
 :دوبیتی و رباعی تشخیص راه

 بیت دو از که شعری یعنی دوبیتی و باشد شده درست مصراع چهار از که شعری یعنی رباعی

 از و هست یکسان آن گرفتن قرار ی نحوه و قافیه لحاظ از شعر نوع دو وهر است شده تشکیل

 خاصی وزن رباعی  که هست وزن یکی دارد وجود که فرقی تنها و ندارند فرقی هیچ ظاهر لحاظ

( فع مفاعیلن مفاعلن مفعوُل)  عروضی وزن نظر از و(  بالله اال قوه وال حول ال)  وزن بر یعنی دارد

 .  وزن در جزئی ختالف با یا

 .  دارد متفاوتی های وزن و هست یکسان رباعی با آن شکل و قافیه لحاظ از دوبیتی

 معنی این به است مصراع هر اول هجای نوع تعیین بیتی دو و رباعی تشخیص راه ترین ساده ولی

 کوتاه مصراع هر هجای اولین اگر و است رباعی باشد بلند هجای ، مصراع هر هجای اولین اگر که

 . است دوبیتی ، باشد

 : ها هجا نوع

 ،سو ،می با:  بلند مصوت+  صامت=  بلند هجای

ـَـ: بر:صامت+ کوتاه مصوت+ صامت= بلند هجای  ر ، ب،ـ

ـِـ د،:؛دل ـُــ، م،:  ُمر ؛ ل ، ـ  ر ــ

ـِــ ، ک:  که:  کوتاه مصوت+  صامت=  کوتاه هجای  ؛ ـ

ـَـ پ،:  َپ  ؛ ـ

 : مثل باشد بلند مصراع هر هجای اولین اگر پس

ـَـ+ ب) بر  بود سنگین ها لحظه زمانه دوش بر(  ر+  ـ

 .است رباعی
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ـِـ+ ی)  یک  بگیر عشق از تازه بوی و رنگی یک(  ک+  ـ

ـِـ+ ب) بش  (ر+ـَــ+ ه) _( ش+ ـ

 عشق ای را ما نوای بی دل بشکن

 است تر رنگ بی آینه از که چند هر

 است تر تنگ دلم ها غنچه خاطر از

 عشق ای را ما نوای بی دل بشکن

 است تر آهنگ خوش اش شکسته ساز این

*** 

 : مثل است بیتی دو باشد کوتاه مصراع هر ی هجا اولین اگر ولی

ـَـ+ پ)  َپ  ( ـُــ+  گ)  -(ـ

 باد ی حمله از درخت شد پریشان

 افتاد شاخه از و شد پرپر گلی

 گفت چمن مرغ آشفتگی آن در

 یاد از رفتی کنارم از رفتی چو

*** 

 :رباعی مثال

 درود بار صد خسته پای به و بردست
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 درود صدبار نشسته غم خاطر بر

 نیست مردم ریاست هوس را ما

 درود بار صد شکسته صندلی بر

*** 

 باد تو تقدیم سوخته غزل بیت شاه

 باد تو تقدیم افروخته دل های شعله

 بیگانه بود نیز نفس که زمانی در

 باد تو تقدیم دوخته لب دو های نغمه

*** 

 هست هم دریدن جامه تب سنگ در

 هست هم پریدن بال و پر کوه در

 سفر مرد و جاده میان رازیست

 هست هم رسیدن نرسیدنی هر در

*** 

 خندیم می هم ساز سوز ی ناله در

 خندیم می هم گداز درون زخم با

 باران در ای شکفته نو ی الله چون
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 خندیم می هم باز و پریم گریه از

*** 

 هرگز نپوید تو عشق ره جز دل

 هرگز نجوید تو درد و محنت جز

 کرد شورستان تو عشق دلم صحرای

 هرگز نروید آن در کسی مهر تا

*** 

 کیستم؟ خو از پرسیدم ها سال

 چیستم؟ ؟ شرارم ؟ شورم ؟ آتشم

 کنون دانستم و امروز دیدمش

 نیستم او جز به من ، من جز به او

*** 

 : دوبیتی مثال

 باشم تو جویای که کوشم جان به

 باشم تو دریای موج بر خسی

 کاش منی های آرزو تمام

 باشم تو های آرزو از یکی
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*** 

 فریاد دو هر دل و دیده زدست

 یاد کند دل بیند دیده چه آن هر

 پوالد ز نیشش خنجری بسازم

 آزاد گردد دل تا دیده بر زنم

*** 

 گیر مرا یاد وفا دشت از تو

 گیر مرا فیاد داغ سراغ

 دیگرانم کویر در نه قدم

 گیر مرا داد نامردمان این از

*** 

 گل شد خوشــرنگ چمن در گاه سحر

 گـــل شـد دلتنگ و کـــردم نگـــاهش

 میندیش این است ناز که گفتم دل به

 گل شد سنگ بردم پیش دستی چو

*** 

 شد می آب خواندم کوه بر را تو
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 شد می تاب بی گفتمت دریا به

 سرودم را پاکت نام برشب چو

 شد می سیراب رخت زخورشید
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