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تکثیر این اثر بدون بهره برداري مالی 
بالمانع بوده اما حقوق معنوي آن متعلق 

  به نگارنده می باشد.
 

 

از ادبا،زبان شناسان و خوانندگان محترم خواهشمندیم 
نواقص و کم و کاستی هاي این اثر را بررسی و در تکمیل 

  آن ما را یاري فرمایند.
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 دستور زبان فارسی
------------------------------------------ 

 واج :
ترین جزء مشخص کالم است که جایگزینی آن با  شناسی کوچک واج در زبان

ترین واحدهاي آوایی  ها کوچک کند. واج جزئی دیگر تفاوت معنایی ایجاد می
شود (یک یا چند  می مستقلی هستند که به کمک آنها تکواژها ساخته

/) و mکلمه ((ما)) از دو واج ((م)) (/ مثالًدهند).  تکواژ تشکیل یک واژه می
شدهA((ا)) (/  است. /) تشکیل 

گویشوران یک زبان لزوماً یکسان نیست، با این حال  ◌ٔ تلفظ واجها نزد همه

] در زبان v] و [wهاي تلفظی به معنی وجود دو واج نیست. مثالً [ این تفاوت
اي را (مسلماً با  اند، چرا که هیچ دو واژه شناختی معادل ارسی از لحاظ واجف

] باشد. در v] و [wتوان یافت که در آنها تفاوت تنها در [ معناي متفاوت) نمی
کنند. اما همین  ] تلفظ میv] و در بقیه [wهاي فارسی ((و)) را [ بعضی لهجه

را که جایگزینی یکی با اند چ دو صامت در زبان انگلیسی دو واج متفاوت
کند. به جفتی حداقلی که تمایز دو  دیگري در معناي کلمه تغییر ایجاد می

گویند. با حسابی مشابه دو واج ((م))  دهد جفت کمینه می واج را نشان می
((ما)) و ((با)) تنها با  ◌ٔ اند چرا که در جفت کمینه و ((ب)) دو واج متفاوت

 است. اژ تغییر کردهتغییر ((م)) به ((ب)) معنی تکو

باید توجه شود که واج با حرف متفاوت است. حرف صورت مکتوب واج است 
یک نیست.  به این دو لزوماً یک ٔو واج صورت ملفوظ حرف. عالوه بر این رابطه

هاي  ممکن است بعضی واجها صورت مکتوب ندارند. مثالً براي مصوت
توان  رد، اگرچه میدا اي وجود نمی کوتاه در خط فارسی حرف جداگانه

هایی مشخص کرد. از طرف دیگر در  هاي ـَـِـُ را در خط به کمک نشانه واج
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دارد در حالی که در الفباي  فارسی تنها یک واج با صداي ((ت)) وجود می
شوند. از همین  فارسی دو حرف ت و ط یکسان (به صورت ت) تلفظ می

سخن  ٔوجه به زمینهروست که تنها با تکیه بر صورت ملفوظ کلمه و بی ت
 ٔتوان دانست. ولی در تازي که از دبیره ((حیات)) و ((حیاط)) را باز نمی ٔدو کلمه

اند  دو واج متفاوت ٔشود ت و ط نشانه آن در نوشتن زبان فارسی استفاده می
 کنند. گویان ((حیاط)) و ((حیات)) را متفاوت تلفظ می از این روست که تازي

 است. شناسی پردازد واج که بررسی واجها میشناسی  اي از زبان شاخه
 

 واکه:
 هاي کوتاه هاي بلند و واکه واکه

 

 همخوان :
سایشی، سایشی کناري، حالت بیان:  انسدادي، خیشومی، لرزشی، زنشی، 

 نزدیک واکه اي، نزدیک واکه کناري

دولبی، لب و دندانی، دندانی، لثوي، پشت لثوي، برگشته،  نقاط تماس:
 می، مالزي، حلقی، چاکناییکامی، نرم کا

------------------------------ 

 هاي سخن : پاره
 

هاي دستوري (به  ) یا مقولهparts of speechهاي سخن (به انگلیسی:  پاره
ها گفته  اي از دسته بندي واژه ) به شیوهgrammatical categoriesانگلیسی: 

کنند طبقه بندي  ا میها را بر اساس نقشی که در متن ایف شود که واژه می
شد و او واژه می شیوه ابتدا توسط یک کشیش انجام  ها را به  شوند. این 
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هشت گروه اسم، صفت، فعل، ضمیر، قید، برنهشت[نیازمند منبع]، 
 پیوندواژه و حرف ندا تقسیم بندي کرد.

این تقسیم بندي البته کامل نبود و چیزهایی نظیر عنوان بعداً به آن 
شد. در  هاي سخن از اصطالح  شناسی امروزي براي مفهوم پاره زبانافزوده 

 شود. هاي واژگانی هم استفاده می رده

هایی تقسیم کرد بطور  ها را نیز میتوان به زیربخش هرکدام از این گونه
 تواند مفرد یا جمع باشد. مثال اسم می

 

 اسم :-
 

 ;دهد زمان خاصقى را نشان نمى ;اسم کلمه اى است که معنى مستقل دارد
 براى نامیدن موجودات به کار مى رود.

 گروه اسمى = اسم + وابسته.
 

 گروه اسمى دو گونه است:

 موصوف + صفت

 مضاف + مضاف الیه.
 

 تقسیمات اسم : --
 
 اسم مشتق : -1

ساخت آن، بن فعل وجود داشته باشد.  اسمى است که در 

 مثال : ( بن مضارع +ش= آرامش)

 وند، آرامش یافتم.)(من به برکت این پیام خدا
 
 اسم جامد : -2

ساختمانش بن فعل نباشد. m اسمی است که در 
on
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 مثال:گالب/کتاب/رخسار
 
 اسم خاص : -3

 اسمی که بر فرد یاافرادي خاص و معین داللت میکند. مثال:مدیترانه/خزر

شود  اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی
 بیستون)، (ایران))(مانند (فرزام)، (

 
 توان تقسیم کرد: هاي خاص را به چهار دسته می اسم

 
 ها: مانند (سهراب)، (مهتاب) اسم مخصوص انسان ----

 ها: مانند (رخش)، (شبدیز) اسم مخصوص حیوان ----

 اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی مانند (آسیا)، (ایران)، (اهواز) ----

شتر از یکی نیستند: مانند (انجیل)، اسم مخصوص اشیائی که بی ----
 (تخت طاووس)، (کوه نور)

 
بندند، مگر در مواردي که مقصود از آن مثال یا مانند  اسم خاص را جمع نمی

ها پرورده است.  ها و حافظ ها و سعدي و نوع باشد : ایران در کنار فردوسی
که مقصود همان فردوسی و سعدي و حافظ است و در حکم اسم عام 

ات  اشد و توسط ها جمع بسته میب می شود. این نوع جمع بستن در ادبی
 خورد: فارسی نیز به چشم می

به جز گاوان در این وادي نمانند  (عطار   فریدونان زِ ره مرکب برانند 
 نیشابوري)

زیند   که ز عدو خوبان در آتش می  یوسفان از رشک زشتان مخفی اند 
 (مولوي)

 
 اسم عام : -4

 امل همه گروه همجنس باشد. مثال:دریااسمی که ش
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اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم داللت کند و بین همه آنها 
 مشترك باشد (مانند (کتاب)، (مرد)) 

 
 
 
ساده : -5  اسم 

اسمى است که داراى داراي یک بخش و نتوان آن را به دو یا چند بخش 
 دار تقسیم کرد. معنی

 انسان -مثال:نام 
 
ب : -6  اسم مرکّ

اسمى است که در عین برخوردارى از مفهوم واحد، داراى چند جزء معنادار 
 باشد.

 کتبخانه، قلمدان -مثال: روزگار
 
 اسم نکره : -7

 اسمى است که نزد مخاطب، بر فرد یا شیء نامشخص اشاره کند.

 مثال: زنی کتاب می خواند.
 

 عالئم اسم نکره : ----

 ند، زنی را می بینم.)در انتهاي اسم (مان "ي"* 

 در اول اسم (یک مداد به من بده) "یک"* 

* اسامی که که با صفت هاي مبهم همراه هستند (همه صحبت ها را 
 شنیده ام)

 
 
 اسم معرفه : -8
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اسمی است که نزد شنونده یا خواننده نشانگر فرد یا مفهومی معین از 
 یک جنس باشد.

 مثال: حسین کتاب را به من بده.
 

 انواع اسم معرفه : ----

 مریخ) -هاي خاص (مانند مشهد  * تمام اسم

 * موصوف صفات اشاره (مانند این کتاب، همان خانه)

 * اسم جنس (مانند شیر حیوانی درنده است )

اي مضاف شده باشد (مانند اسب رستم، خانه  * اسمی که به اسم معرفه
 مرتضی)

 
 اسم مفرد : -9

شخص ، موج  ود یا مفهوم داللت کند.اسمی است که بر یک 

  مثال:فرش
 
 اسم جمع : -10

اسمی است که هم بر بیش از یک موجود یا شخص داللت کند و هم داراى 
 نشانه هاي جمع (هاـ  ان) باشد.

 مثال:دروس/کتابها

هاي (ها) و (ان) براي جمع بستن به سهولت تلفظ  به کار بردن یکی از نشانه
سخن بستگی دارد، البته قواعدي نیز در این باره موجود  و شیوایی و آهنگ 

 است:

شود، که کلمه (گناه) در  هاي معنی از نشانه (ها) استفاده می * براي اسم
 این بین استثنا است.

 بندند. * غالباً، اسم جمادات را با نشانه (ها) جمع می

ها) به  شود، که (خانم ها و جانوران با (ان) جمع بسته می * اسم انسان
m ثتنا است.عنوان است
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 شود (درختان، درخت ها) ها با هر دو نشانه جمع بسته می * اسم رستنی

شوند. مانند مردا، پسرا،  هاي جمع به (ا) تبدیل می * در زبان محاوره، عالمت
 کتابا

 
 هاي جمع  : عالمت ----

 * (ها)

 * (ان)

 هاي جمع مکسر عربی * اسم

هاي فارسی نیز به  ز اسمهاي مونث عربی. البته بعضی ا * (ات) براي اسم
شود که استفاده از آن را  صورت معمول با این عالمت جمع بسته می

سفارشات). همچنین از آنجا  مذموم می دانند (مانند گرایشات، فرمایشات، 
شود،  که این نشانه براي کلمات عربی بیش از سه حرف استفاده می

 شود. رات) سفارش نمیهایی مانند (اثرات)، (خطرات) و (نظ استفاده از اسم

هاي مذکر عربی که به عقیده بعضی از  ون) و (ین) براي اسم-* (
هاي جمع  دستورنویسان بهتر است که به جاي استفاده از آن از نشانه

 فارسی استفاده کرد.

هایی که به (االف)، (یا)، (واو) و (هاي) بیان  * (جات) که براي برخی از اسم
شود، مانند (سبزیجات)، (مرباجات)  می شوند، استفاده حرکت ختم می

(ادویه جات)، که در اکثر موارد عالوه بر معناي جمع به معانی جنس و نوع 
 نیز هست.

 
ها هستند که مفرد نیستند و عالمت جمع ندارند، اما بر  بعضی از اسم

کنند، مانند ((مردم))، ((دسته)) و ((لشکر)).  بیش از یک نفر یا چیز داللت می
توان جمع بست  هاي جمع را نیز می گویند. اسم گونه، اسم جمع می به این

 هاي مکسر عربی است. و این تفاوت آنها با جمع

شوند در جمع ها آنها به گان  * در کلماتی که به هاي غیرملفوظ ختم می
m تشنگان >-بندگان، تشنه  >-شود : بنده  تبدیل می
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مع با نشانه ان عموماً پیش از * کلماتی که مختوم به الف یا واو باشند در ج
جنگجویان.  >-دانایان، جنگجو  >-شود : دانا  نشانه جمع یک ي افزوده می

گیرد: هندوان،  البته در برخی کلمات مختوم به واو این کار صورت نمی
 بازوان، ابروان

 
 
 اسم ذات : -11

اسمی که بطور مستقل معنایی خارج از ذهن داشته باشد و قابل لمس ، 
 وس و قابل دیدن هستندمحس

 گل-میز -مثال :صندلی 
 

 اسم معنی : -12

اسمی که به طور مستقل در خارج از ذهن وجود ندارد و وجود آن وابسته به 
 وجود و مفهوم دیگري می باشد.

 هوش-دالوري -مثال:سرعت
 

 انواع اسم : --
 
 اسم مصدر : -1

، بى آن که اسمى است که حاصل و نتیجه معناى مصدر را نشان مى دهد
 خود داراى عالمت مصدر باشد.

 مثال:دانش/ستایش
 

حاصل مصدر همان اسم مصدر است، منتها ساختى خاص از آن، یعنى: اسم 
شاد بودن)، مردى (نتیجه مرد بودن). ;یا صفت + ى شادى (نتیجه   همچون: 

 
 دیگر ساخت هاى مشهور اسم مصدر از این قرارند :

ِ ش: دانش.1 m . بن مضارع +ـ 
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 . بن مضارع + هاى غیر ملفوظ: گریه.2

 . بن ماضى + آر: گفتار.3

 . بن مضارع + آن: حنابندان.4

 . اسم + آن: چراغان.5

 . بن مضارع: دو.6

 . بن ماضى + و + بن مضارع: گفتگو.7
 
 اسم مصغر : -2

تر نشان دهد، اسم مصغر  اسمی که خردي و کوچکی را در مقابل نوع برزگ
هاي مصغر  ند ((باغچه)) به معناي باغ کوچک. اسمشود. مان نامیده می

هاي مصغر نیز  معموالً پسوند ((چه)) یا ((َك)) دارند و براي بعضی از اسم
هاي مختلف نیز براي  شود، مانند ((یارو)). در لهجه پسوند ((و))استفاده می

 شود، مانند ((پسره)) تصغیر و یا تعریف از ((ِه)) استفاده می
 
 اتباع : -3

معنی یا بدون معناي مشخص است که به دنبال اسم یا  باع، واژهاي بیات
آید و براي تأکید و گسترش معنی آن اسم یا صفت یا بیان نوعی  صفت می

رود. همانند ((خرده مرده))، ((کتاب متاب))، ((اخم و  مفهوم به کار می
تخم)) گاهی هم واژه ثانویه بی معنی نیست، مثل: ((حشر و نشر)) و 

 ایسته و بایسته)) و نظایر آن.((ش
 
 اسم آلت : -4

کند، برخالف زبان عربی بعضی  اسمی که به وسایل و لوازم کار اشاره می
اوقات که اسم آلت وزن خاصی دارد، در زبان فارسی اسم آلت معموالً جامد 

 است.
 
 اسم صوت : -5
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شود و  اسم صوت، اسمی مرکب است که غالباً از طبیعت گرفته می
 ر اصوات مختلف است، مانند ((قاه قاه))، ((چلپ و چلوپ))نشانگ

 
 نقش هاى اسم : --
 

نقشِ اسم یعنى وظیفه اى که اسم در جمله بر عهده دارد. این وظیفه در 
) بررسى مى شود، در مقابل دانش صرف یا تکواژشناسى Syntaxدانش نحو (

)Morphology.که صرفاً نوع کلمه را بررسى مى کند ( 

 گوناگون اسم از این قرارند: نقش هاى
 
 نهاد : -1

 اسمى که فعل به آن نسبت داده مى شود:

 الف. کننده کار (فاعل):محمد آمد.

 ب. پذیرنده کار (نایب فاعل): ماه دیده شد.

 ج. داراى صفت یا حالتى (مسندالیه) :علی با هوش است.
 
سند : -2 م 

 اسمى که با فعل ربطى به نهاد نسبت داده مى شود.

 مثال : اصفهان استان است.
 
 مفعول : -3

 اسمى که فعل بر آن واقع شود:

 مثال :مجید را دیدم.

تنها افعال متعدى، مفعول مى پذیرند. مفعول معموال پیش از حرف 
 نشانه را مى آید.

 
تَمم (مفعول با واسطه) : -4 م 

m اسمى که به وسیله حرف اضافه، معنى فعل را در جمله تکمیل کند.
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 ال :حسن تکالیفش را در کالس با مداد در دفترش نوشت.مث
 

 هم فعل متعدى چنین مفعولى را مى پذیرد و هم فعل الزم.

شوند، از این قبیلند: زمان،  وجوه معانىِ فعل که با متمم تکمیل مى 
 مکان، غرض و منظور، ابزار، و چگونگى وقوع فعل.

 حروف اضافه مشهور : از،به، با، در، براى، بر.
 
 قید : -5

اسم یا گروه اسمى که بدون واسطه حرف اضافه، راجع به فعل و گاه غیرِ 
 فعل توضیح دهد:

 "در همان دقایق اول همدیگر را شناختیم."مثال :

شامل حرف اضافه و متمم باشد.  قید ممکن است مانند مثال 
 
ل : -6 دب 

اند، مثال اسمى که پیش یا پس از اسم دیگر مى آید تا آن را بهتر بشناس
 لقب، مقام، یا پیشه اش را بیان کند:

طحا، در برابر طوفان  سرزمینِ ب  مثال:(پدرم ...به پشتوانه ابوطالب، بزرگ
 قامت راست مى کرد.)

 راد لٌ منه ملٌ منه نام دارد. مبدکلمه اى که بدل آن را مى شناساند، مبد
 اصلى است، گر چه گاه پس از بدل قرار مى گیرد.

 
 اف الیه :مض -7

 اسمى که به اسم دیگر مى پیوندد تا مفهومى از این قبیل را به آن بیفزاید:
ت (کتابِ رضا)، تشبیه (دفتر گل)، استعاره (کتابِ جدایى)، اختصاص  ملکی
 د(کتابِ درس)، توضیح (کتابِ مکاسب)، بیان جنس (کتابِ زر)، فرزندى (محم

ا). زکری 
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شود که خود مى اسمى که پیش از مضاف الیه قر ار دارد، مضاف نامیده مى 
 تواند نقش هایى بپذیرد.

قلوب مى نامند الیه پیش از مضاف مى آید که آن را اضافه م گاه نیز مضاف; 
مثل: کوهپایه (= پایه کوه)، دریا کنار (= کنارِ دریا)اسمی که در جمله مورد 

 خطاب قرار گیرد.

 "برادر! خوش آمدي."مثال:
 
 وصفی : -8

 می که در جمله به مفهوم و در نقش صفت بیاید.اس

  "سنگینترین گناه ، گناه اوست."مثال:
 
 

 فعل (کارواژه) -
 

فعل کلمه یا کلماتی است که یکى از معانى زیر را در زمان گذشته، حال، یا 
 آینده نشان مى دهد:

 
 انجام دادن کارى (حمید نامه نوشت.) •

ش •  د.)انجام پذیرفتن کارى ( غذا پخته 

 رخ دادن حالتى (هوا روشن شد.) •

 پذیرفتن حالتى (هوا روشن است.) •

 انجام دستور یا امرى ( نامه را بنویس.) •
 

سخن گفته می شود که نمایانگر کار انجام  به عبارت دیگر به بخشی از 
 شده یا یک رویداد یا یک حالت باشد. مثل:خواندن بردن
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از این قرارند: معنا ـ زمان ـ شخصـ  مفاهیمى که در هر فعل وجود دارند،  
 تعداد.

 
 افعال خاص :

 
فعل خاص فعلى است که صرف مى گردد، یعنى به شش ساخت زیر تبدیل 

شود:  مى 

شخص مفرد. م  سو شخص مفرد، دوم شخص مفرد،  ل  او 

م شخص جمع. سو شخص جمع،  شخص جمع، دوم  ل  او 

ناسه. ن + ش قسمت هاى اصلى فعل: ب 

است که مفهوم اصلى فعل را نشان مى دهد. هر فعلى بن جزء ثابتى 
رى است که شخص و تعداد فعل را نمایان  شناسه جزء متغی داراى بن است. 

 مى کند. گاه پیش مى آید که فعل داراى شناسه نباشد. مثال:

شنیدند.  شنیدم، شنیدى، شنید ـ شنیدیم، شنیدید، 

ن است و اجزاى دیگر، شناس ه اند.در این مثال، شنید ب 

ن، خود، دو گونه است: بن ماضى، بن مضارع. ب 

ن ماضى در فعل هاى ماضى و مستقبل، و برخى از اسم ها و صفت ها  ب
 حضور دارد. مثال: آمدى، خواهد آمد، آمدن

بن مضارع در فعل هاى مضارع و اَمر، و برخى از اسم ها و صفت ها وجود 
 دارد.

 مثال: می رود، رو، روش.

ساخت هاى گوناگون اسمى یا صفتى پدید آورد.این مثال ها را از بن مى ت وان 
 ببینید:

ساخت هاى اسمى یا صفتى از بن ماضى: خریدار، خورده، آفریدگار، دویدن، 
ساختمان، برآورد، درآمد، سررسید، زد و خورد، گفت و گو  دیدبان، 
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، ساخت هاى اسمى یا صفتى از بن مضارع: دونده، دانا، آموزگار، خواهان
سازمان، خوراك، اندیشناك، کشاکش، سوز و گداز،  آشوبگر، پذیرش، اندیشه، 

 پندار

سه  مصدر اسمى است که از میان چهار مفهوم فعل، فقط معنا را دارد و از 
ساخت مصدر چنین  شخص، تعداد) بى نصیب است.  مفهوم دیگر (زمان، 

 است: بن ماضى + ـَ ن. مثال: برخاستن.
 

-2ماضى، -1چهار گونه اصلى تقسیم مى کنند:  معموال فعل را به این
 اَمر.-4مستقبل، -3مضارع، 

 
 فعل ماضى : -1

 نشان مى دهد که آغاز انجام معناى فعل در زمان گذشته است.
 

 انواع فعل ماضى :

 –نوشتید  –نوشتیم  –نوشت  –نوشتی  –مطلق یا ساده : (نوشتم  -
 نوشتند)

می  –می نوشتیم  –می نوشت  –می نوشتی  –استمرارى :( می نوشتم  -
 می نوشتند) -نوشتید

–نوشته اید  –نوشته ایم  –نوشته است  –نوشته اي  –نقلى : (نوشته ام  -

 نوشته اند)

می  –می نوشته است  -می نوشته اي -نقلى مستمر: (می نوشته ام -
 می نوشته اند) –می نوشته اید  –نوشته ایم 

نوشته  –نوشته بودیم  -نوشته بود –نوشته بودي  -بعید (نوشته بودم -
 نوشته بودند) -بودید

 -نوشته باشیم -نوشته باشد –نوشته باشی  –التزامى :( نوشته باشم  -
 شنوشته باشند)- -شنوشته باشید

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

نوشته بوده  –نوشته بوده است  –نوشته بوده اي  –ابعد:(نوشته بوده ام -
 نوشته بوده اند) –نوشته بوده اید  –ایم 

–داشت می نوشت  –داشتی می نوشتی  –:( داشتم می نوشتم ملموس-

 داشتند می نوشتند)–داشتید می نوشتید  –داشتیم می نوشتیم 
 
 فعل مضارع : -2

 نشان مى دهد که آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان حال یا آینده است.
 

 انواع فعل مضارع :

 روند ) –روید  –رویم  –رود  –روي  –ساده:( روم  -

- می روند ) –می روید  –می رویم  –می رود  –می روي  –خبارى :( می روم ا 

 یروند ) –یروید  –برویم  –یرود  –بروي  –التزامى :( بروم  -
 –داریم می رویم  –دارد می رود  –داري میروي  –ملموس :(دارم می یروم  -

 دارند می روند) –دارید می رویم 
 
 فعل مستقبل : -3

 غاز تحقّق معناى فعل، در زمان آینده خواهد بود.نشان مى دهد که آ

 –خواهیم نوشت  –خواهد نوشت  –خواهی نوشت  –(خواهم نوشت  -
 خواهند نوشت ) –خواهید نوشت 

 
 فعل اَمر: -4

 فعلی است که با آن انجام دادن کاري یاپذیرفتن حالتی را طلب می کنیم.

 مثال: (بنویس )
 

 :تقسیم بندى فعل از لحاظ ساختمان
 (موالى ما در میان این جمع چون شمعى مى تابد.) . ساده:1

m (پیشوند + قسمت اصلى): (سال ها دم فرو بستم.) . پیشوندى2
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(اسم + قسمت اصلى): (سرانجام، نیمه دیگر رفتارش را نشان مى  . مرکّب3
 دهد.)

(اسم + پیشوند + قسمت اصلى): (انسان حقیقی  . پیشوندى مرکّب4
 زه با نفس پیروز سر برمى آورد.)سرانجام از مبار

(ترکیبى از حرف اضافه و اسم و قسمت اصلى): (در راه خدا  . گروه فعلى5
 هرگز از پا ننشین!)

 
 

 تقسیم بندى فعل از لحاظ نیاز به مفعول:
 
 الزم -1

فعلی که به مفعول نیاز ندارد: (از دکتر اجازه گرفتم و باز راهى میدان نبرد 
 شدم.)

 
 متعدى -2

 لی که به مفعول نیاز دارد: (او دندانهایش را مسواك می کرد.)فع
 
 دو وجهى -3

فعلی که گاه به صورت الزم و گاه متعدى به کار مى رود: (اى دل! اگر مى 
 شکنى بیصدا بشکن.) (وجه الزم)

 (هرگز دلى را نشکن.) (وجه متعدى)
 

 تقسیم بندي فعل از لحاظ وضعیت فاعل :
 
 معلوم : -1

وم فعلى است که نهادش فاعلِ آن باشد یعنی فاعل آن معلوم فعل معل
 است.

m ( شاگردان آمدند.)
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 مجهول : -2

فعل مجهول فعلى است که نهاد در حقیقت مفعولِ آن باشد. این فعل 
به عبارت دیگر فعلی متعدي است که فاعل آن -همیشه متعدي است

 مشخص نیست.

شد.  مثل: خانه تمیز 
 

 ساخت فعل مجهول: 

ماضى از فعل متعدى + هاى غیر ملفوظ + فعل معین از مصدرِ (شدن) بن 
متناسب با هر فعل و ساخت آن. مثال: خورد + ه + خواهد شد= خورده 

شد.  خواهد 
 

نکته نگارشى: فعل مجهول تنها در جایى به کار مى رود که نویسنده به 
 هر دلیل بخواهد فاعل را پنهان سازد. یا فاعل معلوم نباشد.

شد.)-  (پنجره بسته 
 

خاص :  افعال غیر 
افعالی هستند که معناي کاملی ندارند و معناي آنها با آوردن کلمه اي 

 دیگر کامل می شود.
 

 فعل معین :

ى نیست و تنها به ما کمک مى کند  فعلى است که خود داراى معناى خاص
ساخت هاى گوناگون افعال را به کار بریم.  که 

 
از این مصدرها هستند: اَستن، بودن، شدن،  فعل هاى معین پرکاربرد

 گردیدن، گشتن، خواستن، شایستن، بایستن، داشتن.
 

m نکته: وظیفه چهار فعل معین مهم تر از این قرار است:
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ساخت فعل مستقبل.  از مصدر خواستن: 

ساخت فعل هاى بعید و التزامى.  از مصدر بودن: 

ساخت فعل نقلى.  از مصدر اَستن: 

س شدن:   اخت فعل مجهول.از مصدر 
 

 فعل ربطى :

فعلى است که داراى فاعل نیست، بلکه تنها میان مسنَدالیه (نهاد) و 
 مسنَد رابطه برقرار مى کند:

 (مدینه، آشفته و سرگشته شد.)
 

 فعل هاى ربطى از این مصدرهایند: استن، بودن، شدن، گشتن، گردیدن.
 

عین، و گاهی ربطى بعضى از افعال مى توانند گاهی خاص، گاهی م نکته:
 باشند. مثل فعل :است

 
شما همواره با ما است (= وجود دارد.)  ـ خاص: یاد 

شوري برپا کرده است. شما در هر جا   ـ معین: یاد 

شما همواره زنده است.  ـ ربطى: یاد 

-------------------------------------------------------- 

 : ضمیر
 

را نام ببریم، یعنی اسم او را بگوییم،  گاهی به جاي آنکه کسی یا چیزي
گیرد، مثالً به جاي آنکه  آوریم که جاي نامواژه (اسم) را می واژه دیگري می

 بگوییم:

 گوییم ((پرویز را دیدم و به او گفتم)) ((پرویز را دیدم و به پرویز گفتم)) می
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ا را که ه است، این گونه واژه اینجا این واژه ((او)) جاي اسم پرویز را گرفته
شخص  جانشین اسم می شوند ((ضمیر)) (یا جانام) و چون جانشین اسم 

 شوند. هشتند ضمیر شخصی نامیده می

ضمیر کلمه اى است که به جاى اسم مى نشیند و نقشهاي مختلف آنرا می 
پذیرد. مرجع ضمیر همان اسمى است که ضمیر جانشینِ آن شده است. البتّه 

ود به حالت اسم بروز مى کند . مرجع گاه ضمیر مرجع ندارد، یعنى خ
 معموال قبل از ضمیر، و گاه پس از آن مى آید.

 ضمایر شخصی براي اول شخص ((من)) و ((ما)) هستند.

 ضمایر شخصی براي دوم شخص ((تو)) و ((شما)) هستند.

شخص ((او)) و ((ایشان)) هستند.  ضمایر شخصی براي سوم 

شخص مف آید. در زبان پهلوي  رد ((وي)) میگاهی به جاي ((او)) ضمیر سوم 
(پارسی میانه) وي براي حالت مفعولی و او براي حالت فاعلی به کار 

 شود). رفت. (البته در متون متاخر پهلوي این امر رعایت نمی می
 

شخصى، مشترك، اشاره، پرسشى، مبهم،  ضمیر داراى هشت گونه است:
بى ،شمارشی،ملکی(اختصاصی) تعج 

 
 ضمیر شخصى : -1

شود، خواه گوینده، خواه شنونده، و خواه  ضمیرى که جانشین شخص مى 
 دیگرى.

صل).  این ضمیر، خود، دو گونه دارد: گسسته (منفصل) و پیوسته (متّ
 

شخصى منفصل : --  ضمیر 

ضمیري است که تنها به کار مى رود و معنی مستقل دارد: من، تو، او، ما، 
 شما، ایشان.

شخصى متّصل --  : ضمیر 
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ي است که به کلمه دیگر مى پیوندد و معنی مستقل ندارد: م، ت، ضمیر
شان. این ضمیر معموال به اسم و گاه به فعل و حرف مى  ش، مان، تان، 

 پیوندد .
 
 : ضمیر مشترك -2

ضمیرى که همواره یک صورت دارد و میان شش ساخت مشترك است: خود، 
 خویش، خویشتن.

 ه نمى شود.جز در زبان محاوره، این ضمیر جمع بست

همان صفت هایى که در این چهار دسته جاى دادیم، اگر داراى موصوف 
 نباشند، ضمیر محسوب مى شوند.

 
 ضمیر اشاره : -3

شود:آن/ این و ترکیباتش مثل  ضمیریست که مرجع آن به اشاره معلوم 
 اینان/ آنها

 (کتاب را بگیر و آنرا بخوان.) -
 
 ضمیر پرسشى : -4

به تنهایی در جمله بیایند .(بدون همراهی اسم): که/  واژه هاي پرسشی اگر
 چه/کدام/کی/ کجا/چگونه/چند/چقدر

 (تا یار که خواهد و میلش به که باشد.) -
 
 ضمیر مبهم : -5

واژه هایی که بر شخص یا مقدار مبهمی داللت می 
 کنند.چند/همه/هیچ/یکی/هرکه/کمی/دیگري

 ( چند مى گردى به دور خویشتن؟) -
 
بى : ضمیر -6 تعج m
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 واژه هایی که مفهوم تعجب و شگفتی را برساند :به/ چقدر/ وه...

 (وه که چگونه مى رزمند شیرمردان مبارز!) -
 
 ضمیرشمارشی : -7

 صفت شمارشی که بدون همراهی اسم بیاید.

 (حمید به کالس چهارم میرود.) -
 
 ضمیر ملکی : -8

 را میدهد. "متعلق به"/"مال"است که معنی  "ازآن"واژه مرکب 

 (من زان خودم هرآنچه هستم، هستم. ) -
 

 ضمیر نیز همانند اسم در جمله داراى نقش است. نکته:
 

برخى از ضمیرها همه نقش هاى اسم و برخى دیگر بعضى از نقش هاى 
 اسم را مى پذیرند. 

---------------------------------------------------------- 

 : صفت
 

 تعریف :

ه یا گروهی از کلمات است که قبل یا بعد از اسم مى آید ،و آن را صفت کلم
 با ویژگى یا مفهومى همراه مى کند و درباره آن توضیح می دهد.

 
صفت هاى پیشین، پیش از اسم مى آیند و صفت هاى پسین، پس از اسم. 

 هر گاه صفت به جاى اسم بنشیند، کارکرد اسم را پیدا مى کند:

 ش باران بر گونه هایت، تو را شاداب مى کند؟)مثال:(آیا هنوز ریز
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اسمى که پیش یا پس از صفت قرار مى گیرد و صفت، ویژگى آن را بیان مى 
 کند، موصوف نام دارد.

 
 انواع صفت از نظر مفهوم :

 
 الف) صفت بیانى :

 
صفت بیانى ویژگى اسم را از نظر چگونگی و خصوصیات نشان مى دهد و 

 ساده، فاعلى، مفعولى، نسبى، لیاقت انواع آن عبارتند از:
 
ساده : -1  صفت بیانی 

 صفت بیانى ساده تنها بر چگونگى موصوف داللت مى کند:

 اتاق گرم -هواي سرد
 
 :  صفت فاعلی -2

و ساخت هایى  ;صفت فاعلى نشان مى دهد که موصوف کننده کارى است
 دارد از این قبیل:

 
 ـ بن مضارع + ـَ نده: گوینده/گیرنده

ساخت را صفت حالیه نیز مى نامند،  -بن مضارع + آن: دعاگویان ـ  گریان. این 
 زیرا بر گذرا بودنِ وصف داللت مى کند.

شنوا  هه در عربى و  -ـ بن مضارع + آ:  دانا. این ساخت برابر است با صفت مشب
 معموال پایدارىِ وصف را مى رساند.

 خریدار. -ـ بن ماضى + آر: خواستار

 یادگار. -پرهیزگار -ا بن مضارع یا اسم + گار: آفریدگارـ بن ماضى ی

فتگر توانگر. -ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گر: ر 

 بدهکار -اسم یا بن فعل یا ساخت امر+کار:ستمکار -
 m
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 ترکیب صفت فاعلی ---

 صفت فاعلی چهار قسم دارد :

باد  ٔهفزایند شود : حالت اضافی که صفت، به مابعد ِ خود اضافه می -1
 خون ز ابر سیاه ٔآوردگاه فشاننده

شهر ز  اضافه : ٔبا تقدم صفت و حذف کسره -2 جهاندار محمود ِ گیرنده 
 شادي به هرکس رساننده بهر

منم گفت یزدان  با تاخیر صفت بدون آن که در آن تغییري رخ دهد : -3
 پرستنده شاه مرا ایزد پاك داد این کاله

مانند سرافراز، گردن فراز که  ت صفت ((نده))با تاخیر صفت و حذف عالم -4
 سرفرازنده و گردن فرازنده بوده و این کار قیاسی است.

 
هرگاه صفت فاعلی با مفعول یا یکی از قیود مثل : بیش، کم، بسیار، پیش، 

شود مثل : کامجوي،  پس و نظایر آن ترکیب شود عالمت صفت حذف می
 س روپیش گوي، کم گوي، بسیار دان، پیشرو، پ

 
شود، هرگاه مکرر شود، ممکن است عالمت  صفاي که به ((ان)) ختم می

صفت را از اول حذف کنند، مثل : لرزلرزان، جنب جنبان، پرس پرسان، کش 
 کشان

 
 صفت مفعولی : -3

ساخت این صفت  صفت مفعولى نشان مى دهد که موصوف مفعول است. 
 چنین است:

شده/نوشته شده.بن ماضى + هاى غیر ملفوظ + شده :گرفت  ه 
 
 صفت نسبی : -4
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صفت نسبى موصوف خود را به عناصرى مثل مکان نسبت مى دهد. 
شوند:  ت ها و بسیارى از نام هاى خانوادگى به همین گونه بیان مى  تابعی

 رضایى، ایرانى.
 

 ساخت صفت نسبى معموال چنین است:---

سیمین، زرینه، اسم + ى یا ین یا ینه یا هاى غیر ملفوظ یا آنه: زر ---- هى، 
 بهاره، مردانه.

انى. ---- اسم عربى + آنى: روحانى، رب 
 

توجه:در تشخیص اقسام صفت، نباید تنها به ساخت نظر داشت، بلکه 
زیرا برخى از ساخت ها مشترکند. مثال  ;معنى را نیز باید در نظر گرفت

گرفتار با آن که ساخت صفت فاعلى دارد، از لحاظ معنا صفت مفعولى 
 است.

 
 صفت لیاقت : -5

 صفتی است که شایستگی و قابلیت موصوف را می رساند.

 مصدر +ي: خوردنی/ پوشیدنی.-
 

 درجه هاى صفت بیانى : --
 
 . صفت مطلق :1

سنجش با دیگري ، حالت و چگونگی موصوف را بیان می   بدون 
 کند.مثل:خوب / بزرگ.

 
 . صفت برتر (= تفضیلى):2

موصوف در داشتن یک ویژگى، از موصوف یا  این صفت نشان مى دهد که
موصوف هاى مورد سنجش ـ و نه همه موصوف هاى دایره بحث ـ برتر است. 

m نشانه این صفت، تر است که پس از صفت می آید.مثل:خوبتر / بزرگتر.
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 .صفت برترین (= عالى):  3

این صفت نشان مى دهد که موصوف در داشتن یک ویژگى، از همه موصوف 
یره بحث برتر است. نشانه این صفت ترین است که بعد از صفت مى هاى دا

 آید.مثل: خوبترین /بزرگترین.
 

 ب) صفت شمارشى :
شماره و تعداد موصوف را نشان می دهد.  صفت شمارشى صفتى است که 

 این صفت دوگونه دارد: ساده، ترتیبى
 
ساده : -1 شمارشى   صفت 

 ...بیست......-تنها تعداد موصوف را بیان مى کند: یک
 
 صفت شمارشى ترتیبى : -2

: ترتیب و جایگاه قرار گرفتن موصوف را نشان مى دهد و ساخت آن چنین 
 است:

م یا ـُ مین: اولین   هشتمین -هفتمین  -صفت ساده + ـُ 

 این صفت معموال پیش از موصوف و گاه پس از آن مى آید
 
 

 ج) صفت اشاره :
 

ورد اشاره قرار مى دهد: این، آن، صفت اشاره صفتى است که موصوف را م
 همین، همان، چنین، چنان، این قدر، این گونه.

این صفت نیز باید همانند دیگر صفات همراه با موصوف بیاید تا صفت نام 
گیرد. در این مورد، اگر کلمات مزبور با موصوف همراه نشوند، ضمیر اشاره 

 اند. این صفت معموال پیش از موصوف قرار مى گیرد.

m "این گل را از آن باغ چیدم."
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  د) صفت پرسشى :

 
صفت پرسشى صفتى است که سؤالى را درباره موصوف خود مطرح می 

 کند

 چه، کدام، چگونه، چند، چندمین.

 این صفت معموال پیش از موصوف مى آید.

 اهواز چگونه شهري است؟
 

  ه) صفت مبهم :
 

امعین نشان صفت مبهم صفتى است که یک ویژگى موصوف را به طور ن
 مى دهد: چند، بعضى، فالنى، هر، همه، دیگر، هیچ ،هر همه ، دیگر.

 این صفت معموال پیش از موصوف قرار مى گیرد.

 "حمید امروز چندین کتاب خرید."
 

بى : ي) صفت تعج  
 

بى صفتى است که نشانگر شگفتى گوینده درباره موصوف  صفت تعج
 موصوف مى آید.است: چه، چگونه، چقدر. این صفت پیش از 

 "عجب گل زیبایی!"مثال: 
 

 انواع صفت از نظر ساخت :
 
 ساده : -1

صفتى که قابل تقسیم به (جزءهاى معنى دار) یا (جزءهاى معنى دار و 
 معنى ساز) نباشد.

m بزرگ / کوچک / خوب.
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ب :-2  مرکّ

صفتى که از چند جزء معنى دار یا چند جزء معنى دار و معنى ساز ترکیب 
 شده باشد.

ششم، (شش + ـُ م) / بخرد (بـ + خرد)/ خوبروي  (خوب+روي)"مثل: سنگدل، 
 

سان، آسا، گونه، گون،  ب از این قرارند:  برخى از پسوندهاى سازنده صفت مرکّ
 فام، دیس، وش، سار، مان، سیر، بار، وار.

 
 گروه وصفى : -3

شده باشد. ساخته   صفتى که از یک هسته و یک یا چند وابسته 

 به نرخ روزخور/ خوش آب و رنگ/ از جان گذشته.مثل: نان 
 

 نکته هایى در باره کاربرد صفت:
. معموال میان موصوف و صفت کسره مى آید. اما گاه این کسره حذف مى 1

 شود: پدربزرگ، آدم آهنى.

 . صفت پسین گاه پیش از موصوف مى آید: پیرْمرد، زیبا گل. 2

--------------------------------------------------------------- 

 : قید
 

 تعریف :

قید، کلمه یا گروهی از کلمات که به فعل  یا صفت یا مسند، مفهومی 
کند. مانند جمله ((بابک تند رفت))  دیگر را عالوه بر مفهوم خود اضافه می
 دهد. که تند کیفیت فعل ((رفتن)) را نشان می

ات دیگر را به مفهومى قید کلمه اى است که معموال فعل و گاه کلم
د مى سازد و به این ترتیب، در باره آن توضیح مى دهد. مقی 

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

قید، بر خالف انواع دیگر کلمه، از طرفى نوع است و از طرفى نقش. آن جا 
که به جایگاه صرفى کلمه نظر داریم، آن را از نوع قید مى نامیم و آن جا که 

 ید مى دانیم.به جایگاه نحوى مى نگریم، آن را داراى نقش ق

قید داراى ساخت یا ساخت هاى ویژه نیست. البتّه مى توان گفت که واژه 
 هاى عربى تنوین دار معموال در زبان ما قید هستند:

(اگر ما مطلقاً مطابق فضیلت رفتار کنیم، اجباراً دستور عقل را به کار برده 
 ایم.)

 
ه مى توانیم، از نکته نگارشى: در نوشته هاى امروز، بهتر است تا جایى ک

کاربرد قیدهاى تنوین دار خوددارى کنیم. البته برخالف پندار برخى، 
استفاده از قیدهاى عربى تنوین دار نادرست نیست. آنچه نادرست است، 

 افزودنِ تنوین به واژه هاى فارسى است.
 
 

 : اقسام قید
 

جمله  تقسیم از لحاظ کاربرد در 
 
 قید فعل : -1

لحاظ مفاهیم کیفیت، حالت، زمان، مکان، ترتیب، تکرار، قیدي که فعل را از  
 کند. مانند مثال باال تأکید، تشبیه و مقدار مقید می

 
 قید صفت : -2

 کند. مانند ((مرد بسیار دانا)) قیدي که کمیت صفت را مشخص می 
 
 قید براي قید دیگر : -3

 کند کند. مانند رضا خیلی خوب کار می که قید فعل را مقید می 
 m
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 قید مصدر : -4

قیدي که مفهوم مصدر را گسترش دهد. ((با سرعت راندن در جاده  
 خطرناك است.))

 
 

 ساختمان قید
 
 ساده : -1

قیدي که یک واژ بیشتر نیست و نمی توان آنرا به جزء هاي معنی داري 
 تقسیم کرد.

 پیرمرد ، آرام صحبت می کند.(آرام)
 
ب : -2  مرکّ

ساز که همراه  داراى چند جزء معنى دار یا ترکیبى از اجزاى معنى دار ومعنى 
 با هم یک مفهوم دارند.

 هرروز به دانشکده میروم. (هرروز)
 
 عبارت قیدي : -3

 که معموالً یک گروه متممی است (حرف اضافه به اضافه متمم بعد از آن) 
 
 قید موول : -4

توان به جاي  توان آن را به یک قید تأویل کرد و می اي است که می که جمله 
آن یک قید ساده یا مرکب یا یک عبارت قیدي گذاشت. مانند جمله 

توان آن را  گریست، به سمت مادرش رفت)) که می ((کودك، در حالی که می
 بدین صورت نوشت: ((کودك گریان به سمت مادرش رفت.))

 
 

m اقسام قید از لحاظ نقش :
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 مختص : -1

دیگري را نمی پذیرد: البتّه، قیدى که همواره نقش قیدى دارد و نقش 
 خوشبختانه، هرگز.

 اوهرگز دروغ نمی گوید.(هرگز)
 
 مشترك : -2

بعضی از اسمها یا صفتها یا کلمات دیگر گاهی در جمله نقش قیدي می 
 پذیرند: خوب، تند، صبح.

 احمد شب به خانه برگشت.(شب اسم است که نقش قید زمان دارد.)
 

 : کرداقسام قید از لحاظ معنى و کار
 
 . زمان: 1

 امروز، در آن هنگام....
 
 . مکان: 2

 این جا، آنجا....
 
 . مقدار: 3

 یک کیلو، بسیار، کم ،زیاد...
 
 . حالت: 4

 آهسته، گریان،ناالن....
 
 . نفى: 5

 هرگز،اصال، هیچ، نه...
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 . استثنا: 6

 مگر، جز، وگرنه، غیر....
 
 . تأکید: 7

 هرآینه، بى چون و چرا.... آرى، بى گمان، بلکه، راستى، ناچار،
 
 .کیفیت: 8

 خوب، به آرامی....
 
 . استفهام: 9

 براى چه، آیا، چون، کى، چرا، چطور، چگونه....
 
 .تاسف: 10

 افسوس ، متاسفانه....
 
 .تعجب: 11

 چه عجب، عجبا...
 

 .شک و تردید:12

 شاید... ، اگر...

 ------------------------------------------------------ 

 : حرف
 

 تعریف:

حرف کلمه اى است که معنى جداگانه اى ندارد، بلکه مفهومى را در پیوند 
 با کلمات دیگر پدید مى آورد.
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 انواع حرف از نظر کارکرد :
 

 الف) حرف ربط :
 میان کلمات یا گروه کلمات پیوند ایجاد مى کند.

بارت یا دو واژه را اي است که دو ع به عبارت دیگر حرف ربط یا پیوندواژه واژه
 به یکدیگر پیوند دهد .

 
ساختار بر دو گونه-  است: مفرد و مرکب: حرف ربط از جهت 

 محمد: مفعول، و حرف ربط) –علی و محمد را در مدرسه دیدم.( علی 
 

 ساده : --

شده اند و قابل تجزیه نیستند. ساخته   از یک تکواژ 

 چون، نه، هم. و، اگر، تا، پس، زیرا، که، مگر، نیز، ولى، یا،
 

 مرکّب : --

ها حرف ربط یا حرف  است که معموالً یکی از آن اي از دو یا چند واژه مجموعه 
دهند  است و اغلب عالوه براین که کار حرف ربط را انجام می اضافه ساده

ها: چون که، چندان که، زیرا که، همین که،  نقش قیدي هم دارند: نمونه
جا که،  جا که، آن گاه که، از آن که، تا اینکه، آن همان که، بلکه، چنانچه، چنان

که، اکنون که، اگر چه، اگر  که، از این روي، از بس، از بس که، از بهر آن از آن
 که که، با وجود این، بس که، به شرط آن که، با این حال، با این چه، اال این چنان

 
 حرف ربط از منظر کارکردي:-

هم پیوند  که دو واژه یا دو جمله را بههایی هستند  هاي ربط واژه حرف
اي  اي را به جمله سازند و یا جمله پایه یکدیگر می ها را هم دهند و آن می

 دهند. دهند و یکی را وابسته دیگري قرار می دیگر ربط می
 

m  ساز:  پایه حروف ربط هم -الف 
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  اما، و، یا، لیکن و ولی و ...
 

 ساز ((و)) حرف ربط همپایه
 

ط در زبان فارسی دو صورت دارد که داراي دو ریشه تاریخی این حرف رب
است و  است که از زبان عربی گرفته شده vaمختلف هستند. یکی از آنها 

شود و سیر تطور آن از  بست محسوب می  است که یک واژه -oدیگري 
 .] uta > ud > u > oفارسی باستان تا کنون به این شکل است: 

 
  :ساز حروف ربط وابسته -ب

 شوي آیند در جمالت مرکب: تا نکوشی موفق نمی که بر سر جمله پیرو می 
 
 حروف ربط تضاد-

هرگاه بخواهیم دو جمله را که از لحاظ معنایی مخالف و متضاد 
هاي تضاد  یکدیگرند در قالب یک جمله با هم ادغام کنیم از پیوندواژه

اي  ربط دو جملهکنیم. این حروف ربط بر سه نوع هستند: براي  استفاده می
پایه دور از انتظار و غیر منتظره نباشد از  ٔکه در آن مفهوم جمله

 شود. هایی مانند ((در حالیکه)) استفاده می پیوندواژه
 

پایه دور از انتظار و تا حدي  ٔاي که در آن مفهوم جمله براي ربط دو جمله
((علیرغم  عجیب باشد، از پیوندواژهایی مانند ((اگر چه)) و ((هر چند)) و

 شود. اینکه)) استفاده می
 
 

حرف اضافه :  ب) 
 

سازد.این حروف معموال  میان کلمات یا گروه کلمات وابستگى برقرار مى 
m کلمه یا گروهی از کلمات را به فعل نسبت می دهد.
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اي است که در جمالت همانطور که از نامش  به عبارت دیگر حرف اضافه واژه
گیرد و به رساندن مفهوم جمله  قرار میپیداست در کنار واژگان دیگر 

کند. یک حرف اضافه معناي مستقل ندارد و کاربرد آن در بندها   کمک می
براي نقش نمایی کلمات پیش و پس خود است. بسته به همین موقعیت 

حرف اضافه پیشین   ٔها حرف اضافه به دو گونه حرف اضافه نسبت به واژه
نهشت،  افزوده، پس فه پسین (پینهاده) و حرف اضا نهشت، پیش (پیش
شود. حرف اضافه پیشین همانطور که از نامش  نهاده) تقسیم می پس

افزوده برعکس. گونه متداول حرف  آید و پی پیداست پیش از یک واژه می
 است. اضافه، حرف اضافه پیشین

 با اتوبوس از خانه به مدرسه رفتم.
 
 ساده : -1

شده است. ساخته   از یک تکواژ 

 ا، بر، براى، به، بى، تا، جز، در، چون.از، ب
 
ب -2  :مرکّ

 مجموعه از دو یا چند واژ است.

.از براىِ، غیر از، عالوه بر، راجع به، درباره، از روى، همانند 
 
 حرف اظافه پیشین: -3

 هاي زبان فارسی عبارت اند از: به، از، در مهمترین حرف اضافه پیشین

 to ،for ،withن انگلیسی عبارت اند از: هاي زبا مهمترین حرف اضافه پیشین

شده باشد مانند:  حرف اضافه پیشین می تواند از ترکیب چند واژه درست 
 in front ofبعد از , 

 
 افزوده: حرف اظافه پی -4
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افزودهی ندارد. زبان  افزوده هستند. زبان انگلیسی پی ها داراي پی برخی زبان
ش نماي مفعول مستقیم است، افزوده به عنوان نق فارسی داراي یک پی

افزوده بعد از آن بیاید  اي در جمله که این پی افزوده را است. هر واژه این پی
 مفعول مستقیم بند  است.

هاي زیادي است از جمله: لپاره به معناي براي.  افزوده زبان پشتو داراي پی
 مثال:

 د حسن لپاره : براي حسن
 

 ج) حرف نشانه :
 ه داراى چه نقشى در جمله است.نشان مى دهد که کلم

 
 مثل:الف در خدایا (نقش منادا)

 علی را دیدم.( را نشانه مفعول)

 برخى از حروف گاه حرف ربطند و گاه حرف اضافه.

 به این مثالها توجه کنید:
 

 ـ تا: این حرف اگر نشان دهنده دلیل چیزى یا کارى باشد، حرف ربط است.

 خانه آمد تا اولین فرزند فاطمه را ببیند.)مثال: (پیامبر مشتاق و بیتاب به 
 

 و اگر پایان چیزى یا کارى را نشان دهد، حرف اضافه است.
 

شرط را نشان دهد، حرف ربط است: (غروب من  ـ چون: این حرف اگر دلیل یا 
 چون درست بنگرى، طلوع من است.)

 
هرگز و اگر براى مثال آورى باشد، حرف اضافه است: (انسان هایى چون على 

 تکرار نمى شوند.)

----------------------------------------------------------------- 
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 : جمله
 

 تعریف:

جمله مجموعه اى است به هم پیوسته از کلمات که پیامى را بیان مى 
کند. جمله داراى اجزاءو ارکان است . ارکان جمله آن قسمتهایی هستند که 

از هم میپاشد. اجزاى جمله آنها هستند  اگر حذف شوند،ساختمان جمله
 که حذفشان به ساختمان جمله آسیبى نمى رساند.

 
 اقسام جمله از لحاظ ارکان :-
 
 محمد آمد. . نهاد(مسندالیه یا فاعل) + فعل خاص:1

 :محمد کتاب را آورد. . نهاد+ مفعول + فعل خاص2

 محمد با هوش است. . نهاد + مسند + فعل ربطی:3
 

این سه هسته، معموال اجزایى مى پذیرند از قبیل متمم، قید، بدل، هر یک از 
 و مضاف الیه.

 
 اقسام جمله از لحاظ پیام :-
 

 کند داراي انواع زیر است: جمله از لحاظ هدف و پیامی که منتقل می
 
 جمله خبري: -1

اي است که واقع شدن (یا نشدن) یا بودن (یا نبودن) حالتی را بیان  جمله
 کند. می

ه عبارت بهتر جمله اي که وقوع یا عدم وقوع کار یا وجود یا عدم وجود ب
 شود. کند، جمله خبري نامیده می حالتی را بیان می

سالگرد پیروزي مردم نیکاراگوئه m است. مثال: فردا 
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 علی آمد -مثال: حسن رفت 
 
 جمله پرسشی : -2

حن پیرامون اي است که در آن با استفاده از کلمات پرسشی یا تغییر ل جمله
 کند. موضوعی سوال می

 نمونه: فردا چه روزي است؟
 
 جمله عاطفی یا جمله تعجبی: -3 

شامل تعجب  جمله اي است منعکس کننده یکی از عواطف انسانی که اگر 
یا تحسین باشد بدان جمله تعجبی نیز گفته و در انتهاي جمله از این نشانه 

 کنیم. (!) استفاده می

 ایی!نمونه: چه باغ باصف
 
 جمله امري: -4

اي است که با آن انجام دادن کاري یا دست داشتن و پذیرفتن صفت و  جمله 
شود.که به شکل مثبت آن  یا حالتی بصورت مثبت یا منفی خواسته می

شکل منفی آن فعل نهی می  گوییم. فعل امر و 

به عبارت بهتر جمله امري یکی از انواع پنجگانه جمله در زیان فارسی است 
ه در آن انجام دادن یا ندادن کار یا پذیرفتن و عدم پذیرش حالت یا صفتی ک

شکل منفی آن فعل  درخواست می شود.به شکل مثبت آن فعل امر و به 
 گوییم. منفی می

 مثال: مدادت را بردار

 مثال: همه در جاي خود بایستند.
 
 جمله دعایی: -5

 است که حاوي دعا یا نفرین باشد. جمله 
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املتر: جمله اي است که در آن دعا یا نفرین وجود دارد. امروزه از به عبارت ک
 شود. مضارع التزامی براي جمالت دعایی استفاده می

سالمت کند)). شما را  هللا خدا   نمونه: ((انشاءا

((د))، در مضارع سوم  ٔدر فارسی قدیم براي جمله دعایی به قبل از شناسه
ه جزء پیشین آن، ((ب)) افزودند و گاهی ب شخص مفرد، ((الف)) می

 افزودند. می
 
 
 اقسام جمله از لحاظ نظم :-
 
 . جمله مستقیم: 1

 جمله اى که ارکان یا اجزاى آن، در جاى خود قرار دارند: 

 مریم دیروز مارا به خانه خود دعوت کرد.
 
 . جمله غیر مستقیم:2

 جمله اى که نظم دستورى یک یا چند رکن یا جزء آن به هم خورده است: 

سنگى کوچک و بزرگ.)  (مکّه پر است از کوه هاى 
 

نکته : کاربرد جمله غیر مستقیم معموال براى تنوع بخشیدن به نوشته 
است. البته از آن جا که چنین جمله اى، نوشته را به زبان محاوره نزدیک مى 
سبک و حال و هواى اثر توجه داشت. از نمونه هاى  کند، باید در کاربرد آن به 

 برد چنین جمله هایى، آثار (جالل آل احمد) است.خوب کار
 
 
 اقسام جمله از لحاظ فعل : -
 
 . جمله فعلى = جمله اى که داراى فعل تام است . ماه تابید.1

سنادى = جمله اى که داراى فعل ربطى است.امین با هوش است.2 جمله ا . m
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 . جمله بى فعل = جمله اى که فعل ندارد.3
 

 با قرینه لفظى یا معنوى، و یا ساختارى باشد . حذف جمله حتماً باید
 

 اقسام جمله هاى داراى فعل :
 

 جمله ساده: 

 اي که تنها از یک فراکرد تشکیل یافته باشد جمله

سالگرد پیروزي مردم نیکاراگوئه  است. نمونه: فردا 
 

 جمله مرکب: 

شده جمله ساخته   است. اي که از دو یا چند فراکرد همپایه 

 به مریض دارو داده نشود، خواهد مرد.نمونه: اگر 
 

 جمله پیچیده:

شده جمله ساخته   است. اي که از یک فراکرد پایه و یک یا چند فراکرد پیرو 

 هاي مشکل است، عالقه دارد نمونه:علی به درس ریاضیات که از درس
 

 اقسام جمله مرکب
 
 . ترکیب شده از جمله هاى کامل:1

غ، شادى ها همه باز خواهند گشت و ما (و مى دانستیم که با نخستین چرا
 بازخواهیم خندید.)

 
 . ترکیب شده از جمله هاى ناقص و کامل:2

جمله ناقص آن است که به تنهایى داراى معنایى روشن و کامل نیست و 
شکل جمله پیرو به کار مى رود. در این حال، جمله کامل را جمله  معموال به 

 ن تا خدا مدد کارت باشد.پایه مى نامند.به درماندگان یاري ک
 m
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جمله پایه مقصود اصلى نویسنده را بیان مى کند، در حالى که جمله پیرو 
ت، شرط، نتیجه،  به جمله پایه وابسته است و معموال مفهومى از قبیل علّ
زمان، و مکان را به آن مى افزاید. جمله پیرو همواره ناقص است و معموال با 

 ه پیش و گاه پس از جمله پایه قرار مى گیرد.حرف ربط مى آید. جمله پیرو گا
 
 

 جمله معترضه :
 

جمله معترضه جمله اى است که حذف آن به مفهوم اصلى جمله آسیب 
 نرساند.این گونه جمله معموال مفهومى از قبیل دعا، نفرین، آرزو.

 
یا توضیح را به مفهوم اصلى جمله مى افزاید. جمله معترضه گاه پس از 

 د و گاه به طور مستقل میان دو خطّ تیره قرار مى گیرد:حرف ربط مى آی

 در عرفان بی نظیر بود.-که روانش شاد باد -استادم
 
 
 حذف ارکان یا اجزاى جمله : -
 

 حذف باید به یکى از سه قرینه زیر صورت پذیرد:

ساختارى (= عرف زبانى):1  . قرینه 

 (به چپ، چپ!)، (برپا!). 
 
 . قرینه لفظى:2

 ریاست و طرف دیگرم، دشت بى انتها (است).)(یک طرفم د
 
 . قرینه معنوى:3

 ( ـ چه کسى در بستر پیامبر به استقبال خطر رفت؟

 ـ على (رفت)!) 
 m
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------------------------------------------------------------- 

 عنوان :
هاي اي است که براي بیان موقعیت اجتماعی افراد در ابتدا یا انت عنوان واژه

توان از چند عنوان نیز  روند. براي بیان نام افراد همزمان می نامشان بکار می
 استفاده کرد.

 
----------------------------------------------------------- 

 : عالمت اختصاري
نگاشت، سرنام  یا سرواژه در واقع  عالمت اختصاري، حروف اختصاري، کوته

باشد و معموالً آن را از حروف اول یک کلمه یا  یک عبارت می ٔکوتاه شده
 سازند. عبارت می

 
 چند مثال:

 ناجا: 

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

 هما: 

 هواپیمایی ملی ایران

 نزاجا: 

 نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران

 ): NASAناسا(

 National Aeronautics and Spaceسازمان ملی هوانوردي و فضایی (

Administration( 
 

 تفاوت سرواژه و سرنام
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ها در این است  نوشت هستند. تفاوت آن سرنام و سرواژه هر دو از انواع کوته
سرواژه، حروف تشکیل دهنده، به صورت جداجدا تلفظ می شوند  که در 

شود، ولی در  اي محسوب نمی تازه ٔسی) و سرواژه خودش واژه بی (مانند بی
 ٔگردند و تشکیل یک واژه واحد تلفظ می ٔکلمه سرنام حروف به صورت یک

 دهند.نداجا:نیروي دریایی اسالمی جمهوري ایران جدید می
 

-------------------------------------------------------- 

 : گروه ها
 نقش نحوي

 
 الف) گروه اسمی :

شود که نشان دهنده یک اسم  ها گفته می اي از واژه به مجموعه 
 .باشند می

دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران براي ادامه تحصیل به اروپا اعزام  ٔهمه
 شدند.

دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران و ادامه  ٔهاي همه در این جمله عبارت
 تحصیل یک گروه اسمی هستند.

 
 اجزاي گروه اسمی :-

شده  ها : است. هسته و وابسته گروه اسمی از دو بخش اساسی تشکیل 
 
 هسته : -1

دانشجویان ممتاز  ٔیک گروه اسمی است. در گروه اسمی همه ٔمهمترین واژه
 دانشگاه کابل هسته عبارت است از دانشجویان

 
m وابسته : -2
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روند وابسته هستند.  تمام واژگانی که براي تشریح هسته بکار می
 ها معموالً صفت و یا مضاف هستند. وابسته

 =صفت ٔهمه

 دانشجویان=هسته

 ممتاز= صفت

 انشگاه کابل=مضاف (خود گروه اسمی است متشکل از اسم+مضاف)د
 

 ها : جایگاه وابسته

توانند قبل یا بعد از هسته بیایند. در زبان  ها می بسته به زبان وابسته
ها بعد از  آیند.در زبان فارسی اکثر صفت انگلیسی صفات قبل از هسته می

پیش از هسته آیند اما صفاتی چون شمارشی (اول، اولین)  هسته می
 پسین ٔوابسته-2پیشین  ٔوابسته-1ها بر دو نوع اند:  آیند. وابسته می

 
 ب) گروه فعلی :

 ٔهاي جمله است. گروه فعلی هر جمله، کلیه گروه فعلی یکی از انواع گروه
هایی که به  واژه ٔعنصرهاي جمله منهاي نهاد است. به عبارت دیگر، کلیه

 دهند. فعلی جمله را تشکیل می کنند، گروه گزاره عمل می ٔمنزله
 

 ج) گروه صفتی :
) در دستور زبان، به یک واژه یا Adjective Phraseگروه صفتی (به انگلیسی: 

توانند یک اسم را توصیف کنند.  شود که می ها گفته می اي از واژه مجموعه
 هسته گروه صفتی، صفت  است. مثال در جمله زیر:

شدههایی بسیار ارزشمند در ای کتاب  است. ن زمینه نوشته 

 عبارت ((بسیار ارزشمند))، یک گروه صفتی است.
 

 د) گروه قیدي :
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شود که در مجموع  اي از دو یا چند واژه اطالق می گروه قیدي به مجموعه
 کنند. نقش نحوي یک قید  را در جمله ایفا می

 هاي زیر: بطور مثال در جمله

 من زود درخت را بریدم.

 ت را بریدم.من در یک ساعت درخ

 من هنگامی که خسته بودم درخت را بریدم.

در جمله اول زود یک قید است (قید زمان). در جمله دوم عبارت در یک 
ساعت همان نقش نحوي را دارد با وجودي که در این گروه کلمه هیچ قیدي 
وجود ندارد اما ترکیب یک برنهشت (در) و گروه اسمی(یک ساعت) نقشی 

نامند. در  ها را گروه قیدي می کنند. این گونه گروه زي میهمانند یک قید با
سوم می بینیم که یک فراکرد (هنگامی که خسته بودم) نیز  جمله 

کند.  کند که یک قید بازي می همانند مورد قبلی همان نقشی را ایفا می
توان گروه قیدي نامید اما به سبب  هاي اینگونه را نیز می اگرچه عبارت

 نامند. د معموالً آنرا فراکرد قیدي میوجود یک فراکر
 

 اي : ه) گروه حرف اضافه
شامل گروه گروه حرف اضافه هاي  اي یک مقوله دستوري است که 

شود. در زبان فارسی، تنها گروه  اي می اضافه هاي پس اي و گروه اضافه پیش
 اي وجود دارد. اضافه پیش

 
 

============================================= 

 : هاي ادبی آرایه
 

 تعریف:
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هاي ادبی یا صناعات ادبی یا صنایع ادبی بکار بردن  در ادبیات فارسی، آرایه
سخن  ها و جنبه فنونی است که رعایت آنها بر جلوه هاي زیبایی و هنري 

 هایی آوایی یا معنایی. افزاید. از جمله تناسب می
 

----------------------------------- 

 هاي لفظی : الف) آرایه
 

ها  هاي آوایی و لفظی میان واژه هاي ادبی که از تناسب به آن دسته از آرایه
 گویند. آید می پدید می

 

 آرایی (نغمه حروف) : واج -1
 

شود به  به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می
آوایی  اي که طنین آن در گوش بر جاي بماند و باعث پیدایش موسیقی گونه

 در آن بخش از سخن شود.

 مثال

ساقی   رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار  دستم اندر ساعد 
ساق بود  سیمین 

 
 (واج آرایی با تکرار صامت /س/)

 مثال

باد خنک از جانب خوارزم وزان   خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 
 است

 
 (واج آرایی با تکرار صامتهاي /خ/ و /ز/)

m باشند. به زیبایی بیانگر خزان میاین دو حرف 
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تواند صامت یا مصوت باشد. براي  قابل ذکر است که واج تکرار شونده می
 مثال:

 مثال

 بازدارد پیاده را ز سبیل    خوابِ نوشینِ بامداد رحیل 
 

کنید تکرار مصوت کوتاه ((ا)) در این مصراع  که همان طور که مشاهده می
 تکامل بخش موسیقی درونی است.

 مثال

شود عبیر   خیال خال تو با خود به خاك خواهم برد  که تا زخال تو خاکم 
 آمیز

 مثال

 کند این قد و قامت قیامت می    قیامت قامت و قامت قیامت 

 مثال

خروش از خم چرخ چاچی    بر او راست خم کرد و چپ کرد راست 
 بخواست

 مثال

شراب و شیرینی  شمع و  ه غنیمتست چنین شب ک  شبست و شاهد و 
 دوستان بینی

 

 سجع :-2
 

هاي پایانی، وزن یا هر  سانی دو واژه در یک عبارت؛ از نظر واج یا واج سجع یک
شود که حداقل دو جمله  هاست. آرایه سجع در کالمی دیده می دوي آن

سجع باشد و بیشتر در نثر بکار می ها باید در پایان دو جمله بیایند و  رود؛ زیرا 
سازند تا آرایه سجع نامیده شوند؛ از این  آهنگ دو جمله را به یک دیگر نزدیک 

شعر آورده  ها یا بیت جهت سجع مانند قافیه است که در پایان مصراع mهاي 
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سجع می شوند،  ها در یک جمله در کنار یک شود. اگر  دیگر به کار برده 
 شود. ((تضمین مزدوج)) نامیده می

 مثال

 آید مفرح ذات بر می رود ممد حیات است و چون هر نفسی که فرو می

 (سجع در بین حیات و ذات است)

شوند.  نثر و شعري که در آن آرایه سجع به کار رود، ((مسجع)) نامیده می
سجعی که در شعر به کار رود، قافیه میانی یا قافیه درونی نامیده 

شاعر هر بیت را به چهار بخش تقسیم کرده و در  می شود. در قافیه میانی، 
است که با هم سجع متوازي یا  هایی را آورده از آن واژهپایان سه بخش 

 ترین شیوه کاربرد سجع در شعر است. مطرف دارند؛ این روش رایج

هاي  هر گاه هر مصراع به دو جمله بخش شده باشد، در هر مصراع، کلمه
وزن باشند، و سجع متوازن ایجاد  جمله اول با قرینه خود در جمله دوم هم

تواند  آورد که می هاي متوازن، آرایه موازنه را پدید می جعکنند، رویارویی س
هاي آن متوازي باشد،  اي که تمام سجع موسیقی لفظی ایجاد کند. موازنه

شعر شاعرانی چون مسعود سعد،  شود. این آرایه ((ترصیع)) نامیده می ها در 
سنایی وجود دارد. جمال سعدي، مولوي، حافظ و   الدین عبدالرزاق، 

هللا انصاري آغاز شد. در در ادب پ ارسی، نثر مسجع با آثار خواجه عبدا
سجع الصوفیه، نثر کتاب در برخی بخش طبقات هاي  ها، مسجع است. 

دار دوره  هجایی و قافیه هاي هشت خواجه عبداهللا را تقلیدي از ترانه
اند. در ادب فارسی، نثر مسجع با تصنیف کتاب گلستان  ساسانی دانسته

رسید. پس از آن نثرهاي مسجع به تقلید از سعدي ایجاد  سعدي به اوج خود
سعدي تقلید کرد، با این  شدند. از آن جمله جامی در تصنیف بهارستان از 
تفاوت که سخن جامی متمایل به سادگی و روانی بود. قائم مقام 

ها و مکتوبات خود را گرد آورد و سبک جدیدي در  فراهانی در منشأت، نامه
جع پدید آورد. مقامات حمیدي و کتاب پریشان از دیگر نویسندگی نثر مس

 آثار نثر مسجع فارسی است.
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 ترصیع : -3
 

هر گاه اجراي دو بخش از یک بیت یا عبارت، نظیر به نظیر، هم وزن و در حرف 
 آخر مشترك باشند.

 وي مقرر به تو رسوم کمال    اي منور به تو نجوم جالل 
 

 جناس : -4
 

  ها از نظر لفظی است. زدیکی هرچه بیشتر واژهسازي ن جناس یا همجنس
 : جناس تام و جناس ناقص.شود آرایه جناس به دو نوع اصلی تقسیم می 

 
 جناس تام : -1-4

هاي دو کلمه یکسان هستند، اما  ها و مصوت در جناس تام، تمام صامت
معنی آنها با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی دیگر، واژگانی که دو بار در 

روند و هر بار معنایی متفاوت از آنها برداشت  بیت یا عبارت به کار مییک 
 اند. شود، متجانس می

شده باز یابد روان    خرامان بشد سوي آب روان   چنان چون 

(روان در مصراع نخست به معنی جاري و درمصراع دوم به معنی جان و روح 
 است)

مرْفُوْ) که دو  جناس تام داراي فروعی نیز هست، جناس مرکب (یا جناس
قرون و مرکب مفروق. همچنین جناس ملَفَّق  زیر مجموعه نیز دارد: مرکب م

 نیز از فرعیات جناس مرکب است.
 
 جناس غیر تام (ناقص) : -2-4

هر گاه دو واژه در یکی از موارد آوایی زیر با هم اختالفی جزیی داشته باشند 
mاع آن جناس ناقص، جناس زاید، و در یک بیت یا عبارت به کار روند. که انو
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ب، جناس مفروق، جناس مقرون، جناس متشابه،  ل، جناس مرکّ جناس مذی
ر هستند که در مرور  جناس مطرّف، جناس خط، جناس لفظ و جناس مکرّ

 زمان به دلیل تقسیم بندي زیاد در حال کنار گذاشته شدن هستند.
 
ف  -1-2-4  جناس محرّ

عراب) جناس ناقص محرف یا جناس اختالف دو واژه در صداهاي کوت اه (ا
 ناقص به حرکت است:

 نارنج از آن کَنَد که ترازو کُنَد ز پوست    پس طفل کآرزوي ترازوي زر کُنَد 
 
 جناس اختالفی یا جناس ناقص به حرف  -2-2-4

هر گاه دو رکن جناس در یکی از حروف با هم اختالف داشته باشند به آن 
گویند.. کمند/سمند.. آزاد/آزار..  ص به حرف میجناس اختالفی یا جناس ناق

 زحمت/رحمت..
 
 یک واژه، یک حرف، بیش از دیگري دارد. -3-2-4

 خاص و خالص کام کامل
 
 آید.  یک واژه از ترکیب دو واژه دیگر به دست می -4-2-4

 دلبر ز کرم به دل بر آمد  دل خلوت خاص دلبر آمد 
 
 ما از نظر امالیی متفاوت اند دو واژه از نظر آوایی یکسان ا -5-2-4

هر گاه دو رکن جناس در تلفظ و خواندن با یکدیگر یکسان باشند اما در 
گویند.. صبا/سبا..  نوشتار با هم متفاوت باشند به آن جناس لفظی می

 خوان/خان.. حیاط/حیات.. خیش/خویش...
 
 اختالف دو واژه در جابه جایی حروف است -6-2-4

 بنات، نبات
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---------------------------------------------- 

 هاي معنوي : ب) آرایه
 

ها شکل  هاي معنایی واژه هایی که بر پایه تناسب به ان دسته از آرایه
 گیرند آرایه معنوي گویند می

 

 مراعات نظیر : -1
آوردن دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت که در خارج از آن بیت یا عبارت نیز 

 شنا و خاص میان آنها برقرار باشداي آ رابطه

تا تو نانی به کف آري و به     ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
 غفلت نخوري

هاي طبیعت  (ابر و باد و مه و خورشید و فلک همگی جز عناصر و پدیده
 هستند.)

 

 تضاد : -2
ه تضاد هر گاه دو واژه با معناي متضاد در یک بیت یا عبارت به کار رود آرای

 آید. پدید می

سپید است. شب سیه   در نومیدي بسی امید است پایان 

هاي /نومیدي/ با /امید/ و همچنین واژگان /سیه/ با /سپید/ متضاد و  واژه
 مخالف هستند.
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 ) :Paradoxنما ( متناقض -3
هر گاه دو مفهوم متضاد رابه هم نسبت دهیم یا آن دو را در یک چیز جمع 

گیرد و معموالً معنایی عمیق و پر مغز در  نما شکل می ضکنیم آرایه متناق
 است. پس آن نهفته

شوالي عریانی است)) ((جامه ش   ا

شده اما شوال نوعی جامه شوال نسبت داده   است و ضد عریانی) (عریانی به 

اي  هر گاه در یک بیت یا عبارت بین دو مورد (مثل ((الف)) و ((ب)))رابطه
یم((الف))، ((ب)) است یا ((الف))، ((ب)) را آورد و آن را برقرار کنیم و مثالً بگوی

در بخش دیگري از همان بیت یا عبارت بین آن در مورد همان رابطه را برقرار 
 گیرد. کرده اما جاي ان دو را با هم عوض کنیم آرایه عکس شکل می

دیدي که چگونه گور بهرام     گرفتی همه عمر  بهرام که گور می
 گرفت

 

 ر :ونش لف -4
هر گاه دو یا چند جزء از کالم بدون توضیحی در پی هم بیایند (لف) و آن 

ونشر  گاه توضیحات مربوط به هر یک در پی هم آورده شوند (نشر)، آرایه لف
 گیرند. شکل می

شمع ز من، گل ز من آموخت  افروختن و سوختن و     پروانه ز من، 
 جامه دریدن

شمع از م ن سوختن را و گل از من جامه دریدن را (پروانه از من افروختن را، 
 آموخت.)
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 تلمیح (اشاره) : -5
هر گاه با شنیدن بیت یه عبارتی به یاد داستان و افسانه، رویدادي تاریخی و 
مذهبی یا آیه و حدیثی بیفتیم، بدون آنکه آن موضوع مستقیماً تعریف 

 شده باشد، آن بیت یا عبارت داراي آرایه تلمیح است.

ناخلف باشم اگر من به     رضوان به دو گندم بفروخت  پدرم روضه
 جوي نفروشم

شدن او به خاطر خوردن گندم.)  (اشاره به داستان حضرت آدم و رانده 
 

 تضمین : -6
شاعر یا نویسنده اي، بخشی از نوشته فردي دیگر را در میان اثر خود  هر گاه 

 است. جاي دهد، آن شعر یا نوشته راتضمین نموده

 که رحمت برآن تربت پاك باد    ت فردوسی پاك زاد چه خوش گف

که جان داردو جان شیرین خوش     میازار موري که دانه کش است 
 است

سعدي بیتی معروف از  این دو بیت بخشی از بوستان سعدي است و 
 است. فردوسی را در میان شعر خود عیناً نقل کرده

 

 اغراق : -7
اي آنچنان برجسته  فرد یا پدیده هنگامی که شاعر یا نویسنده، صفتی را در

نشان دهد که در عالم واقع امکان دستیابی به آن صفت در آن حد و اندازه 
شود. البته این ادعاي غیر ممکن  وجود نداشته باشد، آرایه اغراق آفریده می

شده باشد که باعث افزایش گیرایی سخن گردد  باید به گونه اي بیان 
 نکند.وشعار گونه وغیر واقعی جلوه 

 چو بیند که خشت است بالین من    بخواهد هم از تو پدر کین من 
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 (اغراق در ممکن نبودن رهایی از انتقام پدر)

 اگر بشنود نام افراسیاب    شود کوه آهن چو دریاي آب 
 

 حسن تعلیل : -8
هر گاه شاعر و نویسنده براي موضوعی، دلیلی غیر واقعی وتخیلی، اما 

 یابد. یه دهد به حسن تعلیل دست میدلپذیر و قانع کننده ارا

 بنهفته به ابر چهر دلبند    تا چشم بشر نبیندت روي 

 است.) (شاعر علت ابر پوش بودن قله دماوند را براي ندیدن او بیان کرده
 

 مثل : -9
شاعر یا نویسنده درسخن خود از ((ضرب المثلی)) استفاده کند و یا  هر گاه 

د که به عنوان ضرب المثل به کار رود، بخشی از سخن او آنقدر معروف باش
 آن بخش از کالم داراي آرایه مثل است.

گر بود کوتاهتر دیواري از     آلود ماست  بی گمان دیوار طبع پست خاك
 دیوار ما

 

 تمثیل : -10
هر گاه براي تاًیید یا روشن شدن مطلبی (معموالً پیچیده) آن را به موضوعی 

اي بیاوریم آرایه تمثیل را  بات موضوعی نمونهساده تر تشبیه کنیم یا براي اث
 به کار گرفته اییم

هر کسی آن درود عاقبت     من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش 
 کار که کشت

گوید که من اگر خوب یا بد هستم  (حافظ خطاب به زاهدان و واعظان می
شما همان بهتر که مراقب اعمال خود باشید،  شما ندارد و  mربطی به 
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است برداشت  مچنان که هر کسی هنگام درو آنچه را که خود کاشتهه
کند. شاعر براي درستی گفته خود در مصراع نخست، در مصراع دوم  می

اي براي  موضوعی ساده را که درستی آن بر همه آشکار است به عنوان نمونه
 کند.) ان ذکر می

 

 اسلوب معادله : -11
شاعر بیتی بسراید که با عوض ک ردن جاي مصراع اول و مصراع دوم هرگاه 

خللی در مفهوم بیت ایجاد نشود و بیت دوم مصداقی براي بیت اول باشد، 
اسلوب معادله گویند. صائب تبریزي از جمله شاعرانی است که  ٔبه آن آرایه

 است. اسلوب معادله را به عنوان یک عنصر اصلی در اشعار خویش قرار داده

 مثال:

شأن شعله نیست//جاي چشم، ابرو نگیرد، گرچه دود اگر باال نشیند ک سر 
 او باالتر است

 

 ایهام : -12
اي در کالم به کار  هر گاه واژه یا ترکیبی که داراي دو معنی است به گونه

گیرد.  رود که هر دو معنا از ان قابل برداشت باشد آرایه ایهام شکل می
هیچ یک بر گاهی منظور اصلی تنها یکی از ان دو معنا است و گاهی 

 دیگري برتري ندارد.

گفتم افسانه شیرین و به     مرد ز حسرت فرهاد  غرق خون بود و نمی
 خوابش کردم

 شیرین: زیبا و دلنشین، معشوقه فرهاد

اي دمت عیسی دم از دوري مزن من غالم آن که دوراندیش 
 نیست(دوراندیش:عاقبت نگر/آنکه به دوري وجدایی بیندیشد.)
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 ایهام تناسب

م به تنهایی سخنی است که داراي دو معنا باشد: یکی معناي دور که ایها
معناي اصلی است و دیگري معناي نزدیک.اما ایهام تناسب یکی از زیر 

طور که از نام آن پیداست جمع دو -هاي ایهام است و همان-مجموعه
صنعت ایهام و تناسب است. در این صنعت، یک واژه داراي دو معنی است 

شعر با آن منتها یکی ا ز آن معانی، در شعر حضور دارد(معناي حاضر) یعنی 
شود و یکی از معانی در شعر نیست(معناي غایب) اما -معنی گزارش می

این معنی غایب، با کلمه یا کلمات دیگري در بیت تناسب دارد. تفاوت ایهام 
با ایهام تناسب در این است که در ایهام گاه هر دو معنی پذیرفتنی است 

آید و معنی دوم با واژه یا -در ایهام تناسب تنها یک معنی به کار میولی 
النظیر است. به عبارت دیگر ایهام تناسب آوردن -هاي دیگر یک مراعات-واژه
اي است با حداقل دو معنی که یک معنی آن، مورد نظر و پذیرفته -واژه

که  اي-است و معنی دیگر نیز با بعضی از اجزاي کالم تناسب دارد. واژه
سخن -ایهام تناسب می سازد حداقل یک معنی آن با بعضی دیگر از اجزاي 

 سازد.-النظیر می-مراعات

 چنان سینه گسترده بر عالمی       

 که زالی نیندیشد از رستمی                                         

 سعدي                                                                          

سوي این معنی می برد -در مثال باال زال و رستم در مصرع دوم ذهن را به 
که منظور از زال در این مصرع، نام پدر رستم است در حالی که این معنی 
درست نیست. زال در این جا به معنی پیرزن سفید موي است. تکاپوي ذهن 

، ایهام تناسب را ي زال که با دو معنی به کار رفته است-در مورد واژه
سازد؛ که یکی از آن دو معنی پذیرفتنی، و دیگري با بعضی از اجزاء -می

سازد. یعنی معنی زال پدر -النظیر می-کالم تناسب دارد؛ و یک مراعات
سازد و زال به معنی پیرزن سفید موي -النظیر می-رستم، با رستم مراعات

د. در بیت زیر ماه ساز-رسد ایهام تناسب می-که ذهن با تالش به آن می
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استعاره از معشوق است و با همین معنی است که بیت را معنی 
کنیم. اما اگر معنی دیگر ماه یعنی سی روز را در نظر بگیریم با هفته -می

 سازد.-النظیر می-و سال، مراعات

سالی است         ماهم این هفته برون رفت و به چشمم 

 حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است                                        

 حافظ                                                                                      

شعر سعدي:  یا در این 

 یکی را حکایت کنند از ملوك       

 که بیماري رشته کردش چو دوك                                        

ریسی ارتباط دارد اما در اینجا مراد -در بیت باال رشته به معناي نخ، با دوك نخ
از رشته، نخ نیست بلکه نام بیماري(پیوك) است که با این معنی ارتباطی 

 افتد که تناسب و ارتباطی است.-ندارد. اما ذهن در ابتدا به گمان می
 

ي اول: اینکه -تهنکاتی که در ایهام تناسب باید به آنها توجه نمود: نک
کدام معنی در شعر نقش اصلی دارد بسته به آن است که کلمه در آن 

 معنی با کلمات بیشتري رابطه و تناسب داشته باشد.
 

ي دوم: یکی از انواع مهم ایهام تناسب، ایهام تضاد است، یعنی -نکته
 ي تضاد داشته باشد:-معنی غایب با معنی کلمه یا کلماتی از کالم رابطه

 ي ناب-ز زهد خشک ملولم کجاست باده       

 که بوي باده مدامم دماغ تر دارد                                              

 حافظ                                                                                

نی، لذت ایهام تناسب با درگیر ساختن ذهن خواننده بر سر انتخاب یک مع
سعدي و حافظ به زیبایی هر چه -ادبی ایجاد می کند. ایهام تناسب در شعر 

شعر سعدي:-تماتر و بسیار دیده می  شود. براي نمونه در این 

سر تسلیم و ارادت در پیش          همچو چنگم 

m تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم                                               
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 سعدي                                                                                  

ي ضرب در این بیت هم به معناي ضربه زدن است و هم به معناي -کلمه
النظیر -هاي چنگ و نواختن در بیت مراعات-آلت موسیقی است که با واژه

 است. یا در این بیت:

 مکن سعدي    هنر بیار و زبان آوري       

شیرینم                                              چه حاجت است که گوید شکر که 

 سعدي                                                                                

شیرین است و هم به معناي -کلمه ي شکر که هم به معناي طعم 
 النظیر است.-رین مراعاتي خسرو است که با شی-معشوقه

 اي از اشعار حافظ:-نمونه

 در کنج دماغم مطلب جاي نصیحت       

 ي چنگ و رباب است-کاین گوشه پر از زمزمه                                           

 حافظ                                                                                     

ي گوشه، داراي دو معنی است: یکی در معناي کنج و -این بیت کلمه در
زاویه(در معناي حاضر ) است و دیگر اینکه اصطالحی است در 

 موسیقی(معناي غایب)؛ چنگ و رباب با معناي غایب تناسب دارند.

 اما مثالی از اشعار موالنا:

 ست عجب دوش که من مخمورم-دل چه خورده       

 ست که من در شورم-یا نمکدان که دیده                                               

شور و حال(معناي حاضر) است و -کلمه شعر، یکی در معناي  ي شور در 
دیگر در معناي نوعی مزه(معناي غایب) است. این کلمه در معناي غایبش 

 با نمکدان تناسب دارد.
 

 تشبیه : -13
یگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با یعنی مانند کردن چیزي به چیز د

m هم مشترك باشند .
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 هر تشبیه داراي چهار رکن یا پایه است :-

 مشبه : کلمه اي که آن را به کلمه اي دیگر تشبیه می کنیم . -1

 مشبه به : کلمه اي که کلمه ي دیگر به آن تشبیه می شود . -2

ن دهنده ي پیوند ادات تشبیه : کلمات یا واژه هایی هستند که نشا -3
شبیه،  شباهت می باشند و عبارتنداز : همچون، چون، مثل، مانند، به سان، 

 نظیر، همانند، به کردار و ... .

شبه : صفت یا ویژگی مشترك بیت مشبه و مشبه به می باشد . (  -4 وجه 
 دلیل شباهت )

 
شجاع است .  شیر   مثال : علی مانند 

ه(مانند)؛ مشبه به(شیر)؛ وجه به ترتیب: مشبه (علی)؛ ادات تشبی 
 شبه(شجاع)

 

 مجاز : -14
اي به جاي واژه دیگر مجاز نام دارد. هیچ گاه چنین امري  به کار رفتن واژه

اي بر قرار  ممکن نیست مگرآنکه میان آن دو واژه در خارج از کالم رابطه
 باشد.

اي  واژه اي میان دو توانم تمام ظرف را بخورم. رابطه ام که می آن قدر گرسنه
 ظرف و غذا در این عبارت است.

 

 استعاره : -15
اي به دلیل شباهتی که با واژه دیگر دارد به جاي آن به کار رود  هر گاه واژه

آید.(همچنین بیان امري نا شناخته بر حسب امر شناخته  استعاره پدید می
 شده.)
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در این ها به کسر((ك)))  هاي ما جز باران رحمت خود مبار.(کشته بر کشته
است. روشن است که در این عبارت،  عبارت رحمت خدا به باران مانند شده

ها معنایی لفظی آن نیست بلکه مقصود اعمال بندگان  منظور از کشته
 است.

 مثال جعفر و رضا:

-------هرچه خواهی در سوادش رنج برد       تیغ صرصر خواهش حالی سترد
 تیغ صرصر استعاره از باد >-
 

 ه :کنای -16
جمالت و عباراتی که منظور نویسنده یا گوینده از بیان آنها، چیزي غیر از 

 معناي ظاهري و لفظی آن عبارات یا جمالت است. که به آنها کنایه گوییم.

 چکد. آب از دستهایش نمی

اي آب از دستهاییش به روي زمین بچکد.  معنایی لفظی:نمی گذارد قطره
 رسد، خیلی خسیس است. دیگران نمی معنایی کنایی:هیچ چیزي از او به

 

 تشخیص(انسان نمایی) : -17
هر گاه با نسبت دادن عمل، حالت یا صفتی انسانی به یک غیر انسان، به آن 

 گیرد. جلوه انسانی ببخشیم، آدم نمایی شکل می

ساحل موج را  طعنه بر طوفان مزن، ایراد بر دریا مگیر بوسه بگرفتن ز 
 دیوانه کرد

شدهدیوانگی و بو است و طبیعتاً بوسه  سه گرفتن به موج نسبت داده 
ساحل را به همراه دارد. پس در مصراع دوم به  گرفتن موج، بوسه دادن 

 است. ساحل و موج حالت و رفتاري انسانی نسبت داده شده
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 حس آمیزي : -18
هر گاه موضوعی را که مربوط به یکی از حواس است. به چیزي نسبت 

شود  ابل احساس نباشد، آرایه حس آمیزي آفریده میدهیم که با ان حس ق
 که در زبان روزمره نیز کم کاربرد نیست.

 مزه پیروزي را چشید.

در این عبارت ((مزه)) که مربوط به حس چشایی است به پیروزي نسبت داده 
 است. اما پیروزي با حس چشایی قابل احساس نیست. شده

 
========================================== 

 : شعر
 

 تعریف:

شاخه ترین گونه شعر یا چامه یکی از کهن باشد.  اي از هنر می هاي ادبی و 
هاي سطح و فرم زبان، بیان  ادبی است که در آن از زیبایی ٔشعر یک گونه

 ٔشود. به سراینده هاي خاص بهره گرفته می هنري احساسات، و تکنیک
 سرا گویند. شعر شاعر یا چامه

کنند که معموالً از  اصلی نثر و شعر تقسیم می ٔبه دو دسته آثار ادبی را
 ها توسط مخاطب قابل بازشناسی هستند. جهت خوانش، زبان، و تکنیک

 

 عوامل تاثیرگذار شعر:
 زبان -خیال  -وزن  -عاطفه 
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 هویت و جایگاه ممتاز شعر در فرهنگ ایرانی:
فرهنگ فارسی و  زبان و ٔکهن و گسترده ٔهویت و تاریخی که شعر در حوزه

در ایران دارد، با هویت و دیرینگی این هنر واال و پرتأثیر در بسیاري از 
ها و کشورهاي دنیا، نظیر شعر در زبان انگلیسی، تفاوتهاي بنیادي  فرهنگ

زبانان و ایرانیان بر زیبایی وزن و مفهوم شعر  دارد. تأثیر و تاکیدي که فارسی
شعر، بخش اعظمی از  ٔکه ترجمه در حالی نظیر است. اند، تقریباً کم داشته

هاي مفهومی را باقی  برد و تقریباً تنها زیبایی این ظرافت را از بین می
شعر فارسی در جهان قابل مالحظه است. موالنا جزو  می شهرت  گذارد، 

سی، در سالهاي  معروفترین شعراي دنیا می باشد و به نقل از بی بی 
کا بوده است و این محبوبیت ترین شاعر در آمری گذشته محبوب

هاي قوي از  انگیز در حالی رخ داده است که زمان زیادي از ترجمه شگفت
شاعرانی است که  کارهاي او به زبان انگلیسی نمی گذرد. خیام هم از دیگر 

شاعر معروف ایرانی، بر یوهان  شهرت جهانی دارد. تاثیري که حافظ، 
شاعر آلمانی با الهام از ولفگانگ گوته گذاشته است و دیوانی که ا ین 

ها و  حافظ سروده است جاي بسی تامل دارد. شعر فارسی کامالً بر فرهنگ
شبه قاره زبان شامل  هاي عربی و ترکی تاثیر گذاشته  هند و زبان ٔهاي مجاور 

 است.
 

 شعر و نظم :
شناسی شعر پارسی باید دانست که در زبان پارسی شعر  قبل از ورود به نوع

ل است یا بهتر است بگوییم خیال انگیز است و اشعاري را که از داراي خیا
خیال خالی باشد ولی داراي وزن و قافیه و صنایع و ... باشد نظم می خوانند 
شعر سپید در بوجود آمدن  شاید بتوان گفت تحول نیمایی و سپس بروز 

 چنین گروه بندي بی تاثیر نبوده است.
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 بیت :
است که دو   ر (کالسیک) فارسی یک بیتترین واحد کامل در شع کوچک

ع یا مصراع را شامل می صرَ شود. م 

بیت در زبان عربی به معنی خانه و در اصطالح حداقل شعر است که از دو 
شده باشد.  مصرع تشکیل 

 نمونه:

 کزین برتر اندیشه برنگذرد  به نام خداوند جان و خرد 

 (فردوسی)
 

ع :  بیت مصرّ
دار باشند، آن بیت را مصرّع می نامند؛ یعنی  قافیه اگر هر دو مصراع یک بیت

 قافیه دار.

 نمونه:

 که در آفرینش ز یک گوهرند  بنی آدم اعضاي یک دیگرند 

 دگر عضوها را نماند قرار  چو عضوي به درد آورد روزگار 

 نشاید که نامت نهند آدمی  تو کز محنت دیگران بی غمی 

 (سعدي)
 
 

 انواع شعر فارسی :
شعر به دو نوع اصلی طبقه بندي میدر زبان فا  شود:  رسی 

 الف )شعر کهن (یا کالسیک)

شعر نو.  ب)  
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 الف) شعر کهن فارسی :
شعر کهن یا کالسیک فارسی به صورت کنونی قدمتی بیش از هزار و صد 
سال دارد. این گونه شعر کامالً موزون بوده و وزن آن بر پایه ساختاري است 

ساختار هاست. و هر  طول هجا ٔاوزان عروضی برپایه که عروض نام دارد. 
ها قرار  شود که هجاها باید در آن قالب مصراع به قالب هایی تقسیم می

شعر هجایی با شعر عروضی در وجود همین قالب هاست  گیرند.و تفاوت 
ساخته  شعر هجایی در قالبی قرار نگرفته و بر اساس هجاهاي مصراع  که 

 شود. می
 

 :رسی شعر کهن فا ٔتاریخچه
شان به روزگار  هاي به دست آمده از شعر در ایران، پیشینه نخستین نمونه

سروده هایش در گاهان می زرتشت پیامبر و سروده ها به گویش  رسد. این 
گاهانی از زبان اوستایی است. همچنین از دوران پهلوانی (اشکانی) 

به  -آسوریک مانند ایاتکار زریران (یادگار زریران) و درخت  -هایی  منظومه
هایی از شعر  زبان پهلوي اشکانی در دست است. افزون بر این نمونه

شده (ترانه است. (همچنین  هاي خسروانی) به زبان پهلوي ساسانی یافت 
 ساسانیان) ٔببینید: اشعار پارسی بجا مانده از دوره

ها و اشعار مانوي به فارسی میانه (پهلوي ساسانی و اشکانی) نیز  سروده
د اهل فن اهمیتی به سزا دارد. لیکن اجماع علماي فن بر این است که در نز

وزن هیچکدام از این اشعار عروضی نیست، بنابراین این اشعار با شعر امروزي 
 فارسی تفاوتی بنیادین دارند.[نیازمند منبع]

سرا (مراد از فارسی در اینجا فارسی دري و در مقابل  نخستین شاعران فارسی
است) در دربار یعقوب لیث صفاري پدیدار شدند. اگر چه فارسی میانه 

شعر به زبان فارسی دري، پیش از این دوران وجود دارد، ولی  نمونه هایی از 
شعر فارسی  کند که در زمان سروده بررسی آنها مشخص می mشدنشان 

on
jim

ou
d.

pe
rs

ian
bl

og
.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

بود، چرا که وزن آنان به طور مطلق عروضی نیست. در  هنوز قوام نیافته
از اینگونه اشعار (که تعدادشان انگشت شمار است) اي  اینجا نمونه

شده در آتشکده کرکوي واقع در  آوریم. این قطعه شعري نگاشته می
 سیستان است:

 خُنیده کرشسپِ هوش    فُرخته باذا روش 

 انوش َنوش کن می  همی برست از جوش 

 بذآفرین نهاده گوش        دوست بذآگوش 

 شکه دي گذشت و دو    همیشه نیکی کوش 

شاهی    شاها خدایگانا   بآفرین 
 

سگزي و بسام کورد از نام سرایندگان دربار یعقوب  محمد  هاي چند تن از 
 است.

شکل گیري و تکامل شعر کهن فارسی در ورارود (ماوراء  مرحله بعدي 
النهر) و خراسان اتفاق افتاد. علت آن بیش از هر چیز پشتیبانی فرمانروایان 

شاعران بزرگی چون نژاد سامانی از زب ایرانی ان فارسی بود. در این روزگار 
شدند. فردوسی،  سمرقندي، شهید بلخی و دقیقی بلخی پدیدار  رودکی 

 سراي ایران، نیز اواخر این دوره را درك کرد. ترین حماسه بزرگ

نژاد از رونق شعر فارسی کاسته نشد و ایشان  با روي کار آمدن غزنویان ترك
شاهد بویژه محمود غزنوي از پشت سخنوران بودند. در این دوره  یبانان جدي 

سرایندگان بزرگی چون فرخی سیستانی و عنصري بلخی هستیم.  برآمدن 

از روزگار غزنوي به بعد بویژه از آغاز پادشاهی سلجوقیان اندك اندك جنبش 
شعر به زبان فارسی دري به نواحی مرکزي ایران و حتی نواحی غربی  سرایش 

شعر و زبان آن تحت تأثیر گویش محلی (چون آذربایجان) کش شد و  یده 
گویندگان این خطه قرار گرفت. در این عهد شاعران بزرگی چون ناصر 
خسرو بلخی، قطران تبریزي، فخرالدین اسعد گرگانی و اسدي طوسی 

 پدیدار شدند.
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سرایندگان بزرگی چون عطار  سده ششم هجري شاهد پیدایش  در 
الدین عبدالرزاق  ی شروانی، جمالنیشابوري، نظامی گنجوي، خاقان

شاعر بزرگ دیگر هستیم. اصفهانی، انوري ابیوردي، ظهیر فاریابی و ده  ها 

شود[نیازمند منبع] و در  سده هفتم هجري اوج شعر فارسی محسوب می
سعدي شیرازي و موالنا جالل الدین بلخی رومی آسمان  آن دو شاعر بزرگ 

شعر فارسی در سراشیب  شعر فارسی را روشن کردند. پس از این دو بزرگوار، 
سده هشتم هجري با ظهور شعرایی چون عبید  و فرود افتاد و اگر چه در 

شیرازي اعتال یافت.  زاکانی و حافظ 

سبک عراقی است. سبک هندي پیدا شد که  بعداز حافظ که پایان بخش 
شاعران بزرگی چون صائب تبریزي دارد و بیدل دهلوي (که در افغانستان و 

 جیکستان جایگاه باالیی دارد) داشت.تا

شاعران نقش  شعر کهن فارسی بود،  در دوران مشروطه که اواخر دوران 
است  مهمی درانقالب مشروطه داشتند. ازخون جوانان وطن الله دمیده

برند و با ظهور  شعر معروف عارف قزوینی است. میرزاده عشقی را سر می
سر می آید. ولی همزمان این شعر  نیما یوشیج دوره تکتازي شعر کهن 

دهد بطوریکه شاعرانی همچون سیمین  حیات می ٔهمراه با شعر نو ادامه
 دهند. ابراهیم صهبا آن را ادامه می -مهرداد اوستا-بهبهانی

 

 انواع شعر کهن فارسی :
 

 مثنوي : -1

سرودن  قالبی از شعر فارسی است که داراي ابیات زیادي بوده و براي 
اي  لب طوالنی کاربرد دارد. در این قالب هر بیت داراي قافیهها و مطا داستان

شود.  جداگانه است و به همین دلیل به آن مثنوي (دو تا دو تا) گفته می
هاي  کلیله و دمنه رودکی و آفرین نامه ابوشکور بلخی از اولین نمونه
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سرایندگانی که از این قالب استفاده کرده  توان اند می مثنوي است. از جمله 
الدین بلخی نام برد که مطالب عرفانی خود را در قالب مثنوي  از موالنا جالل

شاعران بزرگ این قالب اند. این  سروده است. جامی و نظامی نیز از دیگر 
 قالب شعري خاص زبان فارسی است.

 

 قصیده : -2

قَصیده یا چکامه یک قالب شعر (کالسیک) فارسی است. قصیده که 
سوگواري،  14(بیشتر از  معموالً بسیار بلند بیت) است بیشتر براي مدح، ذم، 

شود. در این نوع شعر مصراع اول  بزم، وصف طبیعت و موعظه سروده می
هاي زوج هم قافیه است. تفاوت قصیده با غزل در تعداد ابیات و  با مصراع

شعر است. کمی یا زیادي بیت هاي قصاید بستگی دارد به اهمیت  موضوع 
قوت طبع شاعر و نوع قافیه و اوزان شعري. از همین  موضوع، قدرت و

شاعران قصیده سرا به قصیده روست که در دیوان هاي کمتر از بیست  هاي 
تواند بر وزنهاي  خوریم. قصیده می بیت بر می 200یا  170بیت یا متجاوز از 

 گوناگونی باشد.
 

 وجه تسمیه:

ص و مقصودي معین از آن جا که در این گونه شعر نظر شاعر اغلب به شخ
توجه دارد آن را قصیده یعنی مقصود نام داده اند. طبق نظر علماي ادب، در 
قصاید فارسی مطلع باید که مصرّع باشد و هر گاه که چنین نیست، به آن 

 گویند و نه قصیده. شعر قطعه می
 

 پیشینه

رسد، لیکن در  اگرچه پیشینه قصیده به شعر عربی در دوران جاهلیت می
شکوه آن تا قرن  شعر فارسی از قرن سوم هجري رواج یافت و دوران اوج 

 ششم هجري بوده است.
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 تحوالت:

قصیده از حیث مضمون و محتوا، از آغاز تا امروز دستخوش دگرگونیهایی 
 توان به اجمال به شرح زیر بیان کرد: شده است که می

ستایش در حد اعتدا سامانیان اغلب به مدح و  هاي  ل و مبالغهالف) در رزوگار 
 شده است. شاعرانه پرداخته می

ب) در دوران غزنویان و سلجوقیان به مدح و ستایش سالطین و وزرا و امرا با 
سوال و تکدي می  تملق و چاپلوسی به حد غلو و افراط در طرح تقاضا به حد 

 رسیده است.

ت ج) ناصر خسرو، با ایجاد تحول و انقالب در مضمون قصیده، آن را در خدم
 توجیه و تبیین مبانی اعتقادي آیین اسماعیلیان در آورد.

د) سنایی غالب قصیده را به مضامین دینی و عرفانی و زهدیات و قلندریات 
شمس مغربی، اوحدي، خواجو،  ٔاو به وسیله ٔتخصیص داد و شیوه عطار، 

شد.  جامی و دیگران دنبال 

استخدام طرح  ه) سعدي و به تبع او سیف فرغانی قصیده را بیشتر در
 مسائل اخالقی و اجتماعی درآوردند.

سو، قصیده بیشتر در خدمت مسائل سیاسی،  و) از دوران مشروطیت به این 
اجتماعی، میهنی و ملی و ستایش آزادي قرار گرفته و در تهییج عواطف و 

خوان نقش بسزایی داشته است.  کتاب ٔاحساسات و تنویر افکار جامعه
الشعرا بهار سراغ  ن نوع را می توان دردیوان ملکشاخصترین قصاید از ای

 گرفت.
 

 قوانین و اصطالحات:

قصیده داراي اصطالحاتی خاص خود است. بیت اول آن مطلع نامیده 
شود. به چند بیت ابتدایی قصیده تشبیب، نسیب و یا تغزل گفته  می
کند. تخلص به حلقه واسطه  شود که همان نقش مقدمه را ایفا می می

شود. ابیات پایانی قصیده نیز  غزل و مدح  یا تنه اصلی شعر گفته میمیان ت
mمعموالً به ثنا و دعا اختصاص دارند. به لحاظ طوالنی بودن قصیده و 
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شود. یعنی  یکسان بودن قوافی، گاه شاعر مجبور به تجدید مطلع می
گردد.  هاي زوج هم قافیه می مصرع اول بیتی در اواسط قصیده با مصرع

شعر خود پس از آ ن شاعر اجازه دارد که قوافی تکراري با بخش قبلی را در 
شیرازي در قصاید خود از روش  استفاده نماید. خاقانی شروانی و سعدي 

 تجدید مطلع سود برده اند.
 

 سرایان بزرگ فارسی: قصیده

 فرخی سیستانی

 منوچهري دامغانی

 عنصري

 ناصر خسرو

شروانی  خاقانی 

 انوري ابیوردي

 ابیظهیر فاری

شیرازي  سعدي 
 

 غزل : -3

باختن  کردن، و عشق غزل در اصل به معناي حدیث عشق، عاشقی ٔکلمه
ات فارسی، غزل قالبی از شعر است که در آن مصراع اول  است در اصطالح ادبی

ط بین  هاي زوج هم قافیه و مصراع 12تا  5اند و حد معمول آن به طور متوس 
سخنان  ٔه شعر، بیشتر، در بردارندهباشد. ازآن روي که این گون بیت می

مرور، و با  اند. ولی، به است، شاعران فارسی آن را غزل نام کرده عاشقانه بوده
آویز حکمت و عرفان در شعر  ورود مفاهیم بلند اخالقی و معانی دل

 آمیخت درآمد، و با اخالق و عرفان در هم فارسی، غزل از صورت پیشین آن به

ست و مغازلت عشق بازي باشد بازنان و حدیث کردن غزل مشتق از مغازلت ا
mبا ایشان وبه زبان سخن شناسان غزل آن را گویند که مشتمل بروصف شکل 
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و شمایل محبوب وشرح نکایت و حکایت حال محب باشدوبه نعمت جمال 
) هر 71بدایع االفکار ص  -وصف زلف و خال وبیان هجرو وصال آراسته بود. (

فنون عشقیات از وصف زلف خال و حکایت وصل شعر که مقصور باشد بر
وهجر وتشوق به ذکر ریاحین و ازهار وریاح و وصف دمن و اطالل باشد غزل 

 خواند.
 

سرایان بزرگ فارسی  غرل 

 محمد فارسی (مولوي) موالنا

 حافظ

 سعدي

 عراقی
 
 

 مسمط : -4

شود که وزن یکسان داشته،  مسمط به نوعی از قصائد یا اشعاري اطالق می
ها  ها یا لخت هایی کوچک موسوم به رشته از تلفیق و ترکیب بخشو 

ها متفاوت است و در هر رشته تمام  رشته ٔفراهم آمده باشند. قافیه
قافیه است. در مسمط، مصراع آخر هر رشته را  ها جز مصراع آخر هم مصراع
ها به یکدیگر  رشته ٔاتصال همه ٔقافیه و حلقه گویند. بندها هم بند می

 است.

 ٔگذار این قالب منوچهري دامغانی شاعر قرن پنجم است، که همه بنیان
 اند. مسمطات وي مسدس

 انواع مسمط

سه مصراع باشد،  ٔها مجموعه مسمط آن ٔهایی که بند و رشته به مسمط
شود. همینطور، به چهار مصراعی مربع، به پنج  مسمط مثلث اطالق می

 د.گوین تایی مسدس می مصراعی مخمس، و به شش
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 مستزاد : -5

ستَزاد مشتق کلماتی چون زاید است. این نام به قالبی از قالبهاي شعر  م
شده است و در حقیقت غزلی  است که کلمه یا جمله موزون  فارسی اطالق 

 است. ها اضافه شده و هماهنگی به آخر تمامی مصرع
 

شد. بعد از او  سروده  سعد سلمان  مستزاد براي اولین بار توسط مسعود 
شعراي زیادي به این قالب شعر گفتند. مستزاد مجلس چهارم (در رابطه با 
سیاسی مجلس چهارم مشروطیت) که توسط میرزاده عشقی  وقایع 

شده  است از مستزادهاي بسیار معروف است. سروده 
 

 مطلع مستزاد عشقی
 

 دیدي چه خبر بود    این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود 

 دیدي چه خبر بود    ضرر بود هرکار که کردند ضرر روي 

هللا ضرر داشت    این مجلس چارم خودمانیم ثمرداشت؟   وا

شکر که عمرش چو زمانه به گذر بود   دیدي چه خبر بود    صد 

وزن مستزاد نوعی وزن شعر است که پس از هر مصراع آن، مصراع کوتاهی 
 آید. می

شعري که داراي وزن مستزاد است، همه مصرع سان ها داراي وزن یک در 
هاي گوناگونی است که  ها، منطبق با وزن نیستند و تنوع در چیدمان واژه

 رود. در شعر به کار می
 

 ترجیع بند : -6

شعر فارسی است که از غزل بند از قالب تَرجیع هاي چند بیتی که هم  هاي 
شده و براي اتصال این غزل ها به یکدیگر از یک بیت  وزن هستند تشکیل 

اي ویژه و لفظ و معنی یکتا  نماید. بیت ترجیع با قافیه تکراري استفاده می
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شود. به هریک  گردد. این بیت بند ترجیع یا بند برگردان نامیده می تکرار می
بیت(گاه کمتر یا  25تا  5شود.  هر خانه از  ها، خانه یا رشته گفته می از غزل

س بیشتر) تشکیل شده. معروفترین ترجیع عدي بندها از هاتف اصفهانی و 
 است.

 
 بند از فرخی در وصف نوروز: بند اول یک ترجیع

کلید باغ ما را ده که     ز باغ اي باغبان ما را همی بوي بهـار آید 
 فردامان به کار آید

تو لختی صبر کن چندان که     کلید باغ را فردا هـزاران خواستار آید 
 قمري بر چنار آید

را مهمان ناخوانده به روزي صد ت    چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید 
 هـزار آید

شش گل در شـمار آید  دانی که هرکس را  چنان  کنون گر گلبنی را پنج 
 همی زو بوي یار آید

شود فردا که     بهـار امسال پندار همی خوشـتر ز پار آید  وزین خوشتر 
 خسرو از شکار اید

روز  ملک را در جهان هر  بدین شـایستگی جشنی بدین بایستگی روزي 
 جشنی داد و نوروزي

 

 ترکیب بند : -7

مجموعه چند غزل  یا قصیده بر یک وزن که هر کدام قافیه مخصوص به 
ها با یکدیگر  هاي متفاوتی در بین هر غزل  عامل اتصال غزل خود دارد و بیت

است. تفاوت اساسی ترکیب بند و ترجیع بند در این است که در ترجیع بند، 
ا یکسان است. ولی در ترکیب بند، بیت ترکیب بیت ترجیع همه قسمته

اي دیگر دارد. معروفترین ترکیب بندهاي  اي هربار به گونه متفاوت و قافیه
mفارسی از محتشم کاشانی (واقعه کربال) و جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی 
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(در نعت پیامبر) و وحشی بافقی (شرح پریشانی) است. موضوع ترکیب بند 
 گیرد. مدح، وصف، رثا، عشق، و عرفان را در بر میمواردي از قبیل 

 

 قطعه : -8

طعه مجموعه ابیاتی را گویند که بر یک وزن  و قافیه باشد، و از آغاز تا  ٔق
شیرین، یک موضوع  ٔانجام همگی به یکدیگر مربوط بوده، پیرامون یک قصه

. بر اخالقی، یا تهنیت و تعزیت و مدح و هجو و مانند آن پدید آمده باشد
رَّع نیست. ص طلَع در قطعه م خالف قصیده، بیت م 

است،  15، و حد اکثر آن به طور معمول 2تعداد ابیات یک قطعه، حد اقل 
 است. بیت و بیش از آن هم رسیده 50ولی گاهی تا 

سرایی رواج  گوي از رودکی تا کنون، همواره، قطعه در میان شعراي پارسی
این  یمین، و پروین اعتصامی بیش از دیگران به داشته است. لیکن، انوري، ابن

 اند. قالب شعري پرداخته

 چند نمونه:

 رسید از دست مخدومی به دستم  بوي در حمام روزي  گلی خوش

 که از بوي دالویز تو مستم  بدو گفتم که مشکی یا عبیري؟ 

لی ناچیز بودم  ولیکن مدتی با گُل نشستم  بگفتا، من گ 

 وگرنه، من همان خاکم که هستم  کرد  نشین درمن اثر کمال هم

 سعدي
 

بشنوید اي ساکنان کوي رندي،   زنند  بازان منادي می بر سر بازار جان
 بشنوید

سر خود، هان و   شدست  دختر رز چند روزي هست از ما گم رفت، تا گیرد 
شوید  هان، حاضر 

از  عقل و دانش برد و شد، تا ایمن  تاجی از حباب  اي دارد ز لعل و نیم جامه
m وي نغنوید
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ور بود پوشیده و پنهان به   هر که آن تلخم دهد حلوا بها جانش دهم 
 دوزخ در روید

 حافظ
 

شناسد که چیست جوهر عشق            عقل را ذره  اي بصارت نیست دل 

 عشق از عالم عبارت نیست    در عبارت همی نگنجد عشق 

 یستبعد از آن هرگزش عمارت ن  هر که را دل ز عشق گشت خراب 

 که نکوتر ازاین، تجارت نیست  عشق بستان و خویشتن بفروش 

 عطار
 

 اند و همچو دارو و درد چون طعام    اند  اهل دنیا سه فرقه بیش نی

 که ازایشان گریز نتوان کرد    اي چون طعام درخوردند  فرقه

 بر مال و جاه خویش نیفزاید    باز جمعی چو داروي دردند 

م بدین صفات اگر یابی  رد که بدان، گه گه است حاجت مرد    م 

 تا توانی به گرد درد مگرد    باز جمعی چو درد با ضررند 

 ابن یمین
 

 رباعی : -9

رباعی (به معنی چهارتایی یا چهارگانی) یکی از قالبهاي شعر فارسی است 
گویند. این قالب، یک قالب شعر ایرانی  که در فارسی به آن ترانه نیز می

یگري (از جمله عربی و ترکی و اردو) نیز مورد استفاده است، که در زبانهاي د
قرار گرفته است. وزن آن هم وزن ِعبارت ال حولَ و ال قُوَّة االّ بِاهللا است. اما 

اند.  عروض دانان ایرانی و خارجی، براي رباعی دو یا یک وزن اصلی قائل
اند که از  دادهدانان قدیم، وزن رباعی را در دو شجره اخرب و اخرم قرار  عروض

شمیسا، براي رباعی یک وزن برشمرده و  وزن منشعب می 24آن  شود. دکتر 
 آید. معتقد است از آن یازده وزن فرعی به دست می
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در مورد منشأ رباعی، در کتابهاي تاریخی دو روایت متفاوت درج شده است. 
گوید  داند و روایت اول، رودکی را واضع این نوع شعر (به صورت امروزي) می

خواندند اقتباس  اي که کودکان به هنگام بازي می که وزن آن را از ترانه
کرده است. طبق روایت دوم، یعقوب لیث قهرمان اصلی ماجراست و 

اند. رباعی متشکل از دو بیت (چهار  شعراي دربار او این وزن را اختراع کرده
لزامی و در مصراع) است. رعایت قافیه در مصراعهاي نخست، دوم و چهارم ا

شعراي اولیه، به گفتن رباعیات چهار قافیه سوم اختیاري است.  اي  مصراع 
سه  شکل  گرایش داشتند، اما به تدریج و از اوایل قرن ششم هجري، 

شد.  مصراعی قافیه در رباعی رایج 
 

سرا در تاریخ ادب فارسی حکیم عمر خیام نیشابوري  ترین رباعی معروف
اوحدالدین کرمانی و باباافضل کاشی نیز  است. رباعیات عطار، مولوي،

شهرت دارند. در دوران معاصر، نیما یوشیج به سرودن رباعی اشتیاق تمام از 
رباعی از او بجاي مانده است. بعد از نیما، سایر  1800خود نشان داد و بیش از 

شاعران نوپرداز همچون سیاوش کسرایی و منصور اوجی به این قالب توجه 
در دوران انقالب، رباعی احیاء مجدد یافت و امثال سید حسن  ویژه داشتند.

 پور در احیاء آن نقش داشتند. حسینی و قیصر امین

 هایی از رباعی نمونه

دي  دي  گر کار فلک به عدل سنجیده ب احوال فلک جمله پسندیده ب 

دي به کارها در گردون  دي؟    ور عدل بکی خاطر اهل فضل رنجیده ب 

 )(خیام نیشابوري
 

ِ ناب و انگبین خواهد  آنجا می  گویند بهشت و حور عین خواهد بود 
 بود

 چون عاقبت کار چنین خواهد بودگر ما می و معشوق گزیدیم چه باك 

 (خیام نیشابوري)
 m

on
jim

ou
d.

pe
rs

ian
bl

og
.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

شادمانی گذرد    گر یک نفست ز زندگانی گذرد   مگذار که جز به 

ش گذرا    ملکت به جهان  ٔزنهار که سرمایه نی عمر است، چنان ک
 گذرد

 (ظهیر فاریابی)
 

 آخر به هزار غصه بگداخت مرا    اول به هزار لطف بنواخت مرا 

شدم بینداخت مرا  باخت مرا  چون مهره مهر خویش می  چون من همه او 

 (مولوي)
 

سینه جنون دارم ازو  در هر مژه صد قطره خون دارم     آن یار که در 
 ازو

شرح دهم ک  طلبم  کُنجی و دمی و محرمی می  ه حال چون دارم ازوتا 

 (اوحدالدین کرمانی)
 

سوم دیگر مصراع ها  رباعی نوعی شعر است در چهار مصرع که جز مصراع 
شرح می هم قافیه دهد: ((از مخترعات  اند. کتاب بدایع االفکار آن را اینگونه 

بحر هزج است و رباعی از آن جهت گفتند که بحر هزج در اشعار عرب مربع 
ر یک بیت از این وزن به مثابه دو بیت مربع باشد و االجزاء آمده. پس ه

سوم نیز مقفی  مجموع چهار بیت بود از هزج مربع االجزاء... اگر مصراع 
سوم بی قافیه باشد، آن را  باشد، آن را رباعی مصرع گویند و اگر مصرع 

 خصی خوانند.

 وزن رباعی ٔدرباره 

ت در وزن مصراع در رباعی دو وزن نزدیک به آید  هاي رباعی برمی چنانکه از دقّ
تواند به  هاي رباعی می روند. یعنی هر یک از مصرع هم توأمان به کار می
 یکی از این دو وزن باشد:

 احد) . مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (هزج مثمن مکفوف مرفوع1   

m . مفعول مفاعلن فعولن فعلن (؟)2   
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ة اال باهللا می3     اشد.ب . رباعی بر وزن الحول وال قوِِ

 گفتند. دانان قدیم به این دو شاخه ((اخرب)) و ((اخرم)) می عروض
 

 دو بیتی : -10

دار شعر پارسی است.  هاي ریشه دوبیتی (نام دیگر:فهلویات) از قالب
شعري یازده هجایی مرکب از چهار مصرع، همه بر یک قافیه (جز  دوبیتی 

بیتی وزن تکامل  مصرع سوم که آوردن قافیه در آن اختیاري است) است. دو
هاي دوازده هجایی قدیم ایران است.  یافته و عروضی شده نوعی از ترانه

س مقصور (مفاعیلن مفاعیلن  نامدارترین وزن دوبیتی بحر هزج مسد
 مفاعیل) و مشهورترین شاعر بر وزن نام برده باباطاهر است.

 
 اي از دوبیتی (باباطاهر): نمونه

 جهان با این فراخی تنگت آیه    مکن کاري که بر پا سنگت آیه 

 تو نامه خود بینی ننگت آیه    چو فردا نامه خوانان نامه خوانند 

 باباطاهر عریان و فایز دشتی بزرگترین دوبیتی سرایان ایرانند.
 

 بیتی : تاریخچه

شده است. که از این میان  به دوبیتی در قدیم به فهلویات تعبیر می
شیخ صفی  می الدین اردبیلی  که به اردبیلی در سده توان به فهلوي نامدار 

شعر در دوره  شده، اشاره نمود. این نوع  هفتم و سده هشتم سروده 
 نامیدند. ساسانیان نیز معمول بوده و آن را ترانک می

 
 : دوبیتی و رباعی

دوبیتی با رباعی در وزن متفاوت است. رباعی در وزن ((الحول وال قوة اال 
ل) و افاعیل دیگر از این وزن باهللا)) با افاعیل (مفعول  مفاعیلُ مفاعیلُ فَع

داند که به وزن  است. نویسنده قابوس نامه دوبیتی را مرکب از دو بیت می
m رباعی نباشد.
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 تک بیت : -11

شعر کهن فارسی است که از یک بیت(معادل دو  تک سبک  بیت(مفرد) یک 
شده مثل ال ها تبدیل به ضرب بیتی است. بیشتر تک مصراع) نشکیل 

ترین  است. سعدي، صائب تبریزي و هاتف اصفهانی از معروف شده
 اند. مثل: بیت بوده سرایندگان تک

میمیرم و همچنان نظر بر چپ و راست/ تا آنکه نظر در او توان کرد، 
 کجاست؟

 (سعدي)
 

 چهار پاره : -12

است. در میان اشعار کالسیک فارسی،  یکی از قالبهاي شعر فارسی، چارپاره
است.  قالب جدیدترین قالب بوده و پس از مشروطیت در ایران رواج یافتهاین 

است. با  هایی با معناي منسجم تشکیل شده این قالب شعري از دوبیتی
هاي دوم و  هاي اول با مصرع این تفاوت که بر خالف دو بیتی معموالً مصرع

ن ها هم وز چهارم هم قافیه نیست و از لحاظ وزن نیز کافیست که مصرع
 باشند.

اند فریدون توللی،  معروفترین شعرایی که در این قالب طبع آزمایی کرده
 باشند. فریدون مشیري، مهدي سهیلی و پرویز خانلري می

شعري که از بندهاي چهار مصراعی تشکیل  این عنوانی عام است براي 
شده باشد و در هر بند، بعضی مصراعها با هم قافیه باشند. مشهورترین 

رپاره که رواجی عام هم یافته، آن است که مصراعهاي دوم و شکل چها
چهارم هر بند، هم قافیه باشند چنان که در این نمونه از عبدالجبار 

 کاکایی میبینیم: 
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چون شبانان وحشی درآیند ناي در ناي و آتش در انگشت عشق، خورشید 
شان خورشید در دل خشم، فواره فواره در مشت شعله می بارد از چشمها

الله می روید از خاك، ناگاه گرم، در ناي خود می نوازد شعر یک مرد و یک تیر 
شاخ خطر را آه،  و یک راه آن که چون قوچ وحشی، شب و روز بسته بر خویش، 

سنگالخ خطر را  بگذار تا بگذراند آخرین 

شده، در دوره هاي نخست شعر  "دوبیتی پیوسته"چهارپاره که  نیز نامیده 
سابقه "نداشته است. بنا بر نظر مرحوم دکتر یوسفی فارسی وجود 

شاید به اوایل قرن نهم هجري میرسد. ولی  "سرودن دوبیتیهاي پیوسته 
این قالب، بیشترین رواج را در اوایل قرن حاضر و در میان شاعرانی داشته که 
ضمن حفظ مشخصات اصلی قالبهاي کهن، آزادي عمل در انتخاب قافیه را 

ی از  در بیشترین حد ممکن طلب می کرده اند؛ و می دانیم که چهارپاره حتّ
مثنوي نیز آزادتر است چون شاعر در هر دو بیت(چهار مصراع)، فقط یک بار 
باید به دنبال قافیه بگردد (مصراع چهارم را با دومی هم قافیه کند.) در 

 حالی که در مثنوي، در دو بیت باید دو قافیه پیدا کند. 

شدید این عده به آن، چهارپاره با ای ن امکانات و آزادي عمل و با وجود رویکرد 
باز هم نتوانست قالبی فراگیر و پایدار شود و جایگاهی در حد ّمثنوي و 
غزل بیابد. در واقع این قالب، یک انتخاب ناگزیر بود براي قدراست کردن در 

شعرنو سلوب کهن یا به عبارت دیگر، آخرین خاکریزي که وفاداران به ا ;برابر 
سرایان آن سالها، این بضاعت را نداشتند  به آن پناه برده بودند. ولی چهارپاره 

 که در این قالب، آثار جاودانهاي پدیدآورند.

نسل جوان کهنسرایی که در سالهاي اخیر نفس تازه کرد و به میدان آمد 
نه از  نیز دیگر به چهارپاره قانع نشد و باز این قالب در سایه ماند. چرا؟ چون

جذابیتهاي قالبهاي کهن به خوبی برخوردار است و نه از آزادي قالبهاي 
نوین. در موسیقی کم می آورد و نمی تواند با مثنوي و غزل رقابت کند؛ ودر 
عین حال، میدان فراخی براي سخنوري هم ندارد تا همتایی براي قالب 

شد.  نیمایی باشد که با آن آشنا خواهیم 
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شاعر غالباً ناچار است در هر از طرفی دیگر، چه ارپاره قالبی کُند است یعنی 
سرایان در یک  بند، فقط یک مطلب را بیان کند و عمالً سخنی را که مثنوي 
بیت تمام می کنند، کش بدهد و در دو بیت (یک بند) به پایان برساند. چه 
سخن تمام شده و بند تمام نشده و این جاست که رعایت اختصار  بسا که 

شود. فروکش کردن تب چهارپاره سرایی در سالهاي اخیر، خالی سخت  می 
تی هم نیست.   از علّ

چهارپاره، از قالبهاى جدید شعر فارسى، متشکل از چند بند چهار مصراعى 
اند. حداقل بندها دوتاست و  که در معنا پیوسته و در قافیه مختلف

تواند حاالت  می حداکثرى براى آنها تعیین نشده است. قافیه در چهارپاره
اند از: هم قافیه  متفاوتى داشته باشد. پرکاربردترین حالتهاى آن عبارت

سه (ترابى، ص ؛ براى نمونه رجوع کنید 10بودن مصراعهاى یک و چهار، و دو و 
)؛ یک و سه، و دو و چهار (ترابى، همانجا؛ براى 582ـ581، 204ـ203به الهوتى، ص 

)؛ و بیش از 220ـ216؛ الهوتى، ص 374ـ371ص ، 1نمونه رجوع کنید به بهار، ج 
قافیه بودن مصراعهاى دو و چهار (مثال رجوع کنید به  همه فقط هم

ص 1348؛ نادرپور، 225ـ223فرخزاد، ص  ). چهارپاره را دو بیتیهاى 83ـ81ش، 
اند (رجوع کنید به شفیعى  پیوسته یا رباعیات پیوسته و متصل نیز نامیده

 ).9؛ ترابى، ص 354شمیسا، ص ؛ 148ش، ص 1359کدکنى، 

صرَّع نیست. به عالوه،  بیت اول چهارپاره، برخالف دو بیتى* و رباعى*، غالبآ م
شود  چهارپاره، برخالف آن دو، در وزنها و بحرهاى گوناگون سروده می

). مصراعهاى چهارپاره غالبآ زیر هم نوشته 21(رجوع کنید به ترابى، ص 
شفیعى کدکنى (همانجا) شوند و شاید به همین سبب  می است که 

چهارپاره را مثنوى عمودى نامیده است. پیام و درونمایه رباعى و دو بیتى در 
شود، ولى در چهارپاره چندین بند ــ که از  همان دو بیت تکمیل و ایفا می

رسانند.  لحاظ معنایى مرتبط و تکمیل کننده هم هستندــ پیام شعر را می
)، با همه آزادى و مجالى که 219ش، ص 1376به نظر شفیعى کدکنى (
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شاعر می شود، این مجال از  گذارد تا از قافیه چهارپاره در اختیار  اندیشى رها 
شاعر فراهم می فرصتى که مثنوي  آورد، بیشتر نیست. سرایى براى 

شعرهایى گفته می شد که هر بیت آن چهار قسمت  در قدیم چهارپاره به 
سه قسمت با یک سجع و قس متهاى چهارم با یک قافیه (همان، ص بود: 

ـمانند معین34، پانویس 219 الدین عباسه در  ). گرچه بعضى شاعران قدیمـ 
شیرازى (متوفى 708اوایل قرن نهم (ص  ) در 940) و نیز موالنا لسانى 
االصناف (رجوع کنید به گلچین معانى، ص  نام مجمع شهرآشوب خود به

ــ کوشیده159ـ98 ه را در قالب رباعیهاى متصل بیاورند اند مطالب پیوست )
)، اما تالش آگاهانه براى ابداع قالب 218ش، ص 1376(شفیعى کدکنى، 

زمان با  شعرىِ جدیدى با مشخصات چهارپاره، در دوره مشروطه، هم
ویژه  آشنایى با ادبیات جدید ترکان عثمانى و قفقاز و ادبیات اروپایى، به

بند، تصنیف و  رواج دوباره مسمط، ترجیعفرانسه، آغاز شد. این تالشها با 
شمال)،  مستزاد و نوآورى شاعرانى چون اشرف الدین حسینى (نسیم 

هاى نخست سده  میرزاده عشقى، ایرج میرزا و عارف قزوینى، در دهه
) و به ابداع 30ـ29کوب، ص  چهاردهم ادامه یافت (رجوع کنید به زرین

شعر کهن و  کم  شعر نو نیمایى، انجامید. کمچهارپاره، به مثابه پلى میان 
تى را بشکنند، از  شاعران، به ویژه آن دسته که نمی شعر سنّ خواستند قواعد 

شفیعى کدکنى،  ش، ص 1376این قالب استقبال کردند (رجوع کنید به 
). ظهور چهارپاره مقارن تالش ایرانیان براى کسب آزادى و قانون بود و 219

سیاسى و اجتماعى داشتند ها مض بنابراین اولین چهارپاره مونهاى میهنى، 
 ).582ـ581، 492ـ491، 204ـ203(براى نمونه رجوع کنید به الهوتى، ص 

ساخته است.  معلوم نیست چه کسى و در چه زمانى نخستین چهارپاره را 
شعر ((وفاى به عهد)) ابوالقاسم الهوتى ــکه در  ق، 1327ش/ 1288احتماال 

سروده شده، فرما درباره محاصره تبریز به ن محمدعلى شاه و شکست او، 
شمس لنگرودى، ج  ، 1نخستین شعر در قالب چهارپاره است (رجوع کنید به 

سروده جعفر خامنه65ص  شعرِ ((به وطن))،  ، را 1332اى پیش از  ). برخى نیز 
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؛ 308؛ شکیبا، ص 42کوب، ص  دانند (رجوع کنید به زرین اولین چهارپاره می
 ).150ـ149اسحاق، ص 

ش) و 1299اى، تقى رفعت (متوفى  زمان با الهوتى و جعفر خامنه هم
ش) نیز براى تثبیت این قالب کوشیدند، اما با 1340شمس کسمایى (متوفى 

شد، از جمله ایرج میرزا (ص  ) به طنز نوشت 122این نوآورى مخالفتهایى هم 
 شود. ها محدود می که ((انقالب ادبى)) آنها به پس و پیش کردن قافیه

کم شاعران دیگرى نظیر میرزا حبیب ساهر، مجدالدین میرفخرایى  کم
سرودن  (گلچین گیالنى)، محمدعلى اسالمى ندوشن و محمد زهرى، نیز به 
چهارپاره روى آوردند و چهارپاره براى بعضى شاعران یکى از قالبهاى اصلى 
شعر نو تغزلى محسوب  شاید فریدون توللى*، که بنیانگذار  شعرشان شد. 

شود، بیش از همه در رواج چهارپاره مؤثر بوده و آن را به اوج رسانده و به  یم
پیروى از او چهارپاره قالب اشعار تغزلى شده است (رجوع کنید به 

سروده ترین چهارپاره ). برخى از مهم100ـ99کوب، ص  زرین هایشان در  سرایان و 
ش)؛ نادر 1343رداب (تهران اند از: پرویز ناتل خانلرى با ماه در م این قالب عبارت

شعر انگور (تهران 1333نادرپور با دختر جام (تهران  ش)؛ نصرت 1348ش) و 
ش)؛ فریدون مشیرى با 1335ش) و کویر (تهران 1333رحمانى با کوچ (تهران 

ش)؛ هوشنگ ابتهاج 1335ش) و گناه و دریا (تهران 1335نایافته (تهران 
ش)، دیوار 1331فرخزاد با اسیر (تهران  ش) و فروغ1330(سایه) با سراب (تهران 

 ش).1336ش) و عصیان (تهران 1335(تهران 

سیاسى و 1320ـ1304در دوره رضاشاه پهلوى (حک :  ش) و در پى تغییر اوضاع 
اجتماعى، چهارپاره جنبه تغزلى یافت و عمدتآ قالبى براى بیان عواطف و 

شاعر و مضامین عاشقانه شد. در این قالب مضا مین دیگرى هم احساسات 
ص شده است، از جمله حس گناه مطرح می )، 120ـ 119، 25ـ 24زدگى (فرخزاد، 

، 175، 143ـ 141پروا سخن گفتن در وصف کامجوییهاى جسمانى (توللى، ص  بی
)، 120ـ 119، 81ـ80، 13ـ11؛ فرخزاد، ص 97ـ93، 72ـ 69ش، ص 1348؛ نادرپور، 184ـ181

؛ 81ـ80، 77ـ75فردى او (فرخزاد، ص  مغازله با معشوق و توصیف ویژگیهاى
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ص 117ـ115ش، ص 1348نادرپور،  ؛ 200ـ195)، توصیف مرگ و ترس از آن (توللى، 
) و شک و عصیان در برابر خدا 266ـ263؛ فرخزاد، ص 39ش، ص 1356نادرپور، 

 ).142ـ141ش، ص 1348؛ نادرپور، 216ـ 191(فرخزاد، ص 

محتوایى غنایى داشت. در این ش، چهارپاره 1357در انقالب اسالمى سال 
زمان شعر نیمایى یا شکسته نیز رواج بسیار یافت و محمل گفتارهاى 

شد. چهارپاره در زمان جنگ عراق با ایران ( شـ  1359سیاسى و اجتماعى جدى 
رفت (براى  کار می ش)، براى تبلیغ و توصیف جنگ و دفاع از وطن به1367

ص منش نمونه رجوع کنید به شاهرخى و کی  ).244ـ243، 171ـ170، 

ساخت  سبب قافیه چهارپاره، به بندى متنوع و آزاد، قابلیت بسیارى براى 
سرایندگان شعر کودکان در این قالب،  سرودها و ترانه هاى کودکان دارد. از 

پور (متوفى  ش) و قیصر امین1374افشین عال (یک سبد بوى بهار، تهران 
توان یاد کرد. قالب  ش) را می1368ش؛ مثل چشمه مثل رود، تهران 1386

زبانى چون تاجیکستان نیز  چهارپاره، عالوه بر ایران، در کشورهاى فارسی
 ).229پویا و مطرح است (شعردوست، ص 

 

 هاي شعر کهن فارسی : سبک
 

 سبک هندي: -1

اي از سرایش شعر در ادبیات فارسی است که از قرن نهم  سبک هندي نمونه
شاعران هجري به بعد به وجود آم د. به علت استقبال دربار ادب پرور هند  از 

پارسی گوي، و همچنین به علت عدم توجه پادشاهان صفوي به اشعار 
متداول مدحی، گروهی از گویندگان به هندوستان رفتند و در آنجا به کار 

شاعري پرداختند. اینان به دوري از مرکز زبان و تمایل به اظهار  ٔواسطه شعر و 
ان مفاهیم و نکات دقیق و حس نوجویی و تفنن دوستی و به قدرت در بی

سبکی به وجود  سبب تاثیر زبان و فرهنگ هندي و دیگر عوامل محیط، 
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سبک هندینامیده می شود. برخی ار ادبا این سبک را سبک  آوردند که 
سیزدهم هجري  اصفهانی نیز نامیده سبک تقریبا از قرن نهم تا  اند. این 
هاي آن، تعبیرات و تشبیهات و کنایات ظریف و  ژگیادامه داشت و از وی

 توان نام برد. دقیق و باریک و ترکیبات و معانی پیچیده و دشوار را می

سبک هندي  سرایندگان 

 کلیم کاشانی

 نظیري نیشابوري

 عرفی شیرازي

 عبدالقادر بیدل

 صائب تبریزي

 غنی کشمیري

 وحید قزوینی

 طالب آملی

هاي نغز و دالویزي برجاي مانده است که  تیاز گویندگان این سبک، تک بی
 اغلب صورت ضرب المثل پیدا کرده است.

 
فواره چون بلند شود سرنگون   تر شود نکوست  اقبال خصم هرچه فزون

 شود

اي که بگذري از آبروي  پل بسته  دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز 
 خویش

ان آتش اشک کباب باعث طغی  پیشگان خطاست  اظهار عجز پیش ستم
 است

خواب در وقت سحرگاه گران   آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد 
 می گردد

بیشتر دلبستگی باشد به دنیا   تر است  نخل کهنسال از جوان افزون ٔریشه
     پیر را

m (صائب تبریزي)
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اول و آخر این کهنه کتاب افتاده   خبریم  ما ز آغاز و ز انجام جهان بی

 است

 دزد، دائم در پی خوابیده است    ماست  روزگار اندر کمین بخت

 (کلیم کاشانی)
 

شود سبب خیر گر خدا خواهد  شیشه ٔخمیر مایه  عدو  گر سنگ  دکان 
   است

 (طاهر قزوینی)
 

 سبک خراسانی : -2

 شاعران خراسان و ماوراءالنهر است. ٔسبک خراسانی، سبک و شیوه
 

سبک خراسانی  ادوار 

 نظر قرار داد: توان مد در این سبک، سه دوره را می

 تکوین ٔدوره

 سامانی ٔدوره

 سلجوقی ٔغزنوي و اوایل دوره ٔدوره
 

سبک خراسانی ویژگی  هاي 

 -که به سبک ترکستانی هم معروف است -هاي سبک خراسانی  از ویژگی
 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 
ت1 ار از . این آث2هاي لفظی و صوري تکیه دارد. . آثار این سبک بر قیدها و سنّ

صورتی  هاي منطقی معانی و شکوه الفاظ برخوردار است و به تسلسل
 دهد. متین، واقعیت را به شکل دستگاهی منظم و قابل قبول نمایش می
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سده ٔ. این سبک کمی قبل از سده3 ششم هجري قمري رواج  ٔچهارم تا 
 داشت و پس از آن هم ادامه یافت.

 د پیچیدگی.. تشبیهات این دوره اغلب حسی است و فاق4

سبک از حیث نوع، بیشتر قصیده و از لحاظ لفظ، ساده، روان و  اشعار این 
هاي عربی در آن اندك است. از لحاظ معنی  عاري از ترکیبات دشوار بوده و واژه

نیز صداقت و صراحت لهجه، تعبیرات و تشبیهات ملموس، از اختصاصات 
 مهم این سبک است.

 
 مضمون 

شرح فتوحات  مضمون بیشتر اشعار این سبک، وصف طبیعت و مدیحه و 
 پادشاهان و گاه پندو اندرز بوده است.

 نمونه:

 نبود دندان، ال، بل چراغ تابان بود  مرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود 

 باران بود ٔسحري بود و قطره ٔستاره  سپید سیم رده بود و درو مرجان بود 

شعر عنوان بود ٔمهنشان نا  پر گنج بود، گنج سخن  ٔدلم خزانه  ما مهر و 

دلم نشاط و طرب را فراخ میدان   همیشه شاد و ندانستمی که غم چه بود 
     بود

 (رودکی)
 

شاعران زیر اشاره کرد: از صاحبان سبک این دوره می  توان به 

رودکی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی، منجیک ترمذي، کسایی مروزي، 
، غضایري رازي، عسجدي، دقیقی طوسی، فردوسی، عنصري بلخی، فرخی

منوچهري دامغانی، فخرالدین اسعد گرگانی، مسعود سعد سلمان، امیر 
 معزي، ابوالفرج رونی، ناصر خسرو و سنایی غزنوي

 

 سبک عراقی : -3
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بکی از شعر فارسی گفته می عراقی به س بک شود که از اواخر قرن  س
سبک از عراق ششم تا قرن نهم هجري رواج و ادامه داشته است. نام ای ن 

عجم گرفته شده است، اما رواج این سبک محدود به سرزمین عراق عجم 
سید  حسن غزنوي و  نبود و در نواحی دیگر نیز رواج داشت. ابوالفرج رونی، 

الدین اصفهانی، سعدي، عراقی  گذاران و کمال الدین اصفهانی از بنیان جمال
 و حافظ از نمایندگان این سبک به شمار می روند.

 
 تاریخچه و زمینه پیدایش :

سلجوقیان در خراسان آن روز و اتابکان در عراق  سبک عراقی با روي کارآمدن 
سده ششم ) بخش و آذربایجان به وجود آمد .در این زمان (  هایی از غرب  ي 

رودان، آنجا را عراق  گفتند اما براي تمایز با بخش میان ایران را نیز عراق می
نامیدند. در این زمان گرانیگاه ادبی ایران به  عجم می عرب و اینجا را عراق

سیاست سلجوقیان،  آذربایجان و عراق عجم منتقل شد. در این دوران بر اثر 
مدارس مختلف دینی تأسیس شد . تفسیر و منطق و حکمت و ادب تازي در 

شدند. شاعران و ادیبان نیز با آن هاآشنا می   این مدارس تدریس می شد . 

شعر  شد که در شعر فارسی تحولی رواج  پارسی در پارس و آذربایجان سبب 
اساسی به وجود آید این تحول را می توان قبل از همه در شعرانوري و ظهیر 
فاریابی مشاهده کرد. انوري نخستین کسی است که از یک طرف قصاید و 
مدایح اغراق آمیز و پرصنعت را وارد شعر کرد و از طرف دیگر غزل هاي لطیف 

شدند و  شیوه تازه در ایران خاقانی و نظامی گنجوي  پرشور سرود. پرچم دار 
شیوه را برگزیدند  و در عراق جمال الدین اصفهانی و پسرش کمال الدین این 
و سعدي و حافظ آن را به اوج رساندند.نظامی داستانسرایی عاشقانه را به 

سامان رسانید. شکل خویش به   زیباترین 
 

سبک  : عراقی خصوصیات 

ست با این تفاوت که در آن واژه  سبک عراقی همان سبک خراسانی  اساس 
mهاي عربی فراوان تر شده و نیز به دلیل جا به جایی مراکز قدرت و گسترش 
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شهرهاي مختلف ایران، واژه  علوم در حوزه هاي آموزش علمی و فرهنگی 
شاعران  هاي علمی و حکمی و فلسفی و دینی و نجومی و پزشکی در آثار 

شاعران سبک عراقی و ارد شده ورنگ و زنگ یا جلوه ي خود را به شعر 
 بخشیده است.

سبک، قصیده بیشتر جاي خود را به غزل، و سادگی و روانی و  در این 
استحکام جاي خود را به لطافت و کثرت تشبیهات و تعبیرات و کنایات زیبا 

فزونی گرفت. با  هاي عربی نیز و تازه و در عین حال دقیق و باریک داد و واژه
سنایی، عطار، مولوي،  ورود تصوف و عرفان در شعر، گویندگان عارفی چون 

شاعر دیگر ظهور کردند. در ضمن مضامین اخالقی و تربیتی  حافظ و ده ها 
 و پند و اندرز جاي مدایح مبالغه آمیز را گرفت.

شعري در این شیوه تازه گذشته از مدح که با بزرگ نمایی ها و  معانی 
وتنی فراوان نسبت به ممدوح همراه است. هجو و هزل نیز هست که فر

بیش از دوره قبل رواج می یابد، و کسانی مانند انوري و سوزنی سمرقندي و 
خاقانی هجوهاي تند و هزل هاي بسیار می گویند. عشق و عرفان و اخالق 

ورت یک از درونمایه هاي رایج در این سبک است. غزل که ابتدا انوري آن را به ص
شاعران این دوره آزمایش می شود.  نوع جدید ارائه می دهد، در شعر بیشتر 
با این همه اوج آن در غزل سعدي و حافظ جلوه گر می شود. قالبهاي 
شعري، گذشته از قصیده که انوري و خاقانی و جمال الدین اصفهانی و 

فراوان می ظهیر فاریابی آن را به اوج می رسانند، قالب مثنوي و غزل رواج 
یابد. در پنچ گنج نظامی گنجوي نوعی جدید از انواع ادبی را در قالب مثنوي 
ارائه می دهد. شاعران فارس و اصفهان هر چند شیوه جمال الدین 
اصفهانی را می پسندند اما قالب غزل را بر قالبهاي دیگر ترجیح می دهند. 

شود. سعدي و حاف سبک عراقی می  ظ خداوندان فارس مرکز غزلسرایی به 
غزل هر یک شیوه تازه اي می آفرینند. شیوه عراقی البته در غزل با آنچه در 
سادگی و  قصیده و مثنوي هست تفاوت دارد. توجه به زیبایی کلمه و 
سعدي است در غزل تاثیر می گذارد  خوش آهنگی که در واقع سبک خاص 
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هلوي و و کسانی مانند سلمان و خواجو و همام و اوحدي و امیرخسرو د
شیوه را در نظر دارند. با این  جامی چه در فارس و چه در جاهاي دیگر آن 
همه حافظ تحولی بزرگ در غرل فارسی ایجاد می کند و سبکی منتقل و 
سبک عراقی قالب مثنوي و  آزاد که آن را سبک واال باید خواند می آفریند. در 

مه می یابد. شعر به غزل اهمیت بیشتري پیدا می کند و تا دوره هاي بعد ادا
سبب ناامنی ها و فقر و سیه روزي مردم فراموش  لهجه هاي محلی به 

سوي پیچیدگی و ابهام پیش رفت.میزان زیادي کلمه ها و  شد و زبان به 
شعرها و نوشته اصطالح  ها وارد شد. هاي عربی و قرآنی و مانند آن در 

 
 ها: نمونه

 یا من نسفتمدري از بهر دن  به عمر خویش مدح کس نگفتم 

 (عطار)
 

نهال دشمنی بر کن که     درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 
 شمار آرد رنج بی

 (حافظ)
 

 که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم  بیا تا قدر یکدیگر بدانیم 

 سگی بگذار آخر مردمانیم  کریمان جان فداي دوست کردند 

 (مولوي)
 

بد مکن که نکردست  زنهار    دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی 
 عاقلی

گلست سعدي و در چشم   تر عیب است  هنر به چشم عداوت بزرگ
 دشمنان خار است

 
 زشت باشد به چشم موشک کور  هور  ٔنور گیتی فروز چشمه

m نشنود آواز دف و چنگ و نی  گوش تواند که همه عمر وي 
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 بی گل و نسرین به سر آرد دماغ  دیده شکیبد ز تماشاي باغ 

 خواب توان کرد خزف زیر سر    الش آکنده پر ور نبود ب

 دست توان کرد در آغوش خویش  ور نبود دلبر همخوابه پیش 

شکم بی هنر پیچ پیچ   صبر ندارد که بسازد به هیچ  وین 

 (سعدي)
 

خود نبود عشق تو را چاره ز بی   عشق تو بر بود زمن مایه مایی و منی 
 خویشتنی

چو دزدي با چراغ آید گزیده   ر شب چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاند
 تر برد کاال

 (سنایی)
 

 سبک بازگشت: -4

 بازگشت ادبی

ي دوم قرن دوازدهم  شود که از نیمه به نهضتی اطالق می "بازگشت ادبی"
تا اوایل قرن چهاردهم هجري قمري، فضاي ادبی ایران را تحت تأثیر قرار داد. 

ي خود که از پایان حکومت  ساله150ي زمانی  اگر چه این نهضت در فاصله
گیرد، در  شاه افشار را در برمی نادرشاه افشار تا پایان حکومت ناصرالدین

اي نیست، اما به دالیلی که بعد از این  تاریخ ادبیات فارسی فصل ممتاز و ویژه
 تأثیر هم نبوده است. خواهد آمد، در این حوزه بی

صب بیش از حد آنها به توجهی شاهان صفوي به شعر و تع که بی-پس از آن
ي مذهبی آفریده شود،  مسائل مذهبی سبب شد که تنها آثاري در حیطه

ي فعالیت هنري خود رهسپار دیار هندوستان گردیدند و  شاعران براي ادامه
سبکی به نام  سرزمین،  شاعران آن  را پدید آوردند. به  "سبک هندي"در کنار 

حصار دربار خارج شد و در میان مردم این ترتیب، رفته رفته شعر و ادبیات از ان
شعر و ادبیات در میان مردم الزم است  کوچه و بازار رواج یافت. درباره mي رواج 
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به مطلب مهمی اشاره بشود. در زمان یورش افغانان به ایران و پایان یافتن 
ي اصفهان  هاي مهمی همچون کتابخانه حکومت افشاریان، کتابخانه

شد این کتاب ي این مهاجمان وسیله به ها و نیز کتب دیگري  به غارت برده 
شده بود، پس از انقراض افاغنه و  که در حمله ي نادر به دهلی وارد ایران 

شیراز به فروش رسید و یا در  نادریه به دست مردم افتاد بیشتر این آثار یا در 
ها در میان مردم  ي رضوي گردید. انتشار این کتاب خراسان وقف آستانه

شیراز، در تربیت و پرورش اهل علم و ادب مؤثر واقع شد، به ویژ به ه در 
شیوه اي که در قرن گونه سیزده  ي نویسندگی تغییر کرد و به  هاي دوازده و 

ساده و طبیعی مردم نزدیک گردید.پس از مدتی، نازك اندیشی، افراط  زبان 
س گري پردازي و اصرار بر صنعت در خیال بکی هاي زبانی، سبک هندي را به 

گنگ و پیچیده تبدیل و آن را به نوعی ابتذال گرفتار کرد. در اواخر عهد 
ها و  ي بعد نیز جنگ صفوي این سبک ادبی از رونق افتاد. در دوره

ي مملکت در زمان او و  درپی نادرشاه و اوضاع آشفته هاي پی لشکرکشی
. طور کلی هنر را در حالت فترت و سستی قرارداد جانشینانش، شعر و به

ي هنر و فرهنگ گام مؤثري بردارد با  خان زند نیز نتوانست در زمینه کریم
 ریزي بود. هاي مکتب بازگشت در همین دوره در حال پی این حال، پایه

سرانجام آقامحمدخان قاجار توانست با خاموش کردن فتنه هاي  تا آنکه 
به این  داخلی بر اوضاع مسلط شود و آرامش نسبی را در کشور برقرار سازد.

هاي ادبی ایجاد گردید. در همین دوران  ترتیب فرصت مناسبی براي فعالیت
بود که گروهی از ادیبان و هنرمندان در نواحی مختلف کشور دور هم 

ترین مراکز  اندازي کردند. اصلی هاي ادبی را بار دیگر راه جمع شدند و انجمن
شیراز و خراسا ها حوزه فعالیت این گروه  ن بود.هاي اصفهان، 

اي  ي تازه هاي ادبی وارد مرحله ها و حوزه به این ترتیب، فعالیت انجمن
شاعران و نویسندگانی که در این انجمن ها رفت و آمد داشتند، از  گردید. 

سبک هندي دلرزه و ملول بودند، به همین سبب  پیچیدگی و گنگی 
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سبک آن ا احیا ها ر تصمیم گرفتند با نگاهی به آثار شاعران بزرگ گذشته 
 کنند.

شعله 1165اصفهانی (متوفی میرسیدعلی مشتاق  هـ.ق)، سیدمحمد 
هـ.ق) و میرزامحمد نصیرالدین اصفهانی (متوفی 1160اصفهانی (متوفی،  

ها در زمان حکومت افشاریه در  گذاران اصلی این انجمن هـ.ق) از پایه1192
ها در  از آن ها توانستند شاگردانی پرورش دهند که برخی اصفهان بودند. آن

بیگ  تر از استادان خود عمل کردند. لطفعلی هاي کهن موفق احیاي سبک
هـ.ق)، 1198هـ.ق)، هاتف اصفهانی (متوفی1195آذر بیگدلی شاملو (متوفی

هـ.ق) و محمدتقی صهباي  1206سلیمان صباحی بیدگلی کاشانی (م  حاجی
 پروردگان این گروهند. هـ.ق) از دست1191قمی(متوفی 

اشاره کرد  "انجمن نشاط"توان به  هاي ادبی آن دوران می ترین انجمن از مهم
هـ.ق) تشکیل 1244 -1175ي میرزاعبدالوهاب نشاط اصفهانی( که به وسیله

شد و علیرغم دوران کوتاه فعالیتش بر فضاي ادبی آن روزگار بسیار تأثیر 
 نهاد.

؛ چرا که عالوه ها رونق بیشتري یافتند شاه قاجار این انجمن در زمان فتعلی
شعر داشت و  شاه نیز دستی در  بر فضاي سیاسی و فرهنگی مناسب، خود 

رو، شاعرانی چون مجمر  سرود. از این شعر می "خاقان"با تخلص 
) و نشاط 1238خان صبا(متوفی  هـ.ق)، فتحعلی 1225کاشانی(متوفی 

شدند و انجمنی به شاه جمع  ه را را به  "انجمن خاقان"نام  اصفهانی گرد 
هاي عراقی و  کوشیدند با تقلید از شاعران سبک انداختند. این شاعران می

همین منظور، از   خراسانی، به ابتذال و انحطاط سبک هندي پایان دهند به
سبک و روش متداول زمان خود روي گرداندند و به روش پیشینیان بازگشت 

 "دبیبازگشت ا"نمودند و نهضتی را پدید آوردند که بعدها به نهضت 
توان نتیجه گرفت که یکی از  موسوم گردید. با این توضیحات می

هاي ادبی بود. در همین  ترین ثمرات بازگشت ادبی، تشکیل انجمن مهم

m
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

آزمایی یافتند که اشعار برخی از  ها بود که افراد زیادي مجال طبع انجمن
 ها قابل توجه است. آن

ي اول  کنند: دوره قسیم میبرخی از محققان، بازگشت ادبی را به دو دوره ت
سبک و دوره ي دوم:  توجه به سبک عراقی و تقلید از شاعران مشهور این 

سبک در کنار توجه به سبک  توجه به سبک خراسانی و تقلید از شاعران این 
 عراقی.

شاعرانی که بیش از همه مورد توجه سرایندگان نهضت بازگشت ادبی قرار 
فرخی، انوري، خاقانی، منوچهري، گرفتند عبارت بودند از: رودکی، 

 فردوسی، ناصر خسرو، نظامی، مولوي، سعدي و حافظ.

آموزند اما قصیده و غزل  ها می ي قالب شاعران این دوره طبع خود را در همه
سرایان و  شد. این نکته قابل ذکر است که غزل بیشتر مورد پسند واقع می

؛ یعنی برخی از شعرا کردند طور جداگانه فعالیت نمی سرایان به قصیده
کوشید در هر دو  سرا نبودند، بلکه هر شاعري می سرا و برخی قصیده غزل

سبک زمینه به فعالیت بپردازد و به اقتضاي شعري که می هاي  سرود از 
 جست. هاي متفاوت بهره می مختلف و قالب

شعر از شاعران نهضت بازگشت که در تقلید از -به عنوان نمونه به چند 
کنیم: آذر بیگدلی این رباعی را به  اند، اشاره می دب فارسی سرودهبزرگان ا

سروده است:  تقلید از خیام 

سرِ کوي نگاري بوده است  این باغ 

شاخ گل، آتشین نگاري بوده است  وین 

سرو که در کنار جو می  بینی وین 

 یاري است که در کنار یاري بوده است
 

سروده بود:  و خیام 

 ي بوده استاین کوزه چومن عاشق زار

 دربند سر زلف نگاري بوده است

m بینی این دسته که بر گردن او می
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 دستی است که بر گردن یاري بوده است
 

 مشتاق اصفهانی شعري با این مطلع دارد:

 گرهمین خون مرا یار خورد، نوشش باد

 ي بیداد فراموشش باد ورنه اندیشه
 

شعر در استقبال غزلی از حافظ با این مطلع است  :این 

د، نوشش باد صوفی ار باده به اندازه خور 

 ي این کار فراموشش باد ورنه اندیشه

سعی  همین دو نمونه کافی است تا نشان دهد که این شاعران تا چه اندازه 
 اند. هاي کهن داشته در استفاده از زبان و قالب

ت  -اگر چه در دوران مذکور همچنان آثار منظوم بر آثار منثور از نظر کمی– 
شناخته می شود، اما  برتري داشت و نهضت بازگشت بیشتر با آثار منظوم 

 داد. هاي گذشته به حرکت کند خود ادامه می نثر نیز مثل دوران

نویسی در این دوره رواج بسیاري داشت.  نویسی و تذکره تاریخ
 "التواریخ مجمع"اثر ابوالحسن محمدامین گلستانه،  "التواریخ مجمل"

به قلم  "تاریخ گیتی گشا"حمدخلیل مرعشی صفوي و م ي میرزا نوشته
ي بازگشت  میرزامحمدصادق موسوي اصفهانی از جمله آثار تاریخی دوره

اثر وجود دارد  200نویسی نیز بیش از  ي تذکره شوند. در زمینه محسوب می
ي لطفعلی بیگ  نوشته "ي آتشکده تذکره"که برخی از آنها عبارتند از: 

 خان هدایت. اثر رضاقلی "العارفین ریاض"و  "لفصحاا مجمع"آذربیگدلی، 

نویسی نیز تا حدي مورد توجه نویسندگان قرار گرفت.  سفرنامه
اي و  العابدین مراغه به قلم زین "بیگ ي ابراهیم نامه سیاحت"
 گیرند. ي طالبوف در این حوزه جاي می نوشته "المحسنین مسالک"

شد، بازگشت  همان نماید: در پایان ذکر چند نکته ضروري می گونه که گفته 
گونه  هاي ادبی جاي داد؛ چرا که تقریبا هیچ ي سبک توان در زمره ادبی را نمی

mخورد. اساس این نهضت بر تقلید بود، آن هم  نوآوري در آن به چشم نمی
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شاعران این نهضت به قدري در کار خود غرق  تقلیدي بدون کم و کاست. 
عنوان یک هنرمند نسبت به -خود را بهشده بودند که وظایف و تعهدات 

ها نه تنها در صورت و ظاهر از شاعران گذشته  جامعه از یاد برده بودند. آن
پیمودند؛  ها را می کردند، بلکه در محتوا نیز چشم بسته راه آن تقلید می

شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عصر آن ها با روزگار  غافل از اینکه 
ن متفاوت است. از این رو، آثار این شاعران نهضت شاعران مورد تقلیدیشا

بازگشت نتوانسته شرایط اجتماعی و سیاسی کشور را به خوبی در خود 
شخصی خود ارزشی قائل نبودند. شاید  منعکس کند، آنها براي تجارب 

نهضت بازگشت، «کالم مهدي اخوان ثالث حق مطلب را بهتر ادا نماید: 
ساقط کردن سلطنت انحصاري دودمان  فقط به سان کودتایی بود براي

الطوایفی در  سبک هندي، که همه از آن به تنگ آمده بودند و ایجاد ملوك
هاي پیش پیدا  تر از چهره ي درخشان شعر و ادب، با این تفاوت که هیچ چهره
سعدي  نکرد. سهل است که حتی مشتی آدم هاي دروغین به وجود آورد: 

 »دروغین و دیگر و دیگران. دروغین، سنایی دروغین، منوچهري
شفیعی کدکنی، این عصر، عصر مدیحه-به گفته هاي تکراري  ي محمدرضا 

شاعران قرون گذشته هستند. شاعرانی  شاعران این دوران کاریکاتور  است و 
شاهان قاجار، آنها را با محمود غزنوي و  که بدون توجه به بی کفایتی 

دادند و با  ان برتري میکردند و حتی بر ایش سنجر مقایسه می سلطان
گذاشتند.  ها سرپوش می نهایت تملق و چاپلوسی بر ضعف و ناکارآمدي آن

با وجود این، به سبب دقت فراوان در شعر گذشتگان و روشن کردن نقاط 
توان گفت که شاعران نهضت بازگشت  قوت و ضعف این اشعار می

ع و  هاي  بررسی دیواننخستین سبک شناسان زبان فارسی بودند. آنها با تتب
هاي این آثار را با دقت مورد  ها و ضعف شاعران گذشته در واقع زیبایی

ها در آفرینش آثار خود بهره جستند. به این ترتیب  ارزیابی قرار دادند و از آن
شده در آن روزگار، به  فعالیت، شاعران مکتب بازگشت و نیز انجمن هاي برپا 
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ن معاصر بوده است، که این خدمت آنان گذاري نقد ادبی در دورا نوعی پایه
 به ادبیات فارسی قابل ستایش است. 

 
 

 ها در شعر کهن فارسی : ها و جریان گونه
 

 حماسه : -1

ها  شود. حماسه هاي پهلوانی و رزمی گفته می حماسه به رشته داستان
ها و موضوعات غیررزمی در  شوند. به داستان عموماً منظوم نوشته می

زم نایی گفته میادبیات، بشود. ی یا غ 
 

 : تعریف حماسه

اي از متون وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و  حماسه گونه
 پردازد. هاي قومی یا فردي می افتخارات و بزرگی

اند:  هاي حماسی را به دو نوع تقسیم کرده محققان منظومه
هاي  هاي حماسی طبیعی و ملی که خود به دو گونه حماسه منظومه

هاي  اي از شاهنامه و منظومه اطیري و پهلوانی مانند قسمت عمدهاس
هاي حماسی  شود و منظومه حماسی تاریخی مانند اسکندرنامه بخش می

 مصنوع همچون هانرید اثر ولتر.

لنامه و پهلوان تبار و برابرهاي پارسی سره واژه عربی  هایی پارسی نامه واژه ی
 .حماسه هستند. یل به معنی پهلوان است

 
 : هاي حماسه ویژگی

ها پس از حوادثی که از  هاي حماسه آن است که مدت ترین ویژگی از مهم
سخن می آید، اما به طور معمول معتقدات و آثار فکري  گوید پدید می آنها 

شاعر با اعتقادات و سنت mهایی دورانی که حماسه در آن  و اجتماعی دوران 
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شاعر با ح شود اختالط نمی بیان می هاي فرهنگی  ذف کردن نشانهیابدو 
 آمیزد. ها ي زمان خود را در حماسه نمی دوران پیشین، آثار و نشانه

هاي پهلوانی و دینی که با ایام و لحظات خاصی از  به طور کلی حماسه
حیات ملی یک قوم در ارتباط است؛ دورانی که مردمان پیشین با مدنیت 

اند.  و تمدن خود بوده ساده و ابتدایی خود در تالش براي تشکیل ملیت
هاي تمدن آن ملت  هاي حماسی همیشه نخستین دوره موضوع داستان
شاعران بیشتر  است و در دوره هاي ترقی و کمال استقالل و تمدن یک ملت 

 پردازند. هاي مصنوع می به حماسه

ها زمان و مکان وقایع مبهم است تا منظومه  همچنین در عموم حماسه
 محدود نباشد. حماسی در زمان و مکان

 
 : منشا حماسه

دانند و  شعر غنایی می ٔگروهی از محققان شعر حماسی را نتیجه و دنباله
شاعران پیشین در  معتقند که بیشتر آثار حماسی از ترکیب سروده هایی که 

سرداران سروده شده طول زمان براي قهرمانان و  است. ویژگی  اند، تشکیل 
ها به صورت داستان بیان  اشد حماسهب دیگر حماسه داستانی بودن ان می

هاي حماسه به  میشوند وجود قهرمانان برتر در حماسه نیز از دیگرویژگی
شوند که باور  شمار میرود حوادث خارق العاده اي که در حماسه ذکر می 

 هاي حماسه می باشد باشد نیز از ویژگی آنها گاه دشوار می
 

 : هاي ایرانی حماسه

شاهنامه که م اي از بسیاري از منابع تاریخ و اسطوره ایران  جموعهدر کنار 
شماري دیگر از حماسه هاي فارسی در دست است که از  باستان است، 

نامه،  گیرند از جمله: گرشاسب سرایی ساسانی ریشه می حماسه
نامه،  نامه، برزونامه، شهریارنامه، آذربرزین نامه، فرامرزنامه، کوش بهمن
سامنامه  نامه، لهراسب بیژن هاي ایرانی که دکتر  نامه. فهرست حماسه و 
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دهد شامل این کتابها نیز هست: داستان کک کوهزاد،  ذبیح اهللا صفا می
شبرنگ، داستان جمشید و جهانگیر نامه.  داستان 

 
 : هاي منظوم ملل و اقوام جهان حماسه

 
 آسیا:

ساسون  ارمنستان: دالوران 

 اعراب: عنتره بن شداد

 د، کوراوغلوقورقو اغوزها: دده 

 اندونزي: کاکاوین رامایانا

 اوستیا: حماسه نَرت

 ها زمین: شاهنامه و دیگر حماسه ایران

 باتور باشقیرستان: اورال

 بلوچستان: هانی و شیخ مرید

 تامیل: پنج حماسه بزرگ

 تایلند: راماکین

سار خان تبت: حماسه گ 

 تبرستان: هژبرسلطان

یکه ژاپن: داستان ه 

 ه و لورافیلیپین: فلورانت

 قرقیزستان: مناس

 کامبوج: رئامکر

 پوش گرجستان: پلنگینه

 الئوس: پرا الك پرا الم

 مالزي: حکایت هانگ توآه

 مغولستان: ژنگَر

m رودان: گیلگامش میان
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 میانمار: یاما زاتداو

 هندوستان: مهاباراتا، رامایانا

 ویتنام: داستان کیو
   

 اروپا:

 اسپانیا: دن کیشوت

 گاستونی: کالویپو

 اسکاتلند: بروس

شاعرانه داي  اسکاندیناوي: ا 

 آلبانی: عود کوهستان

 ها آلمان: سرود نیبلونگ

 انگلستان: بئوولف

 اوکراین: داستان لشکر ایگور

 ایتالیا: کمدي الهی

 ایرلند: گاورانی کولی

 پرتغال: لوسیادها

 اید روم: انه

 فرانسه: سرود روالند

شیر فالندر  فالندر: 

 فنالند: کالواال

 لتونی: الچپلسیس

 لهستان: استاد تادئوس

 لیتوانی: فصول

ت سیگ  مجارستان: مخاطرات 

 هلند: رینارد روباه

 یونان باستان: ایلیاد، اُدیسه
   m
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 آفریقا:

 مالی: سونجاتا

 مصر باستان: داستان سینوهه
   

 آمریکا:

 آرژانتین: مارتین فیرو

 شیلی: آروکانا
 

 تصوف و شعر عرفانی : -2

سلوك باطنی دینی در عالم اسالم است.  سم عمدهتصوف، عنوان ق اي از 
ظاهراً واژه صوفی در قرن دوم، در برخی از سرزمینهاي اسالمی، بخصوص در 

شد. کسانی که در قرن دوم صوفی خوانده می شدند،  میانرودان، متداول 
تشکیالت اجتماعی و مکتب و نظام فکري و عرفانی خاصی نداشتند؛ 

الت خانقاهی و رابطه مرید و مرادي و آداب و رسوم عبارت دیگر، تشکی به
نظري تصوف  چنین نظام فکري و اعتقادي اي که جنبه خاص صوفیه، و هم

دهد، در قرن دوم و حتی در ربع اول قرن سوم پدید نیامده  را تشکیل می
 بود.

 
 :منشا تصوف 

درباره منشا تصوف، مستشرقین و محققین نظریه هاي بسیاري ابراز کرده 
اند: عده اي مانند مرکس و ماکدونالد و [[آسین پاسالیو]] و نیکلسون منشا 
تصوف را از بطن فلسفه نوافالطونی و و زهد و عرفان مسیحیت بیرون 

 "ودان تا"کشیده اند. فون کریمر و دوزي منشا تصوف ایرانی را در فلسفه ي 
یی در برابر ي هندوان جستجو کرده اند و ادوارد برون تصوف را واکنشی آریا

سامیان دانسته است.[ سیدنی اسپنسر 1دین جامد  ] لوئی ماسینیون و 
تصوف را پدیده اي می دانند که در زمینه اسالم بوجود آمده و آنرا دنباله 
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سیر تکاملی گرایشهاي زاهدانه نخستین سده رهبري اسالم بشمار آورده و 
زمینه پطروشفسکی ضمن تائید این عقیده می گوید: صوفیگري بر 

شرایط جامعه فئودالی پدید  اسالمی و بر اثر سیر تکاملی دین اسالم و در 
آمده و معتقداتی عرفانی غیر اسالمی موجب ظهور تصوف نشده ولی 
بعدها اندکی تاثیري در سیر بعدي آن داشته است. سعید نفیسی تصوف 
ا ایران را از عرفان عراق و بین النهرین و مغرب متمایز کرده و تصوف ر

سامی را انکار  حکمتی به کلی آریایی دانسته و هرگونه رابطه آن با افکار 
کرده است. وي همچنین تاثیر فلسفه نوافالطونی و تفکر اسکندرانی، 
هرمسی، اسرائیلی، عبرانی و مانند آنرا بر تصوف ایرانی مردود می داند. با 

ي این دو روند اینحال نفیسی تاثیر فلسفه مانوي را بر تصوف ایران و هماند
فکري را تائید کرده و تاثیر فلسفه بودایی را بر تصوف ایران و روابط متقابل 
این دو را با هم پذیرفته و طریقه تصوف ایران را طریقه هند و ایران نامیده 
است. برخی دیگر ریشه هاي تصوف را به زهد و آموزه هاي اسالمی مبنی بر 

 با عالم خارج از اسالم را نفی می کنند. پرهیز از دنیا دانسته و ارتباط آن 
 

ششم هجري  : تصوف از ابتدا تا پایان قرن 

صوفیان نخستین کسانی بودند که توجه به زندگی دنیوي و تجمل پرستی 
دانستند و آنچه برایشان  را مغایر با حقیقت دینداري و خداپرستی می

روي و اهمیت داشت، رستگاري در آخرت و بهره مندي از نعمتهاي اخ
سوم به بعد،  بخصوص لقاي خداوند در بهشت بود؛ اما از اواسط قرن 

تدریج تشکیالت اجتماعی پیدا کردند و رابطه مرید و مرادي در  صوفیان به
میان آنها پدید آمد. بعضی از مشایخ نیز به نوشتن رساله و کتاب پرداختند 

شرح دادند و جنبه هاي نظري و  و از این طریق مباحث نظري طریقت خود را 
 آداب اجتماعی اهل تصوف را به مریدان آموزش دادند.

سلوك بودند، کم وبیش در  صوفیان، و به سیر و  طورکلی کسانی که اهل 
مناطق گوناگون پراکنده بودند. مهمترین مرکز آنها در نیمه دوم قرن 
mسوم، بغداد بود. مشایخ بنامی همچون ابوالقاسم جنید بغدادي 
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)، ابوسعید خرّاز 295 ٔ)، ابوالحسین نوري (درگذشته298ا ی 297 ٔ(درگذشته
شبلی 309 ٔ)، ابن عطا اَالدمی (درگذشته277 ٔ(درگذشته ) و ابوبکر 
شهر زندگی می334 ٔ(درگذشته کردند. برخی از آنها مریدانی  ) در این 

ورزیدند. معروفترین و  داشتند و به تربیت و آموزش ایشان اهتمام می
جنید بغدادي بود که بسیاري از صوفیان بعدي طریقه خود  متنفذترینِ آنها

اند. البته در مناطق دیگر، از جمله در شام و مصر و  را به او منسوب کرده
فارس و آذربایجان و خراسان نیز مشایخ دیگري بودند. در واقع، تصوف در هر 
شهر تابع خصوصیات اخالقی و فکري و معنوي شیخ  منطقه و بلکه در هر 

 کرد. ی بود که در آن شهر زندگی میبزرگ

ت بودند، از مذهب فقهی واحدي پیروي  مشایخ صوفیه، که عموماً اهل سنّ
ر در کتاب اسرارالتوحید نوشته است که صوفیان  نمی کردند. محمد بن منو

شافعی، همه خود را به مذهب شافعی نسبت داده اند، ولی این  بعد از 
ابور در قرن پنجم و ششم بر مذهب حکم صحیح نیست. البته صوفیان نیش

شهرهاي دیگر مذاهب دیگري داشتند.  شافعی بودند، ولی صوفیان 
دیگر اختالف داشتند.  صوفیه در عقاید صوفیانه و روشهاي تربیتی نیز با یک

دیگر و اختالف نظر ایشان در  طور کلی، جدا بودن مشایخ شهرها از یک به
چنین روشهاي تربیتی و آدابی  همباره بعضی مسائل کالمی و اعتقادي و 

شد که مکتب باطنی یا  آموختند، موجب می که هریک به مریدان خود می
شهر دیگر تفاوتهایی پیدا کند. شهر با   تصوف یک 

شهرهاي گوناگون ریاضتها و روشهاي خاص خود را در  صوفیانِ مناطق و 
کردند و اغلب روزه  سلوك داشتند؛ بعضی در غذا خوردن امساك می

رفتند.  ماندند، و بعضی مدام به سفر می گرفتند، بعضی در یک جا می می
سفر نبودند، ولی مثالً  ص حداد نیشابوري اهل  فْ جنید بغدادي و ابوح

اق (درگذشته161 ٔابراهیم ادهم (درگذشته ) مدتی از عمر 405 ٔ) و ابوعلی دقّ
سفر، احساس غر سفر گذراندند. از نظر صوفیانِ اهلِ  بت در خود را در 
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نشینی و پناه بردن  که گوشه شهرهاي بیگانه تأثیر تربیتی داشت، همچنان
 دانستند. ها و کوهها را در تقویت توکل و صبر و رضا موثر می به خرابه

سلوك با یک سوم، ارتباط اهل  شد و رفت وآمد  از اواسط قرن  دیگر بیشتر 
شهرها، بخصوص به بغداد، موجب شد که ت عالیم سالکان و مشایخ به 

شبلی، به  شهر، و در رأس ایشان جنید بغدادي و سپس ابوبکر  مشایخ این 
در بغداد، تأثیر  309شهرهاي دیگر نفوذ کند. قتل حسین بن منصور حالج در 

تدریج مرکزیت خود را در  ژرفی بر تصوف گذاشت. پس از این واقعه، بغداد به
شاگردان فراوان ی از نقاط دیگر، تاریخ تصوف از دست داد. مشایخ بغداد 

بخصوص خراسان، گرد خود جمع کرده بودند که از آن پس بسیاري از این 
شهرها و مناطق خود بازگشتند و همین امر  شدند و به  شاگردان پراکنده 
موجب گسترش تصوف و تعالیم صوفیان بغداد، بخصوص جنید بغدادي و 

 شبلی، در مناطق دیگر گردید.
 

 : پیدایش ادبیات تصوف

دیگري که در قرن چهارم صورت گرفت این بود که صوفیان بیش از  تحول
پیش به نوشتن رساله و کتاب رغبت نشان دادند. در نیمه دوم قرن سوم 

هاي خود را  مشایخ بغداد، مانند جنید بغدادي و خرّاز و نوري، آرا و اندیشه
نوع  نوشتند، اما از اواسط قرن چهارم به بعد هاي کوتاه می صورت رساله به

هاي صوفیانه  ادبی خاصی در تصوف پدید آمد و آن کتابهاي جامع یا رساله
شد که عبارت اند از:  بود. دست کم چهار رساله مهم در این دوره نوشته 

)؛ کتاب اللّمع فی 386 ٔقوت القلوب نوشته ابوطالب مکی (درگذشته
 التصوف نوشته ابونصر سرّاج طوسی؛ کتاب التعرف لمذهب اهل التصوف
نوشته ابوبکر کالباذي؛ و تهذیب االسرار نوشته ابوسعد خرگوشی 

هاي قرن چهارم همه به عربی بودند. در  ). رساله406 ٔنیشابوري (درگذشته
شد. ابوالقاسم قشیري (درگذشته قرن پنجم بر تعداد رساله  ٔها افزوده 

سبب انتشار وسیعی در 465 ) نیز رساله خود را به عربی نوشت و به همین 
mناطق دیگر پیدا کرد؛ اما ابوابراهیم اسماعیل مستملی بخاري کتاب م
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شرح کرد و بدین ترتیب نخستین دایره المعارف  التعرف کالباذي را به فارسی 
تصوف را به فارسی نوشت. کشف المحجوب علی بن عثمان هجویري نیز 
شهرت یافت.  رساله فارسی دیگري بود که در میان صوفیان فارسی زبان 

) نیز پس از نوشتن احیاءعلوم الدین به عربی، 505 ٔمد غزالی (درگذشتهابوحا
ت رساله  روایت مختصر آن را به فارسی با نام کیمیاي سعادت نوشت. سنّ

نویسی در تصوف در قرنهاي بعد نیز تداوم یافت. معروفترین رساله عربی 
سهروردي (درگذشته عوارف المعارف شهاب ) است که 632 ٔالدین عمر 

الهدایه و  هاي متعددي از آن به عمل آمد، که از آن جمله است مصباح مهترج
) که خود از جهاتی 735 ٔالکفایه عزالدین محمود کاشانی (درگذشته مفتاح

 به منزله کتابی تألیفی است.

خواستند شاگردان و  ها جامع معارفی بودند که مشایخ می رساله
شد  هم مسائل اعتقادي مطرح میمریدانشان آنها را بدانند. در این کتابها 

فی صوفیان بزرگ، بحث  و هم مسائل علمی تصوف. تعریف تصوف و معرِّ
معرفت و توحید، بحث احوال و مقامات، بیان آداب عبادتها و رفتار 
اجتماعی و امور شخصی از قبیل لباس پوشیدن و طعام خوردن، بحث 

شرکت در مجالس سماع، و  شعر و آالت موسیقی و  باالخره تعریف سماع و 
ها  اصطالحاتی که در میان صوفیه رایج بود، از جمله مطالب اصلی رساله

 بود.

شباهتهاي کلی رساله ها، هریک از آنها خصوصیات مکتب  با وجود 
اي را داشتند که نویسنده بدان تعلق داشت؛ قوت  صوفیانه و منطقه

مع سرّاج القلوب ابوطالب مکی بیان کننده معارف صوفیانه بصره بود، ا للّ
در بیان تصوفی بود که نویسنده طوسی آن در بغداد آموخته بود، التعرف 
ن تصوف رایج در بخارا و اطراف آن بود، و تهذیب  شرح تعرف مبی کالباذي و 
االسرار خرگوشی و رساله قشیري و احیاءعلوم الدین غزالی منعکس 

ت صوفیانه نیشابور بودند. سنّ  کننده 
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که از نیمه دوم قرن چهارم نوشته شدند، حاکی از آن هاي صوفیانه  رساله
اند که اهل تصوف خود را پیروان مذهبی باطنی و عرفانی، با اصول عقاید و 

دانستند و در مورد  آداب و عبادتها و جایگاه اجتماعی و عبادتگاه خاص، می
توانستند این تاریخ را با  مذهب خود برداشتی تاریخی پیدا کرده بودند و می

عارف پیشینیان خود به نوآموزان انتقال دهند. بعضی از زاهدان و سالکان م
سوم و اوایل قرن چهارم، براي مشایخ و  قرن دوم و صوفیان قرن 

شخصیتهاي تصوف  نویسندگان دوره هاي بعد همواره به منزله بزرگترین 
سخنان ایشان بهترین یادگار و  شمار می به آمدند و سیره و آداب و رفتار و 
 لگو براي مریدان و طالبان طریقت بود.ا

ها از قول صوفیان پیشین نقل  از جمله مطالبی که نویسندگان رساله
اي است که برخی از ایشان در پاسخ  اند، سخنان کوتاه و تعریف گونه کرده

اند. بحث در باره احوال و  به سؤاالتی در باره تصوف و صوفی اظهار کرده
ره مورد عالقه صوفیان بوده و از قدیم، هم مقامات یا منازل سلوك هموا

هاي صوفیانه، در باره آن  ها و کتابهاي مستقل وهم در رساله در رساله
سیر کمال  سخن گفته اند. این بحث مبتنی بر تصوري بود که صوفیه از 

طور که در  اخالقی و معنوي خود، به منزله سفري باطنی، داشتند. همان
کند، در  آید و اقامت می گوناگون فرود می سفر ظاهري، مسافر در منازل

کند و در  طول سفر باطنی هم سالک از منازل یا مقامات مختلف عبور می
دهد. در صدر تاریخ تصوف، تعداد این  این مقامات احوالی به او دست می

شقیق بلخی (درگذشته )، در 194 ٔمنازل یا مقامات بسیار محدود بود. 
سخن گفته است که عبارت اند اي به نام آداب العب رساله ادات، از چهار منزل 

شوق و محبت. در قرنهاي بعد، بر تعداد مقامات و منازل  از: زهد و خوف و 
سرّاج از هفت مقام و ده  شد؛ ذوالنّون مصري از نوزده مقام، ابونصر  افزوده 
حال، خواجه عبداللّه انصاري از صد میدان یا منزل، و روزبهان بقلی شیرازي از 

 اند. زار و یک مقام یاد کردهه
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رعایت آداب خاص براي هر کاري، اعم از عبادتهاي شرعی و اعمال عبادي 
چنین رفتار اجتماعی و معاشرت با مردم، بخصوص با  خاص صوفیه و هم

صوفیان و مشایخ، یکی از اموري بود که مشایخ صوفیه سخت بر آن تأکید 
ود را، چه در خلوت چه در ورزیدند. مریدان باید همه فعالیتهاي خ می

دادند. نماز خواندن،  آموختند، انجام می اجتماع، مطابق آدابی که به آنان می
ذکر گفتن، غذا خوردن، لباس پوشیدن، خوابیدن و از خواب برخاستن، 
شیخ یا پیر  گفتگو با صوفیان دیگر، ورود به خانقاه، چلّه نشینی، به حضور 

بود. برشمردن آداب  اید مطابق با آداب میرفتن و با او گفتگو کردن، همه ب
و بحث در باره آنها موضوعی بود که نویسندگان صوفی از قرن چهارم به 

این  هاي صوفیانه بخشی را به بعد در آثار خود مطرح کردند و در رساله
موضوع اختصاص دادند. بعضی دیگر از این نویسندگان، مانند 

سلمی و ابومنصور اصفه هاي  )، نیز رساله418 ٔانی (درگذشتهابوعبدالرحمان 
 مستقلی در این باره تألیف کردند.

 
 : ها خانقاه

توجه خاص به موضوع آداب در تصوف، مالزم پیدایی رابطه خاصی بود که 
میان صوفیان مجرّب و کار آزموده، در مقام شیخ یا پیر، با نوآموزان یا 

شاگرد به عدهشاگردان پدید آمد. رابطه مریدي و مرادي، جمع شدن  دور  اي 
یک پیر و دریافت دستورها و تعالیم طریقت از وي مستلزم داشتن محلی 

شهرها صوفیه از مسجد استفاده می کردند. گاهی  خاص بود. در بعضی 
محل تجمع و دیدار آنان خانه پیر بود. ولی بعداً، صوفیان محلهاي خاصی 

گفتند. در  )) یا ((رباط)) میبراي خود تأسیس کردند که معموالً به آن ((دویرِه
خراسان و ماوراءالنهر، کرّامیان لفظ خانقاه یا ((خانه گاه)) را براي محلّ 

سپس از اواسط قرن پنجم،  هاي خود به کار می تجمع و مدرسه بردند، و 
 ها و رباطهاي خود استعمال کردند. صوفیه نیز این لفظ را در مورد دویره

خانقاههاي صوفیه باعث شد که اوالً صوفیان  ها یا رباطها یا تأسیس دویره
mاین محلها و  به لحاظ اجتماعی تشکل پیدا کنند، و ثانیاً براي رفتن به
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

سکونت در آنها و نگهداري از آنها، آداب و مقرراتی تعیین کنند و براي تأمین 
مخارج خانقاهها و پرداخت هزینه خادمان و کسانی که مدتی در آنجا 

موقوفاتی معین نمایند. نخستین بار ابوحامد غزالی در کردند،  اقامت می
باره موضوعات مربوط به خانقاهها و موقوفات آن در بعضی آثار خویش 

  بحث کرد.
 

 : هاي مشایخ صوفیه ها و سلسله سیره

از دیگر موضوعاتی که از نیمه قرن چهارم به بعد مورد توجه نویسندگان 
بود. نخستین بار ابوعبدالرحمان  صوفی قرار گرفت، تاریخ صوفیان گذشته

وفیه،  103سلمی نیشابوري تاریخ صوفیان را نوشت. او در کتاب طبقات الص 
تن از پارسایان و صوفیان کم وبیش معروف را، به لحاظ تاریخی، به پنج 
طبقه تقسیم کرده و ضمن معرفی هریک، بعضی از اقوالشان را نیز نقل 

سلمی، کتابی با عنوان حلیه  نموده است. ابونعیم اصفهانی نیز، تحت تأثیر 
اك و صوفیان را از  االولیاء تألیف کرد و صحابه بزرگ و زاهدان و عابدان و نس
صدر اسالم تا زمان خود معرفی نمود. در قرن پنجم، خواجه عبداللّه 
سلمی، طبقات الصوفیه خود را به فارسی و به  انصاري، بر اساس کتاب 

المحجوب  کرد. بابی از رساله قشیریه و کشفلهجه مردم هرات تقریر 
 هجویري نیز به همین موضوع اختصاص دارد.

سخنان مشایخ بزرگ و توجه احترام آمیز به سخنان و متبرك  جمع آوري  این 
جا مانده بود، مانند خانقاه و مسجد و مزار و حتی  دانستن آنچه از ایشان به

و معموالً مریدان یا فرزندان  تدریج اهمیت یافت خرقه و تسبیح و سجاده، به
 و نوادگان مشایخ، متولی خانقاه و آثار بازمانده از آنها بودند.

براي برخی از مشایخ بزرگ زندگینامه نوشته شد. در قرن چهارم، ابوالحسن 
دیلمی زندگینامه ابوعبداللّه ابن خفیف شیرازي را به عربی نوشت. اصل این 

سیرت الشیخ الکبیر دست نیامده و ترجمه فار کتاب به سی آن با عنوان 
شیرازي موجود است. در همین  ابوعبداللّه ابن خفیف شیرازي از ابن جنید 

m) به نام فردوس 426 ٔاي براي ابواسحاق کازرونی (درگذشته قرن زندگینامه
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المرشدیه فی اسرار الصمدیه نوشته شد منسوب به محمود بن عثمان 
نامه مشایخ، کتاب اسرارالتوحید فی ). معروفترین زندگی745 ٔ(درگذشته

ر، یکی از احفاد ابوسعید  مقامات الشیخ ابی سعید است که محمد بن منو
ششم نوشت. مطالب این نوع کتابها از حیث صوري  ابوالخیر، آن را در قرن 

شیخ و ریاضتها و  شبیه به هم است: شرح دوران کودکی و اوایل سلوك 
در باره رابطه او با دیگران در افواه بوده،  کرامات و سخنان او، حکایتهایی که

حاالتش در اواخر عمر و هنگام مرگ، و خوابهایی که دیگران پس از مرگ او 
شیخ و زیارت مزار او و بیتوته کردن  در باره اش دیده اند. خواندن زندگینامه 

در آن، بخشی از آداب و عبادتهایی بود که مریدان و معتقدان به وي 
شیخ یا  دادند. در بعضی مناطق، در دوره ام میبایست انج می هاي خاص، 

گرفت و مزارش بازسازي و  ولیِّ بخصوصی مورد توجه مردم و حکام قرار می
هاي مشایخی  شد. در ایران، مقبره آثار مکتوبش جمع آوري و استنساخ می

چون بایزید بسطامی در بسطام، شیخ احمد جام در تربت جام، روزبهان 
شاه نعمت بقلی شیرازي اللّه ولی در ماهان کرمان چنین وضعی  در شیراز، و 
 داشته است.

سلسله یا  نام مشایخ بزرگ و پرنفوذ از راهی دیگر نیز زنده می مانْد و آن 
شد. از طریق سلسله،  طریقتی بود که پس از وي به نامش تأسیس می

ادي که به برکت و معنویت شیخ و اعتقادات و تعالیم باطنی او و اذکار و اور
سینه به سینه منتقل می کار می سلسله برد،  ششم  شد.  ها عموماً از قرن 

شکل گرفته اند و چنان شد، نام هریک از آنها معموالً از  به بعد  که گفته 
سهروردیه، منسوب به  شیخی بزرگ اخذ شده است؛ مانند سلسله 

سلسله مولویه، منسوب632 ٔالدین عمر سهروردي (درگذشته شهاب به  ) و 
)، 520 ٔ). شیخ احمد غزالی (درگذشته672 ٔالدین رومی (درگذشته موالنا جالل

سناد خود  ها بسیار موثر بود و بسیاري از سلسله در پدید آمدن سلسله ها ا
بی  رسانند. سلسله را به او می شجره نَس ها کوشیده اند که براي خود 

سلسله خود را با واسطه صوفیان پیشین ب سپس ترتیب دهند و  ه صحابه و 
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سنادها، که خود متأثر از شیوه  به پیامبر اکرم برسانند، ولی این نوع ا
شخصیت هاي اول و دوم  هاي قرن محدثان است، بخصوص وقتی که به 

 گردد، اساس محکمی ندارد. برمی
 

شاعري  : سماع و 

شدن صوفیان در یک  بحث انگیزترین موضوع در تصوف، سماع است. جمع 
ساز همراه محل (دویره ی ا خانقاه) و گوش فرادادن به آواز قوال، که گاهی با 

ت می سماع، که  شده، از سنّ هاي دیرپاي تصوف است. برپاکردن مجالس 
ظاهراً از قرن سوم آغاز شده، با پدید آمدن رابطه مریدان و پیر و حلقه زدن 

دور او و شنیدن تعالیمش پیوند مستقیم داشته است. احتماالً  آنان به
مجالس سماع صوفیان تقلیدي از مجالس طرب در دربارها و به نوعی، 

س شده که شیوه رفتار مریدان  این مجالس بوده، چنان صورت دینی و مقد
با شیخ نیز با ادب درباریان نسبت به شاه یا خلیفه بی ارتباط نبوده است. 

این نوع مجالس را دایر کردند، بغدادیان  ظاهراً، نخستین مشایخی که
سماع تشکیل می دادند. در  بودند؛ جنید بغدادي و ابوبکر شبلی مجلس 

خراسان، مالمتیان نیشابور با سماع و رقص موافق نبودند، ولی در قرن 
چهارم صوفیان خراسان این رسم را پذیرفتند و در باره آداب و مسائل آن 

سماع صوفیان نوشته شد سخن گفتند. اکثر رساله ه، هایی که بعداً در باره 
به قلم ایرانیان بوده است. متشرعان و فقها همواره به مجالس سماع 

هاي  کرده اند و به همین جهت در بعضی از رساله اعتراض و از آنها انتقاد می
شده که سماع و رساله شرعی توجیه  ها کوشش  این مجالس به لحاظ 

سماع قاریان با آواز خوش قرآن می د و خواندن شوند. در ابتدا، در مجالس 
کردند. سپس خواندن اشعار عربی و در مجالس ایرانی  صوفیان سماع می

خواندن اشعار فارسی نیز باب شد. برخی از مشایخ نواختن دف و برخی دیگر 
اینها از نظر علماي  دانستند، ولی همه بر آن، نی زدن را نیز مجاز می عالوه

در مجالس  متشرع حرام بود. در قرن پنجم، رقصیدن و جامه دریدن نیز
mسماع رسم شد که بعضی از صوفیان نیز نسبت به آن انتقاد داشتند. از 
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دیگر رسومی که بعضی از علماي شرع و حتی برخی صوفیان به آن اعتراض 
و  اي بود که در آنها از مطرب و می کردند، خواندن غزل یا ابیات عاشقانه می

ساقی و زلف و خد و خال معشوق سخن  گفته شده بود؛ خرابات و شاهد و 
اشعاري که مضامین آنها غیردینی بود و سرایندگان آنها نیز معموالً 
شاعران درباري بودند. هجویري خود از کسانی بود که خواندن این قبیل 

دانست، ولی به رغم مخالفت او و سایر متشرعان،  اشعار را حالل نمی
 د.کردن صوفیان (بخصوص در خراسان) از این اشعار استقبال می

شعر با تحولی عمیق در دیدگاه ایشان همراه بود و آن  روي آوردن صوفیان به 
برجسته شدن عشق به منزله نسبت انسان و خداوند بود. صوفیانِ 

کردند، ولی از نیمه دوم  نخستین معموالً از لفظ قرآنی محبت استفاده می
سوم به بعد، لفظ عشق که در اصل در مورد دوستی میان دو انسا ن، قرن 

تدریج در خصوص نسبت انسان و خدا  رفت، به بخصوص زن و مرد، به کار می
نیز به کار رفت. حالج از جمله صوفیانی بود که به سرودن این نوع اشعار 
سن در تصوف، پدید  عاشقانه پرداخت؛ اما بزرگترین تأثیر مفهوم عشق و ح

زبان فارسی، بود. آمدن آثار ارزنده نظم و نثر در ادبیات صوفیانه، بخصوص در 
ها رساله منظوم و منثور، به فارسی و عربی، در باره  از قرن پنجم به بعد، ده

شناسی عاشقی نوشته شده و غزلیاتی، بخصوص به فارسی،  عشق و روان
شده که همه محصول همین مفهوم عشق و رابطه عاشق و  سروده 

 معشوقی میان انسان و خداوند است.
 

ششم تا دوره صفویه :تصوف در ایران بعد از   قرن 

سلجوقیان) تصوف پس از تحمل مخالفتها و  ششم (اواخر دوره  در قرن 
نشیب و فرازها باالخره به ثبات رسید و هیئت منظمی پیدا کرد و به 

ت، که مذهب اکثر  خصوص به واسطه ابوحامد غزالی، در میان اهل سنّ
فیان این دوره در مسلمانان ایران آن زمان بود، جایگاهی محترم یافت. صو

بر نفوذي که در میان مردم  ابراز عقاید و اجراي مراسم آزاد بودند و عالوه
mداشتند، در میان امرا نیز حامیانی پیدا کردند؛ از جمله خواجه نظام الملک، 
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ره سلجوقی، از حامیان صوفیه بخصوص ابوسعید ابوالخیر بود. این وزیر دو
اي که در  گونه وضع از دوره خوارزمشاهیان تا حمله مغول نیز ادامه یافت، به

ایران در اکثر شهرهاي ایران مشایخ صوفیه و خانقاهها  حمله مغول به
وجود داشتند. مغوالن با آنکه بسیاري از صوفیان را کشتند، از جمله 

سبب آوارگی و مهاجرت عده نجم اي از  الدین کبري و احتماالً عطار را، و 
شدند، در نهایت بر رونق آن افزودند، زیرا از  صوفیان، از جمله نجم الدین رازي 

سویی در آن دورانِ ویرانی و مصیبت، تصوف مهمترین ملجأ روحی و فکري 
سوي دیگر دیري نپایید  مردم شد و عده بسیاري به آن رو آوردند، و از 

شدند؛ برخی حکام مغول مثل غازان  که ایلخانان مغول مجذوب تصوف 
اهللا  خان، الجایتو و ابوسعید و نیز وزرا و امیران آنان همچون رشیدالدین فضل

کردند و مخصوصاً  الدین، به صوفیان و مشایخ ابراز عالقه می و پسرش غیاث
 دادند. خانقاه را مورد عنایت قرار می

شیعی با انقر اض خالفت عباسی و فتح بغداد توسط هوالکو، بزرگان 
چنین، با حمایت امرا از صوفیان، تصوف نیز  فرصت اظهار وجود یافتند. هم

شاید از همین دوران بود که زمینه هاي بروز ارتباط میان تصوف و  رونق یافت. 
شد.  تشیع پیدا 

یه استمرار دوره شکوفایی تصوف در دوره تیموریان نیز تا پیدایش صفو
هاي صوفیه بر  داشت. در این دوره، حاکمان تیموري نسبت به برخی سلسله

طور  کردند؛ اما به حسب عقاید و تعصبات دینی خاص خویش رفتار می
کلی آنان به مشایخ صوفیه اعتقاد بسیار داشتند و قرن هشتم و نهم 

یابیم  ا میدوران رونق تصوف است؛ ازینرو، کمتر شاعر و نویسنده یا عالمی ر
را در  هایی از آن که در این دوره از ذوق عرفانی بی بهره مانده باشد و جلوه

آثار خود منعکس نکرده باشد. با این حال، برخی مشایخ صوفیه در این ادوار، 
گیري و اذیت برخی متشرعان ظاهري  خصوصاً در زمان تیموریان، مورد سخت

شیعی گرفتند. از مهمترین اوصاف تصوف  قرار می در این دوره، ظهور عالیق 
شیعی، از  در مشایخ صوفیه و رواج و قدرت یافتن سلسله هاي صوفیانه 
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جمله سلسله صفویه و نوربخشیه و نعمت اللهیه است. احتماالً علت 
اصلی این امر، انقراض خالفت عباسی و آزاد شدن مردم در پیروي از مذاهب و 

ت بود.  تضعیف قدرت حکومتی اهل سنّ

ین دوره، نهضتهاي اجتماعی صوفیان شیعی بر ضد حکام عصر و براي در ا
استمرار تشیع و عدالت اجتماعی پدید آمد. مهمترین این نهضتها عبارت 

شیخ خلیفه مازندرانی (مقتول در  )؛ قیام مریدش، 736بودند از: نهضت 
)، که به نهضت سربداران خراسان منجر 743شیخ حسن جوري (مقتول در 

سادات صوفی مازندرانی، که از پیروان میر قوام عدهشد؛ نهضت  الدین  اي از 
مرعشی بودند و به نام مرعشیان مشهور شدند، آنان با نهضت سربداران 

 795مرتبط و به بزرگان آن نهضت منتسب بودند، تیمور گورکانی در 
اللّه  حکومتشان را از بین برد؛ نهضت حروفیه، که بانی آن شیخ فضل

ت قیام کرد و در حروفی استرآ سنّ بادي بود. وي بر ضد حکام و فقیهان اهل 
 فرزند تیمور او را به قتل رساند. 796

دیگر ویژگی مهم تصوف در این دوره، توسعه و رواج آن در گیرودار حمله 
مغول در نواحی دیگر، از جمله آسیاي صغیر و هندوستان، بود که با ورود 

ثل هجرت بهاء ولد پدر مولوي و شیخ مشایخ ایرانی صوفیه در آن مناطق (م
الدین رازي به روم) تحقق یافت و به همین واسطه عده بسیاري نیز  نجم

مسلمان شدند. هندوستان نیز از مهمترین مراکز صوفیان بود و رونق 
تصوف در هندوستان که ورود آن به آنجا از زمان غزنویان آغاز شده بود، در 

هاي صوفیه که از ایران به  در میان سلسلهاین چند قرن به اوج خود رسید. 
شبه قاره هند رفتند، چشتیه، سهروردیه، نعمت اللهیه، نقشبندیه و 

سهم عمده داشتند.  قادریه 

چنین مهمترین دوره براي ادبیات صوفیانه فارسی است. آثار  دوره مغول هم
و  مکتوب صوفیان در این اوان چهره دلپذیري یافت. آثار منثور پختگی یافت

رف، بیرون آمد و مباحث  بعضی از آنها از تعلیمی یا روایی و تذکره بودن ص
سایر علوم قرار گرفت،  نظري و استداللی در آن راه یافت و در ردیف 
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شمس گونه به الفنون بخشی را  الدین آملی در قرن هشتم در نفائس اي که 
 به علم تصوف و مباحث و اصطالحاتش اختصاص داد. در آثار منظوم

گونه آثار که با  صوفیه نیز تحوالت چشمگیري صورت گرفت. خلق این
شده بود، با عطار و مولوي به کمالی بی  نظیر رسید. سنایی آغاز 

هایی است که  چنین دوره تشخص و تعین کامل سلسله این دوره هم
شکل گرفته بود. در تصوف، اجازه ارشاد و  به تدریج از قرن چهارم و پنجم 

هاي صوفیه اجازه نامه مشایخ  فراوانی دارد. همه سلسلهتربیت اهمیت 
رسانند.  السالم، می خود را به پیامبر اسالم، و بیشتر از طریق علی علیه

شفاهی بود ولی  شیخ، ابتدا عموماً  تأکید و تصریح در ذکر رشته اجازه هر 
سه چهار قرن که تصوف رونق گرفت. تعدد و تشعب ــ و احتماالً  پس از 

عدم صحت دعوي مشایخ ــ سبب شد تا ذکر اجازه با عناوین و صحت یا 
شیخ دیگر،  شیخی از دست  اصطالحات مختلفی، از جمله خرقه پوشیدن 
ب معنوي، خود را  سلسله نَس اهمیت یابد. صوفیان این دوره بر حسب 

هاي گوناگون با نام بزرگان آنها  چنین سلسله کردند. هم معرفی می
ي مهمی مثل خاکسار، سهروردیه، نعمت ها شهرت یافتند. سلسله

اللهیه، نقشبندیه، قادریه و نوربخشیه در این چند قرن رونق بیشتر داشتند. 
سلسله سلسله معروفیه، منسوب به  برخی این  ها را غالباً از انشعابات 
سلسله معروف کرخی، می سیر تاریخی این  تواند سیر تصوف  ها می دانند. 

 شخص کند.را، بخصوص در این دوره، م

یکی از ویژگیهاي تصوف در این دوره، تأثیر عظیم ابن عربی بر تصوف ایرانی 
از قرن هفتم به بعد است. آثار و تعالیم او از چند نظر در بررسی تاریخ تصوف 

شهاب الدین عمر  در ایران اهمیت دارد: یکی ارتباط وي با مشایخ ایرانی، مثل 
شیخ  سعدالدین حمویه و  اوحدالدین کرمانی؛ دوم، تأثیر سهروردي و شیخ 

شیعی با طرح صریح و بسط موضوعاتی چون والیت و  وي در حکمت عرفانی 
انسان کامل و وحدت وجود؛ سوم، نفوذ آراي وي در نثر و نظم عرفانی 
فارسی؛ چهارم، سهم عمده او و شارحان آثارش در تأسیس عرفان نظري در 
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شارحان اب م بر همه صدرالدین ایران. این امر خصوصاً با آثار  ن عربی و مقد
 قونیوي رخ داد.

دامنه نفوذ ابن عربی در تصوف ایرانی، خصوصاً در زمان صفویه و باالخص در 
شود. مالصدرا به ابن عربی و قونیوي ارادت خاصی  آثار مالصدرا دیده می

داشت و آثارش، از جمله اسفار، مملو از استناد به اقوال آن دو و طرح مباحث 
نی از قبیل وحدت وجود یا علم حضوري است. پس از وي نیز در ایران عرفا

خوریم که غالباً عرفان خوانده  شیعی به جریان خاصی از تصوف برمی
می ابن عربی و بعضاً آراي  می شود و در آن تعلق خاصی به تعالیم حکْ

فلسفی مالصدرا وجود دارد. پیروان این جریان، که کسانی همچون 
ویژه فصوص الحکم را  ) بودند، به1306ـ1241اي ( یم قمشهآقامحمدرضا حک

کردند و اهل سیر و سلوك معنوي نیز بودند، بی آنکه  تدریس و ترویج می
سالسل صوفیه صراحتاً اظهار کنند یا رسماً به  ارادت خود را به یکی از 

 اي تعلق داشته باشند. سلسله
 

 تصوف در ایران در دوره صفویه :

اي یافت. صفویه خود در اصل  ) تصوف وضع پیچیده1135ـ 906در دوره صفویه (
شیخ صفی سلسله  ٔالدین اسحاق اردبیلی (درگذشته اي صوفی و منسوب به 

شیخ صفی735 الدین از مشایخ مشهور صوفیه در دوران الجایتو و  ) بود. 
الصفا مرید شیخ زاهد گیالنی  ابوسعید ایلخانی، و بنا بر کتاب صفوه

 35الدین اردبیلی در  ) و نیز داماد او بود. نفوذ معنوي صفی700 ٔ(درگذشته
سال دوره ارشادش بسیار زیاد بود و چون مغوالن به او ارادتی تمام داشتند، 

داشت. پس از مرگ شیخ نیز  وي بسیاري از آنان را از آزار رساندن به مردم باز می
شیخ صدرالدین، اوالد و احفاد او در سلسله صفویه به مقام ارشاد رسیدند. 

الدین، خانقاه بزرگ و مجللی در اردبیل، در کنار مزار پدرش،  فرزند شیخ صفی
شیخ صفی شد. ششمین نواده  الدین،  ساخت که محل استقرار مریدانش 

الدین نیز  شاه اسماعیل بود که در عین حال جانشین معنوي شیخ صفی
ود این سلسله را مرشد خ گردید؛ لشکریان صفوي که محسوب می m
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شمشیر زدند و همین امر از لوازم اصلی  می دانستند، به نیروي ارادت معنوي 
شاه اسماعیل با  شد. سالطین صفوي نیز مانند  استقرار حکومت صفوي 

شدند. گفته  عناوینی چون ((صوفی اعظم)) یا ((مرشد کامل)) خوانده می
چون شود که یکی از شواهد تاریخی ارتباط تصوف و تشیع این است که  می

قدرت رسیدند، تشیع را که عمدتاً تصوف زمینه   مسلک به صفویه صوفی
را در ایران، بخصوص از اوایل قرن هفتم فراهم آورده بود، مذهب  رشد آن

رسمی اعالم کردند. قبل از صفویه نیز دیگر نهضتهاي صوفیه، مثل 
شیعه  سربداران و حروفیه و نوربخشیه و مشعشعیان، همگی مذهب 

 داشتند.
 

 با این حال به چند علت، اسباب افول تصوف در ایران فراهم شد:

) مفاسد اخالقی میان صوفیان قزلباش و خودسري آنها که سبب شده 1
 بود خطري براي حکومت محسوب شوند؛

آمدند و  ) کثرت جماعت قلندران و درویشان الابالی که غالباً از هند می2
ه آنها درویشان بی شرع هاي رسمی ارتباط نداشتند ب چون با سلسله

 گفتند؛ می

هاي صوفی  ) انحصارطلبی صوفیان صفویه که در ذم و طرد دیگر سلسله3
 کوشیدند؛ می

) نفوذ علما و فقهاي مخالف تصوف. تفرقه میان سران قزلباش در کسب 4
ض صفویه گردید،  قدرت نیز موجب تضعیف حکومت و از اسباب عمده انقرا

ادشاهی به شاه عباس رسید دیگر از قدرت تا بدان حد که وقتی دوره پ
 طور کلی تصوف، چندان چیزي باقی نمانده بود. قزلباشان صوفی، و به

در این میان، کسانی که به تصوف حقیقی تعلق خاطر داشتند و از اوضاع 
نالیدند، فراوان بودند. اینان یا از ایران هجرت کردند و بسیاري،  زمانه خود می

ه هندوستان رفتند یا اینکه در ایران ماندند و در مثل نعمت اللهیه، ب
تألیفاتشان انزجار و تبراي خود را از تصوف مرسوم زمانه ابراز کردند و نیز در 

شرع نمی دفاع از تصوفی که آن mدانستند، کوشیدند. از  را حقیقی و منافی با 
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د، این عصر، مثل میرداما جمله در میان اکثر قریب به اتفاق حکما و فالسفه
شد، بخصوص از طریق حکمت اشراق که  تعلقات صوفیانه به عیان دیده می

میرداماد از مفسرانش بود. میرزا ابوالقاسم فندرسکی مشهور به 
)، که از حکماي عصر بود، نیز زندگی زاهدانه 1050 ٔمیرفندرسکی (درگذشته

 داشت و از او کراماتی نقل شده است. وي اهل سیر و سفر بود و بارها به
هند سفر کرد و بخشی از زندگی طریقتی خود را در مجالست با عارفان 
ل فارسی بر کتاب  شرح مفص سر برد. میرفندرسکی به سبب تألیف  هند به 

شرح و تفسیر شد، مشهور  جوگ باسشت و قصیده اي عرفانی که بارها 
سه  است. بزرگترین فیلسوف دوره صفوي مالصدرا در رساله اي موسوم به 

ظاهراً تنها اثر بر جاي مانده از او به زبان فارسی است، ضمن گالیه از اصل، که 
کنند، در مقام دفاع از  فقهاي متشرع و متکلمان عصر که ذم تصوف می

تصوف حقیقی بر آمده و ایمان را از دیدگاه صوفیه تعریف کرده است. فیض 
یار، از کاشانی شاگرد و داماد مالصدرا و مرید شیخ بهایی و صاحب آثار بس

تفسیر قرآن تا علم کالم و حدیث و فقه و عرفان و تصوف، در بعضی آثار 
چنین علماي جاهلی، که در آزار صوفیه حقیقی  خود از صوفی نمایان و هم

سلوك دفاع کرده و  می کوشند، انتقاد نموده و از تصوف حقیقی و سیر و 
 علم تصوف را گوهر دانش و میراث انبیا خوانده است.

ه سبب اوضاع متشنج زمانه و پرهیز از اتهام تصوف بود که بزرگان شاید ب
سلسله هاي رایج صوفیه  صوفی مشرب این عصر، که در ایران مانده بودند، با 

کردند. لذا تشخیص  ایران ارتباط علنی نداشتند یا این ارتباط را کتمان می
سلوك می اینکه احتماالً در چه سلسله ودند کردند و مرید چه کسی ب اي 

اي منتسب باشند ممکن است یکی  چه به سلسله مشکل است، ولی چنان
از سه سلسله نعمت اللهیه، ذهبیه یا نوربخشیه باشد که در آن موقع در 
شدید شماري از علماي شیعه با  ایران رواج داشت. با این مقدمات، مخالفت 

شاه عباس اول  شاهان صفوي خصوصاً پس از دوره  ـ 996(صوفیه، با اتکا به 
)، آغاز شد و در ادوار بعد استمرار یافت. تقریباً از زمان شاه طهماسب اول 1038
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اینک در  ) کتابهاي فراوانی هم در رد تصوف هم در رد حکمت، که984ـ930(
شد.  حوزه اشراقیون متأخر با مالصدرا صبغه عرفانی نیز یافته بود، نوشته 

 
 تصوف در ایران پس از صفویه :

) و کم اعتنایی او به علما و 1160ـ1148ویان و ظهور نادر (با انقراض صف
نپرداختن کریم خان زند به موضوع تصوف، قدرت و نفوذ مخالفان تصوف 
شاه سلطان حسین  چندگاهی فرو نشست. با این حال از اوایل سلطنت 

) تا اواخر حکومت کریم خان زند، وضع تصوف و معارف 1135ـ 1105صفوي (
کامالً نابسامان بود، رسوم طریقت از ایران بر افتاده بود و عرفانی در ایران 

به سبب اغتشاش مملکت و انکار و آزار حکام و غلبه برخی علما، اگر هم 
کردند. بدین ترتیب، بزرگان سالسل  آورد او را منع می کسی به تصوف رو می

وربخشیه یا از ایران رفتند یا انزوا گزیدند، به نحوي که جز چند تن از سلسله ن
 زیستند. در مشهد و سلسله ذهبیه در شیراز، بقیه در گمنامی می

) بار دیگر فعالیت مشایخ نعمت اللهی آغاز 1344ـ1210در اوایل دوره قاجار (
شد. در عین حال، با همه فراز و فرودها و مخالفتهاي مختلف با تصوف، 
ب سالسل صوفیه به حیات خود ادامه دادند، گرچه ممکن است به سب
 غلبه تفکر مدرن، تجلیات فرهنگی آن گسترش چشمگیر نداشته باشند.

طور کلی، وضع ظاهري تصوف در ایران معاصر، بیشتر مولود اوضاع  به
اجتماعی و دینی اي است که از اواخر دوره صفوي حاکم شده است. یکی از 

که گفته شد، تقبیح اصطالح تصوف و گذاردن  عوارض این اوضاع، همچنان
جاي آن بود تا آنجا که برخی عرفان را اصوالً خارج از قلمرو  رفان بهلغت ع

تصوف و منافی با آن تصور کردند، در حالی که عرفان به معناي عام، 
نظر صوفیه مقامی از  شناختن و به معناي خاص، معرفت قلبی خدا و به

 مقامات عالیه تصوف و سلوك الی اللّه و ثمره شجره تصوف است.

) 1شوند:  عاصر ارادتمندان تصوف و عرفان به دو دسته تقسیم میدر ایران م
هاي رسمی تصوف تعلق دارند. اهم  گروهی که به یکی از سلسله

mهایی که اکنون در ایران رواج دارند عبارت اند از: نعمت اللهیه و  سلسله
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سلطان علیشاهی یا نعمت اللهی  شعب آن، خصوصاً نعمت اللهی 
هاي رایج در ایران، بیشترین پیروان و نفوذ  لسلهگنابادي که در میان س

معنوي را در بین طبقات مختلف دارد. نزد این سلسله، اجازه صریح شیخ 
سابق به الحق اهمیت خاصی دارد. دیگر ذهبیه، خاکساریه و اهل حق اند 
ساکن اند و قادریه و نقشبندیه که بیشتر  که بیشتر در استان کرمانشاهان 

سکون اي وابسته  ت دارند؛ گروهی که رسماً به سلسلهدر کردستان 
سلوك الزم می شمارند و از این نظر  نیستند، ولی داشتن شیخ و راهنما را در 

سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزي  اکثر آنان رشته سلوکی خود را به 
شوشتري (درگذشته1366 ٔ(درگذشته  ٔ) و از وي با چند واسطه به سیدعلی 

شخصی به نام مالقلی جوال یا بی واسطه او به سید واس ) و از او به1284 طه 
سان کتب  بحرالعلوم می رسانند. در گروه دوم غالباً فقها و حکما و مدر

 عرفانی حوزه ابن عربی حضور دارند.
 
 

 هاي تصوف : سلسله
 

 هاي تصوف در ایران : سلسله

 شود هاي مختلف تقسیم می هاي صوفیه خود به شاخه سلسله

 ر جاللی ابوترابیسلسله خاکسا

 سلسله ذهبیه

 سلسله نوربخشیه

 سلسله نقشبندیه

 سلسله سهروردیه

 سلسله قادریه

 سلسله چشتیه

 اهل حق

سلطانعلیشاهی گنابادي m سلسله نعمت اللهی 
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 تغزل : -3

شود به غزل.--  رجوع 
 

 شعر معناگرا : -4

 اشعاري که عنصر معنایی بر عنصر و عناصر لفظی آن غلبه دارد. 

 تعریف

در شعر معناگرا، عنصر معنایی بر عنصر و عناصر لفظی آن غلبه دارد. معنا 
شود و ساللت و سادگی بجاي تکلف و تعقید در لفظ و  فداي لفظ نمی

شاید نتوان گفت هدف از شعر تنها معناست  گفتار مد نظر قرار می گیرد 
شعر به مراتب بیشتر از لفظ و ظاهر کالم اه اما می میت توان گفت معنا در 
 کند. پیدا می

 
 تقسیم معنا گرا :

 شعرهاي معنا گرا خود دو گونه اند:

 معناگرا) -معناگرایی دارند. (روش  -روش  -شعرهایی که  -1

 معناگرا) -معناگرا هستند. (موضوع  -موضوع  -شعرهایی که از نظر  -2
 

 انواع معنا گرا :

شعرهایی که در روش معنا گرا هستند می  :توان به از جمله 

شعر نو اشراقی اشاره کرد.که  شعر عرفانی و شعر اشراقی و تا حدودي 
 شیوه معنایی دارند.

 و شعرهایی که از جنبه موضوع معناگرا هستند:

 شعر مذهبی و شعر اخالقی
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 ب)) شعر نو فارسی :
شعر نو فارسی عنوانی است در مقابل شعر کهن فارسی اشعاري که در 

گرایی پدید آمده اند و از آنجا که در وزن یک قرن اخیر بدنبال تفکرات نو
سنتی پیروي نمی  نامند. کند را شعر نو می عروضی و قالب از شعر کهن 

شعر سنتی شعر آزاد نیز  سروده ها را بعلت آزادي در رعایت معیارهاي  این 
سنتی بی قید  ساختار شعر  می نامند و چنانچه شعر نو از هرگونه معیار و 

می نامند. نمونه بارز شعر آزاد اشعار نوپدید در عصر  باشد آنرا شعر بی وزن
مشروطیت به بعد است و نمونه معاصرتر آن اشعار علی اسفندیاري 
مسمی به نیمایوشیج است. نمونه اشعار بی وزن را می توان اشعار احمد 

 شاملو نامید.

در یک تقسیم بندي علمی شعر نو دو دسته اصلی دارد: شعر آزاد و شعر بی 
 وزن.

شعر پس از انقالب صنعتی یا شعر معاصر که از  شعر نو گونه هاي جدید 
 اشعار قبل خود ساختاري متمایز دارد.

شعر کهن فارسی از آنجا که در وزن  شعر نو فارسی عنوانی است در مقابل 
سنتی پیروي نمی  نامند. کند را شعر نو می عروضی و قالب از شعر کهن 

 
 اصطالح :

ردي نو از وزن عروضی و قالبی بیسابقه ارائه چون شعر نیمایی کارب
است غالبا شعر  است و قبل از اشکال دیگر اشعار نوظهور نشو کرده کرده

دانند. در حالیکه براي کلیت شعرهاي  نیمایی را با اصطالح شعر نو برابر می
شعر نو به کار می سنتی معاصر نیز اصطالح   رود. غیر 

 

 تقسیم بندي علمی شعر نو :
شعر نو را می در یک شکل گیري انواع  توان به  تقسیم بندي کلی به ترتیب 

m دو دسته کلی تقسیم کرد:
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شعر نیمایی     (که کاربردي نو از عروض سنتی همراه با قالبی خاص را  * 
 دارد)

شعر بی وزن      (که از کاربرد عروض سنتی و قالبهاي آن بدور است) * 
 

 هاي انتزاعی : شیوه
شعرهاي بینا سبک را شعر آزاد میگاه  نامند. از سویی شعر بی  ابین این دو 

شعر آزاد نیز اطالق می سپید و یا حتی   کتتد. وزن را شعر منثور و یا 

هایی با برداشتهاي انتزاعی از شعر بی وزن مرسوم است که تعریف و  شیوه
شعر سپید، آزاد، حجم و موج و... خوانده  مرزبندي شفاف علمی ندارد و 

 شود. می
 

 نگاه نو :
هجري بوجود 14هاي شعر کالسیک در قرن  شعر نو فارسی با وانهادن قالب

آمد. این گونه از شعر فارسی آزادي بسیاري را در فرم و محتوا به شاعر 
شعر در ادبیات فارسی می می دانند.  دهد. نیما یوشیج را پدید آورنده این نوع 

اکم بر آن کامالً با شعر هاي اصلی ادبی ح شعر نو به لحاظ محتوا و جریان
کالسیک فارسی متفاوت است و به لحاظ فرم و تکنیک ممکن است 
شعر کالسیک موزون باشد یا نباشد یا وزن آن عروضی کامل باشد یا  همانند 
شعر نو فارسی را به  ناقص، استفاده از قافیه در شعر نو آزاد است. معموالً 

شعر (فارسی)  کنند: شعر نیمایی و دو دسته اصلی تقسیم می سپید.  شعر 
هاي در دست از چند هزار سال پیش تا  از روز آغازین خود و با توجه به چامه

ها در واقع به  قافیه و وزن عروضی بوده است و این نوع نوشته ٔکنون دارنده
شعر نامیده شده اند.  اشتباه 
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 هاي شعر نو فارسی : جریان
 

 شعر نیمایی : -1

شعر نو در شعر نیمایی سبکی از شعر  نو فارسی است که نخستین نمونه 
ادبیات فارسی بوده و برآمده از نظریه ادبی نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی 

 است.

تحولی که نیما انجام داد در دو حوزه فرم و محتواي شعر کالسیک فارسی 
شعر نو را مطرح کرد که تفاوت  بود. با انتشار شعر افسانه نیما مانیفست 

شعر سنتی ایران داشت. ((باتوجه به مقدمهبزرگ محتوا کوتاهی که  ٔیی با 
هاي (( افسانه )) را به شرح زیر  خود نیما بر این شعر نوشته است  ویژگی

 توانیم برشمریم : می

اي عرفان زمینی دست پیدا کرده  نوع تغزل آزاد که شاعر در آن به گونه -
 است.

افیه پس از هر چهار مصراع اي بلند و موزون که در آن مشکل ق منظومه -
 با یک مصراع آزاد حل شده است.

شاعر به واقعیت - هاي ملموس و در عین حال نگرشی عاطفی و  توجه 
 او به اشیا. ٔشاعرانه

شاعر با شاعران گذشته و تازگی و دور بودن آن از تقلید. -  فرق نگاه 

 ( دراماتیک ).اي، به ادبیات نمایشی  نزدیکی آن، در پرتو شکل بیان محاوره -

هاي خود  بیان سرگذشت بی دلیها و ناکامی -سیر آزاد تخیل شاعر در آن. -
 شاعر که به طرز لطیفی با سرنوشت جامعه و روزگار او پیوند یافته است .

 
روح غنایی و مواج افسانه و طول و تفصیل داستانی و دراماتیک اثر منتقد را 

 ٔچیز تاثیر نظامی را بر کردار و اندیشهدارد که بر روي هم بیش از هر  بر آن می
نیما به نظر آورد حال آن که ترکیب فلسفی و صوري و به ویژه طول 
سرودن  شاعر به هنگام  mمنظومه، زمان سرودن آن، کیفیت روحی خاص 
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شعر (( سرزمین بی حاصل ))، منظومه شعر، ذهن را به ویژگی  ٔپرآوازه ٔهاي 
 ٔکند که اتفاقا سراینده لیسی منتقل میتی . اس . الیوت شاعر و منتقد انگ

دیگر از جهان سرگرم آفرینش مهمترین  ٔآن همزمان نیما و در نقطه
 نوین در زبان انگلیسی بود . ٔمنظومه

شعر کالسیک فارسی گردید و  شعر به سرعت جایگزین  شیوه سرودن  این 
شیوه شعر نو، آنرا به  سپید، هاي نیمایی،  سپس با ایجاد تفاوت هایی در فرم 

 حجم و ... دسته بندي کردند.

تالش نیما یوشیج براي تغییر دیدگاه سنتی شعر فارسی بود و این تغییر 
دانست. آزادي که نیما در فرم  محتوا را ناگزیر از تغییر فرم و آزادي قالب می

و محتوا ایجاد کرد، در کار شاعران بعد از وي، مانند احمد شاملو، مهدي 
هاي  رخزاد، سهراب سپهري و منوچهر آتشی به نقطهاخوان ثالث، فروغ ف

شعر معاصر ایران رسید. با این حال نیما شعر خود را از لحاظ نگرش به  اوج 
شاملو به  جهان و محتواي کار پیشروتر و تازه تر از کار شاعران بعدي مانند 

 داند. شمار می
 

 زمینه تاریخی :

ازه رواج یافت که بر طبق خواهی ایرانیان بینشی ت با شروع جنبش مشروطه
هاي تاریخ ملی تفاوت دارد.  آن عصري تازه فرا رسیده است که با همه دوره

سیاسی به پایان  روشنفکران این دوران معتقد بودند که عصر استبداد 
کردند که باید در عرصه فرهنگ نیز تحولی  رسیده است و همه احساس می

شاعران و نویسندگان ا ین عصر در پی زیباشناسی مشابه اتفاق بیفتد. 
شعر گذشته  جدیدي بودند و می شعري تازه بسرایند که با  خواستند 

 فارسی فرق داشته باشد.

یکی از عوامل موثر دیگر در تحوالت ادبی این دوران آشنایی روشنفکران 
ایرانی با ادبیات اروپایی بود. به باور آنان انقالب مشروطیت با انقالب فرانسه 

هاي  اي ایجاد کند که در آن چهره و قادر بود فضاي تازهمشابهت داشت 
شاعران و نویسندگان برجسته اروپا قابل  برجسته mاي پرورش یابند که با 

on
jim

ou
d.

pe
rs

ian
bl

og
.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

مقایسه باشد. عالقه و توجه روشنفکران به ادبیات اروپا و بخصوص ادبیات 
شد تا برخی آثار نویسندگان بزرگ آن زمان اروپا مانند ویکتور  فرانسه باعث 

گو، المارتین، ژان ژاك روسو، آلفونس دوده و شاتو بریان ترجمه شود که هو
 هاي بسیاري از ادیبان ایرانی تأثیر گذاشت. بر نوشته

 
 شعر کالسیک فارسی :

مطابق نظریات سنتی در شعر فارسی تعداد ارکان عروضی هر شعر در 
ادبی  ماند. نیز بنا به اقتضاي قالب یا نوع محور عمودي همواره ثابت می

 شد. شعر (نظیر غزل، مثنوي و رباعی)، قافیه با فرمولی ثابت تکرار می
 

 نظر نیما در باب شعر سنتی فارسی :

شاعري خود از شعر کهن فارسی نفرت داشت. اما بعدها  نیما در ابتداي 
 نگاه خود را تغییر داد. نیما زمانی نوشته بود:

دانم که  م... اکنون میاز تمام ادبیات گذشته قدیمی نفرت غریبی داشت"
 "این نقصانی بود.

 نویسد: و در جاي دیگري می

من خودم یکی از طرفداران پا بر جاي ادبیات قدیم فارسی و عربی "
 "هستم.

 
 گرایان : مخالفت سنت

سنتی فارسی  وقتی نیما نظریه ادبی خود را تدوین می کرد حامیان شعر 
دیدند اظهار داشتند  می که باورهاي خود را در معرض هجومی تمام عیار

شعر فارسی به عنوان ارجمندترین نماد فرهنگی ایران در معرض نفوذ  که 
شعر نو نشانه تسلیم فرهنگی در  بیگانگان قرار گرفته است. از نظر آنان 

ها بود و به زودي روح فرهنگ ایرانی را نابود خواهد کرد.  برابر خارجی
ما و پیروانش با این سنت گرایان در حقیقت معتقد بودند که نی سنت

m آشنایی ندارند.
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نگاه محافل دانشگاهی به شعر نیما تا دهه چهل خورشیدي منفی بود و 
سنت از پذیرش آن سر باز می گرایان دانشگاهی به نظریات  زدند. اما نگاه 

نیما با تالش برخی استادان که بخصوص با نقد ادبی مدرن آشنایی داشتند 
ر میان کسانی که نقشی مهم در تغییر نگرش رایج رفته رفته تغییر کرد. د

در دهه چهل خورشیدي داشتند باید از غالمحسین یوسفی و محمد رضا 
 شفیعی کدکنی یاد کرد.

 
 حمایت نوگرایان :

آیند از نخستین  برخی از شاعرانی که امروز در زمره نوگرایان به حساب می
شاملو، اسماعیل حامیان نیما بودند. از جمله این افراد باید به  احمد 

 شاهرودي، هوشنگ ابتهاج و مهدي اخوان ثالث اشاره کرد.
 

 شعر نیمایی و تحول اجتماعی در ایران مدرن :

کوشید شعر معاصر فارسی را با نیازهاي ایران مدرن سازگار کند.  نیما می
پس از جنبش مشروطه عرصه حیات اجتماعی ایران تغییر کرده بود. پیش از 

العابدین  هاي کسانی نظیر طالبوف، حاج زین ارسی با تالششعر، نثر ف
سازگار  مراغه شده بود و به نوعی خود را  اي، صور اسرافیل و دیگران متحول 

کرده بود. به طور کلی شعر جدید اشتیاقی خاص براي پرداختن به مسائل 
شعر کالسیک چنین نیست. اجتماعی از خود نشان می  دهد، در حالی که 

گرا دارد توانسته  چه هنوز هم مخالفانی در میان شاعران سنتنیما اگر 
اي به شعر  است پیروان قابل توجهی براي خود دست و پا کند و ظرفیت تازه

 کهن فارسی اضافه کند.
 

 شاعران نیمایی :

شاملو -  احمد 

 مهدي اخوان ثالث -

m سهراب سپهري -
on

jim
ou

d.
pe

rs
ian

bl
og

.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

 فروغ فرخزاد -

 منوچهر آتشی -

 م. آزاد -

 رضا براهنی -

 هوشنگ ایرانی -

 طاهره صفارزاده -

 احمدرضا احمدي -

 سید علی صالحی -

 محمد علی سپانلو -

 محمد حقوقی -

 منصور اوجی -

 علی باباچاهی -

 مفتون امینی -

شفیعی کدکنی -  محمدرضا 

 سیاوش کسرایی -

 یداهللا رویایی -

 نصرت رحمانی -

 اسماعیل خویی -

 فرخ تمیمی -

 فریدون مشیري -

 ادرپورنادر ن - 

 حمید مصدق -

 محمد زهري -

شاهرودي -  اسماعیل 

 حسن نوغانچی صالح (بهمن صالحی) -

 کامبیز صدیقی -
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 محمد تقی جواهري لنگرودي(شمس لنگرودي) -

 بیزن کلکی -

 خسرو گلسرخی -
 
 

 شعر سپید : -2

شعر آزاد گونه اي از شعر نو فارسی است که در دهه سی  شعر سپید یا 
شاملو ظهور پیدا کرد. تفاوت  ٔشمسی و با مجموعه هواي تازه از احمد 
هاي قبلی شعر نو در فرم شعر بود. در این سبک  عمده این آثار با نمونه

 عموماً وزن عروضی رعایت نشده ولی آهنگ و موسیقی نمود دارد.

شعر نو فارسی، گاهی به هر شعر که در قالب شعر نیمایی  در دسته بندي 
شعر سپید می  .گویند نگنجد 

 
 نمونه اشعار :

 گریست/ به قناري کوچکی/ دل باخته بود! سالخی می

شاملو -  احمد 

دلم گرفته است/ دلم گرفته است /به ایوان می روم و انگشتانم را بر 
هاي رابطه  هاي رابطه تاریکند/ چراغ شب می کشم/ چراغ ٔپوست کشیده

مهمانی تاریکند/ کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد/ کسی مرا به 
فروغ  -ها نخواهد برد/ پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنی ست.  گنجشک
 فرخزاد

 
شاعران معروف :  تاریخچه و 

سال  1 نخستین مجموعه شعر احمد  1326در مسیر شعر نو نیمایی در 
هاي فراموش شده به چاپ رسید. به جهت آن که این  شاملو به نام آهنگ

شعر سپید )) در زبان فارسی است ه مجموعه حاوي نخستین نمونه اي (( 
سال سزاوار توجه mاست ( براي دیدن نقد و نظرهاي چند در  نشر آن در این 
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به بعد)  1/354مورد این کتاب، رك :شمس لنگرودي، تاریخ تحلیلی شعر نو ، 
شاملو بود که نخستین بار در  ٔقطعنامه نام مجموعه دیگر شعر احمد 

شد. این مج 1330سال  شعر بلند بود که نشان منتشر  موعه حاوي چهار 
شیوه می شاملو با عبور از  جوید( جعفر  اي می نیمایی براي خود راه تازه ٔداد 

 )61ها: یاحقی، جویبار لحظه
 

سبک در زیر آمده شاعران نامی این   است: اسامی برخی از 

شاملو -  احمد 

 فروغ فرخزاد -

 یداهللا رویایی -

 سید علی صالحی -

 شیمنوچهر آت -

 مهدي اخوان ثالث -

 احمد رضا احمدي -

 رضا براهنی -
 

 شعر حجم : -3

در مورد تعریف شعر حجم ، بهتر دیدم قسمتی از مقاله ي دکتر یداهللا 
رویائی از مدافعین شعر غیر متعهد ، بانی نقد فرمالیستی در ایران، مدیر 

قدین دهه کل اداره  حسابداري تلویزیون ملی ایران و یکی از آگاه ترین منت
شعر حجم را براي این نوع از شعر برگزید را در اینجا  چهل ، همو که نام 

 بیاورم .

شعر دریافت هاي فوري،شعر دریافت هاي مطلق و شعر  ((شعر حجم 
عطش دریافتهاي مطلق و فوري است ، که تسکین نمی پذیرد، شعر 

 جستجوي کشف حجم براي جهیدن در جذبه ي حجم هاي دیگر است.
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شود تا چهره  تصویر در شعر حجم ، امتدادي دیگر دارد، نمی خواهد تثبیت 
اي قاطع و بی تغییر بگیرد، و با خصیصه هاي تماشا در شعاع تماشا بماند. 
از اینرو در لحظه تولد، اسکله و داربستی ارائه نمی کند. فقط نمایی است 

وانده می که اضالع و پایه هایش را خواننده می گذارد. این است که وقتی خ
شود مایه ي خیالی اش را رها نمی کند ما را به جاي سازش با خود، به رویا 
می برد و خود مدید می ماند، همیشه به صورت مجرائی و یا فضائی براي 

 استنشاق تصویرهاي تازه.

به صورت پراکنده آغاز می کند:  47و46شعر حجم زندگی اش را از سال هاي 
رویز اسالم پور و اولین تظاهر گروهی اش در در دلتنگی ها و کتابی از پ

شجاعی ، پرویز اسالم پور، بی ن الهی، بهرام اردبیلی ÷شعرهایی از محمود 
 )) 1349دیماه  _و صاحب این قلم به وقوع پیوست.))  (( یداهللا رویائی 

رویائی در جایی می گوید: ((شعر حجم ]موج نو،شعر غیر متعهد [ از دروغ 
 جره تعهد می گریزد.))ایدئولوژي و از ح

به خاطر این سوسن است که می خواند _او هیچگاه منصور اوجی را 
سیروس مشفقی را _وتنهائی من نمی  _براي در پائیز و نعره جوان _و 

شعر گرفته اند تا ((شعر زندگی )) بسرایند. او این کار  بخشد، که زندگی را از 
 را یک جنایت نا بخشودنی می داند

که یک نوع معماري حجم و کشف هندسی زبان در این نوع ختم کالم این
 شعر به وضوح اتفاق می افتد

البته الزم به ذکر است حجم گرایی در سینما، تئاتر، قصه و نقاشی نیز 
 یارانی  داشته و دارد.

شعر حجم:  نمونه هایی از 

سراب ها را می شناسم / در کویر کلمات / و قهقهه دریا / طرح مدام  من 
شده بر گستره هاي آگاهی !/ در تو می رقصم / تا من! /  اي ارتفاع گیج / رها 

شاخک هاي ویرانم / از شعله هاي تقدیس / بگذرد.((قفس نامحدود 
 من،قلیچ خانی))
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/ طرح دماغه ها را در فکر  _منظومه ي اسارت_آهنگ عشقبازي مرجان ها / 
سراب کلی دریا / در ساحلی  می پزند / در برج دیده بانی ساحل سراب / و در 

که حد قرارش / در اختیار مد مدام است / با انتظار دریا می خفت / سلطان 
 سندباد / ((سندباد هشتم،سپانلو))

 

 شعر موج نو : -4

شعر موج نو را اول بار بیژن الهی و احمدرضا احمدي با انتشار کتاب شعري با 
شعرهاي بیژن  اي به نام ((ترفه نام ((طرح)) از احمدي و انتشار مجله که 

 کرد بنیان گذاشت شد.[نیازمند منبع] الهی را منتشر می

عنوان این جریان شعري یعنی ((موج نو)) را فریدون رهنما یکی از 
سی و چهل ادبیات معاصر فارسی پیشنهاد کرد و  هاي ده جهرهاي هاي 

هم او بود که با حمایت از پرویز اسالمپور، بهرام اردبیلی، بیژن الهی، 
شاعران ((شعر موج نو)) موجب شد تا این گونه اح مدرضا احمدي و سایر 

شود. با این حال،  شعر با استقبال شاعران جوان دهه چهل و پنجاه مواجه 
خود بیژن الهی و احمدرضا احمدي پس از مدتی دیگر از عنوان ((شعر موج 

 تند.هاي شعري کناره گرف نو)) استفاده نکرد و به تدریج از مجامع و جریان

 پرویز اسالمپور و هوشنگ چالنگی ادامه پیداکرد. ٔشعر موج نو به واسطه

هایش از هوشنگ ایرانی رنگ  احمدرضا احمدي از کسانی بود که سروده
پذیرفته بود[نیازمند منبع] و با کوالژسازي از شعر فروغ فرخزاد و سهراب 

ي تازه بود، ها روش ٔادبی ایران تشنه ٔچهل که جامعه ٔسپهري در آغاز دهه
 ظهور کرد. البته این کوالژسازي او هنوز ظهور نکرده شکست خورد.

شعر دیگر و شعر  اما شعر موج نو که بعدها از دلش مانیفست شعر حجم، 
ناب بیرون آمد راه خود را ادامه داد. شاعرانی نظیر یداهللا رویایی، محمود 

ین جریان هاي اصلی ا شجاعی، هوتن نجات، محمدرضا اصالنی از چهره
 هستند.
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این طرز نو نه تنها مخالف سمبولیسم اجتماعی و نمادگرایی و تعهد، که 
اصوالً مخالف هر گونه منطق و معنایی در شعر بود؛ اتفاقی که در شعر 
فرانسه و بعد در دیگر جاها تحت نام دادائیسم و سوررئالیسم روي داده 

 بود.
 

 شعر ناب : -5

سال جریان ((شعر ناب)) را منوچهر هاي دهه پنچاه بنیان گذاشت.  آتشی در 
منوچهر آتشی در آن زمان (نیمه اول دهه پنجاه) مسئول صفحه شعر تماشا 
شاعري به نام آریا آریاپور  وابسته به رادیو و تلویزیون بود. وي با معرفی 
شاعران ((شعر ناب)) نام برد. پس از  (حمید کریم پور) از او به عنوان یکی از 

دیگري نیز به این جریان پیوستند؛ شاعرانی جوان که اغلب اهل  آن شاعران
سلیمان بودند و به گفته شمس لنگرودي اغلب آنان متأثر از شعر  مسجد 

شعر بیژن جاللی بودند.  هوشنگ چالنگی و بعضا متأثر از 
 

 شعر کودك و نوجوان : -6

شصت از رشد نسبتا خ وبی شعر کودك و نوجوان در ایران که در آغاز دهه 
شاعران نامدار  برخوردار بود، در سال هاي اخیر به ورطه تکرار افتاده است و از 

شعري چنان در حیطه شعر دیگر است . این گونه  هاي زبانی، تخیل و  این 
شده است که به جرات می توان آن را موج پنجم  موسیقی منحصر به فرد 

اسانی، سبک عراقی، شعر ایران نامید. موج اول تا چهارم عبارتند از: سبک خر
شعر کودك و نوجوان تمام ویژگی شعر نیمایی . زیرا  هاي یک  سبک هندي و 

 سبک مجزا را داراست .
 

شعر کودك و نوجوان :  تعریف 

شعري است که با زبان و تخیل و درك و هیجان کودکان و  - تعریف اول : 
ن نوجوانان تناسب داشته باشد. در یک جمله این که قابل فهم براي ای m

on
jim

ou
d.

pe
rs

ian
bl

og
.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

هاي سنی باشد.با این تعریف حیطه شعر کودك نسبت به شعر  گروه
 بزرگسال محدودتر می شود.

شعري است که  - تعریف دوم : اما عده اي معتقدند که شعر کودك 
کودکان آن را می فهمند و بزرگساالن نیز از آن لذت می برند . با این تعریف 

شعر بزرگسال بیشتر خواهد بود شعر کودك از   .گستره 
 

 هاي سنی : گروه

 پیش دبستانی -خردسال  -الف  -

 سال اول و دوم دبستان -کودك  -ب  -

 سوم و چهارم و پنجم دبستان -کودك  -ج  -

 راهنمایی -نوجوان  -د  -

 دبیرستان به باال -جوان  -ه  -
 

 هاي رایج : قالب

 چهارپاره -

 نیمایی -

 مثنوي -

 غزل -

 رباعی -
 

شعر ک دوره  ودك در ایران :هاي سه گانه 

ها (از دهه سی): پیش از انقالب بذر شعر کودك و نوجوان ایران را  اولین -
شریف، جبار باغچه بان و محمود کیانوش  کسانی مثل عباس یمینی 

سال شاید بتوان محمود  پاشیدند . اما تا  ها این حوزه مسکوت ماند. 
شعر کودك و نوجوان ایران دانست.  کیانوش را پدر 

شصت): بعد از انقالب ایران کسانی مثل رحماندوست و  پیروان - (از دهه 
m جعفر ابراهیمی و ... دوباره شعر کودك و نوجوان ایران را زنده کردند.
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کوشندگان (از دهه هفتاد): بعد از این گروه جوانانی پاي در عرصه شعر  -
شکوفایی این نهال شدند.  کودك و نوجوان گذاشتند که باعث رشد و 

شعر کودك و نوجوان پرسه امروزه  شاعران خوب و خوش ذوقی در وادي 
 می زنند که پیشرفت خود را مدیون تالش شاعران پیش از خود هستند.

 
 شاعران کودك و نوجوان ایران :

 پروین دولت آبادي -

 شریف عباس یمینی -

 محمود کیانوش -

 مصطفی رحماندوست -

 قیصر امین پور -

 جعفر ابراهیمی -

 شعبانیاسداهللا  -

 افسانه شعبان نژاد -

 بیوك ملکی -

 نیا شکوه قاسم -

 ناصر کشاورز -

 مهري ماهوتی -

 افشین اعال -

 احمد خدادوست -

 علی اصغر سیدآبادي -

 آتوسا صالحی -

 حمید هنرجو -

 محمود پوروهاب -

 بابک نیک طلب -

 عرفان نظر آهاري -

m رودابه حمزه اي -
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 یحیی علوي فرد -

 سید سعید هاشمی -

 علی باباجانی -

 عباسعلی سپاهی یونسی -

 محسن صالحی حاجی آبادي -

 تقی متقی -

 سید احمد میرزاده -
 

شعر کودك و نوجوان : کتاب  هاي 

آسمان کوچک سروده: محمود پوروهاب کانون پرورش فکري کودکان و  -
 1375نوجوانان 

 1382آفرین به آفتاب سروده: غالمرضا بکتاش سوره مهر -

سروده: تقی متقی نشر قو آواز ها -  1382ي ارغوانی 

 1382ابر، باد، باران سروده: تقی متقی نشر قو  -

سروده: غالمرضا بکتاش مدرسه  -  1387با دعاي باران 

سیدآبادي افق  -  1386بادکنک به شرط چاقو سروده: علی اصغر 

سروده: ناصر کشاورز کانون پرورش فکري  - باغ رنگارنگ آواز قشنگ 
 1378نوجوانان کودکان و 

سروده: تقی متقی نشر قو  -  1382بزغاله خانم 

 1387بهار ماندنی سروده: یحیی علوي فرد بوستان کتاب  -

 به قول پرستو سروده: قیصر امین پور -

 1389بیا ببین سروده: یحیی علوي فرد عموعلوي  -

 1386پر از بوي گالبی سروده: محمود پوروهاب به نشر  -

روده: ناصر کشاورز کانون پرورش فکري کودکان و پر زرد قناري س -
 1383نوجوانان 

 پروانه باران سروده: حمید هنرجو -

m در پیاده رو سروده: بیوك ملکی -
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 1388چه کسی کالغ را اختراع کرد؟ سروده: علی اصغر سیدآبادي چشمه  -

سروده: محمود پوروهابکانون پرورش فکري کودکان و  - درخت خانه ما 
 1384نوجوانان 

رو نویسی از بهار سروده: غالمرضا بکتاش کانون پرورش فکري کودکان و  -
 1385نوجوانان 

 شعر بچه هاي جهان سروده: محمود کیانوش -

 1389شهر پرنده ها سروده: یحیی علوي فرد عموعلوي  -

سروده: محمود کیانوش کانون پرورش فکري  - سبز هندي  طوطی 
 1382کودکان و نوجوانان 

سایا فصل ه - سروده: یحیی علوي فرد نشر   1384ا زیبایند 

 1381کوله پشتی ات کجاست؟ سروده: عرفان نظر آهاري به نشر  -

سروده: یحیی علوي فرد آینده روشن  -  1387نوآوري این است 

 1382موهاي شش متري سروده: ناصر کشاورز به نشر  -

سروده: محمود پوروهاب به نشر  -  1379هدیه دریا 

سپاهی یونسی نشر قو صبح و  - سروده: عباسعلی   1379سیب 

سپاهی یونسی نشر عابد -  روستاي من سروده: عباسعلی 

 یاد لبخندهایتان هستم سروده: عباسعلی سپاهی یونسی نشر قو -

سروده: عباسعلی سپاهی یونسی نشر آیین تربیت -  راه رفتن زیر باران 

سیر سروده: عباسعلی سپاهی یونسی ن -  شر آیین تربیتطفلکی آقاي 

سروده: عباسعلی سپاهی یونسی نشر امیر کبیر  - خسته نباشی خداجان 
 "کتابهاي بنفشه"
 
 

 دهه شصت و موج سوم  -7
 

m شعرهاي نگاره اي -8
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 شعر دهه هفتاد : -9

شعر دهه هفتاد نامبرده می شامل طیفی  شعري که از آن به عنوان  شود، 
و یا اوایل دهه هفتاد  60خر دهه از آثار شاعرانی است که نه لزوما از اوا

نوشتن و انتشار اشعارشان را آغار کردند، بلکه نمود پختگی کارشان در این 
است. تعدادي از تاثیرگذاران و بنیان گذاران اصلی دهه  دهه مطرح شده

 هفتاد که از نیمه دوم دهه شصت شعرشان پخته و مطرح شدند:

 رضا براهنی -

 شمس لنگرودي -

 اهیعلی باباچ -

 اي علیرضا پنجه -

 شاپور بنیاد -

 مسعود احمدي -

 سید علی صالحی -

 بهزاد خواجات -

 فرشته ساري -

 شهرام شیدایی -

 نصرت اهللا مسعودي -

 نسرین جافري -

 بیژن کلکی -

 بیژن نجدي -

 منیره پرورش -

 آذر کیانی -

 شیوا ارسطویی -

 ندا ابکاري -

m یداهللا رویایی -
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 غالمحسین نصیري پور -

 مفتون امینی -

 احمد رضا احمدي -

 هرمز علی پور -

 اورنگ خضرایی -
 

تعدادي از رهروان اصلی دهه هفتاد که از ابتداي این دهه آهسته آهسته 
 بدان پیوستند:

 مهرداد فالح -

 رسول یونان -

 علی رضا کرمی -

 بهزاد زرین پور -

 مسعود جوزي -

 علی عبدالرضایی -

 شهرام رفیع زاده -

 وسويحافظ م -

 مهرنوش قربانعلی -

 هیوا مسیح -

 رزا جمالی -

 ابوالفضل پاشازاده (پاشا) -
 

شان غالباً از هیاهو  میانسالی ٔگذاران اصلی شعر هفتاد به واسطه بنیان
هفتاد  ٔگیري دهه اي براي منشأ شکل دوري جستند اما اگر بخواهیم سبقه

سپس رهروان گذار توان به جرأت بر اسامی بنیان دست و پا کنیم می ان آن و 
سویی  ٔآن پاي فشرد.دهه سویی مطرح و از  هفتاد با تالش شاعران جوان از 

شاعران دهه انقالب و  ٔبا گذار از مرحله 60و  50، 40هاي  دچار هرج و مرج شد، 
سوررئالیسم با بکار گیري خر ق عادت و حس آمیزي پناه برد،  mجنگ ناگزیر به 
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شاعران رفته رفته آرایه شعرشان رصد کردند که شعرهاي  ي ویژهها این  اي با 
((چند صدایی))، با تم گریز از مرکز و اسکیزوفرنیکال و ((شعر نگاره 
اي))(موسوم به ((شعرتوگراف))، ((وسط چین))، ((مربع))، احیاي معما و 

هاي منظوم قدیمی در شکل شعري نو با عنوان ((لغز))، احیاي  چیستان
) با عنوان ((خواندیدنی)))، شعر ((گفتار))، جدید شعر ((کانکریت) ٔگونه

((شعرحرکت)) و همچنین ((کاریکلماتورهاي اپیزودي)) با عنوان ((شعرهاي 
هایی که از حس آمیزي و خرق عادت و استعاره با  چند صدایی)) و شعر

شکل گرفتند، این  مضون اصلی طنز با عنوان ((فرانو)) درپی چنین وضعیتی 
شعري متعاق جریان سیاسی و  ٔب تغییرات بنیادین در حوزههاي  مسائل 

ها نیز  اجتماعی و تغییر در مناسبات اطالع رسانی جهان با ظهور ابر رایانه
مهندسی ژنتیک، تسخیر کرات، پایان یافتن دنیاي دو قطبی، و شکست تلخ 
اردوگاه کمونیسم و جاي گزینی خرده تفکرات ملل و به نوعی ورود پر 

شناسی سایر هنرها و مبتال "ن:چالش علوم نظري همچو فلسفه و زیبایی 
سایت ها و وبالگ نویسی خبري و ادبی و هنري،  به آن اینترنت، راه افتادن 

هاي همراه و مخلص کالم دگردیسی اساسی  هاي تلفن ماهواره، بلوتوس
هاي  شصت و تکثر گرایی مطرح در اندیشه ٔاي در اواخر دهه در وظایف رسانه

هاي چهل و پنجاه  دهد. شعر مضمون گراي دهه ه میفلسفی بدان انگیز
هاي زبانی در این  شود و زبان و بازي هفتاد به نوعی تعدیل می ٔدر دهه
شعري  ها نقش پر رنگ تري به خود می شعر گیرد.به طور کلی در این نوع 

کالن نگري در ابعاد معرفتی و فلسفی جاي خود را به تفرد، جزئیات، پرهیز 
بخشد و فضاي شعر به  جه به منسبات زبان کوجه و بازار میاز ادبیت و تو

شخصی دست پیدا کند.  خواننده اجازه می دهد که به تاویل و تفسیرهایی 
شعرهاي شاعران این جریان حذف و  صور خیال و به ویژه در برخی استعاره از 
شاعر به عنوان دال و نه مدلول در اختیار  به جاي آن عناصر عینی پیرامون 

 ها ي دیگر شاعر در ذهن او ساخته شود گیرد تا ناگفته ننده قرار میخوا
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 شعر پست مدرن: -10

 مدرن یکی از انواع شعر  است. شعر پسانوگرا یا شعر پست
 

شعر پسانوگرا : ویژگی  هاي 

هاي اصلی شعر پسانوگرا می توان به ساختارشکنی، معناگریزي،  از ویژگی
فونی) و تصویر اسکیزوفرن اشاره کرد و  نگاه متفاوت، چندصدایی ( یا پلی

همچنین کالژ، بی قاعدگی (فقدان نظم مرکز محور)، رشد غیر خطی، 
ساختار نامتمرکز، عدم توازن، عدم قطعیت (شک اندیشی)، ذهن گرایی 
(تجرید گرایی)، ایهام، انتزاع (آبستره)، تکرار و تسلسل، دو پهلویی و جریان 

 باشد که در شعر پسانوگرا رایج است. می سیال ذهن، از جمله مولفه هایی
 

 شعر پسانوگرا در غرب :

شعر پسانوگرا ابتدا در آمریکا به وجود آمد و سپس در اروپا رواج یافت. آغاز 
دانند. سالی که آلن گینزبرگ زوزه را  می 1956شعر پسانوگرا در آمریکا را سال 

ی روزگار خود هاي منفی بسیاري را در محافل ادب انتشار داد و واکنش
هاي مدرنیستی شعر را به لرزه در آورده بود. در  برانگیخت، چرا که این اثر پایه

شعر نوین آمریکا ( ٔتأثیرگذار و پرخواننده ٔگزیده ) 1960دونالد آلن با عنوان 
هاي مختصري از گینزبرگ آمده است که بر پیوند میان شعر، نثر و  گفته

 کند. موسیقی تاکید می
 

 گرا در ایران :شعر پسانو

شعر پسانوگرا در ایران تحت تاثیر شعر پسانوگرا رایج در کشورهاي غربی 
شاعرانی هستند  "رضا براهنی"و  "علی باباچاهی "ایجاد شد.  از نخستین 

که با انتشار اشعار پسانوگرا این سبک شعر را در ایران رواج دادند. گر چه 
انوگرایی معرفی کرد و را معادل پس "در وضعیت دیگر"باباچاهی شعر 

را مبناي تئوري خود و پیروان اش قرار داد. بعد از این دو،  "شعر زبانی"براهنی 
mبرخی شاعران جوان به این سبک شعر گرایش نشان دادند. شعر پسانوگرا 
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به دلیل مبنا قرار دادن سبک غربی در ایران منتقدان زیادي دارد. موافقان این 
بق نظریات فلسفی و سبکی داراي اندیشه و سبک شعر در ایران آن را ط

شعر سنتی و مدرن فارسی می  دانند. محتواي متفاوت از 
 

 ترین شعراي پسانوگرا غرب : مهم

گذار شعر پسانوگرا در  چارلز اولسون شاعر نامدار آمریکایی بنیان
توان به رابرت کریلی و لئونارد  آمریکاست. از دیگر شعراي پسانوگرا می

 کرد.کوهن اشاره 
 

 شعر دهه هشتاد-11
 
 

 شعر جهان
 

 هاي معروف شعر جهان : گونه
 

 سونت : -1

ت (به انگلیسی:  سونSonnetواره  سبکی از سرودن شعر  در ادبیات  )  یا غزل
شعري  است که معموال داراي  مصراع  14انگلیسی است. سونت قطعه 

سونت شود. در مقایسه با ادبیات فارسی است و در پنج بحر سروده می  ،
گنجد. در  ادبیات غنایی می ٔساختاري بسیار شبیه به غزل دارد و در زمره

ستایش معشوق و  سرودن سونت ها، معموال احساسات فردي، عشق، 
واره که در این  ترین سرایندگان غزل اخالقیات نقش بسیاري دارند. از معروف
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سبک هستند، فرانچسکو پترارك و ویلیام شکسپیر را  زمینه صاحب 
 توان نام برد. می

شعر انگلیسی کابرد فراوانی دارد،  سرایش  سبکی از سونت که امروزه در 
شکسپیر داراي چهار بند  ٔواره هاي غزل سبک سروده سونت  شکسپیر است. 

هاي  بند اول، مصراع 3است؛ سه بند چهار مصراعی و یک بند دو مصراعی. در 
سوم) و زوج (دوم و چهارم) هم هستند. معموال قافیه  قافیه فرد (اول و 

 ٔبین بندهاي بعدي مشترك نیست. در بند نهایی نیز هر دو مصرع قافیه
 هاي دیگر متفاوت است. مصرع ٔمشترك دارند که آن نیز با قافیه

هاي سبک شکسپیر، به  واره اي بین غزل در ادبیات فارسی با غزل در مقایسه
یه است که همان شود که غزل فارسی داراي یک قاف این نکته توجه می

تواند در  مصراع اول و بیت مطلع است؛ ولی سونت شکسپیري می ٔقافیه
 مختلف باشد. ٔقافیه 7کل داراي 

 
 تاریخچه :

)) به معنی ((آواز کوچک)) است sonnettoایتالیایی (( ٔاز ریشه sonnet ٔکلمه
سرایش  ٔاست. ریشه که از طریق زبان فرانسه به انگلیسی راه یافته

شبیه به سونت را میشعرهای  ٔمیالدي در جزیره 13توان در اوایل سده  ی 
ست.  سیسل و زمان فردریک دوم و قافیه پردازان گویش توسکانی ج

شعرهاي مسدس سونت می سرایان  نوازندگان و نغمه ٔگونه توند از 
سبک سرایش Sestinaگرد (به التین:  دوره شده باشد. همچنین این  ) مشتق 
هاي تونس و ناپلس به  رفته از غزل باشد که از طریق عربتواند تاثیر گ می

 است. ادبیات التین راه یافته

 —هاي پترارکی معروف هستند که به سونت—هاي ایتالیایی  سونت
یافته از سونت سیسیلی بود که به جاي نظم متناوب و  اي توسعه گونه

سیسیلی وجود داشت، از پیچش  هاي ظریف در نظم یکسانی که در سبک 
رد. اولین کسی که سبک جدید سونت را در سروده و قافیه بهره می هاي  ب
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خود به کار برد، دانته آلیگیري بود؛ اما با تاثیري که فرانچسکو پترارك در 
سبک ایتالیایی با نام او شهرت یافت. سرودن غزل  واره برجاي گذاشت، 

ظم و است، به جاي ن سونت فرانسوي که از سونت ایتالیایی مشتق شده
 زنجیروار، سبکی نزدیک به دوبیتی دارد. ٔقافیه

سبک ایتالیایی است،  توسعه یافته ٔسبک انگلیسی سونت که گونه اي از 
اي از نظم متناوب ایتالیایی و سبک دوبیتی فرانسوي است.  اغلب آمیخته

سونت غزل ٔبزرگترین نماینده هاي شکسپیر هستند.  واره سبک انگلیسی 
ها به حدي است که سبک انگلیسی سونت، ((سبک  هوار تاثیر این غزل

شکسپیري)) نامیده شده است. همچنین ادموند اسپنسر نیز تاثیر زیادي بر 
سبک ایتالیایی داشته سونت است؛ تا آنجا که قالب  هاي اقتباس شده از 

سونت  اند. ها را ((سبک اسپنري)) نامیده اینگونه 
 

 هایکو : -2

ها  ري  در جهان است که مبدع آن ژاپنیترین گونه شع هایکو  کوتاه
 هستند.

اند و به ترتیب به صورت سه واحد  ) تشکیل شدهMoraمورا ( 17هایکوها از 
آیند. هرچند که گاه هایکوها را  تایی از پی هم می تایی و پنج تایی، هفت پنج

شناسی، هجا و مورا دو مفهوم  شمارند اما از لحاظ زبان هجا برمی 17داراي 
تواند از دو مورا تشکیل شود. وزن شعر  ت هستند و یک واکه بلند میمتفاو

شمارش موراها تعیین می شود. به طور معمول هایکوها  هایکو بر پایه 
 ها هستند. واژه ) یا برشkirejiجی ( ها و کیره واژه ) یا فصلkigoگُو ( داراي کی

 
 گُو : کی

گُو یا  نشانه فصلی. کی شود یا به در هایکو یا مستقیماً به فصل اشاره می
واژه شامل پنج گروه بهاري، تابستانی، پاییزي، زمستانی و روز نوي  فصل

m) به دلیل قرار گرفتن سال نوي shōgatsهاي سال نو (,  است. البته نشانه
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گُو در ژاپن  شوند. این کی بندي می مسیحی در زمستان، جزو زمستان طبقه
میالدي تقویم گریگوري را  1873ال تازگی دارد. پیش از آن که ژاپن در س

سال نو در این کشور با بهار آغاز  جایگزین گاه شماري سنتی خود کند، 
 هاي فصلی: شد. چند مثال از نشانه می

شکوفه گیالس( - )، tsubaki)، کوکو یا فاخته، گل کاملیا(Sakuraبهارواژه: 
 )Kaeru,kawazuقورباغه(

 )Amagaeruقورباغه باران( )،Hotaruتاب( واژه: کرم شب تابستان -

شب(Kakiپاییزواژه: خرمالو( - سرماي   ،(Yosamu( 

 )Yukiواژه: برف( زمستان -

 روز نو واژه: پایان سال -
 

 جی : ره-کی

ها به طور معمول در انتهاي  واژه جی یا برش ره-در هایکوهاي ژاپنی، کی
سه سکوت را ا هاي شعر نمایان می پاره یکی از  یفا شود و نقش وقفه و 

ساختاري به عمل  واژه شود که برش کند. گفته می می شعر حمایت  ها از 
شود و مکان  واژه استفاده می اي که به عنوان برش آورند. بسته به کلمه می

شده و بین عبارت رفته و عبارت  آن در شعر، رشته افکار براي لحظه اي قطع 
شعر میشود. شاید هم پایان باوقاري ب سنگی ایجاد می نیامده هم دهد  ه 

 کند. یافتگی را تشدید می و احساس خاتمه
 

 هایکوي مدرن :

سنتی نمی باشد، اما  در هایکوي مدرن، الزامی به رعایت قواهد هایکوهاي 
سر آن اتفاق نظر بیشتري وجود دارد این است که:  آنچه که بر 

هایکو پاره شعریست کوتاه؛ در دنیاي مدرن، رغبت مخاطب براي خواندن  -
 وشتن اشعار بلند از میان رفته است .و ن
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زند، به کار بردن فصل  واسطه به طبیعت در هایکو موج می نگاه بی -
ها و فاکتورهاي اقلیمی ِ خاص هر منطقه از جمله اشتراکات اکثر  واژه

 باشد . هایکوها می

باشد که آغازي و پایانی داشته باشد و در  هایکو نوعی روایت داستانی نمی -
اي  این گونه ادبی، شاعران به دنبال نتیجه گیري یا پند و توصیه ویژه واقع در
 نیستند.

 
 کتب فارسی با موضوع هایکو :

شاملو/نشر چشمه/ -  1384هایکو از آغاز تا امروز/برگردان احمد 

سی بیوکانن/برگردان ع.پاشایی/ -  1369صد هایکوي مشهور/دانیل 

 1371رگردان زویا پیرزاد/تعدادي هایکو در کتاب آواي جهیدن غوك/ب -

سهیل/ -  1373هایکو در چهار فصل/مهوش شاهق و شهال 

زنبور بر کف دست بوداي خندان/ مجموعه هایکوهاي مدرن، ترجمه از  -
 1386اهللا ذاکري/نشر مروارید/ ژاپنی قدرت

 1386یک پنجشنبه بی تو / هایکو /رضاآشفته/ نشر آواي کالر /  -
 

 غزل : -3

 روجوع به غزل
 

 : ویالنل  -4

 Villanelle شامل نوزده سطر که فقط در ویالنل نوعی شعر اصال فرانسوي 
سطر و نیز  آن از دو قافیه استفاده می شود و از پنج بند هر یک شامل سه 

 .دو بیت در آخر تشکیل می شود

 مثنوي : -5

m رجوع به مثنوي
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 ها و مکاتب مهم شعر جهان : برخی جریان
 

 فرمالیسم : -1

شود که معتقد است، ارزش یک اثر  اي گفته می سم هنري به عقیدهفرمالی
هاي  هنري تنها و تنها وابسته به فرم آن (چگونگی ساخت و ویژگی

کند که تمام چیزهاي  اش) است. در هنر بصري، فرمالیسم بیان می بصري
است، و عواملی مانند ظرف تاریخی  ارزشمند یک اثر در خودش نهفته

ساخت اثر در درجات بعدي ساخت اثر، زندگی  هنرمند یا هدف هنرمند از 
 اهمیت قرار دارند.

 
گردد. سالی که ویکتور  بر می 1914تاریخچه فرمالیسم به سال 

شکلوفسکی در روسیه رساله به نام رستاخیز واژه منتشر کرد که به 
شناخته شده  است. عنوان نخستین سند ظهور مکتب فرمالیسم 

 

 فوتوریسم : -2

هاي هنري  ) یکی از جنبشFuturismري یا فوگردشگري (به ایتالیایی: گ آینده
اوایل قرن بیستم بود. مرکز این جنبش در ایتالیا بود و در کشورهاي دیگر از 

ها  ها در بسیاري از زمینه جمله روسیه نیز فعالیت داشتند. فوتوریست
ماري و سازي، سفالگري، تئاتر، موسیقی، مع مانند ادبیات، نقاشی، مجسمه

 اند. حتی آشپزي فعالیت داشته

در روزنامه  1909فیلیپو توماسو مارینتی با انتشار بیانیه فوتوریسم در سال 
فیگارو فعالیت جنبش را رسما آغاز کرد. در آن بیانیه مارینتی نوشته بود که 

هاي اصلی این جنبش  ها از هنر گذشته بیزارند و دغددغه فوتوریست
سرعت و تکنو mها ماشین، هواپیما و  لوژي است. براي فوتوریستپویایی، 
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ها پیروزي انسان  هاي بسیار مهمی بودند چراکه آن شهرهاي صنعتی نشانه
 دادند. بر طبیعت را نشان می

 
 پیشینه  :

هاي مارك، ماکه، لیونل  گري با آنکه فقط از طریق واپسین نقاشی حجم
هاي  نخستین لحظه فایتینگر بر اکسپرسیونیسم آلمان تأثیر گذاشت، از

گري تأثیر داشت.  گري عمالً در بطن نقاشی و پیکر تراشی آینده پیدایش آینده
گري نخست جنبشی ادبی برخاسته از ذهن فیلیپو توماسو مارینتی  آینده

گري در  ) بود که بعدها در نقاشی تأثیر گذاشت. آینده1908شاعر ایتالیایی (
شهر میالن بود  و به صورت طغیان روشن فکران اصل جنبشی برخاسته از 

پدیدار شد.  19جوان بر ضد رخوت کالبد فرهنگی و تاریخی ایتالیا در سده 
گري برخاسته از شخصیت پر شور مارینتی بود.  بخشی از جنبش آینده

هاي هانري برگسون و فردریش  گري مارینتی و پیروانش در فلسفه آینده
نارشیسم در رفتار آنها نیچه ریشه داشت که به نوعی طغیان گري و آ
شد. از هنرمندان به نام این مکتب می توان به مارینتی، اومبرتو  تبدیل 

در میالن  1909بوتچونی، کارلو کارا و لوئیجی روسولو، جینو سورینی در اوایل 
اشاره کرد و بعدها یکی از تأثیرگذارترین افراد این مکتب یعنی جاکومو باال، 

 به آن پیوست. که استاد مارینتی هم بود،
 

 ) :Cubo-Futurismگري حجمی ( آینده

 1913گري اثر گذاشت و در سال  گري بر جنبش آینده در روسیه جنبش حجم
گري  گري حجمی[((آینده هاي هنري به نام آینده یکی از جنبش

گران  گرایانه)) نیست؟] به دنیا آمد. آینده گري آینده گرایانه)) یا ((حجم حجم
 کنند. بیسم را استفاده میهاي کو حجمی فرم

ها با گذشته بد بودند و از زندگی پیشرفته  گران، روس همچون دیگر آینده
سعی می ها، روس آمد. برعکس ایتالیایی خوششان می کردند که با  ها 
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ها تأثیر  حرکات جنجالی خودشان را نشان دهند. به غیر از آن، روس
 کردند. هیچکس را قبول نمی

در این سبک ولیمیر خلبنیکف، الکسی کرچنیخ، هنرمندان مهم روس 
 والدمیر مایاکوفسکی و داوید بورلیوك بودند.

گرهاي روسیه، به غیر از نقاش، نویسنده هم بودند و تعداد  خیلی از آینده
شعر نوشتند. این هنرمندها در پروژه هاي مختلف هم باهم  زیادي کتاب و 

هاي  ب را کروچنیخ نوشت و صحنهکردند. از جمله: اپراي پیروزي آفتا کار می
ساخت.  ان را مالویچ 

شوروي در  برآمدن استالین و چیرگی دیدگاه رسمی حزب کمونیست اتحاد 
شد که جنبش آینده  گري حجمی در روسیه از بین برود. هنر و ادبیات باعث 

 
 گري در ایتالیا : آینده

و از  ها به حرکات فاشیسم خیلی عالقه داشتند در ایتالیا فوتوریست
هاي  ها حرکت کردند. فوتوریست بسیاري از نظرات فاشیسم پشتیبانی می

توانستند  دیدند که با آن می کردند و فاشیسم را قدرتی می مدرن می
ها مهم بود،  ایتالیا را کشوري مدرن بکنند. مارینتتی، که یکی از فوتوریست

گروه یک سال  به وجود آورد. این 1918ها را در سال  گروه سیاسی فوتوریست
شد و از اولین  بعد از ایجادش در حزب ملی فاشیست موسولینی ادغام 

شدند. به همین دلیل دولت خیلی از فوتوریست ها را  پشتیبانان موسولینی 
شناخت و به آنها کار دادند.  به رسمیت 

گري رشد کرده و از جنبشها دیگر استفاده کردند. در  در ایتالیا آینده
گرایی و  گري به طرف کمینه ق خیلی بیشتر بود و آیندهمعماري این اتفا

چند ساختمان دولتی در سبک  1940و  1920گرایی رفت. بعد از سالهاي  عقل
شدند که در بین آنها ایستگاه راه آینده آهن ترنتو است که  گري ساخته 

 آنجیولیو مازونی آنرا ساخت.
 

m گري : اصول کلی آینده
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به تاریخ و مظاهر تمدن داشتند و در گر  گرها نگاهی طغیان آینده
دادند و از مظاهر مدرن بشریت  هاي خویش به نابودي آنها راي می بیانیه

ها و چیزهاي از  ها و کتابخانه کردند. آنان خواهان نابودي موزه ستایش می
هاي پیشین را در خویش  این قبیل بودند که نمادهاي قدیم و تمدن

هاي  طر جنبش فوتوریسم یکی از ریشهکردند. به همین خا نگهداري می
 پیدایش فاشیسم در ایتالیا شد.

شدن نقاشی و تماشاگر داشتند و  هنرمندان آینده گر تاکید زیادي بر یکی 
گفتند ((باید تماشاگر را در مرکز نقاشی قرار داد تا به درك اجتماعی  می

د آمدن هاي این سبک پی ببرد)) و این امر باعث پدی آور درون نقاشی حیرت
شد. آنها به کشفیات و  دیدگاه ماشینی و مدرن آنها نسبت به نقاشی 

کردند و بر روي حرکت در  هاي علمی با تحسین بسیاري نگاه می دیدگاه
کردند که این امر باعث پیدایش ((کارتون)) و یا  نقاشی تاکید زیادي می

 پویانمایی شد.
 

 گري : پیکرسازي آینده

گرایانه)) نیست؟] نیز از  گرانه/آینده کرسازي آیندهگري[((پی پیکرسازي آینده
کرد. نمادهاي کهن پیکرتراشی را به چالش  گري پیروي می اصول کلی آینده

کرد. اجسام آنها به مانند  کشید و از ابعاد و فضاهاي متداول انتقاد می می
اشیائی توپر بودند که اصول خطوط متمایز کننده را از آنها گرفته بودند و 

ختمان محیطی آنها بدون توجه به طبیعت و حقیقت اجسام به نمایش سا
توان به بوتچونی اشاره  گر می آمد. از معروفترین پیکرتراشان آینده در می

هاي  کرد. بیانیه هایی توپر با حرکتی نهانی خلق می واره کرد که تندیس
به نظر  تر هاي نقاشی آنها تا حدي مهم گري حتی از بیانیه پیکرتراشی آینده

هاي مدرن مانند جفت و جور کاري  رسید زیرا منجر به تولد مکتب می
 1969تا  1960دادائیسمی، کانستروکنیویستی و سورئالیستی در سالهاي بین 

 شد.
 m
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 گري : معماري آینده

تر به  گرایانه)) نیست؟] بیش گرانه/آینده گري[((معماري آینده معماري آینده
ن در جامعه تعلق داشت، هر چند جنبش عظیم صنعت و بازتاب آ
سانتلیا ( ) که در نخستین نمایشگاه آزاد 1916-1888معمارهایی مانند آنتونیو 

سال  آینده گرها پیوستند،  شرکت کردند و به جمع آینده 1916گري در 
سبک تحولی  کارهایشان از حد نقاشی و طرح فراتر نرفت ولی معماري این 

شیوه به نوگرایی شبه کالسیک معروف است،  هایی که امروزه بنیادین در 
هاي بشر  کردن به دغدقه گري نگاه تبدیل شد. از اصول بنیادي معماري آینده

شهري و معماري به تناسب زندگی امروزي او است.  امروز در زندگی 
 

 : dadaismeدادائیسم  -3

) جنبشی Dadaïsmeدادا، دادائیسم، داداگري یا مکتب دادا (به فرانسوي: 
شعر) تئاتر  گی بود که به زمینهفرهن هاي هنرهاي تجسمی، ادبیات (بیشتر 

شد. این جنبش در زمان جنگ جهانی اول در  و طراحی گرافیک مربوط می
 شهر زوریخ در کشور سوئیس پدید آمد.

 
 ها: زمینه و انگیزه پیش

نومیدي، اضطراب و هرج و مرج ناشی از  ٔتوان زاییده دادائیسم را می
هاي جنگ جهانی اول دانست. دادائیسم زبان حال  خرابی ها و آدمکشی

کسانی است که به پایداري و دوام هیچ امري امید ندارند، در واقع 
دادائیسم با همه چیز مخالف است حتی با دادائیسم.، غرض پیروان این 

خواستند بشریت و  مکتب طغیانی بر ضد هنر، اخالق و اجتماع بود. آنان می
شک چون بناي  را از زیر یوغ عقل و منطق و زبان آزاد کنند و بیدر آغاز ادبیات 

شیوه این مکتب بر نفی بود ناچار می کار خود را هم بر نفی استوار  ٔبایست 
هایی غیرقابل فهم انشا کنند. شاعران این مکتب کلماتی را از  و عبارت

شعر می کردند و با کنار هم گذاشتن آن روزنامه جدا می m سرودند که ها 
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آمد. یکی از بنیانگذاران دادائیسم  معنی پدید می جمالتی کامالً بی
گوید در ساعت فالن بعد از ظهر فالن روز، در اتاق پشت میز بودیم و  می

کرد. فرهنگ لغت را باز کردم و لغت دادا  یکی داشت دست در دهانش می
 آمد. -ها  به معنی اسب چوبی بچه -
 

 تاریخچه :

 آغاز:

در زوریخ توسط گروهی از هنرمندان و  1916در سال  داداي اروپایی
نویسندگان بنیاد گرفت که تریستان تزارا، شاعر رومانیایی و مارسل ژانکو، از 
آن جمله بودند. بسیاري از روشنفکران اروپایی در طول جنگ جهانی اول در 

طرف باقی ماند) پناه گرفتند در نتیجه یک  سوئیس (که در طول جنگ بی
 وجود آمد. ري زنده و پویا در این کشور بهفضاي هن

 
 مرکز فعالیتها :

اي  مرکز فعالیتهاي دادائیستی در زوزیخ ((کاباره ولتر)) بود، کلوپ شبانه
شاعر و موسیقیدان آلمانی، تأسیس  ٔبه وسیله 1916 ٔکه در فوریه هوگو بال، 

شعرهاي بی با معنا، که گاه به تکرار در یک زمان، همراه  شد. خواندن 
هاي معمول این کاباره بودند. در  خراش، از جمله برنامه موسیقی گوش

بزرگ اخالق و  ٔ، لفظ ((دادا)) به جاي نام ولتر، که نویسنده1916تابستان 
شد. اعمال و رفتار  طنزپرداز بود، براي نامیدن کار و هدف این گروه برگزیده 

ساکنان اطر شد در غیر متعارف در این کلوپ شبانه موجب شکایت  اف آن 
 به اجبار تعطیل گردید. 1917نتیجه، در 

 
 

 پایان و تأثرات:

سرخوردگی هاي ناشی از  دادا، جنبش هنري که به عنوان طغیانی در برابر 
ادامه یافت. دادا هر چند عمر کوتاهی داشت  1922جنگ جهانی اول بود، تا 
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شهر متمرکز بود، تأثیر فوق ه جاي گذاشت، اي از خود ب العاده و فقط در چند 
شد که جنبش هاي فرهنگی  ها، ارزش هاي هنر پیشتاز، میثاق و موجب 

هاي مهمی بود که جنبش  دیرینه را به چالش گیرند. دادا از جمله حرکت
 گرایی (سورئالیسم) در پاریس از آن نشأت گرفت. فراواقع

 
 گسترش دادا در نقاط دیگر جهان:

 
 برلین :

انتقال یافت و به ویژه در برلین رنگ سیاسی به دادا در اواخر جنگ به آلمان 
 خود گرفت و میلیتاریسم و ناسیونالیسم را مورد حمله قرار داد.

 
 نیویورك :

هاي دادائیستی تبدیل  زمان با زوریخ به یکی از مراکز فعالیت نیویورك هم
فعاالن اصلی آن  ٔري و فرانسیس پیکابیا در زمره شد و مارسل دوشان، من

 بودند.
 

 پاریس :

در پاریس، فرانسیس پیکایا، آرتور کراوان و ژاك واشه مکتب داداي پاریس را 
 بنیان گذاشتند.

 
شعر :  در ادبیات و 

برتون، پیکابیا، تریستان تزارا، آراگون، الوار، گیوم آپولینر، مکس ژاکوب و 
شاعرانی هستند که به این مکتب پیوستند.  سوپو از جمله 

 
 ------------------------------------------------- 
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 عروض :
شناختن وزن ها و  عروض واژه اي عربی و به معناي فن سنجیدن شعر  و 

آن  ٔبحرهاي کالم منظوم با افاعیل عروضی و پیدا کردن اوزان اشعار برپایه
شعر بر آن  افاعیل است. به این دلیل این دانش را عروض نامیده اند که وزن 

پارسی چامه سنجی براي آن مناسب می نماید.درضمن، عرضه می شود. برابر 
شعر هم اطالق می  شود. اصطالح عروض به جزو آخر از مصراع اول هر بیت 

---------------------------------------- 

 :1 وزن شعر
 

شعر ایجاد نظم و هماهنگی در طول مصراعها و چیدمان هجاهاي   وزن 
شعر، وزن عروضی و هر مصراع است. در فارسی معموالً من ظور از وزن 

هاي دیگري مانند وزن هجایی و آهنگی  هاي برگرفته از آن یا تکنیک اسلوب
بنديِ غالب، بعضی اشعار از جمله اشعار قالب  است. مطابق این تقسیم

شوند و در مقابل بسیاري از  سنّتی فارسی داراي وزن تشخیص داده می
شعر سپید فاقد وزن خ  شوند. وانده میاشعار مدرن مانند 

رتري به وزن شعر وجود دارد که البته از اقبال و پذیرفته  ا نگاه متأخّ ام
داند.  تر می شدگی کمتري برخوردار است. این نگاه تعریف وزن را گسترده

شعري نیست، بلکه بخشی از ذات آن است.  طبق این نگاه، وزن جزء تزیینات 
سکون و تحرك کالم، ایستادن در وس ط هجاها و بعد حرکت وزن یعنی 

سطرها و بعد حرکت کردن در  کردن در وسط هجاها، ایستادن در وسط 
وسط سطرها. به این معنی که یک پاره وزنی فقط از حرکت کلمات به 

سکوت هم به وجود می وجود نمی آید. شعر تنها پدیده  آید، بلکه از حرکت 
کلمات  هاي حد فاصل هم به اندازه خود زبانی است که در آن سکوت
هاي حدفاصل بین کلمات کمتر باشد، متن  معنی دارند. هرقدر که سکوت

m وزن باشد به طرف نثر. گراید و اگر بی به طرف نظم می
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 : انواع وزن شعر
شعرِ زبان هاي مختلف متفاوت است و  ضروري بودنِ وزن و چگونگی آن در 

 چینی در هر زبان دارد. بستگی به نوع واژه
 

 * وزن کمی: 

شود. اساس آن مبتنی بر نظم  فارسی به آن وزن عروضی گفته می در
شعر است. این نوع وزن، خاص  هجاهاي بلند و کوتاه در مصراع هاي یک 

ها به کوتاه و بلند و در نتیجه هجاها به  هایی است که در آنها مصوت زبان
 ]،2شوند. وزن شعر فارسی، عربی[ کوتاه و بلند و احیاناً کشیده تقسیم می

ی است. سانسکریت و یونانی از نوع کم 
 

 اي:  * وزن تکیه

شعر قرار دارد  اساس این نوع وزن تنها بر تساوي نعداد تکیه ها در هر مصراع 
اي خاص  ها ممکن است تغییر کند. وزن تکیه و تعداد هجاهاي مصراع

دار اصل است و هجاهاي دیگر سریع  هایی است که در آنها هجاي تکیه زبان
 ٔشوند. مانند انگلیسی قدیم و آلمانی. در بیت فارسیِ برساخته یتلفظ م

 زیر:

 گل بختم به خار نهفته گشت    تن عیشم به غم نحیف گشت 

یابند. (این  اي آن را در نمی زبانان وزن تکیه اي وجود دارد اما فارسی وزن تکیه
 بیت وزن عروضی ندارد.)

 

 * وزن آهنگی: 
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هجایی باعث تغییر  زیر و بمی در کلمات تک هایی است که در آنها خاص زبان
شعر در این زبان معنی می ها از کنارِ هم قرار  شود. مثل ویتنامی و چینی. 

هاي به خصوص براي آفریدنِ آهنگ به  دادن هدفمند هجاها با زیر و بمی
 آید. خصوص به وجود می

 

 * وزن هجایی: 

ست. مانند اشعار در آن فقط تساوي تعداد هجاهاي هر مصراع معتبر ا
شعر زیر از شاعر نوآور ایرانی ابوالقاسم الهوتی تالشی  فرانسوي و ژاپنی. 

 هجایی): است براي ایجاد شعر با وزن هجایی (ده

 چندي حصاري بودند دلیران  خالی، نیم ویران  ٔدر یک قلعه

 پوشاند بخار زمینِ آن را می  جوشاند  آفتاب زمین را چون دیگ می
 

 ایی: هج-* وزن ضربی

شوند هم تعداد هجاها. مانند شعر  ها حساب می در آن هم تعداد تکیه
 انگلیسی.

 

 وزن شعر فارسی : - 
ترین علت آن،  اوزان در شعر فارسی بسیار متنوع و فراوان است که مهم

سرودن شعر و دلبستگی آنان به ادبیات  سابقه طوالنی فارسی زبانان در 
شعري متفاوت و بسیار پرکاربرد است. زبان فارسی اساسا داراي دو  نوع وزن 

است: یکی وزن کمی یا عروضی اشعار ادبیات فارسی که تقابل هجاهاي آن 
هجاییِ -اي هاست و دیگري وزن تکیه مبتنی بر کشیدگی و کوتاهی واژه

 تکیه است.  بر و بی اشعار عامیانه فارسی که بر مبناي هجاهاي تکیه
 

m : وزن کمی یا عروضی
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شعر س شود بر اساس  نتی فارسی که به آن وزن عروضی نیز گفته میوزن 
ی  طول مصراعها و چیدمان هجاهاي هر مصرع آن است و جزو اوزان کم

شود. تقابل هجاهاي ضعیف و قوي در این نوع وزن مبتنی  بندي می طبقه
مورایی) و سنگین (دومورایی) است. در  بر تقابل میان هجاهاي سبک (تک

سه نوع هجا ي کوتاه، بلند و کشیده وجود دارد که ترکیبات خاصی فارسی 
هاي مختلف شعر سنتی فارسی را  از کنار هم قرار گرفتن این هجاها وزن

شعر نوي فارسی، گاهی همان اوزان عروضی سنتی با  تشکیل می دهند. در 
شعر به کار می کوتاه و بلند کردن نامنظم طول مصراع روند  ها درون یک 

ي اخوان ثالث، فریدون مشیري). گاهی نیز این کار همراه (مانند اشعار مهد
کارگیري قواعد عروض است (مانند اشعار  با ایجاد تغییرات کم و زیاد در به

 پور). نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و قیصر امین
 

 وزن شعر عامیانۀ فارسی :

شعر عامیانه نیز در فارسی وجود دارد که براساس کشیدگی و  نوعی وزن 
ها در آن کمیت یکسانی دارند. اساس  ها نیست، و همۀ واکه ی واکهکوتاه

 تکیه بودن هجاهاست. بر یا بی این وزن، تکیه
 

 هاي عروضی : پژوهش

شمس قیس تاکنون تالش هاي زیادي در زمینه توصیف علمی و  از زمان 
است، اما بسیاري از  تدوین نظریه در زمینه وزن شعر فارسی صورت گرفته

سازي اصطالحات به کار  واصالح یا ترجمه و فارسی هت حک آنها در ج
هاي  است و تالشی براي یافتن راه دیگري که انطباق بیشتري با ویژگی رفته

هاي هندواروپایی است و هیچ نسبتی با  زبان ٔزبان فارسی ـ که از خانواده
ت باشد، صور هاي سامی است، ندارد ـ داشته زبان ٔزبان عربی، که از خانواده

 است. نگرفته
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 هاي سنتی : پژوهش

ی را، که قرن ها پیش از او  خلیل بن احمد فراهیدي براي نخستین بار وزن کم
شده در زبان بود، بر زبان عربی  هاي سانسکریت و هندواروپایی تدوین 

شمس قیس  منطبق کرد. قواعد او براي زبان عربی بسیار خوب است، اما 
ر العجم، و نیز محققانِ پیش از او، عیناً رازي در المعجم فی معاییر اشعا

براساس قواعد عربی و بدون توجه به مسائل خاص زبان فارسی، اقدام به 
هاي مختلف  قواعد عروض فارسی کردند و حتی نام بحرها و وزن ٔتهیه

هاي عربی استفاده کردند.  نظم فارسی را تغییر ندادند و از همان نام
سعی کرد بخشخواجه نصیر توسی هم، هرچند د هایی را  ر معیاراالشعار 

شود بر فارسی منطبق یا تحمیل کرد، نشان دهد، اما برخورد  که نمی
 شناسی فارسی انجام نداد. مستقل و جدیدي براي تدوین قواعد وزن

 

 هاي معاصر : پژوهش

شعر فارسی پرداخته توان  اند، می از جمله کسانی که در دورة معاصر به وزن 
خانلري، مسعود فرزاد، ابوالحسن نجفی، تقی وحیدیان کامیار،  به پرویز ناتل

الول ساتن (بریتانیایی)، سیروس شمیسا، حسین آهی، یداهللا ثمره، 
زاده،  اشرف صادقی، ژاله آموزگار، فین تیسن (دانمارکی)، امید طبیب علی

اصغر قهرمانی مقبل، محسن ذاکرالحسینی، و نگار  حمید حسنی، علی
 رد.بوبان اشاره ک

 
 :ابوالحسن نجفی

بندي وزن شعر  ها براي طبقه ترین نظام ابوالحسن نجفی یکی از دقیق
فارسی را تدوین کرده است. بر اساس نظامی که نجفی براي وزن شعر 

بندي کرد. تقریباً  توان طبقه وزن را می 400فارسی طراحی کرده است، حدود 
وزن دیگر را که بر  180ستند. مورد از این اوزان، بر مبناي تکرار ارکان ه 220
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که نجفی آن را طراحی   مبناي تکرار ارکان مشابه نیستند، بر اساس یک دایره
 بندي کرد. توان طبقه کرده است، می

 
 : پرویز خانلري

گذاري عناصر وزن نظم  خانلري در کتاب وزن شعر فارسی با روشی نو به نام
وچهار ((جزو)) یا  ي بیستجا کند به است. او پیشنهاد می فارسی پرداخته

ود. این ده پایه عبارتند از: نوا، چامه، آوا،  ((رکن)) عروضی، ده پایه به کار ر
 همه، خُشاوا، بِنَوا، نیکاوا، خُشنوا، ترانه، زمزمه.

 
 مسعود فرزاد :

(اوزان شعر   Persian Poetic Metresمسعود فرزاد در فصل چهارم کتاب 
حجم مبناي ریاضی عروض فارسی (شیراز)، با  م) و در کتاب ک1942فارسی) (

کند. در  بررسی تعداد هجاهاي ارکان عروضی، جداول مختلفی را طرّاحی می
است. فرزاد، در فصل  هجایی آمده هجایی تا شش هاي یک این جداول رکن

) در شعر caesura، به تعریف ((سکته)) ( Persian Poetic Metresششم کتاب 
است. فصل ششم کتاب او،  را به دو نوع تقسیم کرده فارسی پرداخته و آن

باعنوان ((اختالفات آوایی و عروضی در شعر فارسی))، در مجلّۀ کیان، 
 است. ، با ترجمه و تحشیۀ حمید حسنی به چاپ رسیده1372اردیبهشت 

 
شیرازي :  مهدي حمیدي 

شمس قیس، تالش می اي در  کند روش تازه حمیدي شیرازي، ضمن نقد 
نهد. او تصور  اسی نظم فارسی ابداع کند که البته پا فراتر نمیشن وزن
ها را کبیر و صغیر و  است و نام آن کرد چهار بحر جدید کشف کرده می

ها  بود، اما منتقدان بعدي نشان دادند که این وزن اخرس و بدیل نهاده
 †است. رفته درواقع جدید نیست و در گذشته هم به کار می

 
 : جمال صدري
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گذاري  شناسی، تألیف جمال صدري) درزمینۀ نام کتاب (آهنگ 1366ال در س
اوزان شعر فارسی برمبناي ((نواها))، و نه افاعیل عروض عرب، انتشار یافت. 

بعد، در مجلّات رشد ادب فارسی، نشر دانش، و  به 1367این کتاب، از سال 
سال  ٔماهنامه شد و در  فرهنگ نام آن در  1370ادبیات و فلسفه معرّفی 

سیروس شمیسا ذکر گردید. در سال  ، با اصالحاتی تجدیدچاپ 1378عروضی 
سال  شناسی شعر  نام آهنگ ، با افزودن یک پیوست، به1387شد، و در 

است: ((و  کتاب مزبور چنین آمده 233فارسی چاپ و منتشر شد. در صفحۀ 
یل داند نه واضع از همان آغاز افاع چون شمس قیس رازي عجم را تابع می

شناخت و نام شعر فارسی به کار می عروض عرب را براي  گیرد و بر آن  گذاري 
که دو زبان عربی و فارسی به دو خانوادة زبانیِ  نماید، غافل از این تحمیل می

ق دارند. واژه سازي در زبان عربی قالبی است، و در زبان  کامالً متفاوت تعلّ
ساخ  ٔتن افاعیل عرب از شیوهفارسی پیوندي. بنابراین، اگر خلیل براي 

شمس قیس یا هر عروضی دیگري  واژه سازي عربی پیروي نموده، الزم بود 
ساختن معادل سازي فارسی را در  براي  هاي وزنی در عروض فارسی روش واژه 

واره  شناسی پنج واژه یا واژه نظر می گرفت.)) بنابر همین ضرورت در آهنگ
شده که با هم خانواده(نوا، آوا، بنوا، خُشنوا، خُشبِنَوا)  ها  هاي آن برگزیده 

ها تمام اوزان اشعار  آن ٔجمعاً بیست معادل وزنی پدید آمده و به وسیله
هاي وزنی یا  آید. این معادل فارسی با نظمی علمی و منطقی به دست می

سازي فارسی (ساخت پیوندي) پدید آمده چنین  ها که به شیوة واژه واره واژه
 است:

-U-U) نوايِ نی(---U) نواهایم(U--U) نواهايِ(--U) نواها(U-Uيِ(نوا ←)-Uنوا(
 )UU-U) نواهمه(

) -U--) آوايِ نی(----) آواهایم(U---) آواهاي(---) آواها(U--آوايِ( ←)--آوا(
 )UU-- آواهمه(

 )-- UU) بنواها(U-UUبنوايِ( ←)-UUبنوا(

 )-- U-) خشنواها(U-U-خشنوايِ( ←)-U-خشنوا(
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 )- UU-خشبنوا(

 هاي وزنی) پنج هجایی نیازي نیست. به پایه ها(معادل تذکر:

گذاري  جدید هجابندي و نام ٔاکنون بیت سیمین بهبهانی به شیوه
 شود تا تفاوت کار معلوم گردد: می

سازمت وطن   اگرچه با خشت جان خویش    دوباره می 

U / - U - / - U - U-     نواي نی، خشنوا، نوا 

شود و نام آن  نوا خشنوا) مربوط میاین آهنگ به دستگاه ناهمپایه (
نخست  ٔسوم تکرار پایه ٔ((آهنگ نواي نی، خشنوا سه پایه ناقص)) است پایه

شده  است. با دو هجا کمتر است به همین دلیل ناقص نامیده 
 

 : ایرج کابلی

منتشر  1376شناسی و عروض که در سال  ایرج کابلی در کتاب وزن
شمس قیس و عروض  شده سنتی و بررسی و نقد معاصران، است، با نقد 

گذاري  هاي فارسی با شماره کند. در این روش، وزن اي را ابداع می روش تازه
ها هم بسیار ساده است. براي نمونه،  شناسایی وزن ٔشوند و نحوه بیان می

شعر سیمین بهبهانی:  این 

 اگرچه با خشت جان خویش.    سازمت وطن!  دوباره می

 اگرچه با استخوان خویش  زنم  ستون به سقف تو می

سِ  گونه نامیده می قیسی این در عروض سنتی و شمس ضارعِ مسد شود: م
س مخبون مکفوف مرفوع  ابترِ محذوف یا مجتثّ مسد مقبوضِ مکفوف

 احذّ.

بندي 9 ٔشود: رشته و خوانده می 9، 1، 5:3شود:  در روش کابلی نوشته می
 ها بندي5آغاز از سومین  اول

 

 شاعري :اختیارات  
 licence، در فرانسوي: poetic licenceاختیارات شاعري (در انگلیسی: 

poétique از مباحث عمده و اساسی در عروض فارسی است، و آن عبارت (m
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اي از قواعد که برمبناي آن، شاعر مجاز است که در شعر   است از مجموعه
سرودن، ازنظر وزنی یا ازلحاظ لفظی، نسبت یا کالم  به وزن خود، هنگام 

هایی خاص ایجاد کند. ظاهراً این اصطالح را  استاندارد و معیار، تفاوت
 ٓادبیات و زبانشناسی (رساله ٓنخستین بار پرویز ناتل خانلري، استاد برجسته

بندي و  است. آنچه خانلري انجام داد، درواقع، دسته کار برده )، به1321دکتري، 
ویژه المعجم  اي کهن عروض، بهه تدوین اصول و قواعدي است که در کتاب

شمس قیس رازي (قرن هفتم هجري  ٓفی معاییرِ اشعار العجم، نوشته
حذف، اضافه، تبدیل و ادغام، که  ٓاست؛ یعنی چهار قاعده قمري) آمده

 شود. هاي اصلیِ عروضی اعمال می هنگام انشعاب زحافات از پایه

بار، توسط ابوالحسن  مفهوم جدید، براي نخستین اما، اختیارات شاعري، به
سال  شد. همین اي به در مقاله 1352نجفی تدوین و در   نام چاپ 

پس از نجفی، تقی وحیدیان کامیار، استاد ادبیات و زبانشناسی، با نقد و 
شاعري به تازه ٓحک و اصالح قواعد نجفی، نسخه دست داد  اي از اختیارات 

) نیز، ضمن نقد و 1378، 1372، 1371) و حمید حسنی (1982). فین تیسن (1367(
اصالح قواعد یادشده، اصول جدیدي به اختیارات شاعريِ نجفی و وحیدیان 

 افزودند.

اي  اصغر قهرمانی مقبل، استادیار دانشگاه خلیج فارس هم در مقاله علی
 هاي وزنی پرداخته است.  به مسئله اختیارات شاعري و تفاوت آنها با ضرورت

 
 

خودکار وزن عروضی  : یافتن 

شعر را وارد کنید تا  می http://www.arooz.netدر وبگاه  توانید یک بیت 
سیستم وزن عروض بیت را به شما نشان دهد. برازندگی اعالم شده نشان 

شده می باشد. هرچه با برازندگی  دهنده درجه اطمینان به جواب داده 
 باالتري وزن عروضی تشخیص داده شود، احتمال آنکه وزن عروضی تشخیص
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رود. ضمنا برخی اختیارات شاعري استفاده  داده شده صحیح است، باالتر می
 شده در بیت وارد شده به تفکیک هر مصراع براي شما نمایش داده میشود.

--------------------------------------------------- 

 : تخلص
 

ص خَلّ  تَ

 د دارد:است. و در اصطالح دو کاربر» رهایی یافتن«در لغت به معناي 

 یکی از صنایع معنوي در دانش بدیع -1

شاعر -2 شعري   نام مستعار یا لقب 
 

 صنعت بدیعی :
با عنایت به گستردگی حوزة کاربرد تخلص و تفاوت نگاه علماي بدیع، این 

 شود: صنعت در دو بخش بررسی می

تخلص به مفهوم عام؛ انتقال یافتن از معنایی به معناي دیگر و یا  -الف
سان که مناسبت مقدمه  مقدمه (آغاز گفتار) به مقصود نهایی بدان گریز از

سبک،  و مقصود از یک سو و انسجام و پیوستگی مطالب از جهت محتوا و 
از سوي دیگر، ادامۀ سخن ترغیب شود. از این نظر، تخلص در هر نوع کالم 
منظوم و منثور، اعم از مکتوب یا غیرمکتوب نقشی بنیادي دارد. براي 

گریز زدن روضه خوانان به واقعۀ کربال از جمله مصادیق تخلص در  نمونه
 شود. معنی عام آن محسوب می

هاي دیگري چون گریز،  تخلص را در ادب فارسی و ادبیات عرب از دیر باز به نام
گریز زدن، گریزگاه، مخلص یا مخالص و حسن تخلص را حسن الخروج، حسن 

 اند. یدهمخلص، حسن المخالص و براعۀالتخلص نام

تخلص به مفهوم خاص؛ گریز زدن و انتقال یافتن از پیش درآمد قصیده  -ب
mنظیر تشبیب، تغزل به مدح، تهنیت، تعزیت و مقاصد دیگر با رعایت اصول 
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شاعر در گریز شاعرانۀ خود به مناسبتی  زیبایی شناسی و موازین ادبی است. 
کند که پیوند  تالش می نشین، روانی الفاظ و غناي معنا نظر دارد و نغز و دل

ترین شکل  ترین و ابتکاري ترین، هنري مطالب پیش و پس از تخلص به لطیف
ممکن صورت پذیرد. به کارگیري تخلص در قصاید رواج بیشتري نسبت به 
شعر دارد و از گریز استادانه و هماهنگ با معیارهاي زیبایی  دیگر انواع 

 شود. تعبیر می» تخلص  حسن«شناسانه به 

قمري) و مقارن با تکامل و رواج غزل سرایی و ضعف و افول قصیده 7سدة ( از
شاعران گاهی صنعت حسن تخلص را در ابیات پایانی غزل به کار  سرایی 

شاید به دلیل همین تحوالت و نیز کاربرد تخلص به مفهوم  برده لقب "اند. 
در آخرین بیت غزل در همین دوران، حسن تخلص با صنعت حسن  "شعري

، تخلص به "رضا قلی هدایت"طع در آمیخت، به طوري که در عصر مق
شد.  مقاطع غزلیات اطالق 

براي رضایت سالطین و حکام، این  "سعدي"معتقد است که  "همایی"
ها  نیز همین روش را برگزید و غزلیات آن "حافظ"شیوه را ابداع کرد؛ 

وغی سرایان عهد قاجار چون فر سرمشق گویندگان بعد، به ویژه غزل
 بسطامی، نشاط اصفهانی و وصال شیرازي شد.

بدیع نویسان مواردي چون پرداختن به حسن تخلص در یک یا دو بیت گریز 
زدن از (غزل) به مدح و توجه کردن به شأن و جایگاه ممدوح را به دلیل 

شناسانۀ حسن تخلص ذکر   درآمیختن تخلص با مدح از معیارهاي زیبایی 
 اند. کرده

 

 یا لقب شعري شاعر :نام مستعار 
شاعر که بدان  تخلص به این معنا، نامی است جز نام اصلی، کنیه و لقب 

آورد،  یابد که آن را در پایان شعر به ویژه در قصیده و غزل می شهرت می
شاعر نام خود را در آن ذکر  همچنین تخلص به بیتی اطالق می شود که 

mاند که تخلص از  ر این گمانب "ابرمن"کند. برخی از خاورشناسان از جمله  می
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شعر پارسی پیش از اسالم بوده است؛ ویژگی هایی چون وجود  نمونه  هاي 
هاي عامیانه و نیز  تخلص با بسامد باال در بقایاي شعر پیش از اسالم و ترانه

ترین نمونۀ شعر فارسی یا پهلوي فارسی شده، این  وجود تخلص در کهن
سدة  کند. می ادعا را تا حدي تأیید می قمري و در 5توان گفت در ادوار بعد، از 

، مطرح شد و تا عهد قاجار »ضرورت تخلص«به تدریج مسئلۀ  "سنایی"عصر 
شعر فارسی دانسته که تخلص را از ویژگی ادامه یافت. با وجود این اند،  هاي 

هایی که متأثر از زبان و ادبیات فارسی  مصادیقی از این صنعت را در شعر زبان
 توان یافت. عر ترکی و اردو میاست مثل ش

در شعر عربی با وجود پیشینه و کاربرد فراوان تخلص به معناي صنعت 
هاي قاطع و روشنی از کاربرد تخلص به معناي لقب و نام  بدیعی، نشانه

 شود. شعري دیده نمی

هاي آگاهانه به  در شعر پارسی به جا مانده از دوران نخستین، اولین تخلص
شاعران سدة رودکی تعلق دار و آغاز  4د. پس کسایی، منوچهري و بسیاري از 

توان دید کاربرد تخلص در غزل از سدة  هاي تخلص را می قمري نمونه5سدة 
قمري به بعد رواج یافت، در حالی که پیش از آن بیشتر در قصاید معمول 6

 بود.
 

 هاي نخستین : هاي شاعران در دوره عوامل تخلص
ب خانوادگی، مثل تخلص رودکی، کسایی و خاستگاه جغرافیایی و نس

 دقیقی.

منوچهر "نسبت نام ممدوح، مثل تخلص منوچهري و خاقانی که از نام  -1
سعدي که به روایتی  "خاقان اکبر منوچهر شروانشاه"و  "بن قابوس و یا 

 گرفته شده است. "سعد ابن زنگی"ضعیف از نام 

 با توجه به شغل شاعر مثل تخلص عطار. -2

 اعتقادي مثل حجت، لقب و تخلص ناصر خسرو. –ل دینی عام -3
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شعراي دورة نخستین از نام خود، تخلص  -4 نام شاعران، بسیاري از 
 ، تخلص احمد جام ژنده پیل.»احمد«اند، مثل  گزیده

سدة   6 در تاریخ ادبیات فارسی سنت تخلص گزینی توسط استاد حداقل به 
اي  وي استاد خاقانی، ضمن قطعهرسد: براي نمونه ابوالعالي گنج قمري می

خاقانی را وي تعیین » لقب«کند که  که در هجو خاقانی سروده، تصریح می
 کرده است.

شفیعی کدکنی دو عامل موسیقایی و معنی شناسی را در انتخاب 
ها با چند  دهد که بیشتر تخلص داند و نشان می ها دخیل و مؤثر می تخلص

ساده و کوتاه عروضی هماهنگ ا  ست.وزن 

و شکوفایی شعر جدید فارسی، شاعران نوپرداز را از  "نیمایوشیج"ظهور 
قید تخلص آزاد کرد و بسیاري از شاعران ترجیح دادند که به همان نام و 

هایی از  خانوادگی خود اشتهار یابند، هر چند که برخی از آنان در دوره نام
از جمله مهدي  اند، ه حیات ادبی، تخلص خود را در اشعارشان به کار برد

 اخوان ثالث و محمدرضا شفیعی کدکنی.

-------------------------------------------- 

 :هجو 
 

عربی گرفته شده و در لغت به » هجا، یهجو، هجواً«هجو و هجا از مصدر 
هاي کسی، نکوهیدن و سرزنش کردن، مذمت و  معنی برشمردن عیب

 بدگویی از کسی و لعن و نفرین است.

ي نقد -شود که بر پایه در اصطالح ادبی به نوعی شعر غنایی اطالق میهجو 
سر حد دشنام یا ریشخند  انگیز بنا می گزنده و درد شود و گاهی به 

انجامد. به بیان دیگر، هرگونه تکیه و تأکید بر  آمیز و دردآور می-مسخره
هاي وجود یک چیز خواه به ادعا و خواه به حقیقت، هجو است. با  زشتی

توجه به این تعریف و تفاوتی که منتقدان ادبیات، بین هجو و فحاشی 
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دار  هاي رکیک را که به لکه ها، ناسزاگویی درایی-توان تمام هرزه قائلند، می
شود، از قلمرو هجو خارج کرد. هجویه،  شدن حیثیت و آبروي افراد منجر می

 م کسی باشد.ي هجو و دشنا یا هجونامه نیز، شعر یا نثري است که بر پایه

هاي شاعران براي یکدیگر است، از جمله مهاجات  مهاجات نیز هجویه
شروانی و  شاگرد او و نیز مهاجات خاقانی  ابوالعالء گنجوي (قرن ششم) و 

 ق) بسیار معروف است.  573رشیدالدین وطواط (متوفی 

سخنوري در ایران، توسط بزرگترین گویندگان فارسی، چون رودکی،  این نوع 
سعدي، عبید زاکانی و حافظ به کار برده شده منوچ هري، فردوسی، موالنا، 

ترین گویندگان عرب نیز از هجوي یا استهزایی  است. اشعار هیچ یک از بزرگ
سخنوري در اروپا نیز به ي  وسیله-و تمسخري خالی نیست، این نوع 

اي چون ولتر، رابله، پوپ، هراس، و  نویسندگان و اندیشمندان برجسته
گاه به وسیله گوته و شکسپیر به کار رفته است. هیچ یک از این بزرگان  گاه

توانستند بگویند،  اند، بیشتر چون حق را گستاخ نمی قصد بد زبانی نداشته
  گفتند. با خنده می

 

 : ي هجو-تاریخچه
یابیم که این نوع بیان در آثار  با تأملی در ادبیات کهن ملل گوناگون درمی

است. در یونان قدیم از   شده  ان، به صور گوناگون دیدهي اغلب آن-بازمانده
ومر ( گویندگان پیش از هHomereسراي -ترین شاعران حماسه ) (از بزرگ

هاي حماسی ایلیاد و ادیسه)  یونان در قرن هفتم ق.م و صاحب منظومه
هاي  شعر از نوع هجا در دست نیست، اما از عهد هومر به بعد نمونه

 ادبی به جاي مانده است. فراوانی از این نوع

طور مستقل حضور چندانی ندارد، بلکه کامال -در ادبیات انگلیسی هجو به
آمیخته با طنز است. در ادبیات این کشور، براي بدگویی و نکوهش به جاي 

 عنوان کاریکاتور رایج بوده است.-آمیز، به-هاي اغراق اندازي-هجو، نوعی قلم
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هاي جاهلی،  ها و خشونت ها، غارت گدر ادبیات عرب، به دلیل کثرت جن
  عنوان یکی از ابواب و فنون مستقل شعر این دوره به کثرت دیده-هجو به

سالح قبیله شود. در واقع هجو براي شاعر بدوي به منزله می ي اوست که  ي 
شرف و ناموس قبیله ي  ي خویش دفاع کند. بنابراین بیشتر جنبه-بدان از 

شخصی. پس قبیله هجو در شعر عرب مخصوصا پیش از اسالم از  اي دارد تا 
زَول بن اوس العسبی"اي برخوردار است و  جایگاه ویژه ملقب به حطیئه  "ج

ق) از 33-114ق)، جریر (19-114ق)، فرزدق ( 20-92ق)، اخطل ( ه 51(متوفی 
 ترین هجوسرایان عرب هستند. پرآوازه

 

 : خاستگاه هجو در شعر فارسی
نظران و -شا هجو در ادبیات فارسی، اعتقاد صاحبي خاستگاه و من درباره

شعر ابتدایی فارسی  منتقدان متفاوت است. عده اي از آنان معتقدند که در 
مانده ادب پارسی باستان، میانه و -هجو وجود نداشته است، زیرا در آثار باقی

گونه اثري از هجو -ي دري عهد طاهري و صفاري، هیچ اي از ابیات پراکنده پاره
ي -دارند که شاعر پارسی زبان در نتیجه شود و همچنین اظهار می ه نمیدید

توان براي برآوردن امیال و مقاصد از سالح  آشنایی با شعر عرب دریافت که می
هجو در شعر بهره گرفت، بنابراین معتقدند که هجو از ادبیات عرب وارد 

این نظریه توان در صحت  شعر فارسی شده است. اما بنا به دالیلی چند می
 تردید کرد:

ها از مضامین مشترك  ها و تقبیح بدي . ستایش و مذمت، تحسین خوبی1
ي ملتی در خصوص این  ي ملل است؛ اگر آثار باقی مانده- ادبیات همه

سایرین را مقلّد به  مضامین، مسبوق به سایر آثار باشد، نمی توان او را مبدع و 
 حساب آورد.

از ادبیات ایران قبل از اسالم، تمام مظاهر  مانده-. در آثار اندك باقی2
شرك از بین رفته توان  است و به صرف برجاي ماندن اثري نمی  ضددینی و 
شد. m منکر وجود آن در گذشته 
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گوي، نشان  . نخستین اشعار پراکنده و مختصر بازمانده از شاعران پارسی3
شاید بتوان ا می دعا کرد، دهد که این ابیات مشتمل بر مضامین هجوند و 

یزید «توفیق ماندگاري این ابیات نیز مرهون مضمون آنها است. مثل ابیات 
ي مردم بلخ در هجو اسد بن عبداهللا یا  در هجو سمیه، ترانه» بن مفرغ
عثمان. اگر بنا   بن  هاي سعید بازي-ي مردم بخارا در مذمت عشق سروده

رسی تلقی کنیم، هاي فا ها را به عنوان اولین سروده باشد که این سروده
شعر فارسی با هجو بسته شده است.-باید بگوییم نطفه  ي 

شعر شاعران عرب در مقایسه با شعر  . انگیزه4 ها و عناصر هجو و هزل در 
شعر عرب بیشتر  شاعران پارسی گوي تفاوت فاحش دارد. اغراض هجو در 

شعر فارسی، هجو بیشتر جنبه -اي دارد، حال آن ي قبیله جنبه که در 
شعر هجوي عرب، بیشتر به مذمت خصوصیات باطنی و شخص ی دارد. در 

شعر فارسی خصوصیات  -اخالقی افراد و قبایل توجه شده، در حالی که در 
روند. با توجه به مطالب فوق آیا  جسمانی، از عناصر مهم هجو به شمار می

شعر عربی است. می  توان گفت هجو در شعر فارسی تقلیدي از هجو در 
 

 : هجو در شعر فارسیي  پیشینه
جا  ي هجو در نخستین اشعار فارسی به هاي ذکر شده گذشته از نمونه

مانده از ادبیات بعد از اسالم؛ آنچه از اشعار فارسی قرن چهارم در دست 
شعر فارسی به حد  است، نشان می دهد که در آن دوره هجو و هزل در 

شوخی بین شاعران و کافی معمول بوده و غالبا جنبه دوستان و  ي 
شاعر به مخالفان او داشته است.  نزدیکان آنان، یا جنبه ي تعرض از طرف 

رسد.  هاي بعد نمی منتهی باید توجه داشت که این رکاکت به شدت دوره
هاي  ها اغلب لحنی مالیم و متین دارد، اما به تدریج مضمون این هجویه

در دوران  طوري که-شود. به تر می پرواتر و گستاخانه ها، بی هجویه
شده و  ه.ق) هم حجم این نوع شعر در دیوان 429-700سلجوقیان ( ها بیشتر 

سنایی غزنوي (  تر شده پرواتر و گستاخ هم زبان آنها بی ) 467-529است.  m
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آزمایی کرده است -گذار شعر عرفانی فارسی، نیز در هجوسرایی طبع بنیان
الحقیقه را  هایی از حدیقه بخش بزرگی از کلیات او از جمله قسمت

 دهد. ها تشکیل می هجویه

ششم هجري را می سده شعر فارسی  ي  توان اوج ترقی هجوسرایی در 
گو در این سده بر  ترین هجوسرایان پارسی دانست و برخی از برجسته

شاعر هزل اند. بزرگ آمده سمرقندي  ترین  سرا و هجوگوي این قرن، سوزنی 
هتاك دارد؛ هزلیات و هجویات ) است که زبانی تند و گزنده و 562(متوفی 

وي، به رغم رکاکت مضمون از اسلوبی ممتاز و سبکی استادانه برخوردار 
 است.

اي از  از دیگر هجوسرایان معروف قرن ششم انوري ابیوردي است. نمونه
 هجو انوري در هجاي درازي قد کسی:

 خواجه! بلندیت رسیده است به جایی  اي

سماوات به گوش تو رسد   صوتکز اهل 

و باشد به درازي  گـر عمر تـو چون قد ـت

 تـو زنـده بـمانی و بـمیرد ملـک الموت

از همین دوره به بعد به دلیل انحطاط کلی جامعه، در اثر حمالت مختلف 
شاعري در بین مردم عامی و کم سواد، شعر بسیاري  ُغزان، مغوالن و... رواج 

سازي نیز رواج -د و هجویهي خود را از دست دا هاي خوب و ارزنده از جنبه
 بیشتري گرفت.

یکی دیگر از هجوسرایان معروف شعر فارسی، عبید زاکانی، طنزپرداز قرن 
هاي بسیاري در  هشتم (معاصر حافظ) است. وي هجو و طنز و هزل

سیاسی دارد، از جمله رسائل انتقادي و هزل آمیز وي: -انتقادهاي اجتماعی و 
ي دلگشا، -فصل، تعریفات، رسالهي ده  نامه، رساله-صد پند، ریش

هاي عبید زاکانی اغلب به نثر نگاشته شده  االشراف و... است. هجویه-اخالق
 است.
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سیاسی و اجتماعی در درجه ي اول اهمیت قرار  در روزگار مشروطه، مسایل 
خواهی -گرفت و اهل قلم از هر طبقه و گروه استعداد خود را در راه آزادي

اي به خود گرفت و هجو  دوره شعر هجوآمیز رنگ تازه به کار گرفتند. در این
عصر مشروطه، یک هجو ملی و مردمی است که هدف آن به هیچ وجه 

شخصی نیست، بلکه به عنوان یک سالح در خدمت اهداف ملی و -اغراض 
الشعراي  هاي ملک مردمی قرار گرفت از روزگار بعد از مشروطه، هجویه

 درخور ذکر است.بهار، عارف قزوینی، ایرج میرزا 
 

 : انواع هجو
. 3.هجاي اجتماعی 2.هجاي شخصی 1هجو از نظر اغراض به چند دسته 

سیاسی، تقسیم می4هجاي دینی  شود و از نظر صراحت در معنی  . هجاي 
یا پوشیدگی به دو نوع هجو مستقیم یا صریح و هجو غیرمستقیم 

 شود. تقسیم می

هاي رکیک و زننده به کار  هاي سخت و واژه هجو صریح که در آن دشنام
رفته است و در واقع با هزل آمیخته است، این نوع بر خالف ظاهر 

ي خود از تأثیر کمتري برخوردار است. اما در نوع هجو خفی یا  گستاخانه
غیرمستقیم، شاعر به وضوح و صراحت، نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز 

سخنان او با دشنام نمی مراه نیست، اما از مضمون و هاي صریح ه کند و 
معنی بسیار مؤثري برخوردار است، سرودن این نوع هجا به مهارت و 

 استادي بیستري نیاز دارد.
 

 چند نمونه هجو از عبید زاکانی
، »دالالن!«گفت » تر داري؟ کدام طایفه را دوست«شیطان را پرسیدند که: 

سخن دروغ از ا-از بهر آن«گفتند چرا؟ گفت:  یشان خرسند بودم، که من به 
m »ایشان سوگند دروغ را نیز بدان افزودند.
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ک«شخصی از خطیبی سؤال کرد:  ب الح ذات چه معنی دارد؟ گفت » والسماء
سماء زمین باشد و ذات هم از این دست چیزکی، و « همه کس دانند که 

ک هم نه من دانم نه تو و نه آن ب که این گفته است.-ح« 

------------------------------------------------- 

 : لغز (چیستان)
 

را پوشیده دارند، اما با ذکر اوصاف آن  -لغز یا چیستان آن است که نام چیزي
جاي ذکر اسم -از شنونده بخواهند که نام آن چیست. در لغز یا چیستان به

مورد  -را بیان کنند و خواننده در ضمن آن اوصاف پی به-چیزي، اوصاف آن
رد. لغز ممکن است یک بیت یا یک شعر کامل باشد. چون بیشتر ب-وصف می

» چیستان«آن -شود به -استفاده می» چیست آن«در هنگام طرح آن از لفظ 
 برند. مثال:-کار نمی-گویند و گاه این لفظ را به

 دندانش-چیست اندر دهان بی

 ریز کند-هرچه افتاد ریز

 چون زدي در دو چشم او انگشت

 ش تیز کنددر زمان هر دو گو

*** 

 لعبتی چیست نغز و خاك مزاج

 آب است از جهان خرسند -که به

 دست بر سر نهاده پنداري

سوگند-سر خویش می -به  خورد 

 ي آب است.-جواب اولی قیچی و دومی کوزه

کردند؛ -از چیستان بعضی براي آزمایش طبع شعري خود استفاده می
وضوع اشاره کرده است: این م-البالغه به -که رادویانی در ترجمان-چنان

صنعت لغز گفتن است و آن خوشست بر امتحان طبع و  -دیگر از جمله«
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شاعر در گفتن خصوصیات چیزي به ». آزمودن خاطر تکلف دچار نشود و -اگر 
شمس قیس در المعجم گوید:  از الفاظ معترضه استفاده نکند نیکوست. 

معنی با مقصود این صنعت چون عذب و مطبوع افتد و اوصاف آن از روي «
حشو الفاظ دراز نگردد و از تشبیهات کاذب و استعارات  -مناسبتی دارد و به

 ».بعید دور بود، پسندیده باشد و تشحیذ خاطر را بشاید

البالغه با نام -کتاب ترجمان 52بار در فصل -این صنعت در ادب فارسی اولین
این است که  کتاب بیانگر -هایی در آن-آمده و نمونه» الغاز و محاجات«

» معما«از » لغز«صنعت معما نیز داخل در همین صنعت است، اما در حدائق 
شده و نویسنده گفته است:  این صنعت همان معماست اال که «تفکیک 

در المعجم نیز » را چیستان خوانند.-را طریق سؤال گویند و عجم این -این 
 است. روش المعجم مطرح -جداگانه بررسی شده و در دیگر کتب به

 

 : چیستان در لغت و اصطالح
را گویند؛ و در اصطالح -در کتب علم بدیع، چیستان در لغت، چیزي پوشیده 

ذکر -عبارت است از کالمی موزون که داللت کند بر عین شیئی از اشیا، به 
ص و لوازم و حصر صفات و سمات آن؛ داللتی که در آن خفایتی باشد؛ به  خوا

اي باشد که آگاهی از آن در گرو تیزهوشی -گونه-این معنی که دیریاب و به
 سنجی باشد.-بینی و خرده-و باریک

معنی -معنی چیستان، و مداعات به-چیستان در عربی، ادعیه و ادعوه به 
است. احجیۀ مرادف ادعیه است و محاجات نیز همان » گفتن-چیستان«

أم باشد، چیستان است. این صنعت اگر با شیوایی الفاظ و ابتکار معانی تو
مقدار و میدان هنرنمایی شعراي بزرگوار -پیش اهل ادب بسیار مهم، گران

 است.

توان سراغ گرفت. در ادبیات -را از دیرباز در ادبیات ملل مختلف می -چیستان
هاي -عربی، عبري، یونانی، التینی و انگلوساکسون (انگلیسی کهن) نمونه

mجا مانده از ادبیات -ر برشود. در آثا-متعددي از چیستان (لغز) یافت می
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ها وصف یا تشریح خصوصیات اشیا و عوالم -انگلوساکسون، غالب چیستان
سؤالی مندرج است که مخاطب، اسم  است و در پایان هر چیستان همواره 

هاي انگلوساکسون با -کند. تفاوت لغز-را استفسار می-موضوع چیستان 
را در آغاز مطرح  -هاي فارسی پرسش-هاي فارسی در آن است که لغز-لغز
شود در صورتی که در -شروع می» چیست آن«کند و بیشتر با جمله -می

 شود.-ادبیات انگلوساکسون این پرسش در پایان لغز ذکر می

 هاست:-اي از این نوع لغز-نمونه» قو«ي لغز -ترجمه

روي زمین گردش کرده یا -هنگامی که به-صداست، به -لباس من نرم و بی
شود، گاه هواي رقیق با -زنم، صدایی از آن شنیده نمی-هم می-را به -آب

برند و ابر -هم داده مرا بر فراز مسکن مردم می-البسه من دست به
سر جهانیان از نقطه نقطه دیگر راهنمایی -اي به-نیرومند مرا از باالي 

کنند و -خورد آهنگی بلند پیدا می-هم می-کند. بال و پر من وقتی به-می
هنگام من -نمایند. در آن-آب روان نیستم خنیاگري می وقتی نزدیک زمین و

مثابه روحی هستم و بدن من ناپدیدست. بگو بدانم من کیستم و  -به
 نامم چیست؟

گویند و آن جدولی معمایی است Logogriphاي از لغز در اصطالح غربی -گونه
 شود -که پاسخ آن با قلب حروف پیدا می

 رت نثر و هم شعر بیاید.صو-تواند به-در پارسی چیستان هم می

 را بیاورند بشکند؟-که تا نامش -چیست آن
 

 عجایب صنعتی دیدم درین دشت

سر را می  گشت-بریدند زنده می-چو 

سکوت و دومی قلم است.  جواب اولی 

گویند در -را چیستان (چیست آن) نیز می-لغز در اصطالح ادباي فارسی که آن
سخن پوشیده، پیچیدگ-ي لغوي به-ریشه ی، پوشیدگی و کژمژي معنی 

راحت نام نبرد اوصاف  -است؛ در اصطالح بدیع آن است که گوینده از چیزي به
شنیدن آن، پی -طبع صاحب-ي روشن-را چنان برشمرد که شنونده-آن mذوق، از 
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مقصود گوینده ببرد. عنصري شاعر قرن پنجم در لغز شمشیر چنین  -به
 گوید:-می

 یانچیست آن آبی چو آتش و آهنی چون پرن

 تن روان-روان تن، پیکري پاکیزه چون بی-بی

 گر بجنبانیش آبست، ار بلغزانی درفش

 ر بیندازیش تیر است ار بخمانی کمان

شمع که مطلع آن چنین است:  و قصیده منوچهري در وصف 

 اي نهاده بر میان فرق جان خویشتن

 تن-جان و جان تو زنده به-جسم ما زنده به

 ن کمتر کندهر زمان روح تو لختی از بد

 گردد بدن -گویی اندر روح تو مضمر همی
 

 : انواع چیستان
 چند رده بخش کرد: -توان به-را می -ها-چیستان

سروده-الف) چیستان سینه به ما  -اند و سپس سینه به-هایی که شاعران 
 رسیده است. مانند این بیت در لغز شمع:

 آن چیست که در انجمنش جا باشد

  باشدخورشید عذار و سرو باال

 جانش نبود ولی بمیرد هر روز

 این طرفه که بنشسته و بر پا باشد

سبزواري  مال احمد سراج 

سینه -هایی که ریشه در فرهنگ مردم داشته و سینه به -ب) چیستان
سپس به  هاي عامیانه نامند. همانند این -شعر درآمده که چیستان-بوده و 

 شود:-ي لیمو گفته می-لغز در فرهنگ بختیاري درباره

 اش کار خدا؟-آن چیست هفت برادر در یک قبا، معجزه
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آغاز شده » آن چیست«رخسار نثر درآمده و بیشتر با  -هایی که به-ج) چیستان
 ي قلم:-است. مانند این لغز درباره

 تواند بخواند؟-نویسد، ولی نمی-آن چیست که می
 

 : معما
م کسی یا چیزي معنی پوشیده و در اصطالح آن است که نا-معما در لغت به

را پوشیده بیاورند که فهم آن با تصحیف، قلب، و فکر و دقت زیاد حاصل -
را » هود«اي نام -توان از آیه-ي هود می-گردد. مثال از قرآن، در سوره

 »ها-ما من دابۀ اال هو آخذ بناصیت«اي استخراج کرد: -گونه-به

شعر کوتاهی است که شاعر در آن اسم کسی-می یا  توان گفت معما 
را -تواند آن نام -چیزي را پنهان کرده است و خواننده پس از تأمل بسیار می

 بیابد.

سیمین بدن  گر بخواهی نام آن زیبا رخ 

 را بر قلب قلب قلب زن-رو تو قلب قلب

ي -را که بلق است چون بر مقلوب حرف وسط کلمه-ي قلب -مقلوب کلمه
است بپیوندد،  حساب ابجد سی و مقلوب آن یس-قلب یعنی الم که به

را در کتب سنتی جزو صنایع بدیع معنوي مطرح  -شود. معما-بلقیس می
 اند.-کرده

 چو نامش بپرسیدم از ناز و کبر

 دامن چو برخاست بربط بسود -به

 تازي جواب-بدانست از وي به 

 بربط بسودن چه بود-رایش به  -که

 پور تکین-امیرعلی

 جواب: مسعود.

که میزان قریحه و قدرت -ناسب است و اینآزمایی م-این صنعت جهت طبع
mتوان از آن استفاده -را بیازمایند و براي سرگرمی و تفنن می -شاعري خود
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افزاید، بلکه از تکلف و تصنع نیز -زیبایی کالم چیزي نمی -کرد که به
 برخوردار است.

شاعر باید «زیبایی در نقد آن گفته است: -خان هدایت در مدارج به -رضاقلی
سهل و ممتنع و صاف و روان و منسجم کوشد؛ چرا از راستی به  در سخن

ي تعقید -عقد. چرا که معما مایه -در رود از حل به-کجی گراید و از صفا به -
 »نظم است.

اي -نحو پیچیده -جاي ذکر اسم کسی یا چیزي به -معما این است که به
ل از مشخصات و اوصاف او یاد شود، -مثالً با توسل به حساب جم 

 که پس از تأمل بسیار ذهن متوجه موضع شود.-طوري-به

توان در روش تضمن از فروع روش -را می -هر چند لغز (چیستان) و معما
ایهام گنجاند یا از فروع بحث کنایه از موصوف در علم بیان محسوب کرد. 

انواع «شعري هستند و باید در  genreاما لغز و معما در حقیقت دو نوع ((
 شوند.مطرح » ادبی

سبع  را -المثانی حرف ثانی-فکن از مطلع 

 را-گه رو تماشا کن جمال یار جانی -پس آن

الکتاب است و چنانچه از -ي فاتحۀ-المثانی) سوره-ي (سبع-مقصود از کلمه
سوره که (الحمد) است حرف ثانی  را که مراد (ل) است حذف -مطلع این 

 آید.-دست می-کنیم اسم احمد به

شناساندن  معما کالمی است «گوید: -معما و لغز چنین میجامی در 
طریق رمز و ایما. داللتی که سالمت  -موزون که داللت بر اسمی از اسما به

صحت آن حکم کند. لغز عبارت است از کالمی -فطرت و استقامت ذهن به 
ذکر صفات و عالمات آن به  -موزون که داللت کند بر ذات شیئی از اشیا به

 »گرداند از جمیع ماعدا. وجهی که او را جدا-
گونه که در -نامیدند همان-را با لغز یکی می -در کتب قدیم معما

توان گفت -هاي معما براي لغز آورده شده، پس می-البالغه مثال-ترجمان
کتاب  52بار در فصل -که معما همچون لغز در ادب فارسی اولین
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را نویسندگان -آن ذکر شده و بعدا» الغاز و محاجات«البالغه با نام -ترجمان
را -اند و دیگران هم همین روش -السحر و المعجم معما نامیده-حدائق

 اند.-ادامه داده

را کالمی گویند که داللت کند بر اسمی از اسامی،  -در اصطالح ادبی معما
فنون داللت لفظی و صنوف اشارات حرفی؛ و هر آینه ناظم او را از  -به

سه -آن تصرفات، بهتصرفی چند مخصوص ناگزیر بود؛ و  حکم استقرا بر 
سنتی بدیع آمده  گونه باشد: تحصیل، تکمیل، تسهیل؛ که شرح آن در کتب 

 است.

ترین تعمیه یا معما، آن کالمی است که لفظ قبل از تغییر -بهترین و ادبی
 نیز داراي معنی صحیحی باشد و نخست معلوم نگردد که تعمیه در آنست.

 

 : تفاوت چیستان و معما
گردد که داللت -میان معما و لغز (چیستان) از اینجا معلوم می فرق

ذکر -اشارت حرفی و داللت لفظی باشد؛ و داللت لغزي به  -معمایی به
سمات و عد صفات او بود؛ و بعضی گفته اند: مطمح نظر -لوازم شی و حصر 

 اعتبار، در معما اسم است؛ و در لغز مسمی؛ مثال در صفت عصا:

 پا بر جا دستگیري که دید

 رود پایش؟-کز سر دست می

 موسوي نسبت است و با آدم

 پیشتر ذکر کرده قرایش

 چون صبا عاشق است و سرگردان

 شقی از وي بمان و بنمایش

 یکدیگرند اما متفاوت هستند.-لغز و معما قریب به 

شکل آسمان کردار  چیست آن 

 کآفتاب اندر او گرفته قرار
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 گشتري است.این لغز در تعریف ان

اي -گونه-دانیم که بین معما و چیستان فرق بسیارست. در معما به-می
شعري الزم نیست، معما همیشه پیچیده تر از -حروف قافیه و صناعات 

هاي ادبی دارد؛ اما -هاي ژرف از شگرد-آگاهی-چیستان است و نیاز به 
 کند.-را بیان می -چیستان در عین سادگی پرسش

ن فطرس نقل کنند که در حل الغاز ید طوالیی ب-از محمدبن سلیمان
را از او -داشت؛ بعضی بر آن شدند که لغزي محال انشا کرده حل آن

 بخواهند، اما او باز هم جواب گفت.
 

 : واگوشک
واگوشک که لغت محلی لغز و چیستان است، نه مانند لغز در بند قافیه و 

قیدات غریب است؛ قواعد شعري است و نه مثل معما در قید تکلفات و تع
شیرین ترین معانی در قالب الفاظ محلی بیشتر -بلکه بهترین مضامین و 

سؤال خواسته می-به  شود.-طور 

ي -ها اغلب بین مردم مصطلح بوده و در حقیقت یک شاخه-واگوشک
 باشد.-ي مردم می-مهم از فولکلور و ادبیات توده

 ي آهو بچرا-آهو بچرا؛ بچه

 را -آهو بچرید و بچرانید گله

 را-آهو چو بدید آن سوار یله 

 را-آهو برمید و برمانید گله 

 کنند.-ستارگان و ماه که با رسیدن خورشید فرار می

هایی در یک موضوع از -براي بررسی بهتر واگوشک، براي نمونه واگوشک
 شود.-هاي متفاوت آورده می-محل

 سه دکان تو به تو

 فروش-اولی تافته

m دومی آردفروش
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 شفرو-سومی چوب

 (شیراز)

 سه دکان دوش به دوش

 فروش-اولی طاقچه

 فروش-دومی اطلسی

 فروش-سومی مشک

 (تهران)
 

دو اعتبار، هم معما توان شمرد و هم لغز؛ مثال در -را به -گاه یک سخن 
 اسم جالل:

 اي حکیمی که ز کلک تو اگر نقطه فتد

 نشینان فلک خال شود-بر رخ حجله

 چیست آن نام که بر حرف نخستش الفی

شود  گر زیادت کنی اي خسرو دین دال 

 ور فصیحی بخرد باقی آن نام بزرگ

 یقین دال شود -زبان برگذراند به-به 

این ابیات از آن حیث که داللت بر اسمی دارد معما باشد و از آن جهت که 
 ]28ذکر احوال و اوصاف است، لغز بود.[-داللت او به 

 -------------------------------------------------------- 

 : 2 وزن
 

سخن از ترکیب مجموعه آید که واحد شمارش  اي از کلمات به وجود می هر 
نامیم. با ایجاد تناسب و هماهنگی بین هجاهاي گفتاري  می» هجا«آن را 

شکل می گیرد. هر وزن خود از تکرار یکی از  کالمی موزون و داراي وزن 
ها به تناوب حاصل  و تکرار آنهاي اصلی عروضی یا ترکیب دو پایه  پایه
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شود. وزن شعر به وسیله افاعیل یا  می شود. که بدان بحر نیز گفته  می
 شود. هاي عروضی سنجیده می پایه

است که براي کامل شدن وزن شعر » یک مصرع«معیار وزن در شعر پارسی 
باید هر دو مصرع داراي یک وزن باشد. اما در شعر عربی معیار وزن یک بیت 

 .است
 

 موریس گرامونت گوید:

هاي مشخص  وزن ادراکی است که از احساس نظمی در بازگشت زمان« 
شود. آن امري حسی است و بیرون از ذهن وجود ندارد و وسیله  حاصل می

 ».ادراك آن حواس ماست 
 
 سینا در تعریف ایقاع (وزن موسیقی) گوید: ابن

سنجش زمان است به وسیله نقره« اي که با مضراب به  هها (هر ضرب ایقاع، 
ها معرف تعداد و چگونگی هجاي  شود). اگر این نقره سیم ساز وارد می

شعري به وجود می  ».آید کلمات باشند وزن 
 

ساده گوید:  خانلري در تعریفی بسیار 

یابد تا به حد  شاید دیده باشید که نور چراغ دریایی به تدریج افزایش می«
شود. از مشاهده  خاموش میرسد سپس ناگهان  عالي درخشیدن می

کند.  نظمی محور روشنی و خاموشی این چراغ است بیننده ادراك وزن می
» زمان مشخص«شود  در این سلسله از امور مرحله خاموشی که تکرار می

 ».است
 

سنوس  توان قدیمی از اینجاست که می ترین تعریف وزن را دریافت؛ آریستوک
 به شاگرد ارسطو، گوید:

 »ینی است در زمانوزن نظم مع«
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 انواع وزن:
روشن است که صوت گفتار، بیشتر همان خواص صوت از قبیل امتداد و 
شدت را داراست. لذا برحسب آن که کدام  ارتفاع، زیر و بمی، زنگ یا طنین و 
یک از این خواص چهارگانه، اساس ایجاد نظم و هماهنگی بین هجاها قرار 

 کند: یگیرد، وزن شعر انواع مختلفی پیدا م
 

 أ) وزن کمی:

که همان وزن عروضی است و در آن امتداد زمانی هجاها مبناي وزن قرار  
گیرد. در این نوع وزن توازن و کیفیت هجا نیز در هر دو مصرع کامل  می

 –هاي فارسی  است و هجاهاي بلند و کوتاه در برابر هم قرار دارد. در زبان
سانسکریت بر این وزن شعر سروده   شود. میعربی و 

 

 ب) وزن ضربی (تونیک):

شدت برخی از هجاها نسبت به بقیه مبناي وزن شعر قرار می  گیرد.  که 
 هاي انگلیسی و آلمانی مورد استفاده است. چه در زبان نظیر آن

 

 ج) وزن آهنگی:

گردند. مانند  در این نوع، هجاها بر اساس ارتفاع و زیر و یمی منظم می 
 ر زبان چینی است.چه مبناي سرایش شعر د آن
 

 د) وزن طنینی (کیفی):

 آید. که بر حسب تناسب میان طنین و زنگ اصوات به وجود می 
 

m ه) وزن عددي:
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نظر از خواص آنان، استوار  که در آن اساس بر شماره و تعداد اصوات، صرف 
برابري شماره اصوات در  –است. بدین معنا که مبناي هماهنگی و وزن شعر 

 عامل دیگري در آن دخیل نیست.هر مصرع است و 
 

 و) وزن هجایی:

که در آن مبناي وزن فقط بر تعداد هجاها بنا نهاده شده است. این وزن  
ها و هجاهاي آن داراي کشش معینی  هایی است که مصوت مخصوص زبان

 است مانند زبان فرانسه.
 

 اي): ز) وزن دوري (متقارن یا قرینه

ها  در اشعاري است که بتوان هر یک از مصراعوزن دوري یا متناوب یا دوپاره  
را به دوپاره متشابه یا دو نیم مصراع تقسیم کرد که وزن پاره نخست عینا 

شاعر می در پاره دوم تکرار می تواند هر پاره را با پاره بعد  شود. در این وزن 
 مقفی (هم قافیه) سازد و به اصطالح تصریع به وجود آورد. 

 
 
 

======================================== 

 عروض و قافیه در شعر فارسی :
 
 

شعر را سخنی موزون و با قافیه خوانده اند و منطقیان نیز اگر چه 
معتقدند که شعر سخنی خیال انگیز است، اما وجود وزن یا وزن و قافیه را 
شعر ضروري دانسته اند. حتا خواجه نصیرالدین توسی وزن را به دلیل  براي 

نگیز بودن، از فصل هاي ذاتی شعر دانسته است. اصولن شعر خیال ا
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همیشه نزد مردم موزون بوده و تنها در سده ي اخیر، شعرهاي بی وزن نیز 
شده است. شعرهاي بی وزن گرچه خیال انگیز هم باشند، اما شور  سروده 

 و فسون اشعار موزون را ندارند.
 

سشی است که همواره در مراد از خیال انگیز بودن یک شعر چیست؟ این پر
شاعران مطرح می شود. اگر بگویید :  تنها خبر از  "خورشید طلوع کرد"برابر 
، افزون بر "گل خورشید شکفت"طلوع خورشید داده اید، اما اگر بگویید: 

دادن خبر طلوع خورشید و آغاز روز، سخن شما خیال انگیز و موزون و زیبا نیز 
شما پیوند نهانی زیبایی میان خورشید و هست. چرا خیال انگیز است؟ زیرا 

شکفتن تشبیه کرده  گل را یافته اید و خورشید را به گل، و طلوعش را به 
شما موزون نیز هست، زیرا بخش هجاهاي آن با نظمی زیبا  سخن  اید. این 

شکفته شد "کنار هم نشسته اند و اگر می گفتید:  ، این "گل خورشید 
 اما از نعمت وزن بهره اي نداشت. سخن شما تنها خیال انگیز بود،

 
شورانگیز می سازد. اگر  شعر زیبایی سحرآمیزي می بخشد و آن را  وزن به 
شعري را برهم بزنیم خواهیم دید که تا چه میزان از زیبایی و تاثیر آن در  وزن 

 خواننده کاسته می شود. به عنوان مثال اگر شعر:
 

 این طفل به نشو نماست دانه چو طفلی است در آغوش خاك / روز و شب

ش را از  به صورت بی وزن درآید، در می یابیم که چقدر زیبایی و شورانگیزي ا
 دست داده است.

 دانه چو طفلی در آغوش خاك است، روز و شب این طفل به نشو نما است
 

شعر از فصل هاي ذاتی آن است. از این رو کسانی که با  پس وجود وزن در 
سر و کار د شاعري  شناختی از وزن و شعر و  شعر فارسی، باید  ارند، به ویژه با 

قواعد ان داشته باشند، زیرا وزن هاي شعر فارسی از نظر خوش آهنگی و 
 زیبایی و کثرت و تنوع و نظم در جهان بی نظیر است.
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 پیش از آغاز آشنایی با علم عروض، نخست باید با چند اصطالح آشنا شویم:
 
 حرف: ▪
 

ودن شعر می پردازد و واژه خود از واحدهاي کوچک تري شاعر با واژه به سر
شده است، بنابراین براي شناختن وزن شعر به ناچار از  به نام حرف تشکیل 
حرف آغاز می کنیم. باید توجه داشت که در وزن شعر، صورت ملفوظ حروف 

به صورت  "خواهر"مد نظر است نه شکل نوشته شده ي آن ها. مثلن واژه ي 
شود و پنج حرف دارد : ( خ ا هَ  ر ) و واژه ي  تلفظ "خاهر" به صورت  "نامه"می 
 تلفظ می شود و چهار حرف دارد( ن ا م ِ ). "نام ِِ "
 

 حرف بر دو گونه است : صدادار و بی صدا
 

 مصوت ها :حرف هاي صدادار (حرکات):
 

 زبان فارسی داراي سه حرف صدادار کوتاه و سه حرف صدادار بلند است.
 

ل،  "حرکات"ي صدادار کوتاه یا حرف ها ر، د عبارتند از :َ  ، ِ ،ُ  مثلن در کلمات س
ل. پ 

 
عراب، در باال یا زیر حرف قرار  هر یک از حرکات، که در خط فارسی به صورت ا

شوند. یک حرف به شمار می آید.  می گیرند و بعد از آن حرف تلفظ می 
 

، "کو"مثلن در آخر واژه هاي  "ي"، "ا"، "و"حرف هاي صدادار بلند عبارتند از : 
 ."سی"، "پا"
 
 نکات مهم: ▪
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هر حرف صدادار بلند تقریبن دو برابر حرف صدادار کوتاه است، از این رو حرف  1
شمار می آید. شعر فارسی دو حرف به   صدادار بلند در وزن 

 
شمار می آید که دومین  "ي"، "ا"، "و" 2 زمانی حرف صدادار بلند و دو حرف به 
حرف هاي صدادار،  "دید"و  "سو"، "کار"ف هجا باشند. مثلن در کلمات حر

و  "قول"و  "وام"در کلمه ي  "و"بلند و دو حرف به شمار می آیند، اما حرف 
بی صدا هستند، زیرا به ترتیب نخستین و  "سیل"و  "یاد"در کلمات  "ي"حرف 

 سومین حرف هجا هستند.
 
 صامت ها :حرف هاي بی صدا ▪
 

 حرف بی صدا است :23رسی داراي زبان فا
 

ء(=ع) ، ب ، پ ، ت (=ط) ، ج ، چ ، خ ، د ، ر ، ز (=ذ ، ظ ، ض )، ژ، غ، س ( =ث ، ص ) ، 
گ ، ل ، م ، ن ، و (در آغاز کلمه ي وجد) ، ه (= ح ) ، ي( در  ش ، غ (=ق ) ، ف ، ك ، 

 آغاز کلمه ي یاد ).
 
 هجا: ●
 

هر ضربه ي هواي ریه به بیرون  هجا یا بخش، یک واحد گفتار است که با
رانده می شود. در زبان فارسی هر هجا داراي یک حرف صدادار است که 
دومین حرف هجاست. از این رو در هر گفته به تعداد حرف هاي صدادار هجا 
وجود دارد. مثلن کلمه ي (پر) یک هجایی و کلمه ي (پر وا) دو هجایی و 

 د گی) چهار هجایی است. □زا  □ي ( آ کلمه ي (پر وا نه) سه هجایی و کلمه 
 
 انواع هجا: ▪
 

m در وزن شعر فارسی انواع هجا سه دسته هستند: کوتاه، بلند و کشیده.
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 ) هجاي کوتاه:1

نشان داده می شود. مانند کلمات: نه (نَ )  Uداراي دو حرف است و با عالمت 
( ت) و تو 

 
 ) هجاي بلند:2

 نشان داده می شود. مانند کلمات: نر، پا. __داراي سه حرف است و با عالمت 
 
 ) هجاي کشیده:3

نشان داده می شود. مانند  U __داراي چهار یا پنج حرف است و با عالمت 
 کلمات: نرم، پارس.

 
متوجه باشید که یک یا دو حرف آخر هر هجاي کشیده، هجاي کوتاه نیست 

زیرا هر هجاي بلکه از نظر امتداد هجاها، در حکم یک هجاي کوتاه است، 
 فارسی باید داراي یک حرف صدادار باشد.

 
 نکات بسیار مهم:

 
گفتیم که امتداد هر حرف صدادار بلند دو برابر حرف صدادار کوتاه است از  1

شمار می آید.  این رو در وزن شعر فارسی هر حرف صدادار بلند دو حرفی به 
سه حرفی است. هر یک از حرف هاي دیگر ؛ چه صدادار مثلن کلمه ي (سی) 

شمار می آیند.  کوتاه و چه بی صدا، یک حرف به 
 
پس از یک حرف صدادار بلند در یک هجا (یعنی نون  "ن"در وزن شعر، حرف  2

شمار نمی آید. مانند: برین = بري، خون = خو.  ساکن)، به 
 

به هجاي بعد منتقل گردد، آن گاه در این هجاي جدید،  "ن"ولی اگر حرف 
ار بلند قرار نمی گیرد و از این رو به شمار می آید. مثلن اگر پس از حرف صداد
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 "نا"به صورت  "ن"تلفظ کنیم، یعنی حرف  "دوانامد"را به صورت  "دوان آمد"
در هجاي جدید قرار بگیرد، پس دیگر پس از حرف صدادار بلند نیست، لذا به 

شود.  شمار آمده و تلفظ می 
 
، از این رو "ا  "صدادار و حرف صدادار بلند در خط برابر است با همزه ي  "آ  " 3

سه حرفی  "آباد"سه حرف به شمار می آید. مثل:  که نخستین هجایش 
 است و هجاي دومش چهار حرفی.

 
 وزن شعر فارسی: ●
 

شعر عبارت است از نظمی در اصوات گفتار، مثل وزن شعر فارسی که بر  وزن 
 بلند قرار دارد. پایه ي کمیت هجاها و نظم میان هجاهاي کوتاه و

 
 عروض: ▪

شعر (تقطیع) و طبقه بندي وزن ها  علمی است که قواعد تعیین وزن هاي 
 را از جنبه ي نظري و عملی به دست می دهد.

 
 واحد وزن: ▪

واحد وزن در شعر فارسی و بسیاري از زبان هاي دیگر، مصراع است. از این رو 
شعر، نمودار وزن مصراع هاي دیگر است. هنگامی که  وزن هر مصراع از یک 

شعر را سرود به ناچار باید دیگر مصراع ها را هم در  شاعر مصراع نخست 
 همان وزن بسراید.

 
شعر فارسی نیز،  واحد وزن در شعر عرب بیت است. در نام گذاري وزن هاي 

 بر پایه ي سنت دیرینه، واحد وزن را بیت می گیرند.
 

 قواعد تعیین وزن: ▪
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 شعر سه قاعده ي زیر را به دقت باید به کار برد:براي تعیین وزن یک 
 

 قاعده ي یک درست خواندن و درست نوشتن شعر (خط عروضی)
 

براي یافتن وزن یک شعر، نخست باید آن را درست و روان و فصیح خواند. در 
شعر:  خواندن نباید خط فارسی ما را دچار اشتباه کند. به عنوان مثال در 

 
ك نهی پیشانی / صدق پیش آر که اخالص به طاعت آن نیست که بر خا

 پیشانی نیست
 

شعر را درست می خوانیم  و  "طاعتان"به صورت  "طاعت آن"وقتی این 
تلفظ می شود. پس از این که شعر را درست و  "پیشار"به صورت  "پیش آر"

فصیح خواندیم، باید عین تلفظ را واضح بنویسیم. به عبارت دیگر در تعیین 
شعر باید شعر نزدیک کرد. این خط  وزن  خط را تا حد امکان به صورت ملفوظ 

 می نامند. "خط عروضی"را 
 

 در نوشتن شعر به خط عروضی رعایت چند نکته الزم است:
 
اگر در فصیح خوانی شعر، همزه ي آغاز هجا (وقتی پیش از آن حرف بی  1

مثلن صدایی باشد) تلفظ نشود، در خط عروضی نیز همزه را باید حذف کرد، 
تلفظ می شود.  "طاعتان"با حذف همزه به صورت  "طاعت آن"در شعر باال 

به  "اعضا"با حذف همزه ي  "بنی آدم اعضاي یک پیکرند"همچنین مصراع 
 خوانده می شود. "بنی آدمعضاي"صورت 

 
در خط عروضی باید حرکت حروف صداردار کوتاه را گذاشت و الزم به  2

د حروف صدادار بلند همیشه دومین حرف یادآوري است که حرکت ها مانن
 هجا هستند.

ش آفَرین جود و قصود چِراغِ اَهلِ بینش / م شم ي چا m
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ربط (عطف) و به صورتی که  "و"و  "دو"،  "تو"روشن است کلماتی مانند 

شوند باید نوشته شوند. یعنی به صورت  . "ُ □ "و  "د "،  "ت "تلفظ می 
 "من و او  "صورت ضمه تلفظ می شود، مانند معمولن واو عطف در شعر به

شود. "منُ او  "که به صورت   تلفظ می 
 
حروفی که در خط فارسی هست اما تلفظ نمی شود، در خط عروضی  3

به صورت  "چه"، و  "نامه"،  "خواهر"، "خویش"حذف می شود. مثلن کلمات 
 د.در خط عروضی نوشته می شون "چِ ِ "و  "نام ِِ"، "خاهر"، "خیش"

سند پ ر نَفس دیگَري نَ ندي / نیز بس  هرچ ِِ بر نفس خیش نَپ
 
پیش از این گفتیم که حرف صدادار بلند دومین حرف هجاست، لذا حرف  4

فقط هنگامی که دومین حرف هجا باشند، صدادار  "ي"و  "ا"،  "و"هاي 
شمار می آیند. مثلن در کلمات  . "ریخت"،  "سار"،  "کو"هستند و دو حرف به 

که دومین حرفش ضمه (حرف صدادار کوتاه)  "نُو"ولی در کلمه اي مانند 
 بی صدا است چون دیگر حرف دوم هجا نیست. "واو"است، حرف 

 
 قاعده ي دو تقطیع: ▪
 

شعر به هجاها و ارکان عروضی.  تقطیع یعنی تجزیه ي 
 

منظور از تقطیع هجایی و تقطیع ارکانی مشخص کردن هجاهاي شعر 
، بلند و کشیده، سپس جدا کردن هجاها و نوشتن شعر به اعم از کوتاه

شونده با /  سرانجام مشخص کردن مرز دسته هجاهاي تکرار  خط عروضی و 
 است.
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دقت کنید که به تعداد حرف هاي صدادار هجا وجود دارد. هجاي کشیده را 
نیز به یک هجاي بلند (سه حرف نخست) و یک هجاي کوتاه (یک یا دو حرف 

 م می کنیم.بعد) تقسی
 
 تقطیع هجایی و ارکانی: ▪
 

 است. "U "عالمت هجاي دو حرفی (کوتاه) 
 

 است." __ "عالمت هجاي سه حرفی (بلند) 
 

 است. "U __ "عالمت هجاهاي چهار یا پنج حرفی (کشیده) 
 

شعر را به خط عروضی می نویسیم. به عنوان مثال شعر :  نخست 
 

 وداي ساربان آهسته ران کارام جانم می ر
 

 وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود
 

شکل در می آید:  در خط عروضی به این 
 

د و را کا را مِ جا نَم می ر س تي سا رِ با آ ها 
 

سا (__اي ( ) U) مِ (__) را (__) کا (__) را (U) ت (__) هس (__) آ (__) با (U) رِ (__) 
د (U) ر (__) می (__) نَم (__جا ( و (__( 

 
 که مرتب آن می شود:

 
__ __ U __ / __ __ U __ / __ __ U __ / __ __ U __ 
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سه تا سه تا از هم جدا کنید، خواهید دید  هجاهاي مصراع شعر باال را اگر 
که هیچ نظمی نخواهد داشت، ولی اگر چهار تا چهار تا جدا کنید می بینید 

شود، که از تکرار  شده است.تش __ U __ __که داراي نظم می   کیل 
 
 ارکان عروضی: ▪
 

وقتی هجاي شعري را به اجزاي چهار تا چهار تا یا سه تا سه تا و یا غیره جدا 
شکلی که نشان دهنده ي نظمی در آن ها باشد. ساده تر ان  کردیم به 
است که به جاي آن که بگوییم وزن فالن شعر از دو هجاي بلند و یک هجاي 

 یل شده است، نام ارکانی ان را بگوییم.کوتاه در چهار بار تکرار تشک
 

شعر باال که تقطیع کردیم و از چار بار تکرار   __ U __ __به عنوان مثال در 
تشکیل گردید، به جاي آن که بگوییم این شعر داراي دو هجاي بلند در آغاز 
و یک هجاي کوتاه و در پایان یک هجاي بلند دیگر است که چهار بار تکرار 

شود، بگوی  است. "فاعالتن"یم از رکن می 
 

را به وجود می آورند و تمام این ارکان بر مبناي  "افاعیل"ارکانٍٍٍ عروضی، مدل 
شوند. 3 ساخته می   حرف ف و ع و ل 
 

 مهم ترین ارکان عروضی بر حسب تعداد هجا به قرار زیرند:
 

 نوع نوع هجا رکن عروضی
 

 فَع _یک هجایی 
 

 _ Uدو هجایی 
 
ل _ _ فَع 
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 نفَع لَ
 

 سه
 

 _ _هجایی 
 
_ U _ 
 
U _ _ 
 
_ _ _ 
 
U _ _ فعلُن 
 

 فاعلَن
 

 فعولن
 

 مفعولن
 

 مفعولُ
 

 _ _ U _چهار هجایی 
 
_ U _ U 
 

U U _ _ 
 

U _ U U 
 
U _ _ _ 
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U _ _ U 
 

U _ U _ 
 
_ _ U _ 
 
_ _ U U 
 
_ U U _ فاعالتن 
 

فاعالت 
 

 فعالتن
 

فعالت 
 

 مفاعیلن
 

 مفاعیلُ
 

 مفاعلن
 

 مستفعلن
 

لُمس تفع 
 

 مفتعلن
 

 پنج
 

U _ _ m _ _هجایی 
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U U _ U _ مستفعالتن 

 
 متفاعلن

 
 تقسیم بندي ارکان عروضی بر حسب جاي آن ها در مصراع:

 
 الف ارکانی، که در آغاز، میان و پایان مصراع می آیند:

 
 __ __ U __فاعالتن  1

 
 __ U __فاعلن  2
 
 __ __ __ Uمفاعیلن  3
 
 __ __ Uفعولن  4
 
 __ U __ __علن مستف 5
 
 __ __ __مفعولن  6
 
التن  7 فَعU U __ __ 
 
لن  8 فَعU U __ 
 
 __ U __ Uمفاعلن  9
 
 __ U U __مفتعلن  10
 

m ب ارکان غیر پایانی که در پایان مصراع قرار نمی گیرند:
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1  فاعالت__ U __ U 

 
2  الت فَعU __ U U 
 
 U __ __ Uمفاعیلُ  3
 
ستفعلُ  4 م__ __ U U 
 
 U __ __مفعولُ  5
 
 U U __ Uمفاعلُ  6
 

 ج ارکان پایانی که فقط در پایان مصراع می آیند:
 
ل  1 فَعU __ 

 
 __فَع  2
 

بحرهاي "یا  "وزن ها"آرایش ارکان عروضی گوناگون در کنار یکدیگر، 
را ایجاد می کند (که در دنباله ي این بحث به تفصیل معرفی  "عروضی

که عشق آسان نمود اول ولی  "مصراع شعر حافظ : خواهند شد). مثلن این
است  "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن"داراي وزن  "افتاد مشکل ها

شده است. "مفاعیلن"که از تکرار رکن   ایجاد 
 

شعر کالسیک فارسی هستند:  مثال هاي زیر از جمله وزن هاي پرکاربرد 
 
ل (وز×  ن حماسی شاهنامه ) :فـَعـولـُن فـَعـولـُن فـَعـولـُن فَع 

شوي  کنون گر به دریا چو ماهی شوي / و یا همچو شب در سیاهی 
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 مـَفاعیلـُن مـَفاعیلـُن مـَفاعیلـُن مـَفاعیلـُن :× 

شو به الطاف  سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندي / خطاب آمد که واثق 
 خداوندي

 
شیرین از نظامی): مـَفاعیلـُن مـَفاعیلـُن فـَعولُن (وزن دوبیتی و فرهاد×   و 

 بگفتا جان فروشی از ادب نیست / بگفت از عشق بازان این عجب نیست
 
 فاعـِالتـُن فاعـِالتـُن فاعـِالتـُن فاعـِلـُن :× 

 بر نیامد از تمناي لبت کامم هنوز / بر امید جام لعلت دردي آشامم هنوز
 

ي سه اختیارهاي شاعري:  قاعده 
 

شعر فارسی بسیار منظم و  دقیق است و نظم و تساوي هجاها در وزن 
مصراع هاي شعر فارسی به دقت رعایت می شود و از این نظر تقطیع شعر 
شعر اختیارهایی دارد که  شاعر در سرودن  ساده است. البته  فارسی بسیار 

 به ضرورت از آن ها بهره می برد.
 

 تبصره:
 

چون در  براي تعیین وزن یک شعر، تقطیع یک مصراع از آن کافی است اما
شاعري بهره گرفته می شود، با  شعرهاي فارسی اغلب از اختیارهاي 
شاعري را به تر  مقایسه ي دو مصراع یعنی از روي اختالف هجاها، اختیارهاي 
درمی یابیم. لذا در تقطیع، هجاهاي مصراع هاي دوم را به ترتیب زیر 

 هجاهاي مصراع اول می نویسیم.
 

 ست: زبانی و وزنی.اختیارهاي شاعري بر دو گونه ا
 
m اختیارهاي زبانی شاعر: ▪
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در هر زبانی برخی از کلمات داراي دو یا گاه چند تلفظ هستند و گوینده 
اختیار دارد هر کدام از آن ها را که می خواهد به کار ببرد. اختیارهاي زبانی 

 بر دو گونه است:
 
 امکان حذف همزه: - 1

حرف بی صدایی بیاید، همزه را می در فارسی اگر قبل از همزه ي آغاز هجا 
شده است، اگر پیش  "آب "توان حذف کرد. مثلن کلمه ي که با همزه شروع 

 "بیاوریم، همزه را می شود حذف کرد. مثلن  "ر"از آن حرف بی صدایی مانند 
را بگوییم  "در آن "یا  "ازین"را بگوییم  "از این"یا  "دراب"را بگوییم  "در آب 

 ."دران"
 
 یر کمیت حرف هاي صدادار:تغی - 2

شاعر در موارد ویژه اي می تواند به ضرورت وزن شعر، حرف صدادار کوتاه را 
 بلند و یا حرف صدادار بلند را کوتاه تلفظ کند.

 
 الف) بلند تلفظ کردن حرف هاي صدادار کوتاه:

حرف صدادار کوتاه پایان کلمه را به ضرورت وزن می توان کشیده تلفظ کرد 
دادار بلند به شمار آید. همچنین کسره ي اضافه و ضمه ي عطف را تا حرف ص

شمار آید.  می توان کشیده تلفظ کرد تا حرف صدادار بلند به 
 

 ب) کوتاه تلفظ کردن حرف هاي صدادار بلند:

صوتی  "ي"و  "و"هرگاه پس از کلمات پایان یافته به حرف هاي صدادار بلند 
ف هاي صدادار بلند را کوتاه تلفظ کند تا بیاید، شاعر اختیار دارد که این حر

قرار  "ي "کوتاه به شمار آید. در ضمن میان دو حرف صدادار، حرف بی صداي 
 وقایه می نامند. "ي"می گیرد که آن را 

 
m اختیارهاي وزنی شاعر: ▪
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شاعر فراهم می آورد تا به  اختیارهاي زبانی تنها تسهیالتی در تلفظ براي 

ه بگیرد.بی آن که موجب تغییري در وزن شود. اما ضرورت وزن از آن بهر
اختیارهاي وزنی امکان تغییرات کوچکی در وزن را به شاعر می دهد. 

 تغییراتی که گوش فارسی زبانان آن را عیب نمی شمارد.
 

 اختیارهاي وزنی بر چهار گونه است:
 
بلند بودن هجاي پایان مصراع. آخرین هجاي هر مصراعی بلند است اما  1

اعر می تواند به جاي آن هجاي کشیده یا کوتاه بیاورد. هجاي پایان مصراع ش
 را همیشه با عالمت هجاي بلند نشان می دهیم.

 سرو را مانی و لیکن سرو را رفتار نه / ماه را مانی و لیکن ماه را گفتار نیست

شد عیبش مکن / بدر بی نقصان و زر بی عیب و  گر دلم از شوق تو دیوانه 
 ار نیستگل بی خ

 
در این جا آخرین هجا در مصراع نخست کوتاه است و در مصراع هاي دوم و 
چهارم کشیده است بی آن که موجب کم ترین اختاللی در وزن شده باشد. 
پس باید به خاطر بسپاریم که در پایان مصراع فرقی میان هجاي کشیده و 

شمار می آیند. امروزه  شاعران کوتاه یا بلند نیست و همه بلند به  هیچ یک از 
سه نوع هجا نمی گذارد و همه را بلند به شمار می آورند، اما  فرقی میان این 
سنتی به غلط میان هجاي کشیده و بلند در پایان مصراع فرق  در عروض 

 گذاشته اند.
 
شاعر هجاي اول را در آغاز مصراع  "فاعالت"بعضی از اوزان با  2 شوند.  آغاز می 

شم با بلند تبدیل کردن  "فاعالت "ار آورد. یعنی به جاي می تواند بلند به 
 تبدیل نماید. "فاعالتن"هجاي آغاز مصراع آن را به 
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شاعر می تواند به جاي دو هجاي کوتاه میان مصراع، یک هجاي بلند  3
بیاورد. این عمل بیش تر در دو هجاي کوتاه ماقبل آخر مصراع صورت می 

لن"گیرد. یعنی شاعر به جاي  با تبدیل دو هجاي کوتاه اول به یک  "فَع
 تبدیل می نماید. "فع لن"هجاي بلند، آن را به 

 
قلب : شاعر به ضرورت وزن می تواند یک هجاي بلند و یک هجاي کوتاه  4

شاعري به ندرت اتفاق می افتد و آن هم  کنار هم را جا به جا کند. این اختیار 
لُن"در  فتَع لُن"و  "مرخ می دهد. "مفاع 
 
 مرور و یادآوري : ●
 
 تقطیع شعر و اختیارهاي شاعري ▪
 

شاعري یک راه، استفاده ي دقیق از گوش  براي تقطیع شعر با اختیارهاي 
اما  " _ UU "را عادي تلفظ کنیم، تقطیع هجایی آن  "دل من"است. مثلن اگر 

 " _ _ U "در مصراع: دل من همی داد گفتی گواهی به صورت  "دل من"تلفظ 
به اندازه ي  "لِ "کشیده تلفظ می شود. یعنی  "لِ  "یرا در هجاي دوم است ز

یک هجاي بلند ممتد می گردد و لذا آن را یک هجاي بلند به شمار می آوریم 
 و وزن را به دست می آوریم.

 
راه دیگر درست کردن وزن، روش مقایسه هجاهاي دو مصراع یک شعر 

کوتاه و بلند یک مصراع شعر است. می دانیم که ترتیب و تعداد هجاهاي 
در تمام مصراع هاي دیگر رعایت می شود. حال اگر یک یا چند هجاي یک 
مصراع با معادل هایشان در مصراع دیگر مطابقت نداشته باشد، نقص را 

 باید بتوان با اختیارهاي شاعري رفع کرد و گرنه وزن مختل می ماند. مثال:

 مرا روزي از تو جداییدل من داد همی گفتی گواهی / که باشد 
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شعر را درست تقطیع کنید خواهید دید که هجاهاي  در دو  9و  7و  2اگر 
مصراع بر خالف وزن شعر فارسی با معادل هایشان در مصراع دیگر یکسان 

کوتاه است و در مصراع دوم  2نیستند. یعنی در مصراع نخست هجاي 
بلند است و  7اي معادل همین هجا بلند است. در مصراع دوم همچنین هج

بر خالف معادلش در  9در مصراع نخست کوتاه. در مصراع دوم نیز هجاي 
مصراع نخست کوتاه است. این اختالل در وزن را بر مبناي قواعد زیر می توان 

 تصحیح کرد:
 

کوتاه است و معادل آن در مصراع  "لِ "در مصراع نخست حرف  2در هجاي 
 "می شود طبق هیچ قاعده اي کوتاه کرد، اما را ن "با "بلند است.  "با  "دوم 

را می توان با اضافه کردن کسره کشیده تلفظ کرد و آن را هجاي بلند به  "لِ 
 شمار آورد.

 
در مصراع دوم با یک هجاي بلند روبرو هستیم که معادل آن در  7در هجاي 

مصراع اول را نمی شود  7مصراع نخست کوتاه است.در این جا نیز هجاي 
شمار آورد، ولی هجاي هفتم مصراع دوم را طبق قاعده ي کوتاه بلن د به 

شمار آورد. "ي"تلفظ کردن مصوت بلند   می توان کوتاه به 
 

 "تی  "نیز برخالف معادلش در مصراع نخست "ت  "در مصراع دوم  9هجاي 
کوتاه است، اما طبق قاعده ي کشیده تلفظ کردن ضمه (حرف صدادار) در 

شمار آورد و بدین ترتیب و با این پایان کلمه می  توان آن را یک هجاي بلند به 
عملیات عروضی، هجاهاي هر دو مصراع، با یکدیگر برابر و همسان می 

 شوند.
 

 بحر : ▪
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و در اصطالح  "شکافی است فراخ در زمین، داراي آب بسیار"بحر در لغت 
ت وزنی یا آهنگی ویژه، برآمده از  تکرار یا ترکیب عروض عبارت است از کیفی

که افاعیل  "تکرار ارکان"یک یا چند رکن عروضی و به گفته ي خواجه نصیر 
 هم خوانده شده است.

 
بحر از نظر خلیل بن احمد عروضی، بنیادگذار عروض عرب (در گذشته در 

سنت، 170سال  ق) و پیروان او، هشت رکن اصلی دارد. این ارکان که به زبان 
عبارت اند از: مفاعیلن، مستفعلن، فاعالتن، افاعیل نامیده می شوند، 

لَتن، متفاعلن، فعولن، فاعلن و مفعوالت. خلیل بن احمد عروضی وزن  مفاع
شعر عرب را در پنج دایره و پانزده بحر محدود ساخته، و پس از او  هاي اصلی 
سوم ق)، بحر متدارك را نیز بدان ها  شاگردش، اخفش نحوي (سده ي 

 تیب وزن هاي شعري در دایره هاي عروضی عبارتند از:افزوده است. بدین تر
 

 ـ دایره ي نخست مختلفه، داراي بحرهاي طویل و مدید و بسیط،؛
 

 ـ دایره ي دوم مؤتلفه، داراي بحرهاي وافر و کامل؛
 

 ـ دایره ي سوم مجتلبه، داراي بحرهاي هزج و رجز و رمل؛
 

یف و مضارع و ـ دایره ي چهارم مشتبهه، داراي بحرهاي منسرح و خف
سریع و مجتث؛  مقتضب و 

 
 ـ دایره ي پنجم متّفقه، داراي بحرهاي متقارب و متدارك.

 
بعدها عروضیان ایرانی دایره هاي دیگري براي بحرهاي ویژه ي فارسی یا 
سروده  بحرهاي مشترکی که به گونه اي ویژه و متفاوت با گونه هاي عربی 

 شده، وضع کردند.
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شوند، بحرهاي به دست اگر افاعیل گفته شده  بدون تغییر، تکرار یا ترکیب 
زاحف می نامند. هر  سالم ، و اگر تغییراتی بیایند آن بحرها را م آمده را 
تغییري، نامی دارد و هر رکنی بنا به تغییراتی که می یابد، لقبی پیدا می 

 کند.
 
 اقسام بحر : ▪
 
فق االرکان:1  ) متّ

 می آید،  که از تکرار افاعیل عروضی به دست
 

 داراي بحرهاي : ---

 هزج، رجز، رمل، وافر، کامل، متقارب، متدارك.
 
 ) مختلف االرکان:2

 که از ترکیب یا از ترکیب و تکرار افاعیل عروضی به دست می آید،  
 

 داراي بحرهاي : ---

سریع،  طویل، مدید، بسیط، غریب، قریب، مشاکل، مضارع، مقتضب، مجتثّ 
 و خفیف.

 
ش عري ایرانیان با گونه هاي شعر عرب، تفاوت دارد. برخی بحر ها، گونه هاي 

مانند قریب و مشاکل و غریب ویژه ي شعر فارسی است و در عربی کاربردي 
ندارد، برخی دیگر میان شعر فارسی و عربی مشترك است همچون هزج و 
ث و سریع و  جتَ تَضَب و م قْ رح و مضارع و خفیف و م س نْ رجز و رمل و م

رب و متدارك، و برخی ویژه ي شعر عرب است مانند طویل و مدید و متقا
 بسیط.
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این اختالف، ناشی از ویژگی هاي زبانی، شعري و احساسی دو زبان فارسی و 
 عربی است.

 
 آشنایی با بحرهاي عروضی : ●
 
 بحر متقارب : ▪
 

متقارب در لغت به معنی نزدیک به هم است و در اصطالح عروض به بحري 
 به دست می آید. "فعولن"می شود که از تکرار جزء گفته 

 
 زحافات (تغییرات) مشهور بحر متقارب:

 
 حذف:  1

را که باقی می ماند،  "فعو "است و  "فعولن"برداشتن یک هجاي بلند از آخر 
 به فعل تبدیل می کند که به آن محذوف می گویند.

 
 ثلم:  2

نشان می  "فع لن"د آن را با تنها دو هجاي بلند باقی بمان "فعولن"اگر از 
 دهند و به آن اثلم می گویند.

 
 وزن هاي مشهور بحر متقارب : ▪
 
 بحر متقارب مثمن سالم: فعولن فعولن فعولن فعولن- 1

جهانا همانا فسوسی و بازي / که بر کس نپایی و با کس نسازي ابوطیب 
 مصعبی

 ز روي دنیا المعجمدو عیدست ما را از روي دو معنا / هم از روي دین و هم ا

 نکوهش مکن چرخ نیلوفري را / برون کن ز سر باد خیره سري را ناصرخسرو
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 بحر متقارب مثمن محذوف: فعولن فعولن فعولن فعل- 2

شد تاب ها / فرو مرد قندیل محراب ها منوچهري  چو از زلف شب باز 

 به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد فردوسی

شکنجی و ماز اندر آن منوچهريبر آم  د ز کوه ابر مازندران / چو مار 
 
 بحر متقارب مثمن اثلم: فع لن فعولن فع لن فعولن- 3

 آیین تقوي ما نیز دانیم / لیکن چه چاره با بخت گمراه حافظ

 چندان که گفتم غم با طبیبان / درمان نکردند مسکین غریبان

 ت درد از طبیبان حافظما درد پنهان با یار گفتیم / نتوان نهف
 
 بحر رجز : ▪
 

سرعت است و در اصطالح عروض به بحري  رجز در لغت به معنی اضطراب و 
 به دست می آید. "مستفعلن"گفته می شود که از تکرار رکن 

 
 زحافات مشهور بحر رجز:

 
 طی : - 1

ساکن چهارم (ف) از رکن  است و سپس مستعلن  "مستفعلن"حذف حرف 
می  "مطوي  "تبدیل می کنند که به آن  "مفتعلن  " را که می ماند به

 گویند.
 
 خبن: - 2

سپس متفعلن را که  "مستفعلن"حذف حرف ساکن دوم (س) از  است و 
 می گویند. "مخبون "تبدیل می کنند و به آن  "مفاعلن"می ماند، به 

 
 ترفیل: - 3
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افزوده شود آن را با  "مستفعلن"اگر یک هجاي بلند به آخر جزء 
 می گویند. "مرفل"نشان می دهند و به آن  "تفعالتنمس"
 
 وزن هاي مشهور بحر رجز : ●
 
 بحر رجز مثمن سالم: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 1

ساغر می خورد / تا راز دل ساغر چرا هر دم  من خاك پاي آن کسم کو خون 
ساوجی سلمان   به لب می آورد 

م / دست شفاعت هر زمان در عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زن
 نیکنامی می زنم حافظ

اي عاشقان اي عاشقان پیمانه را گم کرده ام / زان می که در پیمانه ها اندر 
 نگنجد خورده ام مولوي

 
 بحر رجز مثمن مطوي مخبون: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 2

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود یاد سمن 
 ند حافظنمی ک

تاب بنفشه می دهد طره ي مشکساي تو / پرده ي غنچه می درد خنده ي 
 دلگشاي تو حافظ

اي که ز دیده غایی در دل ما نشسته اي / حسن تو جلوه می کند وین همه 
 پرده بسته اي سعدي

 
 بحر رجز مثمن مطوي: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 3

شدم / تا ک شدم با غم تو یار   ه رسیدم بر تو از همه بیزار شدمیار شدم یار 
مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت 

 پاینده شدم مولوي

سر  منفعلم بر که برم حاجت خویش از بر تو / اي قدمت بر سر من چون 
 من بر در تو بیدل دهلوي
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 بحر رمل : ●
 

وض به بحري گفته رمل در لغت به معنی بافتن حصیر است و در اصطالح عر
شود که از تکرار جزء   پدید می آید. "فاعالتن"می 

 
 زحافات مشهور بحر رمل: ▪
 
 کف: - 1

ساکن را  از  "ن"را که پس از حذف  "فاعالت"و  "کف"انداختن حرف هفتم 
 می گویند. "مکفوف"فاعالتن می ماند، 

 
 حذف: - 2

می ماند و آن را به  "فاعال"است که از آن  "فاعالتن"انداختن هجاي بلند آخر 
 می گویند. "محذوف"تبدیل می کنند که به آن  "فاعلن"
 
 خبن : - 3

ساکن دوم  را که می ماند  "فعالتن"و  "خبن"را  "فاعالتن"انداختن حرف 
 می گویند. "مخبون"
 
 خبن و کف: - 4

می ماند که به  "فعالت"پس از انجام دو زحاف خبن و کف از جزء فاعالتن 
 می گویند. "مشکول"یا  "کفوفمخبون م"آن 
 
 خبن و حذف: - 5

می ماند که آن  "فعال" "فاعالتن"پس از انجام دو زحاف خبن و حذف از جزء 
 می گویند. "مخبون محذوف "تبدیل می کنند، که به آن  "فعلن"را به

 
 صلم: - 6
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نشان می دهند و  "فع لن"تنها دو هجاي بلند بماند، آن را با  "فاعالتن"اگر از 
 می گویند. "اصلم"به آن 

 
 طمس: - 7

نشان می  "دفع"تنها دو هجاي بلند بماند ، آن را با  "فاعالتن"اگر از جزء 
 می گویند. "مطموس"دهندکه در این صورت به آن 

 
 وزن هاي مشهور بحر رمل ●
 
 بحر رمل مثمن سالم: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 1

ر وي گمارد / هر که محرابش تو باشی هر که چیزي دوست دارد جان و دل ب
سعدي  سر زخلوت بر نیارد 

روزگار و هر چه در وي هست بس ناپایدار است / اي شب هجران تو پندارم 
شیرازي  برون از روزگاري وصال 

 
 بحر رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 2

سر داشتی / راي راي تست خو اهی جنگ و یاد می داري که با من جنگ در 
سعدي  خواهی آشتی 

اي مسلمانان فغان از جور چرخ چنبري / وز نفاق تیر و قصد ماه و کید 
 مشتري انوري

باغبان گر پنج روزي صحبت گل بایدش / بر جفاي خار هجران صبر بلبل 
 بایدش حافظ

 
 بحر رمل مسدس محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعلن 3

 اقبت ننگی بود مولويعشق هایی کز پی رنگی بود / عشق نبود ع

 هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش مولوي
 
m بحر رمل مثمن مخبون محذوف : فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 4
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تاخبر دارم ازو بی خبر از خویشتنم / با وجودش ز من آواز نیابد که منم 
 سعدي

ز جهان گذران ما را بس  بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین / وین اشارت
 حافظ

گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم / ور لبش جور کند از بن دندان بکشم 
 مولوي

 
 بحر رمل مسدس مخبون محذوف: فاعالتن فعالتن فعلن 5

سوي گل بنگرم و آه کنم جامی  بی رخت چون به چمن راه کنم / 

شهر شیر خدا شاه عرب / الفتی داشته با آن دل شب   یارعلی آن 

شدم / رحمتی کز غمت افسانه شدم کمال الدین  روي بنماي که دیوانه 
 اصفهانی

 
 بحر رمل مثمن مخبون: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 6

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام 
 راهنمایی سنایی

 
 عبحر رمل مثمن مخبون مطموس: فاعالتن فعالتن فعالتن ف 7

کار و کردار تو اي گنبد زنگاري / نه همی بینم جز مکر و ستمکاري ناصر 
 خسرو

پانزده سال بر آمد که به یمگانم / چون و از بهر چه زیرا که به زندانم 
 ناصرخسرو

 
 بحر رمل مثمن مخبون اصلم: فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن 8

سوزم و در از تو با مصلحت خویش نمی پردازم / همچو پروانه که می 
 پروازم سعدي
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بحر رمل مثمن مخبون مکفوف(مکشوف): فعالت فاعالتن فعالت  9
 فاعالتن

سر بندگی به حکمت بنهم که  اگرم حیات بخشی و گرم هالك خواهی / 
 پادشاهی سعدي

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی / به پیام آشنایی بنوازد آشنا 
 را حافظ

 

 وزن شعر فارسی ●
 

شعر در زبان فارسی، مانند زبان هاي عربی، سانسکریت، یونانی و التین  وزن 
 بر پایه ي کمیت صداهاي ادا شده قرار دارد.

شعر عربی  خلیل بن احمد در سده ي دوم هجري براي شناختن وزن هاي 
نامید که هنوز هم معمول  "عروض"قواعدي وضع کرد و مجموعه ي آن را 
ش عرش با عربی یکی است، همان قواعد را است. در فارسی نیز که بناي وزن 

پذیرفتند و به جز تصرفاتی جزیی که بر حسب اقتضاي زبان فارسی الزم 
 بود، در اصول آن تغییري ندادند.

 
 قواعد عروض دو عیب دارد:

 یکی آن که بسیار پیچیده و آموختنش دشوار است.

ه فرض دیگر آن که چون بسیار کهنه است بر اصول علمی استوار نیست و ب
آموختن از روي آن باز هم نمی توان به حقیقت وزن و رابطه و نسبت وزن 

 هاي گوناگون با یکدیگر پی برد.

شعر فارسی از مبانی، اصول و روش دیگري  از این رو ما براي آشنا شدن با وزن 
 بهره می گیریم.

 
شویم :  براي این کار در آغاز باید با چند مفهوم آشنا 
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 حرف ●
 

سل سله ي صوت هاي گفتار را تجزیه کنیم، به واحدهایی می رسیم هر گاه 
می  "حرف"که دیگر قابل تجزیه نیستند. این واحدهاي تجزیه ناپذیر را 

 خوانیم.
 

حرف ها را بر حسب صدا به دو دسته تقسیم می کنند: صامت (بی صدا) و 
 مصوت (صدادار)

 
 ):consonantحرف هاي بی صدا ( ▪

بسته شدن راه نفس در یکی از سه عضو گفتار  آن هایی هستند که از 
(حلق، دهان، لب) و باز شدن ناگهانی آن یا بر اثر تنگ شدن گذرگاه نفس در 

 یکی از این اعضا پدید می آید.

 "ب"در حالت نخست آوازي چون بانگ ترکیدن شنیده می شود. مانند صداي 
 در فارسی. "همزه"و  "گ"،  "پ"، 

سایشی شدن هوا  در حالت دوم آواز  ساییده  به گوش می زسد و آن حاصل 
، "و"، "ف"به کناره هاي گذرگاهی است که تنگ شده است. مانند صداي 

 و مانند آن ها در گفتار فارسی. "خ"و  "ز"، "س"
 
 ):vowelحرف هاي صدادار ( ▪

آن هایی هستند که در اداي آن ها گذرگاه نفس بسته یا تنگ نمی شود،  
ه می ماند و هوا از میان اعضاي گفتار به آزادي می بلکه کم و بیش گشاد

 گذزد.
می خوانند و در  "حرکت"در فارسی و عربی برخی از حرف هاي صدادار را 

شمار حروف نمی آورند، بلکه به صورت نشانه هایی در باال  نوشتن آن ها را در 
 یا پایین حروف می گذارند (فتحه، کسره، ضمه).
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می نامند و آن ها را به صورت هاي  "حروف مد"را  برخی دیگر از حروف صدادار
 ي می نویسند. □و  □ا 
 

 دقیق تر بگوییم :
 
 حروف صدادار فارسی ▪
 

ساده و دو حرف صدادار مرکب هست.  در فارسی شش حرف صدادار 

سه حرف دیگر آن بلند  سه حرف از شش حرف صدادار ساده، کوتاه و 
 هستند:

 ند از فتحه، کسره و ضمهحروف صدادار ساده ي کوتاه عبارت

 )U)، او (I)، اي (Aحروف صدادار ساده ي بلند نیز عبارت است از آ (

 دو حرف صدادار مرکب هم عبارت است از: ▪

 حرف صداداري که در کلمه هایی مانند نو و دو (امر از دویدن) وجود دارد.

حرف صداداري که در کلمه هایی مانند می (شراب) و ري (شهري است) 
 دارد. وجود

 
 )Syllabeهجا ( ●
 

همان گونه که گفتیم کوچک ترین جزیی که از تجزیه ي صوت هاي گفتار 
است. اما حرف واحد صوت هاي گفتار نیست،  "حرف"به دست می توان آورد 

زیرا بیش تر حرف ها به تنهایی ادا شدنی نیستند و اگر برخی از آن ها را تنها 
ار تنها نمی مانند و از یک حرف تنها می توان ادا کرد، در صورت هاي گفت

شود.  کلمه، یعنی لفظ معنی دار ساخته نمی 

واحد صوت هاي گفتار هجا است و آن ترکیبی از چند حرف است که به یک 
شنیده می شود.  دم زدن، بی فاصله و بدون قطع، 

شود و هر یک از این اجزاء یعنی  "حرف"کلمه از نظر اجزاي آن به  تقسیم می 
mرا می توان با حرف دیگري ترکیب کرد و از آن یک هجا به دست آورد. حرف ها 
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یعنی هجا که واحد صوت هاي گفتار است، همیشه از چند حرف ترکیب 
 یافته است که ناگزیر یکی از آن ها صدادار است.

هجا گاه خود به تنهایی کلمه است، یعنی معنی مستقلی دارد. مانند: پا، 
ه اغلب از ترکیب چند هجا به دست می آید. مو، می، که و دل. ولی کلم

 مانند: پیدا، پایان، عدد و کتاب.

هجا از نظر کمیت، یعنی امتداد زمانی آن بر دو نوع است: هجاي کوتاه و 
 هجاي بلند

ساده ي کوتاه  هجاي کوتاه از ترکیب یک حرف بی صدا با یک حرف صدادار 
شود. مانند: که ( از و کسره) و هجاي  "ك" (فتحه، کسره، ضمه) درست می 

 و فتحه) "ق"اول کلمه ي قلم ( از 
 

 هجاي بلند نیز خود بر دو نوع است:

هجایی که از ترکیب یک خرف بی صدا با یک حرف صدادار بلند درست می 
 "او"و  "بی"، "ما"شود. مانند: 

هجایی که از ترکیب دو حرف بی صدا که یک حرف صدادار در میان خود 
شود. مانند: داشته باشند درست  که دو حرف اول و  "کش"و  "بز"، "تن"می 

 سوم در آن ها بی صدا و حرف وسط صدادار (حرکت) است.
 
 تجزیه ي کلمه ( تقطیع) ●
 

کلمه، داراي یک هجا یا مجموعه ي چند هجا است که به قصد داللت بر 
شنیدن می توان به هجاهاي  شود. هر کلمه را از نظر  معنی خاصی ادا می 

 یا بلند تجزیه کرد. مثال: کوتاه

شامل یک هجا است و بر حسب تعریفی که کردیم هجاي  "من"کلمه ي 
 بلند است.

که هر دو هجاي  "در"و دیگر  "ما"شامل دو هجا است: یکی  "مادر"کلمه ي 
m بلند است.

on
jim

ou
d.

pe
rs

ian
bl

og
.ir

http://www.monjimoud.persianblog.ir


      کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی                              علی  جعفرمحمدی

www.monjimoud.persianblog.ir 

( ب و حرکت  "ب"از سه هجا ترکیب شده است که یکی  "بنفشه"کلمه ي 
ف"اي کوتاه است، دوم فتحه) که بر حسب تعریف هج که هجاي بلند  "نَ

سوم   ( ش و حرکت کسره) که هجاي کوتاه است. "ش ِ"است و 
 

 نشاته گذاري براي هجاها ●
 

اکنون براي بررسی وزن شعر فارسی فقط الزم است که براي انواع هجاها 
 نشانه اي قرار بدهیم و سپس به موضوع اصلی بپردازیم.

 
 یر می پذیریم:این نشانه ها را به قرار ز

 ںهجاي کوتاه = 

 □هجاي بلند = 
 

حال با این نشانه هاي قراردادي می توان مثال هاي باال را به صورت هاي زیر 
 نشان داد:

 □من = 

 □ □مادر = 

 ں □ ںبنفشه = 
 
 وزن شعر فارسی ●

هرگاه کلمه هاي عبارتی را آن گونه ترکیب کنیم که هجاهاي کوتاه و 
م و ترتیب خاص و معینی در پی یکدیگر قرار بلند آن ها بر حسب نظ

شنونده ي فارسی زبان از شنیدن آن عبارت وزنی ادراك می  بگیرند، آن گاه 
 کند.

بعنی در زبان فارسی فرق موزون و ناموزون در این است که در عبارت موزون 
هجاهاي کوتاه و بلند نسبت به هم نظم و ترتیبی دارند، ولی در عبارت 

 ده این نظم میان هجاها وجود ندارد.ناموزون و سا
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اکنون براي مثال یک عبارت موزون (منظوم) و یک عبارت ناموزون (منثور) را 
تجزیه ( تقطیع ) می کنیم، یعنی آن ها را همان گونه که پیش از این 
آموختیم به هجاها تجزیه می کنیم و نوع هر هجا ( کوتاه یا بلند ) را با 

 گذاشتیم مشخص می سازیم.نشانه هایی که قرارداد 

توجه : در این کار باید دانست که منظور صورت شنفتنی کلمات است، نه 
شود اما تلفظ نمی شود  صورت نوشتنی آن ها. پس حرفی که نوشته می 

در کلمه ي  "و  "و حرف  "که  "در کلمه ي  "ه  "به شمار نمی آید ( مانند حرف 
ه نمی شود ولی تلفظ می شود ) و به عکس حرف هایی که نوشت "خواه  "

شمار می آید ( مانند حرف مشدد که دو حرف شمرده می  در تقطیع به 
 ) "اهللا  "در کلمه ي  "آ  "شود و حرف صدادار 

 
 و اکنون مثال ها :

 عبارت موزون (منظوم):

 جهانا چه بد مهر و بد خو جهانی

 که تجزیه ي آن به هجا ها بدین قرار است:

 ش ا می ر دز دان رفت ي کی از ش ع را پی
 

)  □و هجاي بلند =  ںو ترتیب هجاها با نشانه هاي قراردادي (هجاي کوتاه = 
 این است:

 □ □ ں □ □ ں □ □ ں □ □ ں
همان گونه که می بینید میان هجاهاي کوتاه و بلند نظمی هست، یعنی 
 در پی یک هجاي کوتاه دو هجاي بلند قرار دارد و این ترتیب چهار بار تکرار
شنونده نیز وزنی ادراك می کند که  شده است. از شنیدن این عبارت گوش 

 نتیجه ي همان نظم میان صوت هاي گفتار یعنی هجاهاي آن است.
 

 عبارت ناموزون (منثوز):

سعدي تجزیه می کنیم:  اکنون این جمله را از گلستان 
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 یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت

 ر است:که تجزیه ي آن به هجا ها بدین قرا

 ي کی از ش ع را پی ش ا می ر دز دان رفت

)  □و هجاي بلند =  ںو ترتیب هجاها با نشانه هاي قراردادي (هجاي کوتاه = 
 این است:

 □ □ □ ں □ ں ں □ □ ں ں □ □ ں
در این جا می بینید که هجاهاي کوتاه و بلند نسبت به یکدیگر نظم و 

شنیدن ا ین عبارت وزنی هم ادراك نمی ترتیب معینی ندارند. به این علت از 
 شود. پس این جمله نظم نیست، بلکه نثر است.

  منابع و ماخذ براي مطالعه بیشتر:
 

 :قاله عروض و قافیه در شعر فارسی منبع م
www.aftabir.com 

 سید مهدي نژاد هاشمی

شیوه اي نو براي آموزش عروض و "دکتر عباس ماهیار:  1 عروض فارسی 
 1378قطره،تهران، چاب چهارم، سال  ،انتشارات نشر"قافیه

، "مختصري در شناخت علم عروض و قافیه"دکتر جلیل مسگرنژاد:  2
 1370انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، چاپ نخست، سال 

شهید  "جزوه ي درس عروض"دکتر کامل احمد نژاد:  3 انتشارات دانشگاه 
سال   1368بهشتی تهران، 

انتشارات مؤسسه ي امیر کبیر،  "نگ فارسیفره"دکتر محمد معین: 4
 1376تهران، چاپ یازدهم، سال 

 انتشارات دانشگاه تهران "لوح فشرده لغت نامه"علی اکبر دهخدا:  5

انتشارات نشر همراه، تهران، چاپ اول، سال  "عروض"دکترجلیل تجلیل:  6
1368 
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شعر فارس"دکتر ابولحسن نجفی:  7  "یدر باره ي طبقه بندي وزن هاي 
 1359مجله ي آشنایی با دانش، فروردین 

شفیعی کدکنی:  8 انتشارات آگاه، تهران،  "موسیقی شعر"دکتر محمد رضا 
سال     . 1370چاپ سوم، 

 
 سایر منابع و ماخذ مورد استفاده و یا مطالعه :

ل (صنایع  همایی، استاد جالل -1 ین. فنون بالغت و صناعات ادبی، جلد اوالد
شعر فارسی)، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، لفظی بدیع و اقس  1364ام 

احمدي گیوي، حسن، و دیگران. زبان و نگارش فارسی، چاپ دهم،  -2
ها (سمت)، زمستان  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

1374 

 نامه دهخدا لغت -3

هاي  حسنی، حمید، کتاب موسیقی شعر نیما (تحقیقی در اوزان و قالب -4
 1371شعريِ نیمایوشیج)، تهران، کتاب زمان، 

شعر فارسی"حسنی، حمید، مقالۀ  -5 ، مجلۀ "اختالفات آوایی و عروضی در 
؛ ترجمه و تحشیۀ فصل 56-52، صص 1372کیان، فروردین و اردیبهشت 
 نام: ششم کتابی از مسعود فرزاد به

Persian Poetic Metres (A Synthetic Study, with 94 Tables), by Mas'ud 
Farzaad, Leiden, 1967; Chapter Six: 'Phonetic and Prosodic Variations', 

pp. 75-81; 

شعر، تابستان "سکته در شعر فارسی"حسنی، حمید، مقالۀ  -6 ، مجلۀ 
 109-102، صص 1378

ناتل خانلري، پرویز، کتاب وزن شعر فارسی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران،  -7
1345 

نگ اصفهان،  ٓ، مجله"اختیارات شاعري"، ابوالحسن، مقالۀ نجفی -8 ج
 1352تابستان 
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وحیدیان کامیار، تقی، کتاب وزن و قافیۀ شعر فارسی، تهران، مرکز نشر  -9
 ؛ 1367دانشگاهی، 

10-Thiesen, Finn, A Manual of Classical Persian Prosody (with chapters 
on Urdu, Karakhanidic, and Ottoman prosody), Belgium, Wiesbaden, 

1982 

 بیان در شعر فارسی، دکتر بهروز ثروتیان -11

 راهنماي اموزش زبان فارسی، دکتر حسین ذوالفقاري و محمد غالم -12

. انتشارات 2انوري، حسن و احمدي گیوي، حسن. دستور زبان فارسی  -13
 .1370فاطمی. چاپ پنجم. سال 

سیر -14  وس شمیساکتاب بیان، نوشته 

15- Aarts B. (2001), English Syntax and Argumentation, Hampshire: 
Palgrave 

شعر فارسی (در نگاهی به  روان«شفیعی کدکنی، -16 شناسی اجتماعی 
 32 ٔبخارا شماره ٔ، مجله»ها) تخلص

 )ISBN 964-05-0036-4هاي شعر، بیان و بدیع). ( هاي ادبی(قالب آرایه -17

محسین(به سرپرستی). دایرةالمعارف فارسی. چاپ چهارم، مصاحب، غال-18
  (جلد اول).  ISBN 964-303-045-8، 1383تهران: انتشارات امیرکبیر، 

مرکز چاپ و نشر  -ایران » اول دبیرستان«سال » زبان فارسی«کتاب درسی  -19
 کتب درسی

20- http://www.hawzah.net/ 

ساخت زبان فارسی در زاده در  گفتارهاي مجتبی منشی درس -21 درس 
 دانشگاه عالمه طباطبایی

 : مولف: دکتر حسن انوري1درس دستور زبان فارسی  -22

منصوره اتحادیه و فرحناز  ٔدریایی، تورج. سقوط ساسانیان. ترجمه -23
خورشیدي،  1381لو. چاپ یکم، تهران: نشر تاریخ ایران،  امیرخانی حسینک

 . 3-17-6082-964 شابک: 
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سرایی در ایران. چاپ سوم، تهران: انتشارات  اهللا. حماسه ذبیح صفا، -24
 خورشیدي. 1352امیرکبیر، 

رامین، علی. چاپ اول، تهران: نشر  ٔلینتن، نوربرت. تارخ هنر مدرن. ترجمه -25
 .1382نی، 

شرق شماره  -26  857روزنامه 

 1337بهار، محمدتقی. سبک شناسی، چاپ دوم، تهران،  -27

 1334دتقی. تاریخ تطور شعر فارسی، تهران،بهار، محم -28

 1384سعدي، مطلح ابن عبداهللا. گلستان،  -29

 ، تهران.1380طال در مس، رضا براهنی، انتشارات زریاب،  -30

هاي نوآوري در شعر معاصر ایران، چاپ  حسن لی، دکتر کاووس، گونه -31
 ISBN 964-380-096-2،1386دوم، تهران:ثالث 

شمس لنگرودي، تهران: نشر مرکز تاریخ تحلیلی -32  شعر نو، 

شعر نو فارسی -33  حمید زرین کوب، چشم انداز 

 نظریه ادبی نیما، منصور ثروت -34

 طلیعه تجدد در شعر فارسی، نوشته دکتر احمد کریمی حکاك -35

 ) 1370( مشهد 4، کتاب پاژ »نیما و نظامی « محمد جعفر یاحقی ،  -36

سرزمین بی حاصل، ترجمه و نقد تفسیر از  ٔومهتی . اس . الیوت، منظ -37
 حسن شهباز 

سبک -38 شعر فارسی و نهضت بازگشت نوشته دکتر رعدي  درباره  هاي 
 آذرخشی

کتاب گیالن، جلد دوم، قسمت شاعران نوگراي فارسی، کار گروهی  -39
 سرپرستی ابراهیم اصالح عربانی به

ر نوپرداز گیالن، علیرضا شاع 54گزینۀ شعر گیالن، شرح حال و شعرهاي  -40
 اي، انتشارات مروارید پنجه

ششم، تهران: ». جلد دوم، حرف ع«معین، محمد.  -41 فرهنگ فارسی. چاپ 
 .1363انتشارات امیرکبیر، 
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، 1376شناسی و عروض. تهران: انتشارات آگه،  وزن». عروض«کابلی، ایرج.  -42
x964ـ416ـ055ـISBN .  

اکرد پیرو تعیینی در فارسی معاصر، احمد جمالت مرکب وابسته با فر -43
سخن، اسفند   1352شفایی، مجله 

: بدیع، تهران: کتاب 3الدین، زیباشناسی سخن پارسی  کزازي، میرجالل -44
 خ.1373ماد، چاپ دوم، 

سی، ناشر:  -45 شعر فارسی تالیف حسین مدر فرهنگ کاربردي اوزان 
 .1384ها (سمت)،  اهسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگ

کلیات مصور عشقی. علی اکبر سلیمی. مطبوعاتی امیرکبیر. تهران.  -46
 خورشیدي 1331

47- http://www.toyomasu.com/haiku 

انتشارات  زاده، تهران:  ، امید طبیب»تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی -48
 .1382نیلوفر، 

ر، تهران: مرکز نشر ، تقی وحیدیان کامیا»وزن و قافیۀ شعر فارسی« -49
 .1367دانشگاهی 

سیروس شمیسا، تهران: انتشارات فردوس -50  آشنایی با عروض و قافیه، 

شمیسا -51  فرهنگ عروضی، سیروس 

52- http://roshd.ir 

شیخ -53  )farsicity.ir-زاده (نویسنده مقاله سبک بازگشت سمیه 

 http://farsicity.irسایت بزرگ شهر مجازي زبان و ادبیات فارسی  -54

ي اندیشه و هنر، -، مجله»نیما مردي بود مردستان«اخوان ثالث، مهدي؛  -55
 . 19ش، به نقل از صبا تا نیما، جلد اول ص  1339، فروردین 90ي -شماره

سقوط  -56 شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا 
 1380سلطنت، تهران، سخن، چاپ دوم، 

 ، جلد اول1379یی؛ از صبا تا نیما، تهران، زوار، چاپ هفتم، پور، یح آرین -57
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خاتمی، احمد؛ پژوهشی در نثر و نظم دوره بازگشت ادبی، تهران، پایا،  -58
 1374چاپ اول، 

سه جلدي، تهران، امیرکبیر، -شناسی، دوره-محمدتقی؛ سبک -59  1337ي 

هران، مهناز، ي هنر شاعري، ت-نامه-میرصادقی(ذوالقدر)، میمنت؛ واژه -60
1376 

دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، زیر نظر: کاظم موسوي بجنوردي؛ تهران،  -61
 1381سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

 )farsicity.ir-اعظم بابایی (نویسنده مقاله هجو -62

شعر فارسی، تهران، دانشگاه تهران،  -63  1380نیکوبخت، ناصر؛ هجو در 

اي بر طنز و شوخ طبعی در ایران، تهران، پیک،  اصغر؛ مقدمه لیحلبی، ع -64
1364 

شاعري، تهران، کتاب مهناز، -نامه-یرصادقی، میمنت؛ واژه -65  1373ي هنر 

 ، چاپ اول1369اهللا؛ تاریخ ادبیات ایران، تهران، دانشگاه تهران،  صفا، ذبیح -66

سازما-انوشه، حسن؛ دانشنامه -67 ن چاپ و ي ادب فارسی، تهران، 
 انتشارات، چاپ اول

 1366انداز تاریخی هجو، تهران، ناشر: مؤلف، -کاسب، عزیزاهللا؛ چشم -68

سخن،  -69  1374شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ مفلس کیمیا فروش، تهران، 

 1384اصغر؛ موالنا عبید زاکانی، تهران، زوار،  حلبی، علی -70

اصغر حلبی، -: علیي دلگشا، تصحیح و ترجمه-زاکانی، عبید؛ رساله -71
 1383تهران، اساطیر، 

 )farsicity.ir-ریحانه رضوانی (نویسنده مقاله لغز (چیستان)  -72

 1383بدیع، تهران، میترا، -شمیسا، سیروس؛ نگاهی تازه به -73

سخن، تهران، فردوس،   -74  1383اسفندیارپور، هوشمند؛ عروسان 

االشعار، -فکار فی صنایعاال-الدین حسین؛ بدایع-کاشفی سبزواري، کمال -75
 1369تهران، مرکز، اول، 

 1372ها، مشهد، نوند، -حیدریان، م؛ چیستان -76
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البالغه، تهران، فرهنگستان زبان و ادب -خان؛ مدارج-قلی-هدایت ، رضا -77
 1383فارسی، 

شیراز، کانون تربیت  -78 بهروزي، محمدجواد؛ چیستان در ادب فارسی، 
 1350شیراز، 

شیوا؛ زیباییپاکرو،  -79 شناسی شعر فارسی، تهران، -فاطمه؛ و کمالی اصل، 
 1383روزگار، 

ي بیان بدیع، تهران، دفتر تبلیغات اسالمی، -فندرسکی، ابوطالب، رساله -80
1381 

 )farsicity.ir-مهدي زیرکی (نویسنده وزن -81

 . 24، ص1361، 4ناتل خانلري، پرویز؛ وزن شعر فارسی، تهران، توس، ج -82

دانشنامه بزرگ ویکی پدیا که منبع بخش بزرگی از این کتاب می باشد  -83
http://fa.wikipedia.org  

  چنانچه منبعی از نظر ما دور مانده لطفا به ما اطالع دهید.--------
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  درباره وبالگ منجی موعود
دارا بودن حجم نسبتا زیادي از مطالب  وبالگ بزرگ منجی موعود با

جالب و خواندنی در موضوعات مختلف و عموما جذاب توانسته رضایت 
خود را بر آورده سازد.  اغلب بازدید کنندگان 

 
  منتظر نظرات شما هستیم  ......

  
www.monjimoud.persianblog.ir  
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