
 ذفریآ زباى اًذر گفتي سخي                                           فریذآ جاى کِ خذایی مبِ ًا

 :قافیِ

 .  گَیٌذ هی باشذ،قافیِ یکساى شعر در آخرشاى حرٍف ٍ آٌّگ کِ کلواتی بِ

 )اى( با ّن اشتراک دارًذ در حرٍف  (زباى  –دقت کٌیذ کلوات ) جاى  .اًذ قافیِ ّن کلوات( زباى - جاى) باال بیت در: هثال

 :ردیف

 ردیف باشذ ًذاشتِ هعٌایی تفاٍت کِ شرطی آیذ،بِ هی قافیِ از بعذ ٍ شَد هی تکرار عیٌاً هصراع پایاى در کِ کلواتی بِ

 .است ردیف(  آفریذ - آفریذ) باال بیت در هثال.  گَیٌذ

 :چٌذًکتِ

 برخی در کِ بیٌین هی. است ضرٍری(  شعرش ًَع بِ بستِ) شعر در قافیِ ٍلی ًیست الزم شعر در ردیف آهذى -1

 .ًذارد ّن اشکالی ٍ ًذارد ردیف ، دارد قافیِ کِ آى با اشعار

 :هثال

 هصطفی پی بر جس رفت تَاى                                             صفا راُ کِ سعذی است هحال

 ( قافیِ ّستٌذ.هصطفی  –در ایي بیت دٍ کلوِ ) صفا 

 کلوِ دٍ هعٌای چَى ؛ ًیست ،ردیف است شذُ تکرار عیٌاً کِ آى با آیذ هی هصرع پایاى  کِ کلواتی اٍقات گاّی-2

 .شًَذ هی قافیِ ّن دٍ آى صَرت ایي در است هتفاٍت

 :هثال

 پرم بسَزد تجلی فرٍغ                                    پرم فراتر هَ سر یک اگر

 ( با ایي کِ عیٌاً تکرار شذًذ ٍلی قافیِ ّستٌذ .پرم  –کلوات ) پرم 

 هي پر ٍ بال: دٍم هصرع در پرم                                                  کٌن پرٍاز: اٍل هصرع در پرم

 .است تکراری ی جولِ یک ردیف گاّی-3

 :هثال



 شٌاسٌذ هی را تَ پریشاى ّای هَج                      شٌاسٌذ هی را تَ خرٍشاى ّای چشوِ

                ( شٌاسٌذ هی را تَ)ردیف :                 ( پریشاى   ٍ   خرٍشاى: )قافیِ 

 بعذ از قافیِ است . یعٌی ردیف بعذ از قافیِ قرار هی گیرد.تَجِ داشتِ باشیذ کِ اگر بیتی دارای ردیف باشذ حتواً  -4

 هثال ّای بیشتر:

 بَد هشکلی گر گفتوی ٍی با کِ                          بَد دلی ٍقتی هرا هسلواًاى

 (بَد  –ردیف : )بَد                                                 هشکلی( –قافیِ : ) دلی 

  شذُ تَاًاخاک ضعیف از تَ                      شذُ   پیذاای ّوِ ّستی ز تَ 

 (شذُ  –ردیف : ) شذُ                   تَاًا( –قافیِ : ) پیذا 

  تَ راست خذائیزها خذهت آیذ                      تَ راست پادشاّیخذایا جْاى 

 راست (تَ  –ردیف : ) تَ راست       (      خذایی  –قافیِ : ) پادشاّی 

 برگرفت  گراىپشت زهیي بار                               برگرفت جْاىتا کرهت راُ 

 برگرفت( –(              ردیف : ) برگرفت گراى –قافیِ : ) جْاى 

  کلیذزًام خذا سازد آى را                               پذیذخرد ّر کجا گٌجی آرد 

 (             ردیف : ) ایي بیت ردیف ًذارد (کلیذ  –قافیِ : ) پذیذ 

 ًَشتیٍثیقت ًاهِ ای بر ها                          سرشتیخذاًٍذا چَى گل ها را 

 ف ًذارد ((           ردیف : ) ایي بیت ردیًَشتی  –قافیِ : ) سرشتی 

 بایذ شاعر شذ آٍردُ ردیف شعری اٍل بیت در اگر اها ًیاٍرد ا ر ردیف هیتَاًذ شاعر ٍ است اختیاری ردیف آٍردى -5

 .کٌذ رعایت را ردیف ًیس بعذی ابیاتی در

 با سپاس فراوان از همراهی شما عسیسان

 سید حسیه رضائی


