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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 ٢١
  

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

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١١(  

  

  :نام گذاری عروضی

وجود می آيند و اين در ه بحور فرعی از اصلی ب.  بحر فرعی٣٠٠ بحر اصلی وجود دارد و ١٩ در عروض 

 بار تکرار شود بعد از نام اصلی آن بحر اين تعداد می آيد که آن ٨اگر افاعيل در يک بيت . صورتيست که افاعيل بشکند

اگر افاعيل . آن را مسدس و اگر چھار بار تکرار شود آن را مربع می گويند بار تکرار شود ۶را مثمن می گويند، اگر 

زحاف يا شکستن نام . می آيد و اگر بشکند در آنصورت فراحت يا غير سالم می آيد" سالم"کامل بيايد، بعد از آمدن تعداد 

عروض تخصصی می که  ھای متعددی دارد که در حوصلۀ اين نوشته نيست و در آموختن آن حالت برای افرادی

 فعولن می باشد در موردی فعلولن به فعول ٨به طور نمونه ھر گاه در بحر متقارب که متشکل از . خوانند الزم می افتد

 " تقارب مثمن مخدوف مقبوض"تبديل شود آن را قبض می گويند و در اين صورت نوشته می شود بحر 

  د بادروز وصل دوستداران يا: تقطيع اين مصراع حافظ: ًمثال

debe yaa ran daa st dvv le vas ze ruu  

-   u    -    -    -    u    -    -    -    u    -  

 فاعالتن می باشد و درين مصراع دو فاعالتن آمده و يک – u - -ی ئ ھجا۴ مراجعه کنيم، می بينيم که وقتی به جدول

ر مجموع شش افاعيل را در بر می گيرد و بحر  فاعالت می آيد د٢ فاعالتن و ۴ و در يک بيت – u – uفاعالت 

که دو افاعيل آن تغيير خورده  پس تقطيع اين بيت حافظ بحر رمل مسدس محذوف است به خاطری. فاعالتن رمل است

 .يعنی زحاف واقع شده است

  کم گفتن ھر سخن صواب است+ با آن که سخن به لطف آب است : مثال از ليلی و مجنون نظامی

  . افاعيل لذا تقارب مسدس محذوف است۶ ھر بيت آن – مفعول مفاعلن فعولن ھر مصراع آن

  

  :وزن شعر نو

ی مصراع ھای کوتاه و بلند پشت سر ھم قرار ئکه می دانيم در اشعار نيما ی وزن عروض است چنانئوزن شعر نيما 

  :عر نودر ش. می گيرند والجرم تعداد ھجا ھا يا ارکان يک مصراع با مصراع بعد مساوی نيست

 ًاکثرا شعر نو به يک يا دو حالت ختم می شود و يا به رکن غير سالم تمام می شود.  
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 اگر رکن آخر سالم آمد بھتر است در آنجا از قافيه استفاده شود. 

 به تقطيع  آغاز مجدد وزن آغاز مصراع نوين است. زير ھم نوشتن مصراع ھا ناظر به ھمين نکته است

 :ی می پردازيمئچند شعر نو نيما

  ترا من چشم در راھم                                                       مفاعيلن مفاعيلن

  ترا من چشم در راھم شباھنگام                                        مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

  فاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولنکه می گيرند در شاخ تالجن سايه ھا رنگ سياھی           مفاعيلن م

  وزان دلخستگانت راست اندوھی فراھم                           مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن

  ترا من چشم در راھم                                                      مفاعيلن مفاعيلن

  )وزن ھزج                                 ()                               نيما             (

  

  و به آنان گفتم                                                                فعالتن فعلن

  ھر که در حافظه چوب ببيند باغی                                    فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

  د                                          فعالتن فعالتن فعلنھر که با مرغ ھوا دوست شو

  خوابش آزادترين خواب جھان خواھد بود                        فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

  )یئوزن رمل نيما()                                              سھراب سپھری               (

  

  گريه می کردم                                   مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلنتمام روز در آيينه 

  بھار پنجره ام را                                                             مفاعلن فعالتن

  به وھم سبز درختان سپرده بود                                       مفاعلن فعالتن مفاعلن

  يم نمی گنجيد                                       مفاعيلن فعالتن مفاعلن فعلنئه پيلۀ تنھاتنم ب

  )یئمحبتث نيماوزن )                                       (فروغ فرخزاد                       (

  :وزن شعر سپيد يا شاملويی

  . خود معتقد است که وزن محدوديت استی ندارد وئی وزن عروضی سنتی و يا نيمائشعر شاملو 

بس که پاک می خواند اين / که بسمل شدن را به جان می پذيرم/ من از آنگونه با خويش به مھرم ! / بشنو! ی؟ بشنوئاکج

  !آب پاکيزه که عطشانش مانده ام

  )واحمد شامل! (در کشاکش اين جنگ بی شکوه/ از تکرار ھجا ھای ھمھمه / بس که آزاد خواھيم شد 

  . ًی در بخش شعر نو مفصال بحث خواھيم کردئدر مورد وزن و خصوصيات شعر نيما

  

  ...ادامه دارد

  

 

 


