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مقدمه

ع��روضوقافیهیکیازعلومکاربردیادبیاتاس��تکهازدیربازدرمیان
ش��عراونویسندگانوجودداش��تهاست.آش��ناییبااینعلمباعثمیشودتا
س��رایندگان،آثاربهتریبهجامع��هعرضهنمایند.اینعل��منیزهمچونعلوم
دیگرکهبهمرورزماندس��تخوشتغییرودگرگونیش��دهاند،تغییراتیرابه

خوددیدهاست.

دراینکتابس��عیکردهاممطالبرابازبانیس��ادهبراس��استغییراتبه
وج��ودآمدهخدمتعالقهمندانارائهنمایم.ب��اتوّجهبهاینکهمخاطباین
مجموعهاکثراًدانشآموزان،معلّمانودانشجویانهستنداساستالیفکتاب
برطبقطرحهایارائهش��دهدرکتابس��الچهارمدبیرستاندررشتۀادبیاتو
علومانسانیاس��ت.دراینراستاسعیکردهاممطالبکتابراکهشاملقافیه
وعروضاس��تبهشکلیس��ادهترباتلفیقیازروشهایرایجآموزشیوبا
استفادهازتجربیاتش��خصیخوددرطیسالیانتدریس»عروضوقافیه«در
قالبکتابیبنام»شناختعروضوقافیه«جمعآوریکردهوبهعالقهمندان

تقدیمنمایم.

امیداس��تکهاینکتابموردقبولعالقهمندانبهشناختعروضوقافیه
قرارگیرد.

ایرجشهرامیپور
آذر1394
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قسمتاول

قواعد قافیه در شعر فارسی
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شعر:

شعر،سخنیاست،موزون،مقّفاومخیّلکهگزارشگرعواطفواحساسات
شخصیشاعراست.شعرازدیربازدرزندگیروزمرۀمردمجاریوساریبوده
است.یادگیریعلمشناختشعرووزنوقافیهبرایعالقهمندان،خصوصاًبرای

رشتههایادبیاتوعلومانسانیالزموضروریاست.

وزنوقافی��هدرنظ��مبخش��یدنوموزونکردنش��عرنقشمهّم��یراایفا
میکنندامّامهمترینقسمتشعرتخیّلآناست.تخیّلدرشعرعبارتاستاز
آرایهپردازیواس��تفادهازآرایههاییهمچون:تشبیه،استعاره،مجاز،کنایهو...
شعرعاریازتخیّلکهفقطوزنوقافیهداشتهباشدسخنموزوننامیدهمیشود.

آفرین جان  خداوند  نام  به 

حکیم سخن در زبان آفرین 

سعدی

تأثیرگذاریش��عردرعنصرتخیّلاست.اس��تفادهازاحساساتوعواطفو
آرایههایبجاومناسبمیتواندتأثیرشعرراچندبرابرکند.
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 پیش دهنت پسته زتنگی  زده الف

زانست که هر کس دهنش پاره کند

سنا    

درشعرباالشاعربااستفادهازآرایههایتشخیصوحسنتعلیلسخنرابه
بهترینصورتبیانکردهاست.

»اگرازمابپرس��ندچراپس��تهراهنگامخوردنمیش��کنید؟معموالًجواب
خواهیمدادکه:»چونباپوس��تخوردهنمیشودبایدآنرابشکنیم«اماشاعر
بااستفادهازآرایههایشاخصباالمّدعیاستکهروزیپستهادعاکردهدهان
منازدهانمعش��وقتنگتراستبهخاطراینجسارتبهمعشوقهرکسبه

پستهمیرسددهانشرامیشکند.«

واج

همانگون��هکهدرش��ناختزبانازکوچکترینواحدس��ازندۀآنش��روع
میکنیمدرشناختوزنوحروفقافیهنیزبایدازواجشروعکرد.

واج:کوچکترینواحدس��ازندۀزباناس��تکهخودمعنان��دارداماباعث

تمایزمعناییمیانکلماتمیشود.

درهن��گامواجآرای��یماباص��ورتملفوظکلم��اتکارداریموصورت
مکتوبواژههامدنظرنیست.

مثال:خواهد)صورتمکتوب(خاَهد)صورتملفوظ(
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خویش)صورتمکتوب(خیش)صورتملفوظ(

زبانفارسی۲9واجداردازاینتعداد6تامصّوتو۲3تاصامتهستند.

مصّوت ها)یاهمانحرکات(نیزبهدودستۀکوتاه)���َ���ِ���ُ��(وبلند)ا-و-ی(

تقسیممیشوند.

صامت هاهمانحروفالفبایفارس��یهس��تندکهبهعلّ��تتلّفظنزدیک

تعدادیازحروفبههمدیگردرمجموعبه۲3صامتتبدیلمیشوند.

ء)=ع(،ب،پ،ت)=ط(ج،چ،خ،د،ر،ز)=ذ،ظ،ض(ژ،س)=ث،ص(،
ش،غ)=ق(،ف،ک،گ،ل،م،ن،و،ه�)=ح(،ی

همانگونهکهمالحظهنمودیدبعضیازحروفبهخاطرتلّفظنزدیکبههم
یکیحسابمیشوند.

نکته:حتمابایدیادمانباشدکهمادرحالخواندنویاآموزشزبانفارسی

هستیم.درزبانعربیهرحرفجایگاهومخرجخاصیبرایتلّفظدارد.

واج آرایی:

واجآرایییعنیجداکردنصامتهاومصّوتهاییککلمهیایکهجا.

درابتدابایدتوّجهداش��تکهدرواجآرای��یفقطصورتملفوظکلمات
مدنظراس��تن��هصورتمکتوب.یعنیهمانگونهک��هتلفظمیکنیمبههمان

صورتنیزمینویسیم.

مانند:خوار)خار(کلفت)ُکلَفت(
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مدرسه)َمدِرِس(سحر)َسَحر(

تبص�ره1: درواجآرای��یتماممص��ّوتهایکوتاهرابایدبنویس��یم)یعنی

کلمههایاهجاهارابایدحرکتگذاریکنیم(.مانندپدر)پَِدر(دست=َدست

ّ��(درواجآراییحساب ْ��(وتشدید)�� تبصره2: عالمتهایس��کون)��

نمیشوند.

چندنمونهواجآرایی:

دست:َدست=/د/��َ�/س/ت/

خواندن:خانَدن=/خ/ا/ن/د/��َ�/ن/

عزت:ِعزَزت=/ع/��ِ�/ز/ز/��َ��/ت/

نکته:نوشتنکلماتبهصورتملفوظ»خطعروضی«نامیدهمیشودکهدر

بخشعروضتوضیحبیشتریخواهیمداد.

الگوهای هجایی در زبان فارسی 

صامت+مصّوتکوتاه)ُت(تو/ت/��ُ�/

صامت+مصّوتکوتاه+صامت)َسر(/س/��َ��/ر/

صامت+مصّوتبلند)پا(/پ/ا/

صامت+مصّوتکوتاه+صامت+صامت)َسرد(/س/��َ��/ر/د/

صامت+مصّوتبلند+صامت)باد(/ب/ا/د/

صامت+مصّوتبلند+صامت+صامت)کارد(/ک/ا/ر/د/
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براساسالگویهجاییباالبهچندنکتهدرهنگامواجآراییبایددقّتکرد:

1 تمامهجاهایزبانفارسیباصامتآغازمیشوند..

۲ دّومینحرفهرهجاهمیشهمصّوت)چهکوتاهچهبلند(است..

3 بیشترینتعدادواجهایسازندۀیکهجادرزبانفارسیچهارواجاست..

4 هجاهاییکهازچهارواجبیشترباشندفارسینیستند.مانندلوستر..

۵ هرجافقطیکمصّوتمیتواندداشتهباشد..

نکت�ه: کلماتیک��هدرظاهربامصّوتآغازمیش��وندقبلازمصّوتیک

صامت)ء(وجودداردکهدرشکلمکتوبظاهرنمیشود.مانند:

از)=/ء/�َ��/ز/(

اردک)=/ء/���ُ/ر/د/��َ�/ک/(

آب)=/ء/ا/ب/(

ایران)=/ء/ی/ر/ا/ن/(
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قافیه در شعر فارسی

قافی�ه: کلماتیهس��تندکهدرپایانمصراعهایاابی��اتقرارگرفتهویکیا

چندحرفآخرشانمشترکاست.
ای نفس خرم باد صبا

از بر یار آمدای مرحبا

سعدی

دربیتباال»صبا«و»مرحبا«واژههایهمقافیههس��تندوحروفآخرش��ان
یکساناست.

بیتیکههردومصراعآنقافیهداشتهباشد»مصّرع«1میگویند.
مثال برای شعر مصّرع :

ما در این شهر غریبیم  و در این ملک فقیر

اسیر تو  دام  به  و  گرفتار  تو  کمند  به 

سعدی 

بیتیکهیکمصرعآنقافیهداشتهباشد»مقّفا«۲میگویند
مثال برای شعر مقّفا :

در طالع من نیست که نزدیک تو باشم

برسانند گر  دعا  دور  از  می گویمت 

سعدی 

1. دکتر روح اهلل هادی ،آرایه های ادبی سال سّوم دبیرستان، وزارت آموزش و پرورش ،سال 1390
2. همان منبع  
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ردیف:

ردیف: کلماتیهستندکاماًلمثلهمکهبعدازقافیهتکرارمیشوند.

من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم

سعدی 

واژههای»دارم«دربیت،بعدازقافیههای)گناهونگاه(قرارگرفتهوکاماًل
مثلهمهستند.

شعریکهردیفدارد»مُردَّف«1نامیدهمیشود.

نکت�ه:کلمات��یردیفقرارمیگیرندکههمازنظرلف��ظوهمازنظرمعنا

یکیباش��ند.اگرازنظرلفظیکس��انوازنظرمعنامتفاوتباش��ند»جناستام«
نامیدهمیشوند.

روان آب  سوی  بشد  خرامان 

چنان چون شده بازجوید روان

فردوسی

»روان«درمصراعاّولودّوماگرچهازنظرواجهایسازندهیکسانندامّااز
نظرمعناباهمفرقدارند.»روان«اّولصفتآباستبهمعنایجاریو»روان«

دّومبهمعنای»روحوجان«است.

نکته:وجودقافیهبرایش��عرمهموضروریاست)خصوصاًشعرسنتی(ولی

1. دکتر روح اهلل هادی آرایه های ادبی سال سّوم دبیرستان، وزارت آموزش و پرورش ،سال 1390


