






ـــن ـــان آفری ـــخن در زب ـــم س حکی ـــن ـــان آفری ـــد ج ـــام خداون ـــه ن ب

از آنجا که درس علوم و فنون ادبی یکی از امتیاز آورترین دروس کنکور برای داوطلبان کنکور سراسری 
در رشته های علوم انسانی و معارف اسالمی می باشد، بر آن شدیم پس از مشورت با برترین اساتید کنکور 
کتابی جامع و متفاوت با کتاب های موجود در بازار پدید آوریم به گونه ای که داوطلبان عزیز را از مراجعه 

به انبوهی از کتاب های آموزشی بی نیاز کنیم.

ساختار کتاب
مطالبی که در این کتاب می بینیم:

این کتاب درس نامه های جامع تمام دروس دهم،  یازدهم و دوازدهم: در  1( درس نامه های جامع دهم، 
یازدهم و دوازدهم را گنجانده ایم. بدین ترتیب که مطالب و محتوای هر فصل را که به طور پراکنده در سه 
کتاب آمده است، طبقه بندی کرده ایم و خیال دانش آموز را از مراجعه به کتاب درسی دهم و یازدهم نیز 
راحت کرده ایم. به عنوان مثال در بخش تاریخ ادبیات و سبک شناسی تمام مطالب درس های مختلف هر 
سه کتاب در یک فصل به ترتیب قرن جمع آوری شده و سپس پرسش های چهارگزینه ای برای آن تنظیم 
شده است یا محتوای موسیقی سخن که در سه فصل و در سه کتاب پراکنده آمده است، به ترتیب در یک 

فصل گنجانده شده و پرسش های چهارگزینه ای در انتهای آن آمده است. 
2( خالصه نویسی نکات کنکوری در انتهای هر درس ابتکار دیگری در تألیف این کتاب است که ذهن 

دانش آموز را روی نکات برجستة کنکوری متمرکز می کند.
3( گنجاندن بیش از 1500 پرسش  چهارگزینه ای اعم از تألیفی و کنکوری با پاسخ نامة تشریحی یکی دیگر 

از امتیازات این کتاب است.
 4( توضیح محتوای درس نامه ها با روشی آسان و شیوا و مثال های بیشتر هم یکی دیگر از هدیه های ما 

به دانش آموزان عزیز است.

سپاس گزاری:
از صمیم قلب از تمام بزرگوارانی که حقیر را چنان بازوانی توانمند جهت تألیف و تنظیم این کتاب یاری 

رسانده اند، سپاس گزاری می کنم:
ـ مدیر عامل محترم انتشارات: آقای یحیی دهقانی 

ـ دبیرمجموعه: مهندس هادی عزیززاده و همکاران ایشان در معاونت تألیف مجموعة مبتکران به ویژه 
آقای حسین کشتی کار )مسئول فنی(. 



ـ ویراستار: مژگان شاه مرادیان
ـ حروف چین و صفحه آرا: سکینه مظاهری

ـ طراح جلد: مینا هرمزی
ـ گرافیست: بهاره خدامی که زحمت کارهای گرافیکی کتاب را برعهده داشته اند.

ـ نمونه خوان  ها: طوبی عینی پور، شیوا خوش نقش، رویا قطاری
با این امید که دانش آموزان عزیز، داوطبان کنکور و دبیران محترم، نظرها و پیشنهادهای خود را با مؤلّف 

در میان گذاشته و مسیر بهبود کیفیّت این کتاب را بیش از پیش هموار نمایند.

با سپاس بی قیاس:
دکتر کامران شاه  مرادیان

تـــو خشـــنود باشـــی و ما رســـتگار خدایـــا چنـــان کـــن ســـرانجام کار
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مبانی علوم و فنون ادبی ۱س
 می دانیم که درک مناسب هر علمی نیازمند آشنایی با مبانی و اصول و یک سری قواعد و اصطالحات آن علم می باشد؛ از این رو جهت 
شناخت فنون ادبی الزم است با اصول و مبانی این علم و تعداد قابل توّجهی از اصطالحات آن آشنا شویم. مهم ترین اصطالحات مرتبط 

با علوم و فنون ادبی در این کتاب : متن، ادب، ادبیّات، فصاحت و بالغت.

متن چیست؟
به  طور کلّی هر عا                                                                                  ملی که ذهن ما را به فّعالیّت و پویایی درآورد، 
متن است. بنابراین مقصود کّلی از متن، تنها نوشته های روی کاغذ و کتاب نیست؛ بلکه صداهایی که شنیده می شوند، بویی که احساس 
می شود، رویدادی که دیده می شود، مّزه ای که چشیده می شود، هر چیزی که لمس می شود؛ همه و همه، متن به حساب می آیند. پس 
متن ها شنیداری، بویایی، دیداری و ... نیز هستند؛ مثل کتاب که معموالً دیداری به شمار می آید؛ اگر خوانده شود، به آن متن شنیداری 

یا خوانداری هم می گوییم.
در این کتاب، مقصود از متن، آثار شعر و نثر فارسی است.

ادب
امروزه در زبان فارسی، اصطالح ادبیّات در معانی زیر به کار می رود:

1.  مجموعة نوشته ها، اصطالحات و رفتارهایی که در یک رشتة علمی یا حرفه ای رواج می یابد؛ مانند ادبیّات پزشکی، ادبیّات مدیریّت، ادبیّات 
اخالق، ادبیّات سینما و ادبیّات سیاست. در این نوع کاربردها، ادبیّات به معنی آداب و هنجار رایج در این زمینه هاست.

2. تمام آثار مکتوب و هر نوع نوشته ای که به تاریخ تمّدن بشری تعّلق داشته باشد، ادبیّات شمرده می شود. در این تعریف، متون علمی، تاریخی، 
جغرافیایی، پزشکی و فلسفی گذشته نیز جای می گیرند. براساس این تعریف، متون علمی قدیم نیز در زمرة آثار ادبی کهن قرار می گیرند.

3. ادبیّات، مجموعة نوشته هایی است که باورها، اندیشه ها و خیال ها را در عالی ترین صورت ها بیان می کند. در این تعریف، تنها ادبیّات مکتوب 
جای می گیرد؛ ولی ادبیّات شفاهی مانند افسانه ها، حکایات، مثل ها و ترانه های متداول بین مردم نیز، میراث گران بهای ادبی به شمار می روند.

 در این کتاب، بیش تر به ادبّیات مکتوب می پردازیم و در یک تعریف روشن تر می گوییم: ادبّیات، هنر کالمی 
است؛ کالمی زیبا که خیال انگیز، عاطفی و تأثیرگذار است. پس ادبّیات هم یکی از انواع هنرهاست؛ ماّدة اصلی ادبّیات، 
زبان است؛ به بیان دیگر، ادبّیات کاربرد هنرمندانة زبان است. تفاوت عمدة ادبّیات و زبان، در هدف آن دو است. هدف 
زبان، ارتباط و پیام رسانی است در حالی که هدف ادبّیات، زیبایی آفرینی است. ضمناً بر مبنای منطق حاکم بر زبان، هر 
کلمه، معنای قراردادی و مشّخصی دارد؛ جمله ها نیز ساختمان، اصول و قواعدی دارند؛ اّما ادبّیات به راحتی و به کمک تخّیل 
می تواند منطق حاکم بر زبان را در هم بریزد؛ یعنی هم واژه را از معنای قراردادی آن خارج می کند و هم منطق معنایی 
جمله را متحّول می کند. ادبّیات به کمک زیبایی ها و شگردی های هنری مانند تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، در آمیختن 
حس ها، اغراق  و ... )آرایه های ادبی( به زبان، نقشی هنری می بخشد. الّبته از تکرار موسیقایی آواها و عواطف و احساسات 
هم استفاده می کند. ادبّیات سخنی تأثیرگذار و بلیغ یا رساست که با قرار گرفتن در ذهن شنونده، او را برمی انگیزد. سخن 

رسا و بلیغ دو ویژگی دارد: فصاحت و بالغت.

فصاحت
فصاحت به معنی وضوح، روشنی و درستی کلمه یا کالم، در اصطالح، بیان مقصود است با الفاظی واضح و روان که خالی از عیب هایی 

مانند حروف و کلمات دشوار، و سنگین، بدآهنگ و ناموزون، پیچیده و مبهم باشد و معنی آن به راحتی درک شود.
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بالغت
بالغت به معنی رسایی کالم، چیره زبانی و شیوایی سخن است و در اصطالح، سخن گفتن به اقتضای حال مخاطب و جایگاه، یا 
مطابقت سخن  با موقعیت است؛ یعنی هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. گاهی اطناب پسندیده است و گاهی ایجاز مناسب است. 

هم چنان که مولوی در این بیت فرموده است:

هـــم، زبـــان کودکی باید گشادچـون که با کـودک سـر و کارت فتاد 

نتیجه می گیریم که فصاحت به چگونگی و کیفیت کلمات برمی گردد و بالغت هم فصاحت را در نظر دارد و هم به چگونگی معنا و 
محتوایی کالم توّجه می کند؛ به تعبیر دیگر، فصاحت جنبه های ظاهری سخن را می بیند و بالغت معنی و محتوای کالم را می سنجد، 

علم بالغت سه شاخه دارد: بدیع، معانی و بیان. در درس های آتی با این اصطالحات بیش تر آشنا خواهیم شد.

اله سخ
فّعالیّت و پویایی درآورد، متن گفته می شود؛ پس عالوه بر نوشته های روی کاغذ، صداها، بوها،  متن: هر عاملی که ذهن ما را به 

رویدادها، مزه ها و... نیز متن به حساب می آیند.
ادب: این واژه مترادف ادبیّات است. البتّه علومی که سبب پیشگیری از خط در سخن گفتن می شوند نیز ادب گفته شده است؛ این 

علومک عبارت اند از: صرف، نحو، بدیع، معانی، بیان، قافیه، عروض و...
فصاحت: وضوح و روشنی و درستی کالم را فصاحت گویند. در اصطالح، بیان منظور انسان ها با واژگانی که خالی از نقص است و 

ابهامی دربرندارد.
بالغت: در لغت، رسایی کالم، چیره  زبانی و شیوایی کالم است. در ادبیّات به علم سخن گفتن به تناسب حال مخاطب و جایگاه آن 

است. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.
ادبّیات: به سه مفهوم برای واژة ادبیّات اشاره می کنیم:

1.  مجموعة نوشته ها، اصطالحات و رفتارهای هر رشتة علمی مثل: ادبیّات پزشکی، ادبیّات مدیریّت، ادبیّات اخالق، ادبیّات سینما و...
2.  تمام آثار مکتوب و هر نوع نوشته ای که متعّلق به تمّدن بشری است.

3.  مجموعة نوشته هایی که باورها، اندیشه ها و خیال ها را در عالی ترین صورت بیان می کند.

پرسش های چهارگزینها ی

کدام گزینه در مورد »متن« نادرست است؟.11

1   هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد، »متن« است.
 2 صدایی که می شنویم، نوعی متن شنیداری است.
 3 متن فقط به نوشته های شعر و نثر گفته می شود. 

 4 رویدادی را که می بینیم، نوعی متن دیداری به شمار می رود.

واژة »ادبیّات« از عصر..................یعنی سال ).................. ش( کاربرد زیادی پیدا می کند..21

1   بیداری، 1288   2 مشروطه، 1287
 3 بیداری، 1286   4 مشروطه، 1285
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کدام تعریف، اصطالح »ادبیّات« را به درستی تعبیر نمی کند؟.31

1   مجموعة نوشته ها، اصطالحات ورفتارهایی که در یک رشتة علمی یا حرفه ای رواج می یابد.
 2 تمام آثار مکتوب که به تاریخ تمّدن بشری متعّلق باشد.

 3 تمام نوشته هایی است که باورها را بر مبنای اعتقادات و نمادهای منطقه ای بیان می کند.
 4 نوشته هایی که باورها، اندیشه ها و خیال ها را در عالی ترین صورت ها بیان می کند.

بیت »چون که با کودک سروکارت فتاد           پس زبان کودکی باید گشاد« ناظر بر کدام مقولة ادبی است؟.41

1   فصاحت   2 بالغت
 3 زبان   4 معانی

روان که .51 و  الفاظی روشن  با  بیان مقصود  از  است  عبارت  اصطالح،  و در  و کالم؛  معنی روشنی، درستی کلمه  »به  عبارت 
عیب هایی )مانند حروف و کلمات دشوار و سنگینی، بد آهنگ و ناموزون، پیچیده و مبهم( تهی باشد« ناظر بر کدام مقولة 

علمی است؟

1   بالغت   2 فصاحت
 3 بدیع   4 معانی

عبارت »به معنی رسایی سخن، چیره زبانی و شیوا سخنی است و در اصطالح، سخن گفتن به اقتضای حال شنونده و جایگاه .61
یا مطابقت سخن با موقعیّت و شرایط است؛ یعنی هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد« یادآور کدام مقولة علمی است؟

1   بالغت   2 فصاحت
 3 بدیع   4 معانی

کدام گزینه نادرست است؟.71

1   فصاحت به چگونگی و کیفیت واژگان باز می گردد.
 2 بالغت هم به فصاحت توّجه دارد و هم به چگونگی معنا و محتوای کالم نظر دارد.

 3 بالغت، همان شیوایی سخن و گفتن سخن به اقتضای حال است.
 4 فصاحت، عبارت است از بیان مقصود بدون بهره گیری از الفاظی روشن و روان

کدام گزینه نادرست است؟.81

1   ادبیّات یکی از هنرهاست، ماّدة اصلی زبان، ادبیّات است.
 2 ادبیّات کاربرد هنری زبان است.

 3 هدف زبان، ارتباط و پیام رسانی است؛ هدف ادبیّات، زیبایی آفرینی است.
 4 ادبیّات به راحتی و به مدد تخیّل می تواند منطق معنایی زبان را در هم بریزد.

ادبیّات با بهره گیری از شگردهایی همچون: تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، درهم آمیختن حس ها، اغراق و غیره به زبان نقشی .91
................... می بخشد.

1   ادبی ـ زبانی  2 زبانی  3 هنری  4 بدیعی

در کدام گزینه، همة مقوله ها از شاخه های علم بالغت هستند؟.101

1   معانی، فصاحت، زبان، بدیع   2 بدیع، بیان، فصاحت، زبان
 3 بیان، معانی، زبان، فصاحت   4 معانی، بیان، بدیع
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11
پاسخ تشریحی پرسش های چهارگزینها ی

3 چون متن صرفًا به نوشته های شعر و نثر گفته نمی شود؛ بلکه به پدیده هایی که ذهن انسان را به فّعالیّت و پویایی وادارند، 11.1
متن گفته می شود. یعنی متن می تواند، دیداری، شنیداری، لمسی و ... باشد.

4 عصر م شروطه، سال 1285 ش21.1
3 چون اعتقادات و باورها در ادبیّات به صورت منطقه ای بررسی نمی شود.31.1
2 بالغت41.1
2فصاحت51.1
1 بالغت61.1
4 چون فصاحت به کمک بهره گیری از الفاظ روشن و روان صورت می  گیرد.71.1
1 ماّدة اصلی ادبیّات، زبان است.81.1
3 هنری91.1
101.14
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بررسی و طبقه بندی آثار ۲س
همان طور که می دانیم تحلیل هر متن ادبی ـ اعم از نثر و نظم ـ را از چند دیدگاه می توان مطالعه کرد و با بررسی دقیق و موشکافانه آن 
را کالبد شکافی کرد؛ برای دست یابی به این منظور می توان متن را از دیدگاه های جامعه شناختی، زبانی، اخالقی، محیطی، فکری، تاریخی، 

روان شناختی، ادبی و ... بررسی نمود. اکنون از بین دیدگاه های موجود سه دیدگاه را مورد بررسی قرار می دهیم:
3. قلمرو فکری 2. قلمرو ادبی     1. قلمرو زبانی 

برای درک بهتر این موضوع به توضیح نموداری این سه دیدگاه توّجه کنید:

دیدگاه های تحلیل متون شعر 
1. قلمرو زبانی 

ساختمان واژگان )ساده، مشتق، مرّکب، مشتق ـ مرّکب(  
الف( سطح واژگانی  کاربرد لغات فارسی یا بیگانه )عربی، ترکی، مغولی و...(

  روابط معنایی کلمات مثل: مترادف، تضاد، تضّمن و تناسب

کوتاهی و بلندی جمله ها  
ب( سطح دستوری )نحوی( 

کاربردهای دستور تاریخی  

2. قلمرو ادبی
الف( سطح بیانی: توّجه به زیبایی های بیانی مثل تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه

ب( سطح آوایی با موسیقیایی بدیع معنوی: توّجه به زیبایی های بدیع لفظی مثل واج آرایی، تکرار، سجع، جناس و... 

ج( سطح بدیع معنوی: توّجه به زیبایی های بدیع معنوی مثل تضاد، مراعات النّظیر، حّس آمیزی و...

در این مرحله، متن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، باورها، گرایش ها، 
نوع نگرش به  جهان و دیگر جنبه های فکری، مانند موضوع های زیر، بررسی می شود:

3. قلمرو فکری  
ـ عینی، ذهنی

ـ شادی گرا، غم گرا
ـ خردگرا، اختیارگرا
ـ جبرگرا، اختیارگرا

ـ عرفانی، طبیعت گرا
ـ خوش بینی، بدبینی

ـ فلسفی، روان شناختی
ـ محّلی، میهنی، جهانی 

ـ و...
آثار ادبی )شعر و نثر( را از دو دیدگاه کّلی هم می توان طبقه بندی کرد:

ب( بر اساس ساختمان و شکل الف( براساس محتوا و موضوع  
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اله سخ
متون ادبی را از سه دیدگاه و قلمرو: زبانی، ادبی و فکری بررسی می کنند.

قلمرو زبانی: زبان هر اثر مکتوب ادبی مخصوص به خودش است؛ برخی از متون، زبانی ساده و قابل فهم و برخی دیگر زبانی پیچیده 
و دشوار دارند. کاربرد واژگان زبان فارسی و بیگانه، ساختمان واژه، روابط معنایی کلمات مانند: مترادف، تضاد و تضمن هم در این 

حوزه بررسی می شود.
قلمرو ادبی: عناصری که سبب خلق زیبایی های زبان می شوند، در این حوزه قابل بررسی است؛ این عناصر عبارت اند از: زیبایی های 
بیانی و بدیعی. از بیان می توان تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه را نام برد و از بدیع می توان به زیبایی هایی مانند: واج آرایی، تکرار، سجع، 

جناس، تضاد، مراعات نظیر و... اشاره کرد.
قلمرو فکری: هر نوشته ای بر مبنای نوعی تفّکر و اندیشه خلق می شود؛ این نوع اندیشه ها را قلمرو فکری نوشته ها می گویند. از این 

اندیشه ها می توان به خوش بینی، بدبینی، جبرگرایی، اختیارگرایی، خردگرایی، عشق گرایی، عینی گرایی، ذهنی گرایی و ... اشاره کرد.

پرسش های چهارگزینها ی

متون نظم و نثر را بر اساس کدام سه دیدگاه مهم کالبد شکافی می کنند؟.11

1   زبانی، عینی، علمی   2 ادبی، علمی، زبانی
 3 زبانی، ادبی، فکری   4 فکری، ادبی، عینی

بررسی روابط معنایی کلمات از قبیل )ترادف، تضاد، تضّمن و تناسب( در حوزة کدام یک از سطوح بررسی می شود؟.21

1   قلمرو ادبی، سطح بدیعی معنوی  2 قلمرو زبانی، سطح واژگانی
 3 قلمرو زبانی، سطح دستوری   4 قلمرو ادبی، سطح بدیع لفظی

قرار .31 ادبی  قلمرو  سطوح  از  سطح  کدام  حوزة  در  ترتیب  به  النظیر(  مراعات  و  کنایه  سجع،  )مجاز،  آرایه های  از  هریک 
می گیرند؟

1   بیانی، بدیع معنوی، بیانی، بدیع لفظی  2 بدیع لفظی، بدیع معنوی، بیانی، بیانی
 3 بیانی، بیانی، بدیع لفظی، بدیع معنوی  4 بیانی، بدیع لفظی، بیانی، بدیع معنوی

هریک از مقوله های »خردگرایی، واج آرایی و تضّمن« به ترتیب مربوط به کدام حوزه های تحلیل شعر هستند؟.41

1   فکری، زبانی، ادبی   2 ادبی، فکری، زبانی
 3 فکری، ادبی، زبانی   4 زبانی، فکری، ادبی

کدام گزینه از مقوله های قابل بررسی در قلمرو زبانی تحلیل متون شعری نیست؟.51

1   کوتاهی و بلندی جمله ها   2 مراعات نظیر و حّس آمیزی
 3 کاربردهای دستور تاریخی   4 ساختمان واژگان

کدام گزینه از ویژگی های قلمرو فکری تحلیل متون شعری است؟.61

1   اختیارگرایی   2 کوتاهی و بلندی جمله ها
 3 کاربرد لغات مغولی   4 زیبایی گرایی مثل جناس

در کدام گزینه، تمام مقوله ها مربوط به قلمرو ادبی است؟.71

1   ساختمان واژگان، واج آرایی، شادی آرایی، تکرار، جناس  2 حّس آمیزی، واج آرایی، مراعات نظیر، ترادف، طبیعت گرایی
 3 عشق گرایی، سجع، تکرار، کوتاهی و بلندی جمله ها، جناس  4 جناس، سجع، کنایه، مراعات نظیر، واج آرایی
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کاربردهای دستور تاریخی، در حوزة کدام یک از قلمروهای تحلیل متون شعر قرار می گیرد؟.81

1   زبانی  2 فکری  3 ذهنی  4 ادبی

کدام گزینه از مقوله های قلمرو ادبی تحلیل متون شعری نیست؟.91

1   مجاز  2 تشبیه  3 خوش بینی  4 تکرار

قدیمی ترین طبقه بندی انواع ادبی در کدام کشور صورت گرفته است؟.101

1   ایران  2 یونان  3 روم  4 آلمان

پاسخ تشریحی پرسش های چهارگزینها ی

3 زبانی، ادبی، فکری11.1
2 قلمرو زبانی، سطح واژگانی21.1
4بیانی، بدیع لفظی، بیانی، بدیع معنوی31.1
3 فکری، ادبی، زبانی41.1  

2 مراعات نظیر و حّس آمیزی از ویژگی های قلمرو ادبی هستند.51.1
1 اختیارگرایی61.1
4 جناس، سج، مراعات نظیر و واج آرایی از مقوله های بدیعی و کنایه از مقوله های بیانی قلمرو ادبی هستند.71.1
1  قلمرو زبانی81.1
3 خوش بینی، یکی از ویژگی های قلمرو فکری تحلیل شعر است.91.1
2 یونان101.1
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کالبد شکافی متن شعر  و  نثر ۳س
همان طور که در مبانی علوم و فنون ادبی اشاره شد، مقصود از »متن« در این کتاب، فقط آثار مکتوب ادبی است که در یک نگاه کّلی، 

این متون به دو بخش تقسیم می شود:
شعر  

متون آثار مکتوب
نثر  

اکنون تالش می کنیم برای دستیابی بهتر به نتایج آموخته های درس های پیشین، با تدوین و تبیین یک چهارچوب منطقی به صورت 
گام به گام، طرحی پیشنهادی را ارائه دهیم.

طراحی این گام ها به ترتیب زیر است:
1. خوانش متن

2. شناسایی و استخراج نکات زبانی
3. شناسایی و استخراج نکات ادبی

4. شناسایی و استخراج نکات فکری
5. نتیجه گیری و تعیین نوع

 اکنون با بررسی شعر زیر از الهی نامة عّطار نیشابوری، سیر مراحل پنج گانة این طرح را در شعر نشان می دهیم:
بـــه دام افتـــاد روباهـــی ســـحرگاه
ــم ــد همچنینـ ــاد بینـ ــر صیّـ ــه گـ کـ
پـــس آن گـــه، ُمـــرده کـــرد او خویشـــتن را
چـــو صیّـــاد آمـــد، او را مـــرده پنداشـــت
زبــُـن بُبریـــد حالـــــی گـــــوش او لیـــک
ـــر ـــم گی ـــرِک غ ـــا: ت ـــاه گفت ـــه دل، روب  ب
ـــن َدم ـــت: ای ـــد، گف ـــر بیام ـــی دیگ یک
زبانـــش را بُریـــد آن مـــرد، نـــاگاه
دگـــر کـــس گفـــت: مـــا را از همـــه چیـــز
نـــَزد َدم، تـــا کـــه آهـــن درفکندنـــد
ــم ــر بمانـ ــا: گـ ــاه گفتـ ــه دل، روبـ بـ
دگـــر کـــس آمـــد و گفـــت: اختیار اســـت
ــاه ــنید از دور، روبـ ــام دل شـ چـــو نـ
بـه دل می گفـت: بـا دل نیسـت بـازی
بـه دل می گفـت: بـا دل نیسـت بـازی
بگفـت ایـن و بـه صـد دسـتان و تزویر
حدیث دل، حدیثی بس شـگفت اسـت

راه در  اندیشــید  بــزی  بــه  رو  بــه 
پوســتینم گاُزر  بــه  حالــی  دهــد 
زبیــم جــان، فـــرو افکنــد تــن را
نمی یارســت رو بــــه را کــم انگاشــت
ــرا نیــک ــد م ــه کار آی کــه گــوش او ب
چو زنـده مانده ای، یک گـوش، کم گیر
هــم مــرا  آیــد  کار  بــه  او  زبــان 
ــاه ــه روب ــم جــان، یــک نال نکــرد از بی
بــه کار آیــد همــی دنــدان او نیــز
ــد ــش بکندن ــد دندان ــختی چن ــه س ب
نــه دنــدان بــاش و نــه گــوش و زبانــم
ــه کارســت ــه رنجــی را ب ــه، ک دل روب
جهــان بــر چشــم او شــد تیــره، آن گاه
ــازی ــه س ــه کارم حیل ــد ب ــون بای کن
ــازی ــه س ــه کارم حیل ــد ب ــون بای کن
بَجسـت از دام، هم چـون از کمـان، تیـر
کـه در عالـم، حدیثـش در گرفته اسـت

)عّطار نیشابوری، الهی نامه( 	

اکنون به بررسی گام های پنج گانة متن فوق می پردازیم:
الف( خوانش شعر

نخستین قدم مؤثّر برای رویارویی و شناخت متن، خوانش صحیح آن است. الزم است قبل از خوانش، با یک نگاه کّلی لحن و آهنگ 
آن را تشخیص دهیم؛ پس از شناسایی لحن مناسب با حال و هوای اثر، خواندن اتّفاق می افتد. دقّت داشته باشیم که الزم است تمام اثر، 

یک باره و بدون وقفه، خوانده شود تا درک ارتباط طولی و فهم محتوا دچار اختالل نشود.
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ب( شناسایی و استخراج نکات زبانی

بعد از خوانش دقیق شعر، عینک زبانی به چشمان خود زده و شعر را دوباره بازخوانی می کنیم و نکات برجستة قلمرو زبانی را شناسایی 
ودسته بندی می کنیم؛ مثاًل برخی از نکات زبانی شعر عّطار : عبارت اند از:

وجود واژگان کهن مانند »گازر« ، » نمی یارست«
کمی واژگان غیرفارسی

کاربرد شبکة معنایی؛ مانند »حیله، دستان، تزویر، دام« و »دل، زبان، گوش و دندان«
ترکیب سازی؛ مانند »روبه  باز« ، حیله سازی« حّقه بازی

کاربردهای تاریخی دستور: »ُمرده کرد« ، »نمی یارست ... کم انگاشت« ، »به کار آید همی«
سادگی و کوتاهی جمله ها: مانند » به دام افتاد روباهی سحرگاه« ، »به روبه بازی اندیشید در راه« و ...

بیش تر کلمات شعر، ساختمان ساده دارند: دام، روباه، صیّاد، گازر، گوش، دل، زبان و ...
زبان شعر، ساده و روان است و پیچیدگی ندارد.

به کارگیری واژگان به صورت مخّفف: روبه، گر، آن گه، ز، دگر
حذف »می« در مضارع اخباری، مانند »دهد« به جای »می دهد« 

 و ...
ج( شناسایی و استخراج نکات ادبی

در این مرحله، عینک زیبایی شناسی به چشم می زنیم و شعر را یک بار دیگر بررسی می کنیم و به نکات ادبی زیر، دست می یابیم:
 از قرار گرفتن قافیه در پایان هر دو مصراع هر بیت، می فهمیم که قالب شعر »مثنوی« است.

 »ترِک غم گرفتن« ، »َدم نزدن« و »جهان بر چشم او تیره شدن« کنایه است.
 »بَجست از دام، هم چون از کمان، تیر« تشبیه و مراعات النّظیر دارد.

 به کارگیری ردیف در برخی اشعار برای افزایش موسیقی شعر، مثل )را( در بیت سوم
 به کارگیری آرایة تکرار؛ واژة »حدیث« در آخرین بیت، سه بار تکرار شده و سبب افزایش موسیقی شعر شده است.

 مراعات النّظیر: به کار بردن کلمات زبان، گوش، دل، جان و دندان که از اعضای بدن هستند.
  تضاد: به کارگیری جان و تن در تضاد با هم 

 و ...
د( شناسایی و استخراج نکات فکری

از مقایسة اجزای بدن )گوش، زبان، دندان( با »دل« و برتری دادن دل به همة اجزا در این شعر، به این نکته پی می بریم که شاعر »دل« 
را جایگاهی با اهّمیّت می داند و به همین سبب می گوید: »با دل نیست بازی« و بعد از این در بیت پایانی، نتیجه گیری عرفانی شاعر 

آشکار می شود.
این شعر اگرچه ظاهری ساده و داستانی دارد، اّما پایان بندی و نتیجه گیری شاعر، بیانگر ذهن خاّلق اوست که یک نکتة عمیق معرفتی 
دربارة ارزش و جایگاه دل را این گونه در قالب داستان »روباه و شکارچی« گنجانده است تا بگوید که همه چیِز وجودِ ما دل است و 

گران بهایی دل، به سبب این است که خانه و جایگاه خداوند است.
شعر، ظاهری ساده، محسوس و عینی دارد اّما نتیجه گیری پایانی، مفهومی ذهنی و معنوی است.

ه ( نتیجه گیری و تعیین نوع

با توّجه به این که، حکمت و معرفتی در شعر نهفته است و شاعر برای بیان آن، از ظرف داستانی بهره گرفته است؛ در مجموع، این شعر 
را در ردة ادبیّات تعلیمی ـ عرفانی می توان جای داد.
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 اکنون متن زیر را که از کتاب کلیله و دمنه انتخاب شده است، با دّقت می خوانیم و این پنج گام را در آن نشان 
می دهیم:

»چون بشناختم که آدمی، شریف تِر خالیق است و قدر ایّام عمر خویش نمی داند، در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم؛ دریافتم که 
مانع آن، راحت اندک و نیاز حقیر است که مردمان بدان، مبتال گشته اند.

هر که به امور دنیایی روآورد و از سعادت آخرت غفلت کند، همچون آن مرد است که از پیش اُشتر مست بگریخت و به ضرورت، 
خویشتن در چاهی آویخت و دست در دو شاخ زد که بر باالی آن روئیده بود و پاهایش بر جایی قرار گرفت. در این میان، بهتر 
بنگریست، هر دو پای، بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ، بیرون گذاشته بودند. نظر بر قعر چاه افکند، اژدهایی سهمناک دید؛ دهان 
گشاده و افتادن او را انتظار می کرد. به سر چاه، التفات نمود. موشاِن سیاه و سپید، بیخ آن شاخ ها دایم می بریدند و او در اثنای این، 
تدبیری می اندیشید و خالص خود را طریقی می ُجست. پیِش خویش، زنبور خانه ای و قدری شهد یافت، چیزی از آن به لب بُرد، از 
نوعی در حالوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و نه اندیشید که پای او بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت 
در حرکت آیند، و موشان در بریدن شاخ ها، ِجدِّ بلیغ می نمایند و ... ، چندان که شاخ بگسست و آن بیچارة حریص در دهان اژدها افتاد.

پس، من دنیا را بدان چاهِ پُر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ  ها بر شب و روز؛ و آن چهار مار را 
به طبایع که عمادِ خلقت آدمی است و هرگاه که یکی از آن در حرکت آید، زهِر قاتل باشد؛ و چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم 
به لّذات این جهانی که فایدة آن، اندک و رنج آن، بسیار است، و راه نجات بر آدمی، بسته می گرداند؛ و اژدها را مانند کردم به مرجعی 

که از آن، چاره نتواند بود؛ هر آینه بدو باید پیوست و آنگاه ندامت، سود ندارد و راه بازگشتن مهیّا نیست«. 
)کلیله و دمنه، باب برزویة طبیب، با اندک تغییر(  

 اکنون متن زیر را بر مبنای گام های پنج گانه، بررسی می کنیم:
الف( خوانش متن نثر

با توّجه به اهمیّت نحوة خوانش، متن را به دقّت می خوانیم؛ رعایت نشانه های نگارشی درون متنی هنگام خواندن، به درک عمیق تر 
متن کمک می کند.

ب( شناسایی و استخراج نکات زبانی

 تعدادی از نکته های مهم و برجستة قلمرو زبانی این متن را برمی شماریم:
 کاربردهای کهنی که امروزه، به گونه ای دیگر به کار گرفته می شوند: اُشتر، شاخ، پسودن، شنودن، بنگریست، نتوان دانست.

 جمع کلمة »موش« با نشانة »ان«.
 به کارگیری کلمة »بگسست« در معنی »بریده شد، شکست«.

 به کارگیری »شهد« در معنی »عسل«.
 کاربرد کلمة »قاتل« در معنی ُکشنده برای غیرانسان.

جدانویسی نشانة منفی ساز فعل »ن« : »نه اندیشید« که امروزه می نویسیم: نیندیشید.
 کاربرد »را« به معنی »برای« در جملة : »خالص خود را طریقی می ُجست«.

 ترکیب »زنبورخانه« به معنی »النة زنبور«، جالب توّجه است.
 بیش تر جمله ها در این نمونه، کوتاه و قابل فهم هستند.

ج( شناسایی و استخراج نکات ادبی

 شبکة معنایی میاِن »شهد، شیرینی، چشیدن، زنبور و حالوت«
 تضاد میان دو واژة » سیاه و سفید« ، »پا و سر« و »سر و قعر« در ترکیب » سر چاه و قعر چاه«، »زهر و شیرینی یا شهد« ، »رنج و لّذت« 

، »اندک و بسیار«
 بهره گیری از تمثیل برای بیان مفهوم غفلت انسان.

و ...
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د( شناسایی و استخراج نکات فکری

در این حکایت، نگرش حکمی و تعلیمی، برجسته است. نویسنده برای بیان مقصود خود )بهره گیری از گذر عمر برای سعادت آن 
جهانی( در جایگاه اندرز، خطاب به خواننده، چند نکته را یادآور می شود:

شریف بودن انسان در میان مخلوقات
گران بها بودن لحظات عمر

هوشیاری و پرهیز از خوشی های زودگذر
می بینیم که این حکایت از یک سو، به جایگاه و ارزش انسان، نگاهی مثبت و خوش بینانه دارد و از سوی دیگر نسبت به خوشی های 

ماّدی و لّذت های زودگذر، نگرش منفی دارد.
ه ( نتیجه گیری و تعیین نوع

نویسنده، این فکر را به خواننده انتقال می دهد که:
 نسبت به جایگاه انسان، نگاه خوش بینانه و واالیی داشته باشد.

 قدر لحظه لحظة عمر خویش را بداند.
 هوشیاری خود را حفظ کند و آن قدر سرگرم خوشی های دنیایی نشود که گرفتار غفلت گردد.

 سعادت و نیک بختی راستین، کسب خشنودی خدای بزرگ است.
 بر پایة بررسی های انجام شده و تأکید درونمایة اثر، این نوشته را نمونه ای از متن تعلیمی یا اندرزی می توان به شمار آورد.

اله سخ
متون مکتوب ادبی به دو دستة عمده تقسیم می شوند که عبارت اند از: شعر و نثر 

بررسی چهارچوب منطقی تدوین و تبیین متون طبق پنج قدم شکل می گیرد؛ این پنج گام به ترتیب، عبارت اند از:
1. خوانش متن

2. شناسایی و استخراج نکات زبانی
3. شناسایی و استخراج نکات ادبی

4. نتیجه گیری و تعیین نوع

پرسش های چهارگزینها ی

 کدام گزینه، از مراحل پنج گانة گام به گام برای بررسی متون آثار مکتوب نیست؟.11

1   شناسایی و استخراج نکات ادبی  2 شناسایی و استخراج نکات معنوی
 3 شناسایی و استخراج نکات زبانی  4 خوانش متن

در بیت » به دام افتاد روباهی سحرگاه   به روبه بازی اندیشید در راه« کدام یک از نکته های زبانی به وضوح دیده می شود؟.21

1   ترکیب سازی   2 کمی واژگان فارسی
 3  وجود واژگان کهن   4 کاربرد شبکة معنایی

کدام یک از ابیات زیر، )کنایه، مراعات النظیر و تشخیص( را از ویژگی های قلمرو ادبی هم زمان داراست؟.31
1   قطـــرة آبی کـــه دارد در نظــر گوهــر شــدن
 2 ُخـرده ای از مـال دنیـا در بسـاط هـر کـه هسـت
 3 هـر کـه می خواهـد که از سـنجیده گفتاران شـود
 4 صبـر بـر جـور فلـک کـن تـا برآیـی رو سـفید

از کنـــار ابـــر، تـــا دریـــا تنـــّزل بایـدش
جبهـــة واکـــرده ای پیوسـته چـون گل بایدش
بایـدش تأمــّـل  از  بندگرانـــی  زبـــان،  بـــر 
بایـدش تحّمـل  افتـد  آسـیاب  در  چـون  دانـه 
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