و لزوم هاي فارسي ابتدايي با كتابمجموعة اين داليل و تفاوت ساختار و محتواي كتاب

فارسي كند كه برنامة جديد هاي متوسطه ايجاب ميتداوم و استمرار برنامة آموزشي فارسي ابتدايي در دوره

 متوسطه طرّاحي و تدوين شود. 
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 رويكردهاي حاكم بر برنامۀ درسي فارسي متوسطه

كرد يروريزي درسي است. گيري اساسي نسبت به ياددهي و يادگيري و ابعاد گوناگون آن در حوزة برنامهرويكرد، جهت

و ، استوار است ي فطرت الهييكوفاشيعني ، "رانيي درسي ملي جمهوري اسالمي ابرنامه"عام اين برنامه، بر بنياد 

ي هاي آن در چهار پهنهمان، اخالق، عمل( و جلوهيا، )علم، تفكر ه به عناصر پنجگانهبا توجّكتاب سازماندهي و ف يلأت

 است. انجام گرفته )خود، خلق، خلقت و خالق(

كرد فرعي مورد توجّه بوده است در اين برنامة درسي، براي آموزش مهارت هاي خوانداري يك رويكرد اصلي و چند روي

 اند از: كه عبارت

 رويكرد اصلي: رويكرد مهارتي 

است. يعني توانايي « رويكرد مهارتي»رويكرد اصلي برنامه در تاليف و سازماندهي محتواي آموزشي اين دوره، 

توانايي شود. ميهاي خوانداري زبان، مهارت هايي هستند كه در پي آموزش، تمرين، تكرار، كار و گفتار، كسب 

اين رو، اين درس، كامال ورزيدني و عملي است. از خواندن يك هنر زباني نيست بلكه مهارتي اكتسابي است. از 

آموزان بايد در كالس، فرصت كشاندن آموزش كتاب به سمت مباحث دانشي و حفظ كردني پرهيز شود. دانش

كنند. مناسب ترين راه، همين است يعني كار را تجربه هاي همديگرتمرين خوانش مناسب و بازخواني و نقد گفته

 عملي در كالس. كمتر حرف بزنيم و بيشتر به دانش آموزان براي كار و گفت و گو، فرصت بدهيم. 

گيري كل برنامه را نشان مي دهد، از نگرش حافظه بنياد، با توجّه به انتخاب اين رويكرد كه در حقيقت جهت

يعني  ؛كالبد شكافي عملي متون است ،ت داردجه در بخش بررسي متن اهمي نآ آگاهانه پرهيز شده است.

اين كار سطح درك و فهم ما را ؛ فرصتي خواهيم داشت تا متن ها را پس از خوانش در سه قلمرو بررسي كنيم 

 و دانش آموزان را در نقد عملي به مهارت خواهد رساند.نسبت به محتواي اثر فراتر خواهد برد 
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 كردهاي فرعي در تدوين و سازماندهي محتوا:روي

 رويكرد پيكره نگر) كلّي ( -

ها ابتدا به پيكره يا كلّ شناسي گشتالت(، انسان هنگام برخورد با امور و پديدهبر اساس اين رويكرد )روان 

درسي و مراحل  هايپردازد ؛ به همين جهت در برنامهي كل ميكند و پس از آن به اجزاي سازندهها توجّه ميآن

آموزان ياد بدهيم، سپس با استفاده از هاي كل را به دانشيادگيري نيز بايد نخست اشكال و صورت –ياددهي 

آموز شعري را بيت ي تجزية كل به عناصر سازنده، اجزاي آن را معرّفي كنيم ؛ مثالً به جاي آن كه دانششيوه

پس از دريافت مفهوم و پيام كلي آن، شعر را حفظ كند. سپس  بيت حفظ كند، بايد كل شعر را چند بار بخواند و

 شعر را از منظرهاي مختلف دستوري، ادبي، نگارشي، اماليي و معنايي بررسي و تحليل كند. 

 محوري  رويكرد فعّاليّت -

ها مهارتبا توجّه به اين كه بخش قابل توجّهي از ماهيّت زبان و ادبيّات فارسي، مهارتي است و از طريق اين  

ي درسي شود، سعي شده است به طور متعادل در طرّاحي برنامههاي دروني و بروني فرد پرداخته ميبه جنبه

آموز دورة متوسطه توجّه كافي شود و متناسب با آن عناصر محتوا و هاي مختلف دانشفارسي متوسطه به جنبه

 هاي يادگيري سازماندهي شود. فعّاليّت

 رويكرد تلفيقي  -

ي درسي زبان و ايم برنامهجا كه درس زبان و ادبيّات فارسي ماهيّتاً تلفيقي و درهم تنيده است، كوشيدهاز آن 

هاي ذهني، درك و فهم، تجزيه و تحليل، تركيب ادبيّات فارسي به نحوي تلفيق و ارائه شود كه در نهايت توانايي

ابراز وجود و بيان احساسات، افزايش قدرت خلّاقيّت و ....  و بازسازي، نقد و داوري، برقراري ارتباط با ديگران،

 هاي زير انعكاس خواهد داشت: تقويت شود. اين رويكرد در حوزه

 هاي زباني تلفيق مهارت -6 

 هاي ادبيّات فارسي تلفيق مهارت -2 

 هاي زباني و ادبيتلفيق اطّالعات و دانش -7 
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 ي و ملّي در محتوا تلفيق مفاهيم فرهنگي، اجتماعي، دين -1 

 تلفيق زبان و ادبيّات فارسي با ساير دروس. -1 

 رويكرد ساختاري  -

رود. هاي مرتبط به هم است كه براي رمزگرداني معاني به كار ميزبان و ادبيّات، نظامي از عناصر و مؤلّفه 

هاي آواشناسي، در حوزه هدف از ياددهي و يادگيري، تسلّط پيدا كردن بر عناصر اين نظام است كه معموالً

اي باشد كه در گيرد. بر اساس اين رويكرد، برنامة زبان و ادبيّات بايد به گونهواحدهاي دستوري و واژگاني قرار مي

دهندة زباني و ادبي آگاهي پيدا كند و از طريق مهارت در شناخت آموز نسبت به ساختارهاي تشكيلنهايت دانش

 عاني موجود در آن پي ببرد. هاي توصيفي زبان، به مجنبه

 

 گرايي رويكرد نقش -

در اين رويكرد، زبان و ادبيّات وسيله و ابزاري براي بيان معاني است. به جاي توجّه ويژه به عناصر زباني، به  

شود شود. از عناصر زبان و ادبيّات فقط در حدي سود جسته ميبعد كاربردي و توليدي زبان و ادبيّات تأكيد مي

معنا و كاربرد زبان تسهيل يابد و محتواي برنامه بر اساس معنا سازماندهي شود. بر اساس اين رويكرد صورت كه 

 و ساخت ظاهري زبان اصل نيست بلكه نقش و معناي زبان مهم است. 

 

 رويكرد ارتباطي  -

روابط اجتماعي بين افراد اي براي فهم و روابط متقابل افراد و برقراري در اين رويكرد، زبان و ادبيّات وسيله 

شود. به درك مطلب شود. هم چنين، به جاي توانش زباني و ادبي به توانش ارتباطي اهمّيّت داده ميتلقّي مي

تر آموز با زبان و ادبيّات واقعي بيششود و در نتيجه، امكان تماس دانشتر از توليد زبان و ادبيّات تأكيد ميبيش

ها و ره ترين نكته در اين رويكرد اين است كه آموزهيابد. مهمها افزايش مياد و گروهشده و امكان تعامل بين افر
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گرايي را در بر مي گيرد. شايد اي است كه هم رويكرد ساختاري و هم رويكرد نقشهاي اين رويكرد به گونهيافت

ادبيّات تلقّي كرد كه در اين  ي زبان وبتوان رويكرد ارتباطي را به عنوان يك رويكرد كامالً تلفيقي در حوزه

 آموز و جامعه پاسخ داد. توان به بسياري از نيازهاي موضوع درسي، دانشصورت از اين طريق مي
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 دورةدوم متوسطه در اصول برنامۀ درسي زبان و ادبيّات فارسي 

 

 هاي عملي زباني و ادبي باشد. فارسي دورة دوم متوسطه اصل بر جنبه برنامۀدر  -5اصل 

 محوري دوين محتوا بر اساس روش فعّاليّتت 

 هاي شفاهي و كتبي زبان و ادبيّات فارسيتقويت موازي مهارت 

 هاي عملي و كاربرديها و فعّاليّتدر نظر گرفتن تمرين 

 هاي اضافي در كتاب روش تدريسدر نظر گرفتن فعّاليّت 

 زي و مساويهاي تفكّر و نقد به صورت مواهاي زباني و مهارتآموزش مهارت 

 زباني و دو مهارت تفكّر و نقد آموزان بر اساس چهار مهارتارزش يابي از پيشرفت تحصيلي دانش 

 را تقويت كند.  انجوانيد بتواند توانايي انديشيدن در برنامه با -2اصل 

 هاي غيرمستقيمهاي داراي پيامبيني و سازماندهي داستانپيش 

 بندي، آموزان با مراحل منطقي تفكّر از قبيل دستهي آشناسازي دانشهاها و تمرينبيني فعّاليّتپيش

 مرتّب كردن و ... 

 هاهاي ذهني مثل مقايسه و تحليل و تركيب از طريق فعّاليّتآموزش غيرمستقيم توانايي 

 حل به دانش آموزانراه هايي به منظور توانايي اظهارنظر، پيشنهاد و ارائةبيني تمرينپيش 

 هايي براي تقويت درك سمعي و توانايي برداشت مناسب از مفاهيمفتن فعّاليّتدر نظر گر 

 هاي خلّاق و فعّال در ارزش يابيها و آزمونبيني تمرينپيش 

در تدوين برنامه  جوانانهاي حوزة زبان و ادبيّات از جديدترين دستاوردها و پژوهش -9اصل 

 استفاده شود:

 و نهادهاي داخلي و خارجي در حوزة زبان و ادبيّات  انشگاهيهاي مراكز دگيري از پژوهشبهره 
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 هاي پژوهشي در حوزة زبان و ادبيّات كاربست يافته. 

 هاي پژوهشي زبان و ادبيّاتبيني ساختار و محتواي برنامه بر اساس يافتهپيش. 

 

 ريزي زبان و ادبيّات فارسي از ساده به تكامل يافته ، باشد. سير برنامه -4اصل 

 هاسلسل منطقي برنامه از زبان به ادبيّات به تناسب پايهت 

 هاي قبل ي منطقي مباحث زباني، ادبي، نگارشي و اماليي دورةادامه 

 توسعه و  هاي زباني، دستوري، اماليي، نگارشي و ادبي بر اساس بسامد، تكرار و ضرورتآموزش نكته

 گسترش مفاهيم.

 به زبان معيار باشد. سير توجّه برنامه از زبان طبيعي -1اصل 

 هاي تبديل زبان گفتار به زبان نوشتارها و فعّاليّتارائة تمرين 

 هاي كتبيهاي شفاهي به مهارتهاي يادگيري از مهارتها و فعّاليّتطرّاحي و تدوين تمرين 

 نويسيهاي زبان و فرهنگ مردم براي سادهگيري از ويژگيبهره 

 انتخاب متون مناسب زباني و ادبي 

 آموزان باشد.زبان انتخابي ساده و صميمي و متناسب با ذهن و زبان دانش -6اصل 

 هادر نوشتن متن گيري از زبان مناسب با نياز مخاطبانبهره 

 هانويسي در نوشتن متناستفاده از اصول و مباني ساده 

 يهاي متنوع زباني و ادبي با توجه به سبك ها و گونه هاي مختلف نوشتارتهيّة متن 

 هاي زبان فارسي )آواشناسي، معناشناسي و دستور( توجّه كافي شود.به گسترش حوزه -7اصل 

 هايي در زمينة آواشناسي )آواشناسي مقدّماتي(و پاره مهارت هاي آوايي بيني تمرينپيش 

 هايي در زمينة معناشناسيبيني تمرينپيش 
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 هايي در زمينة سطوح آوايي و معنايي بيني تمرينشپي 

 شناسي و ادبيّات باشد.هاي حوزة زبانها و نظريّهبرنامه بر اساس آخرين يافته -8ل اص

 هاي زبانيتوجّه به تمامي مهارت 

 ريزيرعايت رويكردهاي نوين در تمامي مراحل برنامه 

 هاي شناختي و فراشناختيگيري از اصول يادگيري نظريّهبهره 

 توجّه به بعد توصيفي و كاربردي دستور زبان 

ريزي آموزشي نامۀ سازمان پژوهش و برنامه الخط بر اساس آخرين مصوّبات شيوهرسم -3اصل     

 باشد. 

 راهكارها:   

  مصوّب الخطنظارت گروه ويرايش بر رسم 

 هاي فارسي با شيوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسيالخط كتابهماهنگ كردن رسم 

 هاي كمك آموزشيي درسي، مجالت رشد و كتابالخط در ساير كتاب هاهماهنگ كردن رسم 

 جوانان باشد. هاي زندگي در ساز تقويت مهارتهبرنامه بايد زمين -50اصل 

 هاي فردي و اجتماعي در سطح ملّي و جهانيآموز با مسئوليّتآشنا كردن دانش 

 هاي زندگي در سراسر كتابهاي اساسي مهارتگسترش و پراكندگي نمونه 

 هاي زندگيمتون زباني و ادبي در جهت پرورش و تقويت مهارت گيري ازبهره 

 خواني باشد. ساز تقويت روحيّۀ مطالعه و كتاببرنامه بايد زمينه -55اصل 

 خوانيبيني بخش كتابپيش 

 ي مطلوبهاي مطالعهطرح مباحث شيوه 

 خوانيبيني ساعت مطالعه و كتابپيش 
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 رنامهتجهيز كتابخانة مدارس متناسب با اهداف ب 

 خواني .جذب و جلب مشاركت نهادهاي فرهنگي براي تحقّق اهداف مطالعه و كتاب 

 آموزش نكات زباني، اخالقي، ارزشي و شناختي به شكل غيرمستقيم باشد.  -52اصل 

 هاي فعّالآموزش مفاهيم و نكات از طريق روش 

 انتخاب قالب قصّه ، افسانه ، داستان و شعر براي آموزش 

 هاي آموزشي، رايانه، پوستر و ماكتفيلم، نوار صوتي، لوح فشرده و ساير فنّاوري گيري ازبهره 

 . ... استفاده از موادّ كمك آموزشي مثل مجله، روزنامه، كتاب كمك درسي و 

 

 جوان باشد. هنري و ادبي  ساز تقويت و پرورش خلّاقيّت و ذوقبرنامه بايد زمينه -59اصل 

 هاي خلّاق و فعّالبيني محتوا بر اساس الگوپيش 

 هايي در كتاب به منظور تقويت قوّة خلّاقيّت و ذوق هنريبيني تمرينپيش 

 وجوگري و كشف و حلّ مسئلههايي جهت تقويت روح جستطرّاحي تمرين 

 هاي زيباشناسي و حسيهاي متنوّع هنري و ادبي با تأكيد بر جنبهگيري از گونهبهره 

 سازي، نمايش خلّاقگويي، نقّالي، قصّه، قصّهخوانياستفاده از شعرخواني، قصّه 

 هاي خلّاق نوشتن و سرودن. گيري از شيوهبهره 

 

 ان باشد. جوانساز رفتارهاي اخالقي، اجتماعي و تربيتي مناسب در برنامه بايد زمينه -54اصل 

 راهكارها:    

 .طرح الگوهاي متعالي ديني، ملي و جهاني 

 هاي مناسببيني متون و فعّاليّتهاي اجتماعي از طريق پيشآسيب ان در برابرجوانانسازي مقاوم 
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 يابي، همدردي نگري، خودشكوفايي، انتقادپذيري، دوستتوزيع مفاهيمي مثل مشاركت و همياري، آينده

بيني پذيري و واقعنوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداكاري، خودباوري، مسئوليّتبا ديگران، كمك به هم

 برنامه. در محتواي

 به نقش سازندة زن و مرد به طور مناسب و متناسب در برنامه توجّه شود.  -51اصل 

 در محتواي برنامههاي بزرگ با توجّه به تناسب و توازن ميان جنسيت معرّفي چهره. 

 هاي بزرگ زن و مردگيري از آثار چهرهبهره. 

 ي برنامه .هيّهگيري از نويسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تبهره 

 ي جغرافيايي محدود نشود. موضوعات و مطالب به يك محدوده -56اصل 

 استفاده از زبان فارسي معيار 

 اي و محلّيآموزان با زبان و ادبيّات و فرهنگ منطقههايي براي آشناسازي دانشي تمرينارائه 

 اي و بومي.توجّه به فرهنگ عمومي و ملي در كنار فرهنگ منطقه 

 هاي بشري در تعامل با زبان و ادبيّات توجّه كافي شود. در برنامه به دانش -57اصل 

 هاي بشري و دانشمندان مرتبط با دانش ادبيدر نظر گرفتن مباحثي پيرامون دانش 

 هايي در اين زمينهها و فعّاليّتارائة تمرين 

 گيري از فنّاوري آموزشي در جهت تقويت و تعميق مفاهيم اين اصلبهره 

 ي تعامل دانش و ادبيّات .دهندههاي نشانگيري از نمونهبهره 

 ي ديداري و شنيداري توجّه كافي شود.به تقويت و تعميق حافظه -58اصل 

 شعرخواني و حفظ شعر مورد عالقه و ي مناسب مانند مقايسههاگيري از تمرينبهره 

 توليد موادّ كمك آموزشي مناسب 

 آموزان باشد.براز وجود ، بيان احساس و اعتماد به نفس دانشساز ابرنامه، زمينه -53اصل 
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 ها، عقايد و احساساتآموز جهت طرح ديدگاههايي از زبان دانشبيني درسپيش 

 نمايش، كار گروهي، روزنامه ديواري براي تحقّق اين هدف ،بازيهايي مانند بيني فعّاليّتپيش 

 ي فيلم و ... .دربارههايي براي نقد و اظهارنظر بيني تمرينپيش 

 سويي داشته باشد. آموز همها و نيازهاي دانشموادّ برنامه بايد با عاليق، سليقه -20اصل 

 هاي جذّاب و پركششانتخاب متون و داستان 

  در كتاب درسي و موادّ كمك آموزشي جوانانتوجّه كافي و الزم به دنياي 

  نجواناتوجّه به هماهنگي تصاوير با دنياي ذهني 

 جوانانهاي محبوب ها و شخصيّتگيري از الگوها، قهرمانان، اسطورهبهره 

 در طرّاحي و سازماندهي برنامه.  جوانانشناسي توجّه به اصول روان 

 پذير باشد. هاي برنامه در عين بنيادين بودن، انعطافعناصر و مؤلّفه -25اصل 

  آموزجامعه و دانش تدوين اهداف برنامه بر اساس ساختار رشته و نيازهاي 

 ها و مفاهيم متناسب با اهداف برنامهانتخاب سرفصل 

 هاي كوتاه و متنوّع در دروسبندي محتوا براي تنوّع بخشي به برنامه و گنجانيدن بخشفصل 

 

 و ... نقد و تحليل هاي متنوّع زباني، نگارشي، گيري از تمرينبهره 

 هاي تدريس مناسب با برنامهپيشنهاد روش 

 فاده از تمامي امكانات فني و هنري، فنّاوري آموزشي و كمك آموزشياست 

 هاي گوناگون و آزاد براي استفاده در كالس، كتاب راهنماي معلّم و روش تدريس و ... ارائة فعّاليّت 

 گيري. هاي حوزة سنجش و اندازهارزش يابي بر اساس مصوّبات و يافته 
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 پايه دهم «ادبي علوم و فنون»كتاب  اهداف آموزشي كلّ

 آشنايي با مباني علوم و فنون ادبي -6

 توانايي درك مفاهيم و مضامين متون ادبيتقويت  -2

 و درك مفاهيم و مضامين متون ادبي« خوانش صحيح»توانايي و مهارت در پرورش  -7

 «.زباني، ادبي و فكري»ر سه قلمرو متن د كالبد شكافي() بررسينقد ومهارت  رشد -1

 «.از پيش از اسالم تا قرن هفتم»زبان و ادبيات فارسي سير تاريخي آشنايي با -1

 .ادبي در نمونه هاي ارائه شدهتقويت توانايي و مهارت تحليل و بررسي آثار  -1

 .آشنا شدن با انواع شعر فارسي در دروه اول و دوره دوم -3

 .آشنايي با انواع سبك شعر فارسي از ديدگاه ملك الشعراي بهار -1

 .از ديدگاه ملك الشعراي بهار آشنايي با انواع نثر فارسي -3

 .آشنايي با ويژگي هاي سبك خراساني-61

 .توانايي بررسي سبك شناختي آثار نظم و نثر سبك خراسانيتقويت  -66

 .انواع نثر ارتقا مهارت توانايي مقايسة -62

 .آشنايي با چهره هاي شاخص شاعران و نويسندگان هر دوره-67

     .باني ادبي و فكري متن ادبي شعر و نثرتوانايي استخراج نكات زپرورش -61

 .پيدا كردن ويژگي هاي سبكي در نمونه هاي ارائه شدهوانايي ترشد  -61  

 .تقويت حس شنيداري در دريافت آهنگ و موسيقي برخاسته از كالم -61

 .«قافيه لحن، عاطفه، وزن و »آشنايي با عوامل تاثيرگذار در شعر فارسي -63

 .«بديع لفظي، واج آرايي، سجع، موازنه و جناس« »زيبايي هاي سخن»ت تشخيص آشنايي و مهار-61

 .عالقه مندي به تحليل و بررسي آثار ادبي مربوط به اين دورهپرورش  -63

 . متون نظم و نثر مربوط به اين دورهعالقه مندي به مطالعه تقويت  – 21    

 ري از التذاذ ادبي.پرورش مهارت بالغت و فصاحت در سخن براي بهره گي -26
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 بر پايه ي عناصر پنجگانه علوم و فنون ادبي پايه دهماهداف برنامۀ درسي آموزش 

 پايه ها                                                                 

 اهداف
 دوازدهم يازدهم دهم

 تفكر و تعقل-5

    استدالل منطقي در مهارت هاي خوانداري 
    تدالل منطقي در مهارت هاي نوشتاري اس

    توانايي درك معناي متون زباني و ادبي 
    شناخت تضادها، شباهت ها، تفاوت 

    مقايسه نوشته ها، استخراج پيام ها و نكات كليدي
    تفكر در مورد شنيده ها، خوانده ها و نوشته ها 

    متني ينقد و تحليل مطالب و موضوع ها
    آفرينش تصاوير ذهني و خيالي درباره امور و پديده هاي زباني و ادبي 

    توانايي تعميم يافته هاي علمي و ادبي زبان فارسي

 ايمان، باور و عاليق-2

    باور و ايمان به مفاهيم ديني، تربيتي، اخالقي و فرهنگي 
    نقالب اسالمي نگرش مثبت به ارزش هاي اسالمي و ا

    عالقه به تحقيق، پژوهش و مطالعه در آثار نظم و نثر ايران و جهان 
    توجه به جنبه هاي زيبايي شناختي آثار نظم و نثر فارسي 

    عالقه به زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي 

    تقويت روحيه زيبا شناختي و تلطيف احساسات

 علم-9

    آشنايي با مفاهيم و موضوعات ديني، ارزشي، انقالبي و اخالقي
نمونه هايي از نظم و نثر جهان و چهره هاي بزرگ ادبي و  شناخت

 فرهنگي معاصر ايران و جهان 
   

    نمونه هايي از نظم و نثر چهره هاي ادبي بومي و محلي  شناخت
    معاصر زباني و ادبي دورة ا واژگان متون ب بيشتر آشنايي

    ساختارهاي نحوي زبان فارسي معيار  شناخت دقيق تر
    آشنايي با شيوه ها و ابزارهاي آفرينش زيبايي سخن 

    آشنايي با قالب هاي مختلف نوشتاري 
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    آشنايي با كاركردهاي مختلف زبان )دستور زبان ، ارتباط و...(
    تحقيق مطالعه و پژوهشمراحل  آشنايي با

 

 

 

 

 
 

 عمل-4

    تمركز در خوب نگاه كردن به امور و پديده ها 
    تمركز ديداري بر متون زبان و درك معاني 

    نگاه انتقادي به ديده ها و نوشته ها 

  مهارت گوش دادن

    توجه به پاره مهارت هاي آوايي زبان فارسي 

    و تمركز در سخن گوينده و تشخيص آهنگ كالم  دقت
    عادت به درست گوش دادن و دريافت پيام 

    درك شنيداري انسجام متن 
    توانايي درك پيام ديگران 

    توانايي در بررسي شنيده ها 
    تشخيص انواع ساخت واژه در زبان فارسي 

    ته ها و شنيده ها توانايي نقد و تحليل گف

  مهارت سخن گفتن

توانايي سخن گفتن موثر، مناسب و روان در برابر جمع با تأكيد بر فن 

 بيان 
   

    توانايي غلبه بر كم رويي و پيدا كردن اعتماد به نفس 
    توانايي در به كار بردن زبان فارسي معيار در گفتار 

    انديشه هاي خود در قالب گفتار  توانايي در طرح افكار و
    رعايت پاره مهارت هاي آوايي زبان فارسي معيار 

  مهارت هاي خواندن

    توانايي خواندن متون نظم و نثر همراه با درك معنا 



 

 
 

21 

    روان خواني گونه هاي مختلف متون زباني و ادبي 
    به كارگيري رفتارهاي مطلوب در خواندن

    رعايت سرعت و لحن مناسب در خواندن متون 
    مشاركت فعال و گفت وگو با ديگران در بارة پاره مهارت هاي خوانداري

    توانايي به كارگيري كارافزارهاي خواندن 

  مهارت هاي نوشتن

    توانايي تبديل نمادهاي صوتي به نوشتاري )امال( 

    ها، شنيده ها و خوانده ها به نوشته )نگارش(  توانايي تبديل ديده
    توانايي درست، خوانا و زيبانويسي 

    رعايت نشانه گذاري ها در متن 
    توانايي نوشتن خالق و بديع )انشا( 

    رعايت رفتارهاي مناسب به هنگام نوشتن
    توانايي نوشتن متن هاي ساده 

    در نوشتن يادب يها هيآرا استفاده از

 اخالق-1

    يزبان يدر مهارت ها يو انقالب ينيد ،ياخالق يتوجه به ارزش ها
    يو مل ينيبزرگان د ياخالق يالگوها يريبه كارگ

    يو فرهنگ ياجتماع يتوجه به ارزش ها
    يو اجتماع يفرد يدر زندگ يآداب اخالق تيرعا

    ت اخالق علمي و پژوهشي در حوزة زندگي فردي و اجتماعيرعاي
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 بررسي ساختار و محتواي كتاب علوم و فنون ادبي دهم:

 اين كتاب از چهار مبحث كلي در چهار فصل با عنوان هاي زير تشكيل شده است:

 كليات -6

 تاريخ ادبيات و سبك شناسي -2

 موسيقي شعر -7

 زيبايي شناسي )بديع لفظي( -1

ابراين ساختار و محتواي هر بخش به دليل ماهيت آن علوم از هم متفاوت خواهد بود. اين كتاب مهارت هاي بن

خواندن، شنيدن، سخن گفتن و مهارت هاي خاص ادبيات؛ يعني نقد، تحليل، موسيقي شعر و آرايه هاي ادبي را 

 در بر دارد. توجه:

 رد.كتاب با ستايش آغاز و به نيايش پايان مي پذي -الف

 كتاب در چهار فصل تنظيم شده است.-ب

 در هر فصل چهار يا پنج درس آورده شده است. -ب

 كتاب شامل هفده درس است. -پ

 عناوين هر درس شامل: -ت

 -متن درس 

 -تصوير 

 -فعاليت 

 -گفت و گو 

 فعاليت نوشتاري 

 .  متن درس به روش مستقيم ارائه شده است-6

 مايه درس، در جهت فهم و درك محتوا استفاده شده است از تصاوير همخوان با درون تصاوير:-2

 فعاليت:-7
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 پرسش هايي با توجه به متن درس در سطح همگرا، واگرا و بينابين در درون درس طرح شده است.

  1  -گفت و گو 

 جهت تقويت مهارت هاي زباني و فكري طراحي شده است.-6

 ت مي كند.نقد، توانايي اظهار نظر درباره يك موضوع را تقوي-2

 1    -فعاليت نوشتاري 

ساختار فعاليت هاي نوشتاري كتاب علوم و فنون ادبي پايه دهم در پايان هر درس، براي ارزشيابي از آموزه 

 هاي محتوايي متن، معموال سه تا شش  پرسش مطرح شده است.

*** 

د بود. اين كتاب مهارت هاي بنابراين ساختار و محتواي هر بخش به دليل ماهيت آن علوم از هم متفاوت خواه

خواندن، شنيدن، سخن گفتن و مهارت هاي خاص ادبيات؛ يعني نقد، تحليل، موسيقي شعر و آرايه هاي ادبي را 

 در بر دارد.

كليات به شيوه قياسي با حركتي از كل به جزء اطالعاتي مختصر در باره مباني  علوم و فنون ادبي   درفصل اول

ويكرد اصلي كتاب را بيان مي كند و چگونگي بررسي ساختار و محتوا را در جريان ارائه مي شود اين فصل ر

 آموزش براي مخاطبان روشن مي سازد 

در فصل دوم ) تار يخ ادبيات و سبك شناسي ( سير تار يخي زبان و ادبيات فارسي )پيش از اسالم تا قرن هفتم 

 اي سبكي آثار نظم نثر ادبي نيز پرداخته مي شود(تبيين مي شود و در كنار ويژگي هاي تاريخي به ويژگي ه

در فصل سوم )موسيقي شعر(يكي از اركان فنون ادبي يعني عروض و قافيه آموزش داده مي شودتا خواننده با 

 .يادگيري آن بتواند وزن و آهنگ مناسب را تشخيص دهد 

يعني آرايه ها و زيبايي هاي سخن  در فصل چهارم )زيبايي شناسي ( دانش آموز با پهنه ديگري از قلمرو ادبي

 .)بديع لفظي ( آشنا شده و آموخته هايش را در متون ادبي به كار مي بندد

براي تعميق آموخته ها مجموعه فعاليت هايي در متن و پايان درس ها تدوين شده است  اين فعاليي ها مطالب 

را به كسب به مهار ت در فنون ادبي  خاصي را آموزش دنبال مي كند  فعاليت هاي پايان دروس دانش آموز
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آموخته شده ترغيب مي كند فعاليت هاي پايان فصول نيز با عنوان كارگاه تحليل نمونه هايي در اختيار خواننده 

 .مي گذارد تا آموخته هاي فصل را به طور عملي به كار بندد

 توجه:

 كتاب با ستايش آغاز و به نيايش پايان مي پذيرد. -الف

 چهار فصل تنظيم شده است. كتاب در-ب

 در هر فصل چهار يا پنج درس آورده شده است. -ب

 كتاب شامل هفده درس است. -پ

 عناوين هر درس شامل: -ت

 متن درس -6

 تصوير -2

 فعاليت -7

 گفت و گو -1

است. در و متوسطه اول  هاي دورة ابتدايي در سال« هاي ويژهفعّاليّت»فعاليت گفت و گو، امتداد و استمرار 

رسند و آن را در كالس مطرح هاي خود به پاسخ مشترك و مناسب ميآموزان در گروهاليت، دانشاين فع

يابيم كه هدف، تقويت، تعميق، گسترش و گاه تجسّم بخشيدن به ، در ميكنند. با اندكي دقّت در اين فعّاليّتمي

 شود: هاي درس است. براي اجراي بهتر اين بخش پيشنهاد ميآموزه

وگو كنند و پس از اتمام هاي هم گفتآموزان در گروه به بحث دربارة پرسش بپردازند. دربارة ديدگاهدانش -6

 وگو كنند. با گروه مجاور گفت –در صورت داشتن فرصت  –بحث  

هاي كارگروهي فراهم شود. نمايش در ايجاد نشاط، شادابي و انتقال بهتر و پاياتر مجالي براي نمايش -2

 آموزان بهره گرفته شود و نمايش طوالني نشود. است. دقّت شود از همة دانش مفاهيم مؤثّر
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الزمة موفّقيّت در اين  ها و خلّاقيّت هاست. هدايت، سعة صدر و تمريننمايش فرصت ابراز وجود و توانايي

 قسمت است. 

 ن شود. آموزان روشوگوي دانششعر پرهيز شود . بهتر است مفهوم و مضمون محوري شعر با گفت .6

 بحث در باب نوع شعر و قالب و .... الزم نيست.  .2

آموزان آهنگ، درنگ، توان از نوار يا خوانش دقيق معلّم بهره گرفت تا دانشبراي درست خواني شعر مي .7

 ها را دريابند. تكيه و تلفّظ درست واژه

 سه( .توان استفاده كرد)با هماهنگي مدير و مربي مدرها ميها در مناسبتاز سروده .1

 هاي نوشتاري ب( بخش خودارزيابي

ها  . اين فعاليتمجموعه فعاليت هايي در متن و پايان درس ها تدوين شده است فبراي تعميق آموخته ها

فعاليت هاي پايان دروس دانش آموز را به كسب به مهار ت در فنون . كنددنبال ميخاصي را آموزشي مطالب 

يت هاي پايان فصول نيز با عنوان كارگاه تحليل نمونه هايي در اختيار ادبي آموخته شده ترغيب مي كند فعال

 .خواننده مي گذارد تا آموخته هاي فصل را به طور عملي به كار بندد

ها در مسيري منطقي و در اين كتاب براي هر درس، حدود  سه يا  چهارتمرين در نظر گرفته شده است. تمرين

تمرين در اين كتاب وجود  11تا  11اند. حدود تدوين و تنظيم شده دبيعلوم و فنون اهاي منطبق بر آموزش

 اند: هاي زير )گاه نيز چند مهارت تلفيقي( در نظر گرفته شدهدارد كه براي تحقّق مهارت

 مهارت زباني    6-

 مهارت هاي ادبي-2

 مهارت درك مطالب محتوا ي متن درس -7

 فكري و ادبي ،انيكالبد شكافي عملي متن در سه قلمرو :زب –1

 :ها و پيشنهادها توصيه

 مهمشود. امّا نكتة ها توصيه ميبه دليل پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ مطالب، همزماني انجام فعّاليّت .6

هاي زباني و ادبي بايد پس از تدريس اين نكات در كالس هاي مربوط به دانشآن است كه تمرين

 انجام شود. 

 دبير الزم است. آموزشي ظارت و هدايت ن ،در پاسخ به فعاليت ها  .2

 سازد. يابي مستمر فراهم مين هر درس، موقعيّتي را براي ارزشارزش يابي در پايا .7
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 متن خوانش كلّياتي مربوط به

 اهداف: 

 رشد و گسترش توانايي خواندن  .6

 توانايي درك پيام متنتقويت  .2

 توانايي بررسي محتواي يك متن .7

 ا و لحن هاي مناسب خواندنهتوانايي به كارگيري شيوه .1

 توسعه و تقويت آداب و عادات پسنديده در خواندن .1

 گسترش وسعت ديد در خواندن .1

 هاي خوب نثر و نويسندگان ادبيّات داستانيآشنايي با نمونه .3

اي پيوند دو سويه است. يك سوي آن گوينده )شاعر يا نويسنده( است و سوي ديگر زبان و نيز ادبيّات، گونه

شود و براي ه يا خواننده كه گيرندة پيام است. در قلمرو ادبيّات اين پيوند از شاعر يا نويسنده آغاز ميآن شنوند

ود، خلق آفرين و تصويرساز نياز است تا با نيروي درك و تخيّل و آفرينش ذهن خ اي معناتكميل آن به خواننده

چنان برجسته است كه خلق آفرينش ادبي آن در« خواندن»، ارج و شأن روي؛ از اين هنري را به پايان برساند

سازي انديشه و رشد و پرورش هاي زباني در فربهفرايند خواندن را يكي از كاركردهاي مهم و اثرگذار كنش

متن نوشتار را به گفتاري پويا و زنده تبديل  ،يك اثر مكتوب«خواندن»ورند؛ زيرا آشخصيّت فكري به شمار مي

نگري خواننده، زمينه، موقعيّت، ر فضاي فكري و جهانگيري آن، عوامل ديگري نظيكند كه در جريان شكلمي

 اي از اثر پديدار شود. هاي تازهشوند تا معاني و برداشت... سبب ميلحن كالم و

بنابراين خواندن يك اثر، پيوندي است ميان متن و خواننده به بيان ديگر، خواندن يك عمل تعاملي است كه 

 شود.هاي ذهني خواننده ايجاد ميمتن و خلّاقيّتبين عناصر 

 كنند؛ الف: خواندن پذيرا ، ب: خواندن سازنده اشاره مي« خواندن»به همين سبب، برخي به دو گونه 
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كند. ي متن محدود و مقيّد مي، خواننده خود را تنها به درك و دريافت جمله به جملهپذيرا خواندنِدر جريان 

كند، تصوير و ادراك هاي نوشته توجّه ميبيند و به اجزا و پارهخواننده پيكرة كلي متن را نميدر اين شيوه چون 

 تواند به دست آورد. درستي از كليت اثر نمي

، خواننده بر پاية جريان فعّال ذهني خود و دريافت معنا و تصاوير و تخيّل حاكم بر فضاي خواندنِ سازندهدر 

، كنش خواندن يك سازد. در اين شيوهاي با متن برقرار ميبرد و ارتباط ويژهپيش مي كلي اثر، فرايند خواندن را

  پويا و اثرگذار است. فعّاليّت

 كلياتي در مورد لحن:

هنري است. وقتي خواننده هنگام خواندن،  –بخش هر اثر ادبي ترين فرايند هستيلحن و شيوة خواندن، مهم

سويي و هم شود. اين ايجاد هميابد ، در واقع با آن همراه و هم حس ميمي عاطفي اثر –خود را در فضاي حسي 

شود كه خواننده هستي خود را با خلق و خوي و منش قهرمان اثر همراه و يكسان ببيند حسي با متن سبب مي

و در خود دگرگوني و تحوّلي احساس كند. تبديل به ديگري شدن در جريان خوانش يك اثر چونان شناخت 

بخشي و قيقت و هويت خويشتن ، با ارزش است ؛ البته ناگفته نماند كه كنش خواندن افزون بر كاركرد تعاليح

هاي زباني، هاي نادرست و نارساي خوانندگان نه تنها قابليتدگرگون كننده، ممكن است به سبب آگاهي

اثر گرداند. هاي اثرگذار نوشته را بيتصويري و شنيداري متن را آشكار نسازد ، با خوانشِ سطحي و ناقص، ويژگي

 شود.ت اشاراتي به انواع لحن مي در اين قسم

                 :لحن حماسي    

حماسه به معناي داستان دالوري و شجاعت است؛ كسي كه شعر حماسي را مي خواند بايد به گونه اي كه اين   

كوبنده و استوار است و خواننده ي شعر حماسي، دالوري ها را به شنونده منتقل كند؛ پس لحن حماسي لحني 

به ويژه شاهنامه ي فردوسي، با توجه به ويژگي هاي اين گونه اشعار بايد لحن خود را متناسب با محتواي اين 

اشعار كند؛ محتواي اين اشعار بيشتر جنگ ها و نبردهاي پهلوانان با يكديگر، با دشمنان و با موجوداتي چون ديو 

 ارهاي شگفت انگيز و خارق العاده است.و اژدها و ك
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 در هنگام خواندن شعر حماسي بايد:

)فعولن فعولن فعولن فعل( است حفظ؛ « ت تن تن، ت تن تن، ت تن تن، ت تن»آهنگ شعر را كه مساوي با -6

 مانند شعر زير:

 به مغز پشنگ اندر آمد شتاب                  »

 چو ديد آن سهي قد افراسياب

 شير و هم زور پيلبروبازوي 

 وز او، سايه گسترده بر چند ميل

 زبانش به كردار برنده تيغ

 چو دريا دل و كف چو بارنده ميغ

 كشيدن آخرين بخش كلمه ي پاياني هر مصراع )ايجاد كشش آوايي(-2

« جاي»است؛ هم چنين آخرين بخش « اب»، «افراسياب»و « شتاب»در بيت هاي زير از فردوسي، آخرين بخش 

 است كه خواننده بايد به هنگام خواندن، آن را بيش تر از كلمه هاي هر مصراع بكشد؛ « اي« »هنماير»و 

 «به مغز پشنگ اندر آمد شتاب           چو ديد آن سهي قد افراسياب»

 (21)همان:« خداوند نام و خداوند جاي              خداوند روزي ده رهنماي»

 اداي درست و كامل تشديدها-7

اننده مي تواند در حين خواندن متن هاي حماسي با استفاده از حركات دست و بدن و حتي حالت هاي خو-1

صورت، آن را ادا كند به گونه اي كه مخاطب صحنه هايي را كه مي شنود، بتواند تجسم كند و با آن هم سو 

ها در هنگام نقل داستان هاي  شود؛ ماند كاري كه نقاالن )شاهنامه خوانان( در گذشته در بسياري از قهوه خانه

 شاهنامه انجام مي دادند.
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حماسه ها داستان هاي بلند و كاملي هستند و انواع لحن ها را در خود دارند؛ تعليمي، غنايي، ستايش، مدح، -1

وصف، گفت وگو و ... و خواننده بايد با توجه به همه ي شرايط موجود در متن به كار خود بپردازد و به اين 

 اي فرعي در فضاي حماسه توجه داشته باشد.آهنگ ه

                                                 روايي      -لحن داستاني

حكايت، تعريف كردن صميمانه داستاني كوتاه با آهنگي نرم و ماليم است به گونه اي كه شنونده يا از آن پند 

ي از گذشته با قصه خواني ها همراه بود؛ قصه هايي كه سينه به بگيرد و يا تحت تاثير قرار بگيرد. آغاز چنين لحن

سينه از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يافت و در بردارنده مفاهيمي چون رادمردي، خوبي، از خودگذشتگي، 

آغاز مي شدند. بعد از قصه، داستان ها و حكايت ها شكل « يكي بود، يكي نبود»بخشش و ... بود و با عبارت 

 و با مفاهيمي چون آموزه هاي زندگي پندها و اندرزها همراه بوده اند. گرفتند

نقل است كه »، «شنيدم...»، ...«روزي « »يكي را شنيدم...»، «آورده اند كه...»حكايت ها معموال با عباراتي نظير 

 آغاز مي شود؛ مانند:...« 

 (6711:111)وراويني، » شنيدم كه خروسي بود جهان گرديده...»

 (6731:611)فتوحي، «            روز به وقت نيم روزان            شد پيش شبان، ز درد سوزان يك»-

 (6731:611)سعدي، «    شبي ياد دارم كه چشمم نخفت          شنيدم كه پروانه با شمع گفت...»-

 به طور كلي به هنگام خواندن حكايات بايد:

 فت و لحن خاص را برگزيد؛موضوع و محتوا وفضاي كلي متن را در نظر گر -6

 آن را شبيه تعريف كردن يك واقعه يا حادثه ي پندآموز يا طنز خواند؛ -2

 سجع ها را رعايت كرد و تاكيد جمالت را روي آن ها گذاشت؛ -7

 اشعار داخل حكايات را با لحني مناسب آن خواند؛  -1

 عالئم نگارشي را دقيق رعايت كرد تا تاثير كالم بيشتر شود؛ -1

 از قضيه آگاه است، با آرامش و اطمينان آن را خواند؛چون فردي كه  -1

 با سكون ها و سكوت ها بر تاثير كالم افزود؛ -3

 به گونه اي خواند كه شنونده مشتاق و منتظر شنيدن بقيه ي ماجرا باشد؛ -1
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 سرعت خواندن حكايات كمتر از ديگر نوشته ها باشد؛ -3

    د؛نگاه خواننده در حين خواندن به فهم مخاطبان ياري رسان -61

 در ميان لحن روايي به تغييرهاي مناسب آهنگ  به تناسب شخصيت ها توجه كرد؛  -66

با رعايت دقيق فراز و فرودهاي آوايي در لحن روايي متناسب با جريان داستان، حالت كشش و  -62

انتظار را در شنونده برانگيزانيم و با ايجاد گسست هاي آوايي و وصل و درنگ هاي مناسب، او را به گوش 

 ادن ترغيب كنيم.د

 تعليميلحن 

 ياد باد آن چه به من گفت استاد«                گفت استاد: مبر درس از ياد»

 ياد باد آن كه مرا ياد آموخت                  آدمي نان خورد از دولت ياد

 پس مرا منت استاد بود                         كه به تعليم من استاد استاد

 ، آموخت مرا                  غير يك اصل كه ناگفته نهاد:هرچه مي دانست

 «گر بمرده ستف روانش پر نور!                ور بود زنده، خدا يارش باد!

 )مناظره/ پرسش و پاسخ(          لحن گفت وگو

 گفت وگوها انواع مختلفي دارند:                        

ديگر در بحث و گفت وگو يا پرسش و پاسخ است. در اين نوشته ها معموال مناظره: مناظره رقابت كردن با يك-6

لحن پرسش كننده تند و محكم، به دور از خردگرايي و  همراه با فخر فروشي است ؛ در حالي كه لحن پاسخ 

 دهنده همواره آرام و متين و توام با خرد است؛ به عبارت ديگر پرسش  گر كه فكر مي كند بر حق است، سوالي

را از طرف مقابل مي پرسد اما چنان پاسخي مي شنود كه ديگر حرفي براي گفتن نمي ماند. خواننده ي چنين 

متني مي تواند همانند يك بازيگر نقش آفريني كند؛ يعني در عين حال دو لحن را با دو چهره ي متفاوت بيان 

هد كه مفهوم را بهتر بتواند بيان كند. كند. گاه اين طرف و آن طرف رفتن جايگاه و صداي خود را تغيير مي د

  اعتصامي، فرهاد و خسرو از نظامي: بهترين مناظره هاي ادبيات فارسي عبارتند از: مست و محتسب از پروين

 خواندن چنين متن هايي بايد به نكته هاي زير توجه كرد:   در       
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 به كشش هاي آوايي و جمالت پرسشي توجه شود؛  -6

 پاسخ گوينده توجه شود؛ به فروكش هاي لحن -2

 حس غرور و خودخواهي در جمالت پرسش گر حفظ شود؛ -7

 حس گفتن جمالت عاقالنه و حكيمانه در جمالت پاسخ گو در نظر گرفته شود؛ -1

 استفاده از دست و صورت و بدن در تفهيم موضوع بسيار مفيد و مناسب است. -1

 ملك آشنايي نخستين بار گفتش كز كجايي؟                  بگفت از دار

 بگفت آنجا به صنعت در چه كوشند؟            بگفت انده خرند و جان فروشند

 بگفتا جان فروشي در ادب نيست               بگفت از عشقبازان اين عجب نيست

 بگفت از دل شدي عاشق بدينسان؟             بگفت از دل تو مي گوئي من از جان

 بگفت از جان شيرينم فزونست            بگفتا عشق شيرين بر تو چونست؟ 

 بگفت آري چو خواب آيد، كجا خواب؟  بگفتا هر شبش بيني چو مهتاب؟             

 بگفت آنگه كه باشم خفته در خاك...     بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك؟          

 (6712:211)نظامي،                                                                                  

رجزخواني: كه هر دو نفر به شرح دالوري ها و نژاد و افتخارات خود با لحني حماسي مي پردازند؛ مانند: رستم -2

 و اسفنديار يا رستم و اشكبوس در شاهنامه ي فردوسي.

توجه به فضاي داستان  گفت وگوهاي عادي: مي تواند به دسته هاي مختلفي تقسيم شود. اين گفت و گوها با-7

ها و عواطف موجود در آن ها شكل و لحن خاص خود را مي يابند؛ مانند: گفت وگوي رستم با سهراب پس از 

 زخمي شدن.

 در هنگام خواندن گفت وگوها بايد:                       

 لحن دو طرف گفت وگو را در نظر گرفت؛ -6

 نيز بايد به ديگر لحن ها افزود؛اگر گفت و گو داراي راوي باشد، لحن راوي را  -2

 رعايت عواطف و احساسات دو طرف مكالمه، كار را براي شنونده جذاب مي كند؛ -7
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 گرفتن حالت دو طرف به خود باعث تمايز گفته ها مي شود؛ -1

 رعايت لحن گفتار به تناسب موقعيت شغلي و اجتماعي افراد، ضرورت دارد. -1

                  لحن طنز                               

طنز از قديم در نظم و نثر فارسي رايج بوده است و بيشتر در قالب حكايت خودنمايي كرده است. طنزها معموال 

در پايان خود به نتيجه مي رسند و خواننده را تحت تاثير قرار مي دهند و مي خندانند. برخي نيز از همان ابتدا 

روي  -گاو رو چي يه؟  -روي شاخ گاو -اين زمين رو چي يه؟ -هان -ه!نن-»كار خود را شروع مي كنند؛ مانند: 

 آب رو چي يه؟ -روي آب -ماهي رو چي يه؟ –ماهي 

 )دهخدا(« واي واي! الهي روده ت ببره، چقدر حرف مي زني! حوصله م سر رفت...-

اننده از طريق آن بتواند در طنزها معموال جمالت پاياني بايد بيشترين تاثير را بر روي خواننده بگذارند و خو

 لبخند را بر روي لبان مخاطب بنشاند.

 لحن ميهني / وطنيه                                      

نيز مي گويند، شعري است كه در وصف ميهن سروده مي شود و شاعر در آن مي « مام وطن»وطنيه كه به آن 

ه ي مخاطبان خود، آنان را به پاسداري و محافظت از كوشد تا با تحريك احساسات ملي گرايانه و وطن دوستان

كشور خود برانگيزد. شاعر اين گونه اشعار، با شور و حرارتي وصف نشدني، مردم را به دفاع از ميهن خود فرا مي 

خواند و در اين كار، وطن را مادر خود مي داند؛ مادري كه هر كس براي دفاع و حمايت از او بايد به پا خيزد و از 

ود غيرت نشان دهد. يا به حال او مي گويد، يا درس وطن خواهي را تعليم مي دهد مانند شعر زير از ايرج خ

 ميرزا:

 وطن ما به جاي ميهن ماست                   ميهن خوش را نگهبانيم»

 همي خوانيم« حب الوطن»شكر داريم كز طفوليت                            درس 

 ايمان است             ما يقينا ز اهل ايمانيم چون كه حب الوطن ز

 .«گر رسد دشمني براي وطن                  جان ودل، رايگان بيفشانيم
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 خواني روان

سازي هدفمند اوقات گيري از قصّه و داستان و حكايت هاي آموزنده و سازنده، بهترين وسيله براي غنيبهره

آموزان و ابزار بسيار مناسبي براي پرورش حظه هاي فراغت دانشبخش و سودمند كردن لفراغت و لذّت

 آموزان است. هاي زباني دانشمهارت

سازد و باعث رشد خواندن قصّه و داستان، عادت به مطالعه و خوگيري با آن را در فراگيرندگان پرورده مي

گاني و افق دريافت مفاهيم را در شود و گنجينة واژكالمي، پويايي ذهن و خلّاقيّت بيش تر فكر و انديشه مي

 دهد. آموزان گسترش ميدانش

آموزان در كتاب شكل درست كلمات را اي آموزش  غير مستقيم امال نيز است ؛ زيرا دانشخواندن به گونه

 ها پديدار شود .شود و به هنگام نوشتن در منظر ديدگان آنبينند، آن تصوير در ذهنشان جايگير ميمي

هاي ها و تركيبخواني، فراگيرندگان با ساختار دستوري صحيح جملههاي خوب رواناندن نمونهاز طريق خو

آموزي ي زبانهاي مندرج در برنامهشوند و در نتيجه به بسياري از مهارترايج زبان  نوشتاري معيار نيز آشنا مي

 يابند. دست مي

ان جوانانتعداد و تخيّل و رشد و ساماندهي شخصيّت هاي داستاني، ابزار مناسبي براي پرورش اسخواندن كتاب

هاي اخالقي و خوي و منش پسنديده در كند تا بسياري از ارزشخواني مجالي فراهم ميو جوانان است. قصّه

هاي داستاني به اصالح و بازسازي آموزان دروني و نهادينه شود. آنان با الگوپذيري از قهرمانان و شخصيّتدانش

امناسب خود مي پردازند و  تخيّل موجود در آثار داستاني، سبب پويايي ذهن و خلّاقيّت تخيّلي رفتارهاي ن

كند؛ به همين سبب رنگ ميي و بلوغ را در آنان كمجوانانهاي روحي و فشارهاي رواني ويژة دورة شود و رنجمي

ينند و مشكالت رفتاري زندگي و بادبي را پناهگاه روحي خود مي –ان آثار داستاني جواناناست كه معموالً 

 كنند. اثر ميهاي اجتماعي خويش را از طريق خواندن اين آثار بيناكامي
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توان در ان و جوانان را ميجوانانهاي شخصيّتي ي جنبهبر همين بنياد بايد افزود كه رشد و پرورش همه

 هاي داستاني يافت. استمرار خواندن كتاب

هاي داستاني، حسّ عاطفي و زيباشناسانة ها و نمونهعاطفي موجود در كتاب -هاي حسّي هم چنين زيبايي

 شود. هاي عاطفي و نگرش آنان ميرا برانگيخته، سبب رشد و پرورش جنبه جوانان

آموزند و به آميز، بسياري از رفتارهاي اجتماعي و راه برقراري ارتباط مؤثّر را ميهاي حكمتبا خواندن داستان

يابند و مطالب فراواني ي پيرامون و جهان امروز دست ميهاي ارجمندي نسبت به جامعهب تجربهشناخت و كس

 گيرند. تجربي، جغرافيا و رياضيات فرا ميهاي ديگر هم چون تاريخ، علومدربارة دانش

ان دارد و توصيه آموزخواني دانشكتاب آموزي تأكيد بسياري بر فعّاليّتچه گفتيم، برنامة درسي زبانبر پاية آن

آموزان بخوانند و در كالس در مورد عناصر داستان كند كه در هر هفته حدّاقل يك كتاب را دانشمي

را بازگو و دربارة علّت و  اي از داستانوگو كنند. چكيدهي ديد، درون مايه، لحن و ...( گفتها، زاويه)شخصيّت

آموزان به اطّالعات چنين بايسته است دانشيان كنند. همچگونگي رويدادها، اظهارنظر و احساسات خود را ب

 نشر هر اثر توجّه كنند. « مكان»و « سال» ،«ناشر» ،«مترجم» ،«نام نويسنده» شناسي، نظيركتاب

نفره براي يكديگر كتاب  1يا  1هاي آموزان در گروهشايسته است فضايي در كالس فراهم شود تا دانش

 وگو كنند. دادن، با يكديگر دربارة آن گفتوشبخوانند و ديگران پس از گ
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 ) هفتم/ هشتم / نهم (: دوره متوسطه اول  فارسي هاي آموزه هاي زباني و ادبي در كتاب 

         

است همكاران محترم با برنامه و محتواي پايه هاي    براي ايجاد ارتباط منطقي ميان دوره هاي تحصيلي الزم

 ند. به همين سبب، معرفي كوتاهي از محتواي در متوسطه ي اول، در پي، مي آيد:پيشيني اشنايي داشته باش

 انواع آن، فعل)گذشته، حال،دانش آموزان با اين مباحث آشنا شده اند: جمله و هفتم پاية فارسي در كتاب 

( و واژگان (، شخص، شمار، بن، شناسه، نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل هاي اسنادي، ضمير)پيوسته وجداآينده

 ساده و غيرساده.  

گروه اسمي،هسته  اسم ياد آوري فعل و..موارد و مباحث زباني موجود در كتاب فارسي هشتم  عبارت بودند از : 

صفت پرسشي و  وابسته هاي اسم، وابسته هاي اسم ،صفت اشاره و شمارشي صفت بياني وابسته هاي اسم، گروه

 . و.. صفت مبهم وابسته هاي اسم، تعجبي

درفارسي نهم عالوه بر يادآوري گروه هاي اسمي كه در درس دوم بيان مي شود، مباحثي چون صفت برتر و 

 برترين،ساخت انواع فعل ماضي و مضارع ، قيد وساخت واژه در زبان فارسي مطرح مي شود.

 ت.بهره گرف"دريافت مفهوم "پيشنهاد مي شود در تدريس اين بخش از كتاب فارسي از روش تدريس 

 

 دانش هاي ادبي فارسي نهم 

 هاي زباني و ادبي مربوط به مسائل ادبي، زباني و نگارشي است. مباحث ديگر موجود در نكته

 اين آموزه ها در سال هفتم عبارت بودند از:

 آشنايي با زبان و ادبيات، تشخيص، تشبيه، شبكة معنايي، تكرار، قطعه و... . 

اند از: آرايه هايي چون تشبيه و اركان آن، ر سال هشتم فرا گرفتند عبارتنكته ها يي را كه دانش آموزان د

 ساختار و محتواي اثر، واج آرايي، قالب مثنوي، جناس، رديف و... .

در كتاب فارسي سال نهم دانش آموزان با اين نكته ها آشنا مي شوند: يادآوري نكته هاي ادبي سال هشتم، آموزه 

 .ابطة معنايي، تلميح و انواع رديفانكاري ،تضاد،  تخلص و بيت تخلص، تضاد و رپرسش  هاي تازه اي مانند:

هاي زباني و ادبي درس آزاد دانش اي زباني، ادبي و ... مي توان آن را در قسمتدر صورت نياز به طرح نكته

 .( ذكر كرد61و  1)درس 
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 ۀ درسييادگيري در برنام -هاي ياددهي روش                            

هاي زباني و ادبي، تفكّر، گسترش گنجينة لغات، شناخت بهتر اطراف اين برنامه براي آموزش و تقويت مهارت

هاي زير جنبة داند. الزم به توضيح است كه روشهاي زير را مؤثّر ميآموزان روشو ايجاد ذوق ادبي در دانش

هاي ها و فعّاليّتتوانند از ديگر روشركاران آموزشي ميانداي و پيشنهادي دارد و مدارس و معلّمان و دستتوصيه

 متناسب با برنامه نيز استفاده كنند:

 روش پرسش و پاسخ -5

بيند و هاي مناسبي را تهيّه و تدارك ميآيد، در اين روش معلّم پرسشطور كه از نام اين روش بر ميهمان

آموزان به سمت اهداف برنامه و درس، هدايت شوند. در شگيرد كه داناي در كالس به كار ميها را به گونهآن

البداهه نيز براي تكميل يادگيري طرح كند. نكتة مهم اين است كه هايي فيتواند پرسشاين روش ، معلّم مي

 آموزان و تنظيم زمان براي پاسخ به پرسش بايد مورد توجّه باشد. مديريت و هدايت دانش

كند ، گفتن، نقد و تحليل و حافظة شنيداري و قدرت بيان را تقويت ميهاي گوش دادناين روش مهارت

 ها هم گزارشي تهيّه شود به تقويت چهار مهارت زباني خواهد انجاميد.چه از نتايج بحثچنان

 روش بحث گروهي  -2

آيد و معلّم آموز درآموز و دانشآموز يا دانشدر صورتي كه پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بين معلّم و دانش

آموزان دربارة آن با هم مشورت و انديشه كنند؛ روش بحث موضوع مشخّصي را در كالس طرح كند تا دانش

 رود ؛هاي فعّال و مشاركتي در امر آموزش به شمار ميگروهي به كار گرفته خواهد شد.اين روش از جمله روش

وگو شوند و با هدايت معلّم به بحث و گفتبندي ميهاي مختلف طبقهآموزان در گروهبنابراين  ،دانش 

شود كه نمايندگان هر پردازند. اهمّيّت اين روش با توجّه به ماهيّت زبان و ادبيّات فارسي زماني روشن ميمي

يابند. ها، به نقد و تحليل نيز تسلّط گروه نظر خود را بيان كنند و ضمن گوش دادن به اظهارات ديگر گروه
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ها، طرح موضوعات مناسب و ... از جمله شرايط اساسي ب، كنترل زمان، هدايت و رهبري گروهبندي مناسگروه

 براي به كارگيري اين روش است .

 گويي و نمايش خلّاقايفاي نقش، قصّه -9

ي جوانانگويي، مناسب با سن توان از نمايش و قصّهدر دورة اول متوسطه به ويژه در كتاب فارسي به خوبي مي

توان مفاهيم مورد نظر را به اند كه با هدايت معلّم مياي سازماندهي شدهكرد. برخي از دروس به گونه استفاده

 صورت عيني و محسوس به نمايش گذاشت. 

ترين اهداف آموزش تواند عالينظر و ارزش يابي در كالس توأم شود، ميچه با بحث و تبادلها چناناين روش

كند. بخشي از اين اهداف عبارت اند از: ايجاد برقراري ارتباط انساني و عاطفي، زبان و ادب فارسي را محقّق 

 بخشي به افكار و گفتار، پرورش قوّة تفكّر، استنتاج، رشد و شكوفايي خلّاقيّت و استعدادهاي زباني و ادبي. نظم

 روش گردش علمي و مشاهده -4

ها را به بيرون از كالس آثار تاريخي و ادبي و زباني آنآموزان با تر دانشدر اين روش معلّم براي آشنايي بيش

هاي خود به صورت ها و شنيدهآموزان با توضيح و توصيف ديدهبرد تا از نزديك به مشاهده بپردازند. دانشمي

ها خواست تا توان از آنشوند. ميهاي زباني و ادبي خود نايل ميگفتاري و نوشتاري به پرورش و تقويت مهارت

هاي مشاهده بندي كنند و زيباييبرداري نمايند، اطّالعات به دست آمده را طبقهارش تهيّه كنند، يادداشتگز

هاي نگارشي تسلّط پيدا اي از مهارتها را به تصوير بكشند تا بدين ترتيب به پارهشده را وصف نمايند و يا آن

 كنند. 

 روش تفكّر استقرايي  -1

هاي زباني و ادبي دارد و در روش استقرايي هم تفكّر ناگسستني با هر يك از مهارتجا كه تفكّر پيوندي از آن

تواند فرايند يادگيري شود، لذا استفاده از اين روش ميدر روندي متوالي، از آسان به پيچيده، سازماندهي مي

آوري و العاتي را جمعآموزان اطّآموز ايجاد كند. در جريان تفكّر، دانشمؤثّري را تا حصول نتيجه در دانش
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توان در آموزش پردازند. از اين روش ميهاي خود ميكنند و به تفسير و كشف ارتباط بين يافتهبندي ميطبقه

 نكات اماليي، انشايي و دستور زبان استفاده كرد. 

 پردازي روش بديعه -6

هاي بديع ارتباطي نزديك و توليد انديشهبا توجّه به اين كه زبان و ادبيّات فارسي ماهيّتاً با خلق و آفرينش و 

توان براي آموزش انشا و نگارش خلّاق استفاده كرد. بر اساس اين روش تنگاتنگ دارد، از اين روش مي

ي موضوع انشا، قياس كردن، بيان احساسات خود و ... به تفكّر خلّاق آموزان با صحبت كردن و بحث دربارهدانش

 د.و پرورش عواطف دست مي يابن

 روش حلّ مسئله -7

آموزان به توصيف تواند از گرفتاري قهرمان قصّه آغاز شود. دانششود كه مياي مطرح ميدر اين روش، مسئله

وگو، معلّم نظر خود كنند. پس از بحث و گفتهايي براي آن پيدا ميو تبيين مسئله پرداخته، راه حلّ يا راه حلّ

ها آموزان به بررسي علّت وقوع حوادث در قصّهدهد. دانشن ارائه ميي حلّ مشكل قهرمان داستارا درباره

ها و نظرهاي مختلف را به يكديگر مربوط و با هم كنند. ايدهپردازند، ارتباط علّت و معلولي وقايع را كشف ميمي

ي بياني ، يعني تواند در دو گونهكنند. مطالب ذكر شده ميگويي ميها را پيشكنند و نتايج داستانمقايسه مي

ها يا ي شنيدهآموزان خواست تا دربارهتوان از دانشگفتاري و نوشتاري ، مطرح شود. در دورة اول متوسطه مي

 هاي خود به قضاوت و داوري بپردازند. خوانده

 روش واحد كار )پروژه( -8

 كرد ؛ بدين ترتيب كه شاگردانهاي خارج از كالس استفاده توان براي آموزش انشا و فعّاليّتاز اين روش مي

آوري اطاّلعات در خارج از كالس مي بر اساس موضوعات تعيين شده، به صورت گروهي يا فردي به دنبال جمع 

كنند. موضوعاتي از قبيل سرگذشت شاعران، روند، گزارشي تهيّه كرده، سپس اين گزارش را در كالس ارائه مي
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تواند براي استفاده از اين روش مورد نظر باشد. اين و مذهبي، مي هاي علمي، اجتماعينويسندگان، شخصيّت

 وجوگري مؤثّر است . هاي جستروش براي تقويت حسّ پژوهش و تقويت مهارت

 روش كارآيي گروه -3

كنند و هر يك از اعضاي گروه تكليف مشخّص شده را به طور انفرادي هايي تقسيم ميآموزان را به گروهدانش

ي دهند، پاسخ مي دهد و سپس در گروه نيز دربارههاي آزمون كه در اختيار او قرار ميبعد به سؤال خواند ،مي

ها در كنند. در مرحلة بعد، كليد سؤالوگو كرده ، داليل انتخاب يا رد آن را ارزيابي ميپاسخ هاي خود گفت

آورند،سپس اعضاي گروه اسخ به دست ميگيرد و اعضاي گروه درك عميقي از بهترين پآموز قرار مياختيار دانش

كنند. از اين روش در ي مؤثّر بودن يادگيري را محاسبه ميگذاري كرده ، نمرههاي فردي و گروهي را نمرهپاسخ

ها، امال و انشا، دستور و ها، انجام تمرينهاي مختلف از قبيل متن درسهاي فارسي و در تدريس حوزهكالس

 گرفت.  توان بهرهها ميآرايه

 روش تدريس اعضاي گروه -   50

ي گروه، دهد كه مقدار زيادي از موضوع درس طيّ يك دورة زماني كوتاه با مطالعهاين طرح، اين امكان را مي

هاي مستقل از تحت پوشش قرار گيرد. در انتخاب متن مورد تدريس بايد در نظر داشت كه متن به بخش

 يز از نظر حجم و دشواري بايد تقريباً برابر باشند. ها نيكديگر قابل تقسيم باشد. بخش

كند و سپس با همتاهاي خود كه مسئول بخش آموز يك بخش از موضوع تعيين شده را مطالعه ميدانش

كنند. سپس به گروه خود هاي خود تبادل نظر ميشوند و براي رفع اشكالاند دور هم جمع ميمشتركي

 كنند. بخش تا آخر بخش به نوبت تدريس مي گردند و به ترتيب از اوّلبرمي

كنندگان قسمت متفاوتي از كه هر يك از شركتطرح تدريس اعضاي گروه بر دو اصل استوار است. اوّل آن

 تواند كه هر فراگيرنده ميخواند و دوم اينموضوع درسي را كه قرار است همه ياد بگيرند، مي
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هاي مستقل از يكديگر قابل تقسيم باشد. شت كه متن به بخشانتخاب متن مورد تدريس بايد در نظر دا

 ها نيز از نظر حجم و دشواري بايد تقريباً برابر باشند. بخش

كند و سپس با همتاهاي خود كه مسئول بخش آموز يك بخش از موضوع تعيين شده را مطالعه ميدانش

كنند. سپس به گروه خود ادل نظر ميهاي خود تبشوند و براي رفع اشكالاند دور هم جمع ميمشتركي

 كنند. گردند و به ترتيب از اوّل بخش تا آخر بخش به نوبت تدريس ميبرمي

كنندگان قسمت متفاوتي از كه هر يك از شركتطرح تدريس اعضاي گروه بر دو اصل استوار است. اوّل آن

تواند به اعضاي تيمش ه هر فراگيرنده ميكخواند و دوم اينموضوع درسي را كه قرار است همه ياد بگيرند، مي

 كند. درس بدهد؛ بنابراين ، هر عضو هم به عنوان معلّم و هم شاگرد عمل مي

فهمند كارآيي گروه مستلزم آن است كه هر فرد يك بخش از موضوع را فراگيرد و زماني كه فراگيرندگان مي

ي بخش تعيين شده و آمادگي كامل براي مطالعهشوند تا با سپس آن را به ديگران درس دهد، برانگيخته مي

كنند تا حدّ دهد كمك ميچنين به آن عضو از تيم كه درس ميي كار تيمي به تيم خود كمك كنند. همجلسه

 اش را به حدّاكثر برساند. تواند يادگيريامكان موفّق باشد. با اين روش، گروه مي

كه مقدار زيادي از موضوع درسي طيّ يك دورة كوتاه زماني با دهد طرح تدريس اعضاي گروه اين امكان را مي

مطالعه تيم تحت پوشش قرار گيرد. تقسيم موضوع، به خصوص زماني مناسب است كه هدف آموزشي، مطالعة 

 اجمالي نه عميق يك قلمرو وسيع باشد.

 در انتخاب متن مورد استفاده بايدبه چند نكته توجّه كرد ؛ از جمله :: 

 هاي هماهنگ با تعداد فراگيرندگان درهر تيم )معموالً سه تا پنچ نفر( يد قابل تقسيم به تعداد بخشمتن با

 باشد. 

 ها تقريباً بايد از نظر طول برابر و از نظر دشواري قابل مقايسه باشند. اين بخش 

 ر فراگيرنده فقط هاي ديگر قابل فهم باشد. اين مورد مهم است؛ چون هها مستقل از بخشهر يك از بخش

 هاي ديگر درك كند. كند و بايد بتواند آن بخش را مستقل از اطّالعات موجود در بخشيك قسمت را مطالعه مي
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 قدر بطلبد ولي نه آن البته درهر تكليفي، مطلب بايد به اندازة كافي مشكل باشد تا فراگيرندگان را به چالش

 مشكل كه آنان را مغلوب كند.

  اجراي طرح: 

شود. در اين مرحله هر فراگيرنده فقط بخش يك بخش از موضوع براي آمادگي هر فراگيرنده تعيين مي -6

كند. بايد اطمينان يافت كه فراگيرندگان حقيقتاً مطلب را از يكديگر ياد بگيرند تعيين شدة خويش را دريافت مي

گيرد، ها را در بر ميآزموني كه تمام بخش آموزان توسطها )ميزان يادگيري دانشو نه از مطالعة تمام بخش

 شود(. سنجيده مي

شوند و براي فراگيرنده قبل از تدريس با همتاهاي خود كه مسئول بخش مشتركي اند دور هم جمع مي -2

توانند از ابتدا در جمع همتاهاي كنند. )فراگيرندگان ميرفع اشكاالت خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر مي

 گاه به تيم خود برگردند.( شينند و رفع اشكال كنند ، آنخود بن

كند. اين عضو آيد، يك فراگيرنده كار را با تدريس بخش مربوط به خود شروع ميوقتي گروه گردهم مي -7

تيم مجاز است از هر نوع يادداشت يا كمكي كه مجاز شناخته شده است ، استفاده كند ولي مستقيماً به متن 

توانند سؤال بپرسند، مخالفت كنند، يادداشت بردارند يا استنطاق كند. ديگر فراگيرندگان ميياصلي رجوع نم

 دهد. نمايند. هر عضو به نوبت يك بخش جديد را ارائه مي

شود. اين آزمون از قبل آماده شده است و مي تواند در اين مرحله، در مورد كل موضوع آزموني گرفته مي -1

اين آزمون حاوي تعدادي سؤال از هر قسمت و چند سؤال درك مطلب عمومي مربوط به  هر نوع آزموني باشد.

 كل موضوع است . 

دهند و نمرات فردي و گيرد و آنان به آزمونشان نمره ميها در اختيار فراگيرندگان قرار ميكليّة سؤال -1

 كنند. معدل نمرات فردي را محاسبه مي
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چنين نمرات توانند ميزان فهم خود را از موضوع ارزيابي كنند. همفردي مي فراگيرندگان با استفاده از نمرات

فت فرد و يادگيري است. فراگيرندگان بايد به نمرة خود از آن قسمتي كه تدريش را به اي از پيشرفردي نشانه

هاي تدريسي و اند ، توجّه كنند. هرچه اختالف بين نمرات فردي و معدل گروه كم تر باشد ، مهارتعهده داشته

 تر است. يادگيري توليد شده از عمل متقابل تيم بيش

 شود. ارزيابي كارايي تدريس فراگيرندگان با توجّه به جدول رسم شده انجام مي -1

 شود.يابي نهايي سؤال ميبندي مطالب و اطمينان از يادگيري و ارزشبراي جمع  از فراگيرندگان -3

 .(در هر مورد نمره بدهيد1ا مؤثّر)(ت6ر )هر عضو تيم را از غير مؤثّ  

نام نفر  موارد

 اوّل

نام نفر 

 دوّم

نام نفر 

 سوم

نام نفر 

 چهارم

نام نفر 

 پنجم

نام نفر 

 ششم

داد، ها و اطّالعاتي كه ارائه ميآيا به واقعيت

 اطمينان داشت؟

هاي كم آيا نكات مهم را در مقايسه با جنبه

و مورد تأكيد  كردتر اطّالعات جدا مياهمّيّت

 داد؟ قرار مي

آيا نكات طبق يك روال منطقي و منظم ارائه 

 شد؟ 

گرفت، آيا هنگامي كه مورد سؤال قرار مي

 اعتماد به نفس داشت؟ 

كردن مفاهيم و كسب اطمينان آيا براي روشن

 كرد؟ از دقّت و فهم سؤال مي

      

 

 روش قضاوت عملكرد  -55

سازد تا كيفيّت كار خويش را مورد قضاوت قرار از معيارها، آنان را قادر مي در اين طرح ، كسب درك روشني

نياز شوند. سپس هر شخص كار توانند تا حدودي از ارزيابي كارشان توسط ديگران بيدهند. در اين صورت مي
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كنند. هر مقايسه مي اند،دهد. اعضاي گروه، كار هر فرد را با ديگري و با معيارهايي كه فراگرفتهخويش را ارائه مي

هاي خواهد تا ويژگيآموزان ميكند؛ مثالً معلّم از دانشفرد، انتقادهايي را كه به كارش شده است، دريافت مي

ها، معلّم معيارهاي بندي كنند. پس از بيان نظرهاي مختلف توسط گروهيك شعر خوب را بيان كرده و جمع

 دهند. ا عملكرد خود را مورد تجديد نظر و ارزيابي قرار ميهدهد و بدين ترتيب آنعلمي را ارائه مي

 سازي طرز تلقّي روش روشن -52

كند تا آنان با پاسخ دادن به يك سؤال يا سازي طرز تلقّي، به فراگيرندگان كمك مياوّلين مرحله در روشن

شوند تا اين طرز تلقّي را ميتكميل يك جمله، طرز تلقّي خود را ارزيابي كنند، سپس فراگيرندگان دور هم جمع 

مورد بررسي قرار دهند و به كمك شرايط شناخته شده و اطّالعاتي كه در اختيار دارند، روي بهترين طرز تلقّي 

دهد تا مورد ارزيابي قرار گيرد. طرز تلقّي افراد پس از بحث به توافق برسند؛ سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه مي

گيرد تا مشخّص شود كه آيا تغييري رخ داده است يا خير؟ بنابراين، اين روش ينيز مورد ارزيابي قرار م

ي محكم از حقايق، اطّالعات و منطق، شان بر يك پايهسازد كه كشف كنند: آيا طرز تلقّيفراگيرندگان را قادر مي

 استوار است؟
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 گونه هاي خواندن  

 روش بلندخواني  -5

روشي مؤثّر است ؛ زيرا در آن از دو فرايند اداركي يعني تميز شنيداري و تميز  بلندخواني در شروع خواندن

هاي شناختي ي ابتدايي و ويژگيهاي دورهشود. امّا در دورة متوسطه با توجّه به آموزشبصري استفاده مي

ي و مطالعهخواني استفاده شود. اين روش براي تندخواني هاي مختلف صامتآموزان بهتر است از شيوهدانش

 صحيح مفيد است. 

  خواني اند:تر مبتني بر صامتآيد بيشهايي كه در زير ميروشخواني  ، روش صامت -2

 خواني دقيق -5-2

رسد. او آموز به درك كامل متن خواندني و نگهداري آن به طور منظم در حافظه ميدر اين نوع خواندن دانش

كند و از آن ي متن را بيان ميپردازد، خالصهارتباط بين مطالب مي برد. بهبه افكار اصلي نويسنده پي مي

تواند سؤاالتي از متن بپرسدكه مفاهيم متن را كند.معلّم براي سنجش اين نوع خواندن صامت ميگيري مينتيجه

 مورد سنجش قرار دهد.

 خواندن تجسّمي  -2-2   

و مشاركت فعّاالنه در مطالعه است. براي  تر، تحريك حسّ كنجكاويهدف اين نوع خواندن درك عميق

آموز رسيدن به اهداف مذكور الزم است قبل از مطالعه سؤاالتي از بين متن انتخاب شود تا از طريق ذهن دانش

 ها هدايت شود. به هنگام مطالعه به سمت يافتن پاسخ

 خواندن انتقادي  -9-2

هاي متن و نوع نوشته و سبك پس دربارة ويژگيآموزان متن درس را مطالعه كرده، سدر اين روش دانش

وگو مي كنند و در پايان نظر نهايي خود را نسبت به متن خوانده نويسنده يا شاعر و قالب درس بحث و گفت

 دهند. شده ارائه مي
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گذاري و قضاوت مطالب و برقراري ارتباط بين و تحليل مطالب، ارزش آموز به تجزيهدر اين روش، دانش

 پردازد. مختلف مطالب مي جوانب

 خواندن التذاذي -4-2

ها، روش مؤثّري براي پرورش حسّ زيبايي شناسي و تقويت ذوق ادبي است. بهتر خواندن براي درك زيبايي

هاي موجود در نثر و شعر باشد ؛ مانند : يافتن آرايه هاي ادبي مثل تر به دنبال يافتن زيباييآموز بيشاست دانش

 ، وزن و قافيه، موسيقي موجود در شعر و ... . المثلتشبيه ، ضرب

با توجّه به اين كه يكي از اهداف آموزش زبان و ادبيّات فارسي تلطيف عواطف و التذاذ ادبي است، در متون 

شود. معلّم هاي تأثيرگذار داستاني و ادبي به اين نوع خواندن تأكيد ميهنري و ادبي مانند اشعار برتر و متن

ها و عناوين دروس قطعات زيبايي به نظم و نثر را انتخاب كرده و در كالس با لحن و ند به تناسب سرفصلتوامي

 آهنگي مناسب بخواند. در اين نوع خواندن، بايد متوني ارائه شود كه التذاذ و پرورش ذوق ادبي عملي شود.
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 الگوي تدريس چيست؟

ناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است و شناخت و اي است كه عالگوي تدريس، چارچوب ويژه

هاي مناسب تدريس كمك كند. تدريس يك تواند معلّم را در اتخاذ روشآگاهي از عناصر و عوامل مذكور مي

ها قابل مطالعه و كنترل نيستند، ي آنشماري در آن نقش دارند كه همهكه گفتيم عوامل بيفرايند است و چنان

بايد چارچوب كوچكي از فرايند تدريس را به عنوان الگو انتخاب كند. دو نمونه از الگوهاي تدريس پس معلّم 

 ( الگوي حلّ مسئله 2دهنده                       ( الگوي پيش سازمان 6اند از:  عبارت

 الگوي عمومي تدريس 

 6336راجر رابينسون در سال  مطرح شد و بعدها 6316اين الگو نخستين بار توسط رابرت گليزر در سال 

كند و به معلّم در تغييراتي در آن به وجود آورد. اين الگو در عين سادگي فرايند تدريس را به خوبي توصيف مي

توان به پنج مرحله كند. در الگوي عمومي تدريس ، فرايند تدريس را ميسازمان دادن فرايند تدريس كمك مي

 تقسيم كرد: 

هاي رفتاري؛ معلّم قبل از تدريس ، اطّالعات مفاهيم، اصول و هاي تدريس و هدفن هدفتعيي ي اوّل:مرحله

 كند.هاي كامالً صريح و روشن مشخّص ميساير مطالب و محتواي درس را به صورت هدف

هاي )تعيين توانايي يهاي گذشته و ...( و ارزش يابي تشخيصتعيين رفتار ورودي )آموخته ي دوم:مرحله

 ندگان( كه همان تشخيص ميزان آمادگي فراگيرندگان است. فراگير

ها و وسايل تدريس خود را با ها و وسايل تدريس؛ در اين مرحله معلّم بايد شيوهتعيين شيوهي سوم: مرحله

 هاي فراگيرندگان انتخاب كند. توجّه به مفاهيم درس، شرايط و امكانات و ويژگي

موقعيّت آموزشي؛ معلّم بايد بتواند با ابتكار و خلّاقيّت، حداكثر استفاده  سازماندهي شرايط و ي چهارم:مرحله

 هاي آموزشي به كار ببرد. را از امكانات موجود، درامر تدريس و تحقّق هدف
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ارزش يابي و سنجش عملكرد؛ مرحلة نهايي اين الگو به ارزش يابي ميزان يادگيري شاگردان ي پنجم: مرحله

 ختصاص دارد. پس از پايان تدريس ا

 الگوي پيش سازمان دهنده

آيد تا مبحثي را كه به يك مطلب يا مفهوم كلي است كه در مقدمة تدريس مي "دهندهپيش سازمان"

اي براي ارتباط مفاهيم شود با مباحث پيشين همان درس مربوط سازد و در عين حال پايهشاگردان ارائه مي

ند تمام مباحث درس را به صورت يك ساخت منظّم و سازمان يافته در بعدي با مفاهيم پيشين شود و شاگرد بتوا

 ذهن خود جاي دهد. 

 دهندههاي الگوي پيش سازمانويژگي

دهنده است كه سازمان گام اوّل در اين الگو مطالب پيشدهنده: مراحل اجراي الگوي پيش سازمان -5

هايي براي تفهيم ها و نمونهدر گام سوم، بايد مثال كلّي است. گام دوم، ارائة مطالب و مفاهيم درس جديد است.

دهنده اي ارائه شود كه با مفهوم پيش سازمانها بايد به گونهتر مطالب جديد آورده شود و سرانجام مثالبيش

هاي توليدمثل گياه را درس بدهد، او درس را مستقيماً از خود موضوع خواهد انداممرتبط شوند. مثالً معلّمي مي

آغاز « كنندتمام جانداران پرياخته براي بقاي نسل توليدمثل مي»كند بلكه درس را با اين مفهوم كه وع نميشر

كند. پس از يادآوري و تشريح چگونگي توليدمثل در جانداران، موضوع درس جديد، يعني پرچم و مادگي را مي

ح درس جديد، پرچم و مادگي چند گل كند و پس از تشريتشريح مي -هاي توليدمثل گياهان اندكه اندام –

 دهد. ي اساليد نشان ميمعروف و آشنا را مستقيماً يا به وسيله

هاي شاگردان، فهم مطالب كند با استفاده از اطّالعات و آگاهيمعلّم در بيان توليد مثل جانداران، سعي مي

اند. در واقع او با ل جانداران آشنا شدهجديد را آسان سازد ؛ زيرا شاگردان در جلسات گذشته با مفاهيم توليدمث

كند. اين بيان توليدمثل جانداران، پايگاهي ذهني براي فهم درس جديد در ساخت شناختي شاگرد ايجاد مي

 دهنده را به عهده دارد. پايگاه، نقش پيش سازمان



 

 
 

48 

 دهنده چگونگي كنش و واكنش معلّم نسبت به شاگردان در الگوي پيش سازمان -2

كننده و دهنده و مطالب درسي را دارد و شاگردان، دريافتنقش ارائه كنندة مفاهيم پيش سازمان معلّم

دهنده را انتخاب كند و ترين پيش سازمانپذيرندة مطالب درسي اند. معلّم بايد براي ارائة مطالب درسي مناسب

توانند آن را با مطالبي كه بعداً عرضه اند و مي دهنده را درك كردهها آن پيش سازمانبايد مطمئن شود كه بچّه

 شود، ربط دهند.مي

تر كردن شاگردان از وسايل مختلف آموزشي كمك بگيرد و باعث برانگيختن ذهن و تواند براي فعّالمعلّم مي

ي مطالب درس بارهآموزان را به انديشيدن درهايي، دانشچنين با مطرح ساختن پرسشتوجّه آنان شود. هم

 د. جهت ارتباط ، از طرف معلّم به شاگرد يا شاگردان است. تشويق كن

 دهنده روابط ميان گروهي در الگوي پيش سازمان -9

شود و در نتيجه، در اين الگو، به علّت يكسويه بودن جهت انتقال، اطّالعات از معلّم به دانش آموزان منتقل مي

 شود.مي امكان كشف و جست و جوي مفاهيم براي دانش آموزان محدود

طرفه است؛ كند ولي اين ارتباط يكها ارتباط پيدا ميآندر اين الگو، معلّم با فرد فرد فراگيرندگان يا كلّ 

 يعني، دانش آموزان معموالً با او و با يكديگر ارتباط ندارند، در واقع معلّم بر كالس مسلّط است. 

هايي راهنمايي كننده ، فراگيرندگان را به پرسش تواند با طرحگروهي، معلّم ميبراي افزايش روابط ميان

 تر آنان را با يكديگر فراهم سازد. مند كند و از اين راه، امكان ارتباط بيششركت در بحث هاي كالس عالقه

 دهنده شرايط و منابع الزم در الگوي پيش سازمان -4

اند. شرط اصلي به كاربردن اين الگو،  در اين الگو، معلّم و كتاب و كالس درس فقط منابع و شرايط آموزشي

دهنده آگاهي ها و شگردهاي مناسب براي تدريس، طبق الگوي پيش سازمانوجود معلّمي است كه از روش

 داشته باشد. 
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 هاي اين الگو محاسن و محدوديّت

ي محدود دارند، هاي آموزشي فقير كه معلّماني با تجربه ولي امكانات آموزشدهنده در نظامسازمانالگوي پيش

الگوي مناسبي است. از يك زمان آموزش محدود مي توان استفاده كرد، گروه كثيري از شاگردان با كمترين 

 گيرند. الگوي خوبي براي دروس نظري است. امكانات آموزشي درس را ياد مي

 آموزشي نقشي ندارند.  ليّتآموزان در فعّاآموزشي است ، دانش ي فعّاليّتدر اين الگو چون معلّم تصميم گيرنده

در چنين الگويي، محتوا با زندگي واقعي دانش آموزان چندان ارتباطي ندارد ؛ به همين دليل ، اگر آنان موادّ 

چنين در اين الگو به مسائل رواني، مورد نظر را آموختند و امتحان دادند، هدف آموزشي تأمين شده است. و هم

 شود و رضايت خاطر آنان چندان مورد توجّه نيست. كم تر توجّه ميعاطفي و اجتماعي دانش آموزان 

 يشان را در زندگي واقعي به كار گيرند. هاهاي چنين نظامي، قادر نيستند آموختهفرآورده

ي هاي پيشين خود، دربارهگيري از تجارب و دانستهدانش آموزان در يادگيري از طريق حلّ مسئله، با بهره

 اند به نحو قابل قبولي حل كنند. انديشند تا مشكلي را كه با آن مواجه شدهخود مي رويدادهاي محيط

 الگوي حلّ مسئله 

 هاي خود را از راهدهد كه بتوانند فرضيهمدرسه مطابق الگوي حلّ مسئله، دانش آموزان را در وضعي قرار مي

كنند و ضمن گيري ها نتيجهشخصاً از آن پژوهش و كاوش و به مدد شواهد موجود و گردآوري شده، بيازمايند و

شوند. در الگوي حلّ مسئله آوري اطّالعات نيز آگاه اندوزي و جمعهاي دانشرسيدن به هدف موردنظر، از روش

شود. معلّم با طرح مسئله، شاگرد را به او انتقال داده نمي است و اطّالعات علمي مستقيماً شاگرد، محور فعّاليّت

كند، روابط ميان گروهي بين شاگردان وجود كند و در جهت حلّ مسئله او را راهنمايي ميوادار مي تبه فعّاليّ

دارد و انتقال دو سويه )بين معلّم و شاگرد( است و شرايط و منابع آموزشي منحصر به كالس و كتاب درسي 

 زمند است. نيست. الگوي حلّ مسئله به زمان، مكان، امكانات و معلّمان با تجربه ، نيا
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 مراحلّ اجرا در الگوي حلّ مسئله 

 شود: نفره تقسيم مي 1يا  1هاي كالس به گروه

 پذير باشد(. پذير و حلّ آن براي شاگردان امكانشود )مسئله بايد پاسخيك مسئله طرح مي .6

ي دانش آموز با كمك و هدايت معلّم ، اطّالعات مورد نياز را از طريق مطالعه و مشاهده گردآور .2

 كند. مي

كند. در اين مرحله شاگرد ناگزير سازي ميزند و فرضيهحل هاي احتمالي را حدس ميشاگرد راه .7

 است به تفكّر بپردازد. 

گيرد. براي آزمايش فرضيه شاگرد بايد اطّالعات و شواهد موجود را تحليل آزمايش فرضيه صورت مي .1

شوند ، مشخّص كند. )در صورت نياز ، معلّم كند و عواملي را كه به پذيرش يا ردّ فرضيه منجر مي

 دهد.(اي در اختيار شاگرد قرار مياطّالعات زمينه

بيني كند كه نتايج به دست آمده چقدر و تا چه گيري، اساس اين الگوست و شاگرد بايد پيشنتيجه .1

 ل به كار گيرد. كه او دانش به دست آمده را در حلّ مسائاندازه به موارد جديد قابل تعميم است و اين

 ي شاگردان با همديگر و نيز با معلّم درارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاور و راهنماست. در اين الگو ، همه

 عوامل مورد توجّه در يادگيري

 يادگيري تغييرات نسبتاً ثابت و پايداري در رفتار بالقوّة فرد بر اثر تجربه است.

 جّه قرار گيرد، عبارت اند از : عواملي كه در يادگيري بايد مورد تو

 آمادگي از نظر جسمي ، عاطفي و عقلي؛ -6

انگيزه و هدف ؛ انگيزه از لحاظ تأثير هميشه به هدفي توجّه دارد. و ميل و رغبت شاگرد به آموختن و  -2

 د. دهانسان جهت و نيرو مي آموزان است و هدف به فعّاليّتنيمي از وظايف معلّم ايجاد رغبت در دانش
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تواند مفاهيم و مسائل جديد را درك كند كه مفهوم و مسئلة جديد با تجارب گذشته ؛ يك فرد زماني مي -7

 ساخت شناختي او مرتبط باشد. 

موقعيّت و محيط يادگيري ؛ امكانات محيط آموزشي، اعم از نيروي انساني و تجهيزات، وضع اجتماعي و  -1

ان نسبت به تحصيل و آموزشگاه و عوامل محيطي ديگر بر كيفيّت و اقتصادي خانواده، نگرش والدين و مربيّ

 كميّت يادگيري شاگردان مؤثّر است. 

هاي آموزش و در روش تدريس معلّم ؛ به لحاظ اهمّيّت نگرش و روش تدريس معلّم در فرايند فعّاليّت -1

 نهايت، بر روند يادگيري مؤثر است. 

هاي علمي بداند و تجارب گيري آشنا نباشد و تدريس را فقط انتقال واقعيتها و اصول ياداگر معلّم به نظريّه

يادگيري را منحصر به حفظ كردن مطالب نوشته در كتاب تصوّر كند، مسلّم است در تقويت كنجكاوي و پرورش 

 آورد. استعداد و تفكّر علمي شاگردان چندان موفّقيّتي به دست نمي

ها با كلّ چنين رابطة آنها با هم و همئيّات بدون در نظر گرفتن رابطة آنرابطة كلّ و جزء ؛ مطالعه جز -1

 شود. موجب پريشاني فكر مي

هاي مختلف آن و به ويژه در حيطة تمرين و تكرار ؛ تأثير تمرين و تكرار در كلّ فرايند يادگيري و حيطه -3

داشته باشد ؛ از جمله بايد منظّم و مرتّب و در خاصّي  رواني حركتي انكارناپذير است. امّا بايد شرايط و ويژگي

 شرايط طبيعي و واقعي انجام پذيرد. 

هاي فعلي خويش آگاه شود تا با انگيزه و رغبت احساس نياز؛ شاگرد بايد از ناكافي بودن دانش و مهارت -1

 تر به تحصيل بپردازد.بيش

 د. هايي كه بايد كسب شوداشتن تصّور روشن از دانش و مهارت -3

شود، يادگيري براي او هدفدارتر اگر شاگرد بداند كه يادگيري جديد او به چه دانش و مهارتي منتهي مي

هاي رفتاري هر شود. در اين رابطه معلّم بايد هدفهاي رفتاري ظاهر ميجاست كه نقش هدفشود. در اينمي
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شود ، وختن در دانش و مهارت آنان حاصل ميدرس را با دقّت بيان كند و شاگردان را از تغييراتي كه بر اثر آم

 آگاه گرداند. 

آگاهي از پيشرفت ؛ معلّم بايد دائماً شاگرد را از ميزان پيشرفت او در درس مطلّع گرداند ؛ زيرا شاگرد  -61

 يابد. تري ميي يادگيري شوق و انگيزة بيشهنگامي كه احساس كند در حال پيشرفت است براي ادامه

 دقّت ؛ توجّه مقدّمة ادراك، يادگيري و تفكّر است.  توجّه و -66

است، فعّاليّتي آگاهانه كه بر اساس هدفي خاص و بر پاية وضع شناختي فراگيرندگان انجام  تدريس يك فعّاليّت

 بدانيم بدون شك فعّاليّتي كه« تغيير در رفتار فراگيرنده بر اثر تجربه»گيرد . در هر صورت ، اگر يادگيري را مي

موقعيّت را براي كسب تجربه آسان كند و تغيير الزم را سبب شود ، تدريس نام دارد و در نتيجه ، عمل تدريس 

 هاي مرتّب، منظّم، هدفدار و از پيش طرّاحي شده است. يك سلسله فعّاليّت

 عوامل مؤثّر در تدريس 

 ا قابل مطالعه و كنترل نيستند. هي آنشماري در آن نقش دارند كه همهتدريس فرايندي است و عوامل بي

هاي علمي و تجربي او ،زمينة روابط اجتماعي و خانوادگي شاگردان، عواملي همچون شخصيّت معلّم، زمينه

هاي فردي شاگردان، اهمّيّت موضوع درس، قوانين و مقرّرات نظام آموزشي و به طور هاي علمي و ويژگيزمينه

 كنند در كيفيت تدريس معلّم تأثير گذارند. آن زندگي مياي كه معلّم و شاگرد در كلي جامعه

بايد در نظر داشت معلّم در ايجاد موقعيّت مناسب يادگيري، قادر به تغيير و كنترل بسياري از عوامل نيست. 

هاي مناسب تدريس و تهيّه و به هاي صريح اجرايي و اتّخاذ الگو و روشتواند با تعيين هدفامّا تا حدّي مي

 يري تجهيزات الزم و ايجاد نوعي ارتباط سالم با شاگردانش، كيفيّت تدريس خود را دستخوش تحوّل كند. كارگ
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   :شيوه نامۀ ارزش يابي درس علوم و فنون ادبي

 

 شهريور -خرداد  نيم سال اوّل موضوع رديف

 نمره 1/6 نمره 1 فصل يكم  .6

 نمره 1/6 نمره  1 فصل دوم  .2

 نمره 1 - فصل سوم  .7

 نمره 7 - فصل چهارم  .1

 نمره 1 نمره 1 كالبد شكافي شعر  .1

 نمره 1 نمره 1 كالبد شكافي نثر  .1

 21 21 جمع 

 

هاي كالسي يا آزمون هاي پاياني ارزش يابي يكي از عناصر بسيار مهم برنامه درسي است كه تنها به پرسش

اختيار مخاطبان و مجريان قرار  محدود نمي شود. وقتي كه محصول برنامه درسي به شكل بسته ي آموزشي در

هاي متنوّع، ها و شيوهرود معلمان به منظور اطمينان از ميزان تحقق اهداف برنامه، از آزمونگرفت، انتظار مي

 براي ارزش يابي استفاده كنند. پيشنهاد مي شود در انتخاب شيوه هاي ارزش يابي اصول زير رعايت شود: 

داف آموزشي و ساير عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم كند كه هر كدام از شيوة ارزش يابي بايد با اه – 6

 سنجد. شيوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشي را مي

شيوة ارزش يابي بايد با رويكرد برنامه تناسب داشته باشد، مثالً در برنامه اي كه فعاليت محور و مهارتي  – 2

ن توجه به فرايند آموزش، نتيجه و ميزان كسب مهارت آموزشي را نيز مورد يابي در عيهاي ارزشاست، شيوه

 توجّه و سنجش قرار مي دهد. 

 شيوة انتخاب شده، نسبت به ساير شيوه ها، كارآيي بيشتري داشته باشد.  – 7

 به تناسب ماهيت اهداف و ساير عناصر برنامه از شيوه هاي متنوّع، استفاده شود.  – 1
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ها ي ازميزان تحقق اهداف برنامة درسي زبان و ادبيات فارسي دوره ي اوّل متوسطه، جهت گيريبراي ارزش ياب

متنوّعي قابل طرح  است. در اين برنامه با توجّه به اصول و مباني آموزش زبان و ادبيات فارسي و نيز اهميت 

 برخي روش هاي ارزش يابي در اين درس به اصول زير تكيه و تأكيد مي شود: 

 ارزش يابي از مهارت هاي خوانداري زبان  – 6

 ارزش يابي تلفيقي از مهارت هاي نوشتاري زبان  – 2

 ارزش يابي از فرايند آموزش و فعاليت هاي دانش آموزان  – 7

 ارزش يابي مستمر )تكويني( در كنار ارزش يابي پاياني  – 1

يابي اين ارزش يابي حاكم بر آموزش، براي ارزش با توجه به ماهيت برنامة درسي زبان و ادبيات فارسي و نيز نوع

 هاي زير پيشنهاد مي شود: درس، روش

 آزمون كتبي  – 6

 آزمون شفاهي  – 2

توان يابي در اين برنامه، از ابزارهاي زير ميهاي فوق ورعايت رويكردهاي ارزشي درست از روشبراي استفاده

 بهره گرفت: 

 ل كردني، پاسخ كوتاه، انشايي و ... از ريز مهارت هاي نوشتاري. آزمون كتبي شامل سواالت تكمي – 6

آزمون شفاهي شامل پرسش هاي شفاهي از مهارت هاي گوش دادن، سخن گفتن ، خواندن، درك متن و   – 2

 ريزمهارت هاي خوانداري )لحن، تكيه و...(. 

اطي، توانايي هاي ذهني، شركت در چك ليست، ابزار اندازه گيري عملكرد دانش آموز در مهارت هاي ارتب – 7

 فعاليت هاي گروهي و مهارت هاي شفاهي زبان. 

 

 :گونه هاي ارزش يابي

هاي آموزشي بدانيم ، ارزش يابي عبارت است از آموز بر اثر تجربهاگر يادگيري را تغيير در رفتار دانش

هاي آموزشي و تجزيه و تحليل عّاليّتهاي تعيين شده در فگيري ميزان تغييرات ايجاد شده بر اساس هدفاندازه

هاي آموزش است و در واقع و تفسير نتايج آن. ارزش يابي همواره در جهت پيشرفت تحصيلي و ناظر بر هدف

  هاي آموزشي از پيش تعيين شده ارزش يابي تحصيلي معنا نخواهد داشت. در همين راستا بدون توجّه به هدف

تر ناشي از عملكرد نادرست معلّمان و روش هاي نادرست آموزان بيشنزد دانشترس و اضطراب از ارزش يابي در 

 هاي زير به طور كلي مورد بررسي قرار داد: توان در مقولههاي ارزش يابي را ميارزش يابي است. هدف
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براي گيري آموزان و تصميمهاي علمي دانشاي براي شناخت توانايي و زمينه( ارزش يابي به عنوان وسيله6

 هاي آموزشي است. انجام دادن فعّاليّت

 هاي آموزشي در فرايند تدريس است. ( براي شناساندن هدف2

 هاي آموزشي است.( براي بهبود و اصالح فعّاليّت7

 آموزان و تالش براي ترميم و بهبود آن هاست.هاي آموزشي دانش( براي شناخت نارسايي1

آموزان است، نه صرفاً براي تهديد و تعيين افراد صحيح آموزش در دانش( براي ايجاد رغبت و كسب عادات 1

 قوي و ضعيف.

آموزان تأثير خواهد گذاشت اگر ارزش يابي به نحو مطلوب انجام گيرد ، مستقيماً در بهبود كيفيت يادگيري دانش

چنين ارزش يابي م؛ زيرا آن ها را از ميزان تالش براي يادگيري و پيشرفت تحصيلي آگاه خواهد ساخت. ه

  گردد.تدريجي و دائمي باعث مرور مطالب از قبل يادگرفته شده مي

 انواع ارزش يابي: 

ارزش يابي تشخيصي : اين نوع ارزشيابي به منظور تعيين معلومات و رفتار ورودي، كشف داليل اصلي  -6

 مشكالت در يادگيري است. 

آموزان در مراحل گيري پيشرفت تحصيلي دانشور اندازهارزش يابي تكويني : ارزشيابي تكويني به منظ -2

 گيرد.مختلف تدريس است كه دو مقولة گام به گام پيش رفتن در يادگيري و اصالح روش تدريس را در بر مي

هاي شاگردان در ارزش يابي پاياني )ارزش يابي تراكمي( : اين ارزشيابي به منظور تعيين ميزان آموخته - 7

 گيرد. آموزشي و قضاوت دربارة اثربخشي كار معلّم و برنامة درسي انجام مي يطول يك دوره

 انواع ارزش يابي بر حسب نحوة اجرا: 

 ارزش يابي انفرادي كه شامل ارزش يابي شفاهي يا عملي است.  -6
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كتبي آورد و معموالً به صورت امتحان ارزش يابي گروهي شرايط يكساني را براي همة شاگردان فراهم مي -2

 است. 

 انواع ارزش يابي بر حسب تفسير نتايج: 

 شود. ارزش يابي معياري كه بر اساس معيار و مالك مطلق از قبل تعيين شده تهيّه مي -6

آموزان از يابي دانششود و در آن ارزشارزش يابي هنجاري كه بر مبناي معيار و مالك نسبي فراهم مي -2

 شوند. نمرة زياد به كم رديف مي

 يابي پيشرفت تحصيلي: هاي مختلف ارزشروش

هاي معلّم نبايد از به كارگيري تنها يك روش خاص استفاده كند؛ زيرا بسياري از جنبه يابيدر فرايند ارزش

هاي ساده تنزّل داد و بايد آن ها را در موقعيّت واقعي توان به مرحلة آزمونآموزان را نميرفتاري مختلف دانش

آيد ، حداقل چهار روش ارزش يابي به ه به تغييراتي كه در حيطة مختلف يادگيري به وجود ميسنجيد. با توجّ

 شرح زير وجود دارد ؛

 يابي از طريق مشاهده: ( ارزش5

پردازيم ، كه از طريق مداخلة حواس به خصوص ديدن، به داوري دربارة رفتار يا عمل معيني از فرد ميهنگامي

هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است كه مهم ترين آن ايم.اين شيوه از جنبهكردهاز روش مشاهده استفاده 

 ها عبارت اند از: 

- مشاهده از لحاظ تعمّق و دقّت 

- مشاهده از لحاظ خارجي يا داخلي بودن 

 خارجي: مشاهدة رفتار فرد در حين انجام عمل و ثبت خصايص وي.  

 خود فرد. داخلي: بيان خصوصيّات رفتاري توسط 

- مشاهده از لحاظ موقعيّت 
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 آموز را زير نظر بگيريم.طبيعي: بدون آگاهي، رفتار و كار دانش 

 آموز را مورد بررسي قرار دهيم.تصنعي: پس از فراهم كردن شرايطي خاص، رفتار دانش 

- ي مستقيم يا غيرمستقيم مشاهده 

ي غيرمستقيم آموز زياد است ولي مشاهدهدانشي مستقيم امكان بروز رفتار تصنّعي در در مشاهده 

 گيرد. تري مورد بررسي قرار ميمشاهده كننده پنهان است و رفتار طبيعي

 هاي روش مشاهده مزايا و محدوديّت

 مزايا:  -الف

 گيرد كه هاي فردي در زمان غيرمحدود مورد بررسي قرار ميتفاوت -

 

 آموزان باشد. ي دانشهاي طبيعتواند نشان دهندة فعّاليّتمي

 هاي آموزشي )سنين و مراحل مختلف تحصيل( قابل اجراست. براي همة گروه -

 ها: محدوديّت -ب

 انجام اين روش مستلزم دقّت، هوشياري و صرف وقت زياد است.  -

 د. امكان ايجاد موقعيّت مناسب براي همة شاگردان فراهم نيست. تفاوت تفسير رفتار در همگان وجود دار -

 يابي از طريق انجام كار( ارزش2

باشد ، لزوماً بايد از اين شيوه استفاده شود و تفاوت آن با  آموز در حيطة عملاگر تغييرات ايجاد شده در دانش

داند كه مورد آزمايش است و شرايط براي همه يكسان است. آموز ميشيوة مشاهده در اين است كه دانش

 گيرد. ورزش از اين طريق انجام مي امتحان آزمايشگاه، كارگاه و

ي مناسبي براي سنجش معلومات، قدرت بيان، نظم فكري، ارزش يابي از طريق آزمون شفاهي ، شيوه

 استدالل ، تمركز افكار و شناخت حاالت دروني از جهت ترس و اضطراب است. 
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 هاي اين شيوه مزايا و محدوديّت

 مزايا: -الف

- ها آموزان را در رويارويي با واقعيتهاي دانشتواند بازخوردي فوري داشته و مهارتيابي ميگونه ارزشاين

 به دقّت بسنجد. 

- كند.ها را در حضور جمع تقويت ميآموزان و اظهار نظر آنيابي قدرت بيان و استدالل دانشگونه ارزشاين 

- كه قدرت نوشتاري كمي دارند مناسب  آموزان دوران آمادگي و كالس اوّليابي براي دانشدر اين ارزش

 است. 

 ها : محدوديّت -ب

-  اين شيوه مستلزم صرف وقت زياد و در نتيجه، خسته كننده است و به تدريج از دقّت آزمايش كننده

 شود.كاسته مي

- آموزان ممكن است به علّت نقص بيان از گفتن پاسخ خودداري كنند.دانش 

- ز تأثير فراواني مي گذارد به نحوي كه ممكن است وي به جاي پاسخ صحيح ، آموعوامل محيطي بر دانش

 كلمات مبهمي به كار ببرد. 

- يابي شفاهي نسبت به آزمون كتبي كم تر است. عينيّت و اعتبار ارزش 

 يابي از طريق آزمون كتبي ( ارزش9

 ها بر دو نوع است: اين آزمون

 هايي كه معلّم طرح كرده استآزمون -ب           هاي استاندارد شده       آزمون -الف

هاي هاي تحصيلي گروهسازي به منظور ارزش يابي دورههاي استاندارد شده توسط مؤسّسات آزمونآزمون

گيرد و داراي پايايي و شود كه همراه با راهنماي دقيق در اختيار معلّم قرار ميآموزان طرّاحي ميدانش بزرگ

 اعتبار است. 

هاي آموزان در رسيدن به هدفكند غالباً براي تعيين ميزان موفّقيّت دانشهايي كه معلّم طرح ميزمونآ

 شود. ريزي ميآموزشي طرح
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 هاي معلّم هاي استاندارد شده و آزمونبين آزمون تفاوت

 دارد. تري نياز هاي معلّم به زمان و تخصّص بيشهاي استاندارد در مقايسه با آزمون( آزمون6

 هاي استاندارد مشخّص ، قطعي و قابل بررسي است. ( نتايج آزمون2

هاي استاندارد براي استفاده در مناطق مختلف و مقايسة شاگردان مدارس مناطق مختلف با يكديگر ( آزمون7

 شود.تهيّه مي

 هاي معلّم: انواع آزمون

واب معيّني از پيش تعيين شده دارد كه انواع هاي عيني جمعموالً به دو صورت عيني و انشايي است. آزمون

 آن عبارت از: 

 هاي صحيح و غلط( پرسش2اي              هاي چندگزينه( پرسش6  

 هاي كامل كردني ( پرسش1هاي جوركردني                 ( پرسش7  

 هاي كوتاه پاسخ( پرسش1  

 

يابي سطوح كنند، براي ارزشها استفاده ميه از آنتر معلّمان به علّت سهولت تهيّآزمون تشريحي كه بيش

هايي نيز از قبيل باالي شناختي از جمله تجزيه و تحليل، تركيب و قضاوت بسيار اهمّيّت دارد ولي محدوديّت

گير بودن تصحيح و عدم امكان سنجش سرعت انتقال و آمادگي ذهني دخالت نظر تصحيح كننده، وقت

 (6712ني ،) شعبا آموزان دارد.دانش
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 بررسي درس ها:                                      

 درس يكم

 مباني علوم و فنون ادبي اهداف آموزشي درس يكم:

 آشنايي دانش آموزان با مفهوم متن -6

 آشنايي با انواع متن -2

 آشنايي با واژه ادب -7

 آشنايي با واژه ادبيات و معاني متفاوت آن -1

 يات و زبانآشنايي با تفاوت عمده ادب -1

 آشنايي با فصاحت و بالغت در سخن -1

 تشخيص سخن فصيح و بليغ -3

 مقايسه متن ادبي با متن غيرادبي -1

 روش هاي پيشنهادي تدريس

 نفر( 1يا  7كارآيي گروه: گروه بندي كالس ) -6

 پرسش و پاسخ -2

 نفر( 1يا  7، گروه بندي )گروه تدريس اعضاي -7

 ، سخنراني(تلفيقي )كارآيي گروه، پرسش و پاسخ -1

 .روش بحث و گفتگو -1

 دانش افزايي درس اوّل:

هر چيزي كه ذهن مارا به پويايي درآورد، متن است. به بيان ديگر، هنگامي كه از متن سخن  متن چيست؟ -5

شنويم ، بويي كه حس مي هاي روي كاغذ و كتاب نيست. صدايي كه ميمي گوييم، خواست ما فقط نوشته

آيند. كنيم؛ هركدام، متن به شمار ميچشيم و چيزي كه لمس مياي كه ميبينيم ، مزهكنيم، رويدادي كه مي
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آيند، هاي ديداري به شمار ميها معموالً متنها شنيداري، بويايي، ديداري و ... هستند؛ مثالً كتاببنابراين متن

اب مقصود از متن، آثار شعر و نثر گوييم. در اين كتهاي شنيداري يا خوانداري مياگر خوانده شوند، به آن متن

 فارسي است.

 تعريف ادبيات و كاركردهاي آن -2

از دو هزار سال پيش براي شناخت ماهيّت ادبيّات تالش پيوسته و مستمري صورت گرفته است. در زبان فارسي 

ارد. در نزد گاه مترادف يكديگر به كار مي روند. واژة ادبيات قدمتي ديرينه د« ادبيّات» و« ادب»دو واژة 

ادب ، شناختن اموري است كه  "اند:عمدتاً مفهومي اخالقي داشته ،چنان كه در تعريف آن گفته "ادب"پيشينيان

. بعدها ادب به دانش هايي اطالق مي شد كه آدميان "آدمي به وسيله آن خويش را از هر نوع خطايي حفظ كند

نش ها اقسام مختلفي دارد از جمله صرف و نحو ، بدان خود را از خطاي در سخن مصون مي داشتند. اين دا

معاني و بيان ، بديع ، قافيه ، خط ، قرائت و انشا ... هنوز هم اديب به كسي گويند كه با اصلوب هاي واالي سخن 

در زبان فارسي از عصر مشروطه كاربرد زيادي پيدا مي كند اما امروزه در زبان  "ادبيات "آشنا باشد. واژه ي

الح ادبيات در معاني مختلفي به كار مي رود كه در كتاب معاني علوم وفنون ادبي بدان اشاره شده فارسي اصط

است و منظور اصلي اين كتاب ازميان اين تعاريف درباره ادبيات اين است كه ادبيات نوشته هاي وااليي است كه 

ها بيان مي كند ودر تعريف روشنتر  بلندترين و بهترين انديشه ها و خيال ها را در عالي ترين و بهترين صورت

ادبيات كالمي است زيبا ، داراي اصلوب واال كه خيال انگيز و "ادبيات مي گوييم : ادبيات هنر كالمي است. و يا 

عاطفي نيز هست. در اين تعريف ، زيبايي ، اصلوب ، تخيل و عاطفه كه از عناصر ذاتي هنرند جزو عناصر ذاتي 

 است.  "هنر كالمي "روند. و در نظر ما ادبيات ، ادبيات نيز به شمار مي 

 فراواني دارد ازآن جمله مي توان به برخي از موارد زير اشاره كرد: ادبيات كاركردهاي

تواند لذت آفرين باشد، از آن جهت كه زيبا و واالست لذت حاصله از زيبايي و وااليي نصيب روح ادبيات مي-6

 متصور نيست . شود. و منفعت مادي در آنآدمي مي

 ادبيات ابزار تبليغ و اقناع است و قادر است كار مذهب واخالق را انجام دهد. -2

 ابزار انتقال دانش و آگاهي و تجربه است. تجربه اموري كه قابل ديدن نيست. -7

 ابزار بيان احساسات و هيجانات و مكنونات دروني انسان است.-1
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واند عواطف و احساسات خفته خواننده را برانگيزد ارضا كند و آن هارا وسيله تزكيه و پااليش روح است. ميت -1

 6بپااليد و ...

 تفاوت زبان و ادبيّات -9

ترين تعريف زبان اين است كه مجموعه اي از داللت ها يعني نشانه هاست. مراد از داللت و نشانه در اين جا كلي

ر بيايد. همة حواس ظاهر ما ممكن است وسيلة ايجاد هر نوع عالمتي است كه در روابط ميان افراد بشر به كا

ادبيات يكي از  2زبان بشود. پس زبان بوييدني و زبان پسودني)لمس(  و زبان ديدني  و زبانِ شنيدني هست...

اقسام هنر است و هر يك از انواع هنر ماده خاص خويش را دارد ، رنگ ماده نقاشي ، صوت ماده موسيقي ، سنگ 

زبان دستگاهي است از "اند :پيكره سازي است؛ ماده ادبيات نيز زبان است و در تعريف زبان گفته و گچ ... ماده

نشانه هاي اختياري و قراردادي كه براي ارتباط انساني به كار مي رود. فرق ماده ادبيات با ماده هنرهاي ديگر در 

و نظام است؛ يعني منطق و قواعد ويژه اي اين است كه ماده ادبيات يعني زبان بيرون از ادبيات داراي ساختار 

دارد . اما صوت ورنگ بيرون ازموسيقي و نقاشي ساختار و نظام خاصي ندارند؛ يعني هيچ شبكه ارتباطي خاصي 

ميان رنگ ها و صدا ها ، از نقاشي تا موسيقي نمي توان يافت . اين جاست كه مرز ميان زبان  به عنوان يك 

ا ادبيات كه اين دستگاه نظام يافته را به عنوان ماده خويش برمي گزيند چندان پديده مستقل و نظام مند ب

روشن و قاطع نيست. بنابر اين ادبيات كاربرد ويژه اي از زبان است براي هدفي خاص .تفاوت عمده زبان و ادبيات 

 در هدف آن دو است هدف زبان ، ارتباط و پيام رساني است؛ هدف ادبيات، زيبايي آفريني . 

 دو متن زير را با هم مقايسه كنيد:

پرستو : اكثر صبح ها و عصر ها براي تغذيه از النه خارج مي شود... جزو پرندگان مهاجر است كه به صورت  -6

 كنند.دسته جمعي كوچ مي كنند و عمدتا در صبحگاه پرواز مي

 ... كه نقطه چين عبور پرندگان آنجا-2

 در آن فرازفراز

  نشان حذف شب است و

 نمونة ايجاز                             

 پرندگان غريب

                                                           
 برای مطالعه بيشتر ر.ک: فارسی عمومی دکتر محمد فتوحی- 1
 برای مطالعه بيشتر. ر. ک: پيشينۀ آموزش زبان فارسی در ایران دکتر فریدون اکبری ِشلدّره - 2
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 به روي

 سربي 

 سردِ

 سپيده

 .در پرواز

هر دو متن موضوع واحدي داردند و از عناصر زبان بهره گرفته اند. نوشته نخست به قصد اطالع رساني نوشته 

ذب باشد اما دومين نوشته شده است و از چند گزاره خبري تشكيل شده ، از اين رو ممكن است صادق يا كا

 تصويري است هنري ازعبور پرندگان با نگاهي عاطفي به غربت آنها كه احتمال صدق يا كذب درآن نيست .

در منطق زبان هر واژه معناي قرارداي و قاموسي روشني دارد و در قاموس ها و فرهنگ لغت ها معناي قراردادي 

لحاظ ساختامان داراي قاعده و منطق هستند،يعني اصول و قواعدي  هر واژه را به دقت بيان كردند. جمله نيز از

دارند . واز لحاظ معني نيز از منطق خاصي پيروي مي كنند. بر اساس منطق معنايي زبان هر فعلي از فاعلي سر 

. اگر "علف گوسفند را نمي خورد "و يا  "سنگ گريه نمي كند  "مي زند و اهل زبان به وضوح مي دانند كه

 چنين ادعايي كند متهم به دروغ خواهد شد .كسي 

اما ادبيات به راحتي و به مدد تخيل مي تواند منزق معنايي زبان را در هم بريزد؛ يعني هم كلمه را از معناي 

 قاموسي )قراردادي ( آن خارج كند و هم منطق معنايي جمله را درهم بريزد .

ش به قلمرو مجاز و ادبيات مي كشاند. به جاي آن كه بگويد: بنگريد كه حافظ چگونه واژه را از معناي قاموسي ا

 مي گويد : "چشم مست مشتاق خود را با ناز باز كن  "

 "بگشا به شيوه نرگس مشتاق مست را"                                   

 ها... اينرگس در معني قاموسي : گياهي است از تيره تك لپه

چنين  "به كار برده است، "چشم  "ر معني قاموسي بلكه نرگس را در معنيدر اين جا شاعر نرگس را نه د

 كاربدي در زبان منطقي و روزمره رايج نيست.
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ادبيات و بهره گيري از شگردهاي هنري خويش همچون تصويرسازي، تشبيه و استعاره ، مجاز و كنايه ، در 

به زبان نقشي هنري مي بخشد. عالوه بر اين آميختن حس ها ، و تركيب عناصر متناقض و نيز مبالغه و اغراق 

شگردها كه به مدد خيال صورت مي گيرد ، از تناسب و تقارن و تكرار موسيقيايي آواها و نيز عواطف و احساسات 

 انساني نيز بهره مي برند .

 به طور خالصه برخي از تفاوت هاي زبان و ادبيات را ذكر مي كنيم:  

 هاي ادبي چند معنايند.ند ؛ اما نشانهنشانه هاي زباني تك معناي -6

 زبان از نشانه هاي قاموسي بهره مي برد ؛ولي ادبيات نشانه ها را در معناي ديگري به كار مي گيرد.  -2

 هاي زباني صدق و كذب پذيرند ؛ اما گزاره هاي ادبيات كذب تخيلي و شعري هستند.گزاره -7

 ولي در زبان ادبي پيام مبهم و غير مستقيم بيان مي شود.در زبان عادي پيام مستقيم و روشن است؛  -1

 در زبان ، چگونگي بيان اهميتي ندارد؛ اما درادبيات كيفيت بيان بسيار مهم است . -1

 زبان عادي كاربردي و صريح است ؛ اما زبان ادبي عاطفي و خيالي و مبهم. -1

 ويژگي سخن رسا و بليغ -4

تواند عواطف و احساسات خفته خواننده را برانگيزد، ارضا كند. يم كه ادبيّات ميدر بارة كاركردهاي ادبيّات گفت 

انگيزد؛ سخن رسا و بليغ، دو نشيند و او را بر ميادبيّات سخني اثرگذار و بليغ و رسا است كه در ذهن شنونده مي

 فصاحت، بالغت.ويژگي دارد: 

 فصاحت

سازد تا بتوانيم به مقتضاي خي از امكانات بالقوّه زبان آشنا ميفايدة اصلي علم معاني، اين است كه ما را با بر

 حال مخاطبان خود از آن امكانات استفاده كنيم و سخن موثر بگوئيم. 

اين است كه كلمات درست و مطابق مرسوم و كالم روشن و استوار باشد و اين مقصود  فصاحتمنظور از 

 شودعمدتا با تسلط بر دستور زبان حاصل مي
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كلمه يا كالم درست و استوار نباشد يعني فصيح نباشد، به داليل متعدد نمي تواند بليغ باشد. اوالً كلمات  اگر

نادرست و گوشخراش يا زشت و جمالت مغلوط )چه از نظر امالء و چه از نظر انشاء ( نه تنها موثر نيستند بلكه 

 7تأثير منفي دارند.

فصاحت در لغت به معني آشكاري و روشن »گويد: احت ميالدين همايي در بارة معني فصعالمه جالل

گفتاري است و در اصطالح فن معاني صفت كلمه و كالم و متكلم واقع شود و در هركجا به يك معني است از 

 1«.اين جهت بايد فصاحت كلمه و كالم و متكّلم را جداجدا تعريف كرد

يب )به هم پيوستن لغات( اگر درست نباشد، كالم نكته مهم ديگر اين است كه صرف و نحو يعني لغات و ترك

از عهده انتقال معني به صورت صددرصد عاجز خواهدبود. در اين صورت گاهي خواننده بايد براي فهميدن 

مقصود به حدس و گمان متوسل شود و چه بسا مقصود را باژگونه دريابد. در كتب معاني معموالً اين بيت 

 ناصرخسرو را مثال مي زنند: 

فصاحت و بالغت مجموعاً در آثار كهن فارسي به گشاده زباني و سخنداني و زباناوري و چيره زباني ... تعبير    

 شده است: 

 «( در اشاره به دقيقي»سخن گفتن خوب و طبع روان         )فردوسي  جواني بيامد گشاده زبان          

 سخنداني و زيبايي را                )سعدي(حد همين است  بر حديث من و حسن تو نيفزايد كس      

 فصاحت كالم يعني كالم روان باشد ، مطابق قواعد دستوري تركيب شده باشد و ابهام وپيچيدگي نداشته باشد.

 بالغت

اما مقصود از بالغت اين است كه كالم دلنشين و موثر و رسا و به اصطالح وافي به مقصود باشد و همچنين  

بتواند مافي الضمير خود را به نيكوئي بيان كند. بديهي است كه كالم معموالً وقتي بليغ  بليغ كسي است كه

 نام دارد.  علم معانيخواهد بود كه به مقتضاي حال مخاطب ايراد شود. علمي كه اين معني را بررسي مي كند 

ت؛ زيرا كالم ادبي بايد مناسبت كالم با مقتضاي حال مخاطب يعني بالغت، يكي از مختصات عمده كالم ادبي اس

دلنشين  –هر چند آراسته و پيراسته ادا گردد  -دلنشين و مؤثّر باشد؛ و اگر كالم به مقتضاي حال مخاطب نباشد

 و موثّر نخواهدبود.

                                                           
 برای مطالعه بيشتر، ر.ک: معانی، دکتر سيروس شميسا - 3
 25همایی صمعانی و بيان: عالمه جالالدین  - 4
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 لدرس اوّي ها خودارزيابيپاسخ 

هني و توجّه: پاسخ ها نمونه وار تدوين گرديده است. شما همكاران گرامي مي توانيد با ورزش هاي ذ

تامالت خويش در گم گوشه هاي متن، نكات ريز فراواني را استخراج كنيد؛ امّا آن چه مهم است 

 رعايت برنامه ي درسي و ذائقه و نياز دانش آموزان است.

است. به بيان ديگر، هنگامي كه از متن، سخن مي گوييم، « متن»هر چيزي كه ذهن ما را به پويايي درآورد، -6

شته هاي روي كاغذ و كتاب نيست. صدايي كه مي شنويم، بويي كه حس مي كنيم، رويدادي خواست ما فقط نو

كه مي بينيم، مزه اي كه مي چشيم و چيزي كه لمس مي كنيم؛ هر كدام، متن به شمار مي آيند، اگر خوانده 

ار شعر و نثر شوند، به آن ها متن هاي شنيداري يا خوانداري مي گوييم. در اين كتاب مقصود ما از متن، آث

 فارسي است.

ادب، »معموال مترادف يكديگر به كار مي روند. در نزد پيشينيان « ادبيات»و « ادب»در زبان فارسي دو واژه -2

بعدها ادب به دانش هايي «. شناختن اموري است كه آدمي به وسيله آن، خويش را از هر خطايي حفظ كند

در سخن مصون مي داشته اند. اين دانش ها اقسامي دارد؛ از  اطالق مي شد كه آدميان بدان خود را از خطاي

جمله: صرف و نحو، بديع، معاني و بيان، قافيه، خط و ... هنوز هم اديب به كسي مي گويند كه با شيوه هاي 

 گوناگون سخن آشنا باشد.

 معاني      بديع             بيان                //    و محتوا،  معنا       /        واژگان-7

متن ادبي است زيرا از كاربرد هنري زبان استفاده كرده است و نويسنده با بهره گيري از شگردهاي هنري -1

همچون تشخيص، استعاره، تشبيه و ... به زبان نقشي هنري بخشيده است. همچنين از تكرار موسيقايي آواها و 

 عنصر خيال و احساس بهره گرفته است.

است و هدف نويسنده فقط ارتباط و اطالع رساني است. متن ب، ادبي است، داراي بري خالف( متن الف، -1

 عنصر خيال و عاطفه است و هم چنين از آرايه هاي تشبيه، استعاره و تشخيص بهره برده است. 

 ب(با بهره گيري از استعاره، تشبيه، تشخيص و كاربرد هنري زبان نثر ادبي خلق كرده است. همچنين از تكرار

 موسيقايي آواها و عواطف و احساس استفاده كرده است.
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 بررسي و طبقه بندي آثار درس دوم:

 :اهداف آموزشي درس

 آشنايي با كاربردي ترين شيوه ها در بررسي و تحليل متن -6

 آشنايي با بررسي متن در قلمرو زباني -2

 دستوري يا نحوي( -معاني -آشنايي با سطوح مختلف قلمرو زباني )واژگاني -7

 نايي با عناصر زيبايي آفرين در سطوح مختلف )آوايي: بديع لفظي(، بيان، بديع معنوي(آش -1

 تقويت توانايي تجزيه و تحليل متن در قلمرو فكري -1

 آشنايي با قديم ترين طبقه بندي انواع ادبي در يونان باستان -1

 آشنايي با طبقه بندي آثار ادبي از دو ديدگاه كلي  -3

 در سه قلمروتوانايي بررسي و تحليل متن  -1

 توانايي بررسي شعر از نظر موسيقايي -3

 تحليل و بررسي شعر از نظر كاربرد آرايه هاي تشخيص، كنايه و تشبيه -61

 تدريس پيشنهادي هاي روش

 (نفر 1 يا 7) كالس بندي گروه: گروه كارآيي -6

 پاسخ و پرسش -2

 (نفر 1 يا 7) بندي گروه تيم، اعضاي تدريس -7

 (سخنراني پاسخ، و پرسش ،گروه كارآيي) تلفيقي -1

 گفتگو و بحث روش -1

 دانش افزايي درس دوم:               

براي شناخت وارزيابي متون، الزم است معيارهايي طرّاحي گردد و روش كار بيان شود. بررسي و كالبد شكافي 

محيطي، فكري، تاريخي، هر اثر را مي توان از چندين ديدگاه مطالعه كرد. مانند جامعه شناسي، زباني، اخالقي، 

 روان شناختي، ادبي و...
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ترين و كاربردي ترين شيوه ها اين است كه متن از ديدگاه زبان، ادبيات و فكر در سه قلمرو بررسي يكي از آسان

 فكري -7ادبي        -2زباني         -6شود: 

ار مي گيرد مشخّص مي شود و در در اين درس ابتدا مواردي كه در اين سه قلمرو مورد ارزيابي و مطالعه قر

 درس هاي بعد سه اين سه قلمرو با مقايسه متن مورد ارزيابي قرار خواهدگرفت.

 قلمرو زباني -5

هر اثر مكتوب، زبان ويژه اي دارد. زبان برخي از آثار، ساده و همه كس فهم و برخي ديگر به دليل وجود پاره اي 

تر، تقسيم مي تري دارد. از اين رو آن را به سطوح كوچكامّل بيشلغات و اصطالحات خاص، نياز به تعمّق و ت

 كنيم:

 ها از نظر فارسي بودن يا غير فارسي بودنبررسي لغت -6سطح واژگاني:                               

 مركب(-مشتقنوع ساختمان واژه)ساده، مشتق، مركب، -2                                                       

روابط معنايي كلمات: ترادف، تضاد، تضمّن، تناسب، و گزينش -7                                 قلمرو زباني    

 ها  واژه

-رفتار ذهني خاص با برخي واژه ها و كاربرد برخي لغت خاص در اين قلمرو ارزيابي مي                              

                                         در شعر حافظ « رند»شود: 

 هاي تاريخيبررسي متن از نظر تركيبات و قواعد دستوري، كاربرد    سطح دستوري يا نحوي  

ها ازنظر محور ها، بررسي جملهكوتاهي و بلندي جمله                                                                   

 همنشيني و دقت

 در ساخت هاي غير متعارف و ....                                                                                  

گاهي سياق عبارات و طرز جمله بندي و نحوة بيان مطلب جلب توجّه مي كند و وجهة سبكي مي يابد           

ست. نمي توان فهرست دقيق و كاملي از همة موارد را مثل جمله بندي هاي جالل آل احمد كه كوتاه و مقطع ا

 پيش چشم داشت.
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 قلمرو ادبي -2

در اين  قلمرو، شيوة نويسنده در به كارگيري عناصر زيبايي آفرين و كاربرد اين عناصر در متن مورد بررسي قرار 

 مي گيرد:

 ث بديع لفظي و ابزار موسيقي آفرينيا موسيقايي: بررسي متن از نظر مباح سطح آوايي-5                    

)وزن،  قافيه، رديف، آرايه هاي لفظي و تناسب هاي آوايي مانند واج آرايي، تكرار، سجع،                         

 جناس   

                    

                                             : بررسي متن از نظر مسائل علم بيان نظير: تشبيه، مجاز، كنايه     سطح بياني-2     قلمرو ادبي

 

 بازخواني متن از ديد تناسب هاي معنايي مانند تضاد، ايهام، مراعات نظيرسطح بديع معنوي:  -9 

در اين سطح هم در هر متني توجّه به مسائل خاصي ممكن است پيش بيايد.مسائلي كه امروزه در ادبيات جديد 

 مطرح است.

ها ابزار بيان انديشه و فكراند، بنابراين ويژگي هاي فكري، روحيات، باورها، ها و جملهكلمهقلمرو فكري:   -9

  گرايش ها، نوع نگرش به جهان و موضوعات زير در اين سطح بررسي مي شود:

 عيني، ذهني                                         

 غم گرا شادي گرا،                                        

 موضوعات                    خردگرا، عشق گرا    

 قلمرو فكري                جبرگرا، اختيارگرا    

 عرفاني، طبيعت گرا                                       

 خوش بيني، بدبيني                                      

 في، روان شناختيفلس                                      
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 ميهني، جهاني                                           -محلي                                    

ها و شناخته شدن جهان متن، نوع اثر برحسب غلبة موضوع و محتوا و از نظر انواع پس از اين گاميادآوري: 

. و در پايان نتيجۀ اين ارزيابي را مي شودندي ميادبي)حماسي، غنايي، تعليمي، نمايشي و...( طبقه ب

 نويسيم.

 

 دوم درسي ها خودارزيابيپاسخ 

 قلمرو سه در فكر، و ادبيات زبان، ديدگاه سه از متن كه است اين ها شيوه ترين كاربردي و ترين آسان از يكي-6

 فكري ادبي، ، زباني: شود بررسي

 اسطوره،: مثل است شده استفاده ساده واژگان از بيشتر است مروزيا نوشته ،دارد فهم قابل و ساده زبان متن-2

متن ادبي  .است برده بهره... مضمون تاريخ، ظاهرا، قصه، مثل نيز غيرفارسي كلمات از... و قصه افسانه، لغت،

 نيست.

 وزان، رزان، خزان،: قافيه هاي واژه اول، بخش. است شده سروده مسدس مسمط  قالب در منوچهري شعر-7

 است: رديف. بپايد بيايد،: دوم بخش. است گزان و رزان رنگ

 --uu—uu—uu--شعر وزن

 جناس از همچنين برده بهره اول، بيت در ي، ز، خ،: آرايي واج مثل آوايي هاي تناسب و لفظي هاي آرايه از شعر

 .برده بهره هم چندان و گل رزان،: تكرار آرايه از. است كرده استفاده گزان و رزان وزان، خزان،: مثل) ناهمسان

تشبيه )آفتاب مثل تشت...( فلك نقاش: تشبيه، فلك: تشخيص، بوم آسمان: تشبيه، زمين مانند روپوش: -1

 تشبيه، سربه هم آوردن: كنايه از جمع شدن، اسرار استعاره از تاريكي و سياهي شب.

 قلمرو فكري ارتباط دارد.با  درس يك است ولي به طور مستقيممحتواي اين بند بحث ،  فكري قلمرو با-1

 .آفريد خدا كه بود چيزي اولين آب  .اهلل خلق مااوّل  الماء انَ-6

 پاك و  زالل آب اين گويد مي همگان به خطاب شاعر و گيرد مي سرچشمه زالل  و روشن سرچشمه از آب

 در شايد باشد آب نوشيدن حال در كبوتري رود اين پايين در است ممكن زيرا نكنيم آلود گل را آب اين ما است
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 آب از را خود كوزه روستايي نفر يك رود پايين ابادي در شايد شويد مي آب در را خود پرهاي اي سيره تر پايين

 در و سوال آب اين است ممكن زيرا. كنيم گل را آب نبايد اوصاف اين با. برد خانه اهل براي را آن تا كند مي پر

 از را دلي اندوه اش زاللي تمام با آب اين شايد. برساند آن به را خود تا  درو مي سپيداري سوي به حركت حال

 انسان و درويش شايد آب اين دست پايين در. كند مي گزين جاي را نشاط و شادي آن جاي به و برد مي بين

 .بخورد را آن آن، كردن نرم از پس تا. است برده فرو آب درون را خشكي نان تكه فقيري

 كوتاه شعر اين در. است برتري جهان و گسترده روح داراي .خورد مي چشم به آن كه در سادگي تمام با شعر

 تمثيلي آب. است روستا يك او نظر در جهان اين. گويد مي سخن اش آرماني سرزمين و گمشده شهر از شاعر

 اي. گويد مي همگان به مرشد يك مقام در شاعر اكنون. است كژي و نادرستي نشانه گل زندگي، تمام براي است

 زيرا. نكنيد آلوده را آن فاسد و كننده آلوده چيزهاي با و بگذاريد ارج آن به و بپنداريد ارزش با را زندگي مردم

 و آشتي به را ما شاعر. هستند خوش دل زندگي اين به و داشته دوست را زندگي كه دارند وجود هايي انسان

 فلسفي( -خوش بيني -اختيارگرا -گراشادي  -. )ذهنيكن مي دعوت طبيعت با صلح
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 (شعر 5: كالبد شكافي متن )درس سوم

 اهداف آموزشي درس سوم

 «كالبدشكافي»آشنايي دانش آموزان با مفهوم  -6

 «شعر»آشنايي با مراحل مختلف كالبدشكافي  -2

 توانايي تشخيص لحن مناسب براي خوانش –توانايي خوانش درست متن با رعايت اصول آن  -7

 وانايي شناسايي و استخراج نكات زباني متنت -1

 توانايي شناسايي و استخراج نكات ادبي متن -1

 توانايي شناسايي و استخراج نكات فكري شعر -1

 تقويت توانايي نتيجه گيري و تعيين نوع ادبي آن -3

 تدريس پيشنهادي روش

 (سخنراني پاسخ، و پرسش گروه، كارآيي) تلفيقي 

 روهيروش  پيشنهادي تدريس كارايي گ

 اين درس را به روش كارايي گروه مي توان تدريس كرد. مراحل كار مبتني بر اين روش عبارتند از:

 گروه بندي كالس )هر سه يا چهار نفر دريك گروه( -6

 از اعضاي هر گروه مي خواهيم كه درس را در زمان تعيين شده به صورت فردي صامت خواني كنند. -2

ه بررسي دقيق تر درس دعوت مي كنيم. هر دانش آموز به صورت با طرح پرسش هايي دانش آموزان را ب -7

 انفرادي پاسخ خود را به كالس عرضه مي كند.

 پرسش ها مجددا مطرح مي شود و دانش آموزان در گروه درباره آنها، بحث، بررسي و مشورت مي كنند. -1

( چند نفر از دانش پس از خواندن دقيق معلم يا استفاده از نوار كاست )ضبط شعر همراه با موسيقي -1

 آموزان شعر را مي خوانند.

 مطالب درس با بهره گيري از نظرگاه هاي دانش آموزان و معلم جمع بندي مي شود. -1
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  سوم :  دانش افزايي درس 

در اين كتاب، فقط آثار مكتوب ادبي است و در نگاه كلّي متون و « متن» همانطور كه پيشتر گفته شد مقصود از

 نثر -2شعر      -6كنيم: بخش تقسيم ميآثار را به دو 

هاي پيشين سراغ نمونه هايي از شعر و نثر خواهيم رفت و به طور در اين درس  و درس بعد بر پاية آموخته 

عملي تالش مي كنيم سازه ها و عناصر آن را مطابق چهارچوبه هاي معيّني كه قبال ترسيم كرده ايم 

است كه قبل از بررسي و كالبدشكافي هر اثر و متن، در آن اثر تامّل و تفكّر كنيم. الزم به توضيح « كالبدشكافي»

كنيم و نگاه اجمالي به  همة آن متن داشته باشيم و آن را از نظر بگذرانيم تا با لحن مناسب و حال وهواي محتوا 

چشم  با سرعت از  اثر ناميد يعني گذر دادن «خوانيچشم» توان و موضوع اثر آشنا شويم؛  اين مرحله را مي

هاي نگارشي درون متني به درك ميان سطرها و صفحات. در مرحلة خوانش متن درست خواندن و رعايت نشانه

 كند.عميق تر متن كمك مي

 مقايسۀ سبك شناسانۀ غزلي از حافظ و سعدي

اند مي و قافيه در اين جا به شيوة مقايسه به مطالعه و بررسي سبك شناسانة غزلي از حافظ و سعدي كه هموزن

پردازيم. هدف از اين مطالعه دريافتن تفائت هاي سبكي است، اگرچه با توجّه به معلومات قبلي مي دانيم كه 

حافظ متاخر از سعدي است و بعيد نيست كه غزل خود را به اقتفاي غزل سعدي ساخته باشد. يكي از هدف هاي 

 ود.اين مطالعه اين است كه صحت و سقم اين فرض مشخّص ش

 غزل سعدي :  

 توان انداختچه فتنه بودكه حسن تو در جهان انداخت                    كه يك دم از تونظر بر نمي

 بالي غمزهء نامهربان خونخوارت                                  چه خون كه در دل ياران مهربان انداخت

 كه روزگار حديث تو در ميان انداخت           زعقل و عافيت آن روز بر كران ماندم                

 نه باغبان و نه بستان كه سرو قامت تو                         برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت

 تو دوستي كن و از ديده مفكنم زنهار                          كه دشمنم ز براي تو در زبان انداخت

 ز تو برگيرند                    دريغ باشد بر ماه آسمان انداختهاي تو كان چشم كبه چشم
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 هم اين حكايت روزي به دوستان برسد                     كه سعدي از پي جانان برفت و جان انداخت

 غزل حافظ :  

 خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت                به قصد جان من زار ناتوان انداخت

 دو عالم كه رنگ الفت بود                      زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت نبود نقش

 به يك كرشمه كه نرگس به خود فروشي كرد           فريب چشم توصد فتنه در جهان انداخت

 شراب خورده و خوي كرده مي روي به چمن            كه آب روي تو آتش در ارغوان انداخت

 دوش مست بگذشتم                      چو از دهان توام غنچه در گمان انداختبه بزمگاه چمن 

 بنفشه طرّة مفتول خود گره مي زد                       صبا حكايت زلف تو در ميان انداخت 

 زشرم آن كه به روي تو نسبتش كردم                     سمن به دست صبا خاك در دهان انداخت

 و مطرب نديدمي زين پيش               هواي مغبچگانم در اين و آن انداخت من از ورع مي

 توان انداختكنون به آب مي لعل خرقه مي شويم                      نصيبة ازل از خود نمي

 مگر گشايش حافط در اين خرابي بود                    كه بخشش ازلش در مي مغان انداخت

 ن شود كه دور زمان                 مرا به بندگي خواجة جهان انداختجهان به كام من اكنو

 بررسي قلمرو زباني غزل سعدي: 

 61لغت عربي به كار رفته، حدود  66كلمه،  611لغات عربي: در  -6سطح واژگاني:                               

 درصد

كاربرد اسم ذات، تقريبا سه برابر  -7لغات مركب كم است: خونخوار -2                                                    

 اسم معناست             

لغات فارسي همه ساده و معمولي است. مختصات لغوي سبك  -7                                 قلمرو زباني     

 خراساني و     

 «به چشم هاي تو» در آن نيست، جز در مقام سوگند: عراقي هم                                            
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معلوم است كه غزل در عصر پاياني سبك خراساني و آغاز تغيير زبان)قرن هفتم( سروده                               

 شده است                                         

-2موقوف المعاني نيست اي است وجمالت: هربيت جمله-6    سطح دستوري يا نحوي  

 منظق نثر

-ي  بر ساخت جمله ها حاكم است يعني ترتيب فاعل                                                                    

 فعل-مفعول

ك قديم در آغاز فعل: به سب« ب»-7استرعايت شده                                                                   

 گاهي برسر فعل 

-1آورده و گاهي نياورده است: برانداختن« ب»ماضي                                                                    

وجه مصدري مرخم به كار رفته است: دريغ باشد -1رسد مضارع التزامي به       جاي مضارع اخباري: برسد: مي

 بر ماه آسمان انداخت.

طور كلي مختصّات نحوي زبان قديم در سعدي مشهود تراز مختصات نحوي زبان جديد است: چه فتنه بود، به  به

 «            چه فتنه يي بود»جاي

 بررسي قلمرو ادبي غزل سعدي: 

: موسيقي بيروني يا وزن: وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است سطح آوايي يا موسيقايي-5                    

 كه جزو

موسيقي كناري: شعر به سياق كلي غزل فارسي مردّف است و -2پراستعمال ترين اوزان است                    

موسيقي دروني)صنايع بديع لفظي(: از هر سه  -7شدن موسيقي شعر مي شود.    قلمرو ادبيسبب غني تر   

 نوع سجع و جناس و تكرار

 ست. تكرار هم واژه و هم تكرار هم حروفي در شعر به كار رفته است.استفاده  شده ا                      

 -2«كاربرد استعاره مكنيه)انسان مانندي(: بالي غمزة نامهربان خونخوارت-6: سطح بياني -2                     

 اضافة 

                                             استعارة مصرّحه: اصال كاربردي نداشته است.   -7تشبيهي: سرو قامت                      

 تناسب: ديده، زبان/بوستان، سرو -2كاربرد تضاد: دوستي/ دشمني. -6سطح بديع معنوي:  -9 
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توان آن را وارث بالفصل از نظر قالب شعري، نمايندة كامل غزل عاشقانه است. تخلّص در بيت آخر است و مي   

 تغزّل دانست        

غزل سعدي شعر غنايي از نوع عاشقانه است و شاعر خود را به كسي توصيف مي كند. معشوق كري    قلمرو ف 

 زميني

است اما نه مانند معشوق حقير تغزّل، بلكه مقام وااليي دارد.البته هنوز مانند معشوق غزل                      

ي هرچند دچار فراق است امّا به وصال اميد دارد.  حافظ خيالي و                          اساطيري نشده است. سعد

 ابيات غزل به هم مربوط است، به اصطالح محور        عمودي آن منسجم است. غزل وحدت موضوع دارد.

 بررسي قلمرو زباني غزل حافظ: 

 61كار رفته، حدود لغت عربي به  22كلمه، حدود 611لغات عربي: در  -6سطح واژگاني:                               

 درصد.

برخي از لغات عربي او ثقيل است: نصيبه، ورع. تركيبات عربي به                                                     

 صورت مضاف و 

ي مضاف اليه است كه در سعدي نيست: نصيبة ازل. مثل سعدي ابيات                                                    

 دارد كه اصال  

كاربرد اسم ذات و  -7لغات مركب: خوي كرده -2لغت عربي ندارد.                                 قلمرو زباني  

 معني تقريبا مثل 

به طور كلي در سطح واژگان تفاوت چنداني در اين دو غزل  -1است.                                                   

 ز نيست به ج

اين كه در حافظ لغاتي وجوددارد كه امروزه به كار نمي رود: شوخ،                                                   

 مغبچه، مغان.               

-2جمالت: جمالت او اكثر در بيت يا مصراع تمام مي شود.-6                                                         

 باغل

جمالت فاقد نظم نثري است: به يك كرشمه كه نرگس به           سطح دستوري يا نحوي              

  «  خودفروشي كرد
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نحو حافظ  -1«.بگذشتم»در آغاز فعل: فقط يك مورد: « ب»-7                                                         

 جديد تر از 

سعدي است و در آن مضارع اخباري در معني اخباري به كاررفته                                                           

 است.

 بررسي قلمرو ادبي غزل حافظ: 

: موسيقي بيروني يا وزن: همان وزن سعدي است، امّا شعر او به سطح آوايي يا موسيقايي-5                    

 خاطر عدم 

 تفاده از حشو شعر)ابدال( اندكي موسيقايي تر است.      اس                    

موسيقي كناري)قافيه(: مثل شعر سعدي مردّف و داراي ردف است برخالف سعدي يك بار -2   قلمرو ادبي

 قافيه را 

موسيقي دروني)صنايع بديع لفظي(: مثل سعدي از هر سه مورد  -7تكرار كرده است: )جهان(                     

 و جناس   سجع

و تكرار استفاده  كرده است. تكرارعين واژه: )بود/نبود( و هم تكرار هم حروفي در شعر به كار رفته                   

 است.

 «. خ»بسامد آن در حافظ باالتر است: تكرار                    

-بنفشه طرة مفتول خود گره مي: »كاربرد استعاره مكنيه)انسان مانندي(-6:  سطح بياني-2                     

 « زد

آتش در كسي »كنايه: -7را استعاره از ابرو آورده است. « كمان»استعارة مصرّحه: حافظ -2                     

 «.                                             انداختن

از طنز كه از مختصات استفاده  -2تناسب: خم/ كمان، مي/مطرب و...  -6سطح بديع معنوي:  -9 

 اوست.

از نظر قالب شعري، شعر حافظ در معني دقيق كلمه غزل نيست. تخلّص در بيت آخر نيست و بيت پايان جنبه  

 مدحي دارد. 
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شعر حافظ هم غنايي است، امّا عاشقانة صرف نيست، بلكه مضامين عارفانه هم دارد. در اين قلمرو فكري     

 غزل اعتقاد به

 قضا و قدر ديده مي شود. عدم قطعيّت و ابهام سراسر فضاي غزل را فراگرفته است.                    

 نتيجه گيري

، جز اين كه حافظ به موسيقي ق مهمي بين غزل حافظ و سعدي نيستچنان كه مالحظه شد در سطح زباني فر

سعدي مستقيم است و بر  دروني شعر توجه بيشتري مي كند. اما در سطح فكري بين آن دو تفاوت است . شعر

طبق سنت شعري قبل از خود يك موضوع را به طور پيوسته عرضه مي دارد . در شعر حافظ چند جهت فكري از 

اند.  غزل حافظ خالصه هر دو قسم غنا و عرفان و طنز و مدح به هم آميخته و به صورت غير مستقيم عرضه شده

مدح( در هم آميخته است ، يازده بيت دارد و تخلص در بيت ما غزل ) عارفانه و عاشقانه ( است كه با قصيده )

 قبل آخر است .

بزرگترين فرق اين دو غزل در سطح ادبي است . اگر غزل سعدي در كل ادبياست ، غزل حافظ در اجزا نيز ادبي 

 است و عمدتا بر بيان وبديع معنوي ) و تصرف در سنن ادبي ( استوار است . 

ذشته در اين است كه عالوه بر موسيقي عادي شعر كه همان وزن باشد ، در هر مصراع فرق سعدي با شاعران گ

موسيقي ديگري را نيز درج كرده است . اما فرق حافظ و سعدي اين است كه حافظ عالوه بر رشته يي كه كلمات 

و تصوير به هم  را از نظر موسيقي به هم پيوند داده است ، رشته هاي متعدد ديگري هم كلمات را از نظر معنا

 دوخته است.

 سبك شخصي حافظ يعني تشخّص ساختهاي متضاد ، در اين شعر هم ديده مي شود:

 نقش نبود اما رنگ بود ، يك و صد ...

 لحن هاي زبان فارسي

لحن يعني آواي خوش و موزون، نوا، كشيدن صدا يا اجتماع حالت هاي صداهاي مختلف. )دهخدا(، لحن، نحوه 

كردن جمالت است با توجه به شرايط موجود و فضاي حاكم بر جمله و كل متن. بايد دانست كه خواندن و بيان 

هنگام ادا كردن متن و به لفظ درآوردن آن، نه تنها هر متن، لحن خاص خود را اعم از طنز يا جد مي طلبد، بلكه 

هر بند انواع و اقسام لحن ها و هر بند )پاراگراف( و هر جمله نيز به تنهايي لحن خود را دارد و ممكن است در 

حاالت به كار گرفته شود و در كنار اين موارد در هر جمله، هر كلمه نيز مي تواند شكل و آواي خاص خود را 

داشته باشد. به عنوان مثال در شعرها، قافيه ها و رديف ها در انواع مختلف، آواهاي متفاوت و تلفظ هاي گوناگون 
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تاكيد شاعر يا نويسنده در هر جمله كوتاه روي كلمه اي خاص باشد كه با رعايت  را مي طلبد و يا ممكن است

 لحن كامل و عالئم نگارشي و احوال نويسنده شكل خاصي به خود مي گيرد.

 انواع لحن و آهنگ هاي كلي زبان فارسي را مي توان عبارت از موارد زير دانست:

 لحن ستايشي

ويسنده در آن خداوند را به خاطر آفرينش بي همتا، قدرت بي نظير و ستايش مخصوص خداوند است و شاعر يا ن

الطاف فراوانش مي ستايد. در اين هنگام خواننده نيز بايد خود را موجودي از آفريده هاي او بداند كه تسليم او و 

 شاكر بخشش ها و آفرينش اوست، مانند مثال هاي زير:

 آن كه جان بخشيد و ايمان خاك را       آفرين جان آفرين پاك را                   

                                                                                  (6733:6)عطار،  بي ستون كرد و زمينش جاي كرده اي بر پاي كرد               آسمان چون خيم

 يلحن مدح

طريق آن، با كوچك تر دانستن خود در مقابل ممدوح به بيان مدح، نوشته اي درباره انسان است كه شاعر از 

مطلبي مي پردازد. مدح ها نيز به پيروي از ستايش ها شكل گرفته اند و در آنها همان حاالت بايد رعايت شود؛ 

ها،  اما با ستايش اختالف دارد، زيرا در ستايش شاعر يا نويسنده آزادانه تر مي تواند حرف خود را بزند اما در مدح

 به ويژه مدح حاكمان، اين كار امكان پذير نيست. مدح را مي توان به چند دسته تقسيم كرد:

الف(مدح بزرگان ديني و مذهبي چون پيامبر )ص( و امامان )ع( كه در آن شاعر خود را از مريدان آنها مي داند و 

ر است جان فدايشان كند. گفته هاي زندگي اش را وابسته به وجود و اعتقاد به آنها مي داند تا جايي كه حاض

آنان را بسيار با اهميت مي داند، در اين مورد شاعر ممدوح را فردي فرا انساني مي داند و چهره و قامتش را در 

دنيا زيباترين مي پندارد، كارها و اعمالش را نيز كارهايي خارق العاده مي شمارد و به بيان معجزات و كرامات او 

 مي پردازد:

 كافرينش هست خاكش           هزاران آفرين برجان پاكشمحمد 

 چراغ افروز چشم اهل بينش             طراز كارگاه آفرينش

 سروسرهنگ ميدان بال را                سپهساالر و سرخيل انبيا را
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 رياحين بخش باد صبحگاهي            كليد مخزن گنج الهي

 (6712:623)نظامي،                                                               

 علي آن شير خدا، شاه عرب                الفتي داشته با اين دل شب

 شب ز اسرار علي آگاه است                دل شب محرم سراهلل است

 فجر تا سينه آفاق شكافت                 چشم بيدار علي خفته نيافت

 شب              مي برد شام يتيمان عربناشناسي كه به تاريكي 

 عشق بازي كه هم آغوش خطر          خفت در خوابگه پيغمبر

 شهريار                                                                          

 داستاني- لحن روايي

 به كلي هنگام خواندن حكايات بايد:

 در نظر گرفت و لحن خاصي را برگزيد. موضوع و محتوا و فضاي كلي متن را -6

 آن را شبيه تعريف كردن يك واقعه يا حادثه پندآموز يا طنز خواند. -2

 سجع ها را رعايت كرد و تاكيد جمالت را روي آنها گذاشت. -7

 اشعار داخل حكايات را با لحني مناسب آن خواند. -1

 عالئم نگارشي را دقيق رعايت كرد تا تاثير كالم بيشتر شود. -1

 ردي كه از قضيه آگاه است، با آرامش و اطمينان آن را خواند.چون ف -1

 با سكون ها و سكوت ها بر تاثير كالم افزود. -3

 به گونه اي خواند كه شنونده مشتاق و منتظر شنيدن بقيه ماجرا باشد. -1

 سرعت خواندن حكايات كمتر از ديگر نوشته ها باشد. -3

 رساند. نگاه خواننده در حين خواندن به فهم مخاطبان ياري -61

 در ميان لحن روايي به تغييرهاي مناسب آهنگ به تناسب شخصيت ها توجه كرد. -66
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با رعايت دقيق فراز و فرودهاي آوايي در لحن روايي متناسب با جريان داستان، حالت كشش و  -62

انتظار را در شنونده برانگيزانيم و با ايجاد گسست هاي آوايي و وصل و درنگ هاي مناسب، او را به گوش 

 ادن ترغيب كنيم.د

 لحن تعليمي )اندرزي(

اين لحن كه به لحن اندرزي نيز موسوم است، تالش مي كند با گويشي آرام و آهسته، در دل شنونده نفوذ كند و 

نكات مهم خوب زيستن را به مخاطب خود القا كند. در ايران اين گونه نوشته بيشتر براي پند و اندرز به كار مي 

نه متون، خود را به جاي انساني آگاه مي گذارد و از زبان او كه بيشتر شبيه پدران يا معلمان رود. نويسنده اين گو

دلسوز است، با مخاطب خود سخن مي گويد، به همين دليل لحن متن هاي تعليمي، لحني پدرانه است و 

ه فرزندان يا دانش خواننده نيز بايد هنگام خواندن، خود را پدر يا معلمي فرض كند كه مي خواهد نكاتي را ب

 آموزانشان بگويد. در اين گونه اشعار نيز ممكن است با لحن هاي گوناگون مواجه شويم. به اين اشعار توجه كنيد:

 زخاك آفريدت خداوند پاك            پس اي بنده! افتادگي كن چو خاك

 حريص و جهان سوز و سركش مباش            ز خاك آفريدنت، آتش مباش

 (6731:613)سعدي،                                                                           

اين ابيات لحني واعظانه و اندكي حالت تحكمي دارد؛ يعني انساني روحاني خطاب به ديگران آنها را با جمالت 

( سفارش مي كند. در اين امري به پرهيز از كارهاي زشت )نهي از منكر( و انجام كارهاي نيك )امر به معروف

گونه اشعار، لحن گوينده بسيار محكم و كوبنده است و خواننده چنان با شور و حرارت سخن مي گويد كه گويا از 

 عاقبت انسان خطاكار كامال آگا است و دلش به حال او مي سوزد.

 لحن مناجات

ين زمان خود را بسيار كوچك فرض كرده، مناجات به معني راز و نياز گفتن و نيايش با خداوند است. انسان در ا

آنجه را كه در حضور ديگران نمي تواند بيان كند، با آه و زاري يا شكر و سپاس بيان مي كند. در اين گونه اشعار، 

شاعر چيزهاي معنوي از خداي خود طلب مي كند و از او مي خواهد كه عاقبت به خيرش كند. لحن مناجات 

 بيانگر حالت فروتني و خاكساري و تواضع بنده است. آكنده از عاطفه و احساس و

 خداوندگارا نظر كن به وجود                 كه جرم آمد از بندگان در وجود
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 گناه آيد از بنده خاكسار                     به اميد عفو خداوندگار

 مكريما! به رزق تو پرورده ايم                به انعام و لطف تو خو كرده اي

 گدا چون كرم بيند و لطف و ناز              نگردد ز دنبال بخشنده باز

 چو ما را به دنيا تو كردي عزيز             به عقبي همين چشم داريم نيز 

 عزيزي و خواري تو بخشي و بس             عزيز تو خواري نبيند زكس

 رمسارم مكنخدايا به عزت كه خوارم مكن                  به ذل گنه ش

 (6712:637)بوستان سعدي،                                                   

 هنگام خواندن نيايش ها و مناجات بايد:

 حس و حال عمومي حاكم بر فضاي نيايش، حفظ شود. -6

 حالت خشوع و خصوع در آهنگ كالم رعايت گردد. -2

 مان است، حفظ گردد.لحن ماليم و متين كه بيانگر ادب در پيشگاه خداي رح -7

 به كشش ها زير و بمي حروف و صداها براي تاثيرگذاري بيشتر توجه گردد. -1

 لحن توصيفي

توصيف يعني وصف كردن و بيان جزئيات و ويژگي ها يا آوردن صفات و قيدهاي حالت پيابي براي چيزهايي كه 

افراد و اشيا بپردازند يا به حاالت مختلف  قرار است براي شنونده، بازگو كنيم. اين صفت ها مي توانند يا به ظاهر

 رفتاري يا حركات او مانند:

 ديدمش خرم و خندان، قدح باده به دست        و اندر آن آينه صد گونه تماشا مي كرد

 (6712:637)حافظ،                                                                   

مي بيند، با شور و حال فراوان و با استفاده از آرايه هايي چون تشبيه و  در توصيف، نويسنده چيزي را كه

تشخيص به زبان مي آورد. در تشبيه، نويسنده با تخيل خود مي كوشد ميان چند چيز شباهتي ايجاد كند و با 

باران به اين كار شنونده را به شگفتي وا دارد؛ مثال در بيت هاي زير منوچهري دامغاني با تشبيه كردن قطره 

 اشك عروس و تشبيه برگ گل به صورت او، هنر خود را به نمايش گذاشته است:
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 آن قطره باران كه برافتد به گل سرخ                  چون اشك عروسي است برافتاده به رخسار

 روش ديگر شاعران و نويسندگان در توصيف كردن، استفاده از جان بخشيدن به اشيا )تشخيص( است. در اين

هنگام نويسنده همه چيز را زنده و مانند انسان مي بيند و كارها، گفته ها و حركات با اعضاي انساني به آنها مي 

 بخشد.

 شعر زير از ملك الشعراي بهار سرشار از جان بخشي به كوه دماوند است:

 اي ديو سپيد پاي در بند                    اي گنبد گيتي اي دماوند

 كله خود                 ز آهن به ميان يكي كمربند از سيم به سر كي

 تاچشم بشر نبيندت روي                    بنهفته به ابر چهر دل بند

 چون گشت زمين ز جور گردون            سردوسيه و خموش و آوند

 ني، ني، تو نه مشت روزگاري              اي كوه ني ام ز گفته خرسند

 از درد ورم نموده يك چند                      تو قلب فسرده زميني

 توصيف معموال براي انسان ها، اشيا، طبيعت و عناصر آن چون درخت و سبزه و گل، دريا و كوه و جنگل است:

 در خواندن چنين متن هايي بايد به نكات زير توجه داشت:

زي مثبت يا با شكوه با لحن توصيف مي تواند در كنار ديگر لحن ها كامل شود؛ يعني توصيف چي -6

 توصيف زشتي ها و پليدي ها متفاوت است.

 در لحن توصيفي آهنگ كالم، معموال نرم است و آرامش خاصي دارد. -2

 هنگام خواندن، دقت نظر و عنصر تخيل، نقشي مهم دارند. -7

 اين لحن از نظر فضاي كلي آهنگ سخن، به لحن روايي نزديك است. -1
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 مي درس سوها پاسخ خودارزيابي

 (است داستاني - روايي شعر لحن كه) «لحن كشف براي» انجام تا آغاز از متن به كلي نگاهي-6 -6

 .گسست بدون شعر تمام خواندن باره يك  -2- 6

 هواي و حال با مناسب لحن. است ضروري آهنگ و لحن كشف براي كلي نگاهي متن دقيق خواندن از پيش-2

 و خبري خوش و شادابي شنونده كه باشد اي گونه به بايد خوانش آهنگ. است انگيز شوق و شاد لحن شعر،

 .كند احساس را بشارت

 برامدن خوب كاري عهده از: كنايه: شدن روسفيد      رويي، گشاده از كنايه: واكرده جبهه: كنايه-7

 گل چون: تشبيه

 / گل    آب قطره: تشخيص

 بايدش تحمل افتد آسيا در چون دانه: مثل

 .گل   / ،  /   گلشن   قطره دريا، ابر، آب،: نظير مراعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

85 

 (نثر 2چهارم:كالبد شكافي متن )درس 

 اهداف آموزشي درس

 تقويت توانايي تفكر و تامل در متن -6

 «شعر»تقويت مهارت تحليل و بررسي متن  -2

 آشنايي با مهارت چشم خواني يك متن -7

 آشنايي با مراحل مختلف كالبدشناسي متن نثر -1

 چگونگي خوانش متن نثرآشنايي با  -1

 توانايي شناسايي و استخراج نكات زباني -1

 توانايي شناسايي و استخراج نكات ادبي -3

 توانايي شناسايي و استخراج نكات فكري -1

 تقويت توانايي نتيجه گيري و تعيين نوع آن -3

 تدريس پيشنهادي روش

 (سخنراني پاسخ، و پرسش گروه، كارآيي) تلفيقي

                                                      نثر دانش افزايي درس  چهارم: 

هاي قبل درباره كالبدشكافي متن شعر و شيوه و سياق كار توضيح داده شد و اين كه براي بررسي و در درس

است. و گفتيم كه در ابتدا بايد درست خواند )خوانش(. و درست  "خواني چشم"كالبدشكافي نخستين مرحله

كند . و سپس نكات زباني و هاي نگارشي درون متني، به درك عميق تر متن كمك ميايت نشانهخواندن و رع

دهيم. يادآوري اين نكته الزم است كه هر ادبي و فكري را با توجه به سبك و شيوه نويسنده مورد ارزيابي قرار مي

آثار كسي توجّه برانگيز است، نويسنده و شاعر ممكن است داراي سبك خاصي باشد. گاهي بسامد برخي لغات در 

 از اين رو در تعيين سبك شخصي راهگشاست، كه بايد مورد توجّه و دقّت قرار گيرد. 

اي از متن نثر بينابين)سياست نامه( و نثر فني)كليله و دمنه( را انتخاب براي آشنايي بيشتر در اين درس نمونه

 ايم:و كالبد شكافي قرار داده كرده و نكات زباني، ادبي و فكري هريك را مورد بررسي
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 6متن

گرديد. چشمش بر عمروليث افتاد و دلش چون نماز ديگر شد، فراّشي كه از آنِ عمروليث بود در لشكرگاه مي» 

مردم تا زنده باشد، او را از » پس گفت: « ام.امشبي را با من باش كه بس تنها بمانده» بسوخت. عمرو او را گفت: 

فرّاش يك مني گوشت به دست آورد، لختي « بير چيزي خوردني كن كه مرا گرسنه است.قوت چاره نيست. تد

سرگين خشك از دشت برچيد، و كلوخي دو سه بر هم نهاد تا قليه كند. و به طلب نمك شد، روز به آخر آمده 

در گردنش بود. سگي بيامد و سر در تابه كرد تا استخوان بردارد دهانش بسوخت. سگ سر برآورد، حلقة تابه 

افتاد و از سوزش آتش به تك خاست و تابه را ببرد. عمروليث چون چنان ديد، روي سوي لشكريان و نگهبانان 

عبرت گيريد كه من آن مَردم كه بامدادان مطبخ من چهارصد شتر مي كشيد، شبانگاه سگي » كرد و گفت: 

و اين حال هم يكي از عجايب هاي .« يتُ اَسيرا اَصبَحتُ اَميرا و اَمس» و ديگر گفت: « برد.برداشته است و همي

 جهان است.

 شناسايي و استخراج نكات زباني

 نكات زباني واژگاني و نحوي در اين متن: 

ها نهاد در ابتداي جمله شود. و در اغلب جملهجمله ها كوتاه و روشن است.  اغلب جمله ها به فعلي ختم مي -6

 ار رفته است.واژگان عربي كم به ك -2قرار دارد. 

به جاي « سوي»-1تاكيد بر سر افعال: ببرد، بماندم، بسوخت « ب»كاربرد -1مترادفات لفظي اندك است   -7

جمع بستن جمع عربي: عجايب ها)عجايب ها را در متون -1« . مي»به جاي « همي» كاربرد -1،  «به سوي»

 اند.كهن غالبا مفرد محسوب داشته

 به كار رفته است.« گشتمي » به جاي « مي گرديد» -3

 عمرو او را گفت.«: به»در معني « را»كاربرد حرف -1

 توجّه به جزئيات و دقت در روشنگري موضوع -3

 «. رفت»در معني « شد» -66كاربرد واژه ها و اصطالحات كهن: سرگين، قليه    -61

 شناسايي و استخراج نكات ادبي

 يبايي آفرين نداشته است. به جز تناسب، توجه زيادي به كاربرد عناصر ز 
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 شناسايي و استخراج نكات فكري

اي زيبا و حكايتي در اين حكايت،  نگرش تعليمي و اندرزي برجسته است و ناپايداري قدرت و جاه به شيوه

تاريخي بيان شده است. فريفته قدرت نبايد شد و بايد از سرگذشت پيشينان عبرت گرفت. اين حكايت در حوزة 

 مي يا اندرزي به شمار مي آيد.                )سياست نامه با تلخيص(ادبيات تعلي

 2متن  

آورده اند كه در آبگيري سه ماهي بود، دو حازم و يكي عاجز. از قضا روزي دو صيّاد بر آن بگذشتند با يكديگر 

دت داشت و بارها ميعاد نهادند كه جال بيارند و هر سه را بگيرند. ماهيان اين سخن بشنودند. آنكه حزم زيا

دستبرد زمانة جافي را ديده بود و شوخ چشميِ سپهرِ غدّار معاينه كرده  و بر بساطِ خرد و تجربت ثابت قدم 

آمدي  برفور بيرون رفت. در اين ميان صّيادان برسيدند شده، سبك روي به كار آورد و از آن جانب كه آب در مي

 گير محكم  ببستند.و هر دو جانب آب

بهر. با خود گفت: غفلت كردم و هم غَوري داشت، نه از پيراية خرد عاطل بود و نه از ذخيرتِ تجربت بيديگري 

فرجام  كار غافالن چنين باشد. و اكنون وقت حيلت است؛ هرچند تدبير در هنگام بال فايدة بيشتر ندهد، و از 

از منافع دانش هرگز نوميد نگردد و در دفع  ثمرات راي در وقتِ آفت تمتّع زيادت نتوان يافت. و با اين همه عاقل

مكايد دشمن تاخير صواب نبيند. وقت ثبات مردان و روز مكر خردمندان است. پس خويشتن مرده ساخت  و بر 

رفت. صيّاد او را برداشت و چون صورت شد كه مرده است، بينداخت. به حيلت خويشتن در ستان ميروي آب

 د.جوي افگند و جان به سالمت ببر

كشان، چپ و و آنكه غفلت بر احوال وي غالب و عجز در افعال وي ظاهر بود حيران و سرگردان و مدهوش و پاي

                                                                                    )كليله و دمنه باب شير و گاو(     راست مي رفت و در فراز و نشيب مي دويد تا گرفتار شد.

 شناسايي و استخراج نكات زباني

 وفور كلمات عربي: منافع، افعال، جافي و.... -6

 اطناب و بسط سخن-2

 بهر.حذف فعل: نه از پيراية خرد عاطل بود و نه از ذخيرتِ تجربت بي-7

 كشان، جال، سبك)فورا( ، برفور و...كاربرد واژگان  و اصطالحات كهن: پاي -1

 و..« معلوم شد» در معني « صورت شد»،  «گرداند»عني به م« ساخت»  -1

 تاكيد بر سر افعال: ببرد، بينداخت، ببستند، بگذشتند.« ب»آوردن -1
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 در اين نمونه بيشتر جمله ها كوتاه و قابل فهم هستند. -3

 آمدي  برفور بيرون رفت.استمراري بعد از فعل: از آن جانب كه آب در مي« ي»آوردن -1

 ستخراج نكات ادبيشناسايي و ا

 «.، حازم و عاجز«چپ و راست»، «فراز و نشيب» تضاد ميان

 «.غفلت بر احوال وي غالب و عجز در افعال وي ظاهر بود» آوردن سجع و كالم آهنگين: 

دستبرد زمانة جافي را ديده بود و شوخ چشميِ سپهرِ غدّار معاينه »انگاري: به كار بردن آراية تشخيص و انسان 

  «كرده.

 ، بساطِ خرد و تجربت.«پيراية خرد» اضافة تشبيهي: 

 «درآبگيري سه ماهي بود، دو حازم و يكي عاجز»استعمال واژه در معني مجازي: عاجز مجازا به معني غافل: 

 شناسايي و استخراج نكات فكري

 نويسنده، اين فكر را به خواننده انتقال مي دهد كه:

 دورانديشي و پرهيز از غفلت

 از تجربه و دانش در زمان اتفاق و حادثه استفاده

 نااميد نشدن و دست از تالش بر نداشتن.

كتاب كليله و دمنه از جمله كتبي است كه عالوه بر مسايل ادبي به لحاظ مسايل اجتماعي و فكري نيز از اهميّت 

 تمام برخوردار است.

آيد كه به صورت تمثيل و با متني زيبا و گاه كتاب كليله و دمنه و اين متن از جملة ادبيات تعليمي به شمار مي

 دهد.، تعليم و اندرز ميآهنگين و مخّيل در قالب حكايت و داستان
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 1درس :ها  پاسخ خودارزيابي

 پنداشت مي: پنداشتي/  اول در «مي» جاي به استمرار «ي: »دستوري كاربرد( الف-6

 فهم قابل و كوتاه ها جمله- 

 رو در رو جاي به روي اندر كارگيري به- 

 و رعايت اصل بالغت كالم و توجّه به حال مخاطب و موقعيت سخن است. گفتار شيوه ي در تفاوت(ب

 «سرشتن  گل، آب،» ميان معنايي شبكه: ادبي قلمرو-2

 گل و آب: تضاد

 صحيح ربيتت: مفهوم بيان براي است خورده كم لگد اما اند داشته مي نيكو را تو گل و آب: تمثيل از گيري بهره

 .نشدن

 نكته «صحيح تربيت» خود مقصود بيان براي نويسنده و است حاكم تعليمي نگرش حكايت اين در: فكري رولمق

. داد پرورش خوب را آن بايد منتهي دهد، مي انسان به نيكو وسرشت اصل خداوند كه شود مي ياداور را اي

 (.است آميخته طنز چاشني به نويسنده را مفهوم)
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 كارگاه تحليل فصل اول

6- 

 شرح و توضيح موضوع

داستاني: با آهنگ نرم و كشش آوايي همراه است لحن بايد ميل و رغبت شنونده را  -روايي  نوع لحن

 به شنيدن ادامه آن برانگيزد و شوقي همراه با انتظار در ذهن پديد آورد.

ر عزبان ش -كمي واژگان غيرفارسي/  كوتاهه ها ساده و جمل -به كارگيري سرا به جاي خانه قلمرو زباني

 ساده و روان

قالب شعري: مثنوي: هر بيت قافيه  –به كارگيري آرايه هاي لفظي: جناس: باك، خاك  ادبي

 مستقل دارد. قفس: استعاره، تشبيه: همچو پروانه، چون صدف، صدف و در: مراعات نظير

خانه عارفان جز خاك نيست؛ يعني عدم  از سخنان سقراط حكيم به اين نكته مي رسيم كه فكري

 تعلق خاطر به دنيا و ظواهر دنيا

 داراي يك نكته عميق معرفتي است در باره ارزش يار يكدل و صاف سخن گفته است

نتيجه گيري و 

 تعيين نوع

 عارفان تعلق خاطر به دنيا ندارند

 كمياب و ناياب بودن رفيق يكدل

 اندرزي -نوع آن: تعليمي
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2- 

 قلمرو فكري قلمرو ادبي مرو زبانيقل

خرج بيش از دخل باعث -6 تضاد ميان شادي و غم-6 جمله كوتاه است-6

 پشيماني مي شود.

كاربرد را به معني براي در جمله -2

 مسلم است كسي را باشد...

بهره گيري از تمثيل: اگر باران -2

به كوهستان نبارد/ به سالي دجله 

 گرد و خشك رودي

ه نصيحت بر آن ها افرادي ك-2

تاثير نمي گذارد به زودي پشيمان 

 مي شوند و حسرت مي خورند.

از كنايه: دم گرم من در  استفاده-7 كاربردهاي كهن: مالح-7

 آهن سرد او اثر نمي كند

 

   

 

 سيد موسي ميرفخرائي معيرالملكنام پدر: ، متخلّص به نيّر، نيره سعيديخانم 

 مسي( ش6736-6233تولد و وفات: )

 تهران -تهران -محل تولد: ايران

 شهرت علمي و فرهنگي: نويسنده و مترجم و شاعر

به پايان رسانيد سپس از دانش سراي عالي تهران در رشته ادبيات  تهرانتحصيالت ابتدائي و متوسطه را در 

از چند سال به فرانسه و فارسي موفق به اخذ ليسانس گرديد. به منظور ادامه تحصيالت به پاريس رفت و بعد 

ريه را به مديريت خود در تهران نشر داد كه نخستين نش« بانو»ايران بازگشت. وي به مدت دو سال مجله 

پ رسيده است. وي در تهران وفات و اشعار او در نشريات كشور به چا . مقاالتاختصاصي بانوان محسوب مي شود

 به نام ترانه من. ريافت. از آثار اوست: شطرنج، ترجمه كازانوا و مجموعه شع
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 اسالم از پيش وادبيات زبان :پنجم درس

  اهداف آموزشي درس

 «كلي طور به» اسالم از پيش ايرانيان زبان با آموزان دانش آشنايي -5

 دسته سه به ايراني هاي زبان بندي تقسيم با آشنايي -2

 باستان فارسي زبان مانده جاي بر آثار و هخامنشيان دوره در ايرانيان زبان با آشنايي -7

 آن مختلف هاي بندي تقسيم و ميانه فارسي با آشنايي -1

 است شده تاليف پهلوي زبان به كه آثاري با آشنايي -1

 «دري فارسي» يا نو فارسي با آشنايي -1

 تدريس پيشنهادي هاي روش

 (نفر 1 يا 7) كالس بندي گروه: گروه كارآيي -5

 پاسخ و پرسش -2

 (سخنراني پاسخ، و پرسش گروه، كارآيي) تلفيقي -7

 گوو گفت و بحث روش -1

 

 پنجم  درس افزايي دانش

   اسالم از قبل فارسي ادبيات و زبان

 به ادب و علم آثار اغلب ولي داشته وجود آن در دانشوري و كتابت خط و بوده عالي تمدن داراي باستان ايران

 به مانده باقي زمان آن از كه ها نبشته سنگ گرچه. ديدگر نابود و رفته ميان از جهان آشوب و زمان طول واسطه

 شود. مي نقل مثال وجه بر اخبار آن از اي خالصه اينك. است قول اين اثبات براي دليل تنهايي

 يونان نويسندگان اخبار نخست 

 بكتا يك از بوده عصر هم هخامنشيان با يعني زيسته مي ميالدي از قبل سوم قرن در كه ازميري هرميپوس

 ...راند مي سخن بوده اوستا مقصودش كه ايراني
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 بحث ايران در تربيت و تعليم و مدارس وجود از است كوروش پرورش به موسوم كه خود كتاب در نيز گزنفن

 .اند نوشته اخبار گونه اين از ديگران و حكيم افالطون همچنين. نمود

 يهود اخبار دوم

 تورات قسمت اين و است شده ذكر ها آن از صراحت به و رفته يرانا درباري هاي نامه تاريخ از سخن تورات در

 .يافته تاليف هخامنشيان زمان در

 اسالمي اخبار سوم

 و... اصفهاني حمزه و مسعودي و طبري تاريخ مانند اسالم نخستين هاي قرن ادبي و تاريخي هاي كتاب در

 .است شده برده ها آن نام و تهرف ايران قديم هاي كتاب به زيادي هاي اشاره ديگران تاليفات

 ايراني اخبار چهارم

 .است داشته وجود آموزگاران و علوم و زياد هاي كتاب باستان ايران در اوستا كتاب مندرجات موجب به

 مانند پادشاهاني كه ايران مانند بزرگي نامي مملكت كه رساند مي نيز عقلي دليل نقلي، هاي دليل اين از گذشته

 و ثبت به و بوده دارا كمال درجه به لشگري و كشوري از را زمان آن تمدن مسايل و داشته داريوش و كوروش

 و نبوده بلد نوشتن است محال. كند مي نيز ها سنگ بر را ها آن كه گذاشته مي وقت قدري به مسائل ضبط

 .است نداشته ادبيات و كتاب

 زبان گسترش و آغاز

 عقايدي و آورده عمل به ها زبان يا زبان گسترش و آغاز در يهاي كاوش و ها بررسي شناس زبان استادان

 لحاظ از ها زبان تقسيم از است عبارت -شود مي گفته مثال وجه بر عقايد آن از يكي. اند داشته اظهار سودمند

 سپس كرد مي بيان را محدودي سطحي و ساده معاني و ساده ابتدا در زبان عقيده اين موجب به -تكامل و ترقي

 مطالعه از گذشته نظر اين اساس. است نموده تكامل معاني عمق و گوناگوني و كلمه ساختمان حيث از تدريج به

 .است اين از عبارت همانا آن خالصه و گشته حاصل عالم حاضر هاي زبان بررسي از زبان تاريخي

 نمونه ما عصر در كه گذرانده كمال و رشد مرحله سه حاضر هاي زبان با قياس روي از كلي طور به بشر زبان

 است. موجود مرحله از هايي
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 :صدايي يك زبان مرحله نخست

 وجود صدائي چند مركب كلمه يعني. دهد مي صدا يك تنها و مانده ريشه حال در كلمات معموال مرحله اين در

 ريشه حال در غاتل و ندارد وجود پساوند و پيشاوند. است مبهم مواردي در و ساده كوتاه كلمات اين معاني. ندارد

 در پس. آورد وجود به تازه معاني تا يابد نمي تركيب هم با ها ريشه و افزايد نمي كلمه اصل به چيزي يعني است

 .آمد عمل به تركيبي كه اين بدون شود مي گفته هم پهلوي ها ريشه يا اصلي هاي كلمه همين جمله تشكيل

 آن هاي معرف كه رسيده ما عصر به و مانده حال اين در هم يهاي زبان و. بود مرحله اين در آغاز در بشر زبان

 .است... سيامي و آنامي و چيني زبان

 اين در و پيوندند  مي هم به ها ريشه واقع در يا كلمات كه معني اين به است پيوندي زبان مرحله دوم

 ديگر ريشه معني تغيير اي تنوع به ضمن در ولي. دهد مي دست از را خود اصلي معني ريشه دو از يكي پيوستن

 نماينده اينحال كه پيداست و آيد مي ميان به جديد گوناگون معاني و كلمات ترتيب اين با. كند مي خدمت

 اين در كه حاضر هاي زبان از نمود بيان را گوناگون معاني گوناگون هاي تركيب با توان مي زيرا. است زبان ترقي

 و تركي و مجار و فنالند زبان و( آن اقسام و مفعولي يعني) آلتائي...  و اي كره و ژاپني توان مي است مرحله

 .برد نام را آفريقا بومي هاي زبان بعضي

 متصرف زبان مرحله سوم

 و. كند مي پيدا تغييراتي ساختمان و شكل حيث از ريشه خود پايه اين در و است گانه سه مراحل كاملترين

 مي مختلف اشكال به و شود مي صرف سهولت به يعني آورد مي جودو به آساني كمال با گوناگون هاي تركيب

 مرحله اين به منسوب متمدن جهان معروف هاي زبان اينك. نمايد مي بيان واجور جور و دقيق معاني و افتد

 :كند مي تقسيم شعبه دو به كه است

 آريائي يا اروپايي و هند هاي زبان -6

 سامي هاي زبان -2

 همان شده مي گو و گفت مركز يك در وقتي كه شعبه اين مشترك اصلي زبان كه بدانست اروپايي و هند عنوان

 آريائي زبان را اصلي مشترک زبان اين داده مي تشكيل را اروپايي و هندي هاي زبان منشا و اصل كه بوده

 و بوده زبانش مذكور زبان كه بوده قوم اولين نام هند باستان هاي كتاب حكم به( آري) يا آريا زيرا اند گفته هم

 .است آمده هندوستان به جمله از نهاده را مهاجرت بناي اصلي مسكن از ميالد از پيش سال هزار دو حدود

 از ديگر بعضي و هندوستان در را آن ها بعضي است نظر اختالف دانشمندان ميان ها آريائي اصلي مسكن باب در

 ناميده( آريائيها محل يعني) آريانه و ايريانه قديمتر شكل به كه هم ايران لفظ شايد و. اند دانسته ايران مشرق
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 هاي شمالي اروپايي هندو نژاد اصلي خانمان دانشمندان از بسياري نظر به ولي. است دوره همان يادگار شد مي

 سواحل يعني جنوب به آنجا از ميالد از پيش سال هزار دو حدود در قوم آن و بوده دانوب رود حوالي و اروپا

 .است كرده مهاجرت هند و ايران يعني مشرق و سفيه درياي

 ايراني شعبه به بيشتر را آريايي عبارت و قوم آن به منسوب هاي زبان تمام به را اروپائي و هند عبارت نظر بدين 

 .كنند مي اطالق هنري و

 :سامي اصلي زبان

 و صغير آسياي در و رفته شمال به اقوام مهاجرت با سپس كرده نشات عربستان جزيره شبه جنوب  در گويا

 -آرامي جنوب، عربي عبري، سرياني، بابلي، از است عبارت آن معروف شعب. است شده پخش مديترانه سواحل

 .عربي حبشي، فينيگي،

 :ايراني خطوط و خط آغاز

 هم آن كه بانز به تنها خود مقصود فهماندن براي نداشته خطي و نبوده بلد نوشتن اوليه روزگار در بشر پيداست

 .است كرده مي كفايت بود محدود و ناقص ها عصر آن در

 گانه بچه و ساده بسيار انسان نوشته نخستين كه است معين اندازه اين ولي دانيم نمي را نوشتن شروع تاريخ

 .اند كرده مي ادا را خو مقصود طريق بدان و كشيده را چيزها صورت نازيبايي و خشن طرز به يعني است بوده

 بايد نويسنده كه اين از گذشته زيرا است آشكار خط گونه اين بزرگ نقص. گوييم تصويري را خط نوع اين.. 

 و عاطفه و خلوص و محبت مانند غيرجسماني هاي مفهوم بكشد مختلف صورت صدها نامه يك نوشتن براي

 احتياجات به و نبوده نعتيص و فكري ترقي مناسب خط اين پس. بنماياند تواند نمي هرگز را مركب هاي جمله

 تنها و رفت بين از كامال چيزها نقش كه حدي به شد تر ساده تصويرها كم كم. است كرده نمي كفايت افزون روز

 .آمد وجود به عالمتي تصوير هر جاي به ترتيب اين به. ماند عالمتي

ي آن مانند اين شكل عالمت حبوبات مثال در خط قديم مملكت آسور سه تا ميخ مايل به يك ميخ چهارم بر رو

 بوده و اين در اصل شكل سنبلي را داشته است مانند اين 

 

با اين روش خط از مرحله تصويري به مرحله عالمت نويسي رسيد. اين نوع خط را دانشمندان تصوير فكر يا 

 پندار نگارش نام داده اند.
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 :الفباست مرحله خط سوم مرحله

 چيز يك يا حيوان يك اسم اول صوت برابر را حرفي هر ها فينيگي. آمده فينيگي نزبا از اصل در الفبا لغت

 معني به فينيگي زبان در كه گفتند الف را اول حرف ترتيب بدين. دادند حرف آن به را اسم آن و ساخته

 عربي بيت با اصل هم كه (گفتند بت را) دوم حرف و بوده (آ) بينيم مي كه چنان آن اول صوت و است گاوميش

 بدين ديگر هاي حرف چنين هم است فينيگي كلمه دو اين از الفبا يا آلفابت اصطالح و است خانه معني به و

. گفتند آلفاتبا فينيگي طبق بر را آن نام و گرفته ها فينيگي از را حروف اين ها يوناني. آوردند وجود به ترتيب

 تمام چون و است انسان هاي تلفظ يا ها صوت از يكي نماينده الفبا حرف زيرا هويداست الفبا فايده و اهيمت

 شخص كه است كافي عالمت يا تصوير هزاران جاي به پس گذرد نمي حرف پنجاه و چهل از بشر هاي صوت

 دوره يعني ميالد از پيش سوم هزاره در ايرانيان. بنويسيد آن با را كلمات تمام و بگيرد ياد حرف پنجاه تا سي

 بود نرسيده الفبايي مرحله به هنوز و بود نگارش پندار مرحله در كه را بابلي ميخي هاي عالمت ماد شاهي

 آنان تمايل و ايرانيان استعداد و هوش دليل كار اين و دادند ترتيب الفبايي فينيگيها مانند آن از و كرده اقتباس

 . دارد سزا به اهميتي بشر تكامل و تمدن تاريخ لحاظ از كار اين و است ادب و علم به

 . است ميخي خط به هخامنشي هاي نگارش سنگ همه: ميخي خط

 :اوستايي خط

 عصر همان در اند گرفته سامي خط از اصل در هم را آن كه اند برده كار به نيز ديگري خط ميخي خط از غير

 را اوستا كتاب و شده مي استعمال نويس دست براي خط اين رفته مي كار به نگارش سنگ براي ميخي خط كه

. ماند باقي نويس دست قديمتر خط همان از هم آن كه است پهلوي خط از شده نوشته بدان كنوني اوستاي كه

 علماي را آن و است حرف 11 و شود مي نوشته چپ به راست از االصل سامي ديگر خطوط اغلب مانند خط اين

 داخل و تازه حروف وضع واسطه به و كرده اقتباس سابق ناقص الفباي از ميالدي ششم قرن اوايل در ايراني

 .نمودند تكميل اعراب كردن

 آمده( ث) و پلثو شكل به شده( ل) به مبدل و اشكانيست قوم اسم كه بوده پرثو پهلوي كلمه اصل: پهلوي خط

 در و گرديده پهلوي نسبت ياي الحاق با كه كه گشته پهلو آمده عمل به فلب بعد گشته پلهو و شده ه به مبدل

 از كه آرامي از پهلوي خط. است ساساني دوره خصوصا و اشكاني دوره الخط رسم و زبان آن از مقصود جا اين

 رفته بين از كه اوستايي قديم خط شايد و. شود مي نوشته چپ به راست از و شده گرفته بود اسامي خطوط

 خط شود مي نستهدا زردتشتي كتب و ساساني هاي نبشته سنگ از آنچه حكم به بوده خط همين به نزديك

 خط را ديگري و نمانده ها نبشته سنگ جز آن از كه گويند كلده خط يا قديم خط را يكي است نوع دو بر پهلوي

 مي خط بدان است دست در كه پهلوي هاي كتاب خصوصا ساساني آثار اغلب كه خوانند كتابي پهلوي يا ساساني

 .باشد
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 ايران باستان زبان-7

 دنياست معروف السنه از بسياري منشا كه اروپايي و هند ريشه از و است متصرف هاي بانز از ايران باستان زبان

 خويشاوند اسالوي.. و التيني و يوناني و سنسكريت مانند متمدن عالم مهم هاي زبان با رو اين از و شده مشتق

 مي نوشته پارسي منشيهخا دوره در ها آن ترين معروف و است داشته گوناگون هاي لغت قديم ايران زبان. است

 كه بوده اوستايي ديگر و است آن به نيز است مانده باقي هخامنشيان روزگار از كه هايي نبشته سنگ و شده

 .است داشته اختصاص روحانيون به بيشتر لغت آن گويا و است لغت بدان زرتشت مذهبي هاي كتاب

 باستان پارسي

 باقي اثري ها نگين و ترازوها سنگ و آالت و ظروف بر خطوطي و ها نبشته سنگ شماره اي جز باستان پارسي از

 به خامنشي پادشاهان فرمان به مصر و صغير آسياي و شوش و استخر و الوند و بيستون در ها نوشته اين. نمانده

 آن كارهاي و فتوحات و ممالك شرح و خاندان ذكر و شاهان نام بر است مشتمل شده كنده سنگ بر ميخي خط

 هر و حرف 11 سطر هر و است سطر 121 تقريبا كه بيستون در است داريوش نبشته سنگ مهمتر همه از... ها

 .شود مي ميخي عالمت 31111 تقريبا همگي كه است ميخي عالمت پنج تا سه از مركب حرف

 اوستايي زبان

 با است شاوندخوي و قديم ايران از است لغتي حقيقت در آل و گوييم اوستايي را زرتشت مذهبي كتاب زبان

 از آثاري و بوده مقدس كتب و روحانيون زبان بيشتر و داشته رواج ايران شمال در اوستايي زبان باستان پارسي

 نفوذ و اسكندر استيالي نيمه در هخامنشي دوره مذهبي هاي كتاب نيست موجود غيره و ها سنگ بر آن

 دست از آثار و زبان احياي در گرچه اشكاني مينسال و رفت ميان از تقريبا سلوكي حكومت سال صد و يونانيان

 بالش. داشت رونق اي اندازه تا ها آن دربار در هم يوناني عادات و زبان ولي بردند كار به اهتمام ايران رفته

 اردشير حكم به است مشهور كه طوري به آن از بعد و كرد اقدام اوستا كتاب احياي در سلسله اين پادشاه آخرين

 روي تغييراتي و گذشته طوالني زماني موجود اوستاي اين بر پس. كردند تاليف و آورده فراهم را ستااو  بابكان

 حيث از ست اوستا يسناي كتاب از جزئي كه مقدس سرودهاي و گاتها كه است يقين به نزديك ولي. است داده

 از اصلي اوستاي. شده دهشمر زردتشت خود هاي گفته از است ممكن و بوده تري قديم زمان به متعلق تركيب

 1 از مركب موجود اوستاي و است دست در اكنون كه بود آن از بيشتر مراتب به آمده تواريخ در چه آن روي

 :كتاب

 همتا بي بزرگ خداي آهورمزد سپاس و نيايش حاوي جمله كه. اوستا خرده يشت، ونديددا، ويسپرد، يسنا،

 اهريمنان و ديوان نكوهش به مشتمل و كوشش و درستكاري و ييراستگو و پاكي ستايش و فرشتگان و ايزدان و

 .است مذهبي اذكار و احكام و اوامر شامل همچنين. است
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  پهلوي زبان

 روي تغييراتي زمان مرور به باستان پارسي كالم تركيب و كلمات در يعني است مشتق باستان پارسي زبان از

 اين رو اين از و يافته تبديل كنوني فارسي به تدريج به نيز لويپه كه چنان درآمده پهلوي زبان صورت به و داده

 .است كنوني فارسي و باستان پارسي وسط حد زيرا نامند نيز ميانه پارسي پهلوي جاي به را زبان

 :پهلوي ادبيات

 نوشته لغت اين به كه زرتشتي و ديني هاي كتاب از است عبارت شد اشاره كه طوري به پهلوي ادبيات عمده

 ديني هاي كتاب از غير. است مذهبي مسائل ديگر يا اوستا شرح در قسمتي و اوستا متن آن از قسمتي و دهش

 كمي قسمت ها اين شود مي معلوم و باشد مي حكايات و ها داستان شامل كه مانده باقي ديگر كتب از معدودي

 و عربي قديم هاي كتاب در زيرا رفته يانم از اسالم ديانت انتشار و الخط رسم تغيير و عرب غلبه از آنچه از است

 . ندارد وجود اكنون كه شده ذكر پهلوي كتب از بسياري نام ايراني

 و نموده تدوين كتبي اسالم اوايل در غيره و روحانيون از ايران نويسندگان كه شود مي معلوم روايات و قراين از

 عرب زبان نفوذ و اسالم غلبه واسطه به ولي اند كرده مي نقل پارسي يا پازند به پهلوي از را كتب آن از بسياري

 اوستائي هاي كتاب. است مانده باقي بعضي فقط و رفته بين از تدريج به بوده نادر و خطي كه ها نسخه قبيل اين

 معروف از. آنها اجزاي از بعضي يا و اوستا گانه پنج هاي قسمت از است عبارت مانده باقي كه پهلوي زبان در

 شاهنامه ديگر و قباد پسر و خسرو داستان ديگر. است بابكان اردشير كارنامك يكي ديني غير هاي ابكت ترين

 در فردوسي. بود دين دشمن كه ارجاسب و زردشت دين پيرو گشتاسب ميان جنگ شرح آن و است گشتاسب

 .گرفته كتاب همين از را موضوع شايد و رانده سخن گشتاسب از شاهنامه

 ويپهل زبان در شعر

 سنگ مانند ساساني هاي نبشته سنگ ضمن در و شود مي يافت منظوم كالم موجود پهلوي هاي كتاب در

 موسيقي و خوانندگان كه است آن دعوي اين شاهد بزرگترين و. است موجود موزون كالم نيز آباد حاجي نبشته

 .اند زده مي بربط و چنگ و خوانده شعر آواز به و بوده ساساني شاهان دربار در ديگران و باربد مانند شناسايي
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 اسالم از پيش ايران ادبيات باب در كلي مالحظات

 و قرائن و آثار روي از. است بوده نثر و نظم ادبيات و علوم و ادبي زبان و خط داراي قديم روزگار از باستان ايران

 مي تدريس را علوم آن موبدان و بوده ابرپ درباري هاي آموزشگاه و داشته وجود ادوار آن در فلسفه و علوم اخبار،

 روحاني يك هخامنشي شاهنشاه داريوش كه چنان اند داده مي اهميت را پزشكي علم چنين هم. اند كرده

 نويسي تاريخ. نمايد برپا را جا آن پزشكي آموزشگاه برگشته مصر به داد فرمان بود اسير ايران در كه را مصري

  ساسانيان دوره در. اند پرداخته مي وقايع ضبط و ثبت به نخست از ايران انمورخ و داشته رواج ايران در هم

. شد افزوده كشور فرهنگ و دانش به و شد نقل پهلوي زبان به نيز سنسكريت و يوناني از اجتماعي و فلسفي علوم

 رفتن بين از و عربي زبان رواج و عرب غلبه وجود با كه بود حدي به اجتماعي و اخالقي سودمند هاي كتاب

 برده نام عربي تاليفات در ها آن از و. رسيد اسالمي اول هاي قرن به ها كتاب آن از اي شماره باز ايراني تاليفات

 . ...شده

 .است بوده هجايي قديم شعر اوزان و داشته وجود ايران در زمان قديمترين از هم منظوم سخن
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 1 درس :ها  خود ارزيابيپاسخ 

 زبان. شد مي ناميده «فارسي» يا «پارسي. »است ايران امروز زبان مادر و ريشه كه اسالم از پيش رانياناي زبان-6

. دارند مشتركي هاي ويژگي. است بوده متداول روزگاران ترين قديم از آن، جوار هم مناطق و ايران در كه هايي

 عمده دسته سه به را ايراني هاي زبان تاريخي، نظر از. نامند مي «ايراني هاي زبان گروه» را ها زبان مجموعه اين

 .نو فارسي و ميانه فارسي باستان، فارسي: كنند مي تقسيم

 مفهوم به هم دري فارسي ادبيات. بودند ايران اسالمي دولت نخستين طاهريان ساسانيان، برافتادن از پس-2

 مقامات مكاتبه و محاوره زبان ساسانيان، يدربار زبان «دري. »آمد پديد دولت اين با همزمان تقريبا خود، واقعي

 .  است بوده دولتي

 (  جنوبي  ) پارسي ميانه() پهلوانيك  :  شماليجنوبي  /  غربي -:  شمالي  /  شرقي    غربي-شرقي  -7
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 فارسي ادبيات و زبان گسترش و گيري شكل :ششم درس

 اهداف آموزشي  درس

 اول دوره در فارسي زبان گسترش و رشد ملعوا با آموزان دانش آشنايي -6

 «ساماني دوره» چهارم قرن در ايران اجتماعي و سياسي اوضاع با آموزان دانش آشنايي -2

 چهارم قرن در شعر هاي ويژگي با آموزان دانش آشنايي -7

 اول دوره در فارسي شعر انواع با آموزان دانش آشنايي -1

 اول دوره شعر هاي ويژگي شناخت -1

 اول دوره نثر هاي ويژگي شناخت -1

 اول دوره فارسي نثر مهم هاي كتاب شناخت -3

 .نقشه روي فارسي نثر و شعر قلمرو دادن نشان توانايي -1

 «تدريس پيشنهادي هاي روش»

 (نفر 1 يا 7) كالس بندي گروه: گروه كارآيي -6

 پاسخ و پرسش -2

 (سخنراني پاسخ، و پرسش گروه، كارآيي) تلفيقي -7

 گفتگو و بحث روش -1

 :دانش افزايي درس ششم

  اسالم از بعد ايران ادبيات و گيري شكل

 فردوسي عصر تا عرب غلبه از

 (هجري چهارم قرن اواخر تا 26 سال از)

 به راجع كه اخباري از نيز و بوده بسيار ترجمه و تاليف از تاريخي و علمي و ادبي و ديني آثار ساساني دوره در

 هايي نمونه چنانكه. داشته وجود منظوم كالم كه شود مي استنباط رسيده ما به درباري هاي وانخ آوازه و شعرا
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 و نداشته وسيع بسيار دامنه قديم ادوار در ادبي آثار فهميد توان مي تاريخ حتواي از. شد ذكر مانده باقي آثار از

 طبقه دو اين زندگاني و اخالق سانيسا دوره اواخر در چون و است بوده روحانيان و درباريان مخصوص حدي تا

 گفت توان مي شده فاسد دين در گوناگون مذاهب ظهور و دربار فساد و فتنه وفور با روحانيون و درباريان يعني

 انحطاط سوي به رو طبقه دو اين فساد واسطه به و نبوده درخشان اسالم ظهور هنگام به نيز ايران ادبي اوضاع

 جنگ آخرين هجرت از بعد 26 سال حدود در( 211-26) عرب استيالي دوره در نايرا ادبيات. است رفته مي

 براي اولين هاي مبارزه از بعد گردسوم يزد و شد واقع نهادند نام الفتوح فتح تازيان را آن عرب و ايرانيان مهم

 .شد كشته آسياباني دست به باالخره و يافت شكست بود آورده گرد لشگر بار چندين مقاوت

 نزديك تازيان و شد خالفت تابع ايران سلطنت و شد عرب تاز و تاخت ميدان جهت يك ايران واقعه اين از بعد

 ادبي و علمي آثار مخصوصا و افتاد آنان دست به لشگري و كشوري امور اداره و كردند حكومت ما بر سال 211

 .گرفت قرار تازي زبان استيالي و نفوذ تحت در ايران

 عرب در ايرانيان نفوذ

 اداره اصول و مراسم و عادات در تنها نه آنان زيرا لفظي نه بود معنوي و علمي نفوذ عرب در ايران نفوذ عمده

 استفاده ايراني كتب از آداب و اخالق و علوم و حكايات و تواريخ و سير در بلكه دادند قرار خود سرمشق را ايران

 به را علوم باب كرده نقل عربي به را پهلوي هاي كتاب از بعضي ايران دانشمندان از جمعي كردند مي بزرگ هاي

 و ايران از استفاده از بعد نداشتند باسواد معدودي از بيش اسالم بدو در قوم آن اينكه با و كردند باز عرب روي

 زا آنان امثال و ابوالفرج و بصري جاحظ مانند نويسندگاني غيره و علوم و تاريخ و ادبيات در مجاور ملل ديگر

 .آمدند پديد عرب

 ايران در عرب زبان نفوذ

 سال دويست مدت و كرد پيدا نفوذ ايران در نيز زبان عرب در ايران اجتماعي و ادبي و علمي نفوذ مقابل در

 به آن تاثير و وسيع اي اندازه به نفوذ اين دايره. است شده ديده آن نظير كمتر عام تاريخ در كه يافت رواج طوري

 آن ترويج و تعليم در و كردند مراسله و گفتند مي سخن زبان آن به ايران علماي اغلب كه بود عميق طوري

 عربي به را خود تاليفات بعد هاي قرن در حتي عرب استيالي دوره در ما دانشمندان تمام تقريبا و كوشيدند

 .نكرد توجه نوشتن فارسي به كسي و شد ادب و علم زبان ايران در عرب زبان و نوشتند

 آن مسلمين چون و پذيرفتند را اسالم دين ايرانيان كه بود اين عرب زبان سريع استيالي بزرگ علل از يكي

 كتب و پارسي ناچار دانستند مي زائد و بيهوده را عربي از غير زبان هر و مجيد قرآن از غير كتاب هر زمان

 وسعت شايد عربي نفوذ اسباب از ديگر. دندنمو اهتمام عربي گرفتن فرا به مردم و گرديد متروك تديرج به پارسي

 نفوذ مقابل در. بود بهتر زمان آن علوم بسط و شرح براي و زيادتر آن لغات پهلوي به نسبت كه باشد زبان اين

 عربي علماي طرف از بلكه نشدند كامياب. كوشيدند پارسي زبان داري نگه يا و ترويج در شعوبي ايرانيان آنچه
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 كه رسيد جايي به كار و ديدند مخالفت ديگران و عباد بن صاحب مانند ايراني وستد عرب امراي و نويس

 .بودند ايرانيان خود سير و تاريخ و نحو و فقه در نويس عربي علماي بهترين

 عرب استيالي دوره در ايران نويسان يعرب از بعضي

 مقفع ابن. بود روزبه او ايراني اسم و شد متولد فارس در هجري دوم قرن اوايل در كه مقفع بن عبداهلل-6

 ترجمه مهمترين نمود تاليفاتي ادب و علم در نيز خود و كرد ترجمه عربي به را پهلوي هاي كتاب از بسياري

 از خداينامك يا ايران شاهان تاريخ ترجمه ديگر. است باقي هنوز كه است دمنه و كليله پهلوي زبان از وي هاي

 تاليف كتبي كرده تتبع عرب زبان در ايراني استادان. است رفته ميان از هترجم اين افسوس ولي بوده پهلوي

 ساوه در 611 سال حدود و متولد فارس در هجري 611 حدود در كه است نحوي سيبويه ها آن از يكي نمودند

 يشعرا. است شمار به صرف و نحو مهم مراجع از كه نوشت را الكتاب عرب زبان قواعد اصول در وي. نمود وفات

 ديگري و برد بشاربن ها آن ترين معروف از يكي و اند گفته شعر عرب زبان در و كرده ظهور ايران از نامي

 .است ابونواس

 غزلسراي شاعر ابونواس. است معروف او مدايح و اشعار. بود بخارستان از عباسيان دربار معروف نابيناي شاعر بشار

 اسالم اوليه قرون عربي عالم در ايراني معروف علماي از. است يباق او دلكش غزليات و اشعار ديوان كه معروف

 مي نيكو هندسه و رفت مي شمار به مامون عصر مشهور منجمين از خوارزمي شاكر بن موسي. بودند موسي بني

 .روند مي شمار به سوم قرن فضالء و بزرگان از معروفند موسي بني كه حسن و احمد و محمد وي پسران. داشت

 چه و گرديد ايران ادبي و علمي زبان عرب زبان قرن دو مدت در چگونه كه دريافت توان مي ما شد گفته آنچه از

 و قواعد آن براي حتي گفتند شعر و كردند تاليفات علوم تمام در بود بيگانه زبان كه عرب زبان به ايرانيان طور

 .نوشتند لغت

 پارسي زبان ق يافتننرو و ايران استقالل شروع

 نخست. شد مي ديده ديار آن در هايي نهضت فرصت هر در و نبود ثابت ايران غربي شمال در عرب سياسي نفوذ

 اول قرن اواخر در گاه آن دادند نشان امويان غاصبانه خالفت با ضديت واسطه به را خود احساسات ايرانيان

 دوره داشتند مهمي دخالت دعوت اين در ايرانيان كه كردند عباسيان براي دعوت به شروع اموي دولت مخالفين

 رسوم و ايران تشكيالت اصول دوره اين در. است عرب سلطنت هاي دوره ترين درخشان تمدن حيث از عباسيان

 آزاد اسالمي عقايد اصول و اديان در مباحثات براي علمي مجالس نيز و يافت رواج ايراني عقايد و علوم و عادات و

 .گرديد

 آن طرفداران و عطا بن اصل و مذهب اين واضع و بود معتزله فرقه دوره اين مذهبي معروف هاي فرقه جمله از

 .بودند ايراني بيشتر مذهب
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 واقع در امين برادرش با او جنگ. داشت عالقه ايران به نسبت بود ايراني مادرش كه الرشيد هارون پسر مامون

 وي برادر سپاهيان با مامون طرف از بود ايراني اصال كه ذواليمينين ظاهر موقع اين در. بود عرب با ايران جنگ

 جا آن در و يافت خراسان امارت هجري 211 در خدمت اين ازاي در و جست غلبه آنها بر كرده جنگ امين

 اول را هجري سوم قرن آغاز توان مي رو اين از. »گرديد طاهريان خاندان موسس و رسانيد هم به استقالل نوعي

 به غزنويان و بويه آل و سامانيان و صفاريان دست به سرانجام تا گرفت قوت تدريج به كه شمرد ايران استقالل

 .«شد كوتاه ايران از كلي به عرب دست و رسيد كمال

 اين در نويسندگان و شعرا و كرد ظهور كنوني فارسي صورت به گمنامي سال 211 از بعد فارسي زبان وان آن در

 .كردند آغاز فارسي نثر و نظم زبان

 عرب استيالي دوره در فارسي به پهلوي زبان تحول

 در كه كرد تصور توان مي البته نداريم صحيح اخبار عرب سلطنت مدت در ساساني دوره زبان ادوار و جريان از

 و كرد پيدا تغييراتي مدت اين در پهلوي زبان كه پيداست ولي است بوده پهلوي همان معمول زبان هجرت اوايل

 .آمد وجود به اسالم از بعد فارسي نثر اينكه تا شد منقلب كنوني فارسي نزبا به تدريج به

 كلمات شدن داخل: دوم عربي الفباي به است آن شدن نوشته يكي پهلوي به نسبت فارسي زبان خصوصيات از

 آن در است عرب زياد

 سره فارسي بيشتر خواستند شايد كه فردوسي مانند اشخاصي حتي كه بود اي اندازه به عربي كلمات تاثير

 و آرامي مانند ديگر خارجي كلمات عربي از گذشته. شدند ناگزير عربي هاي لغت از بعضي استعمال از بنويسند

 .شد داخل فارسي به اوقات همان از التيني و يوناني

 فارسي سرايان سخن نخستين

 دو آن و اند زيسته مي ايران استقالل از قبل دو هر آنان روايت بنابر كه اند برده نام شاعر دو از نويسان تذكره

 .هروي عباس و سغدي حفص ابو از عبارتند

 :شده نقل سغدي ابوحفص كه از بيتي

 بوذا چگونه يار بي يار ندارد او    دوذا چگونه دشت در كوهي آهوي

 :مرو به مامون ورود در گويا است اي قصيده. اند داده نسبت هروي عباس به كه شعري ترين معروف

 يندَيَ ،عالم در فضل و جود به دهينگسترا                   فرقدين بر خود فرق دولت به رسانيده اي
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 :طاهريان معروف شعراي

 زير قطعه داشته ديوان حنظله. زيست مي طاهر بن عبداهلل حكومت دوره در نيشابور در كه بادغيسي حنظله-6

 :اوست از

 ن ز كام شير بجويشو خطر ك  كام شير دراست   به گر مهتري 

 ياچو مردانت مرگ روياروي يا بزرگي و عز و نعمت و جاه   

 

 صفاريان شعراي

 و كرد فتح را فارس و خراسان و بلخ و هرات و كرمان بعد و نمود تصرف را سيستان صفار ليث پسر يعقوب

 كامل استقالل كه را انياير سلسله اولين يعقوب بگشايد هم را جا آن بود نزديك و نهاد بغداد به رو سرانجام

 .نمود تاسيس داشت

 چندان فارسي ادبيات به طاهر كه آن از گذشته زيرا بود بيشتر طاهريان از ايران ادبيات به صفاريان ارتباط

 سيستان تاريخ روايت به بنا كه طوري به دانست نمي عربي و بود يافته تولد سيستان در يعقوب نداشت آشنايي

 بدين گفت بايد چرا نيابم ادر من كه چيزي گفت و درنيافت خواندند و ساختند او حق در كه را عربي مداح

 همين گفت شعر پارسي به وصيف محمدبن او دبير و. كردند توجه ملي زبان به گويندگان و نويسندگان جهت

 .بود موثر فارسي ادبيات ترقي در زبان به او خاندان و يعقوب عالقه

 و سامانيان دوره. است بوده عمروليث معاصر اند، نوشته را مشرقي فيروز ريانصفا دربار معروف شعراي از

 دوره بود بلخ اشراف و داشت نام سامان بودند ايران ادب و علم مروج كه خاندان جدايي فارسي ادبيات پيشرفت

 سرايان سخن هشمار عصر اين در زيرا. شمرد فارسي ادبيات و زبان ترقي دوره اولين توان مي را ساماني حكومت

 .شد زياد ايران

 سامانيان پايتخت بخارا. اند زيسته مي عصر آن در همه كه برد، نام گو پارسي شاعر 23 از االلباب لباب تذكره

 در اسالم از بعد فارسي نثر و نظم بنياد گفت توان مي. سمرقند همچنين بود نامي نويسندگان و ادبا و فقها مركز

 بناي است بلعمي تاريخ نثر نمونه نيكوترين و رودكي شعر زمان شعرايي سرمشق بهترين. شد نهاده عصر اين

 است. شده گذارده سامانيان روزگار در هم شاهنامه نظم
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 6 درس :هاپاسخ خود ارزيابي 

 كار به او حكومت دستگاه در زبان اين تا داد اجازه نه و داشت آشنايي عربي زبان با نه صفاري ليث يعقوب-5

 اعالم خود قلمرو رسمي زبان گفت، مي سخن آن با و فهميد مي خود كه دري فارسي زبان سبب، همين به رود؛

 و فرصت دري، فارسي زبان و آمدند پديد ديگر كوچك هاي حكومت و بويه آل ساماني، دولت آن، پي در. كرد

 سامانيان، زمان در. يابد شدر علمي و سياسي ادبي، فضاي در و شود شناخته رسمي زبان عنوان به تا يافت امكان

 آثار زيستند، مي شهر اين در كه دانشمنداني از بسياري و آمد مي شمار به فرهنگي مركز ترين عمده بخارا

 و فضل صاحب خود، ساماني، اميران از بعضي. آورند پديد اسالمي فرهنگ قلمرو در عربي، و پارسي به اي ارزنده

 نثر به معتبري هاي كتاب ترجمه به را مترجمان و كردند مي تشويق را گوي فارسي شاعران آنها. بودند ادب

. شد تشكيل غزنه شهر در هجري 716 سال در غزنوي سلسله سامانيان شكست با. انگيختند مي بر فارسي

 .دهند رواج را پارسي زبان شدند ناگزير خود نوپاي حكومت ماندگاري براي نيز غزنويان

 پديد دري زبان به گوناگون هاي موضوع در هايي كتاب و گرفت رونق و يافت رواج پارسي، شعر مانند هم نثر-2

 آوردن هنوز و دارد توجه تاريخي و ملي حماسي، هاي موضوع به بيشتر و است روان و ساده دوره، اين نثر. آمد

 تاريخ طبري، تفسير ترجمه منصوري، ابو شاهنامه. است نبوده رايج آن در امثال و اشعار و علمي اصطالحات

 .بلعمي

 نهاده نام «فارسي شعر پدر» را او سبب همين به شد؛ نهاده بنياد رودكي، دست به دوره اين در پارسي شعر-9

 شعر و ايران ملي حماسه. بود «غنايي» و «مديحي» ،«حماسي» دوره، اين در فارسي شعر انواع ترين رايج. اند

 عربي شعر از پيروي به فارسي ادب آغاز از كه نيز سرايي مديحه يا مدحي شعر. رسيد اوج به فردوسي با حماسي

 و حكمي شعر. يافت استحكام و قوت بلخي، شهيد و رودكي مشهور، شاعر دو با غنايي شعر. گشت معمول

 و موعظه آوردن. رسيد پختگي به سلجوقيان دوره در ولي آمد وجود به دوره اين در هم( تعليمي) اندرزي

 ومثل ها حكايت آوردن و پردازي وقصه سرايي داستان. گرديد معمول چهارم قرن آغاز از سيپار شعر در نصيحت

 .گشت آغاز دوره اين شعر در نيز ها

دانش آموزان با توجه به ميزان درك و دريافت خويش از آموزه هاي درس، اين فعاليت را مي بايست انجام -1

اد خوانداري و حافظه بنياد به سواد بصري است. اين كار بر دهند. فايده ي اين گونه تمرين ها، تبديل كردن سو

 ژرفايي و تعميق آموخته ها كمك مي كند.
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 ( خراساني سبك)  اول دوره شناسي سبك و سبك: هفتم درس

  اهداف آموزشي درس

 ادبي اصطالح در سبك واژه يادگيري -6

 ارسطو ديدگاه از سبك انواع با آشنايي -2

 بهار ديدگاه از فارسي شعر سبك انواع يادگيري -7

 بهار ديدگاه از فارسي نثر انواع با آشنايي -1

 زباني قلمرو در فارسي شعر سبك هاي ويژگي تشخيص و يادگيري -1

 ادبي قلمرو در فارسي شعر سبك هاي ويژگي يادگيري -1

 فكري قلمرو در فارسي شعر سبك هاي ويژگي يادگيري -3

 انيسام دوره نثر تشخيص و يادگيري -1

 سلجوقي و غزنوي دوره نثر تشخيص و يادگيري -3

 سلجوقي و غزنوي ساماني، دوره نثر هاي نمونه با آشنايي -61

 

 تدريس پيشنهادي هاي روش

 پاسخ و پرسش -6

 (نفر 1 يا 7) بندي گروه ،گروه اعضاي تدريس -2

 (سخنراني پاسخ، و پرسش گروه، كارآيي) تلفيقي -7
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 :درس هفتم افزايي دانش

 پنجم قرن اول نيمه و چهارم قرن در پارسي شعر

 پارسي شعر اختصاصات

 عدد فزوني. است آراسته گوناگون اشعار به رواج و بزرگ شاعران ب وجود پنجم قرن اول نيمه و چهارم قرن(6

 تجاوز ايران مشرق حدود از تقريبا دري فارسي شعر محيط آنكه با. عهدست اين عمده خصائص از يكي شاعران

 .بودند نكرده ظهور گويندگاني ششم قرن مانند ايران سراسر در هنوز و است كرده نمي

 بسيار مسائل از خود فصاحت و بديع افكار و مضامين بيان و كالم تلفيق در آنان قدرت و گويندگان مهارت(2

. اند بوده ندهآي دورانهاي سخنوران سرمشق همواره دوره اين شاعران چنانكه عهدست درين توجه قابل و مهم

 براي زبان بودن طبيعي بايد روشن، و بديع افكار ظهور براي محيط آمادگي بر عالوه را امر اين بزرگ علت

 .بدانيم گويندگان

 دفتر به صد» و  بسيارست اند داده نسبت به رودكي كه ابياتي. توجهست قابل مسائل از عهد درين شعر كثرت(7

 .بود هزار تشص فردوسي اشعار عدد و «آمد برمي

 در مهم مطلب. آنست در فكر و كالم رواني و سادگي عهد درين دري پارسي شعر عمده خصائص از(1

 بدون و طبيعي خيلي باريك، بمضامين آويختن دست بدون و بسهولت آنها در گوينده فكر كه آنست اشعار اين

 .شود مي ديده اثري كمتر آنها رد ذهن از دور باريك خياالت و ابهام و تعقيد از است، شده بيان تكلف،

 سير اين و آشكارست سوم قرن به نسبت چهارم قرن اوايل فارسي اشعار در آنها تكامل و شعري اوزان تحول(1

 از بسياري. شد مطبوعتر و روانتر اوزان كنيم مي مشاهده پنجم قرن آغاز و چهارم قرن تمام اشعار در را تكاملي

 وزن بهر ابيات خواندن حال چنين در كه پيداست و شد مي خوانده موسيقي الحان با همراه دوران اين در اشعار

 صورتي آن، خاص لحن از خالي ابيات، همان خواندن آنكه حال و نداشت اشكالي صعب خواه و سهل خواه

 .دهد مي بدانها نامطبوع

 تازه موضوعات با اعرانش زيرا دورانست اين در شعر خصائص از يكي هم شعري افكار و مضامين بودن تازه(1

 پارسي ذوق بر و شده مي اقتباس عربي ادب از آنچه حتي بود نشده ساخته آن از پيش كه اند داشته سروكار يي

 پيشينيان از متابعت و تقليد بجاي بود ناگزير گوينده حالي چنين در كه پيداست. است يافته مي انطباق گويان

 خيالي و معقول و محسوس از اعم تشبيهات انواع دلپذير، و نو استعارات ه،تاز تركيبات آوردن. زند دست ابتكار به

 .است عهد اين شعر خصائص از اوصاف انواع در مهارت مركب، و مفرد و وهمي و



 

 
 

119 

 جريانات و دربارها وضع و شاعران زندگاني و اجتماعي احوال صريح انعكاس يكي دوره اين شعر خصوصيات از(3

 و خارجي و مادي محيط با شاعران آشنايي و بيني واقع همان امر اين اساسي علت .آنست در سياسي و نظامي

 .خياالتست و اوهام و خيالي به عوالم آنان كمتر توجه

 توجه نادر تشبيهات و مبتكر مضامين و تازه تركيبات آوردن و دقيق معاني به استخراج شعرا عهد اين پايان در(1

 حاصل تغييراتي ساماني عهد اوايل سبك به نسبت آنان شعر سبك در كه است سبب به همين و كردند خاص

 .شد

 در آنان خوشگذرانيهاي و ثروتمند رجال و وزرا و امرا با معاشرت و عصر اين گويندگان غالب مرفه زندگاني(3

 و عيشها و كامرانيها از صحبت همواره عهد اين شعر در آنكه براي است شده بزرگي وسيله پرشكوه مجالس

 آن در مسائل اين نظاير و خلق از انقطاع و انزوا و بدبيني و ياس و نامرادي و ناكامي از كمتر و شود شرتهاع

 .رود سخن

 آن موضوعات و پارسي شعر انواع

 دو و رباعي و بند ترجيح و مسمط و غزل و قصيده و مثنوي از شعر ظاهري مختلف انواع در عهد اين شاعران

 مي عهد اين اواخر در را مسمط و بند ترجيح مانند انواع از بعضي. اند كرده آزمايي طبع غيره و قطعه و بيتي

 نبود تنوع از خالي هم اشعار اين مطالب و مواد. است دوره اين پايان شاعر منوچهري مسمط مبتكر و بينيم

 .دبو دوره اين اشعار در همگي قصه و داستان و هزل و هجو و حماسه و غزل و وصف و مدح چنانكه

 يعني عالم ملي هاي حماسه بهترين از يكي .عهدست همين فارسي حماسي شعر دوره مهمترين(6

 تاريخ ناظم نخستين) مروزي مسعودي عهد اين اوايل در. است آمده بوجود دوران همين در فردوسي شاهنامه

 حماسي اثر سه فردوسي سمابوالقا حكيم بزرگ استاد آن اواخر در و دقيقي دوره اين اواسط در و( ايران داستاني

 .آوردند پديد را خود

 اين آغاز در. بينيم مي چهارم قرن اوايل و سوم قرن اواخر در آنچه از ايست دنباله عهد اين عنائي اشعار و غزل(2

 بود يي بدرجه غزل در رودكي قدرت. است شهيد ديگر و رودكي يكي دو آن از. بودند مشهور غزلسراي دو قرن

 گفته و دانسته عاجز آنها دقيق مضامين آوردن از را خود و ستوده را او غزلهاي خيال دقت مهه با عنصري كه

 :است

 نيست وار رودكي من غزلهاي                 بود نيكو وار رودكي غزل 

 نيست بار مرا اندر پرده بدين             هم و بباريك بكوشم اگرچه 
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 عهد اواسط از مخصوصا كه دلپذيريست غنايي اشعار از نوعي شود مي دهدي عهد اين قصايد آغاز در كه تغزلهايي

 در و برآيد بخوبي قصايد آغاز در شيرين تغزالت سرودن عهده از توانست كه شاعري اولين. بود رايج ببعد ساماني

 .است دقيقي دهد نشان قدرت و مهارت مدح و تغزل ميان ارتباط ايجاد

 او زيرا بينيم مي سيستاني فرخي قصايد در را عهد اين تغزلهاي مطبوعترين و ينعاليتر بگوييم اگر نيست مبالغه

 سخن مالحت چنان با و آميخته طوري رقيق احساسات با را خود گفتار صراحت و فكر سادگي و كالم رواني

 عهد اواخر در. بخشد مي لذت بدو و كند مي مجذوب باشد كه زمان و عصر هر در را خواننده هر كه است گفته

 .داريم فرخي و عنصري مانند خوب غزلسراي شاعر چند

 عهد اين تمام در. بود معمول عربي شعر از پيروي به فارسي ادب آغاز از سرايي مديحه يا مدحي شعر(7

 سالطين آنان از بعد و ساماني شاهان. بودند سرگرم آنان درباري رجال و پادشاهان بمدح درباري بزرگ شعراي

 محمود خصوصا آنان ميان از و دادند مي خود بمداحان گران صالت و جزيل انعام خود سرشار تمول با غزنوي

 .بخشيد مي بشاعران سابقه بي هاي صله غزنوي

 يافته تكامل سلجوقيان دوران در و شده شروع عهد اين در كه است انواعي از هم حكمي و اندرزي شعر نوع(1

 به شروع گويندگان و بود گرديده معمول چهارم قرن اوايل از يپارس اشعار در نصايح و مواعظ آوردن. است

 و تمام قصايد و گماشت همت كار بدين واقعا كه كسي ليكن كردند باب درين كوتاهي و كوچك قطعات سرودن

 قرار ناصرخسرو تقليد طرف ازو بعد كرد ايجاد او كه روشي و است مروزي كساني ساخت موضوع درين كامل

 .گرفت

 رودكي. است بوده معمول عهد اين اشعار در هم امثال و حكايات آوردن و پردازي قصه و سراييداستان(1

 حاوي آنها از بعضي كه است معلوم و داشته مختلف وزنهاي در ديگر منظومه شش و دمنه و كليله منظومه

 ابوشكور از نامه آفرين مثنوي و بلخي ابوالمويد زليخاي و يوسف مثنوي عهد درين. است بوده عاشقانه داستانهاي

 سرخ» و «الحيوه عين و شادبهر» هاي مثنوي و خفيف بحر و مسدس هزج بحر به ازو ديگري مثنويهاي و بلخي

 در فعال و رسيده ما بدست خوشبختانه كه عهد اين عاشقانه منظوم داستانهاي از. آنها امثال و «بت خنگ و بت

 باقي آن از مهمي قسمت كه است عنصري عذراي و وامق يكي است منظوم داستانهاي از آثار قديمترين زمره

 .است عيوقي گلشاه و ورقه ديگر و مانده
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 گوي پارسي بزرگ شاعران.7

 هجري پنجم قرن اول نيمه و چهارم قرن در

 رودكي.6

 و انگوي پارسي پيشوايي بعلت و شاعري در بلندش مقام بسبب را او كه است چهارم قرن آغاز استاد شاعر رودكي

 به او انتساب رودكي به اشتهارش علت. اند داده لقب «شاعران استاد» بحق پارسي شعر انواع از بسياري آغازيدن

 .است شده دانسته سمرقند «بنج» رودك ناحيه

 و او حيات آغاز از. باشد بوده هجري سوم قرن اواسط بايست به يقين قريب به حدس رودكي والدت تاريخ

 كه بود تيزفهم و ذكي چنان» كه گفته االلباب لباب در عوفي. نيست دست در دقيق عياطال تحصيالتش كيفيت

 .«گفت مي دقيق معاني و گرفت گفتن شعر و بياموخت قرائت و كرد حفظ تمامت قران سالگي هشت در

 يفتوص و شناخته شاعري مقام بعظمت ماوراءالنهر و خراسان در خود معاصر اديبان و شاعران همه نزد رودكي

 رشيدي و عنصري و فرخي و فردوسي و كسائي و دقيقي مانند بزرگ شاعران از بسياري نيز ازو بعد. است شده

 و «شاعران استاد» عنوان با ازو كه بسا و ستوده مرتبت ببزرگي را او آنان جز و عروضي نظامي و سمرقندي

 دفتر صد او اشعار» كه است نوشته الباب لباب در عوفي. بود بسيار او اشعار. اند كرده ياد «شاعران سلطان»

 بامر كه را دمنه و كليله ترجمه چنانكه ساخت مي شعر زحمتي و تكلف بي و بود شاعر طبيعه او. «است برامده

 مي كسي چنين كه پيداست. اورد درمي بشعر و شنيد مي او و خواندند مي او بر بود گرفته صورت احمد نصربن

 .شدبا سروده بسيار شعر توانست

، بلخي رابعه.3مروزي،  كسائي.1، دقيقي.1، بلخي بوشكور.1 ،بلخي ابوالمويد.7، بلخي شهيد.2

 فردوسي.1

. ايران سراي حماسه بزرگ شاعر طوسي، فردوسي حسن بن منصور ابوالقاسم حكيم بديل بي بزرگ استاد

 از وي. داشت آگهي خويش ننياكا سرگذشت از و عالقه ملي افتخارات بذكر ورزيد، مي عشق ايران به فردوسي

 تمام شوكتي» باژ ديه در مقاله چهار صاحب عروضي نظامي به قول و بود عقار و ضياع و مكنت صاحب خانداني

 مادي سودهاي همه او زيرا نماند پايدار نيازيش بي اين ولي «بود نياز بي خود امثال از ضياع آن بدخل و داشت

 خود هم يافت فراموشي و نيستي خطر در آنرا گذشته افتخارات و خود يهنم تاريخ وقتي و نهاد به كناري را خود

 از گرفت، ياري راه اين در خود آساي معجزه فصاحت و بالغت از و داشت مصروف گذشته تاريخ باحياء را

 ار شاهنامه تا نايستاد، باز كار ادامه از پسرش، مرگ در حتي بهيچروي، و برد رنج سال سي نينديشيد، تهيدستي

 رحمت كه» نهاد باقي باشد، جاوداني خواست مي كه ايراني براي جاودانه جاللش، و شكوه و جال و رونق همه با
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 نسخه و آن آوازه رسيدن و چهارم قرن دوم نيمه از دوم دهه در دقيقي كار شهرت از بعد. «باد پاك تربت آن بر

 .برد بپايان را ساماني دربار انجو شاعر كار كه شد آن بر طوس استاد بفردوسي، او نظم از يي

 .منوچهري.67، عسجدي.62، غضايري.66، عنصري.61، سيستاني فرخي.3

 

 پنجم قرن اول نيمه و چهارم قرن در بزرگ نويسندگان و پارسي نثر.4

 رونقي و رواج نظم، مانند پارسي، نثر كه گرديد آن باعث شد، سامانيان عهد در فارسي به زبان كه اقبالي و توجه

 .آيد در بپارسي تازي از يا و شود تاليف مطالب انواع در دري بزبان كتابهايي و گيرد

 بروز نتيجه در يا و آنها به مردم توجه عدم اثر بر يا بعد ادوار در و داشته وجود عهد درين بسيار منثور آثار

 عربي و پارسي اثر هزارها و صدها مانند پريشاني، و ويراني و غارت و قتل و پياپي هجومهاي و مختلف حوادث

 .است نرسيده بما آنها از هم نامي گاه حتي و رفته ميان از ديگر

 نسبت داشتند، شعرا و بشعر پنجم قرن اوايل و چهارم قرن رجال و پادشاهان كه را اقبالي و توجه همان تقريبا

 .نويسندگان و بنثر

 در مختلف كتب تاليف كردن رسم و ارسيف نثر اسا گرفت بنيان عهد درين بواقع پارسي شعر همچنانكه

 نهاده دوره اين در هم ديگرست، مواضيع از تر دشوار كه علمي موضوعات در الخصوص علي گوناگون، موضوعات

 نجوم و داروشناسي و طب و منطق از علمي مسائل در پارسي رساله و كتاب چندين كه عهدست همين در و شد

 .گشت هموار زنند دست دشوار كار باين بعد دوره در خواستند كه نيكسا براي راه و شد نوشته رياضيات و

 براي فقط كه ابتدائي، ساده نثر خصائص تمام. است تصنع و تكلف هرگونه از خالي و روان و ساده عهد اين نثر

 و افعال و روابط تكرار پنجم قرن اوايل و چهارم قرن در. شود مي ديده عهد اين نثر در رود، مي بكار مقصود بيان

 نبوده عيب آنها در تكرار كه است ايراني نثرهاي خاصيت اين و است بوده متداول بندي و قيد هيچ بي تركيبات

 .عربيست ادب و زبان تاثير تحت باشد شده شمرده فصاحت عيوب جزو بعد قرون در اگر و

 دست در آنها از اثري اكنون كه دان داده خبر بپارسي را كتاب چند وجود پنجم قرن اوايل تا چهارم قرن اوايل از

 بفارسي( ه717-271) سوم قرن مشهور معتزلي جبائي ابوعلي كه قران از تفسيري است جمله آن از و نيست

 از پارسي لغت در ييست رساله ديگر. الطبري محمد احمدبن تاليف «البقراطيه المعالجه» كتاب ديگر و نوشت

 .«سغدي ابوحفص»
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 منثور قهرماني داستانهاي و ها شاهنامه يافته نگارش چهارم قرن در فارسي نثر به هك كتب قديمترين جمله از

 بدست و داشت امتداد سوم و دوم قرن تمام در كه خود ملي نهضت دنبال در ايرانيان كه آنست علت. است بوده

 .افتادند خويش نياكان سرگذشت ذكر و قديم تاريخ تدوين بفكر ادبي، و سياسي استقالل آوردن

 شاهنامه همه از تر مهم و قديمتر گويا شده تاليف چهارم قرن در كه فارسي منثور هاي شاهنامه ميان از

 .است بوده بلخي ابوالمويد

 شاهنامه و بزرگ شاهنامه آنرا و بود قديم ايران داستانهاي و تاريخ شرح در عظيم كتابي ابوالمويد شاهنامه

 يك هر لهراسب و افراسياب و كيقباد و سام و نريمان اخبار المويدابو شاهنامه در. اند گفته مي هم مويدي

 .بود آمده بسيار بتفصيل

 منثور شاهنامه دومين. است بلعمي تاريخ كتاب شده اشاره بلخي ابوالمويد بشاهنامه آن در كه ماخذي قديمترين

 او از يكبار تنها كه است لشاعرا البلخي احمد بن محمد ابوعلي شاهنامه خوريم مي باز آن بنام قديم كتب در كه

 .است رفته سخن «االثارالباقيه» در

 چند فردوسي شاهنامه در. است عبدالرزاق محمدبن ابومنصور شاهنامه عهد، اين مهم و معروف شاهنامه سومين

 آغاز در فردوسي كه خبريست آنها همه از مهمتر و است راجع مكتوب ماخذيه ب كه رسيم مي باشاراتي  بار

 :دهد مي بزرگ كتاب يك باب در نامهشاه

 داستان ،اندرون بدو فراوان                                 باستان گه از بد نامه يكي

 بخردي هر برده يي بهره او از                              موبدي هر دست در پراگنده

 راد و خردمند و بزرگ و دلير                           نژاد دهقان بود پهلوان يكي

 جست باز همه سخنها گذشته                              نخست روزگار پژوهنده

 كرد گرد را نامه اين و بياورد                    سالخورده موبدي كشوري هر ز

 گوان فرخ و نامداران آن وز                           كيان نژاد از بپرسيدشان

 جهان گشت و شاهان هاي سخن                      مهان ايكيك پيشش بگفتند

 بن افگند نامه نامور يكي                   سخن سپهبد ازيشان بشنيد چو

 مهان و كهان از آفرين او بر                    جهان اندر شد يادگاري چنين
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 شاهنامه ديگر ابيات بفحواي و گرفت انجام ادنژ دهقان پهلواني بامر كه رود مي كتابي تاليف از سخن ابيات درين

 .فردوسي آنگاه و كرد استفاده آن از دقيقي نخست

 نظر تحت سيستان و خراسان از را دهقانان و دانشمندان از تن چند خود، شاهنامه آوردن گرد براي ابومنصور

 موثق روايات از بعضي و قديم ماخذ از استفاده با آنان و گماشت كار بدين معمري، ابومنصور خويش، وزير

 آن بر يي مقدمه معمري ابومنصور و رسيد بپايان هجري 711 بسال كه دادند ترتيب يي شاهنامه شفاهي،

 شاهنامه اصل از ولي است پارسي نثر موجود هاي نمونه قديمترين از يكي و دست در اكنون مقدمه اين. نگاشت

 نظم در طوسي دقيقي نخست: اند كرده استفاده آن از تن سه كه دانيم مي فقط و نيست باقي چيزي ابومنصوري

 ثعالبي محمد بن عبدالملك ابومنصور ديگر سه و شاهنامه نظم در فردوسي ديگر دو شاهنامه، از بيت هزار

 .«سيرهم و الفرس ملوك اخبار ررغُ» كتاب تاليف در( 123م)

 از و ماند متروك برخي و گرفت قرار سرايان ماسهح استفاده مورد قهرماني منثور داستان چند ها شاهنامه از غير

 كرشاسپ، داستان مانند داشت وجود كرشاسپ خاندان درباره كه داستانهايي است آنجمله از و رفت ميان

 بعضي و گشسپ بانو و شهريار و برزو و سهراب و فرامرز و رستم و زال و سام داستانهاي و نريمان داستان

 . ديگر متفرق داستانهاي

 .پنجم قرن اوايل و چهارم قرن در پارسي نثر موجود آثار از ضيبع

 ترجمه كتاب اين: طبري تفسير ترجمه، بلعمي تاريخ، البلدان عجايب، ابومنصوري شاهنامه مقدمه

 در قديم تفاسير از نسخه چند: قرآن تفسير؛ جريرالطبري محمدبن از تفسيرالقران في البيان جامع از ييست

 از بعد كه بزرگاني از مولف زيرا است يافته نگارش چهارم قرن در مسلما نخستين تفسير. دستموجو ها كتابخانه

 .است نبرده نامي اند زيسته 111 سال

 شاگرد بخاري( اجويني يا) اخويني احمد بن ربيع( ابوحكيم يا) ابوبكر تصنيف: الطب في المتعلمين هدايه

 شد تاليف چهارم قرن دوم نيمه اواسط در كتاب اين. رازي كريايز محمدبن ابوبكر شاگردان از مقانعي ابوالقاسم

 .است طب متوسط كتب شمار در و

 صفت در 732 بسال كه بفارسي جغرافياست كتب جمله از كتاب اين: المغرب الي المشرق من حدودالعالم

 اين مولف.شده نوشته امور اين نظاير و آنها احوال و مختلف اقوام و بالد و نواحي و آن انقسامات و نهاد و زمين

 .نيست معلوم متاسفانه گرانبها كتاب

 .است( 121م) چهارم قرن مشهور عارف خرقاني ابوالحسن بشيخ منسوب: نورالعلوم
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 در كه كتاب اين منحصر نسخه. الهروي علي بن موفق ابومنصور تاليف: االدويه حقائق عن االبنيه كتاب

 .ستشاعر طوسي اسدي بخط است وين كتابخانه

 منطق در تحقيق بقصد آنرا آورده آن آغاز در آنچه بنابر و نوشته كاكويه عالءالدوله به خواهش؛ عالئي دانشنامه

 و عناصر آفرينش كيفيت در بحث شامل نبض رساله. كرد تصنيف مابعدالطبيعه و موسيقي و هيئت و طبيعيات و

 متعدد علمي اصطالحات حاوي و شده تهنگاش طب فن در كه است كتبي نخستين جمله از طبايع و امزجه

 .است بپارسي

 بنام پارسي به نخست كه بيروني ابوريحان پنجم و چهارم قرن بزرگ استاد از: التنجيم صناعه الوائل التفهيم

 هر اينك و آورده در بعربي آنرا استاد خود سپس و( هجري121 سال) شده نوشته خوارزمي حسين دختر ريحانه

 علم خاص كه پارسيست كتاب مهمترين و اولين كتاب اين. است دست در كتاب اين ارسيف و عربي نسخه دو

 .شده نوشته حساب و هندسه و نجوم

. سيستانست تاريخ شده نوشته عهد همين در آن از بزرگي قسمت كه فارسي معتبر كتب از: سيستان تاريخ

 تن دو بوسيله و دارد متفاوت دوره دو از مختلف سبك دو كه يكديگرست از متمايز قسمت دو شامل كتاب اين

 با مصادفست كه سالجقه تسلط عهد اوايل يعني 111-111 سال حوادث تا آن اول قسمت. است يافته نگارش

 شامل 321 سال حوادث تا را تاريخ آن از بعد دوم قسمت و شده نوشته ماست، مطالعه مورد كه عهدي پايان

 آثار مهمترين جمله از فلسفي مهم كتاب اين. يافته نگارش هشتم قرن اوايل در المحجوب كشف و است

. ميزيسته چهارم قرن اواخر در كه است سگزي احمد ابن اسحق ابويعقوب آن مولف. شود مي شمرده اسمعيليه

 به شود مي منقسم مقالت هر كه است مقالت يا اصل هفت شامل و اسمعيليان مذاق بر حكمت كتاب اين موضوع

 .جستار چند

 .است غزنوي عهد بزرگ كتاب از مشكان بن منصور ابونصر: مشكان ابونصر ئلرسا

 ابوسعيد كتاب اين مولف. شد تاليف عهد اين اواخر در كه تاريخيست معتبر كتب جمله از: االخبار زين

 دوره پايان تا خلقت ابتداي از وقايع شامل او كتاب و غزنويانست معاصر غزنوي گرديزي محمود بن عبدالحي

 .غزنوي مسعود ودودبنم

 .نيشابوري خلف منصوربن بن ابراهيم بن اسحق از: االنبيا قصص

 كمال دوره و ايران در گوي تازي بزرگ شاعران و نويسندگان ظهور دوره مهمترين پنجم قرن اوايل و چهارم قرن

 نويسندگان و عرانشا جمله از عهد درين پارسي نويسندگان و شاعران از بعضي. سامانست درين عربي ادب ترقي

 و مشكان بونصر و بستي ابوالفتح و قابوس المعالي شمس و سينا ابوعلي و بلخي شهيد مانند بزرگند گوي تازي

 .آنان جز
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 دري نثر بندي طبقه

 اكنون و شود مي منقسم طبقه شش به كلي بطور انشاء شيوه و سبك لحاظ از اسالم از بعد دري فارسي نثر

 :يمكن مي ذكر را آن فهرست

 .هجري( 111-711) ساماني دوره -6

 هجري( 111-111) اول سلجوقي و غزنوي دوره -2

 هجري( 111-111) فني نثر -خوارزمشاهيان و دوم سلجوقي دوره -7

 هجري( 6211-111) صنعتي نثر و عراقي سبك دوره -1

 هجري( 6711-6211) ادبي بازگشت دوره -1

 (امروز به تا 6711) نويسي ساده دوره -1

 :شود مي ذكر  عصري هر كتب نمونه و دوره هر اختصاصات خالصه اكنون

 عربي لغات بر فارسي لغات و بوده مرسل و صنعت بي و موجز و ساده فارسي نثر ساماني دوره در (6

 .است العالم حدود و بلعمي تاريخ آن كامل نمونه و است چربيده مي

 لغات و شد طوالني ها جمله كرده اثر يفارس نثر در عربي نثر -اول سلجوقي و غزنوي دوره در (2

 .است دمنه و كليله و بيهقي تاريخ آن نمونه -گذاشت زيادي به رو عربي

 شده زياد نثر در بديعيه صنايع و تكلفات و سجع و موازنه -خوارزميان و دوم سلجوقي دوره در (7

 .است نامه مرزبان و حميدي مقامات آن نمونه -است

 افزوني نيز علمي اصطالحات و مشكل عربي لغات و گرديد زيادتري عيبدي تكلفات صنعتي دوره در (1

 بهاءالدين الترسل الي التوسل -زيدري المصدور نفثه نمونه. ساخت دشوار را آن فهم و مشكل را نثر و گرفت

 تاريخ و جويني جهانگشاي و فادقاني جر ترجمه يميني تاريخ و عوفي الحكايات جوامع و االلباب لباب نثر و

 .است عبداهلل اديب تاليف صافو

 رواج بيهقي تاريخ نثر و خوارزمي نثر و سعدي گلستان زيباي نثر از تقليد ادبي بازگشت دوره در (1

 .است دانشوران نامه و هدايت مولفات و سپهر التواريخ ناسخ و نشاط و مقام قائم منشات آن نمونه و گرفت
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 حاج ترجمه و ملكم هاي رساله آن نمونه و گرفت رواج فصيح و ساده نثر -نويسي ساده دوره در -1

 تفنگدار سه و كنت هاي افسانه و بيك ابراهيم كتاب و او مولفات ساير و طالبوف احمد كتاب و اصفهاني باباي

 .است جمله آن از فارسي مهم جرايد مقاالت كه است دوره اين كتب ساير و ميرزا طاهر محمد ترجمه

 :است ذيل قرار به(   اول رهدو نثر سبك) سبك اين مختصات

 .اختصار و ايجاز -6

 و سجع به مورد هيچ در ديگر كتاب، هاي خطبه در جز موازنه، و سجع به نبودن متوجه و: اسهاب -2

 اواخر تا كه كتبي يعني تازي قديم كتب در اتفاقا و خوريم نمي بر است فني نثر خواص از كه مزدوج و موازنه

 اين در فارسي نويسندگان -است ميشده خودداري ديگر تكلفات و سجع از نيز دهگردي تاليف هجري سوم قرن

 .اند بوده عرب و «پهلوي» نويسندگان مقلد نيز شيوه

 متعاطفه هاي جمله در فعل يك تكرار خواه و جمله يك تكرار خواه لفظ، يك تكرار خواه: تكرار -7

 .شد نمي شمرده عيب

 «ايجاز» الزمه خاصيت اين و هاست، جمله بودن كوتاه ايندوره تمختصا از ديگر: ها جمله كوتاهي -1

 .گذشت اول كتاب در چنانكه بود مرسوم اينقاعده هم پهلوي نثر در و است

 لغات يا هم لغات آن و كند نمي تجاوز ده صدي الي پنج صدي از عربي لفظ: تازي لغت كمي -1

 .است ديني لغات يا و بود شده زبان داخل جمهتر بوسيله كه است علمي لغات يا و است دولتي و اداري

 بدينطريق هم «پهلوي» در كه «اندر» كلمه «در» بجاي دوره درين مطلقا: ظرف قيد استعمال -1

 .رود مي بكار است بوده متداول

 .«آ -ها -آو – همي -اندر-بر -فرو-باز -فراز -فرا» مانند: قديم پيشاوندهاي با افعال آوردن -3

 .است بوده ايشان زمان به مربوط كه فعل و اسم از كهنه فارسي لغات نداشت بكار -1

 .«ايذر» و «چنين» بجاي «ايدون» آوردن -3

 نفي هاي صيغه و مصدر و ماضي فعل سر بر تاكيد باء استعمال -61

 .«عالمان» و «ملكان» مانند فارسي بصيغه عربي جمعهاي آوردن -66

 بعد به ششم قرن از كه «گفتن نتوانستند چيزي را او: »ثلم -مرخم مصدر بجاي مصدر استعمال -62

 .گرديد معمول مرخم مصدر يعني گفت «گفتن» بجاي موارد اين در
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 «پسران ده: »چون -جمع در معدود و عدد دادن مطابقت -67

 .«مردي يكي» يا «مرد يكي» چون. «يك» بجاي «يكي» استعمال -61

 .شمردند مي مفرد غالبا را مردم -61

 و «رفت او سر فرا» مانند اوردند مي مكاني قيد حرف مثل ضمائر و اسامي سر بر را( فرا) پيشاوند -61

 .«گفت سخن او فراگوش»

 (هجري 115-410) اول سلجوقي و غزنوي دوره

 دري نثر در تازي نثر تاثير آغاز

 ادبيات و زبان در خود پيدائي بدو همان از و شد ايران وارد العرب، جزاير در اسالم دين استقرار از بعد تازي زبان

 .نمود تاثير پارسي

ه ب محلي امراي و پادشان خاص اعتناي و توجه و عرب، مركز از خراسان دوري بواسطه سامانيان دوره در ليكن

 اسالم از بقبل كه قديمتري بشيوه اديبان و مترسالن بودن مانوس مهمتر همه از و دري پارسي زبان ترويج

 .نبخشيد نماياني و آشكار اثر دري نثر در تازي بانز بود، پيوسته

 دو تركتازي و سامانيان دولت انقراض بسبب بغداد نفوذ و شد بيشتر بغداد با خراسان ارتباط غزنويان عصر در

 پادشان از يك هر چه گشت شديد خراسان و توران مملكت در( النهر ماوراء خانيه و غزنويان) ايراني غير دولت

 و خود سوي به را خليفه رضاي و لطف نظر ورسايل ورسل پيشكش و پوزش باز و يكديگر با قابتر بسبب ترك

 شد؛ تازي بادبيات تري زياد توجه موجب طبعا روابط اين. داشتند مي معطوف خويش تازه پادشاهي خانواده

 اين در گشت، مي پارسي i به اسفرايني احمد بن فضل ابوالعباس بدست امر بادي در كه محمود رسائل ديوان

 . برگشت تازي به حسن بن احمد دست به اوقات

 و ادبا تربيت و ديني هاي تظاهر و ببغداد خراسان وزراي و ملوك رجوع و توجه بر نيز سلجوقي دولت شدن پيدا

 دين بترويج طرفي از بودند، عاري ادب و فضل حليه از خود آنكه با تركمان امراي و افزود زبان تازي علماي

 هر از بيشتر اينكار نتيجه در تازي زبان و پرداختند طالب تشويق و تازي علوم نشر به سوئي از و كوشيده الماس

 .گرديد رايج وقت

 دولت آن وزراي و امرا و سلجوقي سپاهيان شدن گسترده بالفاصله و عراق در مسعود و محمود فتوحات از پس

 ذوقيات و فرهنگ و عراقي و خراساني اختالط و آميختگي و عرب عراق و عجم عراق در بودند خراساني همه كه

 بود ماوراءالنهر مردم و خراسان خاص آنروز تا كه دري نثر و نظم در واضحي تغيير هم، با مردم از دسته ايندو

 ناميد بايد( منشي نصراهلل ابوالمعالي سبك) نثر در و( سلجوقي سبك) آنرا شعر در كه آمد پيدا
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 :است زير بقرار آن مختصات و متفاوتست اول دوره ثرن با  نثر سبك اين

 اطناب-6

 توصيف-2

 تمثيل و استشهاد-7

 تازي نثر از تقليد-1

 به قرينه افعال حذف-1

 جمله از قسمتي حذف-1

 فارسي اصطالحات و امثال و افعال و لغات-3

 و ساده بياني بجز مرادي و مقصد آن در را گوينده كه است عبارتي نثر: آنست طبيعت اصل در نظم و نثر فرق

 بزرگان دستورالعمل و كشوري، قوانين مانند باشد، نبوده دروني هيجانات و احساسات از خالي قصدي اداي

 حادثه گزارش يا دهد شرح كسي به كسي كه پيغامي يا اي واقعه ماجراي و فرودستان نوشتن قصه و بزيردستان،

 .نباشد بيرون سادگي از ها نوشته يا ها گفته ينا مجموع كه حالي، حسب و گذشت سر يا شغلي، و

 و خرد و انديشه و بيارايد خوش تعبيراتي و الفاظ با آنرا گوينده كه است بوده سخني طبيعت، اصل در: شعر اما

 عادي مطلب نيوشانيدن و  نقل و شرح وراي مطلبي و مراد آن از و كند تركيب روح قوت و دل هيجان با را ذوق

 .باشد داشته

 كه هركسي سخنان و ويدا صاحب برهمنان و بودا سخنان و زردشت مانند قديم بزرگان سخنان كه ميدانيم

 مرادي و عالي وقصدي كشد، فرو خود گفتار و خود بسوي را مردم دل و آورد پيدا ملتي و شريعتي است خواسته

 كه گفت توان مي رو اين از و نثر، نه است شعر است تهي وقافيت وزن از هرچند سخنانش است، داشته بزرگ

 هر و گرديد موجود نثر كتاب سپس و آمد پيدا شعر كتاب عالم، در نخست و است نثر از پيشتر شعر شدن پيدا

 بر و گرفتند به وام شعر از چيزي خود سخن پيشرفت براي وزيران و كاتبان و نويس نثر مردم گذشت روزگار چه

 بكار تكلفها و افزودند ها پيرايه شعر بر كار اين اثر بر نيز شاعران و نهادند( صنعت) را آن نام و كردند پيرايه نثر

 .كرده تقليد آنان از نويسان نثر باز و نهادند( صنعت) را نامش همچنان و بستند

 آذرپادمارسپندان سخنان با او اشعار و( ماني) سخنان ميان كه فرقي و است برقرار ساسانيان زمان تا قاعده همين

 .شود مي ديده ساساني شهنشاهان هاي بهكتي و
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 اسالم صدر در سجع 

 آثار كاشفان كه هائي كتيبه و الواح يكي است دست در تازي نثر از نمونه دو آن از پيش اندكي و اسالم صدر از

 نثر كه اند يافته تازي و نبطي و عبري به زبان غيره و سينا طور و يمن و صفا سرزمين و سوريه دشت در قديم

 اينهمه و گوروستوداني لوح يا و اي ساده و كوچك واقعه و حادثه نقل با و يادگاري يا است، يادعائي است، رفص

 .شد داده باره آن در مختصري شرح بخطوط مربوط گفتار در اول كتاب در چنانكه عاريست پيرايه هر از بكلي

 كتب در كه شعري پيرايه قدري با مسجع است عباراتي آنها دهند، مي نسبت كاهنان به كه سخناني ديگر

 تكرارهاي و ازدواج و موازنه داراي نثر اين شود مي شمرده نوع آن عالي و كامل نمونه كريم وقران است مضبوط

 سجع و نثر اين ميانه كه تفاوتي و باشد مي غيره و معاني تجسمات و هيجانها و تشبيهات و سجعها و بسيار

 .كاهن يا شاعر كالم نه خداست كالم گويند كه است مقام بلندي و وقدس  فصاحت همان است كاهنان

 است، برقرار نخستين سادگي بنيان بر نثر پايه باز كه كنيم مي مالحظه كريم قران بسط و نشر از پس بالفاصله

 از دور و ساده همه است باقي عرب سرداران و ملوك و خلفا از كه موثق، و ناخورده دست خطب و خلفا مكاتب

 مي سجعي كسي اگر احيانا كه داريم دست در رواياتي و است مرسل نثر يعني است شاعرانه تكلفات و عسج

 .فرمودند مي نهي آن از ويرا نوشت مي يا گفت

 عرب ادبيات در فني نثر و  سجع ظهور

 هجري ومس قرن اواخر تا كه كتبي و است بوده مترادفات و حشو از خالي و موجز و ساده و مرسل نثري عرب نثر

 و مكروه را سجع ايراد خواه منوالست، اين بر همه هم غير و مسعودي مولفات و طبري تاريخ مانند شده تاليف

 .است بوده -نويسي ساده يعني -سيره اغين بر قديم نويسندگان غالب هم بشمريم، جايز خواه

 از ديگر ملل ادبيات و سائلر و كتب با هجري دوم قرن در نويسندگان شدن آشنا و اسالمي تمدن سير ليكن

 شعراي از نويسان نثر و كشانيد تصنع و بتكلف را نثر كار اسالم، در شعر شيوع و هند و فارس و يونان و روم قبيل

 آورده گرد عباد بن صاحب نثر در را معاني بعضي ثعالبي چنانكه خواستند، بوام قواعدي و گذاشتند را تقليد بناي

 .است

 ادبي نعتص قرن يا چهارم قرن

 قرن مختصات از عرب نثر درن سجع ظهور كه است گرديده مسلم عقيده اين محققان و خاورشناسان ميان

 .باشند مي همداستان عقيده اين با گروهي نيز مصر علماي و محققان از و است هجري چهارم

 يا و كاهنان بسجع هتشب از نبي بحكم ليكن گرديد آشنا سجع با كريم قران خواندن از بعد عرب كه آنست حق

 شيوه آن از اتباع و موجز و ساده نثر بودن سهل و طبيعي بسوق يا و آسماني كتاب از تقليد جواز عدم بحكم
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 سوم قرن پايان تا معني اين و گذشت چنانكه اند داشته خودداري سجع آوردن از مسلمين ديري تا آسان و سهل

 .باشد خورده بگوش كالمي يا نامه يا خطبه در سجوعم عبارتي گاهگاه مدت اين در شايد و كشيد هجري

 دربار در كاتبان و مولفان كه منزلتي و وقرب كتاب ازدحام و كتب كثرت و ادب ترقي واسطه به چهارم قرن در

 و رقابتها و آمد بوجود آنان ميان در بزرگي چشمي هم و منافسه بودند كرده تحصيل امرا و ملوك و خلفا

 بر عالوه نويسنده هر رسيد، خود علياي ذروه و قصوي بغايت ادبيه مشاجرات و علميه خصومات و مسابقتها

 كند استفاده ايشان الهامات و شعرا از كه ميكرد سعي الفاظ، حسن و معاني اداي حسن و خط حسن در كوشش

 .گيرد عاريته ب چيزي و

 انصاري عبداهلل خواجه-مسجع نثر قديمترين

 مورد در يا كتاب هاي خطبه به شيوه اين ليكن است بوده موجود دري نثر آمدن پيدا زآغا از ايران در مسجع نثر

 تا ششم قرن از پيشتر باشد مسجع بالتمام كه اي رساله يا كتاب و داشته انحصار قصار كلمات بعضي ترجمه

 .است نشده ديده بحال

 از و هواالمام و شمرد( 116-731) انصاري عبداهلل االسالم شيخ را فارسي ساز سجع نخستين بايد ظاهرا

 مسجع سرتاسر رسائل اين و اواست، مناجاتهاي همه از معروفتر كه دارد تصبيفهائي عرفاست، بزرگان و پيشوايان

 زادالعارفين، نصايح، نامه، مناجات اسرار، رساله: است شده داده نسبت بوي كه فارسي كتب از -است

 .باشد مي حصار فته و نامه محبت قلندرنامه، كنزالسالكين،

 سبك خراساني

. از سبك شعر فارسي دري را از آغاز نيمه دوم قرن سوم تا پايان قرن پنجم سبك خراساني مي نامند

آنجا كه نخستين آثار نظم و نثر زبان جديد فارسي بعد از اسالم در ناحيه خراسان بزرگ پيدا شد به سبك اين 

خراسان كنوني، افغانستان و تاجيكستان كنوني، سرزمين هاي  آثار خراساني گفته اند. خراسان بزرگ شامل

ماوراءالنهر و تركستان... هم بود، از اين رو در بحث هاي تاريخ ادبيات و سبك شناسي حدود نيم قرن پيش 

گاهي به سبك خراساني، سبك تركستاني هم گفته اند. خراسان در لغت به معني مشرق است: جايي كه از آنجا 

ون مي آيد. پس سبك خراساني يعني سبك آثار نخستين و كهن زبان فارسي كه دوران كهن بيرون خورشيد بير

از خراسان آفريده شده است به مجاز تغليب يا غلبه خراساني مي خوانند مثال به سبك شعر غضاثري رازي كه 

، زيرا سبك اين تحت حكومت آل بويه در ري مي زيست يا به سبك شعر منطقي رازي نيز خراساني مي گويند

 گونه آثار هم شبيه به سبك آثاري است كه در خراسان به وجود آمد.
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سبك خراساني به لحاظ تاريخي سلسله هاي طاهري و صفاري و ساماني و غزنوي را در بر مي گيرد. البته بحث 

ين شعر فارسي و اصلي مربوط به دوره سامانيان و غزنويان است. در كتب تاريخ ادبيات بحث هايي در مورد نخست

چند شاعر دوره هاي طاهريان و صفاريان آمده است كه در سبك شناسي چندان مهم نيستند، مخصوصا كه در 

 صحت انتساب برخي از اين اشعار ترديد است.

 دوره سامانيان

ره قرن چهارم دوره سامانيان و دوره رواج و تثبيت نظم و نثر فارسي است و رودكي پدر شعر فارسي در اين دو

ظهور كرده است. سامانيان بسيار فرهنگ دوست بودند و مخصوصا به فرهنگ ملي توجه داشتند. شوق تجديد 

حيات فرهنگي در جان ها شراره مي كشيد و بازار شعوبيه گرم بود. كتاب هاي متعددي از عربي به فارسي 

شاعر را مي شناسيم كه از  71ترجمه شد. بسياري سوداي شاهنامه پردازي در سر داشتند. از عصر سامانيان 

بيت متعلق به رودكي  6711ايشان جز قريب به دو هزار بيت باقي نمانده است. دو ثلث از اين اشعار يعني حدود 

بيت از ابوشكر بلخي(. از شاعران معروف اين دوره  117بيت از رودكي و  311و ابوشكور بلخي است )حدود

 ي، كسايي مروزي، منجيك ترمذي، رابعه و فردوسي هستند.روديك، شهيد بلخي، ابوشكور بلخي، دقيق

 مختصات سبكي اين دوره 

همان مختصات فارسي كهن يا سبك خراساني را دارد كه در كليات سبك  شعر دوره ساماني به لحاظ زبان

ي شناسي ذكر كرديم: كلمات غربي كم دارد، لغات مهجور كهن و نزديك به پهلوي دارد. در آن تكرار ديده م

 شود و بيشتر مبتني بر ايجاز است.

)ادب تعليمي(، به طور كلي شعري شاد و بدور از ياس و  از نظر فكري حماسي است و متضمن پند و اندرز

بدبيني است. از اصطالحات علمي چون اصطالحات نجومي و طبي... خالي است، اشاره به آيات و احاديث ندارد 

از اسالمي در آن نسبت به دوره هاي بعد بازتاب وسيعي نيافته است.  )به لحاظ بسآمد( و به طور كلي فرهنگ

به لحاظ تشبيه مخصوصا تشبيه تفصيلي بسيار قوي است. استاد شفيعي كدكني مي  نظر ادبي شعر اين دوره

قرن چهارم از نظر تصاوير حسي و تجربه هاي مستقيم شعري (: »722نويسند )صور خيال در شعر فارسي، ص 

دوره ادب فارسي است و هم چنين از نظر تنوع زمينه هاي تصويري... شاعران اين دوره، با آزادي  بارورترين

تخيل خويش بسياري از خيال هاي شعري را به ادب فارسي تحميل مي كنند كه قرن ها، با تصرفات مختلف، در 

ت اصيل اين دوره، مراد آن است كه تشبيها«. شعر شاعران نسل هاي بعد در گردش است و تكرار مي شود
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حاصل نگاه و دقت خود شاعران به طبيعت و اشياست حال آن كه شاعران دوره هاي بعد گاهي طبيعت و اشيا را 

از چشم شاعران اين دوره مي بينند. تشبيهات غالبا محسوس به محسوسند )هم مفرد و هم مركب( اما تشبيه 

اما تشبيه معقول به معقول نادر است. تشبيهات  محسوس به معقول هم ديده مي شود كه نوعي نوآوري است.

 گاهي ماخوذ از ادب عربند.

در اواخر قرن، چهارم و اوايل قرن پنجم استعاره هم زياد به كار مي رود )در شعر منجيك، فردوسي(، صنايع 

ايهام يا  بديع در حد اعتدال است و بيشتر از صنايع بديع لفظي استفاده مي شود تا بديع معنوي و مثال انواع

 حسن تعليل يا اغراق )اما اغراق در شاهنامه فراوان است، زيرا الزمه حماسه است( به كار نمي برند... 

 قطعه و مثنوي و قصيده و رباعي مرسوم است.

 مختصات شعر عهد غزنوي

ه است. نسبت به دوره ساماني لغات عربي افزون تر شده و از درصد لغات مهجور فارسي كاسته شد از نظر زبان

مدح محور اصلي است و در تشبيب قصايد از معشوق و طبيعت هم سخن مي رود. تصوير سازي و  از نظر فكري

در مضمون آفريني و تشبيه  -چنان كه به زردشت -ديده مي شود هم چنين به مسيح« ترك»مضمون آفريني از 

 همچنان پست است.توجه دارند. اشاره به معارف اسالمي در حال افزايش است. مقام معشوق 

هم چنان اساس بر تشبيه محسوس به محسوس است، اما تشبيه محسوس به معقول هم در حال  از نظر ادبي

رشد است و هم چنين برخي به تشبيه خيالي توجه دارند. در دوره ساماني تشبيهات تفصيلي فراوان ديده مي 

هات عهد ساماني مورد تقليد قرار مي گيرد. بسياري شد، در اين دوره تشبيهات رو به كوتاهي و ايجاز دارند. تشبي

 از شاعران به تشبيهات شعر عربي هم توجه دارند.

 مختصات سبكي شعر خراساني

 الف( مختصات زباني:

زبان فارسي در اين دوره زباني مادري گويندگان است يعني گويندگان اين دوره بر خالف دوره هاي بعد زبان 

ي پيش از خود نمي آموختند، از اين رو زبان ايشان طبيعي و ساده و روان است و در آن فارسي را از روي آثار ادب

تعقيد و ابهام نيست. اما اگر امروزه براي ما برخي از لغات آن مهجور و دشوار مي نمايد، به سبب آن است كه 

رايج بود. همين امر خراسان بزرگ منطقه بسيار وسيعي بود و لهجه هاي مختلفي چون سغدي و خوارزمي در آن 
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باعث شده است كه در شعر اين دوره نام شهرهاي قديم خراسان بزرگ و نواحي همجوار آن آمده باشد: خلخ، 

 چگل، نوشاد، قيروان، ختا، ختن...

شعر اين دوره مشتمل بر مجموعه يي از لغات است كه بسامد آن در دوره هاي بعد كم مي شود و يا يكسره از 

 بين مي روند.

 مختصات فكري: ب(

 شعر اين دوره شعري شاد و پر نشاط است و روحيه تساهل و خوشباشي را تبليغ مي كند.-6

 شعري واقع گراست.-2

شاعران با معارف پيش از اسالم آشنا هستند و از اين رو تلميح به اسم قهرمانان و شاهان چون نوشيروان و -7

همنجنه به چشم مي خورد. اين تلميحات برگرفته از شاهنامه زنجير او و اعياد و مراسمي چون نوروز و سده و ب

 فردوسي نيستند، و بايد رد آن ها را در منابع مختلف جست.

جنبه هاي عقالني و تعادل بر جنبه هاي احساسي و اغراق چيره است. و از اين رو مثال مدح و هجو هم -1

 متعادل است و غلو به صورت دوره هاي بعد ديده نمي شود.

وحيه حماسي بر اشعار اين دوره حاكم است. حتي در پند و اندرز و در باب مي و معشوق نيز كالم حماسي ر-1

 است.

برونگراست و هرچند دقايق امور عيني را وصف مي كند اما با دنياي درون و احساسات و عواطف و هيجان ها -1

 و مسائل روحي سروكار ندارد.

ت و موعظه و لغز و چيستان و خمريه )قديمي ترين نمونه آن در شعر  موضوعات شعري از قبيل مرثيه و حكم-3

رودكي و بشار مرغزي است( و حماسه و غنا )تغزل( و داستانسرايي در آن هست اما موضوع اصلي مدح ممدوح و 

سپس وصف بزم مي و معشوق است و همه مهارت و اطالعات شاعر در خدمت اين قصد اصلي )قصيده( يعني 

 مدح است.

 اشاره به معارف اسالمي و حديث و قران در آن كم است.-1

 ج( مختصات ادبي
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قالب شعري مسلط قصيده است. قصايد كامل با تشبيب و مدح و شريطه و دعاي تاييد از زمان رودكي مرسوم -6

شد. غزل به معني مصطلح خيلي كم است. امام رباعي و مثنوي رايج است. مسمط )منوچهري( و ترجيع بند 

 ي( هم ديده مي شود.)فرخ

استفاده از بديع و بيان به صورت طبيعي و معتدل است و هر چه به جلوتر بيايم مشخص تر مي شود. ترجمان -2

 البالغه نخستين كتاب فارسي در صناعات ادبي در قرن پنجم تاليف شد.

لف و نشر و انواع سجع و  صنايع بديعي اين دوره بيشتر لفظي از قبيل موازنه و اشتقاق و ردالصدر الي العجز و

 تجنيس است و از صنايع معنوي بيشتر  به موارد ساده يي چون تضاد و مراعات النظير اعتنا دارند.

بي پيراگي يعني خالي بودن از صنايع بديعي همراه با سادگي لغات و رواني تركيب هاي مهم ترين مشخصه 

راساني سبك ساده گفت چنان كه به نثر آن ايام شعري اين دوره است، به طوري كه مي توان به سبك شعر خ

 نثر مرسل يعني آسان و بي پيرايه مي گويند.

به هر حال معيار فصاحت در اين دوره سادگي و روشني است و اصال تعريف فصاحت به روشني و سادگي ماخوذ 

ره هايي فصاحت و از شعر اين دوره است، حال آن كه در ادوار بعد تعريف فصاحت عوض مي شود و حتي در دو

بالغت را به شعر مبهم اسناد مي دهند. البته در همه دوره ها كساني بوده اند كه سادگي و رواني شعر را حفظ 

 كرده اند مثل استاد سخن سعدي كه در دوره سبك عراقي مي زيست اما ساده و روان مي سرود.

ه است. در مصراع اول كلماتي به كار مي برد و يكي از ابزارهاي مهم ساخت شعر در اين سبك استفاده از موازن-7

 مطلب مصراع دوم را با توجه به همان كلمات اول با استعانت از سجع بنا مي نهد.

قافيه و رديف هر چه به عقب تر برويم ساده تر است و مثال از رديف هاي دراز و غيرمعمول استفاده نمي شود -1

 و اصوال رديف كم است.

 از جزئيات طبيعت از قبيل انواع گل ها و پرنده ها و باغتوصيف قوي است و -1

به طور كلي مي توان گفت كه طبيعت گرايي و واقع گرايي و بيرون گرايي شاعران اين عهد سبب شده است كه 

به توصيف جزئيات طبيعت بپردازند، شيوه آنان در اين زمينه تشبيه مركب و تشبيه تفصيلي )تشبيه حماسي( 

 است:

 هاي رزنگر آويخته سياه                      گويي همي شبه به زمرد درو زنندآن خوشه 
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 و آن بانگ جرذ بشنو در باغ نيم شب                    همچون سفال نو كه به آبش فرو زنند.

 استعاره هم تا حدودي مرسوم است:-1

 گداخته نهفته زرير همي گرست و همي نرگسانش الله گداخت                  به زير الله ب

 ابوالعالي شوشتري                                                                       

 كه مراد از نرگس چشم و از الله اشك و از زرير صورت است.

در آغاز چون شعر با موسيقي همراه بود، بحوري ديده مي شود كه امروزه مطبوع نيست، اين اوزان بعدها -3

 متروك شدند.
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 7درس  :هاپاسخ  خودارزيابي 

 /   تلميح به باور گذشتگان  ، واژه آرايي: سخن، بود «ن»داراي قافيه و رديف ساده است: استفاده از واج آرايي -6

 انبان .....( –زباني  :  سادگي زبان شعر /  كمي لغات عربي  / استفاده از لغات كهنه و مهجور ) بسود 

 ثر دوره غزنوي:ن-2

 افزايش كلمات عربي نسبت به دوره قبل )ساماني(  -6

 توصيفات جزئي و فراوان -2

 اول افعال )برفتم، بخواند، بياورد(« ب»به كاربردن  -7

 به كاربردن را در معني هنگام چهاردهم صفر را -1

 به كاربردن را به معني براي : مرا حكايت كردند -1

 .جمله هاي كوتاه -1

 

 نثر غزنوي:-9 

 كاربرد لغات عربي افزايش -6

 «.در»به جاي « اندر »كاربرد  -2

 .ي اجزاي جمله: رسولي آمد از روميبه جا جا -7

 : طيره، بارداد، خدايگانبه كاربردن كلماتي امروزه رواج كمتري دارند -1

 .ساده اول فعل ماضي« ب»كاربرد  -1
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 ششم و پنجم قرنهاي در فارسي ادبيات و زبان : هشتم درس

 اهداف آموزشي درس

 «دوم دوره» فارسي ادبيات و زبان گسترش و پيشرفت مهم عوامل با آشنايي -6

 ششم و پنجم هاي سده در فارسي زبان وضعيت با آشنايي -2

 دوم دوره در فارسي شعر هاي ويژگي با آشنايي -7

 ششم قرن دوم نيمه در ادبي مهم مراكز با آشنايي -1

 هفتم قرن اوايل و ششم قرن دوم نيمه در شعر سبك با آشنايي -1

 دوم دوره شاعران شاخص هاي چهره با آشنايي -1

 شاعران شعري موضوعات با آشنايي -3

 دوم دوره شعر با اول دوره شعر مقايسه توانايي -1

 دوم دوره در فارسي نثر سبك با آشنايي -3

 فارسي نثر انواع شناخت تقويت -61

 دمنه و كليله نوعمص نثر با عبداهلل خواجه نثر مقايسه توانايي -66

 دوم دوره نويسندگان( شاخص هاي چهره) با آشنايي

 تدريس پيشنهادي هاي روش

 پاسخ و پرسش -6

 (نفر 1 يا 7) بندي گروه ،گروه اعضاي تدريس -2

 (سخنراني پاسخ، و پرسش گروه، كارآيي) تلفيقي -7
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  ششم قرن در شعر :هشتم درس افزايي دانش

 :از است عبارت سبك تغيير نتيجه در و اجتماعي لاحوا و اوضاع تغيير مهم علل

 ؛ اين پيوند اجتماعي، در كاربست زبان، تاثير آشكاري داشت.عراق و خراسان مردم رونق يافتن روابط ميان-6

 دري فارسي شدن درسي-2

 ادبي آثار از را دري فارسي زبان دقايق بايست مي خراسان غير نواحي شاعران و نويسندگان كه معني اين به

 سلجوقيان دوره از اما. برند مي كار به بودند شنيده كه طور همان را لغات خراسان شاعران اينكه توضيح. بياموزند

 و مرسوم وجوه معموال نويسندگان و شاعران و كند مي پيدا سابقه و رود مي معيار زبان سوي به زبان كم كم

 .برند مي كار به را معمول

 يانصوف فعاليت و تصوف رواج-7

 و سياسي فشارهاي تحت صوفيان غزنويان زمان در و نبود خبري خراسان در بزرگ صوفيان از سامانيان، زمان در

 كرده تكفير را او. بود متعصبان اين گرفتار ابوالخير ابوسعيد شيخ كه است آمده اسرارالتوحيد در. بودند مذهبي

 بود قرار حتي و گويد مي ترانه و بيت همه گويد، مين حديث و قرآن منبر بر كه است شده پيدا مردي كه بودند

 هاي خانقاه اكناف و اطراف در. دادند امتيازهايي صوفيان به آمدند كار روي سالحقه وقتي. بياويزند دار به را او

 منتشر آشكارا را خود افكار تا يافتند جرات حالَج شهادت از بعد بار نخستين صوفيان. شد تاسيس متعددي

 .شد فارسي ادبيات وارد عرفان رو اين از و سازند

 اسالمي معارف رواج و ديني مدارس تاسيس-1

 ورود تاريخ از آنچه هر. پرداختند اسالمي معارف ترويج و ديني مدارس تاسيس به غزنويان مانند هم سلجوقيان

 بيشتر حديث و يرتفس و قرآن و اسالمي معارف با مردم آشنايي طبيعي صورت به شويم دورتر ايران به اسالم

 حتي و است سابق از بيشتر اسالمي تلميحات و احاديث و آيات به اشاره دوره اين شعر در رو اين از. است شده

 .خيزند برمي شاهنامه جمله از ايراني اساطير با ضديت به كساني

 عالوه دوره اين انشاعر كه شود مي باعث فنون و علوم رواج و عربي زبان ادبي كتب با آَشنايي و مدارس تاسيس

 .باشند داشته اشاره علوم انواع به خود اشعار در و باشند نيز فاضل شاعري، بر

 غزل رواج و شاعري و شعر به كار آغاز در سلجوقيان توجه عدم-1

 و نشست عقب بود مدح وسيله كه قصيده رو اين از نداشتند التفاتي شاعري و شعر به كار آغاز در سلجوقيان

 و شدند آشنا ايراني تمدن با اندك اندك سلجوقيان البته. يافت رواج بود احساسات و عواطف بيان هوسيل كه غزل
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 برگشتند سابق اوضاع به تدريج به خود ايراني وزراي كمك به و دادند ترتيب باشكوهي دربارهاي ايشان سبك به

 .يافت رونقي مدح و قصيده دوباره رو اين از و

 مشش قرن در شعري دبستان سه

 :بود داير ايران در شعري مكتب سه ششم قرن در

. گفتند مي قصيده كهن سبك همان به بيش و كم( صابر اديب و معزي مثال) كساني هنوز: خراساني سبك-6

 .ندارند مهمي نقش و معدودند شاعران اين

 فلكي و مجير و نظامي و خاقاني آن نمايندگان و شد پيدا اران حوزه در كه شاعري يعني: آذربايجاني سبك-2

 فارسي كهن زبان همان را آن زباني بنياد توان مي اما است مستقلي سبك چند هر آذربايجاني سبك. هستند

 .است نزديك عراقي سبك به بيشتر ادبي مختصات و فكر نظر از اما دانست خراساني سبك زبان يعني

 مي شكل بعدها كه سبكي و خراساني بين است سبكي: سلجوقي عهد سبك يا بينابين جديد سبك-7

 مي قصيده هم هستند يي جنبه دو ظهير و انوري مانند دوره اين شاعران. گويند مي عراقي سبك آن به و گيرد

 كه آن بدون است خراساني سبك به متمايل آنان قصيده و عراقي سبك به متمايل آنان غزل. غزل هم و گويند

... منوچهري و فرخي و عنصري قبيل از غزنوي دوره پردازان دهقصي كه داشت توجه بايد. باشد آن و اين دقيقا

 تغزل يا است غزل نيست معلوم شود مي ديده غزل به شبيه اشعاري آنان ديوان در احيانا اگر و نبودند غزلپرداز

 .است رفته بين از يا نشده سروده آن مدح قسمت كه هايي

 مي پايان به قصيده عصر. است عراقي سبك قرن هفتم قرن و رود مي ميان از خراساني سبك ششم قرن از بعد

 .رود مي ميان از سرعت به و است قرن همين در فقط هم آذربايجاني سبك. است غزل عصر ديگر و رسد

 ششم قرن در خراساني سبك ادامه

 مي هم آنان شعر در البته هستند، متوسطي شاعران معموال گويند مي شعر قديم سبك به هنوز كه شاعراني

 غزنوي دوره اسلوب همان ها آن بيان چهارچوب كال اما كرد، مالحظه قديم سبك به نسبت را تحوالتي توان

 به هم خود و است رواني و سادگي يعني خراساني سبك شعر اصلي مختصه همان آنان شعر اصلي مختصه .است

 :اند كرده اشاره معني اين

                                                                                  (صابر اديب) را روان شعر است زونف روائي           توانم مدحت گفت روان شعر به 

 راحه) غزنوي اشرف سيد اندرز از و بود شده متروك ديگر قدما اشعار در تتبع چون است اندك شاعران اين تعداد

 عرب اشعار و امثال به توجه و روني بلفرج و انوري و عمادي چون متاخران اشعار در تتبع كه آيد مي بر( الصدور
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 تا يافت سنجر و ملكشاه عهد در شعر كه رونقي با اما. رودكي و معزي و سنايي ديوان تا بود مرسوم بيشتر

 .شد مرسوم هم قطران و عنصري و فرخي ديوان در تتبع حدودي

 سلجوقي عهد سبك يا بينابين سبك

 و گويند مي شعر( بعد قرن سبك) عراقي و خراساني سبك بينابين سبكي به ششم قرن گبزر شاعران اكثريت

 .دارند توجه هم غزل به قصيده جز اين بر عالوه

 آذربايجاني سبك

 اين رئيس. است آذربايجان و اران منطقه يعني ايران غربي شمال حوزه شاعران سبك( ارَاني) آذربايجاني سبك

 نظر از اما است خراساني زبان همان زبان، بنيان نظر از آنان شعري مختصات. بود يگنجو ابوالعالء ادبي حوزه

 بينابين شعر سبك حتي كه طوري به دهد، مي نشان را شگرفي تحول ادبي مختصات نظر از مخصوصا و فكر

 .كند مي جلوه خراساني قديم سبك همان آنان شعر با مقايسه در ششم قرن

 ششم قرن شعري تكامل روند اوج در آذربايجاني سبك شعر ادبي مختصات و فكر در تحول نظر از كلي طور به

 از گوناگون تلميحات مختلف، علوم به اشاره و نمايي فاضل فكري نظر از آذربايجاني سبك شعر در. دارد قرار

 طب جمله از عاميانه عقايد و فولكور به اشاره ،(است ارمنستان با همجوار اران) مسيحيت رسوم و آداب به جمله

. است تفسير و شرح به محتاج غالبا مكتب اين شعر كه نحوي به است مطرح عاميانه شناسي جانور و نجوم و

 داد خود ستايش در معموال مكتب اين شاعران و است شده مفاخره به تبديل دوره اين شعر در حماسي لحن

 نوع از شرع به نزديك عرفان نوعي چنين هم. كنند مي هجو و ندارند قبول را ديگر شاعران اند، داده سخن

 .شود مي مشاهده مكتب اين اشعار در سنايي عرفان

 ششم قرن شعر درباره

 است دگرگوني و تحول دهنده نشان پنجم و چهارم قرون شعر به نسبت -آن جريان سه هر در -ششم قرن شعر

 در اول مرحله در بحث مورد تحول. است مشخص بيشتر آذربايجاني سبك و بينابين سبك در تحول اين و

 شعر است، فكري سطح در دوم مرحله در و. اند كرده پيدا بديع و بيان به گرايش شاعران و است ادبي مختصات

 و آيات و اسالمي معارف و نجوم چون قديم علوم از اگر كه طوري به است؛ شده تلميحات و علمي اشارات از پر

 ادبيات و فكر به نسبت زبان مرحله در تحول اما. برآييم شعر فهم هدهع از توانيم نمي باشيم خبر بي احاديث

 شود مي ديده هم دوره اين در بسامد تغيير با خراساني زبان مختصات همان كه گفت توان مي و است كمتر

 بالغت و فصاحت معيار كه شود مي باعث هم روي عوامل اين. است شده بيشتر عربي تركيبات و لغات مخصوصا

 پيش بودن مبهم و بودن مشكل طرف به شعر و گيرد قرار تغيير معرض در است روشني و رواني و دگيسا كه

 .رود
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  ششم قرن شعر مختصات

 :زباني سطح

 يي ساده آثار در حتي. دارند ملمع و گويند مي عربي شعر دوره اين شاعران. عربي اصطالحات و لغات وفور-6

 .شود مي ديده عرب ادب با هايي شباهت هم ورامين ويس چون

 .نو تركيبات وفور-2

 در مخصوصا قديم مختصات از برخي بسامد نسبي شدن كم و خراساني سبك كهن لغات از برخي فقدان-7

 .آوايي سطح

 .تعقيد و دشواري سوي به زبان حركت و رواني و سادگي و روشني شدن كاسته-1

 تركي لغات ورود-1

                                                                                    (خاقاني)برافكند بغرا و اتسز به شه مهر كي        كند طمع آنان از كمك وا سو گرچه تن

 فكري سطح

 .فقه و تفسير و طب و نجوم قبيل از مختلف علوم به اشاره-6

 .عربي المثل ضرب و حديث و قرآن به اشاره-2

 و معتزليان نكوهش و رويت مثال مختلف مسائل در اشعريان و معتزله نزاع جمله از كالمي مسائل به اشاره-7

 در پيغمبر گويد مي پردازد مي كالمي مسائل به خود هاي مثنوي مقدمه در كه نظامي. خواندن دين بي را آنان

 :ديد سر چشم همين به را خداوند معراج

 است ديدني خدا و را خدا ديد                       است پسنديدني كه انجا از مطلق

 نگفت بديده كه كس آن كوري                             نهفت نبايد ديده از ديدنش

                                                                (االسرار مخزن) سر چشم اين سر چشم بدين بكله                            دگر چشمي به نه پيمبر ديد

 .يوناني فلسفه با كلي مخالفت اما حكمي و فلسفي مسائل به اشاره-1

 اسفنديار قصه مشنو است اخبار اصل،                     يونانيان قصه خوان كم است قرآن به ره

 اصفهاني الدين الجم                                                                                            
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 شاهنامه در طعن و عجم شاهان و اسالم از پيش تاريخ با مخالفت-1

 شطرنج و نرد قبيل از هايي بازي جزئيات به اشاره-1

 آذربايجاني سبك در مسيحي تلميحات به اشاره-3

 ممدوح از شكايت-1

 .است اندرز و پند بر مشتمل بيشتر كه شرعي -عرفاني شعر آمدن پيدا-3

 .انگاشتن هيچ را عجم و عرب شاعران و نازيدن خود علم به و رهمفاخ-61

 روزگار اوضاع و عصر ايناي از شكايت و وفا و مروت شدن منسوخ از شكايت-66

 مبدعان نكوهش و دين در تعصب-62

 شاعر قدر ماندن نهفته و فضل بازار كسادي از شكايت-67

 اجتماعي انتقادات-61

 (روافض) شيعيان از بدگويي-61

 جبر به اعتقاد-61

 .را يكديگر شاعران هجو-63

 :ادبي سطح

 در خاقاني قصيده، و قطعه در انوري مثنوي، در نظامي رباعي، در خيام: شعري قوالب اكثر رسيدن اوج به-6

 .گذرد نمي در منوچهري از كسي مسمط در اما بند، تركيب و قصيده

 و هجو شعر ،(سعد مسعود) حبسيه ،(نظامي و خاقاني و سنايي) شرعي و عرفاني شعر: شعر انواع بودن مطرح-2

 .است تدني حال در حماسي شعر اما(. نظامي) داستانسرايي ،(سمرقندي سوزي) هجا

 .دراز و مشكل هاي رديف گرفتن كار به-7

 .مدح در مخصوصا غلو و مبالغه وفور-1

 .آن سريع رشد و قصيده كنار در غزل نوع شدن پيدا-1
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 .خاقاني وسيله به قصيده در مطلع تجديد رواج-1

 .بياني و بديعي صنايع به توجه-3

 دوري وزن به شاعران به توجه-1

 شرح به آن بودن محتاج و شعر بودن مشكل-3

 .شعر معنوي ساخت در تمثيل از استفاده-61
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 درس هشتم :ها پاسخ خودارزيابي

قه مندي شاعران به سرودن غزل هاي لطيف و زيباست. موضوع قابل توجه در شعر نيمه دوم قرن ششم، عال-6

انوري و هم سبكان او در آوردن مضامين دقيق در غزل بسيار كوشيدند. تحولي كه سنايي و انوري در غزل ايجاد 

كردند، باعث شد كه در قرن هفتم، شاعران بزرگي در غزل ظهور كنند و اين نوع از شعر فارسي را به اوج 

ل غرب ايران دسته اي از شاعران ظهور كردند كه كار آنان در ادب فارسي، تازگي داشت. اين برسانند. در شما

دسته كه شاعران معروف آذربايجان بودند )خاقاني، نظامي و...( سبك شعر فارسي را از آنچه در ديگر نواحي ايران 

اوايل قرن هفتم متحول شد و يا پيش از آنان رايج بود، متمايز ساختند. سبك شعر در نيمه دوم قرن ششم و 

در شعر فارسي شد. شعر اين « سبك عراقي»عمدتا با شيوه شاعري پيش از آن، متمايز گرديد و مقدمه ظهور 

دوره از نظر سبك گويندگي و موضوع، تنوع يافت و در شاخه ها و رشته هايي همچون مدح، هجو، طنز، وعظ و 

رفته شد. تحول روحي و معنوي سنايي، آغازي براي دگرگوني حكمت، داستان سرايي، تغزل و حماسه به كار گ

عميق در شعر فارسي گرديد. آن چنان كه به پيروي از وي بسياري از شاعران به تصوف و عرفان روي آوردند و از 

جمله شاعراني بزرگي چون عطار و مولوي ظهور كردند. با خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه ها دامنه 

وعات آن، گسترش يافت. حكمت و دانش و انديشه هاي ديني نيز در شعر اين دوره، تاثيري عميق بخشيد و موض

 جزئي از مضامين شعري شد.

 دوره اول:-2

 سادگي فكر و رواني كالم در شعر است -6

 شاعران بيش تر به واقعيت بيروني نظر داشتند -2

نواع توصيف از خصيصه هاي ديگر شعر اين آوردن تركيب هاي تازه، تشبيهات گوناگون و به كارگيري ا -7

 .دوره است

 دوره دوم:

تا حدود نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسي همچنان تحت تاثير سبك دوره ساماني و  -6

غزنوي است، يعني سخن شاعراني چون ناصر خسرو قبادياني يادآور سروده هاي سخنوران قرن چهارم 

 است.

وره، در عين تقليد از پيشينيان، هر يك ابتكارات و نوآوري هايي دارند كه گروهي از شاعران اين د -2
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 باعث دگرگوني و تحول در سبك سخن فارسي شد.

 تاثير پذيري برخي از شاعران از ادبيات عرب و مضامين شعري آن بوده است. -7

 

تربيت يافته در گسترش عرفان و تصوف، شكل گيري دولت سلجوقي و بهره گيري از دبيران و نويسندگان -7

ور و فرماني به زبان عربي نگاشته مي شود و بدين سان مجموعه شخراسان و عراق؛ چنان كه كم تر نامه و من

 هاي مشهوري از متون نثر پارسي پديد آمد.

متن كه معموالً  اين فعاليت توليدي در اصل فرصتي است براي پرورش مهارت طراحي ذهني و نگارش -1

ها ي ديواري، چنين تجربه هايي دارند؛ اين گونه دست ورزيي روزنامه هاموزان در تهيه دانش آ

يادگيري مناسبي است كه خالقيت و قدرت آفرينش و توليد زباني در دانش  –تجربه هاي ياددهي 

 آموزان را رشد مي دهد.
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 ( عراقي سبك)دوم دوره شناسي سبك و سبك :نهم درس

  اهداف درس

 عراقي سبك زباني هاي ويژگي خيصتش و آشنايي -6

 عراقي سبك ادبي هاي ويژگي تشخيص و آشنايي -2

 عراقي سبك فكري هاي ويژگي تشخيص و آشنايي -7

 كتاب هاي فعاليت به گويي پاسخ توانايي -1

  اول از دوم دوره نثر تشخيص توانايي تقويت -1

 دوم دوره در فارسي نثر عمده هاي ويژگي با آشنايي -1

 دوم دوره با اول دوره آثار نوشتاري سبك مقايسه ناييتوا -3

 «دوم دوره» شاعران شاخص هاي چهره با آشنايي -1

 «دوم دوره» شاعران شعر موضوعات با آشنايي -3

 نثر انواع شناخت تقويت -61

 دمنه و كليله مصنوع نثر با عبداهلل خواجه نثر مقايسه توانايي -66

 دوم دوره شعر با ولا دوره شعر مقايسه توانايي -62

 تدريس پيشنهادي هاي روش

 (نفر 1 يا 7) بندي گروه ،گروه اعضاي تدريس -6

  (سخنراني پاسخ، و پرسش گروه، كارآيي) تلفيقي -2

 روش تدريس اعضاي گروه

 نام گذاري شوند )يا به هر نام ديگري( 7، 2، 6تقسيم دانش آموزان به گروه هاي سه نفري و به شماره هاي -6

 قسيم درس به سه قسمت.ت-2
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 هر دانش آموز قسمت مربوط به خود را در گروه مطالعه مي كند.-7

هر يك گروه هاي جديدي را تشكيل مي دهند و در مورد مطلبي كه خوانده اند  7، 2، 6سپس شماره هاي -1

 بحث و گفت وگو مي كنند.

 ار مي گيرند.}يعني شماره هاي يك در يك گروه، شماره هاي دو در يك گروه...{ قر

 در مرحله بعد معلم از دانش آموزان مي خواهد به گروه هاي اول خود برگردند.-1

 به ترتيب هر فرد مطلبي را كه مطالعه كرده براي ديگران توضيح مي دهد.-1

 پس از توضيح هر دانش آموز، دانش آموزان گروه به بحث و گفت و گو مي پردازند.-3

 گروه يك نفر را انتخاب مي كند تا مفهوم كل درس را بيان كند. در آخرين مرحله معلم از هر-1

سپس به مرحله ارزشيابي مي رسد. سواالت يا به صورت كتبي در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد يا معلم -1

آن را به صورت شفاهي براي كل كالس مطرح مي كند اگر سواالت به صورت شفاهي مطرح شود به شيوه هاي 

 وان عمل كرد:زير مي ت

 افراد هر گروه ابتدا به صورت فردي به سوال فكر مي كنند و پاسخ مي دهند. -الف

 افراد هر گروه به بحث و گفت و گو مي پردازند سپس يك نفر پاسخ را بيان مي كند -ب

 :دانش افزايي درس نهم

 عراقي سبك

 قرن اواخر تا هفتم قرن از و گيرد مي بر رد را تيموري و ايلخانان و مغوالن دروه تاريخي لحاظ به عراقي سبك

 شد منتقل عراق به خراسان از فرهنگي هاي كانون مغول از بعد كه است اين آن تسميه وجه اما و دارد ادامه نهم

 از غالبا بزرگ نويسندگان و شاعران و( بود نشده نابود هنوز خراسان اما بود، شده آغاز سلجوقيان زمان از امر اين)

 .عجمند راقع شهرهاي

 .است غزل و عرفان آن و دهم شرح اندكي جداگانه را ها آن بايد كه دارد مهم مختصه دو عراقي سبك
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 عرفان گسترش

 ايرانيان روحيه مغول حمله از بعد. شد ساخته متعدد هاي خانقاه و يافت رواج ايران در عرفان سلجوقيان دوره در

 به اعتقاد و انگاشتن پوچ و هيچ را دنيا و اخروي امور به توجه و بخش آرام سخنان به احتياج و خورده شكست

 .شد تصوف بيشتر رواج باعث نيكوست، رسد مي دوست از هرچه كه اين و قدر و قضا

 شود مي ديده معنوي و اخالقي كلي طور به و عرفاني و شرعي مطالب آنان سخن در كه ششم قرن شاعران از

 كرد شعر وارد وسيعي طرز به را عرفان كه است بزرگي شاعر نخستين سنايي. معروفند نظامي و خاقاني و سنايي

 در هرفان هم سنايي از قبل. پرداخت الطريقه شريعه و الحقيقه حديقه به موسوم باب اين در نيز مستقلي كتاب و

 .داد سبكي تشخص آن به سنايي ولي شود مي ديده ادبي متون

 خود آنجا در رو اين از و پرداخته شرعي و اخالقي مطالب بيان به سراراال مخزن خود مثنوي اولين در هم نظامي

 مي مداح سيرت گدا مشتي را آنان و است معترض خود از پيش شاعران به او. است خوانده سنايي همرديف را

 .دارد نظر نيز انوري قبيل از خود معاصران به شك بي و اند برده را سخن آبروي كه خواند

 متوجه حمله بيشترين رو اين از و است مدحي شعر مقابل در العمل عكس الواقع في رهدو اين شرعي شعر

 شاعري و شعر به( غزنويان با مقايسه مقام در) سلجوقيان توجه ششم قرن در كه است راست. است مداح شاعران

 مي را ييسنا شعر. شود مي كاسته حدودي تا مدحي شعر رواج از طبيعي صورت به رو اين از و شود مي كم

 .دانست عرفاني آغازين شعر توان

 اصطالح خاص معناي شرع، از مراد ظاهرا. باشد شرع بر مبتني بايد شعر كه دارد تاكيد االسرار مخزن در نظامي

 آمده هم عطار و سنايي شعر در معني اين به شرع و است اخالقيات و معنويات مراد بلكه نيست مذهب و ديانت

 .است

 مقابل در كه است تنيبه و موعظه و اخالقي شعر زيادي حدود تا عرفاني آغازين شعر يا شرعي شعر از مراد  پس

 نظامي. است آمده وجود به اند داده سخن داد فجور و فسق در كه شاعراني شعر و خراساني سبك دنيوي شعر

 شاعران همه در دنيوي شاعران مقابل در گيري جبه. است رسيده پايان به آنان عصر ديگر من آمدن با كه گويد

 از مافيه و فيه در كه آنجا موالنا و شود مي ديده شبستري محمود شيخ و موالنا و عطار و سنايي قبيل از عارف

 سنايي حمله، اين گر آغاز اما. دارد نظر خراسان در مدحي شعر سابقه همين به كند مي مذمت شاعري و شعر

 :است موجود الحقيقه حديقه در متعددي شواهد مورد اين در و است

 كار چه هرزه و دروغ با را عقل           عار دارد عار اشعار از عقل

 پاياني منازعه اين به و ساخت كيميا شعر و آميخت هم در را اوليا شعر و شعرا شعر هشتم قرن در حافظ سرانجام

 .بخشيد پرمعنا
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 شرعي كامال تنها نه ديگر هشتم و هفتم نقر عرفاني شعر اما ششم قرن در عرفاني شعر اوليه وضع بود اين

 .نمايد مي شرع مغاير هم گاهي بلكه نيست

 الدين جمال و نظامي و خاقاني و سنايي امثال آثار در كه ششم قرن شرعي شعر سبكي مختصات از يكي

 و حكمت با مخالفت رسد مي عرفاني شعر به عشق و عقل دعواي صورت به بعدها و شود مي ديده اصفهاني

 قرون گرايي علم و بيني روشن به سرانجام كه است ششم قرن تعصبات از مظهري و نمونه اين و يونان لسفهف

 .شد چيره پنجم و چهارم

 توان مي كه طوري به نداشتند التفات شعر ظاهري وجوه به كه است اين عارف شاعران فكري مختصات از ديگر

 محمود شيخ مثل نداشتند توجه شعري فنون و ظواهر به و گفتند مي شعر كه عارفاني يكي كرد تقسيم دو

 و عراقي قبيل از است بليغ و فصيح آنان شعر و گفتند مي عرفاني شعر كه شاعراني دوم و عطار يا شبستري

 .حافظ

 و فصاحت نمونه او اشعار اما اعتناست بي شعر ظواهر به كه دارد مي اظهار عرفا سنت طبق بر كه چند هر موالنا

 حال هر به. ادبي فنون و رموز به پايبند سخت و اند بوده يي حرفه شاعر خاقاني و نظامي امثال اما. تاس بالغت

 مي و پندارد مي خود مقام دون را شاعري آن در شاعر كه است اين عرفاني صد در صد شعر مختصات از يكي

 .آن شعري ظاهر نه است مهم من سخنان معناي كه گويد

 عهد شعر كه طور همان و است بينابين شعر سلجوقي دوره شعر مثل هم ششم قرن عرفاني شعر ترتيب بدين

 مي كامل عرفاني شعر به تبديل هفتم قرن در هم بينابين عرفاني شعر رود، مي عراقي سبك سوي به سلجوقي

 .شود

 مي خود اوج به( تغزليا و مثنوي) موالنا و( الطير منطق و نامه الهي قبيل از) عطار آثار در هفتم قرن در عرفان

 .گيرد مي بهره خود غزليات ساخت در عرفاني مطالب از حافظ هشتم قرن در. رسد

 توحيد، استغنا، معرفت، عشق، ،(درد)= طلب: از است عبارت الطير منطق در عطار تقسيم حسب بر راه اين منازل

 آن از بعد گيرد مي فرا را كسال جان آتشين عشقي سپس و شود مي ايجاد يي انگيزه نخست. فنا و فقر حيرت،

 يكي مرحله آن از بعد. راند مي پس به را سالك و ورزد مي معشوق نيازي بي باد سپس. است شناخت مرحله

 و او در شدن فنا مرحله، آخرين و رود مي فرو حيرت كران بي درياي در سالك. اوست ديدن همه و او ديدن

 .است( باهلل بقا) شدن جاودانه
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 غزل رواج

 .است غزل رواج و شدن پيدا ديگري و عرفان بسط و نفوذ يكي عراقي مكتب شعر مهم مشخصه دو

 غزل منشاء

 مي بيان قصيده و قطعه طي در را عاشقانه مضامين شاعران و نبود مخصوص شعري قالب عرب، ادبيات در غزل

 خيلي غزل قالب( 171 در متوفي) سنايي زمان تا. غزل نه است قصيده يعني تغزل عصر ششم قرن آغاز. كردند

 برخي در و نيست غزل اصال گرگاني المعي و هروي ازرقي و ناصرخسرو مثال ها ديوان از برخي در. است كم

 هم ديگر شاعران در و ندارد وجود غزل سه دو از بيش روني ابوالفرج و منوچهري و عنصري و رودكي مانند

 .است ناچيز بسيار قصيده به غزل نسبت

 در كه است تغزل همان غزل كه است اين تر معقول همه از اولي است شده ابراز متفاوتي عقايد غزل امنش درباره

 تخلص بيت در تغزل از بعد شاعران، قصيده در. شد جدا قصيده از مدح بازار كسادي سبب به ششم قرن اوايل

 معناي در فارسي غزل اولين. اند كرده ذكر را خود نام ممدوح، نام جاي به غزل در اما آوردند مي را ممدوح نام

 :است اين شهيد غزل مطلع. شود مي ديده( 723) رودكي و( 721) بلخي شهيد از بازمانده آثار در مصطلح

 پندي بشنوم نه گردم نه تو از هرگز كه                     سوگندي صعب و سوگند تو جان به مرا

 مجير و خاقاني و انوري و صابر اديب و مسعود و قطران قبيل زا پرداز قصيده شاعران ديوان در ششم قرن در اما

 به نسبت) شاعران به كار اوايل در سلجوقي شاهان توجهي بي شد اشاره مكررا كه چنان. است بسياري غزليات

 معشوق مدح به ممدوح مدح جاي به يعني كنند توجه هم غزل به بيش و كم شاعران كه شد باعث( غزنوي دوره

 آن تغزل به گاهي قصيده از كلي طور به و بپردازند خود احساسات و عواطف بيان به طبيعت توصيف جاي به و

 قرون گونه تغزل هاي غزل خامي آن نه يعني است واسط حد غزل كلي طور به ششم قرن غزل. نمايند بسنده

 :شود مي اشاره قرن اين غزلپرداز شاعر چند به اينك و. را هشت و هفت قرون غزل پختگي آن نه و دارد قبل

 .فاريابي ظهير اصفهاني، الدين جمال انوري، نظامي، خاقاني، غزل، حركت آغازگر( 171) سنايي

 عراقي سبك مختصات

 و مغول ايلخانان و مغوالن زمان در سال 711 مدت به دهم قرن اوايل تا هفتم قرن اوايل از عراقي سبك

 :است بارتع آن مختصات. بود فارسي ادبيات سبك تيموريان

 از بسياري كه است خراساني سبك زبان يعني قديم فارسي چهارچوب همان چهارچوب،: زباني لحاظ به-6

 از مقدار آن و است يافته جديد مختصات تاحدودي عوض در و است داده دست از بالكن را خود كهن مختصاتن

 كه گفت توان مي. است متفاوت قديم دوره با بسامد لحاظ به است مانده آن در كه هم خراساني سبك مختصات

 عربي لغات آن جاي به و شده كم قديم اصيل فارسي لغات است، تر مانوس امروزي خواننده ديدگاه از زبان

 به كلمات هيات در تغيير و مشدد تخفيف و مخفف تشديد قبيل از كهن آوايي مختصات. است شده جايگزين
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 شدن جايگزين حال در اندر جاي به در. گيرد مي را همي جاي اندك اندك مي. شود مي كم خيلي ضرورت،

 مي. رود مي كار به كم بسيار... ابر و ابا و ايدر و ايدون هاي واژه طور همين و است نادر تقريبا مر استعمال. است

 توجه عمده. است بعد به هندي سبك جديد زبان و خراساني كهن زبان مابين عراقي سبك زبان كه گفت توان

 در بسامد تغيير با كه خراساني سبك مختصات نه باشد جديد مختصات روي بايد عراقي زبان در ناسش سبك

 و كهن مختصات آميختگي هم در اين عراقي سبك زباني مختصه ترين مهم اساسا و. است مرسوم هم سبك اين

 .شوند مي ديده هم كنار در كوتاه شعر يك در گاهي كه است جديد

 با اشتباه قابل كه واالست چنان بلكه نيست پست معشوق مقام ديگر باشد عاشقانه شعري اگر: فكري نظر از-2

 مرسوم ششم قرن در كه) اخالق و اندرز و پند و شرع از ديگر كه است عرفاني باشد، عرفاني اگر و است معبود

 مهم مسائل. است شتهندا سابقه قديم مشايخ عبارات در كه شده افزوده آن به مسائلي حتي و است شده دور( بود

 كنت قدسي حديث به استناد عقل، بر عشق تفوق وجود، وحدت: از است عبارت دوره اين شعر در مطرح عرفاني

 صوفي و زاهد به حمله ها اين كنار در اما ،...خردي بي و خودي بي و شراب ستايش ظهور، و تجلي مساله كنزا،

 گرا، عشق دورنگرا، است ادبياتي خراساني سبك ادبيات خالف بر دوره اين ادبيات ترتيب بدين. است مرسوم هم

 .دارد نظر انفس به باشد داشته نظر آفاق به كه آن از بيش كه رئاليستي غير و محزون

 عراقي و خراساني سبك فكري مختصات مقايسه

 :عراقي :خراساني

 عشق ستايش خرد ستايش

 مبالغه و غلو اغراق در اعتدال

 عرفان رواج عرفان فقدان

 غنايي تفكر حماسي تفكر

 گرايي غم گرايي شادي

 فراق وصال

 گرايي آرمان گرايي واقع

 درون دنياي به توجه با ذهنيت بيرون دنياي به توجه با عينيت

 اسالمي معارف به توجه ايران ملي حماسه به توجه

 قدر و قضا اراده و اختيار

 زبوني غرور و مناعت

 معشوق مقام علو معشوق مقام پستي

 علوم بازتاب علوم به توجه عدم
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 ثابت وضعي تخلص و ابيات تعداد لحاظ به اندك اندك كه است غزل دوره اين در مسلط قالب: ادبي نظر از-7

 كرده تخلص آخر ماقبل بيت در گاهي سعدي حتي و نداشت ثابتي وضع مغول از قبل شعر در تخلص. يابد مي

 وجود خراساني سبك شعر در هرگز كه گوناگون هنرهاي به شاعران و شود مي زياد بديع و بيان به توجه. است

 المعجم و السحر حدائق و البالغه ترجمان قبيل از ما بالغي مهم هاي كتاب متاسفانه. يابند مي دست نداشت

 ينهم به نشد؛ تاليف باشد عراقي سبك ادب به مستند كه مهمي كتاب و است خراساني سبك ادب به ناظر

 نيست خبري قديم بالغي كتب در است آمده سعدي و حافظ امثال شعر در كه ايهام مختلف شقوق از مثال لحاظ

 .آيند نمي بر حافظ امثال شعر كامل تبيين عهده از كه است نحوي به صنايع حدود و تعاريف با
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 درس نهم :ها پاسخ خودارزيابي

خوش آهنگي شعر -1توجه بيشتر به آرايه هاي ادبي -7اج داستان سرايي رو-2قالب شعري مثنوي  -6الف( -6

 نسبت به سبك دوره اول

 كاهش سادگي و رواني كالم )حركت به سوي دشواري(-6ب(

 )كليله و دمنه (      تمثيلي، استفاده از تركيبات دشوار –اطناب )توصيفات فراوان(، رواج نثر داستاني -2

 كارگاه تحليل فصل دوم

-1وجود واژگان كهن: خنگ، زي  -7سادگي و كوتاهي جمله ها -2زبان شعر ساده و نرم -6 عر رودكي:ش-6

 كمي واژگان غيرفارسي

وجود واژگان كهن: خميگي، فرو هل، محمل، نماز شام، تبيره -2سادگي، كوتاهي جمله ها -6: شعر منوچهري

 زبان شعر ساده-7زن. 

 بهره گيري از تكرار-2يح بهره گيري از تلم -6: تاريخ بلعمي - 2

بهره  -7قبا   -ندوزد -بهره گيري از مراعات نظير: درزي -2بهره گيري از موسيقايي حروف  -6: اسرارالتوحيد

 سادگي -1گيري از كنايه: گليم سياه كنايه از بدبختي 

از تشبيه:  بهره گيري-2ول، مبرور بقلمات هم وزن و هم آهنگ: مشكور، مبهره گيري از ك-6: مرزبان نامه

 استعاره: ديوار فراغته عفاف، آبكينه امل، استفاده از غرقاب فنا، پيراي

: قلمرو فكري: شعر در ظاهر توصيف يك شهر زيبا است در پايان به بيان اعتقادات و باورهاي گرشاسپ نامه-7

 ) عيني ، طبيعت گرا(مردمي پرداخته است.

به كبوتري كه از ترس باز راهش را كم كرده است. )طبيعت  آغاجي: موضوع عيني و طبيت گر است. تشبيه برف

 گرا و عيني است.(

 طنز است.-7عيني است -2ذم شبيه به مدح است -6انوري: 
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 دهم : سازه ها و عوامل تاثير گذار شعر فارسيدرس 

 اهداف آموزشي درس 

 آشنايي دانش آموزان با عوامل تاثير گذار در شعر فارسي -6

 با وزن و آهنگ )مهم ترين عامل شعر( آشنايي دانش آموزان -2

 آشنايي دانش آموزان با وزن و آهنگ هاي متفاوت -7

 آشنايي دانش آموزانت با اساسي ترين عنصر پيدايي شعر -1

 آشنايي با لحن حاكم بر فضاي محتواي شعر -1

 تقويت توانايي دريافت حس و حال حاكم بر فضاي شعر -1

 توانايي مقايسه اشعار از جهت عاطفه -3

 ن و آهنگ ضربي و تند، كوبنده، حماسي، سنگينتشخيص وز -1

 و شنوايي )شنيداري(« خوانش»تقويت مهارت  -3

 

 روش هاي پيشنهادي تدريس

 نفر( 1يا  7كارآيي گروه: گروه بندي كالس ) -6

 پرسش و پاسخ -2

 نفر( 1يا  7تدريس اعضاي تيم، گروه بندي ) -7

 تلفيقي )كارآيي گروه، پرسش و پاسخ، سخنراني( -1

 روش بحث و گفتگو -1

 دانش افزايي درس  دهم:               

كشانده است، همان اي در فطرت آدمي است. عواملي كه آدمي را به جستجوي موسيقي ميموسيقي پديده

كرده است و پيوند اين دو سخت استوار است زيرا شعر در هايي است كه اورا وادار به گفتن شعر ميكشش

 هاست.و لفظها حقيقت موسيقي كلمه
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همين « شعر و ناشعر» اگر بپذيريم كه مرز»دكتر شفيعي كدكني در اين باره به رستاخيز كلمات اعتقاد دارد: 

هاي زبان، آن گاه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هاست، يعني تمايز و تشخّص بخشيدن به واژهرستاخيز كلمه

تواند هم علل و هم صُوَر بسياري داشته باشد. زبان، مي ها درصورت تشخّص يافتن آن« هارستاخيز كلمه» چون 

 1هاي متعدد، داشته باشد.پس شعر هم مي تواند تعاريف متعدد از چشم انداز

مجموعه عواملي كه زبان شعر را از زبان روزمرّه ، به اعتبار بخشيدن آهنگ و توازن، امتياز مي بخشد و در 

شوند، مي توان گروه ها در زبان مياخيز كلمه ها و تشخّص واژهحقيقت از رهگذر نظام موسيقايي سبب رست

موسيقايي ناميد. و اين گروه موسيقايي خود عوامل شناخته شده و قابل تحليل و تعليلي دارد از قبيل انواع وزن، 

 قافيه، رديف، جناس و...

 وزن و تاثير آن در شعر

فته اند و گفته اند شعر كالمي است موزون و مقفّي. امّا بسياري از قدما در تعريف شعر فقط صورت را در نظر گر

هر سخن موزون و مقفّي، شعر نيست؛ مثال اگر كسي كتابي در طب، يا رياضي يا اخالق يا جز اينها را به صورت 

 موزون و مقفّي در آورد، شعر نسروده؛ بلكه نظم ساخته است؛ مانند اين شعر ابن يمين:

 دولتي برسد          دشمنان را هميشه بنوازد گر كريمي به              

 ور لئيمي سعادتي يابد              دوستان را بكل براندازد                   

 اگر وزن و قافيه را از آن بگيريم، با نثر تفاوتي نخواهد داشت.

صيرالدّين توسي وزن را به اند و حتي خواجه ندار گفتهنظران ادبيّات شعر را سخني موزون و قافيهاكثر صاحب

 1دليل خيال انگيز بودن از فصول ذاتي شعر مي داند.

 سازد. اگر وزن شعري را به هم بزنيم خواهيموزن به شعر، زيبايي سحرانگيزي مي بخشد و آن را شورانگيز مي

 ديد كه تا چه ميزان از زيبايي و تاثير آن در نفوس كاسته مي شود.

شود. در اثر اين همراهي و تقارن لذت با صداي قلب آدمي همراه و هماهنگ ميوزن شعر و تناسب هجاها 

بيشتري نصيب جان خواننده مي گردد. وزن شعر با اين نظم طبيعي هماهنگ مي شود و به همين دليل است 

 برند.آنكه معني شعر را بفهمند از شنيدن سخن موزون لذّت ميكه كودكان بي

 شود.كاهد، وزن شعر نيز مانع پراكندگي انديشه ميكرر از خستگي انسان ميهمانگونه كه كار موزون و م

                                                           
 6شفيعی کدکنی، موسيقی شعر، ص- 5
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 «دانند.خوردگي عاطفه و تخيّل كه در زباني آهنگين شكل گرفته است ميگره»دكتر شفيعي كدكني شعر را 

است  آورد و اين در طبيعت آدميوزن لذّت موسيقايي به وجود مي»و در تاثيروزن بر موسيقي شعر مي گويند:  

كه، خواه ناخواه، از آن لذت مي برد. و از طرف ديگر نيز، زبان عاطفه هميشه موزون است. وزن ميزان 

بخشد و امتيازي از نظر ها و جنبش ها را منظم مي كندو به كلمات خاص هر شعر تاكيد ميضربه

 3«كشش كلمات ايجاد مي كند.

 عاطفه:

هايي چون اندوه، شادي، اميد و ياس، حيرت و تعجّب، لتحا ترين عامل پيدايي شعر است.عاطفه، اساسي

 كوشد آن ها را به ديگران انتقال دهد. اند كه شاعر مينمودهاي عاطفه

هاي مشابه در عاطفه نوعي همدلي و خويشاوندي روحي با ديگران است. كشف احساسات و آرزوها و انديشه

در غم و شادي يكديگر محصول همين خصلت روحي  هابخش است. مشاركت انسانديگران، براي آدمي لذّت

 گويند.است كه به آن عاطفه مي

 تاثير وزن و آهنگ در انتقال احساس و عاطفه

شاعر براي انتقال عاطفة خود به ديگران از زبان كمك مي گيرد و براي بيان حالت ها و روحيات خود واژه هايي 

آورد؛ بنابراين، وزن و آهنگ به انتقال بهتر نگي خاص را پديد ميگزيند كه با قرارگرفتن در كنار هم، آهرا برمي

 تر مي سازد. گزيني واژگان بار عاطفي شعر را غنيكند و انتخاب درست و بهاحساس و عاطفه كمك مي

كند كه غالبا در القاي خاصيتِ آهنگينِ حروف و تركيب و تلفيق كلمات، موسيقي خاصي در كالم ايجاد مي

ت فراوان دارد. در شعر فارسي موارد زيادي وجود دارد كه موسيقيِ خاصِ كلمات، مفهوم و حالت معاني اهميّ

جا كه كاووس بر رستم خشم مي گيرد، كلمات با لحني تند و خاصي را القا كرده است. مثال در شاهنامه آن

 ريتمي كوتاه كه القاء كنندة خشم است بيان مي شود:

 ه فرمان من       كند پست و پيچد ز پيمان من؟كه رستم كه باشد ك         

 اگر تيغ بودي كنون پيش من           سرش كندمي چون ترنجي ز تن        

خواهد مرگ و اندوه قهرمان محبوب را بيان كند لحن چنان سنگين مي در صورتي كه در جاي ديگر وقتي مي

گيرد. كلمات با هجاهاي بلند و كشيده نه تنها شور يشود كه گويي ناگهان فضاي كالم را اندوهي سرد در خود م
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جا كه سر ايرج را براي كند. آنسازد، بلكه سكوت سنگين اندوه را بر آن تحميل ميو حركت را از كالم دور مي

 گيرد، شاعر با لحني پراندوه چنين مي گويد:پدرش فريدون مي آورند و پدر در برابر آن قرار مي

 اه با هاي و هوي           سوي باغِ ايرج نهادند رويسپه داغ دل، ش     

 فريدون سر شاه پور جوان                   بيامد به بر برگرفته نوان،    

 خست رويريخت اشك و هميكند روي و همي كند موي              هميهمي

دابه مالحظه كنيد كه از چه همچنين در داستان ماجراي سوگ سياوش، براي نشان دادن اندوه و ناراحتي سو

 نوع هجا و آهنگي براي القاي عواطف استفاده نموده است:

 خست، روي كند سودابه از خشم، موي               همي ريخت آب و هميهمي    

 بنابراين تناسب و همسويي وزن و عاطفه، بر قدرت و اثرگذاري شعر خواهد افزود.

ها است. مثال در شعر اميد كه مي گويد ي از خصوصيات قافيه در برخي شعرالقاي مفهوم از راه آهنگ كلمات يك

من غرق عرصة شطرنج بودم و از رويدادهاي صحنه در هراس كه ناگهان باران سيل مانندي ريزش كرد و صداي 

 رعد:

 تركيد تندر ترق

 بين جنوب و شرق

 زد آذرخشي برق

                                                                                                          ز تندر()آنگاه پس ان دگر باران جرجر بود... .      اكنو

آنگاه پس از » َرق( در قافيه به صورت مكرر و پي در پي اين صدا را در شعر -گروه مصوّت  و صامت هاي ) 

 نمايش مي دهد.« تندر

مفهوم شعر را مجسم كرده است، آنجا كه از  -از نظر صوتي -خّص كلمات قافيهيا اين شعر فردوسي كه با تش 

 زبان سيمرغ مي گويد:

 گرت هيچ سختي به روي آورند       زنيك و زبد گفتكوي آورند

 بر آتش برافكن يكي پرّ من             ببيني هم اندر زمان فرّ من
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تلفّظ مي شود حالت پرواز صداي پرش « فررر...»و « ر...پرر»كه « فرّ»و « پرّ»كه با مشدد آوردن قافيه هاي 

 سيمرغ كه از دور مي آيد و هوا را  با بال هاي خود مي شكافد، مي شنويم.

اي، شدت قافيه را از نطر موسيقي، چند برابر كرده همچنين استفادة بهينة فردوسي از حروف انفجاري و كوبه

و «  آشوفته، كوفته، گران، سران و چاك چاك» ژه هايي چون: است. در جنگ رستم و اسفنديار با گزينش وا

حالت كوبيدن و درگيري ميدان نبرد را در ذهن خواننده بيشتر القا « دست سران»تركيب اضافي توأم با كسره 

 مي كند:

 به آوردگه گردن افراختند      چپ و راست، هردو همي تاختند

 تيغ هاي گرانزنيروي اسپان و زخم سران    شكسته شد آن  

 چو شيران جنگي برآشوفتند     پر از خشم اندام ها كوفتند

 همان دسته بشكست گرز گران     فروماند از كار دست سران

 كف اندر دهانشان شده خون و خاك    همه گبر و برگستوان چاك چاك   

 كند:مان را تداعي ميدربيت زير كه به طور طبيعي صداي شديد جهش تير از ك« خ، چ، ت، ر»يا: توالي   

 بر او راست خم كرد و چپ كرد راست      خروش از خم چرخ چاچي بخاست

هاي قافيه و آرايه ها و وزن ماليم و جويباري و يا تند و ضربي در القاي گزيني واژهبنابراين توالي حروف، و به

اثر به اين امر توجهي نداشته مفاهيم و عواطف بسيار موثرند اگرچه ممكن است هنرمند در حال آفرينش يك 

 باشد، امّا ذوق سليم و ذهن هنرمند ناهشيار ممكن است چنين پسند و گزينشي داشته باشد.

 هماهنگي وزن و محتوا

اش با وزني اوزان شعر، هريك داراي موزيك و حالت خاصي است، و هر شعري بسته به محتوا و حالت عاطفي

ن اوزان شعر، وزني را كه با محتوا و حالت انفعالي شعرش هماهنگ باشد، خاص مطابقت بيشتر دارد. شاعر از ميا

 گزيند. اين انتخاب  بيشتر آگاهانه نيست.برمي

گويد كه بعضي از شاعران، در اشعاري رعايت سياقت قدما را در هماهنگي اغراض شعر اوزان نيما يوشيج مي

وزن رقص آور مخزن » زن به وجود آمده است؛ مانندنكرده اند و در نتيجه در شعرشان تضادي ميان محتوا و و

  1االسرار نظامي گنجوي) مفتعلن مفتعلن فاعلن( كه هيچ مناسبتي با مقام پند ندارد.
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اند و پيداست كه آن مراثي، زادة گاهي بعضي شاعران، وزن هاي ضربي و شاد را براي سرودن مرثيه به كارگرفته

اشته است؛ مانند مرثية خاقاني كه در رثاي اميري، در وزن مفعول مفاعلن عواطف شاعر نبوده و جنبة فرمايشي د

 فعولن سروده است كه وزني شاد است:

 هوات جويم ،كجات جويم               جاني و به جان ،اي قبلة جان       

اي كه لزلهو همچنين اين شعر وقار شيرازي، كه داراي وزني شاد و طرب انگيز است، دربارة مصائب ناشي از ز

همه جا را خراب كرده و شهري را به خاك و خون كشيده است نشان از آن دارد  دل شاعر از اين مصيبت به 

درد نيامده،و نيز گواه اين نكته است كه شاعر هيچ اطالعي از موسيقي  و حالت خاص هريك از اوزان نداشته 

 است:

 به خروش است و جهاني به عذاب است دل درهم و خاطر به غم و سينه به تاب است       شهري

 در مقايسه شعر قطران را كه دربارة مصائب زلزلة تبريز سروده، نشان استادي وي در انتخاب وزن است:

 بود محال تو را داشتن اميد محال           به عالمي كه نباشد هگرز بر يك حال...      

 بود كه گويد به ديگري كه منال        يكي نبود كه گويد به ديگري كه مموي      يكي ن    

جوشد، بي دخالت و آگاهي او، وزن مناسب و طبيعي خود را مي به هر حال شعر راستين چون از دل شاعر مي

 يابد؛ و عدم هماهنگي وزن و محتوا، اغلب نشان اين است كه شعر از دل برنخاسته است.
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 50درس   : هاپاسخ  خودارزيابي  

 وزن و آهنگ اين سروده با محتوا تناسب دراد از وزني نرم و لطيف بهره برده است. رودكي:  -6

 بوي جوي موليان آيد همي                   ..................................................

 ي كند سعدي: وزني طرب انگيز و نرم و لطيف است. شاعر با اين وزن لطيف احساس خود را به معشوق بيان م

 اي ساربان آهسته ران كارام جانم مي رود      ...........................................................

 حافظ: وزن شعر ريتمي و تند است. 

 شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل               ........................................................

 ي: وزن و آهنگ تند و ضربي فردوس

 بيا تا همه دست نيكي بريم            .......................................................

سعدي: شعر خود را با وزني در آميخته كه حالت شادي و نشاط دروني او را به خواننده منتقل مي كند. وزن 

د. )شاعر شعر خود را با وزني در آميخته كه حالت هم سويي ضربي و طرب انگيز است و شادي را منتقل مي كن

 زوده است وزن و عاطفه بر قدرت اثر گذاري اف

 مهر تو در دل ها، وي مهر تو بر لب ها     اي  

 سعدي: وزن طرب انگيز و شاد است و حالت خشنودي را به خواننده منتقل مي كند.  -2 

 ................................................اي نفس خرم با د صبا            .......

شاعر شعر خود را با آهنگي سنگين در  ، حال و هواي سوگ و غم را به ذهن تداعي مي كند،فدايي: وزن سنگين

 آميخته است كه حالت غم و اندوه خود را به خواننده منتقل مي كند.

 .....................................................   زين درد، خون گريست سپهر و ستاره هم               

 هيجان را به خواننده منتقل مي كند. شوق و طرب انگيز است و شاعر حالت مولوي: وزن و آهنگ تند و

 معشوقه به سامان شد، تا باد چنين بادا    ...................................................
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 نرم و لطيف اتس و شاعر طلب ياري از باد صبا واسطه عاشق و معشوق است.حافظ: وزن آرام و 

)در شعر حافظ وزن ها نرم و متناسب و ميان آن با معني و محتوا تناسب كامل است جايي كه اظهار شادماني 

 است وزن ضربي و طرب انگيز و آن جايي كه غم و اندوه است برعكس وزن سنگين و غم انگيز مي باشد.(

 با تو گفتنم، هوس است    .......................................................دل    حال 

 ناصرخسرو: حالت پند و اندرز را به خواننده القا مي كند.

 ديو پيش توست پيدا، زو حذر بايدت كرد    ..............................................

 دنيا را مطرح مي كند. منوچهري: حالت نارضايتي شاعر از

 جهانا چه بدمهر و بدخو جهاني       

    ....................................................... 
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 يازدهم: هماهنگي پاره هاي كالم درس       

 اهداف آموزشي درس 

 آشنايي با راه هاي تشخيص موسيقي شعر -6

 هم آهنگ توانايي مهارت تقسيم شعر به پاره هاي -2

 توانايي مهارت تجزيه شعر به هجاهاي تشكيل دهنده آن -7

 «واج»و « هجا»آشنايي با تعريف  -1

 توانايي تشخيص واج و انواع آن )صامت و مصوت( -1

 آشنايي و تشخيص انواع هجا )كوتاه، بلند، كشيده( -1

 توانايي نوشتن شعر به صورت هجايي با رعايت قوانين خاص خود -3

 خط عروضيتوانايي نوشتن كلمات با  -1

 توانايي عالمت گذاري انواع هجا در تقطيع شعر -3

 

 تدريس پيشنهادي هاي روش

 (نفر 1 يا 7) كالس بندي گروه: گروه كارآيي -6

 پاسخ و پرسش -2

 (نفر 1 يا 7) بندي گروه ،گروه اعضاي تدريس -7

 (سخنراني پاسخ، و پرسش گروه، كارآيي) تلفيقي -1

 گفتگو و بحث روش -1

 درس  يازدهم:                                   دانش افزايي 

-انگيزي شعر ميگويد: وزن نه تنها بر خيالوزن از عناصر مهم شعر است، خواجه نصير طوسي در بارة وزن مي

بخشد. وزن بنياد كند و نظم و تناسب هنري خاصي به آن ميافزايد، بلكه ادراك شعر را براي خواننده آسانتر مي

دارد به آورد و آن را يكدست و يكپارچه عرضه مير است و تناسبي بين اجزاي پراكنده به وجود ميو محور شع

 برد.آيد و از آن لذّت ميگيرد و با آن به هيجان مياي كه ذهن به آن خو ميگونه
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 اجزاي تشكيل دهندة وزن:

 حرف:-5

شود. الزم تري به نام حرف درست ميي كوچكابزار كار شاعر در آفرينش شعر، واژه است و واژه خود از واحدها

مي « صدا»است بدانيم كه در وزن شعر صورت ملفوظ حرف ): واج، همان كه در آموزش فارسي ابتدايي به آن 

پنج حرف )=واج(  شود وتلفّظ مي« خاهَر»به صورت « خواهر»گويند( مورد نظر است نه شكل مكتوب: مثال واژة 

 تلفّظ مي شود و چهار حرف دارد. « نامِ» به صورت« نامه» و واژة  َ، ر( -دارد. )خ، ا، ه،  

 يادآوري:  در قافيه، عالوه بر صورت ملفوظ صورت مكتوب و خطّي نيز اهميّت دارد.

 بايد شروع كرد.« حرف»بنابراين براي شناختن وزن شعر ناچار از 

 مصوت و صامت

 حروف ملفوظ بر دو گونه است:  مصوت و صامت.

 زبان فارسي داراي سه مصوّت كوتاه و سه مصوّت بلند است.  مصوّت:

 ــُــ  ــِــ  ــَــ   سه مصوت كوتاه:

، حركات حرف هستند امّا در خط فارسي به صورت اِعراب رو يا زير قرار مي «پُل»، «دِل»، «سَر»مثال در كلمات  

به تلفّظ در مي آيد.( مصوّت هاي « ِل-د»ت كه به صور« دِل»گيرند و بعد از آن تلفّظ مي شوند، مثال در كلمة  

 «.سي»، «پا»، «كو»هايمثال در آخر واژه« ي»، «ا»، «و»بلند عبارت است از

به «. وجد»، «سود»، «تو»در خط فارسي نمايندة سه حرف ملفوظ است. مثال در واژه هاي « و»يادآوري: عالمت

نيز نمايندة دو حرف ملفوظ متفاوت است در « ي» نمايندة دو حرف ملفوظ است. عالمت« نُو»عالوه در كلمة 

 «.وي»و « سي»هايواژه

 صامت است: 27زبان فارسي داراي صامت:  

ء)=ع(، ب، پ، ت)=ط(، ج، چ، خ، د، ر، ز)=ذ، ظ، ض(، ژ، س)=)س،ث،ص(، ش، غ،)=ق(، ف، ك، گ، ل، م، ن، 

 ، ه)=ح(، ي)در اوّل كلمة ياد(.«(وجد»و)در اوّل كلمة

به « نو»و « خسرو»زبان فارسي، از جهت شنيدن و ادراك، مصوّت مركّب وجود ندارد و كلماتي ماننديادآوري: در 

 يكي از دو صورت زير تلفّظ و شنيده مي شود:
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كه در صورت اوّل مصوت كوتاه فتحه يا ضمه و صامت « نُ»خُسرُ،  -2               ˚، نَو و خُسرُو، نُو˚خُسرَو -6

 اك است و در صورت دوم تنها نشانة مصوت كوتاه ضمه است.به تفكيك قابل ادر« و»

 يا بخش هجا-2

 هجا) بخش يا مقطع(، يك واحد گفتار است كه با هر ضربة هواي ريه به بيرون رانده مي شود.

هجاي فارسي مجموعه يي از يك مصوت و يك يا دو يا سه صامت است . بنابراين تعداد هجاهاي هر كلمه 

اي آن است. يعني در يك عبارت همان تعداد هجا هست كه مصوت هست. در كلمه همساوي تعداد مصوت

 .داراي سه هجاست« آمدم»سه مصوت وجود دارد. پس « آدم»

هر هجا داراي يك مصوّت است كه دومين حرف هجاست زيرا در فارسي هيچ  واژه اي با مصوّت آغاز  :5تبصره

است،  كه  با « ء ا ب»به صورت« آب»و « َ ب ر -   ء»به صورت  «ابر» نمي شود. بنابراين آرايش واج هاي واژة 

 صامت آغاز مي شود.

چون مصوت هاي بلند  دو برابرمصوت كوتاه تلفّظ مي شود در وزن شعر دو حرف به حساب مي آيد. :  2تبصرة

   اما مصوّت هاي كوتاه برابر يك حرف است.

صامت است « اَبر»، «ياد»، «وقت»در كلمات« ا»، «ي» ،«و»مصوت دومين حرف هجا است. بنابراين : 9تبصرة 

 آيند.مصوت بلند به شمار مي« باد»، «بيد»، «بو»زيرا حرف اوّل است. امّا در كلمات

 به صورت مصوت كوتاه محسوب مي گردد.(« ِ -نامه)»صامت امّا در كلمة « شگاهآساي» در كلمة « ه»نكته: 

در پايان واژه ترديد داشتيد بعد ازآن واژه به كمك كسره يك صفت يا « ه»هرگاه دربارة صامت يا مصوّت بودن 

ي مصوت است )مثال نامه« ه»صامت است در غير اين صورت« ه»مضاف اليه بياوريد اگر كسره را پذيرفت

گيرد زيرا دو مصوت بي فاصله كنار يك صامت)ي ميانجي( قرار مي« ه»كنيد كه بعد ازسرگشاده(، مالحظه مي

 صامت: آرامگاهِ سعدي، تشبيهِ زيبا، گرهِ كور« ه»گيرند: مثال براينمي هم قرار

 يِ سوزناكي شتري، مرثيهي باهوش، كينهمصوت: بچّه« ه»مثال براي  

 انواع  هجا-9

 در وزن شعر، هجاهاي فارسي از نظر امتداد) تعدادحروف( سه نوع اند: كوتاه، بلند، كشيده:

 مانند كلمات نَ)نه(، تُ )تو(  uاست، )يك صامت+ مصوت( با عالمت كه داراي دو حرف هجاي كوتاه-5

 مانند كلمات دل، سر، ما ــكه داراي سه حرف است با عالمت  هجاي بلند-2
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 ها:    الف( صامت+مصوت كوتاه+صامت       ب( صامت+مصوت بلند    آرايش واج 

 ند كلمات دشت، كار، پارسمان u ــداراي چهار يا پنج حرف است با عالمت  هجاي كشيده-9

 الف( صامت+مصوت كوتاه+ دوصامت يا بيشتر     ب( صامت+مصوت بلند+ يك يا چند صامت       

 اند كه:: دو مصراع زماني هم وزنشرط هموزني دو مصراع 

 تعدد هجاهاي آنها با هم برابر باشد. -الف

 هجاهاي كوتاه و بلند آنها در مقابل يكديگر قرار گيرد. -ب

 ال:        بيا تا برآريم دستي ز دل     كه نتوان بر آورد فردا زگلمث

 ب   يا   تا   بَ   را   ريم   دَس   تي   زِ   دِل         

           -       -       -      -        -           -        -       

 كِ  نَت  وان  بَ  را   وَرد    فَر     دا    زِ   گِل     

        -       -        -      -       -          -        -       

عار نيمائي نيز مانند اشعار سنتي، عروضي است با اين تفاوت كه تساي طولي مصاريع و بالتبع وزن اشتبصره: 

 تساوي تعداد هجاي مصراع ها شرط نيست. 

 

     كسي نيست     ــ    ــ 
     ــ   ــ       ــ   ــ    بيا زندگي را بدزديم  ــ   ــ 
     ــ   ــ       ــ   ــ    ــ   ــ        ميان دو ديدار قسمت كنيم  ــ 

 «سهراب سپهري»

قط مصراع ها را كوتاه و بلند كرد. كوتاه و بلندي مصرع ه ضرورتي است نيما وزن را كامال در هم نشكست؛ بلكه ف

 كه سخن ايجاب مي كند.
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 كالمهماهنگي پاره هاي  درس يازدهم، :ها پاسخ خودارزيابي

 واژه هاي مصراع اول را مي نويسيم سپس به صورت هجايي و مشخص كردن واج ها  -6

 )مصوت كوتاه( نَ: ن )صامت( + َ نَ / شا / يَد  نَشايد

 شا: ش )صامت( + ا )مصوت بلند(  

 صامت(: ي )صامت( + َ )مصوت كوتاه( + )يَد                                

 كِ: ك : )صامت( + ِ )مصوت كوتاه( كه 

 خو: خ )صامت( + و )مصوب بلند( خو / بان /  خوبان 

 ا )مصوت بلند( + ن )صامت( بان: ب )صامت( +                                    

 بِ: ب: صامت + ِ )مصوت كوتاه( به 

 + ح )صامت (صَح: ص )صامت( + َ )مصوت كوتاه( صَح / را /  صحرا 

 را: ر )صامت( + ا )مصوت بلند(                                      

 رَ: ر )صامت(+ َ )مصوت كوتاه( رَ / وَند /  روند 

 وَند: و )صامت( + َ )مصوت كوتاه( + ن )صامت( + د )صامت(                              

2- 

 ها   نِ   پُر    دَر   دُ    رَنج  چُ   ني         نَست   كي

U   -           -  u    -    -    u   -      -    u     - 

 نا    زي    ب    نا    مُ   چ   نا   زي   بِ     گنج   چ

U   -     -       u     -     -    u  -    -     u      - 

 دُ   مَس   تا   دَر   سَ   ماع    گو   يي   دَ   را    وا    زَن  مُط  رِ   با 
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-  u      -  -  -      u   -      -      -     u    -     -    -    u    - 

 در   ها   يُ   هري  دِ   گا    حا   ل  تُ   شو   ري شا   هِ   دا   در  

 -   u  -    -     -     u    -    -     -    u   -    -     - u    - 

نكته: هجاهاي رو به سوي هم كه برابر نيستند به دليل آن است كه شاعران از اختيارات شاعري استفاده كرده 

 اند كه در سال هاي آينده با اين اختيارات آشنا خواهيد شد.

 نكته دوم:

 جاي پايان مصراع ها هميشه بلند است اگر هجاي كشيده يا كوتاه باشد بلند حساب مي كنيم.ه

 هجاي كوتاه وجود دارد. 1ابتدا واژه هاي تشكيل دهنده شعر را به صورت جدا جدا مي نويسيم. در بيت -7  

 تا ) بلند (   تا 

 رنج         رَنج )كشيده (

 جاي كوتاه ه 6تَ / حَم / مُل        تحّمل 

 هجاي كوتاه 2نَ / كُ / ني         نكني 

 ( u -گنج          گَنج ) 

 نَ / بي / ني       يك هجاي كوتاه نبيني 

 ( -تا            تا ) 

 ( -شب           شَب ) 

 نرود          نَ / رَ / وَ د         دو هجاي كوتاه

 ( u -صبح           صُبح ) 

 پَ / دي / دار     يك هجاي كوتاه        پديدار  

 نباشد          نَ / با / شَد         يك هجاي كوتاه
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1- 

 روان –مهرورز  –وف  –هوا ديو، هوس  –تقوا  –صامت: وَقت، وقار، محو، جواني                    "و  "

 نور -ابرو –كوه –آرزو –آموزگار –فتوحم –مصوت: آهو، جادو، هوشيار، مور، روح                           

 شيدا  –ياد  –صامت: يار، سِيل                  "ي  "

 آيين، شيون –خورشيد  –سنگين  –مصوت: اميد                                 

 شاه –ابله  –كوه  –صامت: ماه، راه                   "ه  "

 -قطر -عارفانه -آرميده -قافيه -خانه -جامه -، نامهمصوت: آينده                       

1- 

 بيت اوّل: اال يا اّيها الساقي ادر كاساً و ناولها

 كه عشق آسان نمود اوّل ولي افتاد مشكل ها )حافظ(                                     

 وِل   ها اَ   ال   يا   اَي   يُ  /  هَس   سا   قي  / اَ  دِر  كا  سَن  / وَ نا 

U -   -   -    -       /u  -  -   -         /u  -   -   -    /u   -   -    -  

 تا /  د مُش  كِل   ها  مو   دو  وَل  /  وَ  لي  اُف    كِ  عِش قا      سان  / نِ 

U    -    -     -         /u    -    -     -      /u  -  -    -   /u  -    -      - 

 ( تكرار شده است. - - - uت اول چهار بار ) بي
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 : قافيهدوازدهم درس

 اهداف آموزشي درس 

 آشنايي دانش آموزان با تعريف شعر -6

 آشنايي دانش آموزان با تاثير وزن و قافيه در شعر  -2

 آشنايي دانش آموزان با رديف -7

 تشخيص قافيه و رديف در شعر -1

 تشخيص حروف مشترك قافيه -1

 «.2»از قاعده « 6»( و تشخيص قاعده 2و  6افيه )قاعده آشنايي با قواعد ق -1

 آشنايي دانش آموزان با قافيه دروني -3

 آشنايي دانش آموزان با ذوقافيين و تشخيص آن در بيت -1

 آشنايي با قافيه در شعر نو -3

 توانايي تشخيص شعر نو از سنتي -61

 

 روش هاي پيشنهادي تدريس

 نفر( 1يا  7كارآيي گروه: گروه بندي كالس ) -6

 پرسش و پاسخ -2

 نفر( 1يا  7تدريس اعضاي تيم، گروه بندي ) -7

 تلفيقي )كارآيي گروه، پرسش و پاسخ، سخنراني( -1

 روش بحث و گفتگو -1

                                 دانش افزايي درس  دوازدهم:  

 قافيه، وجه تسميه و اهميّت آن -5

ي شعر بسيار موثّر است و اگر هنرمندانه و بدون تكلّف باشد شور و قافيه از عواملي است كه در زيبايي و موسيق

 ورد.آهيجان و احساس لذّت در خواننده پديد مي
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است،  « ازپي رونده و از پس درآينده»مي گويند، قافيه در اصل لغت به معني « پساوند»قافيه را در زبان فارسي

هاي شعر( است كه آخرين حرف اصلي آن يكي خي از قالبها در برآخر ابيات)يا مصراع هايدر اصطالح، واژه

 باشد. 

اند، شعري كه داراي ها پيرو يكديگرند يا از پسِ اجزاي ديگر درآيند آن را به اين اسم خواندههاي بيتچون قافيه

 نامند.مي« مقفّا» قافيه باشد 

ون قافيه به كمك وزن مي آيد در واقع قافيه در آهنگين كردن و زيبايي و تاثير بخشي شعر بسيار موثّراست، چ

آور است و به كمك آن نواز و شاديموسيقي شعر را تكميل مي كند و بر زيبايي آن مي افزايد، قافيه گوش

كند با اين يابد و به خواننده نيز در از بركردن شعر كمك مياحساسات و عواطف شاعر از پراكندگي نجات مي

 3هميّت دارد كه بر زيبايي شعر بيفزايد و مزاحم معني و سدّ راه هنرمند نشود.همه قافيه تا هنگامي ارزش و ا

 50قافيه و رديف در شعر -2

 حكيم سخن در زبان آفرين   به نام خداوند جان آفرين     

حروف « ان»هاي قافيه و دار است. واژة آفرين در آخر دو مصرع رديف نام دارد و جان و زبان، واژهبيت فوق قافيه

 افيه.ق

هاي قافيه، عيناً )از نظر لفظ و معني( بعضي اشعار رديف دارند. رديف كلمه يا كلماتي است كه بعد از واژه رديف:

 شوند.تكرار مي

 دامن تر بردن آنجا بر نتابد بيش از اين )خاقاني(   كوي عشق آمد شد ما برنتابد بيش از اين 

 لمات قافيه هستند.ك« آنجا»و « ما»رديف و « برنتابد بيش از اين»

 .شودرديف محسوب نمي،)جناس تام( اگر شكل كلمات يكسان اما معنا متفاوت باشد يادآوري:

 شاعر مي تواند دو كلمه همسان را به عنوان قافيه بياورد، به شرط آن كه معناي آنها متفات باشد:

 )سعدي( غم خويش در زندگي خور كه خويش        به مرده نپردازد از حرص خويش    

 . گويند« مُرَدَّف»شعري را كه عالوه بر قافيه، رديف نيز داشته باشد 

 66رديف، شعر را دلنشين تر مي كند و موسيقي شعر را غنا مي بخشد.

                                                           
 به بعد. 48، ص برای اطالع بيشتر در مورد ارزش قافيه ر.ک: دکتر محّمدرضا شفيعی کدکنی، موسيقی شعر - 9

 به بعد 92برای اطالع بيشتر ر.ک. دکتر  تقی وحيدیان کاميار، وزن و قافيه شعر فارسی ص - 11
 .111، ص  موسيقی شعر، شفيعی کدکنی.  - 11
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 ها مشترك باشد. هايي است كه حرف يا حروف قافيه در آخر آن: واژههاي قافيهواژه

هاي قافيه الزم است. اين حرف يا حروف در آخر واژه سازي: حرف يا حروف مشترك براي قافيهحروف قافيه

 آيد. در اين شعر: مي

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالَم ازوست   به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم ازوست

 هاي قافيه و ـَـ م حروف قافيه.رديف است و خرّم و عالم واژه« ازوست»

 حرف قافيه.« ا»هاي قافيه هستند و اژهدر شعر زير رديف وجود ندارد. تماشا و صحرا و

 برخيز و بيا به سوي صحرا  شد موسم سبزه و تماشا     

 قواعد قافيه -9

 حداقل حروف مشترك الزم براي قافيه تابع دوقاعده است:

 گيرند.هاي /ا/ ، /و/ به تنهايي اساس قافيه قرار مي: هر يك از مصوت6قاعده 

 و تمنّا هم قافيه هستند و حرف مشترك قافيه تنها مصوّت /ا/ است: هاي ما مثالً در شعر زير واژه

 وآنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي كرد   سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد 

 در چشم تو خيره چشم آهو اي چشم تو دل فريب و جادو       

 مصوّت /و/ حرف قافيه است.

 گيرد: مصوّت + صامت )+صامت( .فيه قرار مي: هر مصوّت با يك يا دو صامت بعدش قا2قاعده 

 يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد   كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد ؟ 

 دراين شعر ين )مصوّت + صامت( حروف قافيه است، و در شعر زير: 

 يادم از كشته خويش آمد و هنگام درُو  مزرع سبز فلك ديدم و داس مهِ نُو

 ت+ صامت( حرف قافيه استـُـ و )مصوّ

 و در شعر زير:

 كزو خرمن كام دل برنداشت  كسي دانه نيك مردي نكاشت 

 اشت )مصوّت + صامت + صامت( حروف قافيه است و در اين شعر ـَـ ست : 
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 خط عارضش خوش تر از خطّ دَست   نكو نام و صاحب دل و حق پَرست 

 تو   )ال( الجمره گردان ختو      مشك سياه م الدار جماي آفتاب آينه   

 ) ُفت(  فتصبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت    ناز كم كن كه در اين باغ بسي چون تو شكُ

 رَويّ 

در كلمات « ت»در كلمات جمال و خال و « ل»كلمه قافيه است، مانند « قسمت اصلي»روي آخرين حرف 

ديدن، روي به  –رونده، خنديدن  –راندم، دونده  –خواندم ها، ميتاب -هاگفت و شكفت. اما در كلمات: كتاب

ترتيب ب، ن، و، د است ، زيرا اين حروف، آخرين حرف قسمت اصلي اين كلمات هستند. پس براي تعيين رَويّ 

بايد حروفي را كه زايد بر اصل كلمه است كنار گذاشت. حروف زايد بر اصل عبارتند از: نشانه هاي جمع )ـ ان، ـ 

 62ا( ، ضماير متصل، نون مصدري و پسوندها.ات، ـ ين، ـ ه

 هاي قافيه يك يا چند حرف الحاق شود به اين حروف مشترك الحاقي گويند.ممكن است به آخر واژه نكته:

ها الزم است اما در حكم الحاقي هستند نه حرف يا حروف الحاقي جزء حروف مشترك قافيه هستند و رعايت آن

 اصلي.

 گريم چون ابر در بهاران        كز سنگ ناله خيزد روز وداع يارانمثال: بگذار تا ب      

 67حروفِ الحاقي است.« ان»( و  2اصلي )قاعدة « ار»)ار+ ان( حروف قافيه است،      

 قافيه خطّي-4

شود اما اگر همين زبان داراي شكل مكتوب شد يكساني قافيه بر مبناي زبان؛ يعني صورت ملفوظ شناخته مي

بايد رعايت شود؛ به عبارت ديگر در اين صورت قافيه هم، جنبه سمعي دارد و هم، بصري. مثالً در اين خطّي نيز 

 شعر سعدي:

 هنگام نوبت سحر است اي نديم خيز     پيوند روح مي كند اين باد مشك بيز

 يا:  چه مصر و چه شام و چه برّ و چه بحر                 همه روستايند و شيراز شهر

                                                           
 91برای اطالع بيشتر ر.ک: دکتر سيروس شميسا، آشنایی با عروض و قافيه، ص  - 12
 دهم نمی باشد.مبحث حرف و یا حروف الحاقی مربوط به پایۀ  - 13
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هاي حضيض، لذيذ، غليظ با مشبك بيز و خيز هم قافيه هستند اما چون شكل خطي صورت ملفوظ واژه از نظر

در فارسي تلفّظ « ه»و « ح»ها از نظر ديداري متفاوت است، قافيه كردن آن ها درست نيست. مثال گرچهآن

با «بازي»همچنين  روند،يكسان دارند، اما به سبب اختالف  شكل خطي در قافيه به جاي هم به كار نمي

 شود. بنابراين در شعر فارسي يكسان بودن قافيه از لحاظ نوشتاري نيز الزم است.هم قافيه نمي« قاضي»

 عيوب قافيه-1

ها باشد غلط است. الزامي است و هر چه خالف آن -كه قبالً گفتيم –در شعر فارسي رعايت قواعد و ضوابط قافيه 

 اط با اعتماد و فردوسي با طوسي:مثل قافيه كردن ُپر با تَر، احتي

 از غصّة هجران تو دل پُر دارم / پيوسته از آن ديده به خون تَر دارم

 رو به جاي آر اندرين كار احتياط  /  زان كه جز بر تو ندارم اعتماد

ته بيت باشد يا قصيده دو مطلع داش 71يا  21همچنين تكرار قافيه عيب است. مگر اين كه فاصلة تكرار بيش از 

باشد.  همچنين تكرار واژة  قافية مصراع اوّل غزل عيب نيست. و تكرار قافية مصراع اوّل در مصراع چهارم غزل را 

 شود.گويند،كه عيب محسوب نمي( ميردّالقافيهصنعت )

 قافيه در شعر نو-6

اگر قافيه نباشد چه »سد كه: شاعران نوپرداز براي قافيه اهميت زياد قائل اند؛ مثالً نيمايوشيج درباره قافيه مي نوي

 ...«سازي است استخوان است. هنر شاعري در قافيهقافيه، مثل آدم بيخواهدبود؟ حباب توخالي؛ شعر بي

است و آنچه در اين مورد گفته شده است، بيشتر جنبه ذوقي اما ضوابط قافيه در شعر نو، نضج درستي نگرفته

قافيه مقيد به جمله خود است، همين كه مطلب عوض شد و »مي گويد: دارد. نيما در مورد ضابطه قافيه در شعر 

به هر حال قافيه شعر نو بر خالف شعر كالسيك در آخر « خوردجمله ديگري به روي كار آمد، قافيه به آن نمي

 آيد بلكه بستگي به مطلب دارد. ابيات نمي

 مثال:

 اشكم دميد

 ماندگارينه پاي رفتن نه تاب »گفتم: 
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 آري»گفت: « كف جوي اين است. درد خزة

 امّا دو گانه تاكي؟

 «يا موج وش روان شو يا در كنار من باش

 ستدلم گرفته» گفتم: 

 «مثل سكون ملولم

سازد، بلكه به هر حال در شعر نو قافيه محدوديت هاي شعر كالسيك را ندارد و شاعر خود را اسير قافيه نمي

 آيد.دار مييهمعموالً در هر مطلب دو يا چند مصرع قاف
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 قافيه  52درس   يها پاسخ خودارزيابي

 در پيش بي دردان ................        ...............................  )رهي معيري ( -6

 واژه هاي قافيه: بي حاصل؛  صاحب دل

 2ِ ل   قاعده    :  حروف مشترك قافيه

 ........................................  ) حافظ (بر سر آنم كه گو زدست بر آيد ....... -2

 واژه هاي قافيه: بر ؛  سر

 2حروف مشترك : َ ر    قاعده 

 د شد ........................................ ) حافظ (هنفس باد صبا مشك فشان خوا

 واژه هاي قافيه: مشك فشان ؛  جوان

 2ن   قاعده   "ا "حروف مشترك : 

 و صامت مصوت               

 گوهر خود را هويدا كن كمان اين است وبين ............................. ) ميزرا حبيب خراساني(

 واژه هاي قافيه: هويدا،  پيدا

 آخرين حرف اصلي قافيه است. ( "آ  ")   6، قاعده   "ا  "حروف مشترك: 

 ....  ) سعدي (من كه دست كمانداران ابرو .........................  -7

 واژه هاي قافيه : ابرو، سو

 6قاعده   "و  "حروف مشترك  

 آب آتش فروز ..........................................   ) سنايي (

 )وز( 2واژه هاي قافيه: آتش فروز، آب سوز قاعده 

 كي رفته اي زدل .....................................  )فروغي بسطامي (
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 حرف قافيه ( "ا  "هاي قافيه: تمّنا، پيدا قاعده يك  )واژه 

 در كدام بيت رديف وجود ندارد ................... -1

در مصراع دوم از نظر معني متفاوت است روان در  "روان  "در مصراع اوّل با  "روان  "در بيت دوم؛ زيرا 

 مي باشد. "جان  "است. روان در مصراع دوم به معني  "جاري  "مصراع اول به معني 

 هر يك از اصطالحات .................. -1

 اي از مكارم .........................................     ) رشيد و طواط (

 بيت ذوقافينين است زيرا داراي دو قافيه پاياني است

 )جهان ، آسمان (، ) خبر، سپر (

 ...    )مولوي (گلزار و باغ .......................................

 بيت قافيه دروني دارد؛ زيرا در درون مصراع كلمات: باغ، چراغ و داغ هم قافيه اند.

 يار مرا غار مرا ....................................   ) مولوي (

 ندبيت قافيه دروني دارد ؛ زيرا ........................... يار ، غار ، جگر خوار و نگه دار هم قافيه ا

 با توجه به بيت زير به سواالت پاسخ دهيد. -1

 اج (ه.  )ابتشود فاش كسي آن چه ميان ......................................

 من و توست -الف

 ميان، نامه رسان  -ب

 2/ قاعده   ان، مصوت بلند + صامت:        حروف مشترك           -پ   

 ) ا (             )ن (         

 ر را از نظر ...........................................شعر زي -3

 چون شعر سيد حسن حسيني، شعر نو است بنابراين تمام مصراع ها قافيه ندارد.

 فقط شش مصرع قافيه دارد و طول مصراع ها برابر نست.
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 هم قافيه اند. "نا م  "و  "كالم  "،  "جام  "

ولي در غزل مهر و وفا آخر تمام مصراعهاي نيز هم قافيه اند. "شكفتن"و  "گفتن"،  "نهفتن "هم چنين : 

 .زوج قافيه دارد )در بيت اول قافيه در هر دو مصراع وجود دارد ( و طول مصراع ها برابر است 

 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

169 

 سيزدهم: وزن شعرفارسيدرس 

 اهداف آموزشي درس 

 شعرآشنايي با تعريف وزن  -6

 آشنايي با تعريف علم عروض -2

 تقويت توانايي درست خواندن و درست نوشتن شعر به خط عروضي -7

 توانايي رعايت نكات الزم در تقطيع هجايي شعر -1

 «ي»، «و»، «ا»تشخيص مصوت بلند  -1

 توانايي مهارت پيدا كردن وزن شعر -1

 تقسيم بندي هجاي يك شعر به صورت منظم -3

 روش هاي پيشنهادي تدريس

 نفر( 1يا  7ي گروه: گروه بندي كالس )كارآي -6

 پرسش و پاسخ -2

 نفر( 1يا  7، گروه بندي )گروهتدريس اعضاي  -7

 تلفيقي )كارآيي گروه، پرسش و پاسخ، سخنراني( -1

 دانش افزايي درس  سيزدهم:        

كند.  هاي متنوع شعر فارسي بحث ميشعر فارسي، كالمي آهنگين است و عروض علمي است كه از آهنگ 

خواند. با چراغ عروض ساختار دروني كسي كه عروض مي داند، شعر فارسي را با آگاهي كامل و به درستي مي

موسيقيائي شعر را به وضوح مي بيند. مي داند كه كدام وجه يا وجوه قرائت درست و كدام وجه غلط است، كجا 

 بايد همزه را بخواند يا حذف كند، كجا بايد مكث كرد يا نكرد. 

 تعريف وزن 

وزن، نظم و تناسب خاصي است در اصوات شعر )=هجاها(. اين نظم و تناسب اصوات به انحاي گوناگون نزد ملل 

 مختلف مبين نوعي آهنگ و موسيقي است.
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 تعريف عروض 

عروض يكي از اقسام علوم ادبي است كه موضوع آن بحث در وزن )= آهنگ( شعر است و در مورد چگونگي ايجاد 

 كند. نواع وزن، صحت و سقم آن و برخي از شگردهايي كه مخصوص كالم منظوم است بحث ميوزن، ا

 قواعد تعيين وزن

 براي تعيين وزن يك شعر، چهار قاعده وجود دارد كه رعايت آن مهم است:

 61اختيارات شاعري-1تقطيع به اركان   -7تقطيع هجايي  -2درست خواندن شعر و درست نوشتن آن  -6

 اندن شعر و درست نوشتن آن) استفاده از خطّ عروضي(درست خو-5

براي  پيدا كردن وزن صحيح شعر ابتدا بايد آن را دقيقاً روان و فصيح خواند، در خواندن نبايد خط فارسي  6-6

 ما را دچار اشتباه كند زيرا مبناي تعيين وزن در هر شعر صورت ملفوظ آن است. 

 ت توجه كنيد: اكنون به اين ابيات كه از فردوسي اس

 نباشي بدو ايمن اندر نهان   نگر تا نبندي دل اندر جهان 

 يكي را ز مه زير چاه آورد   يكي را ز ماهي به ماه آورد 

و « ماه آورد»تلفظ مي شود و در بيت دوم « ايمنَندَر»و « دِلَندَر»بصورت « ايمن اندر»و « دل اندر»در بيت اول 

 خوانده مي شود. خطّ عروضيخوانده مي شود. اين خط، « چاهاوَرَد»و « ماهاوَرَد»به شكل « چاه آورد»

در امالي عروضي حتماً بايد حركات را روي حروف بگذاريم تا در تعيين كوتاه و بلندن بودن هجا دچار  6-2

 ترديد نشويم، در خطّ عروضي صورت ملفوظ مورد نظر است.

شود) همزة آغاز هجا وقتي قبل از آن صامتي ميدر امالي عروضي و فصيح خواندن شعر، همزه حذف  6-7

خوش آمد گل و زان خوشتر »باشد(، همانطور كه مثالهاي آن در ابيات پيشين گذشت، همچنين در مصراع 

 بصورت: خُشامد گَل وَزان خَشتَر نباشد، خوانده مي شود همچنين است بيت زير : « آمد»با حذف همزه « نباشد

 نبايد كسي گنج، نابرده رنج    گنج  به رنج اندرست اي خردمند 

 خوانده شود و هر دو همزه حذف شود.« بِـ رنجَندَرَس تَي خِردمَند گنج»كه مصراع اول بايد بصورت 

                                                           
مبحث تقطيع به ارکان در این مقال به اختصار ذکر شده و این مبحث و اختيارات و نام اوزان از مباحث امسال محسوب  -14

 نمی شود.
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 آيد در امالي عروض حذف مي شود پيش تر گفتيم كهحروفي كه در خط فارسي هست اما به تلفظ در نمي 6-1

ه مكتوب، يعني آن چه را كه مي شنويم مي نويسيم، نه آنچه را كه امالي عروضي مبتني بر حروف ملفوظ است ن

واو « خواهر»و در كلمه  darفتحه دال را مي نويسيم: « دَر»مي بينيم و در خط وجود دارد. مثالً در كلمه 

چه،  هاي: خواب، خويش،بنابراين واژه )خاهر( . Xa'a'harآيد: گيريم زيرا به تلفظ در نميمعدوله را ناديده مي

 آشيانه، تو، النه، به صورت: خاب، خيش، چِ، آشيان، تُ، النِ نوشته مي شود.

oc، چو  do، دو )عدد( toيادآوري: جز در چهار كلمه تو 
  و واو عطف?o61  در تلفظ شعري، واو آخر ساير

 OWو غيره به صورت تركيب دو حرفي كلمات از قبيل دو )فعل امر از دويدن( ، رو )فعل امر از رفتن(، جو، نو 

 :63نوشته مي شود 61

-شوند بنابراين كلمات: همّت، فعّال، شدّت، به صورتدر امالي عروضي حروف مشدّد دو حرف محسوب مي 6-1

 هاي: هم مَت، فَع عال، شِددَت نوشته مي شوند. اكنون به ابيات زير توجه فرماييد: 

 شن آيد همي خوي خويش تو را رو  وليكن نبيند كس آهوي خويش 

 سخن هر چه گويي همان بشنوي   نگر تا چه كاري همان بدروي 

 اگر اين دو بيت را به امالي عروضي بنويسيم بصورت زير خواهد بود: 

 تُرا روشَنايَد هَمي خويِ خيش   وَليكَن نَبينَد كَساهويِ خيش 

 شنَوي سُخَن هَرچِ گويي هَمان بِ  نِگر تا چِ كاري هَمان بِدرَوي 

: هجاهاي پايان مصراع د رشعر فارسي، هميشه بلند است و اگر هجاهاي كشيده و كوتاه در آخر مصراع 6يادآوري

 قرار بگيرند، معادل هجاي بلند هستند و هجاي بلند به حساب مي آيند. 

 فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم -

 زيم دا رَن غَ سا دَر مِي مُ ني شا َرف بَ گُل تا يا ـ بِ

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

                                                           
c = همزه و عين ?- 15


  = چ 

 یا مصوت مرکب یا دو با نگه نيز می گویند. diphthongبه این ترکيب دو حرفی - 16
 . suu , buuاضح است که در کلماتی مانند سو، بو و غيره ، واو همان مصوت بلند است؛ و - 17
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 هجاي كشيده است، اما چون در پايان مصراع قرار گرفته، معادل يك هجاي بلند است. « زيم: »2يادآوري 

در تقطيع حساب نمي ساكن اگر بعد از مصوتهاي بلند بيايد و جذب هجاي بعد نيز نشود، « ن»: 9يادآوري

 در بيت زير: « زمان»و « ساربان»در كلمات « ن»شود. مانند 

 تا يك زمان زاري كنم بر ربع و اصالل و دمن   اي ساربان منزل مكن جز در ديار يار من 

: تقطع در لغت به معني قطعه قطعه كردن و در اصطالح تجزيه شعر است به هجاها و اركان تقطيع هجايي-2

 ظور از تقطيع هجايي مشخص كردن هجاهاي شعر است اعم از كوتاه، بلند و كشيده.عروضي. من

براي اين كار ابتدا بايد هجاهاي شعر را با دقت تعيين و مشخص كرد سپس نشانه هر هجا را زير آن گذاشت.  

عروضي  براي تعيين هجاهاي دقيق شعر استفاده از امالي عروضي ضرورت دارد. اكنون بيت زير را به امالي

 بنويسيد: 

 كه ويران كند سيل آن خانمان را   به رود اندرون خانه عاقل نسازد 

 اگر بيت باال را هجابندي كنيم خواهيم ديد كه هر مصراع آن دوازده هجا دارد به شكل زير : 

 زَد سا نَ  قِل عا نِ خا رون دَ دَن رو بـِ

 را مان نُ خا آن ـل سيـ نَد كـُ ران ويـ كِ

 

كنيم كه هجاهاي هر مصراع ن عالمت هجاها را همانطور كه پيشتر گفتيم زير آنها مي گذاريم مالحظه مياكنو

تقطيع هجايي  اين نوع هجابندي و عالمت گذاري را در عروض - -- -- -- -به شكل زير در مي آيد: 

گويند، بنابراين تقطيع هجايي همان بخش كردن كلمات است كه هر نوآموزي در نخستين روزهاي رفتن به مي

از « دبستان»از دو بخش و « بابا»از يك بخش، « آب»تواند تشخيص بدهد كه شود و ميمدرسه با آن آشنا مي

 سه بخش تشكيل شده است.

 واحد وزن: 
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ها نمودار هاي ديگر مصراع است. لذا وزن هر مصراع شعر در اين زباني و بسياري از زبانواحد وزن در شعر فارس

وزن مصراع ديگراست. امّا چون ممكن است در شعر، از اختيارات شاعري استفاده شود با تقطيع مصراع دوم و 

 توانيم به اختيارات و وزن درست شعر پي ببريم.  مقايسه هجاهاي دومصراع بهتر مي

ز تقطيع هجايي بيت باال دانستيم كه اوالً تعداد هجاهاي هر مصراع با مصراع ديگر برابر است ثانياً هجاهاي هر ا 

مصراع نسبت به مصراع ديگر متكرّر است يعني اگر هجاهاي مصراع اول را زير هجاهاي مصراع دوم بنويسيم پي 

 ي بلند قرار مي گيرد. مي بريم كه هجاي كوتاه زير هجاي كوتاه و هجاي بلند زير هجا

 :  تقطيع به اركان

عروض دانان عرب به شيوه علم صرف، كلمات و هجاهاي شعر را با ف، ع و ل، سنجيدند و نظم وزن هر مصراع را 

 هايي كه از ف و ع و ل ساختند، نشان دادند.با تكرار معادل

)يك هجاي كوتاه و دو هجاي بلند( را با  - - U)يك هجاي كوتاه و سه هجاي بلند( را با مفاعيلن،  - - - Uمثالً 

 )سه هجاي بلند( را با مفعولن و ... نشان دادند. در عروض فارسي نيز اين شيوه پذيرفته شد. - - -فعولن، 

پس از تقطيع هجايي، هجاها را به صورتي كه نظم آنها مشخص شود به اجزاء چهار هجايي يا سه هجايي و يا 

كنيم و آنگاه با مراجعه به اجزاء اصلي و فرعي، معادل آن هجاها را يا ... تقسيم مي چهار هجايي و سه هجايي و

 يابيم و در زير هجاي مربوط قرار مي دهيم. مي

 قـ

U 

 ضا

- 

 را

- 

 خُـ

U 

 دا

- 

 ون

- 

 د

U 

 آن

- 

 پَهـ

-  

 ن

U 

 دَشت

- 

 دَ

U 

 ران

- 

 حا

- 

 لِ

U 

 مُن

- 

 كَر

- 

 بـَ

U 

 رو

- 

 بَر

- 

 گُ

U 

 ذشت

-  
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         فارسي شعر وزن  سيزدهم درس هاي خودارزيابي پاسخ        

 .بنويسيد عروضي خط با را خود خانوادگي نام و نام -6

 و شود نوشته شود مي تلفظ كه آنچه هر و.  شود دقت تلفظ به بايد تمرين اين حل در.  آموزي دانش فعاليت

 . نشود نوشته آيد نمي تلفظ به كه حروفي

 .كنيد مشخص را رزي بيت هجاهاي -2

 " سنايي"     را نمرغا زبان داني هچ تو        را سليمان دمي نديدي چون

 پاسخ

 را/  مان/  لي/  سُ/  مي/  د/ َ دي/  دي/  نَ/  چُن

  را/  غان/  مُر/  نِ/  با/  ز/  ني/  دا/  چِ/  تُ  

U / -  / u /  -  / -  / u / u     /-    /-    /-  

 .است كرده استفاده شاعري اختيارات از شاعر " اول ركن " اول مصراع در

 مشخص دارد، هجا يك از بيش كه را ها واژه از كدام هر مرز و بنويسيد عروضي خط با را زير هاي واژه -7

 :كنيد

 اسالتم ، ، مالمت ، بنفشه ، بزرگراه رهرو ، خواهش ، نيكو ، ، دلنوازان ، محّبت ، شناسي خويشتن ، النه ، رهايي

  ، راهوار كاشته، ، ، موذن ، خواستن ، روزنه ، ، پشوانه ، چون ، سفينه ، خود ،

 : پاسخ

   سي/  نا/  تَن   شِ/  خيش: شتن شناسيخي                            يي/  ها/  رَ:  رهايي

U / -                                                                           -   /  - / u   /-    -   / -   /  u 

             نِ/  ال:        نِ ال

              -  /u 
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  بَت/  حَب/  مُ             محّبت

U                           /-     /-  

 زان/  وا/  نَ/  ل دِ          دلنوازان

                     -    /u    /-  /- 

 كو/  ين            نيكو

                  -  /- 

 هِش/  خا         خاهش

                   -   /- 

 رو/  رَه           رَهرو

                   -   /- 

    ه/  را/  زُراگ/  بُ          رگراهبُزُ

U / - / u  / - / u                           

  شِ/  نَف/  بَ           بَنَفشِ

U / - /  u                      

  لَت/  ال/  مَ           مَاللَت

U                         /-  /-   

  س/  ما/  تِ/  اِل         اِلتماس         

                  -  /u /  - /  u 

 خُد          خُد



 

 
 

176 

 ن/  في/  سَ           سَفينِ

                 u/   -  /  u 

 چُن          چُن

                 -  

 نِ/  وا/  ت/  پُش          پُشتوانِ

                    -     /u / - u/ 

 يح/  مو/  مَج            مجموعِه

                       -    /-   /u 

 نِ/  زَ/  رو          روزَنِ

                -  /u / u  

 تَن/  س/  خا          خاستن

                   -  /u  /- 

 ذِن/  اَذ/  مُ          مُاذذن

U                       /-  /- 

  ت/  ش/  كا           كاشت

                   -  /u / u 

 ر/  وا/  ه/  را            راهوار

                    -   /u / - / u. 
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 1-     

 

 همزء حذف بدون همزء حذف با واژه

 سَرآمَد سرامَد سرآمد

 انگيز دل دِلنگيز انگيز دل

 آور جَنگ جَنگاوَر آور جنگ

 آهنگ شب شَباهَنگ آهنگ شب

 شيراَفكن فكن شيرَ افكن شير

 دارآباد د با ا ر ا د آباد دار

 

 هجا هر زير و كنيد مشخص را ها مرزهجا سپس ، بنويسيد عروضي خط با و بخوانيد درست را زير ابيات -1

 بگذاريد را آن عالمت

  را ما اي داده تو بيابان و كوه به سر كه             را رعنا غزال آن بگو لطف به صبا

 " حافظ "

 پاسخ

   را/  نا/  رَع/ لِ/ زا/ غَ/ آن/گو/ بِ/  ف/  لُط/  بِ/  با/صَ

U / - / u  /- / / u / - / u / - /- / u / u    -  /-  /-  

 / را/  ما/ اي/  دِ/  دا/  تُ/  بان/  يا/  ب/ هُ/  كو/  بِ/  سَ/  كِ

U / - / u  /- / / u / - / u / - /- / u / u    -  /-  /-  
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 بشنو از ني چون حكايت مي كند    از جداييها شكايت مي كند

 بش  نُ  از  ني  چٌن  حِ  كا  يَت  مي  كُ  نَد

 اَز  جُ  دا  يي  ها  شِ  كا  يَت  مي  كُ  ند

_  u  _   _   _   u   _   _    _    u   _ 

 بگو آهي بگو اشكي چيستي خيالي خوابي/     بگو مهري كيستي، تا بگو من با

 " اوستا "                                                                            

  پاسخ

 بگو آهي بگو اشكي چيستي يخيال خابي/        بگو ماهي بگو مهري كيستي تا بگو  مَن  با

 / ما/ هي/ ب/ گو گو/  بِ/  ري/  مِه/  تي/ س/  كي/  تا/  گو/  بِ/  مَن/  با

  -  /- /   u /  - / -    / - / u /     - / -      / - / u    / - / -     / - / u  /- 

 گو/  بِ/  هي/  آ/  گو/  بِ/  كي/  اَش/  تي/  س/  چي/  لي/  يا/  خِ/  بي/  خا

   -    /-   /u /  - /  - /  - /  u /   - /   - /   -   / u   /  -  /  - / - / u     /-  

 تو گداي شكند مي سلطنت تاج گوشه/    افتخار و فخر سر از چون كه بين عشق دولت

 پاسخ

 تُ گداي شكند مي سَلطَنت تاجِ ي شِ گو/   اِفتِخار فَخرُ سَرِ از چُن كِ بين عِشق دولَت

 خار/  تِ/  اِف/  رُ/  فَخ/  رِ/  سَ/  از/  چُن/  كِ/  بين/  ق/  عِش/  تِ/  لَ/  دو

-    /u / -  /  - / u   / - / u  /  - /     - /     u / -  /  u  /   -  /  u  / u      /-  

 تُ/  يِ/  دا/  كِ/  نَد/  ك/  شِ/  مي/  نَت/  طَ/  سَل/  ج/  تا/  ي/  شِ/  گو
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-    /u      - /    - / -  /  u / u   /  - /  -  / u   /  u  /  -  / -  / u  / u  /-  

 بلند هجاي است(  u -)  كشيده كه اول مصراع پايان هجاي بنابراين است بلند هميشه شعر پاياني هجاي "

 .يمكن مي حساب بلند نيز است( u)  كوتاه كه را دوم مصراع پاياني هجاي و كنيم مي حساب

 ؟ شود مي ديده كشيده هجاي چند زير بيت هجايي تقطيع در -1

 "  سعدي "         ناصواب سخنش آيد بيشتر      جواب در نكند تامّل كه هر

 پاسخ

 واب/  جَ/ در/  نَد/  كُ/  نَ/  مُل/  ام/  تَ/  كِ/  هَر

    - /u    / u   /  -  /  -  /  u  / - /  - /  u   /-  

 واب/  صَ/  نا/  نش/  خَ/  سُ/  يد/  را/  ت/ ش/  بي

   -  /u  / -  /  -  / u /  u /  -  / - /  u  / u    /- 

 دوم مصراع اول هجاي( u -)  بيش: دارد كشيده هجاي يك فقط پاياني هجاهاي گفتن  نظر در بدون

 " خراساني حبيب ميرزا " من نيستم نيستم نيستم          من چيستم زمن پرسي چند

  پاسخ    

 مَن/  تَم/  س/  چي/  مَن/  زِ/  سي/  بُر/  د/  چَن

-     /u  /  - /  -  /  u / -  /  -  /  u    /-     /-  

 مَن/  تم/  س/  ني/  تم/  س/  ني/  تم/  س/  ني

-    /u  /  -  /  -  /   u /  - /  -  / u     /-  /-  

 چيس  و  د: چَن: (  u -)   كشيده هجاي دو: اول مصراع در

 .دارد وجود كشيده هجاي 1 بيت در نيس سي،: نيس( :  u -)  كشيده هجاي 7: دوم مصراع در
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 9 فصل  تحليل كارگاه

 ( رودكي............................................. ) كه آن اي -6

 .است شعرعاطفي بر  حاكم ي فضا .دارد تناسب محتوا با آهنگ و وزن:  پاسخ

 .است انگيز غم و سنگين نوز

 ( حافظ..............................................      )  افشانيم بر گل تا بيا

 .است شاد و ضربي وزن

 (  سعدي.............................................   )  كجاست ازمطرب   اين

 . است لطيف نرم، آرام، وزن: پاسخ

 ( خيام...........................             ) ..... عقل كه است جامي

 است سنگين و آرام وزن: پاسخ

 ( فردوسي................................   )  اسفنديار فرخ كاي شيدخرو

 .است حماسي بار با ضربي، و  تند ، كوبنده آهنگ وزن:  پاسخ

 . [دارد هماهنگي آهنگ و وزن] 

 ( حافظ......................................   ) ........ دان غنيمت را وقت

 . است تند و ضربي وزن: پاسخ

 .... بخوانيد را زير هاي نمونه -2

 ( مفاعلين)  گيرند مي قرار گروه يك در كه اشعاري

 نظامي................................     ندارد محرابي عشق جز فلك: پاسخ

 عراقي...............................         دكردن جام كاندر ده با نخستين
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 حافظ..............................        گردابي و موج بيم و تاريك شب

 صائب......................  صائب داشتم مي نظر در رويي آئينه اگر

 مولوي............................   ديدگان راه ز ياقوتي اشك شد روان

 ( فاعالتن. )گيرند مي قرار گروه يك در كه ي اشعار

 رهي                      داشتم ضخاني گش در كه ايّامي ياد

 سعدي      رفت دست از عقل چو كردن ان تو شكيبايي كي

 سعدي                 زن گلزار بر خيمه سعدي گويند دوستان

 ( فعولن) گيرند مي قرار گروه يك در اشعاري كه

 (طباطبايي عالمه)                                بارها ام گفته و گويم همي

 ( فروسي)                                خرد و جان خداوند نام به

 (سعدي)                   سپرد مي جان و گفت مي تشنه يكي

 ( مستفعلن. ) گيرند مي قرار گروه يك در كه اشعاري 

 كند وفاداري نم با كرم روي كز كيست آن

 رود مي جانم كارام ران آهسته ساربان اي

  بنويسيد زير ادبيات در را قافيه حروف هجايي الگوي -7

 ( فدايي)                                                  از هالل .....................  پرسيدم

 ماتم و خَم: قافيه هاي واژه: پاسخ

 م: َ قافيه حروف

 (  م)  صامت) َ ( +  كوتاه مصوت: جاييه الگوي



 

 
 

182 

 

 سعدي  ()                                          .............  تير و دي بسي -

 ارديبهشت  و خشت : قافيه هاي واژه: پاسخ -

 شت    : قافيه حروف -

 +  صامت ) ت (( ش     )  صامت( +    ) َ كوتاه مصوت: هجايي الگوي -

 (................................            )  سعديبوي بهار آمد  .... -

 قفس و نفس:  قافيه هاي واژه: پاسخ

  س: َ قافيه حروف

 (  س)  صامت) َ ( +  كوتاه مصوت:  هجايي الگوي

 ( قاآني..........     ) .........................................              ......................................... گويم شكر صد

  ونام جام: قافيه هاي واژه: پاسخ

 ام:  قافيه حروف

  (  م)  صامت( +  ا)  بلند مصوت: هجايي گويلا

 دهيد انجام را زير ابيات هجايي تقطيع-1

 اگر كاري كني مزدي ستاني        چو بيكاري يقين بي مزد ماني 

 ياَ  گر  كا  ري  كُ  ني  مُز  دي  سِ  تا  ن

 چُ  بي  كا  ري  يَ  قين  بي  مُز  د  ما  ني 

U  _   _   _  U   _   _   _  U  _  _   

 كي رفته اي ز دل كه نمنّا كنم تورا        كي بوده اي نهفته كه پيدا كنم تو را 
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- -  - U  U -  U u   - -  U – U –  

 آينه ار نقش تو بنمود راست       خود شكن آيينه شكستن خطاست

- UU -  - UU -  U- -  

 بر سر آنم كه گر ز دست برآيد    دست به كاري زنم كه غصّه سرآيد -

- UU -  - U  - U  - UU - -  

 پاسخ     - 1

 نشده حذف               دِ  وَر  دا  با               u _ _ _:  بادآورده

                                      _  _  _  u 

 نشده حذف     كَن  اَف  گ  لَن  پَ        _ _ u_ u:  افكن پلنگ

U  _  u                                                  _    _  

 نشده حذف        ز  مو  آ  نِش  دا         u _ _ _ _:  آموز دانش

                                      _   _   _   _  u 

  نشده حذف            م  دا  اَن  گُل               u _ _ _  اندام گل

                                      _   _   _  u 

 است شده حذف          وَر  ما  يا  پَ               _ _ _u    آور پيام

U                                                 _   _   _      

 است شده حذف           م  دا  شَن  خُ           u _ _ u  اندام خوش

U  _  _   u                                             

 است شده حذف         دِ  مو  ز  را  كا           كارآزموده

                       -   -   u  -    u 
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 واژه آرايي ،چهاردهم: واج آراييدرس 

 اهداف آموزشي درس 

 و واژه آرايي« واج آرايي»دانش آموزان با آرايه  آشنايي -6

 توانايي تشخيص آهنگ و موسيقي حاصل از تكرار واج -2

 توانايي تشخيص موسيقي و آهنگ برخاسته از تكرار واژه -7

 تقويت توانايي تشخيص موسيقي ايجاد شده از تكرار مصوت -1

 

 روش هاي پيشنهادي تدريس

 نفر( 1يا  7كارآيي گروه: گروه بندي كالس ) -6

 پرسش و پاسخ -2

 نفر( 1يا  7تدريس اعضاي تيم، گروه بندي ) -7

 تلفيقي )كارآيي گروه، پرسش و پاسخ، سخنراني( -1

 روش بحث و گفتگو -1

 چهاردهم:                                                                               دانش افزايي درس 

زدن پرندگان به سبب تكرار و تناوب ها، بالنر از مسايل اساسي است. كورسوي ستارهشناسي هتكرار در زيبايي

است كه زيباست. صداهاي غير موسيقيايي و نامنظّم را كه در آن تناوب و تكرار نيست باعث شكنجه روح مي 

ياد باد » گويد:  بخش است. وقتي شاعر ميشود، آرامدانند حال آن كه صداي قطرات باران كه متناوبا تكرار مي

بين باد و ياد هماهنگي است. حال آن كه در هنجار گفتار عادي، احتياج نيست « آن كه زما وقت سفر ياد نكرد

 كه كلمات هماهنگ استفاده كنيم.

گيرد و هر روش در سطح كلمات و نيز جمالت مصاديقي دارد. به افزايش موسيقيايي كالم با سه روش صورت مي

 بندي كرد.توان جا داد يا به اصطالح طبقهمصاديق )صنايع( را در سه مقوله ميعبارت ديگر، آن 
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 هاي افزوني موسيقي لفظروش

 شود:موسيقي لفظي كالم با سه روش زير افزون مي

 .روش تكرار-7روش همجنس سازي يا تجنيس  -2سازي يا تسجيع روش هماهنگ-6

يقي و در سطح جمالت مصاديقي ديگر دارند كه به هر كدام كه هركدام  از اين روش ها در سطح واژگان مصاد 

 61نامي نهاده اند

 اي كه بر موسيقي و تاثير آن بيفزايد. تكرار يك واج ) صامت يا مصوّت( در سخن است؛ به گونهواج آرايي: 

 روش تكرار 

مي كند تكرار است:  يكي از روش هايي كه در نظام بديع لفظي، موسيقي كالم را به وجود مي آورد و يا افزون

 شود.تكرار واك)واج(، هجا، واژه، عبارت. روش تكرار معموالً در سطح كالم بررسي مي

 يعني تكرار يك صامت يا مصوت در چندين كلمه جمله، و بر دو نوع است:  :. تكرار واک)واج(5

به صورت منظمي در آغاز و آن تكرار يك صامت با بسامد زياد در جمله است. تكرار ممكن است  الف( همحروفي:

-همه يا برخي از كلمات باشد: سرو چمان من چرا ميل چمن نمي كند )حافظ( كه در آن صامت چ در آغاز واژه

هاي چمان و چرا و چمن تكرار شده است و نيز تكرار ممكن است به صورت پراكنده در ميان كلمات باشد:   نه 

 )حافظ(  هم زعلم بي عمل است مالمت علما  من زبي عملي در جهان ملولم و بس

 شود.در غالب كلمات ديده مي« ل»كه صامت 

 و آن تكرار يا توزيع مصوت در كلمات است:  ب( همصدايي:

 شود.چندبار شنيده مي aياد باد كه زما وقت سفر ياد نكرد )حافظ(    در اين مصراع مصوت بلند 

 )خاقاني(  پيچيده در ساق گياه آساي من مار بين  مار ديدي درگيا پيچان؟ كنون در غار غم    

شوند. در اين صورت موسيقي كالم بسيار قوي است:            مي گاهي همحروفي و همصدايي با هم در كالمي ديده

 )حافظ( دل بي جمال جانان ميل جنان ندارد 

 )حافظ(  ساقي بده بشارت آرد پيران پارسا را  تركان پارسي گو بخشندگان عمرند 

                                                           
 نگاه تازه به بدیع اثر دکتر سيروس شميسا . تر ر.ک:برای اطالع بيش - 18
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تتابع اضافات )يعني آوردن چند اضافه پشت سرهم( كه در نظر قدما مخل فصاحت بوده است، به علت  بصره:ت

 كه همان همصدايي است، در شعر فارسي مقبول است:  eِ-تكرار مصوت كوتاه 

 )حافظ( فغان كاين لوليانِ شوخِ شرينكارِ شهر آشوب 

 ترين آن تكرار ادات جمع است. موليعني تكرار يك هجا در متن كالم. مع :. تكرار هجا2

 )فروغ فرخزاد(  من از جهان بي تفاوتي فكرها و حرف ها و صداها مي آيم 

 تكرار شده است.« ها»در اين مثال هجاي 

 و آن تكرار واژه در كالم است:  . تكرار واژه:9

 )غضائري يا عنصري(  همي اژدها كرد بايد عصا        عصا بر گرفتن نه معجز بود 

 )خاقاني(  پندسر دندانه بشنو زين دندان  دندانه هر قصري پندي دهدت نونو     

 در دشت به جست و جوي ليلي مي گشت  مجنون به هواي كوي ليلي در دشت

 )مشتاق اصفهاني( ليلي مي گفت تا زبانش مي گشت  مي گشت هميشه بر زبانش ليلي 

 بر و مشك ختن ازچين به قسطنطين بيار عن اي صبا حالي ز خد و خال شمس الدين بيار     

 نام شمس الدين بگو تا جان كنم بر او نثار  سر چه باشد تا فداي پاي شمس الدين كنم     

 حسن شمس الدين دثار و عشق شمس الدين شعار)موالنا(  خلعت خير و لباس از عشق او دارد دلم 

 )عسجدي(  ه از اين چشم سيل بار هر روز خيره خير  باران قطره قطره همي بارم ابروار    

 )سعدي(  گوشه چشمت بالي گوشه نشين است   يي نيست گوشه گرفتن زخلق و فايده

 )منسوب به حافظ(برده دل و جان من، دلبر جانان من  دلبر جانان من، برده دل و جان من    

عد از چند بيت، بيتي تكرار مي شود، كه انواع و اقسامي دارد، مثالً در ترجيح بند، ب . تكرار عبارت يا جمله:4

 يا در برخي از اشعار مصرعي از مطلع شعر در مقطع تكرار مي شود، كه بدان ردالمطلع گويند.

 زار و بيمار غمم راحت جاني به من آر   اي صبا نكهتي از كوي فالني به من آر 

 من آر  )حافظ( اي صبا نكهتي از كوي فالني به   گفتدلم از پرده بشد دوش كه حافظ مي
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      هاي درس چهاردهم      پاسخ خودارزيابي            

 .در بيت هاي زير،نمونه هاي تكرار)فقط واج آرايي( را بيابيد  -5

 ستون كرد چپ را و خم كرد راست             خروش از خم چرخ چاچي بخاست

 "فردوسي  "                                                                        

  "س  "، "ر  "، "خ  "،  "چ  "پاسخ: تكرار واج: صامت 

                                    7         1        1        7 

 سرو را بين برسماع بلبالن صبح خيز           هم چو سر مستان به بستان، پاي كوب و دست زن

 "خاقاني  "                                                                                               

 2. مصوت ِ :   "ن  ": ، "س"پاسخ: تكرار واج: صامت 

 بار1بار      3                                   

 "ص"و  "س"ثال نكته: آنچه در تكرار اهميت دارد جنبه موسيقايي و آوايي واج است نه شكل نوشتاري حرف؛ م

 تاثيري ندارد. "ص"با  "س"هم آوا هستند تفاوت اماليي 

 گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه           اي بسا باغ و بهاران كه خوان من و توست

 "ابتهاج"                                                                                              

 "ُ  "و  "ا"؛ مصوت:  "ن"سخ: تكرارواج: صامت پا

                                  1                  61    1 

 مه رويي تو، شب موي تو، گل بوي تو دارد

 گلزار جهان خرّمي از روي تو دارد                                                

 "احمد گلچين معاني  "                                                                         
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 "و  "مصوت:  "ر"،  "ت"،  "ي"پاسخ: تكرار واج: صامت 

                                   1        1      1                 1 

 دت اوست  سرِ ارادتِ ما و آستان حضرت دوست                كه هر چه بر سرِما مي رود ارا

 "حافظ"                                                                                             

 پاسخ: تكرار واج س   ر   د   ت   مصوت ِ

                       1    1   1    1       1 

 ه شكفتآن روز كه الله از پي الله شكفت        بر گونه شرق زخم صد سال

 "سيد حسن حسيني"                                                                             

 پاسخ: تكرار واج   ر   ت   ش   ن   ز   ل   آ

                         2    2    7   2   7    1   1                                                                             

 اي تكيه گاه و پناه     زيبا ترين لحظه هاي    پر عصمت و پر شكوه

 تنهاي و خلوت من 

 اي شطّ شيرين پر شوكت من                    

 "مهدي اخوان ثالث  "                                                      

 پاسخ: تكرار واج: ت   ن   ش

                        1    1    1 

 حبيب خداي جهان آفرين          نگه كرد بر روي مردان دين

 "باذل مشهدي  "                                                       

 پاسخ: تكرار واج:   ن   ر

                          1   1 

 يد:در اشعار زير، آرايه تكرار )فقط واژه آرايي ( را بياب -2

 عمر ما را مهلت امروز و فرداي تو نيست        من كه يك امروز مهمان توام، فردا چرا

 "شهريار  "                                                                                          

 پاسخ: تكرار واژه: امروز، فردا

                            2       2 

 دل، چگونه ياد تو مي ميرد                    ياد تو ياد عشق نخستين استدر 
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 "فروغ فرخزاد "                                                                          

 پاسخ: تكرار واژه: ياد

                         7 

 شما كه جهان مي رود به كام شمازمانه قرعه نو مي زند به نام شما            خوشا 

 پاسخ: تكرار واژه:  شما

                          7 

 گر تو گرفتارم كني من با گرفتاري خوشم

 ور خوار چون خارم كني، اي گل، بدان خواري خوشم                                            

 "ابولقاسم حالت  "                                                                                    

 پاسخ: تكرار واژه: گرفتار، خوار

                           2        7 

 نكته: خوار و خار در ايجاد موسيقي يكسان هستند از نظر آوايي يكسان مي باشند.

 گرم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل

 گل از خارم بر آوردي و خار از پاي و پاي از گل                                      

 "سعدي  "                                                                               

 پاسخ: تكرار واژه: خار     پا

                         2       2 

 روز فراق را كه نهد در شمار عمر  بي عمر زنده ام من و اين بس عجب مدار        

 "حافظ  "                                                                                   

 پاسخ: تكرار واژه: عمر

                          2 

 پاي استدالليان چو بين بود                       پاي چو بين سخت بي تمكين بود

 "مولوي  "                                                                                  

 پاسخ: تكرار واژه: چوبيني ، پاي

                           2         2 
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 از ننگ چه برسي كه مرا نام زننگ است           وز نام چه پرسي كه مرا ننگ زنام است

 "حافظ  "                                                                                        

 پاسخ: تكرار واژه: نام، ننگ

                         7     7 

 گر اظهار پشيماني كند گردون مشو ايمن           كه بد عهد از پشيماني، پشيمان زود مي گردد

 "صائب  "                                                                                              

 پاسخ: تكرار واژه: پشيمان

                            7 

 يك عمر پريشاني دل، بسته به مويي است         تنها سر مويي ز سر موي تو دورم

 "قيصر  "                                                                                   

 پاسخ: تكرار واژه: مو  ؛  سر

                         7       7 

 هر كجا دردي است درمانيش هست                درد عشق است آن كه درمانيش نيست  

 "سلمان ساوجي  "                                                                                  

 پاسخ: تكرار واژه: درد ، درمان ، است

                         2        2        2 

مراجعه به ديوان هاي شعري و ديگر منابع، يكي از راهبردهاي موثر يادگيري است كه دانش آموزان به طور -7

فرصت و فراهم شدن درنگ و تأمل در متن است ايجاد عملي با متن ها آشنا مي شوند، ره آورد آشنايي با منابع، 

و مرجع شناسي را رشد مي دهد. پاسخ به تمرين ها هم فرع بر اين موضوع هاست كه در پي اين فرايندها حاصل 

 مي شود.
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 انواع سجعو پانزدهم: سجع  درس

 اهداف آموزشي درس 

 آشنايي دانش آموزان با نثر مسجع -6

 ثر و شعرتوانايي تشخيص آرايه سجع در ن -2

 توانايي تشخيص انواع سجع در نثر و شعر )متوازي، متوازن، مطرف( -7

 تقويت توانايي كاربردي آرايه سجع -1

 توانايي اظهار نظر درباره ارزش موسيقايي انواع سجع -1

 . تقويت حس شنيداري براي تشخيص موسيقي برخاسته از سجع -1

 

 يسروش هاي پيشنهادي تدر

 نفر( 1يا  7) كارآيي گروه: گروه بندي كالس -6

 پرسش و پاسخ -2

 نفر( 1يا  7، گروه بندي )گروهتدريس اعضاي  -7

 تلفيقي )كارآيي گروه، پرسش و پاسخ، سخنراني( -1

 روش بحث و گفتگو -1

                           دانش افزايي درس  پانزدهم:         

هاي نثر كه از نظر وزن و ها و قرينهيان جملهسجع )تسجيع(:  در علم بديع، آوردن دو كلمه هماهنگ است در پا

حرف آخر يا يكي از اين دو يكسان باشند، با توجه به هم وزن يا عدم هم وزني كلمات سجع و يكسان بودن 

 حرف آخر يا عدم همساني آن.

له بيايند شود كه حداقل دو جمله باشد؛ زيرا سجع ها بايد در پايان دو جم: آراية سجع در كالمي ديده مي6نكته

 تا سجع پديد آيد. سجع در نثر مثل قافيه است در شعر.  
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توان يافت؛ سجع در شعر هايي از آن را ميرود، امّا در شعر نيز نمونهتر در نثر به كار مي: سجع بيش2نكته 

 نامند:آيد. امروزه سجع در شعر را قافيه مياني يا دروني ميبرخالف نثر همواره در پايان جمله نمي

 « حافظ»قارون كند گدارا   هستيكاين كيمياي     مستيدر عيش كوش و  تنگدستيهنگام 

كنيم شاعر هربيت را به چهار قسمت تقسيم كرده است و در پايان سه قسمت از آن همانطور كه مالحظه مي

 اند و نوعي سجع دارند.هايي را آورده كه به نوعي با هم هماهنگواژه

 « مولوي»او آب شوند سنگها   نرماو    وز سخنان  شرمو آب شدم ز ا گرميا:  من ز سالم 

: فايدة سجع ايجاد موسيقي در نثر و افزايش موسيقي در شعر است. كالمي كه سجع در آن به كار رود، 7نكته 

 مسجّع نام دارد.

 اند: متوازي، مطرّف  و متوازن.سجع را بر سه قسم تقسيم كرده 

 سجع متوازي -5

و « رحمت و نعمت»كه در آن كلمات سجع از نظر وزن و حرف آخر يكسان باشند؛ مانند كلمات سجعي است 

 در عبارت زير : « رسيده و كشيده»

 )گلستان سعدي(  « حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيدهباران رحمت بي»

بنات نبات در  و دايه ابر بهاري را فرموده كهفراش باد صبا را گفته كه فرش زمردين بگسترد »مثال هاي ديگر: 

 )گلستان سعدي( «.مهد زمين بپرورد

 سجع متوازي هست .« بپرورد»و « بگسترد»در عبارت باال ميان كلمات 

 سجع مطرف -2

و « بارندآزارند و نمي»سجعي است كه در آن كلمات سجع، تنها از نظر حرف آخر يكسان باشند؛ مانند كلمات 

 در عبارت زير: « نمي تابند آفتابند و»

 )گلستان سعدي( « ابر آزارند و بر كس نمي بارند. چشمه آفتابند و بر كس نمي تابند»

 )سعدي( ا بدان نشيند، نيكي نبيند .هركه ب
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 سجع متوازن -9

در عبارت « ضايع»و « باطل»سجعي است كه در آن كلمات سجع تنها از نظر وزن يكسان هستند مانند كلمات 

 : زير

 )از كليله و دمنه(  « مُلك بي دين باطل است و دين بي ملك ضايع »

 چنانكه توجه كرديد، در كلمات سجع دو عامل مورد نظر است: 

 يكسان بودن حرف آخر كلمات  -2هم وزن بودن كلمات     -6

ده باشد سجع را اگر هر دو ويژگي در كلمات سجع باشد، سجع را متوازي، اگر تنها عامل وزن در آنها رعايت ش

 گويند.متوازن و اگر تنها يكساني حروف آخر رعايت شده باشد سجع را مطرف مي

 توان نشان داد: ساختار انواع سجع را به صورت زير مي

هاي پاياني فقط در واج-7اشتراك در وزن = سجع متوازن -2وزن و واج هاي پايان يكسان = سج متوازي-6

 يكسان باشند = سجع مطرّف 

 تر است.تر و سجع متوازن از همه كمزش موسيقايي سجع متوازي از همه بيشار
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 درس پانزدهمخودارزيابي هاي  پاسخ      

 .در اشعار و جمله هاي زير، سجع را بيابيد -5

 بزرگان گفته اند: دولت، نه به كوشيدن است، چاره كم جوشيدن است.    )سعدي(

و جوشيدن، سجع متوازي دارند زيرا دو واژه با هم هم وزن و در حرف پاياني يكسان پاسخ: كلمات: كوشيدن 

 هستند.

 اخت تو زندگانيم، به نام تو آبادانيم، به ياد تو شادانيم و به يافت تو ناتوانيم. نشالهي به 

رف پاياني يكسان سجع متوازي دارند، زيرا دو واژه با هم هم وزن و در ح "زندگانيم و آبادانيم"پاسخ كلمات:  

 اند.

 كلمات: آبادانيم و شادانيم سجع مطرف دارند زيرا، در حرف پاياني يكسان هستند.

 "مقامات حميدي "سّر عشق نهفتني است نه كفتني و بساط مهر پيمودني است نه نمودني      

پيمودني و "مات ، سجع مطرف دارند، زيرا در حرف پاياني يكسان اند. كل "نهفتني و گفتني"پاسخ كلمات: 

 سجع متوازي دارند زيرا هم وزن و در حرف پاياني يكسان است. "نمودني

 اي مكارم تو شده در جهان جز              فكنده از سياست تو آسمان سير

 ) رشيد و طواط (                                                                     

 سجع مطرف دارند. " "نجهان، آسما "پاسخ كلمات: 

 سجع مطرف دارند. "دهانم و جانم  "كلمات: 

 .آيا عبارت زير را مي توان مسجع ناميد به دليل خود را بنويسيد -2

 پادشاهي او راست زيبنده، خدايي او راست در خورنده، بلندي و برتري از درگاه او جوي و بس. 

 "جهانگشاي جويني  "                                                                         

 سجع مطرف دارند  )فقط در حرف پاياني يكسان اند.( "زيبنده و در خورنده  "بله، زيرا كلمات آخر قرينه ها 
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 در عبارت زير، واژه هاي سجع كدامند؟ وجه اشتراک آن ها را بنويسيد. -9

 "گلستان سعدي  "          "دنخاموش، كه در پستي مردن به كه حاجت پيش كس بر "گفت: 

 "مردن و بردن  "پاسخ: واژه هاي سجع: 

 در حرف پاياني يكسان -2هم وزن  -6وجه اشتراك آن ها: 

واژه هاي .................... و ..................... در عبارت زير سجع متوازي دارند جوانمرد كه بخورد و  -4

 .بدهد به از عابد كه روزه دار دو بنهد

 پاسخ: بخورد و بدهد  ) دارد و بِنهد (

 در هر عبارت، سجع را بيابيد و نوع آن را مشخص كنيد. -1

 محبت را غايت نيست؛ از بهر آن كه محبوب را نهايت نيست        )تذكرة االوليا عطاء(

 سجع مطرف دارند، زيرا در حرف پاياني يكسان هستند. "غايت و نهايت"پاسخ: كلمات: 

 به از هزار خلعت ديبا يك خلقت زيبا،

 سجع متوازي دارند. "زيبا، ديبا"پاسخ، كلمات: 

 پشت و پناه سپاه من بود. در ديده دشمنان خار و بر روي دوستان خال 

 سجع متوازن دارند. "خار و خال"پاسخ: كلمات: 

 فالن را كرم بي شمار است و هنر بي حساب، داراي عزمي است متين و طبعي كريم

 سجع متوازن دارند "بي شمار و بي حساب" پاسخ: كلمات:

 سجع متوازن دارند. "متين و كريم"كلمات: 

 ظاهر درويشي، جامعه زنده است و موي ستوده و حقيقت آن ، دل زنده و نفس مرده

 سجع مطرف دارند "ژنده و ستوده"پاسخ كلمات: 

 سجع متوازي دارند. "زنده و مرده"كلمات: 
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 ت شاهي فرو آرد و ديگري را در شكم ماهي نكو دارد.ارادت بي چون، يكي را از تخ

 سجع مطرف دارند. "فروآرد و دارد"پاسخ كلمات: 

در متن زير سجع ها را بيابيد، نوع هر يك را مشخص نماييد و درباره ارزش موسيقايي هر يك  -6

 اظهار نظر كنيد.

 صّياد بي روزي، ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي اجل در خشك نميرد."

چيز محال عقل است: خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن بيش از وقت معلوم. به نا نهاده، دست نرسد و  دو

 ".              "نهاده هر كجا هست، برسد. هر كه به تاديب دنيا راه صواب نگيرد، به تعذيب عقبي گرفتار آيد

 "گلستان سعدي

نوع سجع كه كلمات مسجع هم وزن اندو واج پاياني آن سجع متوازي دارند، اين  "نگيرد و نميرد"پاسخ كلمات: 

 ها يكسان است. ارزش موسيقايي اش از همه بيش تر است.

 ................................................... "مقسوم و معلوم"كلمات: 

 ..................................................... "نرسد و برسد"كلمات: 

سجع مطرف دارند )فقط در واج پاياني يكسان اند( ارزش موسيقايي اين نوع سجع از  "نگيرد و آيد"كلمات: 

 سجع متوازي كمتر است.
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 شانزدهم: موازنه و ترصيعدرس 

 اهداف آموزشي درس 

 توانايي تشخيص آرايه موازنه در شعر و نثر -6

 توانايي تشخيص آرايه ترصيع در شعر و نثر -2

 صيع از موازنهتوانايي تشخيص تر -7

 

 روش هاي پيشنهادي تدريس

 نفر( 1يا  7كارآيي گروه: گروه بندي كالس ) -6

 پرسش و پاسخ -2

 نفر( 1يا  7، گروه بندي )گروهتدريس اعضاي  -7

 تلفيقي )كارآيي گروه، پرسش و پاسخ، سخنراني( -1

 روش بحث و گفتگو -1

                                                         دانش افزايي درس  شانزدهم:                         

هماهنگ كردن دو )يا چند( جمله به وسيله تقابل اسجاع متوازن و يا مخلوطي از اسجاع  موازنه)يا مماثله(:

 متوازن و متوازي و مطرّف است: 

 )فردوسي( گشاينده بند هاماوران   شهر مازندران  63ستاننده   

 )مسعود سعدسلمان(  گيتي چه خواهد از من درمانده گداي  از من بيچاره ضعيف  گردون چه خواهد

 )حافظ(  پري رويان قرار دل چو بستيزند بستانند  سمن بويان غبار چو بنشينند بنشانند

                                                           
نده بود سجع متوازی پدید می بين ستاننده و گشاینده سجع متوازن است چون روی آن ها یکی نيست )نون و یاء( اما اگر به جای ستاننده، مثالً ستای -19

 آمد.
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با « بنشينند»، «چو»با « چو»، « دل »با « غم»، « قرار»با « غبار»، «پري رويان»با « سمن بويان»كلمات 

هم وزنند و اگر جاي آنها را در دو مصراع با هم عوض كنيم، وزن بيت « بستانند»با « بنشانند»و « بستيزند»

 مختلف نمي شود.

 آورد.هاي متوازن، موازنه را پديد ميرويي سجعروبه

 هماهنگ كردن دو )يا چند( جمله است به وسيله تقابل اسجاع متوازي :  ترصيع:

 گمان نيايش نداشت  روانش  زبانش توان ستايش نداشت 

 بين زبان و روان، توان و گمان، ستايش و نيايش، سجع متوازي است.

 هاي آن متوازي باشد.اي است كه همة سجعترصيع، موازنه نكته:

 )رشيد و طواط(  اي مقرّر به تو رسوم كمال   اي منوّر به تو نجوم جمال 

 وازي است. بين منوّر و مقرّر، نجوم و رسوم، جمال و كمال سجع مت

بنابراين اگر كلمات قرينه در دو مصراع عالوه بر هم وزني از نظر حرف آخر)واج پاياني( نيز يكسان باشند، موازنه 

 شود؛ مانند: تبديل به ترصيع مي

  )مولوي( ما درون را بنگريم و حال را  ما برون را ننگريم و قال را 

و « حال»و « قال»، «و»و « و»، «بنگريم»و « ننگريم»، « را» و« را»، « درون»و « برون»، « ما»و « ما»كلمات 

 با يكديگر هم وزنند و حرف آخر آنها نيز يكسان است.« را»و « را»
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 "موازنه ،ترصيع"هاي درس شانزدهم پاسخ خودارزيابي

 در كدام بيت ها، آرايه موازنه به كر رفته است؟ دليل خود را بنويسيد. -5

 ، سر در رهت اندازم         وز راه وفا گيري، جهان در قدمت ريز گر عزم جفا داري

 "سعدي  "                                                                            

 پاسخ: گر/ عزم / جفا / داري / سر/ در / رهت / اندازم

 ور / راه / وفا / گيري / جان / در / قدمت / ريزم        

بيت آرايه موازنه به كار رفته است. زيرا واژه هاي دو قرينه ) دو مصراع ( هم وزن اند. )موازنه تقابل سجع هاي در 

 متوازن يا متوازي در دو يا چند جمله است. (

 زگرز تو خورشيد گريان شود             ز تيغ تو بهرام بريان شود

 "فردوسي  "                                                                              

 پاسخ: زِ / گرز / تو / خورشيد / گريان / شود 

 ز /   تيغ /  تو /   بهرام /  بريان / شود        

در بيت آرايه موازنه به كار رفته است زيرا واژه هاي  ) گرز و تيغ (، ) خورشيد و بهرام ( سجع متوازن اند و واژه 

 ريان ( سجع متوازي اند.هاي ) گريان و ب

 جفا پل بود، بر عاشق شكستگي          وفا گل بود بر دشمن فشاندي

 "خاقاني  "                                                                                 

 پاسخ: جفا / پل / بود / بر / عاشق / شكستگي

 / فشاندي وفا  /  گل / بود /  بر / دشمن        

هم وزن اند. واژه هاي )جفا و  "مصراع اوّل با كلمات مصراع دوم "در بيت آرايه موازنه وجود دارد. همه كلمات 

 وفا (، ) پل و گل ( و ) شكستگي و فشاندي ( سجع متوازي اند و )عاشق و دشمن ( سجع متوازن اند.

 مه سحري و فشوني همه نازي و خراميهمه شوري و نشاطي،همه عشقي و اميدي                     ه

 "شفيعي كدكني"                                                                                             

 پاسخ: همه / شوري / و / نشاطي / ،همه / عشقي / و / اميدي

 همه  / سجري / و / فشوني / ،همه / نازي / و / خرامي         

بيت آرايه موازنه به كار رفته است. چون تمام كلمات مصراع اول با كلمات مصراع دوم جز كلمه هاي تكراري  در

 سجع متوازي اند يعني عالوه بر هم وزني، در واج پاياني نيز يكسان اند. –
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 تير بالي او را جز دل هدف نباشد                 تيغ جفاي او را جز جان سپر بنا شود

 )خواجوي كرماني (                                                                                      

 پاسخ: تير / بالي / او / را / جز / دل / هدف / نباشد

 تيغ / جفاي / او / را / جز / حال / سپر/ نباشد         

 در بيت موازنه به كار رفته است.

سجع متوازن اند اين تقابل سجع ها افزايش دهنده  "جفاي"،  "بالي"دوم به جز  تمام كلمه اي مصراع اول با

 موسيقي شعر است.

 در بزم رزخسار دو صد شمع بر افروز           وز لعل شعر باز من و هل مزو ريز

 ) عراقي (                                                                                    

 پاسخ: در بيت آرايه موازنه وجود ندارد.

 پرواز به آن جا كه نشاط است و اميد است            پرواز به آن جا كه سرود است و سرود است

 )فريدون مشيري(                                                                                             

 جا / كه  / نشاط / است / و / اميد / است پاسخ: پرواز / به / آن /

 پرواز / به / آن / جا / كه / سرود / است / و / سرور / است        

 سجع متوازن اند. "و اميد و سرور "نشاط و سرود "كلمات  –زيرا به جز كلمات تكراري 

 نظر تا كني عرض نقل است و مي             نفس تا كشي حرف چنگ است و ني

 )بيدل و هلوي(                                                                              

 پاسخ: نظر / تا / كني / عرض / نقل / است / و مي

 نفس / تا / كشي / حرف / چنگ / است / و ني        

 سجع متوازن اند. "نگنقل، چ"و  "عرض، حرف"و  "نظر، نفس"در بيت آرايه موازنه وجود دارد زيرا ، كلمات 

 در كدام يك از ابيات، شاعر از آرايه ترصيح بهره برده است، دليل انتخاب خود را بنويسيد . -2

 عالم همه عابدند و معبود يكي است                     دنيا همه ساجدند و مسجود يكي است

 )فرخي يزدي(                                                                                               

 پاسخ: عالم / همه / عابدند / و / معبود / يكي / است

 دنيا / همه / ساجدند / و / مسجود / يكي / است        

در بيت آرايه موازنه به كار رفته است؛ زيرا واژ هاي )دنيا، عالم( سجع متوازن دارند و بقيه واژه ها سجع متوازي 

 اند. 
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 ا ننهم؟ نهم دل بر خيا لت                 چرا ندهيم؟ رهم جهان در وصالتچر

 )خاقاني(                                                                            

 پاسخ: چرا / ننهم / نهم / دل / بر / خيالت

 چرا / ندهم / دهم / جان / در / وصالت       

 ود دارد.در بيت موازنه وج 

 سجع متوازن اند بقيه سجع متوازي اند. "دل، جان"زيرا كلمات 

 چرا مواب نمي خواند سروري      چرا ساقي نمي گويد درودي 

 )ابتهاج(                                                                         

 پاسخ: چرا / مطراب / نمي خواند / سروري

 ساقي /     نمي گويد   / درودي   چرا /          

 زيرا كلمات مطرب و ساقي سجع متوازن اند و بقيه سجع متوازي اند 

 راه وصل تو، راه پر آسيب         درد عشق تو، درد بي در مان

 )هاتف(                                                                   

 ر / آسيبپاسخ: راه / وصل / تو / راه / پ

 درد / عشق / تو / درد / بي / درمان           

 به كار رفته است. "موازنه"در بيت 

 زيرا تمام كلمات مصراع اول )به جز تكراري ( سجع متوازن اند.

 ما ز باالييم و باال مي رويم            ما ز درياييم و دريا مي رويم

 )مولوي(                                                                    

 پاسخ :ما  ز  باالييم  و باال  مي رويم

 

 ما ز دريابيم  و دريا  مي رويم          

به كار رفته است، زيرا واژه هاي مصراع اول با مصراع دوم )باالييم، دريابيم( ، )باال، دريا( با ترصيع در بيت آرايه 

 يكديگر سجع متوازي دارند

 نام دارد.ترصيع ازيه اي كه همه سجع هاي آن متوازي باشند : موترصيع

 دانه باشي مرغكانت برچنند   غنچه باشي كودكانت بركنند

 در بيت آرايه ترصيع به كار رفته است 
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 بدان حجّت كه دل را زنده دارد                 بدان آيت كه جان را بنده دارد

 )نظامي(                                                                              

 پاسخ: بدان / حجت / كه / دل / را / زنده / دارد

 بدان / آيت / كه / جان / را / بندو / دارد        

 در بيت آرايه موازنه به كار رفته است 

 سجع متوازن اند.  "دل و جان"زيرا 

 برگ ها افتادني سبزخوشا چون سروها استادني سبز          خوشا چو 

 )قيصرامين پور(                                                                   

 پاسخ : خوشا / چون / سروها / استادني / سبز

 

 خوشا / چون / برگ ها / افتادني / سبز         

 به كار رفته است. موازنه در بيت آرايه 

 سجع هاي آن متوازي اند.  توضيح موازنه اي است كه تمام

 به لطف اگر بخواهد هزار دل ببرد          به قمر اگر بستيزد هزار تن بكشد

 )سعدي(                                                                                  

 پاسخ: به  / لطف / اگر / بخواهد / هزار / دل / ببرد

 اگر / ستيزد / هزار / تن / بكشد   به   / قهر /         

سجع متوازن اند. ] كلما:  "دل و من "و  "لطف و قهر"در بيت آرايه موازنه به كار رفته است زيرا كلمات 

 سجع متوازي اند[  "ببرد، بكشد"و  "بخرامد، بستيزد"

رند آرايه موازنه موجود نكته: در بيت ها و جمله هايي كه سجع هاي متوازي و متوازن در مقابل هم قرار مي گي

 است زيرا توضيح زماني پديد مي آيد كه همه سجع ها متوازي باشند.

 برند از براي دلي بارها       خورند از براي گلي خارها

 )سعدي(                                                                   

 پاسخ: برند / از / براي / دلي / بارها

 رند / از / براي / گلي / خارهاخو      

در بيت آرايه موازنه به كار رفته است، موازنه اي كه تمام سجع هاي آن )برند و خورند( ، )دلي و گلي( و )بارها و 

 نام دارد. "توضيح"خارها( متوازي باشند. 
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 كدام بيت از نظر كاربرد سجع ارزش موسيقايي بيشتري دارد؟ -9

 هم شرع خزيده در نپا هست           هم عقل دويده در ركابت  -الف

 )جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني(                                                              

 ما بردن را ننگريم و قال را         ما درون را بنگريم و حال را -ب

 )مولوي(                                                               

 پاسخ: 

 چون تمام سجع هاي اين موازنه ، متوازي اند، بعضي عالوه بر هم وزني، واج هاي پاياني آن نيز يكسان است. -ب

 ما   بردن    را     ننگريم  و    قال   را

 

 ما   درون   را   بنگريم   و    حال  را

 ارزش موسيقايي سجع متوازي از همه بيشتر است.

ابيات زير براي بهره گيري از آرايه سجع چه شيوه اي به كار گرفته است توضيح شاعر در  -4

 دهيد.

 بهاري كز دو رخسارش همي سمش و قمر خيزد

 نگاري كرد و ياقوتش همي شهد و شكر ريزد                                                      

 )كليله و دمنه (                                                                                     

 پاسخ: بهاري  كز  دو  رخشارش         همي  شمس  و  قمر  خيزد

 

 نگاري  كز  دو  ياقوتش             همي  شهد  و  شكر  ريزد       

سجع دارند. اين تقابل سجع ها تمام كلمات )به جز كلمات تكراري( مصراع اول با قرينه ي خود در مصراع دوم 

 افزايش دهنده موسيقي دروني شعر است )تمام سجع ها متوازي فقط شمس و قمر متوازن مي باشد.(

 روشني روز تويي ، شادي غم سوز تويي

 ماه شب افروز تويي، ابر شكر بار، بيا                                            

 )مولوي(                                                                              
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شاعر هر بيت را به چهار قسمت تقسيم كرده و در پايان سه قسمت از آن واژه هايي را اورده است كه با هم سجع 

مطرف دارند: روز و غم سوز و شب افروز سجع مطرف اند. اين طريق رايج ترين شيوه كاربرد سجع در شعر است 

 امروزه سجع را در شعر قافيه دروني مي نامند.كه 

 ما چو ناييم و نوا در ما ز توست

 ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست                                      

 ) مولوي (                                                                          

 

 نوا   در   ما   ز   توست  پاسخ: ما   چو   ناييم   و 

 

 ما   چو   كوهيم   و   صدا   در   ما   ز   توست       

 كلماتي كه رو به روي هم قرار گرفته اند )به جز كلمات تكراري(

 سجع متوازي اند، يعني عالوه بر هم وزني، واج هاي پاياني آن ها نيز يكسان است.
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 هفدهم: جناس و انواع جناسدرس 

 هداف آموزشي درس ا

 «جناس»آشنايي با آرايه  -6

 آشنايي با انواع جناس )همسان و ناهمسان( -2

 توانايي شناخت جناس تام از آرايه تكرار -7

 توانايي تشخيص جناس هم ريشه يا اشتياق -1

 توانايي تشخيص جناس از آرايه سجع -1

 تقويت حس شنيداري براي تشخيص موسيقي برخاسته از جناس -1

 

 دريسوش هاي پيشنهادي تر

 نفر( 1يا  7كارآيي گروه: گروه بندي كالس ) -6

 پرسش و پاسخ -2

 نفر( 1يا  7، گروه بندي )گروهتدريس اعضاي  -7

 تلفيقي )كارآيي گروه، پرسش و پاسخ، سخنراني( -1

 روش بحث و گفتگو -1

                                           دانش افزايي درس  هفدهم:                                   

هاي به وجود آوردن يا افزون كردن موسيقي كالم، روش تجنيس است. روش تجنيس مبتني يكي ديگر از روش

هاي كلمات است. به طوري كه كلمات همجنس به نظر آيند و شباهت آن ها به بر نزديكي هر چه بيشتر واج

 ذهن متبادر شود. به مصاديق روش تجنيس، جناس گويند. 

 اما جناس در نگاه كلّي دو دسته است: همسان)تام( و ناهمسان.  21ي جناس اقسام متعددي بر شمرده اند،برا

                                                           
 نگاه تازه به بدیع اثر دکتر سيروس شميسا . در بارۀ انواع جناس، ر.ک:تر برای اطالع بيش - 21
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و آن اتحاد در واك )واج( و اختالف در معني است. يعني الفاظ )صداها= مجموعه صامت .جناس همسان)تام(: 5

 ها و مصوت ها( يكي باشند اما معني آن ها متفاوت باشد: 

 )خيام(  ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت  ي گرفتي همه عمر بهرام كه گور م

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

 )حافظ(گر آمدم به كوي تو چندان غريب نيست   چون من در آن ديار هزاران غريب هست    

 انواع جناس ناهمسان)ناقص(-2

 حرف اوّل، وسط يا آخر. ناهمساني دو كلمه دراختالفي:  -ا

 مثال براي اختالف در حرف اول:

 «سعدي»آيد       ما نيز يكي باشيم از جملة قربان ها   ريشاست، گر بر دل  كيشهر تير كه در 

 مثال براي اختالف در حرف وسط:

 ()حافظتا تو را خود زِ ميان با كه عنايت باشد         نياز و من و مستي و  نماززاهد و عجب و 

 مثال براي اختالف در حرف پايان:

 ياد ياران يار را ميمون بود      خاصه كان ليلي و اين مجنون بود    )مولوي(

 ناهمساني دو واژه در تعداد حروف است.افزايشي: -2

 به استخوان رسد       ناله كنم بگويدم: دم مزن و بيان مكن كارددلم به جان رسد،  كار

 هاي كوتاه.ا چند واژه در مصوتناهمساني دو يحركتي: -9

 )سعدي(      ها، وي مُهر تو برلبها     وي شور تو سَرها، وي سِرّ تو در جانهااي مِهر تو در دل

 اگر اختالف واژه هاي متنجانس بيش از يك حرف باشد جناس محسوب نمي شود.  :5نكته

 ضمير پيوسته واژه اي مستقل محسوب مي شود:: 2نكته

 ت رفتن به پيش دوست       چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم  )سعدي(دستم نداد قوّ

 هم گفته مي شود.« اشتقاق» ريشگيريشگي دو يا چند واژه در حروف اصلي يا ريشه. به همهم ريشه:هم -4

 اگر تو فارغي از حال دوستان يارا           فراغت از تو ميسر نمي شود ما را     )سعدي(

 از يك ريشه )فَرَغَ( ساخته شده اند.« فراغتفارغي و »

 اين يكساني واجها از اسباب غناي موسيقي شعر است.

 نكته: جناس هاي ناهمسان )ناقص( افزايشي، عالوه بر جناس، اشتقاق نيز هستند.
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 هاي درس هفدهم: جناس، انواع جناس پاسخ خودارزيابي

 رامين پوردر دل عطش عشق ......................      قيص-

 پاسخ: واژه هاي خدايي و جدايي جناس ناهمسان اختالفي دارند تفاوت در حرف اوّل خ، ج

 بهرام كه گور مي گرفتي ..........................       خيام

در مصراع دوم جناس تام يا همسان دارند. گور در مصرا اول به معني  "گور"پاسخ: واژه گور در مصراع اول با 

 است. "قبر"در مصراع دوم به معني گورخر و 

 بگفت از سور كمتر .................................     پروين اعتصامي

 "ه"،  "س"جناس ناهمسان اختالفي دارند اختالف در حرف اول  "سور و مور"پاسخ: واژه هاي 

 در دل ندهم .............................      حافظ

 مي باشد. "ُ"و  "ِ"جناس ناهمسان حركتي دارند تفاوت در مصوت هاي كوتاه  "مُهرمهر و "پاسخ: واژه هاي 

 زد به دلم در آتشي ........................     نظامي

 با هم جناس ناهمسان حركتي دارند. تفاوت در مصوت هايي كوتاه  "زَهره"و  "زُهره"پاسخ: دو واژه 

 مي باشد. "َ  "و   "ُ "

 ................................   سعديهر كه گويد .....

در مصراع دوم جناس همسان يا تام دارند. باز در مصراع اول به معني  "باز  "پاسخ: واژه باز در مصراع اول با 

پرنده شكاري و باز در مصراع دوم به معني گشاده است. اين دو كلمه در معني متفاوت اند اما در لفظ هيچ گونه 

 .تفاوتي ندارند

 وانم هست ....................................   سعدير تا

پاسخ: دو واژه روان و روان در مصراع اول دو ركن جناس هستند كه با هم جناس تام دارند. روان اول به معني 

 جان و روان دوم به معني جاري است.

 ش غم خويش در زندگي خور كه خويش           به مرده نپردازد از حرص خوي

 "سعدي"                                                                                         

پاسخ: واژه خويش و خويش در مصراع اول جناس تام دارند خويش اول به معني خود و خويش دوم به معني 

اس تام دارند. خويش در مصراع خويشاوند است. در ضمن خويش در مصراع اول با خويش در مصراع دوم نيز جن

 دوم به معني خود است. 

 "فريدون مشيري"آسمان صاف و شب آرام .............................    
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 پاسخ: واژه هاي آرام و رام جناس ناقص افزايشي دارند آرام يك حرف بيش تر در آغاز دارد.

 كدكني ( وه چه بيگانه گذشتي ...........................   )شفيعي

 است. "ك ، س  "پاسخ: واژه هاي كالمي و سالمي جناس ناقص اختالفي دارند. تفاوت در حرف اول 

 به ملك جم، مشوغرّه ...........................   )خواجوي كرماني (

 پاسخ: دو واژه دستان و دستان در مصراع دوم با هم جناس تام  دارند دستان اول به معني دست ها و دستان

 لقب زال پدر رستم است. "دوم 

 چه جفايي و قفايي .........................  )سعدي(

 جناس ناقص اختالفي دارند. تفاوت در حرف اوّل ج و ق  "جفايي و قفايي  "پاسخ: واژه هاي 

 ارم ..........................   ) يغماي جندقي (مرا زمانه زي

 اقص افزايشي دارند. ديار يك حرف بيش تر در آغاز دارد.پاسخ: واژه هاي يار و ديار جناس ن

 نكته:

 يك واژه مستقل محسوب مي شود. "در واژه يارم  "م  "

 اي دليل دل گم گشته ............................   )حافظ(

 مشترك اند. "پاسخ: واژه هاي دليل و داللت اشتقاق دارند اين دو واژه در سه صامت د، ل، ل 

 شاعر ................................       )محمد تقي بهار (اي بسا 

پاسخ: واژه هاي نظم و ناظم اشتقاق دارند حروف صامت مشترك: ن ظ م مي باشد. واژه هاي شاعر و شعر جناس 

هم ريشه يا استقاق دارند دو واژه شاعر و شعر در سه صامت ش ع مشترك اند اين اشترك صامت هم از هم 

 دن واژه هاست ريشه بو

 گر تيغ بر كشد كه محّبان ...........................    )سعدي(

 مشترك اند. "م، ح، ب،  "پاسخ: دو واژه محّب و محّبت جناس اشتقاق دارند در سه صامت 

مشترك اند اين اشتراك صامت ها از هم ريشه  "ز، ن"دو واژه ي همي زيم و زند اشتقاق دارند در دو صامت 

 واژه ها است.بودن 

طراحي اين گونه پرسش ها با هدف برقراري ارتباط افقي ميان درس ها و تلفيق آموخته ها انجام مي گيرد. -2

پاسخ به اين پرسش، مستلزم درك آموزه هاي درس و تشخيص و بازيابي مصاديق و تعميم آن در حوزه هاي 

 تن ها به خوبي فرابگيرد.ديگر است و مهارت هاي ويژه ي كالبد شناسي و كالبد شكافي م
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 4تحليل  فصل  كارگاه پاسخ فعاليت 

 .كنيد تقطيع را ها آن و بخوانيد را زير ابيات -6

 (هاتف........................................           )  باز دل چشم

 ني    بي   جان   كِ  كُن  ز  با  دِل  مِ  چَش: پاسخ

         _     u      _  _ u  _  u     _    _    _ 

 ني   بي   آن  ست ني   دَ   دي   نا   چِ   آن        

        _    u   _   _    u   _    u      _    _   _ 

 (سعدي...........................    )  ها دل در تو مهر اي

 ها   لَب   ربَ   تُ   رِ   مُه   وِي     ها   دِل   دَر   تُ   رِ   مِه   اِي: پاسخ

         _   _    u   u    _    _     _      _     _    u  u    _   _    _ 

 ها   جان   دَر   تُ   رِ   سِر   وِي   ها   سر   دَر   تُ   رِ   شو   وِي        

         _     _     u     u   _    _     _     _         u U    _    _     _ 

 (شهريار............................    )  حاال ولي قربانت به نمجا آمدي

 را   چِ   ال   حا   لي   وَ   نَت   با   قُر   بِ   نم   جا   دي   مَ   آ: پاسخ

 را    چ    پا   اَز    اَم   دِ   تا   اُف  مَن   كِ    ال   حا   فا   وَ  بي       

       _   u   _   _    _    u     _    _    _   u   _   _   _     u    _ 

 (مولوي...............................    )  بدانيم يكديكر قدر تا بيا

 نيم   دا   بِ   گر   يك   رِ   فَد   تا   يا   بِ: پاسخ

 نيم  ما   نَ   گر   دي   يك    زِ   گه   نا    تا   كِ

U    _   _    _   u     _    _      _    u   _   _ 
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    . رابيابيد تكرار هاي نمونه زير هاي بيت در -2

 (سعدي.................................       )  گرفتم گوشه

 بار 7: گوشه:  واژه تكرار: پاسخ

 ...............................   پاي دري ز چون ما

 بار 2 :برديم        بار 2: كشيديم: واژه تكرار: پاسخ

 ..............................  چو كبوتر نسبت دل

    بار 2:  پريديم: واژه تكرار: پاسخ

 (وحشي.......................             )  بود بند تو زلف در

 بار 2   ها واژه از كدام هر: ما دل، داد، بود،    بار 2: بند: واژه تكرار: پاسخ

                                          2    2    2   2 

 ............................    ما دل داد به داد اي

 (پور قيصرامين)          د با 2:  ما دل      بار 7: داد: واژه تكرار: پاسخ

 (حافظ..............................       )  جان در عملي بي ز من نه

 بار 1: ل     بار 3: م: واج تكرار: پاسخ

 ....................................  خواهي جنگ اگر

 بار 7:  گ  بار1: ن بار 1: خ: واج تكرار: پاسخ

 (فردوسي.................................           )  آورم سوار تا بگو

 ......................... سجع انواع زير جمالت در -7

 (عبداهلل خواجه...................          ).................. اگر الهي
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 دارند مطرف سجع: داغ و چراغ: پاسخ

 (عبداهلل خواجه................................       ) عزيز علم طالب

 دارند متوازن سجع: ذليل و عزيز: پاسخ

 (سعدي.........................     )  حسابش بي رحمت باران

 دارند متوازي سجع: شيدهك و رسيده: پاسخ

 (دمنه و كليله..............................        )  باطل دين بي ملك

 دارند متوازن سجع: ضايع و باطل: پاسخ

 (عطار االولياء تذكره.....................................     ) غايت را محبت

 دارند ومطرف سجع: نهايت و غايت: پاسخ

 (سعدي................................       )  موسي دلق اين

 دارند متوازي سجع: مرصّع و مرقّع: پاسخ

 (سعدي...............................       )  طفوليت ايام در

 دارند متوازي سجع: پرهيز و خيز شب: پاسخ

 .......................... واژه دو سجع نوع -1

 دارند متوازن سجع نام و ياد          نام.................  .  ياد..................  

: مثال بگذاريم، توانيم مي باشد يكسان پاياني حرف و باشد وزن هم نام با كه را اي واژه هر نام واژه جاي به: پاسخ

 ...........................  و رام دام، جام، خام، سام، تام، شام،

 .كنيد مشخص زير تادبيا در را جناس انواع -1

 (سبزواري حميد.............................         )  برگ تا است وقت
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 (افزايشي) همسان نا جناس:  خاره خار،: پاسخ

 (اختالفي) ناهمسان جناس: خاره باره،

 (سعدي.............................         ) پري اگر مرغ اي

 (تام) همسان جناس: پري پري،: پاسخ

 .است رو زيبا معني به است "اسم" دوم مصراع در پري است فصل:اول مصراع در پري)

 (فردوسي...........................     )  رستم روز شد چو

 " اختالفي "  ناهمسان جناس ببر، گبر،: پاسخ

 افزايشي) ناهمسان جناس: ببر ، بر و/  گبر بر،

 (سعدي....       ).........................  فارغي تو اگر

 "افزايشي" ناهمسان جناس: حريم حرم،: پاسخ

 " اشتقاق "   ريشه هم جناس: حرمت حريم،

 (حافظ.........................    )  وجود خاك صبا

 "اشتقاق"  ريشه هم ناهمسان جناس: منظر نظر،: پاسخ

 (سعدي.........................    )  كه دانستم روز اوّل من

 است. صفت دوم مصراع در و است اسم اول مصرع در شيرين( تام) همسان جناس: شيرين: شيرين: خپاس
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 فهرست منابع:

 كليات:بخش 

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات لنگرودي ريشاهِد جليل سيّ ، رابرت فيشر، ترجمةداستان هايي براي فكر كردن -

  .6711، اوّل  ، چاپّنگيفره

مقدّم، فاطمه صغري عليزاده، انتشارات فرتاب، قاسم پور حسين  ، فريدون اكبري شلدره،ن ياددهي بادگيريروش هاي نوي -

 6713 ،چاپ دوم تهران،

 6732، دفتر تاليف كتاب هاي درسي، گروه زبان و ادب فارسي، راهنماي برنامه ي درسي زبان و ادبيات فارسي -

 6731، چاپ و توزيع كتاب هاي درسي، وزارت آ.پ.، نهمكتاب معلم) راهنماي آموزش( فارسي پايه ي  -

 اوّل، چاپ زرين، لوح انتشارات رضا، خاتمي، و حجت حصاري، كجاني فريدون، شلدره، اكبري ،فارسي زبان در خواندن مباني -

6736 

 6712، شعباني، حسن، انتشارات سمت، تهران، مهارت هاي آموزشي -

 6711چاپ هفتم، ،محمّد رضا؛ نشر آگاه، تهران ،باطني ،نگاهي تازه به دستور زبان فارسي -

 بخش بررسي درس ها

 فصل اوّل

 .6731، فريدون، انتشارات مدرسه، تهران، فارسي در ايران، اكبري شِلدرّهپيشينة آموزش زبان  -

 .6711تاريخ زبان فارسي، ناتل خانلري، پرويز، نشر نو، تهران،  -

 .6731فردوس، تهران، سبك شناسي شعر، شميسا، سيروس، نشر  -

 .6711شناسي نثر، شميسا، سيروس، نشر ميترا، تهران، سبك -

 .6716عباسي، حبيب اهلل، انتشارات ناژ، نشر روزگار، -فارسي عمومي، فتوحي، محمود -

 .6731فن نثر در ادب پارسي، خطيبي، حسين، انتشارات زوّار، تهران،  -

 ن، موسسه نشر هما، چاپ فنون و بالغت و صناعات ادبي، همايي، جالل الدي -

 .6732شناسي، شميسا، سيروس، نشر فردوس، تهران، كليات سبك -

كليله و دمنه، انشاي ابوالمعالي نصراهلل منشي، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي طهراني، انتشارات  -

 .6713اميركبير، چاپ هشتم، 

 .6711ن گزيده سياست نامه، انتخاب و توضيح دكتر جعفر شعار، نشر بنياد، تهرا -

 .6731معاني و بيان، همايي، جالل الدين، به كوشش ماهدخت بانو همايي، نشر هما، تهران،  -

 دوم فصل

 

 6712 تهران، فردوس، نشر اهلل، ذبيح صفا، ايران، در ادبيات تاريخ -

 6712 شيراز، شيراز، دانشگاه صادق، شفق، رضازاده ايران، ادبيات تاريخ -
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 كل اداره محمدجعفر، ياحقي، ،(پرورش و آموزش وزارت درسي ابكت) جهان و ايران ادبيات تاريخ -

 6731 چاپ درسي، هاي كتاب توزيع و چاپ

-  
 تهران زوار، نشر محمدتقي، بهار، فارسي، نثر تطور تاريخ يا شناسي سبك -

 6731 تهران، فردوس، نشر سيروس، شميسا، شعر، شناسي سبك -

 .6731 سوم، چاپ. تهران فردوس، انتشارات شميسا، شناسي، سبك كليات -

مباني خواندن در زبان فارسي، اكبري شلدره، فريدون، كجاني حصاري، حجت و خاتمي، رضا،  -

 6736انتشارات لوح زرين، چاپ اوّل، 

 فصل سوم

 .6732آشنايي با عروض و قافيه، شميسا، سيروس، انتشارات فردوس، تهران  -

ة پيش دانشگاهي) كتاب درسي وزارت نقد ادبي( دورشناسي و ادبيات فارسي)قافيه، عروض، سبك -

كوب، حميد، شركت چاپ و آموزش و پرورش(، وحيديان كاميار، تقي، زرين كوب، عبدالحسين و زرين

 .6713هاي درسي، نشر كتاب

 .6731بررسي اوزان شعر فارسي)عروض(، زمانيان، صدرالدّين، انتشارات فكر روز، تهران،  -

راگيري وزن و قافيه در شعر فارسي(، شجري، محمد، نشر دستور، علم عروض و قافيه، )راهي ساده در ف -

 .6732انتشارات ترانه، مشهد، 

هاي تازه در ادب فارسي، وحيديان كاميار، تقي، انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد چمران، اهواز، حرف -

6731. 

 .6732فنون ادبي، احمد نژاد، كامل، انتشارات پايا، تهران،  -

رايي فدايي مازندراني، فدايي مازندراني، ميرزا محمود، به كوشش فريدون اكبري كلّيات سوگنامة عاشو -

 .6731شلدرّه، انتشارات فرتاب، تهران، چاپ سوم، 

 .6713وزن و قافية شعر فارسي، وحيديان كاميار، تقي، انتشارات مركز نشر دانشگاهي، تهران،  -

 فصل چهارم
 .6711رآن، تهران، ، بنياد ق«معاني و بيان»آهني، غالمحسين:  -6

 . 6731مركز نشر دانشگاهي، تهران، « معاني و بيان»تجليل، جليل:  -2

 . 6713برگ، تهران، « بيان در شعر افرسي»ثروتيان، بهروز:  -7

 . 6711ترجمه جليل تحليل، دانشگاه تهران، تهران، « اسرار البالغه»جرجاني، عبدالقاهر:  -1

 تا( .)در فن معاني ، بيان، بديع(، الهجر، )بي« الدبدُر ا»حسام العلما، آق اولي:  -1

 . 6711، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي، تهران، «قافيه و صنايع معنوي»سادات ناصري، سيد حسن:  -1

 . 6711آگاه، تهران، « صور خيال در شعر فارسي»شفيعي كدكني، محمدرضا،  -3

 . 6713ميترا، تهران، « بيان»شميسا، سيروس:  -1
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 . 6711ويرايش دوم، ميترا، تهران، « معاني»ـــــــــــــــ :  -3

 . 6717، ويرايش دوم، فردوس، تهران، « نگاهي تازه به بديع»ـــــــــــــ :  -61

 . 6737مختصري در معاني و بيان فارسي،ققنوس، تهران، « آئين سخن»صفا، ذبيح اهلل :  -66

 . 6711شارات سخن، تهران، انت« بالغت تصوير»فتوحي، محمود،  -62

 . 6711بديع، چاپ پنجم، نشر مركز، تهران، « 7زيباشناسي سخن پارسي »كزازي، ميرجالل الدين:  -67

 .6732بيان، چاپ سوم، نشر مركز، تهران، « 6زيباشناسي سخن پارسي»ــــــــــــــــــــ  :   -61

 . 6737شر هما، تهران، ن« فنون و بالغت و صناعات ادبي»همايي، جالالدين:  -61

 
  

 

 

 


