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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ١٩
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١٠(  

  

 عروض نظرات گوناگونی ارائه شده است و آنست که شعر را بر آن عرضه ۀ در بارۀ معنای واژ:علم عروض )١

 .کنند تا موزون و ناموزون بودن آن از ھم باز شناخته شود

شعر است و در مورد چگونگی ) آھنگ(عروض يکی از اقسام علوم ادبی است که موضوع آن بحث در وزن  :تعريف

 .  بحث می کند،ی که مخصوص کالم منظوم استئاع وزن، صحت و سقم آن و برخی از شگرد ھاايجاد وزن، انو

اين نظم و تناسب اصوات به انحای گوناگون ) ھجا ھا( وزن، نظم و تناسب خاصيست در اصوات شعر :تعريف وزن

  .نزد ملل مختلف مبين نوعی آھنگ و موسيقی است

  

 يعنی عامل خاص درين گونه وزن دخيل (د ھجا ھای ھر مصراع  وزن مبتنی است بر تساوی تعدا:وزن عددی

  .وزن اشعار فرانسوی، ايتالوی و ھسپانيوی ازين گونه است) نيست

 

 وزن شعر دری، عربی، . ھجا ھاست) کوتاھی و بلندی( وزن مبتنی بر  امتداد زمانی، يعنی کميت :وزن کمی

 . سانسکريت و التين ازين دست اند

 کيد در أ که بر ھجا ھا واقع می شود و تکيه امتيازيست که به وسيلۀ ته ایبتنی است بر تکي وزن م:وزن تکيه ای

. کدتر تلفظ می شودؤتلفظ به يکی از ھجا ھای کلمه داده می شود يعنی يکی از ھجا ھای کلمه بر اثر تکيه قوی تر و م

 .لمانی چنين استاوزن اشعار انگليسی و 

 

 مشخص می شود، وزن شعر چينی و ويتنامی چنين است) ھجا ھا(صوات  وزن بر حسب زيری ا:وزن نواختی. 

ازينرو به اين اوزان . ثر نحوۀ تلفظ يعنی کيفيت ادای ھجاھاستؤچنانچه ديده شد در وزن تکيه ای و نواختی عامل م

کمی می اما وزن کمی و عددی چون مبنی بر تعداد ھجاھاست به آن وزن . ضربی نيز گفته می شود. کيفی می گويند

 .که به اين دو وزن سروده می شوند به نام اشعار کمی ياد می گردند گويند و اشعاری
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. نوشتن کلمات به خطی است که به توان با آن مقطع اصوات يا ھجا ھا را به آسانی تشخيص داد :امالی عروضی

با اندک تغيير و برای اين کار می توان . امالی عروضی نگارش دقيق اصوات اعم از صامت و مصوت است

  .اضافاتی ھم از خط التينی استفاده کرد و ھم از خط دری می توان استفاده کرد

 يعنی آنچه را می شنويم آن را می . امالی عروضی مبتنی بر حروف ملفوظ است نه مکتوب

 و در کلمۀ dar"  فتحه دال را می نويسيم"ًمثال در کلمۀ در . نويسيم نه آنچه را که می بينيم و در خط وجود دارد

  .می نويسيم" خاھر"خواھر، واو معدوله را ناديده می گيريم، زيرا به تلفظ در نمی آيد 

  در کلماتی مانند آب، اگر، اين، .  نيست که با مصوت آغاز گردده ای ھيچ کلمدریدر زبان

 حکم دریه در زبان  وجود دارد و ھمزءی در ابتدااھمواره ھمزه ًکه ظاھرا با مصوت آغاز می گردند، ... او و

 Puu= ، او Pin =، اين Paab= آب . صامت را دارد

  ع در عربی در زبان دری حکم ھمزه را دارد عود =Puud رعد ، =Ropd 

  کلمات تو، دو، او، به شکلTo ،Do ،Po فعل امر (و دو ) فعل امر از دويدن( و کلمات دو

 duu ،suu ،ruu ،buuجو، نو به صورت مصوت بلند نوشته می شوند، ) از رفتن

  واو وسط کلمات گاھی به صورتo تلفظ و نوشته می شود مثل sopaal) و گاھی ) سوال

 )َکون (Kown مثل owمثل 

 گاه مصوت بلند  در کلمات بسيط فارسی ھيچ)i ( قبل از)y (گياه و سياه . قرار نمی گيرد

)seyaah ،geyaah ( 

 يسيم آمصوت ھای بلند را بر طبق قرار داد دوبار می نو=aa او ، =uu ای ،  =ii . ھر

 مصوت بلند کمی بيشتر از دو raa= ، را suu=سو. ی که با سه حرف عروضی نوشته شود ھجای بلند استئھجا

 .برابر مصوت کوتاه است

  واقع نشوند و بعد از " ن"مصوت ھای بلند به صورت کشيده تلفظ می شوند اما اگر قبل از

کوتاه تلفظ می شوند و ) ن ھيچ حرفی نباشد يا بعد از فاصلۀ صامت باشد آعد ازيعنی ب(سکوت يا مکث باشد " ن"

دھد  رخ نمی" ن"مصوت باشد تغييری در کميت مصوت قبل از " ن"اما اگر بعد از . بار نوشته می شوند الجرم يک

 .يعنی ھمچنان بلند تلفظ شده دو بار نوشته می شود

 jaa=  جا – jaanbaxs = Jan اما جز اول جان بخش jaanii= جانی 

  dii=  دی – dindaar = din اما جز اول ديندار diinii= دينی 

 xuu =  خو xunbaar – xun اما جز اول خونبار xuunii=خونی 

 زيرا بعد از maand – ماند – xaandھم چنين مصوت خواند يا ماند و نظاير آن ھا را بلند تلفظ می کنيم خواند 

  .گاھی از کميت مصوت بلند قبل از خود می کاھد" ن. " مکث يعنی بالفاصله صامت آمده استنه سکوت است نه" ن"

 فرخ، خرم، فراخ، خرام و. حرف مشدد دو حرف حساب می شود ...xor rom – for rox   

 درين و آن، دل و جان که ملفوظ نشود ساقط می شود و در امالی عروضی نمی آيد: واو عطف  . 

ًعموما . ق مصراعی را با خط عروضی آوا نويسی می کنيم تا کميت ھجا ھا به دقت تعيين گردداينک با توضيحات فو

 .نشان می دھند) v(و مصوت ھای کوتاه را به ) - (مصوت ھای بلند را به 

و يا با خط فارسی آوا نويسی می ) vod bo naa daa ke har vad bo naa vaa ta(توانا بود ھر که دانا بود 

 گذاشته –    صورت به روی مصوت بلند عالمۀ     v    -     -   v    -      -   v      -     -   v    -نکنيم  در اي
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َت وآ نآ ب ود ھر که دآ نآ ب ود"شود  َ َُ ُ   -  -  v  -  -   v   -  -   v  -تمام شھنامۀ فردوسی اينطور تقطيع می شود "  َ

 v    

و تنظيم عروض پرداخت خليل ابن احمد بصری نحوی است که اين علم را اولين کسی که در ادبيات عرب به تدوين 

او معتقد به پانزده بحر اصلی بود که بعد ھا چھار بحر ديگر ھم بدان عالوه .  ھجری قمری وضع کرد١٧٠در سال 

  . بحر فرعی دارد٣٠٠ بحر اصلی و ١٩ًشد که امروز اساسا عروض 

مبتنی . می گويند" رجز"ً نھاده اند، مثال اوزان مبتنی بر مستعفلن را در عروض سنتی برای ھر يک از اوزان رسمی

  .می گويند" تقارب"و مبتنی بر مفعول را " رمن"مبتنی بر فاعالتن را " ھزج"بر مفاعلين را 

اگر تمام ارکان يکی باشند، وزن .  رکن می باشد۴در شعر سنتی کوتاه ترين آن دارای دو رکن و طويلترين آن دارای 

 ١٩. صله را متحد االرکان و اگر ارگان مصراع يکی در ميان تکرار شود وزن آن را متناوب االرکان می گويندحا

  :بحر اساسی درين دو بيت ذکر شده اند

        رجز، خفيف و رمل فرح دگر محبتث                     بسيط و کامل و وافر ھزج طويل و مديد

  ت                مضارع و تدارک قريب و باز جديدمشاکل و متقارب و سريع و مقتضب اس

 عبارت است، سه بحر قريب، جديد و مشاکل ءاز بحور فوق طويل، مديد، بسيط، وافر و کامل مخصوص شعرا

  .ديگر بحور بين عربی و دری مشترک اند. مخصوص دری زبانان می باشند

  که از ترکيب افاعيل پيدا می شوند یئحرھاب: بحر ھای که از تکرار افاعيل پيدا می شوند      دوم: اول

   مفاعيلن فاع التن۴ بحر مضارع از -١ مفاعيلن                                      ٨ بحر ھزج از -١

   مستعفلن فاعالتن۴ بحر مجتب از -٢ مستعفلن                                      ٨ بحر رجز از -٢

   مستعفلن مفعوالت۴ بحر فسرح از -٣                                     فاعالتن   ٨ بحر رمل از -٣

   مفعوالت مستعفلن۴ بحر مقتضب از -۴ فعولن                                         ٨ بحر تقارب از -۴

  لن مفاعلين فعو۴ بحر طويل از -۵     متفاعلن                       ٨ بحر کامل از -۵                  

   مستفعلن فاعلتن۴ بحر بسيط از - ۶        مفاعلتن٨ بحر وافر از -   ۶                   

   فاعالتن فاعلن۴ بحر مديد از -٧          فاعلن   ٨ بحر متدارک از -٧

   مستعفلن مستعفلن مفوالت٢ بحر سريع از -٨

   فاعالتن مستعفلن فاعالتن٢ بحر خفيف از -٩

  مفاعيلن مفاعيلن فاعالتن ٢ بحر قريب از -١٠

   فاعالتن فاعالتن مستعفلن٢ بحر جديد از -١١

   فاعالتن مفاعيلن مفاعيلن٢ بحر مشاکل از -١٢

  :جھت دريافت اين افاعيل از روی تقطيع به جدول زير مراجعه نمائيد

  

  .وتاه و بلنددر لغت قطعه قطعه کردن است و در اصطالح عروض قطعه قطعه کردن شعر است به ھجاھای ک :تقطيع

  پری روی، پری بگذار، ماھی           به زير مقنعه صاحب کالھی  

  "خسرو شيرين نظامی "

         hii maa re zaa bog rii pa yii yuu rii pa    

-     -     u    -     -     -  u    -     -   -    u         

    ف     عو   لن         م   فا   عی    لن     م   فا    عی   لن 
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می باشد، اما اين تقطيع را از روی جدول زير خوبتر ) مفاعيلن مفاعيلن فعولن(وزن تمام ابيات خسرو شيرين نظامی 

  :می توانيم دريابيم

 یئھجاپنج  یئھجاچھار  یئھجاسه  یئھجادو  یئھجايک 
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  ...ادامه دارد

  

 

 


