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 3 فهرست

 9 سوم راستیو ۀباچید

 01 نامهدرس نیا سیتدر روش

 01 یهفتگ درس طرح

 11 یادب یهادانش و اتیادب. 1

 31 ست؟یچ اتیادب

 31 زبان و اتیادب

 31 اتیادب كاركرد و ارزش

 31 یادب یهادانش

 09 بلاغت( 0

 09 یمعان علم. 0-0

 11 انیب علم. 1-0

 11 عیبد علم. 3-0

 13 هیقاف و عروض دانش( 1

 12 یشناسسبك( 3

 31 یادب انواع( 4

 31 یادب نقد( 5

 13 یدر یِپارس شعر. 2

 11 یپارس شعر یهاسبک

 11 یپارس ۀدیقص

 40 دهیقص یمحتوا در یدگرگون

 43 م؟یبخوان چگونه را یپارس ۀدیقص

 44 هیبهار: یدامغان یمنوچهر

 42 مانیحك پند: یانیقباد ناصرخسرو

 44 اعتذار و اعتبار: یغزنو ییسنا

 49 خراسان اهل ۀنام: یوردیاب یانور

 51 نیمدا وانِیا: یشروان یخاقان

 54 هیدماوند: بهار یمحمدتق

 52 بر و بوم كهن: ثالث اخوان یمهد

 91 یپارس غزل

 21 م؟یبخوان چگونه را یپارس غزل

 23 یپارس غزل نینخست: یبلخ دیشه

 23 !باد بادا چه هر: یرودك

 23 تو زُلفَكان: یقیدق

 24 دیمشو عاشق: ییسنا

 24 ؟یاچگونه ما یب تو: یغزنو حسن

 25 یبرفت زود بس: یوردیاب یانور

 25 مستمین امشب: یشابورین عطار

 22 نقاشم صورتگر: یبلخ یمولو

 22 قمرم غلام من: یبلخ یمولو

 24 دنیخند شكر: یبلخ یمولو

 24 آفتاب غلام: یبلخ یمولو

 26 باده نینخست: یعراق نیفخرالد

 29 دلیب عاشقان شب: یرازیش یسعد

 29 بنشستند شیع به ارانی: یرازیش یسعد

 41 نكو یرو صاحب: یرازیش یسعد

 41 شراب كاران: یرازیش حافظ

 40 زدیانگ تر شعر یك: یرازیش حافظ

 40 شهرم ۀشهر: یرازیش حافظ

 41 واسوخت غزل: یكاشان محتشم

 41 میدیبر م،یدیبر كه هركس ز: یبافق یوحش

 41 بناگوش آن قربان: یكاشان میكل
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 43 یآدم كتاب: یزیتبر صائب

 43 دهیپر رنگِ یِشوخ: یدهلو دلیب

 44 تو یبایز رخ غلام ماه: یبسطام یفروغ

 44 یآزاد مقام: یزدی یفرخ

 45 آمد ماهم: اریشهر

 45 جهان مانجا و آغاز: ابتهاج

 42 دگر یهاشب چو: یخراسان عماد

 42 !وطن سازمتیم دوباره: یبهبهان نیمیس

 44 گرفت نفسم: یكدكن یعیشف

 44 یوهویها یب ۀزمان: یبهمن یمحمدعل

 46 وارصاعقه زن: یمنزو نیحس

 46 شدن ایدر یمعن: یهرات سلمان

 49 كال یهابغض: پورنیام صریق

 49 یشعار یآرزوها: پورنیام صریق

 61 یهند سبك از: كّهی اتِیاب

 13 یمثنو

 61 كاخ امب از رودابه افكندن سویگ: شاهنامه

 64 رستم یتنبورنواز: چهارم خان: شاهنامه

 62 كرد آباد و رانیو كه یسخن: شاهنامه

 69 مجنون وفات: ینظام مجنون و یلیل

 90 یفردوس ۀجناز بر نخواندن نماز: اسرارنامه

 91 وارسته ۀوانید: عطار ۀنامبتیمص

 93 كر رفتن ادتیع به: یمعنو ینوثم

 94 انیصوف یخرفروش: یمعنو یمثنو

 92 پروانه و شمع: یسعد تانبوس

 94 (ع) میابراه تیحكا: یسعد بوستان

 96 یلیل یشكنكاسه: یجام مجنون و یلیل

 011 یلیل نام مشق: یجام ابسال و سلامان

 011 یلیل ییبایز: یبافق یوحش

 010 نامهیساق: یمانیآرت یرض

 011 عقاب: یخانلر

 015 نامهین: پورنیام صریق

 301 قطعه

 016 یعاشق ۀوسوس: یرودك

 016 مغرب یعنقا: یسگز ابوالفرج

 016 كدوبن و چنار: یانور

 016 قدس عالم تا عدم از سفر: نیمی ابن

 019 ناپسند امرِ ده: یزدی یآگه

 019 الكَن دو یوگوگفت: یزرایش یقاآن

 019 مادر و معشوقه جنگ: رزایم رجیا

 001 استاد حق: رزایم رجیا

 000 ریش ینشد چرا: رزایم رجیا

 000 سنگ و سر: یاعتصام نیپرو

 001 یاعجم دخترک: بهار یمحمدتق

 001 ردامادیم: جیوشی ماین

 331 یرباع

 005 (دادهایرو) یرباع گاهشمار

 004 اتیرباع ۀدیگز

 323 شَروه و اتیفهلو ،یتیدوب

 013 یتیدوب ۀدیگز

 329 آزاد شعر

 015 ییماین آزاد شعر

 014 م؟یبخوان را آزاد شعر چگونه

 019 مهتاب: جیوشی ماین

 031 راهم در چشم: جیوشی ماین

 031 داروَگ: جیوشی ماین

 030 كوچه: یریمش دونیفر

 034 فریك: شاملو احمد
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 035 زمستان: ثالث اخوان یمهد

 034 قاصدک: ثالث اخوان یمهد

 036 بهیكت: ثالث اخوان یمهد

 040 (3) غزل: ثالث اخوان یمهد

 041 لحظه در یاواحه: یسپهر سهراب

 043 تماشا ۀسور: یسپهر سهراب

 045 هیده: فرخزاد فروغ

 045 بسپار خاطر به را پرواز: فرخزاد فروغ

 042 آفتاب به یسلام: فرخزاد فروغ

 042 یكوه یآهو دوم ۀهزار: یكدكن یعیشف

 051 آفتابگردان گل یبرا غزل: یكدكن یعیشف

 050 ریخ به سفر: یكدكن یعیشف

 051 است وطن شاهنامه: گلرخسار

 391 (دیسپ) منثور شعر

 054 نتوانستن در یغزل: شاملو احمد

 055 شبانه: شاملو احمد

 052 تیولا نخل: یگرمارود یموسو

 021 اشتقاق: ورپنیام صریق

 161 یدر یپارس نثر. 1

 363 ست؟یچ نثر

 363 یدر یپارس نثر یدگرگون روندِ

 369 یدر یپارس نثر یهاگونه

 025 یعلم نثر( 0

 022 یاسیس و یلاقاخ نثر( 1

 024 ینگارنامه و یوانید نثر( 3

 029 یادب اتیفیك با یخیتار نثر( 4

 040 ییروا و یداستان نثر( 5

 041 یادب اتیفیك با یعرفان نثر( 2

 311 یپارس نثر ۀدیگز

 043 یدر یپارس یهانهینخست

 044 شاهنامه كار ادیبن: منثور ۀشاهنام ۀمقدم

 042 پنجم ۀسد در یسینوسَره: نیالمنجم َروضة  

 042 هرات ۀخانشیخ: یهقیب خیتار

 061 یدارامانت: نامهقابوس

 061 نباشد فخر بس یزن شكستن: نامهقابوس

 060 هما یۀهد تاک،: نوروزنامه

 063 ریاس رِیام: نامهاستیس

 064 طبق در بایز چشم دو: المجالسرونق

 065 یبودند عاشق همه یكاشك: داتیتمه

 062 ؟ كجا از خال نیا: العُشاق سَوانِحُ

 062 حلاج رفتن بردار ۀقص: اءیالاَول ة  تذكِر

 066 نیچُن و نیچُن یمرد: اءیالاول ةتذكر

 069 راسُو و زاهد: دِمنَه و لَهیكَل

 090 ینیب خوابش به كه تا بخواب: دیاسرارالتوح

 091 حسن هخواج ینیخودب: دیاسرارالتوح

 094 بازپاک قماربازِ: دیاسرارالتوح

 094 میستین هم پشه ما: دیاسرارالتوح

 094 افتادن راه بر ای افتادن راه از: دیاسرارالتوح

 095 خروس و روباه: نامهمرزبان

 092 یمُخَمَّرخوان: شمس مقالات

 094 یستین نینازن چنان: شمس مقالات

 096 یتاراب خروج: گشاجهان خیتار

 110 كجا؟ از شعر كجا از من: هیماف هیف

 111 پادشاه رتیس: یسعد گلستان

 111 دروغگو ۀدیجهاند: یسعد گلستان

 113 ایر: یسعد گلستان

 113 خلق آزار: یسعد گلستان
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 114 عبرت: یسعد گلستان

 114 استاد جُور: یسعد گلستان

 115 ناهموار فرزند: یسعد گلستان

 115 مولانا یِرو ینقاش: نیالعارفمناقب

 112 یفراهان مقام قائم از یانامه: مُنشَآت

 114 اءیالاش دروس: لیاسراف صور

 101 مولانا یكودك: خدا ملاقات تا پله پله

 103 آورشگفت رانیا: مینبر ادی از را رانیا

 105 یعتیشر یعل: ریكو

 104 شكسته نیبلور قدح: شابورین خیتار

 104 فرهنگ سه

 109 یعسل زیم با اصلاحات

 221 یداستان اتیادب. 4

 223 ست؟یچ داستان

 222 اسطوره

 113 مَردُمان نینخست: بُندهشن

 115 آدم نشیآفر داستان: مرصادُالعباد

 213 رمانس و افسانه

 130 اریع سمك ۀدربار: یوسفی نیغلامحس

 133 اریع سمك: خداداد فرامرز

 211 یلیتمث تیحكا

 134 زاغ و طاووس: یجام بهارستان

 136 شهرستان در یروباه: نامه سندباد

 210 هكوتا داستان

 141 نبّاش دختر: شدّت از بعد فَرَجِ

 145 تارسه: احمد آل جلال

 146 جفتش و یماه: گلستان میبراها

 149 نهیقرنط در یاهیگ: ینجد ژنیب

 299 یفارس رُمان

 152 سلوچ یخال یجا: یآباددولت محمود

 120 یكتابیب: خبوشان یشرف

 262 نگارش و زبان در مهارت. 3

 261 ست؟یچ زبان

 141 لهجه و یزبان ۀگون

 140 د؟یآیم كارچه به زبان

 141 است قدرت زبان،

 143 زبان یفرهنگ ۀنیزم

 144 یسازواژه و یشناسواژه

 145 یشناسواژه ارزش

 142 یسازواژه یهاروش

 161 یفارس یهانامهواژه با ییآشنا

 213 شهیاند گُسترش مهارت یسیبندنو

 161 بندنوشت یكیزیف ۀكریپ

 164 بندنوشت ساختمان

 191 بندنوشت یهاگونه

 190 یفیتعر بندنوشت

 193 یبندرده بندنوشت

 196 یمعلول و علت بندنوشت

 310 یامقابله و یاسهیمقا بندنوشت

 315 یریگجهینت بندنوشت

 315 مسئله طرحِ بندنوشت

 315 فیتأل یسو به یسیبندنو از

 101 یفیتوص نوشتار

 319 آن ارزش و فیتوص

 319 خوب وصف كی یبرا شرط سه

 301 یقو ۀعاطف و احساس. 0

 301 نگرجزء و قیدق نگاه. 1

 300 فیتوص در هاجمله یدهسازمان. 3
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 301 تیشخص فیتوص

 301 مكان فیتوص

 303 زمان فیتوص

 139 ییروا نوشتار

 305 داستان به یدهسازمان

 305 م؟یكن نقل را داستان چگونه

 302 جذاب داستان كی یژگیو چهار

 304 داستان در وگوگفت

 131 یریتفس - یحیتوض نوشتار

 306 ندیفرا كی حیتوض ۀویش( الف

 309 شهیاند كی حیتوض( ب

 311 شعر كی ریتفس( ج

 310 تیحكا و هیكنا مثل، یسیبازنو( د

 121 یاستدلال نوشتار

 313 یزندگ در استدلال نقش

 314 :استدلال یهاروش

 314 كل به جزء از استدلال

 315 جزء به كل از استدلال

 312 مدرک و شاهد بر هیتك با استدلال

 312 یاستدلال نوشتار ضعف عوامل

 121 كوتاه ۀمقال نگارش یراهنما

 316 موضوع انتخاب( 0

 319 منابع یجستجو( 1

 331 یبردارادداشتی( 3

 330 هاادداشتی یبندطبقه( 4

 330 مقاله یكل ساختار میتنظ( 5

 331 مقاله یساختاربند روش( 2

 333 مقاله مطالب به یاعتباربخش( 4

 111 فرهنگستان یفارس خط دستور

 334 یكلّ عدقوا

 334 یفارس خط یهایژگیو یبرخ

 335 هاواژه از یبعض یاملا

 334 ...است، ،یا ام، ۀجموعم

 336 یمفعول و یملك ریضما

 339 ینسب و یمصدر و نكره یای

 341 اضافه ۀكسر

 341 همزه ۀنشان

 340 یعرب از مأخوذ باتیترك و هاواژه

 344 یسیجدانو و یسینووستهیپ

 344 ییچنداملا یهاواژه

 349 ییچنداملا اَعلام

 190 یگذارنشانه یراهنما

 113 راهنما یهاوستیپ

 191 یادب یشاهكارها یراهنما

 353 یپارس شعر یشاهكارها( 0

 354 یپارس نثر یشاهكارها( 1

 359 یپارس نامدار یهادهیقص( 3

 320 یپارس مشهور رمان پنجاه( 4

 

 

 

 

 



 دیباچۀ ویراست سوم
اش همچنان پتنِد خاطر مدرسان و خوانندگان سالگیدر آسیاانۀ یستت فارسیی عمومی ۀنامدرسمنت خدای را که 

و روزآمدی از  ویراست تازهیر خود فرض دانتیاسم یه اتارا  ای  اباا،   1سد.م رسیپنجو یه چاپ یکصید و  عزیز افااده
 .«یو که باو، افاد و در نظر آید» کنسمیان و ادب پارسی زدوساداران آساان کااب تقدیم 

دانشییگاه دورۀ کارشییناسییی اگر یپرسییند که هدا از ارا ۀ درس فارسییی عمومی در : نامهدرسرویکرد ما در ای  
 :توان یسان کردمیکم چهار هدا عمده یرای ای  درس  چستت؟ دسِت 

 زیانی )خواندن  نوشا   سخ  گفا   شنسدن( هایمهارت افزایش -
 پرورش و ارتقای ذوق و زیااشناسی کالمی -
 و اناقادی تفتسری هایمهارتآموزش  -
 ارتقای اتتاس تعلق فرهنگی و هویت ملی -

 سیاسیییسیه نگرش ا ینساد  یر در آموزش زیان و ادیسات فارسیی فوقچهارگانۀ اهداا  ی دسیاسایی یهارینامه ی  درسا
 :شده استتنظسم نگرش سه ای  مانای یر  آنساخاار و محاوای و طراتی شده 

د و نه یر شومی شناساندهما     ادیسات یر اساس نوِع ادیی و شکلنامهدرسدر ای   :ادیی یسیشیناگونه نگرش (الف
 هایگونه ییاز سوزیرا  ؛تر استآموزش ادیسات کارآمدیرای  ادییو شکل پرکاریرد  گونۀ ادیی شناخِت . مفاهسماساس 

ونه یا هرگاز دیگر سو ؛ و شیونداز هم مامایز می نوشیاار  موسیسقی( شیکل)تجم  اندازه  فسزیکی های هممسز یاادیی 
 ر اساسی دیساتا شناخت .استمامایزی و تاریخی و ارزش و نقش فرهنگی  یخصوصمحاوای شکل خاص دارای 

 .تر استوعسنی ترملموسیرای دانشجو ادیی گونه و شکل 

رر مکویژه و تأکسد نگارش و نشر کااب زمان   هاسیرگششیت  رویدادها ذکر زمانیر  نامهدرس :اریخینگرش تب( 
 و نگرشاهمست عنصر زمان  تنظسم شده است. دلسل ای  امر شمارسا، بالبدر  ادیی. همچنس  اغلب اطالعات دارد

مان تقویمی و ذکر مکرر ز. ینسادهای تفکر اناقادی است ویژه تحکسمیه امور انتانی و تاریخیسی شینایازتاریخی در 
خدادهای ادیی یا هدا تقویت هوِش تاریخی در خواننده اسییت. چون معاقدیم تفکر اناقادی  شییمارسیا، و  در علر 

 یاید.نمی یاواراسچندان یدون پشاوانۀ تافظۀ تاریخی ینساد انتانی 

                                                                    
الکست گسرد. ماخلفان  تق ممی صورت گرفاه و غسر مجازی نسرزمیز های غسر بانونی و چاپسازی کپی ها و یل صدها یارده  تاضر از کااب ده سا، اخسردر  .1

 جویند.می یغمای سرمایۀ دیگراناز  رزق خود را  مؤلف و بانون نشر را زیرپا گشاشاه وناشر و ( تیرایکپ) معنوی
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هم یرآمده از فرهنگ اسیت و هم سازندۀ  فرهنگ اسیت زنده  جاری و پایدار یکادیسات یخش  :نگرش فرهنگیج( 
تضییور شییاخف فرهنگی شییدن  مقاولست عا  و  اند.هیک جامع یشییاهکارهای ادیی  نمایندگان فرهنگ فرهنگ.

مشییار  شییده که نمایندۀ یخشییی از فرهنگ  گزینش از آ اری  نامهدرس مطیالب تیاریخی ییک ا ر ادیی اسییت.
 هر که دسام  یا یه. اسییت آمده یقستحق منایع و یادی آ ار از ییهافهرسییت  کااب یجا چند در. یاشیید زیانانپارسییی
 .یرانیا فرهنگ و اتسادیتاریخ زیان پارسی   زیان  گونگونه و پهناور جهان یه ورود ییرا یاشد یدرگاه فهرست

 نامهدرستدریس این  روش
د. نیک نسمتا، تحصسلی تدریس ک جلته از 11در مدرس یاواند تجم مطالب کااب یتیسار یسشیار از آن اسیت که 

هار یدانشجویان یاوانند یخوانند.  چندان روشی   خواندنی و جشاب هتیت که خود هاگزینشیتیساری از مطالب و 
گزینش کنند و هماشان  نامهدرسمطالب از  دانشیجویانسیالیق  خود ودیدگاه مدرسیان گرامی ماناسیب یا اسیت 

ا تدریس یاشد ت تقویت ذوق و الاشاذ از ادیسات  خواندن هایهشسو  ات ادییتنوعمصروا آشنا کردن دانشجویان یا 
ند. هر ک تصویری ارا ه زیانانفارسیکه کوشیسده از یخشی از فرهنگ  ای  کااب یک مجموعۀ ادیی اسیت طی.نَق  اّل  م  

 ادیسات و فرهنگ. ورود یه جهاند محملی یاشد یرای توانمی در کانون توجه دانشجو برار دهسدرا  نامهدرسیخش از 

در  هاآند تا سیه دانشجویان معرفی کناند کرده اجراموسسقی ایرانی خوانندگان مشهور کنسم شعرهایی را که می پسشینهاد
ا  را مر و مؤ رتری از هنر شعر و موسسقی نا ل شوند. تشعر را یا موسسقی تجریه کنند و یه ادرا  لطسف  اوبات فراغت

 یهار یخوانند و یا آن پسوند عاطفی اساوارتری یربرار کنند.

. ندتیینو وند شو بلم یه عماًل دست دانشجویان که است آن هدا  نگارش در یخش :نگارش یخش تدریس روش
هسد. اگر هر د نوشاار اخاصاص انواعآشنایی یا و  نگارش یحث را یه کالس از وبت سو کی هر هفاه کنسممی پسشنهاد
 رود یا ای می خواهد شیید. اناظار مطرح در کالس همۀ مااتث  هفاه یپردازید در چهارده موضییوع یك یه دو هفاه

 پژوهشو  نگارش دانشگاهی یرای  نوشاار اساداللی تمری  شوند؛ یخصوص ترغسب نوشا  یه دانشیجویان  روش
 ر مفسد خواهد یود.یتسا یو تحلسل علمی

مانوع اسیت؛ یرخی مشاهسر یر اساس سلسقۀ شخصی   و افاوتم فارسیی دسیاور خطنظرها دریارۀ  :نامۀ خطشیسوه
و  انزی فرهنگتاان ۀ خطنامشسوه»آموزشی است ما  الخط شیخصیی یرای خود دارند؛ اما از آنجا که ای  کاابرسیم
 پس ؛براردادی است امری  دسیاور خط آنکه نختیت :و دلسل داریماخاب دنیرای ای  ا ایم.را یرگزیده «فارسیی ادب

 رهنگتاانف دساور خط دیگر آنکه دو .یرسسم اتفاق یه یو یک وفاق ملّ  برار واتدسر یک یر  همگان که اسیت یهار آن
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یدۀ زیاناز  گروهی که است الخطیتنها رسیم فارسیی و ادب زیان و  رأیمه آنیر سر  ی و ادیساتشناسماخصصان ز 
 .نظران استصاتب وفاق های موجود خط فارسی  محلنامهیسش از دیگر شسوه   ینایرای داساانندهم

 اوریدس مااتث اهمست دانشجویان که ایمآوردهای هشسو و یه را در تد یادآوری دساور فارسی مااتث :دسیاور زیان
ویت یرای تق واژهسییاختمعنایی  ماهست اختآید. شیین کارشییان یه عمل در وخود دریایند  زیانی توانش را در تقویت

 .نوی  هاییرای مفاهسم دانش سازیدر ترجمه و واژه ویژهیهادرا  زیانی و غنای واژگانی یتسار مؤ ر است 

مون جدی یکنند و آز خالبه و ذوبی ادیسات توجههای هپتندیده است که مدرسان گرامی  یه جنا :یسازآزموندریارۀ 
از آغاز  نمایند. پسشمامرکز تفتسر و  در  مطلب  نوشیا  هایمهارتس دریافت خالبۀ ادیسات  ای  درس را یر اسیا

در بالب جدو، آمده اسییت. ای  الگو چنان طراتی « یخوانسم ... چگونه»یا عنوان الگوی پرسییشییگر یک هر یخش 
و دریافت  یر هاپرسش ما  ادیی تتاس کند. یسشار یکو شکل  مایهدرون هایارزششیده که دانشیجو را نتات یه 

 .تا یر اطالعات ما  دانشجو تکسه داردخود یرداشت 

سییاخا  نیهدا از ای  کار  َغ  ایم.ا و گاه ناآشیینا آوردهدیرای هر واژۀ ناآشیینا در ما   چند معنی مارا هاپانوشییتدر 
افت یمعناِی واژه در اسییت. مدرسییان محار  توجه دانشییجو را یه  ی دانشییجوزیاناندوخاۀ واژگانی و گتییارش تافظۀ 

 جلب کنند. ما سخ   یعنی معنای واژه در 

 یراسِت و سازیآمادهیاد کنسم. یدون شک  از یزرگوارانی که ما را در ویراسیت سو  کااب یاری دادند یر ما فرض اسیت
ه یخش ک علی مسرافضلیسسدجناب آبای ارجمند شناس ریاعیپشیر ناود. ای  یاران ارجمند انجا  کمک یدون  سیو 

روه در آبای دکار یشسر علوی پسراموِن ش  یخش اعااار یخشسدند. ای یه های ارزندهیا رهنمون را از نظر گشراندند و ریاعی
دکاری زیان و ادیسات فارسییی دانشییگاه  اندانشییجوی همت یرخی. ای فرمودندهای ارزندهاسییاان یوشییهر راهنمایی

آبای امسر مرهون زتمت  ی شاهکارهای ادیی هاریارۀ دسانویساطالعات دهمراه ای  کااب است.  فردوسیی مشهد
 ؛ای دادندپسشنهادهای ارزندهخطاها را پسراساند و   ندخواند ما  را یه دبتکل  محمد محمدیآبای است.  منصوری
 نرایزرگواگزار مهر ای  سپاس. مدد رساندند مطالبای پارهرضوی هم در جتاجوی  هکفاش و خانم فاطم هآبای تمز
 یرایشان خرمی و پسروزی خواسااریم. دادار دانااز هتاسم و 

 انؤلفم

 خورشسدی 1931 شهریور 
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 ادبی هایدانش. ادبیات و 1

 ؟چیست ادبیات

و  ستایچ .است گرفاه صورت متامری و پسوساه هایتالش ادیسات تسیرشی شیناخت یرای پسش دو هزار سیا، از
 گاه« ادیسات»و  1«ادب» دو واژۀ فارسی در زیانفلتیفه و نظریۀ ادیی یوده است.  هایپرسیشماهست ادیسات یکی از 

 آن عریفدر ت کهچنان  داشییاه اخالبی مفهومی عمدتاً « ادب» روند. در نزد پسشییسنسانمی کار یکیدیگر یه مارادا
 هی یعدها ادب« کند. تفظ خطایی را از هر نوع خویش آن وسسلۀیه آدمی که اسیت اموری شیناخا   ادب: »اندهگفا

 مخالفی ابتا  هادانش داشاند. ای می مصون در سخ  خود را از خطای  دانیِ  آدمسان شید کهمی اطالق هاییدانش
یا  هگویند ک کتی یه ادیب .. هنوز هم.و انشیا  و برا ت  خط  بافسه  یدیع  و یسان و نحو  معانی صیرا :دارد  از جمله

 (ش 1825) مشروطه روزگاراز  فارسی در زیانجمع ادیّسة( ) «ادیسات» آشینا یاشید. واژۀ سیخ  واالی هایاسیلوب
 .رواج یافت

 اریمد کاریردها  سعی  ای یه اشاره ما ضم  رود.میکار  یه مخالفی در معانی فارسی در زیان ادیسات اصطالح امروزه
 :کنسم ارا ه از ادیسات روشنی تعریف

و  مقاولست خاص یا ترفۀ علمی رشاۀ در یك کهاسیت  ییهانوشیاهو  رفاارها  اصیطالتات مجموعۀادیسات  (الف
معنی  در ای  .سساست سسنما  ادیسات ادیسات  اخالق ادیسات  مدیریت ادیسات  پزشیکی ادیساتمانند ؛ یایدمی تداو،

 .یک بلمرو علمی یا اجاماعیدر  ویژه زیاِن کردار  گفاار و گفامان است یعنی  معنی یه دیساتا
  علمی ماون تعریف ای  شییود.می شییمرده آن فرهنگ ادیساتیک فرهنگ و تمدن  ماعلق یه آ ار مکاوِب  همۀ (ب

 ادیی از محققان رییتسا ریفتع همس  گسرد. یر اساسمی را نسز در یر گششاه و فلتفی پزشیکی  جغرافسایی  تاریخی
 .دانندمی که  آ ار ادیی را در زمرۀ بدیم علمی ما ماون

 وتری  عالییه را  و عواطفها ارزش آن یه خاطر شییکل یسان اسییت و اندیشییه کهارزنده  اسییتای هنوشییا  ادیسات (ج
 ارد و ادیساترا در یر د کاوبم ادیسات اّما فقط  است و دبسق درست گرچه تعریف کند. ای می صیورت یسان تری زیاا

 .گسردنمی در یررا  مرد  زیانزدِ های هتران و هامثل  ها  تکایاتمانند افتانه  شفاهی

                                                                    
در زیان پارسیی یاساان  depiعریی را از واژۀ « ادب»رند که یرخی یر ای  یاو. رفاه اسیتمی واژۀ ادب  عریی اسیت و پسش از اسیال  نسز در شیعر عرب یه کار. 1

یر جای مانده  «یسرسااندَ »و  «یسردَ »های هدر واژ« بدَ »هنوز یه شکل . یسره( آمده است)دَ  دوران هخامنشیی یه معنی خط و نوشاههای هناشیاکه در سینگاند هگرفا
 .فر یخاسارترجمۀ مظ. «یازجتت معنای ادب»نسز مقالۀ پروفتور کارلو آلفونتو نالسنو یا نا   و ؛دبذیل ا .نامۀ دهخدالغت .یرای آگاهی از ریشیۀ ادب  نک. اسیت
 .0 شمارۀ. شناسیایرانمجلۀ 
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 دیساتا که است آن دهندۀنشاناند هگفا ادیسات دریارۀ آنچه .است سو  مفهو  همس  مراد ما از ادیسات تاضر  در کااب
زیاا   است کالمی ادیسات»یا   است هنر کالمی ادیسات :گویسممی ترروش  تعریف ارا ۀ یرای .هنرهاسیت از خانوادۀ

 زا که و عاطفه تخسل  اسییلوب  زیاایی  تعریف در ای « .نسز هتییت و عاطفی انگسزخسا، واال کیه اسییلوب دارای
از  و ب لفا ییندها مفاهسم  تعریف  یا ینایرروند. می شمار نسز یه ادیسات اصلیهنرند جزو عناصر اصلی های هساز

 .است «هنر کالمی»در نظر ما  ادیسات و اندخارجما  یحث توزۀ

 و زبان ادبیات

 مادۀ دارند: رنگ خویش خاصای ههنر  مادۀ هفاگان از انواع هر یك .هنرهای هفاگانه اسییت از ابتییا  یکی ادیسات
اند هگفا یانز در تعریف .است زیاننسز  ادیسات مادۀ؛ است ازیسهپسکرۀ ماد و گچ سنگ  موسسقی مادۀ صوت  نقاشی

 یا مادۀ تادیسا مادۀ فرق« رود.میکار  یه انتانی ارتااط یرای که و براردادی اخاساریهای هاز نشان است ینظام زیان» که
 عنیاست؛ ی و ساخاار معس  دارای نظا  از ادیسات یسرون -است  زیانکه - ادیسات مادۀ که اسیت دیگر در ای  هنرهای

و  سسقیاز مو و گچ یسرون رنگ دا صمادۀ دیگر هنرها یعنی که  استای هپسوساهمۀ دربواعد و شیاک  ارای منطقزیان د
 و موسسقی از نقاشی و صداها  یسرون هارنگ مسان خاصی ارتااطی شاکۀ هسچ یه عاارت دیگر فابد آن هتاند؛  نقاشی

و   روش چندان -که یک نظا  متیاقل و سیازمند اسیت  -ادیسات یا مادۀ آن  مرز مسان که اینجاسیت .یافت تواننمی
 ینایرای  «دیگر. چسزی یا منهای اضافهیه است زیان همان ادیسات  نسز هتت دارد زیان نا  ادیسات آنچه» .نستیت باطع

  ای یه .خاص هدفی یرای اسییت از زیانای هکاریرد ویژ  ادیسات
 کنسد: سخ  توجه

وجود دارد؛ اّما  (و سییاخت واژه  لح   آوا) عناصییر زیانی یستدر 
اال  بصد ی شعری ۀاگر از گزار .است زیاایی آفرینش  بصد گوینده یلکه؛ تیتنس یرسیاناطالع  سیخ هدا از ای  

حا، اس ؛میاگفاه دروغسخنی  یاشسم داشاه یرساناطالع ت که زیرا م 
شییت شییانم یردارد و یرای زینت گردون یر آسییمان م  یک یاد صییاا 

 .خوشایند است و زیاا  س دروغسخ  ای   اما ؛یسفشاند

 دو آن کارکرد() نقشدر را  ادیی سییخ ییا  زییاناصییلی  تفیاوت
 ؛است و ارتااط یرساناطالع  زیاناصیلی و ینسادی  نقش. یایسممی

شدن تر یرای روش  .ینیآفرییاایزهنری و  ادیسات   اساسی اما نقش

 تبرداش یشبنم مشت صبا سبزه یرو ز

ه گردون نتیز یبرا  ـاند آسـمان ـب  افش

 (الف

ـتو ـبحها اكثر: پرس  یابر عصـرها و ص

ــود.می خارج لانه از هیتغذ  جزو.. ش

 ورتصــ به كه اســت مهاجر پرندگان

 رد عمدتاً و كنندمی كوچ یجمع دسته

 .كنندمی پرواز صبحگاه
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 میا هک موضوع ی دریارۀرا  «ب»و  «الف» ما نقش دو تفاوت ای  
 پرندهدرییارۀ ییک « ب»و  «الف»هر دو سییخ  . کنسید مقیایتییه

 گویند.می

و از چند گزارۀ  است شدهیسان  رسانیاطالعبصد  یه «الف»سیخ  
 یا کاذب صادقخار   اسیت ممک  از ای  رو  شیده تشیکسل خاری

 ای از عاور پرندگان اسیت هنری   تصیویری«ب»سیخ  یاشید؛ اّما 
 در آن و کشب صییدق اتاما،   کههاآن ریتغ یه عاطفی یرشیینگ

 رود.مین

 یه نختتگویند. سیخ  می از پرنده« ب»و  «الف»هر دو سیخ  
 لتشکس خاری و از چند گزارۀ است شیدهیسان  رسیانیاطالعبصید 

  نوشاه یاشد؛ اّما دومس  یا کاذب صادق است ممک  از ای  رو  شده
 غریت هی عاطفی یرشنگ یا از عاور پرندگان اسیت هنری تصیویری

 .توان گفت صادق است یا کاذبنمی   کههاآن

 یسان دبتیهرا آن معنا  هالغت فرهنگ و هاباموسدر  دارد که روشنی یو باموس براردادی معنای هر واژه  زیان در منطق
 معنی از لحاظ و دارند و بواعدی اصو، هتیاند  یعنی و منطق باعده دارای سیاخامان نسز  از لحاظها جمله اند.هکرد
 همه یانز اهل مثالً . زندمی سر از فاعلی هر فعلی  زیان معنایی منطق کنند. یر اساسمی پسروی خاصیی از منطق نسز

خواهد  ییگودروغ یه کند ماهم ادعایی چنس  اگر کتی.« گویدنمی یاد اذان»و یا « کندنمی گریه سینگ» دانند کهمی
را  کلمه هم یریزد؛ یعنی هم را در زیان معنایی د منطقتوانمی لمدد تخسّ  یه و یاراتیه   شخفادییدر سخ  شد. اّما 
خَال کندرا  جمله معنایی منطق کند و هم خارج آن (براردادی) باموسیی از معنای  یک شکلاز  زیان  شیگرد . یا ای م 

ی جازم زیان یه ساخت یقسقت ساختگراید و می هنر() یجمال یک پدیدۀ جانب یهرسانه( ) براردادینظا  ارتااطی 
د. کشییانمی بلمرو مجاز و ادیسات یه اشیبرارداد را از معنای «پتییاه»ۀ واژ چگونه تافظ ینگرید که شییود.میید، 

 گوید:می «استتر دهان تو از بند شسری »یگوید:  آنکه جاییه

  «ای پتاۀ تو خنده زده یر تدیث بند» 
ای هدان اشوهسم .دهدمی لستشک را یمخصوص دساۀ کهها یسماب رۀست از است یدرخا»زیان  ارتااطِی کاریرد در  پتاه

 هن  را پتاهشاعر . (معس  فرهنگ) .«است دارروغ  و یمقو و شیلش و رنگ ساز آن مغز سخت  پوسیِت  یدارا اسیت

 (ب
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قش نو  منطقی سرشت یا  یهنر کاریرد ی ا؛ است ردهآو« دهان تنگ» در معنی   یلکهپوسیتسیخت ۀمسو در معنی
 و ارغوان  نفشهی یهاگلو  یاد صاا یهرا  انتان و صفات زیر افعا، در دو یستتافظ شسرازی  .است ناساز ارتااطی زیان
 :نستت پشیرفاه سخنی چنس  عادی زیان در منطق کهتالیدر  داده نرگس نتات

ّرۀ میفاو، یینیفشیییه  زدمی خود گره طی 
 د دادیخواه م یس یه عقسقی جا  ارغوان

  انداخت تو در مسان زلف تکایتصییاا  
 دخواهد ش نگران شقایق یه نرگس چشم

 نمود داص درساز  صفت  زیان در منطق« ؟کستت آشنای ساز  صدای صدای ای » صیدای ساز در ای  مصرع: و یا
 افاهدری یسنایی امری مر ی که یا تس و رنگ شودمی ادرا  شنواییتس  ایموج و نامر ی است و صیدا  زیرا  یایدنمی
« تآراسمی و پرهساهو صف سنگس  سکوت»یا  آمسزد.می هم دررا شنوایی و یسنایی  دو تسبلمرو  شیاعر؛ شیودمی

 .نستت کار سکوت  «آراسا  صف» . همچنس است تنابضدر  زیان منطق یا سکوت پرهساهو یرای صفت

 :کنسممی ذکر خالصه طوریهرا  و ادیسات زیان هایتفاوتاز  یرخی

 ند.هتا چندمعنا در ادیساتمعنایند؛ اما تك زیان الفاظ( در)ها نشانه .1
 .کندمی از معنای خود دوررا ها نشانه ادیسات ؛ ولیالفاظ( تکسه دارد)ها نشانهیر معنای براردادی  زیان .8
 .است نه صادق است و نه کاذب ادیی گزارۀ؛ اّما است ریپشکشبو  صدق زیانی ۀگزار .9
 شود.می یسان و غسرمتاقسم ماهم پسا  ادیساتدر  ولی؛ است و روش  متاقسم  پسا  در زیان .5
 .است یسانشکِل هدا  ؛ اّما در ادیساتهدا از سخ  رساندن پسا  است  در زیان .5

و  هاست درآمسخا   مجاز و کنایه  اساعاره و تشاسه  تصیویرسازی همچون هنری از شیگردهای گسرییهرهیا  ادیسات
یخشیید. یم هنری نقش  زیان یهو  کندمی یک یازی هنری را یا زیان اجرا و اغراق و نسز ماالغه مانابض عناصییر ترکسب
و  آواها و نسز عواطف و تکرار موسسقسایی و تقارن از تناسیب گسرد می صیورت مدد خسا، یه شیگردها که یر ای  عالوه

 چنانهم کاخ گشرند و آنمی هابرن سازد کهمی و تخسلیلند از هنر  کاخی و در زیان یردمی نسز یهره انتانی اتتاسات
ر  ِم ه  ادیتۀ و  ایلسادعطار   الطسر منطق  مولوی مثنوی  فردوسی شاهنامه همچون هاییکاخساید. می سیر یر آسیمان

 .جهان ادیسات در یزرگ شاهکارهایدیگر و  تولتاوی و صلح جنگشکتپسر   هملت

  




