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.1مقدمه 
کتابهاومقاالتمتعاددی
درزمینۀعلمعروض()cтихосложенияدرزبانفارسی ،
مقالهایداردباعناوان«روشساادهدرآماوزش
شدهاست.وحیدیانکامکار( )1939
نوشته 
آهنگشناسییاعروضآسان»درمقالاهایبااهماین
عروض».صدری( )1938بهشرح« 
عنوانپرداختهاست.نجفی()1981مسئلۀچندوزنیدرشعرفارسیرابررسیکاردهاساتو
نوشتهاست،امادرزمینۀعروض
مقالهایباعنوان«ذوبحرین،مشکلبزرگعروضقدیم» 

روسیومقایسۀنظامعروضیدوزبانفارسیوروسی،پژوهشایصاورتنگرفتاهاسات.
فقطکریمیمطهر()1973درکتابتئوریادبیات(بهزبانروسی)عاروضروسایواوزان
درصددبودهایمتااضامنبررسایعاروض

گوناگونشراتوضیحدادهاست.دراینمقاله،
روسی،وجوهتمایزواشتراکنظامعروضیزبانروسیرابازبانفارسینشاندهیم .
.1بحثوبررسی
1ا.1تعریفعروضوشعر 
عروض یکیازاقسامعلومادبیاستکهموضاو آنبحاثدروزن(آهناگ)شاعر
اسااتودر مااوردچگااونگیایجااادوزن،انااوا وزن،صااحتوسااقمآنوبرخاایاز
شگردهاییکهمخصوصکالممنظاوماسات،بحاثمایکناد(شمیساا.)19:1971،
عروض ،میزانکاالممنظاوماساتوآنرابادانجهاتعاروضخوانادهانادکاه
معروضالیه»شعراست؛یعنیشاعرراباهآنعرضاهدارنادتااماوزونازنااموزون

«
شناختهشود(شاهحسینی.)11:1975،شعر ،تألیفیاستازکلماتکهنوعیازوزندر
آنبتوانشناخت(صدفی .)59:1935 ،

اینکالمبراینمسئلهداللتداردکهوزنوآهنگباهویتشعرپیوندخوردهاسات.
گرچهدرشعرمعاصر،اینویژگیدستخوشتغییراتیشدهاست،همچنااناهمیاتوزنو
آهنگدرشعرقابلدرکولمساست«.وزن،نظموتناسبیاستدراصوات.شعرازکلماات
لمهمجموعهایازاصواتملفوظاست،پسوزنشعرحاصلنظموتناسابی

تشکیلمیشودوک


تهایملفوظایجادشدهباشد»(شااهحساینی.)19:1975،وزن،نظاموتناساب
استکهدرصو 
خاصدراصواتشعراستکهدرشعرمللمختلفاناوا گونااگونداردوبیاانگرناوعی
هایکساننیست .

آهنگوموسیقیاست؛بههمیندلیلوزندراشعارهمۀ 
زبان
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میگویند»(اوژگوف .)315:1111،
درزبانروسینیز«ساختارکالممنظومراوزنشعر(عروض) 
،یکیازمشکلترینمباحثادبیاتاستوشایدبتوانگفتکهشعریکی

تعریفشعر
ازاصطالحاتتعریفناپذیراساتواصاوالنمایتاوانتعریافواحادیبارایآنیافات.

آوردهاست :
درشعری،تعریفشعررابدینگونه 

ملکالشعرایبهار()1119:1978

شعردانایچیساتممرواریادیازدریاایعقال 

شاعرآنافسونگریکاینطرفهمرواریدسُفت 

صنعتوسجعوقوافیهستنظمونیستشعر 

ایبساناظمکهنظمشنیستاالحرفمفات 

شعرآنباشادکاهخیازدازدلوجوشادزلاب 

بازبردلهاانشایندهارکجااگوشایشانفت 


ایبساشاعرکهاودرعمرخودنظمینسااخت 

ویبساناظمکهاودرعمرخودشعرینگفت 

درسرودهایبهساال،1811بااقریحاۀشااعرانۀخاود

باریسپاسترناک()195:1899
قندیلهایخردشدهاست/شبیاستکاه
تعریفزیباییازشعردادهاست«:شعرصدایتقتق 

ونبردیستمیاندوبلبل» .

هالباسیخمیپوشند/


بربرگ
ویادرسرودهایدیگرباعنوان«شعر»بهسال،1891ازالهامومستولیشعربروجود

اوهاگرمیدانستمکهاینواقعهممکناسترخدهد/ازهماناولکاه

چنینمیسراید«:

خود،
طلبندومیکشاندتاورا/دساتبار


هایشعرخونمی
دلبهدریازدموآغازکردم/کهمصر 
گذاشتموکارشرامیساختم»(همان.)183:


گلویشمی

1ا.1تاریخچۀعروضدرزبانفارسی 
ازسابقۀعروضومعیارسنجشاشعارفارسیپیشازاسالماطالعیناداریم.آنچاه
اینکپیشرویماست،ازابداعاتخلیلباناحمادفراهیادیازدی،ازدانشامندان
معروفعربسدۀدومهجری،است.اوبودکهروابطمیاناوزانواشعاررااستخراج
یایرانزمین،شاعرانوساخنوران

جایجا
وتنظیمکرد.پسازرواجفارسیدریدر 
فارسیزبانهمانقواعدراپذیرفتند،امابرحسبنیازهایذوقیخاودتغییراتایدرآن

دادندواینتغییرهنوزهمادامهدارد(ماهیاار.)19:1987،درباارۀمنشاأوزنفارسای
درینیزنظرهایمختلفوجوددارد.بعضیمعتقدندکهایرانایهااماوازینهجاایی
عربیتطبیقکردهاندوازاینانطباق،شعرفصیحفارسیبه

ایرانیراباعروضِکمّیِ
دردورانمشروطهکهآشناییهاییباشعراروپایی

وجودآمدهاست(فضیلت.)8:1987،

حاصلشد،بحثهاییهامدرزمیناۀناوکاردنعاروضدرگرفات.کساانیچاون

آبادیودیگرانکوششهاییدراینزمینهکردندکه


ویحییدولت
عبدالحسینآیتی
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کال سطحیبودوهیچکدامموفقبهارائۀنظریۀبنیادیاصیلینگشاتند.درروزگاار
اشخاصمتعددیباشیوههایگوناگونبهبحاثدرعاروضپرداختناد.ازمیاان

ما،
ایشانمسعودفرزاد،دکترپرویزناتلخاانلری،وابوالحساننجفایرابایادناامبارد

(شمیسا .)78:1971،
وزنشعرفارسیازابتداهجاییبودهاستودرحالحاضرنیزاشعارفارسیبرهماین
وزنسرودهمیشود .

1ا.9تاریخچۀعروضدرزبانروسی 
ارحماسی،سرودهایمذهبی،داستانهایمنظوم،مغازالتوتراناههاایعاشاقانه،از

اشع
مینویسد :
ترینگونههایشعردرزبانروسیاست.نفیسی( )99:1999


ابتدایی
مغازالتوترانههایعاشقانههرکدامآهنگوموسیقیمخصوصباهخاودوحتای

لحنخاصدارندوتنو موسیقیآنهاوپسازآن،بیانشاعرانهوانسجامساخن،
دادهاست(نفیسی.)19:1999،درتاریخچۀشعرروسیمایتاوان
آنها 
جلوۀخاصیبه 
دورههایمختلفیراازحیثوزنشعرونظاامعروضایمشااهدهکارد.شاعرملای

ضربهای)است.اشعارابتدایقرن18تاقرن17
تکیهای( ()тонический
روسی ،
دارایوزنسیالبی(هجایی)(،)cиллабическийاشعارکالسایکروسای(قارن
)18دارایوزنهجااایی اتکیااهای()cиллабо-тоническийواشااعارقاارن
بودهاندوغالبابراسااسوزنتکیاهایِصِارف
تکیهای 
بیستمبراساسوزنهجایی ا 
نظمملیروسیدرابتداتکیهایباود.

سرودهمیشدند(دارونیناوفرانسووا.)81:1119،

تکراریکاسلوبمشخصازتکیههادریاکمصارا بناا

ریتمایننو شعربرپایۀ
شدهبود؛بههمیندلیلغالباایناشعارمقفیبودند.درابتدایقرنهفدهم،سیساتم
سیالبی(هجایی)درروسایهرواجپیاداکارد.درایاننظاام،تسااویتعادادهجاهاا
تعیینکنندهبودند.ایناشعارباقافیهیابادونآنسارودهمایشادند.درمیاناۀقارن

هجدهم،دراشعارروسی،نظامیترکیبیبهوجودآمادکاهباهآننظاامتکیاهای ا
قواعددوسیستمپیشینبایکدیگرترکیبشدهباود،

هجاییمیگفتند .درایننظام ،

بهاینمعناکههمتساویتعدادهجاها()cиллабوهمنحوۀقرارگرفتنتکیاههاا
()yдарениеمهاامبودنااد.ایااننظااامعروضاایرادوتاانازشاااعرانرفرمیساات
()pеформистباازرگروس،واساایلیکریلااوویچتردیاکوفسااکی( Василий
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Тредиаковский

)Крилловичومیخائیاااالواساااایلویچالماناسااااوف

(،)МихаилЛомоносовВасильевичارائهکردناد(اورلیتساکی.)91:1111،
واسیلیتردیکوفسکی،شاعربسیارپرکاریبود.درمیانآثاارویچیازیکاهبیشاتر
کتابهاییاستکهدربارۀاصولادبیاتوقواعدزبااننوشاتهواز
جالبتوجهاست ،

آنجملهکتابیاستدرقوافیوکتابیکهدرسال1895باهعناوانطریقاهتاازهو
سریعبرایسرودناشعارروسینوشتهاست.ویدراینکتاب،شعرعروضایراباه
دادهاست .
شعرهجاییترجیح 

1ا.9انوا وزندرزبانهایگوناگون 
درزبانهایمختلافیاکساان

وزنشعرعبارتاستازایجادنوعینظمدرهجاها،که
یآنزبانتغییرمیکند.باهگفتاۀخاانلری()11:1998درهار

نیستوبستهبهویژگیها
زبان،یکیازانوا وزن،معمولاستواتخاذآنازرویتفنننیست،بلکاهبااصافاتو
خصایصتلفظزبانارتباطدارد.ویاوزانشعریرابارمبناایویژگایهاایزباانهاای
بندیمیکند :


صورتتقسیم
مختلفبدین
خاصزبانهاییاست

1ا9ا.1وزنکمّی:اینوزن،مبتنیبرامتدادزمانیهجاهاستو
کهدرآنهاکمّیتکوتاهیوبلندیواحیاناکشیدگیمطرحاست؛مانندوزنشعرفارسی

وعربیویونانیوسانسکریت.
مبتنیبرتساویتعدادتکیههادرهرمصارا 

1ا9ا.1وزنضربی(تکیاهای):اینوزن،
هاییاستکهدرآنهااهجاایتکیاهداراصالاساتوهجاای


خاصزبان
شعراستو
تکیهسریعتلفظمیشود؛مانندوزنشعرآلمانی .


بی
1ا9ا.9وزنآهنگی(کیفی):اینوزن،مبتنیبرتنظیمهجاهایشعربرحسابارتفاا 
،یعنیاگریککلمۀیکهجاییرازیرتلفظکنایمیاک

صوتیعنیزیروبمیآنهاست

وزنزبانهایچینیوویتنامی .

معنادارد،واگربمتلفظکنیممعناییدیگر؛مانند
1ا9ا.9وزنهجایی(عددی):اینوزن،فقطمبتنیبارتسااویتعادادهجاهاایهار
مصرا استوهیچعاملدیگریدرآندخیلنیست؛مانندوزنشعرفرانسوی،ایتالیایی،
اسپانیایی،ژاپنی .
،تکیهایاست .
همانطورکهمالحظهشد،وزنشعرفارسی،کمّیووزنشعرروسی 
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شعرازبدوپیدایشنزدهمۀاقوامباوزنمالزمهداشاتهودارد؛بااایانتفااوتکاه
مللیکساننیست.اهلهرزبانیوزنشعرخودرادر

اعتباروزنهمیشهونزدهمۀ
هاییخاصاحساسمیکنندکهاهلزباندیگرممکاناساتآنتناسابرا


تناسب
احساسنکنند.بههمیندلیلاستکهچیزیکهبرایماردمایارانماوزوناسات،
وزنمیتوانادادساتکامباه

زبانموزوننمینمایدوبرعکس.

برایمردمانگلیس 
ی

درهرزبانیصورتهایگوناگونیداشتهباشد(صدفی .)99:1935،

لحاظتجربیا
1ا.5مبانیوزندرشعرفارسی 
وزنشعرفارسیمبتنیبرتوالیهایخاصیازهجاهایکوتاهوبلنددریکمصارا 

وتکرارعاینآنتاوالیدرمصارا هاایدیگاراسات؛بناابراین،وزنشاعرفارسای
اهوبلنداستکهبانظممشخصپیدرپایقارارگرفتاه

مجموعهایازهجاهایکوت

ص،وزنخاصیرابهذهنمتبادرمیکند.پس،شعرفارسیبهطور

باشد.هرنظمخا

کلیمبتنیبرکمّیت(کوتاهوبلندی)هجاهاست(شمیسا .)18:1971،
1ا.3هجا 
راندهمیشود.زبان

هجا(بخاش)یکواحدگفتاراستکهباهرضربۀهوایریهبهبیرون
فارسیسهنو هجادارد :
نشاندادهمیشود؛مانند:

1ا3ا.1هجایکوتاه:دارایدوحرفاستکهباعالمتU
نِ .
نشاندادهمیشاود؛مانناد:

1ا3ا.1هجایبلند:دارایسهحرفاستکهباعالمت ا
سَر،پا .
1ا3ا.9هجایکشیده:دارایچهاریاپنجحرفاستکهبااعالمات ا Uنشاانداده
میشود؛مانند:نرم .

برایمثال،اگربخواهیمکلمۀدبستانرابههجاهایمختلفتقسایمکنایم،خاواهیم
داشت:دَ()Uبِس(ا)تان(ا()Uماهیار .)13:1987،
وزناشعارنیمایینیزماننداشعارسنتی،عروضیاستبااینتفاوتکهتسااویطاولی
مصاریعوبالتبعتساویتعدادهجاهاایمصارا هااشارطنیسات.دراشاعارساپیدیاا
شاملویی،هیچنظموتناسبخاصیمابینهجاهایکوتاهوبلنادنیسات،ولایناوعی
آهنگوموسیقیازاینگونهاشعاربهگاوشمایخاوردکاهدرمجماو آنراازنثار

زبانهایروسی و فارسی89/
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مشخصمیکند؛بدینترتیب،وزناینگونهاشعارعروضینیست(شمیسا .)15:1971،


اینگونهاشعاربه«شعربایوزن» هاممعاروفاسات.ایاناصاطالحازآنجااناشای
نگریستهشدهاست .

شدهاستکهبهوزنفقطازدیدگاهشعرسنتی(وزنعروضی)

1ا.8ارکانیاافاعیلعروضی 
یاستفادهمیشود.هاررکنای،از

برایسنجیدنوزنشعر ،ازارکانیاافاعیلعروض
ینیزگفتهاناد.افاعیال

اینرکنهاراافاعیلعروض

ترکیبچندهجاساختهمیشود.

درساختمانآنهاکلمۀفعالباه

میزاناشعارندومانندمیزانهایصرفی،

عروضی ،
اند:رکنهاایاصالیو


ارکانبردوقسم
کاررفتهاست،مثلفعولُن،مفاعیلُ،فَعَلو...

رکنهایاصلی،هشترکنهستندکهبهساهدساتۀساههجاایی،
رکنهایفرعی .

هایفرعیباتغییررکنهایاصالی

هجاییتقسیممیشوند .
رکن


،وپنج
چهارهجایی
یندوباعنوانزحافاتشناختهمیشوند(ماهیار .)18:1987،

بهدستمیآ


دناستفادهمیکنند.با

برایآنکهوزنیکبیتیایکمصرا رابسنجند،ازتقطیعکر
اینروش،هجاهایبیتیامصرا ،زیرهجاهایوزنموردنظروهمراهباعالیمخااص
هجاهایبلندیاکوتاهنوشتهمیشود .

«تقطیععبارتاستازبرابرکردنهجاهاییکبیتباهجاهایافاعیلبحریکاهبیاتدر

آنچهخواندهوشنیدهمیشودمالک

شدهاست»(همان).درتقطیعشعر،
آنبحرووزنسروده 
نوشتهمیشود.مثالاگرواژۀخواهاندرشعرباشد،نهبهتعدادحروف،بلکه

استنهآنچه
وزنهااوبحرهاایشاعرفارسایبسایار
بهتعدادهجاهاتوجهمیکنیم:خاهان(ااا .)U

کهدراینمقولهنمیگنجد.درادامه،بهوزنشعردرزباانروسای

گستردهومتنو است
خواهیمپرداخت .
وزنهایاصلیعروضیشعردرزبانروسی 
1ا .7
ورومباستانبراساسجابهجاییهجاهای

وزنشعردرسیستمعروضیادبیاتیونان
بیاتفرانسهولهستان،سیستمنظمنویسای،هجاایی

بلندوکوتاهتعیینمیشد.دراد

بودکهبراساستعدادهجاهایهرمصر وبدوندرنظرگرفتنتکیاۀرویکلماات
تعیینمیشد .اینسیستمدراواسطقرنهفدهممیالدیواردادبیااتروسایهشاده

بود.سیستمهجاییباروحومختصاتزبانروسیبیگانهبود؛بههمیندلیالمادت
زیادیدوامنیاورد.واسیلیتردیکوفسکیومیخائیلالمانوسافسیستمنظامنویسای
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هجایی اضربیراواردادبیاتروسیهکردندکهبااویژگایهاایزباانروسایهام
مطابقتداشت.سیستمهجایی اضاربیبراسااستعادادمشاخصهجاهاادرهار
مصرا وجابهجاشدنهجاهایِباتکیهوبادونتکیاهتعیاینمایشاود.هجاهاای
میگویند.
یشوند،رکن( )cтопа
تکیهداروبدونتکیهراکهدریکمصرا تکرارم 

پنجنو رکنومطابقباآنپنجوزن()pазмерاصالیشاعروجاوددارد(کریمای

مطهر .)199:1973،
واحدوزندرشعرفارسی،مصرا استودرشعرروسیرکن.یعنیوزنشاعربااتعیاین
درهررکنمشخصمیشاودوهمانناد

تعدادهجاها()слогوجایضربه()ударение
شعرکالسیکفارسی،وزنیکمصرا شعربرابراستباوزنهاریاکازمصارا هاای
دیگر .بهعبارتدیگر،وزنیکهشاعربراییکمصرا اختیارمیکند،برابراستبااوزن
کلشعر.البتهمم کناساتطباقاختیااراتشااعری،درهجاایآخارمصارا ،تخطای
نظمیهایی()пррихийدربعضایساطرهادیاده
()отступлениеصورتبگیردیابی 
ترشدنشعرکمکمیرساند .


شودکهبهآهنگین
اوزانعروضیدرزبانروسیازترکیبهجاهااوبااتأکیادبارضاربۀکلماهسااخته
شود.اوزاندوهجاییوسههجاییپرکاربردترند،امااوزانچهاروپانجهجااییهامدر


می
اینزبانوجوددارد .
اوزاندوهجایی،خاارئی()xорейویاماب()ямбناامدارنادواوزانساههجاایی،
داکتیل()дактильوآنفیبراخی()aмфибрахийو آناپسات(.)aнапестدر
آمدهاست :
زیر،فهرستیازانوا اوزانعروضیزبانروسی 
ادوهجاییها( )двухсложеные

دیبراخاای(پیریخاای)/دوهجااایکوتاااهباادونضااربهдибрахий UU
 )(пиррихий
تراخی(خارئی)یکهجایبلندویاکهجاایکوتااهтрохей (хорей) _U
(هجاهایبلندباضربهوهجاهایکوتاهبدونضربه) 
یامب/یکهجایکوتاهویکیبلند(باضربه) U_ямб
اسپاندی(دوهجایبلند)(باضربه)__  спондей

زبانهایروسی و فارسی85/
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هجاییها трёхсложные


اسه
تریبراخی(سههجایکوتاه) UUUтрибрахий
آمفیبراخی(یکهجایبلندمیاندوهجایکوتاه) U_Uамфибрахий
آناپست(دوهجایکوتاهبدونضربهویکهجایبلند)  UU_анапест
پالیمباخکی  )(палимбакхий
داکتیل(یکهجایباضربه(بلند)ودوهجایکوتاه) _UUдактиль
کرتیااک(آنفیماااکر)(یااکهجااایکوتاااهودوهجااایبلنااد) _U_кретик
)(амфимакр
آنتاپست(دوهجایبلندویکهجایکوتاه) _ _ U антанапест
آنتیداکتیل)(یاکهجاایکوتااهودوهجاایبلناد) U _ _ бакхий
باکخی( 
( )антидактиль
مالوس(تریماکر،اکستنسیپس)(سههجایبلند)___" молосс
(()тримакр, экстенсипесاورلیتسکی .)91:1111،

امادروزنهایچهاروپانجهجاایی

اینوزنها،ازپرکاربردتریناوزانشعرروسیاند،
نیزاشعاریسرودهشدهاست.بهسببپرهیزازاطالۀکالم،باهباردنناامبعضایازایان

کردهایم :
وزنهابسنده 

هجاییها :پیونپروی(،)пеонпервыйپیونفتاروی(،)пеонвторойخارئی

چهار
یامب(،)xориямбآنتیسپاست( .)aнтиспаст
هجاییها:پروماکر(،)промакрمساماکر(،)месомакрداسی(،)дасийآمبای


پنج
(،)амбейپربراخی(()пробрахиآپانوویچ.)51:1119 ،
درسیساتمضاربی اهجاایی،فقاطهماینپانجوزنوجاوددارد،ولایدرحقیقات
نظمیهاست .
آنهابسیارمتنو استوعلتشتعدادمتنو ارکانوبی 
ضربآهنگ 

همانطورکهمالحظهشد،درخارئیویامب،ارکانازدوهجاتشکیلشادهاناد.در
خارئیهجایاولباتکیهوهجایدومبدونتکیهاساتولایدریاماب،بارعکس،
هجایاولبادونتکیاهوهجاایدومدارایتکیاهاسات.درداکتیال،آنفیراخایو
اپست،ارکانازسههجاتشکیلشدهاند.درداکتیل،هجایاولباتکیاهوهجاای

آن
بدونتکیهاندوهجاای

دوموسومبدونتکیهاند.درآنفیراخی،هجاهایاولوسوم
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دومباتکیهاست.درآناپست،هجایاولودومبادونتکیاهوهجاایساومدارای

تکیهاست(کریمیمطهر .)199:1973،
درزبانروسیاشعاریوجودداردکهدرآنهاسطرهاباطاولهاایمختلافتنظایم

مختلفاالرکاان()разностопныйگفتاهمایشاود؛بارای

میشوند.بهایننو اشعار،

مثال،شعر«شبزمستانی»ازباریسپاسترناکدررماان«دکتارژیواگاو»،دروزنیاماب
باتعدادارکانمختلفدرهرسطرسرودهشدهاستکهسطرهایزوجآندورکنای

()ямб
وسطرهایفردچهاررکنیهستند .
واضحترشدناینمسئله،ابیاتیاز
ازآنجاکهدربارۀتقطیعشعرصحبتشدونیزبرای 
کنیمووزنآنرامشخصمیسازیم :


اشعارفارسیوروسیراتقطیعمی
تاکهرسیدمبرِتوازهمهبیازارشادم 

یارشدم،یارشدم،باغمتویاارشادم  


یا
تا



ر
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تُ

با
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هَ

_ _ UU_| _ UU_| _ UU_| _ UU
مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن(بحررجز) 
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
? То в телеге, то пешком
_U | _ U | _ U | _ U
_ |  _U | _ U | _ U
 _U | _ U | _ U | _ U
_ |  _U | _ U | _ U

() Дорожные жалобы, Хорей А. С. Пушкин

گشتنها/گاهدرکالسکه،گاهسواره/گاهدرخیمه،گاهدرارابه/گاهدرگاری،گاه
«چهبسا 
پوشکین،شکوههایجاده،خارئی) 

پیاده»(

همانطورکهمشاهدهشد،عالیممشترکیدرهردوزبانبرایتقطیعاشعارباهکاار
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نشاندهندۀهجایبلنداستودرزبانروسی
میرود،بااینتفاوتکهدرشعرفارسی(ا) 

ترتلفظمیشود.


دار،کشیده

ودرواقعهجایضربه
نشاندهندۀهجاییاستکهضربهدارد
روسیهجایبدونتکیهرانشانمیدهد .

ونشانۀUدرفارسی،هجایکوتاهودر
نتیجه 
 .9
یدوزباندرزمینههایگوناگون،امکانبررسیهماهجانباۀ

مطالعۀتفاوتهاوشباهتها
مبحثموردنظررافراهممیسازد.هنگامیکاهمطلبایرافقاطدریاکزباانبررسای

یازظرافتهایزبانیازدیدماپنهانبماند،اماوقتای

میکنیم،ممکناستزوایایخاص
ویژگیهایخاصشبروز

یکزباندرمقابلزبانیدیگرودرمقاممقایسهقرارگیرد،تمام
مییابد؛ایننکته،ضرورتمطالعاتتطبیقیرابیشازپیشنشاانمایدهاد.درنوشاتار
حاضر،ویژگیهاینظامعروضی،وهمچنینوزنوآهنگشاعریدردوزباانروسایو
فارسیبررسیشدومشخصشدکهدرزبانفارسی،نظامعروضیبرپایاهوزنکمّایو
آنهادرهرمصرا است،درصورتیکهدرزبان
وابستهبهتعدادهجاهاوکوتاهیوبلندی 
روسی،مبنایاوزان،تکیۀ(ضربۀ)کلماتاست.اینموضو بهخوبینشانمایدهادکاه
وزنشعردرهرزبان،ارتباطتنگاتنگیباویژگیهااومختصااتخااصآنزباانداردو
دیگرزبانهاااساتفادهشاود،باه

چنانچهسعیشودکهدرزبانی،ازنظامعروضیمتداول
احتمالزیادباشکستمواجهخواهدشد.تاهنگامیکاهآننظاامعروضایمنطباقبار
ویژگیهایزبانینباشداچهازلحاظآواییودیدگاهمخاطابوچاهازلحااظتئاوریو

همانگونهکهزبانروسیمدتیوزنهجاییراتجرباه
مبانیزبان امقبولنخواهدافتاد؛ 
کرد،امادرآخر،وزنضربیوهجایی اضربیجایگزینآنشد؛زیرامخاطباانازلحااظ
بهتشخیصضربههادرکلمااتعاادتداشاتندوهماین

آواییشناختیوعاداتشنیدن،

وعباراتزبانروسیراآهنگینمیساخت .

عامل،واژگان
درکوزنشعردرزبانبیگانهامریغیرممکننیستوباتمارینوتکاراروشانیدن
مداوماتفاقخواهدافتاد.اگرفردقادربهتشخیصوزندراشعاربیگانهشاود،باهدرکو
بهتریخواهدکارد.ایانامار

فهمصحیحتریازشعرنائلخواهدشدودرنتیجهترجمۀ

عالوهبرتسهیلترجمه،حظولذتشعریراحتیدرزبانبیگانهدوچندانخواهدساخت.
برایفراگیریزبانهایدیگار

همچنینمطالعهوبررسیزبانمادریوغوردرآن،راهرا
هموارخواهدکرد .

/87پژوهشنامۀنقدادبيوبالغت،سال،9شمارۀ،1پاییزوزمستان1989

یکهدرپایاناینپژوهشمطرحمیشود،ایناساتکاهدرهنگاامترجماۀ

پیشنهاد
اشعار،وزنشعرینیزموردتوجهقراربگیردواینموضو نیزسنجیدهشاودکاهترجماۀ
موزوناشعار،درفهمبهترآنتأثیرخواهدگذاشت .
منابع 
دیوانشعرملکالشعرابهار،تهران،نگاه .

بهار،محمدتقی(،)1978
خانلری،پرویز(،)1998وزنشعرفارسی،تهران،دانشگاهتهران .
شاهحسینی،ناصرالدین(،)1975شناختشعردرعروضوقافیه،تهران،هما .

شمیسا،سیروس(،)1971آشناییباعروضوقافیه،تهران،فردوس .
صدفی،علیرضا(،)1935طرحعروضپارسی،تهران،فروهر .
فضیلت،محمود(،)1987آهنگشعرفارسی(وزن،قافیهوردیف)،تهران،سمت .
شیوهاینوبرایآموزشعروضوقافیه)،تهران،قطره .
ماهیار،عباس(،)1987عروضفارسی( 
نفیسی،سعید(،)1999تاریخادبیاتروسیتاپایاندورۀپیشازانقالب،تهران،دانشگاهتهران .
Апанович, Генади (2003), Творческая мастерская (справодчик по
стихосложению), Поэзия, Москва.
Добранина. Т.В./ Францова. Н.В. (2004), Анализ стихотворения.
Издательство «ЭКЗАМЕН», Москва.
Карими – Мотаххар. Дж. (2007), Теория литературы, издательство
«Тегеранского университета», Тегеран.
Ожегов С.И. и Шведова (2010), Толковый словарь русского языка,
Москва.
Орлицкий. Ю. (2002), Энциклопедия. русская литература (часть:чем
стихи отличаются от прозы?), Том 9, Москва.
Пастернак. Б. (1933), Избранные стихи, издательство «Огонок»,
Москва.

