
 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 ۲یادبوفنونعلوم

 ازدهميسال  

 هفتم، هشتم و نهم ( یقرنها ی) سبک شناس یعراق سبک: درس چهارم 

مغول و  ورشی یاسیو س یاجتماع ییامدهایدرس، بهتر است با مشارکت دانش آموزان، در مورد پ نیا سیاز شروع تدر شیپ

 شعر و یمضمونها ،یشعر یآن را بر قالب ها ریو با استفاده از اطالعات دانش آموزان، تاث م،یحکومت آنها بحث و گفتگو کن

و  هم  ندیریمشارکت فعال داشته باشند و در جو کالس قرار بگ س،یتدر آغازتا هم دانش آموزان در  میثر و ... شرح دهن

 مغول است، بهتر درک کنند. ۀحمل ریرا که تحت تأث یسبک عراق یهایژگیو

 برسند که : حهينت نيکرد که دانش آموزان به ا تيسمت هدا نيتوان بحث را به ا یم

 خدشه دار شد انیرانیا یملهٔ مغول غرور و احساسات ملبعد از ح 

 شد یاحساس م شتریب یبه سخنان آرامش بخش و توجه به امور اخرو اجیاحت 

 شتریباعث رواج ب کوست،یرسد، ن یکه هر چه از دوست م نیاعتقاد به قضا و قدر و ا ا،یدن یاعتبار یمثل ب ییها شهیاند 

 تصوف شد. 

 درون پر شد. شیتوجه به صفا و پاال ،ییایاز زهدر زیدوره پره نیشعر ا یعرفان میمفاه

 ... و

 ای یدبا ،یزبان یاز قلمروها یکیکه  میو از هر گروه بخواه میکن می، بهتر است کالس را به سه گروه تقسدرس نيا سيتدر یبرا

موارد مهم آن با استفاده از  ۀدهد و با ارائ حیرا خوب مطالعه کنند. سپس سرگروه، مطالب قلمرو مورد نظر را توض یفکر

 آموزش آن بپردازد.  تیبه تثب ک،یتخته و ماژ ای نتیپاورپو

آن گروه با نظارت سرگروه، به آن  یرا مطرح کنند و اعضا ییداده شده، پرسشها حیاز آن، دانش آموزان از قلمرو توض پس

 مربوط به قلمرو خود پاسخ دهد. یروه به پرسشهاها هم، هر گ ییپرسشها پاسخ دهند. در پاسخ به خودآزما

 شــــــعر     

 : یقلمرو زبان  

 .یعرب یآنها با واژه ها ینیگزیو جا یفارس لیاص یها : کم شدن واژهالف 

 " اندر "  ی" و " در " به جا ی" هم ی" به جا ی: استفاده از " مب 

 "، " اَبَر " . دری"، " ا دونیمر "، " ااندک از "  اریبس ۀ: استفادپ 

 دوره است ( نیشعر ا یژگیو نینو و کهنه ) که مهم تر یها یژگیو یختگی: درهم آمت 

 یقلمرو ادب  

 تخلص تیقالب غزل و تثب ی: رونق و فراوانالف 

 یو معان عیبد عی: توجه به صناب 

 .لیعارفانه و اص یبه غزلها یو کم توجه یو کم رونق دهیرفتن قص نیفاصله گرفتن شعر از دربار و ازب پ: 

 یقلمرو فکر   

 دهد. ی)معبود( م یواال و گاه آسمان یخود را به معشوق یجا ،یسبک خراسان ی  افتنیو دست  ینی: معشوق زمالف

 و اعتقاد به قضا و قدر باعث رونق تصوف شد. ایدن اعتباردانستن¬یو ب ی: توجه به امور اخروب 

 دوره است. نیشعر ا یعرفان میعشق بر عقل، از مفاه یدرون و برتر یتوجه به صفا ،ییایاز زهد ر زیپره پ: 
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  نــــثر      

 قلـــمرو زباني   

 در قرن هشتم یموریت ۀرفتن آن در دور نیاز ب تیو در نها یشدن نثر فن فیضع الف: 

 تر کتاب ها شیساده شدن نثر ب ب: 

منه و د هیکل ۀساده شد ،یواعظ کاشف نیاز حس یلیبه زبان ساده. )به عنوان مثال، انوار سه ینثر فن یکتاب ها یسیبازنو پ: 

 است (

 اجداد خود. یبه زندگ انیموریمغوالن و ت ۀعالق لی" به دل یسینو خیرواج و رونق " تار ت: 

کتاب مجالس النفائس،  ۀسندی) نو ییرنوایشیرعلیام قرا،یبا نیسح یبا تالشها یو پس از آن، ترک یمغول یورود واژه ها ث: 

هم  هنوز ی(، به طور یبابرنامه به زبان ترک ۀسندیبابر ) نو نیرالدی( و ظه یبه زبان ترک نیمحبوب القلوب و محاکمه الغت

 رود. یقشون و ... در زبان امروز هم به کار م ورش،یقشالق،  الق،ییاز واژه ها، از جمله  یتعداد

 در ساختار جمله ها یضعف و سست ج: 

 یقلمرو ادب  

 یو کم شدن نفوذ آن در زبان فارس یعرب اتی: ضعف و انحطاط زبان و ادبالف

ند ارزش مان یب عیو صنا یدوره و توجه به ظاهرساز نیا بانیضعف اد لیتعمق و تفکر به دل یبه جا یادب عی: توجه به صناب 

 و ... خیتار ۀو ماد ییسرا نیو ذوبحر نیتیذوقاف

 :یقلمرو فــکر   

 رفتن کتابخانه ها. نیشدن فضال و از ب یکشته شدن و متوار ليدلبه کم شدن دقت و صحت مطالب  الف: 

 .یرفتن مراکز علم نینبود  استادان بزرگ و از ب به علتو پژوهش  قیشدن تحقم ک ب: 

 کردن  یو مشغول شدن به درس کنارآمدن عرفا با مغوالن و از دست دادن اصالت خود پ: 

 و شرح اصطالاحات آن. عرفان

 مقابل بپرسند عبارتند از: یبخش از گروه ها نيتوانند در ا یکه دانش آموزان م یاز جمله سواالت 

 مهمترین ویژگي شعر سبك عراقي چیست؟ -١

 چه عواملي باعث رونق تصوف شد؟ -۲

 .دیمفاهیم عرفاني شعر این دوره را نام ببر -٣

 واژه هاي " همي " و "اندر" در شعر این دوره چه وضعیتي پیدا كردند؟ -٤

 رد؟یگ یقرار نم یسبک عراق یدوره  یدر حوزه قلمرو ادب ریاز موارد ز کیکدام -٥

 یومعان عیبد عیتوجه به صنا -الف

 فاصله گرفتن شعر از دربار -ب

 قالب غزل یرونق وفراوان -ج

 یعرب یآنها با واژه ها ینیگزیو جا یفارس لیاص یکم شدن واژه ها-د

 دیسیرو بنو یو...  نثر سبک عراق یزبان ای یفکر یدو مورد از قلمروها -٦

 رفتن کتابخانه ها چه بود؟ نیاز ب ی جهینت -٧
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 باعث کم شدن دقت وصحت مطالب شد؟ یچه عامل یدرسبک عراق -8

 دوره چه بود ؟ نیو پژوهش در ا قیعلت کم شدن تحق -٩

 ن آثار محبوب القلوب ، بابرنامه و ... چه كساني هستند و این كتابها به چه زباني نوشته شده است؟نویسندگا -٠١

 چه بو انیموریدردوره مغوالن وت یسینو خیعلت رونق ورواج تار -٠٠

 :ارزيابيدخو      

 : دیو به پرسش ها پاسخ ده دیرا بخوان ریشعر ز -١

 یكي آمد در  یاري بزد  آن

 «كیستي اي معتمد؟»یارش  گفت

 «ستیبرو هنگام ن»من ؛ گفتش  گفت

 ستیمقام خام ن یخوان نیچن بر

 را جز آتش هجر و فراق خام

 وا رهاند از نفاق؟ یپزد ک یک

 در سفر یو سال نیآن مسک رفت

 از شرر دیفراق دوست سوز در

 شد آن سوخت؛  پس باز گشت پخته

 انباز گشت گرد خانهٔ  باز

 زد بر در به صد ترس و ادب حلقه

 ز لب یلفظ ادبیبنجهد ب تا

 «آن ستیبر در ک»که  ارشیزد  بانگ

 «دلستان یا یبر در هم تو» گفت

 .ديسيآن را بنو یزبان یهايژگيدو مورد از و الف(   

 لفظ و .... ن،یاستفاده از واژه هاي عربي به جاي واژه هاي اصیل فارسي از جمله؛ معتمد، نفاق، فراق، هجر، نفاق، مسک -٠

درهم آمیختگي ویژگیهاي كهنه و نو؛ از جمله  استفاده نكردن از واژه هاي مهجور "ایدر" ابر" اندر" ایدون" ، " مر " ، "  -٢

 تبدیل همي به مي " و  ... 

 ست؟يحاکم بر آن چ یفکر یژگي( وب   

 شدن عاشق ومعشوق یکیاز غرور و تکبر، توجه به معشوق واال و معبود به جاي معشوق زمیني و دست یافتني،  یدور

 .ديسيشعر را بنو یادب یهايژگيپ( دو مورد از و   

 استفاده از تضاد: پخته و خام،  -١

 فشرده: آتش هجر و فراق هیاستفاده از تشب -۲

 : پخته شد آن سوختههیاستفاده از کنا -٣

 استفاده از تضاد: خام ، پخته -٤
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 .ديسيبعد بنو ۀو در جدول صفح ديکن يیهجا عيرا تقط یانيپا تيت( ب

 که بر در كیست آن ارشیزد  بانگ

 دلستان یا ییبر در هم تو گفت

 بان| گ| زد| يا| رش| ِك | بر | در | كي| س| تان 

  - |U |    - |  - | - | U |  - | - | -  |U |- 

 گُف| ت| بر| در| هم | ُت| يي| اي| دل|ِس |تان  

     - |U | - |  - | - | U |  -  |  - | - |U |- 

  

 .ديده حيکرد؟ توض دايرواج پ یسينو خيتار مور،يچرا در عصر مغوالن و ت -۲ 

 آنها را ثبت و به آن افتخار کنند. یزندگ عیخواستند وقا یاجداد خود داشتند، م یکه به زندگ یعالقه ا لیدل به

 

 .ديکن سهيمقا گريکديبا  ريز یو حافظ را در مثالها یفردوس اتياب یزبان یهايژگيو -٣ 

 از واژه هاي اصیل و کهن فارسي از جمله " برآویختن" ، " ایدر" استفاده شده است؛  یفردوس: در شعر الف  

 استفاده نشده است. ییواژه ها نیچن حافظ اتیکه در اب یدر حال

 شود یم دهیدر د یعرب ۀکمتر واژ ،یفردوس اتیدر اب ب:  

 مانند " حزین " " معني " ملك" طعن" حسود" حرام " و ... وجود دارد. یشتریواژه هاي عربي ب ، حافظدر شعر  یول 

 

 . ديسيرا بنو ريز یها تيب یفکر یهايژگيمورد از و کي -٤ 

 .ديآن را مشخص کن یها هيو پا ديابيگسترده ب هيتشب کيفشرده و  هيتشب کيسپس 

 است آب دیده ي مظلوم آتش

 روان گشت، خشك و تر سوزد چون

 تو چو شمعي از آن هراسان باش 

 اول ، آتش ز شمع سر سوزد كه

 :یفکر یها یژگيو  

 .اینسبت به دن ینیبدب ،یعذاب اله رشدنیاز آه مظلوم، فراگ دنیاز جمله: ترس یاعتقاد یها نهیبه زم توجه

 مظلوم: مشبه ، آتش : مشبهٌ به ( ۀدیآتش است آب دیده ي مظلوم ) آب د فشرده: هيتشب   

 شمع: مشبهٌ به ، هراسان : وجه شبه ( ه،یاز آن هراسان باش: ) تو: مشبه، چو: ادات تشب یتو چو شمع گسترده: هيتشب   

 .ديي( مشخص نما ٣ يی) خودآزما یرا در شعر فردوس يیآوا یها هيپا -٥  

س تَم / ب  آ وا / ز  سخت  نین چ    گ ف / ت ر 

 / ک بخت یشا / ه  شا دان / د  ل  ن یا ک  

 / خ تن ی خون ر   ی/  یگر جن / گ خا ه اَ 



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 / خ تنی/ َب را و یگو / ن  َسخ ت نیر بَ 

 یگو تا / َس وا را / َو َرم زا / ب  ل ب  

 یلبا َشن / د با َخن / َج ر  کا / ب   ک  

 میَرز / م َگه شان / ب  َجن گا / َو ر نیر بَ 

 می/ د  رن گا / َو ر یدر / َز ما ن ید خ  
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