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 هازشی عروض مدارس و دانشگاهموآهای شناسی كتابسيبآ

 

 عبدالخالق پرهيزی

 

 چکيده 
 انقالب از بعد يهاسال از کشور يهادانشگاه و مدارس عروض یآموزش يهاکتاب در

 یتق. است متفاوت عروض یسنت روش با که بوده حاکم یخاص روش تاکنون، یاسالم

 که هستند یآموزش يهاکتاب نیا مؤلفان از تن دو سا،یشم روسیس و اریکام انیدیوح

 هادانشگاه و مدارس در عروض آموزش در را نقش نیشتریب هاسال نیا در شانیهاکتاب

 هستند یمدع است، کینزد هم به اریبس هاآن روش که مؤلفان نیا يهردو. است داشته

 نیا چون اما است؛ کارآمدتر و ترساده اریبس یسنت روش به نسبت و یعلم روششان که

 نیا که هستند یمدع شانیا ست،ین عروض مسائل يهمه نییتب به قادر ییتنهابه روش

 ما گفتار نیا در. اندکرده قیتلف یسنت روش با است، بوده الزم که هرجا را روش

 میاداده نشان و داده قرار یبررس و موردنقد یلیتحل -یفیتوص روش با را هاآن يهاکتاب

 ناموفق یسنت روش با عروض یعلم روش کردن قیتلف در مؤلفان نیا يهردو که

 اندمانده عاجز عروض علم یاساس مسائل از ياریبس حیتوض و نییتب از نیبنابرا اند؛بوده

 دانش نیا مباحث تنهانه اند،گرفته شیپ در  که یروش و اندداده ارائه که ییهاحلراه با و

 دشوارتر و تردهیچیپ را آن بلکه ؛نکرده ترآسان آموزاندانش و انیدانشجو يبرا را یادب
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 یابیدست مانع و اندکرده سرگردان و کشانده راههیب به را آموزانعروض عمالً و اندکرده

 .اندشده یادب دانش نیا درست قواعد و اصول به شانیا

 یقت مدارس، در عروض آموزش ها،دانشگاه در عروض آموزش ،یشناسبیآس: یديكل یهاواژه

   .یفارس عروض سا،یشم روسیس ار،یکام انیدیوح
 

 مقدمه. 1

 آموزش يبرا که ییهاکتاب در امروز تا یاسالم انقالب يروزیپ از بعد يهاسال از باًیتقر

 رودیم کار به یخاص يهیرو شوند،یم گرفته کار به ما يهادانشگاه و مدارس در عروض

 یبعض مملکت وکنارگوشه در هنوز البته است؛ متفاوت اریبس یسنت عروض يوهیش با که

 رندیگیم کار به را یسنت يوهیش همان کنند،یم سیتدر عروض که هادانشگاه استادان از

 افتهین یرواج چیه که اندداشته ییهافیتأل خود يهاکالس در سیتدر يبرا زین یبعض و

 چیه هافیتأل لیقب نیا. کند استفاده را آن نشده حاضر يگرید کس شانیا خود جز و

 .باشند یبررس انیشا که دربرندارند هم ياتازه ينکته

 يهیقاف و وزن يهاکتاب فقط بلکه عروض، يهاکتاب يهمه نه نجایا در ما يرونیازا
 روسیس ينوشته هیقاف و عروض با ییآشنا و اریکام انیدیوح یتق ينوشته یفارس شعر

 را کاربرد زانیم نیشتریب و شده نوشته هادانشگاه در عروض سیتدر يبرا که را سایشم

 .میکنیم یبررس اند،شده چاپ دیتجد یدرپیپ و داشته هاسال نیا در

 عروض و هیقاف باعنوان را متوسطه مدارس عروض یدرس کتاب اریکام انیدیوح اتفاقاً
 هیقاف و عروض باعنوان را نور امیپ دانشگاه عروض یآموزش کتاب زین سایشم روسیس و

 دو نیا روش یمعرف در ییبسزا نقش و اندکرده فیتأل مذکور يهاکتاب روش همان به

 يهیقاف بخش با البته م؛یکنیم یبررس را کتاب چهار نیا نجایا در نیبنابرا دارند؛ مؤلف

 .میپردازیم هاآن عروض بخش به فقط و میندار يکار چیه هاکتاب نیا

 باً یتقر و کینزد هم به اریبس عروض آموزش در مؤلف دو نیا روش که نماند ناگفته

 هرحالبه. باشند داشته فرق هم با یجزئ نکات یبعض در تنهاامکان دارد  و است یکی
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 در غالب يوهیش هاسال نیا یط شده، گرفته کار به مؤلف دو نیا يلهیوسبه که ياوهیش

 ما مملکت انیدانشجو و آموزاندانش از نسل چند و بوده ما کشور در عروض آموزش

 .انددهید آموزش آن يلهیوسبه

 یمبتن و یعلم عروض، آموزش در هاآن روش که هستند یمدع مؤلف دو نیا از هرکدام

 عروض در یسنت روش که معتقدند نیهمچن و است یشناسواج و یآواشناس علوم يهاداده بر

 اند؛دانسته مردود را آن و کرده وارد آن بر ياگسترده يانتقادها و است ناکارآمد و نارسا اریبس

 عروض مسائل يهمه هیتوج به قادر ییتنهابه نامند،یم یعلم روش شانیا که یروش چون اما

 روش به و داده قیتلف یسنت روش با را یعلم روش که هستند یمدع شانیا يهردو ست،ین

 .ندارد را یسنت روش يهایینارسا و هاضعف که اندافتهی دست یخاص

 

 مسئله انيب. 1 .1

 کار به عروض آموزش يبرا مؤلفان نیا که یروش ایآ مینیبب میخواهیم قیتحق نیا در

 را عروض مسائل يهمه توانسته و است ساده و کارآمد ،یعلم یروش واقعاً اند،گرفته

 کند؟ آشنا یفارس عروض با طورکاملبه را انیدانشجو و آموزاندانش و کند وفصلحلّ

 نیا که ییانتقادها ایآ است؟ ترراحت و کارآمدتر ،یسنت روش به نسبت روش نیا ایآ

 واقعاً اند،گرفته کار به که یروش ایآ است؟ درست اند،کرده وارد یسنـت روش به مؤلفان

 دشوارتر و تردهیچیپ را آن برعکس ای رفته شیپ یسنت روش بهبود و اصالح درجهت

 روش با یعلم روش قیتلف در اند،کرده ادعا خود کهچنان مؤلفان نیا ایآ است؟ کرده

  نه؟ ای اندبوده موفق یسنت

 

  پژوهش ینهيشيپ .2 .1

 :است شده نوشته هاکتاب نیا نقد در ریز يهامقاله تاکنون

 .«هیقاف و عروض در یدانشگاه یدرس کتاب دو به ینگاه»(. 1378. )دیحم ،یحسن. 1



 (54پياپی ) 1401، زمستان 4ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــ  4

 

 نقد»(. تایب. )یفارس اتیادب و زبان گروه ،یانسان علوم کتب و متون یبررس يشورا. 2

 ار،یکام انیدیوح یتق ،یدانشگاهشیپ یدرس کتاب ه،یقاف و عروض کتاب یبررس و

 .«1379 پرورش و آموزش

نام و عیتقط مانند ،یعروض نکات و اصطالحات یبعض مقاله دو نیا از هرکدام در

 به هاآن از کدامچیه در یول شده؛ یبررس و نقد آمده، هاکتاب نیا در که اوزان يگذار

 آنچه کهیدرحال است؛ نشده پرداخته شانیا یعروض یکل دگاهید و مؤلفان روش

 اند؛گرفته شیپ در مؤلفان نیا که است يایکل روش یبررس و نقد ماست، موردبحث

 نیا سندگانینو موردبحث مطالب با یمشترک وجه چیه ما موردبحث مطالب نیبنابرا

 .ندارد هامقاله

 

 عروض یسنت روش اصالح یبرا ییشنهادهايپ و انتقادها. 2

 کردن برطرف يبرا ییشنهادهایپ و شده وارد عروض یسنت يوهیش  بر يادیز يانتقادها تاکنون

 :میپردازیم هاآن یمعرف به اختصاربه نجایا در که است شده مطرح آن نواقص و مشکالت

 

 انتقادها. 1. 2

 حروف بر روند،یم کار به شعر عیتقط يبرا که ییهاهیپا يمبنا یسنت عروض ر. 1. 1. 2

 بر نه شعر وزن کهیدرحال است، ينوشتار يامر شتریب که شده نهاده متحرک و ساکن

 يمبنا که است بهتر يرونیازا است؛ کلمات تلفظ و گفتار يمبنا بر بلکه نوشتار يمبنا

را  رکن چند منظور نیا يبرا یسنت انیعروض. شود گذاشته هجاها و هاواج بر هاهیپا نیا

 وتد و( فَعَل) مقرون وتد ،(فَعَ) لیثق سبب و( فَع) فیخف سبب: اندبرشمرده ریز بیترت به

 هاآن بیترک از که( َفعَلَتُن) يکبر يفاصله و( فَعَلُن) يصغر يفاصله و( فَعلُ) مفروق

 يبرا شوند؛یم ساخته روند،یم کار به شعر عیتقط يبرا که ییهاهیپا ای لیافاع ای اجزا

. رک) دیآیم دست به لنیمفاع جزء فیخف سبب دو و مقرون وتد کی بیترک از نمونه

 (.42: 1373 س،یق شمس
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 هجاها به لیتبدقابل یآسانبه هاآن از حاصل ياجزا جهیدرنت و ارکان نیا که مینیبیم

 لیتشک ساکن حرف کی و متحرک حرف کی از که فیخف سبب نمونه يبرا هستند؛

 مطابق آمده، دیپد متحرک حرف دو از که لیثق سبب و بلند يهجا کی با برابر است، شده

 .است کوتاه يهجا دو با

 و يشاعر اراتیاخت مانند عروض قواعد و اصول گرید اشعار، عیتقط از گذشته

 و هیتوجقابل ترقیدق و بهتر کلمات یشناسواج و هجاها يمبنا بر زین رهیغ و زحافات

 .هستند حیتوض

 ظاهراً ». گذاردیم یعروض يهاهیپا یعنی ل،یافاع بر را اوزان يبنا یسنت عروض .2. 1. 2

 به سپس و آمده گرد[ شتریب ای] بحر پانزده و[ شتریب ای] رهیدا پنج در یاصل اوزان نخست

 به جزء هشت بیترتنیبد است، شده میتقس بوده مشترک همه در که يترکوچک ياجزا

 مفاعلتن، مستفعلن، فاعالتن، لن،یمفاع فعولن، فاعلن،: است یاصل ياجزا که آمده دست

 و شده میتفس ییاجزا به زین یاصل اوزان از منشعب اوزان گاهآن. مفعوالت متفاعلن،

 دهیگرد مشخص[ هستند تا پنجاه به کینزد که( ]مزاحف) یفرع ياجزا بیترتنیبد

 (52-49: 1373 س،یق شمس ؛58: ب1394 ،ینجف)« .است

 شدن قائل نکهیا است، وارد عروض در یسنت روش به مورد نیا در که يرادیا حال

 توانستیم نیبنابرا و واقع بر یمبتن نه است يقرارداد فقط امر کی لیافاع و اجزا نیا به

 چهار ،ییهجا سه: هستند دسته سه لیافاع نیا. شود وضع زین يگرید فراوان يهاروش به

 و هجا سه از کمتر يهاهیپا چرا که شودیم مطرح سؤال نیا نجایا. ییهجا پنج و ییهجا

 يهابیترک يهمه ها،هیپا نیهم خود يدرباره چرا و نشده گرفته نظر در هجا پنج از شتریب

 فعولُ  و فَعَلن ییهجا سه يهیپا در چرا نمونه يبرا اند؟امدهین حساب به آن گرید ممکن

 مانند ییهابیترک ییهجا پنج يهیپا در و مفاِعلُ و مستفعِلُ ییهجا چهار يهیپا در ای

 جزء ما که دارد یلیدل چه نمونه يبرا ای اند؟امدهین حساب به اتنییفاعل و مفاعالتن

 م؟یاوریب شمار به مزاحف ياجزا از را فعالتن و میبدان یاصل ياجزا از را فاعالتن
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 منفصل و يمتساو ریمقاد تکرار از که است یتناسب ادراک وزن، که میریبپذ اگر» .3. 1. 2

 تکرار از که را یسنت عروض يهارهیدا آن] بودنِ موزون علت میتوانیم شودیم حاصل

 تکرار از[ که را ییهارهیدا آن] بودن موزون علت اما م؛یابیدر[ شوندیم حاصل جزء کی

 نجایا در دیشا. میکن هیتوج ضابطه نیهم با میتوانینم شوندیم حاصل ينامتساو ریمقاد

( لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع مثالً) مکرر وزن یکی: میشو لیقا وزن نوع دو به دیبا

 یلیدال به اوالً اما(. مفعوالت مستفعلن مفعوالت مستفعلن مثالً) متناوب وزن يگرید و

 دوم نوع در ذهن که ستین مسلّم است، رونیب مختصر نیا يحوصله از هاآن شرح که

 مسلّم را نکته نیا بتوان نکهیا فرض به اًیثان و کند( وزن احساس یعنی) تناسب احساس

 مفعوالت ای دوبار، مفتعلن مُفاعلَتُن مثالً) یمتناوب بیترک هر چرا که ستین معلوم دانست

 .دهدینم وزن احساس( دوبار مستفعلن

 ذهن را هابیترک یبعض عادت، حکم به و قرارداد برحسب که شود گفته است ممکن

 د،ینماینم هیپایب هم چندان که استدالل نیا.... است دانسته ناموزون را یبعض و موزون

 را سابقهیب يهابیترک یبعض که است یوقت آن و شودیم سست مورد کی در کمدست

 ....ابدیینم را گرید یبعض و ابدییم موزون ذهن

 گفت توانیم چه متناوب، يگرید و مکرر یکی وزن، نوع دو قبول فرض به تازه

 شعر اوزان نیترمطبوع و نیترجیرا از که[ فاعالن لُیمفاع فاعالتُ مفعولُ] وزن يدرباره

 هرگز نکته نیا است؟ شده ساخته نامتشابه و ينامتساو جزء چهار از اما است؛ یفارس

 ...شودینم روشن یسنت عروض در

 براساس را وزن احساس ناچار و گذاردیم تیب بر را وزن واحد یسنت عروض یوانگه

« ...است موزون زین مصراع میدانیم آنکه حال کند،یم هیتوج مصراع دو انیم تناسب

 (.22-19: ب1394 ،ینجف)

 لیثق استعمال درصورت ای ستین مستعمل اساساً ای بحور، از ياریبس سالم اصل» .4. 1. 2

 (.23: همان) «.دینمایم نامطبوع و
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 اگر شرط، نیا برطبق. است مراجعه سهولت... خوب يبندطبقه شرط نینخست» .5. 1. 2

 یدرستبه یسنت بحور و ریدوا از یکی در را آن يجا میبتوان دیبا میبربخور یوزن به

 يهاکتاب در. ]دیآیبرنم کار نیا يعهده از شهیهم یسنت عروض خود اما م؛یابیباز

 کی که افتی توانیم يادیز موارد ،يراز سیق شمس المعجم ازجمله ،یسنت عروض

 .[است شده داده نسبت مختلف بحر دو به و عیتقط مختلف صورت دو به واحد وزن

 عیتقط را هاآن توانیم صورت دو به که ستین ییهاوزن به منحصر فقط موارد نیا

 یسنت عروض برطبق اما اند؛عیتقطقابل صورت کی به فقط که هستند زین ییهاوزن. کرد

 تکرار بر که را ییهاوزن مثالً  کرد؛ دایپ بحور انیم در ياگانهی يجا هاآن يبرا توانینم

 رجز بحر به متعلق هم و هزج بحر به متعلق هم توانیم اند،شده نهاده مفاعلن جزء

 (27-23: همان)« ...دانست

 کثرت که است زحافات وجود کردم، اشاره کهچنان یسنت عروض بزرگ مشکل» .6. 1. 2

 نیا گرفت، توانیم زحافات اصل بر که يرادیا اما رماند؛یم را یمشتاق متعلم هر هاآن

 یعنی] يعند من عامل پنجاه بیقر گر،یدعبارتبه. است يقرارداد هاآن يهمه که است

 یلیدل رایز شود؛یم یسنت عروض وارد قیطر نیا از[ واقع بر یرمبتنیغ و يقرارداد صِرفاً

 نیهم آنکه تربیعج. است فاعالتن مزاحف فاعلن مثالً چرا که است نشده ارائه یعلم

. ردیگ قرار زین لنیمفاع ای مستفعلن ای مفعوالت مزاحف گر،ید موارد در تواندیم فاعلن

 زحافات وجود بتوان آن براساس که دهدینم دست به ینیع یمالک هرگز یسنت عروض

 (28: همان)« .کرد مشخص کمدست ای داد حیتوض را

 یعنی) گرید وزن از یوزن انشعاب درمورد تنهانه را زحاف مفهوم یسنت عروض» .7. 1. 2

 عروض در که) مشابه يهاوزن اختالفات درمورد بلکه ،(متفاوت يهاوزن هیتوج يبرا

 زین( شوندیم آورده «يشاعر يهاضرورت و اراتیاخت» نام به یمستقل مبحث در دیجد

 کی را هاآن و زدیآمیم گریکدی با را زیمتما کامالً مفهوم دو گر،یدعبارتبه. بردیم کار به

 (.32-29: همان)« .شماردیم مقوله
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 بحر) «دوبار فعالتن مفاعلن» وزن مثالً که گفت اختصاربه دیبا نکته نیا حیتوض در

 و شود کم هجا کی آن فعالتنِ نیآخر از اگر. میریبگ نظر در را( مخبون مثمن مجتث

 «محذوف» نامش که داندیم یمزاحف یسنت عروض را نیا شود، لیتبد فعلن به فعالتن

 مفاعلن فعالتن مفاعلن» یعنی د؛یآیم دست به بیترت نیا به که یوزن نیبنابرا است؛

 .است یقبل وزن با متفاوت یوزن ،(محذوف مخبون مثمن مجتث بحر) «فعلن

 کی دیجد عروض اصطالحبه ای) شود لنفع به لیتبد فعلن ریاخ وزن در اگر حال

 د،یآیم دست به بیترت نیا به که یسوم وزن( ندیبنش کوتاه يهجا دو يجا به بلند يهجا

 وزنهم دوم وزن با را آن یزبانیفارس هر گوش یعنی آن، از متفاوت نه است، دوم وزن مشابه

 کهیدرحال زند؛یآمیم هم با شعر قطعه کی در دوم وزن با را وزن نیا شاعران و ابدییم

 و کندیم برخورد( متفاوت وزن) قبل يمقوله مانند( مشابه وزن) مقوله نیا با یسنت عروض

 ياجداگانه نام سوم وزن يبرا و نامدیم اصلم را( لنفع به فعلن لیتبد) زحاف نیا

 زین گرید مشابه وزن شش کمدست دوم وزن. دهدیم قرار( اصلم مخبون مثمن بحرمجتث)

 در. است کرده ینام به مشخص و یزحاف بر یمبتن را هاآن از هرکدام یسنت عروض که دارد

 (.32: همان) میکنیم نظرصرف هاگونه نیا ذکر از اختصار تیرعا يبرا نجایا

 من زحافات وضع هم و ریدوا ساخت هم آنکه سبببه[ اوالً  یسنت يبندطبقه»] .8. 1. 2

 و هاوزن یقیحق مراتبسلسله است،[ واقع بر یرمبتنیغ و يقرارداد صرفاً یعنی] يعند

[ اًیثان] دهد؛ینم حیتوض را هاتیواقع علت جهیدرنت و شناساندینم را هاآن متقابل روابط

 به همآن کند، ینیبشیپ تواندیم ندرتبه را( ناساخته يهاوزن یعنی) ندهیآ يهاتیواقع

 (.32: همان)« .باشد شده رفتهیپذ و شناخته قبالً هاآن( لیافاع) ياجزا که یشرط

 

 دیجد یشنهاديپ یهاروش. 2 .2

 «یفارس شعر يهاوزن يبندطبقه يدرباره» باعنوان یمفصل يمقاله در ینجف ابوالحسن

 صورتبه زین 1394 سال در و دهیرس چاپ به دانش با ییآشنا يمجله در بار نینخست که

 دیجد يشنهادیپ يهاروش يهمه شده، چاپ دیتجد عنوان نیهم با یمستقل يکتابچه
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 کنار با هرکدام ساتن، الول و فرزاد مسعود ،يخانلر ناتل زیپرو. است کرده یبررس را

 یخاص دستگاه ،يدیجد روش گذاشتن انیبن و یفارس عروض در یسنت روش گذاشتن

 روش يهاضعف هستند یمدع که اندآورده وجود به اوزان يبندطبقه و ییشناسا يبرا

 .ندارد را یسنت

 اصول هرکدام اگرچه روش سه نیا که میابییدرم يشنهادیپ يهاروش نیا در تأمل با

 به که هستند زین یمشترک وجوه يدارا اما دارند؛ را خود خاص يهایژگیو و یمبان و

 هجا متحرک، و ساکن حروف يجابه پژوهشگر سه هر نکهیا یکی: از اندعبارت اختصار

 يهاداده بر یمبتن که امر نیا و اندبرده کار به اشعار عیتقط يبرا و داده قرار لیافاع يمبنا را

 ساده به یانیشا کمک و است مقبول اریبس است، دیجد یشناسواج و یآواشناس علوم

 درعوض، و گذاشته کنار را زحافات محقق سه هر نکهیا دوم. است کرده یسنت روش شدن

 لهیوسنیبد تا اندداده گسترش اریبس یسنت روش به نسبت را یاصل ياجزا و لیافاع

 هر نکهیا سوم. کنند عیتقط را یفارس شعر اوزان يهمه زحافات، به توسل بدون بتوانند

 اریبس هارهیدا نیا که اندبوده معتقد چون اند؛گذاشته کنار را یسنت يهارهیدا محقق سه

 شتریب اریبس تعدادشان که را یفارس شعر اوزان يهمه بتوانند که هستند آن از محدودتر

 رهیدا پانزده درعوض، يخانلر. دهند يجا خود در است، گذشته انیعروض تصور حد از

 الول و فرزاد و رندیگیدربرم را یفارس شعر اوزان يهمه است یمدع که کرده وضع

 بحور يبندطبقه و کردن مرتب يبرا را يگرید يهاروش ها،رهیدا گذاشتن کنار با ساتن

 کامل شمارش يبرا که یتالش بر عالوه محقق سه هر نکهیا چهارم. اندبرده کار به اوزان و

 که یاوزان يآورجمع در اند،کرده معاصر و میقد شاعران يمورداستفاده يهاوزن

 که را یاوزان از ياریبس یحت و اندگذاشته تمام سنگ زین شده جعل انیعروض يلهیوسبه

 را آن بلکه و اندافتهین آن يبرا يشاهد عروض يهاکتاب در نه و شاعران وانید در نه

 خود فهرست در اند،آورده دست به خود يموضوعه لیافاع بیترک از ينظر صورتبه

 اریبس شان،یا خود گمان به اند،آورده دست به که یاوزان تعداد يرونیازا اند؛گنجانده

 ییشناسا را آن تواندیم یسنت عروض و گنجدیم یسنت يهارهیدا در که است آن از شتریب
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 روش يبرتر و خود تیحقان لیدل را اوزان بزرگ حجم نیا محقق سه هر و کند هیتوج و

 جزء شانیا موردنظر اوزان از ياریبس کهیدرحال اند؛گرفته عروض یسنت روش بر شیخو

 .هستند نادر اوزان

 سه نیا يلهیوسبه که را یمطالب طورمفصلبه ادشدهی يمقاله در ینجف ابوالحسن

 محققان نیا روش موارد ياریبس در نکهیا ضمن و است کرده یبررس شده، ارائه پژوهشگر

 است، کرده وارد شانیا از هرکدام بر يادیز يرادهایا نهاده، حیترج یسنت روش بر را

 محققان نیا از کدامچیه روش که رسدیم جهینت نیا به انیپا در خواننده کهياگونهبه

 .شود یسنت روش نیجانش و کند برآورده را یفارس عروض طالبان ازین ییتنهابه تواندینم

 به يادیز مشابهت که کرده شنهادیپ یروش زین خود ان،یپا در ینجف که نماند ناگفته

 يهاضعف که کرده تالش ایگو یول دارد؛ ساتن الول ژهیوبه مذکور، محقق سه يهاروش

 روش يهاضعف همان زین او يشنهادیپ روش درواقع اما باشد؛ نداشته را شانیا روش

 .داد میخواه حیتوض شتریب درادامه که دارد را مذکور محققان

 

 عروض یآموزش یهاكتاب یهاینادرست و نواقص. 3

 یعرب عروض چهارچوب در یفارس عروض نیتدو با یكل مخالفت .1. 3

 متنوع و فراوان اوزان فیتوص ،یفارس عروض يدشوار علل از یکی»: سدینویم انیدیوح

 عروض قواعد نامناسب موارد، ياریبس در و محدود و تنگ چارچوب در یفارس شعر

 (.شش: 1369 ان،یدیوح)« .است عرب

 عرب شعر اوزان و است عرب شعر اوزان خاص احمدبنلیخل عروض محدود قواعد»

 لذا است؛ یفارس شعر اوزان پنجمکی از کمتر هاآن تعداد و دارد را خود يهایژگیو

 يقواعد ییبایز و عظمت بر عالوه که یفارس عروض نیتدو و میتنظ يبرا عرب عروض

 بر یفارس عروض نیتدو لیدل نیا به است؛ نبوده مناسب وجهچیهبه دارد، خود خاص

 آورده بار به را اشتباهات و تناقضات و معضالت همه نیا عرب عروض قواعد يمبنا

 (.11: 1373 ان،یدیوح)« .است
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 در یعروض وزن منشأ يدرباره او که ينظر به گرددیبرم انیدیوح اظهارات نیا اساس

 یرانیا يهازبان در شعر وزن که است معتقد محققان شتریب برخالف او. دارد یفارس شعر

 در یعروض وزن و ییهجا نه است بوده یعروض و یکمّ ،يپهلو زبان ژهیوبه اسالم از قبل

 نشده؛ گرفته عرب عروض از و است يپهلو شعر وزن يادامه و دنباله دیجد یفارس شعر

 ندارد؛ وجود یعرب عروض و یفارس شعر یعروض وزن نیب ینسبت و ارتباط چیه نیبنابرا

 (.164-155: 1396 ،يزیپره. رک) است مردود و نادرست نظر نیا کهیدرحال

 دیجد یفارس زبان در نیهمچن و يپهلو زبان در شعر لیاص وزن که است نیا حق

 وجود به عرب شعر یعروض وزن ریتأثتحت یفارس شعر در یعروض وزن و بوده ییهجا

 است؛ یکی یعرب عروض با یفارس عروض ات،یکل و اصول و یمبان در نیبنابرا آمده؛

 خاص يهایژگیو یبعض یفارس زبان در یعروض شعر وزن ات،یجزئ و فروع در البته

 آن خود يهاکتاب در و بوده آن متوجه یدرستبه ما يگذشته انیعروض که دارد را خود

 .اندکرده نییتب را

 عروض چهارچوب در ابتدا همان از یفارس عروض که است یعیطب اریبس نیبنابرا

 و هایدگیچیپ توانینم وجهچیهبه انیدیوح نظر برخالف و شود نیتدو یعرب

 .دانست عامل نیا از یناش را یفارس عروض يهايدشوار

 

 یآوانگار یبرا یفارس خط از استفاده. 2. 3

 عیتقط در د،یجد انیعروض از یبرخ برخالف روش، نیا در»: است نوشته انیدیوح

 (.هفت: 1369 ان،یدیوح)« .است شده استفاده یفارس خط همان از کیفونت يالفبا يجابه

 منتها کرد؛ استفاده توانیم هم یفارس يالفبا از یعروض يامال در»: است گفته سایشم و

 يامال در. شود منعکس خط در زین کوتاه يهامصوت یعنی حرکات که داشت دقت دیبا

 قانون تا شود گذاشته( ~) مد عالمت بلند يهامصوت سر بر دیبا یفارس خط با یعروض

 (.8: 1390همان،  ؛21: 1366 سا،یشم)« .شود حفظ بلند يهجا بودن یواک سه
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 با را نیمتعلم و است نادرست کیفونت يالفبا يجابه یفارس خط از استفاده

 یس» و «یس» مانند یکلمات ينگارواج در «ي» نمونه يبرا کند؛یم مواجه ییهايدشوار

 بلند مصوت انگرینما «یس» يکلمه در «ي» نیا کهیدرحال شود؛یم نوشته کسانی «کی و

«i» واج دو يجابه «کی و یس» يکلمه در و (ey )(.14: 1396 ،يزیپره. رک) است آمده 

 

 نادرست یريگجهينت و قواعد حيتوض در یناتوان. 3 .3

 از قبل اگر اما شوند؛یم تلفظ دهیکش صورتبه بلند يهامصوت»: است نوشته سایشم

 نباشد یحرف چیه آن از بعد یعنی) باشد مکث ای سکوت نون از بعد و شوند واقع «نون»

 اما شوند؛یم نوشته بارکی الجرم و شوندیم تلفظ کوتاه( باشد صامت يفاصله از بعد ای

 یعنی دهد؛ینم رخ نون از قبل مصوت تیکمّ در يرییتغ باشد مصوت نون، از بعد اگر

 رینظا و «ماند» ای «خواند» مصوت نیهمچن... شودیم نوشته دوبار شده، تلفظ بلند همچنان

 (.10: 1390همان،  ؛20: 1366 سا،یشم)« .میکنیم تلفظ بلند را هاآن

 متحرک نون یعنی) باشد مصوت نون از بعد اگر که است نیا قاعده نیا درست حیتوض

 سکوت ای صامت حرف نون از بعد اگر و شودیم تلفظ بلند نون از قبل مصوت ،(شود

 مصوت نیا و شودیم کاسته نون از قبل مصوت امتداد از ،(باشد ساکن نون یعنی) باشد

 صامت حرف نون از بعد که «ماند» و «خواند» کلمات در نیبنابرا شود؛یم تلفظ کوتاه

 در مؤلف نیا نیبنابرا شود؛یم تلفظ کوتاه نون از قبل مصوت است، ساکن نون و آمده

 ریتعببه که کرد دیبا دقت. است گرفته ینادرست يجهینت خود، نادرست حیتوض از نجایا

 يبرا گر،ید يدهیکش يهجاها يهمه مانند «ماند» و «خواند» مانند یکلمات در سایشم

 شودیم ساقط عیتقط از «د» یعنی ده،یکش يهجا آخر صامت ،«گوشت» و «خواست» نمونه

 از «ن» هجاها نیا در گفت دیبا کهیدرحال د؛یآیم حساب به عیتقط در «ن» صامت و

 (.29: 1396 ،يزیپره. رک) دیآیم حساب به «د» و شودیم ساقط عیتقط
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 مؤلفان یادعا برخالف یسنت روش با یعلم روش قيتلف در یناتوان. 4. 3

 انیدیوح یتق. اندداده قیتلف یسنت روش با را یعلم روش که اندکرده ادعا مؤلف دو هر

 است یعلم کامالً روش نیا»: دیگویم کتاب شگفتاریپ در خود روش یمعرف در اریکام

 يهمه دیجد انیعروض از یبعض برخالف یازطرف و است شده انیب ساده زبان به که

 متداول، روش از استفاده با است ممکن که آنجا تا است بوده نیا بر نگارنده یسع

 نام در که یفراوان اشکاالت تمام با را بحور یاسام یحت و کند حفظ را درست يهاسنت

 (.20: 1373 هفت؛: 1369 ان،یدیوح)« .کند ذکر دارد، وجود اوزان و بحور

 ییهااشاره با که است بوده نیا بر[ مؤلف] یسع همواره»: است نوشته سایشم و

 کی رایز م؛یکن حفظ یعروض میقد کتب با را خود ارتباط کتاب، یحواش در مخصوصاً

 فهم يعهده از بتواند دیبا باشد، استاد یعلم دیجد يهانهیزم در هرچند اتیادب متخصص

 (.نه: 1390 سا،یشم)« .دیبرآ زین کهن کتب

 ثابت را ادعا نیا خالف که دارد وجود شانیا يهاکتاب در یفراوان يهانکته اما 

 روند،یم کار به اوزان عیتقط يبرا که را ییهاهیپا مؤلف دو هر نکهیا آن مورد کی: کندیم

همان،  ؛25: 1369 ان،یدیوح ؛14: 1390همان،  ؛24: 1366 سا،یشم. رک) انددهینام «ارکان»

 ییهاهیپا به یسنت عروض در ،(2. 1. 2) میکرد اشاره باال در کههمچنان اما ؛(29: 1373

 «ارکان» و شودیم اطالق یعروض «اجزاء» ای «لیافاع» روند،یم کار به اوزان عیتقط يبرا که

( ندیآیم دست به هاآن بیترک از اجزا که يترکوچک يهاهیپا يبرا) يگرید مفهوم يبرا

 آورده، «متداول روش به عیتقط» باعنوان که یبحث در انیدیوح نکهیا جالب. رودیم کار به

 االشعار اریمع و يراز سیق شمس المعجم چون یسنت عروض معتبر منابع يهمه برخالف

: 1369 ان،یدیوح. رک) است دهینام اجزا را ارکان و ارکان را اجزا ،یطوس رینص خواجه

 (. 52-42: 1373 س،یق شمس ؛30 -29

 شده باعث پرداخت، میخواه آن به ادامه در که اشعار عیتقط در ناروا تصرفات یبعض

 با متفاوت يایمعان به را «االرکانمختلف» و «االرکانمتفق» اصطالحات مؤلف هردو که

 يبرا اصطالحات نیا یسنت عروض در. ببرند کار به است، آمده یسنت عروض در آنچه
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 جزء کی تکرار از که ییبحرها که بیترت نیا به اوزان، يبرا نه است رفته کار به بحور

 مختلف جزء دو متناوب تکرار از که يبحور و االرکان متفق ند،یآیم وجود به واحد

 اصطالح اختراع با مؤلفان نیا یول اند؛شده دهینام االرکانمختلف رند،یگیم شکل

 اندبرده کار به یسنت عروض االرکانمختلف اصطالح همان معادل را آن «االرکانمتناوب»

 هستند، «االجزاءمختلف» گریدعبارتبه ای ستندین متناوب ای مکرر که را ییهاوزن و

 اند،کرده یسع اندگفته که است شانیا يادعا خالف نیا و انددهینام االرکان مختلف

 اصطالحات کاربردنبه طرز نیا چون دهند؛ قیتلف یسنت يوهیش با را یعلم يوهیش

 کندیم منحرف چنان یسنت روش از را متعلمان ذهن یآموزش يهاکتاب در یسنت عروض

 در مسائل نیا یابیباز به قادر ار،یبس عمر صرف و فراوان يتجربه و تالش با جز که

 .بود نخواهند یسنت عروض

 ذکر را پرکاربرد اوزان نام نکهیا ضمن مؤلف دو هر که است نکته نیا آن از بدتر

 ينحوه نکهیا بدونِ بسپارند، خاطر به را هاوزن نیا نام که اندخواسته نیمتعلم از اند،کرده

-47: 1373همان،  ؛38-37: 1369 ان،یدیوح. رک) دهند حیتوض را اوزان نیا يگذارنام

 ياقاعده که يگذارنام ينحوه نکهیا بدون نام، یس حدود سپردن خاطر به مسلماً(. 48

 اریبس هست آنچه از آموزعروض يبرا را کار شود، داده حیتوض است، ساده اریبس

 باشد قرار اگر حال. است پرکاربرد وزن یس نام يدرباره فقط نیا تازه. کندیم دشوارتر

 روروبه رممکنیغ يکار با عمالً کند، حفظ را اوزان يهمه نام دانشجو و آموزدانش

 کار به یسنت روش کردن ساده يبرا را روش نیا خود گمان به مؤلفان نیا. بود خواهد

 یسنت عروض در اوزان و بحور يگذارنام ينحوه حذف قصد با شانیا درواقع. اندبرده

 بتوانند نکهیا بدونِ اند،کرده را کار نیا هاست،آن زحافات و خاص لیافاع بر یمبتن که

 عروض آموزش کردن ساده نیا که کرد قضاوت دیبا حال. کنند آن نیجانش يگرید زیچ

 بستبن کی در او دادن قرار و آموزعروض کردن سرگردان ای است آموزعروض يبرا

 به را آموزانعروض که اندافتهی نیا در را معضل يچاره هم تیدرنها! عبور؟ رقابلیغ

 به گرید اوزان نام دانستن يبرا»: است گفته انیدیوح. دهند ارجاع عروض میقد منابع
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 ،38: 1369 ان،یدیوح)« .شود مراجعه اراالشعاریمع و المعجم: جمله از عروض کتب

 یاسام حفظ به یاجیاحت دیجد عروض در»: است آورده سایشم و( 2 يشماره سیرنویز

 در بعد« .کرد مراجعه میقد یعروض کتب به توانیم لزوم مواقع در و ستین اوزان

 یاسام دیبا یفارس اتیادب يرشته انیدانشجو اما»: است آورده سطر نیهم سیرنویز

 (.27: 1366 سا،یشم)« .بدانند را معروف اوزان از یبرخ

 از یخال هم خبره استادان يبرا عروض یسنت منابع به مراجعه که است یدرحال نیا

 خود يمبتد نیمتعلم اگر درواقع. يمبتد آموزعروض به برسد چه ست،ین اشکال

 !داشتند؟ معلم و کالس به يازین چه گرید کنند، استفاده یسنت منابع از توانستندیم

 

 طورناقصبه خود موردنظر روش كردن مطرح .5. 3

 زحافات، مشکل و دهیچیپ مبحث حذف قصد به مؤلف دو هر م،یکرد اشاره قبالً کهچنان

 اصل ،یسنت روش مطابق که میگفت. اندداده قرار یاصل ياجزا جزء را مشهور يهازحاف

 مستفعلن و فاعلن فعولن، جزء سه از نظرصرف) است پنج و یس زحافات و هشت اجزا

 با یاصل ياجزا مجموع نیبنابرا ،(یاصل ياجزا جزء هم و هستند زحافات جزء هم که

: 1396 ،يزیپره ؛69-49: 1373 س،یق شمس. رک. )جزء 43 شودیم مزاحف ياجزا

 مسلّم. اندکرده ذکر را جزء 20 سایشم و جزء 18 مجموع، نیا از انیدیوح(. 204 -195

 پس کرد؛ عیتقط را یفارس شعر جیرا اوزان يهمه توانینم اجزا از تعداد نیا با که است

 بکند؟ کار چه دیبا گرید ياجزا آموختن يبرا عروض متعلم

 یطوراصولبه و یسنت روش مطابق را مسائل نیا يهمه مؤلفان نیا که بود نیا درست

 يجا خود ذهن در را آن يهمه که ندارد یلزوم گفتندیم بعد و آموختندیم طالبان به

 از است، الزم جیرا و پرکاربرد اوزان عیتقط يبرا که را آنچه که است یکاف بلکه بدهند؛

 را مطالب يهیبق داشتند، را عروض در شتریب مهارت کسب قصد کهیدرصورت و کنند بر

 نیا عروض یآموزش يهاکتاب از گرید یبعض مؤلفان کههمچنان. بسپارند خاطر به زین

 (.مباحث نیا لیذ: 1396 ،يزیپره. رک) اندکرده را کار
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 اندكرده وارد یسنت روش به كه ییرادهایا رفع از یناتوان .6. 3

 و دیبرگرد باال سطور در است، وارد یسنت عروض به میگفت که ییرادهایا به گرید بارکی

 یسنت روش منتقدان. دیبخوان است، آمده. 3.1.2 يشماره در که را رادهایا نیا از یکی

 يهاکتاب مؤلفان نیهمچن و ینجف ابوالحسن تا ساتن الول و فرزاد و يخانلر از عروض

 ندیآیم حساب به موزون ياشعار فقط ينظر ازلحاظ که معتقدند ما یموردبررس یآموزش

 از یبعض که مینیبیم عمل در اما کرد؛ عیتقط متناوب ای مکرر لیافاع با را هاآن بتوان که

نیدرع و متناوب صورتبه نه و هستند عیتقطقابل مکرر صورتبه نه که هستند اوزان

 مفعولُ » وزن نمونه يبرا هستند؛ یفارس شعر اوزان نیترمطبوع و نیپرکاربردتر جزء حال

 بودن موزون لیدل تواندینم یسنت عروض که هستند یمدع هاآن. «فاعلن لُیمفاع فاعالتُ

 نیا که دهد ارائه وزن از یفیتعر تواندینم گریدعبارتبه. دهد حیتوض را هاوزن لیقب نیا

 يهاهیپا و لیافاع اختراع با که اندکرده یسع خود يرونیازا رد؛یدربربگ زین را هاوزن لیقب

 صورتبه زور، به را اوزان لیقب نیا است، نرفته کار به یسنت عروض در که يدیجد

 ناچار و کنند حل را معضل نیا اندنتوانسته هم تیدرنها که کنند عیتقط متناوب ای مکرر

 ای سه با که را ییهاوزن اند،داده بیترت اوزان يبندطبقه يبرا که ییهادستگاه در اندشده

 ای نیآغاز ياجزا از یبعض آن هیتوج يبرا ای رندیبپذ شوند،یم عیتقط مختلف جزء چهار

 روش به که را يرادیا نیا اندنتوانسته زین خود نیبنابرا اند؛شکسته را هامصراع یانیپا

 .کنند برطرف اند،کرده وارد یسنت

 

 یذوق و یهنر یجنبه از آن كردن یخال و عروض كردن یاضیر صددرصد .7. 3

 را عروض که اندکرده یسع اند،پرداخته یفارس عروض در پژوهش به که یشناسانزبان

 کنند یخال یذوق و يهنر يجنبه از یکلبه را آن و اورندیدرب یاضیر صددرصد صورتبه

 است کشانده ینادرست اریبس جینتا به را شانیا بزرگ، اشتباه نیهم و( 143: همان. رک)

 مفعول) یرباع وزن نمونه يبرا چرا که اندکرده محکوم را یسنت انیعروض صداکیو 

 صورتبه اما اند؛کرده مشتق هزج بحر از زحاف چند اعمال با را( فعل لیمفاع لیمفاع
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 انیم در موجود نظم تا اندنکرده عیتقط «فع مستفعِلُ مستفعِلُ مستفعِلُ» به را آن ساده، اریبس

 يهنر و یذوق يامسئله نیا که اندبوده غافل نکته نیا از یول شود؛ آشکار بهتر آن يهجاها

 و نیترآرام از یکی یرباع وزن که میدانیم. ستین هیتوجقابل یاضیر داتیتمه با و است

 شهیهم یفارس اتیادب خیتار طول در لیدل نیهم به و است یفارس شعر اوزان نیترنیمت

 یوقت کهیدرحال رفته؛ کار به یعرفان تأمالت و یفلسف و يفکر قیعم نیمضام انیب يبرا

 روروبه رقصان و یضرب وزن کی با که میکنیم احساس م،یکنیم عیتقط مستفعلُ با را آن

 توقف با «فع» جزء آمدن با ناگهان ان،یپا در رقصان و یضرب وزن نیا نکهیا بدتر. میهست

 يرو ناگهان و باشد حرکت درحال سرعت با که ینیماش مانند درست شود؛یم روروبه

 (.36-33: همان. رک) ستین یرباع وزن نیا مسلماً و شود دهیکوب آن ترمز

 متناوب و مکرر اوزان فقط موزون و ستین یاضیر تقارن از یناش فقط وزن نیبنابرا

. ستندین وزن پژوه،عروض شناسانزبان و انیعروض يبرساخته یاسیق يهاوزن و ستندین

 تیفیک نیا زحافات اعمال و اوزان يبندطبقه و عیتقط مانند یمسائل در یسنت انیعروض

 صِرف یاضیر يارهایمع بر هیتک با که دیجد شناسانزبان اما اند؛داشته نظر در را يهنر

 در یفرع يهاوزن که اندگفته نمونه يبرا اند؛مانده عاجز نکته نیا درک از اند،رفته شیپ

 به( مثمن وزن کی) یاصل وزن انیپا از هجا چند ای کی کاستن با یوزن يخانواده کی

 به بیترت نیا به که یمختلف يهاوزن که اندنکرده را نیا حساب یول ند؛یآیم دست

 خانواده کی در را هاآن توانیم و اندهیشب هم به یاضیر ازلحاظ اگرچه ند،یآیم دست

 توانینم وجهچیهبه و ندارد هم به یشباهت چیه شانیقیموس و آهنگ یگاه اما داد؛ قرار

 .داد قرار خانواده کی در يهنر و یذوق ازلحاظ را هاآن

 تناسب ندارند، توجه آن به پژوهعروض شناسانزبان نیا که یمهم يمسئله درواقع

 به توانیم باشد، که یوزن هر بر را شعر تیب هر که میدانیم. است موزون و وزن

 نیشتریب صورت کی مختلف يهاصورت نیا از اما کرد؛ عیتقط مختلف يهاصورت

 دیبا و هستند کاذب عیتقط گرید يهاصورت و دارد شعر در پنهان آهنگ با را تناسب

 تقارن و تناسب نه است، يهنر و یذوق يامسئله تناسب نیا صیتشخ. شوند گذاشته کنار
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 از کدامچیه م،یبرو شیپ صِرف یاضیر تقارن و تناسب اساس بر اگر. صِرف یاضیر

 درواقع و ندارد یتفاوت گرید يهاصورت با شعر تیب کی عیتقط يبرا ممکن يهاصورت

 . داد حیترج يگرید بر را کدامچیه توانینم

 که است نیا مانند درست هستند، موزون متناوب و مکرر اوزان فقط مییگویم یوقت

 و آرام يهاآهنگ مثال يبرا و هستند یقیموس یضرب و شاد يهایقیموس فقط مییبگو

 .ستندین یقیموس مانندهیمو و سوزناک و نیغمگ

 

 جیرا اوزان تعداد یناروا شیافزا .8. 3

 نیا اند،گرفته خود روش از پژوهعروض شناسانزبان نیا که يگرید نادرست يجهینت

 که یاوزان به فقط نکهیا يجابه یفارس شعر در مستعمل اوزان شمارش در که است

 اقدام یاضیر و یاسیق روش به کنند، هیتک اندشده برده کار به هنرمند شاعران يلهیوسبه

 زین گذشته انیعروض يلهیوسبه که را یاوزان يهمه و اندکرده دیجد اوزان استخراج به

 حساب به یفارس شعر مستعمل اوزان جزء خود مجعول اوزان نیا کنار در اند،شده جعل

 آن یواقع زانیم از شتریب اریبس را یفارس شعر مستعمل اوزان تعداد يرونیازا اند؛آورده

 محققان به لحاظ نیا از که ینجف ابوالحسن م،یکرد اشاره باال در کهچنان. اندکرده یابیارز

 شده اشتباه نیهم گرفتار کرده، شنهادیپ که یروش در زین خود گرفته، رادیا خود از قبل

 میقد شاعران که را ينادر اوزان و انیعروض مجعول اوزان از يادیز اریبس تعداد او. است

 آن يمبنا بر تیب دو و یتیب عروض، بر خود تسلط اظهار و ییآزماطبع يبرا معاصر و

 .است آورده یفارس شعر جیرا و مطبوع و مقبول اوزان شمار در اند،سروده

 يبندطبقه چهارچوب یمعرف ضمن م،یکرد ادی آن از نیازشیپ که يامقاله انیپا در او

 اگر. است داده حیتوض نمونه يبرا آمده، يبندطبقه نیا در که را یاوزان از گروه دو خود،

 هاآن يبرا ینجف که را يايشعر شواهد و هاوزن و میندازیب یوزن گروه دو نیا به ینگاه

 ذکر وزن هشت «فعولن يخانواده» يبرا او که مینیبیم م،یبگذران نظر از است کرده ذکر

 آورده( اراالشعاریمع و المعجم) یعروض يهاکتاب از را آن وزن پنج شواهد که کرده
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 تیب کی که آورده شاهد تیب ده «فعالتن مفاعلن يخانواده» يبرا و شاعران از نه است،

 گرید تیب پنج و کرده نقل عروض يهاکتاب از را آن تیب سه و است المنبعمجهول آن

 ییآزماطبع قصد به معاصر شاعران از یبعض داستیپ که است ياشعار زین شواهد نیا

 (.173-168: ب1394 ،ینجف. رک) اندسروده

 

 آن یمبان و اصول حيتوض بدون دیجد یشنهاديپ یهاروش كاربردنبه. 9. 3

 يهاکتاب از یکلبه رود،یم کار به بحور يبندطبقه يبرا که را هارهیدا مبحث مؤلف هردو

. اندنداده ارائه اوزان يبندطبقه يبرا يگرید روش چیه زین آن يجابه و کرده حذف خود

 اوزان» عنوانبه را وزن 31 فهرست ،هیقاف و عروض با ییآشنا کتاب در سایشم

 کرده، مرتب یخاص بیترت به را هاوزن نیا اگرچه او. است کرده ذکر «راالستعمالیکث

 در اما ؛(36-33: 1366 سا،یشم. رک) است نکرده هاآن يبنددسته روش به يااشاره چیه

 يدسته سه به را آن فهرست نیهم ذکر ضمن نور امیپ دانشگاه يهیقاف و عروض کتاب

 5) االرکانمختلف اوزان و( وزن 12) االرکانمتناوب اوزان ،(وزن 14) االرکانمتفق اوزان

: است ریز بیترت به وزن انشعاب نیقوان پس»: است آورده ادامه در و کرده میتقس( وزن

 االرکانمختلف لیتبد در مگر هجاست؛ کی معموالً که( مثمن در) آخر يهجا از حذف. 1

 حذف. 3 ؛(مسدس در) آخر يهجا کی و اول رکن حذف. 2 رسد؛یم هم هجا چند به که

 یکم و اول رکن ای اول رکن تمام ای اول رکن از یکم یعنی شعر، اول يمهین از یقسمت

 (.24-19: 1390 همان،) «دوم رکن از

 ینادرست ای یدرست از نظرصرف گرفته، فرزاد مسعود از ظاهراً سایشم که را قاعده نیا

 چیه و نکرده آن يسابقه و منشأ به يااشاره چیه و آورده ساکن به ابتدا صورتبه آن،

 به فرزاد مسعود لیطو و ضیعر يبندطبقه دستگاه یمبان و اصول حیتوض يبرا یتالش

 دهیسنج و مجرب دیبا د،یآیم یآموزش يهاکتاب در آنچه کهیدرحال است؛ اوردهین عمل

 ياناآزموده و دهینسنج شنهادیپ کی نه باشد، فن يعلما يقاطبه موردقبول و کیکالس و

 .کندیم مطرح ينوآور قصد به ياگوشه از یکس که
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 گروه نه به را وزن 29 نیا داند،یم وزن 29 را پرکاربرد اوزان تعداد که انیدیوح اما

 قاعده نیا از اوزان يبنددسته يبرا گروه نه نیا در. است کرده میتقس وزنتک شش و

 وزن ییهجا يرهیزنج آخر از هجا چند ای کی حذف با وزن هر که است کرده استفاده

 که قاعده نیا(. 54-46: 1373همان،  ؛47-42: 1369 ان،یدیوح) دیآیم دست به یاصل

 يدیتمه درواقع اند،کرده تیتبع او از زین ینجف و ساتن الول و کرده ابداع را آن يخانلر

 ینادرست يقاعده م،یگفت باال در کهچنان و است یسنت عروض زحافات مبحث حذف يبرا

 وزن با را «فاعلن مفتعلن مفتعلن» وزن ما نمونه يبرا که ندارد وجود یلیدل چون است؛

 مفاعلن» با را «فعل فعالتن مفاعلن» نمونه يبرا ای میبده قرار گروه کی در «بار 4 مفتعلن»

 .میبدان اصل کی از «فعالتن مفاعلن فعالتن

 

 اصطالحات فیتعر در یدقتیب .10. 3

 سه به را موزون گفتار يرهیزنج ییآوا يهایدگرگون ینجف ابوالحسن از تیتبع به سایمش

: 1390همان،  ؛52-44: 1366 سا،یشم) است کرده میتقس استثنا و ضرورات ارات،یاخت نوعِ

 را آن لیتفص ابتدا دارد، تعلق ینجف ابوالحسن به يبندمیتقس نیا ابتکار چون(. 38 -31

 نوشته، او یعروض مقاالت مجموعه بر ینجف مقاالت يکنندهيآورجمع که يامقدمه از

 :میکنیم نقل

 دیبا تیب کی مصراع دو يهاتیکمّ نکهیا از است عبارت یفارس عروض یاصل يقاعده»

 در بلند تیکمّ و کوتاه تیکمّ  مقابل در دیبا کوتاه تیکمّ یعنی باشد؛ کسانی رینظ به رینظ

 یاستثنائات معموالً یانسان علوم در ياقاعده هر بر ازآنجاکه. ردیگ قرار بلند تیکمّ مقابل

 يقاعده از عدول موارد نییتع از بود خواهد عبارت الجرم... يبعد گام است، وارد زین

 عنوان سه لیذ ب،یترت به را وزن یاصل يقاعده از عدول موارد امروز ینجف. یاصل

 ،ینجف)« ...کندیم یبررس «یوزن ضرورات» و «يشاعر اراتیاخت» ،«استثنائات»

 (.14: الف1394
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 ياستثنا: هجاهاست تیّکم یکل طرح در استثنا سه وجود به قائل ینجف امروز: استثنائات»

 همه و شودیم یخنث مصراع انیپا در دهیکش و بلند و کوتاه تیکمّ سه زیتما نکهیا اول

 يآغاز صامت کی از متشکل يهجا نکهیا دوم ياستثنا. شوندیم بلند تیکمّ کی به مبدل

 تیکمّ  يدارا همواره( دور ر،ید دار،: مانند) یانیپا صامت کی و بلند مصوت کی و

 و نید دان،: مانند) باشد «نون» واج ییهجا نیچن در یانیپا صامت اگر اما است؛ دهیکش

 سوم ياستثنا باألخره و دهیکش نه و بود خواهد بلند همواره استثنائاً هجا آن تیکمّ ،(دون

 قرار بگیرد )براي نمونه در: /y/در میان کلمه اگر پیش از صامت  /i/اینکه مصوت بلند 

 (.15: همان. رک) «شودیم منظور کوتاه یمصوت مقام در همواره( انیم و اهیس اده،یپ

 مداخله مصراع وزن ییهجا ساخت در که دارد اریاخت جا دو در شاعر: ... اراتیاخت»

 و کند استفاده فاعالتن رکن از مصراع آغاز در فعالتن يجابه نکهیا یکی: نکند ای کند

 ینجف« .کند استفاده بلند يهجا کی از مصراع انیم در کوتاه تیکمّ دو يجابه نکهیا گرید

 بحث درادامه که شمرده يشاعر اراتیاخت از هم را «قلب» ،«يشاعر اراتیاخت» يمقاله در

 (.16: همان. رک) است کرده منتقل یرباع در وزن بحث لیذ به را آن يدرباره

 تیکمّ در وزن یاصل يقاعده حفظ يبرا است ناچار شاعر یگاه: یوزن يهاضرورت»

 يهاتیمحدود که تصرفات نیا. کند تصرف کلمات يهاواج ای هجاها از یبعض

هاي کوتاِه شوند: اول اینکه مصوتها حاکم است، به سه دسته تقسیم میبر آن یمشخص

/a, e, o/ نظر گرفته شوند؛ دوم اینکه  در پایان کلمات به ضرورت وزن بلند در

ي آغازین در پایان کلمات و قبل از صامت میانجی یا قبل از همزه /i, u/هاي بلندِ مصوت

 به کلمه آغاز يهمزه نکهیا سوم باألخره و شوند گرفته نظر در کوتاه وزن به ضرورت

 (.17-16: همان)« .شود حذف ای حفظ وزن ضرورت

 اراتیاخت» يمقاله در و برده کار به را باتیترت و هايبندمیتقس نیا بعدها ینجف البته

 دیجد عروض مسائل از ياریبس آن یط درواقع و کرده منتشر 1352 سال در که «يشاعر

. رک) است آورده حساب به يشاعر اراتیاخت جزء را موارد نیا شتریب نهاده، ادیبن را

 (.15-14: همان
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 يجابه فاعالتن آوردن مصراع، آخر در بلند يهجا يجابه دهیکش يهجا آوردن سایشم

مصراع و  ياثنا در کوتاه يهجا دو يجا به بلند يهجا کی آوردن مصراع، آغاز در فعالتن

 کلمه، آخر را در /u/و  /i/هاي بلندِ قلب را جزء اختیارات شاعري و کوتاه شدن مصوت

 ضرورات جزء را کلمه آغاز در همزه يابقا ای حذف و کلمه آخر در کوتاه يهامصوت اشباع

 که یمعننیبد است، قاعده مقابل در استثنا»: سدینویم نیچن استثنائات يدرباره و داده قرار

 در استثنائات به توجه. کردندیم عمل یعروض قواعد از یکی برخالف میقد شاعران یگاه

 در یشناسسبک مطالعات وارد عروض که آنجا فقط و ستین يضرور عروض آموزش

 موارد نیا و« :....شودیم اشاره استثنا چند به فقط نجایا در. دیآیم کار به شود،یم میقد شعر

 در را جمع شخص سوم فعل «دال» و است «ت» کهن شاعران یگاه. 1: شماردیبرم را

. 3اند؛ حذف، حذف نکرده طیشرا داشتن با را نون یگاه. 2 اند؛آورده اضافه شعر حشو

 .اندآورده اضافه بر وزن« ay»یا « ey»گاهی نون را بعد از صداي 

. ستین دهیسنج و متقن چندان نجایا در مؤلف دو نیا از کدامچیه کار که مینیبیم

 ساختار ضرورت یمعن به نه است، برده کار به وزن ضرورت یمعن به را ضرورت ینجف

 کندیم که يکار هر شاعر درواقع. است تأمل يجا نیا و هاواج یهماهنگ و زبان یصوت

 و دارد دخالت يشاعر اراتیاخت اعمال در هم وزن، ضرورت. کندیم وزن ضرورت به

 اصالً استثنائات و اراتیاخت ست،ین کار در وزن ضرورت که نثر در. استثنائات در هم

 یقیدق و دهیسنج کار وزن ضرورت باعنوان يموارد کردن جدا نیبنابرا ست؛ین مطرح

 و کندیم جابیا را آن هاواج ینیهمنش که است یصوت يندیفرا ضرورت درواقع. ستین

 هیتجز مصراع يانهیم در دهیکش يهجا نکهیا مانند ندارد؛ یدخالت آن در رشاعریغ و شاعر

 کوتاه ساکن، نون از قبل بلند مصوت کوتاه، يهجا کی و بلند يهجا کی به شودیم

 کوتاه د،یایب گرید مصوت کی آن دنبالبه اگر کلمه آخر در بلند مصوت شود،یم تلفظ

 تیفیک مصراع آخر در دهیکش و کوتاه يهجا ،(دارد حالت چند خود نیا البته که) شودیم

 يدوگونه که هستند ییآوا يندهایفرا از دسته آن يشاعر اراتیاخت. کنندیم دایپ بلند

 حیتوض به که کند انتخاب خواست که را هاآن از هرکدام دارد اریاخت شاعر و دارند مجاز
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 همزه حذف» و «کلمه آخر در کوتاه مصوت اشباع» فیتعار نیا مطابق نیبنابرا ندارد؛ ازین

 میتقس یوزن و یلفظ نوع دو به که استثنا و هستند يشاعر اراتیاخت جزء «کلمه اول در

 تن آن به وزن ضرورت به و ناچار به شاعر که است ییهایدگرگون آن شامل شود،یم

 آوردن مخفف مانند است؛ شعر وزن قواعد و زبان قواعد خالف درواقع و دهدیدرم

. رک( )یوزن) بلند يهجا کی يجابه کوتاه يهجا کی آوردن ای( یلفظ) مشدد يکلمه

 (.65-24: 1396 ،يزیپره

 .است کرده درک ینجف از بهتر را استثنا یمعن سایشم که مینیبیم

 

 یريگجهينت. 4

 چون اما اند؛بوده موفق يحدود تا عروض یعلم روش يریکارگبه در مؤلفان نیا اگرچه

 مسائل از ياریبس در ست،ین عروض مسائل يهمه نییتب به قادر ییتنهابه یعلم روش

 يگرید زیچچیه عمالً اند،کرده نقض و طرد را یسنت روش نکهیا ضمن عروض یِاساس

نیازا اند؛کرده مواجه بستبن با و سرگردان را آموزانعروض و نداده ارائه آن يجابه

 تا اندداده ارجاع عروض میقد يهاکتاب به را متعلمان ناچار مسائل ياریبس در يرو

 .رندیبگ ادی هاکتاب آن يرو از را مسائل نیا و بروند خود

 تنهانه اند،آورده عمل به یسنت روش با یعلم روش قیتلف يبرا مؤلفان نیا که یتالش

انحرافبه موجب بلکه نرفته؛ شیپ یسنت روش بهبود و اصالح درجهت و نبوده موفق

 تردهیچیپ و دشوارتر هاآن يبرا عمالً را عروض آموزش و شده آموزانعروض کشاندن

 ،يخانلر مانند یسنت عروض منتقدان کار جینتا از یبعض نکهیا ضمن شانیا. است کرده

 اصول و یمبان اند،گنجانده خود يهاکتاب در را ینجف ابوالحسن و ساتن الول فرزاد،

 با عمالً آموزانعروض که ياگونهبه اند،نداده حیتوض را محققان نیا يشنهادیپ يهاروش

 . است استوار ياهیپا چه بر و آمده کجا از دانندینم که هستند مواجه یمطالب
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