ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﻋﺮوض »ﮔﻮﻫﺮان«

ﻣﻌﺮﻓ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺰوه:

* در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﻏﺰل ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آن آورده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن
ﺗﻘﻄﯿﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﻏﺰل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻫﺎی زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑﺮرﺳ ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮع ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﻋﺮوﺿ

ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻫﺠﺎﯾ

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺠﺎﯾ

ﻧﺸﺎن دادن اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺠﺎﯾ

ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻫﺠﺎﻫﺎ )ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی(

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻘﻄﯿﻊ ارﮐﺎن

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم وزن

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺑﺤﺮ

ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺎﻋﺮی

ذﮐﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻏﺰﻟﯿﺎﺗ دﯾﺮ از ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮ وزن ﻣﺬﮐﻮر

* ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪﯾﺎنﮐﺎﻣﯿﺎر و در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد دﮐﺘﺮ ﺷﻤﯿﺴﺎ
اﺳﺖ.

* در ﻗﺴﻤﺖ »ﻣﻄﻠﻊ ﻏﺰﻟﯿﺎﺗ دﯾﺮ از ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮ اﯾﻦ وزن« ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾ ﮐﻪ آورده ﺷﺪه در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد و در
ﺑﻌﻀ ارﮐﺎن )ﺑﻪوﯾﮋه رﮐﻦ اول ﯾﺎ آﺧﺮ ،در ﮐﻮﺗﺎﻫ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺠﺎﻫﺎ( ﻫﻤﺮاه ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

* ﺑﻪﺟﻬﺖ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘﺪی ﻋﺮوض ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻞ
ﻣﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦروی اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ اﯾﻦ ﺳﺎدهﺳﺎزیﻫﺎ را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻤ و ادﺑ اﯾﻦ

ﻋﻠﻢ ﺗﻠﻘ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﺮوض ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .إنﺷﺎءاﻟﻪ
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ﻋـــﺮوض را آﺳـــﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـــﺪ )ﺟـــﺰوه آﻣـــﻮزش
ﻋﺮوض دروج(

ﻋﺮوض را آﺳﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن وزن ﺷﻌﺮﻫﺎ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اوزان ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳ را
ﯾ ﺟﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺰوه:
– ﺑﯿﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﻋﺮوض
– ﺗﻔﯿ اوزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ
– آوردن ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺷﻌﺮ از ﻫﺮ وزن
– ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻣﻌﻨ ﺗﻤﺎﻣ زﺣﺎﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ وزن
– ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺎﻋﺮی
– اراﺋﻪ ی ﺻﻮرت ﻋﺮوﺿ ﻫﺮ ﺑﺤﺮ و ﻣﻌﻨ آن
– دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ارﮐﺎن ﻋﺮوﺿ ﺑﻪ ﺗﻔﯿ ﻫﺠﺎﻫﺎ
– )ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ (اراﺋﻪ ی ﯾ ﺟﺪول ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم و ﺑﺤﺮ اوزان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ

ﻫﻤ در ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﻋﺮوض دروج
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