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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 الله :و ارسال از بازتایپ    
  5132جوالی    13

 

  :یادداشت   
شعرای اشعار رنگارنگ  ه های، نمونداد نورانی مبارز فقید ر وطن،ینویسنده و شاعر شهرسالۀ  تمسقاین 

ا بخش بخش قسمت راین که  ادبی ــ فرهنگی پورتال تصمیم گرفت،صفحۀ . ا در بر داردرمتقدم تا امروزی 
و نظم همیشگی پورتال تقدیم حافت ر با صعکه ضمن آن هر قطعه ش اید،کرده و هر بخش را جداگانه نشر نم

 .الیق شأن اشعار ؛ وعزیز گردد خوانندۀ
 

 فرهنگی ـفحۀ ادبی ـص
  5132جوالی  13

 

 

 گذرا به نثر و شعر درینظری 
 (، سبکها و مکاتب ادبیصناعات قوانین،)

 زنده یاد داد نورانی :مؤلف

  51قسمت 
 (بخش اول)

 
 

 بلخینصری ع  حکیم نمونۀ قصیده از 
 :ملک الشعرای دربار محمودو  ـه 4ن شاعر اواخر قر

 محمود غزنوی در مدح

 

 ر تاب تو دارم چنین بتابــــگفتا ز به      و مرا ای پسر متاب ؛اب زلفگفتم مت

 رار و تابـگفتا که مشک ناب ندارد ق      زلفم آن تابدار ـــــی برین دلنه گفتم 

 ویش تابـخ تف   با  گفتا که دود دارد       س با ُرخ تو زلفدارد  بگفتم که تاب 

 بمشک نا دهبر وبوی از گفتا که رنگ و      بوی ونگ ره ب لفتدو ز ک گشتگفتم چو مش
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 غالیه نقاب ه ازـم ،گفتا خسوف نیست      طرف مهت ز جعد شده نخسفگفتم که م

 ماهتاب ،ل رنگــگ وگفتا دهد به الله       گروی تو داد رن ، له و گلگفتم به ال

 آفتاب زد اه نور ستان  ــــــــــــگفتا که م      ؟؟؟را ستانده ماه از رخ تو نورگفتم چ

 حجاب درکه ماه ُپر شود از شرم  گفتا      اب نیاری رخت برونـز حجگفتم که ا

 باصنصیب ز تهمت بود مُ  بیفتا که گ      تو بی نصیب و ز توامیب عشق صگفتم مُ 

ع      تاب کمانم ز عشق توه ب نچوکه گفتم   د از پی ربابــگفتا کمان شد آری ر 

 کی دهد گالب ،لــگفتا که تا نسوزد گُ       خون چکد  دیده زا و زد گفتم دلم بسو

 باریدن از سحاب  نباشد ب ـــگفتا عج      م ز دیده خونر  اب وار بباـــــگفتم سح

 خوابه گفتا بدان سبب که نبینی مرا ب      از دو چشم من خواب ببردیگفتم چرا 

 با نالۀ رباب بهتر   وابــــــگفتا که خ      با ناله همرهی واب یابیــــــخه بگفتم 

 م که نشاند به جز شرابـگفتا شرار غ      شرار غم !تو  بنشان م ــکه از دل گفتم

 ابصو یگفتا ثنای دولت سلطان خور      هست؟صواب  ،یئگوه چ ،م شرابرخوگفتم 

 دولت آن مالک الرقاب  ز  ــــگفتا به ع      ملوک د  ــــ  سی آن  ن دولت  ـــمیُ گفتم به 

 و سلطان نامجوی م ـــــمعظ  گفتم شه  

 کامیاب  مود  ـــــــــــمح  د  گفتا امیر سی  

 


