
پایه های آوایی ناهمسان-دوم درس-دوازدهم فنون و علوم

( همسان اوزان) یادآوری

هجاها است. نشیحاصل از چ کنواختیو نظم   ییآوا یها هیهم آمدن  پا یتداوم  و درپ :وزن

را کامل  یهنر ریتصو کیاست که  یدر اوزان  همسان  چون قطعات سالم و پرنقش ونگار کاش ییآوا یها هپای

کنند. یم

سازند،  یکه م یریحاصل از تصو ییبایها شکسته اند و ودرک ز یکاش نیا نیاز یاوزان ناهمسان ، بعض امادر

دشوار است. یاندک

کند. یکامل را به خواننده وشنونده القا م یاحساس هنر کی... لنیمفاع لنی،مفاع لنیمفاع

 یقیواحساس موس ست،ودرکین کسانیدوم وسوم با قطعه اول  قطعات:«،مفاعل،فعلن  لنیمفاع »در وزن اما

خواهد. یم یشتریحاصل از آن ،درنگ و تامل ب

همسان اوزان

 دسته اند: اوزان دو نیا

  یها هیاست و هرمصراع از پا یو تکرار کنواختیهجا ها  نشیاوزان،چ نیدرا:(ی)تکراری(اوزان همسان تک لخت۱

شوند. یتا برش داده م۴تا۴  ای تا۳تا۳ییهجا یبه روش،دسته ها وشده است. لیتشک یو منظم یتکرار ییآوا

دانم یدرافتادم ره روشن نم یکیتار به/دانم یمن نم میبودم کجا رفتم کجا کجا**

 .است - - - U لنیبار مفاع چهار:ییهجا یها نشانه

دارند. یکسانی ییآوا یها هیهجاها و پا ینشانه ها رایاست ،ز یکیقبل  تیبا  ب ریز  تیو آهنگ ب یق*موسی

عشق مرده است یصد جان بود ، ب گرش/  شد فسرده است یکز عشق خال یکس

  لنیمفاع   -  - - U کز عش یس ک

 مفاعیلن   -  - -U  شد یق خا ل

فعولن     -  - -U  ف سر دَست
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آن  یچند هجا ای کیشود،و  یم رییدچار تغ یانیچون رکن پا ستیمالک ن یانیاوزان رکن پا نیا در:توجه

 گردد. یحذف م

دولختی همسان اوزان

همگون  یاز دو لخت و پاره  هرمصراعشود. یم لی)رکن( کامل تشک ییآوا ی هیپا۴اوزان،هر مصراع از  نیا در

 شود. یساخته م

سازند. یم«وزن واژه» کیبا هم  ییآوا هیدو پا یعنیاست  ییو  آوا ییقایموس واحد کی  **هرلخت

را دارد. تیب کیمصراع وهر مصراع حکم  کیمصراع ، حکم  مین ای **هرلخت

 هستند. کسانی، فرد با فرد و زوج با زوج  بی، به ترت ییآوا یها هیاوزان ، پا ن**درای

 یوگاه لن فعولن فع :تا۳تا۲ یدرمواردتا است. ۳تا۴ /تا ۴تا۳اوزان ، اغلب  نیا یها هپای **برش

 فع مستفعلن:است۱تا۴

اوزان،تکرار متناوب ارکان است. نیا یژگیو نمهمتری **

 ، مصراعنیم  انیپا یبلند بودن هجا مصراع، میمصراع به دون میتقس مصراع، مین انیپا مکث :گرید یها یژگوی**

اوزان است. نیا یها ویژگیو....از

ناهمسان  اوزان

درس: آموزشی اهداف

ناهمسان ییآوا یها هیبا مفهوم پا آشنایی-۱

.ییهجا یونشانه ها «وزن واژه»درک مفهوم  توانایی-۲

 ناهمسان. ییهجا یو مصراع،به نشانه ها تیب مدرتقسی مهارت کسب-3

.دنیشن قیآهنگ شعر و وزن ازطر صیتشخ  نیخواندن شعر و هم چن قیدرست ودق اناییتو-4

 و وزن واژه ها. ییآوا یها هیشعر براساس پا حیصح مهارت خوانش تقویت-5

ندارند. یکنواختیو  یتکرار ،نظمییآوا یها هیهجاها و پا یهستند که نشانه ها اوزانی*
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بود. یکمتر از آنچه هست م اریبس ینبود،اوزان شعر فارس یکردند و زحافات عروض ینم رییتغ ییآوا یها هیپااگر

 ساخته است. یدیجد ،اوزانییآوا یها هیدر پا رتغیی-

 که،قواعد وزن فرع بر شعراست. نیا گردی-

شعر قواعد نوشته اند. یبرا یشعرفارس یقیموس تیبراساس ماه ،یقموسی و فن اهل-

نشانه  نشیدر چ یکنواختیدرنگ منظم و رایدشوار است،ز یدر اوزان ناهمسان اندک یقموسی و وزن درک**

وجود ندارد. ییآوا یها هیو پا ییهجا یها

درس،دانش آموزان اوزان همسان را آموخته است. نیاز آموزش ا شپی

یشنهادیپ های روش

که با  میدانش آموزان بخواه م،وازیوبخوان میسیاز اوزان همسان و ناهمسان بر تخته بنو یاتیاب:سهمقای روش*

دقت گوش دهند تا تفاوت اوزان همسان و ناهمسان را درک کنند.

 .میاوزان ناهمسان  آشنا کن یقیمناسب،دانش آموز را با موس یو آهنگ ها یقیموس سازهای از استفاده با

 واز دانش میکن یو عالمتگذار عیتقط م،یسیکتاب را بر تخته بنو دیجد ییآوا یها هیاست که پا نیگر،ادی روش*

 .ندیرا بگو«وزن واژه»معادل هر یواژه ها میآموزان بخواه

 ل ِ من د – U  U :فعلن

 شتریوتکرار ب نیتمر هرچهدارد. یشعرفارس یقیانس گوش و روح با موس زانیبه م یقموسی و وزن درک

 خواهدبود. دارتریتر وپا قیباشد،آموزش عم

ستین تو یهرکه درهوا نیبه زم رود فرو/  ستیتو ن یآسمان نرسد هرکه خاک پا به :دیتوجه کن ریز تبی به

      مفاعلن -U - U :مان  آ سِ  بِ

 فعالتن    - - UU :رهَ دسَ رِ نَ

 مفاعلن   - U-U  :پا  خا کِ کِ

 فعل  - U U : ستیتُ نیِ 

https://t.me/adabiyatjame11کانال
https://t.me/adabiyatjame11کانال
https://t.me/adabiyatjame11کانال


 د /مفاعلنوَ  رو رَ  فُ

فعالتن ر/هَ نیم زَ بِ

مفاعلن / وا ر هَدَ کِ

فعلن  /ستین تُ یِ

تا ۴تا۴تا  و ۳تا۳ عیاوزان همسان،)تقط ییهجا عیتقط یروش ها  ت،بایب یونظم هجاها نشچی**

 ت،نظمیب ییآوا یها هیو پا ییهجا ینشانه ها یعنی .ستین کسانی( ۳-۴/۴-۳)ینظم اوزان همسان دولخت و

 .ستیهمسان ن تبی وزن پس .ستین یها تکرار هیندارد،وپا یومنظم کنواختی

را به  تی،بییهجا ای یداریمثل ،فعلن،مفعولُ و... آشنا شده باشد،به روش شن هایی«واژه وزن»با آموز اگردانش**

خواهد کرد. عیتا تقط۴تا ۴ ی وهیش

دیزنم که غصّه سرآ یبه کار دست / دیسرآنم که گر زدست برآ بر:  تبی

ید را ب ت دس ز گر ک نم آ ر س بر

ید را س ص غص ک نم ز ری کا ب ت دس

  ییهجا یها نشانه

- u u - - u - u - u u - -

 فاعالت  مفتعلن  فع  مفتعلن واژه : وزن

 یکسانینظم  ییآوا یها هیپا پس مفتعلن و رکن دوم فاعالت، کی رکن، ستین یو تکرار کنواختی هجاها نظم*

ندارند.

.ستین«یدور»یپس وزن  همسان دولخت ، اما رکن چهارم متفاوت است است! یسوم تکرار هیدر پا کی رکن

همسان است. ت،نایها،وزن ب یژگیو نیبنابرا

شوند. یم ییو آوا ییهجا عیبه دو روش تقط اتیاب بعضی:وهیبه دو ش ییآوا یها هیو برش پا ییهجا عتقطی

 ییآوا یها هیهجاها و پا نشیدارد که چ تیاولو یروش ،ییآوا یها هپای و هجاها دربرش ممکن روش دو از

 آن آسان تر است. یقیخوش آهنگ تر و احساس موس رایداشته باشد ز یشتریشباهت ب
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:دیتوجه کن ریز تبیبه 

داشت یمن در دل سنگت اثر یناله  ای /داشت یکاش دلت از دل تنگم خبر یا**

داشت ری ب خ گم تن ل د از لت د ش کا ای

- - u u - - u u - - u u - - 

 ،مستف مستفعل مستفعل، مستفعل،وزن:

شود. یم عیتقط زین،فعولن  لُیمفاع لُیمفاع مفعولُ به روش :  تیب

( )مستفعلُ  UU- -تکرار،  ،دریو نظم به سامان تر یکتاب روش  اول را اصل قرار داده است،چون هم آهنگ اما

ندارد. یتفاوت امده،یدر کتاب ن یآن، بجز چند وزن اصل راتییاوزان و تغ نامگذاری چونشود. یم احساس

:گرید تبی

ستیرنیدلپذ یاوست،ول رینظ گلبُن /ستین رینظ مینگو یرا به رنگ و بو او

ییهجا عیتقط

نیست ر ظی ن یم گو ن ی بو گ رن ب را او

- - u - u - u u - - u - u - 

نیست ر ذی پ دل لی و ست او ر ظی ن بن گل

وزن  پسشود. ینم دهیهجا ها د نشیدر چ یهمسان ست،ونظمین کنواختی، ییهجا یوخوشه ها نشانه

 است«ناهمسان»تیب

.است ،مفاعلُ/مستفعلن /فعل /مستفعلنوزن : نیا یها هیپا 

 هیدربرش پا رایزدارد. حیروش را ترج نیمستفعلن،ا کسان،دوی ییآوا یها هیهجاها وپا شتریشباهت ب لیدل به**

دارد. یشتریب کنواختی ییآوا یها هیاست که پا یبا روش تی،اولوییآوا یها
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خود ارزیابی

همسان و کدام  تیکه وزن کدام ب دیمشخص کن ت،یهر ب ییآوا یها هیها و درک پا تبی درست خوانش با-۱

 ناهمسان است. تیب

"یمولو"  رسد یبهار م یباغ را بو دیده مژده/رسد  یکه نگار م نیراه را ه دیالف(آب زن 

 سد ر می ر گا ن ک هین را ه  را د نی ز ب آ

 سد ر می ر ها ب ی بو را غ با د هی د د مژ

- U U - U - U - - U U - U - U -

 : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن

مخبون( ی: رجز مثمن مطوبحر)نام 

لختی دو همسان*

"اریشهر"   پسندد یبالش از صخره ها م سرم/پسندد ی(دلم سر به هامون رها مب

ددَ نسَ پَ می ها رَ مون ها بِ رسَ ملَ دِ

ددَ نسَ پَ می ها رِ خصَ زشَ لِ با مرَ سَ

u - - u - - u - - u - - 

 :فعولن فعولن فعولن فعولن وزن

:متقارب مثمن سالم بحر

)شَز (حذف همزه است ی: هجایزبان اریاخت

همسان*

"یمحتشم کاشان"چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟ نیا باز/چه شورش است که درخلق عالم است؟ نی(باز اپ

ستمَ لَ عا قِ لخَ ردَ کِ ت سشَ رِ شو چِ زین با

مَست تَ ما چِ وُ زا عَ چِ وُ حِ ونُ چِ زین با

- - u - u - u u - - u - u - 

 فاعلن لی:مفعول فاعالت مفاعوزن
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 مستفعل مفاعل مستفعل فعل

) صرفا جهت مطالعه(مثمن اخرب مکفوف محذوف:مضارع بحر

:بلند بودن یوزن اریاخت/:حذف همزه۱۴و۲ یهجا و مصراع دوم:  ۱۴، ۶ ،۲ یاول:هجا: مصراع یشاعر اراتیاخت

 مصراع انیپا یهجا

ناهمسان*

"حافظ"  ام که مپرس دهیبرگز یدلبر /(گشته ام در جهان و آخر کارت

 کار رِ خِ آ نُ ها جَ دَر اَم تِ گَش

پُرس مُ کِ اَم دِ زی گُ بَر ری بَ دِل

- u - - u - u - u u -

: فاعالتن مفاعلن فَعَلن وزن 

مخبون محذوف ) مقصور( فیبحر:خف

مصراع انیپا ی:بلند بودن هجایوزن اریاخت

ناهمسان*

"یبافق یوحش"  میدیپر م،یدیکه پر یگوشه بام از/ندیکبوتر که چو برخاست نش ستی(دل نث

 نَد شی نِ ست خا بَر چُ کِ تَر بو کَ ست نی دِل

دیم ری پَ م دی ری پَ کِ می با یِ شِ گو اَز

- - u u - - u u - - u u - - 

 فعولن  لیمفاع لی:مفعول مفاعوزن

 مستفعل مستفعل مستفعل مستف

بحر:هزج مثمن مخبون محذوف )مقصور(

مصراع انیپا ی: بلند بودن هجایوزن اریاخت

ناهمسان*
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"یجیاله یریاس"  ستیتو ن یورا یجان خرابم کس بیطب/ستیتو ن یجز لقا ماریدل ب نیا ی(شفاج

نیستَتََُیَ َقاَلَ َُجزَرَماَبیَلَ َدَ َاینَیَ َفاَشَ 
نیستَتََُیَ َراَوَ َسیَکَ َب مَراَخَ َنَ َجاَبَ َبیَطَ 

u -َu -َu u -َ- u -َu -َu u -َ

:مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن وزن

(بحر:مجتث مثمن مخبون محذوف ) مقصور

مصراع انیپا یبودن هجا بلند:یوزن اریاخت

ناهمسان*

. دیرا مشخص کن تیهر ب ییآوا یها هیو مرز پا دیکن ییرا تقطیع هجا ریز یها تبی-۲

"یمراغه ا یاوحد"      دستند یراستان در جهان قو /کن که راستان رستند ی(راستالف

تَند رَس تان س را کِ کُن تی س را

تَند دَس وی قَ هان جَ دَر تان س را

- u - - u - u - - - 

 مفاعلن فع لن  فاعالتنواژه:  وزن

مسدس مخبون اصلم  فیبحر:خف

مصراع  انیپا ی:بلند بودن هجایوزن اریاخت

ناهمسان*

"ینظام" بر جان پاکش نیآفر هزاران/هست خاکش  نشی(محمد کآفرب

مَمَُ دَح  ک شَخاَتَه سَن شَریَفَ َکاَم 

ک شَپاَنَ َجاَب رَرینَفَ َآَرانَزاَهَ 

u -َ- - u -َ- - u -َ- 

فعولن  لنیمفاع لنیواژه ها: مفاع وزن

بحر:هزج مسدس محذوف

:حذف همزهیشاعر اریاخت
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همسان*

"یزدی یفرخ"   جم نداشت دیاست که جمش یرا فراغت ما/است یته یو جام من از مال و م بی(با آنکه جپ

یَلََُماَن زَمَ َمَ َجاَبََُجیَکَ َآنَبا هیستَتََُم 

مَکَ َستَتیَغَ َراَفَ َراَما مَدَ َشیَج  َداشتَنَ َج 

- - u -َu -َu u -َ- u -َu -َ

فاعلن  لیفاعالت مفاع مفعولواژه:  وزن

مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل

بحر:مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف ) مقصور(

مصراع دوم  ۶ یمصراع اول و هجا ۱۴و  ۹ یهمزه: هجا حذف:یشاعر اریاخت

مصراع  انیپا یبودن هجا بلند:  یوزن اریاخت

ناهمسان*

"یالممالک فراهان بیاد"  دل مؤمن کند به مجمره اسپند از/(آتش حب الوطن چو شعله فروزد ت

ََتَ َآ دَروَفََُلَ َعشََُچََُط نَوَ َبُلَُحبَش  ز 

نَُموَلَ َدَ َا ز جَبَ َن دَکََُم  پ ندَا سَرَ َمَ َم 

- u u -َ- u -َu -َu u -َ- 

فاعالت ُ مفتعلن فع  مفتعلنواژه:  وزن

منحور یبحر:منسرح مثمن مطو

مصراع اول 5 یهمزه هجا حذف: یارزبانیاخت

ناهمسان*       مصراع  انیپا ی:بلند بودن هجایوزن

هم وزن اند  و پ ب///   و ت الف    اند؟  کسانیدو به دو از نظر وزن با هم  تهابی کدام-3

"حافظ"نجاستیمن،خطا ا ،جانیشناس نه ا سخن/سخن اهل دل، مگو که خطاست یچو بشنو:الف

لَلَ َا هَنَ َخَ َسََُویَنَ َب ش چُ طاستَخَ َکَ َگوَمَ َد 

نَسَُ ََخ  نَنَ َجاَایَنَ َسَناَش  َجاستَاینَطاَخَ َم 

u -َu -َu u -َ- u -َu -َu u -َ
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-UUرکن پایانی در مصراع اول 

- -رکن پایانی در مصراع دوم 

 :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلنوزن

 (ربحر:مجتث مثمن مخبون محذوف )مقصو

کلمات  انیبلند تلفظ کردن مصوت کوتاه پا-مصراع اول ۷ یهجا:یزبان اریاخت

مصراع انیپا یبلند بودن هجا،۱۳ ی:ابدال  در هجایوزن اریاخت

ناهمسان*

"یعراق"    جانم دیبخشا که به لب رس/که ناتوانم  ی(جانا نظرب

نَم وا تَ نا کِ ری ظَ نَ نا جا

نَم جا د سی رِ لَب بِ کِ شا بَخ

- - u u - u - u - - 

 مفاعلن فعولن  مفعولواژه:  وزن

مستفعل فاعالت مستف

بحر:هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف

ناهمسان*

"ینظام"    ماند پدر به کار او سخت در/(برداشته دل ز کار او بخت پ

 بَخت او رِ کا زِ دِل تِ ش دا بَر

سَخت او رِ کا بِ دَر پِ ند ما دَر

- - u u - u - u - - 

 :مفعول مفاعلن فعولنوزن

مستفعل فاعالت مستف

فمقبوض محذو یبحر:هزج مسد
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مصراع  انیپا یبودن هجا بلند: یوزن اریاخت

ناهمسان*

"پور نیام صریق"    میبزن یگریداغ بادل خود حرف د ز/میبزن یبه خانه آالله هاسر ای( بت

نیم زَ بِ یر سَ ها لِ ال آ یِ نِ خا بِ یا بِ

نیم زَ بِ ری گَ دی فِ حَر خُد لِ دِ با غ دا زِ

u - u - u u - - u - u - u u - 

 فعالتن مفاعلن فعلن مفاعلن:واژه  وزن

بحر:مجتث مثمن مخبون محذوف 

دو مصراع انیپا یبودن هجا بلند: یوزن اراختی

 انیدیعروض دکتر وح ۲کوتاه تلفظ شود)تبصره  دیو با ستین یشاعر اریا،اختیدر ب "بی" کردن تلفظ کوتاه

 (اریکام

ناهمسان*

را  کیوزن هر  ،ییآوا یها هیپا نییاز تع د؛پسیرا به دو صورت برش بزن ریز یها تیب ییهجا های نشانه-4

 .دیسیبنو

"یبسطام یفروغ"   دندیرا ز دو عالم طلب یکیکه  رایز/زیسحرخ رانی(همت طلب از باطن پالف

رَسَ َنَ َراَپیَنَ َطَ َباَب زَلَ َطَ َم تَه م خیزَح 

َد ندَبیَلَ َطَ َل مَعاَدََُزَ َراَکیَیَ َکَ َراَزی

- - u u -َ- u u -َ- u u -َ- 

.است ناهمسانشود: عیروش تقط نای با

رَسَ َنَ َراَپیَنَ َطَ َباَب زَلَ َطَ َم تَه م خیزَح 

َد ندَبیَلَ َطَ َل مَعاَدََُزَ َراَکیَیَ َکَ َراَزی

- - u u -َ- u u -َ- u u -َ- 

است همسان:  عیتقط ی وهیش نای به      مستفمستفعل مستفعل  مستفعلوزن:

:هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفبحر

مثمن مکفوف احذ رجز:تیوزن ب عیروش دوم تقط با
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 "حافظ"   آشنا را  دارید مینیکه بازب باشد/زیباد شرطه برخ یا م،یشکستگان ی(کشتب

خیز بَر طِ شُر دِ با ای نیم گا تِ کَس شِ تی کِش

 را نا شِ آ رِ دا دی نیم بی ز با کِ شَد با

- - u - u - u - - u - u - - 

 است. لختی دو همسان وزن،فاعالتن مفعول فاعالتن  مفعولوزن:

خیز بَر طِ شُر دِ با ای نیم گا تِ کَس شِ تی کِش

 را نا شِ آ رِ دا دی نیم بی ز با کِ شَد با

- - u - u - u - - u - u - - 

 فعولن مستفعلن فعولن مستفعلن

مثمن مخلع رجز/:مضارع مثمن اخرب بحر

لختی دو همسان*

"یسعد"کوستیچه ن لتیوه که شما وه/سرو بلند قامت دوست ی(اپ

دوست تِ مَ قا د لَن بُ وِ سَر ای

کوست نی چِ لَت یِ ما شَ کِ وَه وَه

- - u u - u - u - - 

 مفاعلن فعولن  مفعولوزن:

ناهمسان وزن*

دوست تِ مَ قا د لَن بُ وِ سَر ای

کوست نی چِ لَت یِ ما شَ کِ وَه وَه

- - u u - u - u - - 

ناهمسان وزن*مستف       فاعالت  مستفعلوزن:

باستیگل ز یبخند خنده  یلخت/هاست یخوب ی(لبخند تو خالصه ت

هاست بی خو یِ صِ ال خُ تُ دِ خَن لَب

 باست زی گُل یِ دِ نخَ د نخَ بِ تی لَخ

- - u - u - u u - - - 
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لنی/فاعالتُ /مفاع مفعولُ: اول برش

 مکفوف اخرب مسدس هزج بحر:

 ناهمسان وزن*

مفاعلُ/مفعولن /مستفعلندوّم : برش

مقطوع مشکول مسدس رجز:بحر

 *وزن ناهمسان

 همزه،هجای حذف/کلمات انیبلند تلفظ کردن مصوت کوتاه پا:یارزبانیمصرع اول:اخت۴ یهجا:یشاعر اراتیاخت

مصراع انیپا ی:بلند بودن هجایاروزناختی//        هردومصرع۱۱

 ناهمسان وزن*

.دیکن لیتحل یاز نظر قلمرو فکر ۲شماره یابیالممالک را در خود ارز بیاد تبی-5

شود. یعشق به وطن بردل و جان انسان اثر بگذارد، سراسر وجودش دگرگون م وقتی

دوستدار وطن هستند مانیا اهل/مانی:اشاره به حب الوطن من االمفهوم

 : معنایی قرابت

"یزیتبر صائب"  خوشخرام آورد مستان را لیهمچو س ایدر به/غربت یجذبه حب الوطن از واد کمند*

"عطار"معشوق اندرون جان پاکست که/پاکست مانیحب الوطن ا ازآن*

جهت دانش افزایی دبیران در تمرین ها آمده است و برای کالس درس و دانش  صرفا توجه: نام بحرها

بحر که در پایان کتاب علوم و فنون دوازدهم آمده است مهم است و در کنکور و سوال  ۴آموزان فقط 

 آزمون پایانی خواهد آمد.

 ۲۸/ گروه دبیران ادبیات ایران / تاریخ کارگاه : استاد جعفر میرزایی ، استان کرمانشاهتهیه و تدوین :  

۱۳۹۷مرداد 

فایل های تحلیل کلیه دروس فنون دوازدهم در پیام رسان ایتا و وکانال ادبیات جامع دوازدهم هم قرار می »

 «گیرد. 
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