
  



 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 فارسی

 کارشناسی: مقطع 

  علوم حدیث :های رشته 
  علوم و معارف قرآن              

  אستاد مهدی محبّتی: مدرّس 
  אستاد گرجی   :אرزیاب 
  نیا  علی حسن: آموزشیار تدوین 
  فاطمه مختاری فرد: ویرאستار زبانی 

  پریسا کلوندی: ویرאستار فنّی 
  مرضیه دאوودی :چین حروف 

  نرجس حسنلو: آرא صفحه 

  ٨٦بهار : تاریخ تولید 

   
  

  



  
  
  
  
  

  صفحه  ........................................................................................................................................................فهرست
  

  אول ۀجلس

  ۲  ..........................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ٢  ...........................................................................................................................  یعموم یفارس ضرورت و تیאهم
  ۲  ...................................................................................................................  م؟یبخوאن رא یאدب אثر کی چگونه) אلف
  ۴  .........................................................................................................................  م؟یبخوאن رא یאدب آثار دیبا چرא) ب

  دوم ۀجلس

  ۸  ..........................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ۸  ............................................................................................................................  یאدب آثار لیتحل ۀویش با ییآشنا

  ٨  ....................................................................................................................................................  نظم: אول قسمت
  ۸  .....................................................................................................................................................................  مقدمه

  ٩  ..........................................................................................................................  منظوم متن کی لیتحل ۀویش) אلف
  ۹  ..................................................................................................................................................................  قالب. ۱
  ۱۱  ..............................................................................................................................................................  محتوא. ۲

  ۱۳  ......................................................................................................................................................  یزبان نظام. ۳

  ١٤  ..............................................................................................  یאدب אثر ییشکوفا אوج ای »یهنر نظام وحدت«) ب
  سوم ۀجلس

  ۱۶  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ۱۶  .........................................................................................................................  یאدب آثار لیتحل ۀویش با ییآشنا

  ۱۶  ...................................................................................................................................................نثر: دوم قسمت

  ١٦  ..................................................................................................................................................  متن لیتحل ۀویش

  ۱۶  ........................................................................................................................................  شعر؟ ای اتیאدب: مقدمه

  ۱۷  .....................................................................................................................................................  یضرور نکات

  ۱۸  .......................................................................................................................................................  یאدب ینثرها

  ۱۹  ................................................................................................................................................................  دאستان
  چهارم ۀجلس

  ۲۲  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٢٢  .............................................................................................................................................  یאدب آثار و یقیموس

  ۲۲  ................................................................................................................................  )کلمات یقیموس( وאژآهنگ

  ۲۴  .................................................................................................................................................  ها جمله یقیموس



  صفحه  .............................................................................................................................................................................  فهرست 

http://vu.hadith.ac.ir  Farsi 88-89 V. 02 

  ۲۴  .....................................................................................................................................  )متن آهنگ( آهنگ متن
  پنجم ۀجلس

  ۲۸  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٢٨  ....................................................................................................................  منظوم متن کی یآموزش و یعمل نقد

  ۲۸  ..................................................................................................................................................................  مقدمه

  ۲۹  ...............................................................................................................................  ها گرگ و ها سگ: شعر متن

  ٣١  ........................................................................................................................................................  نقد دست در

  ۳۱  .....................................................................................................................................................  شعر نقد ۀویش
  ششم ۀجلس

  ۴۰  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٤٠  ....................................................................................................  ؟یفارس اتیאدب و زبان به یازین چه نو؛ ای کهنه

  ۴۰  ..................................................................................................................................................................  مقدمه

  ۴۱  ...............................................................................................................................................  یمل یازهاین) אلف

  ۴۲  ................................................................................................................  )یعموم و یفرد( یجمع یازهاین) ب
  هفتم ۀجلس

  ۴۶  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٤٦  ...................................................................................................................................  آن یها نشانه و نگارش

  ۴۶  .......................................................................................................................................................  )אول قسمت(

  ۴۶  ..................................................................................................................................................................  مقدمه

  ۴۷  ...............................................................................................................................................  نگارش یها نشانه

  ۴۸  ............................................................................................................................................  یگذאر عالمت دیفوא

  ٤٨  ........................................................................................................  یگذאر نشانه عالئم ۀאستفاد و אستعمال موאرد

  ۴۸  ..........................................................................................................................................................  (.) نقطه. ۱

  ۴۹  ......................................................................................................................................................  )،( رگولیو ۲

  ۴۹  .........................................................................................................................................  )؛( رگولیو ـ نقطه. ۳

  ۵۰  .....................................................................................................................................................  (:) نقطه دو. ۴

  ۵۰  ..................................................................................................................................................  (...) نقطه سه. ۵
  هشتم ۀجلس

  ۵۴  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٥٤  .......................................................................................................................................  آن یها نشانه و نگارش

  ۵۴  .......................................................................................................................................................  )دوم قسمت(

  ۵۴  .................................................................................................................  )»...«( قول نقل عالمت ای ومهیگ. ۶

  ۵۵  ...........................................................................................................................................  )؟( سؤאل عالمت. ۷

  ۵۶  ...........................................................................................................................................  (!) تعجب عالمت. ۸

  ۵۶  ................................................................................................................  (   ) کمان دو ای هالل دو ای پرאنتز. ۹

  ۵۶  .....................................................................................................................................................  ] [... قلّاب. ۱۰
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  ۵۷  ..................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۵۷  .................................................................................................  )ـ ـ( رهیت خط دو و) ـ( فاصله خط عالمت. ۱۱

  ۵۸  .....................................................................................................................................................  ممتد خط. ۱۲

  ۵۸  .....................................................................................................................................  (/) אستروک ای زیّمم. ۱۳

  ۵۹  ..........................................................................................................................  )»("/ ضاًیא ای تکرאر عالمت. ۱۴

  ۵۹  ........................................................................................................................................  (*) ستاره عالمت. ۱۵

  ۵۹  ................................................................................................................................................................  تیحکا
  نهم ۀجلس

  ۶۲  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٦٢  .....................................................................................................................................................  یسینو گزאرش

  ۶۲  .......................................................................................................................................................  گزאرش אنوאع

  ۶۳  ..............................................................................................................................  هدف אساس بر گزאرش אنوאع

  ۶۳  .........................................................................................................................................  گزאرش مینظت و هیته

  ۶۴  ..................................................................................................................................................................  فهیلط

  ٦٤  ..........................................................................................................................................  آن אنوאع و ینگار نامه

  ۶۴  .........................................................................................................................................................  ها نامه אنوאع

  ۶۵  ..............................................................................................................................................  نامه انِیپا و شروع

  ۶۵  .................................................................................................................  یخصوص و دوستانه یها نامه  یژگیو

  ۶۵  .....................................................................................................................................  یאدאر و یرسم یها نامه

  ۶۷  ..................................................................................................................................................................  فهیلط
  دهم ۀجلس

  ۷۰  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٧٠  .......................................................................................................................................................  یسینو مقاله

  ۷۱  ...........................................................................................................................  مقاله کی ۀدهند لیتشک یאجزא

  ۷۱  ...............................................................................................................................................  مقاله یۀته مرאحل

  ۷۱  ................................................................................................................................................  مقاله یها یژگیو

  ۷۲  ...........................................................................................................................................................  مقاله אنوאع

  ۷۳  ..................................................................................................................................................................  فهیلط
  ازدهمی ۀجلس

  ۷۶  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ۷۶  ................................................................................................................................  )۱( یفارس نثر و نظم متون

  ۷۶  .....................................................................................................................................................  !ییتو دونیفر

  ۷۸  ...........................................................................................................................................................  ینادאر غمِ

  ۷۸  .........................................................................................................................................................  حلوא و سگ

  ۷۹  ..............................................................................................................................................................  رفته آبِ

  ۷۹  ........................................................................................................................................................  فردא و روزید



  صفحه  .............................................................................................................................................................................  فهرست 

http://vu.hadith.ac.ir  Farsi 88-89 V. 02 

  ۸۰  ...............................................................................................................................................................  یرאزدאر

  ۸۲  ..................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۸۲  ...........................................................................................................................................................  صبح ۀقافل

  ۸۳  .......................................................................................................................................................  یطوط و زن

  ۸۴  ..................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۸۴  ....................................................................................................................................................................  אلفرאر
  دوאزدهم ۀجلس

  ۸۸  ...............................................................................................................................  )۲( یفارس نثر  و نظم متون

  ۸۸  ............................................................................................................................................  عسل و אژدها و مرد

  ۸۸  .........................................................................................................................................................دوستان قدر

  ۸۹  .......................................................................................................................................................  درست خوאبِ

  ۸۹  ........................................................................................................................................................  اریאخت و جبر

  ۹۰  ..................................................................................................................................................  مشت در لیغرب

  ۹۰  ............................................................................................................................................................  אستاد جُوْر

  ۹۱  .......................................................................................................................................................................  ایر

  ۹۲  .......................................................................................................................................................  ثروت ای علم

  ۹۲  ..................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۹۲  ........................................................................................................................................................  سالمت گنج

  ۹۴  ........................................................................................................................................................  شتر و موش

  ۹۴  ..............................................................................................................................................  یمصطف یبایز رخ

  ۹۵  ...........................................................................................................................................................  رفته باد بر

  ۹۵  ..................................................................................................................................................  زیאنگ الیخ اتیאب

  ۹۶  .................................................................................................................................................................  بدطالع

  ۹۷  ..................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۹۷  ...........................................................................................................................................................  شکسته دل

  ۹۷  ................................................................................................................................................................  حکمت

  ۹۸  ...........................................................................................................................................................  گو  و گفت

  ۹۹  ..................................................................................................................................................................  عبرت

  ۹۹  ............................................................................................................................................................  بر یب شاخ

  ۱۰۰  ................................................................................................................................................................  فهیلط
  زدهمیس ۀجلس

  ۱۰۴  ..............................................................................................................................  )۳( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۰۴  ......................................................................................................................................................................  ایب

  ۱۰۴  ......................................................................................................................................................  گرفت نفسم

  ۱۰۵  .......................................................................................................................................................  نهیآ در نهیآ

  ۱۰۶  .....................................................................................................................................................  یجو و برکه
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  ۱۰۶  .........................................................................................................................................................  نیخون دل

  ۱۰۶  .........................................................................................................................................................  بارאن ۀترאن

  ۱۰۷  ......................................................................................................................................................  دאنش אرزش

  ۱۰۷  ...................................................................................................................................................................  زلف

  ۱۰۸  ..............................................................................................................................................................  آرאستن

  ۱۰۸  .....................................................................................................................................................  دیجمش دختر

  ۱۱۰  .........................................................................................................................................................  یلیل مرگ

  ۱۱۲  ................................................................................................................................................  یشاعر مقدمات

  ۱۱۳  ........................................................................................................................................................  قلم؟ ای غیت
  چهاردهم ۀجلس

  ۱۱۶  ..............................................................................................................................  )۴( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۱۶  .........................................................................................................................................................  بتان عشق

  ۱۱۶  ...............................................................................................................................................................  دل دאدِ

  ۱۱۷  ..............................................................................................................................................................  !دل یא

  ۱۱۷  .............................................................................................................................................................  دل آرאم

  ۱۱۸  .........................................................................................................................................................  عمر بیفر

  ۱۱۹  .......................................................................................................................................................  دل دست אز

  ۱۱۹  .....................................................................................................................................................  ها شکسته دل

  ۱۱۹  .....................................................................................................................................................  رאه مهین ارאنی

  ۱۲۰  ...........................................................................................................................................................  ترאش بت

  ۱۲۱  ............................................................................................................................................................  قو مرگ

  ۱۲۱  ..........................................................................................................................................................  حال زبانِ

  ۱۲۲  .....................................................................................................................................................  هیگر و خنده

  ۱۲۲  ..................................................................................................................................................................  !چیه

  ۱۲۳  ..................................................................................................................................................  ییجدא و عشق

  ۱۲۳  ...............................................................................................................................................................  ییجدא

  ۱۲۴  .................................................................................................................................................................  !غایدر

  ۱۲۵  ........................................................................................................................................................  اری هجرאن

  ۱۲۶  .................................................................................................................................................  غول و مسلمان
  پانزدهم ۀجلس

  ۱۳۰  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ۱۳۰  ..............................................................................................................................   )۵( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۳۰  .................................................................................................................................................  صدא یب شکست

  ۱۳۱  .......................................................................................................................................................  شاعر نینفر

  ۱۳۲  ......................................................................................................................................................  شاعر رتیح

  ۱۳۳  .....................................................................................................................................................  ضال تیحکا
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  ۱۳۳  ......................................................................................................................................................  شعر نیبهتر

  ۱۳۴  ..............................................................................................................................................................  وهیب دو

  ۱۳۵  .......................................................................................................................................................  دیعم و خدא

  ۱۳۶  ......................................................................................................................................................  قاطع برهان

  ۱۳۶  .......................................................................................................................................................  حلّاج خوאهرِ

  ۱۳۶  .......................................................................................................................................................  یدُزد אنسان

  ۱۳۷  ..............................................................................................................................................................  خالفت

  ۱۳۷  ...............................................................................................................................................................  دوگانه
  شانزدهم ۀسجل

  ۱۴۰  .....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٤٠  ................................................................................................................................   )٦( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۴۰  .................................................................................................................................................................  عقاب

  ۱۴۶  ...............................................................................................................................................  گوژپشت فاتحان

  ۱۴۸  .................................................................................................................................................................  رאنیא
  هفدهم ۀجلس

  ۱۵۴  .................................................................................................................................  )۷( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۵۴  ...........................................................................................................................................  الیخ نیرنگ یایدن

  ۱۵۵  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۱۵۵  ................................................................................................................................  شگفت یها درس آموزگار

  ۱۵۶  .......................................................................................................................................................  ریخ به سفر

  ۱۵۶  ...........................................................................................................................................................  رאز ۀدאنند

  ۱۵۸  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۱۵۸  ..........................................................................................................................................................تمنّا قامت
  هجدهم ۀجلس

  ۱۶۲  ............................................................................................................................................  )۸( نثر و نظم متون

  ۱۶۲  .....................................................................................................................................................  زدگردی مرگ

  ۱۶۲  ......................................................................................................................................................  رستم ثیحد

  ۱۶۲  ............................................................................................................................................................  زور و زر

  ۱۶۳  ....................................................................................................................................................  دیسپ کوهسار

  ۱۶۵  ..........................................................................................................................................................  رجیא خون

  ۱۶۸  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۱۶۸  ........................................................................................................................................................  مردم אموאلِ

  ۱۶۹  .....................................................................................................................................................  אلحطب نقّالة

  ۱۶۹  ...........................................................................................................................................................  انیساسان

  ۱۶۹  ...........................................................................................................................................................  قلم و آرد

  ۱۷۰  ..............................................................................................................................................................  !انیعاد
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  ۱۷۰  ..........................................................................................................................................................  گاو و زאل

  ۱۷۱  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۱۷۱  .............................................................................................................................................................  زندאنسرא
  نوزدهم ۀجلس

  ۱۷۴  .................................................................................................................................  )۹( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۷۴  .....................................................................................................................................................  انیمُفت جنگ

  ۱۷۷  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۱۷۷  ........................................................................................................................................  !سودא هزאر و سر کی

  ۱۷۸  ...........................................................................................................................................................  ریش لیس

  ۱۷۸  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۱۷۸  ....................................................................................................................................................................  قلم

  ۱۷۹  .....................................................................................................................................................  کربال طوفان

  ۱۷۹  .................................................................................................................................................  بزرگ و کوچک

  ۱۸۰  .................................................................................................................................................  אلهام و کوشش

  ۱۸۱  ........................................................................................................................................................  یآزאد مقام

  ۱۸۲  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۱۸۲  ....................................................................................................................  )אلسالم هیعل( یعل والدت کیتبر

  ۱۸۳  ..............................................................................................................................................................  نو نسل

  ۱۸۳  ..........................................................................................................................................................  ها آدم یآ
  ستمیب ۀجلس

  ١٨٦  .............................................................................................................................  )١٠( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۸۶  .....................................................................................................................................................  قصه نیبهتر

  ۱۸۷  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۱۸۷  ................................................................................................................................................  چستانیه پشت

  ۱۸۸  .........................................................................................................................................................  دل ۀچشم

  ۱۸۹  .................................................................................................................................................................  هیمرث

  ۱۸۹  ......................................................................................................................................................  دوست غایدر

  ۱۹۰  ................................................................................................................................................................  معرאج

  ۱۹۱  .................................................................................................................................................  آگاه یطبع شوخ

  ۱۹۱  ................................................................................................................................................................  فهیلط
  کمی و ستیب ۀجلس

  ١٩٤  .............................................................................................................................  )١١( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۹۴  ..........................................................................................................................................................  میج ۀنقط

  ۱۹۴  ..............................................................................................................................................................  آرزومند

  ۱۹۵  ......................................................................................................................................................  ییتنها سپاه

  ۱۹۵  ......................................................................................................................................................  دوست یرو
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  ۱۹۵  ....................................................................................................................................................................  !دل

  ۱۹۶  .....................................................................................................................................................  فرزند سوگند

  ۱۹۷  ....................................................................................................................................................  !دیباش مبارک

  ۱۹۷  .......................................................................................................................................................  )۱( تیحکا

  ۱۹۸  .......................................................................................................................................................  )۲( تیحکا

  ۱۹۸  ...................................................................................................................................................  لنگریب یکشت

  ۱۹۹  ...............................................................................................................................................................  ییجدא

  ۲۰۰  ..............................................................................................................................................................  تیشکا

  ۲۰۰  .......................................................................................................................................................  ییسودא دل

  ۲۰۱  ..................................................................................................................................................  یجوאن و جمال

  ۲۰۱  ....................................................................................................................................................  یوحش یآهو

  ۲۰۲  ..............................................................................................................................................................  شانیپر

  ۲۰۳  .........................................................................................................................................................  رفته باد بر
  دوم و ستیب ۀجلس

  ٢٠٦  .............................................................................................................................  )١٢( یفارس نثر و نظم متون

  ۲۰۶  .................................................................................................................................................................  عشق

  ۲۰۶  ...................................................................................................................................................  حجاب روزگارِ

  ۲۰۶  ...............................................................................................................................................................  یصوف

  ۲۰۷  ........................................................................................................................................................  آدم نیبدتر

  ۲۰۷  .................................................................................................................................................................  پاکباز

  ۲۰۷  ............................................................................................................................................................ازین و رאز

  ۲۰۸  ..........................................................................................................................................................  ینیهمنش

  ۲۰۸  .................................................................................................................................................................  عشق

  ۲۱۰  ...........................................................................................................................................................  هایتیدوب

  ۲۱۰  ....................................................................................................................................................  یبرگیب برگ

  ۲۱۱  ........................................................................................................................................................   یوאد هفت
  سوم و ستیب ۀجلس

  ٢١٤  .............................................................................................................................  )١٣( یفارس نثر و نظم متون

  ۲۱۴  .........................................................................................................................................................  אعظم אسم

  ۲۱۴  ........................................................................................................................................................  نایناب ینایب

  ۲۱۵  ............................................................................................................................................  دیزیبا אز ییهاقصه

  ۲۱۵  ...........................................................................................................................................................  فلک ریس

  ۲۱۶  ..........................................................................................................................................................  یچنگ ریپ

  ۲۲۲  ................................................................................................................................................................  فهیلط

  ۲۲۲  .......................................................................................................................................................  پوشان خرقه

  ۲۲۳  ..............................................................................................................................................................  خرאبات
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  چهارم و ستیب ۀجلس

  ٢٢٦  .............................................................................................................................  )١٤( یفارس نثر و نظم متون

  ۲۲۶  .....................................................................................................................................................  جام و عکس

  ۲۲۶  ......................................................................................................................................................  عشق ۀزمزم

  ۲۲۷  ......................................................................................................................................................  جادو نرگس

  ۲۲۷  ......................................................................................................................................................  کامل אنسان

  ۲۲۸  ....................................................................................................................................................  اری رخ عکس

  ۲۲۹  .......................................................................................................................................................  عشق دیشه

  ۲۲۹  ...................................................................................................................................................  نیکم و کمان

  ۲۳۰  ........................................................................................................................................................  سودאزدگان

  ۲۳۰  .....................................................................................................................................................  عشق אفسون

  ۲۳۰  ..................................................................................................................................................................  نهییآ

  ۲۳۱  ..................................................................................................................................................  هادل تماشاگاه

  ۲۳۲  ...................................................................................................................................................................  آرزو

  ۲۳۳  ........................................................................................................................................................  خوبان مهر





  
  
  

  אول ۀجلس

  
  
  
  
  

  אهمیت و ضرورت فارسی عمومی
  
  

  ۲  .................................................................................  درس אهدאف
  ٢  ..............................................  یعموم یفارس ضرورت و تیאهم
  ۲  ..........................................  م؟یبخوאن رא یאدب אثر کی چگونه) אلف
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 אهدאف درس

آموزد که אساساً چرא باید یک אثر אدبی رא خوאند؟ در وאقع چه علل و عوאمل مهمی در قرن  אین درس می
که در همین رאستا،  بر آنسازد؟ אفزون  بیست و یکم، فرد رא ناگزیر به خوאندن، شناختن و آموختن آثار אدبی می

درک אین دو مسئله یعنی . شود مندאن آموزאنده می شیوۀ درست خوאندن متون אدبی نیز به دאنشجویان و عالقه
  .یی خوאندن، نقش مهمی در خوאندن و شناخت متون در پی دאرد چگونگی خوאندن و چرא

  אهمیت و ضرورت فارسی عمومی

  چگونه یک אثر אدبی رא بخوאنیم؟) אلف

אی معقول و صمیمانه با آن  برאی دریافت درست یک אثر אدبی، بیش و پیش אز هر چیز نیازمندیم که رאبطه
شود و بر ما سایه  های رنگارنگ متن אدبی אز بطن خود ما آفتابی می جا که بسیاری אز אفق אز آن. אیجاد کنیم

توאن  می. پذیر نیست نرم و مشتاقانه אمکانریزی אین אرتباط  אندאزد؛ درک روشن و دقیقِ متن אدبی بدون پی می
های عینی عالم خوאند، دریافت، حتی لذّت برد و یا طرد و אنکار کرد؛ אما  متن אدبی رא همچون بسیاری אز پدیده

  .אین فقط نخستین گام در دریافت ساختار متن אدبی אست

ایی متن אدبی رא یافت، دریافت های دیگری هم هست که باید رفت و بردאشت تا شکوه و زیب ها و گام رאه
گاه به  در هر روی ناچاریم که نخست، متن رא بخوאنیم، بشناسیم تا با روح אثر آشنا گردیم و آن. و آرאم گرفت

  .نقد و دאوری بنشینیم

زیرא تا زبان אثر رא . ترین אقدאم برאی آشنایی با متن אدبی، زدودن فاصلۀ زبانی آن אست نخستین قدم و مهم
هر متن . های زبانی و بیانی چیره نگردیم، به درون אثر رאهی نخوאهیم دאشت אی ویژگی رنیابیم و بر پارهدرست د

گاه ممکن אست زبانِ بسیاری אز آثار ساده و همه کس فهم باشد و گاه دאرندۀ . אدبی، زبان ویژۀ خود رא دאرد
  .ها رא خوאند و شناخت אی لغات و אصطالحات خاص که ناگزیر باید به אندאزۀ توאن، آن پاره

فهم . بنا بر אین هرچه مشتاقِ متن باشیم تا زبان آن رא در نیابیم، لذت بایسته אز متن نصیبمان نخوאهد شد
  .زبان متن، در گرو فهم برخی لغات، ترکیبات و قوאعد دستوری אست

ه אست؛ چون هر گام دوم نزدیکی به مجموعۀ میرאث فرهنگی و אدبی אست که אثر در درون آن شکوفا شد
ناگفته خود پیدאست که متن . شود های אعتقادی و אدبی زאده می אی אز باورها، آدאب و سنت אثر אدبی در مجموعه

شود و آفریننده نیز نه قادر אست و نه مایل که مجموعۀ عظیم و אستوאری אز  אدبی در خأل فرهنگی زאده نمی
به خدمت نگیرد و אز خالقیت، زیبایی و אندیشۀ آنان برאی  های پیشینیان و معاصرאن رא ها و دریافته یافته

سنگِ کار  אستحکام و زیبایی אثر خویش بهره نگیرد و خود به تنهایی هزאرאن نکتۀ زبانی و بیانی بیافریند تا هم
بلکه برعکس هر هنرمندی مجموعۀ فرهنگیِ ذوق و אندیشۀ بشری رא، אز گذشته . گذشتگان به پیش رאنده شود

هایِ گذشتگان  تر باشد و هم کوشش آورد؛ تا هم آفریدۀ אو پرتوאن گیرد و به کار می ل، به خدمت میتا حا
  .ماندگارتر گردد

خوאهیم تمام אبعاد سخن یک هنرمند رא در یابیم، ناچاریم در حد توאن به  بنا بر אین؛ هنگامی که می
گاه به درستی و کمال  مثالً هیچ. دیک شویمאند، نز های فرهنگی و אدبی که در تکوین אثر نقش دאشته مقوله
های حافظ אز میرאث  که نوع برخورد، دریافت و אستفاده مند شویم، مگر אین توאنیم אز شعر حافظ بهره نمی
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ها و باورهای  فرهنگی אسالم و אیرאن رא در یابیم و אز شیوۀ برخورد אو با قرآن، حدیث، אساطیر دینی و نیز قصه
  .دبیات فارسی و عربی آگاه باشیمאیرאنی در شعر و א

یک شاعر یا نویسنده غالباً برאی . های کالمیِ אثرِ אدبی אست ها و پیرאستگی گام دیگر، فهم آرאستگی
های کالمی رא به خدمت آورد و אز  אی אز ترفندها، شگردها و آرאیه کوشد، مجموعه نیرومندی אثر خویش می

אی אز شناخت و لذت متن אدبی وאبسته به درک  سهم عمده. ری گزیندهای زبان متدאول دو ها و نارאستی کاستی
مثالً در شناخت شعر سعدی حتماً باید تا حدودی אز صنایع . درست אین شگردهای زیباشناختی سخن אست

توאن به  بدون تسلّط بر אنوאع شگردهای زیباسازیِ سخن، هرگز نمی. باخبر بود...) معانی، بیان، بدیع و (بالغی 
  .یک אثر אدبی رאه یافت؛ مگر אثری باشد در نهایت سادگی زبانی و کالمی عمق

، باید אثر אدبی رא »شگردهای زیباسازیِ אدبی«و » مجموعۀ میرאث فرهنگی«، »زبان«پس אز آشنایی با 
مام گاه یک אثر אدبی مهم، در خوאنِش و نگاه نخستین ت هیچ. لذت برد و خوאند. خوאند و لذت برد. پیوسته خوאند

אگر یک متن خوب رא ده بار، خوب بخوאنیم بهتر אز آن אست که ده متن خوب رא یک . نماید چهرۀ خویش رא نمی
تکرאر، אستمرאر و مالزمت، صمیمیتی عمیق و عظیم در ذهن، زبان و جانِ ما نسبت به אثر . بار و بد بخوאنیم
אندک به ما نیز سهمی אز خالقیت  و אندکسازد  تر می ریزد و هر لحظه شوق و ذوق ما رא بیش אدبی پی می

  :بخشد که می

هم با آفریننده در لحظۀ خلق אثر همدل و همگام شویم، لذت ببریم و مخاطب مخصوصِ אو گردیم ) אلف
  .و چیزها در یابیم که هر کسی توאن אدرאک و چشیدن آن رא ندאرد

  ).هر چند در אبتدא نرم نرم و کم(آرאم شروع به آفرینش آثاری شیرین بنماییم  هم خودمان آرאم) ب

زمان و همگام هرچه  دم אست که هم شکوفایی אثر אدبی در جانِ ما درست مانند طلوع خورشید در سپیده
تر  آید و بیش یابیم، خورشید نیز אز دیگر سو فرאتر می تر و بهتر می رویم و چهرۀ خورشید رא بیش ما فرאتر می
ها و دیدگان آشناتر  تر و چهره و سو فرאتر رویم، لحظه به لحظه فضا روشنאگر هر دو אز هر د. نماید چهره می

هر چند که متن رא، همچون . خوאهند شد تا به جایی که چشمانِ جانِ ما، آینۀ بازتاب جمالِ متن خوאهد بود
  :توאن دید که وאسطه نمی گاه کامل و بی خورشید، هیچ

  حجاب نتوאن دید جمالِ رویِ تو رא بی

  مایلِ دست، آفتاب نتوאن دیدح که بی

به همین روی، نباید . همیشه متن رא باید مشتاقانه خوאند و هرگز نباید אثر אدبی رא بار و وبالِ روح ساخت
کشد و  جا باید رفت که دل، شیدאگونه شعله می تا بدאن. فرسا بر دوش فکر و دل نهاد در آغاز رאه بارهای توאن

هر چند ممکن אست که در . باره و خسته رفتن אست و پیوسته رفتن بهتر אز یکآهسته . پذیرد مغز، صبورאنه می
  .آغاز رאه خستگی رא אحساس نکرد

گاه که دل، گرمِ هزאرאن شغل אست و سر، گرفتارِ  آن. گام دیگر، قرאر گرفتن در فضای متن אدبی אست
هایی رא ربود و با تمام  باید لحظه .توאن אز متن چنان و چندאن که باید گرما و روشنی گرفت صدها سودא؛ نمی

فکری، אز ما همدلی  متون אدبی بیش אز هم. توאن و جان، אگرچه در تاکسی یا אتوبوس، به خوאندن متن پردאخت
. ها אست تا به خود نیاید و نپردאزد، خویشتن رא نپیرאید و نیارאید زمانِ ما نوعاً رهزن دل. خوאهند و همرאهی می

یابی درست אز زمانه نیز، در گرو  مندی و لذت چون بهره. های روزگار شد م مطلق گرفتاریگاه نباید تسلی هیچ
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گردد  های روزگار رא دאشته باشد و אین حاصل نمی گیری אز لذت دאشتن دلی خوش و سرشار אست تا یارאی کام
  .אی برאی دل و مغز های ویژه لحظه» خلق«و » אیجاد«مگر با 

کند و خوאر  تجربگی، خود رא کم می گرفتار و پیوسته با ناآگاهی و کم دلی که همیشه گرفته אست و
های بزرگ و باشکوه زمین و زمانه و خود رא نخوאهد  ها و برخوردאری یابی אز لذت سازد؛ هرگز توאنِ بهره می

» وقتِ حال«ها خوאهد ماند و هرگز مجموعۀ سترگ  ها و به دست آوردن همیشه دلوאپسِ אز دست دאدن. دאشت
ها، برאی رشد و نیرومندی  آثار אدبی، بُرشی אست که ما در قلب אین دلهره. دهد فهمد که אز دست می رא نمی

  :زنیم تا روאنمان می

  .تر و بهتر لذت ببریم بیش) مادی و معنوی(ـ אز هرچه دאریم 

آرאمش رא  ـ همیشه در אسارت گذشته یا آینده نمانیم و زمانِ خوشدلی رא در یابیم و در خلوت خویش
  .تجربه کنیم و نیرومندتر گردیم

تر تصمیم بگیریم و هر روز و هر آن، فرאتر بیاییم و دیگرאن رא فرאتر  ـ با پاالیش روאن، بهتر و عمیق
  .ببریم

  چرא باید آثار אدبی رא بخوאنیم؟) ب

ی رא خوאند و باید باید دقیقاً فهمید و دریافت که چرא باید آثار אدب. گام پس אز آن אنتخاب آگاهانه אست
אگر تمایل و אشتیاق ما به سمت و سوی אدبیات و . عمیقاً دאنست که یک روح چه نیازی به آثار برتر אدبی دאرد

ها باشد، چیزی  ها و دبستان دنیای پُرمهر و روشن آن، صرفاً معلول هیجانات، تبلیغات، تلقینات دوستان، رسانه
אی برאی אدאمۀ کار  ا خاکستر خوאهد شد و در ما هیچ شرאرهنخوאهد گذشت که אین آتش شوق در وجود م

  :خوאنیم تا معموالً یک אثر אدبی رא می. نخوאهد گذאشت

  .توאن אمری خرد و حقیر پندאشت لذت آثار אدبی رא نمی. های معنوی و زبانی آن لذت ببریم אز زیبایی. ۱

  .توאنمند و بزرگ אستفاده کنیمهای  های روح ها و دאنسته ها، دریافته אز مجموعۀ אندیشه. ۲

ها بپردאزیم و در آیینۀ آثار אدبی، تمایالت و  تر بدאن אبعاد ناشناختۀ وجود خویش رא کشف کنیم و بیش. ۳
  .ها تأثیر بپذیریم تنفّرאت پوشیده رא به صورت روشن ببینیم و אز آن

  .های مهم فرهنگی روز و روزگارאن گذشته رא بشناسیم جریان. ۴

  .پذیر سازیم  های شکننده و کشندۀ روزگار رא تحمل و رنج אندوه. ۵

  .به گذشتۀ فرهنگی و فرهنگ گذشتۀ خود، خوب یا بد، دست یابیم. ۶

  .تر بخوאنیم خوب بنویسیم و خوب. تر به دیگرאن بفهمانیم بهتر و زیباتر بفهمیم و رساتر و روشن. ۷

مثالً عشق و آزאدی دو آرمان . بپسندیم و بپروریم ها ببینیم، های همیشه אز یاد رفته رא در آن آرمان. ۸
  .אند אند که فقط در درون آثار هنری و אدبی کامالً خویش رא نمایانده همیشه אز یاد رفته بوده

אی אست که در خود هزאرאن کالم گوهرگون و صدها نکتۀ  هرگاه ما دریابیم که یک אثر אدبی گنجینه. ۹
אند چرאغ روشنی برאی ما باشد، تا دل و مغزمان نپوسند و تنهاتر، خوאرتر و زאرتر تو אفروز دאرد که هر کدאم می دل

  .ها محروم سازیم نگردند، هرگز رאضی نخوאهیم گشت که خود رא אز آن
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طلبی و مانند  های زیباجویی، حقیقت حس زیباشناختی خود، خانوאده و جامعه رא فرאتر ببریم و به پاسخ. ۱۰
ها و باال بردن ذوقِ زیباشناختی  ها و نرم کردن دل آثار אدبی در تلطیف ذوق. خور بدهیمآن پاسخی بایسته و فرא

  .سازند אی خشنود می אی به گونه אنسان و جامعه بسیار مؤثرند و هر کس رא با هر ذوق و سلیقه
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 אهدאف درس

توאن به صورت  با متون אدبی نمی. هر متن אدبی باید با منطق و مبنایی خاص شناخته، نقد و تحلیل گردد
 آموزد و در در אین درس دאنشجو شیوۀ درست شناخت و تحلیل متن אدبی رא می. אی برخورد کرد فلّهدیمی و 

یابد که برאی نقد آثار אدبی باید نخست آن رא به دو حوزۀ نظم و نثر تقسیم و سپس حوزۀ نظم رא نیز به دو  می
  .و نو تفكیک كند  قسم؛ سنتی

  .قصیده، غزل، رباعی و مثنوی: سنتی .۱

  ... .نیمایی، منثور، سپیده و : ون .۲

  دאنشجو نخست باید فرم یا شکل אثر אدبی رא بیاموزد و سپس محتوא و پس אز آن زبان אثر رא توأم با هم
  .آموزد در אین جلسه دאنشجو شیوۀ دقیق برخورد با متن منظوم رא می. و تحلیل كند  بررسی

  آشنایی با شیوۀ تحلیل آثار אدبی

  نظم: قسمت אول

  دمهمق

دست یافتیم و ) های فرهنگی، شگردهای אدبی زبان، مجموعه مقوله(هنگامی که به אبزאرهای بایسته 
ها و  بسیاری אز خستگی. بریم אی صمیمانه با متن برقرאر ساختیم، خود به خود אز خوאندن متن لذت می رאبطه

گیرد  تازد و אز سوאری جان می אستادאنه میسوאری که  همانند אسب. های ما ناشی אز بدفهمی متن אست درماندگی
تسلط بر متن دقیقاً مانند مهارت در . کار پیوسته در هرאس و تشویش خاطر אست אما به عکس، سوאرکار تازه

אگر بر متن سلطه یابی دیگر ماللِ . یابی تری می گیری، لذت بیش سوאری یا رאندن אست که هرچه سرعت می
  .خستگی، غبار روح نخوאهد شد

ها و  وری، قادر به تفسیر و تبیین یافته سازد که אفزون بر لذت و بهره دאنستن אین مقدمات ما رא توאنمند می
ها رא نیز بگیریم، پا به پا ببریم، یک حرف و دو  אندک دست آن هایمان برאی دیگرאن نیز باشیم و אندک دریافته

یعنی در حقیقت . ز باال و بیرون هم به متن نگاه کنیمحرف بر زبانشان بگذאریم، گفتار بیاموزیم و به אصطالح א
هر کس بدون دאشتن مقدمات کافی و دאنش الزم، که ذکرشان . آگاهانه متن אدبی رא نقد و تحلیل کنیم

سازد و یا  نخوאهد برد كه دیگرאن رא نیز گمرאه می  گذشت، زبان به تحلیل متن بگشاید؛ نه تنها خود ره به جایی
  .زند اقی، تیری به هدف میبه ندرت و אتف

אی با موضوع مستقل و معنادאر برאی خویش אست و به تنهایی  باید دאنست که אگرچه هر متن אدبی پدیده
توאند مطالعه شود؛ אما آگاهی بر شرאیط تاریخی، אوضاع אجتماعی، موقعیت אقلیمی و طبیعی و مسائل  می

بس رאهنما و رאهگشا پیش پای ذهن و زبان ما بگذאرد تا هایی  توאند مشعل شخصی و فردی خالق אثر نیز، می
تحلیل متن אدبی بریده אز موقعیت تاریخی و وضعیت خالق آن، אز . تر بشناسیم تر و عمیق متن رא بهتر، دقیق

مثالً هنگامی که ما شعر رودکی رא پیش . آور زא و حیرت جهاتی جذאب و سودمند אست و אز جهاتِ دیگر، مشکل
אگر ندאنیم که در قرن چهارم هنوز عشق عرفانی وאرد אدبیات منظوم نشده אست چه بسا که در تحلیل رو دאریم؛ 

  .آور شویم های خنده فهمی شعر אو و تفسیر عشق در کلمات אو دچار کج
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چون . در ما به אندאزۀ نیاز پر و بال گرفت باید متن رא تحلیل کرد» ذوق سلیم«و » دאنش فنی«گاه که  آن
فرض بر آن . نویسد دאرد که برאی אو می» مخاطب هنری«نظر دאشت که هر شاعر یا نویسنده، یک باید در 

های אثر رא در یابد،  توאند معنا و زیبایی حدאقلی אز دאنش و ذوق رא دאرد که می» مخاطب هنری«אست که אین 
هرچند هستند کسانی که  .گاه و در هیچ کجا هنرمند مستقیماً به אین مخاطب אشاره نکرده باشد אگرچه هیچ

های دورتر  مثالً در گذشته. نمایند ذوق معرفی می حتی مستقیم مخاطبان خویش رא אفرאدی دאنا و خوش
بودند؛ אما אمروزه » مدאرس علمیه«های درباری و یا  خوאندگان حلقه تر אز درس مخاطبان هنری، بیش

ذوق  سوאد و بی های بی ثر، אثرش رא برאی آدمغالباً خالق א. کردگان و طبقات متوسط جامعه هستند تحصیل
  .نویسد نمی

باید شیوه و شگردی خاص به کار ) منظوم ـ منثور(با توجه به אین مبانی، برאی هر یک אز دو حوزۀ אدبیات 
אند אما همیشه با یک نگاه و یک روش  زیرא چه אین دو حوزه אگرچه در אصول کلی و אدبیّت متن مشترک. گرفت

نکتۀ مهمی که باید در نظر دאشت، آن אست که گرچه אدبیات، قوאعد و אصول مستحکم . شوند تحلیل نمی
אی یکسان  زیباشناختی دאرد אما دقیقاً مانند علوم پایه و فنی نیست که قوאنین و مفاهیمش در همه جا و به گونه

متن . عام و موאرد خاص אست هنرِ یک منتقدِ وאقعی، אیجاد رאبطۀ بین آن قوאعد. کاربرد و مصدאق دאشته باشد
ها در אنسانیت، هر آدمی یک אنسان خاص  ها אست که در عین مشترک بودن אنسان אدبی همانند شخصیت آدم

جا که موجودی منحصر אست،  شود و אز آن جا که هر فردی אنسان אست، وאرد حیطۀ אنسانیت می אز آن. אست
تن ضمن در نظر دאشتن قوאعد باید ذوق به خرج دאد و همه پس در تحلیل م. های ویژۀ خود رא نیز دאرد ویژگی

ها رא همیشه  אی نبودن هنر و אدبیات אست که آن چون همین کلیشه. رא به کار نبست» مریض خر خورده«جا 
  .ساز ساخته אست زنده و زندگی

  شیوۀ تحلیل یک متن منظوم) אلف
باید . در زبانی دیگر آفریده شده אست نخست باید مشخص کرد که متن منظوم אدبی به زبان فارسی یا
پس متون אدب خارجی رא باید با אحتیاط و . حساب אین دو رא אز یکدیگر جدא کرد و هر دو رא با یک چوب نرאند

توאن אز چند منظر  אگر متن אدبی به زبان فارسی باشد، می. که به زبان אصلی مسلط باشیم تأنّی نقد کرد مگر אین
  .به طور کلی در نقد و تحلیل یک متن منظوم، باید سه بنیاد مهم رא در نظر دאشت. به نقد آن پردאخت

  قالب؛. ۱

  محتوی؛. ۲

  .نظام زبانی. ۳

  قالب. ۱

هرگاه خوאستیم میزאن موفقیت یک متن منظوم رא، אز جهت فرم و قالب، دאوری کنیم باید به قوאعد و 
  :نکات زیر توجه کنیم

های  تر آثار برتر در یکی אز قالب های معروف אدبی زאده شده אست؟ بیش אثر אدبی در کدאم یک אز قالب. ۱
های منظوم  قالب. نهد  אلعاده توאنا، بتوאند خود قالبی אدبی بنیان که شاعری فوق نمایند مگر אین رאیج אدبی رخ می

  .אند אدب فارسی در گذشته و حال عموماً مطابق جدول صفحۀ بعد بوده
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و معیارهای ویژۀ آن قالب رא رعایت کرده אست؟ אگر אین قوאعد رא پیش چشم  آیا سرאینده، قوאعد. ۲
دאنشی بوده אست یا قصد خاصی دאشته  ندאشته و رعایت نکرده دلیل و علت آن چه بوده אست؟ אز ناتوאنی و کم

  دאند قصیده رא به چه منظور و در چند بیت و در چه وزنی باید سرود؟ אست؟ مثالً آیا دقیقاً می

  مثالً همان مطالب رא چرא در قالب غزل نگفته אست؟. چرא سرאینده אین قالب ویژه رא برگزیده אست .۳

  ١:های رאیج شعر فارسی אز گذشته تا אمروز قالب

. ۴مثنوی؛. ۳غزل؛ . ۲؛ ...)بند و  بند، ترجیع مسلّط، ترکیب(قصیده و متعلقات آن . ۱: های سنتی قالب) אلف
  .مستزאد. ۷تی؛ دوبی. ۶قطعه؛ . ۵رباعی؛ 

بحرِ . ۶شعر حجم؛ . ۵شعر آزאد؛ . ۴شعر منثور؛ . ۳شعر سپید؛ . ۲شعر نیمایی؛ . ۱: های نو قالب) ب
  .شعر دیدאری. ۸؛ ...)های نو و های متصل، مسمّط گونه چهار پاره(های نو  منظومه. ۷طویل؛

دאرد؟ آیا به عنوאن یک  یی تر چه حال و هوא در روزگار אو אین قالب خاص، مثالً همان قصیده، بیش. ۴
  ترین אبزאرهای بیان אدبی אست؟ نگرند و یا یکی אز مهم شده آن رא می سنت فرאموش

אی که برאی آن قصیده برگزیده אست؛ بهترین وزن و قافیۀ ممکن برאی بیان آن بوده  آیا وزن و قافیه. ۵
  אست؟

ات و تعبیرאتی که به کار برده אز نظر قوאعد در صورت درست بودن وزن و قافیه، آیا تمام وאژگان، ترکیب. ۶
  دستوری درست و به هنجار אست؟

. آیا شگردهای شاعرאنۀ אو نیز رسا و گیرא אست) دستور(پس אز گذر אز مرحلۀ درست بودن قوאعد زبانی . ۷
ترفندهای مثالً آیا تشبیهات، אستعارאت و تمثیالتی که به کار برده، زنده و جاندאر و پرتأثیر אست یا مشتی 

مبتذل و אز کار אفتاده و کهنه אست؟ تشبیه אبروאن به کمان، روز و روزگاری زیبا بوده אست؛ אما آیا אمروز هم אو 
  توאنسته אست همان زیبایی تعبیر رא برساند؟

אی אز خود آفریده אست؟ یعنی عالوه بر אستفادۀ درست אز  آیا سرאینده تعبیرאت، ترکیبات و تشبیهات تازه. ۸
آیا خود אو هم سهمی در نیرومندی زبان و אدبیات روزگار خود ) دستور و شگردهای אدبی(رאث אدبی گذشته می

  دאشته אست؟

گیرد؟ آیا  جایگاه زبانی אین شعر אز نظر سیر تحوالت سبکی و زبانی شعر فارسی در کجا قرאر می. ۹
یم آن تازه אست یا هم زبان و سبکش אی אست مانند قصاید قرن ششم با همان زبان و سبک، אما مفاه قصیده

  تازه אست و هم مفاهیم، אما فقط قالب آن قصیده אست؟

אند؟ غالباً معتقدند هر אثر אدبی چهار گونه موسیقی رא  های به کار رفته در אثر کامالً هماهنگ موسیقی. ۱۰
  :دهد در خود جای می

  موسیقی بیرونی؛) אلف

  موسیقی درونی؛) ب

  موسیقی کناری؛) ج

                                                 
 .توאن دید می) دکتر محبّتی( بدیع نوو ) دکتر شمیسا(אنوאع אدبی  های ها رא در کتاب صورت مفصل אین قالب. ١
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  ٢.موسیقی معنوی) د

آیا אین قالب بهترین و زیباترین قالب برאی بیان آن موضوع و مفهوم אست؟ و سرאینده توאنسته در . ۱۱
  رא در هم بیامیزد؟) قالب ـ پیام(وאالترین گونۀ زبانی و بیانی אین دو 

عاطفی و  های سرאینده با مسئلۀ لحن در شعر چگونه برخورد کرده אست؟ چون بسیاری אز زمینه. ۱۲
  .برאی درک مسئلۀ لحن به فصل نقد عملی مرאجعه شود. شود معنایی شعر אز طریق لحن به خوאننده منتقل می

محتوאی شعر  در نظر گرفتنآیا فرمِ شعر در کل، אز هماهنگی و سازوאرگی برخوردאر אست، یعنی بدون . ۱۳
אدبی یکدست אز نظر زبان، دستور، سبک،  خوאسته چه بگوید، آیا سرאینده توאنسته وאحد که شاعر می و אین

نقص و ممتازی بیافریند؟ یا  بی» شکلِ شعری«و » ساختار«بالغت، موسیقی و معیارهای عروضی אرאئه دهد و 
که مثالً زبانش یکدست نیست، مشکالت وزنی دאرد و یا آغاز و אنجام منظومه אز نظر سبکی و ترکیبات  אین

  ...بالغی هماهنگ نیست؟ و 

توאند معیاری برאی אرزیابی یک אثر אدبی، که گاه ضعیف،  بنا بر אین، فرم و شکل شعر، به تنهایی می. ۱۴
چه אدبیات با هر نگاه . شود تری می های مهم با گذر אز אین مرحله אثر אدبی وאرد حوزه. متوسط و عالی אست، شود

  .و هر بینشی، وאبسته به אرאئۀ درست و زیبای مفاهیم و موضوعات אست

  محتوא. ۲

توאند به آن توجه شود تا در  شود אما אز جهاتی دیگر می محتوא در ذאت و جوهر אز قالب و شکل جدא نمی
توאن بین محتوא  گرچه هرگز به صورت جزمی و قاطع نمی. نقد یک אثر אدبی אبزאرهای بهتری در אختیار ما باشد

אثر אدبی، مطالب و موضوعات زیر رא باید دقیقاً در  تر هنگام بحث در محتوא و پیام بیش. و شکل جدאیی אندאخت
. یعنی هنگام بحث אز محتوאی אثر אدبی باید دید سرאینده با אین مسائل چگونه برخورد کرده אست. نظر گرفت

گردند به صورتی که  که אشاره شد در آثار درخشان אدبی معموالً شکل و محتوא کامالً به هم آمیخته می چنان
. با وجود אین، نوعاً یک אثر אدبی אین هر دو جنبه رא در خود دאرد. شود نی آن دو אز هم دشوאر میگاه تفکیک عی

  :مسائلی که در نقد محتوאی אثر אدبی باید در نظر دאشت عبارت אست אز

های אین אثر אدبی چیست؟ آیا صرفاً در پی تلقین لذت یا تبلیغ مرאمی خاص  به طور کلی پیام یا پیام. ۱
  אی אز معانی رنگین رא در نظر دאرد؟ یا طیف گستردهאست و 

سرאینده تا چه میزאن به موضوع مورد عالقۀ خویش אشرאف و آگاهی دאشته אست؟ آیا تنها عوאطف و . ۲
های  های ژرف و ثمربخش دאرد؟ پیام، حاصل تجربه אحساسات بر אو غلبه دאرد یا אز موضوع مورد نظر آگاهی

  های دیگرאن אست؟ אی אز پیام دوאرهعمیق و ناب אوست یا تقلی

تر אز دیگرאن אست، مثل  های مشابه در همان موضوع کجاست؟ قوی جایگاه پیام אو در میان پیام. ۳
  دیگرאن یا خوאرتر אز دیگرאن אست؟

پیام אو در موقعیت فعلی جامعۀ ما چه بازتابی خوאهد دאشت؟ به آگاهی عمومی خوאهد אفزود؟ مردم رא . ۴
عارتر خوאهد ساخت؟ روح مهربانی رא تقویت خوאهد کرد یا دشمنی رא دאمن خوאهد زد؟ مثالً آیا אین  سست و بی
אی  ، برאی جامعه»تا درو نور معرفت بینی      אندرون אز طعام خالی دאر«: شعر سعدی

                                                 
  .یت אین موضوع جدאگانه אز آن بحث خوאهیم کردبه خاطر אهم. ٢
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کار و گرسنه و جوאن، پیامی مثبت אست یا منفی؟ אصوالً مرאد سعدی نخوردن אست یا ندאشتن و یا  بی
  خوאستن؟ن

אین پیام با بنیادهای אساسی فرهنگ جامعه همخوאن אست یا ناهمخوאن؟ אگر ناهمخوאن אست موجبات . ۵
  کند؟ تر ویرאن می سازد یا آن رא بیش تر می رشد فرهنگ ملی رא آماده

خوאسته به شهرت برسد؟ در قبال آن پول  سرאینده چه منظوری אز سرودن آن دאشته אست؟ آیا فقط می. ۶
های طبقاتی یا گروهی آن رא سروده אست؟  لِه و جاه و مقامی به دست آورد؟ بر אساس אعتقادאت و وאبستگیو صِ

  به هر تقدیر، جهت پیام سرאینده چیست و کجاست؟... و 

توאن آن رא بهتر بیان  آیا אین پیام، با قالبی که برگزیده، هماهنگ هست یا خیر؟ آیا در قالبی دیگر نمی. ۷
مشترک در قالب و (ارت دیگر چرא سرאینده برאی אین پیام، אین قالب، وزن و زبان رא برگزیده אست کرد؟ به عب

  .ترین مرאحل شناخت دقیق و کامل یک אثر אدبی אست אین אمر یکی אز مهم). محتوא

 چه میزאن قدرت دאشته אست؟ آیا با زبان و ساختار هنری، ٤و تعبیر آن ٣سرאینده در کشف تجربۀ درونی. ۸
های شهودآسای خویش بدאن رسیده אست، بیان کند یا  بهتر توאنسته آنچه رא که یافته و دریافته و در لحظه

های خود، دچار سردرگمی فکری، پریشانی زبانی و ناسازوאرگی ساختی شده  که سرאینده در تعبیر تجربه אین
  .ترین مسائل در نقد آثار منظوم אست אست؟ אین نیز یکی אز مهم

نشیند که אز عمق جان هنرمند بجوشد و نخستین معتقد  هایی بر دل می معموالً پیام: میت هنرمندصمی. ۹
شعر ناب، نوعاً محصول جوشش ناخودآگاه ذهن و صمیمیت ناب . و مخاطب صمیمی آن خود سرאینده باشد

توאن  می» زنم جوشد منَش אز شعر رنگی می خون چو می«: گفت که مولوی می هنرمند با خویش אست؛ همان
  .دهد سوختگی هم شعر گفت אما אین אکسیر، به کالم کیمیایی دیگر می بدون جان

روست که  نهایتْ معنا و موضوع روبه آدمی با بی. بندی نیست گاه قابل شماره و دسته پیامِ אثر אدبی هیچ
پرورش آن مفهوم یا پیام مهم نوع نگاه و شیوۀ . ها رא برگزیند و بپرورد توאند هر روز و هر آن، یکی אز آن می

کند که عموماً همگان بدאن تا حدودی آشنایی دאرند؛  هایی رא بیان می تر אدبیات حرف جا که بیش אست و אز آن
» چگونه«אند אصوالً אدبیات میدאن  جا که برخی گفته یابد تا بدאن אلعاده אهمیت می مسئلۀ نوع نگاه و بیان آن فوق

  :حافظ سروده. ها گفتن» چه«ها אست نه  گفتن

  شنوم نامکرر אست کز هر زبان که می    یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کند وگرنه هر کسی با عشق به אندאزه توאن خویش آشنا  مهم، در همان زبانی אست که قصه رא روאیت می
ر אدبی های تند و אفرאطی طرفدאرאن قالب یا محتوא، که یکی نخستین رא همه چیز אث خالف حرف بر . אست
گسستگی ندאرند و پیوستِ پُرمهر  رسد אین هر دو در عمل אز هم دאند و دیگری دومین رא؛ به نظر می می
  .آفریند هاست که אثر אدبی رא می آن

                                                 
٣ .Experiment.  

٤ .Statement.  
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  نظام زبانی. ۳

که در بحث شکل گفته شد، زبانِ درست و رسا در وאقع بخشی אز شکل אثر אدبی אست אما برאی  چنان
نماییم تا אهمیت و نقش سترگ و  های یک אثر אدبی رא אز نظر زبانی برجسته می جا ویژگی אینتر، در  تأکید بیش

هر אثر אدبی אز نظر زبانی . تر در یابیم بزرگ زبان رא در پیدאیش، گسترش، אستحکام و تأثیر آثار אدبی بیش
  ٥.های زیر رא دאرא אست ویژگی

  :های زیر باید در אمان باشد ها و آسیب دبی אز آفتیعنی زبان یک אثر ممتاز א :پیرאستگی زبانی) אلف

אی کهنه به کار گرفته شده باشد تا به متن برجستگی  که به عمد کلمه کلمات کهنه نباشند مگر אین. ۱
  .ببخشد

  .آزאر نباشند خرאش و دل کلمات گوش. ۲

  .ها אز معیارهای رسمی زبان دور نباشند جمله. ۳

  .ندאشته باشندکلمات معانی دور אز ذهن . ۴

  .ها به معلم و مفسر نیازمند باشند تر زبان ها چندאن پیچیده و پوشیده نباشند که در بیش جمله. ۵

  .کلمات به אبتذאلِ معنایی دچار نشده باشند. ۶

تر خود رא אز حدّ زبان معمول و متعارف بر  بدאن معنا که زبان در آثار אدبی باید بیش :آرאستگی زبانی) ب
  :های زیر رא در خود گرد آورده باشد د و در ضمن رسایی و گیرאیی و زیبایی ویژگیکشیده باش

  .آهنگ و دلنوאز باشند جا که ممکن אست کلمات خوش تا آن. ۱

  .کلمات ساده، سرشار، گویا و رسا برאی مقصود باشند. ۲

  .کلماتی به کار روند که روشن و شفاف باشند نه تیره یا خاکستری. ۳

אگر . ار تاریخی و فرهنگی دאشته باشند و یا به وسیلۀ خود ما بار فرهنگی و یا معنایی بیابندها ب وאژه. ۴
ها و قالب شعری درست و بجا به کار ببَرد אین بار אندک אندک پیدא  شاعر یا نویسنده، کلمه رא در بطن جمله

  .خوאهد شد

درآمد و  אی که هر کدאم پیش ه گونهمجموعۀ کلمات در جمله، אز هماهنگی و تناسب برخوردאر باشند ب. ۵
  .مکمل آهنگ دیگری باشند

تر موضوع  אی باشد برאی אلقای بیش یعنی زبان، مجموعه. با مقصود سرאینده همخوאنی دאشته باشند. ۶
که تعمّدی در کار  های سنگین؛ مگر אین های سخت با مقوله مورد بحث، کلماتِ نرم با موضوعات لطیف و وאژه

  .باشد

  .کش نگردد های شدید و ذوق ن یکدست و هموאر باشد و دچار نوسانزبا. ۷

                                                 
  .ها در آثار منثور אدبی هم صادق אست אین ویژگی. ٥
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 وحدت نظام هنری= 

  یا אوج شکوفایی אثر אدبی» وحدت نظام هنری«) ب
אگر אین سه بنیاد شکل، پیام و زبان با هم هماهنگ باشند و هر کدאم در جا و جایگاه درست خود به کار 

توאن فرمان صادر کرد אما  ر אدبی نمیگرچه برאی آفرینش یک אث. روند؛ ما אثر אدبی موفق پیش رو دאریم
هماهنگی אین سه مرحله، وحدت אثر هنری رא . توאن تا حدودی بررسی علمی کرد های אدبی رא می آفرینش
  .ترین ویژگی یک אثر ممتاز אدبی אست آفریند که مهم می

ک قصیده یا یک بهترین و وאالترین אثر منظوم אدبی ـ و نیز منثور ـ آن אست که کلیت אثر یعنی تمام ی
وحدتِ نظامِ אثرِ هنری אز هماهنگی . دאشته باشد» وحدت نظام هنری«غزل یا مثنوی و یا قطعاتِ شعر نو، 

مرאد אز وحدت نظام در אثر אدبی آن אست که یک پیام . شود کامل و طبیعی شکل و محتوی و زبان زאده می
رאحتی نتوאن آن دو رא אز هم جدא کرد و متمایز متعالی و عمیق چنان در بطن قالب خویش گنجیده باشد که به 

אی که אگر همان مضمون رא در عبارتی دیگر یا قالبی دیگر بریزیم، دیگر آن تأثیر بلند و رسای  به گونه. ساخت
یا یک قالب אدبی چنان אز همه جهت کامل و جذאب شده باشد که نتوאن به دنبالِ پیام در . سابق در آن نباشد
  .مالِ زیبایی قالب، پیام آن نیز باشدآن بود بلکه ک

ها אز אتحاد  یابیم که تمامی آن אگر به شاهکارهای ممتاز بشری و אیرאنی نگاهی ژرف بیندאزیم؛ در می
در هر אثر אدبی هرگاه یکی אز אین سه رکن دچار אختالل شوند، . אند طبیعی و آمیختگی ژرف אین سه پدید آمده

مثالً در میان متون منظوم . گرאید دکی یا به طور کلی به تیرگی و نقصان میאوجِ درخشندگی و کمال هنری אن
های عرفانی و אجتماعی عمق و دلربایی خاصی دאرند אما  אدبیات فارسی، حدیقۀ سنایی و شعر نیما אز نظر پیام

ها  ندی آنها به پختگی کامل و آمیختگی طبیعی با پیام نرسیده אست، אز عظمت و بل چون قالب و زبان در آن
های شكلی به خاطر ندאشتن  بر خالف آن شعر אمیر معزی و فرّخی با دאشتن تمام ویژگی. کاسته شده אست

همچنین אست مثنوی موالنا و گلستان سعدی که یکی . پیامی وאال و אنسانی به کمال هنری دست نیافته אست
ما در شاهنامه و حافظ چون هر سه رکن א. در فرم و زبان אندکی دچار مشکل אست و دیگری در پیام و محتوی

אند و  در אوج و کمال فرهنگی و یگانگی هستند و با ظرאفت تمام، کامالً به هم گره خورده) قالب، پیام، زبان(אثر 
به . אند אند و آثار هنری ممتازی رא پی אندאخته אند، אز אین رو به ساختار مناسب و مستحکم دست یافته درپیچیده

گاه که محورِ אفقی شعر، معنای مستقل هر بیت، با محور عمودی، אرتباط معنایی  توאن گفت، آن یزبانی دیگر م
بنا بر אین وאالترین . سازند وאر در کل شعر، درست به هم بیامیزند، کمال هنری شعر رא دو چندאن می زنجیره

باشد که پیام، مکملِ شکل و  شیوه در אثر אدبی، آن אست که یک پیام متعالی چنان در قالب אدبی خویش رفته
دאشتِ هر سه رکن در ذهن، فشردۀ  توאن برאی نگاه می. شکل، متمم پیام و زبان بهترین رسانای هر دو باشد

  :طرح رא چنین ترسیم کرد

  
           

  
  

  

  

× پیام قالب

 زبان



  
  
  
  
  

  سوم ۀجلس

  
  
  
  
  

  تحلیل آثار אدبی ۀآشنایی با شیو
  نثر: قسمت دوم
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  אهدאف درس

باید  نخستقد آثار منثور نکه برאی  نهوگبدین . شود آشنا مینقد دقیق متن  אین جلسه دאنشجو با شیوۀ در
نیز خود به دو قسم آثار منثور אدبی، آثار منثور אدبی  همچنین. علمی تقسیم کند تن رא به دو قسم אدبی وم

توجه کند و در به همان سه אصل باید در نوع אول  .شوند میم یقستدאستانی نیز و  ،عاطفی و آثار منثور אدبی
  .ندگانۀ دאستان رא در متن بیابد و بر אساس آن دאوری ک دوم باید אصول ده نوع

  

  

  آشنایی با شیوۀ تحلیل آثار אدبی

  نثر: قسمت دوم

  شیوۀ تحلیل متن

  אدبیات یا شعر؟: مقدمه

شعر تنها بخشی אز میرאث אدبی . باید دאنست که بر خالف مشهور و تصور عوאم، אدبیات فقط شعر نیست
ترین آفرینشگرאنِ متون אدبی، شاعرאن و ناظمان  ترین و پیش جا که بیش کشور אیرאن אز آنאما در . אست
تردیدی نیست که شعر برאی حیات . אند אند که شعر و אدب با یکدیگر مساوی אند، گروهی چنین پندאشته بوده

ه و مشتاقانه אز شعرِ روحی آدمی مانند نان برאی پیکر אو אست و هر کس אندک ذوق و دلی دאشته باشد، خالصان
شود که شعر جانشین و جایگزین  جا آغاز می אما مشکل אز آن. نهد برد و بدאن אرج می گذشته و حال لذت می

  .ها رא هم אز آنِ خود سازد تمام مبادی فرهنگ شود و قدرت و شوکت آن

بدאن میزאن که شعر  متأسفانه در تاریخ گذشتۀ ما، به خاطر شرאیط نامساعد אجتماعی، אقتصادی و فرهنگی
فهمیم که  با אندکی توجه می. و سخن منظوم رشد کرده و بالیده אست؛ نثر و متون منثور، پر و بال نگرفته אست

هر پنج شخصیت بزرگ אدبی ما یعنی . های بزرگ ما در گسترۀ فرهنگ و אدب شاعرند تقریباً تمام شخصیت
هستند و تنها سعدی אست که عالوه بر شعر، متون  فردوسی، نظامی یا خیام، مولوی، سعدی و حافظ شاعر

گیرند؛ אما نویسندگان سنتی ما نه  אین پنج تن تقریباً در ردۀ אول אدبیات سنتی جهان جای می ٦.منثور هم دאرد
گیرند و  אند که به دشوאری در ردۀ دوم یا سوم میرאث אدبی ملل جای می تنها ردیف אول رא אز آنِ خود نساخته

در אدبیات معاصر نیز شاعرאنی چون نیما، شاملو، אخوאن، سهرאب و فروغ درخشش . ز هم چنین אستאلبته هنو
  .אی که هنوز دאرند نویسندگانِ ما در حوزۀ אدبیات منثور چنین جایگاهی ندאرند ویژه

אما אگر شعر . ست אز جهتی وجود אین مایۀ ذوق و عاطفه در وجود ملتی، وאقعاً باعث شادی و شیرینی א
ها بنشیند چه؟  ها بگیرد و خود به جای آن تر ملی تنگ سازد، قدرت عمل رא אز آن عرصه رא بر نیازهای حیاتی

                                                 
  .אلشعرא بهار نوعی شعر אست هم به تعبیر مرحوم ملک  گلستانکه אلبته  .٦

  فرم× محتوא 
  

 زبان

  

 نظام אدبی= 
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אی مستقیم دאرد به ویژه نثر אدبی و به خصوص دאستان و  نثر با توאنمندی عقلی و خردِ جمعی هر ملتی رאبطه
ن نکته אشاره کرد که یک رمان موفق حتماً باید توאن به אی ها دلیل، فقط می אز میان ده. رمان ممتاز و درجه یک

طرح، ساختار، عوאملِ پیدא و پنهانِ جدאل و حادثه و توطئه و سیر منطقی دאشته باشد تا جزء آثار برتر محسوب 
تر متکی بر بروزِ هنری عوאطف و אحساسات אست و در אوجِ  אما شعر برאی صدرنشینی خویش بیش. گردد

  .لب هماهنگ باشدقا محتوא بادرخشش باید 

به هر روی در عین نگهدאشت شعر، אکرאم و אحترאم به آن و ستایش و بزرگدאشت شاعرאن در گذشته، حال 
و آینده باید کوشید אما نباید אز نقش مهمِ نثر، در رشد و پرورش مبانی عقلی و بنیادهای بسیار مهم خرد جمعی 

بختانه یا متأسفانه  خوش. رא برאی نویسندگان نیز باز کردאما عرصه  نگه دאشتشعر رא باید دאشت و . غافل بود
אدبیات در فرهنگ گذشته و گذشتۀ فرهنگی ما، نقش رهبری فکری رא به عهده دאشته אست و همین نقش، ما 

אمروزه نویسندگان و . دאرد تا صرفاً אدبیات رא منحصر در عوאطف و אحساسات شخصی نسازیم رא بر آن می
زبان با تلطیف אحساسات و  زمان و هم ر طرح و نقد مسائل و مبانی אجتماعی دאرند و همشاعرאن نقش مهمی د

. کنند شدۀ حیات אجتماعی و فردی رא نیز بیان می شده و پنهان های فرאموش تلقین لذّאت و تأثیرאت زبانی، جنبه
  .برد همین مسائل توقعات ما رא אز אثر אدبی بسیار فرאتر برده אست و می

زیرא آدمی در هر زمان و . گویند دورאن شعر به سر آمده אست، موאفق نیستیم یدۀ گروهی که میما با عق
صدא با فرهنگ گذشتۀ  برد؛ אما هم مکان، אز بیانِ دردهای دل و نیازهای جانش در زبانی پخته و سَخته لذت می

  .ر باب شعر بوده אستها אز آن و د ها و کوشش توאنیم بود چرא که تقریباً تمامِ کشش خویش نیز نمی

אند، در حیات فرهنگی و אجتماعی  کشورهایی که یک تعادلِ منطقی بین رشد شعر و نثر برقرאر ساخته
ما نیز ناچاریم אدبیات رא به سمت و سویی سوق دهیم تا در جهان معاصر نه تنها . אند تر بوده خویش موفق

دبیات جهانی برאی خود جایی باز کنیم و אین هایی برאی گفتن دאشته باشیم، بلکه در ردیف نخست א حرف
אین . کند زند و رشد می ها جوאنه می ساختارهایی که درخت אدب در آن ممکن نیست مگر با تغییر در پیش

  .אست آمده ٧قاف جستجوی در سیمرغکتاب مباحث در 

  نکات ضروری

אگر אین متن؛ نامه، . دریافت برאی نقد یک متن منثور نخست باید جایگاه آن متن و אنگیزۀ نوشتن آن رא
به طور کلی . ها بررسی كرد هاست باید آن رא بر אساس قوאعد خاص هر یک אز آن گزאرش، مقاله و یا مانند آن

  :در نقد متون منثور אدبی باید مسائل زیر توجه کرد

فته آیا نویسنده بر אساس یک طرح و برنامۀ منطقی و منسجم به سرאغ موضوع مورد نظر خویش ر. ۱
زند؟ در حقیقت طرح کلی نوشته رא پس  אست؟ و یا کالمش آشفته אست و هر قسمت برאی خویش آهنگی می

باید سوאد و ذوق  شناخت طرح یا پیرنگ نوشتهبرאی . توאن فهمید אز خوאندن دقیقِ متن و فهم درست آن می
  .کافی دאشته باشیم وگرنه در فهم آن دچار مشکالت אساسی خوאهیم شد

ب زبانی و אدبی אین متن چیست؟ دאستان، قطعۀ אدبی، مقالۀ علمی، گزאرشی אز یک حادثه، سفرنامه قال. ۲
  ... .و یا 

                                                 
  .مهدی محبتی .٧
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مثالً . کنیم وقتی אنگیزه و قالب نوشته رא یافتیم بر אساس معیارهای خاص آن مقوله، نوشته رא نقد می. ۳
  یت کرده אست؟نویسی یا دאستان رא رعا نویسی یا گزאرش آیا نویسنده אصول مقاله

  ها، آیا نثری که به کار برده رسا و گویا אست یا خیر؟ در هر کدאم אز אین مقوله. ۴

مثالً آیا برאی یک قطعه אدبی لطیف אز . شود ها هماهنگی دیده می آیا میان محتوאی مطالب و نثر آن. ۵
  سنگین بیان کرده אست؟کلمات نرم و مالیم سود برده یا برعکس، خشونتِ صحنه رא با کلمات سخت و 

هایی تازه نیز بر  الزم بوده אست و توאنسته نکته بر موضوع به میزאنآیا אِشرאف و آگاهی نویسنده . ۶
  مطالب پیشین بیفزאید؟

در هر صورت آیا אصول و قوאعد . אی یا مخصوص به خود אوست  אی، روزنامه نثر آن אدبی، محاوره. ۷
  ه کار برده אست؟ب بجادستوری و نگارشی رא درست و 

جایگاه אین نوشته در میان همانندאنش کجاست؟ مثالً آیا دאستانی که آفریده کامالً تازه אست؟ سابقه . ۸
  دאرد؟ و میزאن אستفادۀ نویسنده אز دیگرאن تا چه حد بوده אست؟

در ذهن  های منثور رא که برگزیده آیا توאنسته אست آنچه رא به طور کلی نویسنده هر کدאم אز قالب. ۹
אشکاالت کار אو در چیست؟ پیامِ  ؟ אگر چنین نیست،دאشته در برترین و بهترین صورت زبانی خویش بیان کند

  ضعیف، قالبِ ناאستوאر یا زبان آشفته؟

ناگفته خود پیدאست که . توאند میزאنِ אرزش یک نوشته رא تعیین کند ها سؤאل دیگر هر یک می ها و ده אین
 دو قالب کلی و های אدبی אست که در مرאد ما تنها نوشته. نیست אی احث هر گونه نوشتهאین سلسله مب אز مرאد

  .توאند جای گیرد فرאگیر می

  .دאستان) نثرهای אدبی؛ ب) אلف

  نثرهای אدبی

گیرند و تا  אی و אز جهتی رنگ אدبی بر خود می هایی אست که به گونه مرאد אز نثرهای אدبی تمامی نوشته
אی که אز سطحِ زبان عادی فرאتر رود و  بنا بر אین تعریف، هر گونه نوشته. برند ای אدبی سود میحدودی אز אبزאره

אی رא אز آنِ خود ساخته  های ویژه ها و آرאستگی های زبانِ معمول رא ندאشته و پیرאستگی ها و نارאستی کاستی
مقام، خوאه گزאرش تاریخی باشد،  قائم אلقضات و  های عین  خوאه نامه باشد، مانند نامه. باشد، نثری אدبی אست

، خوאه אألولیا تذکرةو  אلتوحید אسرאرخوאه بیانِ אسرאر و معارف باشد مانند  جهانگشاه،بیهقی و  تاریخمانند 
حال باشد مانند  ، خوאه سفرنامه و شرحبهارستانو  گلستان، دمنه و کلیلهتمثیل و حکایت و پند باشد مانند 

دکتر شریعتی و  کویرخوאه قطعۀ אدبی باشد، مانند . جالل آل אحمد چالۀ دو و چاه یکو  خسرو ناصر سفرنامۀ
و خوאه متون علمی، فلسفی و  کلیدرو  عیار سمکدאستان و رمان باشد مانند  کاو خوאه سکوتِ شکستِ

ه مطلب ها و صدها گون אین... و  ناصری אخالقسهروردی،  سرخِ عقلאخالقی باشد مانند مصنّفات بابا אفضل، 
خوאهد  که بدאنیم نویسنده چه می آنچه در بارۀ אین آثار مهم אست אین. توאنند جزء آثار منثور אدبی باشند دیگر می

خوאهد بگوید چگونه گفته אست؟ و آیا توאنسته آن دو رא درست با هم درآمیزد؟ یک نثر  بگوید و آنچه رא که می
 شاهنامۀ مقدمۀتوאند بسیار ساده باشد مانند  و یا می نادره درۀنهایت مشکل باشد همچون  توאند بی אدبی می

در هر دو مسئله، چه گفتن و چگونه گفتن، مشکل دאرد و  نادره دُرّۀهر دو متن אدبی אست אما . אبومنصوری
  :بنا بر אین بهتر אست. אندאزد خوאننده رא به زحمت می
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  درصد لغات تیره رא کم کنیم؛. ۱

  لط باشیم؛به موضوع مورد نظر مس. ۲

  نحو و دستور زبان رא אز یاد نبریم؛. ۳

  .אز ترفندها و شگردهای ویژۀ بیانی سود جوییم تا مخاطب رא אز خود نرאنیم و نرنجانیم. ۴

  دאستان

  نویسی نیز بهره های عالوه بر نثر باید אز معیارهای ویژۀ دאستان برאی نقد یک دאستان، אفزون بر ویژگی
ترین بخش אدبیات جهان و אیرאن رא به خود אختصاص  زه رُمان و دאستان کوتاه مهمجا که אمرو אز آن. دאشت

אلعاده مهم و  نیز فوق) تئاتر و سینما(و برאی אدبیات نمایشی  زند حتی به אدب منظوم پهلو میدאده אست و 
ر ما نخست باید توجه دאشت که مفهوم دאستان در روزگا. گوییم کارگشاست؛ אندکی در باب آن سخن می

گویند  نویسی می نویسی یا قصه آنچه که אمروز رمان. ها دאرد های شگرفی با دאستان و قصه در گذشته تفاوت
  .های فکری و علمی روزگارאنِ نو אست محصولِ אنقالب

های قدیم دאرد אگرچه در وجوهی نیز  سرאیی نویسی، تفاوتی سرشتی و بنیادین با قصه گونه دאستان אین
های گذشته رא با فضایی که بر ذهن  تان روزگارِ نو رא باید با معیارهای אین روزگار سنجید و قصهدאس. אند مشترک

سرאیی گذشتگان، تحول در نوعِ نگاه  نویسی روزگار ما با قصه ترین تفاوت دאستان مهم. ها حاکم بوده אست آن
آلود אسطوره و تاریخ אز هم جدא  مِهدر نگاهِ دאستانی گذشته، به ویژه אیرאن، مرزهای . به אنسان و جهان אست
که در بینش عقلی אمروز، زمان و مکان دقیقاً אز  حال آن. شوند گاه در هم آمیخته می نیست و زمان و مکان گه

توאند علت بسیاری چیزهای دیگر باشد؛  که در نگاه پیشینیان بسی אز چیزها می شوند و دیگر אین هم جدא می
در حالی که در نگاه אمروزی بشر به دنبال تبیین علّی و . ها به چشم آید ، میان آنآنکه אرتباط منطقی روشن بی

در رمان روزگار جدید چهار عامل אصلی یعنی زمان، مکان، علّیت و زبان باید وحدتِ . ٨هاست دقیق پدیده
  .ناپذیر دאشته باشند جدאیی

های אدبی باید  بر אین در تحلیل دאستان بنا. ولی در گذشته אصالً چنین منطقی بر دאستان حاکم نبوده אست
رא با همان نگاهی که  شاهنامه» رستم و אسفندیار«حتمًا به تفاوتِ دو نوع نگاه توجه دאشت و مثالً 

  .کنیم، אز نظر نرאند های אحمد محمود رא بررسی می »همسایه«

رخی رא بر آن دאشته گفتنی אست که خألهای پیدאشده در אعماق بشر پس אز نگاه علمی و عقلی صرف، ب
برאنگیز  אی به همان فضاهای خیال نویسی کامالً پایبندِ אصول همیشگی رمان نگردند و به گونه تا در قصه

با توجه به אین نکته و نظردאشتِ جدّی . های گذشته بازگردند تا خوאننده خود به ربط و بست قضایا بپردאزد قصه
. شود ته، نوعاً در هر قصه و دאستانِ موفق، چند אصلِ אساسی رعایت میتفاوت אدبیاتِ دאستانی روزگارِ نو با گذش

ترین אرکان یک  مهم. برخی אز אین אصول مثل شخصیت، حادثه، جدאل در گذشته نیز بسیار אهمیت دאشته אست
  :دאستان موفق عبارت אست אز

  :های چهارگانه وحدت. ۱

  زمان) אلف

                                                 
  .ها و نظایر آن های خاصی مثل رئالیسم جادویی، سوررئالیسم مگر در سبک. ٨
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  مکان) ب

  علّیت) ج

  زبان) د

  شخصیت. ۲

  אلجد. ۳

  حادثه. ۴

  روאیت. ۵

  طرح و توطئه. ۶

  تجربه. ۷

  زمینه. ۸

  אلگو. ۹

  لحن. ۱۰

پوشی  شوند؛ אما نویسندگانی نیز با چشم در یک دאستان کالسیک و אدیبانه אین موאرد به نوعی رعایت می
به . بندی کرد قالبتوאن  گفتیم که خالقیت אدبی رא نمی. آفرینند هایی ممتاز می אز برخی אز אین قوאعد، دאستان

ها و مفاهیمِ متعالی، بلند و אنسانی رא در یک ساختار دאستانی جذאب و زیبا  אی بتوאند پیام هر روی אگر نویسنده
نقد دאستان . توאند در حوزۀ אدبیات دאستانی אثری אدبی بیافریند بریزد و زبانی پخته و پیرאسته نیز دאشته باشد، می

یعنی بررسی نمود که . ن آن رא بر אساس אصول کالسیک سنجید و نمره دאدتوא می. گونه אست نیز همین
توאن یک دאستان رא بر אساس  گانه رא تا چه میزאن فهمیده و رعایت کرده אست و نیز می نویسنده بنیادهای ده

  :אصول کلی
  قالب× پیام 

  زبان

جا هم مصدאق  گفته شد در אین تمام آنچه که در باب نظام زبانی، متن منظوم،. אرزیابی کرد و لذت برد
אی عمیق، صمیمانه و زیبا برقرאر کند تا به אوج  هر متن منثور אدبی و یا دאستانی باید بتوאند با زبان رאبطه. دאرد

در متن منثور باید به دو אصل پیرאستگی زبان و آرאستگی بیانی نیز باید کامالً توجه . شکفتگی אدبی خود برسد
  .های אدبی خود رא بیابدکرد تا نوشته، معیار
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  אهدאف درس

به بیان  אین جلسه دررو אین  אز .ترین نقش رא دאرد موسیقی مهم ،به ویژه شعر ،گیری آثار אدبی در شکل
شامل موسیقی حروف، موسیقی صدא، موسیقی  پردאزیم و אز אنوאع چهارگانۀ میتأثیر موسیقی در אثر אدبی 

  .کنیم אشاره مینقش عظیم אین موאرد بر تکوین אثر אدبی  به و گوییم میسخن  موسیقی کلمات و موسیقی متن

  و آثار אدبی موسیقی
אهمیت موسیقی در אدبیات تا . ار برتر אدبی دאرندترین نقش رא در خلق آث موسیقی و آهنگ بیش

جاست که بسیاری אز بزرگان شرق و غرب، אدبیات و به ویژه شعر رא چیزی جز تجلی موسیقایی زبان  بدאن
جایی کلمات  ها אست که אز طریق جابه ، طیف وسیعی אز آوאها، صدאها و آهنگ٩مرאد אز موسیقی. دאنند نمی

ها، ترفندها و شگردهای گوناگون אدبی دقیقاً توجه  אگر به صنعت. رسد هوش می شود و به گوش و ساخته می
ها و صدאی خاصی אست که אز کنار هم  ها بر دوشِ شیوۀ אدא کردن آن ترین بارِ زیبایی آن یابیم بیش کنیم، درمی
نیست جز  در هر سه نوعش چیزی) سجع(ترین صنعت بدیع لفظی  مثالً رאیج. آید ها به وجود می آمدن آن
  .یار ـ بار؛ کام ـ کار؛ کار ـ אبتکار: صدאیی در کلمات نوعی هم

مِهر ـ مُهر؛ روح ـ ریح؛ گور ـ گور؛ دאمن ـ دאمنه؛ خاستند ـ خوאستند؛ : ها گونه אست אنوאع جناس و همین
  ... .و ) گِل، هستیم(گلیم ـ گلیم 

  :بر دوش آهنگ کلمات אست ترین بارِ گیرאیی تنها و تنها مثالً در אین شعر موالنا بیش

 یار مرא، غار مرא عشق جگرخوאر مرא

  ١٠دאر مرא یار تویی غار تویی خوאجه نگه

بنا بر אین باید دریافت و پذیرفت که یک אثر موفق אدبی بدون زیرساخت موسیقایی به אوج هنری خود 
کالم אست و شعر،  شعر بیموسیقی، . موسیقی و אدبیات مثل روح و جسم برאی یکدیگرند. دست نخوאهد یافت
  .موسیقی باکالم

ها به چند نمونۀ مهم  موسیقی در متون אدبی کارکردها و کاربردهای متنوع و متفاوتی دאرد که אز میان آن
  :کنیم אشاره می

  )موسیقی کلمات(وאژآهنگ 

دل رא  نوאزند، که گوش رא می در آثار ممتاز אدبی، کلمات، عموماً אز آهنگِ خوشی برخوردאرند چنان
گیرد و  هر אثر وאالی אدبی کلمات خاصی رא به کار می. אی با آهنگ خویش دאرند گدאزند و رאبطۀ معنایی ویژه می

ها و صدאی  אی هستند که אز تکرאر حرف گاه کلمات به گونه. گیرد یا کلمات رא در موقعیت خاصی به کار می
ترین نوع کاربرد  رאیج. سازد א بسیار گیرא و دلربا میشود که متن ر های دیگری در کالم پیدא می ها، آهنگ حرف

  :آهنگ کلمات دو گونه אست

                                                 
 .شود موسیقی نُتهای مخصوصی אست که در دستگاهی مشخص نوאخته می در אصل مرאد אز کلمۀ. ٩

  .آهنگین بودن کلمات تا אنتهای غزل אدאمه دאرد .١٠
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  آهنگ حروف )אلف

مثالً . مخرج یا نزدیک به هم تا صدאی خاصی אز آن تولید شود یعنی به دنبال هم آمدن چند حرف هم
  :در אین بیت حافظ» چ«حرف 

  کند سرو چمان من چرא میل چمن نمی

  کند سمن نمیشود یاد  همدم گل نمی

  .»... خیال خال تو با خود به خاک خوאهم برد «: در אین مصرع» خ«و حرف 

  :در אین بیت» س«و حرف 

 رشتۀ تسبیح אگر بگسست معذورم بدאر

  ساق بود دستم אندر ساعد ساقی سیمین

  :در אین بیت سعدی» ش«و حرف 

 شب אست و شاهد و شمع و شرאب و شیرینی

  دوستان بینیغنیمت אست چنین شب که 

  :در אین بیت فردوسی» چ«و » خ«های  و حرف

 ستون کرد چپ رא و خم کرد رאست

  خروش אز خم چرخ چاچی بخاست

  :در אین بیت حافظ» ش«و حرف 

 دهنان شاه شمشادقَدאن خسرو شیرین

  شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف

  .و هزאرאن نمونۀ دیگر

  آهنگ صدאها )ب

  :شود אی تازه پیدא می معناگونهها  چند صدאی مشترک که אز وصل کردن آنیعنی به دنبال هم آمدن 

 صبا به لطف بگو آن غزאل رعنا رא

  אی ما رא که سر به کوه و بیابان تو دאده

  .אستفاده کرده אست) آ(در אین بیت حافظ אز یازده هجای بلند 

  :آمیزد و گاه هر دو صورت حرف و صدא رא درهم می

 میل جهان ندאردجمال جانان  جان بی

  هر کس که אین ندאرد حقا که آن ندאرد

  :تر غزلیات مولوی نیز بدین گونه אست و بیش

 شدممُرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده 
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  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

  و

 من مست و تو دیوאنه، ما رא که بَرد خانه

  صد بار تو رא گفتم، کم زن دو سه پیمانه

  و

 غار مرא، عشق جگرخوאر مرאیار مرא، 

  دאر مرא یار تویی، غار تویی، خوאجه نگه

  .های فرאوאن دیگر و نمونه

  ها موسیقی جمله

یعنی کلمات در وزن و حروف آخر و . ها نیز آهنگ و موسیقی خاصی دאرند عالوه بر کلمات، گاهی جمله
جناس، : تر صنایع אدبی مانند بیش. سازند شبیه یکدیگرند و نوعی هماهنگی و توאزن در متن پدیدאر می... 

  :مثالً در بیت. شوند אز همین هماهنگی کلمات در جمله زאده می... سجع، ترصیع، موאزنه، אزدوאج و 

  روز و شب برندאرم سر ز کویَت      روز و شب قرאرم بی در هوאیت

  ۱            ۲         ۳                              ۱           ۲         ۳  

های زیر در אین  אند و نیز آهنگ شماره های مشترک در אین بیت אز جهت وزن و حروف آخر مشترک شماره
  :אبیات

  آستینان تا کی درאزدستی אی کوته     پرهیز قرאبه صوفی پیما پیاله حافظ

  ۱       ۲        ۱         ۲  

  حافظ

  :و

  ما هفرسود وزنده  אبدبه  وی              ماه نابود بوده و ز אزل אی

۱    ۲      ۳      ۴    ۵               ۱     ۲      ۳      ۴    ۵  

  نظامی

  .و صدها نمونۀ دیگر

  )آهنگ متن(آهنگ  متن

یعنی . گردند گیرد که کلمات با آهنگ خاص خود بازتاب وאقعیت خارجی می گاه متن אدبی چنان אوج می
. ود אما نوع کلماتی که אنتخاب شده کامالً متناسب با فضای بیرونی אستش אی نمی مستقیماً به وאقعیت אشاره

אند و هنگامی که  یا جنگ و گریز یا قهرمانی و زور אست؛ کلمات سنگین و زمخت سخت، خشنوقتی صحنۀ 
אین ترفند אدبی رא فقط . عاشقانه، عاطفی و رمانتیک אست؛ آهنگ کلمات نرم، گرم و لطیف אست صحنه،
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مثالً سوאرאن تازنده در . همتاست قرآن کریم אز אین جهت بی. אند אند و אز آن سود برده رگ شناختهאستادאن بز
  .کند رא אستادאنه توصیف می ها آنگرد و غبار فرאگیر و فضاگیرِ پا و پِی ها و  گاه، صدאی پای אسب صبح

فأثرن به نقعا * رאت صبحا فالمغی* فالموریات قدحا * وאلعادیات ضبحا ﴿: به آهنگ אین آیات توجه کنید
   ١١﴾فوسطن به جمعا* 

، )موسیقی بیرونی(موسیقایی دیگری نیز وجود دאرد مانند وزن  ها، אنوאع کاربردهای عالوه بر אین آهنگ
אبیات אشاره ) موسیقی درونی و معنوی(های لفظی و معنوی  ها و نیز توאزن ، אنوאع تناسب)موسیقی کناری(قافیه 
آفرینند  شوند؛ مجموعۀ آهنگینی می ها در یک متن אدبی کنار هم نهاده می ام אین آهنگهنگامی که تم. کرد

تر شود متن به حقیقت  هرچه کارکرد موسیقی در متن אدبی بیش. ربایند که گاه هوش אز سر و قرאر אز دل می
ب و پیام رא نیز شود که قال گاهی مسئلۀ موسیقی چنان بر متن אدبی مسلط می. گردد تر می هنری خویش نزدیک

. گاه ویژۀ موسیقی باشد אند برترین نوع شعر آن אست که فقط جلوه گفته. سازد های خویش می گری فدאی جلوه
  :١٢مانند אین دو بیت حافظ و بسیاری אز متون صوفیه

 אم با دف و چنگ ها، ره تقوא زده من که شب

  אین زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد

  و

 خط و خالش گشت دאرאن چشمم אز آینه

  ربایان بر و دوشش باد لبم אز بوسه
  

                                                 
  .۱ـ  ۵/ عادیات .١١

 .علی ملّاح אز حسین  حافظ و موسیقیאز دکتر شفیعی کدکنی و  موسیقی شعرکتاب : ک. توאن ر تر می برאی توضیح بیش .١٢
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 فرم × محتوא  
  زبان     

 אهدאف درس

در אین جلسه با אرאئۀ شعری אز אخوאن ثالث، که حدّ میانی سبک شعر سنتی و شعر نیمایی אست، به دو 
محتوא و زبان ) دور و نزدیک(ۀ فرم سپس אز سه شاخصۀ عمد. پردאزیم طریق قیاسی و אستقرאیی به نقد آن می

            رא در پایان فرمول نظام אدبی یعنی. کنیم در تکوین אثر אدبی אشاره می ها آنگوییم و به نقش  سخن می

های عجیب آن سه، که سبب  کنیم و به هماهنگی تر بررسی می تر و دقیق אی عینی به گونه             
  .پردאزیم אست، میאیجاد چنین منظومۀ نامی شده 

  نقد عملی و آموزشی یک متن منظوم

  مقدمه

تر  که گفته شد، هرچه ذوق ما پخته چنان. برאی نقد شعر، دאشتن אبزאرهای ذهنی الزم و ضروری אست
ناگفته پیدאست هر کس به هر میزאن که ذوق دאشته باشد אز . های متنی توאناتر خوאهیم بود شود در درک زیبایی

تری با آثار هنری دאرد و هرچه אرتباط با  مسلم אست که ذوق سلیم، אرتباطِ عمیق. خوאهد برد אثر هنری بهره
» حالت تعاملی«بنا بر אین نوعاً آثار هنری و به ویژه אدبی یک . گردد تر شود، ذوق شکوفاتر می آثار هنری بیش
  .کشاند وی خود میگزیند و متن هم خوאننده رא به س خوאننده متن رא بر می. با جان ما دאرند

باید یک روش رא آموخت و با پهنا و ژرفای کارکرد و کاربرد آن . های نقدِ متون אدبی بسیار אست روش
  :אند אز نقد های معمول نقد אثر אدبی عبارت روش. آشنا شد، אما چشم و گوشِ دل و عقل رא کور و کر نساخت

  ـ تفسیری

  ـ تکوینی

  ـ تاریخی

  ـ صوری

  ـ روאنی

  אجتماعیـ 

  ـ ساختاری

  ـ هرمنوتیک

  )ساختار شكنانه(فکنانه  ـ بُن

  ...ـ و 

אی نیز در  هایی سودمند برאی نقد یک אثر אدبی אست و هر کدאم אرزش و کاربرد ویژه ها روش همۀ אین
گاه به طور کامل خود رא تسلیم یک روش یگانه  رسد متن אدبی هیچ אما به نظر می. فرهنگ بشری دאرند

ه جامه کوتاه و پیکر بلند אست گا. بیند های نقدِ قالبی نمی کند و پیکر خویش رא صد در صد متناسب با جامه نمی
های  هایی אز زیبایی گشاییم، مایه هایی که به روی متن می ما با پنجره. شود و گاه پیکر کوتاه و جامه بلند می
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  نظام אثر אدبی= 

אز همین روی بسیاری אز روشنفکرאن پیشگام אدبی، روش . سازیم پیکر אو رא سرمایۀ روح و ذهن خویش می
  .های متن محروم نماند    تا خوאننده אز همۀ زیباییکنند  رא پیشنهاد می» نقد تلفیقی«

متن אدبی . دهد אفتد و میوه می ظاهرאً در نقد شعر و אدبیات אیرאن بیش אز همه جا روش تلفیقی سازگار می
  : های آغازین همین بخش که زیر رא بر אساس گفته

  
نخست شعر رא دقیق و درست تا . جوییم های دیگر نیز در نقد آن یاری می אما אز روشکنیم  آن رא نقد می

  .خوאنیم پایان می

  ها ها و گرگ سگ: متن شعر

  فکر אز شاندور پتوفی

  به محمود تفضّلی
)۱(  

  هوא سرد אست و برف آهسته بارد

  زِ אبری ساکت و خاکستری رنگ

  زمین رא بارش مثقال، مثقال

  فرسنگ فرستد پوشش فرسنگ،

  روزنِ شب سرود کلبۀ بی

  سرود برف و بارאن אست אمشب

  های باد پیدאست ولی אز زوزه

  که شب مهمان توفان אست אمشب

  ها، باد های برف دوאن بر پرده

  های باد، بارאن روאن بر بال

  روزنِ شب درون کلبۀ بی

  شب توفانیِ سردِ زمستان
  ها آوאز سگ

  زمین سرد אست و برف آلوده و تر

  تاریک و توفان، خشمناک אستهوא 

  کشد ـ مانند گرگان ـ باد، زوزه

  بختان رא چه باک אست؟ ولی ما نیک

  جا کنار مطبخ אرباب، آن

  های نرم خفتن אرّه بر آن خاک

 پیام × قالب 
  زبان     
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  گاه بخش و مطبوع אست و آن چه لذت

  .عزیزم گفتن و جانم شنُفتن

  های سفره خوردن مانده وزאن ته

  وگر آن هم نباشد אستخوאنی

  ر رאحتی، دنیایِ خوبیچه عم

  چه אرباب عزیز و مهربانی

  אین دیگر بالیی אست... ولی شلّاق 

  بلی אما تحمل کرد باید،

  که אلحق دردناک אست درست אست אین

  ولی אرباب آخر رحمش آید،

  گذאرد چون فروکش کرد خشمش

  که سر بر کفش و بر پایش گذאریم

  هامان رא و ما אین شمارد زخم

  ...شماریم  میمحبت رא، غنیمت 

)۲(  

  خروشد باد و بارد همچنان برف

  روزنِ شب ز سقف کلبۀ بی

  شب طوفانیِ سرِد زمستان

  زمستانِ سیاهِ مرگْ مرکب
  ها آوאز گرگ

  زمین سرد אست و برف آلوده و تر

  هوא تاریک و طوفان خشمگین אست

  ها باد، زوزه کشد مانند سگ

  زمین و آسمان با ما به کین אست

  אنگیز و وحشی عبشب و کوالکِ ر

  شب و صحرאیِ وحشتناک و سرما

  بالیِ نیستی، سرمای پرسوز

  کند، بر دشت و بر ما حکومت می

  نه ما رא گوشۀ گرم کُنامی

  شکاف کوهساری، سرپناهی
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  نه حتی جنگلی کوچک که بتوאن

  تشویش، گاهی در آن آسود بی

  دو دشمن در کمین ماست دאیم

  دهد ما رא شکنجه دو دشمن می

  سرما، درون אین آتش جوعبرون 

  که بر אرکان ما אفکنده پنجه

  و אینک سومین دشمن که ناگاه

  ور شد برون جَست אز کمین و حمله

  رحم رحم، بی سالح آتشین، بی

  نه پای رفتن و نی جای برگشت

  گلگون شو، برאفروز! بنوش אی برف

  هاست خانمان که אین خون، خونِ ما بی

  אستکه אین خون، خون گرگان گرسنه 

  که אین خون، خون فرزندאنِ صحرאست

  خورده درین سرما، گرسنه، زخم

  سر بر برف چون باد دَویم آسیمه

  و لیکن عزت آزאدگی رא

  نگهبانیم، آزאدیم، آزאد

  ۱۳۳۰تهرאن، آذرماه 

  )אمید. م(مهدی אخوאن ثالث 

  در دست نقد

  شیوۀ نقد شعر

کوشیم تا سلطۀ قالب،  خویش فهمیدیم، می هنگامی که شعر رא دقیق و درست خوאندیم و در حد توאن
و یا (زبان و مفاهیم آن رא در بایگانی عقل و دل برאی مدتی نگاه دאریم و خود رא אز کمندِ پُرتاب و توאنِ آن 

چون ناقد شعر . دور کنیم تا به قضاوتی روشن و منطقی و مبنادאر نزدیک شویم) سرخوردگی و نپسندیدن آن
رא به کلی אز چیرگی ذوق و دאنش خویش برهاند و به هر روی و در هر سیرتی، به  توאند خود گاه نمی هیچ
אلبته אین אمر در ذאت، . پذیرد ها، باورها، دאنش و خِردِ خود تأثیر می ها، سلیقه אی آگاهانه یا ناآگاهانه אز ذوق گونه

د تا جایی که ممکن אست אز سلطۀ אمری نامطلوب نیست אما در نقد یک אثر אدبی، خوאه شعر خوאه نثر، باید کوشی
  .ذوق و پسندهای شخصی دور و به معیارهای کمابیش مقبولِ جمعی نزدیک شد

  :برאی نقد عملی یک قطعه یا אثر אدبی אز جهت فرم دو رאه پیش رو دאریم
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  ؛)אستقرאیی(אز جزء به کل رسیدن . ۱

  ).قیاسی(אز کل به جزء رسیدن . ۲

ها،  ها، ترکیبات و تعبیرאت شروع کرد و سپس به قافیه قطعه مثل وאژهتوאن نخست אز مفردאتِ  یعنی می
یعنی نخست به فضای . که אز کلیات شروع کرد و به אجزא رسید دیگر آن. وزن، قالب، محتوא و فضای شعر رسید

، ها، تعبیرאت بیرونی شعر، شیوۀ ورود و پردאخت شاعر، تصویرسازی، قالب و وزن آن پردאخت و سپس به قافیه
جا ما روش دوم رא به  در אین. هایی دאرد هر دو شیوه برאی خویش سودها و کاستی. ترکیبات و مفردאت رسید

  .در نقد قالب شعر אز مسائل پیرאمونی آن نیز نباید کامالً دور אفتاد. بندیم کار می

  مسائل کلی فرم) אلف

  :در אین منظومه

  :دهندۀ دو אمر אست که אین خود نشان. وאم گرفته אستאی دیگر  سرאینده، هستۀ אندیشه رא אز گوینده. ۱

  های غیر معمول و فرאسنتی شاعر و توجه و تأمل در آثار و אفکار אقالیم دیگر؛ مطالعه) אلف

های دیگرאن؛ بلکه مفهوم در زبان و شعر  تسلیم نشدن صرف و تقلید کورکورאنه نکردن אز אندیشه) ب
  .کردن» بومی«فارسی رא پرورאندن و 

با توجه به وضعیت אجتماعی אیرאن در دهۀ سی و کمبودِ رאهروאنِ אدبیات ملتزم و متعهد، جهت . ۲
به ویژه در بحبوحۀ مبارزאت مردمی אیرאنیان برאی . אی شاعر و نیز بافت کالمی אو تقریباً نو و گیرאست אندیشه

تر دولت مردאن قاجاری و  بیشفروشی و نوکرمآبی در  سلب قدرت אز אستعمارگرאن خارجی و وجود روحیۀ وطن
  ... .ها تا عصرِ شاعر و  אدאمۀ آن

چون کلمۀ . های بومی و دینی אست אنتخاب قهرمانان منظومه نیز آگاهانه و مبتنی بر پاسدאشت سنت. ۳
  .سگ و خود ذאتِ אو، در فرهنگ ما بارِ منفی شدیدتری אز کلمۀ گرگ و ذאت אو دאرد

אست در کلمۀ گرگ ... صفت و  مۀ سگ و ترکیبات آن همچون سگچون خوאردאشت و توهینی که در کل
های  ترین آفریده که در فرهنگ دینی مردم אیرאن سگ و خوک جزء نجس عالوه بر אین. و ترکیبات آن نیست

سازی رא نیز אز پتوفی گرفته باشد، در تزریق و تطبیق آن بر پیکر  אگر شاعر عیناً אین قهرمان. خدאوند هستند
ها دאده باشد؛  های منظومه رא خود بدאن رאنی، هوشیاری بسیار به خرج دאده אست و אگر نقش قهرمانفرهنگ אی

ترند و پیوسته  ها معموالً با אنسان مأنوس ها در همۀ فرهنگ به هر روی سگ. بسیار حکیمانه عمل کرده אست
ها در بیفتند؛ باز دل به ماندۀ  با گرگها نیز باشند و  حتی אگر نگهبان گله. ها دאرند چشم به دست و אستخوאنِ آن
אند و  لیسی ندאشته پذیری و کاسه ها אصوالً و عموماً قالده در حالی که گرگ. ها دאرند غذאی آدمیان و حمایت آن

  .بنا بر אین عملکرد و گفتار منظومه با אشخاص روאیت هماهنگ אست. ندאرند

و ) جا بند در אین(ت شامل هشت چهارپاره قسمت نخس. کل منظومه אز دو قسمت تشکیل شده אست. ۴
کند و در  در قسمت نخست، سه بند אبتدאیی فضای بیرونی رא توصیف می. قسمت دوم نیز هشت بند אست

جا که در آغاز خوאننده تصوری אز  אز آن. کند و אین طبیعی אست قسمت دوم تنها یک بند فضا رא توصیف می
دهد؛ אما در قسمت دیگر، فقط  فصیلْ فضا و موقعیت حادثه رא بسط میموقعیت قهرمانان ندאرد، سرאینده به ت

کند که موقعیت برאی گروه دوم نیز همسان אست و אین אیجازی بسیار مناسب و بلیغ אست که در  تأکید می
  .جایی که نیازی نیست، אطنابی هم نباشد
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دא هیچ صحبتی אز مرگ نیست که در אبت فقط یک تفاوت در شروع دو قسمت منظومه وجود دאرد و آن אین
» برאعت אستهاللِ«گردد که אین  نقطۀ شروع حادثه می» زمستانِ سیاهِ مرگْ مرکب«אما در آغاز قسمت دوم 

  .توאند باشد خوبی برאی کلّیت دאستان می

هوא، سردی، : شروع منظومه با کلّیتِ فضای معنایی آن بسیار همخوאن אست و حُسن مطلعی قوی دאرد. ۵
و بعد در قسمت ... های باد، شب توفانی سرد زمستان  روزن، زوزه رِ ساکتِ خاکستری رنگ، کلبۀ بیبرف، אب
ورزی آسمان و زمین  روزن، شب طوفانی، زمستانِ سیاه، زمین سرد، کین خروش باد، بارش برف، کلبۀ بی: دوم

ها یعنی سرما،  که به تمام مصیبت با آن. یابد و در אنجام، با حسن مقطعی قوی نیز شعر، پایان می... با گرگان 
پاسدאشت عزت و آزאدگی نیز در متن منظومه به ... گرسنگی، زخم و خونریزی و آوאرگی אشاره شده אست אما 

  .خورد چشم می

در آغاز توصیف . شود سرאینده کامالً با فضاهای معنایی دگرگون می» لحن«الی منظومه  در البه. ۶
ها  ها و بال ال برف آمدن، فرسنگ فرسنگ پوشش، به مهمانی رفتن و پردهصرف אست و صحبت אز مثقال مثق

بین دو . گیرد گو به خود می و شود و نوعی حالت گفت אما در بند چهارم، لحن אز توصیف خارج می. אست
روند لحن  کند به درد دل و شکایت אوضاع و هرچه پیش می آشنای همدرد و همدم که یکی شروع می

و با فرאز و فرودهای ) بند پنج و شش(شود  تر می تر و زننده تر و در عین حال مضحک مانیتر و خود صمیمی
  )تحمل باید کرد... بالیی אست ... شالق . (رسد معنادאری، אز نظر لحنی و زبانی، به پایان می

 شان بسیار پرمعناست تا نهایت که پوشی אز خوאری و مصیبت همیشگی لحنِ توجیهی دو طرف برאی چشم
گردد و به  درنگ در قسمت دوم لحن אز حالت مشمئزکننده خارج می و بی. شماریم محبت رא غنیمت می... 

رود حالت و  هرچه جلوتر می. دهد و موقعیت مشابه אما متفاوت دیگری رא نشان می) بند نُه(پردאزد  توصیف می
باره در  گیرد و یک ه لحن کامالً אوج میگردد و در بندهای سیزده و چهارد تر می آهنگِ لحن دאغدאرتر و دردناک

  .گردد بندهای پایانی منفجر می

در . خون فرزندאنِ صحرא رא بنوش و گلگون شو: خونِ گرگان گرسنه، خون: خون  ها، خانمان خونِ بی: خون
مه، توאن گفت تأثیرگذאرترین بنیاد در אین منظو می. گرאید به نرمی و تسلیم می» لحن«نهایت با کمال آگاهی 

  .غیر אز معنا و زبان، مسئلۀ لحن אست

با توجه به فضاهای معنایی، توصیفی، زبانی و نیز لحن و ساختمانِ آن، אین منظومه توאنسته אست به . ۷
אی که هر قسمت مکمّل و متمم دیگری باشد و زبان، لحن، پیام، قالب و  به گونه. وحدتی אرگانیک دست یابد

  .خوאهد بیان و אلقا کند و نامحسوس در هم بگنجاند و در نهایت آنچه رא که میموسیقی رא به صورتی ناملموس 

در حقیقت . پردאزیم که אز بیرون به ساختمان منظومه نگاهی אندאختیم به نقد دیگر אرکان می پس אز آن
  .توאن بررسی کرد قالب رא אز درون نیز می. آنچه که تا کنون گفته شد، نقد بیرونی قالب شعر بود

  فرم אز نزدیک )ب

قالب کلی شعر نه کامالً در قلمرو אدبیات سنتی مانند قصیده و غزل אست و نه کامالً به شیوۀ شعرهای . ۱
های  به אین معنی که به طور کامل در هیچ یک אز قالب. بلکه حدّ فاصلی میان شیوۀ قُدما و نوپردאزאن אست. نو

. ها در تضاد نیست و شکل و ریخت شعرهای نو رא نیز ندאرد گنجد و אز تمام جهات نیز با آن شعری گذشته نمی
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در حقیقت אین منظومه אدאمۀ سنتی אست که نیما و دیگر نوپردאزאن مثل تولّلی در آغاز پیدאیی شعر نو، بنیاد 
  .نهاده بودند

های دوم و  אست که هر کدאم אز بندها در مصرع) جا بند در אین(= مجموعۀ شعر شانزده چهارپاره . ۲
  .گردد تایی تقسیم می کل شانزده بند نیز به دو قسمت هشت. אند قافیه چهارم، هم

هر مصرאع بر وزن مفاعیلن، . شود که تقریباً مخصوص رباعی אست در تمام شعر وزنی رعایت می. ۳
 های شود و تنها توضیح گونه تغییر و تبدیلِ وزنی تا آخر تکرאر می باشد که بدون هیچ مفاعیلن، مفاعی می

ریزد و چون توضیحات جزء بندهای شعر نیست  ضروری در آغاز بند چهار و نُه یکنوאختی وزن رא به هم می
  .کند خللی به وزن کلی و אصلی شعر وאرد نمی

چه אگر آغاز شعر نو رא سال . های پیشرو زمانۀ خویش بوده אست قالب شعر در زمان سرאیش جزء قالب. ۴
آید و در  های پیشرو و نو آن روزگار به حساب می قالب אین شعر جزء قالب بدאنیم،) با אفسانۀ نیما( ۱۳۰۱

های  مقایسه با دیگرאن، جزء برترین شعرهای نو نیمایی אست مانند کارهای تولّلی، نادرپور و دیگرאن در سال
  .پس אز آن

ر کلمات ت بیش. شود در مفردאت و ترکیبات منظومه مشکل خاصی אز نظر قوאعد دستوری دیده نمی. ۵
با توجه به אین نکته که . های روشن و تقریباً تمام ترکیبات، مطابق قوאعد زبان فارسی אست منظومه، אز وאژه
در وאقع . تری به کالم خویش ببخشد ریزد تا تأثیر بیش گاه به عمد زبانِ معیارِ روز رא به هم می سرאینده گه
گرאیی هم در کلمات و  אین باستان. مام شعرهای אوستترین شگردهای کار شاعر در ت گرאیی جزء قوی باستان

  .شود هم در نحو دیده می

آیا زمستانی که مرکب אو مرگ אست . אز نظر دستوری دچار نوعی אبهام אست» مرگْ مرکب«فقط ترکیب 
אستفاده אز کلمات و ترکیبات . شاید هم به عمد سرאینده אین אیهام رא آفریده אست. یا אو مرکبِ مرگ אست

های سفره، ولی אرباب آخر رحمش آید؛  مانده ته  عزیزم گفتن و جانم شنفتن،  אی مثل אَلحق، رحمش آید، امیانهع
های فاخر אدبی؛ نه אز سرِ ناآگاهی و ضعف سرאینده، بلکه کامالً אز سرِ آگاهی و  ها و ترکیب در کنارِ کلمه

אین نیز یکی دیگر אز شگردهای אصلی کار  .تر אست بصیرت و برאی אیجاد لحن و فضای مناسب و تأثیر بیش
  .אین شاعر אست و بسامد باالیی در همۀ אشعار אو دאرد

دمت گرم، تیپا خورده، ناجور، حساب رא کنار «کلمات و ترکیباتی אز قبیل » زمستان«مثالً در شعر معروف 
های  در منظومه. شود ن میعنا با فاخرترین کلمات אدبی مثل، یارستن، یازیدن، حریف، بیگه هم» جام گذאشتن

بنا بر אین بافت زبانی شعر ترکیبی . گونه אست نیز همین... قاصدک، خوאنِ هشتم، قصۀ شهر سنگستان، کتیبه و 
که אین אمر در قالب شعر شخصیت شاعر، جایگاه אندیشگی شاعر و کل شعرش  چنان. אز کهنه و نو אست

  .شود مشاهده می

  אبزאرهای بالغی هر شعر رא باید دقیقاً بررسی. شود بیان و بدیع تقسیم میبالغت به سه شاخۀ معانی، . ۶
توאن به  کل ترفندهای بالغی در אین شعر رא می. كرد، زیرא אدبیات عمیقاً وאبسته به شگردهای کالمی نیز هست

  :چهار گروه تقسیم کرد

عاره، مجاز، کنایه، توصیف، ترفندهای بیانی، یعنی אستفادۀ شاعر אز صنایعی مانند تشبیه، אست) אلف
  .کنیم אکنون به چند نمونه אز אین ترفندها אشاره می.که در אین منظومه فرאوאن אست... تشخیص و طنز و 
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ها باد  های باد، کشد مانند گرگان باد زوزه، آتشِ جوع، کشد مانند سگ روزن شب، بال کلبۀ بی :تشبیهات
  ...زوزه و 

  ...و   خشم توفان، خروش باد،) بند سوم(های باد، دویدن باد  אبر ساکت، زوزه :ها אستعاره

مهمان توفان بودنِ شب، زوزه کشیدن باد، زمستانِ سیاهِ مرگْ مرکب، پنجه אفکندن  :صنعت تشخیص
بنوش אی برف ) بند چهاردهم(برون جستن سالح آتشین אز کمین ) بند سیزدهم(آتش جوع بر אرکان گرگان 

  . ... و

چه ! ـ عزیزم گفتن و جانم شنفتن) با توجه به موقعیت سگان! (بختان رא چه باک אست ولی ما نیک :طنز
  ...و ) بند هفتم(ها مثل سر بر پا گذאشتن  و אنوאع کنایه! شماریم محبت رא غنیمت می! אرباب عزیز و مهربانی

ها که در אین منظومه نیز بسیار  لیهترفندهای علم معانی مثل אیجاز، אطناب، بازی با مسند و مسندא) ب
אز جمله אطناب در سه بند אول و אیجاز در بند هشتم، تقدیم و تأخیر مسند و مسندאلیه در بند یازدهم، . אست

  .تقدیم فعل بر فاعل در آغاز بند هشتم، حذف مسند در آغاز بند چهارم

  :عی مانندصنای. شود ترفندهای بدیعی که به فرאخور حال و مقال دیده می) ج

) بند پانزدهم(تکرאر و تأکیدِ خون شش بار ) بند אول(مثقال ـ مثقال، فرسنگ ـ فرسنگ  :تکرאر و تأکید
  )بند چهاردهم(رحم  رحم بی بی) بند شانزدهم(آزאد، آزאد 

  ...و ) بند دوم(برف و بارאن و توفان و باد  :تناسب

  )بند چهاردهم(ـ پای و جای رنگ و فرسنگ ـ دوאن و روאن  :ها ها و سجع אنوאع جناس

  )بند چهارم و نهم(زمین سرد אست و برف آلوده و تر  :تنسیق صفات
  :موאزنه

  وحشی אنگیز و رعب کوالکِ شب و

 ۱        ۲          ۳           ۴  

  و سرما وحشتناک صحرאی شب و

 ۱        ۲           ۳        ۴  

  .אند وزن شماره هم های هم کلمه: یعنی

  . و صنایعی دیگر) بند ششم(ماندۀ سفره خوردن  ها مانند ته ها مانند زمستانِ سیاه و تعریض نوאع تمثیلو א

  :ها شامل אنوאع کارکردهای موسیقایی در کلمات و جمله) د

  نوאز تمام بندها؛ وزن مطبوع و گوش: موسیقی بیرونی. ۱

د بند دوم عالوه بر قافیۀ بارאن و توفان אز مانن. های دلنشین و گیرא ها و ردیف قافیه: موسیقی کناری. ۲
که به طور کامل אز هر ) چهارم، هفتم و نهم(گونه אست بندهای  همین. گیرد بهره می» אست אمشب«ردیفِ بلند 

  .برد دو عامل موسیقی کناری بهره می

مثالً در دو . های آهنگی معنایی و ظریف کلمات در هر بند یعنی אرتباط: موسیقی معنوی و درونی. ۴و  ۳
بند אول حدود چهارده کلمۀ متناسب معنایی به کار برده אست که در عین אستقالل، به صورتی عمیق و درونی 
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و ) بند אول(هوא، سردی، אبر، خاکستری، زمین : ترین کلمات אین دو بند عبارت אست مهم. אند به هم پیوند خورده
  ).بند دوم(توفان  ،شب، کلبه، برف، بارאن، باد 

ها وאقعاً مجال  شود که تحلیل آن ز طرف دیگر چندین الیۀ معنایی و موسیقایی در بندها آفریده میא
کنند و در بند نهم،  ها تشبیه می مثالً در بند چهارم، سگان صدאی باد رא به زوزۀ گرگ. طلبد تری رא می فرאخ
  .منظومه فرאوאن אست אین دو نوع موسیقی در אین... نامند و  ها می ها همان رא زوزۀ سگ گرگ

  محتوא) ج

ها در باب قالب درست رسیده باشیم، پیام رא هم  אگر به مجموعۀ گفته. گفتیم که پیام אز قالب جدא نیست
  :کنیم تر شدن مسئله چند نکته رא در אین باب هم یادآوری می برאی روشن. אیم دریافته

عیب و نقص نبوده  دن یک منظومۀ بیرسد هدفِ نخستین شاعر بازی با کلمات و سرو به نظر می. ۱
تر  بلکه אنگیزۀ אصلی אو אبرאز یک אیدۀ אجتماعی אست و آن همان אست که هر لحظه خوאننده رא بیش. אست

یعنی نگهبانی אز عزت آزאدگی با وجود گرسنگی، زخم، . אنگیزאند تا آن رא به آخر رساند کند و بر می جذب می
  .آوאرگی و سرما

های  ه אین شاعر در عین אستفاده אز تمام شگردها و ترفندهای אدبی و بیانی، که نمونهتوאن گفت ک می. ۲
نماید خارخار و دغدغۀ  تر می آنچه که برאی אو مهم. نیست) אدب در خدمت אدب(گرא  آن بیان شد، صرفاً אدب
ومه نسروده אست אو شعر نگفته و منظ. خوאهد به بهترین وجه آن رא به گوش همه برساند درونی אوست که می

  .گرچه هر دو به تبع حاصل شده אست. که خودش لذت ببرد یا دیگرאن تعریف کنند

نقش . که بزرگوאرאنه در آغاز منظومه آورده אست چنان. گفتیم که אصل فکر אز آنِ خود شاعر نیست. ۳
ته אست و چه بسا وאم گرف) شاندور پتوفی(ی אست که אز دیگری  א شاعر پرورش درست، گسترده و عمیق شرאره

که بسیاری אز شاعرאن אز جمله حافظ  چنان. که موضوع رא אز آفرینندۀ نخستین نیز، بهتر و زیباتر پرورده باشد
همیشه مهم אین אست که ما با آن چگونه . אیم אین مهم نیست که ما پیام رא אز کجا گرفته. کنند چنین می

  .אیم אیم و آن رא چگونه پرورده برخورد کرده

هایی که پیش  ها در قالبِ یک زبان تمثیلی برאی بازکرد رאه کل شعر تصویری אست אز حیات جمعی آدم .۴
). ها گرگ(و یا عزت، آزאدگی و ندאشتن ) ها سگ(یا ذلت، خوאری و אندکی دאشتن : رو دאرند و אنتخاب آگاهانۀ آن

אی  دهد که حالت و אیده ان میخورد و نش אی אست که در کل شعرهای شاعر همیشه به چشم می אین مسئله
  .אش نیز مکمّل طرح شاعر אست عاریتی در אو نیست و אز سوی دیگر زندگی

ها آگاهی دهد که אنتخاب هر رאه אز  ها بگذאرد و بدאن אی پیش روی آدم شاعر با אین شعر، خوאسته دو رאهه
אین نوع نگاه و بردאشت אز هستی نیز که  چنان. گیرد و چه عوאقبی رא در پی خوאهد دאشت چه موقعیتی ریشه می

هایی مستقل رא  آید و گاه حتی منظومه شود و به صورت یک بسامد فکری درمی در کلّ شعرهای אو تکرאر می
  .دهد به خود אختصاص می...) مانند چاووشی، هستن و (

نوع گزینشی باخبر رسد که سرאینده به אیده و پیامِ خویش کامالً وאقف و אز چند و چون هر  به نظر می. ۵
  .אست
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هرچند که ممکن . های ذهنی אوست جهت پیام نیز ترویج مکارم عالی אخالقی بشر و אشاعۀ آرمان. ۶
های دیگر همخوאن نباشد و گروهی جهت آرمانی אو رא  های موجود אجتماعی یا نگاه אست همیشه با وאقعیت

  .نپسندند

بسیار مفید אست و توאنِ אنتخاب و نیروی אنگیزه بدو אی ذلیل و فقیر  پیام شاعر در کل برאی جامعه. ۷
  .های دیگر های دهۀ سی و نیز زمان به ویژه در موقعیتی بحرאنی مانند سال. بخشد می

یعنی در هیچ جای منظومه، شاعر به صورت فرمایشی و . کل پیام کامالً هماهنگ با شکل شعر אست. ۸
گوید، אز زبان قهرمانان  آخرین بند که لُبّ کالم رא نیز می دهد و در אی درسِ حکمت و אخالق نمی یا موعظه

خوردۀ گرسنۀ خونینی אست که با آگاهی و بینش، وضعیت موجود خویش رא بر موقعیت مطلوب سگان،  زخم
پیام کامالً . گذאرد دهند و אین رساندن غیر مستقیم پیام، אثری دو چندאن بر ذهن و زبان خوאننده می برتری می
  .الب و قالب אز همه جهت در خدمت محتوא אستدرج در ق

که به مسائل و نیازهای شخصی خویش مانند  رسد شاعر در אلقای پیام بیش و پیش אز آن به نظر می. ۹
چه جهت و غایتِ . کرده אست های אجتماعی خود فکر می ثروت، مقام، دאشتن و رאحتی بیندیشد به آرمان

رساند و אز سرِ دאرאیی و آسایش نیز سروده نشده אست، مگر  سودگی نمیאی که אو سروده به دאشتن و آ منظومه
های خویش سازد که در بارۀ شاعرِ אین  ها و رسیدن که شاعر بعدها אین شعرهای آرمانی رא אبزאرِ دאشتن אین

  .منظومه هرگز چنین نشد تا مُرد

  زبان) د

شد و روشن شد که منظومه אز تمام الی مبحث قالب و پیام به تفصیل אز زبان، سخن گفته  در البه
یعنی در . های زبان אدبی آرאسته אست ها و زیبایی های زبان عادی پیرאسته و به بسیاری אز توאن ها و نقص ضعف
ها  تر کلمه شود و אز دیگر سو بیش دیده نمی... آزאر، کهنۀ نامفهوم، نامتدאول و  خرאش، دل کلمات گوش  منظومه
אند و  ها همه روشن وאژه. فرهنگی و موسیقایی دאرند و אز نهایتِ قدرتِ نفوذ برخوردאرندها بار عاطفی،  و جمله
هنرِ אصلی شاعر، درآمیختگی زبان אدبی و زبانِ محاوره و . ها همه طبق قاعده، زبان زنده و پر تأثیرند جمله

  .אندאختِ یک رستاخیزِ معنایی در قبرستان هر دوست אست ساخت و پِی

  نظام هنری) ه

که، אگر قالب אز منظر فضای بیرونی در אوج باشد و در فضای درونی خویش نیز همساز و  کوتاه سخن آن
ها به صورتی طبیعی و هماهنگ در  نقص و پیام هم حاصل تجربه و تأملی ژرف و متعالی باشد و تمام אین بی

محور (م صوری و معنوی אی برאی کمال دیگری گردند، شعر אز وحدت الز هم گره بخورند، هر کدאم پایه
بنا بر אین در . گردد مند می مند باشد و زبان رא درست و زیبا به خدمت گیرد، אثر אدبی نظام بهره) عمودی و אفقی
  :אین منظومه

  کاستی ندאشت؛...) لحن، فضا، وزن، قافیه و موسیقی و (قالب در هیچ یک אز بنیادها . ۱

  بشری رא در خود گنجانده بود؛های  ترین آرمان پیامْ یکی אز متعالی. ۲

» شاعر«ها، ترکیبات و دستور عرضه شده بود و  در אوج آرאستگی و کمال پیرאستگی در وאژه زبان؛ . ۳
  .که آورده شد، بهره گرفته بود אستادאنه و به کمال אز تمام قدرت موسیقی، چنان
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  אدبی نظام= 

  بر همین مبنا طبق قاعدۀ
  
  
  

مند  قرآن کریم، که خود یکی אز برترین آثارِ אدبی نظام. مند پیش رو دאریم ما یک אثر אدبی فاخر و نظام
  ١٣﴾فمثل هذא فلیعمل אلعاملون﴿: کند گونه تعبیر می مندی رא אین אست، نظام

  
  

                                                 
 .۶۱/ صافات. ١٣

 پیام× قالب 
  زبان



  
  
  
  
  

  ششم ۀجلس

  
  
  
  
  

کهنه یا نو؛ چه نیازی به زبان و אدبیات 
  فارسی؟

  
  

  ٤٠  ...............................................................................  درس אهدאف

  ٤٠  ...........................  ؟یفارس اتیאدب و زبان به یازین چه نو؛ ای کهنه

  ٤٠  .......................................................................................  ..مقدمه

  ٤١  ......................................................................  یمل یازهاین) אلف

  ٤٢  .......................................  )یعموم و یفرد( یجمع یازهاین) ب

  



  אهدאف درس

تمام توجه  یهموאره אز جهات بسیار ،ترین رکن پایدאری ملت אیرאن אدبیات فارسی به عنوאن مهم زبان و
با تقسیم نیازهای  جلسهدر אین . אست رא אز آن خود کرده برگزیدگان אیرאن و دیگر کشورهانظرאن و  صاحب

لی، علل نیازمندی אیرאنیان אز جهت مو ) جمعی و فردی(אیرאنیان به دو قسم نیازهای ملی و نیازهای عمومی 
אیرאنیان در درک م و رאز ماندگاری אیرאن، אسال زیرא در حقیقت. אشاره خوאهیم کرددبیات جمعی و فردی به א

  .تبیین شده אست عمیق به אین نوع אدبیات

  چه نیازی به زبان و אدبیات فارسی؟؛ کهنه یا نو

  مقدمه

 بدאن ، هر چیزی رא که بشناسد وهر کس. دאرد  نگه می پر אمیدאنتخاب آگاهانه هموאره آدمی رא אستوאر و 
سازد و هر روز  لکه پیوسته مهرش رא در دل אفزون میب ؛ن رא به آسانی אز چنگ نخوאهد دאدآمهر ورزد، دیگر 

  .یابد می یابد و در رא در آن می تری بیشهای  پیام

های عاطفی سنین  توאنیم بر مبنای تحریک می. زبان و אدبیات فارسی هم אز אین مقوله بیرون نیست
و به  بورزیم و تمجیدش کنیم خانوאده و یا عرقِ ملی، مدتی به אدبیات عشق ،دوستان های نوجوאنی و یا تلقین

אین دאشتن و دوست دאشتن بهتر אز هیچ אست אما . معرفتی بدאن یافته باشیم که آن محبت دאشته باشیم بی آن
آورد و با مرگِ باد، موجِ  אی אست که تندبادی در ما برمی موج عاطفه. بخش نیست سازنده و آرאمشنودپایدאر و خ

گونه بر  های چندگانه و چندین ی دلربایی که אز فرهنگها انکم ر ما با رنگینروزگا. شود وجود ما هم نابود می
در אین فضای . خوאنده אست های جدی و عمیق فرא אندאخته، میرאث ملل رא به چالش سایه آسمان کشورها

 های دیگرאن ییهای خود دאشت و چشم بر مجموعۀ زیبا توאن ناآگاهانه دل به دאشته رنگارنگ و پرآهنگ نمی
  .بست

ها و  یאث خویش رא نادیده אنگاریم و در برאبر گیرאیبسا میر چهشناخت و دאنش کافی نباشد  حقیقت אگردر 
. دست نیابیمی و آرאمش خشنودאما به  ببینیم و نپسندیمو یا  مآن رא نپسندی ،فریب دیگرאن های دل ییزیبا

های فرهنگی و نقد همیشگی  سنت درک و دریافت درست جا אیننخستین شرط ماندگاری و کارآوری در 
  .به همان میزאن زیانمند אست که ترک و طردِ نابجا دلیل אحترאم و تکریمِ بی. ستها آن

نه ما توאنِ نقد אدبیات رא دאریم . אدبیات فارسی دیری אست که אز سنت پسندیدۀ نقادی فاصله گرفته אست
 ترین میرאث بزرگان ما مهم شروع دوبارۀ אیندر  ،ر دوباروری ه که آنآید، حال  و نه אدبیات به کار نقد ما می

  .هم ببینیم و لذت ببریم ست تا آینه در آینه گردیم و هزאرאن نقش نادیده رא درא

دوست به ناچار باید مدتی در אین نکته بیندیشد که چه نیازی به אدبیات  فرهنگ ، هر אیرאنیِبنا بر אین
אگر خود به پاسخ رسید که درهای بهشت . אسی به دل رאه ندهدو אز پرسش و بازپرسی هیچ هر אست فارسی

نرسید دست به دאمان گروهی بزند که אز حقیقت کار  אست وگر خودآگاهی رא در אین باب به روی خود گشوده 
 .دست یابدروشن و متناسب با نیازهای زمان  ،عقالنی ،جوאبی منطقی تا به دאنند ند و وאقعاً پاسخ آن رא میא آگاه
ها نیز بیندیشد و خود نیز تأمل کند  وאر تکرאر نکند و باز در همان پاسخ طوطی ،پاسخ אین دאنایان رא شنید رگاهه

  .تا نور روشنِ حقیقت، پرتوی هم به جان و روאن אو אندאزد و به شناخت و آگاهی برسد
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. ید و بررسی کردتوאن د אدب فارسی ـ که در حقیقت عصارۀ فرهنگ אیرאنی אست ـ אز جهات گوناگون می
کند و بار  אلمللی برאی خود کسب می مثالً یک بار אز جهت جایگاه و پایگاهی که در میان אدبیات و معارف بین

توאند نقش  אدبیات در روزگار ما می אز אین رو. אیم دیگر אز منظری که ما به عنوאن אیرאنی به آن چشم دوخته
نقش سومی هم که אز بطن אین دو جنبۀ . یکی مزאحم یا مُنافی دیگری باشد که آن ی دאشته باشد بیها آندوگ

ی אست که در زیر אین آسمانِ کبود، خوאهان هر کسشود، برآوردن نیازهای شخصی و فردی  آغازین زאده می
  .دאنایی و زیبایی אست

زبان و . ستא تر ما ز ضرورینیا چرא که. אندیشیدتر  و پیش تر بیشبند و نقشِ نخستینِ אدبیات، باید  در بارۀ
تصور یکی אز אین دو بدون دیگری،  که انچن. אدب فارسی برאی אیرאن و אیرאنی مانند روح برאی پیکر شده אست

نقش ملی و אجتماعی אدب فارسی باید عمیقاً فکر کرد و نکات زیر رא  در بارۀبه همین جهت . نماید مشکل می
  :دאشت به یادپیوسته 

  ینیازهای مل )אلف

با آن به تولید فکر و بارِ فرهنگی . گزیند ی برאی ظهور אستعدאدهای خویش رאه و אبزאری رא برمیملتهر  .۱
 ؛אند אی אز کشورها فلسفه یا نقاشی یا موسیقی محل ظهور بهترین אستعدאدهای ملی بوده مثالً در پاره. پردאزد می

אند و  אدبیات شدهملی ما در گذشته جذب و هضم ترین אستعدאدهای قومی و  مهم ،خوب یا بد ،אما در אیرאن
  .رא به سادگی نادیده گرفت ها آفرینشعظیم آن همه אستعدאد و  توאن مجموعۀ نمی

אی رא  אدبیات در روزگارאن درאز و تاریک قرون گذشته تقریباً تنها صدאیی بوده אست که توאنسته عمق فاجعه .۲
های  אند، به نسل ریخته سوאدی عوאم هماهنگ با هم پی می אیرאن و بیفقرِ طبیعی אقلیم  ،که אستبدאدِ پادشاهان

توאن وאقعیت تاریخ אیرאن رא دریافت و نه אسناد  های رسمی می چون نه אز طریق تاریخ. برساند پس אز خود
  .گذشته אست در دست دאریم که دریابیم در گذشته چه می معتمدی

حجم به . ست که بتوאن تمام آن رא با یک نگاه رאند یا پذیرفتنی یکدستو  یکپارچه یאدبیات فارسی وאحد .۳
، بلکه فقط به عنوאن אسناد אدبی و کرد אعتماد و אعتنا توאن میאحترאم אست و نه  توאن  میאین میرאث نه سترگ 

و  אی نیز وجود دאرند که جزء شاهکارهای אندیشه شوند אما آثار قابل مالحظه یادگارهای تاریخی نگه دאشته می
رא جزء אسناد ملی  نخست دستۀ. دو رא باید אز یکدیگر جدא ساخت حساب אین که شوند ذوق بشری شمرده می

  .سازیم و אز گروه دوم باید درس معرفت و محبت آموخت می

אگر زبان دچار אختالل شود  .אیرאنیان برאی تدאوم حیات عقلی و جمعی אست تمامزبان فارسی مبنای مشترک  .۴
  .گردند نیز دچار אختالل می...  گوهای علمی، نیازهای روزאنه و و به دنبال آن روאبط گروهی، گفت

برאی درست نوشتن، درست فهمیدن، درست . نیاز باشد توאند אز زبان فارسی بی کس در אیرאن نمی هیچ
هرچه زبان فارسی تضعیف شود مبناهای  بنا بر אین. به فارسی نیازمندیم...  فهماندن، مکاتبات و مرאسالت و

حرف و سخن همدیگر رא بدتر  ،تر شود تر خوאهد شد و هرچه معیارهای مشترک ما ضعیف مشترک ما ضعیف
وجهۀ فرאملّی ما رא ، هر روز زאرتر و خوאرتر ،مایه و ناتوאن همۀ ما رא کم در نهایتْ אمر אینکه  خوאهیم فهمید
تر  رنگ تر و کم مان به جهانیان، کم نیرو و אنگیزۀ ما رא، برאی رساندن پیام و شکوفایی אندیشهو تیره  غبارآلود و
  .خوאهد کرد

های توאناسازی  یکی אز رאه. پس باید در تقویت زبان فارسی کوشید تا در همۀ جهات به زندگی بهتری رسید .۵
های آن אستخرאج گردند و در خدمت زبان  אناییها و تو ییفارسی، אنتقال میرאث گذشته به אمروز אست تا زیبا
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» دلپذیر و خردپسند ،دقیق ،درست«مگر با خوאندن و بازخوאندن  نیستممکن  אمر فارسی روز درآیند و אین
  .متون گذشته

توאند زندگی אمروز رא کمال و جال  ست که میאساز در אدبیات گذشته  های خوب و زندگی بسیاری אز آموزه .۶
شناسی و  شناسی، زبان شناسی، جهان های אخالق، حکمت، عرفان، אنسان م مهمی در حوزهمفاهی. بخشد

و (یق آن بر پیکر فرهنگ אیرאنی رتوאن یافت که با تز شناسی، خدאشناسی و دیگر علوم و معارف می خویشتن
  .אند אز یاد رفتهتی در אدبیات سن ها آن تر بیشسفانه أאما مت. تر ساخت توאن آن رא توאناتر و فربه می) אنسانی

آثار » زیباترین«توאنسته  ه،حوز ینهای بشری אست که در چند  ترین میرאث אدبیات فارسی یکی אز کمیاب .۷
تر  های شگرف אدبی روشن ییتوאن چشم بشریت رא אز زیبا با فهم و אمروزی کردن آن می. אدبی رא بیافریند

  .حماسه و عرفان אستها در  ییאین زیبا تر بیشאوج و ظهور . ساخت

ها و  پیشه مثالً عاشق. توאند אز آن لذت ببرد با هر سلیقه می هر کستنوع אدبیات فارسی به قدری אست که  .۸
گرאها אز אدبیات عرفانی، אهل رزم و بزم و عزم אز  ها و عرفان مسلک پرستان אز آثار عاشقانه، درویش محبت
ی که فردحتی . אنگیز آن ی دلها آنجوها אز دאست دها و אفسانهپسن های حماسی، وصفی و متعهد، قصه آفریده

یابی  و אین لذت دبی موجود در אدبیات لذت ببردتوאند אز آثار ضدّ א می نیز مخالف شعر و شاعری و אدبیات אست
  .توאن אز אدبیات بُرد אست که می شناسانه شناسانه و زبان روאن ،شناسانه های علمی جامعه به جز אستفاده

همرאه و همدل  ،توאند بهترین یاور ، میאست אدبیات فارسی به خاطر شرאیط خاصی که در آن رشد کرده .۹
های خسته و دردمند، هزאرאن  های عاشق و روح قلب ،ی شیدאها انج. پناه روزگار باشد های شکسته و بی دل

کیفیت به هزאرאن مرهم روحی  אعتباری کمیت و بی یابند و در روزگار سلطۀ אی خود میصدא و آهنگ در آن بر
ی خشنودאدب فارسی אز جهت برآوردن نیازهای عمیق عاطفی و روحی و دאدن آرאمش و . دست خوאهند یافت

و אین در روزگاری که  ی خسته و شکسته אستها آنهای بریده و ج خرאبات دل. خاطر، وאقعاً یگانه و ممتاز אست
  .، سرمایۀ אندکی نیست»قرאر مهربرگذشته אز مدאرِ ماه لیک بس دور אز «بشر 

  )فردی و عمومی(نیازهای جمعی  )ب

אگر کسی مدتی عاشقانه و خالصانه دل . دאشت توאن אلگویی برאی خلق آثار برتر אدبی با אین אدبیات می .۱
ذهن خویش  ها رא ملکۀ د، پیوسته بخوאند و آنאُنس بگیر ها آنبر بهترین شاهکارهای אدب فارسی دهد و با 

سبب جهت  سازد و به های حیاتش رא شکفته می کشد و شرאره هایی אز وجود אو سرمی آرאم جوאنه سازد، آرאم
  .شود میحیات אنسانی و بشری אو  تر بردن אز و بهرۀ بیشحیات אجتماعی و تلطیف حیات روحی  دאدن به

 ،وحی ،با شناخت אین אدبیات به روح قرآن .تعالیم אسالمی رא در خود دאرد ۀ تمامאدبیات فارسی عصار .۲
. توאن نزدیک شد و رאه برد و بزرگان دین می )אلسالم علیهم( معصوم و אئمۀ) آلهو هیعل אهللا یصل( کالم پیامبر

אند  بزرگان אدب فارسی با بهترین و زیباترین زبان، معارف قرآنی و אسالمی رא به گوش و هوش جهانیان ریخته
  .אند و رسانده

سازد، آشفتگی عقالنیت قومی و خرد جمعی و هویت ملی  آنچه که بیش אز همه، ملت ما رא آزرده می .۳
توאنیم אیرאن رא دوست بدאریم و  ما نمی. ست که در معرض تندبادهای سهمگین و سنگین وאقع شده אستא ما

אی  بهترین وسیله. ع و رفع کنیمهای آن رא دف ها و آفت نخست پریشانی که آنآباد و آزאد نگه دאریم مگر  ،پایدאر
های فرهنگی گذشته و  توאن به بازسازی هویت ملی و مشکالت قومی و نارسایی میبه عنوאن אبزאر جمعی که 



 ٤٣    جلسه ششم / فارسی

http://vu.hadith.ac.ir    Farsi 88-89 V. 02 

های فرهنگ ملی ما بوده אست و هنوز  زیر و بم یینۀزیرא אدبیات بهترین آ. حال پردאخت؛ אدبیات فارسی אست
  .هم هست

אگر بخوאهیم . شعر چه در حوزۀ نثر و چه در گسترۀ. هم بسیار אندکی دאریمما سدر אدبیات אمروزِ جهانی،  .۴
های  که سرمایه אی ندאریم جز אین و شاعرאنی ممتاز و یگانه دאشته باشیم، چاره »نوبل روب«قوی و نویسندگانی 

ذشته، شعر و نثر بزرگان گ» زبان«و » پیام«بگذאریم تا با درک  ها آنغنی و قوی אدبیات سنتی رא در אختیار 
پروری در حوزۀ אدبیات،  های بزرگ یکی אز رאه. م سازندلَאدبیات جهانی قد عَ ۀبیارאیند و در عرص ،خود رא بسازند

  .برخورد درست و دقیق با میرאث אدبی گذشته אست

نویسی אمروز  های بسیار برאی אدبیات نمایشی، سینما و دאستان ها و سرمایه توאن مایه אز אین אدبیات می .۵
های אدبی  אگر אز مایه. ها، نقشِ אصلی هدאیت جمع رא بر عهده دאرند تلویزیون و رسانه ،אمروزه سینما. تولید کرد

بکوشیم که אدبیات رא . ز آنچه هستیم، خوאهیم بودهایی برאی زبانِ تصویر و نمایش بسازیم؛ بسی فرאتر א پایه
  .تر سازیم אدبی )سینما، تلویزیون، تئاتر و رمان(رא نمایش نمایشی کنیم و 

ترین میرאث فرهنگی אنسان  אی אز مهم بلکه پاره نیست، جزئی אز אدبیات بشریتنها אدبیات فارسی  .۶
های  سازیم و هم بشریت رא אز سرمایه د و مقتدر میאگر ما آن رא درست عرضه کنیم هم خود رא آبرومن. אست

אیم و  تر شده مهرאنه و سرد برخورد کنیم هر روز ناتوאن با آن بیאما אگر . ور خوאهیم کرد بزرگ و نیرومند بهره
های  های خوب، حکمت אمکان گسترشِ عشق، مهرورزی، قصه. אیم آدمیت رא אز بسیاری אمکانات محروم ساخته

توאن אز قلب אدبیات فارسی برکشید و  می رאهای אنسانی و אجتماعی و صدها گوهر دیگر  مهعمیق، شناسنا
  .אفزאی کاخ بلند معرفت بشری کرد زینت

کسی که مادرش رא به جرم . ستאگر زشت و אگر زیباست، אز ما. ستא אدبیات مانند مادرِ ما رویبه هر  .۷
 ،بزدאییمאدبیات  رد אز چهرۀאگر گَ. وאر و تنها ساخته אسترאند، خود رא در جمع و جامعه خ زشتی یا پیری می

אی جوאن و  אی به چهره و زبانش بزنیم و بریزیم، رخساره سازیم و رنگ و آهنگ تازه گونهایش رא دگر جامه
چه رא که دאریم نیز،  توאنیم همان نمی زیرאهست  نیزرسد مشکل אز ما  به نظر می. شادאب و گیرא خوאهیم دאشت

طرد و نفی אین میرאث شیرین، نه تنها ما رא در عالم سربلندتر نخوאهد ساخت که . روز، عرضه کنیمه و بدرست 
با صرف אمکانات مالی و حکومتی و توجه אستعدאدهای  بنا بر אین باید. نیز خوאهد گرفت گاهمان رא تنها تکیه

ال، میرאث خود رא پاس دאریم تا جامعه و آموزאن متوسط به با درخشان و با אنگیزه و אقبالِ دאنشجویان و دאنش
های دیگری سر سپرد،  توאن אز אدبیات فارسی دل برید و به فرهنگ می. تر نگردد تر و پریشان مان آشفته آینده

های  خویش خوאهند دید؟ آیا ما بریده אز گنجینه» سنگ سطح و هم هم ،همسان«ما رא » دیگرאن«אما آیا وאقعاً 
 بر خالفچون بشر . شویم و دیگرאن شبیه אربابان و کدخدאیان و نوکرمآبان فرهنگی نمیگذشته، شبیه غالمان 

پس ما . مطلق بیندیشد» אنسانیت«زمین و زبان دور سازد و به  ،توאند خود رא אز خون هیاهوی بسیار ظاهرאً نمی
اس دאریم، אستخرאج هم میرאث خویش رא نه برאی تفاخر و تکاثر که برאی بهروزی و بهسازی خود و دیگرאن پ

  .مییکنیم و به زبان روز عرضه نما کنیم، تصفیه سازیم، نقدش

אز . ستאهر سرِ موی بسیار אز אیرאنیان رא با אدبیات و زبان و خاک آن، هزאرאن پیوند  که و نکتۀ آخر אین. ۸
های نظامی تا  אز دنیای هزאررنگ قصه »همتای شاهنامۀ فردوسی بی«رودکی تا شکوه » یاِد یارِ مهربانِ«

های دلکشِ سعدی، אز  ها و عاشقی ها و موعظه های جان مولوی تا حکایت حیرت دهشتناک خیام، אز شورِ شعله
های کالم صائب و دردهای نهفته و نگفتۀ نیما و אز کالمِ  فریبِ حافظ تا رنگارنگی کالم آسمانی و جان
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 ،ناصر ،אز بیهقی...  روאن سهرאب و خسته و لطافت چون آبِحر بیان و אندیشۀ بامدאد ناאمید تا سِ شکارِ אمیدِ جان
. همین قلم مشانتوتَند و א אین قوم אز »جمعیِ ناخودآگاهِ«همه و همه ...  شریعتی و ،هدאیت ،زאده منشی تا جمال
אندک خاک خورد و  و ناتوאنی، אندک ها با نادאنی دلبستگیها و  شود آن همه دلدאدگی توאن و می چگونه می

که  אستتر אز آن  رحم نشین ساخت؟ אما مطمئن باشیم که אگر درست پاس ندאریم؛ چشم و چنگ روزگار بی نهخا
  .ها و אحساسات ما رفتار کند بر مبنای خوאهش

فلسفی و ساختن بنیادهای قویم  ،علمی ،تکنیکی ،های صنعتی برאی پیشرفتکه  و آخرین نکته אین .۹
های  های علمی، گزאرش אگر زبان فارسی ناتوאن شود، در رאبطه. نمند هستیمאجتماعی نیازمند زبانی شسته و توא

خالصه تمامی تحقیقات و אرتباطات دچار مشکل  و های אدאری و شخصی ی، نامهא انهאرتباطات رستحقیقی، 
ی، علمی، شکوفایی فکر ه و پایۀ رشد صنعتی، توسعۀمد و توאنا، نخستین پلאیک زبان کار .אیم شویم که شده می

  .بنای هر جامعه برאی آبادی، آزאدی و شادی אست رسا، سنگ پیدאیش خالقیت هنری אست و خالصه زبانِ

  . ... و .۱۰
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  درسאهدאف 

و ضمن صحبت אز אهمیت  شود بیان میدر نگارش  ها آنعالئم نگارشی و نقش و کارکرد جلسه در אین 
. آید سخن به میان می ،نقطه، ویرگول، پرאنتز، خط تیره و אنوאع آن همچوننگارش و אنوאع آن אز عالئم مهمی 

  .شود نا، سخن گفته میبهتر مع ها در تنفس ذهنی، زیباسازی متن، אلقای همچنین אز نقش عظیم آن

  های آن نگارش و نشانه

  )قسمت אول(

  مقدمه

. توאن خوب نوشت و نگارش خوبی پدید آورد با تمرین و ممارست می. نگارش خوب، سهل و ممتنع אست
نوشتن خوب، جدאی אز ذوق و אستعدאد ذאتی و بالقوّه، . نیازمندیم» تمرین«و » مهارت«تر به  باره بیش در אین 

  .جدی و فرאوאن نیز وאبسته אستبه تمرین 

هیچ אبهامی، رسا و وאضح؛ تا  یاب باشد و مطالبش بی אی خوب אست که قابل فهم و آسان نوشته
  .یابند خوאنندگان زودتر مقصود نویسنده رא در

אی نیست؛ אما با درک و فهم  دאند که نگارش کار چندאن ساده هر کس که نوشتن رא تجربه کرده אست، می
سادگی یا دشوאری نوشتن . توאن دریافت که کار چندאن سخت و سنگینی هم نیست ی نویسندگی میرאهکارها

אگر درست تربیت شویم، با عالقه אدאمه دهیم و متوجه . کامًال وאبسته به جا و جایگاه ذهنی و فرهنگی ماست
رگیر ما برאی فهم و کاربرد نیازهای روزאفزون فردی و אجتماعی روزگار گردیم؛ عالوه بر אشتیاق، אحتیاج هم یا

نگارش جدאی אز مسئلۀ ذאتی و . تر بیندیشیم بنا بر אین بهتر אست دربارۀ نگارش بیش. نوشتن خوאهد شد
توאند ـ אگر אرאده  شدنی אست و هر کس می אستعدאدی آن، אگر با مهارت، ممارست و تمرین همرאه باشد، حاصل

אگر . ترین سم אست ؛ אین خطرناک»من אستعدאد نوشتن ندאرم«ه چنین نپندאریم ک. کند ـ نویسندۀ خوبی بشود
یابی به مدאرج باالی  توאن آموخت و پیش برد تا אگر توאن رאه هم فرضاً אستعدאد نیست با تمرین و تکرאر می

نیازهای روزمره و אجتماعی ) های دلمان رא تا حدی بیان کنیم؛ ب حرف) אلف: نویسندگی رא ندאشتیم بتوאنیم
  :پس. رא برآورده سازیم خویش

  .نوشتن نوعی مهارت و برאی همگان دست یافتنی אست. ۱

  .אست یافتنی تمرین و ممارست אز لوאزم نویسندگی و نویسندگی و زیبا نوشتن دست. ۲

  .شود های خوب دیگرאن خوאه نثر و خوאه نظم موجب بهتر شدن نگارش می مطالعه و دقت در نوشته. ۳

ها  ها، قوאعد و אصولی دאرد که رعایت نمودن آن ها و دאنسته همچون دیگر مهارتبا אین توصیف، نگارش 
  .یاری رساندنِ همۀ ما، در אمر نوشتن و نگارش אست

کشاند و چونان  سازد و پیکر ذهن رא به دیدگان می نگارش خوب، زیبا و درست، جانِ אندیشه رא آفتابی می
  .نشاند ها می ها و دل چشمرא بر  های درونی ما ها و دریافته دریافتهها،  هایی گیرא و دلربا، یافته جامه

ها،  نامه(طریقۀ نوشتن : نقش ـ تحریر«: گونه آمده אست بارۀ نگارش אین در فرهنگ فارسی معین در
  ».، شیوۀ אنشا)در موضوعات مختلف ها کتاب، ها اندאست
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یلۀ مدאد یا قلم به روی کاغذ آوردن، אندیشه و مطلبی رא به وس... «: و در بارۀ نوشته چنین آمده אست
  ».کتابت کردن، تحریر کردن

אین مسئله حتی . אگر نگارش و نوشتن مطالب با دقت کافی صورت نگیرد؛ موجب هرج و مرج خوאهد شد
های معیّنی، طبق  ها هم باید بر אساس نظم خاص و قاعده زیرא آن. شود مربوط به تلفظ صحیح کلمات هم می

ها برאی جلوگیری אز هرج و مرج در زبان  تلفظِ صحیحِ بسیاری אز آن אلخط درآیند؛ زیرא رسم ضوאبط منطقی به
  .אستفارسی و حفظ آن الزم 

אی عمل  אلخط یا به شیوۀ سلیقه ها، رسم شود که در برخی کتاب باره باید گفت، گاه دیده می در אین 
אلخط  در رسم: به عنوאن مثال. شود نمیאلخط عمل  شود و یا بر אساس منطق علمی و روش درست رسم می

جایی که אین به هم  شوند مگر آن به هم پیوسته نوشته می» های مرکب صفت«یا » های مرکب אسم«معموالً 
  .شود که در אین صورت نباید پیوسته نوشته شوند» نازیبایی«و » خوאنی غلط«پیوستگی موجب 

زیبایی در «אست و دیگری » و بهتر خوאندندرست خوאندن «یکی مسئلۀ » אلخط رسم«شرط مهم در 
  .אست» אلخط رسم

אلخط درست  تلفظ صحیح و رسم(و درست خوאندن ) אمال(نویسی  אگر درست» نگارش«بنا بر אین در 
אی  رعایت شود، نوشتۀ حاصل אز אین ضوאبط، نوشته... ها و  ها، گزאرش ها، مقاله و ضوאبط نگارش نامه) ها آن

تری خوאهد  ها و אهدאفش، کارאیی بیش اندאر خوאهد بود و در نتیجه، در بهتر رساندن پیامپسند و ج خوب و همه
ها و  ها، אندیشه چرא که هدف هر نوشته و تحریر هر کتاب، مقاله و رساله، چیزی جز אنتقال پیام، یافته. دאشت
ها و  ها، אندیشه فتهאی ویژگی فوق رא دאرא نباشد تمامی یا های نویسندگان نیست و אگر نوشته خوאسته
شود و حتی گاهی خوאنندگان، دچار אبهام و سردرگمی  های مؤلفش به خوبی به خوאنندگان منتقل نمی خوאسته

  .شوند در فهم مسائل یک نوشته می

همچون אنسان، موجودی زنده و جاندאر אست و باید در حفظ آن کوشید و با » زبان«سرאنجام باید گفت 
به » زبان«کند و دگرگونی  هموאره شکل ثابت و قدیمی خود رא حفظ می» خط«عنی ی» زبان«که فرزند  آن

شناسانه صورت  אست אما باز هم دگرگونی یادشده باید طبق یک سری ضوאبط زبان» خط«تر אز  مرאتب بیش
  .هنجار אی دلخوאه و بی گیرد نه به گونه

رא به خوبی و به دقت ) خط(مکتوب رא به خوبی حفظ کرد و هم شکل ) زبان(پس باید هم شکل ملفوظ 
تر  אز אین رو باید با شناخت و آگاهی بیش. نظمی و هرج و مرج زبان فارسی شویم بررسی کرد تا کمتر دچار بی

. زبان، وسیلۀ אندیشیدن אست«: حسین یوسفی  دאریم و بنا بر گفتۀ دکتر غالمאز زبان فارسی، آن رא پاس 
بنا بر אین هر قدر در تقویت . אند بهره پُرمایه و توאنا ندאرند، אز فکر بارور و زنده و آفریننده بی مردمی که زبانی

کسانی که حدّ و رسم معانی . אنگاری شده אست אین بنیاد مهم زندگی، غفلت شود، در پرورش فکر مردم سهل
توאنند مطرح  یشند و چه چیز رא میتوאنند درست بیند ها برאی خودشان روشن نیست، چگونه می کلمات و رمز آن

  .بر عکس نیز و» .אستگویی  گمان، پریشان فکری، بی کنند؟ حاصل پریشان

  های نگارش نشانه

گذאری دאریم و אگر אین عالئم رא در  بریم که نیاز به عالئم نقطه هایی به کار می در بسیاری אز موאقع جمله
پس אگر . شود گر می ها گاهی معکوس جلوه ب و مفهوم جملهشود و یا مطل جمله قرאر ندهیم، موجب אبهام می
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ها אستفاده نماییم؛ مقصود و مقصد خود رא بهتر و رساتر در خدمت  אین عالئم رא بشناسیم و به درستی אز آن
  .گردد مند می دهیم و جمالت ما אز رسایی و گیرאیی خاصی بهره دیگرאن قرאر می

ریبان گرفته شده אست، אما אنصاف باید دאد که در درست خوאندن و های غ ها אز نوشته هر چند אین عالمت
  .نماید درست فهمیدن به ما بسیار کمک می

  گذאری فوאید عالمت

  :ها فوאیدی دאرد گذאری و به کار بردن درست و صحیح آن نشانه

  نماید؛ به درست و آسان خوאندن مطالب و مفاهیم کمک فرאوאنی می. ۱

توאن به خوאننده  אحساسات و عوאطف رא با אین عالئم بهتر مین و بسیاری אز آهنگ، لحن و طرز سخ. ۲
  منتقل کرد؛

  نماید؛ موאرد درنگ و توقف میان سطرها رא به وضوح و روشنی مشخص می. ۳

های سخن رא آسان  אیجاد همبستگی و پیوستگی میان مطالب و همچنین جدא ساختن و אنفصال بخش. ۴
  نماید؛ می

نمایاند و طرز فکر و אندیشۀ نویسنده رא هرچه بهتر نشان  ظ و عبارאت رא به روشنی میمعانی אلفا. ۵
  شود؛ دهد و به آسانی و به سرعت، مفاهیم به خوאننده אلقا می می

شود و میل و رغبت خوאندن مطالب رא در  تر می ها و عبارאت، زیباتر و شکیل که شکل جمله تر آن مهم. ۶
  .دهد خوאننده אفزאیش می

، )نقطه ـ ویرگول(نقطه، ویرگول، : אند אز پردאزیم، که عبارت های قرאردאدی می ترین نشانه حال به ذکر مهم
دو نقطه، سه نقطه، گیومه یا عالمتِ نقل قول، عالمت سؤאل، عالمت تعجب، پرאنتز یا دو هالل، قلّاب، خط 

  .فاصله، خط ممتد، ممیّز، عالمت تکرאر یا אیضاً و ستاره

  گذאری تعمال و אستفادۀ عالئم نشانهموאرد אس

  (.)نقطه . ۱

مثال . بخشد آید و به جمله تشخّص خاصی می های خبری و یا אنشایی می که، در پایان جمله نخست آن
در میان شاعرאن فارسی زبان هیچ کس شهرت جهانگیر حکیم عمر خیّام نیشابوری رא : برאی جملۀ خبری

  .ندאرد

  .شاید حالم بهتر بشود: مثال برאی جملۀ אنشایی

  :که، پس אز حرفی که به صورت نشانۀ אختصاری به کار رفته باشد؛ مانند دوم آن

  )هجری قمری. (ق.ه ۳۲۹رودکی سمرقندی متوفی به سال ـ 

  )رضا شفیعی کدکنی محمد(سرشک . مـ 

  P.T.Tتلفن  پست و تلگرאف وـ 
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شود؛  شوند، نقطه در پایان جملۀ دوم گذאشته میبه یکدیگر عطف » وאو«ضمناً هرگاه دو جملۀ کامل با 
  .هایم رא تکرאر کنم و به אو بگویم که אشتباه کرده אست خوאستم حرف می: مثل

  )،(ویرگول  ۲

نماید و در موאرد زیر  ویرگول عالمت مکث یا درنگ کوتاهی אست که אز אبهام در خوאندن جلوگیری می
  :کاربرد دאرد

دهد؛  های ناقص و غیر مستقل که در مجموع یک جملۀ کامل رא تشکیل می هها یا جمل میان عبارت) אلف
  :مانند

  )سعدی. (ـ نه هرکه به قامت مهتر، به قیمت بهتر

  .رسد ـ غروب ده در کویر، با شکوه و عظمتی مرموز فرא می

شود؛  در عبارאتی که به عنوאن توضیح، عطف بیان و یا بدل در ضمن جمله یا عبارتی دیگر آورده می) ب
  :مثل

  .ترین مباحث مدیریت، مبادلۀ אطالعات، אنضباط پایدאر، مسئولیت و אختیار אست ـ یکی אز مهم

  .ترین فیلسوفان אیرאنی אست سینا، شیخ אلرئیس، אز بزرگ ـ אبن 

  .אم، به تهرאن رسیدم ـ دیروز، روز تعطیلی

  :شود؛ مثل در جایی که در بارۀ چند کلمه، حکم یکسانی دאده می) ج

  .آیند ـ آب، خاک، آتش و باد همگی אز عناصر چهارگانه به حساب می

  .ـ فردوسی، نظامی، سعدی، مولوی و حافظ אز بزرگان אدبیات אیرאن هستند

ها رא با کسرۀ אضافه بخوאند، אز ویرگول  رود و خوאننده، نباید آن آن هنگام که אحتمال غلط خوאندن می) د
  :شود؛ مثل אستفاده می

  .ه نورِ دیدۀ آفاق אست تا، بنده نشد پیش تو، تابنده نشدـ خورشید ک

  :برאی جدא نمودن אجزאی مختلف نشانی אشخاص یا مرجع و مأخذ یک نوشته؛ مثل) ه

  .ـ تهرאن، خ אنقالب، خ אبوریحان بیرونی، کوچۀ پروאنه، شمارۀ هفت

  .۱۳۷۰، אنتشارאت علمی، چاپ سوم، سال روشن چشمۀحسین یوسفی،  ـ دکتر غالم 

  )؛(نقطه ـ ویرگول  .۳

  .دهد تری نسبت به ویرگول و به نوعی کمتر אز نقطه رא نشان می אین نشانه، درنگ یا مکث بیش

  :موאرد אستفاده אز אین نشانه

های مختلف یک جملۀ طوالنی که ظاهرאً مستقل ولی در باطن با یکدیگر  در جدא کردن عبارت) אلف
  :مرتبط هستند؛ مثل

  )سعدی. (خود ببوید؛ نه آن که عطّار بگویدـ مشک آن אست که 
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آید؛  رود و غالباً یکی به جای دیگری می زیاد به کار می» تصفیه«و » تسویه«ـ در אمور مالی، دو אصطالح 
  .باید مفهوم آن دو وאژه رא دאنست و در جای خود به کار برد

وאن نمونه، یعنی، به عبارت دیگر مثالً، به عن: هایی אز نوع های توضیحی و پیش אز کلمه برאی جمله) ب
  :شود؛ مانند گذאشته می» ویرگول«ها  و بعد אز آن »نقطه ویرگول«

  .ـ عمل هر فردی در گرو نیّت אوست؛ یعنی، إنّما אألعمالُ بالنیّات

  (:)دو نقطه  .۴

  :شود؛ مانند در هنگام نقل قول אز آن אستفاده می) אلف

  .طلب دאنش بر هر مسلمانی وאجب אست: فرمایند می) وآله علیه אهللا صلی(پیغمبر אکرم 

  :ها، مثل به هنگام معنی کردن کلمه) ب

  باد سخت، باد بلندآوאز: صَرْصَر

  سختی، אستوאری و محکمی: صالبت

  :به هنگام بیان אجزאی یک چیز یا برشمردن کل چیزی، مثل) ج

بی نظم و نثر فارسی، نکات برگزیدۀ متون אد: کتاب فارسی عمومی معموالً شامل אین موאرد אست
  .دستوری مهم، آیین نگارش

  (...) سه نقطه .۵

  :אین نشانه، نشانۀ بریدگی، گسستگی و אدאمۀ مطلب אست و در موאرد زیر کاربرد دאرد

אی رא ذکر کنیم که אلبته خوאننده، خود آن رא  هنگامی که بخوאهیم بقیۀ مطالب یا عبارت یا جمله) אلف
  :دאند؛ مثل می

  ... .خود حدیث مفصّل بخوאن אز אین مجمل ـ تو 

  ... .باک  جسور، گستاخ و بی: شناسی ـ تو خودت که بهرאم رא می

کند، در صورت  هایی مشاهده می در تصحیح متون نظم و نثر کهن، گاهی مصحّح در متن، אفتادگی) ب
به معنی . ماند هموאره باقی می (...)ها کامل نشد، عالمت سه نقطه  ها، אگر جاאفتادگی بدل مشاهدۀ دیگر نسخه

  .که متن אفتادگی دאرد آن

  .شود گاهی برאی گریز אز آوردن مستقیم نام کسی یا عین مطلبی سه نقطه گذאشته می) ج

تر باشد، سه نقطه معموالً  های کهن אز یک کلمه بیش قابل ذکر אست که אگر אفتادگی در متن نسخه :نکته
  :دאرد؛ مانندتا جایی که אفتادگی אست، אدאمه 

  אز دست خود אست تو بند تو همبر پای     جا که طریق خرد אست  شک نیست אز آن

  אز حق همه نیکوست و نفس تو بد אست    ...............................................................

  )אوحد אلدّین کرمانی(
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شوند،  جایگزین یک مصرאع، بیت یا سطر میها  شده که نقطه هایی مانند مثال ذکر معموالً در نمونه
  .گویند می» چین نقطه«

چین אستفاده  جلوی نام و نام خانوאدگی אز نقطه... های אدאری، אستخدאمی و  و نیز برאی پر کردن فرم
  :شود؛ مانند می

  ...............سنامه شمارۀ شنا..................... فرزند .................. نام خانوאدگی ............... نام 

  : ..............................................................................................آدرس.............. تاریخ تولد 

هرگاه عالمت سه نقطه در پایان جمله قرאر گیرد، یک نقطۀ دیگر به نشانۀ پایان جمله باید بدאن אفزود؛ ) د
  ... .ویق بجا، אز شرאیط אساسی رشد کارکنان אست تش: مانند





  
  
  
  
  

  هشتم ۀجلس

  
  
  

  
 های آن نگارش و نشانه

  )قسمت دوم(
  
  

  ۵۴  ...............................................................................  درس אهدאف

  ٥٤  ..............................................................  آن یها نشانه و نگارش

  ۵۴  ........................................  )»...«( قول نقل عالمت ای ومهیگ. ۶

  ۵۵  ...................................................................  )؟( سؤאل عالمت. ۷

  ۵۶  ..................................................................  (!) تعجب عالمت. ۸

  ۵۶  .......................................  (   ) کمان دو ای هالل دو ای پرאنتز. ۹

  ۵۶  .............................................................................  ] [... قلّاب. ۱۰

  ۵۷  .......................................................................................  ..فهیلط

  ۵۷  ........................  )ـ ـ( رهیت خط دو و) ـ( فاصله خط عالمت. ۱۱

  ۵۸  .............................................................................  ممتد خط. ۱۲

  ۵۸  .............................................................  (/) אستروک ای زیّمم. ۱۳

  ۵۹  .................................................  )»("/ ضاًیא ای تکرאر عالمت. ۱۴

  ۵۹  ...............................................................  (*) ستاره عالمت. ۱۵

  ۵۹  .......................................................................................  تیحکا

  
  



  אهدאف درس

. אستها، عوאطف و אحساسات ملی و بشری  ترین رکن در ثبت و تثبیت אندیشه אمروزه نگارش، مهم
در אین جلسه . های آنان وאبسته אست نوشتهدرست نگارش و  شیوۀقوאم و دوאم هر قوم و ملتی به  همچنین
به صورت موردی و دقیق بحث  ها آنهای آن אز אنوאع عالئم و کارکرد  معرفی نگارش و نشانه ضمن אرאئۀ

در אین جلسه به عالئم  .معرفی گردد تر بیشبهتر و  ها آنروشن شود و هم کارکرد  ها آن ۀشود تا هم فاید می
  .شود אشاره می... و  ستاره، خط ممتد، אستروک گیومه،نگارشی چون 

  های آن نگارش و نشانه

  )قسمت دوم(

  )»...«(گیومه یا عالمت نقل قول . ۶

تر نمایانگر، אبتدא و אنتهای قول مستقیم کسی غیر אز  אین نشانه، موאرد אستعمال فرאوאنی دאرد و بیش
אلبته به جز آن در موאرد . رود یا برאی مشخص کردن کلمه یا אصطالحی ویژه به کار می نویسنده אست و

های پیچیده، جلب توجه  برאی نشان دאدن طنز، آسان ساختن قرאئت کلمه: دیگری نیز کاربرد دאرد؛ אز جمله
بیگانه، نامأنوس های  تر، تضمین، عناوین تلگرאفی، پُستی و ثبتی، تمایز אسامی خاص و جدא ساختن کلمه بیش

  .و אصطالحات عامیانه

  :مثال برאی نقل قول) אلف

شود تا هنگامی که  وقتی ملتی مقهور می«: گوید نویسندۀ فرאنسوی می) م ۱۸۴۹ـ  ۱۸۹۷(ـ آلفونس دوده 
  ».زبان خویش رא خوب حفظ کند، گویی کلید زندאنش رא در دست دאرد

  ».رد، تو خاموش تا دیگری بیاردخبری که دאنی که دلی بیازא«: فرماید ـ سعدی می

  :مثال برאی نشان دאدن طنز) ب

  »!عجب گزאرش روشنی אست«ـ 

  :های پیچیده مثال برאی آسان ساختن قرאئت کلمه) ج

אی مطرح سازد که گویا  ـ در אصطالح بدیعی، אگر شاعر یا نویسنده به عمد، موضوع و مسئله رא به گونه
  .گویند می» تجاهل אلعارف«אند אین عمل رא د دאند، אما در حقیقت آن رא می نمی

  :تر مثال برאی جلب توجه بیش) د

  .شود حرف ندא، همیشه جدא אز منادא نوشته می» אِی«ـ 

אگر شاعر بخوאهد قصیده . אیم برאی نشان دאدن مصرאع یا بیت یا مطلبی که אز کسی وאم گرفته: تضمین) ه
، تا خوאننده در یابد که مطلب قرאر دهد» ...«אر تضمین رא در دאخل تضمین کند، باید آن مقدیا غزل یا אبیاتی رא 

  .دאخل گیومه אز کسی دیگر אست

  :به عنوאن مثال
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 چه خوش گفت فردوسی پاکزאد

  که رحمت بر آن تربت پاک باد

 کش אست میازאر موری که دאنه«

  »که جان دאرد و جان شیرین خوش אست     

  )سعدی(

  :تلگرאفی، پستی و ثبتیمثال برאی عناوین ) و

  .که معرف شرکت ملی نفت אست» نفت ملی ـ تهرאن«ـ 

  :مثال برאی تمایز אسامی خاص) ز

  رود منزل کو؟ عمری אست که رאه می  زنی آخر دل کو؟  درِ دل می» אوحد«

  هفتاد و دو چلّه دאشتی حاصل کو؟    تا چند ز الف خلوت و خلوتیان

  )אوحدאلدّین کرمانی(

  :های نامأنوس و אصطالحات عامیانه جدא ساختن کلمهمثال برאی ) ح

جانی رא  رא ظاهرאً نخستین بار دکتر شفیعی کدکنی به کار برده אست؛ یعنی بی» ١٤تشخیص«ـ אصطالح 
  .چون جاندאر אنگاشتن و کس پندאشتن

وف אز אی אست که در میان عوאم رאیج אست و نیز نام کتابی معر אز אصطالحات عامیانه» چرند و پرند«ـ 
  .عالمه دهخدא، پیرאمون فرهنگ مردم، אست

  )؟(عالمت سؤאل . ۷

  :موאرد אستعمال و אستفاده אز אین نشانه به شرح زیر אست

  :آید؛ مثل مستقیم می) אستفهامی(های پرسشی  در پایان جمله )אلف

  ـ آیا میل دאرید کتاب رُمان بخوאنید؟

  .رود به کار می های پرسشی غیر مستقیم نقطه אلبته در پایان جمله

دאنست  دאنست و می شد، پیغمبر علم و معنی آن رא می אی که אز طرف خدא نازل می به عنوאن مثال، هر آیه
  .که چرא و به چه سبب آمده אست

توאند خبری یا  אی رא می אلبته باید گفت که تغییر آهنگ و لحن در خوאندن یک جمله یا عبارت، جمله
در אصل فرق אین دو نوشته، با عالمت پرسش . توאن نادیده אنگاشت א نمیپرسشی کند پس تغییر آهنگ ر

  .شود مشخص می

  )جملۀ خبری. (ها قصد رفتن به مسافرت دאرند ـ آن

  )جملۀ پرسشی(ها قصد رفتن به مسافرت دאرند؟  ـ آن

                                                 
١٤. Personification. 
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  ... .و چه وقت آیا، چگونه، چرא، چه، برאی چه، کی، کدאم، چقدر، کجا : אند אز ها و אدאت پرسشی عبارت کلمه

دאند و  غرض گوینده אز پرسیدن، دریافت پاسخ نیست، بلکه خود، پاسخ جمله رא میگاهی «همچنین 
تر در ذهن شنونده  مقصودش אز بیان جمله به صورت پرسش آن אست که معنی آشکارتر و با تأکیدی بیش

گویند که معموالً در  می» کیدیپرسش تأ«های به ظاهر پرسشی رא در אصطالح  گونه جمله אین» .جایگیر کند
  :گذאرند؛ مثل אین موאرد پس אز نشانۀ پرسش، نشانۀ تعجب نیز می

  ).حتماً אستاد گفته بودند(یعنی ! ـ مگر אستاد نگفته بودند که تحقیقت رא خوب و شایسته אنجام بده؟

  .؛ یعنی یقین אست که آدمی بودی»!مگر آدمی نبودی که אسیر دیو ماندی؟«ـ 

برאی نشان دאدن مفهوم تردید، شک یا ریشخند و אستهزא אز אین نشانه در دאخل پرאنتز אستفاده گاه ) ب
  :کنند؛ مثل می

  .אند دאنسته) ؟(هجری  ۵۱۷ـ تاریخ وفات حکیم عمر خیّام رא سال 

  (!)تعجب عالمت  .۸

دهندۀ  رود که نشان هایی به کار می در پایان جملهبلکه «אین نشانه، تنها عالمت تعجب و شگفتی نیست، 
تعجب، تأکید، تحسین، تحقیر، تنفّر، ترحّم، אستهزא، شک : یکی אز حاالت شدید نفسانی و عاطفی אست؛ אز قبیل

  :مثل؛ »... .و ندא و و تردید، אمر و نهی، تهدید، حسرت، آرزو، درد و אَلَم، دعا 

  !آهسته

  !אی کاش که جای آرمیدن بودی

  !אی دوست

  !چه عالی

  )   (دو کمان پرאنتز یا دو هالل یا  .۹

های توضیحی، بیان مطالب فرعی، ذکر نام قبلی یا  تر برאی نشان دאدن عبارت کاربرد אین عالمت بیش
  .نام دوم کسی یا شهری אست

  :پردאزیم حال به ذکر تعدאدی مثال در אین زمینه می

  :یش دאردـ موسیقی یا آهنگ شعر چند جلوه یا نما

  ؛)وزن عروضی(موسیقی بیرونی شعر . ۱

  ... .و ) ها אست אز قبیل برخی אز تکرאرها قافیه و ردیف و آنچه در حکم آن(موسیقی کناری . ۲

  .تر عمرش رא در مبارزه و تبعید گذرאند بیش) ه ۳۹۴ـ  ۴۸۱(ـ ناصر خسرو قبادیانی 

  ] ...[قلّاب  .۱۰

  :ی دאردنام دیگرش، دو نبش אست و کاربردهای

دهند  قرאر می[...] در تصحیح متون کهن، جا אفتادگی در نسخه رא، אگر אحتمال دهند، در دאخل قالب ) אلف
  :شود؛ به عنوאن مثال شود یا אز طرف مصحّح אفزوده می ها אستفاده می بدل که در אین صورت یا אز نسخه
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  ١٥».אی همی بود ـ شکستهبه هرאت چون دل ] بونصر مشکان[علیه  אهللا و אستادم ـ رحمة«ـ 

خود کس دوست نباشد خاصّه ] رא[و אگر درویش باشی دوست توאنگر طلب مکن که درویش «ـ 
  ١٦».توאنگرאن

  .دهند ها، دستورهای אجرאیی رא دאخل قلّاب قرאر می نامه در نمایش) ب

  :مثال

אش  دستش رא روی سینه[. ها رא یاری کنم من تصمیم دאرم در אین کار آن]: אی شادאب با قیافه[ـ سهرאب 
  .]گذאشت به אدאی אحترאم و توאضع

  لطیفه

  من مردی خطیبم، مرא با مسلمانی چه کار؟: مسلمانی چیست؟ گفت: خطیبی رא گفتند

  عبید زאکانی

  )ـ ـ(و دو خط تیره ) ـ(خط فاصله عالمت  .۱۱

  :شود אین عالمت در موאرد زیر אستفاده می

  :های معترضه؛ به عنوאن مثال ساختن جملهبرאی مشخص کردن یا مجزّא ) אلف

ردیف، که در شعر عربی، فرאنسوی و אنگلیسی سابقه ندאرد و ظاهرאً אز אبدאعات אیرאنیان אست، אز אبزאرهای «
  ١٧».אند نیرومند موسیقی شعر فارسی אست که شاعرאن توאنا אز آن هنرمندאنه سود جسته

  .ن، در אبتدאی جمله و אز سر سطر به جای نام گویندهنامه و دאستا در مکالمه میان אشخاص نمایش) ب

  .ـ سالم پسرم

  ـ حالت چطور אست؟

  .ـ بد نیستم

فرهنگ אیرאنی : برאی پیوستن و متصل گردאنیدن אجزאی یک کلمه یا ترکیب دو جزئی مرکب، همچون) ج
  .ـ אسالمی؛ عالمت نقطه ـ ویرگول؛ دאیرۀ عقیدتی ـ سیاسی

  :ا حروف تهجی یک کلمه אز یکدیگر؛ همچونبرאی جدא کردن אعدאد ی) د

  :אند אز گذאری عبارت عالئم نقطه

  نقطه؛. ۱

  نقطه ـ ویرگول؛. ۲

  ... .عالمت سؤאل و . ۳

                                                 
 .۱۷۴، ص تاریخ بیهقی .١٥

  .۱۴۲، ص نامه قابوس  .١٦

  .۳۴۴، ص ، چشمۀ روشنیوسفی .١٧
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  :برאی حروف تهجی در تقطیع یا جدא کردن حروف یک کلمه אز یکدیگر؛ همچون) ه

  .ک ـ ت ـ א ـ ب، אست: ـ کلمۀ کتاب، شامل چهار حرف

: ها و یا فاصلۀ دو شهر رא نشان بدهیم؛ همچون ها، אعدאد و کلمه بین تاریخ» به«و  »تا«، »אز«به جای ) و
؛ تهرאن ـ مشهد )۱۳۶۰تا  ۱۳۵۰אز سال (=  ۵۰ـ  ۱۳۶۰؛ دهۀ )אز فرودین تا خردאد(=  ۱۳۶۴فروردین ـ خردאد 

  ).فاصلۀ تهرאن تا مشهد(

یمی אز یک کلمه در אنتها و نیم دیگر آن אز موאرد دیگر אستفادۀ אین عالمت، در پایان سطری אست که ن) ز
  .آید در آغاز سطر بعدی می

  خط ممتد. ۱۲

های  ها یا قسمتی אز یک عبارت یا نوشته ها یا عنوאن אین نشانه برאی برجسته کردن بعضی אز کلمه
  :شود، کاربرد دאرد؛ همچون شده، אست که زیر آن خط کشیده می ماشین

های معنوی و אنسانی و روح و  ست بر אساس אحساس عمیق אرزشچیزی אـ بازگشت به فرهنگ خویش، 
  .אستعدאد خود ما

حضور به  رأس ساعت ده صبح در ساختمان شمارۀ چهارشود،  ـ אز دאنشجویان گرאمی و عزیز تقاضا می
  .هم رسانند

ارت گاهی در אین موאرد به جای خط کشیدن زیر موאرد مهم و برجستۀ یک عبارت یا متن، آن کلمه یا عب
  .دهند تر نشان می مورد نظر رא با حروف پررنگ

  (/)ممیّز یا אستروک . ۱۳

  :شود אز אین نشانه در موאرد زیر אستفاده می

هنگامی که به دلیلی بخوאهیم شعر رא همچون نثر بنویسیم و آن رא به دنبال مطالب نثر بیاوریم، ) אلف
  :همچون

  ها آتش אفروخته در بیشۀ אندیشهאی / منتها ـ אی رستخیز ناگهان، وی رحمت بی

  »مولوی«

  قرאری دאشتی آخر به جایی/ ـ אگر دریا ز عشق آگه نبودی

  »مولوی«

گیرد، فاصله بگذאریم؛  هرگاه بخوאهیم بین چند شماره، عالمت یا رمز אدאری که پشت سر هم قرאر می) ب
  :همچون

کد  ۲۰۰شمارۀ . ریزی پرسنلی אست طرحکنندۀ آموزش و  ، بیان)پ. ط. آ(که ) ۱۳۵۰۰/ ۲۰۰/ پ. ط. آ(ـ 
  .شمارۀ نامۀ صادره אست ۱۳۵۰۰אدאره و 

در مورد بهتر شدن وضعیت آموزشی کارکنان آن سازمان אست که ) ۱۴۱/ ۵۷۶۱(نامۀ אدאری  ـ بخش
  : ... .شود متعاقباً آن موאرد אرسال می

  .۱۶/۴/۱۳۶۸: ـ تاریخ
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  :روی هم قرאر گیرند؛ مانند شده روبه و باید موאرد معادل برאی نشان دאدن موאردی که جنبۀ معادلی دאرد) ج

  فرشته/ ـ فریشته

  سورאخ/ ـ سوالخ

  زبان/ ـ زفان

  سپهساالر/ ـ אسفهساالر

  )»("/ عالمت تکرאر یا אیضاً .۱۴

های مشابهی که عیناً در سطرهای متوאلی و با حکمی وאحد و یکسان تکرאر  אین عالمت به جای کلمه
  :رود؛ همچون شود به کار می می

  دאنشکدۀ אدبیات و علوم אنسانی دאنشگاه تهرאن. ۱

  مشهد»         »          »      »  »      ».   ۲

  شیرאز»         »          »      »  »      ».   ۳

  )*(عالمت ستاره . ۱۵

  :شود אز אین عالمت در موאرد زیر אستفاده می

طف אست و توجه خوאننده به توضیح وאژه یا مطلب در برאی رجوع به زیرنویس یعنی نشانۀ ع) אلف
» אعدאد«אز (*) تر باشد به جای ستاره  حال אگر אین توضیح אز یک مورد بیش. شود زیرنویس یا پاورقی جلب می

  .شود אستفاده می

آید و אین نشانۀ آن אست که مطلب بعدی با مطلب  گاهی در وسط یک سطر سفید، אین عالمت می) ب
  .لحاظ موضوعی تا حدی متفاوت אست و به عبارت دیگر نشانۀ گریز و تغییر کلی مطلب אستپیشین אز 

  حکایت

چون روز آدینه باشد با : والیتی אست که آن رא جندאن گویند و مردم אین جندאن سه دین دאرند... 
پرستش کنند و چون  مسلمانان به مسجد آدینه آیند و نماز آدینه بکنند و بازگردند و چون شنبه باشد، با یهود

یکشنبه باشد אندر کلیسا با ترسایان به رسم אیشان پرستش کنند و אگر کسی אز אیشان پرسد که چرא چنین 
پس ما به . אین هر سه فریق مخالف یکدیگرند و هر کس همی گوید که حق به دست من אست: کنید؟ گویند

  !کنیم مگر حق رא אندر آن یابیم هر سه فریق موאفقت می

  )ـ گردیزی אألخبار نزی(

  

  





  
  
  
  
  

  نهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  نویسی گزאرش و نامه
  
  

  ٦٢  ...............................................................................  درس אهدאف

  ٦٢  ............................................................................  یسینو گزאرش

  ٦٢  ...............................................................................  گزאرش אنوאع

  ٦٣  .....................................................  هدف אساس بر گزאرش אنوאع

  ٦٣  .................................................................  گزאرش میتنظ و هیته

  ٦٤  ......................................................................................  ..فهیلط

  ٦٤  ..................................................................  آن אنوאع و ینگار نامه

  ٦٤  ...............................................................................  ها نامه אنوאع

  ٦٥  ....................................................................  نامه انِیپا و شروع

  ٦٥  .......................................  یخصوص و دوستانه یها نامه  یژگیو

  ٦٥  ...........................................................  یאدאر و یرسم یها نامه

  ٦٧  .......................................................................................  ..فهیلط

  
  



  אهدאف درس

ضمن معرفی אهمیت  همچنین .شود نویسی پردאخته می ی و نامهنویس  به معرفی گزאرش جلسهدر אین 
) های خصوصی و رسمی نامه(ها  ، همچنین אنوאع نامهها گزאرش، تهیه و تنظیم ها گزאرش، אز אنوאع  گزאرش و نامه
ها در تبیین مسائل אجتماعی، وقایع علمی و حتی مسائل  و نامه ها گزאرشنقش مهم  بهو شود  سخن رאنده می

 ذکربرאی رفع مالل خوאننده  کایتیح در پایان هر بخش. شود میپردאخته تفصیل به  عاطفی و خصوصی אفرאد
  .شود می

  نویسی گزאرش
نویسی عبارت אست אز شرح و بیان مطلبی برאی אطالع و آگاهی دیگرאن، به خصوص وقتی که  گزאرش

  .خوאنندگان אز آن مطلب، یا אطالع ندאشته باشند و یا کمتر آگاهی دאشته باشند

های رسمی دאرد و אین عمل هنگامی به درستی و کمال  وאنی در אنوאع نوشتهنویسی אهمیت فرא گزאرش
  .و به جزئیات آن آگاه باشد خود אز موضوع وقوف کامل دאشتهدهنده،  پذیرد که گزאرش صورت می

توאند موضوع یک گزאرش  شوند، هر مطلبی می ها אز لحاظ موضوعی به אنوאع فرאوאنی تقسیم می گزאرش
تر باشد و همچنین אز نثر زیبایی توأم با سادگی، وضوح و شفافیّت نیز  زאرش مستدلهرچه یک گ. باشد

مثالً אگر گزאرش אز آن نوعی باشد که אفرאد بسیاری قادر نباشند آن . برخوردאر باشد؛ گزאرش بهتری אست
ر نهایت پس بهتر אست، گزאرش د. شود تر و אرزشمندتر محسوب می آوری کنند؛ گزאرش قوی אطالعات رא جمع

درستی و صدאقت و אطالعاتش کامالً مستند باشد تا بدین وسیله دیگر אشخاص هم بتوאنند در موقع אحتیاج و 
های אمروز  های کهن و قدیمی אز نوع بهترین گزאرش تعدאدی אز سفرنامه. نیازمندی، به آن مطالب אستناد کنند

אز همین منابع אستفاده ... گی، جغرאفیایی، علمی و شوند و אمروز بسیاری אز אطالعات تاریخی، فرهن دאنسته می
אی به شرح و تبیین  جانبه ها، با گزאرش دقیق و همه شود و אین در حالی אست که نویسندگان آن سفرنامه می

پس . ها هستیم ها و گزאرش אکنون مدیون همین نوع نوشته אند و ما هم مطالب گوناگون و گاه دشوאر، پردאخته
  .ها حائز אهمیت فرאوאن אست همیت فرאوאنی دאرد و به عنوאن یکی אز אنوאع نوشتهنویسی א گزאرش

تر به  دאنند و در אین حالت معموالً אفرאد پایین نویسی رא عموماً جزء مکاتبات رسمی و אدאری می گزאرش
ه دور و فقط پس الزم אست אز هر گونه تعارف و تکلّفی ب. نویسند مقامات אرشد یا باالتر אز خود، گزאرش می

  .شرح و بیان مطالب مهم باشد و ذکر نکات فرعی در صورت لزوم آورده شود

  .تری پیدא کند گیرنده، کم باشد؛ باید گزאرشْ تفصیل بیش در ضمن هرچه، میزאن אطالع گزאرش

  אنوאع گزאرش

جهت نوع و  ها אز به عنوאن مثال گزאرش. شوند ها אز جهات مختلف، به אقسام گوناگونی تقسیم می گزאرش
های تشریفاتی  گزאرش) ب ١٨؛)کوتاه(رسمی  های عادی یا نیمه گزאرش) אلف: شوند شکل به دو دسته تقسیم می

  .شوند تقسیم می ١٩)بلند(و رسمی 

                                                 
١٨. Informal Reports.  

١٩. Formal Reports.  
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  .شوند، به نوعی نیز رسمیت دאرند های אدאری تهیه می های عادی که معموالً در سازمآن گزאرش

אین دسته אز . گویند که تشریفاتی و تفصیلی هستند هایی می های رسمی یا تشریفاتی به گزאرش گزאرش
در אین صورت حتی אگر . شوند که خوאنندۀ گزאرش، مقامی برجسته دאشته باشد ها در موאردی تهیه می گزאرش

ها بتوאن در  چه بسا که אز אین دسته گزאرش. گزאرش، ساده نیز باشد، باید آن رא به شکل رسمی عرضه کرد
  .رت مرجع و مأخذ אستفاده نمودآینده به صو

کند گزאرش رسمی نوشته  אی אست که אیجاب می گاهی אهمیت موضوع، مطلب و موقعیت خوאننده به گونه
  .رسمی یا عادی تهیه نشود در אین صورت بهتر אست، گزאرش نیمه. شود

  אنوאع گزאرش بر אساس هدف

  :ن به אنوאعی تقسیم کردتوא ها رא بر حسب هدف یا غرض می אز دیدگاهی دیگر، گزאرش

حل مسـئله؛  گزאرش رאه. ۵گزאرش علل مسئله؛ . ۴گزאرش فنّی؛ . ۳گزאرش حقایق אمر؛ . ۲گزאرش کار؛ . ۱
که های عمومی  گزאرش. ۱۰گزאرش تحصیلی؛ . ۹گزאرش אنتقادی؛ . ۸گزאرش مشورتی؛ . ۷گزאرش אطالعی؛ . ۶

  .خود دאرאی אقسام گوناگونی אست

  تهیه و تنظیم گزאرش

  :به طور کلی، موאردی که باید در تهیه و تنظیم گزאرش مدّ نظر قرאر گیرد، به شرح زیر אست

نویس אز حب و بغض به دور باشد و تحت تأثیر אحساسات و عوאطف شخصی قرאر  که گزאرش אبتدא آن. ۱
  نگیرد؛

  د؛ورز بپرهیز نویس در تحقیق خود، مستدل باشد و אز نظر אشخاص غرض אظهارאت گزאرش. ۲

که وسوאس و دقت بیش אز حد معمول هم، به  در تهیۀ گزאرش، شتابزدگی و عجله روא نیست، همچنان. ۳
  رساند؛ کار گزאرش آسیب می

کننده  های אضافی و خسته بندی گزאرش در عین شفافیت، سادگی و صرאحت بیان؛ باید אز هر گونه جمله. ۴
  به دور باشد؛

  باطی با אصل مسئله و گزאرش ندאرد، پرهیز شود؛אز هر گونه توضیح אضافی، که אرت. ۵

אگر گزאرش نیاز به تفصیل دאشته باشد، بهتر אست هر قسمت אز گزאرش، عنوאن دאشته باشد تا مطالب . ۶
  بهتر، عرضه شود؛

زبانی دور باشد؛ تا مطالب نوشته شده،  آمیز و یا אحیاناً چرب گزאرش باید אز هر گونه سخنان تعارف. ۷
  گر نشود؛ אنتظار جلوهخالف 

ها، مستدل  אگر گزאرش אحتیاج به دאدن אرقام و אعدאد آماری دאشته باشد، بهتر אست אین אطالعات و دאده. ۸
  باشد و در عین حال قابل אثبات و عرضه برאی همگان باشد؛

  گزאرش باید אز هر گونه אحتمال، تصوّر و گمان، شک و تردید، حدس و شایعات به دور باشد؛. ۹

توאند به אخذ تصمیم و تعیین تکلیف منجر شود؛ یعنی گزאرش  אگر گزאرش با نتیجه همرאه باشد، می. ۱۰
  شود؛ باید به رאه حلی نیز منتهی می
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توאند برאی سازمان، אدאره و یا نهادی  گزאرش باید تاریخ و عنوאن دאشته باشد، زیرא در صورت لزوم، می. ۱۱
  مرجعیّت پیدא کند؛

  دهد؛ تری می אی אز موضوع و محتوאی گزאرش در אبتدאی گزאرش، نوشته رא سامان بیش هذکر خالص. ۱۲

אی אضافی، در אختیار  موאرد و قوאعد نگارشی در بارۀ گزאرش رعایت گردد و حتماً אز متن گزאرش نسخه. ۱۳
  ٢٠.باشد تا در صورت مفقود شدن، אز آن نسخه אستفاده شود

  لطیفه

برگشت و بز . مال هرچه کوشید گرفتن آن نتوאنست. یکی אز آن دو بگریخت. مال رא دو بز بود: گویند
  .گریخت تر می دאنید אگر אین بسته نبود אز دیگری چابک شما نمی: گفت. سبب پرسیدند. بسته رא به زدن گرفت

  نگاری و אنوאع آن نامه
  .شوند ا رسمی تقسیم میهای אدאری ی های دوستانه یا خصوصی و نامه ها در یک نگاه کلی، به نامه نامه

همۀ ما آدمیان به هر حال نیاز به نامه نوشتن دאریم؛ چه به دوستان و نزدیکان و بستگان نزدیک و دور و 
چیزی که مهم אست، אین . ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی های אدאری و رسمی به سازمآن چه نوشتن نامه

ها بنویسیم و شرאیط نوشتن  ا توجه به אشخاص و مخاطبان آنها رא ب אست که بتوאنیم هر کدאم אز אنوאع نامه
های אدאری رא خوب بدאنیم تا بتوאنیم با مخاطبان خود אرتباطی  های شخصی و دوستانه و همچنین نامه نامه

  .موقع پیدא کنیم سنجیده و به

  ها אنوאع نامه

  ؛)دوستانه و خصوصی(های شخصی  نامه) אلف

  .های رسمی و אدאری نامه) ب

אی دאرند و אز جهتی با  تر جنبۀ אبتکاری و سلیقه ها بیش אین نامه ):دوستانه و خصوصی(های شخصی  نامه
ها صمیمی و خودمانی و در عین حال ساده و به دور אز هر گونه  אین نامه. ذوق و سلیقۀ نویسنده אرتباط دאرند

  .אز تصنّع خالی باشدאصوالً حُسن نامۀ خصوصی در آن אست که همۀ عناصر آن . تکلف هستند

چه بسا، گاهی אگر . کند های خصوصی و دوستانه، تأثیری بسزא در خوאننده אیجاد می کوتاهی و بلندی نامه
אی  شود و אین کار مستحسن نیست و گاه אگر نامه توجهی به خوאننده می אی کوتاه نوشته شود؛ نشان کم نامه

ها با شرאیط و مناسبات אفرאد  پس بهتر אست نامه. شود بیش אز حد طوالنی باشد، موجب مالل و خستگی می
  .نوشته شود

مسئلۀ دیگر، אنتخاب کاغذ نامه، طرز نوشتن، אختیار حاشیۀ مناسب و خطّ خوאنا و خوش، نوع رنگ قلم به 
همۀ ها توجه نمود، چرא که  کار رفته، همگی در روحیّۀ خوאننده אثری بسزא و אنکارناپذیر دאرد که باید به همۀ آن

  .عوאمل فوق، نشانۀ אحترאم و حرمت به مخاطب و خوאننده אست

                                                 
و  ۱۰۸ـ  ۱۱۰אز دکتر مهدی درخشان، صفحات  دربارۀ زبان فارسیتوאن به کتاب  تر در אین باب می برאی تفصیل بیش .٢٠

 .، مرאجعه کرد۲۶۴ـ  ۲۷۶אز مهدی ماحوزی، صفحات  نویسی گزאرش
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  نامه شروع و پایانِ

بار باید آن رא بخوאنیم تا אگر مطلبی אضافی  شروع و پایانِ نامه بجا و مناسب باشد و پس אز אتمام نامه، یک
کرد و عیب آن رא برطرف شود آن رא אصالح  אی حس می در آن باشد و یا אحیاناً جمله و کلمه یا عبارت אفتاده
  .ساخت؛ چرא که نامه معرّف شخصیت نویسنده אست

  های دوستانه و خصوصی نامه  یژگیو

  تقلیدی نبودن و لحن صمیمانه و عاطفی و خودمانی و دوری אز هر گونه تکلف و پیچیدگی؛. ۱

  אی دאشته باشند؛ قهتر جنبۀ אبتکاری و ذوقی و سلی ها؛ یعنی بیش ساخته نبودن آن قالبی نبودن و پیش. ۲

  .ها باید ساده و شفاف باشند گونه نامه אین. ۳

  ٢١:کنیم אی אز نامۀ دوستانه و صمیمی در אین مقال بسنده می אینک به نمونه

  دوست بسیار عزیز و دאنشمندم جناب آقای אحمد אحمدی بیرجندی

» אشک خون«نسخه رسالۀ نامۀ سوم شهریور و یک . אمیدوאرم در کمال سالمت و آسودگی به سر برید
بنده نیز אوقات . که به یاد אرאدتمند دیرین خود هستید متشکرم אز אین. مرحمتی رسید و موجب אمتنان فرאوאن شد

  .کنم که هنوز توאنی هست کسالت باقی אست و خدא رא شکر می. گذرאنم رא می

خدمت خانم و . وقع رسیده باشدرود به م های نقد אدبی خدمتتان فرستادم که אمید می یک جلد کتاب شیوه
  .אز رسالۀ مرحمتی بهره بردم خدאوند شما رא موفق بدאرد. نورچشمان سالم دאرم

  قربانت

  حسین یوسفی  غالم

  های رسمی و אدאری نامه

ها در تسریع  אین قبیل نامه. ترین وسیلۀ אرتباطی و همیشه مورد مرאجعه אست های אدאری رאیج نامه
های אدאری و رسمی، مطالب باید با صرאحت بیان و  در نامه. אی دאرند אلعاده אهمیت فوق بخشیدن به אمور אدאری

به دور אز هر گونه تکلف و تعارف نوشته شوند و کلمات، گویای مطالب باشند تا بدین وسیله خوאندن نامه با 
  .אشکال موאجه نشود

نامه چیست؟ سپس به موضوع نامه قبل אز نوشتن نامه، אبتدא باید کمی فکر کنیم که هدف אز نوشتن 
های مختلف به آن بدهیم و  کند، بهتر אست عنوאن بیندیشیم و אگر مفهوم نامه پیچیده و אحیاناً طوالنی جلوه می

هر کدאم אز عناوین رא به جای خودش بررسی کنیم و אگر نظر یا پیشنهادی دאریم در نامه به وضوح و روشنی 
  .آن رא مطرح کنیم

گونه אبهامی در آن باقی نماند و برאی رفع אبهام حتماً باید بدאنیم که  ری نگارش یابد که هیچنامه باید طو
هنگام نوشتن باید مطالب رא بر אساس «. مخاطب نامه کیست تا بدین وسیله به אندאزه و مناسب، بنویسیم

  ».אهمیتی که دאرد، تنظیم کنیم

                                                 
  .۱۳۶۹حسین یوسفی به آقای אحمد אحمدی بیرجندی، بیست و هفتم شهریور   نامۀ شادروאن دکتر غالم .٢١
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אستفاده אز کلمات ساده و روشن، . کند نده رא جلب نمیدر آغاز نامه، مطالب جزئی رא ذکر کردن، نظر خوאن
های مختلفی که مرسوم نثر  همچنین باید אز غلط«نماید؛  منظور نویسندۀ نامه رא بهتر به مخاطب منتقل می

  ٢٢».אدאری אست، بپرهیزیم، אساساً نثر אدאری فرزند ناخلف زبان فارسی شده אست

در غیر אین . ر مطلب رא در پارאگرאفی جدאگانه بنویسیمسعی کنیم نامه رא پشت سر هم ننویسیم و ه
  .صورت، کسالت در خوאندن نامه پیش خوאهد آمد و خوאننده، نامه رא با میل و رغبت نخوאهد خوאند

های رسمی و אدאری، نویسنده باید جدی و رسمی، سخن یا مطالب خود رא عرضه نماید و אز آهنگ  در نامه
  .هزل و گستاخی، دوری جوید

در صورت درخوאست مرخصی و مأموریت و تقاضای אنتقال، علت یا علل تقاضای نویسنده بیان شود و אز 
  .زبانی پرهیز شود هر گونه تملق و چرب

عنوאن نامه باید با توجه به . ها אست אنتخاب نوع کاغذ، قلم و پاکت خوب و تمیز، אز لوאزم אین قبیل نامه
אی که هم אحترאم مخاطب و هم אحترאم  مقام אو باشد به گونه شرאیط مخاطب و بر حسب مقتضای حال و

  .حفظ شود نویسندۀ آن

  :های אدאری و رسمی به قرאر زیر אست های نامه برخی אز عنوאن

؛ جناب آقای وزیر رאه و ترאبری؛ جناب آقای وزیر فرهنگ و אرشاد ........ـ ریاست محترم بانک ملی شعبۀ 
  ... .تهرאن و  אسالمی؛ ریاست محترم دאنشگاه

  :های אدאری و رسمی به قرאر زیر אست عنوאن پایانی نامه

با کمال אمتنان و تشکر و  ـ با تشکر قبلی؛ با تقدیم אحترאم و سپاسگزאری؛ با אحترאم فرאوאن אز جناب عالی؛ 
  ... .قدردאنی؛ و 

  :به شرح زیر אست» درخوאست אستخدאم«אی אز نامۀ  نمونه
  به نام خدא

  ........تاریخ 

  ....................................سازمان فرهنگی / شرکت/ אدאرۀ محترم

دאرאی شمارۀ شناسنامۀ ...................................  جانب  אین. رساند میبعد אز عرض سالم به אستحضار 
و دאرאی کارت ................... دאرאی مدرک تحصیلی ... ....................صادره אز ................... تاریخ تولد ............... 

لطف نموده در صورت . آیم نویسی کامپیوتر برمی پایان خدمت نظام وظیفه هستم و همچنین אز عهدۀ برنامه
  .گزאری رא دאرم و سپاس کمال אمتنانقبالً אز لطف و توجه شما، . جانب موאفقت فرمایید نیاز، با אشتغال به کار אین

  : ..........................تلفن: .................................................... نشانی
  تاریخ و אمضا

  :به شرح زیر אست» تسلیت«אی אز نامۀ  نمونه
  هو אلباقی

 دوست نباشم هرگز در دلم بود که بی
                                                 

  .۴۷ـ  ۵۰، ص فارسی عمومیسید محمد دאمادی،  .٢٢
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  چه توאن کرد که سعی من و دل باطل بود

رא به شما سرکار خانم .................................. مان אستاد  دست رفته با אندوه بسیار، درگذشت عزیز אز
مرא . عالی صبر و شکیبایی آرزو دאرم نمایم و برאی جناب همسر و یار دلسوز אستاد تسلیت عرض می.................. 

  .در אین غم و אندوه خود شریک بدאنید
  تاریخ و אمضا

  :ه شرح زیر אستب» دعوت«אی אز نامۀ  نمونه
  بسمه تعالی

  ....................دאنشمند گرאمی 

با سالم و אحترאم به مناسبت ورود به پنجاهمین سال درگذشت فقیه مفضال و مدرّس دאنا و توאنا مرحوم 
، مجلس یادبود אألدب ریحانة، صاحب کتاب نفیس )مقامه אهللا أعلی(میرزא محمد علی مدرّس تبریزی خیابانی 

گردد و אز مقام شامخ علمی و خدمات فرهنگی آن  دאشتی در אنجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزאر می و بزرگ
  .آید دאنشمند فقید تقدیر و تجلیل به عمل می

  .بخش مجلس و موجب אمتنان هیئت مدیرۀ אنجمن خوאهد بود عالی رونق حضور جناب

  با אحترאم، مهدی محقّق

  اخر فرهنگیאنجمن آثار و مف  رئیس هیئت مدیرۀ

  : ............زمان

  ..........אلی ....... אز ساعت 

  لطیفه

خوאهم پیش אز  می: کنی؟ گفت چرא زود אزدوאج نمی: אو رא گفتند. کرد مردی در زن گرفتن سستی می
  .که فرزندאنم عاق شوند، یتیمشان بگذאرم אین

  ـ رאغب אصفهانی محاضرאت

  





  
  
  
  
  

  دهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  نویسی مقاله
  
  

  ٧٠  ...............................................................................  درس אهدאف

  ٧٠  ................................................................................  یسینو مقاله

  ٧١  ..................................................  مقاله کی ۀدهند لیتشک یאجزא

  ٧١  .......................................................................  مقاله یۀته مرאحل

  ٧١  ........................................................................  مقاله یها یژگیو

  ٧٢  ..................................................................................  مقاله אنوאع

  ٧٢  ................................................  یعلم و یقیتحق یها مقاله) אلف

  ٧٣  ................................................................  یلیتحل یها مقاله) ب

  ٧٣  .......................................................................................  ..فهیلط

  



 אهدאف درس

های  های آن و אنوאع مقاله دهندۀ مقاله، مرאحل تهیه و ویژگی در אین جلسه دאنشجو با אجزאی تشکیل
אی  ۀ مقالهها رא آموخت تا אندک אندک خود به تهی آموزد که چگونه باید آن همچنین אو می. شود تحقیقی آشنا می

  .אندوزی אست ترین رکن در کسب و بسط دאنش و دאنش مقاله مهم. قوی و درست بپردאزد

  نویسی مقاله
  :چنین آمده אست در فرهنگ فارسی معین در بارۀ مقاله אین. های نگارشی، مقاله אست یکی אز قالب

در بارۀ موضوعی بنویسند אی که  گفتن، سخن گفتن، سخنگویی و فصلی אز کتاب یا رساله و نوشته: مقاله
  ...).אی که برאی درج در روزنامه یا مجلّه تهیه شود  غالباً نوشته(

אی در بارۀ  در אصطالح، نوشته«: توאن گفت مقاله می. توאند در قالب مقاله نوشته شود پس هر موضوعی می
بی، אنتقادی و جز های علمی، אدبی، تحقیقی، مذه אی אز نوشته موضوعی خاص אست و شامل אنوאع گسترده

  »... .هاست  آن

های پرطرفدאر و خوאندنی אست، چرא که در حجم و אندאزۀ مشخص و  شک مقاله، یکی אز אنوאع نوشته بی
که، به موضوعی خاص، که نظم و طرحی مشخص و سیری منطقی دאرد،  شود و هم آن معینی نوشته می

ن مقاله نیست و گاه با אرزش و אهمیت بعضی אز شود بدو אی که چاپ می معموالً هر روزنامه. پردאزد می
کند تا جایی که مقاله خود مرجعی برאی پژوهندگان و محققان بعدی  אی برאبری می های چند صد صفحه کتاب

به عنوאن . گوאه אین مطلب אست... های تحقیقی אدبی ـ تاریخی و  نگاهی به تعدאدی אز مقاله. گیرد قرאر می
، که در مجلۀ دאنشکدۀ אدبیات تهرאن به چاپ »אز خزאین ترکیه«بی مینوی با عنوאن نمونه مقالۀ אستاد مجت

بها در بارۀ مجموعۀ رسائل ترمذی، بابا طاهر، خردنامه، عمر  رسید، در نوع خود حاوی مطالبی تازه و گرאن
فرאوאنی خیام، رسائل حکمت، אخالق و شرح حال אبو אلحسن عامری بود و هم אز نظر تحقیقات אدبی אرزش 

  .دאشت

موضوعی که برאی خوאننده جالب، . در هر حال گام نخست، در رאه نگارش مقاله، אنتخاب موضوع אست
  .אنگیز باشد بخش و شوق آگاهی

کنیم؟ و آیا یک نیاز درونی و  حقیقت آن אست که ما باید بدאنیم אز نگارش مقاله، چه هدفی رא دنبال می
  אی، در کار نبوده אست؟ که אنگیزه و نیازِ ویژه אست یا אینאحساس باطنی سبب نوشتن مقاله شده 

که کاری تکرאری אست که  אی که قصد نگارش آن رא دאریم، آیا مطلب تازه و نویی دאرد و یا آن ضمناً مقاله
  אند؟ دیگرאن قبالً אین رאه رא طی کرده

אگر نوشتن مقاله، بعد אز طی  .ها پردאخت ها مطالبی אست که قبل אز نگارش، باید به آن گونه سؤאل אین
های فوق به عنوאن یک ضرورت درآمد و در ما אحساس باطنی و نیاز درونی به وجود آورد؛ آن موقع  ل مسیر سؤא

جو برאیِ یافتن منابع رא  و شود و אرزش وقت صرف کردن و جست نگارش مقاله کاری شایسته و ضروری می
אنتخاب موضوع نمود و وسایل و لوאزم אولیۀ نوشتن رא فرאهم کرد تا در אین لحظه، باید شروع به . کند پیدא می

  :گوید که گویی فرزندی نو خلق شده אست همچنان که مولوی نیز می אی خلق کرد، چنان بتوאن مقاله

  خون، نگردد شیر شیرین، خوش شنو   تا نزאید بخت تو، فرزند نو 



 ٧١    دهم  جلسه/ فارسی

http://vu.hadith.ac.ir    Farsi 88-89 V. 02  

هایی אست که همگی אز روی میلِ باطنی و אحساس  های خوب و عالی، مقاله توאن گفت مقاله در وאقع می
  .אند אند و هموאره محل رجوع خوאنندگان و محققان شده ها، ماندگار گشته אند و خیلی אز آن مقاله نیاز، نوشته شده

  دهندۀ یک مقاله אجزאی تشکیل

  :دهندۀ مقاله به ترتیب زیر אست אجزאی تشکیل

  عنوאن مقاله؛. ۱

  فهرست مطالب؛. ۲

  ؛)در صورت نیاز(مۀ مقاله مقد. ۳

  متن مقاله؛. ۴

  نتیجه؛. ۵

  ...).ها  אَعالم و אشخاص و אحیاناً אصطالحات و عکس(فهرست منابع و مآخذ . ۶

  مرאحل تهیۀ مقاله

  :مرאحل تهیۀ مقاله به قرאر زیر אست

  אنتخاب موضوع؛. ۱

  مطالعه و بررسی دقیق و אندیشه و تفکر در بارۀ موضوع مقاله؛. ۲

  طرح و چارچوب کلی؛ تهیۀ. ۳

  بردאری אز منابع مطالعاتی؛ آوری אطالعات و یاددאشت جمع. ۴

  های گوناگون مقاله؛ ها و نگارش بخش تنظیم یاددאشت. ۵

  شده؛ بازخوאنی و אصالح مقالۀ نوشته. ۶

  نویس و نگارش نهایی مقاله؛ پاک. ۷

  .ذکر دقیق منابع و مآخذ مقاله. ۸

  های مقاله ویژگی

  :های زیر رא دאرא אست موالً ویژگیمقالۀ خوب مع

ترین  گذאری آن دقت کافی شود و مناسب گذאری مقاله که אمری بسیار مهم אست و بهتر אست در نام نام. ۱
هایی که به نوعی  گذאری همچنین אز نام. אسم برگزیده شود تا با موضوع مقاله کامالً هماهنگ و متناسب باشد

  در آن אبهام وجود دאرد، خوددאری گردد؛ אرتباط با موضوع مقاله אست و بی

  مقاله در بارۀ موضوعی خاص، نوشته شود؛. ۲

  در نوشتن مقاله، אز منابع و مآخذ معتبر אستفاده شود؛. ۳

  .گیری منجر شود تا هدف אز نگارش مقاله، به خوبی برآورده شود به نتیجه. ۴
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  אنوאع مقاله

توאن برאی مقاله  که حد و مرز خاصی ندאرند אما می شوند و با آن توאنند در אنوאع گوناگونی نوشته ها می مقاله
  :توאن به دو دسته تقسیم نمود ها رא می در یک نگاه، مقاله. אقسامی در نظر گرفت

  های تحقیقی و علمی؛ مقاله) אلف

  .های تحلیلی مقاله) ب

  های تحقیقی و علمی مقاله) אلف

  :ها در אین مقاله

رهنمون אین نوع نوشته، عقل و فکر . برهان אستوאر אست نه تخیّل و عاطفه אساس کار بر پایۀ منطق و
آشنایی و אحاطۀ الزم نسبت به موضوع مورد بحث، دقّت در پژوهش، אمانت در نقل و . אست نه ذوق و אحساس

ها و  گزאرش، صحت عمل در تدوین و تلفیق مطالب، کوشش در אستنتاج درست، אز لوאزم و شرאیط مقاله
  ١.های تحقیقی אست نوشته

אی دאشته باشد و אگر نوشته، به نوعی تکرאر مطالب  های نو و تازه مقالۀ تحقیقی باید به نوعی یافته
  .אند، همرאه با ذکر مأخذ نوشته شوند نویسندگان پیشین אست، بهتر אست همۀ آنچه دیگرאن אنجام دאده

های تحقیقی، אرزش مقاله رא אفزون  قالهذکر کردن منابع معتبر و موثق در هر مقاله، به خصوص در م
אی که بدون אستناد نوشته شود و یا אز منابع و مآخذ אصیل אستفاده نشود، אرزش تحقیقی ندאرد و  مقاله. کند می

  .אعتمادی مخاطب و نویسنده موאجه خوאهد شد در نتیجه با بی

الب אصلی، به مطالب جزئی و مقالۀ تحقیقی بهتر אست در موضوعی خاص و وאحد نگارش یابد و אگر مط
بندی شود تا خوאننده به אهمیت  بندی و پارאگرאف گردد، پس به ترتیب אهمیت و אرزش، عنوאن فرعی منقسم می

  .ها وאقف گردد هر کدאم אز مطالب و گفته

אش، بهتر אست ساده و شفاف نگارش یابد چرא که אصل،  های پژوهشی مقالۀ تحقیقی، با همۀ ظرאفت
های پیچیده و مبهم אستفاده شود  ها و عبارت אگر אز کلمه. اهیم و پیام نویسنده به خوאننده אسترساندن مف

  .موجب کسالت و مالل، خوאهد شد

بنیاد یا  های بی های ذوقی بیجا، تعارف و مجامله، دאوری אفزא، تفنّن خاصیت و حجم های بی نقل قول
  .دکاه متعصّبانه، אز وزن و אعتبار مقالۀ تحقیقی می

  .گیری منطقی و معتدل ختم شود، تکلیف خوאننده معلوم و روشن خوאهد شد مقالۀ تحقیقی، אگر به نتیجه

אی نو بر  دهد و جامه ها و عبارאت، بار سخن رא אفزאیش می گاهی به کار بردن دقیق و بجا و درست کلمه
بسته به نوع مقالۀ تحقیقی و پس . کند کند و سخن محققانۀ نویسنده رא دو چندאن زیبا می تن مفاهیم می

  .متناسب با شرאیط مخاطبان، باید نوشت

  .در نوشتن مقالۀ تحقیقی، شتابزدگی و عجله روא نیست

                                                 
 .۱۲۹، ص فنّ نگارشگیوی، . ١
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آمیز  پسند و به دور אز نظرאت تعصّب که نویسندۀ مقالۀ تحقیقی، هموאره با ذوقی سلیم و خوش سرאنجام آن
  .ایدطرفه، مطالب و مفاهیمش رא به خوאننده عرضه نم و یک

  های تحلیلی مقاله) ب

شود که نویسنده به تحلیل مطالب یا تفسیر و تبیین یک موضوع  به آن دسته אز مقاالت گفته می
ها، نویسنده אز برهان و אستدالل عقلی و نقلی برאی אثبات مدّعای خویش کمک و  در אین قبیل مقاله. پردאزد می

אی و یا تحلیل کتاب و نوشتۀ  تحلیل و تفسیر شعر گوینده مثالً אگر אدیب و پژوهشگری به. گیرد אستمدאد می
  .אی بپردאزد؛ در وאقع مقالۀ אو مقالۀ تحلیلی אست نویسنده

های تحلیلی אدبی، فرهنگی، علمی، אجتماعی، سیاسی،  توאند شامل مقاله های تحلیلی خود می אلبته مقاله
  .باشد... אقتصادی و 

  :אند ارۀ مقاله، אنوאع زیر رא ذکر کردهبه همین جهت بعضی אز نویسندگان در ب

  های אدبی؛ مقاله. ۱

  های توصیفی و تشریحی؛ مقاله. ۲

  های אجتماعی؛ مقاله. ۳

  های فرهنگی، تربیتی، دینی و אخالقی؛ مقاله. ۴

  های אنتقادی؛ مقاله. ۵

  .אی و مطبوعاتی های روزنامه مقاله. ۶

علمی، فنّی، هنری، אدبی، دینی، تاریخی، אجتماعی، توאند در موضوعات گوناگون  گفتنی אست مقاله می
. نوشته شود... شناسی، ورزشی، فرهنگی، کشاورزی، فلسفی، אقتصادی و  شناسی، روאن قضایی، سیاسی، جامعه
مثالً مقاالت אدبی به : های فرعی منقسم شود توאند به عنوאن های فوق، خود می ضمناً هر یک אز عنوאن

شناسی، אصول  ی تاریخ אدبیات، نقد אدبی، شیوۀ شعر و شاعری، دستور زبان، سبکبررس: هایی نظیر عنوאن
بالغت و فصاحت אدبی، و صدها و هزאرאن موضوعات فرعی تقسیم شود که باز אلبته همین عناوین فرعی، خود 

  .تری پیدא کند توאن عناوین جزئی می

شود عیناً و  و אگر אز کسی مطلبی نقل میکه منابع مقالۀ تحقیقی باید دقیق و درست ذکر شود  خالصه آن
معموالً . شود؛ نام کتاب و صفحۀ آن ذکر گردد بدون کم و کاست آورده شود و یا אگر به مطلبی אز אو אشاره می

روشِ . آوریم بار که یک منبع رא به طور کامل آوردیم، در دفعات پس אز آن تنها نام کتاب و صفحه رא می یک
، نوبت )نام مترجم در صورت لزوم(نام خانوאدگی نویسنده، نام، אسم کتاب : ن گونه אستذکر مآخذ و منابع بدی

  .چاپ، نام ناشر، محل نشر، سال نشر، صفحه یا صفحات مورد אستفاده

  لطیفه

آن کس که شکم مرא سیر : ترین مردم نزد تو کیست؟ گفت دوست: هارون אلرشید אز بهلول پرسید که
فخر אلدین علی . (دوستی، به نسیه نباشد: رא سیر کنم مرא دوست دאری؟ گفتאگر من شکم تو : گفت. کند
  )صفی
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  אهدאف درس

های عملی  شود و با تمرین تحلیل متن אدبی آشنا می های دאنشجو با روش ۲۴אز אین جلسه تا پایان جلسۀ 
) سنتی، نو، نظم و نثر(متون אدبی  تمامبرخورد دقیق و درست با  چگونگیروی متون منظوم و منثور پارسی، بر 

 درس در وאقع برאی تثبیتِ مطالب در ذهن و گسترش دאمنۀ وאژگانی دאنشجو پی  در  پیهای  تمرین. آموزد رא می
  :ند אزא آشنایی و تسلط دאنشجو بر متون אدبی عبارت ۀل عمدمرאح .ستא

  ؛فهم لغات :مرحلۀ אول

  ؛فهم ترکیبات :مرحلۀ دوم

  ؛فهم تعبیرאت :مرحلۀ سوم

  ؛حل نکات دستوری و نحوی :مرحلۀ چهارم

  ؛...فهم تلمیحات אدبی، عرفانی، تاریخی و  :مرحلۀ پنجم

  ....)شامل قرن، قالب، محتوא و (آشنایی אجمالی با نویسنده و کتاب  :مرحلۀ ششم

توאند در هر کجا متنی منظوم یا منثور دید، بر אساس همین  אین دאنشجو با کسب אین مهارت، می بر بنا
  .אلگو آن رא رمزگشایی و معنا کند

  )۱( متون نظم و نثر فارسی

  !فریدون تویی

 بیا تا جهان رא به بد نسپریم

  به کوشش همه دست نیکی بریم

 نیک و بد پایدאر نباشد همی

  که نیکی بود یادگار  همان بِهْ

 همان گنج دنیا و کاخ بلند

  نخوאهد بُدَن مر ترא سودمند

 سخن ماند אز تو همی یادگار

  سخن رא چنین خوאرمایه مدאر

 دאن ز گوهر گُزید سخن رא سخن

  ز گوهر ورא پایه برتر سزید

 بجویی همی  که گیتی تو אی آن

   همیچنان کن که بر دאد پویی 

 فریدون فرّخ فرشته نبود

  ز عنبر سرشته نبود ز مشک و
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 به دאد و دهش یافت آن نیکویی

  تو دאد و دهش کن فریدون تویی

 جهانا چه بد مهر و بد گوهری

  و خود بشکری  که خود پرورאنی

 ردنگه کن کجا آفریدون گُ

  که אز پیر ضحاک شاهی بِبُرد

 بِبُد در جهان پانصد سال شاه

  د אزو جایگاهمانْ  به آخر بشد؛

 گری رא سپردجِهان دی  جهانِ

  به جُز درد و אندوه چیزی نبرد

 مِهْ همهسر کِهْ و  چنینیم یک

  رمه  تو خوאهی شبان باش خوאهی

 ن چرخ مستد אیبه بازیگری مانَ

  که بازی برآرد به هفتاد دست

 غبه خنجر زمانی به تی  زمانی

  زمانی به باد و زمانی به میغ

 ی ناسزאیک  زمانی به دستِ

  زمانی خود אز درد و سختی رها

 زمانی دهد تخت و گنج و کاله

  و چاه  زمانی غم و رنج و خوאری

 رא که هست  کسی  باید، خوردهمی 

  دست دل تا شدم تنگ منم تنگ

 خردمند مرد نزאدیאگر خود 

  ندیدی زگیتی چنین گرم و سرد

 و ناکام زیست کوریبباید به 

  گریستبباید   بر אین زندگانی

 بالینِ אوی خاکستسرאنجام 

  و آئین אوی  رאیدریغ آن دل و 
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 هرچند مانیم دیر אستچنین 

  نه پیل سر אفرאز مانَدْ نه شیر

 دل سنگ و سندאن بترسد ز مرگ

  رهایی نیابد אز אو بار و برگ

  فردوسی ـ قرن چهارم و پنجم، سرאیندۀ شاهنامه

  نادאری غمِ

 سمرقند سر به سر دیدم ٢٤همه نعیم

  و وאدی و دشتنظاره کردم در باغ و رאغ 

  م خالیرَچو بود کیسه و جیب من אز دِ

  بنَوشت  دلم ز صحن אمل فرش خرمی

 ز אهل هنر بارها به هر شهری  بسی

  و جنت هشت  شنیده بودم کوثر یکی

 شهزאر جنت دیدم هزאر کوثر بی

  شنه بازخوאهم گشتت ه لبولی چه سود ک

 نبود ٢٥مرَچو دیده نعمت بیند؛ به کف دِ

  ین طشتسر بریده بود در میان زرّ

  فرخی سیستانی ـ قرن پنجم

  سگ و حلوא

در مسجد کودکان . شنیدم که روزی شبلی در مسجدی شد تا دو رکعت نماز بگزאرد و زمانی برآساید
 یکی. فرصت نان خوردن کودکان بود و دو کودک به نزدیک شبلی نشسته بودند ٢٦دبیرستان بودند؛ و אتفاق رא

در زنبیل پسر منعم نان و حلوא بود و در زنبیل پسر   دو زنبیل نهاده بودند؛. پسر منعمی بود و یکی پسر درویشی
אگر   :پسر منعم گفت. خورد و پسر درویش אز وی حلوא همی خوאست پسر منعم نان و حلوא می. درویش نان تهی

  آن بیچاره همی کرد. نگ کن تا تو رא حلوא بدهمبا  :گفت! باشم: سگ من باشی؟ گفت ،ی حلوא بدهمא تو رא پاره
. گریست کرد و می لی در אیشان نظره میبچند بار همچنین کرد و شیخ ش. دאد  و پسر منعم حلوא به وی همی

قناعتی به مردم چه  و بی ٢٧نگاه کنید که طامعی  :گفت  ترא چه رسد که گریان شدی؟  !אی شیخ  :مریدאن گفتند

                                                 
 .نعمت .٢٤

 .مخفف درهم .٢٥

 .אتفاقاً .٢٦

 .كاری طمع .٢٧
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تا وی رא سگِ   خود قانع بودی و طمع حلوאی آن کودک نکردی، گر آن کودک به نان تهیِچه بودی א. کند می
  .بود همچون خود نبایستی

  نامه قابوس

  رفته آبِ

 ٢٨دوستی گفت صبر کن زیرאک

  ندکار تو خوب زود ک  صبر،

 دآرَ باز  رفته به جوی آبِ

  ندکه بود ک بهتر אز آن کارْ

 دگفتم آب رא به جوی باز آی

  !ندمرده رא چه سود کماهی 

  אنوری ـ قرن ششم

  دیروز و فردא

  دאستאو رא نه بدאیت نه نهایت پی        کامدن و رفتن ماست  אی در دאیره

  جاستکاین آمدن אز کجا و رفتن به ک       درین معنی رאست  نزند دمی کس می

*  

  دאرد مست ستن آن روא نمیبشک       که در هم پیوست  אی ترکیب پیاله

  ؟ ستکه شک که پیوست و به کینِ אز مهرِ      دستایِ نازنین و بر و و پ چندین سر

*  

  فریاد مکن  فردא که نیامدست،       אز دی که گذشت هیچ אز و یاد مکن

  حالی خوش باش و عمر بر باد مکن         ٢٩نامده و گذشته بنیاد مکن بر

*  

  تا شدخاک و با زمین یک  یک ذرۀ         آب بود و با دریا شد  ۀ یک قطر

  دא شدآمد مگسی پدید و ناپی      ؟  تو אندرین عالم چیست ٣٠آمدْ شدنِ

*  

  د رאزکو که به ما گوی  אی بازآمده         אز جملۀ رفتگان אین رאهِ درאز

  آیی باز که نمی  تا هیچ نمانی،        آز و نیاز   پس بر سرِ אین دورאهۀ

                                                 
 .»زیرא كه«مخفف  .٢٨

 .אعتماد مكن .٢٩

 .رفتن  آمدن، .٣٠
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  خیام  حکیم عمرِ

  رאزدאری

 علیل אز وَرَمی  بود مردی

   نیامَدیش دَمیوز وَرَم بر

 یدאنای  رفت روزی به نزدِ

  زیرکی، پُرخِرَد توאنایی

 گفت بنگر که אز چه معلولم

  ٣١کز خور و خوאب و عیش معزولم

 چون بدید مرد حکیم ٣٢سّشجَمِ

  مگفت אیمن نشین زאَنْدُه و بی

 نیست در باطنِ تو هیچ خَلَل

  چ نوعِ عِلَلنبینم ز هی  می

 م حالمرد گفتا که باز گوی

  ٣٣چه אفتاد بر من אین אَهوאلکز 

 رאزدאرِ ملوک و پادشهم

  تَبَهمبا مزאج ملَوَّن و 

 شه سکندر دهد همه کامم

  وِرא من گُزیده حجّامم که

 لیکن رאزیست در دلم پیوست

  فِ دستروز و شب جان نهاده بر ک

 نتوאنم گشاد رאزِ نهان

  م سر بُوَد هر آنکه אز آن بی

 گفت مردِ حکیم روْ تنها

  نهانْ سوی صحرא ٣٤عالیقْ بی

 شده چاهساری ببین خرאب

                                                 
 .بركنارشده .٣١

 .نبض אو= ش + مِجَس  .٣٢

  .ترسناک  جمعِ هول، .٣٣

 .بدون خویشان و وאبستگان .٣٤
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  אز آب شده گشته ویرאن و خشک

 رאزِ دلت אندر آن چاه گوی

  ن سرشته گِلَتتا بیاساید אی

 مردْ پندِ حکیم چون بشنید

  دکه چاره ندی همچنان کرد אز آن

 شد به صحرא برون نه دאنا مرد

  رنج و رאحتِ درد دفعِ  אز پی

 جایدید چاهی خرאب و خالی 

  دردِ خود رא در آن شناخت دوאی

 אی چاه«چاه کرد و گفت   سر سوی

  »دאر نگاه رאزِ من رא نگاه

 شه سکندر دو گوش همچو خرאن«

  »!אین אست رאز، دאر نهان. دאرد

 گفت אین سخن سه بار و برفت باز

  ٣٥بنگر אو رא که چون گرفت آکَفْت

 ، نِی بُنی بَررُستهن چاهْزאن ک

  چُست برآمدنِی بُن و شد قوی 

 ٣٦دید مردی شبان در آن چَیْ

  ٣٧فَیْ  ببرید آن نی و شمردش

 نای چون در دمید کرد آوאز

  که فاش کردم رאز با خالق

 ندر دو گوشِ خر دאردشه سک

  ن رאز אو خبر دאردخلق אز אی

 ه گرد جهانفاش گشت אین سخن ب

  !شاه، حجّام رא برید زبان

  حدیقه  سنایی ـ

                                                 
 .عقوبت .٣٥

  .چاه .٣٦

  .غنیمت .٣٧
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  لطیفه

  :٣٨دאد و آزمایش خوאست ،خویش  אهللا هاتفی، خوאهرزאدۀ אشعار فردوسی رא به عبدجامی אین   :گویند

 که تلخ אست وی رא سرشت  درختی

  گرش برنشانی به باغ بهشت

 به هنگام آب ٣٩ور אز جوی خُلدش

  شهد نابی و  ریز ٤٠به بیخ אنگبین

 ار آوردسرאنجام گوهر به ک

  تلخ بار آورد  همان میوۀ

   :هاتفی گفت

 زאغ ظلمت سرشت  ضۀאگر بی

  نهی زیر طاووس باغ بهشت

 ضه پروردنشبه هنگام آن بی

  אرزنشز אنجیر جنت دهی 

 لدهی آبش אز چشمۀ سلسبی

  د جبرئیلمَبدאن بیضه، دم دردَ

 زאغ  زאغ،  شود عاقبت بیضۀ

  طاووسِ باغ  هوده،کشد رنج بی

  !אی ولی در هر مصرאع یک بیضه گذאشته  אی، نیک گفته  :گفت  جامی

  بیگدلی ـ آتشکدهآذر 

  قافلۀ صبح

 میان عشق و هوس گرچه فرق بسیار אست

  ارستوجود هر دو درین کارخانه در ک

 تو پیروِ عمل نیک شو به جوهر אصل

  زنارستهم אز جنس تار  ٤١که تا سُبحه

 چو عاقبت همه کس رא فنا بود در پی

                                                 
 .خوאست تا אو رא آزمایش کند. ٣٨

 .بهشت .٣٩

  .عسل .٤٠

 .تسبیح .٤١
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  شتۀ عشقت نگشت، مُردאرستکسی که ک

 ستعاری  شهید معرکۀ تو ز زندگی

  عارست  دאن برون رود،که زنده ز می آن بر

 مدعا کنم چون به حق برאدرאن، گوی

  ارستشفا مده به کسی کاو ز عشق بیم

 اروאن صبح گذشتک زهزאر قافله א

  دאرستخوشا دلی که به نزدیک صبح بی

  ظهیر فاریابی ـ قرن ششم

  زن و طوطی

حسن  ٤٣در غایت. چو سیم دهن  و ٤٢عارضچو گل   چون ماه روی،. دאشت  بود و بهارویه نام زنی  مرزبانی
  .بِکَمالدلپذیر، ملح بسیار و لطف   و حرکاتی ٤٥אطرאفی فرאهم. و عفاف ٤٤و جمال و نهاست صالح

بسیار کوشید تا به دست آید، . دאشت و بازدאری کردی و אو رא بدאن مستوره نظری אفتاد ٤٦حفاظ بی  غالمی
אز . پیوندد  کند و در אفتضاح אو سعیی  ست که در حق אو قصدیچون نومید گشت خوא. אلبته بدو אلتفات ننمود

و » خوאجه خفته دیدم با کدبانو  من دربان رא در جامۀ«صیادی دو طوطی طلبید و یکی رא אز אیشان بیاموخت که 
تا روزی مرزبان . ی אین دو کلمه بیاموختندא در مدت هفته. »گویم  من باری هیچ نمی«دیگری رא بیاموخت که 

عادت آن دو کلمه   אیشان بر حکمِ. غالم درآمد و مرغان رא پیش אو نهاد. خورد به حضور قوم رאب میش
. نمود می ٤٧مرزبان معنی آن ندאنست لکن به خوشی آوאز و تناسب صورت אهتزאز. به زبان بلخی گفتند می

  .شدمرغان رא به زن سپرد تا تیمار بهتر ک

چون אز طعام خوردن فارغ شدند . אهل بلخ میهمان مرزبان آمدند ی אزא طایفه. یک چندی بر אین گذشت و
میهمانان . گفتند آن دو کلمه می ٤٨س بخوאست و אیشان بر عادت معهودفمرزبان ق. در مجلس شرאب نشستند

אل کردند تا وقوفی دאرد بر آنچه مرغان ؤآخر مرزبان رא س. ساعتی در یکدیگر نگریستند پیش אفگندند وسر در 
یکی אز بلخیان که منزلت تقدم دאشت معنی . אما آوאزی دلگشای אست  گویند، دאنم چه می نمی  :گفت. دگوین می

کار چیزی  زن پریشانْ  در شهرِ ما رسم نیست در خانۀ  و معذرتی کرد که  آن با אو بگفت و دست אز شرאب بکشید

                                                 
 .صورت .٤٢

 .نهایت .٤٣

 .پاكدאمنی و عفت .٤٤

 .پاک  دאمنی .٤٥

  .نانجیب .٤٦

 ).شادی(حركت  .٤٧

  .عادت همیشگی .٤٨
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مرزبان אز جای بشد . دهم אم و گوאهی می من هم بارها دیده  :غالم آوאز دאد که ٤٩در אثنای אین مفاوضت. خوردن
  .متوאمشتاب به کشتنم که در دست  :زن کسی به نزد אو فرستاد و گفت. و مثال دאد تا زن رא بکشند

تأمل و   ه که خونی ریخته خوאهد شد،خاصّ  אز دیو نیکو نماید و אصحاب خرد و تجربت در کارها،  عَجَلَتْ
ها که بگرویدید، אگر نافرمانِ  کس אی آن»  :و فرمان و حکم باری رא، אمام سازند که  وאجب بینند ٥٠تثبُّت

و چون صورت حال  ض אستبررسیدنِ کار من نیز אز فرאی» ... بدکاری پیش شما آید و خبری آورد بررسید
ر که אز אهل بلخ پرسند قدر دریغ مدא معلوم گشت، אگر مستوجب کشتن باشم در یک لحظه دل فارغ گردد و אین

مرغان رא אین ناحفاظ تلقین  ٥١אگر ندאنند مُتِیَقّنِ. دאنند که مرغان جز אین دو کلمت אز لغت بلخی دیگر چیزی می
و   אین رنگ آمیخت  אو و غرض אو حایل آمد، و دیانت من میان  کرده אست، که چون طمع אو در من وفا نشد

  .خون من تو رא مباحگفت بدאن که من گناهکارم و  بتوאنند אگر چیزی دیگر بدאن زبان می

تا : مرزبان شرط אحتیاط به جای آورد و مقرر شد که زن אز آن مبرאست؛ کشتن אو فرو گذאشت و بفرمود
تو دیدی که   :زن پرسید که. بازی در دست گرفته. تازه درآمد که مگر خدمتی کرده אست. بازدאر رא پیش آوردند
زن . هایش برکند بازی که در دست دאشت بر روی אو جست و چشم. آری دیدم  :گفت  کردم؟ من אین کار می

  .نستسزאی چشمی که نادیده رא دیده پندאرد אی  :گفت

  کلیله و دمنه ـ  אهللا منشی نصر

  لطیفه

  :در حق سوزنیِ شاعر گوید )ه ۵۴۳م (» عَمعَق بخارאیی«پسر 

 دوش دیدم به خوאب آدم رא

  دستدست حوא گرفته אندر 

 ست؟تُ  سوزنی نبیرۀ  :گفتمش

   !حوא به سه طالق، אر هست  :گفت

  אلشعرא  تذکرةـ   شاه سمرقندی  دولت

  אلفرאر

  آباد אلحذאر غافالن زین وحشت  אی ٥٢رאאلحِذ

  مردم אلفرאرאلفرאر אی عاقالن زین دیوْ

  عجب دلْتان بنگرفت و نشد جانْتان ملول  אی

  ناگوאرهای  زین آب ٥٣عَفِن زین هوאهای
                                                 

 .گو  و گفت .٤٩
 .درنگ .٥٠

  .یقین دאرنده .٥١

  .حذر كنید .٥٢

 .گند .٥٣
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  پادشا  حاکم و آفات در وی  مرگ در وی

  ارظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشک

  سوخته دلאش  نرگسش بیمار یابی الله

  بنفشه سوگوאرو   אش دلتنگ بینی غنچه

  شده  تهمتی سیمرغ متوאری  אندرو بی

  قطار کلنگان بین قطار אندر وאنگهی خیل

  ها بردوخته باهنرها دیده  درویباز 

  خوאر کس خس طبع در وی אز تنعم دیدهکر

  ٥٤شمع رא هر روز مرگ و الله رא هر شب ذَبول

  ٥٦و ماه رא هر مه سِرאر ٥٥باغ رא هر سال عَزْل

  وאن بقاچنین جایی بر אی تو گزیده אین

  اررאست گویند آن کجا عنوאن عقل אست אختی

  אلدین אصفهانی  جمال
  

                                                 
 .خاموشی .٥٤

 .بركنار شدن .٥٥

  .فرאر شبانه .٥٦
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  )۲(نثر فارسی   متون نظم و

  مرد و אژدها و عسل

چاهی אندאخت و دست در دو گویند که مردی אز پیش شتر مست بگریخت و به ضرورت، خویشتن در 
هر دو پای بر . در אین میان بهتر نگریست. شاخ زد که بر باالی آن روییده بود و پاهاش بر جایی قرאر گرفت

نظر به قعر چاه אفکند אژدهایی سهمناک دید دهان . سر چهار مار بود که سر אز سورאخ بیرون گذאشته بودند
 ٥٧فتور ها دאئم بی سر چاه אلتفات نمود موشان سیاه و سپید، بیخ آن شاخ به. کرد گشاده و אفتادن אو رא אنتظار می

زنبور پیش خویش . جست אندیشید و خالص خود رא طریقی می و אو در אثنای אین محنت تدبیری می. بریدند می
آن مشغول گشت که אز کار خود  ٥٩אز نوعی در حالوت. چیزی אز آن به لب برد. یافت ٥٨و قدری شهد یא خانه
و موشان . افل ماند و نیندیشید که پای אو بر سر چهار مار אست و نتوאن دאنست که کدאم وقت در حرکت آیندغ

که شاخ بگسست در کام  یافت و چندאن نمایند و אلبته فتوری بدאن رאه نمی ها جهد بلیغ می در بریدن شاخه
برאبر نور عقل אو بدאشت تا موشان אز و آن لذت حقیر بدو چنین غفلتی رאه دאد و حجاب تاریک . אژدها אفتاد
  .ها بپردאختند و بیچارۀ حریص در دهان אژدها אفتاد بریدن شاخه

  دمنه و کلیله

  قدر دوستان

 بیا تا قدر یکدیگر بدאنیم

  که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

 کریمان جان فدאی دوست کردند

  سگی بگذאر ما هم مردمانیم

 ها تیره دאرد دوستی رא غرض

  א چرא אز دل نرאنیمها ر غرض

 گهی خوشدل شوی אز من که میرم

  جانیم  پرست و خصم چرא مرده

 چو بعد مرگ خوאهی آشتی کرد

  همه عمر אز غمت در אنتظاریم

 کنون پندאر مُردم آشتی کن

  که در تسلیم ما چون مردگانیم

                                                 
  .پیوسته ـ بدون سستی. ٥٧

  .عسل .٥٨

  .شیرینی .٥٩
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 چو بر گورم بخوאهی بوسه دאدن

  خم رא بوسه ده אکنون همانیمرُ

  شمس غزلیاتموالنا ـ 

  خوאبِ درست

حال بیگاه אست فردא خوریم و אین : گفتند. جهودی و ترسایی و مسلمانی در رאه زر یافتند و حلوא ساختند
شب  مسلمان نیمه. غرض آن بود که مسلمان رא ندهند. کس خورد که خوאب نیکو دیده باشد אندک אست، آن

فرود آمد و ما رא برکشید، ) אلسالم هیعل( یسیع: عیسوی گفت. صبح که برخاستند. و جملۀ حلوא بخورد برخاست
آمد و ) آلهو هیعل אهللا یصل( محمد: مسلمان گفت. مرא به تماشای بهشت برد) אلسالم هیعل( موسی: جهود گفت

. אی بیچاره آن یکی رא عیسی به آسمان برد و آن دیگری رא موسی به بهشت برد و تو محروم ماندی: گفت
وאهللاِ خوאب آن بود که تو دیدی خوאب ما همه : آنگه برخاستم و حلوא بخوردم، گفتندباری برخیز و حلوא بخورْ 

  !خیال بوده و باطل

  ـ تبریزی شمس مقاالت

  جبر و אختیار

 آن یکی بر رفت باالی درخت

  فشاند אو میوه رא دزدאنه سخت می

 !אی دنی: صاحب باغ آمد و گفت

  کنی؟ گو چه می ،٦٠אز خدא شرمیت

 بندۀ خدא אز باغ خدא: گفت

  گر خورد خرما که حق کردش عطا

 کنی در میانه چه مالمت می

  خدאوندِ غنی؟ بخل بر خوאنِ

 بیاور آن رسن ٦١אی אیبگ: گفت

  تا بگویم من جوאب بوאلحسن

 پس ببستش سخت آندم بر درخت

  زدش אز پشت و پهلو چوب سخت می

 شرمی بدאرآخر אز خدא : گفت

  گنه رא زאر زאر کشی אین بی می

                                                 
 .شرمی تو رא نیست .٦٠

 .بزرگ .٦١



٩٠  

http://vu.hadith.ac.ir  Farsi 88-89 V. 02 

 אش کز چوب خدא אین بنده: گفت

  زند بر پشت دیگر بنده خوش می

 אو و پشت و پهلو آنِ چوب حقّ

  من غالم و آلت فرمان אو

 توبه کردم אز جبر אی عیار: گفت

  !אختیار אست אختیار אست אختیار

  مثنوی

  غربیل در مشت

نجوم و رمل و غیره گویند پادشاهی پسر خود رא به جماعتی אهل هنر سپرده بود تا אو رא אز علوم  می
روزی پادشاه אنگشتری در مشت گرفت، و فرزند . آموخته بودند و אستادِ تمام گشته با کمال کودنی و بالهت
: گفت. אست ٦٢آنچه دאری گرد و زرد אست و مجوّف: خود رא אمتحان کرد که بیا بگو در مشت چه دאرم؟ گفت

آخر : باشد، گفت ٦٣باید که غربیل شد؟ گفت میهای رאست دאدی پس حکم کن که آن چه چیز با چون نشانه
قدر بر تو چون  های دقیق رא که عقول در آن حیرאن شوند دאدی אز قوّت تحصیل و دאنش، אین אین چندین نشان

  !فوت شد؟ که در مشت غربیل نگنجد

دאرد شکافند و چیزهای دیگر رא که به אیشان تعلق ن אکنون همچنین علمای אهل و زمان در علوم موی می
آن אست؛  ۀتر אز هم کلی گشته و آنچه مهم אست و به אو نزدیک ٦٤אند و אیشان رא بر آن אحاطت به غایت دאشته

کند که אین جایز אست و آن  حکم می ٦٥همۀ چیزها رא به حِلّ و حرمت. دאند خودی אوست و خودیِ خود رא نمی
حالل אست یا حرאم אست، جایز אست یا ناجایز دאند که  خود رא نمی. جایز نیست و אین حالل אست یا حرאم אست

  . ...אست، پاک אست یا ناپاک אست 

  فیه ما فیه مولوی ـ

  جُوْر אستاد

آزאر، گدאطبع، ناپرهیزگار که عیش  گفتار، بدخوی، مردم ی، تلخوترشر ؛کُتّابی رא دیدم در دیار مغرب معلمِ
جمعی پسرאن پاکیزه و دخترאن . کردی هْمردم سیَه گشتی و خوאندنِ قرآنش، دلِ بَمسلمانان به دیدن אو تَ

یکی رא تپانچه زدی و  خنده و نه یارאی گفتار؛ گه عارضِ سیمینْ ٦٦دوشیزه به دست جفای אو گرفتار؛ نه زَهرۀ
  .دیگری رא شکنجه کردی بلورینِ گه ساقِ

                                                 
  .توخالی .٦٢

  .אلک .٦٣

  .آگاهی و تسلط .٦٤

  .حاللی و حرאمی .٦٥

  .جرئت .٦٦
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. وی به مصلحی دאدند بزدند و برאندند و مکتب. אو معلوم کردند سِفْאلقصّه شنیدم که طرْفی אز خباثت نَ
. مرد، حلیم که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجبِ آزאر کسی بر زبانش نرفتی پارسایی سلیم، نیک

. کودکان رא هیبت אستاد نخستین אز سر به در برفت و معلم دومین رא אخالق مَلَکی دیدند و دیو یک یک شدند
لب אوقات بازیچه فرאهم نشستندی و لوح درست ناکرده در همچنین אغ. لم فرאموش کردندبه אعتمادِ حِلمِ אو عِ
  .سر هم شکستندی

 آزאر אستادِ معلم چو بوَد بی

  خرسک بازند کودکان در بازאر

بعد אز دو هفته بر آن مسجد گذر کردم و معلم אولین رא دیدم که دل خوش کرده بودند و به مقام خویش 
پیرمردی ظریفِ ! אبلیس رא معلمِ مالئکه چرא کردند] ارهب[که دگر  الحول گفتمאنصاف برنجیدم و . آورده
  :دیده بشنید و بخندید و گفت جهان

 پادشاهی پسر به مکتب دאد

  لوح سیمینش برکنار نهاد

 بر سر لوح אو نبشته به زر

  جور אستاد بِهْ که مهر پدر

  ـ قرن هفتم سعدی گلستان

  ریا

אو بود و چون به نماز  ٦٧تر אز آن خورد که אرאدتِ چون به طعام بنشستند کم. زאهدی مهمان پادشاهی بود
  .در حق אو زیادت کنند ٦٨برخاستند بیش אز آن کرد که عادت אو بود تا ظنّ صالح

 אی אعرאبی  ترسم نرسی به کعبه

  روی به ترکستان אست کاین ره که تو می

אی پدر، : گفت. فرאسَتپسری دאشت صاحب . چون به مقام خویش بازآمد، سفره خوאست تا تناولی کند
نماز رא هم : گفت. در نظر אیشان چیزی نخوردم که به کار آید: باری به دعوتِ سلطان طعام نخوردی؟ گفت
  .قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید

 אی هنرها گرفته بر کف دست

  ها برگرفته زیر بغل عیب

 تا چه خوאهی خریدن אی مغرور

  روز درماندگی به سیمِ دغل

  ـ قرن هفتم نگلستا

                                                 
  .خوאست .٦٧

  .فکر خوب .٦٨
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  علم یا ثروت

 مرد آزאده در میان گروه

  گوی و عاقل و دאناست گرچه خوش

 گهی توאند بود محتْرم، آن

  ٦٩که אزیشان به مالش אستغناست

 که محتاج شد، خوאرست وאن

  گرچه در علم، بوعلی سیناست

  یمین ـ قرن هشتم  אبن

  لطیفه

رא جز قرصی نان جوین  ٧٠قضا. خلیفه אو رא به مهمانی بردروزی وزیر . ی אبرאهیم نام بودא در بغدאد دیوאنه
مردم رא برهنه . یاقوتی سه مثقالین گم شده אست: زمانی نگذشت که گفتند. چیزی به دست אو نیفتاد، بخورد

سه روز در אین . باشد که شما فرو برده باشید: אبرאهیم و جمعی دیگر رא در خانه کردند و گفتند. کردند نیافتند
من ! אبرאهیم بانگ زد که אی خلیفه. گذشت یُّم خلیفه אز زیر آن خانه میروز سِ! بمانید تا אز شما جدא شودخانه 

تو که آن . אند که یاقوتی سه مثقالین بردی در אین خانه قرصی نان جوین خوردم سه روز אست محبوسم کرده
  کنند؟ها  های مردم بردی و به زیان رسانیدی، با تو چه همه אموאل و نعمت

  عبید ـ قرن هشتم

  گنج سالمت

 زد حکیمی به لب دریا گام

  تا کشد تازه شکاری در دאم

 دید مردی غم گیتی بر دل

  کرده بر ساحل دریا منزل

 سر אندوه فرو برده به خویش

  ناوک آه برآورده ز کیش

 چندین به دل אندوه که چه؟: گفت

  کم ز کاهی غم چون کوه، که چه؟

 بختکه ز ناسازی : دאد پاسخ

  سخت سوخته دلکار شد بر من 

                                                 
 .نیازی بی .٦٩

  .אتفاقاً .٧٠
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 نه دلی ساده ز نقش هوسم

  نه رسیدن به هوس، دسترسم

 ٧١کیسه אز زر تهی و کاسه ز لوت

  مانده پشت و شکم אز قوّت و قوت

 گفت پندאر که مالیّ و منال

  ی بود تو رא ماالمالא کشتی

 زد موجی و کشتی بشکست ٧٢بحر

  אت אفتاد به دست אی تخته پاره

 ر آن تخته سوאرب ٧٣شدی אز هول

  بعد یک چند رسیدی به کنار

 یا خود אنگار که بودت به زمین

  قاف تا قاف، جهان زیر نگین

 ناک بر تو زین دאیرۀ حادثه

  ریخت رنجی که رسیدی به هالک

 با تو گفتند کزین غم نرهی

  تا ز سر، אفسر شاهی ننهی

 ک و ز مردن َرستیباختی مل

  به فالکت ز هالکت، جَستی

 گنج سالمت که تو رאست אین دم אین

  که تو رאست ٧٤رنج و غرאمت عمر بی

 بهتر אز کشتی پر مال و زرت

  تر אز אفسر زرین به سرت خوش

  جامی ـ قرن نهم

                                                 
  .غذא، خوردنی .٧١

  .دریا .٧٢

 .ترس .٧٣

 .وאم .٧٤
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  موش و شتر

حرصش بر آن . خدאوند دید موشی به وی رسید و وی رא بی. چرید אشتری در پای مهارکشان در صحرא می
جا که فطرت אو بر فرمانبردאری אست، با אو  شتر نیز אز آن. روאن شددאشت که مهارش گرفت و به خانۀ خود 

אندیش אین چه بود که کردی؟ خانۀ  אی مُحال: گفت. سورאخی دید تنگ. چون به خانۀ خود رسید. موאفقت کرد
من  میان. تر توאند شد و نه جثۀ من אز אین خردتر نه خانۀ تو אز אین بزرگ. تو چنین خُرد و جثۀ من چنین بزرگ

  رگیرد؟ و مجالست چون صورت پذیرد؟و تو صحبت چون د

  بهارستانجامی ـ 

  رخ زیبای مصطفی

  אی صبح صادقان رخ زیبای مصطفی

  وی سرو رאستان قد رعنای مصطفی

  آئینۀ سکندر و آب حیات خضر

  شکرخای مصطفی ٧٥نور جبین و لعل

  ٧٦معرאج אنبیا و شب قدر אصفیا

  مصطفی سای ٧٧حمَرگیسوی روزپوش 

  س کو معلم علم אلهی אستאدری

  لب بسته پیش منطق گویای مصطفی

  کشیده سر »دَنیٰ فَتَدلّیٰ«بر ذروۀ 

  אیوאنِ بارگاه معلّای مصطفی

  گشته مست» مازאغ«پرورِ  وز جام روح

  آهوی چشم دلکش شهالی مصطفی

  دوخته» لوْالک« خیاط کارخانۀ

  به باالی مصطفی» אَبیتُ«دُرّאعۀ 

  دریای אخضرندشمس و قمر که لؤلؤِ 

  אز روی مهر آمده الالی مصطفی

  خالی زِ رنگِ بدعت و عاری ز زنگِ شرک

  آئینۀ ضمیر مصفای مصطفی

  گو مَهْ به نور خویش مشو غرّه زאنک
                                                 

 .شکرجونده .٧٥

  .برگزیدگان .٧٦

 .رو، گلگون سرخ .٧٧
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  عکسی بوَد ز غرّۀ غرّאی مصطفی

  به شأن אوست» قربت«که آیت » روح אالمین«

  مصطفی» אدنای« قاصر ز درک پایۀ

  جبرئیل خوאجو گدאی درگه אو شو که

  شد با کمالِ مرتبه موالی مصطفی

  خوאجوی کرمانی ـ قرن هشتم

  بر باد رفته

  نظرאن ملک سلیمان بادست پیش صاحب

  بلکه آن אست سلیمان که ز ملک آزאدست

  که گویند که بر آب نهادست جهان آن

  نگری، بر بادست مشنو אی خوאجه که تا در

  مبند ٧٨دهر گر زن عشوه درین پیرهدل 

  در عقد بسی دאمادست عروسی אست کهکاین 

  گرید خاک بغدאد به مرگ خلفا می

  روאن چیست که در بغدאدست ٧٩ورنه אین شطّ

  گر پر אز اللۀ سیرאب بود دאمن کوه

  مرو אز رאه که آن خون دل فرهادست

  همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک

  چند رویِ چو گل و قامت چون شمشادست

  ٨٠ن کهنه رباطخیمۀ אنس مزن بر در אی

  بنیادست موقع و بی که אساسش همه بی

  حاصلی نیست به جز غم ز جهان خوאجو رא

  شادی جان کسی کاو ز جهان آزאدست

  خوאجوی کرمانی ـ قرن هشتم

  אنگیز خیالאبیات 

  ت نبست در دل ما کینۀ کسصور
                                                 

  .زمانه .٧٨

 .رود .٧٩

  .کاروאنسرא .٨٠
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  کند آیینه هرچه دید فرאموش می

  ن هر گل مگیر و گرد هر بلبل مگرددאم

  غریب و معنی بیگانه باشطالب حسن 

  ، گردباد نیست که باال گرفته אستאین

  אی ره صحرא گرفته אست אز خود رمیده

  تر کشند نیکان ستم ز جور فلک بیش

  گندم چو پاک گشت خورَد زخم آسیا

  شق אز ره تکلیف به دل پا نگذאردع

  سیالب نپرسد که درِ خانه کدאم אست

  نیازی بارها بال همای אز غرور بی

  אم ر من سایه אفکنده אست و سر پیچیدهبر س

  چون برق گذشت ٨٢لیلی אز אین بادیه ٨١محمل

  همچنان گردن آهو به تماشاست بلند

  گرفتم که قمار אز همه عالم بردی من

  باید رفت دست آخر همه رא باخته می

  صائب تبریزی ـ قرن یازدهم، پدر سبک هندی

  ٨٣بدطالع

 که אز پی آب طالعی دאرم آن

  بحر بر، گردد گر روم سوی

 ور به دوزخ روم پی آتش

  تر گردد آتش אز یخ فسرده

 ور ز کوه אلتماس سنگ کنم

  سنگ نایاب چون گهر گردد

 ور سالمی برم نزد کسی

  هر دو گوشش به حکم، کر گردد

 تازی אگر سوאر شوم אسبِ

                                                 
 .کجاوه .٨١

 .بیابان .٨٢

 .سرنوشت .٨٣
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  زیر رאنم روאن چو خر گردد

 چنین حادثات پیش آید אین

  هرکه رא روزگار برگردد

 شکر نیز باید گفت با همه،

  که مبادא אزین بتر گردد

  אهللا نیشابوری  لطف

  لطیفه

مادرت رא : پیامبر به مزאح پسر رא فرمود. پیرزنی فرتوت رא پسر در زنبیلی نهاده، به زیارت پیامبر زمان بُرد
تو : گفتאو چگونه سزאوאر و میسر باشد؟ مادر، برآشفت و  با אین پیری شوهر کردنِ: جوאن گفت. به شوی ده

  بهتر دאنی یا پیامبر خدא؟

 ـ دهخدא حکم و אمثال

  شکسته دل

 نادیده موری به موری گفت غم

  که مغزم رא به جوش آورده شوری

 بیا تا سوی دشت آریم آهنگ

  که دل تنگ אست و دیده تنگ و جا تنگ

 شکسته دلجوאبش دאد مور 

  به دلتنگی میان رא تنگ بسته

 سینۀ تنگ ٨٤که אی وسعت طرאز

  پخت فضای دشت و فرسنگ هوس

 مخوאن אفسون صحرא محملم رא

  تر دאرد دلم رא که وسعت تنگ

  زاللی خوאنساری

  حکمت

 دאشت ٨٥پادشاهی دُر ثمینی

  بهر אنگشتری نگینی دאشت

                                                 
 .زینت .٨٤

 .بها گرאن .٨٥
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 ٨٦خوאست نقشی که باشدش دو ثمر

  هر نفس کافکند به نقش، نظر

 گاه شادی نگیردش غفلت

  ٨٧ه نباشدش محنتگاه אندُ

 در אیامهرچه فرزאنه بود 

  ی ولی همه خامא کرد אندیشه

 پوشی پدید شد آن دم ژنده

  »بگذرد אین هم«: گفت بنگار

 شاه رא אین سخن فتاد پسند

  نگینش همین عبارت کند بر

 زאنکه شادی و عیش و محنت و غم

  آدم بگذرد هر دو بر بنی

  حاج مال هادی سبزوאری ـ قرن سیزدهم

  گو و گفت

  پیر خرد یک نفس آسوده بود،

  .خلوت فرموده بود

  کودک دل رفت و دو زאنو نشست،

  .مستِ مست

  تو رא فرصت تعلیم هست؟: گفت

  .هست: گفت

  ترین رهنورد، گفت که אی خسته

  سوخته و ساختۀ گرم و سرد،

  بر رُخت אز گردش אیام گرد،

  چیست برאزندۀ باالی مرد؟

  درد: گفت

  .چه بُود אی همه دאنندگی: گفت

  ترین رאستی زندگی؟ رאست

                                                 
  .میوه .٨٦

 .אندوه .٨٧
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  پیر که אسرאر خرد خوאنده بود

  فرو مانده بود سخت در אندیشه

  אی אفتاد برگ ناگه אز شاخه

  .مرگ: گفت

  هاشم جاوید ـ معاصر

  عبرت

 نادره پیری ز عرب هوشمند

  אلملک אز روی پند گفت به عبد

 گاه و אین تکیه ٨٨بر سرِ אین مسند

  و אین بارگاه ٨٩زیر همین قبّه

 بر سپری چون سپر آسمان

  چکان خورشید، سری خونغیرت 

 »زیاد  אبن«دیدم و دیدم که ز 

  که چشمم مباد چها دیددید و 

 سر باز به وقتی سرِ آن خیره

  به رویِ سپر» مختار«بُد برِ 

 سر و سردאر شد» مَصْعَب«باز چو 

  دسترسِ אو سرِ مختار شد

 شد سرِ مصعب به مجازאت کار

  با سرِ تو تا چه کند روزگار

  صرحکیم الאدری ـ معا

  بر شاخ بی

  آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز

  אز جور تبر زאر بنالید سپیدאر

  ماند و نه شاخی ٩٠کز من نه אگر بیخ و بُنی

  نجّار ۀشکن و אرّ אز تیشۀ هیزم
                                                 

  .گاه تکیه .٨٨

 .بارگاه .٨٩

 .ریشه .٩٠



١٠٠  

http://vu.hadith.ac.ir  Farsi 88-89 V. 02 

  با که توאن گفت که در عین بلندی אین

  ٩١دستِ قَدَرم کرد بناگاه نگونسار

  فتش تبر آهسته که جرم تو همین بسگ

  حاصل بود و نیست تو رא بار ٩٢کاین موسم

  تا شام نیفتاد صدאی تبر אز گوش

  بسیار ٩٣سحر، هیمۀ شد توده در آن باغْ

  دهقان چو تنور خود אز آن هیمه برאفروخت

  بار بگریست سپیدאر و چنین گفت دگر

  هیزم و آتشگرِ گیتی آوخ که شدم

  אندאم مرא سوخت چنین ز آتش אدبار

  אز سوختن خویش همی زאرم و گریم

  زאرگریه کند آن رא که بسوزند چو من 

  خندید بر אو شعله که אز دست که نالی؟

  گونه تو رא خوאر ناچیزی تو کرد بدین

  آن شاخ که سر برکشد و میوه نیارد

  فرجام به جز سوختنش نیست سزאوאر

  אمروز سرفرאزیِ دی رא هنری نیست

  »٩٤باید אز אمسال سخن رאند نه אز پار می«

  عاصرپروین אعتصامی ـ م

  لطیفه

  جی رجب אز مکّه چو برگشت به میهنحا

  وَرد به خانهاگونه ره آوَرْد دو صد

  قیمت و אجناس نفیسی אشیایِ گرאن

  کز حُسن و ظرאفت همه رא بود نشانه

  »فریزر«رאدیو و ساعت و یخچال و  אز

                                                 
  .سرنگون .٩١

 .زمان .٩٢

 .هیزم .٩٣

 .پارسال .٩٤
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  و حوله و آیینه و شانه» אُدْکُلن«تا 

  אز پردۀ אبریشم و روتختی مَخْمَل

  مردאنه و ملبوس زنانهتا جامۀ 

  رْ جعبۀ محکم همه رא چیده و بستهدَ

  تا لطمه نبینند ز آفات زمانه

  م که بر آن جعبه نوشته אست ظریفیدید

  »!ویی کعبه و بتخانه بهانهتمقصود «

  אلقاسم حالت ـ معاصر אبو
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  )٣(متون نظم و نثر فارسی 
  
  
  ١٠٤  ...................................................................................  .......ایب

  ١٠٤  ............................................................................  گرفت نفسم

  ١٠٥  .............................................................................  نهیآ در نهیآ

  ١٠٦  ............................................................................  یجو و برکه
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  ١٠٦  ...............................................................................  بارאن ۀترאن
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  ١١٢  .......................................................................  یشاعر مقدمات

  ١١٣  ...............................................................................  قلم؟ ای غیت

  



 )۳(متون نظم و نثر فارسی 

  بیا

  ستاره دیده فرو بست و آرمید، بیا

  های شب دوید، بیا شرאب نور به رگ

  ز بس به دאمنِ شب، אشک אنتظارم ریخت

  گل سپیده شکفت و سحر دمید، بیا

  شهاب یاد تو در آسمان خاطر من

  پیاپی אز همه سو خطّ زر کشید، بیا

  ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم

  ز غصه، رنگ من و رنگ شب پرید، بیا

  کنی دیدאر به وقت مرگم אگر تازه می

  بیابه هوش باش که هنگام آن رسید، 

  خوشه پروین دאشت نیامدی چو فلک خوشه

  دאنه چید، بیا کنون که دست سحر دאنه

  سیمین بهبهانی ـ معاصر

  نفسم گرفت

  بشکن ٩٥نفسم گرفت אز אین شب، درِ אین حصار

  درِ אین حصار جادوییِ روزگار بشکن

  چو شقایق אز دلِ سنگ، برآر رאیت خون

  صخرۀ کوهسار بشکن ٩٦به جنون، صالبتِ

  جمانِ صبحی، به ترنّم و ترאنهتو که تر

  دیده بگشا، صف אنتظار بشکن لبِ زخم

  »سرِ آن ندאرد אمشب که برآید آفتابی؟«

  تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن

  بِسُرאی تا که هستی، که سرودن אست بودن

  به ترنّمی دژِ وحشت אین دیار بشکن

                                                 
 .دیوאر. ٩٥

  .אستوאری و אستحکام. ٩٦
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  ، همه سو فکنده سایه٩٧شبِ غارتِ تتارאن

  ، אین سایۀ دیوسار بشکن٩٨یتو به آذرخش

  جا ز برون کسی نیاید چو به یاری تو، אین

  تتار بشکن ٩٩تو ز خویشتن برون آ، سپه

  شفیعی کدکنی ـ معاصر

  آینه در آینه

  مژده بده، مژده بده یار پسندید مرא

  سایۀ אو گشتم و אو برد به خورشید مرא

  جانِ دل و دیده منم، گریۀ خندیده منم

  یار پسندید مرאیارِ پسندیده منم، 

  کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز

  نما، خم شد و بوسید مرא قبله ١٠٠کان صنم

  پرتو دیدאرِ خوشش، تافته در دیدۀ من

  آینه در آینه شد، دیدَمش و دید مرא

  گوهر گم بوده نگر، تافته بر فرق فلک

  گوهری خوب نظر، آمد و سنجید مرא

  ه زندنور چو فوאره زند بوسه بر אین بار

  سلیمان نگر و غیرت جمشید مرא ١٠١رشک

  نگرم هر سحر אز کاخ کرم چون که فرو می

  و ناهید مرא ١٠٢بانگ لکَ אلحمد رسد אز مه

  چون سر زلفش، نکشم سر ز هوאی رخ אو

  باش که صد صبح دمد زین شب אمید مرא

                                                 
  .تاتارها، مغوالن. ٩٧

  .رعد. ٩٨

  .سپاه. ٩٩

  .بت، زیبارو. ١٠٠

  .حسد. ١٠١

 .ماه. ١٠٢
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  پیرهنم، جانِ رهاکرده تنم پرتو بی

  تا نشوم سایۀ خود، باز نبینید مرא

  )سایه(אبتهاج هوشنگ 

  برکه و جوی

  با خود دאشت ١٠٣تو אز אوّل سالمَت پاسخ بدرود

  אگرچه سِحْر صوتت جذبۀ دאوود با خود دאشت

  بهشتت سبزتر אز وعدۀ شدّאد بود אما

  برאیم، برگ برگش، دوزخِ نمرود با خود دאشت

  ببخشایم، אگر بستم دگر پلکِ تماشا رא

  خود دאشتאت در پیچ و تابش دود با  که رقص شعله

  وאر بیرون آمدم אز אمتحان אما سیاوش

  سانَت هرچه آتش بود با خود دאشت دلِ سودאبه

  אم بگذאر، دریا אرمغانِ تو مرא با برکه

  جویِ حقیری آرزویِ رود با خود دאشت: بگو

  محمد علی بهمنی ـ معاصر

  دل خونین

  نویسم نه אز مهر و نه אز کین می

  نویسم نه אز کفر و نه אز دین می

  دאنی برאدر دلم خون אست می

  نویسم دلم خون אست אز אین می

  پور ـ معاصر قیصر אمین

  ترאنۀ بارאن

  خوאند باز بارאن ترאنه می

  خوאند در سکوتِ شبانه می

  אنگیزش گوش کن نغمۀ دل

  خوאند بهانه می صدא بی خوش

                                                 
 .خدאحافظی. ١٠٣
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  شعرِ بارאن نوאیِ جانِ من אست

  خوאند با غمی شاعرאنه می

  رאن אستشادی روح من ز با

  خوאند אی عاشقانه می نغمه

  قلبِ آئینه אز عطش خشکید

  خوאند خوش به بامِ زمانه می

  رقص و شادی کویر رא پر کرد

  خوאند آسمان شادمانه می

  شامِ تاریک، صبحِ روشن شد

  خوאند אبرِ عاشق، فسانه می

  بخت حسن نیک

  אرزش دאنش

منش بود؛ אندر کامروאیی و با  باهنر و بزرگ. بودאمیر منصور عبد אلرّزאق، مردی با فرّ و خویش کام 
دستگاهی تمام אز پادشاهی و ساز مهترאن و אندیشۀ بلند دאشت و نژאدی بزرگ دאشت به گوهر و אز تخم 

אز روزگار آرزو کرد تا אو رא نیز . خوش آمدش. کار کلیله و دمنه و نشانِ شاه خرאسان بشنید. אسپهبدאن אیرאن بود
پس دستور خویش אبو منصور אلمعمّری رא بفرمود تا خدאوندאن کتب رא אز دهقانان و . درین جهانیادگاری بود אن

به فرمان אو نامه کرد و کس » אبو منصور אلمعمّری«فرزאنگان و جهاندیدگان אز شهرها بیاوردند و چاکر אو 
  .جا بیاورد فرستاد به شهرهای خرאسان و هشیارאن אز آن

نهادند تا خدאوندאن دאنش אندرین نگه کنند و فرهنگ شاهان و مهترאن و فرزאنگان و אین نامه رא شاهنامه 
אی نیکو و دאد و دאوری و رאی و رאندن کار و سپاه آرאستن و  آیینه  .و کار و ساز پادشاهی و نهاد و رفتار אیشان

ها رא بدین  אین .رزم کردن و شهر گشادن و کین خوאستن و شبیخون کردن و آزرم دאشتن و خوאستاری کردن
  ... .نامه אندر بیابند 

  مقدمۀ شاهنامۀ אبومنصوری ـ قرن چهارم

  زلف

  به هوא در نگر که لشکر برف

  چون کنند אندرو همی پروאز

  رאست همچون کبوترאن سپید

  کردگان ز هیبت باز رאه گم

  آغاجی ـ قرن چهارم
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  آرאستن

  کی عیب سر زلف بت אز کاستن אست

  خاستن אستچه جای به غم نشستن و 

  و نشاط و می خوאستن אست ١٠٤جای طرب

  کارאستن سرو ز پیرאستن אست

  عنصری ـ قرن پنجم

  دختر جمشید

  چنین خوאندم אمروز در دفتری

  که زنده אست جمشید رא دختری

  بوَد سالیان هفتصد هشتصد

  ١٠٦در منظری ١٠٥که تا אوست محبوس

  هنوز אندر آن خانۀ گبرکان

  ١٠٧بمانده אست بر جای، چون عرعری

  نه بنشیند אز پا و نه یک زمان

  نهد پهلوی خویش بر بستری

  نگیرد طعام و نگیرد شرאب

  گستری نگوید سخن با سخن

  مرא אین سخن بُود نادلپذیر

  چو אندیشه کردم من אز هر دری

  بدאن خانۀ باستانی شدم

  به هنجار چون آزمایشگری

  یکی خانه دیدم ز سنگ سیاه

  ١٠٨گذرگاه אو تنگ چون چنبری

                                                 
  .شادی. ١٠٤

  .زندאنی. ١٠٥

  .دیدگاه. ١٠٦

  .درخت عرعر که مانند سپیدאر بلند אست. ١٠٧

  .حلقه. ١٠٨
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  پای بر خانه دیدم به یک در آن

  بری ١٠٩عروسی کالن، چون هیونی

  سفالین عروسی به مُهر خدאی

  بر אو بر، نه زرّی و نه زیوری

  بسی خاک بنشسته بر فرق אو

  ١١١אفسری ١١٠نهاده به سر بر، گلین

  دویدم من אز مهر نزدیک אو

 چنان چون بر خوאهری، خوאهری

  ستُردم رخش رא به سر آستین

  خاکستریز هر گرد و خاکی و 

  همی بوی مُشک آمدش אز دهان

 ١١٢چو بوی بخور آید אز مِجمَری

  ببوییدم אو رא وزאن بوی אو

  ١١٣برآمد ز هر موی من عبهری

  אز خانه آوאز دאد ١١٤یکی هاتف

  ١١٥چو رאمش بری نزد رאمشگری

  که هست אین عروسی به مهر خدאی

  منظری ١١٦אی، سعتری چهره پری

  بباید علی אلحال کابینْش کرد

  کابین چنین دختری بیرزد به

  که تو بود عقد کابین אو אین

 کنی سجدۀ شکر چون شاکری

                                                 
  .شتر. ١٠٩

  .אزگل. ١١٠

  .تاج. ١١١

  .آتشدאن. ١١٢

  .بو خوش. ١١٣

  .سروش، ندאدهنده. ١١٤

  .خوאننده. ١١٥

  .دلگشا. ١١٦
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  سر אز سجده بردאری و אین شرאب

  کشی یاد فرخنده، رخ مهتری

  منوچهری ـ قرن پنجم

  مرگ لیلی

  لیلی ز سریر سربلندی

  אفتاد به چاه دردمندی

  شد چشم زده بهار باغش

  زد باد طپانچه بر چرאغش

  وشپ ١١٧گشت آن تن نازک قصب

  توش چون تار قصب، ضعیف و بی

  لرزه شکست پیکرش رא تب

  رא ١١٨تبخاله گَزید شکّرش

  ١١٩بالین طلبید، زאدْ سروَش

  ١٢٠وز سرو فتاده شد، تَذَروَش

  بر مادر خویش رאز بگشاد

  باره درِ نیاز بگشاد یک

  کای مادر مهربان چه تدبیر

  کآهو بره، زهر خورد با شیر

  در کوچ گه אوفتاد رختم

  شدم، بگیر سختمچون سست 

  خورم אین چه مهربانی אست خون می

  کنم אین چه زندگانی אست جان می

  چندאن جگر نهفته خوردم

  کز دل به دهن رسید دردم

                                                 
  .אبریشم. ١١٧

  .مرאد لب אست. ١١٨

  .سرو آزאد، قدبلند. ١١٩

  .אی אست نام پرنده. ١٢٠
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  چون جان ز لبم نفس گشاید

 گر رאز گشاده گشت، شاید

  چون پرده ز رאز برگرفتم

  بدرود، که رאه درگرفتم

  بار در گردنم آر دست یک

  ١٢١هارخون من و گردن تو زن

  کان لحظه که جان سپرده باشم

  وز دوری دوست مرده باشم

  وאرم آرאسته کن عروس

  بسپار به خاک پرده دאرم

  آوאزۀ من چو گردد آگاه

  کآوאره شدم من אز وطن گاه

  دאنم که ز رאه سوگوאری

  آید به سالم אین عماری

  چون بر سر خاک من نشیند

  مه جوید، لیک خاک بیند

  بر خاک من آن غریب خاکی

  نالد به دریغ و دردناکی

  یارَست و عجب عزیز یاریست

  אز من به برِ تو یادگاریست

  אز بهر خدא نکوش دאری

  در وی نکنی نظر به خوאری

  آن دل که نیابیش بجویی

  وאن قصه که دאنیش بگویی

  אم عزیزوאرش من دאشته

 تو نیز چو من عزیز دאرش

  گو لیلی אزین سرאی دلگیر

  ربرید زنجی آن لحظه که می

                                                 
  .باشموאظب . ١٢١
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  دאد در مهر تو تن به خاک می

  دאد بر یاد تو جانِ پاک می

  در عاشقی تو صادقی کرد

  جان در سر کار عاشقی کرد

  אز حال چه پُرسیم که چون رفت

  با عشق تو אز جهان برون رفت

  تا دאشت درین جهان شماری

 جز با غم تو، ندאشت کاری

  مرد وאن لحظه که در غم تو می

  برد میهای تو رא به توشه  غم

  و אمروز که در نقاب خاک אست

  هم در هوس تو دردناک אست

  چون منتظرאن درین گذرگاه

 هست אز قِبل تو چشم بر رאه

  مجنون و لیلینظامی ـ 
 گنج پنجقرن ششم ـ سرאیندۀ 

 مقدمات شاعری

 آن هیچ کس رא لقب شاعری نزیبد و بر هیچ بدאن که شعر رא אدوאتی אست و شاعری رא مقدماتی که بی
و معانی لطیف  ١٢٣و عبارت بلیغ ١٢٢אما אدوאت شعر، کلمات صحیح و אلفاظ عَذْب. شعر، نام نیک، درست نیاید

تمامِ . אبیات مطبوع کشند، آن رא شعر نیک خوאنند ١٢٤אست که چون در قالب אوزאن مقبول ریزند و در سِلْک
آن  ١٢٥אعضا و אَبعاضسالمت  صنعت، جز به אستکمال آالت و אدوאت آن دست ندهد و کمال شخص، بی

  .صورت نبندد

و אما مقدمات شاعری آن אست که مرد، بر مفردאت لغتی که بر آن شعر خوאهد گفت وقوف یابد و אقسام 
و אمرאی کالم، در تأسیس مبانی شعر و  ١٢٦ترکیبات صحیح و فاسد آن رא مستحضر شود و مذאهب شعرאی مُفلِق

                                                 
  .گوאرא. ١٢٢

  .رسا. ١٢٣

  .رشته. ١٢٤

  .جمع بحث. ١٢٥

  .زیباگو. ١٢٦
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 و ١٢٩و درجات مخاطبان و فنون تعریضات ١٢٨ن، در نعوتنظم بشناسد و سنت و طریقت אیشا ١٢٧سلوک مناهج
تصریحات و قوאنین تشبیهات و تجنیسات و قوאعد مطابقات و مغالطات و وجوه مَجازאت و אستعارאت و سایر 

אز توאریخ و אحوאل ملوک متقدم و حکمای  ١٣١אز حکم و אمثال و شَطْری ١٣٠مصنوعات کالمی بدאند و بر طرْفی
لطیف אز ضعیف، فرق کند و بر حُسن مطالع و لطف مقطع هر شعری، مطّلع شود؛  سالف وאقف گردد و معانی

نظام نشاند و در سخن، אز معانی سرد و تشبیهات کاذب و  ١٣٢تا هر معنی رא در کسوت عبارتی الیق بر منصّه
אشارאت مجهول و אیمائات مشکل و אیهامات ناخوش و تجنیسات متکرر و אوصاف غریب و אستعارאت بعید و 

  .مجازאت نادرست و تکلفات ثقیل و تقدیم و تأخیرאت نادلپسند مجتنب باشد

که در نظم شعر، شروع  و در همۀ אبوאب، אز قدر حاجت به طرف אفرאط و تفریط بیرون نرود و پیش אز آن
کند و به دعوی شاعری، میان دربندد، אول مختصری אز علم عروض و قوאفی برخوאند تا بر بحور قدیم و حدیث 

بدאند و صحیح אبیات، אز سقیم  ١٣٣אقف شود و אوزאن خوش אز ناخوش، فرق کند و یجوز و الیجوز אزאحیفو
های مطبوع و مصنوع אستادאن אین  אی نیک אز گفته گه سرمایه بشناسد و قوאفی אصلی אز معمول، تمییز کند و آن

אو در کار آید فوאید آن אشعار، روی نماید و  ١٣٤پس چون قریحت. گویان אین فن به دست آرد صنعت و پاکیزه
های  گه شعر אو چون چشمۀ زالل باشد که مدد אز رودهای بزرگ و جوی نتایج آن محفوظات، پدید آید آن
  .بوی آید که روאیح آن، مشام אروאح رא معطر گردאند عمیق دאرد و چون معجونی خوش

  رن هفتمـ ق אلعجم أشعار معاییر فی אلمعجمشمس قیس رאزی ـ 

  تیغ یا قلم؟

  سخن رא آفریدم جان دمیدم

  به אقرאر خدאیی برگزیدم

  سر زد אز من، אو بلی گفت ١٣٥אَلَستی

  گفت» یا ربّنا«אو » !یا عبد«منش 

  شکستِ رنگِ هوش אز دل خریدم

  ها کشیدم که אین بیرنگ صورت

                                                 
  .ها رאه. ١٢٧

  .אوصاف. ١٢٨

  .های غیر مستقیم אشاره. ١٢٩

  .אی پاره. ١٣٠

  אی گوشه. ١٣١

  .تخت. ١٣٢

  .אوزאن عروضی. ١٣٣

  .ذوق. ١٣٤

  .אست ﴾...ألست بربکم ﴿: ۀאشاره به آی. ١٣٥
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  های من אست אین نوאیِ بیخودی

  صدאی پای אز خود رفتن אست אین

  אست אین رقم نیست جرאحتزאر عشق

  آید قلم نیست صدאی تیغ می

  زبانی نیست آهنگ دل אست אین

  ورق گردאنی رنگ دل אست אین

  ندאنم چیست אین شایسته تنزیل

  سخن یا نسخۀ אورאد جبریل

  ناصر علی ـ قرن دهم

  



  
  
  
  
  

  چهاردهم ۀجلس

  
  
  
  

  )٤(متون نظم و نثر فارسی 
  
  

  ۱۱۶  ................................................................................  بتان عشق

  ۱۱۶  .....................................................................................  .دل دאدِ

  ۱۱۷  .....................................................................................  !دل یא

  ۱۱۷  .....................................................................................  دل آرאم

  ۱۱۸  ................................................................................  عمر بیفر

  ۱۱۹  ..............................................................................  دل دست אز

  ۱۱۹  ............................................................................  ها شکسته دل

  ۱۱۹  ............................................................................  رאه مهین ارאنی

  ۱۲۰  ...................................................................................  ترאش بت

  ۱۲۱  ....................................................................................  قو مرگ

  ۱۲۱  ..................................................................................  حال زبانِ

  ۱۲۲  .............................................................................  هیگر و خنده

  ۱۲۲  .....................................................................................  ....!چیه

  ۱۲۳  .........................................................................  ییجدא و عشق

  ۱۲۳  .....................................................................................  ..ییجدא

  ۱۲۴  .....................................................................................  !...غایدر

  ۱۲۵  ................................................................................  اری هجرאن

  ۱۲۶  ........................................................................  غول و مسلمان



  )۴(متون نظم و نثر فارسی 

  عشق بتان

  سر بال باشد אگرچه عشق بتان سربه

  دلم به عشق همه ساله مبتال باشد

  بالی دل אستدلم بالی من و عاشقی 

  بال که دید که هموאره در بال باشد

 صبا نسیم سرِ زلف אو همی آرد

  همیشه مونس من زאن سبب، صبا باشد

  جفای אو به دلم אز وفا عزیزترست

  نشان عشق، پسندیدنِ جفا باشد

  رخش چو اللۀ سیرאب و عارضش چو گل אست

  وفا باشد אز آن قِبَل، چو گل و الله بی

  و پارسا بودنز من مخوאه خردمند 

  دمی که بر دل من عشق پادشا باشد

  عشق و مرא عشق אوست رאحت جان ١٣٦عناست

  عجب کنم که مرא رאحت אز عنا باشد

  אدیب صابر ـ قرن ششم

  دאدِ دل

 خدאیا دאد אزین دل، دאد אزین دل

  نگشتُم شاد אز אین دل ١٣٧که یک دم مو

 چو فردא دאدخوאهون دאد خوאهند

  ن دلبگویم صد هزאرאن دאد אزی
*  

 دال خوبون دلِ خونین پسندند

  دال خون شو که خوبان אین پسندند
   

                                                 
 .رنج. ١٣٦

 .من .١٣٧
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 مشتری نیست کفر و دین بی ١٣٨متاعِ

  گروهی אون گروهی אین پسندند

*  

 چو مرغ پرشکسته ١٣٩دلی دیرُم

  کشتی بر لب دریا چو

 همه گویند که طاهر تار بنوאز

  دهد تار شکسته؟ صدא چون می

*  

 بینُمبه دریا بنگرُم، دریا تو 

  به صحرא بنگرُم، صحرא تو بینُم

 به هر جا بنگرُم، کوه و در و دشت

  نشان אز قامت رعنا، تو بینُم

  بابا طاهر ـ قرن پنجم و ششم

  !אی دل

 دیدی که هرچه دیدی هیچ אست! אی دل

  هر قصّۀ دورאن که شنیدی هیچ אست

 چندین که ز هر سوی دویدی هیچ אست

  ستאی گزیدی هیچ א و אمروز که گوشه

 مختارنامهعطار ـ 

  قرن ششم و هفتم

  آرאم دل

 آرאمِ دل مرא بخوאنید

  بر مردم چشم من نشانید

 آوאزۀ عشق من شنیدند

  אندאزۀ حُسن אو بدאنید
   

                                                 
 .کاال .١٣٨

 .دאرم .١٣٩
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 אز دور درو نگاه کردن

  אنصاف دهید کی توאنید؟

 אز دیده و جان و אز دل و تن

  אین خدمت من بدو رسانید

 אی خوبان، אو چو آفتابست

  شما به אو چه مانید؟در جمله 

 و حسرتست و خوאری ١٤٠عشق אندُه

  عاشق مشوید אگر توאنید

  سید حسن غزنوی ـ قرن ششم

  فریب عمر

 אم یک قطره خون ز تیغ بتان وאم کرده

  אم در سینه جای دאده، دلش نام کرده

 شنوم صبح אز رقیب رشکم کُشد که می

  אم درد دلی که شب به تو پیغام کرده

 مرא کشته دور نیستصیاد אگر ز رحم 

  אم אی אست که در دאم کرده تأثیر ناله

 אی تو در کمین دل من نشسته

  אم من در گمان که بلکه تو رא دאم کرده

 تر شده אز رشک غیر و من روزم سیاه

  אم خوشدل که صبحِ هجرِ تو رא شام کرده

  آذر بیگدلی ـ قرن دوאزدهم و سیزدهم

                                                 
 .אندوه .١٤٠
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  אز دست دل

  אی ترک غارتگر مندل بردی אز من به یغما، 

  دیدی چه آوردی אی دوست، אز دست دل بر سر من

  نهان شد، دل زאر و تن ناتوאن شد عشق تو در دل

  رفتی چو تیر و کمان شد، אز بار غم پیکر من

  אم رא جال دאد אوّل دلم رא صفا دאد، آیینه

  آخر به باد فنا دאد، عشق تو خاکستر من

  بار غم عشق אو رא، گردون ندאرد تحمل

  توאند کشیدن، אین پیکر الغر من کی می

  אم رא جال زد دل دم ز سرّ صفا زد، آیینه

  سلطان دولت نوא زد، אز فقر در کشور من

  صفای אصفهانی ـ قرن سیزدهم

  ها شکسته دل

 ما نخل طرب در دل خرسند شکستیم

  شاخ گل אمید ز پیوند شکستیم

 بگذאر که پنهان بوَد אین رאز جگرسوز

  م و دلی چند شکستیمאنگار که گفتی

 نظیری مشهدی

  رאه یارאن نیمه

 در نیمۀ رאه عمرم و یارאن نیم رאه

  دیده پرאکنده אز برم چون دزدِ کام

 آمیز و دیرجوش אمید و کم غمناک و بی

  در אنتظار ضربت یارאن دیگرم

 های مهر دאنم دگر که در پس آن خنده

  گر هست، جز سپیدی دندאنِ کینه نیست

 کار پنجۀ گرگان توبهدאنم دگر که 

  گذאر خاطر و غمخوאر سینه نیست مرهم
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 ددאنم دگر که چون زر و زن سایه در فکنْ

  سیرتان بتّر אز جانور شوند پاکیزه

 ١٤٢نام و جاه ١٤١دאنم دگر که بر سر تارאج

  یارאن رسته دشمن بیدאدگر شوند

 دאنم ولی چه سود که אندرز روزگار

  چون پند پیر و صحبت آموزگار نیست

 تا روزگار تجربه آید به سر، دریغ

  عفریت مرگ خنده زند، روزگار نیست

  فریدون تولّلی ـ شاعر معاصر

  ترאش بت

  אم یک شب تو رא ز مرمر شعر آفریده    پیکرترאش پیرم و با تیشۀ خیال 

  אم ناز هزאر چشم سیه رא خریده  تا در نگینِ چشم تو نقش هوس نَهم

*  

  آلودِ ماه رא אم شرאب کف پاشیده  אوستبر قامتت که وسوسۀ شستشو در 

  אم ز چشم حسودאن نگاه رא دزدیده      چشم بدت אیمنی دهم  ١٤٣تا אز گزند

  *  

  אم دست אز سر نیاز به هر سو گشوده      تا پیچ و تاب قدِّ تو رא دلنشین کنم

  אم אز هر قدی، کرشمۀ رقصی ربوده        אم אز هر زنی، ترאش تنی وאم کرده

*  

  אی در پیش پای خویش به خاکم فکنده      ساز ننگرد  אما تو چون بتی که به بت

  אی گویی دل אز کسی که تو رא ساخت، کنده      مست אز میِ غروری و دور אز غم منی

*  

  אم بسته چشم هوسِترאش بُل آن بت      زאن که در پس אین پردۀ نیاز! هشدאر

  !אم ها که تو رא هم شکسته سایهبینند       אم کند یک شب که خشمِ عشقِ تو دیوאنه

  نادرپور ـ شاعر معاصر

                                                 
  .غارت. ١٤١

  .مقام .١٤٢

 .آسیب. ١٤٣
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  مرگ قو

 شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

  فریبنده زאد و فریبا بمیرد

 شب مرگ تنها نشیند به موجی

  אی دور و تنها بمیرد رَوَد گوشه

 ر آن گوشه چندאن غزل خوאند آن شبد

  ها بمیرد که خود در میان غزل

 یدאאند کاین مرغ ش گروهی بر آن

  جا بمیرد کجا عاشقی کرد، آن

 جا شتابد شب مرگ אز بیم آن

  که אز مرگ غافل شود، تا بمیرد

 من אین نکته گیرم که باور نکردم

  ندیدم که قویی به صحرא بمیرد

 دریا برآمد آغوشچو روزی ز 

  شبی هم در آغوش دریا بمیرد

 تو دریای من بودی آغوش وאکن

  خوאهد אین قوی زیبا بمیرد که می

  حمیدی شیرאزی ـ شاعر معاصر

  زبانِ حال

 אم אشکم ولی به پای عزیزאن چکیده

  אم خارم، ولی به سایۀ گل آرمیده

 با یادِ رنگ و بویِ تو אی نوبهار عشق

  אم همچون بنفشه سر به گریبان کشیده

 من جلوۀ شباب ندیدم به عمر خویش

  אم אز دیگرאن حدیث جوאنی شنیده

 אم وردهאز جامِ عافیت، میِ نابی نخ

  אم وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده

 موی سپید رא فلکم رאیگان ندאد

  אم אین رشته رא به نقد جوאنی خریده
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 به آزאدگی مناز! بسته אی سروِ پای

  אم آزאده من که אز همه عالم بریده

 !گریزم אز نظر مردمان، رهی گر می

  אم ندیده عیبم مکن که آهوی مردم

  رهی معیّری ـ شاعر معاصر

  خنده و گریه

  تا هستم אی رفیق ندאنی که کیستم

  روزی سرאِغ وقت من آیی که نیستم

  در آستان مرگ که زندאن زندگی אست

  تهمت به خویشتن نتوאن زد که زیستم

  پیدאست אز گالب سرشکم که من چو گل

  یک روز خنده کردم و عمری گریستم

  طی شد دو بیست سال و אنگار کن دویست

  چه سود אز دویستم چون بخت و کام نیست

  گوهرشناس نیست در אین شهر شهریار

  چه بگویم که چیستم؟ ١٤٤من در صف خَزَف

  شهریار ـ شاعر معاصر

  !هیچ

 אز روزگارِ هیچ مردی ز شهر هرگزم،

  هیچ ١٤٦هرگز و تن، אز تبارِ ١٤٥جان אز نتاجِ

 سارِ مرگ دنبالِ آب زندگی אز چشمه

  جویایِ نخل مردمی אز جویبار هیچ

 نهاده قدم در ره خیال ١٤٧چندی عبث

  یک چند خیره کوفته سر، بر جوאرِ هیچ

 گنجینۀ دریغم و ویرאنۀ فسوس
                                                 

 .خرمهره. ١٤٤

 .ثمره. ١٤٥

  .دودمان. ١٤٦

  .بیهوده. ١٤٧
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  خوאر هیچ אندوهگین بیهده، אفسوس

 پرگارِ سرنگونم و عمری به پای سر

  بر گرد خویش دور زده در مدאر هیچ

  تشنۀ سرאب در وאدی فریبم و لب

  אنتظارِ هیچ در خانۀ دروغم و چشم

 אید؟ هرگز، هرگز شنیدهکس خوאستارِ 

  אید کسی دوستدאرِ هیچ؟ یا هیچ دیده

 !אی منم آن هیچ کس که هرگز نشنیده

  !هم دوستدאر هرگز و هم خوאستارِ هیچ

  مظاهر مصفا ـ شاعر معاصر

  عشق و جدאیی

 به چین אندر به سنگی برنبشته אست

  که دوزخ عاشقان رא چون بهشت אست

 دوست چو باشد مرد عاشق بر درِ

  زشتی به چشمش خوب و نیکوستهمه 

 کویر و کوه אو رא بوستان نیست

  سِتان אستفرאز برف همچون گلْ

 کجا عاشق به مرد مست ماند

  که در مستی غم و سختی ندאند

  ـ قرن پنجم و ششم رאمین و ویسفخرאلدین אسعد گرگانی ـ 

  جدאیی

 وَد روز جدאییچه خوش روزی بُ

  وفایی אگر با وی نباشد بی

 باشد فرقت یارאگرچه تلخ 

  در אو شیرین بُوَد אمید دیدאر

 خوش אست אندوه تنهایی کشیدن

  אگر باشد אمید بازدیدن

 چه باشد گر خورم صد سال تیمار

  چو بینم دوست رא یک روز دیدאر
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   אگر یک روز با دلبر خوری نوش

  کنی تیمارِ صد ساله فرאموش

 فخر گرگانی

  !دریغا

 دریغا جوאنی و آن روزگار

  نبود ١٤٨پیری تن آگه که אز رنج

 نشاط من אز عیش کمتر نشد

  نبود ١٤٩אمیدِ من אز عمر کوته

 ز سستی مرא آن پدید آمده אست

  نبود ١٥٠که هرگز در آن مَهْ در אین مَهْ

 سبک خشک شد چشمۀ بخت من

  !مگر آب آن چشمه رא ره نبود

 در آن چاهم אفکند گردونِ دون

  که אز ژرفی آن چاه رא ته نبود

 کرد و مرא بهشتم همی عرضه

  نبود ١٥١حقیقت که دوزخ جز آن چَهْ

 بسا شب که در حبس بر من گذشت

  نبود ١٥٢مَهکه بینای آن شب جز אَکْ

 سیاهی سیاه و درאزی درאز

  که آن رא אمید سحرگه نبود

 یکی بودم و دאند אیزد همی

  که بر من موکّل کم אز ده نبود

 ناאمید و زبانِ مرא ١٥٣بُدم

                                                 
  .آگاه .١٤٨

 .کوتاه .١٤٩
 .ماه .١٥٠

 .چاه. ١٥١

 .کور مادرزאد .١٥٢

 .بودم. ١٥٣
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  نبود ١٥٤»حَسبِیَ אهللا«همه گفته جز 

 نبودم ز عیب ١٥٥אگر من منزّه

  کس אز عیب، هرگز منزّه نبود

 نعمتی بود کاکنون نماند گَرَمْ

  گه نبود کنون دאنشی هست، کان

 چو من دستگه دאشتم، هیچ وقت

  زبانِ مرא عادت نه نبود

 به هر گفته، אز پُرهنر عاقالن

  نبود ١٥٦جوאبم جُز אَحسنت و جز خَه

 تنم شد مرفَّه ز رنجِ عمل

  گه ز دشمن مرفَّه نبود آن که

 در אین مدت آسایشی یافتم

  که گه بودم آسایش و گَه نبود

 جدא گشتم אز درگه پادشاه

  بدאن درگهم بیش אز אین ره نبود

 گرفتم کنون درگه אیزدی 

  مرא هیچ درگه نبود کز אین بهْ

  مسعود سعد سلمان ـ قرن ششم

  هجرאن یار

 ی غربت و تیمار عشق و فرقت یاربال

  خسته אین سه آفت، یار د با تن دلشدن

 ری ندیدم و همچون پری گرفته شدمپ

  دیدאر ز درد فرقت آن لعبت پری

 به شب ز حسرت آن روی، چون ستارۀ روز

  شمار ستاره بارد و چشمم بود ستاره

 مرא به زאری گوید چه کارت آمد پیش

                                                 
  .خدא بس אست مرא .١٥٤

  .پاک. ١٥٥

  .آفرین .١٥٦
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  هر آن کسی که ببیند که من بگریم زאر

 باشد حال ت دورم אز אین زאرتر چهز دوس

  تر چه باشد کار ز یار مردم אز אین صعب

 یست عجبهمی ندאنم چارۀ فرאق و ن

  که هیچ عاقل، خود کرده رא ندאند چار

  قطرאن تبریزی ـ قرن پنجم

  مسلمان و غول

 אفروز خرאسانی بگذر אی باد دل

  دره زندאنی ١٥٧بر یکی مانده به یُمگان

 رאحت بنشسته אندرین تنگی بی

  و دهقانی ١٥٨عتאز ضَیْخالی אز نعمت و 

 برده אین چرخ جفاپیشۀ بیدאدی

  אز دلش رאحت و אز تنْش تن آسانی

 تر אز نار پر אز دאنه دل پرאندوه

  زمستانی ١٥٩تر אز نال تن گدאزنده

 ن هیکل آبادאندאده آن صورت و آ

  روی زی زشتی و آشفتن و ویرאنی

 گشته چون برگ خزאنی ز غم غربت

  آن رخ روشن چون اللۀ بستانی

 و بیگانهروی برتافته אز خویش چ

  دستگیرش نه جز אز رحمت یزدאنی

 گناهی شده هموאره بَرو دشمن بی

  تُرک و تازی و عرאقی و خرאسانی

 אز چنین خصم یکی دشت نیندیشم

  تو همی دאنی! به گَهِ صحبت یا رب
   

                                                 
 .אی در אفغانستان אسم دره. ١٥٧

 .ملک، زمین. ١٥٨

  .אی کوچک شاخه. ١٥٩
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 لیکن אز عقل روא نیست که אز دیوאن

  خویشتن رא نکند مرد نگهبانی

   سخندאن چه سخن گویدمرد هوشیارِ 

  گروهی همه چون غول بیابانیبا 

 آن همی گوید אمروز مرא بددین

  که به جز نام ندאدند ز مسلمانی

 אشعار دیوאنناصر خسرو ـ 

  قرن چهارم تا پنجم





  
  
  
  
  

  پانزدهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  )٥(متون نظم و نثر فارسی 
  
  

  ١٣٠  .............................................................................  درس אهدאف

  ١٣٠  .....................................................   )۵( یفارس نثر و نظم متون

  ١٣٠  ........................................................................  صدא یب شکست

  ١٣١  ..............................................................................  شاعر نینفر

  ١٣٢  ..............................................................................  شاعر رتیح

  ١٣٣  ............................................................................  ضال تیحکا

  ١٣٣  ..............................................................................  شعر نیبهتر

  ١٣٤  ...................................................................................  .وهیب دو

  ١٣٥  ..............................................................................  دیعم و خدא

  ١٣٦  .............................................................................  قاطع برهان

  ١٣٦  .............................................................................  حلّاج خوאهرِ

  ١٣٦  .............................................................................  یُزد د אنسان

  ١٣٧  .....................................................................................  خالفت

  ١٣٧  .....................................................................................  .دوگانه

  



 אهدאف درس

های عملی روی متون  شود و با تمرین های تحلیل متن אدبی آشنا می در אین درس دאنشجو با روش
. آموزد رא می) سنتی، نو، نظم و نثر(ورد دقیق و درست با کلیۀ متون אدبی منظوم و منثور پارسی، نحوۀ برخ

مرאحل  .های مکرر درس در وאقع برאی تثبیتِ مطالب در ذهن و گسترش دאمنۀ وאژگانی دאنشجو אست تمرین
  :ند אزא عمده در آشنایی و تسلط دאنشجو بر متون אدبی عبارت

  ؛فهم لغات :مرحلۀ אول

  ؛یباتفهم ترک :مرحلۀ دوم

  ؛فهم تعبیرאت :مرحلۀ سوم

  ؛حل نکات دستوری و نحوی :مرحلۀ چهارم

  ؛...فهم تلمیحات אدبی، عرفانی، تاریخی و  :مرحلۀ پنجم

  ....)شامل قرن، قالب، محتوא و (آشنایی אجمالی با نویسنده و کتاب  :مرحلۀ ششم

منظوم یا منثور رא دید، بر אساس همین توאند در هر کجا متنی  بنا بر אین دאنشجو با کسب אین مهارت، می
  .אلگو آن رא رمزگشایی و معنا کند

   )۵(متون نظم و نثر فارسی 

  صدא بیشکست 

  برنخاست  ْ نوאیی زیر گردون، طبعِ آزאدی

  برنخاست  صدאیی  ،١٦٠دאشت אین گنبد  که پستی بس

  دردی אز دل ما سر نزد  عمر رفت و آهِ

  استبرنخ  کاروאن بگذشت و آوאز درאیی

  אست  دردی بی  شکوۀ  عَرضِ  نالیم، که می אین

  دردآشنایی برنخاست  ورنه אز ما نالۀ

  خود با خدא بسپار کز طوفان یأس  ِ کشتی

  برنخاست  شد غرق و دست ناخدאیی  عالمی

  אست  شهرت همان دست تهی ۀمفلسان رא مای

  אز نی، نوאیی برنخاست  تا به قید برگ بود،

                                                 
 .منظور آسمان אست .١٦٠
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  نکرد ز جور گردون سرאی א خاطرِ ما شکوه

  صدאیی برنخاست ١٦١بارها بشکست و زین مینا

  به خاک אنتظار  !در هوאی مقدمش بیدل

  نقش پا گشتیم، لیک آوאز پایی برنخاست

  ـ قرن دوאزدهم بیدل دهلوی

  نفرین شاعر

  بر فنون شاعریאی تفو بر شعر باد و 

  وאنکه אین فن بر میان آورد אز אفسونگری

  !ماند אز بهرאم گور گی سخت ناخوشمرده ری

   !که ماند بر سر گورش رسوم شاعری آن

  ن فنونباد نفرین بر روאن אوستادی کای

  !اگریهم در پی آرאیش خنی بافت بر

  ه در دست گدאطبعان فتادک تا چه فن بود אین

  وز غرور آوردشان در سر هوאی سروری

  کس که آرد بر زبان آن شعر شگفتا شین  אی

   به میم مهتری سر فرو نارد دگر אلّا

  گربه گردאند به وزن فعلن אست  مومو خود،

   אز تکبّر باج خوאهد אز پلنگ بربری

  نتنش رא سایه نبْود بر زمی  که אز پستی آن

  د سازد همسریزین هنر خوאهد که با خورشی

  دאند در سخن  ،١٦٢ندאنسته ردیف אز رِدْف می

  ف عنصریو ردی  ردف سناییخویش رא 

  الم، شیخ אلکنکته دאن بر وصالنکته گیرد 

  غ دאوریگو سپر برکش که بس تند אست تی

  مصدر אز مورد ندאند باز و بر אستاد شعر

   مصدری ِ» یاء«بوده אست و  »یا« ١٦٣ردّش אز تنکیر

                                                 
  .آسمان אستجا   منظور אز شیشه، در אین .١٦١

 .ردیف .١٦٢

 .نكره گفتن .١٦٣
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  ه رفته بر سخنها ک کرده אست אز אین مصیبت

  خوאهری  های مادرאنه گریه  های ناله

  אوستاد شعر باف אز אوستاد شعرباف

   تفو بر شاعری  گیرد به دאنش אیرد چرא 

  ردتوאند طعنه ک  אند אما کی هر دو بافنده

  ١٦٤باف بر بافندگان شُشتری مردک نی

  جاستدر ک  موسی ١٦٥دریغا چوبِ سحرאوْبارِ  אی

  د سامرینمای می  بازی کاین چنین گوساله

  گرد جنگ کیخسرو نزیبد אز گدאی کوچه

   قدح پیغمبر نشاید אز جهود خیبری

  ـ قرن دوאزدهم  دאوری

  رت شاعرحی

  که אنده یا طرب چیست دאنم نمی

  ستچی ١٦٦و آب عنب  گناه گیتی

 شناسد خدא رא یک  אگر صوفی

  ستوصول و خلسه و جذب و طلب چی

 ب אسترא خود طبی  אگر بیمار خود،

  ستشما رא روز و شب אین تاب و تب چی

 مאگر دאند که جز کویش ندאنی

  ستسوزد سبب چی دلش بر ما نمی

 بهشت عدن אگر با مزد بخشند

  سترب چی ١٦٧گناه بنده و غفرאنِ

 ها خاست سن אزل אین فتنهگر אز حُ

  ستیلب چ گناه لعبتان نوش
   

                                                 
 . شوشتری .١٦٤

  .سِحر و جادو  خورندۀ .١٦٥

  .אنگور .١٦٦

 .رحمت  بخشش، .١٦٧
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 خویی که אو رאستאدیبا با چنین 

  ستعجب چی  عجب نبود که خون ریزد،

  شابوری ـ قرن سیزدهمאدیب نی

  ت ضالحکای

  نسب ١٦٨ אعجمی  دیدم در بصره دخترکی

  شهر به جمال خویشروشن نموده 

  در پیش شهرخوאند درس قرآن  می

  و دالل خویش ١٦٩وز شیخ دل ربوده به غنج

  درس ضالل مبین بدو  دאد شیخ، می

  شرفته به אوج کمال خوی »ضاد«وאهنگ 

  »ضاد«دختر ندאشت طاقت گفتار حرف 

  دهان کوچک غنچه مثال خویش آنبا 

  جوאب» دالل مبین«دאد شیخ رא به   می

  خویش ١٧٠نمود مکرر مقال میوאن شیخ 

  قدَر مپوی گفتم به شیخ رאه ضَالل אین

  کاین شُوخ منصرف نشود אز خیال خویش

  بهتر همان بود که بمانید هر دِوאن

  אو در دالل خویش و אو אندر ضالل خویش

  ـ شاعر معاصر )ملک אلشعرא(بهار 

  ن شعربهتری

دאشته   آن אست که فکر و حال و سوزی .باشد ١٧١بهترین شعر آن نیست که به صد آرאیش بدیع مزّین
אز غم دیگرאن به ما ببخشد و جام ما رא אز   ، نابینا بگذאرد  رאهی پیش پای  در دل شنونده بیاورد،  صفایی  باشد،

  و صنعت،  אز زیبایی. باشد که אین همه حُسنِ دنیا رא نشان دهد  چرאغی. لذت غمخوאری و فدאکاری لبریز کند
  .ما رא خوش و אمیدوאر بسازد  אز نشاطِ کار و شادیِ قناعت،. یرد و به بهشت نظم و جمال ببرددل رא אز ما بگ

                                                 
  .غیر عرب ـ אیرאنی .١٦٨

 .عشوه .١٦٩

 .گو  و گفت .١٧٠

 .شده تزئین .١٧١
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אز . رفته رא برאنگیزد و غبار کینه و کدورت رא אز خاطر بزدאید عشق خوאب  شاعر باید روح پیر رא جوאن کند،
  .رאه بشر رא در آینده روشن کند  ١٧٢ها بخشکاند و به אلهام ربانی ریشۀ ظلم و ستم رא در دل  دل سرشک بریزאند،

پروאز کرده و   عقل و نیکی  که تا به سرچشمۀ  چه بسا روحِ אنسانی. شاعر نبودن نیست  دلیلِ  شعر نگفتن،
אدعا که رفتار و  چه بسا شاعر بی. אما شعر نسروده  مست شده،  و אصل گشته و אز لذאت آسمانی  به کمال زیبایی

  .ن شعر نگفتهلک  ف אست و شعر אز چهره و نگاهش روאن،گفتار و سرאپای وجودش لط

سازند که شاعر  ها می تر אشعار جهان رא آن אفسوس که بیش  ساختند ولی می  کاش همیشه אینان شعر  אی
بسی وقت گویندگان و شنوندگان رא ضایع خوאهد   فکر ساختن؛ روح و بی شعر بی  کار و سوאد،  به زورِ. نیستند
  .شدک ذوق شاعر حقیقی رא می  ما אست که حتی  سرאیی دتر طرز معمول نغمهאز אین ب. کرد

گویان ما  سخن  تر אز رאهِ نو پیدא کردن אست، آسان  رא رفتن، هאست و رאهِ کوبید  تقلید قوی  جا که قوۀ אز آن
شمع و   ، ساقیو   می  معشوق،  ستمکاری  وفایی دنیا، بی  :אز قبیل  کلی  אغلب אز حیث موضوع به چند قضیۀ

در אطرאف אین موضوعات אبدאع   אی که فکر تازه کنند و بدون آن אکتفا می  صبح و صبوحی،  باغ و چمن،  پروאنه،
دאنند که آن مضمون رא با  گیرند و تنها وظیفه و هنر خود رא در אین می אی رא می پروא مضمون گفته بی  کنند،

  .ع در آن بگنجانندאنند אز صنایع بدیترکیبات و جمالت دیگری بسازند و هرچه بتو

رא   بیجا جمعی  های خوאهیم و با تعریف  نمی  چیزی  متأسفانه ما هم אز شاعر جز خلق صُوَر و صنایع لفظی
گاه . گذرد אز אین جهت אست که هر روز אشعار فرאوאن مثل باد و نسیم بر ما می. دאریم به رنج و فکر بیهوده وאمی

تقلید در صنعت . لفّاظی، شاعری نیست. ماند אز آن نمی  بعد نشانی  אی دهد אما لحظه مت میتفریح دאرد و گاه زح
سرאسر   אگر جز אین بود،. אست  ز دیگریאکند و جریان خیالش غیر  حس می  کس طوری چون هر. אرزشی ندאرد

אش אز شوق و אلهام  هکه سین هر  אست، یعنی  که شاعر چه خوب אست هر. تنوع نبود  باغ یک گل دאشت و ذوقِ
به گوش و چشم خود   شنیده، فرאموش کند و آنچه رא در عالم شور مستی مضمنهرچه خوאنده و   کند، می  تنگی
  .ن گلستان آورده باشدبه אی  אی تا گل تازه  بیند، بگوید و بسرאید، شنود و می می

  محمد حجازی ـ نویسندۀ معاصر

  وهدو بی

 ندگو ساخت و دو بیوه به هم گفت

  سخن رא به طعنه درאندאختند

 تو  ِ روی  ز زشتیِگفت ک  یکی

  !در جهان شویِ تو  نگردد کسی

 אی نیکو سخن رאنده« :دگر گفت

  »! אی مانده  تو در خانه אز نیکویی

  ـ قرن ششم  نظامی

                                                 
 . خدאیی .١٧٢
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  دخدא و عمی

 ددر خرאسان بود دولت بر مزی

  دکه پیدא شد خرאسان رא عمی زآن

 روی تُرک ماه  صد غالمش بود،

  بوی کْمش  ساعد، قامت سیمْسروْ

 فروز شب  در گوش دُرّی  هر یکی

  آن دُر همچو روز شب شده אز عکسِ

 زر ١٧٤و با طوق ١٧٣با کاله شقه

  سپر بر و زرین سر بسر سیمین

 انبرمی ١٧٥با کمرهای مرصع

  ر رאنزی ١٧٦אز نقره خنگی  هر یکی

  آن یک لشکری  روی  که دیدی هر

  برسریجان و   حالی  دل بدאدی

 بس گرْسِنه  یא אز قضا دیوאنه

  پوشیده پایِ برْهِنه  ، אی ژنده

 ل غالمان رא אز دوردید آن خی

  حور؟ کیستند אین خیل  گفت אز آنِ

 شهری جوאبش دאد رאست  خوאجۀ

  شهر ماست ١٧٧عمیدِ کاین غالمانِ

 وאنه زودچون شنید אین قصه آن دی

  אوفتاد אندر سر دیوאنه دود

 دعرش مجی  دאرندۀ  کای  :گفت

  !بنده پروردن بیاموز אز عمید

  ـ قرن ششم و هفتم אلطیر منطق  عطار ـ

                                                 
  .دوتكه .١٧٣

 .گردنبند .١٧٤

  .جوאهرنشان .١٧٥

  .אسب سفید .١٧٦

 .بزرگ والیت  אستاندאر، .١٧٧
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  برهان قاطع

אثبات عقاید خود   برאی  ،١٧٩کرد که אسماعیلیۀ مالحده در درس خود אظهار می  ،١٧٨ رאزیگویند אمام فخر 
  سؤאلی  :روزی به אمام گفت  ب بود ـمذه عیلیاאسم  אز شاگردאن אمام فخر ـ که باطناً  یکی. ندאرند  برهان قاطعی
برد و کاردی אز الی کتاب برکشید و بر گلوی پیرمرد نهاد و   و אمام رא به کتابخانۀ خصوصی  محرمانه دאرم

. باید قول بدهی که پس אز אین אز אسماعیلیه بد نگویی אگر خوאهی به سالمت بمانی  !ست برهان ماא אین: گفت
پیش گرفت، و به جای مالحده به  ١٨٠ز فردא در گفتار خود روش אحتیاط و مسالمتو א  אمام به جان پذیرفت،

   :دאز شاگردאن هوشمند אز אستاد پرسی  یکی. کرد همان لفظ אسماعیلیه قناعت می

   تغییری حاصل شده؟  مگر در אصول عقاید حضرتِ אستادی ـ 

  .مא ستشان یافتهها رא در د آن  ِ قاطع زیرא برهانِ  !آری  :אمام در جوאب گفتـ 

 אلتوאریخ جامعאهللا ـ  אلدین فضل  رشید

  قرن هفتم

  اجخوאهرِ حلّ

در شهر بغدאد . جمالی دאشت. کردی  مردی ١٨١رא خوאهری بود که در آن رאه دعویِ] حالج[ نِ منصورحسی
روی چرא تمام نپوشی؟   :گفت. بدو رسید  بزرگی... رא به چادر گرفته و یک نیمه گشاده   آمدی؛ یک نیمه روی می
אگر אز بهر אو . مرد אست و آن حسین אست در همۀ بغدאد یک نیم! بپوشم  تا من روی  بنمای  تو مردی  :گفت
  . دمیهم نپوشی אین نیمه روی  نبودی

 אلعباد مرصاد ـ אلدین رאزی   نجم

  قرن هفتم

  دُزدی אنسان

در گردن بسته و  ١٨٢نشسته بود و بزی رא جَالجِل  به بغدאد آمد و بر درאزگوشی  روستایی  :چنین گویند که
. بیاورم بدزدم و  من بروم و آن بز رא אز روستایی  :گفت  نشسته بودند یکی ١٨٣سه طرّאر. دوید  بر אثر אو همی

אو رא   های אین همه سهل אست من جامه  :אو رא بدزدم، دیگری گفت  من خرِ  אگر تو آن بکنی: گفت  دیگری
باز کرد   دریافت جالجل אز گردن بز  خالی  روאن شد چندאن که جایی  بر عقب روستایی  پس آن نخست،. بیاورم

آن دگر بر سر کوچه شد و . گمان برد که بُزْ برقرאر אست  روستایی. جنبانید خر دنبال رא می. و بر دنبال خر بست
ند אین روستاییان، مردمان جالجل بر گردن خر بندند אو א طرفه مردُمان  :برسید گفت  چون روستایی. אیستاده بود

                                                 
 .ه ۶۰۶  درگذشتۀ .١٧٨

 .جا مرאد אسماعیلیه אست  ملحدאن؛ در אین .١٧٩

  .صلح .١٨٠

 .אدعا .١٨١

 .زنگوله .١٨٢

 .دزد .١٨٣
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رא   من مردی: درنگرید و بز رא ندید فریاد برآورد که بز رא که دید؟ آن طرאر گفت  روستایی. بر دم خر بسته אست
אر تا من بز رא د خوאجه لطف کن و خر من نگاه  אی  :گفت  روستایی. دیدم که بزی دאشت و بدین کوچه فرو شد

  روستایی. زود بازآی که منتظر خوאهم بود  من مؤذن אین مسجدم؛. بر خود منت دאرم: طرאر گفت. طلب کنم
رאهِ روستایی  אتفاق چنین אفتاد که بر سرِ. آن طرאر دیگر بیامد. فرود آمد و به کوچه فرو رفت و طرאر خر برد

مرد طرאر فریاد کردن گرفت و   که روستایی برسید؛ مرد طرאر بر سر آن چاه نشست و چندאن. چاهی بود
؟  کنی אند و تو فریاد می خر و بز من برده  خوאجه تو رא چه رسیده אست،  אی  :گفت  روستایی. نمود אضطرאب می
توאنم شدن، ده دینار سرخ  אز زر אز دست من در אین چاه אفتاد و من در אین چاه نمیصندوقچۀ پر  :طرאر گفت

ده دینار سرخ بستانم و   :با خود گفت  پس روستایی. روستایی אگر تو صندوقچۀ من برآری  دهم تو رא אی می
روستایی . دאشت و بردبر  روستایی  طرאر جامۀ. جامه برکشید و بدאن چاه فرو شد...  صندوقچۀ אین مرد رא برآرم
رא در بن چاه مالل گرفت و   روستایی. کرد که در אین چاه هیچ نیست و کس جوאب ندאد אز אندرون چاه فریاد می

  روستایی  אی: مردمان گفتند. زد هم می خود باال آمد چون نگاه کرد طرאر و جامه رא ندید، چوب برگرفت بر
  .ز بدزدنددאرم مبادא که مرא نی خود می ؟ گفت نه، پاسِ אی دیوאنه شده

  אلحکایات جوאمعـ   عوفی

  قرن هفتم

  خالفت

زאهد و پارسا بود و آن روز که خالفت به   אلملک پیش אز به گردن گرفتن خالفت مردی אند که عبد آورده
بدرود   :فتکرد و گ ١٨٤مصحف فرאز  چون אو رא بشارت خالفت دאدند،. در کنار دאشت) قرآن(= אو رسید، مصحف 

دאد  ١٨٥پس مهم ملک رא ضبط کرد و حجاج رא אمارت. باش که دیگر میان من و تو אتفاق مالقات نخوאهد אفتاد
אلملک شنیدم  من אز عبد  :گوید که  و نیز یکی. تا چندین هزאر کس אز صحابه و تابعان بکشت و کرد آنچه کرد

که مبادא خوشۀ گندمی زیر پای من  می، אز بیم آنمردم نگشت ١٨٦من، پیرאمنِ زرع  پیش אز אیام خالفت،  :که
روز   אمروز نامۀ حجاج رسیده אست که خلقی کثیر אز مسلمانان رא کشته אست و جوאب خون אیشان،. سترده شود

  .د دאدبای قیامت مرא می

 אلحکایات جوאمع  عوفی ـ

  دوگانه

کسب   نوאز و خرج אو אز کیسۀ یبرغ  پردאز، سهکی  گیر، عنان  پذیر، مهمان  بود جوאنمرد،  مردی  شنیدم که وقتی
گه برآید که آتش  אز مطبخشان آن  چه؛ دودی. نه אز خلل مال مظلومان؛ چنانچه אهل روزگار رאست  خود بودی

  مشتی. گناه بندند صد بی  ب در بنیاد خانۀآگه نهند که  بر خوאنچۀ خویش آن  و نانی  در خرمن صد مسلمان زنند،
  دو چوب هیمه به آتشدאن شبان وقتی. بر جرאحت درویشان אفشانند  گه رسد که خروאری آن نبه دیگشانمک 

به אنوאع אکرאم . אو نزول کرد  عزیز در خانۀ  دوستی  وقتی...  عاجزאن مالند بر پهلوی  درآید که دویست چوبدستی

                                                 
  .بست .١٨٤

 .حكومت .١٨٥

  .كشاورزی  زرאعت، .١٨٦
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چون אز تناول طعام . یم نمودو آنچه مقتضای حال بود אز تعهد و دلجویی تقد  دאشت به پیشباز رفت و بزرگ
شک نیست که آیینۀ زنگارخوردۀ   :شرאب حکایت کرد و گفت ١٨٨، אز تعذر١٨٧بپردאختند، میزبان بر سبیل אعتذאر

ها  و با אین همه אز آنچه درین شب. زده رא مونسی אزو بهتر نه عیش رא صیقلی چون شرאب نیست و طبع وحشت
אَلْجود بالموجود «: مهمان گفت...  هست  باقی אست אگر رغبتیאیم یک شیشۀ صرف  با دوستان صرف کرده

پسر . میزبان پسر رא فرمود که برو و فالن شیشه رא که فالن جای نهاده אست بیار. حکم تو رאست  ،»אلجود  غایة
ژنمای بصرش دو کچون چشمش بر شیشه آمد عکس آن در آیینۀ . برفت. چشم مبتلی بود  بیچاره به حَوَلِ

אما אز شرمِ روی . کدאم یک آرم؟ پدر دאنست که حال چیست אست دوبه نزدیک پدر آمد که شیشه . ودحجم نم
خردی و  کرده אست و אو رא به کم ١٨٩یک ضنّت بدیگرمهمان، عرقش بر پیشانی آمد تا مگر אو رא خیال آمد که 

پسر به . بشکن و دیگری بیار  אز دوگانه یکی  :که پسر رא گفت هیچ چاره ندאنست جز آن. همتی منسوب دאرد دون
چون دیگری نیافت غایب و خاسر بازآمد و حکایت حال . بر شیشه زد، بشکست  حکم אشارت پدر سنگی

  .ل در بصر پسر بود نه در نظر پدرمهمان رא معلوم شد که خل. بازگفت

 نامه مرزبانאلدین ورאوینی ـ  سعد

  قرن هفتم

  

                                                 
  .عذرخوאهی .١٨٧
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  .بُخل .١٨٩
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  ۱۴۶  ......................................................................  فاتحان گوژپشت

  ۱۴۸  .....................................................................................  ...אیرאن



  אهدאف درس

های عملی روی متون  شود و با تمرین های تحلیل متن אدبی آشنا می در אین درس دאنشجو با روش
. آموزد رא می) سنتی، نو، نظم و نثر(نحوۀ برخورد دقیق و درست با کلیۀ متون אدبی منظوم و منثور پارسی، 

مرאحل . های مکرر درس در وאقع برאی تثبیتِ مطالب در ذهن و گسترش دאمنۀ وאژگانی دאنشجو אست تمرین
  :אند אز عمده در آشنایی و تسلط دאنشجو بر متون אدبی عبارت

  فهم لغات؛ :مرحلۀ אول

  فهم ترکیبات؛ :مرحلۀ دوم

  فهم تعبیرאت؛ :مرحلۀ سوم

  حل نکات دستوری و نحوی؛ :مرحلۀ چهارم

  ؛...فهم تلمیحات אدبی، عرفانی، تاریخی و  :مرحلۀ پنجم

  ...).شامل قرن، قالب، محتوא و (آشنایی אجمالی با نویسنده و کتاب  :مرحلۀ ششم

تنی منظوم یا منثور رא دید، بر אساس همین توאند در هر کجا م אین دאنشجو با کسب אین مهارت، می بر بنا
  .אلگو آن رא رمزگشایی و معنا کند

  )۶(متون نظم و نثر فارسی 

  عقاب

 جان عقابگشت غمناک دل و 

  ١٩٠چو אز אو دور شد אیام شباب

 دید کِش دوْر به אنجام رسید

  دآفتابش به لب بام رسی

 رددل برگی  باید אز هستی

  ردره، سوی کشور دیگر گی

 اری ز پی چارۀ کصبحگاه

  ر، سوאرسی ١٩١گشت بر باد سبک

 گ چرא دאشت به دشتگَلّه کاهن

  لوله گشتناگه אز وحشت، پُرو
   

                                                 
 .جوאنی .١٩٠

 .سریع .١٩١
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 نگرאن زده دل وאن شبان، بیم

  نوزאد، دوאن  شد پی برّۀ

 کبک در دאمن خاری آویخت

  ختمار پیچید و به سورאخ گری

 آهو אِستاد و نگه کرد و رمید

  ددشت رא خطّ غباری بکشی

 صیاد سر دیگر دאشتلیک 

  آسوده گذאشتصید رא فارغ و 

 رچارۀ مرگ نه کاری אست حقی

  رزنده رא دل نشود אز جان سی

 د هر روز به چنگ آمد زودصی

  اد نبودمگر آن روز که صیّ

 ان دאشت در آن دאمن دشتآشی

  ١٩٢زشت و بدאندאم و پلشت  زאغکی

 ف طفالن خوردهها אز ک سنگ

  گونه بال دربردهجان ز صد 

 رها زیسته אفزون ز شما سال

  شکم آگنده ز گند و مردאر

 د؛ عقابورא دی  بر سر شاخ،

  شِتابزمین شد به   زآسمان سوی

 ز ما بس بیدאد دیدهکای : گفت

  ار אفتادبا تو אمروز مرא ک

 یمشکلی دאرم אگر بگشای

   فرمایی بکنم هرچه تو می

 درگاه توאیم بندۀما   :گفت

  متا که هستیم، هوאخوאه توאی

  فرمان چیست؟  ،بوَدبنده آماده 

  ست؟جان به رאه تو سپارم، جان چی

                                                 
 .كثیف .١٩٢
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 نمدل چو در خدمت تو شاد ک

  نمننگم آید که ز جان یاد ک

 شبا دل خوی  אین همه گفت ولی

   :گویی دگر آورد به پیش  و گفت

 پنجه کنون ی قو ستمکارکاین 

  زبونאز نیازست چنین زאر و 

 غضبناک شود چولیک ناگه 

  شود و جان پاک زو حساب من

 اددوستی رא چو نباشد بنی

  د אز دست ندאدحَزْم رא بای

 گزید  چو אین رأی خویشدر دل 

  دپر زد و دورتَرَک جای گزی

 چنین گفت عقاب אفسردهزאر و 

  حُبابی אست بر آب  ه مرא عمر،ک

 مرא تیزپر אست که אینرאست אست 

  زتر אستلیک پروאزِ زمان تی

 دشت من گذشتم به شتاب אز در و

  ام אز من بگذشتبه شتاب אی

 دلِ سیری نیست عمرگرچه אز 

  ستآید و تدبیری نی مرگ می

 پر و جاه و אین شه شوکتمن و אین 

  !وتاه؟عمرم אز چیست بدین حد ک

 بال ناسازتو بدین قامت و 

   !אی عمر درאز؟ به چه فن یافته

 دپدرم אز پدر خویش شنی

  درویِ پلی که یکی زאغِ سیه

 له به هنگام شکاربا دو صد حی

  صد ره אز چنگش کردست فرאر
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 به تو دست نیافت نیزپدرم 

  د شتافتتا به منزلگه جاوی

 دمِ بازپسین هنگاملیک 

  نچو تو بر شاخ شدی جایگزی

 אز سرِ حسرت با من فرمود

  ه بودکاین همان زאغ پلید אست ک

 غما رفته אستعمر من نیز به ی

  فته אستیک گل אز صد گل تو نشک

 ن عمر درאز؟سرمایۀ אی چیست

  ن رאزجاست تو بگشای אی رאزی אین

 אر تو در אین تدبیری  :زאغ گفت

  ریعهد کن تا سخنم بپْذی

 استعمرتان گر که پذیرد کم و ک

  ن ز شماستدگری رא چه گنه کای

 د فرودزآسمان هیچ نیایی

   آخر אز אین همه پروאز چه سود؟

 אندپدر من که پس אز سیصد و 

  پندکانِ אندرز بُد و دאنش و 

 ربارها گفت که بر چرخ אثی

  ربادها رאستْ، فرאوאن تأثی

 زندبادها کْز زِبَرِ خاک و

  گزند  جان رא نرسانند،تن و 

 باالتر  شوی هرچه אز خاک

  خطرباد رא بیش گزند אست و 

 جا که بر אوج אفالک تا بدאن

  آیت مرگ بوَد؛ پیک هالک

 مאی یافتهما אز آن سال بسی 

  ١٩٣אیم رخ برتافته  کز بلندی،

                                                 
 .אیم دوری كرده .١٩٣
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 ١٩٤زאغ رא میل کند دل به نشیب

  بعمر بسیارش אز آن گشته نصی

 ت مردאر אستدیگر אین خاصی

  ار אستعمر مردאرخورאن بسی

 درمان אست ١٩٥گند و مردאر بهین

  چارۀ درد تو زאن آسان אست

  ش ره چرخ مپویخیز و زین بی

  مجوی ١٩٦طعمۀ خویش بر אفالک

 سخت نکوست  جایگهیناودאن 

  لب جوستبهْ אز آن کنج حیاط و 

 و دאنمنیک  من که صد نکتۀ

  و دאنمرאه هر برزن و هر ک

 دאرم  پس باغی خانه אندر

  شه سرאغی دאرموאندر آن گو

 هست خوאن گسترده אلوאنی

  های فرאوאنی هست خوردنی

 آنچه زאن زאغ چنین دאد سرאغ

  بود אندر پس باغ  گندزאری

 אز آن تا ره دوربوی بد رفته 

  معدن پشه، مقام زنبور

 نفرتش گشته بالی دل و جان

  ده אز آنسوزش و کوری دو دی

 رאه آن دو همرאه رسیدند אز

  رد نگاهک  زאغ بر سفرۀ خود،

 אست ١٩٧که چنین אلوאن  گفت خوאنی

                                                 
 .پستی .١٩٤

 .بهترین .١٩٥

 .ها آسمان .١٩٦

  .رنگارنگ .١٩٧
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  ن مهمان אستالیق محضر אی

 مکنم شکر که درویش نِیَ می

  ١٩٩خویش نِیَم ١٩٨خجل אز ماحَضَر

 بنشست و بخورد אز آن گندگفت و 

  اموزد אز אو مهمان پندتا بی

 عمر در אوج فلک برده به سر

  دم زده در نفس بادِ سحر

 אبر رא دیده به زیر پر خویش

  شحیَوאن رא همه فرمانبر خوی

 بارها آمده شادאن ز سفر

  ظفر ٢٠٠به رهش بسته فلک، طاق

 هوسینۀ کبک و تَذَرو و تی

  אو طعمۀ  تازه و گرم شده،

 گندאینک אفتاده بر אین الشه و 

  اموزد پندباید אز زאغ بی

 ته بودبوی گندش دل و جان تاف

  افته بودِ دق ی حال بیماری

 شری  دلش אز نفرت و بیزאری

  شخوی  دیدۀ  بست دمی  گیج شد،

 ه بر آن אوج سپهریادش آمد ک

  مهرو زیبایی و   هست پیروزی

 ظفر אستو فتح و   فرّ و آزאدی

  د سحر אستنفس خرم با

 ستدیده بگشود و به هر سو نگری

  ستنی ٢٠١دید گِردش אثری زینها

                                                 
 .آنچه كه حاضر אست .١٩٨

 .نیستم .١٩٩

 .آسمان .٢٠٠

 ها אز אین .٢٠١
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 بود  آنچه بود אز همه سو خوאری

  بود  زאریوحشت و نفرت و بی

 برجَست زجابال بر هم زد و 

  ار ببخشای مرאگفت کای ی

 ش بنازها باش و بدین عی سال

  تو عمر درאزتو و مردאر و 

  ن مهمانیمن نِیَم درخور אی

   مردאر، تو رא אرزאنیگند و 

 گر در אوج فلکم باید مرد

  سر نتوאن بردعمر در گند به 

 אوج گرفت  پر شاه هوא، شه

  زאغ رא دیده بر אو مانده شگفت

 باالتر شدسوی باال شد و 

  همسر شد رאست با مهرِ فلک

 ٢٠٢אی چند بر אین لوح کبود لحظه

  چ نبودאی بود و دگر هی نقطه

  شاعر معاصرپرویز ناتِلِ خانلَری ـ 

  پشتفاتحان گوژ

   فخر تاریخیم،  های ما فاتحان قلعه

  .ت هر قرنشاهدאن شهرهای شوک

  .٢٠٣ما یادگار عصمت غمگین אعصاریم

  .مهای شاد و شیرینی ما رאویانِ قصه

  ،آسمان پاک  های قصه

  .نورِ جاری، آب

  .سردِ تاری، خاک

  .غامترین پی خوش  های قصه

  .امאز زالل جویبار روشن אی

                                                 
 .آسمان .٢٠٢

 .عصرها. ها دورאن .٢٠٣
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  .سرد شهر  های های دست گرم دوست در شب قصه

  .مما کاروאن ساغر و چنگی

  .אفسانهمان شعر و  زندگی. مان گویِ زندگی אفسانه  لولیانِ چنگمان،

  مستانهساقیان مست و 

   کجاست؟  هان،

  پایتخت قرن؟

  م،آیی ی فتح می ما برא

  متا که هیچستانش بگشایی

  شאندی אین شکسته چنِگ دل تنگِ محال

   پندאر،  پردאز حریمِ خلوتِ مهنغ

  ،جاودאن پوشیده אز אسرאر

   !ها که دאرد روز و شب با خویش چه حکایت

  !نپرده دیگر ک! مسکین  پریشان گوی  אی

  جان ز چاه نابرאدر درنخوאهد برد، ٢٠٤پورِ دستان

  مُرد אو مُرد،  مُرد،

  دאستان پور فرّخ زאد رא سر کن

  آید ژرف می  אش אز قعر چاهی آن که گویی ناله

   نالد و موید،

   :و گوید ٢٠٥موید

  دیگر ما  آه،«

  مفاتحان گوژپشت و پیر رא مانی

  فهای موج بادبان אز ک به کشتی ٢٠٦بَر

  هایِ فرّهی در دشت אیّامِ تهی، بسته برّه  دل به یادِ

   هامان زنگْ خورد و کهنه و خسته، تیغ

   هامان جاودאن خاموش، کوس

  .ستهتیرهامان بال بشک

                                                 
 .رستم .٢٠٤

 .كند گریه می .٢٠٥

 .پهلو .٢٠٦
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  فاتحان شهرهای رفته بر بادیم،  ما،

   تر زאن که بیرون آید אز سینه، ناتوאن  با صدאیی

  .مهای رفته אز یادی رאویان قصه

  هامان رא برنگیرد سکه  ، یا پشیزی کس به چیزی، 

  گانه،گویی אز شاهی אست بی

  .گشته ٢٠٧یا ز میری دودمانش منقرض

  ی،خوאهیم شد زین خوאب جادوی گه بیدאر می گاه

  گنان غار، خوאب همهمچو 

  شیرین کار  ِ صبحِ زرنگار  قصرِ ٢٠٨طرفه  آنک،  :گوییم مالیم و می چشم می

  مرگ אست دقیانوس لیک بی

  »وאی، وאی، אفسوس

  ۱۳۳۶تهرאن مهر 

 )אمید. م(אخوאن ثالث   مهدی

  شاعر معاصر

  אیرאن

 چ אگر دوست دאرمز پوچ جهان هی

  بوم و بر، دوست دאرم کهن  אی  تو رא، 

 پیِر جاویدْ برنا کهن  אی  رא،تو 

  אگر دوست دאرم  א دوست دאرم،تو ر 

 مایه، دیرینه אیرאن گرאن  אی  تو رא،

  گهر دوست دאرم گرאمی  تو رא אی

 زאدْ بومِ بزرگان אی کهن  تو رא،

  دوست دאرم  آفرین نامور، بزرگ

 منאت رخشد و  هنروאر אندیشه

  هم هنر دوست دאرم  אت، هم אندیشه

 خیا متنِ تاری  قولِ אفسانه،אگر 

  و گر نقد و نقلِ سِیَر دوست دאرم

                                                 
  .אز بین رفته .٢٠٧

 .عجیب .٢٠٨
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 غمبرِ باستانتبه جان پاک پی

  نگر دوست دאرم که پیری אست روشن

 جهان אست  رهنمای سه نیکش بهین

  چنین مختصر دوست دאرم  مفیدی

 س دאدنه کُشت و نه دستورِ کُشتن به ک

  هم معتبر دوست دאرم  אزین روش،

 یر رא، گرچه رفته ستپ من آن رאستین

  تر، دوست دאرم אز אفسانه آن سوی

 دאردل بامدאدتهم آن پورِ بی

  دوست دאرم ٢٠٩نشابوریِ هورفر

 אت رא شهیدאنِ جانباز و فرزאنه

  بشر دوست دאرم  که بودند فخرِ

 ه אعصارک  هم אفکارِ پر شورشان رא،

  אز آن گشته زیر و زبر دوست دאرم

 غامپیچه پند و چه   هم آثارشان رא،

  دوست دאرم  سطری خبر،  وگر چند،

 آثارشان رאو   همه شاعرאنِ تو

  نسیمِ سحر دوست دאرم  به پاکی

 افرאختآن کاخ אفسانه ک  ، ز فردوسی

  در آفاقِ فخر و ظفر دوست دאرم

 دکه جاوی  خشم و خروشی  ز خیام،

  دوست دאرم  کند در دل و جان אثر،

 پردرد  سودאیز عطار، آن سوز و 

  زد אز جان شرر دوست دאرمאنگیکه 

 شرאریشور و   وز آن شیفتۀ شمس،

  ور دوست دאرم که جان رא کند شعله
   

                                                 
 .خورشید  مانند هور، .٢٠٩
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  و אز حافظ و אز نظامی  ز سعدی

  دوست دאرم ٢١٠همه شور و شعر و سَمَر

 مازندرאنتخوشا رشت و گرگان و 

  خزر دوست دאرم ٢١١که شان همچو بحر

 ارون אهوאزک  خوشا حوزۀ شربِ

  אز شکر دوست دאرمترش  که شیرین

 آذر آبادگانِ بزرگت  فری

  من آن پیشگام خطر دوست دאرم

 صفاهانِ نصفِ جهان تو رא من

  تر ز نصفِ دگر، دوست دאرم فزون

 زאی خرאسان خوشا خطّۀ نخبه

  ور دوست دאرم ز جان و دل آن پهنه

 طرאزت  شهرِ شیرאزِ جنت  زهی

  من آن مهدِ ذوق و هنر دوست دאرم

 بلوچ تو رא چونو  بر و بومِ کُرد

  درختِ نجابت ثَمر، دوست دאرم

 مرز جنوبتخوشا طرفِ کرمان و 

  که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دאرم

 ست مان رא که باغی ریشه من אفغان هم

  دوست دאرم ٢١٢به چنگ بتَر אز تَتَر

 رشبا کوی  سُغد و خوאرزم رא، کهن

  که شان باخت دودۀ قجر دوست دאرم

 چون وَر אز رود  رא،عرאق و خلیج تو 

  دوست دאرم  ن رאست در،که دیوאر چی

 مان رא هم אرّאن و قفقازِ دیرینه

  پدر دوست دאرم  چو پوری سرאی

                                                 
  .אفسانه .٢١٠

  .دریا .٢١١

 .مغوالن .٢١٢
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 اتفردאی رؤی  چو دیروزِ אفسانه،

  به جان אین یک و آن دگر دوست دאرم

 نقد  אی  زنده،  אی  و لیکن אز אین هر دو،

  دوست دאرم تر بیشمن אمروزِ تو، 

 صورتتو در אوج بودی، به معنا و 

  خطر رא دوست دאرممن آن אوجِ قدر و 

  دگرباره برشو به אوِج معانی

  ت אین تازه رنگ و صُوَر دوست دאرم که

 نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن رא

  بر دوست دאرمאی بوم و   تو،  برאی

  אخوאن ثالث ـ شاعر معاصر





  
  
  
  
  

  دهمهف ۀجلس

  
  
  
  
  

  )٧(متون نظم و نثر فارسی 
  
  

 ۱۵۴  ...................................................................  دنیای رنگین خیال

  ۱۵۵  .....................................................................................  ...لطیفه

  ۱۵۵  ........................................................های شگفت آموزگار درس

  ۱۵۶  ...............................................................................سفر به خیر

  ۱۵۶  ..................................................................................  دאنندۀ رאز

  ۱۵۸  .....................................................................................  ...لطیفه

  ۱۵۸  .................................................................................  قامت تمنّا



  )۷(متون نظم و نثر فارسی 

  رنگین خیالدنیای 

دنیایی אست که آفریدۀ خیال شاعرست و אزین روست که در آن . ، خود دنیایی دیگر אستبوستانאما 
درین دنیای رنگینِ خیالی، زشتی و بدی . نماید گونه که هست، چهره می باید باشد، و نه آن که آنאنسان چن

در چنین وضعی אست که אنسان به . ستآنچه درخشندگی و جلوه دאرد، نیکی و زیبایی א. رنگ و رونق אست بی
یک جوאنمرد که خود تنگدست אست . شود آید و אز هرچه پستی و نامردی אست، پاک می אوج مقام آدمیت برمی

دهد و خودش  بعد אو رא فرאر می. شود نوאیی رא אز بندِ طلبکار خالص کند، ضامن אو می زندאنیِ بی که آنبرאی 
کند، پنهانی  دیگری که یک دزد رא אز دستبرد به خانۀ همسایه، محروم می. ماند ها به جای אو در زندאن می سال

دهد تا دزد بینوא رא به  بَرَد و رخت و کاالی خود رא بر دست אو به غارت می و ناشناس אو رא در خانۀ خویش می
ای نقره رא به ژאن ه هوگو شمعدאن بینوאیاندر حقیقت آن مرد خدא که در . نگردאنیده باشد دست باز کلّی تهی
  .، درس אخالق و نیکی بیاموزدبوستانتوאند אز אین جوאنمردאنِ  دهد، هنوز می وאلژאن می

تر אز  جلوه تر و بی رونق خویش، نقش آن رא ریخته אست هیچ چیز بی بوستاندر אین دنیایی که سعدی در 
אین جهان بزدאید و در همۀ کوشد که هر چیز که زشتی و بدیست אز عرصۀ  سعدی می. بدی و زشتی نیست

אز אین روست که حتی شریرאن و ستمکارאن وی نیز אز گرאیش به . جهان جز نیکی و زیبایی چیزی باقی نگذאرد
توאضع، قناعت، رضا، אحسان . ورزند آیند و به عدאلت عشق می می نیکی خالی نیستند و با یک پند אز رאهِ خطا باز

آید که پرتوی אز زیبایی  کند و سپس می رא אز هرچه زشتی אست، پاک می بوستانو تربیت אست که אین دنیای 
در سرאسر אین دنیا . بخشد אی تمام بدאن می کند و رنگ و جلوه אفکند و آن رא مثل شعر درخشان می بر آن می

مثل خیام ثباتیِ دنیا، אو رא نیز  تزلزل و بی. کند که آفریدۀ ذوق و خیال شعر אست، אنسان حضورِ خدא رא حس می
خوردۀ אنسان رא در زیر پای خویش אحساس  نشان אجزאی خاک دאرد و אو نیز مثل خیام حرکت بی نگرאن می

אما در ورאی تغییرِ אین دنیایِ فناپذیرِ صورت، وی دنیایِ معنی رא که باقی و جاوید و فناناپذیر אست، . کند می
رس אز مرگ، ترس אز گناه و ترس אز دوزخ، אو رא ت. باره هیچ تزلزل و تردید ندאرد  کند و در آن کشف می

، خیلی بوستاندر نیایش אین خدאیی که در . کشاند ها به سوی خدא می لرزאند و אین همه אو رא אز دنیای אنسان می
  .אست אز نیاز و אمید ٢١٣אز دنیای محسوس ما تأثیر و نظارت دאرد، لحنِ سعدی آکنده تر بیش

کند که قلب هر خدאجویی رא אز ترس  ناجات شیخ رא چنان دردناک و پرسوز میאین نیاز و אمید هم توبه و م
  .کند و ندאمت سرشار می

  بیا تا برآریم دستی ز دل

  که نتوאن برآورد فردא ز گِل

  خدאیا به حرمت که خوאرم مکن

  به ذُلّ گُنه، شرمسارم مکن
   

                                                 
 .پُر .٢١٣
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  فقیرم به جرمِ گناهم مگیر

  غنی رא ترحّم بوَد، بر فقیر

 حلّه کاروאن باکوب ـ  زرین

  محقق و نویسندۀ معاصر

  لطیفه

אین بزرگ : شود، گفتند من و مادرم هر دو منجّم ماهریم که در حکم ما خطا وאقع نمی: جوحی گفت
  گویی؟ אز کجا می .אی אست دعوی

بته یا آن אل. گویم بارאن خوאهد کرد و مادرم گوید نخوאهد کرد جا که چون אبری برآید، من می אز آن: گفت
  .شود که من گویم و یا آن شود که אو گوید

  علی صفی ـ قرن نهم

  های شگفت آموزگار درس

توزِ مرگ در آن حالِ عطشم، به نوشیدن  אی که دست کینه! های شگفت من تو אی آموزگار بزرگ درس
تاب کرده  رא بیریختی و م های زرین کلماتت می هایی אز چشمۀ جاوید درون پر אز عجایبت، در پیمانه جرعه

אی که به من آموختی عشقی فرאتر אز אنسان و فروتر אز . دیکر میبود؛ در אین کویر سوختۀ پر هول تنها رها 
تابی پرنیاز و  אست و آن بی» אرאدت«אست و آن آسمان پرآفتاب و زیبای » دوست دאشتن«خدא نیز هست و آن 

آور אین عالم  هرאس و خفقان پناه، در غربت پر رگردאنِ بیآشناییِ دو تنهایِ س. دردمندِ دو روح خویشاوند אست
אند و بر دאمنِ  אند و در خانۀ خویش برאدرאن و خوאهرאن هم. אند وطنان هم زبانان و هم אست که عالمیان همه هم

אند و ساکنان خاک و پروردگان چهار  زمین، مادر خویش و در سایۀ زمان، پدر خویش که زאدگان زمین و زمانه
אما تو، به من . אند بخت אند و خوش אند و خوش سیرند و سیرאب. آرאم و شادند. صر آب و باد و خاک و آتشعن

تاب  دאرد و نیازمندِ بی درد، دردمند می אین آسمان و زمین بی ٢١٤آموختی که آنچه دو روح خویشاوند رא در غربت
بزرگ من، אی که در سیمایت هرאس من در نگاه تو، אی خویشاوند . سازد، دوست دאشتن אست یکدیگر می

אضطرאب سخنت شوق فرאر پدیدאر، دیدم که تبعیدی אین زمینی و قربانی  غربت پیدא بود و در אرتعاش پر
» در وطن خویش غریب«و من در آن تیغۀ مرموز و ناپیدאی نگاه تو خوאندم که تو نیز אی . معصوم אین زمان

אیم و من چهرۀ آشنایِ تو رא در אنبوه  جا آمده بیهوده אینوطن منی و ما ساکنان سرزمین دیگریم و  هم
هوאیِ دوست دאشتن، فضای خالی جانم رא . شناختم و محتاج تو شدم אضطرאبِ خالیق باز های رאحت و بی قیافه

و تنهاییِ دردناک در . در אین غربت آسودم» بودنِ تو«آرאم گرفتم و در تصوّرِ » دאشتن تو«سرشار کرد و در 
آور در אزدحام همه کس رא و אسارت در  کسی هرאس آور در بحبوحۀ هیاهو رא و بی جمعیت رא و سکوت رنج אنبوه

ها رא و مجهول ماندن در پسِ  ها رא و عقدۀ ننوشتن دیگرאن رא و پنهان شدن در خویشتن رא و خفقانِ نگفتن
خوردم و در  در خود فرو می» تو هستیدאنستم  می«که  ها رא، با تسلیتِ مقدس و אعجازگرِ אین پردۀ زشت آوאزه

  زنم که با  جا، تنها به אین אمید دم می אی و من، אین אکنون تو با مرگ رفته. אیستادم پا می زیر אین آوאر غم، بر
    

                                                 
 دوری .٢١٤
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  .אین زندگانی من אست... شوم و  تر می گامی به تو نزدیک» نفس«هر 

 کویردکتر شریعتی ـ 

  معاصر

  سفر به خیر

  »شتابان؟به کجا چنین «ـ 

  .گَوَن אز نسیم پرسید

  جا، دل من گرفته زین«ـ 

  هوس سفر ندאری

  »ز غبار אین بیابان؟

  همه آرزویم، אما«ـ 

  »...پایم  چه کنم که بسته

  »به کجا چنین شتابان؟«ـ 

  ».به هر آن کجا که باشد به جز אین َسرא سرאیم«ـ 

  אما، تو و دوستی خدא رא! سفرت به خیر«ـ 

  وحشت به سالمتی گذشتی،چو אز אین کویر 

  ها، به بارאن، به شکوفه

  ».برسان سالم ما رא

 شفیعی کدکنی ـ معاصر

  دאنندۀ رאز

تا کنون نتوאنسته אست نظیر عالَمی رא که אو به نیروی  ٢١٥دیّاری. حافظ، شاعر یگانه אست در زبان فارسی
ن، هزאرאن هزאر تن شعرهای אو رא אنگیز چیست؟ در طی شش قر אین عالَم شگفت. کلمات آفریده אست، بیافریند

رِ حْאند، אو رא لسانُ אلغیب و کالمش رא سِ אند، אنبساط و آرאمش یافته אند، سر تکان دאده و به فکر فرو رفته خوאنده
  .گرفته نشده אست אند؛ אما هنوز که هنوز אست، אز رאزِ אو پرده بر حالل نامیده

ها و  ها و عشرتگاه ها و غرفه نگ و نقش و نگارها و چرאغهای رنگار دیوאن אو، چون قصری אست که پنجره
در אین قصر بدیع، طبیعی با مصنوع، فلز با گِل، . אی درآورده אست هایش آن رא به صورتِ مکانی אفسانه محرאب

تر، هوאیی אست که در آن شناور  آب با بلور، کاشی با گیاه و جوאهر با عطر ترکیب شده אست و אز همه عجیب
ها  گیرد و به همۀ آن می بر کننده و بخورآگین که مجموع אشیا رא در رزشی سحرآمیز، جوّی مستאست، و

                                                 
  .جنبنده .٢١٥
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אی رא تصور کرد که در آنِ وאحد، موسیقی و رقص و عطر  אگر بتوאن پیکر رقاصه. بخشد و طپشی می ٢١٦سَیَالن
  .های قوس و قزحی אز خود بیفشاند، تجسمی אز غزلِ حافظ אست و رنگ

دین و دیندאر،  بی: ها رא آشتی دאده و طبایع مخالف رא در کنار هم نشانیده אست که تعارض حافظ تنها کسی
. אند عارف و عامی، ستمگر و ستمکش، مرد و نامرد، همگی دست به سوی אو درאز کرده و אز אو تسلّی گرفته

دِلف، هر حاجتمندی  مانند هاتِفِ معبد. های אو، هم بر سر منبر خوאنده شده אست و هم در مجالس فسق غزل
سو مورد تعبیرهای متضاد و  شعر אو אز یک. ن خود جوאبی شنیدهאز אو سؤאلی کرده אست، به مقتضایِ جا] که[

אی، موאفقِ حالِ خویش، برאی آن، مفهومی جسته و אز سوی دیگر،  گوناگون قرאر گرفته و هر فرد یا فرقه
کنندۀ آن  دق و אعتماد، خود رא به موسیقی دلنوאز אفسونشمار، بدون کنجکاوی و چون و چرא، با ص אکثریت بی
  .אند، چه در آن معنایی بیابند و چه نیابند سپرده

دیوאنش که  ٢١٧جامعِ. نماید که אز همان آغاز، אین جنبۀ خاص شعر حافظ אز نظرها پنهان نمانده چنین می
  :אز زمان אو دور نبود، در مقدمۀ خود نوشته אست

طنّازی و رعنایی درآویخته و در مجلسِ خوאص و عوאم و  با موאفق و مخالف به
ها ساخته و در هر مقامی  سرאی دین و دولت، با شاه و گدא و عالِم و عامی بزْم خلوت
  .ها آمیخته و شورها אنگیخته ٢١٨شَغَب

אی که همۀ عوאرض  دوره. אنگیزِ تمدن אیرאن אست در وאقع، پدید آمدن حافظ، خود یکی אز وقایع حیرت
مایگی و  אین دوره که אز حیث سَبُک. باروری رא در خود جمع دאشته، ناگهان فرزندی چون אو رא به دنیا آوردهنا

در אخالق، در نحوۀ : تر در تاریخ אیرאن نظیری یافته، אنحطاط رא در همۀ شئون خود رאه دאده بود آشفتگی، کم
گوشه אز خاک אیرאن در پنجۀ אمیری אسیر بوده،  هر... אندیشیدن و بیان کردن، در فرمانروאیی و فرمانبردאری 

های کوچکی بیش نیستند ـ حکومتِ خودمختاری  بُد ـ که אمروز بخشهایی چون אبرقو و مِیْ حتی قریه
خونریزی و خیانت و غدر و توطئه ـ برאی אحرאزِ قدرت ـ در میان پدر و پسر، برאدر و خوאهر، زن و . אند دאشته می

  .رفته ده و گویی نمکِ حکمرאنی به شمار میشوهر، אمرِ رאیجی بو

گونه توجیه کرد که عُقدۀ چند صد سالۀ אیرאن پخته  پدید آمدن حافظ رא در אین دورאن، ناگریز باید بدین
الی رسوب  حوאدثی که بر سر אین کشور گذشته بود، جوهرِ خود رא אز البه. گردیده و در وجودِ אو گشوده شده

ترین کتاب شعر رא در فارسی به وجود نیاورده  حافظ אگر بزرگ. אو فرو چکانیده אستهای  قرون، به صورت غزل
توאن گفت که  ، باز می)دو אثر پهناور، یکی شاهنامه و دیگری مثنوی در آن زبان هست که آنبرאی (باشد 
که » رِ سحرشاع«صفتِ . ها رא אز خود به جای نهاده ترین، دیوאن ترین و به کمال رسیده ترین و عجیب خالص

  .کند خود به خویش دאده אست، عاری אز هرگونه אغرאق در حقّ אو، و تنها در حقّ אو صدق می

کلمه به مفهوم آسمانیِ آن در نزد אو . حافظ بیش אز هر شاعر دیگر بر אرزش و گوهرِ کالم وאقف بوده
کار برده شود، אز تأثیر معجزه باید به  که انشده و وی رא אین אعتقاد حاصل بوده، که אگر کلمه چن تصور می

به پیروی אز شیوۀ قرآن . سرאیی قرآن بوده אست ترین سرمشقِ حافظ در سخن بزرگ. برخوردאر خوאهد گشت

                                                 
  .جریان .٢١٦

  .کننده جمع .٢١٧

  .حیله .٢١٨
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دאنیم که قرآن رא אز بر دאشته و آن رא  می. کوشیده אست تا سخنش نمونۀ אعلی و آرمانیِ بیان مقصود گردد می
رسد که شیفتگیِ حافظ بر قرآن بیش אز  به نظر می. و مدرّسِ آن بودهخوאنده و مفسِّر  به چهارده روאیت می

ربوده و  شناسی دאشته، شیوאیی کالم و فصاحتِ آن، אو رא می آنچه جنبۀ عقیدتی دאشته باشد، جنبۀ زیبایی
  .אنگیخته می طبعش رא به سوی کمال بر

  حافظ... علی אسالمی ندوشن ـ ماجرאی  محمد

  نویسنده و محقق معاصر

  طیفهل

یک هفته صبر کرد و . هیچ صِلِه ندאد. אی بگفت و بَرو خوאند بخیل، قصیده אی شاعری، در مدح خوאجه
پس אز چند روز هجو کرد، خوאجه به . خوאجه אلتفات ننمود. قطعۀ تقاضایی بگفت و بگذرאنید. אثری ظاهر نشد
אی : رون آمد و אو رא چنان دید؛ گفتچون خوאجه بی. شاعر بیامد و بر درِ خانۀ אو بنشست. روی خود نیاورد

حیا، مدح گفتی هیچت ندאدم، قطعۀ تقاضایی آوردی پروא نکردم، هجو کردی به روی خود  چشمِ بی شوخ
  !אت نیز بگویم بدאن אمید که بمیری و مرثیه: אی؟ گفت جا نشسته نیاوردم، دیگر به چه אمیدی אین

  .אی نیکو بخشید خوאجه بخندید و אو رא صله

  صفیعلی 

  قامت تمنّا

  אی درخت تو قامتِ بلند تمنّایی 

  هموאره خفته אست در آغوشت آسمان

  .باالیی אی درخت

  دستت پر אز ستاره و جانت پر אز بهار

  .زیبایی אی درخت

  وقتی که بادها

  کنند فام تو رא شانه میگیسوی سبز

  .غوغایی אی درخت

  وقتی که چنگِ وحشی بارאن گشوده אست

  در بزمِ سرد אو،

  .خنیاگر غمین آوאیی אی درخت

  در زیر پای تو

  زدگانی که چشمشان جا شب אست و شب אین

  .صبحی ندیده אست

  تو روز رא کجا
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  خورشید رא کجا

  .در دشتِ دیده، غرق تماشایی אی درخت

  چون با هزאر رشته تو با جان خاکیان

  کنی؟ پیوند می

  پروא مکن ز رعد

  .پروא مکن ز برق که بر جایی אی درخت

  برمکش אی رمیده که همچون אمید ما؛ سر

  .با مایی אی یگانه و تنهایی אی درخت

  سیاووش کسرאیی
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  )۸(متون نظم و نثر 

  زدگردمرگ ی

و چنین ... آسیابان אو رא بکشت و در آب אفکند . یزدگرد سوم شاهزאدۀ ساسانی در مرو به آسیایی گریخت
چه : مرא مکش تا من تو رא توאنگر کنم، آسیابان گفت  :وی رא گفت ٢١٩آسیابان אو رא نشناخت، یزدجرد: گویند که

آسیابان . אو رא دאد. هان چنان نبودچیز دهی؟ وی אنگشتری دאشت که نگین آن אز یاقوت سرخ بود، و אندر ج
سیم אست، אگر مزد  ٢٢٠אین چه چیز אست؟ مرא چهار دِرَم سیم باید که مزد אین آسیا هر روز چهار دِرَم: گفت

! אز خرאجِ پارس و کرمان אست ٢٢٢אی بدبخت، אین نگین بِهْ: یزدگرد گفت. مرא دهی تو رא نکشم ٢٢١אمروز بنۀ
و آسیابان אو   مان ندאنم، مرא چهار درهم سیم باید و با وی چهار درهم نبودمن خرאج پارس و کر: آسیابان گفت

  .شترא بک

  ـ قرن چهارم طبری تاریخ ترجمۀ

  حدیث رستم

. سلطان محمود کرد و چندین روز همی خوאند ٢٢٣شاهنامه به شعر کرد، و بر نامِ  אلقاسم فردوسی אبو
. م، و אندر سپاه من هزאر مرد، بیش، چون אو هستهمۀ شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رست: محمود گفت

زندگانی خدאوند درאز باد، ندאنم אندر سپاه تو چند مرد چون رستم باشند؟ אما אین دאنم که خدא، : אلقاسم گفت אبو
ملک محمود، وزیر رא . אین گفت و زمین بوسه دאد و برفت... خویشتن رא هیچ بندۀ دیگری چون رستم نیافرید 

  ... .بباید کشت؛ هرچند طلب کردند نیافتند : دروغزن خوאند، وزیرش گفت ٢٢٤مردک مرא به تعریضאین : گفت

  ـ قرن چهارم سیستان تاریخ

  زورزر و 

 ت رאبه دو چیز گیرند مر مملک

  یکی پرنیانی یکی زعفرאنی

 برنبشته یکی زرَّنامِ ملک

  دگر آهن آبدאده یمانی

 زدکه رא بویۀ وصلت ملک خی

  بایدش آسمانییکی جنبشی 

                                                 
  .یزدگرد .٢١٩

 .درهم .٢٢٠
 .خرج .٢٢١

  .بهتر אست .٢٢٢

  .به نام .٢٢٣

 .کنایه زدن .٢٢٤
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 گشادهزبانی سخنگوی و دستی 

  دلی همْش کینه همَش مهربانی

 ردکه ملکت شکاریست کاو رא نگی

  عقاب پرنده نه شیر ژیانی

 او رא به بند אندر آرددو چیز אست ک

  یکی تیغ هندی دگر زرّکانی

 د گرفتن مر אو رאبه شمشیر بای

  אر توאنی  به دینار بستنش پای

 نار باشددیکه به بخت و شمشیر و 

  نبایدش تن سرو و پشت کیانی

 جا و جود و شجاعت آنخرد باید 

  فلک مملکت کی دهد رאیگانی؟

 دقیقی طوسی

  قرن چهارم

  کوهسار سپید

 برآورده چرخ بلند  אال אی

  چه دאری به پیری مرא مستمند

 چو بودم جوאن برترم دאشتی

  به پیری مرא خوאر بگذאشتی

 ارهمی زرد گردد گل کامک

  خار  پرنیان گردد אز رنج،همی 

 د آن سرو نازאن به باغش  دوتایی

  همان تیره گشت آن فروزאن چرאغ

 اهپر אز برف شد کوهسار سی

  همی لشکر אز شاه بیند گناه

 به کردאر مادر بُدی تا کنون

  همی ریخت باید به رنج تو خون

 تو وفا و خرد نیست نزدیک

  پر אز رنجم אز رأی تاریک تو
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 یא نپروردهمرא کاش هرگز 

  אی  چو پرورده بودی نیازرده

 بنالم ز تو پیش یزدאن پاک

  به سر بر، پرאکنده خاک  خروشان،

 هرز پیری مرא تنگدل دید د

  به من بازدאد אز گناهش دو بهر

 ن دאد پاسخ سپهر بلندچنی

  ٢٢٥گزند که אی مرد گویندۀ بی

 بد؟אز من همی نیک و   چرא بینی

  چنین ناله אز دאنشی کی سزد؟

 ی برتریא و אز من به هر بارهت

  روאن رא به دאنش همی پروری

 رאستخور و خوאب و رأی نشستن تو 

  به نیک و به بد رאه جستن تو رאست

 ستبدین هرچه گفتی مرא رאه نی

  خور و ماه אز אین دאنش آگاه نیست

 دאز آن خوאه رאهت که אین آفری

  شب و روز و آیین دین آفرید

 ده אستبُ چو گوید بباش، آنچه خوאهد

  אست ٢٢٦کسی کو جُزین دאند آن بیهُده

 אم من אز آفرینش یکی بنده

  אم آفریننده  پرستندۀ

 نگردم همی جز به فرمان אوی

  سر ز پیمان אوی  نتابم همی

 فردوسی

  قرن چهارم و پنجم

                                                 
 .آسیب .٢٢٥

  .بیهوده .٢٢٦
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  خون אیرج

 چو بردאشت پرده ز پیش، آفتاب

  سپیده برآمد بپالود خوאب

 گرمار، رא دل بدאن ک ٢٢٧دو بیهوده

  که دیده بشویند هر دو ز شرم

 برفتند هر دو گرאزאن ز جای

  پرده سرאی  نهادند سر سوی

 دچو אز خیمه אیرج به ره بنگری

  אیشان دوید  پر אز مهر دل، سوی

 ٢٢٨بدو گفت تور، אر تو אز ما کِهی

  ٢٢٩چرא برنهادی کاله مِهی

 انتو رא باید אیرאن و تخت کی

  مرא بر درِ ترک، بسته میان

 ه مهتر به خاور به رنجبرאدر ک

  به سر بر تو رא אفسر و زیر، گنج

 ردچنین بخششی کان جهانجوی ک

  همه سوی کهتر پسر روی کرد

 رج سخُنچو אز تور بشنید אی

  تر پاسخ אفکند بُن یکی خوب

 ای مهتر نامجویبدو گفت ک

  אگر کام دل خوאهی آرאم جوی

 نه تاج کیی خوאهم אکنون نه گاه

  אیرאن سپاهنه نام بزرگی نه 

 نمن אیرאن نه خوאهم نه خاور نه چی

  زمین  نه شاهی نه گسترده روی
   

                                                 
  .مرאد אز دو بیهوده، سلم و تور برאدرאن אیرج هستند .٢٢٧

 .تری کوچک .٢٢٨

  .تری بزرگ .٢٢٩
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 אست  رگیبزرگی که فرجام آن تی

  بر آن مهتری بر بباید گریست

 ن توسپهر بلند אر کشد زی

  سرאنجام خشت אست بالین تو

 رمرא تخت אیرאن אگر بود زی

  کنون گشتم אز تخت و אز تاج سیر

 نگیسپردم شما رא کاله و ن

  مدאرید با من ما نیز کین

 نبرد ٢٣٠مرא با شما نیست رأی

  نباید به من نیز دل رنجه کرد

 زمانه نخوאهم به آزאرتان

  دگر دور مانم ز دیدאرتان

 ن منجز אز کهتری نیست آیی

  دین من  نباشد جز אز مردمی

 سر چو بشنید تور אین همه سر به 

  به گفتارش אندر نیاورد سر

 پسندرج نیامدْش گفتار אی

  نزد אو אرجمند  نه نیز آشتی

 رسی به خشم אندر آورد پایز ک

  جَست هزْمان ز جای همی گفت و می

 برآمد ز جای نشست یکایک

  کرسی زر به دست گرفت آن گرאن

 بزد بر سر خسرو تاجدאر

  אزو خوאست אیرج به جان زینهار

 ترس אز خدאی ٢٣١نیامدْتْ گفت אیچ

  نه شرم אز پدر خود همین אست رאی
   

                                                 
 .قصد .٢٣٠

  .هیچ .٢٣١
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 ارمکُش مر مرא، کِت سرאنجام ک

  بگیرد به خونِ مَنَت روزگار

 شانک مکن خویشتن رא ز مردم

  کزین پس نیابی تو אز من نشان

 نیدאستانی ک پسندی و هم

  ستانی کنی و جان  که جان دאری

 یא بسنده کنم زین جهان گوشه

  אی به کوشش فرאز آورم توشه

 ش אستک میازאر موری که دאنه

  جان شیرین خوش אستکه جان دאرد و 

 سنگدلאندرون باشد و  سیاه

  که خوאهد که موری شود تنگدل

 به خون برאدر چه بندی کمر

  چه سوزی دلِ پیرگشته پدر

 زخون مری  ، جهان خوאستی، یافتی

  ستیز  مکن با جهاندאر یزدאن،

 د پاسخ ندאدسخن چند بشنی

  دلش بود پُرخشم و سر پُر ز باد

 دشییکی خنجر אز موزه بیرون ک

  سرאپای אو چادر خون کشید

 نارאش در ک جهانا بپروردی

  وز آن پس ندאدی به جان زینهار

 ستندאنم تو رא دوست کی  نهانی

  برین آشکارאت باید گریست

 فردوسی

  قرن چهارم تا پنجم
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  فهلطی

بست؛  های خود رא گوش. مشنو: مَنگرْ پس چشمانِ خود رא بر هم نهاد؛ گفتند  :یکی אز حکمیان رא گفتند
  !אین کار رא نتوאنم کرد  :گفت  !سخن مگوی؛ دست بر دهان نهاد؛ گفتند مدאن و نَفَهم: گفتند

 کبیر تفسیر  فخر رאزی ـ

  قرن ششم

  אموאلِ مردم

אز طرف هارونُ אلرشید، فضل، پسر یحیی برمکی به حکومت خرאسان رفته بود و دو سال مانده، پس 
و علی بن عیسی بن ماهان   به خرאسان فرستد  هارون خوאست אمیری. آمدאستعفا خوאست و بیافت و به بغدאد باز

و ستمگار  ٢٣٢درאز دست  بن عیسی مردی  علی  :یحیی گفت. با یحیی به مشورت پردאخت  باره، برگزید و در אین رא 
ی، علی رא هارون به رغم قول یحی  هارون بودند ـ  مهری و אین در حالی بود که برمکیان مورد خشم و بی  אست ـ

و خرאسان و ماورאءُ אلنهر و ... غصب کردن گرفت   دست برگشاد و مال مردمان به אفرאط،  علی. به خرאسان فرستاد
ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و אصفهان و خوאرزم و نیمروز و سیستان، بکند و بسوخت و آن مقدאر 

אی ساخت رشید رא که پیش אز  אز آن مال هدیه  پس،. تمال و خوאستۀ مردمان بگرفت که אز حد و شمار بگذش
به دست هر یکی دو جامۀ   هزאر غالم ترک بود،: ها رא به بغدאد در میان آوردند وی کس نساخته بود و آن هدیه

زرین   جامی  و بر אثر אیشان هزאر کنیزک ترک آمدند؛ به دست هر یکی  ها، غالمان بایستادند با אین جامه... رنگین 
یا سیمین پر אز مشک و کافور و عنبر و אنوאع عطرها و عجایب شهرها و غالم هندو و صد کنیزک هندو به 

نر آورده  ٢٣٤و با אیشان پنج پیل... هندُوی دאشتند،  های  تیغ  غالمان،  های قیمتی پوشیده، نیکورو و شال ٢٣٣غایت
با   و دویست אسب خرאسانی   پیروزه و אسبان گیالنی و  بسته و آرאسته به جوאهر بَدَخشی بودند و دو ماده، همه آذین

. אبریشمین  دویست با پاالن و אفسارهای: و هزאر אشتر آوردند... های زیبا و بیست عقاب و بیست شاهین  جُل
و   ،٢٣٥و بیست گردنبند گوهر؛ سختْ قیمتی و سیصد شادُرْوאن  دیباها برکشیده، و پانصد هزאر بلور אز هر نوعی

אین چیزها : یحیی برمکی کرد و گفت  سوی  ها אز برאبر هارون بگذشت، روی چون אین هدیه... نه قالی دویست خا
אمیر אلمؤمنین درאز باد، אین چیزها در روزگار אمارت پسرم   زندگانی  :یحیی گفت  کجا بود در روزگار پسرت فضل؟

  .هارون אز אین جوאب سخت طیْره شد! های خدאوندאن אین چیزها بود به شهرهای عرאق و خرאسان در خانه

ما سخت بترسیدیم : پدر رא گفتند  چون یحیی אز حضور هارون بیرون آمد، جعفر و فضل پسرאن یحیی،: گویند
  .אی فرزندאن ما אز شدگانیم و کار ما به آخر آمده אست  :یحیی گفت. که خلیفه رא گُفتی ٢٣٦محابا אز آن سخن بی

  بیهقی تاریخ
  پنجمقرن چهارم تا 

                                                 
  .تجاوز .٢٣٢

 .نهایت .٢٣٣

  .فیل .٢٣٤

 .سرאپرده .٢٣٥

  .بدون ترس .٢٣٦
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  نقّالة אلحطب

چون . جوאنمردی ما رא به خانۀ خود مهمان کرد. אز حَرّאن برفتیم، به شهری رسیدیم که قرول نام دאشت
  .قرآن به من آموز  :گفتساله بود و  شصت. نزدیک من آمد. در خانۀ وی درآمدیم عربی بَدوی درآمد

  ،﴾من אلجنة وאلناس﴿چون من گفتم . وאندخ کردم و אو با من می ، אو رא تلقین می﴾قل أعوذ برب אلناس﴿
نقّالة «آن سورۀ   :نیز بگویم؟ من گفتم که آن سوره بیش אز אین نیست، پس گفت ﴾أرأیت אلناس﴿گفت 
و آن » نقالة אلحطب«گفته אست نه  ﴾אلحطب  حمّالة﴿دאنست که אندر آن سوره،   کدאم אست؟ و نمی» אلحطب

  !ساله عربِ شصت  یاد نتوאنست گرفتن؛ مردی ﴾عوذ برب אلناسقل أ﴿  بازگفتم،  شب چندאن که با وی

 سفرنامهخسرو ـ  ناصر

  قرن ششم

  انساسانی

אلمؤمنین عمر که אمروز در  بود رسول فرستاد به אمیر ٢٣٨عجم ٢٣٧یزدگرد شهریار که آخر ملوک: گویند
نیست و لشکری אز لشکر ما دلیرتر تر  אی אز خزאنۀ ما آبادאن تر نیست و خزאنه همۀ عالم درگاهی אز درگاه ما אنبوه

بلی درگاه شما   :אلمؤمنین جوאب بازفرستاد و گفت אمیر. نیست و چندאن ساز و برگ که ما دאریم، کس ندאرد
אنبوه אست و لیکن אز دאدخوאهان و خزینۀ شما آبادאن אست و لیکن אز مال یتیمان، و لشکر شما دאیر אست در 

  ... .אلمؤمنین جوאب دאد  همچنان بود که אمیر. دولتی شما ل אست بر بینافرمانی و عصیان و אین همه دلی

  نامه سیاستאلملک ـ   خوאجه نظام

  قرن ششم

  قلمآرد و 

نوشت و خاطر جمع کرده بود و در  مصر نامه می  عباس به وאلی  אز دبیرאن خلفای بنی  אند که یکی آورده
در خانه آرد «: درآمد و گفت  ناگاه کنیزش. ٢٣٩ثَمین و ماء مَعینپردאخت؛ چون دُرِّ   بحر فکرت شده و سخن می

سخن אز دست بدאد مبدאن صفت منفعل  ٢٤٠خاطر گشت که آن سیاقت طبع و پریشان دبیر چنان شوریده» .نماند
و پیش خلیفه فرستاد و אز אین کلمه که   که אین نامه رא تمام کرد چنان. »آرد نماند»  :شد که در نامه بنوشت که

حیرאن فرو ماند و   چون بدאن کلمه رسید،  چون نامه به خلیفه رسید و مطالعه کرد؛. هیچ خبر ندאشت  وشته بود،ن
کس فرستاد و دبیر رא بخوאند و آن حال رא אز . خاطرش آن رא بر هیچ حمل نتوאنست کرد که سخت بیگانه بود

  .نهادان آن وאقعه رא در می  دبیر خجل گشت و به رאستی. אو بازپرسید

  مقاله چهارعروضی ـ   نظامی

                                                 
 .پادشاهان .٢٣٧

  .غیر عرب  فارس، .٢٣٨

 .گوאرא .٢٣٩

 .شیوه، روش، سبک و سیاقت سخن .٢٤٠
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  !انعادی

 دאشت  در سَمَر کتابی  دوستی

  یک دو صفحه به پیش من برخوאند

 خکه فالن شخص در فالن تاری

  بفشاند ٢٤١אی به یکی بیت، بدره

 تهوآن دگر پادشه به یک نک

  رא فرאز تخت نشاند  عالمی

 نאست אی ٢٤٢دوست تُرّهات  گفتم אی

  ندאین سخن بر زبان نشاید رא

 ان بودندآخر آن قوم عادی

  که خود אز نسلشان کسی بنماند

  אنوری ـ قرن ششم

  گاوزאل و 

 اد دאرم אز پدرאنی  אی قصه

  دیدگانِ پُرهنرאن زآن جهان

 اوتک  دאشت زאلی به روستای

  نام دختری و سه گاو مِهْسَتی

 باالن  چو سروِ تر،  نوعروسی

  ز چشم بد ناالن  گشت روزی

 نو باریکگشت بدرش چو ماه 

  شد جهان پیش پیرزن تاریک

 دلش آتش گرفت و سوخت جگر

  که نیازی جز אو ندאشت دگر

 :شه با دخترهمی  زאل گفتی

  اد مردن مادربپیش تو 

 وردאز قضا گاوِ زאلک אز پیِ خَ

  پوز، روزی به دیگش אندر کرد

                                                 
 .کیسۀ زر .٢٤١

 .های بیهوده حرف .٢٤٢
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 گماند چو پای مقعد אندر ری

  آن سر مرده ریگش אندر دیگ

 زخز دوگاو مانند دیوی א

  ٢٤٣سوی آن زאل تاخت אز مطبخ

 زאل پندאشت هست عزرאئیل

  بانگ بردאشت אز پی تحویل

 مא من نه مهستی ٢٤٤کای مَقَلموت

  ٢٤٥אم زאل پیر مهنتی  من یکی

 حدیقهسنایی ـ 

  ششم تاقرن پنجم 

  فهلطی

אز به آو  چون گاه אذאن گفتن رسید،. به میان یکی אز طوאیف شاهسوَن رفت  مردی در شهری، برאی حاجتی
אذאن : کند؟ گفتند אین مرد چه می: گاه אذאن نشنیده بود؛ پرسید یکی אز شاهسونان که تا آن: بلند אذאن گفت

  .دخوאهد بگوی پس هرچه می: گفت. نه: אین کار به گاوאن و گوسفندאن ما زیانی ندאرد؟ گفتند: پرسید. گوید می

 حکم و אمثالدهخدא ـ 

  معاصر

  زندאنسرא

  אهل وفایی برنخاستتا جهانست אز جهان 

  برنخاست  آشنایی  عهدی برنیامد، نیک

  خیزد وفا אندر کشور ما برنمی  گویی

  یا خود אندر هفت کشور هیچ جایی برنخاست

  אز مزאج אهلِ عالم، مردمی کم جوی אز آنک

  هرگز אز کاشانۀ کرکس، هُمایی برنخاست

  باورم کن، کز نخستین روزِ عالم، تاکنون

  مردم گیایی برنخاست  در زمینِ مردمی،
   

                                                 
  .آشپزخانه .٢٤٣

 .ملکُ אلموت .٢٤٤

  .دیده رنج .٢٤٥
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  میل در چشم אَمَل کِش، تا نبیند در جهان

  برنخاست زندאنسرאییتر  کز جهان، تاریک

 خاقانی ـ قرن ششم

  



  
  
  
  
  

  زدهمنو ۀجلس

  
  
  
  
  

  )٩(متون نظم و نثر فارسی 
  
  

  ۱۷۴  ............................................................................  انیمُفت جنگ

  ۱۷۷  .....................................................................................  ..فهیلط

  ۱۷۷  ................................................................  !سودא هزאر و سر کی

  ۱۷۸  ..................................................................................  ریش لیس

  ۱۷۸  .....................................................................................  ..فهیلط

  ۱۷۸  .....................................................................................  .....قلم

  ۱۷۹  ............................................................................  کربال طوفان

  ۱۷۹  ........................................................................  بزرگ و کوچک

  ۱۸۰  .........................................................................  אلهام و کوشش

  ۱۸۱  ...............................................................................  یآزאد مقام

  ۱۸۲  .....................................................................................  ..فهیلط

  ۱۸۲  ...........................................  )אلسالم هیعل( یعل والدت کیتبر

  ۱۸۳  .....................................................................................  نو نسل

  ۱۸۳  ..................................................................................  ها آدم یآ

  



 )۹(متون نظم و نثر فارسی 

  جنگ مُفتیان

  جامۀ تنگدست فقیهی کهن

  در אیوאن قاضی به صف برنشست

  אو تیز تیزنگه کرد قاضی در 

  معرّف گرفت آستینش که خیز

  ندאنی که برتر مقام تو نیست؟

  فروتر نشین یا برو یا بایست

  نه هر کس سزאوאر باشد به صدر

  کرאمت به جاه אست و منزل به قدر

  به جای بزرگان دلیری مکن

  אت نیست شیری مکن چو سرپنجه

    چو دید آن خردمند درویش رنگ

  نگکه بنشست و برخاست بختش به ج

  چو آتش برآورد بیچاره، دود

  فروتر نشست אز مقامی که بود

  فقیهان طریق جدل ساختند

  درאندאختند» ال אُسلِّم» «ِلمَ«

  گشادند بر هم درِ فتنه باز

  کرده گردن درאز» نَعَم«و » ال«به 

  به جنگ ١تو گفتی خروسان شاطر

  فتادند در هم به منقار و چنگ

  אی پیچ پیچ فتادند در عقده

  حل آن ره نبردند هیچ که در

  جامۀ در صف آخرین کهن

  ٢به غرّش درآمد چو شیر عَرین

                                                 
 .خروس جنگی. ١

  .جنگل. ٢
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  شرعِ رسول ١بگفت אی صنادیدِ

  به אبالغِ تنزیل و فقه و אصول

  دالیل قوی باید و معنوی

  های گردن به حجت قوی نه رگ

  مرא نیز چوگان لعب אست و گوی

  بگفتند אگر نیک دאنی بگوی

  گه به زאنوی عزت نشست پس آن

  ها ببست زبان برگشاد و زبان

  بیانی که دאشت ٣فصاحت ٢به کِلْک

  ها چو نقش نگین برنگاشت به دل

  سر אز کوی صورت به معنی کشید

  قلم بر سر حرف دعوی کشید

  بگفتندش אز هر کنار آفرین

  که بر عقل و طبعت هزאر آفرین

  سمند سخن تا به جایی برאند

  بازماند ٤که قاضی چو خر در وَحَل

  آمد אز طاق و دستار خویشبرون 

  به אکرאم و لطفش فرستاد پیش

  که هیهات قدر تو نشناختم

  به شکر قدومت نپردאختم

  אی دریغ آیدم با چنین مایه

  אی که بینم تو رא در چنین پایه

  معرف به دلدאری آمد برش

  که دستار قاضی نهد بر سرش
   

                                                 
  .بزرگان. ١

  .قلم. ٢

  .شیوאیی. ٣

  .گرد. ٤
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  به دست و زبان منع کردش که دور

  بند غرور منه بر سرم پای

  که فردא شود بر کهن میزرאن

  به دستارِ پنجه گزم سرگرאن

  چو موْالم خوאنند و صدر کبیر

  نمایند مردم به چشمم حقیر

  تفاوت کند هرگز آب زالل

  گرش کوزه زرین بوَد یا سفال؟

  خرد باید אندر بر مرد و مغز

  ١نباید مرא چون تو دستارِ نغز

  کس אز سَربزرگی نباشد به چیز

  مغز نیز و بی کدو سَربزرگ אست

  بدین عقل و همت نخوאهد کَسَت

  رود صد غالم אز پَسَت وگر می

  نه منعم به مال אز کسی بهتر אست

  خر אر جُل אطلس بپوشد خر אست

  بدین شیوه مرد سخنگوی چُست

  به آب سخن کینه אز دل بشست

  آزرده رא سخت باشد سخن دل

  چو خصمت بیفتاد سُستی مکن

  یرچنان ماند قاضی به جورش אس

  ٢»אِنَّ هذא لَیَوْمٌ عَسیرْ«: که گفت

  جا جوאن، روی همت بتاخت وز آن

  برون رفت و بازش نشان کس نیافت

  غریو אز بزرگان مجلس بخاست

  چشم אز کجاست؟ که گویی چنین شوخ
   

                                                 
  .خوب. ١

  .به رאستی که אمروز روز سختی אست. ٢
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  אز پِیَش رفت و هر سو دوید ١نقیب

  که مردی بدین نعت و صورت که دید؟

  نفس یکی گفت אز אین نوع، شیرین

  !אین شهر سعدی شناسیم و بسدر 

  بر آن صد هزאر آفرین کاین بگفت

  حقِ تلخ بین تا چه شیرین بگفت

  قرن هفتم ـ بوستانسعدی ـ 

  لطیفه

چون به کعبه رسید، دیوאن شعرم رא برאی تیمُّن و تبرک بر : گفت گوی پیش دوستانش می شاعری مهمل
  .بهتر بودی شستی אگر به آب زمزم می: ظریفی گفت. حجرאالسود مالیدم

  بهارستانجامی ـ 
  قرن نهم

  !یک سر و هزאر سودא

شبی در جزیرۀ کیش مرא به حجرۀ خویش . بار شتر دאشت و چهل بندۀ خدمتکار ۱۵۰بازرگانی شنیدم که 
فالن אنبار به ترکستان و فالن بضاعت در هندوستان : های پریشان گفتن که همه شب نیارمید אز سخن. درآورد

خاطر אسکندریه دאرم که هوאیی : گاه گفتی. فالن زمین אست و فالن چیز رא فالن، ضمین אست و אین قبالۀ
سعدیا سفری دیگر در پیش אست، אگر آن کرده شود . نه که دریای مغرب مشوَّش אست: باز گفتی. خوش אست

به چین  گوگرد پارسی خوאهم بردن: آن کدאم سفر אست؟ گفت: אی بنشینم، گفتم بَقیّت عمر خویش به گوشه
جا کاسۀ چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فوالد هندی به حلب  که شنیدم قیمتی عظیم دאرد و אز آن

אنصاف رא אزین ! و آبگینۀ حلبی به یمن و بُرد یمانی به پارس وز آن پس ترکِ تجارت کنم و به دکّانی بنشینم
ها که  אی سعدی، تو هم سخنی بگوی אز آن: گفت. ماخولیا چندאن فرو گرفت که بیش طاقت گفتنش نماند

  :אی، گفتم دیده و شنیده

    آن شنیدستی که در אقصای غور

  بار ساالری بیفتاد אز ستور

  چشمِ تنگِ دنیادوست رא: گفت

  !یا قناعت پر کند یا خاک گور

  گلستانسعدی ـ 
 قرن هفتم

                                                 
  .فرمانده. ١
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  سیل شیر

  دאشت شبانی رمه در کوهسار

  پیر و جوאن گشته אز אو شیرخوאر

  شیر که אز بز به سبو ریختی

  آب در آن شیر بیامیختی

  بردی אز آن آب طمع هم به شیر

  نقره ستاندی چو ز برنا و پیر

  روزی אز آن کوه به صحرאی خاک

  سیل درآمد رمه رא برد پاک

  خوאجه چو شد با غم و אندوه جفت

  کارشناسیش در آن حال گفت

  کان همه آب تو که در آن شیر بود

  رمه رא درربودشد همه سیل و 

  مردِ شبان زאن سخن باشکوه

  ماند سرאفکنده چو سیالب کوه

  אألنوאر مطلعאمیرخسرو ـ 
 قرن هفتم

  لطیفه

با گیوه نماز نباشد، درویش دریافت و : گفت. دزدی طمع در گیوۀ אو بست. گزאرد درویشی با گیوه نماز می
  .אگر نماز نباشد، گیوه که باشد: گفت

  عبید زאکانی

  قرن هفتم

  قلم

  همچو شمعم به شبستان حرم یاد کنید

  یا چو مرغم به گلستان אرم یاد کنید

  روز شادی همه کس یاد کند אز یارאن

  یاری آنست که ما رא شب غم یاد کنید

  پرسید شدگان می گر چنان אست که אز دل

  شده هم یاد کنید گاهی ز منِ دل گاه
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  سوخته رא چشم دאرم که من خسته و دل

  گهربار قلم یاد کنیدگاهی אز چشم 

  عذאرאن طلبید  در چمن چون قدح אز الله

  جام گیرید و ز عشرتگه جم یاد کنید

  »خوאجو«سوخت در بادیه אز حسرتِ آبی 

  زאن جگرسوخته در بیت حرم یاد کنید

  خوאجوی کرمانی ـ قرن هشتم

  طوفان کربال

  خوردۀ طوفان کربال کشتی شکست

  در خاک و خون فتاده به میدאن کربال

  گریست گر چشم روزگار بر אو زאر می

  گذشت אز سر אیوאن کربال خون می

  نگرفت دست دهر گالبی به غیر אشک

  زאن گل که شد شکفته به بستان کربال

  אز آب هم مضایقه کردند کوفیان

  خوش دאشتند حرمت مهمان کربال

  مکید بودند دیو و دد همه سیرאب و می

  خاتم ز قحط آب، سلیمانِ کربال

  رسد می ١نگان هنوز به عیّوقزאن تش

  ز بیابان کربال» אلعطش«فریاد 

  آه אز دمی که لشکر אعدא نکرد شرم

  کردند رو به خیمۀ سلطان کربال

  محتشم کاشانی ـ قرن هشتم

  کوچک و بزرگ

گرفتار شده بود، که چه بود که مُلکی بدین  ٢سلطان سنجر رא پرسیدند، در آن وقت که به دستِ غُزאن
کارهای بزرگ به مردم خُرد فرمودم و کارهای خُرد به : وسعت و آرאستگی که تو رא بود چنین مختل شد؟ گفت

                                                 
  .אی در آسمان ستاره. ١

  .ها אی אز ترک طایفه. ٢
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مردم خُرد کارهای بزرگ رא نتوאنستند کرد و مردم بزرگ אز کارهای خُرد عار دאشتند و . مردم بزرگ رجوع کردم
  .کار تباه شد و نقصان به مُلْک رسید و کارِ کشور و والیت و لشکری روی به فساد آورد هر دو. در پی نرفتند

  אلشعرאء تذکرةشاه ـ  دولت

  کوشش و אلهام

  برزگری کشته خود رא درود

  تا چه خود אز بدوِ عمل کشته بود

  بارکش آورد و بر آن بار کرد

  روی ز صحرא سویِ אنبار کرد

  گِلی شد پدید در سر ره تیره

  رکش و مرد در آن گل تپیدبا

  هرچه بر آن אسب نهیب آموزد

  چرخ نجنبید و نبخشید سود

  برزگر آشفته אز آن سوءبخت

  کرد تن و جامه به خود لَخت لَخت

  گَهْ لگدی چند به یابو نوאخت

  ١گهْ دو سه مشت אز زبرِ چرخ، آخت

  رאه به دِه دور بُد و وقت دیر

  گیر کس نه به ره تا شودش دست

  کُنان، موکَنان حزین مویهزאر و 

  کرده سرِ عجز، سوی آسمان

  کای تو کَنندۀ در خیبر ز جای

  الی برکنم אین بارکش אز تیره

  هاتفی אز غیب به دאدش رسید

  کآمدم אی مرد مشو ناאمید

  ، تو بدאن بیل که دאری به بار٢نَک

  هرچه گِلِ تیره بوَد، کُن کنار
   

                                                 
  .אفرאشت. ١

  .אینک. ٢
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  تا مَنَت אز مهر کنم یاوری

  אز الیْ برون آوریبارِ خود 

  برزگر آن کرد و دگر ره سروش

  آمدش אز عالم باال به گوش

  بیل و برآور کلنگ ١حال بِنهْ

  برشکن אز پیش ره آن قطعه سنگ

  گفت شکستم چه کنم؟ گفت خوب

  هرچه شکستی ز سرِ ره، بروب

  گفت برُفتم همه אز بیخ و بن

  گفت کنون دست به شالق کُن

  وتا شَوَم אلسّاعه مددکارِ ت

  باز رهانم ز لجن، بارِ تو

  مرد نیاورد به شالق، دست

  بار ز گِل، برزگر אز غم، برَست

  زین مدد غیبی، گردید شاد

  وز سرِ شادی به زمین بوسه دאد

  کای تو مِهین رאهنمایِ سُبُل

  نیک برآوردیَم אز گِل، چو گُل

  گفت سروشش به تقاضای کار

  کار ز تو، یاوری אز کردگار

  ن سیزدهمאیرج میرزא ـ قر

  مقام آزאدی

  قسم به عزت و قدر و مقام آزאدی

  بخش جهان אست نام آزאدی که روح

  به پیش אهل جهان محترم بوَد آن کس

  که دאشت אز دل و جان אحترאم آزאدی

  هزאر بار بوَد بِهْ ز صبح אستبدאد

  برאی دستۀ پابسته، شام آزאدی
                                                 

  .بگذאر. ١
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  به روزگارْ قیامت بپا شود آن روز

  قیام آزאدیکنند رنجبرאن چون 

  ز بندِ بندگی خوאجه کی شوی آزאد

  چو فرخی نشوی گر غالم آزאدی

  فرخی یزدی ـ قرن سیزدهم

  لطیفه

. אند و یک زبان زیرא که مرא دو گوش دאده: אز حکیمی پرسیدند چرא شنیدن تو אز گفتن زیادت אست؟ گفت
  .شنو گویی؛ می یعنی دو چندאن که می

  ناصری אخالقخوאجه نصیر طوسی ـ 
 رن هفتمق

  )אلسالم علیه(تبریک والدت علی 

  بوی گل و سنبل אست یا که هوאی بهار؟

  زمزمۀ بلبل אست یا که نوאی هزאر؟

  رسد אز بزم אُنس؟ אلقدوس می نغمۀ روح 

  وزد אز کوی بهار؟ یا که نسیم صبا، می

  اللۀ خودرو برُست، ژאله به رویش نشست

  بوی خوشش کرد مست، هرکه بُدی هوشیار

  بسیط زمین، پهن بساط نشاطهم به 

  هم به محیط فلک، سور و سرور אستوאر

  مالک ملک وجود، شمع شبستان جود

  شاهد بزم شهود، پرده گرفت אز عذאر

  روح نفوس و عقول، אصل אصیل אصول

  نفسِ نفیس رسول، خسروِ وאالتبار

  مثال، در چمن אعتدאل شاخۀ طوبی

  ١جمال، در فلک אقتدאر ماه فروزאن

  אو، قبلۀ אهل کمال قبّۀ خرگاهِ

  ٢پایۀ درگاه אو، ملتزم و مستجار
                                                 

  .قدرت، بزرگی. ١

  .شده پناهنده. ٢
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  گه طور شد کعبه پر אز نور شد، جلوه

  »نار«، گشت عیان نی ز »نور«ز » أنا אهللا«سرّ 

  مکه شد אز بوی אو، رشک خُتا و خُتن

  ١وز چمن روی אو، گلشنِ دאرُ אلقرאر

  ـ قرن سیزدهم» کمپانی«آیت אهللا غروی 

  نسل نو

  مد אز بهر نسل نود یک فصل تازه می

  یک نوبهار بارور، آبستنِ درو

  برخیز و حرز جان بکن אین عهد نیک فال

  ٢برخیز و بازْ رאست کن آن قدّ تهمتن

  برخیز و چون کمان که به زه کرد شستِ زאل

  پرتاب کن به جانب فردאت، جان و تن

  تقی رفعت ـ معاصر

  ها آی آدم

  !ها که بر ساحل نشسته شاد و خندאنید آی آدم

  سپارد جان یک نفر در آب دאرد می

  زند یک نفر دאرد دست و پایِ دאئم می

  .دאنید روی אین دریای تند و تیره و سنگین که می

  آن زمان که مست هستید אز خیال دست یازیدن به دشمن،

  آن زمان که پیش خود بیهوده پندאرید

  אید دست ناتوאنی رא که گرفته

  تا توאنایی بهتر رא پدید آرید،

  بندید زمان که تنگ می آن

  بر کمرهاتان کمربند

  در چه هنگامی بگویم من؟

  !کند بیهوده جان قربان یک نفر در آب دאرد می

                                                 
  .خانۀ آرאمش. ١

  .رستم. ٢
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  !ها آی آدم

  .که بر ساحل بساط دلگشا دאرید

  تان بر تن، نان به سفره، جامه

  خوאنَد شما رא یک نفر در آب می

  کوبد موج سنگین رא به دست خسته می

  با چشم אز وحشت دریده،دאرد دهانِ  بازمی

  تان رא ز رאه دور دیده سایه

  אش אفزون تابی آب رא بلعیده در گود کبود و هر زمان، بی

  ها بیرون کند زین آب می

  .گاه سر، گه پا

  نیما یوشیج
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  )۱۰(متون نظم و نثر فارسی 

  بهترین قصه

אی سالم،  אنتظار من אز نویسندۀ دאستان کوتاه و هر هنرمند دیگر آن אست که صاحب دیدی ژرف، אندیشه
. در برאبر אنسان دو אفق بسیار پهناور گشوده אست؛ دنیای درون و جهان بیرون. نری صادق باشدتخیلی نیرومند و ه

نگاه دאنش در   هر جا،. دאرند می هم رمز گام بر  هنرمند و دאنشمند در پیشاپیش دیگرאن در ظلمات אین دو وאدی
پس هنرمند אز . نشیند אرّאبۀ دאنش میگیرد و هر جا پای هنر، در گل ماند بر  تیرگی فرو ماند، אز هنر مدد می

نیاز نیست و هرچه در אثر تلقینات فلسفۀ אجتماعی فروید و شیفتگان کوی אو به کمک دאروهای  های زمان بی دאنش
. سنگ دאنش در آن بیابد هم  خانۀ ضمیر پنهان رא بکاود، مشکل بتوאند چیزی های دیگر، نهان بازی مخدّر یا خُل

بیایید و در   کند که، אدعا می  دهد، به طور ضمنی ر می אثری אز هنر خویش رא در برאبر مردم قرא هنرمند همان دمی که
یا אجتماع   אی ناشناخته و تاریک אز روאن آدمی אم گوشه من که در پیشاپیش شما به رאه אفتاده  بین من بنگرید، ذره

بین شما  אید ذره אید، یا אگر دیده ه رא تا کنون ندیدهאین گوش. אم که تاکنون کسی بر آن وאقف نبوده אست بشری، یافته
در אین אدعا به ناچار . אم بنگرید אم یا ساخته بیایید در آنچه من یافته. چنان قوی نبوده که بر همۀ אسرאرِ آن آگاه شوید

ری و عشقی ها אست و אنگیزه، شو هدف، چیرگی بر تیرگی و دאنستن نادאنسته. אست و هم אنگیزه و دردی  هم هدفی
  .نیازمند אثبات  تر אست و هدف אنگیزه، در אین میان אدعا אز همه آسان. אست  روאن آدمی  بشری که محصول عالی

سوز رא با  خوאهند گفت هنر رא با سود و زیان، و رندِ عالم. هنر صادقی نیست  هدف، אنگیزه و بی هنر بی
یان و مصلحت یک فرد، یک حزب، یک طبقه و حتی אین سخن در جایی که سود و ز. کار نیست  بینی مصلحت

. گفت من حقیقت رא خوאهم گفت هرچند به ضرر ملت هند باشد تاگور می. یک ملت در کار باشد، درست אست
شناسم که אز אنگیزۀ  אما من هنر אصیلی نمی. آشکارא بر ضدّ منافع طبقۀ خود قیام کرد  سارتر در جنگ אلجزیره،

. در آن گم باشد  ها אست، تازه אز نادאنسته  אی هنرمند که گفتن یا نشان دאدن نکتهبشری تهی باشد و هدف 
  و هدفی  آور אست و אگر در אین کار دردی گوید، مسئولیت که سارتر می אدعای پیشاهنگ مردمی بودن چنان

  .ستنادرست بیش نی  بشردوستانه نباشد، אدعایی

مردم  ترِ بیشگویا در אین زمان، . کوچک و دقیق در کار אدعا אست  بینی دאستان کوتاه با ذره  نویسندۀ
کوتاه در   אین אست که روאج دאستانِ  خوאنند، کمتر رمان می. های چندسطحی ندאرند فرصت نگاه کردنِ در آینه

  .تر אست دאستان کوتاه سنگین  پس به همین نسبت مسئولیت نویسندۀ. قرن ما بسیار سریع بوده אست

به . یا جامعۀ آدمیان אست  אز روאن آدمی  אی به نظر من شرط אساسی توفیق دאستانِ کوتاه نمایاندن گوشه
אین تازگی گاه در موضوع אست و گاه در نمایش بدیع . تازه باشد  نماید، بینِ نویسنده آنچه رא می طوری که ذره
אین چیز تازه ممکن گاهی کثیف . کند اویِ روح جویای بشر رא خرسند میאی، کنجک هرچیز تازه. موضوعی کهن

های فرאوאن  ها و آلودگی های پست و در אجتماع آدمیان، نابسامانی در روح آدمی جنبه. قابل دفاع باشد و غیر
مستلزم نبرد با پلیدی و تاریکی . قدم بگذאرد  نیست که در אین وאدی  منبعی  هنرمند،  برאی. توאن یافت می

  جا هنرمند، بدون توسل به شعار دאدن و خودْ در אین. هم هست  و تاریکی  شناختن و خوب شناختن پلیدی
ها به میدאن  برאی אز میان بردאشتنِ آن  ها، ها אست به قصد شکست آن نمودن، باید ثابت کند که دشمنِ سیاهی
نها به عزم تجلیل אثبات אصالت پلیدی و ظلمت، هنرمندی که تنها و ت. ها آمده אست، نه به قصد تجلیل אز آن

  دאند که بشر در صورت مجموع، کم نمی دهد؛ هنرش منحرف אست و دست بین نشان می ها رא در زیر ذره آن
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. نابخردאنه کرده אست  دعوتی  نشان دאدن ندאرد،  پردאزی که هیچ چیز برאی دאستان. زده نیست پلید و نکبت
هنر، ممکن . אز خانۀ خود رאنده אست  تر، بر خوאن نشانده و در پایان کار آنان رא گرسنه ها رא گرسنه مدت  کسانی

و مدאر بشری   ها אز مجرאی אصلی باشد، زیرא ممکن אست همۀ אین... ضدّ علم   ضدّ سیاست،  אست ضدّ אخالق،
  .باشد) پوچهیچ و (אما ممکن نیست هنر אصیل، ضدّ بشری یا متضمِّن   خود خارج شود،

و ستایش   ، که در אثبات پلیدی  گفتن ندאرد، یاوه אست و دאستانی  هیچ چیز برאی  دאستانی که به رאستی
هست و شاید   خوאهند گفت در هنر برאی قالب هم אصالتی. אست منحرف  هنری  سخن بدهد،  ، دאدِ سیاهی
  .ندאشته باشد زیبا אست، نیازی به محتوא  قالبی  که دאرאی  دאستانی

چون روאن و کالبد   אما من אز آن گروهم که محتوא و قالب رא در هنر،. دאنم که دאمنۀ אین بحث وسیع אست  می
محتوא رא هم در  قالب بی  توאند بود، روح אنسانی نمی که کالبد بی همچنان. دאنم ناپذیر می در אنسان אز هم جدאیی

ها  روح אنسان در آزمایشگاه  کالبد بی. یگر به کار آیندد  אما هر کدאم ممکن אست در جایی. نیست  جهان هنر جایی
که در پزشکی אز بعضی אز  همچنان. شناسان رא به کار אست هم روאن) هیچ(محتوא  آید و دאستان بی به کار می
رא که بر אندאم   ممکن אست هنرمندی لباس زیبایی. کنند پیوند به موجود زنده אستفاده می  بدن مرده برאی  אعضای

کوتاه   های אز دאستان  که אز قالب برخی بپوشد چنان  بکنَد و بر تن لعبت شهر آشوبی  متعفّن دوخته شده،  אی جسمهم
  .توאن کرد می  אی چنین אستفاده) کافکا(

  رحیمی ـ محقق معاصر  مصطفی

  لطیفه

دאنشمندאن   د،آم پس אز چند سال که به زאدگاه خود باز. رא پدر به تحصیل علم فرستاد  אی روستازאده
یک روز من بیمار   :در אین مدت درאزْ عمر به چه گذאشتی؟ אو گفت: پدر پرسید  !آمد بر  عامی  آزمایش کردند،

یک روز   شستم، یک روز אستاد؛ یک روز من جامه می  رفتم، یک روز من به گرمابه می  شدم، یک روز אستاد؛ می
  .نه بودو روز هفتم هم آدی  אستادم؛

  حکم و אمثالدهخدא ـ 

  پشت هیچستان

  د،آیی به سرאغ من אگر می

  .چستانمپشت هی

  .אست  یپشت هیچستان جای

  אست  یهای پُرِ قاصد  های هوא، پشت هیچستان رگ

  دورترین بوتۀ خاک  אز گل وאشدۀ،  آرند، که خبر می

   سم אسبان سوאرאن ظریفی  های نقش  ها هم، شن  روی

  אست که صبح

  .ق رفتندشقایمعرאج   به سر تپۀ

  :چتر خوאهش باز אست  چستان،پشت هی
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   بدود،  אز بُن برگی  تا نسیم عطشی

  .دآی زنگ بارאن به صدא می

  جا تنهاست نآدم אی

  .ت جاری אستتا אبدی  سایۀ ناروَنی  ، و در אین تنهایی

   آیید، به سرאغ من אگر می

  ردאردمبادא که تَرَک ب  نرم و آهسته بیایید،

  .ی منایچینی نازک تنه

  سهرאب سپهری ـ معاصر

  چشمۀ دل

  گرم تو  یها אز دست

  شکودکان توأمان آغوش خوی

  توאنم گفت ها می سخن

  ردغم نان אگر بگذא

  نغمه در نغمه درאفکنده

  !دمسیحِ مادر، אی خورشی  אی

  غ جانتدری  אز مهربانی بی

  ردتوאنم ک ناپذیر تو سرودها می با چنگ تمامی

  .غم نان אگر بگذאرد

  ده،ها دوی ها در رنگ رنگ

  تو  مان بهاریک אز رنگین

  ده برאفرאشته אستکه سرאپرده در אین باغ خزאن رسی

  توאنم زد ها می نقش

  غم نان אگر بگذאرد

  در دل و  ساری چشمه

   آبشاری در کف،

  و در نگاه  آفتابی

  در پیرאهن،  אی فرشته

   یکه توی  אز אنسانی

  ردتوאنم ک ها می قصه
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  .بگذאردغم نان אگر 

  אحمد شاملو ـ شاعر معاصر

  مرثیه

  تو  به جستجوی

  مگری بر درگاره کوه می

  .علفدر آستانۀ دریا و 

   گریم، تو در معبر بادها می  به جستجوی

   אی در چارچوب شکستۀ پنجره  در چاررאه فصول،

  ه آسمان אبرآلوده رאک

  .ردگی کهنه می  قابی

  ر توبه אنتظار تصوی

  تا چند  چند، تا  ، ن دفتر خالیאی

  ورق خوאهد خورد؟

  گذرد آسمان می  אست که بر پیشانی  دمی نامت سپیده

   ـ متبرّک باد نام تو ـ

  ما همچنانو 

  مکنی دوره می

  روز رאشب رא و 

  .هنوز رא

  אحمد شاملو ـ شاعر معاصر

  دریغا دوست

  بزرگ بود

  و אز אهالی אمروز بود

  باز نسبت دאشت  های و با تمام אفق

  دفهمی و زمین رא چه خوب می و لحن آب

  .ت بودصدאش، به شکل حُزن پریشان وאقعی

  .به ما نشان دאدهاش، مسیر نبض عناصر رא،  و پلک

  رא  ربانیصاف سخاوت رא، ورق زد و مه  هاش، هوאی و دست

  .وچاندبه سمت ما ک
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  ل خلوت خود بودبه شک

  وقت خودش رא  ن אنحنایتری و عاشقانه

  .ردآینه تفسیر ک  برאی

  .رאر بودو אو به شیوۀ بارאن پُر אز طرאوت تک

  و אو به سبک درخت،

  شد میان عافیت نور منتشر می

  .ردک باد رא صدא می  همیشه کودکی

  ردما یک شب، سجود سبز محبت رא، چنان صریح אدא ک  برאی

  .مکه ما به عاطفه سطح خاک، دست کشیدیم و مثل لهجۀ یک سطل آب تازه شدی

  عر معاصرسهرאب سپهری ـ شا

  معرאج

  ستها جا چشمۀ خورشید آن: گفت

  آسمان روشن אز نور صفاست

  انوس جوشان فضاستموج אقی

   باالتر کجاست؟: باز من گفتم که

  گرستدی  باالتر جهانی: گفت

  ی جدאستکز عالم خاک  عالمی

  אنتهاست؛ دشتِ آسمان بی پهنْ

  جاست؟باالتر ک  :باز من گفتم که

  ستאه نیجا ر باالتر אز آن  :گفت

  استجا بارگاه کبری که آن زאن

  ن معرאج ما، عرش خدאستآخری

  جاست؟باالتر ک: باز من گفتم که

  در دیدگانم خیره شد،  אی لحظه

  بس نارساست אی אین אندیشه: گفت

  شاعر نگر  دۀאز دی: گفتمش

  خطاست  ر من،تا نپندאری که فک

  دورتر אز چشمۀ خورشیدها

  אنتها ن عالم بیبرتر אز אی
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  باز هم باالتر אز عرش خدא

  .ر ماستعرصۀ پروאز مرغ فک

  فریدون مشیری ـ شاعر معاصر

  طبعی آگاه شوخ

چند با تو . بری کنی و عُمر در بطالت به سر می کرد که تو هیچ کاری نمی می  با پسر خود ماجَری  لولیی«
אگر . ؟ تا אز عُمرِ خود برخوردאر شویبازی تعلُّم کن گویم که معلّق زدن بیاموز و سگ אز چنبر جهانیدن و رَسَنْ

و دאنشمند شوی و تا   شنوی به خدא، تو رא در مدرسه אندאزمت تا آن علم مرده ریگ אیشان بیاموزی אز من نمی
  ».ردو یک جو אز هیچ جا حاصل نتوאنی ک  زنده باشی در مذّلت و فالکت و אدبار بمانی

هایِ ظریفِ אجتماعی אوست در لباسِ طنز و  אنتقاد یابی و جلوۀ درخشانِ ذوق و هنر عبید، در نکته
جویی و شناختن  אین نکته. نظیر و אز אین نظر در אدبیات قدیم فارسی، یگانه אست و بی  هایی دلنشین، لطیفه

زאییدۀ אستعدאدهاست و چشم . آید نمی نقایص و مظاهرِ مضحک و متناقض زندگیِ مردم אز همه کس بر
  .ت برخوردאر بوده אستهبت به غایبصیرتِ عُبید אز אین مو

وقتی   ها، هر قدر هم شیرین باشد، אید که لطیفه البُد אحساس کرده. دوم، אبتکار و نوאندیشیِ אوست  نکتۀ
אو   نوشتۀ  نو אندیشیده و چنان אبدאع معانی کرده که خوאننده،  عبید در هر باب طرحی. دلپذیر نیست  مکرّر نماید،

رسالۀ تعریفات و   אخالق אألشرאف، رسالۀ دلگشا، صد پند،«: خوאند، אز آن جمله אست یرא با شوق تا پایان م
  .»گربهقصیدۀ معروف موش و 

אز   یک کلمه، موجب شود سخنی  چه بسا ممکن אست،. هنری دیگرست  نیز، ١آمیز به عالوه، بیانِ طبیت
. دقیق אست  مزه، و رزאیات بی  بدیع، אز אین رو مرز میان لطایف و نکاتِ. אوج به حضیض آید و مبتذل گردد

  .بالغت هایِ عبید אز لحاظ لطف بیان و نیز در قدرتِ تعبیر؛ چشمگیر אست و در אوجِ نوشته

جایِ אختصارست و . کند و درאزگویی رא تحمُّل نمی ٢پردאزی، אطناب لطیفه. אوست  چهارم אیجاز هنرمندאنۀ
به نوعی که تمهید و مقدمه کوتاه باشد و فقط در حدّ لزوم و آماده אی به صورت جاندאر و پُرتأثیر،  بیان نکته

  .زی بر آن אفزوده نگرددאی دیگر نباشیم و چی کردنِ ذهن، سپس جانِ کالم که گفته شد، محتاج کلمه

  ـ محقق معاصر قلم אهل با دیدאری کتاب حسین یوسفی ـ برگرفته אز  غالم

  لطیفه

  :هکرد، ک خوאند و مکرّر می یجامیِ شاعر در مجلسی אین شعر رא م

  »شود אز دور پندאرم تویی هرکه پیدא می    یبس که در جانِ فگار و چشم بیدאرم توی«

  ! پندאرم تویی باز می: گفت  جامی  אگر خری پیدא شود؟  :شخصی گفت

  אلربیع زُهرجزאئری ـ 
  

                                                 
  .آمیز شوخی .١

  .درאزیِ سخن .٢





  
  
  
  
  

  مبیست و یک ۀجلس
  
  
  
  

  )١١(متون نظم و نثر فارسی 
  
  

  ۱۹۴  ...................................................  )۱۱( یفارس نثر و نظم متون

  ۱۹۴  .................................................................................  میج ۀنقط

  ۱۹۴  .....................................................................................  آرزومند

  ۱۹۵  ..............................................................................  ییتنها سپاه

  ۱۹۵  ..............................................................................  دوست یرو

  ۱۹۵  ...........................................................................................  !دل

  ۱۹۶  .............................................................................  فرزند سوگند

  ۱۹۷  ............................................................................  !دیباش مبارک

  ۱۹۷  ...............................................................................  )۱( تیحکا

  ۱۹۸  ...............................................................................  )۲( تیحکا

  ۱۹۸  ..........................................................................  لنگر یب یکشت

  ۱۹۹  .......................................................................................  ییجدא

  ۲۰۰  .....................................................................................  تیشکا

  ۲۰۰  ..............................................................................  ییسودא دل

  ۲۰۱  ..........................................................................یجوאن و جمال

  ۲۰۱  ...........................................................................  یوحش یآهو

  ۲۰۲  .....................................................................................  شانیپر

  ۲۰۳  ................................................................................  رفته باد بر



  )۱۱(متون نظم و نثر فارسی 

  نقطۀ جیم

 زلف تو رא جیم که کرد آنکه אو

  خال تو رא نقطۀ آن جیم کرد

 وאن دهن تنگ تو گویی کسی

  نار به دو نیم کرد ٢٦٦دאنگکی

  قرن سوم تا چهارمـ  رودکی

  آرزومند

 سوگندی ٢٦٧مرא به جان تو سوگند و صعب

  که هرگز אز تو نگردم نه بشنوم پندی

 ذیرمدهند پندم و من هیچ پند نپْ

  که پند سود ندאرد به جای سوگندی

 אم که بهشت آنکسی توאند یافت شنیده

  که آرزو برساند به آرزومندی

 بک ندאرد دل یکی شاهینهزאر ک

  هزאر بنده ندאرد دل خدאوندی

 و رא אگر ملِک چینیان بدیدی رویت

  نماز بردی و دینار برپرאکندی

 وگر تو رא ملک هندیان بدیدی موی

  هاش برکندی خانه سجود کردی و بت

 ه منجنیق عذאب אندرم چو אبرאهیمب

  به آتش حسرאتم فکند خوאهندی

 هشتترא سالمت باد אی گل بهار ب

  که سوی قبلۀ رویت نماز خوאنندی

  شهید بلخی ـ قرن چهارم

                                                 
  .دאنۀ کوچک. ٢٦٦

  .سخت. ٢٦٧
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  سپاه تنهایی

 چون دریغم آیی אز آنک! دאنشا

  بهایی ولیکن אز تو بهاست بی

 تو אز خوאسته مبادم گنج بی

  همچنین زאر و وאر با تو روאست

 باאدب رא אدب سپاه بس אست

  אدب با هزאر کس تنهاست بی

  شهید بلخی ـ قرن چهارم

  دوستروی 

   ن زلفکان تو ماندشب سیاه بدא

  سپیده روز به پاکی رخان تو ماند

 گرאن عقیق رא چو بسایند نیک سوده

  گر آبدאر بود با لبان تو ماند

 به بوستان ملوکان هزאر گشتیم بیش

  گل شکفته به رخسارگان تو ماند

 چشم آهو و دو نرگس شکفته به بار دو

  درست و رאست بدאن چشمگان تو ماند

 ن بابِلیان دیدم و طرאزی تیرکما

  که برکشیده بوَد به אبروאن تو ماند

 به سرو به باال، قیاس نتوאن کرد ترא

  که سرو رא قد و باال بدאن تو ماند

  دقیقی ـ قرن چهارم

  !دل

 دل من همی دאد گویی گوאیی

  که باشد مرא אز تو روزی جدאیی

 هرچه خوאهد رسیدن به مردمبلی 

  گوאیی بر آن دل دهد هر زمانی

 من אین روز رא دאشتم چشم زین غم

  نبودست با روزِ من، روشنایی
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 جدאیی گمان برده بودم ولیکن

  نه چندאنکه یک سو نِهی آشنایی

 ه جُرم چه رאندی مرא אز درِ خودب

  گنایی گناهم نبودست جز بی

 بدین زودی אز من چرא سیر گشتی؟

  بدین زود سیری، چرאیی؟! نگارא

 دید بایدکه دאنست کز تو مرא 

  وفایی؟ به چندאن وفا، אین همه بی

 سپردم به تو دل ندאنسته بودم

  بدین گونه مایل به جور و جفایی

 دریغا، دریغا که آگه نبودم

  !وفا در جفا، تاکجایی که تو، بی

 لیکنهمه دشمنی אز تو دیدم و

  !نگویم که تو دوستی رא نشایی

 فرخی سیستانی

  قرن چهارم و پنجم

  سوگند فرزند

  همرهان نازنینم אز سفر بازآمدند

  آن پسر بازآمدند بدگمانم تا چرא بی

  آوردند و صبر אز بهر ما ٢٦٨אرمغانی حنظل

  هایپُرشکر بازآمدند گرچه خود با تنگ

  ندیدم در میان کاروאن معشوق خویشچون 

  ها زودتر بازآمدند گفتم آیا אز چه אین

  د אسبرאنْ تر می אو مگر אز نازکی آهسته

  אیشان אز رهی دیگر مگر بازآمدندیا خودْ 

  پرورد مرא کان سایه ٢٦٩شرط همرאهی نَبُد

  بازپس ماندند و خود باشور و شر بازآمدند

                                                 
 .زهر. ٢٦٨

  .نبود. ٢٦٩
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  نادیده رא ره طفلی جهان ناگهان در نیمه

  بازآمدند ٢٧٠در خطر بگذאشتند و با بَطَر

  گوهری کش بابَها بود אندر آب אندאختند

  مختصر، بازآمدند رختِوز برאی حفظِ 

  مرא تنها بهجا بگذאشتند ٢٧١قرّةُ אلعین

  بازآمدند یکدگردر بیابانی و خود با 

  مشفقانِ אو خبرپرسان به دروאزه شدند

  خبر بازآمدند جا بی وه که چون نومید אز آن

  אلدّین אسماعیل ـ قرن هفتم کمال

  !مبارک باشید

: بر سر گوری نبشته بود که. ارک شودآید تا به شما مب אیام درمی! مبارک شمایید. ـ אیام مبارک باد אز شما
  .אز آنِ ما אین ساعت عمرست که به خدمت موالنا آییم. אلوقت אلصوفی אبنُ. عمر אین یک ساعت بود

هر אعتقاد که تو رא گرم ! אز ظاهر من خبر نتوאنی دאد؛ אز باطن من چگونه خبر دهی؟ אی خر! ـ אی تندیس
  .سرد کرد אز آن دور باشکرد آن رא نگهدאر و هر אعتقاد که تو رא 

  .ها در אندرون אست ها و الله گل. آن آثار، آثار אست: گفت. אُنظر إلی آثار رحمةאهللا. سر برآر: אی رא گفتند ـ صوفی

אند، به دل  بوده تن می پیشینیان شکسته. دل باشد آن باشد که شکسته) آلهو هیعل אهللا یصل(ـ محمدی 
هم محلّ وحی باشی، هم . جهد کن تا هر دو باشی. אند و بعضی محلِ وحی אند بعضی کاتبِ وحی. אند رسیده می

  .کاتب وحیِ خود باشی

گفت که  אز موالنا به یادگار دאرم אز شانزده سال که می. ـ صُوَر مختلف אست وگرنه معانی یکی אست
א معامله شود جا هیچ عدد هست؟ אین سخن هرکه ر خالیق همچو אعدאد אنگورند، چون بیفشاری در کاسه، آن

  .کار אو تمام شود

  )۱(حکایت 

خربزه چگونه ) אلسالم علیه(مرא معلوم نشد که پیغامبر : د و گفتآرند که خربزه نخورْ ـ אین אبایزید رא می
صورتِ متابعت رא نگاه دאشتی، پس حقیقتِ متابعت و . אی رא صورتی אست و معنی ٢٧٢د؟ آخر אین متابعتخورْ

  !کردی معنیِ متابعت چگونه ضایع

  !تابد در زیرِ حرفِ سیاه می] و[رود אز گفتارم  نور برون می. אفتد ـ روشنایی אز دهانم فرو می

 ـ باالیِ قرآن هیچ نیست، אما אین قرآن که אز بهر عوאم گفته אست ـ جهت אمر و نهی و رאه نمودن ـ ذوق 

                                                 
 .غرور. ٢٧٠

 .نور چشم. ٢٧١

  .پیروی. ٢٧٢
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  !گوید ذوق دگر که با خوאص می دگر دאرد و آن

  )۲(حکایت 

تا : آخر حقِّ مادری؟ گفت: گفتند. زود مادر رא نهاد و سر فرو بُرید. شنید که مُلحد آمد אی ـ قزوینی
  !אو אز من مُلحدتر אست، من هرگز אین نکردمی: مُلحد آن دید، گفت. ملحدאن بدאنند که مُحابا نیست

 شمس تبریزی مقاالت

  قرن ششم تا هفتم

  لنگر کشتی بی

  نهمن مست و تو دیوאنه ما رא که برد خا

  صد بارتو رא گفتم کم خور دو سه پیمانه

  بینم در شهر یکی کس رא، هشیار نمی

  هر یک بتر אز دیگر، شوریده و دیوאنه

  جانا به خرאبات آی تا لذت جان بینی

  صحبت جانانه جان رא چه خوشی باشد بی

  هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی

  زאن ساقی سرمستی با ساغر شاهانه

  تری یا من زن، تو مست ٢٧٣אی لولی بربَط

  אی پیش چو تو مستی אفسون من אفسانه

  تو وقف خرאباتی، خرجت می و دخلت می

  زین دخل به هشیارאن مسپار یکی دאنه

  אز خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد

  صد گلشن و کاشانه ٢٧٤مَردر هر نظرش مُضْ

  شد شد و مژ می لنگر، کژ می چون کشتی بی

  عاقل و فرزאنهوز حسرت آن مرده صد 

  زد و گفت אی جان ٢٧٥خرگفتم ز کجایی تو تَسْ

  ٢٧٦عانهرنیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فَ

                                                 
 .آالت موسیقی אستبط به معنای یکی אز אنوאع . ٢٧٣

  .پوشیده. ٢٧٤

 .مسخره کردن. ٢٧٥

  .אسم شهری אست. ٢٧٦
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  نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل

  نیمیم لب دریا باقی همه دُردאنه

  ه رفیقی کن با من که مَنَت خویشمگفتم ک

  ، من خویش ز بیگانهبِنَشناسمگفتا که 

  ارمسر و دستارم، در خانۀ خمّ من بی

  ، هین شرح دهم یا نهدאرمیک سینه سخن 

 غزلیاتمولوی ـ 

  قرن هفتم

  جدאیی

  ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدאیی

  ها؛ گل باغ آشنایی چه کنم؟ که هست אین

  אم سر، چو سگان بر آستانت همه شب نهاده

  که رقیب درنیاید به بهانۀ گدאیی

  ها و چشم یارم، به نظر چنان نماید مژه

  سُنبلستان؛ چََرد آهوی ختاییکه میان 

  ز چه رو همیشه باز אستتان چشمم، سِدرِ گلْ

  که شاید تو به چشم من درآیی به אمید آن

  ز چه رو روم به گلشنسرِ برگِ گل ندאرم، 

  وفایی ها همه بوی بی אم ز گل که شنیده

  به کدאم مذهب אست אین به کدאم ملت אست אین

  چرאیی؟که کشند عاشقی رא، که تو عاشقم 

  به طوאف کعبه رفتم، به حرم رهم ندאدند

  که برونِ در چه کردی که درون خانه آیی؟

  دیدم پاکبازبه قمارخانه رفتم همه 

  چو به صومعه رسیدم همه زאهد ریایی

  زدم من، که یکی ز در درآمد ر میدرِ دِیْ

  درآ، درآ، عرאقی که تو هم אز آنِ مایی: که

  فخرאلدین عرאقی ـ قرن هفتم



٢٠٠  

http://vu.hadith.ac.ir  Farsi 88-89 V. 02 

  شکایت

  بُوَد آیا که خرאمان ز درم بازآیی

  گره אز کار فروبستۀ ما بگشایی

  نظری کن که به جان آمدم אز دلتنگی

  گذری کن که خیالی شدم אز تنهایی

  گفته بودی که بیایم چو به جان آیی تو

  نایی من به جان آمدم אینک، تو چرא می

  بینم و אین نیست عجب همه عالم به تو می

  تویی، چشمِ مرא بیناییبه که بینم که 

 عرאقی

  قرن هفتم

  سودאیی  دل

  ها رفت به بستان وقتی دل سودאیی می

  ها خویشتنم کردی بوی گل و ریحان بی

  گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل

  ها تا یاد تو אفتادم אز یاد برفت آن

  ها ها وی مُهر تو بر لب אی مهر تو در دل

  ها جانאی شور تو در سرها وی سِرّ تو در 

  تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

  ها بعد אز تو روא باشد نقض همه پیمان

  تا خار غم عشقت آویخته در دאمن

  ها نظری باشد رفتن به گلستان کوته

  آن رא که چنین دردی אز پای درאندאزد

  ها باید که فرو شوید دست אز همه درمان

  گر در طلبت رنجی ما رא برسد شاید

  ها شد، سهل אست بیابانچون عشق حرم با

  هر تیر که در کیش אست گر بر دل ریش آید

  ها ما نیز یکی باشیم אز جملۀ قربان
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  אبرو هر کاو نظری دאرد با یار کمان

  ها باید که سپر باشد پیش همه پیکان

  گویند مگو سعدی چندین سخن אز عشقت

  ها گویم و بعد אز من گویند به دورאن می

  سعدی ـ قرن هفتم

  و جوאنیجمال 

  همه کس رא تن و אندאم و جمال אست و جوאنی

  همه لطف ندאرد تو مگر سرو روאنی אین

  نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند

  אند و تو جانی אند و تو جسمی همه جسم همه אسم

  تو مگر روی بپوشی و کَسَت روی نبیند

  زنی، پردۀ خلقی بدرאنی ور همین پرده

  کسی خیره بماندتو ندאنی که چرא در تو 

  تا کسی همچو تو باشد که درو خیره بمانی

  هرچه در حسن تو گویند چنانی به حقیقت

  عجب آنست که با ما به אرאدت نه چنانی

  رمقی بیش نمانده אست گرفتارِ غمت رא

  چند مجروح توאن دאشت؛ بکُش تا بِرَهانی

  سعدیا گر قدمت رאه به پایان نرساند

  پایان برسانیباری אندر طلبش عمر به 

  سعدی ـ قرن هفتم

  آهوی وحشی

 אی آهوی وحشی کجاییאال 

  مرא با توست چندین آشنایی

 کس دو تنها و دو سرگردאن دو بی

  دد و دאمت کمین אز پیش و אز پس

 بیا تا حال یکدیگر بدאنیم

  مرאد هم بجوییم אر توאنیم
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 بینیم که אین دشت مشوّش که می

  چرא گاهی ندאرد خرم و خَوش

 خوאهد شد بگویید אی حبیبان؟ که

  کسان یار غریبان؟ رفیق بی

 چو آن سرو روאن شد کاروאنی

  بانی کن دیده چو شاخ سرو می

   مده جام می و پای گل אز دست

  ولی غافل مباش אز دهر سرمست

 ی و طرف جوییא لب سرچشمه

  گویی و نم אشکی و با خود گفت

 به یاد رفتگان و دوستدאرאن

  بهارאنموאفق گرد با אبر 

 چو ناالن آمدت آب روאن پیش

  مدد بخشش ز آب دیدۀ خویش

 حافظ ـ قرن هشتم

  پریشان

  دאستان غم پنهانی من گوش کنید    شرح پریشانی من گوش کنید! دوستان

  گوی من و حیرאنی من گوش کنید  و گفت    سر و سامانی من گوش کنید قصۀ بی

  شرح אین آتش جانسوز نگفتن تا کی؟

  رאز نهفتن تا کی؟سوختم سوختم אین 

  جویی بودیم ساکن کوی بت عربده    روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم

  مویی بودیم بستۀ سلسلۀ سلسله    دین و دلباخته، دیوאنۀ رویی بودیم

  کس در آن سلسله غیر אز من و دلبند نبود

  یک گرفتار אز אین جمله که هستند نبود

  پُرشکنش هیچ گرفتار ندאشتسنبل   زنش אین همه بیمار ندאشت نرگس غمزه

  یوسفی بود ولی هیچ خریدאر ندאشت    אین همه مشتری و گرمی بازאر ندאشت

  אول آن کس که خریدאر شدش من بودم

  باعث گرمی بازאر شدش من بودم

  دאد رسوאیی من، شهرت زیبایی אو    عشق من شد سبب خوبی و رعنایی אو
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  ز غوغای تماشایی אو شهر پر گشت    بس که دאدم همه جا شرح دالرאیی אو

  אین زمان عاشق سرگشته فرאوאن دאرد

  سر و سامان دאرد؟ کی دگر فکر من بی

  چند روزی پی دلدאر دگر باشم بهْ    ٢٧٧چون چنین אست پی کار دگر باشم بهْ

  نغمۀ گلزאر دگر باشم بهْ مرغ خوش    گل رخسار دگر باشم بهْ ٢٧٨عندلیبِ

  وحشی بافقی ـ قرن دهم

  رفته باد بر

 بر אسیری کز یاد رفته باشدאی وאی

  در دאم مانده باشد، صیاد رفته باشد

 ز دمی که تنها با دאغ אو چو اللهآه א

  در خون نشسته باشم چون باد رفته باشم

 אمشب صدאی تیشه אز بیستون نیامد«

  »شاید به خوאب شیرین، فرهاد رفته باشد

 خونش به تیغ حسرت یارب حالل بادא

  رفته باشدصیدی که אز کمندت، آزאد 

 אز آه دردناکی سازم خبر دلت رא

  وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد

 حم אست بر אسیری کز گرد دאم زلفتر

  با صد אمیدوאری ناشاد رفته باشد

 گذشتیکشان  شادم که אز אسیرאن دאمن

  گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد

 ور אز حزین אست אمروز کوه و صحرאپرش

  د؛ فرهاد رفته باشدمجنون گذشته باش

  حزین الهیجی ـ قرن دوאزدهم

  

                                                 
 .بهتر. ٢٧٧

  .بلبل. ٢٧٨
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  )۱۲(متون نظم و نثر فارسی 

  عشق

  ر آوردم به بندعشق אو باز אند

  کوشش بسیار نامد سودمند

  دناپدی عشقْ دریایی کرאنه

  ی هوشمند توאن کردن شنا א  کی

   ان بریخوאهی که تا پای عشق رא

  بس که بپْسندید باید ناپسند

  خوب ٢٧٩زشت باید دید و אنگارید

  زهر باید خورد و אنگارید قند

  ردم ندאنستم همیک ٢٨٠توسنی

  تر گردد کمند کز کشیدن تنگ

  رאبعه بنت کعب ـ قرن چهارم

  روزگارِ حجاب

هفتاد : אین چگونه باشد؟ گفت: گفتند. چهار سال  :عمر تو چند אست؟ گفت  :אز אبویزید بسطامی پرسیدند
  .روزگار حجاب אز عمر نشمرمو   بینم سال אست که در حجاب دنیایم، אما چهار سال אست تا وی رא می

  ـ قرن چهارم و پنجم هُجویری אلمحجوبِ کشف

  صوفی

  :پس گفت. توقف کرد  سر אسب کشیده و ساعتی. آسیابی رسید  یک روز شیخ ما با جمع صوفیان به درِ
 ستانم و نرم باز درشت می: تصوف אین אست که من در آنم: گوید گوید؟ می دאنید که אین آسیا چه می می
  אز אین سخن،. تا هرچه نباید אز خود دور کنم  کنم، کنم و سفر در خود می می ٢٨١دهم و گرد خویش طوאف می

  .همۀ جمع رא وقت خوش گشت

  محمد بن منوّر ـ قرن ششم  ،אلتوحید אسرאر

                                                 
 .تصور كرد  خیال كرد، .٢٧٩

  .سركشی .٢٨٠

 .گردم می .٢٨١
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  بدترین آدم

صد . که بهترین کسی رא אختیار کنید  אسرאئیل رא بگوی  که بنی... وحی آمد به موسی : شیخ ما گفت که
وحی آمد که אز אین . ده کس אختیار کردند. وحی آمد که אز אین صد کس بهترین אختیار کنید. کس אختیار کردند

یکی אختیار . ه אز אین سه کس بهترین אختیار کنیدآمد ک  وحی. سه تن אختیار کردند. ده، سه تن אختیار کنید
אو چهار روز مهلت خوאست و گِرد . אسرאئیل رא بیاورد  آمد که אین یگانه رא بگویید تا بدترین بنی  وحی. کردند

رא دید که به فساد و ناشایستگی   شد، مردی روز چهارم به کویی فرو می. گشت که کسی طلب کند عالم می
. خوאست که אو رא ببرد. گشته بود  نمای אنگشت که آنچن  وאع فسق و فجور در אو موجود،معروف بود و אن

به قول مردمان אو . و پایگاهی بوَد  روא بوَد که אو رא قدری. אی به دلش אفتاد که به ظاهر حکم نباید کرد אندیشه
چون هرچه کنم به . نتوאن شدکه خلق مرא אنتخاب کردند مغرور  رא حقیر و ناچیز و ناکس نتوאن شمرد و אین

آمد و   دستار در گردن خویش אندאخت و به نزد موسی. گمان خوאهم بود؛ אین گمان در حق خویش برم بهتر
. وحی آمد به موسی که آن مرد بهترین אیشان אست. هرچند نگاه کردم هیچ کس رא بدتر אز خودم ندیدم: گفت

  .ن دאنستخویشتن رא بدتری که آنطاعت אو بیش אست، بلکه به  که آننه به 

  ـ قرن ششم אلتوحید אسرאر

  بازپاک

نشسته بود و جمع صوفیان در خدمت  אلخیر روزی به درِ نیشابور بر  سعید بن אبی אبو... אند که شیخ  آورده
 کرده و  آمدند برهنه، هر یک אبزאر پایی چرمین در پای می ٢٨٣جمعی بُرنایان. ٢٨٢شدند אو بودند و به بازאر فرو می

 ٢٨٤אمیر مُقامرאن: אین کیست؟ گفتند: چون پیش شیخ رسیدند، شیخ پرسید. آوردند رא بر گردن گرفته می  یکی
אی  شیخ نعره. אی شیخ به رאست باختن و پاک باختن: אین אمیری به چه یافتی؟ گفت: شیخ אو رא گفت که. אست

  .رאست باز و پاک باز و אمیر باش: زد و گفت

  شمـ قرن ش אلتوحید אسرאر

  رאز و نیاز

אلهی . نام کن و به وقت رفتن بر جان ما سالم کن  ـ אلهی نظرِ خود بر ما مدאم کن و ما رא بر دאشتۀ خود،
  .ستگردن אست و אگر نگویم طوق گردن א ٢٨٥אگر نعمتت گویم، حرز

  .هانمدאنی که ناتوאنم پس אز بالها بِرَ ـ אلهی می

  .ستغنیمت אـ אلهی نیستی همه رא مصیبت אست و مرא 

نگریستم  به نابینایی می. دست و دل אز دאنش بشستم. جستم یافته، می  :خندم که ـ אلهی بر آن روزی می
  .ستمزی به مردگی می

                                                 
 .شدند وאرد می .٢٨٢

 .جوאنان .٢٨٣

 .قماربازאن .٢٨٤

  .زخم دعای چشم .٢٨٥
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  אز پیش خطر و אز پس نیست رאهی،. ـ אلهی نادیده و ناجسته حاصل، אی جان و دل رא زندگانی و منزل
  .ست پناهیبپذیر که جز دوستیِ توאم نی

  .رزمبه جُوِی نی که آنلرزم אز بیم  ی میـ אله

رستن  אکنون چون برف אست تاوאن، آفتاب صدق و صفت بر من تابان، که به شرک و אز شرک  ـ אلهی
  .نتوאن

  وאردאت رسالۀאهللا אنصاری ـ  خوאجه عبد
  قرن چهارم و پنجم

  همنشینی

کردند و  که طهارتْ جای پاک همی رسید  فرאجایی. گذشت با صوفیان אلخیر می  سعید אبی شیخ אبو  روزی
دאنید که אین ! אی قوم«: شیخ بایستاد و گفت. سوی گریختند و بینی بگرفتند صوفیان به یک. نجاست بر رאه بود

هایِ خویش بر من אفشاندید تا  در بازאر بودم، همه، کیسه ٢٨٦دی«: گوید که می» گوید؟ نجاست با من چه می
باید  حال، مرא אز شما می! صحبتْ بیش نکردم، که بدین صفت گشتم مرא به دست آورید، یک شب با شما

  .»گریخت یا شما رא אز من؟

 سعادت کیمیایمحمّد غزאلی ـ 

  قرن پنجم

  عشق

مَنْ عَشِقَ وعَفَّ ثُمَّ کَتَم فَماتَ ماتَ «: گفت) אلسالم هعلی(  אین حدیث رא گوش دאر که مصطفی! אی عزیز
کوشم که אز  هرچند می. گاه عشق پنهان دאرد و بر عشق بمیرد، شهید باشد که عاشق شود و آن ؛ هر»شهیدאً

با عشق کی . شود و من مغلوب אو غالب می  دאرد و با אین همه، عشق درگذرم، عشق مرא شیفته و سرگردאن می
  !دتوאنم کوشی

    شود کارم אندر عشق مشکل می

  شود خان و مانم در سرِ دل می

  شقهر زمان گویم که بگریزم ز ع

  شود عشق، پیش אز من به منزل می

عشقِ مخلوق مهیا کن تا   دریغا אگر عشقِ خالق ندאری، باری،. رאه אست همه کس رא  عشق فرضِ  !دریغا
دریغا אز عشق چه توאن گفت و אز عشق چه نشان شاید دאد و چه عبارت . אین کلمات تو رא حاصل شود ٢٨٧قدرِ

سلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود رא אیثار عشق در عشق قدم نهادن، کسی رא م! توאن کرد
  .به رنگ خود گردאندسوزد و   هر جا که رسد،. عشق آتش אست هر جا که باشد جز אو رختِ دیگری ننهد. کند

                                                 
 .دیروز .٢٨٦

 .אرزش .٢٨٧
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  جان نیست ٢٨٨در عشق کسی قدم نهد کش

  با جان بودن به عشق، در سامان نیست

  ستدرماندۀ عشق رא אز آن درمان نی

  عشق، آن نیست  به هرچه برنهی ٢٨٩شتکانگ

آن به خدא رسند، فرض باشد به نزدیک   به خدא رسیدن فرض אست و البد هرچه به وאسطۀ! عزیز  אی
  .ن معنی فرضِ رאه آمدپس عشق אز بهرِ אی. بنده رא به خدא رساند  عشق،. طالبان

چه باک و   رא אز عشقِ لیلی ٢٩٠فارغ .صفتی باید که אز نام لیلی شنیدن، جان توאند باختن مجنون! אی عزیز
همه کس رא آن دیده نباشد . و آن که عاشق لیلی نباشد آنچه فرض رא مجنون بود؛ אو رא فرض نبود! چه خبر
. شود که אین عشق خود ضرورت باشد  شود، تا آن دیده یابد که عاشق لیلی  لیلی بیند و عاشق لیلی  که جمال

  .אعجوبه باشدو  ٢٩١اری طُرفهبه مجرّد אسمِ عشق، عاشق شدن، ک

  دنادیده هر آن کسی که نام تو شنی

  دل، نامزد تو کرد و مِهر تو گزید

  دچون حُسن و لطافتِ جمالِ تو بدی

  ِ دل نهاد و پیش تو کشید جان بر سر

  عشق چگونه زندگانی وجودِ عاشق אز عشق אست، بی. کار طالب آن אست که در خود جز عشق نطلبد
  .ابی عشق می شناس و ممات، بی عشق میکند؟ حیات אز 

  ن جهانم زندهدو که אندر אی  روزی

  شرمم بادא אگر به جانم زنده

  رمآن لحظه شوَم زنده که پیشت می

  تو مانم زنده وאن دم میرم که بی

که عشق ندאرد؛  هر. ها אفزون آید سودאی عشق אز زیرکیِ جهان بهتر אرزد و دیوאنگیِ عشق بر همه عقل
. عاشقی بیخودی و بیرאهی باشد. بُوَد ٢٩٢که عاشق نیست خودْبین و پُرکین باشد و خودْرأی هر. אستحاصل  بی

  .درد بودندی عاشق بودندی تا همه زنده و با  دریغا همۀ جهان و جهانیان کاشکی

  دאیی אستعاشق شدن آیین چون من شی

  که نه عاشق אست אز خودْرأیی אست هر  אی
   

                                                 
 .كه אو رא .٢٨٨

  .که אنگشت. ٢٨٩

  .خبر بی .٢٩٠

 .عجیب .٢٩١

 .مغرور .٢٩٢
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  ی אستنایدر عالمِ پیر هر کجا بر

  عاشق بادא که عشق خوش سودאیی אست

 ها نامهعین אلقضاة ـ 

  قرن پنجم و ششم

  ها دوبیتی

  تابشبدאدم پیچ و  ٢٩٣گُلی که خوم

  به آب دیدگانم دאدم آبش

  ٢٩٤کیْ روא بی  به درگاه אلهی

  دیگری گیره گالبش ٢٩٥گل אز مو

        *  

  خوشا آنون که پا אز سر ندونند

  میانه شعله خشک و تر ندونند

  رْو کعبه و بتخانه و دِی ٢٩٦کنشت

  سرאیی خالی אز دلبر ندونند

 بابا طاهر

  قرن پنجم و ششم

  برگی برگ بی

  مزن  برگی ندאری، الف درویشی برگ بی

  رخ چو نامردאن میارא، جان چو عیارאن مکن

  یا برو همچون زنان رنگی و بویی پیش گیر

  یا چو مردאن אندرآ و گوی در میدאن فکن

  ، آن دین بود در دل نگار٢٩٧هویجز   هرچه یابی

  هرچه بینی جز خدא، آن بت بود در هم شکن
   

                                                 
  .خودم .٢٩٣

 .باشد .٢٩٤

 .من .٢٩٥

 .عبادتگاه یهودیان .٢٩٦

 .هوس .٢٩٧
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  بکوب  چون دو عالم زیر پایت جمع شد پایی

  ٢٩٩بزن  אندر دو دستت جمع شد دستی ٢٩٨چون دو کون

  אز رنگ و گفتاری بدین ره کی رسد  هر خسی

  زن درد باید صبرسوز و مرد باید، گام

  بها باید که تا یک אصلی ز آفتا سال

  یا عقیق אندر یمن ٣٠٠لعل گردد در بدخشان

  با دو قبله در ره توحید نتوאن رفت رאست

  خویشتن  یا رضای دوست باید یا هوאی

  سوی آن حضرت نپوید هیچ دل با آرزو

  با چنین گلرخ نخسبد هیچ کس با پیرهن

 قصایدسنایی ـ 

  قرن پنجم و ششم

   هفت وאدی

  در ره אست  ٣٠١گفت ما رא هفت وאدی

  ، درگه אست گذشتی هفت وאدیچون 

  سوאنیامد در جهان زین رאه، ک

  کس  نیست אز فرسنگِ آن آگاه،

  ن رאه دورکس زی  چون نیامد باز،

  ناصبور  אی  ؟ چون دهندت آگهی

  ارهست وאدیِّ طلب آغازِ ک

  کنار عشق هست אز آن پس بی  وאدی

  אست آنِ معرفت  وאدیپس سیُم 

  אستغنا صفت  پس چهارم وאدی
   

                                                 
  .عالم  ، هستی .٢٩٨

 .خوشحال باش .٢٩٩

  .در אفغانستان و تاجیكستان אست  אسم مكانی .٣٠٠

 .صحرא .٣٠١
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  توحید پاک  ت پنجم وאدیهس

  ٣٠٢ِّ حیرت صعبناک ی وאد  پس ششم،

  فنافقر אست و   وאدیّ  هفتمین،

  نبوَد تو رא ٣٠٣روش  بعد אز אین روی

 אلطیر منطقعطار نیشابوری ـ 

  قرن ششم و هفتم

  

                                                 
  .سخت و خطرناک .٣٠٢

 .رفتن .٣٠٣
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  )۱۳(متون نظم و نثر فارسی 

  אسم אعظم

 حال پرسید אز آن شوریده ٣٠٤سائلی

  ذوאلجالل ٣٠٥אگر نام مهین: گفت

 شناسی بازگو אی مرد نیک می

  گفت لیک ٣٠٦نان אست אین بنتوאن: گفت

 قرאر مرد گفتش אحمقی بی

  کی بود نام مهین نان، شرم دאر

 گفت در قحط نشابور عجب

  سنه چل روز و شبگذشتم گرْ می

 نه شنودم هیچ جا بانگ نماز

  دری بر هیچ مسجد بود باز نه

 ست نام مهینْ پس بدאنستم که نانْ

  אست نقطۀ جمعیت و بنیادِ دینْ

 نامه مصیبتعطار ـ 

  قرن ششم تا هفتم

  بینای نابینا

  گم شدم در خود چنان کز خویش ناپیدא شدم

  شبنمی بودم ز دریا غرقه در دریا شدم

  אی بودم ز אول بر زمین אفتاده خوאر سایه

  رشید پیدא گشت ناپیدא شدمرאست کان خو

  خبر نشان و אز شدن بس بی زآمدن بس بی

  گوییا یک دم برآمد کآمدم من یا شدم

  بایست بود و کور گشت چون همه تن دیده می

  אین عجایب بین که چون بینای نابینا شدم

                                                 
 .گدא .٣٠٤

 .אسم אعظم .٣٠٥

  .توאن نمی .٣٠٦
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 غزلیاتعطار ـ 

  قرن ششم و هفتم

  هایی אز بایزید قصه

بالیی فرست . باید خورش می אلهی نان فرستادی نانْ: نرسیدی گفتیـ نقل אست که آن روز که بالیی بدو 
. مرא نه بامدאدست و نه شبانگاه: روزی بوموسی אز شیخ پرسید که بامدאدت چون אست؟ گفت. خورش کنم تا نان
خزאین ما אز طاعت مقبول و خدمت پسندیده پُر אست؛ אگر ما رא : به سینۀ ما آوאز دאدند که אی بایزید: گفت
گی و عجز و نیاز و  بیچار: خدאوندא آن چه بوَد که ترא نباشد؟ گفت: گفتم. ٣٠٧خوאهی چیزی بیاور که ما رא نَبُوَد یم

که پای مرد به گِلزאر فرو شد  به صحرא شدم عشق باریده بود و زمین تر شده، چنان: خوאری و شکستگی و گفت
ن ندیدم و אز روزه جز گرسنگی ندیدم آنچه مرא אز نماز جز אیستادگِی ت: شد و گفت پای من به عشق فرو می

به جهد و کسب، هیچ حاصل نتوאن کرد و אین حدیث که مرא : پس گفت. ٣٠٨אست אز فضل אوست نه אز فعل من
رود ناگاه پای אو به گنجی فرو رود و توאنگر  بخت آن بوَد که می אست بیش אز هر دو کون אست لکن بندۀ نیک

  .آمد ٣٠٩אرאدت آمد، مرא فروتر بایست هر مرید که در: گردد و گفت

 ٣١٠زאدگان بسطامی بَربَطی جوאنی אز بزرگ. آمد شبی אز گورستان می] بایزید بسطامی[ـ نقل אست که شیخ 
جوאن بربط بر سر شیخ زد و هر دو . »قوة إال باهللا حول وال ال«: چون نزدیک شیخ رسید، شیخ گفت. زد می

د بهای بربط به دست خادم دאد و با طبقی حلوא پیش آن جوאن فرستاد آمد و صبح زو ٣١١شیخ بازِ زאویه. شکست
گوید که دوش آن بربط در سرِ ما بشکستی،  خوאهد و می אو رא بگوی که بایزید عذر می: و عذر خوאست و گفت

  !אین قرאضه بستان و دیگری رא بخر و אین حلوא بخور تا غصۀ آن אز دلت برود

و در پای شیخ אفتاد و توبه کرد و بسیار گریست و چند جوאن با אو  چون جوאن حال چنان دید، بیامد
  .موאفقت کردند به برکت אخالق شیخ

אگر مسلمانی אین אست که بایزید : مسلمان شو، گفت: بایزید، گفتند... ـ نقل אست که گبری بود در عهد 
  .کنم کنید، آرزو نمی کند من طاقت ندאرم و אگر אین אست که شما می می

  ـ قرن ششم و هفتم אالولیاء تذکرةار ـ عطّ

  سیر فلک

  رسد אز چپ و رאست هر نفس آوאز عشق می

  رویم عزم تماشا که رאست؟ ما به فلک می
   

                                                 
  .نباشد .٣٠٧

 .کار من .٣٠٨

  .تر شوم باید متوאضع .٣٠٩

 .یکی אز وسایل موسیقی .٣١٠

 .به طرف عبادتگاه .٣١١
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  אیم אیم، یار ملک بوده ما به فلک بوده

  جا رویم جمله که آن شهر ماست باز همان

  تریم خود ز فلک برتریم وز ملک אفزون

  کبریاستزین دو چرא نگذریم منزل ما 

  گوهر پاک אز کجا، عالم خاک אز کجا

  بر چه فرود آمدیت، بار کنید אین چه جاست

  خلق چو مرغابیان، زאده ز دریای جان

  جا مقام مرغ کزאن بحر خاست کی کند אین

  بل که به دریا دویم، جمله دَرو حاضریم

  ورنه ز دریای دل موج پیاپی چرאست

  ، کشتی قالب ببست٣١٢آمد موج אَلست

  ٣١٣و کشتی شکست نوبت وصل و لقاستباز چ

 شمس غزلیاتموالنا ـ   

  قرن هفتم

  پیر چنگی

 آن شنیدستی که در عهد عمر

  ٣١٤بود چنگی مطربی با کَرّ و فَر

 یخود شد بلبل אز آوאز אو بی

  یک طرب ز آوאز خوبش صد شدی

 مجلس و مجمع دمش آرאستی

  وز نوאی אو قیامت خاستی

 همچو אسرאفیل کاوאزش به دفن

  رא جان درآرد در بدن مردگان

 مطربی کز وی جدא شد پر طرب

  رسته ز آوאزش خیاالت عجب
   

                                                 
  ).عهدِ אَلَست( ﴾ألست بربکم﴿ .٣١٢

  .دیدאر .٣١٣

  .باشکوه .٣١٤
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 دیאز نوאیش مرغ دل پرאن ش

  وز صدאیش هوش جان حیرאن شدی

 چون برآمد روزگار و پیر شد

  אز عجز پشّه گیر شد بازِ جانشْ

 پشت אو خم گشت همچون پشت خَم

  ٣١٥بروאن بر چشم همچون پالدُم

 شفزאگشت آوאز لطیف جان

  ٣١٦زشت و نزد کس نیرزیدی به الش

 آن نوאی رشکِ زُهره آمده

  همچو آوאز خر پیری شده

 چونک مطرب پیرتر گشت و ضعیف

  ٣١٧کسبی رهین یک رغیف د ز بیش

 گفت عمر و مهلتم دאدی بسی

  ها کردی خدאیا با خسی لطف

 אم هفتاد سال معصیت ورزیده

  ٣١٨نگرفتی ز من روزی نوאل باز

 متوאَنیست کسب، אمروز مهمان 

  چنگ بهر تو زنم، آنِ توאَم

 جو چنگ رא بردאشت و شد אهللا

  گو سوی گورستان یثرب آه

 بها گفت خوאهم אز حق אبریشمْ

  کو به نیکویی پذیرد قلب ما

 چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد

  چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد
   

                                                 
 .پاالن .٣١٥

  .هیچ چیز .٣١٦

  .قرص نان .٣١٧

  .نعمت .٣١٨
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 مرغ جانش אز حبس رَست خوאب بردش؛

  بجَستچنگ و چنگی رא رها کرد و 

 گشت آزאد אز تن و رنج جهان

  در جهان ساده و صحرאی جان

 ماجرא سرאیانجا  جان אو آن

  جا گر بماندندی مرא کاندر אین

 خوش بُدی جانم در אین باغ و بهار

  زאر مست אین صحرא و غیبی الله

 کردمی می رپا سف سر و بی بی

  خوردمی لب و دندאن شکر می بی

   ذکر و فکری فارغ אز رنج دماغ

  ٣١٩کردمی با ساکنان چرخ، الغ

 دیدمی بسته عالمی می چشم

  چیدمی کفی می و ریحان بی ٣٢٠دوَرْ

 خوאبی گماشت عمرآن زمان حق بر 

  تا که خویش אز خوאب نتوאنست دאشت

 در عجب אفتاد کین معهود نیست

  مقصود نیست אین ز غیب אفتاد بی

 سر نهاد و خوאب بردش خوאب دید

  شنیدکآمدش אز حق ندא، جانش 

 عمر کایبانگ آمد مر عمر رא 

  بندۀ ما رא ز حاجت بازخر

 و محترم خاصאی دאریم  بنده

  سوی گورستان تو رنجه کن قدم

 عام אلمالِ ، ز بیت٣٢١אی عمر بَرجَهْ

  هفتصد دینار در کف نِه تمام

                                                 
 .شوخی .٣١٩

 .گل سرخ .٣٢٠

  . بلند شو .٣٢١
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 رא אختیار ماپیش אو بر کای تو 

  قدر بستان کنون معذور دאر אین

 بها אبریشمقدر אز بهر  אین

  جا بیا خرج کن چون خرج شد אین

 آوאز جَست هیبتِپس عمر زאن 

  تا میان رא بهر אین خدمت ببست

 عمر بنهاد رو گورستانسوی 

  جو و در بغل همیان، دوאن در جست

 گِرد گورستان روאنه شد بسی

  جا کسی غیر آن پیرو، نبود آن

 אیست ما رא بنده فرمودگفت حق 

  אیست صافی و شایسته و فرخنده

 چنگی کی بُوَد خاص خدאپیر 

  אی سرّ پنهان حبّذא ٣٢٢حَبّذא

 بگشت گورستانبار دیگر گِرد 

  همچو آن شیر شکاری گِرد دشت

 که غیر پیر نیست گشتشچون یقین 

  گفت در ظُلمت دل روشن بَسیست

 جا نشست آمد و با صد אدب آن

  بر عمر عطسه فتاد و پیر جست

 مر عمر رא دید و ماند אندر شگفت

  کرد و لرزیدن گرفتعزم رفتن 

 گفت در باطن خدאیا אز تو دאد

  محتسب بر پیرَکی چنگی فتاد

 چون نظر אندر رخ آن پیر کرد

  زرد دید אو رא شرمسار و روی
   

                                                 
  .خوشا .٣٢٢
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 پس عمر گفتش مترس אز من مَرم

  אم ها ز حق آورده بشارت ٣٢٣کِتْ

 خوی تو کرد حَتِمِدْچند یزدאن 

  تا عمر رא عاشق روی تو کرد

 مهجوری مسازپیش من بنشین و 

  تا به گوشت گویم אز אقبال، رאز

 پرسدت کند می حق سالمت می

  حدت چونی אز رنج و غمانِ بی

 بها ٣٢٦چند אبریشم ٣٢٥ی قُرאضه  ٣٢٤نک

  جا بیا خرج کن אین رא و باز אین

 طپید پیر אین بشنید و بر خود می

  درید و جامه می ٣٢٧خایید دست می

 نظیر زد کای خدאی بی بانگ می

  آب شد بیچاره پیر بس که אز شرم

 چون بسی بگریست و אز حد رفت درد

  چنگ رא زد بر زمین و خرد کرد

 گفت אی بوده حجابم אز אله

  رאه  אی مرא تو رאهزن אز شاه

 אی بخورده خون من هفتاد سال

  אی ز تو رویم سیه پیش کمال

 אی خدאی باعطا و باوفا

  رحم کن بر عمر رفته در جفا

 אو دאد حق عمری که هر روزی אز

  کس ندאند قیمت آن رא جز אو
   

                                                 
  .که تو رא .٣٢٣

  .אینک .٣٢٤

  .طالی ریز .٣٢٥

 .بهای نوאختن آهنگ .٣٢٦

  .گرفت جَوید، دست به دندאن می می .٣٢٧
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 خرج کردم عمر خود رא دم به دم

  در دمیدم جمله رא در زیر و بم

 عرאق آه کز یاد ره و پردۀ

  رفت אز یادم دم تلخ فرאق

 אی خدא فریاد زین فریادخوאه

  دאد خوאهم نه ز کس زین دאدخوאه

 دאد خود אز کس نیابم جز مگر

  تر زآن که אو אز من به من نزدیک

 عمر گفتش که אین زאری تو پس

  هست هم آثار هشیاری تو

 گشته رאهی دیگر אست رאه فانی

  زآنک هشیاری گناهی دیگر אست

 ٣٢٨هست هشیاری ز یاد ما مضیٰ

  ماضی و مستقبل אست پردۀ خدא

 آتش אندر زن به هر دو تا به کی

  پُر گره باشی אز אین هر دو چو نیْ

 אی אسرאر شد آینه ٣٢٩چونک فاروق

  אز אندرون بیدאر شدجان پیر 

 خنده شد گریه و بی همچو جان بی

  ش رفت و جان دیگر زنده شدجانْ

 حیرتی آمد درونش آن زمان

  که برون شد אز زمین و آسمان

 جو و جست و جویی אز ورאی جست

  دאنی بگو دאنم تو می من نمی

 قال و حالی אز ورאی حال و قال

  غرقه گشته در جمال ذوאلجالل
   

                                                 
 .آنچه گذشته אست .٣٢٨

 .لقب عمر، خلیفۀ دوم .٣٢٩
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 خالصی باشدشאی نی که  غرقه

  یا به جز دریا کسی بشناسدش

 رسید چون تقاضا بر تقاضا می

  رسید جا می موج آن دریا بدین

 جا رسید چون که قصۀ حالِ پیر אین

  پیر و حالش روی در پرده کشید

 گو فشاند و پیر، دאمن رא زگفت

  نیم گفته در دهان ما بماند

 معنوی مثنویموالنا ـ 

  قرن هفتم

  لطیفه

אز بهر : کنی؟ گفت شکر چرא می: گفتند. گفت شت و شکر می کرده بود و گرد شهر می قزوینی خر گم
  .که من بر خر ننشسته بودم وگرنه من نیز، אمروز چهار روز بود که گم شده بودمی آن

  عبید زאکانی ـ قرن هشتم

  پوشان خرقه

ا که فرאغ ملک ج درویش אز آن. پادشاهی بر אو بگذشت. درویشی مجرد به گوشۀ صحرא نشسته بود
אین : سلطنت אست؛ برنجید و گفت ٣٣٠جا که سطوت سلطان אز آن. قناعت אست؛ سر برنیاورد و אلتفات نکرد

אی جوאنمرد، سلطان : وزیر نزدیکش آمد و گفت. אند و אهلیت و آدمیت ندאرند پوشان אمثال حیوאن طایفۀ خرقه
سلطان رא بگوی توقع : جای نیاوردی؟ گفتروی زمین بر تو گذر کرد، چرא خدمتی نکردی و شرط אدب به 
אند نه رعیت אز بهر  رعیت ٣٣١ملوک אز بهرِ پاسِ: خدمت אز کسی دאر که توقع نعمت אز تو دאرد و دیگر بدאن که

  .طاعت ملوک

 پادشه، پاسبان درویش אست

  به فرِّ دولت אوست ٣٣٢گرچه رאمِش

 گوسپند אز برאی چوپان نیست

  بلکه چوپان برאی خدمت אوست

بار زحمت من  آن همی خوאهم که دگر: אز من تمنایی بکن گفت: ک رא گفتِ درویش אستوאر آمد و گفتملِ
  :مرא پندی بده، گفت: ندهی گفت

                                                 
  .شکوه .٣٣٠

 .دאشت ـ رعایت کردن نگه .٣٣١

 .آرאمش .٣٣٢



 ٢٢٣    جلسه بيست و سوم / فارسی

http://vu.hadith.ac.ir    Farsi 88-89 V. 02 

 دریاب کنون که نعمتت هست به دست

  رَوَد دست به دست کاین دولت و مُلک می

 گلستانسعدی ـ 

  قرن هشتم

  خرאبات

 خرאباتی شدن אز خود رهایی אست

  אگر خود، پارسایی אست خودی کفر אست

 خرאبات آشیان مرغ جان אست

  خرאبات آستان المکان אست

 سر پا و بی گروهی אندر אو بی

  همه نی مؤمن و نه نیز کافر

 شرאب بیخودی در سر گرفته

  به ترک جمله خیر و شر گرفته

 رאز گلشنشیخ محمود شبستری ـ 

  قرن هفتم

  





  
  
  
  
  

  بیست و چهارم ۀجلس

  
  
  
  
  

  )١٤(متون نظم و نثر فارسی 
  
  

  ۲۲۶  ............................................................................  جام و عکس

  ۲۲۶  .............................................................................  عشق ۀزمزم

  ۲۲۷  ..............................................................................  جادو نرگس

  ۲۲۷  ..............................................................................  کامل אنسان

  ۲۲۸  ...........................................................................  اری رخ عکس

  ۲۲۹  ..............................................................................  عشق دیشه

  ۲۲۹  ..........................................................................  نیکم و کمان

  ۲۳۰  ...............................................................................  سودאزدگان

  ۲۳۰  ............................................................................  عشق אفسون

  ۲۳۰  .....................................................................................  ....نهییآ

  ۲۳۱  .........................................................................  ها دل تماشاگاه

  ۲۳۲  ....................................................................................  ......آرزو

  ۲۳۳  ...............................................................................  خوبان مهر



  )۱۴(متون نظم و نثر فارسی 

  عکس و جام

  در אزل عکس می لعل تو در جام אفتاد

  دل در طمع خام אفتاد عاشق سوخته

  ز نُقل لب تو نقلی کرد ٣٣٣جام نمّام

  رאز سربستۀ خم در دهن عام אفتاد

  گون دید خال مشکین تو بر عارض گندم

  آدم آمد ز پی دאنه و در دאم אفتاد

  باد زنار سر زلف تو אز هم بگشود

  صد شکست אز طرف کفر بر אسالم אفتاد

  کرد می ٣٣٤عشق بر کشتن عشاق تفاؤل

  אولین قرعه که زد بر من بدنام אفتاد

  אز روی طمع پردۀ تقوی بردאشت شقمع

  ٣٣٥طبل پنهان چه زنم؛ طشت من אز بام אفتاد

  دאد دوش سلمان به قلم شرح غم دل می

  آتش אندر ورق و دود در אقالم אفتاد

 سلمان ساوجی ـ قرن هشتم

  زمزمۀ عشق

  که دیده به دیدאر دوست کردم باز منم

  نوאز چه شکر گویمت אی کارساز بنده

  אز غبار مشوی ال، گو رخنیازمند بِ

  که کیمیای مرאد אست خاکِ کویِ نیاز

  ز مشکالت طریقت عنان متاب אی دل

  که مرد رאه نیندیشد אز نشیب و فرאز

  طهارت אر نه به خون جگر کند عاشق

                                                 
  .چین سخن. ٣٣٣

  .فالگیری. ٣٣٤

  .کنایه אز رسوא شدن אست: طشت אز بام אفتادن. ٣٣٥
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  عشقش درست نیست نماز ٣٣٦به قولِ مفتیِ

  ین مقام مَجازی به جز پیاله مگیردر א

  در אین سرאچه بازیچه جز عشق مباز

  אهل دلیوسه دعایی بخر ز به نیم ب

  دشمنت אز جان و جسم دאرد باز ٣٣٧که کید

  فکند زمزمۀ عشق در حجاز و عرאق

  هایِ حافظِ شیرאز نوאیِ بانگ غزل

 حافظ ـ قرن هشتم

  نرگس جادو

  سو که دویدیم همه سوی، تو دیدیم هر

  هر جا که رسیدیم سرِ کوی تو دیدیم

  ر قبله که بگزید دل אز بهر عبادته

  دل رא خمِ אبروی تو دیدیمآن قبلۀ 

  روی همه خوبان جهان بهرِ تماشا

  دیدیم ولی آئینۀ رویِ تو دیدیم

  هر عاشق دیوאنه که در جملگی توست

  بر پای دلش سلسلۀ موی تو دیدیم

  در دیدۀ شهالیِ بتانِ همه عالم

  کردیم نظر، نرگس جادوی تو دیدیم

  حلقۀ رندאِن خرאباتِ مغان رאسر

  ی تو دیدیمאندر شکن حلقۀ گیسو

  شمس مغربی

  قرن هشتم تا نهم

  אنسان کامل

  وجودم زمانی که پیدא نبود

  تعالی نبود به جز مظهر حق

                                                 
 .فتوאدهنده. ٣٣٦

 .مکر. ٣٣٧
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  به مصر وجود آن زمان آمدم

  که با یوسفِ جان، زلیخا نبود

  فرشته مرא سجده آن روز کرد

  که با آدم אی خوאجه، حوא نبود

  زدم من آن دم، دمِ زندگی می

  نبودمریم مسیحا  سِکه در نفْ

  سخن گفت موسیِ ما با خدא

  زمانی که گوینده پیدא نبود

  אیم نقش אشیا در אو چرא دیده

  چو در ذאت אو نقش شایا نبود

  پرستد خدא خدא رא אز آن می

  که علم پرستیدن אز ما نبود

  אهللا حروفی ـ قرن نهم  فضل

  عکس رخ یار

  אشکم شود אز هر مژه چون سیل روאنه       تا کی به تمنای وصال تو یگانه

  خوאهد به سر آید غم هجرאن تو یا نه«      אی تیر غمت رא دل عشاق نشانه

  »جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

  دیدم همه رא پیش رخت رאکع و ساجد      رفتم به درِ صومعۀ عابد و زאهد

  کن مسجدو گه سا ٣٤٠دیرم ٣٣٩گه معتکف«    عابد ٣٣٨در میکده رهبانم، در مصطبه

  »طلبم خانه به خانه یعنی که تو رא می

  ٣٤١زאهد سوی مسجد شد و من جانب خمّار     روزی که برفتند حریفان پی هر کار

  حاجی به ره کعبه و من طالب دیدאر«    گه یار من یار طلب کردم و אو جلوه

  »و خانه همی جوید و من صاحب خانه      א

  که روم پرتو کاشانه تویی توهر جا     هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو

  مقصود من אز کعبه و بتخانه تویی تو«    در میکده و دیر که جانانه تویی تو

                                                 
 .سکّو. ٣٣٨

 .نشین گوشه. ٣٣٩

  .خانه عبادت. ٣٤٠

 .فروش باده. ٣٤١
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  »مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

  پروאنه در آتش شد و אسرאر نهان دید    بلبل به چمن آن گل رخسار عیان دید

  توאن دیدیعنی همه جا عکس رخ یار «    عارف صفت روی تو אز پیر و جوאن دید 

  »دیوאنه منم من که روم خانه به خانه

  دیوאنه برون אز همه، آیین تو جوید      عاقل به قوאنین خرد رאه تو پوید

  هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید«    تا غنچۀ نشکفتۀ אین باغ که بوید؟

  »خوאنی و قمری به ترאنه بلبل به غزل

  هرچند که عاصی אست ز خیل خِدم توست     بیچاره بهایی که دلش پر ز غم توست

  تقصیر خیالی به אمید کرم توست«    مقصود وی آن عاطفت دم به دم توست

  »یعنی که گنه رא بِه אز אین نیست بهانه

 تضمین غزل خیالی بخارאیی

  به وسیلۀ شیخ بهایی

  شهید عشق

  آنان که رهِ دوست گزیدند همه

  در کوی شهادت آرمیدند همه

  فتح אز عشق אست در معرکه دو کون

  که سپاه אو شهیدند همه با آن

 مالصدرא

  کمان و کمین

  چه شود به چهرۀ زرد من نظری برאی خدא کنی

  که אگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوא کنی

  تو شهی و کشور جانْ تو رא، تو مَهی و ملک جهانْ تو رא

  ز کرم چه زیان تو رא، که نظر به حال گدא کنی

  گر ستم، بوَد אین عنایت و آن کرم ز تو گر تفقد و

  همه אز تو خوش بوَد אی صنم، چه وفا کنی؛ چه جفا کنی

  تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین

  نکرده خطا کنی همۀ غمم بود אز همین که خدא

  کرאن تو که هاتف אز درش אین زمان، روی אز مالمت بی
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  سوی قفا کنیقدمی نرفته ز کوی آن، ز چه رو به 

  هاتف אصفهانی ـ قرن دوאزدهم

  سودאزدگان

  خود کرد خدא دیدۀ ما رא گهِ تجلی

  در אین دیده درآیید و ببینید خدא رא

  خدא در دلِ سودא زدگان אست

  مجویید زمین رא و مپویید سما رא

  بال رא بپرستیم و به رحمت بگزینیم

  אگر دوست پسندید، پسندیم بال رא

  مرگ و ز مردن بگریزی ببندید درِ

  که ما باز نمودیم، درِ دאرِ شفا رא

  یدحجاب رخِ مقصود، من و ما و شمای

  شمایید، مبینید من و ما و شما رא

  صفا رא نتوאن دید که در خانۀ فقر אست

  در אین خانه درآیید و ببینید خدא رא

  صفای אصفهانی ـ قرن دوאزدهم

  אفسون عشق

  بر قانون عشق אست ٣٤٢هزאرאن پرده

  ها ز אفسون عشق אست به هر یک نغمه

    به هر دم عشق پرאفسون و نیرنگ

  ز هر پرده نوאیی دאرد آهنگ

  אگر گوش تو بر אسرאر عشق אست

  همه گفتارها، گفتار عشق אست

 وصال شیرאزی

  آیینه

  چون نور که אز مهر جدא هست و جدא نیست

  عالم همه آیات خدא هست و خدא نیست

                                                 
  .دستگاه و نوאی موسیقی. ٣٤٢
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  و حقیم و نه אوییم و هم אوییمما پرت

  چون نور که אز مهر جدא هست و جدא نیست

  غیبی אست ٣٤٣گَهِ شاهد هر جا نگری جلوه

  אو رא نتوאن گفت کجا هست و کجا نیست

  در آیینه ببینید אگر صورت خود رא

  آن صورت آیینه شما هست و شما نیست

  אز جانب ما شکوۀ جور אز قِبَل دوست

  ت و خطا نیستگر نیک ببینیم خطا هس

  کو جرئت گفتن که عتاب و کرم אو

  بر دشمن و بر دوست چرא هست و چرא نیست

  عبرت نائینی ـ قرن دوאزدهم

  ها تماشاگاه دل

  ماه، غالمِ رخِ زیبای تو

  سرو، کمربستۀ باالی تو

  تن همه چشم אست به صحنِ چمن

  به تماشای تو ٣٤٤نرگس شهال

  های پرאکنده چیست؟ مجمعِ دل

  تو ٣٤٥زلفِ چلیپایچینِ سرِ 

  زאهد و אندیشۀ گیسوی حور

  سای تو سمن ٣٤٦دست من و جعدِ

  گر تو زنی تیغ هالکم به فرق

  فرق من و خاکِ کفِ پای تو

  روی من و خاکِ سر کوی عشق

  رאی من و پیروی رאی تو

  بینِ غیر تیر من و دیدۀ کج

                                                 
 .زیبارو. ٣٤٣

 .نوعی نرگس אست. ٣٤٤

 .مانند صلیب. ٣٤٥

  .دאر مجعد، چین .٣٤٦
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  تو ٣٤٨אَعدאیِ ٣٤٧تیغ من و تارک

  چند فشاند نَمَکم بر جگر

  شکرخای توشکرخندِ  ٣٤٩لعلِ

  دیر کشیدی ز میان بس که تیغ

  مُرد فروغی ز مدאوאی تو

  فروغی بسطامی ـ قرن سیزدهم

  آرزو

  همه هست آرزویم که ببینم אز تو رویی

  چه زیان تو رא که من هم برسم به آرزویی

  אی و بینم به کسی جمال خود رא ننموده

  گویی و د אز تو گفتهمه جا به هر زبانی بوَ

  که مطرب بزند به تار چنگی همه خوشدل אین

  من אز آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی

  کامی چه شود که رאه یابد سوی آب، تشنه

  چه شود که کام جوید ز لب تو کامجویی

  رحمت ٣٥٠که אز ترحم دمی אی سحاب شود אین

  لب هم آخر، ز تو تَر کنم گلویی  من خشک

  کست אگر دل من به فدאی چشم مستتبِشِ

  ٣٥١سالمت، شکند אگر سبویی مِیْسرِ خمِّ 

  به چمن روند و صحرא ٣٥٢همه موسم تفرّج

  ، بنشین کنار جوییتو قدم به چشم من نِهْ
   

                                                 
  .فرقِ سر. ٣٤٧

 .دشمنان. ٣٤٨

 .یاقوت قرمز، مرאد لب אست. ٣٤٩

 .אبر. ٣٥٠

  .کوزه. ٣٥١

 .تفریح و گردش. ٣٥٢
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  نه به باغ ره دهندم که گلی به کام بویم

  که אز گل، شنوم به کام، بویی نه دماغ אین

  فصیح אلزمان شیرאزی

  قرن دوאزدهم تا سیزدهم

  مهر خوبان

  پروא بُرد مه بیمهر خوبان دل و دین אز ه

  شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بُرد ٣٥٣رخ

  تو مپندאر که مجنون سرِ خود مجنون گشت

  کشش لیال بُرد ٣٥٥تا به سهایش ٣٥٤אز سمک

  من به سرچشمۀ خورشید نه خود بردم رאه

  אی بودم و مهر تو مرא باال بُرد ذره

  سر و پایم که به سیل אفتادم من خس بی

  دریا بُردرفت، مرא هم به دلِ  אو که می

  ز کجا بود؟ مگر دست که بود ٣٥٦جام صهبا

  که در אین بزم بگردید و دل شیدא بُرد؟

  خم אبروی تو بود و کف مینوی تو بود

  که به یک جلوه ز من نام و نشان یکجا بُرد

  אم אم مهر و خودت سوختی خودت آموختی

  رویی که قرאر אز ما بُرد  با برאفروخته

  بودیم ولیهمه یارאن به سر رאه تو 

  خم אبروت مرא دید و ز من یغما بُرد

  همه دلباخته بودیم و هرאسان که غمت

  همه رא پشت سر אندאخت، مرא تنها بُرد

  عالمه طباطبایی ـ معاصر

                                                 
  .مهرۀ شطرنج که نام دیگرش قلعه אست. ٣٥٣

  .ماهی. ٣٥٤

 .ستاره. ٣٥٥

 .شرאب. ٣٥٦


