
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ص               ) منظوم و منثور ( دهمجدول آثار فارسی                  

 

 نام اثر
 

 پدیدآورنده
 )شاعر/ نویسنده(

 

 منثور

 

 منظوم

 

 توضیحات

 است. عارفانه منظومةعطّار یک  «نامهالهی» منظوم   عطّار نیشابوری نامهالهی

 نیما یوشیج چشمه

  ) علی اسفندیاری (
نظومم     ت که عنوان شعری از نیما یوشیج اس «هچشم» 

  «چشمه».استسروده شده« مثنوی» در قالب 

 انسانهای مغرور و خودپسنددر این شعر نماد 

 است.

 به کوشش :  های صاحبدالنداستان  

 محمّدی اشتهاردی          
   منثور

عنصرالمعالی  نامهقابوس

 کیکاووس
برجسته و  هایاز نمونه «نامهقابوس»   منثور

 است. ادبیّات تعلیمی درخشان

 نمادینعنوان یکی از داستانهای کوتاه  «دیوار»   منثور جمال میرصادقی دیوار

در این داستان  دیواراست.  جمال میرصادقی

فاهم جوامع ت مانعِها و انسان جدایینمادِ 

   .دهدرا افزایش می هابیگانگیاست و بشری 

       منثور ناصر خسرو سفرنامه    

 است. نثر آمیخته به نظم« گلستان» -1   منثور سعدی  گلستان

      است آثار تعلیمیجزء  «گلستان»  -2

 است.           « نگاریخاطره» ای از این اثر نمونه-1   منثور سهراب سپهری اتاق آبی

از  «کالس نقّاشی »  با عنوان پنجم درس-2

   .استانتخاب شده اثراین 

 زدهشتاب ارزیابی  
 ( مجموعه مقاالت) 

 منثور    جالل آل احمد  
  

این  از «پیرمرد چشم ما بود»  خوانیروان-1  

   است.اثر انتخاب شده

«                      نامهزندگی » ای ازنمونه« پیرمرد چشم ما بود»-2

  است. 

 منثور  محمّد بن منوّر  اسرارالتّوحید
  

،   «ابوسعید ابوالخیر» شرحِ حالاین کتاب     

  است. پنجمعارف معروف قرن 

احمد بن محمّد بن   تفسیر سورة یوسف)ع(

 زید طوسی
منثور 

    

     

سیّد علی موسوی    گوشوارة عرش

   گرمارودی

منظوم     شعرهای مجموعه کامل  «گوشوارة عرش»  

 است.آیینی 

المُلک خواجه نظام  نامهسیاست

   توسی

منثور 
    

      است آثار تعلیمیجزء  «نامهسیاست»    

منثور  مرتضی آوینی شکندریادالن صف
    

مرتضی ای از نوشته «شکندریادالن صف»   

 است به نقل از مجلة ادبیّات داستانی آوینی 

منثور     معصومه آباد   ام من زنده
    

 پایداریادبیّات آثار جزء  «اممن زنده»  

      .است

منظوم           فردوسی  شاهنامه ترین نمونة برجسته«  شاهنامة فردوسی»  

 ادب فارسی است. حماسة ملی
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     2ص                 ) منظوم و منثور ( دهمجدول آثار فارسی                       
 

 نام اثر
     

 پدیدآورنده     
 )شاعر/ نویسنده(     

 

 منثور

 

 منظوم

 

 توضیحات

منظوم   مولوی مثنوی معنوی و  عرفانیآثار جزء  «مثنوی معنوی» 

      .است تعلیمی

    منثور حسین واعظ کاشفی اخالق محسنی

  

یکی از «  خسرو» نویسنده در داستان    منثور عبدالحسین وجدانی خسرو               

     عصر ما اجتماعی -فرهنگیمشکالت 

آن را  بارو زیان و آثار مخرّب اعتیادیعنی 

      کند.می بیان

             منثور  فخرالدّین علی صفی   الطّوایفلطایف

 نِزار قَبّانی سمفونی پنجم جنوب
 م(8991-8991) 

منظوم    « چی محمّد شکر»این اثر را مشترکاً  

   «سیّد هادی خسروشاهی» و«نصیحتناهید »

 اند. به زبان فارسی ترجمه کرده

  شاعر و نویسندة فرانسوی « فرانسوا کوپه» منظوم           نسوا کوپهافر    مزار شاعر

 فردوسی و خانچنگیزبه مقایسة  شعردر این 

و عاقبت شوم حاکم ظالم  استپرداخته

است. را بیان کرده چنگیزخان مغولیعنی 

زار مبه که  «زائر نامدار»در این شعر 

و سپس به مزار  توسفردوسی در 

 تیمور لنگ ،رودمی تاتارچنگیزخان در 

نگ مزار فردوسی را غرق در است. تیمور ل

بیند امّا مزار چنگیز را غرق در گُل می

 خون.

          های زمینی و   مائده

 های تازه  مائده

به «  مهستی بحرینی»این اثر را خانم       منثور      آندره ژید

 است.زبان فارسی ترجمه کرده

 منثور     تولستوی  سه پرسش  
    

عنوان داستانی کوتاه از « سه پرسش»   

نویسندة معروف روسی است که  تولستوی

 دعوت به نیکی و درستیدرون مایة آن 

          است.  

د امیرسلیمانیمحمّکاری از   
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 1ص              ) منظوم و منثور (جدول آثار فارسی دوازدهم                     

 

 نام اثر
 

 پدیدآورنده
 )شاعر/ نویسنده(

 

 منثور

 

 منظوم

 

 توضیحات

 است. نثر آمیخته به نظم« گلستان» -1       منثور سعدی     گلستان

       است آثار تعلیمیجزء  «گلستان»  -2

 ترجمة ابوالمعالی   کلیله و دمنه

     اهلل منشینصر 

        منثور
       

 است. نثر آمیخته به نظم« کلیله و دمنه» -1 

مؤلّف « نصراللّه منشی» باید توجّه داشت -2

، بلکه نیست یا نویسندة کلیله و دمنه

 است.آن  مترجم

عیسی سلمانی     2روایت سنگرسازان    

     لطف آبادی

        منثور
     

   است. ادبیّات پایداریهای این اثر از نمونه

        محمّدتقی بهار     «دماوندیّه»قصیدة   
   

منظوم   است . محمّدتقی بهار  قصیدهقالب این شعر    

هجری  1031را در سال « دماوندیّه»  قصیدة

شمسی سرود. در این سال به تحریک 

بیگانگان، هرج و مرج قلمی و اجتماعی و  

خواهان و ها در مطبوعات و آزار وطنهتّاکی

بود. بهار سستی کار دولت مرکزی بروز کرده

ثیرپذیری از این معانی این قصیده را با تأ

 است.  سروده

        منثور  احمد عربلو         قصّة شیرین فرهاد
     

 است. ادبیّات پایداریهای این اثر از نمونه 

الدّین محمّد جالل       مثنوی معنوی  

      مولوی 
منظوم       و  عرفانیجزء آثار  «مثنوی معنوی» 

      است. تعلیمی

 الدّین محمّد جالل    فیه ما فیه

   مولوی    

، «عرفانی» مطالبموضوع و محتوای این اثر    منثور

   .است.« اخالقی» و  «دینی» 

الدّین شهاب  العشقفی الحقیقه

  سهروردی

 .است «عرفان» موضوع و محتوای این اثر     منثور

القضات  عین  تمهیدات

    همدانی

 است. نثر آمیخته به نظم« تمهیدات» -1   منثور

 .است «عرفان »موضوع و محتوای  این اثر -2

محمّدرضا شفیعی  شب باران مثل درخت ، در

     )م. سرشک(کدکنی 
   منظوم ــــــ

محمّد ابراهیم  از پاریز تا پاریس

 باستانی پاریزی

 است.    « حال حسبِ»آثار ای از این اثر نمونه     منثور

 

عارفان   از  هفتاد و دو تن حال این کتاب شرحِ     منثور عطّار نیشابوری    االولیاتذکره

 است.

       منثور ویکتور هوگو    بینوایان

« حسبِ حال» هایتوان از نمونهمی رااین اثر      منثور    علی شریعتی کویر  

     دانست.
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     2 ص                ) منظوم و منثور ( جدول آثار فارسی دوازدهم                      

 

 نام اثر
     

 پدیدآورنده     
 )شاعر/ نویسنده(     

 

 منثور

 

 منظوم

 

 توضیحات

     است. «حال  حسبِ»  ای از آثاراین اثر نمونه-1     منثور محمّد بهمن بیگی  بخارای من، ایل من 

 اثراز این  «بوی موی جولیان »  خوانیروان-2

 .استانتخاب شده

  

منظوم          سلمان هراتی دری به خانة خورشید    
       

  

  رحمانی محمَدرضا       تیرانا

               )مهرداد اوستا(      
        منثور

 سانتاماریا 
               )مجموعه داستان(           

        منثور سیّد مهدی شجاعی

منظوم      فردوسی شاهنامه
       

ترین نمونة برجسته« شاهنامة فردوسی»

 ادب فارسی است. حماسة ملی

منظوم        اخوان ثالث «خوان هشتم »منظومة    به دست   ماجرای مرگ رستمین شعر ا 

است. شغاد با مکر و حیله و  شغادنابرادریش 

افکند و به مردی رستم را در چاهی میناجوان

 .رساندطرز فجیعی او را به قتل می

   

 « سی مرغ و سیمرغ» با عنوان درس چهاردهم منظوم   عطّار نیشابوری   الطّیرمنطق

  است.انتخاب شده منظومه از این

        منثور سمرقندیظهیری  سندبادنامه
 

 های مهم این داستان کوتاه یکی از پیام  منثور ادهزمحمّدعلی جمال        «کباب غاز»داستان کوتاه 

  است.« از ماست که بر ماست» 

    منثور رضا امیرخانی        ارمیا

 را  اتهوا را از من بگیر خنده  

 نه!                   

از این « خندة تو»  با عنوان درس هفدهم منظوم   پابلو نرودا     

   است.مجموعه شعر انتخاب شده

     « عشق جاودانی» با عنوان درس هجدهم منظوم     شکسپیر ها  غزلواره             

   .استانتخاب شده اثراز این 

    که « آخرین درس»  کوتاه داستان-1   منثور آلفونس دوده های دوشنبه قصَه        

پرستی و تأکید بر حفظ زبان میهنمایة آن درون

  است از این مجموعه داستان انتخابملّی 

 است. شده

مترجم این اثر به زبان فارسی                      -2

 است.« کوبدکتر عبدالحسین زرّین» 

 کاری از محمّد امیرسلیمانی
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 1ص               ) منظوم و منثور (جدول آثار فارسی یازدهم                  

 

 نام اثر
 

 پدیدآورنده
 )شاعر/ نویسنده(

 

 منثور

 

 منظوم

 

 توضیحات

 عاشقانهمنظومة  یک «فرهاد و شیرین» منظوم   وحشی بافقی فرهاد و شیرین

 .است

از است و  تعلیمیمنظومة  یک « بوستان»  منظوم   سعدی بوستان

 است. تعلیمی ادبیّات برجستة ایهنمونه

و از  است نثر آمیخته به نظم« بهارستان»   منثور جامی بهارستان

 است. تعلیمی ادبیّات هاینمونه

     منثور قیهابوالفضل بی تاریخ بیهقی

نکوهش که «  زاغ و کبک»  خوانیشعر منظوم   جامی   االحرارتحفه

است، از  های آنانه و زیانکورتقلید کور

  است.این منظومه انتخاب شده

مهدی حمیدی  در امواج سند   

 شیرازی 
های پیوسته یا دوبیتی»این شعر که در قالب -1 منظوم      

 هایها و جنگاوریشرح دالوریاست، « چهارپاره

در برابر سپاه  الدّین خوارزمشاهسلطان جالل

ادبیّات های نمونهاین شعر از -2 مغول است.

 است. پایداری

 است. نثر آمیخته به نظم« گلستان» -1    منثور سعدی گلستان 

     است. آثار تعلیمیجزء  «گلستان»  -2 

 است. ادبیّات پایداریهای این اثر از نمونه   منثور مجید واعظی  عبّاس میرزا، آغازگری تنها

 موصل زندانِ
 

 منثور    کامور بخشایش
  

خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط  این کتاب  

 است. ادبیّات پایداریاست و جزء آثار  جزی

منظوم       اینظامی گنجه لیلی و مجنون  عاشقانهمنظومة  یک « لیلی و مجنون»   

 .است

 منثور عطّار نیشابوری االولیاتذکره
  

عارفان   از  هفتاد و دو تن حال این کتاب شرحِ  

  است.

مرصادالعباد من المبدأ الی 

  المعاد

 الدّین رازینجم

  دایه( )معروف به نجمِ

 است.  نثر آمیخته به نظم.« مرصادالعباد...»-1   منثور

   است. «عرفان» موضوع و محتوای این اثر -2

جالل الدّین محمّد   غزلیّات شمس

 مولوی

مولوی مجموعه غزلیّات  « غزلیّات شمس»  منظوم  

 است.

الدَین محمَد، زندگانی جالل

  مشهور به مولوی

    منثور  فرالزّمان فروزانبدیع 

منظوم     سنایی غزنوی نامهالهی   « الحقیقهحدیقه»نام دیگر مثنوی« نامهالهی» 

  سنایی غزنوی است.

مالقات  عطّاردر نوجوانی در نیشابور با  موالنا  منظوم   عطّار نیشابوری   اسرارنامه

خود « اسرارنامة  »کتاب  عطّارداشت که طی آن 

 .هدیه داد موالنارا به 
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     2 ص                ) منظوم و منثور (جدول آثار فارسی یازدهم                       
 

 نام اثر
     

 پدیدآورنده     
 )شاعر/ نویسنده(     

 

 منثور

 

 منظوم

 

 توضیحات

،   «ابوسعید ابوالخیر» حال شرحِاین کتاب    منثور محمّد بن منوّر التّوحیداسرار

 است. پنجمعارف معروف قرن 

 

دکتر محمّدعلی  روزها

 اسالمی نَدوشَن
« زندگی نامه» یا «حسبِ حال» این اثر     منثور

     شود.محسوب می

  

 منثور صورتگرلطفعلی  میثاق دوستی          
  

لطفعلی  ای ازنوشته«  میثاق دوستی»   

   است.   صورتگر

منظوم       حمید سبزواری سرَبانگ جَ  ، شاعر پیوند « بانگ جرس» مثنوی در 

میان انقالب اسالمی ایران و مبارزات و 

کند و پایداری مردم فلسطین را تصویر می

مخاطبان خود را به رویارویی با اشغالگران 

سرزمین فلسطین و نیرنگ دشمنان و 

  خواند.  می اجهاد با بیگانگان فر

منظوم       سیّد حسن حسینی    صدا با حلق اسماعیلهم   

منظوم       فردوسی  شاهنامه ترین نمونة برجسته«  شاهنامة فردوسی»  

 ادب فارسی است. حماسة ملی

 منثور     مجد خوافی   روضة خُلد
     

است و جزء  نثر آمیخته به نظم« روضةخُلد»    

    است. آثار تعلیمی

 حماسة دینی هایاز نمونه« حملة حیدری »  منظوم       باذل مشهدی حملة حیدری

     است.

 ترجمة ابوالمعالی کلیله و دمنه

      نصراهلل منشی 

است و  نثر آمیخته به نظم« کلیله و دمنه» -1     منثور

 است. تعلیمیآثار جزء 

« ابوالمعالی نصراللّه منشی» باید توجّه داشت -2

مؤلّف یا نویسندة کلیله و دمنه نیست، بلکه 

       است.آن  مترجم

الحکایات و لوامع جوامع

  الرّوایات

 منثور    محمّد عوفی
      

 نثر آمیخته به نظم« و .... الحکایاتجوامع»     

   است.

از این اثر  « قصّة عینکم» داستان کوتاه   منثور   رسول پرویزی دارشلوارهای وصله  

 است.انتخاب شده

امام بازآفرینی زندگی «  سه دیدار» رمان   منثور   نادر ابراهیمی سه دیدار           

( است که نویسنده با بیانی )رهخمینی 

را  امام خمینیمندانه حوادث زندگی هنر

 است.توصیف کرده
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     3 ص                 ) منظوم و منثور (جدول آثار فارسی یازدهم                       
 

 نام اثر
     

 پدیدآورنده     
 )شاعر/ نویسنده(     

 

 منثور

 

 منظوم

 

 توضیحات

به «  پاشاییع .  » این مجموعه شعر را منظوم  رابیندرانات تاگور ماه نو و مرغان آواره

 است.زبان فارسی ترجمه کرده

    منثور جبران خلیل جبران پیامبر ودیوانه

به «  کورش صفوی » این اثر منظوم را   منظوم   یوهان ولفگانگ گوته شرقی -دیوان غربی

 است.زبان فارسی ترجمه کرده

 منثور  ریچارد باخ پرنده ای به نام آذرباد    
  

به زبان «  سودابة پرتوی» این اثر را   

      است.فارسی ترجمه کرده

     

د امیرسلیمانیکاری از محمّ  
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