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وند داانی راز هب انم خدا

مقّدمه

مّدتی است که با توّجه به تغییر مقاطع آموزشی در مدارس، کتاب ها نیز تغییر کرده 
و یا کتاب های جدیدی وارد پایه های تحصیلی ش��ده اس��ت. یکی از این کتاب ها »علوم 
و فنون ادبی 2« اس��ت که مخصوص رشتۀ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 
اس��ت. این کتاب شامل قس��مت های مختلفی از ادبیات های تخّصصی همچون: عروض و 
قافیه، سبک شناسی، تاریخ ادبیات و آرایه های ادبی است. تجمیع همۀ این علوم در یک 
کتاب باعث ش��ده تا جهت تس��هیل یادگیری و درک بهتر مطالب، این مجموعه را بنام» 

خودآموز علوم و فنون 2« تالیف نمایم. 

توضیحات این خودآموز ش��امل : توضیحات تکمیلی مطالب و حّل  خودارزیابی ها به 
زبانی ساده است. در قسمت عروض، از آن جایی که اکثر ابیات به کار رفته در متن درس 
یا خودارزیابی ها دارای اختیارات شاعری هستند و در کتاب اصلی به این موضوعات اشاره 
نشده است، الزم دیدم تا برای درک  بهتر وزن اشعار، توضیحات تقریباً کاملی از اختیارات 
ش��اعری در جاهای مختلف کتاب ذکر کنم. امیدوارم که توضیحات و مطالب ارائه ش��ده، 

باعث یادگیری بهتر و آسان تر مطالب درسی گردد.

ایرج شهرامی پور
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درس یکم:  تاریخ ادبیات فارسی در قرن های 7 و 8 و 9

قرن هفتم

قرن هفتم یکی از قرون مهّم زبان و ادبیات فارس��ی در ایران اس��ت. در اوایل این قرن 
) 616 ه���.ق(  مغوالن به ایران حمله کرده و آس��یب های بزرگی به کش��ور وارد کردند. 
خراس��ان که گهوارۀ تمّدن ایران محس��وب می ش��د از بین رفت و بزرگانی همچون شیخ 

فریدالّدین عّطار و نجم الّدین کبری کشته شدند. 

حم��الت مغول و هجوم وحش��یانۀ تیمورلنگ و حکومت ظالمان��ۀ وی باعث تباهی و 
ویرانی بناها و بنیان فرهنگ و اخالق در کشور گردید. به همین علّت دوستداران فرهنگ 
و اخالق که س��رخورده و مأیوس ش��ده بودند اغلب منزوی شدند و به تصّوف روی آوردند 
که بر عواطف انسانی، ترویج روحیۀ تسامح و تساهل، خدمت به خلق، آزادگی و اعتقاد به 

بی ثباتی دنیا تکیه داشت.

سبک عراقی

س��بک عراقی به مّدت 300 س��ال از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم رواج داشت و 
سبک غالب متون ادب فارسی بود.

عواملی که باعث تغییر سبک خراسانی به عراقی شده اند عبارتند از: 

  روی کارآمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی 5

  تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم 5



خودآموزعلوموفنونادبی۱۲۲

با توّجه به برچیده ش�دن حکومت خلفای عّباس�ی، زبان رسمی و رایج عربی و 
نگارش آن در کشور از رونق افتاد و توّجه به زبان فارسی بیشتر شد.

عّلت نام گذاری سبک این دوره به »سبک عراقی« چیست؟

بعد از مغول، کانون های فرهنگی کش��ور از خراس��ان به عراق عجم منتقل ش��د.  5
چون ش��اعران و نویسندگان بزرگ این دوره، غالباً از اهالی شهرهای عراق عجم) 
اصفهان، همدان، ری، اراک کنونی ، ش��یراز و ...( بودند، ش��یوۀ نوشتاری آنان در 

شعر و نثر به »سبک عراقی« مشهور گشت.

وضعیت زبان و ادبیات فارسی در قرن هفتم:

به علّت کشته شدن و یا متواری شدن دانشمندان و ادیبان، زبان و ادبیات فارسی  5
در این دوره دچار سستی و نابسامانی گردید.

از درب��ار خاندان های فرهنگ پرور و ادب دوس��ت خبری نب��ود اّما با این حال،  5
ادیبان و دانشمندان زبان و ادبیات فارسی رشد کرده و ارزش بیشتری پیدا کردند.

با انتقال قدرت ازخراس��ان به مرکز ایران ، زبان و ادبیات فارس��ی در ناحیۀ عراق  5
عجم گسترش یافت.

در حوزه های ری، فارس، همدان واطراف آن آثار ارزشمندی پدید آمد. 5

زمینه های تغییر سبک از خراسانی به عراقی ایجاد شد. 5

قالب های جدید نیز در شعر و نثر پدیدآمد. 5

ویژگی های شعر قرن هفتم

 شعر این عصر نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد. 5

اکثر شاعران از حاکمان روی برتافتند. 5

قصیده کمرنگ شد و غزل که زبان دل و عشق بود گسترش یافت. 5

قالب مثنوی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان به کارگرفته شد. 5
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مثنوی مولوی با محتوایی عرفانی در این قرن سروده شد. 5

ویژگی های نثر قرن هفتم

نثر این دوره به دو جریان گرایش پیدا کرد:  5

ساده نویسی: در آثاری مثل طبقات ناصری و مرصادالعباد 5

پیچیده نویس��ی: با محتوایی عمدتاً تاریخ حاکمان وقت، در آثاری همچون تاریخ  5
وّصاف و تاریخ جهانگشای جوینی.
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معروف ترین شاعران و نویسندگان قرن 7

 موالنا جالل الّدین بلخی معروف به مولوی 

متولّد 604 ه�.ق در بلخ. وی بزرگ ترین شاعر و عارف قرن 7 است. در مثنوی معنوی 
و دیوان شمس، بسیاری از معارف بشری و مسایل عرفانی را بیان کرده است. آثار دیگرش 

عبارتند از: فیه مافیه، مکاتیب، مجالس سبعه

سعدی شیرازی

متولّد 606 ه�.ق در شیراز.  5

35 سال از عمرش را به مسافرت و گردش گذراند. 5

گلستان را در سال 656 ه�.ق در 8 باب نوشت. 5

بوستان را در قالب مثنوی در سال 655 ه�.ق در 10 باب نوشت. 5

موضوع بوستان و گلستان اخالق و حکمت است. 5

در غزل عاشقانه سرآمد تمام شاعران فارسی زبان است. 5

در بیشتر قالب های شعری، شعر سروده است. 5

فخرالّدین عراقی )متولّد 610 قمری(

در حوزۀ عرفان، غزل های زیبایی سروده است. 5

مثنوی عّشاق نامۀ او مشهور است. وی در هر فصل این مثنوی به یکی از مباحث  5
عرفانی پرداخته و سخن را با تمثیل به پایان رسانده است.

در لمعات، سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر بیان کرده است. 5

نجم الّدین رازی معروف به نجم دایه )متولّد 573 قمری(

نام کتابش: مرصادالعباد 5

موضوع کتاب: سلوک دین و تربیت نفس انسانی 5
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نثر کتاب: س��اده، گاه دارا س��جع و موازنه، ش��یوا و دل انگیز. نویسنده در خالل  5
موضوعات کتاب،احادیث، آیات و اشعاری از خود و شاعران دیگر نقل کرده است.

عطاملک جوینی 

نام کتابش: تاریخ جهانگشای جوینی 5

موضوع کتاب: شرح ظهور چنگیز و احوال و فتوحات او،تاریخ خوارزمشاهیان، فتح  5
قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صّباح

نوع نثر کتاب: مصنوع و دشوار 5

خواجه رشیدالّدین فضل اهلل همدانی

نام کتابش: جامع التواریخ 5

موضوع کتاب: تاریخ عمومی و تاریخ مغول 5

نوع نثر کتاب: عالمانه و پخته  5

اقدامات دیگر وی: مهم ترین کارش تأسیس عمارت ربع رشیدی در تبریزست که  5
در حکم دانشگاه  آن زمان بوده است.

شمس قیس رازی

نام کتابش: المعجم فی معاییر اشعارالعجم 5

موضوع کتاب: علم عروض،قافیه،بدیع و نقد شعر 5

نوع نثر: ساده و عالمانه  5


