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حسین اقسمی پیربلوطی: تهیه کننده



:وزن در شعر نیمایی

ازو با هم این مصراع ها مانند دو کفۀ تر. شده استآموختیم که واحد شعر بیت است و هر بیت از دو بخش یا دو مصراع تشکیل
.برابرند ونشانه های هجایی و وزن آن ها با هم برابر و یکسان است

دی  اهیم و احساسات روزگار مناسب نبود، نیما گونۀ جدیچون وزن عروضی بر اساس برابری و وزن هجاهای هر مصراع شعر، با مف
ا در این وزنکه ب. هجاهای دو مصراع را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر باز کرد« قید تساوی»در وزن بوجود آورد که در آن 

اوی  هایش را مساوی بیاورد تا در مصراع های مسطبیعت زبان سازگارتر است، شاعر مجبور نیست برخالف طبیعت زبان جمله 
:بگنجد، زیرا در این گونه وزن، مصراع جایی تمام می شود که

کالم خاتمه یابد) 1

تأکید در کالم نیاز باشد) 2

نیاز به تازه کردن نفس باشد) 3
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فع/ فاعالتن/ فاعالتن:     خشک آمد کشتگاه من
فع/ فاعالتن/ فاعالتن:     در جوار کشت همسایه

فع/ فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن:می گریند روی ساحل نزدیک»: گرچه می گویند
فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن:      «.سوگواران در میان سوگواران

فع/ فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن:  کی می رسد باران؟! قاصد روزان ابری، داروگ

مثالی از 
نیما یوشیج



آمد کشتگاه کنخشک

مَن/ کِشـ   ت   گا   هِ / ک   آ   مَد خُشپایه های آوایی

فع/ فاعالتن         /    فاعالتن         وزن

__/ u____  /__u__u__نشانه های هجایی
__

جوار کشت همسایهدر

یِ/ کِشـ   تِ   هَم   سا /دَر   جَ   وا   رِ پایه های آوایی

فع/فاعالتن          /      فاعالتن     وزن

u__u /__u____ /u__نشانه های هجایی
____

می گریند روی ساحل نزدیک»: گرچه می گویند

دیک   / سا   حِ   لِ   نَز / یَنـ   د   رو   یِ / یَنـ   د   می   گِر / می   گو گَر   چِپایه های آوایی

فع/ فاعالتن    /        فاعالتن     /       فاعالتن      /        فاعالتن       وزن

__/ __u____ /__u____ /__u__u /__uu__نشانه های هجایی
____

«.سوگواران در میان سوگواران

سو   گ   وا   ران/ دَر   مِ   یا   نِ / سو   گ   وا   ران پایه های آوایی

فاعالتن/        فاعالتن   /       فاعالتن          وزن

____u____ /__u__u /__u__نشانه های هجایی
__

کی می رسد باران؟! قاصد روزان ابری، داروگ

ران/ می   رِ   سَد  با / دا   ر   وَگ   کِی / ری زا   نِ   اَب/ قا   صِ   دِ   رو پایه های آوایی

فع/ فاعالتن   /        فاعالتن     /          فاعالتن    /        فاعالتن       وزن

__/ ____uu__ /__u____ /__u____  /__u__نشانه های هجایی
__

https://drdars.ir/


نکته:

.شعر نیمایی موزون است و وزن و آهنگ دارد-

(شناور است)نیست قافیه در شعر نیمایی الزامی-

روده شده س« فاعالتن»در نتیجه زمانی که شعر نیمایی مثالً در وزن نیستند؛مصراع های شعر نیمایی هم اندازه -
ی بیشتر یا  بقیۀ مصراع ها نیز با این وزن هستند ولی با این تفاوت که شاید مصراعی یک یا چند هجا و پایۀ آوای

ک  مثالً در ی. کمتر از مصراع های دیگر داشته باشد و تعداد وزن واژه های هر مصراع آن با هم برابر نیستند
.آورد و در مصراع دیگر دو یا سه یا چهار و یا حتی نیمی از وزن واژه را آورد« فاعالتن»مصراع می توان یک 



نکته:

بلندی نیز کوتاهی و« مستزاد»و در قالب سنتی نیست کوتاهی و بلندی مصراع های شعر تنها ویژۀ شعر نو
.مصراع ها وجود دارد

:مثالی از مسعود سعد سلمان
گشته عیان/ ای کامگار سلطان، انصاف تو به کیهان 
اندر جهان/ مسعود شهریاری، خورشید نامداری 

چون بوستان/ ای اوج چرخ جایت، گیتی ز روی و رایت 

(مستفعلن/ مستفعلن فعولن، مستفعلن فعولن : وزن)
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(فعولن)مفاعی / مفاعیلن / مفاعیلن :   چو گل های سپید صبحگاهی

(فعولن)مفاعی / مفاعیلن :  در آغوش سیاهی

مفاعیلن: شکوفا شو

(فعولن)مفاعی / مفاعیلن / مفاعیلن : گره از گیسوان خفته وا کن

مثالی دیگر از شعر 
نیمایی

اثر سیاوش کسرایی



چو گل های سپید 
صبحگاهی

ح   گا   هیصبــسِ   پی   دِچُ   گُل   ها   یِپایه های آوایی

(فعولن)مفاعی مفاعیلنمفاعیلنوزن

نشانه های هجایی
u____u

__
u__u__

__
u____

در آغوش سیاهی

هیسِ   یارا   غو   شِدَپایه های آوایی

(فعولن)مفاعی مفاعیلنوزن

نشانه های هجایی
u____u

__
u____

شکوفا شو

شِ   کو   فا   شوپایه های آوایی

مفاعیلنوزن

______uنشانه های هجایی

وا  گره از گیسوان خفته
کن

کُنتِ   واخُفسُ   وا   نِگِ   رِه   اَز   گیپایه های آوایی

(فعولن)مفاعی مفاعیلنمفاعیلنوزن

نشانه های هجایی
u______u__u__

__
u____
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.ده انددر عروض سنتی بر اثر تکرار هر وزن، نامی ویژه به هر یک از آن ها دا

نام گذاری  
( بَحر ) وزن ها 

یدوگر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آ/ در بیان آید نه چندان آرزومندم که وصفشهَزَج(:______u) مفاعیلن 

ا منبا سرانگشت نسیمی کن پریشان، شانه ب/ از شانه ات ریزد به دامن تا دو زلف عنبرینرَمَل(: ____u__) فاعالتن 

سبکباری کندپیوسته باشد محترم حسِِّ/ با خلق هرکس از کرم دایم نکوکاری کند رَجَز(:__u____) مستفعلن 

که فرد و فرید و رحیم است و رحمان/ به نام خدای توانای سبحان مُتَقارب(: ____u) فعولن



نکته
ه در  اساس کار قرار گرفته است ک« بیت»هر چند واحد وزن شعر فارسی مصراع است ولی برای نام گذاری وزن ها 

.نامیده اند« بحر»عروض سنتی آن را 
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است و به طور ( رکن)دارد و طوالنی ترین مصراع دارای چهار پایه ( رکن)شعر سنتی دو پایه مصراعدر زبان فارسی کوتاه ترین 
:های شعر فارسی از این دیدگاه به سه دسته تقسیم می شودبیتکلی 

چهار پایه . مربع: آوایی( رکن)1

شش پایه . مسدس: آوایی( رکن)2

هشت پایه . مثمن: آوایی( رکن)3

نامیده می« محذوف»حذف گردد ( هر مصراع)پایانی ( رکن)و اگر یک هجا از پایه « سالم»باشد آخر کامل ( رکن)اگر پایه 
.شود

«  فعلفعولن فعولن فعولن»به حساب می آید و اگر وزن بیتی « سالم»پس « فعولنفعولن فعولن فعولن »مثالً اگر وزن بیتی 
.  به حساب می آید« محذوف»باشد 



.سروده شده استهزج مثمن سالم این بیت در بحر 

.زیرا وزن آن مفاعیلن است: هزج
.دو مصرع جمعاً هشت عدد هست( ارکان)زیرا تعداد پایه ها : مثمن
.پایانی حذف نشده( رکن)زیرا هیچ هجایی از پایه : سالم

مثال

یَدآیانبَدَرفَشوَصکِدَممَنزورِآدانچَننَ

u______u______u______u______

یَدآزانشَبییَتکاحِسَمویبِنمِناصَدگَروَ

u______u______u______u______

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

وگر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید/ نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید 
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.سروده شده استهزج مسدس محذوف این بیت در بحر 
.زیرا وزن مفاعیلن هست: هزج

.دو مصراع جمعاً شش عدد هست( ارکان)زیرا تعداد پایه ها : مسدس
(____U: پایانی( رکن)، پایه ______U: اول و دوم( رکن)پایه ) پایانی یک هجا حذف شده ( رکن)زیرا در پایه : محذوف

بت سنگین دل سیمین بناگوش/ ببرد از من قرار و طاقت و هوش 

هوشتُقَطارُراقَمَندَزبُربِ

u______u__U
__

__uU
__

__u
__

گوشنابُمینسیلِدِگینسَنتِبُ

uU
__

____uU
__

____u____u
__

(فعولن)مفاعی مفاعیلنمفاعیلن



.سروده شده استرمل مثمن سالماین بیت در بحر 
.زیرا وزن فاعالتن است: رمل

.دو مصرع جمعاً هشت عدد است( ارکان)زیرا تعداد پایه ها : مثمن
.پایانی هجایی حذف نشده( رکن)زیرا از پایه : سالم

ا منبا سرانگشت نسیمی کن پریشان، شانه ب/ تا دو زلف عنبرین از شانه ات ریزد به دامن 

مَندابِزَدریاَتنِشااَزرینبَعَنفِزُلدُتا

__u__U
__

__u______u______u____

مَنبانِشاشانریپَکُنمیسینَتِگُشرَنسَبا

__u____U
__

u______u______u____

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
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.سروده شده استرمل مسدس محذوف این بیت در بحر 
.زیرا وزن فاعالتن است: رمل

.دو مصرع جمعاً شش عدد است( ارکان)زیرا پایه ها : مسدس
(__ U __: ، رکن پایانی ____ U __: پایه اول و دوم. ) پایانی یک هجا حذف شده است( رکن)زیرا از پایه : محذوف

:نکته
.موالنا مثنوی معنوی را در این بحر سروده است

از جدایی ها حکایت می کند/ بشنو از نی چون شکایت می کند 

نَدکُمییَتکاشِچوننیوَزنُبِش

__u______u______u__

نَدکُمییَتکاحِهاییداجُاَز

__u______u______u__

فاعلنفاعالتنفاعالتن



.  سروده شده استرجز مثمن سالم این بیت در بحر 

کندپیوسته باشد محترم حسِِّ سبکباری/ با خلق هرکس از کرم دایم نکوکاری کند 

نَدکُریکاکونِیمدارَمکَاَزکَسهَرقخَلـبا

____u______u______u______u__

نَدکُریبابُکسَسِحِسرَمتَمُحشَدباتِوَسپی

____u______u____U
__

u______u__

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

https://drdars.ir/


.سروده شده استرجز مربع سالم این بیت در بحر 
.زیرا وزن مستفعلن هست: رجز
.هردو مصراع جمعاً چهار عدد هست( ارکان)زیرا تعداد پایه ها : مربع
.نشدهپایانی هجایی حذف ( رکن)زیرا از پایه : سالم

در چرخ و تاب و پیچ و خم/ دریای هستی دم به دم 

دَمبِدَمتیهَسیِیادَر

____u______u__

خَمچُپیبُتاخُچَردَر

____u__U
__

__u__

مستفعلنمستفعلن



.  سروده شده استمتقارب مثمن سالم این بیت در بحر 

که فرد و فرید و رحیم است و رحمان/ به نام خدای توانای سبحان 

حانسُبیِناواتَیِداخُمِنابِ

u__
U

__
u__

U

__
u____u____

مانرَحتُمَسحیرَدُریفدُفَرکِ

u__
U

__
u__

U

__
u____u____

فعولنفعولنفعولنفعولن
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.این بیت در بحر متقارب مثمن محذوف سروده شده است
.زیرا وزن فعولن است: متقارب

.دو مصراع جمعاً هشت عدد است( ارکان)زیرا تعداد پایه ها : مثمن
(U __پایانی ( پایه)، رکن U __ __:  اول، دوم و سوم( رکن)پایه )پایانی یک هجا حذف شده ( پایه)زیرا در رکن : محذوف

که بر بی گناهان نیاید گزند/ چنین است سوگند چرخ بلند 

لَندبُخِچَردِگَنسُوتنَسـنیچُ

u____u____u__U
__

u
__u

__

زَندگَیَدیانَهانناگُبیبَرکِ

u____u____u____u
__u

__

فعلفعولنفعولنفعولن


