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قالب های شعری:
روز وصـل دوسـتـداران یـاد بـاد

یـاد بـاد آن روزگـاران یـاد بـاد

کامـم از تـلخی ؼـم چون زهر گشت

بانگ نوش شاد خواران یاد باد

گـرچـه یاران فـارق اند از یـاد مـن

از من ایشان را هزاران یاد باد

مـبـتـال گـشـتـم در ایـن دام بـال

کوشـش آن حـق گزاران یاد بـاد

گرچه صد رود است در چشمم مدام

زنــده رود بـاغ کـاران یـاد بـاد

راز حافـظ بعـد از این ناگـفـته ماند

ای دریـؽـا ،رازداران یـاد بـاد

ؼزل باال در شش سطر سروده شده که هر سطر بیت نام دارد.
هر بیت دارای دو مصراع است.
یاد باد ردیؾ است.
واژه های قبل از ردیؾ قافیه نام دارد.

نکته  :اگر واژه های انتهای دو مصراع در ظاهریکسان باشند و معنای متفاوت داشته باشند ردیؾ محسوب نمی شوند و
قافیه هستنند.
آتش است این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد ،نیست باد

1

هّیؿٍ ّ ؿمل :

هّیؿٍ ثیً جك ال  .............ثیث اوث.
ؾقّى هبیَ  :هّیؿٍ هؼوْلا هؿض ّ وحبیً اوث.

ؿمل ثیً جك ال  .........ثیث اوث.
ؾقّى هبیَ  :هعحْایی ػبٌوبًَ یب ػبقكبًَ یب ػبٌوبًَ ػبقكبًَ ؾاقؾ.
ؿمل وؼؿی ػبٌوبًَ  ،هْلْی ػبقكبًَ  ،ظبكع ػبٌوبًَ ػبقكبًَ اوث.

2

قطعه:

حداقل دو بیت است.
درون مایه :اخالقی -تعلیمی -حکایت -شکایت -مدح -هجو -تقاضا و  ...است.

مثنوی:

هرٌْی یؼٌی ؾّ جب ؾّ جب ،جؼؿاؾ اثیبت .....................اوث لیكا ثكای ؾاوحبى ُب ّ گلحَ ُبی ْٖلًی اوث.
ؾقّى هبیَ:
 -1ظوبوی ّ جبقیؽی ٌ :بٌُبهَ ككؾّوی -اوکٌؿق ًبهَ ًظبهی گٌصْی
 -2اؼالهی ّ جؼلیوی  :ثْوحبى وؼؿی
 -3ػبٌوبًَ ّ ثمهی  :ؼىكّ ٌّیكیي ًظبهی
 -4ػبقكبًَ  :هرٌْی هْلْی -هٌطن الطیك ػطبق -ظؿیوَ العویوَ ی وٌبیی
هرٌْی  .......................هبلت ٌؼك پبقوی اوث.

3

ترجیع بند:

درون مایه :عاشقانه  -عارفانه  -مدح  -ستایش.

چند ؼرل است با قافیه های مختلؾ .به هر یک از ؼزل ها خانه یا رشته و بیت تکراری ترجیع یا برگردان می گویند.

ترکیب بند:

درون مایه :عاشقانه  -عارفانه  -مدح  -ستایش.

4

رباعی و دو بیتی:

درون مایه رباعی عشق ،عرفان و فلسفه است .
بهترین قالب برای ثبت لحظه های زود گذر شاعرانه.
رباعی بر وزن ال حول و ال قوه اال باهلل است وبا هجای بلند آؼاز می شود ولی دو بیتی با هجای کوتاه شروع می شود.

شعر نیمایی :

در شعر نیمایی بر خالؾ شعر سنتی وجود قافیه و ردیؾ الزامی نیست .هر جا شاعر نیازمند واژه های هم قافیه باشد از
آن استفاده می کند و هر جا احساس نیاز کند پس از قافیه ردیؾ می آورد.
مصراع ها کوتاه و بلند .تعداد ابیات نا محدود.
درون مایه :احساسات و تجربه های فردی – عشق – سیاست  -اجتماع و...

5

چهار پاره (دو بیتی های پیوسته) :

هر بند شامل چهار مصراع است.
درون مایه :بیش تر اجتماعی و سیاسی.
این قالب پس از مشروطه رایج شد.
ملک الشعرای بهار  -فریدون توللی  -دکتر خانلری  -فریدون مشیری ،سروده هایی در این قالب دارند.
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 -1هبكیَ ؾق هّكاع چِبقم قثبػی لیك کؿام اوث؟

(وٌصً)33

یک قًگی ّ ثْی جبلٍ الػٍن ثگیك

پك وْل جكیي گؿالٍ ال ػٍن ثگیك

ؾق ُك ًلىی کَ هی جـپی ای ؾل هي

یبؾت ًكّؾ اشبلٍ ال ػٍن ثگیك

 )1ثگیك

 )2ػٍن

 )4ال ػٍن

 )3اشبلٍ

 -1اگك ثیث « شوؼی کَ قثبػی ل ؿمل ثبل ًؿاًٌؿ  /گلحبق چٌبى اوث کَ ٌبیىحَ ّ لیجبوث » ًؽىحیي ثیث ال یک هٌظْهَ
ثبٌؿ ،آى هٌظْهَ ؾق چَ هبلت ٌؼكی وكّؾٍ ٌؿٍ اوث؟
 )1ؿمل

 )2قثبػی

 )4هّیؿٍ

 )3هطؼَ

 -1اگك ثیث « ؾاؾ هؼٍْهَ ثَ ػبٌن پیـبم  /کَ کٌؿ هبؾق جْ ثب هي شٌگ » ًؽىحیي ثیث هٌظْهَ ای ثبٌؿ ،آى هٌظْهَ چَ
(وكاوكی)55
ًبم ؾاقؾ؟
 )1قثبػی

 )2هطؼَ

 )4هرٌْی

 )3ؿمل

ٌ -3کل ٌُؿوی لیك ثیبًگك کؿام هبلت ٌؼكی اوث؟

(وٌصً)83

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

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

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

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

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

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

 )1هرٌْی

 )2هطؼَ

 )4ؿمل

 )3قثبػی

 -4ثیث ُبی لیك ؾق چَ هبلجی وكّؾٍ ٌؿٍ اوث ؟

(وٌصً)34

ثیب ای ؾل ،ال ایي شب پك ثگیكین

قٍ کبٌبًَ ی ؾیگك ثگیكین

ثیب گن کكؾٍ ی ؾیكیي ؼْؾ قا

وكاؽ ال اللَ ی پك پك ثگیكین

 )1هطؼَ

 )2قثبػی

 )3هرٌْی

 )4ؾّ ثیحی

 -5جلبّت هبلت « جكشیغ ثٌؿ » ّ « جكکیت ثٌؿ » ؾق چیىث؟

(وٌصً)36

 )1جؼؿاؾ ثٌؿ ُب

 )2هْْٔع آًِب

 )3ثیث هیبى ثٌؿ ُب

ٖ )4كل هكاق گككحي هبكیَ ثٌؿی ُب

 -4هٌبوت جكیي هبلت ثكای ؾاوحبى ُب ّ هطبلت ْٖالًی کؿام اوث؟
 )1هرٌْی

 )2هّیؿٍ

 )3جكشیغ ثٌؿ
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(وٌصً)35

 )4جكکیت ثٌؿ

« تشبیه »
نشان دادن همانندی بین دو یا چند پدیده(.مانند کردن چیزی به چیز دیگر)

☃

ارکان تشبیه:
 :................. -1کسی یا چیزی که آن را تشبیه می کنیم.
 :................. -2کسی یا چیزی که مشبه ،به آن تشبیه می شود.
کردار  ،گون  ،چون و همچون ()..................................
سان  ،به
ِ :........................ -3
مثل  ،مانن ِد  ،به ِ
ِ
 :........................ -4ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به.

مثال :لبت تا در لطافت الله ی سیراب را ماند

دلم در بی قراری چشمه ی سیماب را ماند

جـب کـی ثَ جـوـٌـبی ِّــبل جــْ یـگــبًـَ

اٌکـن ٌـْؾ ال ُـك هـژٍ چـْى وـیـل قّاًَ

نکته :از میان ارکان تشبیه فقط ارکان فرعی ( ادات تشبیه و وجه شبه ) می توانند حذؾ شوند.
حذؾ وجه شبه  :تو دی ماهی وآن دلبر بهار است.
حذؾ ادات تشبیه  :که نی ام کوهم ز صبر و حلم و داد.
نکته :مشبه می تواند شناسه ی تهی باشد.
بـهاران بـاش و از پـایـیـز بـگـذر

به دریا ریز و از کاریز بگذر

گكم ٌْ ال هِك ّ ال کیي وكؾ ثبي

چْى هَ ّ ؼْقٌیؿ شْاًوكؾ ثبي

نکته :گاهی صفت ها بین مضاؾ (مشبه) و مضاؾ الیه (مشبه به) فاصله می اندازند.
الماس های چشمک زن و بازیگر ستارگان.

اضافه ی تشبیهی « :مشبه» به وسیله ی کسره به «مشبه به» پیوند داده می شود.
مانند :باران رحمت  -کاخ هستی  -لب لعل  -دریای ؼم  -تیػ حلم  -گل خیال  -شاخ آرزو و ...
چنان زهر رفاقـت ریختی در ساؼر عمرم

که مرگ از تلخی آن گرد جان من نمی گردد

پـیشـتر زانکه دهـد خامـه به دستـش اسـتاد

الـؾ قـامـت او مشـق قـیـامـت مـی کـرد
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چند مثال:
 -1یکی را گفتند :عالم بی عمل به که ماند؟ گفت به زنبور بی عسل.
 -2دوستی با مردم نادان سفالین کاسه ای است

بـشکـنـد ،یا نشکـنـد دورش توان انداختن

 -3ســــروی و رخ تــــو مـــاه آراســتـه اسـت

مــاهــی و قــد تو سرو نوخاســتـه است

 -4رخ اسـت آن یـا چــمـن یـا بـاغ نـــســریــن؟

قـــد اســت آن یا الــؾ یا ســرو سـیمـین؟

بـشـکـســت

لـب تو قـیـمـت شـکـر بـشـکــســت

 -6یـکـــی دخـتـری داشـت خـاقـان چـو مـاه

کـجـا

مـاه دارد دو چــشــم ســیـاه

 -7بـه قـد گـویـی سـرو اسـت در مـیـان قـبـا

به روی گـویی ماه اسـت بر نـهاده کــاله

 -8مـژگـان تـو خـنـجـر بـه رخ مـاه کـشـیـده

ابـروت زده بـر سـر خـورشـیـد کمان را

 -9بـه سـان سـرو سـیـمـیـن اسـت قــدش

ولـیـکـن بـر

مــنـور

 -11تـوان گـفــتـن بـه مـه مـانـی ولـی مـاه

نـپـنـدارم چـنـیـن شـیـریـن دهـان است

 -11نـمـک دارد لـبـش در خـنـده پـیـوســت

نـمـک شـیـریـن نـبـاشـد وان او هـسـت

 -12لـبـت بـدیـدم و لـعـلـم بـیـوفـتـاد از چـشـم

سـخـن بـگـفـتی و قـیـمـت بـرفـت لولو را

 -13ای ز لـعـل لــب تـو چـاشـنـی قـنـد و شـکـر

وز نـور رخ تـو روشـنـی شـمـس و قـمـر

 -14نـظـر بـه روی تـو خـورشـیـد برنـمی دارد

اگرچه خوب تـر از خـود نـمی تـوان دیـدن

 -15در سـرو رسـیـده اسـت ولـیکـن به حـقـیقـت

از سرو گذشته است که سیمین بدن است آن

 -16شـب ایـن سـر گـیـسـوی نـدارد کـه تو داری

آؼـوش گـل ایـن بـوی نـدارد که تـو داری

 -17پـیـچـیـده تـر ز طـره ی او دود آه مـاسـت

برگـشته تر از آن مـژه بخـت سـیاه ماست

 -18ای که تـو ماه آسـمـان مـاه کـجـا و تـو کـجـا

در رخ مـه کجا بود این کر و فر و کبریا

 -19امـشـب تـو را به خوبی نـسـبـت به ماه کـردم

تـو خـوب تـر ز مـاهـی من اشـتـبـاه کردم

 -21عارـضش را به مثـل ماه فـلک نـتوان خوانـد

نسـبـت یار به هر بی سر و پا نـتوان کرد

 -21سـرو را مـانی ولـیکـن سـرو را رفـتـار نـه

مـاه را مانی ولـیکـن مـاه را گـفـتار نـیست

 -22رو به رو کردم گل روی تو با گل در گلستان

پـیش چـشم مردم گـلزار گـل را خار کردم

 -23که می گـویـد به باالی تو مانـد سـرو بـستانی

بیاور در چمن سروی که بتواند چنین رفتن

 -24نخواهم بگـذرد سوی چـمن باد از سـر کویش

مبادا بوی او گـیرد گل و ؼـیری کند بویش

 -5رخ

تـو

رونـق

قـمـر
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سـرش

مـاه

 -8آقایَ « جٍجیَ » ؾق کؿام گمیٌَ ؾیؿٍ هی ٌْؾ؟
 )1اٌکن ّلی ثَ پبی ػمیماى چکیؿٍ ام

 )2هي شلٍْ ی ٌجبة ًؿیؿم ثَ ػوك ؼْیً

 )3ثَ ؾیؿاقت کٌن آقایً شبى

 )4ؾق ؼْى هي ؿكّق ًیکبى ًِلحَ اوث

 -1ؾق کؿام گمیٌَ یکی ال اقکبى جٍجیَ هعفّف اوث؟
ً ّ )1گبًُ هرل ؼٌصك ثْؾ

 )2چبٍ چًْبى ژقكی ّ پٌِبیً ،ثی ٌكهیً ًب ثبّق

 )3هٍِْ ؼبًَ گكم ّ قٌّي ثْؾُ ،ن چْى ٌكم

 )4اگك چَ ثیكّى جیكٍ ثْؾ ّ وكؾُ ،ن چْى جكن

 -14ؾق کؿام ػجبقت آقایَ ی « جٍجیَ » ّشْؾ ًؿاقؾ؟
ُْ )1ا ُوچْى ًگبٍ ّظٍحٌبک ؿبقُب ظكکحی ًؿاٌث.
ٌ )2یَِ ی چٌؿ اوت ثی ٌکیت ،وکْت ؾٌث قا ؾقُن هی ٌکىث.
 )3وْوْی چٌؿ هٍؼل ،پكؾٍ ی ویبٍ ٌت قا هی ؾقیؿ ّ پیً هی قكث.
 )4اّ ؾق یک ٌت ظلوبًی ،چْى اؼحكی قٌّي ّ پكككّؽ ال جبقیکی ُب ّ ویبُی ُب گكیؽث
 -11ؾق کؿام گمیٌَ « جٍجیَ » ؾیؿٍ ًوی ٌْؾ؟
ُ )1ـك کصب ثـیٌـؿم ال ؾّق کـٌـؿ

چِكٍ پك چـیي ّ شـجیي پك آژًگ

 )2ثب ًـگـبٍ ؿـٕـت آلـْؾٍ لًؿ

ثك ؾل ًـبلک هـي جـیك ؼـؿًگ

 )3هبؾق وـٌگ ؾلـث جب لًؿٍ اوث

ٌِؿ ؾق کبم هي ّ جْوث ٌكًگ

 )4گكم ّ ؼًْیي ثَ هٌـً ثبلآقی

جـب ثكؾ لآیـیـٌَ ی هـلـجـن لًگ

 -11ؾق کؿام ثیث ال آقایَ " جٍجیَ " اوحلبؾٍ ٌؿٍ اوث؟
 )1شْاُـك جْ ثـؽـٍی ؾل وـٌگ قا

جْ ؾق قّی شُْك کٍی قًگ قا

 )2ؼكؾ قا جْ قٌّي ثّك کكؾٍ ای

چـكاؽ ُـؿایـث جـْ ثـك کـكؾٍ ای

 )3هِـٌـؿن ثـىی شـْیؿ ال قالٌبى

ًؿاًؿ کَ چْى کكؾی آؿـبلٌـبى

ُ )4ـوَ آكـكیـؿٍ اوـث ثبل ّ پىث

جـْیی آكـكیٌٌؿٍ ی ُكچَ ُـىث

 -11ؾق کؿام ثیث آقایَ ی جٍجیَ یبكث ًوی ٌْؾ؟
 )1وـكّ قا ؾق ًـظـك آقًـؿ ثَ یبؾ هـؿ جْ

گـكؾ گـلـماق ثكآًـٌـؿ کَ ثَ ثْی جْ کـٌٍـؿ

ُ )2كکـىی قّی ثَ وـْیی ثَ اهـیؿی ؾاقؾ

آؼـكالهـك ُـوـَ قؼـث ثـَ وْی جْ کـٍـٌؿ

 )3قّل ایٍبى ثْؾ آًگَ کَ ثَ قّیث ًگكًؿ

ٌت لهبًی کَ ؾق آى ٖكٍ ی هْی جْ کٌٍؿ

 )4ػبقكبى ال چوي هـؿن چْ ثْی جْ کٌٍؿ

ؼْیً قا ثی ؼكؾ ّ هىث ثَ کْی جْ کٌٍؿ

11

ُ -13وَ ی گمیٌَ ُب ثَ شم گمیٌَ ی  ، ................ؾاقای آقایَ ی جٍجیَ ُىحٌؿ.
ٌ )1ت جیكٍ ی وحن

 )2ثبهؿاؾ پیكّلی

 )3هًٌ ؼجید

 )4اُكیوي ثیؿاؾ

 -14ؾق کؿام گمیٌَ ُوَ ی جكکیت ُب "أبكَ جٍجیِی" اوث؟
 )1گٌَْ ی کالٍ  ،قّی هبٍ  ،قّی جؼظین  ،هجَ ی ػكي
 )2آثكّی ثٌؿگبى  ،شوبل ػٍن  ،اّز ثالؿث  ،جوّیك ؼْیً
 )3ؾقّگك لهبى  ،ػّبقٍ ی جبک ٌِ ،ؿ كبین  ،هْون قثیغ
 )4ثٌبت ًجبت  ،ثعك هکبٌلث  ،هِؿ لهیي  ،جیك هژگبى
 -15کؿام هصوْػَ ال جكکیت ُب « أبكَ ی جٍجیِی » اوث؟

(وكاوكی ؼبقز ال کٍْق)38

 )1همیؿ ًؼوثٌ -كٖ اًّبف -هكؽ وعك -کالٍ ٌکْكَ
 )2شیت هكاهجث -اهیؿ اشبثث -ؾیْاق اهث -هَّ ی ػٍن
 )3پكؾٍ ی ًبهْن -کالٍ ٌکْكَ -وكّق کبیٌبت -ؾقگبٍ ؼؿا
 )4ؾقیبی هؼككثٌ -ت شِلٌ -کْكَ ی اٌک -آجً ػٍن
 -14ؾق کؿام ثیث آقایَ ی جٍجیَ ّشْؾ ًؿاقؾ؟
 )1کـه ایـي کـٌؿ کَ ل یبق ّ ؾیبق ثك گكؾؾ؟

کـٌؿ ُـك آیـٌَ چـْى قّلگبق ثك گكؾؾ

 )2ثَ آة جـیؾ اشـل جـٌٍَ اوث هكؽ ؾلـن

کَ ًـین کـٍحَ ثَ ؼْى چٌؿ ثبق ثكگـكؾؾ

ٌ )3ـجی چْى ٌـجَ قّی ٌىحَ ثَ هـیك

ًَ ثـِكام پیؿا ًَ کـیْاى ًَ جـیك

 )4ثَ لیك وٌگ ظْاؾخ کىی چَ چبقٍ کٌؿ

شم ایي هؿق کَ ثَ پِلْ چْ هبق ثكگكؾؾ

 -18ؾق ُوَ ی گمیٌَ ُب ثَ شم گمیٌَ ی  ...............وَ جٍجیَ ؾیؿٍ هی ٌْؾ.
ٌ )1ـوغ لكلاى ّشْؾم قا ٌـجی آقام ًـیىـث

قّلُب اكـىكؾٍ ام چْى آة ّ ٌـجِب آجـٍن

 )2چْى ظؿید ال لت هیگْى جْ گْیؿ ؼْاشْ

ُـوچْ وبؿـك ٌْؾ ال ثبؾٍ لـجبلـت ؾُـٌـن

 )3ثَ چـكاؽ هـَ ّ ؼـْقٌـیؿ ًگـكؾؾ قٌّـي

ُك ظكیوی کَ ؾق اّ ٌؼلَ ی آّالی ًیىث

ٖ )4ـوـغ ثَ هـٌـؿ ِّـبل جْ ظـؿ هب ًـجـْؾ

ظـْالـحـن ثـَ لـت لـؼـل ُـوچـْ ٌـکـك کـي

 -11ؾق هٌظْهَ لیك چٌؿ جٍجیَ ّشْؾ ؾاقؾ؟
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« هكا ُك للع ككیبؾی اوث کم ؾل هی کٌن ثیكّى  /هكا ُك ٌؼك ؾقیبیی اوث لجكیم ال ٌكاة ؼْى  /کصب ٌِؿ اوث ایي
اٌکی کَ ؾق ُك ؾاًَ ی للع اوث  /هكا ایي ،کبوَ ی ؼْى اوث / ،چٌیي آوبى هٌٌْیؿي »
 )1وَ

 )2چِبق

 )3پٌس
11

ًٌ )4

