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 درس یازدهم: وزني شعر نيمایي

ونی های هجایی و وزن آن دو، همگهای ترازو با یكدیگر برابرند و به طور دقیق، نشانهدو مصراع دارد که چونان کفه ، دو پاره یاهر بیت

 و برابری دارند.

برای رهایی از تنگناهای عروضی مبتنی بر تساوی و نظم هجاهای هر مصراع، شكل جدیدی از وزن را ایجاد کرد؛ به این صورت که  انیم

 قید تساوی هجاهای دو مصراع را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر بازگذاشت؛ بی آنكه از زیبایی موسیقایی وزن قدیم بكاهد.

واژۀ زناگر یك مصراع با وبه بیان دیگر، ها و تعداد هجاها برابر نیست. ا کوتاهی و بلندی مصراعرد؛ امّدا «وزن عروضي»شعر نیمایی 

 د هجایا یك یا چن پایه یك یا چند ا ممكن است مصراعیدشد؛ امّنسروده خواهواژه وزنهمین  ها نیز باشد، بقیۀ مصراعسروده «فاعالتن»

واژه را ز وزنتوان نیمی ای میآن یكسان باشد؛ حتّ مصراعهای هر واژهعنی الزم نیست که تعداد وزنباشد؛ یداشتهبیشتر دیگر  از مصراع

ع با های یك مصراواژههای هجایی و وزنها کوتاه و بلند هستند و غالباً تعداد نشانهدر شعر نو مصراعبنابراین  داد.در یك مصراع قرار

 است.یشینه داشتهپ« قالب مُستَزاد»؛ مثل های شعر کهنهای شعر در برخی از قالبو بلندی مصراعه کوتاهی مصراع دیگر برابر نیست. البتّ

 هانامگذاري وزن

از  یبیترک ای یعروض لیاز افاع كی. وزنِ حاصل از تكرار هرندیگویم« وزن» ت،یب كی( در لنی)مثالً مفاع یبه تكرار ارکان عروض

 نامند:وزن حاصل از تكرار ارکان زیر را چنین می .اندنهاده یها اسماز وزن كیهر یبرا یتدر عروض سنّ ؛ یعنیدارد یاسم ل،یافاع

. ندیگویم« بحر هزج» ،لنیبه عنوان نمونه، به وزن حاصل از تكرار مفاع. فعولن: متقارب -مستفعلن: رجز  -فاعالتن: رمل  -مفاعیلن: هزج 

ر میان دامّا  ماند؛یم «یمفاع»بردارد، « لُن یمَ فا ع»هجا را از رکن  كی. اگر شاعر «سالم بحر هزج: »مییگویکامل باشد، م هالنیاگر مفاع

  .مینامیم« بحر هزج محذوف»و آن را  میگذاریم« فعولن»آن  یبه جا نیوجود ندارد. بنابرا «یمفاع»به اسم  یرکنارکان عروضی فارسی، 

است. ، مبنای محاسبه قرار گرفتهبيت –به شیوۀ عروض عرب  –ها ذاری وزناست، برای نامگ مصراعاگر چه واحد وزن شعر فارسی 

 تیچون واحد شمارشِ وزن، ب م،یمصراع دو رکن داشته باش كی. اگر در میاز چهار رکن ندار شتریمصراع، کمتر از دو رکن و ب كیدر 

دّس( و )مس رکن شش شودیم تیدر کل ب م،یباشمصراع سه رکن داشته  كی)مربّع( و اگر در  رکن چهار شودیم تیب است، در کلِّ

تی فارسی نّترین مصراع شعر سکوتاهبه دیگر سخن، )مثمّن(.  رکن هشت شودیم تیدر کل ب م،یباش شتهمصراع چهار رکن دا كیاگر در 

اهندداشت؛ مثالً در وزن خو (پایهرکن ) 8و  6، 4های شعر فارسی ، بیتنتیجهدر. ترین آن چهار رکن داردو طوالنی]دارد[ دو رکن 

های دو مصراع، هشت فاعالتن خواهدبود که نام است، اگر هر مصراع دارای چهار فاعالتن باشد، مجموع پایه «لمَرَ»فاعالتن که نام آن 

]رمل[ » ،باشدرکن  ها چهارپایه اگر تعداد ونامند[ ]می« سرمل مسدّ»باشد،  رکنها شش نامند و اگر تعداد پایهمی« نرمل مثمّ»آن را بحر 

ده نامی« محذوف»و اگر یك هجا از رکن پایانی حذف شود، شود[ ]نامیده می« سالم»، کامل باشد، هاهمۀ پایهگویند. چنانچه می« عمربّ

 شود؛ ولی اگر یك هجا از آخر رکننامیده می« ن سالمرمل مثمّ»، بحر «فاعالتن»بیت دارای هشت رکن کامل  ،شود. به طور مثالمی

 شود. نامیده می« ن محذوفرمل مثمّ»پایانی حذف شود، 

 : رجز مربع سالم«مستفعلن مستفعلن»مثل  ؛تد که بیتی دارای چهار رکن باشداففاق میندرت اتّ: به1 توجّه

 .نيستها برابر ؛ بنابراین تعداد ارکان در مصراعشودرعایت نميها در شعر نیمایی تساوی رکن: 2توجّه 

. کلّ بحور و اوزان مفعوالتُ -6مستفعلن  -5فاعالتن  -4مفاعیلن  -3فاعلن  -2فعولن  -1: عبارتند از جزای اصلی عروضیا:  3توجّه 

 تكرار تواندنمی ای است که به تنهاییتنها پایه« مفعوالتُ»فوق  پایۀ شش از. آیندیفارسی از تكرار این شش پایه یا متفرّعات آن به دست م

 فارسی پنج تا خواهد بود.  (االرکانمتفق/  تكراری)همسان بحور  ینبنابرا. دهدب بحر تشكیل و شود
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همسان نه بحر  و (االرکانمتفق/  )تكراریهمسان ی چهارده بحر است. پنج بحر شعر فارس هایرکل بحبر وزن شهر به مفهوم دریاست.  بحر

  :پردازیممی (االرکانمتفق/  )تكراریهمسان بحر  4 . در این کتاب جمعاً بهاست (االرکانمتناوبدولَختی یا ناهمسان )

  .اندافتهگویی ارکان آن را در هم ب ؛معنای سرعت شتر و حصیر بافتن استبه رمل  .شودحاصل می «فاعالتن»بحر رَمَلْ از تكرار رَمَلْ:  -1

 انه و آواز باترنّم را دربردارد. انگیز و ترمفهوم سرود طربهزج  .شودحاصل می «نليمفاع»بحر هزج از تكرار هزج:  -2

رجز به معنی اضطراب و سرعت است. شعری را گویند که به هنگام جنگ در . شودحاصل می «مستفعلن»بحر رجز از تكرار رجز:  -3

 مقام مفاخرت با آواز  مضطرب و به سرعت خوانند. 

 ای آن که یا آن چه به دیگری نزدیك شود )نزدیك به هم(. به معنمتقارب  .شودحاصل می «فعولن»بحر متقارب از تكرار متقارب:  -4

 سپس. مآوریبا توجّه به یك یا دو جزء از اجزای عروضی که اساس آن واقع شده، نام بحر را می ابتدا: برای نامگذاری بحور، تبصره

سالم « اژۀو»ها کامل بودند، اگر، همۀ پایه بعدو  یمافزایمی را مربّع یا مسدّس مثمّن، کلمات بیت، هر در موجود هایپایه تعداد اساس بر

 کنیم.  را به آن اضافه می« محذوف»بود، واژۀ افزاییم؛ ولی اگر یك هجا از رکن پایانی حذف شدهرا به آن می

ی بگو همساااانبحر  4: بحرها را فقط در حدّ همان      4توجّه   فات فقط زحاف      یبحر اصااال 4. در کتاب همان   دی «  محذوف »و از زحا

 است.مدهآ

 م؟یبده ادیو چگونه  ی: زِحاف را ک5توجّه 

ناهمسان  ای یاز آموزش بحور همسانِ دولَخت شیو پ دیداد ادیها را به بچّهاالرکان( متفق/  )تكراریهمسان که بحور  یوقت

 .دیبده ادیها االرکان(، زحافات را به بچّه)متناوب

 جزایا و شودات جایزی که در اجزای اصلی )ارکان یا افاعیل عروضی( ایجاد می: در اصطالح دانش عروض عبارت است از تغییرزحاف

 . آوردمی وجود به را( مزاحف یا غیرسالم) فرعی

آموزان در دورۀ دوم متوسطه با آن آشنا خواهندشد. حذف در لغت تنها زحافی است که دانش حذف شده، کاسته(): محذوف زحافِ

ر ند پیاپی در آخبل هجای سه یا دو که است هاییفكندن یك هجای بلند از آخر رکنح عروض، او در اصطال انداختن است به معنی

 رکن سه درفقط  حذف که بینیممی (مفعوالتُو مستفعلن ، فاعالتن ،مفاعیلن، فاعلن، فعولن ) عروضي اجزاي اصليدارند. با توجّه به 

 .ند پیاپی در آخر دارندبل هجای سه یا دو؛ زیرا فقط این سه رکن، شودواقع می(  - -U-( و فاعالتن ) - - -U) لنی(، مفاع - -U) فعولن

 هید.گوش دبه دقّت ام، ی که در کانال قراردادهبرای یادگیری بهتر این درس به فایل تصویری آقای دکتر واسوجویبار :هتوجّ
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