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 به نام آن كه جان را فكرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت

»نشانه هاي آفرينش«
و آسمان را و آفريننده زمين و كامران و آفرين مر خداي كامكار و نه فرزند. هميشه بود سپاس و نه زن و نه دستور و نه انباز ، آن كش نه همتا

و بر هستي او و چون به خرد نگاه كني، بدانيو هميشه باشد، و آن چه بدو اندر است. و روز و شب و زمين نشانهاي آفرينش پيداست. آسمان
و نعمت هاي او بر بندگان وي گستريده است. سپاس داريم آن خداي  و سپاس وي بر بندگان وي پيداست، كه آفرينش او بر هستي او گواست،

و را بر اين نيكويي ها كه با بندگان خويش و نازنينِ همه فرزندانِ آدم و گزينِ پيغامبران و درود بر محمد پيغامبر بهترينِ جهان كرده است.
و پسنديدگان. و بر خاندان وي، آن گزيدگان (تاريخ بلعمي) شفاعت خواه بندگان به روز بزرگ. بر وي باد

ازههجري قمري نوشت 363سال والدت بلعمي روشن نيست اما وفات او را به سال اند. وي از خاندان بلعميان است كه همچون برمكيان
و وزارت سامانيان را داشتهخدمتگزاران فرهنگ ايران بوده و دوم اند. از اين خاندان دو تن شهرتي به سزا يافته اند. نخستين ابوالفضل بلعمي

ت اريخ بزرگ طبري را به زبان فارسي ترجمه كرد كه به تاريخ پسرش ابوعلي بلعمي وزير منصور بن نوح بود. ابوعلي بلعمي به امر همين منصور
 بلعمي مشهور گرديد.

و پيامبر« »ستايش خدا
و چرخ گردان به خواست اوست پاينده. پرستيدن او و پاكي اويند تابنده، و آفرين خداي راست، آن كه اختران رخشان به پرتو روشني سپاس

بيراست سزاوار. دهنده اي پس از هستي؛ ارجمند گرداننده اي از نيستي، نيست كنندهش نيست خوش گوار، هست كنندهاي كه خواستن ازو
و خدايي او راست درخورنده.  بندگان از خواري، در پاي افكننده گردن كشان از سروري؛ پادشاهي او راست زيبنده،

و و فريب است و بس. هر چه نه اوست همه زيب و برتري از درگاه او جوي هوس. هر آن كه از روي ناداني نه او را گزيد، گزند او ناچار بلندي
و زيان از اوست. و سود و بد  بدو رسيد. هستي هر چه نام هستي دارد بدوست. نيك

و پستي تويي ندانم چه  اي هر چه هستي توييجهان را بلندي
راو درود بر پيامبر باز پسين، پيشرو پيامبران پيش و گناهكاران گروه خويش ين، گره گشاي هر بندي، آموزنده هر پندي؛ گمراهان را راه نماينده،

و هم چنين بر يار و همه گوشي آواز او شنوده. و پري، آگاهاننده از بهر داوري؛ به همه زفاني نام او ستوده، ان گزيده خواهنده؛ فرستاده به مردم
و  و تر، هم بستر خار.و خويشان پسنديده او باد، تا باد و گل بر شاخ هاي سبز و خاك در آفرينش بر كار است، و آتش  آب

(تاريخ جهانگشاي جويني)

هجري قمري زاده شد. از اوايل جواني به كار 623عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد جويني از خاندان بزرگ جويني بود. وي در سال
و ديوان اشتغال داشت. نزدي سال دبير خاص امير ارغون اقا حاكم مغول بود. عطا ملك هنگام آمدن هالكو به ايران از دبيران15ك به تحرير

و زيان و سراسر عراق عرب شد. در اواخر عمر گرفتار توطئه مجد الملك يزدي گرديد و سپس حاكم بغداد و جاني خاص وي گرديد هاي مالي
 هجري قمري در مغان يا اران در گذشت. جنازه او را به تبريز آورده در آن جا دفن نمودند. 681وي در چهارم ذي الحجه بسيار بر او رسيد.

و نويسندگي دستي داشت. شعر نيز مي و در هنر انشا و عربي و اديبي پر مايه بود. در ادب فارسي سرود. وي تĤليف كتاب عطاملك مورخي آگاه
و در حدو 650جهانگشا را در حدود سال  و اعقاب اوست اما تاريخ 658د آغاز كرد به پايان برد. بخش بزرگ جهانگشا در تاريخ چنگيز

و اسماعيليان را نيز در بر دارد. كتاب مشتمل بر  در3خوارزمشاهيان جلد است. در ارزش تاريخي جهانگشا كافيست كه بگوييم همه كساني كه
نذي معتبر نگريستهاند به اين كتاب به عنوان مĤخباب تاريخ مغول پژوهشي كرده -ثر منشيانه، سخن خود را با آرايهاند. عطاملك به مقتضاي



و استعاره و معنوي، مجاز، كنايه و امثال، كالم خود را نيرو بخشيده است.،هاي لفظي و احاديث و آيات و فارسي و با آوردن اشعار عربي آراسته
د و و شاهنامه توجه كرده و جز آن روي نموده است. در شعر فارسي بيشتر به فردوسي و عباسي ر شعر عربي به شاعران دوره جاهلي

و زبان فارسي) (اقسام خط

(ميانه)، فارسي دري. (فُرسِ قديم)، فارسي پهلوي قسم است: فارسي باستاني  زبان فارسي بر سه

كه پايتخت آن، شهر معروف استخر بوده بداني هخامنشي در كشور پارس سلطنت سلسله : زباني بوده است كه در دورهفارسي باستاني
و چون پادشاهان كردهتكلم مي و اقتدار خويش درآوردهاند و تمام ايران را در اختيار اند، زبان تمام مردم اين هخامنشي از كشور فارس برخاسته

 كشور به زبان پارسي يا فارسي موسوم گرديده است.

افارسي پهلوي(ميانه): و پهلوي ساسانيبر دو نوع بوده . پهلوي اشكاني زباني بوده كه در قسمت شمال ايران بدان ست: پهلوي اشكاني
و پهلوي ساساني نيز متعلق به جنوب كشور ايران بوده است.سخن مي  گفتند

بلَغاء بزرگوار ايران است، درباره و مقَفَع كه از دانشمندان ميابن  نويسد:ي زبان پهلوي چنين
م« و زبان پهلوي و آن پنج كشور عبارتند از: ري، اصفهان، همدان، ماه نهاوند و واليت ايران بوده است پهله است كه نام پنج كشور نسوب به

».آذربايجان

دري: مي سلسله كه در دوره زباني استفارسي (تيسفون) پايتخت كشور بدان تَكَلُم و مردم مدائن و زبانِ كردهساساني، دربار ايران غالبِ اند
و فرخي بدان  و همان زبان است كه بعد از اسالم، رودكي، فردوسي، عنصري دري بوده است و مشرق ايران نيز، زبان فارسيِ مردمِ خراسان

و درباري دوره» دربار«و»در«اند. دري يعني زبان منسوب به شعر سروده  ساساني، فارسي دري بوده است.و زبان رسمي

م خط دوره ميهخامنشي و خوانده و خط دورهوسوم به خط ميخي است كه از چپ به راست نوشته از شده و ساساني، موسوم به خط پهلوي
و خوانده مي و ماوراءالنهر، تا مدتي از شده است. پس از استيالي اعراب، در تمام ديوانراست به چپ نوشته و ايران هاي حكام عرب در عراق

و لهجه مي خط و انتشار لهجه اين احوال، غلبه شد. با همهپهلوي استفاده و سياسي عربي، به تدريج از رواج و رواج زبان ديني پهلوي عرب
آنمي و جاي خود را به لهجهكاست. تا هاي ديگر ايراني داد. خط پهلوي نيز بر اثر سختي بسيار، به جا كه پس از چند قرن فراموش شد

و به جاي آن خط  و با همهنقص عربي معمول شد كه با همهسرعت، فراموش شد از هايي كه براي فارسي زبانان داشت نارسايي، به مراتب
مي تر بود. به همان نسبت كه لهجهخط پهلوي آسان و رواج خود را از دست ميپهلوي رسميت و ديني نفوذ -داد، زبان عربي در مراكز سياسي
و بر لهجهگاه زبان عربي مانند يك زبايافت. اما هيچ و به عبارتن عمومي در ايران رايج نبود و ادبي ايراني شكستي وارد نياورد هاي عمومي

و ديگر، از ميان همه و از استقالل ادبي محروم نماند؛ ملت ايران است. فردوسي ملل مغلوب عرب، تنها ملتي كه زبان خود را نگاه داشت
اساش كه گنجينهشاهنامه و استقالل ادبي ايران بر عهده دارند.ي واژگان ناب پارسي  ت، بيشترين سهم را در ماندگاري زبان فارسي

 هاي شعري در ادوار مختلف)(سبك

و قرن پنجم هجري).(نيمهـ سبك خراساني:1 ي دوم قرن سوم، قرن چهارم

و منثور زبانِ جديد فارسي بعد از اسالم، در از آن . اندخراسانِ بزرگ پيدا شد، به سبك اين آثار، خراساني گفته ناحيهجا كه نخستين آثارِ منظوم
و سرزمين و تاجيكستان كنوني و تركستان بوده است. از اين رو به خراسان بزرگ، شامل: خراسان كنوني، افغانستان سبك هاي ماوراءالنهر

.اندخراساني، سبك تركستاني هم گفته



ي فردوسي)(شاهنامه
كه روايات حماسي ايرانيان را به نظم فارسي كشيد، شاعري به نام مسعودي مروزي است. دقيقي بلخي از ايرانيان زردشتي نخستين كسي

و شاهنامه و از شعراي بزرگ عهد ساماني نيز گشتاسپ نامه را نوشت. وي در جواني به دست غالمش به قتل رسيد  اش ناتمام ماند.مذهب
تا ترين منظومهبزرگ و و زيباترين آثار حماسي ملل عالم است. استاد كه در شمار عظيمي فردوسي استريخي ايران، شاهنامهحماسي ترين

و زحمتي سي ساله، آن را به نظم كشيده است. موضوع شاهنامه، تاريخ ايران و پنجم هجري، پس از رنج ابوالقاسم فردوسي، شاعر قرن چهارم
پ  ادشاهي يزدگرد سوم به دست اعراب است.قديم از آغاز تمدن ايراني تا انقراض

مي هاي شاهنامه سه دورهداستان .ي اساطيري، عهد پهلواني، دوران تاريخيگيرند كه عبارتند از: دورهمتمايز را در بر
و بهترين قسمتعهد پهلواني، مهم و حاوي عاليهاي شاهنامهترين وي اشعار فارسي است. در اين عهد است كه ترين نمونه، پهلوانان بزرگ

و ... در عرصههاي داستانقهرمان و گيو و سهراب و اسفنديار مي هاي شاهنامه، همچون رستم و سهراب شوند. شاهنامه ظاهر داستان رستم
و جهان استمعروف و مشهورترين داستان شاهنامه در ايران و اين اي در ادب پارسي بهره. شاهنامه از اهميت ويژهترين فمند است صاحت آيت

و حاوي افكار گوناگون آيينهو بالغت، و دانش وتمام نمايِ معرفت و حكمي و غزلي و شيواترين سخنان پارسي است حماسي .زيباترين

)كيومرث(
ستجكه به گيتي كه تاج بزرگي سخنگوي دهقان چه گويد نخست
آن ندارد كه بود آن كه ديهيم بر سر نهاد  يادبه روزگارانكَس
تو مگر كز پدر ياد دارد پسر يك بگويد دربه را  يك، در به
 آن برتران پايه بيشاز بودراكه كه، نام بزرگي كه آورد پيش

ي باستان كه از پهلوانان زند داستاني نامهپژوهنده
و كاله كيومرث و او بود شاهچنين گفت كĤيين تخت  آورد

و آب و آيين  چو آمد به برج حمل، آفتاب جهان گشت با فرّ
 كيومرث شد بر جهان كدخداي نخستين به كوه اندرون ساخت، جاي

 بود بود به خوبي، چو خورشيد بر گاه به گيتي بر، او سال سي، شاه
ز سروِ سهي همي تافت زو فرّ شاهنشهي  چو ماه دو هفته

ز و هر جانور كش بديد و دام  گيتي به نزديك او آرميددد
و همچون پدر نامجوي  پسر بد مر او را يكي خوب روي هنرمند
و فرخنده بود كيومرث را دل بدو زنده بود  سيامك بدش نام

رش كسي دشمنا به گيتي نبود  يمن آهرمنامگر در نهان
 همي راي زد، تا بياگند يال به رشك اندر آهرمن بد سگال

 دالور شده با سپاهي بزرگ يكي بچه بودش چو گرگ سترگ
ز بخت سيامك، چه از بخت شاه  جهان شد بر آن ديو بچه سياه
و ديهيم گَر شاه جست جست همي تخت و نزديك او راه  سپه كرد

 بود كه تخت مهي را جز او شاه بود كيومرث ازين خود كي آگاه
ز كردار بدخواه ديو پليد  سخن چون به گوش سيامك رسيد

و بگشاد گوشدل شاه بچه بر آمد به جوش سپاه انج  من كرد
 پذيره شدش ديو را جنگجوي سپه را چو روي اندر آمد به روي

 بر آويخت با پور آهرمنا سيامك بيامد برهنه تنا
تا سياه ديو وارونه بزد چنگ  شاه باالي آورد اندر دو



 چاك كمرگاه كردش چنگالبه به خاك تن شاهزادهآن فگند
 بي خديوو ماند انجمن گشت تبه ديو خروزان دستبه سيامك

»كاوه آهنگر«
و او پادشاهي همه و جادوي دانست. و او را به از پس طوفان، هزار سال، ملكي پديد آمد از نسل حام بن نوح، نامش ضحاك ي جهان بگرفت.

و اين ضحاك را اژدها به و هزار سال زندگي وي كم يك روز بود. آن گفتندي كه بر كتف او دو پاره گوشت بود سويِ پارسي اژدها خواندندي
رسته، دراز و هر گاه كه جامه از كتف بر داشتي، خلق را به جادوي چنان بزرگ بر و آن را به زير جامه اندر داشتي و سرِ آن به كردارِ ماري بود ،

و عرب او را ضحاك گفتن قبل، مردمان ازو بترسيدند. و از اين و اندرين نمودي كه اين دو اژدهاست و مغان گويند كه او بيور اسب بود د.
و خلق را به بت و همه ملوكان جهان را بكشت و اين ملكي بود ستمكار اختالف است بسيار، كه بيور اسب به وقت نوح بود عليه السالم.

خ و بر دار واند. پرستي و تازيانه زدن  كردن او آورد.و به ايامِ هيچ ملك چندان خون ريخته نشد كه به ايامِ او.
اوو هزار سال پادشاهي راند و خلق جهان ازو ستوه شدند. پس خداي تعالي خواست كه آن پادشاهي ازو بستاند. چون هشتصد سال از پادشاهي

و هيچ خلق عالج آن نداشت. تا شبي گويند كه به و بي قرار شد. و درد گرفت بگذشت، آن گوشت پاره كه بر سر دوش داشت، ريش گشت
راخو هر اب ديد كه كسي گفتي كه اين ريشِ تو و دردش كمتر شد. پس به مغز سرِ مردم عالج كن. ديگر روز مغز سر مردم بر نهاد آرام گرفت

آ و هر خلقي را كه اندر همه جهان به زندان بودند، و از مغز ايشان بر آن جا نهادي، تا دويست سال بر اين بگذشت ن روزي دو مرد را بكشتي
و مغزشان بيرون كردندي از بهر آن ريش. ضحاك به هر شهري مرد همه بك شت. پس آن ديگر كه بيرون بودند، هر روزي دو مرد بكشتندي

و همه  و همچنين همي كردندي، تا خواست كه بر زمين خلق نماند و محلتي وظيفتي نهادند كه دو تن بدهند. فرستادي، تا هر روز به هر كوي
 ند.جهان از وي به ستوه شد

و به ديهي او را دو پسر بود و آهنگري كردي پس چون كارش به آخر رسيد او را هزار سال تمام شد. به زمينِ اصفهان مردي بود كشاورز،
و سوي ضحاك فرستاد.  و نام پدر اين پسران كاوه آن هر دو را بفرمود كشتنبزرگ شده. اين هر دو پسرِ اين مرد را عاملِ ضحاك بگرفت .

و آن پوست كه آهنگران به پيش پاي بسته بود. چون و فرياد خواست و بخروشيد خبر يافت از كشتن پسران، صبرش نماند. به شهر اندر آمد
و خلق خود از ضحاكدارند، بر سر چوبي كرد چون علم و فرياد كرد و او را خوان ي، به ستوه شده بودند كه خلقي بسيار بدين سبب بكشته بود.

از ساالري بود كاين و يكي را پنهان كار به دست او بود. او را دل بسوخت بسياري خلق كشتن. پس هر روز از آن دو مرد يكي را بكشتي
و چون روزي چند بر آمدي، آن مردي چند كه گرد آمده بودند ايشان را به شب  و بر جاي نهادي و مغز سر گوسفندي با وي بر آميختي كردي

و گفتي به و به بيابانآباداني از شهر بيرون كردي، و كوهها مياييد و ايدون گويند كه اين اصلها كَس شما را نبيند. ردان كه اندركُ ها رويد تا
 جهان است از ايشان است.

و ستم كشيم؟ پس خلق بر او گرد و گفت: تا كي ما اين جور و فرياد خواند و كاوه را فرزندان كشته شد. برخاست پس چون بسيار را بكشت
و  و خزانه و به اميري نشست و شهر بگرفت و كاوه آن خليفت ضحاك را كه اندر اصفهان بود بكشت و بسياري كس او را اجابت كردند. آمدند

و سليح و بكشت قبلِ ضحاك آن جا بود بگرفت و آن مرد كه از و متابعش بسيار گشت. سپس به اهواز برفت و به مردمان بخشيد برداشت
و بسيار خلق متابع او گشتند. يكي را بر جاي  و از هر شهري بسيار خواسته بگرفت  او بنشاند.

و بر دين نوح بود. از نسل او جواني مانده بود به وقت ضحاك بگريخته بود. و نيكو روي و دانش  از فرزندان جمشيد مردي مانده بود با خرد
او ضحاك را خبر دادند و او بر دست آفريدون كه از فرزندان جم يكي تَن مانده است كه و اين ملك بر دست آن مرد بشود. را آفريدون خوانند

س و و بفرمود تا طلبِ او كردند پاه هالك شود. چون كاوه به ري آمد، آفريدون از پنهاني به ري آمد. پس چون كاوه خبر آفريدون شنيد، شاد شد
و آفريدون و پيش او بايستاد و پادشاهي همه بدو سپرد و جهان بر دست تو راستو خزينه را گفت كه با ضحاك حرب كن تا او را بگيريم

و آفريدون ظفر يافت. كاوه همان روز تاج بر سر آفريدون نهاد  و حرب كردند و ضحاك روي بديشان نهاد كنيم. آفريدون روي به ضحاك نهاد
و آن روز، مهر روز بود از ماه مهر، آن روز مهرگان نام  و كاوه آهنگر را سپاه ساالرو جهان بدو سپرد. كردند. آفريدون به پادشاهي بنشست

(تاريخ بلعمي) و هرچه بود بدو سپرد.  خويش كرد

ر و مغلوب ضحاك گرديد. دوره فرمان او جدا شد از فرّ ايزدي از آن كه جمشيد خودستايي آغاز كرد، از تازيان بود. پس و وايي ضحاك كه با ستم(ضحاك پسر مرداس
بر خود گرد آورد. ضحاك بسيار لشگرهمراه  و مردمان بسيار بر ضحاك شوريد و از اصفهان ظهور كرد فرستاد اما بود، هزار سال طول كشيد. سرانجام كاوه آهنگر



از خاندان جمشيد مردي به نام فريدون مانده است، پادشاهي را بدو سپرد. فريدون به و او را در عاقبت شكست خورد. چون كاوه را خبر دادند كه جنگ ضحاك رفت
و خود به پادشاهي نشست).  بند كشيد

و پدرش« »داستان ضحاك

زآن اندر بود مردـ يكي1  گزار نيزه سواران دشت روزگار
كه2  پايه بود دهش برترينو دادبه بود مايه گران نام مرداسـ
 اندكي نبود بهره مهرازكش مر اين پاك دين را يكيبدـ پسر3
 بود ناپاكو سبكسارو بود دلير ضحاك نامراـ جهانجوي4
 نيكخواه يكي سانبه بيامد پگاه روزي ابليسكهبد چنانـ5
دل6  سپردرااو گفتار گوش جوان ببرد نيكي راهاز مهترـ
گه خواهم نخست پيمانت گفتـ بدو7  سخن برگشايم درست پس آن
ج8 و فرمانش كردـ  خورد سوگند بفرمود چون چنان وان نيكدل گشت
چه كسيتوجز گفتـ بدو9  سراي اندرتوبا همي بايد كدخداي

 نورد اندرتو ماند دير همي لخوردسا خواجه اينبرـ زمانه 10
چو 11  دردزپر دلششد پدر خونزو انديشه كرد ضحاك بشنيدـ
 كار نيستدراز كاين گوي دگر سزاوار نيست اينـ به ابليس گفت 12
بنز پيمانو سوگندز بتابي زين سخن بگذري گفت اگرـ بدو 13
بهـ سر مرد 14  برگزيداو فرمانكهشد چناند آوري دام تازي
مر 15 ي آن پادشا را در اندرـ دل بود بوستان كي سراي  گشاي بس
بر 16 بن آورد وارونهـ  به ره بر بكند چاهش ژرف يكيد ابليس
 روي بنهاد باغ سوي آمدشب نامجويـ سر تازيان مهتر 17
و بشكست پست 18  يزدان پرست نيكدل مردنآشدـ به چاه اندر افتاد
 اوي پيوند شرمرهاز نجستـ چنان بدگهر شوخ فرزند اوي 19
 داستان اينمن شنيدم دانازـ به خون پدر گشت هم داستان 20
به 21 بد گر شود نره شير  دلير نباشدهم پدر خونـ كه فرزند
 است مادربا رازرا پژوهندهـ مگر در نهانش سخن ديگر است 22
ب 23  پدر گاه بگرفت چارهن بدي يدادگرـ فرومايه ضحاك

(رودكي)
ابوعبداهللا جعفر بن محمد، استاد شاعران آغاز قرن چهارم هجري قمري است كه اشعار بسيار سروده ولي اكنون تنها چند صد بيت آن در دست

و مثنوي و دمنه را به نظم آورده و پايه گذار سبك هاي بسياري سروده كه همه از بين رفته است. او است. وي كليله را پدر شعر فارسي
 اند.خراساني ناميده

زي« »شاد

و باد1 ـ شاد زي با سياه چشمان، شاد كه جهان نيست جز فسانه
ز آمده تنگ دل نبايد بود وز گذشته نكرد بايد ياد2 ـ



و3  ابرست اين جهان فسوس باده پيش آر هر چه بادا بادـ باد
ـ شاد بوده است ازين جهان هرگز هيچ كَس تا ازو تو باشي شاد4
 داديـ داد ديده است ازو به هيچ سبب هيچ فرزانه تا تو بين5

و دمنه) (كليله
و بابي چند بر آن افزوده و دمنه يكي از شاهكارهاي نثر پارسي است. ايرانيان آن را از هند آورده و بدين صورت تنظيم كردند. كتاب كليله اند

ز و مهابهاراتا ترجمه شده در دست است. كتاب در و دمنه كه از پنچه تنتره مان پادشاهي انوشيروان به متن سنسكريت قسمتي از ابواب كليله
(ابن و خود او آن را به زبان پهلوي ترجمه كرد. سه قرن پس از ترجمه پهلوي كتاب، عبداهللا بن مقفع  دست برزويه طبيب به ايران آورده شد

و دمنه، ترجمهمقفع) آن را به عربي ترجمه كرد. معروف و تهذيب كليله بنترين ترجمه عبدالحميد منشي اي است كه به وسيله نصراهللا
به(نصراهللا منشي) به نثر شيرين پارسي در آمده است. اگرچه داستان و پرندگان است ولي در باطن، خواننده را هاي كتاب از زبان وحوش

و تدبير منزل  ميتهذيب نفس  خواند.و اداره امور زندگي فرا

»حكايت«
و اند كه در مرغزاري كه نسيم آن، بوي بهشت را معطرآورده و عكس آن روي فلك را منور گردانيده، از هر شاخي هزار ستاره تابان كرده بود

و راحت بودند. لكن به مجاورت شير آن همه منغص  و آب در خصب در هر ستاره، هزار سپهر، حيران. وحوش بسيار بود كه به سبب چراخور
و گفتند: تو هر رو و جمله نزديك شير رفتند ميبود. روزي فراهم آمدند و مشقت فراوان از ما يكي شكار ماز پس از رنج و تواني شكست

و طلب. اكنون چيزي انديشيده و تو در تگاپوي و راحت باشد. اگر تعرض خويش از ما زايل پيوسته در بال و ما را امن ايم كه تو را در آن فَراغت
م و دتي بران برآمد. يك روز قرعه بر خرگوش آمد. ياران را گفت: كني، هر روز موظف، يكي شكاري پيش ملك فرستيم. شير بدان رضا داد

ت اگر در فرستادن من توقفي كنيد، من شما را از جور اين جبار خون خوار باز رهانم. گفتند: مضايقتي نيست. او ساعتي توقف كرد تا وقت چاش
و فروغ خشم در شير بگذشت. پس آهسته، نرم نرم، روي به سوي شير نهاد. شير را دل تنگ يافت. آت ش گرسنگي او را بر باد تند نشانده بود

و نقض عهد را در خاك مي جست. خرگوش را بديد آواز داد كه: از و سكنات وي پديد آمده، چنان كه آب دهان او خشك ايستاده بود حركات
و حال وحوش چيست؟ گفت: در صحبت من خرگوشي فرستاده بودندكجا مي من.آيي من گفتم كه اين چاشت ملك بستد.در راه شيري از

و شوكت من زيادت است. من بشتافتم تا ملك را خب و صيد آن به من اولي تر، كه قوت و گفت: اين شكارگاه و جفاها راند ر است، التفات ننمود
و او را بر سر چاهي بزرگ برد كه صفاي آن چون و گفت: او را به من نماي. خرگوش پيش ايستاد و يقين آينه كنم. شير بخاست اي شك

ميصورت و من از وي و گفت در اين چاه است و اوصاف چهره هر يك بر شمردي. ترسم. اگر ملك مرا در بر گيرد او را نمايم. شير ها بنمودي
و غوطي خو و خود را در چاه افگند و از آنِ خرگوش بديد؛ او را بگذاشت و به چاه فرو نگريست. خيال خود و نفس خون او را در بر گرفت رد

و كيفيت كار شير پرسيدند؛ گفت: او را غوطي دادم كه  و جان مردار، به مالك سپرد. خرگوش به سالمت باز رفت. وحوش از صورت حال خوار
 چون گنج قارون، خاك خورد شد.

»حكايت«
و يكيآورده و از تعرض گذريان مصون، سه ماهي بود، دو حازم با اند كه در آبگيري از راه دور عاجز. از قضا روزي دو صياد بر آن گذشتند.

د و بارها دستبرد زمانه جافي و هر سه را بگيرند. ماهيان اين سخن بشنودند. آن كه حزم زيادت داشت يده يكديگر ميعاد نهادند كه جال بيارند
و شوخ چشمي سپهر غدار ثا، معاينبود و تجربت، و بر بساط خرد و از آن جانب كه آب در آمدي، بت قدم شده، سبك رويه كرده به كار آورد

و  و هر دو جانب آبگير محكم ببستند. ديگري هم غوري داشت. نه از پيرايه خرد عاطل بود نه بر فور بيرون رفت. در اين ميان صيادان برسيدند
ح و اكنون وقت و فرجام كار غافالن چنين باشد يلت است. هر چند تدبير در هنگام بال از ذخيرت تجربت، بي بهر. با خود گفت: غفلت كردم

و در دفع مكايد دشمن، تأخير، صواب نبيند. پس خويشتن مرده اي بيشتر ندهد با اين همه، عاقل از منافع دانشفايده ، هرگز نوميد نگردد
و بر روي آب ستان مي و چون صورت شد كه مرده است بينداخت. به حيلت، خويشساخت و جان رفت. صياد او را برداشت تن در جوي افگند

و راست مي و پاي كشان، چپ و مدهوش و سرگردان و عجز در افعال وي ظاهر بود حيران -سالمت ببرد. آن كه غفلت بر احوال وي غالب
و نشيب مي و در فراز  دويد تا گرفتار شد.رفت



(ناصر خسرو)
و تواناي زبان فارسي است. او در سال و نويسندگان بزرگ . 391حكيم ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني بلخي ملقب به حجت از شاعران هـ

س و به همرا برادرش به سفر هفت و تحولي در او پديد آمد الهق در قباديان بلخ به دنيا آمد. در ابتدا به كار دبيري مشغول بود. خوابي ديد
و به تبليغ آيين اسماعيليه پردا و به بلخ بازگشت (اسماعيليه) پيوست و در مصر به فاطميان خت، شهرهاي مختلف اسالمي را سياحت كرد

و در  ق در همان جا درگذشت. 481پرداخت. مخالفانش فزوني يافت، او به دره يمگان رفت . هاي نام، دو منظومه به ديوانآثار او عالوه بر هـ
و سعادت نامهروشنايي نا و آثار منثور او عبارتند از: است. مه و رهايش خوان اخوان، جامع الحكمتين، زاد المسافرين، وجه دين، گشايش

 سفرنامه.

»خلق همه يكسره نهال خدايند«
و بهمن1 ـ دير بماندم در اين سراي كهن من تا كهنم كرد صحبت دي
منكه شصت سال فزونست تا به شبانـ خسته از آنم2  روزها همي بروم
ز گشتن3 ـ اي به شبان خفته ظن مبر كه بياسود گر تو بياسودي اين زمانه
ظن4 ـ خويشتن خويش را رونده گمان بر هيچ نشسته نه نيز خفته مبر
و داد كو بستاند به تو كُلند به سوزن5 ـ اي بخرد با جهان مكن ستد
تن6 جستم من صحبتش وليكن ازين كار سود نديدم از آن كه سوده شدم ـ
سـ جمله رفيقانت رفته7 و تو نادان پست نشسته و كنار پر ارزناند  تي
و نمرده ست آب همي كوبي اي رفيق به هاون8 ز من مهست ـ گويي بهمان

ز برزن9 ـ تا تو بدين برزني نگاه كن اي پير چند جوانان برون شدند
و نه بشكنـ خلق همه يكسره نهال خدايند 10  هيچ نه بركَن تو زين نهال

(حكايت)
ماليخوليا علتي است كه اطبا در معالجت او فرو مانند، اگر چه امراض سوداوي همه مزمن است، ليكن ماليخوليا خاصيتي دارد به دير زايل

و او در اين علت چنان صورت شدن بست كه او گاوي شده است. همه روز بانگ . حكايت است كه در يكي از اعزّه آل بويه ماليخوليا پديد آمد
و آن را همي گفت كه مرا بكشيد كه از گوشت من هريسه نيكو آيد. تا كار به درجه و اين نخهمي كرد و روزها بر اي بكشيد كه نيز هيچ ورد

و خواجه ابو علي اندرين حالت وزير بود. پس چون اطبا از معالجت و اطبا در معالجت او عاجز آمدند آن جوان عاجز آمدند پيش شاهنشاه آمد
و خواجه قبول كر و او را برانگيختند كه خواجه را بگويد تا آن جوان را عالج كند. عالء الدوله اشارت كرد د. پس عالء الدوله آن حال بگفتند،

و با آن جوان گفتند. او شادي همي كردگفت: آن جوان را بشارت دهيد كه قصاب همي . پس خواجه بر نشست همچنان با آيد تا تو را بكشد.
و كاردي به دست گرفته گفت: اين گاو كجاست تا او را بكشم؟ آن جوان همچون گاو بانگي  و با تني دو در رفت كوكبه بر در سراي بيمار آمد

و فرو افكنيد. بيمار  و پاي او ببنديد و دست و به ميان سراي آمد چون آن شنيد كرد، يعني اينجاست. خواجه گفت به ميان سراي آريدش بدويد.
و دست بر پهلوي او نهاد چنان  و فرو نشست و كارد بر كارد ماليد و پاي او سخت ببستند. پس خواجه ابو علي بيامد و بر پهلوي راست خفت؛

و و برخاست و پس گفت: وه اين چه گاو الغري است. اين را نشايد كشتن، علفش دهيد تا فربه شود و مردم كه عادت قصابان بود بيرون آمد
و او را گوييد: بخور تا زود فربه شوي. چنان كردند كه خواجه گفت و خوردني آن چه فرمايم پيش او بريد و پاي او بگشاييد . را گفت كه دست

و گفتند كه نيك بخو و ادويه خواجه فرمودي بدو دادندي و بعد از آن هر چه از اشربه و او همي خورد ر كه اين گاو را خوردني پيش او بردند
و بخوردي بر آن اميد كه فربه شود تا او را بكشند. پس اطبا دست به معالجت او بر گشادند چنان كه خواجه ابو علي نيك فربه كند. او بشنودي

و و همه اهل خرد دانند كه اين چنين معالجت نتوان كرد اال به فضلي كامل و صحت يافت. و مي فرمود. يك ماه را به صالح آمد علمي تمام
(چهار مقاله نظامي عروضي) حدسي راست.



و نهم هجري).2 (قرن هفتم، هشتم ـ سبك عراقي:
و فرهنگي و كشاورزي و به نظام اقتصادي و بعد به تدريج به نواحي ديگر ايران رسيدند مغوالن در اوايل قرن هفتم به خراسان حمله كردند

و كتابهاي عمده رساندند. خراسان ايران آسيب و مدارس و قبالً در حملهخانهكه كانون فرهنگ ايران بود و هاي متعدد داشت سالجقه
و آسياي صغير گريختند. ديگر نمي فُضَال يا كشته شدند يا به هند شد به كتب تاريخي كه غزنويان آسيب ديده بود، اين بار يكسره متالشي شد.

و كتاببيشتر كتابدر زمان مغوالن نوشته شد، اعتماد كرد زيرا  و نويسندگان، منابع بسيار كمي در خانهها ها توسط مغوالن از بين رفته بودند
و جز ابياتي چند از آن ها بر جاي نماند. در نيشابور، مدارس فراواني از جمله نظاميه بود دست داشتند. ديوان شعر بسياري از شعرا از بين رفت

و 300اوايل قرن هفتم تا اوايل قرن دهم، به مدت سيصد( كه همه از بين رفتند. سبك عراقي از و ايلخانان مغول ) سال در زمان مغوالن
مي سبك عراقي دو مشخصه تيموريان، سبك ادب پارسي بود. و غزلمهم را در بر و آن عبارت است از رواج عرفان . گيرد

(بوستان سعدي)
و پس و مثنوي موالنا، سومين مثنوي از جهت از دو مثنوي تابناك يعني شاهنامهبوستان سعدي يكي از شاهكارهاي ادب پارسي فردوسي

. بوستان ترين ويژگي سخن سعدي، ايجاز استمهمارزش ادبي است. سعدي در بوستان، جهان را آن چنان كه آرزو كرده است، ترسيم كرده. 
سسعدي بر وزن شاهنامه فَعل)  روده شده است.ي فردوسي(فَعولُن فَعولُن فَعولُن

ـ به نام خدايي كه جان آفريد سخن گفتن اندر زبان آفريد1
ي دستگير كريم خطا بخش پوزش پذيرـ خداوند بخشنده2
هر3  در كه شد هيچ عزت نيافتـ عزيزي كه هر كز درش سر بتافت به
ـ سر پادشاهان گردن فراز به درگاه او بر زمين نياز4
ـ نه گردن كشان را بگيرد به فور نه عذر آوران را براند به جور5

 چو باز آمدي ماجرا در نوشتـ وگر خشم گيرد به كردار زشت6
ـ چنان پهن خوانِ كرم گستَرَد كه سيمرغ در قاف قسمت خورد7
سر8 ز و بزرگيش بر بزرگان نهاده بزرگي ـ به درگاه لطف
وج9 اَمَرش  ود از عدم نقش بست كه داند جز او كردن از نيست، هست؟ـ به

ُكنه ذاتش رسد نه فكرت به غور صفاتش رسد 10 ـ نه ادراك در
(بوستان سعدي)

»گلستان سعدي«
و دراز كه ساليان متمادي از و گذاري دور و گشت عمر شريف او را در بر گرفته بود، به شيراز بازگشت. در همان سال سعدي پس از مسافرت

و چند ماه پس از به پايان و در مدت كوتاهي، در طول رساندن بوستان به تنظيم يادداشت به تنظيم بوستان پرداخت هاي منثور خود دست زد
ميهجر 656فصل بهار سال  و ادب فارسي را قرن ترينبايست پر آوازهي قمري، به اين يادداشت ها كه هاي متمادي كتاب نثر فارسي باشد

و گلستان نام نهاد. زير سيطره خود بگيرد، صو كتاب گلستان توانم تصنيف كردن كه باد خزان را بر ورق، براي نزهت خاطران«رت تصنيف داد
و شيوه مقامه نويسي نويسنن». او دست تطاول نباشد  دگان پيشين بود. تقسيم بندي آن تا حدودي همانندثر گلستان صورت كمال يافته نثر فني

و هشت بابسابوستان ميبيشتر باب دارد. استخوان بنديت. يك مقدمه و ها را حكايت تشكيل و احاديث و آيات و عربي دهد. اشعار فارسي
و لط و امثال نيز جاي جاي در آن گنجانيده شده است. عالوه بر حكايات، سخنان حكمت آميز و ظريف، كه نويسنده در طول يفهاخبار هاي نغز

و تجربهعمر خود شنيده يا از عبرت اندوزي از هاي خود گفته، نيز به خصوص باب هشتم را آراسته است.ها گلستان با وجود حجم اندكش
در گويد. اختصاص آن به هشت باب دال بر آن نيستجهت تنوع موضوع دامنه وسيعي دارد. سعدي از همه چيز سخن مي كه نويسنده فقط



ها سخن رانده است. از تمايالت پست آدمي تا صفات متعالي انساني، موضوع گلستان است. از اين رو برخالف بوستان كه موضوع عناوين باب
و پليديگلستان، زشتيدنيايي آرماني را به نمايش گذاشته،  ميها را در كنار زيباييها  دهد.ها نشان

»حكايت«
گفتند: از وزيران پدر چه خطا ديدي كه بند فرمودي؟ گفت: خطايي معلوم نكردم وليكن ديدم كه مهابت من در دل ايشان بي كران هرمز را

و بر عهد من اعتماد كلي ندارند، ترسيدم از بيم گزند خويش قصد هالك من كنند. پس قول حكما را كار بستم كه گفته  اند:است

 يم وگر با چنو صد برآيي به جنگاز آن كز تو ترسد بترس اي حك
 از آن مار بر پاي راعي زند كه ترسد سرش را بكوبد به سنگ
 نبيني كه چون گربه عاجز شود بر آرد به چنگال چشم پلنگ

»حكايت«
و گفت: دعاي خيري بر من بكن. گفت: خدايا جانش بستان. درويشي مستجاب الد عوه در بغداد پديد آمد. حجاج يوسف را خبر كردند، بخواندش

و جمله مسلمانان را.  گفت: از بهر خدا اين چه دعاست؟! گفت دعاي خيرست تو را

 اي زبر دست زير دست آزار گرم تا كي بماند اين بازار؟
 آيدت جهانداري؟ مردنت به كه مردم آزاريبه چه كار

»حكايت«
 تر است؟ گفت: تو را خواب نيمروز تا در آن يك نفس خلق را نيازاري.ها كدام فاضليكي از ملوك بي انصاف پارسايي را پرسيد كه از عبادت

بهظالمي را خفته ديدم نيمروز گفتم اين  فتنه است خوابش برده
 وان كه خوابش بهتر از بيداري است آن چنان بد زندگاني، مرده به

»حكايت«
و نمك نبود. غالمي را به روستا فرستاد تا نمك حاصل كند. گفت: زينهار تا آورده اند كه نوشيروان عادل در شكارگاهي صيدي كباب كرده بود

بهت بستاني تا نمك به قيم و و ديه خراب نشود. گفتند: اين قدر چه خلل كند؟ گفت: بنياد ظلم در جهان اول اندك بوده است رسمي نگردد
 مزيد هر كس بدين درجه رسيده است.

ز باغ رعيت ملك خورد سيبي بر آورند غالمان او درخت از بيخ  اگر

»حكايت«
تَ و صاحب مسجد اميري بود عادل، نيكو سيرت، نمييكي در مسجد سنجار به -طَوع نماز گفتي به ادايي كه مستمعان از او نفرت گرفتندي

آ ميخواستش كه دل دهم، تو را ده دينار بدهم تا جايي ديگر زرده شود. گفت: اي جوان مرد، اين مسجد را موذنانند قديم، هر يكي را پنج دينار
و برفت. بعد از مدتي به گذري پيش امير باز آمد . گفت: اي امير بر من حيف كردي كه به ده دينارم از آن بقعه روي. بر اين سخن اتفاق افتاد
ميروان كردي كه اين جا كه رفته و گفت: زينهار تا نستاني كه به پنجاه دهند كه جايي ديگر روم قبول نميام بيست دينارم كنم. امير بخنديد

 دينار راضي گردند.
»تحكاي«

و بي حرمتي همي كرد. گفت: اگر اين دانا بودي، كار او با ناد ن بدين جايگه نرسيدي.اجالينوس ابلهي را ديد دست در گريبان عالمي زده،



و پيكار نه دانايي ستيزد با سبكسار  دو عاقل را نباشد كين
 خردمندش به نرمي دل بجويد اگر نادان به وحشت سخت گويد

 نامه)(موالنا، زندگي
و همه» جالل الدين«و لقبش» محمد«نامش و لقب خوانده است و در ضمن مورخان او را بدين نام در» خداوندگار«اند نيز ناميده شده است.
در» 604« االول سالدر ششم ربيع» بلخ«شهر  و و علت عمده» ميالدي 1207ام سپتامبرسي«هجري قمري، شهرت ديده به جهان گشود

و به خاك سپرده شدنش در شهر قونيه بوده است.  و موالناي روم، سبب طول اقامتش درش محمد بن حسين بن احمد خطيبيپاو به رومي
.مشهور بود» سلطان العلما بهاءالدين ولد«نام داشت كه به 

(آثار موالنا)
و اگر شخصي از ارتباط معنوي:ـ غزليات1 كه به ديوان شمس تبريزي نيز معروف است. زيرا شاعر در آن بسيار از نام شمس استفاده نموده

و شمس آگاه نباشد گمان مي ميموالنا  كرده است.برد اين اشعار را كسي سروده كه نامش شمس بوده يا به اين نام تخلص
مي رباعيات:ـ2 و مضاميني نغز به چشم و غزليات نيست. از مجموع رباعياتي در اين رباعيات، معاني بلند خورد اما بر روي هم، به حد مثنوي

آنكه به مولوي منسوب كرده و مابقي تنها منسوب بدوست.اند فقط تعدادي از  ها به طور يقين متعلق به اوست
ميو مجموعهاين كتاب به نثر:ـ فيه ما فيه3 و فرزندش بهاء الدين معروف به سلطان تقريرات موالناست كه در مجالس خويش بيان نمود

و يا يكي ديگر از مريدانش يادداشت مي و بدين جهت ولد كردند. غالب فصول، جواب سوال مطالبي است كه به اقتضاء حال شروع شده
و قسمتي نيز خطاب به   الدين سليمان پروانه است.معينارتباطي به سوابق خود ندارد

هماز ديگر آثار منثور موالناست كه حاوي نامه:ـ مكاتيب4 و نامههايي به و نامهاي به صالحعصران خويش  هايي به فرزندانش است.الدين
و عبارت است از مجموعهـ مجالس سبعه:5 ك كه اين اثر نيز به نثر نگاشته شده است و مجالس موالنا و در باب مواعظ ه بر منبر بيان نموده

و تذكير است. و اندرز  پند
و با ارزشاز بزرگ:ـ مثنوي6 ترين آثار موالناست. مثنوي به درخواست حسام الدين چلبي به نظم درآمد. داراي شش دفتر است كه با ترين

و قصص به نظم كشيده شدهشرح فراق ني آغاز مي و حكايات  است. شود. مثنوي در قالب امثال

و مقهور« »قاهر
و من مقهور عشق چون شكر شيرين شدم از شورِ عشق1 ـ عشق قهار است
ـ برگ كاهم پيشِ تو اي تند باد من چه دانم كه كجا خواهم فتاد2
مي3 هاللم، گر بِاللم، ميـ گر  شومدوم مقتدي آفتابت

و زاري چه كار در پيِ خورشيد پويد سايه وار4 زفتي ـ ماه را با
مي5 سـ با قضا هر كو قراري ميدهد ريشخند  كندبلَت خود
 انداند بر قضاي عشق دل بنهادهـ عاشقان در سيل تند افتاده6

و ناالن، بي قرار7 و شب گَردان ـ همچو سنگ آسيا اندر مدار روز
 ون را از او اي دل! اختر وار، آرامي مجوـ چون قراري نيست گرد8

(دفتر ششم مثنوي)



(عطار نيشابوري)
و در سال 540حدود سال از 618هجري قمري والدت يافت در قتل عام مغوالن در نيشابور كشته شد. آراگاه او در نيشابور است. شغل او كه

و طبابت بوده است. آثار معروف عطار عبارتند از: مثنوي هاي مصيبت نامه، الهي نامه، منطق پدر به ارث بر ده بود، عطاري، يعني دارو فروشي
و كتاب منثور تذكره االولياء. منطق الطير را خود عطار مقامات طيور نيز گفته است.  الطير، خسرو نامه، مختار نامه، ديوان غزليات

 است كه مرغ عشق را معراج جان استمقامات طيور ما چنان

»حكايتي از منطق الطير«
و مرد خام بود1 ـ بوسعيد مهنه در حمام بود قايمش افتاد
او2 ـ شوخ شيخ آورد تا بازوي او جمع كرد آن جمله پيش روي
را3  گفتا بگو اي پاك جان تا جوانمردي چه باشد در جهان؟ـ شيخ
ـ شيخ گفتا: شوخ پنهان كردنست پيش چشم خلق نا آوردنست4
او5 ـ اين جوابي بود بر باالي او قايم افتاد آن زمان بر پاي
خ6  ويش اقرار كرد شيخ خوش شد، قايم استغفار كردـ چون به ناداني
و بي شرمي ما درگذار شوخ ما با پيش چشم ما ميار7 ـ شوخي

(حافظ شيرازي)
بيكي از ويژگي و قابليت انطباق با معاني گوناگون است. عالوه ر اين امتياز، كه به ظاهر الفاظ تعلق دارد، هاي بارز شعر حافظ، چند پهلو بودن

ميدر ژرفاي سخن او نكته يا نكات سر بسته شود. در سراسر تاريخ ايران، هيچ اي نهفته است كه در اصطالح ادبي اشارت يا تلميح ناميده
و  و كنايه استفاده نكرده است. دليل اين امر را بايد در جنگ و كشتار بي شاعري به اندازه حافظ از زبان رمز خون ريزي شاهان آل مظفر

و اتبا و صاحبان قدرت و حاكمان خودكامه و ناامني حاكم بر جوامع آن روز از سوي شاهان و نيز اختناق ع رحمانه مخالفان در پايان مخاصمات
و ارع و جو كرد. حافظ در اين فضاي اختناق و محتسب، جست اب، با بهره گيري از هنر واالي جيره خوار آنان مانند واعظ، مفتي، شيخ، قاضي

ال به الي ابيات خود بگنجاند و اسرار مگو را در و توانسته است برخي از عقايد ممنوعه و اشاره، حصاري امن ساخته .خود، يعني زبان رمز

شد جـوان دگـر بـاره پير عـالـمشد بـاد صبا مشك فشـان خـواهد نـفـسـ1  خواهد
شد عـقيقي جـام ارغـوانـ2  به سمن خواهد داد چـشـم نرگـس به شقايق نگران خواهد
غمـ3  شـد خواهد نعـره زنـانگل هجران بلبل تا سـراپـرده زيــن تطاول كه كشيد از
زـ4 و مگير مجلـس به خرابات شدم خرده مـسـجد گـر شد وعـظ درازست  زمـان خواهد
شد بـقا نـقـد مـايـه فكني فردابه امـروز دل ار عـشـرتايـ5  را كـه ضمان خواهد
شد خواهد عيـد رمضان از نـظـر تـا شـب خورشيد كاين از دست قدح ماه شعبان منهـ6
شد باغ آمد از اين راه كه بـه گـل عزيز است غنيـمـت شمريدش صحبتـ7 و از آن خواهد
شدو سرود مطربا مجلس انس است غزل خوانـ8 و چنان خواهد  چـند گويي كه چنين رفت
شد وجود قـدمـي نه بـه اقليم سوي تـو آمد از بـهر حـافـظـ9  وداعـش كه روان خواهد



و واسوخت3 (قرن دهم هجري).:ـ سبك حد واسط يا مكتب وقوع

و و تقريباً تا ربع اول قرن يازدهم ادامه داشت. اساس شعر مكتب وقوع اين است كه وقايع بين عاشق اين سبك در قرن دهم شكل گرفت
ب مبتَني ميمعشوق بايد رور واقعيت باشد. اما چگونه توانستند در اجتماعات قرون وسطايي آن دوره، از معشوقِ واقعيِ زن نام ببرند. از اين

شاطر جالل، جالليه، درباره زن خطرناك نبود. محتشم كاشاني در رساله رفتند كه سخن گفتن از او به اندازهعموماً به سوي معشوق مرد مي
ا لساني شيرازي را واضع عشق مرد به مرد در اين قرن، رواج تمام داشت. معموالً ست. فساد اخالقي، مخصوصاً در زمينهمعشوق خود سروده

اي فرعي در مكتب شيوهشعراي معروف اين دوره عبارتند از: محتشم كاشاني، لساني، شرف جهان قزويني، وحشي بافقي. دانند. مكتب وقوع مي
ميوقوع پديد آمد كه به آن مبدعِواسوخت و و روي آن نيز وحشي بافقي بود. گفتند واسوختن در گويش فارسي زبانان هند، به معني اعراض

ميبرتافتن بود. و ديگر ناز او را نميشعر واسوخت شعري است كه برخالف غزل، عاشق از معشوق روي بر و به سراغ معشوق ديگر تابد خرد
.رودمي

ي4 (قرن و نيمهـ سبك هندي: ي اول قرن دوازدهم).ازدهم

و رواج شيعه، كه صفويه بسيار بدان دامن مي و بيان، يعني تغيير سبك است. صفويان به شعر تغيير مذهب زدند، از عوامل مهم در تغييرِ تفكر
و زميني و شعر مدحي نرفتند. به شعر عاشقانه و درباري توجه نداشتند؛ لذا شعرا به دنبالِ قصيده شد، از اين رو، توجه هم بهايي داده نمي مدحي

و تمثيل و بازسازيِ اندرزها و اندرز و پند هاي كهن در زباني جديد، معطوف شد. همچنين عدمِ درآمد از شعرِ مدحي، شاعران، به امورِ جزيي
و معا امرارِ معاش به دربارهاي هند روي آورند. آشنايي با تفكرات هندوان رف آنان هم شايد تا حدودي در تغيير سبك باعث شد كه شعرا جهت

مي اصفهان، رفاه اقتصادي، عالقه دخيل بود. توسعه روند. زبانِ شعرِ شاهان صفوي به فرهنگ، از ديگر عواملِ پيدايشِ سبك هندي به شمار
و بازار است. زبان، در اين سبك، زباني واقع گراست. شعر هندي، شعرِ مضمون  است، نه موضوع، تشبيه، اساسِِ سبك سبك هندي، زبانِ كوچه

و شاعر، مجهول است بههندي است ترين عنصرِ ادبيِ شعرِ دوره، تمثيل، مهمهندي است، بيت، معروف صائب،. ميرزا محمد علي متخلص
وبزرگ  هاست.ترين شاعر سبك هندي است. او شاعر تك بيتمعروف ترين شاعر قرن يازدهم هجري

نو5 ي دوم قرن چهاردهم به بعد).نيمه(از:ـ سبك

و كل زندگي است. در اين دوره دو جريان شعري است: يكي تلفيقِ و موسيقي تغيير سبك شعر در اين دوره همراه با تغيير در سبك معماري
و مدح تر. شعر فقطبازگشت دانست، منتها به شكلي متعالي دوره توان آن را ادامهافكارِ نو با ادبيات سنتي كه مي محدود به عشق، عرفان

و وصف و احساسات هاي تازه هم مطرح است. دوم: جريان حقيقي تغيير سبك است كه برخي به آن توجه نيست، بلكه مسائل بشر امروزي
و»نيما يوشيج«علي اسفندياري، معروف به تر يافته بودند ولي از همه جدي نو«ملَقَب به بِدان پرداخت سه شيوه در شعر نو گرديد.»پدر شعر

و معروف رايج است: و موفقاز ميان اين سه شيوه، شعر آزاد مقبوليت بيشتري يافت  ترين اشعار شعر نو به اين شيوه است.ترين

و سهراب سپهري ازين گونه است.وزنِ عروضي دارد، جاي قافيه:شعر آزاد  ها مشخص نيست. اشعار نيما يوشيج، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد
و اركان شعر عروضي را حفظ مي مينيما اجزا و فقط طول مصرع را مطابق ذوق خود تغيير  داد.كرد

و جاي قافيه:شعر سپيد در اين شيوه فقط شعر احمد شاملو ها هم در آن مشخص نيست. كه هرچند آهنگين است اما وزن عروضي ندارد
 معروف است.



نوشعر و فرق آن با نثر، معموالً در ارائهكه نه تنها وزن عروضي ندا:موج و قافيه هم ندارد و نحوهرد بلكه آهنگين هم نيست ي مطلب
تَخيل شعري است. شعرِ موجِ نو به دشواري معروف است. و به طور كلي در  خاص بيان

(پروين اعتصامي)
و تعليم مشغول بود. پروين در هجري شمسي در تبريز به دنيا آمد. پدرش يوسف اعتصامي در آن زمان 1285در سال در تبريز به تأليف

و تحصيالت متوسطه را در تهران به پايان رسانيد. پروين در سال  و در همان 1320كودكي به تهران آمد ش. به بيماري حصبه مبتال شد . هـ
ش و در قم در جوار آرامگاه پدرش به خاك سپرده شد. پروين از و پنج سالگي درگذشت و شايسته تمجيد سال در سي اعران صاحب قريحه

و قطعه بر جاي مانده است. 5558است. از وي ديواني بالغ بر   بيت در قالب قصيده، مثنوي

و زنجير« »ديوانه
 انداي عاقالن پيداست كز ديوانگان ترسيدهـ گفت با زنجير، در زندان، شبي ديوانه1
ب2 ميـ من  اندپرسيد كَس، كايشان به چند ارزيدهدين زنجير ارزيدم كه بستندم به پاي كاش
ز من دزديدهـ دوش، سنگي چند پنهان كردم اندر آستين اي عجب! آن سنگ3  اندها را هم
مي4  اندها را چنين فهميدهو راي مبحث فهميدني دزدند از ديوانه با اين عقلـ سنگ
 انداي سنجيدهـ عاقالن با اين كياست، عقل دور انديش را در ترازوي چو من ديوانه5
 اندعاقلند آري، چو من ديوانه كمتر ديدهـ از براي ديدن من بارها گشتند جمع6
و هر گذر رقصيدهاند از بيهشي بر خواندن من خندهـ كرده7  اندها خويشتن در هر مكان
 اندو بر خويشتن خنديدهام، كاندر من اين ديوانگان خويشتن را ديدهـ من يكي آيينه8

و پير زن نوشيده9  اندـ آب صاف از جوي نوشيدم، مرا خواندند پست گر چه خود خون يتيم
 اندـ ما سبك ساريم، از لغزيدن ما چاره نيست عاقالن با اين گران سنگي، چرا لغزيده 10

 هريار)(ش
يك 1303هجري در تبريز به دنيا آمد. در سال 1285سيد محمد حسين بهجت تبريزي متخلص به شهريار، در سال وارد مدرسه طب شد،

و در بانك كشاورزي به كار مشغول  و به خراسان رفت. سپس به تبريز بازگشت سال پيش از دريافت درجه دكتري، دست از تحصيل كشيد
و تركي شد. شهريار از جوان ي با ديوان حافظ انس داشت. او يكي از مشهورترين غزل سرايان معاصر زبان فارسي بود. به دو زبان فارسي

 در تبريز درگذشت. 1367اشعاري نغز دارد. شهريار در سال

»انتظار«
 شب هجران نيامدي سپيدهايـ باز امشب اي ستاره تابان نيامدي باز1
 نيامدي خندان شكوفهايـ شمعم شكفته بود كه خندد به روي تو افسوس2
و مهتاب من، چرا باز3  نيامدي زندان دريچهاز امشبـ زنداني تو بودم
 به پايان نيامدي عشق سرگذشت اي تيره شب كه باز چونـ با ما سرِ چه داشتي4
من5  كه مهمان نيامديتوـ گفتم به خوان عشق شدم ميزبان ماه نامهربان
و ديوانه تو من اما6  پري به ديدن ديوان نيامديـ ديوان حافظي تو
 به سرِ خوان نيامدي چرامن دهد مهمانمي به خون جگر دستـ خوان شكر7
ـ شعر من از زبان تو خوش صيد دل كند افسوس اي غزال غزل خوان نيامدي8
ف9  غان دل رهگذر كه دوش اي ماه قصر بر لب ايوان نيامديـ نشناختي

ـ گيتي متاع چون منش آيد گران به دست اما تو هم به دست من ارزان نيامدي 10



 طوفان، نيامديبه ام سپرده تخته اي اي است شكستهاي كه چه زورقـ صبرم نديده 11
من عيدم كني چراميـ عيش دل شكسته عزا 12  به تو قربان، نيامدي تويي كه

»حكاياتي چند از كشف االسرار«

و لعنت، اين همه ذوالنون مصري گفت: در باديه بودم ابليس را ديدم كه چهل روز سر از سجود بر نداشت. گفتم: يا مسكين بعد از بيزاري
 عبادت چيست؟ گفت: يا ذوالنون اگر من از بندگي معزولم او از خداوندي معزول نيست.

ميگويي سهل عبداهللا تستري گفت: روزي بر ابليس رسيدم گفتم: اعوذ باهللا منك، گفت: يا سهل، اگر تو مي گويم فرياد از دست شيطان، من
ازف دست رحمان. گفتم: يا ابليس چرا سجود نكردي آدم را؟ گفت: يا سهل بگذار مرا ازين سخنان بيهوده، اگر به حضرت راهي باشد بگوي رياد

و خاك تربت وي كه اين بيچاره را نمي خواهي بهانه بر وي چه نهي؟ يا سهل همين ساعت بر سر خاك آدم بودم هزار بار آن جا سجود بردم
تَتعب فَلَسنا نُريدك. بر ديده نهادم، به ال  عاقبت اين ندا شنيدم:

و در دنيا در پير طريقت را پرسيدند كه آدم در دنيا تمام تر بود يا در بهشت؟ گفت: در دنيا تمام تر بود از بهر آنك در بهشت در تهمت خود بود
بيرون كردند. نبود. كه آن از علو همت آدم بود، متقاضي تهمت عشق. آن گه گفت: نگر تا ظن نبري كه از خواري آدم بود كه او را از بهشت

و تو به نعمت درالسالم بماندي. آدم جمالي ديد بي نهايت، كه جمال هشت  عشق به در سينه آدم آمد كه يا آدم، جمال معني كشف كردند
ن درگه بايد باخت.بهشت در جنب آن ناچيز بود. همت بزرگ وي دامن وي گرفت كه اگر هرگز عشق خواهي باخت بر اي

 گر البد جان به عشق بايد پرورد باري غم عشق چون تويي بايد خورد
و عاشقان درد را با سالمت فرمان آمد كه: يا آدم اكنون كه قدم در كوي عشق نهادي از بهشت بيرون شو، كه اين سراي راحت است

 حلقه دام بال باد.دارالسالم چه كار؟ همواره حلق عاشقان در 
و در در زد در باز نكردم آتش اندر در زد  عشقت به در من آمد

و جمال آن زن در دل آن مرد اثر كرد. گفت: اي زن من خويشتن را از دست بدادم در هواي تو. زن گفت: گويند كه مردي بر زني عارفه رسيد
و نيكوتر؟ گفت: كجاست آن خواهر تو تا ببينم؟ زن گفت: برو اي بطال كه عاشقي نه كار چرا نه در خواهرم نگري كه از من با  جمال تر است

 توست. اگر دعوي دوستي مات درست بودي تو را پرواي ديگري نبودي.

ببآن زنان مصر كه راعيل را مالمت مي و جامهريكردند در عشق يوسف، چون به مشاهده يوسف رسيدند چنان بيخود شدند كه دست دند
و آن مستي مشاهده يوسف بر ايشان چندان غلبه داشت كه نه از دست بريدن خبر داشتند نه از جامه دريدن. همين بود حال يعقوب.  دريدند،

و هر چه گفت از يوسف گفت.  غلبات شوق ديدار يوسف وي را بران داشت كه به هر چه نگرست يوسف ديد
گ و ز اول سخن نام توأم در دهن آيدبا هر كه سخن گويم اگر خواهم ر نه

ب و گفت: نيز نام يوسف بر زبان مران كه فرمان چنين است. پس يعقوب به هر كه رسيد گفتي: نام تو چيست؟ ودي كه تا روزي كه جبرييل آمد
و وي را بدان تسلي بودي.  در ميانه يوسف نامي بر آمدي

مي بشر حافي گفت: در بازار گذشتم يكي را هزار تازيانه بزدند كه آه نكرد، آن گه او را به حبس بردند، از پي وي برفتم پرسيدم كه اين بغدا
زخم از بهر چه بود؟ گفت: از آن كه شيفته عشقم. گفتم چرا زاري نكردي تا تخفيف كردندي؟ از آن كه معشوقم به نظاره بود، به مشاهد 

پ و جان نثار رواي زاريدن نداشتم. گفت: وگر ديدارت بر ديدار دوست مهين آمدي خود چون بودي؟ نعرهمعشوق چنان مستغرق بودم كه اي بزد
.بال به رنگ نعمت شود،اين سخن كرد. آري چون عشق درست بود

(خواجه رشيد الدين ابوالفضل ميبدي)


