


بیژنی1 غالمرضا : تنظیم و تهّیه : قافیه و عروض جزوة

خرد و جان وند خدا انم هب

قافیه و عروض ی دوازدهم:جزوه و یازدهم دهم

قافیه:اوّلبخش

(ینترکوچک:واج آوایی ( صوتی امّاواحد ندارد معنایی خود که است معنازبان تغییر .شودیمباعث

سُر-سَر-سِر    /سام-سال/جام-نام   /دشت-دست

واج

صامت

(17

)

یکوشکلیک

(17)صدا
ی-و-ن-م-ل-گ-ک-ف-ش-ژ-ر-د-خ-چ-ج-پ-ب

یکشکلچند

ع)(6)صدا ، حیاط((ط،ت)–)ابر،عصر((ء ، ،)–)حیات س ، ،صث )، )ارث

حرص( ه(هـ،ح)درس، ماه(، هرز، ظز،،)ذ–)حرف، ،ض، ضرر،( زرد، )ذات،

قصه،غصه(( ق،غ)-ظلم( (

مصوت

(6

)

ــُـــَـکوتاه ــِـ

درکلماتبلند مثالً ای( ( )او( ) آ »پا») »نوح« «سیب«

.دارندامتدادفحردواندازةبهبلندهایمصوّت

فارسی زبان در ها واج ویژگی

و
صامتوارد
بلندمور مصوت
( کوتاه(2دو مصوت

مرکبشورا مصوت

دارند1 صدا چند و شکل یک ها واج برخی )

ی

صامتیاد

بلنددین مصوت

مرکبدِین مصوت

2)، آییکتشدید می حساب به /واج ب ( بنّا . (د ا / ن / ن / ـَ

حروفی3 ر/ـَـ/ه/ا/خخواهر.شوندنمیمحسوبواج،شوندنمیخواندهکه(

دارد.4 وجود مرکب مصوّت دو فارسی در )  Ow  ) هول ، پیکار(  ey)حوض ، میدان (

@Ensanimoshavereh   انسانیهاااا برای پیوستن کلیک کنید  
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یعنی ، است مصوّت یک و صامت یک معادل شمارش نظر (2)از آید می حساب به واج

( ل + ی ـِـ+ + =س )4سیل ز + و + ـُـ + م = موز (4واج( واج

پِیک
کیـِپ

کوتاهصامت صامتصامتمصوِت

حوض
ضوـُح

کوتاهصامت صامتصامتمصوِت

5« .«ـه–ه( آید نمی حساب به واج باشد ملفوظ غیر اگر

) )نامِ ا-نامه و ) ستارِ ( ماهستاره . است واج ، باشد ملفوظ ده–گر

)بخش( .هجا شود می ساخته مصوت یک و صامت یک از حداقل که است زبان آوایی واحد یک :

هجا چهار برادران هجا یک دست هجا دو دانا

هجایی :الگوی

هجا هانوع نشانهمثالواج

کوتاکوتاه مصوّت )کِ(هصامت+ (-وَ-که دُ ( Uدو

بلند
مصوّت او-قو-سی-پابلندصامت+

ـــ
کوتاه مصوّت صامتصامت+ این-دِل-َسر-گُل+

کشیده
صامت + کوتاه مصوّت + صامتصامت پارس-پوست–َسرد–دَست+

 Uــ
+ بلند مصوّت + صامتایکیصامت سیب-آب–سِیل–کاشتدو

فارسی: زبان در ها هجا ویژگی

شود.(1 نمی آغاز مصوّت با هجایی یا ای واژه هیچ فارسی زبان آوایی نظام در

مانند درآغازکلماتی /»و /استان اسم / ابر / ایران / او / شده«آب ترکیب مصوت با که دارد وجود همزه( ( صامت یک حقیقت در
شکل به .و است درآمده اُ / اِ / اَ / ای / او / آ های

واج تعداد در نیز را همزه میاین حساب به رها ب+ + ـَ + ء )اَبر= واج(4آوریم

@ENSANIMOSHAVEREH  . برای پیوستن کلیک کنید@ENSANIMOSHAVEREH  . برای پیوستن کلیک کنید@ENSANIMOSHAVEREH  . برای پیوستن کلیک کنید
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است(2 صامت حتماً هجا هر اوّل )واج هستند هجا هر واج دومین همیشه ها مصوّت )

م3 تعداد با هجاها تعداد یعنی دارد؛ مصوّت یک فقط هجا هر ). است برابر ها صوّت

بیاید4 هم سر پشت تواند می صامت دو حداکثر ، مصوّت از بعد هجا هر در کاشت( . دشت .

گیرد5 می قرار آنها بین )صامت( میاجی واج یک ، برسند هم به مصوّت دو اگر )

)خدایان( ان + :خدا از عبارتند میانجی های صامت

1= +این به ( د بدو(( = +او به ( د ش2بدین( ـِ + )به ه )سبزیجات(3بهش(-( ج ک)نیاکان(4( )
)ستارگان(5 گ ای(6( )نامه ا بیاید7( ( ی بانوان8دانشجویان(-( ( و )–) آهوان

است؟«ی»1 صامت کلمه، کدام شایددر ) دویدبالف نیستج( آمدید( )
6(د5(ج4ب(3الف(دارد؟واجچند«معیار»2
تو(دبو(جناو(بدود(الفاست؟صامت،کلمهکدامدر«و»3
خانه(دستاره(جتنبیه(بنامه(الفاست؟صامت،کلمهکدامدر«ه»4
است؟یدارا«لئامت»5 واج 9د(8ج(7ب(6الف(چند
ها»6 دارد؟«اویتوطئه واج 14(د13(ج12(ب11(الفچند
؟«دانیمیهاییروشنا»7 دارد واج 20د(19ج(18ب(17الف(چند
واژه8 هجایی دایی»هایالگوی را/ مرد/ / است؟«صِید شده تکرار گزینه کدام در

خانه سر/ دام/ / مُوز آبی2الف( بو/ شوق/ / دست النه3( با/ خواست/ / دام بینا4( / آن مرز/ پیک/ )
پادگان9 ج( مشکالت ب( احتکار ) الف ؟ است متفاوت واژه کدام هجایی اشتغالالگوی د(

با10 کلمه کدام هجایی مشاغل«شیدایی»الگوی د( پروانه ج( خاقانی ب( شهادت الف( ؟ است برابر

)ازقافیه،هایواژهازبعدکهاستکلماتییاکلمهردیف:ردیف .شودمیتکرارمعنی(ولفظنظرعیناً

منیتا با استبازمانهتو جاودانهمن کام و استبابخت من

جانانهسینه غم در دل آتش کاشانهیآتشبسوختاز که خانه این در بسوختبود

ا دریکسیکسیبیسرانیدر پربهزندینمبه پرنده ما مالل پر زندینمدشت

یکسان ظاهر که هایی واژه .نکته: نیستند ردیف ، تام( دارند)جناس متفاوت معنای اما

جان(یابدبازشدهچونچنانروان)جاری(آبسویبشدخرامان . )روح روان



بیژنی4 غالمرضا : تنظیم و تهّیه : قافیه و عروض جزوة

ندارد( وجود ردیف ابیات این )در دیگر های نمونه

نین (1 دام و را دد که نبینی می داممگر به خوردن حرص جز داخت

رهی (2 هستی قید از که رو همی رهی و گیر پیش فرا طریقی

هرحقکهحورنهادغالمرضوانُبتبیابیا (3 ،واستجمالآنچه، نهادتوبرحُسن

است (4 بادنیستنداردآتشاینکههربادنیستونایبانگاینآتش

روانبویشزگرددشادهمیروانجویشبهگوییاستگالب (5

6) 

)توجه تواندمی(ا-و)بلندهایمصوتازبعدکهاستمخفف(ست)فقطواستمستقلایکلمههمیشه(ردیف:

سخنکهمگودلاهلسخنبشنویچو:مثالًشودواقعردیف جاستاینخطامنجاناینهشناسخطاست

قافیهردیف:ست جا و خطا

: هاییقافیه .باشدمشترکآنهاآخرحروفیاحرفکهاستواژه

درآخرمشترکروفحیاحرف:قافیهحروف که .آیدمیقافیههایواژههستند

جان و دل غمناك اعقابگشت ایامزوچو شد »دور شبابشباب و قافیه«اب»قافیههایواژه«عقاب حروف

قافیهقواعد

:استقاعدهدوتابعقافیهبرایالزممشترکحروفحداقّل

.گیرندمیقرارقافیهاساستنهاییبه«و»-«ا»هایمصوّتازیکهر:1قاعدة

کردمیتمنابیگانهزداشتخودوآنچهکردمیماازجمجامطلبدلهاسال

(صامت)+صامت+مصوّت:گیردمیقرارقافیهبعدشصامتدویایکبامصوّتهر:2قاعدة

دَستخطّازترخوشعارضشخطپَرستحقودلصاحبونامنکو

.استشدهتشکیل(صامت)+صامت+مصوت)ازوهستنداصلیحروفستــَـ(دَست–پَرستحق)قافیههایواژه

.استقافیهحرف(صامت+مصوّت)وـُـدرُوهنگاموآمدخویشکشتةازیادمنُومِهداسودیدمفلکسبزمزرع

انکته: باشدصامت،قاعدهنیدر متفاوت نباید
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ی دریچه از صدقش بهفضلصورت و علم به را فاروق عدلدیده

دل به عدل و صامتلیفضل در قافتینم«د-ض»اختالف شوندهیوانند

رویّ قافیهاصلیحرفآخرین:حرف .می«رَویّ»راکلمة نامند

قصّ به مةامشب گوش من مفردایکنیدل فراموش قصه چو رویّ(کنیمرا )حرف ش ی

الحاقیحروف

اندقافیهمشترکحروفجزءنیزالحاقیحروفیاحرف.شوداقالححرفچندیایکاستممکنقافیههایواژهآخربه
یارانوداعروزخیزدنالهسنگکزبهاراندرابرچونبگریمتابگذاراست.الزمهاآنرعایتو

.الحاقیحروفِانو(2قاعدةطبق)اصلیحروفار:استقافیهحروفان+ار

کردنیبرا وحروفِبعدوکنیممیمشخّصراردیفابتداشعر،هرقافیهمشخّص رااصلیحروفسپسالحاقی

قافیهاصلیحرفآخرین برایمی«رَویّ»راکلمة . کنارگذاشتبایدرَوّیتعییننامند را الحاقی .حروف

ایّ داشتمیاد فغانی گلشن در که داشتمامی آشیانی گل و الله میان در

رویّ حرف : الحاقی حروف : اصلی حروف : قافیه : :ردیف

خاربس ز جفا اموکه رمیده دل دید برونگل پای چمن ازین نسیم امهمچو کشیده

حرف : الحاقی حروف : اصلی حروف : قافیه : رویّ:ردیف

بیابید را رویّ حرف : تمرین

کنیمیفرازچشمدغلازکهخدابهنیکنیمینازتوکهیارودمیخوابتوچشم1

پریشانی2 عین در جانا ام تو زلف سامانیچون و سر بی در سحرگاهم باد چون

گر3 شدم، زنده بدُم شدمهیمرده خنده پادولتبدم دولت من و آمد شدمندهیعشق

بارهایهوسیا4 باریانماییروایبیدلم، حاصلم، و نماییروایبیمراد

توستیا5 از بهانه همه امنعشق توستنیخامشم از ترانه

کنم6 خاری از شکوه گه گلی از شکایت کنمگه کاری عاشقی از غیر که رندم آن نه من

مست7 گیسویتداردیممدامم جعد جادویتکندیمخرابمنسیم چشم فریب دم هر

نمیدم8 سر یک جهان بردن سر به غم نمیمبهارزدیبا بهتر این کز ما دلق ارزدیبفروش
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زد9 کوهساران بر علم خاور خسرو چون امیدوارانسحر در یارم مرحمت دست زدبه

دوست10 باریدرخت به دل کام که بیدشمننهالآردبنشان رنج که آردشماریبرکن

: نکته
هایبعضی شوندکه«ی»بلندمصوّتیا(حرکتبیانه-ـه)ِکوتاهمصوّتبهقافیه،واژه می گرچهنیز،مصوّتدواینختم

قافیه،هستنداصلیحروفیعنیقافیهجزءکلمة نظر از اما (–)جامه:آیندمیشماربهالحاقی، (–)علی-نامه ولی

بسوخت جانانه غم در آتشدل از بسوختسینه کاشانه که خانه این در بود آتشی

ِ،جانانِ:قافیههایواژه حرکت(بیانه)=ـِ:الحاقیحروفان:اصلیحروفکاشان

ب و غم زر غمِ،غمزریبا زرآخر تایراهی،باریراهروچونبهبا برد دهکه

حروف–به:قافیههایواژه --:الحاقیحروفـِه:اصلیحروفـِه:قافیهِده
صامتاست مثال این در ـه

منجلَیکندرامشکلشمگر            عَلیپیشبردمشکلییکی

منجلَیعَلی:قافیههایواژه ل:قافیهحروف، حروف+ـَـ حروف:اصلیی ل ::الحاقیـَـ قاعده 2ی

:ازاستعبارتالحاقیحروف

(ندـَـ،ید،یم،دـَـ،ی،مـَـ):هاشناسه1
(شانـِـ،تانـِـ،مانـِـ،شـَـ،تـَـ،مـَـ)صلمتّضمایر2
ن:ج(ایخانه–اینامه)نکرهی:ب(ین–ات–ها–ان)جمعنشانه:الف:پسوندها3

:هـبودنمست:مستی-بودنجدا:جدایی(بودنمعنیدرسازمصدر)ی:د(شنیدن،دیدن)مصدری

(تررهبیچا–ترآواره)تر
(هستمند)ند،ـَـ(هستید)ید،(هستیم)یم،(هستی)ی،(هستم)مـَـ)بودنحالِزمانهایصیغهمخفّف4
«بوی»،«موی»،«جای»،«خدای»هایواژهدرمثالً«و»-«ا»بهمختومهایواژهازبعضیآخر«ی»5
کوتاهِ-خویشوصلِ–خویشاصلِ(ــِکسره)اضافهنماینقش6 (دیدِ)دیده(خانِ)خانه(حرکتبیانه-ـه)مصوّت

(ندـَـ،ید،یم،دـَـ،ی،مـَـ)هاشناسه
نشنیدموندیدمنگاریتوصورتبهکشیدمدیدهکارگاهدرتونقشخیال1

: :حروفنشنیدم،کشیدم:قافیه---ردیف قاعده ـَم + ید : الحاقی و 2اصلی
ریختندآنبرعشقازشبنمیبیختندمیکهروزآندلخاک2

: الحاحروف:قافیهردیف و :اصلی قاعده : قی
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ب ولی امهاشکم چکیده عزیزان بپای ولی امةسایهخارم آرمیده گل
: احروف:قافیهردیف و قاعدهاصلی : لحاقی

(شانـِـ،تانـِـ،مانـِـ،شـَـ،تـَـ،مـَـ)متّصلضمایر

درتوبامهربهنبینندخورشیدچوتاقمرتهمچونرخبپوشیکهدارمدوست1
: قاعدهحروف:هقافیردیف : الحاقی و اصلی

نماندبالمنیرویکهبماندمنماندمجالمفراتربگفتا2
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

(،دیدن)مصدرین:جنکرهی:ب(ین–ات–ها–ان)جمعنشانه:الفمانند:پسوندها سازمصدر)ی:دشنیدن

(تربیچاره–ترآواره)تر:هـبودنمست:ستیم-بودنجدا:جدایی(بودنمعنیدر

غریبانمسکیننکردنددرمانطبیبانباغمگفتمکهچندان1
: :حروف:قافیهردیف الحاقی و :اصلی قاعده

هامشکلافتادولیاولنمودآسانعشقکهناولهاوکاساادرالساقیایهایااال2
: :حروف:قافیهردیف الحاقی و :اصلی قاعده

ایا3 ترانهیعشق نامت هاعاشقانههمهیآشنامعشوقهاترنم
: :حروف:قافیهردیف الحاقی و :اصلی قاعده

یافتم4 رویی الله عشق ز داغی جگر یافتمبر آرزویی بهشت دل سرای در
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

باری5 ما جداگناهیبکندیمییوفایبا من کندیمییاز
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

سوالیخ6 به من پلنگ جهیخام بلنداوبودندَیماه زِ را روشیمـاه کشیبه بودندَیخاک
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

ب7 او که ترپردردتر،دارتریهر اوآگاه که زردتر،هر رخ
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

م)هستم(،بودنحالِزمانهایصیغهمخفّف ـَـ (ید)هستید(،ـَـیم)هستیم(،ی)هستی(،) ند)هستند

گشاخانهدرصید،چونستهبچرا1 ایپروانهکهزرّین،بالای؟
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

مغرورکهیا2 خویش به معذورگریدایم نیست عشق را یتو
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی
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جا3 و انگیز سراپاییخیال گل بوی چو پرور زیبایین که میدانی که عیبی ازین غیر نداری
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

«روی»،«بوی»،«موی»،«جای»،«خدای»هایواژهمثل«و»-«ا»بهمختومهایواژهازبعضیآخر«ی»

ونزدبهسرایدیگربهداریچشماگر1 جایگیروصینبیّ
: :اصلحروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و ی

جویبهنایدبازروانآبکهمجویپیرانزجوانینشاط2
: الحروف:قافیهردیف و :اصلی قاعده : حاقی

مپو3 چرخ ره بیش، زین و مجویطعمهیخیز افالک بر یخویش
: :حروف:قافیهردیف الحاقی و :اصلی قاعده

خویش اصلِ ) ــِـ )کسره اضافه نمای خویش–نقش وصلِ

اصل1 از ماند دور کو کسی خویشخویش              هر وصل روزگار جوید باز
: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

تو2 راى بود کژّى که ایدون توور جاى بود زندان و بند همان

: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

دل3 سودای از نالم می نی دلهمچو جای دارم سینه در آتشی

: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

افتدیهما4 ما دام به سعادت گذراگراوج را افتدیتو ما مقام بر

: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

ستوجمالدارنهیآ،آفتابیا5 تو،اهیمشک خال گردان مجمره

: :حروف:قافیهردیف قاعده : الحاقی و اصلی

: پتذکر و نشوندیپسوند واژه گاهستندیگرچه واژیامّا حکم ک)اندگرفتهقرارهقافیةدر شرطی (نباشندیتکرارهبه
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غیرتکراریگیردنمیَدرولیکنپندشدهممیدرزهرگیردنمیبَرطریقیرویانمهمهرجزدلم1

تمثال2 بسته صورتش خوبگَرچنان آن از نبندد صورت غیرتکراریتَرکه

تکراری)نادرست(مانَدتورخانپاکیبهروزسپیدمانَدتوزلفکانبدانسیاهشب3

کس4 فاش توستانیمآنچهینشود و نظرتامن رساناشارات توستنامه غیرتکراریمن

وفا5 مشهوریدر تو شمعخوبانمعشق کوشبچو وینشین شمعرندانمسربازان )نادرست(چو تکراری

ذوقافیتین ودرونیافیۀق

:قافیۀ برایبعضدرونی شاعران موسیغنیاز کردن نیقیتر ها مصراع درون در گاه ایآورندیمهیقافزیشعر، قافیه

مصراعیامصراعپایاندرتنهایعنیاست؛مصراعدروندرکه نیستنیم

رودمیجانمکهدیدمخویشتنچشمبهخودمنسخننوعیهرگویند   بدنازجانرفتندر

رودمینشانمدلکزنشانمنازمپرسدیگرچشانتنهاییزهرمنکشاندامنرودمیاو

رودمیآستانمبرخونکهماندنمیپنهاندرونریشکنمپنهانفسونونیرنگبهگفتم

رودمیآسمانمبرزمینازفریادوکآشوبنازنیندلستاناینشینچشممبروبازآی

یندشمسجانممخدومچنینصدوچنینتوایبینغیبچراغوچشمزمینوافالکنورای

دینشمسجانممخدومشدتبریزبندهجانشدعنبربیززلفوانشدریزخوناتغمزهتا

مرادارنگهخواجهتویی،غارتویییارمراجگرخوارعشقمرا،غارمرایار

مرااسراردربرتویی،مشروحسینهوییتمفتوحوفاتحتویی،روحتویینوح

مرامنقاربهخستهتویی،طورکُهمرغتوییمنصوردولتتویی،سورتویینور

ذوقافیتین

مصرعآهایواژهدراصلیقافیةکهاست )ذوقافیتین(پایانیقافیةدودارایشعرهمگاهی :هاستخر

@Ensanimoshavereh برای پیوستن کلیک کنید..
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باد1 دور دل دامن از عشق داد؟ایآتوانیمدست دستور دل به

دارندطُرفه2 داغ وداغبرمنصبریارانمی وَرد وباغازاستخوشترباشدتوکزدردی ودرد

دل3 استشیگشامقام جمع استشیفزاجانجمالجمع جمع شمع

کسیطرایفنبیندسانآنکزبسیظرایفغنیمتازگزید4

رَستمنگارآننرگسوزبستمیارزلفسردردل5

شامسلطانکهبخسبدخوشچنانشامنانشودحاصلچوراگدا6

گلیم7 در ما و ابریشم در گلیمخواجه یکسر همه ایدل عاقبت

تست

است؟«ذوقافیتین»بیتکدام1
کسیکارکسیبهنیفتدکهربیاکاشکسییارکسینیستاودرکهدیاریدر(1
رفترفتجفاییمابرشماهندویزوررفترفتخطاییمشکینتزلفدستزگر(2
مرغزارمیاندرصبوحییکزارمرغزینمهانایآریدیاد(3
شرابدستدروسردرعاشقیخرابمستمنواستهجرشب(4

نیست؟ذوقافیتینبیت،کدام2
غلتیدنآبهمچوگلوسبزهرویبهنوشیدنشراببهارانفصلاستخوش(1
کنیددریاهاقرنشوقاشککنیدواهاجانآغوشدالنبی(2
ندیدرااووشدحیرانمنچشمکشیدزیباآننقشتوانمچون(3
رودمیجاآناستشمسکجاهربودجویاراشمسملّالیک(4

است؟ذوقافیتینبیت،کدام3
خبردرشدهتومکارمازای(1 سپرآسمانتوسیاستازافکندهجهان
گرزنقیرینهومعجرپالسیندامنبههشتهفروگیسوبیش(2
سرافراختاوسرهنگیبهتاکمرهمودادتیغهمراکوه(3
پسزنداردچوپاننیزرمهکسباغدرنیستباغبانهمان(4

است؟ذوقافیتینبیت،کدام4
نکنممکرّرتوثنایکهنباشدشبنکنمسرسخنتووصفبهکهنبودروز(1
ماندریحانواللهوگلبهطّیباتشماندگلستانبهسعدیدفترراستی(2
شویدقیامتدامانتوگفتارکابجویدتمامتکهحاشاتونامدولت(3
پارس(4 نفسردعشقتآتشوطنخاکدرلیکشردفسینهدرتوجسمجان،چوتربتِ

است؟ذوقافیتینبیتکدام5
بودسیماییزندهبرامیدبودسوداییمردهباراهرکه(1
زمنننمایدرویغمآتشوزمنبرنایدبویچونسوختم(2
خرقهبهبینپیرخردبرانداختهپردهصبحبهبینفلکشاه(3 درانداختهمی
یآنازچرخای(4 یآنازبادوایخواستیچهرعناستاره خواستیچهزیباشکوفه
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عروضی( )ارکان آوایی های پایه

اند: دسته سه آوایی های پایه

1: همسان آوایی های پایه )

که ووقتی تعداد و نوع نظر )از منظم طور به آوایی های پایه بیت یک شود)هجاهاترتیبدر تکرار

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

دوری(2 )وزن لختی دو همسان آوایی های پایه )

است.اوّلقسمتدوم،تکرارقسمت وشودمیتشکیلقسمتدوازآنمصراعهرکهاستوزنی

فاعل فاعلن||نمفتعلن مفتعلن

ها پاره این از یک هر پنداشت. )پاره(متساوی مصراع نیم دو از مرکب را مصراع هر بتوان که شود می گفته وزنی به دوری وزن

دوم( رکن با )یعنی پاره پایان در کالم غالباً دوری وزن در شود. می تکرار دوم پارة در عیناً که دارد مختلف رکن دو

کنیم.تم می مکث مصراع وسط در حال هر به شود. می ام

ناهمسان:3 آوایی های پایه )

ها وزن گونه این در دارند. ناهمسان نظمی که ها»اوزانی واژه اند«وزن غیرتکراری و .ناهمگون

فعلن مفاعلن فعالتن فعلنمفاعلن مفاعلن فاعالتن

پ و معروف های رکاربردوزن

همسان

مفاعیلن1 مفاعیلن مفاعیلن بیمفاعیلن رنج که برکن دشمنی نهال آرد بار به دل کام که بنشان دوستی آرددرخت شمار

مفاعی2 مفاعیلن باشدمفاعیلن تو پای در که بهتر همان دست از رفتن خواهد چو سعدی سر

فاعالت3 فاعالتن فاعالتن بپوشدنفاعالتن سر را عسل یا ببندد پر را مگس یا بجوشد وی بر مشتری فروشد شیرینی هرکه

فاعلن4 فاعالتن فاعالتن داشتفاعالتن منقار در رنگ خوش گلی برگ بلبلی

ناله خوش نوا و برگ آن زارداشتواندر های

فاعلن5 فاعالتن کنندفاعالتن سان زین دلبری گر کنندشاهدان ایمان در رخنه را زاهدان

فعولن6 فعولن فعولن روشناییفعولن دیده مردم بدان آشنایی خوش بوی چو سالمی

فعل7 فعولن فعولن سرفعولن برد فرو خاور به سیاهی باختر از زد بر سر چو سپیده



بیژنی12 غالمرضا : تنظیم و تهّیه : قافیه و عروض جزوة

مستف8 مستفعلنمستفعلن مستفعلن ماعلن بازار رونق ای ما دیدار یوسف ای ما اسرار عالم ای ما دلدار ما یار ای

فع9 مستفعلن مستفعلن زدمستفعلن می اوج بر سر خسته، زد      فریادهای می موج پاکان خون وادی به ادی

مفتعلن10 مفتعلن مفتعلن تمفتعلن دست تویی بیاپای گلزار جانب تویی سرمست بلبل تویی هست هر هستی ویی

)فاعلن(11 مفتعل مفتعلن شدهمفتعلن توانا تو از ضعیف خاک شده پیدا زتو هستی همه ای

فعالتن12 فعالتن فعالتن بیفعالتن منمنِ و من یار تو که باشد حیف باشم تو خریدار که باشم که باشممایه تو یار

فعلن13 فعالتن فعالتن شکفتفعالتن تو چون بسی باغ این در که کن کم ناز گفت نوخاسته گل با چمن مرغ صبحدم

فعلن14 فعالتن کندفعالتن چه نبندد مشک از عَلَم کند چه نخندد که خندان گل

دولختی

فعولن1 مستفعلن فعولن// مستفعلن
()مفعول فاعالتن فاعالتن/مفعول

یارا شمار فرصت یاران جای به نیکی افسون و است افسانه گردون مهر روزه ده

فاعلن2 مفتعلن فاعلن// گوشمفتعلن سوراخ به مشک ریخته فرو کبک پوش سنجاب قمری باد ز پر گلو کرده

مفعولن3 مستفعل مفعولن// مستفعل
مفا مفعول مفاعیلن/ عیلن()مفعول

بازآیی که است وقت آمد جان به تو بی دل تنهایی غم از داد خوبان پادشه ای

مفاعلن4 مفتعلن/مفتعلن
مفاعلن

خستهفاتحه سر بر آمدی چو میای که بگشا لب بخوان جانای مرده به لبت لعل دهد

فاعالتن5 فاعالتن/فعالت دعفعالت این رساند که سلطان مالزمان رابه گدا مران نظر ز پادشاهی شکر به که را ا

همسان نا

فعلن1 مفاعلن اوستفاعالتن حرمت حریم دار پرده صبا که حرم آن در باشم که من

فَعِلن2 مفاعلن فعالتن بهمفاعلن کس وفا و خلق حسن نرسداریبه درما را مانیتو کارِ انکار نرسدسخن

فع3 مفتعلن فاعالت درآیدمفتعلن فرشته رود بیرون چو دیو اضداد صحبت جای نیست دل خلوت
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فَعَلمستفعلنمفاعل مستفعلن4
فاعلن( مفاعیل فاعالت )مفعول

می سبا به صبا هدهد میای کجا به کجا از که بنگر فرستمتفرستمت

فا5 مستفعلمستفعل عالت

) مفاعیلن مفاعلن مفعول (
کردی دوستی خالف و رفتی نیاوردی جا به وفا که دیدی

مستف6 مستفعل مستفعل مستفعل
مفاعی( مفاعیل مفاعیل )مفعول

آبت و دانه دهد که بهشتی مرغ ای و نقابت بند کشد که قدسی شاهد ای

لنمستفع7 فع فاعالت ل

مفاع مفاعلن (ی)مفعول )فعولن(

دان نانموده قصّة خوانیهم نانوشته نامة یهم

عروضی( )رکن واژه وزن

پ این از یک هر جای به که است این تر ساده کردیم. بخش آوایی های پایه به درست شکلی به را شعری هجاهای هاوقتی ایه

را ها پایه این آوایی نمادهای و ها معادل بیاوریم. را آنها از یک هر آوایی واژه»معادل نامیم.«وزن می

آیند می مصراع پایان و میان و آغاز در که ارکانی،

ـــ∪ـــفاعالتن1 برادرآشنایانـــ خلوتای زِ فرماکارِدیگرسر توبه

هاسرسریقیعاشـــ∪ـــفاعلن2 هادرگذرحلقه نیزه

ـــ∪مفاعیلن3 ـــ داندـــ گلنمی رویانسوارانیمسلمانانتوهمچون پری

ـــ∪فعولن4 دانشضروریندانیبرادرخدایاـــ ز

ساربانـــ∪ــــــمستفعلن5 رانای هاآهسته پونه هاگل سرپروانه آسیمه

ـــمفعولن6 کاریبدربارانــــــ یاریی غمخواریصحراهاهم

ـــ∪∪فعالتن7 راصلواتیـــ جا تنهاهمه دنیادلِ راغم سروتن

منـــ∪∪فَعَلُن8 دلدل ماغم جاگل درهمه دم
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هاسالمتیـــ∪ـــ∪مفاعلن9 دلبهانه هابهار اینشانه فسانه

پاپیرزنیـــ∪∪ـــمفتعلن10 و سر هابی گلدامنه دلدانة خانة

لن11 ـــفع کمـــ دنیاگویشداناعارفکم

است کوتاه ارکان این از یک هر هجای آخرین گیرند. نمی قرار مصراع آخر در که پایانی، غیر ارکان

ترانه∪ـــ∪ـــفاعالت1ُ بهانهبا خانهبی عارفانهعاقالنهبام

دیده∪ـــ∪∪فعالت2ُ گفتهبنرسیدهنرمیدهنشنیدهزدو تو ه

توبهارانه∪ــــــ∪مفاعیل3ُ توزمستانهصدایی خستهکجایی دلی

توهمسایةدربارة∪∪ــــــمستفعل4ُ تومردان غمخوارتودستار

دانهمیخانهپیمانه∪ــــــمفعول5ُ خانهبی شکرانههم

تو∪∪ـــ∪مفاعل6ُ تومقابلهمساعدهمشاهدهبرای خدای

آیندارکان می مصراع آخر در فقط که پایانی،

شَرردلشغمشسحرتوییـــ∪فَعَل1

سردلایناوباـــفع2

فارسی عروضی ارکان ترین است19مهم تا

1: همسان آوایی های پایه ها( پایه توان می دیگر، بیان به آیند. می هم پی در هماهنگ شکلی به ها، بیت آوایی های پایه

به کرد.را بخش منظّم هایی دسته

را هماهنگ و تکراری های پایه این است. شده تشکیل چهارهجایی منظّم و تکراری های پایه از مصراع هر
همسان» آوایی های نامیم.«پایه می

د یوسف ای ما اسرار عالم ای ما دلدار ما یار ماای بازار رونق ای ما یدار

ماررااسملعاایماردادلماریاای

مارزاباقنروایماردادیفسیوای

ـــ∪ـــــــــ∪ـــــــــ∪ـــــــــ∪ــــــ

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

آوایی های ماپایه ر یا مادای ر دا مل ل عا ماای ر را اس

آوایی های فپایه س یو ماای ر دا قدی ن رو ماای ر زا با
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هجایی های ـــنشانه ــــــ∪ـــ ــــــ∪ـــ ــــــ∪ـــ ـــ∪ـــ

فعلنمستمستفعلنمستفعلنمستفعلنوزن

است شده تشکیل ) )مستفعلن همسان پایة چهار از بیت، این مصراع هر

است: نوع سه همسان آوایی های پایه

مثّمن رکنی( )چهار ای پایه فاعالتنفاعالتنالف(چهار فاعالتن فاعالتن

رکنی( )سه ای پایه سه فامسدّسب( فاعلنفاعالتن عالتن

رکنی( )دو ای پایه دو مستفعلنمربّعج( مستفعلن

مصراع(مثمّن هر در رکن دارد)چهار رکن هشت که بیتی

رود می جانم کآرام ران آهسته ساربان ای
رود می دلستانم با داشتم خود با که دل وان

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مس مستفعلنمستفعلن مستفعلن تفعلن

مصراع(مسدّس هر در رکن دارد)سه رکن شش که بیتی

شب تیره در همی پوید شبروان چون
خبر گردد رفتنش از مباد کس تا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مستفعلن مستفعلن مستفعلن

مصراع(مربّع هر در رکن دارد)دو رکن چهار که بیتی

دم به دم هستی دریای
چرخ خمدر و پیچ و تاب و

مستفعلن مستفعلن
مستفعلن مستفعلن

شود. می کاسته آن پایان از هجا چند یا یک یا آوایی های پایه از یکی و شود می تر کوتاه شعر، موسیقایی بافت گاهی

مواردی چنین شود«وزن»در می دگرگونی دچار شود(هم، می تر )کوتاه

کس1 هر عشق طریق دارد(در دشوار ی جلوه صد ما راه طریقت در ولیکن دارد خود فاعالتنراه فاعالتن فاعالتن فاعالتن

فاعلن2 فاعالتن فاعالتن فاعالتن است خوش دریا لب بر مردن خشک دهان با است خوش استغنا خلق از احتیاج کمال با )

ز3 کنند سان زین دلبری گر شاهدان فاعلن( فاعالتن فاعالتن کنند ایمان در رخنه را اهدان
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کنلیوردداخُدهراکسهرقعشقریطدر1

ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

ردداروادشیوجلصدماهراقتریطدر

ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

شستخوناتغاسقخلجزیاتاحلماکبا2

ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

شستخویادربلبردنمرکخشنهادبا

ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
نفاعلفاعالتنفاعالتنفاعالتن

نندکسانزینریبدلگردانهشا3

ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

نندکمانایدرنرخرادانهزا

ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
فاعلنفاعالتنفاعالتن

پایان از بیشتر یا هجا یک است ممکن همسان، های وزن از هریک در همبنابراین گاهی شود؛ حذف آن

خواهدداشت خانه یا پایه سه پایه، چهار جای به مصراع، هر یعنی شود؛ می حذف کامل صورت به پایه، یک

است: چنین ارکان تکرار از حاصل اوزانِ نام

مفاعیلن
کههزج ناولها و کاسأ ادر ، الساقی ایها یا مشکلهااال افتاد ولی اول نمود آسان عشق

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن سالم(مفاعیلن مثمّن )هزج

فاعالتن
برنیاردرمل خلوت ز سر باشی تو محرابش که هر گمارد وی بر دل و جان دارد دوست چیزی که هر

فاعالتن فاعالتن فاعالتن سالم(فاعالتن مثمّن )رمل

مستفعلن
میرجز سبکتر بیامشب طبل این رازنند بام مرغ بودست غلط بیداری وقت یا را هنگام

مستفعلن مستفعلن مستفعلن سالم(مستفعلن مثمّن )رجز

فعولن
رامتقارب نیلوفری چرخ آوری زیر به بگیرد دانش بار گر تو درخت

فعولن فعولن فعولن سالم(فعولن مثمّن )متقارب



بیژنی17 غالمرضا : تنظیم و تهّیه : قافیه و عروض جزوة

باشد آخرکامل پایة شود«سالم»چنانچه حذف پایانی رکن از یکهجا اگر شود«محذوف»و می نامیده

فاعالتن1 فاعالتن فاعالتن سالمفاعالتن مثمّن رمل
فاعلن2 فاعالتن فاعالتن محذوففاعالتن مثمّن رمل
فاعلن3 فاعالتن محذوففاعالتن مسدّس رمل
مفاعیلن4 مفاعیلن سالممفاعیلنمفاعیلن مثمّن هزج
مفاعی5 مفاعیلن مفاعیلن محذوفمفاعیلن مثمّن هزج
مفاعی6 مفاعیلن محذوفمفاعیلن مسدّس هزج

دوری( )وزن لختی دو همسان آوایی های پایه

پنداشت. متساوی مصراع نیم دو از مرکب را مصراع هر بتوان که شود می گفته وزنی به دوری وزن

این از یک شود.هر می تکرار دوم پارة در عیناً که دارد مختلف رکن دو ها، پاره

شود. می تمام دوم( رکن با )یعنی پاره پایان در کالم غالباً دوری وزن در

کنیم. می مکث مصراع وسط در حال هر به

فاعلن مفتعلن // فاعلن مفتعلن

بودمِی غم ما دل در // ما بودزدگانیم دمادم رطل // بامداد ما چارة

ثمین در ریخته // سیاه مشک بیخته بیخته و ریخته باد// الله دهن در

مفاعیلن مفعول // مفاعیلن مفعول

مست مستش نرگس از // میخواران و می از مست دست در قدحی یارم // آمد مغان دیر در

شعر باشدکی همین و گفتیم // معنی این از نکته یک باشد حزین که خاطر // انگیزد تر

مفاعلن مفتعلن مفاعلن// مفتعلن

نمی جان همدم او// روی امید به نمیدل تن خدمت او// کوی هوای به جان کندشود

خستهفاتحه سر بر // آمدی چو بای لب بخوان میای که جانگشا مرده به لبت لعل // دهد

می بنفشه میتاب غنچه پرده تو سای مشک طرّة // تودهد دلگشای خنده // درد

@ENSANIMOSHAVEREH  . برای پیوستن کلیک کنید@ENSANIMOSHAVEREH  . برای پیوستن کلیک کنید
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: دوری اوزان مشخصات

هست.-1 بالفعل یا بالقّوه مکش یا وقفه مصراع هر اول ی پاره از بعد

چاه ز َنْخَشب مه چون / کوه ز برآمد آبصبح ز ماهی دُم چون / صبح به برآمد ماه

توانایی وقت در / را ضعیفان دریاب ماند نمی شاداب / بستان این گل دایم

رکن.-2 یک تکرار از نه شود می درست متناوب ارکان از دوری وزن

کشیده-3 هجای تواند می آن جای به اما است بلند همیشه ) ها مصراع پایانی هجاهای مثل ( اول های مصراع نیم پایانی هجاهای

همیشه لذا است بلند هجای با برابر دوری اوزان های مصراع نیم پایان در کوتاه یا کشیده هجای دیگر عبارت به بیاید کوتاه یا

بلند هجای عالمت با را دهیم.آن می نشان

دارد.-4 هجا پنج یا هفت مصراع نیم هر معموالً و است زوج ) بلند یا کوتاه از اعم ( مصراع هر هجاهای

جزء آنها از تا سه اما است زیاد دوری اوزان شود:تعداد می محسوب اوزان ترین پرکاربرد

فاعلن-1 /مفتعلن /: فاعلن نَفَسِمفتعلن طنابزد ُمَعنبر کرد روحانیان خیمۀ نقاب مُلمّع صبحِ مهر به سر

آشکارافعولنمستفعلن-2 شد خواهد پنهان راز که دردا را خدا صاحبدالن دستم ز رود می دل : فعولن مستفعلن / /

فاعالتن( مفعول فاعالتن// مفعول (

مستفعلمستفعلن-3 / / بازآییمفعولن که است وقت آمد جان به تو بی دل تنهایی غم از داد خوبان پادشه ای : مفعولن

مفاعیلن( مفعول مفاعیلن// )مفعول

است: زیاد نیز زیر دوری وزن دو کاربرد

فع–1 فعمستفعلن مستفعلن / /= لن) /فع / (فعولن فعولن لن فع

طبیبان با غم گفتم که چندان : غریبانمثال مسکین نکردند درمان

مفاعلنفاعلنمفاعلن-2 / فاعلن/

: گرفتمثال سر از جوانی باز، فرتوت گرفتجهان افسر شقایق سرخ، یاقوت ز سر به
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های ناهمسان:پایه آوایی

دا ناهمسان چینشی و نظم ، که آوایی های وپایه اند نشده تکرار و .اندغیرتکراری وناهمگون«هاواژهوزن»رند
مفاع فاعالت مفعول : فاعلنلیمثل

مپرسکهامچشیدههجریزهر    مپرسکهامکشیدهعشقیدرد

پرسمکِام   دِشیکقیعش  ددر

ـــUUـــUـــUــــــUـــ

پرسمکِامدِشیچریهجرزه

ـــUUـــUـــUــــــUـــ

فعلنمَفاعلُنفاعالتن

آوایی های دپایه قی  در دِعش شی پرس  کِام   ک م

آوایی های رپایه ریزه دِهج شی پرس  کِامچ م

هجایینشانه ـــUـــهای ـــU   UـــUـــUـــ

فعلنمَفاعلُنفاعالتنوزن

همسان نظمی که صورتی در کنیم؛ می بندی دسته ای پایه یک همسان یا تکراری صورت به را بیت هجاهای نخست، بنابراین

می دولَختی همسان نظم با را آن نشد، صورتحاصل به را هجاها یعنی یا3تا4سنجیم؛ زنیم.4تا3تا می برش تا

به را ها پایه بیت، موسیقی و آهنگ درک به توجه با نبود، ممکن ها شیوه این از یک باهیچ بیت، آوایی های برش نظم اگر

کنیم. می تعیین را آن وزن و کنیم می مشخّص ناهمسان نظم صورت

آوایی های ناهمسانپایه

فعلنمفاعلنفاعالتن(1

پیکر پری ساقی رخ بادبر بنوش حافظ نابةهمچو
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صبا که حرم آن در باشم که اوستمن حرمت حریم دار پرده

ماست نوبت و گذشت مجنون اوستدور نوبت روز پنج کسی هر

خ بازحال گوید که دالن خُونین خون فلک بازوز جوید که م

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن(2

را رعنا غزال آن بگو لطف به دادهصبا تو بیابان و کوه به سر راکه ما ای

بنیادست سست سخت امل قصر که بنیابیا که باده بادستبیار بر عمر د

همّ کبودغالم چرخ زیر که آنم تعلّت رنگ چه هر آزادستز پذیرد ق

خطاست که مگو دل اهل سخن بشنوی نهچو شناس جاستسخن این خطا من جان ای

فعمفتعلنفاعالتمفتعلن(3

نیست عجب سراچه این در حافظ بیغفلت رفت میخانه به که آیدهر خبر

دستدستزگرکهآنمسربر آیدسرغصهکهزنمکاریبهبرآید

اضداد صحبت جای نیست دل درآیدخلوت فرشته رود بیرون چو دیو

بی همگان مشفقاز همه بر و پیدانیاز همه بر و نهان عالم همه از

(فاعلنمفاعیلفاعالتمفعول)فَعَلمستفعلنمفاعلُمستفعلن(4

(مفاعیلنمفاعلنمفعول)مستفعلفاعالتمستفعل(5

(فعولنمفاعیلمفاعیلمفعول)مستفمستفعلمستفعلمستفعل(6

(فعولن)مفاعیمفاعلنمفعول)لنفعفاعالتمستفعل(7 )

: بهبهروروش،یکباکهنیستگونهاینهموارههجایی،هاینشانهساماندهیدرتوجّه را ابیات برخی . باشیم رو

کرد تقطیع توان می گونه دو

دیده چشم با تقطیع از پس که ( هجاها نظم اساس بر شود(الف( مستفمی مستفعل مستفعل مستفعل

شود می احساس گوش با که وزنی اساس بر مفاعیمفاعیلمفاعیلمفعولب(

مستف مستفعل مستفعل مفاعیمفاعیلمفاعیلمفعول=مستفعل

نقابت بند کشد که قدسی شاهد آبتای و دانه دهد که بهشتی مرغ وی
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بتقاندبنشدککسیقددهشاای
ــــــUUــــــUUــــــUUــــــ
بتآونداهددکتیهشبغمروی
ــــــUUــــــUUــــــUUــــــ

مستفمستفعلفعلمستمستفعل

بتقاندبنشدککسیقددهشاای
ــــــUUــــــUUــــــUUــــــ
بتآونداهددکتیهشبغمروی
ــــــUUــــــUUــــــUUــــــ

مفاعیمفاعیلمفاعیلمفعول

نهیپامرزنییدرتع و بندزیها ها)هجاهایدسته ترجیی(هجاینشانه ناهمسان بر همسان، نظم .داردحی،

شنیده غایب حاضر وجود استهرگز دیگر جای دلم و جمع میان در من ای

ایدنیشیبغارضحادجووگزهر

رستگدییجالمدعجمنیامدرمن

ایدنیشیبغارضحادجووگزهر

رستگدییجالمدعجمنیامدرمن

(فاعلنمفاعیلفاعالتمفعول)فَعَلمستفعلنمفاعلُمستفعلن(4

است درهم و پریشان یار زلف چو استکارم پرخم دلدار ابروی سان به پشتم

است حاجت چه صحرا به هست دوست کوی چون است حاجت چه تماشا به را گزیده خلوت

می سبا به صبا هدهد میفرستمتای کجا به کجا از که فرستمتبنگر
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س و دام نهاد کردصوفی باز حقه کردر باز حقه فلک با مکر بنیاد

نیست طبیب هیچش که عشق درد نیستدردیست غریب بنالد عشق دردمند گر

(مفاعیلنمفاعلنمفعول)مستفعلفاعالتمستفعل(5

نیاوردی جا به وفا که کردیدیدی دوستی خالف و رفتی

ایشانی میان در تو که پریشانیجمعی بود در به جمع زآن

خوبی بدین بگذری تو که جا بستانیهر سرو که نکند شک کس

(فعولنمفاعیلمفاعیلمفعول)مستفمستفعلمستفعلمستفعل(6

زیننتواننایمکهدیدهایشوبیدار استخوابمنزلایندرکهدمادمسیلبود

سالمت به یارم که ساز سببی رب مالمتیا بند از برهاندم و بازآید

است کام به معشوق و کف در می و بر در غالمگل روز چنین به جهانم استسلطان

نهادیم میخانه ره در سحر درس نهادیمما جانانه ره در دعا محصول

آتش زند عاقل زاهد صد خرمن نهادیمدر دیوانه دل بر ما که داغ این

(لنفعو)مفاعیمفاعلنمفعول)لنفعفاعالتمستفعل(7 )

سرآغاز بهترین تو نام بازبیای کنم کی نامه تو نام

روانم مونس تو یاد زبانمای بر نیست تو نام جز

هستند چه هر گشای کار بستندای چه هر کلید تو نام

مظلوم دود و ظلم آتش معاز تراست همه لوماحوال

قصّ دانیةهم نامنانموده خوانیةهم نانوشته
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شاعری اختیارات

وزنیو زبان:استگونهدوبرشاعریاختیارات

ختیارات

شاعری

زبانی

همزهحذفامکان1

هامصوّتکمّیتتغییر2
کوتاههایمصوّتکردنتلفّظبلندالف

بلندهایمصوّتکردنفّظتلکوتاهب

وزنی

مصراعپایانهجایبودنبلند1

--∪∪فعالتنجایبه--∪-فاعالتنآوردن2

3
یک .میانکوتاههجایدوجایبهبلندهجایآوردن مصراع

به ــ ــ ــ∪∪جایآوردن

ابدال

4

همکوتاههجاییکوبلندهجاییکتواندمیوزنضرورتبهشاعر:قلب کنار

برعکسیابیاوردـــ∪تواندمی∪ــجایبهیعنیکندجاجابهرا

قلب

تلفظزبانیاختیارات چند ازمیان تلفظ یک انتخاب یعنی بیاراتیاخت): نحوة با شاعر شانیکه موةیو اعمال خود (کندیتلفّظ

حذف1 تغییر2همزه( مصوّتهاکمیّت(

امکان1 میهمزهبیایدصامتیحرفهجا،آغازهمزةازقبلاگر:همزهحذف( کردحذفتوانرا
. بیاید ) اُ اِ اَ ای او آ ( از قبل صامت یعنی

در دران آن درفتادندر درافتادن دَرَبر ابر در برین این بر درو  او

دنتارفددنتاافدر

----U---
راندآندر

-Uــــ

دی بار و همزه حذف با ار یک را ها واژه : کنید.تمرین تقطیع همزه حذف بدوه گر
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ا1 شانزیاشانایازشانیاز

ــــUــــــ

میدان2 دراین

اند3 شیعاقبت

آرد4 دست به

آزرده5 دل

شعری های :نمونه

رابه دعا این رساند که سلطان پادشاهکهمالزمان شکر رایبه گدا مران نظر ز

صبحگاههمه نسیم که امیدم این در رابهیشب آشنا بنوازد آشنایان پیام

استعقل خوش چون زلفش دربند دل که داند پعاقالناگر از گردند مایدیوانه زنجیر
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امن تو چشم افتادهیساقیاز لیکنخراب گفتیمیبالیام مرحبا هزارش آید حبیب کز

:هامصوّتکمّیتتغییر(2
تلفّظ)بکوتاههایمصوّتکردنتلفّظبلند )الف هاکوتاه مصوّت بلندیکردن

مصوّتوزنضرورتبهکهتاسمختارخاصّیموارددرشاعر :کندتلفظکوتاهرابلندمصوّتیاوبلندراکوتاهشعر،

افتد.کوتاه:هایمصوّتکردنتلفّظبلندالف( می اتفاق مورد سه در

)فتحهپایانکوتاهمصوت(1 تُ-ضمّه–کلمه توکسره(

بهاضافهیکسره(2 را )کسره صبح میضرورتنسیمِ (حساببهبلندمصوّتتاکردتلفّظکشیدهتوانوزن آید

ضمه3   جان«و»عطفی( لو د شاعری اختیارات با ) جان دلُ معمولی حالت )در جان و دل

میضرورتبهراکلمهپایانکوتاهوّتمص(1 همچنینحساببهبلندمصوّتتاکردتلفّظکشیدهتوانوزن . اضافهکسرةآید
عطف)ضمّه(«و»و
 

یِهماچیماچ

U-UU--

مایِهچه چه ) مایِ )چه مایه

برآردگلتاخوردغممایهچهبکاردگلچونباغباننبینی
   

ردکابگلچنبانغبانیبین
U___U___U__

یدرابگلتاردخغمیماچ
U_U  _U___U__
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اوّلدرسومهجایاست،متفاوتمصراعدودرسومهجاهای رادوممصراعکوتاههجایامّاشودنمیکوتاهواستبلندمصراع

)اگروتلفّظبلندتوانمیقاعدهطبق کرد راهجادوهرعالمتباشد،متفاوتدیگرمصراعدرمعادلشهجایباهجاییحساب

عالمتمساویمعادلشمتفاوتهجایباکهشدمشخّصاعریشاختیاراتطبقوقتیگذاریممی (.زنیممیخطراآنقبلیاست

:کلمهپایانضمّةمصوّتبرایمثال

)سرتشانهکنمدوزمچارقتچاکرتمنشومتاکجاییتو (کفشنوعیچارق

وکوتاهاوّلمصراعدرامّاشودنمیکوتاهواستبلنددوممصراعدراوّلهجای قاعدهاست هجایضمنا .شودمیتلفّظبلندطبق

.گرددمیتلفّظبلندقاعدهطبقنیزدوممصراعدرنهم

ب پرکنده دل مرغ هزاران مپرستونیصد عنقا از و قاف کوه ز

سلیم ای نالی چه حق با من ز شرّتو از بنال لئیمتو نفس آن

:اضافهکسرةبرایمثال

 

بود دانا که هر بود بودتوانا برنا پیر دل دانش ز

تلفّظبلندانتومیقاعدهراطبقدوممصراعپنجمهجایولیاستبلنداوّلمصراعدروکوتاهدوممصراعدرپنجمهجای

.گرددیکسانمصراعدوهجاهایتاکرد
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:افتدمیاتّفاقکموآیدمی«نه»کلمةآخردرتنهاکهفتحه،کوتاهمصوّتبرایمثال

بالصّوابماعلواللّهببینخوشآبنهحالتایندرپیداسبونه

هجایتاشودمیتلفّظبلندقاعدهطبقوزنضرورتبهامّااستکوتاهاوّلمصراعدراوّلهجای .گردددوممصراعدراوّلمعادل

میضرورتبهرااضافهیکسره(2     آیدحساببهبلندمصوّتتاکردتلفّظکشیدهتوانوزن
راهیعشقیعشقِ راهِ

مگرزاد نداریم وصل حرم زادیگدایبهراه میکده در طلبیمیز

دلنومدلنُم

UU-U--

ضمه3 )ی( صورت به که )وَ( بهـ  عطف شود می تلفظ حساببهبلندمصوّتتاگرددتلفّظکشیدهتواندمیوزنضرورت(

)منودل(آید دل و دل(من و )من

ل عطف«و»برایمثا          :ضمّة

پسباززومگسآمدستیزوز            مگسشراندمیخرس وخفتشخص

شودکشیدهبایدقاعدهطبقاوّلمصراعدرامّاشودنمیکوتاهدوممصراعدرچهارمهجای .گردددوممصراعهمانندتاتلفّظ
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منعاشقانخونکهانگیزدلشکرغماگر براندازیمبنیادشوتازیمهمبهساقیوریزد

خوشگودلم حافظ بشد پرده نوایتاکجاستیاز ساز غزلش و قول بکنیمیبه

خرد و جان خداوند نام اندنیکزبه برنگذردشهیبرتر

میهجادوهرعالمتباشد،متفاوتدیگرمصراعدرمعادلشهجایباهجاییاگر:نکته اختیاراتطبقوقتیوگذاریمرا
عالمتمساویمعادلشمتفاوتهجایباکهشدمشخّصشاعری .زنیممیخطراآنقبلیاست

:بلندهایمصوّتکردنتلفّظکوتاه )ب

گاه بلندهر وهکلمپایاندر«ی»و«و»مصوت بیاید یکای آن، از باشدتمصوّ پس بلند؛آمده «یا»و«وا»مصوت
تلفمی کوتاه .شودظتواند

نیاید«ی» حساب به الحاقی یعنی و باشد کلمه انتهای در و جزءکلمه باید

ییزُرآییزورآ
-U---UU-

آرزُیی آرزویی ) او مصوّت شدن کوتاه )مثال
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نمی دل شدداروی عشق مریض که کان استقامتشکنم به باز نیاورد دوا هیچ

چند آهویی فتاده دام دربنددر پای و دست شده محکم

شرمایمرامشکینآهویآنمکُش کمندبهمبندشودارسیهچشمآنازصیاد

صَـــــــی

کَ بِ

بندم پای مهرت قید در کمندمچنان در سر آهوی گویی که
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کلمةاماشودنمیکوتاهگاههیچغیرهوبوجو،رو،مو،مانندهجاییتککلماتدر«و»(1نکتة ممکناضافهحالدر«سو»در
.شودکوتاهاست

بو آهویاز شود تاب در تابگرنیمشکیتو تو زلف شکن از کنند یباز

مو به آشفتهیچنان بوتو به مستیام نتو هستستمیکه عالم دو در چه هر از خبر

یکبارگیبهسربدوبدادمبیچارگیزگشتمچارهسوی

دکی سودهیزمان به ره بردیمن شبالیخیاخواب برخیار رهگذرم یزیاز
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()مث ای مصوّت شدن کوتاه یاموزال راستِ یاموز( آموز)راستی راستی

موزیاتِسراموزیاتیسرا

-U----UU--

نماستگندمکهکویدرینهستفروشجوبسیآموز،راستی

کند«ی»بلندمصوّتکردنتلفّظ(کوتاه2نکتة نمی صدق مورد دو در

مصوّت ) زیراسادهایکلمهمیاندر«ی»بلندالف همیشه«ی»مصوّتِباشد؛ ، موارد این شودمیتلفّظکوتاهدر
شاعرجزءو ادهیپ،امتیقاموز،یباست،یساد،یز،پیازاه،یگا،یبامتیق.بودنخواهدیاختیارات

خِیابان ) خییابان ( خیابان دِیانت ) )دییانت دیانت
ق در که بدامتشیکاش دگر اکانچهیدمیبار غرامتشگناه بکشم من بود و

اس از آمد شاهبفرود پـسپادهیـپکاووس پاهـسادهیـهبد

خداست بر ها دست دستشان از که خطاست کسانی دست به ریاست
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کلمه بیاموز)بییاموز(یاپیشوندیاپسوندباب( روحانِیون )روحانییون( روحانیون . باشد همراه بِیاموزضمیر
= ــ»روحانیون ــU»بیاموز«UــUــ»عامیانه«ــUــ «Uــ

گِلزفردابرآوردنتوانکهدلزِدستیبرآریمتابیا

 

جداییجداییبدصحبتهمزسعادتکیمیایبیاموزمت

 

ملمّ صبح مهر به سر نفس نقابزد طنابعَمُکردونروحانیةخیمع نبر
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هایتقطیع بامثال ، شاعریکدامزیر دارد؟مطابقتاختیارات

غم دوزخماساقینهال توسوی تناگر و بادهسر جام

Uــ ــ ــــ ــUــ ــ ــUــ ــUــ ــUــ ــ ــ

جوانهآوازخوشدوستیدرختپاکدلدهریبازآنانیآر

ــUــ ــUUــUUــــ ــUUــ ــ ــــUــ ــ ــUUــ ــ

 

وزنیاختیارات

تسهتیقابل،یزباناریاخت و برایالتیها تلفّظ میدر فراهم تایشاعر استفادهبهسازد آن از وزن بضرورت آنکهیکند؛

تغ اخترییموجب امّا شود وزن تغیوزناریدر تغیراتییامکان است؛ وزن در فارسیراتییکوچک گوش آنهازبانانیکه

ع اینمبیرا ماریاختنیشمارد. مربوط شعر آهنگ و وزن به شودیراکه

:استگونهچهاروزنیاختیارات

هجا(1 بودن جا(2مصراعانیپایبلند به فاعالتن قلب4ابدال(3فعالتنیآوردن )

 مصراعپایانهجایبودنبلند(1

.بیاوردکوتاهیاکشیدههجایآنجایتواندبهمیشاعرامّااستبلندمصراعهرهجایآخرین

مینبلندهجایعالمتباهمیشهرامصراعپایانهجای :سعدیشعرایندرمثالًدهیم،شان

نیستگفتارراماهلیکنومانیراماهنهرفتارراسرولیکنومانیراسرو

گو گلزارمهیخیسعدندیدوستان میگلمنزنبر دوست گلزاردارمیرا در ستینکه

کمکهآنبیاستکشیدهچهارمودومهایمصراعدروکوتاهاوّلمصراعدرهجاآخرین وزندراختاللیترینموجب

وبلندوکوتاهوکشیدههجایمیانفرقیمصراعپایاندرپس.باشدشده شوندمیحساببلندهمهنیست
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کافرشبگیربادهچنینکهراعاشقی پرستبادهنشودگربودعشقدهند

هنددرگیشبیدبانینچکراقیشعا

رستپدباودشنگرودبقعشرفکا

در ( : (راحکمهمیننیزمصراعنیمهرپایانهجایدوریاوزانمهم دارد

دوری(هستچوننظرمویبانیستگویمچهبهروزنیستچونخبرمخودازهستگویمچهبهآخر )وزن

نیستچنرمبخخدازهستیمگوچبخرآ

هستچنرمظنویبانیستیمگوچربهوز

کوه ز برآمد چاه//صبح ز نَخْشَب مه برآمدچون صبحماه ماه//به دُم آبیچون ز

باد ز پر گلو سنجاب//کرده ریختهپوشقمری فرو گوش//کبک سوراخ به مشک

شاهان نزد به برد پ//که گدا من کوکهیامیز جام//فروشانیمیبه به جم هزار یدو

د//گذشتیمیامغبچه دلنیراهزن آشنایپدرو ب//آن همه شدگانهیاز

آوردن2 ــــــ ـــــــــــــــU U)فعالتنجایبه(ـــــــــــــــــــــــــــــــUـــــــــــــــ)فاعالتن( ـــ ـــــ .وزندرآغاز(ـ

امّا«فاعالتن»را«فعالتن»اوزانِاولرکنتواندمیشاعر ( نیست(درستاینبرعکسبیاورد
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نیزاوّلاعمصرحتّیهامصرعتمامدراستممکنحتّیاست،رایجبسیاروزنیاختیاراین .بگیردصورتشعر

نپاییوببندیکهبهآنازنابستنعهدوفاییومهربیتوکهاوّلازندانستممن

ییفاورمهبیتکولزومتنسدانمن

ییپانیدیبنبکبهزاننتبسنادعهـ

مایی خانة در تو که نگوید همسایه به تا کشتن و بردن در به خانه این از باید را شمع

دلازعمرگرچه تدبیریمیمرگنیستسیری، و نیستآید

نکردشادمایغمدیدهدلوداعیبهنکردیادسفروقتزماکهآنبادیاد

 

بیاوردبلندهجاییکمصراع،میانکوتاههجایدوجایبهتواندمیشاعرابدال:(3

دومیشاعر ـــ)بلندهجاییکبهرا،(U U)مصراعمیانکوتاههجایتواند ـــ ـــ ــ کندتبدیل(ــ
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منلد
UUــ

برمــــــن
ــــ

فَعِلُنشاعریعنی جای بیاوردمی ــ(U)Uبه را ) ــ ــ ( لن فع تواند

شعرممکنهایمصراعدرتمامحّتیواستبسیاررایجآخرماقبلهجایدودراخیرشاعریاختیار باشداستیک داشته وجود

.هستابدالاحتمالباشددیگرمصراعازکمتریکمصراع،هجاهایتعدادهرگاه

دردر صورت .گیردمیقراردیگرمصراعبلندهجاییکمعادلمصراعیککوتاههجایدوتقطیع،این

دوحالتایندر استکوتاههجایاصل

نخوری غفلت به و آری کف به نانی تو تا کارند در فلک و خورشید و مه و باد و ابر

رندکادرلکفدشیخرهمدباراب
ریخنتلغفبیریفاکبنیناتتا

رندکــــــــادرلکفدشیخرهمدباراب
ــــ

ریخنلتغفبیریفاکبنیناتتا
UUمدرسه در بر

طلبیم صفایی میخانه در از تا خیز حافظ نشینی چند تا

آمد مشکین آهوی ختن صحرای ز که گشای نافه خلوتی ای بده مژدگانی

کمند به مبندش و دار سیه چشم آن از شرم صیّاد ای مرا مشکین آهوی آن مکش
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ببستخانهدرِدید،مراتارفتمنانپیِهمسایهسوی

کویتاسالمقبلهسویرویعابدان جز جان قبلة نبود را عابدان کنند

دارددریاروسویشودجمعچونبازباکچهبپراکندقطرهسهدودریازگر

دانیتمامرادانشکانخوانیکهورقهربهکوشمی

خاردرشتدلقباپیریخارکش ای پشتبهبردهمیپشته

خارپیشگلآمدسِپاسبهگهبهارآمدچمنسالمبهگل
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چندعریانیآمدهکفنیتالشبهوجودبازارسرتاعدمبیاباناز

آرد رقص به فلک اکنون مجلست شسرود حافظ شعر توستنیریکه ترانه سخن

زدهدیسپبطّییگو صابون به زدهپاساقیدرکبکستاجامه خون قدح ستادر
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قلب4 .کندجاجابهراهمکنار(─ U/U─)کوتاهوبلندهجایدوتواندمیشاعر:(

U ــ ( جای به )یعنی توند می )Uبرعکس یا بیاورد ) ــ

نیزرپی
ــUUــ

تیمالس
UــUــ

ــشاعریاختیاراین مفتعلن) در و است مفاعلن)UUکم و ) دهدUــUــ می رخ ) ــ

ــUUــ
UــUــ

هاسالمتیـــ∪ـــ∪مفاعلن دلبهانه ایهانشانهبهار فسانه

پاپیرزنیـــ∪∪ـــمفتعلن و سر هابی گلدامنه دلدانة خانة

( . شود می تبدیل مفاعلن به کنیم جا جابه را اول هجای دو مفتعلن وزن در UU─)←( U─U─)─اگر

جا را اول هجای دو مفاعلن وزن در )اگر شود. می تبدیل مفتعلن به کنیم جا U─U─)←─(─ UU─ )به

بردسخندانمردبدانمنازسخنیکبردشروانشهربهمنپیغامکهکیست

ردبوانشررشهـبمنمغاپیکستکی
─UU──U─U─U──U─

فاعلنمفاعلنفاعلنمفتعلن

ردبدانخنسدمراندبمننزخسیک
─UU──U──UU──U─

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
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دمیخاقانةنیس وصل ز نزند تا غم کیدعوو سگان ز تا هم وصل و اوستیعشق

کس هوّیدست شاخ به نرسد بتیّانگرتاتوتیّبر ز برنکنخیاو بن یو

:شاعریاختیاراتباشعرتقطیع

استباشد،نشدهاستفادهشاعریاختیاراتازآندراگرشعر،هجاییتقطیع شدهاستفادهشاعریاختیاراتازاگرامّا.آسان

.باشد دارد دقّت به نیاز ،

در1 استگوشازاستفادهتشخیص،راهیکشاعریاختیارات(

یااگر.استشعریکمصراعدوهجاهایمقایسة(2 دیگرهایمصراعدرهایشانمعادلبامصراعیهجایچندیک

اختیاراتازراآنبایدباشدنداشتهمطابقت دادتطابقبقیّهباشاعریطریق

نیماییوزن

روزگارومفاهیمباشعر،هرمصراعهجاهاینظموتساویبرمبتنیعروضیوزن یوشیجنیمانبود،متناسباحساسات

.بکاهدوزنموسیقاییزیباییازآنکهبیکردبازشعرسرودندرراشاعردستوبرداشتراتساویقید

هایمصراعدرتابیاوردمساویراهایشجملهنیستشاعرمجبوراست،سازگارترزبانطبیعت باکهوزنایندر

غیرهوتأکیدیاکردنتازهنفسیایابدخاتمهکالمکهشودمیتمامجاییمصراعوزن،گونهایندربگنجد،زیرامساوی

.باشدالزم
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استمعنیاقتضایبهباشدتنفعال وزندرشعراگرالمثلفی هایمصراعوباشدداشتهفعالتندو،مصراعیممکن

فعالتن…یایکیاچهاریاسهدیگر

لنفعفاعالتنمهتابتراودمی

لنفعفاعالتنتابشبدرخشدمی

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتنلیکوکسچشمبهخوابشکنددمیکنیست

فعلنفعالتنچندخفتةاینغم

فعلنفعالتنفاعالتنشکندمیترمچشمدرخواب

.فعلنجایبهلنفعواستآمدهفعالتنجایبهفاعالتن،شاعریاختیاراتطبقشعرایندر

گذار هاینام وزن

فارس شعر وزن واحد استیاگرچه گذاریبراامامصراع هاینام شوزن ،عروضوةیبه گرفتهیمبنا تیبعربی قرار محاسبه

سنت عروض در که گویند«بحر»آنبهیاست . می

بحر رکن بحر رکن نام  نام
هزجلنیمفاع 3رملفاعالتن1
متقاربفعولن 4رجزمستفعلن2

تاییهشتارکانتاییششارکانتاییچهارارکان

 مثمّنمسدّسمربّع

تر سنّتنیکوتاه شعر طوالنیفارسیمصراع و رکن داردنیتریدو رکن چهار درآن بکه فارسیهاتیمجموع،  یشعر

داشتپایه8یا4،6 .خواهند

مصراع(مثمّن هر در رکن دارد)چهار رکن هشت که بیتی

رود می جانم کآرام ران آهسته ساربان ای
دل با داشتم خود با که دل رودوان می ستانم

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

مصراع(مسدّس هر در رکن دارد)سه رکن شش که بیتی

ماستزیخ آن جهان امروز که
ساقجان جهان ماستیو مهمان و

فاعلن مفتعلن مفتعلن
فاعلن مفتعلن مفتعلن

مصراع(مربّع هر در رکن دارد)دو رکن چهار که بیتی

دمدر به دم هستی خمیای و پیچ و تاب و چرخ در
مستفعلنمستفعلن
مستفعلنمستفعلن
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آن نام که فاعالتن وزن در چهار«رمل»مثالً دارای مصراع هر اگر مصراع«فاعالتن»است دو های پایه مجموع باشد،
بحر«فاعالتن»هشت آن نام که م»است. .«ثمّنرمل بود خواهد

ها پایه تعداد اگر و نامند باشد«فاعالتن»می تا مسدّس»شش چهارتایی«رمل های پایه به و دارد .«مربع»نام گویند می

باشد آخرکامل پایة شود«سالم»چنانچه حذف پایانی رکن از یکهجا اگر شود«محذوف»و می نامیده

چ که د یزیهر بر ارددوست دل و باشگماردیو جان تو محرابش که برنیهر خلوت ز اردیسر

چ که دارد  یزیهر بر  دوست دل و  گماردیو  جان

محرا که باشهر تو خلوتیبش ز اردیبرنسر

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

سالم مثمّن رمل

گلیبلبل داشتیبرگ منقار در رنگ نالهوخوش خوش نوا و برگ آن داشتیهااندر زار

گلبریبلبل منخوشیگ در داشترنگ قار

برو آن خوشگاندر نوا داشترزایهانالهو

لنفاعفاعالتنفاعالتنفاعالتن

مثمّن محذوفرمل

نیازاوزانِنام مورد

سالممفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن1 مثمّن هزج
محذوفمسدّسهزجمفاعیمفاعیلنمفاعیلن2
سالمفاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن3 مثمّن رمل
محذوففاعلنفاعالتنعالتنفافاعالتن4 مثمّن رمل
محذوفرملفاعلنفاعالتنفاعالتن5 مسدّس
سالمفعولنفعولنفعولنفعولن6 مثمّن متقارب
محذوفمثمّنمتقاربفعلفعولنفعولنفعولن7
مستفعلن8 مستفعلن سالمستفعلنممستفعلن مثمّن رجز
مستفعلن9 سالممربعّرجزمستفعلن


