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و  ییھجا یھا ھنشان ق،یبرابرند و بھ طور دق گریکدیبا  ترازو یھا ھمصراع دارد کھ چونان کف ایدو پاره  ت،یکھ ھر ب میا ھآموختتاکنون 

 .دارند یو برابر یھمگون وزن آن دو،

صورت کھ  نیکرد. بھ ا جادیاز وزن را ا یدیمصراع، شکل جد ھر یو نظم ھجاھا یبر تساو یمبتن یعروض یاز تنگناھا ییرھا یبرا ماین

 .بکاھد میوزن قد ییقایموس ییبایاز ز آنکھ یب گذاشت؛ دو مصراع را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر باز یھجاھا یتساو دیق

 :رینمونھ در شعر ز یبرا

 یدر چشم ترم م خواب/  دچن ھخفت نیا غم/  کیدم شکند خواب بھ چشم کس و ل کی ستین/  بدرخشد شبتا یم/  بتراود مھتا یم ◙

 شکند. 

 بھتام تراود یم

 َت را َود/ َمھ تاب یم پایھ ھای آوایی

 فع لن فاعالتن  وزن

 --/--U- ییھجا ینشانھ ھا

 بتا بش درخشد یم

 ِد َرخ َشد/ َشب تاب یم پایھ ھای آوایی

 فع لن  فاعالتن وزن

 --/--U- ییھجا ینشانھ ھا

 کیل و چشم کس بھ بخوا شکند دم کی ستین

 کیُس ل ک /ب ِب َچش مِ  دَم/ ِش َک نَد خا / کیِ ست  ین پایھ ھای آوایی

 فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن وزن

 -U--/UU--/UU--/UU- ییھجا ینشانھ ھا

 دنچھ خفت نیغم ا

 چند یِ ُخف/ ِت  نیِم ا َغ  پایھ ھای آوایی

 فعلن  فعالتن وزن

 -UU--/UU ھجایینشانھ ھای 

 دشکن یم چشم ترم خواب در

 نَد  ِش کَ  /یم خا ب دَر َچش/ ِم َت َرم  پایھ ھای آوایی

 فاعالتن فعالتن فعلن وزن

 -U--/UU--/UU- نشانھ ھای ھجایی

 کیتر، اگر  قیدق انی. بھ بستیھجاھا برابر ن تعداد زیمصراع ھا و ن یو بلند یدارد؛ اّما کوتاھ یوزن عروض ییمایشعر ن م،ینیب یچنان کھ م

 ای چند ھجا ای کی یشکل سروده خواھد شد؛ اّما ممکن است مصراع نیبھ ھم زیمصراع ھا ن ۀیّ بق فاعالتن سروده شد، ۀواژ نمصراع با وز

توان  یمصراع م کیباشد؛ مثالً در  کسانی آن ھر بخش یھا هاژو نکھ تعداد وز ستیالزم ن یعنیداشتھ باشد؛  گریاز مصراع د شتریب ھیپا

 .مصراع قرار داد کیواژه را در  نوز کیاز  یمیتوان ن یم یحتّ  ایچھار؛  ای سھ ایدو  گر،یفاعالتن آورد و در مصراع د کی
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 د:ینمونھ بنگر نیا بھ

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ھنگامتو را من چشم در راھم، شبا

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیمفاعیلن  کھ می گیرند در شاخ تالجن، سایھ ھا رنگ سیاھی

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعی وز آن دل خستگانت راست، اندوھی فراھم

 مفاعیلن مفاعیلن تو را من چشم در راھم ...

 جیوشی ماین

مصراع با  کی یھا و وزن واژه ییھجا یھا نشانھ گونھ شعر، مصراع ھا کوتاه و بلند ھستند و غالباً تعداد نیدر ا م،ینیب یبدان سان کھ م

 .ستیبرابر ن گریمصراع د

قالب  کھ در رینمونھ، بھ شعر ز یشده، برا سروده داشتھ نھیشیپ زیشعر کھن ن یاز قالبھا یشعر، در برخ یمصراعھا یو بلند یکوتاھ البتّھ

 :دیاست توّجھ کن »ُمستَزاد«

 دل برد و نھان شد / برآمد اّریبت ع یبھ شکل ھرلحظھ

 )یمنسوب بھ مولو ( و جوان شد ریگھ پ / برآمد اریدگر آن  یدم بھ لباس ھر

در پایان ھر مصراع واژه یا واژگانی افزوده شده است. واژه یا واژگان افزوده شده معنی مصراع را کامل می کنند. این افزوده  :مستزاد

 ھا ھمھ وزنی یکسان دارند و با مصراع پیش از خود نیز ھم وزن اند.

 :دیتوّجھ کن ییمایاز شعر ن گرید ینمونھ ا بھ

 ختھیبا مھِر تو آم میاجزا ھمھ/  ستاز تو آواز/  :کھ نندیاز بند، بب بندم/  ندیدماوند تو سوگند، کھ گر بگشا بھ/  را پِر پرواز از توست نفََسم ◙

 دونیفر (! ختھ بادین ریزم بھ/  ،یتو آزاد بمان تا/  سجوشد و ب یپاکم کھ در آن عشق تو م خون/  !باد ختھیھمھ ذّراتم با جان تو آم/  است

 )یریمش

 وزن ھا ینام گذار ◄

از وزن ھا  کیھر یبرا یدر عروض سنّت اّما است یو کاربرد آن کاف یشناخت و درک وزن شعر فارس یبرا م،یآنچھ تاکنون آموختھ ا

 :نامند یم نیرا چن ریز ، مثالً وزن حاصل از تکرار ارکاننھاده اند یاسم

 .متقاربو فعولن:  رجزمستفعلن:  رمل،فاعالتن:  ھزج،: لنیمفاع

محاسبھ قرار گرفتھ است کھ در  یمبنا ت،یب -عرب  عروض هویبھ ش -وزن ھا ینام گذار یمصراع است، برا یواحد وزن شعر فارس اگرچھ

 تیب مجموع، آن چھار رکن دارد کھ در نیتر یدو رکن و طوالن یفارس یمصراع شعر سّنت نیتر کوتاهاند.  دهینام بحر آن را یعروض سنت

فاعالتن  چھار یاگر ھر مصراع دارا ،رمل است کھ نام آنفاعالتن  خواھند داشت؛ مثالً در وزن ھیھشت پا ایچھار، شش  یشعر فارس یھا
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رمل « ھا شش تا باشد ھیاگر تعداد پا نامند و یم »رمل مثّمن«فاعالتن خواھد بود کھ نام آن را بحر  دو مصراع، ھشت یھا ھیپا مجموع ،باشد

حذف شود  یانیھجا از رکن پا کیو اگر  »سالم« آخر کامل باشد ھیچنانچھ پا. ندیگو یم »مربع«چھار باشد  ھیو اگر تعداد پا »مسدّس

 .است »مثّمن سالمرمل « ھشت رکن کامل فاعالتن است کھ بحر آن یدارا ریز تیشود؛ بھ طور مثال ب یم دهینام »محذوف«

 ی)سعد( اردیسر ز خلوت برن ،یمحرابش تو باش ھرکھ/  گمارد یدوست دارد، جان و دل بر و یزیچ کھ ھر ◙

 )حافظ( زار داشت یاندر آن برگ و نوا خوش نالھ ھا و/  خوش رنگ در منقار داشت یبرگ گل یبلبل ◙

 نیبحر ا نیھجا از آخر آن حذف شده است، بنابرا کیو  ستین کامل یانیاّما رکن پا ؛استکامل فاعالتن  ھشت رکن یدارا تیکھ ب دینیب یم

 .استرمل مثّمن محذوف  تیب

 ی)بافق یوحش( ییکند آتش گدا یکز آن گرم یی /ده کالمم را روا یسوز بھ :تیب و

 .است » ھزج مسّدس محذوف«

 عرجز مربّ «ن یبنابرا ؛درست شده است »مستفعلن« از دو ریز تیچھار رکن باشد؛ مثالً ھر مصراع ب یدارا یتیافتد کھ ب یندرت اتفاق م بھ

 :است »سالم

 ی)النیگ نیگلچ( و خم چیدر چرخ و تاب و پ / دم بھ دم یھست یایدر ◙

تعداد ارکان در مصراع  نیشود؛ بنابرا ینم تیرعا شعر نیرکن ھا در ا یتساو م؛یداشتھ ا ییمایشعر ن یکھ در معّرف یحیتوجھ بھ توض با

 .ستیھا برابر ن

 هژواوزن                                                                            :وریآیاد

 چھارھجایی چھارھجایی غیرپایانی سھ ھجایي دو ھجایي یک ھجایي

 ـ ـ Uـ ← فاِعالتـُن  Uـ  UU← فـَِعالُت   U - -← فـَعولـُن   ـ U ← فَعَل  ـ← فَع 

 ـ ـ UU←  فـَِعالتن Uـ  Uـ ← فاِعالُت  ـ Uـ ← فاِعلـُن   ـ ـ  ←فَع لـُن   
 ـ UUـ ← ُمفتِعلـُن  Uـ ـ  U← َمفاعیُل  ـ UU← فَِعلـُن    
 ـ ـ ـ U← َمفاعیلـُن  UUـ  U← َمفاِعُل  Uـ ـ ← مفعوُل   
 ـ Uـ  U← َمفاِعلـُن  UUـ ـ ← ُمستفِعُل  ـ ـ ـ← مفعولـُن   
 ـ Uـ ـ ← ُمستفِعلـُن     
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را مقابل ھر  ییھجا یو نشانھ ھا وزن از مصرا عھا، کیھر ییآوا یھا ھیو نوشتن پا ریز ییمایپس از خوانش درست اشعار ن -۱

 .دیسیمصراع بنو

 من تاختھ است. یسو/  ابر، از بِر کوه هنوباو باد،/  رخ باختھ است رنگ/  شب دم کرده و خاک کیشب  ھست

 خاک دم کرده و شب کیھست شب 

 خاک وُ  دِ /  رکَ   مدَ  بِ  شَ  /یک  بھست شَ  پایھ ھای آوایی

 لنفعفعالتن  فاعالتن   وزن

 -U--/UU--/UU- نشانھ ھای ھجایی

 باختھ است رنگ رخ

 است تِ  خ/ با خ رُ   گِ نرَ  پایھ ھای آوایی

 لنفاعالتن  فع وزن

 -U--/UU- نشانھ ھای ھجایی

 از بِر کوه ابر، هباد، نوباو

 ِر کوه بَ /  ز رَ  باَ  یِ  وِ  / با ونُ  دِ  با پایھ ھای آوایی

 فاعالتن فعالتن فعلن وزن

 -U--/UU--/UU- نشانھ ھای ھجایی

 است تاختھ من یسو

 ستاَ  تِ  خ/  ن تامَ  یِ  سو پایھ ھای آوایی

 فعلنفاعالتن  وزن

 -UU--/UU نشانھ ھای ھجایی

ھر مصراع را  ییھجا یوزن و نشانھ ھا ویی آوا یھا ھیپا د،یکن دیتول ییقبل خانھ ھا ھصفح ھمانند نمون ریز ییمایاشعار ن یبرا -۲

 .دیشعر را مشّخص کن نیا بھ کار رفتھ در یشاعر اری. سپس اختدیسیبنو

مشرق طلوع خواھد کرد  ھاز کران کھ/  ترسم یدنبالھ دار م هاز ستار من/  دیگو یگاه م کھ/  ستیرصتخم یمشرق و مغرب ندا انیم

 ی)کدکن یعیشف(

 میان مشرق و مغرب ندای مختصریست

 ریست صَ  تَ /  خمُ  یِ  دا نَ  /ب رِ  غمَ  قُ  رِ /  شمَ  نِ  یا م پایھ ھای آوایی

 فعلن  مفاعلن فعالتنمفاعلن  وزن

 U-U/-UU-/-UU/-U-U- نشانھ ھای ھجایی

 انیب یشعر و تفاوت آن را با اشعار سنت نیا ییآوای ھا ھیپا یناھمسان لیدل ر،یو وزن ھر مصراع شعر ز ییآوا یھا ھیپا نییپس از تع -۳

 .دیکن

 بھارم بود؛ راثیاز فّر بلوغ گرم تابستان و م ھرچھ/  برگم بود و بارم بود؛ چھ ھری / ابر زمستان یسرد و ب میدر صم یدرخت چون

 )اخوان ثالث(تھ است. خیر/  بود، ادگارمیو  ادی ھرچھ
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چون درختی در صمیم سرد و بی ابر 

 زمستانی

 نی/  تا سمِ  زِ  رِ /  بی اب دُ  رسَ  / مِ  می ر صَ دَ  / تی خرَ  ن دِ چُ  پایھ ھای آوایی

 فعفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  وزن

 -/--U--/-U--/-U--/-U- نشانھ ھای ھجایی

 .دیکن انینوع شعر را ب نیا یھا یژگیاز و یکیاند؟  هسروده شد یدر چھ قالب ریاشعار ز -۴

 با مرغ ھوا دوست شود، کھ ھر/  .ماند خواھد یشور ابد ھشیصورتش در وزش ب / ،یباغ ندیچوب بب ھدر حافظ ھرکھ/  بھ آنان گفتم و )الف

 ی)سھراب سپھر(خواب جھان خواھد بود .  نیآرام تر خوابش /

 طول مصراع ھا کم و زیاد می شود ویژگی: /فعالتن ...  وزن: / نیمایی قالب:

 در طرف چمن /آشفتند  یو شمع و گل شب پروانھ )ب

 سخن اریبس /دھر با ھم گفتند  یجور و جفا وز      

 ناگاه صبا /صبح، نھ پروانھ بھ جا بود و نھ شمع  شد       

 )الشعرا بھار ملک( من ماندم و من /و ھر دو با ھم رفتند  دیگل بوز بر       

در قالب مستزاد در پایان ھر مصراع واژه یا واژگانی افزوده شده است. واژه یا  ویژگی:/  مفعول مفاعلن مفاعیلن فع وزن: /مستزاد  قالب:

 واژگان افزوده شده معنی مصراع را کامل می کنند. این افزوده ھا ھمھ وزنی یکسان دارند و با مصراع پیش از خود نیز ھم وزن اند.

 .دیسینام بحر آن را بنو ت،یو وزن ھر ب ییآوا یھا ھیپا نییپس از تع -۵

 ی)مولو( تابان من ۀشعل یمشو، ا رونیچشم من ب وز/  تن مرو یجان جان ب یمن مرو، ا یب یرو یچون م )الف

 رجز مثمن سالم :بحر /مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  وزن:/  سنتی قالب:

 ی)سعد(یی خلق بگشا یباشد کھ از رحمت، بھ رو یدریی / بایو ز یّ خوب نیبد ،ییتو از ھر در کھ بازآ )ب

 ھزج مثمن سالم بحر: / لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع وزن:سنتی /  قالب:

 ی)اسعد گرگان نیفخرالد( دیامّ  ار،یمرا باشد بھ وصل  / د،یماه و خورش دیتا برآ شھیھم )پ

 ھزج  مثمن محذوف بحر: /فعولن  لیمفاع لیمفاع لیمفاع وزن:سنتی /  قالب:

 ی)سعد( کھ آن بخت برگشتھ خود در بالست /بر حسود  بال یاال تا نخواھ )ت

 متقارب مثمن محذوف بحر: /فعولن فعولن فعولن فعل  وزن:سنتی /  قالب:
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