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 آموزش ضربی عروض 

 نويسنده: جلیل غديری 

 ناشر: نستعین

 طراح جلد: ستاره ساسانی

  7931چاپ اول: 

 7931چاپ دوم: 

 7111شمارگان: 

 تومان 91111قیمت: 

 رامسر، بلوار امام خمینی، چهار راه سربازان گمنام،نشانی انتشارات: 

 (13933191731جنوبی نوزده، درب دوم ) 

 * تمام حقوق اين اثر، برای انتشارات نستعین محفوظ است.

Email: nastain.publications@yahoo.com 
telegram@jalilghadiri 

 
 

 – ۰۴۳۱::   غدیری، جلیل،  سرشناسه

 ض/جلیل غدیری.عنوان و نام پدیدآور:: آموزش ضربی عرو

 .۲ویراست  وضعیت ویراست::

 .۰۴۳۱مشخصات نشر:: رامسر: نستعین، 
 م.س ۲۰/۵×۰۳/۵؛  ص.: جدول ۳9... مشخصات ظاهری::

 ۳7۱-9۲۲-۳۵9۲۲-۳-۰ ریال: ۴۱۱۱۱۱ ... شابک شابک ::
 فیپا... وضعیت فهرست نویسی ::

 عروض فارسی... موضوع ::
 …Persian language – Versification موضوع ::

 فن شعر --فارسی ... موضوع ::
 *…Persian language – Poetics موضوع ::

 PIR…۴۵۵۳ رده بندی کنگره::
 ۱فا۳۰/۱...رده بندی دیویی:: 
 ۵۳۵۱۳۰۱شماره کتابشناسی ملی:: 
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 تقدیم به نَفَس مهرانگیز 
 زنده ياد مهربانْ پدر، مهرِ پروردگار 

 و مهربانوْ مادر، پروردگارِ مهر

  که با شوق وجدآوری راه مدرسه را نشانم دادند...
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 پیش درآمد

 ايتن کته خلت استت چرخ های گردش بانگ

 

 

 

 7ه طنبتتور و بتته حلتت متتی سـتتتترايندش بتت 

 خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست 

 

 

 

 5از کتتجا متتی آيتتتتد ايتتن آوای دوستتت 

 ايتتتتتتممتتتتتتا همتتتتتته اجتتتتتتزای آدم بتتتتتتوده 

 

 

 9ايتتمدر بهشتتت ايتتن لحتتن هتتا بشتتنوده 

دانتان، فیلستوفان ايران از ديرباز خاستگاه علم، هنر و انديشه بوده است و آثار نويسندگان، شتاعران، رياضتی 
ه درستی بر اين شايستگی است. از جمله اين علوم، يکی علم عروض به عنوان زمینه موسیقی شعر است. و... گوا

ارسطو موسیقی را يکی از شتعب رياضتی »دانشمندان اشارات فراوانی به رابطه موسیقی با رياضی دارند از جمله 
تغییر ناپذير بودن همه قواعتد و اوتول  اند ولی از جهت مسلم وبر شمرده و فلاسفه اسلامی نیز رای او را پذيرفته

 1«مانند علوم رياضی، آن را هنر نیز محسوب داشته اند. آن

علامه دهخدا نیز بر اين نکته تاکید دارد که موسیقی موجود در شعر يتا علتم الحتان، بتا منشتا اعتداد و ارقتام  
ام چهارگانته علتوم رياضتی علتم الحتان و آن يتک قستمت از اقست»رابطه نزديکتی دارد چنتان کته نوشتته انتد: 

افاعیل عروضی با عدد، در دل اين ستخن نهفتته استت کته  3«نواخت»اين رابطه منطقی پیوند ودا يا  1«قدماست.
هتای شتاعر توجه به اين مهم، برای درک دريافت 1«اهمیت وزن در شعر مانند اهمیت ضرب در موسیقی است.»

 از چشم اندازی ديگر، مفید خواهد بود.
در علم »نبان ماندگاری و دلنشینی متون شعر تا روزگار شعر نیمايی، موسیقی است و به همین دلیل سلسله ج 

در نظتر اهتل  1«موسیقی حاجت به علم عروض بسیار باشد و بايد زحافات و علل عروض را شخص مغنّی بداند.
پتیش از »که گفته اند:  موسیقی در اجرای آوازهای ايرانی، آشنايی با علم عروض مقدم شمرده شده است چنان

لازم استت کته ] آواز ايرانتی[دست يازيدن به کاری پژوهشی و دراز مدت، برای کشف میزان بندی در اين آواز
   3«به دانش عروض و بحرهای شعری کاملا آشنا باشیم.

ماهیت شعر، پیوند تنگاتنگ بین واژه و وزن در کنار انديشته و احستاا استت کته بتر محمتل زبتان شتیرين 
نمايد و در غزلیات سعدی و ديوان حافظ ارسی و نظم و آهنگ در سخن شاعران، اين شکرين گفتار تجلی میپ

                                                             

 191، بیت  1. مثنوی مولوی، دفتر 7

 داوود. سروده پرويز نی5

 193، بیت 1. مثنوی مولوی، دفتر 9

 خدا، ذيل موسیقی. ده1

 . پیشین1

 آهنگ . منظور از نواخت يعنی ودای کوبش روی شئی برای تولید ودا يا ضرب3

 91. موسیقی از ديدگاه فلسفی و روانی، ص 1

 71. بحورالالحان، ص1

 575. تئوری بنیادی موسیقی، ص 3
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افشان، مخاطب تشنه را وادار بته رهتا شتدن از زختار  کوبان و مویبه اوج می رسد تا شاعر دست انداز و پای
و اين امتر بتا کشتف رابطته ذهنتی بتین  های ناپايدار آن نمايددنیا و به سخره گرفتن تعلقات تیره خاکی و تجلی

يکتی »شود که در اين کتاب، آن نماد برگزيده، عدد است. چتون سخن منظوم با نمادی محسوا، میسر      می
شتود ولتی يتک از انواع ارتباطاتی که اشیا با يک ديگر دارند ارتباطی است که بتا اوتطلاحات متعتدد بیتان متی

گذارد و در کتاب حاضر اين دو ح و جان خواننده متن، اثر شگرفی باقی میکه در رو 71«دهندمفهوم را ارائه می
ای آستمانی، روح های موسیقی است که در تلتاقیطر ، يکی زبان شعر و ديگری زبان عدد يا نمادی برابر نت
 شود.میها به ديار انديشه و احساا شاعر رهسپار آکنده از احساا شهروند ايرانی، بر قالیچه سلیمان شاعرانه

از اسرار برتری کلام در قالب شعر، هويدايی خود فردی انسان در شعر استت کته در هنگامته هتم نشتینی بتا  
شتود و ايتن رسد و سبب جلای دل و وتیقل روح متیوار، به آستانه شکوهمند بروز میموسیقی يا طنین رياضی

ين همراهی با شاعر دامن نمی زند. بته تنها با شنیداری کردن افاعیل عروضی ممکن خواهد شد ولی عروض به ا
همین دلیل، اعداد برابر با افاعیل عروضی برای کشف ودا يا موسیقی شعر، موضوع بحث ايتن کتتاب استت تتا 

 خواننده متن، بیشتر با شاعر هم حس شود. 
حکمت ضرب و راز تسلط شگفت آور آن )موسیقی( بر جان شنونده در ايتن نکتته نهفتته استت کته نفتس »
هتای وزن و موسیقی، غمتزه غمتازه کشتش77«يابد.چیزی مطلقا )به معنای مجرد( معادل خويش در آن می آدمی

دارد و آن درونی انسان است نه بیرونی و نه مبدع آن و در حقیقت، نقاب از چهره اسرار مکنون نهاد بشر بر   می
ستقف ستاده بستیار نقتش و گنبتد  را با ودای چرخش با شکوه و شگفت انگیز لايتناهی افلاک و کائنات، ايتن

 نمايد.دوّارآشکار  می
تترين از روشتن»شتود. چرخشی که در سماع عارفانه، عاش  را به اوج می برد تا موجتب وحتدت و ووتال  

تواند حقیقتی را که در آدمی نیست در آن به وجود بیاورد ايتن استت کته دلايل، اين که هیچ نغمه موسیقی نمی
شهودی، اگر شناخت يک حقیقت ضروری باشتد نغمته موستیقی هتر انتدازه هتم کته  در جريان حالت دريافت

  75«تواند آن حقیقت را در نفس آدمی ايجاد کند.جذاب باشد نمی
يابتد و بته درونی و پنهان است که معمولا با ابتزاری ديگتر تجلتی نمتی موسیقی کاشف آن بخش از حقیقت

وورت آواز يا تصنیف، با سازهای سنتور، تار، سه تار، کمانچه، همین دلیل است که هنگام اجرای متون شعر به 
به نام هتای  71و... در هفت دستگاه يا مجموعه بزرگ 79تنبک، نی، عود و قانون و سازهای خارجی پیانو، ويلون

 ويژه خود و به همراه آن، پنج 71هايیو با  گوشه« گاه، چهارگاه، همايون، نوا و راست پنجگاهشور، ماهور، سه»

                                                             

 59. پیشین، 71

 751. پیشین، 77

 17. پیشین، 75

 شود.و به دلیل بهره برداری فراوان در کشور ما ، ايران، بومی تلقی می . البته اين ساز ايرانی نیست79

 51. موسیقی از ديدگاه فلسفی و روانی، ص 71

. 1. روح افزا 3. خسروانی 1. نغمه   1. زنگوله وغیر وکبیر      9. درآمد زنگ شتر 5. درآمد راست 7های دستگاه راست پنجگاه: . گوشه71

. لیلی و 71. ابول چپ 71. طرز 73. مبرقع 71. قَرَچه  71. بحر نور 79. بیات       عجم  75. بال کبوتران  77. نیريز 71ق . عشا3. سپهر 1پنجگاه 

. فرنگ )رديف سازی موسیقی سنتی 51. نفیر  51. ماوراء النهر 59. نوروز خارا 55. نوروز وبا  57. نوروز عرب 51. راوندی        73مجنون   

 ها در همین منبع های دستگاهساير گوشه (579ايران، ص 

www.ketab.ir

www.ketab.ir



 

 

کته ريشته در علتم  71«افشتاری، دشتتی، بیتات اوتفهان 73ابوعطا، بیتات زنتد،»مجموعه کوچک به نام آوازهای 
 شود. رياضی دارد برای شنونده محسوا و قابل درک می

جناب استاد آقاای »بسیار شايسته است تا از نخستین استاد عروض در مرکز تربیت معلم شهید مطهری نوشهر 

هتای درا عتروض دانشتگاه کلتاا« زنده یاد استاد غلامرضا رحمدل»نیز آخرين آن  و« مدنیسید مهدی معافی
 گزار باشم که دانشی بدين غريبگی و مهجوری را شیرين تدريس نمودند.آزاد و دانشگاه گیلان سپاا

                                                             

 های ديگر دارد. های مشترکی با دستگاه ماهور و برخی از دستگاه. بیات زند يا بیات ترک که گوشه73

 51. موسیقی از ديدگاه فلسفی و روانی، ص 71
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