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  :تـقـدیـم بـه     
  

د                               پیشـگاه هـمـه شاعـران متـعـهـ  
  کـه بـا شـعـر خـود                                                

  .اند جامـعـه انسـانى را اعتـال بـخشیـده                       
  

  :پیشگفتار
  

گزارم که به من عمر و توان و حوصله بخشید تا بتوانم کارى را که وعده کـرده بـودم بـه     خداى را سپاس مى
و خاندان ) ص(م و صلوات بر محمد مصطفى سال. پایان او را باد ستایش او را سزاست و حمد بى. انجام رسانم

  ).السالم علیهم(پاك و معصوم او 
در نوزده بحر عروضى تدوین شده و مشتمل » فرهنگ توصیفى اصطالحات عروض«کتاب حاضر به دنبالِ 

از این تعداد شاید کمتر از ده درصد آن، اوزان ارجاعى و مکـرّر باشـد   . وزن از اوزان شعر فارسى است 620بر 
که به دالیلى ـ از جمله سهولت دسترسى ـ شماره خورده است و اگر این تعداد را از جمعِ اوزان بکاهیم، بـاز    

توان گفت که این کتاب فرهنگى است که در میان کتابهاى عروضى موجود، باالترین شـمار   هم به جرأت مى
  .اوزان شعر فارسى را داراست

، حق این بود که تمامِ دواوین ـ اعم از چاپى و خطّى و اشعار براى تدوینِ فرهنگ جامع اوزان شعر فارسى
ا انصـاف   . آمـد  شد؛ سپس بر اساس تنظیم اوزان آنها، چنین فرهنگى به وجود مـى  سنّتى و نو ـ تقطیع مى  امـ

آمـد،   باید که چنان عملى با توجه به گستره و عظمت و وسعت قلمرو شعر فارسى، از عهده یک تن برنمى مى
کـرد و بـه    نمود که با صرف وقت و هزینه و امکانات بسیار، زمـانى دراز را طلـب مـى    کار گروهى مى بلکه یک

ى      . همین دلیل تا به حال ناممکن و غیرمیسور مانده است تقاضاى آرمانى ایـن اسـت کـه روزى چنـین مهمـ
دیگر، بر فـرض کـه    از سویى. عملى شود؛ ولى تا آن روز، کتاب حاضر به عنوان گام نخست مغتنم خواهد بود

را شـامل   توانست مدعى باشد کـه تمـام اوزان شـعر فارسـى     شد، باز نمى چنان فرهنگ جامعى هم فراهم مى
اى از سرزمین پهناور زبان پارسـى ـــ بـا     ذوق و باسلیقه در گوشه است؛ زیرا هرآن ممکن است شاعرى خوش
ها ــ وزنى تازه بیافرینـد و بـر ایـن گنجینـه      پایهجایى یا تغییر  استفاده از قواعد عروض پویاى فارسى و جابه

  :به قولِ خواجوى کرمانى. همچنان که این فرهنگ نیز چنین ادعایى ندارد. عظیم درى ثمین بیفزاید
  تا چند کنى عرض عروض اى ز جهالت

  ناکرده جوى حاصل و مغرور به تحصیل
  آراى گوى و سخن بس زن که بود نادره

  دراعه و مندیلنى همچو شما غرّه به 
  از وزن چه پرسید که بیرون زشمار است«

مفاعیلُ مفاعیلٌ   »مفعولُ مفاعیلُ 
ر  راه میان«توان از آن اصطالحا به  راه دوم براى تدوین فرهنگ اوزان شعر فارسى که مى تعبیـر کـرد،   » بـ

انتخاب ایـن روش  . ایم آورى اوزان و شواهد آنهاست؛ راهى که ما انتخاب کرده مراجعه به کتب عروضى و جمع
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اگرچـه بـه   . فرهنگ به چنین راهى بروداى نبود که این  کاست، ولى چاره با آنکه تا حدى از اعتبار تحقیق مى
یابى افزون بر کتابهاى عروضى موجود، از مراجعه به منابع دیگر ـ از جملـه بعضـى دیوانهـا ـ هـم        منظور وزن
در ایـن راه  . گوییم که اوزان شعر فارسى همین است و جز این نیسـت  ایم، با این وصف هرگز نمى دریغ نکرده

  .»!فتاد مشکلهانمود اول ولی ا آسان می چه«هم 
در عمل مشاهده شد که مـثالً دو وزن  . آمد گذارى اوزان پیش مى مشکل نخست، تشابهاتى بود که در نام

هاى به کار رفته در هر دو وزن ـ چه اصلى و چه   بدین معنى که پایه. شود نامید مختلف را جز با یک نام نمى
تدبیرى جز این ندیدیم که با به کار . رى یکسان استگذا فرعى ـ و درنتیجه الفاظ و اصطالحات الزم براى نام 

گرفتن عالیمى نظیر پرانتز و غیره و اشاره به جایگاه پایه و صدر و ذیلِ مصـراع، مشـکل را برطـرف سـازیم و     
با علم به اینکـه  : آوریم براى مثال سه وزن از اوزانِ بحر سریع را شاهد مى. میان آن دو وزن تمایز نشان دهیم

مطـوى  «است و فاعلن از همـین رکـن   » مکشوف«است و مفعولن از مفعوالت  »مطوى«ز مستفعلن مفتعلن ا
  :کنید گذارى مى نام دارد؛ شما سه وزنِ مختلف زیر را چگونه نام» مکشوف

لن.  1 لـن فـاعـلـن مـفـتـعمـفـتـع  
لن.  2 لـن فاعـلـن مستـفـعمستـفـع  
  ـنمـفتـعلـن مـفتـعلـن مـفـعـول.  3

و » )مطوى مکشوف عروض(سریع مسدس «؛ وزن دوم را »سریع مسدس مطوى مکشوف«ما وزن اول را 
  ... .و بر همین قیاس ) به هر کدام(ایم  نامیده» )مکشوف عروض و ضرب( سریع مسدس مطوى «وزن سوم را 

هـا را در دو یـا    د پایهش مشکل دیگر اینکه شمارى از اوزان بود که برابر موازین عروض و ضوابط علمى مى
انـد؛   کتابهاى عروضى هرکدام به سـلیقه خـود عمـل کـرده    . گذارى کرد سه بحر مختلف یا بیشتر تنظیم و نام

گذارى و تنوعِ اوزان را در میـانِ مآخـذ    اشکال چندانى هم به وجود نیاورده و تنها اختالف و پراکندگى در نام
براى نمونه و روشن شدن مطلب به سـه وزنِ زیـر   . بر داشته استعروضى ـ در مقایسه با کارهاى مشابه ـ در   

  :شود اشاره مى
  »مفاعلن فاعلن مفاعلن فاعلن«        : وزنِ) الف

-∪-/-∪-∪/-∪-/-∪-∪ oooo∣/oo∣o∣/oo∣oo∣/o∣oo∣  
  :گذارى کرد شود آن را در پنج بحر مختلف نام که مى

  رجز مثمن مخبون مرفوع 00        بسیط مثمن مخبون 0
  مضارع مثمن مقبوض محذوف 0000    مجتث مثمن مخبون محذوف 000

  منسرح مثمن مخبون مطوى مکشوف 00000
  ∣o∣o∣o∣o∣oo∣oo∣oo  - -∪-∪- - - -        :سلسله نظمِ) ب

  :تواند در چهار بحرِ مى» مفعولن فاعالت مفعولن«: با تقطیعِ
عث مکفوف 0 شَ س مس مقصور مکفوف 00    رمل مسدمجتث مسد  

رَم مکفوف 000 خْ   منسرح مسدس مقطوع مطوى 0000    مضارع مسدس اَ
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تَر«بر بحر » مفعولن فاعلن مفاعیلن«و با تقطیعِ  شْ خْرم اَ   .گذارى شود نام» هزج مسدس اَ
  »مفعولن مفعولن مفعولن مفعولن«:و باالخره وزنِ) ج

- - -  /- - -  /- -  -  /-  -  -  
o∣o∣o∣/o∣o∣o∣/o∣o∣o∣/o∣o∣o∣  

  :شود به نامهاى زیر نامید مىرا 
عث 00      رجز مثمن مقطوع 0   رمل مثمن مشَ

قْصم 000 ق 0000    وافر مثمن اَ خَنَّ خْرَم م   هزج مثمن اَ
گذارى، بحر مشهورتر  بندى به افاعیل معتبر و منصوص برسیم و براى نام البته قاعده آن است که در رکن

عالوه بر آن باید دید آیا ارکان فرعى برگرفته از زحافاتى ) گذارى و نامبندى  مبحث رکن: تقطیع( را برگزینیم 
معمـوالً ایـن ضـابطه را اکثـر     . گـذارى وارد و ثبـت شـده اسـت یـا خیـر       بریم، در بحر مورد نام که به کار مى
ـ . ایم به قاعده عمل کنیم ما کوشیده. اند ویژه متأخّرین به تساهل گرفته عروضدانان به ه عنـوان  بحر مشهور را ب
اى ارجاعـات از ایـن    پیدا شـدنِ پـاره  . ایم ایم و دیگر نامها را در حد شناسایى بدان ارجاع داده مدخل برگزیده
  .ندرت امکان دارد برخى از اوزانِ بعدى از نظر دور مانده باشد به. رهگذر بوده است
و پنج زحـاف احاطـه داشـته     گذارى دقیقِ اوزان قدرى مشکل است؛ زیرا ضرورت دارد به پنجاه اصوالً نام

گـذارى اوزان را   شود سازمان تألیف کتابهاى درسىِ وزارت آموزش و پرورش، نام از این رو پیشنهاد مى. باشیم
ها با  هاىِ وزن و اینکه تفعله صرف دانستن تفعله. از کتابهاىِ رشته علوم انسانى و پرسشهاى کنکور حذف کند

البتـه بـراى   . کنـد  غیرسـالم، بـراى مبتـدیان ایـن رشـته کفایـت مـى        چه بحرى مناسبت دارد، سالم است یا
  .نماید دانشجویان زبان و ادبیات فارسى دانستن آن الزم مى

  دیگر موارد و روشها
  :هاى به کار رفته در این کتاب چنین است موارد دیگر و شیوه. از مشکالت بگذریم

از . با آوردنِ یکى دو شاهد و مثال بسـنده شـود  ـ در تدوینِ فرهنگها، رسم بر این است که در هر مدخل 
ایم در باب هر  آنجا که خواندنِ شعر ـ با آگاهى از وزن آن ـ لذّت بیشترى دارد، ما در این فرهنگ اصرار داشته

وزن مثالهاىِ فراوان بیاوریم تا از شدت خشکى قواعد عروضى بکاهیم و کتاب را براى معلّمان و متعلّمانِ ایـن  
این امر سبب شده است تا کتاب بـه  . تر سازیم داشتنى وب و براى دوستداران شعر فارسى هم دوستفن، مطل

و صرفا شعرهاى ! مزه اى درآید مشتمل بر اشعار عمدتاً نغز و دلنشین و پندآموز و گاه البته بى صورت مجموعه
شـواهد در ایـن فرهنـگ تابـه      تنوعِ. اهمیت دست ما بسته بوده است عروضى، آنجا که در اوزان متروك و کم

تن شاعرِ کالسیک و معاصر شعر آمده است و در هر حال، نسبت به انتخاب اشعار، مـا   149جایى است که از 
  .ایم دانسته خود را متعهد مى

وزن و قافیه دیدارى در چـاپ و  «هاى ارائه شده در مقاله  ایم از شیوه ـ در طرز نگارش اشعار، سعى داشته
جویى در کاغذ از این کـار صـرف    ، اما به سبب صرفه)83مأخذ شماره ( پیروى شود » م فارسىنشر متون نظ
  .نظر شده است

: کـارگیرى اصـطالحاتى مثـلِ    فارسى، میزان وزن مصراع است و نه بیـت؛ از بـه  ـ نظر به اینکه در عروض ِ
ت را به صورت مفرد به کار پرهیز شده و در مواقع لزوم این اصطالحا» صدرین، حشوین، عروضین یا ضربین«
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  .ایم برده
ایم ـ حتّـى از منـابع     ـ اوزانى را که در آن، وزن مصراع اول با وزن مصراع دوم یکسان نبوده است، نیاورده

  .ـ زیرا این اوزان با قالبهاى شعر سنّتى فارسى همخوانى ندارد المعجم و معیارمعتبرى همچون 
ود داشته؛ آنجا که تفعله سالم آمـده اسـت منفصـل و آنجـا کـه از      ـ در تمام اوزانى که تفعله مفروقى وج
  .مزاحفات بوده، متّصل نوشته شده است

اوزان در همین کتاب است و  برخوردید؛ منظور ارجاع به یکى از() ها، هرگاه به این نشانه  ـ در متنِ مقاله
فرهنـگ  «کتـاب عروضـى یـا در    را مشاهده کردید ارجاع به قاعده عروضى اسـت در هـر   ( ) اگر این عالمت 

ما امیدوار هستیم . که براى درك بهتر مطلب، آگاهى از آن پیشاپیش الزم است» توصیفى اصطالحات عروض
  .در چاپهاى بعدى در صورت موافقت ناشر، دو کتاب در یک مجلّد چاپ شود

تنِ نـام وزن، یـا اطّـالع از    ها یا افاعیل آن را در خاطر داشتید؛ براى دانسـ  ـ چنانچه از یک وزن، تنها پایه
» ها یا افاعیـل  فهرست دستیابى به مدخلها از طریق پایه«توانید به  خصوصیات وزن و دسترسى به شواهد، مى

این فهرست مهم درواقع جزو متنِ فرهنگ است، اما براى انسجام و زیبایى کتـاب بـه آخـر    . مراجعه بفرمایید
  .کتاب و بخش فهارس انتقال یافته است

هر مجموعه بر دو . بینید هایى از ارقام را مى هاى سرفصل بحور، زیر عنوان مآخذ، مجموعه در آخر مقاله ـ
از دیگـر منـابع جـدا    ) ؛(ویرگـول   به یک منبعِ خاص متعلّق است که با عالمت نقطه(... / ...) طرف خط ممیز 

اد سـمت چـپ، شـماره صـفحه یـا      عدد سمت راست ممیز، شماره ردیف هر منبع و عدد یـا اعـد  . شده است
توانید به مشخّصات تکمیلى منـابع ـ کـه در پایـان      هاى ردیف مى به کمک شماره. باشد صفحات آن منبع مى

همچنین در مآخذ اشعار، اضافه بر کتابهـاى عروضـى، از چـاپ    . کتاب چاپ شده است ـ دسترسى پیدا کنید 
ترین این دیوانها نیز آمـده   استفاده شده که فهرست مهم ها و جنگها معروف دیوانهاى شاعران یا برخى گزیده

فرمایید که این شواهد غالبا از کتب عروضى نقل شده و نـه   اگر در بخشى از شواهد شعرى مالحظه مى. است
مستقیما از دیوانها؛ بدان سبب بوده است که هم رعایت امانت شده باشد و هم این شواهد به نحوى مستند ما 

کند که مثالً این وزن را فالن کتاب عروضى با این شـاهد و مثـال آورده    یعنى ثابت مى. ن وزن استدر ارائه آ
  .البته این کار با دیدى نقّادانه صورت پذیرفته است. است

. از یکدیگر جدا شـده اسـت  ...) ـ (...  اى  شود که با خط فاصله ـ در نمایش ِ اوزان، دو شماره مشاهده مى
  .شماره ترتیبى وزنهاىِ هر بحر است و شماره سمت چپ، شماره پى در پى همه اوزان شماره سمت راست،

ام و بیشـتر اشـتغالِ    براى تحقیق و مطالعه در علم عروض بیش از پانزده سال سرمایه عمـر صـرف کـرده   
  :به خود اختصاص داده است» عروض«ذهنى مرا در این سالها 

  حاصل عمر است این اوراق کار
  د دمى همراه و یارلطف یزدان ش
جهان بى ر در    قرار و کجمدا

بماند یادگار   من نمانم وین 
امید است براى استادان گرانقدر و دبیران محترم و دانشجویان عزیز و دوستداران شعر فارسى عموما و در 

واقـع   زبان ـ که اوزان را یکجا در اختیارشان قرار داده است ـ خصوصا مطبوع و مقبول   پیشگاه شاعران فارسى
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شود چنانچه به وزن یا اوزانى تازه برخوردنـد،   ضمن پوزش از معایب و خطاهاى احتمالى، درخواست مى. شود
با ذکر مآخذ و شواهد کافى به نشانى ناشر ارسال فرمایند تا در چاپهاى بعدى به نام خودشان چاپ و کتـاب  

  .هرچه بیشتر به همت واالى شما عزیزان پربار شود
االسالم و المسلمین آقـاى دکتـر احمـد احمـدى      تدانم از بزرگوارى و محبت حضرت حج ىنیز وظیفه م

کم و کاست چاپ شـود؛ همچنـین از    که پذیرفتند کتاب بى) سمت(ریاست محترم سازمان مطالعه و تدوین 
دجوا      دجعفر یاحقّى و دوسـتان و همراهـانى همچـون آقایـان محمـد الطاف استاد ارجمندم جنابِ دکتر محم

ام، صـمیمانه قـدردانى و    مهدوى، اصغر ارشاد سرابى و جواد طهوریان که همواره از مشورتهایشان بهـره بـرده  
  . اللّه ۀحموالسالم علیکم و ر  گزارى نمایم و ماتوفیقى االّ باللّه سپاس
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