
 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 ۲وفنون علوم  

  ازدهمي هيپا  

 ۸ درس  

 «۲همسان  يیآوا یهاهيپا» 

 

 یم ميمنظم تقس یهاها را به دستهخوشه اي، هر دسته از هجاها  يیآوا یها هيپا افتني یکه در درس قبل گفته شد ، برا گونههمان

 . ميسينویسپس وزن واژه هر دسته را م م،يکن

 باشد . یمهم م اریها بستذکر : نوع نظم دسته  

 . ميکنیقرار گرفتند، مرور م یرا که در درس گذشته مورد بررس يیها هيپا 

 . دیها را مشخص کنو وزن آن دیتوجه کن ریز اتیبه اب لطفا

 مل هاجرس فرياد می دارد که بربنديد مح           ای عيش چون هر دم    ا در منزل جانان چه جمر

 باد گردی بر نمی خيزدود براگر خاکش ر                 زدشت بی کسی ها رهنوردی بر نمی خيزد

 سرزخلوت بر نيارد  هرکه مجرابش تو باشی  هرکه چيزی دوست دارد جان ودل بروی گمارد          

 احت من با اميد نيستی خوابيدن استر   زندگی درچشم من خواب پريشان ديدن است             

 : میشویهمسان آشنا م یهاوزن گریبا د اکنون

  نازي كه ليلي به محمل نشيند به                                 در نهان خانهٔ دل نشيند غمش

                            یطبيب اصفهان                                                                                                   

ِِ دل/ نشيند  غ   ِِ يِ  مش در /ن  هان خا/ ن 

ح ِمل/ ِن ش ینازي /ِك ِليِ ل بِ   ند ی/ِب م 

 پایه هاي آوایي  

 ندين خا/ ِن يِ  دل/  نشدر /نها غمش

حِمل/ نشيند  ب  نازي/ ِك ِليلي/ ب م 

 وزن واژه : 

 فعولن فعولن فعولن فعولن

 :ییهجا یخوشه ها 

  - - U /- - U /- - U/ - - U 

 . ديتوجه کن ريز تيب يیآوا یهاهيخوانش وسپس برش پا به

  گرميد یصورت نبندد در که                         مران ازدرم  یبه خوار ايخدا

 پایه هاي آوایي: 

 /مـ  را  نز/د  رم  ی/ِب خا ر ايُخ دا  

 رم گ  / ید  یصو رت/ ن  ب ن د د /د  ر کِ 



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 وزن واژه :  

 «فعولن فعولن فعولن فعل » 

 :ییهجا یخوشه ها  

- U /- - U /- - U /- - U  

شده اند، و  سرودهيكسان است و هر دو بيت با يك آهنگ و وزن  نظم و چينش هجاهاي اين بيت در هر پايه، با نمونة قبلي  

تفاوت دارند. به بيان دقيق تر،   تيهجاهاي كوتاه و بلند به صورت يكسان ازپي هم آمده اند، اّما تعداد هجاهاي پايه هاي اين دو  ب

 حذف شده است.  آن،است، ولي يك هجا از خانه آخر  « فعولن» اين بيت نيز«وزن واژه»

؛ گاهي هم يك  پايه، به صورت كامل در هریك از این وزنهاي همسان، ممكن است یك یا دو هجا از پایان آن حذف شود بنابراین

 حذف ميشود؛ يعني هر مصراع، به جاي چهار پايه، سه پايه يا خانه خواهدداشت.

 : دییتوجه فرما ریز تیبه ب 

 وين عالم بي اصل را، چون ذّره ها بر هم زند            گر جان عاشق دم زند، آتش در اين عالم زند 

 مولوي                                                                                                                

 گر جا ِن عا/ شق دم ز  ند/ آ تش د  رين /عا لم ز  ند 

 عا ل  م/ بي اص ُل را/ ُچن ذر ِر ها/ برهم ز   ند  وين

به بيان ديگر، هر مصراع را به بخشها وپايه هاي  تكراري و منّظم  مصراع این بیت، از چهار پایه همسان تشكیل شده است. هر

 چهارهجايي جدا كرده ايم.

 )تن تن ت تن( است. « مستفعلن»این بیت، « وزن واژه» 

 برش پايه هاي آوايي و خوشه هاي هجايي بيت، به شكل زير است:  

 وایي پایه هاي آ  

 عا/ شق دم ز  ند/ آ تش د  رين /عا لم ز  ند  جانِ  گر

 اص ل را /ُچن ذر ِر ها/ برهم ز  ند  یعا ل  ِم /ب نيو

 وزن واژه:  

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  

 ییخوشه هاي هجا 

- - U- -/ - U - - /- U - -/ - U - 

 ز اوزان همسان، گفته ايم، پايه هاي آوايي همسان ديگري در فارسي وجود دارد. بر آن چه تاكنون ا افزون

 نمونه به نظم هجاها و پايه هاي همسان بيت زير، توّجه كنيد.  براي

 تا كه رسيدم بر تو، از همه بيزار شدم                           يار شدم يار شدم با غم تو يار شدم  

 يمولو                                                                                                      

 هاي آوایي: پایه

 يا ر ُش دم /يا ر ُش دم/ با غ  ِم ت/ُ يا ر ُش دم  

 ك ِ ِرسي/ دم ب  ِر ت/ُ از ه  ِم بي/ زا ر ُش دم  تا



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا 

 وزن واژه : 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن  مفتعلن

 :ییخوشه هاي هجا 

 - UU - /- UU - /- UU - /- UU - 

 )تن  ت ت تن( است« مفتعلن»این بیت، «وزن واژه»تقسيم هجاهاي اين بيت، به دسته هاي چهارتايي، نظمي همسان دارد.  

 :  ديدقت کن ريشعر ز به

 ،مرحبا یآمده ا اريبر از                                          نفس خرم باد صبا  یا 

 :یهاي آوای پایه

 ا  اي ن  ف  ِس/  ُخر ّر ِم  با  / ِد ص  ب 

 ب  ِر يا/ را م  ِد اي  / مر ح  با  از

 وزن واژه : 

 مفتعلن فاعلن مفتعلن

 :ییهجا یخوشه ها  

 - U - /- UU - /- UU - 

 زير هم از پايه هاي آوايي همسان تشكيل شده است، اّما چينش خوشه هاي هجايي آن متفاوت است،   بيت

  )ت ت تن تن(  است.« فعالتن« »وزن واژه»این . ديگري پديد آيد«وزن واژه»موضوع سبب مي شود كه  همين

 ینماينده فضلي تو سزاوار ثناي تو                  تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي  

 «یغزنو يیسنا»                                                                                               

 هاي آوایي: پایه  

 ك ري مي/ ُت ر  حي مي  تُ ي /ُت ع  ظي مي/ ُت ح  كي م 

 يیِن ماين/ ِد يِ فض لي /ُت ِس زا وا/ ِر ث  نا   تُ 

 وزن واژه:  

 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 

 :ییهجا یخوشه ها 

- - UU /- - UU/- - UU/- - UU 

 

  خودارزیابي                 

 ها، جاي دهيد. هاي هجايي هريك را در خانهواژه و خوشهآوايي تفكيك كنيد، سپس وزنهاي زير را متناسب با پايه هاي بيت-1

 الف( 

                                                                                                                        همي خاك چون مشك اذفر)=خوشبو( ببويد                             بخندد همي باغ چون روي دلبر 

 «رودكي »                                                                                                        



  ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا

 ی آواییپایه ها

ن دد /ه  م بِ   دل بر   /یِ با  غ /ُچن  رو  یخ 

 خا / ک  ُچن ُمش/ ِک  از   ف ر  ی/ه  م ديبو  بِ 

 وزن واژه : 

 فعولن فعولن فعولن  فعولن

 هاي هجایي :خوشه 

- - U/- - U/- - U/- - U 

 ب( 

                                             از حّد جهان، بي حد و اندازه شود وارهد            هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود  

                                         «مولوي »                                                                                                   

 : آوایي هايپایه

 ُس خ  ن/ِ تا ِز  ِب  گو/ تا ُد ج  هان/ تا ِز ش  ود  نيه

د ِد ج  هان/ ب  وا  ح  ُد ان/ دا ِز ش   ود یر  ه  د ز /ح 

 وزن واژه : 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن  مفتعلن

 خوشه هاي هجایي : 

- UU-/ -UU- /-UU- /-UU- 

 پ(

                                                 دارند  شيدر رکاب راهوار خو پا                         دارند  شيدالن راه سفر درپ ايدر

                      «یسبزوار ديحم»                                                                                    

 :ییآوا یها هیپا 

 ش دا / رند   یِد الن /را ِه س  فر/ در  پ اي در

 ش دا/رند  یدر ِر کا /ِب  را  ه  وا/ ِر خ  پا

 وزن واژه :  

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع 

 :ییهجا یها خوشه

- /- U- - /- U- -/-U- - 

 (ت

 کند  شمياز خو گانهيمن رها سازد مرا ب وز                 مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا  سوزد

 :ییآوا یها هیپا 

 زد م  را /سا زد م  را /در آ تـ ش ن/ دا زد م  را  سو



  ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا

  ند شم ک یگا ِن از/ خ یمن ر  ها /سا زد م  را /ب  وز

 وزن واژه : 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن

 :ییهجا یها خوشه

- U- - /- U- - /- U- - /- U- - 

 (ث

                                                    به ابد زنده وفرسوده ما  یو                            به ازل بوده ونابوده ما  یا

                                      «ینظام»                                                                                   

 : ییآوا یها هیپا

 ِب ا  زل/ بو ِد  ُو نا/ بو ِد ما  یا

 ِب ا  بد /ِزن  ِد ُو فر /سو ِد ما  یو

 وزن واژه : 

 مفتعلن مفتعلن فاعلن  

 :ییهجا یخوشه ها 

- U- /- U- - /- UU- 

 ج(

                                                   زور آور است یدر چنگ وبازو نه                              داور است  شيبه بخشا سعادت

 «یسعد»                                                                                                 

 :ییآوا یها هیپا 

 ِش دا /و  رست یِ عا  دت /ِب  بخ شا / س  

 زو را/  و  رست یِ در چن /ُگ با زو/  ن  

 وزن واژه : 

 فعولن فعولن فعل فعولن

 :ییهجا یخوشه ها 

- U/- - U/- - U/- - U 

 چ( 

                                                 تورا  ازارميهرگز ن یآزارم کن ورقصد                    کز جان وفادارم تورا  نياز ا شيندارم ب یجرم

                             «یانور»                                                                                                            

 :ییآوا یها هیپا 

 /  کز جان و  فا /دا رم ُت را نيش  ز ین  دا/  رم ب یم جر

 /زا رم ُت را  ای/ هر گز  َن یقص ِد آ /زا رم ُک ن ور



  ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا

 وزن واژه :  

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن

 :ییآوا یها خوشه

- U- - /- U- - /- U- - /- U- - 

 (ح

                                          یهمه جسم اند وتو روح یاسمند وتو جسم همه                      به تو ماند  یآوردم وبردم که وجود نظر

 «یسعد»                                                                                                                

 :ییآوا یها هیپا 

 / ِب ُت ما ند یظ  را ور/ د  ُم بر دم /ِک ُو جو د ن  

  یُد ُت رو ح/ ه  ِم جس من/ یِم اس من/ ُد ُت جس م ه  

 وزن واژه : 

 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن  

 :ییهجا یخوشه ها 

- - UU/- - UU/- -UU /- - UU 

 : دیو به موارد خواسته شده پاسخ ده دیرا بخوان یکاشان میاز کل ریغزل ز-۲

 تو از خاطر ناشاد رود یگر تمنا 

 رود  اديکه از  ستين یعشق تو گل داغ

 رود  اديحسرت آن چاه زنخدان از دل تشنه را آب محال است که از  نرود

 نيريش یاز سر او برد هوا نتوان

 خسرو اگر بر سر فرهاد رود لشگر

 ميکل یچون شمع همه سر شود اعضا  کاش

 تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود 

 .دیرا در آن مشخص کن میشعر کل یهایژگیو( الف

 شاعرانه است. عيبد یرهايتازه و تصو نيمضام نشيو آفر نيرنگ یهااليو خ ی:ابداع معانميشعر کل یهایژگيو

 اول: تیب 

 تازه است. رود،یم اديو از  شودیداغ عشق با گل که پرپر م یسهيمقا 

 دوم: تیب 

، خود را به تشنه و معشوق را به اسلوب معادله یوهيسپس به ش کنم؛یهرگز چاه زنخدان تورا فراموش نم ديگوینخست م شاعر

 .کندیم هيآب تشب

 

 



  ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا 

 سوم: تیب

 .استدهيآفر بايتازه و ز یمضمون نيريبا اشاره به داستان خسرو و ش شاعر

 چهارم: تیب 

 است. عيبد« چون شمع همه سر شدن» هيو تشب ريتعب کاربرد

 .دیابیرا در آن ب نهیو قر دیسوم مشخص کن تیمجاز در ب کیب(  

 «.را بردن نيريش یهوا»مجاز  ینهيسوم؛ قر تيدر مصراع اول ب «شهيفکر و اند»مجاز از  «سر»

 

 

 کشور اتیادب رانیدب ابرگروه

 و کارگاه با: میه،تنظیته

 انینجمه شهائ بانو

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبیا
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