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1- جای خالی را با حرف مناسب پر کن. )خوب به معنی هر واژه دقّت کن!(

2. خ�....... : انسان پست و بی ارزش )س ؛ ص ؛ ث( 1. م�.......رور : متکبّر؛ خودپسند )ق� ؛ �غ�(   

4. .......�فتن: سوراخ کردن )س� ؛ ص� ؛ ث�( 3. دل�....... : لباس کهنه و پوسیده )ق ؛ �غ(   

6. شکرگ�.......ار: شکرکننده )ز ؛ ذ( 5. ....... .......�ا: بخشش؛ نعمت دادن )ع� ؛ ا( )ت� ؛ ط(  

7. .......�نا: ستایش )س� ؛ ص� ؛ ث�(

2- در هر بیت، برای واژه ای که زیر آن خط کشیده شده است، یک واژة »هم معنی« در جای خالی بنویس.

افتادگ��ی ام1. هم��ه  ای��ن  ب��ا  آزادگ��ی امداد  و  آزادی  ع��ّز 

گام2. زین س��ان  زن��ی  پش��ت،  ب��ر  ک��دام؟خ��ار  عزیزی��ت  چیس��ت؟  دولت��ت 

گ��وش3. ب��ه  ش��کرگزاریش  آن  گف��ت: ای پی��ر خرف گش��ته، خم��وش!آم��د 

ن��از4. و  ع��ّز  در  جاوی��د  بی نی��ازبمان��اد  و  ب��د  چش��ِم  دور،  او  از 

3- کنار هر تصویر، شمارة واژة مناسبش را بنویس. )یک واژه و یک تصویر اضافه است!(

1. چرخ

2. نژند

3. خس

4. دلق

5. چاشت

6. َجیب

7. َرخش
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 4- در عبارت های زیر با دقّت تمام جستجو کن و برای واژه های نوشته شده، یک »مترادف« بیاب و در 

جای خالی بنویس.

دارم1. یقی��ن  اّم��ا  زن��ده ام،  ت��ا  ت��واَم  که حّق چون تو اس��تادی نخواهد ش��د ادا، حافظ!ثناخ��واِن 

نس��اخت2. خ��وار  م��را  ک��ه  گوی��م  نس��اختش��کر  گرفت��ار  ت��و  چ��ون  خس��ی  ب��ه 

3. بیرون آمدند، هر یکی پُشته ای نِی به گردن نهاده و در هر پشته، شمشیری پنهان بود.

ستایشانسان پست توده

»آسمان« به  »چرخ« را به معنای  مطمئّناً شما هم در این سال های دانش آموزی، بارها و بارها دیده ای و شنیده ای که واژۀ 

کار می برند؛ بعضی جاها هم وقتی می گویند »چرخ«، منظورشان »روزگار« است. تا به حال با خودت فکر کرده ای یا از کسی 

پرسیده ای که »چرخ«، مثل چرخ گاری و درشکه و دوچرخه و ماشین، چه ربطی به آسمان یا روزگار دارد؟!

داستان از این جا شروع می شود که قدیمی ها اعتقاد داشتند که چون انسان برترین موجود عالم است و در زمین زندگی 

می کند، پس همۀ موجودات دیگر باید دور انسان بچرخند، حّتی آسمان. یعنی فکر می کردند زمین سر جایش ثابت است و 

آسمان و ستاره ها و ماه و خورشید در هر شبانه روز دور زمین در گردش و چرخش هستند. کم کم به خاطر همین فکر، به 

آسمان گفتند »چرخ«؛ چون مرتّب دور زمین در حال چرخیدن بود.

از طرف دیگر، قدیمی ها گمان می کردند که شکل قرار گرفتن ستاره ها در آسمان و پیدا یا ناپیدا بودن ستاره های خاّصی 

در بعضی از شب های سال، در تعیین سرنوشت ما انسان ها و اتّفاقاتی که قرار است در زندگی مان بیفتد، تأثیر دارد. حّتی 

عّده ای بودند که از روی شکل و شمایل ستاره ها و دور یا نزدیک بودن آن ها، آیندۀ دیگران را پیش بینی می کردند! این 

ماجرا همین طوری ادامه پیدا کرد تا کم کم، گاهی واژۀ »آسمان« یا »فلک« را به معنی »روزگار« و »سرنوشت« به کار بردند 

و ُخرده ُخرده، واژۀ »چرخ« هم – که یکی از نام های آسمان بود – به همین معنی، یعنی »سرنوشت« و »تقدیر« و »روزگار« 

به کار رفت.
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5- بهترین و درست ترین معنای هر مصراع را از بین گزینه ها پیدا کن و به مصراع وصل کن.

        در هر قدم خداوند را شکر می کرد.

1. هر قدم دانۀ شکری می کاشت      برای شکر خداوند، در هر قدم دانه ای می کاشت.

        همۀ قدم هایش در راه شکر خداوند بود.

        سوراخ کردن گوهر نعمت های تو

2. گ�وه�ر شک�ر عطایت سف�تن      از گوهری که هدیۀ توست، استفاده کردن

        توفیق شکر نعمت هایش تو را پیدا کردن

        از دور شروع به راندن اسب کرد.

3. رخ�ش پن�دار همی راند ز دور     از دور شروع به فکر و خیال های بیهوده ای کرد.

        از دور در فکر و خیالش شروع به راندن اسب کرد.

6- بیت های زیر را به نثر ساده و روان امروزی بازگردانی کن و بنویس.    

دام��ن1. ت��ا  نظ��ر  جی��ب  از  چ��ه عزی��زی ک��ه نک��ردی ب��ا من؟!کن��م 

..........................................................................................................................................................................

بگش��ادی2. ُرخ��م  ب��ه  دول��ت  بنه��ادیدر  س��رم  ب��ه  ع��ّزت  ت��اج 

..........................................................................................................................................................................

بالین ن��ه؟پی��ر گفت��ا ک��ه: چه ع��ّزت زی��ن به3. ت��و  در  ب��ر  ن��ی ام  ک��ه 

..........................................................................................................................................................................

معنای برخی از واژه ها، در طول زمان کم کم تغییر می کند و مثالً واژه ای که قبالً معنای خاّصی داشته، بعد از چندین قرن 

معنای دیگری پیدا می کند. گاهی معنای قدیمی و جدید، هر دو باقی می مانند؛ گاهی هم معنای قدیمی، رفته رفته فراموش 

می شود و معنای جدید جای آن را می گیرد. در تمرین بعد، باید به معنای کهن و امروزی واژه ها توّجه کنی!
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7- با توّجه به هر جمله، معنای واژة مورد نظر را در خانۀ مخصوصش بنویس.

8- دربارة تفاوت معنای واژه های »آزادی« و »آزادگی« پرس وجو کن؛ سپس با توّجه به معنی دقیق آن ها، با هر کدام 

یک جملۀ زیبا بنویس.

................................................................................................................................................................................................................................. آزادی: 

................................................................................................................................................................................................................................. آزادگی: 

1- دوش = دیشب
2- به صبح = تا صبح

معنای واژه در متنکاربرد واژه در متنواژه

دولت
پادشاهی را پرسیدند: این دولت و مقام به چه یافتی؟

از امروز دولت جدید کار خود را آغاز می کند.

سپر
سپر بدین بزرگی را نمی بینی و سنگ بر سر من می زنی؟

شکر خدا، فقط سپر عقب کمی آسیب دیده است.

مرغ
دوش1 مرغی به صبح2 می نالید / عقل و صبرم بُبرد و طاقت و هوش

مرغ ها را رها کرده ام که کمی در حیاط بچرخند.

درشت
خارکش پیری با دلق درشت / پشته ای خار همی برد به پشت

این میوه های درشت و خوشمزه را از کجا خریده ای؟

همان طور که در درس سوم هم یادآوری کردیم، صدای »خا« در واژه های مختلف، به شکل های »خا« و »خوا« نوشته می شود 

و در معنای آن ها تغییر ایجاد می کند. در این درس واژه های »خار« و »خوار« را دیده ای که اصطالحاً »هم آوا« هستند، یعنی 

مانند هم تلّفظ می شوند، ولی معنایشان حسابی با هم فرق دارد. »خار« به معنی »تیغ« است و به زائده هایی گفته می شود که 

روی ساقۀ گل ها و گیاهان وجود دارد. اّما »خوار« به معنی »پست« و »ذلیل« است و دربارۀ انسان ها یا چیزهایی به کار می رود 

که بی ارزش و بی اهّمیت باشند.
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9- با توّجه به معنای کلّی هر جمله، امالی درست را انتخاب کن و دور آن خط بکش.

1. اگر ) خار / خوار ( بکاری، نباید انتظار داشته باشی که گل یاس درو کنی.

2. با این حرف ها، فقط خودش را جلوی بقّیه ) خار / خوار ( و رسوا می کند.

3. فکِر معقول بفرما، گِل بی ) خار / خوار ( کجاست؟!

در سال های گذشته، بعد از این که با »ردیف« و »قافیه« آشنا شدیم و فهمیدیم که ردیف و قافیه چه هستند، یاد گرفتیم که 

شکل قرار گرفتن قافیه ها در بعضی شعرها مثل هم است و در برخی از شعرها با هم تفاوت دارد. شکل و نظم خاّص قرار 

گرفتن قافیه ها در پایان مصراع ها و بیت های یک شعر، »قالب های شعری« را درست می کند.

قدیم ترها، با قالب شعری »مثنوی« هم آشنا شده ای. خود واژۀ »مثنوی« به 

معنای »دوتایی« است و به شعری مثنوی می گویند که مصراع های هر بیت 

آن، قافیه های مانند هم داشته باشند. قافیه ها در هر بیت تغییر می کند و اگر 

بخواهیم »نمودار قافیۀ« قالب مثنوی را بکشیم، مانند شکل مقابل می شود:

قالب مثنوی بهترین قالب شعری است برای سرودن منظومه ها و شعرهای 

بلند و طوالنی؛ چون در هر بیت قافیه تغییر می کند و شاعر برای پیدا کردن 

و  تعلیمی  منظومه های  و  داستان ها  نمی شود؛  مشکل  دچار  مناسب  قافیۀ 

مثل:  مثنوی سروده  شده اند؛  قالب  در  فارسی،  زبان  در  بسیاری  داستانی 

»شاهنامۀ« فردوسی، »بوستان« سعدی، »مثنوی معنوی« مولوی و »پنج گنج« 

نظامی، یعنی »مخزن االسرار« و »خسرو و شیرین« و »لیلی و مجنون« و »هفت 

پیکر« و »اسکندرنامه«.
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10- شعر طنز زیر سرودة »جالل رفیع«، یکی از شاعران طنزپرداز هم روزگار ماست. شاعر در این شعر، که بخشی از آن را در 

این جا می خوانی، زبان حال مجسمۀ فردوسی را در وسط میدان فردوسی شهر تهران، با زبانی شیرین بازگو می کند! این شعر را 

بخوان و بعد از این که حسابی ِکیف کردی، »قافیه«های هر بیت آن را مشّخص کن و در پایان نام قالب آن را هم بنویس.

پ��اک زاد فردوس��ی  گف��ت  ک��ه رحم��ت ب��ر آن پاک تندی��س1 باد:چنی��ن 

تاکس��یبس��ی رن��ج ب��ردم در ای��ن س��اِل س��ی َدِم  تریل��ی،  دوِد  ز 

س��تم از  غی��ر  ده��ر  از  م��ن  نخ��وردم در ای��ن ش��هر ج��ز دود و َدمندی��دم 

بدسرش��ت آش��فتۀ  ش��هِر  ای��ن  نوش��ت!در  ببای��د  »ترافیک نام��ه« 

آفت��اب بلن��د  برآی��د  چ��ون  رکاب2س��حر  در  پ��ا  گردن��ده  چ��رِخ  کن��د 

کامی��ون و  وان��ت  از  لش��کر  فرس��تد م��را بر س��ر، ای��ن چ��رِخ دون3بس��ی 

ژی��ان و  بن��ز  و  پی��کان  و  می��ان!اتوب��وس  در  م��ن  و  می��دان  ِگ��رِد  هم��ه 

رس��ُتخیز هنگام��ۀ  گش��ته  پ��ا  ب��ه ه��ر س��و، کس��انند در جس��ت وخیزب��ه 

درش��ت و  ری��ز  ز  آه��ن،  ز  آدم،  »یکی پش��ِت زین و یکی زین به پشت«4ز 

چارس��وی از  فردوس��ی  می��دان  م��را گ��وش بْخراَش��د ای��ن های وه��ویب��ه 

م��را ب��ر س��ر اکن��ون، در ای��ن آزم��ونچه گویم؟ چ��ه پیش آی��د از چرخ دون

رن��و و  ژی��ان  پات��رول،  و  پی��کان  پ��ژوز  و  ُگل��ف  و  نیس��ان  ز  و  بن��ز  ز 

پهن دش��ت آن  در  س��توران  ُس��ّم  زمین شش شد و آسمان گشت هشت!«5»ز 

بَ��َرم ان��در  این جاس��ت  لش��کر  سرلش��کرم؟!بس��ی  و  س��رتیپ  بن��ده  مگ��ر 

بی حس��ابز »س��عدی« و »حافظ«6 ب��ه صد پیچ وتاب لش��کر  روان  بدین س��و 

ش��رق و  غ��رب  از  و  پایی��ن  و  ب��اال  هم��ی آم��د و رف��ت چ��ون ب��اد و ب��رقز 

ص��ف این جاس��ت  آی،  پیش ت��ر  ط��رفبی��ا،  ه��ر  از  ش��یر  محش��ِر  ببی��ن 

ُقدُقدکن��ان م��رغ،  چ��ون  زن و م��رد چ��ون جوجه س��ویش دوان!اتوب��وس 

ترافیکی��انت��و گوی��ی ک��ه این��ان، کی��ان در کی��ان از  همی زاده ان��د 

ب��ود تاری��ک  تاری��خ،  ک��ه  گوی��ی  ب��ودت��و  ترافی��ک  تب��ار  از  بش��ر 

خمی��د می��دان  ترافی��ک  ب��ار  »پ��ل چوب��ی« و »پی��چ ش��مران«7 خمی��دز 

قل��م زب��ان  از  دگ��ر  ده��منیای��د  ته��ران  ترافی��ک  ش��رح  ک��ه 

طوس��ی ام ابوالقاس��مم،  فردوس��ی«ام!حکیم��م،  »می��دان  ب��ه  اگرچ��ه 

]نام قالب این شعر چیست؟ .....................................[

1- تندیس = مجّسمه
2- معنای مصراع دوم: آسمان شروع به گردش و چرخش کند.

3- دون = پست
4- مصراع دوم برگرفته از شاهنامۀ فردوسی است.
5- این بیت هم کاًل از شاهنامه برداشته شده است.

6- منظور خیابان سعدی و خیابان حافظ، دوتا از خیابان های معروف و بزرگ شهر تهران است.
7- »پل چوبی« و »پیچ شمران« نام دو محل معروف است در شهر تهران.
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1- در بیت زیر، هر کدام از واژه های »اکبر« و »اصغر« را به دو صورت می توان معنی کرد و در حقیقت، این واژه ها، 

در این جا دو معنی دارند. برای هر کدام، این معناها را در جای خالی بنویس.

نس��ل حیدر همه از اکبر و اصغر تش��نه«»آل احمد همه عطشان ز بزرگ و کوچک

 اکبر  معنای اّول: ......................... / معنای دوم: .........................

 اصغر  معنای اّول: ......................... / معنای دوم: .........................

2- خوب به معنا و مفهوم کلّی هر بیت دقّت کن و معنای واژة مشّخص شده را، با توّجه به بیت، در جای 

خود بنویس.

1- آز = حرص؛ طمع
2- افراسیاب = پادشاه توران زمین و بزرگ ترین دشمن ایران در شاهنامه

3- طعنه = در این جا به معنی نیزۀ کوتاه است.
4- ُملک = سرزمین؛ کشور

5- ولیکن = اّما؛ ولی
6- تهمتن = بزرگ تن؛ درشت اندام؛ در این جا منظور رستم است.

7- اژدهای ژیان = اژدهای خشمگین؛ در این جا منظور اسب رستم، یعنی رخش است.

معنای واژه در متنکاربرد واژه در متنواژه

کام
چن��گ ب��ه  را  دل��ت  گی��رد  آز1  نهن��گاگ��ر  کام  ب��ه  روان��ت  بمان��د 

خ��راب گ��ردد  کار  ای��ن  از  افراس��یاب2جهان��ی  کام  هم��ه  برآی��د 

بَر

تو بّر و بحر گرفتی، به عدل و هّمت و رایبه تیغ و طعنه3 گرفتند جنگجویان، ُملک4

گرچه تلخ است، ولیَکن5 بر شیرین داردمنشین تُرش تو از گردش ایّام، که صبر

ب��رش ان��در  بگرف��ت  تن��گ  س��رشپ��در  و  روی  ببوس��ید  ف��راوان 

بی��ان بب���ر  بپ�وش��ید  ژی��ان7ته�مت��ن6  اژده��ای  ب��ر  از  نشس��ت 
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 3- شعر »یاد حسین)ع(« را یک بار دیگر با دقّت مرور کن و برای واژة »قلم« دو واژة »هم معنی« پیدا کن و 

این جا بنویس.
قلم

4- در هر بیت، معنا و منظوِر عبارتی که زیر آن خط کشیده شده، چیست؟

ماند بر یاد حسین)ع( تا صف محشر تشنهبُ��رد عّباس جوان، ره چو س��وی آب فرات1.

خامه با س��وز، رق��م کرد به دفتر تش��نهخشک گردید هم از دود دل و دیده، دوات2.

این اش��ک دیدۀ من و دود دل شماس��تنزدی��ک رفت پیرزنی گوژپش��ت1 و گفت:3.

5- در هر بیت، بخشی که زیر آن خط کشیده شده است، به چه کسی اشاره دارد؟

ب��ود آن خس��رو بی لش��کر و یاور تش��نهآه و افس��وس از آن روز ک��ه در دش��ت بال1.

که ردیف س��خنش آمده یک س��ر تشنهش��د چنان از ت��ف دل کام س��خنور تش��نه2.

6- با جست وجوی دقیق هر بیت، برای واژة نوشته شده یک »مترادف« پیدا کن و رو به روی آن بنویس.

می گری��د ُخلَف��ا  خ��وِن  ب��ه  بغ��داد  ور نه2 این شّط روان چیست که بغداد است؟خ��اِک 

ب��ر ورق ک��رد رق��م، ب��س ک��ه مکّرر تش��نهگش��ت از کل��ک »فدایی« چو دل��ش دود بلند

چون در نماز اِستاده ام، گویی به محراب اندری3!تا دل ب��ه ِمهرت داده ام، در بحِر فکر افتاده ام

7- بیت های زیر را با دقّت تمام، به نثر ساده و روان امروزی بازگردانی کن و بنویس.    

که ردیف س��خنش آمده یک س��ر تشنهش��د چنان از تف دل کام س��خنور تش��نه1.

........................................................................................................................................................................................

می تپیدی دلش��ان، س��وخته در بر تش��نههمچو ماهی که ُفتد ز آب برون، آل نبی)ص(2.

........................................................................................................................................................................................

خ��دا3. غی��ر  می��ان،  در  درآم��د  س��زاچ��ون  نهان ک��ردن  دی��دم  را  تی��غ 

........................................................................................................................................................................................

1- گوژپشت = پشت خمیده
2- ور نه = وگرنه

3- گویی به محراب اندری = انگار در محراب ایستاده ای

رود

قلم

دریا
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 8- شعر »یاد حسین)ع(« را خوب بگرد و دو بیت پیدا کن که در آن ها »آرایۀ تضاد« به کار رفته باشد. این 

بیت ها را در جای خالی بنویس و مشّخص کن کدام واژه ]ها[ آرایۀ تضاد را ایجاد کرده اند.

 ..........................................................   .......................................................... 1. بیت اوّل: 

 ..........................................................  .  ......................................................... 2. بیت دوم: 

9- در شعر »یاد حسین)ع(« دو بیت پیدا کن که »آرایۀ مراعات نظیر« داشته باشند. این بیت ها را این جا بنویس و 

دور واژه هایی که با هم ارتباط معنایی دارند، خط بکش.

................................................................   ................................................................ 1. بیت اّول: 

................................................................   ................................................................ 2. بیت دوم: 

سال گذشته در کتاب فارسی یاد گرفتیم که هر گاه در یک عبارت، چه شعر باشد و چه نثر، چند واژه به کار برود، به صورتی 

که این واژه ها با هم ارتباط معنایی داشته باشند یا در یک حوزۀ معنایی قرار بگیرند، می گوییم »آرایۀ مراعات نظیر« درست 

شده است. برای نمونه، واژه های »سرو« و »چمن« و »گل« و »سمن« در بیت زیر، در یک حوزۀ معنایی قرار می گیرند و تصّور 

یکی از آن ها، بقّیه را هم به ذهن متبادر می کند؛ به همین دلیل در این بیت آرایۀ مراعات نظیر به کار رفته است:

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند

یک نمونۀ دیگر از آرایۀ مراعات نظیر:

پی��ری و از جوانِی حاف��ظ، جوان تری

ای صائ��ب زمانه، کلیم زم��ان، بمان!

در بیت باال، »حافظ« و »صائب« و »کلیم« نام سه تن از شاعران بنام و پرآوازۀ ادبیات فارسی است. کنار هم قرار گرفتن این 

سه نام در یک بیت و در کنار هم، باعث درست شدن آرایۀ »مراعات نظیر« می شود.
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10- در درس های قبل با آرایۀ جناس و دو نوع اصلی آن آشنا شده ای. در بیت زیر یک »جناس تام« به کار     

رفته است. آن را پیدا کن و معناهای واژة مورد نظر را در جای خالی بنویس.

آن که س��یراب کن��د در لب کوثر تش��نه؟«»تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه

)معنای اّول: .............................. / معنای دوم: .............................. ( واژه هایی که جناس تام دارند: ............................... 

11- در بیت زیر سه آرایۀ ادبی متفاوت پیدا کن و هر کدام را جداگانه، در جای خود بنویس.    

غرق��ۀ بح��ر ب��ال ب��ود در آن ب��ر تش��نه«»ب��ا لب خش��ک و دل س��وخته و دی��دۀ تر

...................................................................................... 1. آرایۀ اّول: 

...................................................................................... 2. آرایۀ دوم: 

...................................................................................... 3. آرایۀ سوم: 

12- جاهای خالی را در هر واژه با یکی از حرف های »ت« یا »ط« پر کن. )می توانی از معنای واژه ها هم کمک 

بگیری!(

1. ......�ف: گرمی؛ حرارت

2. ش�..... : رودخانۀ بزرگ

3. دوا...... : مرّکب؛ جوهر

4. فرا..... : نام رودخانه ای بزرگ در عراق

5. ع�.....�شان: تشنه

13- خانه های خالی را با دقّت پر کن.

1. برگه؛ کاغذ

2. دریا

3. مفرد ارقام

4. روز قیامت
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14- در جمله های زیر، جاهای خالی را با حرف یا حرف های مناسب تکمیل کن.

1. علی ا........�ر، طفل شش ماهۀ امام حسین)ع( بود که در کربال به شهادت رسید.

2. نگاه می کردم و ........�رقۀ شکوه و اعجاز خالق درس بودم.

3. با تولّد حضرت فاطمۀ زهرا)س(، خداوند سورۀ کو........�ر را بر پیامبرش فرو فرستاد.

15- در هر جمله، یک واژه نادرست نوشته شده است؛ آن را پیدا کن و شکل درستش را در جای خالی بنویس.

کار1. ب��ه  نباش��د  چاب��ک  بن��ده  خداون��دکاراگ��ر  ن��دارد  عزی��زش 

آن که س��یراب کن��د در لب کوثر تش��نه؟تشنه لب گشته شود در لب شط از چه گناه2.

دوش31. رفت��م  کوزه گ��ری  کارک��ِه  دی��دم دو ه��زار ک��وزه، گوی��ا و خم��وشدر 

غرق��ۀ بح��ر ب��ال ب��ود در آن ب��ر تش��نهبا ل��ب خش��گ و دل س��وخته و دی��دۀ تر4.

1- دوش = دیشب

»سرکج ها«  فارسی،  خّط  تعیین کنندۀ  و  مهم  نشانه های  از  دیگر  یکی 

»گ« سرکج دارند و تفاوت  »ک« و  هستند. در خّط فارسی حرف های 

این دو حرف هم در همین سرکج ها است. بنابراین، باید هنگام نوشتن 

این حروف، به درست نوشتن و خوانا بودن سرکج ها دقّت کنیم.
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1- نیسان = نام یکی از ماه های رومی که تقریبًا هم زمان با اردیبهشت ماه است.

شعرها را با توّجه به موضوع و محتوایی که دارند، می توان به دسته ها و گروه های مختلفی تقسیم کرد. در این بین، یکی از 

انواع شعر فارسی، »شعر آیینی« است. همان طور که از نامش هم پیداست، »شعرهای آیینی« اشعاری هستند که موضوع و 

درون مایۀ آن ها با مسائل دین اسالم و شخصّیت های اسالمی، مانند امامان)ع( و معصومین)ع(، در ارتباط باشد. شعرهای آیینی 

دستۀ بزرگی از شعرهای فارسی را تشکیل می دهند.

وقایع روز  و  »شعرهای عاشورایی« هستند که دربارۀ حادثۀ کربال  فارسی،  آیینی  و بزرگ ترین دستۀ شعرهای  مهم ترین 

شعرهای  ازمعروف ترین  یکی  می گویند.  سخن  رفته است،  ایشان  خانوادۀ  و  حسین)ع(  امام  بر  که  مصیبت هایی  و  عاشورا 

عاشورایی، »ترکیب بند محتشم کاشانی« است که حتماً شما هم بخش هایی از آن را شنیده یا خوانده ای و معموالً بیت هایی از 

آن را روی کتیبه های محّرم می نویسند و این طور آغاز می شود:

باز ای��ن چه نوحه و چه عزا و چه ماتم اس��ت؟باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟

بی نفخ صور، خاس��ته تا عرش اعظم اس��ت؟...ب��از این چه رس��تخیز عظیم اس��ت، ک��ز زمین

جالب است بدانی که قدیمی ترین شعر عاشورایی در ادبیات فارسی، در سدۀ چهارم و توّسط شاعری به نام »َکسایی« سروده 

شده است و با این بیت شروع می شود:

آراس��ت بوس��تان را، نیس��ان1 ب��ه ف��رش دیباب��اد صب��ا درآم��د، ف��ردوس گش��ت صح��را
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16- شعر زیر، یکی از نمونه های »شعر عاشورایی« در روزگار ماست که مرحوم قیصر امین پور آن را سروده است. 

این شعر را بخوان و سپس دور قافیه ها و زیر ردیف های آن خط بکش

نش��اندنخوش��ا از دل، ن��ِم اش��کی فش��اندن را  دل  آت��ش  آب��ی،  ب��ه 

خوش��ا نی نام��ه ای1 دیگ��ر س��رودنخوش��ا از نی، خوشا از س��ر سرودن

اس��ت آتش��ین  نوای��ی  ن��ی،  بگ��و از س��ر بگیرد، دلنش��ین اس��تن��وای 

اس��ت بینوای��ی  ن��وای  ن��ی،  اس��تن��وای  نینوای��ی  ناله های��ش،  ه��وای 

تن��گ دل  ه��ر  دوای  ن��ی،  ش��فای خ��واب ُگل، بیم��اری س��نگن��وای 

روز آن  از  دارد  ناله ه��ا  ن��ی،  از آن روز اس��ت نی را ناله پر س��وز2دل 

که این سان ش��د پریشان بیشۀ3 نی؟چ��ه رف��ت آن روز در اندیش��ۀ ن��ی

چ��و مجن��ون در ه��وای نی س��واریس��ری سرمس��ِت ش��ور و بی قراری

او س��ینۀ  نیس��تان  عش��ِق  از  اوپ��ر  دیرین��ۀ  غ��ِم  غرب��ت،  غ��ِم 

ادب را َگ��ه ال��ف گردی��د، گ��ه دال4س��رش بر نی، تن��ش در قعر گودال

دارد بس��یار  پیچ وخ��م  ن��ی،  داردَرِه  بس��یار  ب��م  و  زی��ر  نوای��ش 

ب��ه همراه��ش ه��زاران کاروان دلس��ری ب��ر نی��زه ای من��زل ب��ه منزل

س��رش بر نی، نوای عش��ق سر داد5چو از جان، پیش پای عش��ق سر داد

زبان��ی! ش��یرین  و  نی��زه  روی  عج��ب نَب��َود ز ن��ی، ش��ّکر فش��انی!ب��ه 

بین��دس��زد گر چش��م ها در خون نش��یند نی��زه  ب��ه روی  را  دری��ا  چ��و 

ب��ه روی نی��زه، س��رگردانی عش��ق!ش��گفتا ب��ی س��ر و س��امانی عش��ق!

اوس��ت...ز دس��ت عش��ق، عالم در هیاهوست س��ر  زی��ر  فتنه ه��ا  تم��ام 

1- نی نامه = به بیت های آغازین مثنوی مولوی »نی نامه« می گویند. شاعر می گوید چه خوب است که نی نامۀ دیگری سروده شود.
2- نی، سازی محزون و غم انگیز است. می گوید ناله های نی، پس از آن که روز عاشورا را دید، پر از سوز و گداز شده است.

3- بیشه = نیزار؛ نیستان
4- معنای مصراع دوم: برای ادب و احترام به دستور خداوند، گاه مانند الف ایستاد و گاه مانند دال خم شد. بیت به امام حسین)ع( اشاره دارد.

5- سر دادن = خواندن؛ سرودن
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1- معنای بیت: از ترس مانند پیکر بی جان شد و خاک بر سر خود ریخت.

2- این رباعی سرودۀ میالد عرفان پور است.
3- شدم = رفتم

»ردیف« در شعر، یکی از ویژگی های اختصاصی زبان و ادبیات فارسی است که در کم تر زبانی دیده می شود. ردیف به واژه یا 

واژه هایی می گویند که بعد از قافیه، عیناً در پایان بیت ها یا مصراع ها تکرار می شوند و به موسیقی شعر کمک بسیار می کنند. 

نکتۀ مهم دربارۀ ردیف این است که حتماً بعد از قافیه می آید؛ بنابراین اگر در مصراع یا بیتی قافیه نداشته باشیم، طبیعتاً 

ردیف هم نداریم!

نکتۀ بعد این که ردیف، واژه یا واژه هایی است که معنایی دقیقاً مثل هم داشته باشند و اگر معنایشان با هم متفاوت باشد، 

دیگر ردیف به حساب نمی آیند. مثالً در بیت زیر:

ب��ی روان ت��ِن  همچ��ون  بی��م،  از  ش��د 

روان1 ری��ِگ  پراکن��ده  ب��ر،  س��ر  ب��ه 

واژۀ »روان« ردیف نیست؛ چون »روان« در مصراع اّول به معنی »جان« است و در مصراع دوم به معنی »جاری«. در این جا 

»روان« قافیۀ بیت است!

مطلب مهّم دیگر این است که ردیف می تواند یک واژه باشد، مانند رباعی زیر:

ح��ق دارد اگر ز خلق، دامن چیده اس��ت

از داغ عزیزی است، اگر خشکیده است

بیه��وده ت��رک نخ��ورده لب ه��ای کویر

لب های حس��ین بن علی)ع( را دیده است2

که در مصراع های اّول و دوم و چهارم، »است« ردیف است.

هم چنین ردیف می تواند بیش از یک واژه باشد. مثالً در رباعی زیر:

نمی دانس��تم! َمنَ��ت  ب��ودی  م��ن  ب��ا 

نمی دانس��تم! َمنَ��ت  ب��ودی  م��ن  ی��ا 

ت��ا م��ن ز میان ش��دم3، ت��و گش��تی پیدا

نمی دانس��تم! َمنَ��ت  ب��ودی  م��ن  ت��ا 

واژه های »با« و »یا« و »تا« قافیه هستند و بقّیۀ مصراع، یعنی »من بودی َمنَت نمی دانستم«، ردیف است!
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17- شعر زیر هم یکی از نمونه های قدیمی شعرهای عاشورایی و سرودة »سیف فََرغانی« است. آن را بخوان و 

در هر بیت، ردیف و قافیه را پیدا کن. سپس دور قافیه و زیر ردیف ها خط بکش.

بگریی��دای ق��وم در ای��ن ع��زا بگریی��د کرب��ال  کش��تۀ  ب��ر 

بگریی��دب��ا ای��ن دِل ُمرده، خن��ده تا چند ع��زا  ای��ن  در  ام��روز 

بگریی��دفرزن��د رس��ول)ص( را بکش��تند را1،  خ��دای  به��ر  از 

بگریی��داز خون جگر سرش��ک2 س��ازید به��ر دل مصطف��ی)ص( 

بگریی��دب��ا نعمت عافیت3، به صد چش��م ب��ال،  چنی��ن  اه��ِل  ب��ر 

حس��ین )ع(اید مات��م  ای خس��ته دالن، َه���ال4! بگریی��ددل خس��تۀ 

مباش��ید َخُم��ش  او  مات��م  بگریی��ددر  ی��ا  زنی��د  نع��ره  ی��ا 

بگریی��دتا روح که مّتصل به جس��م است ج��دا،  نش��ود  ت��ن  از 

نیای��د5 نک��و  س��خن  گری��ه  بگریی��ددر  ش��ما  می گوی��م،  م��ن 

بگریی��دب��ر ج��ور و جف��ای آن جماع��ت صف��ا  س��ِر  ز  ی��ک دم 

چشم از پی چیس��ت؟ تا بگرییداشک از پی چیس��ت؟ تا بریزید

نَب��َود6 ص��واب  ُگنَ��ه،  بگریی��دنِس��یاِن  خط��ا،  بس��ی  کردی��د 

چ��ون اب��ر، َگ��ه دع��ا، بگریی��دوز به��ر ن��زوِل غی��ِث رحم��ت7

1- از بهر خدای را = برای رضای خداوند
2- سرشک = اشک
3- عافیت = سالمت

4- هال = صوت تنبیه و به معنی »آگاه باشید« است.
5- هنگام گریه کردن، نمی توان خوب سخن گفت؛ پس...

6- معنای مصراع: فراموش کردن گناه، کار درستی نیست.
7- معنای مصراع: برای فرو ریختن باران رحمت خداوند...


