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 مثنوی

 یبااودو و باارا یادیااز اتیاااب یاسااک  ااه دارا یاز شااعر فارساا یقااالب 

قالاااب  نیااا ااااربرد داردر در ا یها و مطالاااب نااو  ساارودن داساااتان

بااه آن  لیاادل نیجداگا ااه اسااک و بااه هماا یاهیااقاف یدارا کیااهاار ب

 رشودی)دو تا دو تا( گفته م یمثنو

 سرایانمثنوی

 یقالااب مثنااو ااه در  یارسااف اتیااادب یهاساارودو نیاز بزرگتاار 

لیلی و مجناااون و رباشااادیم فردوسااایا د، شااااهنامه شااادو وسااارود

ا ساارار  مااامی، بوسااتان سااعدی و مثنااوی معنااوی مولااوی مخاازن

         ا در  یز در این قالب سرودو شدو

 شکل ظاهری                      

                                                   --------     *--------* 

                                                                --------๐     --------๐  
                                                                             --------□     --------□   



 
 غزل

زوج هاام  یهاو مصاارا  کاامیاسااک  ااه در آن مصاارا   یشااعر یقااالب 

از  اسااکر کیااب 14تااا  ۵ نیا گیااو حااد معمااول آن بااه نااور م ا اادهیقاف

هااای عاشاا ا ه و عارفا ااه ایاان قالااب شااعری بیشااتر باارای بیااان مو ااو 

 شودراستفادو می

 غزل سرایان

 دیدر آثااار شااه تااوانی مو ااه غاازل مساات ل و  اماال را م نیتریمیقااد

 رافکی یوسن ی یدقی و سمرقند یرود   ،یبلخ

 شکل ظاهری

                            ----------๐    ----------๐ 
                            ----------       ----------๐ 
                            ----------       ----------๐  
                             

                                



 

 قصیدو

زوج هاام  یهاو مصاارا  کاامیاسااک  ااه در آن مصاارا   یشااعر یقااالب

 اسااکر کیااب 70تااا  20 نیا گیااو حااد معمااول آن بااه نااور م ا اادهیقاف

مو ااو  آن اغلااب وباات نبیعااک، مااد ، سااتاید و  نااد و ا اادرز 

 اسکر

 قصیده سرایان

دامغاااا ی و  ابااار خسااارو از قصااایدو سیساااتا ی، مناااو هریفرخااای

 آیندر سرایان بزرگ ایرا ی به حساب می

 شکل ظاهری

                                      ----------๐    ----------๐ 
                                      ----------       ----------๐ 

                                      ----------       ----------๐  
 



                             

 قطعه

مو ااو   کیاادربااارو  انیااآغاااز تااا  ا اسااک  ااه از یشااعرقالااب 

 نیاابااه ا هاهیااقاف یریگدر قطعااه  حااوو شااکلر دیااگو یخاااس سااخن ماا

آن  یمحتااواو  ا اادهیزوج باااهم هاام قاف یهاشااکل اسااک  ااه، مصاارا 

مااد  و هجااو  مناااهرو، ،یماایو تعل یآموزشاا ،یاجتماااع ،یاخالقاا شااتریب

  اسکر شتریب ای کینول قطعه دو ب اسکر

 قطعه سرایان

 دویاااز شاااعران د یاریشااعر بساا وانیااقطعااه بااه بااورت  را ناادو در د

دار ااد، عبارتنااد از:  یتاارمعاارو  یهااا ااه قطعااه یشااودر امااا شاااعرا یماا

 ریاعتصام نیو  رو ن،یمیابن  ،یا ور

یشکل ظاهر  

                                ๐----------     ---------- 

                                ๐----------       ---------- 

                                ๐----------       ----------   



 

 شعر  و

 باشدرمیو موج  و  دیسپیی، مای  یهاشعر  و شامل قالب

 نیمایی

هااا  هیاادر آن قافاسااک  ااه  یاز شااعر معاباار فارساا یساابک ییمااایشااعر  

 شاادو  نعیاایهااا تآن یباارا یمشخصاا ی را ناادو اسااک و  ماام  اادارد و جااا

 ااو  شااعر هااا بااا قالااب  نیااااین شااعر دارای وزن و آهناات اسااکر اسااکر

 راسک یوشیج مایاز استاد   ییمای 

 سپید

دارای آهنااات  اساااک  اااه یاز شاااعر معابااار فارسااا یسااابکشاااعر ساااپید 

                                                                                                تااازو از هااوایو بااا مجموعااه  1336سااال در باشااد ولاای وزن  ااداردر ماای

  ردر دایحمد شاملو ههور  ا                   ا

 موج نو

 اسااک  ااه یاز شااعر معاباار فارساا یساابکشااعر سااپید 

وزن و آهنااات  ااادارد و اولاااین باااار 

ی و احمدر اااا احماااد یالهااا ژنیاااب

 از آن استفادو  رد در



 

 دوبیتی

هااای دوب بااا هاام، قالااب شااعری اسااک  ااه در آن مصاارا  اول و مصاارا 

 لیتشااکی را احساسااات و عواناات ا سااا  یتاایدوبمحتااوای  ا اادرقافیااههاام

 ردهندیم

 دوبیتی سرایان

 هستندر رانیا انیسرا یتیدوب نیبزرگتر یدشت زیو فا باباناهر

 یشکل ظاهر

                                ๐----------     ๐---------- 

                                 ๐----------       ---------- 
 
 

 

 



 

 رباعی

ر تشااکیل شاادو اسااک) هااار مصاارا (  کیاااز دو بقالااب شااعری اسااک  ااه 

و در مصاارا   ی خسااک، دوب و  هااارب الزاماا یهااادر مصاارا  هیااقاف کیاارعا

 باشدرمحتوای آن عارفا ه، عاش ا ه و فلسفی می اسکر یاریسوب اخت

 رباعی سرایان

اسااک  یشااابوری  ابیااخ یفارساا یاااتادب خیدر تااار ساارایرباع نیتاارمعرو 

 اتیاار رباعباشاادیمشااهور م ابیااخ اتیاابااه رباع ی ااه مجموعااه اشااعار و

 شهرت دار در زی  یو باباافضل  اش ی رما  نیاوحدالد

 یشکل ظاهر

                                ๐----------     ๐---------- 

                                 ๐----------       ---------- 

 

 

 

 



 

 راو تشخیص دوبیتی و رباعی

 گوییمربه  و کترین واحد زبان واج می واج  یسک؟

 مصوّت (2بامک         (1   واج بر دو  و  اسک:

 29ها: تعداد واج

  ء ب پ ت ط ث س س ج چ   و اه خ د ذ ز ض ظ ر ژ  (:23بامک)( 1

 ش غ ق   ك گ ل ب ن و ی

 ی -و   -آ    ِ  ُ                       ب(بلند:(: الت( وتاو:   6َمصوّت) (2

ی هاوا از ریاه خاارج هیاک واحاد گفتاار اساک  اه باا هار  ارب هجا یاا بخاد:

 شودرمی

اول هااار  ی اااو  هجاااا نیااایتع یتااایو دو ب یربااااع صیراو تشاااخ نیساااادو تااار

بلناد  یهار مصارا  ، هجاا یهجاا نی اه اگار اولا یمعنا نیاباه ا رمصرا  اساک

              هااار مصااارا ی هجاااا نیاولااا اساااک و اگااار یاشاااد ربااااعب                     ب

 ر اسک یتیباشد، دوبوتاو                          ك

 

 



 

  و  هجاها

  سو ، یم بلند = بامک + مصوت بلند : با ، یهجا

 ر: ب،ااَا ، ربَ : + بامک مصوت  وتاو = بامک+  بلند یهجا

 د، ااِا ، ل  : لدِ

  + مصوت  وتاو :  ه : ك ، ااِاا  وتاو = بامک یهجا

 : پ، ااَا  پَ


