
  )بحر(اصول كلي اسامي اوزان عروضي 

  .آموزان علوم انساني است گير براي دانش هاي همه نام اوزان عروضي يا به تعبيري بحور عروضي يكي از چالش

در كنكورهاي چندين سال اخير ) است به آن اشاره شده 7هاي درس  كه در پاورقي(سؤال از اين مبحث  1طور ميانگين  به
اي بوده است كه نياز به تسلط كامل بر اسامي اوزان نداشتند  گونه در دو سال گذشته سواالت اين بخش به البته. شود مطرح مي

  .ي كنكور سراسري، مطالعه و يادگيري اين بخش مهم و الزامي است امّا با توجه به رويه

  :كنيم اصل كلي مرور مي 6حث را طي نامه مفاهيم اين مب در اين درس

  اصل اول

لذا مصراع مبناي شمارش . (شود اين اسامي مبين تعداد اركان است كه با توجه به بيت مشخص مي) گاهاً سوم(دوم ي  كلمه
  .)نيست

  مثمن :ركن داشته باشد 8اگر بيت 

  مسدس :ركن داشته باشد 6اگر بيت 

  .)نادر استاين مورد (مربع  :ركن داشته باشد 4اگر بيت 

 ،ي مسدس تواند هيچ نامي كه در آن كلمه يمبيتي كه هشت ركن دارد ن. ه استفاده كنيدتوانيد براي حذف گزين از اين اصل مي
  .قيد شده، داشته باشد

  اصل دوم

شود تا اوزان جديدي پديد بيايد كه با وزن اصلي هم گروه  حذف يك يا دو يا سه هجا از آخر ركن پاياني هر وزن باعث مي
اگر ركن پاياني . شود پايان به فعولن و پس از حذف دو هجا به فعل تبديل مي مثالً مفاعيلن پس از حذف يك هجا از. هستند

  .»محذوف«است و در غير اين صورت » سالم«كامل بود و هيچ هجايي از آن حذف نشد، 

   



  اصل سوم

  :خاطر بسپاريد ارتباطات ذيل را به

  رمل
  رمل :فاعالتن
  رمل مخبون :فعالتن

  رمل مشكول :فعالت فاعالتن
  

  هزج
  هزج :مفاعيلن

  هزج مقبوض :مفعول مفاعلن
  هزج اخرب :مفعول مفاعيلن

 

  رجز

  رجز :مستفعلن
هميشه نشان از وجود مفتعلن در بيت (رجز مطوي  :مفتعلن

  .)دارد
  رجز مخبون :مفتعلن مفاعلن

  

  متقارب :فعولن  متقارب
  

  مجتث مخبون :مفاعلن فعالتن  مجتث
  

  مخبون

  رمل مخبون :فعالتن
  خفيف مخبون  :فعالتن مفاعلن
  رجز مخبون :مفتعلن مفاعلن
  مجتث مخبون :مفاعلن فعالتن

  

  اصل چهارم

خاطر  است كه مفاعيل به زمانياين مورد يك استثنا دارد و آن هم . كه مفاعيل در وزن داشته باشيمجايي است » مكفوف«
اشاره به وزن مفعول . (د است به مفاعيلن تبديل شده استكه ركن پاياني است و هجاي پايان مصراع هم هميشه بلن اين

  )فاعالت مفاعيلن

  اصل پنجم

  .در وزن داشته باشيم» مفتعلن فا«شود كه  در جايي استفاده مي» منسرح«



  اصل ششم

  :هرگاه پس از مفعول

  مضارع اخرب :هجاي بلند بيايد

  هزج اخرب :هجاي كوتاه بيايد

  :كنيم مسائل ذيل را حل ميحال با توجه به اين اصول، 

  چيست؟» اين دم در ميان بنه نيست كسي تويي و ما/ بلبل با درخت گل گويد چيست در دلت «نام وزن عروضي  -1

  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن :وزن بيت

  .كنيم هاي مسدس را حذف مي گزينه. ركن دارد پس مثمن است 8اين بيت اوالً 

  رجز مطوي =مفتعلن+ مخبون رجز : تعلن مفاعلنمف: ثانياً

  رجز مثمن مطوي مخبون: در نتيجه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سروده شده است؟» مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف«كدام بيت در بحر  -2

 .ركن باشد 8اوالً بيت بايد داراي 

  )6اصل (» مفعول فا« =مضارع اخرب ثانياً

  .تايي باشد 4تواند  اً محذوف به معناي اين است كه ركن آخر نميثالث

  .در بيت داشته باشيم» مفاعيل«شود كه  در جايي استفاده مي» مكفوف«رابعاً 

  .هاي نادرست را كنار بگذاريم توانيم گزينه با توجه به اين چهار نكته مي

  

  

  )مسئول درس ادبيات فارسي سال چهارم انساني(پرست  حقنسرين : نويسنده
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