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درس سوم

حرف، هجا، وزن

در بحث قافیه گفتیم که شعر، آفرینش زیبایی به وسیلٔه واژه هاست و واژه خود از حرف درست 
می شود. منظور از حرف، صورت ملفوظ )واج( است نه شکل خطّی آن. اصوالً در وزن شعر، فقط 

آنچه تلفظ می شود اهّمّیت دارد نه صورت مکتوب.
ـَـ،  حرف بر دو گونه است: مصّوت و صامت. مصّوت ها نیز دو نوع هستند: مصّوت کوتاه )ـ

ـُـ( و مصّوت بلند /ا، و،ی/ ـ، ـ
ـِ ـ

تبصرۀ 1: چون هر مصّوت بلند تقریباً دو برابر مصّوت کوتاه تلّفظ می شود، در وزن شعر دو 
حرف به حساب می آید. اما مصّوت کوتاه برابر یک حرف است: مثالً؛ کلمٔه »ما« در وزن شعر سه حرف 

ـَـ ر د(. حساب می شود و کلمٔه »سرد« چهار حرف )=سـ ـ
تبصرۀ 2: اگر صورت ملفوظ اشعار را بنویسیم، »ا«، »و«، »ی« فقط وقتی مصّوت بلند )بدون 
همزه( هستند و دو حرف حساب می شوند که دومین حرف هجا باشند. مثالً در کلمات »کار«، »سود«، 
»دید«. لذا » و« در کلمٔه »وام« و »ی« در کلمٔه »یاد« صامت است زیرا اّولین حرف هجا به شمار می آید. 

اصوالً مصّوت چه کوتاه چه بلند، دومین حرف هجاست.

هجا
هجا )بخش( یک واحد گفتار است که با هر ضربٔه هوای ریه به بیرون رانده می شود.

انواع هجا
در وزن شعر، هجاهای فارسی از نظر امتداد )تعداد حروف( سه نوع اند: کوتاه، بلند، کشیده:

1ــ هجای کوتاه که  دارای دو حرف است با عالمت ∪ مانند کلمات َن )نه(، ُت )تو(.
2ــ هجای بلند که دارای سه حرف است با عالمت ــ مانند کلمات سر، پا.
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3ــ هجای کشیده که دارای چهار یا پنج حرف است با عالمت ــ ∪ مانند کلمات نَرم، سرد، 
پارس و کاشت. چنان که می بینیم از نظر امتداد هر هجای کشیده معادل است با یک هجای بلند و یک 
هجای کوتاه. یعنی سه حرف اول برابر یک هجای بلند و یک یا دو حرف بعد معادل یک هجای کوتاه 

است. مثل واژه های:

شتکارسپادَسرمنَر
∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ

دّقت کنید که یک یا دو حرف آخر هجای کشیده، هجای کوتاه نیست بلکه از نظر امتداِد هجاها 
در حکم یک هجای کوتاه است، زیرا هر هجای فارسی باید دارای یک مصّوت باشد.

تبصره: 
1ــ گفتیم که امتداد هر مصّوت بلند دو برابر مصّوت کوتاه است، لذا در وزن شعر، هر مصّوت 
بلند دو حرف به حساب می آید. مثالً کلمٔه »سی« سه حرفی است. هر یک از حروف دیگر، چه مصّوت 

کوتاه و چه صامت، یک حرف به شمار می آید.
2ــ در وزن شعر »ن« بعد از مصّوت بلند در یک هجا )یعنی »ن« ساکن( به حساب نمی آید.1 

مثالً: جان = جا، برین = بری، خون = خو.
قرار  بلند  از مصّوت  بعد  این هجای جدید، چون  منتقل گردد، در  بعد  به هجای  این »ن«  اگر 
نمی گیرد به حساب آورده می شود. مثالً  »دوان آمد« را اگر به صورت »دوانامد« تلفظ کنیم، به سبب 

این که »ن« در هجای جدیِد )نا( از مصّوب بلند قبل از خود فاصله گرفته است به حساب می آید.
3ــ »آ« در خط، برابر است با همزه و مصّوت بلند »ا« لذا سه حرف به حساب می آید، مثل: »آباد« 

که هجای اّولش سه حرفی و هجای دّومش چهار حرفی است.

وزن شعر
وزن شعر عبارت است از نظمی در اصوات گفتار، مثل وزن شعر فارسی که بر مبنای کّمّیت 

هجاها یعنی نظم میان هجاهای کوتاه و بلند است،2 چنان که بعد خواهد آمد.
می گوید:  االشعار  معیار  در  طوسی  نصیرالّدین  چنان که خواجه  اّما  می شود  تلّفظ  کوتاه  »ن«  از  قبل  بلند  مصّوت  حقیقت  در  1ــ 

واژه هایی مانند دون، دان، دین، بر وزن دو، دا، دی می باشد.
2ــ وزن شعر فارسی، نوشتٔه دکتر پرویز خانلری، 1337. ص 13.
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َعروض: علمی است که قواعد تعیین اوزان شعر )تقطیع( و طبقه بندی اوزان را، از جنبٔه نظری 
و عملی به دست می دهد.1

واحد وزن: واحد وزن در شعر فارسی و بسیاری از زبان های دیگر مصراع است. لذا وزن هر 
مصراع شعر در این زبان ها نمودار وزن مصراع های دیگر است، و وقتی شاعر مصراع اّول را سرود به 

ناچار بقّیٔه مصراع ها را در همان وزن باید بسراید.
واحد وزن در شعر عرب بیت است. در نام گذاری اوزان شعر فارسی، طبق سّنت، واحد وزن 

را بیت می گیرند.

قواعد تعیین وزن

برای تعیین وزن یک شعر، چهار قاعدٔه زیر را به دّقت باید به کار برد:
1ــ درست خواندن شعر و درست نوشتن آن 2ــ تقطیع هجایی 3ــ تقطیع به ارکان 4ــ  اختیارات 

شاعری.

درست خواندن شعر و درست نوشتن آن )استفاده از خّط عروضی(
برای پیدا کردن وزن یک شعر نخست آن را باید دقیقاً روان و فصیح خواند.

در خواندن نباید خّط فارسی ما را دچار اشتباه کند، فی المثل شعر:
صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیستطاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

)سعدی(
را وقتی درست بخوانیم »طاعت آن« به صورت »طاعتان« و »پیش آر« به صورت »پیشار« تلّفظ 
می شود. پس از این که شعر را درست و فصیح خواندیم باید عین تلّفظ را واضح بنویسیم. به عبارت 
خّط  این خط،  کرد.  نزدیک  ملفوظ  به صورت  است  ممکن  تا  را  باید خط  وزن شعر  تعیین  در  دیگر 

عروضی2 نامیده می شود.
در نوشتن شعر به خّط عروضی رعایت چند نکته الزم است:

1ــ اگر در فصیح خواندن شعر، همزٔه آغاز هجا )وقتی قبل از آن صامتی باشد( تلّفظ نشود در 

1ــ مقالٔه »دربارٔه طبقه بندی وزن های شعر فارسی«، ص 591 »نوشتٔه ابوالحسن نجفی«.
2ــ خّط عروضی فارسی برای تقطیع اشعار بسیار مناسب است و هرگز موجب اشکال نمی شود، لذا ضرورتی ندارد که از الفبای 

فونتیک استفاده شود.
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خط نیز همزه را باید حذف کرد چنان که در شعر فوق »طاعت آن« با حذف همزه به صورت »طاعتان« 
»بنی  به صورت  »اعضا«  همزٔه  با حذف  یکدیگرند«  اعضای  »بنی آدم  مصراع  همچنین  می شود.  تلّفظ 

آَدَمْعضای …« خوانده می شود.
2ــ در خّط عروضی باید حرکات )مصّوت های کوتاه( گذاشته شود )حرکات، مانند مصّوت های 

بلند همیشه دومین حرف هجا هستند(:
بینش َاهِل  ِچراِغ  چَشُم  آفَـریـنـشِای  َمـقصوِد ُوجــود 

روشن است کلماتی مانند »تو«، »دو« و »و« ربط )عطف( به صورتی که تلّفظ می شوند باید نوشته 
ـُـ« )معموالً »و« عطف یا ربط، به ویژه در شعر به صورت ضّمه تلّفظ  شوند یعنی به صورت »ُت«، »ُد«، »ـ

می گردد. مثل َمُن او )= من و او((.
3ــ حروفی که در خط هست اّما به تلفظ در نمی آید در خّط عروضی حذف می شود. مثالً کلمات 

»خویش«، »خواهـر«، »نـامـه«، »چه«، به صورت »خیش«، »خاهَر«، »ناِم« و »ِچ« نوشته می شود:
َمپََسندهـرِچ بَـر نـفـِس خـیش نَپَسندی دیـگری  نَـفِس  بَـر  نـیـز 

4ــ قبالً گفتیم که مصّوت، دومین حرف هر هجاست لذا حروف »و«، »ا«، »ی« فقط وقتی دومین 
حرف هجا باشند مصّوت هستند و دو حرف به حساب می آیند. مثالً در کلمات »کو«، »سار«، »ریخت«، 

بنابراین در کلمه ای مثل »نُو« که دومین حرفش مصّوِت ضّمه است »و« صامت می باشد.
5  ــ حرفی که مشّدد تلّفظ گردد باید به صورت دو حرف نوشته شود مانند »عّزت« و »سّجاده« که 

باید به صورت »ِعزَزت« و »َسْججاِد« نوشته شود:
ِنهپـیـر گـفـتـاِک ِچ ِعْزَزت زیـن ِبه بـالیـن  َدِرُت  بَـْر  ِنـَیـم  ِک 

)جامی(
گُـِل َسجـجاِد َات ِب َوقْـِت نمازمـی کَُند پُـر فضاِی خـاِن ِز َعـطر

)نصراللّه مردانی(
تقطیع هجایی

تقطیع یعنی تجزیٔه شعر به هجاها و ارکان )پایه های( عروضی1. نخست به تقطیع هجایی می پردازیم 
و سپس به تقطیع به ارکان.

منظور از تقطیع هجایی مشّخص کردن هجاهای شعر اعم از کوتاه، بلند و کشیده است. برای 

1ــ تقطیع را تجزیٔه مصراع شعر به اجزا و ارکان تعریف کرده اند که در عروض علمی به جای اجزا، هجاها است.
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باید هجاهای شعر را به دّقت جدا، و مرز هر هجا را با خّط عمودی کوتاهی مشّخص  این کار ابتدا 
کرد. دّقت شود که به تعداد مصّوت ها هجا وجود دارد. ضمناً هجاهای کشیده باید با خّط عمودی به 
یک هجای بلند )سه حرف اّول( و یک هجای کوتاه )یک یا دو حرف بعد( تقسیم شوند، مثل جدا کردن 

هجاهای مصرع زیر:

ـشی1َوحـِغُمراینِکرا لَمِدـجاننـــَرَمــ
 

ـَندشیــِنــِکلُمشـْسْت خابَرِکمیباِز
  

سپس عالمت هر هجا زیر آن آورده شود، یعنی زیر:
الف( هجای دو حرفی )کوتاه(، عالمت »∪«

ب( هجای سه حرفی )بلند(، عالمت »ــ«
ج( هجاهای چهار یا پنج حرفی )کشیده(، عالمت »ــ ∪«، )عالمت »ــ« برای سه حرف اّول و 

عالمت »∪« برای یک یا دو حرف بعد(.
تبصره: هجای پایانی اوزان شعر فارسی همیشه بلند است و اگر به جای آن هجای کشیده یا کوتاه 

بیاید حکم هجای بلند را دارد لذا هجای پایانی را همیشه با عالمت هجای بلند )ــ( نشان می دهیم.
یادآوری: قبالً گفتیم که حرکات )مصّوت های کوتاه( مانند دیگر حروف هستند اّما هر مصّوت 
بلند دو حرف به حساب می آید. همچنین گفتیم که »ن« ساکن بعد از مصّوت بلند در یک هجا حساب 

نمی شود:
ـشیوحــِغُمراینِکرا لَمِدـجاننـــَرَمــ
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

حال اگر مصراع دوم )و مصراع های دیگر( شعر را نیز تقطیع هجایی کنیم خواهیم دید که نظم 
و تعداد هجاهای آن دقیقاً مثل مصراع اّول خواهد بود. هجاهای مصراع دوم را زیر هجاهای مصراع 

اّول می آوریم تا هجاهای دو مصراع را بهتر بتوان تطبیق کرد:
ـشیَوحــِغُمراینِکرا لَمِدـجاننـــَرَمــ
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

ـندـشیــِنـــــِکلُمشـ ست خابَرِک میباِز
1ــ آخرین حرف هجا را به دو صورت پایانی نیز می توان نوشت: َم/ َرن / جان
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خودآزمایی

1ــ »ا«، »و«، »ی« باید حرف چندم هجا باشند تا به صورت مصّوت بلند تلّفظ گردند و دو حرف 
حساب شوند؟

2ــ واژه های زیر را با خّط عروضی بنویسید و مرز هر کدام از واژه ها را که بیش از یک هجا 
دارد مشّخص کنید. هجای کشیده را نیز به دو هجا تقسیم کنید:

خویشتن، بنفشه، مالمت، فایده، التماس، خود، سفینه، چو، چون، مسامحه، دّقت، پشتوانه، 
معلّم، خواری، زلّت، مجموعه، روزنه، خواستن، مؤّذن، شّدت، تبّسم، کاشته، راهوار.

را  هجاها  مرز  بنویسید. سپس  عروضی  خّط  با  و  بخوانید  درست  ابتدا  را  زیر  واژه های  3ــ 
مشّخص کنید و زیر هر هجا عالمت آن را بگذارید )توّجه کنید که به تعداد مصّوت ها هجا وجود دارد 
و هجای کشیده به دو هجا تقسیم می شود و هر مصّوت بلند برابر دو حرف است و »ن« بعد از مصّوت 

بلند در یک هجا حذف می شود(:
سر، دل، ره گذر، ما، روز، سرو، سرشار، کویر، گلستان، تن آسان، تن آسانی، دو، نیست، دیدار، 
هستی، رنگ، شب، آفرین، سو، سود، ساخت، دژ، درد، دوست، چشم، کاش، کاشت، وفا، بامداد، 

فضا، رنج، قاصد، طراوت، نیرومند، خاموش، ندا، باغ، آسان، رایگان، رایگانی.
4ــ واژه های غیرسادٔه زیر را یک بار با حذف همزه و بار دیگر بدون حذف همزه بخوانید و با خّط 

عروضی بنویسید و تقطیع هجایی کنید:
دل آزرده، عاقبت اندیش، خوش آواز،پلنگ افکن،بادآورده، خوش اندام، دانش آموز، دل افسرده، 

شمع آجین.
5  ــ ابیات زیر را درست بخوانید و با خّط عروضی بنویسید. سپس مرز هجاها را مشّخص کنید 
و زیر هر هجا عالمت آن را بگذارید. )دّقت کنید اگر اشعار را درست خوانده و نوشته باشید، باید تعداد 

و نظم هجاهای دو مصراع هر بیت یکسان باشد(:
نــانــمــوده    دانــی قــّصــٔه  هـــم نــامــٔه نــانــوشـتـه خـوانــیهــم 

)نظامی(
چـو بـی کاری، یـقـین بـی مـزد مـانیاگــر کـاری کـنــی مــزدی سـتـانـی

)ناصر خسرو(
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خـود شـکـن آیینـه شکستن خطاستآیـنـه ار نـقـش تــو بـنـمـود راسـت
)نظامی(

کــه صـورت نـبـنـدد دری دیـگـرمخــدایــا بـه خـواری مــران از درم
پیوند روح کردی پیـغـام دوست دادیای باد بامدادی خوش می روی به شادی
نـاصـوابهــر کــه تـأّمـل نـکـنـد در جـواب آیـد سـخـنـش  بـیـشـتـر 

)سعدی(
نـیـسـتــم نـیـسـتــم نـیـسـتــم مــنچـنـد پـرسـی ز مـن چـیـسـتـم مـن؟

)میرزا حبیب خراسانی(
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درس چهارم

تقطیع به ارکان

در تقطیع هجایی، عالمت های هجاها دارای نظمی هستند، فی المثل اگر در هجاهای هر مصراع 
شعر تقطیع شده در صفحٔه 27، دّقت کنیم، نظمی در آن ها می بینیم؛ نظمی تکراری، به این صورت که اگر 

آن ها را سه تا سه تا جدا کنیم در می یابیم که هر مصرع تکرار چهار بار »∪ ــ ــ« تشکیل شده است:
∪ ــ ــ ∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ

چنان که مالحظه می شود برای نشان دادن نظم هجاها، پس از هجاهای جدا شده خطّی عمودی 
و پررنگ کشیده شده است.

اگر شعر:
وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رودای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود

)سعدی(
را تقطیع هجایی کنیم به این صورت در می آید:

َودَرمینَمجاِمراکارانِتِهسـآبان1رساِای
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

هجاهای هر مصرع شعر فوق را اگر سه تا سه تا جدا کنیم نظمی در آن ها نمی بینیم ولی اگر چهار 
تا چهار تا جدا کنیم نظم آن ها آشکار می شود، به این صورت که از تکرار چهار بار »ــ ــ ∪ ــ« تشکیل 

شده است:
ــ ــ ∪ ــ ــ ــ ∪ ــــ ــ ∪ ــــ ــ ∪ ــ

تقطیع هجایی شعر زیر:
بـا همـه آمیخت دل، گــرچه جدا مـی رودفتنه برانگیخت دل، خون شهان ریخت دل

)مولوی(
1ــ این شعر را به صورت »ای ساربانا ِهسِت …« هم می توان تلّفظ کرد. در این صورت »ن« به هجای بعد منتقل می شود و چون در 

این هجای جدید بعد  از مصّوت بلند نیامده محاسبه می گردد )در حقیقت »ن« به جای همزٔه محذوف قرار می گیرد(.
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به این صورت است:
 ِدلـختریــهانَشـِنخوِدلـختـگیــَرنــبَــِنِفتـ
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

حال اگر هجاها را سه تا سه تا یا چهار تا چهار تا جدا کنیم در آن ها نظمی نمی بینیم اّما اگر چهار 
تا و سه تا جدا کنیم خواهیم دید که نظم متناوب دارد، به این صورت که هر مصراع از تناوب »ــ ∪∪ــ« 

و » ــ ∪ ــ« دو بار درست شده است:
ــ ∪ ــ ــ ∪ ∪ ــــ ∪ ــــ ∪ ∪ ــ

شعر زیر را اگر تقطیع هجایی کنیم:
که شبی نخفته باشی به دراز نای سالیبه تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن

)سعدی(
به این صورت در می آید:

تَنگُفـرگازروِمَغـَرددانَـلیِصـحاتُـِبـ
ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪

حال اگر هجاهای آن را فقط به صورت چهار تا چهار تا جدا کنیم وزنی متناوب در آن ها می بینیم:
ــ ∪ ــ ــ ∪ ∪ ــ ∪ــ ∪ ــ ــ∪ ∪ ــ ∪

پس برای این که نظم میان هجاهای یک شعر آشکار شود باید هجاهای یک مصراع آن را چهار 
تا چهار تا، یا سه تا سه تا، یا چهار تا و سه تا جدا1 کنیم.

در میان هجاهای معدودی از اوزان، نظمی ظاهر نیست2 مثل هجاهای شعر: 
نیکنامی و  خـوبــی  مــایــٔه  روشـنـاییای  بـی تـو  نـدهــد  روزم 

)رودکی(
ـِماِای میـناــکــنیــُیبیخوِیی
ــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــــ

که به هر صورت آن ها را جدا کنیم نظمی در آن ها نمی بینیم.

تا و یکی جدا می شود. از طرفی در عروض سّنتی  تا، یا چهار  تا و دو  1ــ هجاهای بعضی از اوزان کم کاربردتر به صورت چهار 
هجاهای بعضی از اوزان را به صورت سه تا و چهار تا یا دو تا و سه تا و غیره جدا می کنند تا به نحوی همٔه اوزان شعر فارسی را در بحور عروضی 

عرب بگنجانند )بحر، واحِد بزرگ تر از وزن است(.
2ــ این گونه اوزان که تعداد آن ها اندک است، مستثنا هستند و با تعریف وزن نیز مغایرت دارند.
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به طور کلّی اکثر اوزان شعر فارسی دارای نظم تکراری هستند و بعضی نیز نظم متناوب دارند و 
در اندکی از اوزان نظمی دیده نمی شود. ضمناً نظم تکراری بر نظم متناوب ترجیح دارد، لذا اگر هجاهای 

شعری را با نظم تکراری بتوان تقطیع کرد، تقطیع آن به صورت متناوب جایز نیست. مثالً شعر:
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

که به صورت منظّم، یعنی چهار »∪ ــ ــ« تقطیع می شود، 
نباید به شکل متناوب: ∪ ــ ــ ∪ــ ــ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ  تقطیع گردد.

 

ارکان عروضی
وقتی هجاهای شعری را به اجزای چهار تا چهارتا، یا سه تا سه تا، یا چهار تا و سه تا به نحوی 
که نشان دهندٔه نظم آن ها باشد، جدا کردیم ساده تر این است که به جای هر یک از اجزای چهار یا سه 

هجایی معادل آن ها را بیاوریم. فی المثل در مورد شعر:

غ وحشیِک این مردلم رامـرنجـان
∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ

بلند چهار بار، تشکیل  به جای این که بگوییم وزن این شعر از یک هجای کوتاه و دو هجای 
َدم« )هم وزن                   »َدَدم  یا  تَن«  تَن  »َت  بار مثالً  این است که بگوییم وزن این شعر از چهار  شده، آسان تر 
ـ« کلمه ای که هم وزنش باشد مثالً »نواها« یا »گرامی«  ــ  ـ«( درست شده است، و اگر به جای »∪ـ  ــ  »∪ـ 
را بیاوریم بهتر است، مثالً بگوییم شعر فوق بر وزن »نواها نواها نواها نواها« است. از طرفی چون در 
صرف زبان عرب همٔه کلمات را با »فعل« )ف ــ ع ــ ل( می سنجند در عروض عربی و فارسی، هم وزن 
هجاهای جدا شدهٔ هر مصرع را )که نمایانگر نظم وزن هستند( از »فعل« ساخته اند، فی المثل »فعولن« 
را هم وزن »∪ ــ ــ« آورده اند و لذا شعر فوق بر وزن »فعولن فعولن فعولن فعولن« می شود. همچنین 
به جای »∪ ــ ــ ــ« قالب هم وزنش »مفاعیلن« را ساخته اند و به همین ترتیب قالب های دیگر درست 
شده است. این قالب ها را ارکان عروضی نامیده اند. مهم ترین ارکان عروضی فارسی 19 تاست که ذیالً 

با آن ها آشنا می شوید:
الف( ارکانی، که در آغاز و میان و پایان مصراع می آیند:

1ــ فاعالتن = ــ ∪ ــ ــ )تن ت تن تن(
2ــ فاعلن = ــ ∪ ــ )تن ت تن(
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3ــ مفاعیلن = ∪ ــ ــ ــ )ت تن تن تن(
4ــ فعولن = ∪ ــ ــ )ت تن تن(

5  ــ مستفعلن = ــ ــ ∪ ــ )تن تن ت تن(
6ــ مفعولن = ــ ــ ــ )تن تن تن(

7ــ فعالتن = ∪ ∪ ــ ــ )ت ت تن تن(
8   ــ فعلن = ∪ ∪ ــ )ت ت تن(

9ــ مفاعلن = ∪ ــ ∪ ــ )ت تن ت تن(
10 ــ مفتعلن = ــ ∪ ∪ ــ )تن ت ت تن(

11ــ فع لن )= فاعل( = ــ ــ )تن تن(
ب( ارکان غیر پایانی، که در آخر مصراع قرار نمی گیرند. آخرین هجای هر یک از این ارکان 

کوتاه است:
 1ــ فاعالُت = ــ ∪ ــ ∪ )تن ت تن ت(
2ــ فعالُت = ∪ ∪ ــ ∪ )ت ت تن ت(
3ــ مفاعیُل= ∪ ــ ــ ∪ )ت تن تن ت(

4ــ مستفعُل = ــ ــ ∪ ∪ )تن تن ت ت(
5  ــ مفعوُل = ــ ــ ∪ )تن تن ت(

6  ــ مفاعُل = ∪ ــ ∪ ∪ )ت تن ت ت(
ج( ارکان پایانی، که فقط در آخر مصراع می آیند:1

1ــ َفَعل = ∪ ــ )ت تن(
2ــ فع = ــ )تن(

گاه از آخر رکن پایانی یک وزن، یک یا دو یا سه هجا حذف می شود، مثالً:
از آخر »∪ ــ ــ ــ« )مفاعیلن( اگر یک هجا حذف شود می ماند »∪ ــ ــ« )فَُعولُْن(، دو هجا 

حذف شود می ماند »∪ ــ« )فََعل( سه هجا حذف شود می ماند »ــ« )فَْع(2

1ــ فعلن و فع لن نیز در آخر مصراع می آید اما به صورت غیرپایانی هم به کار رفته است. بعد خواهیم دید که در اوزان دوْری در آخر 
نیم مصراع نیز می آیند.

2ــ گفتیم که هجای پایان مصراع همیشه بلند حساب می شود.
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خودآزمایی

1ــ ارکان معادل این هجاها را بنویسید:
ــ ∪ ــ ــ، ∪ ــ ــ، ــ ــ ∪ ــ، ــ ــ ــ، ــ ∪ ∪ ــ، ∪ ــ ــ ــ، ∪ ∪ ــ، ∪ ــ ∪ ــ، ــ، ــ ∪ 

ــ ∪، ــ ــ، ∪ ــ ، ∪ ــ ــ ∪، ــ ــ ∪ ∪.
2ــ هجاهای اشعار خودآزمایی درس سوم را به منظّم ترین صورت، تقسیم کنید و ارکان معادل 

هر قسمت را زیر آن بنویسید.
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درس پنجم

چگونگی تقطیع شعربه ارکان

برای تقطیع شعر به ارکان ابتدا آن را تقطیع هجایی می کنیم سپس هجاها را به صورتی که نظم 
آن ها مشخص شود با خّط عمودی پررنگ تری به اجزای 4 یا 3 هجایی تقسیم می نماییم. آن گاه به ارکان 
مراجعه می کنیم تا ببینیم هر یک از این اجزای 4 یا 3 هجایی با چه رکنی مطابقت دارد. آن ها را انتخاب 
می کنیم و در زیر اجزا می نویسیم. )اگر در آخر مصراع، یک یا دو هجا اضافه بماند ارکان پایانِی معادِل 

هر کدام یعنی »فََعل«، »فع لن« و »فع« زیِر آن ها آورده می شود( مثال:
اگر هجاهای شعر زیر را به صورت چهار تا »∪ ــ ــ« تقسیم کنیم با مراجعه به ارکان می بینیم که 

معادل »∪ ــ ــ« رکِن فعولن است که آن را زیر هر »∪ ــ ــ« می نویسیم:

ِغ َوحشیکه این ُمرِدلَم رامـرنجـان
∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ
فعولنفعولنفعولنفعولن

هجاهای شعر زیر نیز به چهار »∪ــ ــ« تقسیم می شود. ولی از آخر »∪ــ ــ« چهارم، یک هجا 
حذف شده است و به صورت »∪ــ« درآمده که با مراجعه به ارکان می بینیم که معادل »∪ ــ« رکن »فََعل« 

است، ارکان را زیر هجاهای تقسیم شده می نویسیم:
که صورت نبندد دری دیگرمخدایا به خواری مران از درم

)سعدی(
َرمَدَازرانَمـریخاِبـیاـداُخــ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

فََعلفعولنفعولنفعولن
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مثال دیگر:
روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینمتو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی آید

)سعدی(
هجاهای هر مصراع شعر فوق به چهار »∪ ــ ــ ــ« تقسیم می شود. حال با مراجعه به ارکان، 

ـ  ــ« می نویسیم. ـ  ــ« یعنی »مفاعیلن« را زیر هر »∪ ــ ـ معادل »∪ ــ ـ

یَدآمیِنـَهمبابَتــَلَدندیـَخنـِزگُلچُنَهمـُت
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
هجاهای شعر زیر:

مو ای  وز پشیـمـانـی تـو جـانـم سـوخـتـیدوختیسـا دهـانـمگفت 
ــــ ∪ ــ ــ ــ   ∪ )مولوی(ــ ∪ ــــ 

ـ  « تقسیم می شود ولی از »  ــ ∪ ــ ــ« آخر یک هجا حذف شده و به صورت  به سه » ــ ∪ ــ ـ
ـ  « درآمده است. با مراجعه به ارکان، معادل »ــ ∪ ــ ــ« یعنی فاعالتن و معادل »ــ ∪ ــ« یعنی  »    ــ ∪ ـ

فاعلن را زیر هجاهای تقسیم شده می نویسیم:
دوختی1سا دهانمگفت ای مو
ــ ∪ ــــ ∪ ــ ــــ ∪ ــ ــ
فاعلنفاعالتنفاعالتن

هجاهای شعر زیر:

که شبی نخفته باشی به درازنای سالـی گارگفتنغم روزـلی نداردبه تو حاصـ
ــ∪ ∪ ــ ∪ ــ   ∪ ـ ∪ــ  )سعدی(ــ ∪ ــ ــ∪ ∪ـ 

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت
چهار تا چهارتا جدا شده و نظم متناوب متشّکل از »∪ ∪ ــ ∪« و »ــ ∪ ــ ــ« 2 بار دارد و 

چون »∪ ∪ ــ ∪« با رکن فعالُت مطابق است و »ــ ∪ ــ ــ« با رکن فاعالتن، لذا وزن آن می شود:
تقطیع  با خّط عروضی  تقطیع شده است ولی الزم است دانش آموزان همیشه اشعار را  با خّط معمول فارسی  از اشعار  1ــ بعضی 

کنند.
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فاعالتن فعالت  فاعالتن  فعالت 
هجاهای شعر زیر:

پیش دو ابروی چون هالل محّمد )ص(بدماه نــتـاآفتاب و شاید   اگر
∪ــ ∪ ∪ ــ ــ   ∪ ـــ  )سعدی(ــــ ∪ ∪ـ 

فعمفتعلنفاعالتمفتعلن

پایانی حذف شده و به صورت  ∪« سه هجای  ــ   ∪ نظم متنـاوب دارد که از آخـرین »ــ 
با  ∪ ∪ــ«  »ــ  ارکان،  به  مراجعه  با  درآمده است.  ــ   ــ    ∪ ∪ ــ    ∪ ــ   ∪ ــ  ــ    ∪  ∪ ــ 
شعر  وزن  پس  دارد.  مطابقت  فع  رکن  با  »ــ«  و  فاعالُت  رکن  با   »∪ ــ   ∪ »ــ  و  مفتعلن  رکن 

می شود. فوق 
فع مفتعلن  فاعالت   مفتعلن  

پس برای پیدا کردن وزن یک شعر باید نکته های هشتگانٔه زیر را مورد توّجه قرار داد:
1ــ درست خواندن شعر و درست نوشتن آن با خّط عروضی.

2ــ جدا کردن هر یک از هجاها با خّط عمودی.
3ــ حذف »ن« بعد از مصّوت بلند در یک هجا.

4ــ عالمت گذاری هر یک از هجاها در زیر آن ها.
5  ــ تقسیم هجاهای هر مصراع به اجزای 4 تا 4تا، یا 3 تا 3تا، یا 4 تا و 3 تا به طوری که در 

صورت امکان، وزن به صورت تکراری درآید و یا متناوب.
6  ــ نوشتن ارکان عروضی معادل اجزا در زیر آن ها.

7 و 8  ــ اختیارات شاعری و نام اوزان که در مباحث بعد خواهد آمد.

اختیارات شاعری
نظم و تساوی  و  منظّم و دقیق است  بسیار  فارسی  دیدیم وزن شعر  قبل  مثال های  چنان که در 
هجاها در مصراع های یک شعر دقیقاً رعایت می شود و از این نظر تقطیع وزن شعر فارسی بسیار ساده 
است. البته شاعر در سرودن شعر اختیاراتی دارد که به ضرورت از آن ها استفاده می کند. این اختیارات 

نیز، که دقیقاً تابع قاعده است، باید درنظر گرفته شود.
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تبصره: برای تعیین وزن یک شعر، تقطیع یک مصراع آن کافی است اّما چون در اشعار فارسی 
هجاها،  اختالف  روی  از  یعنی  مصراع  دو  مقایسٔه  با  می شود  استفاده  شاعری  اختیارات  از  معموالً 
اختیارات شاعری را بهتر درمی یابیم. لذا در تقطیع، هجاهای مصراع دوم را به ترتیب، زیر هجاهای 

مصراع اّول می نویسیم. اختیارات شاعری1 بر دو گونه است: زبان و وزنی.
اختیارات زبانی: در هر زبانی بعضی کلمات )به تنهایی یا در جمله( دارای دو یا احیاناً چند 
بر دو نوع  ببرد. اختیارات زبانی  به کار  تلّفظ هستند و گوینده اختیار دارد هر کدام را که می خواهد 

است:
ـ  امکان حذف همزه: در فارسی اگر قبل از همزٔه آغاز هجا، حرف صامتی بیاید همزه را  1ـ
می توان حذف کرد، مثالً کلمٔه یک هجایی »آب« که با همزه شروع شده، اگر قبل از آن صامتی مانند »ر« 
« را بگوییم  ایناز

ــــ
« یا » رابد

ــ ∪∪
« را بگوییم » آبَدر

ــ ∪ــ
بیاوریم، همزه را می شود حذف کرد. مثالً »

«. در شعر زیر: دران
∪ ــ

« را بگوییم » آندر
ــــ

« یا » ازین
∪ ــ

«

کـزو مـانده بــر استخوان پوستیدر آن حـال پـیـش آمـدم دوستی
)سعدی(

تیسـدوَدمَمـشاپیلحارانَد
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪
تیسـپوخانُتُاسـبَرِدمانزوک

شاعر به ضرورت وزن، در  آن )= ــ ــ( را، د  ران )= ∪ ــ( تلّفظ کرده تا هجاهای دو مصراع 
یکسان و وزن درست بـاشد، زیرا اگـر در آن تلّفظ می کـرد، هجای اّول مصراع اّول بلنـد می بـود و   

حال آنکه هجای اّول در مصراع دوم کوتاه است.
2ــ تغییر کّمیت مصّوت ها: شاعر در موارد خاّصی مختار است که به ضرورت وزن شعر، 

مصّوت کوتاه را بلند و یا مصّوت بلند را کوتاه تلفظ کند:
وزن  ضرورت  به  را  کلمه  پایان  کوتاه  مصّوت  کوتاه:  مصّوت های  کردن  تلّفظ  بلند  الف( 
می توان کشیده تلّفظ کرد تا مصّوت بلند به حساب آید. همچنین کسرٔه اضافه و »و« )ضّمه( عطف را:

1ــ رک: »اختیارات شاعری« نوشتٔه ابوالحسن نجفی. البّته تقسیم اختیارات به زبانی و وزنی از نگارنده است.
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چـه مـایـه غـم خـورد تـا گـل بــرآردنـبـیـنـی بـاغـبـان چـون گـل بـکـارد
)فخرالّدین اسعد گرگانی(

َردکاِبـگُلچُنبان غـبانیبیـنَـ
ــــ∪

∪
ــــ∪ــــــ∪ــ

َردرابَـگُلتاَردُخـَغمِیـماِچـ
چنان که مالحظه می شود هجاهای سوم در دو مصراع متفاوت است، هجای سوم در مصراع 
اّول بلند است و کوتاه نمی شود اّما هجای کوتاه مصراع دوم را طبق قاعده می توان بلند تلّفظ و حساب 

کرد.
تبصره: اگر هجایی با هجای معادلش در مصراع دیگر متفاوت باشد، عالمت هر دو هجا را 
معادلش مساوی است  متفاوت  با هجای  که  اختیارات شاعری مشّخص شد  و وقتی طبق  می گذاریم 

عالمت قبلی آن را خط می زنیم.
مثال برای کسرٔه اضافه:

ـَودبُــناداِکَهرـَودبُــناـواتَــ
ــ∪ــــ∪

∪
ــ∪ــــ∪ــ

ـودبُــنابُرــرپیــِلِدِنشداِز
)فردوسی(

هجای پنجم در مصراع دوم کوتاه و در مصراع اّول بلند است ولی هجای پنجم مصراع دوم را 
طبق قاعده می توان بلند تلّفظ کرد تا هجاهای دو مصراع یکسان گردد.

مثال برای مصّوت ضّمٔه پایان کلمه:
چـارقـت دوزم کـنــم شــانـــه سـرتتـو کـجـایـی تـا شـوم مـن چـاکـرت

)مولوی(
تُـ
∪

َرتِکچاَمنَومَشـتاییجاُک

ــــــ∪ــــــ∪ــ
∪

ــ∪

ـِشانَمُکَزمدوَقتُرچا َرتَسـن
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هجای اّول در مصراع دوم بلند است و کوتاه نمی شود اّما در مصراع اّول کوتاه است و طبق 
قاعده بلند تلّفظ می شود. ضمناً هجای نهم در مصراع دوم نیز طبق قاعده بلند تلّفظ می گردد. 

مثال برای »و« )ضّمه( عطف:
وز ســتـیـز آمـد مـگـس زو بــاز پـسشخص خفت و خرس می راندش مگس

)مولوی(
ُتُخفـصَشخـ

∪

گسَمـَدشرانمیسِخر

ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
پَسزبازوگَسَمـَمدزاتیـِسـَوز

هجای چهارم در مصراع  دوم کوتاه نمی شود اّما در مصراع اّول طبق قاعده باید کشیده تلّفظ 
شود تا همانند مصراع دوم گردد.

مثال برای مصّوت کوتاه فتحه، که تنها در آخر کلمٔه »نه« می آید و کم اتّفاق می افتد:
بالّصوابنه سبو پیدا در این حالت نه آب اعلم  واللّه  ببین  خوش 

)مولوی(
نَـ
∪

آبنَـلَتحارینَدداپیـبوَسـ

ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
وابَصـِبصـلَمَاعـهالَولــبینبــُخش

هجای اّول در مصراع اّول کوتاه است اّما به ضرورت وزن طبق قاعده بلند تلّفظ می شود تا معادل 
هجای اّول در مصراع دوم گردد.

ب( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت های بلند: هرگاه پس از کلمات مختوم به مصّوت های بلنِد »و« 
یا »ی« مصّوتی بیاید، شاعر اختیار دارد که مصّوت های بلند »و« و »ی« را کوتاه تلّفظ کند تا کوتاه به 

حساب آید. ضمناً میان دو مصّوت، صامت »ی« قرار می گیرد که آن را »ی« میانجی1 می نامند.
مثال برای کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »و«: و + »ی« میانجی + مصّوت

1ــ در زبان فارسی هرگاه دو مصّوت کنار هم بیاید معموالً میان آن ها صامت »ی« ظاهر می شود که آن را »ی« میانجی می نامیم مثالً 
جمع »مرد« می شود »مردان« اما جمع »دانا« نمی شود  »داناان« بلکه میان دو مصّوت »ا«، »ی« می آید و »دانایان« می شود. منسوب به »نارنج« 

می شود »نارنجی« اما منسوب به »لیمو« به صورت »لیموی« غلط است و باید با کمک گرفتن از »ِی« میانجی بگوییم: لیمویی.
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آرزویی که همی داردم اکنون پژماندر چنان روز مرا آرزویی خواهد بود
)رعدی آذرخشی(

بودَهدخاییزورآراَمـزرونانچُـَدر
ــــــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
مانَپژنونَمکَدَردامیَهـِکـییزورآ

هجای دهم در مصراع دوم کوتاه است و بلند تلّفظ نمی شود اّما در مصراع اّول بلند است و 
طبق قاعده کوتاه تلّفظ می گردد. چنان که مالحظه می شود مصّوت »و« در کلمٔه »آرزویی« در مصراع 
اّول به ضرورت وزن کوتاه تلّفظ شده اّما در مصراع دوم چون ضرورت وزن وجود ندارد این مصّوت 

کوتاه تلّفظ نشده است.
تبصرۀ 1: »و« در کلمات تک هجایی مانند مو، رو، جو، بو و غیره هیچ گاه کوتاه نمی شود اما 

در کلمٔه »سو« در حال اضافه ممکن است کوتاه شود.1
مثال برای مصّوت بلند »ی«: ی + ی وقایه + مصّوت

هست دریـــن کــوی کـــه گندم نماست            راستـی آمـــــوز، بسی جو فــــروش
)پروین اعتصامی(

روشفُـجوسیبَـزمویاتیسـرا
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

ماستنَـُدمگَنـِکیکورینَدتهسـ
هجای »تی« در مصراع اّول بلند است اّما طبق قاعده، کوتاه تلّفظ و محاسبه می شود تا با معادلش 

در مصراع دوم یکسان گردد.
یا ضمیر  یا پیشوند  با پسوند  یا کلمٔه  بلند »ی« در میان کلمه ای ساده  تبصرۀ 2: اگر مصّوت 
مّتصل باشد، قاعدٔه  ب )کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند( صدق نمی کند زیرا مصّوِت »ی« در این موارد 
همیشه کوتاه تلّفظ می شود و اختیاری نخواهد بود. مثالً در کلمات زیاد )زییاد( = »∪ ــ ∪«، ِحَیل = 

»∪ ــ«، روحانیون = »ــ ــ ∪ ــ«، عامیانه = »  ــ ∪ ــ ∪«، بیاموز = »∪ ــ ــ ∪«.
کـه نتـوان بـرآورد فردا ز ِگلبـیـا تـا بـرآریـم دسـتـی ِز ِدل

)سعدی(

1ــ رک: »اختیارات شاعری«
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ِدلِزـتیدســمریـــرابَــتایابـ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪
ِگلِزدافـردورـرابَــواننَتـکـ

تبصرۀ 3: در مواردی که مصّوت »ی« فقط کوتاه تلّفظ می شود، هجای آن را تنها با عالمت 
هجای کوتاه مشّخص می کنیم چون اختیاری وجود ندارد.

خودآزمایی برای اختیارات شاعری و تقطیع
1ــ منظور از اختیارات زبانی چیست؟

2ــ دو نوع اختیار زبانی را تعریف کنید و برای هر یک چند مثال بیاورید.
3ــ مصّوت های کوتاه را در چه صورت می توان کشیده تلّفظ کرد و مصّوت های بلند را در چه 

صورت کوتاه؟
4ــ مصّوت بلند »ی« در چه صورت همیشه کوتاه است و مصّوت بلند »و« در چه صورت همیشه 

بلند؟
5  ــ تقطیع مثال های زیر، به صورتی که بین دو هالل تقطیع شده است، با کدام اختیارات شاعری 

مطابقت دارد؟
ـ ∪(.  نوای نی =)∪ ــ ــ ــ(. تو گفتی= )ــ ــ ــ(. بهانه =)∪ ــ ــ(. بازی دهر =)ــ ∪ ∪ ـ
 .)∪ شب و روز =)∪ ــ ــ   .)∪ سبوی آب =)∪ ∪ ــ ــ  ∪ ــ(.  =)∪ ــ ــ ــ  درخت دوستی 
جادویی =)ــ ∪ ــ(. دل پاک =)∪ ــ ــ ∪(. سوی من =)∪ ∪ ــ(. سوی من =)ــ ∪ ــ(. آری 

آنان =)ــ ∪ ــ ــ(.
6  ــ در مثال های زیر هر جا همزه حذف شده، مشّخص کنید.

ـ ∪(. خوش آهنگ =)∪  ــ  ـ ∪(. خوش آواز =)ـــ  ــ  ـ(. تیرانداز =)ـــ  ــ  مردافکن =)ـــ 
ـ ∪(. از ایشان =)∪ ــ ــ(. از ایشان =)ــ ــ ــ(. ــ ـ

7ــ پس از تقطیع هجایی ابیات زیر، هجاهای معادل در دو مصراع یک بیت را مقایسه کنید و 
اگر اختالفی هست تعیین کنید از چه اختیارات زبانی استفاده شده است:

خودآزمایی
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نـهـانچـو خـواهـی کـه نـامـت بـود جاودان بـزرگــان  نـیـک  نــام  مــکــن 
)سعدی(

بـر جفای خار هجران صبر بلبل بایدشباغبان گرچند روزی صحبت گل بایدش
)حافظ(

مـدار از فلـک چشـم، نیـک اختری راچـو تـو خـود کـنـی اخـتر خویش را بد
)ناصر خسرو(

سـرنـتـابـی آمــوخـتـن  ز  تــو  رااگــر  سـروری  هـمـی  تـو  سـر  بـجـویـد 
)ناصر خسرو(

سـاخـتـی هـمـی  بـودن  بـرگ  نــپـرداخـتــیهـمـه  رفــتــن  تـدبـیــر  بـــه 

)سعدی(
یـکـبــارگــیسـوی چــاره گـشـتـم ز بـیـچـارگــی بـــه  ســر  بــدو  نـدادم 

)فردوسی(
بـه سـربـبــایـد هـوس کـردن از ســر بــه در آمــد  َدور هــوس بــازی  کــه 

)سعدی(
دلــم گــردد  تـازه  کــجــا  کــه سـبـزه بـخـواهـد دمـیـد از گـلـمبــه سـبـزه 

)سعدی(
هــوا و هـــوس کـنـان در  گــذشـتـیـم بــر خـاک بـسـیـار کــستـــفـــّرج 

)سعدی(
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درس ششم

اختیارات وزنی

آن  از  به ضرورت وزن  تا  برای شاعر فراهم می سازد  تلّفظ  اختیارات زبانی فقط تسهیالتی در 
استفاده کند بی آن که موجب تغییری در وزن بشود، اّما اختیارات وزنی امکان تغییراتی کوچک در وزن 

را به شاعر می دهد. تغییراتی که گوش فارسی زبانان آن ها را عیب نمی شمارد. 
اختیارات وزنی بر چهار گونه است:

1ــ بلند بودن هجای پایان مصراع ــ آخرین هجای هر مصراع بلند است اّما شاعر می تواند 
به جای آن هجای کشیده یا کوتاه بیاورد. هجای پایان مصراع را همیشه با عالمت هجای بلند نشان 

می دهیم، مثالً در این شعر سعدی:
مــاه را مـانـی و لـیـکـن مـاه را گـفـتـار نیستسـرو را مــانـی و  لـیـکن سـرو را رفـتـار نـه
بدر بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیستگـر دلـم از شـوق تـو دیـوانه شد عیبش مکُن

آخرین هجا در مصراع اّول کوتاه و در مصراع های دوم و چهارم کشیده است بی آن که موجب 
کم ترین اختاللی در وزن شده باشد. پس در پایان مصراع فرقی میان هجای کشیده و کوتاه و بلند نیست 
و همه بلند حساب می شوند )در اوزان دوری هجای پایان هر نیم مصراع نیز همین حکم را دارد چنان که 
خواهد آمد.( هیچ یک از شاعران میان این سه نوع هجا در پایان مصراع فرقی نمی گذارند و هجای 
کشیده و کوتاه را در حکم هجای بلند می گیرند اّما در عروض سّنتی به غلط میان هجای بلند و هجای 

کشیده در پایان مصراع فرق می گذارند.
2ــ رکن اّول بعضی از اوزان، ∪ ∪ ــ ــ )فعالتن( است مانند:

∪ ∪ ــ  )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(، یا ∪ ∪ ــ ــ    ∪ ∪ ــ ــ  ∪ ∪ ــ ــ   

ــ  )فعالتن مفاعلن فعلن( و غیره. شاعر در سرودن شعر   ∪  ∪ ــ    ∪ ــ   ∪ ــ   ــ   ∪  ∪
بیاورد؛ یعنی هجای کوتاه اّول              ∪ ــ ــ )فاعالتن(  اّوِل وزن می تواند ــ  ∪ ــ ــ )فعالتن(   ∪ به جای 



41

∪ ∪  ــ ــ را به هجای بلند تبدیل کند اّما عکس این درست نیست1. مثالً سعدی در وزن:
∪ ∪ ــ ــ این شعر را سروده است:  ∪ ∪ ــ ــ   ∪ ــ ــ    ∪ ∪ ــ ــ    ∪

عهد نابستن از آن به که ببندی و  نپاییمن ندانستم از اّول که تو بی مهر و وفایی
(سعدی)

ییفاَوُرِمهـبیتُـِکـَولَزوَمـتَـِنسدانَـَمن
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

ییپانَـُیدیبَنـِبـِکـِبهـزانَنتَـبَسنادَعهـ
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

فعالتن فعالتن  فعالتن  فاعالتن  
چنان که می بینید وزن مصرع اّول و دوم این شعر با ــ ∪ ــ ــ (فاعالتن) شروع شده و حال آن که 

در اصل وزن ∪ ∪ ــ ــ (فعالتن) بوده است.
این اختیار وزنی بسیار رایج است، حّتی ممکن است در تمام مصرع ها حّتی مصراع اّول شعر 

نیز صورت بگیرد.
3ــ شاعر می تواند به جای دو هجای کوتاه میان مصراع، یک هجای بلند بیاورد یعنی شاعر به 

ـ  « (فعلن) می تواند »  ــ ــ« (فع لن) بیاورد. جای » ∪ ∪ ـ
کــافرم گــر جوی زیــان بینیهر چه داری اگر به عشق دهی

(هاتف)
هـیَدقِعشـِبـگرَاریداِچـَهر
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪ــ
نیــبیـیانِزویُجـگَرَرمِفـکا

باید توّجه داشت هرگاه تعداد هجاهای مصراعی کمتر از مصراع دیگر باشد احتمال این ِابدال 
بلند  ِابدال، در تقطیع دو هجای کوتاه یک مصراع معادل یک هجای  این  هست. در صورت وجود 

مصراع دیگر قرار می گیرد، البته در این حالت اصل دو هجای کوتاه است.
اختیار شاعری اخیر در دو هجای ماقبل آخر بسیار رایج است و حّتی در تمام مصراع های یک 

1ــ یعنی اگر وزنی با ــ ∪ ــ ــ شروع شود (مثل ــ ∪ ــ ــ  ــ ∪ ــ ــ  ــ ∪ ــ )، شاعر نمی تواند به جای آن ∪ ∪ ــ ــ بیاورد.
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ـ  « )مفتعلن(  شعر ممکن است از آن استفاده شود. اّما کاربرد موارد دیگر آن کم است مانند » ــ ∪ ∪ ـ
ـ  « )فعالتن( و »  ــ ــ ∪ ∪« )مستفعل( که به جای هر یک از این ها می تواند »  ــ ــ ــ«  و » ∪ ∪ ــ ـ

)مفعولن( بیاید.
شعر زیر بر وزن فعالتن فعالتن فعلن است اّما مصراع اول آن به صورت فاعالتن مفعولن 

فعلن آمده یعنی »∪ ∪ ــ ــ« )فعالتن( دوم، »ــ ــ ــ« )مفعولن( شده است.
ضمناً در هر دو مصراع فعالتن اّول به صورت فاعالتن آمده است:

پشتٔه خار همی برد به پشتخارکش پیری با دلق درشت
)جامی(

فعلنمفعولنفاعالتن

رپیـکَشرخا
      

ُرشتَدِقَدلبای

ــ∪ــ
∪

ــ∪∪ــــ∪∪ــ

ُپشتِبـدبُرمیهـرخاِیِتـُپشـ
           فعالتن

ـ  « )مفعولن( آمده است: ـ  ـ در شعر زیر به جای » ــ ∪ ∪ ــ« )مفتعلن(، » ــ ـ
گه به ِسپاس آمد گل پیش خارگـل بـه سالم چمن آمــد بهار

)نظامی(
ِمالَسـبـگُل

∪

هاربَـَمدناَمـچَـ

ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ
خارشپیـگُلـدَمــساپاِسـِبـگَه

ـ  « )مفعولن( آمده است: و در شعر  زیر به جای »  ــ ــ ∪ ∪« )مستفِعُل(، »  ــ ــ ـ
کــان دانــش را تـمـام دانــیمی کوش به هر ورق که خوانی

)نظامی(
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مستفعل
نیخاِکـَرقَوَهرِبـشکومی
ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

نیدامماتَـراـشِنـداکان
مفعولن

را  هم  کنار  کوتاه  و یک هجای  بلند  می تواند یک هجای  وزن  به ضرورت  قلب: شاعر  4ــ 
جابه جا کند یعنی به جای »  ــ ∪« می تواند »  ∪   ــ« بیاورد یا برعکس. کاربرد این اختیار شاعری کم 

ـ  « )مفاعلن( ُرخ می دهد: ـ  « )مفتعلن( و »∪ ــ ∪ ـ است و آن هم در »  ــ ∪ ∪ ـ
یک سخن از من بدان مرد سخندان بردکیست که پیغام من به شهر شروان برد

)جمال الّدین اصفهانی(
مفاعلن

ِبـَمنِمـغاپیـِکـسـکیـ
∪

ِرَشهـ
∪

ِشر
ــ

َردبَـوان

ــ∪ــــ∪∪ــ
ــ

ــ

ــ∪∪
ــ∪ــ

ردبـدانَخنسـِدَمردانِبـَمننَزَخُسـیک
مفتعلن

به جای  »مفاعلن«  اّول  در مصراع  اّما  است  فاعلن(  مفتعلن  فاعلن  )مفتعلن  بر وزن  فوق  شعر 
»مفتعلن« آمده است.

تقطیع شعر با اختیارات شاعری
باشد، آسان  از اختیارات شاعری استفاده نشده  آن  اگر در  تقطیع هجایی شعر،  دیدیم که  قبالً 
اّما اگر از اختیارات شاعری استفاده شده باشد )که معموالً چنین است( چگونه بدانیم که از  است. 

اختیارات استفاده شده تا بتوانیم وزن درست را بیابیم؟
در اختیارات شاعری یک راه تشخیص، استفاده از گوش است مثالً اگر»دل من« را عادی تلّفظ 
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کنیم تقطیع هجایی آن »∪ ∪ ــ« می شود، اّما تلّفظ »دل من« در مصراع: 
من ل  ـ می داد  یی دگف تیه وا  گ 
∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ــ ــ∪ ∪ ــ

به صورت »∪ ــ ــ« است زیرا در هجای دوم )ِل(، کسره، کشیده تلّفظ می شود.
⊂ ــ ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ ∪

یعنی » ِل« به اندازٔه یک هجای بلند ممتد می گردد و لذا آن را یک هجای بلند حساب می کنیم و 
وزن را به دست می آوریم.1

راه دوم، روش سادٔه مقایسٔه هجاهای دو مصراع یک شعر است. می دانیم که ترتیب و تعداد 
هجاهای کوتاه و بلند یک مصراع شعر در تمام مصراع های دیگر عیناً رعایت می شود، حال اگر یک 
یا چند هجای مصراعی با معادل هایشان در مصراع های دیگر مطابقت نداشته باشد باید آن را از طریق 

اختیارات شاعری با بقّیه تطابق داد وگرنه وزن شعر مختل می شود. فی المثل در شعر:
که باشد مرا روزی از تو جداییدل مـن هـمـی داد گفتی گوایی

)فّرخی(
ِلِد

⊃

ییواگُـتیگُفـددامیَهـمن

∪ــــ∪ــــ∪

ــ

ــــ

⊃

ــــ∪

ییداُجـُتیززیروراَمـشدباِکـ
     9     7                                  2           

می بینیم که هجاهای 2 و 7 و 9 در دو مصراع، برخالف وزن شعر فارسی با معادل هایشان در 
مصراع دیگر یکسان نیستند. هجای 2 در مصراع اّول )ِل( کوتاه است و در مصراع دوم )با( بلند. »با« 
را نمی شود کوتاه کرد اّما »ِل« طبق قاعدٔه کشیده تلّفظ کردن کسرٔه اضافه، می تواند بلند تلّفظ شود و 

به حساب آید.
همچنین هجای 7 در مصراع دوم بلند است و در مصراع اّول کوتاه. هجای 7 مصراع اّول را 
طبق هیچ قاعده ای نمی توان بلند به حساب آورد اّما هجای 7 مصراع دوم را )طبق قاعدٔه کوتاه تلّفظ 

1ــ بعدًا که اوزان را شناختیم، خواهیم دید که اصوالً وزنی به صورت ∪ ∪ ــ ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ ∪ ــ ــ در فارسی وجود ندارد و از 
روی وزن نیز درمی یابیم که در این مصراع ∪ ∪ ــ می باید ∪ ــ ــ باشد.
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کردن مصّوت بلند »ی«( می توان کوتاه به حساب آورد.
هجای 9 در مصراع دوم )ُت( نیز برخالف معادلش در مصراع اّول )تی( کوتاه است اّما طبق 
قاعدٔه کشیده تلّفظ کردن مصّوت ضّمه در پایان کلمه، می تواند بلند تلّفظ شود و به این ترتیب هجاهای 

دو مصراع فوق همانند می شوند.
مثال دیگر:

محکم شده دست و پای دربنددر دام فــتـاده آهــویـی چـند
)نظامی(

چندییهوآِدتافُـمداَدر

ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ
َبندَدریپاُتَدسـِدُشـکَمُمحـ

 
هجای 8 در مصراع دوم کوتاه است و تغییر نمی کند، اّما در مصراع اّول گرچه بلند است طبق 
از اختیارات شاعری  قاعده کوتاه می شود. گاهی می توان در یک هجای معّین و در هر دو مصراع 
استفاده کرد. برای این که مشّخص شود که از اختیارات شاعری استفاده شده است یا نه، باید آن را با 

مصراع دیگری از شعر مقایسه کرد:
کـه هـرچـه دیده بیند دل کند یادز دسِت دیده و دل هر دو فریاد
زنـم بـر دیـده تـا دل گـردد آزادبسازم خنجری نیشش ز پوالد

)بابا طاهر(
یادفَرُدهرِدلُوِددیـِتَدسـِز
⊂ــ∪

⊃

⊂∪ــ

ــ
ــــ∪ــــ

یادنَدکُـِدلنَدبیـِددیـِچـَهرِکـ
الدپوِزَششنیـریَجـَخنـَزمساِب

هجای سوم در مصراع اّول و دوم کوتاه است و طبق اختیارات شاعری )بلند تلّفظ کردن مصّوت 
کوتاه( این هجا را در هر دو مصراع می توان بلند به حساب آورد. آیا این هجا، کوتاه است یا بلند؟ جواب 
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این پرسش را در مصراع سوم پیدا می کنیم زیرا هجای سوم آن بلند است، در نتیجه هجای سوم مصراع 
اّول و دوم نیز باید طبق اختیارات شاعری بلند به حساب آید.

معادلش در مصراع دوم  با  تا  تلّفظ می شود  بلند  قاعده  نیز طبق  اّول  هجای ششم در مصراع 
یکسان گردد.

1ــ فرق اختیارات زبانی و اختیارات وزنی چیست؟
2ــ سه نوع اختیارات وزنی را شرح دهید.

برابر  ــ(   =( کلمٔه »کش«  با  ∪( در کجای مصراع  ــ   =( ∪( و »کشت«   = ( »که«  کلمات  3ــ 
است؟

4ــ در کجای مصراع به جای » ∪ ∪ ــ ــ« )فعالتن( می توان »  ــ ∪ ــ ــ« )فاعالتن( آورد؟
5  ــ شاعر در کجای مصراع می تواند به جای دو هجای کوتاه یک هجای بلند بیاورد؟

6  ــ در چه صورت شاعر می تواند از قلب استفاده کند؟
7ــ از اختیارات وزنی، کدام ها کاربرد زیادتری دارند؟

8   ــ ابیات زیر را ابتدا تقطیع هجایی کنید. سپس هجاهای معادِل هم را در دو مصراع هر بیت 
مقایسه نمایید و در صورت تفاوت، علّت را با اختیارات زبانی و وزنی توجیه کنید و سپس ابیات را 
تقطیع به ارکان نمایید )هجاهای هر مصراع را 4 تا 4 تا، یا 3 تا 3 تا، یا 4 تا و 3 تا جدا کنید به طوری که 

حّتی االمکان نظم آن ها آشکار شود. سپس رکن معادل هر یک را زیر آن بنویسید(:
بـــامــــداد از  هــــم  نــوروز  بــادآمـــد  فـرخــنــده  و  فـــّرخ  آمــدنـش 

)منوچهری(
دربــنــد پـــای  ســپـیــد  دیـــو  ای گــنــبــد گــیـتــی ای دمــاونــدای 
زمــیــنــــی فــســردٔه  قــلــب  چندتـــو  یـــک  نـــمــوده  ورم  درد  از 

)ملک الّشعرای بهار(

سوی دلم به سر انگشِت امتحان نگشودنـمـانْـد تیری در تـرکش قـضـا که فلک
٭٭٭

خودآزمایی



47

از تــو خـواهـنـد و مـن تـو را خـواهـمهـمـه درخـورد رای و قـیـمت خویش
٭٭٭

دل بـــه دنـیـا در نـبـنــدد هـوشـیــاربــس بـــگـردیـد و بـگــردد روزگــار
٭٭٭

پـیـش از آن کــز تـو نـیـایـد هیـچ کـارای کــه دستـت مـی رسـد کـاری بـکـن
)سعدی(
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درس هفتم

طبقه بندی اوزان

به این  به گروه هایی می توان تقسیم کرد،  تعداد اوزان شعر فارسی بسیار زیاد است و آن ها را 
صورت که اوزانی که از نظر نظم میان هجاهای کوتاه و بلند یکسان هستند یک گروه را تشکیل می دهند. 
طبق سّنت، اصل هر گروه وزنی را وزنی چهار رکنی )در یک بیت هشت رکن( می گیرند و اوزان دیگِر 

هم گروه آن به این ترتیب از آن منشعب می شود:
1ــ از هر وزن چهار رکنی می توان یک و به ندرت دو رکن آخر آن را حذف کرد که به ترتیب 

مسّدِس سالم )در یک بیت( و مربّع سالم )در یک بیت( نامیده می شوند:
پریتانقش می بندد فلک کس را نبودست این نمک یا  آدم  فرزنـد  َملَک،  یــا  ندانم  مــاهی 

)سعدی(
هر مصراع شعر فوق از چهار مستفعلن تشکیل شده )هر بیت از هشت مستفعلن، لذا مثّمن سالم 

است(. اّما هر مصراع شعر زیر، سه مستفعلن دارد )لذا مسّدس سالم است(.

خبرچون شبروان پوید همی در تیره شب گردد  رفتنش  از  مباد  کس  تا 
)وقار شیرازی(

هر مصراع شعر زیر از دو مستفعلن درست شده )لذا مربّع سالم است(:
دم به  دم  هــستــی  خمدریــای  و  پیچ  و  تاب  و  چرخ  در 

)گلچین گیالنی(
2ــ با حذف یک یا دو یا سه هجا از آخر رکن پایانی هر وزن )اعم از مثّمن یا مسّدس یا مربّع( 
وزنی          آخر  رکن  اگر  مثالً  گروه هستند  هم  اصلی  وزن  با  که  می شوند  مشتق  وزن  آن  از  اوزانی جدید 
ـ  « )فاعالتن( باشد پس از حذف یک هجا از آخر آن، می شود »  ــ ∪ ــ« )فاعلن( و پس از  »  ــ ∪ ــ ـ
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حذف دو هجا می شود »  ــ ∪« = »  ــ ــ«1 )فع لن( و اگر سه هجا را حذف کنیم می ماند »  ــ« )فع(.
از وزنی که از چهار فاعالتن تشکیل شده، اگر از آخر رکن پایانی یک هجا حذف شود به صورت 

»فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« در می آید.

دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگچرخ گرد از هستی من گر برآرد گو برآر
)هاتف(

شود  پایانی حذف  رکن  آخرین  از  هجا  یک  )مسّدس(  فاعالتن  سه  از  متشّکل  وزن  از  اگر  و 
به صورت »فاعالتن فاعالتن فاعلن« در می آید:
من یار  شد  خود  ظّن  از  کسی  منهر  اسرار  نجست  من  درون  از 

)مولوی(
و اگر سه هجا از آخر رکن پایانی حذف کنیم می شود: »فاعالتن فاعالتن فع«

بــا نــگـاهی مـسـت و رؤیـایـیبــا امـیـدی گـرم و شادی بخش

نام اوزان
اکنون که طبقه بندی اوزان را دانستیم اشاره ای نیز به نام اوزان می کنیم2.

1ــ زیرا هجای پایان مصراع همیشه بلند به حساب می آید.
2ــ فقط برای مطالعه، لطفًا از پانوشت های این درس، پرسشی طرح نشود:

رمل مخبون  ، فعالتن 
رجز َمطوی  ، مفتعلن 

هزج مقبوض )رجز مخبون(  ، مفاعلن 
٭ نام اوزاِن حاصل از تناوب ارکان چنین است:

مفاعلن فعالتن، ُمجتّث مخبون
مفعول مفاعیلن )مستفعل مفعولن(، َهزج َاْخَرب

فعالت فاعالتن، َرَمل مشکول
مفعول فاعالتن )مستفعلن فعولن(، مضارع اخرب

٭ گرچه واحد وزن شعر فارسی مصراع است اّما در عروض سّنتی واجد وزن را به پیروی از عروض عرب بیت )دو مصراع( گرفته اند، 
لذا اگر بیتی هشت یا شش یا چهار رکن داشته باشد به ترتیب مثّمن، مسّدس، مربّع نامیده می شود. مثالً وزن متشّکل از هشت »مستفعلن« رجز 

مثّمن  سالم و وزن متشکّل از »مفاعلن فعالتن« دوبار، ُمجتّث مخبون نام دارد. 
٭ اگر از آخر رکن پایانی وزن، یک هجا حذف شود، وزن حاصل را معموالً محذوف می نامند. مثالً اگر در بیتی هشت فاعالتن باشد، 

رمل مثّمن سالم نام دارد ولی اگر یک هجا از آخر »فاعالتن« پایان مصراع حذف شود، به صورت: 
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نام اوزاِن حاصل از تکرار ارکان چنین است:
َهَزج مفاعیلن 
َرَمل فاعالتن 
َرَجز مستفعلن 

متقارب فعولن 
اوزان پرکاربرد و نام آن ها در فصل بعد خواهد آمد.

پرکاربردترین اوزان شعر فارسی
پرکاربردترین اوزان شعر فارسی 29 تاست. این اوزان را برمبنای نظم میان هجاهای کوتاه و بلند 
آن ها می توان به 9 گروه، که هر کدام شامل 2 یا 3 وزن هستند، و 5 تک وزن مرتّب کرد. در عروض 
سّنتی بعضی از اوزان منظّم با ارکانی تقطیع شده که نظم آن ها را نشان نمی دهد ولی به گوش کسانی که 
با عروض سّنتی آشنایی دارند مأنوس است. این تقطیع ها نیز از نظر اطاّلع همراه با نام آن ها ذکر شده 

است. مزیّت تقطیع در این کتاب نشان دادن نظم هجاهاست.

گروه های اوزان
 گروه 1

1ــ1ــ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن1:

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن در می آید و رمل مثّمن محذوف نامیده می شود.  
فاعالتن فاعالتن فاعلن رمل مسّدس محذوف نام داد. به همین طریق: 

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن هزج مسّدس سالم نامیده می شود. و  
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل )فعولن( هزج مسّدس محذوف نام دارد. و  

و غیره …
عروضیان ما در تدوین عروض فارسی قواعد عروض عرب را بر اوزان شعر فارسی تحمیل کردند و چون در شعر فارسی اوزان زیادی 
هست که با بحور و اوزان عرب مطابقت ندارد؛ لذا این اوزان منظّم فارسی را به صورت های نامنظم تقطیع کردند تا به نحوی آن ها را به اوزان عرب 

ربط دهند مثالً وزن منظّم ــ ــ ∪ ∪    ــ ــ ∪ ∪    ــ ــ ∪ ∪  ــ ــ )مستفعل مستفعل مستفعل مستف(را که در عروض عرب وجود ندارد به 

صورت نامنظّم ــ ــ ∪    ∪ ــ ــ ∪   ∪ ــ ــ ∪  ∪ ــ ــ )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( درآورند تا آن را به بحر هزج ارتباط دهند )در عروض 
عرب ــ برخالف عروض فارسی ــ به جای مفاعیلن می توان مفاعیل، مفاعلن … آورد( و حال آنکه این وزن شعر فارسی هیچ رابطه ای با بحر هزج 

ندارد. با این ترتیب بسیاری از تقطیع ها غلط است، لذا بسیاری از اسم های اوزان نیز غلط و فراگرفتن آن ها نیز بسیار دشوار است.
1ــ رمل مثّمن سالم
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داردروزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد بسیار  بازیچه ها  ازین  بازیگر  چرخ 
)قائم مقام فراهانی(

1ــ2ــ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن1:
وز نـفـاق تـیـر و قـصد مــاه و کـید مشتریای مسلمانان فغان از جور چـرخ چـنبـری

)انوری(

این وزن سومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
1ــ3ــ فاعالتن فاعالتن فاعلن2:

از درون مـــن نـجـســت اســرار مــــنهـر کسـی از ظــّن خـود شـد یـــار مـن
)مولوی(

 گروه 2
2ــ1ــ فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن3:

همه اسمندو تو جسمی، همه جسمند و توروحینظـر آوردم و بـردم کـه وجـودی بـه تـو مـاند
)سعدی(

2ــ2ــ فعالتن فعالتن فعالتن فعلن4:
بس و  می ورزم  تو  عشق  طمع  خام  من  که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست5نه 

)سعدی(

این وزن چهارمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
2ــ3ــ فعالتن فعالتن فعلن6:

ذلـیـل و  خـوار  بـشـکــن  را  خـود  خــلیـلبـت  چـو  فــتــّوت  بـه  شـو  نــامـور 
)جامی(

1ــ رمل مثّمن محذوف )=مقصور(
2ــ رمل مسّدس محذوف )=مقصور(

3ــ رمل مثّمن مخبون
4ــ رمل مثّمن مخبون محذوف )= مقصور(

5ــ قبالً  گفتیم در آخر مصراع فرقی میان هجای بلند و کشیده نیست همچنان که در این شعر سعدی مصراع اول مختوم به هجای 
بلند و مصراع دوم مختوم به هجای کشیده است اما در عروض سنتی به خطا میان این دو فرق گذاشته می شود و اّولی را محذوف و دومی را 

مقصور می نامند.
6ــ رمل مسّدس مخبون محذوف )= مقصور(
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 گروه 3
3ــ1ــ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن1:

خود نبود عشق تو را چاره ز بی خویشتنیعشـق تـو بـر   بـود ز مـن مـایٔه مایی و مـنی
)سنایی(

3ــ2ــ مفتعلن مفتعلن فاعلن2:
روز و شـب ایـن طفـل بـه نشـو و نمـاستدانـه چـو طـفـلـی اسـت در آغـوش خـاک

)پروین اعتصامی(
3ــ3ــ مفتعلن فاعلن//مفتعلن فاعلن3:

کبک فـرو ریخته ُمشک بـه سوراخ گوشکـرده گلو پـر ز بـاد قمـری سنجاب پـوش
)منوچهری(

 گروه 4
4ــ1ــ مستفعل مستفعل مستفعل مستف )=مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(4:

یگــانه تـو  تمّنــای وصـال  بــه  کــی  اشکـم شود از هــر مــژه چون سیـل روانـهتــا 
)شیخ بهائی(

این وزن هفتمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
4ــ2ــ مستفعل مستفعل مستفعل فع)= مفعول مفاعیل مفاعیل فعل(5:

نـداشـت آزرم  کـشتنت  بــر  کـه  بــر حـسـن جـوانـیـت دِل نـرم نـداشـتتقـدیـر 
این وزن رباعی است.

4ــ3ــ مستفعل مفعولن// مستفعل مفعولن )=مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن(6:

1  ــ رجز مثّمن مطّوی
2ــ سریع مسّدس َمطّوی مکشوف

3ــ ُمنسرح مثّمن مطّوی مکشوف این وزن دْوری است، در اوزان دوری بعد از نیم مصراع اّول دو خط کوتاه مایل گذاشته می شود.
4ــ هزج مثّمن اخرب مکفوف محذوف گرچه تقطیع دوم به گوش عروضیان سّنتی به علّت آشنایی و عادت مأنوس است اّما مالحظه 
می کنید تقطیع اّول نظم هجاها را بهتر نشان می دهد. توّجه کنید که هر شعری را با ارکان مختلف می توان تقطیع کرد، به شرط آن که با هجاها 

مطابقت داشته باشد.
5  ــ هزج مثّمن اخرب مکفوف مجبوب

6ــ هزج مثّمن اخرب
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بـی خویشتنم کـردی بـوی گل و ریحان هاوقتـی دل سـودایی مـی رفـت بـه بستـان ها
)سعدی(

 گروه 5
5  ــ1ــ مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل )= مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(1:

امـسـال سـال گـل نیکـوسـت حـال مـا، کـه نکوباد حال گـلامـروز روز شـادی و 
)دیوان شمس(

این وزن دومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
5  ــ2ــ مستفعلن مفاعل مفعولن )=مفعول فاعالت مفاعیلن(2:

ســزاواری و  غـمـگـنــی  کـــه  آن  بــاریای  هـمـی  ســرشک   نـهـان  وانــدر 
)رودکی(

5  ــ3ــ مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولن )= مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن(3:
به شادی بامدادی خوش می روی  باد  پیـونـد روح کــردی پیغـام دوسـت دادیای 

)سعدی(
 گروه 6

6  ــ1ــ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن4:
جـرس فـریاد مـی دارد که بربندید محمل هامرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

)حافظ(
این ششمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.

6  ــ2ــ مفاعیلن مفاعیلن فعولن5:
افــروز آتـش  ده  سـیـنـه ای  سوزالـهـی  همــه  دل  وان  دلــی  سـیـنـه  آن  در 

)وحشی بافقی(

1ــ مضارع مثّمن اخرب مکفوف محذوف
2ــ مضارع مسّدس اخرب مکفوف

3ــ مضارع مثّمن اخرب
4ــ هزج مثّمن سالم

5ــ هزج مسّدس محذوف
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این وزن هشتمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است البّته بدون احتساب مثنوی ها.
 گروه 7

7ــ1ــ فعولن فعولن فعولن فعولن1:
شـکـفـتـه نــو  اللــٔه  درون  سـبـزه  انــدربــه  بـه پـیـروزه  عـقـیـق اسـت گـویـی 

(فرخی سیستانی)
7ــ2ــ فعولن فعولن فعولن فعل2:

راسـتـی از  و  دیـن  از  سـر  کــاسـتـیمــگـــردان  آورد  خــدا  خــشـم  کـــه 
(فردوسی)

کاربرد این وزن در مثنوی های حماسی بسیار است.
 گروه 8

8  ــ1ــ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن3:
جدایی درد  و  داغ  بــه  نمایی  عذاب  شکنجه صبر ندارم بــریز خـونـم و رستیگََرم 

(سعدی)
8  ــ2ــ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن4:

نرسدبه حسن خلق و وفا کس بـه یــار مـا نرسد مـا  کــاِر  انکار  درین سخن  را  تــو 
(حافظ)

این وزن پرکاربردترین وزن شعر فارسی است.
 گروه 9

9ــ1ــ مستفعل فاعالت مستفعل (مفعول مفاعلن مفاعیلن)5:
پـشـیـمــانــم خـویـشـتـن  کـردٔه  نمـی دانماز  دگــر  ره  تـوبــه  جــز 

(مسعود سعد سلمان)

1ــ متقارب مثّمن سالم
2ــ متقارب مثّمن محذوف
3ــ مجّتث مثّمن مخبون

4ــ مجّتث مثّمن مخبون محذوف
5ــ هزج مسّدس اخرب مقبوض



55

9ــ2ــ مستفعل فاعالت فع لن )مفعول مفاعلن فعولن(1:
زد تـــوان  ُدر  چــو  سخن  از  زدالف  تـوان  پُــر  کــه  بــود  خشت  آن 

)نظامی(

تک وزن ها
1ــ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن2:

خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی بگو، آهی بگوبا من بگو تا کیستی؟ ِمهری بگو، ماهی بگو
)مهرداد اوستا(

2ــ فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن3:
بـه کـجـا روم ز دستت کـه نمی دهی مجالیبََسم از هـوا گرفتن کـه پـری نماند و بالی

)سعدی(
3ــ فعالتن مفاعلن فعلن4:

سـحـر5 روح  شکــفـتـه  نگــاهش  تـوحـیـددر  تــــرانــٔه  لـبـانـش  بـــر 
)مردانی(

این وزن پنجمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
4ــ مفتعلن فاعالت مفتعلن فع6:

نتابــد مــاه  و  آفتـاب  اگــر  محّمدشایــد  هــالل  چـون  ابـروی  دو  پـیـش 
)سعدی(

5  ــ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن7:
بــرود تــو همرهی رفت و رهــا نمی کنی، آمـد و ره نمی دهیاز نظرت کجا رود ور 

)سعدی(
1ــ هزج مسّدس اخرب مقبوض محذوف

2ــ رجز مثّمن سالم
3ــ رمل مثّمن مشکول

4ــ خفیف مسّدس مخبون محذوف
5ــ طبق اختیارات وزنی به جای اّولین فعالتن، فاعالتن آمده است.

6ــ منسرح مثّمن مطّوی منحور
7ــ رجز مثّمن مطّوی مخبون



56

1ــ منظور از اوزان هم گروه چیست؟
2ــ اشعار زیر را ابتدا تقطیع هجایی کنید و اگر از اختیارات شاعری استفاده شده، مشّخص 
نمایید. آن گاه هجاها را به اجزای 4 تا 4 تا، یا 3 تا 3 تا، یا 4 تا و 3 تا به منظّم ترین صورت ــ اگر نظم 

دارد ــ جدا کنید سپس تقطیع به ارکان نمایید:
امید نیاوردم االّ  خدایا ز عفوم مکن ناامیدبضاعت 

)سعدی(
مــی جهد آتش  ابـرم  وز  می دود  اشکم  با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام راباران 

)سعدی(
کز آن جانب که او باشد صبا عنبرفشان آیدنسیم صبح را گفتم که بـا او جــانبی داری

)سعدی(
کـاو به یک ره برد از من صبر و آرام و شکیبای مسلمانان فغان زان نرگس جــادو فریب

)سعدی(
3ــ ابیات زیر را تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان کنید:

گیراگر مرد عشقی کِم خویش گیر پیش  عافیت  ره  وگــرنه 
)سعدی(

ازین فریاد روز افزونم    ای دوستبـه فـریادم ز تو هر روز، فریاد
)نظامی(

بــودم نــدانسته  دل،  تــو  بــه  کـجـاییســپــردم  تـا  جـفـا  در  بـی وفـا  تــو  کــه 
)فّرخی سیستانی(

کــه بســوخت بنـد بندم زحرارت جداییز فراق چون ننالم مِن دل، شکسته چون نی
)عراقی(

کــردم هـمی  بـاد  بــا  زلفش  گلٔه  گفــتا: غلطـی بـگذر زیـن فکـرت سوداییدیشب 
)حافظ(

خودآزمایی
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نـشـنیـدم و  عـقـل  خـداوند  بگفت  که دل به غمزهٔ خوبان مده که سنگ و سبوستبسی 
)سعدی(

عـشـق تـو بـگـردانـد در کــوه و بـیابـانمای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون
)سعدی(

کــوه در  کـنـد  اثـــر  ســعـدی  اثــریآِه  ســنگــدل  تــو  در  نــکــنــد 
)سعدی(
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درس هشتم

اوزان دوری،وزن نیمایی

اوزان َدْوری
وزن دوری یا متناوب، وزنی است که هر مصراع آن از دو قسمت تشکیل می شود و قسمت دوم، 
تکرار قسمت اّول است. به عبارت دیگر، در وزن دوری، هر نیم مصراع در حکم یک مصراع می باشد، 

مانند وزن شعر زیر که مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن است:

لم خوشموز همه عامی کشمبار غمت
ــ ∪ ــــ ∪ ∪ ــــ ∪ ــــ ∪ ∪ ــ

احترامیا نکندالتفاتگر نکند
)سعدی(  

که هر »مفتعلن فاعلن« گرچه نیم مصراع است اّما حکم یک مصراع را دارد.

مشّخصات اوزان دْوری
1ــ بعد از پارٔه اّول هر مصراع وقفه یا مکثی بالقّوه یا بالفعل هست؛ چنان که در شعر فوق بعد از 

»بار غمت می کشم« و »گر نکند التفات« مکثی می توان کرد.
2ــ وزن دوری از ارکان متناوب درست می شود نه از تکرار یک رکن، مانند وزن شعر فوق که 

از تناوب »مفتعلن« و »فاعلن« درست شده است.
3ــ هجای پایانی نیم مصراع های اّول )مثل هجای پایانی مصراع ها( همیشه بلند است اّما به جای 
آن می تواند هجای کشیده یا کوتاه بیاید. به عبارت دیگر هجای کشیده یا کوتاه در پایان نیم مصراع های 
اوزان دوری برابر با هجای بلند است لذا همیشه آن را با عالمت هجای بلند نشان می دهیم. مثالً در شعر 

فوق هجای پایان نیم مصراع اّول )شم( بلند و هجای پایان نیم مصراع دوم )فات( کشیده است.
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4ــ هجاهای هر مصراع )اعم از کوتاه یا بلند( زوج است و معموالً هر نیم مصراع هفت یا پنج 
هجا دارد.

تعداد اوزان دوری زیاد است اّما سه تا از آن ها جزء پرکاربردترین اوزان محسوب می شود:
1ــ مفتعلن فاعلن//مفتعلن فاعلن:

نَْخَشب ز چاه مـاهی ز آبصبح برآمد ز کوه چون مه  ُدم  به صبح چون  بـرآمد  مـاه 
)خاقانی(

2ــ مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولن:
)= مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن(

را خدا  صاحب دالن  دستم  ز  می رود  دردا کــه راز پنهان خواهـد شـد آشکارادل 
)حافظ(

3ــ مستفعل مفعولن// مستفعل مفعولن:
)= مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن(

نمـی ماند  شـاداب  بسـتـان  ایــن  گل  دریــاب ضعیفــان را در وقـت تـوانــاییدایم 
)حافظ(

کاربرد دو وزن دوری زیر نیز زیاد است:
مستفعلن فع// مستفعلن فع

)=فع لن فعولن// فع لن فعولن(
طبیـبـان بــا  غـم  گـفـتـم  کــه  غـریـبـانچـنـدان  مسـکـیـن  نـکـردنــد  درمــان 

)حافظ(
مفاعلن فاعلن// مفاعلن فاعلن:

بـه سـر ز یاقوِت سرخ، شقایق افسر گرفتجهاِن فرتوت باز، جوانـی از ســر گرفت
)قاآنی(
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وزن نیمایی

 چون وزن عروضی مبتنی بر تساوی و نظم هجاهای هر مصراع شعر، با مفاهیم و احساسات 
روزگار متناسب نبود، فکر یافتن وزنی جدید در شاعران پیدا شد. سرانجام نیما یوشیج راهی تازه در 
وزن ابداع کرد، به این صورت که قید تساوی را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر باز کرد 
با طبیعت زبان سازگارتر است، شاعر  این وزن که  بکاهد. در  از زیبایی موسیقایی وزن قدیم  بی آنکه 
مجبور نیست برخالف طبیعت زبان جمله هایش را مساوی بیاورد تا در مصراع های مساوی بگنجد، 
زیرا در این گونه وزن، مصراع جایی تمام می شود که کالم خاتمه یابد یا نفس تازه کردن یا تأکید و غیره 
الزم باشد1. لذا فی المثل اگر شعر در وزن رمل مخبون یعنی رکن فعالتن باشد به اقتضای معنی ممکن 

است مصراعی دو فعالتن داشته باشد و مصراع های دیگر سه یا چهار یا یک یا … فعالتن:
فاعالتن فع لن می تراود مهتاب 
فاعالتن فع لن می درخشد شب تاب 

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک 
فعالتن فعلن غم این خفتٔه چند 

فاعالتن فعالتن فعلن خواب در چشم ترم می شکند 
)نیما یوشیج(  

در این شعر طبق اختیارات شاعری فاعالتن به جای فعالتن آمده است و فع لن به جای فعلن.

1ــ برای اطاّلع بیشتر از وزن نیمایی رک: 
یک ــ »نوعی وزن در شعر امروز فارسی«

دو ــ شفیعی کدکنی، محّمدرضا: موسیقی شعر
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1ــ وزن ابیات زیر را پیدا کنید و هرکدام از آن ها را که َدوری است مشّخص کنید و دلیل َدوری 
بودن آن را بیان نمایید:

زلف تو چون روزگار پرده دری می کندروی تو چون نوبهار جلوه گری می کند

)خاقانی(
غم که  آمد  سوزناک  زان  من  استشعر  سوخته  گوهرفشانم  خاطِر 

)خاقانی(
وز من جفا نیاید دانم که نیک دانیاز تو وفا نخیزد دانی که نیک دانم

)خاقانی(
سنگینت دِل  من  بر  نمی سوزد  گویی دِل من سنگی ست     در چاه زنخدانتهـرچند 

)سعدی(
بی قراریچون است حال بستان ای باِد نوبهاری فــریاد  بـرآمــد  بلبالن  کــز 

)سعدی(
2ــ شعرهای زیر را که در وزن نیمایی سروده شده تقطیع کنید:

الف(
می تراود مهتاب

می درخشد شب تاب
مانده پای آبله از راِه دراز

بر دم دهکده مردی تنها
کوله بارش بر دوش

دست او بر در، می گوید با خود
غِم این خفتٔه چند

خواب در چشِم تََرم می شکند
)نیما یوشیج(  

خودآزمایی
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ب(
با تمام زودها و دیرها ملول و قهر بود

ساعت بزرگ
ساعت یگانه ای که راست گوِی دهر بود

ساعتی که طُرفه تیک و تاک او
ضرِب نبِض شهر بود

دنگ دنِگ زنِگ او بلند
بازویش دراز

تا فرودتر فرود
تا فرازتر فراز

م.امید  
پ(

در آستان غروب
برآبگوِن به خاکستری گراییده

هزار زورق شوم و سیاه می گذرد
نه آفتاب، نه ماه

بر آبدان سپید
هزار زورِق آوازه خواِن شوم و سیاه

م.امید  


