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هکبت کلیذي

الزم ؘسء ؙ ؘوزؘن شعري یصأر ؗشنؙ ؙشیم.رؘي شنؙخء و درك درسء موسیقی شعر،  یک
م: سؙل قل ؙ ؘوزؘن همشؙن ؗشنؙ شدی

ؘین آکرؘر یکنوؘخء دو صورؠ دؘرد:شود.هؙي ؗوؘیی جؙصل می؞ؙیه همشؙن ؘز آکرؘر یکنوؘخءؘوزؘن 
آوایی یا یک شکن زش جمام عؾص جکصاش یکنواذث یک پایۀالؿ) 
ری؛غ؏ؘینؓرکؐنمرؓثنؙخونؑ طؙسؔلمؖیؠؓگؐف

-U
U
---U---U---U-*

ـاؽلنـاؽالجنـاؽالجنـاؽالجن
ؘسء. شدهسؙخأه »فؙعالآن«نوؘخء ؞ؙیۀ ؗوؘیی مصرؘع ؙال ؘز آکرؘر یک

ظور. ىخاي ؿعیزه رس تایان لغشاؼ یؾ ىخاي ةفنز لدطوب لی *
جکصاش محناوب زو پایه یا شکن ب) 

شدؙنزیثؓكؖطؖرخؙزؓدگیرؓنؠؓرؑشؖعکؖی
--UU-----UU---

مفاؽیلنمفؾولمفاؽیلنمفؾول
ؘسء. شدهسؙخأه »مفعول/ مفؙعلین«مصرؘع ؙال ؘز آکرؘر مأنؙوؚ (نوء ه نوء) 

ؘکنون ه فؙیل صوآی گوش دهید و ؘز رؘه شنیدؘري ؘین آفؙوؠ رؘ ررسی کنید. :1جمصین عنیساشي عماشة      

 ناهمسان ؗوؘیی مأفؙوؠ و ه عؙرؠ دیگر،هؙي همۀ ؞ؙیهشویم که در ؗن ؘینک ؙ نوع دیگري ؘز وزن شعر ؗشنؙ می دو
هشأند.

مؙنند: دؘرد. ىمطاننػك ناشعر  ،دآکرؘر یکشؙن یؙ مأنؙوؚ نؙشؙ  ،شعر یک هؙي ؗوؘیی؞ؙیه در صورآی که
نیکوطث دال ما که نکو باز دال گل وض شوض عازي و امظال طال گلامص

گؐللؑسؙلسؘؙؖميؔدؖشؙزؑروزروؘؖم
--U-U--U--U-U-

ـاؽلنمفاؽیلـاؽالتمفؾول

ن رؘ ؘسء. ه همین دلیل، ؗشدهسؙخأه» مفعول فؙعالؠ مفؙعیل فؙعلن«وزن شعر ؙال ؘز آکرؘر نؙمأنؙوؚ و غیرآکرؘري ؘرکؙن 
نؙمیم.می» نؙهمشؙن«

»  درس دوم«
هبي آوایی هبهمسبنةبیه
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إلحي أمذأق سطديجرةه سه

 است. هاي آن در ةیوست همین کجاب آمذهحذول اوزان همسان و ناهمسان و نمونه
ؙشیم و ؘمکؙن ئدؘ کردن هاؙهؙ هؙي ؗوؘیی دؘشأهگونه نیشء که آنهؙ یک روش رؘي ئدؘکردن ؞ؙیههؙ ؘیندر رخی ؘز وزن

 گذؘريؘمؙؕ فقط یک شکل ؗن در نؙمؘسء، سؙزي ؞ذیرفأههر دو شکل ئدؘ صورؠدر ؘین ه دو صورؠ مأفؙوؠ فرؘهم ؘسء؍
شود:میهؙي عروضی در نظر گرفأهوزن

اي جصك خان نکصزه و خانانث آشضوطث               ضنّاش نابصیسه و ایمانث آشضوطث
زوسءرؑآؙن؏نؙئؙوؔدؖک؏رن؏نئؙكؖآ؏رؘؖي
زوسءرؑآؙن؏مؘؙيوؔدؖريؚؔنؙرنؙزؔن
--U-U-UU--U-U-*

ـاؽلنمفاؽیلـاؽالتمفؾول1
ـؾلمظحفؾلنمفاؽلمظحفؾلن2

  دیگر: نمونۀ ؘسء. ناىمطانوزن ؘین شعر
زشزا که شاض پنهان ذواهس عس آعکاشان ذسا شازل می شوز ض زطحم غادبسال

رؘدؘخؐنالدؖجؖ؛صؙآ؏مدؓسزؑوؓدرؓمیدؖل
رؘکؙشؑؗشؐدهؓدخؙنهؙ؞ؑنزؑرؘكؖدؘدؓر
--U-U------U--

ـاؽالجنمفؾولـاؽالجنمفؾول1
ـؾولنمظحفؾلنـؾولنمظحفؾلن2
 ضث.روـذحی ىمطانِ وصن این ظؽش

هؙي ؗوؘیی در یء زیر آوئؕه کنید: هؙي مخألف ئدؘسؙزي ؞ؙیهؘي دیگر ؘز گونهه نمونه
ذانه بهانهمقػوز جویی کؾبه و بثذانه جویی جوبث مقػوز من اض کؾبه و

ؠؔییؠؔنؑخؙؔءوؚؔؑک؏عن؏زمؓدؖصومؓق
نؑهؙؚؓنؑخؙؔءوؚؔؑک؏عییؠؓدصومؓق
--UU--UU--UU--*

ـؾولنمفاؽیلمفاؽیلمفؾول1
لنـؼمظحفؾلمظحفؾلمظحفؾل2

پایه هاي آوایی

ناهمظان
عمفعول، مفؙعلن، مفؙعیلن، ف: ماننس

همظان

زولرحی
مفعول فؙعالآن، مفعول فؙعالآن: ماننس

یک پایه اي
لنمفؙعیلن، مفؙعیلن، مفؙعیلن، مفؙعی: ماننس
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 ةشجشي راسر. ناىمطان ةش  ،ةنزي ىمطانرضحو جماق این لواسرس ر
کنیم. در صورآی که ؘین ئدؘ می ثاسه -ثاسهیؙ  خهارثا -خهارثاشعر ؘأدؘ هاؙهؙي یء رؘ  وؘسةرؘي درك وزن

 ؘیم.وزن شعر رؘ ه دسء ؗورده آکرؘري رسد،ؗوؘیی ي هؙ؞ؙیهئدؘسؙزي ه 
ؘسء. در ؘین شکل ؘز ئدؘسؙزي ؘرکؙن، ه  خهارثایی-ثاییسهیؙ  ثاییسه -خهارثاییؘنأخؙؚ عدي، ئدؘسؙزي 

یؙیم.مأنؙوؚ (دولخأی) دسء میوزن 
ؙید  ، وزن شعر نؙهمشؙن ؘسء ووزن یکشؙنی در یء دسء ؞یدؘ نکنیمهؙي ؙال، ه ؘز رؘه یکهیةؙ در صورآی که 

 یزؘنم موسیقی شعر ه ؗهنگ ودرك  رؘ ؘسأخرؘإ کنیم. وزنگیري ؘز درك موسیقؙیی و قوؘي شنیدؘري وخود ؙ هره
ؗید.ؘین هوش و شنؙخء، ؙ آمرین و دقء ه دسء میی و جؙفظۀ شنیدؘري مؙ شأگی دؘرد. آریء هوش موسیقؙی

هؙیصؙن رؘ ؘز رؘه هؙي ؙال و آفؙوؠؘکنون ه فؙیل صوآی گوش کنید و یک ؙر دیگر وزن :2جمصین عنیساشي عماشة        
شنیدؘري نیز ررسی کنید.

هبي گزوهی و کالسیفعبلیت
نویشید و س؟س مرز هاؙهؙ رؘ در هر مصرؘع مصخص  هؙ رؘ ه خطؒ عروضیرؘ ؙ دقء و درسء خوؘنید؍ ؗن هؙي زیریء )1

کنید:
هؙل؎؎د محم؎ه رندی؎دؘرد کی؎فریؙد مئرس ؘلف) مرؘ در منزل ئؙنؙن ته ؘمن عیش تون هردم

تنؙن ردند صر ؘز دل که آرکؙن خوؘن یغمؙ رؘوؚ؎ؗشکؙر شهرشیرین ؚ) فغؙن کؙین لولیؙن شوخؑ
ؙ؎؎؎؎ؙلم دوؘم م؎؎ع دة؎ء ر ئری؎؎ء ؘس؎؎؎؎ؤق؎د ه عص؎ده ش؎ش زن؎ه دل؎ک) هرگز نمیرد ؗنإ

ه ؘز دؘوري؎؎؎؎؎؎ردد ؗشفأ؎؎؎؎؎؎رؠ گ؎؎؎؎؎؎س؎؎؎رؗوريیر مه؎؎؎؎ش شمص؎؎؎ر ؞ی؎؎؎و گ؎؎؎؎د) آ
زد؎؎؎؎؎؎؎ش س؎؎ؙزگصأ؎؎؎؎؎د ؎؎ردؘر ؎؎؎ز کد؎؎؎؎؎؎ؙم ؎؎؎؎؎؎د سرؘنا؎؎؎ؙو ین؎شی ک؎؎ک )ث

هؙ هؙ همشؙنند و کدؘموزنکدؘم س؟س مصخص کنید  یؙید، رؘ هؙوؘسة ؗنرؘ ؙ دقء خوؘنید، وزن ؘیؙؠ زیر ؘز یکهر )2
 نؙهمشؙن. 

سءؘ جؙصلی ،کندهر که مؙ رؘ ؘین نصیحء میء؎سؘ ل؎ن مصک؎دیده ؘز دیدؘر خوؙن رگرفأؘلف) 
ء؎؎فؙسو ء؎مح رط؎؎ش ،ؙل؎؎ؘجأم عصقرةتؙسیرؠ ؘهل صفؙسء ،صر کن ؘي دل که صرؚ) 

ء؎د ؘس؎ق درن؎دؘن عص؎؎که ه زنی ؎؎مگر کشء؎؎؎د ؘس؎ر تن؎؎ؙ سح؎ش؛ فرؘق که دؘند که آ) إ
ؘي ؙشد.؞ؙیههمشؙن آک وؘسةکه دؘرؘي وزنؘنأخؙؚ کنید گونؙگون  هؙيؘز شعر سه یءؘز کأؙؚ فؙرسی خود  )3
شؙن هؙي ؗوؘیی، ئدؘگؙنه هاؙندي و ؞ؙیهوزنهؙ رؘ ؙ هر دو ؙشند؍ ؗنوؘسة مخألف دؘشأهآوؘنند دو وزنهریک ؘز ؘیؙؠ زیر می )4

صخص کنید. مرؘ 
تون وي گل نهفأه ه ؘین ؘنامن درؗن درؗ؎خر ه گلشأؙن مؙر ی یک ؘلف)
الك؎؎؎؎؎هؙي ؘفرخ؎؎؎؎؎ده ت؎؎ردشگؙك؎؎؎زد ؞؎؎؎؎؎د ه ذؘؠ ؘی؎؎؎سوگن ؚ)

نویشید. وزنو صورؠ رؘي ؗن ؗن رؘ مصخص کنید و ه د ،ل؏خأی دؘردکدؘم یک ؘز ؘیؙؠ زیر وزن دو )5
ن؎؎؎هؙن دؘشأ؎روي مؙنند ؞ري ؘز خلق ؞نؘي خوش ؘز آن کوب کردن، خؙنه در ئؙن دؘشأنؘلف) 

ء دؘدي؎؎؎؎؎؞یغؙم دوس ،؞یوند روث کرديؙدي؎؎؎؎؎روي ه شخوش م؎ی، دؘدي؎ؙد ؙم؎ؘي  ؚ)

وؤي ذید إیؤإیح:جعیغه ئلت إیب إدأي كفنكه 3ذـؤق ؼدموی ثنج م جخ ـحاإؤ وفدأوی وؿ مسابقه
أـةیؤذ) 10أي (ئؤیهوؤي آمأیی وفزؤق یػإیب سطد إؤ ئؤیهجم  -


