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 یاسطوره ھا یادینوروز، و ن خجستھ بھاریبجا خواھد بود کھ در(
  .)میپاس بدار را یات پارسیادب بزرگِ 



  
 )صباح(

  

ن منجما تاریخ نویسان، شعرا و. نوروز در متون کھن ادبیات پارسی دری بارتاب گسترده داشتھ است
جغرافیایی ادبیات پارسی  ھمھ بھ این جشن اصیل آریایی پرداختھ اند، تا آنجا کھ نوروز از مرز ھای

ابونواس در شعری خطاب بھ بھروز  چنانکھ. فراتر رفتھ و در ادبیات عرب نیز از آن ذکر شده است

 :است مجوسی نوروز را بھ شکل نوک روز چنین آورده
 الکبیس خ الروز البسالبحق المھر جان و النوک روز و فر

خارج از این حوزه داشتھ  تأثیری کھ نوروز بر فرھنگ و ادب سرزمین ھای پارسی گوی و کشور ھای

در رابطھ بھ سبب اینکھ چرا این روز را . است، نشان دھنده ای عظمت و غنای این آئین کھن است

ھمھ ای آنھا مشترک است این مختلفی وجود دارد، اما آنچھ در  نوروز می نامند روایات و قول ھای

 . با آفرینش، مدنیت و دادگستری ارتباط دارد است کھ این روز بھ نحوی
از قول حمزه االصفھانی می گوید کھ حق تعالی اول خلقت مردی آفرید  صاحب مجمل التواریخ و القصص

و ثور و جوزا  باالئین سھ ھزار سال بی آفت بماندند، و این ھزارگان ھای حمل و گاوی و اندر مرکز
 بھ زمین سھ ھزار دیگر بی ھیچ رنج و مکروه بماندند، و آن ھزارۀ سرطان و اسد و سنبلھ بود، و پس

سال  بود، پس چون اول ھزار سال میزان بود، خالف ظاھر گشت، و این مرد کھومرث نام بود، سی

آفتاب در حمل، و  ، وزمین نبات و گاو را ھمی داشت، و طالع این ھزار سرطان بود مشتری اندر وی
حوت، و این کواکب روان  قمر اندر ثور، و زحل در میزان، و مریخ در جدی، و زھره و عطارد اندر

است، و از گردش فلک روز از شب  گشت از برجھاء بھ سیر خویش اندر اول ماه فروردین کی نوروز

 . پیوست ظاھر گشت، ونسل این مرد بھ



روز ششم بھ آفتاب فرمان حرکت داد  جھان را در شش روز آفرید و در آریاییان معتقد بودند کھ خداوند

کنند و ھمان روزی کھ آفتاب و افالک شروع بھ  تا ھمھ موجودات از حرارت و روشنایی آن استفاده

و گویند چون ایزد : را در نوروز نامھ چنین بیان می دارد خیام این موضوع. حرکت نمودند، نوروز بود

تا تابش و منفعت او بھ ھمھ چیز ) آفتاب(فرمان فرستاد کھ ثبات برگیرد  دان ھنگام کھتبارک و تعالی ب

از سر حمل برفت و آسمان او را بگردانید و تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب و  ھا برسد، آفتاب
وز در رابطھ بھ نور خیام روایت دیگری را نیز. پدیدار شد و آن آغازی شد مر تاریخ این جھان را روز

انواع صنایع را بھ مردم آموخت،  می آورد و آن چنان است کھ زمانی کھ جمشید بردیوان غلبھ نمود و

علما پرسید، چیست کھ این پادشاھی بر من  با علما و موبدان نشستی برگزار کرد و در آن نشست از
علما را بفرمود کھ پس او داد بگسترد و . میان خلق نیکی داد کردن و در: باقی و پاینده دارد؟ گفتند

من آیید تا ھرچھ در او داد باشد مرا بنمایید تا من آن کنم و نخستین روز  روز مظالم من بنشینم شما نزد

 . بنشست روز ھرمزد از ماه حمل بود، پس آن روز را نوروز نام کردند کھ بھ مظالم
 :است عنصری در پیشگاه سلطان محمود این چکامھ سروده

 شود بوستان بت گر شود تا ز صنعش ھر درختی لعبتی دیگر باد نوروزی ھمی در
 شود باغ ھمچون کلبھ بزاز پر دیبا شود باد ھمچون طبلھ عطار پر عنبر

 برناتر شود روز ھر روزی بیافزاید چو قدر شھریار بوستان چون بخت او ھر روز

 :منوچھری گوید
 سوری بچمباده ی سوری بگیر، بر گل  آمد نوروز ماه با گل سوری بھ ھم

 چغانھ بگیر، پیش چمانھ بھ خم زلف بنفشھ ببوی، لعل خجستھ ببوس دست

 کف سادگان، ساتگنی کش بھ دم ای پسر از نردباز داوگر ان بر بھ نرد وز دو

 از رنگ و بوی باغ بسان صنم خیز بھ باغ اندر آی زانکھ شد! ای صنم ماھروی

 . مشک، ابر فرو ریخت نم بیخت شاخ برانگیخت در، خاک برانگیخت نقش باد فرو
دلیل زیبایی، نوشدن و یادآوری روز رستاخیز و معاد، بھ بھار  شاعران با تمام فصل ھا درآمیختند اما بھ

جمال الھی  پرداختن بھ نوروز و بھار عالوه بر درك زیبایی كھ جلوه ای از. اند و نوروز بیشتر پرداختھ

 . ادی و انبساط خاطر استاست، برای عارفان بسیار حیرت انگیز و فصل ش
عمر  بھ نوروز پرداختھ اند،… شاعران بسیاری ھم چون حکیم عمر خیام، قاآنی، ملك الشعرای بھار 

نوروزنامھ ھای خود بھ وصف نوروز پرداختھ اند و قاآنی نیز عالوه بر  خیام و میرزاده عشقی در
 . نیز در اشعار خود اشاره كرده است نوروز بھ ھفت سین



 غر بس بود ما را در این نوروز روزسین سا

  . نباشد ھفت سین رندان درد آشام را گو

بھ  نوروز، جشن رستاخیز طبیعت، تجدید زندگی و مایھ نشاط و پویایی و شادابی است شاعران جشن

آغاز شعر پارسی شاعرانی ھم چون رودكی، منوچھری  از. عید، بھار و طبیعت توجھ ویژه ای داشتھ اند

ھنری افكنده اند و تصاویر زیبایی از فصل بھار در شعر آن ھا انعكاس یافتھ  طبیعت نگاھیبھ . . . و
بود در غزلی خود را  حتی شاعر عارفی ھم چون موالنا كھ بیشتر در عوالم روحانی خود مستغرق. است

آزاد  جھان و جھانیان را از غم بھ عید نو شبیھ می كند كھ آمده است تا قفل زندان را بشكند و ھمھ

 . سازد
 بشكنم باز آمدم چو عید نو تا قفل زندان

  . وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم

خواھد نوشت و  در ولولھ و شادی فرا راه بھار قرار داریم کھ زمان یک سال دیگردر دفترچھ عمر ما
ور انگیز بلبل و نالھ ش سیمای آغازین لحظھ نوین سال دیگر حیات خود را در جلوه شگوفھ ھای گل و

  شده بھــــــاری مشاھـــده خواھیــــــم  پوشیــدن قبای سبزچمــن و ده ھا شگفتیھـــای طبیعت رنگیــن
  نمــــود

 اگـــر بھــار بیایــد ترانھ ھا خواھم خــوانــــد

 ھای خوش عاشقانھ خواھم خواند ترانھ
 تـــــو بـــــھ گھــــواره آغـــوش مــن چو آیی

 ش خــاطر تو من فسانھ ھا خواھم خــواندبگو

 فشانــده دانھء مھــــــــر گشــوده النھ عشق و

 خواند تــرا پــرنــدهء غمگین بھ آشیانھ خواھم

استقبال بھار میروند تا اندوه زمستان  باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان بھ
خاک مدفون سازند و آنگھ سر مست و با وجد و نشاط  را در زیر را بھ فراموشی سپارند و کابوس غم

 سرود طرب انگیز نو روز و جشن شگوفھ ھا را بر گذار می نمایند ـ و با رقص و پایکوبی با ترنم این

 جشن فـــرخنده فـــرودیـن است
 است روز بازار گـــل و نسرین



کشتزار ھا بھ سبزه و گلھا و  اغ و راغ وو باز گرمای مالیم و فرحبخش روز ھای آفتابی بھار در ب

و روح تازه بخود گیرند و آنگاه این نوای  درختان بشارت میدھد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند

 جانبخش را ساز بدارند ـ

 دی شد و بھمـــن گذشت فصل بھاران رسید

 ھمچو نگاران رسیـــــد جلوهء گلشن بھ باغ
گالب را با آھنگ موزون تکان میدھد تا با اللھء خوش  مشک بوی بتھ ھایو باز نسیم گوارای گیسوان 

دشتی ھمزمان جوانھ زنند و ترانھ عشق را بھ گوش عشاق برسانند  عذار و نرگس و ریحان و گل ھای

 و دمن طوفان برپا کنند ـ و آنگاه در چمنھا و دشت
 فـــرودین فروردین است و روز

 ـنشادی و طــرب را کنــد تلقیـــ

 ده ای دو لب تو چو مــی مـــرا
  . کان باشــد رسم روز فـــرودیــن

نیلوفری را کھ در  باز ھوای شاداب بھ عشرتگاه باغ و اللھ زار ھا راه میگشاید و گلھای سرخ و زرد و
می نشیند و ھمین کھ در  سبزه زار ھا می رویند نوازش میدھد و آنگاه آبستن چمن را بھ نظاره

نالھء نی را می شنود و وظیفھ دار این  ر پوش بھ میزبانی مردان پاکدل دشت می شتابدمرغزاران حری

 پیام میگردد ـ
 رونق عھـــد شبابست دگــر بوستان را

 الحان را میرسد مـــژده گل بلبل خوش

 ای صبا گر بھ جوانان چمـن بـاز رسی

 را خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان

خندان بھ بشارت عید بھار و  ھا وادی ھا کوھپایھ ھا و باغ ھای و باز فرزندان خورشید در دره
کبک دری و عتدلیان را بھ نغمھ سرایی  خوشحالی جوانھ زدن شاخھ ھای پر نقش و نگار فاختھ ھا و

ھا دعوت می نماید و غزالن دلفرین را کھ عشاق  می طلبد و پروانھ ھا را بھ پذیرایی عطر شگوفھ

و دل آزار خودشان بیابان در بیابان می پرستند فرا میخواند  معشوقھ بی وفاسرگردان بھ یاد چشم مست 
فراموشی بسپارند و عید رابا دیدار دو باره با فصل باران تجلیل کنند و با  تا سختی ھای زمستان را بھ

 سرود دلنشین ھمراز و ھم صحبت با آنھای گردند کھ دل بھ عشق زنده دارند ـ شنیدن این
 نـــدان از المکان رسیـــــدیای نو بھار خ



 از یـــار ما چھ دیـــدی چیزی بھ یار مانی

 خندان و تازه رویی سر سبز و مشکبویی

 یا رنگ از او خریــدی ھمرنگ یار مایی

و اما در آریانای کھن در نزد آباء و اجداد ما رسم و آئین استقبال از بھار و سال نو و تجلیل از عید 

فرھنگ آورده اند کھ مردم در شب نوروز آتش می افروختند و دنیا  گان ادب ونوروز چگونھ بود؟ خبر

در بامداد بر سبیل خوشحالی آنگونھ کھ شبنم بر پای اللھ میریخت و غبار غم را  را چراغان میکردند و

آنگاه بھ  صفحھء سفید گل نسیرین می شست بر یکدیگر آب می پاشیدند و کدورت ھا را می زدودند و از

شادکامی و خرسندی استقبال  نھء نعمت ھای بھار بھ ھمدیگر شکر ھدیھ می دادند و سال نو را باشکرا

 . می نمودند

ھیجان در وطن عزیز ما با سنتھای دیرینھ آبایی کھ مملوء از نیکھا  اکنون نیز بھار و نوروز با شور و

تمآب و بختن حلوا و ده یشاه والدید و بازدیدھا و رفتن بھ زیارت . گرفتھ می شود بود با شادمانی جشن

 ھای دیگر ھنوز ھم برپا می شود و یادشان نسل بھ نسل در میان مردم ما جاودانھ می ھا رسم و آیین

 . گردد
 بلبال مــژدهء بھـــار بیــار

  . و باز گذار خبر بد بھ بوم

  



 یرودك

 
 گذشتھ. د شاعران نام گرفتو غزل استا ییان بھ سبب مھارتش در داستان سرایزمان ساسان در یرودک

 یعوف گذشتكان از جملھ. نواخت یكو میسخت خوش آواز بود و بر بط ن یمانند شاعر یاز قدرت ب

شگفت  یایبھ ھمراه دن شیھایبائیعت با تمام زینكھ طبیمادرزادش دانستھ اند اما با توجھ بھ ا ینایناب
  . است دشوارن سخن یرفتن ایز رنگھا در شعر او جلوه تمام دارد پذیانگ

كھ  یروح حماس. است یشعر عھد سامان یعنیقرن چھارم  ینمونھ كامل شعر سبك خراسان یشعر رودك

در . شود یده مین بار بھ صورت كامل در شعر او دینخست یاست برا یمختصات مھم سبك خراسان از

قرار داده  یاو مورد بررس یكھ در وصف بھار سروده شده است روح حماس یده ایر از قصیات زیادب

  : شود یم

  بیش عجینزھت و آرا با صد ھزار       بیط یآمد بھار خرم با رنگ و بو

 بیره و باد صبا نقیت لشكرش ابر          بكرد یلشكر یكیچرخ بزرگوار 

 بین مھیدم چنیند ل ویدم ھزار خید      نفاظ برق روشن و تندرش طبل زن

 بیگذر دارد از رق كھ یچو نان حصار      گاه گاه ید را ز ابرو مدد رویخورش

  ). . . بھار خرم، چمن، گل و(شعرھا 
 یوان رودكیدر د شاعرانھ یالھایرھا وخیتصو یكھ بخواھد از چگونگ ی، در برابر كسین دشواریاول

 ین شاعر پر شعر عصر سامانیا را ازیز. ات و عدم انتساب آنھا بدوستید، مسالھ انتساب ابیسخن بگو

ان آنچھ بھ نام اوست، جز یست و از میدست ن در یبھ نام او گرد آمده سند یوانیچند كھ در د یاتیجز اب

د با یكھ بھ او منسوب است با یگرید یدانست و درباره شعرھا توان از آن او ین نمیقیچند قطعھ را بھ 

 . گفت اط سخنیاحت
. قرن چھارم است یشاعر وبھم اسل یو بر رو یار شعر عصر سامانینده كامل و تمام عینما یرودك

عت یكند و آنگاه كھ از نفس طب یم ریعت سیش و كم در قلمرو عناصر طبیوان او بیال شاعرانھ در دیخ

شعر او  یرھایتصو ین رویسنجد و از ا یم عت جانداریشتر با انسان و طبید او را بیگو یسخن م
زاد است كھ یآدم یو زنده گ یانسان اتیص حیخصا یدارا در نظر او بھار. متحرك، جاندار و زنده است

ره است، باد صبا نقب لشكر است، برق ین لشكر، كھ ابر تیاست، در ا فراھم آورده یچرخ بزرگوار لشكر



د یگر یو ابر بھ مانند انسان سوگوار م) یوان رودكید(است و تندر طبل زن است  روشن بھ منزلھ نفاط

 شود، ید و پنھان مینما یبر، آنگاه كھ چھره مر ایز از زید نیب و خورشیچون عاشق كث و رعد

او  یدارو سمن یافت و بوینك بھبود یمار بود و ایاست كھ از مراقب خود حذر دارد روزگار ب یحصار

اللھ چون اشك مھجوران  است ژالھ بر یدن اللھ از دور، بھ مانند سرانگشتان حنا بستھ عروسیشد خند

 یم ین نمونھ ھا بھ خوبیاست از ھم مانند قطار اشتران یر جوف درختان بادام و سرو در كنایاست رد

حس و  یگر كھ دارایجان، انسان و جانوران د یعت بیال او را، در وصف طبیافت كھ عناصر خیتوان در

ز در شعر او یشراب ن یعت در شعر اوست، حتیبودن طب ن امر سبب زندهیدھد و ھم یل میحركتند تشك

آورد، از  یجوشد و مانند اشتر مست كفك بھ لب م یدر خم م است و یت و جان و زندگیشخص یدارا

  دیآ یرود و بھ ھوش م یھوش م

در  ین رویاز ا. كند یل قرن پنجم خالصھ نمیاوا یا حتیر را مثل شاعران اواخر قرن پنجم و یاو تصو

و محسوس ار معروف یبس یھیتشب ار كم است و اگر وجود داشتھ باشد حاصلیوان او استعاره بسید

 : رسد یم یاست كھ بھ ذھن ھر كس

  دیشود خورش بھ حجاب اندرون
  بیحج» اللھ«از دو  یچون تو بردار

ال یچگونھ در خیر علم را بھ ھیوجود دارد، تاث یعیر طبیاز عناصر غ یزیچ ال او كمتریان صور خیدر م

 ال اویشد، در تمام صور خمسلم با یجستجو كرد و اگر مسالھ كور مادرزاد بودن او امر توان یاو نم
عت یاز طب رھا كھین گونھ تصویرا ایگرفتھ شده باشد ز یگرید یشھ ھایماند كھ از ر یم یشك باق یجا

م او یین كھ بگویمگر ا ستیدارد، قابل قبول ن ینا كھ تجربھ حسیب یدھد جز از رھگذر چشم یارائھ م

گران گرفتھ و فقط در ذھن ھخود آنھا را ید عرال خود را از شیخ یبعد اجزا یز مانند شاعران دوره ھاین
 . ابداع كرده است یتازه ا یالھایگران خید یالھایخ ر داده و ازییش تغیل شاعرانھ خویبا تخ

 شاھنامھ عت دریطب

 
بر ) یفردوس(ن است كھ شاعریكرد ا یادآورید یشاھنامھ با یرھایكھ در باب تصو ین نكتھ اینخست

ر را یكوشد كھ تصو یآورده اند ـ م یشعر م ر دریر را بھ خاطر تصویصوخالف ھم روزگارانش ـ كھ ت



، آنگونھ كھ یعت و زندگیش لحظھ ھا و جوانب گوناگون طبینما القاء حالتھا و یقرار دھد برا یلھ ایوس

 . دارد انیدر متن واقعھ جر

 یم یبھ دشواركند ـ  یـ كھ سخن را دراز دامن م یا استعاری یھیتشب یدر سراسر شاھنامھ وصفھا

شود در شاھنامھ بھ  یده میوفور د از آن دست وصفھا كھ در آثار مشابھ شاھنامھ بھ یعنیا فت یتوان 

 یب عمومیات، چنان در تركیح یا لحظھ ھای عتیر طبیك از تصاویرا ھر یشود ز یمشاھده م یدشوار
ن حماسھ، بارھا یادث ادر طول حو. ابدی یرا در نم آن یشود كھ خواننده وجود انفراد یشعر حل م

نھ را دارد، ین زمیو اطناب در ا ینكھ او مجال ھر گونھ دراز سخنیا كند و با ید طلوع وغروب میخورش

 شعر را از ھنجار یب عمومیك خط، تركیم یكند و اغلب با ترس یچگاه تجاوز نمیمقام ھ یازمندیاز حد ن
خالل آن از  و چھ در ك حادثھیھ در آغاز چ یچ شب و صبحیآورد، ھ یرون نمیكھ دارد، ب یده ایپسند

ن یسراسر كتاب از ا ا شب، دریده یا سپیر صبح یتصو ین نمونھ ھایشتریكند و ب یت تجاوز نمیدو ب

 : گونھ است
  اقوت زردی یایبدانگونھ كھ در

 )یشاھنامھ فردوس(كشور الجورد  زند موج بر
  : ای

  د تابنده بنمود تاجیچو خورش

   تخت عاجكافور بر  بگسترد
  : ای

 د زردیز خورش یتیگ یچو شد رو

   الژورد بخم اندر آمد شب

د آنان متوجھ یگرفتھ اند اما جھت د ، عنصر اغراق را در شعر بھ كاریندگان زبان پارسیاز گو یاریبس

با اما كوچك یاست گاه ز یزیشان چیر ایتصاو حاصل ین رویر بوده از ایتصو یھا یزه كاریات ریجزئ
ن عناصر یع تریر وسیسازنده تصو یر آن، اجزایتصاو ر، بر خالف شاھنامھ كھ در ھمھیتاثو اندك 

ر یبرخاستھ از تصاو یمجاز ید و ماه و اسنادھایا و خورشیدر كوه است و دشت، ابر و: است  یھست

 یرویكھ بھ ن یو سكوت و لشكر یاھیابان و سیگردد وب یبا ز م یم ھستیعظ یده ھایاو، بھ گونھ پد
 ا ویع است كھ عناصر سازنده آن ھمھ جا ابر است و آفتاب و دریكند چندان وس یرمیتصو یناد مجازاس

زه یر ات وید خود را متوجھ جزئیچ گاه، در اغراقھا، جھت دین و او ھیسپھر و ستاره زمان و زم



از  یكید ن خویا رد ویگ یت كمك میو ابد یكرانگیشھ از مظاھر عظمت و بیكند و ھم یكوچك نم یھایكار

 . ق او در سرودن حماسھ شاھنامھ استیتوف یعلل اصل

 در خارج وجود نداشتھ باشد یعیسازنده آن بھ طور طب یافت كھ اجزایتوان  یشاھنامھ نم در سراسر

 یاصل یھایژگیو ن نكتھ كھ ازیاقوت زرد كھ زند موج بر كشور الژورد و ای یایل دریمگر بھ ندرت از قب

 یاریوان بسیشده و د یت نمیرعا یش و كم در شعر پارسیب یدر دوره فروساست  یشعر عصر سامان
در خارج قابل تصور است نھ  كھ فقط اجزاء آن ییرھایپر است از تصو یاز شاعران مانند منوچھر

  . بات آنیترك

 یآسمان را بسان پشت پلنگ م د ویسرا ین است كھ بھرام گور مین وصف خزان در شاھنامھ ایكامل تر
 . كسان استیرنگھا  از جھت تنوع یر فردوسیكھ تشابھ بھار و خزان در تصوند یب

 جاده رنگیب بینم رخ سیچو ب

 پلنگ شود آسمان ھمچو پشت
مھارت " مخصوصا یفردوس. افتیتوان  یر مربوط بھ زمستان را در مواضع مختلف شاھنامھ میتصاو

 : "مثال. رسد یم" فورا ھاند كینما یرا م یكھ با چند كلمھ بوران تند یتام دارد وقت
 بدان لشكر دشمن اندر فتاد

 باد  چنان كندر افتد بھ گلبرگ

دوباره  یبھار یو نباتات بھ جھت بارانھا چشمھ ھا و رودھا. كند یف میشتر بھار را توصیب یفردوس
 : دیگو یم ییدر شاھنامھ غائب است، البتھ در جا ب است كھ فصل تابستانیعج. رندیگ یقوت م

 بیس تموز با سرخ دیبخند

 بیكرد بار برگش عت یھم

. ن موضوع غافل نبوده استیاست، از ا یاز موضوعات اصل یكیعت یكھ وصف طب یدر عصر یفردوس

تواند بھ  یرا نم یو خارج ینیع یھا ییبایانعكاس ز نگرد بھ ناچار یكھ بھ اطراف خود م یشاعر ییگو
كند كھ طبع شعر خود  یعت كوشش نمیاوصاف طبدر  یكن فردوسیل» اوردیل شاعرانھ در نیصورت تخ

. دین اوصاف آن است كھ زمان و مكان حوادث حماسھ خود را مقرر نمایا را نشان دھد و مقصدش در

 ن اگریبا وجود ا. شود، مشكل است یعت ظاھر میات شاھنامھ كھ در آنھا وصف طبیعده ادب حیتعداد صح
توان گفت در  یعت گرفتھ شده كنار بگذارند، مین از طبده را كھ اصالحات آیھات و استعارات عدیتشب

از  یكھ فردوس یھاتیدر تشب. »كند یعت میوصف طب یست و پنجاه موضوع شاھنامھ بھ درستیدو
ل زنده یدارند كھ نشان از تخ یشتریحركت نمود ب ژه بھار و خزان دارد عنصر رنگ ویفصول سال بھ و



 یپر شتابترند كھ ھمان صحنھ ھا ینھ ساز حركتیر زمیوتصا نیژه كھ ایبھ و. شاعر است یایو پو

 . است یحماس

  اد بادیمازندران شھر ما  كھ

  شھ بر و بومش آباد بادیھم

  است شھ گلیكھ در بوستانش ھم

  بھ كوه اندرون اللھ وسنبل است

 ن پرنگاریھوا خوشگوار و زم

  شھ بھارینھ گرم ھم نھ سرد و

 نوازنده بلبل بھ باغ اندرون

 اندرون ازنده آھو بھ راغگر

از  یكیشمرده اند و  یپارس زبان را جز اركان ادب یچند از ھزاران شاعر پارس یست كھ تنیجھت ن یب

 ین شعریگر و با مضامید یاتیروح ھم با یدر شعر مولو ییاین نشاط و پویاست و ھم یآنھا فردوس

بھار آمد بھار آمد بھار خوشگوار « :د یسرا یكھ م یخورد، وقت یعت بھ چشم میف طبیمتفاوت در توص
 . »رسد  ین كھ نگار مید راه را ایآب زن«ا یو » آمد

 یفرخ

 
 از. است ممتاز یرھا، شاعریشاعرانھ و ھم از نظر لطافت تصو یالھایتنوع حوزه خ ھم از نظر یفرخ

اگر  یوچھرمن قابل سنجش با اوست اما شعر یاست كھ در جھات یان و معاصران او تنھا منوچھرینیشیپ
 یرھایاز ارزش تصو چ گاهیباشد ھ یتر از شعر فرخ یر مربوط بھ آن، غنیعت و تصاوینھ طبیدر زم

است كھ شعرش  ینكتھ ا ییغنا ینھ شعرھایدر زم یفرخ یرھایكاھد چرا كھ تنوع تصو ینم یشعر فرخ

رھا نرم و یصو، تیدر شعر فرخ. بخشد یر ارزش و اعتبار میاز نظر تصاو یرا در كنار شعر منوچھر
ر خود استفاده یتصاو یعناصر موجود در خارج در دو سو كوشد كھ از یشتر میف است و ذھن او بیلط

ك از یھر  یبرا یرا منوچھریست، زینی ر منوچھریدقت تصاو او بھ یرھایتصو ین رویكند، از ا

رنگ و ھندسھ ، چندان از نظر یمعادل فرض نیكند و ا یفرض م یبرابر شیعت از ذھن خویعناصر طب

 یگر قرار میكدیدر برابر " قایر دقیتصو یق با موضوع وصف اوست كھ دو رویتطب قابل یق خارجیدق



و  قیاو دق ینكھ وصفھایبا ا یاء نھاده است، اما فرخیدر برابر اش ینھ اییآ ییكھ گو یحد رند بھیگ

شعرش،  یوه ھایرندگان و مپ نكھ گلھا ویبا ا. دھد یھ دقت را نشان نمین مایاست ا یسرشار از تازگ

ندارد اما از نظر  یوان منوچھرید عت را دریگر عناصر طبیوه ھا و دیگسترش گلھا و پرندگان و م

 یوانھاین دیتر یاز غن یكیوانش یدرخزان ـ د ژه وصف باغ ـ چھ در بھار و چھیوصف بھ و یھا نمونھ

 . است یشعر فارس
م در یعت خواندیو چھارم و پنجم ـ را، دوره طب سوم یاقرن ھ یشعر پارس یعنیـ  ن دورهینكھ ایبا ا

گمان  یم بیم انتخاب كنیعت بخواھیطب یرھایندگان تصوین سھ قرن اگر دو شاعر بھ عنوان نمایا سراسر

 یگریشاعر د ش از ھریوان او بیعت در دیتازه و زنده طب یرھایرا تصویاست، ز یاز آنھا فرخ یكی
بھ  یدر شعر پارس ر خاص بھ وجود آورده كھیاز تصاو یمجموعھ اعت ینھ وصف طبیاست و او در زم

ش آورده اند از یدر شعر خو یبعد آنھا را بھ طور تكرار یندگان قرن ھایشھ در آمده و گویصورت كل

 : لیقب
  سرخ رنگ از شاخ گل یتا بر آمد جام ھا

 پنجھ ھا چون دست مردم سر بر آورد از چنار
عت، از یاء و عناصر طبیعت با انسان و حلول شاعر در اشیو طب عتیاس انسان با طبیھم ق یبر رو

رسد و اگر قدرت  یھ او نمین نظر بھ پایاز ا یچ شاعریھ یجز منوچھر است و یشعر فرخ یھا یژگیو

ك شاعران یك ین راه بر یرد او را در ایمورد نظر قرار گ یحالتھا و مسائل وجدان ر او در القاءیتصاو
  . داد یترد بریدوره با نیا

افتھ و یچنان كھ خود در ش رایھ گرفتھ و شاعر مشھودات خویعت مایشھ از عالم خارج و طبیشعر ھم

كھ داشتھ با  یراتیرا در احساسات و تاث ان كرده و خوانندگان آثارشیدر خاطر پرورانده بھ مدد كلمات ب

 یست كھ از فرخین یزیآن چ یھا ییبایعت و زیطب فیپس توص. ك و ھمدل گردانده استیشتن شریخو

بھ سبك  یعنیوه او، یكھ در آن روزگار بھ ش ییان شعرایم توان گفت در یم یحت. شروع شده باشد
 ینقاش یاوصاف فرخ. شود یده میدرآثار آنھا د ینظر وجوه اشتراك نیگفتند از ا یسخن م یخراسان

ر، بھ یات زیوصف ابر در اب. عت استیواقع و با شكوه تر و جاندارتر از طب ك بھیكامل، نزد ییھا

كھ  یھایزیش حاالت مختلف ابرھا و رنگ آمیك مضمون، نمایق و متنوع از یدق یھا فیخصوص توص
 : با و قابل توجھ استیار زیكرده بس شاعر

 ایدر لگونین یز رو یرگون ابریبرآمد ق
 دایدالن شیعاشقان گردان چو طبع ب یچو را



 هآسود ان آبی، میالبیچو گردان گشتھ س

 . ره اندر وایت یتندگرد یچو گردان گردباد

 یمنوچھر

 
 یابانھایآن ب او در دامغان با یكودك. ستین دعویوان او گواه ایعت خواند دید شاعر طبیرا با یمنوچھر

 یا در كناره ھایز گوین او یاز جوان یرامون آن را گرفتھ است گذشت و بخشیكران كھ پ یفراخ و ب

 . عت را بھ او القا كردیبھ طب ط عشقین محیر ایتاث. البرز بھ سر آمد یخزر و دامنھ ھا یایدر

 یزنده گ. كند محسوس تر است یوه ھا میمرغھا و م كھ شاعر از گلھا، ییفھایدر توص یعشق بھ زندگ

و  یافتنیز مانند بھار دریآن در خزان ن ییبایآكنده است ز ییبایرا از زیست زین یر كردنیز تحقیچ

ام اورا بھ عالم یز ایگر. گذراند یشھ نمیشاعر را بھ تفكر و اند) زیغم انگ( زییپا یزھااست رو یپسودن
درون جز  یاینان در دنیاز واقع ب یاریز مثل بسید او نیشا. كشاند یان نمیمان وصوفیعالم حك , درون

 یبر رو دندید یوحال م ان در آن ھمھ جذبھ و شوریكھ صوف ییایدن. سراغ ندارد یزیو ابھام چ یرگیت

  . بستھ است یبند وبار بكل یب یك شاعر عشرت جوی
كھ در صومعھ ھا و خانقاه  یست مرد عشرت است اما آن شوق و جذبھ ایخانقاه ن مرد ین منوچھریا 

. ستیچ نیاو ھ یباطن برا یاین روست كھ دنیاز ا. افكند یشابور شور و ولولھ میغزنھ و ن بلخ و یھا
محسوس و مجرد است زنده  یھایبائیز یایدن. ظاھر است یایاست دن ینافتیو در یآنچھ دوست داشتن

 شناس شاعر ھمھ جا ییبایچشم ز, در بھار آن . آكنده است یبائیز از لطف و زیمظاھر آن ن با ھمھ یگ

 یاد می یدربار پر تجمل یك زندگیكھ از فرو شكوه  یعیف و بدایلطا. كند یع و لطائف تازه كشف میبدا
ندارد و آسمان گرفتھ و ابر  چ كمیھ یبھار یاز گلھا یبندگیو فر یزیخزان در دل انگ یاوه ھیم. آورد

  . ستیآسمان روشن و شفاف ثوركمتر ن یزیو طرب انگ ییبایآلود آبان ماه در ز

ز یخزان را ن یھایید جادویستا یم بھار را یھاییبایكھ ز یجانین روست كھ شاعر با ھمان شور و ھیاز ا
ده ید آفریآ ید او بھ نظر میاز قصا یدر پاره ا گرم و خشك یابانھایف بیآنچھ در توص .كند یف میتوص

از شاعران عرب را در نظر داشتھ اما رنگ و  یدیف ھا تقلیتوص د شاعر در آنیست شایوھم وپندار ن

راست بر اندام انسان  یابانھا كھ وصف آنھا گاه موین دشتھا و بیداست ایھو در آنھا بارز و یگونھ محل

جان او را  یكھ در اطراف كومش و دامغان رھگذار شاعر بوده است وبارھا از رنج و سخت كند بسا یم



عرب  شاعران یك سنت ادبید از یدارد تقل یش شتر وا میلب آورده است آنچھ اورا بھ وصف و ستا بھ

آرام و مالل  تده او حركیدگان خستھ و درد كشیر دیابان كومش و كویب یست بسا كھ در كرانھ ھاین

  . ابان ھا را شاھد بوده استین رھنورد بیز ایانگ

كوه البرز و  یھاییبایكھ از ز ییف ھایز در توصیآبسكون ن یایدر یكناره ھا و یخاطره اقامت در ر

 و یھاییباین زیروح او در برخورد با ا. سبز و شاداب شمال آن كرده است انعكاس دارد سر یدامنھ ھا
ن ییو ابتكار بھ تب ھنرمندانھ است كھ او با قدرت ین جذبھ ھایابد و در ای یم یزگاریآم عتیھا با طبیتازگ

ف شده اند از یھنرمندانھ توص كھ در اشعار او چنان ییرنگھا و آھنگ ھا. پردازد یعت میو ادراك طب

  . كند یت میاو حكا یو نقاش یقیذوق موس
ع ین و سبزه ھا و بدایاحیالوان ر. بخشد یم یریباپسند او انعكاس دلپذیدر چشم ز زیامواج رنگھا ن

جمال  شتر از ھمھ مظاھریگلھا ب ییبایشود اما ز یان میدر شعر او ب یخاص ینیقزح با خرده ب قوس

حساس چنان بارزو  ھا خاموش وییباین زیاو درباره ا یو دلدادگ یفتگیكند و ش یك میذوق او را تحر
وصف . . . و یموالنا و سعد ام ویچون خ یمنوچھر. دازدان یم یداست كھ خواننده را بھ شگفتیھو

افت حواس است از یدر یمنوچھر یف ھایدھد توص یگر قرار نمید یان معانیلھ بیعت را وسیطب
عت محض و یبا طب یگر منوچھریان دیبھ ب. گانھیگران و دگرگونھ و ید از دیتقل یجھان ب یھاییبایز

با  یده است وین محتوا و قالب در قصیب یھماھنگ تیدر رعا یمنوچھر یاستاد. سرو كار دارد یرونیب

آن از  ییسكوت و تنھا یالقا یابان برایف بیرند مثال در توصیگ یوزن واژه ھا را بر م, توجھ بھ محتوا 
ف یده در وصف شب كھ با توصیچون قص یكند برعكس در اشعار یاستفاده م بم یب مصوتھایترك

 . پر تحرك سود جستھ است یت از وزن پر طنطنھ و واژه ھااس ل ھمراهیس باران و طوفان و

  ). . . ز، نو بھار، شب و خزان ویوصف بھار، بھار دل انگ در(شعرھا 

دانست  یعت در شعر پارسیر طبیعت و تصاویطب د دورهیرا با ین دوره از شعر پارسیاز آنجا كھ ا

ق در یرا از نظر توفیرود، ز یشمار مبھ  یر شعریتصاو ن دوره از نظرینده این نمایبھتر یمنوچھر
شاعر، او توانستھ  ید شخصیژه دیص ویعت با رنگھا و خصایطب ر گوناگونیاز تصاو یعیمجموعھ وس

ن شاعر یعت، بزرگتریطب یو ماد یحس یرھایھم، در حوزه تصو یبر رو ن دوره ویاست شاعر ممتاز ا

 . دیبھ شمار آ یفارس خ ادبیدر طول تار
ن یوان او زنده تریعت در دینظر طب نیاوست و از ا یحس یاغلب، حاصل تجربھ ھا او یر شعریتصاو

 یوجود یایكھ در زوا یبیعج یعت با كنجكاویطب او از یو حس یان مادیوصف ھا را داراست، چرا كھ ب
فرا  ینھ اییآ ییعت چنان است كھ گویر او از طبیھر تصو است كھ یاء دارد، چندان قویاش ك ازیھر 



كرانھ ـ بھ وجود آورده  ینھ ـ كھ روشن است و بیین آیدر ا یریتصو اء داشتھ و از ھر كدامیاش یرو

 . است

 یھا ن تجربھین و تازه تریعت، متنوع تریگوناگون طب ینھ ھایاو در زم یحس یگمان تجربھ ھا چیھ یب

گر ید یر شعریاس با تصاویر او را در قیبودن تصاو یزان تجربیاست و م یدر ادب پارس یشعر

باران دقت كند  ریتصو یافت و ھر كس در ھمان نمونھ ھایتوان در یم یندگان بھ طور محسوس تریگو
ن یاس آنھا با ایاز ق است و یك روز بارانیر حاصل تجربھ یافت كھ مجموعھ آن تصاویدر خواھد 

 : است یگریارائھ شده و باران د یگرید یر باران كھ در فضایتصاو

 گردون ز ید بارانیفرو بار
 چنان چون برگ بارد بھ گلشن

 مھ ببارد یتموز ا اندریو 

   جراد منتشر بر بان و برزن
ندارد، اگر چھ  یالیعت گرفتھ شده و جنبھ خیر از طبیتصو یھر دو سو او آنھا كھ یرھایان تصویدر م

 . باتر استیتر و ز كمتر است اما زنده
 سو فرو ھشتھ بھ دامنیگ یشب

  ھ گرزننیرین معجر و قیپالس

كھ  یا چراغید یدر آ ن گاه بھیاست خون آلود كھ از كم ید بھ مانند دزدیآورده و در آنجا طلوع خورش
بھ عمدا آتش در زنند و در  د و آمدن مھ چنان است كھ در ھزاران خرمن تریفزایھر لحظھ روغنش ب

عت زنده در كنار ھم قرار دھد و یبا طب عت مرده رایكوشد طب یشتر میر است كھ او بین گونھ تصاویھم

 . شود یده مید ر اویدر تصاو یبیات عجین رھگذر حركت و حیاز ا

است پرداختھ، بلكھ  یینایب یروین عت كھ در حوزه مبصرات ویاز طب ییرھاینھ تنھا بھ تصو یمنوچھر

او وان یدر د ین رویعت دارد، از ایطب بھ مسالھ اصوات در یارینسبت بھ معاصرانش توجھ بس
گر از ید یكیشود كھ خود قابل توجھ است و  یم دهیمرغان د یدر باب آھنگ ھا و نغمھ ھا یریتصاو

را از راه گوش و از راه یز. اصوات دارد است كھ بھ یتوجھ نیعت در شعر او ھمیعوامل زنده بودن طب

  . كند یك میموضوعات وصف خود نزد چشم، ھر دو، خواننده را بھ
  بھارھست ایام عید و فصل 

  . جشن جمشید و گردش گلزار



 

  منوچھری

  امروز روز شادی و امسال، سال گل

  نکو باد حال گل نیکوست حال ما کھ

 مولوی

  جھان را جوانیی عید است و نو بھار و

  ھر مرغ را بھ وصل گلی شادمانیی

  امیرشاھی

  آمد بھار و یافت جھان اعتدال او

  برآورد سال نو مرغ دل از نشاط

 آملی طالب

  بھار است ببینید طوفان گل و جوش
  اکنون کھ جھان برسرکار است ببینید

  خیره نمایند این آینھ ھایی کھ نظر

  در دست کدام آینھ دار است ببینید



  صائب

  چوگشت از روی تو دلشاد نوروز

  در گنج طرب بگشاد نوروز

 کمال الدین اسماعیل

  نوروز چوگشت از روی تو دلشاد
  بگشاد نوروز در گنج طرب

 اسماعیل کمال الدین

  بھ جمشید برگوھر افشاندند
  خواندند مرآن روز را روز تو

  سرسال نو ھرمز و فرو دین

  برآسوده از رنج دل، دل زکین
 فردوسی 

  نوروز بزرگم، بزن ای مطرب، امروز
  نوبت نوروز بھ نوروز زیرا کھ بود

 منوچھری 

  نوروز کھ ھرچمن، دل افروز بود
  گل و خار عبرت آموز بود نقش

  جان ز معرفت نو گردد گر جامھ بھ

  بود« نشاط نوروز»ھرروز بھ دل 

  شکیب

  تا ھست چنین کھ طبع اطفال
  در ھرشب عید شادمان است

 اھلی 

  رسید موسم نوروز و روزگار شکفت
ِ شادی، بھار شکفت   فرخنده گل

  . فیاض الھیجی



  خاقانی

  
 وار فھش صبا نثار کنم جان شکویپ

 شکوفھ کن نثار نیکو عقد عنبر

 ق انسیای مرد با شکوفھ چھ سازم طر

 اریشد شکوفھ  ی من دهین بس مرا کھ دیا

 وار شکافان شد از ھوس جانم شکوفھ

 نوبھار ی شکوفھ برانداخت چون حجلھ

 دم شکستھ شدیشاخ شکوفھ وار ام

 شاخسار ی نو بست چون از شکوفھ قبھ
 آسمانھرشب کھ پرشکوفھ شود روی 

 اری الید خیوش آ در چشم من شکوفھ

 ی دلم وهیی طرب و م کو آن شکوفھ
 دار وهیاکنون کھ پرطلسم شکوفھ است م

 د بھی نبودیچون زان شکوفھ عارض ام
 وار شکوفھ د من بمرد بھ طفلییام

 تر دهید ھست ازشکوفھ نغزتر و شوخ

  . مدار د بھییخاقانی از شکوفھ ام

  ن یمیابن 

 
 د ای صنم گلعذاریسی گل ر کوکبھ

 گل، بی می گلگون مدار جام طرب وقت

 کندم مدتی است ش صبوح آرزو مییع



ھ بھ وقت بھار لبی نیریا چو تو شی  خاصّ

 چون ز می حسن تو مست خرابند خلق

 نرھد از خمار می از چھ سبب نرگست

 زنان شد دلم وانگی نعرهیبر ره د

 ی مشکبار سلسلھ تا تو بھ ھم بر زدی

 م دوایش را من ز کھ جویدرد دل ر

 قرار تو شد بی ش ده چون ز ھم تو قراری

 ی خواھم و خواھی تو جانی من ز لبت بوسھ

 ن انتظاریکی از ا ار تایر و بیزود بگ

 ک غزلین یمیم صبا ز ابن یدوش نس

 اریک ینزد تازه چو سلک گھر برد بھ

 رین سخن دلپذیر ایگفت کھ در گوش گ

  . ارشاھو تا بودت گوشوار از گھر

   غمای جندقیی

  
خواری و شادخواری شاعر،  ل مییا بھ دلیرود، گو غما بھ وطن خود جندق میی نوروز و اول بھارسالی

 ای؟ ممکن است چھ نشستھ: روند کھ دوستان شاعر با شتاب نزدش می. دھد کفرش را می عالمی فتوای

. . کافر است و غمایچون حکم رفتھ کھ بت را بدھند، یند و ترتیایای با کارد و قمھ و چماق سراغت ب عده
ت بھ آخر یک بیدر . زدیگر از جندق می ن لباسیگذارد و با ا اندازد و عمامھ می غما، عبا بر دوش میی. 

  . ای دارد اشاره ح البتھ،ین مطلب بھ تلویغما بھ ایغزل، 

 :ن موضوع گفتھ استیتمام غزل را در ھم 
 کردم کردم چھ می باده در ساغر نمی ار بھار

 کردم می کردم چھ ز ساغر گر دماغی تر نمی

 ارییھوا تر، می بھ ساغر، من ملول از فکر ھش

 کردم کردم چھ می نمی گریی د شھیاگر اند



 دیدم بھ جزمی ھرچھ زان بوی نشاط آیعرض د

 کردم کردم چھ می ن جوھر نمییا قناعت گر بھ

 ی صوفی فرو کردی ند در خم خرقھیچرا گو

 کردم کردم چھ می ودم، گر نمیزھد آلوده ب بھ

 مژگانش کنندم کز چھ برگشتی ز مالمت می

 کردم کردم چھ می ک لشکر نمییمت گر ز یھز

 جنون دادند مرا چون خاتم سلطانی ملک

 کردم کردم چھ می افسر نمی اگر ترک کلھ

 دادم دادم چھ می نمی تییفر گیبھ اشک ار ک

 کردم کردم چھ می ی اختر نمی بھ آه ار چاره

 ر مسلمانییجان بردم بھ تزو خ شھریز ش

 کردم می کردم چھ ن کافر نمییمدارا گر بھ ا

 غمایر مغان یست از دیگشود آنچھ از حرم با
  . کردم کردم چھ می نمی ن درید بر ایرخ ام

   خواجوی کرمانی

 
 دم و فصل بھار حبذا پای گل و صبح

 اریدر سر و لب بر لب  باده در دست و ھوا
 ستیھوای گل و گلزارم نار یبی رخ 

 چمن و بوی بھار میزان کھ بادست نس

 کین نقش و نگار است ولیی چ خانھ ھمھ بت
 مگر نقش نگار اھل معنی نپرسند

 ار نرفتیدر دل تنگ من آمد غم و جز 

 ابد باری می اوست کاندر حرم عشق تو

 نی زان روییی روی مرا نقش نب سکھ



 ناریبر د کھ درست است کھ چشمت نبود

 خرم آن روز کھ من بوسھ شمارم ز لبت

 شمار امت نبود روزیرون ز قیگرچھ ب

 گفتی از لعل لبت کام برآرم روزی

 برآر ن استیچون مراد من دلسوختھ ا

 ل کنار است مرایانت چو کمر میاز م

 کنار انت نتوان جستیگرچھ بی زر م

 چد خواجویغش بزنی روی نپیگر بھ ت

  . سردار کھ دلش را سربار است و تنش را

  زىیشمس تبر

  
 بھار آمد بھار آمد سالم آورد مستان را

 را ام آورد مستانیغامبر خوبان پیاز آن پ
 کرامت ھاى مستان گفت ساقى زبان سوسن از

 آورد مستان را امید آن سرو از سوسن قیشن
 ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگھ نقل

 جام آورد مستان را د از اللھ کوھى کھیچو د

 سانى دم سرد زمستانىیھ ابر نیرز گ
 بھ دام آورد مستان را لت کرد کز پردهیچھ ح

 سقاھم ربھم خوردند و نام و ننگ گم کردند

 نامھ ساقى چھ نام آورد مستان را چو آمد
 سوزد یدرون مجمر دل ھا سپند و عود م

 فراق او زکام آورد مستان را کھ سرماى

 درآ در گلشن باقى برآ بر بام کان ساقى

 ام آورد مستان رایبى پیخانھ غ ز پنھان



 دند درآ در باغ و پس بنگریچو خوبان حلھ پوش

 د تمام آورد مستان رایساقى ھر چھ دربا کھ

 آورد اریکھ جان ھا را بھار آورد و ما را روى 

 ن کز جملھ دولت ھا کدام آورد مستان رایبب

 ساقى دولت زى بھ ناگھین تبریز شمس الد

  . ى مدام آورد مستان رابھ جام خاص سلطان

  یمنوچھر

 
 است و جھان چون بت فرخار بھار ھنگام

 خار ار آن گل بییای بت فرخار، ب زیخ
 د خوردن می چون گلیی گل با ھیدر سا

الت برخوانند اشعار تا ّ  بلبل قو

 تا ابر کند می را با باران ممزوج
 می درفکند مشک بھ خروار تا باد بھ

 دهیبر چکن از ایی باران ب آن قطره
 از آن قطره گھربار گشتھ سر ھر برگ

 ریی باران کھ فرو بارد شبگ آن قطره

 رخ سرخ گل نار بر طرف چمن بر دو
 ی باران کھ چکد از بر اللھ وان قطره

 باران بنگار گردد طرف اللھ از آن

 ده استیی خردک بدم پنداری تبخالھ
 اریع ق دو لب دلبریبر گرد عق

 افتد بھ گل سرخی باران کھ بر وان قطره

  . بھ رخسار چون اشک عروسی است برافتاده

 آمد بھار خرم و آورد خرمى



 وز فر نوبھار شد آراستھ زمى

 ن فصل آدمىیشھ بدیھم خرم بود

 ر و بم بود و قحف در غمىیبا بانگ ز

 اسمن کمىیگل و از  ست ازیرا کھ نیز

 تا کم شده ست آفت سرما ز گلستان
 دیروچکف از ابر نوبھار چو باران

 دین ھزار اللھ ز خارا برون دمیچند

 دیتن یآن حلھ اى کھ ابرمر او را ھم
 دیامد و آن حلھ بردریباد صبا ب

 دیآن حلھ پاره پاره شد و گشت ناپد

 انید باز ھمھ دشت پرنیآمد پد و
 از اللھ و بنفشھ ھمھ کوھسار و دشت

 رشتیباى پایگشت چو د دیسرخ و سپ
 برنوشتبرچد بنفشھ دامن و از خاک 

 برگذشت چون باد نوبھار برو دوش

 ن دوست گشتیشاخ بنفشھ چون سر زلف
 کتان لگون بھ سرش معجریافکند ن

 آمد بھ باغ نرگس چون عاشق دژم

 لگوش در آورده سر بھ خمیوز عشق پ

 دستھ بست ھر کس مانند صد قلم زو

 بر ھر قلم نشانده بر او پنج شش درم
 کى شکمیقلمى زو  ان ھریاندر م

 کى شکمیان ھر قلمى زو یدر مان

 زعفران آگنده آن شکمش بھ کافور و
 د شکفتھ بھ باغ دریآن سوسن سپ

 زر م و دگر شاخ او زیک شاخ او ز سی
 با ز شوشتریى دیست گویراھنیپ



 ل ابره استش و از عاج آستریکز ن

 کى پاره عودتریبوى خوش چو  از بھر

 ش بادبانیشھ دوختھ از پیدارد ھم

 مانند عبقرى بھ دیبرگ گل سپ

 برگ گل دو رنگ بکردار جعفرى
ورد بشکفتھ ى  طرى برگ گل مُ

 چون روى دلرباى من، آن ماه سعترى

 بنگرى زى ھرگلى کھ ژرف بدو در تو
 انیک پاره در میى کھ زر دارد یگو

 ھا د در کف صحرا قبالھیچون ابر د

 د ژالھ ھاید و بباریبارانھا چک
 اتا گرد دشتھا ھمھ بشکفت اللھ ھ

 زده بھ آب معصفرغاللھ ھا چون در
 الھ ھاین پیقیبشکفت اللھ ھا چو عق

 الھ ھا، ھمھ آگنده مشک و بان یپ وانگھ

 بنمود چون ز برج بره آفتاب روى
 بر تن گلبن بھ جاى موى گلھا شکفت

 د دوش گل را اندر کنار جوىیچون د

 گشت جفتجوى آمد بھ بانگ فاختھ و

 کبوىد ھمھ گشتھ مشیبلبل چو سبزه د

 شعرخوان گاھى سرود گوى شد و گاه
 ده اند بھ سر بر کبودھایگلھا کش

 پودھا د برآنھا نھینھ تارھا پد

 زنند ھمھ روز رودھا یمرغان ھم
 ند زار زار ھمھ شب سرودھایگو

 بامداد گردد، از شط و رودھا تا
 مرغان آب بانگ برآرند وز آبدان



 بھشت ارم شود تا بوستان بسان

 ت الحرم شودیھ چو بصحرا ز عکس الل

 شود ر و بمیبانگ ھزاردستان چون ز

 نسان خرم شودیند ازیمردم چو حال ب

 افزون شود نشاط و ازو رنج کم شود

 ک زمانیک روز و یرود و مى نباشد،  بى

 ریبلبل بھ شاخ سرو برآرد ھمى صف

 ریابر نعره برآرند از آبگ ماغان بھ

 رید اشعار چون جریسرا یقمرى ھم

 ریکجاى بم و زینوازد  یصلصل ھم

 تا بادھا وزان شد بر روى آبھا

 تابھا آن آبھا گرفت شکنھا و

 تا برگرفت ابر ز صحرا حجابھا
 بستند باغھا ز گل و مى خضابھا

 بر گل و سوسن شرابھا برداشتند

 چھره، عاشقانیکوان پریاز عشق ن
 بنگرد کیاطراف گلستان را چون ن

 راھن صبورى چون غنچھ بردردیپ

 گس طرى و بنفشھ حسد برداز نر
  . از دو چشم و دو زلف بتش نشان کان ھست

  صائب

 
 از خجلت روی تو کھ سرجوش بھار است

 بناگوش بھار است شبنم عرق شرم

 ی حسن تو شد سامعھ افروز تا زمزمھ



 فراموش بھار است ی گل خواب آوازه

 ست وگرنھیا نیدان ح گوش تو زبان

 بھار است صدرنگ سخن در لب خاموش

 ر و زبر کرد چمن رایھرچند خزان ز

 است رانی ما جوش بھاریدر عالم ح

 امروز سر کوی خرابات کھ دارد

 است دوش بھار ست کھ بریھرغنچھ سبوئ

 از باغ وصال تو کھ شرم است نگھبان

 است رون در آغوش بھاریی ب ک حلقھی

 افتیوان تو صائب نتوان یی د در صفحھ

  . است ض کھ در صبح بناگوش بھاریھر ف

  یسعد

 
 صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین

  از صنع رب العالمین عقل و طبعم خیره گشت
 با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد

  پیری با خردمندان نشین کودکی گفتا تو

 گفتم ای غافل نبینی کوه با چندین وقار
  دامنش پرارغوان و یاسمین ھمچو طفالن

 بھاربرگ شاخآستین بر دست پوشید از 

  کرده از خورشید و مھ در آستین میوه پنھان
 کند ھر صبحدم ھا را پریشان می باد گل

  پریشانی مگر در روی آب افتاده چین زان

 پیرھن نوبھارازغنچھ بیرون شد بھ یک تو

  بیدمشک انداخت تا دیگر زمستان پوستین



 ختن این نسیم خاک شیرازست یا مشک

  زلف عنبرینیا نگار من پریشان کرده 

 نوشین برکند بامدادش بین کھ چشم از خواب

  گر ندیدی سحر بابل در نگارستان چین

 سربنھ مردانھ وار سعدی گرسرش داری چو

  . اال چنین با چنین معشوق نتوان باخت عشق

  موالنا

  
 گل و امسال سال یامروز روز شاد

 كوست حال ما كھ نكو باد حال گلین
  دوست یود زگلزار ریگل را مدد رس

 گر زوال گلیند دیتا چشم ما نب

 مست است چشم نرگس و خندان دھان باغ
ّ و رونق لطف و كمال گل از ّ و فر  كر

 سوسن زبان گشوده و گفتھ بھ گوش سرو
 عشق بلبل و حسن خصال گل اسرار

 د گل از بھر داد مایجامھ دران رس

 وصال گل یجامھ بھ بو میدر یزان م
 ن جھانیاست نگنجھ در یگل آنجھان

 ال گلیگنجد خ ال چھیدر عالم خ

 ست ز بستان عقل و جانیست؟ قاصدیگل ك
 جاه و جمال گل ست زیست؟ رقعھ ایگل چ

 میم دامن گل و ھمراه گل شویریگ

 نھان گل م بھ اصل ویرو یرقصان ھم

 اصل و نھال گل، عرق لطف مصطفاست



 گل زان صدر، بدر گردد آنجا ھالل

 نو دھندزنده كنند و باز پر و بال 

 گل د شما پر و بالیھر چند بر كن

 وفا یل از پیمانند چار مرغ خل

 گل ن امتثالیدر دعوت بھار بب

 خاموش باش و لب مگشا خواجھ غنچھ وار

  . گل ر ظاللیر لب تو بھ زیخند ز یم

  یعنصر

  
 بتگر شود در بوستان یھم یباد نوروز

 گر شودید یلعبت یتا زصنعش ھر درخت

 شود بایزاز پردباغ ھمچون كلبھ ب

 راغ ھمچون طبلھ عطار پرعنبر شود
 شود ینیحلھ چ ینیبند ھر زم یرو

 رشتھ گوھر شود یگوشوار ھر درخت
 ناز بھ ینید را بیلعبتان خورش یچون حجاب

 غ اندر شودیغ و گھ بھ مید زمیگھ برون آ

 بلند رد زسر كوهین فرو گیمیافسر س
 . ن سر شودیو مشك یبا روینا چشم و زیبازم

   یقیدق

  
 یصنم ابر بھشت یبرافكند ا

 یبھشتیارد ن را خلعتیزم



 بھشت عدن را گلزارماند

 یدرخت آراستھ حور بھشت

 داریگونھ گشت د جھان طاوس

 یدرشت ییو جا ینرم ییبھ جا

 باید ن برسان خون آلودهیزم
 یل اندوده مشتیھوا برسان ن

 و مشك یاز م ییبدان ماند كھ گو

 یدوست بر صحرا نبش مثال
 د ازآن سانیگالب آ یزگل بو

 یسرشت گل اندر گل یكھ پندار

 بھ طعم نوش گشتھ چشمھ آب
 یدشت یده آھویبھ رنگ د

 ییجھان ھزمان كھ گو چنان گردد
 یرد جز بھ كشتیپلنگ آھو نگ

 چھره دید كنون خورشیبا یبت

 ید پشتیكو دارد از خورش یمھ
 اقوتیرخسار او ھمرنگ  یبت

 یبرگونھ جامھ كنشت یئ م

 دستیچارخصلت برگز یقیدق

 یزشت ھا ویدر زخوب یتیبھ گ

 جاده رنگ و نالھ چنگیلب ب
  ش زرد ھشتییچون زنگ و ك یم

 



  عطار

  
 بلبل خوشنوا فغان کن یا

 عاشقان کن ید است نوایع

 برآورد چون سبزه ز خاک سر

 ترک دل و برگ بوستان کن

 بالشت ز سنبل و سمن ساز

 بان کنیسا وز برگ بنفشھ

 ندازیھ ز سر کلھ بچون الل

 ان کنیسرخوش شو و دست در م
 غزل را ی نھیسف بردار

 نشان کن یگل یوز ھر ورق

 یار توان یصد گوھر معن
 دان کن نکتھ فیدر گوش حر

 بھ شعر عطار یوان دم کھ رس
 در مجلس عاشقان روان کن

 مییصفا ی صفھ یما صوف

  . مییم و از خدایخود ز خود یب

  یفروغ

  
 د استیون چھ مبارک عید ھماین عیرب ا

 ست دهیبوس ن واسطھ دل دست بتانیکھ بد

 سر غوغا دارد یگرنھ آن ترک سپاھ



 ست دهیپوش زلف زره ی پس چرا از گره

 او شمشادست ی از سرو خرامنده یشاخ

 دستیخورش او ی از عارض رخشنده یعکس

 نکو نتوان کرد یر بر آن روینگھ س

 ست دهیترس بدش چشم دلم یبس کھ از خو
 وش در بزم صفا تنگ دھان تو چھ گفتد

 ست دهیرنج یدل کھ از آن خاطر ھر تنگ

 سر کرد ییچشمت چھ نوا ی مطرب از گوشھ
 ست دهیخون غلط کشتھ بھ یکھ بھ ھر گوشھ بس

 ایگو یتنگ شد در شکرستان دل طوط

 ست دهیخند دھن تنگ تو بر تنگ شکر
 چدیپ یوانھ بھ خود میک سلسلھ دیدل 

 ست دهیچیپ ھیآن مار ستا کھ بر گردنت 
 زلف تو را دست صبا نگرفتھ است ی حلقھ

 ست دهینشن یتو را گوش کس یذکر سودا

 ما را یدیبا وجود تو نمانده است ام
 دستیام ھر ی باچھیکھ رخ خوب تو د

 ییق تویعشاق بھ تحق ی د فرخندهیع

 ست دهید کھ سحرگھ نظرت منظر سلطان

 نیانبساط دل آفاق ملک ناصر د

 ست دهیط فلک از بھر نشاطش چکھ بسا
 کھ از بخت جوان تا بھ سر تخت نشست آن

 دستیش ز شرف تاج سر جمشیخاک پا

 ست وغا گردن خصم افکنده غ او روزیت
 ست دهیدست او گاه سخا مخزن زر پاش

 شاه است یفروغ آفتاب فلک جود
  . ست دهیتاب یزمن یکھ فروغش بھ ھمھ رو



   یسمرقند یرودك

 
 بیط یا رنگ و بوبھار خرم ب آمد

 بیش عجینت و آرایبا صد ھزار ز

 ن گھ جوان شودیبد رید كھ مرد پیشا

 بیمش یافت شباب از پیل یبد یتیگ

 بكرد یلشگر یكیچرخ بزرگوار 

 بیره و باد صبا نقیلشگرش ابر ت

 زن نقاط برق روشن و تندرش طبل

 بین مھیدم چنیل و ندیدم ھزار خید
 گوارسو د چون مردین كھ گریآن ابر ب

 بین كھ نالد چون عاشق كثیو آن رعد ب

 گاه گاه یره دھد روید ز ابر تیخورش
 بیكھ گذر دارد از رق ییچونان حصار

 بود ك چند روزگار جھان دردمندی
 بیط یسمن را دوا یافت بویبھ شد كھ 

 بنو د نویببار یباران مشك بو

 بیحلھ قص یكید یوز برف بركش
 فتداشت گل گر یش ھمیكھ برف پ یگنج

 بیبود شد رط یكھ خشك ھم یكیجو  ھر

 ز دور یان كشت درخشد ھمیاللھ م
 بیعروس بھ حنا شده خض چون پنجھ

 دیبخواند در شاخسار ب یبلبل ھم

 بیاو را شده مج سار از درخت سرو مر

 صلصل بسر و بن بر با نغمھ كھن



 بیغر بلبل بھ شاخ گل بر بالحنك

 د شادیید باده و اكنون زیاكنون خور

  . بیحب ب از بریب حبیاكنون برد نصكھ 

  حافظ

  
 م باد نوروزىید نسیآ یار میز کوى 

 چراغ دل برافروزى ن باد ار مدد خواھىیاز ا

 چو گل گر خرده اى دارى خدا را صرف عشرت کن

 غلط ھا داد سوداى زراندوزى کھ قارون را

 ز جام گل دگر بلبل چنان مست مى لعل است
 روزىیتخت فر یروزه صفیبر چرخ ف کھ زد

 فشانىیبھ صحرا رو کھ از دامن غبار غم ب

 اموزىیگلزار آى کز بلبل غزل گفتن ب بھ
 ستین وانیروزه این فیچو امکان خلود اى دل در ا

 روزى و بھروزىیش فرصت دان بھ فیمجال ع
 خود کردن ست ترک کامیق کام بخشى چیطر

 ن ترک بردوزىیکاله سرورى آن است کز ا

 رون آىیاز غنچھ ب م چو گلیوگ یسخن در پرده م
 ر نوروزىیست حکم میش از پنج روزى نیکھ ب

 ستیباران چیقمرى بھ طرف جو ندانم نوحھ

 ز ھمچون من غمى دارد شبانروزىیمگر او ن
 بشیکند ع یدارم چو جان صافى و صوفى م اى یم

 روزى چ عاقل را مبادا بخت بدیا ھیخدا

 معن اى شینت کنون تنھا نشیریار شیجدا شد 

 سازى و گر سوزى ن است اگریکھ حکم آسمان ا



 بھ عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

 رسد روزى یتر میرا ھن ا ساقى کھ جاھلیب

 مى اندر مجلس آصف بھ نوروز جاللى نوش

 جامت جھان را ساز نوروزى کھ بخشد جرعھ

 کند تنھا دعاى خواجھ تورانشاه یم حافظ نھ

 دى و نوروزىیز مدح آصفى خواھد جھان ع

 دهیان راست محراب دل و دیپارسا جنابش

  . روزىیف زان راست روز فتح وینش صبح خیجب

   ین منزویحس

 
 من خزان ید گلت خجستھ، گل بیع

 د واشده دربازوان منیاس سپی

  وزد  یكزسرزلف تو م یبادبھار
  نوشتھ نام تورا، برخزان من باگل

 است جزتو مھرتوازخدا یناشكر
  اگر، مھربان من ھمزدگربخوایچ

 نیتو شادم وباغصھ ات غمگ یباشاد

 است جان من ھمھ بھ جان تو بستھ یآر
 ث عشقیكند سخنم درحد یھنگامھ م

  د تو، قفل زبان منیواكرده تاكل

 نھ گل كنندینھ تاكھ درآئیس یبگشا
 من د تازه وبخت جوانیباھم ام

 نوشت براوراق سرنوشت یكھ م یدست

 من استانوست داستان تو با دیپ

 ن بھاریكند بھ شوق تو شعرم درا یگل م



  واژگان من یھ شگفتیما یا

 دگلیرسد ازراه ع یاما، مرانم

  . تو گل نكند بردھان من یتابوسھ 

   امیم عمر خیحك

 
 م نوروز خوش استیبر چھره ی گل نس

 دلفروز خوش است بر طرف چمن روی

 ستیی خوش نیاز دی کھ گذشت ھر چھ گو

 کھ امروزخوش است ز دیخوش باش ومگو 

 ن استیا یكھ عمر جاودان نوش یم
 ن استیا یخود حاصلت از دور جوان

 اران سرمستیباده و  ھنگام گل و

 است نیا یكھ زندگان یخوش باش دم
 گل تازه تر از خرمن یبا دلبرك

 و دامن گل یاز دست مده جام م
 شترك كھ گردد از باد اجلیزان پ

  . راھن گلیعمر ما چو پ راھنیپ

  یمراغھ ا یاوحد

  
 شد جوان یجھان از باد نوروز

 ھ سنبل نھان شدین در سایزم

  كند بلبل سحرگاه یامت میق

 آخر زمان شد؟ مگر گل فتنھ



 نیاحیز رنگ سبزه و شكل ر

 شد بھ صورت آسمان یین گویزم

 دیچیصبا در طره شمشاد پ

 ارغوان شد یبنفشھ خاك پا

 و توبھ بشكن ایبھار آمد ب

 توان شد یدگر صوف یكھ در وقت

 بستان گل اطراف یز رنگ و بو

 بھشت جاودان شد یتو پندار

 ستیرا برگ گل ن یاوحد كنیول

 . فالن شد یكھ او آشفتھ بو

  سعدی

 
 باد بھاری وزید، از طرف مرغزار

 باز بھ گردون رسید، نالھ ھر مرغ زار

 سرو شد افراختھ، کار چمن ساختھ
 نارنعره زنان فاختھ، بر سر بید و چ

 گل بھ چمن در برست، ماه مگر یا خورست

 سرو بھ رقص اندرست، بر طرف جویبار
 شاخ کھ با میوه ھاست، سنگ بھ پا می خورد

 بید مگر فارغ است، از ستم نابکار

 شیوه نرگس ببین، نزد بنفشھ نشین
 سوسن رعنا گزین، زرد شقایق ببار

 خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع

 ی خوش اللھ زارنالھ موزون مرغ، بو

 ھر گل و برگی کھ ھست، یاد خدا می کند



 بلبل و قمری چھ خواند، یاد خداوندگار

 برگ درختان سبز، پیش خداوند ھوش

 ھر ورقی دفتری است، معرفت کردگار

 وقت بھاراست خیز، تا بھ تماشا رویم

 تکیھ بر ایام نیست، تا دگر آید بھار

 بلبل دستان بخوان، مرغ خوش الحان بدان

 طوطی شکرفشان، نقل بھ مجلس بیار

 بر طرف کوه و دشت، روز طواف است و گشت 

  وقت بھاران گذشت، گفتھ سعدی بیار

  بیدل دھلوی

  
  منتظران بھار بوی شکفتن رسید

  مژده بھ گل ھا برید یار بھ گلشن رسید
  لمعھ مھر ازل بر در و دیوار تافت

  جام تجلی بھ دست نور ز ایمن رسید
  ا رسم تکلف نماندنامھ و پیغام ر

  فکر عبارت کراست معنی روشن رسید

  عشق ز راه خیالگرد الم پاک رفت
  خار و خس وھم غیر رفت و بھ گلخن رسید

  صبر من نارسا باج ز کوشش گرفت

  دست بھ دل داشتم مژده دامن رسید
  عیش و غم روزگار مرکز خود واشناخت

  نغمھ بھ احباب ساخت نوحھ بھ دشمن رسید

  د مزرع اقبال سبزمطلع ھمت بلن

  ریشھ بھ نخل آب داد دانھ بھ خرمن رسید



  زین چمنستان کنون بستن مژگان خطاست

  آینھ صیقل زنید دیده بھ دیدن رسید

  بردم از این نوبھار نشئھ عمر دوبار

  دیده ام از دیده رست دل بھ دل من رسید

  سرو خرامان ناز حشر چھ نیرنگ داشت

  رسید ھر چھ ز من رفتھ بود باز بھ مسکن

  بیدل از اسرار عشق ھیچکس آگاه نیست

  گاه گذشتن گذشت وقت رسیدن رسید

  خواجوی کرمانی

  
  این بوی بھاراست کھ از صحن چمن خاست 

  یا نکھت مشک است کز آھوی ختن خاست

  انفاس بھشت است کھ آید بھ مشامم
  یا بوی اویس است کھ از سوی قرن خاست

  این سرو کدام است کھ در باغ روان شد
  وین مرغ چھ نام است کھ از طرف چمن خاست

  بشنو سخنی راست کھ امروز در آفاق

  ھر فتنھ کھ ھست از قد آن سیم بدن خاست
  سودای دل سوختھ اللھ سیراب

  در فصل بھار از دم مشکین سمن خاست

  تا چین سر زلف بتان شد وطن دل
  عزم سفرش از گذر حب وطن خاست

  نآن فتنھ کھ چون آھوی وحشی رمد از م

  گویی ز پی صید دل خستھ من خاست

  ھر چند کھ در شھر دل تنگ فراخ است



  دل تنگی ام از دوری آن تنگ دھن خاست

  عھدی است کھ آشفتگی خاطر خواجو

  از زلف سراسیمھ آن عھدشکن خاست

  عراقی 

  
  طرب، ای دل، کھ نوبھار آمد

  از صبا بوی زلف یار آمد

  ھان نظاره کھ گل جمال نمود

  نوبھار آمد ھین تماشا کھ

  در رخ او جمال یار ببین
  کھ گل از یار یادگار آمد

  بھ تماشای باغ و بستان شو

  کھ چمن خلد آشکار آمد
  از صبا حال کوی یار بپرس

  کھ سحرگاه از آن دیار آمد
  بر در یار ما گذشت نسیم

  زان گل افشان و مشکبار آمد

  تا صبا زان چمن گل افشان شد
  چون من از ضعف بیقرار آمد

  ید چون عندلیب ضعف نسیمد

  بھ عیادت بھ مرغزار آمد
  :گل سوی فاختھ اشارت کرد

  ھین نوایی کھ وقت کار آمد

  بلبل از شوق گل چنان نالید

  کھ گل از وجد جان سپار آمد



  ھای و ھویی فتاد در گلزار

  نالھ عاشقان زار آمد

  گل مگر جلوه می کند در باغ؟

  کز چمن نالھ ھزار آمد

  صد برگ زرفشان می کند گل
  کش صبا دوش در کنار آمد

  گل زرافشان اگر کند چھ عجب؟

  کز شمالش بسی یسار آمد
  گل زر افشاند و ز ابر بر سر او

  صد ھزاران گھر نثار آمد

  غنچھ از بند او نشد آزاد
  زان گرفتار زخم خار آمد

  جامھ سوک بر بنفشھ برید
  زان مگر اللھ دلفگار آمد

  نقش رنگ چمن ز لطف بھار

  بای پرنگار آمدنقش دی
  خوش بھاری است، لیک آن کس را

  کز لب یار میگسار آمد

  ھان، عراقی، تو و نسیم بھار

  کز صبا بوی زلف یار آمد



  وحشی بافقی

  
  باز وقت است کھ از آمدن باد بھار

  بشکفد غنچھ و گل خیمھ زند در گلزار

  آید از مھد زمین طفل نباتی بیرون

  دایھ ابر دھد پرورش او بھ کنار

  دفتر شکوه گل مرغ چمن بگشاید

  کھ چھا می کشم از جور گل و خواری خار

  لب بھ دندان گزد از قطره شبنم غنچھ

  کھ نکو نیست ز عاشق گلھ از خواری یار
  نرگس از باد زند چشمک و گوید کھ بنال

  کھ اثرھا بکند عاقبت این نالھ زار

  جدول آب نگر داغ دل از برگ سمن
  از باد بھارغنچھ تازه ببین خنده زن 

  این بھ رنگی است کھ عاشق بنماید ساعد
  وان بھ شکلی است کھ معشوق نماید دیدار

  اللھ راغ کھ دارد خفقانش خستھ

  نرگس باغ کھ سازد یرقانش بیمار
  ھیچ یابی کھ چرا عنبر تر کرده بھ مشک

  ھیچ دانی کھ چرا بر لب جو کرده گذار

  تپش قلب ز عنبر کند این یک چاره
  ماھی کند آن یک تیمار زردی چشم ز

  زاغ انداخت بھ گلزار چنین آوازه

  کھ اینک از کشور وی خیل خزان گشت سوار

  برگ داران شکوفھ شده ھمراه نسیم



  می نمودند سراسیمھ ز ھر گوشھ فرار

  بید لرزان شد و پنداشت پی غارت باغ

  سپھ برف فرود آمد از این سبز حصار

  می کند فاختھ فریاد کھ در باغ چرا

  ت زور از پی آزار برآورد چناردس

  نیست بیمش کھ بھ یک دم فکند دستش را

  ظلمت ظلم ز آیینھ دوران بھ کنار

  کان دم از ریزش خود با کف جودش می زد

  لیک چون دید سحاب کرمش گوھر بار

  کرد پھلو تھی از مردم و شد گوشھ نشین

  تا کھ از سرزنش خلق نیابد آزار

  امخزن پر گھر و دست گھرپاش تور

  کھ یکی بحر محیط است و یکی ابر بھار
  بحر می گفتم اگر بحر بدی پر گوھر

  ابر می خواندم اگر ابر بدی گوھربار

  کامرانا نظری کن کھ ز پا افتادم
  دستگیرا شدم از دست چنینم مگذار

  در گذر از سر این نکتھ سرایی وحشی

  واندر این مجلس فرخ بھ دعا دست برآر

  شھریار 

  
  و سبزه و صحرا باشد کاش پیوستھ گل

  گلرخان را سر گلگشت و تماشا باشد

  زلف دوشیزه گل باشد و غماز نسیم

  بلبل شیفتھ شوریده و شیدا باشد



  سر بھ صحرا نھد آشفتھ تر از باد بھار

  ھر کھ با آن سر زلفش سر سودا باشد

  رستخیز چمن و شاھد و ساقی مخمور

  چنگ و نی باشد و می باشد و مینا باشد

  غزلش بر لب و آب آینھ گون یار قند

  طوطی جانم از آن پستھ شکرخا باشد

  اللھ افروختھ بر سینھ مواج چمن

  چون چراغ کرجی ھا کھ بھ دریا باشد

  این شکرخواب جوانی است کھ چون باد گذشت

  وای از این عمر کھ افسانھ و رؤیا باشد

  گوھر از جنت عقبی طلب ای دل ورنھ

  باشد خزف است آنچھ کھ در چنتھ دنیا

  شھریاراز رخ احباب نظر باز مگیر
  کھ دگر قسمت دیدار نھ پیدا باشد

  فریدون مشیری 

  
  خوش آمد بھار

  گل از شاخھ تابید خورشید وار
  چو آغوش نوروز پیروز بخت

  گشوده رخ و بازوان درخت

  گل افشانی ارغوان
  نوید امید است در باغ جان

  کھ ھرگز نماند بھ جای

  زمستان اھریمنی

  فرا می رسد بھاران



  پرستیدنی

  سراسر ھمھ مژده ایمنی

  دراین صبح فرخنده تابناک

  کھ از زندگی دم زند جان خاک

  بیا با دل و جان پاک

  ھمھ لحظھ ھا را بھ شادی سپار

  نوایی ھم آھنگ یاران برآر

  خوش آمد بھار

  یات پارسیادب باران در و ابر

  
  آن کریم است کو چو ابر بـــھار

  خندد آخــر کارچــــــون بریزد ب

  ھا نـھ چو ابری کھ در زمستان

  ھا رو کـــــند ترش وقت باران

  مکتبی  



  ابــــــــــــر اگر آب زندگی بارد

  ھـرگز از شاخ بید بر نخوری

  سعدی 

  رخساری کھ پوشد روی روز ابر با آن تیره 

  مردم چشم است دھقان را ز باران داشتن 
  قاآنی  

  حرا باردابـــــــــر باید کھ بھ ص 

  زان چھ حاصل کھ بھ دریا بارد 
  عبدالرحمن جامی 

  ابـــــر شو تا کھ چو باران ریزی 

  بر گل و خس ھمھ یکسان ریزی 
  عبدالرحمن جامی 

  اگـــــــر باران بھ کوھستان نبارد
  بھ سالی دجلھ گردد خشک رودی 

  سعدی 

  . ھا بھ ھم رفت باران آمد ترک 
  المثل پارسی ضرب 

  . گ دریغ نیست و صحبت از ناپذیر دریغ استباران از سن

  عبدهللا انصاری خواجھ 

  باران بھ صبر پســت کند گرچھ

  نـرم است روی آن کھ خارا را
  ناصرخسرو 

  باران کھ در لطافت طبعش خالف نیست 

  زار خس  در باغ اللھ رویــــد و در شوره 
  سعدی 

  آیی  بارد، تو می باران کھ می
  ـاران نیلوفر باران گل، بــــــــ 



  بــــاران مھر و مــاه و آیینھ 

  بــــاران شعر و شبنم و شبدر 

  امیری احسان خواجھ 

  . آید بھ دعای گربھ سیاه باران نمی 

  بھ نرمی ظفر جوی بر خصم جاھل 
ُھ را بھ نرمی کند پست باران    کــھ ک

  ناصرخسرو 

  بھ ھـــــنگام سختی مشو ناامید
  آب سپید از ابـــــــــر سیھ بارد

  نظامی 

  . زار پند بھ نادان، بـــــــــــــــــاران است در شوره
  سعدی 

  چشمھ از سنگ برون آید و باران از میغ
ر از دریابار ُ   انگبین از مـــــــگس نحل، د

  سعدی 

  چو بسپردم من اندر تشنگی جـان
  مــباد اندر جھان یک قطره باران

  فخرالدین اسعد گرگانی 

چون  ھای لذیذ ھم خواھم مثل درختان باروری باشم کھ با یک تکان میوه فرارسیده، می خزان زندگی من 

  . ریزد باران از آن می

  لودویگ وان بتھوون 
  . باران است عمل، ابر بی دانای بــــــــــــــــــــــــی 

  بک جان اشتاین 

  . شود دریـــــــــــــــــــــا بی بارانش نمی 
  المثل پارسی ضرب 

بارید، باران نبود،  چھ می در حقیقت آن. زمانی کھ چشم بھ این جھان گشودی، یک روز بارانی بود 
  . کرد ای گریھ می دادن ستاره اشک آسمان بود کھ بھ خاطر از دست



  اگزوپری آنتوان دو سنت 

  ســخای بزرگان چو ابر بھار 

   بھ جایی ببارد کھ ناید بھ کار 

  نظامی 

  ی توفیر دریانریزد ابر بـــــــ 
  نھ بی باران شود دریا مھیا  

  نظامی 

  وای بــــــــــاران، بـــــــــــــــاران  
  شیشھ پنجره را بــــــــــــــــــــــــــــــاران شست  

  از دل من اما  

  چھ کسی نقش تو را خواھد شست  
  . ن سرودیت ودلنشیفیباک یلیاین شعر را مرحوم احمد ظاھر خ

 

  

www.esalat.org 
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