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U( یا برعکس  − ( از ) − U در مصراع دوم آن هجای نهم با دهم و سیزدهم با چهاردهم جابه جا شده اند؛ یعنی همان طور که گفتیم شاعر به جای )
استفاده کرده است. در رکن سوم شاعر به جای »مفتعلن« »مفاعلن« آورده که چون از اختیارات شاعری استفاده کرده، اشکالی در وزن به وجود نمی آورد و 

همچنان گوش نواز است.

جمعبندی خالصه ای از آنچه در این درس خوانده اید:

اختیارات وزنی

1 بلند بودن هجای پایان مصراع 
2 آوردن فاعالتن به جای فعالتن

3 ابدال  آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه
U( یا برعکس. − ( به جای ) − U 4 قلب  جابه جاکردن یک هجای بلند و کوتاه که در مجاورت هم قرار گرفته اند  )

11

حتماً علی اسفندیاری )نیما یوشیج( را می شناسید و می دانید که ساختار شعر فارسی را متحول کرد. حاال که وزن عروضی را به خوبی یاد گرفته اید، می دانید 
که وزن عروضی یکی از ابعاد ساختار یک شعر است. نیما یک شکل جدید از وزن آفرید؛ تساوی و هجاهای بین دو مصراع را برداشت و به این ترتیب 

اصوالً بخش های شعر نیمایی با هم برابر نیستند و البته این کار چیزی هم از زیبایی موسیقیایی شعر کم نکرد.
 این کار نیما به این معنا نیست که شعر نو وزن عروضی ندارد؛ بلکه فقط به دلیل عدم تساوی مصراع ها، تعداد هجاهای آن ها برابر نیست. 

به شعر زیر توجه کنید.
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است 

کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید، نتواند 

که ره تاریک و لغزان است.

نستباریَگَدرهاَسرُگفتُسخپاَهندخامیِنراَمتالَس

U−−−U−−−U−−−U−−−U−−−

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

َندواَنتدیدراپاِشپیُجزَگهِن

U−−−U−−−U−−−

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

َنستزالغُکریتاَرهِک

U−−−U−−U−
−

مفاعیلن مفاعیلن
همان طور که در شعر باال مشاهده کردید، این شعر با وزن واژءه »مفاعیلن« سروده شده است؛ یعنی همۀ مصراع های آن به همین ترتیب با همین وزن واژه 

سروده شده اند و فقط تعداد استفاده از »مفاعیلن« در هر مصراع با مصراع دیگر متفاوت است.
چنانکه مشاهده کردید، یافتن وزن شعر نو بسیار ساده است، به خصوص برای شما که عروض سنتی را به خوبی آموخته اید. پس با تمرین زیر خود را بسنجید.
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َمنباIM ·مهرءِییاِب

U−−−U−−−

مفاعیلن مفاعیلن

شبهریاِبَرمدادیِب2

U−−−U−−−

مفاعیلن مفاعیلن
َگستتَنَلمِدنندماداُخِکریتاوهاتنِیییهاتنÄn¸َد

U−−−−
U

−−−U−−U
−

U−−U−
−

U−−U−
−

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 
هر یک از وزن هایی که تاکنون خواندید، در عروض سنتی با یک اسم مشخص و البته دشوار نامیده می شدند. در عروض جدید این نام گذاری ها کاربردی 

ندارند اما بهتر است برای شناخت بیشتر وزن های عروضی و همچنین رویارویی بهتر با سؤاالت کنکور با برخی از آن ها به طور مختصر آشنا شوید:
به بیت زیر توجه کنید:

هر که درمان می پذیرد یا نصیحت می نیوشد«»همچنان عاشــق نباشــد ور بود صادق نباشد

· چَهم Iºَشدباَنِدقصاَودُبَورَشدباَنِشقعا
−U−−−U−−−U−−−U−−

· َدرِکَهر I¶َشدیونیمیَحتصیَنیاَردذیَپمی

پس از تقطیع هجایی آن، می بینیم که از چهاربار تکرار فاعالتن به وجود آمده است. در نام گذاری وزن ها به وزن واژءه »فاعالتن« رمل می گویند. اگر خوب 
دقت کنید می بینید که وزن »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« فقط وزن یک مصراع آن است و مصراع دیگر آن، دوباره از چهار »فاعالتن« تشکیل شد 

که مجموعاً می شود هشت »فاعالتن«؛ پس به آن می گوییم »مثمن«.
پس تا اینجا به این وزن، به خاطر »فاعالتن« و »هشت تایی« بودن آن می گوییم: »رمل مثمن«.

هنوز یک قسمت دیگر از نام آن باقی مانده است:
« باشد به آن »سالم« می گوییم )مانند بیتی که در مثال آوردیم( و اگر یک هجای آن حذف شده باشد و  − − U − اگر رکن آخر آن، »فاعالتن  

( به آن محذوف می گوییم؛ زیرا یک هجا از رکن آخر آن حذف شده است. − U − به این شکل درآمده باشد )=فاعلن 
متــاب مــن  از  خــوب  روی  ــواب؟«»ماهرویــا،  ــی ص ــه می بین ــتن چ ــا کش بی خط

اگر بیت باال را تقطیع هجایی کنیم، به وزِن »فاعالتن فاعالتن فاعلن« می رسیم. قبالً دانستیم که چون وزن آن از »فاعالتن« تشکیل شده است، به آن 
»رمل« می گوییم. این وزن، برخالف وزن قبل، سه رکنی است که اگر کل بیت را درنظر بگیریم، مجموعاً می شود شش رکن. پس به آن می گوییم مسّدس. 
« است، پس دیگر »سالم« نیست؛ زیرا یک هجا از رکن آخر حذف شده و نام  − U − «، »فاعلن  − − U − آخرین رکن آن به جای »فاعالتن  

آن »محذوف« است؛ پس اسم کامل این وزن می شود: »رمل مسّدس محذوف«
همان طور که به تکرار رکن »فاعالتن«، رمل می گویند، تکرار رکن »مفاعیلن«، هزج نام دارد. با دانستن این نکته می توانید تمرین زیر را حل کنید.

نام وزن بیت های زیر را به دست آورید؟
جوابــش تلــخ و پنداری شــکر زیر زبــان دارد1 غالم آن سبک روحم که با من سر گران دارد
کــه ندهــد بــر چنیــن صــورت دل از دســت2 نشــاید گفتــن آن کــس را دلــی هســت

اولین بیت از هشت بار تکرار »مفاعیلن« ایجاد شده است؛ به خاطر تکرار »مفاعیلن« به آن »هزج« می گوییم و به خاطر هشت بار تکرار 
شدن آن در یک بیت )چهاررکنی بودن وزن یک مصراع( به آن »مثمن« می گوییم.

آخرین رکن آن نیز »مفاعیلن« است و هیچ هجایی از آن حذف نشده؛ پس »سالم« است. نام کامل بیت می شود: هزج مثمن سالم
وزن بیت دوم »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« است. به خاطر تکرار »مفاعیلن«، »هزج« نام دارد. هر مصراع آن از سه رکن و مجموعاً کل 
«، »فعولن   − − − U بیت از شش رکن تشکیل شده؛ پس به آن »مسدس« می گوییم. آخرین هجای آن به جای »مفاعیلن  

« است، یعنی یک هجای آن حذف شده، پس محذوف است. نام کامل بیت می شود: هزج مسّدس محذوف − − U

محکبزنیم
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11   

کدام            یک    از گزینه های زیر، تقطیع هجایی و ارکان       وزن »متقارب مثمن محذوف« را به درستی نشان می دهد؟   386
− − U  / − − U  / − − U  / − − U  − U  / − − U  / − − U  / − − U

− U −  / − − U −  / − − U −  − U −  / − − U −  / − − U −  / − − U −
« کدام وزن عروضی را نشان می دهد؟    387 − U − −  / − U − −  / − U − −  / − U − − عالمت های هجایی »

متقارب مثمن سالم رجز مثمن سالم  هزج مثمن سالم  رمل مثمن سالم 
کدام یک از گزینه های زیر، »هزج مسدس محذوف« را نشان می دهد؟   388

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن فعولن فعولن فعل  مفاعیلن مفاعیلن فعولن  فاعالتن فاعالتن فاعلن 
در کدام گزینه، بیت های با وزن »رمل مثمن محذوف، هزج مثمن سالم، متقارب مثمن سالم، رجز مثمن سالم« به ترتیب آمده اند؟   389

الف( مرا می بینی و هر دم زیادت می شود دردم / تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم
ب( به سر بر شو این گنبد آبگون را / بهم بشکن این طبل خالی میان را

پ( بی ماه مهر افروز خود تا بگذرانم روز خود / دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
ت( دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار / گرچه هشیاران ندادند اختیار خود به کس

الف، پ، ب، ت ت، الف، ب، پ  ت، الف، پ، ب  الف، پ، ت، ب 
کدام گزینه تقطیع هجایی و ارکان »رمل مثمن سالم« را به درستی نشان می دهد؟   390

− U − −  / − U − −  / − U − −  / − U − −  − − − U  / − − − U  / − − − U  / − − − U
− − U −  / − − U −  / − − U −  / − − U −  − − U  / − − U  / − − U  / − − U

نام وزن بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   391
عهــد بــا پیمانــه بنــدم شــرط بــا ســاغر کنم«»عهــد و پیمان فلک را نیســت چنــدان اعتبار

هزج مثمن محذوف هزج مثمن سالم  رمل مثمن محذوف  رمل مثمن سالم 
نام وزن »فعولن فعولن فعولن فعل« در کدام گزینه به درستی آمده است؟   392

رمل مثمن محذوف رجز مثمن محذوف  هزج مثمن محذوف  متقارب مثمن محذوف 
بیت زیر در کدام وزن سروده شده است؟   393

را انگشــتری  بیــار  را«»ســلیمانا  پــری  و  دیــو  کــن  بنــده  و  مطیــع 
هزج مسدس محذوف متقارب مثمن سالم  رجز مثمن سالم  رمل مسدس محذوف 

ارکان و نام بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   394

بهــار عارضــش خطی به خــون ارغــوان دارد«»بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن / هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن / هزج مثمن محذوف 
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن / رمل مثمن سالم فعولن فعولن فعولن َفَعل / متقارب مثمن محذوف 

کدام یک از ابیات زیر در وزن »متقارب مثمن سالم« سروده شده اند؟   395
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست / منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

هر کسی را دلربایی همچو ذره در هوایی / قبلۀ هر کس به جایی قبلۀ سعدی سرایت
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب / گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب

نمی بینم از همدمان هیچ بر جای / دلم خون شد از غصه ساقی کجایی
شاعر کدام یک از بیت های زیر را در وزن »رجز مثمن سالم« سروده است؟   396

بیا ساقی آن می که حال آورد / کرامت فزاید کمال آورد
نگار ختن را حیات چمن را / میان گلستان کشیدی که نوشت

زان طرءه پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم / از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند
چنان بد که هر شب دو مرد جوان / چه کهتر چه از تخمۀ پهلوان

نام وزن بیت های زیر در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟   397
الف( خم زلف تو دام کفر و دین است / ز کارستان او یک شمه این است

ب( دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما / چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
پ( تو نیک و بد خود هم از خود بپرس / چرا بایدت دیگری محتسب

ت( دل گفت ُحسن روی او وان نرگس جادوی او / وان سنبل ابروی او وان لعل شیرین ماجرا
رمل - هزج - متقارب - رجز هزج - رمل - متقارب - رجز  
رمل - هزج - رجز - متقارب هزج - رمل - رجز - متقارب  

نام وزن عروضی کدام یک از بیت های زیر »رمل« نیست؟   398
آن شکایت ها که دارم از تو هم پیش تو گویم / نی چه گویم چون ندارد قصۀ هجران نهایت

روز وصل دوستداران یاد باد / یاد باد آن روزگاران یاد باد
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است / یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است؟

مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا / مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده باد
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385 0 
َزستِرباُمدیمرییگورختِدَهزکو

−−U−U−
−
UU

−−U−UU−
−

خودِبIÄ ·ِگَجنُچنِدَز¬¼ ·ِنگوِیهاَپر
−−U−U−UU−−U−U−

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
هجای هفتم در مصراع اول بنا به اختیار وزنی ابدال به دو هجای کوتاه 

تبدیل می شود.
 متقارب مثمن محذوف ← فعولن فعولن فعولن فعل0 386
 این عالمت های هجایی وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن 0 387

مستفعلن« را نشان می دهد. 
 هزج: مفاعلین0 388

389 0
الف(

دمدرودَشمیدتیاِزدمهرُینیبیمیراَم

← هزج 
مثمن سالم

U−−−
−
U

U
−−−U−−−U−−−

دمهرودَشمیدتیاِزلمِمیُمَنبیمیراُت

U−−−UU
−−−U−−−U−−−

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
ب(
را¬¼·آبِدَبُگنÄH¸ُشبرسرِب

← متقارب 
 مثمن سالم

U−−U−−UU
−−U−−

راIÄ ·ِملیخاِلطبÃº¸َکبشهمِب
U−−U−−U−−U−−

فعولنفعولنفعولنفعولن
پ( 
ُخدِزرونمراَذبگتاُخدِزرورفمهِهمابی

← رجز 
 مثمن سالم

−−U−−−U−−−U−−−U−
نمَزمیمیداِبغیمرهمَنمیهیراِبمیدا
−−U−−−U−−−U−−−U−

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
ت(
یارِتمسِمچشِب[I·ردپاِسمیبتِرغِبدل

← رمل
 مثمن محذوف

−U−−−U−−−U−U
−−UU_

_
کسِبخدِریاِتدخدنداَنHn ·یاهشِچگر

−U−−−U−−−U−U
−−U−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

 رمل مثمن سالم ← فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن0 390

391 0

Hj·چننیسترالکَفِنماِپی ُدعه
بارِتءِع

−U−−UU−−−U−−−UU−
−

نمُکغرساباشرطدمبنِنماِپیباعهد
−U−−−U−−−U−−−U−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

392 0

393 0

راریَتُگشرنیاِبناماِلیُس

← هزج 
 مسدس محذوف

U−−−U−−−U−−
راریَپُودیکنِدبنُعطیُم

U−U
−−U−−U

−U−−
فعولنمفاعیلنمفاعیلن

394 0

ردداIM ·ِیسابلُسنِزگلِدِگرِکرمداتیُب

← هزج 
مثمن سالم

U−−−U−U
−−U−−−U−−−

رددا«H·َغءَرِنخوِبطیخطضشِرعاِرهاَب

U−U
−−U−−−U−U

−−U−−−
مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

395 0.1 
جاستُکیارِهَگرامراَحَسِمسیَنءِی

−U−U
−UU−−UUU

−−UUU−
−

جاستُکیارعیِشُکشقعاِهَمAïE·ِلِزمن

−UU
−−UU−−UU−−UUU−

−
فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن

.2
ییواَهدرِرذرُچهمییباُردلراسیَکهر

−U−−−U−−−U−
U
_−U−−

یتراَسدیسعِیِلقبییجاِبکسهرِیِلِقب

−UU
−−−U−−−UU

−−−U−−

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
.3

ریبَغÄH¸برکنرحمIM·خوِنطاُسلِمیَتگف

−U−−−U−−−U−−−UU−
−

ریبغÃê¸ِمسندُکگمرهدلِلبادندرگفت

−U−−−U−−−U−−−UU−
−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
.4

جایبرهیچ¶I·َدهمَمزَنبیمیِن

U−−U−−U−−U−U−
−

ییجاُکقیساِصغصدزُشi¼·لمِد
U−−U−−U−−U−−

فعولنفعولنفعولنفعولن

396 0 .1 
ردَوالحاِکِمیAïE·قیسایاِب

← متقارب
 مثمن محذوف

U−−U
−−−U−−U−

ردَوالماَکیدزاَفمتراِک
U−−U−−U−−U−

َفعلفعولنفعولنفعولن


