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را  ساله  صد  ره  شبه  یک   … که  کشورند  سطح  در  عزیز  بسیار  جوانان  این 
پیمودند و آنچه عارفان و شاعران عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را می کردند، 
به عمل رسانده و  اللّه را از حّد شعار  لقاء  به  به دست آوردند و عشق  ناگهان  ایشان 

آرزوی شهادت را با کردار در جبهه های دفاع از اسالم عزیز به ثبت رساندند.
امام خمینی )رض(



1 ــ الهی 
2 بخش اّول: قافیه  
3 درس اّول ــ شعر، وزن،قافیه 
8 درس دوم ــ قواعد قافیه 

18 بخش دوم: عروض )وزن شعر( 
19 درس سوم ــ حرف، هجا، وزن 
26 درس چهارم ــ تقطیع به ارکان 
31 درس پنجم ــ چگونگی تقطیع شعر به ارکان 
40 درس ششم ــ اختیارات وزنی 
48 درس هفتم ــ طبقه بندی اوزان 
58 درس هشتم ــ اوزان دوری، وزن نیمایی 
63 بخش سوم: سبک شناسی 
64 ٭سبک خراسانی 
65 درس نهم ــ سبک و سبک شناسی 
67 ــ درآمدی بر سبک خراسانی 
70 ــ وصف ابر/ فّرخی سیستانی 
ـ میالدپیغامبر)ص(/ محّمدبن جریرطبری 73 درس دهمـ 
77 ــ جوانی/عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر 
79 سبک ِعراقی 
80 درس یازدهم ــ درآمدی بر سبک عراقی 
83 ــ بوی جوی مولیان / نظامی عروضی 
86 درس دوازدهم ــ زاغ و مار 

ــ داستان خسرو با مرد زشت روی / 
88 مرزبان بن رستم 
90 درس سیزدهم ــ ایوان مداین/ خاقانی شروانی 
94 درس چهاردهم ــ جداِل سعدی با مّدعی/ سعدی 

100 درس پانزدهم: نسیم سحر/ حافظ 
104 ٭ سبک هندی 
105 درس شانزدهم ــ درآمدی بر سبک هندی 
107 ــ سررشتٔه آمال ها/ صائب تبریزی 
110 ٭ دورۀ بازگشت 
111 درس هفدهم ــ درآمدی بر سبک دورٔه بازگشت 

فهرست مطالب
113 ــ بزم محبّت/ طبیب اصفهانی 
115 ــ کی رفته ای ز دل/ فروغی بسطامی 
117 ادبّیات معاصر 

درس هجدهم ــ درآمدی بر ادبّیات معاصر و 
118 ادبّیات انقالب اسالمی 
120 ــ آی آدم ها/ نیما یوشیج 
123 ـ  مدیر مدرسه/ جالل آل احمد  ـ
130 ــ نِی محزون/ شهریار 

درس نوزدهم ــ حماسٔه چهارده ساله/ 
133 محمدرضا عبدالملکیان 

درس بیستم ــ خّط خون/ علی موسوی گرما رودی138
142 ــ تاوان این خون تا قیامت ماند برما/ علی معلّم 

درس بیست و یکم ــ درآمدی بر عرفان و تصّوف /  
146 مرتضی مطهّری 

درس بیست و دوم ــ عشق و عاشق و معشوق/
152  عین القضات همدانی 
155 ــ هر که عاشق تر بَُود بر بانِگ آب / مولوی 
158 درس بیست و سوم ــ درآمدی بر طنز، هجو و هزل 
164 درس بیست و چهارم ــ نمونه هایی از طنز امروز 
170 بخش چهارم: نقد ادبی 
171 درس بیست و پنجم ــ تعاریف و انواع نقد )1( 
178 درس بیست و ششم ــ تعاریف و انواع نقد )2( 

٭  تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی 
درس بیست و هفتم ــ تحلیل آثار مهم نظم و  

186 نثر فارسی 
186 الف( نظم: مثنوی مولوی 

درس بیست و هشتم ــ تحلیل آثار مهم نظم و
191  نثر فارسی 
191 ب( نثر: قابوس نامه 
196 مناجات 
197 واژه نامه 
201 منابع و مآخذ 




