
 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 ۲یادبوفنونعلوم

 یهند سبک: ۰۱درس

 

 درس : یفشرده  

 شعر :

 شعر: یکل تيوضع 

 : یسبک هند یزمان محدوده

 رواج داشت. رانیا اتیادب خیسال درتار051به مدت  یتا اواسط قرن دوازدهم قمر ازدهمیقرن  لیاوا از

 دوره : نیشعر ا یها موضوع

 آوردند: یرو یشياند کيوبار ینيمثل اندرز، مضمون آفر يیدوره به موضوع ها نيا شاعران

 دو علت: به

 داد. ینم ییوعاشقانه بها یودربار یبه شعر مدح یحکومت صفو -الف 

 درتضاد بود. یعرفان یسنت یبا آموزه ها گریوازطرف د -ب  

 است که : نیدوره ا نیا شعر یها یژگياز و یکي 

وران به  شهیوپ انیآوردن عامه مردم ،بازار یخارج شدن شعرازحوزه تصرف شاعران با سواد وآگاه به فنون ادب و رو 

 : یشعروشاعر

 دارد: تيدوجهت اهماز  یژگیو نیوا 

 تحول : نينقطه قوت ا اي دهيفا 

 روبه رو کرد؛سودمندبود. یتازها یعامه مردم برد وبا مضون ها وقلمرو ها انیتحول از آن جهت که شعررا به م نیا

 تحول: نينقطه ضعف ا اي بيع 

 اتیادب ندهیآ یخود دور ساختند،برا نیشیوسالمت پ یآوردندوآن را از استوار یبه شعر رو یآن رو که افراد کم اطالع وعام از

 بار بود. انیز

 دوره در سه قلمرو عبارتند از : نيشعر ا یها یژگيو 

 : یقلمرو زبان -۰

 شد. دهیدرزبان شعر دم یوروح تازه ا افتیزبان کوچه وبازار به شعر راه  -الف 

ودبه نب یخبر یمخصوصا سبک خراسان میومختصات زبان قد میقد یاز لغات ادب گریود افتیواژگان شعرگسترش  رهیدا -ب 

 است. یفارس دیجد ،زبانیکه زبان شعر سبک هند یطور

 دوره: نيدرآثار ا ميزبان قد یحذف مختصات سبک ليدال 

ا کتابخانه ه یمشرق بود که باعث نابود یمخصوصا نواح ران،یوازبکان( به ا انیموری) مغوالن،تگانگانیب یدرپ یحمالت پ 

 مأنوس نبودند. میزبان قد جهیودرنت میبا کتب قد گریوآثارکهن شد وفضال د

گوناگون بود.)درواقع شاعران از عامه مردم  یاز نواح رفتنیرپذیوتأث رانیدرنقاط مختلف ا یشعر یحوزه ها ییایرجغرافییتغ 

 همان زبان مردم عصربود( زیبودند وزبان شعرن



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 .افتیزمان کمتردرشعر راه داشت،رواج  نیو...را که تا ا ه،سفالیشه،پل،بخیش،یچون: نزاکت،قال یلغات یدرسبک هند 

 ورود لغات مربوط به مذاهب وآداب ورسوم هندوان در حوزه شعر وادب. -پ 

 انیموری)به علت حمالت ت ی( ورواج لغات ترکرانیرفتن سلطه حکومت بغداد برا نی) به علت ازبیکاربرد کم لغات عرب -ت 

 (.یوازبکان وسلطه حکومت صفو

 مردم آن دوره بوده است. یقیزبان حق رایدوره ز نیواقع گرا بودن زبان ا 

دوره کامال مشهود  نیدرشعرا انهیعام یها و و رود واژه ها بیدرکاربرد جمله ها وترک یدقت یبه زبان ب یتوجه یدر واقع ب 

 است.

 : یقلمرو ادب 

وجه کم ت انیوب عیها،به بد هیبود وشاعران کوچه وبازار به آرا یوتصادف یعیدوره به صورت طب نیها درا هیاستفاده از آرا  -فال

 دوره:  نیا یها هیبودند؛آرا

 رواج دارد. اريبس هيتشب

 ونادر( بینه غر جیرا حاتیدارد)البته تلم ینقش فعال یدرمضمون ساز زین حيتلم

 ليتعل حسن

 یزيآم حس

 ليتمث

 معادله اسلوب

 است. یعیطب یامر هیرسد وتکرار قاف یهم م تیبه چهل ب یاست که گاه غزلدوره  نیقالب مسلط ا  -ب 

 است که : نیا لشیودل

به  فیورد هیرشته قاف لهیمستقل را به وس اتیاب نیشعرش مفردات است وا یقیقالب حق یعنیگواست  تیتک ب یشاعر سبک هند 

 زند. یبه شعر نم یبیغزل، آس اتیکردن اب ادیرو کم وز نیزند وازا یهم گره م

 است و... گریبرد مرا،د یدا،میشود پ یوخوش آهنگ مثل: خواهم شدن،م یطوالن یها فیاستفاده از رد -پ 

 : یقلمرو فکر  

 از زبان توجه دارند. شتریومضمون ب یوشاعران به معن گرا بودن شعر نه صورت گرا یمعن -الف

ه مضمون ساخت ،تندباد،تبخال،یباشد، او از گل قال امدهیکه درشعر صائب ن ستیدرجهان ن یمعنا ومضمون چیمعروف است که ه 

ها همه درسطح اند وبه خلق  نیاستفاده کردنداما ا یمضمون ساز یدر ذهن برا ای عتیدرعالم طب یزیاست وشاعران از هرچ

 منجر نشد. یونظام ییوسناآثار عطار  ای ناموال ی،مثنویچون شاهنامه فردوس یآثار بزرگ

 ها( تیتک ب یاست) کامل بودن معنا تيتک ب شتریدوره ب نیاشعار ا -ب 

 .زیآن به صورت اعجاب انگ انیاما تازه ونگفته وب یجزئ یفکر افتنی  -پ 

 : یهند یدوره  نثر

 دوره : نيانواع نثر درا 

 نثر: نیومشخصه ا یژگیو  نثرساده:  

 ثیواحاد اتیواشاره به آ یعرب باتینوع نثر لغات وترک نینوشته اند درا یکه امثال بلعم ستین یدوره نثر مرسل نیا ی نثرساده

 .ستیشعر ونثر کم ن یختگیودرآم
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 دوره که نثرساده داشته اند : نيکتب معروف ا 

 نوشته شده اند : رانیکه درخارج از ا ییکتاب ها  -الف 

 در هند. وهداراشک کتب 

 .یدر عثمان یسيبدل یشرفنامه  

 در ماوراءالنهر عيالوقا عيبدا 

 نوشته شده اند : رانياکه در  ییکتاب ها  -ب

 : خيدر تار 

 .یتذکره شاه طهماسب از شاه تهماسب صفو 

 یمنش گیاز اسکندر ب یصفو یعالم آرا 

 در عرفان : 

 .یواعظ کاشف نیبن حس یازعل اتیالح نیع 

 نامه : یدر زندگ 

 .یاحمد راز نیاز ام میهفت اقل 

 .ینورهللا شوشتر یاز قاض نیمجالس المؤمن 

 در فقه :  

 .ییبها خیاز ش یجامع عباس 

 نثر مصنوع :  

 نثر: نيکاربرد ا 

 دانش. اریوع یسیبدل یشرفنامه  ی باچهیشد مانند د یاستفاده م کتاب ها ی باچهيدرفرمان ها و منشآت ودنوع نثر  نیازا

 که به نثرمصنوع نوشته شده اند: یکتب نيمعروف تر   

 ینیقزو دیوح یعباس نامه  

 .یبرخوردار فراه رزایمحبوب القلوب م 

 : نثر نيومشخصه ا یژگيو  

 .است یوغلط پرداز یذوق یششم وهفتم را نداردوهرچه هست، تکلف و ب یقرن ها یدوره حالوت وفخامت نثرفن نیا نثرمصنوع

 : نينابينثر ب  

 نثر: نيا فيتعر 

بوده است هرچند امروزه  یسیدراصل ساده نو سندهیتوان گفت که قصدنو ینوع نثر نه چندان ساده ونه چندان دشواراست وم نیا

 رسد. یچندان روان وآسان به نظر نم

 :نينابيمعروف نثر ب ینمونه ها 

 .ریاز خواندم ریالس بیکتاب حب 

 و.رومل گیاز از حسن ب خیاحسن التوار 
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 دوره در سه قلمرو : نينثر ا یها یژگيو

 : یقلمرو زبان -الف  

 نظم ونثر. یختگيدرآم 

 .یکاربرد وجه وصف  

 (.القاتیی)یومغول ی(،وهم در ترکالناتی)گ ی)محاربات(،هم در فارسیهم درکلمات عرب« ات»جمع بستن با  

 .یاز عرب دیمطابقت صفت وموصوف به تقل  

 آوردن تتابع اضافات:  

 از بزرگان دیوتمج فیدرمقام تعر 

 وموازنه یپرداز نهیبه سبب قر 

 .یآوردن جمالت طوالن  

 متعدد. یشوندهايکاربرد افعال با پ  

 .یومغول یلغات ترک یفراوان  

 : یقلمرو ادب  

 ندارد : يیارزش واال یادب دگاهیدوره از د نیا نثر

 است. کیبه به زبان عامه نزد رایز

 دوره نیوتکلف متون ا یتصنع  

 نمودار شد. حیتلم هیودرآرا افتی یشتریرواج ب یو عبارات عرب ثیات،احادیاستفاده از آ 

 روح. یمکرر وب یبه عبارات عرب یفارس نیریش یضرب المثل ها لیتبد 

 نثر یدر متن کتاب ها فیضع یکاربرد شعرها 

 دوره به علت: نياز رونق افتادن نثر ا 

 یورواج مدح وچاپلوس یخیوحوادث تار خیدر ذکر تار یدقت یب

 فرهنگ لغت به علت : یرواج نگارش کتاب ها 

 و...( یو عرب ی،ترکیزبان ها) مغول گریبا د یزبان فارس زشیآم 

 : یقلمرو فکر  

 :ريز ليبه دالزمان شاه عباس اول، یعنی؛یصفو یدرعصر اعتال زبردست سندهينو نبود  

 رانیج از ااستبداد به خار غیت میافراد با ذوق وآزاده از ب یچند قرن گذشته وکشتار مردم وفرار دسته جمع یختب رهیفساد وت ریتأث 

 وفقر. یمردن آنان از گرسنگ ایوکشته شدن 

 درس: نيا سيتدر یبرا یشنهاديپ

آن را به ذهن بسپارند بهتر است  دیاست که دانش آموزان با یمانند درس هفتم جز دروس حفظ زیدرس ن نیکه ا نیبه ا باتوجه

درس را درذهن  یکل یدرمورد درس داده شود تا دانش آموزان با موضوع درس آشنا شوند وفضا یکل حیتوض کیابتدا 

 کنند. میخودترس

 .کرد  میدانش آموزان را به سه گروه تقس بعد
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ود ش یکارباعث م نیقسمت از درس را به صورت کنفرانس ارائه کند ا کیشود وگروه اول،هرکدام  میبه چندقسمت تقس  درس

 .شترشودیکه حس اعتماد به نفس دانش آموز ب

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

 .دینادرست را اصالح نما یپاسخ ها ریها پاسخ دهند وبعدخود دب یابیبه خودارز یسوم خواسته شود با هم فکر وازگروه

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

وشرح حال وآثار  یآن که زندگ یزبرایکنم ون یم یادیبهترکمک ز یریادگیبه  یدرآموختن سبک ها ومکاتب ادب سهیمقا روش

 تیاحکایشعر  کی ای شانیحادثه مهم درزندگ کیتوان از یبط شود مدر ذهن دانش آموزان حک وض سندگانیشاعران ونو

 استفاده کرد. رگذارشانیتأث

را در سه  یجلسه بعد اثر یشود تا برا یدوره معرف نیشود چند اثراز ا یم شنهادیدرس پ ملموس شدن شترويب ميتفه یبرا 

 کنند. سهیقبل مقا یدوره را با دوره ها نیا یها یژگیو ایکنند و  یقلمرو کالبدشکاف

 درس استخراج کرد : نيتوان از متن ا یکه م یسؤاالت  

 آوردند؟ یرو یشیاند کیوبار ینیمثل اندرز،مضمون آفر ییبه موضوع ها ،یچرا شاعران سبک هند  -0

 شت؟در بر دا یا جهیچه نت یآوردن عامه مردم به شاعر یاز حوزه تصرف شاعران باسواد ورو یخارج شدن شعر وشاعر -۲

 د؟یرا نام ببر یشعرسبک هند یزبان یها یژگیدو مورد از و  -۳ 

 حذف شد؟ یدر آثار سبک هند میزبان قد یمختصات سبک یلیبه چه دال -۴

 کاربرد کم لغات ...... ورواج لغات ......... است. یشعر سبک هند یزبان یها یژگیاز و یکی -5

 استفاده شده است؟ ییها هیازچه آرا شتریب یدر اشعار سبک هند -۶

 حیو تلم هیتشب  -الف

 نیو تضم هامی - ب

 ستعاره و جناس - پ

 و مجاز هیتشب - د

 قالب مسلط ........است. یدر سبک هند -۷

 است. جیرا ی.........و........درشعر سبک هند یها فیاستفاده از رد -۸

 :دیرا ذکر کن رینوع نثر آثار ز -۹ 

 عیالوقا عیبدا - الف

 لقلوبمحبوب ا - ب

 ......است. نهی...... و در زم مینوع نثر کتاب هفت اقل -01

 :دیمورد نظر وصل کن نهیرا با فلش به گز ریآثار ز سندهینو-00 

 خیاحسن التوار -الف

 ریالس بیحب  -ب

 نیمجالس المؤمن - پ

 یصفو یعالم آرا  - د
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 یمنش گیب اسکندر

 ینور هللا شوشتر یقاض

 ریم خواند

 روملو گیب حسن

 .دیرا ذکر کن ینثر سبک هند یزبان یها یژگیدو مورد از و-0۲ 

 گراست. یصورت گراست نه معن یشعر ،یشعر سبک هند-0۳

  حیصح

 غلط

وغلط  حیصح ای دیکامل کن ای یا نهیچهارگز ای یحیتواند به صورت تشر یتوجه داشت که استخراج سؤاالت ازمتن درس م دیبا  

 باشد. یجور کردن ایو

داده  یاز آثارسبک هند ینثر ای تیب کیطرح کرد،مثال؛  یدرس سؤال را به صورت عمل یتوان با توجه به آموزه ها یم ای 

 :ریشود مثل سؤال ز یآن بررس یفکر ایو یادب ای یزبان یها یژگیشود واز دانش آموزان خواسته شود و

 :دیکن یبررس یوفکر یادب ،یزبان یها یژگیرا از نظر و ریز تیب -0۴

 کارخودم یاطوار خودم،درمانده  رانیح

 رمال ها یچون قرعه  یتیدارم ن هرلحظه

 

 ۲یابيخودارز                     

 :دیرا استخراج کن ریسروده ز یو فکر یادب ،یزبان یها یژگی: و 0سؤال  

 شد ز چشم اعتبارافتاده ام یروزگار

 افتاده ام ارینگاه آشنا ازچشم  چون

 من دراز یسازدبه سو یرغبت کس نم دست

 مزارافتاده ام یگل پژمرده بر رو چون

 یچون گرداب در سرگشتگ ستین ارمیاخت

 قرار افتاده ام یب دنیموجم،در تپ نبض

 یهرگز نکردم باز از کارکس یا عقده

 چون دست چنار افتاده ام کاریب درچمن

 ستیگر دلم از سنگ گردد دورن همچوگوهر

 از مژگان ابر نوبهار افتاده ام دور

 :یقلمرو زبان 

 مزار افتادن. یکاربرد زبان عامه مردم،مثل دل سنگ گشتن،دست چنار افتادن،از چشم اعتبار افتادن،رو 

 .یعرب یکم بودن واژه ها 

 واژگان. رهیگسترش دا 



 یمیقد یرفتن واژه ها نیاز ب 
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 به کار رفته مثل چنار ومزار. انینیشیکه کمتر درشعر پ ییواژه ها یریکارگ به

 .یکنارگذاشتن کامل مختصات سبک عراق 

 واقعگرا بودن زبان. 

 : یقلمرو ادب  

 .یوتصادف یعیها به صورت طب هیاستفاده از آرا 

 کاربرد قالب غزل. 

 مانند:چون گل پژمرده،چون گرداب،همچو گوهر،نبض موجم،چون دست چنار. هیکاربرد تشب 

 مثل: نبض موج. صیکاربرد تشخ 

 :از چشم افتادن و عقده باز کردن. هیکنا 

 داند( یاز معشوق م یرا دور یدل سنگ لیآخر)دل تی:ب لیحسن تعل 

 چنار( یاستعاره:ابر نوبهار)معشوق( ،دست چنار)برگها 

 تیها در غزل به عنوان مفردات، درب تیاستقالل تک ب  

 : یقلمرو فکر  

 وشکوه از وضع موجود( . اسیو یومضمون)دلسرد یتوجه به معن 

 ۴و ۲ یها تیها ،ب تیتک ب یکامل بودن معنا 

 5 تی،ب زیآن به صورت اعجاب انگ انیاما تازه ونگفته وب یجزئ یفکر افتنی 

 .دیکن یبررس یادب یژگیرا ازنظر و ریز یها تیب  :۲سؤال 

 گل که موج خنده ات از سرگذشته است یا الف( 

 تلخ گالب را ی هیباش گر آماده

 گالب ی هیگل  و گر ی:ا صيتشخ 

 موج خنده. :هيتشب 

 موج از سرگذشتن. : هيکنا 

 .هی:خنده وگرتضاد  

 تلخ. ی هی: گریزيحس آم 

 : گل وگالب.رياشتقاق ومراعات نظ 

 یکرشمه که درکار آسمان کرد کیبه  (ب

 پرد از شوق چشم کوکب ها یم هنوز

 .چشم کوکب ها وکار آسمان : صيتشخ 

 داند. یبه آسمان م ارینگاه با ناز  لیچشمک ستاره ها را به دل :ليحسن تعل 

 ستاره ها( یچشم کوکب ها)سوسو دنیپر :هيکنا 



 : چشم وکرشمه / کوکب وآسمان.ريمراعات نظ 

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا 

 .دیکن لیتحل یاز نظر زبان یعراق یرا با نثر دوره  یسبک نثر دوره هند : ۳سؤال

 ودشوار. یتصنع یهند یساده ول ینثر سبک عراق 

 .شهیم دهیکمتر د یژگیو نیا یعراقمطابقت صفت وموصوف وجود داره اما در یهنددر سبک  

 .یهندکاربرد تتابع اضافات در سبک   

 شود. یاستفاده م یطوالن یاز جمله ها یعراقبرعکس  یهنددر سبک  

 نگارش فرهنگ لغت. یهندرواج داشته اما  یسینو خیتار یعراقدرسبک  

 نظم ونثر وجود دارد. یختگیدرآم یهنددرسبک  

 نیشود اما ا یم دهیمتعدد و...د یها شوندیو جمع بستن با )ات( وکاربرد افعال با پ یوجه وصف یها یژگیو یهند درسبک 

 شود. یم دهیکمتر د یعراقها در یژگیو

 شوند. یآشنا م شتريسبک ها( ب ميتفه ی) براسهيسؤال دانش آموزان با روش مقا نيدر واقع با ا  

 .دیکن لیتحل یهند یلغت نامه در دوره  ینگارش کتاب ها لیدر مورد دل :۴سؤال 

 و...( ی،عربیترک ،یزبان ها) مغول گریبا د یزبان فارس زشیبه علت آم 

 : دیکن لیتحل یشناس ییبایرا از نظر ز ریز تی: ب ۵سؤال

 بارد یفلک سنگ فتنه م قیزمنجن

 حصار نهیآبگبه  زمیابلهانه گر من

 یهياضافه تشبفلک:  قیمنجن 

 یهياضافه تشبسنگ فتنه :  

 هياستعاره مکنبارد:  یفتنه م 

 تضاد:  نهیسنگ وآبگ 

 ريمراعات نظ: قیسنگ ومنجن 

 :دیکن یرا بررس ریز تیوزن ب : ۶سؤال

 یکه با من بسته بود یعهد نیتوا

 یبهر شکستن بسته بود مگر

 ی/ ِک با من بس / ِت بود یعه د نیُت ا  

 یگر به ِر / ِش کس تن بس / ِت بو د م  

 لن،فعولنيلن،مفاعيمفاع

 مسدس محذوف هزج

 : ۷سؤال

 .دیینما ی"بررسیو ادب ی"زبان یهندسبک  یها یژگیاز نظر و یعباس یعالم آرا خیرا از کتاب تار ریز متن



معال   یاند در آن هنگام در اردو ییآرا یمعن یبندان سلسه  رانهیوپ ییرایشعرا که ناظمان مناظم سخن پ ی هیعل   ی ازطبقه

ه  یجن ت  مکان یحال حضرت خاقان لیشمار بودند در اوا یوممالک محروسه، شاعران سخنور و سخنوران بالغت گستر ب توج 

 بود. فهیطا نیتمام به حال ا

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا  

 : یزبان

 .یطوالن یکاربرد جمله ها 

 .هی  عل یمثل: طبقه  یاز زبان عرب دیمطابقت موصوف وصفت به تقل 

حال  لی، اوا ییآرا یمعن یبندان سلسه  رانهی، پ ییرای: مثل، ناظمان مناظم سخن پ دیوتمج فیآوردن تتابع اضافات درمقام تعر 

 .یحضرت خاقان

 :یادب  

 ونامأنوس. یعرب یوتکلف متن به علت استفاده از واژه ها یتصنع

 .یاز رونق افتادن نثر به علت مدح وچاپلوس 

 بندان. رانهی، پ ییرایاشتقاق : ناظم،مناظم /سخن پ 

 شاعران، سخنوران،بالغت گستر. ،ییآرا یمعن ،ییرای: سخن پریمراعات نظ 

 

 

 

  اتيادب رانيدب ابرگروه

 یبهوند ميمر

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

@adabiate10 

Link: 

http//jvan.me/124Y 
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