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 یهمسان دولخت يیآوا یهاهيپا

 .ميآشنا شد شوند،یم ليتشک یهمساِن تکرار يیآوا یهاهيکه از پا يیهاگذشته، با وزن یهادرس در

 .مياموزيرا ب «یهمسان دولخت ییآوا یهاهیپا»ها با وزن یبرخ ميخواهیم اکنون

ها وزن و به آن شودیتکرار م انیدر م یکیها آن ییآوا یهاهیپااست که  يیهاوزن «یهمسان دولخت يیآوا یهاهيپا»منظور از  

 :ديتوّجه کن ريز تيب يیآوا یهاهيبه پا ند؛يگویم زين «یدور»

 ماجراست نيفارغ از ا ستيحلقه ن نيدر ا هرکه                        دام بالست یدوست حلقه یمو یسلسله

 :ییآوا یهاهیپا  

 دا|ِم بالست یدوست|| حلقه ی| مویسلسله

 | ماجراستني|| فارَغ زستي| حلقه ننيهرِک َدر 

 :تیب یهاواژهوزن 

 دوست: فاعلن ی: مفتعلن| مویِ سلِسلَه

 دا: مفتعلن| ِم بالست: فاعلن یحلقه

 است:شده ليتشک «فاعلن»و « مفتعلن» انيدر م یکياز تکرار  ت،يب یهاواژهکه وزن مينيبیم -۱

 فاعلن|| مفتعلن| فاعلن  |مفتعلن

 نخست است. یپاره یقيدوم، تکرار همان موس یو آهنگ پاره یقيموس شود؛یم میدو پاره تقسهر مصراع به  جانيدر ا -۲

مصراع  انيدرنگ م نيآشکار همراه است. در خوانِش درست هم ا یبا درنگ و مکث هر مصراع، یانهیموزن،  نيدر ا -۳

 .شودیم تيرعا

 مصراع است؛  انيپا یهجا نيتابع قوان مصراع،مين انيپا یاست؛ هجا تيب کيوزن هر مصراع، در حکم  -۴

 .دیآیبلند به شمار م یهجا مصراع،مین انیدر پا دهیکش ایکوتاه  یهجا ن،یبنابرا

وزن، به صورت  نياست، اما در ا دهيکش یهجا «ستين»و « دوست» مصراع،مين انيپا یکه هجا مينيبیم ادشدهي تيدر ب مثالا 

 .شودیبلند محسوب م یهجا کي

 ميتوانیم ادشده،ي تيمثالا در ب ند؛يآیبه شمار م واژهوزن اي يیقايواحد موس کي دو لخت، با همها، دسته از وزن نيدر ا -۵

 است.شده ليتشک« مفتعلن، فاعلن»: وزن هر مصراع از تکرار مييبگو

 .ديرا نشان ده ريز یهاتياز ب کيهر یهاواژهو وزن يیآوا یهاهياکنون، پا  

 یدوست داد غاميپ یروح کرد ونديپ                         یبه شاد یرویخوش م ،یباد بامداد یا( ۱

 ها:واژهو وزن ییآوا یهاهیپا

 ی| ِب شادیروی|| ُخش میباِد با|م داد یا

 فعولن// مستفعلن فعولن مستفعلن، 

 یدو| ست داد غامي|| پیرو|ح کرد وندِ يپ 
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 ،ییهجاسه) اي( ییسه هجا ،ییچهارهجارا به دو صورت ) هاتيگونه ب نيا یهاواژهو وزن يیآوا یهاهيپا توانیم گاه

 نشان داد: توانیهم م ريباال را به صورت ز تيب يیآوا یهاهي( نشان داد؛ مثالا: پاییچهارهجا

 یِب شاد ی|وری|| ُخش میباِد| بام داد یا 

 فاعالتن// مفعول فاعالتن مفعول،

 ی| دوست دادغامي|| پی|ِ روح کردونديپ

-يیتاسه»و  «يیتاسه-يیچهارتا»را به دو صورِت  ريز تيب يیهجا یهاها و خوشهواژهوزن ،يیآوا یهاهيپا اکنون،  

 .دينشان ده ،«يیچهارتا

 عبرت دان ینهييرا آ نيمدا وانيا                           ِعبَر کن هان دهياز د ن،يدل عبرت ب یا هان

 (:ییچهارتا-ییتا)سه ییآوا یهاهیپا  

 | ِعَبرکن هاندِ ي|| از دنيبِد| ِل عبرت ین ها

 عبرت دان یِ | نِ ييرا|| آ ني| مداوانِ يا

 ها:واژهوزن 

 لني// مفعوُل مفاعلنيمفاع مفعولُ 

 (:ییتاسه-ییتا)چهار ییآوا یهاهیپا  

 عِ|َبرکن هان دِ ي|| از دنيبِد ِل| عبرت ین ها

 | عبرت دانیِ  نِ ييرا|| آ نيَم|دا وانِ يا

 ها:واژهوزن  

 مفعولن// مستفعُل مفعولن مستفعلُ 

 کندیسفِر دراز خود عزِم وطن نم زآن                              زلِف او نِ يگرِد من رفت به چتا دِل هرزه( ۲

 :ییآوا یهاهیپا 

 | ِن زلِف اويِدِل هر| ِز َگرِد من|| رفت ِب چ تا

 کندیدراِز ُخد|| عزِم َوَطن| نمَسفَِر|  زآن

 :هاواژهوزن

 مفاعلن// مفتعلن مفاعلن مفتعلن

 

 :یابیخودارز                     

 .ديسيآن را بنو یهاواژهوزن ک،يهر يیآوا یهاهيپا نيياست؟ پس از تع ینظم همسان دولخت یدارا ر،يز یهاتياز ب کيکدام  

 بودممن دل سپرده خواستیسرسپرده م او                    که نيعمر دور و تنها تنها به جرم ا کي (الف

 يیشمع خلوتگه پارسا بدان                                   انيچو نوِر دِل پارسا یدرود (ب

 است: ینظم همسان دولخت یدارا« الف» تیب

 فاعالتن // مفعول فاعالتن مفعول
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 :اي

 فعولن// مستفعلن فعولن مستفعلن

 .ديکن مشّخصدارند،  یوزن همسان دولخترا که  یيهاتيب ر،يز یهادر نمونه  

 تراودیدرد از لبم م یالفبا الف( 

 تراودیشبنم که خون از لبم م نه

 بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا تا                                 است بنگر یسکندر جام م ینهييآ (ب

 دارانچون شام روزه یماند ريبس که د از                           جانم به طاقت آمد نانينشصبح شب ی( اپ

 کهن یبر سرا یچو دل برنه (ت

 ناز وز تو بپوشد سخن کند

 پاسخ: ب و پ 

 هستند؟ یوزن همسان دولخت یدارا ريز اتياب چرا که ديسيبنو ليو با ذکر دل ديرا مشّخص کن ريز یهاتيب ییآوا یهاهیپا 

 رسدیغنچه سوار م رودیم ادهيپ سبزه                            کندیم اميسرو ق کندیباغ سالم م الف( 

 را نوايب شيکن درو یتفقّد یروز                          سالمت یب کرامت شکرانهصاح یا (ب

 کندی| م ماي|| سرو قِ کندیالف( باغ سال| م م 

 مفاعلن// مفتعلن، مفاعلن مفتعلن،

 || سالمتیِ صاحِب| کرامت|| شکراِن  ی( اب

 فعولن// مستفعلن فعولن مستفعلن

 : اي

 فاعالتن// مفعول فاعالتن مفعول

 :لیدال 

 مصراع انيدرنگ م -۱

 يیآوا یهاهيمتناوب بودن پا -۲

 ...و

 .ديسيآن را بنو یهاواژهو وزن يیآوا یهاهيپا دويرا بخوان ريز تيب 

 که قمر سازدآن ايتر دوست قمر خوش یا                        که شکر سازد آن ايتر دوست شکر خوش یا 

 :ییآوا یهاهیپا

 ِک| شکر سازدآن ايدوست| شکر ُخشتر||  یا

 :اي

 | کر سازدِک شآن ايکر ُخشتر||  |دوست ش یا

 :هاواژهوزن

 لني// مفعوُل مفاعلنيمفاع مفعولُ 
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 :اي

 مفعولن// مستفعل مفعولن مستفعل

 .دیسیو بنو دیابیب یاباال نمونه یهایابیاز خودارز ر،یهر کدام از موارد ز یبرا 

 :هي( تشبپ                    ( استعاره:ب        ( مجاز:الف

 مجاز:  

 تراودیدرد از لبم م یالفبا

 : مجاز از سخنانالفبا

 : مجاز از دهانلب

 استعاره:  

 نوع اول: -۱

 يیخلوتگه پارسا« شمع» بدان                         انيچو نور دل پارسا یدرود

 نوع دوم: -۲

 دارانچون شام روزه یماند ريبس که د از            جانم به طاقت آمد نان،ينشصبح شب یا

 :اي

 رسدیغنچه سوار م رود،یم ادهيپ سبزه                   کندیم اميسرو ق کند،یسالم م باغ

 :هیتشب  

 است بنگر... یسکندر جام م ینهييآ

 :اي

 دارانچون شام روزه ،یماند ريبس که د از

 .ديکن ليتحل یرا از نظر فکر ۴ یابيخودارز تيب -6

 آن که قمر سازد ايتر دوست قمر خوش یا               که شکر سازدآن ايتر دوست شکر خوش یا 

 نشیبر آفر نندهیآفر یبرتر

 و بهتر است. باتريز نشياز آفر نندهيچون آفر د؛يدوست بدار اشنندهيآفر یرا برا نشيآفر

 کشور اتیادب رانیدب ابرگروه

 و کارگاه با: میه،تنظیته

 یانیک عقوبی دکتر
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