
  آفرین جان خداوند نام به 

 آفرین درزبان سخن حکیم                          

  شعری وقالبهای وردیف قافیه
 رسد نظرمی به ضروری آن تدریس ششم ی درپایه که ازمباحثی یکی

 همکاران  واما باشد می شعری ازقالبهای وتعدادی وردیف قافیه بحث

  حتما شعری ازقالب بردن ازاسم قبل است براین نظربندهبزرگوار 

 کنیم شناآ وردیف قافیه با را اموزان دانش

  گوییم می موزانآ دانش به بیاوریم وردیف ازقافیه اسمی ازاینکه قبل پس

 دبکشن خط آخرهرمصراع های زیرواژه که

 وختبرافر** چراغ دل به نور جان وختآمبه نام آنکه جان را فکرت 

 نگلش  ** ز فیضش جان آدم گشت  نروش  ز فضلش هر دو عالم گشت 

 انپنه** حق اندر وی ز پیدایی است  اندجهان جمله فروغ نور حق 

 ویج**  برو از بهر او چشم دگر ویرخرد را نیست تاب نور آن 

 یشخو** نشانی داده اند از دیده ی یشبدر او هر چه بگفتند از کم و 

 تعالی است** همه عالم کتاب حق  تجلی استبه نزد آنکه جانش در 

 

  حروف به که کرد جلب نکته این رابه موزانآ دانش توجه توان می دراینجا

  ی دوواژه خرکهآ غیرازبیت به ها بیت درتمامی کنند نگاه ها خرواژهآ 

 چندحرف یا دریک خرمصراعهاآ کلمات اند تکرارشده عینا ( ،است است)

 باشند می هم مثل 

 

 بیان کرد را قافیه تعریف ساده زبانی به توان می ودراینجا



  مشترک چندحرف یا دریک خرمصراعهادرآ که را کلماتی : قافیه

  باشند می هم ومثل

  دوم  دربیت مثال

 باشند می قافیه وگلشن روشن

 بیت شعربه دراین را نهاآ توجه ردیف با موزانآ دانش شناییآ برای واما

 کنیم می خرجلبآ 

 به ودراینجا باشند می( ،است است) بیت دراین خرمصراعهاآ کلمات

 هم مثل ومعنی  تلفظ ازلحاظ واژه دو این وییمگ می موزانآ دانش 

  عینا( ومعنی تلفظ) ازلحاظ خرمصراعهادرآ اگرکلماتی پس هستند 

 گویند می ردیف نهاآبه  باشند هم ومثل تکرارشوند

 

  دیفر اگربیتی تصورنکنند اموزان دانش تا کنید توجه هم وتعالی تجلیبه  

 بلق های زیرواژه گفت توان می حاال نباشند قافیه دنبال دیگر ه باشدداشت

  دراین که هایی واژه مثل هم دوواژه این بکشید خط ازردیف 

  هم مثل درچندحرف کشیدیم خط زیرشان شعرودراخرمصراعها

 هستند قافیه اهاین پس باشند می

 باره قافیه و ردیفنکاتی در

 دبایدباش هم مثل چندحرفشان یا اگریک گفتیم قافیه درتعریف اول ی نکته

  یا مصوت دارای ازردیف قبل یا دراخرمصراعها کلماتی اگر که کنیم دقت 

 هستند قافیه حرف یک داشتن با باشندتنها(،و ا) حروف

  مثال



 ووجاد فریب تودل چشم ای

 وآه چشم خیره تو درچشم

  یا درمصوت فقط که حالیدر هستند قافیه (،آهو جادو) شعر بیت دراین

 باشند می مشترک(و) حرف

 کرد می اازم جم جام طلب دل ها سال

 کرد می اتمن زبیگانه خودداشت وآنچه

  ردیف(کرد کرد،می می) بیت دراین

 باشند می قافیه( ،تمنا ما)و

 

 دوم ی نکته

  ازقافیه وقبل هم مثل( ،گشت گشت) کلمات شعرستایش دوم دربیت 

 ردیف را نهاآ اشتباهی اموزان دانش اینکه احتمال ودراینحا اند تکرارشده

 طبق یک قاعده در بان فارسی اما دارد وجود بگیرند

  به ندارد ولزومی(آید نمی ازقافیه قبل ردیف وقت هیچ) 

 بگوییم ششم ی درپایه وغریب عجیب اصطالحات اموزان دانش

  سوم ی نکته

 نیست موردی چنینششم احتماال  ی درپایه ازاشعارکه اندکی درتعداد

 بیایدهست تیزهوشان مثال زمونهاآ دربعضی اینکه احتمال اما 

  مثل وخوانداری تلفظ ازلحاظ آیند می درآخرمصراعها که کلماتی 

  صددرصدضروری دونکته ردیف دربحث چون نیستند ردیف ولی هستند هم

 ستا متفاوت معنی ولی هم مثل تلفظ دراینجا اما( یکسان ومعنی تلفظ) است



  المث

  روان آب بشدسوی خرامان

  روان بازیابد شده چون چنان

 

 باشد می( ،روان روان) خرهردومصراعآ کلمات دراینجا

 فاوتت باهم انها معنی چون باشند می قافیه نیستندبلکه ردیف دوواژه این ولی 

 دارد

 معنی به دومی ودرمصراع( شدن جاری) معنی به اولی درمصراع روان

 باشد می (وروان روح) 

 

  خوب را وردیف اگرقافیه موزانآ دانش ششم ی دیگردرپایه ی نکته

  روی قافیه دربحث ندارد لزومی نظربنده وبه است کافی بدهند تشخیص

  قافیه حروف وشناسایی تشخیص چون تاکیدکنیم زیاد( قافیه حروف)

  اموزان دانش نیذه توان درحد موارد دربعضی که دارد قواعدی هم

 نیست ششم ی پایه

 بهتر یادگیری برای شعری قالب ازبحث قبل کنم می توصیه اما

 بدهید اموزان دانش به تمرینی حتما وردیف قافیه وتشخیص اموزان دانش

 کارکنند ان روی خودشان تا

 ،بوستان معنوی ،مثنوی شاهنامه) کتابهایکار این برای منبع بهترین

 نرآد را وردیف وقافیه کنند پیدا کتاب یا ازاینترنت بیت دهو یا  (سعدی 

 کنند مشخص

 



 کنید معرفی کتاب سه این حدامکان تا که است براین تاکیدبنده اما

  دارند هماهنگی شعرستایش قالب وبا باشند می مثنوی قالب در سه چون

 است مثنوی نآ شعری قالب باشید نئمطم خودتان که کتابی یا

 وردیف قافیه درتشخیص اموزان دانش شدید نئمطم وقتی بزرگواران واما

 بدهید آموزش را شعری قالبهای بحث ندارند مشکلی تقریبا 

 دارند رورتض که شعری قالبهای ششم ی درپایه

 شروع وبرای باشند می ( ،قطعه ،رباعی،دوبیتی ،قصیده ،غزل مثنوی) 

 بدهید آموزش مثنوی ازقالب حتما 

 بود مثنوی قالبش که دادیم موزشآ شعرستایش با را وردیف قافیه چون

 اموزان دانش برای شعری قالب تعریف وگیراترین ترین ساده بزرگواران

 البهایق تمامی تعریف چون(بخشد شعرمی به قافیه که شکلی) ششم ی درپایه

 باشد می ها قافیه شکل ازروی دهیم می اموزش ششم ی درپایه که شعری

  نکته

 4ادبی اصطالحات وبعضی شعری قالبهای درتعریف ازهمکاران برخی

  شاید که کنند کارمی دانشگاه وحتی دبیرستان درحدکتابهای متاسفانه 

  اصطالحات بعضی وتفهیم توجیه ولی کند حفظ را اموزتعریف دانش

 باشد می گنگ برایش

 (محمد الدین عطاروجالل) دردرس ششم خوانداری درفارسی واما

 باشد می کافی همین که وردهآ شعرمثنوی ازقالب ساده تعریفی

 وزن یک آن ابیات ی همه شودکه می گفته شعری به مثنوی

 دارند گانه جدا ای قافیه هربیت ودومصراع

 



 شعرستایشدر ها مرورقافیه با را قالب این توانیم می وبزرگوارن

 یادبدهیم خوبی به 

  فردوسی) مانند اند شعرسروده قالب دراین که ازشاعرانی توان می البته

  قالب دراین که اثارادبی چند ویا برد نام (…، ،سعدی ،مولوی

 داد یاد اند شده سروده

 آموزش داد اموزان دانش به را نآ گرافیکی شکل توان می وهمچنین

 

  قالب ازاین تستی سوال نمونه

 (29) اصفهان دولتی ونمونه تیزهوشان

 

 شعرزیرچیست؟ قالب

 

  نادانی درتونیست عمل چون** ترخوانی بیش که چندان علم

 چند براوکتابی چارپایی**  دانشمند نه بود محقق نه

 غزل(د          مثنوی(ج          قطعه(ب            قصیده( الف

  ایالم دولتی نمونه آزمون

 ؟ است شده سروده قالبی شعرزیردرچه

  علیم ای باشد علم درخت این**  سلیم ای ،خندیدوبگفتش شیخ

 باروبر ،بی ای معنی زشاخ زان** خبر بی ،ای ای رفته صورت توبه

 مثنوی(د         قطعه(ج           غزل(ب        قصیده(الف

  قم دولتی نمونه آزمون

 تاس زندگی ی ،مایه ورزندگی که**  است ورزندگی به واال زنده تن: دربیت

 هستند؟ قافیه هم کلمات کدام



                                ،زندگی زندگی( الف

  ،است است(ب

                     است ،ورزندگی است زندگی(ج

 ،زندگی ورزندگی(د

 باشد می( غزل) دهیم می موزشآ ششم ی درپایه که شعری قالب دومین

 آفریدگار معرفت اول دردرس توان می قالب این اموزش برای همکاران

 توان می دراینجا است داده ازغزلی چهاربیت درس دراین گرفت کمک

 داد اموزان دانش به هم را کامل غزل 

زارمرغبه گردون رسید، نالٔه هر  باز  **  مرغزارباد بهاری وزید، از طرف   

 
رچناعره زنان فاخته، بر سر بید و ن   **   شد افراخته، کار چمن ساختهسرو   

 

جویبارسرو به رقص اندرست، بر طرف  ** گل به چمن در برست، ماه مگر یا خورست  

 

نابکاربید مگر فارغست، از ستم **  خوردهاست، سنگ به پا میشاخ که با میوه  

 

رببا سوسن رعنا گزین، زرد شقایق**  شیؤه نرگس ببین، نزد بنفشه نشین  

 

زارالله نالٔه موزون مرغ، بوی خوش**  خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع  

 

خداوندگاریاد  ؟بلبل و قمری چه خواند**  کندهر گل و برگی که هست، یاد خدا می  

 

کردگار هر ورقی دفتریست، معرفت**  د هوشبرگ درختان سبز، پیش خداون  

 

بهار تکیه بر ایام نیست، تا دگر آید**  وقت بهارست خیز، تا به تماشا رویم  

 

بیارطوطی شکرفشان، نقل به مجلس **  بلبل دستان بخوان، مرغ خوش الحان بدان  



بیاروقت بهاران گذشت، گفتٔه سعدی ** بر طرف کوه و دشت، روز طوافست و گشت  

  

 است این قالب این موزشآ برای شیوه بهترین

 بگوییم اموزان دانش به که 

  وشاید کنند مشخص را ها شعرقافیه دراین 

  ساده نگاهی با موزانآ دانش

  یا شعرستایش با دراینجا قافیه قرارگرفتن ی شیوه که شوند متوجه

 دارد تفاوت ایم کرده استفاده مثنوی قالب اموزش برای که هرشعری

  متوجه کنیم می مشخص را ها قافیه بین وهماهنگی نظم وقتی دراینجا

  زوج مصراعهای تمامی با اول بیت اول درمصراع قافیه)  که شویم می

 باشد می کافی موزانآ دانش برای ساده تعریف وهمین ( است هماهنگ

 که وادارکنیم ا ر اموزان بهتردانش یادگیری برای توان ومی

 نمایند مشخص ندرآ را وردیف وقافیه کنند انتخاب را غزلی حافظ دیواناز 

 

  مهم نچهآ ندارد تاثیری هیچ شعری قالب درتعیین ردیف - نکته

 باشد می قافیه فقط شعری قالبهای کردن درمشخص است وضروری

 

 کرد اشاره دیگرهم شعری قالب به توان می قالب ازاین بعد بزرگواران

  باشند می هم مثل وقصیده غزل شعری قالب ازلحاظ چون ( قصیده) 

  تمامی با اول بیت اول درمصراع قافیه درهردوقالب یعنی

 باشد می هماهنگ زوج مصراعهای

  تفاوت موزانآ نشدا ودرحد ساده زبانی به توان می دراینجا:  نکته



 داد موزشراآ وقصیده غزل

 دارد 15وحداکثر بیت 5 حداقل است شعری غزل

 ،وهمچنین ،عرفان عشق) بیشتر غزل محتوا یا مایه درون و

 باشد می( اجتماعی لمسائ

 تر بیش بیت 15از آن تعدادابیات که است شعری قصیده

 باشد می بیت 02 تا 02از طورمتوسط به باشدومعموال می

  چون شود بیان ساده زبانی با اموزان دانش برای دوقالب این تفاوت

  ازهمکاران بعضی گرچه شود می بحث اینها تفاوت ازبحث زمونیدرکمترآ

  به که دپردازن می نانآ تفاوتهای بیان به وغریب عجیب اصطالحات با

 ندارد ضرورتی نظربنده

 

 ( ،رباعی دوبیتی) قالبهای

 ازشعر توان می ششم خوانداری فارسی درکتاب دوقالب این اموزش برای

 گرفت کمک( باران) 

 : دوبیتی قالب

 و ندارد قافیه نآ سوم مصراع معموال که دوبیت شامل است شعری

  است روستاییان درمیان قالب رایجترین 

 و ها واژه سادگی ازهمانباشند می قالب طاهردراین اشعاربابا

 برد پی قالب این به توان می آن ها کاربردعامیانه اوقات بعضی

  کس بی مانده ،من تویی کس بی کس**  رس فریاددلم به خداوندا

 کس حاجت چه یارمنه خدا**  نداره گویندطاهرکس همه



  رباعی قالب

 معموال آن سوم مصراع که است چهارمصراعی شعری

  است( فلسفی ،یا ،عاشقانه عارفانه) ان ومحتوای دندار قافیه 

 باشد می خیام رباعیات کتاب بهترین قالب این موزشوآ یادگیری برای

  بزنیم جایی تکیه وسبزه برگل تا**   بزنیم دربرآشنایی که است قتو

 بزنیم وپایی دست که ازآن آخرکم**  فروبنددمرگ وپا دست که پیش زان

 

  وزن به توجه ازرباعی دوبیتی شناخت های ازراه یکی همکاران: نکته

 ندارد ضرورتی اصال شعری وزن بحث ششم ی درپایه که باشد می ها آن

 اموزان دانش حدی تا ومفهوم درمعنی ها واژه سادگی ازهمان توان ومی

 کرد آگاه دوقالب این رادرشناخت 

 اموزان دانش پس گویند می هم( ترانه) گاهی فارسی درزبان را دوبیتی

 یابند بهتروزودتردرمی درمعنی را دوبیتی

 از بعضی درمورد وحتی باشد ترمی ادبی ها واژه ازلحاظ رباعی ولی

 که نوشت ها کتاب یا کرد بحث ها ساعت توان می( خیام) یها رباعی

 ندارد ضرورتی ششم ی درپایه 

 : قطعه قالب

 خوانداری درفارسی(هنر ی میوه) شعراز توان می قالب این اموزش برای

  گرفت کمک اعتصامی پروین یاد اززنده 

  شویم می متوجه ها قافیه تعیین با هم ودراینجا

  قافیه هم زوج مصراعهای فقط قالب دراین که

 باشند می



 : ازقطعه ساده تعریفی

 باشند می قافیه هم آن زوج مصراعهای که دردوبیت حداقل است شعری

 ، اخالقی مسایل ومعموال شود می بررسی واحدی موضوع درقطعه

 شود می گفته ،دران ،تعلیمی تماعیاج

 ندارد ضرورتی اصال باهم شعری قالبهای این موزشبزرگوارآ همکاران

 ها نآ با وهماهنگ خوانیم می که اشعاری به وبسته سال درطول توان ومی

 بدهیم موزشآ را شعری قالبهای

 نظربیایند به شد گفته غیرازانچه اشعارقالبهای دادیشایددرتع: نکته

 باشد می کافی شعری تعدادقالب همین ششم ی درپایه ولی

 قالب نو یا نیمایی:

 کرد بحث ازآن تاحدی توان می ششم ی درپایه که شعری قالب آخرین 

 باشد می( نیمایی شعرنویا قالب) 

 (خورشیدند شهدا) شعر

 ندارد ضرورتی اصال قافیه بحث قالب دراین

  نیست الزامی قافیه درآن وبلندکه کوتاه مصراعهای با است وشعری

  مصراعها وبلندی نیازدرکوتاهی شعرنوشاعربرحسب یا نیمایی درقالب

 ،آزاداست قافیه کاربردن دربه وهمچنین

 

 

 با تشکر از آقای اسماعیلی مدیر گروه ششمیها


