
 
 
 

 
 يصفحه
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  درس اول/  اول بخش
  

  درآمدي بر عصر حافظ، دوران شكوه و شكست
  : ي مغول پيامدهاي حمله

سـپردن بـه قـضا و قـدر و             دل -4مـسئوليتي       رواج خرافات و بي     -3هاي فلسفي      سستي گرفتن بنيان   -2 پريشاني انديشه    -1
  اتوجهي به دني  بي-5گسترش روح تسليم 
ها و بازماندن شاعران و       هاي مغولي، پژمرده شدن ذوق      اي از واژه    مردگي، فترت، هرج و مرج، رواج پاره        ضعف و سستي و دل    

  .ي مغول بود ، نيز پيامد حملهخالقيتنويسندگان از 
حتّـي زرتـشتيان و     ي مذاهب و فرق اسالمي        تعصبي بعضي ديگر، همه     عقيدگي برخي از ايلخانان و بي       دليل بي   در عصر حافظ به   

  .مسيحيان، آزادانه به تبليغ دين خود پرداختند
ي مناسبي براي رشد و بالنـدگي         اي از مذاهب اسالمي مانند شيعه كه در اقليت بودند؛ زمينه            اين فضاي باز سياسي براي پاره     

ر دستگاه خلفا و مغوالن، دست بـه  هاي قبل نيز برخي مانند خواجه نصيرالدين توسي، از علماي شيعه، با نفوذ د              شد و در دوره   
  .زده بودند طلبانه  اقدامات اصالح

هاي محلّي مانند  ي اين دوره، توانست با تشكيل حكومت       در ميانه . ي ايلخانان به بعد رو به گسترش نهاد         مذهب شيعه از دوره   
  .ي بعد فراهم سازد  در دورهتشيعسربداران در خراسان ـ زمينه را براي روي كار آمدن 

ـ شاهرخ ميرزاتنها . بعد از مرگ تيمور در اوايل قرن نهم جنگ قدرت بين فرزندانش آغاز شد   نواحي توانست بخش وسيعي 
اي  روايي خود قرار داد و با عالقـه   را مركز فرمانهراتشاهرخ، شهر .  ـ از متصرفّات پدرش را از پريشاني نجات دهد شرقي

نهـضت هنـري   .  را جلـب كـرد     شـاعران   و نقّاشان،  نويسان  خوشويژه    رمندان به كه به فرهنگ و هنر اسالمي داشت، نظر هن        
بايسنقر مجلس انسي با هنرمندان آن روزگار ترتيـب داد  . شاهرخ، با روي كار آمدن فرزندش بايسنقر ميرزا نيز ادامه يافت        

  .ي خاصي كه به هنر خطّاطي داشت، مشوق هنرمندان آن عصر شد و در پرتو عالقه
ي آسـتان   خانـه  ويژه كتاب هاي ايران به خانه هايي از آن در كتاب  كه برگقرآن بايسنقريطور كامل و    به ي بايسنقري   شاهنامه

  .اند ترين آثار هنر اسالمي اين دوره قدس رضوي در مشهد موجود است؛ از ارزنده
اقلـيم  .  بـود  فالت مركـزي ايـران     و   هاناصف،  آذربايجان،  آسياي صغير ،  هندي    قلمرو بالندگي زبان و فرهنگ فارسي شبه قاره       
فرهنگ شهرهاي بزرگـي  . آمد شمار مي چنان پايتخت شعر و ادب به  همشيرازپارس همچنان كانون شعر و ادب فارسي بود و        

  . رونق پيشين خود را در هنر حفظ كندخراسان باعث شدند كه هراتخصوص   و بهمرو، توس، سبزوار، نيشابورچون 
  :عصر حافظوضع عمومي شعر در 

، شـيعه  امامـان  مناقـب ،  )ص (پيـامبر  نعت،  خدا حمداي سروده شد در مضاميني چون          از رونق افتاد و اگر هم قصيده       قصيده
  . بودشاهان مدح و مقداري هم  هزلو هجو، اجتماعي مسائل، موعظه، شكايت و شكوه، حكمت، عرفان

تقليد در عصر حـافظ بـا دو        .  ابتكارهايي صورت گرفت   جتماعيا مسائل طرح و   مرثيه و منقبتي    در عصر حافظ، در دو زمينه     
  .گويي شعرهاي پيشينيان با همان وزن و قافيه  جواب-2.  تقليد از سبك استادان پيشين-1: شيوه رواج يافت

  .شد  تقليد ميخاقاني و اصفهاني الدين كمال، فاريابي ظهير، انوريي  از كار پيشينيان بيش از همه، از شيوه
 عـصر  كه در عصر مولوي، امتياز وااليي كسب كرده بود، سرمـشق شـاعران               عاشقانههاي     گنجوي در منظومه   نظامي ي  شيوه
 نيز قرار گرفت و چندين خمسه به تقليد از نظامي پديد آمد؛ اما هـيچ كـدام در آفـرينش هنـري، ابتكـار مـضموني و                            حافظ

  .پرداخت داستاني به جايگاه نظامي دست نيافتند

  خالصه درسخالصه درس
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 و  اصفهاني الدين  جمال و   انوري،  خاقاني قصايدهم بسياري از    . از شعر شاعران گذشته نيز در اين دوره گسترش يافت         استقبال  
 ابتكـاري   عبيدزاكانيي    ها شيوه    مورد استقبال قرار گرفتند و از بين اين استقبال         فاريابي ظهير و   اميرخسرو،  سعدي غزلياتهم  

هاي پيشين فراتر رفته و با هنرمنـدي،           كه با استادي از سرمشق     حافظ ي  رندانهي    شيوهشد و ممتازتر از آن        و تازه قلمداد مي   
  .مضامين را از آنِ خود ساخته است

  .ي حماسي قابل توجهي بيافرينند گويي از فردوسي دست زدند ولي نتوانستند منظومه گروهي نيز به تقليد و نظيره
  : محتواي شعر در عصر حافظ

. افتـاد    بـه دور مـي     سعدي مولوي و  عصر   پختگيشد و از      تر مي   ت چنداني نداشت؛ بلكه روز به روز ضعيف       ي قبل تفاو    با دوره 
ي شـاعران و از جملـه حـافظ بـود،              كه مورد عالقـه    تاريخ  ماده و   معما،  نامه  ساقي، مانند   مضامين به ظاهر تازه   حتّي گسترش   

  .نتوانست افقي تازه در محتواي شعر اين دوره بگشايد
  :  و انتقاد اجتماعيطنز

   .هاي گذشته بود ي رندانه در اشعار حافظ ممتازتر از دوره  و به شيوهاطعمه  بسحاق وعبيدزاكانيدر شعر 
  : زبان شعر عصر حافظ

 كه بگذريم، زبان شعر عموماً رو به سقوط رفت؛ گسترش شعر در كوچه و بـازار در ميـان                    خواجو و   حافظهاي    از برخي سروده  
خاست، وضع شـعر و شـاعري         اگر حافظ، يك تنه به نجات زبان فارسي بر نمي         . زد  ها دامن مي    هيخته به اين ناپختگي   افراد نافر 

  .به مراتب بدتر از اين بود
  : شاعران نامدار عصر حافظ

  :ي سوختگان فخرالدين عراقي، عارفي از سلسله
ـ 610، در سال    ابراهيم . دنيـا آمـد     اي دانشور، بـه      در خانواده  فراهان) كميجان (جانكُمي مغول،  در روستاي        ق ، قبل از حمله    .  ه

  . شهرت يافتعراقيتر به   به او دادند؛ هر چند به دليل سكونت در عراق عجم، بيشهمداني و فراهانيهاي  بعدها نسبت
طريق شـيخ    رفت و از     صغير آسياي و   مولتانسپس به   .  سپري كرد  اصفهان و   همدانكودكي و نوجواني را در كسب دانش در         

.  ارادت خاصي پيدا كـرد     مولوي عارف بزرگ آن عصر آشنا شد؛ در شهر قونيه به            عربي الدين محي با آثار    قونوي صدرالدين
  . درگذشتدمشقدر ) قرن هفتم (688در سال 

  :آثار عراقي
 هـا   غـزل تعداد و تأثير    . ستهاي رنگارنگ قصيده، غزل، ترانه، قطعه و مثنوي ا           در قالب  هزار بيت   پنج، شامل   شعر ديوان :الف

  .ي اشعار اوست تر از بقيه به مراتب بيش
 سـروده   سـنايي  ي  حديقـه  است كه همگي در وزن       غزل و چند    مثنوينامه هم شهرت دارد در قالب         نامه كه به ده      عشّاق :ب

ن رسـانيده اسـت؛ بعـدها        به پايا  تمثيل و حكايت   را مطرح كرده و با چند        عرفاني مباحثشاعر در هر فصل، يكي از       . اند  شده
  .ي عراقي پديد آمد نامه  به تقليد از عشّاقنامه دهچندين 

چنـدتن از عارفـان بـر لمعـات         .  لمعات كتابي است به نثر و نظم كه موضوع آن عرفان و سـير و سـلوك عارفانـه اسـت                     :پ
هـا    مثنوي. ي گرم، ساده و استوار است     شعر و نثر عراق   . جامي از همه مشهورتر است    » اللّمعات  اشعة«اند كه     تفسيرهايي نوشته 
   سرشار از شور و نشاط عارفانه استهايش غزل.  دارندتحقيق و حكمتو قصايدش رنگ 
  ز چشم مست ساقي وام كردند/  نخستين باده كاندر جام كردند  :هاي عراقي مطلع يكي از غزل
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  :ي مغول پيامدهاي حمله
  است؟نادرستفكري، فرهنگي و ادبي آن ي عصر حافظ و پيامدهاي  كدام گزينه درباره -1

 .ي مغول است سپاري به قضا و قدر از پيامدهاي حمله هاي فلسفي، دل رواج خرافات، سستي گرفتن بنيان) 1
  .شد ي مذاهب آزادانه تبليغ و ترويج مي ها، همه تعصبي بعضي از آن عقيدگي برخي از ايلخانان و بي به دليل بي) 2
خراسـان از    ي بزرگي چون نيشابور، سبزوار، توس، مرو و به خـصوص هـرات، شـعر و ادب را در                  گسترش فرهنگ شهرها  ) 3

  .رونق انداخت
ي هنـد و آسـياي صـغير          ي وسيعي زيستگاه و قلمرو بالندگي زبان و فرهنگ فارسي بود، شبه قـاره               در عصر حافظ، پهنه   ) 4

  .چنان ميزبان زبان فارسي بود هم
 مغول در كدام گزينه به درستي اشاره شده است؟ي  به پيامدهاي ناشي از فتنه -2

 هاي فلسفي، گسترش روح تسليم به قضا و قدر، گسترش تعصبات ديني پريشاني انديشه، سستي گرفتن بنيان) 1
  هاي ديني تراشي در مسير اقليت سپاري به قضا و قدر، مانع مسئوليتي، دل توجهي به دنيا، رواج خرافات و بي بي) 2
  دنيا، گسترش خرافات و پريشاني انديشه توجهي به سپاري به قضا و قدر، بي هاي فلسفي، دل انديشهگسترش ) 3
  دنيا   توجهي به  سپاري به قضا و قدر و بي مسئوليتي، پريشاني انديشه، دل هاي فلسفي، رواج خرافات و بي سستي گرفتن بنيان) 4

  هستند؟نادرستعبارات كدام گزينه،  -3
 .ي آستان قدس رضوي موجود است خانه  از قرآن بايسنقري در كتابهايي برگ) الف
  .شاهرخ ميرزا حامي نهضت بزرگ هنري عصر خويش شد) ب
  .البالغه و شاهنامه ي بايسنقر، آثار ارجمندي پديد آوردند، از جمله نهج خانه هنرمندان و خطّاطان آن عصر براي كتاب) پ
  .روزگار ما محفوظ مانده استطور كامل تا  ي بايسنقري به شاهنامه) ت
  .نوشت هاي آن روز را شيرين و زيبا مي شاهرخ ميرزا خود اقسام خطّ) ث
  .بايسنقر ميرزا در هرات محفل انسي از ارباب فضل و هنر ترتيب داد) ج
  الف و ت  ) 4  ب و ت) 3  پ و ث) 2  الف و ج) 1

 و حامي نهضت بزرگ هنر و فرهنگ اسـالمي           را مركز فرمانروايي خود قرار داد      … شهر   …بعد از مرگ تيمور،      -4
 پديدآمده … و كلّ …هايي از  برگ.  بعد از پدر در اين شهر مجلس انسي از فضال ترتيب داد…. عصر خود شد

 .ي آستان قدس رضوي در مشهد موجود است در دوران او، در كتابخانه
 بايسنقر ميرزا ـ قرآن ـ شاهنامه شاهرخ ميرزا ـ هرات ـ ) 1
  شاهنامه سنقر ميرزا ـ هرات ـ شاهرخ ميرزا ـ قرآن ـ باي) 2
  شاهرخ ميرزا ـ نيشابور ـ بايسنقر ميرزا ـ شاهنامه ـ قرآن) 3
   شاهنامه ـ قرآن   بايسنقر ميرزا ـ توس ـ شاهرخ ميرزا ـ) 4

   است؟نادرست در مورد عصر حافظ  كدام گزينه -5
 .ه ضعف و فراموشي گذاشتي هند و آسياي صغير رو ب زبان فارسي در شبه قاره) 1
  .آذربايجان، اصفهان و فالت مركزي ايران دانشوران و هنرمندان خاص خود را داشت) 2
  .چنان پايتخت شعر و ادب بود ي زبان و شعر فارسي و شيراز هم اقليم پارس كانون جوشنده) 3
  .  ت پيشين خود را حفظ كندشهرهاي خراسان به ويژه هرات سبب شد كه خراسان در شعر و ادب موقعي فرهنگ ) 4
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  :وضع عمومي شعر در عصر حافظ
 . درست است…ي   گزينهجز بههاي زير  ي گزينه در مورد وضع عمومي شعر در عصر حافظ همه -6

 گويي شعرهاي مشهور پيشينيان بر همان وزن و قافيه  و سبك استادان پيشين و جواب تقليد از شيوه) 1
 ي منقبت و مرثيه و طرح مسائل اجتماعي و زمينهسرودن اشعاري مبتكرانه در د) 2
  نامه، معما و ماده تاريخ اي از انواع ظاهراً تازه مانند ساقي ظهور و گسترش پاره) 3
  قدرت يافتن قالب قصيده و رواج آن با مضاميني چون حمد و نعت، منقبت، حكمت، مسائل اجتماعي و مقداري هم مدح شاهان) 4

 . در مورد وضع عمومي شعر در عصر حافظ درست است…ي   گزينهجز بهها  ي گزينه همه -7
 .چون اشعار عصر مولوي و سعدي از پختگي برخوردار است هاي قبل دارد و هم محتواي شعر اين دوره تفاوت زيادي با دوره) 1
  .ي منقبت و مرثيه و طرح مسائل اجتماعي ابتكارهايي صورت گرفت در اين دوره، در دو زمينه) 2
  .هاي عاشقانه سرمشق بسياري از شاعران عصر حافظ قرار گرفت ي نظامي در پرداختن منظومه يوهش) 3
گـويي جهـت كـسب       ي بـسياري بـه طمـع خـام نظيـره            ي فردوسي بسيار مورد توجه و تقليد قرار گرفت و عده            شاهنامه) 4

  .  ي فردوسي افتادند پايه افتخاري هم
 درست و مناسب است؟ براي جاهاي خالي متن زير كدام گزينه  -8

. آزمايي كردند سرايان نامور گذشته شگرد ديگري بود كه شاعران عصر حافظ در آن طبع استقبال از اشعار سخن«
شود و از آن ممتازتر، شگرد شگرف   از جهتي ابتكاري و تازه قلمداد مي…ي  ها تنها شيوه در ميان اين استقبال

 ».ستها بسي فراتر رفته ا  است كه از سرمشق…
 عبيد زاكاني، حافظ) 2    عراقي، سيف فرغاني) 1
  محتشم كاشاني، وحشي بافقي ) 4    حافظ، خواجو) 3

 شود؟  ديده مياشتباهبا توجه به وضع عمومي شعر در عصر حافظ در هر دو عبارت كدام گزينه،  -9

 …حكمت، موعظـه و     در اين دوره، قصيده رو به ضعف گذاشته بود و در آن به مضاميني از قبيل عرفان،                  ) الف
 .شد پرداخته مي

  .هاي تقليد شاعران اين عصر بود اي نوآورانه، از جلوه گويي شعرهاي مشهور پيشينيان در وزن و قافيه جواب) ب
الـدين اصـفهاني و       ي كار عنصري، ظهيـر فاريـابي، كمـال          هاي پيشين، بيشتر از همه، شيوه       از شاعران دوره  ) پ

  .شد خاقاني تقليد مي
  .هاي بلند، سرمشق بسياري از شاعران عصر حافظ قرار گرفت ي نظامي در پرداختن منظومه شيوه) ت
  .آزمايي كردند سرايان نامور گذشته، شگرد ديگري بود كه شاعران عصر حافظ در آن طبع استقبال از اشعار سخن) ث
  .شود اد ميي عبيد زاكاني، از جهتي ابتكاري و تازه قلمد ها، شيوه در ميان اين استقبال) ج
  ب و پ  ) 4  ب و ث ) 3  ت و ث ) 2  الف و ج) 1
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 )92سنجش (  ها ابتكارهايي صورت گرفته است؟ در عصر حافظ، در كدام زمينه -10
 منقبت و مرثيه، طرح مسايل اجتماعي) 1
  ي عبيد طرح مسايل اجتماعي، طنز به شيوه) 2
  استقبال از اشعار گذشتگان، منقبت و مرثيه) 3
  گويي شعرهاي پيشينيان ي استادان پيشين، جواب تقليد از شيوه) 4

 ؟نگرفتترتيب در عصر حافظ كدام قالب شعري رو به ضعف و كسادي گذاشت و در كدام زمينه ابتكار صورت  به -11
 غزل ـ طرح مسائل اجتماعي) 2    قصيده ـ مرثيه) 1
  غزل ـ منقبت  ) 4  سرايي قصيده ـ مثنوي و داستان) 3

 مورد توجه شاعران آن عصر بوده و در ميـان ايـن   …ي   گزينهجز بهي شعراي زير  در عصر حافظ غزليات همه     -12
 .شود  ابتكاري و تازه قلمداد مي…ي  ها تنها شيوه استقبال

 امير خسرو دهلوي ـ خواجوي كرماني) 2    سعدي ـ حافظ) 1
 خاقاني ـ عبيد زاكاني) 4     فاريابي ـ سعدي ظهير) 3

م و لوازم مربوط به آن سروده شـده باشـد و شـاعر در خـالل آن، مـضامين            به اشعاري كه در وصف مجالس بز       -13
  .گويند  مي…غنايي، عرفاني، حكمت و وعظ را نيز درج كند، 

 نامه   بزم) 4  معما) 3  تاريخ ماده) 2  نامه ساقي) 1
 كدام گزينه درست است؟ -14

 .اشعاري كه در وصف ساقيان زيباروي سروده شده باشد: نامه ساقي) 1
  طرح يك مسئله يا موضوع در شعر و سپس حلّ آن: مامع) 2
   مكاتبات موزون شاعران با يكديگر مجموعه: نامه ده) 3
  ثبت تاريخ وقايع مهم با استفاده از حروف ابجد  : ماده تاريخ) 4

  )92سنجش (  . درست است… استثناي بهها   ي گزينه زبان و محتواي شعر عصر حافظ در همه -15
 .تر مي شد ل تفاوت چنداني نداشت و نسبت به عصر مولوي و سعدي ضعيفهاي قب با دوره) 1
  .ي ادب پارسي بگشايد  تاريخ توانست افقي تازه در پهنه نامه، معما و ماده ظهور و گسترش انواع ادبي مانند ساقي) 2
  .حتوايي اين دوره استي م طنز و انتقاد اجتماعي در شعر شاعراني چون عبيد، بسحاق اطعمه و حافظ، ارمغان تازه) 3
زبان شعر اين دوره جز در اشعار حافظ و خواجو رو به سقوط و تباهي است و اين تباهي هـم در لفـظ اسـت و هـم در                              ) 4

  .ساخت كالم
  است؟نادرستكدام گزينه در مورد عصر حافظ،  -16

اي ظريـف و رندانـه در اشـعار      يوهويژه در شعر كساني مانند عبيد زاكاني، بسحاق اطعمه و به شـ            طنز و نقد اجتماعي به    ) 1
 .ي اين عصر است هاي تازه حافظ، از ارمغان

 .هاي برخي از شاعران مانند حافظ و خواجو، رو به سقوط و تباهي است زبان شعر اين دوره، جز در سروده) 2
  . نمايان استمايگي شعرهاي اين دوره اگرچه در لفظ پيدا نيست ولي در ساخت و بافت كالم كامالً تباهي و كم) 3
گسترش و عموميت يافتن شعر و ادب در كوچه و بازار و در ميان افراد نافرهيخته، زمينه را بـراي تغييـري اساسـي در                         ) 4

  . كرد ي شاعري آماده مي سبك و شيوه
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 .شود طنز و انتقاد اجتماعي ديده مي…ي   گزينهجز بهي شاعران  در شعر همه -17
 اميرخسرو دهلوي ) 4   اطعمهبسحاق) 3  عبيد زاكاني) 2  حافظ) 1

  است؟نادرستبا توجه به عصر حافظ، كدام گزينه  -18
 .در عصر حافظ شعر و ادب در كوچه و بازار در ميان افراد نافرهيخته گسترش يافت) 1
 .هاي برخي از شاعران رو به سقوط و تباهي است زبان شعر اين دوره، جز در سروده) 2
  . فرهنگ ايران در اين عصر برخاستفخرالدين عراقي به نجات زبان و) 3
  .مايگي زبان در لفظ، ساخت و بافت كالم پيداست كم) 4

  :فخرالدين عراقي

 كند؟ عبارت زير چه كسي را معرّفي مي -19
ابتدا به مولتان رفت و بعد از مدتي قصد ديار روم در آسياي صغير كرد و از طريق شيخ صدرالدين قونوي بـا                      «

 ». در دمشق درگذشت688وي در سال . بي آشنا شدالدين ابن عر آثار محي
  كليم همداني) 2    الدين رومي موالنا جالل) 1
  سنايي غزنوي  ) 4    فخرالدين عراقي) 3

 ارادت  …، آشنا شد و در شـهر قونيـه بـه            … با آثار عارف بزرگ آن روزگار،        …از طريق   » فخرالدين عراقي « -20
 .خاصي پيدا كرد و مورد توجه او واقع شد

 الدين رومي عربي ـ موالنا جالل الدين ابن  شيخ صدرالدين قونوي ـ محي) 1
 الدين رومي ـ شيخ صدرالدين قونوي عربي ـ موالنا جالل الدين ابن  محي) 2
  عربي الدين ابن الدين رومي ـ محي شيخ صدرالدين قونوي ـ موالنا جالل) 3
  الدين رومي قونوي ـ موالنا جاللعربي ـ  شيخ صدرالدين  الدين ابن  محي) 4

  صدرالدين قونوي بـا آثـار ابـن         بعدها از طريق شيخ   . فراهان ديده به جهان گشود    » كمجان«در روستاي   «متن   -21
 )87خارج از كشور (  ، معرّف كيست؟».ق در دمشق درگذشت.  هـ 688عربي آشنا شد و در سال 

 فخرالدين عراقي ) 4  ميالدين رو جالل) 3  شمس تبريزي) 2  بسحاق اطعمه) 1

منسوب به كيست و اين شاعر در روم از طريق صدرالدين قونوي با آثار              » ي سوختگان   عارفي از سلسله  «عنوان   -22
 )92سنجش (  كدام عارف بزرگ آشنا شد؟

 الدين رومي خواجوي كرماني، موالنا جالل) 2  الدين ابن عربي خواجوي كرماني، محي) 1
  الدين رومي فخرالدني عراقي، موالنا جالل) 4  الدين ابن عربي فخرالدين عراقي، محي) 3

تر رنگ حكمت و      ها و قصايدش بيش     مثنوي.  هر دو گرم و دلپذير و كالمش ساده و استوار است           …شعر و نثر     -23
 .دهد اغلب شور و نشاط عارفانه و سبكي روح به آدمي دست مي تحقيق دارند اما با خواندن غزلش، 

 خسرو دهلوي   امير) 4  فخرالدين عراقي) 3  وي كرمانيخواج) 2  جامي) 1
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   هستند؟نادرستدر كدام گزينه، هر دو عبارت  -24
 .تر است ها به مراتب از ديگر اشعار او بيش چنين تأثير آن ها و هم در ديوان عراقي، تعداد غزل) الف
  . چند غزلاست مشتمل بر ابياتي در قالب مثنوي و» نامه ده«، »نامه عشّاق«نام ديگر ) ب
  .اند ي سنايي سروده شده»نامه عشق«در وزن مثنوي » نامه عشّاق«اشعار ) پ
  .كه در شرح يكي از آثار عراقي نوشته شده است» جامي«كتابي است از » اللّمعات اشعة«) ت
 يكي از مباحث عرفاني را مطرح كرده و سخن خود را با چند تمثيل و              » نامه      ده«عراقي در هر فصل كتاب      ) ث

  .حكايت به پايان برده است
اي دانشور و با كمال، ديده به جهـان           در يكي از روستاهاي همدان، در خانواده      . ق.  هـ   610عراقي در سال    ) ج

  .گشود
  پ و ث  ) 4  ب و ت) 3  الف و ث) 2  پ و ج) 1

  .صحيح است» لمعات« در مورد كتاب …ي  گزينهجز بهها ي گزينههمه -25
 .به نظم و نثر است) 1
  . موضوع آن عرفان و سير و سلوك عارفانه است)2
 .اندچند تن از عارفان بزرگ بر آن شرح و تفسيرهايي نوشته) 3
  .ي جامي استنوشته) 4

اند كـه    سروده شده … مشتمل بر ابياتي در قالب مثنوي و چند غزل كه همگي در وزن… اثري است از … -26
  . كرده استشاعر در هر فصل آن يكي از مباحث عرفاني را مطرح

 نامه ـ سنايي ـ مثنوي مولوي عشّاق) 2  ي سنايي  عراقي ـ حديقه اللّمعات ـ اشعة) 1
  نامه ـ سنايي ـ بوستان سعدي   ده) 4  ي سنايي نامه ـ عراقي ـ حديقه ده) 3

  شاعران بعد از عراقي، از كدام اثر او تقليد كردند و ابيات اين اثر بر وزن كدام كتاب است؟ -27
 )91سنجش (

 نامه، حديقه ده) 2    اللمعات، حديقه اشعة) 1
  لمعات، مثنوي موالنا) 4    نامه، مثنوي موالنا عشاق) 3

. اند  سروده شده…نامه است، مشتمل بر ابياتي در قالب مثنوي و چند غزل كه همگي در وزن  ، ده…نام ديگر كتاب  -28
  )92سنجش (  .اند  ادب فارسي پديد آوردهنامه در هاي بعد، شاعران به تقليد از اين كتاب چندين ده در دوره

  نامه، حديقه عشاق) 2    لمعات، حديقه) 1
  الطير نامه، منطق عشاق) 4    الطير لمعات، منطق) 3

  )92سنجش (  كدام كتاب عراقي به نثر و نظم فارسي است و موضوع آن چيست؟ -29
 ك عارفانهلمعات، عرفان و سير و سلو) 2  نامه، عرفان آميخته به تمثيل و حكايت ده) 1
  نامه، حكمت و تحقيق عشاق) 4  اللمعات، سير و سلوك عارفانه اشعة) 3



o 
 
 
 

 يصفحه
17  

  اولبخش)2 (تاريخ ادبيات ايران و جهان رهنگي آموزشكانون ف

  
  

  دومدرس /  اول بخش
  

  بند شاعران خواجوي كرماني، نخل
  .ي اين شاعر شده است رنگ شدن نام و آوازه قرار گرفتن خواجوي كرماني بين دو شاعر مشهور، سعدي و حافظ باعث كم

زادگـان   او را داشـت چـون از بـزرگ   » حافظ طرز غـزل  سخن « بود و تابع سعدي، در غزل   علي الدين ابوالعطا محمودبن    كمال
پـس از   .  شـهرت يافـت    بند شـاعران    نخلهايش در شعر به       دليل هنرنمايي    را برگزيد و به    خواجوخواجگان كرمان بود تخلّص     

  .پشت سرگذاشتن كودكي به سير آفاق و انفس پرداخت
هـاي    طوري كه بعضي از غزل      ي حافظ تأثير عميق گذاشت به       دليل تجربه بر شعر و انديشه       و به خواجو با حافظ دوستي داشت      

درگذشت و در تنگ اهللا اكبر، مـشرف بـر          . ق  . هـ   750حافظ به تقليد يا استقبال از خواجو سروده شده است، خواجو در سال              
  .دروازه قرآن فعلي شيراز به خاك سپرده شد

  :آثار خواجوي كرماني
شـود     تقـسيم مـي    بدايع الجمال  و   صنايع الكمال شامل قصايد، غزليات، قطعات، ترجيعات و رباعيات كه به دو بخش            : يواند -1
  )ديوان خواجو را احمد سهيلي خوانساري در تهران به چاپ رسانده است(
كـه پـنج مثنـوي    » امه و گوهرنامهن االنوار ـ كمال   ـ هماي و همايون ـ گل و نوروز ـ روضة   نامه سام«هاي   شش مثنوي به نام-2

  .گويند مي» ي خواجو خمسه«آخر را 
  . خواجو نيستي خمسه جزء نامه سام :   1توجه  
  . سعيد نياز كرماني در كرمان چاپ شده استتصحيحي خواجو با  خمسه :  2توجه  

در  (سبع المثاني ،  )در مناظره ني و بوريا     (اديةالب  رسالةهاي    ترين اثر منثور او سه مناظره است با نام          مهم: آثار منثور خواجو   -3
  .اند  آميخته به شعر نوشته شده  كه هر سه با نثري مزين وشمس و سحابو ) ي شمشير و قلم مناظره

  : شعر و عرفان خواجو
اي از قـصايد بـه همـراه قطعـاتش      بخشي از قصايدش، توحيد، نعت و منقبـت معـصومين و بخـشي در زهـد و پنـد و پـاره            

  . استاجتماعي و انتقاديي مسائل  رگيرندهدرب
  .نام حافظ ثبت شده است رندي و كمال هنري به اوج زيبايي رسيده و به سرايي خواجو در ديوان حافظ با سبك غزل
 تقليـد كـرده اسـت       غنايي از نظامي  هاي     و در داستان   حماسه از فردوسي   و در    غزل از سعدي  ، در   قصيده از سنايي  خواجو در   
  .م رفته به پاي حريفان خود نرسيده استولي روي ه

  : سرايي فارسي يمين و قطعه ابن
 سـربداران در آن زمـان   .زاده شد    از واليت جوين خراسان،    فريومدي     در قريه  شاعر شيعه مذهب عصر سربداران    يمين،    ابن

 در سـبزوار نـاظر   .داري را ستوداي كه به آنان داشت، شاهان سرب خاطر عالقه   يمين به   در خراسان قدرت گرفته بودند و ابن      
 را در قطعـه  اخالقـي  مـضامين    . بـود  گير و دهقان پيشه     قانع، گوشه يمين مردي     كشمكش سربداران با ايلخانان مغول بود، ابن      

  .بردار گشت   نام ويژه در پند و اندرز ـ سرايي ـ به گنجاند و به هنر قطعه
  . هجري درگذشت763ناعت گذراند و در سال پايان زندگي را در سبزوار و فريومد به درويشي و ق

ديوانش پرفراز و فرود اسـت و       .  است عشق و دلدادگي  يش  ها  غزل و مضمون    مدح و منقبت امامان شيعه    ،  قصايدشموضوع  
 قطعـات يمين در    قصايد و غزلياتش ممتاز نيستند اما قدرت شاعري ابن        . چاپ شده است  » حسينعلي باستاني راد  «به كوشش   

  .ار است آشكاخالقي
پيـشگي و     در اشعارش قناعت  . شود  گيرد و در قالب تشبيهات و تمثيالت عرضه مي          مضامين اشعارش از حكمت عملي مايه مي      

  .اعتباري دنيا مورد تأكيد قرار گرفته است بي

  خالصه درسخالصه درس
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  : سيف فرغاني و انتقاد اجتماعي
ـ قرن هفتم اول ي الدين محمد فرغاني در نيمه سيف ـ ي مغول در زمان حمله     بر اثر .ءالنّهر زاده شدا در ماورفرغانهدر شهر    

  .ءالنّهر به آسياي صغير مهاجرت كرد و به سيف فرغاني شهر يافتاآشفتگي اوضاع ماور
 سـعدي را سـتايش    ؛ اما، در عـوض      مولوي مالقات نداشته است   زمان و به قونيه نزديك بود ولي با           سيف هرچند با موالنا هم    

  .داشته است مكاتبه و با وي كرده
  : فكر و شعر سيف

 كه بخـش    قصايد . نزديك است  خراسانسبك شعري سيف هم در كاربرد زبان و لفظ و هم در مضمون و ديدگاه به شاعران                  
 اوست در استقبال از رودكي، انوري، خاقاني، سنايي، عطّار و كمال اسماعيل اصفهاني سـروده                دوازده هزار بيتي  ي ديوان     عمده

 ديگـر، گرفتـار هنرنمـايي       هـاي   اي التزام   پاره و   هاي دشوار   رديفنند ديگر شاعران عصر حافظ با آوردن        سيف ما  .شده است 
  .شاعرانه شده است

 بـراي   قـصيده از  .  است غزلتر متمايل به      روايان بيش    او با پرهيز از دستگاه فرمان      . است سعديتر در جواب      هايش بيش   غزل
» اصـطبل ثنـاخواني  «كـه خـود را در     سود برده است؛ بـدون آن  اجتماعي و اخالقي هاي  بيان انتقادهاي كوبنده و طرح ديدگاه     

  .خودداري كنند و اشعار پند و اندرز بسرايند» سيم پرستان گدا«كند از ستايش  به شاعران ديگر نيز توصيه مي. گرفتار كند
  .حسين سروده است ر رثاي امام عالقه دارد و اشعاري نغز د)ع(امام حسين  و از آن جمله به شيعهسيف به امامان 

  : عبيدزاكاني، شوخ طبعي آگاه
خفاجه بود كه پس      اي از اعراب بني     وي از خاندان زاكانيان، تيره    . ي طنزپرداز قرن هشتم، در قزوين زاده شد         شاعر و نويسنده  

د و قطعـاتي در سـتايش        عبيد با اُمراي آل اينجوي فارس پيوند داشـت و قـصاي            .به ايران در قزوين ساكن شدند      از مهاجرت 
  .درگذشت.  هـ 772 سرانجام در سال .ها سرود و بعدها اُمراي آل مظفّر را ستايش كرد آن

  .نشين است هاي دل ذوق و هنر عبيد در انتقادهاي ظريف اجتماعي در قالب طنز و لطيفه
  :ي طنزپردازي عبيد آثار و شيوه

آور و گـاه ركيـك      را بـا سـخنان طنزآميـز و خنـده          هـاي اجتمـاعي     شفتگيي مغول و آ     عبيد، پيامدهاي اجتماعي و اخالقي حمله     
  .كند صورت خيرخواهانه در آثارش مطرح مي به

  .شود تقسيم مي» طنزآميز«و » جدي«آثارش به نظم و نثر به دو بخش كلّي 
ر جدي او ـ كه حـدود سـه    اشعا.  استنامه عشاقرباعيات و مثنوي  ها، ترجيعات، قطعات، اشعار جدي عبيد شامل قصايد، غزل

  .هزار بيت است ـ چيز قابل ذكري ندارد
  .ي ادبي ممتاز عبيد در آثار طنزآميز او به نظم و نثر است چهره

 را مورد انتقاد قـرار      حاكمان و قاضيان  ي     است كه در آن دو طبقه      تمثيلي است كه حكايتي     موش و گربه   طنزآميز او    منظوماثر  
 فرمانرواي كرمـان؛ بنـابراين   ،امير مبارز الدين محمد بوده باشد در برابر ابواسحاق اينجويان حال بسا مقصود او ب    چه. دهد  مي

  .اثري سياسي است» موش و گربه«تفسير، 
، االشـراف  اخـالق : انـد از    ترتيـب اهميـت عبـارت       سامان اخالقي و فرهنگي بـه        عبيد در ترسيم اوضاع نابه     منثور طنزآميزآثار  

  .ي تعريفات رساله، لگشاي د رساله، صدپند
زبان طنزش در   . ي ادبيات انتقادي فارسي است      هاي كوتاه طنزآميز، نيرومندترين منتقد اجتماعي در پهنه         عبيد در اين رساله   

شايد اين تندي بيان شدت فـساد و تبـاهي عـصر      . جا نيست   ها قابل نقل در همه      تر آن   پرواست؛ چندان كه بيش     نظم و نثر بي   
  .گويد ميشاعر را باز 

خصوص اشعار طنزآميـز خـود را         نظر داشته، به  ) گوي قرن ششم    شاعر هزل ( سمرقندي   سعدي و سوزني   به   هزلياتعبيد در   
اند؛ اما هيچ كدام      بعد از او نيز شاعران ديگري به تقليد پرداخته        . پيشينيان سروده است  ي شعرهاي     غالباً در همان وزن و قافيه     

مقام عبيد تا به امروز در ادبيات انتقـادي فارسـي   . اند در مقام طنز و انتقاد اجتماعي با اين كيفيت هنري  به پاي عبيد نرسيده    
  .محفوظ، شاخص و ممتاز است
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  اولبخش)2 (تاريخ ادبيات ايران و جهان رهنگي آموزشكانون ف

 : خواجوي كرماني
 .هاي خواجوي كرماني است  از مناظره…ي   گزينهجز بهها  تمام گزينه -30

 المثاني سبع) 2    شمس و سحاب) 1
  گوهرنامه ) 4    اللباديه رسالة) 3

   است؟نادرستكدام گزينه در خصوص آثار خواجوي كرماني،  -31
 .شود الجمال تقسيم مي الكمال و بدايع ديوان خواجوي كرماني به دو بخش صنايع) 1
  .ايد، غزليات، ترجيعات و رباعيات استديوان او شامل قص) 2
  .بخشي از قصايد خواجو در توحيد و نعت و منقبت معصومين است) 3
  .  االنوار نامه، هماي و همايون، گل و نوروز، روضة سام: اند از هاي خواجو كه داراي وزن يكساني هستند عبارت مثنوي) 4

  نايي از چه كساني تقليد كرده است؟، غزل و داستان غ  در قصيدهترتيب بهخواجوي كرماني  -32
  سنايي ـ حافظ ـ نظامي) 2    سنايي ـ سعدي ـ نظامي) 1
 خاقاني ـ سعدي ـ مولوي) 4    خاقاني ـ حافظ ـ مولوي) 3

 ؟نيستي او  هاي خواجوي كرماني، از خمسه  يك از مثنوي كدام -33
  االنوار   روضة) 4  نامه سام) 3  گل و نوروز) 2  نامه كمال) 1

 است؟» شمشير و قلم«ي ميان  مناظره» خواجوي كرماني«كدام اثر  -34
 نامه  كمال) 4  شمس و سحاب) 3  اللباديه رسالة) 2  المثاني سبع) 1

 هاي خواجوي كرماني است؟ كدام گزينه تماماً مثنوي -35
 االحرار، يوسف و زليخا ي شمس و سحاب، تحفة نامه، مناظره سام) 1
  ل و نوروزنامه، گوهرنامه، گ االنوار، كمال روضة) 2
  ي اسكندري اللباديه، ليلي و مجنون، خردنامه هماي و همايون، رسالة) 3
  نامه  اللباديه، سام گل و نوروز، سبع المثاني، رسالة) 4

  است؟نادرست» الدين ابوالعطا كمال«كدام گزينه در رابطه با  -36
  .او در قصيده از سنايي و در غزل از سعدي سرمشق گرفته است) 1
  .شود الجمال تقسيم مي الكمال و بدايع ي به دو بخش صنايعديوان و) 2
  .دهند ي وي را تشكيل مي نامه در مجموع خمسه االنوار و كمال نامه، هماي و همايون، گل و نوروز، روضة سام) 3
  .  ي شمشير و قلم نگاشته است المثاني را به نثر در مناظره  سبع) 4

 ؟نيستدرست » جوي كرمانيخوا«ي شعر و شاعري  كدام گزينه درباره -37
  .كرد در حماسه از فردوسي تقليد مي) 1
  .بند شاعران شهرت يافت هايش در عالم شعر به نخل دليل هنرنمايي به) 2
  .بينيم كه به تقليد يا استقبال از خواجو سروده شده است ها و ابيات را مي در غزليات سعدي بسياري از غزل) 3
  .  ي مطالب و مسائل اجتماعي و انتقادي است م بيشتر قطعاتش دربرگيرندهاي از قصايد به انضما پاره) 4



 
 
 

 
 يصفحه
)2(تاريخ ادبيات ايران و جهان  كانون فرهنگي آموزش  20  بخش اول

 از آثار منثور خواجوي كرماني هستند كه با نثري مزين و آميخته         … در   …ي     و مناظره  … در   …ي    مناظره -38
 .اند به شعر نوشته شده

  رياي ني و بو المثاني ـ مناظره سبع/ ي شمس و سحاب  مناظره اللباديه ـ  رسالة) 1
  ي شمشير و قلم المثاني ـ مناظره سبع/ ي ني و بوريا  مناظره اللباديه ـ  رسالة) 2
  ي شمشير و قلم اللباديه ـ مناظره رسالة/ ي ني و بوريا  المثاني ـ مناظره سبع) 3
  ي ني و بوريا  شمس و سحاب ـ مناظره/ ي شمشير و قلم  المثاني ـ مناظره سبع) 4

 )92سنجش (  . آمده است… استثناي بهها  ي گزينه مهمحتواي قصايد خواجو در ه -39
  مسايل اجتماعي و انتقادي) 2    زهد و پند) 1
  وصف، مدح و ستايش پادشاهان) 4  توحيد، نعت و منقبت معصومين) 3

 )92سنجش (  .الجمال نام دارد الكمال و بدايع  صنايع…ي ديوان شعري  هاي دوگانه بخش -40
  فخرالدين عراقي) 4  رمانيخواجوي ك) 3  جامي) 2  يمين اين) 1
 : يمين اين

 عـصر سـربداران كـه مـضامين اخالقـي را در قطعـات خـويش آورده و در         ي پيشه  شاعر شيعه مذهب و دهقان     -41
 اعتباري دنيا را خاطرنشان كرده است، كيست؟ پيشگي، ستايش شده و بي اشعارش قناعت

  عراقيفخرالدين ) 4  خواجوي كرماني ) 3  سيف فرغاني) 2  ابن يمين) 1
موضوع قصايد و   .  بود …هاي آنان با       مدتي نزد سربداران بود، آنان را ستود و شاهد كشمكش          …يمين در     ابن -42

  .… و …اند از   عبارتترتيب بهقطعات وي 
  سبزوار ـ ايلخانان ـ مضامين اخالقي ـ مدح امامان شيعه) 1
 فريومد ـ عباسيان ـ مضامين اخالقي ـ مدح امامان) 2
  ـ ايلخانان ـ مدح امامان شيعه ـ مضامين اخالقيسبزوار ) 3
  فريومد ـ عباسيان ـ مدح امامان ـ مضامين اخالقي  ) 4

هاي پاياني حيات خود را در سبزوار و  پيشه بود و سال گير و دهقان  گوشه،ي بيت زير كه مردي قانع سرايندهنام  -43
 فريومد به قناعت و درويشي گذراند در كدام گزينه آمده است؟

  »هرچه خواهد دلت، اي دوست بكار/ ي آخرت است  اين جهان مزرعه«
  عبيد زاكاني  ) 4  حافظ) 3  يمين ابن) 2  سيف فرغاني) 1

 )91سنجش (  شود؟ گيرد و در چه قالبي عرضه مي يمين از چه چيز مايه مي مضامين شعري قطعات ابن -44
  عشق و دلدادگي، كنايات و تشبيهات) 1
  ات و تمثيالت بديعنتايج حكمت عملي، تشبيه) 2
  مدح و منقبت امامان شيعه، تشبيهات و تمثيالت بديع) 3
  هاي دشوار  انتقادهاي كوبنده و رديف،مسايل اخالقي و اجتماعي) 4

 ؟نيستيمين و اشعارش صحيح  ي ابن كدام گزينه درباره -45
 .ي معمول شاعران، عشق و دلدادگي است هايش به شيوه مضمون غزل) 1
  .اعتباري دنيا مورد تأكيد قرار گرفته است پيشگي، ستايش شده و بي عتدر شعر او قنا) 2
  .ي وي در نظم قطعات اخالقي است ي قدرت شاعري و قريحه قصايد و غزلياتش ارزش ادبي ممتازي دارند و همه) 3
  .هاي پاياني حيات وي در سبزوار فريومد به قناعت و درويشي گذشت سال) 4




