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چكيده
ــى 29 وزن بسيار پركاربرد است.  ــعر فارس از ميان وزن هاى ش
ــعر فارسى بسيار آسان است؛ به حدى كه  يافتن اصول اوزان ش
ــه فرا گرفت اما براى فرا  مى توان اين اصول را در يكى دو جلس
گرفتن اين وزن ها دشوارى هايى وجود دارد. براى اين كه بر اين 
ــعر را به خاطر عالقه، رشته  ــكالت فائق آييم و نام اوزان ش مش
ــان ياد بگيريم، نگارنده شيوة آسانى را  ــى آس و كنكور به روش
ــيوه به دانش آموزان كمك مى كند با  پيش نهاد مى كند. اين ش
كمى تالش، آمادگى الزم را براى پاسخ گويى به سؤاالت مربوط 
ــب كنند. در اين شيوه، دانش آموزان با  و رفع نيازهاى خود كس
تقسيم كردن 29 وزن به دو گروه،  و يافتن نكات اشتراك آن ها، 
نام هاى فّرار را بر مبناى مقايسة اركان به راحتى ياد مى گيرند؛ 
يعنى،  تنها با ياد گرفتن چند نام، مى توانند مهارت كافى را در 
ــتفاده از روش تحقيق  ــن موضوع پيدا كنند. اين مقاله با اس اي
كتاب خانه اى و با عنايت به تجارب علمى نگارنده در جهت پاسخ 
ــه نياز همكاران و دانش آموزان و كمك به يافتن راهى كوتاه و  ب

آسان تدوين شده است.

كليد واژه ها:
ــروه وزن ها، نام  ــيوه، گ ــروض، اركان، قواعد، تعيين وزن، ش ع

وزن هاى شعر.

مقدمه
تعداد وزن هاى شعر فارسى بسيار زياد است اما پركاربردترين 
ــت. اگر به طور اتفاقى، اشعارى را كه توسط  آن ها 29 وزن اس
ــده اند در نظر بگيريم، مى بينيم كه  ــاعر سروده ش 42 تن ش
ــت (كم تر از 2  ــك 99 درصد آن ها در اين 29 وزن اس نزدي
ــر). با توجه به اين  ــعر در 58 وزن ديگ درصد يعنى 256 ش
ــت با فرا گرفتن اين 29 وزن بيش تر اوزان  نكته مى توان گف
ــاعران را شناخته ايم (وحيديان كاميار، 1382: 55)  ديوان ش
ــوار در اين زمينه،  يكى از موضوعات مهم و در عين حال دش
فرا گرفتن نام وزن هاى شعر فارسى است. براى ياد گرفتن نام 

اين 29 وزن مشكالتى وجود دارد.
اين مقاله به دنبال آن است كه شيوه اى ساده و آسان را به 
ــوزان عزيز ارائه كند تا اين نام ها را  دبيران گرامى و دانش آم
ــانى ياد بدهند و ياد بگيرند در اين شيوه دانش آموز به  به آس
راحتى نام همة وزن هاى شعر را مى آموزد؛ بدون اين كه خود 

را درگير جزئيات خسته  كنندة زحافات و ... كند.

دشوارى هاى عروض سنتى
شيوة رايج و مشكالت عروض سنتى را از مقدمة كتاب درسى 
قافيه و عروض مدنظر قرار مى دهيم. همكاران ارج مند، معلّمان 
ــما با عروض علمى الفتى نداشته باشيد. در  عروض، شايد ش
ــّنتى، كه داراى مشكالت و تناقضات  اين صورت، با عروض س
ــنايى داريد و براى فرا گرفتن آن  ــامى عجيب است، آش و اس
ــيار كشيده و با آن مأنوس شده  ايد؛ بنابراين، حتى  زحمت بس
اگر تعصّبى هم نداشته باشيد، ممكن است دليلى نبينيد كه 
ــويد و عروض علمى را كه بناى اين  متحّمل زحمتى ديگر ش
كتاب بر آن است، فرا گيريد. اين است كه از عروض سنتى، به 
ويژه از اين زاويه كه پيشينيان ما قرن ها با آن روش كار كرده اند، 
دفاع مى كنيد. حال آن كه اگر عروض علمى را به دقت مطالعه 
ــاده و دقيق و منظم  ــد، درخواهيد يافت كه چه قدر س فرمايي
ــت و اشكاالت و تناقضات عروض سنتى را ندارد. از طرفى،  اس
ــته با تازه هاى علمى و  حرفة معلمى ايجاب مى كند كه پيوس
روش هاى جديد و سادة تدريس هر علم آشنا شويم تا بتوانيم 

به دانش آموزان با زحمتى كم تر بهر ه اى بيش تر برسانيم.
به عالوه، عروض علمى براى دانش آموزان، كه عروض سّنتى 
را نمى دانند، نوشته شده و هدف اين است كه آن ها مثل ما در 
آموختن عروض دچار مشكالت نشوند و عروض فارسى را به 

صورت علمى و با روشى هر چه ساده تر فرابگيرند.
ــت اّما در اين كتاب  از طرفى، گرچه اين عروض، علمى اس
ــت كه ضمن علمى بودن حتى االمكان  ــيده اس مؤلف كوش
پيوند با عروض سنتى را حفظ كند و در حقيقت در آن تنها 
ــكاالت و تناقضات مهم عروض سنتى كنار گذاشته شده  اش
ــادة تقطيع و پيدا كردن اوزان در اين  ــت. روش بسيار س اس
كتاب حاصل ساليان دراز تدريس و پژوهش در عروض سّنتى 
ــادگى آن به حّدى است كه اصول  ــت. س و عروض علمى اس

يافتن وزن اشعار را در يكى دو جلسه مى توان فرا گرفت.
يكى از اشكاالت بزرگ عروض سّنتى اين است كه عروضيان 
ــتقًال و چنا ن كه بوده توصيف و  ــعر فارسى را مس ما اوزان ش
ــى نكرده اند بلكه برعكس،  آن ها را در چهارچوب قواعد  بررس
ــم كرده اند و حال آن  ــدود عروض خليل بن احمد تنظي مح
ــم و دقت و خوش آهنگى و  ــى از جهت نظ كه عروض فارس
امكان توليد اوزان تازه و به ويژه كثرت اوزان (با داشتن حدود 
سيصد و پنجاه وزن) در جهان بى نظير است. از طرفى، قواعد 
محدود عروض خليل بن احمد خاص اوزان شعر عرب است 



ارزش و اهميت 
اين شيوه در 
اين است كه 
دانش آموز 

كلّيت موضوع 
را به شيوه اى 

ابتكارى و ساده 
مى آموزد و با 

همين يادگيرى، 
از عهدة 

پاسخ گويى به 
سؤاالت كنكور 
بر مى آيد و نياز 
خود را برآورده 

مى سازد. به 
عبارتى، در 
اين شيوه 

دانش آموز 
به راحتى نام 
همة وزن هاى 

شعر فارسى را 
مى آموزد؛ بدون 

اين كه خود را 
درگير جزئيات 

خسته  كنندة 
زحافات و ... 

كند.

آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 1390 0/پاييـ ـــمارة 1 ــــ 1شـ

71

ــود را دارد و تعداد  ــعر عرب ويژگى هاى خاص خ و اوزان ش
ــى است. بر اين اساس،   ــعر فارس آن ها كم تر از يك پنجم ش
عروض عرب براى تنظيم و تدوين عروض فارسى، كه عالوه 
بر عظمت و زيبايى، قواعدى خاص دارد، به هيچ وجه مناسب 
ــته بعضى از عروضيان ما  ــت. ناگفته نماند كه در گذش نيس
متوجه برخى از اين نارسايى هاى عروض خليل بن احمد براى 
ــده و در مواردى قواعد آن را زير پا  تدوين عروض فارسى ش
گذاشته اند. امروز بر ماست كه ضمن حفظ سنت هاى درست، 
ــته را رها سازيم و قواعد  ــكاالت و خطاهاى عروض گذش اش

عروض فارسى را آن چنان  كه هست توصيف كنيم.»
 (وحيديان كاميار، 1382: 21)

براى آموزش آسان اين نام ها، آن ها را به دو گروه تقسيم مى كنيم 
و مبنا را بر مقايسة دو يا سه ركن اول قرار مى دهيم. به همين 
منظور، از نام گذارى هاى مختلف (متفق االركان، مختلف االركان، 
متناوب االركان و ...) و گروه بندى هاى متعدد صرف  نظر مى كنيم 

و از دو نام «جدول الف» و «جدول ب» بهره مى گيريم.
ــروه توجه كنيم،  ــده در دو گ ــال اگر به عناوين ذكر ش ح
مى بينيم در جدول «الف» پنج كلمه (مجتث، خفيف، مضارع، 
ــريع) و در جدول «ب» چهار كلمه (رمل، رجز،  ــرح، س منس
ــعر را تشكيل  هزج و متقارب) اولين و مهم ترين كلمة نام ش
ــد. توجه به اين نُه كلمه، آن هم با اولويت پنج كلمة  مى دهن

جدول «الف» كارگشا خواهد بود.

اولويت جدول الف
ــنهاد مى شود هر بيتى كه  ــد، پيش با توضيحى كه ارائه ش
تقطيع مى شود، ابتدا با جدول «الف» مطابقت داده شود؛ اگر 
ــه ركن  دو ركن اول آن، و ركن اول بيتى «مفتعلن» بود و س
ــرد، از بين نام هاى همان  ــا جدول فوق مطابقت ك اول آن، ب

جدول يكى از نام ها (مجتث، خفيف، مضارع، منسرح، سريع) 
انتخاب شود. اگر اركان اول بيت مورد نظر با هيچ يك از اوزان 
ــازگار نيامد، نامى از اوزان جدول «ب» انتخاب  ــده س ياد ش
شود. پس در هر نوع شعرى، ابتدا اركان هر مصراع با جدول 
«الف» و در صورت نياز با جدول «ب» مقايسه مى شود. براى 

مثال، دو ركن اول بيِت:
گرم عذاب نمايى به داغ و درد جدايى
شكنجه صبر ندارم بريز خونم و رستى

ــت و برابر جدول «الف»، نام اين وزن  «مفاعلن فعالتن» اس
«مجتث» است. دو ركن اول بيِت:
تقدير كه بر كشتنت آزرم نداشت
بر حسن جوانى ات دل نرم نداشت

ــن دو ركن با هيچ يك  ــت و چون اي «مفعول مفاعيُل» اس
ــن اول گروه هاى جدول «الف» مطابقت ندارند، لذا  از دو رك
كمى دقت در جدول «ب» مى توان نتيجه گرفت كه در وزن 

«هزج» سروده شده است. و سه ركِن بيِت:
فاتحة فكرت و ختم سخن

نام خداى است بر او ختم كن
ــت. با توجه به توضيحى كه  «مفتعلن مفتعلن فاعلن» اس
ارائه شد، چون اولين ركن آن «مفتعلن» است، سه ركن آن 
ــدول «الف» به دنبال اركان  ــر قرار مى دهيم و در ج را مدنظ
ــود كه نام  مورد نظر مى گرديم. با كمى دقت مالحظه مى ش

آن «سريع» است.

شيوه اى نو و آسان براى آموزش نام اوزان شعر
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و بيت هاى:
در نگاهش شكفته روح سحر

بر لبانش ترانة توحيد
اى باد بامدادى خوش مى روى به شادى

پيوند روح كردى پيغام دوست دادى
شايد اگر آفتاب و ماه نتابد

پيش دو ابروى چون هالل محمد
اى مدنى برقع و مكى نقاب
سايه نشين چند بود آفتاب

بسم از هوا گرفتن كه پرى نماند و بالى
به كجا روم ز دستت كه نمى دهى مجالى

از كردة خويشتن پشيمانم
جز توبه ره دگر نمى دانم

از نظرت كجا رود ور برود تو همرهى
رفت و رها نمى كنى، آمد و ره نمى دهى

به سبزه درون، اللة نو شكفته
عقيق است گويى به پيروزه اندر

ــا اولويت دادن به  ب آن ها و اول ــه ركن يا س با توجه به دو
ــب در بحرهاى «خفيف»، «مضارع»،  جدول «الف» به ترتي
«منسرح»، «سريع»، «رمل»، «هزج»، «رجز» و «متقارب» 

سروده شده اند.

باز جدول الف
يك بار ديگر به صورت كامل شدة جدول «الف» توجه مى كنيم.

اگر به اين جدول با دقت بيش ترى توجه كنيم، نكات جالبى 
ــم. در زير به بعضى نكاتى كه به يادگيرى نام  در آن مى بيني

وزن هاى شعر فارسى كمك زيادى مى كنند، اشاره مى شود.
ــعر  ــف) اولين نام، مجتث (محذوف) پركاربردترين وزن ش ال

فارسى است.
ــس هم اند؛  ــف عك ــث و خفي ــن اول اوزان مجت ب) دو رك

(مفاعلن فعالتن           فعالتن مفاعلن)
پ) اركان دو وزن آخر به نحوى ديگر با هم ارتباط دارند و به 

فراگيرى اين بحث كمك مى كنند.
ت) در نام دو وزن آخر جدول حرف «س» به كار رفته است 

كه مى تواند به ياد گرفتن نام اوزان كمك كند.
ث) زحاف مهم دو وزن اول «مخبون» و دو وزن آخر «مطوى» 

و وزن وسط «اخرب» است.
ج) ...

ــتفاده از اين دو جدول با توجه به توضيحى كه  بنابراين، اس
ــدن آموزش نام اين وزن ها كمك  ــان تر ش ــد، به آس ارائه ش

خواهد كرد.
با در نظر گرفتن توضيحات ياد شده، تشخيص دادن نام وزن 
هر يك از بيت هاى زير با توجه به دو يا سه ركن اول هر يك 

از مصراع هاى آن ها بسيار آسان است.
براى مثال، نام رديف هاى 1، 2، 11 و 15 عبارت خواهد بود

از: هزج اخرب (مقبوض)، رجز مطوى مخبون، مجتث مخبون 
محذوف و سريع مطوى (مكشوف).

نتيجه گيرى
1. تعداد اوزان شعر فارسى بسيار زياد است.

2. پركاربردترين آن ها 29 وزن است.
3. آموزش نام اين اوزان بنا به داليلى ضرورى است؛ از جملة
اين ضرورت ها مى توان به اين موارد اشاره كرد: اشتياق معلم
ــؤال از به آموزش همه جانبة مباحث مختلف كتاب،  طرح س
سراسرى و عالقه مندى دانشآموزان به كنكور عناوين در اين

يادگيرى اين مباحث.
4. استفاده از شيوه هاى تدريس علمى و ميان  بُر مى تواند در

آموزِش عناوين و مباحث دشوار و پيچيده راه  گشا باشد.
ــت كه دانش آموز ــيوه در اين اس ــت اين ش 5. ارزش و اهمي
ــاده مى آموزد و با ــيوه اى ابتكارى و س كلّيت موضوع را به ش
ــؤاالت كنكور ــخ گويى به س ــن يادگيرى، از عهدة پاس همي
ــازد. به عبارتى، در اين بر مى آيد و نياز خود را برآورده مى س
ــيوه دانش آموز به راحتى نام همة وزن هاى شعر فارسى را ش
ــته  كنندة مى آموزد؛ بدون اين كه خود را درگير جزئيات خس

زحافات و ... كند.
اميد است كه اين اندك از بسيارها مورد عنايت و توجه اهل

فرهيخته قرار گيرد. ادب و معرفت، به ويژه همكاران

پى نوشت
1. در چاپ جديد كتاب، «بحر قريب» حذف شده است. اين وزن شش 

ركن دارد: مفعول مفاعيل فاعالتن (قريب مسدس اخرب...)
ــاره اى نشده است. دو ركن اين  ــى اش 2. به وزن غريب در كتاب درس
وزن با دو ركن اول خفيف يكى است؛  با اين تفاوت كه تعداد ركن هاى 
خفيف، شش ركن و تعداد ركن هاى غريب هشت عدد است: فعالتن 

مفاعلن فعالتن مفاعلن (غريب مثمن مخبون).

منابع
4. احمدنژاد، كامل؛ فنون ادبى، تهران، دوم، آرمان، 1374. 1

2. خواجه نصيرالدين طوسى؛ معيار االشعار، چاپ سنگى، 1320ق.
5. دهخدا، على اكبر؛ لغت نامه، 15 جلد، دوم، تهران، مؤسسة انتشارات  3

.1377 7و چاپ دانشگاه تهران،
7. شميسا، سيروس؛ آشنايى با عروض و قافيه،  فردوس، 1367. 4

7. ناتل خانلرى، پرويز؛ وزن شعر فارسى، تهران 1337. 5
ــن؛ دربارة طبقه بندى وزن هاى شعر فارسى، مجلة  6. نجفى، ابوالحس

9آشنايى با دانش، فروردين 1359.
7. وحيديان كاميار، تقى؛ ادبيات فارسى 1 (قافيه و عروضـ  نقد ادبى)، 

تهران، نهم، شركت چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران، 1382.
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جدول الف
اركان گروه 

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن مجّتث 
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  

فعالتن مفاعلنفعلن خفيف 
مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل (= مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن) مضارع 

مستفعلن مفاعل مفعولن (= مفعول فاعالت مفاعيلن)  
مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن (= مفعول فاعالتن // مفعول فاعالتن)  

مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن ُمنسرح 
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع  

مفتعلن مفتعلن فاعلن سريع 

جدول ب
اركان گروه 

فاعالتنفاعالتن فاعالتنفاعالتن رمل 
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  

فاعالتنفاعالتن فاعلن  
فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن  
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  

فعالتن فعالتن فعلن  
فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن  

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن رجز 
مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن  
مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن هزج 
مستفعلن مفعولن // مستفعلن مفعولن (= مفعول مفاعلين // مفعول مفاعيلن)  

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف (= مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)  
مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع (= مفعول مفاعيل فعل)  

مفاعيلن مفاعيلن فعولن  
مستفعل فاعالت مستفعل (= مفعول مفاعلن مفاعيلن)  

مستفعلن فاعالت فع لن (= مفعول مفاعلن فعولن)   

فعولن فعولن فعولن فعولن متقارب 
فعولن فعولن فعولن فعل  

زحاف مشترك          تقطيع دو يا سه (به جز بحر در سريع) ركن اول هر وزن معادل    نام وزن   

--uu / -u u-u
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتنمجتث مثمن مخبون         مفاعلن فعالتن مفاع فعالتن      

2 مفاعلن فعلن   مخبـــون مفاعلن فعالتنمجتث مثمن مخبون محذوف  
--uu /  -u u-u uفعالتن مفاعلن فعلن خفيف مسدس مخبون محذوف       فعالتن مفاعلن فعلن     

 u-u-/u مفعول فاعالتن مفعول فاعالتنمضارع مثمن اخرب      -- مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن    
مثمن اخرب مكفوف      يا   اخــــرب  مفعول فاعالت مفاعيلن    اخــــرب     مفعول فاعالت مفاعيلن  مضارع

--u-/u مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف     -- مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن     
u-u-/-uu يا مفتعلن فاعالت مفتعلن فع  منسرح مثمن مطوى منحور       -  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع      

-u-/-uu ــوى     ــوى  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن    مطـ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن منسرح مثمن مطوى مكشوف       -  مطـ
-u-/-uu-/-uu مفتع فاع       مفتعلنمفتعلن فاعلن  سريع مسدسمطوى مكشوف     -  مفتعل

نام وزن
مجّتث مثَمن مخبون

مجّتث مثَمن مخبون محذوف
خفيف مسّدس مخبون محذوف

مضارع مثَمن اخرب مكفوف محذوف
مضارع مسّدس اخرب مكفوف

مضارع مثَمن اخرب
ُمنسرح مثَمن َمَطوّى مكشوف
منسرح مثّمن مطّوى منحور

سريع مسدسَمطوّى مكشوف

نام وزن
رمل مثّمن سالم

رمل مثّمن محذوف (= مقصور)
رمل مسّدس محذوف (= مقصور)

رمل مثّمن مخبون
رمل مثّمن مخبون محذوف (= مقصور)

رمل مسْدس مخبون محذوف (= مقصور)
رمل مثّمن مشكول

رجز مثّمن سالم
رجز مثّمن مطوّى

رجز مثّمن مطّوى مخبون

هزج مثّمن سالم
هزج مثّمن اخرب

هزج مثّمن اخرب مكفوف محذوف
هزج مثّمن اخرب مكفوف مجبوب

هزج مسّدس محذوف
هزج مسّدس اخرب مقبوض

هزج مسّدس اخرب مقبوض محذوف 

متقارب مثّمن سالم
متقارب مثّمن محذوف



شيوة پيش نهادى

گ كتاب، با عنوان گروه هاى اوزان ذكر شده، آمده است. 5 وزنى كه در ص 55 8در جدول زير اركان و نام 28

نام وزن
رمل مثمن سالم

رمل مثمن محذوف (= مقصور)
رمل مسدس محذوف (= مقصور)

رمل مثمن مخبون
رمل مثمن مخبون محذوف ( = مقصور)
رمل مسدس مخبون محذوف ( = مقصور)

رجز مثمن مطوى
سريع مسدس مطوى مكشوف
 منسرح مثمن َمطوّى مكشوف

هزج مثَمن اخرب مكفوف محذوف
هزج مثَمن اخرب مكفوف مجبوب

هزج مثمن اخرب
مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

مسّدس اخرب مكفوف مضارع
مضارع مثمن اخرب

مثَمنسالم هزج
هزج مسّدس محذوف
متقارب مثّمن سالم

متقارب مثمن محذوف
مجّتث مثّمن مخبون

مجّتث مثّمن مخبون محذوف
هزج مسّدس اخرب مقبوض

هزج مسّدس اخرب مقبوض محذوف
رجز مثّمن سالم

رمل مثّمن مشكول
خفيف مسّدس مخبون محذوف

منسرح مثّمن مطّوى منحور
رجز مثّمن مطّوى مخبون

اركان
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
فاعالتنفاعالتن فاعلن

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

فعالتن فعالتن فعلن
مفتعلن مفتعلن مفتعلن فتعلن

مفتعلن مفتعلن فاعلن
مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف (= مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف (= مفعول مفاعيل مفاعيل فعل)

مستفعلن مفعولن// مستفعلن مفعولن(= مفعول مفاعيلن // مفعول مفاعيلن)
مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل (= مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن)

مستفعلن مفاعل مفعولن (= مفعول فاعالت مفاعلين)
مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن (= مفعول فاعالتن // مفعول فاعالتن)

مفاعلين مفاعلين مفاعيلن مفاعيلن
مفاعيلن مفاعيلن فعولن

فعولن فعولن فعولن فعولن
فعولن فعولن فعولن فعل

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
مفاعلن فعالتن مفاعلنفعلن

مستفعل فاعالت مستفعل (مفعول مفاعلن مفاعلين)
مستفعلن فاعالت فع لن (مفعول مفاعلن فعولن)

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

فعالتن مفاعلن فعلن
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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اركان
مفعول مفاعلن مفاعيلن

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
مفاعيلن مفاعيلن فعولن

مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن
مفعول فاعالت مفاعيلن

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تكرار چهار بار مستفعلن
فعالتن فعالتن فعلن

فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
فعولن فعولن فعولن فعولن

مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن
مفعول مفاعيل مفاعيل فعل

مفتعلن مفتعلن فاعلن
فعالتن مفاعلن فعلن

تكرار چهار بار فاعالتن
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

مفاعلنفعالتنمفاعلن فعالتن
مفعول مفاعلن فعولن

تكرار چهار بار مفاعيلن
فعولن فعولن فعولن فعل

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن
فاعالتن فاعالتن فاعلن

بيت
از كردة خويشتن پشيمانم/جز توبه ره دگر نمى دانم

از نظرت كجا رود، ور برود تو همرهى / رفت و رها نمى كنى، آمد و ره نمى دهى
الهى سينه اى ده آتش افروز / در آن سينه دلى وان دل همه سوز

امروز روز شادى و امسال سال گل / نيكوست حال ما كه نكوباد حال گل
بارى و سزاوارى / واندر نهان سرشك همى اى آن كه غمگنى

اى باد بامدادى خوش مى روى به شادى / پيوند روح كردى پيغام دوست دادى
نفاق تير و قصد ماه و كيد مشترى از جور چرخ چنبرى / وز اى مسلمانان فغان

با من بگو تا كيستى؟ ِمهرى بگو، ماهى بگو/ خوابى؟ خيالى؟ چيستى؟ اشكى بگو آهى بگوِ
بت خود را بشكن خوار و ذليل / نامور شو به فتّوت چو خليل

بََسم از هوا گرفتن كه پرى نماند و بالى / به كجا روم ز دستت كه نمى دهى مجالى
به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد / تو را درين سخن انكار كار  ما نرسد

به سبزه درون الله اى نو شكفته / عقيق است گويى به پيروزه اندر
تا كى به تمناى وصال تو يگانه / اشكم شود از هر مژه چون سيل روانه
نداشت / بر حسن جوانى ات دل نرم نداشت تقدير كه بر كشتنت آزرم

دانه چو طفلى است در آغوش خاك / روز و شب اين طفل به نشو و نماست
/ بر لبانش ترانة توحيد نگاهششكفته روحسحر در

روزگار است اين  كه گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازى گر ازين بازيچه ها بسيار دارد
شايد اگر آفتاب و ماه نتابد / پيش دو ابروى چون هالل محّمد

عشق تو بربود ز من ماية مايى و منى / خود نبود عشق تو را چاره  ز بى خويشتنى
كرده گلو پر ز باد قمرى سنجاب پوش / كبك فرو ريخته ُمشك به سوراخ گوش

َگَرم عذاب نمايى به داغ و درد جدايى / شكنجه صبر ندارم بريز خونم و رستىَ
الف از سخن چو ُدر توان زد / آن خشت بود كه پُر توان زد

مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم / جرس فرياد مى دارد كه بربنديد محمل ها
مگردان سر از دين و از راستى / كه خشم خدا آورد كاستى

نظر آوردم و بردمكه وجودى به تو ماند / همه اسم اند و تو جسمى، همه جسم اند و تو روحى
نه من خام طمع عشق تو مى ورزم و بس / كه چو من سوخته در خيل تو بسيارى هست

وقتى دل سودايى مى رفت به بستان ها / بى خويشتنم كردى بوى گل و ريحان ها
هر كسى از ّظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار منّ

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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