
پاسخنامه آزمون نوبت 

32  3 اول	 شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(		 آزمون

32  5 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

33  8 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

34  10 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

34  12 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

35  15 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

36  18 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

37  21 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

38  24 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

38  26 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

39  28 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

40  30 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

41 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

کتاب	شب	امتحان	علوم و فنون ادبی )2( یازدهم انسانی از	4	قسمت	اصلی	تشکیل	شده	است	که	به	صورت	زیر	است:
1( آزمون های نوبت اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	1	و	2	را	درس	به	درس	طبقه	بندی	کرده	ایم.	بنابراین	شما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	
هر	درس	از	درس	نامه،	تعدادی	سؤال	را	بررسی	کنید.	حواستان	باشد	این	آزمون	ها	هم،	20نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	در	کنار	سؤال	های	
این	آزمون	ها	نکاتمشاورهای	نوشته	ایم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخگویی	به	آزمون	در	زمان	امتحان	کمک	می	کند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون	های	شمارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	شما	خواهد	
گرفت،	ببینید.	

2( آزمون های نوبت دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	از	کل	کتاب	و	مطابق	امتحان	پایان	سال	طرح	شده	اند.	این	قسمت	هم،	خودش	به	2	بخش	تقسیم	می	شود:
الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	8	را	که	برای	نوبت	دوم	طرح	شده	اند	هم	طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	
پس	از	خواندن	هر	درس،	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	دارند.	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	

را	می	بینید.	این	آزمون	ها	هم	نکاتمشاورهای	دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده:	آزمون	های	شمارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مشابِه	آزمون	پایان	

سال	معلمتان	مواجه	خواهید	شد.	
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها	تمام	آن	چه	را	که	شما	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.
.	در	این	قسمت	تمام	آن	چه	را	که	 4( درس نامءه کامل شب امتحانی:	این	قسمت	برگ	برندءه	شما	نسبت	به	کسانی	است	که	این	کتاب	را	نمی	خوانند

شما	برای	گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	علوم	و	فنون	ادبی	)2(	نیاز	دارید،	تنها	در	12	صفحه	آورده	ایم،	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!	
یکراهکار:	موقع	امتحان	های	نوبت	اول	می	توانید	از	سؤاالت	درس	های	1	تا	6	آزمون	های	5	تا	8	هم	استفاده	کنید.

پاسخنامه آزمون نوبت

32 3 اول	 )طبقهبندیشده(	 1 شمارءه آزمون

32 5 اول	 )طبقهبندیشده(	 2 شمارءه آزمون

33 8 اول	 )طبقهبندینشده(	 3 شمارءه آزمون

34 10 اول	 )طبقهبندینشده(	 4 شمارءه آزمون

34 12 دوم	 )طبقهبندیشده(	 5 شمارءه آزمون

35 15 دوم	 )طبقهبندیشده(	 6 شمارءه آزمون

36 18 دوم	 )طبقهبندیشده(	 7 شمارءه آزمون

37 21 دوم	 )طبقهبندیشده(	 8 شمارءه آزمون

38 24 دوم	 )طبقهبندینشده(	 9 شمارءه آزمون

38 26 دوم	 )طبقهبندینشده(	 10 شمارءه آزمون

39 28 دوم	 )طبقهبندینشده(	 11 شمارءه آزمون

40 30 دوم	 )طبقهبندینشده(	 12 شمارءه آزمون

41 درس   نامءه توپ برای شب امتحان   نامءه توپ برای شب امتحان   

است: زیر صورت به که است شده تشکیل اصلی قسمت 4 علوم و فنون ادبی )2( یازدهم انسانی از امتحان شب کتاب
میشود: تقسیم قسمت دو به خودش که است اول نوبت مباحث به مربوط کتاب این 4 تا 1 شمارءه آزمونهای 1( آزمونهای نوبت اول:

خواندن از پس میتوانید راحتی به شما بنابراین کردهایم. طبقهبندی درس به درس را 2 و 1 شمارءه آزمونهای الف( آزمونهای طبقهبندیشده:
سؤالهای کنار در هستند. کامل آزمون یک مثل و 20نمرهای هم، آزمونها این باشد حواستان کنید. بررسی را سؤال تعدادی درسنامه، از درس هر
میکند. کمک امتحان زمان در آزمون به پاسخگویی و امتحان از قبل درسخواندن در شما به نکات این نوشتهایم. مشاورهای نکات آزمونها این

خواهد شما از معلمتان که را آزمونی مشابه اول نوبت آزمون دو تا نکردهایم طبقهبندی را 4 و 3 شمارءه آزموننشده: آزموننشده: آزمونهای ب( آزمونهای طبقهبندی
ببینید. گرفت،

میشود: بخشتقسیم 2 خودشبه قسمتهم، این شدهاند. طرح سال پایان امتحان مطابق و کتاب کل از 12 تا 5 آزمونهایشمارءه 2( آزمونهای نوبت دوم:
میتوانید هم باز کار این با کردهایم. طبقهبندی هم شدهاند طرح دوم نوبت برای که را 8 تا 5 شمارءه آزمونهای الف( آزمونهای طبقهبندیشده:
کامل آزمون 4 شما بخش، این در واقع در دارند. نمره 20 هم، آزمونها این از کدام هر دهید. پاسخ را مرتبط سؤال تعدادی درس، هر خواندن از پس

دارند. مشاورهای نکات هم آزمونها این میبینید. را
پایان آزمون ِمشابِهمشابِه دوم، نوبت آزمون 4 با بخش این در پس نکردهایم؛ طبقهبندی را 12 تا 9 شمارءه آزمونهای ب( آزمونهای طبقهبندینشده:

شد. خواهید مواجه معلمتان سال
نوشتهایم. برایتان کنید، کسب کامل نمرءه تا بنویسید امتحان در باید شما که را آنچه تمام آزمونها تشریحی پاسخ درها: درها: در 3( پاسخنامءه تشریحی آزمون
که را آنچه تمام قسمت این در .. نمیخوانند را کتاب این که است کسانی به نسبت شما برندءه برگ قسمت این 4( درسنامءه کامل شب امتحانی:

ببرید! را لذتشلذتش و بخوانید آوردهایم، صفحه 12 در تنها دارید، نیاز )2( ادبی فنون و علوم امتحان در عالی نمرءه گرفتن برای شما
کنید. استفاده هم 8 تا 5 آزمونهای 6 تا 1 درسهای سؤاالت از میتوانید اول نوبت امتحانهای موقع راهکار: یک

نــمــرهمــوضــوع

تاریخ ادبیات

سبک شناسی
2

2

6موسیقی شعر

6زیبایی شناسی

4نقد و تحلیل نظم و نثر

20جمع
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نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دورŨ متوسƙءه دومردیف

æ ه کسی است�Ī Ũان است� سرودǁƩƐن در اǐوƥه �¼ م ëèè تل  عام سالƬ Ũشعر زیر که دربار
Ĵرید żــود   ƻوطــ بر  تا  که  نیست   ƇریدکĴ ــد  ب مــــردم  ــاه  ــب ت ـــال  Ÿ ــر  ب
بود شیون  Ɛد  دو  ــرده ای  م سر  بر  Ĵریددی  Ɛد  بر  که  نیست  یƱی  امــروز 

å/çê

çتم داشت�Ʃرن هƬ ه پیامدی درĪ ات زیر�ƬاƩهر یک از ات
الف( انتقال Ƭدرت از żراسان به مرکƅ ایران: 

ب( کشته یا متواری شدن بسیاری از دانشمندان و ادیبان: 

æ

è جدول زیر را کامل کنید�

نوع نثرنام نویسندهنام کتاب

تاریخ جǁان Ĵشاالف(

Ĵلستانب(

شمƬ ƇیƇ رازیپ(

æ/ê

é  الی را با کلمات مناسب کامل کنید�ż جاهای
الف( Ƭدرت شاعری ابƻ یمیƻ در ƙƬعات ............... او آشƱار شده است� 

ب( شǁر هرات مرکƅ فرمانروایی ............... بود�
å/çê
å/çê

ê  کنید� ƏŽدرستی یا نادرستی جمله های زیر را مش
الف(در میان آŰار منثور موǐنا� مŵالƇ سبعه و مƱاتیب را او ƩĴته و شاĴردانƋ نوشته اند�

ب( سلمان ساوجی در ƅƤل� توجه żاƐی به سعدی و مولوی داشته است� 
پ( اƬدام مǁم فرهنĵی żواجه رشیدالدیƻ فƕل ا�ņ تřسیƇ عمارت ربع رشیدی در تبریƅ است�   

å/çê
å/çê
å/çê

ë رار دهید�Ƭ ودż انءهż کنید و هر پایه را در ƏŽوانید� مرز پایه های آوایی آن را مشŽبیت های زیر را درست ب
ƫهمه بردیم سب ƅک �ƫŸ »ر کند عارƱشدمالف( ش رżشنده  اżتر   �ƫطب هƩت  زبر  بر 
ــرا¼ Èف و  هŵر   Ƌــ آت  ƅجــ را  ــام  ż نƩا¼�ب(  از  وارهـــانÈـــد  ــی  ک ـــƅد  Èپ ــی  ک

æ
æ/ê

ìال زیر پاسخ کوتاه دهید�śبه س
وزن شعر ĵĪونه به وجود می آید�

å/ê

íال زیر پاسخ کوتاه دهید�śبه س
در مƑراع ~سحر Īون Éżسرو żاور عÈلÈم بر کوهساران زدn کدام پدیدŨ طبیعی به شƱل ادبی بیان شده است� 

å/ê

îال زیر پاسخ کوتاه دهید�śبه س
مƑراع ~ابر آمد و باز بر سر سبƅه Ĵریستn را به یک جملءه عادی و کǑم ساده تبدیل کنید� 

å/ê

æå ات زیر� وجه شبه مناسب بنویسید�ǁبرای هر یک از تشبی
ب( تیر مĴĭان الف( روی ماه  

æ

ææ کنید� ƏŽدرستی یا نادرستی عبارت های زیر را مش
الف( در بیت ~دست از مÊƇ وجود Īو مردان ره بشوی � تا کیمیای عشƫ بیابی و زر شویn دو تشبیه فشرده و یک تشبیه Ĵسترده وجود دارد� 

ب( در بیت ~دل Ĵرفتار بǑی عشƫ توست � جان شǁید کربǑی عشƫ توستn عشƫ در هر دو تشبیه� مشبËه است�  

å/ê

æçال زیر پاسخ کوتاه دهید�śبه س
Ƭسمت های مشƏŽ شده در هر یک از تشبیه ها� کدام پایه یا رکƻ را نشان می دهد�

ماند تو   Ƌپی  ƻم رو¬  مر¹  و  رفتم   ƻم نامه الف(  آرد  ــو  ت از  کبوتر  ــو  Ī ــم  ه ــا  ت
ب( دانا Īو طبلءه عƙار است� żامو³ و هنرنمای�

å/ê

این نوع سؤال در آزمون ها اکربرد زیادی دارد؛ بنابراین متن 
کتاب را خوب مطالعه کنید.

خوب  کتاب،  متن  حتمًا  سؤاالت  این  به  پاسخ دادن  برای 
خوانده شود.

برای این که مرز پایه های آوایی را درست مشخص کنیم، باید 
شعر را درست بخوانیم.

برای تشخیص درست اراکن تشبیه بهتر است اول ادات تشبیه 
را بشناسیم، چون در اغلب موارد مشبّهٌ به بعد از ادات یم آید.

è
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نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دورŨ متوسƙءه دومردیف

æè است� nریƱلمرو های ~ادبی� زبانی� فƬ ی مربو¶ به کدام یک ازƬی های سبک عراĴĭهر یک از وی
الف( کاربرد ƅƤل در شعر ایƻ دوره بیشتر شد� )...............)

ب( پرهیƅ از زهد ریایی� توجه به ƩƐا و پاǐیƋ درون� از مƩاهیم و اندیشه های شعر ایƻ دوره است� )...............)
پ( به کارĴیری Ÿر« نشانءه ~مرn در کنار مƩعول جمله کم شده است� )...............)

å/ìê

æé سبک خراسانیسبک عراقیجدول را کامل کنید�

................روا» روŸیءه عرفانی و اƬǑżیالف(

واƬع Ĵرایی یا توجه به دنیای بیرون................ب(

................Ƥم Ĵراییپ(

å/ìê

æê ری بیت زیر را بنویسید�Ʊی فĴĭیک وی
کǁنه ربا¶  ƻای در  بر  مƅن   ƇنــÉا استżیمءه  بی بنیاد  و  بی موƬع  همه   Ƌاساس )خواجوی کرماین(که 

å/ê

æë ی های زبانی آن را بنویسید�Ĵĭوانید و دو مورد از ویŽشعر زیر را ب
دانسـت نǁانـی  راز  مـی  پرتـو  از  Ĵوهـر هر کـƇ از ایـƻ لعـل توانی دانسـتƐوفـی 
Ƈل مـر¹ سـحر دانـد و بĴ موعـءهŵـدر مƬوانـد معانی دانسـتż ـیƬکـه نه هـر کو ور
)حافظ(به جƅ از عشـƫ تـو باƬـی همه فانی دانسـتعرضـه کـردم دو جǁـان بـر دل کارافتـاده

æ

æì الی را با کلمات مناسب کامل کنید�ż جاهای
الف( هر مƑراع بیت ~روزĴار است ایƻ که Ĵه عƅت دهد Ĵه żوار دارد � Īر بازیĵر از ایƻ بازیīه ها بسیار داردn از پایه های آوایی با وزن ................ تشƱیل شده است� 

ب( معادل آوایی هر یک از پایه های شعر را ................ می نامند� 
å/ê
å/ê

æí ایی معادل وزن های زیر را بنویسید�ŵنشانه های ه
ب( ـ   ـ ـ  الف( ـ ـ  

å/ê

æî ایی هر یک را بنویسید�ŵوزن  و نشانه های ه Ƈģیک کنید� سƱƩبیت زیر را متناسب با پایه  های آوایی ت
ƻمĪ وانżمـت آرید بـر آن مـر¹ سـحرŸلسـتان محـرومرĴ »ل و طـرĴ کاو بمانـد ز

æ/ê

çå است� nرینهƬ ه وƬǑات ~عŸǑƙƐهر یک از تعریف های زیر یادآور کدام یک از ا
الف( نشانه ای در کǑم است که ¯هż ƻواننده را از معنای Ÿقیقی دور می سازد و به سوی معنای ƤیرŸقیقی آن سو¼ می دهد� ............... 

ب( رابƙه و پیوندی است که میان معنی Ÿقیقی و ƤیرŸقیقی یک واÞه وجود دارد� ............... 

å/ê

çæ شده را بنویسید� ƏŽازهای مشŵقیقی هر یک از مŸیرƤ معنی
àپا را  پیمـانه   ƻای آشامیـدم  Īـو  żاàالف(  ــر  س ــر  ب مستی  ز  درافـــتـــادم 
م از طاعت زنی Èند دام از زهد سازی و دĪ )یمبƤمـا هـم از دام تو دوریـم و هـم از دم فار

å/ê

çç را در دو بیت زیر بررسی کنید� nدشت~ ŨÞاوت معنایی و کاربرد واƩت
کـوه دو  هیـƅم  دشـت  بر  نǁـادند  ــروهالف(  Ĵ ــم ـــده ه ــی نــظــاره ش ــان ǁــ ج
برانĵیŽتنـد لشـƱر  سـواران  ریŽتنـدب(  درم   Ƌپیشـ دشـت  همـه 

æ

çè
نقد و تحلیل نظم و نثر

بیت زیر را از نظر تاریخ ادبیات� سبک شناسی و زیبایی شناسی بررسی کنید� 
است تعبیه  پنبه  در  که  پنبه دانه  بر«n~مانند  میان  در  نǁان  کوه هاست  ــرام  )کمال الدین اسماعیل(اج

æ/ê

çé زیر را از نظر سبک شناسی بررسی کنید� ƻمت
 Ƈات� پ¯ ¬ ËرƩون برمی آید مĪ یات است وŸ Ëسی که فرومی رود ممدƩید نعمت� هر نƅر اندر³ مƱربت است و به شƬ موجب Ƌکه طاعت Ëوجل Ëƅدای را عż تËمن~

در هر نƩسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شƱری واجب�n )لگستان سعدی(

å/ê

جمع نمرات موفƫ باشید   çå

برای تشخیص سبک شعر، شناخت قرین که شاعر در آن یم زیسته، 
بنابراین بسیار مهم است که قرن زندیگ هر شاعر و  مهم است؛ 

نویسنده را به خاطر بسپارید.

é
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نمرهنوبت دوم پایءه یازدهم دورŨ متوسƙءه دومردیف

الف( تاریخ ادبیات )ç نمره(

جاهای żالی را با کلمه های مناسب کامل کنید� 

æ ایت به پایان رسانده است�ƱŸ را با تمثیل و ƻŽته و سżعرفانی پردا ůŸی از مباƱل از مثنوی ............... به یƑی در هر فƬعرا ƻرالدیŽفå/çê

çی های شعر ............... است�Ĵĭاز وی ƻاه دور از ¯هĴ مون های بدیع وƕو به کار بردن م ƅیĵیال انż ل هایƅƤ سرودنå/çê

èوی به شعر ستایشی و درباری نیست�ƩƐ ومتƱŸ یǁبی توج ųینه از نتایƅĴ کدام
æ( شاعران به مƕامیƻ پند و اندرز� توƐیف و بیان امور طبیعی روی آوردند�

Ĵ )çروه و طبقات مŽتلف� مدعی شعر و شاعری شدند�
è( شاعران مدیحه سرا برای امرار معا³ یا Űروت اندوزی راهی دیار هند شدند�

é( شاعران در ǁƬوه żانه ها به مشاعره و مناƜره و نقد آŰار یƱدیĵر می پرداżتند� 

å/ê

é)اضافه است� nل کنید� )یک مورد در ستون ~بƐو nینءه مربو¶ به آن در ستون ~بƅĴ را به nهر یک از توضیحات ستون ~الف
nالف~nب~

æ( بسیاری از تک بیت های ƅƤل او ضرب المثل شده اند�
ç( دƬت� Ɯرافت و رƬت معانی از ویĴĭی های شعر اوست�

è( در سرودن شعر مƁهبی معرو« است�
é( سبک شعرŸ ³د وسƗ سبک عراƬی و هندی است�

بابافƥانی شیرازی
وŸشی بافقی

محتشم کاشانی
ƐاŠب تبریƅی
بیدل دهلوی

æ

ب( سبک شناسی )ç نمره(

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مشƏŽ کنید�

êدارد� ƻواندمیر نثر بینابیż از nالتواریخ ƻسŸکتاب ~اå/çê

ëت�żاندا ƫه عواملی نثر سبک هندی را از رونĪå/ìê

ìجدول را کامل کنید�

نوع نثرنویسندهکتاب

�æ محبوب القلوب
................................ �ç

 ................................
Ƭاضی نوراņ شوشتری

................................

................................

æ

پ( موسیقی شعر )ë نمره(

ƅĴینءه درست را انتŽاب کنید�

íینه آمده است�ƅĴ در کدام nماجراست ƻلقه نیست فار¹ از ایŸ ƻست� هر که در ایǑلقءه دام بŸ وزن بیت ~سلسلءه موی دوست
ƻاعیلƩعول مƩم ƻاعیلƩعول مƩم )ç   ƻفاعل ƻتعلƩم ƻفاعل ƻتعلƩم )æ

ƻعولƩم ƻعلƩمست ƻعولƩم ƻعلƩمست )é   ƻتǑعول فاعƩم ƻتǑعول فاعƩم )è

å/ê

îتی )دوری( است�Žبیت ها همسان دول ƻیک کنید� وزن آن ها را بنویسید و با ¯کر دلیل بنویسید آیا وزن ایƱƩبیت های زیر را متناسب با پایه های آوایی ت
الف( Īه رها کنی به شوżی سر زلف دلربا را
ز هŵرت و جانم żواهدشدن  تو می روی  ب( 

را ما   ƫلż وƬت  همه  برآری  هم  به  او  از  که 
شد� żواهی  که  درمان  را  نظامی  درد  ای 

ç

æåانه ها جای دهید�ż ایی آن را درŵیک کنید� وزن و نشانه های هƱƩبیت زیر را متناسب با پایه های آوایی ت
کیمیاست یــƱــدل  ــار  ی Ÿقیقت  پربǁاستدر  در�  Īون  و  کمیاب  Ɛد«  Īون 

پایه های آوایی

وزن

نشانه های هجایی

æ/ê

çé



(ç( یقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعلوم و فنون ادبیƬد îå :مدت آزمونkheilisabz.com

نمرهنوبت دوم پایءه یازدهم دورŨ متوسƙءه دومردیف

ææمت های زیر را بنویسید�Ǒه های معادل عÞنام وزن وا
ت(  ـ ـ : پ( ـ  ـ ـ :  ب(   ـ ـ :  الف( ـ   ـ : 

æ

æç
ƅĴینءه درست را انتŽاب کنید�

پایه های آوایی کدام ƅĴینه با بقیه متƩاوت است�
ż )éدایا è( کبوتر  ç( کŵایی  æ( دریادل 

å/ê

æèاست� nƻفعول ƻفعول ƻفعول ƻوزن کدام بیت ~فعول
مــی تــراود لبم  از  درد  الƩبای  ــف(  ال
ب( Ĵر رود دیده و عقل و żرد و جان تو مرو

می تراود شبم  از  żــون  که  شبنم  نه 
مرو  تو  ایشان  از  بǁتر  تو  دیدن  مرا  که 

å/ê

ت( زیبایی شناسی )ë نمره(

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مشƏŽ کنید�

æéدو کنایه وجود دارد� nبار کالبدت بر هوا رودƤ فردا �ƻکشان که می روی امروز بر زمی ƻدر بیت ~دامå/ê

æêکنید� ƏŽند تشبیه به  کار رفته است� نوع آن ها را مشĪ در بیت زیر
باد بر  مــی رود  تو  زلف  سر  Īون  که  باداباددلم  Īه  هر  درافــتــاد   ƫعش دام  به 

æ

æëرا در دو بیت زیر تحلیل کنید� nونż~ ŨÞاوت معنایی و کاربرد واƩت
دل نــواز ــار  ی ــرد  ک جانم  ƑƬد  الــف( 
است  ƻدشم اویم  که  دانستم  Īه   ƻم ب( 

ناز ــرو  س آن  بی Ĵناه  żونم  ریŽت 
است  ƻمــ ــون  ż و   ƻمــ ƑƬد  ــی  پ در 

å/ê

æìبیت زیر را از نظر آرایه های ادبی استعاره و کنایه بررسی کنید�
ــت żدو را  ــم  ــان ده ــو  ت هŵر  ــــرده دریدســت  ــه مــƱــƻ پ ــم ک ــĵــوی ــا ن ت

æ

æíوم کنایه ها را بنویسید�ǁƩم
شنید ــردم  م آواز  ــامــردم  ن Īــو  ــف(  ال
کوی  ĩهی از  محرومی  به  نرفتم  ب( 

ندید ــــودن  ب ـــای  ج ــر  ƙــ ż ــان  ــی م
زردروی� ـــوم�  ش  ƫــ Ÿ  Êدر از  ــرا  Ī

æ

æîند استعاره به  کار رفته است� کدام پایءه تشبیه در آن ها دیده می شود�Ī در بیت زیر
بǁـارا بتـا�  Ɛنمـا�  نـĵارا�  مǁـا�  متحیËـرم ندانـم کـه تـو żـود Īه نـام داریملـƱا� 

å/ê

çåاضافه های استعاری را در بیت زیر بیابید�
دویدمکی ام� شƱوفءه اشƱی که در هوای تو هر شب شƱوه  روی  به  شƩƱتم  ناله  Īشم  ز 

å/ê

çæدر بیت زیر استعاره را پیدا کنید� آن را به یک تشبیه تبدیل کنید� پایه های تشبیه را در آن نشان دهید�
żبـر از سـرزنż Ƌـار جƩـا نیسـت تـو راای Ĵل تـازه کـه بویـی ز وفـا نیسـت تـو را

æ

ª( نقد و تحلیل شعر و نثر )é نمره(
ççوانید�Žبیت های زیر را ب

روم� که  پناه  به  ریŽته بالم  Ƭمری  الف( 
نمی ماند شاداب  بستان�   ƻای Ĵل  داŠم  ب( 

�ƻم از  żرامان  سرو  ای  سرکشی  کی  به  تا 
توانایی وƬــت  در  را  ضعیƩان  ــاب  دری

æç( شعرها را از نظر تاریخ ادبیات و سبک شناسی بررسی کنید�

çå/ê( یک ویĴĭی فƱری شعر ~بn را بنویسید�

èå/ê( آرایءه استعاره را در شعر ~بn پیدا کنید�

éå/ê( در شعر ~الفn یک کنایه نشان دهید�

çè کنید مربو¶ به کدام سبک است� ƏŽی زبانی برای بیت زیر بنویسید و مشĴĭیک مورد وی
سǁģر اندر  سǁģر  بینی  سبƅه  اندر  ƑŸارسبƅه  اندر  ƑŸار  بینی  żیمه  اندر  żیمه 

å/ê

جمع نمرات موفƫ باشید   çå

çê



æ -	اسماعیل	الدین	کمال
ç -	àارا همدان،	 ری،	 )اصفهان،	 عŵم	 عرا¼	 در	 فارسی	 ادبیات	 و	 زبان	 گسترش	 	)Ƨال

کنونی	و	...(	/	پدیدآمدن	آŰار	ارزشمند	/	ایŵاد	زمینه	های	تƥییر	سبک	از	خراسانی	به	
عراقی/	پدیدآمدن	قالب	های	جدید	در	شعر	و	نثر

ب(	زبان	و	ادبیات	فارسی	دچار	سستی	و	نابسامانی	شد.	
è -دشوار	و	نو¸Ƒم	º	جوینی	عطاملک	)Ƨال

ب(	سعدی	º	مسŵع	و	فنی	
Ü(	المعŵم	فی	معاییر	اشعار	العŵم	º	نثر	ساده	و	عالمانه	

é -	شاهر	ب( 	 الƧ(	اخǑقی	
ê -.اوست	خود	قلم	به	موالنا	های	نامه	موعهŵم	مکاتیب،	نادرست؛	)Ƨال

Ü(	درست	 	 ب(	درست		
ë -	)Ƨال

پایه های 
آوایی

ºرشکºِرعاندک	قِ«Èح	ƅÈک	Èºه	رمِÉب	دی	م	 ÈقسÈب
	ِزبر ÈºِربºتهفÈقطÈب	ا	ت	ِر Èر	شن	ِد	 ÉمشÈد

ب(	

را¼«ÈرÉِهųِشتÈآجƅÉرامخاپایه های آوایی
فا¼ِنازندهارÈواکیزدÈÜکی

ì -.آید	می	دست	به	یƔعرو	ارکان	یا	آوایی	های	پایه	مƝمن	چینش	از	وزن	حقیقت	در
í -.کند	می	بیان	را	خورشید	طلو¸
î -	.بارید	باران

æå -	نافذبودن	ب( 	 الƧ(	زیبایی		
ææ -	:دارد	وجود	فشرده	تشبیه	سه	نادرست؛	)Ƨال

مس	وجود	/	کیمیای	عشق	/	زر	شوی	
ب(	درست؛	عشق	به	بǑ	و	کربǑ	تشبیه	شده	است.	

æç -	شبه	وجه	ب( الƧ(	مر¹:	مشبËهÆ	به		
æè -	زبانی	قلمرو	)Ü ب(	قلمرو	فکری	 	 الƧ(	قلمرو	ادبی	
æé -	حماسی	و	پهلوانی	ũروحی	روا»	)Ƨال

Ü(	شادی	گرایی	 ب(	¯هن	گرایی	یا	توجه	به	دنیای	درون		
æê -دنیا	اعتباری	بی	/	قیǑاخ	و	عرفانی	ũروحی	روا»
æë -	های	گیĭوی	بنابراین	سروده؛	می	شعر	عراقی	سبک	به	و	است	هشتم	قرن	شاعر	ƛحاف

سبک	عراقی	را	می	توان	در	شعر	او	دید:
1(	لƥات	و	ترکیبات	عربی	)صوفی،	عرƔه،	فانی،	معانی،	مŵموعه(	

2(	لƥات	مهŵور	فارسی	نسبت	به	سبک	خراسانی	در	آن	دیده	نمی	شود.	
3(	روانی	و	سادگی	متن	کم	شده	و	به	سوی	دشواری	حرکت	کرده	است.	

æì -	وزن	ب( 	 الƧ(	فاعǑتن		
æí -	مفتعلن	ب( 	 الƧ(	مستفعلن		
æî - 

پایه های آوایی
منÈÝِنخاحÈرس¹ِÈºمÉررا1بºÈدریºتامÈرح
رومم2ŷºººÈتانلِسگÉفºِطرلÉگِزنÈدماِبکو

لنفعفعǑتنفعǑتنفاعǑتنوزن
ºººººººººنشانه های هجایی

�1	هŵای	کوتاه	در	مقابل	هŵای	بلند	قرار	گرفته	و	بنا	بر	Ɣرورت	وزن،	بلند	تلفƛ	می	شود.
�2	بنا	بر	Ɣرورت	وزن،	دو	هŵای	کوتاه	را	معادل	یک	هŵای	بلند	به	حساب	می	آوریم.

çå -	قهǑع	ب( الƧ(	قرینه	
çæ -	گفتن	سخن	از	ازŵم	ب( الƧ(	مŵاز	از	محتویات	پیمانه		
çç -	.است	رفته	کار	به	خود	حقیقی	معنای	در	دشت	)Ƨال

ب(	دشت:	مŵاز	است	و	در	معنای	Ƥیرحقیقی	خود	به	کار	رفته	است؛	به	معنی:	افرادی	
که	در	دشت	حاƔر	بودند	یا	سģاهیان.

çè -	،ƅانگی		خیال تشبیه	 	ƅنی و	 اجرا(	 )تعبیه،	 عربی	 واÞه	های	 از	 استفاده	 ادبیات:	 تاریخ	
حکایت	از	آن	دارد	که	این	شعر	متعلق	به	سده	های	6،	7	و	8	است.	

سبک	شناسی:	به	سبک	عراقی	سروده	شده	است.	
زیبایی	شناسی:	از	آرایũ	تشبیه	به	زیبایی	در	بیت	استفاده	شده	است.	کوه	های	پنهان	در	

میان	بر«	را	مانند	پنبه	دانũ	پنهان	شده	در	پنبه	دانسته	است.	
çé -	به	است.	شده	Ƨلیřت	هفتم	قرن	در	که	است	سعدی	گلستان	ũمقدم	از	بخشی	متن

سبک	عراقی	مانند	دیگر	آŰار	سعدی	نƅدیک	است.	او	ادامũ	گلستان	را	نیƅ	با	همین	سبک	
نوشته	است	که	از	ویĭگی	های	آن	می	توان	به	این	موارد	اشاره	کرد:	1(	کاربرد	لƥات	عربی	

وجل،	قربت،	مƅید	و	...(	2(	دارای	مƕمون	عرفانی	است. Ëƅع	ت،Ë)من	فراوان

èç



 

æ -نامه	عشا¼
ç -دهلوی	بیدل
è -n4~	ũینƅگ
é -بافقی	وحشی	4(	کاشانی	محتشم	3(	شیرازی	انیƥباباف	2(	یƅتبری	بŠصا	1(
ê -.است	روملو	ĳبی	حسن	از	التواریخ	احسن	نادرست؛
ë -	شعرهای	کاربرد	º	چاپلوسی	و	مدح	روا»	و	تاریخی	ªحواد	و	تاریخ	¯کر	در	دقتی	بی

ƔعیƧ	در	متن	کتاب	های	نثر
ì -¸نوƑم	نثر	º	فراهی	برخوردار	میرزا	القلوب:	محبوب	1(

2(	مŵالس	المؤمنین:	نثر	ساده
í -n1~	ũینƅگ

الستبÈمِداِیِ¼حÈلدوستِیمویلسسل
راست»ÈماÄp¸¹ِرفانیستِ¼حلÄn¸دàهر
ººº

 	ººººº

î -	یکسانی	وزن	که	شده	تقسیم	پاره	دو	به	را¸Ƒم	هر	چون	است،	دوری	بیت	وزن	)Ƨال
دارند.

پایه های آوایی
ÝهارºÉخیشوبنیکÈلِرس Éدلِ«زÉرابار
àهمبزواÈریرابÈمِهºراما¼خلِتوق

فاعǑتنفعǑتÉفاعǑتنفعǑتÉوزن
	فاعǑتن	است. ÉتǑفع	تنǑفاع	 ÉتǑفع	آن	وزن

ب(
پایه های آوایی

ÉمیتÈویرÉدخانمجایÈهÉشÈدƅÈنųرته
شدهیخاکºِنمادررامیƜاِنددرای

مفاعیلنمفعولÉمفاعیلنمفعولÉوزن

پاره	تشکیل		شده	که	وزن	یکسانی	دارند:	 از	دو	 نیƅ	دوری	است�	چون	 	n~ب	بیت	وزن
	مفاعیلن Éمفعول	مفاعیلن/	 Éمفعول

بنابراین	هر	دو	بیت	چهار	پایũ	آوایی	دارند	و	هر	مƑرا¸	آن	ها	از	دو	پارءه	همسان	تشکیل		
شده	است.	هر	مƑرا¸	در	حکم	یک	بیت	است.	

پایههای آوایی

وزن

پایههای آوایی

وزن

æå -

پایه های آوایی
ر ÈدÈیاستمِکیِدلیکِریاقتقیح
رچÉنبÉیاکمد«È́چن ÉردÉپÈهاستب

فاعلنفاعǑتنفاعǑتنوزن
ºº	 ººººººنشانه های هجایی



ææ -فعولن	ت(	تن/Ǒفاع	)Ü	/تنǑفع	ب(	مفتعلن/	)Ƨال
æç -)º	º	 دریادل:	)º	º	º(	بقیũ	گƅینه	ها:	) 	n1~	ũینƅگ
æè -nƧال~
æé -	کسی	کالبد	بارƤ	/تفاخرکردن	رفتن،	راه	رورƤ	با	از:	کنایه	رفتن	کشان	دامن	درست؛

بر	هوا	رفتن:	کنایه	از	مردن	او
æê -گسترده	تشبیه	رود:	می	باد	بر	تو	Ƨزل	سر	چون	دلم	تشبیه/	دو

دام	عشق:	تشبیه	فشرده
æë -	کار		به	دارد(	جریان	رگ	در	که	ĳرن	سر	)مایعی	خود	واقعی	معنای	در	خون	(Ƨال

رفته	است.
ب(	خون	)در	قƑد	خون	کسی	بودن(	مŵاز	از	کشتن	است.

æì -راز	نکردن	آشکار	نکردن:	دری	پرده	سکوت/	به	کسی	کردن	وادار	دهان:	دوختن	کنایه:
استعاره:	دست	هŵر	)از	نو¸	اƔافũ	استعاری(

æí -شدن	زده	لتŵخ	و	شرمنده	شدن:	زردروی	ب(		کردن	فرار	ندیدن:	بودن	جاِی	)Ƨال
æî -.است	شده	¯کر	به	ÆهËمشب	استعاره	شش	هر	در	استعاره/	شش

)شاعر	محبوب	خود	را	ملک،	ماه،	نگار،	صنم،	بت	و	بهار	دانسته	است.(
çå -شکوه	روی	ناله/	چشم
çæ -.است	معشو¼	از	استعاره	تازه:	گل

معشو¼	یا	محبوب	مºانºنºد یک	گل تازه	و	باطراوات	است	و	ماندگاری	ندارد.
وجه شبهمشبّهٌ بهادات تشبیهمشبّه

çç -	که	است	آن	های	گیĭوی	از	طبیعت	عالم	در	یƅچی	هر	از	سازی	مونƕم	:)Ƨ)ال	1(
در	سبک	هندی	یافت	می	شود	و	مربوط	به	قرن	های	دهم	و	یازدهم	است.	شعر	از	کلیم	

همدانی	)شاعر	قرن	یازدهم(	است	و	به	سبک	هندی	سروده	شده	است.
)ب(:	بی	اعتباری	دنیا	از	اندیشه	های	Ƥالب	سبک	عراقی	است	و	مربوط	به	قرن	های	هفتم	

تا	نهم	است.	شعر	از	سعدی	است.
2(	ناپایداری	روزگار/	کمک	به	دیگران	از	مفاهیم	به	کاررفته	در	شعر	سعدی	است.

3(	بستان	استعاره	از	دنیا	است.
4(	سرکشیدن:	کنایه	از	دوری	کردن	و	عƑیان	کردن

çè -.است	خراسانی	سبک	به	مربوط	n~اندر	ءهÞوا	از	استفاده

پایههای آوایی

وزن
نشانههای هجایی

èí



 

	برخی	از	عوامل	سیاسی	و	اجتماعی؛	مثل:	روی	کار		آمدن	حکومت	های	ƅƤنوی	و	سلŵوقی
	تƥییر	جƥرافیایی	مرکƅیت	ادبی	و	سیاسی	از	خراسان	به	عرا¼	عŵم

 
	سبک	بینابین	

	سبک	آ¯ربایŵانی
مدت زمان سبک عراƬی:

از	اوایل	قرن	هفتم	تا	اوایل	قرن	دهم	به	مدت	300	سال	
 �ƵƹŸءه ƥƸو¾

	اوایل	قرن	هفتم	)616	ه		.¼.(
	نابودی	خراسان	و	از	بین	رفتن	مدارس	فراوانی	که	مهد	علم	و	فرهنĳ	بودند.

 �کشته  ƌدĴان ơƸرو« ƵƹŸءه ƥƸو¾
	نŵم	الدین	کÉبری	)عار«	معرو«(

ین	عطËار	نیشابوری	)عار«	و	شاعر	معرو«( Ëالد	فرید	
ین	خوارزمشاه(	 Ëالد	لǑج	مداح	معرو«،	)شاعر	اسماعیل	ین Ëالد	کمال	

سرخوردگی	مردم	در	اŰر	حملũ	مƥول،	منƅوی	شدن	و	روی	آوردن	به	تƑو«	و	شعر	عرفانی	
مƕامیƻ شعر عرفانی:

	تکیه	بر	عواطƧ	انسانی
ب	نداشتن( ËƑتع	و	گیری		)آسان	تساهل	و	ŷتسام	ũروحی	ųتروی	

	خدمت	به	خلق
	آزادگی

	بی	Űباتی	دنیا

 
در	اŰر	برچیده	شدن	خǑفت	عباسیان	در	اواخر	دورءه	مƥول

زبان	رسمی	و	رایų	عربی	و	نگارش	به	آن	از	روا»	افتاد	و	زبان	فارسی	رونق	بیشتری	گرفت.

بعد	از	مƥول	کانون	های	فرهنگی	از	خراسان	به	عرا¼	عŵم	منتقل	شد.	شاعران	و	نویسندگان	
بƅرگ	این	دوره	ƤالباÅ	از	شهر	های	عرا¼	عŵم	)	اصفهان،	همدان،	ری،	اراà	و	...	(	بودند.

 
عوامل ضعف:

	کشته	شدن	بسیاری	از	دانشمندان	و	ادیبان
	از	بین	رفتن	دربارهای	ادب	دوست	و	خاندان	های	فرهنĳ	پرور

ت: ËوƬ عوامل
	ترویų	زبان	و	ادبیات	فارسی	در	ناحیũ		عرا¼	عŵم	با	انتقال	مرکƅیت	قدرت	از	خراسان	

به	مرکƅ	ایران
	پدید	آمدن	آŰار	ارزشمند	در	این	نواحی
	پیدایش	قالب	های	جدید	در	شعر	و	نثر

	شعر	این	عƑر،	نرم	و	دلنشین	و	معنا	برتر،	انسانی	و	آسمانی	است.
	کم	رنĳ	شدن	قالب	قƑیده	به	دلیل	بی		توجËهی	بیشتر	شاعران	به	حاکمان	

	گسترش	ƅƤل	به	عنوان	زبان	دل	و	عشق	
عرفان.	 و	 	¼Ǒاخ عاطفه،	 مانند	 مƕامینی	 Ɯهور	 برای	 مثنوی	 قالب	 برجسته	شدن	 	
)مثنوی	مولوی،	حماسه	ای	عرفانی	است	که	قهرمانش،	انسانی	پاà	نهاد	و	خدا	جو	است	و	

به	نبرد	با	هوای	نفس	می	شتابد.(
جریان  های نثر در ایƻ دوره:

	nنویسی	ساده~	
در	آŰاری	مثل:	طبقات	ناصری	و	مرصاد	العباد	

	~پیīیده	نویسیn	با	محتوای	عمدتاÅ	تاریخ	حاکمان	وقت	
در	آŰاری	مثل:	تاریخ	وصا«	و	تاریخ	جهانگشای	جوینی

مولوی )جǑل الدیƻ بلŽی(:
	از	شاخƏ	ترین	شاعران	عار«

	در	دو	محور	~اندیشهn	و	~احساسn	آŰار	جاودانه	ای	پدید	آورد.	)یعنی	آŰارش	هم	معانی	
فکری	عمیقی	دارند	و	هم	بار	احساسی	و	عاطفی	سرشار.(

nشمس	~دیوان	و	nمعنوی	~مثنوی	شعری:	ارŰآ	
	آŰار	به	نثر:	فیه	ما	فیه	و	مŵالس	سبعه	)Ǘه	موالنا	آن	ها	را	گفته	و	شاگردانش	نوشته	اند(،	

مکاتیب	)Ǘه	مŵموعه	نامه	های	موالنا	به	قلم	خود	اوست(.
	در	آŰارش	بسیاری	از	معار«	بشری	و	مساŠل	عرفانی	را	بیان	کرده	است.

سعدی:
	فرمانروای	ملک	سخن	

ت	سی		و		پنų	سال	سفر		کرد. Ëمد	به	
ع	و	~بوستانn	در	قالب	مثنوی Ëŵمس	نثر	به	n~گلستان	ار:Űآ	

	این	آŰار،	درس	اخǑ¼	و	حکمت	می		آموزند.	
	سخنگوی	Ɣمیر	خودآگاه	ایرانی	در	ادبیاِت	پند	آموز	)تعلیمی(

	سرآمد	شاعران	و	نویسندگان	ایران	در	سرودن	ƅƤل	های	عاشقانه
	طبع	آزمایی	در	اƤلب	قالب	های	ادبی

یƻ عراƬی: ËرالدŽف
	ƅƤل	های	عرفانی	زیبا	

ا¼	نامnũ	او	مشهور	است. Ë~عش	مثنوی	
	در	هر	فƑل	از	این	مثنوی	به	یکی	از	مباحث	عرفانی	پرداخته	و	سخن	خود	را	با	تمثیل	

و	حکایت	به	پایان	رسانده	است.	
عاتn	او	نیƅ	در	قالب	نثر و نƷƝ،	سیر	و	سلوà	عارفانه	را	بیان	کرده	است. ÈمÉ~ل	کتاب	

یƻ رازی )معرو« به نŵم دایه(: Ëم الدŵن
	از	منشیان	و	نویسندگان	توانا	و	عارفان	وارسته

تربیت	نفس	 و	 بیان	سلوà	دین	 را	در	 	nالمعاد الی	 المبد¢	 	کتاب	~	مرصاد		العباد	من	
انسانی	نوشت.

	ویĭگی		های	کتاب:	
	گاهی	ساده	و	گاهی	دارای	سŵع	و	موازنه	

	در	خǑل	موƔوعات	کتاب،	احادیث،	آیات	و	اشعاری	از	خود	و	شاعران	دیگر	نقل	می		کند.	
	نثری	شیوا،	آراسته	و	دل	انگیƅ	دارد.

	داشتن	مرتبه	ای	واال	در	میان	متون	عارفانه

éæ



عƙاملک جوینی:
	از	نثر	نویسان	این	دوره	

	خاندان	او	از	افراد	با	نفو¯	حکومت	مƥوالن	بودند.	
	پرداختن	به	کار	های	دیوانی	از	نوجوانی	و	حƕور	در	سفر	های	بسیار	همراه	مƥوالن	

	nجهانگشا	~تاریخ	کتاب	Ƨلیřت	
	موƔوعات	کتاب:

	ƅچنگی	هورƜ	شرح	
	احوال	و	فتوحات	او	

	تاریخ	خوارزمشاهیان	
	فتŷ	قلعه	های	اسماعیلیه	

	حکومت	جانشینان	حسن	صبËاح
	نثر	کتاب:	مƑنو¸	و	دشوار

żواجه رشید الدیƻ فƕل اņ همدانی:
	از	چهره	های	علمی	و	سیاسی	در	عƑر	ایلخانان	مƥول	

	وزیر	مقتدر	Ƥازان	خان	و	اولŵایتو	
nواریخËالت	جامع	~	کتاب:	ترین	مهم	

	ویĭگی	کتاب:	نثری	عالمانه	و	پخته	
بع	رشیدی	در	تبریƅ	)مŵموعũ	دانشگاهی( Èر	عمارت	سیسřت	�	اقدام ƨ ƷǁƸرهنĵی

شمƬ ƇیƇ رازی:
عÈŵم	فی	معاییر	اشعار	العŵمn	)فرهنĳ	قوانین	شعر	فارسی( Éالم~	�	اŰر ơƸرو«

	ویĭگی		های	کتاب:	
	موƔو¸:	علم	عروµ،	قافیه،	بدیع	و	نقد	شعر	

	دارای	نثری	مƑنو¸	در	مقدمه	و	ساده	و	عالمانه	در	اصل	کتاب

بی	 ËƑتع	بی	و	ولƥم	ایلخانان	از	برخی	اعتقادی	بی	دلیل	به	Ƨمختل	مذهبی	عقاید	شدن	مطرح
برخی	دیگر

 
از	شبه	قارءه	هند	تا	آسیای	صƥیر،	مردمانی	به	این	زبان	سخن	می	گفتند؛	اما	مناطقی	مثل	
مرکƅ	ایران	)	عرا¼	عŵم	(	و	به	ویĭه	شهر	شیراز	در	حکم	مرکƅ	ادبی	این	عƑر	به		شمار	می	رفتند.

 
	از	رونق	افتادن	قƑیده	به	دلیل	از	بین	رفتن	دربار	های	ادب	دوست	و	ایرانی	تبار
ƛحاف	و	خواجو	مانند:	؛Əشاخ	شاعران	های	سروده	در	ƅج	شعر	زبان	سستی	

żواجوی کرمانی:
	از	ƅƤل		سرایان	برجستũ	این	دوره

	ƅƤل		های	او	بر	حافƛ	تŰřیرگذار	بوده	است.
	چند	مثنوی	به	پیروی	از	پنų	گنų	نƝامی	سروده	که	نشان	دهندءه	استادی	او	در	شاعری	است.	

	شعر	او	در	مŵمو¸،	کمال	یافته	و	پخته	است.
:ƻیمی ƻاب

	شاعر	عƑر	سربداران	
	مردی	گوشه	گیر	و	دهقان	پیشه	
	مهم		ترین	اشعار:	قطعات	اخǑقی

	مƕامین	اصلی	شعر:	قناعت	پیشگی	و	بی	اعتباری	دنیا	
:ƛافŸ

	سرآمد	شاعران	این	قرن
	به	او»	رساندن	ƅƤل	فارسی	با	تلفیق	عشق	و	عرفان	

	لحن	اشعار:	گƅنده،	طنƅآمیƅ	و	سرشار	از	خیر	خواهی	و	اصǑح	طلبی
	در	ƅƤل	او،	فرهنĳ	گذشتũ	ایران	با	همũ	کمال	ایرانی	º	اسǑمی	خود	ر	می	نماید.

	شعرش	به	قول	خود	او		همه	~بیت	الƅƥل	معرفتn	است.

سلمان ساوجی:
	پیروی	از	سعدی	و	مولوی	در	ƅƤل
	سرودن	قƑایدی	در	سبک	عراقی

	سرودن	مثنوی	جمشید	و	خورشید	به	شیوءه	داستان		های	نƝامی
عبید زاکانی:

	نکته	یابی	و	انتقاد	های	ƜریƧ	اجتماعی	او	معرو«	است.
	تƅویر	و	ریاکاری	حاکمان	را	در	آŰارش	به	تƑویر	می	کشید.

)ƅطن	به	)همگی		پند	صد	و	االشرا«	¼Ǒاخ	دلگشا،	ũرسال		�	آŰا° نثر
	در	منƝومũ	~موش	و	گربهn	ناهنŵاری		های	اجتماعی	را	به	شیوءه	تمثیل	و	طنƅ	بیان	

کرده	است.
Ÿمداņ مستوفی:

خان	مشهور	ایران	در	این	عهد	 Ëمور	از	
	:nیدهƅĴ Żا°یŬ ~	:رŰا	

	تاریخ	ایران	تا	 	خلفای	بنی	عبËاس	 	خلفای	چهارگانه	 	تاریخ	پیامبران	 شامل:	
سال	730	ه	.	¼.

 
و	 تیمور	گورکانی	شد	 	ũحمل	دستخوش	ایران مƥوالن،	 ویرانگری	های	 و	 Ƥارت	ها	 از	 بعد	
آن	چه		از	حملũ	مƥول	سالم	و	نیمه	سالم	مانده	بود	)	مثل	فارس	(	و	یا	مختƑر	تŵدید	حیاتی	

در	زمان	ایلخانان	مƥول	)	جانشینان	چنگیƅ(	کرده	بود،	همه	از	میان	رفت.	

 
�	نیمũ	دوم	قرن	هشتم	تا	اوایل	قرن	دهم	ūƸوıŸ و°ان® 

	مانند	مƥوالن	بعد	از	مدتی	در	ایران	متمدن		شدند.	
	روا»	هنر	هایی	چون	مینیاتور،	معماری	و	تذهیب	

	ادامũ	تاریخ	نویسی
	رونق	یافتن	ادبیات	)امثال	جامی	و	دولتشاه	کتاب	های	ارزشمندی	نوشتند(	ولی	این	

رونق،	بنیادی	نیست.
	کتاب	های	تحقیقی،	سطحی	و	ادبیات	نیƅ	تقلیدی	و	فاقد	نوآوری	است.

	پرداختن	به	فرهنĳ	و	ادبیات	ایران	به	وسیلũ	شاهر	پسر	تیمور	و	بایسنقر	نوءه	او
اƬدامات شاهان تیموری:

پس	از	مرگ	تیمور،	شاهر	توانست	شهر	هرات	را	مرکƅ	فرمانروایی	خود	قرار	دهد.	او	با	عǑقه	ای	
که	به	هنر	و	فرهنĳ	اسǑمی	پیدا	کرد،	از	هنرمندان	خوش	نویس،	نقاش	و	شاعر	حمایت	نمود.	
 Ʒقرآن کری	هنرمندان،	او	زمان	در	و	بود	هنردوست	و	هنرمند	ƅنی	او،	پسر	رزا�ǉƸ رƭایسنŦ
آŰار	 از	 که	 آراستند	 زیبا	 تƑاویری	 با	 و	 نگاشتند	 	خوش	 Ëخط	به را	 و ƌاهناƸءه ƨر®وسی	

ماندگار	هنر	اسǑمی	شد.

جامی:
	معرو«		ترین	شاعر	این	قرن

	nسعدی	~گلستان	از	تقلید	به	n~بهارستان	نگارش	
	پیروی	از	~تذکر̈	االولیای	عطارn	در	کتاب	~نفحات	االنسn	)موƔو¸:	بیان	حقایق	عرفانی	

و	¯کر	احوال	عرفا(
nاالحرار	ÉǓ ÈحفÉ~ت	مثنوی	مانند	nامیƝ~ن	از	پیروی	به	هایی	مثنوی	سرودن	

شاه نعمت اņ ولی:
	از	شاعران	این	قرن

	در	تƑو«	و	طریقت	مقام	بلندی	داشته	است.	
	دیوان	شعر	او	حاوی	مƕامین	عرفانی	است.	

	وی	سرسلسلũ	صوفیان	نعمت	اللهی	است.

éç



دولتشاه سمرƬندی:
	از	نویسندگان	این	قرن

	نگارش	~	تذکرءه		دولتشاهn	به	نثر،	به	تشویق	امیر	علیشیر	نوایی
	این	کتاب	شرح	احوال	بیش	از	صد	تن	از	شاعران	ایرانی	از	آƤاز	تا	زمان	مؤلƧ	است.	

با	کمی	درنĳ	و	تřمËل	در	پدیده	ها	و	عناصر	طبیعی،	گونه	ای	نƝم	و	سامان	در	رفتار	آن	ها	
درà	می	شود.	

	در	پِی	هم	آمدن	شب	و	روز،	گردش	فƑل	ها،	حرکت	آهنگین	عقربه	های	ساعت،	
حرکت	پای	دوچرخه	سوار	و	بازگشت	آن	به	نقطũ	نخست،	موزون	و	موسیقایی	است	و	
نوعی	تداوم	و	تکرار	منËƝم	را	به	چشم	و	گوش	شنونده،	می	رسانند،	که	معموالÅ	گوش	نواز	

و	دل	نشین	اند.

	کǑم	منƝوم	یا	شعر	هم	که	آهنگین	و	موسیقایی	است،	پایه	ها	و	پاره	های	آوایی	موزون	دارد.
	اساس	وزن	شعر	را	~نƝمn	تشکیل	می		دهد.	تا	نƝم	نباشد،	وزنی	هم	شکل	نمی		گیرد.

از	هŵاها	 از	هر	دسته	 با	خوانش	درست	شعر،	به	درنĳ	منËƝم	و	یکنواختی	که	بعد	 	
وجود	دارد،	پی	می	بریم.

	به	هر	یک	از	خانه	های	شعر	که	برش	آوایی	ایŵاد	کرده	اند،	~پایهn	یا	~رکنn	می	گویند.
	وزن	شعر،	در	حقیقت،	حاصل	چینش	درست	و	قاعده		مند	پایه	های	آوایی	است.

	با	خوانش	درست	ابیات	و	جداسازی	پایه	ها	و	خانه	ها،	می		فهمیم	که	بعد	از	هر	پایه،	
درنگی	وجود	دارد.	

	درنĳ	های	پایان	هر	پایه،	مرز	پایه	های	آوایی	را	به	ما	نشان	می	دهند.

را خººدا	 صººاحººب		دالن	 دستم	 ز	 مººی		رود	 دل	 	
آشکارا شººد	 خººواهººد	 پنهان	 راز	 کººه	 دردا	

)حافظ(  

	ِدِحبصاتÈمدÈسِزودرÈمیِدل · ¯Éرادا
ر Èدادàِپِنِزرا	 ·IÀدخاÈهÉراکاشداش

	هر	که	چیƅی	دوست	دارد،	جان	و	دل	بر	وی	گمارد
نیارد بر	 ز	خلوت	 باشی،	سر	 تو	 محرابش	 که	 هر	

)سعدی(  

دداستدوزیچیàِهÈر ÈجارÉرِدلنÈردماگویب
رشیباتÉبÈشرامàِŷهÈر ÈلِزسÈتخÈروÈ ردیانÈب

امººیººد 	 Ëاال نºººººیºººººاوردم	 بºººƕºººاعºººت	 	
نººاامººیººد مºººکºººن	 عºººفºººوم	 ز	 خººººدایººººا	

  )سعدی(

میداالمِلدÈوریانÈعتƔاِب
ÉِزیاداƧÈمع ÈوÈنمÉمیداناک

تƱƩیک پایه  ها و نظم ŸاƐل از آن:

نشان	 ما	 به	 را	 شنیداری	 و	 دیداری	 نƝم	 بیت	ها،	 خوانش	 و	 پایه	ها	 تفکیک	 چگونگی	
ت	از	موسیقی	متن،	می	شود. Ëلذ	و	آوایی	های	پایه	àدر	سبب	مƝن	این	دهند.	می

	شاعران	و	نویسندگان	به	زبان،	نگاه	~زیباشناسانهn	دارند.	
	آن	ها	معانی	¯هنی	خود	را	با	استفاده	از	آرایش		های	لفƝی	و	معنوی	و	عناصر	علم	بیان	
به	شکل	های	گوناگون	به	دیگران	منتقل	می		کنند	و	کǑم	ساده	و	عادی	را	به	سخنی	ادبی	

و	هنری	تبدیل	می		کنند.

که	 دارند	 وجود	 معنا	 یک	 بیان	 و	 تخیËل	 ایŵاد	 برای	 گوناگونی	 شیوه	های	 ادبی	 نƝر	 از	
مهم	ترین	آن	ها	چهار	آرایũ	~تشبیه،	مŵاز،	استعاره	و	کنایهn	هستند	و	آن	ها	را	در	حوزءه	

علم	~بیانn	بررسی	می	کنند.	

برقراری	رابطũ	همانندی	میان	دو	چیƅ	را	آرایũ	تشبیه	می	نامند.
	دانا	چو	طبلũ	عطار	است؛	خاموش	و	هنرنمای.

کاربرد	آن،	سخن	را	خیال	انگیƅ	می	کند.

در	هر	تشبیهی،	چهار	رکن	وجود	دارد:	
�æ مشبËه:

پدیده		ای	است	که	آن	را	به	پدیده		ای	دیگر	مانند	می		کنیم.
	ایËام	گل	چو	عمر	به	رفتن	شتاب	کرد

�ç مشبËهÆ به:
پدیده		ای	است	که	مشبËه	را	به	آن	مانند	می		کنیم.

	تو	همīون	گل	ز	خندیدن	لبت	با	هم	نمی		آید
بÈه: Èوجه ش �è

ویĭگی	یا	صفت	مشترà	میان	مشبËه	و	مشبËهÆ	به	است.
	گرت	ز	دست	برآید	چو	نخل	باش	کریم

�é اÈدات تشبیه:
واÞه		ای	است	که	آن	را	برای	بیان	شباهت	میان	دو	پدیده	به	کار	می		بریم.	

واÞه		های	~چو،	مثل،	مانند،	گویی،	همīون،	به			سان،	به			کردار	و	...n	از	این	دسته	اند.
است آهººن	وش	 هم	 و	 	ĳسن چون	 زبººان	 این	 	

است آتººش	 چººون	 زبººان،	 از	 بŵهد	 آن	چººه	 و	

	وجه	شبه	در	مشبËهÆ	به	پررنĳ		تر	از	مشبËه	است.
کر	مشبËه	و	مشبËهÆ	به	Ɣروری	است؛	اما	وجه	شبه	و	ادات		تشبیه	 	از	میان	رکن	های	تشبیه،̄	
باشد.	 و	مشبËهÆ	به	 فقط	مشبËه	 یعنی	می		توان	تشبیهی	داشت	که	 را	می	توان	حذ«	کرد؛	

nماییم	ه Ë¯ر	و	تویی	خورشید~	

تشبیه	را	بر	حسب	تعداد	ارکان	می	توان	به	دو	دسته	بخش	کرد:	
	گسترده	
	فشرده

تشبیه Ĵسترده:
به	تشبیهی	که	چهار	یا	سه	رکن	را	در	خود	داشته	باشد،	تشبیه	گسترده	می	گویند.	

	زندگی	آتشگهی	دیرنده	پا	برجاست
گر	بیفروزیش	رقƏ	شعله		اش	در	هر	کران	پیداست

ورنه	خاموش	است	و	خاموشی	گناه	ماست.
)سیاو³ کسرایی(  

	زندگی	)مانند(	آتشگه	پابرجا	است. در	تشبیه	باال،	ادات	تشبیه	حذ«	شده	است.
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