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 سعدی*

 سعدی شیرازیابو محمد عبداهلل بن مُشرّف بن مصلح بن مشرّف  معروف به دین شیخ مُصلح ال
پادشاهِ ، استادِ سخناست. اهل ادب به او لقب  ایرانی گویپارسی نویسندهو  شاعر، (هجری قمری 690 – 606)

ترین مرکز علم و دانش که مهم — بغدادنظامیه اند. او در داده استادطور مطلق، و حتی به شیخِ اجلّ، سخن

به مناطق مختلفی از جمله  خطیب عنوانبه آن از پس و تحصیل — آمددر آن زمان به حساب می جهان اسالم

گزید. آرامگاه  اقامتپایان عمر آنجا  ، برگشت و تاشیرازسفر کرد. سعدی سپس به زادگاه خود،  حجازو  شام

در قالب  بوستانبه نثر، کتاب  گلستان ،آثار وی  .معروف است سعدیهاست که به وی در شیراز واقع شده

های ادبی نظیر عالوه بر این او آثاری در سایر قالبمی باشد که در کلیّات جمع شده اند.  ، غزلیاتو نیز  مثنوی

و  عاشقانهنیز دارد. غزلیات سعدی، اغلب  عربیو  زبان فارسیبه  بیتتکو  بندترجیع، قطعه، قصیده

 بوستانو  گلستان .استنیز سروده عارفانهو  پندآموز غزلیات وی که هرچند است؛ زمینی عشق کنندهتوصیف

 لتروُزبانان، بر اندیشمندان غربی از جمله شوند و عالوه بر فارسیشناخته می اخالقیهای عنوان کتاببه

Voltaire) گوت (فرانسوی و(هGoethe)اندنیز تأثیرگذار بوده  آلمانی. 

 : غزل اول از غزلیات سعدیتحمیدیّه

 صانعِ پروردگار ، حیّ توانا / دفتر به نامِ ایزدِ دانا اولِ(1

 صورت خوب آفرید و سیرت زیبا / اکبر و اعظم ، خدایِ عالَم و آدم(2

 مرغ ، هوا را نصیب و ماهی ، دریا / از درِ بخشندگی و بنده نوازی(3

 روزیِ خود می بَرند پشّه و عنقا / قسمتِ خود می خورند مُنعِم و درویش(4

 در بُنِ چاهی به زیرِ صخرۀ صَمّا / تِ موری به علمِ غیب بداندحاج (5

 برگِ تر از چوبِ خشک و ، چشمه ز خارا / جانور از نطفه می کند ، شکر از نی (6

 نخلِ تناور کند ز دانۀ خرما / شربتِ نوش آفرید از مگسِ نحل(7

 یدااز همه عالَم نهان و بر همه پ / از همگان بی نیاز و بر همه مشفق(8

 از عظمت ، ماورایِ فکرتِ دانا / پرتوِ نورِ سُرادِقاتِ جاللش(9

 حمد و ثنا می کند ، که موی ، بر اعضا / خود نه زبان در دهانِ عارفِ مدهوش(10

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
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 حیف خورَد بر نصیب رَحمت ، فردا / هر که نداند سپاسِ نعمت ، امروز(11

 ی و مبرّاوز همه عیبی مقدّس / بار خدایا مُهیمنی و مُدَبّر(12

 با همه کرّ و بیانِ عالَمِ باال / ما نتوانیم حقِ حمدِ تو گفتن(13

 ورنه ، کمال تو ، وهم کی رسد آنجا ؟ / سعدی از آنجا که فهمِ اوست سخن گفت (14

 

 رودکی* 

 

 - رودک ،244زاده :)  استاد شاعران و مشهور به رودکی متخلص بهمحمد ابوعبداهلل جعفر بن 

 هجری چهارم در سده سامانی در دوره  فارسی-ایرانی مشهور شاعر نخستین( قمری ریهج 329 درگذشته

در )امروزی تاجیکستان در ( نام بَنُج رودکبه روستایی او در.است ایران در قرن این شاعران استاد و قمری

 .به دنیا آمد سمرقند و نخشب نزدیکیدر رودک ناحیه

ی کسی و که تا پیش از به این دلیلدانند می پارسی گوی و پدر شعررودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی

مسجل  ابوحاتم رازی -نویس هم عصر رودکی عربی های ایرانیاست و این از نوشتهدیوان شعر نداشته

و نیز شش مثنوی  بیت شود بیش از یک میلیون و سیصد هزارآثار رودکی که گفته می از تمام  .گرددمی

 .استماندهباقی رباعی و غزل ،قصیده است، فقط ابیاتی پراکنده به همراه چندبوده

ب شد و ثروت بسیار محبو امیر نصر سامانی بود. رودکی در دربار سده سوم هجری او زاده نیمه دوم

 بسیاری به دست آورد. 

نیز دستی  آواز و ترجمه ،قیموسیودر است سروده شعر بیتگویند رودکی در حدود یک صدهزاریم

 .استداشته

 کرود او در اواخر عمر به زادگاهش بنج .گرفته بود را قرارمَرودکی در سه سال پایانی عمر مورد بی مهری اُ

 .میالدی( در گذشت 941هجری ) 329بازگشت و در همانجا به سال 

  :بهاریه

 .ترودکی این بهاریه را حدود هزار سال پیش سروده اس

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B4%D8%A8
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B4%D8%A8
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comwww.khabaronline.ir/news/204614/بهاریه-سروده-هزار-سال-پیش-پدر-شعر-فارسی
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 با صد هزار زینت و آرایش عجیب                       مد بهار خرم با رنگ و بوی طیبآ

 گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب               اید که مرد پیر بدین گه جوان شودش

 لشگرش ابر تیره و باد صبا نقیب                       چرخ بزرگوار یکی لشگری بکرد

 دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب                   تندرش طبل زن و ط برق روشنفان

 یبکئو آن رعد بین که نالد چون عاشق               ید چون مرد سوگوارآن ابر بین که گر

 چونان حصاریی که گذر دارد از رقیب               رشید ز ابر تیره دهد روی گاه گاهخو

 به شد که یافت بوی سمن را دوای طیب                 یک چند روزگار جهان دردمند بود

 وز برف برکشید یکی حله قصیب                        وه نباران مشک بوی ببارید نو ب

 یکی که خشک همی بود شد رطیبهر جو       همی داشت گل گرفت جی که برف پیشکن

 ه عروس به حنا شده خضیبچون پنج                  الله میان کشت درخشد همی ز دور

 سار از درخت سرو مر او را شده مجیب                        بلبل همی بخواند در شاخسار بید

 که اکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب                    ون زیید شاداکنون خورید باده و اکن

 

 فردوسی*

در سال  او. دانسته اند هجری 329  ا آمد.سال تولد اوابوالقاسم فردوسی در روستای باژ در اطراف توس به دنی

 .قبر فردوسی در شهر توس قرار دارد!سالگی درگذشت 83هجری و در  411

 .فردوسی از آغاز جوانی شروع به سرودن داستان های ملی کرد.ام پدرش موالنا فخرالدین احمد بودن

نه ها و حماسه های ملی ایران کرده بود که قبل از فردوسی شاعر دیگری به نام دقیقی شروع به سرودن افسا

 .متاسفانه به دست غالمش کشته می شود و کار او ناتمام می ماند

 .وقتی فردوسی از کار و سرنوشت دقیقی آگاه شد عالقه پیدا کرد که خود این کار را انجام دهد

دوسی از روی این کتاب ،قصه یکی از دوستان فردوسی کتابی به نام شاهنامه ی ابومنصوری به او می دهد و فر

  .های آن را به شعر درمی آورد

 هوشنگ شاه

 به جای نیا تاج بر سر نهاد                           جهاندار هوشنگ با رای و داد

 پر از هوش مغز و پر از رای دل                     بگشت از برش چرخ سالی چهل

 چنین گفت بر تخت شاهنشهی                            چو بنشست بر جایگاه مهی
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 جهاندار پیروز و فرمانروا                        که بر هفت کشور منم پادشا

 به داد و دهش تنگ بستم کمر                                به فرمان یزدان پیروزگر

 کرد همه روی گیتی پر از داد                   وزان پس جهان یکسر آباد کرد

 به آتش ز آهن جدا کرد سنگ                  نخستین یکی گوهر آمد به چنگ

 کزان سنگ خارا کشیدش برون                             مایه کرد آهن آبگونر ِسَ

 گذر کرد با چند کس همگروه                       یکی روز شاه جهان سوی کوه

 تن و تیزتازسیه رنگ و تیره                           دراز ماریپدید آمد از دور 

 گونز دود دهانش جهان تیره               دوچشم از بر سر چو دو چشمه خون

 گرفتش یکی سنگ و شد تیزچنگ                    نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ

 از جهانجوی جست جهانسوز مار                                   به زور کیانی رهانید دست

 همان و همین سنگ بشکست گرد                            برآمد به سنگ گران سنگ خرد

 دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ                          فروغی پدید آمد از هر دو سنگ

 فرازازین طبع سنگ آتش آمد                                       نشد مار کشته ولیکن ز راز

 نیایش همی کرد و خواند آفرین                                      جهاندار پیش جهان آفرین

 همین آتش آنگاه قبله نهاد                                 که او را فروغی چنین هدیه داد

 بخردیپرستید باید اگر                                       بگفتا فروغیست این ایزدی

 همان شاه در گرد او با گروه                       شب آمد برافروخت آتش چو کوه

 سده نام آن جشن فرخنده کرد                      یکی جشن کرد آن شب و باده خورد

 بسی باد چون او دگر شهریار                            ز هوشنگ ماند این سده یادگار



6 
 

 جهانی به نیکی ازو یاد کرد                           ن شاد کردکز آباد کردن جها

 از آهنگری اره و تیشه کرد                           چو بشناخت آهنگری پیشه کرد

 ها رودها را بتاختز دریای                    ساخت بآ چو این کرده شد چاره

 به فرخندگی رنج کوتاه کرد                          به جوی و به رود آبها راه کرد

 پراگند پس تخم و کشت و درود                                چراگاه مردم بدان برفزود

 بورزید و بشناخت سامان خویش                     برنجید پس هر کسی نان خویش

 گوزن ژیانز نخچیر گور و                             بدان ایزدی جاه و فر کیان

 به ورز آورید آنچه بد سودمند                    جدا کرد گاو و خر و گوسفند

 بکشت و به سرشان برآهیخت پوست             ز پویندگان هر چه مویش نکوست

 چهارم سمورست کش موی گرم             چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم

 بپوشید باالی گویندگان                            برین گونه از چرم پویندگان

 برفت و به جز نام نیکی نبرد                    برنجید و گسترد و خورد و سپرد

  شماربی به افسون و اندیشه                            بسی رنج برد اندران روزگار

 د تخت مهیری مانردَازو مُ                            چو پیش آمدش روزگار بهی

 شد آن هوش هوشنگ بافر و سنگ                                زمانه ندادش زمانی درنگ

 نه نیز آشکارا نمایدت چهر                       نپیوست خواهد جهان با تو مهر
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 )شاعر صبح(خاقانی*

قمری در  595 - شَروانقمری در  520) خاقانی، متخلّص به الدّین بدیل بن علی خاقانی شروانیافضل

آید. شمار میبه ادب فارسیو  شعر تاریخسرایان  قصیدهترین و بزرگ ایرانی شاعران مدارتریننا از جمله( تبریز

 .است ایران تبریزاست. آرامگاه وی واقع در شهر  حَسّان العجماز القاب مهم وی 

 نشآتمُ ، تحفۀالعراقین،آثار: قصاید و غزلیات 

 مدائن ایواناز قصیده ابیاتی 

 ی عبرت دانایوان مدائن را آیینه                      بین از دیده عِبَر کن هانعبرت هان ای دلِ (1

 وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران                           یک ره ز سرِ دجله منزل به مدائن کن(2

 مژگان کز گرمی خونابش آتش چکد از            ی خون گوییخود دجله چنان گرید صد دجله(3

 گویی ز تفِ آهش لب آبله زد چندان                       بینی که لبِ دجله چون کف به دهان آرد(4

 خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان؟                           از آتش حسرت بین بریان جگرِ دجله(5

 چه لب دریا هست از دجله زکات اِستانگر                          بر دجله گِری نو نو وز دیده زکاتش ده(6

 داننیمی شود افسرده، نیمی شود آتش                                گر دجله در آموزد بادِ لب و سوزِ دل(7

 در سلسله شد دجله، چون سلسله شد پیچان                                ی ایوان بگسست مدائن راتا سلسله(8

 تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان                              اشک آواز ده ایوان راگه گه به زبانِ (9

 پندِ سر دندانه بشنو ز بنِ دندان                              ی هر قصری پندی دهدت نو نودندانه(10

 ما نِه و اشکی دو سه هم بفشانگامی دو سه بر                 گوید کهِ تو از خاکی، ما خاک توایم اکنون(11

 از دیده گاِلبی کن، درد سر ما بنشان                              ی جغد، الحق ماییم به درد سراز نوحه(12

 جغد است پیِ بلبل، نوحه است پیِ الحان                            آری، چه عجب داری؟ کاندر چمن گیتی(13

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B2%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B9%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B9%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%86
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 کاران تا خود چه رسد خذالنبر قصرِ ستم                                 رفت ستم بر ماما بارگهِ دادیم، این (14

 خندند بر آن دیده، کاینجا نشود گریان                     گریدی من خندی کاینجا ز چه میبر دیده(15

 ی تنگ این کمتر ز تنورِ آنی حجرهن                                        نی زالِ مدائن کم از پیرزنِ کوفه(16

 از سینه تنوری کن وز دیده طلب طوفان                                         دانی چه مدائن را با کوفه برابر نه(17

 خاک در او بودی دیوار نگارستان                                این است همان ایوان کز نقش رخ مردم(18

 دیلم مَلِکِ بابل، هندو شهِ ترکستان                               ان درگه کو را ز شهان بودیاین است هم(19

 ر شیرِ فلک حمله، شیر تن شادروانب                                      این است همان صفّه کز هیبت او بردی(20

 ترجمه ابیات:

 ی عبرت قراربده.ایوان مدائن را آیینههای بین، ببین و ویرانهآگاه باش ای دل عبرت-1

یک بار از راه دجله به مدائن بیا و مدتی در آن اقامت کن و اشک حسرت را چون -2

 ای دیگر بر خاک مدائن جاری کن.دجله

ی آن آتش از گرید که گویی از گرمی خونابهخود دجله )از این موضوع( چنان می-3

 چکد.مژگانش می

آلود است، انگار از آتش آن آه حل دجله )چون دیوانگان( کفبینی که چگونه سامی-4

 خال زده است.حسرت لبش تب

است آتش، آبی را بریان جگر دجله از آتش حسرت بریان شده است و آیا کسی شنیده-5

 کند؟

های تو مانند زکات است برای دجله )که مستحق بر دجله زود به زود گریه کن که اشک-6

ای نهفته است که انگار گیرد. در این بیت طنز رندانهاز دجله زکات میاست( ولی دریا باز 

گرچه محتاجیم چشم اغنیا بر دست "زکات از فقیر به غنی می رسد. به قول کلیم کاشانی: 

شود که . و یا این نکته هم برداشت می "رودماست / هر کجا دیدیم آب از جو به دریا می

 ریافت زکات نیست.دهد مستحق دکسی که خود زکات می
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اگر دجله آهی که بر لب دارد را با سوزی که در دل دارد )که هر دو از حسرتند( در هم -7

 شود.آمیزد نیم منجمد و نیمی آتش می

گویند زنجیری بر در کاخ او شود به داستان زنجیر عدل انوشیروان که میجا اشاره میاین-8

آمده و جار زده بودند هرکس به صدا درمی بود که با تکان دادن آن زنگی در اتاق شاه

ای بیاید و زنجیر را تکان دهد تا شاه از آن بیداد آگاه بیدادی بر او رفت بی هیچ واسطه

گردد و هیچ گاه آن زنگ به صدا در نیامد مگر وقتی که خر پیری که صاحبش رهایش کرده 

وم بیت این است که از وقتی آن او را هم ستاندند. مفهبود زنجیر را به صدا درآورد که داد 

زنجیر عدل از ایوان جدا شد که کنایه از ظهور ظلم و بیداد است دجله )چون دیوانگان( در 

 پیچد.زنجیر شد و )از خشم( چون زنجیر به خود می

 اینجا خطاب به ایوان مدائن به زبان اشک سخن کن و و با گوش دل پاسخ شنو.-9

قصر پندی دارد و آن پند را از  ی کنگرهقلب. و هر دندانهاز بن دندان یعنی از صمیم -10

ی قصر به قول خیام صمیم قلب قبول کن. البد چون هر دندانه از خاکست و خاک هر کنگره

 خاکِ سرِ شاه و وزیری ست.

ی خاکی خواهد به واسطه خویشاوندی و ریشهگویند:( از تو می)شاهان خاک شده می-11

 و بر حال آنان اشکی هم بریزی. ها بگذریداشتن بر آن

ی جغد سردرد شدیم. گالبی گویند:( در این ویرانه از ناله)همان شاهان خاک شده می -12

درست کن از اشک چشم و ما را تسکین بده. ظاهرا در طب قدیم گالب داروی سردرد بوده 

 است.

ا گذشته است گویند:(هیج تعجب ندارد دوران خوشی بر م)همان شاهان خاک شده می-13

 فکر"ی جغد پس از آواز بلبل است )به قول حضرت حافظ: و همانطور که در این دنیا ناله

 خار کجاست؟معقول بفرما، گلِ بی

گویند:( ما که اینگونه به عدل رفتار کردیم، این شد )همان شاهان خاک شده می-14

 کاران که به چه ذلتی دچار شوند.عاقبتمان وای بر قصر ستم

گذری:( خواهی گفت این ایوان گویند ای که بر ما می)همان شاهان خاک شده می -15

روز انداخته و یا خداوندی که صاحب طبیعت بسیار بلند را طبیعت )فلکِ گردان( به این

 گردان( است.)فلک
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خندی که این برای چه بر این خوانی:( حتما با خود می)ای کسی که این قصیده را می-16

دارد اگر اینها را  -و در بعضی نسخ گریند بر آن دیده  -گرید اما جای خنده ا میهویرانه

 ببینی و گریه نکنی.

ی پیرزنی بایست خانهداستان پیرزن مدائن آن است که برای ساختن قصر انوشیروان می-17

 یخانه که حالی در ساختند را  که در آن زمین بود را خراب کنند و پیرزن راضی نبود. قصر

 تنور از نوح طوفان شده گفته که است آن کوفه پیرزن داستان. بود برجای چنانهم پیرزن

 پیرزن کوچک خانه آن است این منظور شاید. شد شروع و جوشید کوفه در پیرزنی یخانه

 .شد ویرانی این آغاز باعث( تنور آن چونهم)

و از دیده طوفان بطلب )اشک گوید:( از سینه تنور درست کن )دل بسوزان( )خاقانی می -18

 گوید(ها بعد میبریز( که مدائن را نمیشود با کوفه یکی کرد. )دلیلش را در بیت

که( از بس که مردم صورت بر این آستان نهادند خاک در این کاخ چون )یک دلیل این-18

 دیوار نگارستان پر نقش و نگار بود.

ممالک دیگر خود غالم بودند. )دیلم و هندو  که( در این درگاه پادشاهان)دلیل دیگر این-19

 اند و هم در نهایت با بابل و ترکستان مراعات نظیر دارند.هر دو به معنی غالم

اش رفته که شیر منقوش بر پردهکه( در این خانه چنان نقوشی به کار می)دلیل دیگر این -20

ای فلکی است که تقریباً در هآنقدر جسارت داشته که بر شیر آسمان )اسد نام یکی از صورت

سمت الرأس قرار دارد و به صورت شیری تصویر شده است، ستارۀ پر نور این صورت فلکی ، 

قلب االسد نام دارد و در ضمن پنجمین برج از برج های دوازده گانۀ سال است( حمله 

 برد.می

 

 موالنا*

 5 – وخش یا بلخ، 604االول عربی 6) رومیو  مولوی، موالنامعروف به  الدین محمد بلخیجالل

 شاعران مشهورترین از( شمسی هجری 652 دی 4 – 586مهر  15) (قونیههجری قمری،  672الثانی جمادی

بوده و در « محمد بن محمد بن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی»نام کامل وی  .است گویپارسی ایرانی

های بعد است. در قرنشدهنامیده می «ارموالنا خداوندگ»و « خداوندگار»، «الدینجالل»دوران حیات به القاب 

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AE%D8%B4_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AE%D8%B4_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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او  . اشعاراست برای وی به کار رفته« مالی رومی»و « مولوی رومی»، «موالنا، مولوی»( القاب 9)ظاهراً از قرن 

  ..استهای جهان ترجمه شدهای به بسیاری از زبانطور گستردهبه

نیز استفاده  عربیندرت از ترکی، ه است، اما در اشعارش بسروده شده فارسیبیشتر آثار مولوی به زبان 

شمار به زبان فارسیترین اشعار است یکی از عالیمثنوی معنوی او که در قونیه تصنیف شده .استکرده

و ترجمه آثار او در ترکیه، آذربایجان،  شودخوانده می ایرانِ بزرگسراسر  طور گسترده درآثار او به .رودمی

 .ایاالت متحده، و جنوب آسیا بسیار پرطرفدار و محبوب هستند

 مکتوبات، مجالس سبعه  ، فیه مافیه   ،دیوان شمس،معنوی مثنوی  آثار:

 بیت نخستین مثنوی معنوی( 18نی نامه)

 کنداز جداییها حکایت می                               کندبشنو این نی چون شکایت می

 اندنالیدهدر نفیرم مرد و زن                                         اندکز نیستان تا مرا ببریده

 تا بگویم شرح درد اشتیاق                              سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 باز جوید روزگار وصل خویش                       هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 حاالن شدمجفت بدحاالن و خوش                            من به هر جمعیتی ناالن شدم

 از درون من نجست اسرار من                       هرکسی از ظن خود شد یار من

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست                             نیست دور منسر من از ناله 

 لیک کس را دید جان دستور نیست               تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

 هر که این آتش ندارد نیست باد                بادآتشست این بانگ نای و نیست 

 جوشش عشقست کاندر می فتاد                      آتش عشقست کاندر نی فتاد

 های ما دریدهااش پردهپرده                        نی حریف هرکه از یاری برید

 اقی کی دیدهمچو نی دمساز و مشت               همچو نی زهری و تریاقی کی دید

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF


12 
 

 کندهای عشق مجنون میقصه                  کندنی حدیث راه پر خون می

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست                محرم این هوش جز بیهوش نیست

 روزها با سوزها همراه شد                            در غم ما روزها بیگاه شد

 تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست            روزها گر رفت گو رو باک نیست

 هرکه بی روزیست روزش دیر شد                هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

 پس سخن کوتاه باید والسالم                      در نیابد حال پخته هیچ خام

*********** 

 از دیوان شمس

 زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا                        ای در عذر آن تقصیرهاای دل چه اندیشیده

 زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا       زان سوی او چندان کرم زین سو خالف و بیش و کم

 زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا             زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد

 چندین کشش از بهر چه تا دررسی در اولیا               چه تا جان تلخت خوش شودچندین چشش از بهر 

 کشد تا وارهاند مر تو راآن دم تو را او می                             شویشوی اهلل گویان میاز بد پشیمان می

 بینی چرارا با خود نمیآن لحظه ترساننده                 شویشوی وز چاره پرسان میاز جرم ترسان می

 گاهی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا                 ای در دست اوگر چشم تو بربست او چون مهره

 گاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی                   گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن

 هایا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب           این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان

 کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا                  چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان

 چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا               اشاش وان اشک همچون ژالهبانک شعیب و ناله
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 فردوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا                     آمرزیدمت گر مجرمی بخشیدمت وز جرم

 گر هفت بحر آتش شود من درروم بهر لقا                   گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم عیان

 د مر مرامن در جحیم اولیترم جنت نشای                          گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم

 ر انوار بقامن سوختم زین رنگ و بو کو فَ                      روی او هم دوزخست و هم عدوجنت مرا بی

 که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا                       گفتند باری کم گری تا کم نگردد مبصری

 جزو من چشمی شود کی غم خورم من از عمی هر             گفت ار دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت

 تا کور گردد آن بصر کو نیست الیق دوست را                       ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن

 یار یکی انبان خون یار یکی شمس ضیا                                اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود

 ما را دریغ آید که خود فانی کنیم از بهر ال               خود یاری گزید از نیک و بد چون هر کسی درخورد

 پس بایزیدش گفت چه پیشه گزیدی ای دغای                                   شد با بایزید اندر رهروزی یکی همراه 

 رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا یا                          ام پس بایزیدش گفت روگفتا که من خربنده

 حافظ*

 قمری هجری 727زاده ( حافظِ شیرازیمعروف به  الدّینْ محمّدِ بن بهاءُالدّینْ محمّدْ  ُخواجه شمس

و  الْعُرَفا ُلِسان، تَرجُمانُ الْاَسرار، الْغِیْب ُلِساننامدار به  ،(شیراز در قمری هجری 792درگذشته –

هستند که به غزلیات شهرت دارند.  غزلاو  شعرهایتر است. بیش ایران هجری هشتمسده  شاعر، االُولیاء ُناظِم

 ترینمهم از او. است مشهور او با سخنش و شباهت شیوه خواجوی کرمانی زیپرداسخنگرایش حافظ به شیوه 

های زبانهای هجدهم و نوزدهم میالدی، اشعار او به هشود. در سدپس از خود شناخته می شاعران بر اثرگذاران

کتابی است مشتمل  ن حافظدیوانیز راه یافت.  جهان غربفل ادبی ای به محاترجمه شد و نام او به گونه اروپایی

به زبان فارسی و عربی( و (ملمعاست، اما اشعار  زبان فارسیمانده از حافظ. بیشترِ این شعرها به بر همه اشعار باقی

است. شعرهایی در دیگر  غزلیات، خورد. مهمترین بخش این دیوانهم در آن به چشم می عربییک غزل تمام 

 از کمترغزل های حافظ هم در این دیوان هست. شمار  رباعیو  مثنوی، قصیده، قطعههای شعری مانند قالب

 .  غزل است 500

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B9
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B9
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 از غزلیات حافظ:

 وان که این کار ندانست در انکار بماند                          هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

 در پرده پندار بماندشکر ایزد که نه                        اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن

 دلق ما بود که در خانه خمار بماند                   صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

 قصه ماست که در هر سر بازار بماند                    محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

 چشم گهربار بماند آب حسرت شد و در                  هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم

 جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند                    جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

 شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند               گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس

 نبد دوار بماندیادگاری که در این گ                        از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

 خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند                    پوشیدداشتم دلقی و صد عیب مرا می

 که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند                 بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد

 و جاوید گرفتار بماند شد که بازآید                            به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی

 نیما یوشیج*

معاصر ایرانی  شاعر (1338 دی 13 درگذشته – 1276 آبان 21زاده )  نیما یوشیجمشهور به  علی اسفندیاری

  .است یفارس پدر شعر نوگذار شعر نوین و ملقب به و بنیان

بود، در فضای راکد شعر ایران، انقالبی به پا  شعر نو فارسینیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه، که مانیفست 

عنوانی بود که خودِ  شعر نو .ارسی را به چالش کشیدکرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن ف

  .نیما بر هنر خویش نهاده بود

 آثار نیما یوشیج

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
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؛ «شعر من»؛ «افسانه و رباعیات»؛ «یمانل»؛ «افسانه»؛ «ای شب»؛ «خانواده سرباز»؛ «منظومه نیما»؛ «قصه رنگ پریده»

، «آب در خوابگه مورچگان»؛ «فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ»؛ «ناقوس قلم انداز»؛ «شهر شب و شهر صبح»

 (و....ها )شعر و قصه برای کودکانآهو و پرنده»؛ «کندوهای شکسته )داستان(»

 نمونه شعر:

ی غم این خفته/واب به چشم کس و لیکنیست یک دم شکند خ/درخشد شبتابمی/تراود مهتابمی

کز مبارک دم او آورم این ن/ خواهد از مصبح می/نگران با من استاده سحر /شکندخواب در چشم ترم می/چند

که به /آرای تن ساق گلینازک/شکنداز ره این سفرم می/در جگر خاری لیکن/قوم به جان باخته را بلکه خبر

به عبث /تا دری بگشایم/سایمها میدست/شکنددریغا به برم می ای/و به جان دادمش آب/جانش کشتم

درخشد می/تراود مهتابمی/شکندم میبر سر/شاندر و دیوار به هم ریخته/که به در کس آید/پایممی

گوید با دست او بر در، می/بارش بر دوشبر دم دهکده مردی تنهاکوله/آبله از راه درازمانده پای/شبتاب

 شکندخواب در چشم ترم می/ی چندخفتهغم این /خود:

 سهراب سپهری*

اهل  نقاشو  نویسنده، شاعر( تهراندر  1359اردیبهشت  1 – کاشاندر  1307مهر  14یا  15)سهراب سپهری

، فرانسوی، انگلیسیهای بسیاری از جمله ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زباناو از مهم .ایران بود

 .استترجمه شده ایتالیاییو  اسپانیایی

*** 
 شعر:نمونه 

بامها جای کبوترهایی است، که به فواره هوش /ها رو به تجلی باز استکه در آن پنجره/پشت دریاها شهری ست

 /نگرندمردم شهر به یک چینه چنان می/دست هر کودک ده ساله شهر، شاخه معرفتی است/نگرندبشری می

آید پر مرغان اساطیر می و صدای/شنودخاک موسیقی احساس تو را می/که به یک شعله، به یک خواب لطیف

شاعران وارث آب و /که درآن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است/پشت دریا شهری ست/در باد

 قایقی باید ساخت /پشت دریاها شهری ست/خرد و روشنی اند

 :سهراب سپهری آثار 

ندوه، صدای پای آب، آثار منظوم سهراب: هشت کتاب، مرگ رنگ، زندگی خواب ها، آوار آفتاب، شرق ا •

 مسافر، حجم سبز، ما هیچ ما نگاه، آوارکتاب، زندگی خواب ها

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 آثار منثور سهراب سپهری: اتاق آبی •

 احمد شاملو*

، سازفیلم، شاعر، الف. صبحو  الف. بامداد به متخلص( 1379 مرداد 2–1304آذر  21) احمد شاملو

شاملو تحصیالت  بود کانون نویسندگان ایرانو از دبیران  نویسفرهنگ، مترجم، پژوهشگر، نگارروزنامه

شد، و از همین ای نامرتبی داشت؛ زیرا پدرش افسر ارتش بود و پیوسته از شهری به شهری گسیل میمدرسه

سبب به 1322اش هرگز نتوانست مدتی طوالنی جایی ماندگار شوند. زندانی شدنش در سال روی خانواده

خاطر نوآوری در شعر معاصر شهرت اصلی شاملو به .های سیاسی پایانِ همان تحصیالت نامرتب بودفعالیت

ترین اکنون یکی از مهمکه هم شعر شاملویییا  شعر سپید ای شعر است که با نامفارسی و سرودن گونه

یا شعر منثور شناخته  سویفران سپید شعر از است تقلیدی و رودمی شماربه ایرانمورد استفاده  های شعریقالب

 .شودمی

 و... آیدا در آینه، آیدا درخت خنجر و خاطرهآثار: 

 نمونه شعر

 در خاطراتِ خویش/ی پُرغبار،های پوسیدهمیانِ روزنامه/ها گشتممیانِ کتاب

 نه جُستجو شونده/جُستجوگرم من/!عجبا/خود را جُستم و فردا را/کندایی که دیگر مدد نمی حافظهدر 

 های مندر مشت/جایم و آیندهمن این

 حسین منزوی*

ایرانی بود. او برگزیده اولین دوره  شاعر ( 1383 اردیبهشت 16 درگذشته – 1325 مهر 1زاده ) حسین منزوی

  .در بخش شعر کالسیک بود المللی شعر فجرجشنواره بین

هم تبحر داشت.  شعر سپیدو  شعر نیماییاست، در سرودن شناخته شده سراغزلعنوان شاعری او که بیشتر به

است و حتی بعضی از منتقدان کار او را انقالبی زیابی شدهنقش منزوی، در زنده کردن غزل معاصر، چشمگیر ار

وی در ترانه سرائی  .انددر تحول شعر فارسی کرد، مقایسه کرده نیمادانند و آنرا با کاری که در غزل امروز می

ط خوانندگان های او توسهای اوست. بسیاری از غزلاز سروده افتخارینیز توانا بود و آلبوم نسیما به خوانندگی 

  .استشده خوانده …و  همایون شجریان، کوروش یغمائی :مشهوری نظیر

http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://arminamirian.comparsino.com/7304/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87/
http://arminamirian.comparsino.com/7304/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87/
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4_%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4_%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://arminamirian.comfa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 :آثار

  1372تا  1367مجموعه غزلی سروده شده از سال  ،با عشق در حوالی فاجعه

 (ررسی شعر شهریارب( گویاین ترک پارسی  

  1367تا  1349شده از سال ، مجموعه غزلی سرودهاز شوکران و شکر

  سیاوش از آتش )گزیده اشعار به انتخاب خود شاعر(با 

  1376، گزیده اشعار، از ترمه و تغزل

 و....

 :نمونه غزل

 و ماه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بود                 خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود

 ماه بلند من ورای دست رسیدن بودکه عشق                پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد

 ای در من، به نام دیدن و چیدن بودشروع وسوسه              گل شکفته ! خداحافظ، اگرچه لحظه دیدارت

 که هردو باورمان ز آغاز، به یکدگر نرسیدن بود                من و تو آن دو خطیم آری، موازیان به ناچاری

 بهار در گل شیپوری، مدام گرم دمیدن بود                    ه نشد امّااگرچه هیچ گل مرده، دوباره زند

 اش نشنیدن بودپیشه، بهانه فریبکار دغل              شراب خواستم و عمرم، شرنگ ریخت به کام من

 دبافت، ولی به فکر پریدن بوتمام عمر قفس می                انگیزی، که کرم کوچک ابریشمچه سرنوشت غم

********* 
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 :خالصه ی نکات مهم دستور زبان فارسی

 شود.دستور زبان به دو بخش عمده تقسیم می

 کنیم.ترکیب )نقش(: در ترکیب از نقش واژه در داخل جمله بحث می -1

 کنیم.ها و خصوصیات واژه خارج از جمله بحث میژگیتجزیه )نوع(: در تجزیه از نوع واژه یعنی وی -2

 های اصلی و وابسته تقسیم کرد.توان به نقشنقش واژه را می

 دهیم.گوییم یا صفت و حالتی را به آن نسبت مینهاد: قسمتی از جمله است که درباره آن سخن می -1

 شود:نهاد به دو نوع تقسیم می

 (. فعل)رفت      (فاعل) علی ام داده است. فاعل: نهادی است که کاری انج -الف

 دهیم.مسندالیه: نهادی است که به آن صفت یا حالتی را نسبت می -ب

 (.فعل) است( مسند) سرد( مسندالیه) هوا   

 دهیم.مسند: صفت یا حالتی است که به نهاد نسبت می -2

 شود.ای است که نتیجه عمل فاعل بر آن واقع میمفعول: واژه -3

       )فاعل( نامه را )مفعول( نوشت )فعل(. علی

 علی )فاعل( غذا )مفعول( خورد )فعل(.

 همراه است. "را"وقتی مفعول برای خواننده و شنونده شناخته شده باشد با 

 را: نشانه مفعول است.

کامل شود و معنی آن را ای است که به وسیله حرف اضافه به فعل یا به جمله نسبت داده میمتمم:واژه -4

     کند.می

 علی )نهاد( به خانه )متمم( رفت )فعل(.

http://arminamirian.comadabeyatfarsi54.blogfa.com/post/29
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 پذیرد.فعل: واژه فعل در جمله همواره نقش فعل را می -5

 های گذشته دقت کنید.()در مثال

 صلی است.ا هاینقش فعل و  پنج نقش ذکر شده، نهاد، مسند، مفعول، متمم

 توان به چهار نوع تقسیم کرد:های وابسته را مینقش

 الیه، بدل و معطوفمضاف صفت،

 کند. بیان می -گویندکه به آن موصوف می -ای دیگر راای است که چگونگی واژهصفت:واژه -6

 معلم )موصوف( کوشا )صفت(

 آید.می -گویندکه به آن مضاف می -ایکسره به دنبال واژهنۀ الیه: مانند صفت با حرف نشامضاف -7

 الیه(کتابِ )مضاف( حسن )مضاف

 صفت عین موصوف است و در خارج از موصوف وجود ندارد. توپِ بزرگ )بزرگ همان توپ است.( -1

 الیه از مضاف جداست: توپ مجید )توپ و مجید هر کدام جداگانه وجود دارند.(مضاف

 نکره و وحدت بیاوریم معنی آن درست است. توپی بزرگ  "ی"اگر میان موصوف و صفت  -2

 .(است غلط) مجید توپی. شودنمی واقع نکره "ی" الیهمضاف میان اما 

شود. ای معنی دار ساخته میاگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل است به آن اضافه کنیم جمله -3

 الیه این چنین نیست.توپ بزرگ است. اما مضاف و مضاف

 ذیرند. پتذکر: موصوف و مضاف نقش نیستند بلکه کلماتی هستند که در داخل جمله نقش می

 علی )نهاد( کتاب )مفعول( بزرگی )صفت( خرید )فعل(.

 الیه( را برداشت )فعل(. علی )نهاد( کتاب )مفعول( حسن )مضاف

 الیه(شود. کتابـم )مضافالیه ضمیر متصل باشد کسره اضافه نمیاگر مضاف

گویند و درباره آن توضیح یم "مبدل منه"آید که به آن ای میالیه و صفت به دنبال واژهبدل: مانند مضاف-8

 دهد اما نشانه کسره ندارد.می

 کند. بدل نام دیگر یا لقب یا مقام و شغل مبدل منه را بیان می
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 زیست )فعل(.شاعر )نهاد( بزرگ )صفت(، حافظ )بدل( در شیراز )متمم( می

 گویند.می "معطوف به"شود، که به آن ای پیوند زده میبه واژه "و"ای است که با حرف معطوف: واژه -9

 را دارد. "معطوف به"معطوف همیشه همان نقش 

 مجید )نهاد( و حسن )نهادمعطوف( آمدند )فعل(.

 های وابسته است که انواع مهم آن عبارتند از:قید: قید نیز یکی از نقش-10

 ر کرد.پقید وابسته به فعل: ظرف را کامال ازآب 

 قید وابسته به صفت: باغ بسیار بزرگ

 .است بزرگ بسیار باغ  وابسته به مسند: قید

 دود.قید وابسته به قید دیگر: احمد بسیار تند می

 قید وابسته به جمله: متاسفانه هوا امروز مساعد نیست.

منادا: اگر کسی را صدا بزنیم و یا مورد خطاب قرار بدهیم شخص مورد خطاب را منادا و نقش آن را  -11

  .خدا ای   .بیا  گوییم. حسنمنادایی می

********* 

 

 آرایه های ادبی در زبان فارسی

 خالصه آرایه های ادبی

سجع :آرایه ای است که از همراه آمدن کلمات هماهنگ    

 نثر در سجع)   در آخر جمله های یک عبارت حاصل آید.

 .(است شعر در قافیه ندنما

الهی عذر ما بپذیر ، بر عیب های ما 

 سجع«=ومگیر بپذیر»            مگیر

: هرگاه شاعر و نویسنده دو کلمه ی متضاد را به  تضاد    

 صورت هنری به کاربرد، به آن تضاد می گویند. 

  

 پخته هیچ خام  حال درنیابد 

 تضاد= «وخام پخته»     
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: آوردن دو واژه یا دو معنی متناقض است در  نما متناقض   

 باشد.کالم، به گونه ای که آفریننده ی زیبایی 

  

 «جیب های پر از خالی»

 و است پر وجود  ناقض خالی  

 برده کار به را ها آن هنرمندانه شاعر

 است

چیزی را از نظر  یا کسی که است آن  : تشبیه   

 یا صفت آن که چیزی یا کسی به یاصفات صفت  داشتن

 مشبه دارد رکن چهار تشبیه.کنیم مانند داراست، را صفات

 تشبیه آن به مشبه که اسمی)به مشبه ،(هشد تشبیه که اسمی)

 می برقرار را تشبیه رابطه که ای کلمه) تشبیه ادات ،( شده

 (اسم دو مشترک ویژگی)شبه وجه(کند

 «به مشبه»و «مشبه» فقط تشبیه کل از هرگاه  : بلیغ تشبیه     

 تشبه را آن شود، حذف «تشبیه ادات »و «شبه وجه» و بماند،

 عشق آتش هدایت، چراغ:مثل  .گویند می بلیغ

به « مشبه به» اسنادی،که-الف    : است نوع دو بر بلیغ تشبیه   

                     اسناد داده شود.« مشبه» 

 «مشبه» تشبیه، طرفین از یکی ،که(تشبیهی اضافه)اضافی -ب

     .شوند اضافه دیگری «به مشبه»و

 است لرزان بید چون تنش 

  

  

 

 

 

 

 انش نور است.د

 

 عشق آتش

مشبه »تشبیه فقـط  کل از هـرگاه(آشـکار) -1   : استعاره   

بیفـتیم و )یا اراده ی « مشـبه» بماندوما باخـواندن آن به یاد« به

 تمامی تشبیه کنیم.(

 یکی همراه به که است مشبهی:  کنایی ی استعاره   -2       

 آید می به مشبّه های ویژگی یا اجزا از

به دست « مشبه» ی :از اضافه شدن چیزی بهاضا فه استعار-)

 آید.(

چو نزدیک گشتند پیر وجوان     

 دوشیرسر افراز و دوپهلوان

 استعاره از رستم و اسفندیار« دوشیر»

)عشق به باران  بود ریدهبا عشق 

ن یکی از بارا جای به اما  تشبیه شد

ویژگی های باران که باریدن است 

      آمد(
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تذکر: استعاره ای که مشبه به آن انسان باشد تشخیص نامیده 

می شود یعنی عقل مانند انسانی است که چشم 

 دیده عقل  .مثل  دارد

 رفتار و حاالت دادن نسبت( : اشیا  به بخشی جان)تشخیص  

 .است خلقت های پدیده دیگر به آدمی

  

 جزء که گریستن)    ابر می گرید 

 داده نسبت ابر به است آدمی رفتار

 .(شد

ه نشان را ها پدیده برخی ادبیات، در( : نشانه)نماد   

 ومظهرصفت ها و ویژگی هایی دانسته اند؛.

  

 است پایداری نماد   کوه 

 مشقی سر تواند می ها آن نتیجه که هایی حکایت  : تمثیل   

 گویند می «تمثیل»باشد مشابه موارد برای

  

ا که با ازکلمات ر ای شاعر،مجموعه اگر  :نظیر مراعات   

هم نوعی تناسب و ارتباط دارند دربیت یا ابیاتی ازشعر 

بیاورد،می گوییم از آرایه ی مراعات نظیر استفاده کرده 

 است.

  

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد 

 شقایق به نرگس چشم        داد

 بین       .شد خواهد نگران

 که وشقایق گس ارغوان،سمن،نر

نظیر ،مراعات  هستند هایی گل نام

 وجود دارد.

  
 اصلی معنی غیر در ترکیب ویا عبارت بردن کار به  : کنایه   

  شده وضع و

 سر ؛ یعنی   است چاق دماغش 

 .است حال

  
  

: استفاده از آیات و احادیث، داستان ها و وقایع  تلمیح   

 تاریخی در ضمن شعر یا نوشته را تلمیح می گویند.

  

   «ه هاچه فر هاد ها مرده در کو

 اشاره شیرین و فرهاد داستان به  که 

 .دارد
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 در(مصوت یا صامت) واج یک تکرار:  آرایی واج   

 که ای گونه است،به عبارت یا بیت یا مصراع یک کلمات

 کند آهنگین را کالم

  

  مرا مادرم نام مرگ تو کرد 

 «م» حرف در آرایی واج  

    

  
 یکی معنی دو حداقل اب است ای واژه آوردن:   م ایها    

 دور معنی معموالَ که ذهن، از دور ودیگری ذهن به نزدیک

 .دو هر وگاهی. است نظر مورد

 که دومعنی حداقل با است ای واژه آوردن: تناسب ایهام     

 بعضی با دیگر معنی و است پذیرفتنی و نظر مورد معنی یک

   ناسب دارد.ت کالم ی اجزا از

چون  بگفتا عشق شیرین بر تو

 شیرینم جان از بگفت      است

 معنی به هم شیرین است فزون

 به وهم است فرهاد معشوق شیرین

 وعزیز شیرین معنی

چون شبنم افتاده بدم پیش 

 رسید جان به مهرم             آفتاب

 این در مهر       برشدم عیوق وبه

 است رفته کار به عشق  معنی به بیت

 ورشیدخ را آن اگر دیگر نظر از اما

( ستاره) ،عیوق آفتاب با  بگیریم

 .دارد تناسب

 واج در است واژه چند یا دو سانی وهم سانی یک:  جناس   

 .است معنی در اختالف و سازنده های

ژه با وجود وا دو سانی یک تام، -الف  :   جناس انواع        

 تفاوت معنایی 

 که جنس هم ی کلمه دو ناقص، -ب                           

 دارند فرق هم با صامت یک یا مصوت یک در

 که است ناقص  تذکر مهم زمانی جناس میان دو واژه.»

 جناس  بود بیشتر اگر باشد حرف یک فقط واژه دو اختالف

 «اشتقاق» نام به است دیگری وآرایه نیست ناقص

بهرام که گور می گرفتی همه 

 بهرام گور چگونه که دیدی    عمر 

 گرفت

جناس تام)گور اول «ر وگورگو»

گورخر وگور دوم قبرومرگ 

 – دست   چمن –چمان «است

 گل-ِ گل ُ       دوست
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 .است حس چند یا دو آمیختن:  آمیزی حس   

  

 که صدا برای که)  صدای شیرین

ن که شیری صفت است شنوایی حس

حس چشایی است آمد.( حس 

 چشایی  شنوایی+ حس

 شاعرانه اما واقعی غیر دلیل شاعر گاه هر:  تعلیل حسن   

 .کند بیان موضوعی برای

تویی بهانه ی آن ابرها که می 

گریند. شاعر علت بارش باران را 

دلتنگی برای ظهور امام عصر می 

داند.در حالی که دلیل علمی آمدن 

 باران چیز دیگر است.

 است،به یاچیزی کسی در صفتی وجود ادعای:  اغراق   

 چیز آن یا کس آن در  صفت آن حصول که ای اندازه

 .باشد معمول حد از بیش یا محال

  

شود کوه آهن چو دریای 

   افراسیاب نام بشنود اگر        آب

 نام شنیدن با آهن کوه شدن ذوب   

 است محال افراسیاب،صفت

 


