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 برای تعین وزن یک شعر چهار قاعده زیر را باید به دقت به کار برد:

 درست خواندن شعر و درست نوشتن آن-1

 تقطیع هجایی-2

 تقطیع به ارکان-3

 شاعریاختیارات -4

شعری را که برای تعیین وزن در نظر می گیریم باید در ابتدا درست خوانده و تلفظ شود یعنی دقیقاٌهمان را که 

نامه((را))نام((،))خواهر((را))خاهر((و))خودمان((را ))خدمان((بنویسیم و یا حروفی ((تلفظ می کنیم،بنویسیم مثلٌ 

 زت((تلفظ و در نظر گرفته می شود.-مثل:))عزت((که در ))عز نویسیم. را که تشدید دارند،دو بار و در دو هجا

سپس هجاهای یک مصراع را با خط های عمودی ازهم جدا می کنیم و بنا به تعداد واج هایی که در هر هجا وجود 

 دارد))کوتاه،بلندکشیده((بودن هجا ها را مشخص کرده علمت گذاری می کنیم.

آمده را دسته بندی می کنیم به طوری که نظمی در آن ها احساس پس از این مرحله، علمت های به دست 

شود.عموماٌاین دسته بندی،چهارتا چهار تا،سه تا سه تا یا چهار تا چهارتا صورت می پذیرد به هر یک از دسته 

 هجا های به دست آمده، یک))رکن((گفته می شود.

ی نیز نظم متناوب دارند ودراندکی از اوزان به طور کلی اکثر اوزان فارسی دارای نظم تکراری هستند و بعض

نظمی دیده نمی شود. ضمناٌ نظم تکراری بر نظم متناوب ترجیح داد، لذا اگر هجا های شعری را با نظم تکراری 

 بتوان تقطیع کرد،تقطیع آن به صورت متناوب جایز نیست.

 یم می کنیم:تاست که در سه دسته ی زیر، آنها را تقس19مهمترین ارکان عروضی فارسی 

 الف. ارکانی:که در آغاز و میان و پایان مصراع می آیند:

 -U-.فاعلن:U--                                                  2-.فاعلتن:1

 U--.فعولن:U                                                  4---.مفاعیلن:3

 ---.مفعولن:u- -                                                 6-.مستفعلن:5

 UU-.فعلن:UU                                                  8--.فعلتن:7

 -UU-.مفتعلن:U-U                                                 11-.مفاعلن:9

 --.فع لن)=فاعل(:11

 قواعد تعییه وزن :مبــحث 

 

 

 

 ادبیات :وام درس

 

 وحید حسه ویا وام دبیر:

 



 
 

 در آخر مصراع قرار نمی گیرند.آخرین هجای این ارکان کوتاه است:ب.ارکان غیر پایانی:که 

 U-UU.فعلت:U-U-                                                                             2.فاعلتن:1

 - -UUمستفعل:.U- -U                                                                            4.مفاعیل:3

 UU-U.مفاعل:U- -                                                                                6.مفعول:5

 ج.ارکان پایانی:که فقط درآخر مصراع می آیند:

   -.فع:2                   عل   فU-.فعل:1

 




