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فصل اول
اولسدر

:ازعبارتنداوآثار.ه شمارمی آیدق پس از انقالب باصرموفّعشاعران موي از:امین پورقیصر
.آینه هاي ناگهان اشاره کردس صبح،مثل چشمه مثل رود،به قول پرستو و،تنفّکوچۀ آفتابدر

اتوضیحی دربارة ومحتواي شعر پرداخته شده است که ابتددرس به ساختارازقسمتدراین 
.شودفهوم کامالً آشنامآموزبااین دوداده می شود تادانش و محتواساختار

ساختارشعر
:می گویندکه عبارتندازکه به آن ساختارشعراستهایی تشکیل شده قسمتیک شعراز

.یک بیت استکمترین مقدارشعر.رابیت می گویندک ازسطرهاي شعرهری:بیت
:مانند

نیستوابودکان رادتورادردي نیستاگردرخلوت نورخدا
.هردوردیف هستند»نیست،نیست«دوواژة

.هربیت شامل دوقسمت است که هریک ازبخش هارایک مصراع گویند:مصراع
:مانند

یک مصراع =خدادرهر دل بیگانه پیداست
یک مصراع =آشنانیست ولی بیگانه بادل 

شوند بعداز قافیه تکرار به پایان هرمصراع یادرپایان هربیت اگر واژه هایی بایک معنی،:ردیف
.به این واژه هاردیف می گویند

که کامالً شبیه به هم هستندت کنیدمصراع دقّدربیت زیربه کلمات آخرهر
من استنیمه شب همدم من دیده گریان 

من استناله مرغ شب از حال پریشان 
ردیف هستند)من است،من است( 
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کلماتاصلی آنها یکی باشد،درواقع بیت که آخرین حرفبه کلمات آخرهرمصراع یا:قافیه
.راقافیه گویندقافیه بایک آهنگ ووزن باشند

:بیتمانند
رهاترآبشارانازاي گیسوان رهاي تو

صفاترچشمه ساران صاف سحرباچشمانت از
.قافیه هستند)رهاتر،صفاتر(دوواژة
.اگر بیتی ردیف داشته باشد قافیه قبل از ردیف  می آید:نکته

:مانندبیت
نفسی می آید  اي دل که مسیحامژده 

که زانفاس خوشش بوي کسی می آید 
می آید ،می آید:ردیف
آمده اندکه قبل ازردیف ) نفسی،کسی:(قافیه
محتوا

که محتوانداشته باشد شعري.هرشعري پیامی داردکه این پیام همان محتواي شعراست
خواهد از مفاهیم درونی آن می ،می رودوقتی خواننده به طرف شعر.شعري پوچ وبی معناست

.    نمی دهدهرچه محتوا درشعرجذابترباشد،شعرتأثیرخودراازدست .شعر بهره ببرد
ر معنوي و عرفانی خودرادرقالب تصویر شاعرانه بیان داشته شاعر تفکّ»پیش از این ها«درشعر

است و پیامش که شناخت خداوند از دید کودك می باشد را بصورت شفاف وروشن به 
.نده منتقل کرده است خوان

.محتوایی دارنداختاروسپس شعرهابراي خود
:رابه کارببریداثر می توانید این پرسشهاهر)شکل بیرونی(براي بررسی ساختار

؟»نظم«است یابه»نثر«متن اثر به)1
؟»ادبی«است یا»زبانی«شیوة بیان نوشته) 2
؟»دشوار«هستند یا»ساده وقابل فهم«واژه هاي متن)3
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سؤالنمونه 
زیرنمونۀبهو پاسخ دهیده کنیدتوج.

که جمال توچراغ چمن است بلبلی شیفته می گفت به گل    

رخ من شاهدهرانجمن است امروزکه زیباوخوشم    :گفت

کیست آنکس که هواخواه من استچونکه فرداشدوپژمرده شدم    

چوگه  شام بیایی،کفن است به تن،این پیراهن دلکش من   

که تورابرگل دیگر وطن است  حرف امروز چه گویی، فرداست     

همه جاسرووگل ویاسمن استهمه جابوي خوش وروي نکوست   

سخن است آنکه همی بر دهن استعشق آنست که دردل گنجد       
کارباید،سخن است این،سخن است بهرمعشوقه بمیردعاشق       

تو،بسیاردرین نارون استچونمی شناسیم حقیقت زمجاز    

؟»نظم«است یابه »نثر«متن به )1
؟»ادبی«است یا» زبانی«شیوة نوشته )2
؟»دشوار«هستند یا »قابل فهم وساده«واژه هاي متن )3
دربارة محتوا شعر دوسطر بنویسید؟)4
هارادراین شعر پیدا کنید؟قافیه )5
ردیف هارا مشخص کنید و بنویسید؟)6



ت پاسخ سؤال هاي نمونه سؤاال
درس اول 

1)نظم
2)ادبى

3)ساده وقابل فهم
4)بلبلى که درکنار گلى روي چمن بود.اززیبایى گل تعریف مى کرد.اماگل درجواب بلبل
گفت:امروززیبا هستم امافرداپژمرده خواهم شدو کسى هواخواه من نیست.درواقع هرکس

روزي زیباست وروزي هم زیبایى ازاوگرفته مى شود،آنچه که مهم است عشق است که
بایدماندگار باشدودردل جابگیردنه این که فقط برزبان جاري گردد.ما دیگرحقیقت راازغیر

. حقیقت مى شناسیم
« چمن،انجمن،من،کفن،وطن،یاسمن،دهن،سخن، نارون »: 5)قافیه

4)ردیف:است
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