 :علوم و فنون ادبی یازدهم
انسانی
 :درس هفتم
(تاریخ ادبیات فارسی در قرنهای دهم و
یازدهم)
 :مریم خاصی
(دبیر ادبیات فارسی شهرستان بدره)

دانستیم کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم از چهار فصل تشکیل شده است.محتوای هر فصل نیز
شامل سه درس ترکیبی از علوم فنون ادبی به شرح زیر است:
 درس یکم :تاریخ ادبیات و سبک شناسی
 درس دوم :موسیقی شعر

 درس سوم :زیبایی شناسی شعر.
در این درسنامه برآنیم تا به توضیح درس هفتم یعنی تاریخ ادبیات در قرنهای  10و  11بپردازیم،به
همین دلیل ابتدا خالصه ای از درس قبل تاریخ ادبیات یعنی تاریخ ادبیات قرنهای  7و  8و 9
جهت یادآوری ارائه می دهیم .
خواندیم که از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت300سال «سبک عراقی»،سبک غالب
متون ادب فارسی بود .و از عوامل این تغییر سبک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسن به عراق عجم
 روی کارآمدن حکومتهای سلجوقی و غزنوی
از مهمترین رویدادهای تاریخی در این دوره نیز حمله مغوالن و تیموریان بود که نه تنها باعث
تغییرات سیاسی و اجتماعی شد بلکه زمینه تغییر در فرهنگ و مضامین شعری را نیز فراهم کرد.
در زیر بطورخالصه به یادآوری ویژگی های شعر و نثر سه قرن 7و8و 9و معروفترین شاعران و
نویسندگان آنها می پردازیم :
در قرن هفتم شعر نرم و دلنشن و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد و نثر دوجریان
ساده نویسی و پیچیده نویسی پیدا کرد .معروفترین شاعران و نویسندگان این قرن ؛
موالنا*سعدی*عراقی*رازی*جوینی*همدانی و شمس رازی را می توان نام برد.
در قرن هشتم از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار،از رونق افتادن قصیده را در پی داشت
و زبان شعرجز در شعر حافظ و خواجو به سستی گرایید .معروفترین اشخاص ادبی؛ خواجوی
کرمانی*ابن یمین *حافظ*سلمن ساوجی*عبید زاکانی* و حمداهلل مستوفی بوده اند.

 سبک غالب بر قرنهای هفتم تا دهم چه نام داشت؟
 حوادث مهم تاریخی سبک عراقی را نام ببرید و تاثیر انها بر شعر و نثر را بیان کنید
 عوامل تغییر سبک ادبیات فارسی از خراسانی به عراقی را بررسی کنید.
 وضعیت شعر و نثر در قرنهای  7و  8و  9را تحلیل کنید
 شاعران و نویسندگان معروف سبک عراقی را نام ببرید
 آثار منظوم و منثور سبک عراقی را نام برده و به طبقه بندی مضامین آنها
بپردازید.

 تهیه نمودار مربوط به شاعران و نویسندگان معروف سبک عراقی و آثار مهم آنها
 تهیه نمودار مربوط به حوادث مهم تاریخی و ادبی همزمان با سبک عراقی

در این قرن حکومت در دست جانشینان تیمور بود؛به گونه ای که در هر گوشه ای حاکمی
،
از آنان حکومت می کرد.اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در این دوره به طور کلی و وضع
ادبیات نیز،به تبع آن آشفته شده بود.
در این سالها دو جریان شعری بیشتر رونق داشت:
)1شعر

لطیف

و

فصیح:

حافظ

*سعدی*بابافغانی شیرازی

)2مکتب وقوع :نتیجه چاره اندیشی
شاعران برای تغییر سبک و
رهایی از گرفتاری تقلید بود و بازتاب

طبیعی محیط اجتماعی
سیطره ی دراز مدت مغوالن و تیموریان بر سرزمین ایران بر سرزمین ایران و ویرانی ها و
خرابی هایی که در همه ی ابعاد و زمینه ها به بار آورند،دانش،فرهنگ ،و ادبیات را تحت
الشعاع خود قرار داد.بعد از ظهور شاعرانی چون سعدی،موالنا و حافظ در دوره ی
عراقی،به دلیل تسلط طوالنی مدت مغول و تیموری ،جایی برای رشد زبان و ادبیات
فارسی و ادیبان باقی نماند.
شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کامال جنبه
ذهنی و تخیلی یافته است و با ادامه پایبندی به سنن ادبی نابود می شود.پس باید به
گویی و بی مهری
توجهی
سوی حقیقت )1
شاهان کار نیازمند پرداختن به
بازگشت.شاعران برای این
بی و واقع
جویی
صفوی نسبت به شاعران
مسائل اجتماعی و انتقادهای سیاسی بودند و قالب غزل با توجه به نقش و سابقه
داد .سالطین
گرایی
کاربردش اجازه 2
ادبرا نمی
)شاعرنوازیاینومیدان
جوالن بیشتر در
هند
عوامل روی آوردن شاعران ایرانی به دربارهای هندی :

فرهنگ هند ،در این دوره از فرهنگ ایرانی همچنان تاثیر می پذیرفت و فضالی هند از
تالیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بها دادن به فرهنگ آن،استقبال می
کردند.شاهان گورکانی هند نیز همگی به فارسی سخن می گفتند.زبان فارسی که در شبه
قاره هند استحکام و استقرار الزم را به دست آورده بود،همه گیر و رسمی شد و تا زمان
حاکمیت استعمار انگلیس در هند زبان رسمی آن دیار بود.
)1اصفهان

فرهنگ شهرهای ایران در این زمان:

)2خراسان
)3آذربایجان
)4نواحی مرکزی ایران

 عوامل توجه شاهان صفوی به معماری و انواع هنر:
هرچند شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند؛ اما کم
و بیش به زبان فارسی نیز کتاب نوشته یا شعر گفته اند و به نوعی عالقه نشان داده
اند.افزون بر آن برخی از ایشان مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند و از این رو الزم
می دانستند خود را در چنین مقام فرهنگی نگاه دارند،عالوه بر این با روسای مذاهب در
قالی

بافی

نقاشی و هندی داشتند.
شاهان عثمانی
تماس نزدیک بودند و از طرف دیگر رقبایی چون
سفالگری
هنرهای رشدیافته در عصر صفوی:

تذهیب(طالکاری)

*بابافغانی شیرازی
از شعرای تاثیرگذار قرن در ایران است که شعرش از نظر دقت،ظرافت و رقت معانی مشهور
است.
*وحشی بافقی
از دیگر شاعران این دوره است که سبک شعرش حد واسط سبک عراقی و هندی است و

واقع گرایی شاخصه ی اصلی آن است.
*محتشم کاشانی
در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورایی او زبانزد است:
«باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم

حکومت صفوی پس از کشاکش های به وجودآمده در ایران روی کار آمد و مذهب شیعه
را ترویج کرد و به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه های زمینی بی توجه بود؛ از این رو
شاعران سروده ها خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز،توصیف و بیان امور طبیعی و
همچنین تبدیل موضوعات و تمثیالت کهن به مضامین تازه و به زبان جدید همراه کردند.
وابسته نبودن شعر به دربار و ازبین رفتن طبقه مدیحه سرایان درباری باعث شدکه طبقات
و گروههای بیشتری مدعی شعر و شاعری شوند.
عوامل توجه مردم به امور فرهنگی در دوره صفوی:
 رفاه اقتصادی مردم در آن زمان
 آبادانی شهرهای ایران
 رونق تجارت و کسب و کار

*کلیم کاشانی
در ابداع معانی و خیالهای رنگین مشهور است.و این ویژگی به غزل های او لطف ویژه ای
بخشیده است.ضرب المثل ها و الفاظ محاوره که زبان غزل این دوره را به لفق خیال عامه
نزدیک کرده سخن او را برجسته ساخته است.وی با به کار بردن مضمون های ابداعی
فراوان«خالق المعانی ثانی» لقب گرفت.
*صائب تبریزی

معروف ترین شاعر سبک هندی و از پرکارترین شاعران فارسی زبان است .او در غزلسرایی
مشهور است و برخی از تک بیتهای غزلش شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند.صائب را
خداوندگار مضامین تازه ی شعری دانسته اند.
*بیدل دهلوی
او را به سبب سرودن غزلهای خیال انگیز و به کار بردن مضمون های بدیع و گاه دور از
ذهن می شناسیم.از ویژگی های عمده شعر بیدل مضمون های پیچیده و استعاره های
رنگین،خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیل های رمزآمیز شاعرانه است.

قرن دهم
درس هفتم
بابافغانی:دقت و ظرافت
(جانشینان
وحشی بافقی:واقع گرایی

(تاریخ
المعانی ثانی

کلیم :خالق

قرن یازدهم
ادبیات
خداوندگار مضامین تازه

و)11

تیمور)

)2مکتب
محتشم کاشانی:ترکیب بند

وقوع
عاشورایی

قرنهای10
پیچیده

)1لطیف و فصیح

(حکومت صفوی)

صائب:

بیدل :مضمون های

سوال(:)1
بیت نخست:شاعر با بهره گیری از تصاویر مربوط به واقعیات و تجربیات زندگی روزمره،زبان
محاوره و آرایه حسن تعلیل به بیان و شرح وضعیت خود می پردازد و برای فقر و پوشش
نامناسب خود سعی می کند دلیلی موجه بیاورد:هرزه گردی و گشت و گذار در شهر دلیل
پارگی کفش اوست نه فقر.

بیت دوم :مفهوم و پیام حکمی و اخالقی در این بیت با تمثیل به دست آمده است.صائب
ابتدا در مصراع نخست مثالی می آورد که نشان دهنده ی عمق وابستگی و دلبستگی ایجاد
شده در اثر طول زمان را نشان دهدو پس از آماده سازی ذهن مخاطب از دلبستگی بیشتر
پیران به دنیا می گوید.
سوال(:)2
چون در هند پایگاه قدرتمندی برای توسعه زبان فارسی پیدا شد بسیاری از شعرا و
نویسندگان به آن سو گرایش پیدا کردند.از طرفی اصفهان به عنوان پایتخت و محل اجتماع
شعرا قرار گرفت،با وجود این رشد زبان فارسی مثل دوره عراقی نبود.
سوال(:)3
ایهام و پیچیدگی در زبان شاعرانه اوست.این پیچیدگی به چند دلیل است:بیشتر واژگان به
کار رفته در شعر او ذهنی و انتزاعی اند:شوق،آرزو،غرقه وهم و  . ...شعر بیدل سرشار از
اندیشه های عرفانی و فلسفی است.عرفان و خودشناسی در تمام ابیات اوست.بی اعتباری
دنیا در شعر او وجود دارد.
سوال(:)4
توجه خاص شاهان گورکانی هند به شعر و ادبی و بی توجهی شاهان صفوی به شعر و
مضامین عاشقانه
سوال(:)5
ترکیب بند و اشعار مذهبی .شعر عاشورایی خود را در قالب ترکیب بند سرود .زیرا در زمان

)1دو جریان شعری قرن دهم را بنویسید.
)2کدام شاعر سبک هندی را خداوندگار مضامین تازه می دانند؟
)3مضامین شعرهای شاعران سبک هندی را بنویسید.
)4کدام شاعر سبک هندی در سرودن شعر مذهبی مشهور است؟
الف)وحشی بافقی

ب)محتشم کاشانی

پ)کلیم کاشانی

ت)صائب تبریزی

)5سبک شعری .......................حدواسط سبک عراقی و هندی است.
)6خالق المعانی ثانی لقب کلیم کاشانی است .
)7پرکارترین شاعر سبک هندی بابافغانی است.
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