
به نام خدایی که جان آفرید

2علوم و فنون ادبی 

درس دوم





تکرار و توازن

.به تصویرهای صفحۀ بعد دقت کنید
.در هر تصویر قطعه یا موتیفی تکرار شده است

.این تکرار و توازن سبب زیبایی و چشم نوازی بیشتر این تصاویر شده است
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توازن و تکراری که در این قطعه های موسیقی است، سبب زیبایی  آهنگی می شود که •
.می شنویم



پایۀ آوایی

:استکه آهنگین و موسیقایی منظوم یا شعر هم کالم 

از تکرار قسمت هایی تشکیل شده است.
این قسمت ها پایۀ آوایی یا رکن نام دارند.
 هستندموزون آوایی ها و پاره های پایه.
هماهنگی این پایه ها در شعر، به گونه ای است که انسان، با شنیدن یا خواندن آنها احساس

.می کندلذت 



__ U  __  ____ U  __  ____ U  __  ____ U  __  __

ود/رَ/می /نمجا/مِ/را/کاران/تِ/هس/ آ بان/ر/سا/ای 
ود/رَ/می/نمتا/س/دل/باتم/ش/دا/خدبا/کِ/دل /وان
زو/رَ/جو/رنوُ/د/مان/درزو/ر/جو/مهام/دِ/مان/من
ود/ رُ/می/نمخا/تُ/اس/درزو/رَ/دو/شینی/ک/یی/گو





نتیجه:

بعد از هر پایۀ آوایی درنگی وجود دارد.
درنگ های پایان هر پایه یا رکن مرز پایه های آوایی را به ما نشان می دهند.
 ها پدید می آورددرنگ ها، موسیقی و آهنگ  بیت آوایی و پایه های در پی هم قرارگرفتن.
 نشان می دهدچگونگی تفکیک پایه ها و خوانش بیت ها، نظم دیداری و شنیداری را.
این نظم سبب درک پایه های آوایی و لذت بردن از موسیقی متن می شود.



یادآوری 
یادآوری

یادآوری



واج، صامت، مصوت
شکل آوایی حروف الفبا را واج می  گویند: واج.
مثل.   واج های بی شدای زبان را صامت می گویند: صامت :

...ب،ف،ک،پ،ت،ع،چ،د،س،و
واج های صدادار زبان، که به کمک آن واج های دیگر تلفظ می شوند: مصوت.
مصوت ها دو دسته اند:

       َ:    مصوت کوتاه: الف
ا، ی، و:       مصوت بلند : ب
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هجا
هجا واحد آوایی است که از ترکیب صامت ها و مصوت تشکیل می شود.
به عبارت دیگر مجموع واج هایی که در یک دم و بازدم ادا ، هجا نامیده می شود.

مثال  :
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هجاواژه 
خَن/ س  س خن
سان/ا  نا نسان
ی ش/ تا /   سستایش



قواعد هجا
قواعد هجاها د رزبان فارسی چنین است:

همۀ هجاها با صامت شروع می شوند. 1.

حرف. .دوم تمام هجاها مصوت است( واج) 2

هر هجا فقط و فقط یک مصوت دارد نه کمتر و نه بیشتر. 3.

تعدا هجاهای یک واژه یا جمله یا بیت با تعداد هجاهای آن برابر است. 4.
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الگو های هجایی
نماد ←  نَ                      / ک  / ب  : مثال(  حرفی دو )مصوت کوتاه                          +صامت :   هجای کوتاه:u 

 نماد ←  سَم                             / بَر : مثال( حرفی سه )صامت             + کوتاه مصوت +صامت :     بلندهجای :__

 نماد ←  بی                               / با: مثال(  سه حرفی )بلند                              مصوت +صامت :      بلندهجای :__

نماد ←  بیم                      / کار : مثال(  چهارحرفی )صامت             + مصوت بلند+صامت :   هجای کشیده:u  __    

 نماد ←  دوخت               / کارد : مثال(  پنج حرفی )ص       +ص  + مصوت بلند+صامت :  کشیدههجای:u  __      

نماد ←  ب رد                  / رَفت: مثال(  چهارحرفی )ص   + ص +کوتاه مصوت +صامت :   هجای کشیده:u  __      
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