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مقدمه.1

هاومقاالتمتعاددیکتاب،درزبانفارسی(cтихосложения)علمعروضزمینۀدر

روشساادهدرآماوزش»باعناوانداردایمقاله(1939)وحیدیانکامکار.استشدهنوشته

هماینایباامقالاهدر«شناسییاعروضآسانآهنگ»بهشرح(1938).صدری«عروض

واساتکاردهچندوزنیدرشعرفارسیرابررسیمسئلۀ(1981).نجفیاستپرداختهعنوان

روضامادرزمینۀع،استنوشته«مشکلبزرگعروضقدیمذوبحرین،»ایباعنوانمقاله

.اساتنگرفتاهپژوهشایصاورت،نظامعروضیدوزبانفارسیوروسیۀمقایسروسیو

عاروضروسایواوزان(بهزبانروسی)تئوریادبیاتکتابدر(1973)کریمیمطهرفقط

عاروضضامنبررسایایمتاادرصددبوده،اینمقالهدر.استراتوضیحدادهگوناگونش

فارسینشاندهیم.بازبانراانروسیزبمعروضینظاتمایزواشتراکوجوه،روسی

 بحثوبررسی.1

ضوشعرتعریفعرو.1ا1

شاعر(آهناگ)علومادبیاستکهموضاو آنبحاثدروزنیکیازاقسام عروض

مااوردچگااونگیایجااادوزن،انااوا وزن،صااحتوسااقمآنوبرخاایازاسااتودر

.(1971:19،اشمیسا)کنادبحاثمای،کهمخصوصکالممنظاوماساتشگردهایی

کاهاناددانجهاتعاروضخوانادهباآنرامیزانکاالممنظاوماساتو،عروض

باهآنعرضاهدارنادتااماوزونازنااموزونیعنیشاعرراشعراست؛«الیهمعروض»

هنوعیازوزندرلیفیاستازکلماتکتأ،شعر.(1975:11،حسینیشاه)شناختهشود

.(1935:59 )صدفی،آنبتوانشناخت

اسات.وآهنگباهویتشعرپیوندخوردهاینمسئلهداللتداردکهوزناینکالمبر

چنااناهمیاتوزنوهم،استشدهدستخوشتغییراتیاینویژگی،گرچهدرشعرمعاصر

لمااتتناسبیاستدراصوات.شعرازکنظمو،وزن»شعرقابلدرکولمساست.آهنگدر

حاصلنظموتناسابیوزنشعرپس،ایازاصواتملفوظاستلمهمجموعهشودوکتشکیلمی

نظاموتناساب،وزن.(1975:19حساینی،شااه)«هایملفوظایجادشدهباشدتصواستکهدر

ناوعیوبیاانگرعرمللمختلفاناوا گونااگوندارددرشاستکهدراصواتشعرخاص

.ساننیستهایکزبانراشعارهمۀدبههمیندلیلوزن؛آهنگوموسیقیاست



 78/فارسی و هایروسیزبان در عروضی نظام توصیف و بررسی

 
 

.(1111:315،اوژگوف)«گویندمی(عروض)نظومراوزنشعرساختارکالمم»درزبانروسینیز

فتکهشعریکیوشایدبتوانگاستترینمباحثادبیات،یکیازمشکلتعریفشعر

.ایآنیافاترتاوانتعریافواحادیبانمایناپذیراساتواصاوال ازاصطالحاتتعریف

:استآوردهگونهدرشعری،تعریفشعررابدین(1978:1119)الشعرایبهارملک

شعردانایچیساتممرواریادیازدریاایعقال

صنعتوسجعوقوافیهستنظمونیستشعر

شعرآنباشادکاهخیازدازدلوجوشادزلاب

ایبساشاعرکهاودرعمرخودنظمینسااخت
 

گریکاینطرفهمرواریدسُفتشاعرآنافسون 

ایبساناظمکهنظمشنیستاالحرفمفات

هاانشایندهارکجااگوشایشانفتبازبردل

تویبساناظمکهاودرعمرخودشعرینگف
 

خاود،بااقریحاۀشااعرانۀ1811ایبهساالدرسروده(1899:195)باریسپاسترناک

شبیاستکاه/استهایخردشدهقندیلتقتقصدایشعر»:استدادهتعریفزیباییازشعر

.«ستمیاندوبلبلونبردی/پوشندهالباسیخمیبربرگ

ازالهامومستولیشعربروجود،1891بهسال«شعر»ایدیگرباعنوانویادرسروده

کاهاناولازهم/دانستمکهاینواقعهممکناسترخدهداوهاگرمی»:سرایدچنینمی،خود

دساتبارکشاندتاورا/طلبندومیهایشعرخونمیکهمصر دلبهدریازدموآغازکردم/

 .(183:همان)«ساختمگذاشتموکارشرامیگلویشمی

درزبانفارسیعروضۀتاریخچ.1ا1

عروضومعیارسنجشاشعارفارسیپیشازاسالماطالعیناداریم.آنچاهازسابقۀ

ازدانشامندان،ازابداعاتخلیلباناحمادفراهیادیازدی،پیشرویماستاینک

روابطمیاناوزانواشعاررااستخراجاست.اوبودکه،دومهجریمعروفعربسدۀ

شاعرانوساخنوران،زمینیایرانجاجایکرد.پسازرواجفارسیدریدروتنظیم

آنرحسبنیازهایذوقیخاودتغییراتایدراماب،زبانهمانقواعدراپذیرفتندفارسی

وزنفارسایدرباارۀمنشاأ.(1987:19،ماهیاار)دادندواینتغییرهنوزهمادامهدارد

هااماوازینهجاایی.بعضیمعتقدندکهایرانایدرینیزنظرهایمختلفوجوددارد

یحفارسیبهرفصشع،اندوازاینانطباقعربیتطبیقکردهیِکمّایرانیراباعروضِ

اییباشعراروپاییهدردورانمشروطهکهآشنایی.(1987:8،فضیلت)استوجودآمده

کاردنعاروضدرگرفات.کساانیچاونناوهاییهامدرزمیناۀحاصلشد،بحث

کهاینزمینهکردندهاییدرآبادیودیگرانکوششویحییدولتعبدالحسینآیتی
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روزگااربنیادیاصیلینگشاتند.درقبهارائۀنظریۀکدامموفسطحیبودوهیچکال 

میاانهایگوناگونبهبحاثدرعاروضپرداختناد.ازاشخاصمتعددیباشیوه،ما

وابوالحساننجفایرابایادناامبارد،ایشانمسعودفرزاد،دکترپرویزناتلخاانلری

.(1971:78،اشمیس)

همایناشعارفارسیبرحالحاضرنیزودراستبودهوزنشعرفارسیازابتداهجایی

د.شووزنسرودهمی

روسیدرزبانعروضۀتاریخچ.9ا1

از،هاایعاشاقانهوتراناهازالت،مغظومهایمنارحماسی،سرودهایمذهبی،داستاناشع

نویسد:می(1999:99).نفیسیاستزبانروسیهایشعردرترینگونهابتدایی

وموسیقیمخصوصباهخاودوحتاییعاشقانههرکدامآهنگهامغازالتوترانه

،بیانشاعرانهوانسجامساخن،آنهاوپسازلحنخاصدارندوتنو موسیقیآن

تاوانشعرروسیمایدرتاریخچۀ.(1999:19،ینفیس)استدادههاآنخاصیبهجلوۀ

کارد.شاعرملاییمشااهدهثوزنشعرونظاامعروضاهایمختلفیراازحیدوره

17تاقرن18قرن.اشعارابتدایاست(ایضربه)(тонический)ایتکیه،روسی

قارن)سایکروسایاشعارکال،(cиллабический)(هجایی)وزنسیالبیدارای

ادارای(18 اشااعارقاارنو(cиллабо-тонический)ایتکیااهوزنهجااایی

ابیستم رفصِاایِبراسااسوزنتکیاهوغالبا اندبودهایتکیهبراساسوزنهجایی

ایباود.نظمملیروسیدرابتداتکیه.(1119:81،وفرانسووادارونینا)شدندسرودهمی

یاکمصارا بنااهادرتکراریکاسلوبمشخصازتکیهۀایپریتمایننو شعربر

سیساتم،یقرنهفدهمابتدابودند.درایناشعارمقفیبههمیندلیلغالبا شدهبود؛

تسااویتعادادهجاهاا،یاننظاامارواجپیاداکارد.دردرروسایه(هجایی)سیالبی

قارنۀشادند.درمیاناارباقافیهیابادونآنسارودهمایایناشعکنندهبودند.تعیین

ابهوجودآمادکاهباهآننظاامتکیاهنظامیترکیبی،اشعارروسیدر،هجدهم ای

،باودقواعددوسیستمپیشینبایکدیگرترکیبشده،ایننظامدرگفتند.هجاییمی

هااگرفتنتکیاهقرارۀوهمنحو(cиллаб)بهاینمعناکههمتساویتعدادهجاها

(yдарение).رادوتاانازشاااعرانرفرمیسااتایااننظااامعروضاایمهاامبودنااد

(pеформист)کوفسااکیا،واساایلیکریلااوویچتردیباازرگروس(Василий 
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Криллович Тредиаковский)فالماناسااااوومیخائیاااالواساااایلویچ

(ВасильевичЛомоносовМихаил)،(1111:91کی،اورلیتسا)ارائهکردناد.

میانآثاارویچیازیکاهبیشاتربود.درشاعربسیارپرکاری،واسیلیتردیکوفسکی

دزبااننوشاتهوازاصولادبیاتوقواعبارۀهاییاستکهدرکتاب،جالبتوجهاست

طریقاهتاازهوباهعناوان1895کتابیکهدرسالستدرقوافیوایآنجملهکتاب

شعرعروضایراباه،اینکتابنوشتهاست.ویدرسریعبرایسرودناشعارروسی

.استدادهشعرهجاییترجیح

هایگوناگونانوا وزندرزبان.9ا1

ساانهایمختلافیاکدرزبان،کهمدرهجاهاوزنشعرعبارتاستازایجادنوعینظ

درهار(1998:11)خاانلریکند.باهگفتاۀیآنزبانتغییرمیهاویژگینیستوبستهبه

تو،بلکاهبااصافایتفنننیستمعمولاستواتخاذآنازرو،،یکیازانوا وزنزبان

هااییزباانهااژگایویوزانشعریرابارمبناایویا.خصایصتلفظزبانارتباطدارد

:کندبندیمیصورتتقسیمینمختلفبد

هاییاستخاصزباناینوزن،مبتنیبرامتدادزمانیهجاهاستو:یوزنکمّ.1ا9ا1

ندوزنشعرفارسیمانکشیدگیمطرحاست؛یتکوتاهیوبلندیواحیانا هاکمّکهدرآن

 .نسکریتوعربیویونانیوسا

هادرهرمصارا مبتنیبرتساویتعدادتکیهاینوزن،:(ایتکیاه)وزنضربی.1ا9ا1

داراصالاساتوهجاایهااهجاایتکیاههاییاستکهدرآنخاصزبانوشعراست

.مانندوزنشعرآلمانیشود؛تکیهسریعتلفظمیبی

ا مبتنیبرتنظیمهجاهایشعربرحسابارتفااینوزن،:(کیفی)وزنآهنگی.9ا9ا1

هجاییرازیرتلفظکنایمیاک،یعنیاگریککلمۀیکهاستصوتیعنیزیروبمیآن

.هایچینیوویتنامیوزنزبانمانند؛واگربمتلفظکنیممعناییدیگر،معنادارد

مبتنیبارتسااویتعادادهجاهاایهارفقطاینوزن،:(عددی)وزنهجایی.9ا9ا1

فرانسوی،ایتالیایی،زنشعرومانند؛دخیلنیستآنمصرا استوهیچعاملدیگریدر

.ژاپنیاسپانیایی،

ایاست.،تکیهیووزنشعرروسیارسی،کمّطورکهمالحظهشد،وزنشعرفهمان
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وتکاهبااایانتفااقوامباوزنمالزمهداشاتهودارد؛اۀنزدهمشعرازبدوپیدایش

رزبانیوزنشعرخودرادرت.اهلهساننیسمللیکاعتباروزنهمیشهونزدهمۀ

کنندکهاهلزباندیگرممکاناساتآنتناسابراهاییخاصاحساسمیتناسب

،احساسنکنند.بههمیندلیلاستکهچیزیکهبرایماردمایارانماوزوناسات

کامباهدساتتواناداوزنمی.نمایدوبرعکسزبانموزوننمییبرایمردمانگلیس

.(1935:99صدفی،)هایگوناگونیداشتهباشددرهرزبانیصورتیالحاظتجرب

مبانیوزندرشعرفارسی.5ا1

 یکمصارایکوتاهوبلنددراازهجاهیهایخاصوزنشعرفارسیمبتنیبرتوالی

وزنشاعرفارسای،بناابراین؛هاایدیگاراساتوتکرارعاینآنتاوالیدرمصارا 

درپایقارارگرفتاهاهوبلنداستکهبانظممشخصپیوتایازهجاهایکمجموعه

شعرفارسیبهطور،.پسکندص،وزنخاصیرابهذهنمتبادرمیباشد.هرنظمخا

.(1971:18ا،شمیس)هجاهاست(کوتاهوبلندی)یتکلیمبتنیبرکمّ

هجا.3ا1

زبان.شودراندهمیهوایریهبهبیرونیکواحدگفتاراستکهباهرضربۀ(بخاش)هجا

هنو هجادارد:فارسیس

:مانندشود؛نشاندادهمیU:دارایدوحرفاستکهباعالمتهجایکوتاه.1ا3ا1

.نِ

مانناد:شاود؛نشاندادهمیدارایسهحرفاستکهباعالمتا:هجایبلند.1ا3ا1

.،پارسَ

نشااندادهU ااعالمات:دارایچهاریاپنجحرفاستکهباهجایکشیده.9ا3ا1

.مانند:نرمشود؛می

،خاواهیمرابههجاهایمختلفتقسایمکنایمدبستاناگربخواهیمکلمۀ،برایمثال

.(1987:13،ماهیار)(Uا)تان(ا)سبِ(U)دَداشت:

طاولیماننداشعارسنتی،عروضیاستبااینتفاوتکهتسااوینیزوزناشعارنیمایی

اشاعارساپیدیااهااشارطنیسات.درتساویتعدادهجاهاایمصارا بالتبعمصاریعو

ولایناوعی،بینهجاهایکوتاهوبلنادنیساتنظموتناسبخاصیماهیچ،شاملویی

هدرمجماو آنراازنثارخاوردکااینگونهاشعاربهگاوشمایازآهنگوموسیقی
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.(1971:15ا،شمیس)وزناینگونهاشعارعروضینیست،بدینترتیب؛کندمشخصمی

هاممعاروفاسات.ایاناصاطالحازآنجااناشای«وزنشعربای»اینگونهاشعاربه

است.نگریستهشده(عروضی)وزناستکهبهوزنفقطازدیدگاهشعرسنتیشده

ارکانیاافاعیلعروضی.8ا1

از،رکنایشود.هاریاستفادهمیازارکانیاافاعیلعروض،برایسنجیدنوزنشعر

اناد.افاعیالینیزگفتههاراافاعیلعروضاینرکنشود.ترکیبچندهجاساختهمی

هاکلمۀفعالباهدرساختمانآن،هایصرفیمیزاناشعارندومانندمیزان،یعروض

هاایاصالیواند:رکنارکانبردوقسم،فَعَلو...مثلفعولُن،مفاعیلُ،استکاررفته

هجاایی،،هشترکنهستندکهبهساهدساتۀساههایاصلیرکن.هایفرعیرکن

هایاصالیهایفرعیباتغییررکنرکنشوند.هجاییتقسیممی،وپنجهجاییچهار

.(1987:18ماهیار،)شوندیندوباعنوانزحافاتشناختهمیآبهدستمی

کنند.بادناستفادهمیازتقطیعکر،بسنجندبرایآنکهوزنیکبیتیایکمصرا را

صهایوزنموردنظروهمراهباعالیمخاازیرهجا،هایبیتیامصرا هجا،اینروش

شود.هجاهایبلندیاکوتاهنوشتهمی

هجاهاییکبیتباهجاهایافاعیلبحریکاهبیاتدرکردنتقطیععبارتاستازبرابر»

شودمالکآنچهخواندهوشنیدهمی،شعرقطیعدرت.(همان)«استشدهآنبحرووزنسروده

بلکه،روفنهبهتعدادح،خواهاندرشعرباشداگرواژۀشود.مثال نوشتهمیاستنهآنچه

ا)خاهان:کنیمبهتعدادهجاهاتوجهمی فارسایبسایاربحرهاایشاعروهااوزن.(Uاا

شعردرزباانروسایهوزنبادامه،.درگنجدکهدراینمقولهنمیاستگستردهومتنو 

.خواهیمپرداخت

شعردرزبانروسییهایاصلیعروضوزن.7ا1

ییهجاهایجاورومباستانبراساسجابهوزنشعردرسیستمعروضیادبیاتیونان

نویسای،هجااییبیاتفرانسهولهستان،سیستمنظمدرادشد.بلندوکوتاهتعیینمی

رویکلمااتگرفتنتکیاۀنظریهرمصر وبدوندرتعدادهجاهابودکهبراساس

طقرنهفدهممیالدیواردادبیااتروسایهشادهاینسیستمدراواسشد.تعیینمی

تدلیالمادبههمینحومختصاتزبانروسیبیگانهبود؛بود.سیستمهجاییبارو

نویسایمسیستمنظافکوفسکیومیخائیلالمانوسازیادیدوامنیاورد.واسیلیتردی
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ا یزباانروسایهامهااویژگایکردندکهبااضربیراواردادبیاتروسیههجایی

امطابقتداشت. هارادمشاخصهجاهاادرضاربیبراسااستعادسیستمهجایی

باتکیهوبادونجاشدنهجاهمصرا وجابه .هجاهاایشاودتکیاهتعیاینمایایِ

گویند.می(cтопа)رکن،شوندییکمصرا تکرارمتکیهراکهدرداروبدونتکیه

کریمای)اصالیشاعروجاوددارد(pазмер)پنجنو رکنومطابقباآنپنجوزن

.(1973:199مطهر،

یعنیوزنشاعربااتعیاین.،مصرا استودرشعرروسیرکنواحدوزندرشعرفارسی

وهماننادشاوددرهررکنمشخصمی(ударение)وجایضربه(слог)تعدادهجاها

هااییاکازمصارا تباوزنهار شعربرابراساوزنیکمصر،شعرکالسیکفارسی

برابراستبااوزن،کندیکمصرا اختیارمیوزنیکهشاعربرای،بهعبارتدیگر.دیگر

،تخطایکناساتطباقاختیااراتشااعری،درهجاایآخارمصارا .البتهممکلشعر

(отступление)هایینظمیبیصورتبگیردیا(пррихий)دربعضایساطرهادیاده

رساند.ترشدنشعرکمکمیشودکهبهآهنگین

کلماهسااختهبااتأکیادبارضاربۀدرزبانروسیازترکیبهجاهااواوزانعروضی

هجااییهامدرامااوزانچهاروپانج،کاربردترندهجاییپرشود.اوزاندوهجاییوسهمی

اینزبانوجوددارد.

،هجااییناامدارنادواوزانساه(ямб)امابوی(xорей)خاارئی،هجاییوزاندوا

آناپسات(aмфибрахий)آنفیبراخیو(дактиль)داکتیل در(aнапест)و .

:استآمدهازانوا اوزانعروضیزبانروسیفهرستیزیر،

(двухсложеные)هاادوهجایی

 UUдибрахийههجااایکوتاااهباادونضاارب/دو(پیریخاای)دیبراخاای

(пиррихий)

 Uтрохей (хорей)_دویاکهجاایکوتااهیکهجایبلن(خارئی)تراخی

(هجاهایبلندباضربهوهجاهایکوتاهبدونضربه)

U_ямб(ضربهبا)/یکهجایکوتاهویکیبلندیامب

  спондей __(ضربهبا)(دوهجایبلند)سپاندیا
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трёхсложныеهاهجاییاسه

UUUтрибрахий(سههجایکوتاه)یبراخیتر

U_Uамфибрахий(یکهجایبلندمیاندوهجایکوتاه)آمفیبراخی

 UU_анапест(ویکهجایبلندبدونضربههجایکوتاهدو)آناپست

(палимбакхий)پالیمباخکی

UUдактиль_(ودوهجایکوتاه(بلند)یکهجایباضربه)داکتیل

 U_кретик_(دوهجااایبلناادویااکهجااایکوتاااه)(آنفیماااکر)کرتیااک

(амфимакр) 

U антанапест _ _(دوهجایبلندویکهجایکوتاه)آنتاپست

 U _ _ бакхий(یاکهجاایکوتااهودوهجاایبلناد)(داکتیلآنتی)باکخی

(антидактиль)

молосс"___(سههجایبلند)(تریماکر،اکستنسیپس)مالوس

(тримакр, экстенсипес)(1111:91کی،ساورلیت).

هجااییپانجهایچهاروامادروزن،انداوزانشعرروسیپرکاربردترینازها،وزناین

باهباردنناامبعضایازایانبهسببپرهیزازاطالۀکالم،است.نیزاشعاریسرودهشده

:ایمکردهبسندههاوزن

،خارئی(пеонвторой)،پیونفتاروی(пеонпервый)پیونپروی:هاهجاییچهار

.(aнтиспаст)،آنتیسپاست(xориямб)یامب

،آمبای(дасий)داسی،(месомакр)،مساماکر(промакр):پروماکرهاهجاییپنج

(амбей)،پربراخی(пробрахи)(،1119:51 آپانوویچ). 

ا قیقاتدرحولایفقاطهماینپانجوزنوجاوددارد،،هجااییدرسیساتمضاربی

هاست.نظمیتعدادمتنو ارکانوبیهابسیارمتنو استوعلتشآنآهنگضرب

اناد.درارکانازدوهجاتشکیلشاده،یامبهمانطورکهمالحظهشد،درخارئیو

خارئیهجایاولباتکیهوهجایدومبدونتکیهاساتولایدریاماب،بارعکس،

،آنفیراخایوداکتیالیتکیاهاسات.درهجایاولبادونتکیاهوهجاایدومدارا

تکیاهوهجاایاند.درداکتیل،هجایاولبااپست،ارکانازسههجاتشکیلشدهآن

اندوهجاایبدونتکیههجاهایاولوسوم،اند.درآنفیراخیدوموسومبدونتکیه
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هجایاولودومبادونتکیاهوهجاایساومدارای،دومباتکیهاست.درآناپست

.(1973:199کریمیمطهر،)هاستتکی

هاایمختلافتنظایمهاسطرهاباطاولدرزبانروسیاشعاریوجودداردکهدرآن

بارای؛شاودمایگفتاه(разностопный)االرکاانمختلف،.بهایننو اشعارشوندمی

یامابدروزن،«دکتارژیواگاو»دررماانباریسپاسترناکاز«شبزمستانی»،شعرمثال

(ямб)رکنایاستکهسطرهایزوجآندوباتعدادارکانمختلفدرهرسطرسرودهشده

.رکنیهستندرهایفردچهاروسط

ابیاتیاز،شدناینمسئلهترواضحبرایتقطیعشعرصحبتشدونیزدربارۀازآنجاکه

سازیم:کنیمووزنآنرامشخصمیاشعارفارسیوروسیراتقطیعمی

شدم،باغمتویاارشادمرشدم،یاریا


همهبیازارشادمتوازکهرسیدمبرِتا


غَبادَمشُریادَمشُریا

مدَشُریاتُمِ

هَازتُرِبَدَمسیرَکِتا

 مدَشُرُزابیمِ

_ UU_| _ UU_| _ UU_| _ UU_ 
(بحررجز)مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن

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 | _ 

(А. С. Пушкин Дорожные жалобы, Хорей ) 

،گاهگاهدرگاری،گاهدرارابه/گاهدرخیمه،گاهسواره/گاهدرکالسکهها/گشتنچهبسا»

(خارئیهایجاده،پوشکین،شکوه)«پیاده

هردوزبانبرایتقطیعاشعارباهکاارعالیممشترکیدراهدهشد،طورکهمشهمان

http://rvb.ru/pushkin/
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درزبانروسیاستولندهجایبدهندۀنشان(ا)رود،بااینتفاوتکهدرشعرفارسیمی

.شودترتلفظمیدار،کشیدهودرواقعهجایضربهکهضربهدارداستهجایینشاندهندۀ

دهد.روسیهجایبدونتکیهرانشانمیدروهجایکوتاه،درفارسیUنشانۀو

نتیجه.9

ۀنباجارسیهماهامکانبر،هایگوناگونیدوزباندرزمینههاشباهتوهاتفاوتمطالعۀ

یاکزباانبررسایدرفقاطسازد.هنگامیکاهمطلبایرامبحثموردنظررافراهممی

اماوقتای،دهایزبانیازدیدماپنهانبمانیازظرافتممکناستزوایایخاص،کنیممی

یخاصشبروزهاویژگیمقایسهقرارگیرد،تمامیکزباندرمقابلزبانیدیگرودرمقام

دهاد.درنوشاتارنشاانمایبیشازپیشضرورتمطالعاتتطبیقیرانکته،اینبد؛یامی

دوزباانروسایووزنوآهنگشاعریدروهمچنینینظامعروضی،هاویژگی،حاضر

نظامعروضیبرپایاهوزنکمّایو،کهدرزبانفارسیومشخصشدشدفارسیبررسی

کهدرزبانهرمصرا است،درصورتیدرهاآنتعدادهجاهاوکوتاهیوبلندیوابستهبه

دهادکاهبهخوبینشانمایموضو است.اینکلمات(ضربۀ)،مبنایاوزان،تکیۀروسی

داردوختصااتخااصآنزباانومهااویژگیباارتباطتنگاتنگی،هرزباندروزنشعر

باه،ااساتفادهشاودهادیگرزبانمتداولازنظامعروضی،رزبانیشودکهدنانچهسعیچ

کاهآننظاامعروضایمنطباقباراحتمالزیادباشکستمواجهخواهدشد.تاهنگامی

چهازلحاظآواییودیدگاهمخاطابوچاهازلحااظتئاوریوینباشدایزبانهاویژگی

گونهکهزبانروسیمدتیوزنهجاییراتجرباههمان؛مقبولنخواهدافتادامبانیزبان

ضربیجایگزینآنشد؛زیرامخاطباانازلحااظاوزنضربیوهجایی،درآخراما،کرد

هادرکلمااتعاادتداشاتندوهماینبهتشخیصضربه،ختیوعاداتشنیدنشناآوایی

ساخت.وعباراتزبانروسیراآهنگینمیواژگان،عامل

اروشانیدنممکننیستوباتمارینوتکاروزنشعردرزبانبیگانهامریغیردرک

ربیگانهشاود،باهدرکواگرفردقادربهتشخیصوزندراشعا.مداوماتفاقخواهدافتاد

یانامارکارد.ابهتریخواهدنتیجهترجمۀدرشدوتریازشعرنائلخواهدفهمصحیح

ساخت.چندانخواهدیدرزبانبیگانهدوولذتشعریراحت،حظعالوهبرتسهیلترجمه

هایدیگاربرایفراگیریزبانراهرا،آندرغوروالعهوبررسیزبانمادریمطمچنینه

.کردهموارخواهد



 1989،پاییزوزمستان1،شمارۀ9سالمۀنقدادبيوبالغت،پژوهشنا/87

ترجماۀایناساتکاهدرهنگاام،شودیکهدرپایاناینپژوهشمطرحمیپیشنهاد
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