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 شناسی دوره معاصر و انقالب اسالمیآموزه دھم: سبک 

 شعر )الف
 سطح زبانی ◙

ین موارد قابل بررسی ا شد، در سطح زبانی شعر معاصر دبیات مؤثر واقعا با توجھ بھ شرایطی کھ بھ وجود آمد و حوادثی کھ بر جامعھ و

 :ھستند

 است؛ هکیبات امروزی و جدید وارد شعر شدلغات و تر ◙

 باز است؛ھا هواژ ھاز ھمدست شاعر برای استفاده  ◙

 .کامالً چشمگیر است ھای ساده در شعر معاصر یبند ھجملسادگی و روانی زبان شعر و  ◙

 سطح ادبی ◙
است، تغییر در  ھار گرفتموسیقی و قافیھ مقبول طبع بسیاری قر ھا در قالب شعر و یشکن تفتھ و سناز آنجا کھ شعر نو نیمایی رواج یا

  و واحد شعر بیشتر بند است نھ بیت؛ شعری مشھود است قالبھای

 شود؛ یبدیعی بھ صورت طبیعی وارد شعر م ھای بیانی و ھآرای ◙

 عالوه بر قالبھای سنتی، قالب نیمایی و سپید پرکاربرد است؛ ◙

 اندازه نیستند؛آوایی ھم ھای ھاز نظر تعداد پایھا عشود و مصرا یدر اشعار نو تساوی طولی مصراعھا رعایت نم ◙

 ھای شعر این دوره است؛ یندیده است و معنی گریزی، از ویژگابھام در شعر معاصر پس ◙

 صور خیال، جدید و نو ھستند و تکرار تصاویر شاعران دوره ھای قبل نیستند؛ ◙

 شود؛ گرایش بھ نماد در تصاویر شعری بیشتر می ◙

 .انتخاب وزن، متناسب با لحن طبیعی گفتار و زبان شعر است ◙

 فکریسطح  ◙
ای را  هفکری شعر معاصر مسائل تاز هدر حوز کھ در ایران بھ وقوع پیوستھ بود،تغییرات فضای سیاسی و اجتماعی جامعھ و تحوالتی 

 :ترین آنھا عبارت اند از مبھ وجود آوردند کھ مھ

 ھای آغازین شعر فارسی زمینی است؛ همعشوق در ادبیات معاصر مانند دور ◙

 مردم، ھستند؛ ھمخاطب شعر عام ◙

 تفکر شاعر بیشتر زمینی و پیرامون امور دنیوی است؛ ◙

 موضوع شعر محدود نیست و بسیار تنوع دارد و شاعر برای انتخاب موضوع آزاد است؛ ◙

 اند؛ ھسیار مورد توجھ شاعران قرار گرفتمفاھیم خصوصی، سیاسی و اجتماعی ب ◙

 لحن شاعر صمیمانھ و متواضعانھ است؛ ◙

 .ذم و ھجو در شعر این دوره بسیار کم استمدح و  ◙

 نثر )ب
 سطح زبانی ◙
 اند؛ ھاروپایی بھ زبان فارسی راه یافت ھای هدر نثر این دوره، شماری از واژ ◙

 ھای عربی نسبت بھ گذشتھ کاستھ شده است؛ هاز واژ ◙

 اند؛ هنھ وارد نثر داستانی این دوره شدھا، کنایات و اصطالحات عامیا هبسیاری از واژ ◙
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 اقشار اجتماعی ایران است؛ هبھ شدت تحت تأثیر گفتار و محاور نثر داستانی در این دوره ◙

 .شود و فعلھا در کالم فراوان دیده می بھ ھم می ریزد و کوتاھی جمالتھا شوند و ساختار نحوی جملھ بسیاری از افعال حذف می ◙

 سطح ادبی ◙
 جایگاھی ندارند؛ھای نثر فنی و مصنوع  در این دوره گونھ ◙

 در نثر این دوره عینی، کوتاه، بیرونی و مشخص است؛ھا و شخصیتھا توصیف پدیده ◙

 قالبھا و ساختار داستانی متنوع و گوناگون است؛ سفرنامھ، خاطره، داستان کوتاه و بلند، ◙

 است؛ گرفتھنثر تحقیقی و دانشگاھی، رمان، نمایشنامھ و ... مورد توجھ نویسندگان معاصر قرار  ◙

نویسنده: سبک جمالزاده، سبک آل احمد،  ود دارد؛ برای نمونھ بر اساس نامنویسی وج در نثر این دوره سبکھای متفاوتی در داستان ◙

 .آبادی سبک ھدایت و سبک دولت

 سطح فکری ◙
 .. ؛زنانھ و. نھای اقلیمی، شھری، کودکانھ،ع مضمون دارد؛ مانند داستانثر داستانی این دوره تنو ◙

 رمانھای تاریخی، سیاسی، علمی، فلسفی و ... نگاشتھ می شوند؛ ◙

 نویسی معاصر دارند؛نی و عبری رد پای آشکاری در داستااساطیر یونانی، رومی، ھند ◙

 دارند؛ این دوره حضوری آشکار و تأثیرگذار ھای فلسفی و ادبی قرن نوزدھم و بیستم اروپا مانند رمانتیسم در ادبیات داستانی مکتب ◙

 توان بھ عشق، انسان، ستیز با خرافات، یضوعات عمدۀ داستان در این دوره ماز مو ◙

ھھا موضوع دیگر استبداد، انقالب، جنگ و د داری، کارگری، سیاست، ھری، سرمایفک نمسائل زنان، روش آموزش و پرورش، نفت، ◙

 .اشاره کرد

*** 

 شناسی دورۀ انقالب اسالمیسبک

 شعر )الف
مترین داشت، مھادبی و فکری در آن وجود  وجود آمد و رویکردھایی کھ از نظر زبانی، ھھایی کھ در ادبیات انقالب ب بھ زمینھ با توجھ

 :گونھ ذکر کرد این توان ھای سبکی شعر این دوره را می ویژگی

 سطح زبانی ◙
 انقالب بھ سبک خراسانی نزدیک است؛ هزبان و واژگان شعری در قصاید دور ◙

 .دوره بیشتر شد دوستی در شعر و نثر این نار و وطواژگان متناسب با دین، جبھھ و جنگ، شھادت، ایث ◙

 ست؛ا ین دوره محسوسا ھای کھن در زبان شعر هاز واژ ستفادها باستان گرایی و عالقة فراوان بھ ◙

 یروھ گر شعر این دوره است کھ در نتیجدی ھای ھسابقھ یکی از مشخص یھای بدیع و ب بآوردن بھ ترکی یزدایی زبانی و رو یآشنای ◙

 .آوردن بھ مفاھیم انتزاعی حاصل شده است

 سطح ادبی ◙
سنتی مورد توجھ قرار  انقالب، قالب ھای فکران بود؛ اما بعد از پیروزی نشدر دھھ ھای چھل و پنجاه، شعر نیمایی مورد توجھ رو ◙

 ھای قصیده و غزل رایج شدند؛ بون تا حدودی از رونق افتاد و قالانقالبی ویژه در میان جوانان و ھنیمایی ب هگرفت و شیو

 در شعر سنتی این دوره تقلید از سبک عراقی و خراسانی و تمایل بھ آنھا زیاد است؛ ◙

 کرده است؛ گرایش بھ خیال بندی، شعر برخی شاعران این دوره را گاه بھ شعر بیدل و صائب نزدیک ◙
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شاعران بھ صراحِت بیان روی آورده اند؛ اما بھ  نمادگرایی کمتر بھره گرفتھ است وعر این دوره از تمثیل و در سال ھای نخستین، ش ◙

 .نماد در ادبیات راه پیدا کرده است الھام از فرھنگ اسالمی، تمثیل و تدریج با

 سطح فکری ◙
 نمودند؛ عاشورایی توجھویژه فرھنگ  ھران بھ مفاھیم و مضامین اسالمی بدر شعر این دوره شاع ◙

این دو را در آسمانی؛ تلفیق عد بُ عرفان  د زمینی غلبھ دارد و درعھ بُ حماسروح حماسھ و عرفان در شعر این دوره آشکار است. در  ◙

 توان دید؛ یغزل حماسی انقالب م

 آوردن بھ مفاھیم انتزاعی در شعر این دوره آشکار است؛ روی ◙

 ھای شعر این دوره است؛ ھمقدس یکی از اصل یترین درونمای فرھنگ دفاع ◙

 :یابیم یزیر م ھشعر این دوره را در نمون ھای سبکی یبرخی از ویژگ

 ایم هولى دل بھ پاییز نسپرد /ایم،  هسراپا اگر زرد و پژمرد
 ایمهپر از خاطرات ترک خورد / چو گلدان خالى لب پنجره

 ایم هون دل بود، ما خوردخ ایم اگر هاگر داغ دل بود، ما دید
 ایم هاگر داغ شرط است، ما برد /ایم  ردهاگر دل دلیل است، آو

 ایم هاگر خنجر دوستان، گرد /ان، گردنیم دشمن ھاگر دشن
 !ایم هھایى کھ نشمرد ھمین زخم /ینک گواه گواھى بخواھید، ا

 )قیصرامین پور( ایم هسر برد ھاز این دست عمرى ب / ھ زیردلى سربلند و سرى سر ب
 چامھکالبد شکافی  ◄

 سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، / ولى دل بھ پاییز نسپرده ایم
کنایھ از بیماری : زرد بودن/  مجاز از ھمھ وجود: سراپا/  فعولن فعولن فعولن فعلقالب: غزل / وزن:  قلمرو ادبی:/  پالسیدن: پژمردن قلمرو زبانی:

 : استعاره پنھانمیپژمرده ا پا / ،دل ،سر / پژمردگی و اندوه: نماد پاییز/  فریفتھ شدن: کنایھ از دل سپردن/  و پژمردگی

 .ولی تسلیم غم و اندوه نخواھیم شد و با آن می جنگیم ؛ھستی مان را آکنده است ،اگر چھ بیمار و اندوه بازگردانی:

 امید بھ آینده شکوفا پیام:
 ایمخاطرات ترک خوردهچو گلدان خالى لب پنجره / پر از 

  کنایھ از خاطرات رو بھ فراموشی: خاطرات ترک خورده/  تشبیھ: چو گلدان قلمرو ادبی: / کنار: لب قلمرو زبانی:

 .ما مانند گلدان خالی لب پنجره کھ ترک خورده است در حال فراموش کردن خاطرات شیرین گذشتھ ایم بازگردانی:

 فراموشی خاطرات شیرین پیام:
 اگر خون دل بود، ما خورده ایم /اگر داغ دل بود، ما دیده ایم 

  »د«واج آرایی /  موازنھ/  رنج و درد کشیدن: خون دل خوردن قلمرو ادبی:/  نشانھ ،سوزان: داغ قلمرو زبانی:

 خریده ایم. باید رنجی ببریم ما آن را بھ جان اگر .اگر داغ دلی بود ما آن داغ را کشیده ایم بازگردانی:

 بازگفت درد دل پیام:
 اگر دل دلیل است، آورده ایم / اگر داغ شرط است، ما برده ایم

 واژه آرایی: اگر /» د«واج آرایی  / است: واژه آرایی قلمرو ادبی:/  بیّنھ ،برھان: دلیل قلمرو زبانی:
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 .ی رنج کشیده ایمانساناگر نیاز بھ دلیل احساسی است ما آن را ارائھ داده ایم و اگر رنج نیاز است ما  بازگردانی:

 بازگفت درد دل پیام:
 رده ایماگر دشنھ دشمنان، گردنیم / اگر خنجر دوستان، گُ 

واج  / تشبیھ (ما مانند گرده ایم): گرده ایم/  (ما مانند گردنیم) تشبیھ: گردنیم قلمرو ادبی:/  میان دو شانھ: گرده/  تیغ و کاردای گونھ: دشنھ قلمرو زبانی:

 / موازنھ خنجر / واژه آرایی: اگر ،گردن؛ دشنھ ،دشمنان / تناسب: گرده ،تضاد: دوستان» / گ«و  »ن«آرایی 

 .تن می دھیم زنندر دشنھ زنند ما می پذیریم و اگر دوستان بخواھند بھ ما خنج اگر دشمنان بخواھند با ما بازگردانی:

 تن دادن بھ بال پیام:
 !گواھى بخواھید، اینک گواه / ھمین زخم ھایى کھ نشمرده ایم

 گواھی ،جناس: گواه/  کنایھ از زخمھای فراوان: زخم ھای نشمرده قلمرو ادبی:/  اکنون ،ایناھاش: اینک/  شاھد: گواه قلمرو زبانی:

 .این ادعا را ثابت می کند ھای فراوان بدنمید زخم اگر از من گواھی و شاھد بخواھ بازگردانی:

 زخمھای ما گواه بردباری ماست. پیام:
 دلى سربلند و سرى سر بھ زیر / از این دست عمرى بھ سر برده ایم

دست در : ایھام تناسب/  تناسب: دل ،سر /بودن  کنایھ از فروتن: سر بھ زیر بودن/  کنایھ از سرافراز: سربلند قلمرو ادبی:/  نوع: دست قلمرو زبانی:

 : جناس ھمساننخست و سوم سر/  زندگانی کردن: کنایھ از بھ سر بردن/  »دل«و » سر«معنای عضو تن با واژه 

 . بازگردانی:

 ما ھمیشھ سرافراز و فروتن بوده ایم و عمری با این شیوه زیستھ ایم. پیام:

 نثر )ب
 سطح زبانی ◙
 بیشتر عامیانھ است؛بھ ویژه در زمان جنگ ھا نزبان داستا ◙

 ھای پیش شروع شده بود، در این دوره نیز ادامھ یافت؛ هنویسی کھ در دور هساد ◙

شھادت و مبارزه و مقاومت وارد زبان داستان  ھای مربوط بھ فرھنگ ایثار و واژهبا انقالب اسالمی و وقوع جنگ تحمیلی، بسیاری از  ◙

 .از فرھنگ اسالمی است برگرفتھھا البتھ بیشتر این واژهاین دوره شد. 

 سطح ادبی ◙
کوتاه است. در صورتی کھ قبل از انقالب اقبال بھ  نھای بلند بیشتر از داستانداستاشصت، گرایش بھ  ھایان دھپنجاه تا پ ھاز پایان دھ ◙

بھ داستان  بھ خود گرفت و گرایش اد شکل دیگرھفت ھد داشت. این روند از آغاز دھنویسندگان وجو تان کوتاه، ھم در میان مردم و ھمداس

 کوتاه بیشتر شد؛

ی جدید بھ تدریج بھ ویژه بعد از جنگ، گرایش بھ سبک ھا اما ؛ھای جدید داستان دیده می شودنخست انقالب، دوری از سبک  ھدر دھ ◙

 مدرن نویسی ھستیم؛ و )مالمینی (شاھد داستانک نویسی ھشتاد  ھز در دھسیال ذھن بیشتر می شود و نی داستان نویسی مانند جریان

 .ھای ادبی  تحقیقی رایج شد ھنوشت حال و ادبی، سفرنامھ، شرح ھ، قطعھای دیگر مانند خاطره بگرایش بھ برخی قال ◙

 سطح فکری ◙
 ممرد ھای بنیادی، مانند مقاومت ھشت سالھ یدگرگون .ی پس از انقالب استادبیات داستان ھیکی از خصایص برجستھا عتنوع موضو ◙

  رای نویسندگان بعد از انقالب شد؛بای سرچشمھ در جنگ تحمیلی و استکبارستیزی،
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 است؛ بعد، اجتماعیھ انقالب، ابتدا سیاسی و در مرحل اّول پس از پیروزی ھھای دھ نحاکم بر داستا ھاندیش ◙

 :توان بھ موارد زیر اشاره کرد یاز مضامین نثر این دوره م ◙

استقبال از شھادت و فرھنگ ایثار و دفاع از  عدالتی اجتماعی، یی، مبارزه با ببھ اخالقیّات، استکبارستیز توجھی بھ مادیات، دعوت یب

 .وطن

غیردینی  بودن آن است. حتی گاھی در آثار از انقالب، غیردینی و گاه ضددینیھای ادبیات داستانی معاصر تا پیش  ییکی از ویژگ ◙

 نھا بسیار مطلوبر داستاداری د ندین و دی هکھ در ادبیات بعد از انقالب چھر درحالی .شود یدیده مبا اصل اسالم و تعالیم آن مبارزه 

 منعکس شد؛

کمرنگ مشاھده ای ھگون ھنقالب باز آثار بعد از ا انقالب وجود داشت، گاھی در برخی کھ در آثار قبل از )اومانیسم(گرایانھ  نتفکر انسا ◙

 .شود یم

 :یابیم ینثر این دوره را در متن زیر مای ھ یبرخی از ویژگ

دست  جمع شده بود، حمایل کرده بودید، نور آفتاب تان را بر چشم ھای درشتتان کھ درآفتاب، چشم ھایتان را می زد، برای ھمین دست

کھ پرتر و بلندتر  تانکردن تکان می دادید، با یک سال و نیم پیش فرق زیادی نکرده بودید. جز ریش ھای دیگرتان را ھم بھ ھنگام صحبت

ار می تنتان برازنده بود، شکیل تر از ھمیشھ کھ کت و شلو رده تر و تیره تر. لباس نظامی بھشده بود و رنگ چھره تان کھ آفتاب خو

 .شاگرد شما موّحدی ام، ای موسوی! منخودتانید، نزدیک بود بی اختیار بھ سویتان خیز بردارم و فریاد بزنم: آق پوشیدید. وقتی یقینم شد کھ

 )سید مھدی شجاعی(

 خودارزیابی ◄
 .را بنویسید )تا انقالب اسالمی(دو مورد از ویژگی ھای زبانی شعر معاصر  -۱

 لغات و ترکیبات امروزی و جدید وارد شعر شده است؛◙ 

 باز است؛ھا دست شاعر برای استفاده از ھمھ واژه◙ 

 .در شعر معاصر کامالً چشمگیر استسادگی و روانی زبان شعر و جملھ بندی ھای ساده ◙ 

 .وضعیت حماسھ و عرفان را در شعر دورۀ انقالب بنویسید -۲
روح حماسھ و عرفان در شعر این دوره آشکار است. در حماسھ بُعد زمینی غلبھ دارد و در عرفان بُعد آسمانی؛ تلفیق این دو را در ◙ 

 غزل حماسی انقالب می توان دید؛

 .دو مورد را بنویسید )تا انقالب اسالمی(از ویژگی ھای زبانی نثر معاصر  -۳
 در نثر این دوره، شماری از واژه ھای اروپایی بھ زبان فارسی راه یافتھ اند؛◙ 

 از واژه ھای عربی نسبت بھ گذشتھ کاستھ شده است؛◙ 

 ن دوره شده اند؛بسیاری از واژه ھا، کنایات و اصطالحات عامیانھ وارد نثر داستانی ای◙ 

 نثر داستانی در این دوره بھ شدت تحت تأثیر گفتار و محاوره اقشار اجتماعی ایران است؛◙ 

 .بھ ھم می ریزد و کوتاھی جمالت و فعلھا در کالم فراوان دیده می شودھا بسیاری از افعال حذف می شوند و ساختار نحوی جملھ◙ 

 .دھیدپاسخ ھا با توّجھ بھ شعر زیر بھ پرسش -۴
 شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت / پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت

 دریا شدن نداشت هاّما دریغ، زھر / بسیار بود رود در آن برزخ کبود

 زیبا شدن نداشت هحتی علف اجاز /در آن کویر سوختھ، آن خاک بی بھار 

 دن نداشتپیداش ھبی تو ولی زمین /بھار  ھزمین شانگم بود در عمیق 
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 آیینھ بود و میل تماشا شدن نداشت / اگرچھ صاف، ولی از ھراس سنگھا دل

 )سلمان ھراتی( ن عقده تا ھمیشھ سِر واشدن نداشتای / بھ بغض فرو بود حرف عشقای چون عقده
 )ید. (از ھر یک دو موردویژگی ھای زبانی، ادبی و فکری شعر را بنویس الف)

ھا ساده است / فراوانی واژگان فارسی / ترکیب ھای بدیع مانند: برزخ کبود و خاک بی بھار/ سادگی و روانی شعر / جملھ بندی زبانی)

شعر  فکری:/  دریا -رود  –، شب قالب: غزل / وزن: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن / نماد: آب ادبی)واژگان متناسب با ایثار و جنگ / 

 خطاب بھ رھبر است / معشوق آسمانی است / لحن شاعر متواضعانھ است و بھ توصیف پیش از انقالب و پس از انقالب می پردازد 

 کالبدشکافی چامھ◄ 

 پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت / شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت
/ معنی نداشتن: کنایھ از اینکھ بسیار  مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنقالب: غزل / وزن:  قلمرو ادبی: جرئت: یارا / تو: منظور رھبر است / قلمرو زبانی:

شی، استعاره بعید بود / آب: نماد آدمیان پاکدل / دریا شدن: کنایھ از ھمبستھ و یکپارچھ شدن / شب: نماد ستم و سیاھی / شب ... جرئت نداشتن: جانبخ

 پنھان / فردا: مجاز از روز

 پیش از تو مردم پاکدل نمی توانستند بھ ھم بپیوندند. ستم و ستمگری رواج داشت و امیدی بھ پایان آن نبود. ازگردانی:ب

 بزرگداشت رھبر پیام:

  بسیار بود رود در آن برزخ کبود / اّما دریغ، زھره دریا شدن نداشت 
رود: نماد یا  قلمرو ادبی:فاصلھ میان دو چیز، جھان میان دنیا و آخرت / کبود: آبی سیر / دریغ: افسوس / زھره: یارا، جرئت / برزخ:  قلمرو زبانی:

بازه میان حکومت شاه و جمھوری اسالمی / دریا شدن: کنایھ از ھمبستھ و یکپارچھ شدن  استعاره ازاستعاره آشکار از شھروندان پاکدل / برزخ کبود: 

 ، دریا: تناسب /رود /

 در روزگار خودکامگان شھروندان آزاده و پاکدل بسیار بودند؛ اما توان اجتماع کردن و گردھم آیی نداشتند. بازگردانی:

 ممنوعیت آزادی خواھی و اجتماع پیام:
 در آن کویر سوختھ، آن خاک بی بھار / حتا علف اجازه زیبا شدن نداشت

کویر سوختھ: استعاره آشکار از حکومت ستم شاھی / سوختھ: کنایھ از بی بار و بر / خاک:  قلمرو ادبی:شوره زار، نمکزار / کویر:  قلمرو زبانی:

علف: استعاره آشکار از شھروندان معمولی یا استعاره پنھان » / ھمیشھ زمستان«/ بھار: نماد شکوفایی و زندگی / بی بھار: مجاز از  مجاز از سرزمین

 / زیبا شدن: کنایھ از خودنمایی و خودآرایی  و جانبخشی

ایران در روزگار خودکامگان ھمچون کویر سوختھ و زمین بی بر و بار بود و حتا شھروندان معمولی نیز نمی توانستند پیشرفت  بازگردانی:

 کنند و خودی بنمایند.

 اختناق جامعھ پیام:
 گم بود در عمیق زمین شانھ بھار / بی تو ولی زمینھ پیدا شدن نداشت

نماد شکوفایی و سرسبزی و  بھار: قلمرو ادبی:عمیق زمین: عمق زمین (ویژگی سبکی) / تو: منظور رھبر است / زمینھ: بستر /  قلمرو زبانی:

 /  ولی فقیھ) -۲ا ام -۱ایھام (شانھ بھار: اضافھ استعاری، استعاره پنھان / ولی: زندگی / 
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در این سرزمین خشک و بی بر و بار، بھار و روزگار شکوفایی مردم فرانمی رسید؛ نیز ھیچ امیدی نبود کھ بی تو بھار شکوفایی  بازگردانی:

 از راه رسد.

 بزرگداشت رھبر پیام:
 ھا اگرچھ صاف، ولی از ھراس سنگ / آیینھ بود و میل تماشا شدن نداشتدل

نماد پاکی و سنگ: ، استعاره آشکار از کارگزاران حکومت / آیینھ: دل: مجاز از شھروند /  قلمرو ادبی:اف: پاکدل / ھراس: ترس / ص قلمرو زبانی:

 / دلھا آیینھ بود: تشبیھ / تماشا شدن: کنایھ از بھ چشم آمدن و شناختھ شدن  خوبی

ای زیبا بودند کھ می ترسیدند دیگران ایشان را شناسایی ودکامھ مانند آیینھشھروندان اگرچھ پاکدل بودند؛ ولی از ترس کارگزاران خ بازگردانی:

 کنند.

 اختناق حاکم بر کشور پیام:
 (سلمان ھراتی) ای بھ بغض فرو بود حرف عشق / این عقده تا ھمیشھ سِر واشدن نداشتچون عقده

امیال سرکوب شده کھ عوارض آن در زندگی فرد ظاھر مانند / بغض: حالتی کھ شخص جلوی گریھ خود را می گیرد / عقده: چون:  قلمرو زبانی:

 سر: مجاز از قصد / عقده: واژه آرایی / واشدن: کنایھ از بر طرف شدن قلمرو ادبی:، گره / واشدن: باز شدن / شودمی

ه بود و اجازه بروز نداشت و ھمیشھ سر بھ مھر بود و ھیچ امیدی نبود کھ عشق جایگاه حرف عشق مانند عقده در گلو گیر کرد بازگردانی:

 خود را در جامعھ بیابد.

 پنھان بودن عشق در روزگار خودکامگان پیام:
 .رفتھ را مشّخص کنیدیک اختیار وزنی بھ کار  وزن آن، یک اختیار شاعری زبانی وبیت اّول را تقطیع ھجایی کنید و پس از تعیین  )ب

 شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت /پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
 داشت ن نَ دَ  یا شُ  ردَ  یِ  (ِن) نی عب مَ  آ تُ  (از)زشَ  پی

 داشت ن نَ دَ  دا شُ  رفَ  تِ  ئَ  رجُ   دُ  بو دِ  ب مانشَ 

--U -U-U U--U -U- 
 فاعلن مفاعیل فاعالت مفعول

  ،مصراع نخست ھفتمتغییر کمیت: ھجای  ،حذف ھمزه: ھجای دوم پایھ آوایی نخست اختیار زبانی)

 ھجای پایان مصراع ھا.بلند بودن  اختیار وزنی)

 .کنید واکاویمتن زیر را از نظر قلمرو ادبی  -۵
نبود. از زندگی فقط بھ قدر ضرورت تمتّع  نی بود؛ ناشی از خّست و خشک دستینوعی ریاضت نفسا )مولوی(این تنگ عیشی برای او 

 )عبدالحسین زرین کوب( .از خط سیر روحانی خویش می یافت از قدر ضرورت را موجب دور افتادنمی برد. بیش 
بھ دیگر  آرایھ ھای ادبی کم است و متن بیشتر علمی است تا ادبی معاصر است؛ اتیّ ادب یسینو حال شرح یھا نثر از نمونھ نیا )قلمرو ادبی

 .شود ینم دهیو ... در آن د ی، عبارات عرباژگان دشواراز و یریگ بھ بھره لیو تما یپرداز سجع رایز ؛سخن نثر فنی و مصنوع نیست

 بیرونی و مشخص است. / قالب نوشتھ داستانی است و نثر پژوھشی و دانشگاھی. ،کوتاه ،عینیھا توصیف و حیجمالت آن کوتاه، صر
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