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  اولين گام در قسمت عروض در وزن اشعار زبان شغنانی
  یتباث یلع زورون :هدنراگن

   ٢٠١١ / یم /١٩

  ناشخدب ،دابآ ضيف

  

  !خوانندگان محترم

قسمی که قبًال هم وعده سپردم که در قسمت الفبا سازی اوقات خود را ضايع نسازيم و 
اينک، من در اين جزوه . آفريده های ادبی ديگر را برای هم وطنان خود بمعرفی بگيريم

ی دارم و نظريات خود را با شما شريک مروری کوتاه در قسمت عروض اشعار شغنان
طوری که می دانيد، تا کنون هيچ عالمی، شاعری و يا اديبی در قسمت عروض . می سازم

اين . شغنانی يک سطر هم ننوشته است؛ نه در شغنان تاجيکستان و نه در شغنان افغانستان
ر هستم تا بلند ترين ه ام و اميد واتفرگن در دامنه اين کوه شامخ پيش اولين گامی است که م

چنين کوهی هم آنقدر ها آسان نيست،  هلقاما، به تنهايی رفتن به . بپيمايم مهقله اين کوه را 
من هم ان بنده را همراهی کنند، ورنه اميد وارم که ديگر شاعران و اديب. که تصور شود

  .هراسيده و عقب نشينی کنم صعود نمودن بر چنين سخرۀ سترگتنهايی  هبشايد 

طوری که اديبان خصوصًا کسانی که زبان و ادبيات را در دانشگاه ها خوانده اند، می  آن
بخاطری که در . دانند، که عروض شعر شغنانی خيلی مشکل نسبت به ساير زبان ها است

ديگر زبان ها صد ها پژوهشگر وقت خود را وقف پژوهش شعر و عروض نموده اند، و 
در زبان شغنانی اولين کسی که بخود . وغ رسانيده انداين مبحث در ديگر زبان ها بحد بل

  .بنده حقير می باشدجرأت داده و می خواهد در اين عرصه قلم فرسايی می کند، 

  متم بدرقۀ راه کن ای طائر قدس               که دراز است رهی مقصد و من نو سفرمـِه

  .تسا ضورع هک بلطم لصا هب مزادرپ یم نونکا

بی را گويند که کلمۀ عروض دارای معانی متعدد  است که از جمله چو: تعريف عروض
بنا بر آن، عروض بمعنای عرض کردن شعر را .ميان خيمه کنند تا خيمه بدان قايم شود

در عروض بحث از . می رساند و وزن شعر را در علم زبان شناسی عروض می نامند
و يا عروض در اصطالح عروض دانان دانشی است که توسط آن  . احوال وزن است

پس عروض که صفت مشبهه است و معروض  .از شناسندگفتار موزون را از ناموزون ب
بوده معروض عليه آن شعر می باشد و چنان که خيمه به ستون استاده است، قوام شعر نيز 
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هـ در بصره  ١٠٠واضع اين علم خليل بن احمد نحوی است که در سال . بر عروض است
ات او دقيقًا معلوم سال وف(وفات نموده است  ١٧٥و  ١٣٠بدنيا آمده و در بين سال های 

  ).نيست

وزن شعر را در علم ادب شناسی عروض می نامند که در آن هجا ها با ترتيب معين شان 
  .ط اساسی می باشددر بيت شر

که معنای » َفعل« خليل بن احمد برای پيدا کردن رکن های اساسی عروض از کلمۀ عربی 
و بدان وسيله اجزای اصلی بحر ها و اوزان را . يه را می رساند، استفاده کرده استعمل

سپس دانشمند . که افاعيل خوانده می شود استخراج کرده و در محل تطبيق قرار داده است
را پيدا کرد و بدين » فاعلن « رکن دوم » فعولن « ديگر حسن بن اخفش در اساس رکن 

از ترکيب و تکرار ارکان، اجزا بوجود می . قرار گرفت وسيله بنای عروض بر ده رکن
اجزای اصلی که بحر .آيد و از تکرار و ترکيب اجزا، بحر ها واوزان عروض پديد می آيد

  :ها و وزن ها از آن حاصل می شوند، اينها هستند

 فعولن )١
 فاعلن )٢
 فاعالتن )٣
 مستفعلن )٤
 مفاعيلن )٥
 متفاعلن )٦
 متفاعلتن )٧
 مفعوالت )٨
 فاع التن )٩
 مس تفعلن )١٠

عبدويه، رکن نهم و دهم را ساقط نموده است و ارکان شعر را هشت رکن قلمداد نموده ابن 
در اينجا صرف من يک رکن . هر کدام از اين ارکان دارای نام خاص خود می باشد. است

  .را) مفاعيلن (رکن . را برای شما به معرفی می گيرم

سه بار تکرار شود آنرا بنام  اگر در شعری اين رکن. ياد می کنند) هزج (اين رکن را بنام 
  )هزج مثمن سالم ياد می کنند(و اگر چهار بار تکرار شود آنرا بنام ) هزج مسدس سالم(

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن: مثًال

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
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و برای نشان دادن هجا های  (U)ايرانی ها بخاطر نشان دادن هجا های ساکن از عالمه 
و ) ·(از عالمه های  در حالی که در افغانستان. استفاده می کنند) ــ(عالمۀ متحرک از 

ـ  U(و در ايرانی ) ١١١·(را اينطور نشان می دهند ) مفاعيلن(مثًال . استفاده می کنند) ١(
  ) ـ ـ 

  )·(   U= َم 

  )١(ــ  = فا   

  )١(ــ  = عی 

  )١(ــ = لن 

به اجزای وزن شعری می باشد که به تقطيع به معنای قطعه قطعه کردن شعر : تقطيع
  . ياد می کنند (Scanning)انگليسی آنرا بنام 

  :را تقطيع می کنيمسنائی غزنوی بيت زير 

  مکن در جسم وجان منزل که اين دون است آن واال  

  قدم زين هر دو بيرون نه نه اينجا باش و نه آنجا                                                   

  مکن در جسـ         ُم جا منزل       که ايـ دونسـ     ت آ واال

·١١١·           ١١١·               ١١١·                   ١١١  

  مفاعيلن           مفاعيلن                 مفاعيلن        مفاعيلن

  اقدم زيهر         ُد بيرونه            نه ايـ جا با         ش نه آ ج

·١١١·           ١١١·               ١١١·                 ١١١  

  مفاعيلن           مفاعيلن                 مفاعيلن        مفاعيلن

در مورد کشمکش  ١٣٧٨/١٩٩٨ن شعر شغنی زير را که در سال روی همين اصل م
  های داخلی قومندانان محلی سروده بودم در اين جا آنرا ذکر می کنم

  وفايهم مهش ېلپ ب ٿـَکـُم فـُۈڤز لرا گر راست ُوڤ

  ايهم مهشڎخ ڎےه يهم گناه دم تير نه در ياښهمي                                         

  ج هر مهش وطن جاریڎُس ےهد اته خونريزڎنفاقت 



٤ 
 

  رايهم مهشڤ ےخو دادت نهن نه پرواي ےنه پرواي                                            

  ندراد هر کار اته باَرڤی اَرڎن ېيـِڤاق ـّفـُاگر ت

  جدايهم مهش ېڤتير و ېٿو مڎ ےنۈدر آخر اس خو شيط                                   

  همهَوحادت هم سخن َست يکبار تفاقت اّتېيد

  ه در باليهم مهشـېښاو همـّشق ست ےی از دستـَنِد                                         

  قبلـُمت ښـَم اته آسايۈآر ےجا پنج تن ٿکـُف

  هر چيز مبتاليهم مهش ےن درون دايم پۈنږخ ېول                                         

  مذهب ٿت چول چيد روا نست در فکدروغت غيبت

  هر مهش وجود ات نا روايهم مهش ٿندکۈج رحم دڎېنر                                    

  سقت فجور مهشنديت ِف ےنۈت کبر اته شيطغروَر

  پ پر گنايهم مهشَل ےت بر مهش دنښه ِکڅای رحمت ڎخ                                   

  ت هم سخن سهوهمهر اتحادت اتفاقراَدڤ

  ريد اوليايهم مهشند تير شچ روان سهوهم ُمۈپ ےي                                        

  حاصل ېب ےم دنيايمهش َي ےد پڎېی نـَهر کراَدڤ

  بقايهم مهش ېهم مهش، در آخر بڎهڎه څن ۈج ڤات رهزا                                 

  همهَوفاقت متحد َسـُت ےدۈل" ےثابت"در آخر 

  هم مهشاَيـيـِوسوال ُرـَم ےېښا پــنيو ُدڎر هم َدـَی تـَنَد                                    

  :تقطيع

  وفايهم مهش            ېلپ ب ٿم              فکۈڤرا گر راس       ت وز لڤ

  ا يهم مهشڎخ             ڎےگناه دهم تير            نه در يا    ه يهم      ښهمي

  تفاقت مت              تحد سهوهم              ےدۈل ےدر آخر ثا          بت

  موال رو            سيايهم مهش ِښ               ېو دنيا پڎدنی تهم در        
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·١١١·                  ١١١·                      ١١١·                 ١١١  

  مفاعيلن             مفاعيلن                 مفاعيلن                  مفاعيلن

  .در اشعاری که بطور پوره اين ارکان نمی آيند آنرا زحافات گويند

  .مثًال در شعر زير بحر هزج به شکل پوره نمی آيد

  قطعه

  قـَرنـَند ےِم ـِهيداوښ ےنـه يښن تـُۈجـو ےشـِچ نـَسل

  هـَزهـمتـَه بـِر ےـِد، ِوڤـَه څعلم  ےَمی يـِ ےدَار جانـْ                                              

  نـَندۈجـَهـ ےنۈتـُوفـ ےد ِمِوهـْز ڤخـُو ز ےهر مـُلک

  مـَزهــهــَِوِدسگـه ن ڤنـَنـد خـُو زڎېمـِ ۈښَمهـش جـ                                               

  ج پــِرا شـِچ ْڎاڎ ٿن لـَپېن نېمـَهش هـَم سـَفـر

  هَزهـمـَه کـَِنهم َجهلد ُخو ِتڅمـَهش ِمس حـَرکت نـُر                                                 

  علم   ٿِمغـُوند َمهش فـُکـَ ےَاس َبهر نـَِکنـَهم طوط

  هـَزهـمبـَک تـَه کـِرۈمـَر ےد َدرونـه اندـْڤـُوښَاس                                                   

  ےَمهش اصِل ثـُبوتـَهم ُخو َدليل ِت ےمنطق قـَت

  هـَزهــمهـد پـِِسِڎسـَخـَره نـَکـِنـَهـم خات، نـَه گـَه                                                   

  خـُوشخوان نـِگـه يـَهم ےَار باغ تـَه شـِچ بـلبـل

  هـَزهـمِر ےن ِوۈرېد َمهش َته وه قـَهغـَْڅنـَک تـَه خـُوْر                                           

  ېڅنۈتا خو تو ڤهم تـَه، َبهر مهش خو زَڎهـڎ

  هـَزهـمِز ےن ِتېدـْڤِشچ َمهش خـُو سـِيَدم  ِويـز تـَه                                                 

  ـِراَدهرڤن تـَه نـَه لـَهکـَهم خـُو َنهن تيت ېِڎخـِ

  هـَزهــمـِښتـَه  ېڎ، َوم خـِےَصهبـُوِن تـــَفّکـر قـَت                                                    

  خو زريات سواد جهت وطن َزقْت ےنـُرنهن
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  هـَزهــمِږتـُو ِزريات بـَه غـَفلـت نـَه َا! نـَهن ېا                                                   

  ِشچ تو درکار ځخـُو مـَهغـْ ېڎن وۈَنسِل جـو ېا

  هـَزهـمـِپـِرښ ېڅـِيوڅ ےچـِقـُر بافت ِاد ےبا فـکر                                                

  نهمۈاز وزَات س ڤُخو فرهنگ، ز ےَمهش قدر

  هـَزهـمن، مهش نـَه ِرِوېم َادّبـۈ، خـُو عـَّوڎَاس يا                                                  

  ن ساز  ېن َدگـه يۈڤېلـ ےد پـيانو قـتنـْۈـڅَار 

  مهـَزهـک َات نـَهی نـِِوَږغـِےغـَل َمهش خـُو َرسم تـِ                                            

   ےن ِتېـِهيجـِنښ ٿفـُکـَ ځيـِد قـَهْر" ےثـابـت" ېا

  هـَزهـمِز ےَاس ُخوِت ځقهْر ےن دۈج ېا ےزحمت توک                                      

  

  :اين شعر را بقسم زير تقطيع می نمايم

  قـَرنـَند ےِم     ـِهيداو     ښ ےي     نـه       ښن تـُۈجـو        ےشـِچ نـَسل

  هـَزهـمبـِر         ـِد، ِوهتڤـَه څ   علم           ےَمی يـِ         ےدر جانـَْا

  ج            پــِرا شـِچ ْڎاڎ ٿن              لـَپېن نېمـَهش هـَمسـ         فـر

  هَزهـمـَ           کـَِنهم َجهلد          ُخو ِتڅمـَهش ِمس       حـَرکت نـُر 

  ےن ِتېـِهی         جـِنښ ٿفـُکـَ           ځيـِد قـَهْر ےت ثـابـِ           ېا

  هـَزهـمِز ےَاسُخ     ِت ځقهْر ےن            دۈج ېا ےزحمت تو       ک

١١·                 ·١١·                      ·١١·             ·١١   

  فعولن     مفعوُل          مفاعيُل                  مفاعيُل            

  .ياد می کنند» هزج مثمن َاخَرب مکفوف محذوف « اين نوع بحر را و يا وزن را بنام 

» مفاعيلن« اخرب به اين معنا است که حروف اول و آخر . مثمن بمعنای هشت تايی است
» فاعيل«تنها    } ن/فاعيل/م{  بدين شکل. را قطع نموده اند) م و ن (را يعنی حروف 
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مفعول هم بر وزن . کار گرفته می شود) مفعول(و بجای فاعيل در از  .باقيمانده است
  ل= عو   ل = مف           عی =مفعول           فا = فاعيل . فاعيل است

مطلب در اينجا اينست که اول صدای همخوان و بعد صدای واکه و باز صدای همخوان و 
  فاعيل.         باز صدای واکه

  مفعول                             

                             ١١·  

  .ويا دو هجای متحرک ويک هجای ساکن در اين جا موجود است

  .حذف گردد، آنرا بنام مکفوف ياد می کنند» مفاعيلن « اگر حرف نون آخر 

  مفاعيُل= } ن/مفاعيل{ : مانند

  .ف ياد می کننداز آخر مفاعيلن حذف گردد، آنرا بنام محذو» ن « و » ل« اگر حروف 

  مفاعی = } لن/مفاعی{ : مانند

  .بخاطری که داری يک وزن هستند. کار گرفته می شود» فعولن « از » مفاعی « بجای 

  م  فا  عی                  

  ف عو  لن                 

                  ·١١  

  :در اصل اين شعر به قسم زير تقطيع می گردد

  مفاعيُل        مفاعی         فاعيُل      مفاعيُل  

  مفعوُل       مفاعيُل         مفاعيُل      فعولن

اگر تمام هجا  .بدين خاطر اين شعر بر وزن بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف است
  .های اين پوره می بود، بنام هزج مثمن سالم ياد می شد

  :اشعار فارسی بر وزن اين بحر

  ه نظر گلما را بجز از روی تو نايد ب

  دارد دل صد پاره ز داغ تو بسر گل                                       
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  )حافظ( ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت         وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت 

  )حافظ(المنة اهللا که درميکده باز است            زان رو که مرا بر در او روی نياز است 

  )سعدی(ه ياقوت روان را         ياقوت چه ارزد؟ بده آن قوت روان را  ساقی بده آن کوز

راه خرابات کدام است؟                  ! بر من که صبوحی زده ام خرقه حرام است      ای مجلسيان
  )سعدی(

  اين خانه که پيوسته در او چنگ و چغانه است

از خواجه بپرسيد که اين خانه چه خانه است                                                  
  )مولوی(

 

علم اته هنر همه چيز سَا ےديـِب ےتيا ـنُد  

ٿ اثرـَکد دۈنِدـِڤـَه نـَند څِووای بر وے شخص                                              

تو ےڎېد پـَی نـَهم کـَالت منال زندگے تـَم  

رـَبـَخ ه بېَا رــيـَت  زۈے َاِوــهه َسـَا تـنـَر فـآخ                                             

رد يے چيز گه نياسے ُخ ،فهن ازۈتےـَک سير اـَغ  

رّزو هم چيد سيم ت َجـَاجــٿ حـَچت َاـسس ِنـَپ                                           

  دگےـے زنتـخن َوـِک ل حاصِلـمـت عَا مـلـِع

ته ضررـَايده يـو فـُت خـْېنِزدۈم ِوـُم مـِالــع                                              

کے يېنېـِس تو ننېن َاـِوال کم َسَرتو َا سَا  

رّزو ، نه از تو سيم تهيَسـَنه از تو مال پ                                                

ک و بدکار نې ےنـِميز کـَېد تـِڤـَد څنـُلم تـِع  

ذرـَدے حَب سے اِنـِککے ته پېښ ياسے، نې                                            

طريق علم سجان؟ َا هزۈنے َارهنگ ِونيکے َڅ  

بهره ور هوےطريق َس دے سهۈن ارٿ َجـَڤ سَا                                     
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ر دوسره َاے َبِو ستو َا ےهِسـِنـِد بېـِڤـَند څـُپول ت  

د نظره ڤېند َڅـُوے اگر ت سهی افت يے َچـِيا څ                                       

د بر آسمۈن يْزـِعلم بشر ت انکشاِف سَا  

رـَمـــَه قـَتخ اََـيّرـم ت پےـْينـِفـِن سـِپـِا سـّتـَح                                         

راديوت تو ښـِخبر کلک ـُمثات حاِد سَا  

رـَمــَه ثـَتـَتيجه يـَن وے ، ڤرا ند اېـَلمـِد عــِي                                       

ر ېـِهک توانے تو َمـُو جـُهٿ خـِردے تـَکاره گبې  

نرای علم اته هتو ښ، څه ڤېدند ـُتقل ـر عـَگ                                                  

ردَا و مردمرد يا ُخُخ ،تو ے خدمتےگر لۈڤ  

رتو خير و ّش ٿ ته نفهمےَچن َاجۈه لم َاـِع بې                                               

مرـُع ےمۈمـات هنر در تعقيب کے تو علم ـَت  

رـَشـَب ےه يـملـُـجاب از ـسـِو حـت ےِوـها َسـت                                               

نوۈچ َرـِش تے مـهے علم َدو ِدـهَس" ثابتے"اې   

طرـَته خوف َاـچ خه ِاـَست نـِوال نند ُزلَمـِع                                              

در وردوج سرودم ١٣٧٨اين شعر را در سال   

؛ يعنی بر وزن است) اخرب مکفوف محذوفمثمن مضارع ( وزن بحر اين شعر بر 
.)نفاعلمفعوُل فاعالُت مفاعيُل (  

است) مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن فاعالتن( مضارع مثمن سالم بر وزن   

 

ته هنر          َمعلمه چيز       هـَ سَا ِديـِب          ِتيا ـنُد  

ٿ اثرـَک       ِددۈن ـِسه نـَڅ      ند ِوشخص      ِو بر  او   

نۈشچ رو          دهم ِت مِلـِعسهو ِد      ثاِب       تی ُت ېا  

خطر هتـَ     َن ِاچ خوَف             نست واِل       ن ِزلَمِع  
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فاعالُت              مفاعيُل               فاعلن               مفعوُل   

:شعر های فارسی بر وزن اين شعر  

)حافظ(بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی              می خواند دوش درس مقامات معنوی   

)اوحدی(بر دوست کن کنار و ز دشمن کنار جوی               خيمه بزن بر کنار جوی ،آمد بهار  

من بجای هجای ساکن از حرف . آوری را در عرصه عروض می آورممن در زبان شغنانی اولين نو
.استفاده می کنم) َدن(و بجای هجای متحرک، از واژک ) د(  

من بجای حروف  .اه تهران هستمدر اين قسمت من تاثير پذير از دکتور سيروس شميسا، استاد دانشگ
مثًال . کار می گيرم تا شعر را با موسيقی التقاط کنم» طبله « و يا » تال « عربی، از همان صدای 

) دن د دن دن(می نويسم ) فاعال تن(بجای   

  فاعلن     فاعالتن        فاعالتن                    فاعالتن    

د دن دن        دن د دن دن      دن د دن دن      ن ن َدَد ن َدَد  

:ويا  

dan da dan dan     dan da dan dan    dan da dan dan   dan da dan 

:شعر های شغنانی ذيل را به شغنی اينطور تقطيع می نمايم  

)هزج سالم(شعر اول   

مفاعيلن               مفاعيلن        فاعيلن       م         مفاعيلن     

ددن دن دن            ددن دن دن         ددن دن دن      نن َدن َدَدَد  

da dan dan dan        da dan dan dan        da dan dan dan     da dan dan dan 

 

  وفايهم مهش     ېلپ ب ٿفک م      ۈڤوز ل ِترا گر راس    ڤ

  )اخرب مکفوف محذوفهزج مثمن (شعر دوم 

  فعولن   مفعوُل               مفاعيُل         مفاعيُل      

  د        ددن دنددن دن       ِد ددن دن           ِد َنن َدَد

dan and da     ad dan and da        ad dan and da        da danan d 
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  قـَرنـَند ےِم ـِهيداو   ښ ےينـه      ښن تـُۈجـو     ےشـِچ نـَسل

  )اخرب مکفوف محذوفمثمن مضارع (شعر سوم 

  فاعلن             مفاعيُل          فاعالُت          مفعوُل 

  دنن َدَد         ن َددن َدَد        َد دن َد دن     دن دن َد  

dan da and  dadan  and da      da and dadan           dadan an d 

ته هنر          َمعلمه چيز       هـَ سَا ِديـِب          ِتيا ـنُد  
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