
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گلچینی از ادبیات اریان و جهان

 

 هب اهتمام 

 حزین ) زرها ( خوش نظر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 و بگو : رپوردگارا رب علم من بیفزا

 

 

 

 



 نوشتاری رد  باب مقدهم :

ربگزیده ی نویسندگان و شارعان و زبرگان ادبیات اریان و جهان  و ربخی آاثر  و شرح حال  این کتاب هب معرفی

 آانن می رپدازد .

گان  ادبیات گرانماهی و بسیار غنی  گان  کتاب و کتابخوانی ، بخصوص دلباخت و این دفتر تقدیم هب تمامی مشتااقن و شیفت

 سرزمین زعزیمان اریان و جهان  .

وند و مردمان فرهیخته کشورم   رد تمام پهنه گیتی قرار گیرد .و تمام افرسی زباانن باشد هک مورد قبول خدا

گان است .) حضرت علی علیه السالم (ک   تاب باغ و بوستان فرزان

 با سپاس .

 



 

شود. ربای مسلماانن، این  خوانده می« مجید»و « کریم»قرآن کتاب مقدس مسلماانن است و با القابی چون 

« شده حفاظتلوح »اند. قرآن خود را با عنوان  کتاب بازآفرینی زمینیِ مفاهیم اصلی آسمانیست هک ابدی و ازلی

 .خوانده است

 قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ يَعْلَمُونَ َوالَّذِینَ َلَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُوا اْلَْلْبَابِ 

ن متذکر این مطلبند. ب   9)گو: آیا آانن هک اهل علم و دانشند با مردم جاهل اندان یکسانند؟ منحصرًا خردمندا

هُمُ اَّللَُّ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا     اْلَْلْبَابِ  الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ هَدَا



یت  (هب لطف خاص خود)اه را  آن بندگانی هک سخن بشنوند و هب نیکورت آن عمل کنند، آانن هستند هک خدا آن هدا

ن عالمند فرموده و هم آانن  سوره زمر( (۸۱) .هب حقیقت خردمندا

 .خیر دنیا و آخرت با دانش است و شّر دنیا و آخرت با اندانیایپمبر گرامی اسالم فرمودند :

 .شود و بدبختان از آن محرومند دانش پیشوای عمل و عمل پیرو آن است. هب خوشبختان دانش الهام می

 

طالب، امام اول شیعیان و  اه(ی علی ابن ابی اه و اندرزاهی )حکمت انهماه،  ای از خطبه البالهغ، مجموهع هجن 

 .خلیفه چهارم از خلفای راشدین است

البالهغ، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف هب سید رضی و شريف رضی است.  گردآورندهٔ نهج

اه، و کلمات کواته و قصار علی   و ههدانهماه اه و مواعظ، انهم البالهغ عنوانی است هک سید رضی ربای منتخبی از خطبه نهج

 .شود است. مطالب این کتاب از جمله شیوارتین متون رعبی محسوب می طالب ربگزیده بن ابی



 :طالب رد این کتاب رب رد هس باب آمده است سخنان علی ابن ابی

 اه و اوامر باب اول: خطبه

 اه و رسائل و وصایا باب دوم: انهم

 قصار، حکمت آمیز و مواعظباب سوم: کلمات 

ای مؤمن! هب تحقیق این دانش و ادب بهای جان توست پس رد آموختن آن دو بکوش هک ره هچ رب دانش و 

یابی و با ادب هب  شود ؛ زریا با دانش هب رپوردگارت راه می ادبت افزوده شود رب قیمت و قَدْرت افزوده می

، بنده سزاوار دوستی و زندىكي هب او می کنی و با ادب رد خدمت رپوردگارت خوش خدمتی می شود . پس  گزاری

ب ربَِهی  .]این ]نصیحت را بپذری ات از عذا

 اهی انتوان است. اه، روشن کننده دیدگان کور و نیروبخش بدن هب راستی هک دانش، ماهی حیات دل

 علم گنج زبرگی است هک با خرج کردن تمام نمی شود.



 .لباس افخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف علم میراث گرانبهائی است و ادب

 .اهست اه و اندانی ریشه همه بدی داانيی، ریشه همه خوبی

 

 رتین منابع  رتین و ارزنده ارث جاوداهن حضرت زین العابدین علیه السالم، ىكي از جامع« صحیفه کامله سجادهی  »

 .از این امام از همه مهمتر استجا مانده  فرهنگی انب اسالمی است هک رد میان آاثر هب

 .این کتاب شريف هک دومین کتابی است هک رد صدر اسالم تدوین شده است

» و « زبور آل محمد » )خواره قرآن( ، « اخت القران » از جهت اهمیت پس از قرآن و نهج البالهغ قرار دارد و 

نجیل اهل بیت 
 .لقب گرفته است« ا



اهست  ی فرهق ن العابدین علیه السالم مورد قبول تمام علمای اسالم از همهانتساب صحیفه سجادهی هب حضرت زی 

رد. و  هیچکس رد این باره رتدیدی ندا

اند هک کمترین نیازی هب ربرسی صحت و سقم سند آن  بسیاری از علما این مجموهع ارزشمند را از جمله متوارتات دانسته

 .نیست

م می دادنتسن هک رد جستجویِ دانش هچ چیزی نهفته است، بی امگن رد فرمود: اگر مرد -علیه السالم  -امام سجاد 

 .پی آن می ردنتف اگر هچ موجب ریختن خونِ آنها و فرو رفتن رد ردیااه می شد

نست هک رد آخر زمان افراد ا اد )ع( ردباره ی توحید سؤال شد رد جواب فرمود : خدا میدا
ّ

ز حضرت امام سج

کاو  وند ))قُل هوَ اَّلل اَحَدٌ (( و چند آهی از سوره ی حدید را ات ))وَ هُوَ  . خواهند آمدعالم و مردان دقیق و کنج خدا

تِ الصُّدور (( انزل فرمود جمله ی ))وَ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ و ما يَعرُجُ فیها(( از سوره ی حدید و جزءِ .علیمٌ بِذا

تِ الصُّدور(( است هک رد حدیث ح  ضرت علی بن الحسین )ع( آمده است . آیات شیپ از ))علیمٌ بِذا



اد )ع( رد فهم این آهی ، هب عمق دانش مردمی رد آخر زمان اشاره می کند شاید انظر هب مطلبی باشد هک 
ّ

اینکه امام سج

ن متوهج شده است .  دنیای امروز بدا

رد ملکوت آسمانها ره کس ربای خدا دانش بیاموزد و هب آن عمل کند و هب دیگران آموزش دهد، امام صادق )ع( :

 .هب زبرگی یاد شود و گویند: ربای خدا آموخت و ربای خدا عمل کرد و ربای خدا آموزش داد

دلی هک رد آن حکمتی نیست، مانند خاهن وریان است، پس بیاموزید و آموزش دهید، بفهمید ایپمبر اکرم ) ص ( :

وند، بهاهن  .پذرید نمیای را ربای اندانی  و اندان نمیرید. رباستی هک خدا

 .دانش روشنی بخش اندیشه استامام علی ) ع ( :

 .چيه عملی مانند ژپوهش نیستو نیز فرمود : 

 

 



 موَلان

 

 الدین جالل رومی، الدین جالل هب معروف بلخی بکری خطیبی حسینی حسین ابن محمد ابن محمد الدین جالل

 ویپستن.آید می شمار هب  اریانی شارعان مشهوررتین از ىكي و عارافن رتین زبده از مولوی و موَلان رومی، بلخی،

 کنار را  وعظ و ردس هک کرد وشیدا  واهل را  او چنان و افتاد اتفاق قمری هجری ۲۴۶ سال حدود رد موَلان هب شمس

شت  هب و شد شکواف شارعی و شعر رد او ظريف طبع زمان آن از و رپداخت سماع و دف و رتاهن و شعر هب و گذا

 .رپداخت رعافنی حال و شور رپ اشعار سرودن

کایت می کند  بشنو از نی چون ح



کایت می کند يی اه ش  از جدا

 کز نیستان ات مرا ببریده اند

 از نفیرم مرد و زن انلیده اند

 سینه خواهم شرهح شرهح از فراق

 ات بگویم شرح ردد اشتیاق

 ره کسی کو دور ماند از اصل خویش

 باز جوید روزگار وصل خویش



 

 

تشکیل شده و ىكي از ربرتین کتاب ۲بیت و  ۶۲٬۰۰۰اب از این کت
اهی ادبیات رعافنی کهن افرسی و  دفتر 

است؛ هک رد واقع عنوان  حکمت افرسی پس از اسالم است. این کتاب رد اقلب شعری مثنوی سروده شده

شعری مثنوی استفاده  باشد. اگر هچ قبل از مولوی، شارعان دیگری مانند سنائی و عطار هم از اقلب کتاب نیز می

ردپی هب شیوهٔ  داستان پی ۴۶۴کرده بودند ولی مثنوی مولوی از سطح ادبی باَلرت ربخوردار است. رد این کتاب 

تمثیل داستان سختی
کند. بیت نخست دفتر اول مثنوی معنوی هب  اهی انسان رد راه رسیدن هب خدا را بیان می 

دفتر است. این کتاب هب ردخواست شاگرد مولوی،  ۲ای از مفهوم  انهم شهرت دارد و چکیده نی

میالدی اتلیف شد. عنوان کتاب، مثنوی،  ۸۶۲۰هجری/ ۲۷۶ات  ۲۲۶الدین حسن چلبی، رد سالهای  حسام



ای از  شود. مولوی رد این کتاب مجموهع رد واقع نوعی از ساختار شعری است هک رد این کتاب استفاده می

 .است آورده اهی فرهنگ اسالمی را گرد اندیشه

 

 مناقب العارفین

 

شود، کتابی است هب زبان افرسی هک  افالکی یاد می  العارفین هک گاه هب اختصار از آن تحت عنوان مناقب مناقب

ن شیفته موَلان جالل شمس الدین محّمد مولوی ـ هب دستور مراد و استادش شیخ  الدین احمد عارفی افالکی ـ از مریدا

گاشته استالدینِ عارف  جالل  .چَلبی ، نواده موَلان، ن



کار موَلان و نیز ردباراین کتاب حاوی اطالعات ارزنده و نفیسی ردباره شرح اح  ن وی و ه وال و اف خاندا

 .استادان و جانشینان و بازماندگان اوست

ن خاص ق الدین عارف چَلبی و مورد توهج وافر او بود.)اطال  الخاصِ جالل  افالکی از شاگردان و مریدا

بدو ظارهًا هب دلیل زندىكي و دلبستگیِ بسیارِ وی هب استاد و مرادش بوده است(. وی رد محضر « عارفی»عنوان 

عارف چلبی مراتب سیر و سلوک را هب سرعت پیمود و رد نیب یاران و اقران از اعتبار و منزلت واَليی 

؛ ولی وی، از سرِ خاکساری و فروتنی، ربخوردار شد ات آنجا هک اهل طريقت وی را سزاوار مقام مرشدی دادنتسن

 از پذریش آن پوزش خواست و مدتی مدید رد جوارِ مرقد رسول اکرم)ص( زعلت گزید

گاه موَلان رپداخت و ىكي از ۷۸9افالکی، پس از مرگ عارف چلبی رد  ق، مطابق وصیت او هب نگهبانیِ آرام

ن فرزند« خواانن  مثنوی» ق. رد ۷۲۸استادش عابد چلبی، ردآمد. افالکی سرانجام رد  آنجا شد و ضمناً رد زمره مریدا

 .قونیه ردگذشت و زندیك رتبت موَلان هب خاک سپرده شد

گوید: روزی رد محضر عارف چلبی و جمعی از زبرگان و  العارفین می  افالکی ردباره انگیزه تألیف مناقب



لدین عطار نیشابوری ـ تذکرة اَل گارش کتابی مشاخی از ارثِ معروفِ شیخ فریدا ولیاء ـ سخن هب میان آمد. حارران ن

ن و اصحاب او بسیار مناسب دادنتسن و از آن میان، عارف چلبی،  نظیر آن را رد شرح احوال موَلان و خاندا

کلیف و تحریض کرد  .مرا هب تألیف چنین کتابی ت

 . تروزی کرا خاتون ، زوهج ی موَلان ، بندی را ربیده و رب فرجی موَلان می دوخ : 

 معروف چنان است هک جاهم ای هک پوشیده باشند نباید دوخت ،. رد حالی هک موَلان فرجی را رب تن داشت

 . مثال داهن ای یا ربگ کاهی ، اگر هن بسیار شوم است این دوختن ،مگر آن هک چیزی رد داهن گیرند  

 رد ضمیر کرا خاتون می گذرد هک آیا موَلان چیزی رد داهن می 
ً

 : گیرد ؟ موَلان فی الحال ضمیر او ردیافت و فرموداتفااق

ن محکم گرفته ام  . محکم بدوز هک اینك من قل هو اَّلل احد را رد داهن می دارم ، خدا را هب دندا

 . سبب را رپسیدند. او ) موَلان ( بعضی از اشعار خود را سوزاند»

 «. فرمود هک : از غیب الغیب آمد و باز هب غیب بی عیب می روند



 فیه ما فیه

 

 - ۲۰۴الدین محمد بلخی ) هک مقاَلت موَلان نیز انمیده شده( کتابی است هب نثر افرسی ارث موَلان جالل) فیهِ مافیهِ

اهيی است هک رد طول سی سال از  ق.( و موضوع آن نقد و تفسیر رعافنی است، و شامل یادداشت ۲۷۶

ن موَلان نوشته می است. این سخنان سخنان موَلان رد مجالس فراهم آمده شده است. نثر این کتاب  توسط مریدا

 .ای ازمطالب رعافنی دینی واخالقی دارد ماهی ساده و روان است و ردون

کاتیب نیز گفته میشده( و مجالس سبعه هستند. اما از میان این هس ارث منثور،  هس ارث منثور مولوی فیه مافیه، مکتوبات )م



اهيی است هک موَلان بیان  اه و آموزه قلم خود مولوی است. فیه مافیه و مجالس، گفتهمکتوبات تنها ارثی است هک هب 

 .نودنتش کرده و پیروان آن را می می

ق.( انجام گرفته و طبعا ً انمی هم هک رب آن نهاده  ۲۷۶فیه مافیه، کتابی است هک تدوین آن بعد از وافت مولوی )

رد نسخ قدیم گاه آن را اَلسرار الجاللیه و گاه فیه مافیه  شده است از مولوی نیست.ااز همین از این رو

 .اند خوانده

همنشینی با خدا گو دنیشن رد حضور اولیا
 ءره هک خواهد 

کایت کرامات می فرمود گفت  : موَلان روزی ح

ن عجب و کرامت نیست باد سموم را نیز این کرامت هست .  ىكي از اینجا هب روزی یا هب لحظه ای هب کعبه رود چندا

 .هب یك روز و هب یك لحظه ره کجا خواهد ربود 

کرامت آن باشد هک تو را از حال دون هب حال عالی آورد و از آنجا اینجا سفر کنی و از جهل هب عقل و از جمادی هب 



 . جماد بودی تو را هب عالم نبات آورد -همچنان هک اول خاک بودی . حیات

 . از عالم نبات سفر کردی هب عالم علقه و مضغه و از آن هب عالم حیوانی و از حیوانی هب عالم انسانی سفر کردی

 . حق تعالی این چنین سفر را رب تو زندیك گردانید. کرامت این باشد

م راه آمدی و چون آمدی و تو را رد این منزل اه و راه اه هک آم دی چيه رد خاطر و وهم تو نبود هک خواهی آمدن و از کدا

همچنین تو را هب صد عالم دیگر گوانگون خواهند ربدن منکر مشو و اگر از آن اخبار 
آوردند و معین می ینیب هک آمدی 

 ........ کنند قبول کن

 افیده؟ ین رفتن هچپس چون رد خود طلب دیدی می آی و می رو و مگو هک رد

 تو می رو افیده خود ظاره گردد

........ 



 , چراغ افروخته

 چراغ انافروخته را بوهس داد

 .و رفت

 دیوان شمس

 

هجری قمری( از  ۲۴۲پس از -۲۱۶الدین، یا شمس تبرزیی ) داد، ملقب هب شمس محمد پسر علی پسر ملك

اهی  صوفیان مشهور سدهٔ هفتم هجری است. شهرت او رتشیب هب خاطر آشنايی مولوی با اوست و دیوان زغل

وی دو فرضیه مورد بحث شود. او از مردم تبرزی بود. رد مورد محل دفن  مولوی با انم کلیات شمس شناخته می



کایت از دفن وی رد شهر خوی رد استان آرذبایجان رغبی دارد هک شهرداری خوی از  است. اولین فرضیه ح

مدتها شیپ رد حال بازسازی محل دفن وی جهت آماده سازی بهتر ربای بازدید عموم است، و فرضیه دوم هک 

ی از دفن وی رد شهر تبرزی است هک این نظرهی است و از سوی ژپوهشگران مردود است حاک  بعداه مطرح شده

ر کرد )ردباره نحوه آشنايی این  ۲۴۶دور از ذهن میباشد. او اولین بار رد سال  ه.ق. هب قونیه رفت و با موَلان دیدا

ن موَلان هب دشمنی با شمس ربخاستند و شمس انگزری از قونیه رفت و رد  دو با هم روایات مختلف نقل شده(. مریدا

ن موَلان قرار گرفت ات سال  ۲۴۴سال  هک ظارها ربای آخرین  ۲۴۲هب قونیه بازگشت و دوباره مورد آزار مریدا

 . .بار از قونیه رفت و انپدید گشت. رد مورد سرنوشت وی اطالع دقیقی رد دست نیست

 رستم از این بیت و زغل ای هش و سلطان ازل

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا 

 و همه سیالب ببراقفیه و مغلطه را گ 

 پوست بود پوست بود رد خور مغز شعرا 



 زاهد بودم رتاهن گویم کردی

 سر فتنه ی زبم و باده خویم کردی

 سجاده نشین با واقری بودم

 بازیچه ی کودکان کویم کردی

 

 و تو دیواهن، ما را هک ربد خاهن من مست

 صد بار تو را گفتم: کم خور دو هس پیماهن

 هشیار نمی بینم شهر ىكي کس را، رد

 اهنیو ریده و دو، ش گرره یـك بتر از دی 

 دستی زده رب دستیره گوهش ىكي مستی، 

 رغ شااههناقی سرمستی، با ساوان س



 می می و خرجت تو وقف خراباتی دخلت

 زین وقف هب هشیاران، مسپار ىكي داهن

 مست رتی یا من ولی رببط زن، ت وای ل 

 ای شیپ تو چو مستی، افسون من افساهن

 اهن ربون رفتم، مستیم هب شیپ آمدز خا

 کاشاهنرد ره نظرش مضمر، صد گلشن و 

 شدمی شد و مژ ی کشتی بی لنگر کژ م چون 

 وز حسرت او مرده، صد عاقل و فرزاهن

 هک رفیقی کن، با من هک منت خویشمگفتم 

 هناگشناسم، من خویش ز بی ن گفتا هک ب 

 نگفتم ز کجايی تو تسخر زد و گفت: ای جا



 رتکستان، نیمیم ز فرغاهن نیمیم ز

 نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل

 نیمیم لب ردیا، نیمی همه ردداهن

 ی دل و دستارم، رد خاهن خمارم من ب 

  سینه سخن دارم، هین شرح دهم یا هنیك 

گانی، میرد  باید لنگیدن حلقه ی لن

 این پند ننوشیدی، از خواهج علیاهن

 چوبیست چنان خوبی، کی کم بود از سرم 

 ربخاست فغان آخر، از استن حناهن

 



 سعدی

 

َّلل مشهور هب سعدی شیرازی شارع و نویسندهٔ پارسی مقامش زند اهل  .گوی اریانی است ابومحمد مُصلِح بن عَبدُا

نجاست هک هب وی لقب استاد سخن داده اند. آاثر معروفش کتاب گلستان رد نثر و بوستان رد بحر  ادب ات بدا

وژیگیهای آاثر سعدی : آنچه هک شیب از ره وژیگی دیگر آاثر سعدی شهرت  .زغلیات وی استمتقارب و نیز 

بودن است. این صفت هب این معنی است هک اشعار و متون آاثر سعدی رد نظر « سهل و ممتنع»یافته است، 

رد. رد طول قرن اهی مختلف، همه« سهل»اول  ی خوانندگان هب  و ساده هب نظر می رسند و کلمات سخت و انرسا ندا

رد « ممتنع»هستند و کلمه ی « ممتنع»راحتی با این آاثر ارتباط ربقرار کرده اند. اما آاثر سعدی از جنبه ی دیگری، 

گاه اول، ره « سهل و ممتنع»اینجا يعنی دشوار و غیراقبل دسترس. وقتی گفته می شود شعر سعدی  است يعنی رد ن

ی وقتی می خواهد چون او سخن بگوید می فهمد هک این کار سخت و دشوار و هدفی کسی آاثر او را هب راحتی می فهمد ول 



صحیح رتین 
کات دستوری رد آاثر سعدی هب  دست نیافتنی است. ىكي دیگر از وژیگیهای آاثر وی اینست هک ن

شکل ممکن رعایت شده است. عنصر وزن و موسیقی، منجر هب از نیب رفتن یا شیپ و پس شدن ساختار 

رد جمالت نمی شود و سعدی هب ظريف رتین و طبیعی رتین حالت ممکن رد لحن و زبان، با وجود تنگنای  دستوری 

ایجاز یك وژیگی مهم دیگر است . ایجاز يعنی خالهص گويی و یا پیراستن شعر  .وزن، از ههده این کار ربمی آید

نها نقش خاصی رد ساختار کلی شعر بلکه از از کلمات زاید و اضافی. دوری از عبارت رپدازی اهی بیهوده ای هک هن ت 

زیبايی کالم نیز می کاهند، رد شعر و کالم سعدی نقش وژیه ای دارد. از سويی این ایجاز هک رد نهایت زیبايی 

است، منجر هب ارغاق اهی ظريف تخیلی و تغزلی می شود و زبان شعر را از غنايی رتشیب ربخوردار می کند. رد شعر 

  .ی بدون دلیل اضاهف یا کم نمی شودسعدی چيه کلمه ا

 

 چگونگی پدید آمدن گلستان سعدی 

دل هب الماس  یك شب تأمل ایام گذشته می کردم و رب عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراهچ



 : آب دیده می سفتم و این بیت اه مناسب حال خود می گفتم

 ره دم از عمر می رود نفسی 

 نده کسی اچون نگه می کنی نم

 اه رفت و رد خوابی جای هک پن 

 بید روزه ردیانمگراین چ 

 خجل آن کس هک رفت و کار نساخت 

 کوس رحلت زدند و باز نساخت

 ـارتی نو ساخت مره هک آمد ع 

 رفت و منزل هب دیگری رپداخت

 ربگ عیشی هب گور خویش فرست 



 کس نیارد ز پس ز شیپ فرست 

  کنج زعلت نشینم و دامن صحتت فراخود یینم و دفتر ازبعد از تأمل این معنی ، مصلحت آن دیدم هک رد

 . گفت اهی رپیشان بشویم و من بعد رپیشان نگویم

ن هک نشاط مالعتت  کرد ، « شوخی کردن »ات ىكي از دوستان هک کجاوه انیس من بودی هب رسم قدیم از رد ردآمد چندا

عتت   : رنجیده نگه کرد و گفت. د رب نگرفتمگسترد جوابش نگفتم و سر از زانوی تعب« مزاح »و بساط مدا

ککنونت هک ا  ان گفتار هستم

 بگو ای ربارد هب لطف و خوشی 

 هک فردا چو پیك اجل رد رسد 

 هب حکم ررورت زبان رد کشی

 موضعی خوش و خرم و ردختان « شب رد جائی افتادن»شب را هب بوستان ىكي از دوستان اتفاق مبیت افتاد 

دان دیدمش دامنی گل و ریحان فراهم . مینا رب خاکش ریخته و عقد رثیا از اتکش آویختهردهم ، گفتی هک خردۀ  بامدا



گفتم : گل بستان را چنان هک دانی بقائی و ههد گلستان را وافئی نباشد ، و حامک گفته اند ره هچ نپاید دلبستگی را . آورده

ن هک باد خزان را رب ورق او دست تطاول گفتا طریق ییست ؟گفتم : کتاب گلستانی توانم تصنیف کرد. نشاید

 . نباشد

 هب هچ کار آیدت ز گل طبقی 

 از گلستان من ببر ورقی

 گل همین جنپ روز و شش باشد

 وین گلستان همیشه خوش باشد 

کایت بکردم دامن گل ربیخت و رد دامنم آویخت هک الکریم اذا وعد واف  . حالی هک من این ح

 . نده بود هک کتاب گلستان تمام شدو هنوز از گل بستان بقّیتی ما

 ها این نظم و رتتیب بماند سال 



 ز ما ره رذه خاک افتاده جايی

 رغض نقشی است کز ما باز ماند 

 یئ هک هستی را نمی بینم بقا

 مگر صاحبـدلی روزی هب رحمت 

 یکند رد کار ردویشان دعائ 
ن فرستاد  هک مر این را رتبیتی کن مگر عاقل شود. روزگاری ىكي از وزراء را پسری کودن بود شیپ ىكي از دانشمندا

 :نمی باشد و مرا دیواهن کرد تعلیم کردش مؤرث نبود. شیپ پدرش کس فرستاد هک این عاقل

 چون بود اصل گورهی اقبل رتبیت را رد او ارث باشد

ند کرد آهنی   را هک بد گهر باشد چيه صیقل نکو ندا

گاهن بشوی هک چو رت شد   پلیدرت باشدسگ هب ردیای هفت



 خر عیسی گرش هب مکه ربند چون بیاید هنوز خر باشد

 گلستان سعدی_  تتأثیر رتبی   _ باب هفتم

رم سر ازین خمار مستی  همه عمر ربندا

 م نشستیل تو رد هک هنوز من نبودم هک

 نیم اننی گر خورد مرد خدا 

 بذل ردویشان کند نیمی دگر

 ملك اقلیمی بگیرد پادشاه

 اقلیمی دگرهمچنان رد بند 



 

 حافظ

 
خواهج شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی شارع و زغلسرای زبرگ قرن هشتم اریان و ىكي از سخنوران انمی 

دانند. رتشیب اشعار حافظ زغل  اه می رتین شارع اریانی تمام دوران جهان است.بسیاری حافظ شیرازی را زبرگ

جا هک  گويی نکرده، ولی ازآن ف و غیبگاه ادعای کش  ماهی غالب زغلیات او عشق است.او چيه باشد و بن می



است، کار زبرگ هنری  است و چون سخن و شعر خود را از عشق و صدق تعلیم گرفته  هب ژرفی و با رپمعنايی زیسته 

 . است زباانن گردیده  و طينت افرسی دار طلعت او آینه

 عشق ورزیدن شهره ی شهرم هب منم هک

 بد دیدن دیده نیالوده ام هب منم هک

 واف کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

 رد طريقت ما کافریست رنجیدن هک

........... 

ز کار و دل خوش دار ی خود اندا  تو با خدا

 هک رحم اگر نکند مدعی؛خدا بکند

............... 



 چو بشنوی سخن اهل دل مگو هک خطاست 

 تان من خطا این جاس ای ج سخن شناس هن

نم کیست   رد اندرون من خسته دل ندا

 هک من خموشم و او رد فغان و رد غوغاست

............. 

گامی هک قصد دفن حافظ را دادنتش، عده ای از متعصبان با استناد هب اشعار حافظ ردبارهٔ  روایت است هن

ی مسلمان و معتقد میگساری با دفن وی هب شیوهٔ مسلماانن مخالف بودند و رد مقابل عدهٔ دیگر وی را فرد

 :دادنتسن. قرار شد هک از دیوان حافظ افلی بگیرند هک این بیت آمد می

ر از جنازهٔ حافظ هک گرهچ رغق گناه است، می  رود هب بهشت قدم رديغ مدا

 .کند کند و همه را خاموش می این شعر رد بدخوااهن شارع تأثیر بسیاری می



 

 

 

مشتمل رب حدود 
دی رباعی است، ات کنون شیب زغل ۲۰۰دیوان حافظ هک  ، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدا

کال و شیوه چاپ رسیده است. شاید  اهی جهان هب اهی گوانگون، هب زبان افرسی و دیگر زبان از چهارصد بار هب اش

د نسخه ی ساده یا تذهیب شدهٔ آن رد کتابخاهن تعدا
رتکیه و حتی کشوراهی  اهی اریان، افغانستان، هند، پاکستان، اهی خطّ



تصحیح نسخه« دیوانِ حافظ»ی  رتین نسخه رغبی از ره دیوان افرسی دیگری رتشیب باشد. مشهور
ی آاقیان محّمدِ  شده ی 

 .قزوینی و اقسمِ غنی ست

 خیام

 
گارش رباعیاتش  حکیم غیاث الدین ابوالفتح عُمَر بن ارباهیم خیام نیشابوری آوازهٔ وی رتشیب هب واسطهٔ ن

ود. نقش خیام رد حل است هک شهرت جهانی دارد.وی رد ریاضیات، علوم ادبی، دینی و اتریخی استاد ب 

دانی ربجسته رد اترخی  اصل پنجم اقلیدس انم او را هب عنوان ریاضی اش رد باره تسوم و مطالعا معادَلت ردهج

 .علم ثبت کرده است



 

 رد کارهگ کوزه گری رفتم دوش دیدم

 دو زهار کوزه گویا و خموش 

 انگاه ىكي کوزه ربآورد خروش 

 کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

........... 

 یك چند هب کودکی هب استاد شدیم 



 یك چند هب استادی خود شاد شدیم 

 پایان سخن شنو هک ما را هچ رسید 

 از خاک رب آمدیم و رب باد شدیم 

.......... 

گام سپیده دم خروس   سحریهن

 دانی هک چرا همی کند نوهح گری

  ببحيعنی هک نمودند رد آهنیی

 تو بیخبری و کز عمر شبی گذشت 

 



نچم و ششم هجری هب  اهی پ باشند هک رد قرن ای از شعراهی حکیم عمر خیام رد اقلب رباعی می رباعیات خیام مجموهع

ای  باشند. از آنجايی هک چيه دیوان میظنت شده میاند و عمدات بیانگر دیدگاه فلسفی او  زبان افرسی سروده شده

د این رباعی توسط خود خیام یا دیگران رد زمان کواتهی پس از مرگ وی بدست نیامده اه و نیز  است، رد مورد تعدا

 .اه اختالف نظر وجود دارد حقیقی یا جعلی بودن بسیاری از آن

گلی  ن
سی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیايی، دانمارکی، روسی، یینی، این مجموهع اشعار هب چندین زبان از جمله َلتین، ا

اهی ریاضی و  است؛ و اگرهچ خیام دستاورداهی مهم و گوانگونی رد زمینه هندی، رعبی، ارمنی و اردو رتجمه شده

باشد.  شناسی داشت و دارای لقب حّجةالحق بود، اما شهرت جهانی وی رتشیب هب واسطه همین رباعیاتش می ستاره

ک گلیسی، رباعّیاتِ خّیام را هباس ن
گلیسی رتجمه کرده ات فیتزجرارد، نویسنده و شارعِ ا ن

است هک این رتجمه رد  زبانِ ا

 .است سزا داشته شهرتِ جهانیِ خّیام تأثیری هب

اهی  . انگزریی۶. رازاهی جهان هستی ۸توان هب جنپ بخش میسقت کرد:  مضمون رباعیات خیام را هب طور کلی می



اهی  . دَم۲. چگونگی زندگانی اجتماعی ۴اه  . رپسش۴وافيی دنیا، مرگ و خاک و گِل ما(  )سرنوشت، بیزندگانی 

 .خوش زندگانی

 باباطاره 

 

نی، باباطاره  پنجم سده اواسط و چهارم سده اواخر سرای دوبیتی و شارع عارف، ،«رعیان طاره بابا» هب معروف همدا

 هب رعیان و اند داده می وارسته پیروان هب هک بوده لقبی بابا. است بوده سلجوقی بیك طغرل معاصر و اریان هجری

 .است بوده دنیوی تعلقات از وی ربیدن دلیل

 .است شده سروده لری هب و محذوف مسدس زهج بحر رد باباطاره اهی بیتی دو یا اه رتاهن



 خوشا آنونکه از پا سر ندونند

 میان شعله خشك و رت ندونند

 بتخاهن و دریه و ب کنشت و کع 

  سرايی خالی از دلبر ندونند

:.:..:.:..:.:..:.:..:.:..:.:.. 

 غم عشقت بیابون رپورم کرد

 هوای بخت بی بال و رپم کرد

 بمو گفتی صبوری کن صبوری 

  دصبوری طرهف خاکی رب سرم کر

:.:..:.:..:.:..:.:..:.:..:.:.. 

  هت هک ان خونده ای علم سماوات



 رد خرابات ،هت هک ان ربده ای ره 

 هت هک سود و زیان خود ندونی 

 بیارون کی رسی هیهات هیهات 

:.:..:.:..:.:..:.:..:.:..:.:.. 

  ردمون پسندهىكي ردد و ىكي

 ىكي وصل و ىكي هجران پسنده

 من از ردمان و ردد و وصل و هجران

 پسندم آنچه را جاانن پسنده

 



 تصامیرپوین اع 

 

رد تبرزی زاده  ۸۶۱۲اسفندماه  ۶۲تصامی از مشهوررتین زانن شارع اریانی رد ع اتصامی مشهور هب رپوین ع رخشنده ا

کرد. او رد  را منتشر می« بهار»شد. پدرش یوسف اعتصامی نویسنده و مترجم بود. وی رد آن زمان ماهناهم ادبی 

خوااهن و  کی با مشروهطاش از تبرزی هب تهران مهاجرت کرد؛ هب همین خاطر رپوین از کود هب همراه خانواده ۸۶9۸سال 

اهی فرهنگی آشنا شد و ادبیات را رد کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملك الشعرای بهار آموخت. رپوین  چهره

ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد ازدواج هب « فضل اَّلل همایون افل»با پسر عموی پدرش  ۸۴۸۴رد نوزده تیر ماه 

گام وصلت با او رئیس شهربانی رد کرمانشاه بود. کرمانشاه هب خاهن شوره رفت.  شوره رپوین از افسران شهربانی و هن

يی کشید و  اخالق نظامی او با روح لطیف و آزاده رپوین مغاریت داشت. سرانجام این ازدواج انهمگون هب جدا



طالق گرفت. رپوین هب  ۸۴۸۴رپوین پس از دو ماه و نیم ااقمت رد خاهن شوره با گذشتن از مهرهی اش رد مرداد ماه 

تصامی عاقتت ع چاپخاهن مجلس منتشر کرد. رپوین ادیوان خود را توسط  ۸۴۸۲الشعرای بهار رد سال  تشویق ملك

 تهران ردگذشت و رد حرم افطمهسالگی رب ارث ابتال هب بیماری حصبه رد  ۴۲رد سن  ۸۴۶۰فروردین  ۸۲رد اترخی 

 .سپرده شدمعصوهم رد قم رد مقبره خانوادگی هب خاک 

 خاطره ای زیبا و ماندگار از مرحوم دکتر سیمین دانشور 

مرحوم دکتر سیمین دانشور رد خاطرات خودشون از دوران دانشجويی رد دااگشنه تهران ، زمانی هک دانشجوی رشته 

اشتیاق زیادی ربای خواندن کتاب داشتم ربای همین مکرر هب  :دزبان و ادبیات افرسی بودن نقل می کنن

ر خانمی جوان و محجوب کت . یك روز ىكي دتصامی بودنع هب انم خانم رپوین اابخاهن دااگشنه مراجعه می کردم. کتابدا

ر رباز کتاب اه را هک مهلت ربگش  همیشگی لبخندی ع دم . خانم ات دادنش گذشته بود زند کتابدا
تصامی با همان واقر 

رد . مرد جوانی  تصامی ع خانم ا : پشت سر من ایستاده بود هک بالافصله گفتزدند و دنتفگ دریکرد کتاب ، مانعی ندا

 ..است وان محمد معین صاحب کتاب فرهنگ معینج بعدا فهمیدم هک آن مرد  دارید.شما فقط هوای خانم اه را 



شعر اهی رپوین سروده پدرش  هک رپوین رد دوره ای زندگی کرد هک عده ای هب او اجحاف کرده و دنتفگ دن باشایادم

هک اشعار ، سروده رپوین ست و رد این راه تالش بسیاری صورت گرفت ات اثبات شد  تصامیع یوسف ا

هک بسیار از نویسندگان و شارعان زبرگ اریان هم عصر  داز زمان خیلی باید جالب بوده باشاین دوره ، تصامی هی ع ا

یت ، نیما یوشیج ، رپوین نظیر : سیمین دانشور ، صا دیکدیگر رو ردک کرده ان یکدیگر بوده و از نظر زمانی دق هدا

 ... تصامی ، جالل آل احمد وع ا

 :تصامی است هک رب روی مزارش نوشته شدهع شعر زری از سروده خود رپوین ا

 ش بالین استا اینکه خاک سیه

 اختر چرخ ادب رپوین است

 گر هچ جز تلخی از ایام ندید

 رههچ خواهی سخنش شیرین است

 صاحب آن همه گفتار امروز



 ه و یاسین است تح سائل اف

 دوستان هب هک ز وی یاد کنند

 دلی غمگین است دل بی دوست

 خاک رد دیده بسی جان فرساست

 سنگ رب سینه بسی سنگین است 

 بیند این بستر و عبرت گیرد

 ره هک را چشم حقیقت نیب است

 ره هک باشی و هب ره جا ربسی

 تآخرین منزل هستی این اس 

 آدمی ره هچ توانگر باشد

 چون بدین نقطه رسد مسکین است



 اندر آنجا هک قضا حمله کند

 چاره ،تسلیم و ادب ، تمکین است

 زادن و کشتن و پنهان کردن

 دره را رسم و ره دریین است

 محنت گاه خرم آن کس را هک رد این

 خاطری را سبب تسکین است

............ 

 قطره ای کز جویباری می رود

 پی انجام کاری می رود از



 

شارعه قرن ما، رپوین اعتصامی را کمتر کسی است هک نشناسد یا با آاثرش آشنا نباشد. اشعار رپمغز رپوین هب خوبی 

روحیه این بانوی عارف ادب رپور را نشان میدهد. رد سراسر آاثر او حتی هب یك کلمه نمی توان ربخورد هک 

باشد. چنانچه اترخی ادبیات اریان را هب دقت مطالعه کنیم، هب زانن شارعه ای خارج از مرز انسانیت و اخالق 

، َلهل خاتون و چند تن دیگر ربمیخوریم هک رد زمینه شعر و (مانند رابعه بنت کعب، مهستی گنجوی، زینب النسا )مخفی

مه زانن شارعه اریان شارعی آاثری هب ادبیات ما رعهض کرده اند، لیك رپوین مانند اختری ردخشان رب اترک ه 

 .میدرخشد

 



 سهراب سپهری

 

يی تحصیالت. گشود جهان هب چشم کاشان رد ۸۴۰۷ ماه مهر ۸۲ رد  وارد و رساند پایان هب شهر همین رد را  متوسطه و ابتدا

 علمی ردهج نشان ردیافت و اول رتبه احراز با نقاشی رشته رد ۸۴۴۶ سال رد و شد تهران زیبا هنراهی دادکشنه

 ینال بی اولین رد ۸۴۴۷ سال رد. کرد سفر لندن و پاریس هب زمینی راه از ۸۴۴۲ سال رد. گرفت لیسانس

 هنراهی اول جازیه و جست شرکت تهران دوم ینال بی رد ۸۴۴9 سال رد و ونیز ینال بی رد بعد کمی و تهران

 این رد. شناخت باز را  خودش روهی بعداه ولی سرود می شعر نیمايی سبك هب ابتدا  رد وی. داشت ردیافت را  زیبا

راهن انسان دیدگاه رب سپهری سهراب جدید شیوه  دست جدیدی شیوه هب بود گرفته فرا  ذهن فلسفه از هک اهيی آموخته و مدا



کامل شیوه «سبز حجم» هک یافت  هنری  آاثر جامعه از دور هک داشت عادت وی. شود می محسوب سبکش یافته ت

 سپهری سهراب. بود کرده انتخاب را  کاشان کوریاهی و «چنار قرهی» اهیش تنهايی هب رسیدن ربای و کند خلق را  اش

گ  هب ردمان ربای سال همان رد سبب همین هب و شد مبتال خون سرطان بیماری  هب ۸۴۲۱ سال رد  اما رفت، لستانان

 اردتشهبی ۸ رغوب رد سرانجام او. بازگشت تهران هب ردمان از انکام وی و بود کرده پیشرفت بسیار بیماری 

 امامزاده صحن. ردگذشت خون سرطان بیماری  هب ابتال علت هب تهران پارس بیمارستان رد ۸۴۲9 سال

 .گردید سهراب ابدی میزبان کاشان اطراف رد واقع ارداهل مشهد روستای باقر محمد بن علی سلطان

 

را می دینش و هب سمتی می رفت هک ردختان  مسافر تنهای پشت ردیااه نشانی خاهن ی دوست را می داد و بوی هجرت

 . حماسی پیدا بود

 . و او هک با تمام افق اهی باز نسبت داشت لحن آب و زمین را هچ خوب می فهمید

 . او هب شکل خلوت خود بود و عاشقاهن رتین انحنای وقت خودش را ربای آینه تفسیر کرد



 . و او هب شیوه ی باران رپ از طراوت تکرار بود

 .  سبك ردخت میان عافیت نور منتشر می شدو هب

 . و باراه دیدیم هک با چقدر سبد ربای چیدن یك خوهش ی بشارت رفت

او رد سمت رپنده فکر می کرد و با نبض ردخت نبض او می زد و مغلوب شرایط شقایق بود و مفهوم ردشت شط 

 . رد قعر کالم او تالطم داشت

 . ت سبز ردختعاد -او آشنا بود با سرنوشت رت آب 

 . او هب یك آینه یك بستگی پاک قناعت داشت

 . او می دانست سار کی می آید

 کبك کی می خواند 

 باز کی می میرد 

 و سر ره چیپ کالم نهالی می کاشت 



 و میان دو هجا تخم سکوت

 او هب ما می گفت

 کار ما نیست شناسايی راز گل سرخ

 کار ما شاید این است

 شناور باشیمهک رد افسون گل سرخ 

 پشت داانيی اردو زبنیم

 دست رد جذهب ی یك ربگ بشومیی و سر خوان ربویم

 ببح اه وقتی خورشید رد می آید متولد بشویم

 کار ما شاید این است

 هک میان گل نیلوفر و قرن 

 پی آواز حقیقت بدویم



 

 هشت کتاب سهراب سپهری هب همراه عکس اه و زندگیناهم خودنوشت

 آید، شامل هشت هشت کتاب، چنانکه از انمش رب می .مجموهع اشعار سهراب سپهری استهشت کتاب انم 

 :دفتر شعر )کتاب( است

 مرگ رنگ

 اه زندگی خواب

 آوار آفتاب

 شرق اندوه

ی پای آب  صدا



 مسافر

 حجم سبز

گاه  . . . ما چيه ما ن

 ۲من کاشی ام . اما رد قم متولد شده ام . شناسناهم ام ردست نیست . ماردم می داند هک من روز چهاردهم مهر )

ی اذان را می دینشه است . رد قم زیاد نمانده ایم . هب    ۸۶اکتبر ( هب دنیا آمده ام . ردست سر ساعت  ماردم صدا

گان و خوانسار رفته ایم . بعد هب سرزمین پدری . من کودکی رنگینی داشته ام . دوران خردسالی من رد محاصره  گلپای

د پدری رد یك خاهن  رتس و شیفتگی بود . میان جهش اهی پاک و قصه اهی رتسناک نوسان داشت . با عمو اه و اجدا

زندگی می کردیم . و خاهن زبرگ بود باغ بود . و همه جور ردخت داشت ... . ربای یاد گرفتن ، وسعت خوبی 

زمین را بیل می زدیم . رهس می کردیم . رد این خاهن پدر اه و عمو اه خشت می زدند . بنايی می کردند . هب  بود .

ریخته گری و لحیم کاری می رپداختند . چرخ خیاطی و دوچرهخ تعمیر می کردند . اتر می ساختند . هب کفاشی دست 

کاسی ذوق خود می آزمودند . اقب منبت ردست می نجاری و خراطی یش می گردنتف .  . کردند میزدند . رد ع



 . کاله می دوختند . با صدف دکمه و گوشواره می ساختند

کوچك بودم هک پدرم بیمار شد . و ات پایان زندگی بیمار ماند . پدرم تلگرافچی بود . رد طراحی دست داشت . خوش 

 رد چنان . )مورس( را هب من آموختخط بود . اتر می نواخت . او مرا هب نقاشی عادت داد . الفبای تگراف 

  . خاهن ای خیلی چیز اه می توان یاد گرفت

هچ عشقی هب بنايی داشتم . دیوار را  . من اقلی بافی را یاد گرفتم و چند اقلیچه وچك از روی نقشه اهی خودم بافتم

 .. . ی رنفتمآرزو داشتم معمار شوم . حیف دنبال معمار . خوب می چیدم . طاق رربی را ردست می زدم

کار بودم هوای اتریك و روشن مرا اهل مراقبه بار  . اگر یك روز طلوع و رغوب آفتاب را نمی دیدم گناه

 . آورد .تماشای مجهول را هب من آموخت . من سالها نماز خوانده ام

  . زبرگتر اه می خواندند . من هم می خواندم . رد دبستان ما را ربای نماز هب مسجد می ربدند

نماز را روی پشت بام مسجد بخوانید ات چند متر هب خدا زندیك رت »وزی رد مسجد بسته بود . بقال سر گذر گفت : ر

  « باشید



يی داشته باشم  ... . مذهب شوخی سنگینی بود هک محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی آنکه خدا

شترشهر من ه بود .و نقاشی من کار رغزی من هنوز رغزیی بودم شت . رد شهر من موزه  . نگ ندا قلم مو ندا

شاوندی انسان و محیط بود . باسمه نبود . فیلم نبود . اما خوی  . نبود . گالری نبود . استاد نبود . دقتنم نبود . کتاب نبود

گلی بودس تجان    . دست و دیوار کاه

 ... . را تجرهب کردفضا بود . طراوت تجرهب بود . می شد پای ربهنه راه رفت . و زربی زمین 

اهی مشفق کاشانی را شعر رد ، رنگ اتزه ای هب زندگیم زد .آشنايی من با جوان شارعی هک رد آن اداره کار می ک 

 . مشفق دست مرا گرفت . و مرا هب راه نوشتم کشید . خودش را ندیده بودم خوانده بودم 

ی و لغزش کار راباز می گفت . خطای وزن را الفبای شارعی را او هب من آموخت . زغل می ساختم ، و او سست 

 . نشان می داد . اشارات او هوای مرا داشت . ره شب می نوشتم

نجمن ادبی ردست کردیم . و شارعان شهر
  . اختیمسرا گرد آوردیم . زغل بود هک می  ا



  . اما آنچه می گفتیم شعر نبود . دو دفتر از این گفته اه را سوزاندم

 من فن شارعی می آموختم . اما هوای شارعاهن ای هک هب من می خورد ، نشئه ای عجیب داشت . مرا هب حضور 

  . تجرهب اهی گمشده می ربد

خیاَلتیم می کرد ، با زندگی گیر و دار خوشی داشتم . و قدم اهی عاشقاهن رب می داشتم . کمتر کتاب می خواندم . رتشیب 

گاه می کردم . میان خطوط رسید . با خانواده هب قمصر رفتم . و هوا  ۸9۴۱تنهايی رد جذهب فرو می رفتم . ...اتبستان  ن

  . خوش بود . کار من نقاشی بود . و کوه پیمايی . آنجا بود هک با منوچهر شیبانی رب خوردم . و این ربخورد مرا دگرگون کرد

چون هب خاهن رسیدیم ، من و رباردم کار اهی خود را » شنبه دهم ژوئیه بود . هک رباردم رد دفتر خاطرات خود نوشت :

کرده هب خاهن یك نقاش هک فقط هب اسم او را می شناختیم روان شدیم . پس از رپسیدن بسیار زنگ رد خاهن ای را هب 

. ات  صدا رد آوردیم . کلفتی رد را باز کرد . اسم ما را رپسید . چیزی نگذشت هک خود نقاش آمد و ما را هب ردون ربد

 . « صحتت ما فقط از نقاشی بود . رغوب آفتاب رد خاهن آن هب سر ربدیم

آرنوز شیبانی رد ایوان خاهن چیز اه گفت . از هنر حرف اه زد . وان گوک را نشان داد و من رد گیجی دلپذریی 



من آدمی دیگر  بودم . ره هچ می دینشم اتزه بود . و ره هچ می دیدم رغابت داشت . شب هک هب خاهن ربگشتیم ،

 . . . بودم . طعم یك استحاهل را ات انتهای خواب رد داهن داشتم

 فروغ فرخزاد

 

 رفت اهواز هب و کرد ازدواج شاپور رپوزی با سالگی ۸۲ رد. گشود جهان هب چشم تهران رد ۸۴۸۴ سال رد فرخزاد فروغ

 رد و آورد روی سینمايی کاراهی هب سالگی ۶۶ سن رد شدند جدا  هم از سال دو ىكي از پس اما کرد؛ ااقمت آنجا رد و

 نمایش و فیلم یك رد و ساخت فیلم چندین خود سینمايی فعالیت طی رد. رپداخت کار هب فیلم گلستان شرکت

میان باره رد هک است سیاه خاهن فیلم زمینه این رد کرد بازی  مخاهن جذا  ربنده رپداخت می تبرزی اطراف ای جذا



د شکفتگی اوج رد سالگی ۴۴ سن رد ۸۴۴۲ سال رد انجام سر فروغ. شد ۸۴۴۶ سال رد مستند فیلم بهترین  استعدا

گام هب اش شارعاهن  .سپرد جان تصادف یك ارث رب رانندگی هن

 گفت، و فروغ هک رد رغوبی ابدی سخن می

 اندیشید و هب حرفی رد شعر،  هب یك ماه می 

 و هب یك چشمه هب وهمی رد خاک

 و هب بوی غنی گندمزار 

 انن و هب افساهن

 اه و هب معصومیت بازی 

 باریك رداز هک رپ از عطر ردختان ااققی بود و هب آن کوهچ

 دانست او می



 یك پنجره ربای او کافی است

گاه و سکوت  یك پنجره هب لحظة آگاهی و ن

 او رد پناه پنجره با آفتاب رابطه داشت

 اهی اترخی است ربگ سهم او از« لحظه»کرد هک  و حس می

 گفت:و می

 چرا توقف کنم؟

 انداههبجستجویجانبآبیرفتهرپنده

 چرا توقف کنم؟

 افق عمودی است

 وار افق عمودی است و حرکت فواره



 چرا توقف کنم؟

 گذرد اهی حیات می راه از میان موریگ

 ردختانممن از سالهل 

 کند و تنفس هوای مانده ملولم می

  ویپستن استنهایت تمامی نیرواه

 ویپستن هب اصل روشن خورشید

 و ریختن هب شعور نور

 چرا توقف کنم

ست هک می  ماند تنها صدا

یم نماز می  خوانند من چنان رپُم هک روی صدا



 

 شعر میباشد ۴۲این دفتر شامل 

اما حس امکل  با ااشتنر تولدی دیگر نشان داد هک زبان خاص خود را پیدا کرده . ازنو متولد شده٣١۴٣فروغ رد سال

هک میخواهم بگویم نمیتوانم بگویم  "آنچه را  همه ییب کار من رد این است هک هنوز ع  طلبی رد او، او را راضی نمیکند .

  "من سی ساهل هستم وسی سالگی ربای زن ، سن امکل است ، اما محتوای شعر من سی ساهل نیست ، جوانتر است

 

 دشعر میباش۷این دفتر شامل 



 آخرین کتاب فروغ ،انتمام می ماند 

 اه دارند معنی خودشان را از دست میدهند و مقیاس"توی زمانی داریم زندگی میکنیم هک تمام مفاهیم و

 شدن هستند ... دنیای بیرون آنقدر واروهن است هک دارند ــ نمیخواهم بگویم بی ارزش ــ رد حال متزلزل

 ". نمیخواهم باورش کنم

 

 

 

 

 



نیعین القضا  ة همدا

 

نی: ىكي از چهره عین اهی ربجستة رعافن و تصوف اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم بوده است.  القضاة همدا

ن و رد آنجا ااقمت داشته است. زمان تولد وی سال  َّلل و انم پدرش محمد بوده و زادگاهش همدا  ۴9۶انم او عبدا

توان هب  اتفاق افتاده است. از آاثر او می ۲۶۲اَلخر سال  و شهادت او رد شب چهارشنبه هفتم جمادی

ن خود نوشته است و اغلب مطالب مربوط هب مسائل فلسفی و  مکتوبات هک مجموهع انهم اهيی است هک هب مریدا

ت است هک رد این  اصول رعافنی و شرح احادیث و آیات قرآن است اشاره کرد. و دیگر از آاثر او تمهیدا

 تدوین گردیده است. ۲۶۸ شده است. این کتاب رد سال کتاب تنها از رعافن محض وگتفگ

 



ری دلم خوش نیست ………  ره هچ می نویسم پندا

نم نبشتنش بهتر است اننبشتنش  و رتشیب آنچه رد این روزاه نبشتم همه آن است هک يقین ندا

 ..... د روا بوَد هک بگویندی دوست هن ره هچ ردست و صواب بوَا

 و نباید رد بحری افکنم خود را هک ساحلش بدید نبود 

 . آیم رب آن پشیمان باشم و رنجور« وا خود » هک چون « بی خود »و چیزاه نویسم 

 .... ای دوست می رتسم و جای رتس است از مکر سرنوشت

  « شقاوت» است هک می روم یا راه« سعادت »حقا و هب حرمت دوستی هک نمی دانم هک این هک می نویسم راه 

 . « معصیت» است یا « طاعت »و حقا هک نمی دانم هک اینکه نبشتم 

 ! کاشکی یکبارگی اندان شدمی ات از خود خالصی یافتمی

 . چون رد حرکت و سکون چیزی نویسم رنجور شوم از آن هب غایت

 . و چون رد معاملت راه خدا چیزی نویسم هم رنجور شوم



 . دو چون احوال عاشقان نویسم نشای

 . و چون احوال عاقالن نویسم هم نشاید

 . و ره هچ نویسم هم نشاید

 . و اگر چيه ننویسم هم نشاید

 . و اگر گویم نشاید

 . و اگر خاموش هم گردم نشاید

 ...و اگر این واگویم نشاید و اگر وانگویم هم نشاید

 رساهل عشق

 



 

ت ، ارثی مهم رد رعافن و اصول طريقت ، هب افرسی ،  نی )متوفی تمهیدا  .(۲۶۲از عین القضاة همدا

ت اطالعات فراوانی رد بارة مباحث رعافنی و بسیاری از صوفیان رد اختیار ما قرار می دهد هک اگر این  تمهیدا

کتاب نبود انم و اقوال آن صوفیان انشناخته می ماند، از این حیث ىكي از آاثر مهم رعافن اسالمی و اریانی 

ةق اهل تصوف رد اریان و هند و دیگر  شیپ از ابن رعبی هب شمار می رود هک شیب از هشتصد سال مورد مطالعه و مدا

 .نواحی جنوب آسیا بوده است

عین القضاة رد این ارث مطالب دیچیپه و لکشم رعافنی را با مثالهای ساده توضیح داده و از اشعار افرسی و رعبی و 

 
هم

چنین تقریباً بعد از ره چند جمله ، آیاتی از قرآن و روایاتی از تشبیهات و تمثیالت بسیاری استفاده کرده است . 

 . ایپمبر اکرم آورده است



 عطار نیشابوری 

 

لّدین ار محّمد ابوحامد فریدا همچنین و عارافن از ىكي نیشابوری  عطّ
 اواخر رد  افرسی ادبّیات بلندانم شارعان از ىكي 

 رد و بود «ابوحامد» اش کنیه و «الّدین فرید» لقبش ،«محّمد» او انم.است هفتم سدهٔ اوایل و ششم سدهٔ

ار رتشیب شعراهیش ار پدر انم.  است کرده تخلص فرید نیز گاهی و عطّ  ماردش انم و( ابوبکر کنیهٔ با)کدکنی ارباهیم عطّ

 اهل از را  او. رپداخت می بیماران ردمان و عطاری  کار هب بود،  گرفته فرا  را  رعافن و داروسازی  هک او .بود رابعه

 تشیع هب چندی از پس وی هک باورند این رب شعراهیش ربخی هب استناد با شیعیان معاصر، دوران رد اما اند دانسته سنت

ردوستد یا گرویده  ایشان از اشعاری  هب افراد این استناد هک است ذکر هب َلزم البته و است بوده بیت اهل ا

 یا تخلص هم افرادی توسط و هستند ایشان هب منسوب انم، هب عطارشناسان و حوزه این اساتید اکثر نظر از هک است



 مقدهم رد ایشان هک چند ره فهمید خسروانهم رد ابیاتی از راحتی هب توان می را  مهم این و اند شده سروده ایشان انم هب

 بیت اهل محب هم هک اند کرده توبیه افراد این هب و اند رپداخته متعصبین نکوهش هب( طیور مقامات) الطیر منطق

ر هم و باشند  را  تقوا  و گیری  گوهش زهد، راه و دنیوی اموال هب عطار زدن پا پشت هب ردباره. راشدین خلفای دوستدا

 محل رد عطار هک ست آن اه، داستان این مشهوررتین. است شده گفته زیادی اهی داستان وی گرفتن شیپ

شت، میان رد عطار با را  خود ردخواست ردویش. کرد گذر آنجا از ردویشی هک بود کار هب مشغول خود کسب  اما گذا

د این از ردویش دل. گرفت اندیده را  ردویش و رپداخت می خود کار هب همچنان عطار  عطار هب و شد چرکین رویدا

: گفت ردویش هب عطار بدهی؟ جان روزی خواهی می چگوهن ای، وابسته دنیوی زندگی هب حد این ات هک تو: گفت

 تسلیم آفرین جان هب جان و نهاد سر زری را  خود چونیب کاهس حال همان رد ردویش داد؟ خواهی جان چگوهن تو مگر

د این. کرد  چیزی . گرفت شیپ را  حق راه و کرد راه را  خود کار شد، دگرگون عطار هک نهاد او رب ژرف ارثی رویدا

 پایان ات و گردد می نیشابوری  اکاف الدین رکن شیخ مرید جریان این از پس عطار هک است این است نمایان هک

 اهل و صوفیه اهی داستان گردآوری  هب و گشته سخن هم خویش زمان عارافن از بسیاری  با( سال ۷۰ حدود) عمر



شته جای هب مختلف ارث ۸۱۰ از شیب وی داستانی رب بنا و. است رپداخته سلوک  و شعر هب آانن از عدد ۴۰ حدود هک گذا

 .شد کشته مغوَلن، حملهٔ رد ۲۶۲ یا و ۲۸9 یا ۲۸۱ سال رد عطار. است نثر دیگر

  « رد احوال بازیید بسطامی 

و  .«مرید را حالوت طاعت دهند، چون بدآن خُرَّم شود، شادی او حجابِ قرب او گردد» :بازیید گفت

 .«کمترین ردهج عارف آن است هک صفات حق رد وی بود» :گفت

با کوزه :»ریاضات چهل ساهل شبی حجاب ربدادنتش. زاری کردم ات راهم دادند. خطاب آمد هک و گفت: بعد از 

يی دینشم هک  .«يی هک تو داری و پوستینی، تو را بار نیست ختم. ندا یا بازیید! با این مدعیان بگو :»کوزه و پوستین بیندا

خت، بار نیافت. شما با بازیید بعد از چهل سال مجاهده و ریاضت با کوزه يی شکسته و پ  :هک  وستینی پاره پاره، ات نیندا

 .«چندین عالیق هک هب خود باز بسته اید و طريقت را داهن دام هوای نفس ساخته، کاّل و حاشا! هک رهگز بار نیابید

و گفت: سی سال بود ات من می گفتم : چنین کن و چنین ده. چون هب قدم اول معرفت رسیدم، گفتم: 

یك بار هب ردگاه او مناجات کردم و گفتم : کیف السلوک :»و گفت «. و ره هچ خواهی کن الهی! تو مرا باش



يی دینشم هک : ای  .«بازیید! طلق نفسك ثلثا، ثم قل: اَّلل»الیك؟) سلوک هب سوی تو چگوهن است( ندا

 .را هس طالق ده، و آن گاه حدیث ما کن نخست خود

 :ــ يعنی عُجب رد طاعت بتر از گناه ــ و گفت«. رتوبت از معصیت ىكي است و از طاعت زها»:و گفت

 .«امکل ردهج عارف سوزش او بود رد محتت»

ی  بی خودی میگفت رد شیپ خدا

 کای خدا آخر ردی رب من گشای

 رابعه آنجا مگر بنشسته بود

 گفت ای غافل کی این رد بسته بود

 



تن از اولیا،  ۷۶عطار نیشابوری است. عطار شرح اهيی مسجع از  تذکرة اَلولیا کتابی است هب نثر ساده و رد قسمت

کارم اخالق، مواعظ و سخنان حکمت آمیزشان رد این کتاب هب تحرری آورده  عارافن و مشاخی تصوف را با ذکر م

 .است

 مال صدرا 

 

شخصیت مالصدرا ابعاد زیادی دارد و زندگی او یك زندگی رپماجراست. وی مانند فیلسوافن دیگر فقط یك متفکر 

فیلسوف با یك زندگی متعارف نیست، معرفی مالصدرا بعنوان یك فیلسوف ربای او کم است حتی اگرهچ  و

صص رد رعافن نظری را هم بیفزائیم متخ
 .عنوان عارف یا 



و  ، متأهل(قمری ۸۰۴۲ردگذشته )صدرالدین محمد بن ارباهیم قوام شیرازی معروف هب مُالصَدرا و صدرالمتألهین 

ر حکمت متعالیه و بنیان سدهٔ یازدهم هجری قمری اریانی شیعه فیلسوف توان  است. کاراهی او را می گذا

 . و اندیشهٔ اسالمی شیپ از زمان او هب حساب آورد از زهار سال تفکر نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق

کالمه  رد ارباهیمی () از کتاب مردی رد تبعید  نوسنده : انخوانیم: ای نیب محمدِ شازنده ساهل و پدرش را می م

زه بلند می _ محمد! سحر هک هب نماز می یت_ گرهچ خوش است_ شیب از اندا گاه، صدا شود. نمازت را اگر  ایستی، گه

ن هک او بی ربای خدا می گان می صدا نیز می خوانی، بدا ن هک از نظر عقالی  شنود، و اگر ربای همسای خوانی، بدا

کند، و هب زمزهم  ست هک انسان رد خلوت می رتی. عبادت، کاری  نیب ایشان، بانگت را رههچ بلندرت کنی، کوهت

 یا رد دل، هن هب فریاد.

ای را هم شاگرد هب استاد بیاموزد: سحر هک هب نماز  گزارم پدر؛ اما رخصت بده نکته کنی سپاس می _ از اینکه ارشادم می

ی بلند بخوان پ یت را چيه دینشنم. نمازت را با صدا قدر بلند هک مجاز است و  در؛ آنایستاده بودی، صدا

یت را بشنوند. ااقتعد، جهان را آباد خواهد  آهنگ و دل مقبول. با خلوص اما بلند و خوش گان صدا نشین، ات همسای



ی ااقتعد است هن رعبده ی رسای مرد معتقد، صدا ی ریا؛ و اگر حق بود هک جملگیِ عبادات رد خلوت  کرد، و صدا

ی منارهو خاموشی انجام گیرد و هب ز طنین، و  نشینِ رپ دنتفگ، با صوتِ بلندِ دل اه نمی مزهم یا رد دل، اذان را رب بلندا

وند مقرر  بار شیب از نمازِ رد خلوت نمی ی جماعت را موَلی متقیانِ جهان صد اعتبار نماز جمعه دانست، و خدا

لرزان،  آیند و هب فریادی جهان داشت هک جملگیِ مسلماانن هک حج ربایشان واجب است، رد یك روز، گرد هم نمی

 از گناه و جرم و کفر ربائت بطلبند.

وندِ دو عالم و همه آن»گوید:  پدر! آموزگاری دارم هک می ی بلند بگو،  ی عالمیان سخن می گاه هک با خدا گويی، با صدا

ی خویش راز و نیاز می ن و آ یِ بی گاه هک با خدا يی بگو هک اگر روح م  کنی، با چنان صدا گوید، جسم ونشند. فرق  یصدا

وندِ دل. وند دو عالَم و خدا  «است میان سخن گفتن با خدا

 فلسفه مالصدرا ردباره خدا 

کان و َلزمان وند بی نهایت است و َلم  خدا



 اما هب قدر فهم تو کوچك می شود

 وهب قدر نیاز تو فرود می آید

 و هب قدر آرزوی تو گسترده می شود

 و هب قدر ایمان تو کارگشا

 یتیمان را پدر می شود و مارد

ن را امید می شود  انامیدا

 گمشدگان را راه می شود

 رد اترىكي ماندگان را نور می شود

 محتاجان هب عشق را عشق می شود

وند همه چیز می شود و همه کس را   خدا

 هب شرط ااقتعد



 هب شرط پاکی دل

 هب شرط طهارت روح

 هب شرط رپهیز از معامله با ابلیس

 بهایتان را از ره احساس انروا و مغزاهیتان را از ره اندیشه خالفبشودیی قل 

 و زبانهایتان را از ره آلودگی رد بازار و بپرهیزید از ره انجوانمردی ، انراستی و انمردی

وند چگوهن  چنین کنید ات دینیبب خدا

 رب سفره شما با کاهس ای خوراک و تکه ای انن می دنیشن

 اهیتان را میزان می کندرد دکان شما کفه اهی رتازو

 رد کوهچ اهی خلوت شب با شما آواز می خواند

يی خدا یافت نمی شود؟؟؟؟  مگر از زندگی هچ می خواهید هک رد خدا



 

اسفار اربعه یا سفراهی چهارگاهن با انم کامل الحکمه المتعالیه فی اسفار اربعه العقلیه از معروف رتین آاثر مالصدرای 

شده. بنا رب آاثر و  میظنتشیرازی است هک شامل آخرین نظرات فلسفی و رعافنی اوست و رد چهار فصل 

یا « مراحل عملی»گوید ره فصل انم ىكي از  قدهم کتاب میتعلیمات عارافن شیپ از او و بنا رب آنچه خود نویسنده رد م 

است. انم و موضوع فلسفی این چهار فصل « رسیدن هب خدا »اهی معنوی رعاف ربای « مسافرت»رد اصطالح 

 :چنین است

 مسافرت از مردم ات خدا )سفر من الخلق الی الحق( رد امور عاهم وجود -۸

 بالحق فی الحق( رد جواره و ارعاضی خدا )سفر  مسافرت با خدا ردباره - ۶

شناسی و صفات خدا  - ۴  مسافرت از خدا ات مردم با خدا )سفر من الحق الی الخلق بالحق( رد خدا



 مسافرت ردمیان مردم با خدا )سفر فی الخلق بالحق( رد نفس و معاد- ۴

 

 مردی رد تبعید ابدی

 انرد ارباهیمی :نویسنده

ری   شیرازی رب اساس داستان زندگی مالصدا

از روزگاران قدیم میان استدَللیون )فالسفه( و اهل دل )رعاف( دعوا رب سر راه رسیدن هب خدا وجود داشت. 

صمیمی کتاب مردی رد تبعید ابدی، کسی است هک راه بیناینیب را ربگزید. « محمد»یا همان « مالصدرای شیرازی »

 .راهی هک دل می رود و عقل می پذرید

الدین شیرازی تنها پسر خانواده بود و از نظر پدرش هک عالمی سرشناس بود، او لوس بار آمده محمد بن ارباهیم صدر 



تحمل سختی اهی بسیاری هک دانستن آنها نیز رنج آور است، توانست رد سنین جوانی، رد 
بود! محمد با سخت کوشی و 

مالصدرا رهگز از مباحثه و  .دندعقل و بحث شهره ی شهر شود؛ ات جايی هک عالمان و استادان هب او رکش می رب

کافد  !جدل خسته نمی شد و یلکشم نبود هک نش

 ااشتنرات زبرگ نوشته استرا رب اساس زندگی این فیلسوف « مردی رد تبعید ابدی»داستان « انرد ارباهیمی»

 .روزبهان آن را هب چاپ رسانده است

انید، پاسخ بسیاری از رپسش اهی ذهنتان را از وژیگی این کتاب آن است هک رد حین آنکه رمانی رپکشش را می خو 

 !ابیدی میان سخنان مالصدرا ردمی

 

 

 



 گلشن راز

 

 شیخ محمود شبستری  :نویسنده

لّدین لکریم الّدین امین محمودبن سعدا . ست هجری هشتم سدهٔ شارعان و عارافن از ىكي شبستری  یحیی بن عبدا

د محّل 
ّ

 غلبهٔ و ربوز تبرزی زندگیش، اوائل رد است تبرزی شهر زندىكي رد شبستر قصبهٔ آور انم عارف این تول

 و رتین مهم راز گلشن مثنوی.گردید می سبب را  فکری مرج و رهج نوعی خود هک بود، شاهد را  اه مغول قدرت

 .است ربگرفته رد را  بیت زهار حدود هک اوست شعری ارث رتین رپآوازه



اهی رعافنی وی  دارندۀ اندیشه ست هک رد رب منظوم محمود شبستری رتین ارث  رتین و مشهور مثنوی گلشن راز مهم

ارزش و  اهی رپ باشد. این کتاب شامل زهار بیت است. با وجود حجم اندکش، این کتاب ىكي از یادگار می

گردیده  ای همراه ست هک رد آن بیان مفاهیم صوفیاهن با شور، شوق، و روانی وژیه انم ادبیات کهن افرسی بلند

گلیسی، و نیز اردو رتجمه شده این کتاب، ات کنون، هب زبان است. ن
 .است اهی رتکی، آلمانی، ا

 تقررب بیاانت شفاهی: عالهم سید محمد حسین طباطبايی

کار رعافنی گاشته شده است.هب جرات -ات کنون شرح اهی بسیاری رب شاه ادبی شیخ محمود شبستری يعنی گلشن راز ن

بهترین منابع ربای شناخت ادبیات رعافنی کشورمان انم نهاد.شرح حارر ردس می توان این کتاب را ىكي از 

گفتار اهی عارف و فیلسوف و مرد اخالقی معاصر ، عالهم سید محمد حسین طباطبايی است هک توسط شاگرد خاص و 

گارش رد آمده است. ربخی فصل اه هک توضیحات عالهم کامل  زبرگواراش مرحوم علی سعادت رپور هب ن

د،جناب سعادت رپور هک خود رد رعافن عملی و نظری دست داشت، شرح را کاملتر کرده است،و نبو

معضالت فنی و رعافنی آن را بخوبی گشوده اند و رد هجیتن این شرح، هب کتابی شیرین و دلربا ربای اهل رعافن و 



 .فلسفه شرق بدل گشته است

 معانی جا نیز، ا مطابق شیوهٔ معمول عطار و موَلان، رد این
ّ

کایات و تمثیالت ربای بیان و رعهضٔ مؤرث ز ح

 .رعافنی و حکمی استفاده شده است

 ۷۸۷اهی امیر حسینی رهوی سروده است. رد هفدهم ماه شوال سال  شبستری این مثنوی را رد پاسخ هب رپسش

کالت و مسائل مربوط هب فهم و نییبت پاره فرستاده افنی را رد اقلب ای از رموز و اشارات رع ای از خراسان مش

اقبل توهج است هک شبستری اصل این کتاب را ..خواند ای منظوم رد مجلسی با حضور شبستری می انهم

و این امر راز آمیز بودن این اشعار را مضاعف کرده  .بصورت بسیار تفگش انگیزی رد یك مجلس ، مُلهِم شد

یر حسینی را هک رد حقیقت اترخی آغاز شبستری خود رد مقدهم گلشن راز، اترخی وصول سؤاَلت ام  .است

هـ ذکر کرده است، و چنانکه خود اقرار نموده، ات آن  ۷۸۷سرایش منظوهم ی گلشن راز نیز است، شوال سال 

اترخی شعری نسروده، و این نخستین بار بوده هک زبان هب شارعی گشوده و شیپ از آن، آاثرخود را هب نثر نوشته، و هب 

 . شعر نپرداخته است



د ابیات رد رب دارندهٔ سؤاَلت رهوی را  اه )از ابتدا و هب رتتیب( هب  ای از آن اند، هک پاره نقل کرده ۸۷یا  ۸۲تعدا

 :صورت زری است

 نخست از فکر خویشم رد تحیر 

 هچ چیزاست آنکه گویندش تفکر؟

مین فکر ما را شرط راه است؟   کدا

 چرا هگ طاعت و گاهی گناه است؟

 من خبر کن  هک باشم من؟ مرا از

 هچ معنی دارد اندر خود سفر کن؟

م است؟   مسافر چون بود؟ ررهو کدا

 هک را گویم هک او مرد تمام است؟

 هک شد از سر وحدت واقف آخر؟ 



 شناسای هچ آمد عارف آخر؟

 اگر معروف و عارف ذات پاک است 

 هچ سودا رب سر این مشت خاک است؟

مین نقطه را نطق است، اانالحق؟   کدا

 ای بود آن مزبق؟ يی رهزههچ گو

 چرا مخلوق را گویند واصل؟ 

 سلوک و سیر او چون گشت حاصل؟

 وصال ممکن و واجب هب هم ییست؟ 

 حدیث قرب و بعد و شیب و کم ییست؟

 هچ بحر است آنکه نطقش ساحل آمد؟ 

 ز قعر او هچ گوره حاصل آمد؟



 هچ جزو است آنکه او از کل فزون است؟ 

 است؟طریق جستن آن جزو چون 

 قدیم و محدث از هم چون جدا شد؟ 

 دیگر خدا شد؟ هک این، عالم شد آن

این کتاب ربای شناخت معانی ایهامی ادبیات رعافنی ، از جمله می و مطرب و ساقی و شاهد و خرابات و فنا و 

 .وحدت وجود و معشوق و زلف و خط و خال بسیار راهگشاست

 

 

 



 رعافن نظر آاهری 

 

 ،  رد تهران زاده شد. ۸۴۲۴نویسنده و شارع کودکان و نوجواانن، سال رعافن نظرآاهری

گلیسی است. مدرک دکترای خود را رد رشته زبان و ادبیات افرسی ردیافت کرده و هم   ن
او کارشناس ادبیات ا

گارش جنپ عنوان کتاب ژپوهشی رد ادبیات  اکنون دانشجوی دوره دکترای اترخی فلسفه است.نظرآاهری ن

لت طلبی و ستم ستیزی ارزش زندگی و مرگ و هستی را رد افرسی با م  وضوع اهيی همچون: عشق، قناعت، عدا

 .پیشینه ی خود دارد و آاثر متعددی رد حوزه ادبیات کودک و نوجوان از او منتشر شده است



نمی توانی  رپنده رب شاهن اهی انسان نشست. انسان با تعجب رو هب رپنده کرد و گفت : اما من ردخت نیستم، تو...

 .روی شاهن من آشیاهن بسازی 

رپنده گفت: من فرق ردخت اه و آدمها را خوب می دانم اما گاهی رپنده اه و آدمها را اشتباه می گیرم. انسان 

 .خندید و هب نظرش این خنده داررتین اشتباه ممکن بود

شتی؟ انسان منظور رپنده را نفهم    .ید اما باز هم خندیدرپنده گفت: راستی چرا رپ زدن را کنار گذا

گار هت هت خاطراتش چیزی را  .رپنده گفت : نمی دانی توی آسمان چقدر جای تو خالی است. انسان دیگر نخندید ان

 .هب یاد آورد، چیزی هک نمی دانست ییست. شاید یك آبی دور، یك اوج دوست داشتنی

دن از یادشان رفته است. ردست است هک رپنده گفت: غیر از تو رپنده اهی دیگری را نیز می شناسم هک رپ ز

 .رپواز ربای یك رپنده ررورت است، اما اگر تمرین نکند فراموش می شود. رپنده این را گفت و رپ زد

انسان رد رپنده را دنبال کرد ات اینکه چشمش هب یك آبی زبرگ افتاد و هب یاد آورد روزی انم این آبی زبرگ باَلی 

 .دلتنگی توی دلش موج زد سرش آسمان بود و چیزی شبیه



شت و گفت : "یادت می آید ؟ تو را با دو بال و دو پا آفریده  آنوقت خدا رب شاهن اهی کوچك انسان دست گذا

شتی؟  " بودم؟ زمین و آسمان ره دو ربای تو بود. اما تو آسمان را ندیدی. راستی زعزیم بالهایت را کجا جا گذا

شت و جای خالی چیزی را احساس کرد. آنوقت رو هب خدا کرد و  انسان دست رب شاهن اهیش گذا

 ....گریست

مثل آن رپنده باش / آن رپنده ای هک رو هب نور کرد / می روی، ولی هب  / می روی سفر ! ربو، ولی/ زود ربنگرد

چند سال نوری است؟  / راه این سفر هچ جوری است؟ / از دم حیاط خاهن ات / ات حیاط خلوت خدا  /ما بگو 

 !ستی چرا مسیر این سفر / روی نقشه نیست؟ / شاید اسم این سفر هک می روی / زندگی ست/ را 

 سالها شیپ از این

 زری یك سنگ گوهش ای از زمین

 من فقط یك کمی خاک بودم همین

 یك کمی خاک هک دعایش



 رپ زدن آنسوی رپده آسمان بود

 آرزویش همیشه

 دیدن آخرین قله ی کهکشان بود

 

 

 



 عیسید مهدی شجا

 

گار و روزانهم نویس ، داستانتهرانرد   ۸۴۴9رشهریومتولد  سید مهدی شجاعی  .است اریانی ن

و رد  بود. مطالب طنزی هک تحت عنوان رزیتا خاتون نیستان سردبیر و مدری مسوول ماهناهم سید مهدی شجاعی

کایت  علی رازینی دادستان وقت اعتراض هب فضای فرهنگی جامعه آن زمان، رد مجله هب چاپ رساند، منجر هب ش

تهران گردید. ماهناهم نیستان رد نهایت از اتهامات وارده تبرهع شد، اما سیدمهدی شجاعی اعالم کرد ات زمانی هک 

 . ای منتشر نخواهد کرد کنند، دیگر مجله چنین شاکیانی رد رعهص فرهنگی فعالیت می

 .است ااشتنرات کتاب نیستاناکنون مدریمسئول  سیدمهدی شجاعی هم



خدا  »، «شکوای سبز»، «از دیار حبیب»آفتاب رد حجاب، »پدر، عشق و پسر، »کشتی پهلو گرفته، » اهی کتاب

اهی او رد  حاصل تجرهب «...ریرتکمی د» و رمان دست دعا، چشم امید»، «سقای آب وادب»، «بیايیکند تو 

 زمینه ادبیات مذهبی هستند

 : آاثر مهم سید مهدی شجاعی

 طوافن دیگری رد راه - غیر اقبل چاپ - سانتا ماریا - آفتاب رد حجاب - پدر، عشق و پسر  -   گرفته کشتی پهلو -

 ... است

 زنگ اول : توحید

 دومین زنگ : نبوت و معاد 

 عدل است –هچ باشی هچ نباشی  -سومین زنگ :

 و امامت ، گر هچ 

 آخرین زنگ حیات بشری است 



 . و معلم غایب

 هک : هچ کردیدات بیاید و نپرسد 

 رد آن وقت هک غایب بودم 

 همگی مشروطیم

يی آمدنت را وعده می دهدا........... ی مظلومیت ما صدا  .ز عمق انپیدا

وندی صالبت می بخشید و مهر ربانی گرما می داد  .صدا را عدل خدا

تحمل از این نوا ردیافتیم
 .و ما رههچ استقامت از این صدا گرفتیم و ره هچ 

رتین پنجه اهی هجنکش اتب می آوردیم هک شکنج زلف تو را می دیدیم. رد کشاکش اتزیاهن اه و  ینرد زری سهمگ 

ی گام اهی آمدنت توانمان می بخشید گاه تو اتبمان می داد و صدا کاچك شمشیراه ربق ن  .چ

 .ی شکسته مانرایحه ات هک مژده ی حضور تو را رب دوش می کشید مرهمی رب زخم اهی نو هب نومان بود و جبر جان اه

 .ردداه همه از آن رو اتب آوردنی بود هک آمدنی بودی



ئد از آن رو شدنی بود و هب تحقق ویپستنی تحمل شدا
. 

گار تخم صبر بودیم هک رد خاک ااظتنر اتب می آوردیم ات رد رهم خورشید تو هب بال و رپ مینیشنب  .ان

 

 

 

 



 قیصر امین پور

 
 رشته رد ۲۷ سال رد. آمد دنیا هب خوزستان استان رد گتوند شهرستان رد ۸۴۴۱ اردتشهبی ۶ رد پور امین قیصر

 ۸۴۲۴ سال رد پور، امین قیصر. داد انصراف رشته این از مدتی از پس ولی شد پذریفته تهران دااگشنه دامپزشکی

 سال رد و گذراند دکترا مقطع ات را  رشته این و رفت دااگشنه هب افرسی ادبیات و زبان رشته رد اما دیگر بار

 دافع «معاصر شعر رد نوآوری  و سنت» عنوان با کدکنی شفیعی محمدرضا دکتر راهنمايی با خود دکترای انهم پایان۷۲

 .شد منتشر فرهنگی و علمی ااشتنرات سوی از و ۱۴ سال رد انهم پایان این. کرد



 ۲۲ سال ات هنری  حوزه شعر واحد اهی فعالیت استمرار و گیری  شکل رد هک بود شارعانی جمله از ،۸۴۲۱ سال رد او

ر تأثیر  شعر مجموهع اولین و داشت ههده رب را  سروش انهم هفته  شعر صفحه مسئولیت دوران این طی وی. بود گذا

 آن دنبال هب و بود دوبیتی و رباعی از دفتری  «آفتاب کوهچ رد» او مجموهع اولین. کرد منتشر ۲۴ سال رد را  خود

دی «ببح تنفس» گاه پور امین. گرفت می رب رد را  او سپید شعراهی و زغلها از تعدا  رد و نسرود وزن افقد اشعار هیچ

 .نکرد رد رهگز نیز را  شعر نوع این حال عین

 رد ۲9 سال رد سپس و کرد آغاز الزرها دااگشنه رد و ۸۴۲۷ سال رد را  دااگشنه رد تدریس پور، امین قیصر دکتر

همچنین وی. شد تدریس مشغول تهران دااگشنه
 آمین مرغ هب موسوم یوشیج، نیما جازیه کسب هب موفق ۲۱ سال رد 

 .شد ربگزیده افرسی ادب و زبان فرهنگستان ویپسته عضو عنوان هب ۱۶ سال رد پور امین دکتر. شد بلورین

 جراحی عمل دو کم دست حتی و ربد می رنج مختلف اهی بیماری  از همواره ۸۴۷۱ سال رد تصادفی از پس وی

شته سر پشت را  کلیه ویپند و قلب د ۴ ساعت حدود نهایت رد و بود گذا  بیمارستان رد ۸۴۱۲ آبان ۱ شنبه هس بامدا

ی مزار کنار رد و گتوند زادگاهش رد شارع این پیکر. ردگذشت دی  .شد سپرده خاک هب شهرستان این گمنام شهدا



ن وی مرگ از پس ری  پور امین قیصر انم هب آباد سعادت رد واقع ۶ منطقه شهرداری  میدا  شد انمگذا

 :کنیم می اشاره آنها هب هک است شده منتشر آاثری  ادبی، نثر و کودک شعر چون اهيی زمینه رد وی از

 شعر) رود مثل چشمه، مثل( / ۸۴۲۲ نوجوان، شعر) دهم روز ظهر منظوهم( / ۸۴۲۲ ادبی، نثر) رپازتن رد طوافن

 شعر) رپستو قول هب( / ۸۴۷۶) انگهان اهی آینه شعر مجموهع( / ۸۴۷۰ ادبی، نثر) رپیدن بال بی( / ۸۴۲۱ نوجوان،

( / مروارید ،۸۴۱۰) اند آفتابگردان همـه اه گل شعر مجموهع( / مروارید ،۸۴۷۱) اشعار گزینه(. / ۸۴۷۲ نوجوان،

 هک بود پور امین قیصر شعر دفتر آخرین «عشق زبان دستور». کرد اشاره( مروارید ،۸۴۱۲) عشق زبان دستور

 .رسید دوم چاپ هب ماه یك از کمتر رد اه، گزارش اساس رب و شد منتشر تهران رد ۸۴۱۲ اتبستان

 قطار می رود

 تو می روی

گاه می رود  تمام ایست

 و من چقدر ساده ام 



 هک سال اهی سال

 رد ااظتنر تو

 کنار این قطار رفته ایستاده ام

 وهمچنان

گاه رفته  هب رنده اهی ایست

 !تکیه داده ام

 

 راستی آیا

کلیفشان تنها  کودکان کربال ، ت

 !دائمأ تکرار مشق آب !آب

 مشق بابا آب بود؟



 

 ..... حرف اهی ما هنور ان تمام

گاه می کنی   : ات ن

 وقت رفتن است

همیشگی
کایت   !باز هم همان ح

 شیپ از آنکه با خبر شوی 

 لحظه زعیمت تو ان گزری می شود 

 .....آی

همیشگی
 !ای رديغ و حسرت 

 گهان ان



 چقدر زود

 دری می شود

 

 

 

 

 



 افضل نظری

 

آدم خلیفه ی تنهای خدا روی زمین است؛ امپراتوری هک گاهی باید ربگردد هب آخرین سالحش و سالح او گرهی 

 است

 خطی کشید روی تمام سئوال اه

 تعريف اه، معادهل اه، احتمال اه

 خطی کشید روی تساوی عقل و عشق

 مثال اهخطی دگر هب اقعده اه ، 



 خطی دگر کشید هب اقنون خویشتن

 اقنون لحظه اه و زمان اه و سال اه

 از خود کشید دست و هب خود نیز خط کشید

 خطی هب روی دفتر خط اه و خال اه

 خط اه هب هم رسید و هب یك جمله ختم شد

 با عشق ممکن است تمام محال اه

 

 



 حسین پناهی

 

تهران( شارع و بازیگر اریانی بود.پناهی بازیگری را نخست  ۸۴۱۴ردگذشتهٔ  –ژدکوه  ۸۴۴۲حسین پناهی )زادهٔ 

شت آغاز کرد.با پخش نمایش  از تلوزییون هک عالوه رب نوشتن و « دو مرغابی رد هم»از مجموهع تلوزییونی محله بهدا

اهی تلوزییونی دیگرش، طرف توهج  پخش نمایش کرد، خوش ردخشید و با کارگردانی خودش نیز رد آن بازی می

مخاطبان خاص قرار گرفت.هب دلیل فیزیك کودکاهن و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی هک از 



اهی خاصی بود. اما حسین پناهی رتشیب شارع بود. و این شارعانگی رد  بارید و طنز تلخش بازیگر نقش رفتارش می

منتشرشد، این مجموهعٔ شعر اتکنون  ۸۴۷۲ت. نخستین مجموهع شعر او با انم من و انزی رد رذه جانش نفوذ داش  رذه

 .است شیب از شازنده بار تجدید چاپ شد و هب شش زبان زندهٔ دنیا رتجمه شده

 

 .اتزه می فهمم بازی اهی کودکی حکمت داشت

 .........زوووووووووووو

 !تمرین روزاهی نفس گیر زندگی بود

 



 ی شريعتیدکتر عل 

 

و   رسا و پا  ک پا  مردی  شريعتی  د محمد تقی گشود پدر او استا  ن جها  هب  چشم  مذهبی  ای  نواده رد خا ۸۴۸۶  ل رد سا  دکتر شريعتی

از   شد و پس  ن وارد دبستا  کودکی  دوران  از گذراندن  پس  مشهد بود علی  ه د دااگشن و استا  و عقلی  .نقلی  علوم  هب  لم عا

  کسب  هب  پدرش  ی سها دانشسرا رد کال  ردوس  رب خواندن  وه عال .رد مشهد شد  تی مقدما  وارد دانشسرای  ل سا  شش

  را شروع  ری  و کا  رپداخت  ری  آموزگا  رد دانشسرا هب  ت تحصیال  ن یا از پا  شهید پس  . معلم رپداخت  می  علم

  ل وجود آرنا دنبا  می تما  با  لص خا  نی ایما  و با  داشت  شوق  آن  هب  سخت  هش کوات  زندگی  دوران  می رد تما  کرد هک

را   رسی اف  ت ادبیا  و رشته  مشهد وارد گشت  ه دااگشن  نی انسا  و علوم  ت ادبیا  دادکشنه  هب ۸۴۴۴  ل رد سا  کرد.شريعتی



کال  ىكي  با  علی  ل سا  ربگزید. رد همین   ق میکند. وجود تفکر خال  ازدواج  رضوی  شريعت  پوران  م بناخود   ن سا از هم

تحصیل  دوران  شهید رد طول  معلم  شد هک  عث با
،   ری  ابورذ غفا  : رتجمه چون  ری  ر آاث ااشتن  هب  ت ادبیا  رد دادکشنه  

تحقیقی  ی اه هل مقا  رشته  و یك  رل .کا  خ  ارث الکسیس  یش نیا  رتجمه
  ل  رد سا  ب انقال  علمم رد. امگ  همت  مینهز  رد این  

تحصیل  اداهم  ربای  شدنش  گرد اول شا  بعلت  رسی اف  ت ادبیا  رد رشته  نس لیسا  فت از ردیا  پس۸۴۴۷
  فرانسه  هب  

تحصیل  هب  رد آنجا  شد. وی  ده فرستا
  می اسال  هنگو فر  رخی و ات  رخی ات  علم  نی ، مبا سی شنا  معه جا  چون  علومی  

ر ربد.  بسیا  ی اه  بهره  ن آان  شد و از علم  رت و... آشنا سا و   سينیون، گوروچی ما  چون  تید زبرگی اسا  و با  رپداخت

تحصیل  دوران
خود و   ن و بیا  قلم  او نیز با  بود هک  مصدق  رهبری   هب  اریان  ملی  نهضت  ن جریا  با  ن همزما  شريعتی  

تحصیل  لها از سا  پس  مینمود. وی  ع داف  حرکت  از این  و مستدل  محکم  ی اه  نوشته
  معه جا.  ی اه  دکترا رد رشته  مدرک  با  

و   رزاتی و مبا  سی سیا  ی اه  رد زمینه  ری  بسیا  ی لیتها نیز فعا  دوران  ن رد هما  زگشت با  اریان  هب  ن ادیا  رخی و ات  سی شنا

الجزاری   آزادیبخش  ن زما سا  هب  دی میال ۸9۲9 ل  . رد سا  میپردازیم  اه لیت فعا  از آن  ای گوهش  هب  هک  تداش   عی اجتما

  " را رد ىكي کنیم  تکیه  کجا  "هب  عنوان  تحت  ای هل مقا  دی میال ۸9۲۰ل  رپدازد. رد سا می  لیت فعا  هب  ویپندد و سخت می



ید  منتشر مینما  ریس و رد پا  رت را رتجمه ؟" سا "شعر ییست  هل مقا  دی میال۸9۲۸  ل ند. رد سامنتشر میک   فرانسه  ت از نشریا

ن الجزاری گرفتا  آزادیبخش  ن زما رد سا  لیت فعا  علت هب اول  ن و رد هما   ای  "گیوز" مصاحبه  با  ریس پا  ر میشود و رد زندا

" را رد  نون اف  فرانتس  مرگ"  عنوان  تحت  ای هل نیز مقا ۸9۲۸  ل رد سا میشود.  پ رد توگو چا ۸9۲۲  ل رد سا  میکند هک

همچنین  ریس پا
  پلیس  و شتم  دستگیر میشود و مورد ررب  آزادی  الجزاری ربای  مردم  رزات مبا  رد طول  منتشر میکند، 

ن  هب  ود و سپسمیش   ن رستا ء بیما قرار میگیرد و رواهن  فرانسه همچنین می  ده فرستا  زندا
  ی ملتها  زبرگ  رزان مبا  با  شود. 

ن  و هب  توقیف  و اریان  ز میگردد و رد مرز رتکیه با  اریان  هب ۸۴۴۴  ل رد سا  میشود وی  نیز آشنا  محروم   قلعه  قزل  زندا

کا  پس  مدتی ۸۴۴۴  ل میرود. رد سا  هش زادگا  ن خراسا  آزاد و هب  ه میشود و بعد از چند ما  داده  تحویل   ، اداره  ری  از بی

لتحصیل  رغ و اف  سی شنا  معه د جا مشهد ، استا  فرهنگ
رد   ن دبستا  رم چها  س ء کال دبیر انشا  را بعنوان  سوربن  ه دااگشن   ا

م  ی اه از روستا  ىكي وارد   رخی ر ات دیا استا  نعنوا   هب  خره َل میپردازد و با  بتدریس  ن رد دبیرستا  میکند، و سپس  مشهد استخدا

  را بعهده  حسينیه  امور فرهنگی  مسئولیت  میشود و زبودی  د دعوت ارشا  حسينیه  هب ۸۴۴۱  ل مشهد میشود.رد سا  ه دااگشن

 دکتر  هک  است  محل  میپردازد رد این  می اسال  رف و معا  شیعه  رخی .ات  ، مذهبی  سی شنا  معه جا  تدریس  و هب  گرفته



کا  نظیر و با  کم  و نیروی  قدرت  با  شريعتی تحلیل  و تجزهی  وی کنج
  زبرگ  ی و شخصیتها  مقدس  ی اه  ، چهره  رخی ات  و 

کا  را معرفی  م اسال کا  با  ت جمال  منطقی  فت ، با  م کال  م نمود. استح را   ای  ره شنونده  فکریش  و عمیق  فنی  پشتواهن  ء هب ات

د و سپس ات  ر تحت گفتا  راه  و رد نیم  خت میسا  گوش  سرا پا  مدت  ینهتر رد کوات آورد رد   می  ن هیجا  هب  ثیر قرار میدا

گا پا  د هک ء ارشا ، حسينیه ، رژیم۸۴۲۶ ل سا یت  ه ی   ه ما۸۱  رز را بمدت  مبا  نمود، و معلم  بود را تعطیل  د مردم و ارشا  هدا

ن  رواهن گا  علی  هک  است  ئی  و تنها  خلوت  میکند و رد  زندا ر  را با  رزه مبا  استراژتیافکند و  می  خویش  گذشته  هب  یه  ن

ی  و با  زده  دیگر ورق   را پشت  سختی  ، دکتر زندگی  و هجرت ۸۴۲۲  ل سا  بعد ات  هب  میکند از این  خلوت  خویش  خدا

شت  سر   ه آگا  هم ربان  از این  هک  شريعتی  رد آورد، ولی  از پا  ممکن  ره صورت  دکتر را هب  هک  داشت  نقشه  واک . سا  گذا

  پسرش  بودند ات  قرار داده  ر و هجنکش فشا  را دستگیر و تحت  شريعتی  د محمد تقی استا  ن زما  میکند. رد این  میشود ، آرنا لوث

ر  خود را رد اختیا  ت عا و سا  روزاه  ن رد هما  زد، دکتر شريعتیز  سر با   راستین  ن مسلما  این  کند. اما  و محکوم  را تکذیب

رد ات  آنها بود و   فلگیر شده غا  هک  واک سا ۸۴۲۴  ل سا  ه کنند. رد مهر ما  ببرند و پدر را راه  را از نیب  اگر خواستند، وی  میگذا

کا  میخواستند او را وادار هبسپرد، و   و جسمی  روحی  هجنکش  او را بدست  ه آگا  علی  از محبوبیت   شوی  و ربایش  نموده  ری  هم



گا  او هک  سخ کنند و پا  ردست  تلوزییونی بود " و اگر   چنین  است  نکرده  شرعی  ذبح  طر مصلحت خا  را هب  حقیقتی  ه هیچ

 ۸۴۲۲ه  ما  اردتشهبی ۶۲دکتر رد   کنم نمی  خویش  مصلحت  نی را قربا  کرد وحقیقت  نخواهم  زش کنند سا  ام ".خفه

  ه خرداد ما ۶9رد روز یکشنبه   م ز کند. سر انجا آغا  رزه و مبا  لعه مطا  جدید را با  دورانی  ات  گفت  رتک  اروپا  را بسوی  تهران

  نها آسما  بسوی  آرام  يی سیماو   ه آگا  تواان، روانی  ، قلمی طع اق  نی ، زبا محکم  نی ، ایما  ک پا  ای  ، اندیشه  شق عا  قلبی  با ۸۴۲۲

ران  ن شقا کرد و عا  رعوج  ابدی  و آرامشی ن  خود را رد این  و دوستدا شت  تنها  محسوس  .همیشه  فقدا   .  گذا

کهکشان!!! حال می فهمم هک هچ اسم زشتی! کهکشان يعنی از آنجا هک کاه .......................

 ! رب راه ریخته استمی کشند و اینها هم کاه اهيی است هک

گاه لوکس مردم آسفالت نشین شهر آن را کهکشان می دننیب و داهتی اهی کاه کش کوری شاه راه علی! راه  شگفتا هک ن

 مکه! راهی هک علی از آن هب کعبه میرود

 .کلمات را کنار زنید و رد زری آن روحی را هک رد این تلقی و تعبیر پنهان است تماشا کنید



 

 

 



 امیر خانیرضا 

 

لتحصیل  رد تهران متولد شد. او رد دبیرستان عالهم حلی تهران ردس خوانده ۸۴۲۶وی رد سال 
است و افرغ ا

کانیك از دااگشنه صنعتی شريف است. مدتی سردبیری سایت لوح ارگان نویسندگان ادبیات  مهندسی م

ری را رب ههده داشت و رد پاییز  رئیس هیات مدریه  ۱۲ات  ۱۴ی از سال از این مقام استعفا داد. و ۱۴پایدا

نجمن قلم اریان بود. هب گواهی سایت شخصی وی، شیب از پانصد زهار نسخه از کتاب
اهی او ات هب حال هب فروش  ا

 است رسیده



 

 

 

تحمیلی و اوضاع خرمشهر رد روزاهی آغازین جنگ است. دختری 
دا، خاطرات سیده زرها حسینی از جنگ 

شود. روایتی باورپذری، با  اش دگرگون می هفده ساهل هک با شروع جنگ رد روز اول مهر سال پنجاه و هن زندگی

العاده خانم  بیند و البته حافظه فوق هر میاهی شهر خرمش  ای هک خواننده خودش را رد خیابان نظیر، هب گوهن فضاسازی بی



انگیزد این است هک روای داستان کاراهيی را انجام  حسینی. آن چیزی هک احترام و تحسین خواننده را ربمی

شمرند. دا، رد گویش محلی هب معنی  زنند و شاید آن کاراه را کوچك و خوار می دهد هک دیگران از انجامش سر باز می می

زرها حسینی با انتخاب این عنوان خواسته رنج، اندوه، تالش و مقاومت ماردان اریانی را یادآور مارد است و 

  .شود

کردند و او رد سال  سیده زرها حسینی یك کرد اریانی است هک پدر و ماردش شیپ از وَلدت او رد رعاق زندگی می

ازگشت و پدرش رد خرمشهر ساکن شد و پس از اش هب اریان ب رد آنجا هب دنیا آمد. رد کودکی همراه خانواده ٣١٣١

تحصیل کرد. او  مدت
م شهرداری ردآمد. حسینی پس از کالس پنجم رتک  اه سرگردانی هب عنوان رفتگر هب استخدا

بند مذهب بود و او با چنان ااقتعداتی  فرزند دوم از شش فرزند خانواده بود. خانواده او، هب وژیه پدرش سخت پای

 .اه ربارد زبرگترش، علی، رد فعالیت دوران انقالب و پس از آن شرکت کردرپورش یافت و همر 

ی جنگ. روز اول دچار  او ربای کمک و خدمت، قبرستان را انتخاب می کند. غسل و کفن و دفن شهدا

ای است هک ات هب  اهيی از جنگ از زاوهی کند بیان گوهش همتا می شود اما... آنچه کتاب را بی ضعف و غش می



کند.  ای از اترخی کشور ما را بیان می  آن رپداخته نشده است. کتابی هک اوج فجا ع جنگ و رد ضمن گوهشحال هب

 .وگويی زهار ساعته، ارزش این همه زهینه کردن را دارد هجیتن گفت

 دا تنها یك کتاب نیست . 

 کلماتش همه از جنس ردد است . 

 . حرف حرف کلماتش بوی خون می دهد و عشق و حماهس

 دا تصوری حماهس یك ملت است .

  . دا مثل شناسناهم است 

 . دا مثل رپچم است . رپچم مقدس ردداه و عشق اهی ما

 دا تصوری همه ملت ماست



 دا ردد اهی ماست 

 دا حرف اهی ماست 

 دا شعراهی ماست

 دا یك زغل عاشقاهت است 

 دا سبد سبد ردد است و خوهش خوهش عشق 

 نیامدند  دا داغ زعزیانی ست هک رهگز

 دا گرمی اکش اهيی ست هک رنیختیم مبادا امگن کنند هک ما خمیده و شکسته ایم 

 دا را نباید خواند باید نوشید 

 دا جام شوکران ماست 

 دا گزینه اهی روی میز ماست

 



 جالل آل احمد

 

هب طور کلی نثر جالل آل احمد تلگرافی، شالقی، عصبی، رپخاشگر، حساس، دقیق، تیزنیب، صریح، صمیمی، منزه 

طلب، حادهث آفرین، فشرده، کواته، ربیده، و رد عین حال بلیغ است. نثر وی هب طور خاص رد مقاَلت، سنگین 

گاراهن است. جالل آل احمد دارای نثری ربون گزارشی و روزانهم است يعنی نثرش رب خالف نثر  گرا  ن

تحلیل ذهن و باطن شخصیت
یت رد خدمت  اه نیست. جالل آل احمد با استفاده از دو عامل نثر  صادق هدا

کهن افرسی و نثر نویسندگان پیشرو فرانسوی هب نثر خاص خود دست یافته است. آل احمد کوشیده ات رد نثر خود ات 

کان داشته فعل، حروف اضاهف،  لمثل اه، دنباهل ررب الیه مضافآنجا هک ام
اه و خالهص ره آنچه هک ممکن بوده  ا

آهنگی تند و شتازبده  اهی جمله باعث شده نثر آل احمد ررب است را حذف کند. حذف بسیاری از بخش

اهی ادبی و قواعد دستور زبان افرسی شجاعتی کم نظیر داشت و این  بیابد. آل احمد رد شکستن ربخی از سنت



توان هب نیمه راه کردن بسیاری از  اهی دیگر نثر جالل آل احمد می رسد. از وژیگی اهی او هب اوج می انهموژیگی رد 

اه اشاره کرد، هک این امر رد راستای ایجاز  هب جای آن «...»اه و استفاده از عالمت  جمالت، تعبیرات و اندیشه

کرده و هنر نویسندگی اش،  عهد زندگی میاهست.جالل رد دورهٔ ادبیات مت  آهنگ سر ع آن اه و ررب نوشته

کار است. مهمترین وژیگی هنر متهعد تلقی ازبار، وسیله و  هنری متعهد بوده و این موضوع رد کتاب اهیش آش

شود. تلقی  رساهن بودن هنر است، يعنی آن هچ اهمیت دارد ایپمی است هک از طریق این رساهن لقتنم می

 است:ازباری از هنر دارای نتایج چندی 

شود ایپم و محتوايی است هک از طریق ارث  الف( رد این تلقی آن هچ مالک اصلی ارزیابی و نقد ارث هنری می 

 یابد. شود هب عبارتی نقد موضوعی از ساری نقداه اهمیت رتشیبی می لقتنم می

گیرد چرا هک هسته و اساس ره ارث هنری  ب( دومین هجیتن تفکیکی است هک نیب فرم و محتوای ارث هنری صورت می 

ردون ماهیٔ آن است و همواره ربای تفکیك فرم از محتوا باید مراقب بود هک ااقتنل ردون ماهی توسط 

ارزیابی شتازبده فرم و تکنیك اهی فرمی و گسترش بی روهی آن مخدوش نگردد. )جالل آل احمد رد  مزاحمت



ول داستانی را نبودن فصای باز و عدم  یك ارث را کم اهمیت می داند و علت استفاده از یك تکنیك متدا

کان صریح گفتن حرف کوشد ات  داند.( ج( گرایش و تمایل هب کلی گويی، هب این معنا هک هنر متعهد می اهیش می ام

کان خاص ااقتنل دهنده ایپم و مضمونی کلی و عم  ومی باشد ایپمی هک از قید تعلق هب یك فرد و موقعیت زمان و م

راه است و سخنی عام و جهانی دارد. )جالل آل احمد رد ارزیابی شتازبده شیوه ربخورد ادبیات را با مسایل جهان 

کام کلی. لذا می مانند فلسفه می ل آل احمد هب توان گفت جال داند، يعنی همچون فلسفه رسیدن هب کلیات و صدور اح

ست کلی رب  ای شود نموهن مند بوده. هب طور مثال روستايی هک رد نفرین زمین ردبارهٔ آن بحث می کلی گويی عالهق

یك روستای اریانی.(از اتثیرات جالل آل احمد رب ادبیات پارسی می توان هب موارد زری اشاره کرد : 

و نویسندگان زبرگ معاصر رغبی رپداخت. از جمله هب معرفی آاثر  ۸۴۶۲اهی  جالل آل احمد از سال -الف

گاهن از آلبر کامو او را هب جامعه ادبی معرفی کرد. و یا اینکه چند سال بعد با  این هک ربای اول بار با رتجمه رمان بی

کرد. اهيی از آندره ژید، یونگر، اوژن یونسکو، داستایوسکی نقش بسیار مورثی رد شیپ ربد ادبیات معاصر ايفا  رتجمه

حمایت از شارعانی چون احمد شاملو و نصرت رحمانی و  -معرفی رتشیب شعر نو نیمايی و کمک هب گسترش آن ج  -ب 



سابقه رد نثر افرسی شد جهشی هب سوی فضای  نثر جالل آل احمد باعث یك جهش بی -حمایت از جواانن دیگر د

اثرش )هب خصوص نویسندگان، روشنفکران و اتثیر پذریفتن و تقلید دیگران از آ -هیجان عصبانیت و... ه 

گارش ادبی آل احمد شد هب گوهن ای هک او هب الگويی رد میان طیف  دانشجویان( باعث گسترش ره هچ بیشنر نوع ن

تشکل -و .ادبی و مردمی تبدیل شد
اهی ادبی و ااشتنر مقاَلت گوانگون از دیگر خدمات جالل هب ادبیات  ایجاد 

 -کرد. ز ادبیات اریان را ايفا می «پدر خوانده»جالل نقش  ۸۴۴۰اهی دهه   نیمهمعاصر است. رد حقیقت رد

یت رد ساده نویسی و استفاده از زبان و لحن  جالل آل احمد اداهم دهندهٔ راهی بود هک محمدعلی جمالزاده و صادق هدا

ای هب وسیلهٔ  ان محاورهعموم مردم رد محاورات، آغار کرده بودند. رد واقع این نوع نوشتن و استفاده از زب

 .یابد رسد و گسترش می جالل هب اوج می

 



 سیمین دانشور

 

 

 اریانی مترجم و نویسنده( سال ۱۱:سن- شیراز رد خورشیدی ۸۴۰۰ سال اردتشهبی ۱ زاده) دانشور سیمین



 او ارث رتین مهم. نوشت داستان افرسی زبان رد ای حرهف صورتی هب هک است اریانی زن نخستین وی. است

 ادبیات آاثر رتین رپفروش جمله از و است شده رتجمه زبان ۸۷ هب و دارد ساده نثری  هک است سووشون رمان

همچنین دانشور. شود می محسوب اریان رد داستانی
 سیمین از.بود اریان نویسندگان کانون رئیس نخستین و عضو 

 سیمین.شود می انمبرده اریان داستانی ادبیات رد نظیر کم آاثر خالق و پیشرو جریان یك بعنوان همواره دانشور

 ردگذشت تهران رد اش خاهن رد ۸۴9۰ سال اسفندماه هجدهم رد دانشور

 

 



 صمد بهرنگی

 

 

نویس، محقق، مترجم، و شارع اریانی  (، معروف هب بهرنگ، داستان۸۴۴۷شهریور  9ــ  ۸۴۸۱تیر  ۶صمد بهرنگی )

اش هب  اولین داستان منتشر شده ۸۴۴9رتین ارث او داستان ماهی سیاه کوچولو است. بهرنگی رد  بود. معروف



اهيی نیز  او رتجمه .اهی دیگر اداهم یافت ن، و داستا۸۴۴۶انم رد  ، بی۸۴۴۰انم عادت را نوشت. هک با تلخون رد 

گلیسی و رتکی استانبولی هب افرسی و از افرسی هب رتکی آرذبایجانی )از جمله رتجمهٔ شعراهيی از مهدی اخوان  ن
از ا

کلور آرذبایجان و نیز رد  اثلث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، و نیما یوشیج( انجام داد. تحقیقاتی نیز رد جمع آوری فول

است. از جملهٔ انمهای  است.ربخی آاثر صمد بهرنگی با انم مستعار چاپ شده ائل رتبیتی از او منتشر شدهمس

، «بهرنگ»، «مراغی داریوش نواب»، «صاد»، «چنگیز مرآتی»، «اقرانقوش .ص»توان هب  مستعار وی می

ب شهر تبرزی هب رد م  ۸۴۸۱اشاره کرد زندگی صمد رد « آدی باتمیش»، و «ص. آدام»، «بابك بهرامی» حلهٔ چرندا

يی و دبیرستان رد مهر  هب دانشسرای مقدماتی پسران  ۸۴۴۴دنیا آمد. پدرش زهتاب بود. پس از تحصیالت ابتدا

لتحصیل شد. از مهر همان سال آموزگار شد و ات پایان عمر رد آرذشهر،  از آنجا افرغ ۸۴۴۲تبرزی رفت هک رد خرداد 
ا

ی جهان رد استان آرذبایجان شرقی اریان هک آن زمان روستا بودند تدریس ممقان، اقضی جهان، گوگان، و آخ 

گلیسی هب دورهٔ شباهنٔ دادکشنه ادبیات  ۸۴۴۷رد مهر  .کرد ن
تحصیل رد رشتهٔ زبان و ادبیات ا

ربای اداهمٔ 

تحصیلش را ات خرداد  دااگشنه تبرزی رفت و هم
 ، حصیالت انهمٔ پایان ت  و ردیافت گواهی ۸۴۴۸زمان با آموزگاری



است. و هب همین  اهی رایج اریانی از جمله رتکی آرذی با افرسی دانسته بخش زبرگی از اشتراک زبانیافت اداهم 

گام آموزش افرسی هب  اهی باستان دلیل خواستار عدم حذف آانن با بهاهن گرايی و اتکید رتشیب رب این لغات رد هن

سالگی( رد رود ارس و رد ساحل روستای  ۶9)رد سن  ۸۴۴۷ر مرگ بهرنگی رد شهریو .کودکان آرذبایجانی شده بود

گاه شتربان رد چند کیلومتری  ۸۶کوانیك یا کاوانی رغق شد و جسدش را چند روز بعد رد  شام شهریور رد زندىكي پاس

دو نظرهی ردبارهٔ مرگ  .است محل رغق شدنش از آب گردنتف. پیکرش رد گورستان امامیهٔ تبرزی دفن شده

اهيی  اه و هم هب شکل شايعه بحث ود دارد. از روزاهی اول پس از مرگ او، رد علل مرگ او هم رد رساهنبهرنگی وج 

است مبنی رب کشته شدن او هب دستورِ و هب دستِ عوامل حکومت پهلوی. اما نظرهیٔ دیگر این است هک  وجود داشته

است رد زمان مرگ یا زندیك هب  شدهتنها کسی هک معلوم  .است وی هب علت بلد نبودن شنا رد ارس رغق شده

است شخصی هب انم حمزه فراهتی است هک بهرنگی همراه او هب سفری هک از آن باز  آن زمان، همراه بهرنگی بوده

است، از  آبادی دیده است فراهتی را دو ماه بعد رد خاهنٔ بهروز دولت نگشت رفته بود. اسد بهرنگی، هک گفته

خواهد. ره هچ کردم  رت. یك دفعه دیدم کمک می طرف بودم و صمد آن طرفمن این » :است  قول او گفته



بهرنگی ]...[ خواسته بود تنی هب آب زبند و چون شنا »نویسد:  باره می سیروس طاهباز رداین «.نتوانستم کاری بکنم

ع بوده این نظر بلد نبود، رغق شده بود)شخصی بنام مرحوم حسین حسین زاده از ااهلی روستای کالهل هک شاهد موضو

آبادی ربایم  احمد مرگ بهرنگی را مشکوک تلقی کرد ]...[ اما حرف بهروز دولت کردند(. جالل آل را اتدیی می

کند  ولی ردبارهٔ  اسد بهرنگی شنا بلد نبودن صمد را تأدیی می« حّجت بود هک مرگ او را طبیعی گفت و رد ارث شنا بلدنبودن.

تحقیقی صورت  آبادی حرف زده همه از داهن بهروز دولت» گوید  نظر طاهباز و دیگران می
اند هن این هک واقعاً 

تحقیقی ردبارهٔ مرگ صمد نشده
ران هب قتل رسیدن صمد ادعا  «.است گرفته باشد ]...[ ات هب حال ربخوردی  طرفدا

دانند. اسد  یآب است و رد هجیتن احتمال رغق شدن سهوی وی را کم م  کنند هک رد ماه شهریور رود ارس کم می

البته بعضی جااه ممکن است رپ :گوید  باره می کند و رداین آب بودن محل رغق شدن صمد را تأدیی می بهرنگی کم

تنی یا شنا کند، هچ ربسد هب صمد هک شنا هم  آید رد محلی هک جریان آب تند است آب کس نمی آب شود. ]...[ چيه

 «.کند هک فراهتی مأمور ساواک بود یا مأمور کشتن صمد کس ادعا نمی ه چيهالبت »کند:  با این وجود تأکید می« بلد نبود.

جسد »است:  است. از جمله اسد بهرنگی گفته جزئیات متناقض دیگری نیز ردبارهٔ مرگ بهرنگی روایت شده



]...[ صورت و بدنش سالم بود. ]...[ دو هس ات جای زخم، طرف ران و ساقش بود، چیزی شبیه 

گاه رد صورتفروریگتف. ]... گاه دیگری،  اش، هب جای زخم جلسه [ رئیس پاس اه اشاره کرد. بعداه البته توی پاس

است، از جمله این هک  اسد بهرنگی هب همین تناقضات هب شکل دیگری اشاره کرده«. جلسه عوض شد این صورت

اند )و هب گفتهٔ اسد  گشته می است هک فراهتی گروهی را هک هب دنبال جسد صمد است فرج سرکوهی رد جايی نوشته گفته

است،  کرده همراهی می (است بهرنگی شامل اسد بهرنگی، کاظم سعادتی، و دو نفر از شورهخوارهاهی بهرنگی بوده

ای هب منصور اوجی شارع شیرازی  احمد شش ماه بعد از مرگ صمد رد انهم جالل آل است. رد حالی هک چنین نبوده

خواست قصه بسازیم  ردین رتدیدی نیست هک رغق شده. اما چون همه دلمان می اما رد باب صمد.»... نویسد  می

سازی را روشن  ساختیم... خب ساختیم دیگر. آن مقاهل را من هب همین قصد نوشتم هک مثاًل تکنیك آن افساهن

یت کننده نبود هب آن هچ مرحوم نویسنده خواست  اش می کنم ربای خودم. حیف هک سر و دستش شکسته ماند و هدا

انهمٔ آرش چند ماهی پس از  دانند هک وژیه گویذ: همه می ربارد صمد بهرنگی )اسد بهرنگی( رد این باره می« بگوید...

مرگ صمد بهرنگی منتشر شد و آن موقع هم دوستان زندیك صمد رب مرگ او مشکوک بودند. با اطالعاتی هک از جریاانت 



شته باشد دور  لهٔ عملهدادنتش کشته شدن صمد را هب وسی  ۴۷اتبستان  اهی رژیم هک شاید ساواک هم مستقیماً رد آن دست ندا

رد کنار ارس دنبال  رد زمانی هک ما »گوید:  اسد بهرنگی رد قسمت دیگری از این کتاب می دادنتسن. از ااظتنر نمی

هم ریخته بودند. میز تحرری مخصوص زدیم مامورین ساواک هب خاهنٔ صمد آمده و همه چیز را هب  گشتیم و صمد را داد می صمد می

اهیش را زری و رو کرده بودند. و اهل خاهن را مورد بازجويی قرار داده بودند، و چند  اه و یادداشت او را شکسته بودند و انهم

 «.کتاب و یادداشت هم ربداشته و ربده بودند و خوشبختاهن کتابخاهنٔ اصلی صمد را هک رد آن طرف حیاط بود ندیده بودند

 .است و قتل او کار ساواک نبوده« صمد بهرنگی شهید ساختگی شد»کند هک  حمزه فراهتی رد کتاب خود اظهار می

 

 



 محمود دولت آبادی

 

آبادی, کار منظم داستان  آباد شهرستان سبزوار هب دنیا آمد.دولت رد دولت ۸۴۸9مرداد  ۸۰آبادی،  محمود دولت

کند هک رد آاثر او از همان نخستین ارث ات آخرین آنها سلوک خطوط  آغاز می ۸۴۴۸رد سال « هت شب»نویسی را با ااشتنر 

همچنین تسلط تفکری کلی نگر و نشاهن
وگ نویسی از اهی رکش آمیز او رد فضاسازی و دیال  اهيی مشخص وجود دارد, 

س  ان نویسی رب ربنده لوح زرین بیست سال داست : جوازی وی اتکون از این قرار است تهمان آغاز کار پیدا

جازیه یك عمر فعالیت فرهنگی، بدر نخستین دورهٔ جازیه ادبی \.۸۴۷۲کلیه آاثر، هب همراه امین فقیری، سال 

انمزد ردیافت جازیه مَن بوکر آسیا  \.۸۴۱۶یلدا )هب همت ااشتنرات کاروان و ااشتنرات اندیشه سازان(، سال 

گاپور، سال   \.۶۰۸۸رد جشنواره کتاب سن



آبادی، نویسندهٔ معاصر است هک رد هس زهار صفحه و ده جلد هب چاپ  ارثی از محمود دولت (! لید + رد)ک « کِلیدَر

اند. داستان کلیدر هک  رسیده و روایت زندگی یك خانوادهٔ کرد اریانی است هک هب سبزوار خراسان کوچانده شده

روی  ۸۴۶۷ات  ۸۴۶۲اهی  متأرث از فضای ملتهب سیاسی اریان پس از جنگ جهانی دوم است نیب سال

 .دهد. کلیدر انم کوه و روستايی رد شمال شرقی اریان است می

ای هک سیاست زور حاکم  اهی اریانی و قبایل چاردنشین را رد دوره سرنوشت رتاژدیك رعیت»کلیدر هک 

گاشته شده و هب شرح سختی« کشد است هب تصوری می رب خانوادهٔ َکلمیشی اهيی روا رفته  اه و رنج رب اساس حوادث واقعی ن

 جهان شد  دومین رمان طوَلنی« کلیدر .رپدازد می

 

 



 احمد محمود

 

تهران( نویسندهٔ معاصر اریانی بود. او را پیرو  ۸۴۱۸مهر  ۸۶ -اهواز  ۸۴۸۰دی  ۴احمد اعطا با انم ادبی احمد محمود )

اه ، رد زمرهٔ آاثر ربجستهٔ ادبیات معاصر اریان  دانند. معروفترین رمان او همساهی مکتب رئالیسم اجتماعی می

ر صفر ردهج واژه اه و شود.رد ربخی از آاثرش چون همساهی شمرده می خورد و  اه و جمالتی هب گویش زدفولی هب چشم می مدا

از کتابی هب همین انم نیز از ىكي از ساکنین زدفول بنام « اه و پسرک بومی رغیبه»رد داستان « نعمت»نیز شخصیت 

 شود. پدر رد زدفول بدست افراد انشناس رتور می ۸۴۶۴وحوش سال  نعمت عالئی گرفته شده است هک حول

دو سال قبل از  ۸۴۷9ساهل بود فوت کرد و ماردش رد سال  ۴۲هک رد ان زمان احمدمحمود  ۸۴۲۲احمدمحمود رد سال 



همراه  ۸۴۴۶ردگذشت خود احمدمحمود از دنیا رفت . محمود اعطا ربارد کوچك رت احمدمحمود است . احمدمحمود از سال 

از رد خاهن پدری بود . پس از سپری کردن دوران خانواده اش رد تهران زندگی میکرد و محمود اعطا رد اهو 

د زیاد دانشجویان  يی و متوسطه رد زادگاهش، هب دادکشنه افسری ارتش راه یافت؛ اما ازجمله تعدا تحصیالت ابتدا

بخش آزاد شدند؛  بازداشت و سپس، بخش ۸۴۴۶مردادماه سال ۶۱دادکشنهٔ افسری بود هک پس از کوداتی 

ن باقی ماندند.احمد اعطا، ىكي از این دانشجویان بود، هک هن، توهبنفر  ۸۴هک تنها  ردحالی ای امضا  انهم از آانن رد زندا

ن هب کاری با حکومت پهلوی تن داد. هب همین دلیل، مدت زیادی را رد زندا سر ربد هک گویا لکشم  کرد و هن هب هم

دتی هم رد حوالی خلیج افرس ، از جمله رد است.م ریوی او هک ردنهایت هب مرگش منجر شد، یادگار همان دوران بوده

زمانی هک گرفتار بازی سیاست شده :»...بندر لنگه، رد تبعید هب سر ربد و البته خودش از این دوران با عنوان 

یکبار او را هب  ۸۴۱۰کند.محمود رد اواخر عمر، با بیماری تنگی نفس مواهج شد و این بیماری رد سال  یاد می« بودم! 

بار دیگر، حال او هب وخامت گرادیی و پس از ااقتنل هب بیمارستان و بستری  ۸۴۱۸کشاند. رد اول مهرماه  بیمارستان

، هب دنبال یك دورهٔ بیماری ریوی، رد بیمارستان مهراد، رد شهر تهران ۸۴۱۸مهر سال  ۸۶شدن رد روز جمعه، 



"ردیا \( ، ۸۴۴۱" )\"مول\اه :  استانردگذشت و رد امامزاده طاره کرج ، هب خاک سپرده شد.آاثر :مجموهع د

" \از دلتگی "\،  (۸۴۴۷" )\"زارئی زری باران\( ، ۸۴۴۰" )\" بیهودگی\( ،۸۴۴9" )\هنوز آرام است

ر"\،  (۸۴۲۶" )\"رغیبه اه\( ، ۸۴۲۰" )\"پسرک بومی\( ،۸۴۴۱) ( ، ۸۴۷۰" )\"قصه آشنا\( ، ۸۴۲۱" )\دیدا

"زمین \( ، ۸۴۲۰" )\"داستان یك شهر\( ،۸۴۲۴" )\اه "همساهی\: اه رمان . (۸۴۷۸" )\"از مسافر ات تبخال\

ر صفر ردهج"\،  (۸۴۲۸) "\سوخته ( ، ربندهٔ دورهٔ اول ۸۴۷9" )\"ردخت انجیر معابد\( ،۸۴۷۶" )\مدا

بن عاطل  ممدوح»ارث  -")رمان( \"آدم زنده\جازیهٔ هوشنگ گلشیری هب عنوان بهترین رمان. رتجمه : 

 . دو فیلمناهم : اه ساری نوشته( . ۸۴۷۲« )ابوزنال

 



 فریده مهدوی دامغانی

 

گلیسی،  وی با داشتن تسلط هب زبان .(, مترجم اریانی است۸۴۴۶فریده مهدوی دامغانی)متولد  ن
اهی زبان ا

زبان فرانسه، زبان ایتالیايی، زبان اسپانیايی، زبان َلتین و زبان رپتغالی، ات کنون موفق هب رتجمه شیب از 

رد حدود یکصدو نود جلد  .است چهل کتاب رد زمینه ادبیات کالسیك و میراث ادبی جهان گردیده دویست و

 ۶۰۰۴توان هب رتجمه کمدی الهی ارث دانته اشاره نمود. رد سال  از این آاثر ات کنون هب چاپ رسیده هک از آن جمله می

همچنین رد مرداد 
رتین نشان لیاقت ایتالیا هب پاس خدمات باَل ۸۴۱۲هب عنوان مترجم ربگزیده جهان انتخاب شد، 

ارزشمند وی رد حوزه فرهنگ هب اواهدا شد. او نخستین غیر ایتالیايی است هک موفق هب کسب این نشان ارزشمند 

 .گردید



 

 دانته

 

هک رد آن زمان، ىكي از جمهوری اهی متعدد « فلورانس» میالدی رد شهر ۸۶۲۲رد حدود سال « دانته آلیگیری »

سالگی ردگذشت.  ۲۲میالدی، رد سن  ۸۴۶۸ایتالیايی محسوب می شد، رد خانواده ای متوسط هب دنیا آمد و رد سال 

کامی اه و محرومیت شروع کرد. ز« دارالتعلیم مذهبی رباردان کهتر»او تحصیالتش را رد  ندگانی دانته سرشار از تلخ



هب کسب علم و دانش رپداخت. وی ىكي از شاگردان ربجسته « پالودا »و « فلورانس»اه بود. دانته رد دااگشنه اهی 

بود و عالهق زیادی هب رشته اهی فلسفه و اخالق داشت. دانته آلیگیری طی دوران زندگی خود دست هب ااشتنر 

و باَلخره « آهنگ اه»، «سلطنت»، «ضیافت»، «زندگانی نو»زد هک معروفترین آنها  کتاب اهی متعددی

کار او کتاب  گاشته شده است : دوزخ ، ربزخ و بهشت هک « کمدی الهی»شاه است. این کتاب رد هس بخش ن

 .اشاره ای هب ساختار جهان است و آموزش کالسیك آن را نباید دست کم گرفت

ان زبرگ اترخی ایتالیاست هک ایتالیايی اه او و آاثرش را بسیار دوست دارند و حتی دانته آلیگیری از نویسندگ

همسطح با آاثری چون ایلیاد و اودیسه می 
بعضی دقتنمین دو کتاب معروف دانته يعنی کمدی الهی و زندگانی نو را 

شت هک نویسنده معروف فرانسوی يعنی اونور . دانند ه دو بالزاک هک او را پدر دانته چنان اتثیری رب ادبیات گذا

ری کرد  . رئالیست می دانند ، مجموهع کتاب اهی خود را هب یاد کتاب کمدی الهی دانته ، هب انم کمدی انسانی انم گذا

 



 جان میلتون

 

گلیسی نویسنده و شارع( ۸۲۷۴ نوامبر ۱ ردگذشته - ۸۲۰۱ دسامبر 9 زادهٔ) میلتون جان ن
 مهمترین. است ا

 حذف و آموزش ااشتنر، آزادی خصوص رد ربانگیزی  بحث مقاَلت وی. دارد انم گمشده بهشت ارثش

گاشت سانسور  هب کمبریج دااگشنه رد آن از بعد و کمبریج پل سن مدرهس رد ۸۲۴۶ ات ۸۲۶۲ سالهای نیب او.ن

تحصیل
گلیسی و َلتین ایتالیايی، زبانهای هب شعراهيی اه سال همین رد. رپداخت  ن

 خالل رد میلتون جان. سرود ا

 آموزش و مذهب آزادی بیان، آزادی خصوص رد خود اهی اندیشه نییبت هب ۸۲۲۰ ات ۸۲۴۸ سالهای

 .ردگذشت ۸۲۷۴ نوامبر ۱ رد میلتون جان. داد دست از را  خود بینايی ۸۲۲۶ سال رد. رپداخت

 



 افالطون

 

 زبرگ فیلسوافن از فیلسوف دومین( م.پ ۴۴۱/۴۴۷ ات. م.پ ۴۶۱/۴۶۷)   فالطون یا افالطون

 بنا را  رغب فرهنگ فلسفی اهی پاهی هک بود او هس این میان رد هک. است یواننی( ارسطو و افالطون سقراط،) گاهن هس

شت  .است توهج اقبل نیز اسالمی فلسفه رب او اتثیر. گذا

رپده و حجاب  روح انسان رد عالم مجردات شیپ از ورود هب دنیا حقیقت زیبايی و حُسن مطلق يعنی خیر را بی »

س رد این دنیا چون حُسن ظارهی و نسبی و مجازی را می بیند از آن زیبايی مطلق هک شیپ از این پ      دیده است

ر می شود و هوای عشق او را ربمی دارد و فريفتۀ جمال او می شود و مانند  ردک نموده یاد می کند غم هجران رد او بیدا



 .     عواطف و عوالم محتت همه همان شوق لقای حق است.و رپواز کندمرغی هک رد قفس است می خواهد بسوی ا

اما عشق جسمانی مانند حُسن صوری مجازی است و عشق حقیقی سودائی است هک هب سر حکیم می زند ، و همچنان هک 

عشق مجازی سبب خروج جسم از عقیمی و تولد فرزند و مایۀ بقای نوع است ، عشق حقیقی هم روح و عقل را 

عقیمی راهيی داده مایۀ ارداک اشراقی و ردیافتن زندگی جاودانی يعنی نیل هب معرفت جمال مطلق و خیر مطلق و  از

و انسان هب امکل دانش وقتی می رسد هک هب حق واصل و هب مشاهدۀ جمال او انئل شود و  . زندگانی روحانی است

 « . اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل گردد

 

 



 ن خلیل جبرانجبرا

 

 

کا و لبنان سرشناس نویسندگان از لبنان بشّری  زاده جبران خلیل جبران  مشهور و مهم بسیار ارث خالق و آمری

ن هب نوجوانی ایام همان از جبران.است ایپمبر  مجله مدری سالگی پازنده رد. نهاد قدم نویسندگی و شعر و هنر میدا

 این.رساند طبع هب بیروت رد و نوشت( سرکش اهی روان) «المتمردة اَلرواح» عنوان با کتابی او .شد «الحقیقة»



ضطرب سخت را  عثمانی دولت کتاب ن رد روزی و کردند محکوم را  کتابش کشیشان. کرد م  شهر عمومی میدا

 ۸۲ مجموعا جبران از.کرد ممنوع وطن هب را  او بازگشت وقت حکومت و کشیدند آتش هب را  کتاب این از انبوهی

گلیسی و رعبی اهی زبان هب کتاب ن
 است مانده جا رب ا

رد و قسمت کند هک ........   هچ کسی تواند هک لحظه اهی زندگی شیپ رو گذا

وند و آن ربای من ، ىكي ربای جان و ىكي از آن تن ؟ »   « این ربای خدا

آسمان ِ بودن، از خویشتن هب هک لحظه اهی عمر همگی بال شوند و شتاب گیرند هب شکوه رپوازی منزل هب منزل رد 

 . خویشتن

رد هک باز تواند گشود و هم بسته تواند نمود هنوز عمارت آباد روح خویش ندیده است هک  آه آن هک رپستش را پنجره ای پندا

مخمل شام
ی با َلی پنجره اهیش از نقرۀ ببح است ات   . بلندا

 . ست و آنیی است و دین استزندگی هب اقمت ره روز ، شما را معبدی است ، و خود مذهب ا

ر اگر کنید چشم جان بگشادیی و رد حوالی خود نظر کنید  . نّیت دیدا



د آرذخش دست ربآرد و هب همراه باران فرو بارد  . اوست هک رب ارباه می گذرد ، رد امتدا

گاه کنید این اوست هک رب لبان ره گل می خندد ، هب اقمت ره ردخت ربمی شود و رد نبض ره ربگ   . می لرزدن

 . زندگی شمادیی و حجاب خود شمادیی .....

 .... صراحت آینه شمادیی و نهایت جاوداهن شمادیی

 حیات  .و آمیزش انسان است با اکسیر  هستی  یعبادت گستردن جان است رب بیکراهن ....

 ....دل اه رغیبه می شوآن هک عمر هب عتث می دهد رد گذر همۀ فص  ....

 .وحچيه مقصود نخواهید مگر اعتالی ردوستی را هب  .......

 

 



 

داستان "شازده کوچولو" نوشته اگزورپی توسط چند تن از مترجمان تواانی افرسی از جمله محمد اقضی، ابوالحسن نجفی و 

 .احمد شاملو هب افرسی ربگردانده شده و باراه تجدید چاپ شده است

يعنی یك سال قبل از مرگش و رد بحبوهح جنگ جهانی دوم،  ۸9۴۴دوسنت اگزورپی این کتاب را رد سال »

کا حضور داشت نوشت؛ شاید خود او هم باور نمی کرد هک روزی کتاب کوچکی هک نوشته بعد از  آن زمان هک رد آمری

نجیل کتاب مقدس مسیحیان هب عنوان رپخواننده رتین کتاب جهان شناخته شود
 «.ا

کار سنت ۸9۴۴رد  اهی  آنگیز آن با نکته ااشتنر یافت هک حوادث تفگش انم "شازده کوچولو اگزورپی هب شاه

رود هک رد قرن اخیر  رتین آاثر اگزورپی هب شمار می شازده کوچولو ىكي از مهم .دقیق و عمیق روانی همراه است



موریتانی  ای واقعی ماهی گرفته هک رد دل شنهای صحرای است. این ارث از حادهث سّومین کتاب رپخواننده جهان

گاه هواپیما خلبان را هب فرود اجباری رد دل آفريقا وامی دارد و  ربای سنت اگزورپی روی داده است. خرابی دست

ای هک  پسربچه .کند ای با رفتار عجیب و غیرعادی خود جلب توهج می از میان زهاران ساکن منطقه؛ پسربچه

رد و رپسش گیرد.  کند هک خود موضوع داستان قرار می مطرح می اهيی را  اصاًل هب مردم اطراف خود شباهت ندا

ن است هک رد آن تصوریاهی ذهنی با عمق  شازده کوچولو از کتابهای کم کاری جاویدا نظیر ربای کودکان و شاه

رد نیویورک نوشته است. او رد این ارث خیال انگیز و زیبایش  ۸9۴۰فلسفی آمیخته است. او این کتاب را رد سال 

رتین و رد عین حال ژرفترین شکل تجزهی  ت داشتن و عواطف انسانی رد خالل سطراهی آن هب سادههک فلسفه دوس 

تحلیل شده و نویسنده رد سراتسر کتاب کسانی را هک با غوهط ور شدن و دلبستن هب ماّدیات و پادنبی بودن هب تعّصبها و 
و 

انی هب دور افتاده اند، زری انم آدم زبرگها هب باد مسخره اهی خرافی بیجا از راستی و پاکی و خوی انس خودخواهیها و اندیشه

 ...........گرفته است

 ".ارزش یك گل عمریست هک هب پایش صرف کرده ای.این حقیقتی ست هک انسانها فراموش کرده اند



ر همه چیز اه را ساخته و آماده از فروشنده اه می خرند ولی هب دلیل آن هک  د.نآدمها دیگر وقت شناختن چيه چیز را ندا

ر  ندکسی هک دوست بفروشد رد جايی نیست، آدمها دیگر دوستی ندا

 

گلی؟ بیا با من بازی کن. من آنقدر غصه هب دل دارم هک نگو  ...شازده کوچولو گفت: تو کی هستی ؟ هچ خوش

 .ی کنم. مرا اهلی نکرده اندروباه گفت : من نمی توانم با تو باز

 ؟اهلی کردن يعنی چیشازده کوچولو آهی کشید و گفت : ببخش! اما پس از کمی اتمل رپسید: 

 روباه گفت : تو اهل اینجا نیستی. پی چی می گردی؟

 شازده کوچولو گفت: من پی آدم اه می گردم. اهلی کردن يعنی چی؟

کار می کنن مرغ هم رپورش می دهند و  .د. این کارشان آزاردهنده استروباه گفت : آدمها تفنگ دارند و ش

 تنها افیده شان همین است.تو پی مرغ می گردی؟

 شازده کوچولو گفت: هن، من پی دوست می گردم. نگفتی اهلی کردن يعنی چی؟



 ..."اهلی کردن" چیز بسیار فراموش شده ای ست. يعنی "عالهق ایجاد کردنروباه گفت: "

 ن؟عالهق ایجاد کرد_

روباه گفت: البته. تو ربای من هنوز پسر بچه ای شیب نیستی، مثل صداه زهار پسر بچه ی دیگر، و من نیازی هب تو 

. من نیز ربای تو روباهی هستم شبیه هب صداه زهار روباه دیگر. ولی تو اگر مرا اهلی  ری رم. تو هم نیازی هب من ندا ندا

گاهن خواهم کنی ره دو هب هم نیازمند خواهیم شد. تو ربا  ی من رد عالم همتا نخواهی داشت و من ربای تو رد دنیا ی

 ....بود

شازده کوچولو گفت: کم کم دارم می فهمم... گلی هست... و من امگن می کنم هک آن گل مرا اهلی کرده 

 ....است

کار می کنم و آدمها مرا.تمام مرغ اه  شبیهند و تمام روباه گفت: زندگی من یکنواخت است. من مرغ اه را ش

آدمها با هم یکسان. هب همین جهت رد اینجا اواقت هب کسالت می گذرد... روباه ساکت شد و مدت زیادی هب 

گاه کرد. آخر گفت: بی زحمت مرا اهلی کن  !شازده کوچولو ن



رم. من باید دوستانی پیدا کنم و خیلی  شازده کوچولو رد جواب گفت: خیلی دلم می خواهد ،ولی من زیاد وقت ندا

 .چیزا هست هک باید بشناسم

رند  روباه گفت: چيه چیز را ات اهلی نکنند نمی توان شناخت. آدمها دیگر وقت شناخت چيه چیز را ندا

 

دم آدم اه نیز آبا ايی میکند مارگفت:دم رد بیابان احساس تنهآدم اه کجا هستند... آوچولو رپسید :پس شازده ک 

 ...احساس تنهايی میکند

 

 

. 



 ویکتورهوگو

 

 هوگو ویکتور.فرانسوی هنرمند و شارع، نویس، رمان( ۸۱۱۲ هم، ۶۶ - ۸۱۰۶ ، فورهی ۶۲) هوگو ماری  ویکتور

 نتردام گوژپشت بینوایان، هب توان می او آاثر رتین مهم از. آید می حساب هب جهان رمانتیك نویسنده رتین مهم

ر و  رت شیب هوگو هک رهچند.است نوشته انهم نمایش چندین چنین هم وی. کرد اشاره شعر مجموهع زیادی مقدا

 ايفا را  رتی مهم مراتب هب نقش شارع یك عنوان هب او هک معتقدند اه خیلی شود، می شناخته نویس رمان یك عنوان هب

 از لفظی و قلمی حمایت و سوسیالیستی و آزادیخوااههن عقاید داشتن دلیل هب همواره حیاتش زمان رد هوگو ویکتور. کرد

 رهگز تبعید و تهدید سانسور، چون فشاراهيی علیرغم و بود حکومتی و دولتی سران خشم مورد جامعه، محروم طبقات



گاه. ردگذشت پاریس رد ۸۱۱۲ هم ۶۶ رد هوگو. نکشید دست خود بلند آرمانهای از  زندیك پانتئون رد وی آرام

 .است لوگزامبورگ پارک

 : ویکتور هوگو می گوید

 نسبت هب عقوبت زدگان شفقت داشته باشیم 

 رديغا ما خود کیستیم ؟

 من هک خود با شما سخن می گویم کیستم ؟

 شما هک گوش هب من می دارید کیستید ؟ از کجا می آئیم ؟

 آیا کامأل اطمینان داریم هک شیپ از آن هک زائیده شویم کاری نکرده ایم ؟

ن نیست ،  از کجا معلوم است هک آدمی یك بازداشت شده عدل الهی زمین خالی از شباهت هب یك زندا

 . نیست

 . از زندیك هب زندگی بنگرید ، این زندگی چنان ساخته شده است هک رد همه جایش عقوبتی احساس می شود



ی یا آیا شما آن کسی هستید هک خوشبخت انم دارد ؟ بسیار خوب ، با این همه ، همه روزه غمگین هستید ، ره روز اندوه زبرگ 

 . رپوای کوچکی مخصوص هب خود دارد

دریوز ربای سالمتی کسی هک زند شما زعزی است می لرزیدید ، امروز رب سالمت خود بیمناکید ، فردا اضطرابتان راجع هب 

پول خواهد بود ، پس فردا زخم زبان یك مفتری اندوهگينتان خواهد ساخت، پسین فردا بدبختی یك دوست 

، سپس بدی یا خوبی هوا ، پس از آن شکستن یا گم شدن چیزی نفیس ، پس از آن  سبب تأرثاتن خواهد شد

ن و ستون فقرات مالمتتان می کند ، یك بار دیگر جریان امور عمومی  . تفریحی هک هب دلیل آن وجدا

د می یابد ،  همچنین امتدا
 این رد صورتی است هک آَلم قلبی را هب شمار نیاوریم و 

ر می شود اربی از میان میرود ،  . ارب دیگری پدیدا

رد ره صد روز هب زحمت یك روز اتفاق می افتد هک آفتاب شادمانی ربای شما بدرخشد و حال آن هک شما از افراد 

 ..... اما دیگر آدمیان ظلمت را هک رب سرشان افتاده است. انردی هستید هک سعادت دارند

 : ربندکسانی هک صاحب فکرند این عبارت را کمتر هب کار می 



  « خوشبختان و بدبختان »

رد  . رد این عالم هک مسلمأ دهلیز عالم دیگری است خوشبخت وجود ندا

 : میسقت واقعی بشر از این قرار است

کان »  « روشنان و اتری

د روشنان هدف اصلی است کان و افزودن رب تعدا د اتری  . کاستن از تعدا

 : از این جهت است هک فریاد کنان می گوئیم

 ! ! دانش تعلیم

 . خواندن و آموختن روشن کردن آتش است

 . از هجی کردن ره هجا شراره ای بیرون می جهد

 . رد واقع کسی هک می گوید روشنايی ، واجب نمی آید هک بگوید شادمانی

 . آدمی رد روشنايی رنج می ربد ، افراط رد آن می سوزاند ، شعله دشمن بال و رپ است



 . دن خارهق ای از نبوغ استسوختن و از رپواز وا نمان

رید باز هم رنج خواهید ربد ،روز با چشم اشکبار هب وجود می آید گامی هک دوست بدا گامی هک بشناسید و هن  . هن

شته باشند رب ظلمت زدگان می گریند  ..... روشنان اگر هم چيه مورد ربای گریستن ندا

  ۴۶۶ص  ۶بینوایان جلد 

کار هب منزهل ی عبادتند .  . رد زندگی لحظاتی هست هک جسم هب ره حالت هک باشد جان رد حال سجود است بعضی اف

کار پشیمان رتشیب شادمانی » ۀ صد رد موجود خواهد داشت ات ربای سپید جارد آسمان ربای چهرۀ اکش آلود یك گناه

کار  . صد ردست

 



 ژان ژاک روسو

 

 Jean-Jacques :ژاک روسو )هب فرانسوی-ژان

Rousseau)  ٔ(۸۷۷۱ژوئیه  ۶ردگذشتهٔ -۸۷۸۶ژوئن  ۶۱ )زاده 

 سرشناس رتین و زندیك رتین اندیشمند سیاسی هب انقالب کبیر فرانسه

اهی سیاسی، ادبی  اهی او رد زمینه اندیشه.زیست متفکر سوئیسی، رد سدهٔ هجدهم و اوج دورهٔ روشنگری اروپا می

شت. نقش فکری او هک سال اه رد پاریس عمر سپری کرد، هب عنوان ىكي از  و رتبیتی، تأثیر زبرگی رب معاصران گذا

کار نیست. اگر هچ روسو، از نخستین روشنگرانی است هک  گشایان آرمان راه اهی انقالب کبیر فرانسه اقبل ان

توان هب معنايی وژیه و محدود سخن هب  طور مشخص هب کار گرفت، اما زند او از این مفهوم تنها میمفهوم حقوق بشر را ب 



کال اندیشید. شاید هب  رت از اهبس و جان َلک و شارل دو مونتسکیو می میان آورد. رد مجموع باید گفت هک وی رادی

وم سنت فکری عصر روشنگری  همین دلیل است هک ربخی از ژپوهشگران اترخی اندیشه، وی را اساساً رد تدا

کنند. ربای روسو، صرف نظر کردن انسان  دانند، بلکه اندیشهٔ او را رتشیب رد نقد فلسفهٔ روشنگری ارزیابی می نمی

کند، نوعی  است. روسو تالش می« حق بشری »از آزادی، هب معنی صرف نظر کردن از خصلت انسانی و 

نماید. وی این کار را رد ارث معروف خود قرارداد اجتماعی هک رد سال هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی ایجاد 

اهی مهم روسو هب انم امیل رد زمینه رتبیت کودکان  دهد. ىكي دیگر از کتاب میالدی نوشته شد، انجام می ۸۷۲۶

 .است

 

  :قسمتی از متن کتاب

هک مرا بشناسد و یا از من یاد کند با این رتتیب رد باز هم رد این جهان تنها ماندم، هن رباردی دارم هن قومی و هن دوستی 



رم. مردی هک محبوب همه کس بود و افراد اجتماع را مانند خودش دوست  این اجتماع غیر از خودم کسی را ندا

داشت از طرف همان اجتماع رانده شد. آنها رد عالم کینه و حسد نقشه کشیدند هک هچ نوع هجنکش رد روح حساس من 

  ...دارد و باتق=افق ارائ تمام روابطی هک مرا با دنیای خارج مربوط می ساخت قطع نمودندرتشیب ارث 

 ویل دورانت :نویسنده      وشرح زندگی ژان ژاک روس 

کاری و پست رتین  تحصیل نشد. او رد نوجوانی ربای گذراندن زندگی هب خدمت
روسو تحت سررپستی پدر موفق هب 

شت و  ۴۰خدمات اشتغال جست ات این هک ساکن پاریس شد. روسو تقریبا  ساهل بود هک قدم رد ماجرای فلسفه گذا

لتی اه از گاشت . وی پس از مشاهده بی عدا جانب دولت فرانسه ، رب آن شد هک تمام  رساهل اهيی رد این زمینه ن

توان خود را صرف واژگون ساختن حکومت فرانسه و همه حکومت اهيی هک بدون رعایا فرمان می راندند کند. روسو 

خوااهن ربافکندن نظام پلید و ایجاد دنیايی بهتر ربای نسلی خوشبخت رت بود. او خصوبیات این دنیای خیالی را رد 

گاشت هک از محرکهای انقالب کبیر فرانسه شدند. از روسو آاثر کتابهايی چند از  جمله هلوئیز جدید و قرارداد اجتماعی ن

جلد ، تفکرات تنهايی و بحثهايی ردباره علم و هنر و... از آن جمله اند و ۸۶متعددی رب جای مانده هک اعتراافت رد 



م ، یك سال قبل از انقالب کبیر فرانسه رد  ۸۷۷۱ ارث نیز هب افرسی رتجمه شده اند. روسو رد دوم ژوئیه ۸۰حدود 

شت و از عوامل زبرگ  ۲۲ سالگی ردگذشت . با این حال آاثر وی اتثیری عظیم رد مردمان زمان خود گذا

 .شکل دهی انقالب فرانسه محسوب می شدند ات جايی هک روسو را ایپمبر انقالب فرانسه می خواندند

 

 

 

 



 موریس مترلینگ

 

زبان آلمانی و فرانسه را  .رد شهر گنت رد قسمت فالندر کشور بلژیك متولد شد ۸۱۲۶مترلینك رد سال موریس 

وی تحصیالت مقدماتی را رد مدرهس سن بارب هب پایان  .رد خانواده فراگرفت و رد مدرهس زبان َلتین آموخت

رج آرنا با موفقیت پشت سر نهاد و ربدوجهت فراگیری رشته حقوق، فلسفه و حشره شناسی وارد دااگشنه گردید و مد ا

لتحصیلی هب سال
هب عضویت کانون وکالی دادگستری شهر کان ردآمد وبعد هب ریاست این ۸۱۱۴پس از افرغ ا

هب فرانسه رفت ولی چندماه پس ۸۱۱۷کانون رسید. امامحیط آنجانتوانست روح کاوشگر اوراآرام سازد، لذا هب سال 

پدر مجبور هب رتک آنجا شدودوباره هب شهر کان مراجعت نمود. مرگ پدرارث عجیبی از ورودش هب فرانسه هب علت مرگ 



رد وعاملی گشت هک غور او را رد فلسفه هستی و حیات زیاد نماید و از آن پس شروع هب نوشتن نماانشیهم  ردوی می گذا

آنجا تحت اتثیر آاثر  هب پاریس رفت و رد ۸۱9۲کرد هک اولین ارثش با موفقیت همراه نبود. وی مجددا هب سال 

کایت مادی  ۸9۰۰زبرگان مکتب سمبولیسم قرار گرفت. وی هب سال  با زنی هب انم ژرژت لبالن آشناشد هک ح

ومعنوی این زن ردوی ارث فراوان داشت. اودوبارجازیه ادبیان نمایشی فرهنگستان زبان و ادبیات فرانسه راهب 

ل را ردیافت نمود. اما هب خاطر دلبستگی ملی، عضویت رد فرهنگستان جازیه ادبی نوب  ۸9۸۸خود اختصاص داد و هب سال 

کا رفت وات ۸9۶۰فرانسه را هک هب وی پیشنهاد شده بود نپذریفت. مترلینگ رداوج محبوبیت و شهرت هب سال هب آمری

کار نماانشیهم  ۸9۴۰پایان جنگ جهانی دوم و اشغال بلژیك توسط هیتلر هب سال  کا ماند. وی شاه نویسی خود را رد آمری

هب انم ))رپنده آبی(( هب قلم کشید هک رد کمترین مدت هب چندین زبان رتجمه گشت. حال دیگر او رد  ۸9۰۷هب سال 

گلستان کاخی را ربای وی رد  اوج شهرت بود و پادشاه بلژیك هب وی لقب اشرافی کنت را داده بود و پادشاه ان

ن ادبیات فرانسه  سرود و رتجمه را می اه اشعار خود آنجا ساخت. او هب شیوه سمبولیست کاراهی جاویدا اهیش جزو شاه

 . گردد محسوب می



شته سالگی رد ارث سکته قلبی جان هب جان  ۱۷رد سن  ۸9۴9است. وی هب سال  او آاثر زیادی از خود هب جای گذا

 .آفرین تسلیم نمود و نقاب رد رخ خاک کشید

 

 تولستوی

 

کالیوچی تولستوی نویسنده  و فعال سیاسی اجتماعی روس است. لئو نی



اهی جنگ و صلح  رمان .باشد اهی اترخی روسیه می رتین شخصیت تولستوی ىكي از مشهوررتین نویسندگان و زبرگ

گاه او را رد باَلرتین رده ادبیات داستانی جهان تثبیت کرده  ..اند و آان کارنینا جای

 

 

 



 شکسپیر

 

گلیسی هک وی را زبرگ نماانشیهمشارع و  (۸۲۸۲-۸۲۲۴)ویلیام شکسپیر  ن
گلیسی  نویس ا ن

رتین نویسنده رد زبان ا

کامل رسید هب خلق آاثر  دانسته ن اقبل توهج نبود ولی چون هب مرحله استادی و ت اند. آاثر دوران نخستین حیاتش چندا

نی توفیق یافت ا یمه اترخی یا قصه و م نویس خلق کرده قباًل هب صورت ن البته رتشیب داستانهائی هک این ردجاویدا

افساهن هب رشته تحرری ردآمده بود.شکسپیر نماانشیهم اهیش را غالباً رد حضور ملکه الیزابت و جیمز اول رب روی صحنه می 

 .آورد و مورد استقبال فراوان واقع می شد



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       



 گاربیل گارسیا مارکز

 

گار، روزانهم نویس، رمان مارکِز گارسیا خوزه گاربیل  کشوراهی مردم نیب او. است کلمبیايی سیاسی فعال و انشر ن

کای  تحت و کلمبیا دولت رسیی با ردگیری  از پس و است مشهور( تحبیب ربای) گابیتو یا گابو انم با َلتین آمری

 آن و کرد تنهايی  سال صد رمان نوشتن هب شروع ۸9۲۲ سال رد.کند می زندگی مکزیك رد گرفتنش قرار تعقیب

کار دقتنمان اکثر عقیدهٔ هب هک رساند پایان هب ۸9۲۱ سال رد را   این ربای ۸9۱۶ سال رد او. رود می شمار هب او شاه

 جادويی رئالیسم ادبی سبك اگشیپم نویسندگان از ىكي مارکز.است بوده ادبیات نوبل جازیه ربندهٔ رمان،

 .کرد بندی طبقه سبك این رد توان نمی را  آاثرش تمام اگرهچ است،



 

 

 ولو کوئیلوپائ 

 



 . است ربزیلی معاصر نویسنده کوئلیو پائولو

ر دنیا مختلف کشوراهی رد عاهم مردم نیب او اهی رمان  .است رپطرفدا

 قرار  الکتروشوک  ردمان  تحت و شد  بستری   روانی  بیمارستان رد دوبار ، سالگی  هفده رد او خانواده اهی فشار ارث رب

کلور آهنگهای. نوشت می نماانشیهم و کرد می ائترت کارگردانی مدتی او.  گرفت  رد مدتی گفت می ربزیلی فول

 زیارتی مسیر ۸9۱۲ سال رد او. کردند  بستری   بیمارستان رارد او  هم  سوم بار  ربای اما نوشت می نماانشیهم تلوزیون

 رپ و معروفترین کیمیاگر. رساند چاپ هب را  آن خاطرات ۸9۱۷ مغ یك خاطرات کتابی رد و کرد طی را  سانتیاگو

 جهان رپفروش نویسنده دومین ۸99۱ سال رد او و رسیده چاپ هب جهان کشور ۶9 رد هک است او کتاب فروشترین

 . است بوده

 



 اوریاان افَلچی

 

گار، نویسنده و مصاحبه گر سیاسی ربجسته ایتالیايی است هک رد شهر فلورانس متولد شد و رد  اوریاان افَلچی روزانهم ن

شهر ردگذشت. وی رد دوران جنگ جهانی دوم هب عنوان یك چریك ضد افشیسم سالگی رد همان  ۷۷سن 

اهی مفصل و مشهور او با  کرد. آنچه شیب ار ره چیز هب معروفیت وی کمک نمود، مجموهع مصاحبه فعالیت می

اَّلل خمینی، ایندریا  رهبران سرشناسی همچون محمدرضا شاه پهلوی، یاسر رعافت، ذوالفقار علی بوتو، آیت

فی، هنری کیسینجر و... بودگ   .اندی، معمر قذا



 

 

 

 



 ارنست همینگوی

 

کايی و ربنده جازیه نوبل ادبیات می اهی  رتین رمان باشد.از مهم ارنِست میلر هِمینگویْ از نویسندگان ربجسته آمری

ر کرده بود. رد همتا و بسیار  ای بی او کتاب پیرمرد و ردیا است. سبك وژیه او رد نوشتن او را نویسنده تأثیرگذا

اهی کواتهش، رد زماهنٔ ما، منتشر شد هک هب خوبی گویای سبك خاص او بود.  نخستین رشته داستان ۸9۶۲سال 

با عنوان عید متغیر ااشتنر یافت، ربداشتی شخصی و  ۸9۲۴خاطراتش از آن دوران هک پس از مرگ او رد سال 

ن، فرهنگ و شی  بی باشد. او رد ژوئیه سال  می ۸9۶۰وه زندگی رد پاریس دههٔ نظیر از نویسندگان، هنرمندا

کاری اش کشته شد یا هب قولی خودکشی کرد۸9۲۴  .میالدی حین پاک کردن تفنگ ش

 



 

ر »و داستان کواته و بسیار زیبا ی  ل اهی جنگی بسیار رد بازار بی خریدا  «مدا

 بخش اهی کواتهی از این داستان را با هم مرور می کنیم :

 بازار شجاعت رد هچ حد است ؟ قیمت 

ل رد خیابان   «گفت : ما این چیزا رو نمی خریم کسی سراغش نمی آد . « آدَلید » کارمند فرواگشه مدا

ل می آن ؟ » رپسیدم :   «مث من زیاد ربای فروش مدا

ل اهی این جنگ رو نمی خریم .  ........_ آره ، خیلی . ره روز چند اتيی می آن .ولی ما مدا



شتن .می فهمی ؟....  ل اه ممکنه تو جنگ ارزشی داشتن . من نمی گم ندا  _ گوش کن . این مدا

 ولی ربای من دو دو ات چهار اتست .چرا چیزی بخرم هک نتوانم بفروشم .

 فروشنده بسیار آاق و اهل توضیح و تفسیر بود ..................

ل می آن . بعد از سال اه تو اولین ره روز ربای فروش :» ........... خرت و رپت فروشی گفت  مدا

ل بخری .   «کسی هستی هک اومدی مدا

 «همه را با هم می فروشم . » ............. زن هب حالت تسلیم گفت : 

 _ همه شون چند ؟

 _ هس دَلر .

 .هب یك فرد کااندايی تقدیم شده بود  حضرتی بودند هکاه نماینده ی افتخار و شناخت اعلی ........... آن 

ل دیده می شد .  اسم آن کااندايی هب لبه ی ره مدا



ل اهی خوبی هستن آاق .ربای همه شون هی دَلر هب من بدین .  .......... _ ره چی بگی انراحت نمی شم .مدا

ل اهی ستاره نشان  ا ربای مدا ری پیدا نمی کردی . ۸9۸۴......... امّ  خریدا

 رد هجیتن قیمت بازار شجاعت معلوم نبود .

 

لهای شجاعت چقدر ارزشمندند ؟ هب  راستی اکنون مدا

 آیا هنوز هم خانواده اهی شهدا چشم و چراغ ملتند ؟

کالسی اهی دااگشنهی شان کم طعنه سهمیه شان را می شنوند ؟ ن شهدا و جانبازان ما از هم  آیا فرزندا

ل اهی شجاعت را چند می خریم ؟  هب راستی ما مدا



 چارلز دیکنز

 

گلیسی عصر ویکتوریا و یك فعال اجتماعی نیرومند بود.رد مقام  رتین رمان دیکنز ربجسته چارلز جان هوافم ن
نویس ا

گلیسی زبان، از او ربای داستان ن
اهی هب  سرايی و نثر توانگرش و خلق شخصیت ىكي از ربرتین نویسندگان ا

است. از آاثرش  ی کسب کردهاش محبوبیت جهانی بسیار و رد طول زندگی  یادماندنی، بسیار تحسین هب عمل آمده

 .را انم ربد «داستان دو شهر»، الیور تویست و «آرزواهی زبرگ»، «دیوید کارپفیلد»توان،  می



 

 

 

 

 



 رومن روَلن

 

 رد.بود فرانسوی نویسنده ژوست، سن.ال واقعی انم با( ۸9۴۴ دسامبر ۴۰ - ۸۱۲۲ ژانوهی ۶۲) روَلن رومن

کار با نوجوانی تحصیل اداهم اترخی رشته رد. م ۸۱۱9 رد. کرد کشف را  تولستوی لئو و شد آشنا اسپینوزا  باروخ اف
 داد 

 شیپ اروپا ارپای اترخی مورد رد او دکترای رساهلٔ. گرفت دکترا مدرک هنر رشته رد رفت رم هب. م ۸۱9۲ رد و

کارلتی آلساندرو و لولی باتیست ژان از  اترخی تدریس هب عالی مدرهس رد سال هس دکترا، اخذ از پس.است اس

 هب ۸9۸۶ رد سپس و کرد تدریس موسیقی اترخی سوربن دااگشنه رد کواته ای دوره پس آن از و داشت اشتغال هنر

 تحرری رشتهٔ هب را  کریستف ژان جلدی ۸۰ رمان. م ۸9۰۴ ات سال هشت طی و آورد روی نوشتن

 مالاقت استالین با و رفت شوروی هب  گورکی ماکسیم دعوت هب او. بود دوستی صلح انسان روَلن رومن.ردآورد



 رد. داد ااشتنر متعددی مقاَلت شوروی حکومت و استالین علیه مارکس، اهی اندیشه هب تمایل رغم علی. داشت

 روَلن رومن.شد آشنا گاندی مهاتما با جا همان رد. گذراند آنجا رد را  خود عمر از سال ۶۴ و رفت سویس هب. م ۸9۸۴

ل باَلرتین) دونور لژیون نشان ردیافت هب مفتخر ۸9۸۰ سال رد  زبرگ جازیه ۸9۸۴ سال رد و شد( فرانسه افتخار مدا

 .آورد دست هب را  نوبل ادبی جازیه نیز ۸9۸۲ سال رد. آورد دست هب را  فرانسه آکادمی

 

 خالد حسینی

 



کا است -رد کابل نویسنده افغانی  ۸9۲۲مارس سال  ۴خالد حسینی زاده  گارش  عمده شهرت .آمری وی بابت ن

گلیسی  دو رمان بادبادک ن
باز و دو صد خورشیدرو است. حسینی ساکن ایاَلت متحده است و آاثر خود را هب زبان ا

خالد حسینی از پدر و ماردی رهاتی ، رد شهر کابل زاده شد. ماردش معلم افرسی و اترخی رد یك لیسه  .نویسد می

، پدر خالد حسینی هب عنوان دیپلمات وزارت خارهج ۸9۷۲سال )دبیرستان( زبرگ دختراهن رد کابل بود. رد 

و هب دنبال کوداتی  ۸9۱۰رد سال  .افغانستان، هب پاریس ازعام شد و او نیز هب همراه خانواده، هب پایتخت فرانسه رفت

ایاَلت متحده کمونیستی رد افغانستان، پدر خالد حسینی از سفارت افغانستان ربکنار شد. رد هجیتن خانواده حسینی از 

هب سن خوزه رد  ۸9۱۰اش رد سال  اه اعطا شد. خالد حسینی هب همراه خانواده تقاضای پناهندگی سیاسی کردند هک هب آن

رد شهر سن دیگو رد رشته  کرد و از مدرهس ایالت کالیفرنیا مهاجرت کرد. او ردخواست پذریش از دااگشنه سانتاکالرا 

لتحصیل شد. خالد از س زپشکی افرغ
تحصیل رد رشته زپشکی داخلی مشغول شد ۸99۲ال ا

خالد حسینی ازدواج  .هب 

آاثر بادبادک باز )رد  .اهی حارث و فرح( است کرده و دارای دو فرزند )یك پسر و یك دختر با انم

کايی است. این رمان هک رد سال  -افغانستان: کاغذرپان باز(اولین رمان این نویسنده جوان افغانی   ۶۰۰۴آمری



کا و اروپا فروش خوبی داشت و هب عنوان سومین ارث رپفروش همین سال شناخته شد. میال دی منتشر شد، رد آمری

کا و نیز تنش ماهی بن اه و  اهی قومیتی میان پشتون اهی این ارث شامل زندگی امیر و پدرش هب عنوان دو مهاجر رد آمری

ی خود نویسنده هب صورت صوت  زهاره همچنین رد دسامبر  ی نیز وارد بازار نشر شدهاه است. این ارث با صدا
است. 

ر خالد حسینی، زهار خورشیدرو  .فیلمی هب همین انم با اقتباس از این داستان ساخته شد ۶۰۰۷سال  دومین ارث انمدا

کای شمالی  است هک دست کم ربای سومین هفته متوالی هب عنوان رپفروش رتین کتاب ادبیات داستانی رد آمری

 . است بوده

فلك  :است را از شعری از صائب تبرزیی ربای کتاب خود ربگزیده« زهار خورشیدرو»خالد حسینی، عنوان 

 سازد دو صد "خورشیدرو" افتاده رد ره پای دیوارش از آفتاب آهنیی داری پیشه می

 



 قلعه حیواانت

 

 جرج اورول :نویسنده

 ز علیزاده :مترجم

قلعه حیواانت، با انم اصلی "مزرهع حیواانت" رمان کواتهی تمثیلی ردباره گروهی از حیواانت است هک انسانها 

ای هک رد آن زندگی میکنند بیرون میکنند و خود اداره مزرهع را هب دست میگیرند، ولی پس از مدتی این  را از مزرهع

یشود. این رمان رد طول جنگ جهانی دوم نوشته شد و رد حکومت هب حکومتی خودکاهم با شرایط مشاهب قبل تبدیل م 



همه »میالدی محبوب شد. معروفترین جمله این کتاب  ۸9۲۰میالدی منتشر شد، ولی رد اواخر دههٔ  ۸9۴۲سال 

لمثل و جمله کناهی « حیواانت باهم مساویند، اما ربخی مساوی رتند
گلیسی هب صورت یك ررب ا ن

است رد زبان ا

 .است آمیز وارد شده

رد این کتاب ره گروه از حیواانت نقش گروهی از اجتماع را بازی میکنند هک دست هب انقالبی ربای بهبود زندگی 

خود میزنند اما حاامکنی هک اختیار میکنند همانهای میشوند هک زندگی آنها را هب فنا میکشند. قوانین اورول رد قلعه حیواانت و 

ق دارد. قوانینی آنقدر اربرتند آنقدر ذریکاهن است هک رد همه دیکتاتورمثل همه رباربند اما ربخی رب  ۸9۱۴ ی اه مصدا

 .ریکاهن و همه شمول هک با قوانین فیزیك رباربی داردز

 



گلیسی است هک اغلب با انم مستعار جرج اورول شناخته میشود.  ن
گاری ا اریك آرتور بلر، نویسنده و روزانهم ن

اهی او هک رد نقد مدل  است. نوشته« ۸9۱۴»و نیز رمان « لعه حیواانتق »رتشیب شهرت او مرهون دو رمان 

ر  ای می اهی مشاهب انقالب توده حکومت کمونیستی و مدل باشند ربای خوانندگان عام تهیه شده و آاثری تأثیر گذا

ته اند. باشند.این دو کتاب رب روی هم رتشیب از ره دو کتاب دیگری از یك نویسنده قرن بیستمی، فروش داش  می

همچنین با نقداهی رپشماری هک رب کتابها می
گلیسی قرن شناخته  او  ن

گار فرهنگ و ادب ا نوشت، بهترین واق ع ن

« قلعه حیواانت»هک با انم  «مزرهع حیواانت»وی رتشیب شهرت خود را مدیون دو رمان آخر خود، يعنی  .شود می

اهی   وضوح رد نقد مدل کمونیستی حکومت و شیوهاست. این دو رمان هک هب۸9۱ ۴رتجمه شده است( و نیز رمان

اند.  اند، توسط ربخی از دقتنمین رد زمره عالیترین آاثر ادبی قرن قرار گرفته سوسیالیستی اداره کشور اتلیف شده

اهی  با زبانی افزتنی و طنزآمیز هب نقد شیوه« مزرهع حیواانت»مساهل اقبل توهج رد این دو رمان این است هک 

نکته اقبل توهج این است هک این دو  .رمانی بسیار تیره و سیاه است« ۸9۱۴»رپدازد؛ ولی کتاب  ه میربد انم

پس از مرگ اورول و   شود، اند و تصوریی هک از جامعه تواتلیتر رد آنها اراهئ می نوشته شده ۸9۲۰کتاب قبل از سال 



چندی شیپ نشرهی  .واقعیتی عینی تبدیل شدمیالدی هب  ۷۰و  ۲۰، ۲۰اهی  با تسلط شوروی رب بلوک شرق رد دهه

گلیسی زبان رد قرن بیستم قرار داد و از دو کتاب « ٣٨٩٣»اتیمز، کتاب  ن
مزرهع »را رد میان صد ارث ربرت ا

اهی  این دو کتاب باراه مورد انواع اقتباس .اهی اترخی انم ربد هب عنوان ربرتین رمان« ٣٨٩٣»و « حیواانت

هب کارگردانی مایکل « ۸9۱۴»رتین آنها، فیلم  اند هک شاید معروف ن و سینما قرار گرفتههنری رد ائترت و تلوزییو

رد  ۸9۱۴دسامبر  ۸۴این فیلم با وافداری کامل هب اصل ارث ساخته شده است. این فیلم رد  .رادفرورد باشد

 عمر چهل و هفت .ازآن خود کنداهی جهانی سینما  جازیه را رد فستیوال ۲سینمااهی جهان هب نمایش رد آمد و توانست 

اهی جهانی از جمله قدرت  ساهل این نویسنده هک انم مستعار جرج اورول را ربای خود ربگزیده بود، رد میان آشوب

اهی  گرفتن افشیسم رد اروپا، روی کار آمدن ژرنال فرانکو رد اسپانیا، دو جنگ جهانی اول و دوم، انقالب

اورول نیز مانند بسیاری از نویسندگان و  .آغازین جنگ سرد سپری شد اهی کمونیستی رد بلوک شرق و سال

هب اسپانیا رفت ات علیه ارتش افشیست ژرنال فرانکو بجنگد او رد  ۸9۴۰روشنفکران چپگرای هم عصر خود، رد دهه 

نویسنده رد این  .این جنگ مجروح شد و گویا رهگز کامال بهبود نیافت و همین جراحت رد نهایت هب مرگ او انجامید



شته است هک این آاثر هب شیب از  دی مقاهل و هن رمان ربجای گذا زبان زنده  ۲۰عمر کواته خود، چند مجموهع شعر، تعدا

ای خوش اقبال دانست، چرا هک تمام  توان رد اریان نویسنده اورول را می .اند دنیا از جمله افرسی رتجمه شده

 Animal) «مزرهع حیواانت» .اند رسی رتجمه شدهاه و چندین مجموهع مقاهل از او هب اف رمان

Farm) ،«٣٨٩٣» (Nineteen 

EightyFour) ،«هب یاد کااتلونیا» (Homage to 

Catalonia) ،«دختر کشیش» (A 

Clergymans Daughter) ،«اه رد  آس و پاس

 Down and Out in Paris) «پاریس و لندن

and London) ،«روزاهی ربهم»(Burmese 

Days) ،«گان کله وی  The Road to)، «جاده هب سوی اس

Wigan Pier) ،«هوای اتزه» (Coming Up 



for Air)  هب آسپیدیسترااه رسیدگی کن»و» (Keep the 

Aspidistra Flying)اهيی از اورول هستند هک رد  ، رمان

،  اَّلل فوَلدوند، غالمحسین مترجمانی همچون صالح حسینی، زعت .اند اریان هب ااشتنر رسیده ری سالمی، منصور اقتدا

مند، ژپمان کوشش، حوریا موسايی، اکبر تبرزیی،  اصغر افرجی، مهنوش جوارهی، مهدی بهره علی پیرنیا، علی

، ژیال سازگار و گلرخ سعیدنیا، رد رتجمه آاثر این نویسنده هب زبان افرسی کوشیده ری  .اند منصور اقتدا

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


