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 اهطة تحث گشٍُ هحتشم هذیشاى اص اخاصُ کسة تا ٍ ایطاى طاػات لثَلی آسصٍی تا ٍ فشّیختِ ّوکاساى حضَس ادب ػشؼ ٍ سالم تا

 .تگیشد لشاس ضوا استفادُ ٍ تَخِ هَسد کِ داسم اهیذ ًْادم تٌا ضؼشی ّای لالة هَسد دس سا ادتیات 

 . گیشد لشاس ػضیض ّوکاساى ی استفادُ هَسد هطالة سم اهیذٍا ٍ ّستن( ًاخی) ساد خاًن تٌذُ

 : کٌن هی حضَستاى تمذین هَالًا اص ضؼشی ضشٍع اص لثل

 تستاى خْاًن دٍ ّش ٍص کي هستن.         تستاى خاًن ٍ کي لثَلن ای

 تستاى آًن ٍ صى اًذس هي تِ آتص       تَ تی گیشد لشاس دلن چِ ّش تا

 شعری های قالب

  هطخع لالة ضؼش،ًَع دس لافیِ گشفتي لشاس هحل اساس تش یؼٌی . داسد ًام( لالة) سا هیذٌّذ ضؼش تِ ّا لافیِ کِ ضکلی:ضؼش لالة

 .است((ًیوایی یا ًَ پاسُ،ضؼش لػیذُ،غضل،هثٌَی،ستاػی،دٍتیتی،لطؼِ،چْاس))  فاسسی ضؼش ّای لالة خولِ اص.گشدد هی

 قصیده

 .است تیت پاًضدُ حذالل لػیذُ اتیات تؼذاد.ّستٌذ لافیِ ّن آى صٍج ّای هػشع ٍ اٍل هػشع کِ است ضؼشی

  هیتَاى فاسسی سشایاى لػیذُ هؼشٍفتشیي اص.است اختواػی هسایل یا طثیؼت،حکوت،ٍ ،ًکَّص،ٍغف ،ستایص لػیذُ هَضَع

 .صسد ًام سا(( تْاس الطؼشای خسشٍ،خالاًی،سؼذی،هلک سٍدکی،ًاغش))

 .است تیت07یا07 حذاکثش ٍ تیت51 حذالل لػیذُ

 :لػیذُ گشافیکی ضکل

@______________________          @___________________________ 

@______________________             ___________________________ 

@______________________             ___________________________ 

 

 تْاس الطؼشای هلک ،اص هیاسای صٍسصش ضؼشضؼش کتاب : ًوًَِ 

 

قالب های شعری هوضوع بحث :  

( ناجی راد ) سرکار خاننهدرس هحترم :   

 گروه آهوزشی تلگرام : بررسی کتب ششن با هدیریت خانن حسینی

 تدوین : سرکار خانن حسینی

 به نام یگانه بی همتا
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 :غسل

  ٍ احساسات ،ػطك،ػشفاى،تیاى غضل هَضَع .ّستٌذ لافیِ ّن صٍج ّای هػشع ٍ اٍل هػشع کِ تیت پٌح دس حذالل است ضؼشی

 .تشد ًام هیتَاى سا ة،ضْشیاسئ،هَلَی،سؼذی،حافع،غا فاسس هؼشٍف سشایاى غضل اص .داسد اختواػی هضاهیي گاّی ٍ ػَاطف

 غضل گشافیکی ضکل

@______________________            @________________________ 

@______________________              _______________________ 

@______________________                _________________________ 

 

  دس آًْا تفاٍت ٍلی ّستٌذ ّن هثل لػیذُ ٍ غضل گشافیکی ضکل ضذیذ هتَخِ کِ ّواًطَس . داسد تیت51حذاکثش ٍ تیت1 حذالل غضل

 .است اتیات تؼذاد ٍ دسًٍی ٍهحتَای هضاهیي

 سؼذی اثش کشدگاس ،هؼشفت اٍل دسس ضؼش ٍ خام احوذّاٍاثش صتاىٍ دلتش تَ یاد ،ایٍضؼش هیشصا ایشج اص ٍطي ضؼش:ضؼش کتابًوًَِ 

 :قطعه

  ٍ اختواػی ٍ اخاللی هسایل ٍ ٍاًذسص پٌذ آى هَضَع ٍ داسد تیت دٍ حذالل .ّستٌذ لافیِ ا ّنآًْ صٍج ّای هػشاع کِ است ضؼشی

 .ّستٌذ اػتػاهی پشٍیي ٍ اًَسی هؼشٍف سشایاى لطؼِ اص .هیثاضذ ًکَّص ٍ ستایص ٍ تؼلیوی

 :آى گشافیکی ضکل

@____________________          _____________________ 

@____________________          _____________________ 

@____________________          _____________________ 

 

 اػتػاهی پشٍیي اثش ٌّش ی هیَُ ضؼشضؼش کتاب : ًوًَِ 

 :مثنوی

 آى هضاهیي.است هتفاٍت پاییٌی تاالیی تیت تا تیت ّش لافیِ یؼٌی.) داضتِ هستمل ای آى،لافیِ تیت ّش کِ است ضؼشی

 طَالًی هطالة تشای لالة تشیي هٌاسة هثٌَی.دٌّذ هی تطکیل سا هثٌَی ی هایِ ،دسٍى ،اخاللی،حواسی،تؼلیوی،ػاضماًِ،ػاسفاًِ

 .هیثاضذ
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 .  هیثاضٌذ هؼشٍف سشایاى هثٌَی اص سؼذی ٍ ،هَلَی ،ًظاهی فشدٍسی

 هثٌَی گشافیکی ضکل

@____________________        @_______________________ 

#_____________________         #_______________________ 

*_____________________           *_______________________ 

 

 هَلَی اص ػلن ضْشیاسدسخت اص خذا ٍضیش ًظاهی اص سخي ضؼشضؼش کتاب : ًوًَِ 

 

 : رباعی

  ستاػی تضسگتشیي خیام .است فلسفِ ٍ ،ػطك ،ػشفاى ستاػی هَضَع .ًذاسد لافیِ هؼوَال سَم هػشاع کِ است هػشػی چْاس ضؼشی

 . تشد ًام ستاػی سشایٌذگاى ػٌَاى تِ هیتَاى سا(( هَلَی ٍ ػطاس)) اٍ اص تؼذ استَ فاسسی سشای

 : ستاػی لالة ضکل

@___________________         @____________________ 

@___________________            _____________________ 

 

 . داسد ٍخَد ستاػی اص ّایی ًوًَِ تاساى دسس دسضؼش کتاب : ًوًَِ 

 :دوبیتی

  ػشفاى ػطك دٍتیتی هَضَع.است ستاػی تِ ضثیِ ِیلاف ًظش اص.  ًذاسد لافیِ آى سَم هػشاع گاّی کِ تیت دٍ ضاهل است ضؼشی

 .تشد ًام هیتَاى سا دضتی ضئفا ٍ گَ دٍتیتی ضاػش هؼشٍفتشیي طاّش تاتا .است

  دٍتیتی ٍ ستاػی تفاٍت

  هػشع دس لافیِ آٍسدى دٍتیتی دس الثتِ.هیثاضذ آى ٍصى دس دٍتیتی ٍ ستاػی تفاٍت .ّستذ ّن هاًٌذ ستاػی ٍ تیتی دٍ گشافیکی ضکل

 (همػَد هسذس ّضج تحش) دٍتیتی ٍصى هیثاضذٍ( االتااهلل لَُ ٍال حَل ال) ستاػی ٍصى ٍ است اختیاسی سَم

 . ضَد هی آغاص کَتاُ ّدای تا دٍتیتی دس ٍ تلٌذ ّدای تا ستاػی دس  کِ است آغاصیي ّدای دس تیتی دٍ ٍ ستاػی
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 :پاره چهار

  تفاٍت ّا دٍتثتی ی تمیِ تا کِ داسد سا خَد خاظ ای لافیِ دٍتیتی ّش یؼٌی . گًَاگَى ّای لافیِ تا دٍتیتی چٌذ ضاهل است ضؼشی

 .گیشد هی لشاس صٍج ّای هػشاع آخش دس فمط ّا لافیِ هؼوَال ایي کِ است گًَِ ایي تِ ّا دٍتیتی ضکل الثتِ.داسد

 .است آهذُ پذیذ هؼاغش دٍساى دس ضؼش عضَهَ ایي

 : گشافیکی ضکل

@_____________________            @___________________ 

@_____________________              @__________________ 

*______________________               *___________________ 

*______________________               *___________________ 

#______________________                #__________________ 

#______________________                 #__________________ 

 

 . است فمط ستاػی ٍ تیتی دٍ اضؼاس ایي دس.  گشافیکی ضکل تِ تاضیذ داضتِ تَخِ

 

 غشٍب سًگ ًیلَفشی چادس                       ًاص تِ پیچذ هی خَسضیذ تي تش                                          

 غشٍب تٌگ ایي دس هاًذ هی تطٌِ                 دضت پٌْای دس خطک دسختی تک

 دٍس آفاق خاًة گشیضد هی                                 سٍضٌی ّا آسواى کثَد اص                                         

 ًَس تاساى اتشّا اص چکذ هی               .            ضفك سشخ ی اللِ ،تش افك دس                                          

 تش تِ گیشد هی تٌگ سا صًذگی                 خَیص آغَش ضة دٍد گطایذ هی                                          

 ٍدس تام اص کطذ هی سش تیشگی                        ّا کَچِ دس دٍد هی ٍحطی تاد                                           

 

 تَخِ کٌیذ . ّا لافیِ تِ ّوکاساى ٍلی ًیست ضطن کتاب اص ضؼش ایي الثتِ
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 : کٌٌذ هطخع سا ّا لافیِ ّوکاسا هیطِ ضذُ تطکیل دٍتیتی تا سِ اص

 . است لافیِ تٌگ ٍ سًگ سدیفِ غشٍب ٍ غشٍب

 :نیمایی شعر

  اص خاظ تشتیة تذٍى گًَاگَى ّای هػشاع دس لافیِ آٍسدى ٍ ًیست الضاهی لافیِ آى دس کِ تلٌذ ٍ کَتاُ ّای هػشاع تا است ضؼشی

  اص ّا هػشاع کِ آى سثة تِ ٍلی داسد آٌّگ ٍ ٍصى یؼٌی است هَصٍى سٌتی ضؼش هاًٌذ ًیوایی ضؼش.است ضؼش ًَع ایي ای ٍیژگی

  ضؼش ی هحتَا ٍ هَضَع .داسد تیطتش دلت تِ ًیاص ضؼش ٍ ٍصى احساس ٍ دسیافت. ضَد هی خا خاتِ لافیِ ٍ ًیستٌذ تشاتش اهتذاد ًظش

 .است سیاسی ٍ اختواػی گیشی خْت ،ػطك فشدی ّای تدشتِ ٍ احساسات ًیوایی

  لیػش ،ٍ سپْشی ،سْشاب صاد فشخ ،فشٍؽ ثالث اخَتي هْذی.است اٍ دیگش ًام یاسیاسفٌذ ػلی((َضیحی ثوایً)) ًیوایی ضؼش گزاس تٌیاى

 .ّستٌذ ًیوایی ضؼش تشگضیذگاى اص پَس اهیي

 اًطا ،صًگ صًذگی ٍطي،ساص ای ضؼشتاب :کضؼش  ًِوًَ

  هفاػیل هفاػیلي ٍصى تش غالثاً ٍ داسد فشق ستاػی ٍصى تا ٍصًص ایٌکِ خض است ستاػی ّواى تیتی دٍ: اًذ گفتِ ستاػی ٍ دٍتیتی تفاٍت دس

  دٍست، یاد ػشفاى، ػطك، است، غٌایی هضاهیي هتضوي دٍتیتی: »اًذ گزاضتِ فشق ستاػی ٍ دٍتیتی تیي ًیض هحتَایی لحاظ تِ .است

 . ضَد هی دیذُ فلسفی ضکّ گاُ ٍ چشا چَى ٍ فلسفِ ّا، ستاػی اص تسیاسی لالة دس ؛اها...ٍ دل داؽ دسهاًذگی، خذایی، سَص گشیِ،

  .ضَد هی آغاص تلٌذ ّدای یک تا ستاػی ٍ کَتاُ ّدای یک تا دٍتیتی کِ داضت تَخِ تایذ ستاػی اص دٍتیتی ضٌاخت تشای

 . کٌیذ تَخِ سا تاال هَسد ایي دٍتیتی ٍ ستاػی تفاٍت دس

 کٌیذ؟ هطخع سا صیش ضؼش لالة لطفا

 ضذًذ غحاب ضوغ کوال خوغ دس          ضذًذ آداب ٍ فضل کِ آًاى

 ضذًذ خَاب دس ٍ ای فساًِ گفتٌذ     تشٍى ًثشدًذ تاسیک ضة صیي سُ

 ستاػی

 هحثت تاصاس است گشم کضٍ        هحثت خشیذاس دیشم دلی

 هحثت تاس ٍ هحٌت پَد ص.        دل لاهت تش تافتن لثاسی

 طاّش تاتا دٍتیتی

 



 

 6  

 

 دادساُ خشد ًاهص تِ سا دل کِ                    هاُ ٍ خَسضیذ خذاًٍذ ًام تِ                                           

 سٌّوای دُ سٍصی خذاًٍذ                             خای خذاًٍذ ٍ ًام خذاًٍذ                                            

 هْش ٍ ًاّیذ ٍ هاُ ی فشٍصًذُ                           سپْش کشدگاس هذاى سا اٍ خض

 گضًذ ًیاتی تذ اص کِ خَاّی چَ                            تلٌذ ضَ تذٍ ٍ گشای داًص تِ                                            

 سٍی تِ آیذ سختیت چٌذ ٍگشًِ                               تدَی ًیاصی تی دس داًص ص                                            

 فشدٍسی اص هثٌَی

 

 ًیاسَدى تیچاسگاى خاطش تشای                     چیست تضسگاى آسایص کِ ایذ ضٌیذُ                                     

 ًیالَدى خَد داهاى ٍ گطتي همین                       تٌیادش است آالیص کِ دّش کاخ تِ

 افضٍدى ًیک خَی ٍ غفت تش ّواسُ                    کشدى کن صضت کشدرس ٍ ػادت ص ّوی                                     

 ًپیوَدى ای پیواًِ ٍ خَدًشفتي ص                        ،ّطیاس صًذگی خشاتات ص ضذى تشٍى                                      

 ًگطَدى است پس اًذس اش فتٌِ دس                ،ًسپشدى است پی دس اش گوشاّی کِ سّی                                     

 

 اػتػاهی پشٍیي اص لطؼِ

حترممدرس و همکاران متشکر از با   

 حسینی                                                                                                                                                  

 59خردادماه                                                                                                                                                


