
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



( یقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعلوم و فنون ادبی ) kheilisabz.comمدت آزمون:  د

ءه دومردیف نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دور متوس

ه کسی است  ان است سرود  ن در ا و تل  عام سال  ه  م شعر زیر که دربار 
رید ــود  وطــ  بر  تا  که  نیست  ریدک  ــد  ب مــــردم  ــاه  ــب ت ـــال  ــر  ب
بود شیون  د  دو  ــرده ای  م سر  بر  ریددی  د  بر  که  نیست  ی  ی امــروز 

/

تم داشت رن ه ه پیامدی در  ات زیر  ا هر یک از ات
راسان به مرک ایران:  درت از  الف( انتقال 

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

جدول زیر را کامل کنید 

نوع نثرنام نویسندهنام کتاب

شاالف( ان  تاریخ ج

لستانب(

ی رازیپ( شم 

/

الی را با کلمات مناسب کامل کنید   جاهای 
ار شده است  عات ............... او آش درت شاعری اب یمی در  الف( 

ر هرات مرک فرمانروایی ............... بود ب( ش
/
/

درستی یا نادرستی جمله های زیر را مش کنید  
ردان نوشته اند ته و شا اتیب را او  ال سبعه و م نا م ار منثور مو الف(در میان آ

ی به سعدی و مولوی داشته است  ا ل توجه  ب( سلمان ساوجی در 
سی عمارت ربع رشیدی در تبری است    ل ا ت واجه رشیدالدی ف ی  م فرهن دام م پ( ا

/
/
/

رار دهید  ود  انءه  وانید مرز پایه های آوایی آن را مش کنید و هر پایه را در  بیت های زیر را درست ب
ر کند عار  ک همه بردیم سب شدمالف( ش شنده  ر تر  ا طب  ت  ه زبر  بر 
ــرا ف و  ر  ه ــ  آت جــ  را  ــام  اب(  ن از  وارهـــانـــد  ــی  ک د  ـــ پ ــی  /ک

ال زیر پاسخ کوتاه دهید به س
ونه به وجود می آید وزن شعر 

/

ال زیر پاسخ کوتاه دهید به س
ل ادبی بیان شده است  اور علم بر کوهساران زد کدام پدید طبیعی به ش سرو  ون  سحر  راع  در م

/

ال زیر پاسخ کوتاه دهید به س
م ساده تبدیل کنید  ریست را به یک جملءه عادی و ک ه  ابر آمد و باز بر سر سب راع  م

/

ات زیر وجه شبه مناسب بنویسید  برای هر یک از تشبی
ان ب( تیر م الف( روی ماه  

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مش کنید 
سترده وجود دارد  و مردان ره بشوی  تا کیمیای عش بیابی و زر شوی دو تشبیه فشرده و یک تشبیه  دست از م وجود  الف( در بیت 

ی عش توست عش در هر دو تشبیه مشبه است   ید کرب ی عش توست  جان ش رفتار ب دل  ب( در بیت 

/

ال زیر پاسخ کوتاه دهید به س
سمت های مش شده در هر یک از تشبیه ها کدام پایه یا رک را نشان می دهد

ماند تو  پی  م  رو  مر  و  رفتم  م  نامه الف(  آرد  ــو  ت از  کبوتر  ــو  ــم  ه ــا  ت
امو و هنرنمای ار است  و طبلءه ع ب( دانا 

/

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.



( یقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعلوم و فنون ادبی ) kheilisabz.comمدت آزمون:  د

ءه دومردیف نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دور متوس

ری است  ادبی زبانی ف لمرو های  ی مربو به کدام یک از  ی های سبک عرا هر یک از وی
ل در شعر ای دوره بیشتر شد )...............) الف( کاربرد 

اهیم و اندیشه های شعر ای دوره است )...............) ی درون از م ا و پا ب( پرهی از زهد ریایی توجه به 
عول جمله کم شده است )...............) مر در کنار م ر نشانءه  یری  پ( به کار

/

سبک خراسانیسبک عراقیجدول را کامل کنید 

یالف( یءه عرفانی و ا ................روا رو

رایی یا توجه به دنیای بیرون................ب( ع  وا

راییپ( ................م 

/

ری بیت زیر را بنویسید  ی ف یک وی
نه ربا ک ای  در  بر  ن  م ــ  ان استیمءه  بی بنیاد  و  ع  بی مو همه  اساس  )خواجوی کرماین(که 

/

ی های زبانی آن را بنویسید  وانید و دو مورد از وی شعر زیر را ب
دانسـت انـی  ن راز  مـی  پرتـو  از  وهـر هر کـ از ایـ لعـل توانی دانسـتوفـی 

ل مـر سـحر دانـد و ب موعـءه  وانـد معانی دانسـتـدر م ـی  کـه نه هـر کو ور
ـان بـر دل کارافتـاده ـی همه فانی دانسـتعرضـه کـردم دو ج )حافظ(به ج از عشـ تـو با

الی را با کلمات مناسب کامل کنید  جاهای 
یل شده است  ه ها بسیار دارد از پایه های آوایی با وزن ................ تش ر از ای بازی ر بازی وار دارد   ه  ت دهد  ه ع ار است ای که  روز راع بیت  الف( هر م

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

ایی معادل وزن های زیر را بنویسید  نشانه های ه
ب( ـ   ـ ـ  الف( ـ ـ  

/

ایی هر یک را بنویسید  یک کنید س وزن  و نشانه های ه بیت زیر را متناسب با پایه  های آوایی ت
م وان  مـت آرید بـر آن مـر سـحر لسـتان محـرومر ل و طـر  کاو بمانـد ز 

/

رینه است  ه و  ع ات  هر یک از تعریف های زیر یادآور کدام یک از ا
قیقی آن سو می دهد ...............  یر قیقی دور می سازد و به سوی معنای  واننده را از معنای  ه  م است که  الف( نشانه ای در ک

ه وجود دارد ...............  قیقی یک وا یر قیقی و  ه و پیوندی است که میان معنی  ب( راب

/

ازهای مش شده را بنویسید  قیقی هر یک از م یر معنی 
پا را  پیمـانه  ای  آشامیـدم  ـو  االف(  ــر  س ــر  ب مستی  ز  درافـــتـــادم 

ند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی یمب(  مـا هـم از دام تو دوریـم و هـم از دم فار

/

دشت را در دو بیت زیر بررسی کنید  اوت معنایی و کاربرد وا  ت
کـوه دو  م  هیـ دشـت  بر  ـادند  ن ــروهالف(  ــم  ـــده ه ــی نــظــاره ش ــان ــ ج
تنـد ی بران ر  لشـ سـواران  تنـدب(  ری درم  پیشـ  دشـت  همـه 

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  برمانند  میان  در  ان  ن کوه هاست  ــرام  )کمال الدین اسماعیل(اج

/

مت زیر را از نظر سبک شناسی بررسی کنید 
ات پ  ر  ون برمی آید م یات است و  سی که فرومی رود ممد  ید نعمت هر ن ر اندر م ربت است و به ش وجل که طاعت موجب  دای را ع منت 

ری واجب )لگستان سعدی( سی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی ش در هر ن

/

جمع نمرات موف باشید   

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.



( یقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعلوم و فنون ادبی ) kheilisabz.comمدت آزمون:  د

ءه دومردیف نمرهنوبت دوم پایءه یازدهم دور متوس

الف( تاریخ ادبیات ) نمره(

الی را با کلمه های مناسب کامل کنید  جاهای 

ایت به پایان رسانده است  ته و س را با تمثیل و  ی از مبا عرفانی پردا ل از مثنوی ............... به ی ی در هر ف رالدی عرا /ف

ی های شعر ............... است ه از وی اه دور از  مون های بدیع و  ی و به کار بردن م یال ان ل های  /سرودن 

وی به شعر ستایشی و درباری نیست ومت  ی  ینه از نتای بی توج کدام 
یف و بیان امور طبیعی روی آوردند امی پند و اندرز تو ( شاعران به م

تلف مدعی شعر و شاعری شدند روه و طبقات م  )
روت اندوزی راهی دیار هند شدند ( شاعران مدیحه سرا برای امرار معا یا 

تند  ر می پردا دی ار ی ره و نقد آ انه ها به مشاعره و منا وه  ( شاعران در 

/

) ب اضافه است ل کنید )یک مورد در ستون  ب و ینءه مربو به آن در ستون  الف را به  هر یک از توضیحات ستون 
بالف

ل او ضرب المثل شده اند ( بسیاری از تک بیت های 
ی های شعر اوست ت معانی از وی رافت و ر ت  ( د

هبی معرو است ( در سرودن شعر م
ی و هندی است د وس سبک عرا ( سبک شعر 

انی شیرازی باباف
شی بافقی و

محتشم کاشانی
ی ب تبری ا
بیدل دهلوی

ب( سبک شناسی ) نمره(

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مش کنید

واندمیر نثر بینابی دارد س التواریخ از  ا /کتاب 

ت /ه عواملی نثر سبک هندی را از رون اندا

جدول را کامل کنید

نوع نثرنویسندهکتاب

 محبوب القلوب
................................ 

 ................................
اضی نورا شوشتری

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

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

پ( موسیقی شعر ) نمره(

اب کنید ینءه درست را انت

ینه آمده است لقه نیست فار از ای ماجراست در کدام  ست هر که در ای  لقءه دام ب سلسلءه موی دوست  وزن بیت 
اعیل عول م اعیل م عول م ( م تعل فاعل   تعل فاعل م ( م

عول عل م عول مست عل م ( مست ت   عول فاع ت م عول فاع ( م

/

تی )دوری( است کر دلیل بنویسید آیا وزن ای بیت ها همسان دول یک کنید وزن آن ها را بنویسید و با  بیت های زیر را متناسب با پایه های آوایی ت
ی سر زلف دلربا را ه رها کنی به شو الف( 
رت ز ه واهدشدن  و جانم  تو می روی  ب( 

را ما  ل  ت  و همه  برآری  هم  به  او  از  که 
شد واهی  که  درمان  را  نظامی  درد  ای 

انه ها جای دهید ایی آن را در  یک کنید وزن و نشانه های ه بیت زیر را متناسب با پایه های آوایی ت
کیمیاست ــدل  یــ ــار  ی قیقت  استدر  پرب در  ون  و  کمیاب  د  ون 

پایه های آوایی

وزن

نشانه های هجایی

/



( یقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعلوم و فنون ادبی ) kheilisabz.comمدت آزمون:  د

ءه دومردیف نمرهنوبت دوم پایءه یازدهم دور متوس

مت های زیر را بنویسید ه های معادل ع نام وزن وا
ت(  ـ ـ : پ( ـ  ـ ـ :  ب(   ـ ـ :  الف( ـ   ـ : 

اب کنید ینءه درست را انت
اوت است ینه با بقیه مت پایه های آوایی کدام 

دایا  ) ( کبوتر  ایی  ( ک ( دریادل 

/

فعول فعول فعول فعول است وزن کدام بیت 
مــی تــراود لبم  از  درد  بای  ال ــف(  ال
رد و جان تو مرو ر رود دیده و عقل و  ب( 

می تراود شبم  از  ــون  که  شبنم  نه 
مرو  تو  ایشان  از  تر  ب تو  دیدن  مرا  که 

/

ت( زیبایی شناسی ) نمره(

درستی یا نادرستی جملءه زیر را مش کنید

بار کالبدت بر هوا رود دو کنایه وجود دارد دام کشان که می روی امروز بر زمی فردا  /در بیت 

ند تشبیه به  کار رفته است نوع آن ها را مش کنید در بیت زیر 
باد بر  مــی رود  تو  زلف  سر  ون  که  باداباددلم  ه  هر  درافــتــاد  عش  دام  به 

ون را در دو بیت زیر تحلیل کنید اوت معنایی و کاربرد وا  ت
دل نــواز ــار  ی ــرد  ک جانم  د  الــف( 
است دشم  اویم  که  دانستم  ه  م  ب( 

ناز ــرو  س آن  ناه  بی  ونم  ت  ری
است ــ  م ــون  و  ــ  م د  ــی  پ در 

/

بیت زیر را از نظر آرایه های ادبی استعاره و کنایه بررسی کنید
ــت دو را  ــم  ــان ده ــو  ت ر  ه ــــرده دریدســت  ــ پ ــ ــه م ــم ک ــوی ــ ــا ن ت

وم کنایه ها را بنویسید م
شنید ــردم  م آواز  ــامــردم  ن ــو  ــف(  ال
کوی هی  از  محرومی  به  نرفتم  ب( 

ندید ــــودن  ب ـــای  ج ــر  ــ ــان  ــی م
زردروی ـــوم  ش ــ  در  از  ــرا 

ند استعاره به  کار رفته است کدام پایءه تشبیه در آن ها دیده می شود در بیت زیر 
ـارا ب بتـا  نمـا  ارا  نـ ـا  م ا  ه نـام داریملـ ـود  متحیـرم ندانـم کـه تـو 

/

اضافه های استعاری را در بیت زیر بیابید
ی که در هوای تو هر شب وفءه اش دویدمکی ام ش وه  ش روی  به  تم  ش ناله  شم  ز 

/

در بیت زیر استعاره را پیدا کنید آن را به یک تشبیه تبدیل کنید پایه های تشبیه را در آن نشان دهید
ل تـازه کـه بویـی ز وفـا نیسـت تـو را ـا نیسـت تـو راای  ـار ج بـر از سـرزن 

( نقد و تحلیل شعر و نثر ) نمره(
وانید بیت های زیر را ب

روم که  پناه  به  ته بالم  ری مری  الف( 
نمی ماند شاداب  بستان  ای  ل  م  دا ب( 

م از  رامان  سرو  ای  سرکشی  کی  به  تا 
توانایی ــت  و در  را  ان  ضعی ــاب  دری

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

ب را بنویسید ری شعر  ی ف /( یک وی

ب پیدا کنید /( آرایءه استعاره را در شعر 

الف یک کنایه نشان دهید /( در شعر 

ی زبانی برای بیت زیر بنویسید و مش کنید مربو به کدام سبک است  یک مورد وی
ر س اندر  ر  س بینی  ه  سب اندر  ه  ارسب اندر  ار  بینی  یمه  اندر  یمه 

/

جمع نمرات موف باشید   



کمال	الدین	اسماعیل	- 
 -	 ارا همدان،	 ری،	 )اصفهان،	 م	 ع 	 عرا در	 فارسی	 ادبیات	 و	 زبان	 گسترش	 	) ال

ییر	سبک	از	خراسانی	به	 اد	زمینه	های	ت ار	ارزشمند	/	ای کنونی	و	...(	/	پدیدآمدن	آ
عراقی/	پدیدآمدن	قالب	های	جدید	در	شعر	و	نثر

ب(	زبان	و	ادبیات	فارسی	دچار	سستی	و	نابسامانی	شد.	
	و	دشوار-  نو 	م (	عطاملک	جوینی	 ال

ع	و	فنی	 	مس ب(	سعدی	
	نثر	ساده	و	عالمانه	 م	 م	فی	معاییر	اشعار	الع (	المع

 -	 ب(	شاهر 	 قی	 (	اخ ال
موعه	نامه	های	موالنا	به	قلم	خود	اوست.-  (	نادرست؛	مکاتیب،	م ال

(	درست	 	 ب(	درست		
 -	) ال

پایه های 
آوایی

	ِرعاندکرشک 	حقِ 	ک بقس	م	دی	برمِ	ه
	ِزبر 	بقطتهفِرب دمش	ِد	شن	رِر	ت	ا

ب(	

رارِهِشتآجرامخاپایه های آوایی
فاِنازندهارواکیزدکی

ی	به	دست	می	آید.-  م	پایه	های	آوایی	یا	ارکان	عرو در	حقیقت	وزن	از	چینش	من
	خورشید	را	بیان	می	کند.-  طلو
باران	بارید.	- 

ب(	نافذبودن	-  	 (	زیبایی		 ال
(	نادرست؛	سه	تشبیه	فشرده	وجود	دارد:	-  ال

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

ب(	وجه	شبه	-  :	مشبه	به		 (	مر ال
(	قلمرو	زبانی	-  ب(	قلمرو	فکری	 	 (	قلمرو	ادبی	 ال
	پهلوانی	و	حماسی	-  	روحی (	روا ال

(	شادی	گرایی	 هن	گرایی	یا	توجه	به	دنیای	درون		 ب(	
قی	/	بی	اعتباری	دنیا-  	عرفانی	و	اخ 	روحی روا
گی	های	-  	شاعر	قرن	هشتم	است	و	به	سبک	عراقی	شعر	می	سروده؛	بنابراین	وی حاف

سبک	عراقی	را	می	توان	در	شعر	او	دید:
موعه(	 ه،	فانی،	معانی،	م ات	و	ترکیبات	عربی	)صوفی،	عر 1(	ل

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

ب(	وزن	-  	 تن		 (	فاع ال
ب(	مفتعلن	-  	 (	مستفعلن		 ال
 - 

پایه های آوایی
منِنخاحرسِمررا1بدریتامرح
ِطرلگِزندماِبکو 2تانلِسگف رومم

تنوزن تنفاع تنفع لنفعفع
نشانه های هجایی

	می	شود. رورت	وزن،	بلند	تلف ای	بلند	قرار	گرفته	و	بنا	بر	 ای	کوتاه	در	مقابل	ه 	ه 1
ای	بلند	به	حساب	می	آوریم. ای	کوتاه	را	معادل	یک	ه رورت	وزن،	دو	ه 	بنا	بر	 2

قه	-  ب(	ع (	قرینه	 ال
از	از	سخن	گفتن	-  ب(	م از	از	محتویات	پیمانه		 (	م ال
(	دشت	در	معنای	حقیقی	خود	به	کار	رفته	است.	-  ال

یرحقیقی	خود	به	کار	رفته	است؛	به	معنی:	افرادی	 از	است	و	در	معنای	 ب(	دشت:	م
اهیان. ر	بودند	یا	س که	در	دشت	حا

 -	، خیال		انگی تشبیه	 	 نی و	 اجرا(	 )تعبیه،	 عربی	 ه	های	 وا 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.	
	تشبیه	به	زیبایی	در	بیت	استفاده	شده	است.	کوه	های	پنهان	در	 زیبایی	شناسی:	از	آرای

	پنهان	شده	در	پنبه	دانسته	است.	 	را	مانند	پنبه	دان میان	بر
	شده	است.	به	-  لی 	گلستان	سعدی	است	که	در	قرن	هفتم	ت متن	بخشی	از	مقدم

	با	همین	سبک	 	گلستان	را	نی دیک	است.	او	ادام ار	سعدی	ن سبک	عراقی	مانند	دیگر	آ
ات	عربی	 گی	های	آن	می	توان	به	این	موارد	اشاره	کرد:	1(	کاربرد	ل نوشته	است	که	از	وی

مون	عرفانی	است. ید	و	...(	2(	دارای	م وجل،	قربت،	م فراوان	)منت،	ع



 

	نامه-  عشا
بیدل	دهلوی- 
 -4 	 ین گ
انی	شیرازی	3(	محتشم	کاشانی	4(	وحشی	بافقی-  ی	2(	باباف ب	تبری 1(	صا
	روملو	است.-  نادرست؛	احسن	التواریخ	از	حسن	بی
	کاربرد	شعرهای	-  	مدح	و	چاپلوسی	 	تاریخی	و	روا کر	تاریخ	و	حواد بی	دقتی	در	

	در	متن	کتاب	های	نثر عی
نو-  	نثر	م 1(	محبوب	القلوب:	میرزا	برخوردار	فراهی	

الس	المؤمنین:	نثر	ساده 2(	م
 -1 	 ین گ
الستبمِداِیِحلدوستِیمویلسسل
راستماÄp¸ِرفانیستِحلÄn¸دهر

 	
	به	دو	پاره	تقسیم	شده	که	وزن	یکسانی	-  را (	وزن	بیت	دوری	است،	چون	هر	م ال

دارند.

پایه های آوایی
راباردلِزلِرسخیشوبنیکهار
راماخلِتوقمِهریرابهمبزوا

توزن تنفع تفاع تنفع فاع
تن	است. ت	فاع تن	فع ت	فاع وزن	آن	فع

ب(
پایه های آوایی

رتهندشهدخانمجایویرمیت
شدهیخاکِنمادررامیاِنددرای

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعولوزن

پاره	تشکیل		شده	که	وزن	یکسانی	دارند:	 از	دو	 	چون	 	دوری	است نی 	 ب وزن	بیت	
مفعول	مفاعیلن/	مفعول	مفاعیلن

	آن	ها	از	دو	پارءه	همسان	تشکیل		 را 	آوایی	دارند	و	هر	م بنابراین	هر	دو	بیت	چهار	پای
	در	حکم	یک	بیت	است.	 را شده	است.	هر	م

پایههای آوایی

وزن

پایههای آوایی

وزن

 -

پایه های آوایی
یاستمِکیِدلیکِریاقتقیحدر
هاستبپردرچنبیاکمدچن

تنوزن تنفاع فاعلنفاع
	 نشانه های هجایی



تن/	ت(	فعولن-  (	فاع تن/	 (	مفتعلن/	ب(	فع ال
 -) 	 	 ینه	ها:	) 	گ (	بقی 	 	 دریادل:	) 	1 	 ین گ
ال- 
بار	کالبد	کسی	-  رور	راه	رفتن،	تفاخرکردن/	 درست؛	دامن	کشان	رفتن	کنایه	از:	با	

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

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

رفته	است.
از	از	کشتن	است. د	خون	کسی	بودن(	م ب(	خون	)در	ق

کنایه:	دوختن	دهان:	وادار	کردن	کسی	به	سکوت/	پرده	دری	نکردن:	آشکار	نکردن	راز- 
	استعاری( اف 	ا ر	)از	نو استعاره:	دست	ه

لت	زده	شدن-  (	جاِی	بودن	ندیدن:	فرار	کردن		ب(	زردروی	شدن:	شرمنده	و	خ ال
کر	شده	است.-  شش	استعاره/	در	هر	شش	استعاره	مشبه	به	

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

د یک	گل تازه	و	باطراوات	است	و	ماندگاری	ندارد. ن ان 	یا	محبوب	م معشو
وجه شبهمشبّهٌ بهادات تشبیهمشبّه
گی	های	آن	است	که	-  ی	در	عالم	طبیعت	از	وی مون	سازی	از	هر	چی (:	م 1(	)ال

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.

الب	سبک	عراقی	است	و	مربوط	به	قرن	های	هفتم	 )ب(:	بی	اعتباری	دنیا	از	اندیشه	های	
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.

یان	کردن 4(	سرکشیدن:	کنایه	از	دوری	کردن	و	ع
	مربوط	به	سبک	خراسانی	است.-  اندر ءه	 استفاده	از	وا

پایههای آوایی

وزن
نشانههای هجایی



 

وقی نوی	و	سل 	برخی	از	عوامل	سیاسی	و	اجتماعی؛	مثل:	روی	کار		آمدن	حکومت	های	
م 	ع یت	ادبی	و	سیاسی	از	خراسان	به	عرا رافیایی	مرک ییر	ج 	ت

 
	سبک	بینابین	

انی ربای 	سبک	آ
ی: مدت زمان سبک عرا

از	اوایل	قرن	هفتم	تا	اوایل	قرن	دهم	به	مدت	300	سال	
و  ءه 

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

و  ءه  رو  ان  د کشته  
) 	معرو م	الدین	کبری	)عار 	ن

) 	و	شاعر	معرو 	فرید	الدین	عطار	نیشابوری	)عار
ل	الدین	خوارزمشاه(	 ،	مداح	ج 	کمال	الدین	اسماعیل	)شاعر	معرو

	و	شعر	عرفانی	 و وی	شدن	و	روی	آوردن	به	ت ول،	من 	م ر	حمل سرخوردگی	مردم	در	ا
امی شعر عرفانی: م

	انسانی 	تکیه	بر	عواط
ب	نداشتن( 	و	تساهل	)آسان		گیری	و	تع 	تسام 	روحی 	تروی

	خدمت	به	خلق
	آزادگی

باتی	دنیا 	بی	

 
ول فت	عباسیان	در	اواخر	دورءه	م ر	برچیده	شدن	خ در	ا

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

م	منتقل	شد.	شاعران	و	نویسندگان	 	ع ول	کانون	های	فرهنگی	از	خراسان	به	عرا بعد	از	م
	و	...	(	بودند. م	)	اصفهان،	همدان،	ری،	ارا 	ع البا	از	شهر	های	عرا رگ	این	دوره	 ب

 
عوامل ضعف:

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

وت: عوامل 
یت	قدرت	از	خراسان	 م	با	انتقال	مرک 	ع 		عرا 	زبان	و	ادبیات	فارسی	در	ناحی 	تروی

	ایران به	مرک
ار	ارزشمند	در	این	نواحی 	پدید	آمدن	آ
	پیدایش	قالب	های	جدید	در	شعر	و	نثر

ر،	نرم	و	دلنشین	و	معنا	برتر،	انسانی	و	آسمانی	است. 	شعر	این	ع
یده	به	دلیل	بی		توجهی	بیشتر	شاعران	به	حاکمان	 	شدن	قالب	ق 	کم	رن

ل	به	عنوان	زبان	دل	و	عشق	 	گسترش	
عرفان.	 و	 	 اخ عاطفه،	 مانند	 امینی	 م هور	 برای	 مثنوی	 قالب	 برجسته	شدن	 	
	نهاد	و	خدا	جو	است	و	 )مثنوی	مولوی،	حماسه	ای	عرفانی	است	که	قهرمانش،	انسانی	پا

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

	 ساده	نویسی 	
اری	مثل:	طبقات	ناصری	و	مرصاد	العباد	 در	آ

	با	محتوای	عمدتا	تاریخ	حاکمان	وقت	 یده	نویسی پی 	
	و	تاریخ	جهانگشای	جوینی اری	مثل:	تاریخ	وصا در	آ

ی(: ل الدی بل مولوی )ج
	ترین	شاعران	عار 	از	شاخ

ارش	هم	معانی	 ار	جاودانه	ای	پدید	آورد.	)یعنی	آ 	آ احساس 	و	 اندیشه 	در	دو	محور	
فکری	عمیقی	دارند	و	هم	بار	احساسی	و	عاطفی	سرشار.(

دیوان	شمس 	و	 مثنوی	معنوی ار	شعری:	 	آ
ه	موالنا	آن	ها	را	گفته	و	شاگردانش	نوشته	اند(،	 الس	سبعه	) ار	به	نثر:	فیه	ما	فیه	و	م 	آ

موعه	نامه	های	موالنا	به	قلم	خود	اوست(. ه	م مکاتیب	)
ل	عرفانی	را	بیان	کرده	است. 	بشری	و	مسا ارش	بسیاری	از	معار 	در	آ

سعدی:
	فرمانروای	ملک	سخن	

	سال	سفر		کرد. 	به	مدت	سی		و		پن
	در	قالب	مثنوی بوستان ع	و	 	به	نثر	مس گلستان ار:	 	آ

	و	حکمت	می		آموزند.	 ار،	درس	اخ 	این	آ
میر	خودآگاه	ایرانی	در	ادبیاِت	پند	آموز	)تعلیمی( 	سخنگوی	

ل	های	عاشقانه 	سرآمد	شاعران	و	نویسندگان	ایران	در	سرودن	
لب	قالب	های	ادبی 	طبع	آزمایی	در	ا

ی: رالدی عرا ف
ل	های	عرفانی	زیبا	 	

	او	مشهور	است. 	نام عشا 	مثنوی	
ل	از	این	مثنوی	به	یکی	از	مباحث	عرفانی	پرداخته	و	سخن	خود	را	با	تمثیل	 	در	هر	ف

و	حکایت	به	پایان	رسانده	است.	
	عارفانه	را	بیان	کرده	است. ،	سیر	و	سلو 	در	قالب	نثر و ن 	او	نی لمعات 	کتاب	

م دایه(: م الدی رازی )معرو به ن ن
	از	منشیان	و	نویسندگان	توانا	و	عارفان	وارسته

تربیت	نفس	 و	 	دین	 بیان	سلو را	در	 	 المعاد الی	 	 المبد 	مرصاد		العباد	من	 	کتاب	
انسانی	نوشت.

گی		های	کتاب:	 	وی
ع	و	موازنه	 	گاهی	ساده	و	گاهی	دارای	س

وعات	کتاب،	احادیث،	آیات	و	اشعاری	از	خود	و	شاعران	دیگر	نقل	می		کند.	 ل	مو 	در	خ
	دارد. 	نثری	شیوا،	آراسته	و	دل	انگی

	داشتن	مرتبه	ای	واال	در	میان	متون	عارفانه



املک جوینی: ع
	از	نثر	نویسان	این	دوره	

والن	بودند.	 	حکومت	م 	خاندان	او	از	افراد	با	نفو
والن	 ور	در	سفر	های	بسیار	همراه	م 	پرداختن	به	کار	های	دیوانی	از	نوجوانی	و	ح

	 تاریخ	جهانگشا 	کتاب	 لی 	ت
وعات	کتاب: 	مو

	 هور	چنگی 	شرح	
	احوال	و	فتوحات	او	

	تاریخ	خوارزمشاهیان	
	قلعه	های	اسماعیلیه	 	فت

	حکومت	جانشینان	حسن	صباح
	و	دشوار نو 	نثر	کتاب:	م

ل ا همدانی: واجه رشید الدی ف
ول	 ر	ایلخانان	م 	از	چهره	های	علمی	و	سیاسی	در	ع

ایتو	 ازان	خان	و	اول 	وزیر	مقتدر	
	جامع	التواریخ 	مهم	ترین	کتاب:	

گی	کتاب:	نثری	عالمانه	و	پخته	 	وی
	دانشگاهی( موع 	)م سیس	عمارت	ربع	رشیدی	در	تبری 	ت ی رهن 	اقدام  

ی رازی: شم 
	قوانین	شعر	فارسی( 	)فرهن م م	فی	معاییر	اشعار	الع المع 	 رو ر  	ا

گی		های	کتاب:	 	وی
،	قافیه،	بدیع	و	نقد	شعر	 :	علم	عرو و 	مو

	در	مقدمه	و	ساده	و	عالمانه	در	اصل	کتاب نو 	دارای	نثری	م

بی	 ول	و	بی	تع 	به	دلیل	بی	اعتقادی	برخی	از	ایلخانان	م مطرح	شدن	عقاید	مذهبی	مختل
برخی	دیگر

 
یر،	مردمانی	به	این	زبان	سخن	می	گفتند؛	اما	مناطقی	مثل	 از	شبه	قارءه	هند	تا	آسیای	ص
ر	به		شمار	می	رفتند. 	ادبی	این	ع ه	شهر	شیراز	در	حکم	مرک م	(	و	به	وی 	ع 	ایران	)	عرا مرک

 
یده	به	دلیل	از	بین	رفتن	دربار	های	ادب	دوست	و	ایرانی	تبار 	از	رونق	افتادن	ق

؛	مانند:	خواجو	و	حاف 	در	سروده	های	شاعران	شاخ 	سستی	زبان	شعر	ج

واجوی کرمانی:
	این	دوره ل		سرایان	برجست 	از	

یرگذار	بوده	است. 	ت ل		های	او	بر	حاف 	
امی	سروده	که	نشان	دهندءه	استادی	او	در	شاعری	است.	 	ن 	گن 	چند	مثنوی	به	پیروی	از	پن

،	کمال	یافته	و	پخته	است. مو 	شعر	او	در	م
: اب یمی

ر	سربداران	 	شاعر	ع
	مردی	گوشه	گیر	و	دهقان	پیشه	
قی 	مهم		ترین	اشعار:	قطعات	اخ

امین	اصلی	شعر:	قناعت	پیشگی	و	بی	اعتباری	دنیا	 	م
: اف

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

ح	طلبی 	و	سرشار	از	خیر	خواهی	و	اص آمی نده،	طن 	لحن	اشعار:	گ
	می	نماید. می	خود	ر 	اس 	کمال	ایرانی	 	ایران	با	هم 	گذشت ل	او،	فرهن 	در	

	است. ل	معرفت بیت	ال 	شعرش	به	قول	خود	او		همه	

سلمان ساوجی:
ل 	پیروی	از	سعدی	و	مولوی	در	
ایدی	در	سبک	عراقی 	سرودن	ق

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

	است. 	اجتماعی	او	معرو ری 	نکته	یابی	و	انتقاد	های	
ویر	می	کشید. ارش	به	ت ویر	و	ریاکاری	حاکمان	را	در	آ 	ت

) 	و	صد	پند		)همگی	به	طن 	االشرا 	دلگشا،	اخ 		رسال ا نثر 	آ
	بیان	 اری		های	اجتماعی	را	به	شیوءه	تمثیل	و	طن 	ناهن موش	و	گربه 	 وم 	در	من

کرده	است.
مدا مستوفی:

	از	مورخان	مشهور	ایران	در	این	عهد	
	: یده ی  ا ر:	  	ا

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

 
و	 تیمور	گورکانی	شد	 	 ایران	دستخوش	حمل والن،	 ویرانگری	های	م و	 ارت	ها	 از	 بعد	
دید	حیاتی	 ر	ت ول	سالم	و	نیمه	سالم	مانده	بود	)	مثل	فارس	(	و	یا	مخت 	م آن	چه		از	حمل

(	کرده	بود،	همه	از	میان	رفت.	 ول	)	جانشینان	چنگی در	زمان	ایلخانان	م

 
	دوم	قرن	هشتم	تا	اوایل	قرن	دهم	 	نیم و ان  و  

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

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

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

	پسر	تیمور	و	بایسنقر	نوءه	او 	شاهر 	و	ادبیات	ایران	به	وسیل 	پرداختن	به	فرهن
دامات شاهان تیموری: ا

قه	ای	 	فرمانروایی	خود	قرار	دهد.	او	با	ع 	توانست	شهر	هرات	را	مرک پس	از	مرگ	تیمور،	شاهر
می	پیدا	کرد،	از	هنرمندان	خوش	نویس،	نقاش	و	شاعر	حمایت	نمود.	 	اس که	به	هنر	و	فرهن
	هنرمند	و	هنردوست	بود	و	در	زمان	او	هنرمندان،	قرآن کری  	پسر	او،	نی رزا ر  ایسن
ار	 آ از	 که	 آراستند	 زیبا	 اویری	 ت با	 و	 نگاشتند	 به	خط	خوش	 را	 وسی	 ر ءه  اهنا و 

می	شد. ماندگار	هنر	اس

جامی:
		ترین	شاعر	این	قرن 	معرو

	 گلستان	سعدی 	به	تقلید	از	 بهارستان 	نگارش	
:	بیان	حقایق	عرفانی	 و 	)مو نفحات	االنس 	در	کتاب	 تذکر	االولیای	عطار 	پیروی	از	

کر	احوال	عرفا( و	
	االحرار تحف 	مانند	مثنوی	 امی ن 	سرودن	مثنوی	هایی	به	پیروی	از	

شاه نعمت ا ولی:
	از	شاعران	این	قرن

	و	طریقت	مقام	بلندی	داشته	است.	 و 	در	ت
امین	عرفانی	است.	 	دیوان	شعر	او	حاوی	م

	صوفیان	نعمت	اللهی	است. 	وی	سرسلسل



ندی: دولتشاه سمر
	از	نویسندگان	این	قرن

	به	نثر،	به	تشویق	امیر	علیشیر	نوایی 	تذکرءه		دولتشاه 	نگارش	
	است.	 از	تا	زمان	مؤل 	این	کتاب	شرح	احوال	بیش	از	صد	تن	از	شاعران	ایرانی	از	آ

م	و	سامان	در	رفتار	آن	ها	 مل	در	پدیده	ها	و	عناصر	طبیعی،	گونه	ای	ن 	و	ت با	کمی	درن
	می	شود.	 در

ل	ها،	حرکت	آهنگین	عقربه	های	ساعت،	 	در	پِی	هم	آمدن	شب	و	روز،	گردش	ف
	نخست،	موزون	و	موسیقایی	است	و	 حرکت	پای	دوچرخه	سوار	و	بازگشت	آن	به	نقط
م	را	به	چشم	و	گوش	شنونده،	می	رسانند،	که	معموال	گوش	نواز	 نوعی	تداوم	و	تکرار	من

و	دل	نشین	اند.

وم	یا	شعر	هم	که	آهنگین	و	موسیقایی	است،	پایه	ها	و	پاره	های	آوایی	موزون	دارد. م	من 	ک
م	نباشد،	وزنی	هم	شکل	نمی		گیرد. 	تشکیل	می		دهد.	تا	ن م ن 	اساس	وزن	شعر	را	

اها	 از	ه از	هر	دسته	 م	و	یکنواختی	که	بعد	 	من با	خوانش	درست	شعر،	به	درن 	
وجود	دارد،	پی	می	بریم.

	می	گویند. رکن 	یا	 پایه اد	کرده	اند،	 	به	هر	یک	از	خانه	های	شعر	که	برش	آوایی	ای
	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.	

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

را دا	 خ ب		دالن	 اح ص دستم	 ز	 ی		رود	 م دل	 	
آشکارا د	 ش د	 واه خ پنهان	 راز	 ه	 ک دردا	

)حافظ(  

	ِدِحبصاتمدسِزودرمیِدل · رادا¯
	پِنِزراِدادر ·IÀراکاشداشهدخا

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

)سعدی(  

ردماگویبرِدلنجاردداستدوزیچیِهر
ردیانبروتخلِزسرشیباتبشرامِهر

د ی ام اال	 اوردم	 ی ن ت	 اع ب 	
د ی اام ن ن	 ک م وم	 ف ع ز	 ا	 دای خ

  )سعدی(

میداالمِلدوریانعتاِب
میداناکنمومعِزیادا

ل از آن: ا یک پایه  ها و نظم  ت

نشان	 ما	 به	 را	 شنیداری	 و	 دیداری	 م	 ن بیت	ها،	 خوانش	 و	 پایه	ها	 تفکیک	 چگونگی	
	پایه	های	آوایی	و	لذت	از	موسیقی	متن،	می	شود. م	سبب	در می	دهند.	این	ن

	دارند.	 زیباشناسانه 	شاعران	و	نویسندگان	به	زبان،	نگاه	
ی	و	معنوی	و	عناصر	علم	بیان	 هنی	خود	را	با	استفاده	از	آرایش		های	لف 	آن	ها	معانی	
م	ساده	و	عادی	را	به	سخنی	ادبی	 به	شکل	های	گوناگون	به	دیگران	منتقل	می		کنند	و	ک

و	هنری	تبدیل	می		کنند.

که	 دارند	 وجود	 معنا	 یک	 بیان	 و	 تخیل	 اد	 ای برای	 گوناگونی	 شیوه	های	 ادبی	 ر	 ن از	
	هستند	و	آن	ها	را	در	حوزءه	 از،	استعاره	و	کنایه تشبیه،	م 	 مهم	ترین	آن	ها	چهار	آرای

	بررسی	می	کنند.	 بیان علم	

	تشبیه	می	نامند. 	را	آرای 	همانندی	میان	دو	چی برقراری	رابط
	عطار	است؛	خاموش	و	هنرنمای. 	دانا	چو	طبل

	می	کند. کاربرد	آن،	سخن	را	خیال	انگی

در	هر	تشبیهی،	چهار	رکن	وجود	دارد:	
 مشبه:

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

 مشبه به:
پدیده		ای	است	که	مشبه	را	به	آن	مانند	می		کنیم.

ون	گل	ز	خندیدن	لبت	با	هم	نمی		آید 	تو	هم
 وجه شبه:

	میان	مشبه	و	مشبه	به	است. گی	یا	صفت	مشتر وی
	گرت	ز	دست	برآید	چو	نخل	باش	کریم

 ادات تشبیه:
ه		ای	است	که	آن	را	برای	بیان	شباهت	میان	دو	پدیده	به	کار	می		بریم.	 وا

	از	این	دسته	اند. ون،	به			سان،	به			کردار	و	... چو،	مثل،	مانند،	گویی،	هم ه		های	 وا
است ن	وش	 آه هم	 و	 	 سن چون	 ان	 زب این	 	

است ش	 آت ون	 چ ان،	 زب از	 هد	 ب ه	 آن	چ و	

		تر	از	مشبه	است. 	وجه	شبه	در	مشبه	به	پررن
روری	است؛	اما	وجه	شبه	و	ادات		تشبیه	 کر	مشبه	و	مشبه	به	 	از	میان	رکن	های	تشبیه،	
باشد.	 و	مشبه	به	 یعنی	می		توان	تشبیهی	داشت	که	فقط	مشبه	 	کرد؛	 را	می	توان	حذ

ره	ماییم خورشید	تویی	و	 	

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

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

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

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

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




