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 يدر شعر فارس دینوپد یهاوزن و جیاوزان را يساختارشناس

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریاستاد   یجالل ریمحمدام
  

 

 چکیده
کالسنيک و معاصنر فارسني و نينز     ساخت در شعر هاي تازههاي رایج و نيز وزنپژوهش حاضر به بررسي ساختار وزن

پنردازد.  هاي وزنين هرینک از اینن اننواع مني    ها و گونهبندين زیرشاخهها و سپس فرمولاي از انواع وزنبندي تازهطبقه
، «االرکنان متفنق »، «متحنداالرکان »بنندي بنه پننج ننوع     ها به دو ینا سنه ننوع و در جدیندترین تقسني      پيش از این، وزن

ساخت وجود دارد که در آنکه اوزاني تازهاند. حالتقسي  شده« االرکانمختلف»و « االرکانمتشابه»، «االرکانمتناوب»
در شنعر سنيمين بهبهناني.     «فاعلن فع ‖فاعلن فاعلن فاعلن فع» گنجند؛ براي نمونه وزنها نميبنديیک از این طبقههيچ

نامينده اسنت. بخنش    « مُسنتَزاداالرکان »فارسني، اوزان  هناي شنعر   نگارنده این اوزان را به عنوان ششمين دسنته از وزن 
پنردازد کنه شناعران مبتکنر از گذشنته تنا بنه امنروز بنا چنه           نخست  نگاشتة حاضر به پاسنخگویي بنه اینن پرسنش مني     

هاي تنازۀ عروضني در هنر دوره از تناریخ     وزننشان داده شده است که اند و شگردهایي دست به خلق اوزان تازه زده
 -4تکنرار،   -3افنزایش،   -2کناهش،   -1انند:  هاي مشهور و به هشت شيوه سناخته شنده  پایة همان وزنشعر فارسي بر 

ترکيب. در بخش دوم مقاله با توجه به نتایج بخش نخسنت و دقنت در    -8ابداع و  -7تلفيق،  -6تغيير،  -5جایي، جابه
، X ،x ،Y ،yاوزان شعر فارسني بنا حنروف    گانة بندي انواع ششساخت به فرمولهاي رایج و اوزان تازهساختار وزن

Ẍ ،Ȳ ،Z ،z ،M پرداخته شده است. 

 بنادی ها، طبقاه تاز ، ساختار وزن یهاوزن ،ی روض، ارکان  روض واژگان کلیدی:

 .هاوزن
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 مقدمه

وزن در  30هاي عروضني از قرینب   در دستگاه زایاي وزن شعر فارسي، رسيدن تعداد وزن
( 1389ب و وحيدیان کامينار،  1349اني و... )ر.ک فرزاد اشعار رودکي، مسعود سعد، خاق

هناي حسنين مننزوي    وزن در غزل 60(، 1396وزن در اشعار فارسي مولوي )جاللي،  48به 
( و 1389هاي سيمين بهبهاني )وحيندیان کامينار،   وزن در سروده 118( و 1390)فيروزیان، 

هنایي  شندن وزن ناشي از سناخته   وزن بالفعلن شعري تا به امروز، 300در مجموع به بيش از 
هناي تنازه بنه چنه     تازه و نوپدید در طول تناریخ شنعر فارسني اسنت. بنه راسنتي اینن وزن       

 هنایي دسنت بنه خلنق اوزان تنازه      اند و شناعران مبتکنر بنا چنه روش    هایي ساخته شدهشيوه
ي اند؟ بحث از چگونگي ساخت اوزان تازه در تاریخ شعر پارسي، دو نتيجة مهن  در پن  زده

دهند و  هاي نوپدید به دست ميهاي ساخت وزناي از شيوهبنديتوصيف و طبقه -1دارد: 
بينني شنود کنه در دسنتگاه زایناي وزن شنعر       دهد تا پيشمي قوانين و قواعدي به دست -2

 توانند پدید بيایند.هاي بالقوه چگونه ميفارسي، وزن

 ها و فرضیة پژوهش. پرسش1
انند و از چنه سناختارهاي    تاریخ شعر فارسي چگوننه سناخته شنده   در طول  هاي تازهوزن -

 کنند؟مشترکي پيروي مي
 بندي نباشند؟هاي مرسوم قابل طبقهبنديهایي وجود دارد که ذیل طبقهآیا وزن -

بنندي  و... توصنيف و فرمنول   X ،Yعالئن   بنا  هاي شعر فارسي را تمامي وزن توانميآیا  -
 کرد؟

ه است که اوزاني وجود دارنند کنه ذینل تعناریف و توصنيفات      فرضية نگارنده این بود
 هنناي گنجننند؛ بننا وجننود ایننن، اوزانن شننعري ازجملننه وزن رایننج از انننواع وزن شننعر نمنني 

اي کنه  گوننه کنند بنه مند پيروي ميساخت در طول تاریخ شعر پارسي از قوانيني قاعدهتازه
 بندي کرد.و... توصيف و طبقه X ،Yها را با استفاده از عالئمي مانند توان آنمي
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 بندی و تعیین وزن. مبنای نظری و سخني دربارۀ تعدّد امکانات رکن2
بلکنه سناختار   « دواینر عروضني  »و ننه  « بحنور »در پژوهش حاضر معيار توصيف اوزان، ننه  

هاي موسيقایي وزن بنه عننوان معيناري مهن  در رجحنان      هجایي وزن و دقت در سرضرب
 هاي ممکن بوده است.بندير رکنبندي بر دیگیک رکن

هاي مختلف، هن  در عنرو  قندی  و هن  در عنرو  جدیند       بنديمسألة امکان رکن
قنراردادن  بندي بنر پاینة اصنل    وجود داشته و دارد. نگارنده بر آن است که اگر شيوۀ رکن

بنندي کنني  کنه داراي بيشنترین شنباهت بنا       اي رکنن گونهاین نکته باشد که وزن تازه را به
هناي  شدۀ قبلني باشند، خنواهي  دیند کنه شنيوۀ پدیدآمندن وزن       هاي مشهور و شناختهوزن
توان ذیل هشت شيوه، توصيف کرد. قاعدۀ مهمي که براي رجحان ینک  ساخت را ميتازه

در نظر گرفت این است که اگر پدیدآمدن ینک وزن تنازه را    توانميشيوه بر شيوۀ دیگر 
پيشناپيش بایند   ترین روش توصنيف اسنت.   جحان با سادهبتوان به چند شيوه توضيح داد، ر

بندي برخي از اوزان تازه همداستان نباشد، این گفت ولو خواننده با شيوۀ نگارنده در رکن
بنندي شنوند از هشنت شنيوۀ یادشنده در اینن       اوزان به هر شيوۀ متعارف دیگري کنه رکنن  

 پژوهش خارج نخواهد بود.

 . پیشینة پژوهش3
« المعجن  »هاي بازمانده دربارۀ عنرو  ماننند   ترین کتابزان تازه را در کهنبحث از ساخت او
هناي عروضنين امنروز نينز بنا      (. در مينان پنژوهش  1388توان دید )شمس قيس، شمس قيس مي
هاي عروضنياني هملنون مسنعود فنرزاد، خنانلري،      بندي اوزان یکي از دغدغهآنکه مسألة طبقه

هنناي تننازه و .. بننوده بننه تبيننينن چگننونگي سنناخت وزن وحينندیان کاميننار، ابوالحسننن نجفنني و.
 ها به شکل مستقل پرداخته نشده است.بندي ساختارهاي مختلف  انواع وزنطبقه

 . بحث و بررسي4

 های شعر فارسي. تعداد وزن4-1
شميسنا  هاي دستگاه وزن شعر فارسي، قندرت زاینایين آن اسنت.    ترین ویژگيیکي از مه 

( و نجفي این تعداد را مطمئنناً  1394)شميسا  300ر فارسي را حدود تعداد اوزان بالفعل شع
 600مند شعر فارسي را تنا  نجفي اوزان قاعدهب(. 1394دانسته است )نجفي،  400افزون بر 
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وزن گفتنه   800در جناي دیگنر تنا    النف.   1394نجفني  )دانسنت  وزن نيز قابل گسترش مي
بنه بنيش از    چگوننه هاي شعر فارسي وزنتعداد (. براي پاسخ به این پرسش که هماناست. 
هاي تازه با چنه قواعندي پدیند    وزن بالفعلن شعري تا به امروز رسيده است و این وزن 300
 بيندازی .« انواع وزن»و « ارکان»اند، ابتدا باید نگاهي به آمده

 . ارکان عروضي رایج در شعر فارسي4-2
 .1شوندبندي ميها طبقهآن ها براساس تعداد هجاهايدر عرو  جدید فارسي رکن

هجایيیک  پنج هجایي چهار هجایي سه هجایي دو هجایي 

 ‒ U U ‒ U مُتَفا ِلُن ‒ ‒ ‒ Uمَفا  لُن  ‒ ‒ ‒مَفعولن  ‒ ‒لُن فَع ‒فَعْ  

 ‒ U  ‒U U مفا ِلَتُن ‒ ‒ U ‒ فا ِالتُن ‒ ‒ Uفَعولُن  ‒ U فَعَل 

 ‒ ‒ U ‒ ‒ 2فعِالتُنمُستَ ‒ U ‒ ‒مُستَفعِلاُن ‒ U ‒ فا ِلُن  

 ‒ ‒ U U ‒مُفتَعِالتُن ‒ ‒ U U فَعَالتُن U ‒ ‒مَفْعولُ   

 ‒ ‒ U ‒ U مَفا ِالتُن ‒ U ‒ U مَفا ِلُن ‒ U Uفَعَلُن   

 ‒ ‒ ‒ U ‒ فا ل ّاتن U ‒ ‒ U مَفا  لُ U U ‒ فا لُ  

 ‒ ‒ ‒ U U فعل ّاتن ‒ U U ‒ مُفتَعِلُن   

 ‒ U U ‒ ‒ فعِلَاتُنمُستَ U ‒ U ‒فا ِالتُ    

 ‒ U ‒ ‒ U مَفا  لَتُن U U ‒ ‒مُستَفعِلُ   

 ‒ U ‒ U ‒ فا ِالتَاتُن U U ‒ Uفَعَالتُ    

  ‒ ‒ ‒ ‒مفعوالتن    

                                                           

 وي. بنود  کنرده  توصنيف  را فارسني  وزن 180 رکن 23 این براساس و بود قائل فارسي شعر در رکن 23 به فينج ابوالحسن -1

 (.1389مقبل،  قهرماني ک.ر) داد افزایش نيز رکن 36 تا را هارکن تعداد نظري شکل به توانمي که بود برآن

 براسناس  نگارننده  دیند  از مسنتقل  رکنن  وانعنن بنه ...( و «مفنتعالتن » و «مفناعالتن )» آن امثنال  و «مستفعالتن» رکن -2

 اسنت  بهتنر  را( مولنوي ) «لقنایي  خوش در ندارد حدي» غزل چنانکه. است پذیرش قابل اوزان از برخي هايسرضرب

 و( رکنن  هنر  نخسنتين  هجناي  در هنا سرضنرب ) کرد بنديرکن «تفعالتنمس تفعالتنمس» به را آن وزن و خواند پيوسته

 مکثني  با یعني متفاوت ریتمي با( مصراعني  کشيدۀ هجاي به باتوجه) را( حافظ) «ریبانغ مسکين نکردند، درمان» غزل

 فنع  تفعلنمسن [ تَنن ] فنع  تفعلنمسن : »کنرد  بنندي رکن گونهاین و خواند مصرعني  هر از بعد سکوت هجاي یک قدر به

 توانند نمني  را هنا سرضنرب  «فعنولن  لنن فع/ فعولن لنفع» به بنديرکن(. رکن هر نخستين هجاي در هاسرضرب[« )تَن]

( 1386مولنوي، ) «تعالتنمفن  تعالتنمف تعالتنمف تعالتنمف» وزنن بنديرکن رجحان است گونههمين. دهد نشان خوبيبه

 .هاسرضرب براساس «فع مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن» بر
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هجننایين هنناي پنننج ، رکننن«مفعننوالتن»نگارنننده بننرآن اسننت کننه رکننن چهننار هجننایين 
 « فعلييّنناتن»فاعالتنناتن(، « )= فاعلييّنناتن»، «فنناعالتَتُن»، «مفنناعيلَتُن»، «مفنناع لَتُن»، «مسننتفع لَتُن»

را درصنورت وجنود تقنارنن     1«مُتَفناع التُن »ين هجنای شنش و رکن « مفاعيالتُن»)= فعالتاتن(، 
هاي موسيقایي )چنانکنه شنواهدي   بندي و نيز مطابقت با ریت  و سرضرببهتر در نوع رکن

لُنن  فَنع »)ینا  « متفعنولُن فَنع  »ورت صترتيب بهها را بهرا خواهي  دید( باید پذیرفت. این رکن
فناعالتن  »، «فاعالتُ فنع »، «مفاعيلُ فع»، «متفاع لُ فع»، «(لن فَعتلُنفع»)یا « مستفعلُ فَع»، «(لنفع
بنندي  تنوان رکنن  نيز مني «( فعلن فعولن»)یا « متفاعلن فع»و « مفاعيلن فع»، «فعالتن فع»، «فع

بپذیری  که بنه خناطر حفنظ تقنارن و تناسنبن       کرد، اما اگر این قاعدۀ اعتباري و توافقي را
بنر  « متحنداالرکان »و « رکنني سنه »بنر  « دورکنني »صنورت  بندي بنه بيشتر ميان ارکان، رکن

و نينز اولوینت     2االرکنان رجحنان دارد  ، و هریک از اینن دو بنر مختلنف   «االرکانمتناوب»
را بنه هن  داشنته    صورتي که ارکانن وزن از نظنر تعنداد هجنا بيشنترین قرابنت      بندي بهرکن
و  4کنند ها، تقارن وزننين بيشنتري ایجناد مني    در برخي اوزان، قائل شدن به این رکن 3باشند

 هاي موسيقایي خواهد داشت.تناسب بيشتري با سرضرب
اي، ارکان عروضي شنعر فارسني را بنه سنه دسنته      بندي تازهقهرماني مقبل بر پایة تقسي 

 : (1389)ر.ک قهرماني مقبل، تقسي  کرده است 

                                                           
 خوانشني  بنا  را (1386مولنوي،  ( )«ایيم ازانن چو خصومت کني چه/ چرایي چنين تو نبودي توچنين» وزن نگارنده -1

 بنندي رکنن  «تفناعالتن م تفناعالتن م» ي،موسنيقای  هناي سرضنرب  تنر مهن   از آن و هجنایي  تقارن براساس مکث، بدون

جاللني،   ک.ر) است کرده آزمایيطبع نيز «مفتعالتن مفتعالتن» و «مستفعالتن مستفعالتن» هايوزن در موالنا. کندمي

1396). 
لُنن  فَنع »هاي موسيقایي که بر همة این توافقنات اولوینت دارنند؛ چنانکنه     «سرضرب»و « ریت »به حفظ  البته مشروط  -2

بندي بنه  داراي یک نظ  هجایي هستند اما نوع رکن« مفعولُ مفاعيلن/ مفعولُ مفاعيلن»و  «لنلُن فَعتلُن فَعلُن/ فَعفَعتلُن فَع

توان با یک هجاي سکوت پنس از  یين شعر دارد. )وزن اول را ميها و ریت  موسيقاها بستگي به سرضربهریک از آن

 مصرع خواند.  هر ني 
 فعلنن » ینا  سنه هجنایي  + پنج هجایي: «فعولن متفاعلن» بر چهار هجایي+ چهار هجایي: «فاعالتن فعالتُ» برتري مثالً -3

 .«حداکثري تقارنن» پيشنهادين اصلن براساس هجایي؛ پنج+ سه هجایي: «مفاعالتن
رکنن  «فاعالتَتُن فاعالتَتُن» صورتبه را هاآن توانمي که «فعل فاعلن/ فعل فاعلن» یا «فع فاعالتُ/ فع فاعالتُ» مانند -4

 رجحنان  «متفناع لَتُن  فَعتلُنن  لُنن فَع» رکنين سه بر «متفاع لَتُن مُستَفع لَتُن» دورکنين صورت به بنديرکن هملنانکه. کرد بندي

  .دارد



 (1399زمستان )|  86شماره | 24سال | متن پژوهی ادبی | 132

روند و با توجه کار ميارکان معيار: ارکان سه، چهار یا پنج هجایي که در تقطيع معيار به -
هاي خود رجحان دارنند )ماننند فناعلن، مسنتفعلن،     به قواعد اختيارات شاعري بر جایگزین
 فاعالتن، فعالتن، مفتعلن، متفاعلن(.

خاطر اختينارات شناعري   وند و بهشارکان جایگزیني: ارکاني که در وزن معيار هاهر نمي -
« مفنتعلن مفنتعلن فناعلن   »کنه در وزن  « مفعنولن »شنوند )ماننند   جایگزین ارکنان معينار مني   

 شود(.« مفتعلن»تواند جایگزین مي
لُنن( و گناهي   هجایي )مانند فع(، دو هجایي )مانند فَعتل، فَنع  ارکان اشتقاقي: ارکاني یک -

مصراعن ، مفعولن( که تنها در پایان مصراع یا پایان ني سه هجایي )مانند فعولن، فاعلن، فعلن
  1.شونداوزان دوري هاهر مي

 هاهای گذشته از انواع وزنبندی. تقسیم4-3
، «(االرکانمتّفق»)یا « متحداالرکان»شدند: ها به سه )یا دو( نوع تقسي  ميپيش از این، وزن

هناي شنعر فارسني را بنه پننج      مقبنل وزن ياما قهرمان 2«االرکانمختلف»و « االرکانمتناوب»
 (:1389)قهرماني مقبل،  3کنددسته تقسي  مي

هاي متّحد االرکان: اوزاني که از ارکنان معينارن یکسنان پدیند آمنده و داراي رکنن       وزن -
 «.فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن»اشتقاقي نباشند؛ مانند: 

هنا  کان معيارن یکسان پدید آمده و رکن پایانين آناوزاني که از اراالرکان: هاي مُتَّف قوزن -
 «.فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن»رکني اشتقاقي باشد؛ مانند: 

                                                           

 و «فعلنن  فعلنن  فعلنن  فعلنن » ماننند  هایيوزن در: باشند توانندمي نيز معيار هايرکن «لنفع» و «فعلن» هايرکن البته -1

 «لنفع لنفع لنفع لنفع»

 صنورت بنه  تنوان نمني  را هنا وزن همنة  کامينار  وحيندیان  و شميسا مانند جدید عروضيان از برخي کوشش با وجود -2

 .پذیرفت باید را االرکانمختلف اوزان وجود و کرد بنديرکن «االرکانمتناوب» یا و «متحداالرکان»

 براسناس  «االرکنان متنناوب » و «االرکنان متشنابه » نيز و «االرکانمتفق» و «متحداالرکان» اوزان ميان شدنقائلتفاوت -3

 و ،«متحنداالرکان » را «فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن» مانند وزني عروضيان از برخي اینکه. ها استوزن «روساخت »

 البتنه  و اصنلي  وزن و «سناخت ژرف» بنه  نگناه  بنا  کننند مي محسوب «االرکانمتناوب» را «فعلن مفاعل فعالتن مفاعلن»

 بنا . اسنت  «فعالتن مفاعلن/ فعالتن مفاعلن» و «فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن» یعني عروضي؛ دایرۀ در هاآن فرضين

 براسناس  و است «االرکانمتناوب» ،«ساختژرف» براساس( 1394 الهياري،) «مفاعلن نمفتعل» مانند وزني توضيح، این

 .«االرکانمختلف» ،«روساخت»
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صورت متناوب پدید آمنده باشند   اوزاني که از ارکان معيار بههاي متناوبُ االرکان: وزن -
 «.مفاعلن فعالتن/ مفاعلن فعالتن»مانند و داراي رکن اشتقاقي نباشند؛ 

صورت متناوب پدید آمده باشند و اوزاني که از ارکان معيار بهاالرکان: هاي مُتَشابه وزن -
 «.مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن»مانند: ها رکني اشتقاقي باشد؛ رکن پایاني آن

رکنن متفناوت پدیند آمنده باشنند      هاي مختلف االرکان: اوزاني مسدّس کنه از سنه  وزن -
ننه هماننند رکنن اول، و ننه از آن مشنتق شنده باشند؛ ماننند:         اي که رکنن سنوم آن   گونهبه
 1«مستفعلُ مستفعلن فعولن»

 

 گنجندهایي با ساختارهای تازه که در تعاریف رایج نمي. وزن4-4
انند کنه برخني در    اي ساخته شنده هاي تازهدر شعر کالسيک و ه  در شعر امروز وزنه  

هنا در  تارهایي هسنتند کنه قنراردادن آن   گنجند و برخي نيز داراي ساخطبقات گذشته نمي
مفنتعلن  »طبقات وزننين پيشنين نيازمنند بنازتعریفي در اننواع وزن اسنت. بنراي نموننه وزن         

)سنرودۀ محمدسننعيد ميرزاینني. ر.ک  « فناعالتُ مفننتعلن فنع/ مفننتعلن فنناعالتُ مفنتعلن فننع   
مفعنولُ  »د ینا وزنني ماننن    2اسنت. « االرکنان متشنابه »که نوعي تازه از وزن ( 1389وحيدیان، 

تنوان گوننة   ( کنه آن را نينز مني   1376)شهریار، « مفاعيلن مفعولُ مفاعيالتن )= مفاعيلن فع(
دانست که برخالف اوزان رایج، هجایي بر رکن پایناني  « االرکانمتناوب»جدیدي از وزن 

مسننتفعالتن » و (1390)مسننعود سننعد، « مفننتعالتن مفنناعالتن»افننزوده شننده اسننت. یننا وزن 
هننا را باینند وزن بننودن، آنکننه بننا وجننود دو رکننني  (1380رّخنني سيسننتاني، )ف« مفنناعالتن

هننا را اوزان دانسننت. هملنننين اسننت اوزان دیگننري کننه نگارنننده آن « االرکننانمختلننف»
 نامد.مي« مُستَزاداالرکان»

 . اوزان مُستَزاداالرکان4-4-1

نامساوي کنه سنکوت و    متشکل از دو پارۀ مشابه، امااوزاني هستند « اوزان مُستَزاداالرکان»
مکثي به قدر یک یا چند هجا، پارۀ بلند  نخست را )کنه خنود مسنتقالً وزنني سنه ینا چهنار        

شندۀ دوم جندا   االرکان است( از پارۀ کوتناه  االرکان یا مختلفاالرکان، متشابهرکنين متفق
                                                           

 «فاعالتن مفاعيلُ مفعولُ» کهنن وزن همان -1

حاضنر   مقالنة  پاینان  جندول  به مبحث این شعري شواهد دیدن براي. «چهارپاره» نه و است «غزل» سروده این قالب -2

 رجوع شود.
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تکنرار پنارۀ   هنا در واقنع از   گونه وزن. این«مفعولُ فاعلن ‖مفعولُ فاعالتُ مفاعيلن»: کندمي
 شوند:نخست و سپس کاهش هجا یا هجاهایي از پایان پارۀ دوم ساخته مي

 فاعالتن(: ‖فاعلن فاعلن فاعالتن« )= فاعلن فع ‖فاعلن فاعلن فاعلن فع»

 ماجرایي گوش، در خوانده اشفرسوده کفش
 

 بناري اش بسنته بنر دوش کولنه   رنج بيهوده 
 

 (1394)بهبهاني، 

 «:مفعولُ فاعلن ‖لنمفعولُ فاعالتُ مفاعی»

 ابنر  لکّنه  دو چوننان  باراني خامشن هايچش  این
 

 درد هناي دُرداننه  پنهناني  تنو  هواي در بارید 
 

 (792)همان: 

 1دقت شود که قالب شعر، در این موارد غزل است و نه مُستزاد.

 ساختهای تازهی شعر فارسي براساس وزنها. انواع وزن4-۵

، «متحننداالرکان»ي شننعر فارسنني شننش نننوع هسننتند:  هنناباتوجننه بننه آنلننه گذشننت، وزن
 «.مسنتزاداالرکان »و « االرکنان مختلف»، «االرکانمتشابه»، «االرکانمتناوب»، «االرکانمتفق»

 وزننني متشننکل از بننا توجننه بننه مصننادیق یادشننده: « االرکننانمختلننف»امننا بننازتعریف وزن 
ینک از  قایي بنه هنيچ  هناي موسني  ک  دو رکن مختلف که باتوجه به ریت  و سرضربدست
بندي نبوده و در اوزان سه رکني، رکن سوم تکرار رکن اول ینا  هاي پيشين قابل رکنشيوه

  شدۀ آن نباشد.رکن کوتاه
اي که باید مدنظر قرار گيرد، آن اسنت کنه وزن حاصنل از تکنرارن یکني از اننواع       نکته

ن همنان ننوع از وزن   عننوا مصراع( بهوزن )چه تکرار وزن یک مصراع، چه تکرار یک ني 

                                                           

 «فنع  مفنتعالتن  فعالتنن  مفنتعالتن » ،(334: خواجنو ) «لنن فنع  فعنولن  مستفعلن فعولن» هايوزن این، از پيش نگارنده -1

 و( 1063: همنان ) «فعلنن  مسنتفعلن  فعالتنن  مسنتفعلن » ،(958: همنان ) «لنفع مستفعلن فاعالتن مستفعلن» ،(295: همان)

جاللني،  ) بنود  خواننده  «مسنتزادگونه » هناي وزن اننواع  از زنين  را( 1385مننزوي،  ) «لنن فنع  مفاعالتن مفعولن مفاعالتن»

 اینن  از برخني  با وجنود اینکنه   بداني ؛ «االرکانمتشابه» اوزان انواع از وزن ساختمان به باتوجه را هاآن باید اما ،(1396

 .ندارند «االرکانمتناوب» نمونةپيش( آخر وزن دو) اوزان
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  YX/YX/YXاالرکنننان و وزن مختلنننف ZYX/ZYXبایننند شنننناخته شنننود. چنانکنننه   
 االرکان است.متناوب

 های تازه در شعر فارسيهای ساخت وزن. شیوه۵

هناي  هناي غيرعروضني بنا پناره    قاعنده )بنراي نموننه، ترکينب پناره     براي ساخت اوزان بني 
تنوان تصنور   کنند( حد و مرزي نمني يقي نميعروضي و نيز اوزان نامطبوعي که القاي موس

سناخت  عروضني   مند و تازههاي قاعدهتوان به این پرسش پاسخ گفت که وزنکرد، اما مي
توانند پدید بيایند. اگر از آغاز شعر فارسي تا بنه امنروز،   اند و چگونه ميچگونه پدیدآمده

تنوان  ها مني ایسه با این وزنهاي مشهور و رایج در هر دوره را مالک قرار دهي  در مقوزن
هاي مشهورن قبل از خود و بنه  هاي تازۀ عروضي بر پایه یا به قياسن همان وزنگفت که وزن

تغيينر،   -5جنایي،  جابنه  -4تکرار،  -3افزایش،  -2کاهش،  -1اند: هشت شيوه ساخته شده
 ترکيب. -8ابداع و   -7تلفيق،  -6

 . کاهش ۵-1

 کاهش رکن. -2کاهش هجا و  -1شود: ام ميبه دو شکل انج« کاهش»قاعدۀ 

 . کاهش هجا۵-1-1
 . کاهش هجا از پایان وزن متحداالرکان۵-1-1-1

« فاعلن فناعلن فناعلن فنع   »، وزن (442)خواجو:  «فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن»چنانکه از وزن 
 پدید آمده است:

 عنننننننننننای  و رنننننننننننج دام بسننننننننننتة
 

 فننننننننننای  و فقنننننننننر درد خسنننننننننتة 
 

 (1353ني، ميرزا حبيب خراسا)

 های دوم و چهارم وزن متحداالرکان. کاهش هجا از رکن۵-1-1-2
 «:مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن»از وزن « مفاعيلن فعولن/ مفاعيلن فعولن»مانند وزن 

 گيننرزمننين شننخص ازیننن شننبگير، بنناد اي اال
 

 نامْننندارا ینننار ز گينننر، خبنننر و ننننام ببنننر 
 

 (1387)بهار، 
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 االرکانز پایان وزن متشابه. کاهش هجا ا۵-1-1-3
 :(1387)رودکي، « مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع»از وزنن « مفتعلن فاعالتُ مفتعلن»مانند وزن 

 همنننني ازانکننننه جهننننان بننننا کننننن  صننننبر
 

 دلننننيتننننن  بننننه نکننننو نياینننند کننننار 
 

 (1368)ناصرخسرو، 

 االرکانچهارم وزن متناوب . کاهش هجا از رکن۵-1-1-4
 «:فعالتُ فاعالتن/ فعالت فاعالتن»از وزن « التن فعالتُ فاعلنفعالتُ فاع»مانند وزن 

 یننافت  چننه عوضننش شنند گنن  ميانننه از دلنن 
 

 منني  دلبنر  تنو  کنه  بس همين حاصل  نه که 
 

 (1375)خاقاني، 

مسنتفعلن  »( از وزن 1394)بهبهناني،  « مسنتفعلن فعالتنن مسنتفعلن فعلنن    »هملنين وزن 
بهبهناني،  )« لنمستفعلن فاعالتن مستفعلن فع»وزن  ،(1387)بهار، « فعالتن/ مستفعلن فعالتن

وزن  (،1337)صننفاي اصننفهاني، « مسننتفعلن فنناعالتن/ مسننتفعلن فنناعالتن »از وزن  (1394
مفننتعالتن فعالتننن/ مفننتعالتن »از  )خواجننوي کرمنناني(« مفننتعالتن فعالتننن مفننتعالتن فننع»

)خواجنوي کرمناني:    «لنن فعنولن مسنتفعلن فعنولن فنع    »( و دو وزن 1386)مولوي، « فعالتن
نمونة نيز با وجود نداشتن پيش (1385)منزوي، « لنمفاعالتن مفعولن مفاعالتن فع»و  (334

 االرکان، داراي همين ساختار هستند.متناوب
 
 االرکانهای دوم و چهارم وزن متناوب. کاهش هجا از پایان رکن۵-1-1-۵

 « علن فَع لُننن/ مسننتفعلن فَع لُننن مسننتف»از « مسننتفعلن فَعتننل/ مسننتفعلن فَعتننل »مانننند وزن 
 (: 1362)امير معزّي، 

 منننروي گنننو شمشننناد قامتنننت سنننرون بنننا
 

 متننناب گنننو خورشنننيد طلعتنننت مننناه  بنننا 
 

 (187)خواجو: 

 االرکان. کاهش هجا از پایان وزن متشابه۵-1-1-6
 «:لن ]= فعلن[مفاعلن فعالتن مفاعلن فع»از وزن « مفاعلن فعالتن مفاعلن فع»مانند وزن 
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 نينننننزه بسنننننان نترسننننند چينننننز هنننننيچ ز
 

 خنجننننر بسننننان ننننندارد بنننناک هننننيچ ز 
 

 (1390)مسعود سعد، 

 االرکان. کاهش هجا از پایان رکن دوم وزن متشابه۵-1-1-7
 «:مفتعلن فاعالت مفتعلن فع»از وزن « مفتعلن فاعلن مفتعلن فع»مانند وزن 

 بننناش نرمتنننرک دال؛ جوشننني بنننه سنننخت
 

 خشننخاش بوتننة کننند گننل تننا کننه بنناش 
 

 (1395بهبهاني، )

 . کاهش رکن۵-1-2
مفنتعلن فناعالتُ مفنتعلن    »که از حذف رکن آغازینن وزنن  1«فاعالتُ مفتعلن فع»مانند وزن 

 ساخته شده است: (1377)حافظ، « فع

 اسننننت عشننننق سننننجدۀ کننننه هرکجننننا
 

 ایمننننننننان در نبننننننننرده ره کفننننننننر، 
 

 (1394)الهياري، 

فناعالتُ  »صورت متناوب دارد: به. سيمين بهبهاني این وزن را 2-2-8-5هملنين ر.ک ش 
فناعالتُ  »صنورت  تنوان آن را بنه  ( کنه مني  1395)بهبهاني، « مفتعلن فع/ فاعالتُ مفتعلن فع
بننندي کننرد و بننه شننيوۀ افننزایش هجننا بننه پایننان  نيننز رکننن« مفننتعالتن/ فنناعالتُ مفننتعالتن

 داد.توضيح « فاعالتُ مفتعلن/ فاعالت مفتعلن»االرکانن هاي وزن متناوبمصرعني 

 . افزایش ۵-2
 . افزایش هجا۵-2-1
 های وزن متحداالرکان. افزایش هجا به تمامي رکن۵-2-1-1

مفناعلن  »)مفاعلن + فع( از وزن کهننن   1«مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن»مانند وزن 
 (:1375)خاقاني، « مفاعلن مفاعلن مفاعلن

                                                           

 .  «مفتعالتن فاعالتُ» یا -1
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 نندان   ولي کندم تو از دل  یارا دیارن  دیاراکهن
 

 بمان  کجا بمان ، وگر گریزم؛ کجا گریزم، گر که 
 

 (1360)نادرپور، 

مفنتعلن  »( از وزن 1386)مولوي، « مفتعالتن مفتعالتن مفتعالتن مفتعالتن»هملنين وزن 
)مهنرداد   «فعليّاتن فعليّاتن فعليّاتن فعليّناتن »(، یا وزن 1375)خاقاني، « مفتعلن مفتعلن مفتعلن
متفناعالتن  »، ینا وزن  «فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن»( از وزن 1389اوستا؛ ر.ک وحيدیان، 

مفناعالتن  »( و نينز  1284)همنان:  « متفناعلن متفناعلن  »( از وزن 1386)مولنوي،  « متفاعالتن
 ( با نبود پيشينه.317)خواجو: « مفتعالتن مفتعالتن»ب( و 1349)رودکي. فرزاد، « مفاعالتن

 سوم وزن متحداالرکان. افزایش هجا به رکن اول و ۵-2-1-2
مفناعلن مفناعلن مفناعلن    »از وزنن « مفاعالتن مفاعلن/ مفناعالتن مفناعلن  »مانند وزنن زیباي 

 (:1375)خاقاني، « مفاعلن

 خنویش  جنان  خشت با اگرچه وطن، سازمت مي دوباره
 

 خویش استخوان با اگرچه زن ، مي تو سقف به ستون 
 

 (1394)بهبهاني، 
مفنتعلن  »( از وزن 280)خواجنو:  « فنتعلن/ مفنتعالتن مفنتعلن   مفنتعالتن م »هملنين وزن 

 (.1375)خاقاني، « مفتعلن مفتعلن مفتعلن
 

 . افزایش هجا به رکن دوم و چهارم اوزان متحداالرکان۵-2-1-3
فناعالتن فناعالتن فنع/ فناعالتن     « )= »فاعالتن فاعليّاتن/ فناعالتن فاعليّناتن  »مانند وزن 
 «(:فاعالتن فع

 شند مني  خون و اسفنج ها سرفه... لرزیدمي ناليد مي اسب
 

 شند مني  برون لَختي جگر از آمدمي چو لب بر هرنفس 
 

 (1394)بهبهاني، 

                                                                                                                                      

 بخنواني   مکنث  بنا  اگنر  را...« آنجنا  منن  دل کنف  از بنرده  کنه  زاهد کعبه به دیرم، ز مخوان» اصفهاني قمشتا غزل -1

 خطنا  بنر  مصنحح  اگنر  کنرد و  بنديرکن...« فع مفاعلن» باید...«( آرزویت در مشتاق، نه همين: »پایاني بيت به باتوجه)

 .شود بنديرکن...« مفاعالتن» باید هاسرضرب به باتوجه باشد صحيح «آرزویت از مشتاق نه همين» و رفته
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فعالتن فعالتن فع/ فعالتن فعالتن فنع( )همنان:   « )= فعالتن فعليّاتن/ فعالتن فعليّاتن»یا وزن 
 (.935)همان:  فعلن فعلن فع/ فعلن فعلن فع(« )= فعلن فعالتن/ فعلن فعالتن»( و 817

 . افزایش هجا به پایان وزن متحداالرکان۵-2-1-4
فنناعالتن فنناعالتن فنناعالتن »از وزنن « فنناعالتن فنناعالتن فنناعالتن فنناعالتن فننع»مانننند وزن 
 «:فاعالتن

 وقتننني کنننافرنعمتي؟ بنننه ننننال  چنننرا خنننود خنننزانن از
 

 سننت خریننداري چشنن ن را دوسننت بنناغ نيننز خننزان  بننا 
 

 (1389)منزوي، 

 االرکانافزایش هجا به وزن متناوب. ۵-2-2
 االرکانمصرع وزن متناوب. افزایش هجا به پایان هر دو نیم۵-2-2-1

از وزن «( مفاعلن فعالتن فع/ مفاعلن فعالتن فنع « )= »مفاعلن فعليّاتن/ مفاعلن فعليّاتن»مانند 
 «:مفاعلن فعالتن/ مفاعلن فعالتن»مشهورن 

 بننود هينندنج منناه سننوي بننه مننن پلننن   خننامن خيننالن
 

 بننود کشننيدن خنناک سننوي بننه بلننندایش راز منناه و 
 

 (313 همان:)

فعنالتُ فناعالتن/   »( از وزن 1394)بهبهناني،  « فعالتُ فاعليّناتن/ فعنالتُ فاعليّناتن   »نيز وزن 
( از 1376)اخنوان ثالنث،   « فاعالتُ مفنتعالتن/ فناعالتُ مفنتعالتن   »و وزن « فعالتُ فاعالتن

فناعلن  »گوننه اسنت وزن   (. همنين 1366)بيندل،  « تُ مفنتعلن فاعالتُ مفنتعلن/ فناعال  »وزن 
)اوحندي،  « فاعلن فعنل/ فناعلن فعنل   »( از وزن 1366اي، )الهي قمشه« فعولن/ فاعلن فعولن

1340.) 

 االرکانهای اول و سوم وزن متناوب. افزایش هجا به پایان رکن۵-2-2-2
 «:مفتعلن مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن» از وزن مشهور« مفتعالتن مفاعلن/ مفتعالتن مفاعلن»مانند 

 امندینده  را؟ آن ايدینده  سنت یني سنتاره  چشم  گوشة
 

 امچيننده  بننرده فننرا  دسننت آسننمان  از انگننور حبننة 
 

 (1394)بهبهاني، 
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 االرکانمصرع وزن متناوب. افزایش هجا تنها به یک نیم۵-2-2-3
 االرکان. افزایش هجا به پایان رکن دوم وزن متناوب۵-2-2-3-1

)امينر  « مستفعلن فَع لُن/ مسنتفعلن فَع لُنن  »از وزن « مستفعلن فعالتن مستفعلن فَع لُن»مانند وزن 
 :(1362معزّي، 

 سنننوختگان خينننل بنننا گویننند چنننه غمگناننننه جنننز
 

 ایننننن آفتنننناب مکننننرّر ایننننن آسننننمان قنننندی     
 

 (1394)بهبهاني، 

 االرکان. افزایش هجا به پایان رکن چهارم وزن متناوب۵-2-2-3-2
مفعنولُ مفناعيلن،   »از وزنن « مفعولُ مفاعيلن، مفعنولُ مفناعيالتن ]: مفناعيلن فنع[    »وزن  مانند

 :(1377)حافظ، « مفعولُ مفاعيلن

 تنننو از شمشننناد شننناخة اي منننن، پریننندم کنننه گينننرم
 

 تننو از آزاد شننوم مشننکل سننایه، مننن و سننروي تننو 
 

 (1376)شهریار، 
 االرکانافزایش هجا به وزن متشابه .۵-2-2-4

 «:مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع»از وزنن « لنمفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع»نن مانند وز

 پنننننایيز وسنننننط در نوشنننننکفته گلننننني مثنننننل
 

 اسننننت بهنننناران تننننالش آخننننرین آمنننندنت 
 

 (1389)منزوي، 

 . افزایش رکن۵-2-3
 . افزایش رکن به پایان وزن متحداالرکان۵-2-3-1

بنه وزن  « لنن فنع »بنا افنزودن رکنن     «لنن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع»مانند وزن 
 «:مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»

 گفنت  مني  تنو  بنا  بایند  کنه  رازي آن گوی مي هاسن  با
 

 گينرد؟ نمني  تنهنا  ازینن  دسنتي  چنرا  دستت  دال سنگين 
 

 (86)همان: 
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 االرکان. افزایش رکن اصلي به وزن متفق۵-2-3-2
 (:1378)ابتهاج، « فاعالتُ فاعالتُ فاعلن»از وزنن « اعلنفاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ ف» مانند وزن

 کننن ؟ وگننوگفننت کننه بننا کننه بننا شننبانه مننن تننو بنني
 

 بمنننان  منننن هنننايشنننبانه صنننحبت حرینننف اي 
 

 (351 همان:)

)آزاد عباسني.  « فاعالتُ فاعالتُ فناعالتُ فناعالتُ فناعالتُ فناعلن    »گونه است وزن همين
( از 1394)الهياري، « فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فعفاعلن »( و یا وزن 1389ر.ک وحيدیان، 

 (. 1364)نيمایوشيج، « فاعلن فاعلن فاعلن فع»وزن 

 االرکانهای دوم و چهارم وزن متناوب. افزایش رکن پس از رکن۵-2-3-3
فاعالتُ مفتعلن/ فناعالتُ  »از وزن « لنلن/ فاعالتُ مفتعلن فعفاعالتُ مفتعلن فع»مانند وزن 

 :(1366يدل، )ب« مفتعلن

 دشننننامان دشننننة زخمگننناه  ناکامنننان گواهنامنننة دل
 

 بيننن نمنني نانهنناده مهننرْ خننونين ورقن زیننن گوشننه هننيچ 
 

 (1394)بهبهاني، 

لنن  لن فعلنن مفنتعلن/ فنع   فع»( و 536 همان:« )لن فعلن فعلنلن فعلن فعلن/ فعفع»و نيز وزن 
 (.1386)مولوي، « علنلن فلن فعلن/ فعفع»( از وزن 627 همان:« )فعلن مفتعلن

 . تکرار۵-3

هاي پرکاربرد در شعر امروز براي سناخت اوزان جدیند، تکنرار کامنل ینک      یکي از شيوه
 االرکان و ساخت وزني طوالني است.مصرعن وزنن متناوبوزن یا تکرار وزنن یک ني 

 . تکرار کامل یک وزن متحداالرکان۵-3-1
فعلن فعلن فعلنن فعلنن فعلنن    »( وزن 1386لوي، )مو« فعلن فعلن فعلن فعلن»چنانکه از وزن 
 ساخته شده است:  1«فعلن فعلن فعلن

                                                           

 امنا  کنرد،  بنندي رکنن  نينز  «متفناعلَتُن  متفاعلَتُن متفاعلَتُن متفاعلَتُن» و «متفاع لَتُن متفاع لَتُن» به توانمي را وزن دو این -1

 .دهدنمي نمایش درستي به را وزن هايسرضرب
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 فلنک  ز فکنند  زمنين  به وگرم زمين، ز طلبد فلک به اگرم
 

 زدن بهاننه  و عنذر  درن نتنوان  قضنا  حک ن اطاعت  و قبول به 
 

 (1366)بيدل دهلوي، 
 

 االرکان. تکرار کامل یک وزن متفق۵-3-2
فناعلن فناعلن   »از وزن « لن فاعلن فاعلن فنع/ فناعلن فناعلن فناعلن فنع     فاع»براي نمونه وزن 

 (:1364)نيمایوشيج، « فاعلن فع

 خنالي  و خشک برزخ حاصلش هستي، که وقتي منهاي شهر
 

 زاللني  از بعند  صنفر  عندد بي تو، در ضرب هاآیينه جمع 
 

 (1389)منزوي، 

 االرکان. تکرار کامل یک وزن مختلف۵-3-3
انند، غالبناً از تکنرار اوزان مسندس     که در شعر امروز رواج فراواني نيز یافتهگونه اوزان این

از وزنن « مفعنولُ فناعالتُ مفناعيلن/ مفعنولُ فناعالتُ مفناعيلن      »شوند. مانند وزن ساخته مي
 (:1387)رودکي، « مفعولُ فاعالتُ مفاعيلن»مشهورن 

 کنردي مني  زمزمنه  وارشوریده را قدیمي سرود  آن که وقتي
 

 بود؟ پریوش کدام پردۀ در آلودتتب هايمویه روز آن 
 

 (1389)منزوي، 

( از 1394)بهبهناني،  « مستفعلن فعليّاتن/ مستفعلن فعليّاتن»االرکانن هملنين وزن متناوب
 (.1340)اوحدي، « مستفعلن فعليّاتن»االرکانن وزن مختلف

 االرکان. تکرار وزن متناوب۵-3-4
 االرکانناوب. تکرار کامل وزن مت۵-3-4-1

« لنن فعلنن  لن فعلنن فنع  فع»از وزن « لن فعلنلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعفع»مانند وزن 
 (:1386مولوي، «. با من صنما دل یکدله کن)»

 نظنري  منن  بنر  جهنان  جنان  اي جهنان؟  آزار کشن   چنند  تا
 

 گنذري مني  گنر  بگذر من بر نگري؛مي گر بنگر من در 
 

 (1389وحيدیان،  )اميري فيروزکوهي. ر.ک
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 االرکانمصرع وزن متناوب. تکرار یک نیم۵-3-4-2

( 1393)سنرودۀ حسنين صنفا،     «مفاعلن فعالتن/ مفاعلن فعالتن/ مفاعلن فعالتن»مانند وزن 
فناعالتُ  »)ر.ک جدول پایاني( و نيز وزن « مفاعلن فعالتن/ مفاعلن فعالتن»از وزن مشهورن 

فناعالتُ  »از وزن  (1375)عمناد خراسناني،   « فعنولن مفعولن/ فناعالتُ مفعنولن/ فناعالتُ م   
 (.1377)حافظ، « مفعولن/ فاعالتُ مفعولن

 االرکانمتشابه تکرار وزن. ۵-3-۵
)سننرودۀ حسننن بنناقري. ر.ک « فعالتننن مفنناعلن فعلننن/ فعالتننن مفنناعلن فعلننن»وزن  مانننند

نينز وزن  )ر.ک جندول پایناني( و   « فعالتنن مفناعلن فعلنن   »از وزن رایجن ( 1389وحيدیان، 
)فاطمنه خنينا و وحيندیان،    « مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل/ مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعنل »

 «(.مفعولُ فاعالتُ مفاعيلُ فاعلن»یا « مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل»)از  (1389

 جایي. جابه۵-4
 شود. بنراي نموننه  جا ميهاي وزني مشهور براي ساخت وزني تازه جابهدر این شيوه، رکن

)رودکني؛  « مفاعلن فعالتن/ مفاعلن فعالتنن »از وزن « فعالتن مفاعلن/ فعالتن مفاعلن»وزن 
 ب(: 1349فرزاد، 

 مننن سننوي بننه کننن نظننري مننن کننوي بننه کننن گننذري
 

 تنننو بنننراي از رسنننيد چنننه منننن روي بنننه تنننا بنگنننر 
 

 (1375)خاقاني، 

 «.فع مفتعلن تُفاعالمفتعلن »( از وزن 1387)بهار، « فع فاعالتُ مفتعلنمفتعلن »یا وزن 

 . تغییر۵-۵
به معناي تغيير دادنن یک رکن و استفاده از رکني دیگر در ینک وزن مشنهور   « تغيير»شيوۀ 

مُتَفاع لُن فَع لُن/ » شود. مانند وزناالرکان دیده ميهاي متناوباست. این شيوه بيشتر در وزن
 :(1362امير معزّي، )« مستفعلن فَع لُن/ مستفعلن فَع لُن»از وزن « متفاعلن فعلن

 مننن بننرن از کرشننمه بننه گننذري، صننفت بنندین چننو
 

 منننن پنننرورغصّنننه دل سنننپري، غننن  و بنننال بنننه 
 

 (1341)ادیب طوسي، 



 (1399زمستان )|  86شماره | 24سال | متن پژوهی ادبی | 144

جنناي ( بننه1394)بهبهنناني، « مسننتفعلن فعالتننن/ مسننتفعلن فعالتننن» گونننه اسننت وزنهمننين
 (.1337)صفاي اصفهاني،  «مستفعلن فاعالتن/ مستفعلن فاعالتن»

 . تلفیق۵-6
هنایي  ها است. در اینن شنيوه رکنن   سابقة رکنمعني تلفيق و همنشيني تازه و بيین شيوه بها

سابقه اسنت و وزن حاصنله   ها بيهاي رایج همنشينين آنگيرند که در وزنکنار ه  قرار مي
 هاي مشهور ندارد.شباهتي نيز به وزن

 االرکان. اوزان متناوب۵-6-1
 :1«ن فعالتنمفتعالتن فعالتن/ مفتعالت»مانند 

 مکشننيدش او منسننت جننان مبرینندش؛ او منسننت یننارن
 

 مگزینندش او گنهسننتبنني مزنينندش؛ ننندارد جننرم 
 

               (1386)مولوي، 

فاعلن فعل/ فناعلن فعنل/ فناعلن    »)یا « فاعالتُ فع/ فاعالتُ فع/ فاعالتُ فع/ فاعالتُ فع»نيز 
 :2«(فعل/ فاعلن فعل

 کنند مني  بينننده  تنو  رخ در دهند، مي دیده بخت که را هرکه
 

 کنند مني  آفریننده وصف  صورتت، وصف کندمي هرکه 
 

 (2537)فروغي بسطامي، 

(، 334)خواجنوي کرمناني،   « مفاعينلُ مفنتعالتن/ مفاعينلُ مفنتعالتن    »هاي هملنين وزن
« مفناعلن فعنولن/ مفناعلن فعنولن    »(، 313)همنان:  « فاعالتن مفاعالتن/ فناعالتن مفناعالتن  »

فنناعالتُ »(، 1394)بهبهنناني، « فنناعالتُ مفننتعالتن/ فنناعالتُ مفننتعالتن »، (1386)مولننوي، 

                                                           

بنه  «مفنتعالتن  مفنتعلن / مفنتعالتن  مفنتعلن » ینا  «فع نمفتعل مفتعلن/ فع مفتعلن مفتعلن» صورتبه آن بنديرکن عدم -1

 .است ریت  و هاسرضرب تفاوت دليل

 هجاي بودنکشيده  به باتوجه اما کرد، بنديرکن توانمي نيز «فاعالتَتُن فاعالتَتُن فاعالتَتُن فاعالتَتُن» به را وزن این -2

 بلنند   هجناي  یک با ریتمي با غزل احتماالً ابيات، ردیگ از برخي هايمصرعني  پایان در کشيده هجاي وجود و «بخت»

 فنع  عالتُفنا [ تَنن ] فنع  عالتُفا[ تن] فع عالتُفا[ تن] فع عالتُفا: »است شده سروده رکن دو هر از بعد( تَن):  سکوت

 (.دهدمي نشان بهتر را سرضربها بندي،رکن این[« )تن]
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، «مفنناع لَتُن فنناعالتَتُن/ مفنناع لَتُن فنناعالتَتُن»(، 991)همننان: « مفنناعالتن/ فنناعالتُ مفنناعالتن
(، 945و  532)همننان: « مسننتفعلن مفنناع لَتُن/ مسننتفعلن مفنناع لَتُن  »(، 1134و  763)همننان: 

مسنتفعالتُ مفنتعالتن/ مسنتفعالتُ    »(، 627)همنان:  « مسنتَفع لَتُن مفنتعلن  مستَفع لَتُن مفتعلن/ »
فناعالتُ  »( و 969)همنان:  « تَفاع لُن فَعتليّناتن/ متفناعلن فعليّناتن   مُ»(، 1046)همان: « مفتعالتن

 (.919)همان: « مفاعيلَتُن/ فاعالتُ مفاعيلَتُن

 االرکان. اوزان مختلف۵-6-2
 و رکنياالرکان د. وزن مختلف2-1 -۵-6
 :1«مستفعالتن مفاعالتن»

 باینننند؛  گذاشننننت  گيتنننني  روز یننننک 
 

 ایّنننننام گذاشنننننت نبایننننند مننننني بننننني 
 

 (1380)فرّخي سيستاني، 
 «:  مفتعالتن مفاعالتن»

 بلننننننندي همنننننني آرد تننننننو جنننننناه
 

 رواینننننني همنننننني تننننننو آرد کننننننار 
 

 (1390)مسعود سعد، 

 االرکان سه رکني. وزن مختلف۵-6-2-2
نينز   ( )بنگرید بنه جندول پایناني( و   1394)بهبهاني، « مفاع لَتُن مستفع لن مفاع لَتُن،»مانند وزن 

فناعالتُ  »( و وزن 1389اي. ر.ک وحيدیان، )الهي قمشه« فاعالتَتُن فاعالتَتُن فاعالتن»وزن 
 (.1389)ادیب طوسي. ر.ک وحيدیان، « لنمفتعلن فع

 

 االرکاناالرکان و متفق. اوزان متحد۵-6-3
، «فنناعالتَتُن»، «مفنناعيلَتُن»، «مفنناع لَتُن»هنناي ن حاصننله از رکننن: اوزان متحننداالرکا1نکتننة 

االرکناني را کنه بنر    و نيز اوزان متفق« متفاعالتن»، و «مفاعيالتُن»فاعالتاتن(، « )= فاعلييّاتن»
مني  ،«هنا سنابقة رکنن  تلفيق و همنشيني تازه و بني »خاطر شوند بهها ساخته ميپایة این رکن

 بندي و توصيف کرد.طبقه «تلفيق»توان ذیل شيوۀ 

                                                           

 «لنفع فعولُ/ فعولن لنفع» یا «فع مفاعلن/ فع مستفعلن» یا -1
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، «مفناعالتن »، «مستفعالتن»، «مفتعالتن»هایي مانند : اوزان حاصله از تکرار رکن2نکتة 
پذیرنند،  مني را نيز( که با دو هجاي بلنند پاینان  « فاعليّاتن»)و « متفاعالتن»، «مفعوالتن»

ضنيح  هناي وزن متحنداالرکان( تو  )افزایش هجا به رکنن « افزایش»توان طبق شيوۀ مي
و « مفاعينلُ »، «مفاعنلُ »، «مسنتفعلُ »هایي مانند داد، اما از آنجا که از تکرار کامل رکن

االرکننان آینند، اوزان متحننداالرکان و متفننقوزن متحننداالرکان پدینند نمنني« فنناعالتُ»
« تلفينق »را بهتر است با شنيوۀ  « فاعالتَتُن»و « مفاعيلَتُن»، «مفاع لَتُن»هاي حاصله از رکن
در شنعري   1390)مختناري،   «مفناع لَتُن مفناع لَتُن مفناع لَتُن   »ماننند وزن   توصيف کنرد. 

)الهي « فاعالتَتُن فاعالتَتُن فاعالتَتُن»( و 1340)اوحدي، « فاعالتَتُن/ فاعالتَتُن»(، فارسي
 (.1389اي. ر.ک. وحيدیان، قمشه

 . ابداع۵-7
اي از کاررفنت  آن  ، ساخت وزن بر پایة رکني تازه و ابداعي است که سنابقه «ابداع»

هایي وجود دارد که در شنعر  در اوزانن رسمين شعر فارسي وجود نداشته باشد. رکن
« مؤتلفنه »نصيرالدین طوسني از داینرۀ   اند؛ چنانکه خواجهرسمي فارسي به کار نرفته

را نيز اسنتخراج کنرده اسنت. تکنرار اینن رکنن        (U  ―U U― )« فاع التُکت»رکنن 
هناي تنازه و البتنه    اي را ایجاد کند. رکنسابقهو البته بي آهن تواند وزن خوشمي

که وزن حاصله از تکنرار  « مُتَفاع التُ»توان ساخت همانند محدود دیگري را نيز مي
خاطر وجود سه هجاي کوتاه متوالي مغنایر بنا قواعند اوزان شنعر رسنمي      آن البته به

 فارسي است. 
 «:فَع لُن مُتَفَع لُنمُتَفَع لُن مُتَفَع لُن مُتَ»نمونه: وزن 

 کننني یتلننه تننو اگننر بنلننننَ  تننو لَبتننک  دو آن از شَننکَرَک
 

 کننني گلننه تننو اگننر پنندر بننه بنزَنَمتننت کننه تننو ستننرَک  بننه 
 

 (1388)منتسب به عنصري. شمس قيس، 

 . ترکیب۵-8

هاين مختلف  سناخت  وزن اسنت. باتوجنه بنه ماهينت      ، به معنين ترکيبن شيوه«ترکيب»شيوۀ 
 توان ساخت.ین شيوه، اوزان متعددي ميترکيبين ا
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 «افزایش + تکرار. »۵-8-1
)ایمنان  « مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن/ مفنتعلن مفنتعلن مفنتعلن فناعلن    »چنانکه وزن جدید  
و « مفتعلن مفنتعلن فناعلن  »به وزن رایجن « مفتعلن»با افزودن رکن ( 1389کرخي. وحيدیان، 

 ک جدول پایاني(.تکرار وزنن حاصله پدید آمده است )ر.

 «کاهش + تکرار. »۵-8-2
 «کاهش هجا + تکرار. »۵-8-2-1
 «کاهش هجا از پایان وزن + تکرار. »۵-8-2-1-1

که از کاستنن یک هجنا از پاینانن   « مفعول فاعالتُ فَعولن/ مفعول فاعالتُ فَعولن»مانند وزن 
 :و تکرارن آن ساخته شده است« مفعولُ فاعالتُ مفاعيلن»وزنن مشهورن 

 گنردم  بنه  تنينده  ايپيله چون را، خود سياهين شب که ساناین
 

 نندارد  حصنار  درینن  راهني  خورشنيد  ز نينز  نور شاخه یک 
 

 (1389)منزوي، 

لن لن فعلن فعفع»( از وزن 1394)بهبهاني،  1«لن فعلن فعلن فعلن فع/ فعلن فعلن فعفع»و یا 
 «لنن لنن/ مسنتفعلن مسنتفعلن فنع    تفعلن فنع مسنتفعلن مسن  »وزن  ( و نيز1386)مولوي، « لنفع

 «.مستفعلن مستفعلن مستفعلن»از وزن  (1389)منزوي، 

 «تکرار وزن+ کاهشِ هجا از پایان لَختِ دوم. »۵-8-2-1-2
 . 1-4-4ذیل « اوزان مستزاداالرکان»ر.ک 

 «کاهش رکن + تکرار. »۵-8-2-2
از وزن « فعنولن »هش رکنن  کنه از کنا  « فعولن فعولن فعنل/ فعنولن فعنولن فعنل    »مانند وزن 

 و سپس تکرار آن پدید آمده است:« فعولن فعولن فعولن فعل»

 اگنننر آرميننندي شنننبي کنننن، یننناد خسنننتگانشنننب ز
 

 اگننر رسننيدي صننبحي بننه رسننان، مننا از هنن  سننالمي 
 

 (1394)بهبهاني، 

                                                           

 .هستند مرجوح هاسرضرب نظر از «مفعوالتن مفعولن/ مفعوالتن مفعولن» یا «مفعولن مفعوالتن/ مفعولن مفعوالتن» هايبنديرکن -1
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 ( کننه از کاسننتن رکننن900 همننان:« )فنناعالتُ مفننتعلن فننع/ فنناعالتُ مفننتعلن فننع» نيننز وزن
 اند.وجود آمدهو سپس تکرار آن به« مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع»از وزن « مفتعلن»

 «کاهش+ افزایش. »۵-8-3
مسننتفعلن »کنه از کنناهش لخنت  دومن وزنن    1«مسنتفعلن فنناعالتن فعنولن فعننولن  »ماننند وزن  

 پدیدآمده است:« فعولن»و سپس افزودن رکن « فاعالتن/ مستفعلن فاعالتن

 اینجنننا يسنننتن شنننادمان دلننن  امشنننب تنننو بننني منننن
 

 امشننب شنناد دلننت هسننتي کننه هرجننا تننو مننن بنني 
 

 (1389)منزوي، 

 «:مستفعلن فاعالتن فعولن فعولن فعل»گونه است دو وزن همين

 کشنننيدمننني خنننون بنننه تمامننناً را خنننود تقنننوی ن تقننندیرْ
 

 دریننندمننني را سنننهراب تهيگننناه  رسنننت  کنننه وقتننني 
 

 (371)همان: 

 (.23همان: ) 2«مستفعلن فاعالتن فعولن فعولن فعولن»و 

                                                           

 مفعنولُ » بنه  را وزن اینن  فيروزینان،  مهندي  ام،عروضي و دانموسيقي دوست. «فعولن فعولن فعولن فعولن لنفع» یا -1

 رینت   بودن،االرکانمتفق با وجود اخير بنديرکن اما ،(1390فيروزیان،) است کرده تقطيع «نلفع مفعولُ مفعولُ مفعولُ

 برگرفته، نگویي  اگر سروده این وزن که است آن بر نگارنده. کندنمي منتقل درستي به را سروده بر حاک  موسيقي و

 و تنهنایي / هناي لحظنه  زیبناترین / پنناه   و هگنا تکيه اي: »است ثالث اخوان سرودۀ این از هایيلخت با وزنه  ک دست

 هرچنه  پرشنوکت  شنطّ  اي]...[  وگوهنا گفت بس آلودمه هايکوچه در]...[  من پرشوکت شيرین شطِّ اي/ من خلوت

 فناعالتن  مسنتفعلن / فعنولن  فناعالتن  مسنتفعلن / فاعالتن مستفعلن/ فاعالتن مستفعلن/ فاعالتن مستفعلن) «پاک زیبایي

 «لنن فنع  مفعنولُ  مفعنولُ » صنورت بنه  تنوان مي نيز را «فاعالتن مستفعلن(. »فعولن فعولن فاعالتن علنمستف/ فعولن فعولن

متنناوب  صورت به آن تقطيعن که...« من غارتگر ترک اي یغما به من از بردي دل» مشهورن سرودۀ برپایة اما کرد، تقطيع

 مفعنولُ / لنن فنع  مفعنولُ  مفعنولُ » رکننين  سه االرکاننوبمتنا بر «فاعالتن مستفعلن/ فاعالتن مستفعلن» دورکنين االرکانن

 را تنازه  وزنهناي  اگنر  که است واضح ورنه کردی ؛ بنديرکن صورتبدین نيز را وزن این است، راجح «لنفع مفعولُ

 مفعنولُ  مفعنولُ  مفعنولُ » صنورت بنه  آن بنندي رکنن  کنني ،  بررسي گذشته وزنهاي با آنها رابطة و موسيقي به توجهبي

 .دارد( االرکانمتفق) قدی  هايوزن شدۀ شناخته انواع با بيشتري مطابقت «لنفع لُمفعو
بنه  ترتينب بنه  را وزن دو اینن . «فعنولن  فعنولن  فعولن فعولن فعولن لنفع» و «فَعتل فعولن فعولن فعولن فعولن لنفع» یا -2

 انند کرده بنديرکن نيز «لنفع مفعولُ مفعولُ لُمفعو مفعولُ مفعولُ» و «فع مفعولُ مفعولُ مفعولُ مفعولُ مفعولُ» صورت
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 «افزایش + کاهش. »۵-8-4
افزایش رکن در وزن متحداالرکان به همراه کاهش هجا از پایان رکنن آخر؛ چنانکه پدیند  

« فناعالتُ فناعالتُ فناعلن   »را از وزن « فاعالتُ فناعالتُ فناعالتُ فناعالتُ فنع    »آمدن وزنن 
 گونه توصيف کرد: توان اینمي (1378)ابتهاج، 

 گرفننت را کنننار و شننهگو تمننام زننندگي عطننر
 

 آمنندي کننه آهننوان کنننار از آهوانننه چشنن  دو بننا 
 

 (1389)منزوي، 

 «تلفیق + تکرار. »۵-8-۵
  .1(1394)بهبهاني، « مستفعلن مفاع لَتُن فع/ مستفعلن مفاعلتن فع»مانند وزن 

 

 های شعر فارسيبندی وزن. فرمول6
تنوان  شعر فارسي هستند و مني هاي بالفعل ( مربوط به وزن2هاي مندرج در جدول )فرمول
و حتي بر پایة تغيينر سناختار    2ها ساختهاي بالقوه جدیدي را نيز باتوجه به این فرمولوزن
 اي نيز دست یافت.هاي دیگرن تازههاي موجود، به فرمولوزن

X ،Y ،Z ،M فنناعالتن، مفنناعيلن، مسننتفعلن، »)مانننند « معيننار»هنناي دهننندۀ رکننننشننان
لن، فعنل،  فع، فع»)مانند « اشتقاقي»هاي دهندۀ رکننشان  yو  x.( هستند. فعولن، فاعلن و ..

نشانة رکني اشتقاقي است که ینک هجنا بنه پاینان آن      ẏو ....( هستند؛  -از مفاعيلن-فعولن
نشانة رکن معياري هستند که از افزودن یک هجاي بلند بنه پاینان    Ÿو Ẍاضافه شده است. 

را نينز   Ÿو   Ẍهناي  رکن«(. مفتعلن»از « مفتعالتن»د )مانند انرکن معيار دیگري پدید آمده
مشخص کرد، اما این عالئ  بنه توصنيف    X ،Yتوان با همان عالئ  به عنوان رکن معيار مي

 کنند.  ها کمک ميتر وزندقيق

                                                                                                                                      

 شنيوۀ  بنه  هنا بنندي رکنن  اخينر،  هناي بنندي رکنن  بودنن «االرکانمتفق» با وجود پيشين، وزن همانند(. 1392فيروزیان، )

 نخسنت،  نموننة  چنانکنه . یادشده هايبيت موسيقين با ه  و دارند بيشتري تناسب قدی  مشهور هايوزن با ه  نگارنده،

 و رسنت  » از سنخن  بينت  در اینکنه  خاصنه  کنند؛ مني  منتقنل  نينز  را «فعنل  فعولن فعولن فعولن» وزن و شاهنامه سيقيمو

 .است داشته توجه شاهنامه به سروده این در منزوي خود  گویا و هست نيز «سهراب

 .کرد نديبرکن توانمي نيز «مفتعالتن مستفعالت/ مُفتَع التُن مُستَفع التُ» صورتبه را وزن این -1

 .( رجوع شود1398است به جاللي ) ساخته نگارنده که تازه وزن 20 دیدن براي -2
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ميان ارکنان؛ یعنني تنرجيح    « حفظ تقارن حداکثري»بندي در اینجا مبتني بر روش رکن
بننندي االرکننان و تننرجيح رکننناالرکننان و ایننن دو بننر مختلننفاوبمتحننداالرکان بننر متننن

هناي  صورت مربع و مثمن بر مسدس، بوده است؛ البته مشنروط بنه تناسنب بنا سرضنرب     به
 ها اولویت دارد.شرطموسيقایي و ریت  وزن که بر همة این پيش

 فارسي شعر هایوزن بندی. فرمول2جدول 
 
 

 های متحداالرکانوزن

  مو ۀ شعری ل وز یمرا فرمول 

 دورکني
X X فا التن فا التن 

من هم شه مستمندم/ وز غم  شقت 
  ژ دم )المعجم(

Ẍ Ẍ 
 مفا التن مفا التن

 )مفا التن= مفا لن+ فع(
 لِ بهاری بتِ تتاری/  ب د داری چرا 

   اری؟ )رودکی(

 سه رکني

X X X فا التن فا التن فا التن 
روز ر گ سبزۀ افسرد  دارد/ بوی 

خورد  دارد )حس ن های بارانپرچ ن
 منزوی(

Ẍ Ẍ Ẍ مفا التن مفا التن مفا التن 
ز دور  ردون  ص ب ما   ست سربلندی/ 
مگر  س می غبار ما را برد به باال )الهی 

 ای(قمشه

 چهاررکني

X X X X مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
راهم که مرا از تو پ امی برسد/ وز بهچشم

 بر لب جامی برسد می وصل تو لبم
 )خاقا ی(

Ẍ Ẍ Ẍ Ẍ 
مفتعالتن مفتعالتن مفتعالتن 

 مفتعالتن

ام من تا که بدیدم روی چو ام من آینهآینه
ماهش/ چشمِ جها م چشمِ جها م تا که 

 بدیدم چشمِ س اهش )مولوی(

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن X X X X X پنج رکني
/ شناسم تو بودیمن آن مایۀ  از را می

شناسم تو بودی بم آن شوخِ طنّاز را می
 )پژمان بخت اری(

 X X X X X X رکنيشش
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 

 فعولن

فرود آمدم از بهشتت درین باغ ویران 
خدایا/ فرود آمدم تا  باشم جدا زین 

 اس ران خدایا )حس ن منزوی(

 XXXXXXXX رکنيهشت
فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن 

 علن فعلنف

 درِ سَبَقانغلط سر و کارِ بُوَد چه

 رورِزدن/ ز غ فسا ه به  مل و  لم

 به خرا ت رِ همه خِرَدیبی دالیلِ

 )ب دل(زدن   شا ه
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 . 2ادامة جدول 
 االرکانهای متفقوزن

  مو ۀ شعری مرال وز ی فرمول 

 فا التن فا لن xX دورکني
یک ر  ای ب داد ر/ لرف کن در ما 

 اراالشعار( گر )مع 

 
 فا التن فا التن فا لن xXX رکنيسه

ما ز یاران چشمِ یاری داشت م/ خود 
 )حافظ( پنداشت مغلط بود آ چه می

رکني سه
 xXX/xXX مکرّر

لن/ مستفعلن مستفعلن فع
 لنمستفعلن مستفعلن فع

زدن از  شق، باید دیگر برای دم
زبا ی دیگر ا دیش د/ باید کالم 

ید ب ا ی دیگر دیگری پرداخت، با
 ا دیش د )حس ن منزوی(

 فا التن فا التن فا التن فا لن xXXX چهاررکني

وا ظان کاین جلو  در محراب و 
کنند/ چون به خلوت منبر می

 کنندرو د، آن کارِ دیگر میمی
 )حافظ(

چهاررکني 
 xXXX/xXXX مکرّر

 
مفتعلن مفتعلن مفتعلن فا لن/ 
 مفتعلن مفتعلن مفتعلن فا لن

ترین شعر را، سالم تّو غریبا ه ر گِ
 رم به یک شعرِ صم ما ه بدل 

ر گِ تو کند/ بوی  گا ِ  سلیمی
این ب ت را باز چه ر دا ه مبدّل به 

 )ایمان کرخی( کندغزل می

 xXXXX پنج رکني
فا التن فا التن فا التن 

 فا التن فع

دست و رو در آب جو تَرکرد م 
  رم ز  اچاریست/ من بخواهم یا 
 خواهم، جویبار ز د ی جاریست 

 )حس ن منزوی(

 xXXXXX رکنيشش
فا لن فا لن فا لن فا لن فا لن 

 فع

های مرا مرل رؤیا به همرا  خند 
ام را هایی که تنهاییبرد د/ لحظه

 به همرا  برد د )کاکایی(
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 .2ادامة جدول 
 االرکانهای متناوبوزن

  مو ۀ شعری مرال وز ی فرمول 

با دورکني 
 یکبار تناوب

xX/xX 
مفا  لن فعولن ]: مفا ی[/ 

 مفا  لن فعولن

همی  الم به دردا، همی  الم به 
زارا/ که ما دم دور و مهجور، من 

 الشعرای بهار(از یار و دیارا )ملک

XẌ /XẌ 

 
مفتعالتن مفتعلن/ مفتعالتن 

 مفتعلن

سا وی مهِ ای شبِ زلفت غال ه
پوش/  ر م مستت رویت غال ه

پرست، لعلِ خموشت باد 
 فروش )خواجو(باد 

ẌX /ẌX 
فا التن فا ل ّاتن/ فا التن 

 فا ل ّاتن

ها لرزید... سرفه ال د میاسب می
شد/ هر فم بر اسفنج و خون می

آمد از جگر لَختی برون لب چو می
 شد )س م ن بهبها ی(می

YX/YX فعالتُ فا التن/ فعالتُ فا التن 
نم از تو رویی همه هست آرزویم که بب 

/ چه زیان تو را که من هم برسم به 
 الزّمان رضوا ی(آرزویی )فص ح

XŸX/Ÿ مفا لن فعل ّاتن/ مفا لن فعل ّاتن 

 ا گ زی که کرمچه سر وشت غم

کوچک ابریشم / تمام  مر قفم 
بافت ولی به فکر پریدن بود می

 )حس ن منزوی(

X/YXŸ 
مفعولُ  /مفعولُ مفا  لن

 مفا  التن

رم که پریدم من، ای شاخۀ شمشاد   
از تو/ تو سروی و من سایه، مشکل 

 شوم آزاد از تو )شهریار(

دورکني با 
 YX/YX/YX دوبار تناوب

 
مفا لن فعالتن/ مفا لن فعالتن/ 

 مفا لن فعالتن

ا ر کسی شبِ سرما به ابرها زد و 
 م شد، مرا به یاد ب ارید/ و با 

بَلَدها ستارۀ چشمم برای را 
 )حس ن صفا( ای بگذاریده شا 

دورکني با 
بار سه

 تناوب
yX/yX/yX/yX 

فا لن فعل/ فا لن فعل/ فا لن 
 فعل/ فا لن فعل

)فا التُ فع/ فا التُ فع/ 
  فا التُ فع/ فا التُ فع(

دهد، در هرکه را که بخت دید  می
کند کند/ وا که میرخ تو ب نند  می

س رِ صورتت، وصفِ آفرینند  
 ی بسرامی(کند )فروغمی

                                                           

 1-6-5، بند 2ر.ک پانوشت ش  - 1
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 .2ادامة جدول 
 االرکانهای متشابهوزن

  مو ۀ شعری مرال وز ی فرمول 

 سه رکني

XYX مفتعلن فا التُ مفتعلن 
پ شۀ این چرخ چ ست؟ مفتعلی/ 
 ایدش از خلق شرم و  ی خجلی 

 ) اصر خسرو(

xYX فعالتن مفا لن فعلن 
تو و طوبی و ما و قامت یار/ فکر 

هرکم به قدر همّت اوست 
 )حافظ(

رکني سه
 xYX/xYX مکرّر

فعالتن مفا لن فعلن/ فعالتن 
 مفا لن فعلن

کاش چشمت  ظر به این قلبِ در 
غم از پایْ اوفتاد  کند/ رحمی از 
روی مهربا یِ خود بر منِ ماتِ 

 )حسن باقری( صافِ ساد  کند

 چهاررکني

yXYX مفتعلن فا التُ مفتعلن فع 
اول دفتر به  ام ایزد دا ا/ صا ع 

 پرورد ار حیّ توا ا )سعدی(

yẌYẌ 

 
مفا التن مفعولن مفا التن 

 لنفع

چه چشمهایی داری تو، چه 
چشمهایی داری/ زالل مستی 

جوشد، درو شان پنداری می
 )حس ن منزوی(

ẏXYX مفتعلن فا لن مفتعلن فع 
سخت به جوشی دال؛  رمترک 
باش/ باش که تا  ل کند بوتۀ 

 خشخاش )س م ن بهبها ی(

XŸYX مستفعلن فعالتن مستفعلن فعلن 

های های سترون، با تاکبا  خل
 ق م/ جز غمگنا ه چه  وید، 
 جوای  ور و  س م )س م ن 

 بهبها ی(

چهاررکني 
 مکرّر

yXYX/yXYX 
 

مفتعلن فا التُ مفتعلن فع/ 
 مفتعلن فا التُ مفتعلن فع

ز ان خ م، هایی بزرگ بالپنجر 
ند بر تن دیوارهای شهر  شستند/ چ

آلود،  ل سرخ و چند دست مه
ها را  ر  زد د و بستند پنجر 

 )محمدسع د م رزایی(
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 .2ادامة جدول 
 االرکانهای مختلفوزن

  مو ۀ شعری مرال وز ی فرمول 

 
 دورکني

YX مفتعلن مفا لن 
سال سروشِ دبدبه/ سال فروشِ 

 کبکبه )اله اری(

XŸ مستفعلن فعل ّاتن 
ازد/  شق از ت ر از کمان به من ا د

 کم ن چو برون تازد )اوحدی(

ẌŸ مفتعالتن مفا التن 
ای به تو برپای شهریاری/ وی ز 
 تو برجای شهرپایی )مسعود سعد(

 سه رکني

YXX مستفعلن مستفعلن فا لن 
پ چان درختی  ام او  ارون / چون 

 سرو زرّین پُر  ق ق یمن
 )فرخّی س ستا ی(

YYX ِ لَتُنمستفعِلن مفا ِلَتُن، مفا 
  لوفری چو آتشِ سرخ، به دامن 
باغ / پا تا به سر کشاکشِ سرخ، 

 شرار  و دود )س م ن بهبها ی(

ZYX مفعولُ مفا  لُ فا التن 
تا مرد خر و کور و کر  باشد/ از 

خبر  باشد ) اصر کار جهان بی
 خسرو(

رکني سه
 ZYX /ZYX مکرّر

لن/ فا التُ فا التُ مفتعلن فع
 لنمفتعلن فع

س اهیِ شّبِ  وم دان، یک چراغ  در
ب نم / ما ِ ایستاد  به بامی  ه، ساد   می

 ()س م ن بهبها ی ب نمشمعِ اوفتاد   می

  مستفعلن فا التن فعولن فعولن ZZYX چهاررکني
در من کسی باز یادِ تو افتاد امشب/ 

با گی تو را از درو م صال داد 
 امشب )حس ن منزوی(

 رکنيپنج

ZZZYX 
ن فا التن فعولن فعولن مستفعل

 فعولن

ای   سوان رهای تو از آبشاران رهاتر/ 
سارانِ صافِ سحر چشما ت از چشمه

 باصفاتر )حس ن منزوی(

zZZYX 
مستفعلن فا التن فعولن فعولن 

 فعل

تقدیرْ تقویمِ خود را تماماً به خون 
کش د / وقتی که رستم ته گا ِ می

 درید )حس ن منزوی(سهراب را می

                                                           

 .آن حواشي و 3-8-5 بند ذیل ک.ر -1
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 .2مة جدول ادا
 االرکانهای مُستَزادوزن

  مو ۀ شعری مرال وز ی فرمول 

 ZYX‖yX رکنيپنج

 
مفعولُ  ‖مفعولُ فا التُ مفا  لن

 فا لن

های خشکِ زمستا ی، این شاخه
های سرد/ ای دوست، این دست

جز تجسّم  ریا ی، سویت چه 
 هدیه کرد؟ )س م ن بهبها ی(

 xXXX‖xX رکنيشش
فا لن  ‖لن فعفا لن فا لن فا 
 فع

سنگی پای در چشمه بر تخته
تو دارد پر واری/ خلوتی بیخسته

تو آری )س م ن از خویش، بی
 بهبها ی(

 گیریبحث و نتیجه
ها تغيينر  ها و مصادیق آنبازنگري در ساختمان اوزان بالفعل، تلقي ما را نسبت به انواع وزن

بنار تنناوب و   االرکان با سنه وزان متناوباالرکانن دورکني، ادهد؛ همانند اوزان مختلفمي
االرکاني که از تکرارن کامنل ینک وزن   االرکان و متشابهنيز اوزان تازۀ متحداالرکان، متفق

توانند تمنامي   هنا و تعناریف گذشنته، نمني    گاننة وزن اند. از آنجا که طبقات پنجپدیدآمده
عننوان ششنمين ننوع از اوزان    هبن « وزن مُسنتزاداالرکان »اوزان بالفعل را ذیل خود بگنجاند، 
 االرکان بازتعریف شد. شعر فارسي معرفي و وزن مختلف

هاي مشهور و رایج در هنر دوره را منالک   در دستگاه زایاي وزن شعر فارسي اگر وزن
هناي تنازۀ عروضني داراي    تنوان گفنت کنه وزن   هنا مني  قرار دهي  در مقایسنه بنا اینن وزن   

هاي مشهورن قبنل از  دوره بر پایه یا به قياسن همان وزنساختارهاي مشترکي هستند و در هر 
جنایي،  جابنه  -4تکنرار،   -3افزایش،  -2کاهش،  -1اند: خود و به هشت شيوه ساخته شده

 ترکيب.   -8ابداع و  -7تلفيق،  -6تغيير،  -5
هنا، دیندی  کنه طني     گاننة وزن بندين مصادیقن اننواع شنش  در بخش دوم مقاله با فرمول

تننوان بننه مني  parole)رگرایانه بنا گننذر از هنواهر متنننوّع وزننني )بنه مثابننه    نگناهي سنناختا 
( langueساختارهاي مشترک و محدود حاک  بر نظام وزنني در شنعر فارسني )بنه مثابنه      

 XẌ)»سناخت هنردو برپاینة ینک فرمنول واحند       براي نمونه این دو وزن تازه یافت.دست

/XẌ )»اند:پدید آمده 
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 کارنامه.
 تهران: مروارید. .چ پنج  .ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم(. 1376اخوان ثالث، مهدي. )

 تهران: ابن سينا. .به کوشش مهریار طاووسي .ان ادیب طوسيدیو(. 1341ادیب طوسي. )
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تهنران: بنرادران    .ايالندین مهندي الهني قمشنه    دیوان اشعار محيي(. 1366اي، مهدي. )قمشهالهي

 علمي.
بنه تصنحيح    .کليات دینوان معنزّي  (. 1362اميرالشعرا محمدبن عبدالملک نيشابوري. )امير معزّي، 

 تهران: مرزبان. .ناصر هيري
 کلينات اوحندي اصنفهاني معنروف بنه مراغني      (. 1340اوحدي مراغي، اوحدالدین بنن حسنين. )  

 تهران: اميرکبير. .به تصحيح سعيد نفيسي .العشّاق، جام ج ()دیوان، منطق
 تهران: نگاه. .الشعراي بهاردیوان اشعار ملک(. 1387. )بهار، محمدتقي

 تهران: نگاه. .چ نه  .مجموعه اشعار سيمين بهبهاني(. 1395بهبهاني، سيمين. )
محمد خسته و . با تصحيح خالکليات دیوان موالنا بيدل دهلوي(. 1366بيدل دهلوي، عبدالقادر. )

 فروغي.اهتمام حسين آهي. تهران: اهلل خليلي. بهخليل
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 . تحليلنني بننه عننرو  و قافيننة شننعر پارسنني     -نگنناهي توصننيفي (. 1396جاللنني، محمنندامير. ) 
 تهران: علمي.

نامنة دکتنر   جشنن «. بحثي در چگونگي ساخت اوزان تنازۀ عروضني  » (.1398) _____________ .
 . به کوشش یاسر دالوند. تهران: کتاب سده. سيروس شميسا

. به تصحيح عالمه قزویني و دکتر قاسن   دیوان حافظ(. 1377الدین محمد. )حافظ، خواجه شمس
 دار. چ شش . تهران: اساطير.غني. به کوشش عبدالکری  جربزه

 الدین کزّازي. تهران: مرکز. ویراستة دکتر ميرجاللدیوان خاقاني(. 1375بن علي. )خاقاني، بدیل
دمه، تصنحيح و تعليقنات از   . مقمعياراالشعار(. 1393خواجه نصيرالدّین طوسي، محمدبن محمد. )

 اصغر قهرماني مقبل. تهران: مرکزنشر دانشگاهي.علي
. بنه اهتمنام احمند سنهيلي     دینوان اشنعار  تنا(.  الدین محمود. )بني خواجوي کرماني، ابوالعطا کمال
 خوانساري. چاپخانة حيدري. 

اده و علني  ز. بنه اهتمنام رسنول هنادي    دینوان اشنعار  (. 1387رودکي، ابوعبداهلل جعفربن محمند. ) 
محمدي خراساني. دوشنبه: پژوهشگاه فرهن  فارسني تناجيکي سنفارت جمهنوري اسنالمي      

 ایران.
. بنه  المُعْجتن  فني متعنایيرن اَشنعارن الْعتجتن      (. 1388الدین محمندبن قنيس رازي. )  شمس قيس، شمس

تصحيح محمدبن عبدالوهاب قزوینني و تصنحيح مجندد مندرس رضنوي و تصنحيح مجندد        
 ران: عل .سيروس شميسا. ته

، د اول، پژوهي ادبني متنفصلنامة «. اوزان تازه و نادر در دیوان خواجو(. »1376شميسا، سيروس. )
 .1-11، 2ش 

 . چ پنج . تهران: ميترا.آشنایي با عرو  و قافيه(. 1394) ___________.
 . چ هجده . تهران: زرّین.دیوان شهریار(. 1376شهریار، محمدحسين. )

 . تهران: نشر نيماژ.وصيت و صبحانه(. 1393صفا، حسين. )
. بنه تصنحيح احمند    دیوان اشعار حکي  صنفاي اصنفهاني  (. 1337صفاي اصفهاني، محمدحسين. )

 سهيلي خوانساري. تهران: شرکت حاج محمدحسين اقبال و شرکاء.
 . تهران: نشر عل .دیوان عماد خراساني(. 1375عماد خراساني. )
. بنه کوشنش محمند دبيرسنياقي. چ ششن .      حکي  فرّخي سيستانيدیوان (. 1380فرّخي سيستاني. )
 تهران: زوّار.
، د دوم، دفتنر  خنرد و کوشنش  الف(. مجموعة اوزان شعري فارسني. مجلنة   1349فرزاد، مسعود. )

 .584-651چهارم. 
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 .465-498، د دوم. دفتر سوم. خرد و کوشش ب(. عرو  رودکي. مجلة1349)__________. 
تعليقنات م.   بنا . مقدمنه از سنعيد نفيسني.    دیوان کامنل فروغني بسنطامي   . (2537فروغي بسطامي. )

 درویش. تهران: انتشارات جاویدان.
تهنران:   از ترانه و تندر: زندگي، نقند و تحلينل اشنعار حسنين مننزوي.     (. 1390فيروزیان، مهدي. )

 سخن.
رهنگسنتان  . تهنران: ف نامنة فرهنگسنتان  (. بررسي عروضي غزلهاي منزوي. 1392. )____________

 .106-75زبان و ادب فارسي صص 
ارکان عروضي )بررسي یک مشکل تاریخي در علن  عنرو    (. 1389اصغر. )قهرماني مقبل، علي

 . تهران: نيلوفر.فارسي(
الندین همنایي. چ   . به اهتمام جنالل دیوان عثمان مختاري(. 1391بن عمر. )مختاري غزنوي، عثمان

 سوم. تهران: علمي و فرهنگي.
. به تصحيح محمد مهيار. تهران: پژوهشگاه دیوان مسعود سعد سلمان(. 1390سعد سلمان. ) مسعود

 علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 . به کوشش حسين فتحي. تهران: نگاه و آفرینش.مجموعه اشعار(. 1389منزوي، حسين. )

 . تهران: آفرینش.از شوکران و شکر(. 1385. ) ________
. به کوشش محمد دبيرسياقي. چ دوم. دیوان استاد منوچهري دامغاني(. 1338منوچهري دامغاني. )

 تهران: زوّار.
. دیوان کبير، کليات شنمس تبرینزي، نسنخة قونينه    (. 1386الدین محمدبن محمد. )مولوي، جالل

 االبيات توفيق سبحاني. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.توضيحات، فهرست و کشف
. بنه اهتمنام علني    دینوان حناج مينرزا حبينب خراسناني     (. 1353، حبيب اهلل. )ميرزا حبيب خراساني

 حبيب. چ سوم. تهران: زوّار.
 . پاریس: نهضت مقاومت ملي ایران.صبح دروغين (.1360نادرپور، نادر. )
. بنه تصنحيح مجتبني    دینوان ناصرخسنرو  (. 1368) ابومعين ناصر بنن خسنرو قبادیناني   ناصرخسرو، 

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مينوي و مهدي محقّق. 
هناي دیگنر در   اختينارات شناعري و مقالنه   «. اختينارات شناعري  »الف(.  1394نجفي، ابوالحسن. )
 . تهران: نيلوفر.عرو  فارسي

 . تهران: نيلوفرهاي شعر فارسيبندي وزندربارۀ طبقهب( 1394) ._________
اول شنعر(. بنه کوشنش سنيروس طاهبناز. بنا        )دفتر مجموعة آثار نيمایوشيج(. 1364نيما یوشيج. )

 نظارت شراگي  یوشيج. تهران: نشر ناشر



 159 |جاللی

فرهنن  اوزان شنعر فارسني، فرهنن  اوزان صند شناعر بنزرگ         (.1389وحيدیان کاميار، تقي. )
 . مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.زبانفارسي

References  
Adib Tusi. (1962). Diwan Adib Tusi. By the efforts of Mehryar Tavousi. 

Tehran: Ibn Sina. [In Persian] 
Akhavan Sales, M. (1997). To ra ey kohan bumo bar dust daram (5nd ed.). 

Tehran: Morvarid .[In Persian] 
Allahyari, A. H. (2015). Pari khani: Ghazal collection. Introduced by 

Bah’uddin Khorramshahi (2nd ed.). Tehran: Qatre. [In Persian] 
Amir Moezzi, Amir al-Sho'ra Muhammad ibn Abdul Malik Neyshabouri. 

(1983). Divan of Moezzi. Edited by Nasser Hiri. Tehran: Marzban. [In 
Persian] 

Awhadi Maraghai. (1961). Divan of Awhadi Isfahani known as Maraghi 
(Diwan, Mantigh al- ushshagh, Jam-e- Jam). Edited by Saeed Nafisi. 
Tehran: Amirkabir. [In Persian] 

Bahar, M. T. (2008). The Poetry Divan of the Malek –al- Shoara Bahar. 
Tehran: Negah. [In Persian] 

Behbahani, S. (2016). Collection of poems by Simin Behbahani. (9nd ed.). 
Tehran: Negah. [In Persian] 

Bidel Dehlavi, A. Q. (1987). Divan of Mawlana Bidel Dehlavi. Corrected 
by Khal Mohammad Khasteh and Khalilullah Khalili. By the effort of 
Hossein Ahi. Tehran: Foroughi. [In Persian] 

Ebtehaj, H. (1999). Siah mashgh (including Siah mashgh 1, 2, 3, 4, and 8 
new poems). Tehran: Karnameh .[In Persian] 

 Elahi Ghoshei, M. (1987). Diwan's Poems by Mohyeddin Mehdi Elahi 
Ghomshei. Tehran: Elmi Brothers. [In Persian] 

Emad Khorasani. (1996). Diwan Emad Khorasani. Tehran: Elm Publishing. 
[In Persian] 

Farrokhi Sistani. (2001). Divan Hakim Farrokhi Sistani. By the efforts of 
Mohammad Dabirsiyaghi. (6nd ed.).Tehran: Zavar. [In Persian] 

Farzad, M. (1970a). Collection of Persian Poetry meters. Journal of Kherad 
va Kushesh. The second period. Fourth vol. Pp. 651-584. [In Persian] 

_________. (1970b). Rudaki Prosody. Journal of Kherad va Kushesh. The 
second period. Third vol. Pp. 498-465. [In Persian] 

Firoozian, M. (2011). Prosodic study of Monzavi lyric poems. Name –e- 
Farhangestan. Tehran: Academy of Persian Language and Literature, 
pp. 75-106. [In Persian] 

___________. (2011). Az taraneh va Tondar: Life, critique and analysis of 
Hossein Monzavi's poems. Tehran: Sokhan. [In Persian] 

Foroughi Bastami. (1978). The complete divan of Foroughi Bastami. 
Introduction by Saeed Nafisi. With comments m. Darvish. Tehran: 
Javidan Publications. [In Persian] 



 (1399زمستان )|  86شماره | 24سال | متن پژوهی ادبی | 160

Ghahremani Moqbel, A. A. (2019). Prosodic bases (Study of a Historical 
Problem in Persian Prosody). Tehran: Niloufar. [In Persian] 

Hafiz, Kh. Sh. M. (1998). Divan-e-Hafez. Edited by Allameh Qazvini and 
Dr. Qasem Ghani. (6nd ed.). By the efforts of Abdul Karim 
Jorbozehdar. Tehran: Asatir. [In Persian] 

Jalali, M. A. (2017). A descriptive-analytical look at the prosody and rhyme 
of Persian poetry. Tehran: Elmi. [In Persian] 

__________. (2017). A discussion on how to make new prosody Meter. 
Book of Celebration of Dr. Sirus Shamisa. By the efforts of Yasser 
Dalvand. Tehran: Ketab –e- Sadeh. Pp. 217- 259. [In Persian] 

Khaju Kermani, Abul-Ata Kamaluddin Mahmoud. Divan of poems. By 
Ahmad Soheili Khansari. Heydari Printing House. [In Persian] 

Khaqani, B.i A. (1996). Divan of Khaqani. Edited by Dr. Mirjalaluddin 
Kazzazi. 2 volums. Tehran: Markaz. [In Persian] 

Khwaja Nasir al-Din al-Tusi, Muhammad ibn Muhammad. (2014). Me’yar 
–al- ‘ash’ar. Introduction, correction and comments by Ali Asghar 
Ghahremani Moqbel. Tehran: Markaz –e- Nashr _e- Daneshgahi. [In 
Persian] 

Manouchehri Damghani. (1959). Divan of Master Manouchehri Damghani. 
By the efforts of Mohammad Dabirsiyaghi. (2nd ed.). Tehran: Zavvar. 
[In Persian] 

Manzavi, H. (2006). Az Showkaran va Shekar. Tehran: Afarinesh. [In 
Persian] 

__________. (2010). Collected Poems. By the efforts of Hossein Fathi. 
Tehran: Negah va Afarinesh. [In Persian] 

Masoud Saad Salman. (2011). Diwan of Massoud Saad Salman. Edited by 
Mohammad Mahyar. Tehran: Institute of Humanities and Cultural 
Studies. 

Mirza Habib Khorasani. (1974). Divan of Haj Mirza Habib Khorasani. By 
Ali Habib. (3nd ed.). Tehran: Zavvar. [In Persian] 

Mokhtari Ghaznavi, O.i O. (2012). Diwan of Osman Mokhtari. By the 
efforts of Jalaluddin Homayi. (3nd ed.). Tehran: Elmi va Farhangi. [In 
Persian] 

Naderpour, N. (1981). Sobhe Doruqin. Paris: National Resistance 
Movement of Iran. [In Persian] 

Najafi, Abu al-Hassan. (2015a). "Poetic Authorities". Poetic Authorities 
and other articles in Persian prosody. Tehran: Niloufar. [In Persian] 

Najafi, Abu al-Hassan. (2015b) on the classification of Persian poetry 
meters. Tehran: Niloufar .[In Persian] 

Nasir Kusraw. (1989). Divan of Nasir Kusraw. Edited by Mojtaba Minavi 
and Mehdi Mohaghegh. Tehran: University of Tehran Press. [In 
Persian] 

Nima Youshij. (1985). Collection of Nimayoshij's works (the first book of 
poetry). By the efforts of Sirus Tahabaz. Supervised by Shragim Yoshij. 
Tehran: Nasher Publishing .[In Persian] 



 161 |جاللی

Rudaki, Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad. (2008). Divan of poems. By 
Rasoul Hadi Zadeh and Ali Mohammadi Khorasani. Dushanbe: Tajik 
Persian Culture Research Institute, Embassy of the Islamic Republic of 
Iran. [In Persian] 

Rumi, Jalaluddin Muhammad ibn Muhammad. (2007). Great Divan, 
Generalities of Shams Tabrizi, manuscript of Konya. Description, list 
and discovery of Tawfiq Sobhani. 2 volums. Tehran: Association of 
Cultural Works and Honors. [In Persian] 

Safa Isfahani. (1958). Hakim Safa Isfahani Poetry Divan. Edited by Ahmad 
Soheili Khansari. Tehran: Haj Mohammad Hossein Eghbal and Partners 
Company. [In Persian] 

Safa, H. (2014). Vasiyyat va Sobhane. Tehran: Nimaj Publishing. [In 
Persian] 

Shahriar, Mohammad Hussein. (1997). Divan of Shariar. (18nd ed.). 3 
volums. Tehran: Zarrin. [In Persian] 

Shamisa, S. (1997). New and rare meter in Divan of Khaju. Literary Text 
Research. Volume 1. Number 2. Summer 1997. Tehran: Allameh 
Tabataba’I University. pp. 1-11. [In Persian] 

__________. (2018). Familiarity with Prosody and rhymes. (5nd ed. of the 
fourth edition). Tehran: Mitra. [In Persian] 

Shams Qais, Shams al-Din Muhammad ibn Qais Razi. (2009). A l-
mu’jam fi ma’ayri ashar -al- ‘ajam. Corrected by Mohammad Ibn 
Abdul Wahab Qazvini and re-corrected by Modarres Razavi and re-
corrected by Sirus Shamisa. Tehran: Elmi. [In Persian] 

Vahidian Kamyar, T. (2010). Dictionary of Persian Poetry meters, 
Dictionary of meters of One Hundred Great Persian Poets. Mashhad: 
Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian] 

 

 


