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(سبک هندی)11و 10سبک شناسی قرن های 

محمد صادقی:  نام مـــدرس 

فصل چهارم

دهمدرس 

علوم و فنون ادبی پایه یازدهم



هندیوضعیت شعر در سبک 

اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرناست از سبک هندی 

فارسی ادبیّات سال در تاریخ ۱۵۰دوازدهم به مدت 

.داشترواج 
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حکومت صفوی

یجه با آموزه های سنتی عرفانی در تضاد بود، در نت
.شاعران به این موضوعات روی آوردند

اندرز

مضمون افرینی

باریک اندیشی

ه تبدیل موضوعات کهنه ب
مضامین تازه 

بازسازی اندرز و تمثیل های
کهن به شیوۀ او 

.به شعر مدحی و درباری و عاشقانه بهایی نمی داد



ارج به فن ادب خآگاه باسواد و شعر از حوزۀ تصرف شاعران 

.تگرفقرار عامه و پیشه وران و بازاریان شد و در دسترس 
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تازه ایقلمروهایومضمون هاباوآمدمردمعامۀمیانشعر:سود

.شدروروبه

ازراآنوآوردندرویشعربهعامیواطالعکمافراد:زیـان

.ساختنددورخودپیشینسالمتواستواری

سود و زیان مردمی شدن شعر در 
صفویعصر 



زبانیقلمرو
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ژه نواحی به ایران به وی( مغوالن ، تیموریان و ازبکان)حمالت پی در پی بیگانگان 

یگر با کتب شرق که باعث نابودی کتابخانه و از بین رفتن آثار کهن شد و فضال د

.قدیم و با زبان قدیم مانوس نبودند

دو دلیل از بین رفتن مختصات سبکی زبان قدیم



دو دلیل از بین رفتن مختصات سبکی زبان قدیم

گوناگونینواحزبانازپذیرفتنتاثیروایرانمختلفنقاطدرشعرحوزه هایجغرافیاییتغییر

.می کردندپرهیزدیمقزبانبردنکاربهازداشتند،بسیارتتبّعقدمااشعاردرکهصائبقبیلازشاعرانی

کاربه:رواینازبود،عصرمردمرایجزبانهمانرایج،زبانوبودآمدهبازاربهمدرسهازشعر:زیرا

.کردمحسوبیهندسبکبزرگشاعرانازبرخیبی فضلیدلیلنبایدراقدماشعریزباننگرفتن

شعردرکمترانزماینتاکه«...وسفالبخیه،پُل،،شیشهقالی،نزاکت،»چونلغاتیسبکایندر

.بودیافتهرواجداشت،راه
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زبانیقلمرو



زبانیقلمرو
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ی، از ادبهای به آرایه شاعران کوچه و بازار توجّهی دلیل کم به ( الف

.شداده می بدیع و بیان جز به صورت طبیعی و تصادفی کمتر استف

ادبیقلمرو



در شعر برخی از شاعران شاخص، آرایه های ادبی رواج دارد که 

:آرایه  های پرکاربرد آن عبارتند از 

تشبیه

لمیحات که در مضمون سازی نقش فعالی دارد،  البته در ت)تلمیح 

.(  رایج نه تلمیحات غریب و نادر

حسن تحلیل

حس آمیزی 

تمثیل 

اسلوب معادله

https://drdars.ir/


ادبیقلمرو

.مسلّط در این دوره به ظاهر غزل است قالب (  ب

قافیه بیت هم می رسد و تکرار 4۰حتی به ندارد،  تعداد ابیات غزل محدودیت 

.  استآن امری طبیعی در 



قافیهتکراروغزلابیاتبودنطوالنیدلیل

قالبعنییاست،بیت گوتکهندیسبکشاعرحقیقتدرکهاستآن
.استمفرداتشعرشحقیقی

.می زندگرهمهبهردیفوقافیهوسیلۀبهرامستقلابیاتاینشاعر،منتها

قراراشد،ببیتآنمناسبکهغزلیدرراآنوسازدمیبیتیتکشاعر
. زندنمیشعربهآسیبیغزل،ابیاتشدنزیادوکمرواینازدهد؛می
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ادبیقلمرو

مانندآهنگخوشوطوالنیهایردیفازاستفاده(پ

...واستدیگر،مرابردمیپیدا،می شودشدن،خواهم
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یاطبیعتعالمدرچیزهرازمضمون سازیبرایدورهاینشاعران

.کردندمیاستفادهذهندر

معناییآثارآنهابیندروهستندسطحدرهامضموناینهمه

وارعطآثاریامولویمثنوی،فردوسیشاهنامۀ»نظیربزرگی

.نیامداندپدید«سنایی
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نثر دورۀ هندی

تاسدوره سه نوع های این کتاب نثر 

ساده

مصنوعی

بینابین 
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نثر دورۀ هندی

نثر ساده

.نیستلعمیبتاریخنظیرمرسلینثردوره،ایندرسادهنثرازمقصود

ویاتآبهواشارهوعربیترکیباتولغاتدوره،اینسادهنثردر

.نیستکمنثروشعرآمیختگیدرهمواحادیث



اده های  معروفی که به نثر سکتاب 

:اند نوشته شده 

خارج از ایراندر 

عثمانیدربدلیسیشرفنامۀ

هرالنماوراءدرالوقایعبدایعهنددردارا شکوهکتب
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اده های  معروفی که به نثر سکتاب 

:اند نوشته شده 

از ایراندر داخل 

طهماسب صفوی        شاه تذکرۀ شاه طهماسب از  عالم آرای صفوی از اسکندر بیک منشی

در زمینۀ تاریخ



اده های  معروفی که به نثر سکتاب 

:اند نوشته شده 

از ایراندر داخل 

عین الحیات از علی بن حسین واعظ کاشفی  

عرفاندر زمینۀ 
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اده های  معروفی که به نثر سکتاب 

:اند نوشته شده 

از ایراندر داخل 

در زمینۀ زندگی نامه

مجالس المومنین از قاضی نوراهلل شوشتری در زمینه هفت اقلیم  از امین احمدی رازی



اده های  معروفی که به نثر سکتاب 

:اند نوشته شده 

از ایراندر داخل 

هدر زمینۀ فق

شیخ بهایی عبّاسی از شیخ بهایی جامع 
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نثر مصنوع

ودر این دوره از نثر مصنوع در فرمان ها، منشآت 

.دیباچۀ کتاب ها استفاده می شد



:ستآثاری که دیباچۀ آن به نثر مصنوع ا

عیار دانش سی شرفنامۀ بدلی
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:ع نوشته اندنثر مصنوکه تماماً به کتبی معروف ترین 

عبّاس نامه از وحید قزوینی

محبوب القلوب از 

میرزا برخوردار فراهی



های قرن نی فنثر (  استواری) فخامت و ( شیرینی)حالوت هندی، نثر مصنوع سبک 

.بی ذوقی و غلط پردازی استو هرچه هست ، تکلف ششم و هفتم را ندارد و 
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.استواردشچنداننهوسادهچنداننهکهاستنثری«بینابین»

؛استبودهنویسیآساناصلدربینابین،نثرازنویسندهقصد

.نمی رسدنظربهوآسانروانچندانامروزههرچند

ننابینثر بی



معروفترین کتب به نثر بینابین

حبیب السّیر از خواندمیر 
از احسن التواریخ 

روملو حسن بیگ 
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ویژگی های نثر سبک هندی در سه قلمرو

نثرونظمآمیختگیدر-۱

وصفیوجهکاربرد-2

«ات»بابستنجمع-3

ییالقات:مغولیوترکیدر*گیالنات:فارسیکلماتدر*محاربات:عربیکلماتدر*

ازعربیتقلیدوموصوفوصفتمطابقت-4

موازنهودازیپرقرینهسبببهیابزرگانازتمجیدوتعارفمقامدراضافاتتتابعآوردن-۵

طوالنیجمالتآوردن-6

متعدّدهایپیشوندباافعالکاربرد-7

مغولیوترکیلغاتفراوانی-8

زبانیقلمرو 



ویژگی های نثر سبک هندی در سه قلمرو

قلمرو ادبی

.استنزدیکعامیانهزبانبهزیراندارد،واالییارزشادبیدیدگاهازدورهایننثر

.ی نویسندمباتکلّفوتصنّعیبنویسند،ادبیمتنبخواهندهرگاهدورهایننویسندگان

.استبیشترهمتیموریدورۀاززمانایندرادبیانحطاط

.شدمودارنتلمیحآرایهدرویافتبیشتریرواجعربیعباراتواحادیثآیات،ازاستفاده

.گردیدبدلروحبیومکّررعربیعباراتبهفارسیشیرینهایضرب المثل
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ویژگی های نثر سبک هندی در سه قلمرو

قلمرو ادبی

-استانمؤلفخودسرودۀغالباً که-منثورکتاب هایمتندرضعیفشعرهایازاستفاده

.یافترواج

ازراهدورایننثرچاپلوسی،ومدحرواجوتاریخیحوادثوتاریخذکردردقّتیبی

.انداخترونق

ایندردشباعث(...وعربی،مغولی،ترکی)زبان هادیگربافارسیزبانشدنآمیخته

.شودنوشته«لغتفرهنگ»عنوانباهاییکتابدوره



ویژگی های نثر سبک هندی در سه قلمرو

قلمرو فکری

ل ، صفوی،  یعنی زمان شاه عبّاس اوّ( اوج)عوامل زیر سبب شد تا در عصر اعتالی 

.ایران از نویسنده قوی بی بهره باشد 

گذشتهقرنچندبختیتیرهوفساد

مردمکشتار

.ایرانازخارجبهاستبداد،ترسازآزادهوذوقباافراددسته جمعیفرار

.فقروگرسنگیازدانشمندواستعدادباافرادمُردنیاشدنکشته
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بیانزبانبودنفهمقابلوساده

«چناروپژمردهزار،معقده،تپیدن،نبض،»نظیرلغاتیبردنکاربهباشاعرشعرِواژگانیدایرۀگسترش

ختیارمانمی سازد،راستدستنکردم،بازعقده،امافتادهچشماز»:عصرمردمرایجزبانکاربرد

«مزارروینیست،

«چنارومزار»استرفتهکاربهبهقُدماشعردرکمترکههاییواژهکاربرد

زبانیویژگی 
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غزل:قالب

(افتاده ام:)فعلی:ردیفنوع

نوبهارابرمژگانچنار،دستموج،نبضگرداب،اختیاررغبت،دست،اعتبارچشم:استعاره ها

....گوهرهمچون،...گردابچونام،افتادهپژمردهگلچون،آشنانگاهچون:هاتشبیه

(2بیت):مفرداتعنوانبهبیتتکآوردنشماربهقابلیت

دستزار،مرویبرپژمردهگل:سخنساختنفهمقابلبرایدنیاواقعیتصاویرازگیریبهره

گوهربودنسنگاز،چناربیکار

ادبیویژگی 



(۱)شاعرو سرخوردگی ناامیدی 

(2)مضمون سازی/ زندگیبودن بی ثمر 

(3)گرا بودن شاعر معنی 

(  4)گراندیدر کار ، مشکل گشا نبودن  بودن بی ثمر /  بیت هابودن معنای تک کامل 

(۵)اعجاب انگیز بیانی تازه با امّا فکری جزئی یافتن 

فکریویژگی 
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.از سر گذشته است : زبان رایج مردم عصر کاربرد 
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مفرداتعنوانبهبیتتکآوردنحساببه

استعاره،تشخیص:گالبگریۀگل،ای

گلهایگلبرگشدنبازازاستعاره:گلخنده

آمیزیحس:تلخگریۀ

تناسبواشتقاق:گالبوگل

آمادهفتنگرگالبتلخگریۀبرایبایدگلگویدمیشاعر:تعلیلحسن
.استخندیدنحالدرمستانهجهان،وخودناپایداریازخبریبیزیراشود،



ناپایداری لذّات و خوشی  های دنیایی

توأم بودن آسایش و رنج در جهان
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بـــاردمیفتنـــــهســنگفلــکمنجنیــقز

حصـــارآبگینـــهدرگریــزمابلهانــــهمــن

(هندیسبک ) عرفی شیرازی



زبانیویژگی

«از»جای«ز»بردکار

گریزم«می»نشانۀبدوناخباریمضارعفعلبردنکاربه

ایجبه«حصارآبگینه»صفتجایبهاسماستعمال
(ایشیشهحصار)«حصارایآبگینه»
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ادبیویژگی

فتنهسنگ منجیل فلک،  : تشبیه ها 

زمانهکنایه از نابسامانی اوضاعاستعارۀ مکنیّه، : باریدن فتنه

رخطرپناهگاه سست و پیا استعاره از جای ناامن : آبگینه حصار 

تضاد( : شیشه)آبگینه ≠سنگ 

تناسب: منجنیق و سنگ 



فکریویژگی

و شکایت از ظلم زمانه گله 

آفرینی و مضمون سازی شاعر تصویر 
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سخندراطناب

بندانپیرایهوناظمان:خشکالفاظونامأنوسمترادف

سلسلۀ بندانپیرایه،پیراییسخنمناظمناظمان:تمجیدوتعریفمقامدراضافاتتتابعآوردن

خاقانیحضرتحالاوایلآرایی،معنی

محروسهممالک،علّیهطبقۀ:عربیزبانشیوۀبهصفتوموصوفمطابقت

«...وناظم،شعراعلیه،،طبقه»:عربیواژگانکثرت

«مکانیجنّتر،گستبالغتآرایی،معنی،بندانپیرایه،پیراییسخن»:سادهغیرواژگانکاربرد

زبانیویژگی
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آراییمعنیسلسلۀبندانپیرایهوپیراییسخنمناظمناظمان:موازنه

«یآرایمعنی-مناظمناظمان»در«ا»بلندمصوّتو«ن»صامتتکرار:آراییواج

مناظموناظم:اشتقاق

...وشاعرانآرایی،معنیپیرایی،سخنناظم،ناظمان،:تناسب

ادبیویژگی



فکریویژگی

شاعران طبقۀ صفوی در آغاز سلطنت به پادشاه خاص توجّه 
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«دوست، ای،  خوش تر،  یا آن که ، سازد » های واژه : تکرار 

شکر و قمر ( :  ناقص اختالفی)ناهمسان جناس 

ترصیع 

زبانیویژگی
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فکریویژگی

خالق بر هر چیز برتری 

رویت پدیده های هستی به یاد خداوند افتادن با 



چـنــین  اســـت  رســـم  ســــرای  درشــــت                            

پشـتبه گهــی زین و زیـن به گهـــی پشــت 

(سبک خراسانی)فردوسی
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زبان شعر سادگی 

«رسم »: عربی بودن واژگان کم 

«گاهی»به جای « گهی»کاربرد 

کوتاه جمالت

ویژگی زبانی 



ادبی ویژگی 

دنیااستعار از :  سرا 

عکسمراعات نظیر و : پشت و زین 
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ادبی ویژگی 

جهانقدرت هایناپایداری

گاهی،نیستیکسانهمیشهزماناوضاع
.شودمیآدمینصیبپیروزیگاهیوشکست

گراییواقع

بیروندنیایبهتوجّه



مشـــوغافــــلعمــــلمــکـــافـــاتاز

جــــوزجــــوبــرویــدگنــدمازگنــدم
(عراقیسبک)مولوی
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زبانیویژگی 

شعرزبان سادگی 

خراسانیبودن بیت به مختصات زبانی سبکنزدیک 



«  جو » و « گندم » واژه های : تکرار 

نظیرمراعات :  جو و گندم 

ویژگی ادبی
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گرایی واقع 

بیرونبه دنیای توجه 

.  ودبهر عملی متناسب با خود آن عمل خواهد نتیجۀ 

فکریویژگی 
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خراسانیزبان شعر نسبت به سبک دشواری 

«  ازنقشه، قرین ،حقیقت و مج» : عربی واژگان متعدّد کاربرد 

زبانیویژگی 



ادبیویژگی 

مجاز ≠حقیقت : تضاد 

کنایه از کار بیهوده کردن : زدن بر آب نقش 
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غم گرایی

فراق 

بیهوده و بی ثبات  انجام دادنکار 

ویژگی فکری



رَوَم؟کـهپنــاهبهبـالــمریختـهقـمــری

مـن؟ازخرامـانسـروایسـرکـشیکـیبـهتـا

(زبانیهندی)کاشانیکلیم

https://drdars.ir/


ساده به زبان شعر

یزبانویژگی 



ادبیویژگی 

بالمقمری ریخته :  تشبیه 

معشوقاستعاره از :  سرو 

ناتوانکنایه از عاجز و : ریخته بال 

،بر میگردانیکنایه  از روی  -۱: ایهام: « سرکشی»

کنینا فرمانی می -2کنی  بی اعتنایی  می 
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یفکرویژگی 

شخصیگرایی و بیان احوال درون 

وقاز روی گردانی معشو گله  ناکامی عاشق 



دوستایجهانازمقصودیغـایـتتـومـرا

دوستایجـانفــدایعـزیـزتجــانهــزار

دلــممـرغگـرفتالـفتتـودامبــهچــنان

دوستایآشیــانعهــدنکـندمـییــادکــه

رفـت؟توانـمکـجـانگشـاییدرتـوگَــرَم

دوستایآسـتاندربمیــرمکهراستــانبـــه

خویـشزندگـانینـهبایـد،تورضـایمـرا

دوستایدهانآنازاستبدیع،تلخجواب

بگـریـزعشـقآسیبازسـعـدیگفـتکـه

دوستایگمانبـردمیغلـطکـهدوستـیبه

(عراقیسبک)سعدی
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یزبانویژگی 

«...وزعزیمقصود،،غایت»:عربیلغاتکاربردنبه

ایجبه«می نکند»:کهنونومختصاتدرآمیختن
«نمی کند»

توگَرَم،جانفدایعزیزتجانهزار:ضمیرجهش
نگشاییدر



عاشقانهغزل:قالب

دالاعتحدّدرادبیهایزیباییوهاآرایهبردنکاربه
.نیستتصنّعازنشانی،ظاهردرکهایگونهبه

(4و۱)هایبیت«ا»بلندمصوّتتکرار:آراییواج
(۵)بیتدر«ز»و«س»صامتتکرار

(۱)بیتدر«جان»واژهتکرار

تدوسودوستی،آستانوراستان،جهانوجان:جناس

(ربطحرف)کهو(مبهمضمیر)که:تامجناس

ادبیویژگی 

https://drdars.ir/


ادبیویژگی 
دلمرغ : تشبیه 

تلخجواب :  آمیزی حس 

،  رفتن  دلگالفت مقصود، غایت :  مکنیّه و تشخیص استعاره 
عشقآسیب 

در گشودن :  کنایه 

هزار جان : اغراق 

،در و آستان،  جواب و دهان : دام و مرغ و آشیان : تناسب 
و دهان تلخ 



یفکرویژگی 

معشوقبودنزمینی

سبواستمعشوقفقطاستمهمکهکسآن

ورضاشاعر،جبراندیشی:محوریمفاهیم
معشوقبرابردرمحضتسلیم
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یزبانویژگی 

«...وفهرستحُسن،دفتر،»:عربیلغاتکثرت

واژگاندایرهبودنگسترده

لطف،خال،خط:عرفانیاصطالحاتکاربرد

شدنریشههریش،راهکوچهیک:عامیانهترکیباتوالفاظکاربرد

نشانۀکتهناین)هاآمالفارسیجمعنشانهبامکسّرجمعبستنجمع
(استزبانقواعدواصولبهشاعرپایبندیعدم

«قدرهر»جایبه«چندهر»بردنکاربه
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ادبیویژگی 

غزل:قالب

اجمال≠تفصیل،مشرق≠مغرباقبال،≠ادبار،لطف≠قهر:تضاد

استدالل،خار،اقبالمشرقادبار،مغرب،اجمالپرده،دفترحُسن:هاتشبیه
حُسندفترفهرستبهخالوخطتشبیهها،آمالرشتۀسر

رهمسفعفو،آفرینش،هایپدیدهازاستعاره:خالوخط:هااستعاره
ورهبهازاستعاره«غربال»کواکب،برای«کردنکم»عقل،باشدن

عقل،ابشدنهمسفر:تشخیص،معشوقعنایتازاستعارهزلف،روزی
.دهدمیدستبهراهاآمالرشتۀسرزلفش،کواکببرایکردنکم

بتناس«دفتر»باکهنوشتاریخط-2چهرهخط-۱:تناسبایهام«خط»
.دارد



ادبیویژگی 

دارخدشه،شدندگرگون)خوردنهمبر،(عصبانیتوخشم)پیشانیشدپرچین:کنایه
،(اندکبسیارمسافت)راهکوچهیک،(شدنعاقل)عقلباشدنهمسفر،(گردیدن

،(نساختامیدوار)هاآمالسرشتهدادندستبه،(دیدنآزارورنج)دامنشدنریشهریشه
.(شدنناامید)کردننومیدیسامان

(3)بیتدرمعادلهاسلوب،(2)بیتدر:نشرولف

(3)بیتدر«ر»صامتو«ِ-»مصوتتکرار:آراییواج

(۵)بیتدر:استارتاثیرگذآدمیسرنوشتدرستارگانکهگذشتگاناعتقادبهاشارهتلمیح

روزوروزناهمسانجناس

تمثالوآیینه،چینوپیشانی:خطبهفهرستودفتر:تناسب
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یفکرویژگی 
معشوقبودنآسمانی

همباابیاتضعیفارتباط

فلسفۀبیینتبهآمیزحکمتنگاهییاشاعر)غزلداشتنفلسفیرنگ
(استپرداختههستی

:محوریمفاهیم

وجودوحدتاصل:(۱)بیت
الهینظرواراده:(2)بیت
الهیبودنغفّار:(3)بیت
فانیعرمفاهیمدرکازعقلناتوانیگرایی،عقلسرزنش:(4)بیت
سانانمقدّراتتعییندرفلکیصوروکواکبتاثیر:(۵)بیت
امیدواریبرتاکید:(6)بیت



هنددردارالشکوهکتب*

نیعثمادربدلیسیشرفنامه*

النهرماوراءدرالوقایعبدایع*

درس در یک نگاه

 هسادنثر

 نثر دوره هندی

آثار نوشته شده در خارج ایران

https://drdars.ir/


در فقه  :

عباسی شیخ بهایی جامع *

درس در یک نگاه

 هسادنثر

 نثر دوره هندی

 ایرانداخل آثار نوشته شده در

در تاریخ

ر شاه طهماسب  از شاه طهماسب صفوی معاصتذکرۀ *

آرای صفوی از اسکندر بیک منشیعالم * 

در عرفان

یالحیات از علی بن حسین واعظ کاشفعین *

 در زندگی نامه

اقلیم از امین  احمد رازیهفت *

از قاضی نوراهلل شوشتریمجامس المؤمنین *



ٌباشدمصنوعشیوهبهتماما.

قزوینیوحیدازنامهعباس*

فراهیبرخوردارمیرزاازالقلوبمحبوب*

درس در یک نگاه

دباشمصنوعآندیباچۀفقط.

بدلیسیشرفنامه*

عیاردانش*

نثر مصنوع

 نثر دوره هندی
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خواند میراز حبیب  السیر *

احسن التواریخ از حسن بیگ روملو *

درس در یک نگاه

 بینابیننثر

 نثر دوره هندی



پایان
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