
 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 ۲یادبوفنونعلوم   

 ازدهمي هيپا    

 هفتم  درس    

 : ازدهمیدهم و یدرقرن ها رانیا اتیادب خیتار

 قرن دهم   

دوره وبه تبع آن وضع  نيدرا رانيا یاسيوس یاوضاع اجتماع یبود وبه طورکل موريت نانيدرقرن دهم حکومت دردست جانش 

 شده بود. زآشفتهين اتيادب

 داشت: شتررونقيب یشعر انیدوجرسال ها  نيدرا  

 کشاند. یم یهند یعنيبعد یسبک دوره  یرابه سو ،شعرحافظیعيکه به طورطب یبابا فغان حيوفص فيشعر لط -۱

 دند.که البته موفق نش دبوديتقل یازگرفتار يیورها کرسبييتغ یشاعران برا یشيچاره اند جهيمکتب وقوع که نت شيدايپ-۲

 :رانیا نیبرسرزم انیموریدرازمدت مغوالن وت ی طرهیوبازتاب س جهینت 

راتحت الشعاع خود قرار  اتيها به وجود آوردند،دانش ،فرهنگ وادب نهيابعاد وزم یکه درهمه  يیها یرانيو 

 یباق بانيو اد یفارس اتيرشد زبان وادب یبرا يی،جایوحافظ در دوره عراق ،موالنایمانند سعد یدادوبعدازظهورشاعران بزرگ

 نماند.

 دوره: نیدرا ییو واقع گو ییگو قتیآوردن به حق یعلت رو 

 یبندياست وبا پا افتهي یليوتخ یذهن یدور شده و کامال جنبه  تيازواقع یداده بودند که سبک عراق صيدوره تشخ نيشاعران ا 

 بود. یاسيس یوانتقادها یپرداختن به مسائل اجتماع ازمنديکارن نيشود وا یود مناب یبه سنن ادب

 دوره: نیآوردن شاعران به هند درا یعلل رو  

 نسبت به شاعران یشاهان صفو یمهر یوب یکم توجه-۱

 هند نيسالط یوشاعر نواز يیادب گرا -۲

 دوره: نیهند درا تیوضع  

 یم استقبال یوسرودن شعر به زبان فارس فيهند ازتأل یوفضال  رفتيپذ یم ريتأث رانيدوره فرهنگ هند از فرهنگ ا نيدرا 

 .کردند

 تيشد وتا زمان حاکم یورسم ريشبه قاره همه گ نيدرا یگفتند وزبان فارس یسخن م یهمه به زبان فارس یگورکان شاعران

 بود. اريآن د یزبان رسم سياستعمارانگل

 :یادب فارسرشد وپرورش زبان و یمراکزعمده   

مبدل شدوبعدازآن «مادرشهر»ومحل اجتماع شعرا وفضال بودوبه تختيزپايدرهند،اصفهان ن اتيزمان با رشد ادب هم

 بود. یمرکز یونواح جانيخراسان،آذربا

 دوره)قرن دهم(: نیوانواع هنرها درا یومعمار یعلل توجه به شعر وشاعر  

 یشعرمنوشتندو یکتاب م یبه زبان فارس شيداشتند اما کم وب يینقش بسزا یونفوذ زبان ترک جيدرترو یهرچندشاهان صفو-۱

 گفتند.

 نگه دارند. یمقام نيدانستندخودرا درچن یداشتندوالزم م قتيطر یورهبر یخيمقام ش یازشاهان صفو یبرخ -۲

 مذاهب. یبا رؤسا یشاهان صفو کيتماس نزد -۳



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا 

 توجه داشتند. یبه مسائل فرهنگ زيکه آن ها ن یوهند یچون شاهان عثمان يیوجود رقبا -4

 رشد ورونق داشت: ییچه هنرها هیدر دوران صفو 

 .افتيرشدفراوان  یسيوخوشنو بي،تذهی،نقاشیساز شهي،شیسفال گر ،یباف یمانند قال يیهنرها 

 شاعران قرن دهم: 

 :یرازیش یبابا فغان 

 مشهوراست. یاست که شعرش ازنظردقت،ظرافت ورقت معان رانيقرن درا نيرگذارايتأث یازشعرا

 :یبافق یوحش 

 آن است. یاصل یشاخصه  يیاست و واقع گرا یسبک هند یعنيودوره بعد  یشعرش حّد واسط سبک عراق سبک

 :یمحتشم کاشان 

 او زبانزد. است: يیبند عاشورا بيمعروف وترک یشاعر درسرودن شعرمذهب نيا

 ه درخلق عالم استچه شورش است ک نيا باز

 چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است نيبازا

 نياست کز زم ميزعظيچه رستخ نيبازا

 نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است. یب

 : ازدهمیقرن   

 دوره: نیشعر وادب درا یعمو وضع

ازه وبه ت نيکهن به مضام التيموضوعات وتمث ليوتبد یعيامور طب انيوب فيواندرز،توص شترپنديدوره ب نياشعارا نيمضام  

 بود وعلت آن: ديزبان جد

 توجه بود. یب ینيزم یوعاشقانه ها یودربار یشيکرد وبه شعرستا جيرا ترو عهيمذهب ش هيحکومت صفو 

 آوردند به علت: یرو یبه شعر وشاعر یشتريب یدوره طبقات وگروه ها نيدر ا  

 .یدربار انيسرا حهيرفتن طبقه مد نيوابسته نبودن شعربه دربار وازب 

 هند شدند به دو علت: ارید یسرا راه حهیدوره شاعران مد نیدرا 

 .یشيبه شعرستا یبها ندادن شاهان صفو -۱

 رانيا ميقد یومدح درهندبه رسم دربارها دهيبودن بازارقص جيرا -۲

 پرداختند به دوعلت: اتیازجمله ادب یتوان خود به اموفرهنگ یدوره هرکس به اندازه  نیمردم درا 

 شهرها ورونق تجارت وکسب وکار یمردم،آباد یرفاه اقتصاد-۱

 با اروپا انيرانيا يیمثل قهوه خانه هاومشاعره،مناظره ونقداشعار شاعران درآنجا به علت آشنا یمراکزتجمع رشدنيدا -۲

 :ازدهمیشاعران قرن  نیتر معروف

 :یکاشان میکل 

 است دهيبخش یا ژهياو لطف و یبه غزل ها یژگيو نيمشهوراست وا نيرنگ یها اليوخ یشاعردر ابداع معان نيا 

 را برجسته ساخته است. یضرب المثل ها والفاظ محاوره،سخن و یريبه کارگ 



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا

 لقب گرفت. «یخالق المعان»فراوان  یابداع یبه علت به کاربردن مضمون ها یو 

 :یزیصائب تبر  

 زبان است. یشاعران فارس نيوازپرکارتر یشاعر سبک هند نيمعروف تر 

از آن ها مثل ضرب  یارياندوبس شهيازذوق واند يیغزلش شاهکارها یها تيازتک ب یمشهوراست وبرخ يیاو درغزل سرا 

 اند. افتهيالمثل رواج 

 دانسته اند. یشعر یتازه  نیخداوندگارمضامصائب را  

 :یدهلو دلیب 

 دوعلت: شاعر به نيشهرت ا 

   زيانگ اليخ یسرودن غزل ها-۱ 

 وگاه دور ازذهن است. عيبد یبه کاربردن مضمون ها -۲

 :دليعمده شعرب یها یژگيو از

 شاعرانه است. زيرمز آم یها ليوسرشار از ابهام وتخ زيانگ الين،خيرنگ یواستعاره ها دهيچيپ یها مضمون

 درس: نیا سیتدر یبرا یشنهادیپ 

 یکل حيتوض کيآن را به ذهن بسپارند بهتر است ابتدا  دياست که دانش آموزان با یاتيدرجز دروس حفظ نيکه ا نيباتوجه به ا 

 کنند. ميدرس را درذهن خودترس یکل یدرمورد درس داده شود تا دانش آموزان با موضوع درس آشنا شوند وفضا

 .کرد  ميدانش آموزان را به سه گروه تقس بعد

ود ش یکارباعث م نيقسمت از درس را به صورت کنفرانس ارائه کند ا کيشود وگروه اول،هرکدام  ميبه چندقسمت تقس  درس

 .شترشوديکه حس اعتماد به نفس دانش آموز ب

 .از درون متن درس استخراج کنند یگروه دوم خواسته شود سؤاالت واز

 دينادرست را اصالح نما یپاسخ ها ريبها پاسخ دهند وبعدخود د یابيبه خودارز یسوم خواسته شود با هم فکر وازگروه

 ماند. ینم یگوش یوباز طنتيبرا ش یشوند ومجال یروش کل دانش آموزان به کارگرفته م نيا با

 وشرح حال وآثار یآن که زندگ یزبرايکنم ون یم یاديبهترکمک ز یريادگيبه  یدرآموختن سبک ها ومکاتب ادب سهيروش مقا 

 تياحکايشعر  کي اي شانيحادثه مهم درزندگ کيتوان از یدر ذهن دانش آموزان حک وضبط شود م سندگانيشاعران ونو

 استفاده کرد. رگذارشانيتأث

 توان از متن درس استخراج کرد : یکه م یسؤاالت 

 د؟يداشت،نام ببر یشتريرا که درقرن دهم رونق ب یشعر انيدو جر-۱ 

 آوردند؟ یرو يیگو تقيوحق يیچرا شاعران قرن دهم به واقع گو-۲ 

 .ديرا نام ببر ازدهيدو تن ازشاعران قرن دهم ودوتن ازشاعران قرن  -۳ 

 .........است. یبافق یاشعار وحش یشاخصه اصل -۴ 

 ست؟يدرچ یعلت شهرت محتشم کاشان -۵ 

 چرا؟ ست؟يلقب ک یخالق المعان-۶ 

 ست؟يدرچ یدهلو دليعلت شهرت ب -۷ 

 .ديرا نام ببر یدهلو دليشعر ب یعمده  یها یژگيو-۸ 



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا

 ....شتریب ازدهمیاشعار قرن  نیمضام-۹ 

 پند واندرز - الف

 عاشقانه -ب

 عارفانه - ج

 شاهان وبزرگان شيمدح وستا - د

 است. یدر سرودن شعراندرز یشهرت محتشم کاشان -۱۱

 حيصح  -الف 

 غلط -ب

 باشد یا نهیچهار گز ایوغلط و حیبه صورت صح ای دیکامل کن ای یحیتواند تشر یسؤاالت طرح شده م 

     

 یابیارز خود   

 :دیکن یرا ازنظرمضمون بررس ریز اتیاب-۱ 

 ستين بيکفشم اگردندان نماشدع هيبخ

 من یها یبرهرزه گرد یآردهم یم خنده

 نخل کهن سال ازجوان افزون تراست شهير 

 را ريپ ايباشدبه دن یدلبستگ شتريب

 شده. انيومحاوره ب ديداردکه به زبان جد یمضمون پند واندرز 

 انيبل،يبه روش حسن تعل« کفش ودندان نماشدن ی هيبخ»انهيعام راتيشاعراست که باتعب یها یاول نکوهش هرزه گرد تیدرب 

 شده

 انيله باسلوب معاد وهيبه ش«نخل کهن سال شهيافزون تر بودن ر»  ليبا تمث ايبه دن رانیپ یدوم نکوهش تعلق ودلبستگ تیدرب

 شده است.

 داشت؟ یگاهیوجا تیچه موقع انیدر دوره صفو یزبان فارس -۲

( رانيا یمرکز یونواح جاني) اصفهان،خراسان،آذربا رانيازا یهند ومناطق یدر شبه قاره  یرونق وگسترش زبان وادب فارس 

 گفتند. یشعرمنوشتندو یکتاب م یبه زبان فارس شيکم ب زين یدوره،شاهان صفو نيدرا زيون

 :دیکن یبررس ریرا با توجه به غزل ز دلیشعر ب یعمده  یها یژگیو -۳

 سرم که ز دامن برون کنم پارا برآن

 غبارصحرا را زميآبله ر بيج به

 دل از تپش نشست رانيح ی دهيد یسع به

 را ايقدرخشک،آب در گهرکندچه

 دارد یگم شدنم کنج عزلت شيزخو

 درآن پرده وهم عنقا را ستيباز ن که

 ديتوان فهم یزبان درد دل آسان نم 



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا

 مارا شهياند به صدرنگ ش شکسته

 ستين یريخلوت دل جلوه گاه غ یفضا

 معما را نيبه نام او ا ميشکافت

 دليب یسان به عشرت واماندگان رس چه

 مارا یا دهيند ايچشم آبله  به

 .زشاعرانهیرمزآم یها لیوسرشار ازابهام وتخ زیانگ الیوخ نیرنگ یواستعاره ها دهیچیپ نیمضام یریبه کارگ 

 آورند؟ یهند رو یبه دربارها یرانیموجب شدشاعران ا یچه عوامل  -4

 هند. نيسالط یوشاعرنواز يینسبت به شاعران وادب گرا یشاهان صفو یمهر یوب یکم توجه 

 .ديهد حيمورد توض نيمعروف است؟درا یدر چه نوع وقالب شعر یمحتشم کاشان  

ده ش ليزبانزد است و از دوازده بند تشک یو يیبند عاشورا بيبند مشهوراست ؛ ترک بيو قالب ترک یدر سرودن اشعار مذهب 

 است با مطلع:

 چه شورش است که درخلق عالم است نيبازا

 چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است نيا باز

 وحافظ جلوه گرشد؟ یمانکر یاز گذشتگان چگونه درشعر خواجو یریرپذیدرقرن هشتم تأث -۵

از خواجو  اتشيدرسبک غزل زياست وحافظ ن رفتهيرپذيتأث یکرد وازو یم یرويپ یدرغزل از سعد یکرمان یخواجو 

 است،آنجا که سروده است: دهيرس يیبايوز یحافظ به اوج تعال اتيدرغزل یوسبک و رفتهيرپذيتأث

 است نزد همه کس،اما یاستادسخن سعد »

 «سخن حافظ، طرز غزل خواجو  دارد

 سروده است. یازپنج گنج نظام یرويبه پ زين یچند مثنو خواجو

 د؟یوبه پرسش ها پاسخ ده دیرابخوان ریز تیب -6 

 بنشان که کام دل به بار آرد یدوست درخت

 شمارآرد یبرکن که رنج ب یدشمن نهال

 .ديشخص کننهاده ونا نهاده را درآن م یومعنا ديابيدرآن ب مجاز کی  -الف 

 دل: 

 نهاده:عضو بدن که مرکزاحساسات است. یمعنا

 نا نهاده:خودانسان یمعنا

 دانند: یمجاز م زيرا ن«درخت»از همکاران واژه  یالبته برخ 

 باشد. يیوشاخه ها شه،ساقهير یبزرگ وستبرکه دارا اهينهاده:گ یمعنا 

 نانهاده:نهال ،بذر یمعنا 

 .دیآن را مشخص کن ییآوا یها هیکرده وپا ییهجا عیرا تقط تیب - ب

 بن شان ||ک کا م دل || ب با را رد ید رخ ت دو|| س ت  

 || ش ما را یبر کن ||ک رن ج ب یها ل دش||م ن ن



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا

 لنيمفاع لنيمفاع لنيمفاع لنيمفاع

 مثمن سالم هزج

 کوتاه (تلفظ کردن مصوت  بلند رکن اول وسوم، . مصراع دوم،رکن اول وسوم مصراع اول، :یشاعر اراتي) اخت
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