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 چکیده
 ها، عالوه بر تأثیر در آمووز  عورو ، ن وه م دوی در تعیوینبندی وزنهای عروضی و نحوۀ رکنتعیین رکن

ها منجر به آشفتگی علو  عورو  و دشوواری ها دارد. آشفتگی در تعیین رکنآنبندی های وزنی و طب هخانواده
بنودی اوزان شود. هدچنین ساماندهی ارکان باعث تس یل آمووز  عورو  و سوامان دادن طب هآموز  آن می

هایی و تعیین این ارکوان اسو . های پنجرکنفتن پذیرنگردد. یکی از مباحث م   عرو  فارسی، پذیر  یا می
هایی در عورو  عربوی و توأثیر آن در عورو  سونتی فارسوی، آرای های پنجپس از بررسی رکن ،در این م اله
و  ، سیروس شدیسوار، مسعود فرزاد، الول ساتن، وحیدیان کامیاخانلری ؛ پرویز ناتلعروضیان معاصرمش ورترین 

ای  که ب وره سپس با ذکر دالیلی مبتنی بر شواهد شعری، تأکید کرده ای .نجفی را ن د و بررسی کرده ابوالحسن
کنود و بنودی اوزان فارسوی میهجایی کدک شایانی به تس یل آمووز  عورو  و طب ههای پنجگرفتن از رکن

کند. در این نوشته بور ضورورا اسوتفاده از ها، یکی از خألهای م   عرو  فارسی را پر میساماندهی این رکن
 . اس ههجایی و وزن دوری نیز پرداخته شدهجایی تأکید شده و به رابطۀ میان ارکان پنجای پنجهرکن
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 قدمهم -1

. اسو هترین مسائل عورو  فارسوی بودارکان عروضی، از م   براساسبندی اوزان شعری رکن

بندی یک وزن شعری به این دلیل اس  که از یک طرف آموز  هر وزنی با ارکان اهدی  رکن

گیرنود و از طورف دیگور، بندی در اذهان جا میرکن براساسها گیرد و وزنآن وزن صورا می

شود. هدچنین ها تعیین میبندی وزنندی، جایگاه هر وزنی در ضدن نظام طب هبرکن براساس

شوود. بوه ها با خانوادۀ وزنی مرتبط بوا آن تعریوم میبندی، رابطۀ هر یک از وزنرکن براساس

ت طیو  « متفاعلن متفواعلن»به صورا « - ᴗ ᴗ - ᴗ - ᴗ ᴗ - ᴗ»طور مثال اگر ترتیب هجاییِ 

ت طیو  شوود « فعِلن فعَل»گیرد و اگر به صورا زنیِ متفاعلن قرار میخانوادۀ و شود، در ضدنِ

 ءِت طیو  شوود، جوز« فعالاُ فو »گیرد و اگر به شکل قرار می« فعِلن»خانوادۀ وزنیِ  در ضدنِ

ت طی  مورد نظور تعارضوی بوا قواعود دیگور علو  گر گیرد. البته اخانوادۀ وزنی دیگری قرار می

 عرو  نداشته باشد.

ای از مسائل لهأهجایی مسهای پنج اله به دنبال آن هستی  که ببینی  حضور رکندر این م

هوا منجور گشاید یا نه. هدچنین آیا این رکنکند و گرهی از عل  عرو  میعروضی را حل می

شود یوا نوه. اگور پاسو  بندی اوزان میبه نظ  بیشتر اوزان عروضی و س ول  در ت طی  و رکن

هجایی در عرو  فارسی است بال کرد و در غیور ایون صوورا های پنجکنمثب  باشد باید از ر

 پوشی شود.ها چش که از این نوع رکن اس ب تر آن 

 
 هجایی در علم عروض عربیهای پنجرکن -2

حرفی( و هشو  داند: دو رکن خُداسی )پنجهای اصلی عربی را ده رکن میبن احدد رکنخلیل

هجوایی های سُباعی چ ارهجوایی و دو رکون، پنجن از رکنحرفی(. شه رکرکن سُباعی )هف 

 اس :

 التن، مفعوالاُلن، فاعِهای سُباعیِ چ ارهجایی: مفاعیلن، مستفعلن، فاعالتن، مستف ِرکن -

 هجایی: مفاعَلَتن، مُتَفاعلنهای سُباعیِ پنجرکن -

هجوایی حضوور های اصلی عرو  عربی تن ا دو رکن پنجدر میان رکن که شودمالحظه می

کوه  کنود و ازآنجواها تغییراتوی ایجواد میندارد. از سوی دیگر قواعد زحافاا و عِلل در این رک

هجایی را به چ ارهجوایی تبودیل های پنجتغییراا ناشی از زحافاا هدواره کاهشی اس ، رکن

 (:42-46: 1931)نک: ق رمانی م بل، اند از کند. این زحافاا عبارامی
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 میزان کاربرد رکن معادل رکن حاصل زحاف بحر رکن

 مفاعَلَتن

ᴗ - ᴗ ᴗ -   
 وافر

 عصْب

 )معصوب(

 مفاعلْتن

ᴗ - - - 

 مفاعیلن

ᴗ - - - 
 رایج

 ع ل

 )مع ول(

 مفاعَتُن

ᴗ - ᴗ - 

 مفاعلن

ᴗ - ᴗ - 
 کاربردبسیار ک 

 ن ص )من وص(

 )عصْب + کمّ(

 مفاعلْ ُ

ᴗ - - ᴗ 

 مفاعیلُ

ᴗ - - ᴗ 
 کاربردبسیار ک 

 اعلنمُتَف

ᴗ ᴗ - ᴗ -   
 کامل

 اضدار

 )مُضدَر(

 مُتْفاعلن

- - ᴗ - 

 مستفعلن

- - ᴗ - 
 رایج

 وقص

 )موقوص(

 مُفاعلن

ᴗ - ᴗ - 
 کاربردبسیار ک  و

 خزْل )مخزول(

 )اضدار + طی(

 مُتْفَعلن

- ᴗ ᴗ - 

 مفتعلن

- ᴗ ᴗ - 
 کاربردبسیار ک 

 

زحافاا، کاهشی اسو ، ولوی چنود در عرو  عربی غالباً مانند  نیز تغییراا موسوم به عِلل

شود و در این میان تن ا یک عله به نام ترفیل، منجر بوه دیده می آن اعلۀ افزایشی نیز در میان 

گوردد و حاصول آن یوک رکون فرعویِ افزودن یک هجای بلنود بوه پایوان رکون متفواعلن می

 اند از:های مستخرج از متفاعالتن عباراهجایی )متفاعالتن( اس . رکنشه
 میزان کاربرد نام تغییر بعد از ترفیل رکن مزاحَف 

 پرکاربرد مضدر مرفّل مستفعالتن مستفعلن )مضدر( 1

 النادر کالدعدوم موقوص مرفّل مفاعالتن مفاعلن )موقوص( 4

 النادر کالدعدوم مخزول مرفّل مفتعالتن مفتعلن )مخزول( 9
 

عالتن، ت ریباً ف وط مسوتفعالتن دیوده البته واقعی  شعری بیانگر این اس  که در کنار متفا

)عرو  کاربردی(، تن وا زحواف اضودار  عل  العرو  التطبی یبه طوری که در کتاب  شود،می

و  اسو  (1)«فواعالتنمتْ»برای رکن مرفّل )متفاعالتن( ذکر شده که هدان تبدیل متفاعالتن به 

 اسو هذکوری بوه میوان نیامد شان، اساسواًاز مفاعالتن و مفتعالتن به دلیل کاربرد بسیار اندک

لحوا  نظوری، اسوتخراج مفواعالتن و  ازولی به هور حوال  (.34: 1394)نایم معروف و عدر االسعد، 

تور اینکوه در عورو  عربوی موضو  مفتعالتن، منافاتی با قواعد عرو  عربی ندارد. نکتوۀ م  

ب )آخرین رکن مصوراع این ارکان مرفَّل، تن ا در پایان بی  اس  و به عنوان ضرتدامی کاربرد 
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رود. هدچنین تن ا در کامل مجزوء و به اصوطال  عورو  فارسوی، وزن کامول دوم( به کار می

م 1346کند که در سوال بیان می (92-96: 1391)الدالئکه   کاربرد دارد. شگف  اینکه نازکمربّ

فعالتن مسوتفعالتن مسوت»یر اس : موفق به ابتکار وزن جدیدی شده که ت طی  آن به صورا ز

خالف عرو  خلیلی، علوۀ افزایشوی در حشوو بیو  با عل  به اینکه بر« ن مستفعالتنمستفعالت

دهندۀ این اس  که رکن مستفعالتن در عرو  خلیلی تن ا منحصر بوه این امر نشان ،اس هآمد

 .اس هشدپایان بی  بوده و در حشو شعر استعدال ندی
 

 یهجایی در عروض فارسی سنتهای پنجرکن -3

ریزی قواعد عرو  فارسی کوشیدند تا حد مدکن عرو  فارسوی را عروضیان ایرانی هنگام پایه

هگانوۀ هوای دبر محور قواعد عرو  عربی بنیان ن ند. آن ا پس از پذیر  سبب و وتد، بوا رکن

که احتداالً شعری نیافتند که بتوان آن را بر مفواعَلَتن یوا متَفواعلن آنجا عربی مواجه شدند و از

بنوابراین  .(62: 1941)شودس قویس،   طی  کرد، این دو رکن را خاص شعر عربی به شدار آوردندت

. از سوی دیگور ایون اس ههجایی نبودهای اصلی عرو  فارسی سنتی، رکن پنجدر میان رکن

انود. در عروضیان قاعدۀ ترفیل را در عرو  فارسی پذیرفته و در رکون مسوتفعلن اعدوال کرده

مستفعالتن )مرفَّل(، مفاعالتن )مخبون مرفل(، و مفتعالتن )مطووی مرفول( در های نتیجه رکن

بنوابراین (. 64، 64: 1939خواجه نصویر،  .)نک اس ههای فرعی برای رکن مستفعلن آمدضدن رکن

و انود آن را پذیرفتوهعلدوای عورو  سونتی هس  کوه هجایی در عرو  فارسی سه رکن پنج

خاص پایان واحود وزنوی، یعنوی پایوان مصوراع بوه شودار  هدانند عرو  عربی، این سه رکن،

 که در اثنای مصراع نباید از آن استفاده کرد. اس هآمد

آید که برخی از عروضیان پیه از او، چنین برمی (24و  24: 1941)های شدس قیس از گفته

را رد  آن اند. اما شدس قیس بوه شوداهای پایانی افزودهرکن فاعلییاتن )موسّ ( را نیز بر رکن

نشاند کوه را می« فاعالتن ف »بیند و به جای آن، و نیازی به آن در عرو  فارسی ندی کندمی

 .اس هزحاف طَدس بر فاعالتن وارد شده و ف  باقی ماند

هجووایی ترین حالوو ، علدووای عوورو  سوونتی فارسووی، چ ووار رکوون پنجبینانووهدر خو     

اند، بوه شورا اینکوه اتن( را در عرو  فارسی پذیرفته)مستفعالتن، مفاعالتن، مفتعالتن، فاعلیی

ها تن ا به عنوان رکن پایانی مصراع به کار رفته باشوند. تن وا یوک اسوتثنا در عورو  این رکن

 :  اس هآمد (111: 1939)خواجه نصیر  معیاراالشعار شود که درسنتی یاف  می
اید که اصل ایِ دیگر غیرِ آنچه گفته آمود بباید دانس  که این بحرها مؤلَّم از اصولِ مذکور اس  و ش
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تألیم کنند و از آن اصل ا بحرها مؤلَّم شود که در لغااِ دیگر مستعدل باشد، یا بوه روزگواری دیگور 

شود مؤلَّم از دو وتود و سوببی مستعدل شود. چنان که به نادر در لغ ِ پارسی رکنی ثُدانی یافته می

از تکرارِ این رکن چ ار بار که عینِ آن شعر بر یاد ندارم امّوا بور ام و شعری دیده«. مفاعالتن»بر وزنِ 

 تو چون      مرا در این غ  روا نداریاگر بدانی که بی این منوال بود:

)مسوتفعالتن « - - ᴗ - - //- - ᴗ - -»هجوایی بوه جوز وزنِ های متشکل از ارکان پنجوزن

انود، بوه طووری کوه کاربرد بودههای ک ز وزنلن فعولن(، هدواره الن فعولن ف ْمستفعالتن= ف ْ

هوای نگواه تواریخی بوه وزن بوا .اس هها تن ا یک یا دو شعر سروده شدبرای برخی از این وزن

ها از قرن هشت  به بعود، بویه از شواعران که توجه شاعران به این نوع وزنیابی  درمیشعری 

یانگر آن اس  کوه عورو  قودی  بوه دلیول . این باس هقبل بوده و تا امروز روند افزایشی داشت

هجوایی ها، به جز در موارد معدود، اصوالً نیاز چندانی به ارکوان پنجعدم مواج ه با این نوع وزن

هوا وزنگیری ایون بیندیشد. با روند افزایشی به کارای تا برای وض  قواعد آن چاره اس هنداشت

، نیازمنود آن وابنودی ی ایون اوزان و طب هها، عرو  برای توصیم ویژگیویژه از سدۀ هشت به

که ت ریباً توا زموان مسوعود فورزاد مغفوول  اس ههجایی بودهای پنجتبیین قواعدی برای رکن

 .اس هماند
 

 هجایی در عروض جدیدهای پنجرکن -5

 پرویز ناتل خانلری -6-1

گوذار ، پایه(141- 129: 1949) انلریکوه خو( 94: 1993)ق رموانی م بول، به تفصیل آوردی  تر پیه

هجایی، بلکه رکن چ ارهجوایی را متناسوب بوا زبوان فارسوی و عرو  جدید، نه تن ا رکن پنج

 .پذیرفتندعروضیان پس از او نرا البته نظر خانلری  .داندعرو  فارسی ندی

 مسعود فرزاد -4 -6

، ار دادرا در دستگاه عروضی خوود قورهجایی های پنجنخستین دانشدند عرو  جدید که رکن

هجوایی آورد: رکن پنج 3های فعال عروضی خود، در رکن (16: 1962)مسعود فرزاد اس . فرزاد 

متفوواعلن(، مفووتعالتن، فوواعالتتن، مسووتفعالتن، مفوواعلتن، فعالتوواتن، فعالتَووتن ) مفوواعالتن،

   .هجایی را نیز ذکر کرد: مفاعیالتن، فاعالتاتنمستفعلتن. وی هدچنین دو رکن غیرفعال پنج

هجایی، در ایون اسو  های پنجفاوا اصلی رو  فرزاد با عرو  سنتی در کنار تعدد رکنت

تور از آن دانود. م  ها را منحصور بوه پایوان مصوراع ندیکه او برخالف عرو  سنتی، این رکن

هجاییِ مکرر معرفی کرده و یک ندونوه از های پنجها را با ت طی  رکناینکه فرزاد، برخی از وزن
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 :اس ه طی  را در اشعار رودکی نشان داداین نوع ت
 (694الم:  1963گل ب اری، ب  تتاری: مفاعالتن مفاعالتن )

مفاعالتن مفواعالتن: گواهی اشوعاری بور وزنوی  -91وزن : »اس هآورد (634الم:  1963)وی 

... اموا در اینجوا ندونوه )و  اسو هدر چ ار نوب  ساخته شد سیالبیمرکب از تکرار یک پایۀ پنج

 .«سیالبی اس بینی  که مصرع آن مرکب از دو پایۀ پنجشاید نخستین ندونه( وزنی را می

گوروه وزنوی،  64کوه در  اسو هگوروه وزنوی مشوخص کرد 119 (414-414ب: 1963)فرزاد      

گروه وزنی از تکرار یک رکن  11گروه وزنی،  64هجایی حضور دارد. در میان این های پنجرکن

هجوایی بوا یوک رکون گروه وزنوی دیگور، یوک رکون پنج 94. در اس هشدهجایی تشکیل پنج

هجایی ترکیوب شوده و گوروه وزنووی هجواییِ دیگور، و یوا یوک رکون چ ارهجووایی یوا سوهپنج

 اند از:هجایی عباراگروه وزنی مرکب از تکرار یک رکن پنج 11. هاالرکان تشکیل دادمتناوب
 - ᴗ - - ᴗ: مفاعیلتن 42گروه  -

 - - ᴗ - ᴗعالتن : مفا43گروه  -

 - ᴗ - ᴗ ᴗ: مفاعلتن 42گروه  -

 - ᴗ - ᴗ -: فاعالتتن 94گروه  -

 - - - ᴗ ᴗ: فعالتاتن 96گروه  -

 - ᴗ ᴗ - ᴗ: فعالتتن ]= متفاعلن[ 93گروه  -

 - ᴗ ᴗ ᴗ ᴗ (4): فعلتتن39گروه  -

 - - ᴗ - -: مستفعالتن 34گروه  -

 - ᴗ ᴗ - -: مستفعلتن 111گروه  -

 - - ᴗ ᴗ -: مفتعالتن 114گروه  -
هجوایی اسو  ، وزن مستفعالتن مستفعالتن تن ا وزن مرکب از تکرار رکن پنج34گروه  در

 (.421ب:  1963) اس هکه فرزاد در میان اوزان کثیراالستعدال فارسی آورد

بنودی خاصوه، بوه متأسفانه این یافتۀ ارزشدند فرزاد، در میان آشوفتگی رو  او در رکن

هوای هجوایی در گروهای پنجهوندانود کوه حضوور رکنچش  عروضیان بعد از او نیامد. ناگفته 

 االرکان چندان روشدند و قابل اعتنا نیس .متناوب

 . الول ساتن9 -6

کنود کوه هنگام م ایسۀ ارکان عربی و فارسی عنوان می (14و  92: 1344) اسکاتلندی اِلول ساتن

ارکوان یوا ت طیو  بوه  بنودیگروهوی  .«شودمفاعلتن و متفاعلن تن ا در اشعار عربی یاف  می»
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توان برای آن معیار علدی قائول آورد که ندیهای کدّی امری ذوقی به شدار میارکان را در وزن
 برد.را زیر سؤال می آن اارکان و وجود پس شد، 

، بوه اسو هاتّخواذ کرد آن وابندی با روشی که برای معرفی اوزان و طب ه ، ویاز سوی دیگر

تورین پوردازد، چورا کوه بورای او م  ارکان به تبیین نظراا خود می نیاز از وجودطور کلّی بی
له در وزن، نوع و ترتیب هجاهای آن وزن اس  و بر هدین اساس اوزان شوعر فارسوی را در أمس

 (61-61: 1993ق رمانی م بل،  .)نک اس هبندی کردچ ار گروه طب ه

 - ᴗها( ترتیوب هجوایی اعودهق)بی 4در ردۀ  (112: 1344)جای شگفتی اس  که الول ساتن 
ᴗ - - ت طیو  اوزان، از  ۀهجایی اسو ، بوا ایون حوال او در ارائوتکرار پنج براساسکه  ه... آورد

از   7.1.11 +. تن وا شواهد مثوال بورای ایون رده، وزن اسو ههجایی استفاده نکردهای پنجرکن
 اس :  الدعج 

 ه جز دیدارجز خدم      ندارم از تو طد  بنبینی از من رهی به

 ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - -       ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - - 
 منسر  مسدس مخبون الحشوین م طوع العرو  والضرب.

کوه  اسو هالول ساتن کوشید: »اس هن د کردرو  الول ساتن را  (199و  114: 1936)نجفی 
زنی آشکارا از تکورار هجایی را به حساب نیاورد حال آنکه بسیاری از این الگوهای وهای پنجپایه
جوا شود که الول سواتن هررو  باعث میاین ضعم در » .«اندهجایی ساخته شدههای پنجپایه

هوای های دیگر بگنجانود، ماننود وزنآن را به زور در گروه اس ههجایی برخورد کردبه پایۀ پنج
 .« او جز این 8.3.12و  8.4.9و  8.3.9

 ت ی وحیدیان کامیار -6-6
کنود کوه البتوه تن وا در رکن معرفوی می 19ارکان عروضی را  (44- 42: 1991)کامیار وحیدیان 

 آندر « متفواعلن»جای ارکان پونج هجوایی هدچوون  رواین ازهای پرکاربرد حضور دارند. وزن
صورف نظور  «متفواعلن» نیاورده، از آوردن رکنآنجاکه تدامی اوزان فارسی را  خالی اس ، و از

 (623، 649، 611، 936: 1993) فرهنو  اوزان شوعر فارسوی؛ اب اخیر خوود. وی در کتاس هکرد

هوای حاصول از هنگام مواج وه بوا وزن و شاعر را استخراج کند 111اوزان اشعار  اس هکوشید
هجایی اجتناب کرده و غالبواً از یوک رکون چ ارهجوایی های پنجهجا، از آوردن رکنتکرار پنج

، مفوتعلن فو ، ماننود مفواعلن فو  ،اس هی  استفاده کردهجایی برای ت طهدراه یک رکن تک
 .فاعالاُ ف ، و فعالاُ ف 
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 سیروس شدیسا -2 -6
دو  آن واداند که در میان رکن می 41های فعال عرو  فارسی را تعداد رکن (94: 1994)شدیسا 
هوی  شواهد شوعری بوا  ویالبتوه  .شووددیده می« متفاعلن»و « مستفعالتن»هجاییِ رکن پنج

هوای ای تعجوب نیسو  کوه افورادی چوون شدیسوا بوه رکنجو. اس هطی  متفاعلن نیاوردت 
، هرغو  تنووع گسوتردها، علیاین رکن های متشکل ازهجایی توجه نکرده باشند، اغلب وزنپنج

هوای که شدیسا اسواس کوار خوود را آمووز  عورو  بور پایوۀ وزنآنجا و از پرکاربرد نیستند
 .اس هاعتنایی نکرد آن ا، به اس هحافظ گذاشتی، مولوی و سعدپربسامد مبتنی بر اشعار 

 هجاییهای پنجابوالحسن نجفی و رکن -4 -2
در عورو  فارسوی، کوشوه بورای سوامان دادن بوه  (119: 1994)از کارهای ارزشودند نجفوی 

هجایی، چ ارهجوایی و نود: سوهدامویهوای اصولی را سوه نووع های عروضی اس . او رکنرکن
شناسود، فراتور از آن هجایی را کامالً بوه رسودی  میبر اینکه رکن پنجنجفی عالوه .هجاییپنج

 گوید:می (116: 1994)نجفی، داند. او هجایی را قابل قبول ندییعنی رکن شه
هوای هجا برسد. چورا رکن 46ای  که تکرار شود و طول یک مصراع به هجایی نداشتههای شهما رکن
شونوی ، توانی  شه تا را بشداری ، ولی ما شعر را با گوشودان میا با نگاه میهجایی نداری ؟ زیرا مشه

کنی . به عبارتی، بایود شوه ضوربه از ترکیوب هجاهوای کوتواه و بلنود در وزن را با گوشدان حس می
ذهندان بیاید که بتوانی  با مصراع بعد م ایسه کنی  و ببینی  آیا این شه هجا تکرار شده یا نوه. شوه 

هایی از شوعر شوعرایی سوراا دارم کوه ای ذهن ما زیاد اس ، پنج هجا ه  زیاد اس . من ندونوههجا بر
 .انداند، یعنی اشتباهاتی کردهدهاند  و به اشکال برخورد کرهجایی به کار بردههای پنجرکن

 پوذیرد.میرا  آن واداند، هجایی را خالی از دشواری ندیهای پنجبنابراین نجفی با اینکه رکن
و در جوای دیگور  (116: 1994) رکون 94هجایی را به طور نظری، در یک جا تا های پنجاو رکن

هجووایی را ذکوور رکوون پنج 9ابتوودا ( 116: 1994)، هدچنووین او  .(142: 1936) دانوودرکوون می 41
کند متشکل از دو هجای کوتاه و سه بلند، و یا سه هجای کوتواه و دو بلنود کوه در ت طیو  می

اند از: فعلییاتن، مفتعالتن، مستفعلتن، مفواعالتن، مفواعیلتن، حضور دارند و عباراشعر فارسی 
هجوایی هوای پنجمستفاعلن، متفاعلن، مفاعلتن. سوپس دو رکون دیگور را هو  در ضودن رکن

 .(144-142: 1936)نجفی، پذیرد: فاعلییاتن و مستفعالتن می
هجوایی هوای پنجرکن خالف زحدتوی کوه بورای اسوتخراجاین اس  کوه بورمشکل نجفی 

دلیول  چنانکه در مباحث بعودی خواهود آمود برد.کدترین ب ره را می آن اکشد، در عدل از می
. از اسو ههجوایی قائول نشدهوای پنجاین امر آن اس  که اوالً نجفی تدایزی میوان انوواع رکن

 .اس هنگریستهجایی به دیدۀ تردید میسوی دیگر، او به دوری شدن ارکان پنج
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 هجایی در علم عروض فارسیهای پنجتوجیه حضور رکن -6

بنودی شوعر قوراردادی هوای عروضوی و رکنرکنکه برخی عروضیان معت دند و ما نیز آوردی  

بنودی اشوعار، ماهیو  ویژه عروضیان معاصر در رکنبه ،های عروضداناناس  و با تفاوا دیدگاه

وزن ربواعی چوه ت طیو  به طور مثال،  (.44: 1993)ق رمانی م بل، وزن شعر تغییری نخواهد کرد 

، چه با پیشن اد فورزاد )لون مفوتعلن مفوتعلن )مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن(به صورا سنتی 

، تفواوتی در ماهیو  وزن و فی )مستفعلُ مستفعلُ مسوتفعلُ فو (مفتعلن( و چه با پیشن اد نج

بندی این اس  کوه موا و رکن های عروضیواق  هدف از تعیین رکن. درنداردموسی ی خارجی 

ایون عروضدان  هدفیاری کند.  اوزانبندی های وزنی شعر فارسی و طب هرا در توصیم ویژگی

های وزنی شعر در اختیار مخاطوب قورار دهود و تری از ویژگیتر و سادهاس  که توصیم جام 

م برخوی هجوایی، توصویهوای پنجپوذیر  رکنبوا تر ارائه کنود. حوال ببینوی  علدی منسج 

 شود یا نه.تر میهای وزنی سادهویژگی

هجا حکای  از آن دارد کوه هنگام ت طی  برخی از اشعار، ترتیب هجایی حاصل از تکرار پنج

هجایی پذیرف  و یا آن را به دو رکن شکسو  و ت سوی  کورد. ها را با تکرار پنجیا باید این وزن

توان آن را به دو رکون اصولی ت سوی  ه ندیگاتر هی های کوچکبرای ت سی  پنج هجا به رکن

ترین رکن اصلی، سه هجایی اس . بنابراین هنگام ت سی  پونج هجوا، بوا یوک کرد، زیرا کوچک

 :ای هجایی یا چ ارهجایی( و یک رکن ناقص )یک هجایی یا دو هجایی( مواجهرکن اصلی )سه

 هجایی + رکن ناقص دو هجاییلی سه. رکن اص1پنج هجا: 

 ی چ ارهجایی + رکن ناقص یک هجاییرصل . رکن4 

 بدون مسئله خواهد بود یا نه.  ت سی  پنج هجا به دو رو  فوقحال ببینی  

توانود راهگشوا باشود: بنودی میدو ویژگی م   در رکن ناقص قابل توجه اس  کوه در رکن

واحود رود و تن ا رکون پایوانیِ یوک نخس  اینکه بپذیری  رکن ناقص در حشو شعر به کار ندی

های دوری، مانند حکو  یوک مصوراع اسو ، مصراع در وزنکه حک  نی آنجاوزنی اس . البته از

 آید.های دوری نیز میمصراع وزنرکن ناقص در پایان نی 

، دهودرخ میدوم اینکه با آمدن رکن ناقص یک درن  اجباری در هجای پایانی رکن ناقص 

در ایون وزن « فعوولن»شوود چنانکه مالحظه می ،طور مثال در وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولنبه

 اسو هآید که یک هجای بلند از آخور آن حوذف شدبه شدار می« مفاعیلن»رکن ناقصی برای 

)مفاعی= فعولن(. ذهنْ پس از دو بار تکرار مفاعیلن، آماده اسو  بورای سوومین بوار نیوز آن را 
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شود. ایون درنو  اجبواری از مکث می تکرار کند، ولی ناگ ان با نبود یک هجای پایانی ناچار به

دهود. کند و از سوی دیگر به خواننده فرص  اسوتراحتی مییک سو واحد وزنی را مشخص می

توانود کشوه طلبود، میاما نکتۀ م   این اس  که این درن  اجباری کوه م وداری زموان می

مصوراع هجای کشیده را در خود پوشه دهد؛ یعنی در صورا وجود هجای کشویده در پایوان 

که مطابق اس  با هجای پایانی رکن ناقص، خواننده بدون آنکه تال  کند این هجوای کشویده 

کنود، بودون آنکوه در وزن را دزدیده ادا کند به صورا معدولی یعنی هجای کشیده تلفوظ می

د رکون شعر مشکلی احساس شود. این دلیل خنثی بودن هجا در پایان مصراع اس ، زیرا وجوو

شوود و در رکنی، منجر بوه درنو  اجبواری میهای سهویژه در وزنها بهمصراع ناقص در پایان

 گردد.نتیجه خنثی بودن هجای پایانی فراه  می

هوای زوج  هوای دوری، رکناین اس  که در وزنکند دلیل دیگری که این گفته را تأیید می

یدوۀ وزن دوری نواقص آخرین رکون هور ن» (14 :1939) و به تعبیر نجفی (9)ناقص هستندغالباً 

های دوری حک  پایان مصراع اس ، بدین معنی کوه حک  پایان هر پاره از وزن رواین از. «اس 

در پایان هر پاره، کدی  هجا خنثی اس  و این به دلیل وجود رکن ناقص اس  کوه منجور بوه 

 شود. درن  اجباری در وزن می

چار در اثنای مصراع با رکن نواقص مواجوه به نا فته نشود،هجایی پذیراگر رکن پنج ،بنابراین

خواهی  بود. حال با آمدن رکن ناقص، در اثنای مصراع، موضو  رکون نواقص بایود منطبوق بوا 

هجوایی را هوای پنجهای وزن دوری گردد. اگر هدواره چنین باشد ب تر اس  عطای رکنویژگی

در موواردی آمودن رکون  در عرو  صرف نظر کرد. اما اگور آن ابه ل ایشان بخشید و از حضور 

بوه  .پوذیرف  ارهجوایی هوای پنجناقص منطبق با قواعد وزن دوری نشود، ناگزیر باید این رکن

رو هستی ؛ اگور ایون وزن دوری هبا دو حال  روب« - ᴗ ᴗ - ᴗ - ᴗ ᴗ - ᴗ»عنوان مثال در وزن 

یوک رکون نواقص « فو ْ»ت طی  کنی ، زیورا « فعاِلاُ ف ْ فعاِلاُ ف ْ»باشد باید آن را به صورا 

مصراع آموده و وزن دوری نیازمنود آن اسو ، ولوی بوا مراجعوه بوه شوعر اس  که در پایان نی 

مُتَفواعلن »بینی  که این وزن ویژگی دوری را ندارد. بنابراین ت طی  ایون شوعر بوه صوورا می

ان طبق بررسی اشعاری از شواعر وزن قرار نگیرد. اثنایصحیح اس  تا رکن ناقص در « متفاعلن

)دورکنووی، سووه رکنووی، و  اسوو هتکوورار متفوواعلن سووروده شد براسوواسهووای متعوودد کووه دوره

چ اررکنی(، در پایان رکن متفاعلن با هجای کشیده مواجه نشدی  مگر آنکه بخه دومِ هجوای 

مثوال در بیو  رای . بواس هعنوان هجای کوتاه آغازین برای رکن بعدی محسوب شدکشیده به
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 (111الم: 1934)پناهی،  ز دشدنان، سخن  ببین مپرسسخن       دبه دوستی گذرا بوَ به دیار ما چو اوحدی:

 سُ خَ ن  ببین نس زِ د  مَ نا سُ خَ ن  مَ پر گُ ذَ را بُ ود ب دوس تیچُ د یارِ ما بِ

ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - ᴗᴗ - ᴗ - 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

عنووان بوه« س»فواعلن اسو ، در ت طیو  صوام  با آنکه منطبق بر پایان مت« مپرس»اژۀ و    
شد، هجای کشویده که اگر وزن دوری میحالینخستین هجای کوتاه برای رکن بعدی اس . در

های متشکل از تکرار متفواعلن آمد. این امر در تدامی وزنمعادل یک هجای بلند به حساب می
ساری اس . البته شاعران در متفاعلن چ اررکنی، به دلیل طوالنی بودن وزن، هدوواره  جاری و
مصوراع یی کوه مصوراع بوه دو نی اند که پایان رکن دوم منطبق بر پایان واژه باشد، گوکوشیده

مصراع شاهد هجای کشویده نیسوتی  توا وزن، ویژگوی دوری شود، ولی در پایان نی تبدیل می
« بحر متفاعلن»در  (464- 492: 1934)پیدا کند. دلیل دیگر در تأیید مطلب این اس  که نجفی 

ت  شوده باشود که متفاعلن در حشو بی ، به هجای کشیده خ اس هحتی یک شاهد ه  نیاورد
   .اس هو باید آن را بلند به شدار آورد، این بیانگر آن اس  که او با چنین شاهدی مواجه نشد

بنودی بپوذیری ، زیورا در غیور را در رکن« متَفاعلن»هجاییِ شود که رکن پنجاین باعث می
بوه  این صورا با رکن ناقص در میان مصراع مواجه خواهی  شد. وحیدیان کامیار بودون توجوه

 اسو هاین قاعدۀ م   عروضی، در موارد بسیاری از رکن ناقص در میوان مصوراع اسوتفاده کرد
له آن اسو  کوه او رکون پونج هجوایی را مطل واً أبدون آنکه وزن دوری باشد، دلیول ایون مسو

بوه « مفواعالتن»، (444: 1993)« مفوتعلن فو ْ»به صوورا « مفتعالتن» رواین از. اس هنپذیرفت
و ( 999)هدوان: « فعِوالاُ فو ْ»به صوورا « متفاعلن»، و (246، 444)هدان: « ف ْ مفاعلن»صورا 

 .اس هآمد (439)هدان: « مفاعلُ ف »به صورا « مفاعَلَتن»
هجوایی در ایون خصووص هوای پنجاسو  کوه رکن نشوده آنتوجوه  بداننکتۀ م دی که 

تووان ارکوان آیود میهای پیشون ادی نجفوی بور میهای یکسانی ندارند. چنانکه از رکنویژگی
 هجایی را به سه دسته ت سی  کرد:پنج

 ᴗ - ᴗند از: مفواعَلَتن )اهای متشکل از سه هجای کوتاه و دو بلند که عبارانخس  رکن -
ᴗ-( مُتَفاعلن ،)ᴗ - ᴗ ᴗ -.) 

 - ᴗ ᴗشوند: فعَلییواتن )هایی که از دو هجای کوتاه و سه بلند تشکیل میدستۀ دوم رکن -

(، مفواعیلَتن - - ᴗ - ᴗ(، مُفاعالتن )- ᴗ ᴗ - -(، مستفعلَتن )- - ᴗ ᴗ -) (، مفتعالتن- -

(ᴗ - - ᴗ -( مُستفاعلن ،)- ᴗ - ᴗ -.) 
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(، - - - ᴗ -های متشکل از یک هجای کوتواه و چ وار بلنود: فاعلییواتن )دستۀ سوم رکن -

 (.- - ᴗ - -مستفعالتن )

. بوه اسو ا دو دستۀ دیگر متفواوا این اس  که دستۀ اول یعنی متَفاعلن و مفاعلَتن به نکت
های متشکل از تکرار ایون دو رکون بوه هوی  طوری که واقعی  شعری بیانگر این اس  که وزن

 پذیرند. عنوان، رکن ناقص را در اثنای شعر ندی
هوای سوال  و متشوکل از های پنج هجایی، در وزناما در خصوص دستۀ دوم و سوم از رکن    

شود که هر رکن به تن ایی قابلی  آن را دارد کوه هجوای پایوانی ه میها مالحظتکرار این رکن
اگر شاعری شعری سروده باشد که هر مصراع آن دارای دو، سه، و یوا  ،رواین ازآن خنثی باشد. 

تواند عالوه بر هجای پایان مصراع که خنثی اس ، در پایان هور یوک چ ار رکن باشد، شاعر می
تفاده کند؛ یعنی هر رکن بوه عنووان یوک پواره بورای وزن دوری ها از هجای کشیده اساز رکن

تواند دارای سه یا چ ار پاره باشد که هر کدام حک  یوک اس  و هر مصراع به جای دو پاره، می
 های دوری دارد. به طور مثال این شعر از قاآنی:مصراع در وزننی 

 مصراع اول:
 سرش خو خوب و  شوخ و دلربا گورند و بذله س یارکی مرا
 مُستفاعلن مُستفاعلن مُستفاعلن مُستفاعلن

- ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - 

 مصراع دوم: 
 طلعته ب ش  رعارضه ب ا رپیکر  حری را  عبیطرّه

 مُستفاعلن مُستفاعلن مُستفاعلن مُستفاعلن

- ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - 

های فورد چ اررکنی که در آن مانند مثال قبل، ه  تعدادی از رکن مثالی دیگر از مفاعالتنِ

 اند که هر رکن مست الً ویژگی وزن دوری دارد:های زوج به هجای کشیده خت  شدهو ه  رکن
 کوه گلشون  را فلوک خوزان کورد دبنال بوا در دبگو به جدشی

 

  

 کوه نیول هدو  سوراب گردیود دبگوو بوه دارا ز مصور برگور  

 هدووه حبیبووان دز مووا طبیبووان کرانووه جسووتن دکنوواره کردنوو 

 

  

 یتووان مسووتجاب گردیووداکووه ای رقیبووان دع درویوود و گوییوو  

 (414: 1934)ادیب الددالک فراهانی، به ن ل از: نجفی،            
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 رکنی(:مثالی دیگر از هدان خانواده )مفاعالتنِ سه
 بوه سور چوو آوار خو بالی پیری به ناگ وان ری

 

 غیوور یوادی خوو  از جوووانی ندانود در دل بوه 

 
 نه گل به برگی بوه شواخه دارم کچو گلبنِ خش

 

 دم ب ووواران شوووود بوووه جوووان  توووبِ خزانوووی 

(41: 1934)محدد ق رمان، به ن ل از؛ پناهی،    

حال در توصیم این ویژگی دو راه در پیه روی ماس ؛ نخسو  اینکوه بورخالف دو رکون 

را رکنوی متشوکل از  آن واهجوایی را نپوذیری  و پنجهای متَفاعلن و مفاعلَتن، این دسته از رکن

( بدانی  کوه بوا آمودن آن ، و یا مفاعلن ف یک رکن چ ار هجایی و یک رکن ناقص )فاعالاُ ف 

کوه ایون  شووددر حشو مصراع، مسئلۀ درن  اجباری و به تب  آن خنثی بودن هجا مطور  می

هجوایی را بپوذیری  منووا بوه ن پونج. دوم اینکه این ارکوامورد تعارضی با قواعد عروضی ندارد

و غلبۀ تعداد هجاهای بلند بر کوتواه )سوه در م ابول دو یوا  آن اهجایی بودن اینکه به دلیل پنج

هوای وزن ای از پارهپارهن را دارند که شاعر هر رکن را چ ار در م ابل یک(، این ارکان قابلی  آ

هوای ۀ ایون ویژگوی در برخوی از رکنبوا مالحظو (12: 1939) نجفیهرچند دوری به کار ببرد. 

هوای های متشکل از رکنظاهراً وزن: »اس هشدردها ای برای این وزنهجایی، آن را ن یصهپنج

اما به دلیل فراوانوی ایون ویژگوی . «اندهجایی، بیشتر از انواع دیگر شعر، معرو  این ن یصهپنج

در ( 411: 1934)دی کوه نجفوی هجوایی، در میوان شوواههوای پنجهای متشکل از رکندر وزن

و  اسو ههجوایی پذیرفتهای پنجرسد که این ویژگی را برای رکنبه نظر می، اس هدس  داشت

هجوایی بوه معدوالً هر رکن اوزان پنج» آورد:دیگر آن را به عنوان عیب برای شعر به شدار ندی

« ن مفوواعالتنمفوواعالت»در توضوویح وزن  (414: 1934)وی  .«خووودی خووود حالوو  دوری دارد

هجوایی رکوان پنجدیگور از ا بعضویهجایی اس  و مثول پنج قطعاًارکان این وزن : »اس هآورد

 .«حال  دوری دارند

شوود کوه بوه دو هجایی مشخص میهای متشکل از ارکان پنجبا بررسی برخی از دیگر وزن

کنود. اجوه میهجایی، عل  عرو  را با چواله موهای پنجدلیل، عدم پذیر  این دسته از رکن

هجوایی و یوک رکون نواقصِ شود که حاصل تکورار رکون پنجهایی یاف  مینخس  اینکه وزن

 :هجایی آن وزن اس مستخرج از آن اس ؛ یعنی رکن پایانی وزن، رکنی ناقص از رکن پنج
 عاش انه صد بوسه زن به لعل نگاری             گر شبی به دس  افتدا دال زلم یاری      
 (449: 1934ای، به ن ل از: نجفی، )م دی ال ی قدشه                                                                                   

 اس . (6) این شعر بر وزن مستفاعلن مستفاعلن مستفاعلْ
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 مثالی دیگر از هدین خانوادۀ وزنی:
 (443: 1934)عارف، به ن ل از: نجفی،  کردم ها ز دس  زمانهگریه را به مستی ب انه کردم     شکوه

 .اس هاین بی  بر وزن مستفاعلن مستفاعلن ف  آمد

 مثال بعدی از خانوادۀ وزنی دیگر، بر وزن: مفتعالتن مفتعلن// مفتعالتن مفتعلن
 سوا وی موهِ رویو  غالیوه پوو ای شبِ زلفو  غالیه

 

  

 لعول خدوشو  بواده فورو  رس نرگس مست  باده پ  

 مشووک از گوول بگُشووا بوودر منیوور از شووب بنَدووا نافووۀ 

 

  

 مشووک سوویه برموواه مسووا سوونبل توور بوور اللووه مپووو   

 (414: 1934، به ن ل از نجفی، )خواجوی کرمانی              

ن یوا مصوراع، رکوها با آمدن رکن ناقص در پایوان مصوراع یوا نی شگف  اینکه در این وزن

اقص، قابلیو  دوری شودن را بوه صوورا انفورادی از قبلِ رکن نوهجاییِ ماهای کامل پنجرکن

دهند؛ یعنی هدانطور که مالحظه شد در وزن مستفاعلنِ مکرر، هر مستفاعلن قابلیو  دس  می

مسوتفاعلن مسوتفاعلن »و یوا « مستفاعلن مستفاعلن مستفاعلْ»دوری شدن دارد، ولی در وزن 

 آن واتوان هند. در نتیجه دیگر ندیدهای مستفاعلن این قابلی  را از دس  می، تدامی رکن«ف 

را متشکل از یک رکن اصلی چ ارهجایی و یک رکن ناقص )فاعالاُ ف ( دانسو ، زیورا در ایون 

و قابول پوذیر  نیسو . هدچنوین در وزن  اسو هصورا رکون نواقص در اثنوای مصوراع آمد

 آورد.توان به جای مفتعالتن، مفتعلن ف  ندی« مفتعالتن مفتعلن// مفتعالتن مفتعلن»

ویوژه دسوتۀ هجوایی )بوههای مکرر پنجل از رکنهای متشکدلیل دوم این اس  که در وزن

ها هرچند به تن ایی قابلیو  دوری (، هر کدام از این رکن؛ یعنی سه هجای بلند و دو کوتاهدوم

و  اسو هشود کوه ایون قابلیو  ن و  شدشدن دارند، ولی گاهی در برخی مواض  مالحظه می

زمانی اس  که هجای پایانی رکن، منطبوق بور کردن رکن نادرس  اس  و آن محسوب دوری 

کلده در پایوان » (11: 1939) پایان واژه نیس  که از شروا وزن دوری اس  و بنا بر گفتۀ نجفی

شود. بنابراین در وزن دوری مدکن نیس  که بخشی از کلدوه در نیدوۀ اول و هر نیده تدام می

جالب اینکه ایون دو ویژگوی در ضودن یوک سوروده، در کنوار  .«بخشی در نیدۀ دوم واق  شود

هجوایی، ت سوی  آن بوه یوک رکون اصولی شود. با ن   دوری بودن رکن پنجیکدیگر دیده می

  شود:چ ارهجایی و یک رکن ناقص در میان مصراع، منتفی می
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 کنودمی بینندهدهد، در رخ تو ، دیده میبخ هر که را که 

 

  

 کنودمی آفریننودهسیر صورت ، وصم کند وان که می  

 کنودکشد مرا، روی م وشوه زنوده میخوی ناخوشه می 

 

  

 کنودمی خوشواندهکند، جدلوه را یار نازنین هر چه می  

 (691: 1993، به ن ل از وحیدیان، )فروغی بسطامی   

 ت طی  مصراع اول از بی  اول:
 کندده مینَنْ در رخِ تو بیو دهددیده می بخ هر که را که 

 مُستفاعلن مُستفاعلن مُستفاعلن مُستفاعلن
- ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - 

 دوم:  مصراع
 کندنَنْده می وصمِ آفریو سیرِ صورت  کندوان که می
 مُستفاعلن مُستفاعلن مُستفاعلن مُستفاعلن

- ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - - ᴗ - ᴗ - 
 

ارند که هر دو ن وه را بوا دظرفی  هجایی، های پنجد این دسته از رکنبنابر آنچه گفته ش
ه  در ضدن یک شعر ایفا کنند؛ از یک سو هر رکن بال وه یا بالفعول، ایون قابلیو  را دارد کوه 

سوی دیگر، یک رکن دیگر در هدان شوعر منطبوق از های وزن دوری باشد و منطبق بر ویژگی
 های وزن دوری اس .بر پایان واژه نباشد که از شرا

تر ت سوی  کورد هجایی را بوه دو رکون کوچوکتوان رکن پنجگیری  اگر میحال نتیجه می
هجوایی بوه موارد دیگری ت سی  رکون پنجدر بدون آنکه منافاتی با قواعد عروضی داشته باشد، 

 ییهجواپنجتر با قواعد عروضی سازگار نیس  و در ت طی  ناگزیر بایود از رکون دو رکن کوچک
هجایی اسو . استفاده کرد. این بیانگر آن اس  که عرو  فارسی ناگزیر از استفاده از رکن پنج

تووان شود حتوی در مووارد معودودی کوه میپس برای یکدس  شدن قواعد عرو  توصیه می
بوه هجایی اسوتفاده شوود، زیورا پنج هایهجایی را به دو رکن تفکیک کرد نیز از رکنرکن پنج

شووی  و بوه گفتوۀ یابی  و دچار دوگانگی در رو  ت طی  نیوز ندیری دس  میتت طی  منظ 
تر آن اسو  کوه در ت طیو  هور وزن بوه ارکوان، منط وی و سواده» (94: 1991)وحیدیان کامیار

 هجایی اس .ترین صورا در عین سادگی، ت طی  پنجمنظ «. ترین صورا به کار رودمنظ 
چ ار پواره  ، سه یامصراع(، در هر مصراعدو پاره )دو نی تواند به جای مگر وزن دوری می اما

 :اس هدله شأمتذکر این مس (116: 1991) عبدالخالق پرهیزیداشته باشد؟ 
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نوعی از اوزان دوری در شعر فارسی وجود دارد که در هر مصرع آن به جای یک مکث، سه مکث وجود 

ها نیز حک  آخور محل هر کدام از این مکثشود. دارد؛ یعنی هر مصرع به چ ار بخه قرینه ت سی  می

 ... مثال: یک هجای بلند یا کشیده بیاورد (2)تواند به جای یک هجای متوسطمصرع را دارد و شاعر می

 کن ، کای اله من ناله می عجربر درِ تو من رو به خاک 

 ر گناه منوب بپو ای ام، پردهام، ظل  کردهردهوجرم ک
   محتش  کاشانی      

بر یک مکث و سه مکث، توانند عالوها میهسخن پرهیزی باید گف  که این وزن تکدیلر د

هجوایی نیز داشته باشند و آن زمانی اس  کوه وزن متشوکل از سوه رکون کامول پنج دو مکث

 رکنی:مثال از مستفعالتن سهبه طور اس . 
 آن جووان آبووی خووون شوورابی پرسووی کجووا رفوو 

 

 ا رفووو آن ارغووووانی آب معوووانی توووا ناکجووو 

 
 رو  چدون بوود دتواب سودن بوو داو نسترن بوو

 

 جانپووارۀ غوو  فریوواد شووبن  کووز بوواا مووا رفوو  

 
 یوا بواده نوشوید دیا روی پوشی دخورشید خوشی

 

 تا شد رهوا رفو  رفارا ز اغیا رمستی که هشیا 

(94الم:  1934)موسوی گرمارودی، به ن ل از؛ پناهی،       

هجوایی، وری شدن هر پاره از بی  منطبق با رکون پنجیعنی د ،بنابراین با وجود این قابلی 

ها در اثنای شعر، امکان مکث و در نتیجه امکان حضور هجای کشیده خواهد به تعداد این رکن

بود؛ خواه یک مکث، خواه دو و یا سه مکوث. اکنوون شواهدی بور وزن مسوتفاعلنِ چ واررکنی 

 :اس ها، از این قابلی  ب ره بردشود که شاعر در هر مصراع آن به نوعی متفاوآورده می
 چ رۀ ج ان ننگری در آن جز ل ای او )هجای کشیده در پایان رکن اول( اس هدچو آینه 

 (.اس هیا بود ج ان هدچو یک دهان نشنوی از آن جز ثنای او )هجای کشیده به کار نرفت

 (9، 4ن رکن با جدال دوس  )هجای کشیده در پایا  گشته چون ب ش س خلوا دل  از وصال دو

 (9، 4، 1های جز هوای او )هجای کشیده در پایان رکن ددر سرم مبا س جز خیال دو ددر دل  مبا
 (114: 1934)ابوال اس  حال ، به ن ل از: پناهی،                                                                      

تواننود در یوک مصوراع دارای هجوایی، میهوای پنجهای متشکل از تکرار رکنبنابراین وزن

هجوایی هجوایی و بیسو هجوایی، پانزدههجایی، دهیک، دو، سه و چ ار رکن باشند؛ یعنی پنج

رود، به طووری کوه هور رکون را دارد که به صورا دوری به کار  آنباشند. هر رکن نیز قابلی  

جای داشوتن دو توانود بوهتواند بر یک پواره منطبوق باشود. در نتیجوه هور وزن دوری مویمی

هجایی متشوکل از های پنجشود که رکنمصراع، دارای سه و یا چ ار پاره باشد. یادآوری مینی 

 د.و مُتَفاعلن( این قابلی  را ندارسه کوتاه و دو بلند )مفاعَلَتن 
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 هجاییهای پنجچند نکتۀ تکمیلی دربارۀ رکن -5

دهود نوه تنواوب تکورار رکون، تشوکیل وزن می براساسهجایی هدواره های پنجکاربرد رکن -
االرکان حضور ندارند. البته ایون های متناوبهجایی در وزنهای پنجارکان؛ به این معنا که رکن

هجایی نودارد، بوه طووری کوه در پایوان منافاتی با آمدن رکن ناقصِ مستخرج از یک رکن پنج
 اقص دیده شود. مانند:رکن ناس  های دوری مدکن مصراع از وزنمصراع یا نی 

 و گر بسوزم ز داا هجرا سزاس     اگر بدیرم به درد عش   رواس    
 (194: الم 1934ای، به ن ل از: پناهی، )ال ی قدشه                              

رکن ناقص برای مفواعالتن اسو  « فعَل»این بی  بر وزن مفاعالتن مفاعالتن فعَل اس  که 
. تن وا یوک اسوتثنا بور ایون قاعوده وجوود دارد و آن هدوان اس هبه کار رفت و در پایان مصراع

در آغواز  ᴗ - ᴗبوه جوای  ᴗ - -نوعی تفرع وزن )یعنی »آن را  (412: 1934)ای که نجفی قاعده
شود کوه بوا این قاعده دو وزن فرعی زیر نیز در میان اوزان دیده می براساس .نامدمی« مصراع(

 :اس هتلفیق دو رکن پدید آمد
 :وزن مستفعالتن مفاعالتن

 (.412: 1934نجفی، ای، به ن ل از: ال ی قدشه) ه  صحب ِ دل خیال وصله     ه  بزم جان نالۀ فراقه

 مستفعلتن مفاعلتن: وزن مستفعلتن مفاعلتن
 امام زان سوی سپ ر سر زدهمن جِرم زمین شکافته

 (362: 1992دین ب ب انی، )سی امام عظی  و عجب بر اوج کبود پر زدهمرغی شده

هجایی تن ا در پایان مصوراع بر خالف عرو  سنتی، ت طی  شعر به صورتی که رکن پنج -
 بیاید قابل پذیر  نیس . مانند:

 (1144: غزل 1922)مولوی، خبری چند از این کار دی سحری بر گذری گف  مرا یار     شیفته و بی

 ت طی  سنتی: مفتعلن مفتعلن مفتعالتن
 ی  صحیح: مفتعلن مفتعلن مفتعلن ف ت ط

مسوتفعلن مسوتفعلن »بور « مستفعلن مستفعلن مستفعلن ف »این رو ، ت طی :  براساس
 ترجیح دارد.« مستفعالتن

های وزنی متشوکل از تکورار هور هجایی، به معنای پذیر  خانوادههای پنجپذیر  رکن -
تواند یک رکنوی، دو هجایی میپنج های حاصل از خانوادۀ یک رکنیک از این ارکان اس . وزن

ال از خوانوادۀ وزنویِ مثهای کامل و نیز رکن ناقص باشد. رکنی، سه رکنی و چ ار رکنی با رکن
 :(4)مفاعالتن
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 (134: 1932)پناهی، مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن  -

 (134ب: 1934)پناهی، مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مفاعلن  -

 (126 هدان:)مفاعالتن فعَل  مفاعالتن مفاعالتن -

 (414: هدان)مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن ف   -

 (441الم:  1934)پناهی،  مفاعالتن مفاعلن// مفاعالتن مفاعلن -

 (41: 1934)پناهی، مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن  -

 (194الم:  1934)پناهی،  مفاعالتن مفاعالتن فعَل -

 (934ب:  1934) پناهی، مفاعالتن مفاعالتن ف   -

 (139: 1932)پناهی، مفاعالتن مفاعالتن  -

 (419الم:  1934)پناهی، مفاعالتن مفاعلن  -

 (42: هدان) (4)مفاعالتن -

هایی کوه از پونج شود، یعنی وزنهجایی دیده میهای پنجهای فارسی، وزندر میان وزن -

 درعری چنودانی ند و شواهد شواتعداد و کاربرد، اندکها در اند. البته این وزنیل شدههجا تشک

هوا را چگونوه بایود . پرسوه ایون اسو  کوه ایون وزناسو هر دیوان شواعران نیامدداین نوع 

 بندی کرد: ها به سه صورا زیر رکنتوان این وزنبندی کرد؟ زیرا میرکن

 هجایی + رکن ناقص دوهجاییرکن اصلی سه -

 رکن اصلی چ ارهجایی + رکن ناقص یک هجایی -

 هجاییرکن پنج -

( یوا - -/ - ᴗ -لن )توان به صورا: فواعلن فو را می« - - - ᴗ -»ال ترتیب هجایی مثرای ب

بنودی کورد. واقعیو  آن اسو  کوه ( رکن- - - ᴗ -( و یوا فاعلییواتن )-/ - - ᴗ -فاعالتن ف  )

نادرسو   آن واکدام از ها تعارضی با قواعد عروضی ندارد. بنابراین هی بندییک از این رکنهی 

 دهی .ترجیح می را هجایین پنجنیس . ما رک

 
 گیرینتیجه. 7

 اسو ههجایی )مفاعلتن و متفواعلن( آمدهای اصلی، دو رکن پنجدر عرو  عربی در میان رکن

هجایی دیگر وجود دارد. با این حال عرو  سونتی های فرعی نیز چند رکن پنجو در میان رکن

در میان عروضیان معاصر مسوعود فورزاد و  .اس ههجایی ندیدهای پنجنیازی به استفاده از رکن
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ترین نتایج این م الوه بوه شور  هجایی توجه نشان دادند. م  های پنجابوالحسن نجفی به رکن

 زیر اس :

هجایی در عرو  فارسی است بال کرد، زیرا عرو  فارسی بودون های پنجباید از حضور رکن -

هوا دچوار اشوکال و آشوفتگی ادی از وزنبنودی تعودبندی و طب ههجایی در رکنهای پنجرکن

 شود.می

اند از: متفاعلن، مفاعلتن، فعلییاتن، مفوتعالتن، مسوتفعلتن، هجایی عباراهای فعال پنجرکن -

هوا یوک خوانوادۀ مفاعالتن، مفاعیلتن، مستفاعلن، فاعلییاتن، مستفعالتن. هر کدام از ایون رکن

هجایی هدواره از تکرار یوک رکون ارکان پنجن ایهای متشکل از وزندهند. وزنی را تشکیل می

 شود و نه تلفیق و تناوب ارکان.تشکیل می

های وزن دوری باشود. هجایی به تن ایی قابلی  آن را دارد که یک پاره از پارهپنجسال  هر رکن  -

 .هستنداین قابلی  فاقد البته دو رکن متفاعلن و مفاعلتن )سه هجای کوتاه و دو هجای بلند( 

ها مدکن اس  با رکن ناقص پایان پذیرنود کوه در ایون صوورا، های متشکل از این رکنوزن -

 دهد.ویژگی یک پاره از وزن دوری شدن را از دس  می ،به صورا مست ل سال  هر رکن

 نوشتیپ
و رو  مؤلفوان کتواب بورای سو ول  در واق  هدوان مسوتفعالتن اسو   فاعالتن دررکن متْ. 1

 شکل رکن اصلی به جای آوردن معادل آن اس . آموز  زحافاا، حفظ
ب:  1963)این گروه براساس یک شاهد در الدعج  معرفی شده  و قابل پذیر  نیس . فورزاد  .4

ندونه تصن  مفرا در عرو  فارسی اس . اصوالً از نظور »در توضیح این وزن آورده اس :  (464
یالب کوتواه متووالی در آن هسو  سوغیرقابل استفاده اسو ، زیورا سوه « فعلتتن»عروضی پایۀ 

 «.اه متوالی داشته باشدتواند بیه از دو سیالب کوتکه هی  پایۀ عروضی ندیحالیدر
را نیوز  یبر وجود رکن ناقص برای دوری شدن وزن، امکان دیگرعالوه( 14-12: 1939)نجفی  .9

ی بوه رکون های منت وکاربرد اختیاراا شاعری اس ، حتوی در مصوراع»اس  و آن متذکر شده
 از بحث ما خارج اس .که « کامل

( - ᴗ - ᴗ -که هجوای پایوانی مسوتفاعلن )طوریص از مستفاعلن اس . بهرکن ناق مستفاعلْ. 6
اس  و ازآنجاکه رکن نواقص تن وا در پایوان مصوراع ( باقی ماندهᴗ - ᴗ -حذف شده و مستفاعِ )

 ᴗ -) ( به مستفاعلᴗ - ᴗْ -مستفاعِ ) تواند به هجای کوتاه خت  شود،آید و پایان مصراع ندیمی
 اس .شده تبدیل( - -

، هدان هجای بلند اس  با فرمول: صام + مصووا کوتواه+ «هجای متوسط»منظور مؤلم از . 2
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، هجوای کشویده اسو  بوا «هجوای بلنود»صام ، و صام + مصوا بلند. هدچنین منظور او از 

 (.19: 1991بلند+ صام  )پرهیزی، فرمول: صام + مصوا کوتاه+ دو صام ، و صام + مصوا 

اس  کوه بورای اختصوار از ذکور ، پناهی از دیوان شاعران، شاهد ن ل کردههازنبرای تدامی و. 4

 ای .پرهیز کردهآن ا 

 اس .ت طی  کرده« مفاعلن ف ». پناهی 4
 
 منابع

 ت ران: نگاه.، مجدوعه اشعار. 1992ب ب انی، س. 

 ، ت ران: ق نوس.سیعرو  نوین فار .1991 .پرهیزی، ع

 ت ران: پیام. ج،6، آشنایی با اوزان عروضیب.  1934، الم 1934، 1934، 1932پناهی، ا. 

 ، ت ران: توس.وزن شعر فارسی .1949 .، پ[ناتل]خانلری 

ق رمانی م بول، ت وران:  .ا.تصحیح و تعلی اا ع ،، م دمهمعیاراالشعار .1939 .خواجه نصیرالدین طوسی

 ی.مرکز نشر دانشگاه

قزوینوى و تصوحیح مجودّد  .، تصوحیح مالدعج  فى معاییر اشعار العجو  .1941 یس رازی، م.ق شدس

 مدرّس رضوى، ت ران: کتابفروشى زوّار.

 .میترا، ت ران: آشنایى با عرو  و قافیه .1994 ، س.شدیسا

 11 :ت ورانشناسوان، ج انى ایوران ء، سخنرانى در کنگرهمبناى ریاضى عرو  فارسى .1962زاد، م. فر

 بانک ملّى ایران. ۀ، چاپخان1962ش ریور 

 .639-642(: 9) 4)دانشگاه پ لوى(،  خرد و کوشه، «عرو  رودکى» الم. 1963 زاد، م.فر

-296(: 6) 4)دانشوگاه پ لووى(،  خرد و کوشوه، «اوزانِ شعرىِ فارسى ۀمجدوع» ب. 1963 زاد، م.فر

421. 
، ت وران: ارکان عروضی: بررسی یک مشکل تاریخی در علو  عورو  فارسوی .1993 .م بل، ع ق رمانی

 نیلوفر.

 ، ت ران: سد / خلیج فارس.عرو  و قافیۀ عربی .1931 .م بل، ع ق رمانی

وزن شعر فارسی از ، «دتعریم رکن ناقص و اهدی  آن در عل  عرو  جدی. »1934 .م بل، ع ق رمانی
اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی، بوه کوشوه ، مجدوعۀ م االا سومین ه 9دیروز تا امروز 

 .24-94: زاده، ت ران: نیلوفرطبیب. ا

 ، بیروا: دار النفائس.عل  العرو  التطبی ی. 1394معروف، ن.، االسعد، ع. 

 ت ران: امیر کبیر. ،فروزانفر .تصحیحاا و حواشی ب ، باکلّیاا شدس یا دیوان کبیر .1922 .مولوی، ج

 ، بیروا: دارالعل  للدالیین.4ا، قضایا الشعر الدعاصر .1391 ه.الدالئکنازک
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Abstract 
The identification of prosodic feet and their syllable arrangements have 
an undeniably important role in identifying and categorizing families of 
poetic meters (buhūr) in Arabic and Persian prosody. Any confusion in 
the identification of poetic feet can lead to confusion in understanding 
and teaching prosody, just as proper organization of feet can facilitate the 
classification of meters and prosodic pedagogy. In this article, we will 
consider the Arabic pentasyllabic feet and their effect on Persian 
traditional prosody and evaluate the viewpoints of contemporary 
prosodists since Parviz Natel Khanlari, Abolhassan Najafi, and Laurence 
Paul Elwell-Sutton. We will argue that, based on the poetic evidence, the 
use of pentasyllabic feet significantly helps us teach and categorize 
Persian meters and remove one of the important shortcomings of Persian 
prosody. Moreover, the present article will emphasize the necessity of 
using pentasyllabic feet in the study of prosody and will discuss the 
relationship between such feet and the circular ones (vazn-e dowrī).  
 
Keywords: Arabic prosody, Persian prosody, Poetic feet, Pentasyllabic 
feet, Circular meters 
 
1. Introduction 
Grouping poetic feet has been one of the most important issues of Arabic 
and Persian prosody. This is because, on the one hand, learning any 
meter involves a knowledge of its feet and meters are remembered in 
terms of their foot arrangement, and, on the other hand, it is the foot 
arrangement that determines the place of each meter in the system of 
meters. Also, the foot arrangement defines the relationship between each 
meter and its family.     
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2. Theoretical Framework 

There are two different theories in Persian prosody: traditional and 

modern. I have adopted the modern theory in this study to specify 

prosodic feet and arrangement of them in meters, although, through a 

historical view, I have commented on the traditional theory, as well.  

 

3. Methodology  

I have taken a comparative approach in this article involving Persian and 

Arabic prosody, but I have mostly focused on Persian here. Also, I have 

provided a historical view of the development of pentasyllabic feet 

through the centuries. 

  

4. Results and Discussion 

Of the ten principal feet of Arabic poetry, two are pentasyllabic: 

mufā’alatun and mutafā’ilun. Based on the rules of zihāf (pl. zihāfāt) and 

‘illa (pl. ilal) of Arabic poetry (which allow certain limited modifications 

to feet without changing their type), we may obtain the following feet 

from the mutafā’ilun foot which are named muraffal feet: mustaf’ilātun, 

mafā’ilātun, and mufta’ilātun. According to Arabic prosody, these feet 

are all found at the last foot of the second hemistich (ḍarb). 

 

- Pentasyllabic Feet in Persian Poetry 

Traditional prosodists have admitted four pentasyllabic feet (i.e., 

mustaf’ilātun, mufā’ilātun, mufta’ilātun and fā’ilīyātun) on condition that 

they solely appear at the end of the second half-lines. Due to the fact that 

meters with pentasyllabic feet were rare until the 14th century, prosodists 

didn’t deem it necessary to set the rules for using this kind of feet.   

 

- Pentasyllabic Feet in Modern Prosody 

Mas’ud Farzad was the first modern prosodist who considered 

pentasyllabic feet in his prosodic system. Compared to the traditional 

prosodists, Farzad admits a different number of pentasyllabic feet, but the 

main difference between Farzad and those prosodists lies in the fact that 

he doesn’t restrict the position of such feet to the end of lines (i.e., the 

end of the second half-lines). He believes that such feet can be found in 

both muttafiq-al-arkān (single-foot-type) and mutanāwib-al-arkān 

(alternate-foot-type) meters.    

Abulhassan Najafi recognizes pentasyllabic feet along with trisyllabic 

and tetrasyllabic ones, but does not view them as non-problematic. For 
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him, pentasyllabic feet include fa’alīyātun, mufta’ilātun, mustaf’ilatun, 

mufā’ilātun, mufā’īlatun, mustafā’ilun, mutafā’ilun, mufā’alatun, 

fā’ilīyātun, and mustaf’ilātun. Repeating each of these feet would make a 

family of pentasyllabic meters.    

 

- The Benefit of Pentasyllabic Feet in Persian Prosody 
The important point missed by prosodists is the fact that pentasyllabic 
feet do not have same characteristics. We may classify pentasyllabic feet 
into three groups. Such feet may be made up of 1) three long and two 
short syllables: mufā’alatun (ᴗ- ᴗᴗ-) and mutafāilun (ᴗᴗ-ᴗ-); 2) two short 
and three long syllables: fa’alīyātun (ᴗᴗ---), mufta’ilātun (-ᴗᴗ--), 
mustaf’ilatun (--ᴗᴗ-), mufā’ilātun (ᴗ-ᴗ--), mufā’īlatun (ᴗ--ᴗ-), and 
mustafā’ilun (-ᴗ-ᴗ-); and 3) one short and four long syllables: fā’ilīyātun 
(-ᴗ---) and mustaf’ilātun (--ᴗ--). 
In perfect meters formed by repeating each of the feet in the second and 
third groups, unlike in the first group, each foot can have a neutral 
syllable (i.e., can be short, long or overlong) at the end. Thus, the poet 
can make use of an overlong syllable at the end of each foot in the middle 
of the half-line in addition to the neutral syllable at the end of the half-
line. In this way, each foot could serve as part of a circular meter, and 
each half-line, rather than being formed of two parts, could have three or 
four parts, each of which could function as a half-hemistich or half-
misrā’ (i.e., half-half-line) in circular meters (‘awzān-e dowrī).     

 

5. Conclusion 

The following are the most important points that could be concluded 

from this study: 

 Actually practiced pentasyllabic feet are fa’alīyātun, mufta’ilātun, 

mustaf’alatun, mufā’ilātun, mufā’ilatun, mustafā’ilun, mutafā’ilun, 

mufā’ilatun, fā’ilīyātun, and mustaf’ilātun. Each of these, when 

repeated, could make a family of meters, but they cannot be alternated 

with other types of feet to make meters. In other words, they are not 

found in mutanāwib-al-arkān meters.    

 Unlike in traditional prosody, pentasyllabic feet are not supposed to be 

exclusively restricted to the end of half-lines. 

 Each complete pentasyllabic foot, except for mutafāilun and mufā’alatun, 

can serve as part of a circular meter.  

 Meters formed by these feet may end in incomplete feet. In such a 

situation, the complete feet can no longer serve as part of a circular meter.  
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