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 ای بر نشر الکترونیک این اثرمقدمه 

ن کتاب اصلی این کتاب ، طبقه بندی اوزان عروضی است . با توجه به جدید بودن این طبقه بندی ، ایهدف 

 دفاع کند .مولف امیدوار است بتواند از نظریه ی خود و ارد صاحب نظران د احتیاج به نقد

 که در نظر آید تا که پدید آید و            و طالح متاع خویش نمودند صالح 

ری به این اثر با سهولت بیشتو این اثر شد تا افراد بیشتری به نشر الکترونیک  اقدامسئله توجه به این مبا 

 مکان بحث درباره ی این کتاب فراگیرتر باشد.و ا دستیابی پیدا کنند

خارج از توان در این جدول داده گذاری علمی  وزن است و طبقه بندیکتاب تنها مدعی بسترسازی برای این 

 مولف می باشد و احتیاج به همکاری ادیبان و صاحب نظران دارد.

ضمن دست یاری برای تکمیل جدول وزن ها به سوی تمامی عزیزان دراز است تا در نگارشهای آینده در 

 وعه را تکمیل کرد.بتوان این مجم

 

 naghi.abolhasani@gmail.comبا مولف : تماس 

 abolhasanii.blogfa.com: وبالگ 
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 پیشگفتار

 گویدم نندیش جز دیدار من        می اندیشم و دلدار من« وزن»

 ) با تغییر در شعر موالنا(( 111: ثالث اخوان بدعتها...، )

 { را گو همه سیالب ببر    پوست بود پوست بود الیق مغز شعرا« مفتعلن فعول »  }

 ر موالنا(در شع ) مولف( ) با تغییر

بر مبنای شعر عروضی سروده فارسی شعر  بیشتر وشعر فارسی یکی از مهم ترین ارکان هویت ایرانی به شمار می رود 

و  به وجود نیامده است عروضی  وزن شعر هنوز که هنوز است سیستم طبقه بندی جامعی برایشده است . متاسفانه 

 .  ده ای هستندکلیه طبقه بندی های ارائه شده دارای مشکالت عدی

تصادفی است و می خواهید معنی کلمه  ترتیب چیدمان کلمات در آن که لحظه ای فرض کنید که لغتنامه ای دارید 

تقریبا این وضع را ای را در آن بیابید . پیدا کردن لغت در این لغتنامه کاری شاق و محال می نماید . عروض فارسی 

 ،بیابند نیستند و هر گاه وزن جدیدی را  ی موجودساده و منطقی وزن ها قادر به طبقه بندی دارد . عروض دانان 

گاهی یک وزن را در چند جا قرار می دهند ) لحظه ای تصور کنید حتی  نمی دانند آن را در کجا قرار دهند. آن ها 

یک معیار جا قرار داده شده باشد و هر لغت نامه یک ضابطه شخصی و نه یک کلمه در چند ، در یک لغت نامه 

 سرزمینی بکر و وسیع و بی قانون. ، در کل عروض حالت غرب وحشی را دارد. (  مشخص داشته باشد 

اختراع شده توسط عروضیان و معرفی مزایا و معایب  سیستم های طبقه بندی ی در این کتاب پس از بررسی کلیه 

 ابلیت طبقه بندی کلیه رشته های وزنی را دارد .قاین سیستم ،  .دودویی را ارائه می دهیم طبقه بندی ، سیستم  آنها

 یقرارداد سیستمیقرار می گیرد و اصال  جای تعریف شده اشریاضی است و هر وزن دقیقا در  سیستماین  یک 

  است .و ریاضی بلکه یک امر طبیعی ، نیست 

یک رشته دودویی دارد  و به هر وزن عروضی رابطه یک به یکی با » بود :  سادهکل این کتاب در ابتدا یک ایده ی 

این ایده به تدریج پرورش یافت و به شکل این کتاب « . دقیقا معادل یک عدد دهدهی است هر وزن عبارت دیگر 

بر اساس مرتب سازی  در این کتاب پس از آن که ثابت می کنیم هر وزن برابر با یک عدد است ، به راحتی درآمد. 

چه با  -کلیه وزن ها  ادنقادر به نظم د این روش .  کلیه وزن ها می باشیمبندی اعداد ، قادر به نظم دهی و طبقه 

حتی  . عالوه بر این خصوصیات  است  -بدون موسیقی وزن های موسیقی مطبوع و چه موسیقی نامطبوع و حتی 

به در ضمن  می باشند. جای منحصر به فرد خود را دارا، در این جدول نیز وزن های کشف نشده و استفاده نشده 

برای کلیه وزن های عروضی مستقل از فرهنگ و زبان خاصی است و این روش  ،  دلیل ریاضی بودن این طبقه بندی

 قابل اعمال است .به هر زبان 

که تئوری های  برخورد کردم مشکالت زیادی سواالت و به  در هنگام نوشتن این کتاب و مطالعه ی کتب عروض 

 به تبیین آنها نبود.عروضیان از نظر من قادر 

 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود    یا رب از این بیابان وین راه بی نهایت

شروع به گروه  ، عالوه بر آنبه این دلیل عالوه بر طبقه بندی ، شروع به تئوری سازی درباره ی این مشکالت کردم 

 راغی به این تاریکی بیندازم.م چتا شاید بتوان بندی وزن ها از نقطه نظر های گوناگون کردم 

که در برنامه نویسی به معنای آن است  ( Pre-Alpha« )آلفاقبل از » یا نگارش   نامیدم« 0.0» این کتاب را نگارش 

 این نگارش دفاع نمی کند. اوخصوصیات و کارکردهای که این یک نگارش پر از خطا و ناپایدار است و برنامه نویس از 
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تا آنها با کلیات این برنامه آشنا شوند و در ضمن ، ارائه کرده است  برای ارائه ی اولیه به کاربراناین نگارش را تنها 

کلیه ی خطاها را تا در نگارش بعدی برنامه دریافت کند را آنها و خظا های گزارش شده  دیدگاه های ، کار با برنامه 

 .کاربران را نیز مورد لحاظ قرار دهد دیدگاه های حذف کند و 

و برگزیده برای استفاده عموم منتشر نمی شود و برای تعداد خاصی از کاربران « قبل از آلفا»عالوه بر آن یک نگارش 

درستی صاحب نظران ارائه می شود و دارای روالها و خصوصیات بالغ و کامل و قابل دفاعی نیست و برنامه نویس برای 

 .کارکردهای آن مردد است ویژگی ها و بسیاری از 

به این دلیل این کتاب نه یک پایان که یک آغاز است و کلیه ی نظریات این کتاب کامال قابل نقد است و نیاز به 

تا بتوانیم با نقادی های بی رحمانه در نگارش های بعدی ، مشارکت فعال کلیه عروض دانان و شاعران و ادیبان دارد 

 یم.پیش برو« فرهنگ جامع عروض دودویی» این اثر به سوی 

 :به شرح زیر است  فصل های کتاب یک مرور سریع 

 در فصل یک تعریف های اولیه عروض را یادآوری می کنیم. 

 در فصل دو هر وزن را بر اساس ریسه ی آن گروه بندی می کنیم. 

 در فصل سه به هم آوایی ) اختیارات شاعری( می پردازیم. 

  شده ای در عروض استمی پردازیم که فصل فراموش « سکوت »در فصل چهار به. 

 در فصل پنج ادعا می کنیم که وزن دوری همان وزن مکرر است و سعی در اثبات این نظر می کنیم. 

 در فصل شش به خانواده شبه مکرر می پردازیم. 

  در فصل هفت انواع سیستم های نوا گذاری ) مثل اتانینی و افاعیلی ( را شرح می دهیم و سپس سیستم

جایگزین مناسبی برای  من به نظر . این سیستمرا شرح می دهیم « پری گل»د به نام نواگذاری ابداعی خو

 .سایر سیستم ها به شمار می رود

  در فصل هشت انواع طبقه بندی وزن عروضی را بیان می کنیم و در فصل نه سیستم عروض دودویی را شرح

س نحوه ی طبقه بندی این شعرها شرح می دهیم و سپشعر عروضی را  مختلف اعدر فصل ده انو. می دهیم 

 را در سیستم عروض دودویی نشان می دهیم.

  در فصل یازده ، تمام وزنهای یافته شده در شعر فارسی را لیست می کنیم و برای هر وزن پرونده ای تشکیل

 می دهیم.

 . در فصل دوازده شروع به یافتن ارتباط بین وزنها بر اساس ریسه تکرار آنها می کنیم 

 ل سیزده روش خود برای نظم دهی ی  شعرهای نیمایی را بیان می کنیم .در فص 

 که با آن به راحتی  آورده ایمو سپس جدول وزن ها را  ی کتاب چند ضمیمه ی کاربردی آورده ایمدر انتها

در فصل یازده به وزن ، یک وزن به کد وزن دسترسی پیدا کرد و بر اساس کد تقطیع می توان با داشتن 

 ی آن وزن رسید.پرونده 

 

که در بین نمادهای }{ گذاشته شده است مربوط به این جانب  عبارت هاییدر ضمن الزم به یادآوری است که کلیه 

در پایان از همسرم خانم زهرا فریادی دبیر ادبیات زبان فارسی که بی همراهی ایشان نوشتن این کتاب می باشد .

 میسر نمی شد کمال تشکر را دارم.

 ابولحسنیسید نقی 

 7931پاییز 
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 اول : مرور سریع عروض   فصل

 رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان غزل      مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا

 ) موالنا(

 

 

 

 

 .می پردازیم  به مرور کلیات عروض با این حال ن کتاب با عروض آشنا می باشد، ای فرض  بر این است که خواننده ی

 تعاریف اولیه

و کلیه بحث های مربوط به وزن شعر مربوط به  وزن شعر می پردازدموسیقی و به  است که یعلمعروض  : عروض

  .این علم می باشد

 در مورد وزن کمی این علم شامل  موارد زیر می باشد :

  قوانین تقطیع یک شعر و یافتن وزن آن 

   سیستم های نامگذاری یک وزن 

   طبقه بندی و کد گذاری وزن ها 

  یل موزون بودن یا ناموزون بودن شعرها و هم آوا بودن یا نبودن آنهادال 

 .دنبه شمار می رو عروض علمها ، قافیه و ردیف هم جزیی از ها ، سکوت  عسج با این تعریف 

وقتی مجموعه آوایی مورد بحث ما به لحاظ کوتاه و بلندی مصوت ها و یا ترکیب صامت ها و مصوت ها » : شعر وزن

اهل هر زبانی وزن شعر خود را   خاصی برخوردار باشد نوعی موسیقی به وجود می آید که آن را وزن می نامیماز نظام 

 « در تناسب هایی خاص احساس می کنند که اهل زبان دیگر ممکن است آن تناسب را احساس نکنند

 (3) موسیقی شعر ، شفیعی ، ص 

میت ) کوتاهی و بلندی( هجاهاست . وزن شعر فارسی و عربی وزن کمی مبتنی بر امتداد زمانی یعنی ک» وزن کمی :

( . در این کتاب هر گاه درباره وزن 781:  فرهنگ عروضی« ) و سنسکریت و یونانی باستان و التین از این دست است

 .صحبت می شود منظور وزن کمی است

 .گوییمدر زبان فارسی به صداهای فتحه ، کسره ، ضمه مصوت کوتاه می  مصوت کوتاه :

 .مصوت بلند می گوییم «او»و  «ای»،  «آ»در زبان فارسی به صداهای  مصوت بلند :

،  هستندمصوت بلند طبق تعریف که  «او»و  «ای»،  «آ»در زبان فارسی بعضی اوقات صداهای  مصوت بلند سریع :

 .ریم در این حالت آنها را معادل مصوت کوتاه در نظر می گی .سریع خوانده می شوندبه شکل 

 «.ب»در زبان فارسی تمام صداها به جز صداهای مصوت را صامت می گوییم مثل  صامت :

 (789:  فرهنگ عروضی)  .«هجای زبان فارسی مجموعه ای از یک مصوت و یک یا دو یا سه صامت است » هجا:
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( 789:  روضیفرهنگ ع)  «هجای عروضی کوتاه مرکب است از یک صامت + مصوت کوتاه » هجای عروضی کوتاه :

در این اما  ،  نمایش می دهند« U». هجای عروضی کوتاه را معموال با « بِ  »این  هجا سریع تلفظ می شود مثل 

 .نمایش می دهیم  (0)  کتاب آن را با

هجاهای عروضی بلند عبارتند از صامت + مصوت کوتاه + صامت مانند دَر، شِن ، بُن و صامت » هجای عروضی بلند :

 .( این هجا کشیده تر و کندتر از هجای کوتاه تلفظ می شود789:  فرهنگ عروضی)  «بلند مانند با ، بو، بی + مصوت 

 .نمایش می دهیم (1)  در این کتاب آن را بانمایش می دهند اما « -»هجای عروضی بلند را معموال با 

را « گَرْ»نمایش می دادند مثال کلمه ی ( 0( و حروف ساکن را با )7در عروض قدیم حروف مصوت دار را با ) نکته :

 .( می نوشتند 70می کردند و به جای آن )« رْ»و « گَ»تبدیل به 

و صورت خط آن در اصطالح عروضیان ، هایی است یک چشمه مانند آن که »( آمده است 65در ) المعجم ، شمیسا : 

، ها عالمت  آن را یکی دانند برین مثال در ارقام هند آن را صفر خوانند و الفی مانند آنک در حساب جُمَّل 

 در عروض سابقه داشته است اما به منظور نشان می دهد کاربرد صفر و یک متن این  .« متحرک و الف عالمت ساکن

 .دیگر

 0در داخل پرانتز گذاشته شود تا با عدد ، ها و رشته های تشکیل شده از آنان  (1)و  (0)دقت کنید همیشه  نکته :

معلوم شود این اعداد ، نمادهایی از . در ضمن این عالمت ها را با ارقام التین نمایش می دهیم تا باه نگردداشت 1و 

 هجاهای کوتاه و بلند هم هستند.

( به عبارت دیگر تقطیع 93:  فرهنگ عروضی« ) قطعه قطعه کردن شعر است به هجاهای کوتاه و بلند» تقطیع :

 .و خروجی آن هجاهای کوتاه و بلند سیستمی است که ورودی آن شعر است

چو »مجموعه ای از هجاهای کوتاه و بلند است که از تقطیع یک شعر به دست می آید مثال وزن شعر  وزن عروضی :

 .(10110110110)برابر است با « ایران نباشد تن من مباد

اما اگر یک ، ها یک وزن دارد . دقت کنید یک شعر با یک تلفظ تندر این کتاب منظور از وزن ، وزن عروضی است 

یک  ،به عبارت دیگر برای هر تلفظ شعر .  می تواند دارای چند وزن باشد، آن شعر شعر را بتوان به چند روش خواند 

« رشته ی وزنی » عبارت از «وزن»جای کلمه ی گاهی برای تاکید به در این کتاب ،  . وجود داردوزن منحصر به فرد 

 . استفاده می کنیم

 (1)ها و  (0)به مجموعه ای از هجاهای کوتاه و بلند یک رشته می گوییم به عبارت دیگر به مجموعه ای از  ته :رش

 یک حرف ، یک کلمه یا چند کلمه باشد . ها یک رشته می گوییم . این رشته می تواند وزن

اد زیادی زیر رشته داشته به هر برش از یک رشته یک زیر رشته می گوییم . یک رشته می تواند تعد زیر رشته :

 باشد. 

چو ایران »وزن شعر مثال . عبارتی است که موسیقی آن هنگام تلفظ دقیقا معادل موسیقی شعر مربوطه است نوا :

فاعالتن فاعالتن »و نوای آن در سیستم افاعیلی برابر است با  (10110110110)برابر است با « نباشد تن من مباد

کوتاه بلند  هجاهای کوتاه بلند بلندآنکه سخت است بگوییم وزن این شعر عبارت است از ) در عرف به دلیل . « فاعلن

 .«فاعالتن فاعالتن فاعلن»( می گویند وزن این شعر برابر است با کوتاه بلند  کوتاه بلند بلند بلند

 .اختصاص می یابد  2دار به هجای بلند مق ،  را اختصاص دهیم 7 زمانی هر گاه به هجای کوتاه مقدار  : ارزش زمانی

ارزش زمانی پس هجای کوتاه است (  مدت زمان ادای یک دو برابر به عبارت دیگر مدت زمان ادای یک هجای بلند، )

 .  ی آن هجاهاارزش زمانی برابر است با مجموع عددهای یک وزن 
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 جاهای بلند(* ) تعداد ه2= ) تعداد هجاهای کوتاه( +  یک وزنارزش زمانی :    به عبارت دیگر

الزم برای مدت زمان ، در نظر بگیریم  tاگر مدت زمان الزم برای ادای هجای کوتاه را  به زبان دیگر می توان گفت که

+ 7) ارزش زمانی دارای  (11010)مثال وزن . است tضرب در وزن آن شعر ارزش زمانی  ادای وزن یک شعر ، مقدار

 . برابر زمان ادای هجای کوتاه به شکل استاندارد خوانده می شود 8در این شعر ( است یعنی  8=  2+2+ 7+ 2

اما ما  معرفی کردندرا با نام عدد ارزشی « وزن ارزشی در شعر کودک»آقای علوی فرد در کتاب ابتدا ) این مفهوم را 

 (.و مفهوم تر از آن یافتیم ر ترا با مسما «ارزش زمانی  »کلمه ی 

 تقطیع

که یک شعر مکتوب را به عنوان ورودی می گیرید و یک رشته است  تقطیع، ها در عروضاز مهم ترین سیستم  یکی

 وزنی را به عنوان خروجی بیرون می دهد . 

تقطیع 
شعر مکتوب رشته وزنی 

 
 .تقطیع  شامل دو زیر سیستم آوا نویسی و هجا بندی است 

 

 زیر سیستم آوانویسیالف : 

 

         
    

     

    

         

   
 

 ، شکل. به عبارت دیگر شعر متن نوشتاری است اما در عروض به گفتار و نحوه ی تلفظ شعر توجه می شود یک شعر

تفاوت یکی از مهم ترین نکته ، این  .آن است و تلفظ شده ی موسیقیایی  شکلکه ، بلنیست  چند کلمهنوشتاری 

 واند. را در دل خ واند و نمی توان به اصطالح آنشعر را باید با صدای بلند خهای شعر با نثر است ، و به همین دلیل 

سازهای موسیقی و اگر این ساز  موسیقی که با اصوات زبان انسانی درست می شود نه با، یک است شعر یک موسیقی 

 .قی ی زیبایی از آن به گوش نمی رسدموسی ) شعر درست خوانده نشود ( بد نواخته شود

از نت های مکتوب صدای تولید یک آهنگ می نویسد و منظور او با نت ها نگ ساز دقت کنید همانگونه که یک آه

. به  ی مکتوب نه کلمه منظور شاعر از کلمات نیز ، موسیقی تولید شده با آن کلمات است ،، شده با آن نت ها است 

 آوانویسی یک شعر  بابلند خوانی کرد. دقت کنید  -به همان روشی که منظور شاعر بوده است  -را  باید شعراین دلیل 

بعد از عبارت ) من و آرش ( مثال  . به شنیدار شعر نزدیک تر می شویم رها می شویم و یک گام آن از رسم الخط

( تبدیل  /وان /ِکی /نَز یا عبارت ) من از کیوان ( به عبارت ) مَ ،یل می شود ( تبد /رَشْ /آ / نُ به عبارت ) مَآوانویسی 

 .اند با حروف فارسی یا التین انجام شودآوانویسی می تو .می شود

استاد « وزن شعر فارسی ) درس نامه ( » یا کتاب  ( 709:  عروض ساختگرا...به ) در این مورد برای مطالعه بیشتر 

 مراجعه شود.نجفی 
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 هجا بندیب : 

 

        

    

         

   
         

 
 .هجا بندی می گوییممتناظر ، بلند  متن آوانویسی شده به هجای کوتاه وبه تبدیل هر قطعه از 

 

 :هجا بندی قوانین

 «.اُ»به هر  مصوت کوتاه ) فتحه ، کسره ، ضمه ( هجای کوتاه می گوییم مثل   :1قانون 

 .  «بِ »به ترکیب صامت و مصوت کوتاه ) فتحه ، کسره ، ضمه ( هجای کوتاه می گوییم مثل  : 2قانون 

 . «بْ»ی گوییم مثل ر صامت هجای کوتاه مبه ه  :3قانون 

 «.آ»تمام مصوت های بلند به تنهایی هجای بلند هستند مثل  : 4قانون 

 «.با»ترکیبی از صامت و مصوت بلند یک هجای بلند می شود مثل  : 5قانون 

 «.تبُ»یک هجای بلند می شود مثل ، یک  صامت و ترکیبی از صامت و مصوت بلند  : 6قانون 

را  «این» مثال کلمه ، صرف نظر می کنیم آندر تقطیع از بیاید ، « ن»صوت بلند، صامت هر گاه بعد از م  :7قانون 

 .ی کنیمتقطیع م (1) هجای بلندیک به شکل تقطیع نمی کنیم ، بلکه  (01) «هجای بلند+ هجای کوتاه» به شکل

در این حالت آن را یک هنگام تلفظ کشیده تر ادا می شود در انتهای کلمه  هجای کوتاهگاهی اوقات یک  :8قانون 

 هجای بلند در نظر می گیریم. دقت کنید این یک امر شنیداری است و با دقت در شنیدن می توانید تشخیص دهید

 :شعر زیر  از محمد علی سپانلو را در نظر بگیرید مثال تقطیع  .آیا هجای کوتاه را باید هجای بلند در نظر بگیریم یا نه 

 د خواهد آمد با          در اتاق خلوت

 وت خل ق تا ا در

1 0 1 0 1 1 
 مد آ هد خوا د با

1 0 1 1 1 1 

 .یک هجای بلند است  هجای چهارم(« ) ق»پس هجای ، با توجه به آنکه مصرع ها دارای وزن یکسانی می باشند 

نظر شنیداری وزن  از . اگر با هجای بلند است مشکوک  جایگزینی هجای کوتاهاده برای تشخیص این امر ، یک راه س

بخوانیم زیر مثال اگر شعر را به صورت  ، پس هجای مشکوک یک هجای بلند است . را یکسان حس کنیمدو مصراع 

 یک هجای بلند است .« قِ »و نتیجه می گیریم هجای مشکوک  می بینیم که وزن اصال تغییر نکرده است

 باد خواهد آمد       خلوت  قیدر اتا

و همیشه  قرار دارد  (1)حتما یک هجای بلند  (   مکرردر اشعار  ها عو انتهای نیم مصری مصرع ) در انتها : 9قانون 

 در آخر مصرع را حذف می کنیم. (0) ساکن هجای کوتاه

( را نیست  )مثال. هجای بلند و یک صامت تقطیع می کنیم  معادل یکرا  «هجای بلند + دو صامت» :11قانون 

 . (001)یم نه تقطیع می کن  (01)معادل 

وزن شعر » یا کتاب   شتارهای لفظیگبخش  ( 701 :  عروض ساختگرا...)  برای مطالعه بیشتر قوانین این بخش به

 رجوع کنید .استاد نجفی « فارسی ) درس نامه ( 
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 نواگذاری

        
     

    
        

 
رده و کلمه ی متناظر با آن برش را  از جدول ( برش زنی کرشته ی هجاهای بلند و کوتاه وزن را ) در این مرحله

موسیقی یکسانی با قسمت برش یافته دارد و در کل یک وزن تبدیل به ، ارکان جایگزین می کنیم که این کلمه 

می گوییم که با شعر « نوا» متناظر با برش ها می شود . به مجموعه کلماتمتناظر مجموعه ای از این کلمات 

با  «میازار موری که دانه کش است» مصرع نوایمثال  باشد.می به خاطر سپردن آن نیز ساده  وموسیقی یکسانی دارد 

برابر است « پری گل »و در « فعولن فعولن فعولن فَعَل»برابر است با افاعیلی نواگذاری  در،  (10110110110) وزن

 می باشند .مورد نظر با مصرع  موسیقی یکسانیهر دوی این نواها دارای که « پری گل پری گل پری گل پری»با 

 منحصر به فرد نبودن وزن یک عبارت

 می تواند داشته باشد که همه ی آنیوه های مختلف خواندن آن ( بر اساس ش)گاهی یک عبارت چند وزن مختلف 

یک در انتهای یک کلمه هنگامی است که  رویدادوزنها برای آن عبارت درست است . یکی از مهمترین دالیل این 

 سبز ( . اگر این هجای  ِ کتاب( داریم یا در ترکیب دو کلمه یک کسره ی اضافه داریم ) مثل  دانه) مثل جای کوتاه ه

این آیا نمی دانیم که دقیقا این هجا ها موقع تقطیع   ، یعنیانیم به هجای بلند تبدیل می شود را کشیده بخوکوتاه 

به دست آوردن وزن یک شعر این است که برای ی حل این مشکل براراهکار ساده کوتاه است یا بلند.هجا یک هجای 

هجایی مشکوک شدیم ) مثال کوتاه یا بلند بودن به  در تقطیع این شعر اگر را داشته باشیم . چند بیت از آن شعر

 ست .هجای هشتم (  در تمام مصرع های دیگر بگردیم که آیا آن هجا به شکل بلند آمده است یا در تمام جاها کوتاه ا

 .کوتاه است ) به احتمال زیاد(آن هجا بلند بود پس هجای مشکوک بلند است و گرنه آن هجا اگر یک بار 

 .باید در نظر داشته باشید هم آوایی ) اختیارات شاعری( را هم، ضوابط دقت کنید عالوه بر این نکات 

را می شود به  یک مجموعه شعر کل ابیات الت فهومی به نام ذوبحرین را داریم . در این حما م عالوه بر این نکات ، 

 دو وزن خواند و در این شرایط هر دو وزن برای تمام ابیات شعر درست است.

نمونه آورده به عنوان  اهلی شیرازی «شمع و پروانه»بیتی  620مثنوی مثال شعر زیر یک شعر ذو بحرین است که از 

 هم هستند (  ذوقافیتین و ذوجناسینوه بر آن تمام ابیات . ) عالاست ذوبحرین شده است. کل ابیات این مثنوی

 عاقبت ای دل همه یکسر گلیم     خواجه در ابریشم و ما در گلیم

 لیم گ در ما م ش ری رب د جه خوا

 لیم گ سر یک مه ه دل تی ب ق عا

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
 .فتعلن فاعلن ( می باشد آن ) مفتعلن م و نوای (101/1001/1001)آن   وزن در این خوانش

 لیم گ در ما ~م ش ری اب در جه خوا

 لیم گ سر یک ~مه ه دل ای  بت ق عا

1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

 .می باشد  )فاعالتن فاعالتن فاعلن ( نوای آنو  (101/1101/1101)آن   وزن در این خوانش

www.takbook.com



 عروض دودویی 8

 

 (80غت و صناعات ادبی : فنون بال. ) با سه وزن تقطیع کرده استاستاد همایی بیت زیر را 

 شب تو حامل کوکب مه تو با خط اللهحامی لوء لوء خط تو مرکز الله      لب تو

 ) سلمان ساوجی(

 1وزن یک : فعالتن * 

 له ال زِ ک مر ~تو طِ خ لوء لوء یِ م حا ~تو بِ ل

 له ال طِ خ با ~تو هِ م کب کو لِ م حا ~تو بِ ش

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
 1وزن دو : مفاعیلن * 

 له ال ~زِ ک مر ~تو ~طِ خ لوء لوء ~یِ م حا ~تو بِ ل

 له ال ~طِ خ با ~تو ~هِ م کب کو ~لِ م حا ~تو بِ ش

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
 : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 9وزن 

 له ال زِ ک مر تو ~طِ خ لوء لوء یِ م حا تو ~بِ ل

 له ال طِ خ با تو ~هِ م کب کو لِ م حا تو ~بِ ش

0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
 

 رابطه ی موسیقی دار بودن یک عبارت و  تقطیع

. گوش فارسی زبان لزوما دو دارای موسیقی است یا خیر خارج از بحث ما است را عبارت مغز ما یک  مسئله که این 

میازار موری که دانه کش »  عبارتدو ما  مثال .موسیقی نمی داند  هستند دارایتقطیع یکسان  عبارتی را که دارای 

  موسیقی می دانیم.یک ع یکسان است دارای را که دارای تقطی« که جان دارد و جان شیرین خوش است »و « است

 ) حتی هر عبارت را به تنهایی دارای موسیقی می دانیم (

 شست ک نه دا که ری مو ر زا یا مَ

 شست خو رین شی ن جا ود ر دا جان که

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
ع با آنکه تقطی «من گفتم که امشب شام کدو بخوری؟ آیا»و « من باید امسال در کنکور قبول شوم»دو عبارت ولی 

ا  از آن موسیقی احساس نمی کنیم . ) مغز ما موسیقی ی هر کدام به تنهایی را نیز حس نمی کند و یکسانی دارد ام

 چند عبارت دیگر با همین وزن داشته باشیم باز هم مغز ما موسیقی آن را درک نمی کند (حتی اگر 

 وم ش ل بو ق ر کو کن در ل سا ام ید با من

 ری خو ب دو ک م شا شب ام که تم گف من یا آ

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
. این امر می تواند دالیل وسیقی  نیستدلیل بر داشتن وزن و مبرای دو عبارت بنابراین داشتن تقطیع یکسان 

 فرهنگی ، سنت های زبانی و فیزیولوژیکی و ... داشته باشد که خارج از بحث ما است .
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 چند هجای کوتاه متوالی

هجای کوتاه متوالی نداریم . منظور ) یا بیش از سه ( سه در یک عبارت فارسی ، در کتابهای عروض می خوانیم که 

است که در عمل اگر سه هجای کوتاه متوالی در یک عبارت بیاید یک فارسی زبان هجای دوم یا  اینجمله اصلی این 

معموال « عَسَِل من» هنگام تلفظ کلمه ی مثال .  د می کندسوم را کمی می کشد و آن را تبدیل به یک هجای بلن

امکان وجود چند هجای تئوری ،  از نظربه عبارت دیگر  .را می کشیم و آن هجا را بلند تلفظ می کنیم« لِ »هجای 

 .به این گونه تلفظ نمی کنیم در گفتار معمول فارسی را  این هجاهاکوتاه متوالی داریم اما در عمل 

( و  1/0000-1/0000-1/0000-1/0000) با وزنهجای کوتاه متوالی  1برای شاهد زیر در کتاب المعجم  :مثال 

 .آورده شده است  (  1مَُتفَعِلن * ) نوای 

 تو بزنمت به پدر اگر تو گله کنی شکرک از آن دو لبک تو بچنم اگر تو یله کنی    به سرک

 (779) عنصری (  )المعجم:

هجای کوتاه متوالی  ) که آخرین هجا چون در آخر مصراع آمده  75شاهد زیر در کتاب معیاراالشعار برای   مثال :

( آورده فَعِلَتَتُ فَعِلَتَُت فَعِلَتَتُ فَعِلَتَتُن( و نوای )1000/0000/0000/0000است بلند تقطیع می شود ( با وزن )

 شده است .

 که هنر تو بده ز برکتِ پدر تو      ] تو  [پسر تو ز چه نشده ز پی هنر 

 (71) معیاراالشعار ، فشارکی : 
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 ی وزنها رشتهریاضی   بندیگروه  فصل دوم :

 چرا شد    کان بلبل خوش لحن به تکرار برآمد سرهای درختان همه پربار

 ) موالنا(

 

 

 مقدمه :

رشته وزنی گروه بندی گروه وزن

 
 

به صورتی که  ،هدف ما در این قسمت تقسیم بندی رشته ها بر اساس زیر رشته های تشکیل دهنده ی آنها است

و ما تنها  ش کامال مبتنی بر ریاضیات است دقت کنید این بخ. در این زیر رشته ها بیابیمتکرار پذیر و متوالی نظمی 

)  آن و ما فرض می کنیم هیچ اطالعی درباره ی شعر و نواگذاریصحبت می کنیم  (1)و  (0)درباره ی رشته هایی از 

 . این عمل بعد از تقطیع شعر انجام می شود افاعیلی یا هر سیستم دیگری ( نمی دانیم .

 ریسه 

که اکثریت طول آن رشته را تشکیل داده در هر رشته ی وزنی و متوالی کرار شونده ت ی رشتهزیربه  تعریف  ریسه :

با  .به عبارت دیگر ریسه مانند آجری است که اکثر ساختمان هر رشته با آن درست می شود .گوییم ریسه  می، است 

از صداهایی است که  ریسه تکراری متوالی، گفتاری یک متن است و دارای موسیقی است ، شکل توجه به آنکه شعر 

 د.تم کلی هر وزن را به وجود می آورقسمت اعظم موسیقی و ری

 .)ایرج کابلی : وزن شناسی و عروض ( گرفته شده استاز کتاب « ریسه»کلمه ی  نکته :

است و  (10)ریسه نیست زیرا شامل دو بار تکرار  (1010)باشد  مثال  تکراری از یک ریسهریسه نباید خود  نکته :

 .است (10)ه در اصل ریس

بر خالف سیستم افاعیلی که ریسه سه ، چهار و گاهی  باشد .هجا  nیسه می تواند از یک هجا تا طول رطول ریسه : 

 هجایی داشته باشیم . nما می توانیم ریسه های یک هجایی تا ، پنج هجایی است 

( نباید به هجای در تعریف ما پایه ) ریسه دقت کنید محتوای ریسه نیز برای ما مهم نیست مثال فرزاد معتقد است 

 . نداریم برای  محتوای ریسه  ، در حالی که ما هیچ محدودیتی (  66: درباره ی طبقه ...ختم شود  )  (0)کوتاه  

با توجه به تعریف ریسه که در آن ذکر کرده ایم که اکثریت طول رشته را تشکیل  : رابطه طول ریسه و طول رشته

طول ریسه ها در رشته هایی با طول زوج باید پنجاه درصد کل رشته و در رشته هایی با می کنیم  می دهد ، فرض

( یعنی 3 – 7)   تایی طول ریسه ها باید حداقل نصف  3مثال در رشته ی . ( باشد 7 –طول فرد نصف ) طول رشته 
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ریسه است زیرا  (10)ی  هجایی است رشته 3که یک رشته ی   (101101010)مثال در رشته ی  هجا باشد. 1

 .است   1بزرگتر از عددی  5است و  5طول ریسه ها مجموع 

 وزن حالت آهنگین بیشتری دارد.، دقت کنید هر چه درصد طول ریسه نسبت به طول رشته بزرگتر باشد 

یا به  «ریسه ی هجای آخر بلند»، است  (1)به ریسه ای که هجای انتهایی اش هجای بلند  تعریف ریسه ی بلند :

 .می گوییم «ریسه ی بلند »اختصار 

یا  «ریسه ی هجای آخر کوتاه»، است  (0)به ریسه ای که هجای انتهایی اش هجای کوتاه  تعریف ریسه ی کوتاه :

 .می گوییم «ریسه ی کوتاه»به اختصار 

 انواع گروه بندی رشته ها

 بلند ) رشته ی مکرر ( هریس رشته ی مکرر:  1

می گوییم .  رشته مکرربه وجود آید به آن ریسه ( )رشته دو یا چند باره ی یک زیره ای از تکرار هر گاه رشت تعریف :

 تکرار شده است. (n>=2)بار  nبه مقدار  Tیعنی رشته ی ، است  n*(T)به شکل  به صورت کلی فرمول این گروه

مثال وزن  می گوییم . « لند رشته ی مکرر ریسه ب»اگر ریسه یک ریسه ی بلند باشد ، به رشته ی مکرر آن ، 

  .است (100)بار تکرار زیر رشته ی  2گروه بندی کرد و می بینیم  (100-100)را می توان به شکل  (100100)

 .منظورمان غالبا رشته ی مکرر ریسه بلند است، در این کتاب هر گاه می گوییم رشته مکرر 

شکل منظم ریسه ) یا ریسه ها ( را به دو یا چند قسمت هر گاه در رشته ی مکرر ، سکوت کشیده به  تعریف بند :

 ) برای دانستن تعریف سکوت کشیده رجوع به فصل سکوت شود( . تقسیم کند به هر قسمت یک بند می گوییم 

 (TT)( هر  TT+ سکوت کشیده +  TTیک بند است و برای وزن )  T(  هر  T+ سکوت کشیده +  Tمثال برای وزن ) 

 یک بند است .

 .  (110-110)ل امثاستفاده می کنیم .  «-»در رشته ی مکرر برای جداسازی هر پایه از عالمت  ته :نک

می گویند . در کتاب های عروض وزنی به نام دوری هم در کتابهای عروض به این گروه متفق االرکان هم  نکته :

 .فصل وزن دوری مراجعه کنید یک وزن مکرر است برای اطالعات بیشتر بهکه از نظر ریاضی  تعریف شده است

 مثال : 

 وزن و نوا نام شعر

 لن فعولن فعولن( )فعولن فعو 110-110-110-110 ییبدان دلربا ییچنان خوب رو

 کوتاهریسه  : رشته ی مکرر 2

باشد رشته ی از تکرار ریسه ی کوتاه به وجود آمده به رشته ی مکرری که  کوتاه :ریسه تعریف رشته ی مکرر 

 کوتاه می گوییم .سه ریمکرر 

به  ی رشتهدرست شود در آخرین ریسه هجای کوتاه انتها ریسه ی کوتاهیک رشته ی مکرر بر اساس  هر گاه نکته :

 هجای بلند تبدیل می شود.

چون در انتهای رشته ی  تولید می شود. (011-011-011)، وزن مکرر  (011) با تکرار سه باره ی ریسه یمثال 

می شود.  (011-011-111)بنابراین این رشته تبدیل به رشته ی  ، تبدیل می کنیم  (1)آن را  به نداریم  (0)وزنی 

وزن ، این ته ی مکرر نیست اما از نظر عروضی و موسیقیایی یک رشرشته دقت کنید با این که از نظر دیداری این 

 می گوییم. «ریسه کوتاهمکرر » وزنیک 

www.takbook.com



 عروض دودویی 12

 

 .مکرر ریسه بلند دارد گروهسبت به حالت موسیقی یایی کمتری ن گروهاین 

 مثال :

 وزن و نوا نام شعر

گر تو به جلوه گری شوی      

 رهزن حور و پری شوی

101/001/001  
 فاعُل فاعلُ فاعلُ ) فاعلن(

 

 ) شکسته( راستشکسته  رشته ی : 3

یی از سمت راست رشته هازیردر یک رشته ، شروع به جداسازی هر گاه  : رشته های شکسته راستزیر  تعریف

زیر رشته های شکسته می گوییم . مثال  «از راستشکسته »رشته های ، زیر رشته های جدید این زیر به ، آن کنیم 

 . (bcde) , (cde) ,(de), (e)رشته های زیربرابر است با   (abcde)رشته  از راست

 رشته ی شکستهزیریک  و ریسهیک  هر گاه  یک رشته از تکرار یک یا چند باره ی : راست شکسته گروهتعریف 

 . می گوییم )به اختصار شکسته ( « راست  شکسته رشته»به آن  ،به وجود آید در انتهای آن رشته ریسه از آن  راست

مثال رشته ی  در حقیقت این یک رشته مکرر است که تعدادی از عناصر آن از انتها حذف شده اند.

(cde/abcde/abcde)  رشته ی در اصل cde/abcde/abcde) ab( است که عنصر  بوده(ab)  در انتهای رشته

 .حذف شده است

( تکرار  n>=1)   بار nبه تعداد  Tی  ریسهاست که نشان می دهد    n*(T)+(´T)فرمول کلی این حالت به شکل 

 .آمده است  (´T) ریسهرشته ی شکسته راست از زیریک ، ده است و در انتهای رشته ش

زیرا از تکرار دو باره ی    (101/1101/1101)است  راست شکسته رشتهیک   (10111011101)مثال رشته ی 

 به وجود آمده است.  (101)ته ی سو شک (1101)ی  ریسه

 .یک گروه مهم و پرکاربرد است و مغز به راحتی موسیقی آن را متوجه می شوداین 

 مثال :

 وزن و نوا نام شعر

 110/1110/1110 نگارینا دل و جونم تو داری
 (مفاعی ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن

تبدیل هجای کوتاه به بلند در آخر رشته رخ می دهد  ، منتهی به هجای کوتاه باشد، هر گاه  رشته ی شکسته  نکته :

 .و در این حالت از شدت موسیقیایی آن کاسته می شود

 مثال :

 وزن و نوا نام شعر

 111/1011/1011 عاشق شدم بر دلبری عیاری      
ـِ ( مستفعلن مستفعلن مفعولن  ) مستفْع

 

مغز درک کند که این که  به مقداری کافی باشد رشته شکسته بایدطول تنها یک بار تکرار شود   ریسههر گاه  نکته :

رشته ی شکسته بسیار کوچک باشد مغز قادر به تشخیص  . اگر ریسه یک بار تکرار شود ورشته از گروه شکسته است 

و در نتیجه موسیقی و ریتم نیست . در این حالت از نظر ریاضی یک رشته ی شکسته داریم اما از  ریسهتکرار و  ریسه
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شکسته در نظر را  (f/abcdef)رشته ی گروه مثال یک رشته شکسته در نظر نمی گیریم . نظر موسیقیایی آن را 

 .را متوجه نمی شود ریسهزیرا طول قسمت شکسته بسیار کم است و مغز تکرار ، نمی گیریم 

 پنجاه درصدشکسته حداقل  ، طول رشته ی اگر طول رشته یک عدد زوج باشدفرض می کنیم که  به همین دلیل

 اگر طول رشته  عضو باشد . هم چنین 9ته حداقل باید شکسطول  ، باشد  5 ریسهطول مثال اگر ، باشد  ریسهطول 

 ، طول  باشد 6 ریسهطول مثال اگر  ، ( باشد7 –  ریسه) طول  پنجاه درصد شکسته حداقل  ، طول رشته ی فرد باشد

) این که دقیقا طول شکسته چند درصد از ریسه باشد تا مغز ریتم را حس  .د باش 2=2/(1-5) باید داقلح شکسته

 فرض را بر پنجاه درصد گذاشته ایم . (ما . کند احتیاج به کار آزمایشگاهی دارد 

می توان برای زیبایی نام ، طول شکسته بزرگتر مساوی سه باشد بار تکرار شده باشد و ک یتنها ریسه هر گاه  نکته :

رشته ی از مثال  .ی زیبا تری به دست آیدکرد تا نوا برش زنیگذاری ریسه را به دو قسمت شکسته و غیر شکسته 

ولی اگر آن را  رسیم ؛می ) مفاعیالتن فعولن ( نوایو  (110/11110)شکل  مرسوم ، برش زنی با   (11011110)

ه نوای زیباتر و گوش ک ، می رسیم)فعولن فع لن فعولن (  برش زنی کنیم به نوای (110/11/110) به شکل 

 عولن ( دو بار تکرار شده است . زیرا کلمه ی ) ف نوازتری  دارد ؛

 نوایو   (0101/111-1/111) به شکل است که با برش زنی مرسوم (11110101111)رشته ی یک مثال دیگر 

 و (1111/010/1111) شکلبه ، با برش زنی با این روش جدید می رسیم ؛ ولی  (مفعولن فاعالت مفعولن فع)

 . ( می رسیم مفعوالتن مفعوالتن فعولُ) نوای

 

 رشته ی شکسته چپ : 4

آن  هر گاه در یک رشته ، شروع به جداسازی زیررشته هایی از سمت چپ تعریف زیر رشته های شکسته چپ :

 زیر رشته های شکسته از چپبه این زیر رشته های جدید ، زیر رشته های شکسته از چپ می گوییم . مثال ، کنیم 

 . (abcd) , (abc) ,(ab), (a)زیررشته های  برابر است با (abcde)رشته 

ا چند تکرار یک ییک ریسه و « زیررشته ی شکسته چپ »یک هر گاه  یک رشته از  تعریف گروه شکسته چپ :

 رشته شکسته چپ می گوییم . ، به آن  ، ریسه  به وجود آید  باره ی آن

در ابتدای رشته یک زیررشته ی شکسته است که نشان می دهد    n*(T)+ (T´)فرمول کلی این حالت به شکل 

مثال رشته ی . ده است ( تکرار ش n>=1بار )  nبه تعداد  Tریسه ی آمده است  و سپس  (´T)چپ 

این  .   (1011/1011/101) برش زنی کرد از چپ  یک رشته شکستهرا می توان به شکل    (10111011101)

 به وجود آمده است.  (1011)تکرار دو باره ی ریسه ی و    (101)شکسته ی از  رشته 

به شکسته به هجای کوتاه ختم نشده باشد و تبدیل هجای کوتاه رشته ی اگر هر رشته شکسته راستی را )  نکته :

در این حالت ریسه های آنها تغییر می کند اما . ( می توان به یک رشته شکسته چپ تبدیل کرد  بلند رخ نداده باشد

 رشته شکسته آنها ثابت است . 

از نظر ریاضی درست است اما از نظر کسته چپ به جای رشته شکسته راست استفاده از رشته ی ش نکته :

ض شنیدن یک موسیقی ، شروع به یافتن الگو و ریسه در آن می کند و الگو را . مغز به محموسیقیایی درست نیست 

مثال ما رشته ی )سبز ، سرخ ، سبز ، سرخ ،  .از ابتدا اعمال می کند و به دنبال یافتن یک فرمول پیچیده تر نمی گردد

 سرخ ، سبز /سرخ ، سبز ( سبز( را به شکل )سبز ، سرخ / سبز ، سرخ / سبز( تقسیم بندی می کنیم نه به شکل )سبز/

شکسته از گروه منظورمان  ، « شکسته»گروه در گروه بندی از این گروه استفاده نمی کنیم و وقتی می گوییم ما 

 رجوع کنید به بخش نواگذاری( . )استفاده می کنیم این روش برای نواگذاری  گاهی از راست است اما
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ای معروف ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( می بینیم که می شود آن را با نو (11011101110)دقت در وزن   بامثال :  

 به شکل شکسته از چپ هم برش زنی کرد .

 وزن و نوا نام شعر

 1101/1101/110 نگارینا دل و جونم تو داری
 فاعالتن فاعالتن   فعولن

 ) عالتن فاعالتن فاعالتن (

 گروه بندی به جای شکسته راست استفاده می کند . از این برای برش زنی و نام گذاری مسعود فرزاد نکته :

 کوتاه ) شبه مکرر(: رشته ی شبه مکرر  5

یک هجای کوتاه  در یک رشته ی مکرر در بین تمام یا بعضی از ریسه هامی گوییم که  کوتاه به رشته ای شبه مکرر

 یک رشته شبه مکرر کوتاه است . (T0TT)گذاشته شود مثال رشته ی 

باشد این حالت را می توان یک رشته ی شکسته هم در نظر  (T0T)لتی که الگوی رشته به شکل در حا نکته :

 . است (T)و شکسته ی آن  (0T)گرفت که ریسه ی آن عبارت 

 مثال :

 وزن و نوا نام شعر

 110-0-110-0-110-0-110 دلم برد و مرا کرد ز اندیشه خیالی
 فعولن و فعولن و فعولن و فعولن

 شبه مکرر بلند : رشته ی 6

یک هجای ، می گوییم که در بین تمام یا بعضی از ریسه ها در یک رشته ی مکرر  «شبه مکرر کوتاه»به رشته ای 

 یک رشته شبه مکرر بلند است . (T1TT)گذاشته شود مثال رشته ی  بلند

کسته هم در نظر باشد این حالت را می توان یک رشته ی ش (T1T)در حالتی که الگوی رشته به شکل  نکته :

 .است (T)و شکسته ی آن  (1T)گرفت که ریسه ی آن عبارت 

 مثال : 

 وزن و نوا نام شعر

 110/1/110 ییجانا کجا ایب

 شهر نقاب انیدر م یاگر تو برفکن

 به عقاب یهزار مؤمن مخلص درافکن

100/1010-1-100/1010 
 

 متناوبشبه  :7

ما رشته هایی با نام  اما  را متناوب االرکان می نامند ، BABA)  (لیدر عروض سنتی رشته هایی با رکن های افاعی

 مکرر هستند.رشته هایی خواند که  (CC)این رشته ها را   (C=AB)زیرا می توان با فرض ، متناوب االرکان نداریم 

با  (DC)و رشته ی  (BA)رشته ی هجاهای شبه متناوب می نامیم که طول  (DCBA)ما رشته هایی را به شکل 

) علمی تر است که بگوییم ارزش زمانی هر دو قسمت  تنها یک واحد با هم اختالف داشته باشند .یا  هم برابر باشد 

. ) دقت کنید هر یک از این رشته ها لزوما با شبیه هم باشند ABCDو حداقل دو عنصر از (  تقریبا یکسان باشد

 ( . ر طولی داشته باشندرکن های نظام افاعیلی یکسان نیستند و می توانند ه
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 رشته های شبه متناوب به دو گروه تقسیم می شوند : 

یکی از به شکل کلی ، رشته به شکل یعنی سه بار تکرار شده است ؛  ریسهدر این نوع ،  : ) سه تکراره ( الفنوع 

 (.سان نیستند یک Tو  X)  .است  ( X T – T T )یا   (T X- T T) یا  (T T- X T)یا   (T T- T X)حالتهای 

ناقص هم در نظر گرفت ولی اگر شرط متناوب بودن  از گروه را می توان ( X T – T T )و  (T T- T X)حالتهای 

مثال رشته ی  .متناوب در نظر گرفتاین حالت ها را بهتر است، یعنی هم اندازه بودن دو طرف را داشته باشد

(abc/xyz-abc/abc) یک رشته ی شبه مکرر است. 

به شکل کلی ، رشته به شکل یکی از یعنی  دو بار تکرار شده است ؛ ریسه در این نوع ، :) دو تکراره (  نوع ب

 (XY-TT)یا  (XT-YT) یا  ( X T – T Y )  یا  (T X- Y T)  یا (T X- TY)  یا  (T T- XY) حالتهای 

 (.یکسان نیستند  Yو  Xو  T) رشته های  .است 

 .استفاده می شود   "-"جداسازی از عالمت   در این حالت هم برای  نکته :

 جدول نمونه ها

 فرمول و نوا وزن شعر

 بهار شاد شورافکن 

 ز قله ها به زیر آمد

 مفاعلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

1110/1110-1110/1010 

(T T- T X)   

 (T T- X T) ؟ ؟

 بگو آشیان را 

 ز دیده تر کن   

110/10/110/110 
 فعولنفعولن فعولن فعل 

(T X- T T) 

 چند بگفتم که خوشم

 هیچ سفر نمی روم     

1010/1001-1001/1001 
 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن   

( XT –T T ) 

 تو آن روشن ماهی 

 که تو را نیست زوالی

1100/1100/111/110 
 فعولن مفعولن فعالتن فعالتن

T T- XY 

 ، آواره تنهاست  یکول

         تو  یبا مه ، و زنگار ب 

 فع لن مستفعالتن  فاعُل مستفعالتن

11011/001-11011/11 

T X- TY 

 خود را  میتقو ریتقد

             دیکش یتماما به خون م

 مفاعیُل مستفعلن    مستفعلن فاعالتن

1011/0110-1101/1011 

T X- Y T 

 X T – T Y ؟ ؟

 دارم  یچه گرم دوست م

 نوازش نگاهش را       

10/11/10/10-11/10/10/10 

 مفاعلن مفاعیلن مفاعلن مستفعلن  
XT-YT 

 دل من بسته در آن  یا

      سمن سا دل ریزنج

111/0011-1001/1001 
 مستفعل مفعولن مفتعلن مفتعلن

XY-TT 

مساوی مسعود فرزاد مفهومی به نام لوال را مطرح می کند که یک رشته را برای برش زنی به دو قسمت  نکته :

 نیم و این گونه وزن دارای لوالی وزنی می شود و گوش نواز تر به نظر می رسد . کمی تقسیم 

 مشابه  ارزش زمانی دارای آن علمی تر آن است که بگوییم هر بند رشته ی متناوب با بند دیگر بر اساس این تعریف 

هجا  8هر قسمت دارای که  را در نظر بگیرید (1010/1010-1110/1111)مثال وزن . اختالف ( باشد  2) حداکثر 

است . با این برش زنی هنگام  76 ارزش زمانی و قسمت دوم دارای  72 ارزش زمانی قسمت اول دارای  است ولی
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بنابر این  .شبه متناوب را نمی شنویموزن نوای ،  مفعوالتن مفاعیلن( +سکوت + ) مفاعلن مفاعلن  خواندن نوای آن ، 

  (11010/1010-1110/111) این شکل برش بزنیمرا به  رشتهاگر )  می گیریم.، این وزن را شبه متناوب در نظر ن

مفعولن  –معادل ) مفاعلن مفاعالتن  می شود و نوای آن 79برابر با دوم  بند ارزش زمانی و  71بند اول  ارزش زمانی 

 ( .را ارائه می دهد گوش نوازتریوزن  از نظر موسیقی یایی ، مفاعیلن ( است که 

مثال  وزن به شکل .  ریسه به شکل کامل شنیده می شود، بر اساس روش گروهی هنگام برش زنی  نکته :

با نوای) فاعُِل مستفعلن فعوُل مستفعلن (  است ولی اگر با روش سنتی متناوب شبه (  1011/010-1011/001)

لن فاعلن مفاعلن ) مفتعآن برش زده می شود و نوای   (101/1001-101/1010) به شکل برش بزنیم آن را 

 .است فاعلن( 

 ریسهدو  : 8

 Aدر صورتی که هر دو رشته ی ، می گوییم «  ریسهدو »رشته ی ،  (ABBA)،  (AABB) رشته هایی با شکلبه 

مجموع رشته های اول و دوم با ارزش زمانی مجموع رشته های سوم و و ارزش زمانی با هم یکسان نباشند  Bو 

 .. بدیهی است این گروه فاقد ریسه است زیرا دو ریسه دارد ) حداکثر دو اختالف( تقریبا یکسان باشد  چهارم 

 فرمول وزن شعر

 اگر گذرت فتد ناگه 

             ما عجب نبود یبه کو

10010/1110/1110/10010 
 تنمفاعیلن مفاعیلن مفاعل تنمفاعل

ABBA 

 یادش به خیر آن روزها 

             فراموشم نمی کردی

 لن مستفعلن مفاعیلن مفاعیلنمستفع

1110/1110/1011/1011 

AABB 

  ، ها یک سکوت شکسته در تمامی مصرع ها بیاید Aشبه مستزاد است به شرط آن که بین حالتی  (AABB)حالت 

مفتعلن  ( و نوای )101/1001/1001-101بر وزن ) « پادشاست ،،توست  یدر مشکوه  یهر که گدا »شعر  مثل

 علن( .فاعلن فامفتعلن 

  : ناقص  9

رشته هایی ، باشد اما در جلو یا عقب یا هم جلو و هم عقب آن  (n>1بار یک ریسه )  nهر گاه رشته ای شامل تکرار 

غیر شکسته بیاید به آن رشته ی ناقص می گوییم . بدیهی است که طول تکرار ریسه باید بیش از پنجاه درصد کل 

 nبه تعداد  Tنشان می دهیم که نشان می دهد ریسه ی  A+ n*T+Bت رشته باشد. فرمول این رشته را به صور

همزمان  Bو  Aرشته هایی وجود دارد ) هر دو رشته ی  هم اول و هم آخر ،بار تکرار شده است و در اول یا آخر یا 

 ( .نمی توانند تهی باشند

در این نتخاب درست تری است زیرا وال متناوب اممع،  دانستدقت کنید اگر وزنی را بتوان هم ناقص و هم متناوب 

 .موسیقی آن کمک می کندزیباتر شدن لوالی وزن دارد و سکوت هم به حالت رشته ، 

 مثال :

 فرمول و نوا  وزن شعر

 A+n*T   فاعلن فاعلن مفاعلتن (10010/101/101) بلند ریچون دعا گفت بر سر

 n*T+B فع لن فعلن فعلن (100/100/11) یاه       چون سایۀ زلف س

   تو عاشقم نبودی من ساده بودم

    

1/10/10/10/11011 
 مستفعالتن فعل فعل فعل فع

A+n*T+B 
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  بی ریسه :11

به آن رشته ی ، ای را پیدا کرد و شامل هیچ یک از طبقات باال نباشد  ریسههیچ هر گاه در یک رشته ی وزنی نتوان  

رشته غیر قابل  به عبارت دیگر این .است  ریسهبی  ی  رشته یک   (abcdeebcaa)مثال رشته .می گوییم  بی ریسه

بود اما به برای نام گذاری این گروه کلمه ی گویایی « غیر قابل تجزیه»به معنای « اتم»تجزیه به ریسه ها است . نام 

 استفاده شد.« بی ریسه»دلیل روح شیمیایی و نه ادبی آن از نام 

گروهی یافت نشد ها استخراج کرد اما در وزنهای موجود  بی ریسهرا هم از ممکن است بتوان طبقات دیگری  نکته :

 .که بتوان به عنوان یک گروه مستقل در گروه های باال بیاید

 مثال : 

 وزن و نوا نام شعر

 1010011-11100110            روان دارد  دیکه بارِ  خورش یآن سرو سه

 مستفعلتن مفاعالتن فعالتاتن

 

  ها گروه زیر

می توان آن ( نباشد « دو ریسه»و « بی ریسه») یعنی جزو گروه دارای ریسه باشد رشته وزنی هر گاه یک  تعریف :

 .زیر گروه می گوییم  ی یک رشته ریسهمجدد گروه بندی کرد به گروه بندی  ریسه را  مجددا

 می گوییم .« زیر ریسه»به ریسه ی زیر گروه   تعریف :

 .است «  بی ریسه»پرانتز جلوی گروه می نویسیم و اگر ننویسیم یعنی زیر گروه آن از گروه  زیر گروه را در نکته :

 دوبار تکرار شده است اما خودریسه هر مصراع آن در یک شعر مکرر است زیرا  سیمین بهبهانیشعر زیر از : مثال

 . ه بندی می شودگرو(« شکستهمکرر ) »بنابر این این مصرع به شکل  ، است ریسه یک رشته ی شکسته

و زیر گروه آن « مکرر»و گروه آن  ( است1101( است و زیر ریسه )  1/1101/1101)  دقت کنید که ریسه

 .می باشد« شکسته»

 وزن و نوا شعر

 نالید می لرزید  یاسب م

             سرفه ها اسفنج و خون می شد

1/1101/1101 - 1/1101/1101 
   2* ن فع(فاعالتن فاعالت)

 

 وزن هجایی گو و ال

) این ویژگی پیشرفته  .ذهن انسان ، ذهنی الگو محور است و سعی در یافتن الگو در هر چیزی و هر جایی می کند

، یعنی مغز انسان حتی در جایی که الگو وجود ندارد  ذهن انسان است اما گاهی می تواند یک بیماری ذهنی باشد

 (  . سعی در یافتن الگو می کند

 -کودک الگوی ) ضربه ،  ک کودک با قاشق به لیوان ضربه بزنید و این کار را به صورت منظم تکرار کنیداگر جلوی ی

لذت بردن از  تشخیص و قادر به ، سکوت ( را متوجه می شود و از آن لذت می برد. هر چه کودک بزرگتر می شود

کودکان آهنگ های موسیقی ضربی را  لیلبه همین د. می شود  ) مثل ضربه ، ضربه ، سکوت ( الگوهای پیچیده تری

  .سمفونی های بتهوون را موسیقی های پیچیده مثل دوست دارند و نه 
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سعی در ن الگو می کند و بعد از یافتن یک الگو ، ابتدا سعی در یافت با شنیدن یک موسیقی ، نکته این است که مغز

  .پیغام خطا می دهد، از الگو یافت می کند و اگر جایی را خارج به صورت پیوسته پیروی از الگو 

ع های مثال کل مصر، است  در تمام مصرع های شعر مبتنی بر تکرار یک الگودر اشعار کالسیک کل وزن عروضی 

 ( است . 10111011101ی وزنی ) مثنوی موالنا تکرار رشته 

ساده ترین  .ساده تر است مغز  توسط ی آنیافتن الگو، ساده تر باشد  ی وزنی آنالگوموسیقی و بدیهی ست هر چه  

بیشتر  رشته ی وزنیهر چه طول  گروه ها برای مغز ابتدا گروه مکرر و بعد گروه شکسته و بعد سایر گروه هاست .

لذت بردن از آن  الگو برای مغز و  الگو پیچیده تر می شود و یافتن ،گروه نیز غیر مکرر و غیر شکسته باشد شود و 

 .سخت تر می شود

با الگوهای بیشتری آشنا  او  مغز، خوانده باشد تری  با وزنهای متنوعبیشتر و شعرهای ،  است هر چه یک نفربدیهی 

 .می یابد و شروع به لذت بردن از وزن می کنددرشده و سریعتر وزن را 

ند ، قادر به این امر دقیقا در مورد موسیقی نیز صادق است . انسانهایی که موسیقی های بیشتر و متنوع تری شنیده ا

لذت بردن از سمفونی های پیچیده ی موسیقی هستند در حالی که ذهن های خالی و نامالوف با موسیقی ، هیچ 

 زیبایی در آنها نمی بینند .

 تا نگردی آشنا ، زین پرده رمزی نشنوی     گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 19عروض دودویی

 

 شاعری ( ) اختیارات هم آوایی:  سهفصل 

 یرسد به الغر سهیاگر ک یچه خاقان چاره            دلم یهنوز فربه است از تو از آن قو سهیک

 یز قاعده نشد تا تو بهانه ناور بحر            به موضع لبت مفتعلن دوباره شد گرچه

 (ی) خاقان

 

 

اما از نظر گوش  ،اوتی داشته باشند و رشته های وزنی متف هر گاه دو عبارت دارای تقطیع یکسانی نباشند تعریف :

 به آن دو تقطیع هم آوا می گوییم .، فارسی زبان دارای موسیقی یکسانی باشند 

هم آوایی در فارسی و عربی  ضابطه هایبه طور مثال یعنی ، یک مسئله زبانی و فرهنگی است  امردقت کنید این 

آید . عالوه بر دانند ، اما به گوش ما ناموزون می  هم آوا میمتفاوت هستند و وزن هایی وجود دارد که اعراب آنها را 

یعنی  مثال قوانین هم آوایی در شعر قدیم فارسی با امروز متفاوت هست. وایی یک مسئله زمانی نیز هست آ این هم

موزون و را آنها  اما فارسی زبانان آن موقع ابیاتی در شعر کالسیک فارسی هست که امروزه آنها را ناموزون می دانیم

به کتاب ، قدیم که در شعر امروز کاربرد ندارد برای لیستی از این اختیارات شاعری ). دارای یک موسیقی می دانستند

 ( دکتر فوالدی ) مبانی عروض ( مراجعه کنید. 

 گروهی خیر.گروهی دو وزن را هم آوا بدانند و و در یک زبان شعری، حتی می توان فرض کرد در یک زمان 

 وزنهایی که هم آوا نیستند را ناهم آوا می خوانیم. یف :تعر

به کار « وزن متفاوت»، و به جای وزن ناهم آوا عبارت  «وزن مشابه»به جای وزن هم آوا عبارت  نجفی استاد  نکته :

 (77: درباره ی طبقه ...) . می برد 

 هم آوایی  ضوابط

 است: ی قلب دو قانون ابدال و تسکین و یک قاعده هم آوایی دارای

 قانون ابدال -1

را جایگزین  (1101)زیر رشته ی  در ابتدای مصرع  (1100)  زیر رشته ی  می توان به جایبر اساس این قانون 

 و وزن های به دست آمده هم آوا هستند. کرد

 را در نظر بگیرید : از حافظ شعر زیرتقطیع برای مثال 

 غمدیده ی ما شاد نکرد به وداعی دل    ما وقت سفر یاد نکرد  یاد باد آن که ز

 کرد ن د یا فر س ت وق ما ز که دان با د یا

1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
 کرد ن د شا ما ی ده دی غم ل د عی دا و به

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
 

  ا وزنب )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(نوای افاعیلی  با (100110011001100) یعنی دو وزن 

 . هستندو دارای یک موسیقی هم آوا  (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن ) نوای افاعیلی  با  (100110011001101)
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را وزن  شروع می شود (1101)وزنی که با  ا وزن اصلی و شروع می شود ر (1100)ی که با در این حالت وزن : نکته

ن رکن زیرا در رکن اول همیشه می توان به جای فعالت یممی دانفاعالتن را مشتق از فعالتن  » . فرعی می نامیم

 ( 28:درباره ی طبقه ...) «.  برعکسفاعالتن را جانشین کرد نه 

 است . (A1100) رشته ی یک عدد بیشتر از کد وزنی  (A1101) کد وزن رشته ی  نکته :

 ) کد وزن در فصل عروض دودویی تعریف می شود (

 رشته   (1100)یعنی بعد از سکوت کشیده می توان به جای ، مصراع بگوییم اول دور  بهتر است به جای اول  نکته :

 رشته  شروع شوند در هر بند می توان به جای (1100)به عبارت دیگر در اشعار مکرر که با  .را به کار برد (1101)

 : مثل شعر زیر از قا آنی استفاده کرد. (1101) رشته اول بند ، ازدر  (1100)

 به حالوت شکر و    به مالحت نمکو-2به لطافت ملکو      هست مرا  یرکای-7

 نقدها را محکو انیع بیکه شد از غ-1هان نقد خود دار نهان       یقاآن هله-9

 کلکو ییهمه تن ناز منم تو چه گو-5پرداز منم      منم  نکته رازیش شمع-6

 نوا وزن نام مصرع

 فاعالتن فعلن -علن فاعالتن ف (100/1101-100/1101) 6

 فعالتن فعلن -فعالتن فعلن  (100/1100-100/1100) 5، 2

 فعالتن فعلن -فاعالتن فعلن  (100/1100-100/1101)   7

 فاعالتن فعلن -فعالتن فعلن (100/1101-100/1100) 1،  9

 

 قانون تسکین -2

و آورد  (1)یک هجای بلند ر از اول مصرع ( ، ) در غی (00)می توان به جای دو هجای کوتاه   در یک رشته ی وزنی 

 وزن به دست آمده با وزن قبلی هم آوا است .

 .در شعر زیر از حافظ هر مصرع تقطیع جداگانه ای دارد اما با توجه به قاعده ی تسکین هم آوا هستندمثال 

 که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست     اگر به سالی حافظ دری زند بُگشای

 شای گُ بِ ند ز ری د فظ حا لی سا به گر ا

0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

 ماست ه م چون ی  رو ق تا مش که ست ها ل سا که

 .باشد این دو هجای کوتاه نباید در آغاز مصرع  تبصره :

 .شده استندرتا نمونه هایی در دست است که در رکن اول تسکین  »دکتر شمیسا : 

 و بپرسم به شما جواب گویمپنهان از    چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی 

 ) موالنا (

  :در شعر نو در آغاز مصراع هم مرسوم است مثال در شعر زیر از سهراب که وزن نیمایی ) فعالتن ( دارد می خوانیم 

 ابری نیست »

 بادی نیست

 (735:  فرهنگ عروضی) «  می نشینم لب حوض
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بهتر است بگوییم در آغاز دور یا بعد از سکوت کشیده نمی توان دو هجای کوتاه را به یک هجای بلند تبدیل صره : تب

 :مثال به شعر زیر از خواجو دقت کنید .کرد 

 دمیچو شکر مز//  یچه کنم نبات مصر      دمیچو لبت گز// شکّر  ثیچه کنم حد

 :نظر نازیبا می رسدبه بخوانیم  را به گونه ی زیراگر مصرع اول 

 دمیچو شکر مز //  یچه کنم نبات مصر     { دمیلب گز نچو// شکّر  ثیچه کنم حد}

با توجه به آنکه این دو هجای متوالی در آغاز وزن نمی توانند بیایند و با توجه به آنکه در زبان فارسی سه  نکته :

. دو هجای کوتاه متوالی حتما یک هجای بلند وجود دارد قبل و بعد از  نتیجه می گیریم ، هجای متوالی کوتاه نداریم 

را  (1001)رشته ی همواره می توان در رشته ی وزنی زیرمی توان این قانون را این گونه بیان کرد که در نتیجه 

 کرد. (111)رشته ی زیرتبدیل به 

به یک هجای  یل دوهجای کوتاهمی نامیم. وزنی که با تبد را وزن اصلی (00)دو هجای کوتاه   وزن دارای  : نکته

 .را وزن فرعی می نامیم.از این وزن به دست آمده  (1)بلند 

 قلب :  قاعده ی  - 3

به وزن ب برسیم  (1010)به زیر رشته ی  زیر رشته این  باشد و با تغییر  (1001)اگر وزن الف دارای زیر رشته ی 

این دو وزن را  آنها احساس نکند موسیقی ی  تفاوتی بینو  وزن الف و ب را گوش دارای یک موسیقی بداند هر گاه 

 قاعده ی قلب می گوییم. (1010)به زیر رشته ی  (1001)به قاعده تبدیل زیر رشته ی  .هم آوا می گوییم 

همیشه رشته های به وجود آمده هم آوا زیرا ، قانون نیست ، این تبدیل یک  نجفیاستاد بر طبق نظر   تبصره :

. در جای دیگر استاد  ( 11:   باره قاعده قلب در)  . به کار برد ،  در شرایط خاصی می شود قاعده را این ونیستند 

از کتاب وزن شعر فارسی که این تبدیل را شرح می دهد نمی توان معلوم کرد که کاربرد قاعده ی »نجفی می گوید : 

  «قلب دقیقا در کجا جایز است و در کجا نیست . 

 (92ری و چند مقاله دیگر ، مقاله ی اختیارات شاعری :) اختیارات شاع

وزن مصرع اول  .هم آوا هستندطبق این قاعده در بیت زیر از این قاعده استفاده شده است و هر دو مصرع  مثال :

به  (1001)در مصرع اول رشته ی است . (1001/1010/1001/1)و وزن مصرع دوم  (1001/1001/1001/1)

 . لن تبدیل شده استمفاع (1010)رشته ی 

 دریاب دمی که با طرب می گذرد       این قافله ی عمر عجب می گذرد 

 ) خیام (

 رد ذ گ می جب ع ر عم  ~یِ ل ف قا این

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
 رد ذ گ می رب ط با که می د ب یا در

 

 :دو بیت زیر را در نظر بگیرید مثال :

 یا به تو دسترسی داشتمی        شکی جز تو کسی داشتمیکا

 ) فاعلن مفتعلن مفتعلن ( )خاقانی(

 شور و شوق عاشقانه با من استتا تو با منی زمانه با من است    

 ) فاعلن مفاعلن مفاعلن ( ) ابتهاج(
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 . نیستندموسیقی و دارای یک قلب هم آوا ی از ترکیب آنها بیت زیر به وجود می آید که با وجود قاعده 

 تا تو با منی زمانه با من است        کاشکی جز تو کسی داشتمی

 می ت ش دا سی ک تو جز کی  ش کا

1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
 نست م با نه ما ز نی م با تو تا

عده ی قلب هم آوا می شوند و در چه رشته های وزنی با قاهنوز معیار کاملی درباره ی این که در چه شرایطی  نکته :

 } موضوع جالبی برای تحقیق { .به دست نیامده است  شرایطی هم آوا نمی شوند 

 

 الگوی خانوادگی هم آوا ها

درک تا بتوانیم . این الگو به ما کمک می کند می خواهیم هم آوا ها را توصیف کنیمز الگوی خانواده با استفاده ا

 .ته باشیم هم آوا ها داشبهتری از 

 مادر 

یا وزنی که دارای رشته )ها(ی  شروع می شود (1100)وزنی که با ، یعنی ، مادر می گوییم ، وزن به وزنهای اصلی 

زن مادر وزنی است که نتوان اگر بخواهیم این وزن را دقیق تر تعریف کنیم ، و .می گوییم  مادر است ، وزن (1001)

قابلیت تولید وزنی  جدید با قوانین ابدال یا تسکین را  شود و خود  (زاده تولید ) گرل و تسکین از وزنی دیبا قواعد ابدا

 دارد ) به زبان ما دارای فرزند است ( .

زیرا این سه هجای  یک مادر هرگز سه هجای بلند متوالی ندارد : : به عنوان یک قاعده می توان گفت نکته

 .به وجود آمده باشد (111)به  (1001)قاعدتا می تواند از تبدیل  (111)متوالی 

  .ندارد  (1101): به عنوان یک قاعده می توان گفت یک مادر هرگز در ابتدایش  نکته

در آغاز رشته باشد یا دارای حداقل یک  (1100)وزن مادر به وزنی می گوییم که یا دارای رشته ی  :فنیتعریف 

 .هجای بلند متوالی نباشدو هرگز دارای سه یا بیشتر از سه  باشد (1001)رشته ی 

 

 

 فرزند 

 می گوییم. ان آن وزن مادرفرزند ، از وزن مادر تولید می شود  با قوانین ابدال و تسکین ، که به  وزنی 

 ، باشد یا دارای سه یا بیشتر از سه هجای بلند متوالی باشد (1101)به وزنی که یا رشته ی آغازینش  :فنی تعریف 

 فرزند می گوییم .

ممکن است فکر  مثال.  توان فرض کرد فرزندان پسر هستند ( ) می : فرزند قادر به زاییدن فرزند نمی باشد نکته

(  با نوای 11001111111مادر وزن )(   مستفعل مستفعل مفعولن فع) (  با نوای 110011001111)کنیم وزن

ای بلند شده است . با کمی دقت دیل به یک هج(  است زیرا دو هجای کوتاه آن تبمستفعل مفعولن مفعولن فع)

بیشتر در می یابیم این فرض غلط است  زیرا هر دو وزن دارای بیش از دو هجای متوالی بلند هستند و بنابر این هر 

(  مستفعل مستفعل مستفعل فع( با نوای ) 1001100110011) ، رشته ی وزنی وزندو فرزند هستند . مادر هر دو 

 ندارد .  (1101)والی بلند ندارد و در آغازش هم و این وزن سه هجای مت است 
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 برادر

دلیل نام گذاری به عنوان برادر این است که آنها می گوییم . ) هم برادر ،  به وزنهایی که از یک مادر زاییده می شوند 

 (د . قادر به زاییدن باشن از یک مادر زاییده شده اند ولی خود 

 . د داشته باشدیک مادر می تواند چند فرزن : نکته

و  (11001)فرزند وزن های  (1111). مثال وزن به وجود آمده باشد متفاوت  یک فرزند می تواند از چند مادر : نکته

 است. (10011)

 

 خواهر 

 هم آوا باشند آنها را خواهر هم می گوییم. ی قلب با یکدیگرهر گاه دو وزن طبق قاعده 

بیشتری نسبت به باقی  (1001)به خواهری که دارای رشته های  در یک گروه خواهری ،:  تعریف ابرخواهر

 می گوییم.ابرخواهر  ،  خواهران است

) این تنها در بین خواهران دارد .  ) کد وزنی را در فصل اعداد دودویی بخوانید (را کد وزنی  ابرخواهر کمترین: نکته

کد  ببینید خواهری با کمترین می توانید. کنیم  مرتبطها را به هم بتوانیم به یک روش وزن  تایک قرارداد است 

 (1001)در ازای  (1010)رشته ی  که دارای -بقیه ی خواهران  بیشتری نسبت به (1001)تعداد رشته ی وزنی ، 

دارد ؛ در نتیجه این خواهر دارای فرزندان بیشتری از خواهران خود است و می توان آن را مهم تر از باقی  -هستند 

 ( ود فرض کرد .خواهران خ

 ( 1010-1001خواهر )( دارای سه 1001-1001)مثال وزن  هر وزن می تواند چند خواهر داشته باشد : نکته

 .است (1001-1010) و  (1010-1010)

 (1001)زیرا اگر فرزندی بتواند با تبدیل هیچ فرزندی نمی تواند خواهر داشته باشد ، از نظر ریاضی و منطقی : نکته

 .است  ) خواهر مادر او ( از فرزندان خاله ی او ، منطقا این وزن بشود جدید و هم آوا دارای وزنی (1010)به 

 .فرزندی نداردخودش ولی ، است  (11001)که خواهر   (11010): یک خواهر می تواند نازا باشد مثل نکته

مادر با فرزندان یک مادر را  بین خواهرِمادر را رابطه خاله گی و رابطه  : رابطه بین فرزندان یک مادر با خواهرِنکته

 رابطه ی خواهر زادگی می نامیم.

 .به خواهران یک ابرخواهر ، خواهرک می گوییم نکته :

 

هر گاه دو وزن با هم رابطه ی خواهری یا رابطه خاله و خواهر زاده یا رابطه مادر و  : قانون هم آوایی تعریف دیگر

 ند به آنها هم آوا می گوییم.فرزندی یا رابطه برادری داشته باش
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خواهرند و هر کدام دارای فرزندانی با هم   Bو  A در آن  شماتیک یک خانواده ی هم آوا است که زیر ، شکل 

 .هستند 

ابرخواهر  Aیعنی  باشد Bکمتر از  A) با این فرض که کد وزنی  .می گوییم Aاین افراد خاندان هم آوای به کل 

 ( باشد .

هم آوا هستند خاندان هم آوا می گوییم .  دیگربه کلیه ی خواهران و فرزندانشان که با هم اندان هم آوا :تعریف خ

 . می شناسیم آن وزن ابرخواهر خاندان خاندان هم آوا را با نام 

 

.

A

a1 a2 a3

B

b1 b2 b3
 

این وزن  .است که هر کدام فرزندانی دارنددارای دو خواهر  .  این وزنوزن معروف رباعی را در نظر می گیریم مثال :

و کد  (1001/1010/1001/1)و وزن  1376با کد وزنی  (1001/1001/1001/1)وزن دارای دو خواهر است . 

  (1001)است یا رشته ی  از وزن  را ابرخواهر می نامیم زیرا دارای کد وزنی کوچکتری 1376. وزن  1311وزنی 

 بیشتری دارد.

 .فرزند است 1( دارای  مستفعل مستفعل مستفعل فع) وایبا ن ابرخواهر  

 . فرزند است 9ارای ( دمستفعل فع مستفعل فاعالتُ) با نوای خواهرک 

 تقطیع نسبت نام کد وزن

 1111111111 فرزند مفعولن فع مفعولن مفعولن 1,023

 10011111111 فرزند مستفعل فع مفعولن مفعولن 1,279

 11110011111 فرزند مفعولن فع مفعولن مستفعل 1,951

 11111110011 فرزند مفعولن فع مستفعل مفعولن 2,035

 100110011111 فرزند مستفعل فع مفعولن مستفعل 2,463

 100111110011 فرزند مستفعل مفعولن مستفعل فع 2,547

 111100110011 فرزند مستفعل مستفعل مفعولن فع 3,891

 1001100110011 مادر مستفعل مستفعل مستفعل فع 4,915

 تقطیع نسبت نام کد وزن

 11110101111 فرزند مفعولن فع مفعولن فاعالتُ  1,967

 100110101111 فرزند  مستفعل فع مفعولن فاعالتُ  2,479

 111101010011 فرزند مفعولن فع مستفعل فاعالتُ  3,923

 1001101010011 مادر  مستفعل فع مستفعل فاعالتُ  4,947
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  خنثا

 این وزن در ابتدایش. ( خنثا می گوییم، نه فرزند نه برادر ، نه مادر ، نه خواهر ه وزنی که دارای هیچ فامیلی نیست )ب

هم نمی باشد و رابطه ی  (111)و   (00)زیررشته های دارای  نیست  و  (1101)یا  (1100)دارای رشته ی 

 وزنی ندارد .هیچ خواهری هم با 

 . ت یا فرزند یا خنثا یا خواهر بدون فرزند: هر وزن یا مادر اسنکته

 فرزندان چند مادره 

  .ممکن است یک فرزند دارای چند مادر باشد 

 (.( آورده شده است  77:  درباره ی طبقه ...از ) : ) شاهد ها به ابیات زیر دقت کنید 

 آ کز انتظارت مردمبازآ باز        قصه نکنم دراز کوتاه کنم 

 () منسوب به حافظ 

 است . (111/1010/1111)و وزن مصرع دوم  (1/0011/0101/0011)وزن مصرع اول 

 نم ک ه تا کو ز را د نم ک ن صه قص

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
 دم مر رت ظا ت زن ک زا با زا با

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
 نیمی از عمر خویش دادم بر داد     عمر برآمد مرا به نیمه هفتاد 

 خراسانی () حبیب 

 (111/1010/1111)و وزن مصرع دوم   (1/1001/0101/1001)وزن مصرع اول  

 تاد هف ی مه نی به را م مد را ب ر عم

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
 باد بر دم دا ش خی ر عم از  می نی

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
 

و همین وزن در شعر دوم   (1/0011/0101/0011)در شعر اول از مادر  (111/1010/1111)می بینیم که وزن 

اگر دو مادر را در یک  به عبارت دیگر این وزن دو مادر دارد. زاییده شده است . (1/1001/0101/1001)از مادر 

 .بدیهی است که در خواندن آن موسیقی حس نمی شود و این دو عبارت هم آوا نیستبیت بیاوریم ، 

 رآمد مرا به نیمه هفتادعمر ب      قصه نکنم دراز کوتاه کنم 

 

هر گاه وزنی دو یا چند مادر داشته باشد ، حتما مادرهایش با یکدیگر هم آوا نیستند زیرا تنها مادرهایی که   قانون :

به نظر ) . خواهر یکدیگر باشند ، با یکدیگر هم آوا هستند و در این حالت محال است که آنها خواهر یکدیگر باشند 

وزن مصرع های دوم » :  به این شکل بیان می کندنجفی استاد این قانون را (  می رسد. اثباتقضیه ی ریاضی قابل 

 ( 77:  درباره ی طبقه ...)  « .  با آنکه هر دو بر ) مفعولن فاعلن مفاعیلن فع ( قابل تقطیع است را متفاوت می دانیم
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 وزنهای مادر جدید

اتفاق می افتد و با اعمال این قانون زیررشته ی   (1001)ررشته ی اگر فرضیات ما درست باشد که تنها تسکین در زی

 است . (10010)فرزند رشته ی  (1110)می توانیم بگوییم هر رشته ی ، می شود  (111)تبدیل به  (1001)

را  (1110)نکردیم بلکه وزن مادر  (00)را تبدیل به  (1)دقت کنید ما برعکس قانون تسکین را انجام ندادیم یعنی 

 پیدا کردیم.

اگر این مقدمات درست باشد به وزنهای جدید و عجیبی می رسیم مثال وزن دو بیتی با نوای ) مفاعیلن مفاعیلن 

 ی وزن رشته ی دارای مادری با (11011101110) وزنی فعولن ( یا ) پری گل ها پری گل ها پری ها ( و رشته ی

پری پری فعولن ( یا ) پری به پری پری به  مفاعلتن اعلتنمف با نوای )مفاعلتن (  110/10010/10010/10010)  

 .به پری پری گل ( می شود 

با نوای ) فاعالتن فاعالتن فاعلن ( یا ) گل پری ها گل پری ها گل  (10111011101)  مثنوی موالنامشهور وزن  

اعالت مفاعلن فعالت فع( یا با نوای ) فع مفاعلتن مفاعلتن فعل ( یا ) ف  (10/10010/10010/1) وزن فرزندپری ( 

 است .} نیاز به نقد جدی {) گل پری دِل گل پری دلِ گل پری ( 

 روش یافتن فرزندان یک مادر 

می کنیم . سپس تمامی  (1001)و زیررشته های  آغازین (1100)شروع به جداسازی   در رشته ی وزنی مادر، 

 می شوند را می یابیم . (111)تبدیل به  (1001)رشته ی و زیر  (1101)آغازین تبدیل به  (1100)ترکیباتی را که 

تعداد فرزندان یک مادر برابر است ، باشد  n ،  (1001)و زیررشته های  آغازین  (1100)ی  رشته هازیر  اگر مجموع

 . (1-(n^2) )با  

و یک رشته ی  (1100)را بیابیم . این وزن دارای یک رشته ی آغازین  (1001100) مثال می خواهیم فرزندان وزن 

 :کل این خاندان رشته های زیر است .فرزند است  3=1-(2*2) دارایپس ، است  (1001)
(1001100) , (111100) , (1001101) , (111101) 

 

 روش یافتن خواهران یک مادر

سپس  .بیابیدقرار دهید تا ابر خواهر احتمالی را  (1001)رشته  (1010)به جای تمام رشته های در وزن مادر ابتدا  

با تمام این ترکیبات را می یابیم و خواهر احتمالی دارد .  (n^2)کل خاندان به تعداد ، باشد  nها  (1001)اگر تعداد 

مثال وزن رباعی  .خواهران واقعی را از میان خواهران احتمالی جدا می کنیم ،  این وزن ها موسیقی  گوش دادن به

 .دارد احتمالی خواهر 8این خاندان  پس کال، است  (1001) دارای سه رشته (1001/1001/1001/1)

 شاهد –نوای  پری گل  وزن کد وزن ردیف

 گل ها به پری گل به پری گل به پری 1001/1001/1001/1 1376 *7

      برون جست و برفت  دهیز ره د اشکم

 گل پری پری گل به پری گل به پری 1001/1001/1010/1 1371 2

 مت قمران را قمری {} ای که تا قیا

 گل ها به پری پری پری گل به پری 1001/1010/1001/1 1311 *9

 پرنورتر از تو من ندیدم قمری
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 گل پری پری پری پری  گل به پری  1001/1010/1010/1 1313 1

 تو را  { گفت} هر ترانه ام حکایتی 

 گل ها به پری گل به پری پری پری  1010/1001/1001/1 6121 ؟6

 خاطره ای شنیده ام { لبتشب ز } ام

 پری پری گل پری پری گل به پری 1010/1001/1010/1 6123 5

 }هر  شراب قرمز ، به خدا روایتی ست {

 گل ها به پری پری پری پری پری 1010/1010/1001/1 6163 ؟1

 {آمد به برم نگار من شبانه ای    } 

 پری  گل پری پری پری پری پری 1010/1010/1010/1 6157 8

 عمر من شبی سیاه و بی ستاره بود   

و تمام وزن  در نظر گرفته شده است 1376خواهر کد ،  1311تا کنون تنها کد با بررسی این جدول درمی یابیم که 

 6163و  6121شماره  1311به نظر می رسد عالوه بر خواهر فرزندانشان می باشد.  ودو خواهر این شامل های رباعی 

 (.  شروع شده اند (1001/1)) به عبارتی دیگر آنها که با   .باشند 1376هم خواهران 

 هم وزن هستند .  بر وزن یکی از این خواهران سروده شده استکه  هر کدام زیر  کل مصرع هایبه نظر من 

 با یاد لبت خون مسیحا شده ام من بوی تو را ز  دورها شنیده ام} 

 (1376) کد  1001/1001/1001/1 (6163)کد  1010/1010/1001/1

 { آغوش تو را بوس تو را چشیده ام امشب که خیال من پر از خاطره هاست

 ( 6121) کد  1010/1001/1001/1 (1311) کد 1001/1010/1001/1

 ان برای خود فرزند هم دارندکهر کدام از این خواهربا ذکر این نکته که  مصرع ها هم وزن باشند ،اگر این دقت کنید 

 . د اوزان رباعی افزایش می یابدتعدا

 

 روش یافتن مادر یک وزن ) بدون بیش از سه هجای بلند متوالی(

 .کنید (01100)باشد آن را تبدیل به  (01101) اگر رشته ی آغازین -7

 .کنید (10010)در آخر رشته بود آن را تبدیل به  (1110)اگر رشته ی  -2

 .کنید (010010)یدید آن را تبدیل به را در رشته ی وزنی د (01110)اگر هر رشته ی  -9

در  می شود . اگر وزنی رشته یا رشته هایی با بیش از سه هجای متوالی داشت دارای دو یا چند مادر نکته :

حالت کلی ، نوشتن الگوریتمی که بتواند در هر شرایط مادر یک وزن را بیابد ، پیچیده است و از ذکر این 

 .زیرا کامال مرتبط با کامپیوتر و برنامه نویسی است می شود  صرف نظردر این کتاب  الگوریتم

 درست خوانی اشعار هم آوا

شعر .  گاهی اوقات در شعرهای هم آوا تعداد هجاهای مصرع ها می تواند فرق کند ) به دلیل اعمال قانون تسکین (

 :زیر را در نظر بگیرید

 هست کلید در گنج حکیم    بسم اهلل الرحمان الرحیم 

 ) نظامی( 
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 هجاهای مبهم و برای ابتدا مصرع دوم را تقطیع می کنیم. در نگاه اول به نظر می رسد که دو مصراع هم وزن نیستند

 استفاده می کنیم.« ؟»از نماد 

 1 0 ؟ 1 ؟ 0 ؟ 1 0 0 1

 کیم ح ج گن ر د د لی ک ت هس

با کمی جستجو ، این مصرع اشته باشد و دنبال مصرع دیگری از این منظومه می گردیم که تنها یک تقطیع دسپس  

 . وزن را با اطمینان صد درصد پیدا کنیمبا این مصرع   و« اول او اول بی ابتداست »: می یابیم را 

 داست ت اب بی ل و اوْ او ل و او

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
 کیم ح ~ج گن ر د ~د لی ک ت هس

 . را با این وزن بخوانیم «بسم اهلل الرحمان الرحیم  »حال سعی می کنیم 

 داست ت اب بی ل و اوْ او ل و او

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
 کیم ح ~ج گن ر د ~د لی ک ت هس

1 1 1 1 1 1 1 0 1 
 حیم ر نر ما رح هر ال مل بس

 .دارد عروضی وزنکامال  با این روش خواندن می بینیم  که این بیت

کامال لمس و وقتی موسیقی را مادر را بخوانید ، )ابر( وزن نوای چند بار دا اشعار هم آوا ابت برای خواندن   قانون :

 .شروع به خواندن کل اشعار با آن وزن و ریتم کنید  کردید ، 

تسکین استفاده نکند زیرا  از قانونیک شعر ) مخصوصا غزل ( در مصرع اول با توجه به این قانون ، شاعر بهتر است 

 ، شروع به استفاده از قانون فراگرفتمغز موسیقی را مغز کرده است و بهتر است وقتی هنوز مغز موسیقی را لمس ن

تسکین کرد . دلیل دیگر این امر آن است که در تسکین که یک هجای بلند ) که سنگین و با وقار تلفظ می شود ( به 

به راحتی  بتواند س نکند ورا حآن مغز سنگینی  ، جای دو هجای کوتاه ) که سریع و ضربی تلفظ می شود( می آید

 .آن را هضم کندموسیقی 

 

 رابطه ی وزن های مکرر و فرزند بودگی

مثال . را می توان معادل وضعیت هم آوایی وزن مکرر در نظر گرفت  آوایی هر ریسه وضعیت هم، ی مکرر در وزن ها

 ادر است .م تشکیل شده از آن ریسه هم یک وزن مادر باشد وزن مکررریسه ، وزنی   اگر یک 

، در این صورت  در محل برخورد ریسه ها سه هجای بلند متوالی تشکیل شود .موقعی است که استثنای این جمله 

تشکیل  (110/1011)که از تکرار دو بند   110/10)11-11(0/1011  وزن وزن مکرر می تواند فرزند باشد مثل

چهار  ریسهکه در محل تالقی دو ,8IKدلیل ) طبق این م سوال این است که این وزن مکرر را فرزند بدانی . شده است

 ؟خنثا است (  ریسه) چون هر یا خنثا هجای متوالی بلند دیده می شود ( 

یعنی اگر بین هر دو  ( .) رجوع به بخش سکوت کشیده کنید به نظر من این امر بستگی به الگوی سکوت کشیده دارد

ی توان این وزن را فرزند در نظر و در غیر این صورت مزن خنثا است این یک و ،  سکوت کشیده داشته باشیم ریسه

 .گرفت 
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 هم آواهاوزن های طبقه بندی 

هم آوا وزن های هم آوا را به عنوان یک وزن در نظر گرفت یا هر وزن تمام آیا باید این است که اکنون یک سوال مهم 

در حالی که در ، ت یک عنوان طبقه بندی می شوند در عروض نو تمام هم آواها تح را یک وزن مجزا حساب کرد ؟

 عروض سنتی هر کدام از آنها وزن جداگانه ای در نظر گرفته می شوند .

 .عروض نو با تعریف های زیر هم آواها را طبقه بندی می کند 

 به وزن یک مصرع از شعر سنتی وزن تقطیعی می گوییم وزن تقطیعی :

نو از وزن اصلی دقیقا همان وزن مادر طبق تعریف ما است . ما وزن مادر را منظور عروض  :یا حقیقی وزن اصلی 

عروض )  شود. ابدال و تسکین از وزنی دیگر تولید وزن مادر وزنی است که نتوان با قواعداین گونه تعریف کرده ایم : 

دادی در این باره که در مورد قاعده ی قلب بحث است که کدام وزن ، وزن اصلی است و هنوز قرارنو می گوید که 

 (.  اتفاق همگان باشد وضع نشده است  مورد

 مثال در این بیت نظامی»

 هست کلید در گنج حکیم       بسم اهلل الرحمن الرحیم

است « مفتعلن مفتعلن فاعلن»و وزن مصراع دوم « مفعولن مفعولن فاعلن»وزن مصراع اول ، بر مبنای عروض سنتی 

 (782فرهنگ عروضی : « ) .  است« مفتعلن مفتعلن فاعلن»}هر دو مصرع { اصلی  اما در عروض جدید ... وزن

 :حال با این تعاریف شعر زیر از حافظ را در نظر بگیرید 

 دچه شو نمیبه چراغ تو بب ییپا شیپ      چه شود نمیبچ وهیم کیگر من از باغ تو 
رشته ی  ، ن غزل طبق تعریف عروض نووزن اصلی ای . است (100/1100/1101)کل ابیات این غزل بر وزن 

 مطابق آن رشته حتی یک مصرع  وزن این غزل رشته ای است که است . جالب است که (100/1100/1100)

 : به شعر زیر از سیمین بهبهانی نگاه کنیدبه عنوان شاهدی دیگر ،   .سروده نشده است 

 رزی به پلّه از افکندش سرِ دست  گفت و  برد       ریاو را از من بپذ  به تو هیهد نیبانو ا

 ریبعد نف خاموشی خون ، بعد سقوط ییخورْد از سر درد      جو تابی بر سر خاک  یقربان

فرزندی از وزن . این وزن  است  (1001/111-1001/111)وزن کلیه مصرع های این شعر 

یک مصرع هم به  ت هماین حالدر است ،  (100/100/11-100/100/11)یا وزن  (1001/1001/1001/1001)

 وزن مصرع  با فرق گذاشتن بین به نظر من  ؟. چگونه می توان این مسئله را تبینن کرد سروده نشده است  هااین وزن

 شعری می توان این مسئله را توضیح داد .و وزن قالب ) که همان وزن تقطیعی است ( 

 به آن سروده شده است . وزنی است که مصرع های یک قالب شعری  تعریف وزن قالب شعری :

وزن قالب آن شعر معادل وزن تقطیعی آن شعر است  ، اگر در یک شعر کلیه مصرع ها دارای یک وزن تقطیعی باشند

 .سروده شده است ( مادر ابر)می گوییم این قالب به وزن  ،  ولی اگر مصرع ها دارای وزن های تقطیعی مختلف باشند

 ی و وزن قالب ها برطرف می شود.با این تعریف ها مشکل وزن تقطیع

 طبقه ی هم آوا 

 هر وزن از نظر هم آوایی ، جزو یکی از طبقات زیر است : 

 .( خنثا می گوییم یچ فامیلی نیست ) نه مادر نه خواهر نه فرزند : به وزنی که دارای ه خنثا

هر ابرخواهر به  .می گوییم برخواهرخواهری با کمترین کد وزنی ادر یک مجموعه خواهران به  : (مادر) ابر خواهرابر

 به این دلیل به آن ابرمادر هم می گوییم . حتما یک مادر  است ،  (1001)دلیل وجود رشته ی 
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 .باشد به آن خواهرک می گوییم هر گاه وزنی خواهر یک ابرمادر  خواهرک :

 .می گوییم هر گاه وزنی فرزند یک مادر باشد به آن فرزند : فرزند

 .تک مادر می گوییم، ه مادری که دارای خواهر نیست ب مادر:تک 

 

 وزنهای بالغ و نابالغ

 تقطیعی را بر اساس تعداد شاهدهای آن در تاریخ ادبیات می خواهیم یک تقسیم بندی ارائه کنیم که وزن های 

تعداد ابیات ا یا زیبایی موسیقی ی آن وزن نیست و ما تنه شاهدهدف ما در این قسمت زیبایی تقسیم بندی کنیم . 

 برایمان مهم است . موجود از  شاهدها در یک وزن وزن

با این تقسیم بندی می توان وزن ها را از نظر تعداد شاهدها  تقسیم بندی کرد و موسیقی های واقعی شعر فارسی را 

نابالغ ( جدا ) وزن های بالغ ( از موسیقی هایی که در شعر فارسی به صورت مستقل پذیرفته نشده است ) وزن های 

 کرد.

 وزن های بالغ و نابالغ را به شرح زیر تعریف می کنیم :

 .نامیم وزن بالغ می ، آن را باشد  سروده شده بیتی یا یک غزل  1یک شعر حداقل به یک وزن هر گاه بالغ :   وزن

 :این وزنها به سه دسته تقسیم می شوند

نباشد و بالغ هم باشد به آن وزن اندان هم آوایی خ هر گاه وزنی خنثا باشد یعنی جزو هیچ خنثای بالغ : -7

 .خنثای بالغ می گوییم

و  (هم آوا باشندها دارای یک وزن تقطیعی نباشند )هر گاه در یک قطعه شعر  تمام مصرع  هم آوای بالغ :  -2

 قطعه شعر بالغ باشد به آن هم آوای بالغ می گوییم .

تمام مصرع ها دارای یک وزن تقطیعی باشند و  آن وزن  هر گاه در یک قطعه شعر  هم خانواده ی بالغ : -9

(  و )ابر( مادر نباشد به آن هم خانواده ی رزند یک مادر یا خواهرک تقطیعی جزو خاندان هم آوایی باشد ) ف

 ر زیر از حافظ از نوع هم خانواده ی بالغ است :بالغ می گوییم مثال وزن شع

 دچه شو نمیبه چراغ تو بب ییپا شیپ       چه شود نمیبچ وهیم کیگر من از باغ تو 

 .است  (100/1100/1100) وزن این وزن  فرزند است و  (100/1100/1101)کلیه مصرع های این شعر  زیرا وزن

به آن ، بیتی یا یک غزل در تاریخ زبان فارسی نباشد  ر گاه یک وزن دارای یک شعر حداقل هفت هوزن نابالغ :  

وزن نابالغ شامل وزن هایی است که یا سروده ی عروضیان است یا تنها به عنوان هم آوا در  .وزن نا بالغ می گوییم

 یک شعر هم آوای بالغ به کار برده شده است .
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 فصل چهارم : سکوت

 سکوت سرشار از سخنان ناگفته است . »

 از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق های نهان

 وشگفتی های بر زبان نیامده

 سکوت حقیقت ما نهفته استدر این 

 ) مارگوت بیکل ، ترجمه شاملو(                                                                  « حقیقت تو و من .

 

 

 سکوت و موسیقی

، . در این قطعه  دارد ( هیو سه ثان یو س قهی)چهار دق«    4:33»به نام آهنگی موسیقی دان آمریکایی ، جان کیج 

کامل ،  صحنه در سکوت یروبه مدت چهار دقیقه و سی و سه ثانیه نت،  کی ینوازندگان، بدون نواختن حت اینوازنده 

 می خوانند . صدای سکوت فرا دنیو حاضران در سالن را به شن گذرانندیم وقت

شعر نیز یک  .شاید هدف ساخت این قطعه این باشد که اهمیت سکوت در موسیقی کمتر از نت ها و صداها نیست

در عروض وجود هم باید فصلی به عنوان سکوت با توجه به اهمیت سکوت در موسیقی ، هنر موسیقیایی است و 

 داشته باشد.

وعه ای از کلمات و ترجمه این است که شعر یک موسیقی است نه مجم ،  یکی از دالیلی که شعر قابل ترجمه نیست

بیان کنید. هر شاعر ناخودآگاه یا خودآگاه برای  ی را  با شرح دادن آنکه بخواهید لذت آهنگمثل آن است کردن شعر 

 .سرایش شعر عالوه بر آواها به سکوتها هم دقت می کند 

به  . ماو آوا ها است ها د و در حقیقت موسیقی ترکیبی از سکوت عالئم زیادی برای سکوت وجود دار در موسیقی

در موسیقی اهمیت  ندارد. ) برای درک اهمیت سکوت در موسیقی م فکر می کنی،  دلیل آنکه سکوت را نمی شنویم

 قضاوت کنیم که آیا این آهنگو بعد برداریم و به آن دوباره گوش دهیم یک آهنگ را سکوت های افی است یک بار ک

 (زیبایی اولیه را دارد یا خیر ؟

نمایش های دیگر ( هیچ نشانه ای برای در فارسی ) و شاید زبانشعر نیز نوعی موسیقی است ولی برخالف موسیقی ، 

  بسیار سخت است .به شکل زیبا سکوتها نداریم و بدون نشانه گزاری سکوتها خواندن شعر 

ها را در شعر فارسی مشخص کنند و برای آنها  دقیق سکوت انواعشاید وقت آن رسیده است که شاعران و ادیبان 

یک شعر را به چند گونه می که  مواردیدر  .شود  و روان تر سی زیباترتا خواندن شعر فار، نشانه هایی قرارداد کنند 

 می توان تمام روایت ها را آورد.خواند نیز  توان 

اولین کسی بوده است  ) که خود نویسنده یک کتاب مهم در عروض است ( که گویا خواجه نصیربدانیم جالب است 

رعایت وصل و »صیر درباره ی وزن و شبه وزن می گوید : خواجه ن» :  که اهمیت سکوت در شعر را درک کرده است

یعنی بریدگی و پیوستگی به جا و درست جمله به سخن وزن « فصل در سخن به جای خویش اقتضاء ِ شبه وزنی کند

می بخشد ...سخن خواجه نصیر درباره ی امکان وزن بخشی به سخن از راه قطع و وصل به موقع آن شنونده و فهمنده 

نیافت تا آن که در سومین دهه ی آغاز سده ی بیستم تجربه ی شعری مایاکوفسکی  روس او را به همین  ی چندانی
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تمی دست یافت که بر صالبت و قدرت تاثیر جه رساند و با حداکثر بهره گیری  از قطع به موقع جمله به رینتی

 (61: ) وزن شناسی و عروض   «. سخنش به شکلی که پیش از او سابقه نداشت افزود

 

 تعریف انواع سکوت

 ( به شرح زیر است : 99: عروض ساختگرا...) کتاب فوالدی در  دکتر طبق نظر)مکث ( ، تعریف انواع سکوت 

در پایان هر هجا حدودا به اندازه ی یک چهارم زمان ادای یک واج سکوت می کنیم که به آن مکث کوتاه می گوییم »

ان هر رکن عروضی به اندازه یک دوم زمان ادای یک واج سکوت می کنیم که در پای .نمایش می دهیم  و آن را با 

در پایان هر دور حدودا به اندازه ی ادای یک واج  .نمایش می دهیم به آن مکث بلند می گوییم و آن را با 

تن در م)دکتر فوالدی  «. نمایش می دهیم می گوییم و آن را با  مکث کشیده سکوت می کنیم که به آن 

« سکوت»از کلمه ی « مکث»ای مربع از نقطه استفاده کرده است. در ضمن در این متن ما به جای کلمه به ج

 ( استفاده می کنیم .

 :به شرح زیر است سکوت بلند اما موارد استفاده از  ،  کار نداریم سکوت کوتاهدر این کتاب ما با 

 (، دختر، اسب در انتهای کلمه ی ساده مثل )بابا  -7

 ( نگار و  خواند ) من  سکوت بلند کلمات ربط و اضافه را می توان با  -2

 ( خدا ترکیب حروف اضافه و کلمه ) به  -9

 ( ترکیب کلمه و حرف ربط و کلمه ) من و علی  -1

 ( ترکیب کلمات و کسره های اضافه ) کتاِب خوبِ  ادبی  -6

بلکه بنا به طبیعت کلمات  و نحوه ی خوانش می تواند ، می آید در انتهای رکن ن سکوت بلند به عبارت دیگر لزوما 

کنیم گاهی بستگی به سلیقه ی خواننده دارد و  ، سکوت بلنددر هر جای جمله بیاید. این که کجای عبارت و یا شعر 

 .لزامی است ایک امر گاهی 

  :معموال در موارد زیر به کار می رود سکوت کشیده 

 (( ) چو بشنید رستم سرش خیره گشت  انتهای جمله ) رفتم  -7

 ( انتهای شبه جمله ) آفرین  -2

 رمصرع جمله تمام می شود . این سکوت معموال د زیرامعموال در انتهای مصرع می آید  در شعر سکوت کشیده 

 در هنگام خواندن شعر است.  سکوتطوالنی ترین 

 سکوت بلند استفاده می کنیم و برای  ( «،،» )عالمت ویرگول از این به بعد برای نمایش سکوت کشیده از دو  قانون :

 .از عالمت ویرگول استفاده می کنیم

 الگوی سکوت بلند

بهتر است انتهای  -که انتهای رکن ها را جای سکوت بلند می داند  -به نظر می رسد برخالف نظر دکتر فوالدی 

ف یک رشته ی وزنی به تعداد زیادی نوا می رسیم که با برش زنی های مختل کلمات را جای سکوت بلند بدانیم  .

یک یا دو نوا که الگوی  همگی با الگوهای سکوت مختلف ، آهنگ آن وزن را باز تولید می کنند . از این نواها معموال 

 ، به کار برده می شوند .سکوت معروف تری دارند 
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بلند متفاوت  ینیم که بر اساس الگوی سکوتدارند می ب (11110101111)در شعرهای زیر که همه تقطیع یکسان 

 شاید هر مصرع را بتوان جور دیگری هم سکوت بندی کرد( . ) به موسیقی های مختلفی می رسیم هر شعر ، 

 ارژن( ژنی)ب یسنگم کرد هیبودم به گر یخاکالف : 

 یسنگم کرد  هیبه گر بودم  یخاک

 / مفعوالتن (لُ) فع لن / فع لن / فعو (1111/010/11/11)

 پنهان است  زمن  طرب   هشیارم  ب : تا 

 (111/1010/1111) ) مفعوالتن / مفاعلن / مفعولن(

 (یحی)محمود ذب امشب دیکن الک پشت شا باورج : 

 امشب  شاید  الک پشت  کن  باور 

(11/11/0101/111) ) مفعولن / فاعالْت / فع لن / فع لن(

 ارژن( ژنیبا دهان خواهش خاموش )ب وانهایلد : 

 خاموش  با  دهانِ  خواهش  لیوانها 

 (11/110101/111) ) مفعولن / فع / فاعالتتاتن / فع لن (

  ارژن( ژنی)ب  با من یچکار کرد یبرف آدمه : 

 با  من  چه کار  کردی  برفی آدم 

 (11/11010/1111)  ( مفاعالتن / فع لن) مفعوالتن / 

موسیقی شان دقیقا ، است  که به دلیل تفاوت سکوت ها  و نوا به عبارت دیگر هر وزن نماینده تعداد زیادی موسیقی

 م نیست .شبیه ه

 

 و الگوی سکوت بلند ارزش زمانی 
 باید به آن اضافه را هم  واقع شده در یک مصرع را بخواهیم دقیق تر تعریف کنیم سکوت های بلند ارزش زمانی اگر 

 .این مدت زمانی است که خواندن شعر با این سکوت بندی طول می کشد. نیم ک

که مصراع اول  کمترین مقدار سکوت بلند ) صفر عدد( و مصراع  دقت کنید (101/1101/1101)شعر زیر با وزن به 

 : عدد ( را دارد 1دوم  بیشترین مقدار سکوت بلند در این وزن ) 

 ، پرند { ، غزل ، دل ، لب ، پری ، شب ، مو واژه های دفتر شعر منند    گل} 

مصرع  ارزش زمانی بنابراین .  «  واژه هایِ دفترِ شعرِ منند» الگوی سکوت مصرع اول به این شکل است : 

 سکوت بلند(( زمانی ارزش *  0+ )  73ال برابر است با ) با

 یم :حال مصرع دوم که بیشترین سکوت بلند را دارد ، سکوت بندی می کن 

 « پرند  تو  من پری   لب  دل  غزل گل » 

 سکوت بلند((زمانی ارزش  *  1+ )  73ال برابر است با ) مصرع با ارزش زمانی 

گوش حس می کند مقداری از وزن خارج شده در حین خواندن این بیت بر اساس این الگوی سکوت، می بینیم که 

خود به خود  برای خواندن این شعر ،  خوانندهتعداد سکوت بلند در این مصراع است .  ایم و دلیل این امر زیاد بودن

 .ارزش زمانی مصرع ها یکسان شودتا  و بدون سکوت بلند می خواند را سریع  دوم مصرع 

ن هم وزن یکسا ، باز هم وزن یکسان است اما اگر دو مصرع، یکسان نباشد دو مصرع اگر الگوی سکوت بلند  نکته : 

 آن بیت  بیشتر می شود .موسیقی ، غلظت هم الگوی سکوت بلند یکسان داشته باشند و داشته باشند 
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 سکوت کشیدهالگوی 

 :اکنون می خواهیم الگوی سکوت کشیده را بررسی کنیم 

 ( از فرخی فعالت فاعالتن –) فعالت فاعالتن و نوای   (1101/0100-1101/0100) به شعر زیر با وزن  :  1مثال 

 (( 796: درباره ی طبقه ...( دقت کنید ) شعر ها به نقل از )  123سیستانی ) وفات 

 )،،(دوست  به  آفتاب  ماند یروشن تو  ا  رخ      )،،(زلف تو نه مشک است و به مشک ناب ماند سر

طوری سروده  شاعر هر دو مصرع را این وزن ، یک وزن مکرر است و قابلیت سکوت بین هر دو ریسه وجود دارد اما 

در انتهای مصرع به وجود  ) سکوت کشیده ( تنها یک دوررا با کلمات به هم اتصال داده است و  دو ریسهاست که 

 :به مصراع دیگری از این شعر توجه کنید  . آمده است

 )،،(اندبه تاب م  یدر آن دو  زلف  نا تافته گ که        )،،(  یسر  زلف را چه تا ب)،،( زلف را  متابان  سر

دقیقا در انتهای ریسه ی اول به اتمام رسیده است و می توان بعد از « متابان »در مصرع اول ، کلمه ی  دقت کنید

یک سکوت کشیده انجام داد اما در مصرع دوم هر دو ریسه  به هم بافته شده اند و فقط در انتهای مصرع « متابان»

یک موسیقی ضربی تولید  ،بخوانیم « متابان»سکوت کشیده بعد از می توان سکوت کشیده کرد. اگر مصرع اول را با 

بنابراین نباید در این  ؛و اختالل وزنی احساس می شود می کند و این موسیقی با موسیقی مصرع دوم ناسازگار است 

از وزن  تا احساس خروجمصرع بعد را آغاز کرد « متابان»و باید سریع بعد از کلمه ی انجام داد  سکوت کشیده نقطه

 د.پدید نیای

 :به شعر زیر از سعدی با همین وزن دقت کنید

 زدیکه لبت شکر نر  ییایدرن ثیبه حد

 زدیبرنر زهیبه ست یکه شاخ طوب ینچم

 نپزد که سر نبازد یطبع چیتو ه هوس

 زدینپرد که پر نر یمرغ چیتو ه یپ ز

و کل این شعر را می توان به حالت کوت کشیده یکسان تبعیت می کند می بینیم که همه ی مصرع ها از الگوی س

 ضربی خواند .

نتیجه گیری : برای آنکه دو مصراع دارای یک موسیقی عروضی باشند عالوه بر تقطیع و وزن یکسان باید 

دقت شود که سکوت کشیده حرف های ساکن قبل از خود  الگوی سکوت کشیده ی یکسان داشته باشند.

 .بین می بردرا از 

 : حال با چند مثال دیگر درستی این نظریه را بررسی می کنیم

 ( 18:  درباره ی طبقه ...بیت زیر را در نظر می گیریم )  :2مثال 

 جان برخی آذربایجان باد ) عارف(

 چندان که گفتم غم با طبیبان ) حافظ (

اگر این دو مصرع اول کال وزن داشته باشد .  اصال به نظر نمی رسد که این دو مصرع دارای یک وزن باشند و حتی

 مصرع را به روش زیر تقطیع کنیم با یکدیگر هم وزن می شوند .

 بان بی ط با غم  تم گف که دان چن

 1 1 0 1 1 سکوت کشیده 1 1 0 1 1

 باد جان ی با ذر سکوت کشیده آ ~یِ خ بر جان

 .دو مصرع هم وزن می شوند، یک سکوت کشیده کنیم « آ»ز ارا کشیده بخوانیم و بعد « یِ »می بینیم که اگر حرف 
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 : دو بیت زیر را با هم بخوانید :3مثال 

 (765از غم عشقت نژندم ) المعجم:  مستمندم  من همیشه 

 (732تاب )المعجم:رزلف پُ)،،(  چشم پر خواب     زلف چون قیر ) ،، ( غمزه چون تیر 

وزن  .( است  2با نوای ) فاعالتن *  (11011101)وزن بیت اول  . یابیدرا هم وزن نمی به شکل عادی این دو بیت 

( با نوای ) فاعالتن مفاعالتن ( و با سکوت کشیده برابر  110101101مصرع دوم بدون سکوت کشیده برابر است با ) 

 . ( 2با نوای ) فاعالتن *  (11011101)است با 

 رتاب زلف پُ چشم پر خواب زلف چون قیر غمزه چون تیر 

 ی زیر بخوانیم :الگو برای آن که بیت اول دارای یک موسیقی و وزن با بیت دوم شود ، آن را باید  باحال 

 قت نژندم از غم عش   مستمندم   من همیشه 

 .هم وزن شوندبیت را به دو نیم تقسیم کنیم تا این دو « عشقت »می بینیم که مجبوریم کلمه ی 

 :شعر زیر را در نظر بگیرید :4 مثال

 ییروشنا ی دهیمردم د بدان    یی   خوش آشنا یچو بو یسالم

ما مکرر بودن آن را  . با این حالاست  و ضربی ( می رسیم که وزنی مکرر 1به وزن ) فعولن * با تقطیع این شعر

در بین کشیده ازه نداده اند سکوت زیرا کلمات بندها را به هم بافته اند و اج حس نمی کنیماصال هنگام خواندن 

 .بندها اتفاق بیفتد 

 :شعر زیر را در نظر بگیرید 

 رسیدیم ز بغداد           طبیبیم حکیمیم 

 خیر و بیت زیر را ناموزون می یابد . گوش می گوید هم وزن هستند ؟ آیا این مصرع ها

 رسیدیمبغداد  حکیمیم  طبیبیم ز       یی خوش آشنا یچو بو یسالم

 .فرق دارد  (1فعولن( است و با وزن ) فعولن* ممکن است بگویید وزن مصرع دوم )مفاعیُل مفاعیُل مفاعیُل 

 :مصرع زیر را در نظر بگیرید

 حکیمم طبیبم غریبم شریفم     یی خوش آشنا یچو بو یسالم

هر گونه تقطیع کنید وزن هر دو فعولن( است . یُل مفاعیُل مفاعیلُ این بار نمی توانید بگویید وزن مصراع دوم )مفاع

کشیده متفاوت دو  در الگوی سکوتجواب  ؟ ( است اما چرا گوش آنها را یکسان نمی شناسد1مصراع ) فعولن * 

 می کنیم اما سکوت کشیده دلیل این امر آن است که شعر اول یک جمله است و ما در انتهای جمله  .است  مصراع

این دو مصراع  ین دلیلبه هممی کنیم و سکوت کشیده جمله است و ما پس از هر جمله یک مصرع دوم شامل چهار 

) هر  .اگر بیت مذکور را به شیوه ی زیر بخوانیم دارای موسیقی یکسان می شود .را دارای موسیقی یکسان نمی دانیم

 (.است  سکوت کشیده عالمت انتهای دور و »//« 

 یی ناش خوش آ  یچو بو ی سالم

 رسیدیم ز بغداد  طبیبیم حکیمیم 

 . دارای موسیقی یکسان می شودهر دو مصرع بخوانیم  سکوت کشیده و یا مصرع دوم را بر الگوی مصرع اول و بدون 

 ییخوش آشنا یچو بو یسالم

 شریفمحکیممطبیبمغریبم

با اضافه کردن سکوت کشیده این گونه می توان  ست ،قادر به حذف صامت های قبل از خود ا سکوت کشیده  نکته :

 .یافت از آن عبارت دست وزن و تقطیع جدیدی عبارت به در هر نقطه از 
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 . ( است1با نوای ) فعولن *  (110110110110)وزن مصرع زیر

 رسیدیم ز بغداد  طبیبیم حکیمیم 
 

 مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن( استبا نوای )مفاعیلُ  (110011001100110)وزن مصرع زیر

 رسیدیم ز بغداد  طبیبیم حکیمیم 

 

 : شعر زیر را در نظر بگیرید :4مثال 

 کاندر شکست اویممن دل شکسته زانم      او زلف را به رغمِ دلِ من شکسته دارد

 ) خاقانی (

و مصرع دوم با  (1101/0110/0101/011) یوزنرشته ی )مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن( و مصرع اول با نوای 

دو ، اول  دقت کنید در وزن . می باشد (110/1011-110/1011)( و رشته ی وزنی 2مفعول فاعالتن * ( نوای

 . به وجود آمده است از آن  هجای کوتاه به هجای بلند تبدیل شده است و وزن دوم

7- 101/011)0/0(1101/011  
2-  /101/011)00(1101/011/ 
9-  /011) /1011(1101/011/  
1-   (1101/011-1101/011) 

مکرر می شود که گوش این تبدیل را  یک موسیقیتبدیل به با قانون تسکین غیر مکرر  موسیقیبه عبارت دیگر یک 

امروز اجتماع این دو وزن را در یک بیت جایز نمی دانند و شمس » :  نجفی می گویداستاد  .غیرمجاز می شمارد

 (53:درباره ی طبقه ...« ).  آن را توصیه کرده استقیس در المعجم نیز احتراز از 

 : مصرع دوم مکرر و ضربی به نظر می رسد ولی مصرع اول ضربی نیستبیت زیر را در نظر بگیرید که 

 در اژدهای رایت تو باد حمله ی تو        روح اهلل است گویی در آستین مریم

 ) انوری(

 با قاعده تسکین ، هم آوا می باشند .هر دو وزن  با توجه به تقطیع می بینیم که 

 تو ی له حم د با تو ت ی را ی ها د اژ در

1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
 یم مر ن تی س آ در یی گو ت هس ل حل رو

جالب  نمی رسند. به نظر هموزنچرا این دو وزن ضربی است و یکی غیر ضربی و  سوال این جا است که چرا یک وزن

در قرن هفتم نیز مردم از شنیدن این بیت دچار تعجب می شدند که چرا وزن این دو مصرع یکی  »که  است بدانید 

 ( 13:  درباره ی طبقه ...)  « به نظر نمی رسد.

 :بیت زیر را در نظر بگیرید 

 ونه مراعات من نکردی ) خاقانی (دیدی که هیچ گ

 )سعدی(     ر بهارانبگزار تا بگریم چون ابر د

 دی کر ن من ت عا را م نه گو چ هی که دی دی

1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

 ران ها ب در ر اب چون یم گر ب تا ر زا بگ
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.  می شودبیت ناموزون حس  ، مکرروزن  به  غیر مکرر و تبدیل آن  باز هم هنگام اعمال قانون تسکین به یک وزن 

 ؟ آیا این شعر مشکل وزنی دارد یا قانون تسکین یک قانون نیست و در  همه جا کار نمی کند

ما به وزن  ( اما 13:   درباره ی طبقه ...نجفی سعی می کند با مفهوم وزن دوری این مشکلها را حل کند )استاد 

 نده نمی دانیم.جواب او را قانع کن و دوری باور نداریم ) رجوع به فصل وزن دوری (

 از نظر ما جواب این است :

و بیتی شامل وزن مکرر و هر گاه یک وزن غیر مکرر با قانون تسکین تبدیل به یک وزن مکرر شود 

غیرمکرر داشته باشیم ، در موقع خواندن این بیت باید هر دو مصراع را با موسیقی و وزن و الگوی سکوت 

دارای یک موسیقی شود . ) به عبارت دیگر حق سکوت  کشیده ی مصراع غیرمکرر بخوانیم تا بیت

 کشیده بین دو ریسه ی وزن مکرر را نداریم . (
 

 را با الگوی سکوت کشیده ی زیر بخوانید وزن دارد .مذکور اگر شعر 

 دیدی که هیچ گونه مراعات من نکردی 

 بگزار تا بگریم چون ابر در بهاران

 بیت موزون شنیدهکنید و باید سریع شعر را بخوانید تا  حق ندارید سکوت کشیده «بگریم»از کلمه ی  دقت کنید بعد

تنها به دلیل نداشتن عالمتی برای ) از قرن هفتم تا کنون از هم وزن دانستن این ابیات  این بهت و حیرت شود .

 ( ادامه داشته است .سکوت کشیده 

 

 : اشعار زیر را در نظر بگیرید :5مثال 

 عدم،،{ عدم،، عدم،، عدم،، عدم،، قدم ،،   عدم،، قدم ،، قدم ،، قدم ،، ،، قدم }قدم ،، 

 

 درآتشم {سیاوشم،،   درآتشم ،، درآتشم ،،   سیاوشم،، }سیاوشم ،،

 

 ،،آشکار یتگی به ،،شود بهشت عدْن       ،،نوبهار ضیز ف ،، نیفصل فرود به

 ( یطوس بی) اد

 ،،او یباد نا دهیا ابد برکه ت      ،،او یز جغد جنگ و مرغوا فغان

 () ملک الشعرا بهار

به علت عدم یکسان بودن  شان( است اما می بینید که موسیقی  10/10/10/10/10/10وزن کلیه اشعار باال )

 الگوی سکوت کشیده با هم فرق می کند .

 

 اوزان ایقاعی

در این اوزان الگوی سکوت کشیده .اند تشکیل شده  (1)اوزان ایقاعی رشته های مکرری هستند که تنها ازهجای بلند 

 .بسیار مهم است و عدم توجه به این امر اختالل زیادی را پدید می آورد

 ، دارای آهنگ و الگوی سکوت به علت یکسان نبودن هستند اما   (111111)مثال تمام شعرهای زیر با یک وزن 

 ر خواند .و نمی توان این ابیات را با هم در یک شعنیستند یکسان موسیقی 
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 الف : 

 یارم عشقم  شهال } 

 { قلبم  دینم  جانم

  نوای ) فع لن ، فع لن ، فع لن(و  (11-11-11)با وزن 

 ب : 

 مادرجان  مارمیب

 ینیب یم دانم  یم

 ی دان یم  نمیب یم

 یلرز یم  یترس یم

 ) اخوان ثالث (

 ای ) مفعولن ، مفعولن (نو (111-111)با وزن 

 ج : 

 مادرجان در زد   

 من در را وا کردم

 تا او سویم آمد

 دستم را وا کردم

 ( } با تغییراتی {98) وزن ارزشی : 

 با نوای ) مفعوالتاتاتن( (111111)با وزن 

 نتیجه گیری :
 

بود . با نشان دادن مثالهای متنوع  هدف این وزن نشان دادن ارزش سکوت کشیده در تولید وزن در شعر عروضی

سعی در نشان دادن این مطلب داشتیم که عالوه بر یکسان بودن رشته ی وزنی ) و هم آواهایش ( ، دو مصراع باید 

 الگوی سکوت کشیده یکسانی داشته باشند .
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 همان اوزان مکرر استاوزان دوری :  جمپنفصل 

 را غینراند برسر بسمل مکررت کس     است منیادوران دیازتهد میتسلسرخوش

 ) بیدل دهلوی(

 

 

 

 اوزان دوری 

وزن مصراعی است که می توان آن را به دو پاره ی ، وزن دوری :» دوری را این گونه تعریف می کند  نجفی وزناستاد 

دو پاره مکث کرد و  هم وزن تقسیم کرد به شکلی که هر دو پاره در حکم یک مصراع کامل باشد. یعنی هم باید بین

  (  88:  درباره ی طبقه ...« )  . هم قواعد پایان بندی مصراع در محل سکون یا وقف نیزصدق کند

خته شده و ی است که از دو پاره ی هم وزن ساوزن دوری وزن مصراع»  :می گوید  استاد درباره ی شرایط وزن دوری

 : دارای سه شرط زیر است

محل وقف ( تمام شود یعنی در وزن دوری نمی توان نیمی از یک کلمه در یک کلمه در پایان هر پاره )  -7

 .پاره و نیم دیگر در پاره ی دیگر باشد

 . بلند است حتی اگر آن هجا کوتاه یا کشیده باشدهجای کمیت هجای پایانی هر پاره لزوما برابر یک  -2

 ( 70:  وزن دوری...«  ) . وزن آن لزوما متناوب است -9

 :یک مثال زیر را می آورد رطشبرای ایشان 

 بید و گذر نکرد خواچه خیال ها گذر کر       سر آن ندارد امشب که بر آید آفتابی 

. } به زبان ما کلمه بین دو پاره آمده است  «کرد»و می گوید به این دلیل )فعالت فاعالتن ( دوری نیست که کلمه 

 :  زیرا تمام شرایط را داراست، شعر زیر را دوری می داند  نایشا ولی دو ریسه را به هم بافته است . { « کرد»ی 

 ناله خیزد // روز وداع یاران // کز سنگ        //چون ابر در بهاران  //بگذار تا بگریم 

 ( 7) شرط  د.در انتهای هر پاره ) محل وقف ( کلمات تمام می شوالف : 

 ( 2) شرط ( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن). ( است یعنی به شکل )الف ب الف ب ، وزن آن متناوب است ب :  

 ( 9) شرط  . ساکن اضافه کرد و وزن خراب نشودحرف یک ) مثل بیت زیر ( می توان در انتهای هر پاره ح : 

 ( 77: وزن دوری...)  کز سنگ ناله خیزد // روز وداع یاران //( //)بگذار تا بگرییم // چون ابر در بهاران 

در وزنهای دوری حرف ساکن در پایان هر دور را مانند حرف ساکن که تقطیع باید دقت کنیم  ، هنگامر به عبارت دیگ

 تقطیع نکنیم .آن را در انتهای هر مصرع حذف کنیم و 

 و حروف ساکن قبل از آن سکوت کشیده رابطه ی بین 

ت تا در پایان مصراع ها و نیم مصراع ضمن اختیارات شاعری خوانده ایم که ناظم مختار اس» فوالدی می گوید : دکتر 

های اوزان دوری ، یک یا دو صامت اضافه بر وزن بیاورد .  دلیل این امر آن است که او با این کار در واقع جای خالی 

و دور را این گونه تعریف می کند :  ( 91:  عروض ساختگرا...«  ) . را که مقطع دور است پر می کند سکوت کشیده 

 ( 99:  عروض ساختگرا...« ) .  م مصرع های وزن دوری ، انتهای مصرع ها و انتهای بیت هاانتهای نی»
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یک یا دو حرف ساکن بیاید ، در موقع ، به عبارت دیگر قبل از دور تنها هجای بلند می آید یعنی اگر  قبل از آن 

بلند در نظر هجای اید آن را یک هجای کوتاه بیاید ب قبل از دور باید حذف شوند و اگرآن حروف ساکن تقطیع 

بلند در نظر یک هجای ( هجای کوتاه انتهای مصرع را // مثال در مصرع ) ای تیر غمت را دل عشاق نشانه  .بگیریم 

 ما این جمله را این گونه تعمیم می دهیم :  می گیریم.

از آن را حذف  و باید حرف های ساکن قبلاتفاق می افتد پایان یک دور است  سکوت کشیده هر جا که 

 .کرد

می توانیم در انتهای هر  مکرر داریم ؛ یعنیوزن  تنهاادعای ما آن است که ما وزن دوری نداریم و بر اساس این تعمیم 

می توانیم حروف ساکن قبل از آن را حذف  در این صورتداشته باشیم و  سکوت کشیده از وزن مکرر یک  ریسه

 دو ریسه ندارد و می تواند بیش از دو ریسه داشته باشد . ( ) دقت کنید یک وزن مکرر لزوما .کنیم

 نقد وجود وزن دوری

  اکنون با نگاه به سه ویژگی وزن دوری نشان می دهیم که وزن دوری همان وزن مکرر است .

 :شرط اول

پاره و نیم  کلمه در پایان هر پاره ) محل وقف ( تمام شود یعنی در وزن دوری نمی توان نیمی از یک کلمه در یک» 

 «.  دیگر در پاره ی دیگر باشد

به  نباید قسمتی از یک کلمه در بند اول شعر دوری و قسمتی از آن در بند دوم شعر دوری بیاید . گویدشرط اول می 

ای را در بین این کلمه نباید  و بنابراین  ، سکوت کشیده الزامی استعبارت دیگر می خواهد بگوید در انتهای هر دور 

 هید . ند قرار ددو ب

 :است   در باره ی مصدق سرودهآن را زیر که اخوان ثالث  شعری دارد با مطلع 

 ــامــدیآمــد و ســوار نــ گـــرد       ـــامــدینـ ــاریدال ، کــه  یــدید

 : در یک بیت از این شعر می گوید

 ـــامــدیران گـهـــر نـثــــار نـ      از آن قـوافـل پـــر بــا یـکــّی

« باران»، برای آن که تلفظ کلمه ی در دو سوی مصرع واقع شده است « باران»برای خواندن این بیت چون کلمه ی 

 . وزن را خراب می کنیم  که  با این کاری بعد از اتمام مصرع را انجام ندهیم سکوت کشیده باید  درست شود 

ید سکوت کشیده در انتهای مصرع بگزاریم که با این کار تلفظ اگر بخواهیم وزن این بیت را درست تولید کنیم ، با

)در صفحه قبل دیدیم که استاد استاد نجفی  در بیت زیر که بر یک وزن دوری طبق تعریف  واژه را خراب می کنیم .

و « یارا» است و کلمه های سروده شده نجفی وزن مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن را یک وزن دوری می داند ( 

 :در وسط دو بند  آمده است دقت کنید « دلدارا»

 }گفتی ز عشق من یارا شاد شو به بستان     گفتم به چشم دلدارا ای نگار مستان{

 .ما یا باید وزن را خراب کنیم یا کلمه را  ث می افتد در اینجا هم می افتد .دقیقا همان اتفاقی که برای بیت اخوان ثال

) یا هر هر بند ) شعر مکرر ( ، رط را معادل این در نظر گرفت که در هر شعر دوری به عبارت دیگر می توان این ش

و  قرار بگیرددر انتهای یک مصراع نیست که نیمی از یک کلمه  زیبا و شیواو دقیقا معادل یک مصراع است ریسه ( 

 . نیمی دیگر از آن در مصراع بعد
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 : شرط دوم

 «.  بلند است حتی اگر آن هجا کوتاه یا کشیده باشد هجای  رابر یککمیت هجای پایانی هر پاره لزوما ب »

ه هر دو شرط می بینیم ک .تعریف دور است و می گوید انتهای هر بند پایان یک دور است معادل دقیقا شرط دوم نیز 

 اول و دوم یک معنی می دهند .

 

 :  شرط سوم

 االرکان وزن متناوب نداریم . االرکان وزن متناوبما رد زیرا شرط سوم نیز ایراد دا«  .  وزن آن لزوما متناوب است» 

وزن مکرر با فرض ) ج = الف ب ( وزن متناوب االرکان همان یعنی وزن ) الف ب الف ب ( که دقیقا می توانیم بگوییم 

وزن  است . با توجه به آن که در عروض طول رکن سه تا پنج است ، می توان گفت وزن متناوب االرکان) ج ج ( 

 nه می تواند از یک هجا تا از نظر ریاضی طول یک ریس)  مکرری است که طول ریسه اش بین شش تا ده عضو دارد .

 (. هجا باشد 

زیاد متناوب االرکان  این باشد که طول وزنوزن متناوب االرکان دوری است آنکه گفته شده است که شاید دلیل 

در حالی که اگر طول ریسه کمتر باشد رساند و بعد سکوت کشیده کرد ،  است و می توان یک جمله را در آن به پایان

 با کلمات کم یک جمله را به پایان رساند. سخت تر است  زیرا نخواهیم داشت پس از آن منطقا سکوت کشیده 

به (  تاس 1) وزن آن مستفعلن * نیست   االرکان متناوبکه  ( 39:  درباره ی طبقه ...) نجفی  شعر زیر رااستاد 

 :  می آورد و می گوید که این استثنا امروز مقبول نیستعنوان استثنایی بر این شرط 

 بر یاد او کن جام نوش چشم از همه عالم بپوش

 گندم نمای جوفروش آخر مباش ای بولعجب ) سنایی(

دقت شود که  باید یک سکوت کشیده کنیم تا وزن درست ادا شود و «مستفعلن»دقت کردید در اینجا بعد از دو 

 .کنیم  نظریه ی وزن دوری باره یباشد که تاملی مجدد در همین مثال نقض باید برای ما کافی

سوال مهم این است چرا در بعضی اوزان برای به دست آوردن وزن باید بعضی از صامت ها را حذف : طرح مساله 

سوالی است که وزن دوری برای پاسخ دادن به  این ؟و این اتفاق در چه مواردی می افتدکنیم و قانون این کار چیست 

 آن اختراع شده است.

 پاسخ من به این پرسش به شکل زیر است :

) به  و صامت های قبل از آن حذف شود باید هجای بلند بیاید سکوت کشیده همیشه در شعر قبل از 

ی صامت الگو کوت کشیده سیعنی مغز ما بعد از   . ( نشانه ی انتهای دور است  سکوت کشیده عبارت دیگر 

 های قبل را فراموش می کند و قبل از سکوت کشیده را هجای بلند فرض می کند.

ما درباره ی موسیقی می خواهیم به صورت زیر باشد ) معنی کلمات برایمان مهم نیست  فرض کنید  بیت باال 

 (صحبت کنیم

 عالم بپوش یار کن جام نوش چشم از تمامبر یاد }

 { جوفروش آخر مباش ای بولعجیب گندم نمای ای

در غیر این صورت موزون  ( می باشد ولی 1را با سکوت کشیده بخوانیم حتما بر وزن ) مستفعلن *  اگر این بیت 

 نخواهد بود .

 ،،عالم بپوش،، چشم از تمامْ ،،کن جام نوش  ،،بر یاد یار}

 {،،ای بولعجیب،،ش آخر مبا ،،ای جوفروش ،، گندم نمای
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ای را که شاعر مد نظر داشته و بر اساس آن سکوت های کشیده شعر را طوری بخوانیم که دیگر ما باید به عبارت 

 و سپس صامت های قبل از آن را حذف کنیم و بعد تقطیع را انجام دهیم .موسیقی ی شعر خود را بنا کرده بیابیم 

یم مصراع تقسیم تی آن را به مصراع و نشاهد دیگری که بر ادعای ما می تواند بیاید مستزاد است که به شکل سن

تنها این بوده است که بعد  . هدف از این فاصله گذاری ، ه گذاشته اند فاصل کرده اند و بین مصرع ها و نیم مصرع ها 

را در زیر مستزاد  از خواندن هر مصرع و هر نیم مصرع یک سکوت کشیده کنیم تا وزن مورد نظر شاعر ایجاد شود .

 . نظر بگیرید 

 پادشاست        هر که گدای در مشکوی توست 

 چون گداست     شه که به همسایگی کوی توست 

 کشیده ،موقع خواندن آن پس از هر مصرع و نیم مصرع یک سکوت زیبایی موسیقی این مستزاد در آن است که 

 احساس خواهیم کرد . به راحتیه بخوانیم مشکل وزنی آن را بدون سکوت کشید انجام دهیم . اگر این بیت را 

کند که به نظر می رسد با نظریه یکسان بودن الگوی سکوت کشیده  مطرح می دیگر را هم نجفی یک مساله استاد 

 ( 19:  درباره ی طبقه .... ) قابل حل شدن باشد دو مصرعبرای هموزنی 

لن ( در نظر گرفته و المعجم آن را مفاعلن فعو –را به شکل ) مفاعلن فعولن  زیر بیت زاد فرمسعود سوال این است : 

 . حق با کدام یک است ؟به شکل ) مفاعلن مفاعیلُ مفاعلن فعولن ( درنظر گرفته است 

 مرا فراقت ای ماه ز مال و جان برآورد     مرا غم تو ای دوست ز خان و مان برآورد  

 د .( ذکر می کن 2*با وزن) مفاعلن فعولن سپس بیت زیر را از سیمین بهبهانی 

 نام کردم نه عشق را نهفتم مینه ب     که هر چه بود گفتم  یمدگر چه با تو گو

 سپس می پرسد اگر از هر کدام از  این دو بیت ، یک مصراع بگیریم آیا بیت به دست آمده موزون است ؟

 مرا غم تو ای دوست ز خان و مان برآورد     که هر چه بود گفتم  میدگر چه با تو گو

به دو وزن  و مصرع ها این بیت ناموزون استالمعجم  طبق نظر مولف و این بیت موزون است فرزاد سعود طبق نظر م

 جداگانه تعلق دارند.

هر دو وزن زیر بخوانیم موزون است و اگر بیت را با الگوی سکوت کشیده  :است  این شکلبه این مساله به جواب ما 

 ( است .2مصرع  ) مفاعلن فعولن * 

 ،،ز خان و مان برآورد  ،،مرا غم تو ای دوست       ،،که هر چه بود گفتم ،، میتو گو دگر چه با

وزن و  ( است 2اول  ) مفاعلن فعولن * مصرع وزن بخوانیم ناموزون است و اگر بیت را با الگوی سکوت کشیده زیر  و 

 ن مفاعیلُ مفاعلن فعولن ( است .) مفاعل م مصرع دو

 ،،ز خان و مان برآورد  ،مرا غم تو ای دوست      ،،هر چه بود گفتم که ،، میدگر چه با تو گو

 تم گف د بو چه هر که  یم گو تو با چه گر د

 1 1 0 1 0 1 0 ؟ 1 1 0 1 0 1 0

 ورد را ب مان ن خا ز ست دو ای تو ~مِ غ را م

از مصرع دوم برابر شود و « ستدو»از مصرع اول با وزن « یم »برای هم وزن بودن دو مصراع باید وزن می بینیم که 

از « ست»یک سکوت کشیده بیاوریم تا حروف « دوست»این تنها در حالی امکان پذیر است که بعد از کلمه ی 

 تقطیع ساقط شود .

خواندن مواردی از شعر قدیم نیز بدون این قانون مشکل است و این نشان می دهد شاعران به ذوق می دانستند  

به شعر زیر از سیمین  .  دارد اما عروضیان با نظریه هایشان قادر به تبیین آن نبودند شعرشان موسیقی درستی

 :بهبهانی توجه کنید
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 هست ادتیبه  ایآ    ،، اکحای کوه ای بندِ ض

 علم در دست نیچرم    ،،دستان چاالک  هریچ زان

 کاو را به پادافره  کو آن جوان خوار تازی  

 بندت بست ؟ در دیو   خلقی به گردن فرازی 

مستفعلن فاعالتن با نوای ) (1101/1011-11/1011)  دارای وزن سکوت کشیده فرض وجود این شعر بر اساس 

لن فاعلن اعمستفعلن فاعلن ف)با سکوت کشیده نخوانیم دارای نوای  ( است اما اگر دو مصرع اول را مستفعلن فع لن

 است . ) (101/101/1011-11/101 و وزن  لن ( فع

عروض »باره در کتاب  ندکتر پرهیزی در همی .در تناظر یک به یک است  سکوت کشیده کنید مفهوم دور با دقت 

نوعی دیگر از همین تصرف ) آوردن صامت اضافی در میانه ی مصرع ( ناشی از این است که شاعر  » : می گوید« نوین

در اوزان دوری در وسط مصرع می آید .  مانند مکثی که، در نقطه ای غیر از وسط مصرع قائل به مکث می شود 

 . شواهد این نوع تصرف شاید فقط در اشعار دوره های آغازین شعر دری پیدا شود

 تا به حد روم و گاس زنگتا به حد چین و ترک     از حد  هنداز حد 

 ) محمد بن وصیف (

دقت معلوم می شود که شاعر بعد زنگ در مصرع دوم از تقطیع ساقط است و با کمی « گ»هند در مصرع اول و « د»

 .  از مفتعلن اول مکثی را در نظر داشته و مانند اوزان دوری در محل مکث یک صامت اضافه بر وزن آورده است

 (69) عروض نوین :  «. بنابر این با توجه به این مکث وزن این بیت درست است 

ایجاد می کند این مورد در اشعار قدما نمونه های  گاهی صامت اضافه به تنهایی هم سکته »: دکتر شمیسا می گوید 

 : متعددی دارد

 به کفّ موسی عمران استور به بلور اندرون بینی گونی      گوهر سرخ 

 ) رودکی(

 (36سیروس شمیسا ، مقاله ی سکته عروض ، از دیروز...:« )  . زاید بر وزن است« است »در « ت»که 

 بگذاریم .« است»وت کشیده بعد از بین ببریم باید سکرا از « ت»دقت کنید برای آنکه حرف 

 به کفّ موسی عمران گوهر سرخ است ،،

کرد زیرا مصرع به شکل زیر در این هجا نمی توان سکوت کشیده  اینجاست که در مصرع اولدر این بیت اما مشکل 

 .وزنی به وجود می آید بنابراین سکته یا اختالل«  ور به بلور ان ،، درون بینی گونی»   : تلفظ می شود

  در اوزان دوری جایز است که شاعر صامتی را در پایان پاره ها یا»در جای دیگر این مقاله دکتر شمیسا می گوید :  

مثال اقبال  ،  ی می نمایدـاهی در برخی از اوزان غیر طبیعـطبیعی گ همین مورد  اما ،قرینه های شعر اضافه بیاورد

 :الهوری می گوید

 صحبت آشنا طلب کس کناره گیر از همه

اه شود باری این مورد اگر با تسکین همر. در گوش خوش آهنگ نیست « گیر»که دوبار مفتعلن مفاعلن است و رای 

 :موالنا در غزلی به مطلع  غالبا سکته ایجاد می شود .

 باز برآمد ز کوه خسرو شیرین من     باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من

 :ید در مقطع گو

 بس کن ای شهسوار ، کز حُجُِب گفت تو     نقد عجب می برد دزد ز خورجین من

 «احساس سکته القا می کند .« شهسوار»زاید « رای»که وزن مفتعلن فاعلن تبدیل به مفعولن فاعلن شده است و 

 (36) سیروس شمیسا ، مقاله ی سکته عروض ، از دیروز...:
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مصراعی مرکب از هشت یا شش یا چهار رکن کامل چه متفق االرکان و چه » د :استاد نجفی می نویسدر همین باره 

حال اگر شعری با استفاده از این نوع مصراع ساخته شود و ویژگی . متناوب االرکان ، هرگز نمی توانند دوری شوند 

ی پایان رکن ها ع های آن شعر یا درهای وزن دوری مثال هجای کشیده به جای هجای بلند در پایان نیمه ی مصرا

و « است»وزن معیوب خواهد شد مانند دو بیت زیر که در مصراع اول آنها هجای کشیده ی کلمات ، آن به کار رود 

 . وزن را مخدوش کرده است«  گیر»

 وز پس مصطفی علی است  استسرور اولیا نبی 

 خدمت مصطفی کن و همت مرتضی طلب

 ) فیض کاشانی(

 شنا طلبصحبت آ گیراز همه کس کناره 

 هم ز خودی خدا طلب هم ز خدا خودی طلب 

 ) اقبال(

 : این عیب غالبا در شعرهای متعلق به خانواده ی مستفعلن ) بحر رجز( به چشم می خورد

 کز دل وفا افزوده اند  انددر کعبه مردان بوده 

 محرم تویی اندر حرم  انددر کوی صدق آسوده 

 ) سنایی(

 از این حصار بیرون جهید  سوارآمد یکی آتش 

 تا بردمد خورشید نو شب را ز خود بیرون کنید

 ) ابتهاج(

 د (ورد شعر با این ایراد ذکر می کنم 77نجفی  ( ) 710مقاله ی وزن دوری :  اختیارات شاعری و ...،« ) 

ا ذوق خود نه ) ب از این قاعده استفاده  می کنند شاعران به راحتی و غریزی، کنید که از زمان سنایی تا ابتهاج دقت 

وزنهای »قانونی برای این استفاده بیاورند ، این وزن ها را اما چون عروض دانان نتوانسته اند دلیل و  با نظریه ( 

که وظیفه دانشمند تبیین پدیده هاست و جواب به این پرسش که اگر این  است در حالیمی نامند . این « معیوب

( چرا از سنایی تا ابتهاج شاعران دارند  ن وزن ها از نظر من نامطبوع هستندبهتر بود می گفتند ایوزنها معیوب است ) 

 یقی دانان این اشعار معیوب را به آواز می خوانند ؟آن را به کار می برند و موس

 الگوی سکوت کشیده

 ( مصرعرا در نظر می گیریم و شعر زیر را در نظر می گیریم ) هر خط یک « مفتعلن »یا  (1001)وزن 

 مراست     یار

 غار مراست 

 عشق مراست   

 شور مراست

 .را در نظر می گیریم  « مفتعلن مفتعلن»یا  (1001-1001)را حال وزن . دقیقا وزن دارد این شعر می بینیم که 

 ( مصرع) هر خط یک 

 یار مراست غار مراست

 عشق مراست شور مراست
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جدید تشکیل دهیم ، را به هم بچسبانیم و یک مصرع  این دو مصرعوزن دارد حال اگر این شعر باز هم می بینیم 

 . وزن دارد  جدید هم حتما که این بیت  است« 1مفتعلن *  »یا  (1001-1001-1001-1001)وزن آن برابر با   

یک شعر صحبت نمی کنیم قالب زیرا ما در مورد  ) وقتی نیم مصراع ها وزن دارند حتما خود مصراع هم وزن دارد

 (.  وزن صحبت می کنیمموسیقی یک فقط در مورد 

 عشق مراست شور مراست یار مراست غار مراست

 ؟ آیا این مصرع با مصرع زیر هم وزن استحال سوال این است : 

 باده تویی جام تویینورتویی سورتویی 

 در حالت عادی گوش ما می گوید خیر ؟  چرا ؟

 یار مراست ،، غار مراست ،، عشق مراست ،،  شور مراست ،،

 .(1001,,1001,,1001,,1001,,)وزن مصراع با الگوی سکوت کشیده برابر است با 

 .خوانده می شود(1001100110011001,,)با یک سکوت کشیده با الگوی اما مصرع دوم  به شکل عادی 

 ،،باده تویی جام تویی نورتویی سورتویی 

 .انیم دو مصراع دقیقا هم وزن می شوندبخو(1001,,1001,,1001,,1001,,)حال اگر همین مصرع را با الگوی 

 یار مراست،،  غار مراست ،، عشق مراست ،، شور مراست،،

 نورتویی ،، سورتویی ،،  باده تویی ،،  جام تویی ،،

 

 گوش نواز ترین حالت وزن دوری

زیرا  شود ،زیبا نمی  آن، خواندن ز هر ریسه بخواهیم مکث کنیم هر گاه طول ریسه کوچک باشد و بعد ادر یک شعر 

تعداد جمالتی که ، برای گفتن یک جمله در زبان فارسی حداقل چند کلمه باید بگوییم و اگر یک ریسه کوچک باشد 

منطقا باید یک جمله پایان یابد .(  سکوت کشیده  . ) دقت کنید که  با ادایمی توانیم در آن ریسه بگوییم کم است 

باید طول ریسه ، شیده ) حذف حروف ساکن قبل از آن ( استفاده کنیم خاصیت مهم سکوت کاز بنابراین برای آن که 

در وزن های مکرر که از ریسه های کوچک . به این دلیل ادا کرد در آن به اندازه ای باشد که بتوان یک جمله را 

دو بندی ای از رشته مکرر چهار ریسه معموال شاعران یا از سکوت کشیده استفاده نمی کنند یا ، استفاده شده اند 

بعد از آن از  و  ( درست می کنند بزرگتر  ی دو ریسه را با هم ترکیب می کنند و یک ریسه استفاده می کنند )

از سکوت کشیده استفاده  (1011)مثل شعر زیر از ابتهاج که بعد از دو ریسه ی . ده استفاده می کنند ـسکوت کشی

 : شده است

 این حصار،،،، بیرون جهید از  سوارآمد یکی آتش 

 تا بردمد خورشید نو ،،شب را ز خود بیرون کنید،،

ریسه ی  فکر می کردند اوزان دوری مخصوص ارکان متناوب االرکان است ) یعنی یکعروضیان دلیل مهمی که 

 شود و احتیاج به سکوت کشیده دارد . که جمله در این ریسه می توانست تمام بزرگ ( هم قاعدتا این است
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 مکرر شبه خانواده  : فصل شش

 نامکرر است شنومیهر زبان که م کز     عجب نیغم عشق و ستین شیقصه ب کی

 ) حافظ(

 

 

 

یک  ،  به رشته ای شبه مکرر کوتاه می گوییم که در بین تمام یا بعضی از ریسه ها در یک رشته ی مکرر تعریف :

 .رر کوتاه است  یک رشته شبه مک (T0TT)مثال رشته ی  ، هجای کوتاه گذاشته شود

خانواده مکرر ،  تولید می شود  کلیه رشته های شبه مکرری که از این رشته و  (n*T)به رشته ی مکرر  تعریف :

 .کوتاه می گوییم 

 .مادر شبه مکرر و به رشته های تولید شده از آن فرزندان شبه مکرر می گوییم ،  (n*T)به رشته ی مکرر  نکته :

 2کل خاندان ( ،  T*2 رشته ی ) برای. مثال  (n-1)^2برابر است با   (n*T)رر ان شبه مکتعداد کل خاند  نکته :

 نفر می باشد . 8کل خاندان  T*4 رشته ی نفر و برای 1کل خاندان  T*3 رشته ی  نفر ، برای

 :  ( را در جدول زیر می بینیم1وزن ) فعولن* شبه مکرر  خانواده ی   مثال:

 « (حکیمیم و طبیبیم ز بغداد رسیدیم»نا ) با نگاهی به شعر موال 

ارزش  نامگذاری الگو ردیف

 زمانی 

 شاهد 

7 TTTT 
 )مادر(

 1فعولن*

110-110-110-110 

 نگارا نگارا نگارا نگارا 20

2 TTT0T مفاعیل فعولن فعولن فعولن 

110-110-110-0-110 

 حکیمیم و طبیبیم  نگارا نگارا 27

9 TT0TT ولنفعولن مفاعیل فعولن فع 

110-110-0-110-110 

 نگارا حکیمم و طبیبم نگارا 27

1 T0TTT فعولن فعولن مفاعیل فعولن 

110-0-110-110-110 

 نگارا نگارا حکیمیم و طبیبیم 27

6 TT0T0T مفاعیل مفاعیل فعولن فعولن 

110-110-0-110-0-110 

 حکیمیم و طبیبیم و شریفیم نگارا 22

5 T0TT0T ولنمفاعیل فعولن مفاعیل فع 

110-0-110-110-0-110 

 حکیمیم و طبیبیم شریفیم و عزیزیم  22

1 T0T0TT فعولن مفاعیل مفاعیل فعولن 

110-0-110-0-110-110 

 نگارا حکیمیم و طبیبیم و شریفیم  22

8 T0T0T0T مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن 

110-0-110-0-110-0-110 

 حکیمیم و طبیبیم و شریفیم و عزیزیم 29
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 : را در شعر زیر می آوریماهد ها حال ش

 حکیمیم و طبیبیم  نگارا نگارا: 2        نگارا نگارا نگارا نگارا: 7

 نگارا نگارا حکیمیم و طبیبیم: 1          نگارا حکیمم و طبیبم نگارا : 9

 حکیمیم و طبیبیم شریفیم و عزیزیم: 5       حکیمیم و طبیبیم و شریفیم نگارا : 6

 حکیمیم و طبیبیم و شریفیم و عزیزیم: 8      میم و طبیبیم و شریفیم نگارا حکی: 1

ریسه تکرار شده یک هم وزن و هم آوا نیستند اما به هم شبیهند زیرا در هر کدام چهار بار  مصرع هااین  می بینیم 

ارزش و  20برابر  کم هجاترین ) مادر( ارزش زمانی یعنی  ؛است  ی کوتاههجا 9 هجاها حداکثر است و اختالف تعداد

ارزش یک سکوت با  ،هجای کوتاه نیامده استبعد از آن . حال اگر بعد از هر ریسه که است  29پر هجاترین  زمانی 

یکسان می شوند و  ارزش زمانی این دو وزن دارای  ، ) یک سکوت با طول زمانی هجای کوتاه( قرار دهیم 7 زمانی 

 .بنابر این گوش آنها را یکسان می شنود  ود ؛ می شرشته هایشان هم تقریبا یکسان طول 

 :نشان دهیم شعر به صورت زیر می شود« ●»اگر این سکوت را با عالمت 

 نگارا●نگارا ●حکیمیم و طبیبیم           نگارا●نگارا ●نگارا ●نگارا 

 حکیمیم و طبیبیم●نگارا ●نگارا           نگارا ●حکیمم و طبیبم ●نگارا 

 شریفیم و عزیزیم●حکیمیم و طبیبیم        نگارا  ●و شریفیم حکیمیم و طبیبیم

 حکیمیم و طبیبیم و شریفیم و عزیزیم      حکیمیم و طبیبیم و شریفیم ●نگارا 

 

  (0)می تواند یا سکوت باشد یا  ●که است  (T●T●…T●T)   به شکل خانواده شبه مکرر کوتاه فرمول کلی :  نکته

 .ستبرابر یک ا ● ارزش زمانی و 

است و استفاده هم زمان از آنها در یک شعر متفاوت دو وزن دانان به ابیات زیر از موالنا نگاه کنید که از نظر عروض 

 .اما موالنا آنها را به کار برده است  ، دارای اشکال وزنی است

 بجستم ریزبون گ دامِ نیبند و از ا نیا از بجستم ریدگربار دگربار ز زنج

 «دگربار»بعد از هر دو   سکوت کشیده بدون

110-0-110-0-110-0-110 
 «زنجیر»و   «دگربار»با سکوت کشیده بعد از هر دو 

110-110-110-110 

110-0-110-0-110-0-110 

 بجستم ریپ نیجوان تو از ا اقبالِ به ییپر از سحر و دغا ییدوتا ریپ فلک

110-0-110-110-0-110 110-0-110-0-110-0-110 
 ز سرهنگ چه ترسم چو از میر بجستم ترسم چو با مرگ حریفم من از غصه چه

110-0-110-110-0-110 110-0-110-110-0-110 
و چه  این که موالنا ) که وزن شناس و موسیقی شناس بود و بسیاری از شعرهایش را با موسیقی و رقصان می خواند

فارسی زبانان هم  و ض شعری آهنگین سروده است برخالف قواعد عرو(  بسا این غزل را نیز با موسیقی خوانده باشد

نمایانگر این مسئله است که عروض دانان باید به دنبال نظریه ای برای  ،این اشعار را دارای موسیقی مناسب می دانند

 که چرا این غزل موزون است . تبیین این مسئله باشند

 .بقیه ی وزن را می پذیرد، ود زیرا راحت تر گوش انتخاب ش ارزش زمانی بهتر است مصرع اول با بلندترین  نکته :
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 شبه مکرر بلند
معینی  از 9و  7زیر دقت کنید ) مصرع مصرع های  مکرر بلند نیز صادق است. بهکل مبحث باال در مورد شبه 

 است ( از ابتهاج  1و  2کرمانشاهی و مصرع 

 از برت دامن کشان    رفتم ای نامهربان (7)

 کشد می مرا او        روم ینه خود م من (2)

 از من آزرده دل     کی دگر بینی نشان (9)

 کشد یکهربا م    کاه سرگشته را  (1)

 وزن مصرع و است  (101/101) باال مصرع های زوج وزن هموزن نیستند زیرا  بدیهی است که این ابیات با یکدیگر

 ه در وزن مصرع های فرد یکاگر به وزن این دو رشته دقت کنید می بینید ک است .  (101/1/101) فرد های 

 در بین ریسه های وزن  2اگر سکوتی با وزن  قرار گرفته است . بر این اساس   (101)در بین دو  (1)هجای بلند   

 برابر می شوند و باقی رشته هایشان هم که شبیه هم  ارزش زمانی دارای  کل مصرع ها گذاشته شود مصرع های زوج 

 . وزن می شوند ا همبنابراین این مصرع ه،  است 

تا  و دقت کنید که مدت زمان این سکوت را برابر هجای بلند در نظر بگیرید حال مصرع ها را با این سکوت بخوانید

 ▲) این سکوت را با به نظر آید . هر چند در ابتدا این وزن به گوش نامطوبع و نامعمول ،  وزن کامال احساس شود

 نمایش می دهیم (

 ن    رفتم ای نامهرباناز برت دامن کشا (7)

 کشد می▲ مرا او        روم یم ▲نه خود من (2)

 از من آزرده دل     کی دگر بینی نشان (9)

 کشد یم▲کهربا     گشته را ▲کاه سر (1)

فقط بهتر است کلمات در انتهای ریسه ها تمام ، من شعری از شاعران که با این ترتیب هم وزن شده باشد ندیدم 

عبارت ها موسیقی دار کردن به نظر می رسد که (  1) مثل مصرع  .آن را نازیبا نکندشوند تا سکوت در وسط کلمه 

 .شبه مکرر کوتاه است  این کار در در شبه مکرر بلند سخت تر از

باشد یا  9با ارزش زمانی  می تواند یا سکوت  ▲است که  (T▲T)   به شکل شبه مکرر بلند : فرمول کلی  نکته

 یک هجای بلند باشد .
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 اریذگ نوا : هفتمفصل 

 

 بساز مطرب مجلس به نغمه ی بم و زیر   ز بحر محبت و تقطیع تازه ، این اشعار

 بم و بم و بم و بمبمِ بم و بم و بمبم     نُت است و کوک پیانو بدین ترانه بیار

 

 چون شعر رفورمه گشته مطلوب    تقطیع جدید را بده گوش

 است و نام منقوشمفسوُق مفاسقن مفاسیق   بحر عمل 

 

 ملوسُن ملوسُن ملوسُن ملوس     ز بحر تقرّب شده انتخاب

 

 تُ احمقاتُ احمقاتُ احمقات   سالک از بحر رمل این قطعه را برخوان زبراحمقا

 

 مستقبحن مستقبحن مستقبحن مستقبحن    بحر رجز شد بی سخن گاه رجز خوانی بخوان

 نواده وصال شیرازی متخلص به اورنگ( از وقارالسلطنه«  نصاب الرجال») از کتاب 

 (52) طرح عروض : 

 

 

 

 
 

 مقدمه

        
     

    
        

 
را تبدیل به عباراتی می کنیم که وزن کلی شعر را داشته باشند و با آن موسیقی یکسانی در این مرحله رشته ی وزنی 

 تولید کنند و به خاطر سپردن آن نیز ساده باشد.

 است . (تطبیق با جدول ارکاننام گذاری )دارای دو زیر سیستم برش زنی و  این سیستم خود

متناظر آن رشته ی در حقیقت مجموعه ای از کلمات است که با تلفظ آن موسیقی  یوزنرشته یک  ینوا: تعریف

 .تولید می شود  وزنی

منظور ، است « فاعالتن فاعلن  فاعالتن»عبارت «  بشنو از نی چون حکایت می کند »مثال وقتی می گوییم وزن شعر 

فاعالتن »می رسیم و عبارت  (10111011101)ما به شکل علمی این است که با تقطیع این شعر به عبارت 

 .دقیقا موسیقی این رشته هجا را باز تولید می کند « فاعالتن فاعلن 
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تم های مختلفی برای بیان دقت کنید که وزن شعر در اصل رشته ی هجا هاست زیرا وزن شعر ثابت است اما سیس

این موسیقی وجود دارد به بیان دیگر تقطیع منحصر به فرد است ) برای هر تلفظ شعر ( اما نامگذاری می تواند به 

 روشهای گوناگون باشد . 

دقت کنید اگر . می نامیم معادل آن را وزن  یو ما به تسامح نوا ست هجاها از یارشته  : وزن شعر در اصل  نکته

مثال ، ساز است آهنگ های نواخته شده توسط یک معادل ا نت در نظر بگیریم هر سیستم نواگذاری ی وزنی ر رشته

صداهای متفاوت اما ، با نت یکسان  بنوازند ) نواگذاری( سازهای پیانو و گیتار ) رشته ی وزنی ( یک رشته نت را اگر 

 .هم خانواده ای را تولید می کنند

 برش زنی

در اصل برش زنی نحوه ی توزیع سکوت بلند و کشیده ی را می توان به روش های زیادی برش زد . یک رشته ی وزن

 در یک رشته ی وزنی است . 

 اتانینی روش

یک ، در این روش نشان داد . بنابراین  (100)و  (10)،   (1)کلیه وزنهای زبان فارسی را می توان با رشته های 

را به شکل  (10111011101)مثال وزن های باال به دست آید  رشته را طوری برش می زنیم که رشته

 .برش می زنیم  (10/1/1/10/1/1/10/1)
 

 «وزن ارزشی »روش 

و  (00)و  (10)،   (1)هجایی ( را با رشته های  8وزنهای شعر کودک ) تا « وزن ارزشی » آقای علوی فرد در کتاب 

 برش می زند . (11)

 روش افاعیلی سنتی

 گروه های مکرر و شکستهبرای الف : 

 .هر گاه در یک تقطیع از راست به چپ ریسه ای را پیدا کردیم آن ریسه را جدا می کنیم  -7

 .حداقل سه عضو داشته باشد  ریسهنکته : دقت کنید 

 .تا جدا می کنیم  1تا  1از راست به چپ   را یا رشته ی باقیمانده ریسه -2

بود ،  (0011)یا  (1011)یا  (0111)یا   (1111)ز عبارات تایی یکی ا 1نکته : به شکل سنتی اگر رشته 

 .را سه تایی جدا می کنیم آن رشته

سه بار تکرار شده است پس آنها را با عالمت  (110)می بینیم که رشته ی  (10110110110)در رشته ی  مثال : 

 .(10/110/110/110)از هم جدا می کنیم  «/»

تشکیل شده    (11010010)می بینیم که از دو رشته ی    (1101001011010010)رشته ی  برای مثال : 

 .می رسیم  (1101/0010)تا جدا می کنیم و به رشته ی  1تا  1است آن را  1است و چون این رشته بزرگتر از 

 

 

 

www.takbook.com



 51عروض دودویی

 

 برای رشته های تکرار ناپذیرب : 

 .تا جدا می کنیم  1تا  1چپ از راست به  ) یعنی مکرر و شکسته نبود (  اگر رشته ی تکراری پیدا نکردیم

این  ، بود (0011)یا  (1011)یا  (0111)یا   (1111) رشته هایتایی یکی از  1به شکل سنتی اگر رشته  نکته :

 .رشته ها را سه تایی جدا می کنیم

 

 روش مسعود فرزاد

 :روش مسعود فرزاد دو ویژگی عمده دارد 

را که به شکل   (11010100)هجای کوتاه را نپذیرفته است مثال  رکن های منتهی به ،  یک : فرزاد در تقسیم بندی

 .برش می زند (110/10100)برش می خورد را به شکل  (1101/0100)سنتی به شکل 

، قسمت شکسته در انتها می آید اما در این روش قسمت شکسته در ابتدا به شکل سنتی  ب : در رشته های شکسته 

را میانه مصراع یا لوالی وزن می نامد و  2و  9رع چهار رکنی نهاده و فاصله بین رکن اساس وزن را بر مص»   . می آید

بر این اساس در مصرع دو رکنی ناقص )که در عروض سنتی  رکن ناقص به انتها انتقال داده می شود ( قسمت ناقص 

اعلن فاعلن فع ( نامیده را که در عروض سنتی )  فاعلن ف  (1/101/101/101)را در ابتدا می آورد مثال رشته ی

یا ) لن فعولن فعولن فعولن ( تقطیع می کند یعنی در اساس وزن به   (110/110/110/1)می شود را به  شکل  

 (72) آهنگ شناسی :  «.  فعولن بوده است که قسمتی از ابتدای آن برش خورده است 1شکل 

 

  ترکیبیروش 

 ا های تولید شده با این روش گوش نوازتر از بقیه روشها هستند.این روش ، شاید پیچیده باشد اما به نظر من نو

 در این روش رشته ها به سه گروه مکرر و شکسته و غیر مکرر تقسیم می شوند. 

 در گروه مکرر و شکسته ریسه ها باید حتما با هجای بلند تمام شوند. 

 ریسه حداقل سه هجا داشته باشد. 

 زیررشته شکسته را در آغاز می گذاریم و اگر ریسه به هجای  اگر ریسه به هجای کوتاه ختم شده باشد

 ) مطابق روش فرزاد ( .بلند ختم شده باشد زیر رشته شکسته را در انتها می گذاریم

  از کلیه هجاهای دو ، سه و چهار و پنج هجایی که به هجای بلند تمام شده اند برای نام گذاری استفاده

 .ی کوتاه در انتها تمام نمی کنیمهیچ رشته ای را با هجامی کنیم و 

 ( را  1001111100 ) ی  رشته های فرزند را بر اساس برش های مادر تقسیم می کنیم مثال  رشته

 بلکه بر اساس برش مادرش ) ، تقطیع نمی کنیم ( 10011/11100 )به شکل 

 . ( تقطیع می کنیم 100/111/1100 )( به شکل  100/1100/1100

  هم بر اساس ابر خواهر برش می زنیمرشته های خواهر را. 

  تایی  6به شکل ، تایی منتهی به هجای کوتاه بود  1تایی برش می زنیم اگر  1رشته ها را ابتدا به شکل

 سه تایی برش می زنیم .رشته های آن را به تایی منتهی به هجای کوتاه بود  6برش می زنیم و اگر 

بزنیم مثال برای  1/9برش  6/2ر این حالت به جای برش تا است بهتر است د 1نکته : اگر طول رشته 

 11/10110برش بزنیم تا به شکل  1110/110بهتر است به شکل  1110110برش  
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  با استفاده از مفهوم لوال سعی می کنیم یک رشته را به رشته های دو لوالیی ، سه لوالیی یا چهار

 .ال با دیگران تقریبا مساوی باشددر هر لو ارزش زمانی لوالیی تقسیم کنیم به قسمی که 

 طوری نام گذاری کن که ) فع ( حذف شودحتی االمکان )فع( درست شد هر موقع در رشته ای. 

 بر اساس گروه بندی ریاضی

( که به 11011011011)مثال رشته ی  در این روش رشته را مطابق با گروه بندی فصل دوم برش زنی می کنیم

شکسته است و به یک رشته ی از نظر گروه بندی  ، ( تقسیم می شود110/1101/1011شکل افاعیل سنتی به )

 .( برش می خورد 11/011/011/011شکل ) 

باشد از نام گذاری آن بر اساس گروهبندی خودداری می کنیم و  (1): در گروه بندی مکرر هر گاه ریسه برابر  نکته

 (1)با ریسه ی  مکرر( که از نظر گروه بندی  1111111به روش عادی آن را نام گذاری می کنیم مثال رشته ی )

زیرا تلفظ آن به این روش  ( 1/1/1/1/1/1/1نه به شکل ) ( 11/11/111است را به شکل عادی برش می زنیم )

 .شبیه نام گذاری موسیقیایی می شود نه کالمی

 نام گذاری

به این عمل ، دول ارکان جایگزین می کنیم هر برش را با کلمه ی متناظر در ج، ی وزنی یک رشته پس از برش زدن 

نام گذاری که به زبان موسیقی نزدیک است که به  . یک نوع دو نوع نام گذاری داریم در عمل نام گذاری می گوییم .

نام گذاری که به کالم نزدیک است که به آن یک نوع می گوییم مثل سیستم اتانینی و  «نام گذاری موسیقیایی» آن 

طنین  د رکن های هر رشته زیاد است و نوای آنتعدا، می گوییم. در نام گذاری موسیقیایی « کالمی نام گذاری» 

در نام گذاری کالمی تعداد رکن ها کمتر است و هر رکن موسیقی های زیادی را در خود  .موسیقیایی زیادی دارد

 . پنهان کرده است

ر افاعیلی ) مفاعلن( است می بینیم که سیستم اتانینی در اتانینی ) تنن تنن ( و د (1010)مثال رشته ی معادل 

موسیقی در سیستم اتانینی ، طنین موسیقیایی بیشتری دارد اما تعداد ارکان آن بیشتر است اما در افاعیلی دو رکن 

 .شده است   یک کلمه فشرده و پنهان سازی

ن هستند و در نام گذاری کالمی بر عکس اموسیقی آشکار و رکن ها پنه، یایی به عبارت دیگر در نام گذاری موسیق

دقت کنید هر کدام از این سیستم ها کاربرد خاص خود را دارند و  هیچ  .موسیقی پنهان و رکن ها آشکار هستند 

مفید ر موسیقی و آموزش به کودکان سیستم نام گذاری موسیقیایی برای کاربرد د .ترجیحی بر دیگری ندارند  کدام

های برای بحث سیستم نام گذاری کالمی  .زبان روزمره ) نه برای موسیقی ( نا مطبوع است  گفتن آن دراست اما 

 .بهتری داردراحت تر و کاربرد ادبی و استفاده روزمره 

 شروع به معرفی انواع سیستم های نام گذاری می کنیم : بعد از این تقسیم بندی 

 سیستم اتانینی

 .اری استفاده می شود در این سیستم از جدول زیر برای نام گذ

 ... 1000 100 10 1 0 رشته

 ... تَنَنَنن تَنَنَن تَنَن تَن تَ نوا

تتن تن تن تتن تن » و نوای  (11011101110)  دارای رشته ی وزنی  «نگارینا دل و جونم تو داری »  شعرمثال 

 :در اشعار زیر از آنها یاد کرده است مثال موالنا، این سیستم در تاریخ ایران دارای قدمت است  است .  «تن تتن تن
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 من نیز تو را بر دف و بربط بزنم    تننن تن تننن تن تننن تن تننن گفت 

 ) موالنا(

 مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدن مگو    بر تن و جان وصف او بنواز تن تن تن تنن

 ) موالنا (

شبه اتانینی معرفی می کند . در این سیستم مولف آقای علیرضا صدفی یک سیستم « طرح عروض فارسی»در کتاب 

 کلیه وزنهای فارسی با جدول زیر مقدار دهی می شوند

 100 10 1 رشته

 تَنَنا تَنَن تَن نوا

. می شود « ن تن  نن تنن تن  تن تن تنن تنتن تن ت» دارای نوای« شو گفتا اگر برآید گفتم که ماه من»شعر  مثال 

،  فارسی سه هجای کوتاه متوالیزبان با این سه کلمه قابل بیان هستند زیرا در  دقت شود که کلیه اشعار فارسی

 .هنگام تلفظ نداریم

 » :  مزایای این سیستم را ایشان این گونه بیان می کند

 .این ارکان ایرانی هستند  -7

تناسب  با بخش پیشین دهان تلفظ می شوند و از این جهت برخالف افاعیل عربی با ویژگی های زبان پارسی -2

 .دارند

 .کوتاهند و از نظر تعداد هجا مناسب ترین وضع را برای سنجش وزن دارند  -9

 .در شعر و موسقی قدیم کامال آزمایش شده و کارامد گردیده اند -1

 .در سنجش تمام اوزان پارسی به کار می آیند -6

 .زمینه ی امکان رشد و تکامل وزن شعر و نظم پارسی هستند -5

نه ، فواصی را که آهنگ باید با کالم در آمیزد مشخص می کنند و بر اساس ترتیب و قبل از سرایش سرود و ترا -1

 .ترکیب آنها سرود و ترانه ساخته می شود

 .ساده ترین وسیله برای تجربه ی ترکیب اوزان مختلف هستند -8

 .مستعدترین مقیاس برای نمایاندن تاکیدها و تکیه های وزن می باشند -3

 .رکب ، ایستا و پویا را به خوبی نشان می دهندترکیب و شکل اوزان ساده ، م -70

 .گونه زحاف و علتی در آنها راه ندارد هیچ -77

 «  . برخالف قواعد دشوار عروضی ، آموزش آنها بسیار آسان و در اندک مدتی امکان پذیر است -72

 (61) طرح عروض : 

 سیستم افاعیلی

ک جدول ارکان به وجود می آید ) ضمیمه یک ( . عربی یدر  یبات این حروف) ف ، ع ، ل ( و ترکبر اساس سه حرف 

 باالتر از هزار سال در حال استفاده است . این روش تقریبا تنها روش استفاده شده برای نام گذاری است زیرا

 استفاده ی بسیار طوالنی در زبان فارسی مزایا :

رای فارسی زبانان مشکل است . تعداد این نام گذاری بر مبنای زبان عربی درست شده است و یادگیری آن ب معایب :

 رکن های آن بسیار زیاد است و تمام آنها را باید به خاطر سپرد و نام گذاری آنها ساخت یافته نیست . 
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 خانلری دکتر سیستم

 .دکتر خانلری بر اساس یازده رکن زیر به نام گذاری وزن های شعر فارسی پرداخت

 رشته نوا رشته نوا

 01 چامه 11 آوا

 00 همه 10 وان

 010 ترانه 100 بنوا

 101 خوشنوا 110 خُشاوا

 111 نیکآوا 001 زمزمه

 .( نام گذاری می شود  خشنوا در این سیستم به نوای )چامه آوا چامه آوا  (101/1101/1101)مثال وزن 

 . ه استاولین سیستم نامگذاری به زبان فارسی است و بر اساس ساختار زبان فارسی ایجاد شد  مزایا :

   معایب :

  هر چند نسبت به افاعیلی تعداد رکن کمتری دارد اما در کل تعداد رکن ها زیاد است. 

  معادل های مناسبی برای رشته هایی که با هجای « چامه»و « ترانه»و « همه»و « زمزمه»کلماتی مثل

به شکل هجای می توانند کوتاه پایان یافته اند نیستند زیرا این کلمه ها با تلفظ و سکوت بعد از آن 

 .شنیده و تقطیع می شوند هم  بلند

 . ( مراجعه نمایید16:  وزن شناسی و عروض این روش و نقد آن به ) بیشتر برای شناخت

 سیستم وزن ارزشی 

اما تصریح می کند  ، از معادل های زیر برای نام گذاری استفاده می کند« وزن ارزشی » آقای علوی فرد در کتاب 

« دانه»و « کمه »کلمات  در ضمن .  مناسب است -هجایی است  8که غالبا طولش تا  -وش برای شعر کودک این ر

و در نتیجه تبدیل به یک  نیز به دلیل این که کلمات معنی دار مستقلی هستند و می توان بعد از آنها مکث کرد

 تاه نیستند.کلمات مناسبی برای رشته های منتهی به هجای کو هجای بلند می شوند ، 

 بلبل غزل دانه گل کمه نوا

 11 10 01 1 00 رشته

 

 سیستم افاعیلی  دکتر فوالدی

تا پنج هجایی به صورت منظم و ساخت یافته نام گذاری شده اند . لیست کامل یک در این سیستم کل رکن های 

 جدول ارکان این سیستم را در ضمیمه یک می توانید ببینید. 

چه بسا کاربرد برابر های پیشنهاده ی ما با مقاومت اذهان روبرو شود »ی این سیستم می گوید : دکتر فوالدی درباره 

ارجح « مفاعلْ مفاعلْ مفاعلْ  مفا» از برابر سازی « ... فعولن فعولن فعولن فعل»و برای نمونه معادل سازی معروف 

 « .  خواهد بود ر علمیبر یک نوع تعصب غیتلقی گردد اما بنا بر مبنای ترکیبی این برابر ها پرهیز از این کار

 (15) مبانی عروض : 

 .مراجعه کنید« مبانی عروض »برای شناخت کامل این روش به کتاب 

 .است تربسیار آساناز سیستم افاعیلی ساخت یافته و کامال علمی است و یادگیری آن  مزایا :
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جایگزین جامعه ادبی قرار است سیستم جدیدی را  اگر . عربی استمبتنی بر زبان یک سیستم  این سیستم معایب :

 ؟زبان فارسی نباشدساختار و کلمات  سیستم بر اساس  سیستم افاعیلی کند چرا آن

 سیستم صدری

 .این سیستم را معرفی کردند« آهنگ شناسی  شعر فارسی»جمال صدری در کتاب 

 :وزن اصلی دارد 6این سیستم 

 خشبنوا خشنوا بنوا آوا نوا

10 11 100 101 1001 

 :پایه های زیر از نوا مشتق می شوند

 نواهایم نواهمه نواهای نوای نی نواها نوای

010 110 1010 0110 0010 1110 

 :پایه های زیر از آوا مشتق می شوند

 آواهایم آواهمه آواهای آوای نی  آواها آوای

011 111 1011 0111 0011 1111 

 :ندمشتق می شو بنواپایه های زیر از 

 بنواها بنوای

0100 1100 

 :مشتق می شوند خشنواپایه های زیر از 

 خشنواها خشنوای

0101 1101 

 :مشتق می شوند خشبنواپایه های زیر از 

 خشبنواها خشبنوای

01001 11001 

 

کایت می و از نی چون حبشن»شعر  ینوامثال  . گذاری کردنوابر اساس این جدول پایه ها می توان شعرهای فارسی را 

 ،یراز سیو چون شمس ق » می گوید :.  مولف درباره ی این سیستم «خشنواها خشنواها خشنوا» برابر است با« کند

کار به یشعر فارس یگذارشناخت و نام یعروض عرب را برا لِینه واضع، از همان آغاز، َافاع داندیعجم را تابع م

کامالً متفاوت تعلق  زبانیِ ی به دو خانواده یو فارس یدو زبان عرب کهنیغافل از ا ، دینمایم لیو بر آن تحم ردیگیم

عرب  لِیساختن َافاع یبرا لیاگر خل ن،یبنابرا ؛ یوندیپ ی، و در زبان فارس است یقالب یعرب اندر زب یسازدارند. واژه

 یوزن یهاساختن معادل یبرا ،یگرید یِهر عروض ای س،ینموده، الزم بود شمس ق یرویپ یعرب یسازواژه ی وهیاز ش

 (299) آهنگ شناسی :   « .گرفتیرا درنظر م یفارس یسازروش واژه ،یدر عروض فارس

 مزایا :

  است . فارسی و با استفاده از خصوصیت واژه سازی این زبان ستم ساخت یافته نام گذاری بهسییک 

  درست شده اند خانلری سیستم نسبت بهرکن ها با کلمات پایه ی کمتری . 
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 معایب :

    که با هجای کوتاه پایان یافته  نیست زیرا این  (00)معادل  مناسبی برای رشته «  همه»کلمه ی

 .کلمه با تلفظ و سکوت بعد از آن به شکل هجای بلند شنیده و تقطیع می شود

ها در زبان قویترین و مناسب ترین سیستم برای نام گذاری وزن  «پری گل»در کل این سیستم قبل از سیستم 

 .فارسی است

 سیستم پری گل

طراحی یک ما هدف اصلی .  وجود داردجا برای بهینه سازی آن سیستم صدری سیستم بسیار خوبی است اما هنوز 

 :سیستم نام گذاری است که 

 .بر اساس واژه سازی زبان فارسی بنا نهاده شده باشد -7

 .و نام گذاری کالمی را داشته باشدقابلیت همزمان استفاده به عنوان نام گذاری موسیقیایی  -2

 .تعداد رکن های اصلی تا حد امکان کم باشد -9

 .ریسه ها به راحتی شنیده و معلوم شود -1

 .کلیه رکن ها شبه معنی دار باشد -6

پس به ، ساخت  (100)و  (10)و  (1)همانطور که می دانید کلیه وزن های زبان فارسی را می توان با رشته های 

در نظر گرفته  (10)معادل  « پری»مه ی کل و (1)معادل « گل» کلمه ی  ی این کلمات گشتیم . دنبال سه کلمه برا

قابلیت ترکیب با اسم های هستند و هر دو از نظر دستوری اسم هستند و زیبایی فارسی  کلمه های، زیرا هر دو  شد ؛

 یک کلمه ی درست می شود که «ریگل پ»معادل  (101)رشته ی  (10)و  (1)هم چنین از ترکیب دیگر را دارند . 

درست می شود که این کلمه هم یک «پری گل»دل معا (110)رشته ی هم  (1)و  (10)معنی دار است و از ترکیب 

 .معنی دار است کلمه ی 

آن « مضاف الیه »است و گوش منتظر « مضاف»انتخاب شد زیرا از نظر دستوری « ِدلِ»کلمه ی   (00)برای معادل 

ولی  تقطیع می شود  (10)به  آن با مکث بعد از  ن معادل زیبا نیستند زیرا به عنوا« همه»کلماتی مثل می ماند. ) 

 ( .  مکث نمی کنیم و سریع کلمه ی بعد را می گوییم « دلِ »در فارسی هیچ گاه بعد از 

یک  هجای بلند  حتما یعنی بعد از دو هجای کوتاهدر فارسی سه هجای متوالی کوتاه نداریم  می دانیمعالوه بر آن 

ترکیب زیبایی است و عالوه بر معنی دار است که « دلِ گل»نوای  (100)را می سازد . معادل  (100)رکن  می آید و

  .هستند باهم دارای موسیقی زیبایی این دو کلمه  ،  بودن

 این کار به برایود . هم در نظر گرفته ش  (0)برای کامل شدن این سیستم ، تصمیم گرفته شد که کلمه ای معادل 

«  به»، « زِ»، « وَ» و با کمی جستجو کلماتی مانند به شکل یک هجای کوتاه باشند بودمدنبال کلمات معنی دار که 

مکث هرگز « به»و « زِ»زیرا بعد از آن می توان مکث کرد ولی فارسی زبان بعد از حذف شد «  وَ» کلمه ی  .  را یافتم

انتخاب شد زیرا کلمه ی «  به»هم کلمه ی «  به»و « زِ»دی را ادا می کند . از میان نمی کند و سریع کلمه ی بع

 در زبان غیرادبی کاربرد ندارد. « به»کلمه ی ادبی است و برخالف قدیمی و کلمه ای « زِ»

 .استفاده می کنیم که معنی دار است « گل ها»از کلمه ی «  گل گل»هم به جای کلمه ی  (11) رشته ی  معادل 

که معنی دار نیست  و موسیقی زیبایی هم «  گل گل ها»یا « گل ها گل» به جای کلمات  (111)معادل رشته ی  

به راحتی با بقیه « گل رخ ها»را داشتیم و « ها»و « گل»زیرا دو رکن  استفاده شد « گل رخ ها» ندارد ، از کلمه ی

 کلمات شباهت های زیادی دارد.
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رکن می شود که تمام این رکن ها ) به استثنای رکن  90دو و سه و چهار هجایی  مجموعه ی کامل ارکان یک و

 .می سازیم« ها»و شبه کلمه ی « گل»و « پری»، « دِلِ»، « به»(را با کلمه های « گل رخ ها»

جدول . می نامیم« پری گل»، پس آن را سیستم  بیشترین بسامد را در این جدول دارند« گل»و « پری»کلمه های 

 . در ضمیمه موجود استاین سیستم کان کامل ار

 

 : نام گذاری در سیستم  پری گل قوانین

زیرا می خواهیم این نکته را نشان  «گلها»را ننویسید « گل ها»هیچ وقت کلمات را به هم نچسبانید مثال  -7

 دهیم که می توانید در هر جای این نام گذاری سکوت کنید .

، کدام که با بقیه نواهای رشته  هر می باشد« به پری»و « گل دلِ »دو عبارت معادل  (100)عبارت  -2

برابر است با ) به  (100/1100/1100)مثال نوای وزن  موسیقی زیباتری تولید کرد از آن استفاده کنید 

 .یا ) به پری ها به پری ها به پری( یا ) دِل گل ها دلِ گل ها دلِ گل(  پری گل به پری گل به پری(

بر اساس بسامد ریسه ها نام گذاری کنید مثال نام گذاری ) به پری ها به پری ها دلِ گل( زیبا شکسته ها را  -9

نیست زیرا شکسته را می توان ) به پری ( نام گذاری کرد تا نام گذاری به شکل ) به پری ها به پری ها به 

 .پری( تبدیل شود

 . ا ( تبدیل کنیدسعی کنید در انتهای رشته )گل گل ( نباشد و آن را به ) گل ه -1

مثال وزن    اگر در انتها رشته ی ) گل ها گل( به وجود آمد آن را به ) گل رخ ها ( تبدیل کنید -6

) در سایر  رخ ها( در نظر می گیریمدلِ گل ها دلِ گل  هاگل پری (  را معادل )1/1100/1100/1101)

 . ( مکانها هم اگر زیبا شد این تبدیل انجام شود 

چند گونه نام گذاری کرد که همه مناسب است مثال نوای یک رشته ی وزنی  را توان گاهی اوقات می  -5

) گل رخ ها گل پری (  و نوای ( 101/111) با یک برش زنی برابر است با  (101111)با رشته ی معادل 

 . گل ها گل ها پری() ( و نوای 10/11/11) با برش زنی دیگر برابر است باو 

مثال  برای وزن  دبیشترین عنصر تکرار شده را نمایش دهی یدم سعی کنه حتی در گروه بی ریسه -1

 .( به جای نوای ) پری گل پری دلِ گل( بهتر است بگوییم )پری گل پری به پری(10010110)

با دوبار تکرار ) گل( زیاد بیشتر اوقات از ) گل به پری( استفاده شود زیرا ) گل دلِ گل(  (1001)برای  -8

 .خوش آهنگ نیست

 ی نواگذاری پری گلزایام

 

 بر اساس واژه سازی زبان فارسی بنا نهاده شده است. 

 دی و نام گذاری کالمی را دارقابلیت همزمان استفاده به عنوان نام گذاری موسیقیای. 

 تعداد رکن های اصلی بسیار کم است. 

 یادگیری و به خاطر سپاری آن بسیار راحت است. 

  ( به جای ) مستفعلن فع لن ( می گوییم  11/1011مثال )  می شودریسه ها به راحتی شنیده و معلوم

 .)   گل ها پری گل ها ( که دقیقا گروه شکسته آن معلوم شد

 کلیه رکن ها شبه معنی دار است. 
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 بسیار به هم شبیه هستند مثال ریسه ) فعالتن ( و ) فعلن( را ما در  ی ریسه هاریسه ها و شکسته ها

و ) به پری( می نامیم که زیبایی موسیقیایی آن در زبان فارسی بسیار زیاد  این سیستم ) به پری گل(

 .است

  ، مثال وزن گاهی می توان چند الگوی سکوت بلند متفاوت را تنها با یک عبارت نمایش داد

افاعیلی به ) مستفعلُ  ، دربرش بزنیم   (11/0011/0011)را اگر به شکل   (1100110011)

می شود. حال اگر آن را ِل گل ها دلِ گل ها ( نام گذاری پری گل به ) گل ها د مستفعُل فع لن ( و در

« پری گل »به ) فع لن فعالتن فعالتن ( و در افاعیلی ، در برش بزنیم   (1100/1100/11)به شکل 

با مکث کردن مختلف می توان دقت کردید که  .به ) گل ها دلِ گل ها دِل گل ها ( نام گذاری  می شود

قی متفاوتی تولید کرد که تقریبا می توان گفت که این نام گذاری مستقل از نحوه ی برش زدن موسی

 .این یک ویژگی قدرتمند این نامگذاری است  است و 

  این سیستم کامال شبیه ، برای نام گذاری استفاده کنیم « گل»و « پری»و « دلِ»اگر فقط از رشته های

 .یک سیستم اتانینی عمل می کند

  نه شعر سراییدن که دیدن موسیقی طبیعی کالم در برای یک وزن ، آوردن  عروض دانان از شاهدهدف

 . برآورده می شودتا حد زیادی این هدف با این سیستم  .وزن بود 

  پری گل »خواندن نوای آن به سیستم قبل از خواندن یک شعر با  می تواند هر خواننده ی شعری »

. این کار برای کلیه ی کتابهای شعر که برای عموم چاپ می شود بخواند  وزن را دریابد و شعر را درست

 .بسیار مفید است زیرا آنان وزن را به سادگی با این سیستم درمی یابند

  به راحتی می توانند با این کلمات ملودی شان را پر کنند تا بعد شاعران جای آن شعر موسیقی دانان

 .بسرایند
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 وزن عروضی طبقه بندیانواع  م : هشتفصل 

 

 « مهم ترین و مشکل ترین مسئله عروض فارسی از قدیم تا امروز طبقه بندی وزن ها بوده است»

 ) نجفی : کتاب درباره طبقه بندی(

 

شعرهایی می گفت که در عروض سنتی عرب  ( 828-748ابولعتاهیه شاعر عرب دوره اول عباسی  ) »

 «  ن و فکر هم تازگی داشت وقتی به او اعتراض کردند گفت انا اکبر من العروضنمی گنجید و به لحاظ زبا

 (118) موسیقی شعر : 

 

 

 

 مقدمه
را چنین تعریف کرده است : تقسیم بندی انسانها یا عناصر  بر بندی فرهنگ آکسفورد طبقه  : طبقه بندی تعریف

 .است که می خواهیم آن را طبقه بندی کنیم  در این جا منظور از عنصر چیزهایی .اساس خصوصیات مشترک آنها

 طبق این تعریف طبقه بندی باید شامل خصوصیات زیر باشد: 

نه جزو  هر عنصر متعلق به تنها یک طبقه باشد مثال در طبقه بندی جانوران گاو جز طبقه پستانداران است -7

 سایر طبقات مثل پرندگان

گارند پذیرا باشد مثال طبقه پستانداران نمی تواند یک هر طبقه باید تنها عناصری را که با تعریفش ساز -2

 .طوطی را به عنوان عضو بپذیرد

تمام عناصر مرتبط باید در طبقه بندی بگنجند . مثال در طبقه بندی جانوران هر جانوری باید جزو یکی از  -9

 .طبقه ها باشد

عناصر است. هر و تقسیم بندی  یافتن معیاری برای جداسازی، مهم ترین و سخت ترین کار برای طبقه بندی 

باشد طبقه بندی دقیق تر می شود. بسیاری از عناصر  و روشن تر و منطقی ترواضح تر ، چه معیار طبقه بندی 

مثال فرض کنید ما ، طبقه بندی کرد. ویژگی های بسیاری دارند و می توان آنها را بر اساس معیارهای گوناگون 

ه هستند در این تقسیم بندی مار و ماهی هر دو در یک طبق. ان تقسیم کنیم جانوران را بر اساس تعداد پاهایش

زیرا هر دو صفر پا دارند اما همه می دانیم که این معیار ، یک معیار علمی نیست زیرا ویژگی های مشترک بسیار 

 کمی بین مار و ماهی است و منطقا آنها به گروه های متفاوتی تعلق دارند .

 

 

 قه بندی خوبویژگی های یک طب

معیار  ، داشتن یک معیار درست : این معیار نباید بی دلیل پیچیده باشد و اگر بتوان آن را ساده تر بیان کرد -7

. مثال برای طبقه بندی جانوران بر اساس تعداد  منطقی داشته باشد و باید دلیل علمی و  ساده تر الویت دارد

عناصر ویژگی ی مساوی خصوصیات مشترکی دارند. گاهی اوقات باید ثابت کنیم جانوران با تعداد پاها، پاها 
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به قدری پیچیده هستند که یافتن معیار برای آنها بسیار سخت است و احتیاج به تجزیه و تحلیل عمیق 

 عناصر دارد.ویژگی 

 .قابلیت طبقه بندی تمامی عناصر: طبقه بندی باید تمام عناصر را در بر بگیرد -2

 .در یک طبقه عضو باشدتنها نصر در یک طبقه : هر عنصر باید منحصر به فرد بودن هر ع -9

ساده یک عنصر در هر طبقه: باید بتوانیم با داشتن یک عنصر نام طبقه آن را به درستی سریع و یافتن  -1

 تشخیص دهیم .

 .قابلیت پیش بینی : یک طبقه بندی خوب می تواند عناصر کشف نشده را هم طبقه بندی کند  -6

که برای طبقه بندی عناصر شیمیایی پیشنهاد  -طبقه بندی یک مساله علمی است ( جدول مندلیف  در تاریخ علم )

 .یک شاهکار طبقه بندی است  -شد 

 ویژگی های جدول مندلیف به شرح زیر است :

 طبقه بندی تمامی عناصر موجود است . قادر به -7

ه بعدها با کشف آن عناصر ، آنها در ک برای عناصری که هنوز کشف نشده بود جای خالی در نظر گرفته شد -2

 جای خود نشستند .

 ه عناصر ویژگی های مشترکی دارند.در هر طبق -9

 در جای منحصر به فرد خود می نشیند . هر عنصر تنها -1

 . ویژگی های عناصر کشف نشده را پیش بینی کرده بود -6

مساله ای که آن زمان کشف ، عدد اتمی بود اله آن بود که معیار طبقه بندی عناصر بر اساس مهم ترین مس -5

 .نشده بود اما مندلیف به صورت حسی عناصر را بر اساس عدد اتمی تقسیم کرده بود نه وزن اتمی  
 

 طرح مساله

درباره کوشش های زیادی برای طبقه بندی وزن های شعر فارسی انجام شده است .  ) ، در طول تاریخ شعر فارسی 

 ( 71:  ی طبقه ...

 ه شیوه های زیر طبقه بندی کرده اند :شعر فارسی را ب

شیوه سنتی : واضع آن را خلیل ابن احمد عروضی ) قرن دوم ( می دانند که تا قرن ها تنها سیستم طبقه  -7

 .بندی شعر فارسی بود

( نمونه ی کامل سیستم طبقه بندی  7921« )وزن شعر فارسی»شیوه دکتر پرویز خانلری : او در کتاب  -2

 .دخود را تعریف می کن

 .شیوه ی خاص خود را ارائه می دهد« عروض حمیدی»شیوه دکتر مهدی حمیدی : او در کتاب  -9

( نمونه ی کامل سیستم طبقه  7913« )مجموعه اوزان شعری فارسی»شیوه مسعود فرزاد : او در کتاب  -1

 .بندی خود را تعریف می کند

 .تم خود را ارائه می دهدمیالدی ( سیس 7315« ) عروض فارسی»شیوه الول ساتن : او در کتاب  -6

م خود را ـسیست « درباره طبقه بندی وزن های شعر فارسی  »در کتاب  شیوه ی استاد ابولحسن نجفی : او -5

 .ارائه می دهد

 .سیستم خود را ارائه می دهد« مبانی عروض فارسی»شیوه ی دکتر فوالدی : او در کتاب  -1

 .سیستم خود را ارائه می دهد« ض وزن شناسی و عرو»شیوه ی ایرج کابلی : او در کتاب  -8
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 .سیستم خود را ارائه می دهد « آهنگ شناسی » : او در کتاب  صدریشیوه ی  -3

 .سیستم خود را ارائه می دهد « طرح عروض فارسی»شیوه ی علیرضا صدفی : او در کتاب -70

یک برای آشنایی با شیوه های متاسفانه روشهای فوق نتوانسته اند طبقه بندی جامعی برای شعر فارسی  انجام دهند .

مراجعه « درباره طبقه بندی وزن های شعر فارسی  »اب ـو نقد آنها  می توانید به کت ـایب آنهاو مزایا و مع تا شش

 هر کدام از  پرداخته است و مزایا و معایب به شرح کامل این روش هااین کتاب کال درباره این موضوع است و  کنید.

 ت .آنها را شرح داده اس

در این کتاب نیز شیوه ی خانلری، فرزاد ، الول ساتن نیز معرفی و نقد شده اند. ما « وزن شناسی و عروض »در کتاب  

ارجاع ، و خوانندگان را برای آشنایی با سایر روشها به دو کتاب مذکور می پردازیم  70تا  1به معرفی شیوه های تنها 

 می دهیم .

 دیشیوه ی دکتر فوالو نقد معرفی  

منحصر به فرد اما برای هر رکن یک کد عددی می یابد و سپس را یک تا پنج هجایی   دکتر فوالدی تمام ارکان

بی گمان اوزان تمام ادوار شعر فارسی از ترکیب این ارکان پدید می آیند و از این رو هر  » مشخص می کند.قراردادی 

همین ارکان پیش برود . این کار به دلیل گستردگی دامنه  گونه دسته بندی این اوزان ، باید بر پایه دسته بندی

بسیار مشکل است و سردرگمی گذشتگان در این باره ، از این واقعیت بر می خیزد . با این حال ، موضوع دسته بندی 

 به سوی مقصود میانبر زد . برای این منظور روش کدگذاری عددی پیشنهاد می شود و، ، می توان از راه کدگذاری 

 « . این روش برخالف روش کدگذاری اسمی گذشتگان ، کامال متناسب با مبنای ریاضی وزن شعر فارسی است 

 (80) مبانی عروض فارسی : 

 :زیر است  مراحل به شکل کلی روش دکتر فوالدی معادل

 .رکن بندی کنید -7

کرار( هرگاه یک رکن چند بار پشت سرهم تکرار شود آن را  به صورت ) کد رکن * تعداد ت -2

 .بنویسید

 ن الف + رکن ب ( * تکرار( بنویسید.هرگاه یک وزن متناوب االرکان داشتیم آن را به صورت ))رک -9

 زیر بنویسید :شکسته ی یک رکن بیاید آن را به شکل ، هرگاه بعد از رکن  -1

 تعداد هجای حذف شده (  –رکن کد  ) )تعداد رکن و رکن شکسته ( *

 از هم جدا کنیم»+« د آنها را با عالمت هرگاه وزن مختلف االرکان باش -6

 کل کدها به زبان ریاضی است از چپ به راست نوشته و خوانده می شود (چون ) دقت شود 

 کد  نام وزن

 1)کد فعالتن( *  فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

 9)کد فعالتن(* – 7 فعالتن فعالتن فعلن

 2عالتن( * )کد فعالت + کد ف فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

 .به عبارت دیگر می توان گفت که در این روش ابتدا رکن بندی می کنیم

 n/ ... / رکن  2/ رکن  7رکن 

 .جدا می کنیم»+« بعد معادل عددی آنها را جاگزاری می کنیم و با عالمت 

 n+ ...+ کد رکن  2+ کد رکن  7کد رکن 

 .می نویسیم nن ( * اگر تمام رکن ها مثل هم بودند آن را به شکل ) کد رک

www.takbook.com



 عروض دودویی 62

 

 زیر می نویسیم :اگر تمام رکن ها به جز کد آخر یکی بود و رکن آخر شکسته رکن بود آن را به شکل 

  n) کد رکن ( *   –هجای حذف شده 

 :  (80مزایای این روش از نظر خود دکتر فوالدی ) مبانی عروض فارسی : 

 کان یا مختف االرکان(نوع وزن معلوم می شود ) متحداالرکان یا متناوب االر -7

 .معلوم می شود که این وزن چند رکنی است -2

 .معلوم می شود این وزن از ترکیب کدام ارکان پدید آمده است -9

 .معلوم می شود این ترکیب چگونه می باشد -1

 .معلوم می شود این ترکیب چند هجایی است -6

 .هجا کمتر از ارکان دیگر دارد معلوم می شود رکن آخر چند -5

این ها جهات ممکن دسته بندی اوزان شعر فارسی است و بی گمان ، »بعد از ذکر این نکات می گوید  دکتر فوالدی

 .«هر کوششی در این باره بدون توجه به این جهات بیهوده خواهد بود

درک مفهوم ریاضی بودن وزن شعر است . ، مهمترین نکته ای که دکتر فوالدی به آن توجه درستی نشان داده اند 

) هجایی  6ای همین مفهوم ایشان تمام رکن های تا ته ای است که سایر اساتید به آن توجهی نکرده اند . براین نک

ادل تمام زیرا این گونه می تواند مع، که به شکل معمول وجود ندارد ( را نام گذاری می کند  (00000)حتی رکن 

شعر یک مفهوم ریاضی است سعی می کند خود به  دکتر فوالدی بعد از کشف این که وزنرشته های وزنی را بیابد . 

یک فرمول ک جدول قراردادی درست می کند و بعد از این  برای هر وزن طبق الگوریتم خود آنها نظمی بدهد و ی

 .می یابد

آنها را پیچیده می کند . به عبارت دیگر  م گذاری و به خاطر سپاری این فرمول ها کار را بسیار پیچیده می کند و نا

 در این شیوه تنها یک این همانی بین رکن ها و کد قراردادی متناظر آنها داریم و عمال مزیت دیگری نداریم .

( است ما اگر فرمول را داشته  1*  711 – 9مثال می بینیم که وزن معادل ) فعالتن فعالتن فعالتن فع ( فرمول ) 

است که سه هجای آخر آن حذف شده است . این طبقه  711باره ی رکن  1تنها می دانیم که این وزن تکرار  ، باشیم

 یک رکن قراردادی است .  711بندی هیچ اطالعات دیگری درباره ی وزن به ما نمی دهد زیرا رکن 

که ما  کوششی برای طبقه بندی وزن های شعر فارسی بر این منوال نشده است و این ندی وزن هابعد از فرمول ب

مجهول است . پیچیده بودن  ه هر فرمول در جای خود بنشیند همرا طبقه بندی کنیم کچگونه باید این فرمول ها 

 .استفاده از آن را سخت می کندنیز فرمول 

مهمترین مزیت این طبقه بندی درک ریاضی بودن مفهوم وزن است و این نکته که این طبقه بندی قادر به کدگذاری 

 تمام وزن ها است . 

 

 بلیکا معرفی و نقد شیوه ی 

به شکل ساده در این روش کلیه ی رشته های دو تا هشت تایی ) به جز رشته هایی که بیش از سه هجای کوتاه 

بیان می شود و کلیه رشته هایی که از تکرار این پایه تولید می شود با  (C:B,A)متوالی دارند ( با یک کد به شکل 

 ذکر طول کل رشته می تواند بیان شود.

تقطیع می کنیم و می بینیم که رشته    (101/01101/01101)را به شکل  (1010110101101)مثال وزن معادل

دو بار تکرار شده است و سپس قسمتی از آن تکرار شده است . کد معادل این رشته در جدول کدها   (01101)

و به بیان می شود   (6:  9،  2،  79فرمول آن به شکل ) ، هجا دارد  79( است و چون کل رشته 6:  9،  2عبارت ) 
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خوانده می شود . ) برای اطالع دقیق از این نامگذاری « بندی ها  6دوم آغاز از سومین  بندی  79رشته ی  »شکل 

 ، فصل روش تازه ( مراجعه کنید ( وزن شناسی و عروض به ) 

 مزایا :

 نزدیک شدن به مفهوم ریاضی وزن 

 نزدیک شدن به مفهوم طبقه بندی ریاضی رشته ها 

 همیدن تعداد هجا از روی کدف 

 معایب : 

 کدها قراردادی است و بدون جدول قراردادی کدها امکان ندارد از کد وزن بتوانیم وزن را بیابیم. 

 پیچیده بودن کد 

  سخت بودن گفتن نام 

 معرفی و نقد شیوه ی صدفی

می کند . در این سیستم مولف آقای علیرضا صدفی یک سیستم شبه اتانینی معرفی « طرح عروض فارسی»در کتاب 

 کلیه وزنهای فارسی با جدول زیر مقدار دهی می شوند

 100 10 1 0 رشته

 تَنَنا تَنَن تَن تَ نوا

 1 9 2 7 کد

 « تن تن تتن تتن تن  تن تن تتن تتن تن   » نوایتبدیل به « گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید »مثال شعر 

 22992 – 22992 = 2( 222992)          معادل به عبارت روبرو می رسیم : ا جاگذاری هر برش با کدبمی شود و 

 ) اعداد را از چپ به راست می نویسد (

 : می شود و معادل کد زیر می شود« تتن تن تتن تن تتن تتن» ینواتبدیل به «  به آواز رستم شب تیره ابر»شعر 

 97  ( +92  )9 = 97 – 92 – 92 – 92 

 دل کد زیر می شوداو مع« تنن تننتننا تن  تنن تننتن تن  »ی نواتبدیل به « ی به ره آفتاب دارساقی چراغ م»شعر 

 ( .( آورده شده است22کلیه مثالها از ) طرح عروض فارسی:  )    22991299 .

 نهاده شده است اما آقای صدفی قادر به تعمیم اینبنا مهمترین مزیت این روش در این است که بر اساس ریاضی 

 موضوع و ایجاد یک سیستم طبقه بندی بر این اساس نشد.

در نظر می گیرد و از  2(  92را معادل )  9292آقای صدفی شروع به خالصه کردن فرمول خود می کند و مثال

 برسد. که در آستانه آن بود هم گاهی استفاده می کند . این کارها باعث شد که نتواند به کشف مهمی»+« عالمت 

 یهکردن نشان می دهد او تنها یک کد معادل برای رشته ی در نظر گرفته است و از قدرت تعمیم نظر این خالصه

 برخوردار نبوده است. یک عدد ) نه فرمول ( برای هر وزن آن به عنوان و استفاده از خود 
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 آقای صدفی به راحتی می توانست با تعمیم نظر خود به طبقه بندی زیر برسد :

تقسیم کرد . حال اگر کدهای زیر را به هر « تننا»و « تنن»، « تن»فارسی را می توان به رشته های  کلیه وزنهای شعر

 :جدول زیر تشکیل می شود، رشته اختصاص دهیم 

 100 10 1 رشته

 تَنَنا تَنَن تَن نوا

 2 7 0 کد

سیم کد جدیدی تولید می شود . اکنون اگر وزنی را با رشته های باال برش بزنیم و رشته ها را از راست به چپ بنوی

برش می زنیم و معادل آنها را از جدول کد باال معادل قرار  (100/1/10/1)را به شکل  (1001101)مثال کد معادل 

 ( درمی آید . 0/7/0/2دهیم به شکل )

بر این ( در نظر گرفت که یک عدد منحصر به فرد می شود و 2070دقت کنید این رشته را می توان به شکل عدد ) 

اساس می شد تمام وزنهای زبان فارسی را طبقه بندی کرد . به راحتی می توان از این عدد منحصر به فرد به وزن 

 9از نظر ریاضی این یک عدد در مبنای است و به خاطر سپاری آن آسان است . رسید . تعداد قراردادها بسیار کم 

 ت.است که تنها از ارقام صفر و یک و دو تشکیل شده اس

 

 معرفی و نقد سیستم صدری

 را به شکل زیر تولید می کند :کد آن ،  آقای صدری پس از معرفی سیستم نواگذاری خود 

  : نام رکن + تعداد تکرار رکن + کامل برای رکن های کامل 

 نام رکن + تعداد تکرار رکن + ناقص + تعداد هجای رشته ی ناقص:  برای رکن های ناقص 

می شود  (101/1101/1101)و نام رشته ی  «خشنوا دوپایه ی کامل»می شود  (1101/1101)مثال نام رشته ی 

 . «9خشنوا سه پایه ی ناقص »

ناگفته پیداست هدف از نگارش آهنگ شناسی حذف افاعیل و جایگزین کردن نواها یعنی عوض کردن واژه ها نبوده »

نام گذاری آهنگ ها را بسیار ساده می کند و ما را از است بلکه شبکه یا نظام مجموعه ی نواها به گونه ای است که 

 (91) آهنگ شناسی :  « .  دشواری افاعیل و زحافات پیچیده و ضروری آنها رها می سازد

 :مزایا

 ساده بودن 

  نواارتباط تنگاتنگ با  

  وزن را یافت، به راحتی می توان از کد  . 
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  بی نیاز از زحافات 

 دها مثل روش کابلی و فوالدیعدم لزوم به مراجعه به جدول ک 

 :معایب

  برای سایر طبقات بسیار سخت کدهای آن این کد گذاری برای طبقه مکرر و شکسته بسیار کاراست اما

 . استو پیچیده 

  طبقه بندی و یافتن یک کد سخت است . 

   (1001/1100-1/1100)مثال  رشته ی  کند ،ساده تر بیان را سیستم آقای صدری می توانست این 

. می توان این را به شکل ( بیان می شود 7به شکل ) آهنگ بنواها خوش بنوا ی چهار پایه ناقص که را 

( بیان کرد که خالصه تر است و عدد اول تعداد تکرار ریسه ) بنواها خوش  7/6بنواها خوش بنوا   ) 

 رشته شکسته دد مقدار ع وزن های مکرر است و برای  و عدد دوم تعداد هجاهای رشته شکستهبنوا( 

 :به عبارت دیگر فرمول نامگذاری به این شکل می شد . صفر است 

 تعداد تکرار/ تعداد هجای شکسته (   ریسهنام ) 

بسیار قوی تر از سیستم افاعیل سنتی است و تنها قدرت سیستم افاعیل سنتی ، در کل این سیستم  جمع بندی :

 تکرار چند قرنه آن و عادت است.

 ک وزن توسط انواع سیستم هانام گذاری ی

 

( نام گذاری می شود را در فاعالتن فاعالتن فاعلن( را که در افاعیل با نام )  101/1101/1101 با یک مثال وزن )

 .انواع سیستم ها نام گذاری می کنیم 

 نام کد نام روش

 بحر رمل مسدس محذوف افاعیل سنتی

 هارم آغاز دومین چهار بندی ها( رشته ی یازده بندی چ 1:  1،2،   77) کابلی

 9خشنوا سه پایه ی ناقص  صدری

 x 2(  911+ )  992 فوالدی

 2(  292+ )  29 صدفی

 3از رشته شماره  9هجایی با سرآغاز  77( رشته 3،  9، 77)  الول ساتن
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از کد به وزن  زیرا به راحتی می توان، بهترین سیستم به نظر من سیستم صدفی است  در بین این سیستم ها ، 

سیستم افاعیلی سخت ترین و  نگاه کنیم م صدری بهترین سیستم است و با هر معیاریسیست، بعد از آن رسید و 

 ممکن است.نام گذاری بیهوده ترین سیستم پیچیده ترین و 

رندگان آنها بوده است و من دلیل اصرار پدید آوگذاری نواکاری سخت تر از ،  به نظر من کدگذاری در این سیستم ها 

ز آنها با این کدها می خواستند به کلیه وزنها نظم بدهند اما نظم ندادن ا ختی را نمی فهمم .بر کدگذاری به این س را 

 .است  نظم دادن به این سختی کار منطقی تری

 ایرادات سیستم های طبقه بندی وزن شعر فارسی

 اهم ایرادات این شیوه ها به شرح زیر است :

 عه : روش یافتن جای یک عنصر در این سیستم ها بسیار سخت استسهولت مراج -7

برای هر عنصر یک نام می گذارد تا قادر به شناسایی آن  مناسب ، نامگذاری منحصر به فرد : یک سیستم  -2

 (21:  درباره ی طبقه ...باشد . در این سیستم ها گاهی یک عنصر چند نام دارد . )

کردن در مورد آن را سخت می کند زیرا گاهی هر خصوصیت در زیر  وجود چند نام برای یک عنصر صحبت

 و قادر به یکپارچگی اطالعات خواهیم بود .یک نام نوشته می شود 

جاگذاری و طبقه بندی منحصر به فرد  : هر عنصر در یک جای منحصر به فرد نیست . گاهی می توان یک  -9

 (29:  درباره ی طبقه ...طبقه بندی است. ) عنصر را در چند جا یافت و این خود نشانه ای از ضعف

نمی تواند مطمئن باشد که آیا این یک وزن جدید است یا  ، مثال اگر شاعری شعری در وزنی تازه می گوید

معیار االشعار ، این اثر ناشناخته » برای توضیحات بیشتر به مقاله ی سابقه ای در شعر فارسی داشته است. )

 (.  رجوع کنید« 

دالیل طبقه بندی خود را توضیح ، پدید آورندگان روش طبقه بندی : در هیچ یک از این سیستم ها توضیح  -1

 (25:  درباره ی طبقه ...) . آنها قراردادی است کار نداده اند و همه ی

جامع نبودن : قادر به نامگذاری تمام عنصرها نیستند و همیشه عنصرهایی وجود دارد که این سیستمها قادر  -6

در این سیستم ها به دلیل این که نمی توانند عنصری را طبقه  آنها نیستند. بعضی اوقاته بندی به طبق

 (16:  درباره ی طبقه ...بندی کنند آن عنصر را در لیست نمی آورند. )

 .این کتاب ها گویا برای عروض دانان نوشته شده است نه برای شاعران و عالقه مندان شعر  -5

با آشنایی با طبقه بندی  کمک به شاعران است تا  وزنها ،  طبقه بندی  رین دالیل ی از مهم تبه نظر من یک

به آنها نیز بستری برای یافتن وزنهای جدید به راحتی با کل وزن های عروضی و مشخصات آنها آشنا شوند و 

 .بدهد

 .این سیستم ها در طبقه بندی آنها دچار مشکل هستند ، اگر عنصر جدیدی کشف شود -1

 .یش بینی : این سیستم ها نمی توانند وجود یک عنصر جدید را پیش بینی کنندعدم پ -8

 ری سخت آنها :پیچیدگی و یادگی-3

عدم استقالل طبقه بندی از موسیقی یک عبارت : یک طبقه بندی درست باید بتواند صرف نظر از این که -70

موسیقی دار بودن یک عبارت  عبارت دیگر خیر آنها را طبقه بندی کند ، به  است یا این عبارت دارای موسیقی

یک عبارت بستگی به عوامل زیادی مثل تربیت فرهنگی ، مستقل از طبقه بندی آن باید باشد . احساس موسیقی 
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اصل وزن بحر طویل عربی و ( فعولن مفاعیلن )ساختار مغز انسان و ساختار زبان مادری و  .. دارد . مثال وزن 

 اما برای گوش شنوندگان فارسی زبان کامال نامطبوع است مثل غزل زیر   ، مادر وزن های عربی است

 من از مادری زادم که پارم پدر بود او       شدم خاک آن پایی کزین پیش سر بود او

 (22:  درباره ی طبقه ...)اوحدی مراغه ای ( )

لت موزون بودن آنها را بیان فایده ی بزرگ طبقه بندی وزن ها درست همین است که ع»نجفی می گوید : استاد 

( در حالی که چرایی موزون بودن یک عبارت ، با طبقه بندی آن فرق می کند. وزن 29:  درباره ی طبقه ...« ) کند

بنابراین آهنگین بودن یک  ،  هایی هست که به گوش عرب زبان خوشایند و به گوش فارسی زبان ناخوشایند است

 ید باشد .عبارت مستقل از طبقه بندی آن با

داریم ) در این جا عبارت شعری( و می خواهیم قسمتی از آنها را ) وزن دار اعم از به عبارت دیگر ما عناصر زیادی 

 نمی یابیم .در آن ها وزن مطبوع و وزن نامطبوع( را طبقه بندی کنیم و هیچ نظامی 

. این مساله بقه بندی راحت تر می شودکنیم ، طجدا یقی دار بودن یک وزن به نظر من اگر طبقه بندی را از موس

طبقه بندی کنیم . مشکلی که با این  در ایران راموجود مثل آن است که ما بخواهیم حیواناتی با گوشت خوش مزه 

 و ذائقه ،  این است که همه ی حیوانات در ایران وجود ندارند ، از نظر فرهنگی ، دچار می شویم نوع طبقه بندی 

وانات را نمی خورند ، مناطق مختلف ایران ذائقه های یکسانی ندارند ، هر حیوان مثال گوسفند ایرانیان همه ی حی

 نژادهای مختلفی دارد که طعم گوشت آنها با هم فرق دارد و ...

جهانی نبودن : می دانیم زبانهای فارسی ، عربی ، هندی زبانهایی هجایی هستند . یک سیستم طبقه بندی -77

برای تمامی این زبانها کارا باشد. درست مثل این که ما بخواهیم حیوانات بومی ایران را طبقه بندی  درست باید بتواند

کنیم در حالی که باید بدانیم این حیوانات جزئی از خانواده بزرگ حیوانات هستند و ربطی به عرب بودن یا یونانی 

 بودن آنها ندارند

 

هنوز  حل نشده است و هنوز مشکل طبقه بندی، طبقه بندی می توان دید که با این همه روش  جمع بندی :

 نتوانسته ایم شعر فارسی را طبقه بندی کاملی کنیم که ویژگی های طبقه بندی علمی را داشته باشد.
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 دودویی نهم : اعدادفصل 

 

 چیشرار و ه کیهمان داشت  کوهسارنیا       فرهاد برنخاست ی شهیت یصدا گرید

 ل دهلوی() بید

 

 ما خرابیم  ، چو صفر اندر حسابیم

 چو صید اندر طنابیم...

 کعبه یک ، خدا یک کتاب یک

 این همه دوئیت کجا رواست

 « (ترک چشمش ار فتنه کرد راست») عارف قزوینی ، از تصنیف                                                            
 

 

که تنها با رقم های صفر و یک تولید می شوند . این اعداد زیربنای علوم کامپیوتر  اعداد دودویی ، اعدادی هستند

یم و سپس بعد از توضیح هستند . ابتدا با یک داستان تخیلی سعی در آشنایی خوانندگان با این مفهوم ریاضی می کن

 اعداد دودویی به ارتباط آن با رشته های وزنی می پردازیم .تاریخچه ی 

 تخیلییک داستان 

. آنها به زبان من صحبت می کردند باتی را دیدم وو ربه نام شمس قیس روزی من به سیاره ای رفتم و در آنجا مردی 

 را متوجه نمی شدم. آنها عددهای ، اما من قادر به درک تمام حرفهای مرد و روبات بودم و  

، فعالتن ، مفتعلن سخن می گفت و  نمرد هر گاه می خواست از عدد سخن بگوید با کلمات عجیبی مثل مستفعل

 .روبات اعداد را تنها با صفر و یک بیان می کرد

من فهمیدم که روبات و شمس قیس هر دو اعداد همدیگر را می فهمند و با هم هیچ مشکلی ندارند و بعد از مدتی 

ادلهای عددی آنها را در جدول تعدادی از مع می کنند و توانستم  فهمیدم چگونه هر کدام اعداد را به زبان خود تبدیل

 .زیر گرد آوردم

 

 شمس روبوت شمس روبوت روبوت شمس روبوت شمس روبوت

 مفاعل 0010 مفتعلن 1001 010 فعولُ  010 فَ 0

 مستفعل 0011 مفاعلن 1010 011 مفعولُ  011 فَع 1

 فعالت 0100 مستفعلن 1011 100 فَعَلن 100 فَعَل 10

 فاعالت 0101 فعالتن 1100 101 فاعلن 101 فع لن 11

 مفاعیلُ  0110 فاعالتن 1101 110 فعولن 110 مفاعیلن 1110

        مفعولن 111
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مشترک بین عددهای من و روبوت تنها دو عدد صفر و یک  فهمیدممن اصال از زبان آنها سر در نیاوردم ولی فقط 

اما باقی  هر دو منظور هم را می فهمیم «من صفر سیب دارم» یا «یک دماغ دارم»یعنی وقتی من می گویم  ، است

. بین من و شمس قیس اصال هیچ اشتراکی در عددها نبود و قادر به درک عددهای هم  برای هم نامفهوم بوداعداد ما 

 .نبودیم

تو  : درست است .مستفعلن مفاعلن مفاعلن فَع ( روز دیگر زنده ای و روبات هم گفتدیروز شمس به من گفت تو )

 ( روز دیگر زنده ای ؟  1101010101011)

 من چند روز دیگر زنده ام ؟

 ( .اگر می خواهید به مرد جواب بدهید لطفا تا آخر فصل همراه ما باشید) 

 سیستم های نام گذاری اعداد

به صورتی که بتوانند مقدار اشیاء  ؛انسان ها از دیرباز خواهان داشتن سیستمی برای نوشتن و گفتن اعداد بودند 

بنویسند. مهمترین و شایع ترین سیستم برای این کار سیستم دهدهی است که برای هم را به هم بگویند و مختلف 

توسط ایرانیان به اعراب شناسانده این سیستم سپس . اختراع شد  مسیح الدیقبل از مسال  600حدود توسط هندیان

 اروپایی رفت و از آنجا جهان شمول شد.به کشورهای  . با کتابهای خوارزمی ریاضی دان ایرانی این مفهوم شد 

اعداد  یبرا ژهیو یو عالمت قرارداد نوشتندیاعداد را با حروف م این آشنایی تا قبل از یو فارس یدر زبان عرب

 .ستیاز اعداد ن خبری نیز ینداشتند. در خط کوف

به قدری فراگیر شده است که هندی می نامند. این سیستم  -عربی هندی و اروپاییان  این سیستم را اعراب سیستم

به یک معنا است و آنها نمی توانند تصور کنند به جز سیستم دهدهی « عدد مبنای ده » برای بسیاری از مردم عدد و 

 روش دیگری برای بیان اعداد وجود دارد .

ی این است که اساس این روش بر مبنای دسته بندی همه اعداد به بسته های ده تایی است . دلیل تقسیم به ده تای

 انسان ده انگشت دارد و راه حل منطقی برای انسانها تقسیم هر عدد به بسته های ده تایی است .

صفر تا نه ( و با این رقم ها و موقعیت مکانی هر رقم همه این سیستم احتیاج به ده عالمت برای هر رقم دارد ) از 

 .اعداد را نمایش می دهد 

 :بررسی کنیم را می خواهیم  5183مثال عدد 

 هزارگان صدگان دهگان یکان 

 7000 700 70 7 طبقه

 5 1 8 3 رقم

یک است و هر طبقه بعد در ده ضرب می شود و ده برابر می شود و عدد یکان با عدد ، می بینیم که اولین طبقه 

 (1)*9+(10)*8+(100)*7+(1000)*6=6789                      را می توان به روش زیر نشان داد. 5183

 سیستم دودویی

فرض کنید در جزیره ای نژاد خاصی از انسان زندگی می کند که تمام خصوصیات مغزی و جسمی انسانها را داشته 

باشد و تنها فرقش این باشد که  در هر دست تنها یک انگشت و در کل دو انگشت دارد . حدس ما این است که آنها 

 .می کردند بنابر اساس سیستم دودویی و مبنای دو ، نای ده سیستم عددی خود را به جای دهدهی و مب

صد و ) این عدد هزار و  در سیستم دهدهی ما چه می شود.آنها  (1101)عدد معادل می خواهیم بدانیم  فرض کنید

صفر یک »را به صورت  . این عددفرض ما عددی در مبنای ده است صد و یکنیست زیرا وقتی می خوانیم هزار و  یک
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 .یکی انگاشته نشود 7707 دهدهی به همین دلیل آن را در پرانتز می گزاریم که با عددمی خوانیم  «یک یک

 ( .  عددهای دودویی را همیشه از راست به چپ می خوانیم

 .ابتدا مشابه عددهای دهدهی جدول مبنای دو تشکیل می دهیم

 هشت گان چهارگان دوگان یکان 

 8 4 2 1 طبقه

 1 1 0 1 رقم

 : پس عدد روبرو معادل می شود با حاصل ضرب طبقه قبل  در دو به دست می آید ، بینیم که هر طبقه از  می
(1010)=(1*8)+(1*4)+(0*2)+(1*1)=13 

 است. در سیستم دهدهی79عدد  (1101)یعنی معادل دهدهی عدد دودویی 

کامپیوتر بر این مبنا  رنامه نویسانو ب سیستم دودویی مبنای علوم کامپیوتر است و کلیه دانشمندان و مهندسان

با آن  .کامپیوتر ها را برنامه ریزی می کنند. این سیستم تنها از دو رقم صفر و یک برای نمایش اعداد استفاده می کند

ریشه هایی این اعداد توسط الیب نیز به دنیا معرفی شدند اما  7513مبنای دو در ریاضیات مدرن در سال اعداد که 

زندگی حدود زمان یک دانشمند هندی )  (Pingala)جالب است بدانید پینگاال  ند و چین قدیم دارند.در مصر و ه

دو قرن قبل از میالد ( برای تقطیع شعرهای ودایی نخستین بار سیستم دودویی را کشف و آن را به دنیا معرفی کرد . 

وزن های ممکن ن بود یعنی تمام ترکیبهای ) هدف پینگاال پیدا کردن تعداد ممکن ترکیبهای یک وزن با هجای معی

زبان هندی نیز مانند فارسی دارای دو  درضمن این هم نکته جالبی است که  . دو هجایی و  مانند آن  (، یک هجایی 

است. ) ابوریحان بیرونی در کتاب  ، دو برابر هجای کوتاهطول هر هجای بلند در آن هجای کوتاه و بلند است که 

 (. اقتباس کرده اند اشاره می کند که اعراب سیستم عروض خود را از هندیان « دتحقیق ماللهن»

 :نکته مهم برای ما قانون زیر است

هر عدد دهدهی قابل تبدیل به عدد دودویی و برعکس است و همیشه یک و تنها یک معادل دودویی 

 .برای یک عدد دهدهی وجود دارد و برعکس

 و دهدهی به دودویی را می توانید در ضمیمه کتاب مطالعه کنید.روش های تبدیل دودویی به دهدهی 

 یافتن کد وزن

به شرط آن که هر هجای کوتاه را معادل  .تبدیل کرد (1)و  (0)می دانیم که هر تقطیع را می توان به رشته ای از 

 در نظر بگیریم. (1)و هر هجای بلند را معادل  (0)

 .اشتباه نشود 707 دهدهی با عدد (101)انتز می گزاریم که مثال دودویی را در پررشته ی همیشه  نکته :

، تمام شود  (0)این است که هیچ تقطیعی نداریم که با م ، گرفتی (0): دلیل این که ما هجای کوتاه را معادل  نکته

ای رشته بی ارزش در انته (0)زیرا در انتهای هر مصرع هجای کوتاه نداریم و تنها هجای بلند داریم . به عبارتی دیگر 

در نظر می گیریم زیرا صفرهای سمت راست «  27»عدد را معادل  «027»دهدهی هم عدد  اعداددر . و خنثی است 

 کامال بی ارزش هستند.

 

منحصر به فرد عدد است به راحتی معلوم می شود که وزن یک  «رشته ی صفر و یک» وزن یک  با پذیرفتن این که 

نگارینا دل و  »شعر مثال   معادل یک عدد دهدهی منحصر به فرد است .هم دد دودویی این عدر مبنای دو است و 

( تبدیل می شود . این رشته یک عدد دودویی است  11011101110پس از تقطیع به رشته ی ) «جونم تو داری 

 .است 7111ه معادل دهدهی آن عدد ک
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با این وزنها را بر اساس این اعداد طبقه بندی کنیم و اکنون که فهمیدیم هر وزن یک عدد است به راحتی می توانیم 

ی وزنرشته ی از این به بعد می توان به جای مثال ،  دیگر آزاد می شویم روش از تمام سیستم های طبقه بندی

تبدیل به دودویی را  7111اگر کسی هم بخواهد می تواند کد .  7111کد  به راحتی بگوییم (  11011101110)

 موجود است ( 9) روش تبدیل در ضمیمه  .آن را بیابد  متناظر  ی تقطیع و رشته کند 

اکنون می توانیم مانند مندلیف جدولی از تمامی اوزان و دقیق تر بگوییم تقطیع ها درست کنیم . هر عنصر دقیقا در 

ی با همه ی روشهای سر جای خود می نشیند و جا برای تمامی اوزان و تقطیع ها وجود دارد و دیگر می توان به راحت

 طبقه بندی گذشته خداحافظی کرد.

چون ما  است ودودویی شعر یک عدد  ، تنها نشان دادیم که وزن دقت کنید ما هیچ کدگذاری خاصی انجام ندادیم 

 .برای ما راحت تر استدهدهی با اعداد دهدهی کار می کنیم بیان آن به شکل عدد به شکل تاریخی 

 

 پاسخ به معمای شمس قیس

را شمس  هو روبات هم گفت لن مفاعلن فَع ( روز دیگر زنده استمستفعلن مفاعگفته بود که ) ه مردشمس قیس ب

 .( روز دیگر زنده است 1101010101011) تایید کرد و گفت که او 

شمس  عبارتبا تقطیع روبات با زبان دودویی از اعداد صحبت می کند و شمس با زبان افاعیلی . )م که یاالن می دان

به عدد  ، میاگر کد دودویی را به دهدهی تبدیل کن ( .  س به رشته دودویی عبارتی که روبات گفت می رسیمقی

 سال دیگر زنده است . 78بیش از یا روز دیگر  5821 یم یعنی مردمی رس 5821

 

 نگاهی مجدد به سیستم افاعیلی

عیلی نگاه مجددی می کنیم . سیستم افاعیلی به سیستم افا، اکنون که سیستم عروض را رمز گشایی کرده ایم 

 . این اتفاق تالشی تحسین برانگیز از سوی عروضیان ) هندیان ، اعراب و ایرانیان ( برای نامگذاری اعداد دودویی بود 

 ) پینگاال تنها اشاره ای کرده بود اما قادر به درک ابعاد و وسعتزمانی افتاد که  اعداد دودویی اختراع نشده بود. 

در ضمن او به جای صفر و یک از دو نشانه دیگر استفاده کرده بود و قادر به اتصال ، ریاضیات دودویی نشده بود 

 ضیات دودویی نبود . ( مفهوم دوتایی به صفر و یک و در گستره ی ریا

) که ما    (110)مثال به جای رشته ی دودویی   ،  کننداعداد دودویی را با عناصری به نام رکن بیان می  عروضیان

با جداسازی سه تایی و چهارتایی  ه ی ) فعولن ( استفاده می کنند . آنهادهدهی می گوییم ( از کلم 5به آن عدد 

رشته اعداد دودویی ، آن را به برش هایی تقسیم می کنند و سپس برای هر برش کلمه ای را از جدول رکن ها 

به رشته های کوچکتر   -است  207که  معادل عدد دهدهی  -را ( 11001001رشته ی ) مثال انتخاب می کنند 

 ) مفتعلن / فاعلن (و برای هر رشته ی کوچکتر نامی می گذارند .  کنندتقسیم می   (1100/1001)

به شدت بر اساس افاعیل  این نظام که )ضی دودویی ایم ریک نظا ننظم بخشیدبیان و عروضیان برای به عبارت دیگر 

 با تالش طاقت فرسایی مفاهیمی مثل رکن و زحافات را اختراع می کنند.،  (می نمایدبی نظم 

و را بشناسند  میوه صداین کار مثل آن است که ما سیاره ای کشف کنیم و آنها مفهوم عدد را اختراع نکرده باشند و 

 بخواهند عدد آنهارا با میوه ای مشخص کنند . اگر  33تا  جدول رکنی درست کرده باشند که در آن هر عدد از صفر

 65سیب =   کنند که در جدول رکن های آنهامی را بگویند از عبارت ) سیب موز پرتقال ( استفاده « 729165»مثل 

 = سیب / موز /  پرتقال 72/  91/  65  =729165.   باشد 72و پرتقال = 91، موز =
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 :از  عبارت استکشف نشده بود  دودویی بودن عروضدالیل مهمی که تا حاال 

  دودویی را نوشت و خود درباره ی اعداد مقاله اصلی  7513عدم اختراع ریاضیات دودویی ) الیب نیز در

 جبر بولی را بنا نهاد( 7861جورج بول در 

 عدم عمومیت ریاضیات دودویی قبل از اختراع کامپیوترها 

 عروضیان با ریاضیات جدید عدم آشنایی 

  (1)و  (0)و مقدار ( با سیستم دودویی ) که دو مقدار را با عدم ارتباط سیستم هجایی ) دارای د 

برای تنظیم چهارصد وزن شعر فارسی که به هر حال »  :نجفی می گوید استاد مثال ،  نمایش می دهد (

از دو کمیت کوتاه و بلند ساخته شده اند هر ضابطه ای وضع کنیم چه بسا به نوعی از تقسیم بندی 

هت به بازی اعداد و ارقام در ریاضیات نیست که انواع ترکیبات را با نتیجه برسیم . این کار بی شبا

 (   53:   درباره ی طبقه ...« ).  واحدی به دست می دهد

  موزون بودن . تالش در طبقه بندی تقطیع های موزون و آهنگین توسط عروضیون نه تمام تقطیع ها (

آن است که این درست مثل . ید طبقه بندی کرد در حالی که کل عناصر را با، یک مساله ذهنی است 

مندلیف به جای آن که به دنبال طبقه بندی کل عناصر باشد ، به دنبال طبقه بندی فلزات گران بها 

 (باشد . 

  و عدم درک ریاضی بودن  تصور آن که طبقه بندی اوزان مربوط به علوم انسانی است نه علوم ریاضی

نمی توان در علوم انسانی بر خالف علوم طبیعی دستگاهی »  : ی گویدمثال نجفی م ،  وزن شعر هجایی

 « .  برای طبقه بندی تنظیم کرد که هر واحدی جای مشخص و هویت یگانه داشته باشد

 ( 21:  درباره ی طبقه ...) 

 عروض دودوییمزایای 

 : است و وابستگی  و بر مبنای ریاضی تعریف شده  کامال سیستمیعروض دودویی ،  ریاضی بودن تعریف

یک  یمعادل دهده دیخواه یاگر نم یتدقت کنید ح و نام گذاری قراردادی نیست . به سلیقه شخصی ندارد

مانند  دیابیآن را ب آخر کتاب به فهرست ، کافی است آن وزن را تقطیع کرده و با مراجعه  دیابیرا بوزن 

 . شود  یمرتب م ع اول غزل (ین کلمه ی مصربرعکس از آخر بر اساس الفبا )غزل که  وانید

تا  میکن یم یمجدد ندارد آن را فقط دهده یبه کدگذار اجیخود کد است و احت عیتقط گریبه عبارت د

 .آن آسان تر باشد یادسپاری

 : تقطیع بر عهده ی عروض گذاشته شده  نحوه و قوانین  مستقل بودن از تقطیع و بحث های تقطیع

 . تبدیل به یک کد یکتا می کندکه رشته ای از هجاها است (  )و این روش تنها تقطیع را  است

 : برخالف نامگذاری افاعیلی که گاهی یک تقطیع را چند نام می نهادند در عروض دودویی  یکتایی کد وزن

دودویی از  کد ) البته سایر سیستمهای طبقه بندی کد یکتا دارند اما . تنها یک کد تولید می شود 

 ساده تر است (یار بسآنها  نامگذاری 

شماری از اوزان بود که برابر موازین عروض و ضوابط علمی می شد پایه ها را در دو یا سه بحر مختلف یا »

بیشتر تنظیم و نامگذاری کرد ... مثال وزن ) مفاعلن فاعلن مفاعلن فاعلن ( که می شود آن را در پنج بحر 
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ون مرفوع ، مجتث مثمن مخبون محذوف ، مضارع یط مثمن مخبون ، رجز مثمن مخب:  بسنامگذاری کرد

 (9فرهنگ کاربردی ... : « )  مثمن مقبوض محذوف 

 : در حال حاضر اطالعات هر وزن در بخش های مختلف کتاب های عروض وجود  یکپارچگی اطالعات

لف کتاب های مختموجود در دارد  . با این سیستم هر وزن کد گزاری می شود و می توان تمام اطالعات 

به  سیستمی. دقت کنید تا قبل از این کدگذاری هر راجع به این وزن را در شرح این وزن جمع آوری کرد

و ای آنها یا وجود نداشت یا قراردادی مرتب کردن وزن ها برروش وزنها را طبقه بندی می کند و امکان یک 

ران و عروضیان نتوانند اطالعات بود. این عدم یکپارچگی باعث می شد هیچ وقت شاعپیچیده و غیر کاربردی 

و توسط چه کسی  است و چه زمانیخود را به اشتراک بگذارند و مثال ندانیم وزن های کشف شده چه تعداد 

کشف شده است . این مثل آن است که بخواهیم لغت نامه بنویسیم اما هر پژوهشگری کلماتی را با روش 

رچه کردن کلیه اطالعات بدون داشتن یک روش نظام مند خاص خود در کتابی شرح داده باشد و امکان یکپا

 محال است. برای منظم کردن کلمات 

 :( ،وزن یکی از مهمترین ابزارهای شاعران است)اگر شاعران را مهمترین کاربران عروض بدانیم  سادگی  

و  با انواع وزنها این روش به آنها وزنهای شعر فارسی را به راحتی نشان می دهد و آنها به راحتی می توانند

پیچیده فعلی عروض بسیار سخت و های اب این کار در کت آشنا شوند . شرح آن وزن و تاریخچه ی آن 

شاید ، اگر اوزان شعر فارسی با این روش گردآوری می شد و شاعران با تمامی اوزان آشنا می شدند  است . 

 ه شاعران می دادیم.شعرهای زیباتری از شاعران داشتیم زیرا ابزارهای بیشتری ب

 عروضیان هر زبان می توانند بنا به ویژگی های زبان خود ، از این   : قابلیت بومی سازی برای هر زبان

خود را بر تقطیع می توانند سیستم مثال در شعر عرب که بیت واحد شعر است سیستم استفاده کنند ، 

 .بگیرید اساس بیت 

  سیستم توسط گوش است زیرا وزن نواگذاری ، لمس موسیقی دلیل وجود  : نواگذاریمستقل از سیستم

از طرفی بهتر است هر زبان بر اساس است و توسط انسان ملموس نیست .  ریاضییک سیستم دودویی 

منطق کلمات خود ، سیستم نواگذاری خود را  پایه گذاری کند . با این جداسازی تمام زبان ها ضمن حفظ 

 استاندارد سازی وزن ها بر اساس منطق ریاضی هستند .نواگذاری بومی خود ، قادر به 

 تبدیل اعداد دودویی به دهدهی و برعکس می توانیم با  لیکیشنو با یک اپ به راحتی : جستجوی سریع

  وزن دسترسی پیدا کنیم و اطالعات الزم را در آن بیابیم . به آنیا رشته ی دودویی  دهدهی داشتن یک کد

 : بندی دیگر بسیار سخت است اما یادگیری این سیستم بسیار راحت است سیستمهای طبقه  سادگی .

حتی بدون تبدیل دودویی به دهدهی و تنها با تقطیع و یافتن رشته ی دودویی وزن می توان یک وزن را 

 .یافت

 : این طبقه بندی تمام حالتهای ممکن را ) اعم از موزون یا ناموزون ( پوشش می دهد حتی  جامع بودن

نمی تواند در زبان فارسی به وجود آید اما  (1000000)مثال رشته ی  . ایی که نمی تواند به وجود آیدحالته

 .این سیستم قابلیت نامگذاری آن را دارد ، این رشته موجود باشد اگر فرضا در زبانی دیگر 
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 : وزن های کمی به  برای نامگذاریو استاندارد این روش می تواند به عنوان روش بین المللی  جهانی بودن

روش مستقل برای کلیه کارشناسان ادبیات در تمامی زبانهایی که اشعارشان هجایی است  کار رود . این یک

محققان زبانها به ، شدن این روش  فراگیرفارسی نیست . با  زبان این روش منحصر به شعر وباشد می 

دقت کنید همانطور که مندلیف جدول خود  رند.به اشتراک بگزابا یکدیگر تحقیقاتشان را ، راحتی می توانند 

عروض نیز شکلی جهانی  بنا کرد، بر اساس طبیعت اشیا آن را را بر اساس زبان و فرهنگ روسی بنا نکرد و 

 .برای زبانهای هجایی است و ما حق نداریم سیستمی بنا کنیم که بر اساس زبان فارسی بنا نهاده شده باشد

 : ر عنصر در یک جا و فقط یک جا می تواند بنشیند زیرا هر تقطیع معادل یک ه جاگذاری منحصر به فرد

 .عدد است و هیچ تقطیع دیگری با آن یکسان نخواهد بود

 : فرض . بالفاصله در جای خود می نشیند ، وزن جدیدی کشف شود هر گاه  وزنهای تازه کشف شده

بالفاصله برای این کد یک پرونده تشکیل  ، نداستفاده ک برای اولین بار  را شاعری 3815627کنیم کد وزنی 

 .می دهیم و آن را در سر جایش قرار می دهیم

  را در کنار هم قرار دهندعروضی شاعران دیگر احتیاج ندارند افاعیل  : ارکان افاعیلیرهایی شاعران از. 

دویی آن را بیابند. آنها ها معادل دوآنها می توانند تنها به موسیقی کلمات فکر کنند و با کنار هم نهادن آن

تنها به هجاهای کوتاه و بلند ) صفر و یک (  ،می توانند مانند موسیقی دانی که به نتها فکر می کند

. در ضمن در این بیان کنندی صفر و یک و عدد دهدهی متناظر بیندیشند و خروجی آن را با یک رشته 

ع وزن آشنا می شوند و می توانند تنوع وزنی به ) در صورت تکمیل ( آنها به راحتی با انوا عروضی فرهنگ

توسعه ی بدهند. تنوع شعری باعث تنوع موسیقی هم می شود و موسیقی ایرانی هم می تواند  یشانشعرها

 .بیشتری در زمینه ی وزن ها بیابد

 : و یک  با توجه به آنکه ما وزن ها را تبدیل به کدهای صفر قابلیت ارتباط کامپیوتر با وزن های دودویی

ت درباره وزنها قابلیت خوانایی و آنالیز توسط کامپیوترها را دارند و این کار باعث سهولت تحقیقا، کرده ایم 

) با ایجاد یک دیتابیس از کلیه اشعار فارسی از ابتدا تا کنون با وزن  ها می شود .وزن شعر با کمک کامپیوتر

پژوهشهای مختلف تنها با فشردن دکمه ای خواهند بود. محققان ادبیات به راحتی قادر به انواع ، هر مصرع 

این دیتابیس می تواند قالبهای ادبی ، آرایه های به کار رفته در هر بیت ، موسیقی هر بیت ، شرح هر بیت ، 

ی شعر ، کلیه ارجاعاتی که در کتابها به این بیت شده است ، موسیقی هایی که  )ها( کلمات سخت ، دکلمه

  عار ساخته شده است و ... را داشته باشد  (بر اساس این اش

 با توجه به آنکه عروض پایه ی درست خوانی قابلیت هوش مصنوعی جهت یادگیری و خواندن شعر :

کامپیوترها قادر به  ، شعر است و همه ی اشعار را می توان با دانستن وزن و موسیقی آن درست خواند

. عالوه بر آن قابلیت گفتن شعر عروضی نیز توسط هوش دخواندن درست و فصیح اشعار فارسی خواهند بو

 مصنوعی با این بستر فراهم می شود.
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 عروضی وزن انواع  شعر  دهم : فصل 

وزن نتیجه ی یک مصراع و بیت نیست بلکه چند مصراع و چند بیت باید مشترکا وزن را به وجود »

 «ستندبیاورند ... برای قدما یک مصراع یا یک بیت دارای وزنی ه

 (146) نیما یوشیج ، حرف های همسایه :  

 

 

 

حال که با اعداد دودویی آشنا شده ایم می خواهیم ببینیم آیا تمام انواع شعر عروضی را می توانیم با عروض دودویی 

 می پردازیم :« تک»ابتدا به تعریف  نام گذاری کنیم.

واحد  «تک»استفاده شده است . در این کتاب « تک»در کتاب تحفه الهند به جای مصراع از کلمه ی  تعریف تک :

 که می خواهیم وزن تقطیعی اش را به دست آوریم.وزن تعریف می شود یعنی عبارتی 

 

 :می توان کلیه ی قالب های شعر عروضی فارسی را به چهار طبقه زیر تقسیم کرد

  شعر سنتی

ه جز مستزاد( تمام مصرع ها با هم دارای یک وزن ) بمانند مثنوی ، قصیده ، غزل در کلیه ی قالب های شعر سنتی 

برای طبقه بندی کلیه ی اشعار سنتی از واحد مصراع استفاده می کنیم . حتی برای وزنهای مکرر  اصلی می باشند .

 .درست شده اند نیز ما وزن مصراع را استفاده می کنیم ریسهکه از تکرار چند 

 نظر رای وزن تقطیعی متفاوت باشند وزن آن قالب شعر را وزن مادر دردقت کنید اگر در یک قالب شعر مصرع ها دا

 . می گیریم.در شعر سنتی هر تک عبارت است از یک مصرع

  مستزاد

 .مستزادها دارای دو شکل هستند

وزن  .یک مصراعک می آید، یک سکوت کشیده و بعد از سکوت کشیده در شکل اول بعد از هر مصراع  شکل اول :

مصراع و  مجموع وزنتک را . در این قالب ما یکی است با هم مصراعک ها تمام و یا هم صراع ها تمام ماصلی 

 . در نظر می گیریم و به عبارت دیگر فرض می کنیم مصراع و مصراعک در ادامه ی هم آمده است  مصراعک 

 : به مستزاد زیر از اخوان نگاه کنید

 پادشاست  توست یدر مشکو یهر که گدا

 چون گداست  توست یکو یگیهمسا که به شه

 بهشت ای  ـبهشـتیجهان موسم ارد باغ

 تصفاس یب  توست ینه ثنا خوان گل رو گر

وزن تک ) فاعلن( است  یا   (101) فاعلن( و وزن مصراعکمفتعلن مفتعلن )  یا  (101/1001/1001) وزن مصراع 

متناظر  فاعلن  فاعلن (مفتعلن مفتعلن )فاعیلی ( در نظر می گیریم که با نوای ا101/101/1001/1001را معادل ) 

دلیل مهم ما برای منطقی بودن این نامگذاری این است که در جدول ما  .می باشد 77519  است و دارای کد دهدهی
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به عبارت  وجود دارد و با تبدیل دودویی آن به رشته ای می رسیم که دقیقا معادل وزن این مستزاد است 77519کد 

 آن کد در دنیای واقعی این مستزاد است . دیگر معادل

سکوت کشیده به شکل منظم تکرار شود به این وزن مستزاد می گوییم ،  در این وزن ،  نکته مهم این است که اگر 

 : بیت زیر که با همین وزن سروده شده است نباشد به آن مستزاد نمی گوییم مثل در آن ولی اگر سکوت کشیده 

 { رقص رنگین کمانرنگ تر از غنچه ی تو  از هُرم آتش فشان       بوسه ی تو داغ تر }

به عبارت دیگر ، وزن دودویی مستقل از سکوت کشیده تعریف شده است ، به این دلیل از نظر تئوری سکوت کشیده 

 در هر کجای وزن می تواند بیایید بدون آن که کد آن وزن عوض شود .

می آید و بعد یک مصراعک می آید مثل شعر زیر از هم وزن چند مصراع یا دو هم مستزاد در شکل دوم  شکل دوم :

 : ابتهاج

 برچید مهر دامن زربفت و خون گریست

 چشم افق به ماتم روز سیاه بخت 

 وز هول خون چو کودک ترسیده مرغ شب

 نالید بر درخت

است منطقی است که این نوع وزن مصراع ها ) مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل ( و وزن مصراعک ) مستفعلن فعل ( 

مستزاد را هم مانند مستزاد نوع اول نامگذاری کنیم یعنی بگویییم وزن این شعر ) مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل ( ) 

کد عددی این رشته  . ومستفعلن مفاعل مستفعلن فعل ( ) مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل ( ) مستفعلن فعل ( است

. ) این کار از نظر ریاضی درست است اما شاید برای سادگی کار یار بزرگ می شودیک عدد بسکه را به دست آوریم 

بگوییم این قالب دارای سه مصراع با وزن الف و یک مصراعک با وزن ب است هر چند برای طبقه بندی باید از کد 

حدود بودن صرف نظر به شکل معمول از نام گذاری این نوع مستزاد به علت م(  .عددی بسیار بزرگ آن استفاده کرد

 می کنیم .

 (ریسه) تکرار زیاد یک  ویل طبحر 

 به وجود آمده است. ریسهبحر طویل به نوعی از شعر می گوییم که بر اساس تکرار بسیار زیاد یک 

ه طول هر بند با توجه به آنک یعنی تک برابر است با بند یک بحر طویل . به هر واحد این نوع شعر یک بند می گوییم .

گذاری بحر طویل به جای یافتن کد وزن هر بند که عدد بسیار بزرگی می شود می گوییم وزن اد است برای نام زی

 .در این متن از طبقه بندی بحرطویل چشم پوشی شده است .ی فالن درست شده است ریسهعدد  nاین بند از تکرار 
 

  نیمایی

رشته ی    Xآن و  ریسه ی  T و  n>=0قسمی که  است به   n*(T)+(X)وزن شعر نیمایی در هر پاره به شکل 

 باشد. ریسهشکسته یا شبه شکسته ی 

هر شعر را بر اساس  ) یک شعر کامل نه هر خط آن یا به عبارت ما هر تک آن ( برای طبقه بندی قالب شعر نیمایی

مفاعیلن ساس ریسه ی بر امثال می گوییم شعر زیر از نیما یوشیج یک شعر نیمایی ریسه اش طبقه بندی می کنیم 

 . است (1110)

 تو را من چشم در راهم شباهنگام»

 یاهیها رنگ س هیدر شاخ تالجن  سا رندیگ یکه م
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 فراهم یدلخستگانت راست انده وزان

 ...«را من چشم در راهم تو

ی توان هر ر نیمایی باال دارای چهار تک است و مدقت کنید هر تک در اینجا یک پاره از شعر نیمایی است مثال شع

 برای طبقه بندی اشعار نیمایی به بخش وزن نیمایی مراجعه کنید. .تک را تقطیع کرد و کد آن را به دست آورد

 چند وزنی

هر گاه یک شعر از ترکیب چند وزن مختلف به وجود بیاید و در قالب های باال نگنجد در اصل یک شعر چند وزنه 

 است. 

 .م اما وزن تقطیعی هر پاره یا مصرع از آن را جداگانه می توانیم به دست بیاوریمبرای نامگذاری کل شعر تعریفی نداری

ر سلمان ساوجی را از نمونه های شع «جمشید و خورشید»دکتر پورنامداریان بعضی از انواع شهرآشوب ها و مثنوی 

ی اثری موفق که در آن روی هم رفته باید گفت که تا کنون در شعر فارس»می نویسد :  چند وزنه معرفی می کند و 

 ( 18:  وزن و قافیه ی شعر فارسی «   ) .  وزن به اقتضای تغییر مضمون عوض شود ارائه نشده است

در تعزیه ها و نوحه ها ، اشعار عامیانه و ترانه ها  تغییر وزن بسته به مضمون و موسیقی ) گاهی به شکل متناسب و 

 (13:  وزن و قافیه ی شعر فارسی )  . مدام صورت می گیرد گاهی به شکل نامتناسب (

 ( فعالتن مفاعلن) و ( فعالتن فعالتن  ):  شب همه شب از نیما یوشیج دارای دو وزن متفاوت است»شعر 

 شب همه شب شکسته خواب به چشمم

 گوش بر زنگ کاروانستم

.. 

 جاده اما ز همه کس خالی ست

 ریخته بر سر آوار آوار

 (780:  سی ) درس نامه (وزن شعر فارنجفی ، )   ...«

با توجه به تعداد اندک این تجربه در شعر فارسی کوششی برای طبقه بندی شعرهای کامل چند وزنی نشده است اما 

 هر تک آن را می توان تقطیع کرد و طبقه بندی کرد.
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 ی عروضیها وزن کلیه فهرست:   یازدهمفصل 

 

 مفعول مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیل  از وزن نپرسید که بیرون ز شمارست   

 ) خواجو(

 

 

 

 مقدمه

را از کوچک  کل وزن هابنابراین اکنون می توانیم ، می دانیم که هر وزن دارای یک کد منحصر به فرد است  تا این جا

است که   (0)مرتب  کنیم . کوچکترین کد وزنی بر روی کاغذ تنها یک هجای کوتاه ترین عدد به بزرگ ترین عدد 

می شود انتهای مصرع معادل یک هجای بلند ) اگر فرض کنیم که هر هجای کوتاه در . صفر است  ادل عددمع

 می شود ( و بزرگترین کد وزنی عمال بی نهایت است .  (1) معادل 7عدد  کوچکترین کد وزنی

بر ، وزن ها ی مراجعه ، برای راحتبا توجه به آن که هر چه تعداد هجاها بیشتر شود کدها بزرگتر می شوند :  نکته

اساس تعداد هجاها نیز تقسیم بندی انجام شده است .  برای هر هجا نیز شرحی داریم که تعداد کد های ممکن و 

 .وزنهای واقعی آن هجا را نمایش می دهد

 پرونده هر وزن

 ندبه شکل کلی از الگوی زیر پیروی می کبرای هر کد وزنی یک پرونده تشکیل می دهیم .هر پرونده 

 وزن افاعیلی نوا : کد وزن کد وزن:

 رشته ی دودویی وزن و نوای پری گل رشته :  نام گروه گروه : 

 شعر سنتی

 شعر نیمایی

 تصنیف

 سایر ) نثر و ضرب المثل و شعر کودک (

 شواهد کتاب های عروضیان

 شرح 

 

 .عدد دهدهی است که از تبدیل کد دودویی به دست می آید کد وزن :

 افاعیلی وزن است .  ) های( معروف ذارینامگ نوا :

 آورده شده است. وزن نام گروه گروه :

زیر رشته ها شده است و  تقطیع است که معموال بر اساس گروه بندی ریاضی برش زنییک ویی رشته ی دود رشته :

 جدا شده اند. از هم برای خوانایی بیشتر »/« با نماد 
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برای هماواهای رشته ی  برای جداسازی رشته ها استفاده می کنیم .« -»مت وزن های مکرر از عال در موردتبصره : 

 .استفاده می کنیم «-»مکرر هم از عالمت 

انجام  در این قسمت  بر اساس سیستم پری گلتا شانزده هجایی  برای کلیه وزن های یکنواگذاری  نوای پری گل :

 . شده است

 

 شعر سنتی : 

   شده آورده شودشعری یافته  شاهدقدیمی ترین. 

   ی آورده شود شاهداز شاعران بزرگ فارسی حتما. 

  آورده شود .  شاهدبرای دوران های مختلف شعر فارسی و هر قرن هم حداقل یک 

 هر قرن از معروف ترین شاعر یا معروف ترین شعر آن قرن آورده شود شاهد. 

 های معروف و مشهور شعر فارسی در آن وزن آورده شود شاهد. 

  ها بر اساس تاریخ سرودن شعر مرتب شود. شاهد 

   بیت را به عنوان شاهد می آوریم همیشه با آن که مصرع واحد وزن شعر سنتی فارسی است اما. 

 کم باشد از یک شعر یا یک شاعر بیش از یک بیت می آوریمشاهد  در وزنی  اگر. 

   سعی کردیم قسمتی از شعر ، داشتیم هایی که وزن مکرر آن را داشتیم اما وزن خود آن بند را ن شاهددر

 ی واقعی از آن داده شود . شاهدشاعران بزرگ را بیاوریم تا 

 تاریخ سرایش شعر در صورت وجود ذکر شود. 

 

 

 شعر نیمایی : 

  در شعر نیمایی هر پاره می تواند بسیار کوتاه و حتی شامل یک هجا باشد . برخالف شعر سنتی که یک

پاره ی شعر نیمایی به خودی یک  ،است  کاملی از کل شعر دارای موسیقی مصراع به خودی خود و فارغ

 خود می تواند موسیقی نداشته باشد ) مثل فع ( . می توان یک ارکستر حرفه ای را تصور کرد که در آن 

تمام نوازندگان حرفه ای هستند اما کودکی هم جزو نوازندگان است و با دستور رهبر ارکستر اجازه زدن یک 

به خودی خود هیچ ارزش  صداشق به لیوان ) یا تک دکمه ای از پیانو را ( در مواقع خاصی دارد.  . این قا

 یک آوای بسیار با ارزش تولید می کند.موسیقایی ندارد اما در ارکستر و ترکیب با صداهای دیگر 

  به همراه تاریخ سرایش آورده شود شاهدقدیمی ترین. 

  ی مثال آورده شوداز مشهورترین شعرهای نیمای. 

  برای درک موسیقی سعی شود قسمتی از شعر بریده شود که دارای معنی باشد و شاهد ما درون آن متن

اجتناب « ما»مثال شعر زیر به عنوان شاهد برای وزن ) فع( آورده شده است و تنها از ذکر کلمه ی . باشد

 :شده است

 ما»

 «فاتحان قلعه های فخر تاریخیم 
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 تصنیف :

 متی از تصنیف که دارای وزن عروضی است همراه با تاریخ سرایش و نام سراینده آورده شودقس. 

 نثر و ضرب المثل:

 « که به نظر ما به همان اسلوب شعر ایران پیش از اسالم آفریده شده اند  –اسجاع یا اقاویل مشایخ هم– 

) از مناجات   «راست نشاید گفت جز راست نباید گفت   هر»: چنین است و گاه کامال وزن عروضی دارند 

 (927سیر رباعی : «   )  بر وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن  خواجه عبداهلل انصاری( 

 می تواند وزن دقت کنید هر نثری  .شودمی در این قسمت آورده  ی معروفی نثر و ضرب المثل هانمونه ها

 .نوان شاهد آوردعاند را می توان به عروضی داشته باشد اما تنها جمالتی که بسیار معروف شده 

 

 شواهد کتاب های عروضیان:

در صورت کم بودن . آورده شود به عنوان شاهد سعی شده است کلیه شعرهای کتاب های المعجم و معیاراالشعار 

 .شودمی آورده  شاهداز سایر کتاب های عروض هم  برای یک وزن  شواهد

 شرح :

ی آن و کاربردهای آن ، قالب های شعری این وزن  و استفاده از آن در اشعار  متنی راجع به این وزن ، تاریخچه

. منظومه ها و شعرهای مهمی که به این وزن سروده شده بیان شود. نام اولین سراینده عروضی سایر زبانها آورده شود

ا بودن ارائه شود . اگر وزن یک این وزن و هم آواطالعاتی را درباره ی بالغ بودن و یا نبودن  .و تاریخ سرایش ذکر شود

در عمل در بسیاری از موارد این کار انجام  } .)ابر( مادر است لیست تمام فرزندان و  خواهران و فرزندانشان بیاید 

 {  م.ینشد و برای این کار نیازمند یاری ادیبان و متخصصان ادبیات فارسی هست

 

 

 شاهد های شعری

 ین کتاب از کتاب های زیر گردآوری شده است :ا بیشترین نمونه ها و شواهد شعری

  المعجم فی معاییر اشعار العجم نوشته شمس الدین محمد بن قیس رازی به تصحیح عالمه قزوینی و

 7988تصحیح مجدد دکتر رضوی و تصحیح مجدد دکتر شمیسا ، نشر علم ، 

رت ) المعجم ، شمیسا : شماره کلیه اشعاری که از این کتاب با این تصحیح آمده است به صواین کتاب  در

صفحه ( و در صورت ذکر از سایر منابع با نام آن آورده ایم. کلیه ی شاهد های المعجم در این فرهنگ آورده 

 . شده است

   معیار االشعار نوشته خواجه نصیر الدین طوسی 

به اختصار به  در متن کلیه اشعاری که از این کتاب با تصحیح محمد فشارکی و جمشید مظاهری بود را

) معیاراالشعار ، فشارکی : شماره صفحه( و در صورت ذکر از سایر منابع با نام آن آورده ایم. کلیه ی صورت 

 .شاهد های معیاراالشعار در این فرهنگ آورده شده است

  ز : مجموعه ارزش مندی از وزن های نو در شعر معاصر ایران است که اوزن شعر معاصر  نوشته شراره دادگر

 نمونه های این کتاب ، وزن های بالغ است . آن شاهدها در این متن استفاده شد .

 فرهنگ کاربردی اوزان شعر فارسی  نوشته دکتر حسین مدرسی 
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از این کتاب در تکمیل کتاب حاضر استفاده زیادی شد . در ضمن کلیه ارجاعاتی  ، با تشکر از دکتر مدرسی

است از این کتاب  عروض، عروض همایون ،  قوائم العروض، ریاض الشعراشجره المتن به کتابهای  که در این

 . گرفته شده است

 ذکر تقطیع و : تقریبا همه ی شاهدهای این کتاب را تحفه الهند نوشته میرزا خان ابن فخر الدین محمد

 این وزن ها قاعدتا وزن های هندی هستند . .کرده ام

 مجموعه اشعار سیمین بهبهانی ، نشر نگاه 

 «بسیاری از نمونه های شعر از مشروطه تا شعر نو :  نوشته دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی«  با چراغ و آینه

 .از این کتاب نقل شده است

 ( اشعار ادیب طوسی همگی از فرهنگ اوزان فرهنگ اوزان شعر فارسی نوشته دکتر تقی وحیدیان کامکار

تاسفانه تنها یک تک بیت از هر شعر مثال آورده شده م. شعر فارسی دکتر وحیدیان کامکار نقل شده است 

 ( . اشعار نیز ذکر نشده استدقیق  است و مرجع 

  نمونه های این کتاب ، وزن های بالغ است .  7،2آشنایی با اوزان عروضی نوشته غالمرضا پناهی ، جلد : 

 وزن شعر فارسی نوشته دکتر خانلری 

 شاهدهایی از ترانه ها و تصنیف ها از این فر  یرینصاهلل  بیحبگرد آوری جاودانه  یترانه ها و آهنگ ها :

 کتاب آورده شده است.

 نوشته یحیی علوی فرد : این کتاب در وزن های کم هجا که در شعرهای کودک بسیار به در شعر کودک  یوزن ارزش

 ارند صرف نظر شده است.وزنهایی که بیش از دو هجای متوالی دذکر کار می رود مرجع بسیار خوبی است ، اما از 

 

 سایر 

  به عنوان مصرع استفاده می کند . ما به پیروی از او از « تک»مصنف تحفه الهند از کلمه ی «: تک»تعریف

این کلمه برای نامیدن مصرع استفاده می کنیم . عالوه بر آن به هر پاره از شعر نیمایی ، هر قسمت از یک 

دیگر  به مجموعه ای از کلمات که می خواهیم وزن عروضی آنها را می گوییم . به عبارت « تک»تصنیف نیز 

 می گوییم . « تک»به دست آوریم 

 ما  ، در این کتاب هدف ما یافتن وزن تقطیعی است برای همین  اگر یک مصرع را بتوان چند نوع خواند

است که آن وزن اجازه داریم همه ی خوانش های آن مصرع را در جدول بیاوریم و تنها محدودیت ما آن 

 جدید موسیقی داشته باشد . 

  وزن های این مجموعه شامل وزن های زیر است: 

 .وزن تمام شعرهایی که شاعران ) به خصوص شاعران بزرگ ( سروده اند  -

 وزن تمام نمونه های کتاب های عروض  -

ی آنها در این مجموعه آورده شده است و برا، چند وزن نیز که به نظر من دارای موسیقی بود  -

 .شاهدهایی سروده ام

  از نظر من این فهرست باید در بیست هجایی تمام می شد و اشعار با هجای بیشتر از بیست  نباید در

فهرست می آمد زیرا اکثر آنها بدون کوچکترین خالقیت وزنی تنها با تکرار بندهای شعرهای دیگر به وجود 

شعر بیست هجایی بلند ترین » : کاربردی می گویدآمده اند همانطور که دکتر مدرسی در کتاب فرهنگ 

با این حال من سلیقه ی شخصی خود را  ( .17فرهنگ کاربردی ...: « )   . مصراع شعر سنتی فارسی است

 .لیست کردمدر این فهرست  های اشعار فارسی را ) که به آنها برخورد کردم( ، وزن تمام اعمال نکردم و 
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 وض وزن های بیشتری کردن تعداد وزن ها است تا از دیگر کتاب های عر وسوسه هر فرهنگ عروضی بیشتر

دارای تقطیع یکسان هستند اما دارای  اشعاری که مصرع های آنها  این امر می تواند باعث شود را ارائه دهد .

از نظر بسیاری از فارسی زبانان نیستند ) دقت شود این امر بسیار نسبی است ( در کتاب  مطبوع موسیقی

 های عروض بیاید.

( برای احساس در بعضی اوزان ) که آنها را وزنهای کدر می خوانم»در این باره دکتر شفیعی می گوید : 

نیاز به دقت و تامل بیشتری } برای درک موسیقی وزن { داریم به همین دلیل ابن  نسبت ریاضی آواها

اوزان عروضی »ین گونه اوزان را باید ا«... کل مطبوع موزون و  لیس کل موزون مطبوعا»سینا می گوید 

وای به حال شاعری که . برای مولفان کتاب عروض مناسب اند تا جدول آنها را کاملتر کنند ، نامید « پسند 

ایراد دکتر شفیعی ایراد بسیار درستی است اما هدف ما   (935موسیقی شعر : « ) .  گول عروضیان را بخورد

که شاعران و  را ما کلیه ی وزن هایی. وزن های شعر فارسی است در این فرهنگ لیست کردن کلیه 

می آوریم و  انتخاب مطبوع یا نامطبوع بودن آن را به گرد در این فرهنگ عروضیان فارسی زبان یافته اند ، 

توسط شاعران آن وزن چه  ذوق عامه می سپاریم و خود را در مقام داوری برای حذف وزنی قرار نمی دهیم

 شده باشد چه توسط عروضیان . استفاده 

دقت کنیم که یکی از اهداف عروض  آموزش انواع وزن به شاعران است تا آنها بتوانند وزن متناسب با نیاز 

این کم کاری عروضیان برای یافتن این وزن ها سبب شد که شاعری مثل بانو سیمین  .خود را پیدا کنند

مهمترین معیار ما برای  ..اسب دنیای شعری خود بیافریندبهبهانی خود دست به کار شود و وزن هایی متن

تثبیت یک وزن استفاده از آن توسط شاعران بزرگ است اما نمونه بانو سیمین بهبهانی نشان می دهد که 

خواسته های شاعران امروزه کوچک است. همان گونه که دکتر ها و شعرفرهنگ عروضی ما برای بیان 

به  در حوزه امور دیداری ، شفافیت }به زبان ما الگوی ساده({و کدربودن } ههمچنان ک »:شفیعی می گوید 

نسبی است در حوزه موسیقی شعر نیز شفافیت و کدر بودن نسبی است و ذات  ما الگوی پیچیده {زبان 

 «.  مراتب تشکیک

. ا آزموده امتا کنون نزدیک به چهل وزن تازه یا کم سابقه ر » : سیمین بهبهانی می گویددر همین زمینه 

از  ، می پذیرم که در میان آنها ممکن است دو سه تایی بسیار سنگین باشند یا اصال خوشایند واقع نشوند

منتظر نیستم که همه ی تجربه ها نتیجه ی صد در صد  .به قبول و توفیق بقیه می ارزد  ایاد رفتن آنه

مه ی تجربه نمی هراسم و گرنه هیچ ابداعی درست داشته باشند همچنین اگر بعضی به نتیجه نرسیدند از ادا

 (90) گزیده اشعار سیمین بهبهانی :  «.  پدید نمی آید

  دقت در تصنیف ها ، نوحه ها و آوازها می تواند وزن های جدیدی را معرفی کند . بررسی شعرهای کمی

 .سایر زبان ها نیز می تواند باعث غنی تر شدن این فرهنگ شود
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 یک هجایی

 0 0 ترین کدکم

 1 7 بیشترین کد

 2 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

0 0 0 7 7 

 .شعر بالغ یک هجایی نداریم  شرح :

 

 فع نوا :  7 کد وزن:

 گل    1 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ما

 ( 7ر شاهنامه ( ) تک  فاتحان قلعه های فخر تاریخیم    ) اخوان ثالث ، آخ

 گل    خود

 وا    شد

 (96) وزن ارزشی : 
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 دو هجایی

 10 2 کمترین کد

 11 9 بیشترین کد

 2 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

0 0 0 2 2 

 . شعر بالغ دو هجایی نداریمشرح : 

 

 فعل : نوا  2 کد وزن:

 پری   10 رشته :  مکرر)( گروه : 

 و عشق

 ( 7(  ) تک  7916سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست         ) سهراب سپهری ، منظومه ی مسافر ،

 بیا   پدر

 مرا    ببر

 (91) وزن ارزشی : 

 فع لن نوا :  9 کد وزن:

 گل ها   11 رشته :  بی ریسه گروه : 

 جانان     جانان }

 تو   حیراندر 

 خوبان    حوران 

 ای جان    ای جان

 بی تو   ی جان

 باتو   جان جان

 بی تو         ناالن

 با تو        خندان

 بی تو    زندان

 با تو    پرّان

 بی تو      نقصان

 با تو     سامان

 ای جان    ای جان

 ما را   سکان

 ما را    درمان

 جانان        جانان

 مهمان    هستم 
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 بم   بریانقل

 قدری   باران

 قدری  احسان

 لطفی   پنهان

 جانان            جانان

 تا تو             رقصان

 تا تو             رقصان

 پایاندر تو          

 پایان    پایان{

 ) مولف (

 هیچیم

 ( 7 (  ) تک 7953/ 7،  « ما ، من ، ما » هیچیم و چیزی کم ...              ) اخوان ثالث  ، 

 تق تق   تق تق

 بابا    آمد

 او یک  گل بود

 زیبا    آمد

 (96) وزن ارزشی : 
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 سه هجایی

     

 100 1 کمترین کد

 111 1 بیشترین کد

 1 تعداد کد 

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

0 7 0 9 1 

 . 1ر این هجا دیده می شود که شعری است از موالنا با کد وزنی کوتاهترین وزن بالغ د شرح :

 

 فعلن نوا :  1 کد وزن:

 دِل گل    100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دل من         دل من 

 دل من    بر تو  

 رخ تو    رخ تو      

 رخ با     فر تو 

 ) موالنا (} در اصل یک بیت {

 ننه جان     پسرت

 سرتزده گل    به 

 (98) وزن ارزشی : 

 ) نوع : مادر   )موسیقی : هم آوای بالغ بر اساس شعر موالنا 

 فاعلن نوا :  6 کد وزن:

 گل پری   101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 بسترم

 صدف خالی یک تنهایی ست

 و تو چون مروارید

 ( 7(  ) تک  27/70/7997گردن آویز کسان دگری                    ) ابتهاج    احساس    

 قاصدک

 ابرهای همه عالم شب و روز

 ( 7(  ) تک   5/7998در دلم می گریند                              ) اخوان ثالث  ، قاصدک ،

 عمه جان    در زدند

 شب به ما    سر زدند

 (95) وزن ارزشی : 

 فعولن نوا :  5 کد وزن:

 پری گل   110 رشته :  بی ریسه گروه : 
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 زهی عشق شقزهی ع

 خدایا که ماراست      

 ) موالنا( ) در اصل این یک بیت است(

 کسی نیست

 بیا زندگی را بدزدیم آن وقت 

 ( 7میان دو دیدار قسمت کنیم ) سهراب سپهری، به باغ همسفران (  ) تک  

 درت بر        نهم سر

 بود غم        شود کم

 ( 732) تحفه الهند  : 

 چه شادم   که عیدی

 وسک    خریدیعر

 (91) وزن ارزشی : 

 مفعولن نوا :  1 کد وزن:

 گل رخ ها   111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ابری نیست

 بادی نیست

 ( 2،  7می نشینم لب حوض  ) سهراب سپهری (   ) تک  

 قربانت     داداشم

 تا هستم     تا باشم

 (95) وزن ارزشی : 
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 چهار هجایی

     

 1000 8 کدکمترین 

 1111 76 بیشترین کد

 8 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

0 0 7 1 8 

 . هجایی نیز متعلق به موالنا است 1تنها شعر بالغ شرح : 

 

 فعلتن نوا :  8  کد وزن:

 دلِ پری   1000 رشته :  بی ریسه  گروه : 

 من صنم من     ز بر 

 دلک من        بنروی     

 بنپری       بنشوی   

 ( } در اصل یک بیت{78) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 پدر من    به سر تو

 جغله شد   پسر تو

 (91) وزن ارزشی : 

 مفتعلن نوا :  3 کد وزن:

 گل به پری/ گل دلِ گل    1001 رشته :  بی ریسه گروه : 

 مرده بدم        زنده شدم

 گریه بدم      خنده شدم                                                        

 ) موالنا(    ) در اصل کل این یک بیت است (

 روی سرازیری فراغت یک عید

 داد زدم

 ( 9،  2به چه هوایی            ) سهراب سپهری ، ای شور ای قدیم(  ) تک  

 روی تو خوش      موی تو کش

 گل         خوی تو ملبوی تو 

 (780) تحفه الهند  : 

 مادر من    خواهر من

 چون پدرم   سرور من

 (95) وزن ارزشی : 
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    مفاعلن  نوا :  70 کد وزن:

 پری پری    1010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 بزرگ بود

 ( 7و از اهالی امروز بود ) سهراب سپهری ،دوست (  ) تک 

 پری رخان      بالی جان

 ران بتا      چنین جفام

 (209) تحفه الهند  : 

 یلی شده      برادرم

 شبیه او   دالورم

 (95) وزن ارزشی : 

 مستفعلن نوا :  77 کد وزن:

 گل ها پری   1011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 شو بر گذر     وندر نگر     

 یا درسفر      یا در حضر  

 دیدی پسر      زو خوب تر    

 (55بلخی ( ) معیاراالشعار ، فشارکی : ) بدیع 

 از زیر طاق ها

 گم گشتگان

 وز سوگ کوچه ها

 ( 1،  2(    ) تک   7926-آوارگان                     ) منوچهر شعبانی    شمع آجین

 داداش من      بابای من

 مامان من     گل های من

 (96) وزن ارزشی : 

 بد خو بتی      پر کیمیا

 عار() معیار االش

  « خواجه نصیر این وزن را در معیاراالشعار ذکر کرده  افزوده است که شعرای فارسی زبان از روی تشبه به

 (61فرهنگ کاربردی ...: «  )  بد خو بتی      پر کیمیا          : شعر عرب چنین شعری را سروده اند

  

 

 فعالتن  نوا :  72 کد وزن:

 لِ گل هاد   1100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 هرگز نتوانم سفر از پیش تو ؟

 ( 2(  ) تک  7993نتوانم                                                    ) فریدون مشیری    کوچه    

 رَهِ شادیم      بِبَستی

 ( )فرهنگ کاربردی...(17) معیار االشعار ، فشارکی : 
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 تو و بابا    من و مادر

 نوه های    ننه هاجر

 (91) وزن ارزشی : 

 «(701فرهنگ کاربردی ... : «  ) خواجه نصیر متذکر این وزن شده است 

 فاعالتن   نوا :  79 کد وزن:

 گل پری گل   1101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 باز باران

 با ترانه 

 با گهر های فراوان

 (2،  7باران( ) تک   -ین گیالنی می خورد بر بام خانه                                          ) گلچ

 من پس از رفتن تو لب شط

 بانگ پاهای تند عطش را

 ( 9می شنیدم                                              ) سهراب سپهری ، اینجا پرنده بود (  ) تک   

 آفتابی      مشک بویی

 ( )فرهنگ کاربردی...(10) معیار االشعار ، فشارکی : 

 بی وفایی      یار مایی

 ماه رویی      تند خویی

 (737) تحفه الهند  : 

 خانه مان شد   باغ گل ها

 پیش مادر پیش بابا

 (95) وزن ارزشی : 

 «(701فرهنگ کاربردی ... : «   ) خواجه نصیر در معیار االشعار متعرض این وزن شده است 

  «ظاهرا توجهی به حدود مفهومی و  ،  اندندآنهایی که از سر ناآگاهی کار گلچین را بحر طویل سرایی خو

( } به این دلیل هر تک  از شعر باران را به عنوان 665موسیقی شعر : « ) . علمی بحر طویل نداشته اند

 {.  نمونه آوردیم که نمونه ی ناقصی از یک قطعه شعر بزرگتر نیست

 مفاعیلن نوا :  71 کد وزن:

 ل هاپری گ   1110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 سه ره پیداست

 (7(  ) تک  7/7996نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر   )  اخوان ثالث ،  چاووشی ،  

 مرا گرم کن

 و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد

 ( 7و باران تندی گرفت  ) سهراب سپهری، به باغ همسفران (  ) تک  

 چه خوش حالم   پدر دارم

 که در بازی     پسر دارم

 (95وزن ارزشی :  )
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 مفعوالتن نوا :  76 کد وزن:

 گل ها گل ها  1111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 چون دل جانا      بنشین بنشین     

 چون جان بی جا       بنشین بنشین 

 عمری گشتی    هم چون کشتی

 اندر دریا   بنشین بنشین

 ( در اصل یک بیت است .) موالنا(   ) 

 زن دم درگاه بود

 ا بدنی از همیشه ب

 رفتم نزدیک 

 ( 9چشم مفصل شد                                ) سهراب سپهری ، نزدیک دورها (   ) تک  

 رنگین رویا      شیرین گویا

 بی باکی تو      چاالکی تو

 ( 786) تحفه الهند  : 

  11001و  10011نوع : فرزند دو وزن   

 ساس شعر موالنا (بر ا )   نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 پنج هجایی

 

 1/0000 75 کمترین کد

 1/1111 97 بیشترین کد

 75 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

2 9 1 6 71 

 . شعر بالغ در این وزن می بینیم 1مجموعا  شرح :

 

 فعلتَتُن نوا :  75 کد وزن:

 دلِ دِل گل    10000 رشته :  بی ریسه روه : گ

 شکرک از آن        دو لبک تو 

  بچنم اگر       تو یله کنی 

 به سرک تو       بزنمت           

 به پدر اگر        تو گله کنی 

 ( } در اصل یک بیت {779) عنصری (  )المعجم ، شمیسا :

 مَفاعَِلتُن  نوا :  78 کد وزن:

 پری به پری  10/0/10 رشته :  به مکرر ش گروه : 

 سحر اثری     ز طلعت او 

 شبم نفسی     ز عنبر او 

 چو زنده کند     مرا غم او            

 چگونه شوم     ز منظر او

 ) موالنا( } در اصل یک بیت {

 لبت همه نوش      خوشت بر و دوش

 ( 205) تحفه الهند  :

 نوندلم ز تو خون       خوشم به ج

 دهم به تو دین        زیم به از این

 ( 291) تحفه الهند  : 

 نوع : هم آوای بالغ ) شعر موالنا (

 مُستَفعَِلتُن نوا :  73 کد وزن:

 گل ها دلِ گل   10011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 تلخی نکند        شیرین ذقنم  

 خالی نکند       از می دهنم    

 بیت { ) موالنا( } در اصل یک
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 هستی همه جا   ای مرد کچل

 در کوچه ی ما   هر جای محل

 ( 17) وزن ارزشی : 

 ) نوع : هم آوای بالغ ) شعر موالنا 

 فعالتَتُن -متفاعلن  نوا :  20 کد وزن:

 به پری پری -دلِ گل پری    10/10/0 رشته :  ناقص –شکسته  گروه : 

 دلم از تو شاد      همه وقت باد

 ( 205د  : ) تحفه الهن

 صنما بیا            به وفا بیا

 به ادا بیا              به خدا بیا

 (299) تحفه الهند  : 

 تو که شاعری    همه جا رها

 نرسیده ای      به ستاره ها

 (11) وزن ارزشی : 

 فاعِالتَتُن نوا :  27 کد وزن:

 گل به گل به گل   1/01/01 رشته :  شکسته گروه : 

 بر سمن مزن         سنبل سیه

 لشکر حبش     بر ختن مزن  

 ( } در اصل یک بیت {265) خواجوی کرمانی( ) فرهنگ اوزان...: 

 از جنوب شهر    تا خود شمال

 پوست می شوند      موز و پرتقال

 (12) وزن ارزشی : 

 ) نوع : هم آوای بالغ ) شعر خواجو 

 

 مَفاعیلَتُن نوا :  22 کد وزن:

 پری گل پری  10/1/10 رشته :  تهشکس گروه : 

 شب آمد مرا وقت غرّیدن ست    گِه کار و هنگام گردیدن ست

 به من تنگ کرده جهان جای را    از این بیشه بیرون ِکشم پای را

 حرام است خواب

 ) نیما یوشیج ،  از مثنوی مستزاد شیر () وزن مصراعک (

 صدا کن مرا

 ( 7تک   صدای تو خوب است ) سهراب سپهری ( )

 اال ساقیا

 اال ساقیا

 ز راه وفا
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 (2به شیدای خود)

 جفا کم نما

 (81)علی اکبر شیدا ، تصنیف االساقیا( ) ترانه ها : 

 تویی دل گداز      منم دل سپار

 (39) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 تو را دیده ام    که باران شدی

 به صحرای دل   تو مهمان شدی

 (16) وزن ارزشی : 

 مفعوالتتن نوا :  29 ن:کد وز

 گل رخ ها پری  10111 رشته :  ناقص گروه : 

 خالی سینه ها   دور از کینه ها

 (93) وزن ارزشی :

 }ای زیبا نگار        جامی می بیار

 با یک  بوسه ات      دل را کن بهار{

 ) مولف (

 مفتعالتن نوا :  26 کد وزن:

 پری ها گل به   11001 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ام من ام من     آینهآینه

 تا که بدیدم      روی چو ماهش     

 چشم جهانم     چشم جهانم  

 تا که بدیدم     چشم سیاهش

 در اصل یک بیت است . ( )موالنا( ) 

 عصر

 چند عدد سار

 ( 2دور شدند از مدار حافظه ی کاج ) سهراب سپهری (  ) تک  

 موی تو دامی      خط تو شامی

 روت بهاری      خوت شراری

 (780)تحفه الهند  : 

 چشم تو آهو      مشک دو گیسو

 (205)تحفه الهند  : 

 ) نوع : هم آوای بالغ ) شعر موالنا 

 مفاعالتن  نوا :  25 کد وزن:

 پری پری گل  11010 رشته :  شکسته گروه : 

 به خون مردم     زهی دو چشمت 

 کشیده خنجر     گشاده تیر و 
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 صباح دولت      چو ماهت رخ

 شب معتبر     خط سیاهت  

 ) یک شعر بالغ است ؟( در اصل یک بیت است . ( )  (176) عصمت بخارایی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 دچار یعنی -

 عاشق -

 ( 7) تک   7916سهراب سپهری ( ) منظومه ی مسافر ( )                  و فکر کن که چه تنهاست ... -

 بلصبحدم بل

 بر درخت گل

 به خنده می گفت

 مه جبینان را

 نازنینان را

 وفا نباشد

 ( 9،5( ) تک  11) بهار ، تصنیف بهار دلکش (  ) ترانه ها : 

 تو یار غاری      تو غمگساری

 (55) عروض بابر: 

 مژه ات خاری      رخت بهاری

 ( 2(  ) تک   205) تحفه الهند  : 

 نمُستَفعِالتُ نوا :  21 کد وزن:

 گل ها به گل ها  11/0/11 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 چندان که گفتم      غم با طبیبان

 درمان نکردند      مسکین غریبان

 ( در اصل یک بیت است .) حافظ ( ) 

 بازو به بازو     در فصل پیکار

 با خشم و کینه   با پرچم کار

 باید درو کرد    باید که کوبید

 شه روییدباید دوباره   از ری

 ( 767:  2) محمد علی بهمنی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 خورشید زیبا    تابیده بر دشت

 جانی دوباره    بخشیده بر دشت

 ( 762:  2) علیرضا آقا باالیی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 وز روی تپه،

 ( 7(  ) تک  7975ناگاه، چون بجای پر و بال می زند                  ) نیما ، ققنوس ، 

 ای جنگل ای شب

 ای بی ستاره

 خورشید تاریک 
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 (7-2-9(  )تک  60اشک سیاه کهکشان های گسسته                ) ابتهاج ، مرثیه ی جنگل ، فروردین 

 جانا ، کجایی        زینسان چرایی

 با ما به کینی       چون این چنینی

 ( 201) تحفه الهند  : 

 نیامددر انتظارم    دایی 

 هی قند خوردم  چایی نیامد

 (10) وزن ارزشی : 

   آن را به « تو »با حذف کلمه ی  را برای این وزن آورده است که  زیر رشع} مصنف کتاب تحفه الهند

 { عنوان شاهد آوردیم 

 جانا ، کجایی تو       زینسان چرایی تو

 ( 201با ما به کینی تو      چون این چنینی تو ) تحفه الهند  : 

 (201تحفه الهند  : « )  . و ارکان تقطیعش به طور عروضی عربی در هر تکی یکبار مستفعلن و یکبار در آخر فاع بود»

 : پیری و صد عیب« »نیکی و پرسش«  »حکمت به یونان«  »خرما به بصره»   ضرب المثل  » 

 (762:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج          

 ر حافظ (نوع : هم آوای بالغ ) شع 

 

 فعالتاتن نوا :  28 کد وزن:

 دِل گل رخ ها  11100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 همه یارانم     به پریشانی 

 که سیه شام و     سحری دارم  

 دل من این نک    ته تو می دانی        

 که به تاریکی         قمری دارم

 ) حمیدی شیرازی ( ) در اصل یک بیت هشت بندی(  

 می دانند همه

 همه می دانند

 ی سرد عبوس که من و تو از آن روزنه

 ( 2،  7(  ) تک  7993باغ را دیدیم                                             ) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ، 

 مژه ات خاری      رخت بهاری

 ( 7(  ) تک   205) تحفه الهند  : 

 همه شب شادم     همه روزم شاد

 ا را    بدهم بر بادغم دنی

 (15) وزن ارزشی : 

   ) (100100فرزند  -نوع : هم آوای بالغ ) شعر حمیدی شیرازی) 

 فاعالتاتُن  نوا :  23 کد وزن:

 گل پری گل ها  11101 رشته :  ناقص گروه : 
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 دل ببر خون کن       جان من مستان 

 دردم افزون کن    این چنین باشد    

 (  در اصل یک بیت است . ) فیض کاشانی (   )

 قطره ی باران    اشک چشم هایت

 گرمی و نور است   روی خندانت

 ( 719:  2) مصطفی رحمان دوست( )آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای نخورده مست 

 ( 7( ) تک  8/7991لحظه ی دیدار نزدیک است           )  اخوان ثالث  ، لحظه ی دیدار ، 

 کفش هایم کو

 ( 7صدا زد سهراب          ) سهراب سپهری، ندای آغاز (  ) تک  چه کسی بود 

 صبح دم بلبل

 بر درخت گل

 به خنده می گفت

 مه جبینان را

 نازنینان را

 وفا نباشد

 ( 7،2،1،6( ) تک  11) بهار ، تصنیف بهار دلکش (  ) ترانه ها : 

    ( 100101نوع : هم خانواده ی بالغ ) فرزند 

 فاعیالتاتنم نوا :  90 کد وزن:

 پری گل رخ ها  111/10 رشته :  ناقص گروه : 

 به این آرامی    به این زیبایی

 ندیدم چیزی   ندیدم جایی

 (11) وزن ارزشی : 

  مفعوالتاتن  نوا :  97 کد وزن:

 گل رخ ها گل ها  11/111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 مادر موهایت      خرمن ها خوبی     

 ( 523گ اوزان .. : )کیانوش( ) فرهن

 ماه ِ  تابانی      شاِه خوبانی

 جانِ جانانی      لوءلوء دندانی

 (785) تحفه الهند  : 

 آمد با شادی    باران با شرشر

 شد صحرا پر گل   از شادی شد پر

 (98) وزن ارزشی :

 ( شاهدی  به نوع :  مادر چند وزن  است و موسیقی آن هم خانواده ی بالغ) است شعر کیانوش . 
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 شش هجایی 

      

 10/0000 92 کمترین کد

 11/1111 59 بیشترین کد

 92 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

6 7 1 71 21 

 وجود دارد . بالغ در این هجا وزن 70 شرح :

 

 2*فعلن  نوا :  95 کد وزن:

 دلِ گل دلِ گل    100/100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 صنما به خدا      نکنی تو جفا

 بنشین دمکی      بشنو غمکی

 (735) تحفه الهند  : 

 دل من ز تو خون      سر من به جنون

 بدهم به تو دین      بزیم به از این

 ( 291) تحفه الهند  : 

 فاعلن فعلن نوا :  91 کد وزن:

 گل پری به پری –گل دلِ گل گل به    10/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 } بوسه ای زدمش    غنچه اش بشکفت

 ردّ سرخی ی آن    راز عشق بگفت{

 ) مولف (

 خانه های محل    با صدای خروس

 ( 12) وزن ارزشی : 

    فعولن فعلن  نوا :  98 کد وزن:

 پری گل دِل گل  100/110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ر تلهمنم شیر شلنبه      و منم بب

 )منتسب به بهرام گور(

 مرا خانه ببر   بخوابان بغلت

 به الال همه چیز   بگو با عسلت

 (11) وزن ارزشی :

  « (می آید« و») در شعر فارسی به ندرت در آغاز مصراع ، آن را حذف کنیم « و  »در وزن مصراع دوم اگر 

که وزنی کمی است ولی مصراع دوم یک در این صورت وزن چنین است :  مفاعیل فعولن      مفاعیل فعل   

 (63منشا وزن.. : «  )  . رات شاعری قدیم درست استاهجا کمتر دارد که طبق اختی
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 مفعولن فعلن نوا :  93 کد وزن:

 گل رخ ها دِل گل  100/111 رشته :  ناقص گروه : 

 آمد مادرِ من    شد گل خانه ی ما

 ها چون گل او    او پروانه ی ماما

 (93ارزشی : ) وزن 

 فارغ، از همگان     از غوغای زمان }

 بوسم غنچه ی او     نوشم شهد جهان { 

 ) مولف ( 

 مفتعلن فعل نوا :  17 کد وزن:

 گل دِل گل پری   10/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 مادر من خرید    روز تولدم

 خرس عروسکی    گنده تر از خودم

 ( 19) وزن ارزشی : 

 مکیده ام  اش    بوسه از لب غنچه }

 عطر دهان من   شاهدِ گفته ام{

 ) مولف ( 

  مفاعلن فعل  نوا :  12 کد وزن:

 پری پری پری   10/10/10 رشته :  مکرر)( گروه : 

 خیال می کنم

 ( 7) تک    7916دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی          ) سهراب سپهری ، منظومه ی مسافر ( 

 شدم شبیه تانمرا ببین پدر     

 شبیه کودکی     بزرگ و نوجوان

 (11) وزن ارزشی : 

 مستفعلن فعل   نوا :  19 کد وزن:

 = گل ها پری پری10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 ای کرده ماه را    از تیره شب نقاب 

 در شب فکنده چین    بر مه فکنده تاب   

 (  در اصل یک بیت است .)  (  532) خواجوی کرمانی  ( ) فرهنگ اوزان...:  

 چشمان عاشقان    مشتاق روی توست

 یک کهکشان شهید   در جستجوی توست

 ( 97:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) تقی متقی( 

 مانند جویبار     جاری و مهربان

 در پیش هر درخت    جان می دهد به آن

 (  97:  2) محمد تقی عرب( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 وس، مرغ خوشخوان، آوازه ی جهان،قُقن
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 آواره مانده از وزش بادهای سرد،

 بر شاخ خیزران،

 (1،  9( ) تک  7975بنشسته است فرد                    ) نیما ، ققنوس ، 

 پرکن پیاله را 

 کاین آب آتشین 

 ( 7ک  دیریست ره به حال خرابم نمی برد            ) فریدون مشیری ، پر کن پیاله را(  ) ت

 ای دلبر نگار      با ما یکی بساز

 (268فرهنگ کاربردی ... : «نگارین»( ) با تصرف و اصالح نوا در اصل 81) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 زل زد به این و آن   از سن کودکی

 چشمش ضعیف شد    این جغد عینکی 

 (10) وزن ارزشی : 

 دو در مورد ( }  2) اوزان...خواجوی کرمانی:. انی می داند دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرم

 بندی این وزن {

   : (  92:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج« یخ بود و آب شد« »صد کور را عصاست»ضرب المثل 

    نوع :  هم خانواده ی بالغ

 فعالتن فَعَل نوا :  11 کد وزن:

 به پری گل پری  -پری   دِل گل ها   10/1100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 }  شب من روشن است   ز شکر خند تو

 بچشم عاقبت     من از آن قند تو  {

 ) مولف (

 گلِ مادر شدی     گلِ بابا شدی

 تو شدی بهترین    گلِ گل ها شدی

 (15) وزن ارزشی : 

 2فاعلن * نوا :  16 کد وزن:

 2) گل پری ( *   101/101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 او مرا می کشد             ن نه خود می رومم

 کهربا می کشد    کاه سرگشته را  

 (  در اصل یک بیت است .)      (1/7952) ابتهاج ،کهربا ، 

 می چکد روی گل     اشک پاک سحر

 از غم آسمان    غنچه دارد خبر

 ) علی آقا غفار( 

 ( ) شعر بالغ(719:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ات شدیدای حی

 ریشه های تو از مهلت نور

 ( 7آب می نوشد  ) سهراب سپهری ، اینجا پرنده بود (  ) تک  
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 سجده کردت بتا       آفتاب  از فلک

 ( ) این یک بیت کامل است نه یک مصراع دو بند (31) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 گشته ام بی نوا      ماه من رخ نما

 (15) عروض بابر: 

 ه ما      کوی تو راه ماروی تو ما

 مو تو عنبرین      روی تو یاسمین

 (783) تحفه الهند  : 

 شانه دارد پدر     می زند هی به سر

 می شود مثل گل    می شود گل پسر

 ( 17) وزن ارزشی : 

    : (711:  2آشنایی با اوزان عروضی ج« ) کاهلی کافری ست«   »رشته ها پنبه شد»ضرب المثل 

 ای  بالغنوع :  خنث 

 مفاعیلن  فعل نوا :  15 کد وزن:

 پری گل ها پری   10/1110 رشته :  شکسته گروه : 

 شدم همرنگ عشق     به هر اسمش قسم }

 { خداوندا چرا     به عشق افکندیم؟

 } مولف {

   مفعولن فاعلن  نوا :  11 کد وزن:

 گل رخ ها گل پری     101/111 رشته :  ناقص گروه : 

 گل ها گل ها پری   10/11/11

 مطرب راهی بزن    راوی بیتی بخوان

 در این معانی به شعر   بساز ده داستان

 ) مسعود سعد ( 

 ( انتخاب شده است . قصیده ای هم آوا در این وزن است  و این بیت از ) بیت اول 

 باید اما کجا        باید چیزی نوشت

 دیگر با ما کجا    لوحی یا دفتری    

 (  در اصل یک بیت است .)    (2/57یمین بهبهانی ( ) ) س

 چون هر جا می روی    من هستم دردرسر

 لطفن دیگر پدر  من را با خود نبر

 (98) وزن ارزشی : 

  نوع :  هم خانواده ی بالغ ، فرزند دو وزن() و (  ) 

 

 فعل فعالتن  نوا :  60 کد وزن:

 پری به پری گل 110010  رشته : بی ریسه گروه : 

 به متن کبود است       ی گلگون  نگاره
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 به شاخه ی دود است      شکفتن آتش 

 { در اصل یک بیت است .( } 50) سیمین بهبهانی ( ) مرداد  

 دوباره صدایی    ز شیشه شنیدم

 ترانه ی او را    همیشه شنیدم

 (16) وزن ارزشی : 

   : ی بالغخنثانوع 

      فع لن فعالتن وا : ن 67 کد وزن:

 گل ها دل گل ها 11/0011 رشته :  شکسته گروه : 

 با تربت آدم     زان نفخه که شد جفت 

 بر چرخ معظم   از خاک بر آمد     

 (  در اصل یک بیت است .) موالنا(   ) 

 دیگش سر بار است                 بر توپ سوار است

 اسالم مدار است   توحید شعار  است                

 با  فرقه ی  الواط                      هم خوابه و یار است

 در پیش دو چشمش                 مسلم سر دار است

 گه غرق شراب است                گه گرم قمار است

 با   آن   خر   نوری                   با   حسن   دبوری

 گه طالب یار استگه عاشق دین است                

 ) دهخدا(  ) شعر کامل (  

 ای همهمه ی نام   ای خلوت اوهام

 ای ماه دل افروز   ای شام سیه فام

 ( 779:  2) فاضل نظری( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 پاسخ بدهید از یکی نقطه ی درد

 کاندوخته دست تیره ای در شب سرد

 (215باید نگران شد ؟   ) نیما( ) عروض فارسی  : 

 

 من بی تو چنین زار      تو از دور همی خند

 (57(   ) معیاراالشعار ، فشارکی :  7(   ) تک   798)  المعجم ، شمیسا : 

 ای یار گرامی      آخر تو کجایی

 (57) المعجم( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 باز است به رویم   آغوش مترسک

 چون دامن مادر    روپوش مترسک

 (10:  ) وزن ارزشی

  : (771:  2آشنایی با اوزان عروضی ج« ) یک سنگ و دو گنجشک» ،« از ماست که بر ماست»ضرب المثل 

 ی بالغآوا نوع :  هم 
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 فعلن فعولن   نوا :  62 کد وزن:

 دلِ گل پری گل –به پری پری گل    1/10/10/0 رشته :  ناقص گروه : 

 تو چنین نبودی        تو چنین چرایی      

 کنی خصومت        چو از آن ماییچه 

 ) موالنا( ) در اصل یک بیت است . (

   : بالغخنثای نوع 

 فاعلن فعولن   نوا :  69 کد وزن:

 گل پری پری گل   1/10/10/1 رشته :  دوریسه گروه : 

 تا سحر بنالم      هر شب از فراقش    

 شاید آید از یار    مژده ی وصالم    

 (  در اصل یک بیت است .(    ) 558) فرهنگ اوزان...:    ) الهی قمشه ای(

 روزگار ،، خزان است      باد سرد،،   وزان است

 (739)المعجم ، شمیسا :

  (707رجوع کنید به کد  . ) ) فاعالت فعولن ( نیز خوانده می شود 707 وزناین شعر  المعجم با 

   : ی بالغخنثانوع 

 2فعولن * نوا :  61 کد وزن:

 2) پری گل ( *   110/110 رشته :  مکرر)( :  گروه

 سمرقند کند مند        بذینت کی افکند

 از شاش ته بهی      همیشه ته خهی

است و چنان  « ابوالینبغی عباس بن طرخان»که سروده ی ، این شعر از قدیمی ترین نمونه های شعر فارسی است  ) 

 « فعولن فعولن»اشد . دکتر تقی وحیدیان کامکار بیت اول را بر وزن که بهار می گوید باید در رثای سمرقند بوده ب

 (11) منشا وزن.. : .  می داند

 نه یاری خیرم

 نه نیروی شرم

 ( 7923نه تیر و نه تیغم بود، نیست دندان تیزم      ) شمس کسمایی ،چاپ شده در  شهریور 

 عیان شد نهانم      ز رنگ رخانم

 (39: ) معیاراالشعار ، فشارکی 

 تویی یار غارم      تویی غمگسارم

 (55)عروض بابر: 

 بسی بی وفایی      بدینسان چرایی

 ز شوقیم حیران      کجایی تو ای جان

 (200) تحفه الهند  : 

 

 مفعولن فعولن نوا :  66 کد وزن:

 گل رخ ها پری ها  110111 رشته :  شکسته گروه : 
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 د    بلبل النه دارد{    بابا خانه دار }

 ( 93) وزن ارزشی :

 نقشت را کشیدم می دانی که امشب  }

 { را چشیدم شنقشت شد سیه مار    زهر

 } مولف {

 مفتعلن فع لن نوا :  61 کد وزن:

 گل به پری گل ها  11/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 نوش لبانت جام      موی سیاهت شام

 تنگ دهانت هیچ      کاکل تو همه پیچ

 (9-2-7(  ) تک   713الهند  : ) تحفه 

 مشک ترت گیسو      چشم خوشت آهو

 لعل لبت صهبا      سبز خطت مینا

 (737) تحفه الهند  : 

 مادر من هر شب    درد کمر دارد

 باز برای او   کار ضرر دارد

 ( 12) وزن ارزشی : 

 مفاعلن فع لن نوا :  68 کد وزن:

 ری گل هاپری پ  11/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 نهاد بر در گوش      صدای یک زن بود        

 چه رفت بر کولی     دلش نه زآهن بود 

 (  در اصل یک بیت است .(   ) 7952 -7950) سیمین بهبهانی ( ) کتاب دشت ارژن 

 رسیده موالیم    امید فردایم

 که می دهد معنی   به دین و دنیایم

 (    13:  2ا اوزان عروضی ج) محمود شریفی ) کمیل(( ) آشنایی ب

 میان تاریکی

 تو را صدا کردم

 سکوت بود و نسیم

 ( 1،  2،  7که پرده را می برد            ) فروغ (  ) تک  

 و میزبان پرسید

 (7916قشنگ یعنی چه ؟ ..                 ) سهراب سپهری ، منظومه ی مسافر، 

 منم به رخ زردی      ز غم پر از دردی

 ( 206الهند  :  ) تحفه

  فرزند (  نوع :  هم خانواده ی بالغ  ) 

 فع لن  مستفعلن  نوا :  63 کد وزن:

 گل ها پری گل ها    11/1011 رشته :  شکسته گروه : 
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 ای بسته تودرتو      بر گردِ من دیوار  

 یک روز خواهم رست      از این پیازین وار   

                                (  در اصل یک بیت است .(    ) 69) سیمین بهبهانی ( ) اسفند 

 ای دست هایت      گهواره ی من

 پرورده در خود      هم جان و هم تن

 (775) پروین دولت آبادی( ) ابولحسن نجفی ، از دیروز.. : 

 وقتی که می آمد   شبها چه زیبا بود

 آن مهربان آن خوب   هم بازی ما بود

 (   2:789جب زاده( ) آشنایی با اوزان عروضی ج) شهرام ر

 اکنون تو اینجایی 

 گسترده چون عطر اقاقی ها 

 در کوچه های صبح 

 بر سینه ام سنگین 

 ( 7،9،1،6در دستهایم داغ                 ) فروغ ، در آبهای سبزتابستان ( ) تک  

 از بارها یک بار 

 شب بود و تاریکیش

 ( 7،2؟ خوب یادم نیست      ) اخوان ثالث ، آنگاه پس از تندر(  ) تک   یا روشنایی روز ، یا کی

 

 جانا ، کجایی تو       زینسان چرایی تو

 با ما به کینی تو      چون این چنینی تو

 ( 201) تحفه الهند  : 

 خوشمزه و زیباست    هر میوه با رنگی

 اما هوس کردم    امروز نارنگی

 (93) وزن ارزشی : 

 مستفعلن فع ( در نظر  21. مصنف تحف الهند وزن این شعر را کد ن شاید یک وزن هندی نباشد این وز (

 .گرفته است

  ( } درباره ی دو بندی این شعر {767)درباره ی طبقه بندی...: .از اکتشافات سیمین بهبهانی استاین وزن 

   : (781:  2با اوزان عروضی ج ) آشنایی« ن گوی و این میدانای» ،« کی کار شیطان است»ضرب المثل 

  فرزند ( نوع :  هم خانواده ی بالغ  ) 

 فعالتن فع لن نوا :  50 کد وزن:

 دِل گل ها گل ها   11/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 چه گوارا این آب 

 چه زالل این رود                             ) سهراب سپهری ، آب (

 بسترم

 ی ستصدف خالی یک تنهای
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 و تو چون مروارید

 ( 9(  ) تک  27/70/7997احساس ،  گردن آویز کسان دگری                     ) ابتهاج ،

 همه شب با شادی    همه شب با لبخند

 دلِ ما با شادی   بخورد صد پیوند

 (15) وزن ارزشی : 

 فاعالتن فع لن   نوا :  57 کد وزن:

 ل پری ها گل هاگ   11/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 خوشتر از حلوایی      جان جان مایی 

 زینت و زیبایی   چرخ را پر کردی 

 (  در اصل یک بیت است .) موالنا(   )  

 لحظه ای شد آخر    لحظه ای شد آغاز

 خسته پای خود را    می کشم از ره باز

 ) شعر کامل (( 21:  2) سوسن وکیلی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 رانه از شعر  از غزل سرشارماز ت

 حرف های بسیار   در دلِ خود دارم

 (  21:  2) ملیحه مهرپرور( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 راه باال رفتن    مشکل و پیچان است 

 ( ( است .1001101) بقیه بیت ها بر وزن(  ) 21: 2) قیصر امین پور( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 من به او گفتم

 سیبی ست زندگانی

 ( 2گاز باید زد با پوست ..              ) سهراب سپهری (   ) تک  

 ارغوانم آنجاست

 ارغوانم تنهاست

 ( 7،2(   ) تک  7/7959ارغوانم دارد می گرید             ) ابتهاج    ارغوان    

 فصل ، فصل کشت است    شور و حالی دارد

 سگ من توی حیاط  استخوان می کارد

 ( 17رزشی : ) وزن ا

   : (28:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج «هر سَری را سِرّی ست» ،« سنبه اش پرزور است»ضرب المثل 

  فرزند ( نوع :  هم خانواده ی بالغ  و ) 

 فعولن مفعولن نوا :  52 کد وزن:

 پر گل گل رخ ها  111/110 رشته :  ناقص گروه : 

 م ترسیدمبیا من تنهایم    کمی ه

 کنارم یک سایه    شبیهت می دیدم

 (11) وزن ارزشی :
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 مفعولن مفعولن / فع لن فعل لن فع لن نوا :  59 کد وزن:

 9) گل ها ( *   2) گل رخ ها ( *    111/111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دیوار امیدم ریخت   زآوار ماللی سرد

 خونی جوشد در رگ    صبری جوشد در دل

 ( ) بیت دوم (715:  2رویایی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج ) یداهلل

 بیمارم ، مادرجان

 می دانم ، می بینی

 می بینم ، می دانی

 می ترسی ، می لرزی 

 ( 7،2،9،1از کارم ، رفتارم ، مادرجان                ) اخوان ثالث ، بیمار (  ) تک   

 جانا در دل کردم      کز مهرت برگردم

 (207، شمیسا :) المعجم 

 هر دم ، آیم سویت      باشد بینم رویت

 (16) عروض بابر: 

 جانا ، داری سرِ ما       روزی آیی برِ ما

 جانِ   ما را بردی      خونِ   ما را خوردی

 ( ) بیت دوم (785) تحفه الهند  : 

 بابا آمد در زد    من در را وا کردم

 بابا آمد سویم   دستم را وا کردم

 (98ارزشی :  ) وزن

 «تقطیعش در هر تکی سه بار فع لن بود و در آخر تک فعلن نیز شاید ، بر این مثال فع لن فع لن فع لن . » 

 (785) تحفه الهند  : 
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 هفت هجایی 

 

 100/0000 51 کمترین کد

 111/1111 721 بیشترین کد

 51 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر غهم خانواده ی بال هم آوای بالغ خنثای بالغ

1 3 76 79 17 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 28 شرح :

 

  مفتعلن فعلن نوا :  19 کد وزن:

 گل دلِ گل دلِ گل   1/001/001 رشته :  شکسته گروه : 

 مژده که باد صبا     می دهدم خبری

 می شکند گل هجر    غصه شود سپری

 سیدشاخ امل بدمید    یار یگانه ر

 پرده ز رخ بدرید    طلعت خوش خبری

 ) در اصل دو بیت ( (770) محسن حکیم معانی ( ) ضرباهنگ کالم:

 نوش لبانت جام      موی سیاهت شام

 تنگ دهانت هیچ      کاکل تو همه پیچ

 ( 1( ) تک   713) تحفه الهند  : 

 دُر ز صدف بِنما      دل ز کفم برُبا

 ( 206) تحفه الهند  : 

 مفاعلن فعلن   نوا :  11 وزن:کد 

 پری پری به پری 10/10-10/0 رشته :  ناقص گروه : 

 عروسی فیگارو      کجاست تا بروم    

 نشانیم بدهید     که از کجا بروم  

 (  در اصل یک بیت است .(   )  2/16) سیمین بهبهانی ،  

 تو ای امید دلم    فدای حق شده ای

 شده ای کتاب هستی من   ورق ورق

 خدا ، بهین گل من   به دشت سرخ جنون

 به زیر تیغ عدو   شکفته در َیمِ خون

 ( 33:  2) محمد تاری( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 به گوش چشمه نسیم    حدیث چشم تو گفت

 به باغ آینه ها   گل نگاه شکفت

 ( 33:  2) فریدون شمس( ) آشنایی با اوزان عروضی ج
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 میان تاریکی

 صدا کردم تو را

 سکوت بود و نسیم

 ( 9که پرده را می برد                                ) فروغ (  ) تک  

 و حال شب شده بود 

 ( 7(  ) تک  7916چراغ روشن بود                                ) سهراب سپهری ، منظومه ی مسافر ، 

 تو آگهی صنما      که من چه غم خوردم

 (37ار ، فشارکی : ) معیاراالشع

 عذار تو همه نور      نهاد تو همه حور

 دهان تو همه تنگ      کمان تو همه جنگ

 ( 202) تحفه الهند  : 

    : ( 700:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج« کالغ پیر پرید»ضرب المثل 

   : بالغ هم آواینوع 

 مستفعلن فعلن  نوا :  16 کد وزن:

 گل ها پری به پری 10/0/10/11 رشته :  بی ریسه گروه : 

 این شمع و خانه منم      این دام و دانه منم

 زین دام بی خبری     چون دانه می شمری

 ) موالنا( ) در اصل این شعر تنها یک بیت است (

  « از جمله عباراتی که از سلمان فارسی نقل کرده اند یکی سخن اوست در روز سقیفه که از وی نظر

که در « گفتم اگر بکار برید » گفت :، و بعد که پرسیدند چه شد «  کویَم اگر شَنِوید»فت خواستند و او گ

هم نوعی وزن احساس می شود و هم نوعی قافیه دارد و احتماال شعر یا مثلی منظوم بوده که وی بدان ، آن

 (. ( ) اصل عربی این روایت هم در کتاب آمده است 113موسیقی شعر : « ) . تمثل جسته است 

 معادل کد« گویَم ،  اگر شَنِوید»ل منظوم بودن عبارت و تلفظ عبارات به صورت امروزین وزن ثَ} با فرض مَ 

 )مستفعلن مفاعُل فع ( می شود {233معادل کد « گفتم ، اگر بکار برید») مستفعلن فعلن ( و  وزن 16 

   : بالغ  هم آواینوع 

 فعالتن  فعلن نوا :  15 کد وزن:

 به پری گل به پری – دِل گل ها دلِ گل 100/1100 رشته :  به مکررش گروه : 

 یارکی هست مرا      به لطافت ملکو

 به حالوت شکر و      به مالحت نمکو

 (در اصل یک بیت است .( )  2،9،1) قاآنی ( ) تک  

 قاصد تجربه های همه تلخ

 با دلم می گوید

 که دروغی تو ، دروغ

 ( 1، 9،  2) تک    ( 5/98اخوان ثالث  ، قاصدک ، که فریبی تو. ، فریب   )

 به چمن زار بیا
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 به چمن زار بزرگ

 ( 7،2(  ) تک  7993و صدایم کن از پشت نفس های گل ابریشم) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ، 

 مه من بهر خدا      به سوی بنده بیا

 (792) عروض بابر: 

 صنما روی تو مه      سر موی تو سیه

 بری      ز فغان سحریتو بسی بی خ

 ( 291) تحفه الهند  : 

 نوع :  هم آوای بالغ 

 فاعالتن فعلن نوا :  11 کد وزن:

 گل پری ها به پری 100/1101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 از جهان دگرم    با زبان دگرم

 با زبان دگرم    از جهان دگرم    

 یک بیت( (  ) در اصل967) ادیب نیشابوری( ) با چراغ و آینه:

 صبح در دامن کوه    ناتوان و خسته

 رو به باال رفتیم    یک به یک آهسته 

 ( 29:  2) قیصر امین پور( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 می تراود مهتاب     

 می درخشد شب تاب                             ) نیما ، مهتاب (

 آب را گل نکنیم

 ( 7آب       ) سهراب سپهری ، آب( ) تک   در فرودست انگار ، کفتری می خورد

 « خانه دوست کجاست ؟!»

 ( 7در فلق بود که پرسید سوار.               ) سهراب سپهری  ، نشانی( ) تک  

 آسمانی شده ام    دست ها چون پرِ من

 چون پرستو شده ام    فکر تو در سر من

 (52) وزن ارزشی : 

   : ( 21:  2آشنایی با اوزان عروضی ج« ) هر کسی را هوسی ست» « گل بی عیب خداست»ضرب المثل 

  ی بالغآوانوع :  هم 

 مفاعیلن فعلن نوا :  18 کد وزن:

 پری گل ها به پری  100/1110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 خیاالتی شده ام     عزاداران نگران

 گمان کردم که سحر    صدایم زد ننه جان

 (12) وزن ارزشی : 

 مفعولن مفتعلن      نوا :  13 کد وزن:

 گل رخ ها گل به پری   1001/111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 

www.takbook.com



 111عروض دودویی 

 

 بانو این هدیه به تو     او را از من بپذیر     

 گفت و  بردش سِر دست    افکند از پلّه به زیر  

 (  در اصل یک بیت است .)    1/18) سیمین بهبهانی (   

 امم چون بجستیگر گوید دلبر من      کز د

 (776)  المعجم ، شمیسا : 

 جانا ، داری سرِ ما       روزی آیی برِ ما

 جانِ   ما را بردی      خونِ   ما را خوردی

 ( ) بیت اول (785) تحفه الهند  : 

 جنگل ، صحرا همه گل    اینجا آن جا همه گل

 خواهر داداش گلم    مادر ، بابا  همه گل

 (60) وزن ارزشی : 

 ( 10010011و  1001/1001: هم خانواده ی بالغ ) فرزند  نوع

 مفاعلتن فعل  نوا :  82 کد وزن:

 پری دلِ گل پری  =  10/10010 رشته :  ناقص  گروه : 

 ستاره ی بادِ سرد        سهیل دمیده است 

 نمایش وهمِ زرد     به خوابِ چناِر سبز   

 ک بیت() در اصل ی  ) سیروس شمیسا( ) نمونه کامل(

 هم آوای بالغ 

 

 مستفعلتن فعل    نوا :  89 کد وزن:

 گل ها به پری پری 10/10/011 رشته :  ناقص گروه : 

 من مستم و دل خراب    جان ، تشنه و ساغر آب     

 برخیز و بده شراب    بنشین و بزن رباب 

 (  در اصل یک بیت است .) خواجوی کرمانی(   ) 

   : (68:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج« خراب نخواهندخراج از »ضرب المثل 

 نوع : هم آوای بالغ 

  فاعلن مفاعلن نوا :  86 کد وزن:

 گل پری به گل پری  101/0/101 رشته :  شبه مکرر گروه : 

  تیک تاک تیک تاک       لحظه آه می رود

 ناگزیر سر به زیر     پا به راه می رود

 (  در اصل یک بیت است .(   ) 63) سیمین بهبهانی ( ) اسفند 

 آسمان نشسته است     روی شانه ی اذان

 کوچه کوچه می رود    می چکد بهار از آن

 (   726:  2) عرفان نظراهاری( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ساده مثل یک درخت سبز مثل یک بهار   
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 مثل یک سوال سخت مثل رمز و رازها   

 (   725:  2ی با اوزان عروضی ج) پدرام پاک آیین ( ) آشنای

 جز طنین یک ترانه نیستم

 جاودانه نیستم

 ( 2جز طنین یک ترانه جستجو نمیکنم                 ) فروغ فرخزاد ، روی خاک ( ) تک  

 ای نگار حورزاد      وی بت پری نژاد

 جور ، چند بی گناه      آه از آن دل تو آه

 ( 712) تحفه الهند  : 

 بکی      زان شراب نابکیساقیا شرا

 تا به کی تغافلی      چند از این تعللی

 (730) تحفه الهند  : 

 کوره های آجری    دره های گم شده

 ما همه در این میان    بره های گم شده

 (59) وزن ارزشی :

     : ( 725:  2آشنایی با اوزان عروضی ج«  ) زخم ِ دوست ، مرهم است» ،« آسیا به نوبت است »ضرب المثل 

  هم آوا و خواهرک آن است ؟ (1001/101)آیا این وزن با 

 (1010/101)  تیک تاک تیک تاک       لحظه آه می رود

 (1001/101)از جهان دگرم    با زبان دگرم 

زیرا ؛ اگر چند بیت را با وزن خواهرک بخوانیم و بعد وزن ابرخواهر را بخوانیم به نظر هم وزن نمی رسند 

و بعد بیت اما اگر ابتدا چند بیت را بر مبنای ابر خواهر بخوانیم ، بنای خواهرک بنا شده است ریتم بر م

موسیقی خاص خود را داشته هم یعنی این وزن می تواند به نظر هم وزن می رسد ، خواهرک را بخوانیم 

 )؟( .باشد و هم می تواند با موسیقی ابرخواهر خود هم آوا شود

  خنثای بالغ باشد اگر چه می توان آن را همخانواده ی بالغ هم در نظر گرفتفرض می کنیم این وزن. 

 فعولن مفاعلن  نوا :  85 کد وزن:

 پری گل پری پری  10/10/1/10 رشته :  ناقص گروه : 

 بدین خرمی جهان    بدین تازگی بهار      

 بدین روشنی شراب    بدین نیکویی نگار    

 (  در اصل یک بیت است .)     (268جفی  : ) فرخی سیستانی ،  درّه ن

 ایا ساقی المدام    مرا باده ده تمام

 (700( )به نقل از پاره های موزون گلستان :  593) عبدالواسع جبلی ، ص 

 فروخوان کتاب را    برافکن حجاب را

 (700( )به نقل از پاره های موزون گلستان : 619:ص2) بهار، دیوان، ج

 سیه چشم بوسعید      مرا کشت بی حدید

 (711) المعجم ، شمیسا :
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 نبینی که عشق یار      به من دست برگشاد

 (86) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 دلم را چنین سزاست      که او بر ره خطاست

 (752) عروض بابر: 

 رُخت هوش ِ من بَرُد      لبت خون من خورَد

 (755) عروض بابر: 

 سر موی تو سیه  بتا روی تو چو مه       

 گذاری به کوی ما      نگاهی به سوی ما

 ( 299) تحفه الهند  : 

 مفعولن مفاعلن نوا :  81 کد وزن:

 گل رخ ها پری پری 1010111 رشته :  ناقص گروه : 

 اینجا کوچه های شهر   آنجا کوچه های ده

 اینجا بچّه گم شده   آنجا برّه گم شده

 (67) وزن ارزشی : 

 

 فاعلن   مفتعلن  نوا :  83 کد وزن:

 گل به پری گل پری  101/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 ملک ملک ارسالن    ساکن روض الجنان

 شاه زمانه فروز             خسرو صاحبقران

 رایت و رایش بلند        دولت و بختش جوان

 ) مسعود سعد (

 تا به قفس ، اندرم    ریخته یک سر پرم

 گذشت    شاید از این در پرید بایدم از سر

 ) عارف( 

 چو صبح سر برکشم   من از ره خوابگاه

 ز خلوت خود فتد    سوی جهانم نگاه

 (292) نیما( ) عروض فارسی  : 

 لک لک شاد و سفید     می گذرد با شتاب

 می نگرد لحظه ای    عکس خودش را در آب

 (  69:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) قیصر امین پور( 

 یک نفر آمد

 تا عضالت  بهشت

 ( 2تا نبض خیس صبح( ) تک   -دست مرا امتداد داد            )سهراب سپهری 

 خیز بیا ای نگار      باده ی انده گسار

 (755)  المعجم ، شمیسا : 
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 چون ز تو رنجم فزود      صابری از من مخواه

 (80) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 مفاعلن فاعلن نوا :  30 کد وزن:

 به گل پری گل پری   101/101/0 رشته :  ناقص گروه : 

 پری پری گل پری  101/10/10

 به حقّ آن خم زلف    بسان منقار باز     

 به حق آن روی خوب    کزو گرفته به راز 

 (  در اصل یک بیت است .) رودکی (   ) 

 یکو بیانتو وصف این عدل کن      به وصف ن

 درین معانی به شعر              بساز ده داستان

 ) مسعود سعد ( ) خواهر مفتعلن فاعلن (

 دلم به تو هست شاد

 ترا ز من نیست یاد

 (713)  المعجم ، شمیسا : 

  (101/1001نوع : هم خانواده ی بالغ ) خواهرک 

 مستفعلن فاعلن -فع    مفعول مفعول نوا :  37 کد وزن:

 1/011/011 رشته :  شکسته گروه : 
 گل ها پری گل پری -گل ها به گل ها به گل  

 چون خار و خس روز و شب       افتاده ام در رهت         

 باشد که بر حال من    افتد نظر ناگهت  

 (  در اصل یک بیت است .(   ) 630) جامی: غیاث اللغات    

 آن روی آن ترک بین      گویی که ماه سماست

 (751المعجم ، شمیسا :) 

 بر یاد من بی گناه       بی جرم بگرفت راه

 آن حاسد عیب جوی      وآن دشمن زشتخوی

 ( ) به نقل از فرهنگ کاربردی...(11)  معیاراالشعار ، فشارکی  : برگ 

 پرهای پروانه ها    مانند گل ها قشنگ

 با این دو گل می شود   هر جای دنیا قشنگ

 (61) وزن ارزشی : 

 نوع : خنثای بالغ 

 فعالتن فاعلن نوا :  32 کد وزن:

 دلِ گل ها گل پری  101/1100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 همه جا را سر زدم     دل من پروانه شد
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 شده ام مهمان گل    گل زیبا خانه شد

 (18) وزن ارزشی : 

 هدفم از هر نفس       } دو لب پر بوس توست 

  } برهانم از قفس   به کلید بوسه ات   

 ) مولف (

 فاعالتن فاعلن نوا :  39 کد وزن:

 گل پری ها گل پری    101/1101 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 می رسد هر دم به گوش    بانگ پر شور و خروش

 روح از آن گیرد نشاط  دل از آن آید به جوش

 (  209:  2) ابولقاسم الهوتی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 یابان هراس    با هزاران چاه غممن ب

 ماندگار دام شب    در امید صبحدم

 ها و دیو     رهنورد جان من غول

 ها و خارها  زینت دامان من بوته

 (712)مجموعه اشعار سیاوش کسرایی، انتشارات نگاه : 

 چشمه ها در زمزمه   رودها در شست و شو

 موج ها در همهمه   جویها در جست و جو

 (  201:  2) آشنایی با اوزان عروضی جین پور( ) قیصر ام

 از برت دامن کشان    رفتم ای نامهربان

 از من آزرده دل     کی دگر بینی نشان

 (965) معینی کرمانشاهی ، تصنیف رفتم که رفتم ( ) ترانه ها : 

 باده برگیر ای صنم        رود بردار و بزن

 نچند خواهی خورد غم      دور کن از دل حَزَ

 ( 60) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 یک ره ای بیدادگر      لطف کن در ما نگر

 ( 60) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 هر که بد خواهد تو را      از مردمی هست بری

 (17) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 می خورد بزغاله ام    شیر و شبدرهای تر

 صورت با مزّه اش   می شود با مزّه تر

 (50ارزشی :  ) وزن

  ( 1011100و   10100101نوع : هم خانواده ی بالغ ) فرزند 

 مفاعیلن فاعلن  نوا :  31 کد وزن:

 پری گل گل ها پری   10/11/110 رشته :  ناقص گروه : 

 به گل ها گل ها به گل   101/1110
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 اگر از اینجا رفته بود    اگر ، آنجا مانده بود       

 چو خوابی در چشم من   چو بارانی از بهار  

 (  در اصل یک بیت است .(   ) 766) شمیسا ( ) فرهنگ عروضی  :

 تو دریایی من کویر     لبم آخر تر نشد

 نسیمت آمد ولی    هوایم بهتر نشد

 (10) وزن ارزشی : 

  ( 10110010و  10100110نوع : هم خانواده ی بالغ ) فرزند 

 مفعولن مستفعلن  نوا :  36 کد وزن:

 پریگل رخ ها گل ها        1011/111 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 جانا چون با می کشان      می پیمایی جام می

 باری ما را نیز ده      زان جامی ایام دی

 ( 223) تحفه الهند  : 

 مادر جانم خسته شد   کم کم پلکش بسته شد

 (13) وزن ارزشی : 

 فعلن فَعَالتن  نوا :  700 کد وزن:

 دِل گل دِل گل ها   1/100/100 رشته :  شکسته گروه : 

 ز ره سفر آمد         به تکا... به تکاپو

 که به خانه درآمد      هی و های و هیاهو          

 ( در اصل یک بیت است .)   9/59) سیمین بهبهانی (   

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالت فعولن     نوا :  707 کد وزن:

    110/01/01 رشته :  ناقص گروه : 
 گل پری به پری گل -گل به گل به پری گل   

 خواهد از منِ رسوا        یاِر آینه رویم 

 کانچه خواهد و گوید      طوطیانه بگویم     

 (  در اصل یک بیت است .(    ) 61) سیمین بهبهانی ( ) تیر  

 روزگار خزان است      باد سرد  وزان است

 (739، شمیسا :)المعجم 

 سرو الله جبینی      ماه خانه نشینی

 (  781) عروض بابر: 

 توی کوچه دویدم    کوچه ها پر ماشین

 تند و تیز ترم من   هم از آن و هم از این

 (51) وزن ارزشی : 

 نوع : خنثای بالغ 
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 فعولن و فعولن -مفاعیل فعولن  -فعولن فعالتن  نوا :  702 کد وزن:

 پری گل به پری گل   110/0/110 رشته :  مکررشبه  گروه : 

 زهی روز و زهی روز       زهی عید دل افروز  

 از آن چشم کرشمه       وزان لب شکرافشان      

 (  در اصل یک بیت است .)موالنا(    ) 

 همان رنگ و همان روی

 همان برگ و همان بار 

 ( 2،  7گل(   ) تک   -خوان ثالثهمان خنده ی خاموشِ در آن خفته بسی راز       )ا 

 چرا باز نیایی      عذابم چه نمایی

 (795) المعجم ، شمیسا :

 مرا کس ندهد داد      مرا کس نکند شاد

 (21) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 به دستان دل من برد      یکی ترک پریزاد

 (68) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 را دهز کف تیغ جفا نِه      ز لب کام م

 (32) عروض بابر: 

 بیا ای بت بدخوی      بیار آن می گلبوی

 (32) عروض بابر: 

 « یعنی زمان خالفت یزید ابن معاویه و چهل سال قبل از تولد خلیل بن احمد  51-50در فاصله ی سالهای

 این شعر سروده ی یزید بن مفرغ شاعر عرب در هجو عبیداله بن زیاد است....

 مفعول فعولن      آب است و نبیذ است

 عصارات زبیب است      مفاعیل فعولن

 سمیه روسپیذ است    مفاعلن فعولن

لذا  ، بهار معتقد است که این شعر وزن هجایی دارد و حال آن که تعداد هجاهای مصرع اول و دوم متفاوت است

از همه این که با معیارها و کمی آن با گوش کامال احساس می شود و مهمتر  هجایی نمی تواند باشد از طرفی وزن

شعر مفاعیل فعولن است که در  اختیارات قدیم شعر فارسی و شعر عامیانه ی فارسی کامال مطابقت دارد زیرا وزن

)منشا وزن..: ...«  مصرع اول به جای مفاعیل رکن مفعول آمده است و این طبق اختیارات شاعری قدیم فارسی است 

19) 

 ور است این شعر منتسب به بهرام گ 

 منم شیر شلنبه      و منم ببر تله

می آید( در « و»آن را حذف کنیم ) در شعر فارسی به ندرت در آغاز مصراع « و  »در وزن مصراع دوم اگر » 

این صورت وزن چنین است :     مفاعیل فعولن      مفاعیل فعل .که وزنی کمی است ولی مصراع دوم یک 

 (63منشا وزن.. : «  ) .ت شاعری قدیم درست است رااهجا کمتر دارد که طبق اختی

 نوع : هم آوای بالغ 
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 مفعولن فعالتن نوا :  709 کد وزن:

 گل رخ ها دلِ گل ها 1100/111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 با تو در همه جایم    با من در همه جایی

 داری قصه برایم    دارم شعر رهایی

 (62) وزن ارزشی : 

 مفتعلن فعولن ا : نو 706 کد وزن:

 گل به پری پری گل  1/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 ای شه جاودانی       وی مه آسمانی    

 چشمه ی زندگانی     گلشن المکانی  

 (  در اصل یک بیت است .) موالنا(   ) 

 دلبر من کجا رفت          وز بر من کجا رفت

 (755) المعجم ، شمیسا :

 پشتم      همچو دو زلفکانتحلقه شده است 

 (758) المعجم ، شمیسا :

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 مفاعلن فعولن نوا :  705 کد وزن:

 پری پری پری گل 1/10/10/10 رشته :  شکسته گروه : 

 دلِ    دِل   دِل    تو      دلِ    مرا مرنجان         

 چرا چرا چه معنی     مرا کُنی پریشان    

 (  در اصل یک بیت است .)   ) مولوی ( 

 پری برای پرواز   در آسمان باز است

 پلی برای رفتن   به شهر رمز و راز است

 ( 32:  2) قیصر امین پور( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 از آسمان آبی     گرفته تا زمین شعر

 صدای قلب مادر   شنیدنی ترین شعر

 (19) وزن ارزشی : 

   : نخورده دَردِ گُرده«  »بگرد تا بگردیم«  »بزن بکش ، بگو مرد«  »اله مست استبه یک پی»ضرب المثل (  »

 (32:  2آشنایی با اوزان عروضی ج

 « یعنی زمان خالفت یزید ابن معاویه و چهل سال قبل از تولد خلیل بن احمد این  51-50در فاصله ی سالهای

 زیاد است....شعر سروده ی یزید بن مفرغ شاعر عرب در هجو عبیداله بن 

 مفعول فعولن /آب است و نبیذ است 

 مفاعیل فعولنعصارات زبیب است / 

 مفاعلن فعولن/  سمیه روسپیذ است 
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لذا هجایی ، اول و دوم متفاوت است  رد و حال آن که تعداد هجاهای تکبهار معتقد است که این شعر وزن هجایی دا

احساس می شود و مهمتر از همه این که با معیارها و اختیارات  نمی تواند باشد از طرفی وزن کمی آن با گوش کامال

اول به  شعر مفاعیل فعولن است که در تک قدیم شعر فارسی و شعر عامیانه ی فارسی کامال مطابقت دارد زیرا وزن

 (19)منشا وزن..: ...«  جای مفاعیل رکن مفعول آمده است و این طبق اختیارات شاعری قدیم فارسی است 

  ( 110/1001: هم خانواده ی بالغ ) خواهرک نوع 

 مفعول فاعالتن     -مستفعلن فعولن  نوا :  701 کد وزن:

 گل ها پری پری گل 1/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 مر چرخ را ضرر نیست    وز گردشش خبر نیست

 عالم یکی درختی ست    کِش ، جز بشر ثمر نیست

 ت و در نیستحصنی قوی ست کاو را   دیوار هس

 (31:  2) ناصر خسرو( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 من از تو دور بودم   من بی تو کور بودم

 ) نادرپور(

 رفت آن سوار کولی           با خود تو را نبرده

 شب مانده است و با شب     تاریکی فشرده

 ) سیمین بهبهانی (   ) در اصل یک بیت  است (

 سرمست باده ی خونشب بود و شب پرستان    

 خونی که می چکید از   فواره های گلگون

 ( 31:  2)محمد رضا رحمتیان( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 دالل و الل و دلقک

 گوینده ی مضاحک

 در خلوت سالطین

 خوانندگان قرآن

 بر گورگاه خاقان

 زین گونه سال و روزان

 در هجو نامه ی خویش

 (773) شفیعی کدکنی ، هزاره ی دوم آهوی کوهی :                               پیچیده ام شما را              

 آن دم که با تو باشم      محنت ، و غم سرآید

 وآنشب که بی تو باشم     جانم ز تن برآید

 (59) رهی معیری ، تصنیف گل من کجایی ( ) ترانه ها : 

 حلقه شده ست پشتم      همچون دو زلفکانت

 ( ) المعجم

 دلدار کار ما را         نیکو همی نسازد

 ( 16) المعجم ، شمیسا : 
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 دی گفت دلبرمن     کز دام من بجستی

 (771) المعجم ، شمیسا :

 ای دلبر نگارین      با ما یکی بساز

 ( 7(  ) تک  81) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 آمد بهار خرم      وقت گل اندر آمد

 (81ی : ) معیاراالشعار ، فشارک

   : (31:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج «نانش نمک ندارد» ،« گل پشت و رو ندارد»ضرب المثل 

 ( 16)  المعجم ، شمیسا :  .وزنی نیکو و مطبوع است 

 « هجری که بخارا به دست سعید بن عثمان سردار عرب فتح شد پادشاه  65در تاریخ بخارا آمده که در سال

سعید بر وی عاشق شد و اهل بخارا در نکوهش او شعرها . اهی بود شیرین و باجمال بخارا در این زمان پادش

 :سرودند از جمله 

 گو  ور خمیر آمد      خاتون دروغ گنده

 .این شعر دقیقا عروضی است بر وزن مفعول فاعالتن...رودکی و ربنجنی هم به این وزن شعر سروده اند

 « مر نیکبختی ام را بر روی او نشان است ) رودکی (     خوبان همه سپاه اند اوشان خدایگان است 

 (17) منشا وزن.. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعلن فاعلن  فع  -  فاعالتن فعولن نوا :  703 کد وزن:

 گل پری گل پری گل -گل پری ها گل پری 1/101/101 رشته :  شکسته گروه : 

 دوش می گفت جانم      کای سپهر معظم

 انی           شعله ها اندر اشکمبس معلق زن

 ) موالنا ( ) در اصل این یک بیت است(

 خوش به حالت شلمچه    خاطراتت چه زیباست

 لحظه ای با تو بودن   بهترین شکل رویاست

 ( 731:  2شنایی با اوزان عروضی ج) طیبه شامانی( ) آ

 تو سرآغاز نوری    تو سرانجام دنیا

 بز گلهادانش دانه در خاک    رویش س

 ( 738:  2) ملیحه مهرپرور( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 آدمی زاد این حجم غمناک

 روی پاشویه ی وقت

 ( 2روز سرشاری حوض را خواب می بیند           ) سهراب سپهری ، اینجا پرنده بود (  ) تک  

    : (738:  2وزان عروضی جآشنایی با ا«  ) مرغ همسایه غاز است«  »دل به دل راه دارد»ضرب المثل 

   ( 1101100نوع : هم خانواده ی بالغ ) فرزند 

  مفاعیلن فعولن نوا :  770 کد وزن:

 110/1/110 رشته :  شکسته گروه : 
 پری گل ، گل ، پری گل -پری گل ها پری گل 
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 سپهر مهر آیین   جهان جان به تمکین

 صغیر آن کو بزرگان   ستایندش به تحسین

 (71:  2ی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج) عشقی اصفهان

 به سوی باغ گلها   پرستو پر زد آرام

 به گل های شکفته  دوباره سرزد آرام

 (71:  2) جلیل توانگر( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 تو را من چشم در راهم شباهنگام

 که می گیرند در شاخ تالجن  سایه ها رنگ سیاهی

 هموزان دلخستگانت راست اندهی فرا

 ( 1( ) تک  7995تو را من چشم در راهم                                       ) نیما ، تو را من چشم در راهم ، 

 چرا نازی به حُسنی    که می جوید فنا را

 مران از درگه خود     گدای بینوا را 

 منور کن به حسنت    شبی بزم صفا را

 ) نواب صفا ، تصنیف ناپایدار(

 کجایی      چرا زی ما نیایی بیا جانا

 ( 798)  المعجم ، شمیسا : 

 بماندَستم غریوان      من از بیداد هجران

 (61) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 تو مانند دماوند      سرت بر آسمان است

 دو چین دامن تو    ری و مازندران است

 (10) وزن ارزشی : 

  : 2آشنایی با اوزان عروضی ج«  ) محک داند که زر چیست»، «  تمگر دیوان بلخ اس»ضرب المثل بر این وزن  :

78 ) 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعولن فاعالتن نوا :  777 کد وزن:

   110/1111 رشته :  ناقص گروه : 
 گل رخ ها گل پری ها -گل ها گل ها پری گل  

 پاییز آمد کمی زود    بادی آمد صدا کرد

 رگی را جدا کردآمد از روی شاخه   هر ب

 (60) وزن ارزشی : 

 

 مفاعلتن فع لن     نوا :  771 کد وزن:

 1110010 رشته :  بی ریسه گروه : 
 پری به پری گل ها -پری دِل گل رخ ها 

 زمین کروی شکل است    شنیدی و می دانی        
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 یمین و یسارش نیست     چنین که تو می خوانی     

 ( در اصل یک بیت است .)     9/50) سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفعول مفاعیلن   -مستفعلُ مفعولن  -مستفعلتن فع لن  نوا :  776 کد وزن:

 گل ها دِل گل رخ ها  111/0011 رشته :  شکسته گروه : 

 آن کس که تو را دارد      از عیش چه کم دارد   

 ه غم داردوان کس که تو را بیند    ای ماه چ   

 (  در اصل یک بیت است .) موالنا(   ) 

 امروز اگر خوابم    خونین دل و پر تابم

 چون کشته ی خشک آبم   مهرم که نمی تابم

 ( 715:  2) محمد زهری ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 دیوار امیدم ریخت  زآوار ماللی سرد

 ( 715:  2) یداهلل رویایی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای شمع همه لشکر      شاد است به توچاکر

 ) المعجم(

 اکنون که چنین زارم      بر من نکنی رحمت

 (57) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 چندین چه کنی تُنبل      ما را چه فریبی

 (57) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 آن غنچه ی خندان کو      آن شوخ سخن دان کو

 (39) عروض بابر: 

 نما بگشا             با ما رخ خود بنْمارویت ص

 (16) عروض بابر: 

 نام گل اگر نسرین     نام گل اگر شاد است

 خوش بوتر از این گل ها    عطر تن نوزاد است

 (61) وزن ارزشی : 

 « چنین –که به نظر ما به همان اسلوب شعر ایران پیش از اسالم آفریده شده اند  –اسجاع یا اقاویل مشایخ هم 

از مناجات خواجه «  ) جز راست نباید گفت   هر راست نشاید گفت» است و گاه کامال وزن عروضی دارند 

 (927سیر رباعی : « )  عبداهلل انصاری(  بر وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فعالتتن فع لن   نوا:  775 کد وزن:

 به پری پری گل ها  11/10/10/0 رشته :  ناقص گروه : 

 به خزانِ گلریزان    سوی نینوا آمد  
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 قد چون سهی سروَش     ثمر بنی هاشم    

 (  ) قد را بدون تشدید بخوانید ( در اصل یک بیت است .(   ) 583) شهریار ( ) فرهنگ اوزان...:  

 چه دروغ می گویی      به شگفت می مانم

 انمچه فریب می سازی      چه کنم نمی د

 (  در اصل یک بیت است .(   ) 799) سیمین بهبهانی( ) وزن شعر معاصر  :

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتتن فع لن   نوا :  771 کد وزن:

 111/0101 رشته :  ناقص گروه : 
 گل پری پری گل ها -گل به گل به گل رخ ها  

 بی تو نیست آرامم     کز جهان تو را دارم      

 ای جانا     من ز جمله بیزارمتو نههرچه  

 (  در اصل یک بیت است .) عطار(    ) 

 لشکر زمستان رفت          دولت بهار آمد

 دسته دسته کلخوزچی      سوی کشت و کارآمد

 ( } البته کل شعر یک شعر هجایی است و این دو بیت به این وزن تقطیع می شود{32) الهوتی ، شناخت شعر : 

 اید داشتهیچ شک نب

 روز خوبتر فرداست

 ( 2و با ماست                               ) اخوان ثالث ، شهید (  ) تک  

 از وفا چه برگردی      چون مرا سمر کردی

 (715) المعجم ، شمیسا :

 ای نگار سیمین بر      در اسیر خود بنگر

 (755) عروض بابر: 

 بود گر شراب گلگون بود      بی لب تواَم خون

 (963) عروض بابر: 

 

 پشم گوسفندان را     از تنش درآوردیم

 این لباس زیبا را    زورکی به تن کردیم

 (52) وزن ارزشی : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فعولن مفاعیلن     نوا :  778 کد وزن:

 پری گل پری گل ها  1/110/110 رشته :  شکسته گروه : 

 وفایت راکشیدم جفایت را      ندیدم 

 (716)عروض بابر : 

 من از غم گدازانم      تو بی غم گرازانی
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 من از عشق ناالنم      تو بی عشق نازانی

 ( 18) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 بغرّید چون شیری      در افکند نخجیری

 ) عروض حمیدی(

 کنارم بیا یک دم     کنارم بمان جانم

 وانمتو شعری که چون بلبل   برایت غزل خ

 (12) وزن ارزشی : 

    مفعولن و مفعولن  -مفعولن مفاعیلن  نوا :  773 کد وزن:

 گل رخ ها به گل رخ ها    111/0/111 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 از گل ها چه می ماند ؟       اال ماندنی فانی    

 آن گه رفتنی آنی        از گل ها چه می دانی 

 (  بیت است .در اصل یک ) شمیسا (   ) 

 گرروزی نگارینم     درحالم نظرکردی

 (776) المعجم ، شمیسا :

  (271فرهنگ عروضی  : ....«  ) که شاهد مثالی ندارد گفته ام  از گل ها »در این وزن 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفتعلن مفعولن  نوا :  727 کد وزن:

 گل به پری گل رخ ها -هاگل دِل گل ها گل    111/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 ای صنم گلزاری     چند مرا آزاری    

 من چو کمین فّلاحم    تو دهیم ساالری    

 (  در اصل یک بیت است .) موالنا(   )  

 پا ز سرم زیبایی    شیوه ی من رسوایی

 همچو دو چشم یارم   فتنه و افسون کارم

 (103) هوشنگ شهابی ، تصنیف نرگس ( ) ترانه ها ، 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مفعولن  نوا :  722 کد وزن:

 پری پری گل رخ ها   111/10/10 رشته :  دوریسه گروه : 

 ایا بتِ جان ، افزا      نه وعده کردی مارا      

 که من بیایم فردا      زهی فریب و سودا      

 (  در اصل یک بیت است .) موالنا(    ) 

 ندو خوب می دان

 که هیچ ماهی هرگز

 ( 2(  ) تک  7916هزار و یک گره ی رودخانه را نگشود                       ) سهراب سپهری ، منظومه ی مسافر ، 
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  «در تجزیت به دو کلمه باز می آید که امثال آن در محاورات عام بسیار می افتد و کسی آنها را شعر 

     که می خورد »لبادنجان بر وزن مستفعلن مفعوالن و در پارسی نمی شمارد چنانچه من یشتری ا          

 ( 702المعجم ، شمیسا :« ) بر وزن مفاعلن مفعوالن « بادنجان

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن مفعولن      نوا :  729 کد وزن:

 گل ها پری گل رخ ها –گل ها به گل ها گل ها   1111011 رشته :  ناقص گروه : 

 ا کدامین آبی       در من ز نو خواهد زاد ؟  آی

 آیا کدامین روشن      بر جان ، جال خواهد داد ؟   

 (  در اصل یک بیت است .)     77/52) سیمین بهبهانی ( 

 گر یار دیگر داری       زان آیدم دشواری

 ( ) به نقل از فرهنگ کاربردی...(91) معیار االشعار ، فشارکی ، برگ 

   «جزیت به دو کلمه باز می آید که امثال آن در محاورات عام بسیار می افتد و کسی آنها را شعردر ت 

بر « که می خورد بادنجان»نمی شمارد چنانچه من یشتری البادنجان بر وزن مستفعلن مفعوالن و در پارسی     

 (  702المعجم ، شمیسا :« ) وزن مفاعلن مفعوالن 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن مفعولن  نوا :  721 وزن: کد

 گل رخ ها دِل گل ها     111/11/00 رشته :  ناقص گروه : 

 تو چه دوری از من دریا

 و چه نزدیکی با من

 ( 2که دلم را خیس می کنی             )شمس لنگرودی(   ) تک  

 همه جا زیبا با گل    همه جا روشن با گل

 (18) وزن ارزشی : 

 فاعالتن مفعولن       نوا :  726 کد وزن:

 گل رخ ها گل به گل ها   111/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 من به او گفتم

 زندگانی سیبی ست

 ( 9گاز باید زد با پوست .. ) سهراب سپهری (   ) تک  

 می رسی از دنیایی    چون چراغی در شب ها

 خنده داری بر لب ها     تازه هستی چون گل ها 

 (63شی : ) وزن ارز

 

 مفاعیلن مفعولن نوا :  725 کد وزن:

 پری گل ها گل رخ ها  111/1110 رشته :  ناقص گروه : 

 عروسک جان ، شادی کن     کنارت بهتر هستم
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 برایم دختر باشی    برایت مادر هستم

 (10) وزن ارزشی : 

     مفعولن مفعولن فع - مفعوالتن مفعولن   نوا :  721 کد وزن:

 گل ها گل ها گل رخ ها 111/1111 رشته :  مکرر)(  گروه :

 جانان رندان را جامی      مهجوران را پیغامی

 میخواران را جامی ده       ناکامان را کامی ده

 ( 786) تحفه الهند  : 

 مادر با شادی آمد   با او لیال هم آمد

 وقتی رفتم در کوچه   دیدم بابا هم آمد

 (13) وزن ارزشی : 
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 هشت هجایی 

 1000/0000 728 کمترین کد

 1111/1111 266 بیشترین کد

 728 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

8 8 20 91 19 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 95 شرح :
 

 مستفعلتن فعلن  نوا :  711 کد وزن:

 گل ها دِل گل دلِ گل      100/100/11 رشته :  ناقص :  گروه

 چون سایۀ زلف سیاه       بنشسته برابر من      

 صد حلقه نشان سؤال     بر صفحه ی دفتر من     

 (  در اصل یک بیت است .(   ) 61) سیمین بهبهانی( ) آبان  

 یا فاطمه بنت علی      ای همدل و جان علی

 ( 591ی( ) فرهنگ اوزان .. : ) محمد علی بهمن

 

 ای مادر من گل من      دارد غم ما ، دل تو

 این جا همگی گل تو    گل ها همه حاصل تو

 (61) وزن ارزشی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتتن فعلن  نوا :  718 کد وزن:

 دلِ گل پری دِل گل     100/10/100 رشته :  شکسته گروه : 

 

 تو به هیچ روی بدی     نه نکو بود که کنی  

 (772) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 رخ تو چو ماه صیام      سر کاکل تو چو شام

 کمر و دهان تو پیچ      سر موی تو همه پیچ

 (738) تحفه الهند  : 

 

 فاعالتتن فعلن  نوا :  713 کد وزن:

 گل به گل به گل به پری   10/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 ری پری به پریگل پ

 نعش این شهید عزیز

 ( 7روی دست ما مانده ست                       ) اخوان ثالث ، شهید (  ) تک  
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 ترک خوبروی مرا      گو چرا نه خوش منشی

 (88( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 715) المعجم ، شمیسا :

 نیست چون تو سرو چمن      گلعذار و غنچه دهن

 (756) عروض بابر: 

 ای حبیب موی، میان      وی طبیب خسته دالن

 (756) عروض بابر: 

 خانه باغ و مادر من    باغبان خوشگل من

 مثل سیب توی حیاط    میوه داده در دِل من

 (59) وزن ارزشی : 

 مفاعیلتن فعلن نوا :  760 کد وزن:

 پری گل پری به پری    10010110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ف جلوه گری      دل از عالمی ببریبدین لط

 ) شعر کامل ؟(  ( 595) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 همی دل ز من بِبَرد    یکی کودک سَفَری

 (715)  المعجم ، شمیسا : 

 چرا گشتی از نگهم      به چشمت که بی گنهم

 (18) شجره العروض : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 مفاعلتنمفعولن  نوا :  767 کد وزن:

 گل رخ ها پری به پری   10010/111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 وقتی آمدی همه جا    گل هامان شبیه تو شد

 (67) وزن ارزشی : 

 2مفتعلن * نوا :  769 کد وزن:

 2) گل به پری ( *     1001-1001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 نور تویی، سور تویی    دولت منصور تویی

 ویی   خسته به منقار مرامرغ کهِ ت

 در اصل یک بیت است . ( ) مولوی (  ) 

 غالیه زلفی و به رخ      سرخ تر از گلناری

 (769)  المعجم ، شمیسا : 

 کس ندهد داد مرا      کس نکند شاد مرا

 (26) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ای لب تو مرهم من      وی غم تو ماتم من

 (778)عروض بابر: 

 م آوای بالغ  ) ابر مادر (نوع : ه 
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 مفاعلن مفتعلن  نوا :  761 کد وزن:

 پری پری گل به پری   10/10-10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 فغان کنان هر سحری    به کوی تو می گذرم   

 چونیست ره سوی توام    به کوی و در می نگرم         

 (  در اصل یک بیت است .) جامی(   ) 

 من      ربوده دل از بر من به دلبری دلبر

 ( 595)ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 ) نوع : هم خانواده ی بالغ ) خواهرک 

 مستفعلن مفتعلن     نوا :  766 کد وزن:

 گل ها پری گل به پری   1001/1011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 یک متر و هفتاد صدم    افراشت قامت سخنم      

 هفتاد صدم    از شعر این خانه  منمیک متر و        

 (  در اصل یک بیت است .)     77/15) سیمین بهبهانی (  

 همراه همواره ی ما     دیوار همسایه ی ما

 افتاده بر خانه ی ما   مانند او سایه ی ما

 (61) وزن ارزشی : 

 ) نوع : هم آوای بالغ ) ابر مادر 

 

 فعالتن مفتعلن نوا :  765 کد وزن:

 به پری گل گل به پری –دلِ گل ها گل دلِ گل   1001/1100 رشته :  بی ریسه ه : گرو

 }ز فراقت مرده بدم        به وصالت  زنده شدم

 ز سکوتت گریه بدم       به کالمت خنده شدم{

 ) مولف (

 همه جا روید گل زرد   همه کس بوید گل زرد

 (18) وزن ارزشی : 

 فتعلن      فاعالتن م نوا :  761 کد وزن:

 گل پری ها گل به پری     1001/1101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 گر بگردد یار ز من      تیره گردد بر من زمن

 ( 7(    ) تک  277)  المعجم ، شمیسا : 

 کفتری در خانه ی ما     النه دارد النه ی خوب

 دوست دارم النه ی او   بوده باشد خانه ی خوب

 (50) وزن ارزشی : 

 مفاعیلن مفتعلن نوا :  768 کد وزن:

 پری گل ها گل به پری  1001/1110 رشته :  بی ریسه گروه : 
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 پدر ، آمد نان و پنیر    به دستش در خانه گذاشت

 به شادابی مادِر من   برامان صبحانه گذاشت

 (10) وزن ارزشی : 

 مفعولن مستفعلتن  مفعوالتن مفتعلن نوا :  763 کد وزن:

 گل رخ ها گل ها دِل گل 100/11111 رشته :  ناقص : گروه 

 جان از طرب و دل از نشاط      تا بتْوانی باز مدار

 ( 2(    ) تک  726) المعجم ، شمیسا :

 بابا دیشب حوصله داشت   وقتی آمد جوجه خرید

 رفتم پیشش اول صبح   تا خندیدم جوجه پرید

 (13) وزن ارزشی : 

 ن مفاعلتنفعل نوا :  751 کد وزن:

 دلِ گل دلِ گل پری    10/100/100 رشته :  شکسته گروه : 

 به پری به پری  پری

 چه شود که وفا کنی      نظری سوی ما کنی

 ( 591) ادیب طوسی(  ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعلن فعالتتن نوا :  756 کد وزن:

 ی دِل گل پریگل پر 10/10/01/01 رشته :  دوریسه گروه : 

 واله ام به جمال او      خوش دلم به خیال او

 ( 599) اسدی طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 آب گشته به پای تو   قطره قطره چشیده ای

 دانه دانه شکفته ای    شاخه شاخه رسیده ای

 (51) وزن ارزشی : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعولن فعالتتن  نوا :  755 کد وزن:

 پری گل به پری پری     10100/110 رشته :  ناقص :  گروه

 تویی ترک پری وشم     زهجرتو در آتشم           

 بدین سوزش دل خوشم    گر این است رضای تو 

 (  در اصل یک بیت است .(  ) 298) خانلری ( ) وزن شعر فارسی: 

 چه زیباست صدای تو    تو هستی گل هر صدا

 صدایت شده آشنا   به هر جا که رسیده ام

 (19) وزن ارزشی : 

 مفعولن فعالتتن نوا :  751 کد وزن:

 گل رخ ها دلِ گل پری    10100/111 رشته :  بی ریسه گروه : 
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 از دریا و کرانه ها   از گل ها و جوانه ها

 از هر جا همه آشنا    دارم شعر و ترانه ها

 (62) وزن ارزشی : 

 فاعلن مفتعلن م نوا :  753 کد وزن:

 گل به پری پری پری 10/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

   بی همگان به سر شود     بی تو به سر نمی شود

 داغ تو دارد این دلم    جای دگر نمی شود          

 (  در اصل یک بیت است .) موالنا(  ) 

 دل به وفات بسته ام      از همگان گسسته ام

 ( 591ان .. : ) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوز

 هستی ما نظام ما   مستی ما خرام ما

 گردش بی مقام ما  زندگی دوام ما

 دور فلک به کام ما

 می نگریم و می رویم

 جلوه گه شهود را    بتکده ی نمود را 

 رزم نبود و بود را   کشمکش وجود را

 عالم دیر و زود را

 می نگریم و می رویم

 ( 786:  2ایی با اوزان عروضی ج( )آشن711) اقبال الهوری( )دیوان: 

 برمن خسته ای صنم    چند کنی چنین ستم

 (771) المعجم ، شمیسا :

   : (785: 2)آشنایی با اوزان عروض ج «  دوتاستظاهر و باطنش  »، «  سود سفر سالمتی ست »ضرب المثل 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2*   مفاعلن نوا :  710 کد وزن:

 پری پری پری پری   10/10-10/10 ته : رش مکرر)( گروه : 

 از آن زمان که شد روان      ز چشم من نگار من

 چه چشمه ها شده روان      از اشک بر کنار من

 (713) بی نام ( ) فرهنگ عروضی  : 

 تویی که سبزه ی بهار    به سینه ام کشانده ای

 و سایه ی سیاه غم   زجان من تو رانده ای

 (    711:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) پروین جزایری( 

 کتاب خوب زندگی   دوباره باز می شود

 دوباره قلب کوچکم   پر از نیاز می شود

 (   718:  2) شاهین رهنما( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 چه آتشی ، چه آتشی
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 چه پیچ و تاب دلکشی.

 جرقه ها ، ستاره های زرنشان

 ) فریدون مشیری ، چه آتشی(         زبانه ها ، شراره های زرفشان  

 چه می کنی چه می کنی      

 در این پلید دخمه ها

 سیاه ها ، کبود ها              

 بخارها و دود ها             ) اخوان ثالث ، پاسخ (  

 

 دلم به گشتِ کوی او      رود به جستجوی او

 (771)عروض بابر: 

 به میهمان مابیا بتا به جان ما           شبی 

 وفا کن و جفا مجو      به جان ما بال مجو

 ( 712) تحفه الهند  : 

   : (718:  2آشنایی با اوزان عروضی ج« ) لگد به مرده می زند » ، «کالغ خوش خبر مباش »ضرب المثل 

  این شعر در کتاب شعر جدید فارسی ) دکتر محمد اسحاق ، ترجمه ی«{ » از آن زمان»} درباره ی شعر 

شاعر آن را ذکر نکرده و می نویسد: یک شعر هجایی  ، ( آمده است721ص  13سیروس شمیسا ، فردوس 

 (279فرهنگ عروضی  : «    ) .است  tonic lambic tetrameterضربی چهار رکنی 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  مستفعلن مفاعلن  نوا :  717 کد وزن:

 ها پری پری پری گل  10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 ای ترک ماه منظرم      بگشای رخ برابرم

 ( 596) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 تندیس پر دروغ      من بر خاک ره فتاده ای           

 ناخفته دیده بسته ای      خامش دهان گشاده ای 

 (  در اصل یک بیت است .)    6/19) سیمین بهبهانی (   

 هنه را    هی باز کرده بسته اماز بس که بند ک

 از دست کفش کهنه ام   همواره زار و خسته ام

 (66) وزن ارزشی : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

    فعالتن مفاعلن  نوا :  712 کد وزن:

 به پری گل پری پری 1/10/0-10-10 رشته :  ناقص گروه : 

 به هوای تو می تپد            دل امّیدوار من

 ن به کوی من      نظری کن به کار منگذری ک

 ( بالغ) شعر   ) دهخدا ، ویژه آموزگار من (

www.takbook.com



 133عروض دودویی 

 

 دل من می چرا بری      چون غم من نمی خوری

 ( 7(   ) تک  785) المعجم ، شمیسا :

 چه کنی با کسی جفا      که بود از تو مبتال

 (89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 تو سیه صنما روی تو چو مه      شب گیسوی

 تو چرا گه گهی به ره      نکنی سوی ما نگه

 (291) تحفه الهند  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعلن فاعلن فعل -فاعالتن مفاعلن  نوا :  719 کد وزن:

 گل پری ها پری پری    10/10/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 نوجوان مرا فلک      خون دْل ریخت در ایاغ     

 را سپهر      کَند از بُن به طَرْف باغنونهال م 

 (  در اصل یک بیت است .) ادیب الممالک (   ) 

 عشق روی چو ماه تو     برد صبر و قرار من

 نیست اندر شب فراق     جز غمت غمگسار من

 ) دهخدا ، ویژه آموزگار من ( ) تمام شعر  بر این وزن نیست (

 وریدل من می چرا بری      چون غم من نمی خ

 ( 2(   ) تک  785) المعجم ، شمیسا :

 چه  کنی با کسی جفا      که  بود از تو مبتال

 ) معیار االشعار (

 می روم من به دشت گل    پیش گل ها چه راحتم

 دشت گل های اطلسی   بالشم ، استراحتم

 (57) وزن ارزشی : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلن مفاعلن نوا :  711 کد وزن:

 پری گل ها پری پری 1010/1110 رشته :  ناقص گروه : 

 گلم هستی قشنگ من    دلم آمد به خانه ات

 منم پروانه پیش تو    سرم بر روی شانه ات

 (10) وزن ارزشی : 

 مفعوالتن مفاعلن  نوا :  716 کد وزن:

 گل ها گل ها پری پری  1010/1111 رشته :  دوریسه گروه : 

 گذشت         هم گذرد روزه المحال دیدی شعبان چه سان

 (   10101/1001) فرهنگ شیرازی ( ) تک بیتی با این وزن در قطعه ای با وزن 

 (731:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج
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 انسان وقتی دلش گرفت

 ( 7از پی تدبیر می رود                        ) سهراب سپهری    نزدیک دورها (  ) تک  

 دو رخ چو مه      پیچان داری دو  زلف سیهای جان داری 

 خالی داری طرفه به رو           پیچی داری عجب به مو

 حذف کنیم نوا بیت درست می شود {« دو زلف»را از « دو»(  }  اگر 785) تحفه الهند  : 

 غم در دنیا همیشه هست     شادی تنها نمی شود

  باغی بی خارِ گل نشد    گل بی آن وا نمی شود

 (13) وزن ارزشی : 

 با این وزن ندیده ام وزنی بسیار زیبا که شعر بالغی 

 مستفعلتن فاعلن نوا :  713 کد وزن:

 گل ها به پری گل پری 101/10011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 داداش عزیزم تویی     داداش بالیت منم

 قلبم همه جا پیش توست   گنجشک هوایت منم

 (65) وزن ارزشی : 

 ا خنده ی تو غنچه گفت      یک بوسه بیرزد به جانب }

 { بوسم بده کن پرپرم       تا عطر تو گیرد جهان

 } مولف {

   فعالتتن فاعلن نوا :  181 کد وزن:

 به پری پری گل پری10/1/10/10/0 رشته :  ناقص گروه : 

 به رخت } که { شیدا منم      به غمت شکیبا منم

 ( 591اوزان .. : ) ادیب طوسی( ) فرهنگ 

 صنما به سودای خود    دل من چرا خون کنی 

 به وفا سرشتی چو من    ستم ای صنم چون کنی           

 (  در اصل یک بیت است .(   ) 102) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتتن فاعلن نوا :  787 کد وزن:

 گل پری پری گل پری    101/10/101 رشته :  شکسته گروه : 

 واله ام به جمال او      خوش دلم به خیال او

 (599) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان ..  : 

 در کبود بی انتها      شب چو نقره کاری کند   

 زیر کهکشان آب ها    زیرکانه جاری کند          

 (  در اصل یک بیت است .(  ) 66) سیمین بهبهانی ( ) بهمن  

 ت باز دار ز دلم      ورنه جان ز تن بگسلمدس

 (715) المعجم ، شمیسا :

 در خزان ما ، پرتقال     در بهار، آلوچه بود
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 فصل های ما فصل بود   کوچه های ما کوچه بود

 (52) وزن ارزشی : 

 نوع : خنثای بالغ 

 فعل فعولن فعولن  نوا :  782 کد وزن:

 ری گل پری گل پریپ  10/110/110 رشته :  شکسته گروه : 

     ز شب خستگان یاد کن      شبی آرمیدی اگر

 سالمی هم از ما رسان    به صبحی رسیدی اگر        

 (  در اصل یک بیت است .(  ) 66) سیمین بهبهانی ( ) مرداد  

 دل از دست ما می بری    ندانم چرا می بری

 بدین قهر و بیگانگی   دل از آشنا می بری

 ( 99:  2تیاری( ) آشنایی با اوزان عروضی ج) پژمان بخ

 تو هستی که در آسمان   گلِ داغ خورشید هست

 و توی خیابان و باغ   صمیمیت بید هست

 ( 99:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) ناصر کشاورز( 

 و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد

 ( 2) سهراب سپهری، به باغ همسفران (  ) تک   و باران تندی گرفت                                 

 نگارا کجایی بیای                   به غربت از این پس مپای

 (733) المعجم ، شمیسا :

 تو را گویم ای مشِک سر      به خوبی شدستی سمر

 (733) المعجم ، شمیسا :

 

 از آن خّط مشکین یار          شد آن ماهش اندر محاق

 (39ار ، فشارکی : ) معیاراالشع

 

 به سویم نیاری گذر      ز عالم نداری خبر

 (56) عروض بابر: 

    : ( 99:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج «مگر صاحبش مرده است» ،« قلم در کف دشمن است»ضرب المثل 

 نوع : خنثای بالغ 

 

   مفعولن مفاعیلتن نوا :  789 کد وزن:

 گل ها گل پری گل پری  101/101/11 رشته :  ناقص گروه : 

   می نالم ز درد دلم      می سوزم ز داغ جگر

 می غلطم ز شب تا سحر     خون گریم ز اندوه و غم          

 (  در اصل یک بیت است .(     ) 18) شجره العروض : 

 فریادم به دریا رسید    آوازم به باران رسید
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 یدابری تیره آمد به شهر   باران ، ماهِ آبان رس

 (67) وزن ارزشی : 

 مفتعلن مستفعلن نوا :  786 کد وزن:

 گل به پری گل ها پری   1011/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 من شده ام زیبا گلی       مادرِ خوبم باغبان

 صاحب باغم مادرم    آمده از یک آسمان

 (56) وزن ارزشی : 

 مفاعلن مستفعلن نوا :  785 کد وزن:

 پری پری گل ها پری   10/10-10/11 شته : ر ناقص گروه : 

          کنون که خوش گردد هوا      تو خیز و زی بستان بیا

 بگیر جامی از بتی       که یابی از لعلش شفا   

 در اصل یک بیت است . ( ( ) 216بی نام (  ) وزن شعر فارسی: ) 

 2مستفعلن * نوا :  781 کد وزن:

 2) گل ها پری ( *    1011-1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 زاعش نگر صاحب خبر   بلبل نگر خنیاگرش

 بل ملک او شد خاک زر  فرزند او خدمتگرش

 ) ناصرخسرو(  

 ای قوم بد پیمان دون!              ای کوفیان! ای کوفیان!

 غلطان حسین در خاک و خون!   ای کوفیان! ای کوفیان!

 ( 596) دهخدا( ) فرهنگ اوزان .. : 

 شادان ز ماهی تا به ماه  از مژده ی میالد شاه

 ( 51:  2) کمپانی اصفهانی( )آشنایی با اوزان عروضی ج

 دیوانه ام،دیوانه ام                     از عقل و دین بیگانه ام

 زنهار ای عاقل برو                     تا نشنوی افسانه ام

 ) میرزا حبیب خراسانی (

 به دم    در چرخ و تاب و پیچ و خم دریای هستی دم  

 (91) گلچین گیالنی ( ) وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 

 مهر تو شد چون پیشه ام     دور از تو نیست اندیشه ام

 ) تصنیف ای ایران ، دکتر گل گالب(

 ای بهتر از هر داوری      بگشای کارم را دری

 ) المعجم (

 تاب و جنگ توای دلبر آزاده خو           تا کی ع

 (56) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 یا زیر چنگال عقابی      ای دل به تیز آتش پری 

 ( 7(  ) تک  56) معیاراالشعار ، فشارکی : 
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 ای دلبر بدخوی من      هرگز نیایی سوی من

 (771)عروض بابر: 

 ای از غریبان بی خبر      در حال ما کن یک نظر

 (12) عروض همایون: 

 : خنثای بالغ نوع 

 فاعالتن مستفعلن نوا :  783 کد وزن:

 گل پری ها گل ها پری  101/11/101 رشته :  شکسته گروه : 

 روی داری ای سعتری      هست گویی چون مشتری

 (785)المعجم ، شمیسا :

 گر بگردد یاز ز من             تیره گردد بر من زمن

 ( 2(    ) تک  277)  المعجم ، شمیسا : 

 ا کی ای دل انده خوری      تو به شادی اولی تریت

 (89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 می رسم آخر پیش تو    می شوم مهمانت شبی

 می کنم حالت را درست    می زنم شامت را لبی

 (63) وزن ارزشی : 

 مفاعیلن مستفعلن نوا :  730 کد وزن:

 ل ها پریپری گل ها گ  1011/1110 رشته :  دوریسه گروه : 

 شدم غمگینت خواهرم    صدایت را نشنیده ام

 به یادت غمگین بوده ام  فقط گاهی خندیده ام

 (53) وزن ارزشی : 

 مفعوالتن مستفعلن نوا :  737 کد وزن:

 گل رخ ها گل رخ ها پری-گل ها گل ها گل ها پری   1011/1111 رشته :  شکسته گروه : 

 ش کیکی خامه ایمردی آمد با نامه ای     در دست

 (18) وزن ارزشی : 

 مفتعلن فعالتن نوا :  207 کد وزن:

 گل دلِ گل دلِ گل ها 11/001/001 رشته :  شکسته گروه : 

 رهروی کوی وفاییم سالک راه خداییم      

 ( 595) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان . : 

     آه چگونه بگویم        آه چگونه بگویم 

 باده ی من شو        من که شکسته سبویم با تو که        

 در اصل یک بیت است . ( ( ) 57) سیمین بهبهانی ( ) اردیبهشت  

 بر سر کوی تو منزل ساخته عاشق بی دل      

 (56) عروض بابر: 

 نوع : هم آوای بالغ 
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 مفاعلن فعالتن     نوا :  202 کد وزن:

 پری پری به پری گل -گل ها  پری پری دلِ  1100/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

     در آن نفس که بمیرم      در آرزوی تو باشم 

 بدان امید دهم جان     که خاک کوی تو باشم        

 در اصل یک بیت است . ( ) سعدی( ) 

 سکوت بود و جنون بود   چه دردناک شبی بود    

 فضا براده ی آهن    ستاره لکّه ی خون بود

 رفت      گامش: غم... غم...غریبی از خمِ ره 

 طنین به خلوِت ره بست      گرفت پنجره ماتم

 ( ) شعر کامل(297) نصرت رحمانی( ) عروض فارسی  : 

 جفا مکن که نشاید    رهی مَُکش که نباید

 (713) المعجم ، شمیسا :

 اگر مرا غم عشقت            به کام دل برساند

 (775)  المعجم ، شمیسا : 

 وبی رویت   کم از غمان برهانیبه حق خ

 (30) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 منم ز عشق به جور منم ز یار به حسرت         

 (30) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 اگر به خانۀ من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور

 و یک دریچه که از آن

 ( 2(  ) تک  7910، هدیه ، به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرم                     ) فروغ

 چه سیب های قشنگی

 ( 7916حیات نشئه ی تنهایی ست                              ) سهراب سپهری ، منظومه ی مسافر ، 

 باشد (( 1100/1001)) با فرض این که این وزن خواهرک   نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مستفعلن فعالتن  نوا :  209 کد وزن:

 گل ها پری دِل گل ها 1100/1011 رشته :  ریسه بی گروه : 

 سلطان نامورم من  بر تختگاه تجرد 

 در صورت بشرم من با سیرت ملکوتی  

 (در اصل یک بیت است .) بهار ( ) 

 ی مارانچشم تو النه

 ی خورشید.دست تو شاخه

 باید ز چشم تو نیشی خورد

 ( 2،  7) رضا براهنی ( ) تک    باید ز دست تو صبحی چید                        

 این بار هم که نیامد    این دوره گردِ همیشه
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 من منتظر که بیاید   آن پیرمردِ همیشه

 (66) وزن ارزشی : 

 بهار هنوز بیست ساله نشده ، است  7281تاریخ سرودن قصیده ی بهار در سال »است .  از ابداعات وزنی بهار

  (656) وزن های تازه بهار  :  «.  است

 نوع : هم آوای بالغ 

 2فعالتن * نوا :  201 کد وزن:

 2) دلِ گل ها ( *       1100-1100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

 پای در دامن اندوه کشیدم

 ( 9(  ) تک  7993نگسستم ، نرمیدم                        ) فریدون مشیری ، کوچه ، 

 واره تو کردی    خردم پاک تو بردیدلم آ

 (768) المعجم ، شمیسا :

 ندهد داد مرا کس           نکند شاد مرا کس

 (26) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 سخن من که رساند           بَرِ آن ماه دالرام

 (19) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 دل من هیچ نیرزد     به تو گر عشق نورزد

 (792ی ... : ) فرهنگ کاربرد

 چو مرا درد تو باشد    دگر از عیش چه باید

 (11) عروض همایون : 

 صنما ، روی تو مهوش   دل ما با غم تو خوش

 به تمنای نگاهت سر ما خاک به راهت

 ( 298) تحفه الهند  : 

 

 فاعالتن فعالتن       نوا :  206 کد وزن:

 لِ گل هاگل پری ها د  11001101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 در دل ظلمت شب دیوی ست      که به من بسته نگاهش را

 ) نادر نادر پور (

 در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید

 باغ صد خاطره خندید

 ( 9،  2( ) تک  7993عطر صد خاطره پیچید                    ) فریدون مشیری ، کوچه ، 

 من درین گوشه که از دنیا بیرون ست 

 سرم نیست آسمانی به

 ( 2(  ) تک  7/7959از بهاران خبرم نیست                         ) ابتهاج ، ارغوان ، 

 جاده هایی همه شاداب     جاده هایی همه روشن

www.takbook.com



 عروض دودویی 141

 

 توی صحرای کویری    یا که کوهی همه گلشن

 (57) وزن ارزشی : 

  ( 713)درباره ی طبقه بندی...:. این وزن از اکتشافات نادرپور است 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلن فعالتن نوا :  205 کد وزن:

 پری  گل ها دلِ گل ها  1100/1110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 به هر مویی زده ام گل     به مویت گل نزدم من

 به هر جا شد بزنم پل    به قلبت پل نزدم من

 (17) وزن ارزشی : 

 مفعوالتن فعالتن نوا :  201 کد وزن:

 گل ها گل ها دلِ گل ها  1100/1111 رشته :  ناقص گروه : 

 من گفتم : مادرِ خوبم  امروز اینجا ننه آمد

 می ماند او همه پیشم    از شهرش یک تنه آمد

 (60) وزن ارزشی : 

 مفاعلتن فعولن   نوا :  270 کد وزن:

 پری دلِ گل پری گل  11010010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 کس جدایم        به مهر تو آشنایمگر از همه 

 ( 596) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 ترا دل من نگارا      به هیچ نمی گراید

 ازان جهت است یارا     که درد دلم فزاید

 در اصل یک بیت است . ( (  ) 787) المعجم ، شمیسا :

 بدان ملک الملوکی     که هر دو جهان به امرش

 به گفتن کاف و نونی     شدند ز هیچ چیزی 

 در اصل یک بیت است . ( ( ) 37) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعلتن فعولن نوا :  277 کد وزن:

 گل ها دلِ گل پری گل 11010011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دارنده ی ما خدایست      روزی ده ما به جایست

 ( 730) المعجم ، شمیسا :

 ل های زمین شکستند    گل های جهان شکفتندد

 از بس که به باغ نشستند   بلبل شده از تو گفتند

 (61) وزن ارزشی : 

 فعالت فاعالتن -فعالتتن فعولن  نوا :  272 کد وزن:

 دلِ گل پری پری گل  11010100 رشته :  ناقص گروه : 
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  صنما جفا رها کن     کرم این روا ندارد

 گر به سوی دردی     که زکس دوا نداردبن           

 در اصل یک بیت است . ( ) مولوی( ) 

 چه خوش آن که دور هستی      گذرد به عشق و مستی

 ( 599) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 چه گناه ها که کردم   به هوس چه ها که کردم

 پی خواهش دل خود   دل دوست را شکستم

 ( 89:  2نایی با اوزان عروضی ج) ابولقاسم آقاربیع ( ) آش

 گل باغ آشنائی ، گل من ، کجا شکفتی ؟

 که نه سرو می شناسد

 ( 9،  2نه چمن سراغ دارد                             ) م آزاد ، گل باغ آشنایی( ) تک  

 نه توگفتی  ار نگویی        من  از این خبرندارم

 (776)  المعجم ، شمیسا : 

 لغنوع : خنثای با 

 فاعالتتن فعولن نوا :  279 کد وزن:

 گل به گل به گل به گل ها   11/01/01/01 رشته :  مکرر)( گروه : 

           ای شکسته بال بلبل         کن  چو من فغان و غلغل

 تو الم کشیده هستی          من ستم کشیده هستم  

 بیت { ( } در اصل یک53) فرخی سیستانی ، حرفهای تازه در ..: 

 بی تو بار دیگر امشب    دیو من سراغم آمد

 چون تو در برم نبودی  یار غار من غم آمد

 (703( ) پاره های موزون گلستان :23) شرف ، واژه ها ، ص 

 توی این هوای تاریک    شعر آسمان سرودم

 مثل یک پرنده هستم   زیر گنبدی کبودم

 (59) وزن ارزشی : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیلتن فعولن   نوا :  271 کد وزن:

 پری گل پری پری گل   110/10/110 رشته :  شکسته گروه : 

 چه کردم بتا نگویی      که بر من چنین به کینی

 (86) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ببین خانه خانه رفتم     تو را خانه خانه دیدم

 تو را خانه خانه بردم    تو را دانه دانه چیدم

 (12رزشی : ) وزن ا

 مفتعلن فاعالتن       نوا :  271 کد وزن:

 گل به پری گل ها پری گل  110/110/01 رشته :  ناقص گروه : 
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 عق دهنم آب ، افتاد      توی دلم تاب ، افتاد

 ( 591) دهخدا ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 مرغ سحر ناله سر کن     

 داغ مرا تازه تر کن

 ) بهار(

 «شعر فارسی سابقه ای نداشته  و تا جایی که نگارنده جستجو کرده است از شاعران معاصر  این وزن مطبوع در

 (651وزن های تازه بهار  : «  ) . نیز کسی از آن استقبال نکرده است 

 مفاعلن فاعالتن       نوا :  278 کد وزن:

 پری پری گل پری ها 110/110/10 رشته :  ناقص گروه : 

 به رنج و حرمان قرینم      ز هجرت ای نازنیم   

 ( 595) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

           نمی توانم ببینم      جنازه ای بر زمین است

 که بر خطوط مهیبش     گلوله ها نقطه چین است  

 در اصل یک بیت است . ( ( ) 61) سیمین بهبهانی ( ) اسفند  

 نوع : خنثای بالغ 
 

 مستفعلن فاعالتن - مفعولُ مفعولُ مفعولْ  نوا :  273 کد وزن:

 گل ها به گل ها به گل ها 11/011/011 رشته :  شکسته گروه : 

   دل بردی از من به یغما      ای ترک غارتگر من

 دیدی چه آوردی ای دوست     از دست دل بر سر من          

 در اصل یک بیت است . ( ) صفای اصفهانی( ) 

 پاید      دلبستگی را نشایدچیزی که چندان ن

 امروز این یک بمیرد    وان یک ز مادر بزاید

 (721) وقار شیرازی ( ) فرهنگ عروضی  : 

 آه ای خروس ستمگر      با بانگ و با جنبش پر

 ( 591) عماد خراسانی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 ای عشق از یاد رفته      گم گشته بر باد رفته

 فریاد وفریاد از تو    باز آمدی؟ داد از تو 

 یک چند همچون کبوتر     آن طائر پرنیان پر...

 ) اخوان ثالث(  ) شعر کامل (

  هر جا که من گفتم آمد

 این گوشه آن گوشه ی شب

 هر جا که من رفتم آمد                    ) اخوان ثالث  ، ناگه غروب کدامین ستاره(

   : (30:  2شنایی با اوزان عروضی ج)آ« دیوار حاشا بلند است»ضرب المثل 

 نوع : خنثای بالغ 
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 2فاعالتن  * نوا :  227 کد وزن:

 2) گل پری ها ( *   1101-1101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 نرگسم ، یاسم ، نمازم    محفل راز و نیازم

 بال پرواز و رسیدن   خوش ترین آهنگ سازم

 (  ) شعر کامل بر این وزن (703 : 2) غالمرضا کاج ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نغمه ای آمد به گوشم    گفت : از غیبم ، سروشم

 گفتمش پیک خدایی   آشنایی ، از کجایی ؟

 (  ) شعر کامل بر این وزن (703:  2) علی مظاهری ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 بر خـالف یاوه ی مـردم

 پیـش چشــم من ولیــکن

 نگـذرد چـیـزی بدون ســوز

 (1و9و7( ) پاره های 7920،یاد  ،) نیما می کـشـم تصـویر آن را                    

 با گهر های فراوان

 باران( -) گلچین گیالنی                         می خورد بر بام خانه

 من همیشه مستمندم      از غم عشقت نژندم 

 (765) المعجم ، شمیسا :

 زلف پر تاب  ،،چشم پر خواب   زلف چون قیر  ،،غمزه چون تیر 

 (732) المعجم ، شمیسا :

 خوب رویا دل ربایا      چون که با چاکر نسازی

 (17) معیاراالشعار ، فشارکی :  

 

 دوستان را دل نوازی      دشمنان را جان گدازی 

 (799) مختصر وحیدی در عروض : 

 چشم آن دارم که گاهی      افکنی سویم نگاهی

 (792: ) عروض بابر 

 مه رخا بی مهرِ مایی      الله ی گلچهر مایی 

 (16) عروض همایون :

 موج دریایش قشنگ است    آسمانش صاف و آبی ست

 در تمام کهکشان ها   هیچ جا مثل زمین نیست

 (63) وزن ارزشی :

   : (  770:  2آشنایی با اوزان عروضی ج«  ) هر چه پیش آید خوش آید»ضرب المثل 

 نواده ی بالغنوع : هم خا 

  مفاعیلن فاعالتن - فعولن فع لن فعولن  نوا :  222 کد وزن:

 پری گل گل ها پری گل 110/11/110 رشته :  شکسته گروه : 

 پری گل رخ ها پری گل110/11110
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 نگارینا کار ما را      چرا نیکو می نسازی

 (11) المعجم ، شمیسا : 

 ستانشدلم برد، آن گُلِْستانش      و زلفین دلْ 

 (716) المعجم ، شمیسا :

 مفعوالتن فاعالتن نوا :  229 کد وزن:

 گل ها گل ها گل پری ها 1101/1111 رشته :  شکسته گروه : 

 در باغی زیبای زیبا     بابا جانم خانه دارد

 در باغش هم میوه دارد    هم گل هم پروانه دارد

 (13) وزن ارزشی : 

 تاتنفاعلن فعال نوا :  223 کد وزن:

 گل به گل به پری گل ها   1110/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 سرو سبز شکیب آموز     غمگسار تو خواهد شد

 برگ سبزی اگر دارد     هم نثار تو خواهد شد

 در اصل از دو بند  ساخته شده است ( 68869(  ) هر مصراع این بیت با کد 61) سیمین بهبهانی ( ) دی 

 بچه های محل دیدند     قصه های کتابم را

 طنزهای قشنگی داشت    بچه ها همه خندیدند

 (59) وزن ارزشی : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعولن فعالتاتن نوا :  290 کد وزن:

 پری گل دِل گل رخ ها  11100110 رشته :  بی ریسه گروه : 

        مگر شیشه ی آب است این      شکیب از که طلب داری

 شراب است و شراب است این         آمده ذراتم  به رقص 

 } در اصل یک بیت {(65) سیمین بهبهانی ( ) اسفند  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  

 اتنمفعولن فعالت نوا :  297 کد وزن:

 گل رخ ها دِل گل رخ ها  111/00/111 رشته :  شکسته گروه : 

 ییبا رخ ، از همه زیبایی      با قد ، از همه باال

 مویت همه کس را دامی      رویت همه کس را کامی

 ( 2،  7( ) تک  713) تحفه الهند  : 

 

 مفتعلن مفاعیلن       نوا :  299 کد وزن:

 گل به پری پری گل ها   1110/1001 رشته :  بی ریسه گروه : 

 غمزه ی غم زدا داری      نکهت جان فزا داری

 خدا داری لیک قصد جفا داری   راهی اَْر با
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 بس کن از این جفا کاری...

 ( ) بیت اول(775) دهخدا ، شناخت شعر : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مفاعیلن نوا :  291 کد وزن:

 پری پری پری گل ها  11/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 غبار خشک خون بر نخل       نثارِ خوِن تر بر خاک

 خل      جز این چه تازه دیگر خاکجز این چه طُرفه دیگر ؟ ن

 در اصل یک بیت است . ( (  ) 63) سیمین بهبهانی ( ) آذر 

 چرا همی نگارینم          همیشه  نزد من ناید      

 در اصل یک بیت است . ( (   )711)  المعجم ، شمیسا : 

 نگار من اگر با من        بسازدی نکو بودی

 اصل یک مصرع ( (  ) در771) المعجم ، شمیسا :

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

    مستفعلن مفاعیلن  نوا :  296 کد وزن:

 گل ها پری پری گل ها  11/10/10/11 رشته :  دوریسه گروه : 

 با بقچه های رنگینت    سارا چه شادمان بودی 

 کاالی چین و ماچینت     شال و حریر و ابریشم 

 در اصل یک بیت است . ( ( ) 7952 -7950ن )سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژ

 قومی که دل به دریا زد     در خطّ آب و نان افتاد

 شاید عزیز مصری باز    دور از برادران افتاد

 (17:  2) غالمرضا خواجه علی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای یاسمن تو بیخود پس

 نزدیکی 

 از چه نمی گیری

 ) نیما ، در پیش کومه ام(          با این خرابم آمده خانه     

 گل های شاد را دیدن     تن پوش تازه پوشیدن

 پروانه لذتی دارد    در وقت شهد نوشیدن

 (66) وزن ارزشی : 

    : در مشورت » ،« باالنشین و کم خرج است» ، « دنیا به ظلم آباد است»، «  آزادگان تهی دستند»ضرب المثل

 (12:  2اوزان عروضی ج آشنایی با«  ) خیانت نیست

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن مفاعیلن نوا :  295 کد وزن:

 دِل گل ها پری گل ها 11101100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 چمن آرا چو گلهایی  /که چنین شوخ و زیبایی    / تو مگر نقش رویایی
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 اثر حسن لیالیی  /شرر عشق مجنونی  / ثمر ناز و افسونی  

 (109یر سینا ، تصنیف ساغر بلورین( ) ترانه ها : ) ن

 فاعالتن مفاعیلن نوا :  291 کد وزن:

 گل پری ها پری گل ها    11/101/101 رشته :  شکسته گروه : 

 ایلخان ! تحفه آوردند      زیر زربفت دیداری.

 چندشان خسته می داری؟    خادمان خوانچه بر دستند 

 در اصل یک بیت است . ( ( )  77/59) سیمین بهبهانی ، 

 سال ها این سجود طراوت

 مثل خوشبختی ی ثابت

 ( 2بی روزها عروسک (  ) تک     روی زانوی آدینه ها می نشست) سهراب سپهری 

 گلعذارم کجا رفتی      یار غارم کجا رفتی

 (785) عروض بابر: 

 خانه هامان پر از گل ها    کوچه هامان پر از بلبل

 (50:  ) وزن ارزشی

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2)مفاعیلن ( * نوا :  298 کد وزن:

 2) پری گل ها ( *    1110-1110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 چه عشق است این که در دل شد      کزو پایم در این گل شد

 ( 595) اوحدی مراغه ای ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 برون رفته ز کف ثروت   شده بازارها خلوت

 (201:   7) اشرف الدین گیالنی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 کجایی ؟ چاره از جایی   که مرگت سخت جوینده است

 (201:   7) شهریار( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 کیم ؟ خاطر پریشانی

 به کار خویش حیرانی

 نه سر دارم نه سامانی

 (669)واله داغستانی ، موسیقی شعر : 

 اریمبیا ره توشه برد

 قدم در راه بگذاریم

 (   77/7991کجا؟ هر جا که پیش آید                     )  اخوان ثالث   ، چاووشی ،   

 گرفتار بال گشتم    به عشقت مبتال گشتم

 (775) نواب صفا ، تصنیف ناپایدار( ) تک  : 

 دگر کردی روا باشد      دلم غمگین چرا باشد

 (797)  المعجم ، شمیسا : 
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 یار آن می که پنداری      روان یاقوت نابستیب

 (61) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 به قد سرو خرامانی      به رخ چون ماه تابانی

 (37) عروض بابر: 

 دلم خون کرد خونخواری      جفاجویی ستمکاری

 (97) عروض همایون : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفعوالتن مفاعیلن نوا :  293 کد وزن:

 گل ها گل ها پری گل ها  1110/1111 رشته :  ناقص گروه : 

 بابا امشب غمی دارد     در قلبش ماتمی دارد

 (13) وزن ارزشی : 

 

 مستفعلتن مفعولن نوا :  219 کد وزن:

 گل ها دِل گل ها گل ها 11/11/00/11 رشته :  ناقص گروه : 

 در لجّه ی سرگردانی       چون گوی شناور بودم   

 با آن همه نافرمانی        محکوم مقدر بودم    

 (7965) سیمین بهبهانی ( ) تیر  

 دل سوخته از زلفت مشک      خجلت زده از رویت مه

 (57) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 مویت همه کس را دامی      رویت همه کس را کامی

 (713) تحفه الهند  : 

 گش وا شددریا غم خود را کم کرد    دریا دلِ تن

 دریا دِل خود را وا کرد    دریا پرِ ماهی ها شد

 (65) وزن ارزشی : 

 :...(  } درباره ی دو بندی این وزن {767از اکتشافات سیمین بهبهانی است )درباره ی طبقه بندی 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتتن مفعولن نوا :  216 کد وزن:

 گل پری پری گل رخ ها -به گل به گل ها گل ها گل  1111/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 گریه های ما با لبخند    خنده های ما شیرین بود

 شعرهای ما آهنگین    قصه های ما رنگین بود

 (52) وزن ارزشی : 

 مفاعیلتن مفعولن نوا :  215 کد وزن:

 پری گل پری گل رخ ها   111/10110 رشته :  شکسته گروه : 

 ن    به خوابم نیامد دیشبندیدم عزیزم را م
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 به گوشم صدایش جا ماند   شبم را نشستم در تب

 (12) وزن ارزشی : 

 مفعولن مفاعیالتن نوا :  211 کد وزن:

 گل رخ ها پری گل رخ ها 1111/0111 رشته :  شکسته گروه : 

 جنگل های پر بارانم

 (13) وزن ارزشی :

 دی هاست {}در مازندران جنگل هاست    جنگل ها پر از شا

 ) مولف (

 مفعوالتنمفتعلن  نوا :  213 کد وزن:

 گل دلِ گل گل ها گل ها1111/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 ها گل رخ هاگل دِل گل  111/11001

 ای گل رویت سنبل خیز    زلف سیاهت آتش بیز

 (62) جامی ، شجره العروض : 

 های رخ تو روشن چون ماه      وی سر زلفت چون شب سیا

 موی میانت هیچی نه      کاکل تو جز پیچی نه 

 (789) تحفه الهند  : 

 مفاعلن مفعوالتن نوا :  260 کد وزن:

 پری پری گل ها گل ها -1111/1010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 در جانمامشب رقصانم     غنوده ای تو  شورز  }

 { که تا ابد از مستانم    نوشانم لبت راچنان 

 این وزن بسیار آهنگین می نماید . ( ) ) مولف (

 مستفعلن مفعوالتن نوا :  267 کد وزن:

 گل ها به گل ها گل رخ ها 111/11/0/11 رشته :  ناقص گروه : 

 باغی پر از گل ها هستی    بابای من زیبا هستی

 من قطره ی آبم بابا    اما تو یک دریا هستی

 (69) وزن ارزشی : 

 مفعوالتنالتن فاع نوا :  269 کد وزن:

 1111/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 آسمانی به سرم نیست

 از بهاران خبرم نیست

 ( 9) تک    ( 7/7959 ،ارغوان  ،) ابتهاج   دیوار است                    آنچه میبینم

 می شوم من یک خواننده        توی جمعی یا در بازی

 سازی ساز تنبک ، طبلک ، سرنا    می نوازم هر شب

 (63) وزن ارزشی : 
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 مفاعیلن مفعوالتن نوا :  261 کد وزن:

 پری گل ها گل ها گل ها  1111/1110 رشته :  ناقص گروه : 

 کنارت خوشحالم بابا   کنارت خوشحالم مادر

 تو را دل می نامم بابا   تو را گل می نامم مادر

 (53) وزن ارزشی : 

 

 1فع لن *  -  2)مفعوالتن ( * نوا :  266 کد وزن:

 1) گل ها ( *    11/11-11/11 رشته :  مکرر)( گروه : 

 چون دل جانا بنشین بنشین      چون جان بی جا بنشین بنشین

 ) موالنا (

 ساقی برخیز کان مه آمد      بشتاب که سخت بی گه آمد

 ) موالنا (

 چاره و درمان ز والیش جوی   هر جا در کاری درمانی

 ( 2( ) تک 31:  2( ) آشنایی با اوزان عروضی ج) داوری شیرازی 

 در ده قدحی ز شراب طهور      بر دل بگشا در عیش و سرور

 می گو با ذوق و  دل ، آگاه      اهلل   اهلل   اهلل   اهلل

 ) شیخ بهایی (  ) بیت دو (

 ای عشق مرا مجنون کردی   بر الله رخان مفتون کردی

 حون کردی جیحون کردیهر قطره ی اشک رنگین را    سی

 ( 9،1( ) تک  203:  7) سعادت یارخان دهلوی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 تا کی ما را در غم داری      تا کی بر ما آری خواری

 (51)  المعجم ، شمیسا : 

 یاری کز من دوری جوید      عشقش زی من کمتر پوید

 (75) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 تابان      مویی چون زنجیرِ   پیچانای جان رویی داری 

 گیسویی داری چون ماری      دندانی چون دانه ی   ناری

 (781) تحفه الهند  : 

 در راه شام ،  شماری از ماخد عروضی  از روایتی یاد می کنند که جابر ابن عبداهلل انصاری با امام علی 

 فرمود که ناقوس چنین، قوس را شنید نا چون آن جناب صدای» : می رفتند که صدای ناقوسی را شنیدند

 :اول آن ابیات چنین بود . می گوید و چند بیت در این بحر مشتمل بر بی اعتباری و فنای دنیا خواند

 حقّاً حقًّا حّقاً حقّاً      صدقًا صدقاً صدقًا صدقاً 

 (717کاربردی ... : فرهنگ  ) «.  معروف گشته است« صوت الناقوس »به همین مناسبت این بحر ، به نام 

  طوالنی ترین وزن شعر کودک است که بسیار کم کاربرد و شاید بتوان گفت بدون کاربرد است . »این وزن

 (18وزن ارزشی : «  ) .  این وزن در واقع مرز بین شعر کودک و نوجوان است

 ) نوع : هم خانواده ی بالغ  ) دارای مادران زیاد                                                                                                                       
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 نه هجایی  

 
 

 

 1/0000/0000 265 کمترین کد

 1/1111/1111 677 بیشترین کد

 265 تعداد کد

 

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

72 72 21 20 58 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 18 ح :شر

 

 

   9فعلن  * نوا :  232 کد وزن:

 9) دلِ گل ( *  100-100-100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 چه دغا و دغل پسری     دل من به دغا ببری

 (  207) المعجم ، شمیسا :

 گذرم همه بر در توست      چه کنم دل من برِ توست

 (16) عروض بابر: 

 

 مفتعلن مفاعلتن- مفتعلن و مفتعلن   نوا :  231 وزن:کد 

 گل به پری به گل به پری  1001/0/1001 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 شعله نگفته با تواگر     سرکشِی نهانِ مرا         

 فاش نگر به مجمرِ تن      رقص جنون جان مرا   

 است . ( در اصل یک بیت (  ) 65) سیمین بهبهانی ( ) خرداد  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلتن مفاعلن نوا :  238 کد وزن:

 پری پری پری به پری -پری پری پری دلِ گل   100/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

           تنی سیاه را زده اند     محافظان به بوم و بری

 ستم فتاده است و کسان      شنیده اند از آن خبری  

 در اصل یک بیت است . ( )   2/17ی (  )سیمین بهبهان

 ( 10010/1001) فرزند  نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 مستفعلن مفاعلتن نوا :  233 کد وزن:

 گل ها پری پری دلِ گل 100/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 افتاده ایم سخت به دام      در چنگ این گروه لئام

 دیده چهره ی مامقومی ندیده سفره ی باب      جمعی ن

 (7971( ) 655) ملک الشعرا بهار ،  وزن های تازه بهار  : 

 می بینمت که می گذری   همرنگ وعده های فریب 

 لبخند نیمه روشن تو   افسون شهرهای غریب 

  (655) پروین بامداد ، وزن های تازه بهار  : 

             ای پرده برگرفته ز رخ     می بینمت به پرده دری

 دیوی سیه که جسته برون     از جامه ی سپیدپری

 ( ) در اصل یک بیت (61) سیمین بهبهانی ( ) مهر  

 مانند روی خوب نگار      تابد شب چهارده ماه

 ( 7( ) تک  81) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 { بخوانیم وزن هر دو مصرع  یکی می شود .« چهار دَ »را به شکل  «چهار دهْ»} اگر 

 (10:  2آشنایی با اوزان عروضی ج« ) خودبین خدای بین نبود»مثل :  ضرب ال 

  « از جمله عباراتی که از سلمان فارسی نقل کرده اند یکی سخن اوست در روز سقیفه که از وی نظر

که « گفتم اگر بکار برید» و بعد که پرسیدند چه شد ، گفت : «  کویَم اگر شَنِوید»خواستند و او گفت 

وعی وزن احساس می شود و هم نوعی قافیه دارد و احتماال شعر یا مثلی منظوم بوده که در آن، هم ن

( ) اصل عربی این روایت هم در کتاب آمده است . 113موسیقی شعر : « ) وی بدان تمثل جسته است. 

 «گویَم ،  اگر شَنِوید»( } با فرض مَثَل منظوم بودن عبارت و تلفظ عبارات به صورت امروزین وزن 

)مستفعلن مفاعلُ فع ( 233معادل کد « گفتم ، اگر بکار برید») مستفعلن فعلن ( و  وزن 16  معادل کد

 می شود {

 (655) وزن های تازه بهار  : . از ابداعات وزنی بهار است  این وزن 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتن مفاعلتن - فعلن فاعلن فعلن  نوا :  900 کد وزن:

 دِل گل گل پری دِل گل  100/101/100 :  رشته شکسته گروه : 

 ز تو تا }من { جدا شده ام      به غمت آشنا شده ام

 هر دو تک   هم وزن هستند {« من»(  } با اضافه کردن  593) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتن مفاعلتن  نوا :  907 کد وزن:

 گل پری ها پری دِل گل 100101101 رشته :  بی ریسه گروه : 

            با گلوگاه سرخ بخوان    ای کبوتر که شعر منی

 وقت پرواز می رسدت     ای که پر بسته ی رسنی 

 ) در اصل یک بیت (  8/15) سیمین بهبهانی (   

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 تفعل مستفعل فعمس -مفعولُ مفاعیلُ فعل -مستفعلتن مفتعلن  نوا :  901 کد وزن:

 گل ها دلِ گل ها دِل گل  1/0011/0011 رشته :  شکسته گروه : 

 بر صفحه ی ژرفای کبود      خط گذری باید و نیست

 پرواز مگو آه مگو          ما را که پری باید و نیست

 ) سیمین بهبهانی( } در اصل از یک بیت است {

 بتان با تو نتَوان گفت سخن      زیرا که تویی شاه

 (50) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعالتن مفتعلن –مفتعلن فَع مفتعلن  نوا :  979 کد وزن:

 گل به پری ها گل به پری 1001/1/1001 رشته :  شبه مکرر گروه : 

           وی مه رویت غالیه پوش        ای شب زلفت غالیه سا 

 لعل خموشت باده فروش  نرگس مستت باده پرست      

 ( ) در اصل یک بیت (280) خواجوی کرمانی ( ) دیوان: 

 روی تو دیدم ای گل تر      نخل امیدم داد ثمر

 (92) شجره العروض : 

 جور رقیبان کشت بتا      هیچ نپرسی حال مرا

 (51) عروض بابر: 

 ماه منی ، بر بام بر آ      خنده کنان هر شام بر آ

 ام بر آ      چون گل بامی و جام بر آرو بنما و تم

 ( 298) تحفه الهند  : 

 ( } دوبندی این  9) اوزان...خواجوی کرمانی: . دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می داند

 وزن را {

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعوالتن مستفعلتن نوا :  973 کد وزن:

 گل ها گل ها گل ها دِل گل 10011/1111 رشته :  ناقص گروه : 

 قومش گویی دیوانه شده    نابود شود این سان بشری

 (796:  7) ابراهیم پورداوود( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 مفتعلن فعالتتن - فاعُل فاعلُ فاعلُ  ) فاعلن( نوا :  923 کد وزن:

 گل دلِ گل دلِ گل پری 101/001/001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 و به جلوه گری شوی      رهزن حور و پری شویگر ت

 ( 512) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعلن فعالتتن - مفاعلن و مفاعلن  نوا :  990 کد وزن:

 پری پری به پری پری  10/10/0/10/10 رشته :  شبه مکرر گروه : 
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 چو جان عزیز بدارمت     بیا که جان بسپارمت 

 ( 517ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. :  )

 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعلن فعالتتن نوا :  997 کد وزن:

 گل ها پری دِل گل پری 101001011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 آواره شدم به سراب ها    دیدم نه گل نه گالب ها }

 { کافر شدم به کتاب ها     مومن شدم به شراب ها

 ) مولف(

 { ا سحر لب غنچه ات    تا ظلم شب سپری شودگش }ب

 ) مولف(  

  « بر این وزن ، با این که خوش آهنگ می نماید ، ظاهرا تا کنون  شعری نسروده اند و در کتب عروض هم

 (707)به نقل از پاره های موزون گلستان : « . نامی از آن برده نشده است 

 تن فعالتتنفاعال - فاعلن فاعلُ فاعلن نوا :  999 کد وزن:

 گل پری ها دلِ گل پری 101/001/101 رشته :  شکسته گروه : 

 بی رخت رو به که آورم      وین دلم را به کجا برم

 ( 593) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

  مفعولُ مفاعلن فعل      -مستفعلتن مفاعلن  نوا :  993 کد وزن:

 به پری پری پری گل ها 10/10/10/011 رشته :  ناقص گروه : 

 با قهر چه می کشی مرا        من کشته ی مهربانیم      

 یک خنده و یک نگاه بس       تا کشته ی خود بدانیم      

 ) در اصل یک بیت (  9/87) سیمین بهبهانی (   

 از نشاط      تا بتْوانی باز مدار جان از طرب و دل

 ( 7) تک      (713) المعجم ، شمیسا :

 (901: هم خانواده ی بالغ  )خواهر  نوع 

  فعالتتن مفاعلن   نوا :  910 کد وزن:

 به پری پری پری پری 10/10/10/10/0 رشته :  ناقص گروه : 

 ز تو ای نگار ده دله      به کسی نبرده ام گله

 ( 593) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعلن فاعالتتن م نوا :  917 کد وزن:

 گل به گل به گل به گل به گل 1/01/01/01/01 رشته :  شکسته گروه : 

    تن کشیده زیر بال شب         بی کرانه ی مالل ما

 بادبان کهنه زورقی است       این کبود خال ، خال ما         

 () در اصل یک بیت (50( ) آذر 103) سیمین بهبهانی ، دشت ارژن :  
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 زندگی   سرخوشم ز خواب زندگیمستم از شراب 

 ) شعر کامل ( (200:   7) حامد کرمانی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 تنگه را حرامیان گشوده اند یا نظامیان ؟

 ماندن بزرگ ، ناصواب  

 ( 9،  2(  ) تک   598) م ع سپانلو ( ) فرهنگ اوزان .. : رفتن ِحقیر ، کوچکی است                

 بالغ نوع : خنثای 

 مفاعیلتن مفاعلن نوا :  912 کد وزن:

 پری گل پری پری پری 10/10/10/110 رشته :  ناقص گروه : 

 دل از یار بی وفا بکِش      بود یار بی وفا نه خوش

 (711) المعجم ، شمیسا :

 دل از یار سنگدل بگْسل      ازیرا چنین گزیدم یار

 نقل از فرهنگ کاربردی...( ( ) به15)  معیاراالشعار ، فشارکی  : برگ 

 

 مفتعلن فاعالتتن نوا :  916 کد وزن:

 گل به پری گل پری پری 101011001 رشته :  بی ریسه گروه : 

             ما فقرا فیض اقدسیم      جلوه ی ذات مقدسیم 

 ) ادیب نیشابوری ( ) در اصل یک مصراع( 

    ا ؟  ندیده ام دیده ای آن ر        گوشه ی چشمم ستاره ای ست 

 دست فرابرده ، چیده ام       حبّه ی انگور از آسمان          

 ) در اصل یک بیت(   5/80)سیمین بهبهانی (  

 ماه من از روزه شد هالل    کی بُوَد این ماه را زوال

 آن رخ چون الله شد زریر   وان قد چون سرو شد خالل

 (   731:  2ضی ج ) فرهنگ شیرازی( ) آشنایی با اوزان عرو

 دیشب شیرین پلک را 

 روی چمن های بی تموج ادراک

 پهن کن                                                  ) سپهری ، همیشه(

 ای به دو رخ چون گل بهار      چون تو ندیدم یکی نگار

 (13) معیاراالشعار ، فشارکی : 

   : (731:  2آشنایی با اوزان عروضی ج«  ) روباه دم اوستشاهد «  »پول بده دردسر بخر»ضرب المثل 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعلن فاعالتتن - مفاعلن  فع مفاعلن  نوا :  915 کد وزن:

 پری پری گل پری پری 10/10-1-10/10 رشته :  شکسته گروه : 

 بر آن سرم تا به بال جان      پرم به باالی آسمان

 ( 510. : ) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .

            دوباره می سازمت وطن      اگرچه با خشت جان خویش
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 ستون به سقف تو میزنم      اگرچه با استخوان خویش  

 ( ) در اصل یک بیت(50) سیمین بهبهانی ( ) اسفند      

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن فاعالتتن - مفعول مفعول فاعلن  نوا :  911 کد وزن:

 گل ها به گل ها به گل پری 101/011/011 رشته :  ناقص :  گروه

 ای لعبت گل عذار من      ای از تو خرم بهار من

 ( 510) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

     حالی است حالم نگفتنی    امروز سیمین دیگرم

 گویی که خورشید پیش از این     هرگز نتابیده بر سرم        

 در اصل یک بیت است . ( )  7/17نی (  ) سیمین بهبها 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفعوالتن فاعالتتن نوا :  967 کد وزن:

 گل رخ ها گل ها پری پری  101011111 رشته :  ناقص گروه : 

 از روی عزیزیست بسته باز    وز خاری باشد گشاده خاد

 (730:   7( ) آشنایی با اوزان عروضی ج 2) مسعود سعد( ) تک  

 ی ایران ای مرز پر گهر    ای خاکت سرچشمه ی هنرا

 دور از تو اندیشه ی بدان   پاینده مانی و جاودان

 ) تصنیف ای ایران ، شعر دکتر حسین گل گالب(

  فاعلن فعلن فاعلن  نوا :  961 کد وزن:

 گل پری به پری گل پری 101/100/101 رشته :  شکسته گروه : 

 وز غم تو شکسته منم دل به مهر تو بسته منم     

 ( 598) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

  می نویسم و خط می زنم        کآن چه گم شده پیدا کنم

 وآن تخیل آشفته را       واژه بخشم و گویا کنم           

 } در اصل یک بیت {  6/10) سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم آوای بالغ 

    مستفعلن و مستفعلن - مفاعیلتن  مستفعلن  نوا :  959 کد وزن:

 گل ها پری به گل ها پری 1011/0/1011 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 گر بگذرد دل از راستی      زاید ،  از آن کمی ، کاستی

 ( 510) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 9فاعلن  * نوا :  956 کد وزن:

 9) گل پری ( *   101-101-101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 آن چه در دوره ی ناصری      مرد و زن کشته شد سرسری

www.takbook.com



 عروض دودویی 156

 

 آن به عنوان مشروطیت      وین به عنوان بابیگری

 ) بهار (

 در دلم تا تو رنگین کمان    خفته ای همچو گنج نهان

 (658) شرف الدین خراسانی ( ) وزن های تازه بهار  : 

 یک تبر بی پدر می شود      یک درخت از جهان می رود

 (927) بهمن محمد زاده ( ) وزن شعر معاصر  : 

 سرخ گل بر دو رخ کشته ای      الجرم فتنه ای گشته ای

 (31) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 چون به گلشن صبا بگذرد      بویی از زلف یار آورد

 (217) بی نام  ( ) وزن شعر فارسی: 

 از غمت گشته ام دلفگار     تا رخت دیده ام ای نگار 

 (11) عروض بابر: 

   : تیشه بر ریشه ی خود زدن» ،  « مار بد بهتر از یار بد»ضرب المثل  » 

 (701:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : خنثای بالغ 

 مستفعلتن مستفعلن -مفعول مفاعیلن فعل - مستفعل مفعولن فعل  نوا :  917 کد وزن:

 گل ها دلِ گل رخ ها پری 101110011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 از آدمیان همچون پری      چون بر گذری دل می بری

 ( 713) المعجم ، شمیسا :

 فعالتتن مستفعلن نوا :  912 کد وزن:

 دِل گل پری گل ها پری 101110100 رشته :  بی ریسه گروه : 

             من بی نوا را ناصحا     به خدا که ترک پند کن

 به گمانت ار دیوانه ام     به یقین مرا در بند کن

 در اصل یک بیت است . ( (  ) 771) فرصت شیرازی ( ) فرهنگ عروضی  : 

 گذری کنم با سوی تو      نظری کنم با روی تو

 (719) عروض بابر: 

 صنما ، بسی سیمین تنی      تو چرا بدین سان توسنی

 ل تو انجام مابه وصال تو آرام ما      به خیا

 ( 295) تحفه الهند  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعولن فعولن فاعلن نوا :  911 کد وزن:

 پری گل پری گل گل پری   101/110/110 رشته :  ناقص گروه : 

 بمان در کنارم تا ابد      تو را دوست دارم تا ابد

 (233) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نواده ی بالغنوع : هم خا 
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 مفاعلن مفعولن فعل      - مفاعلن مفعوالتتن  نوا :  918 کد وزن:

 پری به گل ها گل ها پری 10/1111/010 رشته :  ناقص گروه : 

 هزار مرتبه گفتم به او      که هر چه گم شد کمتر بجو

 (773وزن  ، از دیروز. :  780) بهاالدین خرمشاهی ( ) تک   دوم ( )ابولحسن نجفی ، مقاله ی دایره ای با 

 ( 1011001010 ) و(  1010011010 وزن های ) هم آوا : فرزند 

 مفعولن مفعولن فاعلن نوا :  989 کد وزن:

 گل رخ ها گل رخ ها گل پری  101/111/111 رشته :  ناقص گروه : 

 خانه ی خود باز رود هر یکی    اطلس، کِی باشد همتای بُرد

 ( 2) موالنا( ) تک 

 مفاعلتن فعالتن   نوا :  102 د وزن:ک

 پری به پری به پری گل     110/010/010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 که من رهِ چاره ندانم               برای خدا کمکم کن  

 نه بی تو حضور امانم     نه با تو اماِن حضورم  

 } در اصل یک بیت {   3/58) سیمین بهبهانی (   

  بالغنوع : خنثای 

 مستفعلتن مفاعیلن نوا :  109 کد وزن:

 گل ها دلِ گل پری گل ها   111010011 رشته :    بی ریسه گروه : 

 یک خمره برای من کافی است       تا دختر دیوجان باشم    

 اما به تو راست می گویم     من نیستم این که آن باشم   

 ( ت .در اصل یک بیت اس)  72/19) سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتتن فعالتن نوا :  101 کد وزن:

 دلِ گل پری دلِ گل ها  10100-1100 رشته :  شکسته گروه : 

 سمری شدم به جهان در    ز فراق آن سفری نگارم

 ( 7(   ) تک  779:   ) المعجم
 

 فاعالتتن فعالتن  نوا :  106 کد وزن:

 گل به گل به گل به پری گل110/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 می روم دگر ز دیارت      خیز و توشه ی سفرم کن           

 دل که شد لبالب دردت      خون به ساغر جگرم کن 

 { در اصل یک بیت است .) اخوان ثالث ( } 

 آفتابش از سر دیری است     پا کشیده در افِق دور

 روب غمی دوردل تهی ز حوصله تنها    مانده در غ

 )یداهلل رویایی(
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  : ذکر عیش نیمه ی عیش است »،  « است گریه کار پیرزنان»ضرب المثل» 

 (51:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج

  دوبندی این وزن را { (767) درباره ی طبقه بندی .. :. این وزن را ابتدا اخوان به کار برده است { 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعیلتن فعالتن نوا :  105 کد وزن:

 پری گل پری به پری گل 1100/10110 رشته :  بی ریسه گروه : 

    تو آن ماه زهره جبینی         و آن سرو الله عذاری

 که بر الله غالیه سایی       و از طرّه غالیه باری         

 ) خواجوی کرمانی(

 ( } دوبندی این  1) اوزان...خواجوی کرمانی: . دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می داند

 وزن را {

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعلن مفتعالتن نوا :  103 کد وزن:

 گل دل گل گل دل گل ها 1/1001/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 بار منست او به چه نغزی     خواجه اگرچه همه مغزی

 یچون گذری بر سر کویش      پای نکو نِهْ که نلغز

 ( در اصل یک بیت است .) مولوی (  ) 

 نغمه ی من ، نغمه ی درد است      قصه ی من ، قصه ی اندوه 

 ( 512) توللی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 ای سرطان شریف عزلت

 ( 2سطح من ارزانی تو باد                                     )سهراب سپهری ، تا نبض خیس صبح(  ) تک  

 ار بی  آزرم      یک شبم از خود نکند شادسنگ دل آن ی

 (15) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلن مفتعالتن نوا :  170 کد وزن:

 پری پری گل به پری ها 110011010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 به دل تمنای تو دارم      به سینه سودای تو دارم

 ( 517. : ) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .

 بیا بیا سوی سرایم      که من به سویت به سر آیم 

 (727وزن  ، از دیروز. :  780) ابولحسن نجفی ، مقاله ی دایره ای با   ) بهاالدین خرمشاهی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفتعالتن فعالتن نوا :  172 کد وزن:

 ل هادلِ گل رخ ها دل گ 1/1001/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 نگهت آرامش صحرا     نفست موسیقی ی خوابم }
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 کلماتت معجزه ی عشق   دو لبت گیتار خدایم    {

 ) مولف (

 مفعوالتن مفتعالتن نوا :  176 کد وزن:

 گل رخ ها گل ها دِل گل ها 110011111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 وز غم هجر تو مردم صنما    در پی عشق تو گشتم رسوا

 بر دل غمکش لطف بفرما    یک من غم دل را گفتم یک

 ( 206) تحفه الهند  : 

  9و وزن تک (   مفتعلن فعالتن فع لن) 353دو وزن  ( و تک  مفتعلن فعالتن فعلن)7226یک } وزن تک 

 . {  ( است 2) مفتعالتن  * 826و وزن تک چهار  ) مفعوالتن مفتعالتن( 176 

 ن مفتعلن مفاعالت نوا :  126 کد وزن:

 گل به پری پری پری گل  1/10/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 بی رخت ای نگار زیبا      کی دل من شود شکیبا

 ( 512) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 خاطره ات فسانه ای شد      وه که چه عاشقانه ای شد

 ) سیروس شمیسا(

  «لقوه در گروه بندی او وجود داشت اما شاهد مثالی برای روزی استاد نجفی یکی از اوزانی را که به صورت با

به دوست شاعر و عروض دان خود دکتر سیروس شمیسا داد و از او خواست شعری بر آن ، آن نیافته بود 

زیبایی شد با مطلع و مقطع زیر که چون برای  صل در کمال حیرت هر دو ی آنها غزلحا .  وزن بسراید

 .اور نکرد که این وزن دلکش در گذشته ی شعر فارسی وجود نداشته است دیگران خوانده شد هیچ کس ب

 مطلع آن شعر چنین است : 

 خاطره ات فسانه ای شد      وه که چه عاشقانه ای شد

 و مقطع آن چنین

 شعر به وزن تازه گفتیم      وه که چه عاشقانه ای شد 

 ( 29روز... : : )  امید طبیب زاده ، مقاله ی سنت توصیف و ...، از دی  «

  ( 1/1001/1001نوع : هم خانواده ی بالغ ) خواهرک 

 مفاعلن مفاعالتن نوا :  125 کد وزن:

 پری پری پری پری گل    1/10/10/10/10 رشته :  شکسته گروه : 

 رها مکن که پر زدن را        کبوترم نمی شناسد   

 اسدشکسته بال و پر ، حریمی      جز این حرم نمی شن     

 در اصل یک بیت است . ( ( )  52) سیمین بهبهانی ( ) اردیبهشت  

 تو ای پرنده ی مهاجر    بیا به سوی آشیانه

 به بوی باغ آشنایی   بخوان برای من ترانه

 مگر دلِ شکسته ی من   رهد ز محنت زمانه

 (  23:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) مشفق کاشانی( 

 به غیر چشم تر ندارم  تو را که در نظر ندارم  
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 به دل نشسته گرچه یادت   ز خاطرت گذر ندارم

 (  23:  2) محمد قهرمان( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 امان ز اجنبی پرستی    فغان ز روزگار پستی

 ) عارف قزوینی ( ) قطعه ای از تصنیف (

  ( 1/1001/1001نوع : هم خانواده ی بالغ ) خواهرک 

 مفعولُ فاعالتُ فع لن -  مستفعلن مفاعالتن  نوا : 121 کد وزن:

 گل ها پری پری پری گل 1/10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 بی رویت ای نگار زیبا      کی می شود دلم شکیبا

 ( 510)ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 بی آنکه دیده باشم او را    آمد مرا به قصد دیدن 

 (269عر معاصر  : ) رضا عبداللهی ( ) وزن ش

  ( 1/1001/1011نوع : هم خانواده ی بالغ ) خواهرک 

 مفاعالتنفعالتن  نوا :  128 کد وزن:

 دل گل ها پری پری گل 110101100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 چون آینه ز خورشید      زده بر روی نقش ، آزر رخِ

 (292) المعجم ، شمیسا : وزن شعر فارسی: 

 فاعالتن مفاعالتن - فاعالتن و فاعالتن  ا : نو 123 کد وزن:

 گل پری ها به گل پری ها    1101/0/1101 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 روی چون آینه ز خورشید      داشته پیش نقش ، آزر

 ( 732) المعجم ، شمیسا :

 زلف پر تاب چشم پر خواب     غمزه چون تیر زلف چون قیر

  برای لمس بیشتر نوا : (  )732) المعجم ، شمیسا :

 غمزه چون تیر و زلف چون قیر     چشم پر خواب و زلف پر تاب (  

 آید چشم شاید به کار،      آید ،چون کند دل چو یار

 (61) شجره العروض: 

 مفعولن فاعلن فعولن – مفعوالتن مفاعالتن نوا :  197 کد وزن:

 ا پری پری گلگل ها گل ه   110101111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 تا کی گویی که اهل گیتی      در هستی و نیستی لئیم اند

 ( 512) فرهنگ اوزان .. :  ) رودکی ( ) تک   اول(

 هر نفْسی را از او نصیبی ست    هر باغی را از او بهاری ست

 ) موالنا(

 شادا آن دم که در تو یابم    روزنه ای از برای دیدار

 ( 7) شفیعی کدکنی( ) تک 

 رسان پرسان رسیدم از راه    پیدا کردم نشان او را پ

 ( ) شعر کامل (13:   7) محمد علی اسالمی ندوشن ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج
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 خود را در خود کنی تماشا      بینی سّر ِ نهفته پیدا

 (796) فیضی ، شجره العروض : 

 می آیم دلبرا به سویت      تا بینم ساعتی به رویت

 (30بابر: ) عروض 

 می سوزم از غم تو ای یار      می سازم با غم تو ناچار

 (83) عروض بابر: 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتتن فاعالتن نوا :  195 کد وزن:

 دلِ گل پری گل پری گل   110/110/100 رشته :  ناقص گروه : 

 

 هوسم به جز عشق و مستی      نبود ز سودای هستی

 ( 593فرهنگ اوزان .. :  ) ادیب طوسی( )

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتتن فاعالتن – فاعلن فعولن فعولن نوا :  191 کد وزن:

 گل پری پری گل پری گل  110/110/101 رشته :  ناقص گروه : 

 بی تو ای دالرا نگارم      جفت غم بُوَد روزگارم

 ( 598) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 9فعولن  * نوا :  198 کد وزن:

 9) پری گل ( *   110-110-110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 عطش رخنه کرده ست در من     فسرده ست شوق شکفتن

 (236) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 تو را دادم از دست افسوس    مرا بردی از یاد ، فریاد

 ان بردت از یادمگر می توان دادت از دست   مگر می تو

 (   79:  2) فخر الدین مزارعی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 در   ابعاد این عصر خاموش

 ( 7) سهراب سپهری ، به باغ همسفران (   ) تک      اک یک کوچه تنهاترم            من از طعم تصنیف در متن ادر

 به بوسه نگارا چو نوشی      به پاسخ چو حنظل چرایی

 ( 733معجم ، شمیسا :) ال 

 نگه کن بدان سرخ دو رخ    که زو زرد گشت این رخانم

 (39) معیاراالشعار ، فشارکی :  

 ز درد جدایی چنانم      که از زندگانی به جانم

 (56) عروض سیفی :  

  (71:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج. بر این وزن است « نشاشیده ای شب دراز است»مثل معروف 

 نثای بالغنوع : خ 
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  مستفعالتن مفاعلن نوا :  112 کد وزن:

 به گل پری ها گل پری ها 1101/1101/0 رشته :  ناقص گروه : 

     چراغ را خاموش کردم،       کتاب را ناخوانده بستم 

 پتو چه سنگین و زبر است     چقدر امشب خسته هستم        

 } در اصل یک بیت {  7/18) سیمین بهبهانی(   

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مستفعلن مستفعالتن نوا :  119 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری گل   1/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 ای برگ خشک نامرادی      از شاخه ی هستی جدا شو

 ای خنده ی امّید و شادی      یک لحظه با لب آشنا شو

 (18) پژمان بختیاری    شناخت شعر: 

 از تو ای وجدان بیدار   مردن چه آسان می نماید بعد

 (292:   7) بیژن ترقی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 گنجشک ها را ذوق پرواز      لندوک ها را شوق پرواز

 ( 510) محمد علی بهمنی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 شب ها که پر پر می زند شمع

 ( 7(  ) تک  7991آیینه دق    با کوله بار اشک های مرده ی خویش )نادرپور ، 

 بی تو مرا زنده نبینند      من ذرّه ام تو آفتابی

 (761)  المعجم ، شمیسا : 

 مشتاب چندین ای پری زاد      بر کشتن عاشق به بیداد

 (723) المعجم ، شمیسا :

 یا زیر چنگال عقابی      ای دل به تیز آتش پری 

 ( 7  (  ) تک56) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتن مستفعالتن  نوا :  116 کد وزن:

 گل پری گل ها گل پری گل 1/1101-1101 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 گل پری ها ، گل ، گل پری ها

 آه رفتم ، دلگیرم از تو    عکس خود را می گیرم از تو

 (729) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 م خانواده ی بالغنوع : ه 

 مفتعلن فعالتاتن نوا :  161 کد وزن:

 گل دِل گل دلِ گل رخ ها  111/001/001 رشته :  ناقص گروه : 

 هستی ما چو دمی باشد      خوش نبود که غمی باشد

 ( 512) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 
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 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن فعالتاتن نوا :  168 کد وزن:

 پری پری دِل گل رخ ها  111001010 رشته :  ناقص روه : گ

 مسی به رنگ شفق بودم      زمان سیه شدنم آموخت

 نه در گشاد و نه پاسخ داد    در امید زدم یک عمر

 در دگر زدنم آموخت

 ) نادر نادر پور، با چراغ سرخ شقایق(  

 مرا به ناله چه میخوانی؟!     مرا به گریه چه میجوئی؟!

 درین شبانگه توفانی!     ید خسته فرو مرده استام

 ( 517( ) فرهنگ اوزان .. : 7/77/99) توللی ، سرونوشت ، 

 من از نهایت شب حرف میزنم

 من از نهایت تاریکی

 ( 2(  ) تک  7910و از نهایت شب حرف میزنم                    ) فروغ ، هدیه ، 

 چه فکر نازک تنهایی

 ( 7() تک   7916نگاه گیاه است                ) سهراب سپهری ، منظومه ی مسافر ،  و غم تبسم پوشیده ی

  ( 713)درباره ی طبقه بندی...:. این وزن از اکتشافات نادرپور است 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن فعالتاتن نوا :  163 کد وزن:

 ها گل ها پری دِل گل رخ 111001011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 تیر از کمان به من اندازد      عشق از کمین چو برون تازد

 کو را چو موم بنگدازد  درکس نیوفتد این آتش

 ( ) غزل کامل ( 510) اوحدی مراغه ای ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 خطّی ز سرعت و از آتش         در آبگینه سرا بشکن

   بانگِ بنفشِ یکی تندر        در خواب آبی ی ما بشکن

 ( در اصل یک بیت است .( ) 50) سیمین بهبهانی ( ) خرداد    

 با آن خیال افق پیما     وآن روح سرکش غوغایی

 دنیا برای تو کوچک بود   آه ای پرنده ی دریایی

 جنگل به سینه و سر کوبد   با یاد روی تو آشفته

 دریا به ضجه تو را خواند   آه ای قصیده ی ناگفته

 ( 2:782) آشنایی با اوزان عروضی ج) فاطمه راکعی( 

 ی مارانچشم تو النه

 ی خورشید.دست تو شاخه

 باید ز چشم تو نیشی خورد

 ( 1،  9باید ز دست تو صبحی چید                          ) رضا براهنی ( ) تک  

   : (2:782)آشنایی با اوزان عروضی ج« از ترس تیغ مسلمان است»ضرب المثل 
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  نواده ی بالغنوع : هم خا 

 فعالتن فعالتاتن نوا :  150 کد وزن:

 دلِ گل ها دلِ گل رخ ها 1/1100/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 تو و آن زنجیره  سبک پویی      من و این مایه گرانجانی

 (267) حسین آهی ، دره نجفی : 

 باغ را دیدیم

 و از آن شاخه ی بازیگر دور از دست

 ( 2(  ) تک  7993) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ،                           سیب را چیدیم         

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتن فعالتاتن نوا :  157 کد وزن:

 گل پری ها دِل گل رخ ها 111001101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 درد دل پیش کسی گفتم      کز خیالش به بال خفتم

 ( 510اوزان .. : ) ادیب طوسی () فرهنگ  

 آرزویی است مرا در دل     که روان سوزد و جان کاهد

 هر دم آن مرد هوسران را     با غم و اشک و فغان خواهد

 ) فروغ ، چشم به راه (

 هر چه کردم نتوانستم       آه ، ای دوست ز من بگذر         

 جان ز ابرام به لب دارم      بگذر از صحبت تن بگذر...   

 77/58( 871سیمین بهبهانی ، یک دریچه آزادی : )  

 شدم از دست ز حیرانی      تا کی اَم بی سر و سامانی

 (267) حسین آهی ، دره نجفی : 

 آه از این شب بی فریاد      داستانی که مبادش یاد

 ( 56) شمیسا (  )فرهنگ عروضی :

 که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است ؟

 ر سوختگاناینچنین بر جگ

 ( 9(    ) تک  7/7959داغ بر داغ می افزاید                                                     ) ابتهاج ، ارغوان ، 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعولن مفتعلن فع لن  نوا :  159 کد وزن:

 گل ها گل ها دلِ گل رخ ها 111001111 رشته :  ناقص گروه : 

 نشستن نیست    زین زن بر اسب خراسانی داوریا گاه

 ( 2( ) تک 31:  2) داوری شیرازی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 مفاعلتن مفاعیلن  نوا :  155 کد وزن:

 پری دِل گل پری گل ها  111010010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 گهی بَرِ ما نمی آیی      دمی بَرِ ما نمی پایی

 (793) عروض بابر: 
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 فعالتتن مفاعیلن نوا :  158 وزن:کد 

 دِل گل پری پری گل ها   111010100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 به رجز ندا ز خان آمد       که چه کردم و چه ها کردم

 ز دو زلف زهره با تیری       گره آنچه بود وا کردم

 در اصل یک بیت است . ( ( )  3/59) سیمین بهبهانی ، 

 ه ی بالغنوع : هم خانواد 

 مفاعیلتن مفاعیلن نوا :  110 کد وزن:

 پری گل پری پری گل ها  111010110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 نگاری دلم به یغما بُرد      دلم را به قهر خود آزُرد

 (517) ناصر شاعر ( ) فرهنگ اوزان...: 

 (86به نامردمی چرا کوشی     ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 (86سنگدل بگسل ) معیاراالشعار ، فشارکی : دل از یار 

 (86ازیرا چنین گرفتم یار ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  « این وزن را عروض نباشد و ضرب محبوب آید و از این نوع شعر دراز نگفته اند، چهار چهار گفته اند از آن

 « . خوانده اند و بعضی جادو راه ]ربدبا[سه بر یک قافیه و چهارم را قافیه دیگر و مطربان بعضی آن را پارسی 

 (86) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 مفتعالتن مفاعیلن  -مفتعلن فاعالتاتن نوا :  119 کد وزن:

 گل به پری ها پری گل ها  111011001 رشته :  بی ریسه گروه : 

 برده دلم دلستان یاری      عربده جو ترک عیاری

 ( 512:  ) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان ..

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعالتن مفاعیلن – مستفعلن فاعالتاتن نوا :  116 کد وزن:

 گل ها به گل ها به گل رخ ها 111/011/011 رشته :  ناقص گروه : 

 } او بوسه هایش چو گل سرخ است    من خاطراتم ز او رنگین {

 ) مولف (

 راهنی به عنوان شاهد بر این وزن آورده است . می توان این شعر دکتر وحیدیان کامکار شعر زیر را از رضا ب

 (209) رجوع کنید به کد   .است  (1/1100/1011)شعر بر وزن این را هم بر این وزن خواند اما اصل 

 باید ز چشم تو نیشی خورد

 (  510وزان .. : باید ز دست تو صبحی چید                          ) رضا براهنی ( ) فرهنگ ا           

 فاعالتن فاعالتاتُن نوا :  111 کد وزن:

 گل پری ها گل پری گل ها  1101-1/1101 رشته :  شکسته گروه : 

    اسب می نالید می لرزید         سرفه ها اسفنج و خون می شد

 هر نفس بر لب چو می آمد       از جگر لختی برون می شد         

 در اصل یک بیت است . ( (  )  70/57( ) 193ارژن :  ) سیمین بهبهانی ، دشت
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 آن که از من دل ربایی کرد      آمد اما بی وفایی کرد

 او که قصد دل شکستن داشت      از چه اول دل ربایی کرد

 (267) اسماعیل وطن پرست  ، دره نجفی :

 خنده ها خاکستری کمرنگ      گریه ها با خنده ها در جنگ

 ی فریاد      چشم ها آیینه ای از سنگ قلب ها یخ بسته

 (759) جالل قیامی میر حسینی ، برگهای خاکستری :

 گونه ام را اشک پیموده است      سینه ام را درد فرسوده است

 (778) عبدالجبار کاکایی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 مانده از شب های دورادور،

 بر مسیرخامش جنگل،

 سنگچینی، از اجاقی خرد،

 (7920خاکسترِ سَردی... )  نیما یوشیج  ، اجاق سرد ،  اندرو

 گر بدین سان زیست باید پست 

 من چه بی شرمم ، اگر فانوس عمرم را نیاویزیم

 ( 9،  7بر بلندِ  کاج خشک کوچه ی بن بست                   ) شاملو(   ) تک  

 لحظه ی دیدار نزدیک است

 باز من دیوانه ام مستم

 م دستمباز می لرزد دل

 (  ) پاره های اول و دوم و سوم( 8/7991باز گویی در جهان دیگری هستم                    )  اخوان ثالث ،   

 من تو را ای بت خریدارم        گر تو ما را ناخریداری

 (763)المعجم ، شمیسا : 

 وقت رحمت نامد تو را  ای نگار      چند داری مارا بدین زاری

 ( 2(  ) تک  89ر ، فشارکی : ) معیاراالشعا

 « اوزانی از این گونه در شمار اوزان متروک یا نادر بوده است ولی شاعران معاصر کوشیده اند آنها را احیا

سازند و گاهی اشعاری خوب در این اوزان سروده شده است مانند همین وزن با همین دو شعر سعیشان 

 ( .است...« خنده ها »و ...« که از من آن » منظور دو شعر ( )  708فرهنگ کاربردی ... : « ) .مشکور باد

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  مستفعلن مفاعیالتن  نوا :  137 کد وزن:

 گل ها پری به گل ها گل ها  1111/01011 رشته :  ناقص گروه : 

 از نظم و نثر عاجز گشتم     گویی مرا زبان و دهن نیست

 ( 7:716ایی با اوزان عروضی ج( )آشن7) مسعود سعد( ) تک  

 شهباز آسمان جوالنی  همبازی غراب که دیده

 ( 7:716( )آشنایی با اوزان عروضی ج7) عماد خراسانی( ) تک  

 نجوا کنان به زمزمه سرگرم

 ( 2مردی ست با سرودی غمناک    )  اخوان ثالث  ، سرود پناهنده (  ) تک  
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 یرین رفتارترکان نغز نیکو دیدار      چابک سوار ش

 (711) المعجم ، شمیسا :

 آن بی وفا نگاری دل برد      زیر قدم به خواری سپرد

 ) شجره العروض (

 مفاعیلن مفاعیالتن نوا :  131 کد وزن:

 پری گل ها پری گل رخ ها  1/1110/1110 رشته :  شکسته گروه : 

 شبی وحشی تنم تاریک است     بیابان چون خیال مجنون  {

 ن که ره پیدا نیست    و گر نه می شوم گم در خون  {صدایم ک

 ) مولف (

  مستفعلتن مفعوالتن نوا :  133 کد وزن:

 گل ها دِل گل رخ ها گل ها  11111/0011 رشته :  ناقص گروه : 

           ای سرو سخنگو با من گو  گر زمزمه ای پنهان داری

 ر گردانچشم دل توفان خواهم را   با گریه و شوقی ، ت  

 این وزن{ } در اصل یک بیت { } شعر کامل در (211) یوسفعلی میرشکاک( ) وزن شعر معاصر  : 

 ای عشق مرا مجنون کردی   بر الله رخان مفتون کردی

 هر قطره ی اشک رنگین را    سیحون کردی جیحون کردی

 ( 2،  7( ) تک  203:  7) سعادت یارخان دهلوی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 در ماتم و در زاری تا کی       اشک از دو بصر جاری تا کی

 (796:  7) ابراهیم پورداوود( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

  نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعوالتن فعالتاتن  نوا :  608 کد وزن:

 دلِ  گل رخ  ها گل رخ ها گل ها گل ها  1111/11100 رشته :  ناقص گروه : 

 نهانم چه عجب    که نهان باشد جان ، من جانمز جهان گر پ

 ( 2) موالنا( ) تک  

 مفعوالتن فاعالتاتن  نوا :  603 کد وزن:

 گل به گل ها گل ها گل رخ ها 1111111/01 رشته :  ناقص گروه : 

 عقل با این همه دانایی ی خویش    چون تو را بیند در می ماند

 ( ) تک دو(703( ) پاره های موزون گلستان : 100) کمال الدین اسماعیل ، دیوان ، ص 

 و درخشیدن عریانیمان

 ( 2(  ) تک  7993) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ، مثل فلس ماهی ها در، آب

 9مفعولن * نوا :  677 کد وزن:

 9) گل رخ ها ( *   111/111/111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ا می خواهممن عشقی جانفرسا می خواهم      دریایی طوفان ز

 (727) نواب صفا ،فرهنگ کاربردی ... :
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 با چشمم دنیا را می بینم      اینجا را آن جا را می بینم

 ( 512) کیانوش ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 مشکین کلکی سروین باالیی      وا دو چشم شهال و چه شهالیی

 ( 7(   ) تک  760) المعجم ، شمیسا :

 داری    مه آسا ، روی تابان داریجانان ، چون لوء لوء دندان 

 گیسو داری پیچان چون دامی    وان عینی داری چون بادامی

 (781) تحفه الهند  : 

       نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 هجایی    ده 

 10/0000/0000 672 کمترین کد

 11/1111/1111 7029 بیشترین کد

 672 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

78 71 25 26 85 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 57 شرح :

 

 لن فعلنمفتعلن فع نوا :  686 کد وزن:

 گل دِل گل دلِ گل دلِ گل  1/001/001/001 رشته :  شکسته گروه : 

 من که اسیر بالی تو ام      زنده به عشق و وفای توام

 (562) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ

 مستفعلن فعلن فعلن نوا :  681 کد وزن:

 ا پری دِل گل دِل گلگل ه  100/100/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 گفتم دگر هوسی نکنم      آهنگ مهر کسی نکنم

 ( 513) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 2فعل و فعل ( * ) - 2مفاعلتن(  * ) نوا :  631 کد وزن:

 2) پری به پری ( *   10010-10010 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 که او نکند به جای تو بد    بدی چه کنی به جای کسی  

 ( 61) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 بکن گذری بتا سوی من      فکن نظری بتا سوی من

 (793) عروض بابر: 

 مستفعلتن مفاعلتن  نوا :  636 کد وزن:

 گل ها دِل گل   پری دِل گل   10010/10011 رشته :   شبه متناوب گروه : 

 ان سوی سپهر سر زده ام            ز   من جرم زمین شکافته ام  

 بر اوج کبود پر زده ام    مرغی شده ام عظیم و عجب 

 ) در اصل یک بیت( 77/52) سیمین بهبهانی (   

 نوع : هم آوای بالغ 

 

  فعلن مفاعلن فعلن   – فعالتتن  مفاعلتن نوا :  635 کد وزن:

 دلِ گلدِل گل پری پری   100/1010/100 رشته :  شکسته گروه : 
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             نه که خستۀ خراب توئیم           نه که تشنۀ شراب توئیم

 ( در اصل یک مصرع) فیض کاشانی(   ) 

 طمع از جفای او نبریم      که غم  جفای او نخوریم

 ( 703)  المعجم ، شمیسا : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتتن مفاعلتن نوا :  631 کد وزن:

 گل به گل به گل به گل به پری  10/01/01/01/01 :  رشته ناقص گروه : 

 طمع از جفای او نبریم      تا غم جفای او نخوریم

 (   )فقط تک   دوم در نسخه چاپی( 703)  المعجم ، شمیسا : 

  :  ( 38مخصوص عرب ) فرهنگ عروضی 

 

 2مستفعَِلتن  * نوا :  521 کد وزن:

 2) گل ها دلِ گل ( *    10011-10011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 تلخی نکند شیرین ذقنم      خالی نکند از می دهنم

 ) موالنا(

 با من صنما  دل یکدله کن      گر سر ننهم  آن گه گله کن

 ) موالنا (

 هر حلقه که در آن زلف دوتاست      دام دگری بهر دل ماست

 (205) بهار ، عروض فارسی : 

 جان باید بدرماز قالب تن باید بجهم   پیراهن 

 (791:   7شنایی با اوزان عروضی ج) محمد قهرمان ( ) آ

 رویت صنما با من بنما      تا کی بکنی با من تو جفا

 (11) عروض بابر: 

 « (201فرهنگ عروضی  : « ) .  غزل دارد 75موالنا به این وزن 

 « آن بز که گر است از گله در است»در امثال و حکم از این وزن استفاده کرده اند نگاه کنید به مثل معرف» 

 (791:   7آشنایی با اوزان عروضی ج« ) 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتن مفعولن فعلن      نوا :  595 کد وزن:

 دلِ گل ها گل رخ ها دلِ گل 100/111/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 دلِ گل رخ ها گل ها دلِ گل  10011/11100

 که نهان باشد جان ، من جانم   ز جهان گر پنهانم چه عجب 

 ( 7) موالنا( ) تک  

 همه می ترسند اما من وتو

 ( 7(  ) تک  7993) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ، به چراغ و آب و آینه پیوستیم 
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 فاعالتن مفعولن فعلن      نوا :  591 کد وزن:

 گل پری گل ها گل ها دِل گل   1001111101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 این عاشق مسکین چون بشکند    بری چوبین و میخ آهنین ت

 ( 2(   ) تک  750)  المعجم ، شمیسا : 

 معجز  موسی پیدا کندی      گر حجاب از رخ برداردی

 ( 7(   ) تک  750)  المعجم ، شمیسا : 

 « با تشدید خوانده شود« تبری»مصرع  اول هم به تنهایی غلط است مگر این که » 

 (206ضی  : ) فرهنگ عرو

 2فعالتتن  * نوا :  550 کد وزن:

 2)دِل گل پری ( *   10100-10100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 هله ای کیا نفسی بیا      در عیش را سره برگشا

 نهلد کسی سر زلف او      نرهد دلی چنین ز خطا

 )مولوی(

 علی ای علی تو چه مظهری   که زما سوا همه برتری

 (   96:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج ) محمود شاهرخی(

 نه روا بود که جفا کنی      به کسی که با تو وفا کند

 نه نکو بود که کنی      تو به هیچ روی بدی

 ( 65) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 گذری اگر به سوی چمن      بشود خجل ز رخت سمن

 تویی و به کف می الله گون      منم و زتو دل غرق خون

 (719عروض بابر: )

 رخ تو چو ماه چهار ده      دل تو چو سنگ سیاه وه

 کمر و دهان تو هیچ نی      سر موی تو جز پیچ نه

 (738) تحفه الهند  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتتن فعالتتن نوا :  557 کد وزن:

 گل به گل به گل به پری پری  10/10/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 ف و هستی ما بُوَد      عشق و می پرستی ما بُوَدآن چه لط

 ( 511) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیلتن فعالتتن نوا :  552 کد وزن:

 پری گل پری دِل گل پری 10/1001/0110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 خیالت نشاط دلم فزود       رخت انبساط دلم فزود

 (567ی ( ) فرهنگ اوزان...:  ) ادیب طوس
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 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعلتن فعالتتن نوا :  555 کد وزن:

 پری پری گل به پری پری 01/10/10-10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 به زلف مشکین تو ای صنم      کسی که آشفته بود منم

 ( 513) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفتعلن مفاعلن فعل نوا :  587 کد وزن:

 گل به پری پری پری پری 10/10/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 فتنه ی آن نگار مهوشم      از خم زلف او مشوشم

 (562) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

    مفاعلن مفاعلن فعل  نوا :  582 کد وزن:

 پری پری پری پری پری  10/10/10/10/10 رشته :  مکرر)( گروه : 

 شبی نگار گلعذار من           نشسته بود در کنار من

 فلک ز روی ماه جلوه داشت      زمین ز نور روی یار من

 (713) بی نام ( ) فرهنگ عروضی  : 

 تو از فرشته مهربان تری     و شاید از بهار سبز تر

 ت ببردر انتظار دیدن توام     بیا مرا به خانه ا

 (   766:  2) شاهین رهنما( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 به باغ و بارِ من ، نوید تو     بهار، تو شکوهِ عید تو

 طراوتی که صبح فرودین  به کوچه مان سرک کشید تو

 (   766:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) مهدی ملکی( 

 ارسی ) دکتر محمد اسحاق ، ترجمه ی سیروس این شعر } شبی نگار گلعذار من { در کتاب شعر جدید ف

درباره ی آن شاعر آن را ذکر نکرده و »: نویسنده ی این کتاب ( آمده است 721ص  13شمیسا ، فردوس 

(  سروده شده Latin Iambic Pentameterمی نویسد: بندی که بر اساس وتد التینی پنج رکنی )

 (271) فرهنگ عروضی  :    «.است

 لغنوع : خنثای با 

 مستفعلن مفاعلن فعل نوا :  589 کد وزن:

 گل ها پری پری پری پری  10/10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 از جورت ای نگار ده دله      با هیچ کس نکرده ام گله

 ( 513) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 حرفی نمی زنم ز عمق زخم      تا اشک راوی شکایت است

 (261) وزن شعر معاصر  : ) آفاق شوهانی( 

 این آخرین ترانه ی من است  
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 این آخرین نشانه ی من است   

 شد شانه ام ز بار غم تهی   

 چون دست او به شانه ی من است 

 (815) کریم فکوری ، تصنیف آخرین ترانه( ) ترانه ها :

 نوع : خنثای بالغ 

 فعالتن مفاعلن فعل نوا :  581 کد وزن:

 دِل گل ها پری پری پری   10/10/10/1100 ته : رش ناقص گروه : 

 چو دلت از وفا بری بُود      همه کارت ستمگری بُود

 ( 515) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعلتن فاعالتتن نوا :  530 کد وزن:

 پری دلِ گل گل پری پری 10101/10010 رشته :  بی ریسه گروه : 

        آبنوس و شب    توهم بودا نشان منبرآمده از 

 گشوده دو بازو به دعوتم    ربوده مرا از جهان من     

 } در اصل یک بیت {  6/52) سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم آوای بالغ 

  مستفعل مستفعلن فعل   - مستفلعتن فاعالتتن نوا :  537 کد وزن:

 دلِ گل ها پری پریگل ها  1010110011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 گل ها دلِ گل ، گل پری پری 10101/10011 

 ای من رهی آن روی چون قمر      وان زلف شبه رنگ پر ز مار

 (562) شهید بلخی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ای باد ز بهر غریب را      درودی ببر از من حبیب را

 (783) ابولحسن اورمزدی( ) المعجم ، شمیسا :

 بیا ببین      بر تخت سلیمان راستینکو آصف جم گو 

 ) انوری (

 احوال جهان باد گیر ، باد    این قصه ز من یاد گیر یاد

 ) مسعود سعد سلمان(

 چون بخت منی تا به کی به خواب           برخیز که برخاست آفتاب

 ) وقار شیرازی(

 ای حلقه ی زلف تو پرشکن     وی نرگس مست تو صف شکن

 ) بهار(

 سر از آتش سنین      دارم سفری سخت آتشین پیرانه

 (13) امیری فیروزکوهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 چون بوی گل امشب سفر کنیم    مرکب ز نسیم سحر کنیم

 (723) اخوان ثالث ، زحاف رایج ... :  
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 با بنده بتا خیره بد شدی      کس ره ننمودت که خود شدی

 (770) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 نان دانی کِم خواستار نیست    یا شهر مرا جز تو یار نیستچ

 چنان دانی ای ماه روی دوست    نگارین که جز از تو نگار نیست

 ( 2) تک        (788)  المعجم ، شمیسا : 

 با مردم ناسازگار طبع     بیچاره شود مرد سازگار

 (11) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتتن فاعالتتن نوا :  532 کد وزن:

 دلِ گل پری گل پری پری  1010110100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 بر هر کسی ذکر او کنم      همه جا از او جستجو کنم

 ( 515) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 2فاعالتتن  * نوا :  539 کد وزن:

 2) گل پری پری ( *   10101-10101 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 این فالن چه شد  آن فالن چه شد     نبود مرا سر ماجرا

 ...« {هله ای کیا نفسی بیا »است  2فعالت فع *  550) مولوی ( } اصل شعر کد 

 سنبل  سیه  بر سمن مزن      لشکر   حبش  بر ختن مزن

 (265) خواجوی کرمانی( ) فرهنگ اوزان...: 

 و شرمسار شد      دل چو موی او بی قرار شدگل ز روی ا

 ( 511) اوحدی مراغه ای  ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 بوی یار من گَر به من رسد      جان رفته ام با بدن رسد

 (208) عماد فقیه ، عروض فارسی :

 تا تو رفته ای از کنار من      سخت تیره است روزگار من

 ) ریاض الشعرای واله ، بخش عروض (

 خارهای زشت  خارهای پیر      چون خطوط هیچ  رسته در کویر

 ) غزل کامل ( (62)سیمین بهبهانی (  ) فروردین 

  ( 1) اوزان...خواجوی کرمانی:. دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می داند 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیلتن فاعالتتن نوا :  531 کد وزن:

 پری گل پری گل پری پری 1010/110/110 ه : رشت ناقص گروه : 

 دلم برتو زین بدگمان شود     رخت دل بدزدد نهان شود

 سرم پیر شد ور رسم به تو      ز سر بار دیگر جوان شوم

 اوحدی مراغه ای ( )
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 قلم می کنم هر دو پای تو را      اگر پا گذاری به خانه ام

 (238) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 قدت جاِن ما جان ما بدان      لبت آب حیوان ما ، بدان

 رخت دین و آیین ما بگو      خطت رهزن دین ها بگو

 (739) تحفه الهند  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیالتن فاعالتتن      نوا :  102 کد وزن:

 پری گل ها گل ها پری پری  1010111110 رشته :  ناقص گروه : 

 خواستار نیست    یا شهر مرا جز تو یار نیست چنان دانی کِم

 چنان دانی ای ماه روی دوست    نگارین که جز از تو نگار نیست

 ( 7،9) تک        (788)خسروی سرخسی،  المعجم ، شمیسا : 

 مفتعلن فعالتن فعل نوا :  179 کد وزن:

 گل دِل گل دِل گل ها پری  1011/001/001 رشته :  ناقص گروه : 

 گل دلِ گل دِل گل گل پری 101/100/100/1

 من که اسیر بالی  تو ام      زنده به عشق و وفای  تو ام

 (562) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

برای حس موسیقی .  ) مفتعلن فعالت فعل ( به دست می آید 686کشیده تلفظ نشود وزن «وفای»و « بالی»} اگر 

   : د  می توان این بیت را این گونه خوان

 من که اسیر بالیم دال      زنده به عشق و وفایم دال  {

 مفاعلن فعالتن فعل      نوا :  171 کد وزن:

 پری پری دلِ گل ها پری 10/1100/1010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 هزار مرتبه گفتم به او      که هر چه گم شد کمتر بجو

 ) تک   اول (  (773وزن  ، از دیروز. :  780ه ی دایره ای با ) بهاالدین خرمشاهی ( )ابولحسن نجفی ، مقال

 دلم گرفته از این روزها      نمی رسی تو به فریاد ما

 (215) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتن فعالتن  فعل نوا :  175 کد وزن:

 گل ها پری دلِ گل ها دلِ 10/1100/1100 رشته :  شکسته گروه : 

  به دو چشم تو که تا زنده ام      تو خداوندی و من بنده ام

 که من از بهر رخت زنده ام سر زلف تو گواه منست

 ) انوری (

   « مگر در کتاب مجموعه اوزان فرزاد ، در هیچ کتاب عروض به وزن بی سابقه ی این شعر اشاره نشده است

 (762)درباره ی طبقه بندی...: «.ار تقطیع کرده است که آن را به اشتباه به شکل مفاعیلتن دوب

 نوع : هم آوای بالغ 
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 فاعالتن فعالتن فعل نوا :  171 کد وزن:

 گل پری گل دِل گل ها پری 10/1100/1101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 آدمی را چو نباشد خرد      می بکوشد همه در کار بد

 ( 515) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

  175هم آوا : فرزند 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفعولن مفتعلن فاعلن نوا :  173 کد وزن:

 گل ها گل ها  دلِ گل ها پری 10/1100/1111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 خواهی تا مرگ نیابد تو را     خواهی کز مرگ بیابی امان

 زیر زمین خیز ، نهفتی بجوی  پس به فلک بر شو بی نردبان

 (56:   7) رودکی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 از تو نپرسند درازّی ِ شب     آن کس داند که نخفته ست دوش

 ( 2) سعدی (  ) تک  

 فعالتتن مفاعیلتن نوا :  121 کد وزن:

 101/101/0100 رشته :  ناقص گروه : 

 دل من ربوده ای ، ای صنم      غم من فزوده ای ، ای صنم

 ( 516( ) فرهنگ اوزان .. : )ادیب طوسی

 این یک شبه مستزاد است . 

 نوع : خنثای بالغ 

 

  2)مفاعیلتن ( *  نوا :  125 کد وزن:

 2) پری گل پری ( *   1/10-10-1/10-10   رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 به مردیش مرد مانَد به زن      به رادیش راد مانَد به رفت 

 (31: ) شاکر بخارایی ، درس نامه 

 سفر کرده ام به بحر و به بر      نیاسوده ام ز رنج سفر

 (217) خانلری  ( ) وزن شعر فارسی: 

 ثنایی ثنای خود را سزاست      جمالش به جان کمال و بهاست

 (567) علی هروی ( ) فرهنگ اوزان...: 

 « : این  ، دست خواهد آمد با دو بار تکرار این رکن وزن متقارن خوش آهنگی به» مسعود فرزاد می گوید

اکتشافی است نتیجه ی مطالعه ی دقیق عروض فارسی اما تا آنجا که من می دانم تا کنون هیچ یک از 

 (37) وزن شناسی و عروض :  « . برجسته شعری در آن نسروده است شاعران 

 

 مفعولن مفاعلن فاعلن نوا :  121 کد وزن:

 ا پری پری گل پریگل رخ ه 1011010111 رشته :  ناقص گروه : 
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 گویی بیدلی و با من دو دل    الجرم ای صنم به کام خودی

 ( 7) فرخی سیستانی( ) تک 

  مفتعلن فاعلن فاعلن    نوا :  123 کد وزن:

 گل دلِ گل گل پری گل پری 101/101/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 مهر تو ای ماه نیکو ِسیَر      کرد مرا از جهان بی خبر

 (200عجم ، شمیسا :) الم

 مفاعلن فاعلن فاعلن نوا :  190 کد وزن:

 به گل پری گل پری گل پری 101/101/101/0 رشته :  ناقص گروه : 

 به خلوت عطر گلپونه ها    مرا ببر سمت بابونه ها

 (211) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 

  مفعول مفعول مفعول فع   -فاعلن مستفعلن فاعلن  نوا :  197 کد وزن:

 گل ها به گل ها به گل ها به گل 1/011/011/011 رشته :  شکسته گروه : 

 گل ها پری پری گل پری گل 101/101/1011  

 بهار است و همواره هر روز نم      منکَر فراوان و معروف کم

 ( 2(  ) تک  31) رودکی( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 م رهایت کنم      از خاطراتم جدایت کنمدر فکر این

 (209) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 یار سمن بردلم را ببرد      پس در عنا و ندامت سپرد

 ( 200) المعجم ، شمیسا :

 این یک شبه مستزاد است و می توان آن را این گونه خواند 

 ،، مت سپرد یار سمن بر دلم   ،،   را ببرد      پس در عنا و ندا 

 نوع : خنثای بالغ 

 

  فاعالتن فاعالتن فعل  نوا :  199 کد وزن:

 گل پری ها گل پری ها پری  10/1101/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 گل پری ها گل پری گل پری 101/101/1101 

 گونه ام را اشک پیموده ، است      سینه ام را درد فرسوده ، است

 (778ن شعر معاصر  : ) عبدالجبار کاکایی ( ) وز

 زندگانی تلخ کردی مرا      زندگانی بی تو ناید به کار

 ( 703)  المعجم ، شمیسا : 

 : (32وزن مخصوص عرب  ) فرهنگ عروضی 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 مستفعلن فعولن فاعلن نوا :  111 کد وزن:

 گل ها پری پری گل ها پری 10/1011-1011 رشته :  شکسته گروه : 

 منت خدای را عّز و جل      خیرالکالم ما قلّ و دل

 (791) فرهنگ عروضی  : ) عبدالعلی نگارنده ( 

 مفاعیلن مفاعیلن فعل نوا :  160 کد وزن:

 پری گل ها پری گل ها پری 10/1110/1110 رشته :  شکسته گروه : 

 بگردان ساقی مه روی جام      رهایی ده مرا از ننگ و نام

 (  567) فرهنگ اوزان...:  )بی نام  (

 ببینیش ، پای تا سر درد و دلتنگی ست »...

 ( 2اخوان ثالث ، قصه ی شهر سنگستان(  ) تک  ...«               ) نشانی ها که می بینی در او 

 

 مفتعلن مفعولن فاعلن      نوا :  157 کد وزن:

 پریگل دِل گل رخ ها گل ها  1011111001 رشته :  ناقص گروه : 

 گل به پری گل رخ ها گل پری 101/111/1001

 حلقه اگر گم شود از زلف تو      خاتم جم خواهی تاوان آن

 ( 2) خاقانی (   ) تک  

 یار مرا ، سنگ به سیم اندرست    سیم به سنگ اندر پنهان بُود

 (781) المعجم ، شمیسا :

 سرو به دین رعنایی کس ندیدی    مثل قدت سروی نامد پدید

 (792عروض بابر:  )

  7199فرزند 

 

 مفاعلن مفعولن فاعلن نوا :  152 کد وزن:

 پری پری گل رخ ها گل پری  101/111/1010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 تو آسمان فضل را آفتاب    تو کشتی عصمت را لنگری

 ( 2(  ) تک  55:  7)غالمرضا سازگار ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 فعلن فعلن فعالتن :  نوا 801 کد وزن:

 دلِ گل دلِ گل دِل گل  ها  1/100/100/100 رشته :  شکسته گروه : 

 تو که عهد وفا بگسستی      دل من به جفا بشکستی

 ( 516)ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 عول فاعالت فعولن مف - مستفعلن مفاعلُ فع لن  -فع لن مفاعلن فعالتن  نوا :  877 کد وزن:

 گل ها پری پری دلِ گل ها 1100101011 رشته :  بی ریسه گروه : 
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 جوانی گسست و چیره زبانی      طبعم گرفت نیز گرانی

 ( 2( ) تک  88) رودکی( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 امروز هیچ خلق چو من نیست      جز رنج ازین نحیف بدن نیست

 ) مسعود سعد سلمان(

 ز صید شاه مظفر      کرده شکار تاخته اشترآمد 

 ) سروش اصفهانی (

 هر کو در اضطراب وطن نیست      آشفته و نژند چو من نیست

 (65) بهار ، علم عروض : 

 دیدی دال که یار نیامد      گرد آمد و سوار نیامد

 ) اخوان ثالث (

 مردی ز باد حادثه بنشست    مردی چو برق حادثه برخاست

 و() شامل

 دیگر در انتظار که باشم   زیرا مرا هوای کسی نیست 

 ) نادرپور(

 بشمار برگ گلی را    وقتی که هیچ کار نداری

 ) سیمین بهبهانی(

 یارا ، چه بود آن سحرها      وان ساز ِ سیر و سفرها

 (796) شفیعی کدکنی ، هزاره دوم آهوی کوهی : 

 بانگ شغال، و مرد دهاتی

 نهان خانه راکرده ست روشن آتش پ

 قرمز به چشم، شعله ی خردی

 ( 9، 7(  ) تک  7975خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب )  نیما یوشیج  ، ققنوس ، 

 تا چند ازین مجادله کردن      ای خون من گرفته به گردن

 (717) المعجم ، شمیسا :

 از کار رفته هیچ میندیش      وز نامده هنوز مکن یاد

 (81، فشارکی : ) معیاراالشعار 

  « اما بسیاری از شاعران معاصر ، از شاعران معروف گذشته فقط مسعود سعد این وزن را به کار برده است

 ( 653وزن های تازه بهار  : « )  . پس از شعر بهار از این وزن استفبال کرده اند

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتن فعل فعالتن نوا :  879 کد وزن:

 گل پری گل پری دلِ گل ها 1100/101/101 رشته :  ناقص گروه : 

 زندگی با هوای تو کردم      دین و دل را فدای تو کردم

 ( 516) ادیب طوسی( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم آوای بالغ 
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  مفعول مفاعیل فعولن    -مستفعل مستفعل فع لن  -فعالتن فع لن فعالتن  نوا :  873 کد وزن:

 گل ها دِل گل ها دلِ گل ها  11/0011/0011 رشته :  شکسته گروه : 

 تا کی دوم از گرد در تو      کاندر تو نمی بینم چارو

 ) شهید بلخی (

 دسرو است و بر او ماه منقش      ماه است و بر او مشک معقّ 

 ) انوری ( ) المعجم(

 تا چند زند چشم تو آخر      بر جان برهنه تیر دلدوز

 ( 16) درباره ی طبقه بندی...  :   ( 7) تک    ) قوامی رازی( 

 از دست و زبان که بر آید      کز عهد ی شکرش به در آید

 ) سعدی (

 برخیز ز خواب ای صنم شرق   برخیز و به پا کن علم شرق

 (208:   7) ابولقاسم الهوتی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 یمدر جامه ی شطرنجی زیباش    مستانه خرامید به سو

 (208:   7) فریدون تولی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 پاییز پر از خش خش مردن      ای عقربه ی مرگ شمردن

 (263) کوروس احمدی( ) وزن شعر معاصر  : 

 دلدار من آن ترک پریزاد      کش نیست به خوبی به جهان یار

 (50) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 صبری که تو را هست مرا نیست    مهری که مرا هست تو را نیست  

 (30) عروض بابر: 

 ابر مادر 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 2مفتعالتن  * نوا :  826 کد وزن:

 2) گل دِل گل ها ( *   1/1001-1/1001 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 از ره صورت باشد چون او   گونه ی عنبر دارد و الدن

 ) فرخی (

 آن من است او هی مبریدش      جان منست او هی مزنیدش

 ) موالنا(

 می رسد ای جان ، باد بهاری      تا سوی گلشن ، دست برآری

 ) موالنا(

 تشنه ی لعلت ساده پرستان    نرگس مستت فتنه ی مستان

 (782) خواجوی کرمانی ، عروض فارسی: 

 غمزده ای را دل ننوازی      دل شده ای را چاره نسازی

 (55وض همایون:) عماد کرمانی ، عر
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 یار من آمد دل بدهیدش    جان بفشانید سر بنهیدش

 (780:   7) مظاهر مصفا( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 فرصت مهتاب   پنجره ها باز    شب همه اندوه  من همه آواز

 (780:   7) آشنایی با اوزان عروضی ج 3) سید علی میر افضلی

 دل، خون شوی ای دل ای دل غافل، نقش تو باطل   خون شوی ای

 ) عارف قزوینی ، تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد (

 مثل تو یاری کس نشنیده ست      چون تو نگاری چشم ندیده ست

 (59) عروض بابر: 

 خال سیاهت نافه و عنبر       تنگ دهانت حقّه ی شکّر

 نوش لبانت عیسی ی جانم      قد بلندت جان و روانم

 ( 117) تحفه الهند  : 

 نوع : هم آوای بالغ 

  مفاعالتن  مفتعالتن   نوا :  825 کد وزن:

  پری پری گل گل به پری گل  11010-11001 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 دالرا  ، مسجد گل هاست    رواق مسجد گنبد میناست  باغ

 ( 2( ) تک  713:  7) علی اکبر رشاد( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

  826خواهر 

 مفاعلن فعلن فعولن نوا :  812 د وزن:ک

 پری پری دِل گل پری گل  1101001010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 به حال ما نظری نداری      ز درد ما خبری نداری

 ( 513) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 مستفعلن فعلن فعولن نوا :  819 کد وزن:

 گل ها پری دلِ گل پری گل 1101001011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 آن دل که لطف و صفا ندارد      بی شبهه ره به خدا ندارد

 ( 513) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 مستفعل فاعالت فع لن -مفعول مفاعلن فعولن  -فاعالتن مستفعلتن م نوا :  867 کد وزن:

 گل ها دلِ گل پری پری گل 1101010011 ته : رش بی ریسه گروه : 

 در جنب علوّ همتت چرخ      ماننده ی وشم پیش چرغ است

 (562) ابوسلیک گرگانی( ) فرهنگ اوزان...:   

 پر نور جهان ، سیه و تنگ است      تا با شمن آن بتم به جنگ است 

 ( 60) فراالوی(  ) معیاراالشعار ، فشارکی : 
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 هان بریدی      دانی که همه جهان کریم اند چون تو طمع از ج

 ) رودکی (

 با آن که سخن به لطف آب است      کم گفتن هر سخن صواب است 

 ) نظامی (

 ای وصل تو آب زندگانی      تدبیر خالص ما تو دانی

 ) موالنا( 

 برد خواب      ای خفته روزگار دریابما را همه شب نمی

 ) سعدی (

 ام دارد      سلطانی جم مدام داردآن کس که به دست ج

 ) حافظ( 

 درد دل ما ز یار ما پرس   احوال نهان ز آشنا پرس

 ) فیض کاشانی(

 ای دیو سپید پای در بند    ای گنبد گیتی ای دماوند

 ) بهار(

 گویند مرا چو زاد مادر      پستان به دهن گرفتن آموخت 

 ) ایرج میرزا(

 تا چند زنی به جانم   آتش   هان  ای شب شوم وحشت انگیز    

 )  نیما یوشیج  (

 ای عشق همه بهانه از توست      من خامشم این ترانه از توست

 ) ابتهاج( 

 شمشیر ، برنده ، کف ، دهنده      خود هر چه جز این بود محال است

 (11) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ن خاقانی و لیلی و مجنون نظامی به آن سروده یکی از هشت وزن مناسب برای مثنوی است که تحفه العراقی

 (528شده است . ) بدعت ها و ...: 

 غزل سروده است 6غزل دارد شگفتا که حافظ فقط  95غزل و سعدی  701مجموعا »در این وزن عطار » 

 (956)فرهنگ کاربردی ... : 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  70رتبه 

 «  بعضی از شاعران ، وزنهای ضربی و شاد را برای سرودن مرثیه به کار گرفته اند و پیداست که آن مراثی

مانند مرثیه ی خاقانی که در رثای امیری در ، زاده ی عواطف شاعر نبوده و جنبه ی فرمایشی داشته است 

 وزن مفعول مفاعلن فعولن سروده است که وزنی شاد است :

 جویم     جانی و به جان هوات جویم ای قبله ی جان کجات

... همین خاقانی آنجا که مرگ جانگداز فرزند آتش به جانش می زند مرثیه ای سوزناک با وزن طبیعی و 

 متناسب با مضمون از درونش بر می خیزد و فریاد بر می آورد :

 صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید   ژاله ی صبحدم از نرگس تر بگشایید
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ه این مرثیه از دل دردمند شاعر برخاسته است و به درستی وزن خود را یافته است ) فاعالتن می بینیم ک

) اصل وزن ) فعالتن فعالتن فع لن ( است اما شاعر با استفاده از اختیارات شاعری وزن را   فعالتن فع لن (

 (52) وزن و قافیه ی شعر فارسی  :  « سنگین تر ساخته است (

  کوتاه برای مفاهیم شاد به ویژه مثنوی هایی که مضمون شاد دارند یا اشعار کودکانهاوزان تند و »جزو  (  »

 (11وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 

 : 197مادر   ،  873خواهر ابر هم آوا 

  بر این وزن سروده شده است : تحفه العراقین )خاقانی( ،  لیلی و مجنون )نظامی( ، لیل و مجنون ) امیر

 و مجنون ) مکتبی ( ، لیلی و مجنون ) جامی ( و ترجیع بند معروف سعدی  خسرو ( ، لیلی

 ی کار خویش گیرم بنشینم و صبر پیش گیرم      دنباله

 (210) درّه نجفی :  

  نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالت فاعالت فع لنفاعالتتن مفاعالتن  نوا :  869 کد وزن:

 ه گل به گل به گل به گل هاگل ب  11/0101/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 تا رخت مقیدِ نقاب است    دل چو پیچه ات به پیچ و تاب است

 مملکت چو نرگست خراب است    چاره ی خرابی انقالب است

 خانمان نگون کِن عدو باش      تا عدوی مملکت به خواب است

 سر به سر ز رشت و یزد و کرمان      زاشک رنجبر به روی آب است

 شتِ پرده ی حجاب است    زانکه دست غیر در حساب استاین دو پ

 ) عارف قزوینی (

 فجر صادق از کرانه سر زد       رایتِ سحر به بام و در زد

 روشنی حدیث کوچ شب خواند     زندگی علم به بحر و بر زد

 (   76:  2) حمید سبزواری ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : خنثای بالغ 

 مفتعلن فاعالت فع لن -مفتعالتن مفاعالتن  وا : ن 861 کد وزن:

 گل به پری گل پری پری گل 110/01-110/10 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 زود شود باز ، بسته ی تو      عاشق از دام جسته ی تو

 (89) اوحدی مراغه ای  ، وزن و قافیه شعر فارسی : 

 ی بندانای می لعلِ تو کام دندان      جعد تو زنجیر پا

 کفر تو ایمان پاک دینان   درد تو درمان دردمندان

 ) خواجوی کرمانی(   

 ناله چو مرغ سحر زن ای دل      نغمه ی پر شور و شر زن ای دل

 ) الهی قمشه ای (

 ای شب وحشی که در شکافت    می شکفد بیشه های بیدار

 هندسه ی کائنات ، مسخ است    در تو به دیدار و هم شنیدار

 شفیعی کدکنی() 
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 روی مگردان ز من حبیبی      زانکه تو درد مرا طبیبی

 ( 758) المعجم ، شمیسا :

 تا شدم از پیش آن صنم دور    دور شد از من قرار و آرامم

 ( 2(     ) تک  758) المعجم ، شمیسا :

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2مفاعالتن  * نوا :  868 کد وزن:

 2) پری پری گل ( *   11010-11010  رشته : مکرر)( گروه : 

 گلِ  بهاری  بت  تتاری      نبید داری  چرا نیاری

 روشن چو ابر بهمن      به نزد گلشن چرا نیاری نبیدِ

 ) رودکی( 

 دال سخن را ز جان برآور    پسش به مهر خرد بپرور

 (216) عثمان مختاری( ) درّه نجفی : 

 چو درج لعل تو نیست هستمچو چشم مستِ   تو می پرستم      

 ) خواجوی کرمانی( 

 نکاهدم بار فزایدم درد      نخواهدم یار  چه بایدم کرد

 ) بهار (

 ز من نگارم  خبر ندارد      به حال زارم خبر ندارد

 ) بهار (

 

 اگر بدانی که بی تو چونم      مرا در این غم روا نداری

 (36) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 (68ز مهربانی      بگو تو از من به آن که دانی ) نجفقلی میرزا ، درّه نجفی : صبا پیامی 

  ( 1) اوزان...خواجوی کرمانی: . فرزاد این وزن را از ابتکارات رودکی می دانست 

 (31) منشا وزن.. :  . دکتر محجوب این وزن را یکی از وزن های غریب و نامانوس دوره ی سامانی می داند 

 نواده ی بالغنوع : هم خا 

 مستفعالتن مفاعالتن نوا :  863 کد وزن:

 گل گل پری ها به گل پری ها  1101/1-1101/0 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 گل ها به گل ها به گل پری ها  1101/011/011

 مجلس بساز ای  بهار پدرام      وندر فکن می  به یک منی جام

 ه از می خامهمرنگ رخسار خویش گردان    جام بلورین

 ) فرخی سیستانی (  

 هم ، صحبِت   دل خیال وصلش      هم بزم جان ناله ی فراقش

 (737) الهی قمشه ای، عروض فارسی: 

 کنی مدارا   تو من نگارا      آن به که یک ره  -گشتم به درد از 

 (62)  معیاراالشعار ، فشارکی : 
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 ، پیغام  آورد زی شاه ماه بیرون شد از احتراق بهرام   و

 (753)  المعجم ، شمیسا : 

   : پیغمبران را تکبری نیست» ،« دیوانگی شاخ و دم ندارد»ضرب المثل » 

 (758:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج 

  و  تقطیع کنیم از گروه ناقص است ( مفعول مفعول فاعالتن)  (1101/011/011)این وزن را اگر به شکل 

 . ) فع فاعالتن ف فاعالتن ( تقطیع شود از گروه ی متناوب است    (1101/1-1101/0)اگر به شکل 

  و همچنین بسیار   است (11011-11011)( با رشته ی 2)مستفعالتن  * 837این وزن بسیار شبیه وزن

 . است (1/1010-1/1010)( با رشته ی  2)مفاعالتن *  868شبیه وزن 

   ( 11001/11011نوع : هم خانواده ی بالغ ) خواهرک 

 مفعولن مستفعلن فعولن   نوا :  859 کد وزن:

 گل رخ ها گل ها  1101011/111 رشته :  ناقص گروه : 

 از طاعت برشد به قاب قوسین    پیغمبر ما از زمین بطحا

 ( 7) ناصر خسرو( ) تک  

 باز آمد یارم به شادکامی      کی باشم شاد ار کنون نباشم

 (730) المعجم ، شمیسا :

  7176فرزند 

 فاعلن فعالتن فعولن نوا :  853 کد وزن:

 گل به گل به پری گل پری گل  110/110/0101 رشته :  ناقص گروه : 

 نازنین صنمی کز شکر خند      برده لعل لبش رونق از قند

 ( 511)ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 

 مستفعلن فعولن فعولن  نوا :  816 کد وزن:

 گل ها پری پری گل پری گل  110/110/1011 رشته :  ناقص :  گروه

 از هجرت ای بت گل عذارم      تا کی خزان پسندی بهارم

 ( 513) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : خنثای بالغ 

 

 فاعلن فاعلن فاعالتن  نوا :  811 کد وزن:

 ل پری گلگل پری گل پری گ 1/101/101/101 رشته :  شکسته گروه : 

 خوش بود فرش تن نور دیده      خوش بود مرغ جان بپّریده

 جان نادیده خسیس شده      جان دیده رسیده در دیده

 است ( ( ) بیت اول بر این وزن36گ عروضی :) مولوی ( ) فرهن 

 من خدا من خدا من خدایم

 {. ا نیافتمشعر ر( } سایر مصرع های این 913چراغ و آینه:) ادیب نیشابوری( ) با  
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 بنده  را پادشاهی  نیاید    از عََدم کبریائی  نیاید

 بندگی   را خدائی  نیاید      از  گدا جز گدائی نیاید

 من  گدا،  من گدا ، من گدایم

 ) حبیب خراسانی (  

 مردی از مردم شادیاخم     بی نوایی از آن مرز و کاخم 

 سرایمتنگدل زین جهان فراخم      رفتنی زین سپنجی 

 (   ) نقش شده روی سنگ قبر او ( 913) ادیب نیشابوری( ) با چراغ و آینه: 

 چند گویی چرا مانده ویران    هند و افغان و خوارزم و ایران

 چند گویی چرا خسته ماوا   خرس پتیاره بر جای شیران

 (610ش ( ) وزن های تازه بهار  :  7281) بهار ( ) 

 که فرو بسته ره را به گلزارای فسانه خسانند آنان      

 خس به صد سال توفان ننالد    گل به یک تندباد است بیمار 

 )  نیما یوشیج  (

 باز من ماندم و خلوتی سرد      خاطراتی ز بگذشته ای دور

 (722) فروغ ( ) وزن شعر معاصر  : 

 بانگ برداشتم آه دختر      وای ازین مایه بی بندوباری

 ) سیمین بهبهانی (

 شب در آفاق تاریک مغرب       خیمه اش را شتابان بر افراشت

 (89) نادر پور ، شناخت شعر : 

 گفته بودم که در این چمنزار      نغمه سازان باغ جهانند

 ) شهریار(

 ای حیات شدید

 ریشه های تو از مهلت نور

 ( 2ینجا پرنده بود (  ) تک  آب می نوشد                                           ) سهراب سپهری ، ا

  یکی از هشت وزن مناسب برای مثنوی است که افسانه  نیما یوشیج  و مثنوی استاد فروزانفر و مثنوی

 ( 599) بدعت ها و ...: .  اردیبهشت نامه استاد رعدی آذرخشی بر این وزن است

  «رار گرفته است و در شعر قدیم این وزن در آغاز توسط حبیب خراسانی و ادیب نیشابوری مورد استفاده ق

که نام کتاب به خاطرم « قطعه ای به این وزن یافتم ، در یک کتاب عروض عربی . فارسی بی سابقه است 

ابتدا میرزای ادیب شعر خود را گفته است و مرحوم حاج میرزا حبیب در پاسخ او شعر را سروده »نیست . 

 (. است ...« من گدا من گدا »و ...« من خدا من خدا » (  ) منظور  اشعار913با چراغ و آینه:« ) است 

 «ظاهرا نیما جایی گفته این وزن را از کلیم نیشابوری گرفته است اما من آن را در دیوان کلیم نیافتم  . » 

 (610) وزن های تازه بهار  :  

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیلتن مستفعالتن نوا :  885 کد وزن:

 پری گل پری گل گل پری گل 1101/110/110 رشته :  ناقص گروه : 

www.takbook.com



 187عروض دودویی 

 

 شبی در هوایت گریه کردم    نبودی برایت گریه کردم

 (235) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2مستفعالتن  * نوا :  837 کد وزن:

 2) گل ها به گل ها ( *    1/1011-1/1011 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 چون کیمیا کن   گوهر عطا کن      وین منش ما را    دریا  ای هفت

 ) موالنا(

 گر می کشندم ور می کشندم   گردن نهادم  چون پای بندم

 ) خواجوی کرمانی(

 درمان نکردند مسکین غریبان  چندان که گفتم غم با طبیبان     

 ) حافظ (

 هللعیشم مدام است از لعل دلخواه      کارم به کام است الحمد

 ) حافظ (

 ای کوی عشقت سر منزل ما      حل کرده وصلت هر مشکل ما

 (730) عماد فقیه ، عروض فارسی : 

 می گفت لیلی روزی به مجنون      از حسن من شد عشق تو افزون

 (730) مجذوب علیشاه : عروض فارسی : 

 چندی ز بیداد آلوده گشتیم   با خاک و با خون  آلوده گشتیم

 (15:   7اوزان عروضی ج ) آشنایی با

 کس را مبادا درد جدایی     درد جدایی کشته ست ما را 

 (207) حمید کازرونی ( ) المعجم ، شمیسا :

 « واضح است که این کلمات پهلوی شعر  بوده » :  بیتی به پهلوی آمده است 617در مجمل التواریخ ص

 :  است و باید چنین نوشته شود

 بست      دارای دارا ، گرد هم آورتساروی جم کرت ، بهمن کمر 

 (927سیر رباعی : «  ) . که اتفاقا وزن عروضی دارد : مستفعلن فع مستفعلن فع دوبار که مقفی هم هست 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  مستفعلتن فعالتاتن نوا :  376 کد وزن:

 ادلِ  گل گل ه –گل ها دلِ گل   100/11-11/100 رشته :  دوریسه گروه : 

 ای مرکز دایره ی امکان      وی زبده ی عالم کون و مکان

 تو شاه جواهر ناسوتی      خورشید مظاهر الهوتی 

 ) شیخ بهایی ( ) مثنوی شیر و شکر (

 ای ذکر تو ، درد مرا درمان      وی راح تو روح مرا ریحان 

 ) غالمرضا سازگار( ) به نقل از فرهنگ کاربردی...(

 فرهنگ عروضی(  از اوزان عرب است ( 
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  « به تازگی تجربه عروضی خویش در زبان فارسی توجه داشته می گوید:، شیخ بهایی در مقدمه ی مثنوی 

این شکسته بسته یی چند است در بحر خبب که در میان عرب مشهور و در مابین شعرا عجم غیر مالوف  »

و اخفش آن را ثبت کرده است ) کشف  این وزن که خلیل بن احمد آن را در عروض خویش نیاورده» ... « 

( در عربی بسیار خوش آهنگ و دلپذیر می نماید ولی در فارسی جز همین تجربه ی شیخ 2/7915الظنون 

اگر باشد تقلیدهای ضعیفی است که متاخرین از همین مثنوی او کرده  . بهایی نمونه ی دیگری به یاد ندارم

از شاعری به نام ابولحسن حُصری که اندلسی است موجود است  قصیده ی عربی معروفی در این وزن« . اند 

این وزن در مغرب عالم اسالمی رواج یافته و آنجا محل تالقی فرهنگ عربی و فرنگی است آیا هیچ ارتباطی »

 (699موسیقی شعر: « )  میان این وزن و اوزان هجایی شعر اسپانیایی وجود دارد ؟

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2*   فعالتاتن نوا :  375 کد وزن:

 به پری پری به پری پری   10100-11100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 و نگاه کن به شتر آری        که چگونه ساخته شد باری 

 نه ز آب و گل که سرشتندش       ز سراب و حوصله پنداری       

 } در اصل یک بیت {  2/51) سیمین بهبهانی ( 

 ی بالغ نوع : هم خانواده 

 فاعالتتن فعالتاتن نوا :  371 کد وزن:

 گل به گل به گل به پری گل ها 1110/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 خیز و طعنه بر مه و پروین زن      در دل من آذر برزین زن

 بند طره بر منِ بی دل نه      تیر غمزه بر من غمگین زن

 (7289( )651) بهار ، وزن های تازه بهار  : 

 ، دل ناشادم گر تو از وفا نکنی یادم      خون شود ز غم

 ( 511)ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 آتشم چه آتش جانسوزی      آه من زبانه ی من باشد

 ) عبدالعلی نگارنده (

 چه غروب بی نفس تنگی    مژده در غریو کالغش نیست 

 ) یداهلل رویایی(

 «قبل از بیست سالگی سروده است  7289قه است ... این قصیده را بهار در این وزن در شعر فارسی بی ساب » 

 (651) وزن های تازه بهار  : 

   ( 393326) کد . سیمین بهبهانی با دو بندی کردن این وزن غزلی سروده است 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلتن فعالتاتن نوا :  378 کد وزن:

 پری گل پری دِل گل رخ ها 1110010110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دلم برده ترک دالزاری      ستم پیشه لعبت عیاری

 (567) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 مفتعلن مفتعلن فع لن نوا :  327 کد وزن:

 گل به پری گل به پری گل ها  11/1001/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 راسانی   شه سفری گشت به آسانیچتر ملک گشت خ

 گِرد وی از هر طرفی شد جمع   لشکر ایرانی و تورانی

 ( 2:31) داوری شیرازی( )آشنایی با اوزان عروضی ج

 ارج من امروز نداند کس      ویژه به دم سردی و خاموشی 

 لعلم و در سنگ شکیبایی   گنجم و در غار فراموشی

 ( 2:31ی ج) توللی ( )آشنایی با اوزان عروض

 چند زنی بر دل من حربت      چند خورم از تو بتا ضربت

 (786) المعجم ، شمیسا :

 بر لب من آمده جان ، ای جان      چون نکنم شام و سحر افغان

 (62)شجره العروض :

   : کاسه ی همسایه دوپا است«  »کوزه ی نو آب خنک دارد »ضرب المثل » 

 (31: :  2)آشنایی با اوزان عروضی ج 

  نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مفتعلن فع لن نوا :  322 کد وزن:

 پری پری گل به پری گل ها 1110011010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دمی که آن فتنه به پا خیزد      ز قامتش فتنه بر انگیزد

 ( 513) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 چشم پنجره می کنی مگر تو باران نوازشی      که خواب در

 (727وزن  ، از دیروز. :  780) سیروس شمیسا(  ) ابولحسن نجفی ، مقاله ی دایره ای با  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

    2) فعالتاتُن ( * نوا :  321 کد وزن:

 2) دِل گل رخ ها ( *    11100-11100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 م زاری چه کنم افغاننه غم وصلم نه غم هجران      چه کن

 (223) المعجم (  ) وزن شعر فارسی : 

 صنما رویت بنما با من      بکنی تا کی تو جفا با من

 (19) عروض بابر: 

 « کن وزن متقارن خوش آهنگی به دست خواهد آمد این با دو بار تکرار این ر» ی گوید : مسعود فرزاد م

سی اما تا آنجا که من می دانم تا کنون هیچ یک از اکتشافی است نتیجه ی مطالعه ی دقیق عروض فار

 (37وزن شناسی و عروض : « « )  . شاعران برجسته شعری در آن نسروده است

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفعوالتاتن فعالتاتن نوا :  321 کد وزن:

 گل رخ ها گل ها دلِ گل رخ ها 1110011111 رشته :  ناقص گروه : 
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 مخدمی    کت گردد کار از همه سو بهتر چون می نکنی خدمت

 (293:  7) جمال الدین اصفهانی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

  7819فرزند 

 

 مفتعلن مفاعلن فع لن نوا :  391 کد وزن:

 گل به پری پری پری گل ها 11/10/10/10/01 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دعهد صفا و خرمی طی شد      رفت بهار و نوبت دی ش

 (562) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن مفاعلن فع لن  نوا :  393 کد وزن:

 گل ها پری پری پری گلها 11/10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 از هجرت ای نگار زیبایم      آشفته حال و ناشکیبایم

 ( 513) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 ن از گذشته با تو می گفتم      از چشم آبی ی تو می افتمم

 (261) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 خرسندم از رخت به دیداری      خشنودم از لبت به گفتاری

 (83) عروض بابر: 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 لن فعالتن مفاعلن فع نوا :  310 کد وزن:

 پری گل ها پری پری گل ها 1110101100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دو جهان ، بی تو ام نمی باید      نه یکی ، بس دو َام نمی باید

 (231) عطار: دیوان:

 روز وصلم قرار دیدن نیست      شب هجرانم آرمیدن نیست

 ) سعدی (

 هر که چون الله کاسه گردان شد      زین جفا ، رخ به خون بشوید باز

 ) حافظ(

 راه می رفتیم      به مالقات ماه می رفتیمدر شب کوچه 

 2(  تک  17) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 چه گنه کردم ای نگار بگو      که ز من روز و شب گریزانی

 ( 2) تک   (82) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 لن فاعالتن مفاعلن فع نوا :  317 کد وزن:

 گل پری گل پری پری گل ها 1110/101/101 رشته :  ناقص گروه : 

 تیرگی مر خط تو را بنده ست      روشنایی رخ تو را چاکر

 (700) عنصری: شناخت شعر: 
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 باغ سرمایه یی دگر دارد      کان شد از بس که سیم و زر دارد

 (737) انوری ( ) المعجم ، شمیسا :

 دهر چه خواهم ز تو ، تو بهْ زانی      از تواَم جز تواَم نمی بای

 (231) عطار: دیوان:

 در وصالت چرا بیاموزم      در فراقت چرا بیاموزم

 ) موالنا (

 ای به باد هوس درافتاده      بادت اندر سر است یا باده

 ) سعدی (

 ای که دائم به خویش مغروری      گر تو را عشق نیست معذوری

 ) حافظ (

 ین و هم آنای فدای تو هم دل و هم جان         وی نثار رهت هم ا

 ) هاتف اصفهانی(

 دوش گفتم به زلف ، کای شبگرد      اسم شب ده که رسم شهر این است

 زلف خم گشت و سر به گوش نهاد      گفت: آهسته ، اسم شب ، چین   است

 (716) لعلی تبریزی ( ) بدعت ها ...:

 کم نورروی گهواره می نهد زن ، سر    پیش چشم اوست ، شوهر ، مهجور   چون خطی 

 )  نیما یوشیج  ( ) خانواده سرباز( ) مستزاد است تک   ها بر این نوا است (

 عشق شادی ست ، عشق آزادی ست     عشق آغاز آدمیزادی ست

 (77/7968) ابتهاج ، سماع سوختن ، 

 ای ز رای تو ملک و دین معمور      شب این ، روز و ماتم آن ، سور

 (737) المعجم ، شمیسا :

 م خانواده ی بالغنوع : ه 

 

  مفعولن فاعلن مفاعیلن     نوا :  319 کد وزن:

 گل رخ ها گل به گل به گل رخ ها 0101/111-111 رشته :  شکسته گروه : 

 کی باشد کاین قفس چمن گردد    وندر خور گام و کام من گردد

 (7) موالنا( ) تک   

 ناهیچ اثر زان شب سیاه نماند   اهریمن رفت و ماند یزدا

 ( 2) بهار( ) تک 

 مجموعه ی شهر من پریشانی است      گیسویی در هوای طوفانی است

 ( 7816تک   اول  319) تک   دوم  ) پرویز بیگی حبیب آبادی(

 دلدارم حال من نمی داند      وز رویم قصه بر نمی خواند

 (791)  المعجم ، شمیسا : 

 نماند جز بوی از دل با من نماند جز رسمی      از جان با من

 ( 753) المعجم ، شمیسا :
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 : 2939 -7816فرزند  هم آوا 

 فعالتتن فاعالتاتن نوا :  318 کد وزن:

 دلِ گل پری گل پری گل ها  1110110100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ز پری رخان دلبری دارم      که به جان از او آذری دارم

 ( 515) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 وع : هم خانواده ی بالغن 

 فاعالتتن فاعالتاتن نوا :  313 کد وزن:

 گل پری پری گل پری گل ها  1110110101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 تا ز دلستانم جدا گشتم      با غمش به جان آشنا گشتم

 ( 511)ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 عولن فعولن مفاعیلنف نوا :  360 کد وزن:

 پری گل پری گل پری گل ها 1/110/110/110 رشته :  شکسته گروه : 

 رخت دل بدزدد نهان شود    دلم بر تو زان بدگمان شود

 ) اوحدی مراغه ای(

 شبی از نگاهم سفر کردی      به گریه دلم را خبر کردی

 (231) شراره دادگر، وزن شعر معاصر  : 

 افظ      به پایان رسیدم خداحافظدل از تو بریدم خداح

 (231) رضا عبداللهی ، وزن شعر معاصر  : 

 نهانی سخن های چون شکّر      مرا با نگارم سخن باشد

 (200) المعجم ، شمیسا :

 نگاری که بودش به من گاهی      کنون نیست آن هم من و آهی

 (92) شجره العروض : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن مستفعلن فع لن  وا : ن 366 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری گل ها  11/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 عمری ست کز عشق  تو بیمارم      شب تا سحر با ناله ی  زارم

 (788) الهی قمشه ای: عروض فارسی: 

 ای رفته و با خویشتن برده      از جان من آرام و تسکین را

 (796رهنگ عروضی  : ) جواد محبت ( ) ف

 ای گل ! همه فصلت بهاران باد    تقویم عمرت بی زمستان باد

 شوق بالگردانی ات در من    همواره با دل باد و با جان باد

 (781) حسین منزوی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 اما نمی دانی چه شبهایی سحر کردم 
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 بی آنکه یکدم مهربان باشند با هم پلکهای من 

 اب گواراییدر خلوت خو

 و آن گاهگه شبها که خوابم برد 

 ( 1،  9هرگز نشد کاید بسویم هاله ای یا نیمتاجی گل         ) اخوان ثالث ، آنگاه پس از تندر(  ) تک  

 شب بود و تاریک و بیابان بود

 باران و سرمای زمستان بود

 یارم در آغوشم هراسان بود

 از سردی افسرده و بی جان بود

 (192ار نژاد ، تصنیف شب بود( ) ترانه ها : ) ناصر رستگ

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2فاعالتاتُن  * نوا :  361 کد وزن:

 2)گل پری گل ها ( *  11101-11101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دردم افزون کن   دل ببر خون کن      این چنین باشد    جان من مستان 

 ) فیض کاشانی (

 راز تیموری   ا از این دفتر      خوانمت ، از بر ت   بشنو ای فرزند 

 ( 516) ادیب الممالک ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 شمع می سوزد بر دم پرده       تا کنون این زن خواب ناکرده

 تکیه داد است او روی گهواره      آه بیچاره آه بیچاره

 (292) نیما( ) عروض فارسی  : 

 ماه و مرّیخش روشنانش نیز  آسمان سرخ است کهکشانش نیز    

 بر زمانش نیز   سرخ می بارد      بر زمین اشکی    آن فشارنده 

 (68( ) اردیبهشت  631) سیمین بهبهانی ، خطی ز سرعت و آتش : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفتعلن فعالتن فع لن نوا :  353 کد وزن:

    گل ها گل ها  گل دلِ گل دلِ  1111/001/001 رشته :  ناقص گروه : 

 در پی عشق تو گشتم رسوا    وز غم هجر تو مردم صنما

 گفتم یک یک من غم دل را    بر دل غمکش لطف بفرما 

 (206) تحفه الهند  : 

 سه  وزن تک،  (   مفتعلن فعالتن فع لن) 353 دو  تک ( ، وزن  مفتعلن فعالتن فعلن)7226یک } وزن تک 

 . {  ( است 2) مفتعالتن  * 826و وزن تک چهار  ) مفعوالتن مفتعالتن( 176 

 مفاعلن فعالتن فع لن نوا :  310 کد وزن:

 پری پری دلِ گل ها گل ها  1111001010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دو صد کرشمه به کارم کردی      به عشق خویش ، دچارم کردی

 ( 560) فرهنگ اوزان .. :  ) ادیب طوسی (

 ی بالغنوع : هم خانواده 
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 فعالتن فعالتن فع لن نوا :  312 کد وزن:

 دِل گل ها دِل گل ها گل ها  11/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 به دلی صحبت تو نیست گران      چه حدیث است به جان ارزانی

 ( 7) انوری(   ) تک  

 من و تو هر دو تمامیم به هم      هیچ کس را مده آواز امشب

 ) عطار(

 در عشق چنان می سوزم      که به یک شعله جهان می سوزموه که 

 سوزمیارم گفت      که من از عشق فالن میسوختم گر چه نمی

 (1،  2) سعدی ( )تک  

 بسترم

 صدف خالی یک تنهایی ست

 و تو چون مروارید

 ( 2(  ) تک  27/70/7997گردن آویز کسان دگری ) ابتهاج    احساس    

 ی ، دانی      جان ببر نیز ، نه می نتوانیدلم ای دوست تو دار

 ( 7(   ) تک  765)  المعجم ، شمیسا : 

  7228فرزند 

 فاعالتن فعالتن فع لن نوا :  319 کد وزن:

 گل پری ها دلِ گل ها گل ها  1111001101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 روز عیش و طرب بستان است      روز بازار گل و ریحان است

 ) انوری(

 برقع از ماه برانداز امشب      ابرش حسن برون تاز امشب

 ) عطار(

 سوزمبا تو یاران همه در ناز و نعیم      من گنه کارم از آن می

 ) سعدی ( ) فقط تک   دوم (

 یار پیمان شکنم می آید   مژده ی جان به تنم می آید

 ) عماد فقیه کرمانی(

 شم بهار افتاده ستنخل امید ز بار افتاده ست      باغم از چ

 (56) کلیم کاشانی ، عروض فارسی :

 ای نکویان که در این دنیایید      یا از این بعد به دنیا آیید

 ) ایرج میرزا( ) شعر سنگ قبر اوست (

 کاش بودی پس مردن چیزی      حشْری و نشْری و رستاخیزی

 ) بهار(

 کفش هایم کو

 ( 2) سهراب سپهری ، ندای آغاز (  ) تک               چه کسی بود صدا زد سهراب                

 ارغوان ، شاخه ی هم خون جدا مانده ی من
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 آسمان تو چه رنگ ست امروز ؟

 آفتابی ست هوا 

 ( 2(  ) تک  7/7959یا گرفته ست هنوز ؟                                        ) ابتهاج ، ارغوان ، 

 مشتری طلعت مرّیخ نبرد     ای به شاهی ز همه شاهان فرد 

 (768)  المعجم ، شمیسا : 

 دلم ای دوست تو داری ، دانی      جان ببر نیز ، نه می نتوانی

 ( 2( ) تک  765)  المعجم ، شمیسا : 

 تا به زلف سیهت دل بستم      از پریشانی عالم رستم

 (797) فرهنگ کاربردی ... : 

 « اد را برای سرودن مرثیه به کار گرفته اند و پیداست که آن مراثی بعضی از شاعران ، وزنهای ضربی و ش

زاده ی عواطف شاعر نبوده و جنبه ی فرمایشی داشته است مانند مرثیه ی خاقانی که در رثای امیری در 

 وزن مفعول مفاعلن فعولن سروده است که وزنی شاد است :

 ای قبله ی جان کجات جویم     جانی و به جان هوات جویم

... همین خاقانی آنجا که مرگ جانگداز فرزند آتش به جانش می زند مرثیه ای سوزناک با وزن طبیعی و 

 متناسب با مضمون از درونش بر می خیزد و فریاد بر می آورد :

 صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید   ژاله ی صبحدم از نرگس تر بگشایید

) فاعالتن . سته است و به درستی وزن خود را یافته است می بینیم که این مرثیه از دل دردمند شاعر برخا

) اصل وزن ) فعالتن فعالتن فعلن ( است اما شاعر با استفاده از اختیارات شاعری وزن را  فعالتن فع لن (

 (52) وزن و قافیه ی شعر فارسی  :  « سنگین تر ساخته است (

 فعالتتن مفاعیالتن نوا :  380 کد وزن:

 دِل گل پری پری گل رخ ها 1111010100 رشته :  سهبی ری گروه : 

 چو به دام عشق او افتادم      ز خیال عالمی آزادم

 ( 516) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان .. : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتتن مفاعیالتن نوا :  387 کد وزن:

 گل هاگل به گل به گل به گل ها  1111/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 در دل من آذر برزین زن    خیز و طعنه بر مه و پروین زن

 (921) بهار( ) وزن شعر معاصر  : 

 انتها دوام من یعنی تو    اینک این تمام من یعنی تو

 (921) آسیه خویی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلتن مفاعیالتن نوا :  382 کد وزن:

 پری گل پری پری گل رخ ها 1111010110 رشته :  سهبی ری گروه : 

 نگارا به پرسشی یادم کن      وزاین بند محنت آزادم کن

 (567) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  
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 نوع : هم خانواده ی بالغ 
 

 مستفعلن مفاعیلن فع لن نوا :  7009 کد وزن:

 گل ها گل ها پری پری گل ها 1111101011 رشته :  ناقص گروه : 

 ای بلبل خوش آوا ، آوا ده      ای ساقیان قدح را با ما ده

 ) رودکی (

 بل تا خوریم باده که مستانیم      وز دست نیکوان می بستانیم

 دیوانگان بیهش مان خوانند      دیوانگان نه ایم که مستانیم

 دوم و سوم(( )تک  712م ( ) فرهنگ عروضی  : ) المعج)رودکی ( 

 م درآمد خندانک      آن ماه روی چابک ، مهمانکترک از در

 (719) دختر کعب ( ) المعجم ، شمیسا : 

 دارم به درد هجرش بی تابی      بهرم چرا نباید بی خوابی

 (11) شجره العروض : 

 بهتر که آدمی را هرگز نیست      از آن چه بر سر آید آگاهی

 (562) مهدی حمیدی شیرازی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 (31) منشا وزن.. :  .دکتر محجوب این وزن را یکی از وزن های غریب و نامانوس دوره ی سامانی می داند 

   7896فرزند 

 مستفعلتن مفعوالتاتن نوا :  7077 کد وزن:

 گل ها دلِ گل ها گل ها گل ها 11111/10011 رشته :  ناقص گروه : 

 گز تف را ساقی بده آن گل گون قر قف را    نایافته از آتشِ

 (780) لوکری( ) وزن شناسی و عروض  : 

  ینه می رقصیدآن نور که در آ

 ( 2) ابتهاج ، آزادی( ) تک    در خلوت دل با ما نجوا داشت 

  7819فرزند 

 مفعوالتن مفعولن مفعولن نوا :  7029 کد وزن:

 گل ها گل ها گل ها گل ها گل رخ ها 11/1111/1111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 مهرت ز دل و خیالت از دیده ی من    رفتی و نرفت ای بت بگزیده ی من

 ای راهنمای راه پیچیده ی من    می گردم باشد کی پیشم افتی

 ( 9) تک   ( 765) موالنا، عروض فارسی : 

 گفتم این جورت چندبا یارم می 

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 از اوزان رباعی است 
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  یازده هجایی   
 

 100/0000/0000 7021 کمترین کد

 111/1111/1111 2011 بیشترین کد

 7021 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

70 21 97 67 773 

 در میان تمام هجاها است . دارای بیشترین وزن بالغ وجود دارد . این هجاوزن بالغ در این هجا  58 شرح :

 

 

 مفاعلتن فعلن فعلن نوا :  7710 کد وزن:

 10/010/010/010 رشته :  شکسته گروه : 
 پری به پری به پری به پری

 اق تو حال تباهتو را نه به سوی غریب نگاه    مرا ز فر

 خیال وصال تو عیش مدام    بالی فراق تو طیش تمام

 (202) تحفه الهند  : 

 مفاعلتن فعلن فعلن نوا :  7710 کد وزن:

 10/010/010/010 رشته :  شکسته گروه : 
 پری به پری به پری به پری

 تو را نه به سوی غریب نگاه    مرا ز فراق تو حال تباه

 ام    بالی فراق تو طیش تمامخیال وصال تو عیش مد

 (202) تحفه الهند  : 

 

 مستفعلتن فعلن فعلن نوا :  7717 کد وزن:

 100/100/100/11 رشته :  ناقص گروه : 
 گل ها دِل گل دِل گل دِل گل

 در ده قدحی ز شراب طهور      بر دل بگشا در عیش و سرور

 اهلل    می گو با ذوق و  دل ، آگاه      اهلل   اهلل   اهلل

 ) شیخ بهایی (

   این وزن محبوب اعراب و متروک ایرانیان است و مثنوی شیر و شکر شیخ بهایی در این وزن است. 

 (  599) بدعت ها و ...: 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 فعالتتن فعلن فعلن نوا :  7712 کد وزن:

 گل دلِ گل پری دلِ گل دلِ   100100/10100 رشته :  شبه متناوب گروه : 
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 سرایم از عشق {ترانه ها که به سحرگهان که تو  غنچه تنی    چه  }

 ) مولف (

 مفاعیتن فعلن فعلن   نوا :  7711 کد وزن:

 پر گل پری دِل گل دِل گل 100/100/10110 رشته :  ناقص گروه : 

 برآنم که دل ندهم به کسی      نپویم دگر ز پی هوسی

 (559:  ) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعلن مفتعلن فعلن نوا :  7711 کد وزن:

 گل دلِ گل گل دلِ گل دلِ گل 100/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 ماه رخا بر همه روی زمین      جز تو مرا یار دگر نسزد

 ( 2) معیار االشعار (     ) تک  

 ن بهْ نبود در جهانقبله ی من روی چو ماه تو شد      قبله از ای

 ) معیاراالشعار(

 بس که پی پریوشان دویدیم     مثل تو از پریوشان ندیدیم

 (711) عروض بابر: 

 «  بوده است که به فاعلن تقطیع « نی سزد»در اصل « نسزد»تقابل فاعلن و فعلن غلط است احتماال به جای

 {تک   مفتعلن مفتعلن فاعلن می شود در این صورت وزن هر دو}(  200فرهنگ عروضی  : « ) .  می شود

 

 مفاعلن مفتعلن فعلن    نوا :  7718 کد وزن:

 پری پری گل دلِ گل دلِ گل 100/100/11010 رشته :  ناقص گروه : 

 هوای مهرت چو بُود به سرم      کجا بُود از دل خود خبرم

 (552) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعلن مفاعلن فعلن    نوا :  7739 :کد وزن

 گل به پری پری به گل به پری  010/1001-1001 رشته :  شکسته گروه : 

 خرمی  بهارم: از رخ اوست      شادی روزگارم: از رخ اوست

 (556) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 مستفعلن مفاعلن فعلن نوا :  7736 کد وزن:

 گل ها پری پری پری دِل گل 100/10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 گفتم ز او شکایتی نکنم      وز هجر او حکایتی نکنم

 (557) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتن مفاعلن فعلن نوا :  7735 کد وزن:

 دِل گل ها پری پری دلِ گل 10010101100 رشته :  بی ریسه گروه : 
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 رونق قمر بشکست      لب تو قیمت گهر بشکسترخ تو 

 ) خاقانی (

 نه خود اندر زمین نظیر تو نیست      که قمر چون رخ منیر تو نیست.

 ) سعدی(

 تو و طوبی و ما و قامت یار      فکر هر کس به قدر همت اوست

 ) حافظ(

 که یکی هست و هیچ نیست جز او          وحده الاله االهو

 ( 7( ) تک   ) هاتف اصفهانی

 ای شهیدان راه آزادی    که در این خاک خفته اید آرام

 (16:   7) ژاله اصفهانی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 مثل مردمان خطا نشود   که دویی نیست کان سه تا نشود

 (16:   7) بهار( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 سپرکاوه ها پاره های دل بر چوب    مشت ها آهنین و سینه 

 (15:   7) فریدون مشیری ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 چه کنم چون مرا نخواهد یارم      به که نالم از این حکایت و حال

 ( 2(   ) تک  82) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 چه کنم صابری چو صبر نماند      تنم از رنج صابری بگداخت

 (82) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  مناسب برای مثنوی است که حدیقه سنایی ، هفت پیکر نظامی ، جام جم اوحدی مراغه ای   وزن 8یکی از

 (521و زنجیره  الذهب جامی به آن سروده شده است . ) بدعت ها و ...: 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  5رتبه 

 «ما اولین آنها از حیث ارزش هنری ، منظومه چهارمین حماسه ی نظامی بر حسب ترتیب زمانی ، ا

 «.  با جوهر سبک و زیبای شعر هماهنگی دارد، هفت پیکر است که وزن لطیف و زیبای آن 

 (15:   7( به نقل از ) آشنایی با اوزان عروضی ج613: 6) تاریخ ایران کمبریج ، ج  

 ) مراغه ای ( ،  زنجیره  الذهب ) جامی(، جام جم ) اوحدی  حدیقه الحقیقه )سنایی( ، هفت پیکر) نظامی ، 

 .ترجیع بند هاتف اصفهانی بر این وزن سروده شده اندشاه و درویش ) هاللی جغتایی ( و 

 نوع : هم آوای بالغ 

  فاعالتن مفاعلن فعلن   نوا :  7731 کد وزن:

 گل پری گل پری پری دلِ گل 10010/101/101 رشته :  ناقص گروه : 

 م شیر در است      شو خطر کن ز کام شیر بجویمهتری گر به کا

 )حنظله بادغیسی(

 به مژده دل ز من بدزدیدی      ای به لب قاضی و به مژگان دزد

 ) ابوسلیک گرگانی(

 کرده از بهر ماست تیریه خواست      آن که درویش بود عاریه خواست

 (568) شهید بلخی ( ) فرهنگ اوزان...:  
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 شت      داد در ، این جهان نشان بهشتگشت پر منگله همه لب د

 ) ابوشکور بلخی (

 چیست حاصل سوی شراب شدن      اولش شر و آخر آب شدن

 ) سنایی (

 ای تو مقصود جنس و نوع جهان      وی تو مختار خاص و عام بشر

 (738) انوری: دیوان قصائد: 

 چون گریبان کوه و دامن دشت   از ترازوی صبح پر زر گشت

 () نظامی

 سرفکنده شم چو دختر زاد      بر فلک سرفراختم چو برفت

 ) خاقانی( 

 عشق ، بی درد ناتمام بود      کر نمک ، دیک را طعام بود

 ) عطار( 

 اَه ، چه بی رنگ و بی نشان که منم      کی ببینی مرا چنان که منم

 ) موالنا(

 دیدم امروز بر زمین قمری      همچو سروی روان به رهگذری

 سعدی ( )

 درد عشقی کشیده ام که مپرس     زهر هجری چشیده ام که مپرس

 ) حافظ (

 کار من تا به زلف یار من است   صد هزاران گره به کار من است

 ) فروغی بسطامی(

 آه در باغ بی درختی ی ما    این تبر را به جای گل که نشاند

 (3/7992) ابتهاج ، سترون ،

 آنک دستور شاه راست غالم  دوش سلطان چرخ آینه فام    

 (31) المعجم ( ) فرهنگ عروضی :

 رنج بی مرهمی برد دِل من        نیست جز غم زیار حاصلِ  من

 (753)  المعجم ، شمیسا : 

 مفعولن فاعالتُ مفتعلن نوا :  7733 کد وزن:

 گل رخ ها گل پری پری به پری 10010101/111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 خویشتن شمار کند     داند کاین چرخ می شکار کندمرد چو با 

 (11:  2) ناصر خسرو( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

  فعالتتن فاعلن فعلن   نوا :  7201 کد وزن:

 دلِ گل پری گل پری دلِ گل  10010110100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 چو گذر کند ، از مقابل من      به هوای او پر زند دل من

 (568یب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  ) اد

 نوع : هم آوای بالغ 
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 فعولن فعولن مفاعلتن    نوا :  7205 کد وزن:

 پری گل پری گل پری دلِ گل 10010/110/110 رشته :  ناقص گروه : 

 به سوی دگر جز تو رو نکنم      به جز، از غمت گفتگو نکنم

 (551) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 : هم آوای بالغ نوع 

 

 مستفعلن مستفعلن فعلن    نوا :  7277 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری دِل گل 100/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 از عشق او من در جهان سمرم      می سوزد از هجران او جگرم

 ( 786) المعجم ، شمیسا :

 مفتعلن فعلن مفتعلن  نوا :  7226 کد وزن:

 گل دلِ گل دِل گل گل دلِ گل 1001/100/1001 رشته :  هشکست گروه : 

 در عجبم که بدین روی نکو      از چه بُود ستمت عادت و خو

 (555) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 در پی عشق تو گشتم رسوا    وز غم هجر تو مردم صنما

 گفتم یک یک من غم دل را    بر دل غمکش لطف بفرما 

 (206: ) تحفه الهند  

  { 9و وزن تک (   مفتعلن فعالتن فع لن) 353دو وزن  ( و تک  مفتعلن فعالتن فعلن)7226یک وزن تک  

 . {  ( است 2) مفتعالتن  * 826و وزن تک چهار  ) مفعوالتن مفتعالتن( 176 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 فعالتن فعالتن فعلن نوا :  7228 کد وزن:

 دلِ گل ها دلِ گل ها دِل گل 100/1100/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 مهر خواهی ز من و بی مهری      هُده جویی ز من و بیهوده ای

 ( 2) رودکی (  ) تک  

 گل خندان که نخندد چه کند؟  عََلم از مشک نبندد چه کند؟

 ) موالنا(

 من از اینجا به مالمت نروم      که من اینجا به امیدی گروم

 ) سعدی؟؟؟ (

 ب نظر تا دامن      چه عزیزی که نکردی با منکنم از جی

 ) جامی (

 هر که را روی خوش وخوی نکوست       مرده و زنده من عاشق اوست

 ) ایرج میرزا (

 در حوالی ی مدائن به دهی      دهِ تاریخیِ افسانه گهی

 ( 2منظومه ی کفن سیاه(  ) تک   ،) عشقی
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 خود اندیشه کنیتو نه خیر دگران پیشه کنی      نه پی خیر 

 ) بهار(

 روزی این پنجره آوازی داشت   به افق پنجره ی بازی داشت

 (80:   7) محمود شاهرخی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

 ( 2تک  (   )  5/98برو آنجا که تو را منتظرند                                    ) اخوان ثالث ، قاصدک ، 

 ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم 

 در نگاه شرم آگین گلی گمنام 

 و بقا را در یک لحظه  ی نامحدود

 ( 1(  ) تک  7993که دو خورشید به هم خیره شدند                     ) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ،

 دلم از عشق تو شد خسته و ریش      تو مکن جور بر این عاشق خویش

 (19یاراالشعار ، فشارکی : ) مع

 « یکی از هشت وزن مناسب برای مثنوی است که سبحه االحرار و هفت اورنگ جامی در این وزن است .

پیش از جامی کسی در این وزن مثنوی کامل نسروده بود و جامی در مقدمه هفت اورنگ می گوید که امیر 

ران ایرج میرزا و شهریار مثنوی های انقالب از معاص. خسرو دهلوی ابیاتی چند در این وزن سروده است 

 (590بدعت ها و ...: « ) .  ادبی و افسانه شب را در این وزن سروده اند

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  78رتبه 

 « غزل دارد ، حافظ هیچ ندارد و سعدی یک غزل دارد 72عطار در این وزن و مسبغ آن  .» 

 (771) فرهنگ کاربردی ...: 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

  فاعالتن فعالتن فعلن   نوا :  7223 کد وزن:

 گل پری گل دلِ پری گل دِل پری 1001/1001/101 رشته :  ناقص گروه : 

 مهر خواهی ز من و بی مهری      هُده جویی ز من و بیهوده ای

 ( 7) رودکی (  ) تک  

 کباب     راه را گرد نشانده ست سحابدوستان ! وقت عصیر است و 

 ) منوچهری(

 کاشکی جز تو کسی داشتمی       یا به تو دسترسی داشتمی

 ) خاقانی (

 بندگی چیست ؟ به فرمان رفتن      پیش امر  از بن دندان رفتن

 ) عطار(

 گر به عقلم سخنی می گویند      بیم آن است که دیوانه شوم

 ) موالنا(

 دلق درشت      پشته ای خار همی برد به پشتخارکش ، پیری با 

 ) جامی (
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 نه طال خواهم و نه زّر و نه سیم      عاشقم بر ادبیات نسیم

 ) سید اشرف الدین گیالنی(

 ( 957با چراغ و آینه:. « ( )  این شعر را به راحتی می توان مانیفیست منظوم شعر مشروطیت تلقی کرد) »

 نقطه ای بود و دگر هیچ نبود   لحظه ای چند برین لوح کبود   

 ) خانلری ، عقاب( ) اگر قرار شود ده شعر برجسته از عصر ما انتخاب شود شعر عقاب خانلری یکی از آن ده شعر است

 ( (183) با چراغ و آینه:

 ای خدا باز شب تار آمد      نه طبیب و   نه پرستار آمد

 ) ایرج میرزا(

 پس مرگ همانا خبری ست گر بدانم که جهان دگری ست     وز

 ) بهار (

 بسترم

 صدف خالی یک تنهایی ست

 و تو چون مروارید

 ( 1(  ) تک  27/70/7997گردن آویز کسان دگری ) ابتهاج    احساس    

 سحرم دولت بیدار رسید      گفت برخیز که خورشید دمید

 ( ) فقط تک   دوم (223)  بی نام (  ) وزن شعر فارسی: 

 می نامیم« هم خانواده ی بالغ»بر این وزن سروده شده است اساس شعر زیر از حافظ که کال  راین وزن را ب . 

 گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود     پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

  فعالتتن فعولن فعلن   نوا :  7295 کد وزن:

 لِ گلدِل گل پر پری گل د 10011010100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 تو بدین لطافت و جلوه گری      دل و دین ز پارسایان ببری

 (561) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعلن فاعلن مفتعلن    نوا :  7217 کد وزن:

 گل به پری گل پری گل به پری 101/1001-1001 رشته :  شکسته گروه : 

 ا بفزاید به دل در  طربمدور مدار، ای صنم ز لبم      ت

 ( 62) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 دل تو ربودی بتا از برمن      نیست به غیر از تو کس دلبر من

 (16) ریاض الشعرا : 

 فعلن فعلن مستفعلتن نوا :  7262 کد وزن:

 دلِ گل دلِ گل گل ها دلِ گل 10011/100/100 رشته :  ناقص گروه : 

 گذرم     ز دیار تو گریان می گذرمز برای تو از جان می 

 (952) بیژن ترقی ، تصنیف می گذرم ( ) ترانه ها : 

 فاعلن فعالتن مفتعلن نوا :  7269 کد وزن:

 گل پری دلِ گل رخ ها دلِ گل 10011100101 رشته :  بی ریسه گروه : 
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 در دلش نبُود راه از دل من      وای ، از دل او ، آه از دل من

 (561سی( ) فرهنگ اوزان...:  )  ادیب طو

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعوالتن مفعولن مفتعلن نوا :  7213 کد وزن:

 گل ها گل ها گل ها گل ها دلِ گل 100/11/11/11/11 رشته :  ناقص گروه : 

 امروز نه فریاد و  نه فریاد رسی      سیصد سالی خوابیدم تا برسی

 دوم ( ) محمود ذبیحی ( ) تک 

 ( 711) مکوش(   )  المعجم ، شمیسا :  ا یارم می گفتم در خشم مروب

 (912کی بارم بی لعلت ، از دیده گهر   ) بی نام ،فرهنگ کاربردی ... :

 (912من دل را می گفتم کاشوب مجوی    ) بی نام ،فرهنگ کاربردی ... :

 از اوزان رباعی است . 

 فاعلن فعلن فعالتتن نوا :  7971 کد وزن:

 گل پری دِل گل دِل گل پری 10/100/100/101 رشته :  ناقص وه : گر

 دلستان که زمن خبری نداشت      ناله ام به دلش اثری نداشت

 (566) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 

  مفاعلن فعلن مفاعلن    نوا :  7961 کد وزن:

 به پری پری پریری پری پ 10/10/10/01010 رشته :  شکسته گروه : 

 نگار من که به از پری بود      پری صفت ز وفا بری بود

 (552) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن فعلن مفاعلن نوا :  7966 کد وزن:

 گل ها پری به  پری پری پری  10/10/10/01011 رشته :  ناقص گروه : 

 ه از پری بود      همچون پری ز وفا بری بودآن دلستان که ب

 (550) فرهنگ اوزان...:    ) ادیب طوسی (

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعلن مفاعلنفاعالتن  نوا :  7961 کد وزن:

 گل پری ها به پری پری پری 10/10/10/01101 رشته :  ناقص گروه : 

 می کنیاز چه رو لطف به ما نمی کنی      کام ما از چه رو روا ن

 (565) فرهنگ اوزان...:    ) ادیب طوسی (

 لحن او را من و بیت پهلوی      زخمه ی رود و سماع خسروی

 ) المعجم (

 نوع : هم آوای بالغ 
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  فعلن مفاعلن مفاعلن    نوا :  7951 کد وزن:

 به پری پری پری پری پری   10/10/10/10/10/0 رشته :  ناقص گروه : 

 ی من      نکنی چرا وفا به جای منچو بیازموده ای وفا

 ) ادیب طوسی (

 نوع : خنثای بالغ 

 

 فاعلن مفاعلن مفاعلن نوا :  7956 کد وزن:

 گل به گل به گل به گل به گل به گل 1/01/01/01/01/01 رشته :  شکسته گروه : 

 گل پری پری پری پری پری 10/10/10/10/10/1

 و شوق عاشقانه با من است تا تو با منی زمانه با من است      شور

 ) ابتهاج(

 در منی و این همه ز من جدا    با منی و دیده ات به سوی غیر

 ) فروغ ، نغمه ی درد (

 گفتمش کجاست راه کوی تو ؟      تا بَرُم سوی قبله ات نماز

 (92) حسین رزمجو ، علم عروض : 

 بغض های کال من چرا چنین      گریه های الل من چرا چنین

 (925قیصر امین پور( ) وزن شعر معاصر  : ) 

 آن چه از بتم به روی من رسید      هیچ آفریده در جهان ندید

 (71) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  همه  ، وقتی شعر ابتهاج منتشر شد : استاد نجفی می گوید« معیار االشعار ، این اثر ناشناخته » در مقاله ی

ابتهاج  فاعالتن فاعالتن فاعلن است و وزن این شعر برایشان عجیب بود.فکر می کردند شاید وزن این شعر 

به  کسی وزنی را نیز به استاد نجفی گفته بود در سرودن این شعر با وزنش احساس دشواری می کرده است.

اج را مبدع وزن جدیدی به وجود آمده باشد و همگان ابته« فاعالتُ»ی تکرار خاطر نمی آورد که بر زنجیره 

این وزن در المعجم و هیچ کتابی نمونه نداشت تا آنکه استاد  می دانستند.« فاعالتُ»ی تکرار زنجیره  بر

برای توضیحات بیشتر به مقاله ی استاد .  پیدا می کندبر همین وزن « معیار االشعار»از نجفی شعری را 

 . رجوع کنید« معیار االشعار ، این اثر ناشناخته » نجفی به نام 

 نثای بالغنوع : خ 

  فعولن مفاعلن مفاعلن    نوا :  7955 کد وزن:

 پری گل پری پری پری پری10/10/10/10/110 رشته :  ناقص گروه : 

 مخور هیچ ، درد یار نابکار      کند یار نابکار  ، دل ، فکار

 ( 206) المعجم ، شمیسا :

 نداری تو مثل خویش ماه من      مثال تو کس ندید شاه من

 ( 752ض بابر: ) عرو

 مفتعالتن مفاعلن فعل    نوا :  7953 کد وزن:

 گل به پری گل پری پری پری 10/10/10/11001 رشته :  ناقص گروه : 
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 در همه ماسه های شور کسالت

 ( 2حنجره ی آب را رواج بده                                            ) سهراب سپهری، همیشه (  ) تک  

 ه روی حور زاد      باده به من ده به رنگ بامدادای بتک  ما

 ) المعجم (

 فعالتاتن مفاعلن فعل    نوا :  7912 کد وزن:

 دل گل رخ ها پری پری پری 10/10/10/11100 رشته :  ناقص گروه : 

 عاشق مسکین چون بشکنداین   تبری چوبین و میخ آهنین 

 ( 7(   ) تک  750)  المعجم ، شمیسا : 

 فعولن فعالتن مفاعلن -فعولن فعلن فاعالتتن    نوا :  7982 :کد وزن

 پری گل به پری گل به گل پری  101/0110/0110 رشته :  ناقص گروه : 

 می آرد شرف مردمی پدید      و آزاده نژاد از درم خرید

 (788) رودکی( )  المعجم ، شمیسا : 

 راغ جامبیار ای پسر ای ساقی کرام      از آن شمع قنینه چ

 از آن لعل که زردی برد ز روی      از آن نوش که تلخی دهد به کام

 ) ابولفرج رونی (

 عیان کرد به عقد کمر میان    نهان کرد به یاقوت لب دهان

 (218) سلمان ساوجی ، دره نجفی : 

 خرد را عجب آید از این نبید      وزان کو به نبیدش دل آرمید

 ) بهار (

 ن تابدار      فروهشته ز یاقوت آبدارفغان زان سر زلفی

 (11( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 781)المعجم ، شمیسا :

 غریبی به بال مبتال شدست      چه باشد که مرو را رها کنی

 (781)المعجم ، شمیسا :

 چنان دانی کِم خواستار نیست    یا شهر مرا جز تو یار نیست

 که جز از تو نگار نیست چنان دانی ای ماه روی دوست    نگارین

 ( 1) تک        (788)  المعجم ، شمیسا : 

 (31) منشا وزن.. :  . دکتر محجوب این وزن را یکی از وزن های غریب و نامانوس دوره ی سامانی می داند 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلن فعولن مفاعلن نوا :  7985 کد وزن:

 پری پری پری گل پری پری  10101/10/10/10 رشته :  شکسته گروه : 

 رخ مهت چو دیدیم ای نگار    دل از همه بریدیم ای نگار

 (713) عروض بابر: 

 

      فعولن فعولن فاعالتتن نوا :  7938 کد وزن:

 پری گل پری گل گل پری پری  10101/110/110 رشته :  ناقص گروه : 
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 یی بت بهارنه همچون رخ  خوبت ، گل  بهار      نه چون تو  به نیکو

 ) فرا الوی (

 مفاعلن مفعولن مفاعلن نوا :  7102 کد وزن:

 پری پری گل رخ ها پری پری 10101111010 رشته :   گروه : 

 ای کت عنان عزم    تهی ز نصرت و فتح و ظفر نمانْد ،بزرگوارا

 ( 7) داوری شیرازی( ) تک 

 فعلتن فعلتن فاعلن نوا :  7175 کد وزن:

 دِل پری دِل پری گل پری  101/1000/1000 رشته :  ناقص گروه : 

 بزنمت ببرمت جان من    بگزمت بمزمت هر دولب

 ( 786) المعجم ، شمیسا :

 فاعالتتن فعالتن فعل نوا :  7123 کد وزن:

 گل به گل به گل به پری گل پری 10110/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 نچ زمن دیده بودآن بزرگوار ملک فضل کرد      درگذشت آ

 ( 711) المعجم ، شمیسا :

 دوش یار گشت مرا خواستار    تا به وصل جان مرا شاد کرد

 (208) المعجم ، شمیسا :

    فعالتن فعل مفاعیلتن نوا :  7190 کد وزن:

 پری گل پری به پری گل پری 10110/0/10110 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 مدارم ز هجر جمالت غمین      تو ای }یار{ شوخ و شکن نازنین

 (551) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعلن مفتعلن فاعلن  نوا :  7199 کد وزن:

 گل به پری گل به پری گل پری 101/1001/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 جز تو نزاد حوا و آدم نکشت      شیر نهادی به دل و بر منشت

 (  (67منشا وزن.. : « ) است 267شعر سروده ی سال »بن مخلد ( ) ) محمد 

 نقش طبیعی سترد روزگار      نقش الهی نتواند سترد 

 ) المعجم ( ) انوری (

 ای همه هستی ز تو پیدا شده      خاک ضعیف از تو توانا شده

 ) نظامی(

 باز بخندید جهان از بهار      خیز نگارا می خندان بیار

 (799مختاری ، علم عروض و قافیه : ) عثمان 

 بس نظر تیز که تقدیر کرد      تا رخ زیبای تو تصویر کرد

 ) عطار(

 جان و جهان دوش کجا بوده ای      نی غلطم در دل ما بوده ای

 ) موالنا(
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 ای نفس خرم باد صبا      از بر یار آمده ای مرحبا

 ) سعدی (

 بخشند گنه می بنوشهاتفی از گوشه ی میخانه دوش      گفت ب

 ) حافظ (

 قطره ی آبی نخورد ماکیان      تا نبرد سر به سوی آسمان

 (708) امیر خسرو دهلوی ، عروض بابر:

 الل شوم ، کور شوم ، کر شوم      لیک محال است که من خر شوم

 ) سید اشرف الدین گیالنی(

 ای که پس از خلق تو خالق تو      همچو خالیق شده مشتاق تو

 ایرج میرزا ( ) مثنوی زهره و منوچهر() 

 باز هوای وطنم آرزوست    بوسه به باران زدنم آرزوست

 (51:   7) بیژن سمندر( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 لحظه ی ویران شدن خانه هاست   جشن چراغانی ویرانه هاست

 (51:   7) قیصر امین پور( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 راک تو      جز تو کسی نیست مرا دستگیرچون نزنم دست به فت

 (15) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ماه رخا بر همه روی زمین      جز تو مرا یار دگر نسزد

 ( 7( ) تک  19) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  بوده است که به فاعلن تقطیع« نی سزد»در اصل « نسزد»احتماال به جای  . تقابل فاعلن و فعلن غلط است» )

 ( . مفتعلن مفتعلن فاعلن می شودتک ( در این صورت وزن هر دو  200فرهنگ عروضی  : « ) .  می شود

 پسته ی تو هست شفای دلم      زان که شد او خسته ی بادامت

 شود وزن درست می شود{« بادام تو »( } اگر 15) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 این به نبود به جهانقبله ی من روی چو ماه تو شد      قبله از 

 (15) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  یکی از هشت وزن مناسب برای مثنوی است که مخزن االسرار نظامی و تحفه االبرار جامی  به آن سروده

شده است . ابوشکور بلخی و رودکی هم در این وزن مثنوی سروده اند اما تنها ابیاتی از آنها باقی مانده است 

 (590.: ) بدعت ها و ...

 « زیرا اصل بحر ، عروضیان نام وزن این شعر را سریع می دانند ولی این وزن ربطی به بحر سریع عرب ندارد

سریع عرب مستفعلن مستفعن مفعوالت است ولی جز به صورت مستفعلن مستفعلن فاعلن به کار نمی رود 

علتن آورد پس گونه های متفاوت ....در شعر عرب می توان به جای مستفعلن از مفاعلن ، مفتعلن و حتی ف

گونه مختلف فقط یکی برابر با بحر سریع  265است که از میان این  1^1=  265این وزن به طور نظری   

به فارسی شعر می گفته و  فارسی است. بدین ترتیب آیا می توان گفت که محمد بن مخلد که برای اولین بار

تعلن مفتعلن فاعلن است این وزن را از عروض عرب اقتباس های شعرش بدون استثنا بر وزن مفتمام مصرع 

 (67منشا وزن.. : « ) .  کرده است

 } سام کُرد ِ خارجی در همین زمان ب » به جز شعر محمد بن مخلد } کاربرد این شعر در قرون اولیه هجری

وزن  دو قصیده در همین 231و  281شعری در همین وزن سروده و محمد بن وصیف نیز در سالهای 
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بیت از  20دو قصیده در همین وزن سروده که جمعا  231و  281سروده و محمد بن وصیف نیز در سالهای 

 (67منشا وزن.. : «  ) .  این سه قصیده مانده است و وزن همه ی آنها دقیقا مفتعلن مفتعلن فاعلن است

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  20رتبه 

  به این وزن سروده شده است : مخزن االسرار )نظامی ( ،  تحفه االبرار )جامی ( ، روضه االسرار ) خواجوی

کرمانی( ، مطلع االنوار ) امیر خسرو دهلوی( ، گلشن ابرار ) کاتبی ترشیزی( ، مرآت الصفا ) غزالی مشهدی( 

خلد برین ) وحشی بافقی( ، مونس االبرار ) عماد ، شاه و جام ) ایرج میرزا ( ، زهره و منوچهر ) ایرج میرزا( ، 

فقیه کرمانی( ، مجمع االبکار ) عرفی شیرازی( ، درد و داغ ) غالب دهلوی ( ، قران السعدین ) امیر خسرو 

دهلوی( ، دیده بیدار ) حکیم شفا اصفهانی( ، زبده االفکار ) نیکی اصفهانی( ، منظوه ای از اسیر شهرستانی و 

 (269شانی تکلّو  ) درّه نجفی :  سنجر کاشانی و

  نیما یوشیج می گوید که بعضی از شاعران در اشعاری رعایت سیاقت قدما را در هماهنگی اغراض شعر و

وزن رنگی و »دی میان محتوا و وزن به وجود آمده است مانند ده اند و در نتیجه در شعرشان تضااوزان نکر

 «  . مناسبتی با مقام پند و حکمت ندارد رقص آور مخزن االسرار نظامی گنجوی که هیچ

 ( 52) وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 

  که با وزنهای  –سرگرم افکار و معتقدات مذهبی و حکمی است در بیان این معانی »ناصر خسرو هم که

 از همین وزن رقص آور استفاده کرده است : –سنگین مطابقت دارد 

 «هجران و نه شوق وصال  خیره نکرده ست دلم را چنین     نه غم

 (52) وزن و قافیه ی شعر فارسی  :            

  اوزان تند و کوتاه برای مفاهیم شاد به ویژه مثنوی هایی که مضمون شاد دارند یا اشعار کودکانه »جزو  » 

 (11) وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 

 این وزن ابرمادر است و سه خواهر دارد. 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلن مفتعلن فاعلن    نوا :  7191 وزن: کد

 پری پری گل به پری گل پری 10110011010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 به سیزده از رجب   آن بی قرین      عیان شد از غیب خفا بر زمین

 (559) صفی علیشاه ( ) فرهنگ اوزان...:  

 می بریتو با چنین عشوه و افسونگری      دل از همه پیرو جوان 

 (559) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 کسی که نشناخت به یکتایی اش     نموده نقش شرک خود از جبین

 ( 7(  ) تک  55:  7)محمد حسن اصفهانی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفتعلن مفاعلن فاعلن    نوا :  7113 کد وزن:

 گل به پری پری پری گل پری 101/10/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 تا دل من ز دست من بستدی      سر به سر، ای نگار دیگر شدی

 چاره و راه خویش گم کرده ام    تا تو مرا به راه پیش آمدی

 ) فرخی سیستانی(
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    مفاعلن مفاعلن فاعلن  نوا :  7160 کد وزن:

 ری پری پری گل پریپری پ 101/10/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 نه بر دلم که این نظر کو نمود     به سنگ خاره هم اثر می کند

 (50) وقار شیرازی ، علم عروض :

 به هر کجا که رفت سلطان دل    سپاه غم هم از قفای دل است

 ) الهی قمشه ای (

 کسی که نشناخت به یکتایی اش   نموده نقش شرک خود از جبین

 ( 2(  ) تک  55:  7آشنایی با اوزان عروضی ج )محمد حسن اصفهانی ( )

 دو غمزه چون دو ناجخ لشکری      همی کنی به هر دوان دلبری

 ( 786) المعجم ، شمیسا :

 من از فراق آن صنم به فغانم    همیشه با دلی حزینم ز غم

 ( 2) تک        (730) المعجم ، شمیسا :

 لش را به دردچرا نه مردمی کنی با رهی     چرا همی کنی د

 (11) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نگار من به کار من درنگر    ز ُجرم بی شمار من درگذر

 (711) عروض بابر:

 مستفعلن مفاعلن فاعلن  نوا :  7167 کد وزن:

 گل ها پری پری به گل ها پری 010/1011-1011 رشته :  شکسته گروه : 

 دوباره یادم کنیباشد شبی ز لطف شادم کنی      وز پرسشی 

 (557) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتن مفاعلن فاعلن  نوا :  7169 کد وزن:

 گل پری ها به گل پری ها به گل 1/01101/01101 رشته :  شکسته گروه : 

 هر دو رخ غازه کرده چون باده ای      پیشم آمد نگار من بامداد

 ( 2( ) تک  260(  ) وزن شعر فارسی: بی نام ) 

 فعالتتن فاعلن فاعلن  نوا :  7150 کد وزن:

 دلِ گل پری گل پری گل پری 101/101/101/00 رشته :  ناقص گروه : 

 نکند اگر یارمن یاد من      که دهد ز بیداد او داد من

 (561) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتتن فاعلن فاعلن نوا :  7157 کد وزن:

 گل به گل پری گل پری گل پری 101/101/101/01 رشته :  ناقص گروه : 

 چلیپای اوست      دیده محو رخسار زیبای اوست  دل اسیر زلف

 (566) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  
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 نوع : خنثای بالغ 

 فعولن فعولن فعولن فعل نوا :  7152 کد وزن:

 پری گل پری گل پری گل پری 10/110/110/110 رشته :  شکسته  گروه :

 نبیدی که نشناسی از آفتاب      چو با آفتابش کنی مقترن

 (563) رونقی بخارایی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 بهار است و همواره هر روز نم      منکَر فراوان و معروف کم

 ( 7(  ) تک  39) رودکی( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 از ایران جز آزاده هرگز نخواست      خرید از شما بنده هر کس که خواست

 ) گرشاسب نامه اسدی(

 توانا بود هر که دانا بود      ز دانش دل پیر برنا بود

 ) فردوسی (

 یکی مرغ بر کوه بنشست و خاست      بر آن کُه چه افزود وز آن چه کاست ؟

 ) نظامی(

 برون کن ز سر باد خیره سری را   نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 

 ) ناصر خسرو(

 

 تماشا مرو نک تماشا تویی      جهان و نهان و هویدا تویی

 ) موالنا(

 نشاید که خوبان به صحرا روند      همه کس شناسند و تنها روند

 ) سعدی(

 گواهی دهد چهره ی زرد من      که دردی بود بی دوا درد من

 ) هاتف اصفهانی(

 م رفت از دست من      کجا آید آن یار در شست مندلی داشت

 ) فیض کاشانی(

 بهشت برین است ایران زمین      بسیطش سلیمان ، وشان را نگین

 (7780-7709) حزین الهیجی ( ) شاعر پایان عصر صفوی

 ندیده کسی کام زان مرز و بوم  بسی گفتم ایران نه هند است و روم

 الشعرای فتح علی شاه قاجار(علی خان کاشانی  ( ) ملک )فتح

 طالق از تو گیرم تو را در کنم      به کورِی چشمت دو شوهر کنم

 (81(  ) با چراغ و آینه:77و اوایل ق  70) منیژه قائنی خراسانی ( ) اواخر ق 

 سرِ نامه بر نامِ زروان پاک      که رخشید ازو هرمزِ تابناک

 (772چراغ و آینه: ) ساالرنامه میرزا آقاخان کرمانی ( ) با

 کسی کو ز دانش برد توشه ای      جهانی ست بنشسته در گوشه ای

 (920)ادیب پیشاوری ( ) با چراغ و آینه:

 بیا ساقی آن می که جام آفرید      به من ده که جان جامه بر تن درید

 (1/7962ساقی نامه ،، ) ابتهاج 
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 د حال هاچو گسترد تاریک شب بال ها      تو گفتی دگرگونه ش

 ( 12)مهدی اخوان ثالث    شعر زمان ما    انتشارات نگاه    ص 

 )بر اساس این  مصرع  حضرت علی: اذا اقربت ساعهً یا لها ( 

 نثر : به صحرا شدم ، عشق باریده بود ) بایزید(

 و سردم شد آن وقت در پشت یک سنگ

 اجاق شقایق مرا گرم کرد  ) سهراب سپهری ( 

 ه نبود      ز مشک و ز عنبر سرشته نبودفریدون فرخ فرشت

 (701) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  :

  یکی از هشت وزن مناسب برای مثنوی است که شاهنامه ی فردوسی ، گرشاسب نامه اسدی ، اسکندر نامه

نظامی و بوستان سعدی به آن سروده شده است . برای سرودن حماسه بسیار مناسب است و ساقی نامه ها 

 (526) بدعت ها و ...: . این وزن سروده شده اند نیز به 

  بحر متقارب در اشعار جاهلی عرب به کار نرفته » بنا به گفته ی خانلری این وزن ریشه ی ایرانی دارد و

است و نخستین بار که در شعر دقیقی به آن بر می خوریم صورتی کامل و ساخته و پرداخته دارد و پیداست 

 (16وزن شعر فارسی: « ) .  در فارسی به کار می رود که نخستین بار نیست که

 « منظومه ی قیصرنامه ی ادیب پیشاوری به لحاظ استحکام هنری و استواری ابیات در کنار شاهنامه ی

فردوسی قرار می گیرد و هیچ یک از منظومه سرایان بحر متقارب به جز نظامی گنجوی به این استواری 

 (779و آینه: با چراغ« )  . شعر نسروده اند

 « وزن شاهنامه در عروض عرب وجود ندارد زیرا این وزن در عروض عرب به صورت 

 فعولن فعولن فعولن فعولن      فعولن فعولن فعولن فعولن   و

 فعولن فعولن فعولن فعولن      فعولن فعولن فعولن فعول

 (21منشا وزن.. : « ) .  اول آن متقارب مثمن سالم است   است یعنی مصرع

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع : پرکاربردترین وزن در جدول  76رتبه 

 « (19وزن و قافیه ی شعر فارسی  : «  ) وزنی برای سرایش حماسه 

 «  ( خود درباره ی مثنوی ها و حماسه های ایرانی که غالبا به وزن هزج یا 260ریپکا در تاریخ ادبیات ) ص

متقدمان وی توانستند ترانه های رزمی عامیانه و باالخص مرثیه های دقیقی یا »متقاربند می نویسد : 

عامیانه ای را که در بخارا به وسیله ی آوازه خوانان عامی در مرگ سیاووش همراه با موسیقی خوانده می شد 

رب ماخذ قرار دهند ، بدین ترتیب که ترانه ها را به سبک ادبی درآورده با نزدیک ترین وزن شعر عربی ) متقا

به نظر ما هم اشعار موجود در ایران که همواره با موسیقی همراه بوده است به « . یا هزج ( وفق داده اند 

تدریج با برخی از اوزان عربی مخصوصا هزج و متقارب مطابقت یافت و وجود اشعار غیر عروضی از قبیل 

 « . ید این نظر استچهاردانه های شرفشاه یا امیر پازَواری که باید ملحون خوانده شود مو

 (990) سیر رباعی :  

 « تا سالهای نزدیک ، ویس و رامین کهن ترین شعر رمانتیک موجود شمرده می شد اما ناچار تقدم خود را به

سود کشف بسیار خوب استاد ا.آتش ) استانبول( از شعر ورقه و گلشاه عیوقی ، سخنوری که در زمان سلطان 

اد. این مثنوی در بحر متقارب سروده شده است . این حقیقت دیگر بار محمود غزنوی می زیست از دست د
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این نظریه را روشن می کند که کاربرد این وزن تنها در موضوع های پهلوانی نبوده است بلکه از روزگاران 

 «.  کهن در شعرهای رمانتیک و حماسه های بلند دیگر به کار رفته است

 (997:  2،  ج  ) یان ریپکا ، تاریخ ادبیات ایران 

 « وزنی حماسی و رزمی است و متناسب حماسه و تفاخر ، مسائل میهنی و مضامین حماسی و رزمی همه در

این وزن سروده شده اند مانند : شاهنامه فردوسی ، گرشاسبنامه اما بوستان سعدی و گلشن صبای کاشانی 

 «.  شقانه است نیز در این وزن استکه بیشتر پند و اندرز است و وامق و عذرا ، ورقه و گلشاه که عا

 (16) وزن و قافیه ی شعر فارسی  :  

  به این وزن سروده شده اند : شاهنامه ) فردوسی( ، گرشاسب نامه )اسدی (، اسکندر نامه) نظامی (و بوستان

،  علی خان کاشانی  (علی خان کاشانی به تقلید از بوستان( ،خداوندنامه )فتح)سعدی( ، گلشن صبا )فتح

علی خان کاشانی  درباره ی جنگ عباس میرزا و روس ها ( ، ساالرنامه )میرزا آقاخان شهنشه نامه )فتح

کرمانی( ،  ساقی نامه ها  ، خردنامه اسکندری ) جامی( ، بزم وصال ) وصال شیرازی( ، اسکندر نامه ) امیر 

نی ( ، اردیبهشت نامه ) سروش خسرو دهلوی( ، تیمورنامه ) هاتفی( ، همای و همایون ) خواجوی کرما

 اصفهانی( 

 نوع : خنثای بالغ 

 مستفعلن مستفعلن فاعلن  نوا :  7151 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری گل پری 101/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 گل ها پری گل ها به گل ها پری 1011-011/1011

 یمن چون سرو زرین پر عقیق      پیچان درختی نام او نارون

 نازنده چون باالی آن زاد سرو    تابنده چون رخسار آن سیم تن

 ) فرخی سیستانی( 

 گفتم نشاید کاندر این ملک زیست    پیوسته یار رنج و جفت محن

 گفتا بهل مستی و هذیان مگوی   چون اهل هیجا الف بیجا مزن

 ( 27:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) وقار شیرازی ( 

 زده دامنم      ماسیده ننگ روی پیراهنمدست هوس باال 

 ( 782) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 دارد قدم مانند تاری قصب      از فرقتش آن ترک دیبا صلب

 (758)  المعجم ، شمیسا : 

 دلخواه من بر من ستمکاره شد      بی هیچ جرمی مر مرا کرد خوار

 (11) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 م خانواده ی بالغنوع : ه 

 

 فاعالتن مستفعلن فاعلن نوا :  7153 کد وزن:

 گل پری ها گل ها به گل پری ها  1011/011/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 پیشم آمد دلخواه من بامداد      هر دو رخ را آراسته چون بهشت

 (89) معیاراالشعار ، فشارکی : 
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 اری مارا بدین زاریوقت رحمت نامد تو را  ای نگار      چند د

 ( 7(  ) تک  89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 فعالتن فعالتن فاعلن      نوا :  7181 کد وزن:

 دلِ گل ها دلِ گل ها گل پری 101/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 می بسازیش همیدون به زمانی    پسرا گر تو بخواهی شغل ما

 ( 7 (    ) تک 757)  المعجم ، شمیسا : 

ند و انگهی شعر غلط است و فاعلن و فاعالتن در تقابل قرار نمی گیر»دوم فاعالتن فعالتن فعالتن است  ) وزن مصرع

متحداالرکان نمی شود . اگر شغل به حرکت اول و دوم خوانده وقوع فاعلن در مصرع اول صحیح نیست زیرا مصرع 

 ((200فرهنگ عروضی  : « ) .  شود وزن صحیح است

 فاعلن تن فعولنمستفعل نوا :  7137 ن:کد وز

 گل ها دِل گل پری گل ها پری   10111010011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 باشد که نگارمن یادم کند      روزی به تفقدی شادم کند

 (563) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 علن مستفعلن فاعلن مستف نوا :  7133 کد وزن:

 گل ها پری گل پری گل ها پری  101/1011-1011 رشته :  شکسته گروه : 

 ای سعتری بیهوده تا کی مرا      داری همی از جفا اندر عنا

 ( 711) المعجم ، شمیسا :

 از مردمان دل مخواه ای سعتری      چون دل ببُردی مکن این داوری

 ( 703)  المعجم ، شمیسا : 

 تندی مکن      با عاشقان ،  خوش سرای ،، تندی مکن، ای دلبر جان فزای ،

 (751) المعجم ، شمیسا :

 بر مستمندی نکن چندین ستم      کو بر نیارد زد   از عشق تو دم

 (62)  معیاراالشعار ، فشارکی : 

 )   از بحور مخصوص عرب  ) فرهنگ عروضی 

   :برای من دلیل آن است که هر سه بیت « سعتری»سستی هر دو بیت و اصرار بر کلمه ی  »استاد فرزاد

برای خاطر آن که شاهد مثال برای این وزن باشد ساخته شده اند و خود وزن ، یک وزن معمول در زبان 

« از زمان شمس قیس به این طرف نیز شعر باارزش بلکه بی ارزشی به این وزن ندیده ام. فارسی نبوده است 

 ( 739) فرهنگ عروضی  : 

   مستفعلن فاعلن فاعلن می شود)( 2301نکنیم  وزن آن  کد  سکوت کشیده ...« ای دلبر » اگر در بیت. 

 فاعالتن فاعالتن فاعلن     نوا :  7607 کد وزن:

 گل پری ها گل پری ها گل پری   101/1101/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 خون خود را گر بریزی بر زمین      به که آب روی ریزی در کنار

 (565وسلیک گرگانی ( ) فرهنگ اوزان...:  ) اب
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 سرو سیمین تو را در مشک تر      زلف مشکین تو سر تا پا گرفت

 (61) فیروز مشرقی( ) منشا وزن.. : 

 بوی جوی مولیان آید همی     یاد یار مهربان آید همی

 ) رودکی(

 هیچ شه را در جهان آن زهره نیست      کو سخن راند ز ایران بر زمین

 فرخی سیستانی() 

 تا دل مسکین من در کار توست      آرزوی جان من دیدار توست

 ) انوری (

 سوختی جانم چه می سازی مرا      بر سر افتادم چه می تازی مرا

 ) عطار(

 بشنو از نی چون حکایت می کند          از جدایی ها شکایت می کند

 ) مولوی(

 ست مستی بر جهان خواهم فشاندالصبوح ای دل که جان خواهم فشاند      د

 ) سعدی (

 

 دردم از یار است و درمان نیز هم      دل فدای او شد و جان نیز هم

 ) حافظ (

 دختران را مصطفی آزاد کرد      جمله زن های عرب را شاد کرد

 ) سید اشرف الدین گیالنی(

 مادر موسی چو موسی را به نیل      درفکند از گفته ی رب جلیل

 ن اعتصامی() پروی

 آه ای بیگانه با پیراهنم      آشنای سبزه زاران تنم

 ) فروغ فرخزاد (

 ای به گوهر تا به آدم پادشاه      در پناه اعتقادت ملک شاه

 (55) المعجم (  ) معیار االشعار فرهنگ عروضی : 

 صابری تا کی کنم با درد عشق      راز پنهانی کنون پیدا کنم

 (10ارکی : ) معیاراالشعار ، فش

  یکی از هشت وزن مناسب برای مثنوی است که کلیله و دمنه رودکی ، منطق الطیر عطار ، مصیبت نامه

 (525عطار ، مثنوی موالنا ،  سالمان و ابسال جامی به آن سروده شده است . ) بدعت ها و ...: 

 « غزل 780و عطار  21سروده است اما سعدی  غزل 8حافظ در مجموع محذوف و مقصور این وزن تنها  

 ( 772) فرهنگ کاربردی ... :  «.  دارد

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  وزندر جدول پرکاربردترین  3رتبه 

  انه به کار رفته است مانند منطق الطیر و مثنوی معنوی ولی رای سرودن مضامین پند آمیز و عارفب»این وزن

ه که متضمن معانی سیاسی و کشورداری است استفاده کرده رودکی از این وزن برای سرودن کلیله و دمن

 (16) وزن و قافیه ی شعر فارسی  :  .«  است
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  به این وزن سروده شده است : کلیله و دمنه )رودکی( ، منطق الطیر و  مصیبت نامه )عطار( ، مثنوی معنوی

 االسرار ) سروش اصفهانی( )موالنا( ،  سالمان و ابسال )جامی( ، نان و حلوا ) شیخ بهایی ( ، روضه 

 ( 269) درّه نجفی : 

  ( است 10/10010/10010/1این وزن فرزند ) . 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن فعولن مستفعلن نوا :  7676 کد وزن:

 گل ها پری پری گل گل ها پری  1011/1101011 رشته :  شکسته گروه : 

 اخ گل شد ساکن نشستناگه خروس روزی در باغ جست      در زیر ش

 (735) مسعود سعد ، عروض فارسی : 

 نازم بدان که هستم شاگرد تو      شادم بدان که هستی استاد من

 ) مسعود سعد(

 دلدار من که دل با کسی نداشت      با عاشقان عنایت بسی نداشت

 (557) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...: 

    2863فرزند 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

      مستفعلن   مستفعلتن مفعولن نوا :  7629 کد وزن:

 گل ها دلِ گل رخ ها گل ها پری  101/111/10011 رشته :  ناقص گروه : 

 فالی بکنم ریش تو را یا رسول      ریشت بکند ماکان ، پاک از اصول

 ( 2(  ) تک    517) ابولحسین خارجی (  )فقط تک   دوم (   ) فرهنگ اوزان...: 

 مفتعلن فعلن فعالتن نوا :  7503 د وزن:ک

 گل دل گل دلِ گل دلِ گل ها 11/001/001/001 رشته :  شکسته گروه : 

 وی ز لبت شده خون ، دل ساغر    ای ز غمت مه نو شده الغر

 کاکل و زلف تو سنبل و چنبر    خوی تو سرکش ، خال تو عنبر

 ( 718) تحفه الهند  : 

 تفعلن فعلن فعالتنمس نوا :  7577 کد وزن:

 گل ها پری دِل گل دِل گل ها  11001001011 رشته :  ناقص گروه : 

 دوشینه من به خیال تو بودم      در آرزوی وصال تو بودم

 (550) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعلن فعالتنفاعالتن  نوا :  7579 کد وزن:

 گل پری گل دلِ گل دلِ گل ها 11/001/001/101 رشته :  ناقص گروه : 

 چون ز من سیر شدی چه کنم من      پاسخم چون نکنی بزنم تن

 ( 703)  المعجم ، شمیسا : 

 : (39مخصوص عرب ) فرهنگ عروضی 
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 فاعالتتن فعل فعالتن  نوا :  7527 کد وزن:

 گل گل به گل به گل به گل به پری 110/01/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 این جفا مکن بتا که روا نیست    ای صنم رهی مکش که سزا نیست

 ( 201)  المعجم ، شمیسا : 

 خسته داری جان ما را به هجران    مستمندم زاروارم نگارا

 ( 201)  المعجم ، شمیسا : 

 مفاعیلتن فعل فعالتن  نوا :  7522 کد وزن:

 ی پری دل گل هاپری گل پر 11001010110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 جوانی گسست و چیره زبانی      و طبعم گرفت نیز گرانی

 ( ) به نقل از فرهنگ کاربردی...(11) رودکی (  )  معیاراالشعار ، فشارکی  : 

 خوشا جلوه ی جمال تو دیدن      خوشا میوه ی وصال تو چیدن

 (11) جامی ، شجره العروض : 

 لفظِ الله چهرِ سمنبوی بنامیزد ای نگارِ پری روی      شکر 

 ( 717) المعجم ، شمیسا :

 خرامیدن تو باد خجسته      دل دشمنان جاه تو خسته

 (717) المعجم ، شمیسا :

 بماندم ز عاشقیت چنین زار      کنون بر من ای نگار ببخشای

 (89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  (31) منشا وزن.. : . دوره ی سامانی می داند دکتر محجوب این وزن را یکی از وزن های غریب و نامانوس 

 فاعلن فعالتن فعالتن  نوا :  7591 کد وزن:

 گل پری دلِ گل ها دِل گل ها 1100/1100/101 رشته :  ناقص گروه : 

 ای نگار سیه چشم سیه روی      سرو قّد نکو روِی نکو موی

 ( 739)المعجم ، شمیسا :

 عشق رباید ز دل من قیار صبر رباید ز دلم عشق    رار 

 ( ) تک   دوم به همین گونه آمده است (271) المعجم ، شمیسا :

 یار غم شده ام در شب دیجور    زان سبب که نشد روز محن دور

 ) عروض سیفی (

 فعولن فعالتن فعالتن  نوا :  7598 کد وزن:

 لپری گل به پری گل به پری گ 110/0/110/0/110 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 که ز عون پدید آید آن روز      که بر تخته تو را تیره شود نام

 ) رودکی (

 دل از کف به نگاهی بربودی      غم مرا ز فراقت بفزودی

 ) ادیب طوسی (

 آن می خوش بوی      که همرنگ بود با گل خود روی بتا خیز و بیار

 (795)المعجم ، شمیسا : 
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 کرد دلم را به سالمیسیه چشم و سیه زلف غالمی      تبه 

 (795)المعجم ، شمیسا : 

 اگر یار مرا باز نوازد      دلم با غم سوداش بسازد

 (777)  المعجم ، شمیسا : 

 نگر تا غم هجرانْت چه کرده ست      بر این عاشق بیچاره ی پر درد

 (68) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 سر انداز بت شوخ ، دلم برد به یک ناز      ستمکاِر جفاکارِ

 (95) شجره العروض : 

 دل آزار ، جفاکار نگاری      جز آزار دلم کار نداری

 (83) عروض بابر: 

 تنم کاست از آن ماه دل افروز      دلم سوخت از آن شمع جهان سوز

 (83) عروض بابر: 

  :  (769مخصوص عرب است ) فرهنگ عروضی 

 نوع : هم آوای بالغ 

    فعولن فعالتن  مفاعلن نوا :  7512 کد وزن:

 پری پری پری گل دلِ گل ها 11001/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 مکن بتا به من بیهده آزار      که مردی ام کم آزار دل آزار

 (277) المعجم ، شمیسا :

 2فعالتتن *   نوا :  7581 کد وزن:

 2) به پری پری ( *   110100/10100 رشته :  ناقص گروه : 

 دم به جهان در    ز فراق آن سفری نگارمسمری ش

 ( 2(   ) تک  779) المعجم  : 

 چو نگار من به سپید کاری    به همه جهان تو یکی نبینی 

 ( 66) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 «( را این طور اصالح کرده است81بیت المعجم ) ص «کتاب بحثی پیرامون زحاف رایج در شعر فارسی : 

 ( }برای هم وزن کردن دو مصراع { 757)فرهنگ کاربردی ... «   فانی  ز فراق آن سفری نگارم سمری شدم به جهان

 فاعالتتن فعلن فعولن نوا :  7586 کد وزن:

 گل به گل به گل به پری پری گل 11010/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 هر که از وفا خبری ندارد      شاخ هستیش ثمری ندارد

 (565) فرهنگ اوزان...:  ) ادیب طوسی ( 

 نوع : هم آوای بالغ 

 تن فعلن فعولنمفاعیل نوا :  7585 کد وزن:

 پری گل پری دل گل پری گل  11010010110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 تو ای ترک مهوش من وفا کن      نگه سوی عاشق بی نوا کن

 (551) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

www.takbook.com



 219عروض دودویی 

 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعلن مفتعلن فعولن نوا :  7583 کد وزن:

 گل به پری گل به پری پری گل  110/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 ز تشنگی رنگ شفق پریده    جان سکینه بر لبش رسیده

 عمه ی او جامه به تن دریده   جان سکینه بر لبش رسیده

 ( 9 ( ) تک  7) حسن فرح بخشیان( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ابر مادر 

 

  مفاعالتن و مفاعالتن  -مفاعلن مفتعلن فعولن  نوا :  7530 کد وزن:

 پری پری گل به پری پری گل  11010/0/11010 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 به دلبری برده دلم عیاری      فسونگری عربده جو عیاری

 (552) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 رم      به جز هوایت هوسی ندارمبه جز غمت ملتمسی ندا

 (559) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 بگو چرا با همه ی تالشم      نبایدم شیفته ی تو باشم

 (727وزن  ، از دیروز. :  780) بهاالدین خرمشاهی ( ) ابولحسن نجفی ، مقاله ی دایره ای با 

 ز تشنگی رنگ شفق پریده    جان سکینه بر لبش رسیده

 ه ی او جامه به تن دریده   جان سکینه بر لبش رسیدهعم

 ( 7( ) تک   7) حسن فرح بخشیان( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : هم خانواده ی بالغ  

 فاعلن فعالتتن فعولن نوا :  7107 کد وزن:

 گل پری به پری پری پری گل 1/10/10/10/0101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 شد      یا اگر که بُود به ما نباشددلستان مرا وفا نبا

 (566) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعولن فعالتتن فعولن نوا :  7102 کد وزن:

 پری گل دلِ گل پری پری گل 11010100110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 به دل جز غم آن قمر ندارم    خوشم زان که غم دگر ندارم

 ) بهار(

 همی دل بَرَد آن نگار دلبر      که تا داغ نهد به جان و دل بر

 (208) المعجم ، شمیسا :

  « این وزن را پیش و پس از بهار ظاهرا هیچ شاعر دیگری به کار نبرده است اما صاحب المعجم بیتی بر این

 (651وزن های تازه بهار  : « ) وزن آورده که احتماال ساخته ی خود اوست 

  آوای بالغنوع : هم 
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 مفتعلن مفاعلن فعولن  نوا :  7106 کد وزن:

 گل به پری پری پری پری گل 1/10/10/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 در غم عشق یاریم نکردی      گوش به آه و زاریم نکردی

 (556) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ز تشنگی رنگ شفق پریده    جان سکینه بر لبش رسیده

 ی او جامه به تن دریده   جان سکینه بر لبش رسیده عمه

 ( 2،1( ) تک   7) حسن فرح بخشیان( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

    مفاعلن مفاعلن فعولن  نوا :  7105 کد وزن:

 پری پری پری پری پری گل 1/10/10/10/10/10 رشته :  شکسته گروه : 

 وفا کن      اگر وفا نمی کنی جفا کنبتابه عهد عاشقی 

 (271:   7) الهی قمشه ای () آشنایی با اوزان عروضی ج

 جهان سراب و زندگی سراب است      وجود ما همه خیال و خواب است

 زمان سراب و در پی اَش دوانیم      زمین سراب و آسمان سراب است

 (215) فروغ فرخزاد ،  درّه نجفی  : 

 یچ کس خودش نیست    کسی برای یک نفس خودش نیستدر این زمانه ه

 ) قیصر امین پور(

 شب آمده سراغ من دوباره      مرا ببر به خانه ی ستاره

 (212) شراره دادگر( ) وزن شعر معاصر  : 

 کجا شدی نگار گلعذارم      که طاقت فراق تو ندارم

 (716) عروض بابر: 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

    مستفعلن مفاعلن فعولن  نوا :  7101 کد وزن:

 گل ها پری پری پری پری گل 1/10/10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 شهریور است و باز می نشیند      باران به روی برگ های انجیر

 (551) مرتضی نوربخش ( ) فرهنگ اوزان...:  

 دستم به دامانت مرو برادر    اشک این چنین مریز پیش خواهر

 وح و خسته ای و دل پرآذر   تنها و بی کسی کجاست اکبرمجر

 ) شعر کامل( (796:  2) حبیب اهلل چایچیان ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فاعالتن فعول فاعالتن - فاعالتن مفاعلن فعولن     نوا :  7103 کد وزن:

 ها پری به گل پری هاگل پری   1101/0101101 رشته :  شکسته گروه : 
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 ای پسر می بیار و باز بربط      مرغ فربه بیار و باز بربط

 (791) المعجم ( )فرهنگ عروضی  : 

 (791) فرهنگ عروضی  :  . بر این وزن فهلویات گفته اند 

 مفعول مفاعیل فاعالتن –مستفعلتن فاعلن فعولن  نوا :  7176 کد وزن:

 گل ها دلِ گل ها پری پری گل  110/1011/0011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ای من رهی از دست و خط کلکت      از پوست رهی سلم کن که شاید

 (551) فراالوی( ) فرهنگ اوزان...:  

 ای بارخدا ای نگار فتنه      ای دین خردمند را تو رخنه

 ) رودکی (

 من یار دلی داشتم بسامان   امسال دگرگون شد و دگر سان

 تانی() فرخی سیس

 با باد جنوبی ، شوی جنوبی      با باد شمالی ، شوی شمالی

 ) ناصرخسرو(

 تا ملک جهان را مدار باشد      فرمان ده او شهریار باشد

 (788) انوری(  ) المعجم ، شمیسا :

 ای نرگس تو جایگاه نیرنگ    ای الله ی تو معدن لئالی

 ) قطران تبریزی(

 شود کشاورز باغ را درگردید منقش زمین سراسر      بگ

 (282) سروش اصفهانی ، دره نجفی : 

 ای روی تو فهرست شادمانی     فصل تو به از فصل نوجوانی

 (280) قاآنی ، درّه نجفی : 

 ای قّد تو چون سرو جویباری      وی عارض تو چون گل بهاری

 (795) بهار ، عروض فارسی : 

 ن ایام در امان استآن کس که چو سیمرغ بی نشان است     از رهز

 ) پروین اعتصامی(

 اردوی بهاران ، چو کاروانها      بشکوه درآمد به بوستانها

 مرغان سفر کرده بازگشتند      آسوده ز سرما به آشیانها

 7/7997) اخوان ثالث ( ) شعر جشن بهاران ( 

 باران که زمین پاک شسته دارد      چون کز دل من غم همی نشوید

 (11عار ، فشارکی : ) معیاراالش

  (31) منشا وزن.. : . دکتر محجوب این وزن را یکی از وزن های غریب و نامانوس دوره ی سامانی می داند 

  (19وزن و قافیه ی شعر فارسی  : «  ) اوزان برهانی و جدلی مناسب معانی پند و اخالق و حکمت »جزو 

 نوع : هم آوای بالغ 

 لن فعولنفعالتتن فاع نوا :  7175 کد وزن:

 به پری پری گل پری پری گل 11010/11010/0 رشته :  ناقص گروه : 
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 ز فراقت ای یار نازنینم      همه شب پریشان و دل غمینم

 (568) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتتن فاعالتتن فع -فاعالتتن فاعلن فعولن  نوا :  7171 کد وزن:

 گل پری پری گل پری پری ها 1/10101/10101 رشته :  ه)شکسته(شکست گروه : 

 گریه را به مستی بهانه کردم      شکوه ها ز دست زمانه کردم

 ) عارف قزوینی (

 آشیانه کردی      صید مرغ دل عاشقانه کردیتا به باغ حُسن 

 (566) الهی قمشه ای ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ز تو غمگساری دگر ندارددل هوای یاری دگر ندارد      ج

 (561)ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 بهتر می شود خواند ( فاعلن فعولن مفاعلن فع) این شعر را  بر نوای : 

 گریه را به مستی ،، بهانه کردم     شکوه ها ز دسِت ،، زمانه کردم

 نوع : خنثای بالغ 

  ستفعلن فعولن   مفاعیُل م -فعولن فعولن مفاعالتن نوا :  7178 کد وزن:

 پری گل پری گل پری پری گل 110/10/110/110 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 ندارد بر  آن زلف مشکین بوی      ندارد بر آن روی الله ای زیب

 (551(   ) فرهنگ اوزان...:   2) تک        ) ابو منصور عمار مروزی(

 خبر کن نسیم سحر بر چمن گذر کن      ز من بلبل خسته را

 بگو آشیان را ز دیده تر کن   ز بیداد گل آه و ناله سر کن

 (651) بهار ( ) وزن های تازه بهار  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مستفعلن مستفعلن فعولن نوا :  7129 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری پری گل 110/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 ارضِ   تو چون گل بهاریای قّد تو چون سرو جویباری    وی ع

 ای لعل تو چون خاتم بدخشی    وی زلف تو چون نافه ی تتاری

 (568) بهار ، دیوان:

 ای ثابتی از من خبر نداری      ای جان دل از تن خبر نداری

 ای دوست از این بسته ی گرفتار      در پنجه ی دشمن خبر نداری

 (502:  7) بهار ، دیوان ، ج 

 دشت می چریدیم     دشتی بزرگ و سبز و پاک و جاریما هر دو در یک 

 جز عکس هم در چشم هم ندیده    همچون دو آهو از جهان فراری

 ( 799:  2) مفتون امینی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای دلربا در کوی ما گذر کن      وی مه لقا بر روی ما نظر کن

 (62) شجره العروض : 
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 نوع : خنثای بالغ 

 مفتعلن فعالتن فعولن    نوا :  7191 کد وزن:

 گل دِل گل دلِ گل ها پری گل  11011/001/001 رشته :  ناقص گروه : 

 دل به امید وفای تو دارم      دیده به شوق لقای تو دارم

 (556) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 اعلن فعالتن فعولن   مف - مفاعالت فعولن فعولن  نوا :  7198 کد وزن:

 پری پری به پری گل پری گل 110/110/01010 رشته :  ناقص گروه : 

 چه خوش بود به کنار تو بودن      به کام دل به برتو غنودن

 (552) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 بگو بگو که مرا دوست داری      بدان بدان که تو را می پرستم

 ( 717: یبقه بند) بی نام ، درباره ی ط

 مراد رای یکی یار دارم

 (773وزن  ، از دیروز. :  780) ترجمان البالغه( ) ابولحسن نجفی ، مقاله ی دایره ای با 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن فعالتن فعولن نوا :  7193 کد وزن:

 گل ها پری به پری گل پری گل  110/110/01011 رشته :  ناقص گروه : 

 مکن که مرا دوست داری باور 

 باور مکن که تو را می پرستم

 وقتی برای تو شعر می نویسم

 وقتی به یاد من آواز می خوانی

 ( ) تک یک و دو (557) شمس لنگرودی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 (  16)  المعجم ، شمیسا : یارا به عشوه دلم را ربودی 

 مفتعلن فاعالتن فعولن    نوا :  7169 کد وزن:

 گل به پری گل پری گل پری گل 110/110/110/01 رشته :  ناقص گروه : 

 جز در او ره به جایی ندارم      غیر غمش آشنایی ندارم

   (555) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 فع لن فعولن فعولن فعولن -مستفعلن فاعالتن فعولن  نوا :  7166 کد وزن:

 گل ها به گل ها به گل ها به گل ها 11/011/011/011 رشته :  تهشکس گروه : 

 گل ها پری گل پری گل پری گل  110/110/110/11

 جز مهر او آشنایی ندارم      جز کوی او ره به جایی ندارم

 (557) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  
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 قصد سفر در شب آسمان داشت      در دست خود یک سبد کهکشان داشت

 در فصل مرطوب باغ نگاهش    یک دامن آالله و ارغوان داشت

 (   763:  2) حسن ثابت محمودی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای ذره بر خود ز مستی چه نازی    ای قطره بر خود ز هستی چه نازی

 دریا شوی سر به ساحل بکوبی    گر پا به دامان دریا گذاری

 (   763:  2اوزان عروضی ج) حمید سبزواری( ) آشنایی با 

 با آنکه شب ، شهر را دیرگاهی ست

 با ابرها و نفس دودهایش

 گه غروب کدامین ستاره ؟(نا، ) اخوان ثالث                     تاریک و سرد و مه آلود کرده ست

 یارا به عشوه دلم را ربودی

 ( 16)  المعجم ، شمیسا : 

 سر بر درت بوده شوریده سرسامدل بی رخت خون فشان بوده هر شام      

 بر کنِج لب خالِ ساقی سیه فام      افکنده افیون می ناز در جام

 (733) تحفه الهند  : 

   : ( 750:  2آشنایی با اوزان عروضی ج« ) مهمان ناخوانده عزّت ندارد»ضرب المثل 

  ( 16)  المعجم ، شمیسا : . این وزن گران و نامطبوع است 

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتن فاعلن فاعالتن نوا :  7161 کد وزن:

 گل پری ها گل پری ها پری گل 110/1101/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 غالیه زلفی سمن عارضینی      سرو باالیی و زنجیر مویی

 ( 703)  المعجم ، شمیسا :  

 می بسوزم در فراقت همی زار    ای صنم تا کی روا داری آزار

 (208میسا :) المعجم ، ش 

  (32) فرهنگ عروضی  : . مخصوص عرب است 

 مستفعلن مفاعیلن فعولن      نوا :  7117 کد وزن:

 گل ها پری پری گل ها پری گل  110/1110/1011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 امروز کرد یارم قصد لشکر      تا گشت جانم از دردش برآذر

 (206) المعجم ، شمیسا :

 

 فاعالتن مفاعیلن فعولن  وا : ن 7119 کد وزن:

 110/1110/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 باز هم می سرایم عاشقانه      از تو من کوله باری از ترانه

 (929) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 مرغ فربه بیار و باز بربط    ای پسر َمی بیار و باز بربط

 ( 732)  المعجم ، شمیسا : 
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  «هلویات صحیح برین وزن است چنانک گفته اند:و بعضی ف 

 اج ته وذ کردن و وذ بردن اج من    واج ته خوناوه دادن خوردن اج من

 «ور بنالم ته وا نالم مکر گوش    کج ته شمشیر خوش بی گردن اج من 

 (731)  المعجم ، شمیسا : 

 یب می شده است و شمس قیس در در فهلویات این وزن با وزن دو بیتی ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن(  ترک

کتاب المعجم این ترکیب را نادرست می دانسته است . دکتر علی اشرف صادقی در مقاله ی )وزن فهلویات : 

ما با دو نظام وزنی متفاوت سر و کار داریم و  اینها را نباید با معیارهای »( می گوید 718-791از دیروز..: 

 (716) ازدیروز.. :  « .  یکسانی بسنجیم

 « اوزان را به کار می برد چنانکه از المعجم بر می آید »شمس قیس در مورد فهلوی هم مانند رباعی کلمه ی

فهلوی سه وزن داشته است : ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن( ، ) فاع التن مفاعیلن فعولن ( ) )فاعی التن=( 

 (970سیر رباعی : «  ) . دیگر می آمیختندمفعوالتن مفاعیلن فعولن ( و این هر سه را در ترانه یی واحد با یک

 .در کتاب سیر رباعی مراجعه کنید« عروض فهلوی»برای مطالعه ی کامل در مورد این سه وزن  به فصل 

 « اگر فهلویات را به سیاق فارسی تلفظ و سپس تقطیع کنیم به هر سه وزن مورد بحث برخواهیم خورد . در

م در فهلوی مفاعیلن و فاع التن و مفعوالتن در آغاز مصاریع با هم این صورت روش علمی این است که بگویی

تا همواره به وزن هزج مسدس ، برابرند. راه صحیح تر این است که فهلوی را مطابق اصل لهجه تلفظ نماییم 

راه این ، مقصور یا محذوف دست یابیم برا ی ما که امروزه به تلفظ صحیح لهجه های قدیم آشنا نیستیم 

 «  .ه اشعار را طوری تلفظ و تقطیع کنیم تا همواره وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن به دست آیداست ک

 (978) سیر رباعی :  

 « باید برای انطباق فاعالتن حاصل از تقطیع با مفاعیلن متبادر به ذهن چاره ای بیندیشیم . در این جاست

( 921سیر رباعی : « ) .ا بلند در نظر گرفت که می گوییم می توان هجای بلندی را کوتاه و هجای کوتاهی ر

را به شکل مصوت بلند سریع تلفظ می کنیم تا هجای کوتاه در نظر « فا»} به عبارت دیگر در فاعالتن 

 { .را به صورت کشیده تلفظ می کنیم تا هجای کوتاه در نظر گرفته شود« عـِ»گرفته شود و 

 دست از گل بدارید الله کاران دگر الله مکارید     باغبانان دو

 اگر عهد گالن این بو که دیدم      بیخ گل بر کنید و خار بکارید

 ) باباطاهر (

  .وزن تک  های اول و دوم و چهارم ) فاعالتن مفاعیلن فعولن( و تک  سوم ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( است

بلند تلفظ می کنیم تا « آ» را با مصوت« ال»، قسمت «  الله»برای آنکه این وزن درست شود در کلمه ی 

را به صورت کشیده تلفظ می کنیم تا هجای بلند شنیده شود بر همین « له»هجای کوتاه شنیده شود و 

 .را باید خواند « بیخِ»و « باغبانان»موزنل 

 روزم از شو ، شوم از روز بتر بی      بخت آشفته ام زیر و زیر بی

 ی نوایان بی اثر بیشود روز از فراقت ناله ی مو    چو آه ب

وزن تک  اول ) مفعوالتن مفاعیلن فعولن ( ، تک  دوم ) فاعالتن مفاعیلن فعولن( و تک  سوم و چهارم ) 

 .مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( است 

 «بهتر است که عوض حدس و گمان در تلفظ کلمه با توجه به این که وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن است ، 

در مصراع . ضرورت بلند و هجاهای بلند را گاهی به ضرورت کوتاه تقطیع کنیم هجای کوتاه را گاهی به 
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ی بعدی را معادل هجای بلند « ال»ی اول را معادل هجای کوتاه و سه « ال«  »الالالال عزیز ترمه پوشم»

 (921سیر رباعی : « )  .حساب می کنیم

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 یلن  فعولن مفاعیلن مفاع نوا :  7111 کد وزن:

 پری گل ها پری گل ها پری گل  110/1110/1110 رشته :  شکسته گروه : 

 نگارینا به نقد جانْتْ ندْهم      گرانی در بها ارزانْتْ ندْهم

 ) محمود وراق هروی(  

 (  62منشا وزن.. : « ) شده است  هجری ذکر 227در مجمع الفصحا تاریخ وفات شاعر »  

 به شاهی      گرفتنش به گیتی درون پیشگاهینخستین کیومرث آمد 

 کی فرمانش به هر جایی روا بوذ  چو سی سالی به کیتی باذشا بوذ

 چو کام خویش راندند در جهانا  ...سپری شذ نشان خسروانا

هجری می سراید  900) مسعود مروزی ( )مسعود مروزی اولین شاهنامه ی زبان فارسی را به این وزن در حدود سال 

 ابیات معدودی از آن باقی مانده است(که 

 چنان مستغرقم در غم که مطرب      اگر در غم سراید غم فزاید

 (556) ابوسلیک گرگانی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 به خط و آن لب و دندانْشْ بنگر      که همواره مرا دارند در تاب

 ) فیروز مشرقی(

 دی جاودانهاگر غم را چو آتش دود بودی      جهان تاریک بو

 ) شهید بلخی ( ) به نقل از عوفی(

 نگارینا دل و جونم تو داری      همه پیدا و پنهونم تو داری

 نمی دونم که این درد از که دیرم      همی دونم که درمونم تو داری

 ) باباطاهر(

 نوشته یافتم اندر سمرها      ز گفت راویان اندر خبرها

 به شاهی کامگاری ، بختیاری  که بود اندر زمانه شهریاری    

 ) فخرالدین اسعد گرگانی ، ویس و رامین(

 بگفت از دار ملک آشنائی نخستین بار گفتش کز کجائی

 بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند      بگفت انده خرند و جان فروشند

 خسرو و شیرین( -) نظامی

 بیا تا قدر یکدیگر بدانیم     که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

 ) موالنا(

 پرستی استمسلمان گر بدانستی که بت چیست    بدانستی که دین در بت

 ) شیخ محمود شبستری ، گلشن راز(

 الهی سینه ای ده آتش افروز   در آن سینه دلی وان دل همه سوز

 هر آن دل را که سوزی نیست ، دل نیست      دل افسرده غیر از آب و گل نیست

 رین() وحشی بافقی، فرهاد و شی
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 به قربون خم زلف سیاهت      فدای عارض مانند ماهت

 ببردی دین فائز را به غارت      تو شاهی خیل مژگونها سپاهت

 ) فائز دشتستانی(

 تو مرآتِ جمال ذوالجاللی     چرا مانند شلغم در جوالی

 ) ایرج میرزا (

 دال دیدی که خورشید از شب سرد     چو آتش سر ز خاکستر برآورد

 بتهاج() ا

 الف یا نون ، الف این است اینا      درخت صبح خورشید آفرینا

 ) اخوان ثالث (

 نگارینا به صحرا شو که عالم      چو روی خوب تو گشتست خرّم

 ( 777) المعجم ، شمیسا :

 هال زیبا رخا برخیز و پیش آر      میی با دو رخت همرنگ و همبوی

 (61) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 روی او چون نور خورشید      نسیم زلف او چون بوی عنبر فروغ

 (61) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  یکی از هشت وزن مناسب برای مثنوی است که ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی ، خسرو و شیرین

روده شده نظامی ، اسرار نامه و الهی نامه عطار و یوسف و زلیخای جامی و فرهاد و شیرین وحشی به آن س

 (528است . ) بدعت ها و ...: 

  این وزن ، وزن اختصاصی قالب دوبیتی هست. 

 «بهترین قالب  عنوانو قصیده سروده اند اما این وزن را به  ن وزن همه گونه شعر از قطعه و غزلشعرا در ای

 (917فرهنگ کاربردی ... : )  «.  برای انواع مثنویهای داستانی و عاشقانه برگزیده اند

  (912فرهنگ کاربردی ... : ) «.و دو قصیده دارد غزل 37و عطار  91سعدی  غزل ،   21حافظ »در این وزن 

 (62) منشا وزن.. :  .این وزن کامال ایرانی است 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع : پرکاربردترین وزن در جدول  8رتبه 

  الالیی ها که آرام  .رام بخش یا عاشقانه استاوزان شیرین و دلنشین و آرام که مناسب مضامین آ »جزو

 (11وزن و قافیه ی شعر فارسی  : « ) .نیز در این وزن هستند، بخش کودکان هستند 

 «  وزن ترانه در اشعار قدیم عرب هست مثل شعر زیر از حضرت علی: 

 (990سیر رباعی : « ) سلی عن سیرتی سهمی و قوسی     و رمحی والملمه و القضایا

 «( خود درباره ی مثنوی ها و حماسه های ایرانی که غالبا به وزن هزج یا 260ا در تاریخ ادبیات ) ص ریپک

دقیقی یا متقدمان وی توانستند ترانه های رزمی عامیانه و باالخص مرثیه های »متقاربند می نویسد : 

ه با موسیقی خوانده می شد عامیانه ای را که در بخارا به وسیله ی آوازه خوانان عامی در مرگ سیاووش همرا

ماخذ قرار دهند ، بدین ترتیب که ترانه ها را به سبک ادبی درآورده با نزدیک ترین وزن شعر عربی ) متقارب 

به ، به نظر ما هم اشعار موجود در ایران که همواره با موسیقی همراه بوده است « .  یا هزج ( وفق داده اند

صا هزج و متقارب مطابقت یافت و وجود اشعار غیر عروضی از قبیل تدریج با برخی از اوزان عربی مخصو
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سیر رباعی : « ) .چهاردانه های شرفشاه یا امیر پازَواری که باید ملحون خوانده شود موید این نظر است 

990) 

 « اوزان را به کار می برد چنانکه از المعجم بر می آید »شمس قیس در مورد فهلوی هم مانند رباعی کلمه ی

فهلوی سه وزن داشته است : ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن( ، ) فاع التن مفاعیلن فعولن ( ) )فاعی التن=( 

( 970سیر رباعی : «  ) مفعوالتن مفاعیلن فعولن ( و این هر سه را در ترانه یی واحد با یکدیگر می آمیختند

 .کنید در کتاب سیر رباعی مراجعه« عروض فهلوی»برای مطالعه ی کامل به فصل 

 « ایرانیان هزج را همواره در قوالبی که محصول ابتکار خود آنان بود به کار می بردند عالوه بر رباعی و فهلوی

حافظ ، ...( در همین بحر هزج مسدس مقصور یا محذوفند مثنویات  ، تمام مثلثات ) مثنوی سعدی ، غزل

 « . یره  به همین وزنند مهم فارسی دری نیز از قبیل ویس و رامین و خسرو و شیرین و غ

 (997) سیر رباعی : 

  : ویس و رامین )فخر الدین اسعد گرگانی( ، مصیبت نامه و  اسرار نامه و الهی به این وزن سروده شده است

نامه )عطار( ، یوسف و زلیخا ) جامی( ،  فرهاد و شیرین ) وحشی( ،  خسرو و شیرین ) نظامی( ، خسرو و 

ی( ، گل و نوروز ) خواجوی کرمانی ( ، عارف نامه ) ایرج ( ، گوهر نامه ) خواجوی شیرین ) امیر خسرو دهلو

 (212) درّه نجفی : کرمانی( ، ناظر و منظور ) وحشی بافقی( 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  است  (110/10010/10010)این وزن فرزند. 

 مفعوالتن مفاعیلن فعولن نوا :  7116 کد وزن:

 گل ها گل ها پری گل ها پری گل 110/1110/1111 ته : رش بی ریسه گروه : 

 دنیا خوان بی و مردم میهمان بی      امروز الله بی و فردا خزان بی

 سیه چالی کنن نامش نهن گور     به مو واخن که اینت خانمان بی

 ) بابا طاهر (

 یلن مفاعیلن فعولن ( است وزن تک  اول و دوم ) مفعوالتن مفاعیلن فعولن ( و تک  سوم و چهارم ) مفاع 

 روزم از شو ، شوم از روز بتر بی      بخت آشفته ام زیر و زیر بی

 شود روز از فراقت ناله ی مو    چو آه بی نوایان بی اثر بی

 ) بابا طاهر (

  وزن تک  اول ) مفعوالتن مفاعیلن فعولن ( ، تک  دوم ) فاعالتن مفاعیلن فعولن( و تک  سوم و چهارم 

 .یلن مفاعیلن فعولن ( است ) مفاع

 « بهتر است که عوض حدس و گمان در تلفظ کلمه با توجه به این که وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن است

هجای کوتاه را گاهی به ضرورت بلند و هجاهای بلند را گاهی به ضرورت کوتاه تقطیع کنیم در مصراع 

ی بعدی را معادل هجای بلند « ال»کوتاه و سه  ی اول را معادل هجای« ال«  »الالالال عزیز ترمه پوشم»

 (921سیر رباعی : « ) حساب می کنیم 

 «اوزان را به کار می برد چنانکه از المعجم بر می آید رد فهلوی هم مانند رباعی کلمه ی شمس قیس در مو

 فهلوی سه وزن داشته است : ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن( ، ) فاع التن مفاعیلن فعولن ( 

 «  .  اعی التن=( مفعوالتن مفاعیلن فعولن ( و این هر سه را در ترانه یی واحد با یکدیگر می آمیختند) )ف
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در کتاب سیر رباعی « عروض فهلوی»در مورد این سه وزن  به فصل  برای مطالعه (970) سیر رباعی : 

 .مراجعه کنید

 « سه وزن مورد بحث برخواهیم خورد . در  به هر، اگر فهلویات را به سیاق فارسی تلفظ و سپس تقطیع کنیم

این صورت روش علمی این است که بگوییم در فهلوی مفاعیلن و فاع التن و مفعوالتن در آغاز مصاریع با هم 

برابرند. راه صحیح تر این است که فهلوی را مطابق اصل لهجه تلفظ نماییم تا همواره به وزن هزج مسدس 

ما که امروزه به تلفظ صحیح لهجه های قدیم آشنا نیستیم راه این است  مقصور یا محذوف دست یابیم برا ی

 «  . که اشعار را طوری تلفظ و تقطیع کنیم تا همواره وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن به دست آید 

 (978) سیر رباعی : 

 فعلن فعلن فعالتاتن نوا :  7828 کد وزن:

 ِل گل دِل گل رخ هادل گل د  11/100/100/100 رشته :  ناقص گروه : 

 چو به مهر و وفای تو دل بستم      ز وفای جهان همه بگسستم

 (561) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 به جهان ز برای تو زنده ام      به امید وفای تو زنده ام

 (561) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعلن فعالتاتن فاعلن نوا :  7823 کد وزن:

 گل پری دل گل دل گل رخ ها  11100100101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دل اگر ز وفای تو بردارم      رو ، ز خاک درت به کجا آرم

 (566) فرهنگ اوزان...:    ) ادیب طوسی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفاعیلن مفعول فاعالت - مستفعلن مفاعلُ مفعولن   نوا :  7896 کد وزن:

 گل ها پری پری دل گل رخ ها 11100101011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 یا رب مرا به عشق شکیبا کن     یا عاشقی به مرد شکیبا ده

 )ابولحسن اورمزدی(

 امروز   اگر مراد تو برناید      فردا رسی به دولت آّبا بر

 (551) ترکی کشی ایالقی( ) فرهنگ اوزان...:  

 د و شهره فرا الوی      وین دیگران به جمله همه راویشاعر ، شهی

 ) رودکی (

 ای آنکه غمگنی و سزاواری      واندر نهان سرشک همی باری

 ) رودکی (

 امروز مال و جاه خسان دارند    بازار دهر بولهوسان دارند

 ) خاقانی(

 باز از فراق آن بت نوشادی    چشم من است دجله ی بغدادی

 (965ری(  ) با چراغ و آینه:) ادیب نیشابو
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 یا رب چه بود مجلس شورا را    کز غم فسرد خاطر شیدا را

 (770ه ق (  ) با چراغ و آینه: 7925وکیل مجلس شورای ملی  به نقل از صور اسرافیل  ،) سید نصراهلل تقوی 

 گهواره ی دو چشم سیاه تو      آرامگاه کودکی ی من بود

 ) نیما(

 لطفى کن اى طبیعت و برْهانم      و میازارممهرى کن   اى سپهر 

 ) الهی قمشه ای (

 سوزد چراغ دل به صحراها   زین داغ سینه سوز که من دارم

 (33:   7) عزت اهلل فوالدوند( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای فصل فصل های نگارینم

 سرد سکوت خود را بسراییم

 پاییزم ای قناری غمگینم

 ) پاره ی اول و سوم ( 8/96خزانی (  اخوان ثالث  ) شعر 

 ای کرده گرد ماه ز شب خرمن    گریان ز حسرت تو چو باران من

 (717) المعجم ، شمیسا :

 بل تا خوریم باده که مستانیم      وز دست نیکوان می بستانیم

 دیوانگان بیهش مان خوانند      دیوانگان نه ایم که مستانیم

 ( )تک   اول و چهارم(712: ) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  

 باد بهار و باده ی شبگیری    بوی بنفشه و سمن و خیری

 (85) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 « ( 250فرهنگ کاربردی ... : «  ) .  این وزن را بیشتر سرایندگان خراسانی به کار گرفته اند 

  (31) منشا وزن.. :  . مانی می دانددکتر محجوب این وزن را یکی از وزن های غریب و نامانوس دوره ی سا 

  7009مادر کد 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلُ مستفعلُ مفعولن -فع لن فعالتن فعالتاتن نوا :  7819 کد وزن:

 مفعول مفاعیل مفاعیلن

 گل ها دلِ گل ها دلِ گل رخ ها 111/0011/0011 رشته :  شکسته گروه : 

 هر ابر بهار گاه با بختو  عاجز شود از اشک و غریو   من    

 (16( ) درباره ی طبقه بندی...  : 7) رودکی(  ) تک  

 مانا که هزار گونه جان داری      کاین همت چندان نکشد یک جان

 (16(  ) درباره ی طبقه بندی...  : 2) خسروی سرخسی  (    ) تک  

 عدل تو جهان را به سکون آمر    زجر تو فلک را ز ستم ناهی

 ری() انو

 زنهار مشو فتنه بر  او زیرا      حوری ست ز دور و خوب گفتاری

 (16( ) درباره ی طبقه بندی...  : 7) ناصرخسرو(  ) تک  

 لغزید شب از نیمه به نیمی باز    من ماندم و تنهایی و خاموشی
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 ) فریدون توللی(

 شب های مالل آور پاییز است    هنگام غزل های غم انگیز است 

 غم های جهان امشب     در زاری این بارش یکریز است گویی همه

 ) ابتهاج( ) غزل کامل (

 ]سامان  [تا کی بود ای کودک سنگین دل     جور تو بر این عاشق بی 

 (50) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 از لعل تو یک بوسه طلب کردم      از چشم تو صد تیغ بال خوردم

 (30) عروض بابر: 

 «شعری سروده است از این شعر دو بیت در دست است که متاسفانه مصرع  289ر سال محمد بن وصیف د

مستفعل ) بر وزن « پیروزه نمای از صدف مرجان»های اول خوانا نیست مصرع های دوم عبارت است از 

باید اصل  (مستفعل مستفعل مفعولن)بر وزن «  از فعل ابی حفص شه جیشان»و دیگری  ( فاعالت مفعولن

باشد که در مستفعل دوم قلبی صورت گرفته و به فاعالت تغییر  (مستفعل مستفعل مفعولن)ن وزن هما

 (62منشا وزن.. : « )  . یافته است

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتتن مفتعلن فع لن نوا :  7816 کد وزن:

 گل به گل به گل ها دلِ گل رخ ها 11100110101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 لکی سروین باالیی      وا دو چشم شهال و چه شهالییمشکین ک

 ( 2(   ) تک  760) المعجم ، شمیسا :

 مفعولن مفعولن فعالتاتن نوا :  7866 کد وزن:

 گل رخ ها گل رخ ها دلِ گل رخ ها  11100/111/111 رشته :  ناقص گروه : 

 زهزه دانا را گویند که داند گفت      هیچ نادان را داننده نگوید 

 ( 7) رودکی(   ) تک  

 «(731فرهنگ عروضی  : « )  .  ندرتا نمونه هایی در دست است که در رکن اول تسکین شده است 

 

 مستفعلن فعلن مفاعیلن نوا :  7851 کد وزن:

 گل ها پری دِل گل پری گل ها  11101001011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ی من برون گردد ن ز دیدهخواهم که دل ز غم تو خون گردد      وان خو

 (550) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مستفعلُ فاعالتُ مفعولن  -فع لن فعالتتن مفاعیلن  نوا :  7816 کد وزن:

 مفعول مفاعلن مفاعیلن  

 گل ها دِل گل پری پری گل ها  11101010011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 او عجب دیدی      مرغی که شکار او همه جانا مرغی ست خدنگ

 (562) فیروز مشرقی ( ) فرهنگ اوزان...:  
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 عاجز شود  از اشک و غریو   من      هر ابر بهار گاه با بختو

 (16( ) درباره ی طبقه بندی...  : 2) رودکی(  ) تک  

 مانا که هزار گونه جان داری      کاین همت چندان نکشد یک جان

 (16(  ) درباره ی طبقه بندی...  : 7ی سرخسی  (    ) تک  ) خسرو

 زنهار مشو فتنه بر   او زیرا      حوری ست ز دور و خوب گفتاری

 (16( ) درباره ی طبقه بندی...  : 2) ناصرخسرو(  ) تک  

 تا کی دل خسته در گمان بندم   جرمی که کنم به این و آن بندم

 ) مسعود سعد (

 از نیک و بد جهان جدا گشتیم    ا گشتیمتا با غم عشق آشن

 ) عطار (

 من با تو حدیث بی زبان گویم      وز جمله ی حاضران نهان گویم

 ) موالنا(

 دیدی که وفا به جا نیاوردی      رفتی و خالف دوستی کردی

 ) سعدی (

 ای بخت بد ای مصاحب جانم    ای وصل توگشته اصل حرمانم

 ) قائم مقام فراهانی(

 یست دو دست نامور ما را     کس می نرهاند از خطر ما را گر ن

 ) الهوتی(

 نه مهر فسون نه ماه جادو کرد      نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد 

 ) اخوان ثالث  ، دریچه ها( 

 تا مطرب عشق خسته می خواند    ساز دل ما شکسته می خواند

 ) حسین منزوی (

 این نیلی بی ستاره می بارد

 ده زده من وان

 نشسته سنگ آسا                  

 (  7( ) تک 216می خوانم   ) م آزاد ، ترانه ی تاریک( ) عروض فارسی  :                                        

 دلدار ز حال من نمی پرسد      از آه سحر مگر نمی ترسد

 (798)  المعجم ، شمیسا : 

 بر دست نهاده ساغر زریننرگس ز نشاط ماه فروردین      

 (751) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 « در حالی که حافظ این وزن را نپسندیده است و در آن هیچ  ، غزل دارد 97عطار در این وزن و مسبغ آن

 فرهنگ کاربردی(« ) .  دارد غزل 9سعدی نیز  . ندارد غزلی

 « مصرع  دو بیت در دست است که متاسفانه از این شعر  . شعری سروده است 289محمد بن وصیف در سال

بر وزن مستفعل « پیروزه نمای از صدف مرجان»های دوم عبارت است از  های اول خوانا نیست . مصرع

بر وزن مستفعل مستفعل مفعولن باید اصل وزن «  از فعل ابی حفص شه جیشان»فاعالت مفعولن و دیگری 
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ل دوم قلبی صورت گرفته و به فاعالت تغییر یافته است همان مستفعل مستفعل مفعولن باشد که در مستفع

 (62منشا وزن.. : « ) 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  29رتبه 

  (19وزن و قافیه ی شعر فارسی  : «  ) اوزان برهانی و جدلی مناسب معانی پند و اخالق و حکمت »جزو 

 «(216درّه نجفی : «  ) مول استدر این وزن تنها قصیده مع 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلتن مفاعلن فع لن    نوا :  7818 کد وزن:

 پری گل به گل به گل به گل رخ ها 11/1010/10110     رشته :  بی ریسه گروه : 

 به اول دل از کفم چرا بردی      به آخر دلم چرا بیازردی

 (551.:  ) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان..

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفتعلن فاعالتُ مفعولن    - مفتعلن فاعلن مفاعیلن نوا :  7887 کد وزن:

 گل به پری گل به گل به گل رخ ها 11101011001 رشته :  بی ریسه گروه : 

 سفله جهان بی وفاستای بخرد    با تو کجا بی وفا قرار کند؟

 ( 11:  2ن عروضی ج) ناصر خسرو( ) آشنایی با اوزا

 تازه تر   از تازه برگ نسرینی      دوستر از دیده و دل و  دینی

 ( 756) المعجم ، شمیسا :

 دور شد از من قرار و آرامم    تا شدم از پیش آن صنم دور

 ( 7(     ) تک  758) المعجم ، شمیسا :

 ای صنم حورزاد نیکو رو     جنگ مجوی با رهیت کمتر گو

 (270شمیسا :  )  المعجم ،

 دل بربودی زمن کنون چه کنم ؟     سود ندارد مرا پشیمانی

 ( 2(   ) تک  716) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 چون ز تو باشد عنایت ای مهتر     هیچ نترسم ز حاسد و بدخواه

 (13) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 بس که به بویت اسیر شد جانم      گر بگذاری گریخت نتوانم

 (67) شجره العروض : 

  مستفعلن فاعلن مفاعیلن  نوا :  7889 کد وزن:

 گل ها به گل ها به گل پری گل ها 11101/011/011 رشته :  ناقص گروه : 

 خواهم تو را تا که یار من باشی      یارم شوی در کنار من باشی

 (557) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلن فاعلن مفاعیلن    نوا :  7885 وزن: کد

 پری گل رخ ها پری پری گل ها  1110/1011110 رشته :  شکسته گروه : 
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 نبینی از من رهی به جز خدمت      ندارم از تو طمع به جز دیدار

 (753)  المعجم ، شمیسا :

 فاعلن فعلن مفاعیلن نوا :  7839 کد وزن:

 دل گل ها پری گل هاگل به گل  11101100101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 تا اسیر رخ تو ای ترک زیبایم      از فراق رخت ناشکیبایم

 (561) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مستفعلن فعولن مفاعیلن نوا :  7833 کد وزن:

 پری گل هاگل ها پری پری گل   1/110/110/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 تا از تو ای دالرا جدا گشتم      دور   از رخت به غم ، آشنا گشتم

 (550) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فاعلن فاعلن فاعلن فع لن نوا :  7307 کد وزن:

 گل پری گل پری گل پری گل ها 11/101/101/101 رشته :  شکسته گروه : 

 دالرام طنازم      روز و شب با غم و غصه دمسازم بی رخت ای

 (565) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 می توان در خزان باغبانی کرد      باغ یاد تو را ارغوانی کرد

 (771) فرات االسدی( ) وزن شعر معاصر  : 

 عصمت گیج پرواز

 مثل یک خط مغلق

 ( 9ا پرنده بود (  ) تک  اینج -در شیار فضا رمز می پاشد) سهراب سپهری 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتاتن فع فاعالتاتن -فاعالتن مفعولن مفاعیلن  نوا :  7371 کد وزن:

 گل پری گل رخ ها گل پری گل ها  11101/111101 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 گل پری گل ها گل گل پری گل ها  11101/1/11101

 گشته کامش از شهد وال شیرین     حر نام آور آزاده مرد دین 

 (561) محمد علی مردانی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 مفتعلن مفتعلن مفعولن نوا :  7316 کد وزن:

  111/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 
     گل به پری گل به پری گل رخ ها

 نام لبت چون به زبان می آید     آب حیاتم به زبان می آید

 ب جان بخشت    خضر به دریوزه ی جان می آیدهر نفسی پیش ل

 ( ) کل شعر بر این وزن (781) جامی ( ) وزن شناسی و عروض  : 
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 تا نکند بار دگر نادانی     این دل من هست به درد  ارزانی

 (769)  المعجم ، شمیسا : 

 در سر من جز هوس جانان نیست  

 (15) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 بازآمدبار دگر آن بت من 

 (15) معیاراالشعار ، فشارکی :  

 نام لبت چون به زبان می آید    آب حیاتم به دهان می آید

 (75) عروض بابر : 

 در طلب وصل تو اَم سرگردان     از ره سرگشتگیم سر گردان

 (719) عروض بابر: 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعوالتن مفتعلن مفعولن نوا :  7367 کد وزن:

 گل ها گل ها گل دلِ گل ها گل ها 1111/0011111 رشته :  شکسته  گروه :

 می کن بنیاد نماز و روزه ویران تا بتوانی خدمت رندان می کن      

 )خیام(

 گفتم :  جانم گفت : بمیر ار مردی    گفتم مردم گفت که نیکو مردی

 گفتم چشمم گفت که بس بی آبی    گفتم نفسم گفت مکن دم سردی

 (9-2-7( ) تک   های 761ی کرمانی ، عروض فارسی : ) خواجو

 سیگاریزاری خشک، که تهآدم نشدی و رفتی و پشت سرت      گندم

 ) بیژن ارژن (

 با یارم دیروز همی گفتم راز

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 از اوزان رباعی است 

 مفتعلن مفاعلن مفعولن    نوا :  7357 کد وزن:

 گل به پری پری پری گل رخ ها 111/10/10/10/01  رشته : ناقص گروه : 

 در همه جا به یاد رویت بودم      وز همه کس به جستجویش بودم

 (556) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن مفاعلن مفعولن نوا :  7359 کد وزن:

 پری پری گل رخ هاگل ها پری  111/10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 آن دلستان که روی زیبا دارد      از او دلم وفا تمنا دارد

 (557) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 فعالتن مفاعلن مفعولن نوا :  7351 کد وزن:

 دلِ گل ها پری پری گل رخ ها 11110101100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 یر سخت عزیزم      چه شود گر به چشم دشمن خوارممن به چشم ام

 ( ) تک   دوم (732) المعجم ، شمیسا :

 چه کنم چون مرا نخواهد یارم      به که نالم از این حکایت و حال

 ( 7(   ) تک  82) معیاراالشعار ، فشارکی : 
 

 فاعالتن مفاعلن مفعولن نوا :  7356 کد وزن:

 گل پری گل پری پری گل رخ ها 11110/101/101   رشته :  ناقص گروه : 

 من اگر دل به تن بپوشم باری      رخ چون زعفران ، به چه پوشانم

 (82)قوامی رازی معیاراالشعار ، فشارکی : 

 وقت گل شد هوای گلشن دارم      ذوقِ جامِ   مدام  روشن دارم

 ( 18) جامی( ) درباره ی طبقه بندی...  : 

 عزیزم      چه شود گر به چشم دشمن خوارم من به چشم امیر سخت

 بخوانیم (« من به چشم   امیر سخ ت َ زیزم » ) المعجم ( ) احتماال تک   اول را باید به صورت 

 عاقل از عیش تلخ حازم گردد      باشد ایمن هر آن که عاقل گردد

 ) تنها با تلفظ زیر ( (707) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 دد گر زم حا خ تل ش عی لز ق عا

 دد گر قل عا که ران ه من دی ش با

1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
 

 

 مفعوالتن مفاعلن مفعولن نوا :  7351 کد وزن:

 گل ها گل ها پری به گل ها گل ها   1111/0101111 رشته :  شکسته گروه : 

 اهلل جهان نبینی چون شد    دیگرگون باغ و راغ دیگرگون شدسبحان

 توی زلفک خاتون شد    گلنار به رنگ توزی و پرنون شد شمشاد به

 از سبزه زمین بساط بوقَْلمون شد

 وز میغ هوا به صورت پشت پلنگ

 ) منوچهری ( ) یک قسمت از  مسمط ( 

 تا هشیارم طرب ز من پنهان است      چون مست شوم در خردم نقصان است

 ) خیام ( ) تک   اول (

 دی    مردی گردی چو گرد مردان گردیکیوان گردی چو گرد کیوان گر

 لعلی گردی چو گرد این کان گردی    کانی گردی چو گرد جانان گردی

 (762) مولوی ، عروض فارسی : 

 دیدم دیدم که دیدِ  دیدم حق بود     دیدم دیدم که هر چه دیدم حق بود
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 دیدم دیدم که می شنیدم از حق    دیدم دیدم که آن شنیدم حق بود

 (769اشانی ، عروض فارسی : ) فیض ک

 مُردن مُردن گذشت ما را عمری      مردم به گمان که زندگانی کردیم

 ) فرخی یزدی(

 بودن بهتر و یا نبودن بهتر    بودن باید ، و یا نبودن باید

 (7( ) تک   12:   7) رعدی آذرخشی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ب و بدشان به هم درآمیخته اماز شعرم خلقی به هم انگیخته ام      خو

 ( 7)  نیما یوشیج (  ) تک  

 با یارم درد دل همی گفتم دوش)دی(

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 آن دلبر ، از بال نمی پرهیزد    هر روزم فتنه یی همی انگیزد

 (712) المعجم ، شمیسا :

  این وزن یکی از وزنهای رباعی است. 

  (213) فرهنگ کاربردی ... : . دن مسمط استفاده کرده است منوچهری از این وزن برای سرو 

  نیز می تواند باشد   5183فرزند. 

 مستفعلن مستفعلن مفعولن نوا :  7313 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری گل رخ ها 111/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 عاشق نه ای چون من چرایی شیدا    شیدا نه ای چون من چرایی پژمان

 (797:  2قمری معاصر امیر کبیر( ) آشنایی با اوزان عروضی ج 7258) میرزا جعفر ریاض همدانی( ) وفات 

 مشتاق دیدارم سرافرازم کن    شادان دل و آگه ز هر رازم کن

 ) کل شعر بر این وزن(     (797:  2) الهی قمشه ای( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 وآن نرگس مست دالرایش را  در خواب دیدم روی زیبایش را    

 (788) الهی قمشه ای، عروض فارسی: 

 اینک که از آیینه ها لبریزی      آیا مرا در خویشتن می ریزی

 (789) شراره دادگر( ) وزن شعر معاصر  : 

 عاشق شدم بر دلبری عیاری      شکّر  لبی سیمین بری خونخواری

 (762)المعجم ، شمیسا :

 مین بری      عمدا همی خواهد دلم بربودندلبر بتی شکّر لبی سی

 ( 2(   ) تک  796) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 هرگز نکردم با تو جانا من بدی      پس چون که از نیکی نیم برخوردار

 (56) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 خواهم تو را جویم تو را من ای یار      خوانم تو را ، گویم تو را گل رخسار

 (62ه العروض : ) شجر

 تا دیده ام در کوی او دیداری      بر بسته ام از زلف او زنّاری

 (19) عروض همایون ، 
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 ای دست حق پشت و پناهت بازآ

 چشم آرزومند نگاهت بازآ

 سپاهت بازآ، وی توده ی ملت 

 قربان کابینه سیاهت بازآ

 سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی

 پشت و گلی و قهوه ای عنابی

 نگ ثابت زین میان کی یابییک ر

 ای نقش هستی خیر و خواهت بازآ

 ) عارف قزوینی ( ) از این تصنیف این تک ها بر این وزن هستند (

 « بربودن»لذا اگر به جای ، تقابل مستفعلن و مفعولن در شعر عربی طبیعی و در شعر فارسی غلط است » ،

 « {دلبر بتی ... »( } در مورد بیت 738: فرهنگ عروضی  « ) .  می گفت شعر صحیح بود« بربودنا»

  را دکتر مدرسی با کمی اصالح به شکل زیر آورده است تا وزن درست شود« دلبر بتی ... »بیت  : 

 دلبر بتی شکّر لبی سیمین بر      عمدا همی خواهد دلم بربودن

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فاعالتن مستفعلن مفعولن نوا :  7387 کد وزن:

 = گل پری گل ها گل پری گل ها گل1/11101/11101 رشته :  ناقص ه : گرو

 دلربایا ، شد پاک پیدا رازم      نزد هر کس زین دیده ی غمّازم

 (89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 فعالتن فعالتن مفعولن نوا :  7335 کد وزن:

 ها=دلِ گل ها دِل گل ها گل رخ 111/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 اگر ایدون که همی دانش ورزی    ز همه خلق نکونامی یابی

 (19) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 فاعالتن فاعالتن مفعولن نوا :  2079 کد وزن:

 =گل پری گل گل پری گل گل رخ ها111/1101/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 با تو هر شب از ستاره لبریزم      حوض خالی در حیاط پاییزم

 (771) شراره دادگر( ) وزن شعر معاصر  : 

 چند باشم هم بدین سان بیچاره      گشته شادی زین دل  من آواره

 (10) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلتن مفعولن مفعولن نوا :  2096 کد وزن:

 خ ها=گل ها دلِ گل ها گل ها گل ر11111110011 رشته :  ناقص گروه : 

 ای مدحت تو فرض و دگر نافل ها      در وصلت تو قافله در قافل ها

 حصنی که به صد تیغ کس آن را نگشود      کلِک تو کند عالیها ، سافل ها

 (928( ) فرهنگ کاربردی ... :  1) مسعود سعد ( ) تک  
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 آن تاب که من دانم و تو ای دلسوز    ای دوست ، شب و روز ز دل می افروز

 نی که غلط گفتم ، ای عشق آموز     عشق تو و رسوای تو ، آن گه شب و روز نی

 (928( ) فرهنگ کاربردی ... :  9) موالنا( ) تک  

 گفتم که سرانجامت معلومم گشت

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 از اوزان رباعی 

 فاعالتن مفعولن مفعوالتن نوا :  2016 کد وزن:

 =گل پری ها گل رخ ها گل ها گل ها1111/111/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 نعمت و شدت او از پس یکدیگر   حنظلش با شکّر ، با گل خار آید

 (719: 7( ) آشنایی با اوزان عروضی ج 2) ناصر خسرو( ) تک  

 مفعولن مفعولن مفعولن فع لن نوا :  2011 کد وزن:

 ها گل ها گل رخ ها گل ها گل ها گل =111/1111/1111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 سرو است آن یا باال ، ماه است آن یا روی      زلف است آن یا چوگان ، خال است آن یا گوی

 ) رودکی(
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 دوازده هجایی   
 

 1000/0000/0000 2018 کمترین کد

 1111/1111/1111 1036 بیشترین کد

 2018 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر م خانواده ی بالغه هم آوای بالغ خنثای بالغ

79 27 23 68 727 

 شترین تعداد وزن در این هجا هستیم .دارای بیوجود دارد .  وزن بالغ در این هجا 59 شرح :

 

 

 9فعلتن *  نوا :  2781 کد وزن:

 9= ) دِل پری ( * 1000/1000/1000 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دلک من بنبری بنشوی      صنم من ز بر من بنروی 

 (78) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 1فعلن *  نوا :  2910 کد وزن:

 1= ) دِل گل( * 100/100/100/100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دل من دل من دل من بر تو     رخ تو رخ تو رخ با فر تو

 ) موالنا (

 چو رخت نبود گل باغ ارم      چو قدت نبود قد سرو چمن

 (631ساوجی ، غیاث اللغات : ) سلمان 

 چه بود سر و کار غلط سبقان ؟    دِر علم و عمل به فسانه زدن

 ز غرور و دالیِل بی خبری     همه تیرِ خطا به نشانه زدن

 ) بیدل دهلوی(

 تو صفا ده عشق و وفای منی      تو فرشته ی بام و سرای منی

 (81) پژمان بختیاری ، شناخت شعر : 

 دلم ببرد      پس از آن به عنا و بال سپردچگلی صنمی که 

 (207) المعجم ، شمیسا :

 چه کنم صنما چو دلم ستدی      بکشم ز تو هر چه کنی بدی

 (51)  المعجم ، شمیسا : 

 لبکان به رهی ندهی نرهی       ببری صنما دل و جان رهی

 (71) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ماغ برآمده شور جنوندل ما ز غم تو بسی شده خون    به د

 مکن این همه جور و جفا صنما     به اسیر کمند فراق بال

 (736) تحفه الهند  : 
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 «  (758: فرهنگ کاربردی)« به معنای دویدن و به تاخت رفتن اسبان نیز خوانده انداین وزن را رکض الخیل 

 نوع : هم آوای بالغ 

 التاتن فعلن فعلنمفاع – مفاعالتن مفتعلن فعلن نوا :  2952 کد وزن:

 =پری پری گل ها دلِ گل دلِ گل100/100/111010 رشته :  ناقص گروه : 

 کمند گیسو را گره از چه زنید      کمان ابرو را بزه از چه کنید

 .(بخوانید  «بِ زِ » و بزه را به صورت  «ِگ رِ » )گره را به صورت  ) صفی علی شاه (

 { چه جام خوردم ز شراب تنت چه شعر ها خواندم ز کتاب تنت   } 

 )مولف(

    فاعالتتن مفاعلن فعلن  نوا :  2983 کد وزن:

 گل به گل به گل به گل به گل به پری= 10/01/01/01/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 آن نگار خوب چهر سیمین ذقن      روی خویش در نهان نمود به من

 (206) المعجم ، شمیسا :

 مفتعلن فاعالتُ مفتعلن -مفتعلن فاعالتتن فعلن نوا :  2939 کد وزن:

 =گل به پری ها پری  به  ،گل به پری1001/01011001 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 ای ز همه مردمی تهی و تهک      مردم نزدیک تو چرا پاید

 (511) فرهنگ اوزان...:   ) ابوشکور بلخی ( ) تک  اول(

 نیست دگر با غمانْشْ کار مراتیز نگیرد جهان شکار مرا      

 ) ناصر خسرو(

 مارِ جهان را چو دید مرد به دل    دست کجا در دهان مار کند؟

 مردِ خرد همچو خر ز بهرِ شکم    پشت نباید که زیر بار کند؟

 ) ناصر خسرو (   

 چرخ معین است و بخت یار ، مرا      کرده جهان سخت بختیار ، مرا

 شت    نک من و پا رنج بی شمار مراموسم آن رنج بی شمار گذ

 (    261) وقار شیرازی ،  درّه نجفی  : 

 عشق به محنت صبور دید مرا    رفت و بر آتش بخوابنید مرا

 (756)  المعجم ، شمیسا : 

 دل بربودی زمن کنون چه کنم ؟    سود ندارد مرا پشیمانی

 ( 7(   ) تک  716) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 آن سرو قدّ موی میان      سیم بر مشک زلف ِ بدر جمالیار من 

 (13) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلن فاعالتُ مفتعلن -مفاعلن فاعالتتن فعلن  نوا :  2931 کد وزن:

 = پری پری گل پری پری دِل پری100101011010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 نکردمی بر ره بال گذرا   وگر بدانستمی که دل بشود 

 ( 100/10101/1001بیت  از قصیده ای هم آوا با  ) شهید بلخی ( )
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 چو سدّ یاجوج بایدی دل من    که باشدی غمزگانْشْ را سپرا

 (279) شهید بلخی ( ) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 تو را گزیدم بتا ز خلق جهان      ز بهر خوبی نه از برای وفا

 (80شعار ، فشارکی : ) معیاراال 

  (31) منشا وزن.. : . دکتر محجوب این وزن را یکی از وزن های غریب و نامانوس دوره ی سامانی می داند 

 مفاعیلتن مستفعلن فعلن -فعولن فعولن فاعلن فعلن نوا :  2122 کد وزن:

 = پری گل پری گل گل پری دلِ گل100/101/110/110 رشته :  ناقص گروه : 

 ببین عاشقانه در کنار توام    راری  بی قرار توامندارم ق

 (239) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

      9مفتعلن* نوا :  2161 کد وزن:

 9= ) گل به پری ( * 1001/1001/1001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 هنر آمده این هفت گل تازه و تر      تازه کند رونق گلزار

 ) امیر خسرو دهلوی(

 چند تو گویی که جهان می گذرد    نی که جهان مهلتمان می گذرد

 (   771:  2) ابراهیم شیبانی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 تا غمت اندر دل من گشت پدید    کسی مرا با لب پر خنده ندید

 ( 7(   ) تک  750) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 بیمار شدم      تو نکنی هیچ به کارم نظری ای صنم از عشق تو

 (51) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 اشک مرا هست فروغ دگری      نیست بدین آب به دریا گهری

 (91) مظفر علی اسیر ، شجره العروض:

 نیست مرا جز تو نگارا دگری      می نکنی هیچ به کارم نظری

 (11) عروض سیفی: 

 عمر به تلخی چه گذاری به هدر      از پی آمده ، انده چه خوری

 (518) عروضی شهرستانی ( ) فرهنگ اوزان...:  

   : (778:  2آشنایی با اوزان عروضی ج« ) کوفته را نان تهی کوفته است »ضرب المثل 

 امیر خسرو دهلوی در این وزن مثنوی سروده است که از نظر جامی اصال مناسب مثنوی نیست. 

 (599) بدعت ها و ...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلن مفتعلن مفتعلن نوا :  2168 کد وزن:

 =پری پری گل به پری گل به پری1001/1001/1010 رشته :  ناقص گروه : 

 کسی مرا با لب پر خنده ندید       تا غمت اندر دل من گشت پدید 

 ( 2(   ) تک  750) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 
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 به یاد تو سرو و چمن می نگرم      ذرمز شوق تو سوی چمن می گ

 (771)عروض بابر: 

 مفعوالتن مفتعلن مفتعلن نوا :  2159 کد وزن:

 =گل ها گل ها گل به پری گل به پری1001/1001/1111 رشته :  ناقص گروه : 

 گفتم بگذر گفت که بگذار مرا    گفتم مستی گفت که آری به خدا

 فتم رفتم گفت دگر باز میاگ    گفتم بازآ گفت کزین ها بازآ

 (1-2-7( ) تک   766) خواجوی کرمانی ، عروض فارسی : 

 گفتم که شبم گفت مکن قصه دراز    گفتم روزم گفت بدین روز مناز 

 گفتم خالت گفت برو مهره مباز    گفتم زلفت گفت که در مار مپیچ 

 (1-9-7( ) تک   766) خواجوی کرمانی ، عروض فارسی : 

 یروز همی گفت دلمبا یارم د

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 از اوزان رباعی است . 

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن      نوا :  2119 کد وزن:

 = گل به پری پری پری گل به پری1001/10101001 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 از تو پری ستمگری خوش نبود      جور و وفا از تو پری خوش نبود

 (513) فرهنگ اوزان...:   ) ادیب طوسی (

 تیر غمت بتا ز جان می گذرد      ناله ی دل ز آسمان می گذرد

 ( 775)عروض بابر: 

 آمده ام ز هجرت ای ماه به جان      لطف بکن به وصل خویشتم برسان

 (775)عروض بابر:

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

    مفاعلن مفاعلن مفتعلن  نوا :  2111 کد وزن:

 = پری پری پری پری گل به پری1001/10/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 جفا اگر کشیده ام از تو بسی      نکرده ام شکایتی پیش کسی

 (516) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعوالتن مفاعلن مفتعلن   نوا :  2113 کد وزن:

 =گل ها گل ها پری پری گل به پری100110101111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 عمرت تا کی به خودپرستی گذرد      یا در پی نیستی و هستی گذرد

 )خیام( ) تک اول(

 کافر باشد که از تو شیدا نشود     بی جان باشد که بی تو از جا نشود

 من عقل نخوانمش اگر عقل کل است    تا از تو به کل جنون و رسوا نشود

 (769فارسی : ) مولوی ، عروض 
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 یا رب یارب به حق تسبیح و رباب    کش در تسبیح صد سوال است و جواب

 یارب به دل کباب و چشم پر از آب     جوشان تر از آنیم که در خّم شراب

 (761) موالنا ، عروض فارسی : 

 دیشب باران قرار با پنجره داشت      روبوسی آبدار با پنجره داشت

 چ پچ کرد      چک چک، چک چک... چه کار با پنجره داشت؟یک ریز به گوش پنجره پ

 (  7،  1) قیصر امین پور (  ) تک  

 غلطان ، غلطان همی رود تا بن گَوْ

) بر طبق روایتی رودکی این عبارت را از کودکی در هنگام گردو بازی شنیده است و این عبارت منبع الهام برای 

 ( 717، شمیسا : ( )  المعجم . ایجاد این وزن شده است 

 با یارم درد دل همی گفت دلم

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

  بانی آن وزن کودکی بود نیک موزون و دلبر و جوانی سخت تازه و تر آن را ترانه  به حکم آن که ...»رودکی

بدان عالم و عامی مشعوف این شعر گشته . زاهد و فاسق را در آن نصیب ، صالح و طالح را « ».  نام نهاد

المعجم رباعی را «  . بسا دختر خانه که بر هوس ترانه در و دیوار خانه عصمت خود در هم شکست« »رغبت

 (   717)  المعجم ، شمیسا :  . زیباترین وزن پس از اوزان خلیل می داند

 از اوزان رباعی 

 مفتعلنمستفعلتن مفعولن  نوا :  2611 کد وزن:

 = گل ها دِل گل رخ ها ، گل ها دلِ گل10011/11/10011 رشته :   شکسته گروه : 

 جستم همه ساله ای پسر کام تو من     خرسند همی بودم در دام تو من

 سیر آمدم از بهانه خام تو من     بریخ اکنون نگاشتم نام تومن

 ( 2فرخی سیستانی(   ) تک   )

 یا دل بر ِ من باشد یا دلبر من      نی دل برِ من باشد نی دلبر من

 ای دل برِ من مباش بی دلبر من      یک دلبر من به که دو صد دل برِ من

 ( ) بیت اول (767) موالنا ، عروض فارسی : 

 گفتم که سرانجامت معلوم نگشت

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 از اوزان رباعی است 

 مفاعلن فاعالُت مفاعلن نوا :  2560 کد وزن:

 پری پری گل پری به پری پری=   101001011010 رشته :  مکررکوتاه گروه : 

 غزل بخوان در سکوت شبان من     شکسته آواز ماه بدون تو

 ( )  تک بیت به این وزن  (11:  2) محمد رضا مهدی زاده (  )آشنایی با اوزان عروضی ج

 مفاعیلُ مفاعیُل مفاعلن      -فعولن فعالتن فعالتتن  نوا :  2552 کد وزن:

 = پری گل به پری گل به پری پری1010/0110/0110 رشته :  وتاهمکررک گروه : 

 دلم برد یکی ترک به ابروان      رخم کرد تیمار چو زعفران

 ( 206) المعجم ، شمیسا :
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 فعولن فعالتتنمفاعلن  نوا :  2555 کد وزن:

 = پری پری پری گل به پری پری1010/01101010 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 نگارا تو جفا کنی      وفا کن ار نه باری تو جفا مکن چرا همی

 (758) المعجم ، شمیسا :

 مفتعلن مفتعلن مفاعلن      نوا :  2179 کد وزن:

 = گل به پری گل به پری پری پری1010/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 دلبر من با دل من جفا کند      جان مرا با غمش آشنا کند

 (518) فرهنگ اوزان...:  ) ادیب طوسی ( 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مفتعلن مفاعلن نوا :  2171 کد وزن:

 = پری پری گل به پری پری پری1010/10011010 رشته :  شکسته گروه : 

 چه روزها گذشت و روزگارها    چه فرودین ها چه نوبهارها

 (706( ) عروض فارسی  :  2) وقار شیرازی (  ) تک  

 داعبود از آسمان       چنان که بخل تو ز تو مد نبُمین مبعّ ز

 (761) المعجم ، شمیسا :

 از   آن دو چشمکاِن پر فریب ، او      عجب نباشد که برد شکیب ، او

 ( 2(    ) تک  772)  المعجم ، شمیسا : 

 مستفعلن مفتعلن مفاعلن      نوا :  2176 کد وزن:

 = گل ها پری گل به پری پری پری101010011011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 هر چند بر من ز غمت قیامت است      عاشق شدن جز به تو بر ، غرامت است

 (761المعجم ، شمیسا :    )

 مرحمتی بر دل زار من نکرد     ماه وشیم چاره ی کار من نکرد

 (776) عروض بابر : 

 مفتعلن مفاعلن مفاعلن  نوا :  2123 کد وزن:

 1= گل به پری * 10/10/10/10/10/01 رشته :  ناقص ه : گرو

 بر من و خسته جان مکن چنین ستم      کاین دلم از پی تو شد چنین به غم

 (769) المعجم ، شمیسا :

 گر برهد دل من از هوای تو      کو دگری که دل دهم به جای تو

 (771)عروض بابر: 

 2ن فعل ( *)مفاعل -  9مفاعلن * نوا :  2190 کد وزن:

 5= ) پری ( * 10/10/10/10/10/10 رشته :  مکرر)( گروه : 

 فغان از این غراب بین و وای او      که در نوا فکندمان نوای او

 ) منوچهری(
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 چه روزها گذشت و روزگارها    چه فرودین ها چه نوبهارها

 (706( ) عروض فارسی  :  7) وقار شیرازی (  ) تک  

 خانه های او      که سر به سر خراب شد بنای او دریغ این دیار و

 ( ) در مورد زلزله شیراز (260) داوری فرزند وصال ، درّه نجفی : 

 فغان ز جغد جنگ و مُرغُوای او      که تا ابد بریده باد نای او

 ((50با چراغ و آینه:) دکتر شفیعی این شعر را واپسین شاهکار ادبیات کالسیک ایران می داند ) ) ملک الشعرا بهار (

 به فصل فرودین  ز فیض نوبهار      شود بهشت عدْن  به گیتی آشکار

 ) ادیب طوسی (

 چه خوش بود فغان ز عشق سر کنم    شرار دل عیان ز چشم تر کنم

 (706) الهی قمشه ای ( ) عروض فارسی  : 

 فکنده ناله هر شب از نوای من      ز کاروان به کاروان درای من

 (260رداد اوستا ، دره نجفی ، ) مه

 تو می روی و دل ز دست می رود    مرو که با تو هر چه هست می رود

 ) ابتهاج(

 نگاه کن که غم درون دیده ام 

 ) فروغ ، تولدی دیگر(                  چگونه قطره قطره آب می شود

 چرا عجب ندارم از نگار من      که بی گنه برون شد از کنار من

 (71( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 51معجم ، شمیسا : )  ال

 از   آن دو چشمکاِن پر فریب ، او      عجب نباشد که برد شکیب ، او

 ( 7(    ) تک  772)  المعجم ، شمیسا : 

 کنون که گردد از بهار خوش هوا      فزون شود به هر دل اندرون صفا

 (11) عروض سیفی: 

  که ریتم متفاوتی خواند ( 2)مفاعلن فعل  *با نوای سه پاره به شکل دو پاره این وزن را می شود به جای

 . ایجاد می کند

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن مفاعلن مفاعلن     نوا :  2197 کد وزن:

 = گل ها پری پری پری پری پری10/10/10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 رسم که خود خزان شود بهار مناز هجرت ای نگار گل عذار من      ت

 (519) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن مفاعلن مفاعلن   نوا :  2192 کد وزن:

 = دلِ گل ها پری پری پری پری10/10/10/10/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 مشتریبه چه ماند رخان آن نگار من      که همی تابد آن رُخَش چو 

 (277) المعجم ، شمیسا :
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 مستفعلن مستفعلن مفاعلن      نوا :  2111 کد وزن:

 = گل ها پری گل ها پری پری پری10/10/10/111011 رشته :  ناقص گروه : 

 ای دلستان ، از من مگر چه دیده ای      کز من چنین بی موجبی رهیده ای

 (519) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 : هم خانواده ی بالغ نوع 

 مفاعلن فعالتن مفاعلن نوا :  2152 کد وزن:

 = پری پری دِل گل ها پری پری1010/11001010 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 دلم ز دست فراقت به بر نمانْد    چنان برفت که از وی اثر نماند

 ز عضو عضوِ سراپای دلکشت   قرار با من بی پا و سر نماند

 تو گفتم سفر کنم      دریغ و درد که پای سفر نماندز دست جور 

 (     210) داوری شیرازی ، درّه نجفی : 

 و من زنی که بدهکار خویشتنم      گناه می چکد از زمهریر تنم

 (10) شراره دادگر ( ) وزن شعر معاصر  : 

 زمین فصاحت برگ چنار را

 به باد خسته ی پاییز می سپرد

 ن راهوا ترنم سودایی شکفت

 گرفت                   ) رویایی (زنبض بی تپش خاک می

 بهار بود به چشمم خزان و دی     که شاد بود به رویم نگار من

 ( 713) المعجم ، شمیسا :

 دلم ببردی ای یار ، بی بها      بها بیار و لبان را به من سپار

 (30) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعلن فعالتن مفاعلن      نوا :  2159 :کد وزن

 = گل ها پری دِل گل ها پری پری101011001011 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ای همچو خون به رگم ای طپش مرا     بشنو حدیِث چنین جوشش مرا

 موج خیال تو در هم شکسته است    آرام آبی ی آرامش مرا

 ال دل و رویش مرا ...گرچه به باغ تمنا ندیده ای    سرکش نه

 ) پروین جزایری( ) غزل کامل(

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتن فعالتن مفاعلن   نوا :  2151 کد وزن:

 = دِل گل ها دلِ گل ها پری پری1010/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 اجل ار از گِلِ من گُل برآوَرد      گل من بار هوایت بپروَرد

 . ی توان این بیت را به این گونه خواند اما کل قصیده بر وزن دیگر است) سلمان ساوجی ( ) م

 صفای صفوت رویت بریخت آب بهار    هوای جنت کویت ببیخت مشک تتار ...(
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 ملکا تیغ تو مر بد سگال را      بخورد همچو غضنفر شگال را

 ( 785) المعجم ، شمیسا :

 تو چیدم ز خود شدمصنما روی تو دیدم ز خود شدم      گلی از باغ 

 (66) شجره العروض: 

 چو قدت گر چه صنوبر کشد سری      نبُود چون قد سروت صنوبری

 (63) عروض سیفی: 

 مفاعلن فاعالتن مفاعلن نوا :  2118 کد وزن:

 = پری پری گل پری ها ، پری پری 1010/11011010 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 جفا مکن گر توانی به جای من   همی کنم مهربانی به جای تو    

 (711) المعجم ، شمیسا :

 مرا به کوی تو رفتن کجا شود      ز ناتوانی مگر از خدا شود

 (11) شجره العروض : 

 فاعالتن فاعالتن مفاعلن نوا :  2187 کد وزن:

 = گل پری ها گل پری ها پری پری1010/1101/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 بر مکن ستم     کاین دل من بی تو آغشته شد به غمای نگارین روی دل

 (260) بی نام   ( ) وزن شعر فارسی: 

   2)فع لن مفاعلن  ( * – 2)مستفعلن فعل  ( * نوا :  2136 کد وزن:

 2= ) گل ها پری پری ( * 10/10/11-10/10/11 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 بر مه فکنده تابکنده چین ه شب نقاب    در شب فاز تیر ای کرده ماه را

 (532) خواجوی کرمانی  ( ) فرهنگ اوزان...:  

 یا باده ی کهن دل برد محن    یا ساده ی جوان  اندر جهان دو چیز  از

 ) قاآنی(

 بردی شکیب من مه به غمزه ای دادی فریب من     آوردی اشتیاق ای 

 ) الهی قمشه ای (

 زین سوی رانده دوستیعنی که دی پسین شانده دوست    تیری ن کولی بر آن درخت

 (7952 -7950) سیمین بهبهانی ، کتاب دشت ارژن 

 موجیم و وصل ما  از خود بریدن است     ساحل بهانه ای ست  رفتن رسیدن است

 (552) قیصر امین پور ( ) فرهنگ اوزان...:  

  ( 2..خواجوی کرمانی:اوزان. . )دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می داند 

 نوع : خنثای بالغ 

کد 

 وزن:

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن  -فاعلن مستفعلن مفاعلتن  نوا :  2863

 مفعول فاعالت مفاعیلتن

 = گل ها پری پری دلِ ، گل ها پری1011/00101011 رشته :  شکسته گروه : 

 ای زینهار خوار بدین روزگار      از یار خویشتن که خورد زینهار

 ) فرخی سیستانی (
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 شاید که حال و کار دگرسان کنم      هرچ آن به   است ، قصد سوی آن کنم

 بردرگهش ز نادره بحر عروض      یّکی امین دانا ، دربان کنم

 مفعول فاعالت مفاعیل فع      بنیاد آن مبارک بنیان کنم

 ) ناصر خسرو (

 کس چو من دل فگاریا رب مباد    ای بس که دل فگارم از این روزگار  

 (259) وقار شیرازی ، درّه نجفی : 

 گر چشم عقل بر ر خ دنیا کنی   زین زال زشت روی تبرّا کنی

 ) مهدی الهی قمشه ای(

 تا کی پیاده پویه ی فرزین کنم      برخیزم و سمنِد سفر ، زین کنم

 ) اخوان ثالث(

 گارعاشق شدم بران بت ناسازگار      صبرم دهاد در غم او کرد

 (712) المعجم ، شمیسا :

 آن خوب روی دلبر بیدادگر      کاندر غمانش سوخته گشتم جگر

 (752) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 گلنار زرد همچو شه چینیان      دیبای سبز دارد و زرین کمر

 (85) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  :(711اخوان: «  ) . دشوار استنگهداشت عروض آن »عوفی در لباب درباره این وزن می گوید 

  « در کار وزن گاه کوچکترین تغییر از کوتاهی و بلندی... چنان تغییری در ماهیت موزیکی و حال  و هوای

وزن می دهد که حیرت برانگیز است . مثال همین وزن مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن را که به این وزن تغییر 

 . «نه و سنگین و موقر به وزن حماسی تبدیل شده است یافته با حذف دو هجای آخر از وزن غمگنا

 (173) بدعت ها و ...: 

  (19وزن و قافیه ی شعر فارسی  : «  ) .  اوزان برهانی و جدلی مناسب معانی پند و اخالق و حکمت»جزو 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعلتن مفتعلن فاعلن      نوا :  2851 کد وزن:

 = گل ها دِل گل ها دلِ گل ها پری 1011/0011/0011  رشته : مکررکوتاه گروه : 

 فالی بکنم ریش تو را یا رسول      ریشت بکند ماکان ، پاک از اصول 

 (  517) ابولحسین خارجی (  )تک   اول (   ) فرهنگ اوزان...: 

 یک وزن مکرر است که آخرین هجا تبدیل به هجای بلند شده است . 

 لن فعالتتن فاعلن     مستفع نوا :  2837 کد وزن:

 = گل ها پری دلِ گل به ، گل ها به گل1011/01001011 رشته :  شکسته گروه : 

 گر بشنود ز فراق  خود زاریم      شاید اگر بگذارد به دلداریم

 (512) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتن فعالتتن فاعلن      نوا :  2832 کد وزن:

 = دلِ گل ها دِل گل پری گل پری101101001100 رشته :  بی ریسه گروه : 
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 چه رسیدم به جهانِ آزادگی      من و مستی و عشق و دلدادگی

 (517) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعالتن مفاعالتن فعل نوا :  2305 کد وزن:

 ) پری پری گل پری پری گل پری (= 11010-11010-10 رشته :  شکسته)شکسته( گروه : 

 به کوه و دشت و درِ تو مجنون منم      ز هجر و درد و غم تو دل خون منم

 ) الهی قمشه ای(

 اگر بمیرم به درد عشقت رواست      وگر بسوزم ز داغ هجرت سزاست

 وگر نشینم به راه وصلت بجاست      وگر بگردم ز راه کویت خطاست

 (511قمشه ای ( ) فرهنگ اوزان...:  ) الهی 

 منم که چون نی به بند بندم نواست      به هر نوایم هزار شرح بالست

 اگر بسوزم وگر بسازم رواست      اگر بنالم وگر بمیرم بجاست

 (721) غالمرضا سازگار( ) فرهنگ عروضی  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مستفعلن فاعالتتن فاعلن نوا :  2301 کد وزن:

 = گل ها پری گل پری به ، گل ها پری1011/01011011 رشته :  شکسته گروه : 

 ای دلبر جان فزای تندی مکن      با عاشق خوش سرای تندی مکن

 (751) المعجم ، شمیسا :

 بر من چرا کرده ای دراز این زبان      بگذار تا دارم این زبان در دهان

 (80) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 « این بیت را بر وزن مستفعلن فاعالن مستفعلن تقطیع می کندالمعجم  . » 

«  سرای»و « فزای»برای آنکه این بیت به این وزن تقطیع شود باید بعد از }  (775)درباره ی طبقه بندی...: 

 {.مستفعلن فاعلن فاعلن می شود 7133وگرنه وزن شبیه کد  سکوت کشیده کرد نه  سکوت کوتاهیک 

 

 فاعالتن فاعالتتن فاعلن نوا :  2303 کد وزن:

 = گل پری گل ها پری پری گل پری101101011101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 هر که چون من دل به جعد مویی دهد      کی تواند از کمند غم وا رهد

 (553) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 تن مفاعیلتنفعولن فعال نوا :  2378 کد وزن:

 پری گل به پری گل به گل ها پری= 1011/0110/0110 رشته :  ناقص گروه : 

 نگارا ز چه رو این دلم خون کنی      به هجرانِ رخت رنجم: افزون کنی

 (515) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 
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 مستفعلن مفاعیلتن فاعل نوا :  2329 کد وزن:

 = گل ها پری پری گل به ، گل ها پری گل1011/01101011 رشته :  سته)ناقص(شک گروه : 

 هر کس چو من اسیر تو زیبا شود      کی در غمت تواند که شکیبا شود

 (512) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 وقتی ز ماه گفتم ، دل تو گرفت      در چشم گل شکفتم دل تو گرفت

 (213ر معاصر  : ) رضا عبداللهی ( ) وزن شع

 نوع : خنثای بالغ 

 1فاعلن* نوا :  2326 کد وزن:

 1= ) گل پری ( * 101-101-101-101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ای تُتُق بسته از تیره شب در قمر      طوطی خطت افکنده پر بر شکر

 ) خواجوی کرمانی(

 ره نیافتچون رُخت ماه من بر فلک مه نتافت      بر درت شاه من جز ملک 

 ) اهلی شیرازی(

 ای صبا صبح دم چون رسی سوی او      حال من عرضه ده با سگ کوی او

 (217) مشتاق  ( ) وزن شعر فارسی: 

 من نه خود می روم او مرا می کشد      کاه سرگشته را کهربا می کشد

 (1/7952) ابتهاج ،کهربا ، 

 سال ها این سجود طراوت

 مثل خوشبختی ثابت

 ( 9آدینه ها می نشست                 ) سهراب سپهری ، بی روزها عروسک (  ) تک   روی زانوی

 خیز و این دفترت    نزد سرهنگ بر      تا خوری از هنرهات و فرهنگ ، بر

 (207) المعجم ، شمیسا :

 سخت سرگشته ام از غم  هجر تو      گر خطایی کنم دلبرا عفو کن

 (31) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 روی تو با صفا موی تو عنبرین       قامت تو بال خوی تو آتشین

 ( 788) تحفه الهند  : 

 «گفته اند خواجوی کرمانی برای اولین بار از این وزن استفاده کرده است  . » 

 (752:   7) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : خنثای بالغ 

 مستفعلن مفاعلن مستفعلن      نوا :  2381 کد وزن:

 = گل ها پری پری پری ، گل ها پری1011/10101011 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 با من اگر وفا کنی نازت کشم      تا بو که از وفا به خود بازت کشم

 (552) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 فعولن فعولن فعولن فاعلن نوا :  2338 کد وزن:

 = پری گل پری گل پری گل گل پری101/110/110/110 رشته :  قصنا گروه : 

 ندانسته بودم که ترکم کرده ای    دلم عاشقت شد که درکم کرده ای  

 (230) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مستفعلن مستفعلن نوا :  9002 کد وزن:

 = پری پری گل ها پری گل ها پری1011/1011/1010 رشته :  ناقص گروه : 

 بیا بیا دلدار من دلدار من       درآ درآ در کار من در کار من

 تویی تویی گلزار من گلزار من        بگو بگو اسرار من اسرار من

 (  در اصل یک بیت است .)     ) موالنا(

 «ی از غزل فارسی ارائه داده است ینو هر دو مصراع از شعر فوق را موالنا در یک مصراع آورده و  شکل . » 

 ( 59)  فرهنگ کاربردی ...: 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 9مستفعلن  * نوا :  9009 کد وزن:

 9= ) گل ها پری ( * 1011/1011/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 پیش آر ساقی ،  آن می چون زنگ را        تا ما براندازیم نام و ننگ را

 (227، وزن شعر فارسی: مراغه ای   ) اوحدی

 زنجیر و غلها باشدش بر پا و بر سر      خواهد برون آید، ولی چون آید او

 (218) وقار شیرازی ، دره نجفی: 

 مرغ  دلم فریاد یاهو می زند      گم کرده معشوقش که کوکو می زند

 (709) الهی قمشه ای، عروض فارسی: 

 با یاد او از اشک شویم جای او     مانند شاعرهای عهد بادیه     

 (218) حمیدی شیرازی ، دره نجفی: 

 ای مهتری کز مهتران ، خود  بهتری    وز بهتری همه کس بیابد مهتری

 ( 7(   ) تک   779) المعجم ، شمیسا :

 دل برگرفت از من بتم یکبارگی   جاوید ماندم من در این بیچارگی

 ( 767) المعجم ، شمیسا :

 ردم با تو جانا من بدی      پس چون که از نیکی نَِیم برخوردارهرگز نک

 ) معیار االشعار (

 تا کی مرا گویی که از من باش دور      گر دور باشم از تو ، چون باشم صبور

 (56) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ساقی به عشرت کوش در دوران گل     مگذار زا کف جام تا پایان گل 

 (19) عروض سیفی: 

 نوع : خنثای بالغ 
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 فاعالتن مستفعلن مستفعلن    نوا :  9006 کد وزن:

 =گل پری ها گل ها پری گل ها پری1011/1011/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 چشم مستت، ای ترک افسون کار من      از نگه زد راه دل هشیار من

 (558) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 غنوع : هم خانواده ی بال 

 مستفعلن فاعالتن مستفعلن      نوا :  9096 کد وزن:

 گل ها پری گل پری ها ، گل ها پری= 1011/11011011 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 برخیز جانا به من ده ، آن جام می       کز نور او ماه را باشد روشنی

 (203)  المعجم ، شمیسا : 

 ستفعلن   فاعالتن فاعالتن م نوا :  9091 کد وزن:

 = گل پری ها گل پری ها گل ها پری1011/1101/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 ای نگارین روی دلبر کم کن ستم      کاین دل  من بی رخ  تو پر شد به غم

 (785) المعجم ، شمیسا :

 برده از من دل نگارینی در چگل      گشته ام شیدا بُوَد پیدا از چه گل

 (765) عروض بابر : 

 هر شبم گویی که فردایت خوش کنم      چند فردا رفت شاید فردا کنی

 (66) ریاض الشعرا :

   2( *  ) مفعولن فاعلن  نوا :  9066 کد وزن:

 2= ) گل ها گل ها پری ( *  101111-101111 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 هده گویا منابی   هرگز پیرامنا      بیهده گفتم من این    گفتم ناَیمْتْ نیز 

 ( 7(   ) تک  761) ابولحسن اورمزدی( )درباره ی طبقه بندی...:

 قمری در بوستان هر سو کوکو کند    بهر سفر کردگان سخت تکاپو کند

 ( 7) موالنا( ) تک  

 گفتم با آن که هین ساکت از این سخت   راندم با این که هان خامش از این مقال

 (59:   7زان عروضی ج) صبای کاشانی( ) آشنایی با او

 باید چیزی نوشت  باید اما کجا      لوحی یا دفتری  دیگر با ما کجا

 ( ) غزل کامل (2/57) سیمین بهبهانی ( ) 

 کز غم قارون کند ده است باز      ما را خواهد همیقارون کر او را از نیکویی

 (756) المعجم ، شمیسا :

  77187فرزند 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفتعلن مفتعلن فعالتن      نوا :  9226 د وزن:ک

 =گل به پری گل به پری به پری گل1100/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 
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 در بر من دلبر من بنیامد      آن بت افسونگر من بنیامد

 (518) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 ن فعالتنمفاعلن مفتعل نوا :  9225 کد وزن:

 = پری پری گل به پری دلِ گل ها1/100/100/11010 رشته :  ناقص گروه : 

 شبی که آواز نی تو شنیدم     چو آهوی تشنه پیِ تو دویدم

 دوان دوان تا لب چشمه شنیدم    نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

 (551) ابتهاج ، تصنیف تو ای پری کجایی (  ) ترانه ها : 

 مفاعلن مفاعلن فعالتن      نوا :  9212 کد وزن:

 =  پری پری پری پری دلِ گل ها  1100/10/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 نگار من سُوار من به سفر شد      همی رود چو سرکشان به جهان در

 (206) المعجم ، شمیسا :

 همیشه با دلی حزینم ز غم      من از فراق آن صنم به فغانم

 ( 7) تک        (730یسا :) المعجم ، شم

 مستفعلن مفاعلن فعالتن      نوا :  9219 کد وزن:

 = گل ها پری پری پری دل گل ها1100/10/10/10/11 رشته :  ناقص گروه : 

 روزی بود که عشق تو  به سرآید      یا آن دلت به مهر من بگراید

 ( 66) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  (  66) معیاراالشعار ، فشارکی : صحیح است « بگرایدی»و « سر آیدی به »} بنا به نظر مصحح کلمات 

 ( است . {مستفعلن مفاعلن فعالتُ فَع ، )  6237کد وزن با این خوانش  

 فعالتن  فعالتن مفاعلن نوا :  9211 کد وزن:

 = دل ِ گل ها پری پری ، دلِ گل ها1100/10101100 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 آنچه غم با دل شکسته ما کرد ستی که در حدیث نیاید       به در

 ( 7) خواجوی کرمانی ( ) تک  

 سبزه ها نو دمید و یار نیامد    سره شد باغ و آن بهار نیامد

 ( 2(  ) تک  امیر خسرو دهلوی) 

 عجمی ترک من برفت به غربت      ز غم  عشق او چو زیر و زریرم

 (203) المعجم ، شمیسا :

 طاقت فراق ندارم    جز به وصل تو اتفاق ندارم صنما

 (737) المعجم ، شمیسا :

 تن تو دردمند بود و دِل من    صنما رنج بر که بیشتر: آمد

 (82) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 سر آن دُرج لعل اگر بگشایی      قدر جوهر به جوهری بنمایی

 (61) عروض همایون: 
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 ( } غزل هم آوای  3. ) اوزان...خواجوی کرمانی:  وزن از ابداعات سنایی باشد استاد فرزاد می گوید شاید این

 موجود است  .{  9216بالغی از سنایی در کد 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتن مفاعلن فعالتن نوا :  9216 کد وزن:

 = گل پری ها پری پری دل گل ها110010101101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ی هالال      آسمان را نمای کل کماالمرحبا مرحبا برا

 جان ما را بخر ز دست خیاال چند ازین پرده ز آفتاب برون آی

 ( و بالغ به این وزن ) سنایی(  ) غزل کامل 

 ترک من ، ترک من گرفت و خطا کرد      جامه ی صبر من برفت و قبا کرد

 ) خواجوی کرمانی(

 باغ و آن نگار نیامد سبزه ها نو دمید و یار نیامد      تازه شد

 ) امیر خسرو دهلوی(

 ریش کردی دلم ز خنجر آهن      شیر ، از عشق سر نهاده به دامن

 (66) اهلی شیرازی ، دره نجفی: 

 ای به روی و به موی الله و سوسن      سبزه داری نهفته در َخزِ ادکن

 (57) بهار ، علم عروض:

 به چشم دشمن خوارممن به چشم امیر سخت عزیزم      چه شود گر 

 ( ) تک   اول (732) المعجم ، شمیسا :

 صنما طاقت فراق ندارم      جز به وصل تو اتفاق ندارم

 (710) المعجم ، شمیسا :

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفعوالتن مفاعلن فعالتن نوا :  9211 کد وزن:

 پری گل = گل رخ ها گل به گل به گل به110/01/01/01/111 رشته :  ناقص گروه : 

 شاه چو دل بر کند ز باغ و گلستان      آسان آرد به چنگ مملکت آسان

 ( 2) ابوحنیفه اسکافی(  ) تک  

 باشی اگر در جهان زبون و هراسان      دشوارآید به دیده ی تو هر آسان

 ( 2) اخوان ثالث (  ) تک  

 رفتم قدری درآفتاب بگردم

 ( 7) سهراب سپهری ، نزدیک دورها ( ) تک                   دور شدم در اشاره های خوشایند         

 جوزا را کر بکن به بانگ مُغنی     پروین را رنگ ده به باده ی روشن

 (756)  المعجم ، شمیسا : 

 

  2)فعل فعالتن  ( * نوا :  9260 کد وزن:

 110010-110010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 به شاخه ی دود است شکفتن آتش     ی گلگون به متن کبود است  نگاره

www.takbook.com



 عروض دودویی 256

 

 چه ضرب و چه ضربی تسلسل آتش      چه مرگ و چه مرگی سرود و درود است

 (50) سیمین بهبهانی ( ) مرداد 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتتن فاعلن فعالتن      نوا :  9262 کد وزن:

 ها= دل گل پری گل پری دل گل  110010110100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 اگر آن دالرام من ز درآید      به وصال رویش غمم به سر آید

 (510) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعلن مستفعلن فعالتن      نوا :  9263 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری دلِ گل ها= 1100/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 به سر آید      وین شام هجران را ز پی سحر آیدباشد که این دوران غم 

 (519) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفتعلن فعالتن فعالتن      نوا :  9219 کد وزن:

 =گل دِل گل دلِ گل ها دلِ گل ها1100/1100/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 یده به ره ز تمنای تو دارممن که به دل غم سودای تو دارم      د

 (518) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 9فعالتن  * نوا :  9215 کد وزن:

 2= ) دِل گل ها ( * 1100/1100/1100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 شکر  تنگ تو تنگ  شکر آمد      حقّه ی لعل تو دُرج گهر آمد

 همه گویند که عمرت به سر آمد     گر دمی بر سر بالین من آیی 

 چهارم (ظ هر دو شکر بدون تشدید ( ) تک اول بر این وزن  با تلف ) تک   ) خواجوی کرمانی(

 طرب انگیز می آور به صبوحی     که حریف است و بهار است و جوانی

 (19) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  ( 2) اوزان...خواجوی کرمانی: . ی داندشمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی مدکتر 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 فاعالتن فعالتن فعالتن نوا :  9211 کد وزن:

 گل پری گل دِل گل ها دلِ گل ها= 1100/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 شکّر تنگ تو تنگ شکر آمد       حقه ی لعل تو درج گهر آمد

 گرچه پیکان غمش بر جگر آمد  آن نیست که از درد بنالد     خواجو

 ) خواجوی کرمانی(   ) تک   دوم و سوم و چهارم (

 (. به این وزن تقطیع می شود  خوانیمدوم را بی تشدید  «شکر»و  اول را با تشدید ب «شکر»)در  تک اول اگر 
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 چه بگویم؟ سخنی نیست.

 وزد، از سرِ اّمید، نسیمی،می

 یی ساز کندلیک، تا زمزمه

 لوتِ صحردر همه خ

 اشبه ره 

 (9نارونی نیست.                                                 ) احمد شاملو ، سخنی نیست ( ) تک  

 پسرا گر تو بخواهی شغل ما     می بسازیش همیدون به زمانی

 ( 2(    ) تک  757)  المعجم ، شمیسا : 

یرند و انگهی ر غلط است و فاعلن و فاعالتن در تقابل قرار نمی گشع »،  اول فاعالتن فعالتن فاعلن است  ) وزن مصرع

متحداالرکان نمی شود . اگر شغل به حرکت اول و دوم خوانده وقوع فاعلن در مصرع اول صحیح نیست زیرا مصرع 

 ((200فرهنگ عروضی  : « ) .  شود وزن صحیح است

 ودمادرم بارش باران خدا بود      مادرم بر سر ما مرغ هما ب

 (771فرهنگ کاربردی ... :  ) بی نام ،

 یادم آید: تو بمن گفتی  ازین عشق حذر کن !

 لحظه ای چند بر این آب نظر کن

 ( 9،  2( ) تک  7993) فریدون مشیری    کوچه                              آب ، آئینۀ عشق گذران است 

 مفعوالتن فعالتن فعالتن  نوا :  9213 کد وزن:

 = گل ها گل ها دل گل ها دل گل ها 1100/1100/1111 رشته :  ناقص : گروه 

 نخورم پیش تو شاهاعشق تو آورد قدح پر ز بالها      گفتم می می

 ( 2تک  )موالنا(  ) 

  5669فرزند 

 فعالتتن فعولن فعالتن نوا :  9281 کد وزن:

 گل ها= دل گل پری پری گل دل 110011010100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 بنَشسته چشم مستت به کمینم      که به یک نگه رباید دل و دینم

 (510) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعلن فاعلن مفتعالتن نوا :  9283 کد وزن:

 = گل به پری گل پری گل به پری ها11001/1011001 رشته :  شکسته گروه : 

 ولت    بخت بود مدخ خوان حاجب دولتچرخ بود پاسبان حاجب د

 (19:   7( ) آشنایی با اوزان عروضی ج58:  7957، 7) همای شیرازی ( ) دیوان اشعار ، ج

 خشخاش ی بوته کند گل تا که باش       باش ترک نرم دال جوشی به سخت

 سرخِ پر از داغ او میوه دهد سبز      صبر بیاموزدت زرد شکیباش

 1/56 ) سیمین بهبهانی (

 نوع : هم آوای بالغ 
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       2)فع لن فعالتن  ( * نوا :  9976 کد وزن:

 2= )گل ها دل گل ها (*11/0011-11/0011 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 زان نفخه که شد جفت  با تربت آدم      از خاک بر آمد بر چرخ معظم

 ) موالنا(

 روز هیجان استخاموش نباشید دل در خفقان است   ساکن ننشینید 

 (755:  7) اشرف الدین گیالنی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 دیوار به دیواری پری وار      همسایه ی ابلیس با رو در خانه نشستیم 

 (69) سیمین بهبهانی ( ) بهمن 

 سازش مپسندید  با هیچ بهانه      کز خون شهیدان رودی ست روانه

 (61دی  26)سیمین بهبهانی (  )

 هم آوای بالغ نوع : 

 مفعولن مفعولن فع لن فعالتن نوا :  9921 کد وزن:

 گل رخ ها گل رخ ها گل ها دلِ گل ها=11/0011/111/111 رشته :  ناقص گروه : 

 زان مال عزیز است کزان عزت زاید   عزت را با ذلت حاصل نکنم من

 2( تک  20:   7) بهار ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 مفاعلن مفاعلُ فاعالتن -مفاعلن مفاعلتن فعولن   نوا :  9910 کد وزن:

 = پری پری پری دلِ گل پری ها110100/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 بود لبت حیاِت دل نگارا    بده ز غم نجات، دلم خدایا

 (12) شجره العروض : 

 تنمفاعیلن مفاعُل فاعال-مفاعیلن مفاعلتن فعولن   نوا :  9911 کد وزن:

 = پری گل ها پری دل گل پری گل 110100101110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 نگارینا بکن نگرش به کارم      چو می دانی که من ز غمت فکارم

 (777)  المعجم ، شمیسا : 

 ز دست آن صنم به صد احترازم      دل من می تپد به بَرم چه سازم

 (12) شجره العروض : 

  2)فعالت فَعْ لن  ( * - 2) فعلن فعولن ( *  نوا :  9980 کد وزن:

 2) دلِ گل پری ها ( *  =110100-110100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 تو چنین نبودی تو چنین چرایی      چه کنی خصومت چو از آن مایی

 ) موالنا(

 دل من که باشد که تو را نباشد      تن من چه باشد که فنا نباشد

 ) موالنا (

 ی را که تو را نباشد    چه کنم تنی را که بقا نباشدچه کنم دل

 (758:   7) فیض کاشانی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 شب تار هجران به چه کاری ای دل      ره عشق بازان نسپاری ای دل

 ) الهی قمشه ای(
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 ز کسی نگیرم من از تو سیرم     به خدا سراغتکه برو از کنارم 

 (991شعر معاصر  :  )رضا عبداللهی ( ) وزن

 نوع : خنثای بالغ 

 فعالتن فعالُت فاعالتن      -فعالتن فعالتتن فعولن  نوا :  9101 کد وزن:

 =دِل گل ها دلِ گل پری پری گل110101001100 رشته :  ناقص گروه : 

 ای صنم نیز زمانکی وفادار      مگُذر تیز چنین بر: اسب رهوار

 ) تک   دوم ((   750)  المعجم ، شمیسا : 

 فاعالتن فعالُت فاعالتن     -فاعالتن فعالتتن فعولن  نوا :  9106 کد وزن:

 =گل پری گل دِل گل به گل پری گل1101/0100/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 ای صنم نیز زمانکی وفادار      مگُذر تیز چنین بر: اسب رهوار

 ( ) تک   اول(  750)  المعجم ، شمیسا : 

 فاعالتُ فاعالُت فاعالتن -فاعالتتن مفاعلن فعولن  نوا :  9179 ن:کد وز

 1101/0101/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 چون خبر شنید که اوست باز بی کار   چهره اش شد از غضب به رنگ ِ گل نار

 (712)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 تنتعلن فاعلن مفاعالمف -مفتعلن فاعالتتن فعولن  نوا :  9171 کد وزن:

 = گل به پری گل پری پری پری گل1/10/10/10/11001 رشته :  ناقص گروه : 

 کشمکش و گیر و دار اگر گذارد        کجروی روزگار اگر گذارد

 پای گل از باده تر کنم دماغی   نیش جگر خوارِ خار اگر گذارد

 قسمتی از یک تصنیف(( ) 11:  7) عارف قزوینی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

    مستفعلن فاعالت فاعالتن  -مستفعالتن مفاعلن فعولن  نوا :  9173 کد وزن:

 گل ها پری گل پری پری پری گل= 1/10/10/10/11011 رشته :  ناقص گروه : 

 دلداده بودم    تو عاشقم نبودی      من ساده بودم    تو عاشقم نبودی

 (202صر  : ) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معا

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیلُ مفاعیُل فاعالتن      -فعولن فعالتن مفاعالتن  نوا :  9190 کد وزن:

 = پری گل به پری گل به گل پری ها1101/0110/0110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 بدان حسن و طراوت که یار دارد      چو من عاشق شیدا هزار دارد

 (515وزان...:  ) ادیب طوسی ( ) فرهنگ ا

 خداوند جهان بخش شاه عادل      شهنشاه جوان بخت راد کامل

 (66) شجره العروض : 

 «(769فرهنگ کاربردی ... : « )  . همه ی منابع بیت زیر را ) خداوند ...( به طور یکسان مثال آورده اند 

 نوع : هم آوای بالغ 
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     2فع لن( *فاعالتُ ) - 2)فاعلن فعولن ( * نوا :  9116 کد وزن:

 2= ) گل پری پری گل ( *  110101-110101 رشته :  مکرر)دو ریسه( گروه : 

 شاید آید از یار مژده ی وصالم    تا سحر بنالم    هر شب از فراقش

 (558) فرهنگ اوزان...:    ) الهی قمشه ای(

 ده استاین کجا سپیده است این کجا سپیده است      رفته خون ز رگهاش رنگ شب پری

 ( 63) سیمین بهبهانی ، آذر 

 بیشتر فراهم بیش هر چه خواهی      نیست کم ، غمت کم ایلخان ، پری رو

 ( 2/59)سیمین بهبهانی ،  

 وی دلم ز شوقت گشته پاره پاره     بسته سنگ خاره  ای دلت به سختی

 (6) وحید تبریزی ، قوائم العروض : برگ 

 نوع : خنثای بالغ 

 فعولن فعولن فاعلن فعولن نوا :  9115 کد وزن:

 = پری گل پری گل گل پری پری گل110/101/110/110 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 تو باور نکردی ، صبر من زیاد است     مرا رنجش تو ، روز و شب به یاد است

 (232) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 لن مفعولن مفاعالتنمفاع نوا :  9160 کد وزن:

 = پری پری گل رخ ها پری پری گل11010/111/1010 رشته :  شکسته گروه : 

 چو چرخ و عقدش تابان بسان انجم   چو ابرو برقش غران به جای تندر

 ( 712: 2) مسعود سعد ( ) تک بیت هم آوا( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 می ، اما ز من رمیده ستبهار چهری ، لیکن ز من فسرده ست     غزال چش

 ( ) تک بیت هم آوا(217) وصال شیرازی ( ) درّه نجفی : 

 سیاه چشما این دل چگونه بردی      کنون که بردی باری  بدو چه کردی

 ( 780) المعجم ، شمیسا :

 دلی بر آتش و چشمی پرآب دارم     از آنک با من بدخو شده ست جانان

 ( 2) معیار االشعار (    ) تک  

 اگر گشایی تاری ز سنبل تر     همیشه آید باد صبا برابر

 (753) عروض بابر: 

 

 فاعالتُ مفتعلن فاعالتن    -فاعالتتن فعالتن فعولن  نوا :  9111 کد وزن:

 = گل به گل به گل به پری گل پری گل110/110/01/01/01 رشته :  دوریسه گروه : 

 ل و غم گذرد روزگارمتا زمن جدا شده ای، ای نگارم      با مال

 (558) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 
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 مفتعلن مفتعلن فاعالتن      نوا :  9187 کد وزن:

 گل به پری گل به پری گل پری گل=  1101/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 دل هوس سبزه و صحرا ندارد      میل به گلگشت و تماشا ندارد

 خون شود این دل که شکیبا ندارد     همراهیِ با ما ندارد  دل سر

 ) عارف قزوینی ( ) چند تک  دیگر نیز در این تصنیف بر این وزن هستند (

  ( 110/110/011001می توان این وزن را با تقطیع)  . شبه مستزاد در نظر گرفت 

 مفاعلن مفاعلن فاعالتن    نوا :  9138 کد وزن:

 پری پری پری پری گل پری ها= 1101/10/10/10/10   ته : رش ناقص گروه : 

 تو دلستان ، به دلبری بی قرینی      که از همه  ، بتان به خوبی گزینی

 (516) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتن مفاعلن فاعالتن نوا :  9607 کد وزن:

 = گل پری ها پری پری گل پری ها 1101/1010/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 چند گویم به من مکن بد نگارا    تا ز عشقت عیان نگردد نهانم

 (89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 فاعلن فعولن فعولن فعولن   نوا :  9603 کد وزن:

 =  گل پری پری گل پری گل پری گل 110/110/110/101 رشته :  ناقص گروه : 

 نیم      با مالل و حرمان و غم همنشینمبی جمالت: ای لعبت ناز

 (558) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 1فعولن * نوا :  9670 کد وزن:

 1= ) پری گل ( *  110-110-110-110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 چو درپاش گردد به معنی زبانم      رسد مرحبا از زمین و زمانم

 (773رسی : ) رودکی ، عروض فا

 بخندد همی باغ چون روی دلبر   ببوید همی خاک چون مشک اذفر

 ) فرخی سیستانی(

 من آنم که در پای خوکان نریزم      مر این قیمتی دُرّ لفظ دری را

 ) ناصر خسرو (

 برون از جهان تکیه گاهی طلب کن      ورای خرد پیشوایی طلب کن

 ) خاقانی (

 رم      کجایی که جز تو پناهی ندارمچه سازم که سوی تو راهی ندا

 ) عطار(

 چنان خوب رویی بدان دلربایی       دریغت نیاید به هر کس نمایی

 ) سعدی(
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 سالمی چو بوی خوش آشنایی      بدان مردم دیده ی روشنایی

 ) حافظ (

 چه گل از خود آن مرده دل چیده باشد  که زخمی به رویش نخندیده باشد

 ) صائب تبریزی(

 من بازگرد ای مه ار می توانی      که سخت است بی تو مرا زندگانیبه 

 ) امیر خسرو دهلوی(

 غمت در نهانخانه ی دل نشیند      به نازی که لیلی به منزل نشیند

 ) طبیب اصفهانی (

 شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد      فریبنده زاد و فریبا بمیرد

 ) مهدی حمیدی(

 ودینگارا به عشوه دلم را رب

 ( 16)  المعجم ، شمیسا : 

 دو عید است ما را ز روی دو معنی      هم از روی دین و هم از روی دنیی

 (701) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  :

 به باال نگارا چو آزاده سروی      ولکن به رخسار مانند گلنار

 (37) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 وانگان داده هایی و هوییبتان را خدا داده رنگی و بویی      به دی

 به موی سیه داده پیچی و تابی      به شوریدگان داده جان خرابی

 (200) تحفه الهند  : 

 کسی نیست

 بیا زندگی را بدزدیم آن وقت 

 ( 9(  ) تک   2میان دو دیدار قسمت کنیم ) سهراب سپهری (  ) تک  

 «ر جامی اصال مناسب مثنوی نیستامیر خسرو دهلوی در این وزن مثنوی سروده است که از نظ» 

 (599) بدعت ها و ...:  

 «(781فرهنگ کاربردی ...:«  )  و عطار هفت پری سروده است  دی و حافظ در این وزن تنها یک غزلسع 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  75رتبه 

 نوع : خنثای بالغ 

 

 مستفعلن فاعالتن      مستفعلن نوا :  9676 کد وزن:

 = گل ها پری گل ها پری گل پری ها1101/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 ای دلستان ما را تو آرام جانی      لیکن دالزاری و نامهربانی

 (519) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

   فاعالتن مستفعلن فاعالتن  نوا :  9671 کد وزن:

 = گل پری ها گل ها پری گل پری ها1101/1011/1101 رشته :  شکسته گروه : 
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 چند گویم با من مکن بد نگارا      تا زعشقت پیدا نگردد نهانم

 را هم ببینید ( 9607) معیار االشعار (  ) روایت دیگری از این بیت 

 ]ان[روی یارم مر الله را کی پسندد      الله چون او کی دمد در بهار

 (89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 دل رها گردان از هوسهای عالم    همچو عیسی رو ای برادر به طارم

 (766) گوهر دانش: 

 دیده ام تا رخسار آن ماه طلعت      گشت چشمم آیینه سان محو حیرت

 (69) شجره العروض: 

 عالتنمفاعلُ فاعالتن فا -مفاعلتن مفاعیلن فعولن  نوا :  9698 کد وزن:

 ها پری ها=پری دلِ گل پری گل  110/1110/10010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 شقایق و نرگس اندر کوه ساده   به سان سبز پوشان ایستاده 

 ( 7تک   )) قطران تبریزی ( 

 چه شد صنما ز روی دلنوازی      اگر گذری به سوی بنده سازی

 (798) عروض بابر: 

 در شعر ، ند به دو هجای کوتاه که برخالف آنچه عروضیان جدید می پندارند یک هجای بل{»شدن  } تبدیل

 « . فارسی دارای سوابقی است منتهی چون خلل وزنی به بار می آورد امروزه به کار نمی رود

 {. که مصرع دوم وزنش مفاعیلن مفاعیلن فعولن است( } مثل شعر قطران تبریزی 51ض : ) مبانی عرو

 مفتعلن فاعالتن فاعالتن      : نوا  9616 کد وزن:

 = گل به پری گل پری ها گل پری ها 1101/1101/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 برده دلم دلبر  نیکو لقایی      عشوه گری بذله گویی خوش ادایی

 (518) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 ن فاعالتن     مفاعلن فاعالت نوا :  9615 کد وزن:

 = پری پری گل پری ها گل پری ها 1101/1101/1010 رشته :  ناقص گروه : 

 به حسرتم ، ز اشتیاقت هیچ دانی      به محنتم ، از فراقت هیچ دانی

 (515) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

   مستفعلن فاعالتن فاعالتن    نوا :  9611 کد وزن:

 = گل ها پری گل پری ها گل پری ها1101/1101/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 ای لعبِت  سروقدِّ سیم ساعد      شاید ، اگر با رهی باشی مساعد

 (787) المعجم ، شمیسا :
 

 9فاعالتن *  نوا :  9613 کد وزن:

 9= ) گل پری ها ( *  1101-1101-1101 رشته :  مکرر)( گروه : 
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 شهریاری روزگارت      تا قیامت شهریاری باد کارت ای زمان

 ) انوری(

 هرگزت عادت نبود این بی وفایی      غیر از این نوبت که در پیوند مایی

 )اوحدی مراغه ای (

 آن لبِ  شیرینِ همچون جان شیرین      وان شکنج   زلف همچون نافه ی  چین

 ت یا زلفین مشکینجان شیرین است یا مرجان شیرین      نافه مشک اس

 ) خواجوی کرمانی(

 باغ را ابر بهاری آبیاری      کرد و باد صبحگاهی باغبان شد

 (767) قایم مقام فراهانی ، بدعتها و ...: 

 بی نصیب از آبرو باشد به گیتی    هر که او دینار یا درهم ندارد

 (57) ادیب الممالک فراهانی( ) عروض فارسی  : 

 ار مجازی      چند با یار مجازی عشق بازیتا به چند اندر پی ی

 (50) بهار ، عروض فارسی : 

 خار تنهای بیابان سکوتم   شمع گریان شبستان سکوتم

 ) محمد علی سپانلو(

 یک غزل با بوی باران می نویسم   در زمستان از بهاران می نویسم

 ) محمد قهرمان(

 یـادم از روزی ســیه می آید و جـای نمـوری

 ان جنگـل بسـیـار دوری.در میـ

 ( 2( ) تک  7920)  نیما یوشیج  ، یاد ،      آخـر فصـل زمسـتان بود و یکســر هـر کجـا در زیر باران بود

 چشمه ها چون شیشه های آفتابی،

 باران( -نرم و خوش در جوش و لرزه                                 ) گلچین گیالنی 

 مستم و دانم که هستم من 

 ( 2ی همه هستی ز تو آیا تو هم هستی ؟                             ) اخوان ثالث( ) تک  ا

 آن زمان راز غم انگیزت شنیدم     قصه ی بیداد پایزت شنیدم

 (637) تورج نگهبان ، تصنیف یک قطره اشک( ) ترانه ها : 

 ییای نگارین روی دلبر ، زان مایی      رخ مکن پنهان چو اندر جان ما

 (765) المعجم ، شمیسا :

 چند گریم چند باشم جفت انده      نیست گویی ماه رویا مر مرا زین غم رهایی

 ( 7(  ) تک  51) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 چند باشد ، نیک خواهت جفت انده      چند باشد دوستارت با زاری

 (10) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 عاجزند از صورتت صورتگران     ای نگاری کز تو نیکوتر نبینم 

 (10) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  ( 8) اوزان...خواجوی کرمانی: . فرزاد این وزن را از ابداعات انوری می داند استاد 
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 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن فعولن مستفعالتن نوا :  9659 کد وزن:

 پری گل ، گل ها پری گل= گل ها پری  11011/1101011 رشته :  شکسته گروه : 

 امشب دلم گرفته تا بی نهایت      پیچیده در خیالم شوق صدایت ) رضا عبداللهی(

 (786) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ

 مفاعیلن مفاعیلن فاعالتن نوا :  9655 کد وزن:

 ها = پری گل ها پری گل ها گل پری1101/1110/1110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 اگر گویی که هستی ، از بندگانم    سرم از عرش باالتر بگذرانی 

 (61) شجره العروض : 

 سر بوش و غم بست و ول ندارم     بده نقل و ِمیَم ، عقل و دل ندارم

 (761) گوهر دانش : 

 مفتعلن فاعالتُ مفاعیلن      -مفتعلن فاعلن فعالتاتن  نوا :  9519 کد وزن:

 = گل دلِ گل ها پری دلِ گل رخ ها 11100/10/1100/1 رشته :  بی ریسه گروه : 

 روی وشی وار کن به وشی ساغر      باغ نگه کن چگونه وشی وار است

 (518) خسروی سرخسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 مفعولن فاعلن مفتعلن فع لن نوا :  9536 کد وزن:

 ها پری گل دِل گل رخ ها= گل ها گل 11/1001/101/111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 دهقان از باغ کند خیمه ی ییالقی     بر به شبستان فکند ، بسته ی بستانی

 (81:  2) مفتون همدانی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

   2)مفتعلن فع لن  ( * نوا :  9106 کد وزن:

 2= ) گل دلِ گل رخ ها ( *  111001-111001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دّلاکان نیشتری داری      بهر دل آزردن  شور و شری داری باز چو

 )شهاب ترشیزی(

 خط ز لبش سرزد بوسه فراوان شد     مژده به عاشق ده  شب شد و ارزان شد

 (11:  2) نجیب کاشانی( ) از شاعران عصر صفویه ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 باز دلم دستم  آه که می لرزد       ام مستم  باز بهارآمد   شیفته

 عطر نسیم اکنون باده شد و افیون   بیش نمی خواهم کز نفسی مستم

 (57) سیمین بهبهانی ( ) اردیبهشت  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن مفعولن فعالتاتن نوا :  9108 کد وزن:

 = دلِ گل رخ ها گل ها دلِ گل رخ ها 11100/11/11100 رشته :  شکسته گروه : 

 ی نامحدود  ا در یک لحظهو بقا ر

 ( 7(  ) تک  7993) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ،                   که دو خورشید به هم خیره شدند
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 فاعلن مفعولن فاعل مفعولن    -فاعالتن مفعولن فعالتاتن  نوا :  9103 کد وزن:

 گل رخ هادلِ رخ ها گل = گل پری گل  111/101-111/001 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 زه دانا را گویند که داند گفت      هیچ نادان را داننده نگوید زه

 ( 2) رودکی(   ) تک  

 بید با باد به صلح آید در بستان     الله با نرگس در بوس و کنار آید

 ( 2( ) تک  719:  7) ناصر خسرو( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 کن جانها جانا به می روشن راست کن طارم و آراسته کن گلشن      تازه

 (   ) تک   دوم(763)  المعجم ، شمیسا : 

 ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم

 ( 2(  ) تک  7993در نگاه شرم:آگین گلی گمنام                            ) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ، 

 : 1912فرزند  هم آوا 

 مفاعیلُ مفتعلن مفاعیلن      -مفاعیلتن فعلن مفاعیلن  نوا :  9191 کد وزن:

 = پری گل پری به پری پری گل ها 1110/100/10/110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 چو آن ترک لعبت من به پا خیزد      دو صد فتنه در ره خود برانگیزد

 (511) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فتعلن مفاعیلنمفتعلن م نوا :  9191 کد وزن:

 = گل به پری گل به پری پری گل ها 1110/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 از شب من باد چراغ می گیرد    باز مرا گریه سراغ می گیرد

 (276) شراره دادگر( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 تفعلن مفاعیلن    مستفعل مس -مستفعلتن فاعلن مفاعیلن  نوا :  9159 کد وزن:

 = گل ها دلِ گل ها پری پری گل ها  11/10/10/1100/11 رشته :  بی ریسه گروه : 

 احمق اگر از تخمه ی کیان باشد      بی قدر تر از تخم ماکیان باشد

 (513) قاآنی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 پیغام برای نسیم شبگیری      از جانب ما مر سهیل افنان را

 ات از فطرت هنر سنجی      در رشک فکنده رشید و قطران راکای خامه 

 (770) فرهنگ عروضی  : ) اخوان ثالث ( 

 : 1181فرزند  هم آوا 

   2)مفاعلن فع لن ( *  نوا :  9110 کد وزن:

 2= ) پری پری گل ها ( *  11/1010-11/1010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دلش نه زآهن بود چه رفت بر کولیزن بود          صدای یکنهاد بر در گوش 

 (7952 -7950) سیمین بهبهانی ( ) کتاب دشت ارژن 
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 ز پای ، تا رفتیم ما رفتیم      اگر چه ننشستیم شما کهدوباره باید ساخت 

 (7952 -7950( ) کتاب دشت ارژن 57)سیمین بهبهانی (  )اردیبهشت 

 جوانه ها بیمار ستاره ها حیران پرنده ها بیدار    ترانه ها خونین 

 )بهمن صالحی ( 

  در یک کتابند اما شعر اول تاریخ ندارد های سیمین بهبهانیشعر . 

  ( 777از کتاب ) باغ کاغذی: بهمن صالحی شعر  ( آمده است که 220:   7عروضی جدر ) آشنایی با اوزان

است  7985ب در سال نوشته است ولی چاپ اول این کتا 29/77/61آن را سرایش آورده شده است و تاریخ 

  (211:   7) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتن فاعالتن مفاعیلن    نوا :  9806 کد وزن:

 = گل پری گل ،گل پری گل ،پری گل ها 1110/1101/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 گر توانم دل ز مهر تو برگیرم      بهر این آشنای دگر گیرم

 (553دیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  ) ا

 نم نمک نام تو را می برم از یاد      زخم شد آواز من در گلو فریاد

 (973) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ

 مفاعیلن فاعالتن مفاعیلن      نوا :  9805 کد وزن:

 گل ها گل پری ها  پری گل ها = پری 1110/1101/1110 رشته :  شکسته گروه : 

 به گیتی در، از مسلمان و از کافر      نبیند کس چون سلیمان بنْ ناصر

 (716) المعجم ، شمیسا :

 نمی خواهم از تو یک دم جدا باشم      تو باشی همراه من هر کجا باشم

 (15) شجره العروض : 

 فاعالتن مفاعیلن مفاعیلن نوا :  9827 کد وزن:

 = گل پری ها پری گل ها پری گل ها 1110/1110/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 سرکشی را دال از خود بهل یک سو    گر همی بایدت آگه شوی از هو

 (765) گوهر دانش : 

      9مفاعیلن  * نوا :  9822 کد وزن:

 9= ) پری گل ها ( *  1110/1110/1110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 خوری ناگه      به سر بر تیغ و بر پهلوی شینگیه اگر با من دگر کاوی

 ) فراالوی (

 جانا عهد با من جز چنین بستی      نیاری یاد از آن پیمان که کردستی

 ) ناصر خسرو (

 شب دوشینه با سودای او خفتم      از آن امروز با تیمار و غم جفتم

 (36مراغه ای ، عروض فارسی : ) اوحدی 
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 شد بالی دین      پریشانی گهی برهم زند آیینچه شد گر کفر زلفت 

 ) فیض کاشانی (

 ز غم خواری کشم در عشق آن دلبر      در این غم ، خواری از شادی بود بهتر

 (6) وطواط ، قوائم العروض : برگ 

 مرا شد آفت جان شوخ دلجویی      جفا آیین ، وفا دشمن ، پریرویی

 (669)واله داغستانی ، موسیقی شعر : 

 ز گندمزار بوی نان نمی آید    ز غم فارغ به ده ، دهقان نمی آید

 (760:   7آشنایی با اوزان عروضی ج 0) عباس صادقی ( 

 تو را من چشم در راهم شباهنگام

 ( 7(  ) تک 7995که می گیرند در شاخ تالجن  سایه ها رنگ سیاهی      )  نیما یوشیج  ، تو را من چشم در راهم ،

 ت سوی کس یازیاگر دست محب

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون

 ) پاره ی اول و دوم ( 91/ (   77که سرما سخت سوزان است                               ) اخوان ثالث  ، شعر زمستان ، 

 نگارینا چرا با من نمی سازی      به حسن خود چرا چندین همی نازی

 (797)  المعجم ، شمیسا : 

 نواده ی بالغنوع : هم خا 

 2)مفعول مفعولن  ( * - 2) مستفعلن فع لن ( * نوا :  9896 کد وزن:

 2= )گل ها پری گل ها( *   111011-111011 رشته :  (مکرر کوتاهمکرر)  گروه : 

 از این پیازین وار وار     یک روز خواهم رستبر گردِ من دی ای بسته تودرتو

 (69) سیمین بهبهانی ( ) اسفند 

 ضرب رقم در هیچ      حاصل چه خواهم داشت ؟ یک هیچ و دیگر هیچین چه پیوند است ا آه

 (61)سیمین بهبهانی (  ) اسفند 

 بی چلچراغ ماه  امشب چه تاریک است      کی می رسد از راه  صبحی که نزدیک است

 ) محمد قهرمان(

 آمد ای هموطن برخیز فصل بهار آمد      گل در چمنش بشکفت گلبن به بار

 (552) محمود شاهرخی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 شیرین تر از فرهاد چه باداباد    مجنون تر از لیلیدل داده ام بر باد بر هر 

 ) قیصر امین پور(

  (767)درباره ی طبقه بندی...:. از اکتشافات سیمین بهبهانی است 

 «  دیگر نوحه سرایان  ،  برخورد نموده ایمنوحه ) علی بن ولی ( قدیمی ترین اثری ست که در این وزن با آن

:   7آشنایی با اوزان عروضی ج« ) .  از جمله مال محمد درکایی ) مذنب( نیز از این وزن استفاده کرده اند

(  } نمونه این نوحه ها در کتاب آورده نشده است نمونه زیر از حاتمی نوری آورده شده است ) مراثی 290

 (30اهل بیت : 

 { دیدم روی پیمبر را    با من چنین فرمود  کی دخترم زهرادر خواب خوش 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 مستفعل مستفعل مفعوالتن -مستفعلتن مفتعلن مفعولن  نوا :  9837 کد وزن:

 گل ها دلِ گل ها دِل گل ها گل ها - 1111/0011/0011 رشته :  ناقص گروه : 

 شه ی فردات به جز سودا نیستاندی      امروز تو را دسترس فردا نیست

 )خیام(

 ای نرگس پر خواب ، ربودی خوابم      ای الله ی سیراب ، ببردی آبم

 ای سنبل پرتاب ، ز تو در تابم      ای گوهر کمیاب ، تو را کی یابم

 (718) موالنا ، عروض فارسی : 

 اشتآن ترک پری چهره که قصد جان داشت      مانند پری ، چهره ز من پنهان د

 گفتم دهن تنگ تو گویی هیچ است      گفتا که ز ما هیچ طمع نتوان داشت

 (713) خواجوی کرمانی ، عروض فارسی : 

 از عمر دو روزی گذران ما را بس      یک لحظه ی وصل عاشقان ما را بس

 ) قیصر امین پور (

 گفتم که ز عشق تو خجل گشتم دوش

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 نم که اگر دیر آید      زین جان پر از درد برآرم فریادترسنده از آ

 (50) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  است . های رباعییکی از وزن 

  مستفعل فاعالت مفعوالتن -مفعولن مفاعلن مستفعلتن  نوا :  9329 کد وزن:

 مفعول مفاعلن مفاعیالتن 

 گل پری پری گل رخ هاگل ها دلِ  =111/10/10/100/11 رشته :  بی ریسه گروه : 

 آیم چو کخ و  به گوشه ای بنشینم      خونت بخورم اگر تو را بد بینم

 (513) فرهنگ اوزان...:   ) معروضی بلخی (

 ای بر همه قحبگان گیتی سرچیک      کون تو فراختر ز سیصد خرچیک

 ) فراالوی(

 ل تر از اوستغافل که شهید عشق فاض        غازی به ره شهادت اندر تک و پوست

 کان کشته ی دشمن است و این کشته ی دوست       فردای قیامت این بدان کی ماند؟

 (75) ابوسعید ابولخیر ، سخنان منظوم : 

 باید داشت ز ابلهان نهان و اسرارراز از همه نا کسان نهان باید داشت      

 )خیام(

 باشدزندان من از نجات خوشتر باشد   نفرین من از نبات خوشتر 

 شمشیر من از حیات خوشتر باشد   یاقوت من از زکات خوشتر باشد

 (715) موالنا( ) عروض فارسی  : 
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 در کوی تو غم ز شادمانی خوش تر      مردن ز حیات جاودانی خوش تر

 پیش لب لعل تو بمیرم کاو را      آبی ست از آب زندگانی خوش تر

 (715) خواجوی کرمانی ، عروض فارسی : 

 یک لحظه ی وصل عاشقان ما را بس       بس را ما روزی گذران دو مراز ع

 ) قیصر امین پور ( ) تک   دوم(

 گفتم که تو را شوم نگارینا زود

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 است . یکی از وزن های رباعی 

   فاعالت فاعالت مفعوالتن -فاعالتتن مفاعلن مفعولن  نوا :  9326 کد وزن:

 = گل به گل به گل به گل به گل ها گل ها 1111/01/01/01/01 رشته :  قصنا گروه : 

 گل پری پری پری پری گل رخ ها

 گر بخواهدی بیایدی پیشش خور

  (713)  المعجم ، شمیسا : 

 مفتعلن فاعالتُ مفعوالتن -مفتعالتن مفاعلن مفعولن نوا :  9323 کد وزن:

 گل دِل گل ها پری پری گل رخ ها= 111/10/10/1100/1 رشته :  بی ریسه گروه : 

 عقده ی حیرت چسان گشودن باید   می بِنَدانم چگونه بودن باید  

 (7( ) تک   12:   7) رعدی آذرخشی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نبض می آمیخت با حقایق مرطوب

 ( 2نزدیک دورها (  ) تک     ) سهراب سپهری   حیرت من بادرخت قاتی می شد

 5183 فرزند 

 

 مفاعیلن فاعلن مفاعیالتن-مفاعیلن فاعالتتن مفعولن  نوا :  9391 کد وزن:

 پری گل رخ ها پری ، پری گل رخ ها= 11110/10/11110 رشته :  شکسته گروه : 

 نگارینی مهوشی بتی عیاری     به خوبی چون یار من نباشد یاری 

 ه ای چو زلفش ماریچو خالش کو مهر    چو رویش کو الله ای چو قدش سروی 

 ) خواجوی کرمانی (  ) یک غزل کامل(

  ( 1شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می داند ) اوزان...خواجوی کرمانی:دکتر 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 2فاعلن مفعولن  ( * )-   2)فاعالتن فع لن  ( * نوا :  9356 کد وزن:

 2ها ( * گل)گل پری ها =  111101-111101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 خوشتر از حلوایی      چرخ را پر کردی زینت و زیبایی جان جان مایی 

 هرچه تو فرمایی ر را افزاید      چشم را بگشایدعمهوش را برباید  

 ) موالنا(
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 ما قوامش داریم      زن زنانش آریم کش کشانش آریم می گریزد از ما

 ) موالنا(

 ده ی بالغنوع : هم خانوا 

 مفتعلن مفتعلن مفعوالتن نوا :  9339 کد وزن:

 = گل به پری گل به پری گل ها گل ها1111/1001/1001  رشته :  ناقص گروه : 

 از طرفی روح امین آمد پنهان    پیش دویدم که ببین کار و کیاها

 ( 7) موالنا( ) تک  

  5669فرزند 

 تنفعالتن فعالتن مفعوال نوا :  1011 کد وزن:

 = دِل گل ها دلِ گل ها  گل ها گل ها1111/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 تا به کی با غم هجرت درسازم من      دامن از گریه ی خونین تر سازم من

 (93) سید مظفر علی ، شجره : 

 «(39فرهنگ کاربردی ... : «  ) این وزن تنها در رساله شجره العروض آمده است 

 فاعالتن فعالتن مفعوالتن وا : ن 1016 کد وزن:

 1111/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 
 گل پری ها دلِ گل ها گل ها گل ها

 بید با باد به صلح آید در بستان     الله با نرگس در بوس و کنار آید

 ( 7( ) تک  719:  7) ناصر خسرو( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 که از دنیا بیرون ست  من درین گوشه

 آسمانی به سرم نیست

 ( 7(  ) تک  7/7959   ارغوان    از بهاران خبرم نیست                                                     ) ابتهاج 

 مفعوالتن فاعالتن مفعوالتن نوا :  1059 کد وزن:

 = گل ها گل ها گل پری ها گل ها گل ها1111/1101/1111 رشته :  ناقص گروه : 

 چون با خرّمی می پیمایی می      رندان را زان جام می ، باری می ده کام جانا

 (718) تحفه الهند  : 

 خود مصنف آن را  )فع لن فع لن فاعلن فع لن فع لن فاع( تقطیع کرده است . 

 فع لن فعالتن مفعولن مفعولن نوا :  1089 کد وزن:

    رخ ها گل ها گل رخ ها  گلدلِ  =گل ها 111/11/111/00/11 رشته :  ناقص گروه : 

 چندان که به گرد  گیتی گردد، احوال     کس نیست که در گیتی ماند به یکی حال 

 ) امیری فیروزکوهی (

 (.  هستند 79209فرزند  تک ،  است و هر دو 5519 ) تک دوم بر این وزن است  . تک اول بر وزن

 ن دارندم دشمنگر دوست ندارند مرا دولتمندان    بهتر که تهیدستا

 (20:   7) آشنایی با اوزان عروضی ج 2) بهار( تک  

 : 79209فرزند  هم آوا 
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 فاعالتن مفعولن مفعولن فع لن نوا :  1039 کد وزن:

 گل ها  =گل پری ها گل رخ ها گل رخ ها   11/111/111/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 ر یک را زو نیکوترنقش فروردین گر پاک تبه گشت چه باک    نایبی آمد ه

 (لوم نیست ) خاقانی یا المعی گرگانی ؟؟ کدام در متن مع

 ( 2( ) تک  28:   7) آشنایی با اوزان عروضی ج 

 2مفعوالتن  *-  8لن *  فع-1مفعولن* نوا :  1036 کد وزن:

 1) گل رخ ها ( *  1) گل ها ( * =  111/111-111/111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 م در آبی افتادم     گر آبی خوردم من دلشادم دلشادمافتادم افتاد

 ) موالنا(

 چون جامی در خوردم برخیزم برگردم      از شاخِ آن وَردَم گر سرخم گر زردم

 ) موالنا(

 کی باشد کین ترکان از قشلق بازآیند   چون گنج بدید آید زین گوشه ی ویرانه

 {71896) موالنا ( } فرزند 

 خاکم از زاری      وقت آمد بازآیی از خاکم برداریچون رفتی افکندی بر

 (771) مشتاق اصفهانی ، کلیات ، 

 آن آمد ، آن آمد ، آن آمد ، آن آمد      جان آمد، جان آمد، جان آمد، جان آمد

 (93) شجره العروض : 

 ای دلبر ، دل شد خوش جان هم شد زو خوش تر

 (57) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 مادران بسیاری است .  این وزن دارای 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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       سیزده هجایی

 1/0000/0000/0000 1035 کمترین کد

 1/1111/1111/1111 8737 بیشترین کد

 1035 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

5 77 29 69 39 

 وجود دارد . در این هجاوزن بالغ  10 شرح :

 

 فع 1فاعلُ *  –مفتعلن فعلن فعلن فعلن  نوا :  1587 کد وزن:

 = گل دِل گل دِل گل دِل گل دِل گل1/001/001/001/001 رشته :  شکسته گروه : 

 جز به تو من دل خود به کسی ندهم       ای گلِ من دل خود به خسی ندهم

 (786ترانه ها : ) میرناصر شریفی ، تصنیف بی قرار( ) 

 مفاعل فاعالتن مفاعلتن  -مفاعلتن فاعالتتن فعلن  نوا :  1185 کد وزن:

 پری به پری گل پری پری به پری=  10010/101/10010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 که هم قدمی با وی ، آبرو بردت     مگو با کسی خر ، اگر لگد زندت 

 (  532)  بی نام  ( ) فرهنگ اوزان...: 

  مستفعُل مستفعلن مفاعلتن  -فع لن فعالتن مفاعلن فعلن  نوا :  1181 کد وزن:

    مفعولُ مفاعیُل فاعالُت فعل   

 گل ها دلِ گل ها پری پری دلِ گل=  100/10/10/1100/11 رشته :  بی ریسه گروه : 

 نَه  ماه کند کار و نه ستاره کند         جز فضل خدا کارها چه چاره کند

 چاره کنند این مه و ستاره به کار      او کار کند ، نه مه و ستاره کندچه 

 (770) داوری شیرازی ( ) فرهنگ عروضی  : 

  : 9159مادر  هم آوا 

  نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعل مستفعل مستفعل فع   -مستفعلتن مفتعلن مفتعلن  نوا :  1376 کد وزن:

 مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

 1/0011/0011/0011 رشته :  شکسته گروه : 
 گل ها دِل گل ها دلِ گل ها دلِ گل

 خان غم تو پست شده ، ویران باد    خان طربت همیشه آبادان باد 

 ( 7( ) جزو قدیمی ترین رباعیات موجود است( ) تک  1( ) شاعر اوایل قرن 60) صانع بلخی( ) سیر رباعی : 

 ن و جوانیت دل نرم نداشت.آزرم نداشت      بر حس تقدیر که بر کشتنم

 ) رودکی  ( ) تک   اول (

 گفتم : که به رویت چه کنم ؟ گفت نظر    گفتم : که ز کویت چه کنم ؟ گفت : گذر
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 گفتم که غمت چند خورم ؟ گفت : مخور    گفتم : چه بود چاره ی من ؟ گفت : سفر

 (713) خواجوی کرمانی ، عروض فارسی : 

 بگرفت     وز گریه ی من روی زمین نم بگرفتاز ناله ی من پشت فلک خم 

 اشکم ز ره دیده برون جست و برفت      گویی مگر از دود دلش دم بگرفت

 (760) خواجوی کرمانی ، عروض فارسی : 

 گفتم که ز عشق تو دلم گشت خجل

 ( 711)  المعجم ، شمیسا : 

 تو را با این همه در راه تو گر خاک شویم      شایسته نباشیم قدم های

 (50) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 یکباره چنین جاهل و خونخواره مباش

 (57) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  وزن اصلی رباعی و ابر مادر است. 

 « وزن رباعی و خود رباعی ساخته و پرداخته ی ایرانیان است ...امثال خلیل بن احمد و قدمای عرب اصال از

ه اند .... در زمان شمس قیس یعنی نیمه اول قرن هفتم رباعی در میان وزن و شکل رباعی اطالعی نداشت

 (221سیر رباعی : «  ) . عرب ها شیوعی یافته بوده است 

 « وزن را وضع نکرد بلکه با  21وزن مختلف معتقد بود . البته او این  21امام حسن قطان برای رباعی به

وزن را  21تاثیر علم االنساب که در آن استاد بود این  تقطیع رباعیات مختلف بدانها دست یافت . قطان تحت

در دو شکل درختی ) مانند شجره النسب ها ( جای داد و هر کدام را یک شجره نامید . تصویر این دو شجره 

( } بدیهی 228سیر رباعی : «  ) .  در المعجم آمده است متاسفانه کتاب قطان در عروض برجا نمانده است

هر وزن را اگر در انتها هجای کشیده بود با یک نام دیگر معرفی می کردند و به این دلیل است که گذشتگان 

 {.  تا 72نه  وزن  داشت 21رباعی در تقسیم بندی قدما 

  « در کتابهای ادبی متاخر ... تنها عبارت الحول و القوه اال باهلل را به عنوان وزن رباعی ذکر کرده اند این

زیرا این عبارت فقط معادل یکی از اوزان رباعی است و با آن ، می نادرست است دیدگاه از نظر عروض عل

 (219سیر رباعی : « ) .  نمی توان همه ی اوزان را تقطیع کرد

 «روکرت ... وزن رباعی را به نحوه زیر تقطیع کرده است که کامال صحیح است . 

(- U U -/- U U -/- U U --)  ن دارد و می توان به جای دو هجای بر طبق این تقطیع رباعی یک وز

کوتاه یک هجای بلند قرار داد و ضمنا مفتعلن با اختیار قلب به مفاعلن تبدیل می شود... ژیلبر الزار هم در 

( } به زبان این کتاب وزن 219) سیر رباعی :    «.  سال های اخیر همین طرح را وزن اصلی رباعی گرفت

گذاری آن را می توان به شکل ) فع مفتعلن مفتعلن است و نوا  (1001/1001/10011)اصلی معادل  

 { . این وزن همان وزن ابرمادر ما است .مفتعلن ( یا ) ُمسَْتفْعِلَتُن مفتعلن مفتعلن ( آورد

 «  در لغت نامه ی دهخدا ذیل شمس الدین ) شمس اوزجندی( معروف به صدرالشریعه شعر زیر را به نقل از

زیرا عالوه بر وزن از نظر مضمون هم یادآور ، ( می آورد که جالب است 905، ص  7مجمع الفصحا ) ج

 :رباعیات خیام است 

 آوازه ی مرغ سحری خاست ز هر سو       برخیز که شمع است و شراب است و من و تو 

 بنشین تو که بنشست صراحی به دو زانو      برخیز که برخاست پیاله به یکی پای  

 با روز بگیرند  و ببرّند دو گیسو       معشوقه ی شب را   می نوش از آن پیش که
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 سنگی دو در این شیشه ی گردنده ی مینو       در ساغر مینا می رنگین خور و انداز 

 (218سیر رباعی : « ) .  صدرالشریعه از فضال و شاعران اوخر قرن ششم ماوراالنهر است

 « ( } این با فرض ما هم که بر 213سیر رباعی :«  ) .  وزن اصلی رباعی مفعول مفاعیل مفاعیل فعل است

 { . اساس قاعده قلب این وزن را ابر خواهر در نظر گرفته ایم سازگار است

 «  (262) سیر رباعی :« شاید بتوان این وزن را یادگاری از عروض مجهول الهویه ایران پیش از اسالم دانست 

 «  های دیگر شعری در دست است که وزن آن ها رباعی است پری و شکلنمونه هایی از قصیده و  قطعه و 

 :  المعجم قطعه یی } ده مصرعی { از ابوطاهر خاتونی به وزن رباعی نقل شده است 722در ص 

 استاد مبر گمان که دل ریش نیم           واز فعل تو و از تو بد اندیش نیم

 (269اعی :سیر رب« ) ... مسمط هفتم منوچهری نیز به وزن رباعی است 

  کتاب سیر رباعی از دکتر شمیسا منبع کاملی برای این قالب و وزن آن است . برای اطالع کامل از وزن

 از این کتاب رجوع کنید.« عروض رباعی »رباعی به فصل 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتن فع لن فعالتن فعلن     نوا :  1326 کد وزن:

 دلِ گل ها=گل پری ها گل ها ، دلِ گل 11/1101-100/1100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 هله قاآنی هان نقد خود دار نهان      که شد از غیب عیان نقدها را محکو

 ) قاآنی ( ) فقط تک   اول (

 مستفعل فاعالت مستفعل فع -مستفعلتن مفاعلن مفتعلن  نوا :  1311 کد وزن:

 مفعول مفاعلن مفاعیل فعل

 گل ها دِل گل گل ها دِل گل پری به=1/0011/0101/0011 رشته :  شکسته گروه : 

 گل ها دِل گل ، پری پری گل دلِ گل=10011010/10011

 خان غم تو پست شده ، ویران باد    خان طربت همیشه آبادان باد

 ( 2( ) تک  .  ( ) جزو قدیمی ترین رباعیات موجود است1( ) شاعر اوایل قرن 60) صانع بلخی( ) سیر رباعی : 

 چندان که به آینه  همی در نگری      بر چهره ی خویشتن ز من فتنه تری

 ) امیر معزی(

 ه گریحهنگام سپیده دم خروس سحری      دانی که چرا همی کند نو

 )خیام( ) فقط تک   اول (

 سرسبز تر از تو من ندیدم شجری   پرنورتر از تو من ندیدم قمری

 وق تر از تو من ندیدم شکریشب خیز تر از تو من ندیدم سحری  پر ذ

 ) موالنا(

 با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی      کنجّی  و فراغتیّ  و یک شیشه ی می

 چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی      منّت نبریم یک جو از حاتم طی

 ) حافظ(

 ای فیض بیا که عزم میخانه کنیم     پیمان شکنیم و می به پیمانه کنیم

 عشوه های ساقی فکنیم     جان در ره غمزه های جانانه کنیمدل در ره 

 (718) فیض کاشانی ، عروض فارسی : 
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 امشب به بر من است آن مایه ی ناز     یا رب تو کلید صبح در چاه انداز

 (31) علی اکبر شیدا ، تصنیف شب مهتاب( ) ترانه ها : 

 گفتم که تو را شوم چرایی تو به رنج

 ( 711ا : )  المعجم ، شمیس

 . جزو اوزان رباعی است 

 فاعالتن فع لن فاعالتن فعلن     نوا :  1383 کد وزن:

 گل پری ها، گل ها ، گل پری ها ، دلِ گل=11/1101-100/1101 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 دشمنت غیشه و غالتو رفیق      دولتت باد حریف  روزبهی بایار بادت توفیق 

 ) رودکی (

  : 3801فرزند  هم آوا     

 فعالتن مفعولن مفعولن فعلن نوا :  6775 کد وزن:

 =دلِ گل ها گل رخ ها ، گل رخ ها دلِ گل100/111/111/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 و صدایش همچون نیزهء کوتاهی . پهنای افق را پیمود

 ( 2(  ) تک  7993فرخزاد ، فتح باغ ،  خبر ما را با خود خواهد برد به شهر                              ) فروغ

 فاعالتن مفعولن مفعولن فعلن نوا :  6771 کد وزن:

 =گل پری ها گل رخ ها ، گل رخ ها دلِ گل100/111/111/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 گر همی زآتش گل روید ، او را نه شگفت    ُرست هم زآتش سنواده گل از بهر خلیل

 (23:   7انی ( ) در متن مشخص نیست ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج) المعی گرگانی یا خاق

 فاعالتتُ فاعالتتُ فاعال  –فعالتتن  فاعلن فعالتتن نوا :  6286 کد وزن:

 گل پری دِل گل پری دلِ گل پری  =10100/10100/101 رشته :  شکسته گروه : 

 { شق رامن شکایت ع من حکایت عشق را    بشنو از لبِ بشنو از نیِ }

 ) مولف(

 ( است اما هیچ سروده ای به آن 101/1101/1101این وزن مادر وزن )( با نوای )فاعالتن فاعالتن فاعلن

 . سروده شده است آغاز مثنوی موالنابیت باال بر اساس بیت  . ندیده ام

 مستفعلن مفاعلن فعالتتن نوا :  6237 کد وزن:

 گل رخ ها پری پری پری دِل گل پری=10100/10/10/10/111 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ]ی  [یا آن دلت به مهر من بگراید      ]ی [روزی بود که عشق تو  به سرآید 

 ( 66) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  66صحیح است {) معیاراالشعار ، فشارکی : « بگرایدی»و « به سر آیدی »} بنا به نظر مصحح کلمات ) 

 با وزن مستفعلن مفاعلن فعالتن .است  9219کد وزن بدون این  خوانش 

 فعالتُ مستفعلن فعالتتن -فعالتتن فاعلن فعالتتن  نوا :  6900 کد وزن:

 =دلِ گل پری گل پری ، دلِ گل پری10100/10110100 رشته :  شکسته گروه : 

 چو برفته دلدار من ز کنار من      غم دل ز هجران او شده یار من

 (587گ اوزان...:  ) ادیب طوسی ( ) فرهن
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 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعلن مستفعلن فعالتتن  نوا :  6901 کد وزن:

 =گل ها پری گل ها پری دِل گل پری10100/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 بردی بتا از یک نگه دل و دین من      برخاستی با ناز و غمزه به کین من

 (581) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعلتن مفتعلن مفاعلن نوا :  6121 کد وزن:

 =  گل ها دلِ گل ها دِل گل پری پری 10101/0011/0011 رشته :  ناقص گروه : 

 در  دهر به جز رقص و طرب ندیده ام    در باغ فقط بوی تو را شنیده ام }

 { تی رسیده امآغوش تو را بوس تو را چشیده ام     در عشق به هر مرتب

 ) مولف(

  و  6121در نظر گرفته شده است اما به نظر می رسد کدهای  1376خواهرک کد  1311تا کنون تنها کد

 : باشند به نظر من شعر زیر هم وزن است 1376هم خواهرکان  6163

 با یاد لبت خون مسیحا شده ام من بوی تو را ز  دورها شنیده ام} 

 (1376) کد  1001/1001/1001/1 (6163)کد  1010/1010/1001/1

 { آغوش تو را بوس تو را چشیده ام امشب که خیال من پر از خاطره هاست

 ( 6121) کد  1010/1001/1001/1 (1311) کد 1001/1010/1001/1

 
 

 مستفعلتن مفاعلن مفاعلن نوا :  6163 کد وزن:

 ی پری پری پری =  گل ها دلِ گل پر 1010/1010/1001/1 رشته :  ناقص گروه : 

 با عشوه و ناز و شور دلبرانه ای   آمد به برم نگار من شبانه ای     }

 { عشق    خواندیم ترانه های عاشقانه ای پر نغمه یِ  تا صبح چو بلبالنِ

 ) مولف(

  است اگر این  (1001/1010/1001/1)} مصرع های یک و دو و چهار بر همین وزن و مصرع سه بر وزن

  }.  داشته باشد یک خواهرک جدید برای رباعی است عبارت موسیقی

  و  6121در نظر گرفته شده است اما به نظر می رسد کدهای  1376خواهرک کد  1311تا کنون تنها کد

 .باشند  1376 کد هم خواهرکان 6163

 با یاد لبت خون مسیحا شده ام من بوی تو را ز  دورها شنیده ام} 

 (1376) کد  1001/1001/1001/1 (6163)کد  1010/1010/1001/1

 { آغوش تو را بوس تو را چشیده ام امشب که خیال من پر از خاطره هاست

 ( 6121) کد  1010/1001/1001/1 (1311) کد 1001/1010/1001/1
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  فاعالتُ فاعالُت فاعالتتن -فاعالتتن مفاعلن مفاعلن  نوا :  6157 کد وزن:

 1/01/01/01/01/01/01 رشته :  شکسته گروه : 
 گل به گل به گل به گل به گل به گل به گل

 گل پری پری پری پری پری پری

 ای ستاره ها که بر فراز آسمان     بر جهان ما نظاره گر نشسته اید

 ای ستاره ها که از ورای ابرها     بر جهان نظاره گر نشسته اید

 ) فروغ ، ای ستاره ها (

 د    دیدگان تو ستاره های او شدندعمر من شبی سیاه و بی ستاره بو

 (273) نادرپور( ) مجموعه اشعار : 

 عاشقانه سر بنه به روی شانه ام    گوش کن به نغمه های عاشقانه ام

 ) حسین منزوی( 

 سرخی ات نشانه ای ز سرخ ، روی ماست        وز سپیدی ات سپید ، ساحت جم است

 ( . شنیده بود 7920رسه قبل از سالهای ) شعری در ستایش پرچم که استاد نجفی در مد

 «(معیار االشعار این اثر ناشناخته ») نجفی ، مقاله ی 

 آنکه دید روی او ز دیده خون فشاند      وانکه دید موی او ز بوی چین بماند

 وانکه دید عین او ز حور عین برید      وانکه دید ، تیغ او ، به خاک و خون تپید

 (717) تحفه الهند  : 

 نوع : خنثای بالغ 

     تنمفاعیلُ مفاعیُل فاعالت -فعولن فعالتن مفاعلن فعل  نوا :  6118 کد وزن:

 =پری گل به پری گل به گل پری پری10101/0110/0110 رشته :  ناقص گروه : 

 ز دلدار دالرام خود جدا شدم      به حرمان غمش سخت مبتال شدم

 (586) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتتن فعلن فاعالتتن   نوا :  6626 کد وزن:

 = گل پری پری به پری گل پری پری 1/0101/1001/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 { بر لبم ترانه ی تو در دلم تویی     موجم و پی هدفم ساحلم تویی} 

 ) مولف(
 

  مفتعلن مفتعلن فاعالتتن  نوا :  6623 کد وزن:

 =گل به پری گل به پری گل پری پری10101/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 غم مخور ای دل که جهان را قرار نیست      آنچه تو بینی همه جز مستعار نیست

 (7903) بهار( ) تاریخ سرایش 

 دل به جهان بستنت ای جان من خطاست      زان که جهان خانه ی اندوه و مبتالست

 (585( ) فرهنگ اوزان...:   ) ادیب طوسی

 با نگهی گمشده در کهنه خاطرات       پهلوی دیوار ترک خورده ای سپید

www.takbook.com



 279عروض دودویی 

 

 بر لب یک پله چوبین نشسته ام       با سری آشفته ، دلی خالی از امید

 ) اخوان ثالث (

      شعله فکن بر قفس ای آه آتشین

 دست طبیعت گل عمر مرا مچین

 این  جانب عاشق نگه تازه گل از

 ( 9،2،7) بهار ( ) تک                                                       بیشتر کن 

 «(276) بدعت ها و ...:  « در دیوان بهار این وزن از ابداعات او به شمار آمده است 

 «خویش به  وزن این قصیده را نخستین بار بهار به کار برده و چنان که خود می گفته از یکی از تصنیف های

 ( 911، ص  9دکتر صفا ، گنج سخن ، ج )« .  نام مرغ سحر اقتباس کرده است

 (276فرهنگ عروضی  :  به نقل از ) 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلن مفاعلن فاعالتتن  نوا :  6615 کد وزن:

 =پری پری پری پری گل پری پری10101/1010/1010 رشته :  ناقص گروه : 

 ه باشی به بندگی      که مرده به ز زنده با سرافکندگینه خوش بود که زند

 (586) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 فعلن فاعالتتن فاعالتتن -فعالتن مفاعلن فاعالتتن   نوا :  6618 کد وزن:

 دلِ گل گل پری پری گل پری پری=10101/10101/100 رشته :  ناقص گروه : 

 ن کند ذوق مستیم      گر نگاهی صفا ببخشد به هستیمچشم مستت فزو

 (582) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتتن فاعلن فاعالتتن نوا :  6661 کد وزن:

 گل پری پری گل پری گل پری پری=10101/101/10101 رشته :  شکسته گروه : 

 ی سیه از غمت روزگار مندل ز دست من برده ای نگار من      کرده ا

 (580) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 مفعول فاعالتن مفعول فاعلن - مستفعلن فعولن مستفعلن فعل  نوا :  6577 کد وزن:

 گل ها پری پری گل گل ها پری پری=101011/1/101011 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 با صد هزار نزهت و آرایش عجیب     آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب

 ( 7) رودکی ( ) تک  

 دوش از درم درآمد سرمست و بی قرار     همچون مه دو هفته و هر هفت کرده یار

 ( 7) انوری (   ) تک  

 غوغای روز بینی چون شمع مرده باش   چون خلوت شب آید چون شمع برفروز

 ) موالنا(
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 بلبل به گل مباهی عاشق به بوی او گل در چمن نباشد همرنگ روی او     

 ) سعدی (

 در مکتب حقایق ، پیش ادیب عشق     هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

 (118) حافظ ، خانلری ، پری 

 کاری ست دیپلماسی کان دلستان کند     دیکتاتور است و تقویت از پارلمان کند

 (523: ) سید حسن اردبیلی متخلص به سوری(  ) با چراغ و آینه

 در وادی خموشان ، شیپور رستخیز    بر خواب خفته جانان چون تازیانه بود

 (17:   7) علیرضا صدفی ) آتش(( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه ی جهان،

 (7975، آواره مانده از وزش بادهای سرد،...                                  )  نیما یوشیج  ، ققنوس 

 ای عید دین و دولت عیدت خجسته باد      ایامت از حوادث ایام رسته باد

 ( 7) تک  (717) المعجم ، شمیسا :

 با ما یکی بساز ای دلبر نگارین

 (81) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  : 77067فرزند  هم آوا 

  مفعولن فاعلن مفتعلن فاعلن  نوا :  6119 کد وزن:

 =گل ها گل ها پری گل به پری گل پری1011/11-1011/001 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 بس کن ای شهسوار ، کز حُجُِب گفت تو        نقد عجب می برد دزد ز خورجین من

 ) موالنا(

  « احساس سکته « شهسوار»زاید « رای»مفتعلن فاعلن تبدیل به مفعولن فاعلن شده است و وزن

 (36مقاله ی سکته عروض ، از دیروز...: ) سیروس شمیسا ، «. القا می کند 

  : 77187 هم آوا 

 مفاعیلتن  تن فعلنمفاعیل  نوا :  6182 کد وزن:

 =پری گل پری دلِ گل ، پری گل پری10110/10010110 رشته :  شکسته گروه : 

 چو دیدی به عشق رخت وفاداریم      سزد گر به جور غمت نیاز آریم

 (585:  ) بی نام ( ) فرهنگ اوزان...

 مفعولن فاعلن مفاعلن فاعلن نوا :  6801 کد وزن:

 = گل رخ ها گل پری پری پری گل پری1011010101111 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 لختی از باغ زرد   ز خیری و شنبلید    لخت دگر سرخ فام ز روی گلنارها

 (57:   7( ) آشنایی با اوزان عروضی ج 7) محمود کاشانی( ) تک  

 مفاعیلتن فاعلن مفاعیلتن نوا :  6871 کد وزن:

 =پری گل پری گل پری ، پری گل پری10110/101/10110 رشته :  شکسته گروه : 

 بود کان دالرام من شود رام من      نکو شد به ناکامیم دهد کام من ؟

 (  585) بی نام ( ) فرهنگ اوزان...: 
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 تنیلمستفعلن مستفعلن مفاع نوا :  6873 کد وزن:

 =گل ها پری گل ها پری پری گل پری   10110/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 ای نازنین تا کی چنین به غم داریم      ور محنت هجران خود بیازاریم

 (581) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفتعالتن فاعلنمفتعالتن  نوا :  6316 کد وزن:

 گل به پری ها گل به پری ها گل پری=101/11001/11001 رشته :  شکسته  گروه :

 قامت تو شمشاد و دهانت غنچه وش     روی تو چون گل ، ساعد و ساقت صاف و خوش

 (711) تحفه الهند  : 

 ای شده از جان روی تو را مه مشتری     بر رخ تو دیوانه گشته حور و پری

 پَرِهان هان ، جو ، جور مکن زین بیش به میخواران خود     جام وصالی بخش به مخموران خود 

 ( 730258و تک   چهار کد   6316( ) تک   یک و دو و سه کد  787) تحفه الهند  : 

 مستفعلن فعالتتن مستفعلن    نوا :  6359 کد وزن:

 =گل ها پری دِل گل پری گل ها پری1011/10100/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 ی کز مهتران ، خود  بهتری    وز بهتری همه کس بیابد مهتریای مهتر

 ( 2(   ) تک   779) المعجم ، شمیسا :

  : 9009مادر هم آوا 

 فعالتتن مستفعلن مستفعلن نوا :  5001 کد وزن:

 دلِ گل پری گل ها پری گل ها پری=  1011/1011/10100 رشته :  ناقص گروه : 

 چو نهان شوی از جان من خیزد فغان    چو عیان شوی آسایدم روح و روان

 (17) شجره العروض : 

 فعولن فعولن فعولن مستفعلن نوا :  5010 کد وزن:

 1011/110/110/110 رشته :  ناقص گروه : 
 پری گل پری گل پری گل گل ها پری

 به شبهای تاریک مردی روشن شدی     برو از کنارم تو حاال یک زن شدی

 (288زن شعر معاصر  : ) رضا عبداللهی( ) و

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  مفتعلن فاعلن مفعولن فاعلن نوا :  5706 کد وزن:

 گل به پری گل پری  گل رخ ها گل پری=101/111/101/1001 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 بین که چه ها در جهان این دی خودکامه کرد    هر که دلش دانشی ست عبرت گیرد از آن

 ( 2نا( ) تک  ) موال

 

 مفاعلن فاعلن مفعولن فاعلن  نوا :  5705 کد وزن:

 پری گل پری دلِ گل ، پری گل پری=  101/111/101/1010 رشته :  شکسته گروه : 
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 ز روی سوری به باغ هر جا فرخار هاست    ز بوی سنبل به راغ هر سو تاتارها

 (57:   7ج( ) آشنایی با اوزان عروضی  7) محمود کاشانی( ) تک  

 مفعوالتن فاعالتن مفعوالتتن  نوا :  5777 کد وزن:

 =گل رخ ها گل ها به گل رخ ها گل ها به گل1/011111/011111 رشته :  شکسته گروه : 

 می پیمایی جام جانان ، چون با خرمی     باری می ده کام ما را با آن بی غمی

 ان می بازیم ، جان کو ای جان جهانمی گویی با ناز ، جان بازید، ای عاشقان      ما ج

 )766تحفه الهند  : (

  : 29169 هم آوا 

 مفعولن فعلن مفعولن مستفعلن نوا :  5773 کد وزن:

 =گل رخ ها دِل گل گل رخ ها گل ها پری100/111-1011/111 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 کافر نشان زلف کجت زنار ، طره ی تو      گیسویت شب تار ، رویت ماه چارده

 (   7) تک       ( 762تحفه الهند  : ) 

 « و ارکان تقطیعش به عربی چنین بود   مفعولن فعالن مفعولن مستفعلن یا چنین بود مفتعلن فعالن

 ( 7(     ) تک   762)تحفه الهند  : «   مفتعلن مستفعالن

  : 29169 هم آوا 

 فعلن فعلن فعلن فَعَالتن نوا :  5195 کد وزن:

 =دِل گل دلِ گل دلِ گل دلِ گل ها1/100/100/100/100 رشته :  شکسته :  گروه

 صنما چه بال ، همه جور و جفایی    ز غم تو تا حزینم تا که نیایی

 دل ما به دغا ببری ز بر ما    همه جور و جفا کردی به سر ما

 ( 296) تحفه الهند  : 

 فاعالت فاعالت مفتعالتن –فاعالتتن مفاعلن  فَعَالتن  نوا :  5186 کد وزن:

 = گل پری پری پری پری به پری گل 1/1001/0101/0101 رشته :  ناقص گروه : 

 خوش تر ازدهان من کسی نچشیده ست      گفت با ادا  گلی به بلبل سرمست } 

 { خوش تر از قصیده ام کسی نسروده ست    گفت بلبلش به یکی نغمه ی شادان 

 ) مولف (

  5613(  و وزن  1/1001/0101/0101) 5186با وزن (  1/1001/1001/1001) 5669آیا وزن  

 ؟ اگر بلی طبق چه ضوابطی؟ هم خانواده اند(  1/1001/1001/0101)

 مفتعلن فاعالت مفتعالتن -مفتعالتن مفاعلن فعالتن  نوا :  5183 کد وزن:

 به پری گلل =گل به پری گل به گل به گ110/01/01/01/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 گل به پری ها پری پری دِل گل ها

 روی مرا هجر کرد زردتر از زر      گردن من عشق کرد نرم تر از دوخ

 (585) شاکر بخارایی( ) فرهنگ اوزان...:  

 آرد به چنگ مملکت: آسانبر کند ز باغ و گلستان      آسان شاه چو دل 

 ( 7) ابوحنیفه اسکافی(  ) تک  
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 ظار نیرزد    بوی گل و الله زخم خار نیرزدصحبت معشوق انت

 ) سنایی(

 جز سر پیوند آن نگار ندارم      گر چه از او جز دل فگار ندارم

 ) انوری (

 گر رخ او ذره ای جمال نماید      طلعت خورشید را زوال نماید

 ) عطار (

 زنده شود هر که پیش دوست بمیرد      مرده دلست آن که هیچ دوست نگیرد

 عدی() س

 بر سر آنم که گر ز دست برآید      دست به کاری زنم که غصه سرآید

 ) حافظ(

 در دل ما بخت سبز بار ندارد      دانه ی ما رنگ نوبهار ندارد

 (39) صائب تبریزی ، زحاف رایج .. : 

 دادگر آسمان که داد به شه داد      داد که تا خاکیان رهند ز بیداد

 ه ق ( 7908-7217)  ) فتح اهلل خان شیبانی (

 باشی اگر در جهان زبون و هراسان      دشوار:آید به دیده ی تو هر آسان

 ( 7) اخوان ثالث (  ) تک  

 بر نگه سرد من به گرمی ی خورشید      می نگرد هر زمان به چشم سیاهت

 (271) فریدون مشیری( ) وزن شعر معاصر  : 

 ها تار عنکبوت گرفتندحنجره ها روزه ی سکوت گرفتند      پنجره 

 (279) قیصر امین پور( ) وزن شعر معاصر  : 

 عصر

 چند عدد سار

 دور شدند:از مدار حافظه ی کاج 

 نیکی جسمانی درخت بجا ماند. 

 (6و1و9عفت اشراق روی شانه ی من ریخت                     ) سپهری ( ) پاره های

 ایم نشاِن شعله ی خورشیدمن ز فروغ رخِ  چو ماهِ  تو هر شب      باز نم

 (13) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 « غزلتنها دو اعران معروف مثل حافظ در این وزن گر چه ش، از اوزان پرکاربرد در شعر فارسی است  ،

 (231)فرهنگ کاربردی ... : «  .  دارد غزل 71سعدی نه و عطار 

  (206ی جامع : های شعر فارسی ) بررسپرکاربردترین وزن در جدول  73رتبه 

  : 9211مادر  هم آوا 

 نوع : هم آوای بالغ 
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 مفاعلن فاعالتُ مفتعالتن -مفاعلن فاعالتتن فعالتن  نوا :  5130 کد وزن:

 به پری گل=پری پری گل به گل به گل 1/10/01/01/01/1010 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ه توست گزندیمرا ز لعل و درّ ِ تو نیست نصیبی      مرا ز جَزْع سیا

 (80) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 فاعالت مفتعلن مفتعالتن -فاعالتتن فعالتن فعالتن  نوا :  5613 کد وزن:

 دلِ گل ها ها دلِ گل پری= گل پری  1/1001/1001/0101 رشته :  ناقص گروه : 

 { هر شبم خیالِ خیالم چو پر از توست   هر سحر ترانه ی من شعله ور از توست} 

 ) مولف (

  5613(  و وزن  1/1001/0101/0101) 5186با وزن (  1/1001/1001/1001)  5669آیا وزن  

 ؟ اگر بلی طبق چه ضوابطی؟ هم خانواده اند(  1/1001/1001/0101)

 مفتعلن مفتعلن مفتعالتن نوا :  5669 کد وزن:

 به پری هاگل به پری گل به پری گل  =1/1001/1001/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 خبری چند از این کاردی سحری بر گذری گفت مرا یار      شیفته و بی

 )موالنا(

 عشق تو آورد قدح پر ز بالها      گفتم ِمی می نخورم پیش تو شاها

 ( 7) موالنا (   ) تک  

 خسرو انجم به گه بام برآمد      یا مه خلخ به لب بام برآمد

 یا شه روم از طرف شام برآمد  صبح جمالش بدمید از شب گیسو    

 ) خواجوی کرمانی(

 ای رخ تو قبله ی خورشید پرستان      پرتو روی چو مهت شمع شبستان

 ) خواجوی کرمانی(

 چشم همه بر ره توست ای مه زیبا      تا گذری سوی چمن سرخوش و رعنا

 (775) عروض بابر : 

 ابرمادر 

 نوع : هم آوای بالغ 

  5613(  و وزن  1/1001/0101/0101) 5186با وزن (  1/1001/1001/1001)  5669آیا وزن  

 ؟ اگر بلی طبق چه ضوابطی؟ هم خانواده اند(  1/1001/1001/0101)

 مفاعالتن فعالتن فعالتن  -مفاعلن مفتعلن مفتعالتن  نوا :  5661 کد وزن:

 دلِ گل ها دِل گل ها پری پری گل =1100/1100/11010 رشته :  ناقص گروه : 

 چو من ز مهر رخ او توشه گرفتم      ز دیگران در طلبش گوشه گرفتم

 (586) فرهنگ اوزان...:    ) ادیب طوسی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 مفعولن مستفعلُ مستفعلُ فع لن   -فع لن مفعولن فعالتن فعالتن  نوا :  5663 کد وزن:

 ا گل ها دلِ گل ها دِل گل ها  =گل رخ ه11/0011/0011/111 رشته :  ناقص گروه : 

 قی ، افتد، آن را که سر و روی تو بیند      زان خْلم و از آن َبفْج روان بر بر و بر روی

 ) شهید بلخی ( ) تک   اول (

 بسم اله ، ساقی ی ولی نعمت ، برخیز   تا جان بدهیمت به مکافات ، افندی

 ) موالنا(

 بلعجبی ها همه افسانه ی عشق است خرسندی در عین غم از عقل نیاید   این

 (73:   7) وقار شیرازی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

  : 79701فرزند  هم آوا 

 تنمفتعلن مفاعلن مفتعال نوا :  5653 کد وزن:

 دلِ گل ها ،=گل به پری پری پری 1100/10101001 رشته :  شکسته گروه : 

 ل هوای جانانه گرفتهمهر رخش به جان من خانه گرفته      خانه ی د

 (585) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مفاعلن مفتعالتن  نوا :  5610 کد وزن:

 =پری پری پری پری گل به پری گل11001/10/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 مسی نیستمرا به سر به جز هوایش هوسی نیست      مرا به دل به جز غمش ملت

 (586) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 التنمفتعلن فعالتن مفتع نوا :  5507 کد وزن:

 =گل دلِ گل دلِ گل ها گل دِل گل ها1/1001/1100/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 خوش بود ار به نشاطی باده بخواهی      با صنمی نمکینی ساده بخواهی

 (585یب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  ) اد

 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعُل مفعولن مستفعُل  فع لن  نوا :  5519 کد وزن:

 مفعول مفاعیلن مفعول فعولن 

 فع لن فعالتاتن فعلن فعالتن

 گل ها دلِ گل ها گل ها دلِ گل رخ ها =  1110011-110011 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 ان وزیر است      واال عضد دولت ، نزدیک مجیر استفرخ ملک مشرق ، مهم

 ) معزی نیشابوری (

 بر بال عقاب آمد آن تیر جگر سوز     وز ابر مر او را به سوی خاک فرو کاست

 ( 7) ناصر خسرو(  ) تک  

 در باطن من جان من از غیر تو ببرید       محسوس شنیدم من آواز بریدن

 ( 2) موالنا(   ) تک  
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 کز چرخ عیان گشت همی رایت کاوه  تربانا بربند کجاوهبرخیز ش

 ) ادیب الممالک(

 کس نیست که در گیتی ماند به یکی حال       چندان که به گرد  گیتی گردد، احوال

 است( 1089) امیری فیروزکوهی (   ) تک   اول بر این نوا است تک   دوم بر نوا  

 ه را نوازش کن گر بارخداییای آنک به دو عارض چون ماه سمایی      بند

 ( 718) المعجم ، شمیسا :

  : 79209فرزند  هم آوا 

 مفاعلن فعالتُ مفاعالتن     نوا :  5190 کد وزن:

 =پری پری دلِ گل دلِ گل پری گل1/10/100/100/10/10 رشته :  شکسته گروه : 

 سرین و گردن و پشت و برش مسمن      میان گرده و پای و رخش مضمر

 عود سعد سلمان () مس

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن نوا :  5198 کد وزن:

 پری دلِ گل پری دِل گل پری گل=110/10010/10010 رشته :  شکسته گروه : 

 بزرگ زمین و نادره ی زمانی      به تو می سزد که همیشه زرفشانی

 (70) رشید الدین وطواط ، قوائم العروض : برگ 

 ویم      چرا نکنی یکی نگرش به کارمچو بر گذری همی نگری به ر

 (770)  المعجم ، شمیسا : 

 چو بر گذری همی نگرم به رویت     چرا نکنی بتا نظری به کارم

 ( 62) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 جز این نبود دگر به دل آرزویم            که آن بت من دمی گذرد به سویم

 (798) عروض بابر: 

 است  این وزن مادر دو بیتی. 

 

 مفتعلن مفتعلن مفاعالتن     نوا :  5803 کد وزن:

 = گل به پری گل به پری پری پری گل1/1010/1001/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 برده دلم دلبرکی ستیزه جویی      عشوه گری حیله گری بهانه جویی

 (585) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفاعلن مفتعلن مفاعالتن نوا :  5870 ن:کد وز

 =پری پری گل به پری پری پری گل10/01/10/10-1/10/10 رشته :  شکسته گروه : 

 نگار من از دل من خبر ندارد      به حال آشفته ی من نظر ندارد

 (586) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

www.takbook.com



 287عروض دودویی 

 

    علن مفاعلن مفاعالتن مفت نوا :  5826 کد وزن:

 پری پری پری پری گلبه پری =گل 1/10/10/10/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 دلبر من به جان من جفا پسندد      گر چه دلم به جای او وفا پسندد

 (585) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتن مفاعلن مفاعلن م نوا :  5825 کد وزن:

 پری پری پری پری پری پری گل=1/1010/1010/1010 رشته :  شکسته گروه : 

 چه بی امان چه مهربان چه عاشقانه      پریده ام به سوی تو ز آشیانه

 پریده ام که واژه ای تهی ز معنی      به جا نهاده آشیان به بام خانه

 (57/) 9) سیمین بهبهانی ( 

 غنوع : هم خانواده ی بال 

 مستفعلن مفاعلن مفاعالتن نوا :  5821 کد وزن:

 پری پری پری گل    گل ها پری پری =1/1010/1010/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 دل داده ام به مهرت ای نگار زیبا      کی می شود ز دوریت دلم شکیبا

 (589) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن مفاعلن مفاعالتن نوا :  5828 کد وزن:

 =دلِ گل ها پری پری پری پری گل    1/1010/1010/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 ز تو ای یار نازنین جفا نشاید      ور بشاید به دیگران به ما نشاید

 (582) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعلن مستفعلن مفاعالتن   مست نوا :  5819 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری پری پری گل=1/1010/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 تا کی کند دلدار من ستیزه با من      تا کی کشد از من به هر بهانه دامن

 (589) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

  عالتن مفاعالتن مفاعلن ف نوا :  5868 کد وزن:

 پری پری دلِ گل ها پری پری گل=1/1010/1100/1010 رشته :  شکسته گروه : 

 معین من به گه مدح شاه عالم     که هست بر همه شاهان دهر سرور

 زمین ز پایه ی تختش فزود رتبت    فلک ز عالی ی قدرش گرفت مفخر

 (   717: 2) مسعود سعد ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 به روزگار  چنو هر که یار دارد   دگر چه شکوه ای از روزگار دارد

 (   717: 2) داوری شیرازی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

www.takbook.com



 عروض دودویی 288

 

 کس این جمال که من دیده ام ندیده است     چنین نگار که من دیده ام که دیده است ؟

 (217) وصال شیرازی ، درّه نجفی : 

 بکرد فرقت او طلخ  ، روزگارماسیر محنت آن روی چون نگارم    

 ( 780) المعجم ، شمیسا :

 بکاست صابری و آب دیده بفزود     دل از نشاط تهی گشت و تن بفرسود

 ( 780) المعجم ، شمیسا :

 دلی پر آتش و چشمی پرآب دارم     از آنک با من بدخو شده ست جانان

 ( 7( ) تک  30) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  بالغنوع : هم آوای 

 فعالتن فعالتن مفاعالتن نوا :  5850 کد وزن:

 دلِ گل ها دِل گل ها پری پری گل=1/1010/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 نکنم جز به محبت حکایت از وی      که ندارم به جفایش شکایت از وی

 (582) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلتن مفاعیلتن فعولن  نوا :  5810 کد وزن:

 110/10/110/10110 پری گل پری پری گل پری پری گل  رشته :  شکسته گروه : 

 شتاب ای فلک شب تار ما سحر کن      ز دل حسرتم ز سر حیرتم به در کن

 به مرغی چو من به دام ستم گرفتار    صبا یک نفس به کنج قفس گذر کن

 (582گ اوزان...:  ) الهی قمشه ای ( ) فرهن

 سپهر از وفا شبِ تاِر ما سحر کرد   رها مرغِ دل از این دام پر خطر کرد

 بزن نغمه خوش کنون بلبل اندرین باغ   که در گلستان صبا از وفا گذر کرد

 (716:  2) الهی قمشه ای ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتن فاعالتن و فاعالتن    -ن مفاعالتن  فاعالتن فاعالت نوا :  5811 کد وزن:

 گل پری ها گل پری ها به گل پری ها=1101/0/1101/1101 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 تا دالرا یار من ، از کنار من شد      تیره از غم ، بی رخش روزگار من شد

 (587) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فع  -مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فع لن  نوا :  5366 زن:کد و

 =گل ها پری پری دلِ گل ها پری گل1/1011/0010/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 اما کسی ز دوست نشانش نمی دهد

 غمگین نشسته ، گریه امانش نمی دهد

 راهم ... دهید ، آی ! ... پناهم دهید ... آی

 . هوی .... های ... های                                   )اخوان ثالث ،سرود پناهنده( ) پاره های یک و دو و سه (هو ..
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 مستفعُل مستفعُل مستفعالتن     نوا :  5359 کد وزن:

 گل ها دلِ گل ها دِل  گل ها پری گل=11011/0011/0011 رشته :  ناقص گروه : 

 به انده      زیرا که تو از اندِه من شادمانی دانی که چه از عمر گذارم

 ( 7) معیار االشعار ( ) تک  

 مفعولُ مفاعلن فعولن فعولن نوا :  5336 کد وزن:

 =گل ها به پری پری پری گل پری گل110/110/1010/011= رشته :  ناقص گروه : 

 یک شعله به چشم من ستاره بیاویز     پاییز نگاه من همیشه غم انگیز

 (260رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  :  )

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعلن فاعلن فاعلن فاعالتن نوا :  1027 کد وزن:

 =گل پری گل پری گل پری گل پری گل1/101/101/101/101 رشته :  شکسته گروه : 

 چشمه های خروشان تو را می شناسند       موج های پریشان تو را می شناسند

 تشنگی را تو آبی جوابی    ریگ های بیابان تو را می شناسند پرسش

 (772) قیصر امین پور( ) وزن شعر معاصر  : 

 یک پری فرصت با تو بودن نمانده ست        یک دوبیتی مجال سرودن نمانده ست 

 (587)عبدالجبار کاکایی( ) فرهنگ اوزان...:  

 دم دریغا دلم را شکستیشامگاهان که با دیگری تو نشستی       گریه کر

 (772) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 زهر کین بر دلِ مجتبی زد شراری     کرد از سوز دل ناگهان بی قراری

 (729:  2) حیرانی اصفهانی؟؟( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای عبور ظریف

 بال را معنی کن 

 ( 9سهراب سپهری، اینجا پرنده بود (  ) تک   تا پرهوش من از حسادت بسوزد                    )

 نوع : خنثای بالغ 

 فعولن فعولن     فعولن فعفعولن  نوا :  1090 کد وزن:

 پری گل پری گل ها پری گل پری گل=  110/110/1/110/110 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 نگاری کجا همتا به خوبی ندانمش     چه گویی که را باشد به عشقش صبوری

 ( 2(    ) تک   703)  المعجم ، شمیسا : 

 تو گویی مرا از چه چنین مستمندی       ازیرا که بیخِ لهو ،  ز جانم بکندی

 ( 7(  ) تک  89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  :  (87از وزنهای مخصوص عرب است )فرهنگ عروضی 

  «  بوده  «صبوریی»در اصل شعر  «صبوری»ظاهرا ، تقابل فعولن و مفاعلن در شعر فارسی صحیح نیست

 (202) فرهنگ عروضی  :    « . است 
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 مستفعلن مفاعلن مستفعالتن  نوا :  1089 کد وزن:

 گل ها پری پری پری گل ها پری گل=  1/1011/10/10/10/11 رشته :  شکسته گروه : 

 تا چند: از این ستیزه جویی ساز کردن      با عاشقان ستمگری آغاز کردن

 (589ب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  ) ادی

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعولن فعولن فعولن فاعالتن نوا :  1031 کد وزن:

   =پری گل پری گل پری گل گل پری ها1101/110/110/110 رشته :  ناقص گروه : 

 کسی می نوازد پرم را ، بهتر از تو     گذارد به شانه سرم را ، بهتر از تو

 (283اللهی ( ) وزن شعر معاصر  : ) رضا عبد

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفتعلن مستفعلن مستفعالتن نوا :  1031 کد وزن:

 گل به پری گل ها پری گل ها پری گل=1/1011/1011/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 ای لعبتی کز لعبتان مختار گشتی      باز زخوبی فتنه ی بازار گشتی

 ( 2(    ) تک  761: )  المعجم ، شمیسا 

 

 مستفعلن مستفعلن مستفعالتن نوا :  1033 کد وزن:

 1/1011/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 ای نام عاشق سوز تو ورد زبان ها      وی یاد جان ، افروز تو آرام جان ها

 (582) صغیر اصفهانی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ما را میان خلق رسوا کردی ای دلبس در سر زلف بتان جا کردی ای دل      

 (786) عماد خراسانی ، عروض فارسی: 

 عمری تبه کردم به عشق و آرزویی      چون سرمه در چشمان کشیدم خاک کویی

 (786) اخوان ثالث ، عروض فارسی: 

 من عاشقم بر دلبری دیرآشنایی      زیبا رخی ، زنجیر زلفی ، دل ربایی

 ) الهی قمشه ای( 

 د با گامهایی سست و لرزان      او می رود با جامه دانی کهنه در دستاو می رو

 ) سیمین بهبهانی (

 از خار می گویم سخن از خار بدنام      با نیشهای طعنه در جانش شکسته

 (787) منوچهر آتشی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 ینجاستدریای شور انگیز چشمانت چه زیباست      آنجا که باید دل به دریا زد هم

 ) حسین منزوی (

 امشب همه غم های عالم را خبر کن      بنشین و با من گریه سر کن ،  گریه سر کن

 (60) ابتهاج   ، مرثیه ی جنگل  ،  فروردین 

 شب ها که پر پر می زند شمع

www.takbook.com



 291عروض دودویی 

 

 با کوله بار اشک های مرده ی خویش 

 ( 2(  ) تک  7991)نادرپور ، آیینه دق ،   

 ن مختار گشتی      باز زخوبی فتنه ی بازار گشتیای لعبتی کز لعبتا

 ( 7(    ) تک  761)  المعجم ، شمیسا : 

 هجران او جانم به تیر غم بخست      بر من در آرامش و شادی ببست

 (796) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مفاعلن فعالتاتن    نوا :  1998 کد وزن:

 پری پری پری پری به پری گل ها=11100/10/10/10/10 رشته :  ناقص گروه : 

 نمی کنی تو از وفا و یادم      نمی دهی به لطف خود ، تو چرا دادم

 )مصرع اول؟( (586) ادیب طوسی ( ) تک   دوم () فرهنگ اوزان...:  

 فعالتاتنفعالتن مفاعلن  نوا :  1910 کد وزن:

 دلِ گل ها پری پری دِل گل رخ ها=1/1100/1010/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 هم از این عمر حاصلم چو دمی باشد      نسزد کاین دلم اسیر غمی باشد

 (582) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن فعالتن فعالتاتن نوا :  1912 کد وزن:

 دلِ گل ها دِل گل ها دلِ گل رخ ها=1/1100/1100/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 ستد و داد مکن هرگز جز دستادست      که پسا دست خالف آرد و الفت ببرد

 ) ابوشکور بلخی (

 دهنی کوچک چون تنگ دل عاشق      نه که چون حقّه ی آکنده به مروارید

 (19) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 فاعالتن فعالتن فعالتاتن نوا :  1919 کد وزن:

 گل پری ها دلِ گل ها دلِ گل رخ ها=1/1100/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 خوب دارید و فراوان بستاییدش      هر زمان  خدمت لختی بفزاییدش

 ) منوچهری (

 راست کن طارم و آراسته کن گلشن      که غم از دل نرود جز به می روشن

 اول(  () تک 768) مسعود سعد ( )  المعجم ، شمیسا : 

 مر مرا گر پس دانش نشدستی دل      همچو تو اسپ و غالمان و عقارستی

 (926) ناصرخسرو ، دیوان اشعار : 

 حاصل عمر تو افسوس شد و حرمان     عیب خود را مکن ای دوست ز خود پنهان

 (719) پروین اعتصامی  ، عروض فارسی : 

 من در این آیه ترا آه کشیدم ، آه

 را  من در این آیه تو
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 ( 7به درخت و آب و آتش پیوند زدم                                         ) فروغ فرخزاد ، تولدی دیگر ( ) تک  

  : 1912فرزند  هم آوا 

 فعالتُ فاعالتن فعالتاتن    نوا :  1980 کد وزن:

 ها رخ=دلِ گل پری پری گل دلِ گل 11100/1/10/10/10/0 رشته :  ناقص گروه : 

 که با فریب وصلت دل من بردی      دل من به رنج هجران ز چه آزردی تو

 (587) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فع لن نوا :  1986 کد وزن:

 گل به پری گل پری گل به پری گل ها= 1110011011001 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 در گذشت ، ما ز پریشانی    ساز نکرده هنوز برگ زمستانی فصل خزان

 (81:  2) مفتون همدانی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

    : چاره نباشد ز عشق خاصه جوانان را »ضرب المثل» 

 مفعولن مفعولن مفعولُ مفاعیلن نوا :  1129 کد وزن:

 دلِ گل رخ هاگل ها  ا گل رخ ها گل رخ ه=1110011/111/111 رشته :  ناقص گروه : 

 آن اشتر بیچاره  نومید شده ست از جو     می گردد در خرمن ، تا مشت کهی یابد

 ( 2) موالنا ( ) تک  

 رحمی کن بر جانم ای دلبر عیارم      دور از خود می سوزی این جان گرفتارم

 (82) عروض بابر: 

  -فعالُت فاعالتن فَع  فعالتن  -فعالتن فعالتتن مفاعیلن  نوا :  1600 کد وزن:

 = دِل گل ها دلِ گل پری پری گل ها1/1101/0100/1100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 سایه ام تشنه ، سایه بان اندامت   به تن راه کشد حریم آغوشم

 ) رویایی(

  -فاعالتن فعالُت فاعالتن فَع   -فاعالتن فعالتتن مفاعیلن  نوا :  1607 کد وزن:

 =گل پری گل دِل گل به ، گل پری گل ها1/1101/0100/1101 رشته :  هشکست گروه : 

 چشم های تو دریچه های دریا را      پلک چون باز ، ز هم کنند بگشایند

 صف مژگان چو به هم زنند بزدایند       سبزگون مزرع بیکرانه رویا را 

 ) رویایی( 

 مفتعلن فاعلن مفاعلن فع لن نوا :  1679 کد وزن:

 = گل به پری گل پری پری پری گل ها1110101011001 رشته :  بی ریسه ه : گرو

 پند مرا گوش کن مزن به خود رایی    زهد و لقا پیشه ساز،، مباش طغیانی

 (  ) تک بیت هم آوا(81:  2) مفتون همدانی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 

 مفاعلن فاعلن مفاعلن فع لن نوا :  1671 کد وزن:

 1110101011010 رشته :  شبه متناوب  گروه :
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 به فکر طغیان مباش چو مردم طاغی   به کار عصیان مکوش چو مرد عصیانی

 (  ) تک بیت هم آوا(81:  2) مفتون همدانی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 

 فاعالتُ مفاعیُل فاعالتن فَع -فاعلن فعالتن مفاعالتاتن  نوا :  1626 کد وزن:

 ها پری پری گل هاگل پری دِل گل  =  1110101100101 رشته :  یسهبی ر گروه : 

 گل ز روی نکویت حکایتی باشد      غنچه از لب لعل تو آیتی باشد

 (587) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مفعولن مفاعلن فع لن  نوا :  1615 کد وزن:

 پری پری گل رخ ها پری پری گل ها=11/1010/1/11/1010 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود   نبود دندان ال بل چراغ تابان بود

 ( 2) رودکی ) تک  

 چگونه حوضی چونان که هر چه بندیشم       نمی توانم گفتن صفاتش اندر خور

 ) فرخی سیستانی (

 د      چو نوعروسش در چشم من بیارایدزمانه ی بد هر جا که فتنه ای باش

 ) مسعود سعد (

 برِ من آمد خورشید نیکوان ، شبگیر     به قد چو سرو بلند و به رخ چو بدر منیر

 ( 7(   ) تک  721) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

  : اول رکن دوم مفعولن شده است مفاعلن فعالتن است اما در مصرعوزن  »در مورد شعر مسعود سعد  «

این دو عامل « زمانه ای بد»باید اشباع شود : « زمانه ی بد»و قبل از آن کسره ی اضافه ی  «بد هر جا

با هم سکته را سنگین کرده اند حال آنکه در مصراع دوم فقط تسکین ) نوعروسش ( اتفاق افتاده و لذا 

 (35.:) سیروس شمیسا ، مقاله ی سکته عروض ، از دیروز..  « .  چنین ثقلی ندارد

  : 73715فرزند  هم آوا 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتاتن نوا :  1516 کد وزن:

 هاگل پری ها گل پری ها گل پری گل =1/1101/1101/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 امتحانی را که کردی ما توانستیم      ای شعار شاعران را از تو شین و عار

 ) سوزنی سمرقندی(

 ر همی گردد       بر زبان ، اندیشه ام یکسان همی گرددگرنه بر کامم جهان یکس

 (712)حمیدی شیرازی ، عروض فارسی : 

 ای نهاده سر به زانوی پشیمانی           وی به سر برکوفته مشت پریشانی

 (766) مظاهر مصفا ( )بدعت ها ...:: 

 وازدر کجای این فضای تنگ بی آواز             من کبوترهای شعرم را دهم پر

 ) فروغ فرخزاد(

 آن که فصل تازه ی عمر تو خواهد بود               بخت من از خواب خود برخیز می آید

 ) حسین منزوی(
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 هم صدا تر با من آهنگِ رسیدن ها        آشناتر با تو شوق پر کشیدن ها 

 بی تو اَم آرام بنشستن نصیبی نیست            یا مجالِ در خیالت آرمیدن ها

 (267سماعیل وطن پرست ، درّه نجفی :) ا

 ناودان ها شرشر باران بی صبری ست   آسمان بی حوصله حجم هوا ابری ست

 (722:   7) آشنایی با اوزان عروضی ج

 های ! نخْراشی به غفلت گونه ام را تیغ

 های ! نپریشی صفای زلفکم را دست

 ) پاره ی اول و دوم ((  8/91 ،خوان ثالث ا )                               وآبرویم را نریزی دل 

 زینهار ای دل برنده ترکک من زود       باده پیش آور که غم را باده دانم سود

 ) المعجم(

 کار خویش از چاکر خویش از چه داری راز       کار خویش از رازداری از سخن چین دار

 (10) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 اید خوب        گر تو دانایی تو را هم یار دانا بهمرد دانا را نه دانا یار ن

 ( 10) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 چون نسوزد ز  آتش غم جسم افکارم            گوش با قول رقیبان می کند یارم

 (729) عروض بابر: 

 ی این قدما طبع آزمایی در این وزن را مشکل می پنداشته اند و شعر سوزنی قسمتی از شعری است که برا

طبع آزمایی سروده شده است . شمس قیس و خواجه نصیر هم این وزن را نامطبوع شمرده اند  اما امروزه 

 (761این وزن را خوش می شماریم ) بدعت ها ...: 

 «(15فرهنگ کاربردی ... : «  ) .  این وزن در شعر فارسی رواج چندانی نیافته است 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن مفعولن فعالتن فع لن نوا :  1801 کد وزن:

  11/1100/111/1100 رشته :  شکسته گروه : 
 دلِ گل ها گل رخ ها دلِ گل ها گل ها

 دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم      خم می دیدم خون در دل و سر در گل بود

 ( 2) تک      (209 ) حافظ ، خانلری ، غزل

 لن فعالتن فع لنفاعالتن مفعو نوا :  1806 کد وزن:

 =گل پری ها گل رخ ها دِل گل ها گل ها11/1100/111/1101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم

 ( 7(  ) تک  7993در نگاه شرم آگین گلی گمنام                        ) فروغ فرخزاد ، فتح باغ ، 

 فعولن فع لنمستفعُل مستفعُل م نوا :  1381 کد وزن:

 گل ها دِل گل ها دلِ گل رخ ها گل ها=11/111/0011/0011 رشته :  ناقص گروه : 

 زان مال عزیز است کزان عزت زاید   عزت را با ذلت حاصل نکنم من

 7( تک  20:   7) بهار ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج
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 فعولن مفعولن فعالتن مفعولن نوا :  1338 کد وزن:

 پری گل گل رخ ها  دلِ گل ها گل رخ ها=111/1100/111/110 رشته :  صناق گروه : 

 کف صابون آورده و الوان هم شسته است      که نوروز چو آید کندش رنگ، دگربار

 یکی جان را قوت است و یکی دل را مونس     یکی مایه ی عیش است و یکی دشمن تیمار

 (619)توحید شیرازی ( ) گلشن وصال : 

 ( 9،  7( ) تک   7ل از آشنایی با اوزان عروضی ج) به نق 

 مفتعلن فاعالتُ مفعولن فع لن نوا :  8026 کد وزن:

 گل دلِ گل ها پری پری گل ها گل ها=11/111/0101/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 کس نبرد راه در حریم جالل او     غیر جمیلی که در حریمش محرم شد

 ( 2( ) تک 86: 2یی با اوزان عروضی ج) محمد حسن میرجهانی ( )آشنا

 فعولن به فعولن فعولن مفعولن -فعولن فعالتن فعولن مفعولن  نوا :  8098 کد وزن:

 پری گل به پری گل پری گل گل رخ ها=1100/110-111/110 رشته :  ناقص گروه : 

 اگر ره زندم جان ز جان گردم بیزار     ماللت نفزاید  دلم را هوس دوست

 ( 2نا( ) تک  ) موال

 فعالتن فعالتن مفعولن فع لن نوا :  8710 کد وزن:

 دلِ گل ها دِل گل ها گل رخ ها گل ها=11/111/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 سخن از گیسوی خوشبخت منست

 با شقایق های سوختهء بوسه ی  تو

 ( 9(  ) تک  7993فرخزاد    فتح باغ    ) فروغ                              و صمیمیت تن هامان در طراری 

 فعولن فعالتن مفعولن مفعولن نوا :  8755 کد وزن:

 گل رخ ها گل رخ ها =پری گل دِل گل ها  111/111/1100/110 رشته :  ناقص گروه : 

 ببندم کمر آنگه به میان از پی خدمت    بدانسان که برهمن بر بت بندد زنّار

 برجهم از جای   سماع آرم و وجد آرم حال آرم هر بارگهی اوفتم از پای و گهی 

 ( 631) یزدانی شیرازی ، گلشن وصال : 

 ( 1،  2( ) تک   7) به نقل از آشنایی با اوزان عروضی ج

 مستفعُل مفعولن مفعولن مفعولن نوا :  8713 کد وزن:

 ل رخ هاگ گل رخ ها گل ها دِل گل رخ ها =111/111/111/0011 رشته :  ناقص گروه : 

 یا همچو سلیمانی بشکافد ماهی را     اندرشکم ماهی ، آن خاتم زر یابد

 ( 7) موالنا (  ) تک  

 مفعولن مفعولن مفعولن مفعوالتن نوا :  8737 کد وزن:

 11/111/11/11/11/11 رشته :  مکرر گروه : 
  گل ها گل ها گل ها گل ها گل ها گل رخ ها 

 را بی نیش ؟     دنیا هم خود کژدم طبع ست ار نیکو بینیش هرگز دنیا دیده ست آیا کژدم

 (718)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 
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 چهارده هجایی 
 

 

 

 

 

 10/0000/0000/0000           8732 کمترین کد

 11/1111/1111/1111 75989 بیشترین کد

           8732 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر ی بالغهم خانواده  هم آوای بالغ خنثای بالغ

77 27 26 12 33 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 61 شرح :

 

  2)فعلتن فعلن  ( * نوا :  3288 کد وزن:

 2) دلِ پری دِل گل ( *  100/1000-100/1000 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 غمیه چرا بچه بوفا پسری    چه بسزا صنمی      که به زبان ناوری    که تو 

 ( 7(   ) تک   770)  المعجم ، شمیسا : 

 فعلتن فاعلن فعلتن فعلن  نوا :  3901 کد وزن:

 دلِ پری گل پری دلِ پری دِل گل=101/1000-100/1000 رشته :  ناقص گروه : 

 چه بوفا پسری  چه بسزا صنمی      که به زبان ناوری که تو چرا بغمی

 ( 2) تک  (    770)  المعجم ، شمیسا : 

 (فرهنگ عروضی   ) از بحور مخصوص عرب 

 2)مفتعلن فعلن  ( * نوا :  3171 کد وزن:

 2) گل دلِ گل دلِ گل( *=100/100/1-100/1001 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 مژده که باد صبا     می دهدم خبری

 می شکند گل هجر    غصه شود سپری

 شاخ امل بدمید    یار یگانه رسید

 ز رخ بدرید    طلعت خوش خبریپرده 

 (770) محسن حکیم معانی ( ) ضرباهنگ کالم:

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلتن مفاعلتن، مستفعلن نوا :  3676 کد وزن:

 = گل ها پری دلِ گل دلِ گل1/0010/1011-1/0010 رشته :  ناقص گروه : 

 نیلوفری چو حلقۀ دود         کبود کبود

 ر          صدای که بودآوازی از کرانه ی دو
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 آوازی از نهایت خواب        که خیز ! که خیز !

 فریادی از نهاد شتاب          که زود ! که زود !

 (1/56 )) سیمین بهبهانی ( 

 این یک مستزاد است 

 نوع : هم آوای بالغ 

   2)مفاعلن فعلن  ( * نوا :  3615 کد وزن:

 2=) پری پری به پری ( * 100/1010-100/1010 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 عروسی فیگارو کجاست تا بروم      نشانیم بدهید که از کجا بروم

 رها کنید که من بدان صال بروم     صالی دعوت او  به گوش می رسدم

 را به شکل کوتاه تلفظ کنید(« او»و « ای»مصوت های « فیگارو»( ) در کلمه ی  2/16) سیمین بهبهانی ، 

 یم شبی نه خنده ی سحری    نه نغمه ی طربی نه عشق فتنه گرینه آه ن

 (710:   7) مهرداد اوستا( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 غم از دلم نبردنگرد      به یک دو بوسه همی  به من نمیچرا همی بت من 

 ( 62) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 به لعل ِ لب شکری       به چهره چون قمری 

 به زلف مشک تری    رگ گلی   به رخ چو ب

 (16شجره العروض: ;) ریاض الشعرا    بخش عروض 

 نوع : هم آوای بالغ 

  فاعالتُ مفاعیلُ فاعالتُ فعل  نوا :  3619 کد وزن:

 =گل پری دلِ گل ها به گل پری دلِ گل10/0101/0110/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 ت او پیل را ذلیل انگاربر سخاوت او نیل را بخیل شمار    بر شجاع

 (905) منطقی رازی ( ) وزن شناسی و عروض  : 

 زد شراره ی آتش به آشیانه ی من      شد ز دود سیه گم نشان خانه ی من

 (585) ادیب طوسی (  ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلن مفعولن مفاعلن فعلن    نوا :  3631 کد وزن:

 =پری پری گل رخ ها ، پری پری به پری    100/1010/111/1010 :  رشته ناقص گروه : 

 چگونه کوهی چونان که از بلندی آن      ستارگان را گویی ، فرودِ اوست مقر

 ) فرخی سیستانی (

 اگر به سالی حافظ دری زند بُگشای        که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست

 ( 7) حافظ (     ) تک  

 می کافراط اصطناع َکفَت           بدان کشید که کان همچو بحر ناله کندتو آن کری

 (718) المعجم ، شمیسا :

  : 73715فرزند  هم آوا 
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  2) مستفعلن فعلن  ( * نوا :  3516 کد وزن:

 2) گل ها پری دلِ گل ( *  =100/1011-100/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 گاهی چو وعده ی او  گاهی چو پشت منی     ای زلف دلبر من پر بند و پر شکنی 

 ) امیر معزی(

 ای زلف دلبر من دلبند و دلگسلی      گه در پناه مهی گه در جوار گلی

 (612) ادیب صابر( ) متوفی 

 ای مایه ی طربم وآرام روز و شبم      من خنج تو طلبم  تو رنج من طلبی

 ) عنصری (

 اشکم عقیق چرا  گر تو عقیق لبی  روزم سیاه ، چرا  گر تو سیاه خطی    

 ( 703)  المعجم ، شمیسا : 

 چون زلف تاب دهد آن ترک لشکریم      هندوی خویش کند  هر دم به دلبریم

 (600-دیوان  -) عطار

 این شمع و خانه منم  این دام و دانه منم      زین دام بی خبری  چون دانه می شمری

 ) موالنا(

 خبریل سحری      تو خود چه آدمیی کز عشق بیدانی چه گفت مرا  آن بلب

 اشتر به شعر عرب  در حالت است و طرب      گر ذوق نیست تو را  کژ طبع جانوری

 ) سعدی(

 ای زلف یار چرا آشفته و دژمی      همخوابه ی قمری    همسایه ی صنمی

 ) قاآنی(

 الصوریمما صوفیان صفا از عالم دگریم      عالم همه صُوَر و ما واهب 

 (967) ادیب نیشابوری ( ) با چراغ و آینه:

 مرغی به ناله ی عشق خوش گفت دوش مرا      کی مست خواب و خیال یک لحظه دیده گشا

 ) الهی قمشه ای (

 در قاب سرخ غروب قامت کشیده و راست      کولی بسان بتی  از آبنوس و طالست

 (7952 -7950)سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن 

 « از اوزان بسیار رایج شعر عرب است و گویا اولین بار توسط امیر معزی در شعر فارسی مورد استفاده قرار

 : گرفته است و او در پایان می گوید

 گفتم مدیح تو من بر نوا شعر عرب      تقطیـع آن به عروض اال چنین نکنی

 «نوی بدنی ابلی الهوی اسـفا یوم ال»مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن       

 (965با چراغ و آینه:« )  . که مصرع  آخر از متنبی است

 نوع : هم آوای بالغ 

  2) فعالتن فعلن  ( * نوا :  3801 کد وزن:

  2) دلِ گل ها دِل گل ( * =100/1/100-100/1/100 رشته :  مکرر)شبه مکرر( گروه : 

 حت نمکوبه مال طافت ملکو      به حالوت شکر وبه ل یارکی هست مرا

 ) قاآنی ( ) فقط تک دوم (
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 از جهان دگرم  با زبان دگرم   با زبان دگرم از جهان دگرم

 نه از این خاکم و خشت  نه از این گیتی ی زشت   نو گل باغ بهشت باغبان دگرم

 (  9) ادیب نیشابوری( ) تک 

 غآوخ از دور سپهر  آه و افسوس و دریغ    کان مه روشن ما گشت بنهفته به می

 (   736: 2) ادیب فراهانی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ز لبانت پسرا به یکی بوسه چرا      نکنی شاد مرا بنترسی ز خدا

 ( 60) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 لب او آب بقا سخنش مایه ی جان      قد او سرو سهی دهنش سرّ دهان

 (11) شجره العروض : 

   : کچلی عیب خداست کچلی زیر کالست«  »شور نه به این بی نمکینه به این شوری »ضرب المثل»  

 (735: 2) آشنایی با اوزان عروضی ج

 در ادامه ی همین شعر قاآنی می سراید : 

 هست تقطیع سخن دک دکادک دککو    فعالتن فعلن فعالتن فعلن   

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتن فعلن فعالتن فعلن   نوا :  3806 کد وزن:

 =گل پری ها دِل گل ، دلِ گل ها دلِ گل100/1101-100/1100 رشته :  شبه متناوب :  گروه

 یارکی هست مرا به لطافت ملکو      به حالوت شکر و به مالحت نمکو

 ) قاآنی ( ) فقط تک   اول (

 ای جوانان سوگند به سر پیر شما    که به ما آهوکان دل مدارید به کین

 ( 7( ) تک 735:  2ی با اوزان عروضی ج) داوری شیرازی( ) آشنای

  : 3801فرزند  هم آوا 

 مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَل  نوا :  3890 کد وزن:

 10/0110/0110/0110 رشته :  شکسته گروه : 
 پری گل به پری گل به پری گل به پری

 و منم ببر تله     منم شیر شلنبه   

 آن را یک بیت بدانیم وزن فوق به دست می آید این شعر منتسب به بهرام گور است اگر کل. 

 (63) منشا وزن.. :  

 فعالتن مفعولن فعالتن فعلن     نوا :  3862 کد وزن:

 =دلِ گل ها گل رخ ها دِل گل ها دلِ گل100/1100/111/1100 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 همام ازلی خطی در لوح که ملکی بدهید      به ابی یوسف یعقوب بن اللیث

 )محمد پسر وصیف سگزی(

 همه می دانند

 همه می دانند

 که من و تو از، آن رنواه ی سرد عبوس

 ( 9(  ) تک  7993باغ را دیدیم                                                 ) فروغ فرخزاد    فتح باغ    
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  ده استشعر سگزی در تاریخ سیستان به عنوان اولین شعر عروضی فارسی ذکر ش . 

 فاعالتن مفعولن فعالتن فعلن     نوا :  3869 کد وزن:

 گل پری ها گل رخ ها دلِ گل ها دِل گل=100/1100/111/1101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 آهوی کوهی در دشت چگونه َدوَدا      او ندارد یار ،، بی یار چگونه بُوَدا

 ) ابو حَفْص سُغدی(

 (503)با چراغ و آینه: « . ( زنده استnaiveاین شعر با همان لطافت ابتدایی و ناایو اش )تا زبان فارسی باقی است  » 

 نقش فروردین گر پاک تبه گشت چه باک    نایبی آمد هر یک را زو نیکوتر

 ( 7( ) تک  28:   7لوم نیست( ) آشنایی با اوزان عروضی جدر متن معخاقانی یا المعی گرگانی ؟؟  )

 بخت منستسخن از گیسوی خوش

 ( 2(  ) تک  7993) فروغ فرخزاد    فتح باغ                              با شقایق های سوخته ی بوسه تو 

  (68) منشا وزن.. : . وزن این شعر کامال ایرانی است 

  در روایت دیگری این بیت به این صورت آمده است: 

 یار چگونه روذاآهوی کوهی در دشت چگونه َدوَذا       یار ندارد ، بی 

 (68را طبق اختیارات شاعری قدیم باید بلند تلفظ کنیم ) منشا وزن.. : « نَـ»که در تک   دوم 

  : 73550فرزند  هم آوا 

 فعالتن فعلن فاعالتن فعلن   نوا :  3392 کد وزن:

 =دلِ گل ها دلِ گل گل پری  ها دلِ گل100/1100-100/1101 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 قاآنی هان نقد خود دار نهان      که شد از غیب عیان نقدها را محکو هله

 ) قاآنی ( ) فقط تک   دوم (

 ای جوانان سوگند به سر پیر شما    که به ما آهوکان دل مدارید به کین

 ( 2( ) تک 735:  2) داوری شیرازی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

   2)فاعالتن فعلن  ( * نوا :  3399 کد وزن:

 2=) گل پری ها دلِ گل ( * 100/1101-100/1101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 یار بادت توفیق    روزبهی با تو رفیق      دولتت باد حریف    دشمنت غیشه و غال

 ی سریع خوانده شود(« او»را با « روزبهی » ) دقت شود  ) ) رودکی ( ) تک   دوم

 همه تن ناز منم تو چه گویی کلکوپرداز منم      شمع شیراز منم  نکته

 ) قاآنی( )تک   اول (

 با زبان دگرم از جهان دگرم      از جهان دگرم  با زبان دگرم  

 نو گل باغ بهشت باغبان دگرم     نه از این خاکم و خشت  نه از این گیتی ی زشت  

 (  7،2،9) ادیب نیشابوری( ) تک 

 

 فعولن فعلنفعالتن فعالتن م نوا :  70788 کد وزن:

 دلِ گل ها دلِ گل ها گل رخ ها دلِ گل=100/111/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 هست شاد آن که به سیم و زر از او شادم شاد         منم آن المعی ی شاعر کز من به مدیح  

 ( 7( ) تک  716) المعی ( ) وزن شناسی و عروض  : 
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 که مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا         داد پیغام به سِر اندر عیار مرا   

 ( 2(   ) تک    59) المعجم( )  فرهنگ عروضی:

 فاعالتن فعالتن مفعولن فعلن نوا :  70783 کد وزن:

 =گل پری ها دِل گل ها گل رخ ها دِل گل100/111/1100/1101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 به شعر اندر بسیار مراداد پیغام به سِر اندر عیار مرا     که مکن یاد 

 ( 7(   ) تک    59) المعجم( )  فرهنگ عروضی:

  2)مفعولن مفتعلن  ( * نوا :  70737 کد وزن:

 2) گل ها گل ها دِل گل ( *   =100/1111-100/1111 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 حلبستم من گردن جان بردم پیشش به نشان    مجرم عشق است مکن  مجرم خود را تو ب

 (7) تک   93927فرزند  ) موالنا( 

 بانو این هدیه به تو  او را از من بپذیر       گفت و  بردش سرِ دست    افکند از پلّه به زیر

 قربانی بر سر خاک  تابی خورْد از سر درد      جویی خون ، بعد سقوط خاموشی بعد نفیر

 ) غزل مستقل به این وزن( 1/18) سیمین بهبهانی (  

  هم خانواده ی بالغنوع : 

 مفعولن مفاعلن مفعولن مفتعلن نوا :  70733 کد وزن:

 10011111010111 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 می روم از جهانتان گر تنی از مهانتان     جز غم در نهانتان بر من بگریست بگو

 ) اسماعیل خویی ( 

 ن(( ) تک بیت به این وز36:  7) آشنایی با اوزان عروضی ج

  2)مفاعلتن فعل (*  نوا :  70618 کد وزن:

 پری دِل گل پری پری دلِ گل پری =  10/10010-10/10010 رشته :  مکرر ) ناقص( گروه : 

 سهیل دمیده است ستاره ی باِد سرد     به خوابِ چناِر سبز  نمایش وهِم زرد

 کامل( ) سیروس شمیسا( ) غزل

 هم آوای بالغ 

 فعالتتن مستفعلن فعالتتن  نوا :  70572 کد وزن:

 =دلِ گل پری گل ها پری دِل گل پری10100/1011/10100= رشته :  شکسته گروه : 

 گذر از جفا سویم بیا ز ره وفا     صنما اگر با من بُود نظری تو را

 (712) عروض بابر: 

 2) مستفعل فاعلن  ( * نوا :  70101 کد وزن:

 2) گل ها دلِ گل پری ( * 1010/011-101/0011 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 2) گل ها به پری پری ( * 

 ای عارض و قدّ تو  از سرو و ز مه نشان       سرو تو طرب فزا ماه تو نشاط جان

 (783) سوزنی سمرقندی ( ) فرهنگ اوزان...: 

 بمن مستم و دل خراب جان ، تشنه و ساغر آب      برخیز و بده شراب  بنشین و بزن ربا
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 ای شام تو بر سحر  وی شور تو در شکر    در سنبله ات قمر  در عقربت آفتاب

 ) خواجوی کرمانی(

 عید آمد و می رود بی پیک و پیام تو          صد نامه گشوده ام  بی یک گل نام تو

 این بند ز پای من مگشای که بسته ام    پیمان دوام خود ، با گوشه ی دام تو

 (57فروردین  ) سیمین بهبهانی ( )

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلن نوا :  70891 کد وزن:

 =پری دِل گل ، پری دِل گل ، پری پری1010/10010/10010 رشته :  شکسته گروه : 

 جز این نبود دگر به دل آرزوی من      که آن بت من دمی گذرد به سوی من

 (798) عروض بابر: 

 مفتعلن مفاعلن مفاعلن فعل نوا :  70327 کد وزن:

 گل به پری پری پری پری پری پری=10/10/10/10/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 عصر

 چند عدد سار

 (  9) سپهری ( ) تک                 دور شدند، از مدار حافظه ی کاج 

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن فَعَل نوا :  70322 کد وزن:

 1پری *      =10/1010/1010/1010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 عزا عزای الله ای به خون نشسته است      به یاد دلشکسته ای دلم شکسته است

 (253) علیرضا قزوه ( ) وزن شعر معاصر  : 

 تو ای مسافر غریب شهر اعتماد    که مانده ای میان مردمان هر چه باد

 بعدها زما کنند یاد؟به زنده باد و مرده باد عمر ما گذشت   چه سود اینکه 

 (   713:  2) ناصر گلستان فر( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعل     نوا :  70361 کد وزن:

 پری پری دلِ گل ها پری پری پری=10/10/10/1100/10/10 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 چه بودی ار ستمم از ستمگر آمدی   مرا دلی ست که دائم ستم کند به من   

 (30) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 

 2) فاعلن مفاعلن ( *   2)فاعالتُ فاعلن  ( * نوا :  70356 کد وزن:

  2=) گل به گل به گل به گل ( * 101/0/101-101/0/101 رشته :  مکرر)شبه مکرر( گروه : 

 2( *  ) گل پری پری پری  -  2) گل پری به گل پری ( *  

 بگذر از دیار  دل سوی زلفِ آن پری      صبحدم به طرف باغ ای صبا چو بگذری

 (209) الهی قمشه ای ، عروض فارسی : 

 ناگزیر سر به زیر پا به راه می رود      تیک تاک تیک تاک  لحظه آه می رود

 (63) سیمین بهبهانی ( ) اسفند 
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 فرا نمی نهی بس که خرد و خسته ای پا     خط به آخر آمده است همچنان نشسته ای

 (56)سیمین بهبهانی (   ) اسفند 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن -مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل نوا :  77067 کد وزن:

 فع لن مفاعلن فعالتن مفاعلن

 ی=گل ها پری پری دلِ گل ها پری پر10/10/1100/10/10/11 رشته :  شکسته گروه : 

 یارم سپند اگر چه بر آتش همی فکند       از بهر چشم ، تا نرسد مر او را گزند

 او را سپند و آتش ناید همه به کار      با روی همچو آتش و با خال چون سپند

 (536(  ) مصرع اول ( ) فرهنگ اوزان...:   9) حنظله بادغیسی( ) نیمه ی اول قرن 

 با صد هزار نزهت و آرایش عجیب    آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب  

 ( 2) رودکی (  ) تک  

 ای آدمی به صورت و بی هیچ مردمی    چونی به فعل دیو چو فرزند آدمی ؟

 ) ناصر خسرو(

 هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد       هم رونق زمان شما نیز بگذرد

 ) سیف فرغانی(

 نَگْروند کافرم گر بوی یک شکن ز سر زلف دلبرم      کفار بشنوند ،

 ) عطار(

 بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست   بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

 ) موالنا(

 رود سخن دوست خوشتر است       پیغام آشنا نفس روح پرورست.از هر چه می

 ) سعدی(

 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود      این راز سر به مهر به عالم سمر شود

 ) حافظ(

 با خاطر گرفته کدورت چه می کند   با کوه درد سنگ مالمت چه می کند

 ) صائب تبریزی( 

 باز این چه شورش است که در خلق عالم است    باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

 ) محتشم کاشانی(

 خاکم به سر ، ز غصه به سر خاک اگر کنم      خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم

 ی() عشق

 پیکر تراش پیرم و با تیشه ی خیال      یک شب تو را ز مرمر شعر آفریده ام

 ) نادرپور(

 با این غروب ، از غم سبز چمن بگو    اندوه سبزه های پریشان به من بگو

 ) ابتهاج(

 هنگام شب که سایه ی هر چیز زیر و روست

 ( 7)  نیما یوشیج  ( ) تک              دریای منقلب ، در موج خود فروست                            

 این جامها که در پی هم می شود تهی 
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 دریای آتش است که ریزم به کام خویش 

 گرداب می رباید و آبم نمی برد                                         ) فریدون مشیری    پر کن پیاله را( 

 ای زلف سرکشت همه چین چین شکن شکن

 (2شکن شکن) همه چین چین

 مویت برای بستن دلها رسن رسن

 (2همه دلها رسن رسن )

 (31) علی اکبر شیدا ، تصنیف زلف سرکج( ) ترانه ها : 

 ای بارگه صاحب عادل خود این منم      کز قربت تو الف زمین بوس می زنم

 (710) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 ای یار دلربای یکی با رهی بساز

 (81، فشارکی :  ) معیاراالشعار

 یاران من جوان و رفیقان من جوان      اندوه تو بکرد مرا ای نگار پیر

 (85) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 « . این وزن سنگین ، باوقار و متمکن بی گمان یکی از پرکاربردترین و فخیم ترین اوزان شعر فارسی است

قصیده  25و انوری  غزل 18غزل ، عطار  11م ور این وزن مجموعا هر کداسعدی و حافظ در محذوف و مقص

 (217)فرهنگ کاربردی ... :  «.  دارد

 :استاد عماد خراسانی این وزن را برای سرودن مثنوی به کار برده است»

 ، به بر عاشقان یکی ست  هستی و نیستی      ای دل به راه عشق  غم هست و نیست ، نیست

 (215..:فرهنگ کاربردی .«                )   

 « ، هیچ شاعر مهمی در شعر عربی به این وزن شعر نسروده است ) به نقل از ) معیار االشعار ، جلیل تجلیل

 (777-705ص 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  9رتبه 

  و حسرت و گله به کار  جزو اوزان نرم و سنگین است که در معانیی مانند مرثیه ، هجران ، درد »این وزن

 (12وزن و قافیه ی شعر فارسی  : «  )  .رفته است 

 نوع : هم آوای بالغ 

  2)مفاعیل فاعلن ( * نوا :  77031 کد وزن:

 2) پری گل پری پری ( *  =10/10/1/10-10/10/1/10 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 به یک مشت سیم ماه جوان شد حکیم ما جوانمرد و دل فراخ      یکی پیرزن خرید

 (530) عسجدی مروزی(   ) فرهنگ اوزان...:  

 بدین خرمی جهان ، بدین تازگی بهار          بدین روشنی شراب ، بدین نیکویی نگار

 (268) فرخی سیستانی ،  درّه نجفی  : 

 خداوند ذوالجالل    روان بخشِ ذولکرم      برآرنده ی حدوث    برآزنده ی قدم

 (531اه (   ) فرهنگ اوزان...:  ) صفی علیش

 مگر باز برفروخت    گل از هر کنار نار      که هر دم ز سوز دل بگرید هزار زار

 ) قاآنی(
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 به قربان زلف دوست ، به قربان چشم یار    یکی مشک بی صداع ، یکی َخمر بی خمار

 ( 268) داوری فرزند وصال ، درّه نجفی : 

 ظر کنی      که ترسم ز درد عشق    تو خود ناله سر کنیدر آیینه ای صنم    نخواهم ن

 ) الهی قمشه ای (

 ز گل پیرهن کنم -به طرف چمن کنم      ز تن جامه برکنم  -شبی همرهت گذر 

 (61) سیمین بهبهانی ( ) فروردین 

 به سودای آسمان   پر و بال می زنی      ولی کو گشایشی    از این راه ، رنوای

 (539فرهنگ اوزان...:  ) منزوی ( ) 

 سمن بر برون زحد و در بزد       لطافت نمود دوش نگارین بیامد به حجره مست

 (717) المعجم ، شمیسا :

 نوع : خنثای بالغ 

 فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن-مفاعیل مفعولن مفاعیل فاعلن نوا :  77725 کد وزن:

 ری گل پری گل ها پری گل پری پریپ=10/10/110/1110/110 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 سری طیف من یجلو بطلعته الدجی        شگفت آمد از بختم که این دولت از کجا

 (911) سعدی ، گلستان خطیب رهبر :

 دگر ره شب آمد تا جهانی سیا کند      جهانی سیاهی با  دلم تا چه ها کند

 (652) اخوان ثالث ، بدعت ها و ...: 

 ایی نمی رسد       صدایی هم از یاری ز جایی نمی رسدبه درد دل ما آشن

 (291) حسین آهی ، درّه نجفی : 

 بدین عاشقی هر کو دهد پند مر مرا       همی گوز بر گنبد فشاند به ابلهی

 ( 708)  المعجم ، شمیسا : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2)مفعولن مفاعلن (*  نوا :  77229 کد وزن:

 2=) گل رخ ها پری پری ( * 1010/111/1010/111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 گوید گل که بزم بهْ ، گوید ابر گریه بهْ     هیچ یکی ز یکدگر  پند نکرده باوری

 ) موالنا(

 فعالتن فعالتن فعالتن فعل  نوا :  77158 کد وزن:

 پریدلِ گل ها دلِ گل ها دِل گل ها =10/1100/1100/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 نه مرا گه ُکنَدی خوار و گهی راندی       بت من گر به سزا حرمت من داندی

 (750) المعجم ، شمیسا :

 خردش باید از این بیش که بس بی خرد است    نکشد عاشق اگر هیچ خرد داردی

 ( 2(   ) تک  51) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 بکشی بی گنهی ای نگار ندهد نیز به تو دل شمنی تا زید      چون یکی را

 ( 7(   ) تک  12) معیاراالشعار ، فشارکی : 
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 مصراع دوم یک . تقابل فعالن و فعل در شعر فارسی غلط است ) »  «....بایدخردش  »المعجم  در مورد شعر

 (200فرهنگ عروضی  : « ( ) ح است بود صحی« داردیا»، « داردی»هجا کم دارد اگر به جای 

 فاعالتن فعالتن فعالتن فعل  :  نوا 77153 کد وزن:

 گل پری ها دِل گل ها دلِ گل ها پری=10/1100/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 ندهد نیز به تو دل شمنی تا زید        چون یکی را بکشی بی گنهی ای نگار

 ( 2(   ) تک  12) معیاراالشعار ، فشارکی : 

   2*) مفتعلن فاعلن  (  نوا :  77187 کد وزن:

 101/1001-101/1001 رشته :  مکرر)( گروه : 
 2) گل به پری گل پری ( *  – 2) گل دِل گل ها پری ( * 

 گفتم ناَیمْتْ نیز هرگز پیرامنا      بیهده گفتم من این  بیهده گویا منا

 ما را گفتی میای پیش بدین معدنا       ما  را دل سوخته ست  عشق و تو را دامنا

 ( 2،9،1(   ) تک   761ورمزدی( )درباره ی طبقه بندی...:) ابولحسن ا

 قند جداکن از وی دور شو از زهر دند       هر چه به آخر بهست جان ترا آن پسند

 ) رودکی(

 آمده نوروز ماه با گل سوری به هم      باده ی سوری بگیر بر گل سوری بچم

 (63) منوچهری ، دیوان : 

 ن توست         کاین در روزی گشاد وان در خیبر شکستحیدر شرع و کرم  بازو و احسا

 (768) انوری ( ) المعجم  ( ) فرهنگ عروضی  : 

 ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم      نام بلی چون بریم چون همه مست آمدیم

 ) عطار (

 چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر        چون که ببردی دلی باز مرانش ز در

 ) موالنا(

 تر از جان ماستدوست -در طلب وصل دوست         حیف نباشد که دوست  -ر برود جان ما گ

 ) سعدی(

 زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد      از سر پیمان برفت بر سر پیمانه شد

 ) حافظ(

 آن که مرادش تویی  از همه جویاتر است    وانکه در این جستجو از همه پویاتر است

 () فروغی بسطامی

 «آن روست روست »گفتمش آن دود چیست ؟ گفت که «    نی روست روست»گفتمش آن آتش است ؟ گفت که 

 (779) واعظ قزوینی ، عروض فارسی : 

 ساحل افتاده گفت : گر چه بسی زیستم    هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم

 مموج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت   هستم اگر می روم گر نروم نیست

 ) اقبال(

 بی خبر ای خیزران برگ برآورده ای    وز دل خارا و خار سر به درآورده ای

 ) شفیعی کدکنی(
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 چهره سپردم به تیغ    بلکه جوانش کنم         منظر چشمان خلق    آینه سانش کنم

 77/17)سیمین بهبهانی (  

 «سعدی در مجموع  . شعر فارسی است وزنی خوش ، رایج ترین در بحر منسرخ و در شمار اوزان پر کاربرد

 (239فرهنگ کاربردی ... : « )  . و دوقصیده داردغزل  20غزل، حافظ تنها یک و عطار  73در این وزن 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  71رتبه 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعلُ مستفعلن فعول مستفعلن -  مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن نوا :  77503 کد وزن:

 گل به پری گل پری پری پری گل پری=10110/01-10110/10 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 کیست که پیغام من به شهر شروان برد         یک سخن از من بدان مرد سخن دان برد

 ( 7(     ) تک  759) جمال الدین عبدالرزاق ( )  المعجم ، شمیسا : 

 کبود و سرخ و بنفش از بر کهسارها    چین تا به روم یکی کمان شد پدید از حد 

 (57:   7( ) آشنایی با اوزان عروضی ج 7) محمود کاشانی ( )تک  

      2)مفاعلن فاعلن  ( * نوا :  77570 کد وزن:

 2) به گل پری گل پری  ( *=101/101/0-101/101/0 رشته :  ناقص گروه : 

 2)پری پری گل پری  ( *=101/10/10-101/10/10

 به حقّ آن خم زلف  بسان منقار باز      به حق آن روی خوب  کزو گرفته به راز

 ) رودکی (

 به سر ز یاقوت سرخ  شقایق افسر گرفت       جهان فرتوت ، باز جوانی از سر گرفت

 ) قا آنی(

 همه کران تا کران  سیاه کرد این جهان            چو ابر بر کرد سر به کوه مازندران

 (7973) نیما ، توفان ، 

 حمید ،  آزاد شد  هویزه ،  آزاد شد        نوشته ها جان گرفت  خطوط فریاد شد

 طوط لغزنده بود، جوان چو آهن، چو کوه   گذشت مریخ وار خطوط پوالد شد

 ) غزل کامل (  (2/57) سیمین بهبهانی ،

 ه پهلوانی سماع به خسروانی طریقب        بشنو و نیک شنو نغمت خنیاگران

 (768) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعلن –مفتعلن مفتعلن فاعلن  نوا :  77519 کد وزن:

 گل پری=گل به پری گل به پری گل پری 101/1001/1001-101 رشته :  شکسته گروه : 

 گر گذری هست و نه در کوی توست   برخطاست

 ظری هست و نه بر روی توست  نابجاستور ن

 (759) وثوق الدوله ( )فرهنگ توصیفی اصطالحات عروض : 

 هر که گدای در مشکوه ی توست          پادشاست

 شه که به همسایگی کوی توست         چون گداست

 ) اخوان ثالث(

www.takbook.com



 عروض دودویی 318

 

 تحفه ی جان می برم از شهر یار         بهر یار

 روی دوست        تا نگرد در شکن موی دوست 

 ) الهی قمشه ای (

 ناز گر از گوشه ی ابروی توست         دل رباست

 دام گر از حلقه ی گیسوی توست         جان گشاست

 ) الهی قمشه ای (

 سوز غمت جسم مرا شعله ور می کند      در دل من داغ تو را تازه تر می کند

 (272) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 ای اخوان ثالث و الهی قمشه ای از نوع مستزاد استشعره . 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعولن  فعولن  فعولن  فعولن  َفعل  نوا :  77102 کد وزن:

 10/110/110/110/110 رشته :  شکسته گروه : 
 پری گل پری گل پری گل پری گل پری

 ا در شبیتو بانوی باران بی انته       تو پرواز صد کهکشان رها در شبی

 (281) یوسفعلی میرشکاک( ) وزن شعر معاصر  : 

 نمودار نقصان خود را به دیوار ذهن    هم از کاهش آرزوهای خود خوانده ام

 تو گویی که دیری ست در باغ بی بار جان   نهالی به جز حسرت و درد ننشانده ام

 (  759:  2) پروین جزایری ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای بالغ نوع : خنث 

 2)مفعول مفعول فع  ( *    -  2)مستفعلن فاعلن  ( * نوا :  77193 کد وزن:

 101/101/1-101/101/1 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 
 2)  گل ها پری گل پری ( *    2) گل گل پری گل پری ( * 

 نظر ناگهتافتد  ت           باشد که بر حال منچون خار و خس روز و شب ، افتاده ام در ره 

 (630) جامی: غیاث اللغات    

 مرد ز غم  این خواهر مضطرت    ای میر صد پاره تن  ای شاه بی سر حسینشاها ب

 (226:   7( ) آشنایی با اوزان عروضی ج178) حیرانی اصفهانی ، دیوان : 

 آن لعل خندان دهد ن دهد      شاید که یک بوسه اشدر راه جاناگر عاشقی نقد جان 

 (537هی قمشه ای ( ) فرهنگ اوزان...:  ) ال

 وارونه انگار کرد وین هر چه هستی که هست          نقشی پدیدار کردصورتگر  چیره دست 

 (66) سیمین بهبهانی ( ) بهمن 

 آالیش آب راب را       با اشک ، تطهیر کن سیمای مردادر دیده تصویر کن 

 ( 61)سیمین بهبهانی (  ) اردیبهشت 

 دنیای رویای منمع شبهای من      ای منظر دلکشِ ی آرزو ، ای ش ای جلوه

 (88) شفیعی کدکنی ، شناخت شعر:

 از طرْف او بردمیدر زمین       آنَک به مشرق رسید گشته نهان دروشنایی که بود آن 

 (755) المعجم ، شمیسا :

www.takbook.com



 319عروض دودویی 

 

 ک دم بیابرخیز و ی در بال        هرگز نگوید مرا افتاده ام از عشق آن بی وفا

 ( 62) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 جای شگرف و چه جا دیدم نگار مرامنزل به کوی وفا           کردم ز روی صفا

 (62)  معیاراالشعار ، فشارکی : 

 وآن دشمن زشتخویراه         آن حاسد عیب جوی  بی جرم بگرفتبر یاد من بی گناه 

 ه نقل از فرهنگ کاربردی...(( ) ب11)  معیاراالشعار ، فشارکی  : برگ 

 ارزان بود ای صنمدر کیش ما عاشقان         صد جان بود ای صنم       گر نرخ یک بوسه ات 

 (19) درّه نجفی:

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعل     نوا :  77117 کد وزن:

 گل پری ها پری گل پری ها گل پری ها=10/1101/1101/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 تا کی از هجران ، نگارا چند باشم به درد      سنگ و آهن نیستم من چند باشم صبور

 (10) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 با تو خوبی کرد خواهم گر تو خوبی کنی     ور تو زشتی کرد خواهی با تو زشتی کنم

 (10) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ن فعولن مستفعلن فاعلنمستفعل نوا :  77166 کد وزن:

 گل ها پری پری گل گل ها پری گل پری=101/1011/110/1011 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 در دشت تشنگی ها مردیم و آبی نبود      حوض بلور باران غیر سرابی نبود

 (711) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعول مفعول مفعول مفعولن فعل   مفتعلن فعالُت فعولن فاعلن  نوا :  77813 کد وزن:

 گل دِل گل دِل گل دِل گل رخ ها پری=10/111/001/001/001 رشته :  ناقص گروه : 

 وی شده بی رخ خوب تو روزم تیره تر     ای شده جان خراب به راهت پی سپر 

 اشد {درست تر ب« بی سپر»احتماال }      (711) تحفه الهند  : 

 2فاعلن فع فاعلن  (* )  -      2)فاعالتن فاعلن  ( * نوا :  77331 کد وزن:

 2) گل پری ها گل پری ( *  =101/1/101-101/1/101 رشته :  مکرر)شبه مکرر( گروه : 

 بازار مایار ما دلدار ما  عالم اسرار ما      یوسف  دلدار ما رونق 

 )موالنا(

 گل بروید خار ما ما      ور به زندان با تو آیمر شد گلزار گر به بستان بی تو آیم  خا

 ) موالنا(

 هم شه و هم ترجمان ن فاعالت      شمس تبریزی تویی فاعالتفاعالتن فاعالت 

 ) موالنا(

 جامه بر تن می دردجان ز دستت ای صنم       خون خود را می خورددل ز هجرت ای صنم 

 (19) جامی ، شجره العروض : 
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 ه تنهایی بساز یا که از یاران مرنج     یا حریف می مجوی یا زمی خواران مرنجیا ب

 (793) ابولقاسم حالت ، عروض فارسی : 

 چشمه ها در زمزمه رودها در شستشو   موج ها در همهمه  جوی ها در جستجو

 ) قیصر امین پور(

 بکنچاره ی کاری واری بکن      عاشق بیچاره را یاد غمخ بی وفا یار گهی

 (32) المعجم ( ) فرهنگ عروضی :

 رود بردار و بزن      چند خواهی خورد غم دور کن از دل حزناده برگیر ای صنم ب

 ( 60) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 «شعر نسروده اند...مسعود  ،  جای شگفت است که چرا شاعران عرب به اصل این وزن که موزون می نماید

موالنا{ این تنها شعری ست که در این وزن سراغ دارد . « گر به بستان...»عر فرزاد می نویسد } راجع به ش

 (83منشا وزن.. : « )  . این وزن را باید یکی از اوزانی که مولوی ساخته است دانست

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن نوا :  72079 کد وزن:

 =گل پری گل پری ،، گل ها پری گل ها پری101/101-1011/1011 رشته :  دوریسه گروه : 

 ماه من می روی آتش به جانم می زنی     ناوکی از ستم بر استخوانم می زنی

 (    977) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعل   نوا :  72071 کد وزن:

 پری گل ها پری گل ها پری گل ها پری=10/1110/1110/1110  رشته : شکسته گروه : 

 صبوح است ای بت ساقی بده ما را شراب         مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب

 وگر دورم بخوانیدم به آواز رباب      اگر مُردم بشوئیدم به آب چشم جام

 ) خواجوی کرمانی(    

 لم را وقف عشق جاودانی کرده امدر این هنگام پیری نوجوانی کرده ام    د

 (   73:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) رسول زاده (  

 پس از من شاعری آید

 که اشکی را که من در چشم رنج افروختم

 (2خواهد سترد                                       ) سیاوش کسرایی ( ) تک  

 ( 2) اوزان...خواجوی کرمانی:. ی می داند دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمان 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2)مفاعیلن فاعلن  ( * نوا :  72725 کد وزن:

 2) پری گل ها گل پری ( *  =101/11/10-101/11/10 رشته :  مکرر)( گروه : 

 چشم من اگر از اینجا رفته بود اگر ، آنجا مانده بود        چو بارانی از بهار چو خوابی در

 (766) شمیسا ( ) فرهنگ عروضی  :

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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  2)مفعوالتن فاعلن( * نوا :  72266 کد وزن:

 2=) گل ها گل ها گل پری ( * 101/1111-101/1111 رشته :  ناقص گروه : 

 جانا چون با می کشان  می پیمایی جام می       باری ما را نیز ده زان جامی ایام دی

 ( 223فه الهند  : ) تح

   2)فعالت فعولن ( * نوا :  72300 کد وزن:

 2=) دلِ گل دلِ گل ها  ( *1/100/100-1/100/100 رشته :  شکسته گروه : 

 که به خانه درآمدهی و های و هیاهو   به تکا... به تکاپو   ز ره سفر آمد       

 جلوه گر آمد همهپیچ کمندش      قد سرو بلندش  تن خیس سمندش    خم و

 9/59) سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتتن فعالتتن فعالتن    نوا :  72318 کد وزن:

 = دلِ گل پری دِل گل پری دلِ گل1/0100-1/0100-1100 رشته :  شکسته گروه : 

 چه کنم که ره ببرم به کوی حبیبم       به خدا که نیست ز قهر یار شکیبم

 ل از آشیانه پریدم      چه کنم که خار فراق گشت نصیبمبه هوای آن گ

 (583) الهی قمشه ای ( ) فرهنگ اوزان...:  

 چه کنم که جز به مراد خود نرود دل      چه کنم که جز به تو دل همی نگراید

 ( 66) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 پناهیبه سوی گدا نظری فکن که تو شاهی      به خدا که تو به تمام خلق 

 (712) عروض بابر: 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلتن فاعلن مفاعلتن فع نوا :  72318 کد وزن:

 = پری به پری گل پری پری به پری گل 101/10010-1/10010 رشته :  شکسته گروه : 

 در این شبِ آرام هر ترانه تویی تو    تماِم صداها ترانه ای ز تو باشد

 رخت   چو خاطره ی عاشقانه ای ز تو باشدعبورِ نسیمی میان مرگ و د

 ) سیروس شمیسا( ) غزل کامل(

 هم آوای بالغ 

   2)فاعالتُ فعولن  ( * نوا :  79023 کد وزن:

 2= ) گل به گل دلِ گل ها ( * 110/01/01-10/01/01 رشته :  ناقص گروه : 

 بگویم طوطیانهرویم      کانچه خواهد و گوید  یاِر آینهخواهد از منِ رسوا 

 من نه طوطی ی اویم بگُشاید      وین کرشمه نباید تا لبم او شِکر به کف: آید

 (61) سیمین بهبهانی ( ) تیر 

 کار تازه تری نیست جز گرفتن و بستن     تازگی چه خبرها ؟ کهنه هم خبری نیست

 2/80)سیمین بهبهانی (  

 ند ، از قفس خبرم رادست کینه ی افالک  بسته بال و پرم را    تا چمن که رسا
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 دهم به چه اّمید آه بی اثرم را پیک های دعا را  آسمان نپذیرفت    سر

 ) محمد قهرمان(

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 مستفعُل مستفعُل مستفعلُ  فع لن  نوا :  79701 کد وزن:

 مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

 11/00/11/00/11/00/11 رشته :  شکسته گروه : 
 ل ها دلِ گل ها دلِ گل هاگل ها دِل گ

 قی ، افتد، آن را که سر و روی تو بیند      زان خْلم و از آن َبفْج روان بر بر و بر روی

 ) شهید بلخی ( ) تک   دوم (

 دل آزاد کن از درد و تن آزاد کن از رنج             جام آور و رود آور و نرد آور و شطرنج

 ( 2( ) تک  68ی : ) رودکی ( ) معیاراالشعار ، فشارک

 روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست      اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست 

 ) ناصر خسرو(

 خیزید و خز آرید که هنگام خزان است   باد خنک از جانب خوارزم وزان است 

 ) منوچهری (

 دردی که مرا هست به مرهم نفروشم    ور عافیتش صرفه دهی ، هم نفروشم

 ) خاقانی(

 آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد              امسال در این خرقه ی زنگار برآمد

 ) موالنا(

 ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت                 ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

 ) حافظ(

 ای دختر من درس بخوان فصل بهار است               بیکار به خانه منشین ، موقع کار است

 سید اشرف الدین گیالنی( )

 ای خطه ی ایران مهین ای وطن من             ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من

 ) بهار(

 چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست   عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست

 ) عبرت نایینی(

 ما رفت به تاراج غمان خیز ای غنچه ی خوابیده چو نرگس نگران خیز                 کاشانه ی

 ) اقبال (

 امروز امیر در میخانه تویی تو              فریادرس ناله ی میخانه تویی تو

 ) حبیب خراسانی (

 بس غم و شادی که پس پرده نهان استنه آغاز و نه انجام جهان است  ای  امروز

 ) ابتهاج (

 شبه مهمانم و صد سال دعاگو امشب جگرم خون مکن ای یار جفا جو             من یک

 (56) اخوان ثالث ، زحاف رایج ... ، 
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 ای خشم به جان تاخته طوفان شرر شو    ای بغضِ گُل انداخته فریادِ خطر شو

 « در روزهایی که خرمشهر در دست بیگانگان بود سروده شد 63در سال »)فریدون مشیری ( 

 ( 78:   7) آشنایی با اوزان عروضی ج

 در فکر

 فکر در 

 در فکر تو بودم که یکی حلقه به در زد

 جانم حلقه به در زد

 ببم حلقه به در زد

 گفتم

 گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی

 تو باشی

 تو باشی

 (85) علی اکبر شیدا ، تصنیف مشکل پسنده ( ) ترانه ها : 

 تای مُلک ، مهین رکن ترا ، کلک وزیرست       کلکی که فلک قدرت و ایام مسیرس

 ای مُلک ترا ، عرصه ی عالم سر کویی         وز ملک تو تا ملک سلیمان سر مویی

 (791)  المعجم ، شمیسا : 

 صد سال به اومید سالمی و پیامی              چون معتکفان بر در و بام تو توان زد

 (63) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ید بن مفرغ استشعر زیر از یز ،  یکی از قدیمی ترین شعرهای فارسی : 

 آب است و نبیذ است      عصارات زبیت است

 و دنبه فربه و پی است      و سمیّه روسبی است

بخوانیم و دو پاره را به هم بچسبانیم این وزن به « است ُ»رابه شکل « است»دقت کنید اگر در دو پاره اول 

 (63ری و چند مقاله دیگر : ) مقاله ی اختیارات شاعری ، کتاب اختیارات شاع . وجود می آید

 « این وزن یکی از اوزان یونانی به نامsotadean (91)منشا وزن.. :  . « است 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  در جدول پرکاربردترین وزن 1رتبه 

  ه وزن این شعر شاد و طرب انگیز است و پیداست که ن»وقار شیرازی قصیده ای درباره زلزله سروده است که

تنها دل شاعر از این مصیبت به درد نیامده بلکه شاعر حتی اطالعی از موسیقی و حالت خاص هر یک از 

 .اوزان نداشته است 

 مطلع قصیده ی وی چنین است :} وزن مستفعل مستفعل مستفعل فع لن {

 دل در هم و  خاطر به غم و سینه به تاب است    شهری به خروش است و جهانی به عذاب است

پایان همین قصیده به مدح شاه نیز پرداخته است . مقایسه وزن این قصیده با وزن قصیده ی قطران  در

 تبریزی که درباره ی مصائب زلزله ی تبریز سروده ، استادی قطران را در انتخاب وزن به خوبی نشان 

 می دهد } وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن {

 عالمی که نباشد همیشه بر یک حال ... بود محال ترا داشتن امید محال     به

 «یکی نبود که گوید به دیگری که مموی    یکی نبود که گوید به دیگری که منال

 (59) وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 
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 نوع : هم آوای بالغ 

 فعولن مفعولن فعالتن فعالتن-مفاعیلن مفعول مفاعیل فعولن نوا :  79778 کد وزن:

 =پری گل گل رخ ها دِل گل ها دلِ گل ها1100/1100/111/110 شته : ر شبه متناوب گروه : 

 تو آن تافته نجمی که تو را نیست غروبی    تو آن روشن ماهی که تو را نیست زوالی

 کسی رانبود ره ز وقوعی به محالی     مرا نیست ز هجر تو سوی وصل تو راهی

 ( ) بیت اول (7062) محمد تقی بهار ( ) دیوان : 

 ( 110/0110/0110/110ند ) فرز 

 مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فعولن  -مستفعل فاعالت مستفعل فع لن نوا :  79793 کد وزن:

    گل ها دِل گل پری به گل ها دِل گل ها=110011/01010011 رشته :  شکسته گروه : 

 غمّاز به مُْطبِق به و بدخواه به دوزخ      من با تو نشسته روی بر روی نهاده

 (713) المعجم ، شمیسا :

 آن سرو سهی که بار خورشید روان دارد     همواره ستاره از دو چشم من روان دارد

 (211) بی نام ( ) درّه نجفی : 

 }دوم بر و مصرع مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع لن  ( ) 79701 وزناول بر  مصرع  } در مورد بیت المعجم

 (19مفاعلن و مفاعیل(  )درباره ی طبقه بندی...  :  هم آوا بر اساس عارض تبدیل 79793 وزن

  : 79701خواهر  هم آوا 

 2( * فعولن و فعولن )   -      2)مفاعیل فعولن  ( * نوا :  79768 کد وزن:

 2)پری گل به پری گل ( * =110/0/110-110/0/110 رشته :   شبه مکرر گروه : 

 مرا سینه پر انجوخ  ، تو خود چفته کمانی       شدم پیر بدین سان ، تو هم خود نه جوانی

 ) رودکی (

 نه بادست و نه گردستنه ابرست و نه خورشید         نه گرمست و نه سردست  اال وقت صبوحست 

 ) منوچهری (

 وزان لب شکرافشان ل افروز        از آن چشم کرشمهزهی عید د زهی روز و زهی روز

 چنین گوهر و مرجانوباش ش       دریغ است بر اچنین راز مگو فابیندیش و خمش باش  

 )موالنا(

 نسیم سمن آورد به من باد شمالی       فکند حوالی ]ا [بر  بهار آمد و مصقول 

 (68) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعُل مفتعلن مستفعلُ فع لن -مستفعلتن فعلن مستفعلتن فع  نوا :  79209 کد وزن:

 گل ها دلِ گل دلِ گل گل ها دلِ گل ها=1001/0011-11/0011 رشته :  شکسته وه : گر

 گفتم که بالیی{-گفتی چه  بُود به دلت  -گفتم که  خدایی     -گفتی چه بُود به لبت   -}  

 ) مولف (

 فعولن فعالتن مفعولن فعالتن نوا :  79285 کد وزن:

 = پری گل به پری گل گل رخ ها به پری گل 1100/111/1100/110 رشته :  شبه متناوب گروه : 
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 مرا گر سخن وصل تو پیش آید روزی      چنان است که پیش آید خوابی و خیالی

 (7062( ) دیوان :  2) محمد تقی بهار( ) تک  

 مستفعلن مستفعلن فعالتُ فع لن نوا :  79133 کد وزن:

  ری گل ها پری دِل گل پری گل=گل ها پ11/0100/1011/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 در عاشقی از مدعی غم دل نهفتم      وز رنج هجرش با کسی سخنی نگفتم

 (537) فرهنگ اوزان...:       ) ادیب طوسی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعلن مفاعالتن فعلن فعولن -   فعالت فاعالتن فعالت فع لن نوا :  79621 کد وزن:

 =دلِ گل پری پری گل دلِ گل پری ها1/10100/110/10100  رشته : شکسته گروه : 

 چه کنم حدیث شکّر   چو لبت گزیدم      چه کنم نبات مصری چو شکر مزیدم

 بتو کی توان رسیدن چو ز خویش رفتم    ز تو چون توان بریدن چو ز خود بریدم

 )خواجوی کرمانی(

 ( 2) اوزان...خواجوی کرمانی:. داند  دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

   2)مفتعلن فعولن  ( * نوا :  79616 کد وزن:

 2) گل به پری پری گل ( * =110/1001-110/1001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ای شه جاودانی   وی مه آسمانی      چشمه ی زندگانی  گلشن المکانی

 ) موالنا(

 تنگ قبا سواری   دست به خونم آلود ماه لقا نگاریزد به درونم آتش 

 (715:   7) محتشم کاشانی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 هم به روش ظریفی هم به صفا تمامی    سروی اگر به باغی   ماهی اگر به بامی

 (715:   7) آذر بیگدلی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 اندرون شد آتش سرخ پیکرباز کشید دنیا چادر برف بر سر   باز به 

 (711:   7) غالمحسین ضرابی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ای بت مه جبینم    چهره ز من مپوشان      دلبر نازنینم چهره ز من مپوشان

 (762) عروض بابر: 

  ته ایم است و اینجا تقطیعی  دیگر از این بیت داش  2فاعلن فاعالتن  ( *و نوای  )  7105غزل موالنا با کد: 

 ای شه  جاودانی وی مه  آسمانی      چشمه ی  زندگانی   گلشن  المکانی

 ای شکر بنده ی تو  زان شکر خنده ی تو      ای جهان زنده ی تو    غرقه ی زندگانی

 ) موالنا(

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فع لن نوا :  79569 کد وزن:

 =گل به گل به گل به گل به گل به گل ها11/0101/0101/0101 رشته :  ناقص گروه : 
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 آن عزیز نغز گویِ خوش سخن کجا رفت ؟    نازنین رفیِق کودکیِ من چرا رفت ؟

 (712)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 مفاعالتن مفاعلن مفاعالتن نوا :  79568 کد وزن:

 ی پری گل ، پری پری ،  پری پری گلپر =1/10/10/10/10/11010 رشته :  ناقص گروه : 

 بهار دلکش رسید و  دل به جا نباشد       از آن که دلبر دمی به فکر ما نباشد

 در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن      که جنگ و کین با من حزین روا نباشد

 (11) بهار ،تصنیف بهار دلکش ( ) ترانه ها : 

  این وزن استهای دیگری از این تصنیف نیز بر  تک  . 

  2)مفاعلن فعولن  ( * نوا :  79511 کد وزن:

 2) پری پری پری گل ( * =1/10/10/10-1/10/10/10 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 مرا مرنجان             چرا چرا چه معنی مرا کُنی پریشان دلِ دلِ دلِ تو دلِ 

 ) مولوی (

 چو دور شد سلیمان  نه دست یافت شیطان             مها تویی سلیمان  فراق و غم چو دیوان    

 ) مولوی(

 پدیده ها غبارینموده ها مشوّش               ز ربط و نظم ، عاری زمان ، زمان خواب است 

 (68)سیمین بهبهانی (  ) مهر 

 شراب در سبو کنکلوچه بر سبد نه              سرای ، رفت و رو کن    سوار خواهد آمد 

 (7952 -7950ن بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن )سیمی

 تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی      از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی

 (551)ابتهاج ، تصنیف تو ای پری کجایی ( ) ترانه ها : 

 ز مال و جان برآورد برآورد       مرا فراقت ای ماهزخان و مان مرا غم تو ای دوست 

 (795:) المعجم ، شمیسا 

 تو را چو پرده دارا به نور داده      یالن شاهزادهدلت فروغ جام باده 

 (711)  المعجم ، شمیسا : 

 همیشه شادمان باش  به کام دوستان باش      تو جاودان جوان باش عدوت خاکسارا

 ( 718) المعجم ، شمیسا :

 نوع : خنثای بالغ 

 

 فاعلن فاعلن فاعلن مفاعالتن   -التن  التن فعول فاعفاعلن فاع نوا :  79511 کد وزن:

 گل پری گل پری گل پری پری پری گل=11010/101/101/101 رشته :  ناقص گروه : 

 زین بیابان مرا ره  دگر به در نباشد       ترسم این تیره شب را سحر دگر نباشد

 همچو پروانه گرد تو من دگر نگردم     در خم گیسویت دل من دگر نباشد

 ( ) غزل کامل(588خراسانی ( ) فرهنگ اوزان...:   ) عماد

 نوع : خنثای بالغ 
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 فعالتن مفاعالتن مفاعالتن نوا :  79110 کد وزن:

 پری پری گل،،پری پری گل ،،= به پری گل 11010/11010/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 { بلور جانت ،از وطن به غیر  ،که نگیرم    که عطر هستی ست ، خورم به بویت ، و قسم می  }

 ) دقت در محل سکوتها برای لمس وزن ( ) مولف(

 2)  مستفعلن فعولن  ( * نوا :  79809 کد وزن:

 2) گل ها پری پری گل ( * =110/1011-110/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 من شاعر حلیمم با کودکان سلیمم      زیرا که جعل ایشان دوغ است یا لکانه

 ) شهید بلخی (

 خوبان همه سپاه اند اوشان خدایگان است      مر نیک بختی ام را بر روی او نشان است

 ) رودکی (

 ساقی بیا که امشب ساقی به کار باشد  زان ده مرا که رنگش چون جُلنار باشد

 ) منوچهری(

 ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم            ای در دلم نشسته    از تو کجا گریزم

 نا() موال،

 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران            کز سنگ ناله خیزد  روز وداع یاران

 ) سعدی(

 با مدّعی نگویید اسرار عشق و مستی           تا بی خبر بمیرد از درد خود پرستی

 ) حافظ(

 ای صد هزار چون من خاک در سرایی   کز وی برون خرامد مثل تو دلربایی

 ) هاللی جغتایی(

 شب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم   تو خوب تر ز ماهی من اشتباه کردمام

 ) فروغی بسطامی(

 گلرنگ شد در و دشت از اشکباری ما    چون غیر خون نبارد ابر بهاری ما

 ) فرخی یزدی(

 عمری ز مهرت ای مه شب تا سحر نخفتم               دعوی ز دیده ی من وز اختران گواهی

 (88، زخاف رایج ... : ) رهی معیری 

 در پشت آسمان ها گیرم که داستان هاست    اکنون مقام لذت ما را در این زمین است

 حور جهان نبینی از شوق حور فردوس    نزدیک را نبیند چشمی که دوربین است

 ) عماد خراسانی(

 ای لخته لخته خونت  نطع شهادت تو    وز سوده های خاشک تاج سیادت تو

 نزوی() حسین م

 ای رایت رفیعت بنیاد نظم عالم       وی گوهر شریفت مقصود نسل آدم

 (717) انوری ( ) المعجم ، شمیسا :

 ای ماه خند خندان    ای سرو ناز نازان      با روی تندرستان    با چشم دردمندان

 (710) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 
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  (206رسی ) بررسی جامع : های شعر فا پرکاربردترین وزن در جدول  77رتبه 

  می تواند فرزند وزن مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن هم باشد این وزن : 

 کردی نخست با ما عهدی چنان که دانی    مانَد بدان که بر سر آن عهد خود نمانی

 ( (110101100101011 ) مصرع دوم) وزن ) خاقانی ( 

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتُ مفاعیلُ فع لن   مفاعیلُ نوا :  79370 کد وزن:

   پری پری دِل گل ها پری گلپری گل =110/1100/10/10/110 رشته :  شکسته گروه : 

 تو گویی مرا از چه چنین مستمندی       ازیرا که بیخِ لهو ،  ز جانم بکندی

 ( 2(  ) تک  89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 فع لن مفاعیلُ مفتعلن مفاعیلُ  نوا :  79311 کد وزن:

 پری گل پری دلِ گل پری گل پری گل=100/10/110-110/110 رشته :  شکسته گروه : 

 به جز مهر طلعت او هوایی ندارم          به جز رنج دوریش آشنایی ندارم

 (531) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفتعلن مفتعلن فعولن فعولن نوا :  79311 کد وزن:

 گل به پری ، گل به پری ،  پری گل ، پری گل 110/110/1001/1001 رشته :  دوریسه گروه : 

 علی جان     الله ی باغ دل من علی جان 

 علی جان   شمع دل محفل من علی جان        

    چه دیدی       طوطی ی من کز بر من پریدی

 علی جان   غرقه به خون بسمل من علی جان    

     تلف شد      ه ی من ز کف شد گوهر تابند

 علی جان   دولت مستعجل من علی جان  

 تکمیلی( 87: بخش  7) کمپانی اصفهانی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتتن فاعالتتن فاعالتن نوا :  71006 کد وزن:

 ی گل پری هاگل پری پری گل پری پر=10101-10101-1101 رشته :  شکسته گروه : 

 هر کسی که عشق و جنون و سودا ندارد      زان رخ نکو رخصت تماشا ندارد

 ) الهی قمشه ای (

 ای جنون بیا تا رهانی از غم روانم     ای خرد برو چند می کنی خسته جانم

 ) الهی قمشه ای (

 رددیدی آن صنم رفت و با دل من چه ها کرد    جان عاشقان را به درد و غم مبتال ک

 ) الهی قمشه ای(

 گر شبی به دست افتدت دال زلف یاری      عاشقانه صد بوسه زن به لعل نگاری

 (585) الهی قمشه ای () فرهنگ اوزان...:  

 «(715فرهنگ کاربردی ... : ) «.  الهی قمشه ای در این وزن هشت غزل سروده است 
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 نوع : خنثای بالغ 

 ولن فعولنمفاعلن فعالتن فع نوا :  71025 کد وزن:

 =پری پری دلِ گل ها پری گل پری گل110/110/1100/1010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 کمی شبیه تو حتی ندیده کسی را     هنوز مثل تو دنیا ندیده کسی را 

 (217) ناصر ندیمی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 کنار ساحل دریا چو زورق نشستی      در آستانه ی رفتن دلم را شکستی

 (217اره دادگر( ) وزن شعر معاصر  : ) شر

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعیلُ فاعالتن مفاعیُل فع لن نوا :  71098 کد وزن:

 پری گل پری پری گل پری گل پری گل=110/10/110-110/110 رشته :  شکسته گروه : 

 شتاب ای فلک شب تار ما را سحر کن

 ل کامل ؟() غز  (762) الهی قمشه ای ( ) فرهنگ عروضی  : 

 مفعولُ مفعولُ مفعولُ مفعولُ فع لن   نوا :  71019 کد وزن:

 =گل ها به گل ها به گل ها به گل ها به گل ها11/011/011/011/011 رشته :  شکسته گروه : 

 این جا سراغ تو را از که باید بگیرم؟      این جا که بیگانگی عادت آشناهاست

 د   دیدار تو برگ زرین فصل تماشاستوقتی که برگردم از فصل تنهایی خو

 (   755:  2) حسین منزوی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 آیا کسی پشت خواب تکامل مرا دید         یا جزیی از سایه بود آن که در کل مرا دید

 (536) غالمحسین عمرانی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ده بوی تو در ساغر میگسارانای در حریم تنت آرمیده بهاران                پیچی

 ) حسین آهی (

 من با فسونی که جادوگر ذاتم آموخت 

 ( 7پوشاندم از چشم او سایه ام را                   ) اخوان ثالث ،  ناگه غروب کدامین ستاره ؟(  ) تک   

 این دشت سبز نگارین

 وین باغ سرشار از عطرهای بهارین

 )شفیعی کدکنی، کاروان(                     صبح گل افشانی زندگانی ست       

 « رکنی است در شعر کهن سابقه ندارد 6در اصل عولن فعولن فعولن فعولن فعولن یعنی.  » 

 (205) فرهنگ عروضی  : 

 نوع : خنثای بالغ 

      2) فاعلن فاعلن فع  ( *       2)فاعالتن فعولن  ( * نوا :  71057 کد وزن:

    2) گل پری گل پری گل ( * =  1/101/101-1/101/101 رشته :  ه(مکرر)شکست گروه : 

 2) گل پری ها پری گل ( *  

 شعله ها اندر اشکم معظم           بس معلق زنانی کای سپهردوش می گفت جانم 

 ) موالنا (
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 برد عیار دیگر دی            گفت نی نی نبردم خود کجایش سپر  گفتمش دل ببردی

 ) موالنا (

 راستی دلپذیر استت          سرخ گل رسته در برف آه با آنکه دیر اسچنین سرخ عشق آمد 

 (63) سیمین بهبهانی ( ) اسفند 

 برکه سرشار می شدشد            با زالل نگاهش  دشت بیدار میبا قدم های کولی 

 (7952 -7950)سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن 

  :(22معیاراالشعار ، فشارکی : « ) .  به تازی شعر نیافته اند برین وزن هم»خواجه نصیر 

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعلن فاعلن فاعالتن فاعالتن  نوا :  71783 کد وزن:

 =گل پری گل پری گل پری ها گل پری ها1101/1/101/101/101 رشته :  ناقص گروه : 

 پای در چشمه بر تخته سنگی               خسته واری

 بی تو دارد پر از تو               بی تو آریخلوتی 

 کفش فرسوده اش خواند در گوش              ماجرایی

 رنج بیهوده اش بسته بر دوش              کوله باری

 (1/57) سیمین بهبهانی ( ) 

 این یک مستزاد است 

 نوع : خنثای بالغ 

   2)مفاعیلن فعولن ( * نوا :  71730 کد وزن:

 2=  ) پری گل ها پری ها ( * 110/1110-110/1110 رشته :  ستهشک گروه : 

 نگاری دلربایی ربود  از من دل من      من بی دل  چگونه  از او بوسه ستانم

 ( 60) فراالوی ( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 چه مکتوبش نویسم که باشد خامه ام خام      مگر آن سرو گلرخ برد در نامه ام نام

 (6، قوائم العروض : برگ ) وطواط 

 همی نالم به دردا همی گریم به زارا      که ماندم دور و مهجور من از یار و دیارا

 ) بهار (

 نمی خوانی دلم را نمی آیی کنارم          تماشا کن که بی تو خزانی در بهارم

 ) شراره دادگر(

 اری درون بستر مننمی آیی ببینی چه آمد بر سر من              و باران گشته ج

 (292) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 زشب هر چند تا صبح  دو منزل بیشتر نیست     شبی دادند مارا که در فکر سفر نیست

  (     769:  2) محمد قهرمان( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 دیگر شعری بر این بحر معلوم در عرب و عجم از کسی »  :  خواجه نصیر بعد از نقل شعر فراالوی می گوید

 معیار االشعار ( «  ) .  چنانکه بهرامی می گوید به پارسی بر این وزن اندک شعر دیده ام، نشده است 

 (717) فرهنگ عروضی  :  
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  « وزن مفاعیلن فعولن دو بار ... به قول شمس قیس از بحور مستحدثه ی عجم است و از نوشته ی خواجه

کرد که اولین بار بهرامی سرخسی عروضی معروف بدان توجه کرده و برای آن از نصیر می توان استنباط 

 (271فرهنگ عروضی  : « ) . اشعار فراالوی شاهد جسته است 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 )مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع لن نوا :  71587 کد وزن:

 پری به پری گل ها گل به پری گل پری=11/1001/0101/1001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 بی تو شبم با ستاره شام غریبان است     با تو شبم بی ستاره نیز چراغان است

 خسته و دلچسب ، مهربان و غم آلود   آمدنت مثل آفتاِب زمستان است

 ( ) غزل کامل(85:  2) حسین منزوی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 قریِن نیّرِ اعظم شد نیّرِ اعظم عیان به ماهِ معظم شد    ماِه معظم

 (86:  2) محمد حسن میرجهانی مشهور به حیران ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

    : (85:  2آشنایی با اوزان عروضی ج«  ) زخم سنان بر تن است و زخم زبان بر جان»ضرب المثل 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2) فعل فعالتاتن ( *  -2فعولن  ( *)مفاعلُ م  -  2)فعولُ مفاعیلن ( * نوا :  71105 کد وزن:

 2) پری دِل گل رخ ها ( * = 111/0010-111/0010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 زمین کروی شکل است شنیدی و می دانی             یمین و یسارش نیست چنین که تو می خوانی

 9/50) سیمین بهبهانی (  

 تفکر و هشیاری که نیست ، سرم سر نیست    به کاسه ی این خالی چه بوده که دیگر نیست      

 9/80)سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2)مفعول مفاعیلن  ( * -    2)مستفعلُ مفعولن  ( * نوا :  71896 کد وزن:

 2) فع لن فعالتاتن ( * 

 2گل ها دلِ گل رخ ها( * )=11100/11-11100/11 رشته :  مکرر)( گروه : 

 گر آهن و گر سنگم د او سنگم      فرسوده شدم آخراو خوارم  تا کی زن تا کی کند

 ) ابوشکور بلخی (

 هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان    ایوان مداین را آیینه ی عبرت دان

 ) خاقانی(

 ترسا بچه ای ناگه قصد دل و جانم کرد     سودای سر زلفش رسوای جهانم کرد

 ) عطار (

 ای ماه چه غم داردرد      وان کس که تو را بیند  از عیش چه کم دا د را دارآن کس که تو 

 ) موالنا(

 بوی گل و ریحان ها ها      بی خویشتنم کردی بستانرفت به وقتی دل سودایی می

 ) سعدی(

 وقت است که بازآییایی      دل بی تو به جان آمد داد از غم تنهای پادشه خوبان 

 ) حافظ(
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 خوابم برد در خواب تو را دیدم      از پنجره ام تابید مهتاب ، تو را دیدم با یاد تو

 ) الهوتی(

 ای کودک امروزین    دلخواه تو گر جنگ است      من کودک دیروزم    کز جنگ مرا ننگ است

 (63)سیمین بهبهانی (  ) اردیبهشت 

 با صبح بر انگیزم چند این شب و خاموشی ؟ وقت است که برخیزم    وین آتش خندان را

 )ابتهاج(

 در من نگرانستی     بار غم عشق او    بر من نه گرانستی-گر یار نگارینم

 (795) المعجم ، شمیسا :

 ای من رهی آن دیدار    کز حسرت او هموار      کبک دری از کهسار    زی باختر آورده ست

 (751) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 نه ی آهرمن           شگّر لب و دیبا رخ و سنگین دل و سیمین تنای کودک جادو وش ، وی فت

 ( 7(  ) تک  63) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 گفتی بکشم یاری ، آن یار منم آری          گر کشته شوم باری ، در پای تو اولی تر

 (63) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  « سروده است غزل 72سعدی و  6غزل ، حافظ  99عطار در این وزن و مسبغ آن  .» 

 (921فرهنگ کاربردی ... : )

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  72رتبه 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعولن مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن    نوا :  71893 کد وزن:

 گل ها گل ها به پری گل ها گل رخ ها پری=1110/111-1110/011 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 گر دانی که من بی تو تا چند بال دیدم             سوی من گراییدی چون به تو گراییدم

 ( 7(   ) تک  713) المعجم ، شمیسا :

    2)فعالُت مفعولن  ( * نوا :  71351 کد وزن:

 2=) دلِ گل پری گل ها ( * 1110/100-1110/100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 به خزانِ گلریزان سوی نینوا آمد      قد چون سهی سروَش  ثمر بنی هاشم

 (583) شهریار ( ) فرهنگ اوزان...:  

 چه دروغ می گویی  به شگفت می مانم    چه فریب می سازی چه کنم نمی دانم

 (799) سیمین بهبهانی( ) وزن شعر معاصر  :

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعلن مفتعلن مفاعلن فع لنم نوا :  76002 کد وزن:

 پری پری گل به پری پری پری گل ها=11/1010/1001/1010 رشته :  شکسته گروه : 

 چه سان بگویم که به تو چگونه دل دادم       بیا که بی روی تو من به محنت افتادم

 (720وزن  ، از دیروز. :  780) موحد محمدی( ) ابولحسن نجفی ، مقاله ی دایره ای با 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 مفتعلن مفاعلن مفاعلن فع لن نوا :  76071 کد وزن:

 گل به پری پری پری پری پری گل ها=11/10/10/10/10/10/01 رشته :  ناقص گروه : 

 سرو چمن به قّد او چو دید حیران شد          دلبر خوش خرام من چو سوی بستان شد

 (779)  عروض بابر: 

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن     نوا :  76060 کد وزن:

 پری پری دلِ گل ها پری پری گل ها1100/10/10-11/10/10 رشته :  بی ریسه گروه : 

 در این زمانه بتی نیست از تو نیکوتر           نه بر تو شمنی از رهیت مشفق تر

 (539) ابوسلیک گرگانی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ر چه دندان بود         نبود دندان ، ال بل چراغ تابان بودمرا بسود و فرو ریخت ه

 ) رودکی (

 اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد      نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد

 ) موالنا(

 به بوی آنکه شبی در حرم بیاسایند             هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند

 ) سعدی(

 پیوست      که پای در نه و کوتاه کن ز دنیی دستندای غیب به جان تو می رسد 

 ) عطار (

 ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد          دل   رمیده ی ما را انیس و مونس شد

 ) حافظ(

 تو آن پرنده ی رنگین آسمان بودی    که از دیار غریب آمدی به النه ی من

 (297) نادرپور ،چراغی از پس این نیزار( )عروض فارسی  : 

 شکسته بال و پر از برگ های پاییزم      فروتنانه اگر روی خاک می ریزم

 (10) شهرام مقدسی ( ) وزن شعر معاصر  :  

 شبی گذاشته ام دوش در غم دلبر           بدان صفت که نه صبحش پدید بُد نه سحر

 ( 7(   ) تک   718)  المعجم ، شمیسا : 

 ز خسروان چو تویی در زمانه نابوده    زهی ز عدل تو خلق خدای آسوده      

 (729) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 تو مرد آن نه که روزی نعوذ باهلل اگر       کسی ز پای درآید سری بجنبانی

 ( 2) معیار االشعار (   ) تک  

 مرا دلی ست که دائم ستم کند بر من          چه بودی ار ستمم از ستمگر آمدیی

 ار () معیار االشع

  73715فرزند کد 

 

  2) فاعالُت مفعولن  ( * نوا :  76039 کد وزن:

 2گل به گل به گل رخ ها( * =)111/01/01-111/01/01 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 2) گل پری پری گل ها ( * =1110/10/1-1110/10/1
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 این جا  ه سر گسستاین جا      ور نشانه می پرسی    رشت  است گر تو طالب عشقی    غم دمادم 

 (585) فرهنگ اوزان...:     ) اوحدی مراغه ای  (

 ای جانا من ز جمله بیزارمبی تو نیست آرامم کز جهان تو را دارم       هرچه تو نه

 ) عطار(

 وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی      حاصل از حیات ای جان این دَم است تا دانی

 ) حافظ (

 تشنه ی ازل دارم      همچو دانه ی انگور    شیشه در بغل دارم می پَرست ایجادم   

 ) بیدل دهلوی(

 ای نگار روحانی    خیز و پرده باال زن      در سوادق الهوت    کوس ال  و اال زن

 ) بهار(

 آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی      دست خود ز جان شستم از برای آزادی

 ) فرخی یزدی (

 درسی از نوای مرغ حق    شرح دفتر گل را خوانده ام ورق به روق تا گرفته ام

 ( 7) شهریار( ) تک  

 هر شب از عسس پرسم راه خانه ی خود را      گم کنم چو مرغی کور ، آشیانه ی خود را

 ) اخوان ثالث(

 من کیم اسیر غم    در کمند صیادی      مرغ بی پر و بالی آشیانه بر بادی

 ) شفیعی کدکنی(

 ای که چون صدف ما را در کنار پروردی      با گهر فروشانم از چه آشنا کردی

 ) سیمین بهبهانی(

 گر دانی که من بی تو تا چند بال دیدم       سوی من گراییدی چون به تو گراییدم

 ( 2(    ) تک  713) المعجم ، شمیسا :

 نوع : هم خانواده ی بالغ

 لن فع  1فاعلن * نوا :  76279 کد وزن:

 =گل پری گل پری گل پری گل پری گل ها11/101/101/101/101 رشته :  شکسته گروه : 

 آدمی زاد این حجم غمناک

 روی پاشویه ی وقت

 ( 9اینجا پرنده بود (  ) تک   -روز سرشاری حوض را خواب می بیند                ) سهراب سپهری 

   2)مفاعیل مفعولن  ( * نوا :  76222 کد وزن:

    2=) پری گل پری گل ها  ( *1110/110-1110/110 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 او شدم خاک آن پایی    کزین پیش سر بود             او من از مادری زادم    که پارم پدر بود

 (210) اوحدی مراغه ای  ( ) وزن شعر فارسی :

 بود ارکان ، چو تقطیعش آغازی به بحر طویل آمد  ، بسی شعرها تازی         بدینسان

 مفاعیل مفعولن مفاعیل مفعولن        زهی دولتت را باد وام فلک بازی

 (652) رشید وطواط یا ادیب صابر ترمدی ( ) بدعت ها و ...: 
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 مرا هر دم از حسرت دل خسته خون بندد   چو بوسد لب لعلت  به مستی لب ساغر

 (225:   7وضی ج) عصمت بخارایی( ) آشنایی با اوزان عر

 شراب مروّق را       بیفزای زان در بزم  ضیا را و رونق را به دور آر ای ساقی

 (296) درّه نجفی :  ش ( 79) وقار شیرازی( ) قرن 

 که بر یاد معشوقی  کشید از جگر آهی   ز دل ناله ی مرغی شنیدم سحرگاهی   

 (225:   7) الهی قمشه ای( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 که بسیار می ترسمترسم         و تأکید می کردم  که از مار میمن آن روز می گفتم 

 (70/57) سیمین بهبهانی ( ) 

 رسیدن پشیمانی را             همی عاقبت خواهد که زان کار مر تو به کاری چرا کوشی 

 ( 708)  المعجم ، شمیسا : 

 ز صبرم جدا کردیقرارم ز دل بردی            چه گویم نگارینا که با من چه ها کردی

 (87) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 برآمد ز رخسار نگارین من ماهی            مگر یابم از نورش سوی وصل او راهی

 (18) معیاراالشعار ، فشارکی :

 ببردی دل و جانم به یک غمزه ناگهان          نبردی که من دادم تو خود بی گناهی زآن

 ( 18شعار ، فشارکی : ) معیاراال

 غم دل به تو گفتمآشفتم        ز دیده گهر سفتم  چو مویت بربه کویت شبی خفتم 

 ( 710درباره ی طبقه بندی...: -) بی نام    بحورااللحان ( )

  این وزن اصل بحر طویل عرب است و به عقیده ی بعضی از عروضیان مادر وزن های عرب است با این حال

 ( 27) درباره ی طبقه بندی...:  . زبانان مطبوع نیستبه گوش فارسی 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعولن فعولن  مفاعیلن مفاعیلن نوا :  76285 کد وزن:

 = پری گل پری گل پری گل ها پری گل ها1110/1110/110/110 رشته :  دوریسه گروه : 

 حسرت نمی بردم و من کنج خانه از این     اگر عاشقانه بله هرگز نمی گفتی

 (237) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن     نوا :  76237 کد وزن:

 گل ها پری گل ها پری گل ها پری گل ها=11/1011/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 نکه یکدم مهربان باشند با هم پلکهای مناما نمی دانی چه شبهایی سحر کردم         بی آ

 ( 7) اخوان ثالث    آنگاه پس از تندر(  ) تک  

 امشب به یادت پرسه خواهم زد غریبانه          در کوچه های ذهنم اکنون از تو ویرانه

 ای تو طنین هر صدا و روح هر خانه !    پشت کدامین در ، کسی جز تو تواند بود ؟

 ( ) غزل کامل(776وزن  ، از دیروز. :  780بولحسن نجفی ، مقاله ی دایره ای با ) حسین منزوی ( ) ا

 جز تو زنی آغوش من را پر نخواهد کرد          تو می روی و تا ابد این آشیان خالی ست

 (756) حسین منزوی( ) وزن شعر معاصر  : 
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 پیوند یادت هستوقتی که بر می گشتی از لبخند یادت هست         پر می شدیم از آبی 

 (756) خلیل عمرانی( ) وزن شعر معاصر  : 

 من هم همانم

 آن بیدل رسوای خوش سودای بد رفتار

 (218سوداگر چشم سیاه و گیسوان تار                     ) محمد زهری ، از سایه ای دیگر( ) تک  ،

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 علن فع لن مستفعلن فاعالتن مستف نوا :  76929 کد وزن:

   گل ها پری گل ها، گل ها پری گل پری ها =1101/1011-11/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 ای کوه ای بندِ ضحاک ،، آیا به یادت هست       زان چیره دستان چاالک ،، چرمین علم در دست

 ت بست ؟کو آن جوان خوار تازی ،، کاو را به پادافره     خلقی به گردن فرازی ،،در دیو بند

 6/56) سیمین بهبهانی ( 

  شبه مستزاد است و بعد از هجای هشتم باید سکوت کشیده داشته باشیم 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعولُ مفاعیلن مفعولن مفاعیلن نوا :  76911 کد وزن:

 =گل ها به پری گل ها گل رخ ها پری گل ها  1110/011-1110/111 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 دیم من و دیم دوست آن اشایه این اج درد      چونان گل دو دیمه نیمی سرخ و نیمی زرد

 (760)  المعجم ، شمیسا : 

 2مفعولن و مفعولن ( * )-  2( * )مفعوالت مفعولن  نوا :  76967 کد وزن:

 2) گل رخ ها به گل رخ ها ( * =111/0111-111/0111 رشته :  مکرر)شبه مکرر( گروه : 

 گل ها چه می ماند ؟ اال ماندنی فانی     آن گه رفتنی آنی ، از گل ها چه می دانیاز 

 ) شمیسا (

  (271فرهنگ عروضی  : ....«  ) که شاهد مثالی ندارد گفته ام  از گل ها »در این وزن 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فع لن   9فعالتن * نوا :  76651 کد وزن:

 11/1100/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 
 دلِ گل ها دِل گل ها دلِ گل ها  گل ها

 نزد عاشق گِلِ این خاک نمازی نبود     که نجس کرده ی پرویز و قباد و  کسراست

شاعرانی از نوع سیف الدین فرغانی این آب و خاک را ... {») سیف الدین فرغانی ( }ادبیات ضد ایرانی در شعر فارسی 

 (518با چراغ و آینه: « ) دانندناپاک و نانمازی )نجس( می 

 چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب      که به امید تو خوش آب روانی دارد

 ) حافظ () تک   دوم ( 

 انتظار خبری نیست مرا

 ( 5/98نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری            ) اخوان ثالث  ، قاصدک ، 

  : 73550فرزند  هم آوا 
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 فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن   : نوا  76656 کد وزن:

 گل پری ها دِل گل ها دلِ گل ها گل ها=11/1100/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 تا پدید آمدت: امسال ، خط عالیه بار          غالیه تیره شد و   بوی خوشِ   عنبر ، خوار

 ) ابومنصور مروزی (  ) تک   دوم(

 : از غم گل           موی بگشاده و بر روی زنان ناخونانوحه گر کرده زبان ، چنگِ حزین

 (535) فیروز مشرقی ( ) تک   دوم( ) فرهنگ اوزان...:  

 باز در زلف بنفشه حرکات اکندند           دهن زرد خجسته به عبیر افکندند

 (86) منوچهری ، عروض فارسی : 

 ی ، ببر از میدانشصاحبا عمر عزیز است غنیمت دانَش      گوی خیری که توان

 ) سعدی (

 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد      بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد

 ) حافظ (

 عاشق از طعنه ی اغیار چه پروا دارد            آتش از سرزنش خار چه پروا دارد

 ) صائب تبریزی  ریاض الشعرای واله : بخش عروض (

 ایستدرهسپاری که به پل داشت گذر می 

 زنی از چشم سر شک

 ( 7مردی از روی جبین خون جبین می سترد.             ) نیما ، باد می گردد(  ) تک  

 جرم خورشید چو از حوت درآید به حمل      اشهب روز کند ادهم شب را ارجل

 ( 2(    ) تک  11)المعجم ، شمیسا :

  : 73550فرزند  هم آوا 

  2مفعولن  ( * ) مفتعلن نوا :  76503 کد وزن:

 111/1001-111/1001 رشته :  مکرر)( گروه : 
 2) گل به پری گل رخ ها ( *   2) گل دِل گل ها گل ها ( * 

 ای صنم گلزاری چند مرا آزاری        من چو کمین فّلاحم تو دهیم ساالری

 یچند مرا بفْریبی هر چه کنی می زیبی             چند به دل آموزی  مغلطه و طرار

 ) موالنا( ) تک بیت به این وزن است (

  : 93927فرزند  هم آوا 

  2)مفاعلن مفعولن  ( * نوا :  76198 کد وزن:

 2=) پری پری گل رخ ها ( * 111/1010-111/1010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ایا بتِ جان ، افزا نه وعده کردی مارا            که من بیایم فردا  زهی فریب و سودا

 والنا() م

 همه شکر می خاییی         تو هر چه می فرمایی که سوی ما بازآی به جان تو ای طایی

 ) موالنا(

 دعای باران خوانندکه چون شبانگه ، آید          دو زن سیه پوشانند    کویر بی برگی را 

 (68) سیمین بهبهانی ( ) شهریور 
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 ور گفتم ، اما  ظریف تر پنداریشکسته در من چیزی   شکسته چیزی آری           بل

 (58)سیمین بهبهانی (  )دی 

 برای تا همیشه           چراغ از تو روشن شود در این شبانه چرا نباید ای یار

 (229) حسین منزوی( ) وزن شعر معاصر  : 

 روان کنیدم دنبال بادبادک آن روز

 مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید 

 ( 7) تک    7916ی مسافر ( ) سهراب سپهری ( ) منظومه 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعولن فاعالتن مستفعلن مفعولن نوا :  76866 کد وزن:

گل ها گل ها به گل ها ، گل ها به گل ها =11011/11-11/11011 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 گل ها

 نباشد یاران ما را در غمگساری ، یاری نباشد یاران   غیر از افغان و زاری ، کاری

 ) بهار(

 هم وزن و هم زنجیره  ی آن در شعر فارسی بی سابقه است و عروضیان نیز از »است   از اوزان ابداعی بهار

 (651وزن های تازه بهار  : « ) آن ذکر نکرده اند

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  2  )مستفعلن مفعولن(  * نوا :  76851 کد وزن:

 111/1011-111/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 
 2) گل ها به گل ها گل ها ( *  - 2)گل ها پری گل رخ ها ( * 

 آیا کدامین آبی  در من ز نو خواهد زاد ؟     آیا کدامین روشن  بر جان ، جال خواهد داد ؟

 77/52) سیمین بهبهانی ( 

 شانشادی کنان می رفتند  با چرخ اهدایی شان  یک جو نبود از عالم پروای بی پایی 

 نمایشگاه کتاب(  2/53)سیمین بهبهانی (  ) 

 حال خوشی دارد شور با پنجه ی شیرینت   در پرده موجی دارد  ابریشم رنگینت

 5/10)سیمین بهبهانی (  

 یک دم بیا ای دلدار بنما مرا آن رخسار        کز رشک ، گل در گلزار در پیرهن دارد خار

 (60) شجره العروض :   

 رار ماهی نهان در ماهان      شیخی حقیقت رفتار شاهی دو کیهان را جانپیری حجازی اس

 (761) گوهر دانش : 

 سود و زیان در قلب بازاریان جا کرده      پروای جان کی دارند این مردم سودایی

 (795) دکتر شفق ( ) فرهنگ عروضی  : 

 است با دوستانت جنگ استدل بی دهانت تنگ است  گل با رخت بی رنگ است     با دشمنانت صلح 

 (768:  2( ) آشنایی با اوزان عروضی ج915) جواهر البحور( ) ضمیمه دیوان جالل طبیب شیرازی ص 

 نوع : هم خانواده ی بالغ

   : (768: 2آشنایی با اوزان عروضی ج« ) تنها به قاضی رفته خوشحال بر می گردد»ضرب المثل 
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 تن مفعولنفعولن فعالتن فعال نوا :  76311 کد وزن:

 پری گل دِل گل ها دلِ گل ها گل رخ ها=111/1100/1100/110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 مرا گر سخن وصل تو پیش آید روزی   چنان است که پیش آید خوابی و خیالی

 ( 7( ) به نقل از آشنایی با اوزان عروضی ج7062( ) دیوان :  7) محمد تقی بهار( ) تک  

 مفتعلن مفتعلن مفعولن مفعولن :  نوا 75287 کد وزن:

 گل به پری گل به پری گل رخ ها گل رخ ها=111/111/1001/1001 رشته :  دوریسه گروه : 

 ای شب خوبی و بهی جان بجهد گر بجهی     گر سه عدد بر سه نهی  گردد ، شش گردد، شش

 ( 2) موالنا ( ) تک  

   2)مفعوالتن مفعولن  ( * نوا :  75989 کد وزن:

 2) گل ها گل ها گل رخ ها ( * =111/1111-111/1111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 هی ها ... هی ها .. ره بگشا  رفتن مرا میدان باید     این محمل را پویایی ، افزون از توفان باید

 این محمل با خود دارد    خورشیدی در خون غلتان     زخمش را مرهم زیبد    دردش را درمان باید

 ( ) برای آمبوالنس ها (2/57) سیمین بهبهانی (  ) 

 : به خاطر دارم که صاحب المعجم می گوید : بنای مصاریع بر اوتاد مفرده یا اسباب مفرده » سیمین بهبهانی

یا فواصل مفرده تاخوشانید است . مثال اگر مصرعی بر وتدهای مفرد بنا شود مثل فع فع فع فع فع فع به 

هی ها هی »چاپ شده به نام « دشت ارژن »ایند است . من شعری دارم که گویا در نظر شمس قیس ناخوش

که می شود فع فع فع فع فع فع فع من الهام آن را از زنگ و چراغ چرخان آمبوالنس های زمان ..« ها 

 جنگ گرفته ام . محتای شعر نیز بر تفکر هذیان آلوده ی یک زخمی که در آمبوالنس به بیمارستان می رود

نهاده شده است اگر چه زنگ آمبوالنس و چشمک چراغ خط رو گردش چراغ های گردان با این وزن 

 (721سیمین بهبهانی ، ابداع اوزان تازه  : « ) هماهنگی دارد اما از یکنواختی آن نمی توان منصرف شد . 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 پانزده هجایی        

 

 100/0000/0000/0000 75981 کمترین کد

 111/1111/1111/1111 92151 بیشترین کد

 75981 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

1 8 71 17 51 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 25 شرح :

 

 
 

   9مفاعلتن * نوا :  73025 کد وزن:

 9به پری ( *   )پری=10/0/10-10/0/10-10/0/10 ه : رشت مکرر)شبه مکرر( گروه : 

 اگر ملک ارسالن ملک جهان نشدی       زمانه ی پیر گشته ز سر جوان نشدی

 (538) عثمان مختاری ( ) فرهنگ اوزان...:  

 چنان که از او به گرد جهان  شدم علَمی       بتا غم تو  بر این دل من بزد علمی

 ( 69:  ) معیاراالشعار ، فشارکی

 ز شوق رخت به طرف چمن بتا گذرم     به یاد قدت به سرو من دمی نگرم

 (798) عروض بابر: 

 خوش آن سحری که آه شبم کند اثری     ز راه وفا به سوی منت فتد گذری

 (725) عروض همایون : 

  به صورت زیر است : ...« اگر ملک »تقطیع بیت 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
 دی ش ن هان ج ک ل م الن س کر ل م گر ا

 دی ش ن وان ج سر ز ته گش ر پی ی نه ما ز

 

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن فعلن نوا :  73771 کد وزن:

 پری پری پری پری پری پری دلِ گل=100/1010/1010/1010 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 ز گرد و غبار؟ نسیم خلد می وزد مگر ز جوی ، کنار     ویا چمن بشسته روِی خود

 (716)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  نوا :  73715 کد وزن:

 پری پری دلِ گل هاپری پری دلِ گل=100/1010-1-100/1010 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 همی روم سوی معشوق با بهار به هم     مرا بدین سفر اندر چه انده است و چه غم

 ) فرخی سیستانی(
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 نماز شام من و دوست خوش نشسته به هم    گرفته دامن شادی شکسته گردن غم

 ) سنایی(

 بر من آمد خورشید نیکوان شبگیر            به قد چو سرو بلند و به رخ چو بدر منیر

 ) انوری (

 درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر           نه رنج اره کشیدی نه زخمهای تبر

 ) موالنا(

 اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب           هزار مؤمن مخلص درافکنی به عقاب

 ) سعدی(

 معاشران گره از زلف یار باز کنید           شبی خوش: است بدین قصه اش دراز کنید

 ) حافظ (

 به آسمان نرسد هر که خاک پای تو نیست   فرو رود به زمین هر که در هوای تو نیست

 ب تبریزی()صائ

 سحر به بوی نسیمت ز مژده جان سپرم           اگر امان ندهد:امشب ، فراق تا سحرم

 ) ادیب نیشابوری(

 نموده در پس کُه ، آفتاب ، تازه غروب           سوادِ شهرِ  ری: از دور نیست پیدا خوب

 ) عشقی ( ) شعر سه تابلوی مریم (

 چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید          نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید 

 (7/7961) ابتهاج    

 و در تنفس تنهایی

 ( 2(  ) تک   7916دریچه های شعور مرا به هم بزنید                    ) سهراب سپهری ، منظومه ی مسافر ، 

 اسپهر رفعت و کوه وقار و ابر سخا           عالء دین که سپهری ست از عال و سن 

 (729) المعجم ( ) فرهنگ عروضی  : 

 تو مرد آن نه که روزی نعوذ باهلل اگر           کسی ز پای درآید سری بجنبانی

 ( 7( ) تک  83) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 منم ز یار بحسرت منم ز یاز بجور

 ) معیار االشعار (

 ایم که تو به جمله مراییاگر چه حیله فروشّی و گر چه چرب زبانی           سپاس دار خد

 (83) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ز بهر چیست تو را با من ای گزیده نگار           به جای نرم درشت و به جای وصل فراق

 (83) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 اگر محوّل حال جهانیان نه قضاست           چرا مجاری احوال بر خالف هواست

 ( 721روضی  : ) المعجم ( ) فرهنگ ع

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  2رتبه 

  (66) سیر غزل...: . اولین غزل زبان فارسی از شهید بلخی در این وزن مادر سروده شده است 

 مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی      که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی
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 وزن این شعر شاد و طرب انگیز است و پیداست که نه »ی درباره زلزله سروده است که وقار شیرازی قصیده ا

تنها دل شاعر از این مصیبت به درد نیامده بلکه شاعر حتی اطالعی از موسیقی و حالت خاص هر یک از 

 مطلع قصیده ی وی چنین است :} وزن مستفعل مستفعل مستفعل فع لن {. اوزان نداشته است 

 و  خاطر به غم و سینه به تاب است    شهری به خروش است و جهانی به عذاب استدل در هم 

در پایان همین قصیده به مدح شاه نیز پرداخته است . مقایسه وزن این قصیده با وزن قصیده ی قطران 

تبریزی که درباره ی مصائب زلزله ی تبریز سروده ، استادی قطران را در انتخاب وزن به خوبی نشان می 

 } وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن { : دهد

 بود محال ترا داشتن امید محال     به المی که نباشد همیشه بر یک حال ...

 «یکی نبود که گوید به دیگری که مموی    یکی نبود که گوید به دیگری که منال

 (59) وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 

  معانیی مانند مرثیه ، هجران ، درد و حسرت و گله به کار جزو اوزان نرم و سنگین است که در »این وزن

 (12وزن و قافیه ی شعر فارسی  : «  )  .رفته است 

 « غزل و یک قصیده و  5غزل و عطار  51غزل و حافظ  88در این دو وزن } پایان فعلن و فعالن{ سعدی

 فرهنگ کاربردی ...(« ) .  مدیحه دارد 8انوری 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعیلُ مفعولن مفاعیلُ مفتعلن نوا :  73978 زن:کد و

 پری گل پری گل ها پری گل پری دِل گل=11/10110-100/10110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دلم برده ای ، صنما چرا ناله ها نکنم      پی این دُِر  غلطان به سر سنگ چون نزنم

 ( 2(   ) تک  18) سیفی ، شجره العروض : 

  : 98660 هم آوا 

 مستفعلن فعالتن مستفعلن فعلن  نوا :  73109 کد وزن:

 گل ها پری دلِ گل ها گل ها پری دلِ گل=100/1011/1100/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 با نخلهای سترون با تاکهای عقیم       جز غمگنانه چه گوید نجوای نور و نسیم

 ب مکرر این آسمان قدیمجز غمگنانه چه گوید نجوای نور و نسیم      این آفتا

 2/11) سیمین بهبهانی ( 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن نوا :  73550 کد وزن:

 دِل گل ها دلِ گل ها دِل گل ها دِل گل=100/1100/1100/1100= رشته :  شکسته گروه : 

 یان دد و دامعمر عمار ترا خواست و زوگشت بری          تیغ تو کرد میانجی به م

 )محمد پسر وصیف سگزی(

 به بر خاقان بر« نامه ی اهل خراسان»به سمرقند ، اگر بگذری ای باد سحر               

 ( 7) انوری (   ) تک  

 نزند ره ، ره او را که زده استعجب ای ساقی ی جان ، مطرب ما را چه شده است               هله چون می

 ) موالنا (
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 د و بر درد کشان خرده مگیر            که ندادند جز این تحفه به ما روز الستبرو ای زاه

 ) حافظ (

 من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید      قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

 ( 7) بهار ( ) تک  

 خردش باید از این بیش که بس بی خرد است              نکشد عاشق اگر هیچ خرد داردی

 ( 7(   ) تک  51معجم ( ) فرهنگ عروضی  : ) ال

 منم از عشق بتی مانده به تیمار و به درد              که به رخ ماه تمام است و به دل سنگ رخام

 (12) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نکشم جور کسی کاو ز وفا دور بود             ندهم دل به کسی کاو نکند دلداری

 (12کی : ) معیاراالشعار ، فشار

 اگر ایمن شودی جان من از درد فراق          به همه جور ، من از عشق تو خشنودمی

 (12) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 تو چه دانی که درین درّه ی پر شیب و شکست 

 این هیوالی سیاه 

 ( 7تک   چیست کاویخته از دور به راهِ  تو نگاه                  ) فریدون توللی ، دره مرگ(  ) 

 شعر سگزی در تاریخ سیستان به عنوان اولین شعر عروضی فارسی ذکر شده است . 

  مصراع دوم یک هجا کم ، تقابل فعالن و فعل در شعر فارسی غلط است ...« { » خردش »} در مورد شعر

  (200فرهنگ عروضی  : «  ) . بود صحیح است « داردیا»، « داردی»دارد اگر به جای 

 « ، (23:   7آشنایی با اوزان عروضی ج« ) .  وزن غالب دیوان حافظ استاین وزن 

  جزو اوزان نرم و سنگین است که در معانیی مانند مرثیه ، هجران ، درد و حسرت و گله به کار »این وزن

 با استفاده .  رفته است  اصل این وزن نسبتا نرم است اما امکان استفاده از اختیارات شاعری در آن زیاد است

 «.  از این اختیارات ، وزن را می توان سنگین و مناسب معانی غم و حسرت و ... ساخت

 (12) وزن و قافیه ی شعر فارسی  :  

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  1رتبه 

  ابر مادر(نوع : هم آوای بالغ( 

 نفاعالتن فعالتن فعالتن فعل نوا :  73557 کد وزن:

 گل پری ها دلِ گل ها دِل گل ها دِل گل=100/1100/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عام          بنده و چاکر و موالی و سگ بند وغالم

 )محمد پسر وصیف سگزی(

 بر ، خوارتا پدید: آمدت: امسال ، خط عالیه بار         غالیه تیره شد و   بوی خوشِ   عن

 ) ابومنصور مروزی (  ) تک   اول (

 نوحه گر کرده زبان ، چنگِ حزین: از غم گل           موی بگشاده و بر روی زنان ناخونا

 (535) فیروز مشرقی ( ) تک   اول( ) فرهنگ اوزان...:  

 به بر خاقان بر« نامه ی اهل خراسان»به سمرقند ، اگر بگذری ای باد سحر         

 ( 2نوری (   ) تک  ) ا
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 شب روان چون رخ صبح آینه سیما بینند         کعبه را چهره در آن آینه پیدا بینند

 ) خاقانی (

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند        تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

 ) سعدی (

 پریخوان و صراحی در دست زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست        پیرهن چاک و

 ) حافظ (

 باده کند جان مرا مست کجاست        و: آن که بیرون کند: از جان و دلم دست کجاستآن که بی

 ) موالنا (

 تکیه به قول و پری روس نمود        ترک  ناموس نمود« ممدلی»

 مستزاد((  )فقط مصراع  523) سید اشرف الدین گیالنی الدین ( ) با چراغ و آینه: 

 همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ی ما          کوه ما سینه ی ما ناخن ما تیشه ی ما

 ) ادیب نیشابوری(

 منکرم من که جهانی به جز این باز آید          چه کنم درک نموده ست چنین ادراکم

 قصه ی آدم و حوّا همه وهم است و دروغ         نسلِ میمونم و افسانه بوَد از خاکم

 کاش همچون پدران لخت به جنگل بودم       که نه خود غصه مسکن بُد و نی پوشاکم

 ) عشقی(

 شب چو در بستم و مست از می نابش کردم        ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

 ) فرخی یزدی(

 نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد          حسن ، لرزید که صاحب نظری پیدا شد

 ل( ) اقبا

 من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید      قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

 ( 7) بهار ( ) تک  

 امشب ای ماه به درد دل من ، تسکینی            آخر ای ماه ، تو هم درد من مسکینی

 ) شهریار (

 ارغوان ، شاخه ی هم خون جدا مانده ی من

 آسمان تو چه رنگ ست امروز ؟

 ت هوا آفتابی س

 ( 7(  ) تک  7/7959یا گرفته ست هنوز ؟  ) ابتهاج  ،  ارغوان  ،  

 جرم خورشید چو از حوت درآید به حمل      اشهب روز کند ادهم شب را ارجل

 ( 7(    ) تک  11)المعجم ، شمیسا :

  : 73550 هم آوا 

 

 مفعولن مفتعلن مفتعلن مفتعلن نوا :  73559 کد وزن:

  1001/1001/1001/111 :  رشته ناقص گروه : 
 گل رخ ها گل دلِ گل گل دلِ گل گل دِل گل
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 چند صفت می کنی اش  چون که نگنجد به صفت     بس کن تا من بروم بر سرِ شور و شر خود

 ( 2) موالنا( ) تک  

 93927فرزند 

 مفعولن مفاعلن مفتعلن مفتعلن نوا :  73517 کد وزن:

 1001/1001/1010/111 رشته :  ناقص گروه : 
 گل رخ ها پری پری  گل دلِ گل گل دلِ گل

 جان و دلم رفته ز من مانده ز من همین بدن   کی ، کو ، کی ، کجا چه تن بی دل و جان زیست بگو؟

 (36:  7(  ) آشنایی با اوزان عروضی ج 2) اسماعیل خویی( ) تک  

 93927فرزند 

 مفتعلن مفعولن مفتعلن مفتعلن نوا :  73106 کد وزن:

=گل دلِ گل گل دِل گل گل رخ ها گل دلِ  1001/1001/111/1001 رشته :  ناقص گروه : 

 گل

 آنکه از آن طرّاری  باز بر او بر شکنی     افتد و سودش نکند ، در دغلی هشیاری

 ( 7) موالنا( ) تک  

 93927فرزند 

 مفعولن مفتعلن مفاعلن مفتعلن نوا :  73137 کد وزن:

 گل رخ ها گل به پری پری پری گل به پری=1001/1010/1001/111 :  رشته ناقص گروه : 

 گفتم تو همچو فالن ترش شدی گفت : بدان     من ترش مصلحتم  نی ترش کینه و غل

 ( 7) موالنا( ) تک  

 مفتعلن مفتعلن مفعولن مفتعلن نوا :  20911 کد وزن:

گل دلِ گل گل رخ ها گل =گل دِل گل  1001/111/1001/1001= رشته :  ناقص گروه : 

 دلِ گل

 گاه براند به نی ام همچو کبوتر ز وطن   گاه به صدالبه مرا خوانَد تا محضر خود

 ( 2) موالنا( ) تک  

 9فعالتتن  *  نوا :  27710 کد وزن:

 9) دِل گل پری ( * =1/0100-1/0100-1/0100 رشته :  ناقص گروه : 

 گذری کن و گل و سوسن و سمنم ببین منم آن که گلشن عشق را چمنم ببین   

 چو پس از منت هوس تفرج دل کند       برِ خاک من رو و باز کن کفنم ببین

 (535) اوحدی مراغه ای  ( ) فرهنگ اوزان...:  

 چه کند شمن چو جدا شود شمن از صنم   به جز آنک روز و شبان نشسته بُوَد به غم

 (777)  المعجم ، شمیسا : 

 او بکشد مرا     همه ساله من ز فراق او به فغانم صنمی که فرقت

 (777)  المعجم ، شمیسا : 

 نکنم به یار کسان طمع که جفا بود        نه روا بود که چنین کنم نه روا بود

 ( 66) معیاراالشعار ، فشارکی : 
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 نوع : هم آوای بالغ 

 مستفعلن فعولن فعالتتنفعولن  -مفاعیلن فاعلن مفاعیلُ مفاعلن    نوا :  27912 کد وزن:

پری گل گل ها پری پری گل دلِ گل =1011/110-10100/110 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 پری

 پری گل ها گل پری ، پری گل دِل گل پری

 دل خوشم گر این است رضای تو ،تویی ترک پری وشم زهجر تو درآتشم          بدین سوزش 

 تک   دوم (( ) 298)خانلری ( ) وزن شعر فارسی: 

 12552فرزند  هم آوا : 

 فعلن مفاعلن فع فعلن مفاعلن -فعالت فاعالتن فعالت فاعلن    نوا :  27175 کد وزن:

 دلِ گل پری پری گل دلِ گل پری پری=1010100-1-1010100 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 ور منیز دلت چه داد خواهم  که نه داور منی      ز غمت چه شاد باشم که نه غمخ

 نفسی دریغ داری ، ز من ای دریغ من     ز تو قانعم به بوئی که سمنبر منی

 ) خاقانی(

 نوع : خنثای بالغ 

  مفعولن مفاعلن مفتعلن مفاعلن نوا :  27173 کد وزن:

 گل ها گل پری پری گل دلِ گل پری پری=10101/11-10101/001 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 چشم سوی چراغ کن ، سوی چراغدان مکن    ی رسدم چو ماه نو از تبریز شمس دین ، م

 ( 7) تک     ) موالنا (

 فاعالت فاعالت فاعالت فاعلن  نوا :  27816 کد وزن:

 1/01/01/01/01/01/01/01 رشته :  شکسته گروه : 
 گلگل به گل به گل به گل به گل به گل به گل به 

 گل پری پری پری پری پری پری پری

 شه از برایم ای صدای من بمان          ای صدای مهربان بمان برای من بمانتا همی

 در زمانه ای که آشنایی اش غریبگی ست    ای غریبه ی به غربت آشنای من بمان

 ) حسین منزوی (

 دل به ناگهان ، شبی دچار شد نیامدی              چشم ماه و آفتاب ، تار شد نیامدی

 (535) فرهنگ اوزان...:  ) عبدالجبار کاکایی ( 

 ساقیا گهی به ما ز روی شوق جامکی      باقی ی شراب ده به رندِ نیک نامکی

 ما خراب موی تو اسیر دامِ روی تو      عاشق ِ نگاهِ  تو کباب ِ تندخوی تو

 (783)تحفه الهند  : 

 شب بر آسمان چو غنچه ی ستارگان شکفت       شد خیال یار من شکفته از نهفت

 ( 732بی نام( ) وزن شعر فارسی:  )

  وزن فاعالت بر می گوید پس از آنکه ابتهاج « معیار االشعار ، این اثر ناشناخته » استاد نجفی در مقاله ی

بی نام آورده  یخانلری این بیت را سروده و در کتاب خود به عنوان شاعر شعری سرود ، فاعالت فاعلن 

 .رجوع کنید 7956است به توضیحات کد 
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 می شود ) فع و فع ...( یا ) فاعلن و فاعلن و فاعلن و فاعلن ( یا ) فاعلن  این وزن به صورت زیر نیز شبه مکرر

 مفاعلن و فاعلن مفاعلن (

 نوع : خنثای بالغ 

 فعولن مفاعلن و فعولن مفاعلن  -مفاعیلُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن  نوا :  22702 کد وزن:

 10/10/110-0-10/10/110 رشته :  شبه مکرر گروه : 
 پری گل پری پری به پری گل پری پری

 جهان را اگر چه هست فراوان کده رسد      هم از بندگانْشْ ، هر کده ای را کدیوری

 ) عنصری (

 بدین خرمی جهان و بدین تازگی بهار          بدین روشنی شراب ، بدین نیکویی نگار

 (268) فرخی سیستانی ،  درّه نجفی  : 

 جایی رسید ، عشق ، که بر جای جان نشست            سالمت میانه کرد و خرد بر کران نشستبه 

 ) خاقانی (

 بیامد به حجره مست  نگارین و در بزد       لطافت نمود دوش  سمن بر برون زحد

 (717) المعجم ، شمیسا :

 ل از من برفت بازز من دل ربود یار ز من رخ نهفت باز            ز من جان بخواست باز د

 (276) المعجم ، شمیسا :

 دلت مگسل از نگار و دهن مگسل از شراب       نگار آفتاب روی و شراب آفتاب بخت  

 ( 2( ) تک  89) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم آوای بالغ 

  9فاعالتتن  * نوا :  22731 کد وزن:

 9گل پری پری ( * =) 1/0101-1/0101-1/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 بر فلک شد از شور عشق تو های و هوی من     نالد از فراق  تو هر سر   تار موی من

 (535) الهی قمشه ای ( ) فرهنگ اوزان...:  

 شد بر آسمان ناله ها ز قلب فگار من          زد به خرمن مهر و مه شرر آه زار من

 ) الهی قمشه ای (

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیلُ فاعالتن مفاعیُل فاعلن نوا :  22290 کد وزن:

 فعولن مفاعلن فع فعولن مفاعلن 

 101/0110-1-101/0110 رشته :  شبه مکرر گروه : 
 پری گل به گل پری ها پری گل به گل پری

 بدین خرمی جهان و ،،  بدین تازگی بهار          بدین روشنی شراب }و{ ،، بدین نیکویی نگار

 (268،  درّه نجفی  :  ) فرخی سیستانی

  جهان »شعر فرخی به این وزن نیست ولی با خوانش جدیدی می توان این وزن را احساس کرد اگر بعد از

 : در بیت زیر نیز وزن احساس می شود .کنید  سکوت کشیده یک « و

 { بدین خرمی درختان  بدین تازگی بهار      بدین رقِص ماه سانان بدین نیکویی نگار }
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 مفتعلن مفاعلن مفعولن مفاعلن نوا :  22117 ن:کد وز

 1010/111/1010/1001 رشته :  شبه متناوب گروه : 
    گل به پری پری پری گل رخ ها پری پری

 این دِل پاره پاره را پیش خیال تو نهم   گر سخِن وفا کند ، گویم کاین وفا بود

 ( 2) موالنا(  ) تک  

 مفتعلن فاعلن و مفتعلن فاعلن-عالتُ مفتعلن فاعلن مفتعلن فا نوا :  22819 کد وزن:

    گل به پری گل پری به گل به پری گل پری=101/1001-0-101/1001 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 گرتو کنی کارزار بر تو شود کار زار       زهد و ورع پیشه گیر و زور و شجاعت مبر

 (18) قوامی رازی ( )درباره ی طبقه بندی...   : 

 یار ز من جان بخواست باز دل از من برفت          یار زمن دل ربود یار ز من رخ نهفت 

 (276)  المعجم ، شمیسا : 

 قامتش آزاده  سرو و روی چو ماه تمام     ترک من آن خوبروی سیم بر و مهرجوی

 (13) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  « است و اگر هم در کتب عروض شاهدی داشته باشد به مصادیق این وزن در شعر فارسی نادر بلکه معدوم

 (13)درباره ی طبقه بندی...   : «  ظن قوی ساخته عروضیان است 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن  نوا :  22391 کد وزن:

 گل به پری گل به پری گل به پری گل پری=101/1001/1001/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 خرابش منم    آن که نزد غیر محبت ره خوابش منم آن که به سامان نرسد کار

 (   53:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج) یداله قرایی( 

 چیره بران چیره بران صبحدمان در رسید    گام دگر، گام دگر پهنه به آخر رسید

 (   53:  2حمید سبزواری ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 زان که بود آه دِل   سوختگان کارگر     جور مکن ماهْوَشا ز  آهِ دلم کن حذر   

 (777)  عروض بابر: 

 گر چه بتا نیست تو را ز  آهِ دلم احتراز            لیک بود آهِ دِل   سوختگان جانگداز

 (770)عروض بابر: 

 روی خوشت ، موی خوشت عنبر و مه ، چارده            نوش لبت عیسی ی دل ، کاکل مشکین سیه

 شک ، کاکل کج صولجان             سیب ذقن ، تنگ دهن ، ساده و خوش ای جوانخال زنخ گوی م

 (782) تحفه الهند  : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 مفاعلن فاعالُت مفاعلن فاعلن  نوا :  29790 کد وزن:

 مفاعلن فاعلن و مفاعلن فاعلن 

 101/10/10-0-101/10/10 رشته :  شبه مکرر گروه : 
 پری پری گل پری پری پری گل پری به 

 مرا از آن روِی لعل و ، از آن دو زلف سیاه      ز روز گه شب کنی و ، ز شب گهی باز روز

 ( ) به نقل از فرهنگ کاربردی...(11)  معیاراالشعار ، فشارکی  : 

www.takbook.com



 339عروض دودویی 

 

 مفاعلن مفتعلن مفاعلن  فاعلن  نوا :  29731 کد وزن:

 ی پری گل به پری پری پری گل پریپر=1001/1010-101/1010 رشته :  شکسته گروه : 

 مکن فزون عشوه گری به کار من ای صنم          که شد ز غم خون  دل بی قرار من ای صنم

 (533) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 اگر دلم تازه شود به باده ی کهنه ای       صالی وصلت شنوم ز ناله ی هر نی ای

 (720وزن  ، از دیروز. :  780فی ، مقاله ی دایره ای با ) بهاالدین خرمشاهی( )ابولحسن نج

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن فاعلن و مستفعلن فاعلن -مستفعلن فاعالُت مستفعلن فاعلن نوا :  29981 کد وزن:

 101/1011/0101/1011 رشته :  شبه مکرر گروه : 
 گل ها پری گل پری به گل ها پری گل پری

 ناه و بی جرم بگرفت راه           آن حاسد عیب جوی و آن دشمن زشت خوبر یار من بی گ

 (80) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  6فاعلن * نوا :  29106 کد وزن:

 6) گل پری ( * =101/101/101/101/101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 پیش از این در لب سیب

 دست من شعله ور میشد

 پیش از این یعنی

 ( 1اینجا پرنده بود (  ) تک   -) سهراب سپهری                انسان از اقوام یک شاخه بودروزگاری که  

 مستفعلن مفاعلن مستفعلن فاعلن   نوا :  29151 کد وزن:

 1010/1011-101/1011 رشته :  شبه متناوب گروه : 
   گل ها پری پری پری ، گل ها پری گل پری

 من           خرم شود به لطف او این قلب ناشاد من باشد که یار من کند از مرحمت یاد

 (538) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ

 مفتعلن فعلن مفتعلن مستفعلن نوا :  29169 کد وزن:

 100/1001-1011/1001 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل دلِ گل دلِ گل ، گل دلِ گل گل ها پری

 ه پری ، گل به پری گل ها پریگل به پری ب

 گیسویت شب تار ، رویت ماه چارده      زلف کجت زنار ، طره ی تو کافر نشان

 ( 2) تک       762تحفه الهند  : 

 «مفعولن فعالن مفعولن مستفعلن یا چنین بود مفتعلن فعالن مفتعلن کان تقطیعش به عربی چنین بود : و ار

 ( 2) تک       (762تحفه الهند  :  )«  مستفعالن

  : 5773 هم آوا 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن نوا :  21023 کد وزن:

 گل پری ها گل پری ها گل پری ها گل پری=101/1101/1101/1101 رشته :  شکسته گروه : 
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 بر مرادت چون نگردد تا قیامت دور چرخ         کز تو در سیرند دایم ، مهر و ماه و دزد و مه

 (535یک گرگانی ( ) فرهنگ اوزان...:  ) ابوسل

 پشت من بشکست همچون پر شکن زلفین یار         اشک من بیجاده گون و چشم من بیجاده بار

 (16) فرخی سیستانی : عروض فارسی : 

 شرط مردان نیست در دل عشق جانان داشتن         پس دل اندر بند وصل و بند هجران داشتن

 ) سنایی (

 ز فردوسی که تا چندین دروغ         از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمرمن عجب دارم 

از شعر امیر معزی می توان میزان بی ارج شدن عناصر قومی و اسطوره های ایرانی را در عصر او به ») امیر معزی() 

 ( 511با چراغ و آینه: «  ) خوبی دریافت

 ما زنده به جان و جان تو زنده به تنای نهاده بر میان فرق جان خویشتن         جسم 

 (262) منوچهری دامغانی ، دره نجفی : 

 صبح دم چون کِلّه بندد آه دود آسای من         چون شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من

 ) قصیده حبسیه خاقانی (

 ابوقت کو است الرّحیل ای دل از این جای خراب         تا ز حضرت سوی جانت ارجعی آید خط

 (195) عطار  ،  دیوان : 

 ای برادر عاشقی را درد باید  درد کو ؟         نعره های آتشین و چهره های زرد کو ؟

 ) موالنا(

 ما قلم در سرکشیدیم اختیار خویش را         اختیار آن است کو قسمت کند درویش را

 ) سعدی(

 ن طریقت بعد از این تدبیر مادوش ، از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما          چیست یارا

 ) حافظ(

 یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت     داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت

 ) فروغی بسطامی(

 ای فرنگی ما مسلمانیم جنت مال ماست         در قیامت حور و غلمان ، ناز و نعمت مال ماست

 ) سید اشرف الدین گیالنی(

 وصله ی ناجور بود         کن که خود راضی به این خلقت نبودم ، زور بود خلقت من در جهان ، یک

 ) عشقی(

 در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت    حق خود را از دهان شیر می باید گرفت 

 ) فرخی یزدی(

 اولین الهام بخش و آخرین پیمان ِ من         کشور پیر من اما پیرِ عالی شانِ من

 من ، ایمانِ من ، ایرانِ منطبعِ من ، تاریِخ 

 ) الهوتی(

 آشنا باید نمود         کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود« جنگ صنفی»توده را با 

 ) فرخی یزدی(

 خاک باران خورده آغشته است با بوی تنت    باد ، بوی آشنا می آورد از مدفنت

 ) حسین منزوی(
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 آسمان بر عالمی بندد زمین بر کشوری حبذا بزمی کزو هر دم دگرگون زیوری        

 ) المعجم(

 ای به استحقاق شاه شرع را قایم مقام      وز قدیم الدهر دنیا پیشوای خاص و عام

 (765)  المعجم ، شمیسا : 

 مر مرا از جان و دل چیزی گرامی تر نبود         دل بدادم روز وصلت جان دهم روز فراق

 (53) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 «غزل ،  15 دی در مجموع مقصور و محذوف این وزنیکی از اوزان نسبتا پر کاربرد شعر فارسی است . سع

 (11فرهنگ کاربردی ... : « ) .  قصیده دارد 6غزل و  12غزل و عطار  99حافظ 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  21رتبه 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن فعالتن مفاعیلن فاعلن نوا :  21251 د وزن:ک

 گل ها پری دلِ گل ها پری گل رخ ها پری=101/1110/1100/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 زخمی که حک شده بر دامنم ، لعنت بر تو باد      فریاد می چکد از کفنم ، لعنت بر تو باد

 ( 779) وزن شعر معاصر  : ) شراره دادگر ( 

 وع : هم خانواده ی بالغن 

 مفعوالتن مستفعلن مفعوالتن فاعلن نوا :  21677 کد وزن:

 101/1111/1011/1111 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل ها گل ها گل ها پری گل ها گل ها گل پری

 هان ای جانا با ما بسی بی باکی ها می کنی          با زینسان صید الغری چاالکی ها می کنی

 (761ه الهند  : ) تحف

 فاعلن فعالتن و فاعلن فعالتن -فاعالت مفاعیل فاعالت فعولن  نوا :  26361 کد وزن:

 گل پری دلِ گل به گل پری دِل گل=0/1100101-1100101 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 خیز و طرف چمن گیر با حریف سمن روی             گاه سنبل تر چین و گاه شاخ سمن بوی

 (788، عروض بابر:  ) جامی

 بسامان           هست چون سر زلفین دلربات پریشان، ای نگار  کار جان ز غم   عشقت

 (739) المعجم ، شمیسا :

 مفاعلن مفعولن مفاعلن فعالتن نوا :  26318 کد وزن:

 پری پری گل رخ ها پری پری دلِ گل ها =111/1010-1100/1010 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 نقش ها که ببازد چه حیله ها که بسازد   به نقش ، حاضر باشد ز راه جان بگریزدچه 

 ( 2) موالنا( ) تک  

 وان برد پی به گوهر مقصود            خیال باشد کاین کار بی حواله برآیدبه سعی خود نتْ

 (291 ) حافظ ، قزوینی ، غزل

  : 67371 هم آوا 

 فعولن و فعولن و فعولن و فعولن  -مفاعیلُ فعولن   مفاعیلُ مفاعیلُ نوا :  25271 کد وزن:

 پری گل به پری گل به پری گل به پری گل=110/0110/0110/0110 رشته :  شکسته گروه : 
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 مرا سینه پر انجوخ و تو خود چفته کمانی             شدم پیر بدین سان و تو هم خود نه جوانی

 (100) رودکی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 زهی خط و زهی زلف و زهی مور و زهی مار             حسن و زهی عشق و زهی نور و زهی نارزهی 

 ) سنایی (

 چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا             زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا

 ) مولوی (

 رسیده ستبیایید بیایید که دلدار              بیایید بیایید که گلزار دمیده ست

 ) موالنا(

 تو را خنده بود خوی و مرا گریه برد کار             تو را لعل شکر ریز و مرا چشم گهر بار

 (11) جامی ،  درّه نجفی  : 

 تجلی گه خود کرد خدا دیده ی ما را    درین دیده درآیید و ببینید خدا را 

 (37:   7) صفای اصفهانی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 بیندیش ز آه دل درویش خدا را             ار از این بیش خدا را دل ما رامیاز

 (967) ادیب نیشابوری ( ) با چراغ و آینه:

 بگریید بگریید که آن خنده گشا رفت             بیایید بیایید که جان دل ما رفت

 (295) ابتهاج ( ) وزن شعر معاصر  : 

 گل سرخ ، گل نور ، ز باغ سحر آریم   چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم 

 ) فریدون مشیری(

 همان رنگ و همان روی

 همان برگ و همان بار 

 ( 9گل(  ) تک   -همان خنده ی خاموشِ در آن خفته بسی راز... )اخوان ثالث 

 چرا باز نپرسی تو زحالم چو بدانی             مرا عشق دو تا کرد به هنگام جوانی

 (795ا : )  المعجم ، شمیس

 و جام آور و رود آور و نرد آور و شطرنج             دل:آزاد کن از درد و تن آزاد کن از رنج

 ) معیار االشعار (

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتن مفعولن فعالتن فعالتن نوا :  25295 کد وزن:

 گل ها دلِ گل ها گل رخ ها دلِ گل ها دلِ =1100/1100/111/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 نکشد هیچ کسی را و زکشتن برهاند      به مَثَل گفتم این را و اگر نه کَرَمِ او 

 ( 7) موالنا ( ) تک  

 مفتعالتن فاعالتتن مفتعالتن  نوا :  25231 کد وزن:

 گل دِل گل ها گل پری پری گل دِل گل ها=11001/10101/11001 رشته :  شکسته گروه : 

 ش خال سیاهت             خط عنبرین شام و کوکبش روی چو ماهتزلف درازت دام و دانه ا

 نرگس تو بیمار و نوش لعل تو مسیحا            رخسارت گلزار و قامتت سرو دالرا

 ( 9-7(  ) تک   761)تحفه الهند  : 
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  : 25231 هم آوا 

 فعالتن فعالتن مفعولن فعالتن نوا :  25612 کد وزن:

 دلِ گل ها دِل گل ها گل رخ ها دِل گل ها=1100/111/1100/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 مگر اشکوفه بگوید پنهان با گل و نسرین     هله ای باغ نگویی به چه لب باده کشیدی 

 ( 2) موالنا( ) تک  

 مفاعلن فعولن و  مفاعلن فعولن -  مفاعلن مفاعیلُ مفاعلن فعولن نوا :  21212 کد وزن:

   پری پری پری گل به پری پری پری گل=110/10/10-0-110/10/10 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 همیشه شادمان باش و به کام دوستان باش          تو جاودان جوان باش و عدوت خاکسارا

 ( 718) المعجم ، شمیسا :

 مرا غم تو ای دوست زخان و مان برآورد               مرا فراقت ای ماه زمال و جان برآورد

 (  ) باعدم تلفظ سکوت کشیده بعد از دوست و ماه (795المعجم ، شمیسا : )

 مفعولُ فاعالتن فعالُت فاعالتن  نوا :  21219 کد وزن:

پری گل ، دِل گل پری پری  پری=گل ها 11010/11-11010/100 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 گل

 به شما جواب گویم چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی      پنهان از و بپرسم

 ( 2) تک    ) موالنا (

 «(735فرهنگ عروضی  : « ) .  ندرتا نمونه هایی در دست است که در رکن اول تسکین شده است 

  : 61181 هم آوا 

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن فعولن   نوا :  21905 کد وزن:

 10/10/10/10-1/10/10/10 رشته :  شکسته گروه : 
 ری پری گلپری پری پری پری پری پ

 زینت دامن حسن  قاسم نوجوانم       شهید راه ذوالمنن قاسم نوجوانم

 (533) محمد علی مردانی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 عبور می کنم من از فراز کهکشان ها     ستاره ها به زیر پای من در آسمان ها

 ) ثابت محمولی ) سهیل((  

 (15:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج

 عری که از خودش دلی دارد    هوای عشق نقطه ی مقابلی داردبرای شا

 (15:  2) ناصر حامدی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعلن مفاعُل  مستفعلن فعولن ) مفاعْل( نوا :  21196 کد وزن:

  مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن

 110/1011 -  0010/1011  رشته :  شکسته گروه : 

 گل ها پری پری دِل گل ها پری پری گل

 دیدی که پای از خط فرمان ، برون نهادی            دیدی که دست جور و جفا باز برگشادی

 ) انوری (
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 ای خنجر مظفر تو پشت ملک عالم              وی گوهر مطهر تو روی نسل آدم

 (717) انوری () المعجم ، شمیسا :

 ات رو نماید            وآن زشت رو بچشم بد تو نکو نمایدای مقبل ار سعادت دنی

 اندک بقاست چون گل و نزد تو هست خارش  چون تازه سبزه یی که بر اطراف جو نماید

 ) سیف فرغانی (    

 دیدی که هیچ گونه مراعات من نکردی            در کار من قدم ننهادی به پایمردی 

 ( 7) خاقانی (   ) تک  

 خ تو صورت جان را نمی شناسد    جان بی لب تو گوهر کان را نمی شناسددل بی ر

 ) امیر خسرو دهلوی (     

 چون خواست کردگار که گیتی نظام گیرد    دولت قویم گردد و ملت قوام گیرد

 (250) میرزا حبیب قاآنی ،  درّه نجفی  : 

 فتاب گیردچون ترک من ز چهر فروزان نقاب گیرد  هم ماه تیر گردد و هم آ

 (257) احمد وقار فرزند وصال ، درّه نجفی : 

 فریاد من ز عشق پری چهره ی سمن بر                کز عشوه عمر برد و نیامد شبی به بر در

 (85) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 « ه چندان پس عجالتا این وزن را ، ک، قدیم ترین نمونه های  شعر به این وزن را در دیوان انوری دیده ام

مطلوب هم نیست ، از ابتکارات عروضی انوری دانست . انوری شش غزل به این وزن دارد بعد از او فقط در 

 ( 19)فرزاد : « .  دیوان خاقانی و قاآنی به اشعاری با این وزن برخورده ام

 « (270فرهنگ عروضی  :« ) . در دوره ی بازگشت قاآنی و وقار به این بحر قصیده گفته اند 

 در می آید  2گر دو هجای کوتاه این وزن را به یک هجای بلند تبدیل کنیم وزن به شکل مفعول فاعالتن  *ا

 .که یک وزن مکرر است  

 نوع : هم آوای بالغ 

  9مفاعالتن  * نوا :  21182 کد وزن:

 9= ) پری پری گل ( * 11010-11010-11010 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 ا نیست سربلندی          مگر نسیمی غبار ما را برد به باالز دور گردون نصیب م

 ) الهی قمشه ای (

 نگاه سبزی برای درک هر آیه ام ده          دو چشم دارم دو چشم دیگر کرایه ام ده

 (221) محمد عباسیه ( ) وزن شعر معاصر  : 

 به زندگانی چه شد جوانی که من به پیری ز ناتوانی      فتادم از پا چنان که افتد

 ) محمد قهرمان(

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فع لن مستفعالتن  فاعُل مستفعالتن نوا :  21881 کد وزن:

 مفعولن فاعالتن مفتعلن فاعالتن

 11011/11-11011/001 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل ها گل ها پری گل ، گل دلِ گل ها پری گل
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 { ی شرابم ؟    گفتا  هرگز نیابی از مِن سر مست ، می تردر پی بطر -دلبر گفتا کجایی ؟   }

 ) مولف (

    6فعولن *  نوا :  28085 کد وزن:

 6) پری گل ( *   110/110/110/110/110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 نگاه ار کنی جان ستانی تغافل کن ای دل           ز وصلت جگر خستگان را ، مه من چه حاصل

 (270عروض فارسی : ) فیض کاشانی ،

 من آن مایه ی ناز را می شناسم تو بودی          بس آن شوخ طناز را می شناسم تو بودی

 (270) پژمان بختیاری ، عروض فارسی :

 اال بی وفا یار کز یاریم می گریزی        به خوابم می: آیی ز بیداریم می گریزی

 ) حسین منزوی (

 ستصدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی 

 که در انتهای صمیمیت حزن روید ) سهراب سپهری (

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن     نوا :  28938 کد وزن:

  110/1110/1110/1110 رشته :  شکسته گروه : 
 پری گل ها پری گل ها پری گل ها پری گل

 بیر افشان بر افشانیم جان مانسیم صبح می آید  ز کوی دلستان ما            بر آن باد ع

 ) همام تبریزی (

 نمی بستی چو بر فتراک استغنا سر ما             چرا در خون کشیدی ای جفا جو پیکر ما

 (715) عاشق اصفهانی ، عروض فارسی : 

 من و تو هر دو تاراج خزان را می شناسیم    صدای پای بی رحم زمان را می شناسیم

 (    775:  2ایی با اوزان عروضی ج) پروین جزایری( ) آشن

 تو را من چشم در راهم شباهنگام

 که می گیرند در شاخ تالجن  سایه ها رنگ سیاهی

 وزان دلخستگانت راست اندهی فراهم

 ( 9(  ) تک  7995تو را من چشم در راهم                       )  نیما یوشیج ، تو را من چشم در راهم   ،

 نداری در دل آزار              به قول دشمنان از من چه گردی خیره بیزار نگارینا اگر با من

 (797)  المعجم ، شمیسا : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مستفعُل مستفعُل مستفعلُ  مفعولن  نوا :  23137 کد وزن:

 111/0011/0011/0011 رشته :  شکسته گروه : 
 گل ها دِل گل ها دلِ گل ها دلِ گل رخ ها

 ا من پس آن زلف سرافکنده همی دارم          چون شمع، گهی گریه و گه ، خنده همی دارمت

 گه پاس خیالش را شب زنده همی دارم         گه لوح وصالش را سربسته همی خوانم

 ) خاقانی(
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 گویی که چنان کودک من کس به جهان بیند           هم چابک و هم زیرک و هم نیکو و هم بخرد

 (795جم ، شمیسا :) المع

 ای کودک جادو وش ، وی فتنه ی آهرمن          شگّر لب و دیبا رخ و سنگین دل و سیمین تن

 ( 2(  ) تک  68) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ای رفته و بازآمده ، باز آی که بیمارم             بی روی تو افتاد چو با یک نفسی کارم

 (92) عروض همایون : 

 در  2*  (مفعول مفاعیلن)وزن به شکل  ، کوتاه این وزن را به یک هجای بلند تبدیل کنیم  اگر دو هجای

 می آید که یک وزن مکرر است :

 فتنه کنیم بر خود و پنهان شوی از چشمم              چون فتنه تو انگیزی از فتنه چه پرهیزی

 ) خاقانی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 علن فعالتتن مفتعلن فع لن مفت نوا :  23679 کد وزن:

 گل دلِ گل دلِ گل پری گل دلِ گل رخ ها=11/1001/10100/1001 رشته :  بی ریسه گروه : 

 لعل لبت می سرختر ، چشم خوشت بد مست          از لب و از نرگس دلکشت رفته دلم از دست

 (713)تحفه الهند  : 

 (713عالن( تقطیع کرده است ) تحفه الهند  : مصنف خود آن را به شکل )مفعتلعن متفعلن مفتعلن ف 

 مصراع ) مفتعلن فعلن  یبا تقطیع زیر یک شبه مسستزاد است ) مفتعلن فعلن فعل مفتعلن فعلن ( که نوا

 .مصراعک ) مفتعلن فعل( است یفعل ( و نوا 

  : 91106 هم آوا 

 اعالتن فعالتاتن مستفعلتن مف -مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ مفاعیلن    نوا :  23629 کد وزن:

 گل ها دلِ گل پری ، پری گل دِل گل رخ ها=1010011-11100110 رشته :  بی ریسه گروه : 

 آن سرو سهی که بارِ  خورشید روان دارد            همواره ستاره از دو چشم من روان دارد

 ( 7(    ) تک  718)  المعجم ، شمیسا : 

 مفتعالتن فعالتاتن فعالتاتن -مستفعل مفعولن مفتعلن مفتعلن نوا :  23639 کد وزن:

 1001/1001-111/0011 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل به پری گل به پری، گل ها دلِ گل رخ ها

 گل دلِ گل ها دِل گل، گل ها دلِ گل رخ ها

 ای دل من بسته در آن زنجیر سمن سا دل     کرده مرا در غم عشقت بی سر و بی پا دل

 وختگان گو تا بزند بر چنگ      وای دل ای وای دل و دین وادل من وادل مطرب دل س

 ) شعر بالغ ( ) خواجوی کرمانی(

 :( 2دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می داند ) اوزان...خواجوی کرمانی 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعولُ مفاعلن مفاعلن مفاعیلن   نوا :  90096 کد وزن:

 ناقص گروه : 

 شبه متناوب
 11/10/10/10/10/10/011 رشته : 

 گل ها به پری پری  پری پری پری گل ها
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 آن سرو سهی که بارِ  خورشید روان دارد           همواره ستاره از دو چشم من روان دارد

 ( 2(    ) تک  718)  المعجم ، شمیسا : 

 مفعولن  فاعالتُ مفتعلن فاعالتُ نوا :  90707 کد وزن:

 100/10101-11/10101 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل پری پری دلِ گل ، گل پری پری گل ها

 فکر زاد راه طلب  رسم رهنوردان نیست       بس بود شکسته دلی  با درست پیمانی

 )حزین الهیجی(

  : 98239 هم آوا 

 مفاعیلُ مفتعلن مفاعیُل مفعولن  نوا :  90968 کد وزن:

 10010110-1110110 رشته :  شبه متناوب : گروه 
 پری گل پری گل ها، پری گل پری دلِ گل 

 به هر جا که می گذرم از او گفتگو دارم           تمنای او دارم چو دل داده ام به غمش

 (533) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلن مفاعیلنفاعلن مفاعیلن  نوا :  90687 کد وزن:

 1110/1110/1110/101 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل پری پری گل ها پری گل ها پری گل ها

 چرا همی نگارینم همیشه  نزد من ناید      تا مرا نباید زار نالیدن به درد دل

 ( 2(   ) تک  711)  المعجم ، شمیسا : 

    مفاعیلنمفعولن مفاعیلن مفاعیلن  نوا :  90689 کد وزن:

 1110/1110/1110/111 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل رخ ها به گل رخ ها به گل رخ ها به گل رخ ها

 مردم را سوی نادیده دیدن کی دلیلستی         بر فردوس رضوان ، گر نه رخسارت دلیلستی

 ) سوی باید به با مصوت بلند سریع خوانده شود (9(  718) المعجم ، شمیسا :

 ر ما را نگارا دادخواهی درد و بیماری          هم اکنون کردمان باید ز کار عشق بیزاریم

 ( 7(  ) تک   711)  المعجم ، شمیسا : 

 

 فاعالتن مفاعلن فع لن فاعالتاتن  نوا :  90591 کد وزن:

 11/1010/1101-1/1101 رشته :  ناقص گروه : 
 گل پری ها به گل پری گل ها گل پری گل ها

 فرق در بین این دو بچه چیست          هر چه آنرا هست این یکی را نیست.

 بچه ی سرباز، کاین چنین ژنده ست   پس چرا زنده ست

 (برابر این کد استمصراع  و مصراعک ،  وزن مجموع مستزاد است  شعر نیما)  نیما یوشیج  ( ) خانواده سرباز( )

 مفعوالت مفعولن مفعوالت مفعوالتن  نوا :  90177 کد وزن:

 111/0111/1111/0111 رشته :  شکسته گروه : 
 گل رخ ها به گل ها گل ها گل رخ ها به گل رخ ها
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 بر فردوس رضوان ، گر نه رخسارت دلیلستی        مردم را سوی نادیده دیدن کی سبیلستی

 ) المعجم (

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفعولن نوا :  97723 کد وزن:

  111/1001/1001/1001 رشته :  صناق گروه : 
 گل رخ ها  گل دلِ گل گل دِل گل گل دِل گل

 آنکه از آن طرّاری  باز بر او بر شکنی     افتد و سودش نکند ، در دغلی هشیاری

 ( 2) موالنا( ) تک  

 93927فرزند 

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفعولن  نوا :  97716 کد وزن:

 1010/1001-111/1001 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل به پری پری پری ، گل به پری گل رخ ها

 سرو نخوانمت که او نیست بدین رعنایی           ماه نگویمت که او نیست بدین زیبایی

 ) جامی(

 پس چو تویی نگار من    وز دو جهان بیزارم         به کار من کن نظری و گرنه دل بردارم

 ( 7تک   (    )762) المعجم ، شمیسا : 

  : 93927 هم آوا 

 مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفعولن  نوا :  97985 کد وزن:

 =پری پری گل به پری ، پری پری گل رخ ها1001/1010-111/1010 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 که با وفایت صنما عمر به سر خواهم کرد          گر از وفا بی خبری منت خبر خواهم کرد

 (533) فرهنگ اوزان...:  ) ادیب طوسی ( 

 به کار من کن نظری و گرنه دل بردارم         پس چو تویی نگار من  وز دو جهان بیزارم

 ( 2(    ) تک  762) المعجم ، شمیسا : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن فعالتن مفاعلن مفعولن  نوا :  97191 کد وزن:

 111/1010/1100/1010 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 پری پری دلِ گل ها ، پری پری گل رخ ها

 کنار خاک ز اشکم چو لعل و گوهر پر شد    اگر به وصل گشاید دمی کنار چه باشد

 ( 7) موالنا( ) تک  

 انتظارت خون شد            ز بس گریستم آخر ز چشم من بیرون شد دلم که در شب هجران ز 

 (533) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 67371فرزند 

 مفاعلن مفعوالتن مفاعلن مفعولن نوا :  97182 کد وزن:

 111/1010/1111/1010 رشته :  شکسته گروه : 
 پری پری گل ها گل ها پری پری گل رخ ها
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 چه چشم هایی داری تو چه چشم هایی داری    زالل مستی می جوشد ، درونشان پنداری

 طلوع صبح دریا را به یاد من می آری       تو با شکرخندی شیرین در آن لباس آبی 

 ) حسین منزوی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفعولن 9مستفعلن * نوا :  97516 کد وزن:

 111/1011/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 
 گل ها پری گل ها پری گل ها پری گل رخ ها

 آواره کز جور تو گردد ز شهرروزی بود             تا کی کنی ماها ستم بر عاشق بیچاره

 (56) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 پیش درم  شبگیرانگر بگذرد دلخواه من           بی آنکه گوید کس مرا  آگه شوم از بوی خوش

 ( 2( ) تک  56) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  د و این در شعر مصراع دوم نسبت به مصراع اول یک هجای کوتاه کم دار...« { »آگه »} درمورد شعر

 (738فرهنگ عروضی  : « ) .  فارسی غلط است

 

 فعالتن مفاعلن فعالتن مفعولن    نوا :  97375 کد وزن:

 =دِل گل ها پری پری دِل گل ها گل رخ ها111/1100/10/10/1100 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 ه دارد در بندمز چه جوید جفای من ز چ          بت دیر آشنای من که نجوید پیوندم

 (535) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفعولن  9*فعالتن  نوا :  97318 کد وزن:

 111/1100/1100/1100 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 دلِ گل ها دِل گل ها دلِ گل ها گل رخ ها

 ند بجهد پیشتر آیدچه کند مرده و زنده چو ازو یابد چیزی   که اگر کوه ببی

 ( 7) موالنا ( ) تک  

 خجل آن کس که به ناز غم عشقت نگدازد              خُنُک آن کس که به پای  تو سر  خود، اندازد

 ( 7(  ) تک    51) المعجم (  )فرهنگ عروضی :

 به جز آن حیله ندانم که ز عشقت بگریزم         چه کنم هر چه کنم با تو نمی دارد سودم

 (12معیاراالشعار ، فشارکی : ) 

 به دو لب شکر و قندی به دو چشمک بادامی         به دو رخ ماه تمامی به دو زلفک چو عبیری

 ( 2) معیار االشعار (   ) تک  

  : 62128 هم آوا 
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 فعالتن مفعولن فعالتن مفعوالتن  نوا :  92980 کد وزن:

 1/1111100/1111100 رشته :  شکسته گروه : 
 لِ گل ها گل رخ ها دلِ گل رخ ها گل رخ هاد

 ارغوان

 این چه رازیست که هر بار بهار 

 با عزای دل ما می آید ؟

 ( 1(   ) تک  7/7959ارغوان ، ) ابتهاج ،         که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است ؟

 

 مفعوالتن مفعوالتن مفعوالتن مفعولن نوا :  92151 کد وزن:

 111/1111/1111/1111 رشته :  کرر)(م گروه : 
 گل ها گل ها گل ها گل ها گل ها گل ها گل رخ ها

 فروردین است اینک با فرشی بر صحرا زمْردوار    با این کثرت ، آیا دیگر ماند گوهر را بازار؟

 (718)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 
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 شانزده هجایی      
 
 

 1000/0000/0000/0000 92158 کمترین کد

 1111/1111/1111/1111 56696 بیشترین کد

 92158 تعداد کد   

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

8 3 22 25 56 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 93 شرح :

  

 ُت فَعَِلتَتُ فَعِلَتَتُنفَعِلَتَتُ فَعِلَتَ نوا :  92158 کد وزن:

 پری 1) دِل ( *  – 8=)دِل( *  1000/0000/0000/0000 رشته :  مکرر)( گروه : 

 که هنر تو بده ز برکِت پدر تو     ] تو  [پسر تو ز چه نشده ز پی هنر

 (71) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 دیدم که در اصل شانزده هجای  }تنها شعری است که بر اساس چند هجای کوتاه متوالی در شعر فارسی

 {. کوتاه است

 مفتعلن فعالتتن مفتعلن فعلن  نوا :  91106 کد وزن:

 گل دِل گل دِل گل پری گل دلِ گل دِل گل=100/1001/10100/1001 رشته :  شکسته گروه : 

  مفتعلن در اصل یک شبه مسستزاد است با تقطیع زیر ) مفتعلن فعلن فعل مفتعلن فعلن ( که وزن مصراع (

اما  ،  به این وزن تنها در تحفه الهند  اشاره شده است. ( است نفعلن فعل ( و وزن مصراعک ) مفتعلن فعل

 . آورده شده است 23679( کد  مفتعلن فعالتتن مفتعلن فع لنتنها شاهد یکی از فرزندان این وزن )

 دلکشت رفته دلم از دستلعل لبت می سرخ تر ، چشم خوشت بد مست          از لب و از نرگس 

 (713)تحفه الهند  : 

 : به صورت زیر بخوانید تا موسیقی حس شود

 { سرخ تر ، نوشم از آن همه روز          دشت تنت پُرِ سبزه ها شادم از آن همه شب لعل لبت میِ }

  : 23679 هم آوا 

  2)مفعول مفاعلتن ( * -2)مستفعلُ مفتعلن  ( * نوا :  91113 کد وزن:

 2) گل ها دلِ گل دلِ گل ( * =1001/0011-1001/0011 رشته :  مکرر)ناقص( روه : گ

 چون سایۀ زلف سیاه  بنشسته برابر من            صد حلقه نشان سؤال بر صفحه ی دفتر من

 اهریمن وسوسه باز  افکنده ز مکمن راز            سنگی به سیاهی ی شک در چشمه ی باور من

 (61( ) آبان ) سیمین بهبهانی

 نوع : هم آوای بالغ 

  2)فاعلن مفاعلتن  ( * -2)فاعالت مفتعلن  ( * نوا :  98239 کد وزن:

 2) گل به گل به گل به پری ( * =1001/0101-1001/0101 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 
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 گویمت چگونه زنده شود کو هالک شود            آب باز آب شود و خاک باز خاک شود

 ش زی فراز شود تنْش زی مغاک شود                 تن سوی پلید شو پاک باز پاک شودجانْ

 (107) ناصر خسرو ( ) فرهنگ اوزان...:   

 غیرتم صال زد و گفت دامنی بزن به میان            تا به کی فرو مانده در طلسم حرمانی 

 ( 7) حزین الهیجی (    ) تک  

 ن نشود      تا به داغ پا ننهد شعله سرنگون نشودخود سر هوا زده را شرم رهنمو

 ) بیدل دهلوی(

 ای گداز دل نفسی اشک شو به دیده بیا      یار می رود ز نظر یک قدم دویده بیا

 ) بیدل دهلوی(

 بس که شام صبح شود بس که صبح شام شود    رفته رفته چون نگری عمر ما تمام شود

 (708) وقار شیرازی(  ) عروض فارسی  : 

 عشق حسرتی ست کنون  بوسه حسرت دگری          سینه با سکوت و سکون  بر خزان گشوده دری

 8/11)سیمین بهبهانی (     

 بر پل شکسته مایست کاین نه خالی از خطر است                 رود ، اژدهای دمان  زیر پات درگذر است 

 ) حسین منزوی (

 ن              جان بخواست باز دل: از  من برفت باز ز مندل ربود یار ز من  رخ نهفت باز ز م

 (275) المعجم ، شمیسا : 

 ای نشسته غافل و بر کف نهاده رطل زری               هیچ اندوه و غم آن روز بازپس نخوری 

 (715) المعجم ، شمیسا :

  : 76039مادر  هم آوا 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 2مفتعلن  ( * )مفاعیل نوا :  98660 کد وزن:

 2) پری گل پری دلِ گل ( *  =1001/0110-1001/0110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 مرا جان ز فرقت او بخواهد شدن سپری     همی دل ز من بِبَرد  یکی کودکی سفری

 ) المعجم ( 

 دلم برده ای ، صنما چرا ناله ها نکنم       پی این ُدرِ  غلطان  به سر سنگ چون نزنم

 ( 7(   ) تک  18فی ، شجره العروض : ) سی

 73978 هم آوا : 

   1مفتعلن * نوا :  93927 کد وزن:

 1= ) گل به پری ( *  1001-1001-1001-1001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دل ببری ، تن بزنی ، اینْت بالیی که تویی         شوخ رگی ، سخت دلی ، سست وفایی که تویی

 (105وزان...:  ) اخسیکتی ( ) فرهنگ ا

 خویشتنیعشق تو بربود ز من مایه ی  مایی و منی      خود نبود عشق ترا چاره ز بی

 ) سنایی (

www.takbook.com



 353عروض دودویی 

 

 مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم     دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

 ) موالنا(

 ه نگهدار مرایار مرا ، غار مرا ، عشق جگر خوار مرا         یار تویی ، غارتویی ، خواج

 ) موالنا (

 منفعلم بر که برم حاجت خویش از بر تو      ای قدمت بر سر من چون سر من بر در تو

 ) بیدل دهلوی(

 روی نیاورد به من یار که معیوب و بدم     لیک شد از خنده ی او فاش که بس بی خردم

 ) صفی علیشاه (

 و گشتم و او برد به خورشید مرامژده بده مژده بده یار پسندید مار        سایه ی ا

 (5/7962) ابتهاج    آینه در آینه    

 تا سفری شد بت من ، جان و دلم شد سفری         روز و شب از فرقت او ، پیشه ی من نوحه گری

 (51) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 « (16ردی ...: فرهنگ کارب«  )  . شگفت است سعدی و حافظ و عطار هیچ غزلی در این وزن ندارند 

  : 76503مادر  هم آوا 

 )نوع : هم آوای بالغ  ) ابرمادر 

  9مفاعلن مفتعلن *  نوا :  93922 کد وزن:

  1010-1001-1001-1001 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 پری پری گل به پری گل به پری گل به پری     

 ملکان نه از قیاس چو منیکه تو به مدح              پیام کرده ست به من بلهوسی طنطننی

 ( 7(    ) تک  762) المعجم ، شمیسا :

 93927فرزند  هم آوا : 

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفتعلن نوا :  93991 کد وزن:

 1001/1001/1010/1001 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل به پری پری پری گل به پری  گل به پری   

 هر حرکت که تو کنی هست در آن لطف دفین هر چه کنی آن لب تو باشد غماز شکر  

 ( 2) موالنا ( ) تک  

 مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن   نوا :  93611 کد وزن:

 1001/1001-1001/1010 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل به پری گل به پری  پری پری گل به پری   

 یخ و بن بر نکنیدست کسی بر نرسد به شاخ هویت تو      تا رگ نحنیّت او ز ب

 (51) سنایی (  ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 معجزه شد گر چه مرا معجزه باور نشود    معجزه شد معجزه ای که بار دیگر نشود 

 2(  تک  17) محمد علی بهمنی ( ) مبانی عروض : 

 در مرا چاره مکن که من به درد تو خوشم      گر بکشی ورنکشی    ز حکم تو سرنکشم

 (777وض محمد بابر:) عر
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  : 93927فرزند  هم آوا 

  2)مفاعلن مفتعلن  ( * نوا :  93618 کد وزن:

 2) پری پری گل به پری ( * =1001/1010-1001/1010 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 اگر به آزردن من خوشی و خون خوردن من     ز خون طلب کردن من به هر دو عالم بحلی

 (780:  2( ) آشنایی با اوزان عروضی ج995: ) نظامی گنجوی( )دیوان

 فغان کنان هر سحری به کوی تو می گذرم            چونیست ره سوی توام به کوی و در می نگرم

 ) جامی(

 فغان که عشقت صنما به جان من زد شرری            که نیست جز شعله ی غم به کشور دل اثری

 خدا کند گر نظریبال     حریف ، بد مستِ هوا ،و رقیب ، پر شید  نگار ، بی مهر و وفا 

 ( 101) الهی قمشه ای( ) فرهنگ اوزان...:  

 دویده بر پیرهنش            فتاده در خاک جنون دو بافه ی یاسمنش دوازده ، چشمه ی خون

 نه سرب را دستِ ستم ، چکانده در جامه ی او    ستاره از بام فضا چکیده در جام تنش

 ) غزل کامل( ( 9/51 )هانی ( ) سیمین بهب

 پیام کرده ست به من بلهوسی طنطننی             که تو به مدح ملکان نه از قیاس چو منی

 ( 2(    ) تک  762) المعجم ، شمیسا :

 دل مرا ماه رخامدار زین پیش نعم             سزاتر از جور و کرم ز نیکوان لطف و کرم 

 (51) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفتعلن   9*مفاعلن  نوا :  93631 کد وزن:

  1001/1010/1010/1010 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 پری پری پری پری پری پری گل به پری   

 مگر برای مصلحت نگه ندارم برود            وگرنه ناله می کنم نمی گذارم برود

 (781) شهریار: عروض فارسی: 

   2)مستفعلن مفتعلن  ( * نوا :  93896 وزن: کد

 2=)گل ها پری گل به پری(*1001/1011-1001/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم             یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه  منم

 ی پری جسم شکیبای زنمیک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی            جان دالرا

 77/15) سیمین بهبهانی ( 

 نوع : هم آوای بالغ 

  2فعالتُ مفاعلن  ( *)  نوا :  12718 کد وزن:

 2) دلِ گل دلِ گل پری (  *= 1010/0100-1010/0100 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 ه کجا برمدل خود بدهم که را غم خود ب            گرم از نظر افکنی صنما به که بنگرم

 (107) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم آوای بالغ 
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   2)فاعالتُ مفاعلن  ( * نوا :  12106 کد وزن:

 2) گل به گل به پری پری ( * = 1010/0101-1010/0101 رشته :  مکرر)دوریسه( گروه : 

 دل شکسته ز عاشقانای ز روی نکوی تو گشته ماه فلک خجل            وی ز زلف شکسته ات 

 ( 213)  وزن شعر فارسی : 

 2) فعولن فعالتتن ( *  - 2)مفاعیل مفاعلن( * نوا :  12552 کد وزن:

 2) پری گل دِل گل پری ( *  =1010/0110-1010/0110 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 ضای توتویی ترک پری وشم زهجرتو در آتشم            بدین سوزش دل خوشم گر این است ر

 ( 298) خانلری ( ) وزن شعر فارسی: 

  : 27912مادر  هم آوا 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن    نوا :  19171 کد وزن:

 1001/1001-1010/1001 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل به پری گل به پری گل به پری پری پری

 چه خاقانی اگر کیسه رسد به الغریچاره             کیسه هنوز فربه است از تو از آن قوی دلم

 بحر ز قاعده نشد تا تو بهانه ناوری            گرچه به موضع لبت مفتعلن دوباره شد

 (51) خاقانی( ) تک   دوم ( ) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 چند بگفتم که خوشم هیچ سفر نمی روم    این سفر صعب نگیر ره ز عُلی تا به ثری

 ( 7) موالنا( ) تک  

 هیچ ترحم نکنی بر دل مبتالی من            چند جفایت بکشم ای بت بی وفای من 

 (772)  عروض بابر: 

  : 19199خواهر کوچک  هم آوا 

 مفاعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن  نوا :  19178 کد وزن:

 1010/1001/1001/1010 رشته :  دوریسه گروه : 
 پری پری گل به پری گل به پری پری پری

 چو مهر و مه کو بکشند بر رخ خود سحاب را            گهی دلبر من بر رخ خود نقاب را کشد

 (779)عروض بابر: 

  2) مفتعلن مفاعلن  ( * نوا :  19199 کد وزن:

 2) گل به پری پری پری( * =1010/1001-1010/1001 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 داشتمت به خون دل خون دلم چرا خوری            خاک شدم در تو را آب رخم چرا بری

 ) خاقانی (

 راهنمای دیر را پیر یگانه یافتم             دوش درون صومعه دیر مغانه یافتم

 (100) عطار: دیوان: 

 داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود            بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

 ) موالنا(

 هر چه کند ز شاهدی  کس نکند مالمتش            خواهد و من سالمتش آن که هالک من همی

 ) سعدی(
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 پرده ی غنچه می درد خنده ی دلگشای تو            تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو

 ) حافظ (

 ناله ی ما اثر نکرد ، صبر و شکیب را وداع            یار به ما نظر نکرد ، صبر و شکیب را وداع

 (16یض کاشانی ، زحاف رایج...: ) ف

 صید تو َاند عالمی بهر چه کار می روی ؟            تیر و کمان گرفته ای سوی شکار می روی ؟

 (16) هاللی جغتایی: زحاف رایج...: 

 شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو            گر به تو افتدم نظرچهره به چهره روبرو

 ) طاهره قره العین(

 (579با چراغ و آینه: «  ) در حقیقت این شعر از طاهره نیست و حسب حال تاریخ او شده است »

 در طلب تو آسمان جامه کبود می کند            پیش رخ تو ای صنم کعبه سجود می کند

 (77/7961) ابتهاج  ، نمود  ،  

 روی به سوی پنجره پشت به سوی در کنم            برشوم از نشاط دل وقت سحر به منظره

 (762)  المعجم ، شمیسا : 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  71رتبه 

 «جزو اوزان ضربی و تند که معانی شور انگیز و پر جذبه و حال را القا می کند  .  » 

 (19) وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 

   : 19171ابرخواهر  هم آوا 

 خانواده ی بالغ نوع : هم 

 مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفاعلن   نوا :  19519 کد وزن:

 1010/1010/1001/1001 رشته :  دوریسه گروه : 
 پری گل به پری پری پری پری پری  گل به 

 یا به زوال می روم یا به کمال می رسم    یکسره کن کار مرا بگو که عاشقم بگو

 2( تک  10) محمد علی بهمنی ، مبانی عروض : 

 دور میفکن ز خودم به غصه مبتال مکن            بهر خدا ای مه من ز خود مرا جدا مکن

 (772)  عروض بابر: 

  1مفاعلن  * نوا :  19530 کد وزن:

 8) پری ( *  =1010-1010-1010-1010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 هوای دلبران   بری شدم برای تو )نه از             چه کرده ام به جای تو  که نیستم سزای تو 

 )  خاقانی(

 و یا گسسته حور عین ز زلف خویش تارها            بنفشه رسته از زمین ز طرف جویبارها

 ) قاآنی(

 که بوی مشک می دهد هوای مرغزارها            نسیم خلد می وزد مگر ز جویبارها

 ) قاآنی(

 به دشت پر مالل ما    پرنده پر نمی زند            دراین سرای بی کسی    کسی به در نمی زند

 (70/7991) ابتهاج   ، در کوچه سار شب ،
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 روند بانگ زیر و بم به گام گام لحظه ها            قدم قدم قدم قدم  ز پی قطار جای پا

 8/11)سیمین بهبهانی (  

 در آستانه فصلی سرد

 هادر محفل عزای آینه

 ی پریده رنگهاو اجتماع سوگوار تجربه

 ( 1و این غروب بارور شده از دانش سکوت              ) فروغ فرخزاد ، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (   ) تک  

 ولیک از آتش دلم بماند خشک هر دو لب            دو دیده دارم از سرشک غرقه گشته ای ، صنم

 (51) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 به گوش جان شنو دمی ، یکی غم نهان ما            به میهمان ما  یا بتا خدای را ،  شبی

 ببین به قامت خمی ، به جان ما بال مجو            به عاشقان با وفا ف وفا کن و جفا مجو

 (710)  تحفه الهند  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

   2)مستفعلن مفاعلن  ( * نوا :  19311 کد وزن:  

 2) گل ها پری پری پری ( *  -1010/1011-1010/1011 رشته :  قص(مکرر)نا گروه : 

 تندیس پر دروغ من بر خاک ره فتاده ای            ناخفته دیده بسته ای  خامش دهان گشاده ای 

 گفتی اگر نایستم  سرو بلند نیستم             سرو بلند نیستی زیرا نایستاده ای

 6/19) سیمین بهبهانی (  

 روش ها دارم چون چاه اگر چه خاموشمدر خود خ

 می جوشم از درون هر چند با هیچ کس نمی جوشم

 می دانند« ساز شکسته» گیرم به طعنه ام خوانند : 

 هر چند خامشم اما ،، آتشفشان خاموشم

 ) حسین منزوی(    

 دلدار من اگر مرا در هجر خود رها کند

 (771) المعجم ، شمیسا :

 هجر او بود مرا            جانی غمین دلی دژم رویی ز غم چون ضیمران تا شد ز من بتم جدا از

 (215) وزن شعر فارسی: 

  در مورد  86عروض سنتی این وزن را نامطبوع می داند اما گوش این وزن را قبول می کند در المعجم ص

 ( 22ی...: درباره ی طبقه بند« ) چون اجزای آن مختلف است البته ذوق شعر ندهد » این می گوید 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

  2)فعالتن مفاعلن ( * نوا :  11201 کد وزن:

 2دِل گل ها پری پری(*)=  1010/1100-1010/1100 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 پسرا هست روز آن که تو روی در وفا کنی            زمن ار پند بشنوی ره وحشت رها کنی

 (102ن...:  ) اخسیکتی ( ) فرهنگ اوزا
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 گر کند یاریی مرا به غم  عشق ، آن صنم            بتواند زدود ، زین دل غمخواره زنگ غم

 ( 7) رودکی (  ) تک  

 قلم از عشق بشکند چو نویسد نشان تو            خردم راه گم کند  ز فراق گران تو

 ) موالنا(

 که نیستی  مژه بر بند و درگشا نرسیدی به فهم خود ره عزم دگر گشا            به جهانی

 (27) بیدل دهلوی ،عروض فارسی:

 نه پناهی به درگهی   نه امیدی به یاوری   نه به سر شور جنبشی   نه به دل نقش باوری

 (727:   7) فریدون توللی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 که نبینی چنو دگر منم آن کس که تا به فرق همی سوزم از قدم            ز غم عشق آن صنم

 (82) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  (31) منشا وزن.. : . دکتر محجوب این وزن را یکی از وزن های غریب و نامانوس دوره ی سامانی می داند 

 «عجیب این که  . زین العابدین موتمن این وزن را جزو اوزان ضربی و مقطع و مناسب رقص و سماع می داند

 (59وزن و قافیه ی شعر فارسی  : «  )  . را بسیار شیرین می داند مسعود فرزاد این وزن

  نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن    نوا :  11206 کد وزن:

 1010/1101-1010/1100 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 دلِ گل ها پری پریگل پری ها پری پری ، 

 آن صنم            بتواند زدود ، زین دل غمخواره زنگ غم گر کند یاریی مرا به غم  عشق ،

 ( 7) رودکی (  ) تک  

  : 11201فرزند  هم آوا 

 فعالتن مفاعلن فاعالتن مفاعلن نوا :  11150 کد وزن:

 1010/1100-1010/1101 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 گل پری ها پری پریدلِ گل ها پری پری ،

 ر کند یاریی مرا         به غم  عشق ، آن صنم  گ

 {تولید این وزن عوض کردیم) رودکی ( }جای دو بند را برای 

  : 11201فرزند  هم آوا 

 

  2)فاعالتن مفاعلن(  * نوا :  11157 کد وزن:

 1010/1101-1010/1101 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 
 2) گل پری ها پری پری ( * 

 نونهال مرا سپهر کَند از بُن به طَرْف باغ      نوجوان مرا فلک خون دلْ ریخت در ایاغ

 ) ادیب الممالک (

 ای فقید کمال و فضل ای شهید سنان غم      از غمت دیده پر ز اشک بی رخت سینه پر زداغ

 (33) ادیب الممالک فراهانی ،شناخت شعر:

 ساده می خورمنه هر آن کس که باده خورد من بدو باده می خورم   من اگر باده می خورم بابتِ 
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 عیب بر ما چه می نهی قسمت از جای دیگر است   شیخ اگر روزه می رود من اگر باده می خورم

 ( 13:  2) داوری شیرازی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 باد، فتح غروب را در فضا جار می کشد      روز، اندام خسته را سوی دیوار می کشد

 ار      تا به سر تاج برنهد منت از خار می کشدآه خورشید را ببین با شکیبی مسیح و

 (65) سیمین بهبهانی (   ) دی 

 کولی آواز غربتت جز غم روزگار نیست            باز اما بخوان بخوان که جز این غمگسار نیست

 (7952 -7950)سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن 

 ه در چشمه درد باش شعله در شعله آرزودربهاری که هر دیار دارد از الله رنگ و بو      چشم

 (107) فرهنگ اوزان...:   ) مرتضی نوربخش (

 چون قدت نارون بود اگرش رخ بود قمر            چون عذارت قمر بود اگرش لب بود شکر

 (8) وحید تبریزی: قوائم العروض:برگ 

 دل چاک چاک منبگذری گر به خاک من بنگری بر مغاک من      بینی آن خاک غرق خون از  

 (31) بی نام ( ) فرهنگ عروضی :

 ای ز روی  نکوی تو گشته ماه  فلک خجل       وی ز زلف  شکسته ات دل شکسته  ز عاشقان

 ( 107)  بی نام( ) فرهنگ اوزان...:

  (760)درباره ی طبقه بندی...:. این  وزن تا زمان ادیب الممالک نمونه ای نداشته است 

 بالغ نوع : هم خانواده ی 

  2* )مفعولن فاعالتتن(  نوا :  11316 کد وزن:

 2) گل ها گل ها پری پری ( * =10/10/11/11-10/10/11/11 رشته :  مکرر)دوریسه( گروه : 

 ای جان داری دو رخ چو مه پیچان داری زلف سیه   خالی داری طرفه به رو پیچی داری عجب به مو

 با حذف یک کلمه{ –ت (  }  در اصل دو بی785) تحفه الهند  : 

     2فعلن( *) فعالتُ مست نوا :  15250 کد وزن:

 1011/0100-1011/0100 رشته :  مکرر)( گروه : 
 2) دلِ گل پری گل پری ( * 

 صنما به سودای خود دل من چرا خون کنی            به وفا سرشتی چو من ستم ای صنم چون کنی

 (102) ادیب طوسی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 

 2) فاعلن مفاعیلتن ( *  -  2)فاعالت مستفعلن(  * نوا :  15671 کد وزن:

 2) گل به گل به گل ها پری ( *  =1011/0101-1011/0101 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 2) گل پری پری گل پری ( *  =101/10/101-101/10/101

 زیر کهکشان آب ها زیرکانه جاری کند           در کبود بی انتها شب چو نقره کاری کند  

 شب نشسته با کینه ها    در کمینگه سینه ها            وان شکسته آیینه ها کار تیغ کاری کند

 (66) سیمین بهبهانی ( ) بهمن 

 دست باز دار ز دلم  ورنه جان ز تن بگسلم            ای که از هوایت نشد غیر درد و غم حاصلم

 (218شعر فارسی : ) وزن 
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 نوع : خنثای بالغ 

 فعولن فعولن فعولن فعل فعولن فعل  نوا :  15678 کد وزن:

 10/110/10/110/110/110 رشته :  ناقص گروه : 
 پری گل پری گل پری گل پری پری گل پری

 فکندن کسی را که در بندگی ست

 مرا مایه ی ننگ و شرمندگی ست

 شما بنده اید

 ( 200از مثنوی مستزاد شیر ( )بدعت ها و ...: )  )  نیما یوشیج (

 (.  ) مصرع  و مصراعک دوم اگر با هم خوانده شوند این وزن را تشکیل می دهند

   2)فعولن فعولن فعل ( * نوا :  15111 کد وزن:

 2) پری گل پری گل پری ( * =10/110/110-10/110/110 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 سالمی هم از ما رسان به صبحی رسیدی اگر            ن  شبی آرمیدی اگرز شب خستگان یاد ک

 به دعوی ، ز خوش باوری  بهشت آفریدی اگر            به حجت در این داوری  ز دوزخ نشان می دهم

 (66) سیمین بهبهانی ( ) مرداد 

 ود چه رهیسفر مرد را آگهی دهد از بدیّ و بهی          ببخشد ورا فرّهی  چه خسرو ب

 ( 218) بی نام (  ) وزن شعر فارسی: 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعیُل مستفعلن    مستفعلن فاعالتن نوا :  15877 کد وزن:

 -شکسته گروه : 

 شبه متناوب
  گل 6)گل ها به ( * =1/011/011/011/011/011 رشته : 

1011/0110-1101/1011 
 گل ها پری گل پری ها ، پری گل به گل ها پری

 وقتی که رستم تهیگاه سهراب را می دید            تقدیر تقویم خود را تماما به خون می کشید

 بی شک نمی کاست چیزی از ابعاد آن فاجعه                حتی اگر نوشدارو به هنگام خود می رسید

 (101) حسین منزوی( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  2)مفعولن مفاعیلتن(  * وا : ن 11097 کد وزن:

 2) گل ها گل پری گل پری ( * =101/101/11-101/101/11 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 می غلطم ز شب تا سحر خون گریم ز اندوه و غم            می نالم ز درد دلم  می سوزم ز داغ جگر

 (18) شجره العروض : 

 چون اغیار بدخواه مرا هر دم قصد کشتن مکن            مکن ای بی درِد بی رحمِ  من چندین جور بر من

 (759) عروض بابر: 

 سر برتاب از اهرمن تا دلدار آید تو را            در هر حال ای جان من دل بردار از ما و من

 (766) گوهر دانش : 

     2) مفاعلن مستفعلن(  * نوا :  11802 کد وزن:

 2) پری پری گل ها پری ( * =10/11/10/10-10/11/10/10 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 
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 بگیر جامی از بتی که یابی از لعلش شفا            کنون که خوش گردد هوا تو خیز و زی بستان بیا

 (216)  بی نام (  ) وزن شعر فارسی: 

 مفاعلن مفاعیلن مفاعلن مستفعلن  نوا :  11860 کد وزن:

 11/10/10/10-10/11/10/10 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 پری پری پری گل ها  ،، پری پری گل ها پری

 گاه گاهش را چه گرم دوست می دارم نوازش نگاهش را       گریز شرمگینش را گذار

 تالش دست بی تابش قرار امن می جوید      چو طفل خانه گم کردهکه ترس بسته راهش را

 ( ) شعر بدون تاریخ ( 17 - 95) سیمین بهبهانی (  ) کتاب مرمر شعرهای 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

   1مستفعلن  * نوا :  18063 کد وزن:

 1) گل ها پری ( * =1011/1011/1011/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 گیتی به آرام اندرون  مجلس به بانگ و ولوله            خوش  ، آن نبیذ غارچی با دوستان یک دله

 (101نی ( ) فرهنگ اوزان...:  ) ابوسلیک گرگا

 زر بپاشیده همه نقل گران کرده یله            مجلس پراشیده همه میوه خراشیده همه

 (65) شاکر بخاری( ) منشا وزن.. : 

 تا یک زمان زاری کنم  بر ربع و بر اطالل من            ای ساربان منزل مکن  جز در دیار یار من

 ) المعجم ()امیر معزی ( 

 رمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم تو را      ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم تو راج

 ) انوری(

 زرین هزاران نرگسه بر سقف مینا ریخته            در کام صبح از ناف شب ، مشک است عمدا ریخته

 ) خاقانی (

 هم تهی هر دو جهان سبحانَهُوی از تو هم پر             ای حلقه ی درگاه تو هفت آسمان سبحانَهُ

 (829) عطار: دیوان 

 آن خواجه را از نیمشب بیماری یی پیدا شده ست   تا روز بر دیوار ما بی خویشتن سر می زده ست

 ) موالنا(

 ناقوس دیر عشق را  بر چرخ بوقَلْمون زنیم            خیزید ای می خوارگان تا خیمه بر گردون زنیم

 ) خواجوی کرمانی(

 اول مرا سیراب کن وان گه بده اصحاب را            ام ساقی بیار آن آب راندازه بیرون تشنهز ا

 ) سعدی(

 عمری ست تا من در طلب هر روز گامی می زنم    دست شفاعت هر زمان در نیکنامی می زنم

 ) حافظ(

 پیمانه پرخون کردمش ساقی به دستم داد می ،            مطرب به گوشم زد نوا ، از گریه محزون کردمش

 ) نظیری نیشابوری ، ریاض الشعرا ، بخش عروض (

 گسترده اندر باختر پرهای کین و بالها            روئینه شاهین ها نگر با آتشین چنگال ها

 ) ادیب پیشاوری ( 

 ) شعر تصویری از هواپیما و جنگ جهانی اول است(
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 خوابی ؟ خیالی ؟ چیستی ؟ اشکی بگو ، آهی بگو            با من بگو تا کیستی ؟ مهری بگو ، ماهی بگو

 (713) مهرداد اوستا ، راما ، 

 ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید    وز خون دل چون الله ها رخساره ها گلگون کنید

 ) ابتهاج (

 شبگیران گر بگذرد دلخواه من پیش درم             آگه شوم از بوی خوش بی آنکه گوید کس مرا

 ( 7) معیار االشعار (   ) تک  

 سودت همیشه با بها لکن زیانت را گران            ای دولت تو سود ما وی خشم تو ما را زیان

 (56) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 « عطار یک غزل و یک قصیده دارد  72حافظ در این وزن تنها دو غزل ، سعدی ، . » 

 ( 95فرهنگ کاربردی ...: )  

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  79رتبه 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

   2مفتعلن فعالتن(  *) نوا :  67561 کد وزن:

 2) گل دِل گل دِل گل ها ( *  -11/001/001-11/001/001 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 با تو که باده ی من شو  من که شکسته سبویم            آه چگونه بگویم  آه چگونه بگویم 

 من که غبار صبوری  پرده کشیده به رویم            «چهره در آینه ام بین»آه چگونه بگویم  

 (57) سیمین بهبهانی ( ) اردیبهشت 

 نوع : هم آوای بالغ 

  2)مفاعلن فعالتن(  * نوا :  67371 کد وزن:

 2) پری پری دِل گل ها ( * =1100/10/10-1100/10/10 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 ز روی همت عالی فلک نشیب و تو باال            زهی جانب تو واال مکان نعمت واال

 (101( ) فرهنگ اوزان...:   2) اخسیکتی ( ) تک   

 دلم ز دست برافتاد و جان خروش برآورد            چو جان و دل ز می عشق دوش جوش برآورد

 ار() عط

 شب: است محرم عاشق گواه ناله و زاری            اگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاری

 ) موالنا( 

 گرم قبول کنی بنده ی کمین تو گردم    ورم به تیر زنی ناظر کمان تو باشم

 ) خواجوی کرمانی(

 تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی            در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم 

 ) سعدی(

 به صورت تو نگاری نه دیدم و نه شنیدم            خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم

 ) حافظ (

 گناه عشق بتان گر چه ساخت نامه سیاهم    بس است خط عذار تو عذر خواه گناهم

 ) جامی(
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 اهم ؟دو هفته رفت که ننواختی به نیم نگاهم      هنوز وقت نیامد که بگذری ز گن

 ) وحشی بافقی (

 گرم به لطف بخوانی ورم به قهر برانی     تو  قهرمانی و قادر بکن هر آنچه توانی

 ) قاآنی(

 غرور سکه فشانی سرور سکه شماری            حضور ژرفی ی مرمر عبور نقره ی جاری

 (7952 -7950)سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن 

 تو ارتفاع نمازی  اگر درست بگویم            گویمتو حجم بسته ی رازی اگر درست ب

 (10) قیصر امین پور ( ) وزن شعر معاصر  : 

 دلم که فتنه ی او بود باز زیر و زبر شد            سوار من به سفر شد نگار من به سفر شد

 (718)  المعجم ، شمیسا : 

 جرقه های عجیبی ست در مجاورت دست

 ( 7) تک    7916) سهراب سپهری ،منظومه ی مسافر (                                ن کن بیا و ظلمت ادراک را چراغا

 « (200فرهنگ کاربردی ... : « ) .  غزل دارد 79و سعدی  1حافظ بر این وزن 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  27رتبه 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

   2)مستفعلن فعالتن(  * نوا :  62717 کد وزن:

 2=)گل ها پری دلِ گل ها ( * 1100/1011-1100/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 با سیرت ملکوتی در صورت بشرم من       بر تختگاه تجرد سلطان نامورم من

 این عالم بشری را من زاده ی گل و خاکم       لیکن ز جان و دل پاک از عالم دگرم من

 (7281ار ( ) ) به

 سر در نشیب حضیضم  شاهین اوج خیالم          سربی دویده به قلبم  سرخی چکیده ز بالم

 آنک سیاهی ی خطی  بر بی نهایت آبی         از امتداد سقوطم  تا انتظار زوالم

 (66) سیمین بهبهانی ( ) شهریور 

 ی باران  تسلیم زرد قناریدر من نشسته به نرمی تخدیر سبز بهاری            تکرار آبی 

 (65)سیمین بهبهانی (   ) شهریور 

 رفتی و بار دگر شد شعرت ترانه ی دریا                عزمت صالبت توفان  خشمت نشانه ی دریا

 (712) علیرضا قزوه ( ) وزن شعر معاصر  : 

 هار هنوز بیست ساله ب، است  7281تاریخ سرودن قصیده ی بهار در سال  »است . از ابداعات وزنی بهار

  (656) وزن های تازه بهار  :  «.  نشده است

 نوع : هم آوای بالغ 

  1فعالتن * نوا :  62128 کد وزن:

 1)دلِ گل ها( *  =1100-1100-1100-1100 رشته :  مکرر)دو ریسه( گروه : 

 ره که توام راهنمایینروم جز به همان                        ملکا ذکر تو گویم  که تو پاکی و خدایی

 ) سنایی(
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 رخ فرسوده ی زردم  غم صفرای تو دارد            دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد

 ) موالنا( 

 آید و صبح از شب تاریکه گل از خار همی            هم اگر عمر بود دامن کامی به کف آید

 ) سعدی (

 رسان از من پر بسته به پرواز سالمیای کبوتر که در ان دور پری از سر بامی    ب

 ) اخوان ثالث( 

 بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 

 ( 2همه سر چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم                            ) فریدون مشیری(    ) تک  

 چشمک بادامی به دو لب شکر و قندی به دو            به دو رخ ماه تمامی به دو زلفک چو عبیری 

 ( 7( ) تک  78) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 « (87فرهنگ کاربردی ... :« ) .  غزل دارد 72در این وزن سعدی 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  26رتبه 

 نوع : هم آوای بالغ 

   9فاعالتن فعالتن *  نوا :  62123 کد وزن:

 1100/1100/1100/1101 رشته :  اوبشبه متن گروه : 
 گل پری ها  دِل گل ها دلِ گل ها دلِ گل ها    

 وز درازا بکفانید همه پشت و میانْش            بند بر پای نهادمْش و سیه کردم روی

 ) منجیک ترمذی (

 هر که او عاشق آن روی بود صبر نداند     عاشق خویشتن است آن که از او صبر تواند

 ی مراغه ای() اوحد

 رند و ُدردی کش و مستم چه توان کرد چو هستم      بر من ای اهل نظر عیب مگیرید که مستم

 ) خواجوی کرمانی(

 عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی            من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

 ) سعدی (

 مست اگر شور کند مرغ خروشد ز چه هر سو            باده گر جوش زند گل ز چه روید به لب جو

 ) اهلی شیرازی(

 بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 

 ( 7) فریدون مشیری(    ) تک              همه سر چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

   2)مفاعلُ فاعالتن(  * نوا :  69310 کد وزن:

 2) پری دلِ گل پری گل ( * =1101/0010-1101/0010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ازان جهت است یارا که درد دلم فزاید            ترا دل من نگارا به هیچ نمی گراید 

 (787) المعجم ، شمیسا :

 شدند ز هیچ چیزی به گفتن کاف و نونی            بدان ملک الملوکی که هر دو جهان به امرش

 (37) معیاراالشعار ، فشارکی : 
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 مفاعالتن نفعالتن فعالتن فعل نوا :  61115 : کد وزن

 1101/0100/1100/1100 رشته :  شبه متناوب گروه : 
 دلِ گل ها دلِ گل ها دِل گل پری پری گل -

 به جمالت که دراین شهر به جز تو کس ندیدم            نظری به سوی من کن صنما که دلفکارم

 ( 2( ) تک  721) عروض بابر:

   2مفاعالتن(  *ن )فعل نوا :  61181 : کد وزن

 2) دلِ گل پری پری گل ( * =11010100-11010100 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 رخ  روشن تو ای دوست به آفتاب  ماند            سر زلف تو نه مشک است و به مشک ناب ماند

 (123) فرخی سیستانی وفات 

 تو مرا بکش که خونم ز تو خوبتر نریزد            که نه من ز دست خوبان نبرم به عاقبت جان

 ) سعدی(

 بنگر به سوی دردی که زکس دوا ندارد            صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد

 ) مولوی(

 ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی     چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی

 ) عراقی (

 که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را             علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

 ) شهریار (

 به فراز آسمان ها ، پر و بال می گشودم            چو فرشتگان و مرغان ، من اگر پرنده بودم

 ) اخوان ثالث(

 در این حصار جادویی روزگار بشکن            نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن

 ) شفیعی کدکنی (

 بروید تا بمانم بروید تا بمانم    که من از وطن جدایی به خدا نمی توانم

 ) سیمین بهبهانی(

 ز غمش چو نای نالم چو به چنگ ، چنگ دارد            دل من ببرد ترکی که دلی چو سنگ دارد 

 51) المعجم (  ) معیار االشعار (  ص 

 سر غمزه را بجنبان    صف روزگار بشکن            به چمن بر آی ، روزی    سپه بهار بشکن

 (19) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 ز خط خوش تو با خود رقم خیال خوانان            منم و خیال بازی ، شب و روز با جوانان

 (11) عروض سیفی : 

  گل من ، پرنده ای باش و به باغ باد بگذر

 ) م آزاد   ، گل باغ آشنایی(                مه من ، شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین 

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن در جدول  22رتبه 

 «جزو اوزان ضربی و تند که معانی شور انگیز و پر جذبه و حال را القا می کند  .  » 

 (19) وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 

 «(50عروض فارسی  : «  ) .  دتعداد هجاهای کوتاه و بلند این وزن یکی هستن 
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 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتُ فاعالُت فاعالُت فاعالتن -فاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعالتن  نوا :  61579 کد وزن:

 گل ها 1) گل به ( *  =1101/0101/0101/0101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 د و بوته ماند و بوته رفت و بیشتر نشدبوته بو            فصل های بی شمار رفت و بوته بارور نشد

 (970) محمود لشکری( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

  2)فاعالت فاعالتن(  * - 2)فاعالتتن فعولن( *  نوا :  61117 کد وزن:

 2)گل به گل به گل به گل ها ( * =11/01/01/01-11/01/01/01 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 تو الم کشیده هستی من ستم کشیده هستم            بلبل کن چو من فغان و غلغل ای شکسته بال

 (53) فرخی سیستانی ، حرفهای تازه در ..: 

 نیست کس به عهد ما  یاِر یاِر خویش را   دوست خصم جان بود دوستدار خویش را

 (89:   7) مشتاق اصفهانی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 از سرشک الله رنگم در چمن به خون نشستم            را از غم زمانه بستمفصل گل چو غنچه لب 

 (719) فرخی یزدی ، عروض فارسی : 

 از غمش چو نای نالم چون به چنگ چنگ دارد            دل ز من ببرد ترکی کو دلی چو سنگ دارد

 (216) وزن شعر فارسی : 

 زتر کسیم ما در این میانه هاشب که پرده می کشد تیره بر کرانه ها    تیره رو

 ) اخوان ثالث(

 تا حصار امن باغی کولی از سفر رسیده      کوله بار برگرفته خسته وار آرمیده

 (7952 -7950) سیمین بهبهانی ( ) کتاب دشت ارژن 

 عقده های سرگشوده  از نوازش بهاران            میوه های خارپشتی روی شاخه ی چناران

 1/59(  )سیمین بهبهانی 

 این منم در آینه  یا تویی برابرم ؟   ای ضمیر مشترک  ای خود فراترم

 ) قیصر امین پور(

 نوع : خنثای بالغ 

  2)فعولن مفاعالتن(  * نوا :  61338 کد وزن:

 2*   )پری گل پری پری گل ( =110/10/110-110/10/110 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 به مهر از چه عهد بندی  چو بندی چرا نپایی            ا فزاییدل از من چرا ربایی غم من چر

 (218) بی نام  ( ) وزن شعر فارسی: 

  2مفتعلن فاعالتن(  *) نوا :  66153 کد وزن:

 2=) گل به پری گل پری گل ( * 110/110/01-110/110/01 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 دل ، بــرِ شـادی نـخــورد، تــا ببریدیم  ازو            عـمر که بـی او گذشـت، ذوق ندیدیم  ازو

 ) اوحدی مراغه ای  (

 اشک تو را رنگ خون داد نای تو را ناله زا کرد            داغ جگر گوشه با تو  آه چه گویم چه ها کرد

  8/50)سیمین بهبهانی (  
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 بهام و اندوه  مانده به ناچار بی توخسته ز ا            کولی ی آواره تنهاست  با مه  و زنگار بی تو 

 تا چه کند کار با دل  با که شود ، یار بی تو            مردمکش شیشه ی سرد در نگهش پرسش و درد

 (7952 -7950) سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن 

 نوع : هم آوای بالغ 

   2* فاعالتن( مفاعلن) نوا :  65025 کد وزن:

 2پری پری گل پری گل(  *)=110/110/10-110/110/10 شته : ر مکرر)ناقص( گروه : 

 که بر خطوط مهیبش گلوله ها نقطه چین است            نمی توانم ببینم جنازه ای بر زمین است

 تهی ز اندوه و شادی گسسته از مهر و کین است            حباب مرداب چشمش ز حفره بیرون جهیده

 (61) سیمین بهبهانی ( ) اسفند 

 کبودِ آرامِ کاشی نمود تسلیم ما ، آه            سیاه پر خشم کوفی  خطوط قهر شما ، آه

 2/50)سیمین بهبهانی (  

 به جانت ای زندگانی که بی تو جان می سپارم            به چشمت ای روشنایی که بی تو بس بی قرارم

 (716کازرونی( )  المعجم ، شمیسا : در حاشیه نسخه آمده است حمید ، ) شرف الدین شروه اصفهانی 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فَعفاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن   نوا :  65719 کد وزن:

 1/101/101/101/101/101 رشته :  شکسته گروه : 
 گل پری گل پری گل پری گل پری گل پری گل

 هایی که تنهایی ام را به همراه بردندلحظه             خنده های مرا مثل رویا به همراه بردند

 (102) عبدالجبار کاکایی( ) فرهنگ اوزان...:  

 ای قدیمی ترین عکس نرگس در آیینه حزن 

 جذبه تو مرا همچنان برد 

 ( 7تا هوای تکامل ؟                                                         ) سهراب سپهری ،  متن قدیم شب (  ) تک  

 وع : خنثای بالغن 

  2)مستفعلن فاعالتن(  * نوا :  65289 کد وزن:

 11/011/011-11/011/011 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 
 2) گل ها پری گل پری ها ( *   - 2) گل ها به گل ها به گل ها ( * 

 ز پیکر منچون شمر با تیغ بُرّان بُرّد سر ا            می گفت شاه شهیدان با زینب ای خواهر من

 آهسته چون نی ، نوا کن بر نی چو بینی سر من            بر عهد یزدان وفا کن دل را رضا بر قضا کن

 ) اختر طوسی(

 دیدی چه آوردی ای دوست  از دست دل بر سر من            دل بردی از من به یغما  ای ترک غارتگر من

 ) صفای اصفهانی(

 ((35با چراغ و آینه:« ) زل های عصر مقارن مشروطیت یکی از خوش آهنگ ترین غ») شفیعی:

 هر شب ز خونابه ی دل پرگل بود دامن من            تا دامن از من کشیدی ای سرو سیمین تن من

 ) رهی معیری (
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 آتش زند یاد رویت  چون برق بر حاصل من            هر شب خیال تو آید ای ماه در منزل من

 (102نگ اوزان...:  ) الهی قمشه ای ( ) فره

 چون پرتوی زرد و بیمار لغزیده بر خاک درگاه            تردید ، تردید ، تردید  در گرگ و میش سحرگاه

 (68) سیمین بهبهانی ( ) شهریور 

 خشم است و آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد            شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد

 2/55)سیمین بهبهانی (  

 حرفی که داریم بر لب  رنگ تمنّا ندارد            تیرِ دعا از کفِ ما  آهنگ باال ندارد

 ) محمد قهرمان (

 « از استاد محمد تقی ادیب نیشابوری شنیدم که می فرمودند صفا خود می گفته وزن غزل را از اختر طوسی

 (962با چراغ و آینه:« ) .  گرفته ام

 «(962با چراغ و آینه:« ) .  دلپذیر شعر فارسی است امروز یکی از اوزان معروف و 

 نوع : خنثای بالغ 

 فعالتن فعالتن فعالتن فاعالتن نوا :  65621 کد وزن:

 1101/1100/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 
 دلِ گل ها دِل گل ها دلِ گل ها گل پری ها

 می گذارم غم موجود و پریشانی معدوم ندارم    نفسی می زنم آسوده و عمری

 (51) سعدی ( ) مبانی عروض : 

 « کاربرد این گشتار } تبدیل فعالتن به فاعالتن { در ارکان دیگر } به جز رکن اول{ نیز سابقه دارد اما این امر

 (51مبانی عروض : « ) .  نمی یابیم}موزون {موجب خلل در وزن می باشد و از این رو امروزه آن را 

 1التن  *فاع نوا :  65131 کد وزن:

 2) گل پری ها ( * =   1101-1101-1101-1101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 زین دو مانع هم یکی دان یا نخواند یا نداند            هر که حق دسترنج فکر من کمتر شناسد

 (107) اثیر اخسیتکی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 او گرفت از بندگی عارش نباشد هر که صید او شود با دیگری کارش نباشد        وآنکه داغ

 (60) اوحدی مراغه ای (  )عروض فارسی  : 

 تا طالق خود نگویی ، مرد آن عالم نباشی            عشق جانان عالمی آمد که مویی در نگنجد

 (512) عطار ، دیوان :

 فتد شکاریگو غنیمت دان که دیگر  دیر دیر ا            افتد زمانیهر که را با دلستانی  عیش می

 ) سعدی (

 از سر اندوه و حسرت در فراق گلعذاران            تا به کی گریم به زاری همچو ابر   نوبهاران

 ) سلمان ساوجی (

 یا بنوشندت که جامی، یا ببوسندت که یاری            آفتابا! از در میخانه مگذر! کاین حریفان

 ) عباسقلی مظهر خویی متخلص به مظهر(

 گبر و ترسا، پیر و برنا ، هر که بینی بار دارد            مغان نازم که در میخانه ی اوهمت پیر 

 ) قائم مقام فراهانی (
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 دست و پایم بسته دین از یک طرف قانون ز یک سو            از دو چشمم آب یکسو گشته جاری خون ز یک سو

 ) ادیب الممالک (

 هم صفایم هم کدورت هم لبابم هم لبیبم            هم عراقی هم حجازی هم حقیقی هم مجازی

 (969) ادیب نیشابوری( ) با چراغ و آینه:

 مالدار از رنج مزدوران خبر دارد ؟ ندارد     آه مسکین بر دل منعم اثر دارد ؟ ندارد

 ) الهوتی( 

 ممی گریزم زین دغلکاران دنیا می گریزم          تا نیابندم دگر گم کرده جاپا می گریز

 (60) معینی کرمانشاهی( ) عروض فارسی  : 

 عالمی را کرد مشکین بوی زلف آشنایی            باز در پوشید گیتی تازه و رنگین قبایی

 (11)  المعجم ، شمیسا : 

 چند گریم چند باشم جفت انده      نیست گویی ماه رویا مر مرا زین غم رهایی

 ( 2(  ) تک  51) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 یـادم از روزی ســیه می آید و جـای نمـوری

 .در میـان جنگـل بسـیـار دوری

 ( 2( ) تک  7920یاد  ، ،)  نیما یوشیج          آخـر فصـل زمسـتان بود و یکســر هـر کجـا در زیر باران بود

 اندک اندک، رفته رفته، ابر ها گشتند چیره.

 ( 7باران( ) تک   -) گلچین گیالنی                                                   آسمان گردید تیره،                      

  (206های شعر فارسی ) بررسی جامع :  پرکاربردترین وزن رتبه اول در جدول 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

     2)مفاعیلن فاعالتن(  * نوا :  61061 کد وزن:

 2) پری گل ها گل به گل ها (  * =11/01/11/10-11/01/11/10 رشته :  مکرر)( گروه : 

 بیفزودی ای مشعوذ ز که آمختی نگویی؟            به سنبل چون مر سمن را  بپوشیدی تو نکویی 

 ( 716) المعجم ، شمیسا :

 وگر نقلی خواهم از تو ز کنج لب شکّرم ده            ز مخموری رنج دارم بیا ساقی ساغرم ده

 (16وض : ) شجره العر

 در افتادم از پی تو به افغان و آه و سوزی            نه می پایی عهد خود را نه می مانی یک دو روزی

 رسان روزی را به شامی رسان شامی را به روزی ...            در دل را بی تو بستم بیا با من تا که هستم

 (260) حسین آهی ،  درّه نجفی  : 

 غنوع : هم خانواده ی بال 

 

 2)فاعالت مفاعیلن(  * – 2) فاعلن فعالتاتن ( *  نوا :  68869 کد وزن:

 2=) گل پری دِل گل رخ ها ( * 11100101-11100101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 برگ سبزی اگر دارد هم نثار تو خواهد شد            سرو سبز شکیب آموز غمگسار تو خواهد شد

 خوشه ی گل مروارید  گوشوار تو خواهد شد            فرو ریزدسینه ریز گل مریم  چون ز شاخه 

 (61) سیمین بهبهانی ( ) دی 
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 برکه ی شب بی جنبش نقره ی گذر ماهی            این صدای چه مرغی بود  در سکوت شبانگاهی

 (7952 -7950)سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن 

  (767ی طبقه بندی .. :) درباره . از اکتشافات سیمین بهبهانی است 

  نوع : هم خانواده ی بالغ 

   2)مفاعیلُ مفاعیلن(  * - 2) فعولن فعالتاتن ( *  نوا :  63770 کد وزن:

 2) پری گل به پری گل ها( * =11100110-11100110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ب است و شراب است اینبه رقص آمده ذراتم شرا        شکیب از که طلب داری مگر شیشه ی آب است این

 نه رگ هست ، و نه پی با من که رگ های رباب است این            سراسر همه آوازم  سراپا همه دستانم

 (65) سیمین بهبهانی ( ) اسفند 

 «  شعری ست که حالت مستی را تجسم می دهد : « شکیب از که طلب داری»شعر دیگری دارم به نام

با این همه خیلی بیش از حد ، ن که مرکب از وتد و سبب و فاصله است شکیب از که طلب داری ، با ای

 (721ابداع اوزان تازه  :« ) .  رقصان به نظر می رسد این جا هم بشکن زدن وزن توی ذوقم می زند

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2)مفاعلن مفاعیلن(  * نوا :  50798 کد وزن:

 2) پری پری پری گل ها ( * =11/10/10/10-11/10/10/10 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 جز این چه طُرفه دیگر ؟ نخل  جز این چه تازه دیگر خاک  ثاِر خونِ تر بر خاک     غبار خشک خون بر نخل  ن

 بر خاک چنین ایسرباز قصیده بلندقامت       بنوشت جان حرف حرف را به شهادت ی حماسه

 (63) سیمین بهبهانی ( ) آذر 

 کدام فتنه جادو کرد ؟  دلت ز من جدا مانده ست             به راه من ، کدامین دست  سیاه دانه افشانده ست

 (57)سیمین بهبهانی (  ) دی 

 چرا همی نگارینم همیشه  نزد من ناید      تا مرا نباید زار نالیدن به درد دل

 ( 7(   ) تک  711)  المعجم ، شمیسا : 

 ا من بسازدی نکو بودینگار من اگر ب

 (771) المعجم ، شمیسا :

 « بسیار خنک و ، بسیاری از نمونه ها که نویسنده کتاب المعجم برای پاره ای از اوزان ارائه کرده است

مثال ، تعبیه شده اند  ختن نمونه ای مطابق با افاعیلتصنعی هستند و آنچه معلوم است این است که برای سا

به خاطر دارم دوستم علی محمد حق شناس به شوخی « ر با من بسازدی نکو بودینگار من اگ» این مصرع 

 « .  می گفت کسی که به این بدی شعر می گوید حقش آن است که نگارش با او نسازد

 (725) سیمین بهبهانی ،  ابداع اوزان تازه  :

  ( 1110دقت شود حتما شواهدی بیابید که ثابت کند هجای سوم کوتاه است وگرنه وزن  * )می شود 4 . 

( به عنوان شاهدی  7967( بیتی از آقای خاتمی نوری ) وفات 26:  2مثال در ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 : ( تقطیع شود 1که ممکن است بر وزن ) مفاعیلن * آمده استبرای این وزن 

 ن امشبسری چو قرص مه بینم به دیر خود عیان امشب    نسیم خلد بنمودی   به دیر من وزا

 (672)  خاتمی نوری ( ) به نقل از مراثی اهل بیت ص 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 2)مستفعلن مفاعیلن(  * نوا :  50936 کد وزن:

 2) گل ها پری پری گل ها ( * =11/10/10/11-11/10/10/11 رشته :  مکرر)دو ریسه( گروه : 

 وارهی به تأثیرش روزی که نیست تدبیری تا            کولی میان انگشتر زهری نهفته ای دیری

 (7952 -7950) سیمین بهبهانی ( ) کتاب دشت ارژن 

 شال و حریر و ابریشم کاالی چین و ماچینت            با بقچه های رنگینت  سارا چه شادمان بودی

 تیال (پس از قتل عام صبرا و ش 57شهریور  23( ) 7952 -7950)سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن 

 آتشفشان خاموشم هر چند خامشم اما            ساز شکسته ام دانندطعنه ام خوانند گیرم به 

 (753) حسین منزوی( ) وزن شعر معاصر  : 

 هر دو شعر سیمین بهبهانی در یک کتابند اما تاریخ سرودن آنها نامعلوم است . 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

       2مفاعیلن ( *)فاعالتن  نوا :  50303 کد وزن:

 2) گل پری ها پری گل ها ( * =1/110/110/1-1/110/110/1 رشته :  مکرر)دو ریسه( گروه : 

 خادمان خوانچه بر دستند  چندشان خسته می داری؟            ایلخان ! تحفه آوردند  زیر زربفت دیداری.

 77/59) سیمین بهبهانی ( 

 حکمتش رای دیگر زد چون فرو شد به تاریکی            افق سر زد مهر تا از«  پروردگار است این»گفت 

 1/51)سیمین بهبهانی (  

 روز و شب دیده بر راهم سوی کاشانه ام بگذر            آه من بی تو می میرم کاش می داشتی باور

 6/19) سیمین بهبهانی ( 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 ن مفاعیلن مفاعیلنمستفعلن مستفعل نوا :  57776 کد وزن:

 1110/1110/1011/1011 رشته :  دوریسه گروه : 
 گل ها پری گل ها پری پری گل ها پری گل ها

 در ماتم دیدار خود سیه پوشم نمی کردی            یادش به خیر آن روزها فراموشم نمی کردی

 (751) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن     نوا :  57752 وزن:کد 

 9پری پری ) پری گل ها ( * =1110/1010-1110/1110 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 چرا همی نگارینم همیشه  نزد من ناید         تا مرا نباید زار نالیدن به درد دل

 ( 7(   ) تک  711)  المعجم ، شمیسا : 

 که دیر آمد نگوهنوز عشق جان دارد، نگو             ها به زیر آمد کن، ز قله بهار شاد شوراف

 ) تک اول ( 2/57) سیمین بهبهانی ( 

  اما  ،  باید بشنویم مخصوصا وقتی این زنجیره  تکرار شود 2*  (مفاعلن مفاعیلن)قاعدتا این وزن را به شکل

 یا بگوییم «چرا همی نگارینم خدا را نزد من ناید»ییم روی کاغذ امکان وجود چنین وزنی وجود دارد مثال بگو

 «که دیر آمد  { این را} هنوز عشق جان دارد نگو «        به زیر آمد{ جنگل ها }بهار شاد شورافکن  ز »

  نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 1مفاعیلن  * نوا :  57755 کد وزن:

 1گل ها ( * =) پری 1110-1110-1110-1110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 که نه دیده بیازارد نه نابینا خبر دارد            به تیر: از چشم نابینا سپیدی نقطه بردارد

 (105) شهید بلخی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 دال یاری دگر جستی بدین کار از تو خشنودم   تو از زاری بیاسودی من از خواری بیاسودم

 ) فرخی سیستانی(

 رم ندانم چیست درمانم   نه روی هجر می بینم نه راه وصل می دانمتو را من دوست می دا

 ) انوری(

 قدم زین هر دو بیرون نِه  نه اینجا باش و نه آن جا            مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن واال

 ) سنایی(

 ی بینمتو را در دوستی رایی نمی بینم نمی بینم    مرا اندر دلت جایی نمی بینم نم

 ) خاقانی(

 

 شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند    به گوش هر که از زاری رسید آواز پنهانم

 ) سعدی(

 بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم            به مژگان سیه کردی  هزاران رخنه در دینم

 ) حافظ(

 گیرد دیگری آخر گالبش را گل اندامی که می دادم به خون دیده آبش را    چه سان بینم که

 ) صائب تبریزی(

 که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی            من از دلبستگی های تو با آیینه دانستم

 ) رهی معیری(

 بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم    به پای سرو آزادی سر و دستی بیفشانیم

 ) ابتهاج(

 خاموشم    فراموشت نمی کردم چرا کردی فراموشمسخن دیگر نگفتی ای سخن پرداز 

 ) سیمین بهبهانی(

             منم من میهمان هر شبت لولی وش مغموم

 منم من ، سنگ تیپا خورده ی رنجور

 منم دشنام پست آفرینش نغمه ی ناجور

 () پاره ی یک و سه ( 77/91  -شعر زمستان  -) اخوان ثالث  

 هم اکنون کردمان باید ز کار عشق بیزاری            د و بیماریمر ما را نگارا دادخواهی در

 ( 2(  ) تک   711)  المعجم ، شمیسا : 

 تو خود می پند ننیوشش از این گویای ناگویا            تو را دنیا همی گوید که دل در من نبندی به

 (61) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  (206شعر فارسی ) بررسی جامع :  های پرکاربردترین وزن در جدول  6رتبه 
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 « غزل  71غزل و عطار  21غزل، حافظ  28سعدی در سالم و مسبغ آن . این وزن یکی از اوزان مشهور است

 (911فرهنگ کاربردی ... :  ) « . و یک قصیده دارد

  اوزان شیرین و دلنشین و آرام که مناسب مضامین آرام بخش یا عاشقانه است»جزو  . » 

 (11افیه ی شعر فارسی  : ) وزن و ق

 « که بعد ها به تدریج فهلویات با مختصر تغییری ...برخی از فقرات اشعار پهلوی کامال وزن عروضی دارند

 : تبدیل به شعر عروضی شد . در شعر اندر آمدن شاه بهرام ورجاوند چنین مصرعی است

 نه پد هونر نه پد مردیه به پد افسوس و ری باریه

که وزن آن چهار  ]پادشاهی از خسروان بستاندند   [و مردی بل با سخره و ریشخند یعنی نه به هنر 

     (927سیر رباعی : «  ) . مفاعیلن است 

 نوع : هم خانواده ی بالغ  

     2)مستفعلتن مفعولن (* نوا :  52167 کد وزن:

 11/11/00/11-11/1100/11 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 
 2ها ( *  ) گل ها دِل گل ها گل

 ای قبله ی جان ابرویت  درگاه الهی کویت    وی چشم جهانی سویت مه طرّه نواز مویت

 (272:   7( ) آشنایی با اوزان عروضی ج11) انسی اصفهانی( ) دیوان اشعار انسی : 

 در لجّه ی سرگردانی چون گوی شناور بودم       با آن همه نافرمانی محکوم مقدر بودم

 نی رستم  نی راه کران دانستم       نی هیچ فراتر جستم نی هیچ فروتر بودم ،نی غرقه شدم 

 (7965) سیمین بهبهانی ( ) تیر 

 یک سطر به تنهایی ، نه  یک واژه ی تنهاتر کو ؟            بر سفره ی چرمین امشب  یک نامه و یک دفتر کو

 (61مهر  26)سیمین بهبهانی (   ) 

 می که دهان واکرده ست    انگار که آدم ها را وارونه تماشا کرده ستدر من به جهان می خندد زخ

 (272:   7لجبار کاکایی( ) آشنایی با اوزان عروضی جا) عبد

  (767)درباره ی طبقه بندی...:. از اکتشافات سیمین بهبهانی است 

 « دیوان قبل از  نوشته شده به این نتیجه می رسیم که اشعار 7967از مقدمه ی دیوان انسی که در سال

 (271:   7آشنایی با اوزان عروضی ج« ) .  سروده شده است 7967سال 

   نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فعالتن مفعولن مفعولن فعالتن فع لن نوا :  52150 کد وزن:

 11/1100/111/111/1100 رشته :  شکسته گروه : 
 دلِ گل ها گل رخ ها گل رخ ها دِل گل ها گل ها

 وند سست دو نامسخن از پی

 ( 2(  ) تک  7993فتح باغ   ، ، و هم آغوشی در اوراق کهنه ی یک دفتر نیست               ) فروغ فرخزاد

 

   2) مفاعلن مفعوالتن ( *  نوا :  51260 کد وزن:

 1111/1010-1111/1010 رشته :  مکرر)دو ریسه( گروه : 
 پری پری گل ها گل ها   پری پری گل ها گل ها
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 گر شبم بی پایان است  کویر وحشت سوزان است      زدن به دریا آسان است کجاست آبی آتش زادا

 (785:  7) مهدی ملکی( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

   291361فرزند 

 مستفعلتن مفاعلن مفعولن ، مفعوالتن   نوا :  56959 کد وزن:

 1111/0101/0011-1111 رشته :  ناقص گروه : 
 ل به گل به گل ها گل ها گل ها گل هاگل ها دِل گ

 عید از سر این خران فرو خواهد کرد       افسوس افسوس

 (730) خیام ( ) بدعت ها و ...: 

 گیرم که به مال و زر کسی قارون شد    مرگ است ز پی

 یا آن که به علم و دانش: افالطون شد    کو حاصل وی ؟

 ) مشتاق اصفهانی (

 باعی مستزاد استاین شعر ها در قالب ر 

 8فع لن *   - 1مفعوالتن *  نوا :  56696 کد وزن:

 1= ) گل ها ( * 1111/1111/1111/1111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 قربان کردم دل بر دلبر ، چون جان آمد    بی جان گشتم            امشب یارم آمد از در ، رویش دیدم ، حیران گشتم

 (99العروض :  ) سید مظفر علی اسیر ، شجره

 دندانی چون دانه ی لوء لوء ، موی پیچانی چون دامی      ای جانان رویی داری چون مه ، گیسو داری چون شامی 

 د و خندانکی می خواهی ، تو باش ای مه ، شاما را شادان      تا کی ما را داری زینسان خوار و زار و مهجور ای جان

 (789) تحفه الهند  : 
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 هفده هجایی                                                              

        

 1/0000/0000/0000/0000 56696 کمترین کد

 1/1111/1111/1111/1111 797،017 بیشترین کد

 56696 تعداد کد

 
 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

0 7 1 71 73 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 6 شرح :

 
 

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن مفاعلُ  فع نوا :  15681 کد وزن:

 فع لن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعل

 1/0010/1011/0010/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 وفا به کسیدر این پسین چگونه تواند کند             در بامداد عمر نبودش اگر وفای به عهد

 (  101) بی نام ( ) فرهنگ اوزان...: 

 فاعالتن مفعولن فعالتن مفعولن فعلن نوا :  87699 کد وزن:

 100/111/1100/111/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 همه می دانند

 همه می دانند

 ( 9) تک   ( 7993ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ایم        ) فروغ فرخزاد،  فتح باغ ، 

 -، مستفعلتن  مفتعلن مفعولنمستفعلتن  نوا :  87176 کد وزن:

 مستفعُل مستفعُل مفعولن فَع مستفعُل فَع

 10011/111/1001/10011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ای یار عزیز   گفتم که چه کردی که چنین می سوزی 

 پس وای به من   گفتا که شبی درین چمن خندیدم 

 ابوسعید ابولخیر () منسوب به  

 این یک مستزاد رباعی است . 

 -، مستفعلتن  ن مفعولنمستفعلتن مفاعل نوا :  87111 کد وزن:

 مستفعُل فاعالُت مفعولن َفع ،مستفعُل فَع  

 111/1010/10011-10011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 گردیدم     در طرف چمنروزی ز پی گالب می

 افسرده چو من   پژمرده عذار گل در آتش دیدم 

 ) منسوب به ابوسعید ابولخیر (
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 عید آمد و کارها نکو خواهد کرد    چون روی عروس

 ساقی می لعل در سبو خواهد کرد    چون چشم خروس

 ( 736) خیام ( ) بدعت ها و ...:

 پروانه و شمع و گل ، شبی ، آشفتند      در طرف چمن

 سیار سخنوز جور و جفای دهر با هم گفتند          ب

 ) بهار(

 این یک مستزاد رباعی است . 

 مفاعلن مفاعلن فعالتتن مفاعلن –مفاعلن مفاعلن و مفاعلن مفاعلن  نوا :  81270 کد وزن:

 1010/1010-0-1010/1010 رشته :  شبه مکرر گروه : 

 دلت مگسل از نگار و دهن مگسل از شراب       نگار آفتاب روی و شراب آفتاب بخت 

 ( 7( ) تک  89االشعار ، فشارکی : ) معیار

 فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فَع نوا :  81987 کد وزن:

 1/0101/0101/0101/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 واین مصیبت ِ پسین نشانِ استقامتت نبود   گر اسارتت نشد دراز ، از کرامتت نبود

 (712)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 مفعولن فاعالتتن مفتعلن فاعالتتن نوا :  88136 زن:کد و

 10101/111-10101/1001 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 شد جریان  مصوری  لحظه ی پویا سکون گرفت{}            از عدم آمد که پر کند  هستی جاری به ساغری

 (بر این وزن است  ر اصلی) سیمین بهبهانی (  ) مصرع  دوم با جابجایی بندهای مصرع  دوم در شع

 715386فرزند  هم آوا : 

 -مستفعلن فعل  ،مستفعلن فعل فعالتتاتن  نوا :  83833 کد وزن:

 مفعولُ فاعالتُ مفاعیلن ، مفعولُ فاعلن

 10/1011-11100-101011 رشته :  شکسته گروه : 

 این شاخه های خشک زمستانی     این دستهای سرد

 سویت چه هدیه کرد      ای دوست جز تجسم عریانی 

 این یشم های خامش بارانی      چونان دو لکّه ابر

 بارید در هوای تو پنهانی        دُر دانه های درد

 1/56) سیمین بهبهانی (  

  این یک مستزاد است . 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعولن فاعالتتن  تنمفتعلن فاعالت نوا :  83316 کد وزن:

 1/0101/1001-1/0101/111 رشته :  ناوبشبه مت گروه : 

 از عدم آمد که پر کند  هستی جاری به ساغری            لحظه ی پویا سکون گرفت  شد جریان  مصوری

 ( 2) سیمین بهبهانی (   ) تک  
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  : 715386فرزند  هم آوا 

 مفتعلن فعالتتن مفتعلن مستفعلن نوا :  36013 کد وزن:

 10100/1001-1011/1001 :  رشته شبه متناوب گروه : 

 از می لعل لبت چه خوش ، چشم خوشت سر مست شد             وز لب و نرگس دل کشت ، رفته دلم از دست خود

 (223) تحفه الهند  : 

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعالتن نوا :  703225 کد وزن:

 1/10/10/10/10/10/10/10/10 رشته :  شکسته گروه : 

 الله رسته باز هم به جوکناران     که می زداید از دلم غبار غم به نقش و الوان شقایق است و

 (791)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 فع لن فعالتن فعالتن فعالتن فعولن نوا :  777177 کد وزن:

 110/1100/1100/1100/11 رشته :  ناقص گروه : 
 گل ها به پری گل به پری گل ،، پری گل

 و به ره دین پیمبر سر و جان داد ،،  حسین استآن ک

 هم اکبر و هم اصغر خود را به عیان داد ،،  حسین است

 (763) یغمای جندقی ، نوحه ( ) فرهنگ توصیفی اصطالحات عروض : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 6فع لن فعولن *  نوا :  772911 کد وزن:

 11/011/011/011/011/011 رشته :  شکسته گروه : 

 با سایه ی خود در اطراف شهر مه آلود گشتم 

 ( 7اینجا و انجا گذشتم                                             ) اخوان ثالث  ، ناگه غروب کدامین ستاره ؟(  ) تک   

 فَع     1مستفعلن  * -مستفعالتن  9مستفعلن  * نوا :  779636 کد وزن:

 1/1011/1011/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 ای هم نفس با من بمان امشب هوای گریه دارم    این لحظه های غربت و غم را برای گریه دارم

 (   15:  2) مهدی سهیلی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 تا هست جاری خونِ آرش در رگ  تیر و کمان ها            برخیز و کم کن همچو آرش مرزهای  رنجمان را

 ب () جواد زهتا

 هر چه گالیه از تو دارم پیش صحرا می گذارم            می آیم و با سرعت }سرعتم{ هر دشت را جا می گذارم

 (751) محمود لشکری ( ) وزن شعر معاصر  : 

 با چشمهای کوچک خویش

 کز آن تراود نور بی نیرنگ عصمت

 خترکم الله و آقای مینا (کم کم ببین این پر شگفتی عالم ناآشنا را    ) اخوان ثالث ، برای د

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فع لن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن نوا :  727103 کد وزن:

 11/101/101/101/101/101 رشته :  شکسته گروه : 
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 با تکان لطیف غریزه

 ( 2ارث تاریک اشکال از بالهای تو می ریزد ) سهراب سپهری  اینجا پرنده بود (  ) تک  

 مستفعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتاتن نوا :  722997 د وزن:ک

 1/1101/1101/1101/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 شعری سرودم برای آنکه می آیی به دیدارم            فهمیده بودم دروغت را به روی خود نیاوردم

 (731) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتاتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  نوا :  722999 وزن:کد 

 1/1101/1101/1101/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 سکه ی  خورشید را در کوره ی  ظلمت رها سازند            گر خدا بودم مالئک را شبی فریاد می کردم

 ) فروغ (

 من نیلوفر پژمرده در مرداب را ماند شعر            زندگی در چشم من شب های بی مهتاب را ماند

 (88) فریدون مشیری : پرواز با خورشید : 

 رفته بودم شادمان، آزرده و دلگیر می آیم            نا امید از درگهت چون آهِ بی تأثیر می آیم 

 ) محمد قهرمان(

 گلی قشنگ قصه ها خوبیای زنی که چون پری             من پر از دیوم کدامین شیشه را بر سنگ می کوبی ؟

 ) حسین منزوی(

 گر به کار خود فروباشید

 یا به کار مردم دیگر

 ( 9دیده بانی می کنم  ناخوب و خوب کارهاتان را             )  نیما یوشیج (  ) تک  

 گر بدین سان زیست باید پست 

 من چه بی شرمم ، اگر فانوس عمرم را نیاویزیم

 ( 2بست                         ) شاملو(     ) تک   بر بلندِ  کاج خشک کوچه ی بن

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن مفعولن فعالتن فعالتن فع لن نوا :  725102 کد وزن:

 11/1100/1100/111/1100 رشته :  شکسته گروه : 

 به چمن زار بیا

 به چمن زار بزرگ

 ( 9(  ) تک  7993د    فتح باغ    و صدایم کن از پشت نفس های گل ابریشم) فروغ فرخزا

 مفعوالتن مفعوالتن مفعوالتن مفعوالتاتن نوا :  797017 کد وزن:

 1/1111/1111/1111/1111 رشته :  مکرر)( گروه : 
 گل ها گل ها گل ها گل ها گل ها گل ها گل ها گل  رخ ها

 گر خود می دانی کاین مردک ، دلقک واری بیش از ، آن یک نیست

 این مبهم گویی هایت را در ، این جا مقصد چیست ؟ پس برگو

 (713)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 
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 هجده هجایی   

                                                                           

 10/0000/0000/0000/0000 797،017 کمترین کد

 11/1111/1111/1111/1111 252719 بیشترین کد

 797،017 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

5 79 21 71 59 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 15 شرح :

 

 فعل  9فعالتَتُن *  نوا :  762272 کد وزن:

 100/10100/10100/10100 رشته :  شکسته گروه : 

 دهن و لبان تو شکّرین ، سر کاکل تو عبیر            چو ماه منیرصنما قد تو صنوبر و رخ تو 

 بنما گهی رخ ماه سان ، برُبا ز ما شب تار            همه عاشقان ز فراق تو شده ناتوان و زار

 (731) تحفه الهند  : 

 2)مفتعلن مفاعلتن( * -   2مفتعلن و مفتعلن(  *)  نوا :  762957 کد وزن:

به مکرر)ش گروه : 

 مکرر(
 1/0010/1001-1/0010/1001 رشته : 

 شعله نگفته با تو اگر سرکشیِ نهانِ مرا            فاش نگر به مجمرِ تن رقص جنون جان مرا

 این همه خارخاِر دلم هست ز تاب یک نگهت            آه که این نوازشِ پَر  برده ز دل توان مرا

 (65) سیمین بهبهانی ( ) خرداد 

 آوای بالغ نوع : هم 

 2مفاعلتن( * )مفاعلن نوا :  762811 کد وزن:

 1/0010/1010-1/0010/1010 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 ستم فتاده است و کسان  شنیده اند از آن خبری            تنی سیاه را زده اند محافظان به بوم و بری

 2/17)سیمین بهبهانی (  

 چه شد که نابجا همه را به جا گرفته دم نزدی            نزدی قلم به کف عطارد من که ظلم را رقم

 مدیر بی خرد که تویی مدار او به هم نزدی            ستم به دور چرخ کهن  بسی رسیده بر تو و من 

 8/11) سیمین بهبهانی ( 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2مستفعلن مفاعلتن ( * ) نوا :  769981 کد وزن:

 1/0010/1011-1/0010/1011 رشته :  )(مکرر گروه : 

 دیوی سیه که جسته برون از جامه ی سپیدپری            ای پرده برگرفته ز رخ می بینمت به پرده دری

 من لرزه لرزه می گذرم  تا خیره خیره می نگری            از آن دو کاسه آتش و خون  ریزد گدازه های جنون

 (61) سیمین بهبهانی ( ) مهر 
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 بغض فشرده می کشدت    فریاد کن هوار بزن            باال گرفته کار جنون    کولی دوباره زار بزن

 (7952 -7950)سیمین بهبهانی (  ) کتاب دشت ارژن 

 نوع : هم آوای بالغ 

 2فاعالتن مفاعلتن ( * ) نوا :  761179 کد وزن:

 1/0010/1101-1/0010/1101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 وقت پرواز می رسدت ای که پر بسته ی رسنی            لوگاه سرخ بخوان ای کبوتر که شعر منیبا گ

 باز با آن دو برفی ی جَلد  چتر در باد می فکنی            باز با آن دو لَعلی ی گرد  طاق فیروزه می نگری

 8/15) سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم آوای بالغ 

 لتن مفاعیلن مفاعیلن مفاعلتنمفاع نوا :  766030 کد وزن:

 10010/1110/1110/10010 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 وگر نظرت فتد ناگه به سوی ما عجب نبود            اگر گذرت فتد ناگه به کوی ما عجب نبود

 (795) عروض بابر: 

      2مفعولُ مفاعیلُ فعل ( *) – 2)مستفعلتن مفتعلن ( *  نوا :  761137 کد وزن:

 2)مستفعل مستفعل فع(  *

 1/0011/0011-1/0011/0011 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 پرواز مگو آه مگو  ما را که پری باید و نیست            بر صفحه ی ژرفای کبود  خطِّ گذری باید و نیست

 (50) سیمین بهبهانی ( ) فروردین 

 نوع : هم آوای بالغ 

 ُل مستفعُل مستفعلتن مستفعلتنمستفع نوا :  750659 کد وزن:

 فع لن فعالتن فعالتن فعلن فع لن فعلن

 1/0011/0011/0011-1/0011 رشته :  ناقص گروه : 

 ، نه پروانه به جا بود و نه شمع     ناگاه صباشد صبح

 برگل بوزید و هر دو با هم رفتند      من ماندم و من

 ( 7) بهار(   ) تک  

 است . مستزاد رباعی 

 هم آوای بالغ نوع : 

 2) مفتعلن مستفعلتن( *  -   2مفتعالتن مفتعلن ( * )  نوا :  750653 کد وزن:

 1001/11001-1001/11001 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 نرگس مستت باده پرست لعل خموشت باده فروش            وی مه رویت غالیه پوش ، ای شب زلفت غالیه سا 

 سنبل تر بر الله مپوش  مشک سیه بر ماه مسای            ای  بدر منیر از شب بنماینافه ی مشک از گل بگش

 (280) خواجوی کرمانی ( ) دیوان:

 ( 9) اوزان...خواجوی کرمانی: . دکتر شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می داند 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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  -مفتعلن ، مستفعلتن مستفعلتن مفاعلن  نوا :  750636 کد وزن:

 مستفعُل َفع  ، مستفعُل فاعالُت مستفعُل فَع 

 1/0011/0101/0011-1/0011 رشته :  ناقص گروه : 

 این مغبچگان به ما مالمت چه کنند    بی جرم و خطا

 ما را به در از کوی سالمت چه کنند    از راه جفا

 امروز اگر کشند ما را به ستم     وز پیش برند

 که بود روز قیامت چه کنند      ماییم و شمافردا 

 (272) اهلی شیرازی( ) سیر رباعی : 

 گر نرد فسون به من نبازی چه شود    ای شعبده باز

 با بلبل خویش: اگر بسازی چه شود    ای گلبن ناز

 ) مشتاق اصفهانی(

 ین یک مستزاد رباعی  استا . 

 فعولن ، مفتعلن مستفعلن فعولن مستفعلن نوا :  757263 کد وزن:

 110/1011-110/1011-1001 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 ای کامکار سلطان  ، انصاف تو به جهان ،، گشته عیان

 مسعود شهریاری ، خورشید نامداری ،، اندر جهان

 ای اوج چرخ جایت ، گیتی ز روی و رایت ، چون بوستان

 تانچون تیغ آسمان گون ، گردد به خوردن خون ، هم داس

 (759:  ) مسعود سعد سلمان ، قصیده مستزاد مدحیه ( )فرهنگ توصیفی اصطالحات عروض

 نوع : خنثای بالغ 

 2) مفعوالتن مُستَفعَِلتُن  ( *  نوا :  759511 کد وزن:

 1111-1/0011-1111-1/0011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دشه پیدا و نهان هو حق مددی موال نظریالَّه الَّه از دور زمان الَّه الَّه از جور خسان    ای پا

 ق ( 7962-7288) موافق اصفهانی ( ) 

 ( 7( ) تک 202:  2) آشنایی با اوزان عروضی ج

   2)مستفعل فاعالتتن( * – 2) مستفعلتن مفاعلن ( *  نوا :  719301 کد وزن:

 2مفعوُل مفاعلن فعل(  *)

 1/0101/0011-1/0101/0011 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 با قهر چه می کشی مرا  من کشته ی مهربانیم            یک خنده و یک نگاه بس تا کشته ی خود بدانیم

 ای آمده از سراب ها با خواب و خیال آب ها            دارد ز تو بازتاب ها آیینه ی زندگانیم

 9/87) سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فَعَل 1مفاعلن * : نوا  711152 کد وزن:

 10/1010/1010/1010/1010 رشته :  شکسته گروه : 
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 شقایق است و الله رسته باز هم به سبزه زارها       و یا نموده نقش بر چمن نگارگر نگارها ؟

 (791)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 2تُ فا(  *)فاعالتُ فاعال  -   2)فاعالتتن مفاعلن( *  نوا :  711399 کد وزن:

 1/0101/0101-1/0101/0101 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 بادبان کهنه زورقی است  این کبود خال ، خال ما            تن کشیده زیر بال شب   بی کرانه ی مالل ما

 سوال مادر تکان شانه طفره هاست  با سماجت             «تا چه می شود ، بگو بگو    کار ما و این مهیب ژرف»

 (50( ) آذر  103) سیمین بهبهانی، دشت ارژن : 

 از حریر نازک نسیم  موج سایه روشنی بر آن            خوشه بود ، خوشه ی  طال    دشت بود ، دشت بیکران

 (77/57)سیمین بهبهانی (  ) 

 رت جوانیدنقش غربت جوانه ها  رنگ حس            نقش های کهنه ام چقدر  تلخ و خسته و خزانیند

 ) حسین منزوی (

 نوع : خنثای بالغ 

 2)مفتعلن فاعِالتَتُن (* نوا :  715386 کد وزن:

 1/0101/1001-1/0101/1001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دارای آفاق و انفسیم سلطان گردون اطلسیم            ما فقرا فیض اقدسیم جلوه ی ذات مقدسیم 

 ) ادیب نیشابوری ( ) تک   اول (

 لحظه ی پویا سکون گرفت شد جریان  مصوری            از عدم آمد که پر کند هستی جاری به ساغری

 زان همه ساکن نمی چکید رشحه ی خردی به ساغری            رشته ی پیگیر قطره ها  نیمه رها ایستاده بود

 ( 8/51 ) ) سیمین بهبهانی (

 (   بر این وزن می شود .بخوانیم « جرَیان »را « جریان »اگر  2 بر این وزن است ( )در تک 9،1، 7) تک 

 حبّه ی انگور از آسمان  دست فرابرده ، چیده ام            گوشه ی چشمم ستاره ای ست دیده ای آن را ؟  ندیده ام 

 5/80)سیمین بهبهانی (  

  : مادر استوزن  هم آوا . 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

   2) مفاعلن فاعالتتن ( *  -  2مفاعلن(  * تن)مفاعال نوا :  711138 کد وزن:

 1/0101/1010-1/0101/1010 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خویش             دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش

 (50) سیمین بهبهانی ( ) اسفند      

 به متن تصویر کودکی نشسته ابهام سال و ماه            غاله یی سیاهمیان جالیز می دوم کنار بز

 (2/17) سیمین بهبهانی ( ) 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 2)مفعول مفعول فاعلن(  *  -      2) مستفعالتن مفاعلن (  * نوا :  718077 کد وزن:

 101/011/011-101/011/011 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 
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 گویی که خورشید پیش از این هرگز نتابیده بر سرم            حالم نگفتنی امروز سیمین دیگرم حالی است

 امروز ، اما دراین کبود هم بال و پر با کبوترم            انگار با آسمان خویش یک عمر بیگانه بوده ام

 7/17) سیمین بهبهانی (  

 یک خنده و یک نگاه بس  تا کشته ی خود بدانیم            با قهر چه می کشی مرا    من تشنه ی مهربانیم

 9/87)سیمین بهبهانی (  

 نوع : خنثای بالغ 

 2) فاعالت مفاعیلتن ( *  – 2(  *)فاعلن فعلن فاعلن   نوا :  789717 کد وزن:

 1/0110/0101-1/0110/0101 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 وآن تخیل آشفته را واژه بخشم و گویا کنم            یدا کنمکآن چه گم شده پ -می نویسم و خط می زنم 

 تا کالف گره خورده را رشته رشته ز هم وا کنم            عاج نازک انگشت من  پشت جمجمه می خاردم

 6/10) سیمین بهبهانی (  

 نوع : هم آوای بالغ 

 5فاعلن *  نوا :  781216 کد وزن:

 101/101/101/101/101/101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 یک نفر باید این حجم کم را بفهمد

 ( 2دست او را برای تپش های اطراف معنی کند          ) سهراب سپهری ، بی روزها عروسک (  ) تک  

 مستفعلن مستفعلن فاعلن    مستفعلن فاعلن نوا :  781896 کد وزن:

 1011-101/1011-101/1011 رشته :  ناقص گروه : 

 هال ای نسیم بهار    ای قاصد زلف یاراهال و س

 از زلف یار آیی چه داری بیار   ای کاروان تتار

 ) بهار(

   وآن کنج ویرانست مأوای دل        رنج است کاالی او

 دلبر ندارد هیچ ، پروای دل         غافل ز غوغای او          

 ) بهار(

  است . مستزاداین وزن قالب 

  ( 659) وزن های تازه بهار  : . از ابتکارات بهار می داند استاد نجفی این وزن را 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتاتن فع فعالتاتن فعالتاتن فعل نوا :  730258 کد وزن:

 10/11100/11100/111100 رشته :  ناقص گروه : 

 خوشروی تو چون گل ، ساعد و ساقت صاف و             قامت تو شمشاد و دهانت غنچه وش

 (711) تحفه الهند  : 

 بر رخ تو دیوانه گشته حور و پری            ای شده از جان روی تو را مه مشتری

 پَرِهان هان ، جو ، جور مکن زین بیش به میخواران خود            جام وصالی بخش به مخموران خود

 ( است . 730258هار کد چو تک  6871، تک دو کد  6316یک و سه کد ( ) تک  787) تحفه الهند  : 
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 2) فعالتتن مستفعلن( *  نوا :  730895 کد وزن:

 1011/10100-1011/10100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 به گمانت ار دیوانه ام به یقین مرا در بند کن            من بی نوا را ناصحا به خدا که ترک پند کن

 (771) فرصت شیرازی ( ) فرهنگ عروضی  : 

 به سرم گذاَرد منتیخجلم ز داغت کز وفا             ت را چه شد که به ما ندارد ، الفتیصنما خیال

 ( 20( ) نجفی: گروه :  29) زبده العروض:

 به یقین مرا در بند کن به گمانت ار دیوانه ام            به خدا که ترک پند کن من بی نوا را ناصحا 

 (19) نجفقلی میرزا ، دره نجفی : 

 به گدای کو شه را نظرنبود عجب گر اوفتد             بتا گر سوی ما ، فکنی نظر در رهگذر چه شود

 (710) عروض بابر: 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعل نوا :  732298 کد وزن:

 10/1110/1110/1110/1110 رشته :  شکسته گروه : 

 بشو پر از جسارت ها  سویم پرواز کن     تنمرم من پناهی گل آغوش پر مهرت ندا به جز {

 من آن سازم که کس نشنیده آواز پر از راز دلم    بیا با دست هایت با نفس هایت  مرا آغاز کن {

 ) مولف(

 مستفعلن  2)مستفعلن فعولن  ( *  نوا :  731021 کد وزن:

 110/1011-110/1011-1011 رشته :  شکسته گروه : 

             گشته عیان        کامگار سلطان  انصاف تو به گیهان ای

 اندر جهان       مسعود شهریاری خورشید نامداری  

 ) مسعود سعد (

  است مستزادقالب این وزن 

 نوع : خنثای بالغ 

 2فعول فعول فعولن(  *)   -  2) مفاعلتن فعالتن(  * نوا :  205225 کد وزن:

 1/1001/0010-1/1001/0010 رشته :  مکرر) مکرر( گروه : 

 برای خدا کمکم کن  که من رِه چاره ندانم            نه با تو امانِ حضورم  نه بی تو حضور امانم

 یگانه چگونه توان شد    بدان که یگانه نباشد            چنین تو اگر بتوانی به جان تو من نتوانم

 3/58) سیمین بهبهانی (  

 به صد گله در سخن آمد« عروسک زیور و کشور»ستان ز کوچه به گوش من آمد            ترانه ی زنگ دب

 (58)سیمین بهبهانی (  ) اول مهر 

 نوع : هم آوای بالغ  

 .زیر ریسه یک مکرر ریسه کوتاه است 

 2)فعالتتن متفاعـِل( *  -2)فعالتتن فعالتن(  * نوا :  201262 کد وزن:

 1100/10100-1100/10100 : رشته  مکرر)شکسته( گروه : 
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 نه فراغ ریزش اشکی نه فروغ شعله ی آهی            چه سکوت سرد سیاهی چه سکوت سرد سیاهی

 نه به چهره ی تو خراشی ز درون خسته ، نشانی      نه به سینه ی تو ، خروشی ز دِل شکسته گواهی

 « (جمعه سیاه» شامگاه  61شهریور  71) سیمین بهبهانی ( ) 

 چه گروه بستن نرمی چه به صف نشستن رامی            ردیف برگ اقاقی چه تقابلی چه نظامی دو

 نه تقابلی نه نظامیهمه کج سرشتی محضم  به صفی قرار نگیرم   ز گروه یار نگیرم 

 9/58)سیمین بهبهانی (  

 ز غم برهانی گذری دمی به سوی من دل من            چه شود بتا که زمانی  ز رقیب خویش نهانی

 (710) عروض بابر: 

 نوع : هم آوای بالغ 

  2)فاعالت مفتعالتن(  *  - 2)فاعالتتن فعالتن ( *  نوا :  201156 کد وزن:

 110/01/01/01-110/01/01/01 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 غر جگرم کنمی روم دگر ز دیارت خیز و توشه ی سفرم کن            دل که شد لبالب دردت خون به سا

 ) اخوان ثالث (

 رقص تند دایره ها را شعله شعله گرد سرم بین         پر ستاره کرده فضا را    دانه دانه سرخی و سبزی

 5/65) سیمین بهبهانی (  

 عید کفش برقی و دامن             عیدِ ترکِ مشق و دبستان  عیدِ شادِ  کودکِی من عید پولِ  زرد و عروسک

 72/53انی (  )سیمین بهبه

 حیف اگر خموش بماندبا نگاره ی سنگ و بوقش          کو وسیله ای که بخواند   صفحه ی عتیقه ی الکی 

 5/19)سیمین بهبهانی (  

  (767) درباره ی طبقه بندی .. :. این وزن را ابتدا اخوان به کار برده است 

 نوع : هم آوای بالغ 

 2* )مفاعیلُ مفتعالتن(  - 2تن ( * )مفاعیلتن فعال نوا :  208218 کد وزن:

 1/1001/0110-1/1001/0110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 که بر الله غالیه سایی  و از طرّه غالیه باری            تو آن ماه زهره جبینی  و آن سرو الله عذاری

 ه است یا شبِ تاریعقیق است یا لب شیرین  عذار است یا گل و نسرین    جمال است یا مه و پروین  گالل

 ) خواجوی کرمانی(

 فرستم به سوی دیارت به سودای عقده گساری            سالمی ز عقده ی عشقی پر از بید مشک بهاری

 پس آنگاه قصه ی دل را نویسم به نیل مذهب    بر اوراق چرمی ی آهو معطر به مشک تتاری

 72/53) سیمین بهبهانی (  

 ( 1) اوزان...خواجوی کرمانی:. ت خواجوی کرمانی می داند شمیسا این وزن را از ابداعا 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فع لن 1مستفعل *  - 1فع لن فعالتن *  نوا :  203176 کد وزن:

 11/0011/0011/0011/0011 رشته :  شکسته گروه : 

 دارمرهت امساک ندارم   من عاشقم از دادن جان در در کوی تو گر سر برود ، محو شود باک ن

 (95) هاشم طباطبایی( ) وزن و قافیه ی شعر فارسی  : 
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 یکباره شده سهم خود از وسعت ارژنگ بگیرم            ای عشق کجایی ز تو عطر و گل و رنگ بگیرم

 (218) محمود لشکری( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 2فتعلن فع( * )مفتعلن م -2* )مفتعلن مفتعالتن(  نوا :  203871 کد وزن:

 1/1001/1001-1/1001/1001 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 طالب دریای حیاتی  سنگدال ، رو گهری کن            خانه ی دل را دودری کن جانب جان راهبری کن

 ) موالنا (

 نه که نلغزیچون گذری بر سر کویش پای نکو             یار من است او به چه نغزی  خواجه اگر چه همه مغزی

 ) موالنا(

 داس بجویید و بیایید الله به صحرا مگذارید            وقت درو کردن گل شد  کار به فردا مگذارید

 (7/52) سیمین بهبهانی (  ) 

 نوع : هم آوای بالغ 

 2) فاعالت مفاعالتن ( * -  2* )فاعلن فعلن فعولن(  نوا :  276319 کد وزن:

 11010/0101-11010/0101 : رشته  مکرر)ناقص( گروه : 

 با دو دیده ی نیمه چرخان ساعتم پسری جوان است     این همیشه جوان شگفتا شاخص گذر زمان است

 است« همچنان»حضوری در تجسِّد « همیشه همان»روز بگذرد و شب آید شب دوباره سحر بزاید          وین 

 2/19) سیمین بهبهانی (  

 نوع : خنثای بالغ 

 فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فع لن نوا :  278169 کد وزن:

 11/0101/0101/0101/0101 رشته :  مکررکوتاه گروه : 

 روزگار بر گرفت از رخت بسی نقاِب بد رنگ    تا که بازآوری هزار گونه دیگرش فرا چنگ

 (719)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض: 

  2* التن( )مفاعلن مفاع نوا :  278698 کد وزن:

 1/1010/1010-1/1010/1010 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 رها مکن که پر زدن را  کبوترم نمی شناسد        شکسته بال و پر ، حریمی   جز این حرم نمی شناسد

 قضا ، به کفّه ی صبوری رضای من چگونه سنجد ؟          که جز دل تو پارسنگی برابرم نمی شناسد

 ( 52بهانی ( ) اردیبهشت ) سیمین به

 به جامه ، غنچه غنچه منشان نگاره ی گالبتون را     نگار کن به عطف دامن نشاِن قطره قطره خون را

 ( 52) سیمین بهبهانی ( ) اردیبهشت 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2*)مستفعلن مفاعالتن ( نوا :  273067 کد وزن:

 1/1010/1011-1/1010/1011 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 باور نمی کنید اما  در مشت ها ستاره دارم            طرحی ز نور می تراود انگشت ها چو می فشارم

 (8/51 ) )سیمین بهبهانی (
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 انگار گربه ی ملوسی خوابیده روی دامن من            خودکام و راضی و تن آسان گرمی دوانده در تن من

 3/19) سیمین بهبهانی (  

 : هم خانواده ی بالغ نوع 

 

 2(  *)فعالتن مفاعالتن نوا :  273651 کد وزن:

 11010/1100-11010/1100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 که ندارم بهیچ بابی سر سرو و هوای بستان            مه مطرب بزن ربابی بت ساقی بده شرابی

 ) خواجوی کرمانی (

 ( 1می داند ) اوزان...خواجوی کرمانی: شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 فاعالتن مفاعالتن فعالتن مفاعالتن   نوا :  273656 کد وزن:

 11010/1101-1/1010/1100 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 یا شبست آنچین زلف تو روی خوب تو یا مهست این        به شکر خنده جان شیرینوی برخ رشگ ماه و پروین 

 ) خواجوی کرمانی ( ) تک   اول (

  : 273651فرزند  هم آوا 

 فعالتن مفاعالتن  فاعالتن مفاعالتن نوا :  220015 کد وزن:

 1/1010/1100-1/1010/1101 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 دستانسنبلت دام سرفرازان دهنت کام تنگ             شکرت شور دلنوازان مارت آشوب مهره بازان

 ) خواجوی کرمانی (

  : 273651فرزند  هم آوا 

 

 2) فاعالتن و فاعالتن ( *   -2* )فاعالتن مفاعالتن(  نوا :  220011 کد وزن:

 1101/0/1101-1101/0/1101 رشته :  مکرر)شبه مکرر( گروه : 

 مستان ز باده بستانبر لب جوی طرف بستان   داد             ای رخت شمع بت پرستان شمع بیرون از شبستان

 روی خوب تو یا مه است این  چین زلف تو یا شب است آن    شکر خنده جان شیرینه وی به رخ رشگ ماه و پروین ب

 ( 7،2،1) تک   ) خواجوی کرمانی (

  : 273651فرزند  هم آوا 

 

 5فعولن *  نوا :  221531 کد وزن:

 110/110/110/110/110/110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 پذیرای تنهاییم بود  تن مهربانانه ی تو            به اندازه ی عشق جا داشت  اتاق تو در خانه ی تو

 (103) منزوی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 نوع : خنثای بالغ 
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 2) ف فاعالتن فاعالتن( *  -      2*  مستفعالتن( )مفاعلن نوا :  225115 کد وزن:

 1101/1101/0-1101/1101/0 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 
 2) به گل پری ها گل پری ها ( * 

 پتو چه سنگین و زبر است چقدر امشب خسته هستم            چراغ را خاموش کردم، کتاب را ناخوانده بستم 

 نمی گذارد تا بخوابم ملول در بستر نشینم            صدای صدها پاره آهن عبور تند دائمی شان

 7/18) سیمین بهبهانی(  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن    نوا :  221061 کد وزن:

 110/1110/1110-110/1110 رشته :  ناقص گروه : 

 زهی گیتی به دیدارت گلستان     گلستانم گلستان

 گلستانی پر از هفتاد بستان      گلستانم گلستان

 ) یغمای جندقی(

  است . تزادمساین وزن قالب 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2)مستفعلن مستفعالتن(  * نوا :  221263 کد وزن:

 1/1011/1011-1/1011/1011 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 ای رویت از فردوس بابی وز سنبلت بر گل نقابی            هر لحظه ای زان پیچ تابی در حلق جان من طنابی

 ) خواجوی کرمانی(

 ه ام رنگین کمان را  خندیده در ذرات باران            من خوانده ام رازی نهان را در دفتر سبز بهارانمن دید

 (7962-7917) سیمین بهبهانی ( ) کتاب رستاخیز 

 تندیس آهویت مبارک  ای شهر رنگ و روشنایی            از من سالمی شاد بر تو    خوش تر ز بوی آشنایی

 (10آبان  )سیمین بهبهانی (  )

 می آیم و دلتنگ دلتنگ ای شنگ نازک تن برایت            می آیم و سوغاتی من از بوسه پیراهن برایت

 (758) حسین منزوی( ) وزن شعر معاصر  : 

 از گفتگوی باد با خاک آشفت خوابِ شاخساران            نجوای گنگ برگ ها راخاموش کرد: آواز باران 

 ) محمد قهرمان (

  ( 1) اوزان...خواجوی کرمانی: . شمیسا این وزن را از ابداعات خواجوی کرمانی می دانددکتر 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 2* )مفاعلن فعالتاتن(  نوا :  291361 کد وزن:

 1/1100/1010-1/1100/1010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ره سازد و تندیسی فرا وجود و فراتن راکجاست آن که به آگاهی برون ز من نِگرَد من را            نگا

 6/52) سیمین بهبهانی (  

 ببین به هیئت نیلوفر فرا نشستن بودا را            نگشته دامن پاکش تر گذشته آب ز سر ما را

 6/52)سیمین بهبهانی (  
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 من من داردزنی که صاعقه وار آنک ردای شعله به سر دارد            فرو نیامده خود پیداست که قصد خر

 (720وزن  ، از دیروز. :  780) حسین منزوی ( )ابولحسن نجفی ، مقاله ی دایره ای با 

 من آن درخت زمستانی بر آستان بهارم   که جز به طعنه نخندد شکوفه بر تن عریانم

 (811) نادر نادرپور( ) مجموعه اشعار : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2*ن فعالتاتن ()مستفعل نوا :  296151 کد وزن:

 1/1100/1011-1/1100/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 خطّی ز سرعت و از آتشدر آبگینه سرا بشکن            بانِگ بنفشِ یکی تندر در خواب آبی ی ما بشکن

 (50) سیمین بهبهانی ( ) خرداد 

 وازم تحریر بال کبوترهامن با صدای تو می خوانم در اوج آبی ی باورها            دارد ترانه ی پر

 (55)سیمین بهبهانی (  ) بهمن 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2* )فعالتن فعالتاتُن( نوا :  296380 کد وزن:

 1/1100/1100-1/1100/1100 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 از این عهد شکن بگذر    زن بدان دیده ی اشک افشان درمن آویخته می گوید             که از آن راه زدن بس کن که

 ( 2) تک      77/58) سیمین بهبهانی ( 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتن فعالتاتُن فعالتن فعالتاُتن نوا :  296387 کد وزن:

 1/1100/1101-1/1100/1100 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 جوانی کن  وز هوادار کهن بگذربانگی از گور چنین توفد که هوادار تو من بودم       چه کست گفت 

  ( 7) تک      77/58) سیمین بهبهانی ( 

 296380 هم آوا : 

 فعالتن فعالتاتُن فاعالتن فعالتاُتن نوا :  295132 کد وزن:

 1/1100/1100-1/1100/1101 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 من داری از سرِ سرورِ من بگذر شب به کابوس گرفتارم دخترک تب زده می آید            که سرِ سرورِ

 تو برافروخته می آیی بازوان شعله و لب آتش            می کنم ناله که قدیسم می کشی نعره که زن ، بگذر

 ( 9،  2) تک      77/58) سیمین بهبهانی ( 

  : 296380 هم آوا 

 2)فاعالتن فعالتاتُن( *  نوا :  295139 کد وزن:

 1/1100/1101-1/1100/1101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 هر چه کردم نتوانستم   آه ، ای دوست ز من بگذر            جان ز ابرام به لب دارم   بگذر از صحبت تن بگذر...

 دفترم شکوه کنان گوید جز منت هیچ نمی باید            ترک اوهام پریشان کن ورنه از شعر و سخن بگذر

 77/58( 871دی : ) سیمین بهبهانی ، یک دریچه آزا

  : 296380 هم آوا 
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 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 2)مفاعلتن مفاعیلن(* نوا :  293068 کد وزن:

 1110/10010-1110/10010 رشته :    مکرر)( گروه : 

 چرا نشوم من بی دل ، علم به جهان رسوایی            گهی سوی ما نمی آیی ، دمی برِ ما نمی پایی

 (795) عروض بابر: 

 2)مفعول مفاعلن فع لن ( * -2* )مستفعُل فاعالتن فع(   نوا :  293617 کد وزن:

 2) فع لن فعلن مفاعیلن ( * 

 1/1101/0011-1/1101/0011 رشته :    مکرر)( گروه : 

 یک خمره برای من کافی است تا دختر دیوجان باشم       اما به تو راست می گویم من نیستم این که آن باشم

 من شادی و شور می خواهم تا مست و ترانه خوان باشم            ام بلور می خواهم من جامه ی تور می خواهممن ج

 72/19) سیمین بهبهانی ( 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2* )فعالتتن مفاعیلن(  نوا :  210081 کد وزن:

 11/10/10/10/0-11/10/10/10/0 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 دا ز خان آمد که چه کردم و چه ها کردم            ز دو زلف زهره با تیری گره آنچه بود وا کردمبه رجز ن

 3/59) سیمین بهبهانی ( 

 نفسی برون نمی آید چه فضای وحشت آلودی            همه جا تنوره کش دیوی پی هر تنوره یی دودی

 2/15)سیمین بهبهانی (  

 ه گلشن ها  کشد از بنفشه گیسوها  بَرَد از شکوفه دامن هاچو خجسته باد نوروزی گذر آورد ب

 (55) فریدون توللی( ) کتاب بازگشت : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2) مفعول مفعول مفعولن( *  – 2)مستفعلن فاعالتاتن(*  نوا :  219516 کد وزن:

 111/011/011-111/011/011 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 ات را باد ،، از ذهن آینه می رویید            دیدم که عکس تو را جنگل،، بر لوح خاطره می کوبید آن شب که خاطره

 ) فاطمه راکعی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فع لن 1مستفعلن *  نوا :  211551 کد وزن:

 11/1011/1011/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 الیم منگم            بر دار بستی از چه خواهد شد چه خواهم کرد ، آونگممحبوب من ، بعد از تو گیجم بی قرارم خ

 ) حسین منزوی (

 طومار درد کهنه ای از روز اول روبرویم بود            شعری نگفتم هر چه گفتم بغض پنهان گلویم بود

 (752) غالم حسین عمرانی( ) وزن شعر معاصر  : 

 اما نمی دانی چه شبهایی سحر کردم 

 ( 2) اخوان ثالث ، آنگاه پس از تندر(  ) تک             ی آنکه یکدم مهربان باشند با هم پلکهای منب
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 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2* )فاعالتن فاعالتاتن( نوا :  211107 کد وزن:

 1/1101/1101-1/1101/1101 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 هر نفس بر لب چو می آمد  از جگر لختی برون می شد     خون می شد اسب می نالید می لرزید  سرفه ها اسفنج و

 ( 70/57( )  193) سیمین بهبهانی ،دشت ارژن : 

 خانمان سوز شب تاریک چون فروغ صبحگاهی باش            ای دلت آیینه ی روشن دشمنِ جان سیاهی باش

 )محمد قهرمان(

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعیلن مفاعیلن فع لن مفاعیلن مفاعیلن  نوا : 211178 کد وزن:

 11/1110/1110-1110/1110 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 بیندازم ، هجا ها را انگشت به انگشت تر بینم            ببین در شعرِ من دست اندازی نباشد تا تو را دستت

 (297) آسیه خویی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 9*( )مستفعلن فع لن نوا :  216133 کد وزن:

 11/1011-11/1011-11/1011 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 شاید که این جنگل روزی برویاند  تا آسمان آتش            دیروز طوفانی این روزها سربی فردایمان آتش

 (766) عبدلحسین رحمتی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن فع لن نوا :  218622 کد وزن:

 11/1100/1010/1100/1010 رشته :  ناقص گروه : 

 هبوط پشت هبوطی پس از صعود اشارت کردند            و قطره ها جَرَیان را به آبشار جسارت بردند

 (258) آسیه خویی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فع لن 1فعالتن * نوا :  213095 وزن: کد

 11/1100/1100/1100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 آن کالغی که پرید

 از فراز سر ما

 ( 9) فروغ فرخزاد( ) تک             و فرو رفت در اندیشه ی آشفته ی ابری ولگرد

 فع لن 9فاعالتن فعالتن* نوا :  213091 کد وزن:

 11/1100/1100/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 بره هایت به چراگاه در انداخته ای ، یعنی که            ! روی زمین سایه نینداخته ای ، یعنی که آسمان

 (705) آسیه خویی( ) وزن شعر معاصر  : 

 آرزوم است که از پله ی تنهایی خود بگریزم            من که متروک تر از خلوت خوف آور یک دهلیزم

 (705وس احمدی( ) وزن شعر معاصر  : ) کور
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 نوع : هم خانواده ی بالغ 

  2)مفاعیلن مفاعیالتن (*  نوا :  269122 کد وزن:

 11110/1110-11110/1110 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 ز جسم خسته و بیمارش هر آنچه مانده و من دیدم            به لطف قامت انسانی نه شکل مادر و زن دیدم

 (228المرضا مرادی( ) وزن شعر معاصر  : ) غ

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 2*( )فع لن فعالتن مفعولن نوا :  266381 کد وزن:

 111/1100/11-111/1100/11 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 تر گردان چشم دل توفان خواهم را با گریه و شوقی ،            ای سرو سخنگو با من گو گر زمزمه ای پنهان داری

 (211) یوسفعلی میرشکاک( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 5) مفعولن ( *  نوا :  252719 کد وزن:

 11/1111/1111/1111/1111 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 شد بس آسان گر خود همچون بازی گرها بازی کردن داند بازی گردان     بازی بگرفتن از بازی گرها بر ویْ خواهد

 (713)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 
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 نوزده هجایی                

 100/0000/0000/0000/0000 252719 کمترین کد

 111/1111/1111/1111/1111 621281 بیشترین کد

 2527192 تعداد کد

 

 ل وزن هاتعداد ک سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ

2 0 9 8 79 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 6 شرح :
 

 فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن نوا :  971619 کد وزن:

 100/1100/1100/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 باز آن شیون زار

 باز آن بانگ ستوه

 (210توللی ( ) عروض فارسی  : ) فریدون     بانگ آن زخمی گم گشته به پا خاست ز گودال سیاه

 مفعوالتن مُستَفعَِلتُن  مُسَتفعِلَُتن  مُستَفعَِلتُن   نوا :  927919 کد وزن:

 1111-1/0011-1111-1/0011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 الَّه الَّه ز افسرده دلی از شرک خفی وز کفر جلی    ای نور نبی ای سرّ ولی هو حق مددی موال نظری

 ( 7( ) تک 202:  2) آشنایی با اوزان عروضی جق (  7962-7288اصفهانی ( ) ) موافق 

  فاعلن  1فاعالُت * -فع مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن فعل  نوا :  913626 کد وزن:

 101/0101/0101/0101/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 غربت جوانه ها رنگ حسرت جوانی اندنقش             نقش های کهنه ام چه قدر تلخ و خسته و خزانی اند

 (172) منزوی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 من به عشق چشم های تو هنوز زنده ام ، ترانه ام            بالشم ستاره ، ماه تختم است و باد هم مالفه ام

 (903) هادی خوانساری( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 مفاعالتن مفاعالتن مفاعلن مفاعالتن نوا :  966752 کد وزن:

 11010-11010-11010-1010 رشته :  شکسته)شکسته( گروه : 

 اال که داری به فیض باری توان و قدرت به جسم و جان

 (19) بی نام:فرهنگ کاربردی ... : 

 مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن فعولن فَعَل نوا :  911598 کد وزن:

 110/1110-110/1110-10/110 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 و با اندوه و گریه هم آغوشت نمودم بالفاصله            از آن روزی که رفتی فراموشت نمودم بالفاصله

 (223) رضا عبداللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 فاعلن  1فاعالتن *  نوا :  981111 کد وزن:

 101/1101/1101/1101/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 در نگاهم بی تو دریای خزر از دور پیدا می شود            رفتی امشب آسمان چشم من از گریه دریا می شود

 (701) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 مفتعالتن  مفعوالتن مفتعالتن مفتعالتن   نوا :  126186 کد وزن:

 1/1001-1/1001-1111-1/1001 رشته :  اوبشبه متن گروه : 

 سلسله جنبان ، سلسله جنبان ، گشت برادر این دل مجنون

 چون بِنَشورد  چون بِنَشورد آن مجنون کش  شد سرِ ماهش

 ( 2) موالنا ( ) تک 

 فعولن 1مفاعلن * نوا :  195305 کد وزن:

 110/1010/1010/1010/10101 رشته :  شکسته گروه : 

 ا و الله چیده اند جمله کودکان به زنبیل    که تا کنند عرضه بر مسافرانِ روزهای تعطیلبنفشه ه

 (791)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 فَع 6*فاعلن  نوا :  113983 کد وزن:

 1/101/101/101/101/101/101 رشته :  شکسته گروه : 

 بعد وقتی که باالی سنگی نشستم

 ( 2کف پای خود می شنیدم ) سهراب سپهری، متن قدیم شب (  ) تک   هجرت سنگ را از جوار

 فاعالتن فعولن مستفعلن فاعالتن  مستفعلن نوا :  160251 کد وزن:

 ولن فعولن ، فع لن فعولن فعولن فع لن فعولن فع

 مفعول مفعول مفعول فع لن  مفعول مفعول  فع لن

 11/011/011/011-11/011/011 رشته :  ناقص گروه : 

 یک روز اگر ریختم همچو باران ،، هر سوی باغ بهاران

 امروز باید بسوزم چنان برق ،، در اشتیاق بهاران

 ( 763) وزن شعر معاصر  : )سیروس شمیسا (  

 نوع : خنثای بالغ 

 

 فعولن  1مفاعیلن * نوا :  161982 کد وزن:

 110/1110/1110/1110/1110 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 

 ا من چشم در راهم شباهنگامتو ر

 که می گیرند در شاخ تالجن سایه ها رنگ سیاهی      

 ( 2(  ) تک  7995)  نیما یوشیج ،تو را من چشم در راهم ، 

 مفاعیلن  9مَفاعیالتُن * نوا :  130152 کد وزن:

 1/1110-1/1110-1/1110-1110 رشته :  شکسته)ناقص( گروه : 
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  و آرام است و  خاموش است چرا امشب مسجد کوفه سا کت

 چرا امشب زینب کبرا در غم و آالم است و خاموش است           

 (179) محمد علی مردانی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ( مفاعیلن 9*  مفاعیالتنبا تقطیع +  ) : به این شکل خوانده می شود 

 ) چرا امشب مس    جد کوفه سا    کت و آرام اس    ت خاموش است

 امشب زی    نب کبرا در    غم و آالم اس    ت خاموش استچرا 

به نظر من ، این تقطیع موسیقی ( به شکل پایین خوانده می شود  که 9*  و با  تقطیع )مفاعیلن + فاعالتاتن 

 زیباتری تولید می کند .

 چرا امشب    مسجد کوفه    ساکت و آرا    مست و خاموش است

 ر غم وآال مست و خاموش است  (چرا امشب    زینب کبرا    د

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 مفعوالتاتن مفعوالتاتن مفعوالتاتن مفعوالتن نوا :  621281 کد وزن:

 111/1111/1111/1111/1111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 گر می پرسیدم هر روزت زآن ننگین نیرنگی کاو را در کاراست

 یگر فرصت رفته ست از دستبی شک بس راحت تر بودم اکنون که م  د

 (713)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 
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 بیست هجایی            

     

                             

 1000/0000/0000/0000/0000 621288 کمترین کد

 1111/1111/1111/1111/1111 7،018،616 بیشترین کد

 621288 تعداد کد

 

 تعداد کل وزن ها سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ لغخنثای با

6 8 3 70 92 

 وجود دارد . وزن بالغ در این هجا 22 شرح :

 « (17فرهنگ کاربردی ...: « )  .  شعر بیست هجایی بلند ترین مصراع شعر سنتی فارسی است 

 

 1فعلتَتُن  * نوا :  617200 کد وزن:

 1/0000-1/0000-1/0000-1/0000 رشته :  مکرر)( گروه : 

 به سرک تو بزنمت به پدر اگر تو گله کنی            شکرک از آن دو لبک تو بچنم اگر تو یله کنی 

 (779) عنصری (  )المعجم ، شمیسا :

 1مفاعلتن  * نوا :  508860 کد وزن:

 1/0010-1/0010-1/0010-1/0010 رشته :  مکرر)شبه مکرر( گروه : 

 نپرد بجز بر اوتبوا عتابا ما له سبب       تن و دل ما مسخر او که میهم صدوا هم ع

 دهدم دم و غم او کر و فر اوفما طلبوا سوی سقمی فطاب علی ما طلبوا      عجب خبری که می

 (  2251) موالنا ، غزل شماره ی 

 نه شوم  ز منظر اوسحر اثری ز طلعت او شبم نفسی ز عنبر او            مرا غم او چو زنده کند چگو

 ) موالنا(

 بیا بشنو کالم خدا ، ز کالم علی ، به نام علی            زبان علی زبان خدا ، کالم خدا کالم علی

 (51) جالل الدین همایی ، شناخت شعر : 

 چه شد صنما که سوی کسی به چشم رضا نمی نگری            ز رسم جفا نمی گذری طریق وفا نمی سپری

 (53یفی : ) عروض س

 تو مهر و مهی تو حور و پری و یا ملکی و یا بشری            که خیره شود ز نور رخت به گاه نظر بتا بصرم

 (70) وحید تبریزی ، قوائم العروض : برگ 

  است . وزن 1مادر این وزن 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 2)مستفعلتن مفاعلتن(  *  نوا :  503816 کد وزن:

 1001/0/1001/1-10010/10011 رشته :   تناوب( مکرر)شبه گروه : 

 من جرم زمین شکافته ام  زان سوی سپهر سر زده ام            مرغی شده ام عظیم و عجب  بر اوج کبود پر زده ام
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 زده ام« حذر حذر»فریاِد تا دور شود ستاره زِ رَه       با فّر و شکوه و هیبت خود        با پیکر بی نهایت خود

 77/52یمین بهبهانی (  ) س

 نوع : هم آوای بالغ 

 2) فعلن فعل فعل فعلن ( * -2)فعالتتن  مفاعلتن( *  نوا :  570300 کد وزن:

 10/100-100/10-10/100-100/10 رشته :  مکرر)دو ریسه( گروه : 

 ما گذری کنیچه شود بما نظری کنی سوی خاک             نه که تشنۀ شراب توئیم نه که خستۀ خراب توئیم 

 ( 7) فیض کاشانی(   ) تک  

  : 515600 هم آوا 

  1مُستَفعَِلتُن *  نوا :  512516 کد وزن:

 1/0011-1/0011-1/0011-1/0011 رشته :  مکرر)( گروه : 

           تا چند کشم  آزار جهان  ای جان جهان  بر من نظری

 در من بنگر،گر می نگری  بر من بگذر  گر می گذری 

 م همه شب در آتش تب خونابه به دل تب خاله به لبسوز

 زان داروی جان بی رنج طلب بر من بچشان آخر قدری

 (171) امیری فیروزکوهی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ای شور جنون شیرین عسلی چون بلبل باغ این نغمه سرا            ای عشق بیا کارام دلی ، ای عقل برو اینجا خجلی

 ) الهی قمشه ای(

 ای مونس جان  ای قبله ی عشق ای آیت لطف ای دلبر من

 آرام دلم گنج گهرم نور بصرم تاج سرمن

 ) غزل کامل( ( 202:  2) رعدی آذرخشی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

  است . فرزند 1مادر این وزن 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فعالتتن فعالتتن مفاعلتن فعالتتن نوا :  511162 کد وزن:

 1/0100-1/0100-1/0010-1/0100 رشته :  شبه متناوب  گروه :

 به نوازشی چه زیان دهد به منتظران نظری کنی            به خرامشی چه شود اگر سُوی عاشقان گذری کنی

 ( 2) فیض کاشانی(   ) تک  

  : 515600 هم آوا 

 1متفاعلن *  -  1فعالتتن  * نوا :  515600 کد وزن:

 1/0100-1/0100-1/0100-1/0100 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 به صنوبر قد دلکشش اگر ای صبا گذری کنی     ز هوای جان حزین من دل خسته را خبری کنی

 (726) سلمان ساوجی ( ) عروض فارسی  : 

 نگرد به سوی من و سخن به کرشمه با دگری کند    دل و جـان فـدای نگاه او، چـو بـرای کـشـتـن چـون منی  

 (171امیر خسرو دهلوی ( ) فرهنگ اوزان...:   )

 ز کمند زلف تو هر شکن گرهی فکَنَد به کار من            به گره گشایی زلف خود  که زکار من گرهی گشا

 (779) جامی ( ) فرهنگ عروضی  : 
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 نظری کنیبه خرامشی چه شود اگر سُوی عاشقان گذری کنی            به نوازشی چه زیان دهد به منتظران 

 ( 7) فیض کاشانی(   ) تک  

 به حریم خلوت خود شبی چه شود نهفته بخوانیم            به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانیم

 ) هاتف اصفهانی(

 چه شود به چهره ی زرد من نظری برای خدا کنی            که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی

 ) هاتف اصفهانی(

 چه شود اگر بری ز دل همه دردهای نهانیم            به کرشمه های نهانی و به تفّقدات زبانیم

 (777) رشحه دختر هاتف اصفهانی( ) ضرباهنگ کالم:

 به کجا روم که ز کوی خود قدمی به حیله فراکشم   که مگر دمی به هوای دل نفسی ز سینه جدا کشم

 ) امیری فیروزکوهی(

 ی آتشین ! لب یار عشوه فروش من            می تلخ من به عتاب شو  نشوی به بوسه چو نوش منبه تو ای شکوفه 

 (791) اسماعیل خویی( ) وزن شعر معاصر  : 

 صنما رخ تو چو ماه روشن ، موی تو چو شب سیه            چو ربوده ای دل عاشقان ، نکنی چرا سوی ما نگه

 ز دو دیده ها            تو ترحمی نکنی گهی صنما به جور کشیده ها همه عاشقان ز فراق تو شده خون فشان

 ( 735) تحفه الهند  : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 6مفاعلن *   نوا :  533060 کد وزن:

 1010/1010/1010/1010/1010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 پیش راهیان جمعه برده اند و جمله را برای عرضه    بنفشه ها و پامچال را به دست کودکان سپرده اند

 (798)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 2) مفاعلتن فاعالتتن ( *  نوا :  101260 کد وزن:

 10101/10010-10101/10010 رشته :  مکرر)( گروه : 

 گشوده دو بازو به دعوتم ربوده مرا از جهان من            برآمده از آبنوس و شب توهم بودا نشان من

 که جنبش پر قوس و رقص مار دویده به آرام جان من            «یار یار»طنین نی انبان از آن دیار برآمده با لحن 

 6/52) سیمین بهبهانی ( 

 بریده و از آستین برون حکایت تلخ مجسمی            مجسمه ای در سواره رو نشسته و بازوش پرچمی

 8/18)سیمین بهبهانی (  

  بالغنوع : هم آوای 

  1فاعِالتَتُن *  نوا :  170926 کد وزن:

 10101-10101-10101-10101 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 جرم کرده ام ظلم کرده ام  پرده ای بپوش بر گناه من          بر در تو من رو به خاک عجز ناله می کنم  کای اله من

 ( 117) فیض کاشانی ( ) غزل شماره 

      سرشت شوخ و دلربا خوب و خوش بذله گو یارکی مراست رند و

 بهشت بهار طلعتش عارضشاش عبیر پیکرش حریر طره

 ) قاآنی (
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 وان که می کند سیر صورتت وصف آفریننده می کند      هر که را که بخت دیده می دهد در رخ تو بیننده می کند

 ) فروغی بسطامی (

 گریه های مستانه می کند دل ز داغ جانسوز عاشقان            انباز می رود  بر زبان من قصه ی جانسوز عاشق

 (908) عباس باقری( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 -فع لن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن فعل  نوا :  197311 کد وزن:

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن مفاعلُ مستفعلن

 1011/0010/1011/0010/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 تا کی بُوَم به اندُُه تیمارِ عشقِ  آن بت ِ نامهربان

 (81) معیاراالشعار ، فشارکی : 

  -فع لن مفاعلن فاعالتن مفاعلن فاعالتن فعل  نوا :  118936 کد وزن:

 مستفعلن مفاعیلُ مستفعلن مفاعیلُ مستفعلن

 1011/0110/1011/0110/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 اال و رخ سیب و سیم دندان } و { لب ناردانسرو سهی به ب

 (81) معیاراالشعار ، فشارکی : 

 فَعَل  5فعولن *  نوا :  118382 کد وزن:

 10/110/110/110/110/110/110 رشته :  شکسته گروه : 

 ماندل آبیم را شکستی تو در آخرین روز سرد خزان           به دنبال تو من به گریه دویدم مرو در کنارم ب

 ( 11) رضا عبدللهی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 6مستفعلن* نوا :  158366 کد وزن:

 1011/1011/1011/1011/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 

 جاری شدی بی زمزمه چون خواهشی بی وسوسه در متن من

 پیدا شدی بی دغدغه چون تابشی بی شعشعه در بطن من

 ) آسیه خویی (

  هم خانواده ی بالغنوع : 

 

 ..فعلن فعلن فع لن فعلن فع لن فعلن فعلن فَع نوا :  825635 کد وزن:

 فعلن فعالتن مفتعلن فع لن فعلن فعالتن

 1100100-1-11100-1100100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 از تو دامیرانه و موی دبر روی تو کوکب ، کاکل تو شب ، خط سیاه تو شامی           دل ما شده صید تو ، خال تو د

 ( 7(   ) تک   736) تحفه الهند  : 

   2)مستفعلن مفاعلُ فع لن(  * -  2) فع لن مفاعلن فعالتن ( *  نوا :  897216 کد وزن:

 2مفعول فاعالت فعولن(  *) 

 11/0010/1011-11/0010/1011 رشته :  مکرر)( گروه : 
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 نگاهم           می جوشد از طراوت جاری  خون در رگان سرخ و سیاهم می رقصد از نشاطِ  بهاری  سبزینه در بلورِ

 72/55)سیمین بهبهانی (  

 بشمار برگ های گلی را  وقتی که هیچ کار نداری           با یاد یار زمزمه ای کن در غربتی که یار نداری

 77/11) سیمین بهبهانی ( 

 بر سینه ی زالل تو افشان همچون خزه بر آب شناور        یادی ست در همیشه ی ذهنم آن گیسوان خیس معطر   

 ) حسین منزوی (

  است . 267889 وزن  مادراین وزن 

 نوع : هم آوای بالغ 

 1مفتعالتن  * نوا :  816526 کد وزن:

 1/1001-1/1001-1/1001-1/1001 رشته :  مکرر)( گروه : 

 چشم جهانم   چشم جهانم  تا که بدیدم چشم سیاهش         ام من تا که بدیدم  روی چو ماهش  ام من  آینهآینه

 چرخ و زمین شد چرخ و زمین شد جنت ماوا راحت جان ها   تا که برآمد تا که برآمد بر کُهِ جودی خیل و سپاهش

 )موالنا(

 زلف و قدت راست ای بت سرکش چشم و رخت راست ای بت رعنا   

 له بنده و الالسنبل و شمشاد هندِو چاکر نرگس و ال     

 ) محتشم کاشانی(

 تا که چو طاووس از درم آمد ، یکسره گل کرد ، باغ امیدم          

 زلف سیاهش ، شام وصالم ، روی چو ماهش ، بخت سپیدم 

 (529) مهدی سهیلی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 طره و خطت سنبل و کافرنوش لبانت مایه ی جانم خال سیاهت نافه و عنبر         چین جبینت موجه ی کوثر 

 بی رخ خوبت زار و نزارم بهر خدا بنما رِخ مهوش           خوار و خرابم ، با تب و تابم جام شرابم ده بت میکش

 (719) تحفه الهند  : 

  وزن می شود 1هم آوا : روی کاغذ مادر 

 نوع : هم آوای بالغ 

 

 -ن فعالتن فع لن فعالتن فعالتن فعالتن فع ل نوا :  818537 کد وزن:

 مستفعُل  مستفعلُ  مستفعلُ  فع لن  مستفعل فع لن

 11/0011/0011/0011-11/0011 رشته :  ناقص گروه : 

 ای ریخته سودای تو خون دل ما را         بی هیچ گناهی

 بنواز دمی خسته شمشیر جفا را         گاهی به نگاهی

 ) کمال خجندی(

 دل برد و نهان شد    هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد    

 گه پیر و جوان شد هر دم، به لباسی دگر آن یار برآمد 

 ) منسوب به موالنا (

 این مجلس چارم به خدا ننگِ بشر بود        دیدی چه خبر بود؟!

www.takbook.com



 411عروض دودویی 

 

 هر کار که کردند، ضرر رویِ ضرر بود         دیدی چه خبر بود؟!

 ) میرزاده عشقی(

 برماستخاست        ازماست که این دود سیه فام که از بام وطن

 برماستوین شعله سوزان که برآمد ز چپ وراست         ازماست که

 ) بهار(

 تا چند زنی نعره که قانون خدا کو؟          گوش شنوا کو؟

 کو انکه دهد گوش به عرض فقرا کو؟        گوش شنوا کو؟

 ) سید اشرف الدین گیالنی (

  است مستزاد قالب ادبی این وزن . 

 نوع : هم آوای بالغ 

 فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فاعالتن نوا :  819879 کد وزن:

 1101/0101/0101/0101/0101 رشته :  مکررکوتاه گروه : 
  لش خوری اگر طبیعت است بهر کرکسان و نیز کفتار

 نیست آنچه می خورند بعضِ اهلِ روزگار کم ز مردار  

 (719شناسی و عروض : )ایرج کابلی (  )وزن 

 1مفاعالتن  * نوا :  813160 کد وزن:

 11010-11010-11010-11010 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 زهی دو چشمت به خون مردم گشاده تیر و کشیده خنجر

 رخ چو ماهت صباح دولت خط سیاهت شب معتبر

 (176) عصمت بخارایی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 ن زبان ارباب شوق لیکنز سر عشقِ تو بود الک

 ز بی زبانی  غم نهانی چنان که دانی  شد آشکارا

 ) جامی (

 چنین شنیدم که هر که شب ها نظر ز فیض سحر نبندد

 ملک ز کارش گره گشاید فلک به کینش کمر نبندد

 (31( ) با چراغ و آینه:77) خالص استرآبادی ق 

 نه نیکخواهی که گاهگاهی بدو شمارم غمی که دارم

 هم زبانی که یک زمانی ز من بپرسد غم که داری نه

 (70) محتشم کاشانی ، قوائم العروض: برگ 

 زهی جمالی که چون جمالت نبشته نقشی زمانه زیبا

 به خنده شیرین ، به بذله شکر ، به غمزه لیلی ، به عشوه سلمی

 (718) عاشق اصفهانی ، عروض فارسی:  

 بلند هستی  خطی ز پست ونخوانده طفلِ جنون مزاجم 

 شوم فالطون ملک دانش اگر شناسم سر از کف پا

 ) بیدل دهلوی(

www.takbook.com



 عروض دودویی 412

 

 زهی تجلی نموده حسنت به چشم وامق ز روی عذرا

 به یک کرشمه ربوده چشمت توان یوسف دل زلیخا

 (713)یغمای جندقی ، عروض فارسی: 

 صبا پیامی ز مهربانی رسان تو از من بدان که دانی

 ، َگرَم از آن مه خبر رسانی که تا دهم جان به مژدگانی

 (713) فرصت شیرازی ، عروض فارسی:

 حکایت عشق عندلیبان به گل ز باد صبا شنیدم

 کی از گل و خار این بیابان حدیث مهر و وفا شنیدم

 ) الهی قمشه ای (

 کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم

 که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم

 رپور() ناد

 اگر فغانت ز دردمندی رسد به گردون اثر ندارد

 به چاره جویی  درِ دگر زن که ناله دیگرثمر ندارد

 )محمد قهرمان(

 «خالص در ضمن قصیده خود ، که ابیاتی از آن به نام صفای اصفهانی معروف شده است ، تصریح 

 : رواج داشته است 5می کند که این وزن در ق  

 «کسی که بندد کمر به کینت میان مردان کمر نبندد»چنان که گوید ادیب صابر           درین قصیده دعات گویم

 :بدین وزن می توان یافت  غزلیاین وزن از عصر صفوی رواج داشته است چنان که در دیوان بیدل »

 «فتگویت زهی چمن ساز ِ صبح فطرت ، تبیسم لعِل مهرجویت            ز بوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گ

 (31) با چراغ و آینه: 

 « بنا بر موازین عروض نمی توان نامی بر این وزن نهاد زیرا در عروض سنتی شمار ارکان هر بیت قاعدتا بیش

 (17)فرهنگ کاربردی ...: «   .  از هشت نیست

 نوع : خنثای بالغ 

 

 2)مستفعلن فعولن فعولن( * نوا :  835816 کد وزن:

 110/110/1011-110/110/1011 شته : ر مکرر)ناقص( گروه : 

 منظومه ی بلند حیاتی ای عشق ای قصیده ی زیبا        شیواترین سروده ی دهری گویاترین حکایت دریا

 (761) فاطمه راکعی( ) وزن شعر معاصر  : 

 سوز نهانمحرفی نمانده تا که بگویم  شعری نمانده تا که بخوانم        خواندم تمام قصه ی دل را گفتم حدیث 

 (761) هوروش نوایی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 
 

 2)فاعالتن فعولن فعولن(  * – 2)فاعلن فاعلن فاعالتن(  * نوا :  838326 کد وزن:

 1101/101/101-1101/101/101 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 
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 ی زیبایت از من نپوشان  تا ببینم سوی ما سوی رااین همه جام خامم منوشان  خون من در تن من مخوشان       رو

 (171) ادیب نیشابوری ( ) فرهنگ اوزان...:  

 در شب و اشک و شیون رهانید  باغ های مه آلود متروک     جنگل آهوان رمیده  مانده در سلطه ی وحشی ی خوک

 (179) محمد شریف سعیدی ( ) فرهنگ اوزان...:  

 است ده و هست  آن زمان که بیایی بهارحرف قلب من این بو طوفانیِ انتظار است    رِ شهر دل من اسی شد بهار و

 ) مریم حیدرزاده( ) مجموعه ی پروانه ات خواهم ماند (

 نوع : خنثای بالغ 

 

 6* فاعالتن  نوا :  308156 کد وزن:

 1101/1101/1101/1101/1101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ه می آید که برخیزناگهان مثل هجوم واقعه از را

 ناگهان از یک طلوع سبز یا در یک غروب زرد پاییز 

 ) محمود لشکری(

 عاقبت آری به دریاهای بی پایاب می آیی تن عریان

 تا مگر همچون صدف قادر شوی خود را بپوشانی به دریا

 2( تک  709) آسیه خویی ( )وزن شعر معاصر  : 

 داستان از درد می رانند مردم،

 ستجابت های روزانیدر خیال ا

 ( 9مرغ آمین را بدان نامی که او را هست می خوانند مردم     ) نیما ، مرغ آمین (  ) تک  

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

   1*  )فعالتتن( نوا :  398300 کد وزن:

 11100/10100-11100/10100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ری        نه ز آب و گل که سرشتندش ز سراب و حوصله پنداریو نگاه کن به شتر آری که چگونه ساخته شد با

 و سراب را همه دانی که چگونه دیده فریب آمد         و سراب هیچ نمی داند که چگونه حوصله می آری

 2/51) سیمین بهبهانی ( 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

  2) فاعالتتن فعالتاتن ( *  نوا :  393326 کد وزن:

 11100/10101-11100/10101 رشته :  رر)(مک گروه : 

 در سیاهی شب نومیدان یک چراغ ساده نمی بینم        ماه ایستاده به بامی نه  ، شمع اوفتاده نمی بینم

 درد ، پا فشرده تر از کوهی رنجمایه بیشه ی انبوهی        شب ، چنان سیه که نََفسْنوری در چراغ باده نمی بینم

 77/52   ) سیمین بهبهانی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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   1فعالتاتُن  *   نوا :  311700 کد وزن:

 (11100)*4 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 به دلم از جنبش فروردین هوس آن طرفه نگار آمد        بزن ای مطرب بزن ای مطرب که زمستان رفت و بهارآمد

 ) حمیدی شیرازی (

 ه شام و سحری دارم        دل من این نکته تو می دانی که به تاریکی قمری دارمهمه یارانم به پریشانی که سی

 ) حمیدی شیرازی (

 چو ز سرمستی نگه آویزد  به دلم از سایه ی مژگان ها 

 چمنی گردم که سحرگاهان شکفد از ریزش باران ها

 (     737:  2) فریدون توللی ( ) آشنایی با اوزان عروضی ج

 ی پر خون شبکی مست از  می نابم کن       همه شب دارم دلک

 به یکی عشوه به یکی افسون مه من مستم کن و خوابم کن 

 (171) مهرداد اوستا ( ) فرهنگ اوزان...:  

 چو به دام عشق تو افتادم ز قیود و زنجیره  آزادم        نکنم خود را به جهان پابند که به آزادی ز جهان زادم

 ( 31فرهنگ عروضی  :  ) عبدالحسین آیتی ( )

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 2مستفعلن مفاعلن فع لن(  *) نوا :  352116 کد وزن:

 11/1010/1011-11/1010/1011 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 در کوله بار غربتم یک دل از روزهای واپسین مانده است

 عباس های تشنه لب رفتند  لب تشنه مشکی بر زمین مانده است

 ) علیرضا قزوه (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

   2)فاعالتن مفاعلن فع لن ( * نوا :  351626 کد وزن:

 11/1010/1101-11/1010/1101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 گاهگاهی که بانوی شعرم می شود کودک پری آباد        با عروسک ، و کیف خرگوشی می رود مهد کودک شمشاد

 را به شکل مصوت بلند سریع  بخوانید(« بانوی ) »  (171فرهنگ اوزان...:  ) زهرا باقری ( ) 

 رنگ سال گذشته را دارد همه ی لحظه های امسالم    سیصد و شصت و پنج حسرت را همچنان می کشم به دنبالم

 (702) محمد علی بهمنی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

   6اعیلن *  مف نوا :  318510 کد وزن:

 1110/1110/1110/1110/1110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 بهار گلشن امید سبزی نوخطی سرو سمنبر عنبرین مویی

 که  گم کرده ست جنت خویش را از نسبت گلزار کوی او

 ( ) تک   دو(669)واله داغستانی ، موسیقی شعر : 
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 منم شاعر ، منم شاعر ، دلم روییده امشب در برت جنگل

 ه می خواهد بماند عاشقانه با دل خوش باورت جنگلک

 ( 11) محمود لشکری( ) وزن شعر معاصر  : 

 سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت ، سرها در گریبان است

 (   77/91کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را              )  اخوان ثالث  ،زمستان ، 

 دو تا کفتر 

 اخه ی سدر کهنسالی نشسته اند روی ش

 ( 9) اخوان ثالث ،قصه ی شهر سنگستان(  ) تک        که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر 

 شب تاریک پشت بامهای سرخ تنها بود نیلوفر

 شب تاریک پشت کوه نیل اندام  دشت ماهتابی بود                  ) م آزاد ، اندوه تنهایی (

 ده ی بالغنوع : هم خانوا 

   2*)مستفعلن مستفعلن فعْ لن(   نوا :  318816 کد وزن:

 11/1011/1011-11/1011/1011 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 باور نمی کردم که آن زیبا  یک روز چون من پیر خواهد شد

 نقش جوانى رنگ خواهد باخت  نقشى دگر تصویر خواهد شد

 )محمد قهرمان(

 عشق  باید زبانی دیگر اندیشیددیگر برای دم زدن از 

 باید کالم دیگری پرداخت باید بیانی دیگر اندیشید

 ) حسین منزوی (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فعالتن فعالتن مفعولن مفعولن فعالتن فع لن نوا :  333912 کد وزن:

 11/1100/111/111/1100/1100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 همه ی هستی من

 ی ست آیه ی تاریک 

 که ترا در خود تکرار کنان 

 ( 1به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد ) فروغ فرخزاد ، تولدی دیگر (  ) تک  

 1مفعوالتاتن *  نوا :  7018616 کد وزن:

 1111/1111/1111/1111/1111 رشته :  مکرر)( گروه : 

 نجاران افرا آوردند از جنگل تا تختی سازندش بس راحت

 او شاید هم بتواند رویش تنها خوابد هر روزی چندین ساعتک

 (713)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 
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برای آنها پرونده ی مستقلی تهیه نشده است و شعرهای بیش از بیست هجایی تعداد با توجه به کاهش شدید  نکته :

 .به جمع بندی مراجعه کنیدبرای دیدن نتایج آنها . همه ی آنها را با هم جمع بندی می کنیم

 بیست و یک هجایی

 فعلن فعلن فع لن فعلن فع لن فعلن فع لن فعلن نوا :  7286918 کد وزن:

 100/11/100/11/100/11/100/100 رشته :  ناقص گروه : 

 منم آن که جدا شده بی سر و پا ، شده کوی به کوی ، زجور شما

 ز برای خدانه قرار و توانم مانده به جانم ، رو بنما 

 بر روی تو چون گل ، موی تو سنبل ، خط تو آفت ،خال بال

 ز غم تو حزینم ، بی دل و دینم ، الله رخا ،مْنمای جفا

 (739) تحفه الهند  : 

 (7286918سه و چهار ،  تک 2933150، تک دو کد 3685380) تک   اول کد 

 تناعالتفاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ ف نوا :  7938707 کد وزن:

 1/0101/0101/0101/0101/0101 رشته :  شکسته گروه : 

 نیش عقرب است برمال ، بترس و دورمان که نیش اگر زند

 خاصِ طبعِ اوست این که غافالن ِ بی خیال را بتر زند

 (719)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 

 1فاعلن * نوا :  7131356 کد وزن:

 101/101/101/101/101/101/101 رشته :  مکرر)( گروه : 

 بعد بیماری آب در حوض های قدیمی

 فکر های مرا تا ماللت کشانید

 ( 9) سهراب سپهری ،چشمان یک عبور (  ) تک               بعد ها در تب حصبه دستم به ابعاد پنهان گل ها رسید

 مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فاعالُت مفتعلن َفع نوا :  7557219 کد وزن:

 فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن فع

 1/1001/0101/1001/0101/1001 رشته :  شکسته گروه : 

 روی سرازیری فراغت یک عید

 داد زدم

 به چه هوایی

 ( 1در ریه هایم وضوح بال تمام پرنده های جهان بود                    ) سهراب سپهری ،ای شور ای قدیم( ) تک  

 مفاعالتن 1مفاعلن * :  نوا 7111525 کد وزن:

 1/1010/1010/1010/1010/1010 رشته :  شکسته گروه : 

 ز دشِت گیل چیده اند پامچال های تازه را به زنبیل

 که کودکان کنند عرضه بر مسافرانِ روزهای تعطیل

 (718)ایرج کابلی (  )وزن شناسی و عروض : 
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 9)مستفعلن فعولن( * نوا :  7155837 کد وزن:

 (110/1011)*3 رشته :  مکرر)ناقص( : گروه 

 من آمدم که باشم پیدا شدم که تنها دنبال من نگردید

 با گونیا و پرگار در یک حساب بی جا دنبال من نگردید

 (765) نغمه رضایی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 1فعولن *  نوا :  7131668 کد وزن:

 110/110/110/110/110/110/110 رشته :  مکرر)( گروه : 

 دل من گرفته بیا با دلم همسفر شو در این آشیانه

 بخوان با نگاه قشنگت دل مهربان مرا عاشقانه

 (286) رضا عبداللهی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 فَع  6فاعالتن*  نوا :  7361917 کد وزن:

 1/1101/1101/1101/1101/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 ـادم از روزی ســیه می آید و جـای نمـوریی

 .در میـان جنگـل بسـیـار دوری

 (7920آخـر فصـل زمسـتان بود و یکســر هـر کجـا در زیر باران بود )  نیما یوشیج، یاد ،

 ناگهان توفان خشمی باشکوه و سرخگون برخاست.

 ( 2ان ثالث  ، میراث (  ) تک  من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هرچه بادا باد    ) اخو

 بیست و دو هجایی

 

 فعلن فعلن فع لن فعلن فع لن فعلن فعلن فعلن نوا :  2933150 کد وزن:

 100/100/100/11/100/11/100/100 رشته :  بی ریسه گروه : 

 منم آن که جدا شده بی سر و پا ، شده کوی به کوی ، زجور شما

 رو بنما ز برای خدا نه قرار و توانم مانده به جانم ،

 بر روی تو چون گل ، موی تو سنبل ، خط تو آفت ،خال بال

 ز غم تو حزینم ، بی دل و دینم ، الله رخا ،مْنمای جفا

 (7286918،  تک   سه و چهار 2933150، تک   دو کد 3685380( ) تک   اول کد 739) تحفه الهند  :  

   2( *  فعالتن مفاعلن فعلن) نوا :  2160501 کد وزن:

 100/1010/1100-100/1010/1100 رشته :  مکرر)( گروه : 

 به غریبی قسم نمیدانم چه بگویم جز اینکه خوشحالم

 دوستانی عمیق آمدند چهره هایی که غرقشان شده ام

 ( 7) تک     ) محمد علی بهمنی (
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 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 تن مفاعلن فعلن  فاعالتن مفاعلن فعلن فعال نوا :  2160506 کد وزن:

 100/1010/1101-100/1010/1100 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 قهوه ات را بنوش و باور کن من به فنجان تو نمی گنجم

 دیده ام در جهان نما چشمی که به تکرار می کشد فالم

 ( 2) محمد علی بهمنی ( ) تک   

 مفاعلن فعلن  فاعالتن ، فعالتن مفاعلن فعلن  نوا :  2162562 کد وزن:

 100/1010/1100-100/1010/1101 رشته :  شبه متناوب گروه : 

 در نهانخانه ی بهاریتانگل و لبخند و عشق می شکفد 

 کوچ پروانه با پرستوها    لحظه هایی ز بی قراری تان

 ( 7) حمید هنرجو(  ) تک  

 2)فاعالتن مفاعلن فعلن  ( *  نوا :  2162562 کد وزن:

 100/1010/1101-100/1010/1101 رشته :  رر)(مک گروه : 

 گل و لبخند و عشق می شکفد    در نهانخانه ی بهاریتان

 کوچ پروانه با پرستوها    لحظه هایی ز بی قراری تان

 ( 2) حمید هنرجو(  ) تک  

     فعالتن فعلن -فعالتن فعالتن فعالتن فعلن نوا :  2670028 کد وزن:

 100/1100/1100/1100-100/1100 رشته :  ناقص گروه : 

 می رسد خشک لب از شطّ فرات اکبر من

 نوجوان اکبر من

 سیالنی بکن ای چشمه ی چشمِ ترِ من

 نوجوان اکبر من

 (759فرهنگ توصیفی اصطالحات عروض : )) قسمتی از یک نوحه ( (  ) یغمای جندقی 

 غم دل باکه بگویم که دلم خون نکند

 غمم افزون نکند

 ، امامد به چاه و غم دل گفتسر فرو بر

 داد از دست عوام

 )بهار(

 از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص

 داد از دست خواص

 کیست آن کس که ز بیداد خواص است خالص

 داد از دست خواص

 ) بهار(

 نوع : هم آوای بالغ 

 قالب ادبی این وزن  یک مستزاد است  . 
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 فاعالتن فعلن   -فعالتن فعلن فعالتن فعالتن  نوا :  2612135 کد وزن:

 100/1100/1100/1100-100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 دل من خون شد درآرزوی فهم درست

 توستجگرنوبتای

 جان به لب آمد و نشنید کسم جان کالم

 داد از دست عوام

 ( 7) بهار(    ) تک  

 قالب ادبی این وزن  یک مستزاد است . 

 فاعالتن فعلن   -فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن  نوا :  2612131 کد وزن:

 100/1100/1100/1101-100/1101 رشته :  شکسته گروه : 

 از عوام است هرآن بد که رود بر اسالم

 داد از دست عوام

 کار اسالم ز غوغای عوام است تمام

 داد از دست عوام

 ) بهار(

 یک مستزاد است قالب ادبی این وزن . 

 2) فاعلن مفاعلن مفاعلن فعل( *  - 2)فاعالُت فاعالتُ فاعلن(*  وا : ن 2135886 کد وزن:

 101/0101/0101-101/0101/0101 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 گیج روی صندلی لمیده ام  مثل این که قرنها پریده ام

 در فضای پر مهی رسیده ام نیست غیر از ابر و دود منظرم

 (38ر  : ) سیروس شمیسا ( ) وزن شعر معاص

 نوع : خنثای بالغ 

  -فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فاعلن فاعالتُ فاعلن  نوا :  2801726 کد وزن:

 فاعالتتن فعل() مفاعلن() مفاعلن() فاعالتتن فعل((

 1010101-1010/1010-1010101 رشته :  دوریسه گروه : 

 روزهای آتشین و انتظار و انفجار 

 یادمان نرفته است

 اغدار، نخلهای سربدارسینه ها ی د 

 یادمان نرفته است 

 (171) عباسی( ) فرهنگ اوزان :

 نوع : خنثای بالغ 

  و « انفجار»بعد از  سکوت کشیده اگر آن را پیوسته بخوانیم  و  ، اما  مستزاد استبا این تقطیع این وزن یک

 . تولید می شود 6632106کد  نداشته باشیم « سربدار»
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 مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن   : نوا  2823033 کد وزن:

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

 0010/1011-0010/1011-10/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 ای صوفیان سرخوش میخانه ی الست

 ( 2رود پناهنده(  ) تک  ای لولیان مست به ایام کرده پشت ، به خیام کرده رو                ) اخوان ثالث ( ) س

 و اکنون که شب ز نیمه گذشته ست 

 او ، در خیال ، خود را بیند 

 ( 9) اخوان ثالث ، سرود پناهنده(  ) تک                پنهان گریخته ست و رسیده به خانقاه ، ولی بسته است در 

 2مفاعلن مفاعلن فاعلن ( *) نوا :  2317060 کد وزن:

 (10/1/10/10/10/10)*2 رشته :  (مکرر)ناقص گروه : 

 قسم به روی ماهت ای نازنین    قسم به چشم مستت ای بی قرین

 قسم به سرو قدت ای مه جبین    که دل به عشقت از ازل مبتالست

 ) الهی قمشه ای (

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن نوا :  9017169 کد وزن:

 101/1101/1101/1101-101/1101 رشته :  ناقص روه : گ

 با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست  کار ایران با خداست

 مذهب شاهنشه ایران ز مذهبها جداست  کار ایران با خداست

  ) بهار (    

 در قالب مستزاد 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فَع 1فعلن * نوا :  9236621 کد وزن:

  (100)*7+(1) رشته :  ستهشک گروه : 

 بر روی تو کوکب ، کاکل تو شب ، خط سیاه تو شامی

 دل ما شده صید تو ، خال تو دانه و موی دراز تو دامی

 ( 2(   ) تک   736) تحفه الهند  : 

 فع     1فاعلن  * نوا :  9636771 کد وزن:

  (101)*7+(1) رشته :  شکسته گروه : 

 سمین  خوی تو آتشین  ای پریروموی تو عنبرین روی تو یا

 قامت تو سهی  روی تو نوگلی دام تو سنبل  ای سمن بو

 خط تو عنبری  خال تو نافه ای روی صحرای چین  ای جفاجو

 قد تو آفتی  کاکل تو بال  ساعد تو صفا  ای بال خو

 ( 788) تحفه الهند  : 

 خود تجربه جالبی است»د که افسانه ی نیما به دست می آی اگر به شکل زیر خوانده شود وزن  .» 

 موی تو عنبرین   ای پریرو
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 قامت تو سهی   ای سمن بو

 خط تو عنبری   ای جفاجو

 قد تو آفتی   ای بال جو

 (616) موسیقی شعر: 

 2) مستفعلن مفاعلتن فع لن ( *  نوا :  9163376 کد وزن:

 2مستفعلن مفاعُل مفعولن ( *) -2)مفعوُل فاعالُت مفاعیلن ( *

 (11/10010/1011)*2 رشته :  مکرر)( گروه : 

 در چشم های شعله ورت آن روز    چیزی فرونشسته و سرکش بود

 چیزی هم از قبیله ی خاکستر    چیزی هم از سالله ی آتش بود

 ) حسین منزوی (

 خورشید سر برهنه برون آمد  چون گوی آتشین و سراسر سوخت

 ی حیدر سوختپارههای عرش ترک برداشت قلب هزار آیینه

 ( 171) یداهلل گودرزی ، فرهنگ اوزان : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فع لن 6مستفعلن *  نوا :  9371589 کد وزن:

 11/1011/1011/1011/1011/1011 رشته :  شکسته گروه : 

 آنگاه زالی جغد و جادو می رسد از راه 

 قهقاه می خندد 

 مهر و موم پنجه ی خونین وان بسته درها را نشانم می دهد با

 ( 9) اخوان ثالث ، آنگاه پس از تندر (  ) تک  

 فع لن 6فعالتن *  نوا :  9381688 کد وزن:

 11/1100/1100/1100/1100/1100 رشته :  ناقصدوریسه گروه : 

 و نسیمی خنک از حاشیه ی سبز پتو خواب مرا می روبد.

 بوی هجرت می آید

 ( 7( ) تک  ) سهراب سپهری ، ندای آغاز

 

 بیست و سه هجایی

 فعلن 1فاعالتن فعالتن * نوا :  6099756 کد وزن:

 100/1100/1100/1100/1100/1101 رشته :  ناقص گروه : 

 صبح می خواهد از من،

 ( 2کز مبارک دم او، آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر   ) نیما ، مهتاب( ) تک  

 فاعلن   6تُ *فاعال نوا :  6632106 کد وزن:

   (01)*11+(1) رشته :  شکسته گروه : 
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 روزهای آتشین و انتظار و انفجار یادمان نرفته است

 سینه ها ی داغدار، نخلهای سربدار یادمان نرفته است

 (171) عباسی( ) فرهنگ اوزان :

 نوع : خنثای بالغ 

  عالتُ فاعلن( به دست می آید)فاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ فاعلن فا2801726کد   دیگر  تقطیعیبا . 

 2)فاعالتن فاعالتن فاعلن( *  نوا :  5767516 کد وزن:

 101/1101/1101-101/1101/1101 رشته :  مکرر)شکسته( گروه : 

 خانه ی ابری من در سرزمین آبی ی چشمان شور انگیز توست

 کس نمی داند دل شوریده ی من آسمان در آسمان لبریز توست

 ( 31ی ( ) وزن شعر معاصر  : ) رضا عبدالله

 از شمال مشرقی ، نه از جنوب مغربی می سوخت برف

 شعله تا سرگرم کار خویش شد نیزار از آشوب چید

 ( 31) آسیه خویی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ

 مفاعلتن فعلن فعالتن مفتعلن فعلن فعالتن نوا :  5639582 کد وزن:

 10010-1100100-1001-1100100 رشته :  اوبشبه متن گروه : 

 چو جان به رخ خوش و خوب تو دادم روی مپوش تو ای بت مهوش

 فراق تو جانم سوخته و من با دل خون شده جور و جفا کش

 چو گیسو و کاکل تو دل و دینم داده به باد ، یکی بنوازم

 خمار تو دارم ، زار و نزارم ، بی رخ تو در سوز و گدازم

 (207ه الهند  : ) تحف

 بیست و چهار هجایی

 8فعلن *  نوا :  3685380 کد وزن:

 (100)*8 رشته :  مکرر)( گروه : 

 کش گردش سر نشودای که قدحمی و نغمه مسلم حوصله

 تر نشودزدهبحل است سبکسری آنقدرت که دماغ جنون

 (171) بیدل دهلوی( ) فرهنگ اوزان...:  

 ی زجنون هوس نکشیمی جام قناعت اگر بچشی الم

 چه کم است عروج دماغ غنا که خمار توقع کس نکشی

 ) غزل کامل(  ) بیدل دهلوی(

 لبت رسدم خم و پیم عنان ادبجرأت وصفآنکه بهامنی

 ام در حسن ادا به زبان ادبگهر زدهمل موجز تاً

 ) بیدل دهلوی(
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 چه بود سر و کار غلط سبقان    در علم و عمل به فسانه زدن

 غرور دالیل بی خبری    همه تیر خطا به نشانه زدن ز

 (33) بیدل شیرازی ، علم عروض و قافیه : 

 منم آن که جدا شده بی سر و پا ، شده کوی به کوی ، زجور شما

 نه قرار و توانم مانده به جانم ، رو بنما ز برای خدا

 بر روی تو چون گل ، موی تو سنبل ، خط تو آفت ،خال بال

 زینم ، بی دل و دینم ، الله رخا ،مْنمای جفاز غم تو ح

 (7286918،  تک   سه و چهار 2933150، تک   دو کد* 3685380( ) تک   اول کد 739) تحفه الهند  : 

 نوع : هم آوای بالغ 

 5* مفاعلن  نوا :  77781870 کد وزن:

  (10)*12 رشته :  مکرر)( گروه : 

 داغ و سنگینمو چون خاموش می افتاد بر هم پلک های 

 گیاهی سبز می رویید در مرداب رویاهای شیرینم

 ، شعر نیمایی رهگذر ( ) فروغ فرخ زاد

 2مفاعلن مستفعلن مستفعلن ( *) نوا :  72233731 کد وزن:

 (1011/1011/1010)*2 رشته :  مکرر)ناقص( گروه : 

 بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من

 گلزار من گلزار من  بگو بگو اسرار من اسرار من تویی تویی

 مرو مرو از پیش من از پیش من   بیا بیا درویش من درویش من

 تویی تویی هم خویش من هم خویش من  تویی تویی هم کیش من هم کیش من

 ) موالنا(

  نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 5مستفعلن  * نوا :  72909237 کد وزن:

 (1011)*6 ه : رشت مکرر)( گروه : 

 ای فخر من سلطان من سلطان من  فرمان ده و خاقان من خاقان من

 چون سوی من میلی کنی میلی کنی  روشن شود چشمان من چشمان من

 ) موالنا(

 تا دل به عشقت شد گرفتار ای صنم دارم همه شب ناله ی زار ای صنم

 ادم کنیچون در قفس ، مرغان گلزار ای صنم    نالم که رحم آری و آز

 ) الهی قمشه ای (

 نوع : خنثای بالغ 

 

 8فعولن *  نوا :  71980110 کد وزن:

  (110)*8 رشته :  مکرر)( گروه : 
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 برای تب ریخته در شب زندگی آسمان ! هان تو هم گریه کردی

 چگونه به چشمان من جا گرفتی و مثل بهاران تو هم گریه کردی

 ( 16) آسیه خویی ( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : خنثای بالغ 

 

 5فاعالتن *  نوا :  71610269 کد وزن:

  (1101)*6 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ای دریغا در جوانی کرد پیر این چرخ پیرم   زار و ناالن و ضریرم

 شد عصا جای قلم در کف ز دست جور تیرم  جز عصا کو دستگیرم ؟

 (759وصیفی اصطالحات عروض :: فرهنگ ت) قصیده مستزاد از فرصت الدوله شیرازی( )

 آن سه تکه ابر را پیچیده بر خود روی دوش چار زندان بان می آید

 در غروبی سخت محزون سخت ابری آخرین سردار از میدان می آید

 (158( ) گونه های نوآوری : 785) علیرضا قزوه( ) دستی بر آتش:

 تابناک من بشد دوش از بر من ، آه ! دیگر در جهان،

 ( 2) نیما ، تابناک من ( ) تک            م آن رشته ها که بود، بافیده ز پهنای امید مانده روشنمی بر

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 

 5مفاعیلن *  نوا :  76568191 کد وزن:

  (1110)*6 رشته :  مکرر)( گروه : 

 بهار گلشن امید سبزی نوخطی سرو سمنبر عنبرین مویی

 ویش را از نسبت گلزار کوی اوکه  گم کرده ست جنت خ

 ( ) تک   یک(669)واله داغستانی ، موسیقی شعر : 

 …حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد 

 حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است

 ( 77/91) اخوان ثالث  ، شعر زمستان ،   

 بیست و پنج هجایی
 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ، فاعلن ، فاعالتن فاعلن نوا :  21651257 کد وزن:

 101/1101/1101/1101-101-101/1101 رشته :  بی ریسه گروه : 

 گردش دوران نگر/  آه و آه  /زاده ی زهرا به کام زاده ی مروان نگر  

 ان نگرگردش دور / آه و آه  /  آن به عزت این به خواری این ببین و آن نگر 

 (763) یغمای جندقی ، نوحه ( ) فرهنگ توصیفی اصطالحات عروض : 

 یک ساختار بی نظیر وزنی با موسیقی عالی و یک نمونه ی سه وزنی که قالب کامال جدیدی است . 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 
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 مفاعالتن  6مستفعلن * نوا :  28097397 کد وزن:

  (1101)*5+(1/10/10) رشته :  ناقص گروه : 

 چرخیدنت بر دور خود ایراد را باطل کند چون دور او نهایتِ  کار

 می چرخی و می گردی و این چرخ ها بر دور خود یا دور او یکی ست همین

 (769) آسیه خویی( ) وزن شعر معاصر  : 

 نوع : هم خانواده ی بالغ 

 فَع 5فاعالتن * نوا :  97971153 کد وزن:

 (1101)*6+(1) رشته :  شکسته گروه : 

 بارددر تالشِ شب که ابرِ تیره می

 انگیزرویِ دریایِ هراس

 آمیزکشد فریادِ خشموز فرازِ بُرجِ باراندازِ خلوت مرغِ باران می

 ( 9) احمد شاملو ، مرغ باران ( ) تک  

 بیست و شش هجایی
 

 لن فَع 5مستفعلن * نوا :  52591393 کد وزن:

 (1011)*6+(11) رشته :  شکسته گروه : 

 اینجا همان جا است

 آنجا که بر دیوار آن آویخته تصویر

 آیینه اش را روی پوشیده غبار روزگار پیر

 در بسترش بوی تن لولی وشان مست مانده در شبان تیره بی تدبیر

 (211) محمد زهری ، با سایه ای دیگر(  ) عروض فارسی  : 

 لن فَع 5فعالتن * نوا :  59169120 کد وزن:

  (1100)*6+(11) رشته :  شکسته)دوریسه( ه : گرو

 روشنای چه امیدیم در اینجا ره داد !

 بر سر ساحل، وامانده نمی سوزد ، دل مرده چراغی هم اکنون از دور.

 ( 2) نیما ، مانلی (   ) تک  

 

 بیست و هفت هجایی

 فعلن 5فعالتن * نوا :  80690595 کد وزن:

   (1100)*6+(100) رشته :  شکسته)دوریسه( گروه : 

 گنبد خامش و مخروط کدامین مدفون

 به سر نوک یکی تپه سیاهی زده ز انبوه درختان بگرفته ست قرار

 ( 2) نیما ، پی دار و چوپان (   ) تک  

www.takbook.com



 عروض دودویی 416

 

 بیست و هشت هجایی
 

 1فاعالتن *  نوا :  292511057 کد وزن:

  (1101)*7 رشته :  مکرر)( گروه : 

 داشت با لطف صبا پیوند و در من هر شعف را تازه می کردمن از آهنگش که گویی 

 آنچنان پنداشتم

 (  7) نیما یوشیج ، منظومه به شهریار (  ) تک        کز بهشتی در حریم آسمان در می گشایند
 

 1مفاعیلن *  نوا :  260693168 کد وزن:

  7  * (1110) رشته :  مکرر)( گروه : 

 جا چار زندان استدر این

 …هر زندان دوچندان نقب، در هر نقب چندین حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر به

 یی کشته است.از این زنجیریان، یک تن، زنش را در تبِ تاریِک بهتانی به ضربِ دشنه

گرد ندانفروشِ سختِ داز این مردان، یکی، در ظهرِ تابستاِن سوزان، ناِن فرزنداِن خود را، بر سرِ برزن، به خونِ نان

 ( 9،  2  ) شاملو ، چار زندان (  ) تک                                ستآغشته
 

 بیست و نه هجایی
 

 فع 1فاعالتن *  نوا :  607013671 کد وزن:

   (1)  +  (1101)*7 رشته :  شکسته گروه : 

 آه ! آیا زادگان و پرورش یابیدگان در زندگی های شبانی آنچنان ناچیز

 وزی این سان نزلشان خواهند دادن؟...ر

 (  7) نیما یوشیج ، منظومه به شهریار (  ) تک  

 سی و یک هجایی

   97فع  * نوا : 2711189511 کد وزن:

  (1)*31 رشته :  مکرر)( گروه : 

 ساقی رندان را جامی ده ، ناکامان را کامی ده ، میخواران را پیغامی ده ، گه گاهی رحمی باری     » 

 «     نی داری چون بادامی ، گیسویی داری چون شامی ، موی پیچانی چون دامی ، دندانی دانه ی اناریعی

 تا کی خون ما می ریزی ، بهر کین ما می خیزی ، بیدادی ها می انگیزی رحمی تا کی آزاری     »

 «چون زنّاریجانان ، پیچان مویی داری ، مانند مه رویی داری ، خالی چون هندویی داری ، گیسویی 

 (753) تحفه الهند  : 
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 سی و دو هجایی
 

 

 8مفاعلن*  نوا : 2859977690 کد وزن:

  (10)*16 رشته :  مکرر)( گروه : 

 بیا بتا به جان ما ، شبی به میهمان ما ، یکی غم نهان ما ، به گوش جان شنو دمی

 روی ما بچین نمیببین به حال زار ما ، به جان بی قرار ما ، به سینه ی فگار ما ، ز 

 (753) تحفه الهند  : 

 

 8فعالتن *  نوا : 9196319895 کد وزن:

   (1100)*8 رشته :  مکرر)دو ریسه( گروه : 

 رنگ رخسار و َدرِ گوش و خط و خدّ و قد و عارض و خال لبت ای سرو پری رویِ سمن بر

 چشمه ی کوثر شفق و کوکب و شام و سحر و طوبی و گلزار بهشت است و بالل و طَرَفِ

 ( 793) عصمت اهلل بخارایی ، شجره العروض :

 دی گذشتم به سرِ کویِ نگاری چو بهاری به رخی ماه درخشان ، به قدی سرو خرامان

 طره اش مشک تتاری و خطش عود قماری و لبش حقّه ی مرجان و گهر رشته ی دندان

 (69) دره نجفی : 

 «706فرهنگ کاربردی ... : « .  واع بحر طویل فارسی دانسته اندبرخی از فضال اشعاری از این دست را از ان 

 
 

 8فاعالتن *  نوا : 9122901383 کد وزن:

  (1101)*8 رشته :  مکرر)( گروه : 

 آسمان یکریزمی بارد،...

  همچنین برروی باالخانه ی همسایه ی من مرد ماهیگیر مسکینی که او را می شناسی 

 ( 2(  ) تک  298( ) عروض فارسی  :  ) نیما یوشیج ، روی بندرگاه

 

 سی و سه هجایی

 فع 8فاعالتن *  نوا : 8071212286 کد وزن:

   (1101)*8+(1) رشته :  شکسته گروه : 

 صحن دلباز سرایش بود پُراز سرو کوهی و زعشقه های باال رفته بر دیوار و بام او

 (298) نیما یوشیج ، خانه سر یویلی ( ) عروض فارسی  : 
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 سی و شش هجایی

 

 3فعالتن *  نوا :  61316687988 کد وزن:

   9*  (1100) رشته :  مکرر)دو ریسه( گروه : 

 می کشد ترکِ کماندار ِ مسلمان کُِش جادوِی تو چون کافر مست از مژه بر هر جگری تیر بال را

 و جگر سوخته ما راتا کند زار و به هم برزده و مست و سنان خورده و مجروح و دل آزرده و افگار 

 (706) عصمت اهلل بخارایی ، دیوان خطی بریتیش میوزیوم ( )فرهنگ کاربردی ... : 

 «برخی از فضال اشعاری از این دست را از انواع بحر طویل فارسی دانسته اند  .»  

 (706فرهنگ کاربردی ... :  )     

 چهل و چهار هجایی

 77 مفاعیلن * نوا :  75173919517161 کد وزن:

 11  * (1110) رشته :  مکرر)( گروه : 

 جا چار زندان استدر این

 …به هر زندان دوچندان نقب، در هر نقب چندین حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر

 یی کشته است.از این زنجیریان، یک تن، زنش را در تبِ تاریِک بهتانی به ضربِ دشنه

گرد فروشِ سختِ دندانسوزان، ناِن فرزنداِن خود را، بر سرِ برزن، به خونِ نان از این مردان، یکی، در ظهرِ تابستانِ 

 ستآغشته

 ( 1) شاملو ، چار زندان (  ) تک 

 

 شصت و چهار هجایی

 

 75مستفعلن *  نوا :  79621572920120991867 کد وزن:

 16  * (1011) رشته :  مکرر)( گروه : 

سید مظفر علی اسیر ، در مبحث اوزان رجز ، وزنی آمده است با شعری از  در رساله ی شجره العروض متعلق به»

 (96فرهنگ کاربردی ...: «  ) عبدالواسع جبلی که هر نیم بند آن با شانزده رکن سالم تقطیع می شود

 یا صاحب الشی ء الحذر    زان سرو قّد سیمبر کز عشق او گشتم سمر    با کام خشک و چشم تر»     

 «خسته جگر    برکنده جان افکنده سر کرده ز غم زیر و زبر    دنیا و دین و جان و تن لب تشنه و

 آید به چشمم هر نفس    عالم ز عشقش چون قفس    بی او مرا فریاد رس    شب ها خیال اوست بس»

 «تا چند باشم چون جرس    بی او خروشان از هوس    هرگز مباد احوال کس    در عشق چون احوال من

 (91) عبدالواسع جبلی ، شجره العروض ، 
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 جمع بندی 

 جمع سایر هم خانواده ی بالغ هم آوای بالغ خنثای بالغ هجا

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 2 2 

3 1 1 1 3 4 

4 1 1 1 7 8 

5 2 3 4 5 14 

6 5 1 4 14 24 

7 4 11 15 13 42 

8 8 7 21 38 73 

9 12 12 24 21 68 

11 18 17 26 25 86 

11  11 27 32 51 119 

12 13 21 29 58 121 

13 6 11 23 53 93 

14 11 23 25 42 111 

15 4 8 14 41 67 

16 8 9 22 26 65 

17 1 1 4 14 19 

18 6 13 27 17 63 

19 2 1 3 8 13 

21 5 8 9 11 32 

21 2 1 1 6 8 

22 2 1 4 11 18 

23 1 1 1 2 4 

24 2 1 2 2 7 

25 1 1 2 1 3 

26 1 1 1 2 2 

27 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 2 2 

29 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 3 3 

33 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 

44 1 1 1 1 1 

64 1 1 1 1 1 

348 291 174 121 جمع کل  9116  
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 .در جدول باال لیست کلیه وزنهای معرفی شده توسط این کتاب آمده است 

  ت شده استوزن در این کتاب فهرس 7055در کل. 

 189  قطعه ای از یک تنها یا است  آمد  در کتاب عروضی ها تنهایا شاهدهایشان وزن نابالغ هستند یعنی

 .هم آوا هستند د یا مصرعی شعر نو یا تصنیف هستن

  است . وزن 685تعداد کل وزن های بالغ 

  قرار بگیرد تا دقیق و بررسی کل موارد این فهرست هنوز قابل استناد نیست و کل موارد باید مورد بازبینی

 .قابل استناد شود

   نوشته ی  «  یفرهنگ اوزان شعر فارس» وزن بالغ فرض شده است و از کتاب  کلیه اشعار ادیب طوسی

 نقل شده است و به صورت مستقل با دیوان شاعر چک نشده است .کامکار  انیدیوحدکتر 

 این متن حتما برای هر وزن بالغ قدیمی ترین  بعدیاز لیست وزن های بالغ در نگارش های  برای اطمینان

 بیت باشد( 1) یک شعر کامل که حداقل  .  آورده شود به شکل کامل نمونه ی آن

 

 جدید وزن های

 

با این کتاب و طبقه بندی وزن های آن ، شاعران و ادیبان می توانند درک جامعی از کلیه وزن های شعر فارسی 

برای وزنی سردرگم  عروض برای یافتن شاهدینا ساخت یافته ی ن انبوه کتاب های داشته باشند و دیگر در میا

عروض تنها یکی از پایه های شعر است و وظیفه شاعر تنها سرایش شعر ناب است چه عروضی و چه  نخواهند شد. 

گول وای به حال شاعری که »، به گفته دکتر شفیعی نیست کشف وزن های تازه . وظیفه شاعر غیر عروضی 

  (935موسیقی شعر : « ) .  عروضیان را بخورد

یک شعر خوب شعری است که در میان مردم و شعردوستان خوانده می شود نه شعری که عروضیان در کتاب های 

) عروض از آن مثال می آورند و در میان آنها مشهور است . دقت کنید که عروض برای شاعران ابزار و برای عروضیان 

مطمئنا تباه خواهد شد و ، ود هدف کند اگر شاعری عروض را برای خهدف است اما  (این کار هستندکه دانشمندان 

 که هیچ وزنی هیچ اعتباری ندارد مگر آن که شعری بزرگ در آن سروده شده باشد. به یاد داشته باشید 

امکاناتی مانند  ارائه کند  ،جدیدی را به شعر فارسی وزن های تازه می تواند امکانات با این حال باید دانست که 

 موسیقی های تازه .ترکیب کلمات در چینشی تازه و قدرت کاربرد کلمات تازه و 

 شعر زیبای ابتهاج را به یاد بیاورید که بسیاری از زیبایی های آن مدیون وزن منحصر به فرد آن است :

 زمانه با من است      شور و شوق عاشقانه با من است یتو با من تا

حظه ای فرض کنید حافظ و سعدی و موالنا نیز این وزن را می شناختند . آیا امکان نداشت شاهکارهای دیگری به ل

 زبان فارسی اضافه کنند ؟

بیشترین خالقیت  در مورد وزن های جدید این است که شاعران و ادیبان وزنی بیابند که ریسه ی آن تا حاال شاهدی 

بر اثر تولید نیمایی یک ریسه ی جدید   است کهخالقانه تر وزنی  ، سپسربرد باشد یا کم کا در فارسی نداشته باشد

) یا از یک ریسه ی معروف  زیاد که تکراری رین خالقیت آن است که شعری گفته شودبه دست آمده باشد و کمت

 .  باشد که تاحاال شاعری به آن شعر نسروده باشد مثال بیست بار فاعالتنشکسته ی آن ( 

ایان این فصل  به گفتارهایی از بانو سیمین بهبهانی که موقعیت بی نظیری در تاریخ شعر فارسی از نظر تولید در پ

 ی جدید در شعر فارسی آشنا شویم .های جدید دارند نظر می کنیم تا دیدگاههای او را راجع به وزن ها وزن
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 «دآور شوم که معلوم است با وزن و به همان پاره ی آغازین خیلی از شعرهایم را می توانم به مثابه نمونه یا

شکلی که هست متولد شده است و بقیه ی شعر به پیروی از آن به طور طبیعی بر زبانم جاری شده است 

می توانم صد نمونه « ... گفتی که انگور است»، « می نویسم و خط می زنم » ، « شلوار تاخورده دارد»مثل 

اره های کالم که در اول شعرها به چشم می خورد نشان دهنده ی این از این گونه بیاورم و سادگی این پ

است که خود به خود و بی آنکه به وزن یا هر عامل دیگری اندیشیده باشم به روی کاغذ آمده است . این 

از آن رو که وزن مالوف و مستعمل ندارند و مثل ، پاره های کالم در برخورد اول بی وزن به نظر می رسند 

اما از آن جا که من معتقدم وزن با توجه  ، گذشتگان هزار سال در حافظه ی ملی ما تکرار نشده اند شعرهای

باور دارم که در برابر هر پاره ی ، به معنی لغوی آن وقتی ایجاد می شود که عمل توازن به وجود آمده باشد 

زن قرار دهیم تکرار این توازن معیار اگر پاره ای به همان و، کالم که در برخورد اول بی وزن به نظر می رسد 

 (721سیمین بهبهانی ، ابداع اوزان تازه  : « )  .  مشخصی از وزن تازه به دست می دهد

 «ت اما من تساوی لی مصرعها را از شعر خود رانده اسنیما ارکان وزن قدیم را حفظ کرده است اما تساوی طو

به این . ه ارکان وزنهای آشنای قدیم را از شعر خود برانم برایم مهمتر بود ک . طولی مصرعها را به هم نزدم

ترتیب در پیش رو گستره ی وسیعی از وزن دارم که به اندازه پاره های کالمی متنوع و بیشمار می تواند 

 « .  باشد . هر گونه نظام تازه ی واژگان و هر گونه محتوا و مضمون تازه را در خود راه دهد

 (726بداع اوزان تازه  : ) سیمین بهبهانی ،  ا 

 «سرگرم دید گفت خواندن  ، یک روز پدرم ... مرا با کتاب المعجم که خودش آن را به من هدیه کرده بود

ذوق را می کشد ، اما این گونه که تو شب و روزت را با آن تباه می کنی  ؛ این کتاب گهگاه مفید و الزم است

سیمین بهبهانی ، « ) .  م فراموش کردنش را توصیه می کنمهمان طور که خواندنش را توصیه کردم حاال ه

 (725ابداع اوزان تازه  : 

 « هرگز به اوزان خلیل بن ، از سال پنجاه تا کنون که در حوزه اوزان تازه به تدریج و تناوب کار کرده ام

زنهای مرا با احمد و شمس قیس نیندیشیده ام . اگر چه آقای محمد فشارکی استاد دانشگاه اصفهان اکثر و

مشتقات مستخرج از دوایر شمس قیس و خلیل بن احمد دانسته اند ) البته پس از تعیین ، تالشی چشمگیر 

زحافات قبض و کف و قصر و حذف و خرب و سلخ و دیگر مصیبت ها ( .. من پس از خواندن مقاله ایشان 

آن بیخبر بوده ام همانطور که اگر دانستم که روی این اوزان می توان قاعده و قانونی گذاشت که من از 

و بگوییم این وزن مستخرج از « فاعالت مفتعلن»می توانیم در برابر آن بگذاریم « زیر آسمان خدا»بگوییم 

 « .  فالن بحر است و فالن زحافات آن را به این صورت درآورده است

 (725) سیمین بهبهانی ،  ابداع اوزان تازه  : 

 «می نیست که نتوانیم آن را با افاعیل عروضی تقطیع کنیم اما هر پاره کالمی را هم در فارسی هیچ پاره کال

نمی توان موزون کرد اگر چه با این افاعیل تقطیع شده باشد مثال یک جمله دراز روزنامه ای را می توان 

همان افاعیل روی کاغذ نوشت و با افاعیل تقطیع کرد اما اگر معادل آن جمله ی دیگری قرار دهیم که دقیقا 

را داشته باشد گوش نمی تواند وزن آن را حفظ کند و خاطر نمی تواند آن را در خود نگه دارد و به همین 

 . سبب است که اوزان تازه ی من کوتاه هستند و هر مصرع را دوپاره می کنم تا گوش آن را فراموش نکند

 « .  رده اند اما موفق نبوده اندکسانی بوده اند که مصرع های بلند یک پاره از اوزان تازه آو

 (721) سیمین بهبهانی ، ابداع اوزان تازه  : 
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 زنجیره هافهرست   دوازدهم:فصل 

 بکجا نشود ملک دل خرا یرویم چون      چشم انیجعد تو بر پرن یهارهیزنج

 ) خواجوی کرمانی (

 

 مقدمه

ون باید بتوانیم آنها را به هم ارتباط بدهیم و خصوصیات اکن ، بعد از یافتن وزن های به کار برده شده در شعر فارسی

یکی از ساده ترین روش ها دسته بندی ها وزن ها بر اساس مفهوم  مشترکی بین عناصر آن به وجود بیاوریم .

می توان روش های دیگری هم برای دسته بندی  دقت کنید است که در این فصل به آن می پردازیم . «زنجیره»

 .ه تنها مفهومی نیست که با آن می توان وزن ها را دسته بندی کردیافت و زنجیر

تعداد  nبه دست می آیند به طوری که     n*(T)+(´T)به مجموعه ی کلیه عناصری که طبق فرمول  تعریف :

و هم آواهای این باشد  Tرشته ی راست   می تواند تهی باشد یا شکسته ی  ´Tاست و  (n>1)و   Tتکرار ریسه ی 

 .می گوییم Tزنجیره ی صر عنا
 

 نکات مهم :

 می کنیم و به سمت بزرگترین کد می رویم و  هجاهای کوچک و با کمترین کد شروع برای دسته بندی از

 .وقتی کدها به پایان رسید زنجیره ی هجاهای بعدی را شروع می کنیم 

  و زنجیره را تا بیست  شروع می کنیم، در اطالعات هر زنجیره از کوچکترین عضو که همان ریسه است

دلیل این که بیست هجایی را حد نهایی گرفته ایم این است که تعداد اوزان . هجایی ادامه می دهیم 

وزن های فهرست  استفاده شده  بعد از بیست هجایی به شدت افت می کند و بیست هجایی با توجه به

 .حد نهایی هجاهای اکثر شعرهای فارسی استموجود ، 

 در صورتی .ره شامل اطالعاتی مانند تعداد هجا ، کد وزن ، فرمول وزن و نوای افاعیلی وزن استهر عضو زنجی

که یک عضو نمونه ای نداشته باشد یا آن را در جدول نمی آوریم یا اگر آوردیم کنار آن در ستون هجاها یک 

 .ستاره می گذاریم تا معلوم شود از این وزن نمونه ای نداریم

  زنجیره به شکل در وزن هر فرمول m/n   است که منظور ازn  ، تعداد تکرار ریسه و منظور ازm  ، تعداد

فرمول ) مفتعلن فع لن( یا  (1001) مثال در زنجیره ی ) مفتعلن ( . هجاهای قطعه ی شکسته است 

 هجاهای بخش ( که نشان می دهد ریسه یکبار تکرار شده است و طول   2/  7برابر است با )  (11/1001)

 ( 0/  2برابر است با ) (1001/1001)هجا است . در همین زنجیره فرمول ) مفتعلن مفتعلن( یا   2شکسته 

که نشان می دهد ریسه دو بار به شکل کامل ) سالم عروضیان ( تکرار شده است و رشته ی شکسته ای 

 ندارد .

 هد هر زنجیره دارای یک شرح است که خصوصیات مشترک این وزنها را شرح می د. 

   در کار وزن » دقت کنید در هر زنجیره گاهی وزنهای شکسته از بنیان موسیقی متفاوتی با بقیه گروه دارند

دهد  یوزن م یو حال  و هوا یکیموز تیدر ماه یریی... چنان تغیو بلند یاز کوتاه رییتغ نیگاه کوچکتر

آخر از وزن  یبا حذف دو هجا ...را  (نفاعل لیمفعول فاعالت مفاع)وزن  نیاست . مثال هم زیبرانگ رتیکه ح
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) بدعت ها و «  . شده است لیتبد} مفعول فاعالت مفاعیل فع({ یسو موقر به وزن حما نیغمگنانه و سنگ

 :...173) 

  در این صورت  زنجیره  ای با کوچکترین هجا و کوچکترین کد . یک وزن می تواند جزو چند زنجیره باشد

ت و با تکرارهای بیشتری موجب او را زودتر به دنیا آورده اسآن زنجیره یرا است زآن وزن زنجیره ی اصلی 

 ایجاد او شده است و به دلیل این تکرار دارای موسیقی بیشتری است .

  هر عضو یک زنجیره خود می تواند ریسه ی یک زنجیره جدید باشد و تنها رشته های مکرر نمی توانند یک

 .اعضای آنها در زنجیره ی مادر آنها موجود استزنجیره به وجود آورند زیرا تمام 

 این کد  2مثال وقتی می گوییم کد  ،  دقت کنید برای کد زنجیره ها حتما باید تعداد هجاها هم ذکر شود

برای تولید کد   (1)و ... شود زیرا صفرهای سمت راست رقم  (0010)و  (010)و  (10)می تواند معادل 

باید  (10)در حقیقت یک عدد هستند ( . به این دلیل به  0029و  029با  29بی ارزش هستند ) مثال 

ها که در اینجا  (0) با این خوانش  سه هجایی که 2باید بگوییم کد  (010)دوهجایی و به  2بگوییم کد 

 . مهم هستند را تشخیص دهیم

  انتخاب کلیه ی رشته  بیش از دو هجای کوتاه متوالی نداریم از زبانان، فارسی گویشبا توجه به آنکه در

 . (   10000)  رشته ی هایی که دارای بیش از دو هجای کوتاه متوالی هستند صرف نظر می کنیم مثل

 را ریسه نمی دانیم  (1010)از ذکر آن خودداری می کنیم مثال  ، هر گاه رشته ای خود تکرار ریسه ای باشد

 .است (10)زیرا تکرار ریسه ی 

 

 زنجیره  های یک هجایی

 

  ) َکد صفر یک هجایی (  (0) ) به ( زنجیره ی ) ف ( 

 وزن رشته فرمول کد هجا

7 7 7/0 
 فَع 1

2 2 2/0 
 فعل 10

9 1 9/0 
 فعلن 100

1 8 1/0 
 فعلتن 1000

 75فَ *  1000/0000/0000/0000 75/0 92158 75

 : این رشته ها را ودآگاه زیرا یک فارسی زبان ناخ، در عروض فارسی سه هجای کوتاه متوالی نداریم  شرح

مصرع هایی به زبان . با این حال طوری تلفظ می کند که بیش از دو هجای کوتاه متوالی به وجود نیاید 

هجایی زیر را  75شاهد مثال دارای هجاهای کوتاه متوالی هستند .  نوشتارینظر  فارسی موجود است که از

 : خواجه نصیر در معیار االشعار ثبت کرده است

 که هنر تو بده ز بَرِکتِ پدر تو        ] تو  [تو ز چه نشده ز پی هنر پسر 

 (71) معیاراالشعار ، فشارکی : 
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  )کد یک یک هجایی ( (1) ) گل (زنجیره ی ) فع ( 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فَع 1 7/0 7 7

 فع لن 11 2/0 9 2

 مفعولن 111 9/0 1 9

 مفعوالتن 1111 1/0 76 1

 مفعوالتن َفع 1/1111 6/0 97 6

 مفعوالتن فع لن 11/1111 5/0 59 5

 مفعوالتن مفعولن 111/1111 1/0 721 1

 2مفعوالتن* 1111/1111 8/0 266 8

 فَع 2مفعوالتن* 1/1111/1111 3/0 677 3

 فع لن 2مفعوالتن* 11/1111/1111 70/0 7029 70

 مفعولن 2مفعوالتن* 111/1111/1111 77/0 2011 77

 9مفعوالتن* 1111/1111/1111 72/0 1036 72

 فَع 9مفعوالتن* 1/1111/1111/1111 79/0 8737 *79

 فع لن 9مفعوالتن* 11/1111/1111/1111 71/0 75989 71

 مفعولن 9مفعوالتن* 111/1111/1111/1111 76/0 92151 *76

 1مفعوالتن* 1111/1111/1111/1111 75/0 56696 75

 فَع 1مفعوالتن* 1/1111/1111/1111/1111 71/0 797017 *71

 فع لن 1مفعوالتن* 11/1111/1111/1111/1111 78/0 252719 *78

 مفعولن 1مفعوالتن* 111/1111/1111/1111/1111 73/0 621281 *73

 6مفعوالتن* 1111/1111/1111/1111/1111 20/0 7018616 *20

 : نقش مهمی کشیده ، ین وزن ها سکوت به این زنجیره در عروض وزن های ایقاعی  می گویند . در ا شرح

 در اوزان شعر فارسی از دیرباز نوعی وزن هست که از تکرار هجای بلند درست  » در ایجاد وزن دارد .

می شود . در این نوع اوزان وجود مکث در میان هجاها نقش ممیز دارد یعنی باعث تغییر وزن می شود مثال 

 درست شده اما اولی پس از هر دو هجا مکث است : {111111}دو بیت زیر هر دو از شش هجای بلند 

 ) سیمین بهبهانی(  اشکی سوزان دارم    چشمی گریان دارم

 در وزن شعر دوم مکث پس از سه هجا قرار دارد :(  فع لن ، فع لن ، فع لن)که وزن آن می شود 

 )اخوان ثالث( من دردم ، بی ساحل    تو رنجت ، بی حاصل

عی از مقوله اوزان موسیقی هستند اما شاعران فارسی زبان از آغاز شعر فارسی اشعاری در این البته اوزان ایقا

گونه وزن سروده اند و به تعداد آنها در طول زمان افزوده شده است . قدیمی ترین وزن دوری } ایقاعی ؟{ 

 وزن این بیت از رودکی است :

 یا چوگان ، خال است آن یا گوی سروست آن یا باال ، ماهست آن یا روی    زلف است آن

 (28فرهنگ اوزان : « ) .  بر وزن مفعولن مفعولن مفعولن فع لن
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 زنجیره  های دو هجایی

 .صرف نظر می کنیم (11)و سه دو هجایی   (00)عضو است که از کدهای صفر دو هجایی  4=2^2دارای  شرح :

 

  ) ُدوهجایی(  1) کد   (01) ) گل به ( زنجیره ی ) فع ل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فع لن 11 7/0  9 2

 فاعلن 101 7/7  6 9

 فاعالتن 1101 2/0 79 1

 فاعالتُ فَع 1/0101 2/7 27 6

 فاعالتُ فع لن 11/0101 9/0 69 5

 فاعالتُ فاعلن 1010101 9/7 86 1

 فاعالتُ فاعالتن 1101/0101 1/0 279 8

 فَع 2فاعالتُ* 1/0101/0101 1/7 917 3

 فع لن  2فاعالتُ * 11/0101/0101 6/0 869 *70

 فاعلن  2فاعالتُ * 101/0101/0101 6/7 7956 77

 فاعالتن 2فاعالتُ* 1101/0101/0101 5/0 9179 72

 فَع 9فاعالتُ* 1/0101/0101/0101 5/7 6157 79

 فع لن 9فاعالتُ * 11/0101/0101/0101 1/0 79569 *71

 فاعلن 9فاعالتُ * 101/0101/0101/0101 1/7 27816 76

 فاعالتن 9فاعالتُ* 1101/0101/0101/0101 8/0 61579 75

 فَع 1فاعالتُ* 1/0101/0101/0101/0101 8/7 81987 71

 فع لن 1فاعالتُ * 11/0101/0101/0101/0101 3/0 278169 *78

 فاعلن 1فاعالتُ * 101/0101/0101/0101/0101 3/7 913626 73

 فاعالتن 1فاعالتُ* 1101/0101/0101/0101/0101 70/0 819879 *20

 

 : از زنجیره  های پر عضو اما کم استفاده است اما به خصوص در دوران معاصر بعد از شعر ابتهاج  شرح

 .استفاده از آن زیاد شد

 زمانه با من است      شور و شوق عاشقانه با من است یتو با من تا
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 ) دو هجایی ( - 2) کد  (10) ) پری ( زنجیره ی ) فعل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فَعَل 10 7/0 2 2

 فعولن 110 7/7 5 9

 مفاعلن 1010 2/0 70 1

 مفاعلن َفع 1/1010 2/7 25 6

 مفاعلن فَعَل 10/1010 9/0 12 5

 مفاعلن فعولن 110/1010 9/7 705 1

 2مفاعلن* 1010/1010 1/0 710 8

 َفع 2مفاعلن* 1/1010/1010 1/7 125 3

 فَعَل 2مفاعلن* 10/1010/1010 6/0 582 70

 فعولن 2مفاعلن* 110/1010/1010 6/7 7105 77

 9مفاعلن* 1010/1010/1010 5/0 2190 72

 َفع 9مفاعلن* 1/1010/1010/1010 5/7 5825 79

 فَعَل 9مفاعلن* 10/1010/1010/1010 1/0 70322 71

 فعولن 9مفاعلن* 110/1010/1010/1010 1/7 21905 76

 1مفاعلن* 1010/1010/1010/1010 8/0 19530 75

 َفع 1مفاعلن* 1/1010/1010/1010/1010 8/7 703225 *71

 فَعَل 1مفاعلن* 10/1010/1010/1010/1010 3/0 711152 *78

 فعولن 1مفاعلن* 110/1010/1010/1010/1010 3/7 195305 *73

 6مفاعلن* 1010/1010/1010/1010/1010 70/0 533060 *20

  در عروض عرب وزن مفاعلن مفاعلن مفاعلن وجود ندارد ... وزن   ». از زنجیره های پر عضو است  ح :شر

 (17) منشا وزن.. :   «.  حاصل از تکرار مفاعلن در عروض هندی و یونانی نیز هست

 زنجیره  های سه هجایی

 .عضو می باشند 8= 3^2در کل زنجیره های سه هجایی دارای  شرح :

 

 ( زنجیره ی ) ُسه هجایی ( 1) کد   (001) ) گل دِل(  فاعل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعلن 101 7/0 6 9

 فاعُل فَع 1/001 7/7 3 1

 فاعُل فع لن 11/001 7/2 26 6

 فاعُل فاعلن 101/001 2/0 17 5
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 فَع 2فاعُل* 1/001/001 2/7 19 1

 فع لن 2فاعُل* 11/001/001 2/2 207 8

 فاعلن 2فاعُل* 101/001/001 9/0 923 3

 فَع 9فاعُل* 1/001/001/001 9/7 686 70

 فع لن 9فاعُل* 11/001/001/001 9/2 7503 77

 فاعلن 9فاعُل* 101/001/001/001 1/0 2599 *72

 فَع 1فاعُل* 1/001/001/001/001 1/7 1587 79

 : فاده است نمونه ندارد و زنجیره ای کم است این زنجیره از سیزده هجایی به بعد شرح. 

 

 )ُسه هجایی(  -2) کد  (010)  ) پری به ( زنجیره  ) فعول 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعولن 110 7/0 5 9

 فعولُ فَع 1/010 7/7 70 1

 فعولُ فَعَل 10/010 7/2 78 6

 فعولُ فعولن 110/010 2/0 60 5

 فَع 2فعولُ* 1/010/010 2/7 82 *1

 فَعَل 2فعولُ* 10/010/010 2/2 715 8*

 فعولن 2فعولُ* 110/010/010 9/0 102 3

 فَع 9فعولُ* 1/010/010/010 9/7 568 *70

 فَعَل 9فعولُ* 10/010/010/010 9/2 7710 77

 : کلیه ی وزنهای این رشته که به فرمولهای } فعولُ *  شرحn  * ُفع { و } فعولn  * ُفَعَل { و} فعولn 

هجایی به بعد  72از  .  ه  های کم عضو و دارای مثالهای نادر استاز زنجیر. فعولن { است فاقد شاهد است

هم فقط در تحفه الهند  7710کد ، را سیمین بهبهانی کشف کرده است  102و  60نمونه نداریم. کد 

 .موجود است

 

   )ُسه هجایی(  -3) کد   (011) ) گل ها به ( زنجیره  ) مفعول 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 عولنمف 111 7/0 1 9

 مفعولُ فَع 1/011 7/7 77 1

 مفعولُ فع لن 11/011 7/2 21 6

 مفعولُ مفعولن 111/011 2/0 63 5

 فَع 2مفعولُ* 1/011/011 2/7 37 1

 فع لن 2مفعولُ* 11/011/011 2/2 273 8

 مفعولن 2مفعولُ* 111/011/011 9/0 116 3
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 فَع 9مفعولُ* 1/011/011/011 9/7 197 70

 فع لن 9مفعولُ* 11/011/011/011 9/2 7166 77

 مفعولن 9مفعولُ* 111/011/011/011 1/0 9809 *72

 فَع 1مفعولُ* 1/011/011/011/011 1/7 6867 79

 فع لن 1مفعولُ* 11/011/011/011/011 1/2 71019 71

 مفعولن 1مفعولُ* 111/011/011/011/011 6/0 90121 *76

 فَع 6عولُ*مف 1/011/011/011/011/011 6/7 15877 75

 فع لن 6مفعولُ* 11/011/011/011/011/011 6/2 772911 71

 مفعولن 6مفعولُ* 111/011/011/011/011/011 5/0 219173 *78

 فَع 5مفعولُ* 1/011/011/011/011/011/011 5/7 911137 *73

 فع لن 5مفعولُ* 11/011/011/011/011/011/011 5/2 838113 *20

 

 سه هجایی ( 4( ) کد  (0)) والد  (100)  گل() فعلن( ) دلِ  زنجیره 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فَعَلن 100 7/0 1 9

 فَعَلن فَع 1/100 7/7 72 1

 فَعَلن فَعَل 10/100 7/2 20 6

 2فَعَلن* 100/100 2/0 95 5

 فَع 2فَعَلن* 1/100/100 2/7 700 1

 فَعَل 2فَعَلن* 10/100/100 2/2 751 8

 9فَعَلن* 100/100/100 9/0 232 3

 فَع 9فَعَلن* 1/100/100/100 9/7 801 70

 فَعَل 9فَعَلن* 10/100/100/100 9/2 7975 *77

 1فَعَلن* 100/100/100/100 1/0 2910 72

 فَع 1فَعَلن* 1/100/100/100/100 1/7 5195 79

 فَعَل 1فَعَلن* 10/100/100/100/100 1/2 70692 *71

 6فَعَلن* 100/100/100/100/100 6/0 78121 *76

 فَع 6فَعَلن* 1/100/100/100/100/100 6/7 67132 *75

 فَعَل 6فَعَلن* 10/100/100/100/100/100 6/2 81250 *71

 5فَعَلن* 100/100/100/100/100/100 5/0 713135 *78

 فَع 5فَعَلن* 1/100/100/100/100/100/100 5/7 177310 *73

 فَعَل 5فَعَلن* 10/100/100/100/100/100/100 5/2 511081 *20
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  ) سه هجایی ( ) بدون والد ( 5( ) کد  101) ) گل پری ( زنجیره ی ) فاعلن 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعلن 101 7/0 6 9

 فاعلن فَع 1/101 7/7 79 1

 فاعلن فع لن 11/101 7/2 23 6

 2فاعلن* 101/101 2/0 16 5

 َفع 2فاعلن* 1/101/101 2/7 703 1

 فع لن 2فاعلن* 11/101/101 2/2 291 8

 9فاعلن* 101/101/101 9/0 956 3

 َفع 9فاعلن* 1/101/101/101 9/7 811 70

 فع لن 9فاعلن* 11/101/101/101 9/2 7307 77

 1فاعلن* 101/101/101/101 1/0 2326 72

 َفع 1فاعلن* 1/101/101/101/101 1/7 1027 79

 فع لن 1فاعلن* 11/101/101/101/101 1/2 76279 71

 6فاعلن* 101/101/101/101/101 6/0 29106 76

 َفع 6فاعلن* 1/101/101/101/101/101 6/7 65719 75

 فع لن 6فاعلن* 11/101/101/101/101/101 6/2 727103 71

 5فاعلن* 101/101/101/101/101/101 5/0 781216 78

 عفَ 5فاعلن* 1/101/101/101/101/101/101 5/7 113983 73

 فع لن 5فاعلن* 11/101/101/101/101/101/101 5/2 319511 *20

 : پر عضو است شرح 

 
 

 ) سه هجایی (  6( ) کد  110)  ) پری گل ( زنجیره ی ) فعولن 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعولن 110 7/0 5 9

 فعولن فَع 1/110 7/7 71 1

 فعولن فَعَل 10/110 7/2 22 6

 2فعولن* 110/110 2/0 61 5

 فَع 2فعولن* 1/110/110 2/7 778 1

 فَعَل 2فعولن* 10/110/110 2/2 782 8

 9فعولن* 110/110/110 9/0 198 3
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 فَع 9فعولن* 1/110/110/110 9/7 360 70

 فَعَل 9فعولن* 10/110/110/110 9/2 7152 77

 1فعولن* 110/110/110/110 1/0 9670 72

 فَع 1*فعولن 1/110/110/110/110 1/7 1505 *79

 فَعَل 1فعولن* 10/110/110/110/110 1/2 77102 71

 6فعولن* 110/110/110/110/110 6/0 28085 76

 فَع 6فعولن* 1/110/110/110/110/110 6/7 50861 *75

 فَعَل 6فعولن* 10/110/110/110/110/110 6/2 39522 *71

 5فعولن* 110/110/110/110/110/110 5/0 221531 78

 فَع 5فعولن* 1/110/110/110/110/110/110 5/7 185898 *73

 فَعَل 5فعولن* 10/110/110/110/110/110/110 5/2 118382 20

 : و پر عضو است . از زنجیره  های مهم شرح 

 

 زنجیره های چهار هجایی

 . عضو می باشند 16= 4^2هجایی دارای  در کل زنجیره های چهار شرح :

 

  )ُچهار هجایی(  2( ) کد 0010)) پری دلِ( زنجیره ی ) مفاعل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعلن 1010 7/0 70 1

 مفاعُل فَع 1/0010 7/7 78 6

 مفاعُل فَعَل 10/0010 7/2 91 *5

 : می بینیم که با تکرار این رشته سه هجای متوالی به وجود می آید و به این دلیل این عنصر دیگر در  شرح

 (.  به بعد نمونه نداریم 6از عنصر  ) .زبان فارسی تولید نمی شود

 

  )ُچهار هجایی(  3( ) کد 0011)) گل ها دلِ ( زنجیره ی ) مُستفعل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعلن 1011 7/0 77 1

 مستفعُل َفع 1/0011 7/7 73 6

 مستفعُل فع لن 11/0011 7/2 67 5

 مستفعُل مفعولن 111/0011 7/9 776 1

 مستفعُل مستفعلن 1011/0011 2/0 713 8

 َفع 2مستفعُل* 1/0011/0011 2/7 901 3

 فع لن 2مستفعُل* 11/0011/0011 2/2 873 70
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 مفعولن 2مستفعُل* 111/0011/0011 2/9 7819 77

 مستفعلن 2مستفعُل* 1011/0011/0011 9/0 2851 72

 َفع 9مستفعُل* 1/0011/0011/0011 9/7 1376 79

 فع لن 9مستفعُل* 11/0011/0011/0011 9/2 79701 71

 مفعولن 9مستفعُل* 111/0011/0011/0011 9/9 23137 76

 مستفعلن 9مستفعُل* 1011/0011/0011/0011 1/0 16816 *75

 َفع 1مستفعُل* 1/0011/0011/0011/0011 1/7 18519 *71

 فع لن 1مستفعُل* 11/0011/0011/0011/0011 1/2 203176 78

 مفعولن 1مستفعُل* 111/0011/0011/0011/0011 1/9 117863 *73

 مستفعلن 1مستفعُل* 1011/0011/0011/0011/0011 6/0 191009 *20

 : است از زنجیره  های مهم شرح . 

 « در شرح و « اوتاکار کلیما»قدیمی ترین جایی که درباره ی وزن شعر فارسی بحث شده ، طبق نوشته ی

به بحرهای اشعار فارسی »متولد سال دوم میالدی( است : عروض دان یونانی ) « هفائیستیون»تفسیر کتاب 

یعنی آن بحر یونانی که  (ionicus amaiore)منحصرا در یک جا اشاره شده است ... ینیکوس آمایوره 

پرسیکوس ) = ، تشکیل شده  ( _ _UU)ضرب های )ارکان( آن از دو هجای بلند و دو هجای کوتاه   

ولی ما نمی دانیم که  ، ا داستان های ایرانی در این بحر سروده شده استزیر، فارسی( نیز نامیده می شود 

در عروض « مستفعلُ » طبق بررسی های نگارنده رکن« .  بیت فارسی در این بحر چه صورتی داشته است

چندان که در عروض فارسی یازده وزن از تکرار آن به وجود می آید که چهار  ،  فارسی از ارکان مهم است

 «. ها دوری است و از هفت وزن دیگر پنج وزن از اوزان قدیمی است تای آن

 ( 7)منشا وزن ...، مقاله ی قدیمی ترین سند : ص  

 
 

  )ُچهار هجایی(  4( ) کد 0100)) دلِ گل به ( زنجیره ی ) فعالت 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعالتن 1100 7/0 72 1

 فعالتُ فَع 1/0100 7/7 20 6

 فعالتُ فَعَل 10/0100 7/2 95 5

 فعالتُ فَعَلن 100/0100 7/9 58 *1

 : از شش هجایی به بعد موردی نداریم زیرا سه هجای متولی کوتاه دارند شرح  . 

 بسیار شبیه زنجیره ی فعالتن است . 

 

 )ُچهار هجایی(  6( ) کد 0110) ) به گل ها به ( زنجیره ی ) مفاعیل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعیلن 1110 7/0 71 1

 مفاعیلُ فَع 1/0110 7/7 22 6

www.takbook.com



 عروض دودویی 432

 

 مفاعیلُ فَعَل 10/0110 7/2 98 5

 مفاعیلُ فعولن 110/0110 7/9 702 1

 مفاعیلُ مفاعیلن 1110/0110 2/0 290 8

 فَع 2مفاعیلُ* 1/0110/0110 2/7 968 *3

 فَعَل 2مفاعیلُ* 10/0110/0110 2/2 571 *70

 فعولن 2*مفاعیلُ 110/0110/0110 2/9 7598 77

 مفاعیلن 2مفاعیلُ* 1110/0110/0110 9/0 9585 *72

 فَع 9مفاعیلُ* 1/0110/0110/0110 9/7 6191 *79

 فَعَل 9مفاعیلُ* 10/0110/0110/0110 9/2 3890 71

 فعولن 9مفاعیلُ* 110/0110/0110/0110 9/9 25271 76

 مفاعیلن 9مفاعیلُ* 1110/0110/0110/0110 1/0 68382 *75

 فَع 1مفاعیلُ* 1/0110/0110/0110/0110 1/7 37160 *71

 فَعَل 1مفاعیلُ* 10/0110/0110/0110/0110 1/2 761285 *78

 فعولن 1مفاعیلُ* 110/0110/0110/0110/0110 1/9 173190 *73

 مفاعیلن 1مفاعیلُ* 1110/0110/0110/0110/0110 6/0 319178 *20

 : مفاعیلُ  شرح( وزن* n  - شبه مک  )رر و بسیار ضربی استفعولن . 

 

 ( مفعوالتُزنجیره ی)  ) چهار هجایی (   7( ) کد0111) ) گل رخ ها به 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفعوالتن 1111 7/0 76 1

 مفعوالتُ فَع 1/0111 7/7 29 6

 مفعوالتُ فع لن 11/0111 7/2 66 5

 مفعوالتُ مفعولن 111/0111 7/9 773 1

 مفعولن 9مفعوالتُ* 111/0111/0111/0111 9/9 90689 76

 : موجود استاز این زنجیره تنها نمونه های باال   شرح . 

 

  ) چهار هجایی (   8( ) کد 1000)) دِل پری ( زنجیره ی ) فعلتن 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعلتن 1000 7/0 8 1

 9فعلتن *  1000/1000/1000 9/0 2781 72

 : موجود استزنجیره   از اینتنها نمونه های باال  شرح . 
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 ( مفتعلنزنجیره ی ) ) چهار هجایی (   9( ) کد 1001)) گل به پری 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفتعلن 1001 7/0 3 1

 مفتعلن فَع 1/1001 7/7 26 6

 مفتعلن فع لن 11/1001 7/2 61 5

 مفتعلن فاعلن 101/1001 7/9 83 1

 2مفتعلن* 1001/1001 2/0 769 8

 فَع 2مفتعلن* 1/1001/1001 2/7 103 3

 فع لن 2مفتعلن* 11/1001/1001 2/2 327 70

 فاعلن 2مفتعلن* 101/1001/1001 2/9 7199 77

 9مفتعلن* 1001/1001/1001 9/0 2161 72

 فَع 9مفتعلن* 1/1001/1001/1001 9/7 5669 79

 فع لن 9مفتعلن* 11/1001/1001/1001 9/2 71116 *71

 فاعلن 9مفتعلن* 101/1001/1001/1001 9/9 22391 76

 1مفتعلن* 1001/1001/1001/1001 1/0 93927 75

 فَع 1مفتعلن* 1/1001/1001/1001/1001 1/7 701861 *71

 فع لن 1مفتعلن* 11/1001/1001/1001/1001 1/2 296323 *78

 فاعلن 1مفتعلن* 101/1001/1001/1001/1001 1/9 951007 *73

 6مفتعلن* 1001/1001/1001/1001/1001 6/0 523716 *20

 : تعداد آنها بسیار زیاد است، از زنجیره  های مهم است که با احتساب هم آواهای هر عضو  شرح. 

 

 ( مستفعلنزنجیره ی ) ) چهار هجایی (   11( ) کد 1011)) گل ها پری 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعلن 1011 7/0 77 1

 مستفعلن َفع 1/1011 7/7 21 6

 مستفعلن فع لن 11/1011 7/2 63 5

 مستفعلن مفعولن 111/1011 7/9 729 1

 2مستفعلن* 1011/1011 2/0 781 8

 َفع 2مستفعلن* 1/1011/1011 2/7 119 3

 فع لن 2مستفعلن* 11/1011/1011 2/2 366 70

 مفعولن 2مستفعلن* 111/1011/1011 2/9 7313 77

 9مستفعلن* 1011/1011/1011 9/0 9009 72

 َفع 9مستفعلن* 1/1011/1011/1011 9/7 1033 79
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 فع لن 9مستفعلن* 11/1011/1011/1011 9/2 76237 71

 مفعولن 9مستفعلن* 111/1011/1011/1011 9/9 97516 76

 1مستفعلن* 1011/1011/1011/1011 1/0 18063 75

 َفع 1مستفعلن* 1/1011/1011/1011/1011 1/7 779636 71

 فع لن 1مستفعلن* 11/1011/1011/1011/1011 1/2 211551 78

 مفعولن 1مستفعلن* 111/1011/1011/1011/1011 1/9 605877 *73

 6مستفعلن* 1011/1011/1011/1011/1011 6/0 158366 20

 

 

 ( فعالتنزنجیره ی ) ) چهار هجایی (  12( ) کد 1100)) دلِ گل ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعالتن 1100 7/0 72 1

 فعالتن َفع 1/1100 7/7 28 6

 فعالتن فَعَل 10/1100 7/2 11 5

 فعالتن فَعَلن 100/1100 7/9 15 1

 2فعالتن* 1100/1100 2/0 201 8

 َفع 2فعالتن* 1/1100/1100 2/7 150 3

 فَعَل 2فعالتن* 10/1100/1100 2/2 175 70

 فََعلن 2فعالتن* 100/1100/1100 2/9 7228 77

 9فعالتن* 1100/1100/1100 9/0 9215 72

 َفع 9فعالتن* 1/1100/1100/1100 9/7 1912 79

 فَعَل 9فعالتن* 10/1100/1100/1100 9/2 77158 71

 فََعلن 9فعالتن* 100/1100/1100/1100 9/9 73550 76

 1فعالتن* 1100/1100/1100/1100 1/0 62128 75

 َفع 1فعالتن* 1/1100/1100/1100/1100 1/7 771351 *71

 فَعَل 1فعالتن* 10/1100/1100/1100/1100 1/2 789600 *78

 فََعلن 1فعالتن* 100/1100/1100/1100/1100 1/9 971612 *73

 6فعالتن* 1100/1100/1100/1100/1100 6/0 898850 *20

 : فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن )  971619از خودش نمونه ای نداریم اما فرزندش  971612کد  شرح

 . د دارد( وجو فَعِلن

  از زنجیره  های بسیار مهم که هر عضوش فرزندان زیادی دارد. 
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 ( فاعالتنزنجیره ی ) ) چهار هجایی (  13( ) کد 1101)) گل پری ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعالتن 1101 7/0 79 1

 فاعالتن فَع 1/1101 7/7 23 6

 فاعالتن فع لن 11/1101 7/2 57 5

 فاعالتن فاعلن 101/1101 7/9 39 1

 2فاعالتن* 1101/1101 2/0 227 8

 فَع 2فاعالتن* 1/1101/1101 2/7 111 3

 فع لن 2فاعالتن* 11/1101/1101 2/2 383 70

 فاعلن 2فاعالتن* 101/1101/1101 2/9 7607 77

 9فاعالتن* 1101/1101/1101 9/0 9613 72

 فَع 9فاعالتن* 1/1101/1101/1101 9/7 1516 79

 فع لن 9فاعالتن* 11/1101/1101/1101 9/2 76891 71

 فاعلن 9فاعالتن* 101/1101/1101/1101 9/9 21023 76

 1فاعالتن* 1101/1101/1101/1101 1/0 65131 75

 فَع 1فاعالتن* 1/1101/1101/1101/1101 1/7 722999 71

 فع لن 1فاعالتن* 11/1101/1101/1101/1101 1/2 269106 *78

 فاعلن 1فاعالتن* 101/1101/1101/1101/1101 1/9 981111 73

 6فاعالتن* 1101/1101/1101/1101/1101 6/0 308156 20

 : است . از زنجیره  های بسیار مهم شرح 

 

 

 ( مفاعیلنزنجیره ی) ) چهار هجایی (  14( ) کد 1110) ) پری گل ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعیلن 1110 7/0 71 1

 یلن فَعمفاع 1/1110 7/7 90 6

 مفاعیلن فَعَل 10/1110 7/2 15 5

 مفاعیلن فعولن 110/1110 7/9 770 1

 2مفاعیلن* 1110/1110 2/0 298 8

 فَع 2مفاعیلن* 1/1110/1110 2/7 131 3

 فَعَل 2مفاعیلن* 10/1110/1110 2/2 160 70

 فعولن 2مفاعیلن* 110/1110/1110 2/9 7111 77

 9اعیلن*مف 1110/1110/1110 9/0 9822 72

 فَع 9مفاعیلن* 1/1110/1110/1110 9/7 1378 79
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 فَعَل 9مفاعیلن* 10/1110/1110/1110 9/2 72071 71

 فعولن 9مفاعیلن* 110/1110/1110/1110 9/9 28938 76

 1مفاعیلن* 1110/1110/1110/1110 1/0 57755 75

 فَع 1مفاعیلن* 1/1110/1110/1110/1110 1/7 725102 71

 فَعَل 1مفاعیلن* 10/1110/1110/1110/1110 1/2 732298 78

 فعولن 1مفاعیلن* 110/1110/1110/1110/1110 1/9 161982 73

 6مفاعیلن* 1110/1110/1110/1110/1110 6/0 318510 20

 : است . از زنجیره  های بسیار مهم شرح 

 

 زنجیره های پنج هجایی

 و می باشندعض 32= 5^2هجایی دارای  در کل زنجیره های پنج شرح :

 
 

 ( مَفاعَِلتُزنجیره ی ) ) ِپنج هجایی(  2( ) کد 00010)) پری به دل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعلتن 1/0010 7/0 78 6

 : این زنجیره تنها یک عضو دارد . شرح 

 

 ( مُستَفِعَلتُزنجیره ی ) )ِپنج هجایی(  3( ) کد 00011))گل ها به دل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعُل َفع 10011 7/0 73 6

 : این زنجیره تنها یک عضو دارد . شرح 

 

 ( فَعاِلتَتُ زنجیره ی ) )ِپنج هجایی(  4( ) کد 00100))دِل گل دل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فَعَلن فَعَل 1/0100 7/0 20 6

 2فَعَلن* 10/0100 7/7 95 5

 : تولید شده است . و در زنجیره های دیگر نیزتکراری است  95و کد  20کد شرح 

 

 ( فاعِالتَتُزنجیره ی ) )ِپنج هجایی(  5( ) کد 00101))گل پری دل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعلن فَعَل 10101 7/0 27 6

 فاعلن فَعَلن 1/00101 7/7 91 5
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 فاعلن فَعَلن فَع 11/00101 7/2 707 1

 فاعلن فَعَلن فَعَل 101/00101 7/9 756 8

 

 ( 6( ) کد 00110( )َلتُمَفاعیزنجیره ی  )پنج هجایی 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعولن فَعَل 10110 7/0 22 6

 فعولن فَعَلن 1/00110 7/7 98 5

 

 ( مُستَفعاَلتُ زنجیره ی)  )پنج هجایی(  7( ) کد 00111) ) گل رخ ها دِل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفعولن فَعَل 10111 7/0 29 6

 عولن فَعَلنمف 1/00111 7/7 93 5

 تنمفعولن فَعَال 11/00111 7/2 709 1

 تاتنفَعَال مفعولن 111/00111 7/9 297 8

 تاتن فعمفعولن فَعَال 1111/00111 7/1 181 *3

 فَعَلتاتن مفعولن فَعَال 10111/00111 2/0 119 *70

 تاتن فعلنمفعولن فَعَال 1/00111/00111 2/7 7266 *77

 تنفَعَالتاتن مفعولن فَعَال 11/00111/00111 2/2 9909 *72

 2تاتن * مفعولن فَعَال 111/00111/00111 2/9 1933 *79

 فع  2تاتن* مفعولن فَعَال 1111/00111/00111 2/1 76637 *71

 فَعَل 2تاتن * مفعولن فَعَال 10111/00111/00111 9/0 29189 *76

 فعلن 2تاتن * مفعولن فَعَال 1/00111/00111/00111 9/7 10751 *75

 تنفَعَال2تاتن * مفعولن فَعَال 11/00111/00111/00111 9/2 706109 *71

 2تاتن * مفعولن فَعَال 111/00111/00111/00111 9/9 295116 *78

 فع 9تاتن *مفعولن فَعَال 1111/00111/00111/00111 9/1 138373 *73

 فَعَل 9تاتن *مفعولن فَعَال 10111/00111/00111/00111 1/0 157059 *20

 : کامال وزن دارد ، به نظر من این زنجیره  شرح. 

 

 ( فَعِلَتَتُنزنجیره ی ) ) پنج هجایی(  8( ) کد 10000))دِل دلِ گل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 1*   فَعِلَتَتُن (10000)*4 1/0 617200 20
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 ( مُفتَِعالتُزنجیره ی ) ) پنج هجایی(  9( ) کد 01001)) گل دلِ گل به 

 نوا رشته فرمول کد اهج

 مفتعلن فَع 11001 7/0 26 6

 مفتعلن فَعَل 1/01001 7/7 17 5

 مفتعلن فعولن 11/01001 7/2 706 1

 مفتعلن مفاعلن 101/01001 7/9 753 8

 

 

 ( مَفاعالتُزنجیره ی ) ) پنج هجایی(  11( ) کد 01010)) پری پری به 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 ن َفعمفاعل 11010 7/0 25 6

 مفاعلن فَعَل 1/01010 7/7 12 5

 مفاعلن فَعَلن 10/01010 7/2 11 1

 مفاعلن فعالتن 110/01010 7/9 202 8

 مفاعلن فعالتُ فَع 1010/01010 7/1 990 3

 مفاعلن فعالتُ فع لن 11010/01010 2/0 812 70

 مفاعلن فعالتُ فاعلن 1/01010/01010 2/7 7961 77

 

 

 ( التُمُستَفعِ زنجیره ی ) ) پنج هجایی(  11( ) کد 01011)) گل ها پری به 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعلن َفع 11011 7/0 21 6

 مستفعلن فَعَل 1/01011 7/7 19 5

 مستفعلن فعولن 11/01011 7/2 701 1

 مستفعلن مفاعیلن 111/01011 7/9 296 8

 مستفعلن مفاعیلُ فَع 1011/01011 7/1 959 3

 مستفعلن مفاعیلُ فع لن 11011/01011 2/0 816 70

 
 

 ( فَعاِلتاتُزنجیره ی ) ) پنج هجایی(  12( ) کد 01100)) دلِ گل ها به 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعالتن َفع 11100 7/0 28 6

 فعالتن فَعَل 1/01100 7/7 11 5

 فعالتن فَعَلن 10/01100 7/2 15 1
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 ( فاعالتاتُزنجیره ی )پنج هجایی(  13( ) کد 01101)ه ( )گل به گل ها ب 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعالتن فَع 11101 7/0 23 6

 فاعالتن فَعَل 1/01101 7/7 16 5

 فاعالتن فعولن 11/01101 7/2 703 1

 فاعالتن مفاعلن 101/01101 7/9 719 8

 فاعالتن مفاعلن فَع 1101/01101 7/1 123 3

 مفاعلن فع لن فاعالتن 11101/01101 2/0 317 70

 فاعالتن مفاعلن فاعلن 1/01101/01101 2/7 7169 77

 فاعالتن مفاعلن فاعالتن 11/01101/01101 2/2 9607 72

 

 ( مفعوالتاتُزنجیره ی ) ) پنج هجایی(  14( ) کد 11110)) پری گل رخ ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعیلن فَع 11110 7/0 90 6

 ن فَعَلمفاعیل 1/01110 7/7 15 5

 

 

 ( 15( ) کد 01111( )مفعوالتاتُزنجیره ی  )پنج هجایی 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفعوالتن َفع 11111 7/0 97 6

 مفعوالتن فَعَل 1/01111 7/7 11 5

 مفعوالتن 2*  مفعوالتاتُ  1111/01111/01111 2/1 76866 71

 

 ( 18( ) کد 10010( )مفاعلتنزنجیره ی  )پنج هجایی 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعلتن 10010 7/0 78 6

 مفاعلتن  فع  1/10010 7/7 60 5

 فعل مفاعلتن  10/10010 7/2 82 *1

 فعلن مفاعلتن  110/10010 7/9 270 8

 مفاعلن مفاعلتن  1010/10010 7/1 998 *3

 2مفاعلتن *  10010/10010 2/0 631 70

 فع  2مفاعلتن *  1/10010/10010 2/7 7578 *77

 فعل2*  مفاعلتن  10/10010/10010 2/2 2512 *72

 فعلن2*  مفاعلتن  110/10010/10010 2/9 5198 79
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 مفاعلن 2مفاعلتن *  1010/10010/10010 2/1 70891 71

 9مفاعلتن *  10010/10010/10010 9/0 73025 76

 فع  9مفاعلتن *  1/10010/10010/10010 9/7 67131 *75

 فعل9*  مفاعلتن  10/10010/10010/10010 9/2 81652 *71

 فعلن9*  مفاعلتن  110/10010/10010/10010 9/9 276591 *78

 مفاعلن 9مفاعلتن *  1010/10010/10010/10010 9/1 915105 *73

 1مفاعلتن *  10010/10010/10010/10010 1/0 508860 20

 

 ( 10011( )مُستَفِعلَتُنزنجیره ی) ) پنج هجایی(  19) کد  ) گل ها دلِ گل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مُستَفعَِلتُن 10011 7/0 73 6

 فع  مُستَفعَِلتُن 1/10011 7/7 67 5

 فع لن مُستَفعَِلتُن 11/10011 7/2 776 1

 مفعولن مُستَفعَِلتُن 111/10011 7/9 219 8

 مستفعلن مُستَفعَِلتُن 1011/10011 7/1 917 3

 2* فعَِلتُنمُستَ 10011/10011 2/0 521 70

 1* مُستَفعَِلتُن 10011/10011/10011/10011 1/0 512516 20

 ( فَعاِلتَتُنزنجیره ی) ) پنج هجایی(  21( ) کد 10011) ) گل ها دلِ گل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فَعِالتَتُن 10100 7/0 20 6

 فَعِالتَتُن فع 1/10100 7/7 62 5

 فَعِالتَتُن فعل 10/10100 7/2 81 *1

 فَعِالتَتُن  فعلن 100/10100 7/9 718 8

 فَعِالتَتُن فعالتن 1100/10100 7/1 101 3

 2فَعِالتَتُن *  10100/10100 2/0 550 70

 فع 2فَعِالتَتُن*  1/10100/10100 2/7 7581 77

 فعل2فَعِالتَتُن *  10/10100/10100 2/2 2108 *72

 فعلن2* فَعِالتَتُن   100/10100/10100 2/9 1165 *79

 فعالتن2فَعِالتَتُن *  1100/10100/10100 2/1 72318 71

 9فَعِالتَتُن *  10100/10100/10100 9/0 27710 76

 فع9فَعِالتَتُن *  1/10100/10100/10100 9/7 69308 *75

 فعل9فَعِالتَتُن *  10/10100/10100/10100 9/2 85515 *71

 فعلن 9عِالتَتُن * فَ 100/10100/10100/10100 9/9 762272 78
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 فعالتن9فَعِالتَتُن *  1100/10100/10100/10100 9/1 171965 *73

 1فَعِالتَتُن *  10100/10100/10100/10100 1/0 515600 20

 

 

 ( فاعاِلتَتُنزنجیره ی) )پنج هجایی(  21( ) کد 10101) ) گل پری پری 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعِالتَتُن 10101 7/0 27 6

 فاعلن فعولن 1/10101 7/7 69 5

 مفاعیلنفاعلن  11/10101 7/2 771 1

 فاعالتتن فعولن 101/10101 7/9 787 8

 فاعلن فعولن فعولن 1101/10101 7/1 191 3

 2فاعِالتَتُن *  10101/10101 2/0 539 70

 فع 2فاعِالتَتُن *  1/10101/10101 2/7 7171 77

 فع لن 2التَتُن * فاعِ 11/10101/10101 2/2 9156 *72

 فاعلن 2فاعِالتَتُن *  101/10101/10101 2/9 6879 *79

 فاعالتن 2فاعِالتَتُن *  1101/10101/10101 2/1 71006 71

 9فاعِالتَتُن *  10101/10101/10101 9/0 22731 76

 1فاعِالتَتُن *  10101/10101/10101/10101 1/0 170926 20

 

 

 ( مَفاعیلَتُنزنجیره ی)  ()پنج هجایی(  22( ) کد 10110) پری گل پری 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مَفاعیلَتُن 10110 7/0 22 6

 2فعولن* 1/10110 7/7 61 5

 فعولن مفاعلن 10/10110 7/2 85 1

 فعل فعولنفعولن  110/10110 7/9 271 8

 مَفاعیلَتُن مفاعیلن 1110/10110 7/1 110 3

 2یلَتُن * مَفاع 10110/10110 2/0 125 70

 فعل فعولن فعولنفعولن  1/10110/10110 2/7 7160 *77

 فعل فعولن مفاعلنفعولن  10/10110/10110 2/2 2111 *72

 فعولن فعولُ مفعولُ فاعلن فَع 110/10110/10110 2/9 5810 79
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 ( مُستَفعالَتُنزنجیره ی)  ) پنج هجایی(  23( ) کد 10111)) گل رخ ها پری 

 نوا رشته لفرمو کد هجا

 مُستَفعالَتُن 10111 7/0 29 6

 مفعوالتُ فع لن 1/10111 7/7 66 5

 مفعولن و مفعولن 11/10111 7/2 773 1

 ( مُفتَِعالتُنزنجیره ی) پنج هجایی(  25( ) کد 11001) ها( ) گل دلِ گل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مُفتَعِالتُن 11001 7/0 26 6

 ع لنمفتعلن ف 1/11001 7/7 61 5

 مفتعلن مفعولن 11/11001 7/2 727 1

 مفتعلن مستفعلن 101/11001 7/9 786 *8

 فع مفتعلنمفتعلن  1001/11001 7/1 979 3

 2مُفتَعِالتُن *  11001/11001 2/0 826 70

 فاعلن 2مُفتَعِالتُن *  101/11001/11001 2/9 6316 79

 1تُن * مُفتَعِال 11001/11001/11001/11001 1/0 816526 20

 

 ( مَفاعالتُنزنجیره ی)) پنج هجایی(  26( ) کد 11010) ) پری پری گل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مَفاعالتُن 11010 7/0 25 6

 مفاعلن فع لن 1/11010 7/7 68 5

 مفاعلن فاعلن 10/11010 7/2 30 1

 مفاعلن فاعالتن 110/11010 7/9 278 8

 مَفاعالتُن 1010/11010 7/1 915 3

 2مَفاعالتُن *  11010/11010 2/0 868 70

 فع 2مَفاعالتُن *  1/11010/11010 2/7 7882 77

 فعل 2مَفاعالتُن*  10/11010/11010 2/2 2305 72

 فعولن 2مَفاعالتُن *  110/11010/11010 2/9 1002 *79

 مفاعلن2مَفاعالتُن *  1010/11010/11010 2/1 77038 *71

 9مَفاعالتُن *  11010/11010/11010 9/0 21182 76

 فع 9مَفاعالتُن *  1/11010/11010/11010 9/7 50260 *75

 فعل 9مَفاعالتُن*  10/11010/11010/11010 9/2 39078 *71

 فعولن 9مَفاعالتُن *  110/11010/11010/11010 9/9 221030 *78

 مفاعلن 9مَفاعالتُن * 1010/11010/11010/11010 9/1 966752 73

 1مَفاعالتُن *  11010/11010/11010/11010 1/0 813160 20
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 ( مُستَفِعالتُنزنجیره ی ) ) پنج هجایی(  27( ) کد 10011)) گل ها به گل ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مُستَفعِالتُن 11011 7/0 21 6

 مستفعلن فع لن 1/11011 7/7 63 5

 مستفعلن مفعولن 11/11011 7/2 729 1

 2مُستَفعِالتُن *  11011/11011 2/0 837 70

 

 ( 28( ) کد 11100( )فعالتاتنزنجیره ی  )پنج هجایی 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعالتاتن 11100 7/0 28 6

 فعالتن فع لن 1/11100 7/7 50 5

 فعالتن فاعلن 10/11100 7/2 32 1

 فعالتن مفتعلن 100/11100 7/9 765 8

 تنفعالتن مفتعال 1100/11100 7/1 172 3

 2*   فعالتاتن 11100/11100 2/0 321 70

 6*   فعالتاتن 11100/11100/11100/11100 1/0 311700 20

 

 

 ( فاعالتاتنزنجیره ی) ) پنج هجایی(  29( ) کد 11101) ) گل پری گل ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعالتاتن 11101 7/0 23 6

 فاعالتن فع لن 1/11101 7/7 57 5

 فاعالتن مفعولن 11/11101 7/2 726 1

 فاعالتن مستفعلن 101/11101 7/9 783 8

 فاعالتن  فاعالتاتن 1101/11101 7/1 116 3

 2*  فاعالتاتن 11101/11101 2/0 361 70

 فع 2*  فاعالتاتن 1/11101/11101 2/7 7387 77

 

 ( التُنیمَفاعزنجیره ی ) ) پنج هجایی(  31( ) کد 11110)) پری گل رخ ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 التُنیمَفاع 11110 7/0 90 6

 مفاعیلن فاعالتن 110/11110 7/9 222 8

 مفاعیلن  9* التُنیمَفاع 1110/11110/11110/11110 9/1 130152 73
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 زنجیره های شش هجایی

 . عضو می باشند 64= 6^2هجایی دارای  در کل زنجیره های شش شرح :

 

 

 ( مفتعلن فَعَلزنجیره ی )شش هجایی( 9( ) کد 101001)ل دلِ گل پری ( ) گ 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفتعلن فَعَل 1/01001 7/0 17 5

 مفتعلن فَعَلن 10/01001 7/7 19 1

 مفتعلن فعالتن 110/01001 7/2 207 8

 مفتعلن فعالُت فَع 1010/01001 7/9 923 3

 مفتعلن فعالُت فَعَل 10010/01001 7/1 686 70

 مفتعلن فعالُت فعولن 1/10010/01001 7/6 7503 77

 مفتعلن فعالُت مفاعلن 10/10010/01001 2/0 2599 *72

 مفتعلن فعالُت مفاعُل فَع 100/10010/01001 2/7 1587 79

 

 ( مستفعلن فَعَلزنجیره ی ) ) شش هجایی( 11( ) کد 10/1011)) گل ها پری پری 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 تفعلن فَعَلمس 10/1011 7/0 19 5

 مستفعلن فَعَلن 100/1011 7/7 16 1

 مستفعلن فعالتن 1100/1011 7/2 209 8

 مستفعلن فعالتن فَع 1/1100/1011 7/9 163 3

 مستفعلن فعالتن فَعَل 10/1100/1011 7/1 176 *70

 مستفعلن فعالتن فعولن 110/1100/1011 7/6 7193 77

 عالتن مفاعلنمستفعلن ف 1010/1100/1011 2/0 2159 72

 

 زنجیره های هفت هجایی

 .عضو می باشند 128= 7^2هجایی دارای  در کل زنجیره های هفت شرح :

 

 ( مستفعلن فعولنزنجیره ی ) ) شش هجایی( 117( ) کد 110/1011)) گل ها پری پری ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعلن فعولن 1101011 7/0 701 1

 لن مفاعیلنمستفع 1/1101011 7/7 296 8

 مستفعلن مفاعیلن فَع 11/1101011 7/2 137 3

 مستفعلن مفاعیلن فع لن 111/1101011 7/9 7009 70

www.takbook.com



 445عروض دودویی 

 

 مستفعلن مفاعیلن فاعلن 1011/1101011 7/1 7676 77

 مفاعیلن فاعالتن مستفعلن 11011/1101011 7/6 9659 72

 مستفعلن مفاعیلن فاعالتُ فَع 101011/1101011 7/5 6577 79

 2* مستفعلن فعولن 1101011/1101011 2/0 79809 71

 مستفعلن 2( * مستفعلن فعولن ) 1011/1101011/1101011 2/1 731021 78

 

 ( مستفعُل مفعولنزنجیره ی ) ) شش هجایی(115( ) کد 1110011)) گل ها دلِ گل رخ ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعُل مفعولن 1110011 7/0 776 1

 مستفعُل مفعوالتن 1/1110011 7/7 219 8

 مستفعُل مفعوالتن فاعلن 1011/1110011 7/1 7629 77

 مستفعُل مفعوالتن مفتعلن 10011/1110011 7/6 2611 72

 مستفعُل مفعوالتن مفتعلن فَع 110011/1110011 7/5 5519 79

 مستفعُل مفعوالتن مفتعلن فع لن 1110011/1110011 2/0 71896 71

 مستفعُل مفعوالتن مفتعلن مفعولن 1/1110011/1110011 2/7 97273 76

 زنجیره های هشت هجایی

 .عضو می باشند 256= 8^2هجایی دارای  زنجیره های هشت در کل شرح :

 

 ( مستفعلن مفاعلُ زنجیره ی ) )هشت هجایی( 43( ) کد 0010/1011)) گل ها پری پری دِل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعلن مفاعلن 1010/1011 7/0 717 8

 مستفعلن مفاعُل فَع 1/0010/1011 7/7 233 3

 مستفعلن مفاعُل فع لن 11/0010/1011 7/2 877 70

 مستفعلن مفاعُل مفعولن 111/0010/1011 7/9 7896 77

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن 1011/0010/1011 7/1 2863 72

 فَع مستفعلن مفاعُل مستفعلن 1/1011/0010/1011 7/6 5366 79

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن فَعَل 10/1011/0010/1011 7/5 77067 71

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعولن 110/1011/0010/1011 7/1 21196 76

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن مفاعلن 1010/1011/0010/1011 2/0 19873 75*

 فَع 2* (مستفعلن مفاعلُ) 1/0010/1011/0010/1011 2/7 15681 71

 فع لن 2* (مستفعلن مفاعلُ) 11/0010/1011/0010/1011 2/2 201563 *78

 مفعولن 2* (مستفعلن مفاعلُ) 111/0010/1011/0010/1011 2/9 153809 *73

 مستفعلن 2* (مستفعلن مفاعلُ) 1011/0010/1011/0010/1011 2/1 197311 20

www.takbook.com



 عروض دودویی 446

 

 

 

 ( مفتعلن فاعالتُزنجیره ی ) ) هشت هجایی( 89( ) کد 0101/1001)) گل دلِ گل ها پری به 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفتعلن فاعالتن 1101/1001 7/0 271 8

 مفتعلن فاعالتُ فَع 1/0101/1001 7/7 916 3

 مفتعلن فاعالتُ فع لن 11/0101/1001 7/2 861 70

 مفتعلن فاعالتُ فاعلن 101/0101/1001 7/9 7953 77

 عالتُ مفتعلنمفتعلن فا 1001/0101/1001 7/1 2939 72

 مفتعلن فاعالتُ مفتعلن َفع 1/1001/0101/1001 7/6 5183 79

 مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع لن 11/1001/0101/1001 7/5 71587 *71

 مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فاعلن 101/1001/0101/1001 7/1 22819 76

 

 ( مستفعلن مفاعیلُزنجیره ی )) هشت هجایی( 117کد  ( )0110/1011)) گل ها پری پری گل به 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعلن مفاعیلن 1110/1011 7/0 296 8

 مستفعلن مفاعیلُ فَع 1/0110/1011 7/7 959 3

 مستفعلن مفاعیلُ فع لن 11/0110/1011 7/2 816 70

 مستفعلن مفاعیلُ مفعولن 111/0110/1011 7/9 7833 77

 اعیلُ مستفعلنمستفعلن مف 1011/0110/1011 7/1 2329 72

 مستفعلن مفاعیلُ مستفعلن َفع 1/1011/0110/1011 7/6 1073 *79

 مستفعلن مفاعیلُ مستفعلن فََعل 10/1011/0110/1011 7/5 77776 *71

 مستفعلن مفاعیلُ مستفعلن فعولن 110/1011/0110/1011 7/1 21133 *76

 لن مفاعیلنمستفعلن مفاعیلُ مستفع 1110/1011/0110/1011 2/0 50251 *75

 مستفعلن مفاعیلُ مستفعلن مفاعیلُ فَع 1/0110/1011/0110/1011 2/7 39096 *71

 فع لن 2(*مستفعلن مفاعیلُ ) 11/0110/1011/0110/1011 2/2 221701 *78

 مفعولن 2(*مستفعلن مفاعیلُ ) 111/0110/1011/0110/1011 2/9 185267 *73

 مستفعلن 2(*مستفعلن مفاعیلُ ) 1011/0110/1011/0110/1011 2/1 118936 20

 

 ( فاعالتُ مفتعلنزنجیره ی )) هشت هجایی(149( ) کد 1001/0101)) گل پری پری به پری گل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعالتُ مفتعلن 1001/0101 7/0 713 8

 فاعالتُ مفتعلن فَع 1/1001/0101 7/7 106 3

 لن فاعالتُ مفتعلن فع 11/1001/0101 7/2 371 70
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 فاعالتُ مفتعلن فاعلن 101/1001/0101 7/9 7123 77

 فاعالتُ مفتعلن فاعالتن 1101/1001/0101 7/1 9111 72

 فاعالتُ مفتعلن فاعالتُ فَع 1/0101/1001/0101 7/6 6626 79

 فاعالتُ مفتعلن فاعالتُ فع لن 11/0101/1001/0101 7/5 79171 71

 عالتُ مفتعلن فاعالتُ فاعلنفا 101/0101/1001/0101 7/1 27303 76

 فاعالتُ مفتعلن فاعالتُ مفتعلن 1001/0101/1001/0101 2/0 98239 75

 

 ( فعالتن مفاعلنزنجیره ی ) ) هشت هجایی(172( ) کد 1010/1100)) دلِ گل ها پری پری 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعالتن مفاعلن 1010/1100 7/0 712 8

 ن مفاعلن فَعفعالت 1/1010/1100 7/7 128 3

 فعالتن مفاعلن فَعَل 10/1010/1100 7/2 581 70

 فعالتن مفاعلن فَعَلن 100/1010/1100 7/9 7735 77

 فعالتن مفاعلن فعالتن 1100/1010/1100 7/1 9211 72

 فعالتن مفاعلن فعالتن فَع 1/1100/1010/1100 7/6 1910 79

 فعالتن فَعَل فعالتن مفاعلن 10/1100/1010/1100 7/5 77195 *71

 فعالتن مفاعلن فعالتن فعولن 110/1100/1010/1100 7/1 21820 *76

 فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن 1010/1100/1010/1100 2/0 11201 75

 

 

 ( فاعالتُ مستفعلنزنجیره ی )  )هشت هجایی(181( ) کد 1011/0101)) گل پری پری گل پری 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فاعالتُ مستفعلن 1011/0101 7/0 787 8

 فاعالتُ مستفعلن َفع 1/1011/0101 7/7 191 3

 فاعالتُ مستفعلن فع لن 11/1011/0101 7/2 313 70

 فاعالتُ مستفعلن فاعلن 101/1011/0101 7/9 7157 77

 فاعالتُ مستفعلن فاعالتن 1101/1011/0101 7/1 9603 72

 علن فاعالُت َفعفاعالتُ مستف 1/0101/1011/0101 7/6 6661 79

 فاعالتُ مستفعلن فاعالُت فع لن 11/0101/1011/0101 7/5 79113 *71

 فاعالتُ مستفعلن فاعالُت مفعولن 111/0101/1011/0101 7/1 90799 *76

 فاعالتُ مستفعلن فاعالُت مستفعلن 1011/0101/1011/0101 2/0 15671 75
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 ( مفاعلن فعالتنزنجیره ی )هشت هجایی( 212( ) کد 1100/1010)ها ( ) پری پری دلِ گل 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعلن فعالتن 1100/1010 7/0 202 8

 مفاعلن فعالتن فَع 1/1100/1010 7/7 168 3

 مفاعلن فعالتن فَعَل 10/1100/1010 7/2 171 70

 مفاعلن فعالتن فعولن 110/1100/1010 7/9 7198 77

 فاعلن فعالتن مفاعلنم 1010/1100/1010 7/1 2152 72

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فَع 1/1010/1100/1010 7/6 5868 79

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعَل 10/1010/1100/1010 7/5 70361 71

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعَلن 100/1010/1100/1010 7/1 73715 76

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 1100/1010/1100/1010 2/0 67371 75

 

 ( مستفعلن فعالتنزنجیره ی )) هشت هجایی(213( ) کد 1100/1011)) گل ها پری دلِ گل ها 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعلن فعالتن 1100/1011 7/0 209 8

 مستفعلن فعالتن فَع 1/1100/1011 7/7 163 3

 مستفعلن فعالتن فع لن 11/1100/1011 7/2 317 *

 مستفعلن فعالتن مفعولن 111/1100/1011 7/9 7336 *77

 مستفعلن فعالتن مستفعلن 1011/1100/1011 7/1 9073 *72

 مستفعلن فعالتن مستفعلن فَع 1/1011/1100/1011 7/6 1776 *79

 مستفعلن فعالتن مستفعلن فَعَل 10/1011/1100/1011 7/5 77277 *71

 مستفعلن فعالتن مستفعلن فَعَلن 100/1011/1100/1011 7/1 73109 76

 مستفعلن فعالتن مستفعلن فعالتن 1100/1011/1100/1011 2/0 62717 75

 

 هشت هجایی( 211( ) کد 1101/0100)) دلِ گل پری پری گل (( مستفعُل فاعالتُی ) زنجیره 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعُل فاعالتن 1101/0011 7/0 277 8

 مستفعُل فاعالُت َفع 1/0101/0011 7/7 993 3

 مستفعُل فاعالُت فع لن 11/0101/0011 7/2 867 70

 مستفعُل فاعالُت مفعولن 111/0101/0011 7/9 7816 77

 مستفعُل فاعالُت مستفعلن 1011/0101/0011 7/1 2833 *72

 مستفعُل فاعالُت مستفعُل فَع 1/0011/0101/0011 7/6 1311 79

 فع لن مستفعُل فاعالُت مستفعلُ  11/0011/0101/0011 7/5 79793 71

 مستفعُل فاعالُت مستفعُل فاعلن 101/0011/0101/0011 7/1 27997 *76
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 مستفعُل فاعالُت مستفعُل فاعالتن 1101/0011/0101/0011 2/0 61033 *75

 فَع 2(* مستفعلُ فاعالتُ ) 1/0101/0011/0101/0011 2/7 85851 *71

 فَع فع لن 2(*  مستفعلُ فاعالتُ) 11/0101/0011/0101/0011 2/2 271393 *78

 فَع مفعولن 2(* مستفعلُ فاعالتُ ) 111/0101/0011/0101/0011 2/9 180089 *73

 فَع مستفعلن 2(* مستفعلُ فاعالتُ ) 1011/0101/0011/0101/0011 2/1 112221 *20

 

 

 هشت هجایی(212( ) کد 1101/0100)) دلِ گل پری پری گل (( فعالتُ فاعالتنی ) زنجیره 

 نوا رشته لفرمو کد هجا

 فعالتُ فاعالتن 1101/0100 7/0 272 8

 فعالتُ فاعالتن َفع 1/1101/0100 7/7 158 3

 فعالتُ فاعالتن فَعَل 10/1101/0100 7/2 121 70

 فعالتُ فاعالتن فَعَلن 100/1101/0100 7/9 7295 77

 فعالتُ فاعالتن فعالتن 1100/1101/0100 7/1 9281 72

 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فَع 1/0100/1101/0100 7/6 6992 79

 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فع لن 11/0100/1101/0100 7/5 79621 71

 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعلن 101/0100/1101/0100 7/1 27175 76

 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن 1101/0100/1101/0100 2/0 61181 75

 

 هشت هجایی(   214( ) کد 1101/0110) پری پری گل( ) پری گل (مفاعیلُ فاعالتنی ) زنجیره 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعیلُ فاعالتن 1101/0110 7/0 271 8

 مفاعیلُ فاعالتن فَع 1/1101/0110 7/7 110 3

 مفاعیلُ فاعالتن فَعَل 10/1101/0110 7/2 125 70

 نمفاعیلُ فاعالتن مفاعیُل فع ل 11/0110/1101/0110 7/5 71098 71

 مفاعیلُ فاعالتن مفاعیُل فاعلن 101/0110/1101/0110 7/1 22290 76

 مفاعیلُ فاعالتن مفاعیُل فاعالتن 1101/0110/1101/0110 2/0 61338 75

 هشت هجایی(   218( ) کد 1101/1010) ) پری پری گل پری گل( (مفاعلن فاعالتنی ) زنجیره 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعلن فاعالتن 1101/1010 7/0 278 8

 مفاعلن فاعالتن فَعَل 10/1101/1010 7/2 190 70

 مفاعلن فاعالتن مفاعلن 1010/1101/1010 7/1 2118 72

 مفاعلن فاعالتن مفاعلن فاعالتن 1101/1010/1101/1010 2/0 65025 75
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 (1101/0100)) دلِ گل پری پری گل (( مستفعلن فاعالتنی ) زنجیره  

 ایی(هشت هج    219) کد 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مستفعلن فاعالتن 1101/1011 7/0 273 8

 مستفعلن فاعالتن فَع 1/1101/1011 7/7 116 3

 مستفعلن فاعالتن فع لن 11/1101/1011 7/2 381 *70

 مستفعلن فاعالتن مفعولن 111/1101/1011 7/9 2077 *77

 نمستفعلن فاعالتن مستفعل 1011/1101/1011 7/1 9096 72

 مستفعلن فاعالتن مستفعلن فَع 1/1011/1101/1011 7/6 1797 *79

 مستفعلن فاعالتن مستفعلن فع لن 11/1011/1101/1011 7/5 76929 71

 مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعلن 101/1011/1101/1011 7/1 29676 *76

 مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن 1101/1011/1101/1011 2/0 65289 75

 

 نجیره های نه هجاییز

 . عضو می باشند 512= 9^2هجایی دارای  در کل زنجیره های نه شرح :

 

 

 (1/0101/1010) )پری پری گل پری پری ( (مفاعالتن مفاعلنی ) زنجیره 

 هجایی(نه    346) کد  

 نوا رشته فرمول کد هجا

 مفاعالتن مفاعلن 1/0101/1010 7/0 915 3

 اعالتن مفاعالتنمف 11/0101/1010 7/7 868 70

 مفاعالتن مفاعلن فعل 101/0101/1010 7/2 7910 *77

 مفاعالتن مفاعلن فعولن 1101/0101/1010 7/9 9178 *72

 مفاعالتن مفاعلن مفاعلن 1/0101/0101/1010 7/1 6155 *79

 مفاعالتن مفاعلن مفاعالتن 11/0101/0101/1010 7/6 79568 71

 مفاعالتن مفاعلن مفاعلن فع لن 111/0101/0101/1010 7/5 90012 *76

 مفاعالتن مفاعلن مفاعالتن فعل 1011/0101/0101/1010 7/1 15125 *75

 مفاعالتن مفاعلن مفاعالتن فعولن 1/1011/0101/0101/1010 7/8 777352 *71

 2)مفاعالتن مفاعلن( *  10/1011/0101/0101/1010 2/0 711138 78
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 ( 1/1100/1010) ) پری پری دلِ گل رخ ها ( (اتنمفاعلن فعالتی ) زنجیره 

 هجایی(نه    458) کد 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 اتنمفاعلن فعالت 1/1100/1010 7/0 168 3

 مفاعلن فعالتن فع لن 11/1100/1010 7/7 310 70

 مفاعلن فعالتن فاعلن 101/1100/1010 7/2 7182 *77

 تن فاعالتنمفاعلن فعال 1101/1100/1010 7/9 9690 *72

 تنمفاعلن فعالتن فاعالت 1/0101/1100/1010 7/1 6618 *79

 تاتن مفاعلنمفاعلن فعال 11/0101/1100/1010 7/6 79110 *71

 اتن مفاعالتنمفاعلن فعالت 101/0101/1100/1010 7/5 27352 *76

 اتن مفاعلن فعلنمفاعلن فعالت 1001/0101/1100/1010 7/1 98915 *75

 مفاعلن فعالتن فاعالُت مفتعلن فَع 1/1001/0101/1100/1010 7/8 709882 *71

 2اتن( * مفاعلن فعالت) 11/1001/0101/1100/1010 2/0 291361 78

 

 

 نه هجایی(  461( ) کد 1/1100/1100)) دلِ گل ها دلِ گل رخ ها ( ( فعالتاتن فعالتنی ) زنجیره 

 نوا رشته فرمول کد هجا

 فعالتاتن التنفع 1/1100/1100 7/0 150 3

 فع لن 2فعالتن* 11/1100/1100 7/7 312 70

 فاعلن 2فعالتن* 101/1100/1100 7/2 7181 77

 مفتعلن 2فعالتن* 1001/1100/1100 7/9 2608 *72

 تنمفتعال 2فعالتن* 1/1001/1100/1100 7/1 5501 *79

 مفتعلن فع لن 2فعالتن* 11/1001/1100/1100 7/6 71135 *71

 مفتعلن فاعلن 2فعالتن* 101/1001/1100/1100 7/5 22388 *76

 2* مفتعلن  2فعالتن* 1001/1001/1100/1100 7/1 93912 *75

 تنمفتعلن مفتعال 2فعالتن* 1/1001/1001/1100/1100 7/8 701308 *71

 2فعالتاتن( * فعالتن) 11/1001/1001/1100/1100 2/0 296380 78

 مفتعلن مفتعلن مفعولن 2فعالتن* 111/1001/1001/1100/1100 2/7 138721 *73

 مفتعلن مفتعلن مستفعلن 2فعالتن* 1011/1001/1001/1100/1100 2/2 150258 *20
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 نیماییشعر طبقه بندی   سیزدهم :فصل 

من سعی می کنم به شعر فارسی وزن و قافیه بدهم . شعر بی وزن و قافیه ، شعر قدیمی هاست . ظاهرا  »

زیرا  -از حیث وزن –ر می آید اما به نظر من شعر در یک مصراع یا یک بیت ناقص است برخالف این به نظ

یک مصراع یا یک بیت نمی تواند وزن طبیعی کالم را تولید کند . وزن که طنین و آهنگ یک مطلب معین 

 این است که باید مصراع ؛ به دست می آید« آرمونی»فقط به توسط  –در بین مطالب یک موضوع  –است 

 «.  من واضع این آرمونی هستم . ها و ابیات دسته جمعی و به طور مشترک وزن را تولید کنند

 (152) نیما یوشیج ، حرف های همسایه : 

 

 

 

 

 مقدمه 

 T و  n>=0است به قسمی که    n*(T)+(X)به شکل  ،  هر تکدر شکل اول  وزن شعر نیمایی به دو شکل است :

 .ه یا شبه شکسته ی ریسه باشد. به این شکل نیمایی عادی می گوییمرشته ی شکست   Xریسه ی  آن و 

رشته ی    Xریسه ی آن و  T و  n>=0است به قسمی که    n*(T)+(A)+(X)در شکل دوم در هر پاره به شکل 

رشته ای ثابت است یا شکسته های رشته ی ثابت است ) اگر تک تنها از  Aشکسته یا شبه شکسته ی ریسه باشد و 

، ای  9تشکیل شده باشد باید حتما ریسه و شکسته اش موجود نباشند( مثل شعر ) غزل  Aه ی رشته ی شکست

 به این شکل نیمایی ثابت رشته می گوییم.. تکیه گاه و پناه ... از اخوان ثالث ( 

 کنیم .  برای طبقه بندی قالب شعر نیمایی عادی هر شعر را بر اساس تعداد هجاها و کد ریسه اش طبقه بندی می

هر شعر را بر اساس تعداد هجاهای ) رشته ثابت + ریسه ( و کد ) ، برای طبقه بندی قالب شعر نیمایی ثابت رشته 

رشته ثابت + ریسه ( طبقه بندی می کنیم و کلمه ی ثابت رشته را هم حتما ذکر می کنیم تا با رشته های عادی 

 اشتباه نشود .

دقیقا معادل زنجیره ی همان ریسه و تمام شکسته های یک ریسه و فرزندان  دقت کنید وزن های شعر نیمایی عادی

 . می باشدهمه ی رشته های تولید شده 

مثال برای ریسه ی فعالتن رشته های زیر تولید می شود ) دقت کنید رشته های نیمایی از نظر تئوری می تواند تا بی 

 (.  نهایت گسترش یابد

 

 نوا رشته کد هجا

1 7 
 عفَ    1

2 2 
 فَعَل   10

3 1 
 فََعلن   100

4 72 
 فعالتن   1100
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5 28 
 فعالتن  فَع 1/1100

6 11 
 فعالتن  فَعَل 10/1100

7 15 
 فعالتن  فَعَلن 100/1100

8 201 
 فعالتن   فعالتن 1100/1100

... ... ... ... 

 .در این متن از تشکیل سایر جدول رشته های نیمایی خودداری شده است

 .می توان بحر طویل را هم بر اساس ریسه تقسیم بندی کرد که در این کتاب از این کار صرف نظر شده است ه :نکت

 ریسه های سه هجایی
 

 گل ها به / مفعولُ  نوا :  011 ریسه : سه هجایی 9 کد: 

 ست  یرگاهیشهر را د، با آنکه شب 

 شیابرها و نفس دودها با

 77/19( ستاره ؟ نینا گه غروب کدام  ،) اخوان ثالث     ... و سرد و مه آلود کرده ست کیتار

 گل پری / فاعلن نوا :  101 ریسه : سه هجایی 6 کد: 

 دیشد اتیح یا

 تو از مهلت نور یها شهیر

 د (پرنده بو نجایا) سهراب سپهری ،  ...                           نوشد یم آب

 ل / فعولنپری گ نوا :  110 ریسه : سه هجایی 5 کد: 

 آتش مهر و ناز و نوازش یاریز بس

 و تابش ییو روشنا یشدت گرم نیا از

 فکرم گلستان

ن ، شعری در مجله آزادیستا 5/7233 ) بانو شمس کسمایی ، چا پ شده در      ... شد افسوس شانیو پر خراب

 مدرن قبل از چاپ اشعار نیمایی نیما(

 صدا کن مرا

 سهراب سپهری( ،)به باغ همسفران                 ...صدای تو خوب است

 

 ریسه های چهار هجایی
 

 گل ها دِل / مستفعلُ  نوا :  0011 ریسه : چهار هجایی 9 کد: 

 کز گردش آب، رهیهنگاِم غروِب ت

 ...موج  نگران یغلتد موج رو یم

 موج، یهم از انتظار طوالن طانیش

 شده از آب، رونیب
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 ،اوج افتهیاو  الیخ یبه ره رانیح

 را به نهان، خود

 ان،یپر یسو

 ) نیما یوشیج ، پریان ( ....                    دیگو یسخن م ده،یرسان کینزد

 یکی از وزن های این ریسه وزن معروف رباعی است 

 پری گل به / مفاعیلُ  نوا :  0110 ریسه : چهار هجایی 5 کد: 

 همان رنگ و همان روی

 همان برگ و همان بار 

 گل(، )اخوان ثالث                         ی خاموشِ در آن خفته بسی راز همان خنده 

     مستفعلنگل ها پری /  نوا :  1011 ریسه : چهار هجایی 77 کد: 

 اما نمی دانی چه شب هایی سحر کردم

 (77/7993لث ، اخوان ثا ،آنگاه پس از تندر )               ....بی آنکه یک دم مهربان باشند با هم پلکهای من 

 شب همه غم های عالم را خبر کنام

  (60فروردین  ،مرثیه ی جنگل  ،) ابتهاج   ....             گریه سر کن ،  بنشین و با من گریه سر کن

  فعالتنبه پری ها /  نوا :  1100 ریسه : چهار هجایی72 کد: 

 ینمـور یو جـا دیآ یم هیســ یاز روز ـادمی

 یدور ـاریبسـجنگـل  ـانی.در م

 (7920 ،یاد  ،) نیما  ....        باران بود ریهـر کجـا در ز کســریفصـل زمسـتان بود و  آخـر

 قاصدک هان چه خبر آوردی ؟

 از کجا وز که خبر آوردی ...

 انتظار خبری نیست مرا

 ( 5/7998 اخوان ثالث، ) قاصدک ، یار و نه ز دیار و دیاری باری ...                  نه ز 

 اهل کاشانم

 (7911 ، چاپ اولسهراب سپهری  ،)صدای پای آب                  روزگارم بد نیست ...

 شرح :

  این وزن دارای فرزندان بسیار زیادی است . 

  را در این وزن نیمایی سروده است« صدای پای آب »سهراب سپهری منظومه ی . 

     ها / فاعالتن گل پری نوا :  1101 ریسه : چهار هجایی79 کد: 

 باز باران

 ) گلچین گیالنی ، باران(                     با ترانه ...

 «ظاهرا توجهی به حدود مفهومی و  ،  آنهایی که از سر ناآگاهی کار گلچین را بحر طویل سرایی خواندند

 (665موسیقی شعر : « ) . علمی بحر طویل نداشته اند

    مفاعیلنپری گل ها /  نوا :  1110 ریسه : چهار هجایی71 کد: 

 سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است 

  (77/7991اخوان ثالث، ، زمستان )شعر  پاسخ گفتن و دیدار یاران را...            کسی سر بر نیارد کرد
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هفت هجایی  21 کد: 

 ثابت رشته
 فع لن فعولن  گل ها پری گل /  نوا :  110/11 ریسه :

 ای تکیه گاه و پناه

 هایزیباترین لحظه             

 پر عصمت و پر شکوه                 

 تنهایی و خلوت من                           

 ، کتاب آخر شاهنامه ( 9) اخوان ثالث ، غزل ...                 ای شط شیرین پر شوکت من                        

  است (110)ریسه  و (11)رشته ی ثابت 

 ریسه های هشت هجایی

  19 کد: 

 هشت هجایی
 گل ها پری پری دِل /  نوا :  0010/1011 ریسه :

 مستفعلن مفاعُل  

 قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه ی جهان،

 (7975 ،ققنوس  ،) نیما                       ...آواره مانده از وزش بادهای سرد،

 دیراست گالیا

 (72/7997) ابتهاج ، کاروان ،                 …نه ی دلداگی مخوان در گوش من فسا

 پاییز جان چه شوم چه وحشتناک

 ( 8/7996خزانی ، اخوان ثالث ، (  آنک بر آن چنار جوان آنک ...               

 83 کد: 

 هشت هجایی 
 گل به پری گل پری به /  نوا :  0101/1001 ریسه :

   مفتعلن فاعالتُ 

 عصر

 چند عدد سار

 کاج. یدور شدند از مدار حافظه 

 درخت بجا ماند. یجسمان یکین

 ( ، همیشه  ) سهراب سپهری ....                 ختیمن ر یشانه  یاشراق رو عفت

 713 کد: 

 هشت هجایی
 گل پری به گل به پری / نوا :  1001/0101 ریسه :

 فاعالتُ مفتعلن 

 نعش این شهید عزیز

 شهید ( ،) اخوان ثالث              ... انده ستروی دست ما م

 272 کد: 

 هجاییهشت 
 به پری پری پری گل /  نوا :  1101/0100 ریسه :

 فعالتُ فاعالتن

 گل من ، پرنده ای باش و به باغ باد بگذر

  گل باغ آشنایی( ،) م آزاد            ... مه من ، شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین
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 پس گفتار 

  این کار نیاز به است عروض  برای طبقه بندی و یکپارچه سازی بستری فراهم کردن این کتاب هدف اصلی .

که قرار است با ، ( است  OpenSourceباز ) -منبعیک کتاب ، همکاری ادیبان دارد و به عبارتی دیگر این 

که در آن کلیه وزن های فرهنگی  شود .« فرهنگ جامع عروض دودویی »تبدیل به همکاری جامعه ی ادبی 

 عروضی ) فارسی و غیرفارسی( آورده شده باشد و شواهدی از آن از اولین کاربرد تا امروزه داده شود.

  کلیه ی ادعاهای این کتاب قابل نقد است و تعصبی بر هیچ یک از آنها وجود ندارد و مطمئنم این کتاب

این کتاب تنها یک اندیشیدن با صدای بلند بود و کل دارای ایرادات فراوان از جنبه های گوناگون است زیرا 

 ایده و نوشتن این کتاب یک کار یک نفره و بدون مشورت با هیچ کس بود .

  نظم بخشیدن به یک فضای بی نظم بود و این که کال ارزش این کار چیست را زمان پاسخ  این کتابهدف

 .می دهد

  ذکر شود اما  به فاده شده نام منبع و آدرس دقیق آن ، که از منبعی استهر چند باید سعی  می شد هر جا

 دلیل حجم کار قصورهایی صورت گرفته است اما نام منابع در انتها آورده شده است .

  امیدوارم اگر این کتاب حتی اگر قادر به حل مسئله طبقه بندی وزن نشده باشد ، مقدمه ای برای حل این

 مسئله شده باشد.
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 ضمیمه ها

 پری گل جدول کامل ارکانضمیمه ی یک : 
 

 چهار هجایی سه هجایی دو هجایی یک هجایی کد

 رکن تقطیع رکن تقطیع رکن تقطیع رکن تقطیع

 دلِ دلِ  0000 دلِ به   000 دِلِ  00 به 0 0

 گل به دلِ  0001 گل دلِ  001 گل به 01 گل 1 1

 

 پری 10   2

 

 پری دلِ  0010 پری به 010

 دلِ  گلبه 

 گل ها دلِ  0011 بهگل ها  011 گل ها 11   3

 به پری 100     4

 دلِ گل

 به پری به 0100

 دلِ گل به

 گل به گل به 0101 گل پری 101     5

 ها پری 110     6

 پری گل

 به گل ها

 پری ها به 0110

 پری گل به

  بهها  گل رخ 0111 ها گل رخ 111     7

 دلِ پری 1000       8

 گل دلِ گل 1001       9

 گل به پری

 پری پری 1010       10

 پری گل ها 1011       11

 دلِ گل ها 1100       12

 به پری ها

 گل پری ها 1101       13

 گل پری گل

 پری گل ها 1110       14

 به گل رخ ها

 گل ها گل ها 1111       15
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 جدول کامل ارکان افاعیلیضمیمه ی دو : 

این ، دلیل این که تمام هجاها را آوردیم .ت تمام ارکان از یک تا چهار هجایی در جدول زیر آورده شده است لیس

بتوانیم هر  به عبارت دیگر در هر حالتی  تولید شوند و بعضی از برش زنی ها ممکن است این رشته هادر  است که

ین رشته را در تولید نمی شود اما ما ا (0000)شته ی مثال در زبان فارسی هیچ گاه ر .رشته ای را نام گذاری کنیم 

و به صورت معادل دهدهی آن است عدد دقت کنید کد هر رکن دقیقا  این جا آورده ایم و نام گذاری کرده ایم . 

 .اخذ شده است «مبانی عروض » پیش نهادی دکتر فوالدی از کتابی نمونه هاقراردادی انتخاب نشده است . 

 

 هجایی یک

 افاعیل فوالدی افاعیل سنتی قطیعت کد

 ) مَ  ( )فَ( ندارد 0 0

 ) فا( ) مُس( فَع 1 7
 

 دو هجایی

 افاعیل فوالدی افاعیل سنتی تقطیع کد

 )فَِع ( ندارد 00 0

 ) فاعِ( فَعْ ل ُ  01 7

 ) َمفا( فَعَل ْ  10 2

 ) مُْستَفْ ( فَع لُن 11 9

 

 سه هجایی

 الدیافاعیل فو افاعیل سنتی تقطیع کد

 )فَعُِل( ندارد 000 0

 )فاعِلُ( ندارد 001 7

 ) َمفاعِ( فَعولُ  010 2

 ) مُْستَفِْع( مَفعولُ  011 9

 )فَعِلُن( فَعِلُن 100 1

 )فاعِلُن( فاعِلُن 101 6

 )مَفاِع( فَعولُن 110 5

 )مُسَتفعِلْ( مَفعولُن 111 1
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 هجایی چهار

 یافاعیل فوالد افاعیل سنتی تقطیع کد

 )فَعِلَتُ ( ندارد 0000 0

 )فاعِلَتُ( ندارد 0001 7

 مَفاعِلُ  مَفاعِلُ  0010 2

 مُستَفعِلُ  مُستَفعِلُ  0011 9

 فَعِالتُ  فَعِالتُ  0100 1

 فاعِالتُ  فاعِالتُ  0101 6

 مَفاعیلُ  مَفاعیلُ  0110 5

 مُستَفعالُ  مَفعوالتُ  0111 1

 فَعِلَتُن فَعِلَتُن 1000 8

 فاعَِلتُن لنمفتع 1001 3

 مَفاعِلُن مَفاعِلُن 1010 70

 مُستَفعِلُن مُستَفعِلُن 1011 77

 فَعِالتُن فَعِالتُن 1100 72

 فاعِالتُن فاعِالتُن 1101 79

 مَفاعیلُن مَفاعیلُن 1110 71

 مُستَفعالُن مَفعوالتُن 1111 76

 

 هجایی پنج

 پیشنهاد ما افاعیل فوالدی افاعیل سنتی تقطیع کد

 )فَعِلَتَُت( )فَعِلَتَُت( ندارد 00000 0

 )فاعِلَتَُت( )فاعِلَتَُت( ندارد 00001 7

 ) َمفاعِلَُت( ) َمفاعِلَُت( ندارد 00010 2

 )مُسَتفعِلَتُ( )مُسَتفعِلَتُ( ندارد 00011 9

 )فَعِالتَتُ( )فَعِالتَتُ( ندارد 00100 1

 )فاعِالتَتُ( )فاعِالتَتُ( ندارد 00101 6

 )مَفاعیلَُت( )مَفاعیلَُت( ندارد 00110 5

 ) مُستَفعالَتُ( ) مُستَفعالَتُ( ندارد 00111 1

 )فَعِلَتاُت( )فَعِلَتاُت( ندارد 01000 8

 }مُفتَعِالتُ{ )فاعَِلتاُت(  ندارد 01001 3

 )مَفاعالُت( )مَفاعالُت( ندارد 01010 70

 )مُسَتفعِالُت( )مُسَتفعِالُت( ندارد 01011 77

 )فَعِالتاتُ( )فَعِالتاتُ( ندارد 01100 72

 )فاعِالتاُت( )فاعِالتاُت( ندارد 01101 79
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 )مَفاعیالُت( )مَفاعیالُت( ندارد 01110 71

 }مفعوالتاتُ{ )مستفعاالُت(  ندارد 01111 76

 )فَعِلََتتُن( )فَعِلََتتُن( ندارد 10000 75

 )فاعِلَتَتُن( )فاعِلَتَتُن( ندارد 10001 71

 مَفاعَِلتُن مَفاعَِلتُن مَفاعَِلتُن 10010 78

 )مُسَتفعِلَتُن( )مُسَتفعِلَتُن( ندارد 10011 73

 )فَعِالتَتُن( )فَعِالتَتُن( مُتَفاعِلُن 10100 20

 )فاعِالتَتُن( )فاعِالتَتُن( ندارد 10101 27

 )مَفاعیَلتُن( )مَفاعیَلتُن( ندارد 10110 22

 (مفعوالتَتُن)  ن() مُستَفعالَتُ ندارد 10111 29

 )فَعِلَتاتُن( )فَعِلَتاتُن( ندارد 11000 21

 مُفتَعِالتُن )فاعَِلتاتُن(  مُفتَعِالتُن 11001 26

 مَفاعالتُن مَفاعالتُن مَفاعالتُن 11010 25

 مُستَفعِالتُن مُستَفعِالتُن مُستَفعِالتُن 11011 21

 تُن () َفعِالتا ) فَعِالتاتُن (   فعلییاتن 11100 28

 )فاعِالتاتُن( )فاعِالتاتُن(  فاعلییاتن 11101 23

 )مَفاعیالتُن( )مَفاعیالتُن( ندارد 11110 90

 }مفعوالتاتن{ ) مستفعاالتن(   ندارد 11111 97
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 به هم و دودویی: تبدیل عدد دهدهی  سهضمیمه ی 

 الف : تبدیل عدد دهدهی به دودویی :

با این یک اپ     ”binary convertor“  با جستجو در گوگل پلی یا اپ استور و جستجویان روش یک : می تو

 . کرده و با آن به راحتی هر عدد دهدهی و دودویی را به هم تبدیل کرد و نصب را دانلود کارکر را یافته و  آن 

 استفاده کردیا وب سایت های آنالین روش دو : از برنامه های کامپیوتری 

 ه : روش محاسبه دستیروش س

جدولی مطابق شکل زیر داریم که هر ستون حاصلضرب ستون سمت راست ضربدر دو می باشد  و می توان آن را 

 . همچنان ادامه داد

... 128 64 32 16 8 4 2 1 

 ...                 

آن را از  (101001)دهی عددارقام دودویی را از راست به چپ در این جدول می نویسیم مثال برای یافتن معادل ده

 .راست به چپ می نویسیم 

... 128 64 32 16 8 4 2 1 

 ...     1 0 1 0 0 1 

 . است با هم جمع می کنیم تا معادل دهدهی رشته به دست آید«7»تمام اعدادی را که زیرشان 

32+8+1=41 

 تبدیل عدد دودویی به عدد دهدهی ب : 

با این یک اپ     ”binary convertor“  ل پلی یا اپ استور و جستجویروش یک : می توان با جستجو در گوگ

 . کرده و با آن به راحتی هر عدد دهدهی و دودویی را به هم تبدیل کرد و نصب را دانلود کارکر را یافته و  آن 

 . استفاده کردآنالین  روش دو : از برنامه های کامپیوتری یا وب سایتهای

تی است که در آن عدد را گرفته و آن را بر دو تقسیم می کنیم خارج قسمت را دوباره روش سه : این یک روش دس

 .بر دو تقسیم می کنیم آن قدر این کار را می کنیم تا خارج قسمت صفر شود باقیمانده ها را از آخر به اول بنویسید 

 .در مبنای دو می شود  ( 10100 ) در مبنای ده معادل 20تا مبنای دو به دست آید مثال مطابق شکل زیر 

 باقیمانده عدد تقسیم بر دو خارج قسمت  عدد

20 10 0 

10 5 0 

5 2 1 

2 1 0 

1 0 1 
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 طبق بررسی های دکتر پرهیزی وزن پرکاربرد شعر فارسی 25: فهرست  چهار ضمیمه
 

 نام کد وزن ردیف

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن     56797 1

 ن مفاعلن فَعَلن    مفاعلن فعالت 19146 2

 مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن     11051 3

 فعالتن فعالتن فعالتن فَعَلن     19660 4

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن     61166 5

 فعالتن مفاعلن فَعَلن      1196 6

 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن     13107 7

   مفاعیلن مفاعیلن  فعولن   1774 8

 فاعالتن فاعالتن فاعلن      1501 9

 مفعولُ مفاعلن فعولن      851 10

 مفعولُ فاعالتن مفعوُل فاعالتن     13803 11

 مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن     14835 12

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن     48059 13

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن     11481 14

 ولن فعولن فعولن فَعَل    فع 1462 15

 فعولن فعولن فعولن فعولن     3510 16

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن     43433 17

 فعالتن فعالتن فَعَلن      1228 18

 مفتعلن فاعالتُ مفتعلن َفع     6489 19

 مفتعلن مفتعلن فاعلن      1433 20

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن     51914 21

 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن     54484 22

 مفعولُ مفاعلن مفاعیلن 1875 23

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن     24029 24

 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن     52428 25

 

دیوان و اشعار پراکنده شش  62درصد کل اشعار بررسی شده )  271/38این بیست و پنج وزن بر روی هم »

 « .  ر بی دیوان ( را به خود اختصاص داده اندشاع

 (87) دکتر عبدالخالق پرهیزی ، بررسی جامع وزن شعر فارسی :
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 مرده ای که هنوز راه می رود، زحافات  : پنجضمیمه ی 

 

 نه ، او نمرده است»

 ) شهریار ، شعر ای وای مادرم (     «نه او نمرده است که من زنده ام هنوز

 

 مقدمه

در عروض سنتی با توجه به عدم درک ریاضی عروضیان دانیم هر رشته ی وزنی یک عدد دودویی است . اکنون می 

فرمولهای عجیب و غریبی را به کار ، رشته ی وزنی دیگر یک بودن یک رشته وزنی برای تبدیل یک رشته ی وزنی به 

وانستند بگویند رشته ی الف از رشته ی ب به می بردند و این فرمولها را زحاف می نامیدند . آنها با این فرمولها می ت

 آنها با این کار می خواستند نظمی به رشته های بی نظم بدهند .  .دست آمده است 

می خواندند ) با فرض متقارب = فعولن ( یعنی در  «بحر متقارب مثمن سالم»را « فعولن فعولن فعولن فعولن  »مثال 

 8) کامل( تکرار می شود. ) در عربی بیت واحد است بنابراین مثمن یعنی بار رکن فعولن به شکل سالم  1هر مصرع 

 . ( می گوییم چون مصرع واحد وزن است  1می گویند اما در فارسی 

« محذوف»می گویند. زیرا زحافی را به نام «  بحر متقارب مثمن محذوف»را «  فعولن فعولن فعولن فَعَل  »حال وزن 

 حذف می کند ( می تواند فعولن را به فَعَل تبدیل کند . ) که آخرین هجای یک رشته را

 .اکنون تعریف تابع در ریاضی را می بینیم و باز به بحث باز می گردیم

هر گاه سیستمی داشته باشیم که به ازای هر ورودی به ما یک و فقط یک خروجی بدهد در ریاضیات : تابع تعریف 

ضرب کند و به ما  2نظر بگیرید که هر عددی را به آن بدهیم آن را در را در  مثال سیستمی .آن را تابع می نامیم

دد منحصر به فرد است یک ع را که برابر آن  2یک تابع است زیرا به ازای هر عدد که به آن بدهیم  . این سیستمبدهد

 به ما می دهد .
 

 
ی است که ورودی را به خروجی هر تابع دارای یک ورودی ، یک ضابطه و یک خروجی است . ضابطه در اصل فرمول

 تبدیل می کند.

 زحاف همان تابع است 

عروضیان با . دیگر تبدیل می کند رشته عددی را به یک  رشته ی عددیدقت کنید که زحاف یک تابع است که یک 

تراع مفهوم بنابر این با اخ ،  ماهیت ریاضی رشته های وزنی را نمی دانستند، مفهوم تابع آشنا نبودند و عالوه بر آن 

ه ی ب از رشتبا یک زخاف رشته ها به هم داشتند تا بتوانند توضیح دهند که رشته ی الف  سعی در تبدیل زحاف 

 تولید شده است .
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عدد بنامیم . یعنی بگوییم این « تکراره ی الف  1تایی  3رشته ی »ما نام این رشته را . نگاه کنید  3336مثال به عدد 

بوده است و سپس در آن زحاف الف رخ داده است . زحاف الف طوری « بار تکرار نه  1 » نییع 3333 عبارت  در اصل

دهد . ) مثال را به عنوان خروجی بیرون می  6، عدد را به عنوان ورودی بگیرد  3 تعریف شده است که  اگر عدد

را حالت  3336رشته ی وانیم می تاین گونه ما .  کن ((  1زحاف الف را این گونه تعریف کنیم ) ورودی را منهای 

 دانستیم .  3333خاصی از 

هر رشته را تبدیل به رشته ی دیگر کرد مثال می با این توابع ، دقت کنید می توان تابع های زیادی تعریف کرد و 

شده است و دومین  7تبدیل به  3از  aدانست که اولین رقم با اعمال زحاف  333را هم از خانواده ی  729توان عدد 

 شده است. 9تبدیل به  cشده و سومین رقم با اعمال زحاف  2تبدیل به  3از  bرقم با اعمال زحاف 

زحافات پی برده باشید و ببینید که عروضیان به علت ندانستن مبنای ریاضی رشته ها   امیدوارم این گونه به بیهودگی

که از تکرار یک ریسه به دست می آمد را رشته هایی  در ضمن عروضیان مسئله ساده ای را چقدر پیچیده کردند. 

را  11291آنها مثال عدد کامل فرض می کردند و سعی در نام گذاری باقی رشته ها با رشته های کامل می کردند . 

را با عدد  11291باشد و سعی می کردند عدد  11111عدد ناقصی می دانستند و می گفتند عدد کامل باید به شکل 

کامل و ناقص مفاهیمی مرتبط با ذهن انسان هستند و ما اعداد کامل و ناقص نداریم و در  ) تعریف کنند. 11111

 ضمن اعداد از هم تولید نمی شوند ، اعداد به خودی خود وجود دارند . (

زحافات یک سیستم بسیار پیچیده است و به راحتی می توان آن را کنار گذاشت و دانستن آن را تنها برای باستان 

برای مطالعه بیشتر بیهودگی دبیات که می خواهند کتاب های عروض قدیم را بخوانند الزامی دانست . )شناسان ا

 ( . مراجعه کنید« آهنگ شناسی شعر فارسی»زحافات به کتاب 

برای آنکه ثابت شود زحافات تابع هستند ، چند تابع پایه را معرفی می کنیم و سپس زحافات را با این توابع نمایش 

 م .می دهی

 

 تعریف زحافات بر اساس توابع

ابتدا ما چند تابع پایه را که برای کار با رشته ها الزم است معرفی می کنیم و سپس با این توابع کل زحافات را باز 

از اعداد متمایز « ”»رشته ها را با عالمت تمام و   فرض می شوند راست به چپ) کلیه رشته ها از . تولید می کنیم 

 (.  می کنیم

 Delete(string,location)تابع حذف  -7

 ”Delete(“1001”,1)=”100را حذف می کند مثال  locationواقع در مکان   عنصر

  Set (string,location,value)  در رشتهتغییر یک عنصر  -2

 ”1“است یا  ”0“یا  valueجایگزین می کند.  valueرا با مقدار  locationواقع در مکان   عنصر

 ”Set (“1000”,2,”1”)=”1010مثال  

  Insert (string,location,value)   وارد کردن یک عنصر در رشته -9

و باقی عناصر رشته را به  ”1“است یا  ”0“یا  valueوارد می کند   locationرا در مکان  valueمقدار

 سمت راست حرکت می دهد .

 ”Insert(“111”,2,”0”)=”1101مثال : 

 ”Set (“1000”,2,”1”)=”1010مثال  

 Len(string)طول رشته     -1

 . این تابع طول رشته را بر می گرداند
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دقت کنید توابع متوالی را به صورت تودرتو می نویسند و ابتدا داخلی ترین تابع را اجرا می کنیم و همین گونه به 

می کنیم یعنی  ابتدا تابع درونی را اجرا Delete(Set(“1000”,2,”1”),2)تابع برای اجرای بیرون می آییم مثال 

Set(“1000”,2,”1”)=”1010”  و نتیجه را در جایش می گذاریم یعنی Delet(“1010”,2)=”100” 

 . این ترتیب مهم است و اگر غیر از این عمل شود خروجی اشتباه تولید می شود دقت کنید 

ی می پردازیم. ) دقت شود با توجه به تعریف ما که زحاف را یک تابع می دانیم به تعریف چند زحاف بر مبنای ریاض

باید همه زحافات بررسی شود و ببینیم آیا همه تابع اند و گرنه ضابطه آنها را طوری تعریف کنیم که تابع شوند گاهی 

 ممکن است یک زحاف به چند تابع تعریف شود (

 

 زحاف محذوف

 Delete (string,Len(string))یا تابع   حذف آخرین عضو یک رشته

 خروجی ورودی

110 10 
1101 101 

 

 زحاف مقبوض

   Set (string,3,”0”)یا تابع    کوتاه یبه هجا سوم یهجا لیتبد یعنی

 خروجی ورودی

1110 1010 
 

 زحاف اخرب 

 حذف هجای اول و تبدیل هجای آخر به کوتاه
Set (Delete (string,1),Len(string),”0”) 

 خروجی ورودی

1110 011 
 یّمطو

 Set (string,2,”1”)یا  کوتاه یدوم به هجابلند  یهجا لیتبد 

 خروجی ورودی

1011 1001 
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 توسعه :  ششضمیمه ی 

 :نکات زیر برای توسعه این فرهنگ در آینده می تواند راهگشا باشد

  نوشتن شرح هر وزن توسط ادیبان 

   ت خواندن به دو وزن را برای هر وزن که عالوه بر زیبایی شعر از نظر عروضی قابلی «شاه بیت»نوشتن

خواندن ، شعر دارای یعنی مستقل از روش ؛ در انتهای کلمه نداشته باشد  هم و  هجای کوتاه نداشته باشد 

 .هر دو مصرع دارای یک وزن تقطیعی باشندیک وزن باشد و 

 ( هم  دکلمه ی اشعار هر وزن زیرا شعر هنر موسیقی است ) گاهی یک وزن را به چند روش می توان خواند

 . به فارسی هم توسط سایر زبان ها برای درک موسیقی شعر

 کلیه اشعار ذکر شده دارای مرجع از دیوان اصلی شاعران شود. 

 لیست همه ی هم آوا ها در )ابر( مادر آورده می شود. 

 ست شبه مکرر های هر ریسه در شرح وزن مکرر آورده شود .لی 

  گونه می توان لیست کلیه ی هم آواهای هر وزن را داشتلیست کلیه ی هم آواها در ابرمادر به این. 

 مشغول مطالعه زبان ایرانیان فارسی زبان هستیم و جای خالی شعرهای  ،  متاسفانه ما به جای زبان فارسی

فارسی عثمانی ، هند ، افغانستان و تاجیکستان و کلیه آثار فارسی زبانان در سراسر جهان امروز در لیست 

 .امیدواریم این مسئله در آینده رفع شود .  ا خالی است شاهدهای شعری م

 ر وزن بالغ )قطعه یا غزل  به صورت کامل(  آورده شود  .قدیمی ترین شاهد بالغ برای ه 

  یک نرم افزار یا وب سایت یا اپ که با دادن کد هر وزن نام تمام هم آواهایش ) مادران ، خواهران ، فرزندان

 .شودو خواهر زادگانش ( داده 

 آوردن نام زنجیره )های( مادر هر وزن در شرح آن وزن 

 نوشتن شرح هر زنجیره توسط ادیبان 

  فراهم کردن یک ویکی یا وب سایت برای فهرست عروض تا با مشارکت همه ادیبان زبان فارسی ) و سایر

 زبانهای هجایی( ، یک فرهنگ عروضی کامل داشته باشیم .

 

 زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست    باقی این غزل را ای مطرب ظریف
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  منابع

، تهران  یفروغ ی، کتاب فروش 7، چ   یآه نیحس یو حواش قاتیو تعل حی، با تصح ی: دره نجف رزایم یآقا سردار ، نجفقل       •

7952 

  7376ل کشور ، ( ، نو ی) چاپ سنگ ی: شجره العروض مع روضه القواف یمظفر عل دی، س راسی        •

       7953،  2اخوان ثالث ، مهدی : بدعتها و بدایع نیما یوشیج ، انتشارات بزرگمهر ، چ        •

 ، سال نهم یشناس رانی،  مجله ا یبهبهان نیمیبا س یمصاحبه کتب ی: ابداع اوزان تازه در شعر فارس نی، صدرالد یاله       •

 7935،  7، انتشارات فردوس ، چ  یجامع وزن شعر فارس ی، عبدالخالق  ، بررس یزیپره       •

 7987،  7، انتشارات ققنوس ، چ  یفارس نی، عبدالخالق : عروض نو یزیپره       •

 7935،  7، چ  امیجلد دو ، انتشارات پ یبا اوزان عروض یی، غالمرضا : آشنا یپناه       •

 7936،  7، چ  امی، انتشارات پ کیجلد  یبا اوزان عروض یی، غالمرضا : آشنا یپناه       •

 7939، 9، نشر ثالث ، چ  رانیدر شعر معاصر ا ینوآور ی، کاووس : گونه ها یحسن ل       •

 7981،  دی، ابولفضل : ضرباهنگ کالم ، ، ناشر کتاب خورش این یدیخورش       •

 7982 ، 7، چ  یدادگر ، شراره : وزن شعر معاصر ، نشر نغمه زندگ       •

  218، ص  7963، سال  5، شماره  ندهی، مجله آ یساتن ، الون : عروض فارس        •

حاج  ی، شرکت نسب یخراسان یهرو بیمحمد حسن اد حی، با تصح ونی، عبدالقهار بن اسحاق : عروض هما فیشر       •

 7991اقبال و شرکا ، تهران ،  نیمحمد حس

  7930،  9،  انتشارات سخن ، چ   «نهیبا چراغ و آ»، محمد رضا :  یکدکن یعیشف      •

 7983،  77شعر ، انتشارات آگه ، چ  یقی، محمد رضا : موس یکدکن یعیشف  •

مجدد دکتر  حیو  تصح ینیعالمه قزو حیاشعار العجم ، به تصح رییمعا ی، المعجم ف  یراز سیمحمد بن ق نیشمس الد       •

 7988نشر علم ، ،  سایمجدد دکتر شم حیو تصح یرضو

 7981،  9سوم ، نشر علم ، چ  شیرای، و یرباع ری، س روسی، س سایشم       •

 غزل...  ( ری، نشر علم  ) مخفف  س یغزل در شعر فارس ری، س روسی، س سایشم       •

 (  هیو قاف ) مخفف  عروض  58 ورینور ، چاپ اول ، شهر امی،  انتشارات پ هی، عروض و قاف روسی، س سایشم       •

 (  ی) مخفف  فرهنگ عروض 7930،  6،  نشر علم ، چ ی، فرهنگ عروض روسی، س سایشم       •

 خواجو ، فصلنامه ادب و زبان  وانیاوزان تازه و نادر در د ی، مقاله  روسی، س سایشم       •

 .خواجو () مخفف= اوزان..    77-7، صفحه 7915، تابستان 2، شماره 7، دوره 7، مقاله      

 (7981،  7، انتشارات فرهنگ مردم ، چ  یشعر فارس ی، جمال : آهنگ شناس یصدر       •

 7956،  7، انتشارات فروهر ، چ  ی: طرح عروض فارس رضایعل یصدف       •

 7930،  7تا امروز ، به کوشش ، نشر آثار ، چ  روزیاز د ی: وزن شعر فارس  دیزاده ، ام بیطب       •

 ( روزی( ) مخفف از د83 بهشتیدر ارد یوزن شعر فارس یشیهم اند نینخست یهایعه سخن ران) مجمو 

 7982،  7، چ  لوفری، ناشر ن یفارس ی انهیوزن شعر عام لی: تحل دیزاده ، ام بیطب       •

 ،  یمظاهر دیو جمش یاالشعار ، به اهتمام محمد فشارک اری: مع نیالد ری، خواجه نص یطوس        •

 7959، اصفهان  یچاپ اول ، انتشارات سهرورد           

 7959، تهران  ریرکبی، انتشارات ام 7، چ   یدر شعر فارس جی، رضا : زحاف را یعبدالله        •

 7931،  7، چ   یدر شعر کودک ، ناشر عمو علو ی: وزن ارزش ییحیفرد ،  یعلو       •

 7913، مجله خرد و کوشش ، دفتر چهارم ، سال  ین شعر فارساوزا یفرزاد ، مسعود : مجموعه         •

 7982،  7، نشر فراگفت ، چ  یعروض فارس ی: مبان رضای، عل یفوالد       •
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 و فلسفه،  اتیشعر ، کتاب ماه ادب عیعروض ساختگرا و تقطمقاله ی  :  رضای، عل یفوالد       •

 ) مخفف عروض ساختگرا... ( 91-97، ص 33و  38، شماره 7981 یآذر و د       

 7915،  7و عروض ، نشر آگه ، چ  ی: وزن شناس رجی، ا یکابل       •

 7953،  2، چ  دی، نشر مروار یبهبهان نیمیاشعار س دهیگز       •

 ( : قوائم العروض  یکرمانشاه دلیمحمد ) متخلص به ب ی، محمد بن عل یمازندران       •

 6079قم به شماره  ینجف یاهلل مرعش تیآ یتابخانه موجود در ک ینسخه خط       

 7919: چاپ اول ، نشر قطره ، تهران  ی، عباس : عروض فارس اریماه       •

 7982،  2، نشر قطهر ، چ  ی، عباس ، عروض فارس اریماه       •

 7982،  7، نشر نگاه ، چ  یبهبهان نیمیمجموعه اشعار س       •

 7960،  11 ی، شماره  یعال ی، انتشارات دانشسرا یدر شعر فارس یعفر : سبک خراسانمحجوب ، محمد ج       •

 7980اصطالحات عروض ، ناشر سمت ، چاپ اول  یفی: فرهنگ توص نی، حس یمدرس       •

العه  و سازمان مط یآستان قدس رضو یاسالم یپژوهشها ادیبن،   یاوزان شعر فارس ی: فرهنگ کاربرد نی، حس یمدرس       •

 7981،  7، چ   یکتب علوم انسان نیو تدو

 ،  یدکتر نورالحسن انصار هیو تحش حیمحمد ، تحفه الهند ، تصح نیخان ابن فخر الد رزایم       •

 7961، جلد اول ،  رانیفرهنگ ا ادیانتشارات بن       

 7951،  2، انتشارات توس ، چ  ی: وزن شعر فارسزی، پرو یناتل خانلر       •

 7/2فرهنگستان  ی، نامه  یموزون گلستان سعد یاحد : پاره ها ،یالنیگ یعسمی –، ابولحسن  ینجف       •

ابولحسن  یتازه در شعر بهار نوشته  یوزنها یمقاله  ) ی، ابولحسن : کتاب جشن نامه استاد دکتر محمد خوانسار ینجف       •

 7981( ،  نشر آثار ، تهران  ینجف

 7930، چاپ اول ،  لوفری) درس نامه ( ، انتشارات ن یابولحسن : وزن شعر فارس،  ینجف       •

 « اثر ناشناخته  نیاالشعار ، ا اریمع» ، ابولحسن ،  ینجف       •

 ی) مخفف = درباره     لوفری، انتشارات ن 7931،  7، چ  یشعر فارس یوزن ها ی، ابولحسن ، درباره طبقه بند ینجف       •

 ( طبقه ... 

 ) مخفف= باره قاعده قلب  (  2/  6فرهنگستان ، شماره  ی، ابولحسن ، درباره قاعده قلب ، نامه  ینجف       •

، ص  1، ش  79گرفت ، نامه فرهنگستان ، دوره  دهیآن را ناد یکه عروض سنت یمشکل ی، ابولحسن ، وزن دور ینجف       •

 ... (ی) مخفف = وزن دور 5-78

 7988،  6جاودانه ، نشر ثالث ، چ  یاهلل : ترانه ها و آهنگ ها بیر ، حبف یرینص       •

 7986،  7، انتشارات نگاه ، چ  یهنر شعر و شاعر ی: درباره  جیوشی ماین       •

 ، نشر هما 7916،  72، چ  ی: فنون بالغت و صناعات ادب نی، جالل الد ییهما       •

 تهران( 1907ملک به شماره  یموجود در کتابخانه مل یخط یالشعرا ) نسخه  اضیر:  یقلی، عل یداغستان یواله        •

  7910،  7، ناشر آستان قدس ، چ  یمنشا وزن شعر فارس ی: بررس یکامکار ، تق انیدیوح       •

 7983،  7، چ  ی، ناشر دانشگاه فردوس ی: فرهنگ اوزان شعر فارس یکامکار ، تق انیدیوح       •

 7980،  6، چ  ی، مرکز نشر دانشگاه یشعر فارس ی هی: وزن و قاف یکامکار ، تق انیدیحو       •

 en.wikipedia.org/wiki/Binary_number 

  en.wikipedia.org/wiki/Pingala 
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 جدول کدهای وزن 

آوریم تا بتوان با آن کد دهدهی وزن مورد نظر خود را یافته و بر اساس جدول کدهای وزن را می  در انتهای کتاب ، 

روش کار با این فهرست بسیار ساده است . ابتدا شعر یا وزن مورد آن به اطالعات وزن مورد نظر  دسترسی بیابید . 

قطیع می شود ت (11011101110)به شکل «  مرا نه سر نه سامان آفریدند »نظر خود را تقطیع کنید . مثال شعر 

هجایی است . در وزنهای یازده هجایی به دنبال این وزن می گردیم . البته دقیقا مانند  77می بینیم که یک وزن 

را جستجو می کنیم بعد  3ابتدا عدد  367به دنبال این عدد می گردیم . ) برای یافتن  راستبه  چپاعداد دهدهی از 

 ( 7بعد  6

 .ی آن را به خاطر می سپاریم و در فهرست وزنها این کد دهدهی را می یابیمبعد از یافتن این وزن کد دهده

جدا می کنند و ما هم از همین روال زهم رشته عددها را چهار تا چهار تا ار ریاضیات دودویی در هر دقت کنید د

 تا بیست هجایی ها را پوشش می دهد.تنها اوزان در ضمن این جدول   استفاده کردیم.
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     ک          ک          ک     

1 1 1 6 50 11/0010 7 110 110/1110 

2 2 10 6 51 11/0011 7 111 110/1111 

2 3 11 6 52 11/0100 7 114 111/0010 

3 4 100 6 53 11/0101 7 115 111/0011 

3 5 101 6 54 11/0110 7 116 111/0100 

3 6 110 6 55 11/0111 7 117 111/0101 

3 7 111 6 57 11/1001 7 118 111/0110 

4 8 1000 6 58 11/1010 7 119 111/0111 

4 9 1001 6 59 11/1011 7 121 111/1001 

4 10 1010 6 60 11/1100 7 122 111/1010 

4 11 1011 6 61 11/1101 7 123 111/1011 

4 12 1100 6 62 11/1110 7 124 111/1100 

4 13 1101 6 63 11/1111 7 125 111/1101 

4 14 1110 7 73 100/1001 7 126 111/1110 

4 15 1111 7 74 100/1010 7 127 111/1111 

5 16 1/0000 7 75 100/1011 8 147 1001/0011 

5 18 1/0010 7 76 100/1100 8 148 1001/0100 

5 19 1/0011 7 77 100/1101 8 149 1001/0101 

5 20 1/0100 7 78 100/1110 8 150 1001/0110 

5 21 1/0101 7 79 100/1111 8 151 1001/0111 

5 22 1/0110 7 82 101/0010 8 153 1001/1001 

5 23 1/0111 7 83 101/0011 8 154 1001/1010 

5 25 1/1001 7 85 101/0101 8 155 1001/1011 

5 26 1/1010 7 86 101/0110 8 156 1001/1100 

5 27 1/1011 7 87 101/0111 8 157 1001/1101 

5 28 1/1100 7 89 101/1001 8 158 1001/1110 

5 29 1/1101 7 90 101/1010 8 159 1001/1111 

5 30 1/1110 7 91 101/1011 8 164 1010/0100 

5 31 1/1111 7 92 101/1100 8 165 1010/0101 

6 36 10/0100 7 93 101/1101 8 166 1010/0110 

6 37 10/0101 7 94 101/1110 8 167 1010/0111 

6 38 10/0110 7 95 101/1111 8 169 1010/1001 

6 39 10/0111 7 100 110/0100 8 170 1010/1010 

6 41 10/1001 7 101 110/0101 8 171 1010/1011 

6 42 10/1010 7 102 110/0110 8 172 1010/1100 

6 43 10/1011 7 103 110/0111 8 173 1010/1101 

6 44 10/1100 7 105 110/1001 8 174 1010/1110 

6 45 10/1101 7 106 110/1010 8 175 1010/1111 

6 46 10/1110 7 107 110/1011 8 179 1011/0011 

6 47 10/1111 7 109 110/1101 8 180 1011/0100 
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     ک          ک          ک     

8 181 1011/0101 8 246 1111/0110 9 405 1/1001/0101 

8 182 1011/0110 8 247 1111/0111 9 406 1/1001/0110 

8 183 1011/0111 8 249 1111/1001 9 409 1/1001/1001 

8 185 1011/1001 8 250 1111/1010 9 410 1/1001/1010 

8 186 1011/1010 8 251 1111/1011 9 412 1/1001/1100 

8 187 1011/1011 8 253 1111/1101 9 415 1/1001/1111 

8 189 1011/1101 8 254 1111/1110 9 425 1/1010/1001 

8 190 1011/1110 8 255 1111/1111 9 426 1/1010/1010 

8 191 1011/1111 9 292 1/0010/0100 9 427 1/1010/1011 

8 201 1100/1001 9 297 1/0010/1001 9 428 1/1010/1100 

8 202 1100/1010 9 298 1/0010/1010 9 429 1/1010/1101 

8 203 1100/1011 9 299 1/0010/1011 9 431 1/1010/1111 

8 204 1100/1100 9 300 1/0010/1100 9 436 1/1011/0100 

8 205 1100/1101 9 301 1/0010/1101 9 437 1/1011/0101 

8 206 1100/1110 9 307 1/0011/0011 9 438 1/1011/0110 

8 207 1100/1111 9 313 1/0011/1001 9 442 1/1011/1010 

8 210 1101/0010 9 319 1/0011/1111 9 443 1/1011/1011 

8 211 1101/0011 9 329 1/0100/1001 9 445 1/1011/1101 

8 212 1101/0100 9 330 1/0100/1010 9 457 1/1100/1001 

8 213 1101/0101 9 331 1/0100/1011 9 458 1/1100/1010 

8 214 1101/0110 9 333 1/0100/1101 9 459 1/1100/1011 

8 217 1101/1001 9 339 1/0101/0011 9 460 1/1100/1100 

8 218 1101/1010 9 340 1/0101/0100 9 461 1/1100/1101 

8 219 1101/1011 9 341 1/0101/0101 9 463 1/1100/1111 

8 221 1101/1101 9 342 1/0101/0110 9 466 1/1101/0010 

8 222 1101/1110 9 345 1/0101/1001 9 468 1/1101/0100 

8 223 1101/1111 9 346 1/0101/1010 9 470 1/1101/0110 

8 229 1110/0101 9 347 1/0101/1011 9 473 1/1101/1001 

8 230 1110/0110 9 351 1/0101/1111 9 475 1/1101/1011 

8 231 1110/0111 9 357 1/0110/0101 9 477 1/1101/1101 

8 233 1110/1001 9 363 1/0110/1011 9 491 1/1110/1011 

8 234 1110/1010 9 365 1/0110/1101 9 494 1/1110/1110 

8 235 1110/1011 9 371 1/0111/0011 9 499 1/1111/0011 

8 236 1110/1100 9 372 1/0111/0100 9 508 1/1111/1100 

8 237 1110/1101 9 374 1/0111/0110 9 509 1/1111/1101 

8 238 1110/1110 9 378 1/0111/1010 9 511 1/1111/1111 

8 239 1110/1111 9 383 1/0111/1111 10 585 10/0100/1001 

8 241 1111/0001 9 402 1/1001/0010 10 587 10/0100/1011 

8 243 1111/0011 9 403 1/1001/0011 10 594 10/0101/0010 

8 245 1111/0101 9 404 1/1001/0100 10 595 10/0101/0011 
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     ک          ک          ک     

10 596 10/0101/0100 10 826 11/0011/1010 10 1011 11/1111/0011 

10 597 10/0101/0101 10 842 11/0100/1010 10 1023 11/1111/1111 

10 627 10/0111/0011 10 843 11/0100/1011 11 1170 100/1001/0010 

10 636 10/0111/1100 10 851 11/0101/0011 11 1171 100/1001/0011 

10 637 10/0111/1101 10 853 11/0101/0101 11 1172 100/1001/0100 

10 660 10/1001/0100 10 857 11/0101/1001 11 1174 100/1001/0110 

10 661 10/1001/0101 10 858 11/0101/1010 11 1177 100/1001/1001 

10 662 10/1001/0110 10 859 11/0101/1011 11 1178 100/1001/1010 

10 666 10/1001/1010 10 863 11/0101/1111 11 1193 100/1010/1001 

10 681 10/1010/1001 10 869 11/0110/0101 11 1195 100/1010/1011 

10 682 10/1010/1010 10 875 11/0110/1011 11 1196 100/1010/1100 

10 683 10/1010/1011 10 877 11/0110/1101 11 1197 100/1010/1101 

10 684 10/1010/1100 10 886 11/0111/0110 11 1199 100/1010/1111 

10 690 10/1011/0010 10 891 11/0111/1011 11 1204 100/1011/0100 

10 691 10/1011/0011 10 915 11/1001/0011 11 1206 100/1011/0110 

10 692 10/1011/0100 10 916 11/1001/0100 11 1211 100/1011/1011 

10 693 10/1011/0101 10 917 11/1001/0101 11 1225 100/1100/1001 

10 694 10/1011/0110 10 918 11/1001/0110 11 1228 100/1100/1100 

10 702 10/1011/1110 10 921 11/1001/1001 11 1229 100/1100/1101 

10 713 10/1100/1001 10 922 11/1001/1010 11 1236 100/1101/0100 

10 714 10/1100/1010 10 924 11/1001/1100 11 1241 100/1101/1001 

10 716 10/1100/1100 10 927 11/1001/1111 11 1252 100/1110/0100 

10 717 10/1100/1101 10 937 11/1010/1001 11 1253 100/1110/0101 

10 719 10/1100/1111 10 939 11/1010/1011 11 1279 100/1111/1111 

10 724 10/1101/0100 10 940 11/1010/1100 11 1317 101/0010/0101 

10 726 10/1101/0110 10 941 11/1010/1101 11 1354 101/0100/1010 

10 727 10/1101/0111 10 943 11/1010/1111 11 1355 101/0100/1011 

10 729 10/1101/1001 10 948 11/1011/0100 11 1357 101/0100/1101 

10 730 10/1101/1010 10 949 11/1011/0101 11 1364 101/0101/0100 

10 731 10/1101/1011 10 950 11/1011/0110 11 1365 101/0101/0101 

10 733 10/1101/1101 10 955 11/1011/1011 11 1366 101/0101/0110 

10 747 10/1110/1011 10 957 11/1011/1101 11 1369 101/0101/1001 

10 750 10/1110/1110 10 969 11/1100/1001 11 1372 101/0101/1100 

10 761 10/1111/1001 10 970 11/1100/1010 11 1382 101/0110/0110 

10 762 10/1111/1010 10 972 11/1100/1100 11 1386 101/0110/1010 

10 804 11/0010/0100 10 973 11/1100/1101 11 1398 101/0111/0110 

10 811 11/0010/1011 10 980 11/1101/0100 11 1402 101/0111/1010 

10 813 11/0010/1101 10 981 11/1101/0101 11 1416 101/1000/1000 

10 819 11/0011/0011 10 982 11/1101/0110 11 1429 101/1001/0101 

10 825 11/0011/1001 10 1003 11/1110/1011 11 1430 101/1001/0110 
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     ک          ک     

11 1433 101/1001/1001 11 1723 110/1011/1011 

11 1434 101/1001/1010 11 1737 110/1100/1001 

11 1449 101/1010/1001 11 1738 110/1100/1010 

11 1450 101/1010/1010 11 1739 110/1100/1011 

11 1451 101/1010/1011 11 1753 110/1101/1001 

11 1453 101/1010/1101 11 1755 110/1101/1011 

11 1460 101/1011/0100 11 1757 110/1101/1101 

11 1461 101/1011/0101 11 1771 110/1110/1011 

11 1462 101/1011/0110 11 1773 110/1110/1101 

11 1467 101/1011/1011 11 1774 110/1110/1110 

11 1469 101/1011/1101 11 1775 110/1110/1111 

11 1484 101/1100/1100 11 1828 111/0010/0100 

11 1491 101/1101/0011 11 1829 111/0010/0101 

11 1499 101/1101/1011 11 1835 111/0010/1011 

11 1501 101/1101/1101 11 1843 111/0011/0011 

11 1515 101/1110/1011 11 1845 111/0011/0101 

11 1523 101/1111/0011 11 1855 111/0011/1111 

11 1609 110/0100/1001 11 1867 111/0100/1011 

11 1611 110/0100/1011 11 1875 111/0101/0011 

11 1613 110/0100/1101 11 1878 111/0101/0110 

11 1621 110/0101/0101 11 1881 111/0101/1001 

11 1622 110/0101/0110 11 1883 111/0101/1011 

11 1637 110/0110/0101 11 1886 111/0101/1110 

11 1638 110/0110/0110 11 1893 111/0110/0101 

11 1642 110/0110/1010 11 1899 111/0110/1011 

11 1684 110/1001/0100 11 1901 111/0110/1101 

11 1685 110/1001/0101 11 1917 111/0111/1101 

11 1686 110/1001/0110 11 1945 111/1001/1001 

11 1689 110/1001/1001 11 1951 111/1001/1111 

11 1690 110/1001/1010 11 1961 111/1010/1001 

11 1701 110/1010/0101 11 1963 111/1010/1011 

11 1702 110/1010/0110 11 1964 111/1010/1100 

11 1705 110/1010/1001 11 1965 111/1010/1101 

11 1706 110/1010/1010 11 1967 111/1010/1111 

11 1707 110/1010/1011 11 1979 111/1011/1011 

11 1709 110/1010/1101 11 1981 111/1011/1101 

11 1715 110/1011/0011 11 1996 111/1100/1100 

11 1716 110/1011/0100 11 2013 111/1101/1101 

11 1717 110/1011/0101 11 2035 111/1111/0011 

11 1718 110/1011/0110 11 2045 111/1111/1101 
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11 2047 111/1111/1111 12 2923 1011/0110/1011 

12 2184 1000/1000/1000 12 2925 1011/0110/1101 

12 2340 1001/0010/0100 12 2987 1011/1010/1011 

12 2362 1001/0011/1010 12 2998 1011/1011/0110 

12 2389 1001/0101/0101 12 3002 1011/1011/1010 

12 2393 1001/0101/1001 12 3003 1011/1011/1011 

12 2394 1001/0101/1010 12 3005 1011/1011/1101 

12 2422 1001/0111/0110 12 3035 1011/1101/1011 

12 2457 1001/1001/1001 12 3037 1011/1101/1101 

12 2458 1001/1001/1010 12 3055 1011/1110/1111 

12 2463 1001/1001/1111 12 3225 1100/1001/1001 

12 2473 1001/1010/1001 12 3226 1100/1001/1010 

12 2474 1001/1010/1010 12 3242 1100/1010/1010 

12 2479 1001/1010/1111 12 3243 1100/1010/1011 

12 2547 1001/1111/0011 12 3244 1100/1010/1100 

12 2650 1010/0101/1010 12 3245 1100/1010/1101 

12 2662 1010/0110/0110 12 3247 1100/1010/1111 

12 2666 1010/0110/1010 12 3250 1100/1011/0010 

12 2713 1010/1001/1001 12 3252 1100/1011/0100 

12 2714 1010/1001/1010 12 3259 1100/1011/1011 

12 2715 1010/1001/1011 12 3273 1100/1100/1001 

12 2729 1010/1010/1001 12 3276 1100/1100/1100 

12 2730 1010/1010/1010 12 3277 1100/1100/1101 

12 2731 1010/1010/1011 12 3279 1100/1100/1111 

12 2732 1010/1010/1100 12 3284 1100/1101/0100 

12 2747 1010/1011/1011 12 3289 1100/1101/1001 

12 2762 1010/1100/1010 12 3315 1100/1111/0011 

12 2763 1010/1100/1011 12 3327 1100/1111/1111 

12 2764 1010/1100/1100 12 3370 1101/0010/1010 

12 2778 1010/1101/1010 12 3374 1101/0010/1110 

12 2781 1010/1101/1101 12 3380 1101/0011/0100 

12 2795 1010/1110/1011 12 3404 1101/0100/1100 

12 2859 1011/0010/1011 12 3405 1101/0100/1101 

12 2867 1011/0011/0011 12 3413 1101/0101/0101 

12 2891 1011/0100/1011 12 3417 1101/0101/1001 

12 2892 1011/0100/1100 12 3419 1101/0101/1011 

12 2906 1011/0101/1010 12 3430 1101/0110/0110 

12 2907 1011/0101/1011 12 3445 1101/0111/0101 

12 2909 1011/0101/1101 12 3446 1101/0111/0110 

12 2918 1011/0110/0110 12 3450 1101/0111/1010 
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12 3477 1101/1001/0101 12 4095 1111/1111/1111 

12 3481 1101/1001/1001 13 4681 1/0010/0100/1001 

12 3498 1101/1010/1010 13 4786 1/0010/1011/0010 

12 3501 1101/1010/1101 13 4787 1/0010/1011/0011 

12 3509 1101/1011/0101 13 4915 1/0011/0011/0011 

12 3510 1101/1011/0110 13 4925 1/0011/0011/1101 

12 3515 1101/1011/1011 13 4947 1/0011/0101/0011 

12 3517 1101/1011/1101 13 4989 1/0011/0111/1101 

12 3538 1101/1101/0010 13 5116 1/0011/1111/1100 

12 3545 1101/1101/1001 13 5117 1/0011/1111/1101 

12 3546 1101/1101/1010 13 5285 1/0100/1010/0101 

12 3547 1101/1101/1011 13 5291 1/0100/1010/1011 

12 3549 1101/1101/1101 13 5300 1/0100/1011/0100 

12 3563 1101/1110/1011 13 5307 1/0100/1011/1011 

12 3566 1101/1110/1110 13 5427 1/0101/0011/0011 

12 3673 1110/0101/1001 13 5459 1/0101/0101/0011 

12 3695 1110/0110/1111 13 5461 1/0101/0101/0101 

12 3705 1110/0111/1001 13 5478 1/0101/0110/0110 

12 3708 1110/0111/1100 13 5525 1/0101/1001/0101 

12 3709 1110/0111/1101 13 5529 1/0101/1001/1001 

12 3734 1110/1001/0110 13 5546 1/0101/1010/1010 

12 3737 1110/1001/1001 13 5548 1/0101/1010/1100 

12 3763 1110/1011/0011 13 5557 1/0101/1011/0101 

12 3770 1110/1011/1010 13 5611 1/0101/1110/1011 

12 3805 1110/1101/1101 13 5743 1/0110/0110/1111 

12 3806 1110/1101/1110 13 5782 1/0110/1001/0110 

12 3821 1110/1110/1101 13 5807 1/0110/1010/1111 

12 3822 1110/1110/1110 13 5814 1/0110/1011/0110 

12 3835 1110/1111/1011 13 5819 1/0110/1011/1011 

12 3891 1111/0011/0011 13 5945 1/0111/0011/1001 

12 3923 1111/0101/0011 13 5963 1/0111/0100/1011 

12 3925 1111/0101/0101 13 6004 1/0111/0111/0100 

12 3929 1111/0101/1001 13 6070 1/0111/1011/0110 

12 3934 1111/0101/1110 13 6105 1/0111/1101/1001 

12 3965 1111/0111/1101 13 6106 1/0111/1101/1010 

12 3993 1111/1001/1001 13 6111 1/0111/1101/1111 

12 4044 1111/1100/1100 13 6119 1/0111/1110/0111 

12 4045 1111/1100/1101 13 6436 1/1001/0010/0100 

12 4063 1111/1101/1111 13 6485 1/1001/0101/0101 

12 4083 1111/1111/0011 13 6489 1/1001/0101/1001 

12 4093 1111/1111/1101 13 6490 1/1001/0101/1010 
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13 6549 1/1001/1001/0101 13 7525 1/1101/0110/0101 

13 6553 1/1001/1001/1001 13 7546 1/1101/0111/1010 

13 6554 1/1001/1001/1010 13 7645 1/1101/1101/1101 

13 6559 1/1001/1001/1111 13 7804 1/1110/0111/1100 

13 6569 1/1001/1010/1001 13 7805 1/1110/0111/1101 

13 6570 1/1001/1010/1010 13 7987 1/1111/0011/0011 

13 6601 1/1001/1100/1001 13 8025 1/1111/0101/1001 

13 6643 1/1001/1111/0011 13 8038 1/1111/0110/0110 

13 6730 1/1010/0100/1010 13 8140 1/1111/1100/1100 

13 6738 1/1010/0101/0010 13 8166 1/1111/1110/0110 

13 6809 1/1010/1001/1001 13 8179 1/1111/1111/0011 

13 6810 1/1010/1001/1010 13 8191 1/1111/1111/1111 

13 6825 1/1010/1010/1001 14 9288 10/0100/0100/1000 

13 6826 1/1010/1010/1010 14 9304 10/0100/0101/1000 

13 6827 1/1010/1010/1011 14 9417 10/0100/1100/1001 

13 6828 1/1010/1010/1100 14 9515 10/0101/0010/1011 

13 6843 1/1010/1011/1011 14 9546 10/0101/0100/1010 

13 6858 1/1010/1100/1010 14 9573 10/0101/0110/0101 

13 6860 1/1010/1100/1100 14 9594 10/0101/0111/1010 

13 6870 1/1010/1101/0110 14 9675 10/0101/1100/1011 

13 6877 1/1010/1101/1101 14 9804 10/0110/0100/1100 

13 6955 1/1011/0010/1011 14 9805 10/0110/0100/1101 

13 6963 1/1011/0011/0011 14 9830 10/0110/0110/0110 

13 6995 1/1011/0101/0011 14 9852 10/0110/0111/1100 

13 7021 1/1011/0110/1101 14 9853 10/0110/0111/1101 

13 7030 1/1011/0111/0110 14 9932 10/0110/1100/1100 

13 7083 1/1011/1010/1011 14 9933 10/0110/1100/1101 

13 7094 1/1011/1011/0110 14 10188 10/0111/1100/1100 

13 7097 1/1011/1011/1001 14 10189 10/0111/1100/1101 

13 7099 1/1011/1011/1011 14 10191 10/0111/1100/1111 

13 7338 1/1100/1010/1010 14 10199 10/0111/1101/0111 

13 7340 1/1100/1010/1100 14 10578 10/1001/0101/0010 

13 7372 1/1100/1100/1100 14 10612 10/1001/0111/0100 

13 7373 1/1100/1100/1101 14 10707 10/1001/1101/0011 

13 7380 1/1100/1101/0100 14 10834 10/1010/0101/0010 

13 7385 1/1100/1101/1001 14 10921 10/1010/1010/1001 

13 7423 1/1100/1111/1111 14 10922 10/1010/1010/1010 

13 7500 1/1101/0100/1100 14 10954 10/1010/1100/1010 

13 7501 1/1101/0100/1101 14 10965 10/1010/1101/0101 

13 7513 1/1101/0101/1001 14 11051 10/1011/0010/1011 

13 7514 1/1101/0101/1010    
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14 11094 10/1011/0101/0110 14 13977 11/0110/1001/1001 

14 11126 10/1011/0111/0110 14 14005 11/0110/1011/0101 

14 11223 10/1011/1101/0111 14 14026 11/0110/1100/1010 

14 11468 10/1100/1100/1100 14 14038 11/0110/1101/0110 

14 11469 10/1100/1100/1101 14 14043 11/0110/1101/1011 

14 11481 10/1100/1101/1001 14 14061 11/0110/1110/1101 

14 11609 10/1101/0101/1001 14 14189 11/0111/0110/1101 

14 11610 10/1101/0101/1010 14 14190 11/0111/0110/1110 

14 11673 10/1101/1001/1001 14 14681 11/1001/0101/1001 

14 11702 10/1101/1011/0110 14 14706 11/1001/0111/0010 

14 11739 10/1101/1101/1011 14 14835 11/1001/1111/0011 

14 11741 10/1101/1101/1101 14 14839 11/1001/1111/0111 

14 11755 10/1101/1110/1011 14 14964 11/1010/0111/0100 

14 11849 10/1110/0100/1001 14 15002 11/1010/1001/1010 

14 11997 10/1110/1101/1101 14 15017 11/1010/1010/1001 

14 12013 10/1110/1110/1101 14 15050 11/1010/1100/1010 

14 12014 10/1110/1110/1110 14 15093 11/1010/1111/0101 

14 12126 10/1111/0101/1110 14 15213 11/1011/0110/1101 

14 12255 10/1111/1101/1111 14 15222 11/1011/0111/0110 

14 12900 11/0010/0110/0100 14 15286 11/1011/1011/0110 

14 12948 11/0010/1001/0100 14 15291 11/1011/1011/1011 

14 12978 11/0010/1011/0010 14 15323 11/1011/1101/1011 

14 13029 11/0010/1110/0101 14 15347 11/1011/1111/0011 

14 13107 11/0011/0011/0011 14 15351 11/1011/1111/0111 

14 13118 11/0011/0011/1110 14 15564 11/1100/1100/1100 

14 13139 11/0011/0101/0011 14 15565 11/1100/1100/1101 

14 13158 11/0011/0110/0110 14 15609 11/1100/1111/1001 

14 13203 11/0011/1001/0011 14 15738 11/1101/0111/1010 

14 13286 11/0011/1110/0110 14 15855 11/1101/1110/1111 

14 13499 11/0100/1011/1011 14 15867 11/1101/1111/1011 

14 13524 11/0100/1101/0100 14 15974 11/1110/0110/0110 

14 13545 11/0100/1110/1001 14 16281 11/1111/1001/1001 

14 13653 11/0101/0101/0101 14 16383 11/1111/1111/1111 

14 13658 11/0101/0101/1010 15 19026 100/1010/0101/0010 

14 13674 11/0101/0110/1010 15 19114 100/1010/1010/1010 

14 13677 11/0101/0110/1101 15 19146 100/1010/1100/1010 

14 13740 11/0101/1010/1100 15 19318 100/1011/0111/0110 

14 13803 11/0101/1110/1011 15 19403 100/1011/1100/1011 

14 13910 11/0110/0101/0110 15 19660 100/1100/1100/1100 

14 13974 11/0110/1001/0110 15 19661 100/1100/1100/1101 
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15 19663 100/1100/1100/1111 15 29513 111/0011/0100/1001 

15 19671 100/1100/1101/0111 15 29523 111/0011/0101/0011 

15 19705 100/1100/1111/1001 15 29593 111/0011/1001/1001 

15 19791 100/1101/0100/1111 15 30035 111/0101/0101/0011 

15 20377 100/1111/1001/1001 15 30101 111/0101/1001/0101 

15 21140 101/0010/1001/0100 15 30358 111/0110/1001/0110 

15 21342 101/0011/0101/1110 15 30581 111/0111/0111/0101 

15 21716 101/0100/1101/0100 15 30583 111/0111/0111/0111 

15 21719 101/0100/1101/0111 15 30637 111/0111/1010/1101 

15 21845 101/0101/0101/0101 15 30711 111/0111/1111/0111 

15 22102 101/0110/0101/0110 15 31129 111/1001/1001/1001 

15 22197 101/0110/1011/0101 15 31145 111/1001/1010/1001 

15 22230 101/0110/1101/0110 15 31386 111/1010/1001/1010 

15 22441 101/0111/1010/1001 15 31434 111/1010/1100/1010 

15 22873 101/1001/0101/1001 15 31482 111/1010/1111/1010 

15 22937 101/1001/1001/1001 15 31675 111/1011/1011/1011 

15 23130 101/1010/0101/1010 15 31916 111/1100/1010/1100 

15 23194 101/1010/1001/1010 15 31948 111/1100/1100/1100 

15 23387 101/1011/0101/1011 15 32380 111/1110/0111/1100 

15 23405 101/1011/0110/1101 15 32767 111/1111/1111/1111 

15 23467 101/1011/1010/1011 16 32768 1000/0000/0000/0000 

15 23753 101/1100/1100/1001 16 37705 1001/0011/0100/1001 

15 24029 101/1101/1101/1101 16 37779 1001/0011/1001/0011 

15 24267 101/1110/1100/1011 16 38293 1001/0101/1001/0101 

15 24511 101/1111/1011/1111 16 38550 1001/0110/1001/0110 

15 25957 110/0101/0110/0101 16 39321 1001/1001/1001/1001 

15 25978 110/0101/0111/1010 16 39322 1001/1001/1001/1010 

15 26214 110/0110/0110/0110 16 39577 1001/1010/1001/1001 

15 26236 110/0110/0111/1100 16 39578 1001/1010/1001/1010 

15 26297 110/0110/1011/1001 16 39594 1001/1010/1010/1010 

15 26572 110/0111/1100/1100 16 39835 1001/1011/1001/1011 

15 27242 110/1010/0110/1010 16 42148 1010/0100/1010/0100 

15 27243 110/1010/0110/1011 16 42405 1010/0101/1010/0101 

15 27306 110/1010/1010/1010 16 42662 1010/0110/1010/0110 

15 27435 110/1011/0010/1011 16 43417 1010/1001/1001/1001 

15 27482 110/1011/0101/1010 16 43418 1010/1001/1001/1010 

15 27887 110/1100/1110/1111 16 43433 1010/1001/1010/1001 

15 28086 110/1101/1011/0110 16 43673 1010/1010/1001/1001 

15 28398 110/1110/1110/1110 16 43690 1010/1010/1010/1010 

15 29491 111/0011/0011/0011 16 43947 1010/1011/1010/1011 
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16 44204 1010/1100/1010/1100 16 62451 1111/0011/1111/0011 

16 44205 1010/1100/1010/1101 16 62460 1111/0011/1111/1100 

16 44460 1010/1101/1010/1100 16 64250 1111/1010/1111/1010 

16 44461 1010/1101/1010/1101 16 65363 1111/1111/0101/0011 

16 44975 1010/1111/1010/1111 16 65535 1111/1111/1111/1111 

16 46260 1011/0100/1011/0100 17 76587 1/0010/1011/0010/1011 

16 46517 1011/0101/1011/0101 17 81533 1/0011/1110/0111/1101 

16 46518 1011/0101/1011/0110 17 81715 1/0011/1111/0011/0011 

16 46774 1011/0110/1011/0110 17 81747 1/0011/1111/0101/0011 

16 46811 1011/0110/1101/1011 17 87210 1/0101/0100/1010/1010 

16 47031 1011/0111/1011/0111 17 87381 1/0101/0101/0101/0101 

16 47802 1011/1010/1011/1010 17 88495 1/0101/1001/1010/1111 

16 47850 1011/1010/1110/1010 17 89899 1/0101/1111/0010/1011 

16 48059 1011/1011/1011/1011 17 89945 1/0101/1111/0101/1001 

16 51657 1100/1001/1100/1001 17 95049 1/0111/0011/0100/1001 

16 51914 1100/1010/1100/1010 17 109226 1/1010/1010/1010/1010 

16 52171 1100/1011/1100/1010 17 111411 1/1011/0011/0011/0011 

16 52428 1100/1100/1100/1100 17 112347 1/1011/0110/1101/1011 

16 52429 1100/1100/1100/1101 17 113595 1/1011/1011/1011/1011 

16 53970 1101/0010/1101/0010 17 121709 1/1101/1011/0110/1101 

16 54476 1101/0100/1100/1100 17 122331 1/1101/1101/1101/1011 

16 54484 1101/0100/1101/0100 17 122333 1/1101/1101/1101/1100 

16 54613 1101/0101/0101/0101 17 126702 1/1110/1110/1110/1110 

16 54741 1101/0101/1101/0101 17 131071 1/1111/1111/1111/1111 

16 54998 1101/0110/1101/0110 18 152212 10/0101/0010/1001/0100 

16 55769 1101/1001/1101/1001 18 152361 10/0101/0011/0010/1001 

16 56026 1101/1010/1101/1010 18 152874 10/0101/0101/0010/1010 

16 56173 1101/1011/0110/1101 18 153387 10/0101/0111/0010/1011 

16 56283 1101/1011/1101/1011 18 154413 10/0101/1011/0010/1101 

16 56524 1101/1100/1100/1100 18 155090 10/0101/1101/1101/0010 

16 56797 1101/1101/1101/1101 18 157491 10/0110/0111/0011/0011 

16 57054 1101/1110/1101/1110 18 160563 10/0111/0011/0011/0011 

16 58853 1110/0101/1110/0101 18 160569 10/0111/0011/0011/1001 

16 59110 1110/0110/1110/0110 18 160595 10/0111/0011/0101/0011 

16 60138 1110/1010/1110/1010 18 161259 10/0111/0101/1110/1011 

16 60395 1110/1011/1110/1011 18 163647 10/0111/1111/0011/1111 

16 60909 1110/1101/1110/1101 18 173907 10/1010/0111/0101/0011 

16 61115 1110/1110/1011/1011 18 174762 10/1010/1010/1010/1010 

16 61162 1110/1110/1110/1010 18 174933 10/1010/1011/0101/0101 

16 61166 1110/1110/1110/1110 18 176985 10/1011/0011/0101/1001 
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18 177498 10/1011/0101/0101/1010 18 245499 11/1011/1110/1111/1011 

18 178011 10/1011/0111/0101/1011 18 248522 11/1100/1010/1100/1010 

18 183141 10/1100/1011/0110/0101 18 249036 11/1100/1100/1100/1100 

18 187245 10/1101/1011/0110/1101 18 249037 11/1100/1100/1100/1101 

18 187835 10/1101/1101/1011/1011 18 253422 11/1101/1101/1110/1110 

18 190268 10/1110/0111/0011/1100 18 255987 11/1110/0111/1111/0011 

18 190836 10/1110/1001/0111/0100 18 262143 11/1111/1111/1111/1111 

18 192238 10/1110/1110/1110/1110 19 314573 100/1100/1100/1100/1101 

18 194027 10/1111/0101/1110/1011 19 321343 100/1110/0111/0011/1111 

18 206226 11/0010/0101/1001/0010 19 349525 101/0101/0101/0101/0101 

18 207252 11/0010/1001/1001/0100 19 355162 101/0110/1011/0101/1010 

18 207765 11/0010/1011/1001/0101 19 374638 101/1011/0111/0110/1110 

18 208278 11/0010/1101/1001/0110 19 384477 101/1101/1101/1101/1101 

18 209715 11/0011/0011/0011/0011 19 425785 110/0111/1111/0011/1001 

18 209817 11/0011/0011/1001/1001 19 436906 110/1010/1010/1010/1010 

18 215973 11/0100/1011/1010/0101 19 449389 110/1101/1011/0110/1101 

18 218453 11/0101/0101/0101/0101 19 450267 110/1101/1110/1101/1011 

18 218538 11/0101/0101/1010/1010 19 454382 110/1110/1110/1110/1110 

18 219051 11/0101/0111/1010/1011 19 490462 111/0111/1011/1101/1110 

18 219564 11/0101/1001/1010/1100 19 524287 111/1111/1111/1111/1111 

18 219565 11/0101/1001/1010/1101 20 541200 1000/0100/0010/0001/0000 

18 220076 11/0101/1011/1010/1100 20 608850 1001/0100/1010/0101/0010 

18 220077 11/0101/1011/1010/1101 20 609875 1001/0100/1110/0101/0011 

18 224694 11/0110/1101/1011/0110 20 610900 1001/0101/0010/0101/0100 

18 226746 11/0111/0101/1011/1010 20 642675 1001/1100/1110/0111/0011 

18 227054 11/0111/0110/1110/1110 20 674452 1010/0100/1010/1001/0100 

18 227259 11/0111/0111/1011/1011 20 676500 1010/0101/0010/1001/0100 

18 234954 11/1001/0101/1100/1010 20 699050 1010/1010/1010/1010/1010 

18 235467 11/1001/0111/1100/1011 20 707250 1010/1100/1010/1011/0010 

18 235980 11/1001/1001/1100/1100 20 710325 1010/1101/0110/1011/0101 

18 235981 11/1001/1001/1100/1101 20 731947 1011/0010/1011/0010/1011 

18 236492 11/1001/1011/1100/1100 20 748395 1011/0110/1011/0110/1011 

18 236493 11/1001/1011/1100/1101 20 748982 1011/0110/1101/1011/0110 

18 239058 11/1010/0101/1101/0010 20 768955 1011/1011/1011/1011/1011 

18 239571 11/1010/0111/1101/0011 20 826596 1100/1001/1100/1110/0100 

18 240084 11/1010/1001/1101/0100 20 831275 1100/1010/1111/0010/1011 

18 243675 11/1011/0111/1101/1011 20 845625 1100/1110/0111/0011/1001 

18 244667 11/1011/1011/1011/1011 20 848691 1100/1111/0011/0011/0011 

18 244701 11/1011/1011/1101/1101 20 873813 1101/0101/0101/0101/0101 

18 244718 11/1011/1011/1110/1110 20 879450 1101/0110/1011/0101/1010 
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20 896875 1101/1010/1111/0110/1011 

20 898925 1101/1011/0111/0110/1101 

20 908765 1101/1101/1101/1101/1101 

20 938900 1110/0101/0011/1001/0100 

20 939925 1110/0101/0111/1001/0101 

20 947100 1110/0111/0011/1001/1100 

20 962475 1110/1010/1111/1010/1011 

20 964525 1110/1011/0111/1010/1101 

20 978670 1110/1110/1110/1110/1110 

20 978875 1110/1110/1111/1011/1011 

20 999372 1111/0011/1111/1100/1100 

20 1048575 1111/1111/1111/1111/1111 
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