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چکیده

کـس بـه انـدازة ابوالحسـن نجفـی دغدغـۀ       هـیچ  ،فارسـی  دانـان قـدیم و جدیـد   در میان عروض

نجفی همچنین کوشیده اسـت تـا معیـاري بـراي     .هاي شعر فارسی نداشته است بندي وزن طبقه

هـاي   وزن:دانـد  هاي مطبوع را دو دسـته مـی   او وزن.تشخیص وزن مطبوع از وزن نامطبوع بیابد

نجفی براي دسـتۀ نخسـت کوشـیده اسـت     .)xy(االرکانهاي متناوب و وزن )xx(اناالرکمتفق

ها به استخراج یک خـانوادة وزنـی منجـر     از آن هرکدامهاي عروضی را سامان دهد که تکرار  رکن

از اي عروضی ارائه کرده است کـه   دایره ،االرکانهاي متناوب یعنی وزن ،براي دستۀ دوم.شود می

خـانوادة   8هـاي سـاعت    در جهت عقربه خانوادة وزنی و 8هاي ساعت،  بهعقر در خالف جهتآن 

هـاي   زنهاي وزنـی در ضـمن و   خانواده16این  که تمامی اوزانِ طوري، بهشود استخراج می دیگر

کـار   ،گـذاري شـده   نـام  »دایـرة نجفـی  «این دایـرة عروضـی کـه بـه نـام      .گیرند مطبوع قرار می

در.وزن شعري را در خود جـاي داده اسـت   200رده و نزدیک به ها را تسهیل ک بندي وزن طبقه

در عربـی و   هـاي عروضـی   دایـره  تـاریخیِ  بررسـیِ از تحلیلی، پس -با روش توصیفی این جستار

هـاي   وزن بنـديِ  ، شـیوة رکـن  هـاي عروضـی   رکن تنظیمِ دایرة نجفی در فارسی، به تبیین فواید

.هاي شعر فارسی پرداخته شده است نبندي وز طبقهدهی  مانساو مستخرج از دایره

.ها بندي وزن عروض فارسی جدید، ابوالحسن نجفی، دایرة نجفی، طبقه:ها واژهکلید

1. a_ghahramani@sbu.ac.ir



شناسیزبان و زبان مجله |160

مقدمه -1

هاي وزنی شعر فارسـی،   شناسان به علم عروض فارسی و توصیف ویژگی در سدة جدید ورود زبان

شناسی وزن عبارت اسـت   زبانامروزه در .است کردهتحول این علم و  کمک شایانی به پیشرفت

عبـارت اسـت از   نیـز  1شناسی وزنوظیفۀ از اداراك حاصل از تکرار مقادیر متساوي و منفصل، و 

یکـی از  .فـوق اصـلی  ین مقادیر متساوي و منفصل و نیز موارد مجاز عدول از قاعـدة  بررسی هم

هـاي   کـه انگـاره   شناسی فارسی ایـن بـود   ترین فواید ورود تعریف سادة فوق به مباحث وزن مهم

داد  مثالً نجفی ترجیح می.شناسی فارسی حذف شد وزنی مرکب از ارکان متفاوت از مباحث وزن

 مسـتفعلن مفاعـلُ  «را بـه صـورت   »فاعلن مفاعیلُ فاعالت مفعولُ«االرکانی چون  تا وزن مختلف

 مفاعیـلُ  مفاعیـلُ  مفعـولُ «هاي معروف رباعی، یعنی  تقطیع کند، یا یکی از وزن»مستفعلن فعل

بینیم تقطیع نجفی  چنانکه می.تقطیع کند»فع مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ«را به صورت »فعل

دقیقاً  2کامالً منطبق با تعریف جدید وزن است و مقادیر تکرار شونده از حیث میزان موراهایشان

ل از براي بررسی موارد عدوهمچنین شناسان  وزن.)30-2009:25آرویی :نک(مساوي هستند 

آورند و ایـن قواعـد را بـه دو دسـتۀ کلـی       می به میان 3قاعدة اصلی وزن سخن از قواعد مطابقه

دقیق مـوارد عـدول    بنديو آنگاه به صورتکنند، تقسیم می 5انی یا نواییو قواعد زب 4وزنیقواعد 

شـود   میقواعد وزنی یا همان اختیارات شاعري به تصرفی اطالق .پردازنداز قاعدة اصلی وزن می

مـثالً اختیـار فـاعالتن    (تواند بدون خارج شدن از وزن در سـاختار وزن پدیـد آورد    که شاعر می

، و قواعد زبانی یا نوایی به قواعـدي  )آید بجاي فعالتن در وزنی که از تکرار رکن فعالتن پدید می

.ن تغییر دهـد تواند براي حفظ وزن زبان را به نفع انگارة وزشود که طی آنها شاعر می اطالق می

شناسـان   لبـاً در زمـرة وزن  شناسان که امـروزه غا  با استفاده از همین مفاهیم ساده و روشن، وزن

هـاي گونـاگون    شناختی انـواع وزن  قرار دارند توانستند بناي محکمی را براي مطالعۀ رده 6زایشی

ابوالحسـن نجفـی    شناسانی چون پرویز ناتل خانلري و زبان.جهان در اختیار پژوهشگران بگذارند

شناسی شعر عروضی فارسی، دور جدیدي را در  با وارد کردن مفاهیم فوق به حوزة مطالعات وزن

1. metrics
2. moras
3. correspondence rules
4. metrical rules
5. linguistic/ prosodic rules
6. generative metricists
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ـ    (رسـی آغـاز کردنـد    بررسی شعر عروضی فا :2007،نسـپور و فوگـل  .کبـراي تفصـیل بحـث ن

.)39-2009:1؛ و آرویی 10مخصوصاً فصل 

شناسی باعث پیشرفت ایـن حـوزه از    ناز دیگر مفاهیم مهمی که ورود آن به حوزة مسائل وز

عـروض فارسـی شعروزنمهمکتابتألیفباخانلريمطالعات ادبی شد، مفهوم سادة هجا بود؛ 

 زبـان و  رسد که شناخت مفهوم هجا و انواع آن در به نظر می .کردجدیديمرحلۀواردرافارسی

از یک سو باعث تسـهیل  شناسی به عروض بوده است که  شعر فارسی، بزرگترین کمک علم زبان

و از سـوي   گردید و آن را از بند اسباب و اوتاد عروض عربی رهانیدهاي وزنی  در توصیف ویژگی

شناس  پس از خانلري، ابوالحسن نجفی زبان .سامان بخشید روشعلم عروض فارسی را در دیگر 

و توصـیف  شناسی در کشف و شناخت  دیگري است که وارد حوزة علم عروض شد و از علم زبان

او که بیش از چهل سال عمر خود را صرف علم عروض فارسی .هاي وزنی بهرة فراوان برد ویژگی

هـاي متمـادي    شناسی زوایاي جدیدي از علم عروض را گشود که قـرن  کرده است با کمک زبان

اي بود که به نـام   استمرار وي در مطالعات عروض باعث یافتن دایره.مجهول یا مغفول مانده بود

در این نوشته قصد داریم به اهمیت این دایره در عروض فارسـی  .مشهور و با نامش همراه شداو 

.هاي منحصر به فرد آن بپردازیم و قابلیت

هاي عروض عربی نگاهی گذرا به دایره-2

کـه   طـوري  گردد، بـه  هاي عروضی به زمان تأسیس علم عروض عربی باز می سابقۀ استخراج دایره

گانه را در پنج دایره گنجانیـد کـه   همۀ بحرهاي پانزده)ق170:وفات(فراهیدي  بن احمدخلیل 

 هـا  براي دایره رسد که خلیلِ احمد می نظر بههمچنین .خلیل مشهور شدند هاي عروضیِبه دایره

پنج دایرة عروض عربی .درا به نامی خواندن اي پس از او، هر دایره شکه شاگردانبل،گزیدننامی بر

:د ازنا عبارت

.دایرة مختلفه شامل بحرهاي طویل، مدید، بسیط -

.تلفه حاوي بحرهاي وافر و کاملدایرة مؤ -

.دایرة مجتلبه حاوي بحرهاي هزج، رجز، رمل -

.ثّمنسرح، خفیف، مضارع، مقتضب، مجت دایرة مشتبهه حاوي بحرهاي سریع، -

)29-1390:34،قهرمانی مقبل:نک(.ه حاوي بحر متقاربقدایرة متف -
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یک بحـر   عنوان بهگنجد، ولی خلیل بن احمد آن را می اگرچه در دایرة متفقه ،بحر متدارك

و سپس بحرها در عروض عربی، بـه   ها جالب اینکه بدانیم ترتیب دایره.رسمیت نشناخته استبه

 تنهـا دایـرة  ي کـه نـه  طور بهرفته است  کار بههمان ترتیبی که خلیل آورده است پذیرفته شده و 

نخسـتین   عنـوان  بـه نخستین دایرة عروضی پذیرفته شده، بلکه بحر طویل هـم   عنوان بهمختلفه 

.بحر مورد قبول واقع شده است

تـر از آن معیـار   مهـم  شـده اسـت،  منجـر  بندي بحرها عربی به نوعی دسته ي عروضها دایره

ه ایـن نقطـۀ   آغازي دارد کـ  وتد است و این که هر بحري در دایره، نقطۀ اصلی تشخیص سبب و

به این معنا کـه نقطـۀ آغـازِ هـیچ      ول یک وتد و پس از آن یک سبب است؛در وهلۀ ا)فک(آغاز 

.بحري از میان یک وتد نخواهد بود که منجر به تجزیۀ وتد شود

حاوي هزج، رجـز،  (یعنی دایرة مجتلبه ،مانند دایرة سوم ها کردن برخی از دایرهچه وضعاگر

تـر از آن در دایـرة چهـارم یعنـی     نبوغ خلیل در وضع دایرة اول و مهمبسیار آسان است،  ،)رمل

ه پنج بحر از آن استخراج شده شگفت ک اي با ترتیب هجاییِدایره.شودمی دایرة مشتبهه آشکار

در اینجـا قصـد آن   .ي خفیفها اي با دو وتد مجموع و یک وتد مفروق در میان سببدایره است؛

ي ها گذرا دایره صورت بهوضوع پرداخته شود، بلکه هدف آن بود که تفصیل به این منیست که به

.همواره مورد توجه عروض سنتی فارسی نیز بوده است عروض عربی معرفی شود که

ي عروضیها عروض سنتی فارسی و دایره-3

ي شعر فارسی ها ، کوشیده است که تا حد امکان وزنسنتی که شیفتۀ عروض عربی بودهعروض 

ي وزن شـعر فارسـی و عربـی،    هـا  ي عروض عربی بگنجاند، ولی با توجه بـه تفـاوت  ها یرهرا در دا

مسیر این کار چندان هموار نبـوده اسـت، لـذا علمـاي عـروض سـنتی دسـت بـه ابتکـار زده و          

هم شمس قـیس و هـم خواجـه نصـیرالدین      ،مثال طور به.اندي دیگري را نیز وضع کردهها دایره

دانند و دلیل آن هم روشن اسـت،  نمی ی را مناسب شعر فارسیطوسی دایرة نخست عروض عرب

.کدام در شعر فارسـی کـاربرد ندارنـد   و مدید و بسیط، هیچبحرهاي مستخرج از آن یعنی طویل 

)1393:29؛ خواجه نصیر،96، 1360:78،شمس قیس(

 شمس قیس در دایرة مختلفه، بحرهاي منسرح و مضارع و مقتضب و مجتـثّ  ،از سوي دیگر

، قریـب،  و در دایرة منتزعه بحرهـاي سـریع، غریـب   )1360:138شمس قیس، (دهدمی را قرار
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این در حالی اسـت کـه در عـروض عربـی بحرهـاي سـریع و       ).162:همان(خفیف و مشاکل را 

)دایـرة مشـتبهه  (خفیف در کنار بحرهاي منسرح، مقتضب و مجتث قرار دارند و از یـک دایـره  

.شوندمی استخراج

یعنـی بهرامـی سرخسـی و     ،دپیش از خـو  عجمِ نقل از دیگر عروضیانبه ،ه شمس قیسالبت

ي دایـرة منعکسـه، دایـرة منعلقـه،     هـا  کند به ناممی ی سه دایرة دیگر را هم ذکریمسبزرجمهر ق

کند و بحرهاي مسـتخرج  می را رد ها این دایره ۀسپس هر س .)181-182:همان(دایرة منغلطه

آن دهندة آن اسـت کـه اهتمـام و    این امر نشان.کندمی معرفی »ستحدث ثقیلبحور م«ها را از

 ي نخسـت هـا  ي عـروض فارسـی بـه سـده    هـا  براي یافتن دایرهتوجه به دایرة عروضی و کوشش

.گرددمی گذاري عروض فارسی بازپایه

ي مشترك میان عروض عربـی و عـروض فارسـی همچـون     ها نیز در کنار دایره خواجه نصیر

 شعر فارسـی معرفـی   یی خاصِها ، دایره)متقارب(و دایرة متفقه )هزج، رجز، رمل(تلبهدایرة مج

:همـان ()هزج مکفوف، رجز مطوي، رمل مخبـون (کند که از آن جمله دایرة مجتلبۀ مزاحفهمی

فعالتن مفاعلن دو بـار،  :مفتعلن فاعالت دو بار، خفیف:منسرح(و دایرة مشتبهۀ مثمنه  )35-34

)مفـاعلن فعالتـن دو بـار   :جتثّفاعالت مفتعلن دو بار، م:یلُ فاعالت دو بار، مقتضبمفاع:مضارع

).35-36:همان(است

نیز همانند دیگر مباحث عروض آشفته  ها واقعیت آن است که عروض سنتی در مسئلۀ دایره

ي علـم عـروض  ها کمک قابل توجهی به رفع مشکالت و آشفتگی ها ي که این دایرهطور بهاست، 

.نکرده است

یکـی   :در عروض عربی دو کارکرد مهم داشته اسـت  ها که پیش از این آورده شد، دایرهچنان

از آنجـا   1.بندي بحرهاتشخیص سبب و وتد و داشتن معیار صحیح براي فک بحرها، و دوم دسته

:نـک (مقولۀ سبب و وتد خاص عروض عربی است و هیچ کـارایی در عـروض فارسـی نـدارد    که 

Gottholdازنظر خاورشناس آلمانی، گوتهولد ویل  -1 Weilدادن ترتیب هجاییِ بحرها  ها نشان ، هدف اصلیِ خلیل از وضع دایره

ال دنب ها به دادن ترتیب حروف متحرك و ساکن بر روي دایره نبوده است، بلکه او در وضع دایره تعبیرِ عروضیان قدیم، نشان و به

درنظر او، وتد که .قرار دارد)تکیه؟(آهنگ  کند که برروي هجاي بلند وتد یک ضرب ویل عنوان می.تمایز وتد از سبب بوده است

rising(آهنگ خیزان  ضرب:شود آهنگ است خود به دو دسته تقسیم می حامل ضرب rhythm( در وتد مجموع که هجاي دوم

falling(آهنگ افتان  آن بلند است و ضرب rhythm( در وتد مفروق که هجاي اول آن بلند است و تنها در دایرة چهارم یعنی

اي عنوان  تکیه -داند بلکه کمی بر همین اساس، ویل اساس نظام وزنی عربی را کمی صرف نمی.شود دایرة مشتبهه دیده می

).1960:674ویل، (کند  می
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، بنابراین کارکرد نخست دایره، در عروض فارسی فاقد اعتبار )115-1395:131مقبل،  قهرمانی

شـند، زیـرا علمـاي    ند چندان کارکردي داشته باا هنتوانست ها بندي نیز دایرهدر بحث دسته.است

 چنین منظوري نبودنـد و شـاید بتـوان گفـت کـه از ایـن ظرفیـت        دنبال بهعروض سنتی اساساً

.ندا هی غافل بودي عروضها دایره

ي عروضیها خانلري و دایره-4

ي که عـروض  ا هي شعر فارسی بود، مسئلها وزن يِبند طبقهي خانلري ها ترین دغدغهیکی از مهم

»ي را موجـب سـهولت فهـم   بنـد  طبقـه «خـانلري  .کامل از آن غفلت ورزیده بـود  طور بهسنتی 

متوجـه کـارکرد    هـا  بنـدي وزن طبقـه  ، از ایـن رو بـراي  )1373:185خانلري، ناتل (دانست می

میان «:گویدمی چنین ها روش خود در وضع دایره خانلري پس از معرفیِ.ي عروضی شدها دایره

اوزان که شرح خواهیم داد چهار دایره از موضوعات خلیل بن احمـد اسـت و سـه     ۀپانزده سلسل

بحور بسیط و مدید و طویل از آن یکی از دوایر خلیل را که  .باشدمی دانان ایرانیدایره از عروض

ده خواهد شد فرع دایرة دیگري که دیشود بنده رد کرده است، زیرا این دایره چنانمی استخراج

.»نُه سلسلۀ دیگر را بنـده خـود یافتـه اسـت    .ندا هدانان ایرانی بدان پی نبردکه او و عروض است

)184:همان(

ي عروضـی او  هـا  ي شـعر و وضـع دایـره   بنـد  قـه طبنقد شیوة خانلري در  ما در اینجا درصدد

ت بسـیار ظریفـی را   شیوة خانلري پرداخته و نکـا  نقدبه تفصیل نیستیم، زیرا ابوالحسن نجفی به

اما ذکر دو نکته دربارة اینکه چـرا خـانلري در وضـع    .)33-1394:49نجفی، (متذکّر شده است

کـه  نخستین نکتـه ایـن اسـت    :نخواهد بودنیافت خالی از فایده  به موفقیت کامل دست ها دایره

شـایان ذکـر   .)32-1389:36، قهرمانی مقبل:نک(ي عروضی ناکام بودها خانلري در وضع رکن

سویه وجود دارد؛ یعنی تعیـین درسـت و   ي دوا ه، رابطها ي عروضی و دایرهها میان رکن است که

کنـد،  مـی  کمـک  هـا  به استخراج رکنرساند و دوایر نیز می ، به وضع دوایر یاريها رکن مندنظام

چنـان کـه در نـزد خـانلري شـاهد آن      -مند نباشد ي عروضی نظامها اگر رکن ،ولی در هر حال

کـه خـانلري معیـار دقیقـی بـراي      مهم دیگر ایننکتۀ .به رسم دوایر نیز لطمه خواهد زد-هستم

.نیافته بود مطبوعاي مطبوع و نها وزن
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ها ي وزنبند طبقهروش نجفی در -5

معیـاري بـراي وزن مطبـوع و وزن     ،براي نخستین بار در تاریخ عروض فارسـی  ،ابوالحسن نجفی

یـافتن   دنبـال  بهگذارد و می ي نامطبوع را به کنارها وزن.)1387:117، نجفی(یابدمی نامطبوع

 ي مطبوع را هم به دو دسته تقسیمها او وزن.گرددمی ي مطبوعها وزن بنديِروشی براي تقسیم

یی که با نظـم خاصـی   ها وزنوآیندمی دستیی که از تکرار یک رکن عروضی بهها وزن کند؛می

:بنابراین.آیندمی دست بهاز هجاهاي کوتاه و بلند از تناوب دو رکن 

هاي نامطبوع وزن-

تکرار یک رکن :االرکان قمتف -هاي شعر فارسی                               وزن

هاي مطبوع   وزن-

تناوب دو رکن :االرکان متناوب -

ي هـا  منـدي او در اسـتخراج رکـن   ، روشها بندي وزنهقیت نجفی در طبقیکی از دالیل موفّ

نجفـی  .ستهجایی اهجایی و پنجهجایی و چهار ي اصلی در نظر نجفی سهها رکن.عروضی است

آوردمـی  دست بهرکن  23با توجه به احتماالت موجود در تعداد و ترتیب هجاهاي کوتاه و بلند، 

مسـتفعالتن،  :شناسـد مـی  رسـمیت او چند سال بعد دو رکن دیگر را نیز بـه .)126:همان:نک(

.)1394:165نجفی، (فاعلییاتن 

خانوادة وزنـی را  یک  ،تکرار که ازطریقِقابلیت را دارند این آمده دستي بهها از رکن هرکدام

تشـابه هجـایی میـان تعـدادي از      دلیـلِ چه این قابلیت نیز وجود دارد کـه بـه  اگر.تشکیل دهند

ي مفاعیلن ها ي رسم کرد، مانند رکنا هدایر ها را در یک سلسله قرار داد و براي آن ها ، آنها رکن

ي خـانلري  هـا  سنتی و نیز ضـمن دایـره   همان کاري که در عروض فاعالتن و مستفعلن، شبیه و

یی در نزد نجفی بسیار سهل و آسان بوده است، زیرا توفیق در ها رسم چنین دایره.شودمی دیده

این کار هموار کرده است، ولی نجفی مطلقاً نیـازي بـه رسـم     اي انجاماه را بر، رها استخراج رکن

.هایی ندیده است چنین دایره

دایرة نجفی-6

 بنـديِ راهـی بـراي دسـته    یافتنِ دنبالِ بهي حاصل از یک رکن، ها وزن بنديِاز دستهنجفی پس 

ي مهـم  ا هدایر یافتنِ سويِهمین جستجو او را به.یی است که حاصل تناوب دو رکن استها وزن
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موضوع بهتر است، ایـن جسـتجو و کشـف را از     اهمیت دلیلِبه.شودمی در علم عروض رهنمون

:ویمزبان خود او بشن

وزن را فهرست کرده بودم و در اختیار داشـتم،   300سخنم،  ۀدنبال بهگردم  برمی

ي بنـد  طبقـه هجـایی  هجایی و پنجهجایی و چهار ي سهها وزن را براساس رکن 180

پس دچار تردیـد شـدم   .گرفتنمی جا ها وزن باقی مانده بود که در این 120کردم، 

بـین ممکـن   خوب، یک ذهـن سـاده  .ده استغلطی بوم، راه ا هکه مبادا راهی که رفت

وزن  300آور است کـه از میـان   البته خجالت.وزن استثناست 120است بگوید این 

 شـعرهایی .وقـت مـرا گرفـت    هـا  این مسئله مـدت  .استثناست هاتاي آن 120بگویم 

ناگهـان یـک   .اندیشـیدم هـا مـی   دربارة آن.نوشتم که در آن تکرار وجود نداشتمی

 روزي تقطیـع شـعرهاي زیـر را   .کمک کرد که مسـئله را حـل کـنم    تصادف به من

:نوشتممی

کنند می پنهان خورید باده که تکفیرکنندمی دانی که چنگ و عود چه تقریر

)حافظ(

نبود بر سر آتش میسرم که نجوشـم  شق بپوشمهزار جهد بکردم که سرّ ع

)سعدي(

ه غصه سـر آیـد   ي زنم ککار بهدست ر آنم که گر ز دست برآیدبر س

)حافظ(

--ᴗ-ᴗ-ᴗᴗ--ᴗ-ᴗ-

ᴗ-ᴗ-ᴗᴗ--ᴗ-ᴗ-ᴗᴗ--

-ᴗᴗ--ᴗ-ᴗ-ᴗᴗ--

ناگهان دیدم میـان  .تقطیع همه را از سر ننوشته بودم بود کهچنین تصادف 

عینـاً وزن   ،دبلنـد اولـی را برداریـ   اگر دو هجاي .شباهتی برقرار شده است ها آن

عیناً وزن سوم  ،شود، و اگر سه هجاي اول وزن دوم را برداریدمی بیت دوم تکرار

میان سه وزنی که هیچ ارتباطی با .این اتفاق مرا به فکر فرو برد.شودمی حاصل

اینجا بود که من بـراي  .یی پیدا شدها شباهت ،هم ندارند، سه وزن کامالً مختلف

دیـدم کـه از دوایـر    نمـی  تا آن لحظه من نیازي.فاده کردماولین بار از دایره است
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 در این لحظه بـه خـودم گفـتم مـن یـک دایـرة عروضـی       .عروضی استفاده کنم

یـن دایـره جـا    االن سـه وزن در ا .بـرم مـی  را در آن دایره ها کشم و این وزنمی

وزن  120گیرد؟ عرض کردم کـه  می م چند وزن دیگر جاگرفته است، حال ببین

:این دایره را کشیدم.کجاست ها دانستم جاي آننمی تیارم قرار داشت کهدر اخ

 ،ي ساعت روي ایـن دایـره حرکـت کنـیم    ها خالف حرکت عقربهحال اگر بر

وزن مختلف را در ایـن   80من به این طریق .گنجدمی ي متعددي در آنها وزن

خواسـتم بگـویم ایـن چهـل تـا      نمی انده بود ووزن باقی م 40باز .دایره جا دادم

دقت کردم دیدم اگر معکوس این دایـره را  .گنجدنمی ناست و در این نظاماستث

 تاي دیگر هـم در همـین دایـره    40ي ساعت حرکت کنم، آن ها در جهت عقربه

.گنجدمی

وزن به این طریق در دو گروه وزنی قرار گرفت که یک نظـام   300بنابراین، 

:بود که سه دسته بیشتر نداشت گروه اول تکرار مقادیر متساوي.کردمی درست

ي گـروه دوم ظـاهراً تکـرار مقـادیر متسـاو     .هجاییهجایی، پنجهجایی، چهارسه

وزن را در آن  120حـال یـک دایـره اسـت کـه در آن زمـان       هر نیست، ولی بـه 

در حـال  ي دیگري نیز پیـدا کـردم و   ها گنجاندم، سپس از آن زمان به بعد، وزن

یـا در گـروه    هـا  به همین صورت تمام این وزن.وزن در اختیار دارم 400حاضر 

).115-1387:117نجفی، (گنجدمی اول یا در گروه دوم

ولـی   وضی را دقیقاً چه موقع یافته است،بر ما معلوم نیست که ابوالحسن نجفی این دایرة عر

ایـن   رسـماً  شناسـی  بنیاد ایراننی در در ضمن یک سخنرا ش1386براي نخستین بار در تیرماه 

ش در 1387خنرانی در سـال  این سـ .ي آن سخن گفته استها و از ویژگی هدایره را معرفی کرد
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بـه   شناسـی  زبان و ادب فارسی و بنیاد ایـران  ي مشترك فرهنگستانها مجموعه سخنرانیضمن 

.چاپ رسیده است

ن این نکته خالی فایده نیست کـه بـراي   گذاري این دایره به نام نجفی بیا اما در خصوص نام

پیشنهاد کرد که بـه پـاس زحمـات وي در علـم      1389نگارنده این سطور در سال  بار نخستین

 زاده طبیـب ).1389:54،55،58قهرمانی مقبل، (نامیده شود »دایرة نجفی«عروض این دایره، 

سـنت،  «بـا عنـوان    ایرانی وزن شعر فارسی و اشعاردر مقدمۀ مفصل خود بر مقاالت همایش نیز

:1390زاده،  طبیـب (گذاري تصـریح کـرده اسـت     ین نامبر ا »توصیف و نظریه در عروض فارسی

22.(

گاه این دایره را صراحتاً به به دلیل اخالق و تواضعی که همگان از او سراغ دارند، هیچنجفی 

.خشنود و خرسند است گذارينام دایرة نجفی ذکر نکرد، ولی از قراین پیدا بود که از نام

اهمیت دایرة نجفی در عروض-6-1

، از هر جـاي  )بلند 8کوتاه و  8(هجا 16ي با ا هرسد، دایرنمی نظر بهچندان پیچیده  دایرة نجفی

، زیرا نـوع و  تا وزن بر ما معلوم شود آغاز کنیم، کافی است تا هجاي هشتم پیش برویمکه دایره 

در دایره در دو جا دو هجاي .شت هجاي پیشین خواهد بودترتیب هشت هجاي بعدي همانند ه

رد دیگر یک هجـاي  متوالی آمده است، در موا صورت بهبلند متوالی، و در دو جا، دو هجاي کوتاه 

ی ایـن بـه معنـی آن اسـت کـه در شـعر فارسـ       .یک هجاي بلند قرار گرفته است کوتاه در کنار

 اصـلی  در وزن و مطبوع باشـد  و االرکان نی متناوبخانوادة وز خانوادة وزنی وجود ندارد که جزو

.آن سه هجاي بلند متوالی بیاید

پـیش از  کـه  یـم  ا هدر آن جا آورد یم؛ا هدربارة دایرة نجفی سخن گفت ارکان عروضیدر کتاب 

مطـابق بـا دایـرة نجفـی در     را یعنی دایـرة سـوم    ،خانلري این دایره را در ضمن دو دایره ،نجفی

ي هـا  منطبق بـر دایـرة نجفـی در جهـت عقربـه     را ي ساعت و دایرة چهارم اه عقربه جهت عکسِ

:ساعت آورده است
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)1373:190،192خانلري، (

، و از دایرة چهـارم فقـط پـنج بحـر     )وزن 29شامل (اما خانلري از دایرة سوم تنها شش بحر 

(استخراج نموده است)وزن 9شامل ( )231-238:همان:نک.

هـاي دیگـر    در ضمن دایـره هرچند تفاوت کار نجفی و خانلري در این است که این دو دایره 

خانلري نتوانسـته از ایـن   .خود خانلري پوشیده مانده است ري آمده، اما اهمیت آن حتی برخانل

بوع ز این دو دایره، مطي مستخرج اها مثال متوجه شود که وزن طور به؛دو دایره بهرة کافی ببرد

ي وزنی که ممکن است از این دو دایره اسـتخراج شـوند، غفلـت    ها خانواده از برخی نیز .هستند

.کرده است

ترین دغدغۀ او بوده است، در این راستا از مهم ها ي وزنبند طبقهکه مسئلۀ این دلیلِبهنجفی 

تـوان  مـی  این دایـره با وجود این، از .گذار نکرده استچیزي فرواز یره بهرة فراوان برده و این دا

ي دیگري کرد که منجر به رفع برخی از مشکالت عروض شـود، از آن جملـه مسـئلۀ    ها استفاده

شـود و  مـی  که از دایرة مذکور اسـتخراج  االرکان ي متناوبها ي وزنی و وزنها ي خانوادهبند رکن

.گیرندمی ي وزنی قرارها دوري که در ضمن این خانواده هاي وزن

هاي مسـتخرج از دایـرة    هاي پرکاربرد شعر فارسی در میان وزن ر برخی وزنبا توجه به حضو

این سـؤال پـیش بیایـد آیـا     است شده است، ممکن را متذکر ها  نجفی، که عروض سنتی نیز آن

تـوان از آن در عـروض سـنتی نشـانی      هاي عروض جدید است یا آنکـه مـی   دایرة نجفی از یافته

.آورد دست به
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در عـروض   )هـاي سـاعت   خالف جهت عقربـه (دایرة نجفی ک وجه از یواقعیت آن است که 

شـدة  که بحرهاي فارسی »دایرة مختلفه«آورده با عنوان  اي دایرهشمس قیس .سنتی آمده است

:)192-1360:193شمس قیس، (زیر را از آن استخراج کرده است 

.اعالت مفتعلن فاعالتمفتعلن ف:منسرح

.یلُ فاعالتمفاعیلُ فاعالت مفاع:مضارع

.فاعالت مفتعلن فاعالت مفتعلن:مقتضب

.مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن:مجتثّ

دایـرة مشـتبهۀ   «بـا عنـوان    اي را معرفـی کـرده   دوایر دایرههمچنین خواجه نصیر در ضمن 

این دایره همان دایرة مختلفه شـمس  .که البته شکل آن را ترسیم نکرده است»زایده]مزاحفۀ[

و نیـز بحـر   »...فعالتـن مفـاعلن  «قیس است و خواجه نصیر عالوه بر چهار بحر فوق، بحر خفیف 

.)35-1393:36خواجه نصیر، (هم از آن استخراج کرده است ..).فاعالت مفاعیلُ(مهملی را 

، آمدهدر عروض سنتی از معکوس دایرة نجفی قابل استخراج است و هایی که وزن تمامیِاما 

هـا در عـروض سـنتی دایـرة      با زحافات متعدد به بحرهاي دیگر منسوب شده اسـت و بـراي آن  

گـذاري شـده و از بحـر     ، رمل مشکول نام»...فعالت فاعالتن«:مثال طور به.مستقلی نیامده است

دو بـه بحـر   هـر »...لنمفاعلن مفـتع «یا »...متفعلن مفاعلن«همچنین .ستستخراج شده ارمل ا

براي بحر رمل و بحر رجـز در عـروض سـنتی     ،دانیم طور که میرجز منسوب شده است و همان

ها با انواع زحافات از این دایره و دیگر دوایـر موجـود در عـروض     اي آمده و تمامی این وزن دایره

.شده استسنتی استخراج 

ها وزن بنديِ رکن دادنِدایرة نجفی در سامان نقش-6-2

بنابراین طبیعـی اسـت کـه تمـام     .االرکان ي متناوبها ت و شامل وزنهجایی اس16دایرة نجفی 

ي ساعت ها خانوادة وزنی در خالف جهت عقربه 8، یعنیي وزنی مستخرج از این دایرهها خانواده

داراي چهـار رکـنِ    )1390:118جفـی،  ن:نـک (ي سـاعت هـا  جهت عقربـه خانوادة وزنی در 8و 

متناظر با رکن اول و رکن چهارم متناظر با رکن دوم  ،ي که رکن سومطور بههجایی باشند، چهار

در دیگـر  .ي معیار که منطبق بر دایره است همواره چنـین خواهـد بـود   ها این در وزنبنابر .باشد

فرما باشد، یعنی هنگـام  کند که همین قاعده حکمیم ي هر خانوادة وزنی نیز منطق حکمها وزن
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و رکـن پایـانی ممکـن اسـت      کنـیم مـی  بنـدي هجـا مرز  4هجا  4رکان در هر وزن، تقطیع به ا

:مثال طور به.هجایی باشدهجایی، دوهجایی و یکهجایی، سهرچها

--ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ᴗ-ᴗ-

--ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ᴗ--

--ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ᴗ-

هجـایی و  ي مکـرر، سـه  هـا  ي حاصـل از رکـن  ها تقطیع به ارکان در وزن ،بر روش نجفیبنا

 ی کـه از دایـره اسـتخراج   االرکـان  ي متناوبها ماند وزنمی .هجایی خواهد بودهجایی و پنجرچها

نجفـی در علـم    یکـی از دسـتاوردهاي مهـم    عنـوان  بهاگر این دایره را بپذیریم و آن را .شودمی

 هـا  شمار آوریم، این امر مستلزم آن است که نتایج آن را هم بپذیریم کـه از جملـۀ آن  عروض به

ة ي مسـتخرج از دایـر  هـا  تمـامی وزن  ،بر این اسـاس .اساس دایرة نجفی استتقطیع به ارکان بر

:نجفی الزاماً باید

که وزن دوري باشد یـا نباشـد،   اما این .هجایی آغاز شوند، نه کمتر نه بیشتربا رکن چهار -

.کننده خواهد بوددر مرز رکن بعدي تعیین

کـه مصـراع   دوم نیز چهارهجایی خواهد بود، مگـر این  تردید رکناگر وزن دوري نباشد، بی-

.هجا باشد 8وتاه باشد که کمتر از آنقدر ک

تر باشـد،  هجا یا بیشـ  12در صورتی که وزن  ،متناظر رکن اول است از آنجا که رکن سوم-

هجـا باشـد،    12هجا و کمتـر از   8و اگر وزن شعر بیش از  رکن سوم نیز چهارهجایی خواهد بود

.تعداد هجاي رکن سوم خواهد بودهجا، 8تعداد هجاي زاید بر 

رکن چهارم خواهد  مانده از آنِ، تعداد هجاهاي باقیهجا داشته باشد 12بیشتر از  اگر وزن-

.بود

:ري باشداما اگر وزن شعر دو

در ضــمن  ،گیـرد مــی اول بایـد تشـخیص داد کــه وزن دوري در کـدام گــروه وزنـی قـرار      -

االرکان باشد، بر اساس تکرار یـک رکـن   اگر در ضمن گروه متفق.االرکان االرکان یا متناوبمتفق

.هجایی باشدهجایی یا چهارهجایی یا پنجشود که رکن اول ممکن است سهمی تقطیع

شـود، در  مـی  باشد که از دایره اسـتخراج  االرکان گروه متناوب ضمن در ن دوريوز اما اگر-

.هجایی خواهد بودمصراع الزاماً چهارول در هر نیمآن صورت رکن ا
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یی را ها ي آن واقفیم در ما عادتها البته ممکن است میراث عروض سنتی که خود بر کاستی

.جدید را بپذیریم يِبند رکنراحتی نتوانیم به است که آن ها نتیجۀ این عادتایجاد کرده باشد و

ا اگـر   .ي نیسـت ا هداند که با او مناقشمی اگر کسی منکر عروض جدید است و آن را نادرست امـ

بنـدي   و طبقه اختیارات شاعريهاي نجفی، مانند  ویژه یافته به ،دستاوردهاي عروض جدیدکسی 

ند عروض سنتی ا ههستند کسانی که پذیرفت.بپذیردنیز پذیرفته است، باید نتایج آن رارا ها وزن

و آن  رباعی یک وزن بیش نیسـت  به خطا رفته است و وزن اصلیِ)وزن24(در بیان وزن رباعی 

:با ترتیب هجایی زیر است

--ᴗᴗ--ᴗᴗ--ᴗᴗ-

»لمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَع«حال هنگام تقطیع هجایی هنوز آن را براساس عادت گذشته 

، ایـن وزن بـر اسـاس تکـرار یـک رکـن       کـه بـر اسـاس روش نجفـی    در حالی.کننـد مـی  تقطیع

.است)مستفعلُ(هجایی چهار

گـردد بلکـه   نمی ي عروضی به ذات شعر بازها یم که رکنا هپیش از این در جاي دیگري گفت

عروضـی  ي هـا  این بهتر آن است که رکنبنابر).1389:62، قهرمانی مقبل(امري قراردادي است 

ي عروضـی هـا  که رکـن طوريدر خدمت علم عروض باشد و هماهنگ با دیگر جوانب این علم، به

ترین راه براي بـاز یـافتن شـعر در    ساده ي وزن و ارائۀبند طبقهدر خدمت این قابلیت را دارد که

.متناسب با آن باشد خانوادة وزنیِ

یـن تقطیـع مـا را    تقطیع کنـیم، ا »علمفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَ«رباعی را براساس اگر حال 

ي بنـد  رکـن اما .االرکان نه متناوب و االرکان استمتفقنه  سردرگم خواهد کرد، زیرا این تقطیع،

ن بـر اسـاس تکـرار رکـن     کنندة ایـن اسـت کـه ایـن وز    بازگو»تفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فعمس«

همچنـین در  .خواهـد شـد  اش به آسـانی مشـخص   جایگاه آن در خانوادة وزنی مستفعلُ است و

:ترتیب هجایی زیر

--ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ᴗ-

شـعر   دومـین وزن پرکـاربرد  )1976:162(1که براساس آمار الول سـاتن )4.7.14(این وزن 

اگـر  .تقطیع شده اسـت  »مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلن«صورت بهفارسی است در عروض سنتی 

االرکــان یــا فــقي مطبــوع در شــعر فارســی یــا متهــا وزنروش نجفــی را پذیرفتــه باشــیم کــه 

1. L. P. Elwell-Sutton
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نظمی باشیم کـه در یکـی از دو گـروه     دنبال بهاین وزن  يِبند رکنباید در  است، االرکان متناوب

گیرد، زیـرا در آن نظمـی   نمی شویم که در گروه اول قرارمی پس از بررسی ساده متوجه.بگنجد

هجـا   14االرکـان اسـت و   بنـابراین متنـاوب  .یابیممین هجا 5یا  هجا 4هجا، یا  3راساس تکرابر

پس بنابر روشی که پیش از این بر اساس دایـرة نجفـی ارائـه    .دارد و از طرف دیگر دوري نیست

یابیم یعنـی  ي متناوب دست میبند رکنتردید به بی ،ي کنیمبند رکنهجا  4هجا  4کردیم، اگر 

:زیر صورت به

--ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ᴗ-

)مفا(=مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فَعل 

ي بنـد  رکني را بر بند رکنناچاریم این  ،ي نجفی بهرة کاربردي ببریمها گر بخواهیم از یافتها

تجربـۀ  .کم بر تقطیعی که گوشمان به آن عادت کرده است فائق آییمتا کمسنتی ترجیح دهیم

تقطیع کردم، باورش شاید دشوار  مذکور ديبنرکن بامدت زمانی این بود که این وزن را نگارنده 

 ،ی را نیز ذکر کـنم، بـا دشـواري و درنـگ    خواستم تقطیع سنتمی ولی هنگامی که ،برسد نظر به

 صـورت  بـه تفننی، بلکـه   صورت بهنه کسانی که عروض را به .آوردممی تقطیع سنتی را به خاطر

ي وزنـی،  هـا  ت شاعري، در ضرورتشود همچنانکه در اختیارامی کنند، پیشنهادمی جدي دنبال

را ي نجفـی  هـا  ویـژه پـژوهش  ي عـروض بـه  هـا  یافتـه  ،ي دوريهـا  وزن و هـا  ي وزنبند طبقهدر 

علمـی   ،تـا علـم عـروض    هماهنگ با قواعد عـروض جدیـد باشـند   ي نیز بند رکن، در ندا هپذیرفت

.هماهنگ و منسجم باشد

هاي عروضی دایرة نجفی و استخراج رکن-6-3

هـاي عروضـی    رکن ضمنِ در»مفاعلُ«و»فعالت«دایرة نجفی این است که دو رکن  فایدة دیگرِ

هاي عروضی نیاورده است و دلیل آن این است  ها را در میان رکن اگرچه نجفی آن گیرد؛ قرار می

هـاي   االرکـان، رکـن   هـاي متفـق   هاي گروه نخست؛ یعنی وزن که نجفی تنها به قصد تعیین وزن

.ج کرده استعروضی را استخرا

خانوادة وزنی  16هاي متکی بر دایرة نجفی تقطیع چهاررکنی را بپذیریم، براي  اگر براي وزن

:رکن زیر معین کرد 10توان  مستخرج از دایره می

»التلُ، فعمفاعیلُ، مفتعلن، فعالتن، مستفعلُ، مستفعلن، فاعالتن، مفاع ،مفاعلن، فاعالت«
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االرکـان مشـترك اسـت، زیـرا از      هاي متفـق  ی براي وزنهاي نجف هشت رکن نخست با رکن

آیـد، ولـی از تکـرار دو رکـن      می دست بهتنهایی یک خانوادة وزنی ها به یک از این رکنتکرار هر

شـود کـه    آید، زیرا منجر به توالی سه هجاي کوتاه می نمی دست بهمفاعلُ و فعالت خانوادة وزنی 

 طـور  به.امکان حضور دارنداالرکان  ت، ولی در وزن متناوببا اساس وزن شعر فارسی ناسازگار اس

هـم   شـود و شـعر سـنتی    این وزن از دایره استخراج می.»فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن«:مثال

الت    بنابراین باید پـذیرفت .شناسد رسمیت میاین وزن را با همین تقطیع به همچنـین  (کـه فعـ

.ها را ذکر نکرده است سی است، اگرچه نجفی آنفار هاي عروضیِ رکن جزو)مفاعلُ

مستخرج از دایرة نجفی هاي وزنیِخانواده-6-4

.االرکـان  هـاي متنـاوب   هجایی است و شـامل وزن  16دایرة نجفی  ،که پیش از این آوردیمچنان

داراي چهـار رکـنِ چهـار     مستخرج از این دایره ي وزنیِها بنابراین طبیعی است که تمام خانواده

ي که رکن سوم، متناظر با رکن اول و رکـن چهـارم متنـاظر بـا رکـن دوم      طور بههجایی باشند، 

خانوادة وزنی در جهـت   8هاي ساعت و  خانوادة وزنی در خالف جهت عقربه 8از این دایره .باشد

:شرح زیر استهاي وزنی به تفصیل این خانواده.آید می دست بههاي ساعت،  عقربه

:)هاي ساعت خالف جهت عقربه(وزنی مستخرج از دایرة اولهاي  خانواده

--ᴗ-ᴗ-/ᴗᴗ--/ᴗ-ᴗ-/ᴗᴗمفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن  .1

ᴗ-ᴗ/ᴗ--ᴗ/-ᴗ-ᴗ/ᴗ--ᴗ-فاعالت مفاعیلُ فاعالت مفاعیلُ .2

-ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗمفاعلُ مستفعلن مفاعلُ مستفعلن .3
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4. مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت-ᴗᴗ-/-ᴗ-ᴗ/-ᴗᴗ-/-ᴗ-ᴗ  

-ᴗᴗ--/ᴗ-ᴗ-/ᴗᴗ--/ ᴗ-ᴗفعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن .5

6. مفاعیلُ فاعالت مفاعیلُ فاعالتᴗ--ᴗ/-ᴗ-ᴗ/ᴗ--ᴗ/-ᴗ-ᴗ

ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ ᴗ-ᴗᴗ--مستفعلن مفاعلُ مستفعلن مفاعلُ .7

-ᴗ-ᴗ/-ᴗᴗ-/-ᴗ-ᴗ/-ᴗᴗ-فاعالت مفتعلن فاعالت مفتعلن .8

:هاي وزنی مستخرج از دایرة دوم خانواده

-ᴗ-ᴗ-/-ᴗᴗ-/ᴗ-ᴗ-/-ᴗᴗمفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن .1

2. التفاعالتن فع التفاعالتن فع-ᴗ--/ᴗᴗ-ᴗ/-ᴗ--/ᴗᴗ-ᴗ  

-ᴗ--ᴗ/ᴗ-ᴗ-/ᴗ--ᴗ/ᴗ-ᴗمفاعیلُ مفاعلن مفاعیلُ مفاعلن .3

4.مستفعلُ فاعالت مستفعلُ فاعالت--ᴗᴗ/-ᴗ-ᴗ/--ᴗᴗ/-ᴗ-ᴗ

-ᴗᴗ-/ᴗ-ᴗ-/-ᴗᴗ-/ ᴗ-ᴗ-مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن.5

--ᴗᴗ-ᴗ/-ᴗ--/ᴗᴗ-ᴗ/-ᴗتنفعالت فاعالتن فعالت فاعال.6

ᴗ-ᴗ-/ᴗ--ᴗ/ᴗ-ᴗ-/ᴗ--ᴗمفاعلن مفاعیلُ مفاعلن مفاعیلُ.7

ᴗ-ᴗ/--ᴗᴗ/-ᴗ-ᴗ/--ᴗᴗ-فاعالت مستفعلُ فاعالت مستفعلُ.8

)1390:118نجفی، :نک(

هـا   اهد مثـالی در دیـوان  هاي وزنـی شـ   البته ممکن است براي تعداد معدودي از این خانواده

موجود در این دایره در ضـمن   هاي وزنیِ خانواده ،که پیش از این ذکر شدیافت نشود، ولی چنان
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دهـد کـه از    گـو قـرار مـی    گیرد و این امکان را در اختیار شـاعر پارسـی   هاي مطبوع قرار می وزن

.مطبوع باشد و وزنی بیابد که هم جدید و هم ببردهاي موجود در دایره بهره  قابلیت

هاي مستخرج از دایره چهار هجایی اسـت کـه در هـر     همانطور که مالحظه شد، تمامی رکن

قابلیـت دیگـري از   شکل زیر از دایـره،  .شود گر می خانوادة وزنی به صورت دو رکن متناوب جلوه

 اگـر ما در چهار موضع از دایره، فلشی رسم کردیم که بیانگر آن است که  سازد، را متجلی می آن

آید،  از هر نقطه از دایره شروع کنیم و چهار هجا پیش برویم، یک رکن چهارهجایی به دست می

حاصـل   آن رکن مجـاور در مواضع مشخص شده،  حال با جا به جا کردن دو هجاي کوتاه و بلند

بیشتر سرعت عمل  منجر بهها این فلش.دهندة خانوادة وزنی از آن نقطه است که نشان شود می

نکتۀ قابل تأمل اینکه این ویژگـی در هـر   .هاي وزنی مستخرج از دایره است خیص خانوادهدر تش

هـاي   هاي ساعت و هم موافق با حرکت عقربـه  دو جهت از دایره یعنی هم در جهت خالف عقربه

:هاي ساعت عقربه جهت خالف در به طور مثال.کند ساعت صدق می

←-ᴗ-ᴗ=)مفتعلن فاعالت(

هاي شعر فارسی بندي وزن دایرة نجفی در کتاب طبقه-6-5

کنون دربارة دایرة نجفی عنوان شد، براساس آثار منتشرشدة وي تـا زمـان حیـات    مطالبی که تا

امیـد   همـت بـه  1397کـه بـه سـال     بنـدي وزن شـعر فارسـی    طبقـه براساس کتاب .ایشان بود

و  8تـا   1بحـر نخسـت را از    8، »دایـره  دستۀ مستقیم«زاده منتشر شده است، نجفی در  طبیب

فعالتن «بحرهاي مستقیم دایره با .گذاري کرده است شماره 16تا  9بحرهاي معکوس دایره را از 
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-1397:24نجفـی،  (شـود   آغاز مـی »فعالت فاعالتن«، و بحرهاي معکوس دایره نیز با »مفاعلن

خـواه   -هـاي ایـن دایـره را    این در حالی است کـه نجفـی پـیش از ایـن، بحر    .)271-417؛23

ي کـه نخسـتین بحـر    طـور  بهاز نقطۀ دیگري آغاز کرده بود؛  -مستقیم دایره و خواه معکوس آن

درنظـر  »مفاعلن مفـتعلن «، و نخستین بحر معکوس دایره را »مفاعلن فعالتن«مستقیم دایره را 

هاي قبلـی نجفـی در   ترین تفاوتی است که در این کتاب، در مقایسه با کار گرفته بود و این مهم

اکنون ترتیب  .آید شمار نمییک تفاوت جوهري به ،شود و البته این تفاوت این خصوص دیده می

:آوریم می هاي شعر فارسی بندي وزن طبقههاي وزنی را براساس کتاب  خانواده

):هاي ساعت خالف جهت عقربه(مستخرج از مستقیم دایره  هاي وزنیِ خانواده

-ᴗᴗ--/ᴗ-ᴗ-/ᴗᴗ--/ ᴗ-ᴗفعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن .1

2. مفاعیلُ فاعالت مفاعیلُ فاعالتᴗ--ᴗ/-ᴗ-ᴗ/ᴗ--ᴗ/-ᴗ-ᴗ

ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ ᴗ-ᴗᴗ--مستفعلن مفاعلُ مستفعلن مفاعلُ .3

-ᴗ-ᴗ/-ᴗᴗ-/-ᴗ-ᴗ/-ᴗᴗ-فاعالت مفتعلن فاعالت مفتعلن .4

--ᴗ-ᴗ-/ᴗᴗ--/ᴗ-ᴗ-/ᴗᴗمفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن .5

ᴗ-ᴗ/ᴗ--ᴗ/-ᴗ-ᴗ/ᴗ--ᴗ-فاعالت مفاعیلُ فاعالت مفاعیلُ .6

-ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗ-/ᴗ-ᴗᴗ/--ᴗمفاعلُ مستفعلن مفاعلُ مستفعلن .7

8. مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت-ᴗᴗ-/-ᴗ-ᴗ/-ᴗᴗ-/-ᴗ-ᴗ  

):هاي ساعت موافق جهت عقربه(هاي وزنی مستخرج از معکوس دایره  خانواده

--ᴗᴗ-ᴗ/-ᴗ--/ᴗᴗ-ᴗ/-ᴗفعالت فاعالتن فعالت فاعالتن.9

ᴗ-ᴗ-/ᴗ--ᴗ/ᴗ-ᴗ-/ᴗ--ᴗمفاعلن مفاعیلُ مفاعلن مفاعیلُ.10

ᴗ-ᴗ/--ᴗᴗ/-ᴗ-ᴗ/--ᴗᴗ-عالت مستفعلُفاعالت مستفعلُ فا.11

-ᴗ-ᴗ-/-ᴗᴗ-/ᴗ-ᴗ-/-ᴗᴗمفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن .12

13. التفاعالتن فع التفاعالتن فع-ᴗ--/ᴗᴗ-ᴗ/-ᴗ--/ᴗᴗ-ᴗ  

-ᴗ--ᴗ/ᴗ-ᴗ-/ᴗ--ᴗ/ᴗ-ᴗمفاعیلُ مفاعلن مفاعیلُ مفاعلن .14

15.مستفعلُ فاعالت مستفعلُ فاعالت--ᴗᴗ/-ᴗ-ᴗ/--ᴗᴗ/-ᴗ-ᴗ

-ᴗᴗ-/ᴗ-ᴗ-/-ᴗᴗ-/ ᴗ-ᴗ-مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن.16
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)24-1397:23نجفی، (

دایرة نجفی عروضی در يها رکن فراوانیِ-6-6

:از دایره به شرح زیر استخانوادة وزنی مستخرج  16هاي عروضی بر اساس  بسامد رکن

جمعدایرة دومدایرة اولرکن

ᴗ-ᴗ-4812مفاعلن

فاعالت-ᴗ-ᴗ8412

ᴗ--ᴗ448مفاعیلُ

ᴗᴗ-448-مفتعلن

ᴗᴗ--4-4فعالتن

ᴗ-ᴗᴗ4-4مفاعلُ

ᴗ-4-4--مستفعلن

ᴗ---44-فاعالتن

التفعᴗᴗ-ᴗ-44

ᴗᴗ-44--مستفعلُ

ایـن جـدول   .بـار اسـت   12بـار و بیشـترین فراوانـی     4در دایـره  هـا  کمترین فراوانی رکـن 

دو هجـاي کوتـاه و دو    دلیـل حضـورِ  به»فاعالت«و»مفاعلن«دو رکن  دهندة آن است که نشان

 یندیگر بیشـتر هجاي بلند از یک سو و توالی یک هجاي کوتاه در کنار یک هجاي بلند از سوي 

امکـان حضـور در هـر دو     ،ییدلیل تناسب هجاهمچنین این دو رکن به.ایره داردحضور را در د

نتیجـۀ  .دارد)هاي سـاعت  نیز در جهت حرکت عقربههاي ساعت و  خالف حرکت عقربه(را دایره

یک هجـاي کوتـاه و   (»مستفعلن«و»فاعالتن«توان گرفت این است که دو رکن  دیگري که می

الت «و»مفاعلُ«و نیز دو رکن )ه هجاي بلندس سـه هجـاي کوتـاه و یـک هجـاي بلنـد      (»فعـ(

.کمترین حضور را دارند

نکتۀ پایانی-7

دیگـري   هـاي  ی هجاها بـه هـم بریـزیم، دایـره    دایرة نجفی را با اندکی جابجای اگر ترتیب هجاییِ

:مثال طور به.اهند بودهاي مستخرج از آن مطبوع نخو خواهد آمد که البته وزن دست به
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-ᴗᴗ--/-ᴗ ᴗ-/ᴗᴗ--/-ᴗ ᴗفعالتن مفتعلن فعالتن مفتعلن 

-ᴗ-ᴗ/ᴗ-ᴗ-/-ᴗ-ᴗ/ ᴗ-ᴗ-فاعالت مفاعلن فاعالت مفاعلن 

هـاي   درنظـر بگیـریم، از هـر دایـره وزن    اي  مذکور را در ضمن دایـره  هاي هجاییِ اگر ترتیب

ایـن امـر   گیـرد و   هـاي مطبـوع قـرار نمـی     یک در ضمن وزنی هیچول ،آید می دست بهمتعددي 

.دهد نشان می اهمیت دایرة نجفی به وضوح

گیري نتیجه-8

هـاي عـروض عربـی و داویـر      در مقالۀ حاضر پس از توضیح اجمالی در خصـوص اهمیـت دایـره   

ر فارسـی  هاي شع بندي وزن ها در طبقه عروضی در عروض فارسی سنتی، به جایگاه و نقش دایره

که نخستین بار خانلري به دلیل شناخت مفهوم هجا به آنها توجه ویژه نشان پرداخته شده است 

هـاي وزنـی متنـاوب     براي استخراج خانواده در تکمیل کار خانلري، داد تا اینکه ابوالحسن نجفی

 از جملـه .معـروف اسـت  »دایـرة نجفـی  «کـه امـروزه بـه نـام      معرفـی کـرد  اي را  االرکان، دایره

وزن شـعري   180خانوادة وزنـی متنـاوب االرکـان اسـت بـا       16هاي این دایره استخراج   قابلیت

هـا، جایگـاه هـر یـک از آنهـا را در       هاي ایـن وزن  مطبوع، که عالوه بر تسهیل در توصیف ویژگی

.بخشـد  هـاي سـامان مـی    بنـدي ایـن وزن   کند و کـار طبقـه   دستگاه عروض فارسی مشخص می

محاسن این دایره که نجفـی، خـود، بـه آن تـوجهی نشـان نـداده اسـت،         ترین همچنین از مهم

هاسـت کـه باعـث بسـامان کـردن       هاي عروضی از دایره و سـامان دادن بـه رکـن    استخراج رکن

.گردد وزن و تسهیل در آموزش عروض فارسی می 180بندي این  رکن
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