
فارسیشعروزنحوزةدرایرانییِسشنا زبانمؤسسِ،نجفیابوالحسن

تحقیقاتوشود میمحسوبشناسی واجعمدةمباحثازیکی)metrics(شناسی وزنامروزه

رومانچونبزرگیپردازان نظریهوشناسان زبان.دریگمیصورتحوزهنایدربسیاري

ها مقالهدیگربسیاريوفبنایجل،کیپارسکیهیز،بروسهله،موریستروبتسکوي،یاکوبسون،

ایرانشناسی زبانهايِ گروهدرامااند، درآوردهرتحریرشتۀبهحوزهایندرمهمیپژوهشیآثارو

عمدتاًایرانهاي دانشگاهدرشعروزنتوصیفبحث.شود نمیرشتهاینبهچندانیتوجهمعموالً

مطالبازفراترشعروزناستادانِنیزآنجادرکهاسترسیفاادبیاتهاي گروهموضوعاتاز

آنانمباحثبه»هجا«مفهومجزچیزينهایتاًودنورمیننصیرخواجهوقیسشمس

هاي گروهدرونازوشناسان زبانبینازعلمیعروضهاي جوانهنخستینایراندر!افزایند نمی

،داشتکهبسیاريهاي رفت پیشوفوایدرغمبهنجریااینمتأسفانهکهبرآوردسرشناسی زبان

بدانشناسی زبانگروهکمتردروشدمتوقفدههیکازکمترازپسونیافتادامه،هردلیلبه

-1394(نجفیابوالحسنکهبودپنجاهدهۀآغازینهاي سالدربارنخستین.شدپرداخته

رشتۀدانشجویانبهراجدیدشیوةبهعرشوزنتدریس،میالنیانهرمزدکتردعوتبه،)1306

مهمبسیارمقالۀتوانستکهبودها کالسهماندنبالبهو،کردآغازتهراندانشگاهشناسی زبان

دربراین،عالوه.)180-1390:183نجفی،(سازدمنتشررا)1352(»شاعرياختیارات«
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احمدوکامیاروحیدیانیتقمحمدسپنتا،ساسانچونانشمندانیدکهبوداوهاي کالس

،گفتیمکهچنان.پرداختندتفحصوتحقیقبهآندروشدندمندهعالقحوزهاینبهسمیعی

ونیافتدوامیچندانمتأسفانهایرانشناسی زبانهاي گروهدرفیروزهخاتمایندرخشش

نکرد،رهاراحثباینجانبتنهانهنجفیابوالحسنچوناي برجستهشناس زباناماشد،تعطیل

یعربعروضازرافارسیعروضتوانستعاقبتتاکوشیدبسیارآنتوسعۀوتکمیلدربلکه

درنجفیابوالحسن.دهددستبهفارسیشعروزنازکاملوجامعتوصیفیوسازدجدا

وکردفعالیت،تطبیقیادبیاتی ونویس فرهنگ، ویرایش، ترجمههمچون،بسیاريهاي حوزه

ةحوز درکهاستتحقیقاتیويکارترین مهمتردید بیاماآورد،پدیدمتعدديارزشمندرآثا

کهراسنتیتجویزيِعروضۀسال انديوهزارۀسلط نجفی.استهدادانجامفارسیشعروزن

رافارسیعروضبارنخستینبرايوبرداشتازمیانبود،عربیعروضتأثیرتحتشدتبه

.نهادبنیانبیعرعروضازمستقل

گاهیاماکند،تبیینوتوصیفراخاصیواقعیتیاپدیدهکهاستایننظریهوظیفۀ

ابزاريبهشبیه،درنتیجه،وآید میدرآبازبحثشموردواقعیتیاپدیدهازتر پیچیدهاي نظریه

کهشود میمزاحمومخلچنانبلکه،کند نمیکاربرد پیشبهکمکیهیچتنهانهکهشود می

مطالعاتساحتدرمخصوصاً،امروزه!رساندانجامبهراکارتوان میتر راحتآنبدونحتی

کهاستجالبوهستیم،روبروها نظریهقبیلاینازبسیاريتعدادبا،شناسی زباننظري

بریعربعروضهاي انگارهتحمیلبا،سنتیعروض.استبودهاي نظریهچنینسنتیعروض

توصیفیعربشعروزنعاتمتفرّومشتقاتازیکیهمچونرافارسیشعروزنفارسی،عروض

ومغلوطوتجویزيرویکردياست،متفاوتهماز کامالًوزندواینساختارازآنجاکهو،کند می

عروضنظریۀکهمخدوشیتصویر،درواقع.دهد میدستبهفارسیشعروزنازابهامازمملو

ومشوقتااستمتعلمگمراهیباعثبیشتر،استداشتهعرضهفارسیشعروزنازسنتی

قواعدعلتبهسنتی،عروضیادگیريِ!فارسیشعروزنواقعیِمبانیِفراگیريِدراوراهنماي

صرفمستلزماساسش، بیوپرشمارهاي گذاري نامواصطالحاتعلتبهنیزوبسیارشوبیهوده

نجفی.کند میرهاپاسخبدونرابسیاريسؤاالتنیزدرپایان،کهآنتر بدواستبسیاروقت

مربوطمطالعاتدرراجدیديهاي افق،شعروزنزمینۀدرمتعدديمقاالتانتشاربا،توانست

شعروزنۀنزمیدردیگريبنیاديِتحقیقاتانجامبرايرازمینهوآوردپدیدفارسیعروضبه
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داشتندتحقیقاتشبرد پیشدرراتأثیربیشترینکهکسانیبارةدررههموااو.زدسامهیافارسی

یاد،سوربندانشگاهدرمارتینهآندرهوتهراندانشگاهدرخانلريناتلپرویز،استادانشاز

شناسی زباندانشجویانبهشعروزنتدریسکهکرد میاشارهنکتهاینبهنیزوکرد، می

راخودشجدیديآراوعقایدبتواندتادادويبهرافرصتاین50ۀدهاوایلدرتهراندانشگاه

سببهمهاین.)180-183و؛48-1390:50نجفی،(بگذاردبحثمحکبهشعروزنۀزمیندر

ۀمجلدر1352سالدر»شاعرياختیارات«عنوانبارامهمشۀمقالعاقبتبتواندويتاشد

شعروزنةحوزدرتحقیقیاثرترین برجستهتردید بیمقالهاین.کندمنتشراصفهانجنگ

مقدماتوهکردمشخصروشنیبهرافارسیشعرعروضیتقطیعمبانیزیرااست،فارسی

درسپساو.استهکردآمادهرافارسیشعرهاي وزنبندي طبقهترِ بنیاديبحثبهپرداختن

منتشررا»فارسیشعروزنايِه بندي هطبق«ۀمقال،دانشباآشناییمجلۀدر،1359سال

دیديبارافارسیشعرهاي وزنبندي طبقهۀنزمیدرموجودهاي دیدگاهتمامآندروساخت

وهویراستصورت؛ دادنشاندقتبهراهرکداممعایبونواقصوکردبررسیومعرفیانتقادي

مقاالتومقالهدواینبانجفی.آمده است )لفا1394(نجفیدر مقالهاینشدةتجدیدنظر

وشناسی واجمطالعاتانجامِبرايرازمینهکرد،منتشرآنهاازپسکهدیگريمتعدد

جایگاهبهراشعروزنموضوع،درنتیجهوساختمیسرفارسیشعروزندرموردشناسی وزن

.)ب1394،نجفی(کشاند برشناسی ن زبامطالعاتحوزةدرخودشواقعی

تابرگزینددیدگاهیکهاستاینعلماساسیوظایفازیکیکهندک میتصریحنجفی

بتوانآنکمکباکهگوید میسخناي نظریهلزومازسپسوي.برهاندپیچیدگیازرامسائل

گرانقششناسی زباناولیۀاصولازیکیبهاینجادراودرواقع«.کردتوصیفوتبیینراها پدیده

انگلیسی؛بهrelevancy(»اعتبار«مفهومدربارة،مارتینهآندره،استادشنظراتمخصوصاًو

pertinenceهرمیِعلبررسیدرگامنخستیناستمعتقدکهکند میاشاره)فرانسهبه

)pertinent(معتبرهاي جنبهازیکیبهبحثموضوعکردنِمحدودازاستعبارتموضوعی

برمبنايواهمیتشاندرجۀترتیبِبهبایدموضوع،آندیگرهاي جنبهسنجیدنکهایننیزوآن،

زبانازکهتعریفیدرمارتینه).199-1390:200نجفی،(باشداصلیمعتبرِجنبۀهمان

رواینازداند، میارتباطبرقراريبرايابزاري،هرچیزازبیش،رازباندهد، میدستبه

باقیاستمعتقدوداند نمیارتباطامرجزچیزينیزرازبانبررسیدرنکتهترین مهم
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تعمقوبررسیقابلاصلینقشهمینباپیونددرتنهاودارندثانويجنبۀزبانهاي نقش

بهبردنپیبراينیزنجفیپس).103-1380:118،زاده طبیب؛1972:6،مارتینه(هستند

ادراكوزن«:کند میتعریفزیرصورتبهراشعروزن،»عروضجنبۀترین مهمونخستین«

 و نیز با؛1359،نجفی(»شود میحاصلمنفصلومتساويمقادیرِتکرارازکهاستتناسبی

کهکند میبحث،تعریفاینبراساس،سپسوي).201-203:الف1390،نجفیتفصیل بیشتر،

جنبۀترین مهمونخستین«پسهجاهاست،کمیتبرمبتنیفارسیعروضیِشعروزنچون

او،درواقع).اختیارات(»استتقطیعمنظوربهآنهاشمارشوهجاهاکمیتعیینتض،عرو

راآنهاکمیتوفارسیعروضیشعرهجاهايانواعازکاملیفهرستکهاستکسینخستین

کمیتطرحازپسودهد، میدستبه)کشیدهوبلندوکوتاهکمیتهسباهجا،شششامل(

دوهاي کمیت«اینکهازاستعبارتفارسیعروضاصلیقاعدةکهشود میمتذکرهجاها

وکوتاه،کمیتمقابلدربایدکوتاهکمیتیعنی.باشدیکساننظیرنظیربهبایدبیتیکمصراعِ

اي قاعدههربرکهازآنجا).184:ب1390،نجفی(»گیردقراربلندکمیتمقابلدربلندکمیت

وهجاهاکمیتتعیینازپسبعديگاماست،واردنیزاتیاستثنائمعموالًانسانیعلومدر

تعیینِازبودخواهدعبارت،الجرماصلی،قاعدةتعریفنجفی.اصلیقاعدةازعدولموارد

اختیارات«،»استثنائات«عنوانِسهذیلِترتیب،بهراوزناصلیِقاعدةازعدولمواردامروزه

-21:ب1394،نجفی:براینجانبمقدمۀاز(کند میبررسی»وزنیهاي ضرورت«و»شاعري

11(.

وتقطیعمبانیبهکهرامقاالتشازمجموعهدوحیاتشسالآخریندرتوانستنجفی

درسالچهلازبیشطیوداشتنداختصاصفارسیشعرهاي وزنهاي بندي طبقهبررسی

دسازمنتشرجزئینظرتجدیدوویرایشبابودند،شدهچاپگوناگونيها مجموعهونشریات

کهبودکردهانتشارةآمادنیزراخوددیگرکتابدوهمچنینوي).بالف؛1394نجفی،(

عبارتندکتابدواین.کنددنبالپایانبهتارااآنهانتشارکارنتوانستبیماريعلتبهمتأسفانه

و،)شدخواهدمنتشرزوديهبواستفارسیشعروزننامۀ درسدرواقعکه(فارسیشعروزناز

تاامیدواریمواستفارسیشعروزنزمینۀدراوکارترین مهمکه(فارسیشعراوزانبندي طبقه

.)شودمنتشرآیندهسالاواخر
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فرصتهرگاهکهاینآنواست،مشهودکامالًنجفیابوالحسنعلمیزندگیدرنکتهیک

وگفتگودانشجویانشباتوانستهرگاهویافت،رادانشگاهیوعلمیهاي محیطدرکردنکار

اومفصلوپژوهشیۀمقالمثالً.آوردپدیدنیزارزشمنديبسیارعلمیآثارباشد،داشتهتعاملی

.1بود)1346-1349(اصفهاندانشگاهدرهایش کالسحاصل)1351(تطبیقیادبیاتۀنزمیدر

حاصلزیاديحدتا،شداشارهکهچنان،نیزوي)1352(»شاعرياراتاختی«مهمۀمقالو

دريو.بودانقالبازپیشدرتهراندانشگاهشناسی زبانگروهدراوشعروزنهاي کالس

زودخیلیعللیبهاماشدکاربهمشغولطباطباییعالمهدانشگاهدرنیزانقالبازپسهاي سال

بهسپسودانشگاهینشررکزمبهوشددانشگاهدرتدریسکارازگیري کنارهبهناچار

حیاتشروزهايآخرینتاوي.2)55-1390:57نجفی،(رفتفارسیادبوزبانفرهنگستان

نکاتگرهتاکوشید میباشد،نظراتشوآراثبتفکردرآنکهازبیشویداندیش میعروضبه

.بگشایدبودشدهمواجهآنهاباحوزهایندرکهراجدیدي

توصیفبحثنجفی،ابوالحسناستادوقفۀ بیومدامتالشسال40ازبیشررهگذاز،اینک

مقامدرراآنبایدوتوان میراحتیبهکهاسترسیدهکمالازحديچنانبهفارسیشعروزن

وگسترشدروکردتدریسکشورشناسی زبانهاي گروهدرشناسی واجموضوعاتازیکی

شناسانِ زبانگرمیِ پشتباوتأثیرتحتخودنجفی،یمدیدکهچنان.کوشیدآنتعمیق

توانستمیالنیانهرمزدکترومارتینهندرهآوخانلريناتلپرویزدکترهمچوناي برجسته

،دیگرسوياز.زدساجدایعربعروضازراآنودنکحلرافارسیشعروزنتوصیفمعضل

ادبیاتهاي گروهبیشتردرهمهنوزسنتیعروضمدافعانترین سرسختکهاستاینواقعیت

لزومامراینوشوند میجدیدعلمیِعروضِمبانیطرحازمانع،بسیارسختیِ جانبا،فارسی

.کند میصدچندانکشورشناسی زبانهايِ گروهدررافارسیجدیدعروضطرحوتدریس

بودایرانشناسیِ زبانگروهنهاتتهراندانشگاهشناسیِ زبانگروه،اینازپیشسالچهلحدود

باطنیرضامحمد،ثمرهیداهللا،صادقیاشرفعلی،میالنیانهرمزچونشمندانیدانحضورباکه

نجفیابوالحسنازدعوتباگروهاین.برد میسربهخوداوجدورةدرشناس حقمحمدعلیو

ایرانیشناسیِ زبانحوزةدرشعروزنبحثمتولی،بارنخستینبرايشعر،وزنتدریسبراي

استفارسیزبانبهتطبیقیادبیاتحوزةدرآثارترین دقیقومعتبرترینازیکینیزهنوزمقالهاین.1

!استآموز عبرتودهنده تکانها صفحهایندردانشگاهازنجفیاخراجنحوةشرح.2
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آنتصمیمدادنشان)1352(»شاعرياختیارات«مقالۀرانتشاکهنگذشتنیزدیريوشد

درنیز دیگريموفقشناسی زبانهاي گروههامروز.استبودهبجاوصحیحمیزانچهتاگروه

وزنمتولیدداًمجودنبازگردعلمیصحیحسنتآنبهبایدودنتوان میکهاند گرفتهپاایران

تعمیقوتوسعهبهفقطنهعملاین.بشوندشناسی واجاصلیِهايِ شاخهازیکیمقامدرشعر

تقویتبهآن،ازتر مهم،بلکهشود، میمنجرشناسی وزنوشناسی واجنظريِمطالعات

درشناسیوزنمطالعاتگذارِ پایهتردید بینجفی.انجامد میحوزهایندرایرانیشناسی زبان

.داریمنگاهزندهحوزهایندرراويراهونامکهبرماستواست،ایرانیشناسی زبانحوزة
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