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 ادبیات:

 حاصل گره خوردگی اندیشه، تخیل، زبان، موسیقی و فرم است.

 :اندیشه 

 فردی: درباره مسائل شخصی شاعر یا نویسنده است. .1

اجتماعی: ادبیات کالسیک. اغلب اشعار ما اجتماعی هستند. کارهایی  .2

که مردم در خلوت و جمع انجام می دهند. )شاملو، اخوان، موالنا، 

 پروین اعتصامی(ناصر خسرو، سنایی و 

 جهانی: نه شخصی و نه اجتماعی )فردوسی و خیام( .3

  :تخیل 

 یکی از ابزار ساخت تخیل، تشبیه می باشد.

 مشبه 

 مشبه به 

 ادات تشبیه 

 تشبیه بلیغ:

 اگر مشبه و مشبه به در جمله باشد.

 استعاره:

 یکی ازدو رکن مشبه یا مشبه به در جمله نباشد )نوعی تشبیه(

 استعاره مصرحه 

 استعاره مرشحه 

  استعاره مکنیه: استعاره ای است که در آن مشبه ذکر می شود مشبه

 به حذف می شود و جای آن ویژگی هایش می آید.

 .استعاره عناوید: منظور به طور کلی برعکس است 

 مجاز:

 واژه ای به کار برده می شود که از آن معنای دیگر برداشت شود.
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 کنایه:

 که دارای دو معنا باشد.به تعبیری گفته می شود 

 معنای نزدیک .1

 معنای دور .2

 هر دو مدنظر گوینده است.

  کنایه ایما: کنایه ای که با یک اشاره و ایما می توان معنی را دریافت

 کرد.

 .کنایه تلویح: واسطه ها زیاد است و با گشودن واسطه ها می فهمیم 

 :زبان 

ه کار برده می شوند در همان واژه هایی که در زبان ب شباهت زبان با ادبیات:

 ادبیات هم به کار می رود.

واژه ها در زبان معنای قانون مندی دارد. اما این واژه  تفاوت زبان با ادبیات:

 ها در ادبیات می تواند دارای معنای ثانویه باشند.

 :موسیقی 

 می تواند در شعر یا نثر انواعی داشته باشد.

 می بینیم. موسیقی درونی: همان وزن هایی که در شعر .1

 موسیقی کناری: قافیه و ردیفی که در بیت ها قرار دارد. .2

 لفظی ساخته می شود. موسیقی بیرونی: با آرایه های .3

 :قالب، فرم یا پیکر 

 م یا پیکر است.نثر، چه غزل و چه قصیده دارای فر ادبیات چه

 حماسه:

 به معنای شدت در کار در لغت

حماسه به گونه ای از ادبیات گغته می شود که در آن  در اصطالح ادبی

اندیشه، عواطف و روحیه یک ملت واحد در طی قرن های متمادی بیان شده 

 باشد.
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در اثر حماسی عالوه بر گزارش پهلوانی ها و جانفشانی ها برای حفظ 

مرزهای کشور و هویت ملی آثار تمدن و چگونگی شکل گیری مدنیت آن قوم 

 می شود.توضیح داده 

 اسطوره:

 بیان حقیقتی است ضمنی در قالب داستانی تالیف پذیر و قابل مشاهده.

شخصیت های موجود در اسطوره ها ایزونانس مقدسی هستند که وقتی این 

شخصیت ها شکل زمینی به خود می گیرند تبدیل به شخصیت های حماسی می 

 شوند.

 آغاز ادبیات معاصر از دوره مشروطه می باشد.

 ن های عمده دوره مشروطه:مضمو

 آزادی 

 قانون 

 سوادآموزی 

 توجه به دانش های نوین جهانی 

 توجه به میهن و میهن پرستی 

 ، درست: باشند متفاوت هم با گزاری نقطه در جناس رکن دو اگر:  خط جناس

  درشت

 باشد متفاوت هم با جنس رکن دو گذاری حرکت در اگر:  ناقص جناس

  دارند اختالف هم با پایانی حرف در: مترف جناس

  باشد نزدیک تلفظ اگر اما دارند اختالف اول حرف در: مضارع جناس

  است الحق جناس باشد دور تلفظ اگر

 گفته( درازگویي) اطناب شود تكرار مختلف ابزار با عبارتي یك كه نکته: وقتي

 .شود مي

 .باشد شده جا به جا حرف دو جاي: ناقص قلب
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 .كند تغییر كامال: كامل قلب

 اول مصرع براي است مثالي دوم مصرع: معادله اسلوب

 .است اشتقاق شبه باشد یكي حروفشان از بعضي كلمه دو وقتي

 .است اشتقاق باشند ریشه یك از كلمه دو اگر اما
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 :رودكي

 پند زمانه

 زمانه پندی آزادوار داد مرا

 زمانه را چو ن نکو بنگری همه پند است

 به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری 

 بسا کسا که به روز تو آرزومند است

 آزادوار: طریق آزادگی

 تا: تای تهذیب

روزگار پندي به من داد كه از غم رها شوم. اگر به اعمال دنیا بنگري، همه پند 

و اندرز است. مواظب باش كه به روزگار خوش دیگران حسرت نبري، چه 

 .كه آرزوي زندگي تو را دارندبسیار كساني هستند 
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 مرزوي كسایي

 باران قطره

 بر پیلگوش قطره باران نگاه کن

 چون اشک چشم عاشق گریان همی شده

 پیلگوش: گلی است که برگ پهن دارد.

 دایم كه عاشقي اشك به شده تشبیه ریخته پیلگوش روي بر كه باراني قطره

 .كند مي گریه

 برگ اوگویی که پر باز سپیدست 

 دهمنقار باز، لولو نا سفته برچی

 است، بكر مروارید مثل كه را باران هاي قطره خواهد مي كه سفیدي عقاب

 .برچیند
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 :فردوسي

 تورانیان و ایرانیان جنگ

  گیر و دار خروشید برآمد

  تیر زخم و خنجر درخشیدن

 خروشیدن دار و جنگ: هیاهوی میدان جنگ

 از آماده شدن در میدان جنگ درخشیدن خنجر: کنایه

 زخم: ضربت

  .شد بلند نبرد میدان از جنگ هیاهوي

   آویختند یکدیگر به لشگر دو

 آمیختند اندر هم به گفتی تو

 آویختن: در افتادن

 از ها آن تشخیص که آمیخته جنگ به هم با همچنان توران و ایران لشگر دو

  بود دشوار هم

  کوس غرند و مرد غریوبدن

  فسوس غران رعد بر کرد همی

 غریویدن: فریاد زدن

 کوس: طبل

 فسوس: ریشخند کردن

 که بود وحشتناک و بلند چنان جنگ طبل و جویان جنگ هیاهوی صدای

  میگرفت ریشخند به را آسمان در رعد صدای
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 چنگ پوالد شیران آسیب ز

  پلنگ  چرم و شیر دل دریده

 شیران پوالد چنگ: استعاره مرشحه

 مجازا پوستچرم: 

 دریده هم از پلنگ پوست و بزرگی همه با شیر دل پنجه قوي پهلوانان آسیب از

  شد

 جنگ به رستم سرخ بد کرده زمین

  چنگ به پیكر گاو گرزه یکی

 گرزه: گرز

 سرخ دشمن پهلوانان خون از را جنگ زمین پیکرش گاو گرز وسیله به رستم

 بود کرده رنگ

  برانگیختي مرکب که شد هر به

  ریختی فرو سر خزان برگ چو

 مرکب: اسب

 به خزان برگ همچون را تورانیان سر میراند را اسبش که سمتی هر به او 

 ریخت مي زمین

 دست بگذاشت چو بران شمشیر به

  پست کرد همی فرازان سر

 سرفرازان: اشاره به پهلوانان سیاه دشمن

 پست کردن سر: کنایه از کشتن

 .میکشت را دشمن سیاه پهلوانان و میبرد دست شمشیر به وقتی 
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  سرفراز آن سر بر برزدی اگر

 ساز و اسب با کردیش نیمه دو به

 سرفراز: استعاره از رستم

 نیم دو به را اسبابش و اسب آن .نهاد می دشمن سر به را شمشیر رستم اگر

 میکرد

  افروختی برگردن شمشیر چو

  انداختی سر سواران از کوه چو

 را دشمنان سر که میمانست استواری کوهی به میکشید بر شمشبر که هنگامی

 افکند می زمین بر

  اندرون دشت به دلیران خون ز

  خون ز شد زن موج زمین دریا چو

 بود شده تبدیل خون دریای به جنگ زمین دشمن سپاه دلیران خون بسیاری از

 میزند موج آن در که دریایی

  پای و دست و سر صحرا روی همه

 آزمای جنگ اسب سم زیر به

 جنگ آزمای: جنگجو

 هاي اسب و بود پوشانده بریده پاي و دست و سر را صحرا روي تمام ....

  بود گرفته خود سم زیر  را ما آن دیده جنگ
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  دشت پهن آن در ستوران سم ز

 هشت گشت اسمان و شش شد زمین

 ستوران: چارپایان

 یه این که بود شده زمین از الیه یه شدن کنده باعث جنگ میدان در ها اسب سم

 دارای زمین گویی که ای گونه به رفت آسمان به  غبار و گرد بصورت الیه

 شده الیه هشت به تبدیل آسمان و الیه شش

  نبرد روز رفت بر و رفت فرو

  گرد ماه بر و خون نم ماهی به

 بر رفت: باال رفت

 ماهی: کنایه از عمق زمین

 گرد و است ماهی آن که جایی تا رفت فرو زمین ناحق سپاهیان خون  نم

 .رسید ماه تا جنگ میدان از برخواسته

 ارجمند یل آن نبرد روز به

  کمند گرز به خنجر و شمشیر به

 بست و شكست و درید و برید

  دست و پا و سینه و سر را یالن

 بیت دوم لف و نشر دارد.

 یل ارجمند: رستم

 پای گرز با درید را پهلوانان سینه خنجر با برید را پهلوانان سر شمشیر به

 بست را دشمن پهلوانان دست کمند با و  شکست را دشمن پهلوانان

  دلیر گرد شصت و صد و هزار

  شیر چنگ در کشته شد زخم یک به
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 گرد: پهلوان

 شیر: استعاره از رستم

  اورد در پای از را دشمن دلیر پهلوان 1160 ضربه یک با رستم

 مغان پیش ز ترکان برفتند

  دامغان سوی لشگر کشیدند

 مغان: روحانی زرتشتی در اینجا به معنی ایران

  .رفتند دامغان سمت به و گریختند ایران سپاه پیش از توران تركان

  روی نهادند جیحون به آنجا وز

 گوي و گفت و غم با و دل خلیده

 خلیده دل: دل گران

 و بودند غمگین حالیکه در رفتند جیحون رود  سمت به ترکان دامغان طرف از

  میکردند غرولند لب زیر

  کمر گسسته و سلیح شکسته

 بر نه و پای نه و کوس نه و بوق نه

 شکسته سلیح: کنایه از شکست خوردن

 پای و پر: تاب و توان

 ها آن به چیزی هیچ قدرت ابزار از و شكست كمرشان و شکست سالحشان

 نماند باقی
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 شاهنامه توصیف شب در

 : تشبیه قیر به شسته روی شبه چون شبی

 تیر نه کیوان نه پیدا بهرام نه

 بهرام: مریخ

 کیوان: زحل

 تیر: عطارد

 قیر با را خود روي و است سیاه و نور پر شبه سنگ همچون گویي كه شبي

 .است شسته رنگ سیاه

  ماه کرده آرایشي دگرگونه

  پیشگاه بر کرد گذر بسیج

 بسیج: آمادگی

 پیشگاه: آسمان

 كه گرفت تصمیم و( كرد اي تازه آرایش) گرفت پیش در دیگري روند ماه اما

 .كند گذر آسمان بر

 اشاره به هاللی بودن ماه  دورنگ سرای اندر تیره شده

 تنگ کرده دل و باریک کرده میان

 میان: کمر

 قرار( روز و شب) رنگ دو جهان این در است باریك كه هاللي حالت در ماه

 .بود گرفته
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  الجورد شده بهر سه تاجش ز

 گرد زنگار به را هوا سپرده

 تاج: قسمت باالیی ماه

 زنگار: زنگ فلزات

 پاشیده زنگار آسمان در ماه كه گویي و بود رنگ سیاه آن قسمت سه ماه تاج از

 .بود

  راغ و دشت بر تیره شب سپاه

 زاغ پر چون افکنده فرش یکی

 استعاره کنایی از شاهی که سپاه دارد-تشبیهیسپاه شب: اضافه 

 راغ: دامن کوه

 .بود كرده پهن دشت در زاغ پر سیاهي به رنگي سیاه فرش

 سپر خورده زنگار پوالد چو

  چهر اندوه اندر قیر به گفتی تو

 چهر: چهره

 قیر با كه این مثل و است زده زنگ كه مانست مي پوالدي به تیرگي در آسمان

 .باشد پوشانده را آن چهره

 اهرمن چشم به سو زهر نمودم

 دهن کرده باز سیه مار چو

 اهرمن: اندیشه پلید

 نمودم: به من نشان می داد

 اهریمني داد نشان اهریمن من چشم به كردم مي نگاه دو هر به تیره شب آن در

 .ببلعد مرا میخواست و كرده باز دهان كه بود رنگ سیاه مار مانند كه
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  بادسرد یکی زد بر که كه انگه هر

 گرد زانگشت برانگیخت زنگی چو

 زنگی: سیاه پوست

 انگشت: زغال

 به كه شب سیاهي از قسمتي وزید مي سردي باد سیاه مار آن از كه وقت هر

 .شد مي پراكنده فضا در مانست مي زغال

 جویبار لب و باغ گشت چنان

 قار دریای ز خیزد موج کجا 

 جویبار: کنار جوی

 کجا: که

 قیر قار:

 گویي كه بود اي گونه به آب جوي سیاهي انعكاس از جوي كنار ساحل و باغ

 .باشد شده پاشیده ها آن بر قیر
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 :منوچهري

 دم سپیده

 چو از زلف شب باز شد تابها

 فرو مرد قندیل محرابها

 تاب: چین و چروک

 قندیل: چراغدان

 .است كرده باز را زلفش كه است شده تشبیه خانمي به كنایي استعاره در شب

 .گشت خاموش ها محراب چراغ شد پراكنده جا همه در شب كه هنگامي

 سپیده دم از بیم سرمای سخت

 بپوشید بر کوه سنجابها

 سپیده دم: مجازا خورشید

 سنجاب: نوعی لباس گرم خاص و ستعاره از اشعه گرم خورشید

 .پوشاند ها كره بر را خود نور اشعه هوا سرماي واسطه به خورشید

 به می خوارگان ساقی آواز داد

 فگنده به زلف اندرون تابها

 شراب به دعوت را خواران شراب بود گشوده را خود زلف كه حالي در ساقي

 .كرد خواري
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 به بانگ نخستین ازین خواب خوش

 بجستیم چو گو ز طبطابها

 طبطاب: چوگان

 توپ ضربه كه گویي مثل من خواند خوارگي شراب به را ما ساقي وقتي

 .برخواستم خواب از باشم خورده را چوگان

 عصیر جوانه هنوز از قدح 

 همی زد به تعجیل پرتابها

 عصیر: شیره انگور

 جوانه: نوعی شراب

 قدح: پیاله

 تعجیل: به شتاب

 پرتاب: روشنی

 به وسوسه را ما) كرد مي منعكس را خود نور شتاب به بود پیاله در كه شرابي

 (كرد مي نوشیدن

 از آواز ما خفته همسایگان

 بی آرام گشتند در خوابها

 خفته همسایگان: ترکیب وصفی مغلوب

 .برخواستند خواب از خفته همسایگان ما، صداي و سر از
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 بر افتاد بر طرف دیوار من

 ز بگمازها نور مهتابها

 اطراف-طرف: پیرامون

 بگماز: نوعی شراب

 .كرد مي منعكس من خانه دیوار اطراف را خود نور مهتاب همچون شراب
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  خسرو ناصر

 دانش میوه

 نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

 برون کن ز سر باد خیره سری را

 استعاره مرشحه -چرخ نیلوفری: استعاره از آسمان

 نکوهش: سرزنش

 خیره سری: تشبیه به باد

 باور این به و شد دانسته زمان ایزد کارگزار آسمان ها ایرانی نظرگاه در

 .میخورد رقم آسمان دست به ها انسان سرنوشت که داشتند

 خیره این نده نسبت آسمان به توست خواست و اراده از حاصل که را کارهایی

 کن بیرون خودت سر از را لجاجت و سری

 بری دان ز افعال چرخ برین را

 نشاید نکوهش ز دانش بری را

 بری دان: دور بدان

 آسمانچرخ برین: استعاره از 

 دانش بری: کسی که از دانش دور است

 کنی نکوهش را کسی  نیست شایسته بدان دور کردار و افعال از را آسمان این

 ندارد دانایی که

 همی تا کند پیشه عادت همی کن

 جهان مر جفا را تو مر صابری را

 همی: زمانیکه
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مفعول می مر: آداب و حروفی که برای تاکید استفاده می شود معموال بر سر 

 آید.

  کن عادت صابری و بردباری به هم تو میکند پیشه جفا جهان تا

 چون تو خود کنی اختر خویش را بد

 مدار از فلک چشم نیک اختری را

 چشم مدار: توقع نداشته باش

 نیک اختری: خوشبختی

 به را سرنوشت میکشی را خود بخت ستاره نادرست کاهاي با تو زمانی که

 نتیجه بکنی کاری هر. ) باش نداشته نیک اقبال توقع آسمان از بري می تیرگی

 (میبینی خودت  را اش

 به چهره شدن چون پری کی توانی

 به افعال ماننده شو مر پری را

 پری: فرشته

 ماننده: شبیه

 کردار در پس شد نخواهد فرشته مانند تو چهره شوی زیبا نمیتواني فرشته مانند

 باش فرشته مانند

 نوروز گشته به صحراندیدی به 

 به عیوق ماننده الله طری را

 اگر الله پر نور شد چون ستاره

 جز از وی نپذرفت صورتگری را

 صحرا: گلشن و گلزار

 عیوق: ستاره ای درخشان
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 طری: الله ای که تازه شکفته شده

 که است دلیل این به زیباست ایوب ستاره مانند درخشان و زیبا و شکفته الله اگر

 ستاره آن واسطه به است الله در که زیبایی و است شده همنشین ارهست ان با

 است پذیرفته صورت

 تو با هوش و رای از نکو محضران چون

 همی برنگیری نکو محضری را

 نکومحضری: خوش اخالق

 های انسان از که است چگونه داری که معرفتی ، ،اندیشه هوش این با تو

 ؟آموزی را نمی نیک اخالق خلق خوش

 نگه کن که ماند همی نرگس نو

 ز بس سیم و زر تاج اسکندری را

 نگه کن: بیندیش

 سیم: استعاره از گلبرگ های سفید نرگس

 زر: استعاره از گلبرگ های زرد نرگس

 تاج همچون زرد و سفید بسیاری گلبرگهای از که نرگس نگاه کن گل به

  میماند آن زیباست مقدونی اسکندر

 رنگین درخت ترنج از بر و برگ

 حکایت کند کله قیصری را

 کله: خانه عروس

 قیصر: لقب پادشاه روم

 قصر  یادآورنده و زیبایی آن رنگی برگ دو با که کن نگاه ترنج درخت به

 . است قیصر
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 سپیدار ماندست بی هیچ چیزی

 ازیرا که بگزید مستکبری را

 استسپیدار: نوعی درخت بلند بی بر که پوست و پشت برگ های آن سپید 

 ازیرا: زیرا

 مستکبری: تکبر ورزیدن

 ورزیدن تکبر که شده ناشی  آنجا از زیبایی و سودمندی ندارد سپیدار درخت اگر

  است برگزیده را

 اگر تو ز آموختن سر نتابی

 بجوید سر تو همی سروری را

 نگردانی بر روی آموختن از که است این سروری و بزرگی به رسیدن برای

 بی بر بسوزند چوب درختان

 سزا خود همین است مر بی بری را

 بی بری: بی باری

 سوزاندن سزاوار شایسته البته و میشود سوزانده ندارند سودمندی که درختانی

  هستند هم

 درخت تو گر بار دانش بگیرد

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 بار: ثمر

 دانش بار وجود تو باید درخت شوی چیره خودت سرنوشت از میخواهی اگر

 بگیرد.
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 سعد مسعود

 ناي حصار

 نالم به دل چو نای من اندر حصار نای

 پستی گرفت همت من زین بلند جای

 نالم به دل: از صمیم قلب می نالم

 نای اول: ساز نی

 نای دوم: زندان نای

 نای و نای: جناس تام

 پستی گرفت همت: کنایه از ناامید شدن

 نای و جای: جناس الحق

 در كه زندان این زیرا نالم مي زندان این در قلب صمیم از ني ساز مانند به

 كاست من امید از گرفته قرار بلند جاي

 آرد هوای نای مرا ناله های زار

 جز ناله های زار چه آرد هوای نای

 نای: ایهام دارد زندان و ساز نی

 زندان یا ني ساز بله. شود مي دل سوختن سبب دو هر ناي زندان یا ني ساز

 .آورد نمي بار به زار هاي ناله جز چیزي ناي

 گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر

 پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای

 گردون: روزگار

 نظم: شعر
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 جانفزای: روحیه بخش

 .بود كشته رنج و درد به مرا آسمان نیافت پیوند من عمر با من شعر اگر

 نی نی ز حصن نای بیفزود جاه من

 مادر ملکست حصن نایداند جهان که 

 حصن: قلعه

 جاه: مقام و مرتبت

 .نیفزاد من جایگاه بلندي و من جاه بر گرفته قرار بلندي بر ناي زندان كه این با

 من چون ملوک سر ز فلک برگذاشته

 زی زهره برده دست و به مه بر نهاده پای

 برگذاشتن: عبور دادن

 مه: ماه

 ام گذشته آسمان از برتري در رسیدم واال جایگاهي به شعر سرودن در من.الف

 ستاره سوي به دست بگذارم ماه روي بر را خود پاي توانم مي كه اي گونه به

 .بگیرم را آن و ببرم زهره

 پا توانم مي است نزدیك آسمان به كه گرفته قرار بلندي جاي در زندان این. ب

 .بگیرم را زهره ستاره و بگذارم ماه روي بر

 درهای قیمتیاز دیده گاه پاشم 

 گه خرامم در باغ دلگشای وز طبع

 دیده گاه: جای دیده

 درهای قیمتی: استعاره از شعر شاعر و استعاره از اشک شاعر

 باغ همچون كه شعرم در و سرایم مي قیمتي شعرهاي( جاي بلند) زندان این در

 .روم مي راه وقار و ناز با است اي گشاینده دل
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 سنایي

 سرای حوادث

 ای قوم ازین سرای حوادث گذر کنید 

 خیزید و سوی عالم علوی سفر کنید

 عالم علوی: جهان غیر مادی

 باال عالم به رو برخیزید آن از پس بگذرید هستي جهان و مادي تن از مردم اي

 .كنید

 یکسر به پای همت ازین دامگاه دیو

 چون مرغ برپرید و مقر بر قمر کنید

 یکسر: کامل

 استعاره کناییپای همت: 

 جهان –دامگاه دیو: تن انسان 

 دیو: شیطان

 مرغ: پرنده

 مقر و قمر: قلب ناقص

 مقر: جای قرار گرفتن

 اي پرنده مانند به( خود اراده همه با) خود روحاني قواي تمام با باره یك به

 .سازید آسمان در را خود جایگاه و كنید رها را تن قفس

 تا کی ز بهر تربیت جسم تیره روی 

 جان را هبا کنید و خرد را هدر کنید

 تیره روی: شیطان بودن
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 کنایه از ناچیز –هبا کردن: از بین بردن 

 هدر کردن: از بین بردن

. برید مي میان از را خود خرد و جان خود اهریمني تن پرورش براي كي تا

 (كردن ذایل را خرد و جان یعني تن به كردن توجه)

 جانی کمال یافته در پرده شما

 و آنگه شما حدیث تن مختصر کنید

 پرده: استعاره از تن

 حدیث: سخن گفتن

 مختصر: ناچیز

 بي تن از بینید نمي را جان شما چون شماست تن پرده پشت در كامل جاني

 .گویید مي سخن خود ارزش

 عیسی نشسته پیش شما و آنگه از هوس

 خر کنیددلتان دهد که بندگی سم 

 دلتان دهد: رضایت می دهی

 تشبیه -سم خر: تن

 هوس روي از شما آنگاه شماست پیش است ارزشمند عیسي مانند كه روح

( ندارد ارزش هم خر سم اندازه به كه تني)  ارزش بي تن كه شوب مي راضي

 .بپردازي بدان

 تا کی مشام و کام و لب و چشم و گوش را

 کنیدهر روز شاهراه دگر شور و شر 

 مشام و کام و لب و چشم و گوش: مجازا تن انسان

 شور و شر: اتباع
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 است جاري آن در شیطان كه است شاهراهي( دارد حس پنج كه) انسان تن تمام

 كني؟ توجه شیطان شاهراه به خواهي مي كي تا

 بر بام هفتمین فلک بر شوید اگر 

 یک لحظه قصد بستن این پنج در کنید

 بر شدن: باال رفتن

 حواس انسان 5نج در: پ

 بر آسمان هفت بر لحظه یك براي حتي بگذارید كنار را انساني حواس ٥ اگر

 .(رسید مي مینو عالم به)  آیید مي

 مالی که پایمال عزیزان حضرت است

 آن را همی ز حرص چرا تاج سر کنید

 عزیزان حضرت: عارفان

 حضرت: اشاره به خداوند

 روي از را آن چرا گذارند مي خود پاي زیر معرفت اهل كه را ثروتي این

 .گذارید مي خود سر بر تاجي همچون حرص

 خواهید تا شوید پذیرای در لطف

 خود را بسان جزع و صدف کور و کر کنید

 پذیرا: پذیرنده

 در لطف: روح کمال یافته

 جزع: سنگ سیاه و سفید به شکل چشم انسان

 صدف: تشبیه به گوش

 چشم كني جزع سنگ مانند به را خود باید شوي مطلق روح خواهي مي اگر

 كني كر صدف مانند به را خود یا و نبیني را دنیا هاي زیبایي اما باشي داشته
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 قبل مردن همان این) نشنوي را دنیا اهل سخن اما باشي داشته گوش یعني

 .(داشتند تاكید عارفان كه است مرگ

 از روحهای پاک درین توده های خاک

 سقر و مستقر کنید تا کی چنین چو اهل

 جهان -توده های خاک: تن انسان

 سقر: یکی از طبقان دوزخ

 سقر و مستقر: شبه اشتقاق

 .است شده پنداشته جهنم در انسان استقرار مانند به تن در روح كردن زنداني

 از حال آن سرای جالل از زبان حال

 واماندگان حرص و حسد را خبر کنید

 و خداوند باشكوه سراي از اید كرده پیدا ستد الهي بارگاه به كه كساني اي

 .سازید آگاه را دنیا اهل دارید آنجا در كه احوالي

 ور نه ز آسمان خرد آفتاب وار

 این خاک را به مرتبه یاقوت و زر کنید

 خرد: در بزرگی به کمال تشبیه شده

 آفتاب وار: وار پسوند شباهت

 انسان به را خاكي هاي انسان آفتاب مانند كه هستند خورشیدي مانند عارفان

 .كند مي تبدیل واال هاي
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 دیریست تا سپیده محشر همی دمد

 ای زنده زادگان سر ازین خاک بر کنید

 سپیده محشر: تشبیه

 محشر: جای برخواستن)روز قیامت(

 خاک: استعاره از تن آدمی

 كساني اي( مردگان شدن زنده) هستیم محشر وجود شاهد كه است زماني دیر

 قبر از سر( باشید داشته جاودانه روح خواهید مي كه كساني) جاویدید زنده كه

 .برآورید خود تن
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 نظامي

 خداوندي

 مه که شود کاسته چون موی تو

 خنده  زند چون نگرد روی تو

 خنده: استعاره کنایی

 را تو چهره چون است باریك و خمیده تو موي همچون هاللي حالت در كه ماه

 خندد مي بیند مي

 همه كه بگوید خواهد مي نظامي است بوده آفرینش دلیل انسان كه آنجایي )از

 است( شاد انسان وجود از هستي

 عالم خوش خور که زکس کم نه ای

 غصه مخور بنده عالم نه ای

 عالم: مجازا نعمت های عالم

 که: زیرا

 اشرف تو نیست ممكن موجودي هیچ از زیرا بگذران خوش به را زندگي

و به این زندگی شاد باش زیرا بندگی هیچ کس را نمی کنی زیر  مخلوقاتي

 دست هیچ موجود دیگری نیستی.

 با همه چون خاک زمین پست باش

 وز همه چون باد تهی دست باش

 پست: فروتن

 باد تهی دست: استعاره کنایی

 مثل زمین مثل خاک فروتن باش و نسبت به همه همچون باد سخاوتمند باش که

 هر چه بدست می آورد می بخشد و پراکنده می کند.
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 خاک تهی به نه درآمیخته

 گرد بود خاک برانگیخته

 برانگیخته: خشمگینی، تکبر

انسانی که از خاک آفریده شده بهتر است که همچون خاک خالص باشد و 

فروتن بر خالف شیطان که از آتش آفریده شده است. این که شاعر می گوید 

سان از خاک آفریده شده نباید به آتش نص باشد بهتر است یعنی اخاک اگر خال

 شیطان آمیخته شود تا به تکبر دچار شود.

همچون گردی است که فرجامی انسانی که خشمگین می شود و تکبر می ورزد 

 ندارد.

 دل به خدا بر نه و خرسندیی

 اینت جداگانه خداوندیی

 خرسندی: قناعت

 اینت: این تو را

خدا ببند عاشق خدا باش و همینطور قناعت پیشه کن تا شاد باشی و فقط دل به 

 این قناعت برای تو پادشاهی شمرده خواهد شد.
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 عطار

 مرد گلگونه

 چون شد آن حالج بر دار آن زمان

 جز انا الحق می نرفتش بر زبان

 چون: زمانیکه

 شد: رفت

 انا الحق: من خدا هستم

 می نرفتش: نمی رفتش

 بر هستم حق من عبارت برندجز مي زدن دار به براي را حالج كه زماني

 .شد نمي جاري زبانش

 چون زبان او همی نشناختند

 چار دست و پای او انداختند

 چون: برای اینکه

 نشناختند: ندانستند

 .كردند قطع را او پاي و دست دانستند نمي را او سخن معناي كه دلیل این به

 بسیزرد شد چون ریخت از وی خون 

 : پرسش انکاری سرخ کی ماند در آن حالت کسی

 قید-بسی: بسیار

 حالت آن در كس هیچ شد زرد بود رفته خون او از كه بسي از حالج چهره

 ماند نمي سرخ اش چهره

. 
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 زود در مالید آن خورشید راه

 دست ببریده به روی همچو ماه

 چهره به را اش بریده دست خون نشود مشخص اش چهره زردي اینكه براي

 .مالید اش

 گفت چون گلگونه مرد است خون

 روی از گلگونه تر کردم کنون

 را خود چهره خون آن از است خون با مرد آرایش كه دلیل این به گفت حالج

 .كردم آرایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارسی 
 حمیدرضا اردستانی

33 
 

 گورستان در دیوانه

 شد به گورستان یکی ذیوانه کیش

 ده جنازه پیشش آوردند بیش

 ده از بیش زمان آن در شد قبرستان راهي( یافته كمال انسان) دیوانه انسان یك

 .آوردند گورستان به جنازه

 تا که بر یک مرده کردندی نماز

 مرده یی دیگر رسید از پی فراز

 فراز رسبدن: نزدیک شدن

 فراز: تردید

 .رسید مي فرا دیگري جنازه خواندند مي نماز اي جنازه بر تا

 هر زمانی مرده یی دیگر رسید

 تا یکی بردند دیگر دررسید

 كردند مي دفن كه را یكي آوردند مي گورستان به را اي مرده زمان هر در

 .شد مي آورده گورستان به دیگري مرده

 مرد مجنون گفت بر مرده نماز

 چند باید کرد کاریست این دراز

 این خواند نماز مردگان این بر باید كي تا گفت خود با( مجنون) كامل مرد

 .است دراز و عبث كاري

 : استفهام انکاری کی توان بر یک به یک تکبیر کرد

 جمله را باید کنون تدبیر کرد

 باید یكجا كرد تدبیري باید اینها تمام براي خواند نماز اینها یك یك بر توان نمي

 .گفت تكبیر همه بر
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 هر چه در هر دو جهان دون خداست

 بر همه تکبیر باید کرد راست

 و آخرت دو جهان: دنیا

 دون خداست: به غیر از خداست

 تکبیر زدن: کنایه از وداع کردن

 .گفت وداع را آن باید دارد وجود جهان دو در خدا از غیر به كه را چیزي هر
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 جامی

 خرسند

 خارکش پیری با دلق درشت

 پشته خار همی برد به پشت

 خارکش: صفت فاعلی مرکب مرخم

 دلق: لباس فقیرانه

خارکش پیر که لباس زخیم بر تن داشت حجمی زیاد از خار را در پشت خود 

 می نهاد.

 لنگ لنگان قدمی بر می داشت

 هر قدم دانه شکری می کاشت

 دانه شکری: تشبیه

آهسته آهسته گام بر می داشت و در هر گامی که به سختی بر می داشت خدا 

 رو شکر می کرد.

 کای فرازنده این چرخ بلند 

 نده دلهای نژندوی نواز

 کنم از جیب نظر تا دامن 

 چه عزیزی که نکردی با من؟

 نژند: غمگین

 کنایه از باال –جیب: گریبان 

 دامن: کنایه از پایین
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ای کسی که این آسمان را بنیان گذاشتی و در دل های مجروح و غمگین مرهم 

 می گذاری از سر تا پای خود را که می نگرم متوجه می شوم که چه بزرگی

 در حق من انجام دادی.

 دولت به رخم بگشادی 

 تاج عزت به سرم بنهادی

 دولت: سعادت

 در دولت: استعاره کنایی

تو بودی که در سعادت را به روی من گشودی و تاجی از بزرگی بر سر من 

 گذاشتی.

 حد من نیست ثنایت گفتن

 گوهر شکر عطایت سفتن

 ثنا: ستایش

 گوهر شکر: تشبیه بلیغ

 کردن سفتن: سوراخ

 سخن زیبا گفتن-گوهر سفتن: به رشته نظم کشیدن

من در حدی نیستم که ستایش تو را بگویم و سخنی زیبا در شکرگذاری تو بیان 

 کنم

 نوجوانی به جوانی مغرور

 رخش پندار همی راند ز دور

 رخش پندار: تشبیه بلیغ وجه شبه: به جای دور رفتن

 همات خود سخنی گفت.جوانی که فریفته جوانی خود بود از روی تو
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 آمد آن شکرگزاریش به گوش

 گفت: ای پیر خرف گشته خموش

 آن جوان شکرگذاری پیرمرد را دید و به او گفت ای پیرمرد نادان سکوت کن.

 عمر در خارکشی باخته ای

 عزت از خواری نشناخته ای؟

تمام عمر تو به حقارت در کشیدن خار بیابان گذشته آن وقت این گونه خدا را 

 شکر می گویی شاید حقارت را از عزت نمی شناسی؟ 

 پیر گفتا که چه عزت زین به

 که نیم بر در تو بالین نه

 زین به: از این بهتر

 بر در کسی بالین ننداختن: کنایه از محتاج کسی نبودن

 ا عزتی از این باالتر است که من به تو محتاج نیستم.پیر مرد به او گفت آی

 کای فالن چاشت بده یا شامم

 نان و آبی که خورم و آشامم

 چاشت: صبحانه

به در خانه تو نمی آیم که بگویم ای فالنی به من صبحانه یا شام بده محتاج تو 

 نیستم نان و آبی که دارم می خورم و می نوشم و با آن شادم

 ا خوار نساختشکر هلل که مر

 به خسی چون تو گرفتار نساخت

 شکر هلل: شکر برای خدا

خسی: ذرات ریزی که روی زمین است کنایه از هر چیز بی مقدار و بی 

 ارزش
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خدا را شکر می کنم که مرا به چون تو آدم حقیری نیازمند نکرد و به من 

 بزرگی بخشید

 به ره حرص شتابنده نکرد 

 بر در شاه و گدا بنده نکرد

 ره حرص: تشبیه بلیغ

خدا را شکر که مرا به مسیر حرص و طمع نینداخت و به هیچ آدمی چه شاه و 

 گدا نیازمند نکرد.
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 وحشی

 چشم عاشق

 به مجنون گفت روزی عیبجویی

 که پیدا کن به از لیلی نکویی

لیال یه نفر عیب جو به مجنون گفت لیلی زیبایی ندارد برو کسی زیباتر از این 

 پیدا کن.

 که لیلی گرچه در چشم تو حوریست

 به هر جزوی ز حسن وی قصوریست

 که: تعلیل

 قصور: کوتاهی

اگر چه لیلی در چشم تو مثل حور بهشتی زیباست اما در هر جزئی  از اندام او 

 فاز زیبایی )نقص( دیده می شود.

 ز حرف عیبجو مجنون برآشف

 در آن آشفتگی خدان شد و گفت:

حرف عیب جو ناراحت شد در آن ناراحتی و خشمگینی خندید و  مجنون از

 گفت:

 اگر در دیده مجنون نشینی

 به غیر از  خوبی لیلی نبینی

 اگر از چشم مجنون به لیلی نگاه کنی به جز زیبایی در او نمی بینی

 : پرسش انکاری تو کی دانی که لیلی چون نکویست

 کزو چشمت همین بر زلف و رویست
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که زیبایی لیال از کجا برخواسته است زیرا فقط بر ظاهر او نگاه  تو نمی دانی

 می کنی.

 تو قد بینی و مجنون جلوه ناز

 تو چشم و او نگاه ناوک انداز

 تو مو بینی و مجنون پیچش مو

 تو ابرو او اشارت های ابرو

 دل مجنون ز شکر خنده خونست

 تو لب می بینی و دندان که چونست

 ده ای نامکسی کاو را تو لیلی کر

 نه آن لیلیست کز من برده آرام

 اگر می بود لیلی بد نمی بود

 تو را رد کردن او حد نمی بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فارسی 
 حمیدرضا اردستانی

41 
 

 صائب

 گران خواب

 روزی که حرف عشق مرا بر زبان گذشت

 چون خامه زخم مدمن از استخوان گذشت

 قلم مانند به من استخوان كردم عاشقي اراده گفتم سخن عشق از من كه روزي

 شود مي زده آن بر كه شكافي با قلم كه همانگونه) ممتد زهمي برداشت زخم

 (شود مي طي بهتر خوردن زخم با نیز عشق راه نویسد مي تر روان

 تیر شهاب چون گذرد از کمان چرخ

 سرگرم عشق از سر عالم چنان گذشت

 كه همانطور گذرد مي مادي جهان این از شتاب به بشود عشق سرگرم كه كسي

 .گذرد مي آسمان از سرعت به شهاب

 هر رخنه قفس دری از غیب بوده است

 صد حیف از آن حیات که در آشیان گذشت

 است قفس مانند به كه جهاني كنیم ایجاد مادي جهان این در كه اي رخنه هر

 قفس در ما زندگي تمام كه حیف صد اما بود خواهد معنا عالم سوي به دري

 .گذشت دنیا

 شماریم مغتنمبی حاصلی نگر که 

 از زندگانی آنچه به خواب گران گذشت

 غفلت به زندگي در كه را ها سال این تمام كه كن نگاه ما زندگي حاصلي بي به

 .شماریم مي ارزشمند و مغتنم گذراندیم

 صائب ز صبح و شام سرانجام ما مپرس

 چون موسم شباب به خواب گران گذشت

 .گذشت غفلت به جواني فصل زیرا نپرس ما زندگي حاصل از صائب اي
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 دهخدا

 در مرگ دوست

 اي مرغ سحر، چو این شب تار

 بگذاشت ز سر سیاهكاري

 وز نفحه روح بخش اسحار

 رفت از سر خفتگان خماري

 بگشوده گره ز زلف زر تار

 محبوبه نیلگون عماري

 یزدان به كمال شد پدیدار

 و اهریمن زشتخو حصاري

 یاد آر ز شمع مرده یاد آر

سحر )بلبل( شب تیره استبداد گذشت و سیاهي این شب به پایان رسید اي مرغ 

بوي خوش آزادي در فضا پیچید و سبب شد كه مردمان خفته از خواب 

برخیزند آزادي چون خورشید بر آسمان ظاهر شد و نور خود را بر همه جا 

افشاند خداي آزادي پدیدار شد و اهریمن زشتخوي استبداد به زندان افكنده شد 

 در لین دوره آزادي از آن شهید راه آزادي میرزاجهانگیر خان یاد كنید.

 اي مونس یوسف، اندرین بند

 تعبیر عیان چو شد تو را خواب

 دل پر ز شعف، لب از شكرخند

 محسود عدو، به كام اصحاب

 رفتي بر یار خویش و پیوند

 آزادتر از نسیم و مهتاب
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 ز آن كو همه شام با تو یك چند

 وصال احبابدر آرزوي 

 اختر به سحر شمرده، یاد آر

ای کسانی که همراه شهید راه آزادی بودید و در بند استبداد اسیر بودید خواب 

شهید به وقوع پیوست آزادی حاصل شد چگونه است که شما همچنان در 

خوابید؟ دل پر از شادی دارید و به لب بخندید با وجود حسادت دشمنان به کام 

ست آمد بر همه جا چون نسیم وزید چون مهتاب نور پراکند . یاران آزادی به د

از آن شبی یاد کنید که در آرزوی رسیدن به آزادی در شب استبداد ستاره می 

 شمردید.

 چون باغ شود دوباره خرم

 ای بلبل مستمند مسکین

 وز سنبل و سوری و سپرغم

 آفاق نگارخانه چین

 گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم

 مام تمکینتو داده ز کف ز

 ز آن نوگل پیشرس که در غم

 ناداده به نار شوق تسکین

 از سردی دی فسرده یاد آر

هنگامی که باغ ایران از شهیدان راه آزادی به مانند نگارخانه چین زیبا می 

شود ای آزادی خواه که در پی رسیدن به آزادی غمگینی آزادی در مقابل 

به آن بی قراری در این  توست همچون گل سرخی زیبا و تو برای رسیدن

زمان یاد کن از شهید راه آزادی آن کسی که پیش از شکفتن پرپرش کردند در 

حالی که در شوق رسیدن به آزادی آرامش نداشت در این هنگام از آن شهید یاد 

 کنید.
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 ای همره تیه پور عمران

 بگذشت چو این سنین معدود

 وان شاهد نغز بزم عرفان

 مشهودبنمود چو وعد خویش 

 وز مذبح زر چو شد به کیوان

 هر صبح شمیم عنبر و عود

 زآن کو به گناه قوم نادان

 در حسرت روی ارض موعود

 بر بادیه جان سپرده یاد آر

ای همراهان میرزا جهانگیر هنگامی که دوره استبداد گذشت آن شاهد بزم 

حالی که میرزا جهانگیر وعده آزادی داد و اکنون آن وعده آشکار شده است در 

خود از قربانگاهش به آسمان رفت و اکنون هر صبح بوی آزادی همه جا می 

پیچد در حالی که او خود همچون موسی پیش از آن که به آنچه وعده داده بود 

 برسد جان باخت پس از آن کسی که در بیابان استبداد جان داد یاد کنید.

 چون گشت ز نو زمانه آباد

 ای کودک دوره طالیی

 عت بندگان خود شادوز طا

 بگرفت ز سر خدا خدایی

 نه رسم ارم نه اسم شداد

 گل بست زبان ژاژخایی

 زآن کس که ز نوک تیغ جالد

 ماخوذ به جرم حق ستایی
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 تسنیم وصال خورده یاد آر

هنگامی که زمانه یه واسطه ظهور آزادی نو و تازه شد خداوند ، خداوندی خود 

د شاد شد. بهشت و زمین استبداد محمد را از سر گرفت و به طاعت بندگان خو

علی شاه باقی نماند. همانگونه که بهشت دروغین شداد از بین رفت زبان 

بیهوده گویان و مستبدان بسته شد اما یکی هم به جرم حق ستایی و حق طلبی با 

نوک شمشیر جالد کشته شده و البته به آزادی ابدی رسید . از آن کسی که از 

 ند شد یاد کنید.وصال ابدی بهره م
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 نیمایوشیج

 مهتاب

 می تراود مهتاب

 می درخشد شبتاب،

 نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

 غم این خفته چند

 خواب در چشم ترم می شکند.

نور آزادی می دهد اما یک لحظه وجود ندارد که این نور به چشم مردم خفته 

برسد و آنان را از خواب بیدار کند )نور هست ولی انسان بیدار نیست( غم و 

 اشک آلود من گرفته است.غصه این مردم استبداد زده خواب را از چشمان 

 نگران با من استاده سحر

 صبح می خواهد از من

 او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبرکز مبارک دم 

 در جگر لیکن خاری

 از ره این سفرم می شکند.

سحر )مرز میان تاریکی و روشنی( با من نگران منتظر ایستاده و صبح آزادی 

را می طلبد صبحی که بلکه بشود با آن این قوم خواب زده را از خواب استبداد 

 ت و از این روی رنج می کشند.بیدار کرد اما امیدی به این مردم نیس

 نازک آرای تن ساق گلی

 که به جانش کشتم

 و به جان دادمش آب

 ای دریغا! به برم می شکند.



 فارسی 
 حمیدرضا اردستانی

47 
 

گل آزادی را کاشتم و با خون خودم آن را آبیاری کردم از صمیم جان 

پرورشش دادم اما بسیار حیف که این گل آزادی به واسطه مردم خواب زده در 

 می شود. مقابل چشمانم پدید

 دست ها می سایم

 تا دری بگشایم

 بر عبث می پایم

 که به در کس آید

 در و دیوار به هم ریخته شان

 بر سرم می شکند.

با دست خود درها را لمس می کنم تا خفتگان را بیابید و پیدا بکنید اما ناامید 

می شود و می گوید کار بیهوده می کنم. هیچ کس دم در نمی آید و دری را 

گشاید و دری به سوی آزادی باز نمی کند و البته این ویرانی خانه هایشان نمی 

بر سر من آوار می شود )شاعر یا روشن فکر باید تاوان ناآگاهی مردم را 

 بدهد(.

 می تراود مهتاب

 می درخشد شبتاب؛

 مانده پای آبله از راه دراز

 بر دم دهکده مردی تنها

 کوله بارش بر دوش

 وید با خود:دست او بر در، می گ

 غم این خفته چند

 خواب در چشم ترم می شکند.
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همچنان نور آزادی می تابد مردی تنها )خود شاعر( راه درازی را برای 

رسیدن به آزادی پیموده است به طوری که پایش تاول زده او تنها و بی یاور 

در حالی که کوله باری بر دوش دارد هم چنان درها را می کوبد که شاید خفته 

از آن کار ناامید می شود و با خود می گوید غم ای را بیدار کند اما سرانجام 

 این مردم خواب زده خواب را از چشمان اشک آلود من گرفته است.
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 پروین اعتصامی

 شکایت پیرزن

 روز شکار پیرزنی با قباد گفت

 کز آتش فساد تو جز دود آه نیست

بود پیرزنی به او گفت فساد انگیزی تو در کشور  به شکار رفتهروزی که قباد 

 جز آه مظلوم به جا نگذاشته است.

 روزی بیا به کلبه ما از ره شکار

 تحقیق حال گوشه نشینان گناه نیست

یک روز که به شکار می روی سر راه سری هم به خانه ما بزن احوال پرسی 

 از فقرا گناه نیست که تو از آن دوری می کنی

 سفره بی نان ما ببین هنگام چاشت

 تا بنگری که نام و نشان از رفاه نیست

به سفره بی رونق ما نگاه کن تا متوجه بشوی که هیچ  هنگام خوردن غذا

  رفاهی در زندگی ما نیست.

 دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد

 دیگر به کشور تو امان و پناه نیست

او مرا پس نداد در کشور تو دزد از نهایت بدبختی لحاف مرا دزدید و چوپان گ

 دیگر امنیتی نیست.

 از تشنگی کدوبنم امسال خشک شد

 آب قنات بردی و آبی به چاه نیست

از خشکسالی بوته کدوی من خشک شد به این دلیل که آب قناتت را به قصرت 

 بردی و آبی هم در چاه نیست.
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 سنگینی خراج به ما عرصه تنگ کرد

 نیستگندم توراست حاصل ما غیرکاه 

مالیات سنگینی که از ما خواستی زندگی را بر ما سخت کرد. گندمی که کاشتیم 

 برای توست و جز کاه که غذای حیوانات است برای ما باقی نمانده.

 در دامن تو دیده جز آلودگی ندید

 بر عیب های روشن خویشت نگاه نیست 

آشکار خودت از تو به جز گناه کاری و بدکاری ندیدیم تو را بر عیب های 

 آگاهی نیست.

 حکم دروغ دادی و گفتی حقیقت است

 کار تباه کردی و گفتی تباه نیست

داوری نادرست کردی گفتی که عین حقیقت است کارهای بیهوده و بی ثمر 

 کردی و پنداشتی که خوب کرداری.

 صد جور دیدم از سگ و دربان به درگهت

 جز سفله و بخیل درین بارگاه نیست

همچون سگ تو جز ستم ندیدم زیرا جز آدم های پست فطرت  از درباریان

 خسیس در دربار تو نیست.

 ویرانه شد ز ظلم تو هر مسکن و دهی

 یغماگرست چون تو کسی پادشاه نیست

 از ستم تو همه کشور ویران شد پادشاهی چون تو پادشاه نیست غارت گراست.

 مردی در آن زمان که شدی صید گرگ آز 

 ت تخت و کاله نیستاز بهر مرده حاج

از آن زمان که تو را حرص همچون گرگی صید کرد تو مردی پادشاهی مرده 

 نکن(چون تو نیازی به تخت و کاله ندارد )بیخود احضار قدرت 
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 یک دوست از برای تو نگذاشت دشمنی 

 یک مرد رزمجوی تو را در سپاه نیست

باقی  صفت دشمنی و مردم ستیزی که در توست یک دوستدار برای تو

 نگذاشت و هیچ یک از سپاهیانت از صمیم جان برای تو نمی جنگد.

 جمعی سیاهروز سیه کاری تواند 

 باور مکن که بهر تو روز سیاه نیست

گروهی بسیار از مردم بیچاره بر کرداری های تو هستند چنین تصور نکن که 

 برای تو روز سیاهی نباشد. )تاوان کارت را خواهی داد(

 ا ندهد مزد هیچ کسمزدور خفته ر

 میدان همت است جهان، خوابگاه نیست

کارگری را که می خوابد مزد نمی دهد تو به ما مانند همان کارگری این جهان 

به میدان اراده و همت است جای کار کردن است جای خوابیدن نیست پس تو 

 ای پادشاه توقع پاداشی نداشته باش.

 تقویم عمر ماست جهان، هر چه می کنیم

 بیرون ز دفتر کهن سال و ماه نیست

جهان تقویمی است که همه کارهای مادر آن ثبت می شود. هر چه ما انجام می 

 دهیم از دفتر روزگار بیرون نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 


