فصل ٣ـ علوم و فنون ادبی ـ اجابتی

علوم و فنون ادبی دهم

فصل سوم
زیبایی شناسی
درس ( :)9واژه آرایی
درس ():)10سجع و انواع آن
درس ( :)11موازنه و ترصیع
درس ( :)12جناس و انواع آن.

٭ کارگاه تحلیل

درس نهم
واجآرایی ،واژهآرایی
تکرار واج و واژه در زبان عادی ،پسندیده نیستّ .اما در زبان ادبی تکرار بر جاذبه و کشش و
گوشنوازی سخن می افزاید.
شاعران و نویسندگان یا از تکرار واژه سود میبرند و یا از تکرار واج یا صدا بهره گیرند .گاهی
کل عبارت یا جمله را هم تکرار می کنند.

واج آرایی

مصوت) در سخن است؛ به گونه ای که بر موسیقی و تأثیر آن بیفزاید.
تکرار یک واج ( صامت یا ّ
جان بی جمال جانان ،میل جهان ندارد هر کس که این ندارد ،حقّا که آن ندارد ( حافظ)
در این بیت ،تکرار کدام واج ها موسیقی و آهنگ آن را افزوده است؟
مصوت بلند « آ» ،ده بار در واژههای مختلف تکرار شده است .اگر به موسیقی و آهنگی که از
ّ
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مصوت تا چه اندازه در غنای موسیقی این
بیت برمیخیزد ،دقت کنیم درمی یابیم که تکرار
ٔ
آگاهانه یک ّ
بیت مؤثّر بوده و به گوش نوازی آن کمک کرده است .در همین بیت ،تکرار صامت « ج» در مصراع
توجه است.
ّاول نیز به عنوان یک عامل ایجاد
کننده موسیقی لفظی در خور ّ
ٔ
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد

کـه تـا ز خال تـو خاکم شود عبیرآمیـز

(حافظ)

در مثال دوم ،شاعر صامت « خ» را در آغاز هفت واژه آورده است؛ یعنی « ،خ» بیش از هر صامت
دیگری تکرار شده و همین امر بر موسیقی بیت مؤثر بوده و بر تأثیر و زیبایی آن افزوده است .این تکرار
را «واج آرایی» گفته اند؛ زیرا آرایه ای است که از تکرار یک «واج» حاصل می شود.
نوشین ِ
ِ
ِ
باز دارد پیاده را ز سبیل
بامداد رحیل
خواب
ِ
مصوت «
در ٔ
مصوت کوتاه« ا» به هم پیوسته اند .تکرار ّ
نمونه باال ،تمامی کلمات مصراع ّاول با ّ
ِا » در این مصراع موسیقی آن را افزایش داده است.
(سعدی)

پس هستی من ز هستی اوست

تا هستم و هست دارمش دوست

(ایرج میرزا)

کانچنان ماهی نهان شد ز میغ

ای دریغا ،ای دریغا ،ای دریغ

(مولوی)

با من بودی منت نمیدانستم

تا من بودی منت نمی دانستم

رفتم چه من از میان ترا دانستم

با من بودی منت نمی دانستم

(فیض کاشانی)

با من سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم (سعدی)

جنبه موسیقایی و آوایی سخن است نه شکل نوشتاری
توجه :آن چه در تکرار اهمیت داردٔ ،
ّ
واژگان.

فعالیت درس
ّ

١ــ در بیت های زیر ،نمونههای تکرار را بیابید:
خالصه خوبی هاست
لبخند تو
ٔ

لختی بخند ،خنده گل زیباست (قیصر امین پور)
ٔ

ز قامتش چـو گرفتـم قیـاس روز قیامـــت نشست و گفت قیامت به قامتی است که هستم
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سرو را ببین بر سماع بلبالن صبح خیز همچو سرمستان ،به بستان ،پای ِ
کوب دست زن

(خاقانی)

گو بهار دل و جان باش و خزان باش ،ار نه ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست

(ابتهاج)

سنبل و سوسـن و سمـن هر سـوی

سوی گـل ها بـه ساز و سامـان است

مه روی تو ،شب موی تو ،گل بوی تو دارد

خرمی از روی تو دارد
گلزار جهان ّ

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ،ارادت اوست

(احمد گلچین معانی)

(حافظ)

آن روز که الله از پی الله شکفت

گونه شرق زخم صد ساله شکفت
بر ٔ

(سید حسن حسینی)
ّ

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس

مالمت علما هم ز علمِ بی عمل است

هـر چنـد که دلتنگ تـر از تنگ بلورم

با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم

(حافظ)

(قیصر امین پور)

ــ ای تکیه گاه و ِ
پناه /زیباترین لحظه های  /پر عصمت و پر شکوه
تنهایی و خلوت من!
(مهدی اخوان ثالث)
ای شطّ شیرین پر شوکت من!
بـه رحمـت سـر زلـف تـو واثـقـم ،ورنـه
آرایه تکرار را بیابید:
٢ــ در اشعار زیرٔ ،
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست

کشش چو نبود ،از آن سو ،چه سود کوشیدن
(حافظ)

من که یک امروز مهمان توام ،فردا چرا؟

(شهریار)
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در دل ،چگونه یاد تو می میرد

یاد تو یاد عشق نخستین است (فروغ فرخزاد)

قرعـه نـو می زنــد به نــام شمـا
زمانـه
ٔ
گـر تـو گرفتارم کنـی ،مـن بــا گرفتاری خوشـم

خوشا شما که جهان می رود به کام شما
(ابتهاج)
ور خوار چون خارم کنی ،ای گُل! بدان خواری خوشم
(ابوالقاسم حالت)

آنچه نایاب است در عالم ،وفا و مهر ماست

ورنه در گلزار هستی ،سرو و گل نایاب نیست

گَ َرم بـاز آمـدی محبوب سیم انـدام سنگین دل

گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل

(رهیمعیری)

(سعدی)

ای چشم تو چشم ،چشم عالم همه چشم

من چشم ندیده ام چو چشم تو به چشم

چشمـم ز میـان چشم ،چشـم تــو بــدید

این چشمچه چشمیاست،چه چشمی است ،چه چشم
(ابوسعید ابوالخیر)

خاک شیراز چو دیبای منقّش دیدم
بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار

زان همه صورت زیبا که بر آن دیبا دیدم
(سعدی)

روز فراق را که نهد در شمار عمر

(حافظ)

پـای استداللیـان چوبیـن بـود
از ننگ چه پرسی که مرا نام ز ننگ است

پای چوبین سخت بی تمکین بود
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

(مولوی)

(حافظ)

٭٭٭

گـر اظهار پشیمانی کند گردون مشو ایمن

که بد عهد از پشیمانی ،پشیمان زود گردد
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(صائب)

یک عمر پریشانی دل ،بسته به مویی است

تنهـا سـر مویـی ز سـر مـوی تـو دورم
(قیصر)

هر کجا دردی است درمانیش هست

درد عشق است آن که درمانیش نیست
(سلمان ساوجی)

آرایه تکرار باشد؛ سپس
نمونه مناسبی برای کاربرد ٔ
3ــ غزلی از دیوان حافظ شیرازی بیابید که ٔ
مشخّص کنید کدام واژهها در ایجاد این آرایه مؤثّر بوده اند.

درس دهم

سجع و انواع آن

سجع

کسانی دو واژه در واج یا واج های پایانی ،وزن یا هر دوی آنهاست.
آرایه سجع در کالمی دیده می شود که حداقل دو جمله باشد؛ زیرا سجع ها باید در پایان دو جمله
ٔ
آرایه سجع پدید آید .درست مانند قافیه که در پایان مصراع ها یا بیت ها می آید.
بیایند تا ٔ
ــ همه کس را عقل خود بهکمال نماید و فرزند خود بهجمال.
ــ ُملک بی دین باطل است و دین بی ملک ضایع.
به کلمات مشخّص شده در هر جمله «ارکان سجع» و به آهنگ برخاسته از آنها « سجع» می گویند.
فایده آن ایجاد موسیقی در نثر و افزایش موسیقی در شعر
سجع در نثر و شعر به کار می رودٔ .
است .نثر و شعری که سجع در آن به کار رود
«مسجع» نامیده می شود.
ّ
«سجع» به شکل های گوناگون به کار می رود .برای آشنایی با انواع سجع ،به نمونه های زیر
توجه کنید:
ــ توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال « .سعدی»
کلمات « مال و سال» که در پایان دو جمله آمده اند ،هموزن اند و واج های پایانی آنها نیز یکی
است .این نوع سجع « ،متوازی» نامیده می شود.
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هر چه در دل فرو آید ،در دیده نکو نماید « .سعدی»
در مثال دوم ،کلمه های « آید و نماید» که در پایان دو جمله آمده اند ،هموزن نیستند ّاما واج های
«مطرف» می گویند.
آخر آنها یکسان است .این نوع سجع را ّ
مال از بهر آسایش عمر است ،نه عمر از ِ
بهر گرد کردن مال.
کلمه « عمر و مال» که در پایان دو جمله آمده اند ،فقط هموزن اند .این نوع
در مثال سوم ،دو ٔ
سجع را « متوازن» می نامند.
ارزش موسیقیایی سجع متوازی از همه بیشتر است.

فعالیت

1ــ در عبارت های زیر ،سجع را بیابید.
ــ بزرگان گفته اند :دولت،نه به کوشیدن است؛ چاره کم جوشیدن است.
ــ الهی به شناخت تو زندگانیم ،به نام تو آبادانیم ،به یاد تو شادانیم و به یافت تو ناتوانیم.
سر عشق نهفتنی است نه گفتنی و بساط مهر،پیمودنی است نه نمودنی.
ــ ّ
مسجع نامید؟ دلیل خود را بنویسید.
2ــ آیا عبارت زیر را می توان ّ
پادشاهی او راست زیبنده ،خدایی او راست درخورنده ،بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس.
3ــ در عبارت زیر ،واژه های سجع کدامند؟ وجه اشتراک آنها را بنویسید.
گفت« :خاموش! که در پستی مردن،به که حاجت پیش کسی بردن».
4ــ واژههای  .......و  ..........در عبارت زیر ،سجع متوازی دارند.
جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد.
 5ــ در هر عبارت ،سجع را بیابید و نوع آن را مشخّص نمایید.
ــ محبت را غایت نیست؛ از بهرآن که محبوب را نهایت نیست.
ــ یک خلقت زیبا ،به از هزار خلعت دیبا.
ــ پشت و پناه سپاه من بود در دیدۀ دشمنان خار و بر روی دوستان خال.
ــ فالن را کرم بی شمار است و هنر بی حساب ،دارای عزمی است متین و طبعی کریم.
جامه ژنده است و موی سترده و حقیقت آن ،دل زنده و نفس مرده.
ــ ظاهر درویشیٔ ،
ــ ارادت بی چون،یکی را از تخت شاهی فروآرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد.
ــ در بدایت ،بند و چاه بود ،در نهایت تخت و گاه بود.
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  6ــ در متن زیر ،سجع ها را بیابید ،نوع هر یک را مشخّص نمایید و دربارۀ ارزش
موسیقایی هر یک اظهار نظر کنید.
«صیاد بی روزی ،ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد.دو چیز محال عقل
ّ
است؛ خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن بیش از وقت معلوم .به نانهاده،دست نرسد و نهاده ،هر کجا
هست ،برسد .هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد،به تعذیب عقبی گرفتار آید( ».گلستان ــ سعدی)

درس یازدهم

موازنه و ترصیع

موازنه

تقابل سجعهای متوازن یا متوازی در دو یا چند جمله است که به همآهنگی آنها می انجامد.

توجه کنید.
به بیت زیر ّ
دل به امید روی او همدم جان نمی شود

جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
هر مصراع از بیت یک جمله است .کلمههای دو جمله را رو به روی هم نوشته و با عالمت( ) به
هم ارتباط داده ایم .همان طور که می بینید ،تمام کلمههایی که رو به روی هم قرار گرفته اند( ،به جز کوی
دهنده موسیقی شعر است.
و روی) سجع متوازن اند .این تقابل سجعها افزایش ٔ
آرایه موازنه در نثر نیز به کار می رود ،عبارت زیر را با هم میخوانیم:
ٔ
ــ بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم( .سعدی)
جمله دوم هم وزن اند؛ یعنی
این عبارت ،دو جمله است .کلمههای
قرینه خود در ٔ
جمله ّاول با ٔ
ٔ
آرایه موازنه را پدید می آورد که از عوامل آفرینش
سجع دارند .رو به  رویی سجع های متوازن یا متوازیٔ ،
موسیقی در یک بیت است.
همه سجعهای آن متوازی باشند« ،ترصیع» نام دارد.
موازنه ای کهٔ ،
(حافظ)
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برگ بی برگی بود ما را نوال
(مولوی)
مرگ بی مرگی بود ما را حالل
پدیدآورنده آن ــ یعنی« ،برگ ،مرگ» و «بی برگی ،بی مرگی» و «نوال ،حالل» ــ
سجعهای
ٔ
با سجعهای مثالهای قبلی متفاوتاند .آیا این تفاوت را در می یابید؟ تمام سجعهای این «موازنه»،
متوازی اند؛ یعنی ،عالوه بر هموزنی ،واج های پایانی آنها نیز یکسان است.
نحوه کاربرد سجع بررسی کردیم ،بخوانید؛ موسیقی کدام
حال یک بار دیگر ابیاتی را که از نظر ٔ
باره علّت آن توضیح دهید.
یک ،گوش نوازتر است؟ در ٔ

فعالیت
ّ

آرایه موازنه به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.
١ــ در کدام بیتهأ ،
گر عزم جفا داری ،سر در رهت اندازم ور راه وفا گیری ،جان در قدمت ریزم
(سعدی)

تو

بهرام

شـود

بریان

ز گرز تو تـو خورشید گریان شود

زتیـغ

جفا پل بود ،بـر عاشق شکستی

وفا گل بـود ،بر دشمن فشاندی

(فردوسی)

(خاقانی)

در همه باطن تویی و از همه ظاهر

در همه پنهان تویی و از همه پیدا
(میرزا حبیب خراسانی)

همه شوری و نشاطی ،همه عشقی و امیدی

همه سحری و فسونی ،همه نازی و خرامی
(شفیعی کدکنی)

تیـر بالی او را جز دل هدف نباشد

تیغ جفای او را جز جان سپـر نباشد
(خواجوی کرمانی)

در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز

وز لعل شکربار ،مـی و نقل فرو ریـز
(عراقی)
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پرواز به آن جا که نشاط است و امید است

پرواز به آن جا که سرود است و سرور است
(فریدون مشیری)

نظر تا کنی عرض نقل است و می

نفس تا کشی ،حرف چنگ است و نـی
(بیدل دهلوی)

آرایه ترصیع ،بهره برده است؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.
٢ــ در کدام ابیات ،شاعر از ٔ
ــ کشیدم قلم بر سر نام خویش

نهادم قدم بر سر کام خویش
(سعدی)

ــ عالم همه عابدند و معبود یکی است

دنیا همه ساجدند و مسجود یکی است
(فرخی یزدی)

چرا ندهم؟ دهم جان در وصالت

ــ چرا ننهم؟ نهم دل بر خیالت

(خاقانی)

ساقی

نمی

گوید

درودی؟

ــ چرا مطرب نمی خواند سرودی؟

چرا

ــ راه وصل تو ،راه پر آسیب

درد عشق تو ،درد بی درمان

(ابتهاج)
(هاتف اصفهانی)

ــ ما ز باالییم و باال می رویم

ما ز دریاییم و دریا می رویم
(مولوی)

ــ برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه

ابر از هجر که می گرید بدین سان زارزار
(قاآنی)

ــ بیابان و کهسار و راغ

آفریـدی

خیابان و گل زار و بـاغ آفریـدم
(اقبال الهوری)

ــ بدان جهت که دل را زنده دارد

بدان آیت که جان را بنده دارد
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(نظامی)

ــ خوشا چون سروها استادنی سبز

خوشا چون برگ ها افتادنی سبز
(قیصرامین پور)

تشنه
ٔ

فراوانی ها

تقسیم

ــ چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانی ها

دست ها

ــ به لطف اگر بخرامد ،هزار دل ببرد

به قهر اگر بستیزد ،هزار تن بکشد

(قیصرامین پور)
(سعدی)

ــ

برند

از

برای

دلی

بارها

خورند

برای

از

گلی

خارها
(سعدی)

3ــ کدام بیت از نظر کاربرد «سجع» ،ارزش موسیقایی بیشتری دارد؟
ــ هم عقل دویده در رکابت
ــ ما برون را ننگریم و قال را

هم شرع خزیده در پناهت
عبدالرزاق اصفهانی)
الدین
(جمال ّ
ّ

ما درون را بنگریم و حال را

(مولوی)

آرایه «سجع» چه شیوه ای را به کار گرفته است؟
4ــ شاعر در ابیات زیر برای بهره گیری از ٔ
توضیح دهید.
بهاری کز دو رخسارش ،همی شمس و قمر خیزد

نگاری کز دو یاقوتش همی شهد و شکر ریزد

ــ روشنی روز تویی ،شادی غم سوز تویی

ماه شب افروز تویی ،ابر شکربـار بیـا

منـور بـه تـو نجوم جـالل
ــ ای ّ
ــ دل به امید روی او همدم جان نمی شود

مقـرر بـه تـو رسوم کـمـال
ای
ّ
جان به هوای کوی اوخدمت تن نمی کند

ما چو کوهیم و َصدا در ما ز تـوست
ــ ما چو ناییم و نوا در ما ز توست
ــ دررفتن جان از بدن گویند هرنوعی سخـن من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود.
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درس دوازدهم

جناس و انواع آن

کلمه هم جنس و همسان هستند ( گاه جز معنی ،هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند) ،و گاه عالوه بر
دو ٔ
مصوت یا صامت ناهمسان هستند .ترزش جناس به موسیقی و آهنگی است که در کالم
معنی ،در یک ّ
خلق می کند .جناس در یک نگاه کلّی دو دسته است :همسان و ناهمسان.
جناس تام :یک سانی دو واژه در تعداد و ترتیب واج هاست .ارزش موسیقایی جناس تام در
سخن بسیار است.
(سعدی)
برادر که دربند خویش است نه برادر ،نه خویش است.
دیده من بر رخ زیبای تو باز است
ــ بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم
تا ٔ
ــ گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

چون من در آن دیار هزاران غریب هست

ــنهعجبکهقلبدشمنشکنیبهروزهیجا

تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی

ــ گالب است گویی به جویش روان

همی شاد گردد ز بـویش روان

(حافظ)

(حافظ)
(سعدی)
(فردوسی)

انواع جناس ناهمسان:

اختالفی :ناهمسانی دو کلمه در حرف ّاول ،وسط یا آخر.

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است

وین آب زندگانی از آن جوی کوثر است

درشت است پاسخ ولیکن درست

درستی ،درشتی نماید نخست

یاد یاران یار را میمون بود

خاصه کان لیلی و این مجنون بود

افزایشی :ناهمسانی دو واژه در تعداد حروف است.
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(شاعر؟)
(ابوشکور)
(مولوی)
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مـوج ها خوابیده اند ،آرام و رام

طبل ط وفان از نوا افتاده است

(مهدی اخوان ثالث)

بشوی ای خردمند از آن دوست ،دست

که با دشمنانت بود هم نشست

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد حقّا که آن ندارد

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ،ناز آرند

(سعدی)
(حافظ)

که با این درد اگر در ِبند درمان اند ،درمانند

حرکتی :نا هم سانی دو یا چند واژه در مصوت های کوتاه.
که را ضی نگردد به آزار کس
َم ِلک را همین ُملک پیرایه بس
صـــا ف های جمـــله عالم خرده گیر

همچو ُد ِرد َد ِرد دین جستیم ،نیســــت

گوهر مخزن اسرار همان است که بـــــود

ُح ّقهی ِمهر بدان ُمهر و نشان است که بود

(حافظ)

(سعدی)
(مولوی)
(حافظ)

توجه :جناس میان دو واژه را زمانی جناس ناقص می خوانیم که اختالف آنها بیش از یک
ّ
حرف نباشد.
هم ریشه :هم ریشگی دو یا چند واژه
بیت های زیر را با هم می خوانیم:
اگر ط لوع کند طالعم همایون است
ز مشر ق سر کوی ،آفتاب طلعت تو
واژههای مشخص شده از یک ریشه (طلع) ساخته شده اند و چند واج یکسان دارند؛ این یکسانی
واج ها از عوامل غنای موسیقی شعر است.
( شاعر؟)

میسر نمی شود ما را
اگر ت و فارغی از حال دوستان ،یارا
فراغت از تو ّ
در این بیت ،کلمات «فارغ» و «فراغت» در سه صامت «ف ،ر ،غ» مشترک اند .این هم ریشگی،
موسیقی دل نشینی را در سراسر بیت به وجود آورده است.
توجه :جناس های هم ریشه ،اشتقاق نیز خواهند داشت.
(سعدی)
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که بد به خاطر امیدوار ما نرسد
مثال :دال ،ز رنج حسودان مرنج و واثق باش
ریشه این دو واژه ،درمی یابیم که با
توجه به ٔ
میان «رنج» و «مرنج» جناس دیده می شود .اینک با ّ
هم «اشتقاق» نیز دارند؛ زیرا از مصدر «رنجیدن» پدید آمده اند .مثال های بسیاری می توان یافت که در
آنها جناس و اشتقاق با هم دیده شود.
فعالیت:
ّ
١ــ در بیت های زیر ،انواع جناس را مشخّص کنید.
ــ در دل ،عطش عشق خدایی ما راست

دیوانه وصلیم و جدایی ما راست
ٔ

ــ بهرام که گور می گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

ــ بگفت از سور کمتر گوی با مور

که موران را قناعت خوش تر از سور

ــ در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را

ُمهر لب او بر در این خانه نهادیم

ــ زد به دلم در آتشی ،عشق بتی که نام او

ُزهـره و آفتــاب را َزهـره به آب می کند

ــ از دور نظر کن و مرو پیش که شمــع

هر چـند که نور می نمـــاید ،نار اسـت

ــ هـر که گـوید کالغ چـون باز اســت

نشنوندش که دیده ها باز اســـت

ــ تا روانم هست نامـت بر زبــان دارم روان

تاوجودمهستخواهدبودنقشتدرضمیر

هره مهر تو به نقشی مشغول
ــ هر کس از ُم ٔ

عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چـــه؟

ــ غـم خویش در زندگی خـور که خویش

بــــه مـرده نپــردازد از حــرص خویش

(قیصرامین پور)
(خیام)
ّ

(پروین اعتصامی)
(حافظ)

(نظامی)

(شیخ بهایی)
(سعدی)
(سعدی)
(حافظ)

(سعدی)

خوشه ماه فرو ریخته در آب /شاخه ها دست
ــ آسمان صاف و شب آرام /بخت خندان و زمان رام/
ٔ
(فریدون مشیری)
							
برآورده به مهتاب
13

فصل ٣ـ علوم و فنون ادبی ـ اجابتی

ــ وه چه بیگانه گذشتی ،نه کالمی نه سالمی

نه نگاهی به نویدی ،نه امیدی به پیامی

غره که این پیران رویین تن
ــ به ملک جم مشو ّ

به دستانت به دست آرد ،اگر خود پور دستانی

ــ به جفایی و قفایی نرود عاشـــق صــادق

مژه بر هم نزند ،گر بزنی تیر و سنانش

ــ بار خاطر نیستم روشن دالن را چون غبار

سایه پروانه ام
بر بـساط سبـزه و گل
ٔ

ــ مرا زمانه ز یارم به منزلی انداخـت

که راضی ام به نسیمی کز آن دیار آید

ــ از وادی سپیده پیکی ز ره رسیده

کز هجـرت شـــقایق بازش بود خبرها

ــ خوش آمد باد نوروزی به صبح از باغ پیروزی

به بوی دوستان ماند ،نه بوی بوستان دارد

ــ شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل

شاعرآنافسونگری،کاینطرفهمرواریدسفت

ــ ای دلیل ِدل گم گشتـه ،خدا را مـددی

که غریب ار نبــرد ره ،به داللـــت بــرود

ــ وجــه خدا اگر شـودت منظر نظر
ــایبساشاعر،کهاودرعمرخود،نظمینساخت

زین پـس شکی نماند که صاحـب نظر شوی
وی بسا ناظم ،که او در عمر خود ،شعری نگفت

ــ گر تیغ برکشد که محبّـان همیزنم

ّاول کسی که الف محبّت زند ،منم

ــ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

رمیده مارا انیس و مونس شد
دل
ٔ

(شفیعی کدکنی)

(خواجوی کرمانی)
(سعدی)

معیری)
(رهی ّ

(یغمای جندقی)

(سیدحسن حسینی)
(سعدی)

(محمد تقی بهار)
ّ
(حافظ)

(محمد تقی بهار)
ّ
(سعدی)
(حافظ)

کارگاه تحلیل
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