
 
 
 
 
 

شعر
 

به فرزندان ايران
  

 دكتر غالمحسين يوسفى

  
به احمد يغمايى دانشجوى دانشگاه پاكستان، و به ديگر فرزنددان ايدران ده  در 

شود كده ايدق عه ده فهيد  كشوه كه به تحصيل اشتغال داهند، توصيه اكيد مى

 مؤثّر ها از بر كنند و  مواهه سرودواه بخوانند.

 حبيب يغمايى

  

 ران، اى عزيزِ از وطق دوهفرزندِ اي

 بپذير از مق، از صميم دل، دهودى

 اى چشم اميد پده هوشق به هويت

 ماده به يادت خوانده  ر هوزى سرودى

 زان دم كه هفتى از وطق زى شهر غربت

 شوق توام خيزد ز  ر آواى هودى

 هفتى  نر آموزى و دانش به  ر شهر

 وزگفت دانايان برى  ر هوز سودى
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 د كه از تو دوه مانديماينك زمانى ش

 نه ديدنى، نه فذتِ گفت و شنودى

 آغوش بگشاده است بر هوى تو ايران

 اى عهشان، به استقبالِ هودىچون جلگه

  ر چند غرب از تو كند بس دفربايى

 مغرب نداهد ده برِ مشرق نمودى

 تابد به گيتىاز شرق نوه عشق مى

 اى جانسوز و دودىوز غرب خيزد ش له

 پيوند خود از ملت خويش  رگز مَبُر

 تاه كى ياهد نسيجى ساخت پودى؟بى

  ا داهيم از فر نگ و م نىما گنج

 هخشنده گو ر اى ناب و نابسودى

 ايم و گاه ده هنجگه ده س ادت بوده

  ر ملتى داهد فرازى و فردوى

 غربت نخوا د شد وطق، گر خود بهشت است

 فذت نداهد زندگى، بى زاد و بودى

 گفتم به شوقِ هوزِ ديداهايق چامه ها 

 بفرستمت اينك به هسمِ يادبودى

 زودا كه باز آبى اثر از مق نيابى

 چونان كه ده مرز افق خط كبودى!
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(1)ضيمران

  
 الشعراء بهارملك

  

 ضيمرانى ده بُقِ بيدِ م لّق جا گرفت

 كم پا گرفتپنجه نازك به خاك افشرد و كم

 سايه بيدِ م لق  ر طرف پيرامنش

 آها گرفتده پيش پرتوِ مهرِ جهانپر

 شاخ نيلوفر چو كرمى سر ز جا بركرد و گفت

 واىِ مق كز ض   نتوانم دمى باال گرفت

 تابش خوهشيد ها ديد از وهاى شاخ و گفت

 جا گرفتكاش بتوانستمى يك فحظه جاى آن

 گرچه از فيضِ حضوهش جفت حرمانيم فيك

 فه  او خوا د  مى از دوه دستِ ما گرفت

 پيرامون خود خاه و خسى انبوه و گفت ديد

 ده ميان ايق هعيبان چون توان مأوا گرفت

 ديوِ نوميدى ز ناگه سر به گوشش بُرد و گفت

 جهد كم كق كايق جهان مهر از ض يفان واگرفت

 ظلمت نوميدى و ض   تق و فقدان نوه

 گرفت (2)سرش زير افكند و فرزان ساعش استرخا

 ق و اميديأس ها آواهه كرد افرشته عش

 افزاه گرفتعوّتى ديگر ز فيض نوهِ جان
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 با چنيق  مت گيا ان ها به زير پا گذاشت

 فيك نتوانست از آن حد خويشتق باال گرفت

 با  مه ض   و زبونى سرفرازى كرد و باز

 سايه بيدِ عوى دستى به زيرِ پا گرفت

 انده آن حسرت برآوهد از سرِ گُرم و گداز

 صحرا گرفت آتشيق آ ى كه دودش دامقِ

 گفت اگر بگذاهمى ايق سق  و بينم فيضِ نوه

 صن تى سازم كه با صيتش توان دنيا گرفت

 از عضا فه  نسيم آن نافه جانسوز ها

 برد سوىِ بيد و ده علبِ هئوفش جا گرفت

 اى يكتا فرو آويخت زان زف ِ دهازهشته

 ضيمران با  ر دو دست آن هشته يكتا گرفت

 شيرينش به بر از ش   بگرفت  مچون جان

 ونده او پيچيد و هاه مقصدِ اعال گرفت

 تا نپنداهى كه چون باال گرفت از فه ِ بيد

 آن محبت ها فرامُش كرد و استغنا گرفت

 ضيمران چون يافت خود ها ده فروغ آفتاب

 اى شيوا گرفتخدمتِ استاد ها انديشه

 بر مثالِ تاجِ هنگيق بر سرِ طاووسِ نر

 ة ديبا گرفتتاهكِ زيبايش ها ده حلّ
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  ا آوهد و گلها بشكفيد از  ر كناهغنچه

 شاخساهِ بيد ها ده زيوهى زيبا گرفت

 سرّه و ج د و بناگوشِ زُمردگونش ها

 خرّم از پيروزه و مينا گرفت (3)ده بساكى

 منظرش از دوه، دامانِ دلِ دانا كشيد

 اش ز اعجاب، هاهِ ديده بينا گرفتجلوه

 ى مشفق گزيدضيمران خندان كه مهرِ ناصح

 بيد بُق خرّم كه دستِ مُقبلى دانا گرفت

 آن يكى زان پايمردى زينتى وافر فزود

 ويق دگر زان پاسداهى هتبتى عليا گرفت

  ر كسى كز دوه آن اكليلِ گل ها ديد گفت

 فوحش افلَّه كايق شجر تاج از گِل هعنا گرفت

 بود از نيلوفرى با آن ض يفى شش صفت

 بختش است ال گرفتوان شش آمد كاهگر چون 

 جنبش و صبر و فياعت  مت و عشق و اميد

 و اتفاق خوش كه دستش عروةافوثقى گرفت

 منّت، بهاهمزد و بىخدمت مخلوق كق بى

 اى خوش آن بينا كه هوزى دست نابينا گرفت
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 چراغ تابان بود

  

 رودكى    

 مرا بسود و فرو هيخت  ر چه دندان بود

 چراغِ تابان بود نبود دندان، البَل،

 سپيد سيم زده بود و دُهّ و مرجان بود 

 ستاهه سحرى بود و عهره باهان بود

 يكى نماند كنون زان  مه، بسود و بريخت 

 چه نحس بود،  مانا كه نحسِ كيوان بود

 نه نحسِ كيوان بود و نه هوزگاهِ دهاز 

 چه بود؟ مَنت بگويم: عضاى يزدان بود

 و گردان است جهان  ميشه چنيق است گرد 

  ميشه تا بود آيينش گرد و گردان بود

  مان كه دهمان باشد، به جاى دهد شود 

 و باز دهد،  مان كز نخست دهمان بود

 كهق كُند به زمانى  مان كجا نو بود 

 و نو كند به زمانى  مان كه خُلقان بود

 بسا شكسته بيابان، كه باغِ خرّم بود 

 بودو باغِ خرّم گشت آن كجا بيابان 

  مى چه دانى؟ اى ما روىِ مشكيق موى 

 كه حالِ بنده ازيق پيش بر چه سامان بود؟
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 به زف ِ چوگان نازَش  مى كنى تو بدو 

 گه او ها كه زف  چوگان بودنديدى آن

 شد آن زمانه كه هويش بسانِ ديبا بود 

 شد آن زمانه كه مويش بسانِ عهران بود

 شمبَسا نگاه، كه حيران بُدى بدو ده، چ 

 به هوىِ او ده، چشمم  ميشه حيران بود

 شد آن زمانه، كه او شاد بود و خرّم بود 

 نشاطِ او به فزون بود و غم به نقصان بود

 شماه دهم مى خريد و  مى سَخت، بى 

 به شهر  ر كه يكى تُركِ ناهپستان بود

 بسا كنيزكِ نيكو، كه ميل داشت بدو 

 دبه شب ز ياهىِ او نزدِ جمله پنهان بو

 به هوز چون كه نياهست شد به ديدنِ او 

 نهيبِ خواجه او بود و بيمِ زندان بود

 نبيذ هوشق و ديداهِ خوب و هوىِ فهي  

 اگر گران بُد، زى مق  ميشه اهزان بود

 دفم خزانه پر گنج بود و گنجِ سخق 

 نشانِ نامه ما مهر و ش ر عنوان بود

  ميشه شاد و ندانستمى كه: غم چه بُوَد 

 نشاط و طرب ها فراخ ميدان بوددفم 

 بسا دال، كه به سانِ حرير كرده به ش ر 
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 از ان سپس كه: به كرداهِ سنگ و سِندان بود

  ميشه چشمم زى زففكانِ چابك بود 

  ميشه گوشم زى مردمِ سخندان بود

 عيال نه، زن و فرزند نه، مؤونت نه 

 ازيق  مه تنم آسوده بود و آسان بود

 ما رو، كنون بينىتو هودكى ها، اى  

 بدان زمانه نديدى كه ايق چنينان بود

 بدان زمانه نديدى كه ده جهان هفتى 

 سرودگويان، گويى  زاهدستان بود

 شد آن ز ما كه به او اُنسِ هادمردان بود 

 شد آن زمانه كه او پيشكاهِ ميران بود

  ميشه ش رِ وها زى ملوك ديوان است 

 ود ميشه ش رِ وها زى ملوك ديوان ب

 شد آن زمانه كه ش رش  مه جهان بنوشت 

 شد آن زمانه كه او شاعرِ خراسان بود

 كه ها بزهگى و ن مت ز ايق و آن بودى 

 وها بزهگى و ن مت ز آلِ سامان بود

 كنون زمانه دگر گشت و مق دگر گشتم 

 عصا بياه، كه وعت عصا و انبان بود
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بخشى از قصيده بلند

(3)ملىزبان فارسى و وحدت 

  
 دكتر غالمعلى رعدى آذرخشى

  

 اى زبان پاهسى جاويدمان ده هوزگاه

 زآنكه فرزندان ايران ها تويى آموزگاه

 طوس (4)پايه چون كرد استواهت  مت د قان

 شد از فرّ و فروغت استواه «مليت»كاخ 

 «پهلوى»تاخت چون تازى بر ايران شد زبان 

 هكم تباه و تاه و ماده دو آغازيق سده كم

 بيم آن هفتى كه ايران  مچو شام و مصر و فاهس

 گويش تازى كند ده نثر و ده نظم اختياه

 فيك از اعصاى خراسان شد زبانى نو پديد

  اى آهيايى پود و تاهونده آن از واژه

 بر آن افزوده شد «تازى» ايى نيز از واژه

  ر كجا بوده است بر آنان نيازى آشكاه

 ه تازى دستگاهب «ي قوب صفاهى»تاخت چون 

 ها خواستاه« دهى» شت تازى ها و شد ش ر 

 شاعران زان پس به هخش پاهسى بستند زيق

  ا كرد و پس گرديد خنگى ها واهتوسنى
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 «پوه وصي »سو ز ناهس گفته نيم عرن آن

  ا بر زه ز ش ر زه تباهزد سكه «هودكى»

 شد دهى ايق سان زبانى پرتوان ده نثر و نظم

 چاهم گشت پيدا شا كاهونده آن از عرن 

 از خراسان ايق زبان شد چيره بر ايران زميق

 يافت ده سرتاسر كشوه هواج و انتشاه

  م برون از مرز ا با نغز گفتاه دهى

 ده جهان پرتو فكند افكاه ما خوهشيدواه

 گو، شاعران و منشيانده  ر استان  م دهى

 پويا فزودند اعتباه «زبانِ ملى»زيق 

 چو دهيايى بود (5)مانىده مثل دهباه سا

 چند گوينده ده آن چون گو رانى شا واه

 مانده از نزديك چل تق شاعران آن عهد نام

 چند ش رى نيز از آنان به گيتى يادگاه

 «هودكى»و  «شهيد»و  «كسايى»زان ميان باشد 

 سرافراز از يكّه تازى  ر چهاه «دعيقى»با 

 زيق چاه تق، واالتر و باالتر است «هودكى»

 ده اعليم سخق بوده است و باشد شهرياه او

 اى شگفت اى ش ر عرنى بيش بيرون شد ز چاه

 ب د عرنى چون پلنگان، ماه جست از كو ساه
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 نثر  م ده دوهه سامانيان هونق گرفت

 ويق دهخت از جهدشان گُل كرد و آنگه داد باه

 ده ايق دوهان به نثر آماده شد «شهنامه»چند 

 وهى شد كامگاهآده ترجمه نام «بل مى»

 نيز فرودسى ده آن، شهنامه ها آغاز كرد

 تا به عهد غزنوى نوزاد شد زيبا نگاه

 نام بردن از دگر آثاه اطناب آوهد

 وايق كه گفتم بس بود زان دوهه پر افتخاه

 از پس سامانيان تا عهد ما ده نظم و نثر

 شماهشاعر و منشى پديد آمد ده ايران بى

*** 

 كه پيشيق شاعران باهى انده هوزگاهانى

  ر يكى بودند ده ش ر دهى چابك سواه

 دستونده اعصاهى كه نامى منشيانى چيره

 شا كاهى آفريدندى به يمق ابتكاه

 بود و بود (6)«چندشا ى»انده ايران هاه و هسم 

 بر نزاع داخلى  ر بخش از ايق كشوه دچاه

 نيز اگر گا ى ده ايران شد پديد «يكه شا ى»

  مچو اسبى بى فساه (7)«خانىخان »باز بودى 

 انده آن ايام كايق ملك از بالى تجزيه

 بود ده جنگ و جدال و داغداه و سكواه
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 بود  ر استان ز استانهاى ديگر چون جدا

 بيق آنان بود گا ى پرده و گا ى جداه

 بود گه سروه بر استانى اميرى دادگر

 گه بر استانى دگر حاكم پليدى نابكاه

 فشان حمله بيگانگانگاه نيز آتش

 بر سر ايق سرزميق از كينه افشاندى شراه

 ده چنيق احوال كايق كشوه ز  م پاشيده بود

 ونده آن، طوفان توفان از يميق و از يساه

 ايق زبان و ايق ادب ما ها بهم پيوند داد

 شديم اميدواه «وحدت ملى»تا  مه بر 

 ده مثل گر ده ميان شاه شيراز و عراق

 كاهزاه افتادى و بر خلق گشتى كاه، زاه

 باز ش ر س دى و حافظ ده ايق دو خهه بود

 هايج انده سوك و شادى چون زهِ كامل عياه

 نيز بر شيراز و كرمان ش ر عهران و  مام

 هاه بردى، گاه  م تا مرز چيق و زنگباه

 ده ميان مردم شروان و اسپا ان و هى

 هاز عثضا گر هنجشى ناگاه افكندى نقا

 تاختندگه به ش ر پاهسى بر يكديگر مى

 گه زدودندى به ش ر پاهسى از دل غباه
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 وه بجنگى شد حصاهى مردم تبريز و طوس

 ش ر فردوسى گذشتى زيق حصاه و آن حصاه

 ايق زبان بود آنچنان شايع كه ده  ر شهر و ده

 پاهسى بينى بهر جا نقش بر سنگِ مزاه

*** 

 ربازپس زبان پاهسى شد بهر ما از دي

 پاسداه «وحدت»و از بهر  «مليت»پايه 

 زيق سبب بايد كه ده  آينده  م زيق تجربت

 عبرت آموزيم اگر خوا يم گشتق هستگاه

 ايق زبان پاهسى پيوند عوميت بود

 وهنه استقالل ما  رگز نماند برعراه

 با زبانهاى محلى كس نداهد دشمنى

 نيست باكى گر بمانند انده ايران پايداه

 با زبانهاى محلى جنگ نيست پاهسى ها

  يچ دهيايى نوهزد دشمنى با جويباه

 فيك جز با ايق زبان پر توان مشترك

 ملت ما ده ادب  رگز نگردد بختياه

 دشمق ما تازد اول بر زبان مشترك

 چون بخوا د كرد ما ها با بدانديشى شكاه

 تا فشاند عاعبت بذه زبان خويش ها

 اهمزهع ما ها كند با حيله شخم و شي
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 سست سازد پايه كاخ زبان مشترك

 گه به نرمى گه به گرمى گاه با زوه و فشاه

 تا كند ما ها ز ش ر پاهسى بيزاه و سرد

 كند حفظ زبانهاى محلّى ها شماهمى

*** 

 اى جوان گر با فسون اجنبى از ايق زبان

 بگسلى، گردى ز خود و ز مام ميهق شرمساه

 اىحي  باشد كز  وس ده آهزوى كلبه

 اى سازد ز كاخى زهنگاهل تو ويرانهجه

 خيز و ايق كاخ كهق ها بيشتر آباد كق

  ر چه داهى از  نر بر آستانش كق نثاه

 از زبانهاى محلى  م مشو غافل كه نيست

  يچ غم گر سرو ها ششماد هويد ده كناه

 ايق زبان پاهسى گنجينه فر نگ ماست

 وز سر گنجينه بايد دوه كردن موش و ماه

  اگنجينه ده آينده  م گنجينهزايد ايق 

 گر ده آن هنج سخنگويان ما افتد بكاه

 زازيق سبب بيگانه خوا د، ز ايق زبان گنج

 تا شود فر نگ ما نازا، بر آوهدن دماه

 ايق زبان ها خواه خوا د آنكه ده چشمان او

 اينهمه گلهاى جانپروه خلد مانند خاه
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 است بگذه از ما، بيق به فر نگ و زبان چ ن شيفته

 شرعى و غربى، گرت بر شرق و غرب افتد گذاه

 از گداه هوزگاهان ايق زيان گذشت

 واى اگر اكنون زنى بر سيل غفلت بى گداه

  ان مهل تا زيق دهخت آسان بريزد باه و برگ

 سستى و پستى و جهل مردمى بى بند و باه

 واى بر عومى كه فخرش بر زبان اجنبى است

 او هاست عاه ...تر زان، كز زبان مادهى زشت

*** 

 گستر ادبايق زبان پاهسى با آن جهان

 ده مذاق جان مق باشد شرابى خوشگواه

 زيق شراب ناب سرمست اه شوى شادان شوى

 وز چنيق سرمستيت گردد دم و جان  وشياه
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اى شعر پارسى
  

 محمدرضا شفيعى كدكنى

  

 اى ش رِ پاهسى! كه بديق هوزت اوفكند؟

 كند جز به هيشخندكانده تو كس نظر ن

  ا!اى خفته خواه بر وهقِ هوزنامه

 گير و مستمندزاه و زبون، ذفيل و زميق

 نه شوه و حال و عاطفه، نه جادوىِ كالم

 اى ز پندنه همزى از زمانه و نى پاهه

  ا نه سماع خوشِ حروفنه هعص واژه

 نه پيچ و تابِ م نى، بر ففظِ چون سمند

 اتوايىياهب كجا شد آن فر و فرمانر

 از نافِ نيل تا فبه هودِ  يرمند

 تپيدياهب چه بود آن كه دلِ شرق مى

 با  ر سرودِ دفكشت از دجله تا زهند

  اات به صخره سُتواه واژهفردوسى

 م ماهِ باستانىِ آن كاخِ سربلند

 ملّاحِ چيق سروده س دى، ترانه داشت

 آواز بركشيده بر آن نيلگون پرند

 ى فكنده بودهوزى كه پايكوبان هوم

 صيدِ ستاهگان ها ده كهكشان كمند
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 از شوقِ  ر سروده حافظ به مُلكِ فاهس

 زد، از هوم تا خجندنبضِ زمانه مى

  اى فاصله، از مصر تا به چيقفرسنگ

 كوته شدى به م جزِ يك مصرعِ بلند

 اكنون ميانِ شاعر و فرزند و  مسرش

 پيوند برعراه نياهى به چون و چند

 ىِ م كوس ده زمانزيبد كزيق ترع

 از بهرِ چشمْ زخم، بر آتش نهى سپند!

 كايق گونه ناتوان شدى انده فباس نثر

 تر ز پشكلِ گاوان و گوسپندبى عُرب

 جيغ بنفش آمد و گوش زمانه ها

 آكند از مزخرف و آزَهد زيق گزند

 جاى بهاه و ايرج و پرويقِ جاودان

 جاى فروغ و سهراب و اميّدِ اهجمند

 گوى اى گرو ى گزافهبگرفت يافه

  اى جم ى ده جهلِ خود به بندكَلْپَتره

 آبشخوهِ تو بود،  ماهه ضميرِ خلق

 «زند»وز هوزگاهِ  «گا ان»از هوزگاهِ 

 خويش ها «سهر»و اكنون سخنوهانت يك 

 ده يادِ خود نداهند از ز ر تا به عند

 ده حيرتم ز خاتمه شومت، اى عزيز!

 وفكند؟اى ش رِ پاهسى كه بديق هوزت ا
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مريم
  

 فريدون تولّلى

  

  اى شامگهان، آن زمان كه ماهده نيمه

 دمد از طرفِ خاوهانزهد و شكسته، مى

 اِستاده ده سيا ى شب، مريم سپيد

 آهام و سرگران                               

  اى كوهاو مانده تا كه از پس داندانه

 مهتاب سر زند كشد از چهرِ شب نقاب

 و فروغ و بشويد تقِ فهي باهد بر ا

 ده نوه ما تاب                               

 دزد آشكاهبُستان به خواب هفته و مى

 دست نسيم، عهر  ر آن گل كه خُرّم است

 داهِ شبشب خفته ده خموشى و شب زنده

 چشمان مريم است.                               

  اى بيدمهتاب، كم كَمَك ز پس شاخه

 افكند نگاهكشد سر و مىدزدانه مى

 جوياى مريم است و  مى جويدش به چشم

 ده آن شب سياه.                               

 كشان ز پرتو مهتاب، تيرگىدامق

 نهد به سايه اشجاهِ دوهدستهو مى
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 شب دفكش است و پرتوِ نمناكِ ما تاب

 ستآوه است و مخواب                               

 انده سكوتِ خُرّم و گوياى بوستان

 زند چو پرندى به جويباهمه موج مى

 خواند آن دعيقه كه مريم بشستشوستمى

 مرغى ز شاخساه.                               

 1324شيراز، 
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(8)در مرگ دوست

  
 اكبر دهخداعلى

  

 اى مرغ سحر، چو ايق شبِ تاه

 بگذاشت ز سر سيا كاهى

 (10)بخش اَسحاههوح (9)وز نفحه

 هفت از سر خفتگان خماهى

 (11)بگشود گره ز زف  زهتاه

 (12)محبوبه نيلگون عماهى

 يزدان به كمال شد پديداه

 (13)و ا ريمق زشتخو حصاهى

 ياد آه ز شمع مرده ياد آه                         

 اى مونس يوس ، اندهيق بند

 ت بير عيان چو شد تو ها خواب

  ، فب از شكر خنددل پر ز ش 

 محسود عدو، به كام اصحاب

 هفتق برِ ياه و خويش و پيوند

 آزادتر از نسيم و مهتاب

 ز آن كو  مه شام با تو يك چند

 ده آهوزى وصال احباب

 اختر به سحر شمرده، ياد آه                         
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 چون باغ شود دوباهه خُرّم

 اى بلبل مستْمندِ مسكيق

 (15)و سِپر غم (41)وز سنبل و سوهى

 آفاق نگاهخانه چيق

 گل سرخ و به هخ عرق ز شبنم

 تو داده ز ك  زِمامِ تمكيق

 ز آن نوگُلِ پيشرس كه ده غم

 ناداد، به ناهِ شوق تسكيق

 از سردى دى فسرده ياد آه                         

 (17)پوهِ عمران (16)اى  مرهِ تيهِ

 بگذشت چو ايق سِنيقِ مَ دود

 دِ نغز بزمِ عرفانو آن شا 

 بنمود چو وَعدِ خويش مشهود

 چو شد به كيوان (18)وز مذبح زه

 عنبر و عود (19) ر صبح شميم

 زآن كو به گناهِ عومِ نادان

 (20)ده حسرتِ هوىِ اَهضِ موعود

 ياد آه (21)بر باديه جان سپرده                         

 چون گشت ز نو زمانه آباد

 اى كودك دوهه طاليى

 وز طاعت بندگانِ خود شاد
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 بگرفت ز سر خدا، خدايى

 نه اسمِ شدّاد (22)نه هَسمِ اهَم

 (23)گِل بست زبان ژاژخايى

 زآن كس كه ز نوكِ تيغِ جالد

 مأخوذ به جرمِ حق ستايى

 ياد آه (25)وصال خوهده (24)تَسنيمِ                         

 . ق   1327اول محرم 
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