
 

مندی از وزن و موسیقی است؛ لذا بررسی تطبیقی اوزان و بحور عروضی  یکی از مختصات قرآن بهره

  تطبیقی   رویکردی  با   هایی ناب از اعجاز کالنی قران را آشکار سازد. این پژوهش تواند جلوهبا قرآن می

  کریم  قرآن  آیات  با   فارسی  نظم   متون  در   پرکاربرد  و   مطبوع  عروضی   بحور  از  برخی   میان   یابینظیره  به

  اشعار   و  جوییم  احتراز  ثقیل  و  نامطبوع  بحور  یابینظیره  از   ایمکوشیده  پژوهش  این  در.  پردازدمی

 پژوهش  نگارش   از   هدف .  نماییم  گزینش پارسی  دلنشین  و  مشهور   ابیات  میان   از   نیز   را   مثال   و   شاهد

  مؤانست  و  تقریب  و  کریم  قرآن  مسجع  و  موزون  نثر  و  پارسی  شعر  میان   بیشتر  پیوند  ایجاد  حاضر،

  و  هاهمانندی  این  استخراج   و   کشف  روش.  است  قرآنی   نثر  و   پارسی  نظم   دلنواز   موسیقی  میان

  بر  نگارنده  که معنی   بدین.  نیست  ثابتی   اصول   تابع   و   است  ذوقی  نیز  تطبیقی   متن   دو   میان   مشابهات 

  مقایسه  جزء  به  جزء  و  متناظر  طورهب   پارسی  شعر  با  را  بحور  مجزای  ارکان  گاه   ، خویش  ذوق  اساس

  بررسی   قرآن  از   ای آیه  با   پارسی   شعر  مصراع  یا   بیت  یک  عنوان به  را  رکن  چهار   یا   سه   گاه   و  کند می

های پژوهش حاکی از وجود ارزش موسیقیایی  گرفته است. یافته  کار  به  شعری  شاهد  عنوانبه  و  کرده

 قرآن است.و و شعری در  

 اهداف پژوهش 
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 حسینی  مجتبی  سیداردالن،   الحاجیه شمس علی علیزاده، 

 

 مقدمه  

همچنان در حال تابش و  گذرد،  ترین معجزه هستی، میقرآن کریم، این بزرگبا اینکه هزار و چهار صد سال از طلوع  

اینکه کتاب   .درخشش است بزرگ  زمینه معجزات علمی و زیباییی در  های متعددبا  این معجزه  بیانی  ادبی و  های 

خود از این  وسع و توان    خود کرده است و هر کدام به اندازۀ نوشته شد، همچنان ادبا و دانشمندان زیادی را مشغول  

انی قرآن، نظم  های اعجاز بیترین جنبهیکی از مهم کند.گیرد و روح و روان خود را سیراب میدریای بیکران توشه می 

ثیری شگرف در تحول و دگرگونی روح انسان دارد،  هنگ زیبا تأآهنگ و موسیقی آن است. از آنجا که موسیقی و آ

وزن و عروض با مفهوم نظم و  هم آمیخته است.  اعجازآمیزی درالعاده و  آیات کتاب خود را با موسیقی خارقخداوند  

همانندی قرآن  عجاز یعنی بیای از نظریه نظم است که با مبحث اارهدارد و موسیقی قرآن پارتباط  تناسبات  انسجام  

ت  شناسی نوین به مناسبات درونی میان اجزای کلماحث براساس نظریات مبتنی بر زبانزیرا این مب  ؛ ارتباط نیستبی

های دیگر  شناخت جنبهتواند در  ن از طریق اوزان و بحور عروضی میشناخت موسیقی قرآو معانی آنها در ارتباط است.  

برای تنفس و ادامه قرائت که  عنوان قطع صوت بر حرف آخر کلمه با فاصله زمانی الزم  شناسی آن نظیر وقف بهزبان

بحور عروضی در قرآن  واسطه اوزان و  هپیگیری بحث نظم که ب.  های هفتگانه آن است، تأثیرگذار باشدپدیدآورندۀ قرائت

نیز راهگشا    برای فهم معانی مختلف واژگان و نحوه استعمال آنها در ترکیبشناختی  حث زبانتواند در مبامی  ،وجود دارد

اند و کاربردهای  مون یک معنای کانونی پراکنده شدهها تصادفی نیستند بلکه با نظم خاصی پیراباشد زیرا این ترکیب

  متفاوت آنها در قالب شبکه معنایی با مقوالت شعاعی قابل توجیه است.

های ادبی در این  ها و صنعتمسجع و آهنگین است و تمام زیباییآن کریم شعر نیست بلکه نثر است ولی نثری  قر

اندک تبحری داشته    که هر کسی که در زمینه ادبیات و صناعات ادبی،خورد تا جایی وفور به چشم میبه  معجزه بزرگ

و چنان    کردها و فنون ادبی زیادی توجهش را جلب خواهد  صنعت  ای از این کتاب عظیم،با خواندن هر صفحه  باشد،

قرآن کتابی است که باطنی عمیق، ظاهری    .لذتی از خواندن قرآن خواهد چشید که در دیگر کتب میسر نخواهد بود

دارد بیانی شیرین  و  فر  . زیبا  نمیمشعل  خاموشی  به  هرگز  که  است  اعصار  وزانی  تارک  بر  آن همواره  فروغ  و  گراید 

شود.  اصیل و معارف بلند آن آشکارتر میمفاهیم    ، گذردگیرد و هرچه زمان می نمیرنگ کهنگی به خود    رخشد.دمی

پایانی  گردد. قرآن معجزه بیان نمایان می چه بسیار مفاهیم عمیق و اسرار علمی نهفته در آن که تنها با گذشت زم 

  های فراوانی، اندیشمندان گذشته و معاصر، بحثه اعجاز آنوجو  بارۀدر  های گوناگون دارای اعجاز است.بهاست که از جن

پردازیم که  ان و بحور عروضی در قرآن کریم میما در این مبحث فقط به بررسی اوز  .اندها نوشتهاند و کتابدهکرمطرح  

 شود.قرآن محسوب میهای ادبی  یکی از زیباترین جنبه در جای خود،

اوزان و بحور آیات قرآنی را با شواهد شعری  وبراساس مطالعات و جست جوهای نگارنده، مقاله یا کتابی که منحصراً 

دی بر ای با عنوان »درآم( در مقاله1385تاکنون به رشته تحریر درنیامده است. دیانی )  ،فارسی گردآوری کرده باشد

بررسی    صرفاً به  نظم آوایی قرآن کریم« ای با عنوان »موسیقی و  ( در مقاله1389زاده )شناخت موسیقی قرآن« و حاجی

پرداخته کریم  قرآن  اوموسیقی  از  و  نگفتهاند  بحور عروضی هیچ سخنی  و  از جنبه  تحقیق  اند.زان  یکی  های  حاضر، 
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بررسی و  استمجهول  کریم  قرآن  آیات  عروضی  بحور  برخی  با  متناظر  ابیات  همانا کشف  که  را  کریم  قرآن  ،  نشده 

 نماید.علمی معرفی می  گشاید و به جامعۀمیبر 

 وزن و بحر عروضی در قرآن  .1

وزن و بحور عروضی که موسیقی شعری است، نوعی از اعجاز هنری مقدس قرآن کریم است. در این نحوه نگاه به اعجاز  

. نگاه به اعجاز  (42:  1399)امیری و همکاران،    مدنظر است  ،بحث هنرهای قدسی که در آن امر الهی حاضر باشد  ،قرآن

یقت مکاشفه  شناسانۀ موسیقایی قرآن که در اشعار پارسی نیز بازتاب داشته، در حقعنوان مراتب زیباییهنری قرآن به

می را سبب  معاو شهودهایی  باالتر  مراتب  به  ممارست  و  تربیت  با  را  ظاهری  حواس  که  میشوند  قرآنی    رسانند نی 

پیوند میان شعر پارسی با قرآن پیوندی درونی و همخوانی    ، . در این میان(145:  1398زاده ماهانی و همکاران،  )علی 

شناسی یگانه و مرتبط با عالم ملکوتی  گوید که از نظر زیباییشی شعر می ذاتی دارد زیرا شاعر در آفرینش به همان بین

زگشایی  فسیر و رمهایی است که تاست. این وابستگی از این رو که محمل بیان آن زبان و کالم است، دارای شباهت

در آیات قرآن برای رواج آن   وزن، سجع و آهنگ موجود .(261-260: 1398)نیکوئی و همکاران،  کندآنها را میسر می 

زیرا    ؛ مند استروضی عالقهاساس عاملی فطری است زیرا انسان فطرتاً به اشکال مختلف تکرار در اوزان و بحور عو بر

شود و بر تناسب آنها با زبان و  تر در الفای اندک و مسجع میمعانی عمیقوجود عبارات موجزتر و وزن و عروض سبب 

: 1392)خرمی،    تر استت کوتاه و دارای وزن و عروض آسانخاطر سپردن عباراگ آن روزگار داللت دارد. زیرا بهفرهن

  بخشلذت  شنونده  برای  را  شنیدن  دهد،می  قرار  هاگوش  اختیار  در  که  هایینغمه  سبب  به  موسیقی  بنابراین،  ،(99-100

 .شودمی بدل اقناع  ابزارهای از ابزاری به و  گذاردمی اثر او  جان و نفس در  ،کندمی

آید و هر رکنی براساس هجاهای  دست میبراساس وزن و قالب کالم و هر وزن و قالبی براساس ارکانی بهبحور عروضی  

شده است. با توجه به    یک رکن است که از چهار هجا تشکیل»فاعالتن«    مثالً  آید.دست می  دهنده آن رکن بهتشکیل 

ر و بررسی  تنها به ذک  ها و آیات قرآن کریم ممکن نیست،رهامکان بررسی و شرح تمام سو  اینکه در این حجم اندک، 

 . دهیمای از آیات نشان میی را در پارهکنیم و قطعات و اوزان و بحور عروض برخی از آیات اکتفا می

 توان به چند دسته تقسیم کرد:وزان عروضی آیات قرآن کریم را میاز نظر ا

 اند، مانند:ه فقط از یک رکن عروضی تشکیل شدهآیاتی ک -1

اَلقارِعَه:    ( 3/اس: مفاعیلن )ناس إلهِ النَ  ( 1  / (اَلرَّحمن: مفعولن )رحمن 2  / َفأَنْذِرْ: فاعالتن )مدثر  (ُقم1ْ  / )ضحی  و ضّحی: فاعلن

 (.1/وَالعَصر: مفعول )آیه   (1/مستفعلن )قارعه  

 مانند آیات زیر:  ،اندتی که از دو رکن عروضی تشکیل شدهآیا -2

(:  2/)ذاریات  اًَفالحامِالتِ وِقر  ،(: مفعول مفاعیلن1/وَ لَیلِ إذا یَغشی )لیل،  (: مفعول فاعالتن1/)عادیات  اً وَ العادیات ضبح

ُقل هُوَ   ،( مفاعیلن مفاعیلن1/ألَم نَشرَح لَکَ صَدرَک )شرح  ، (: فعالت فاعالتن7/َفإذا َفرَغَتَ َفأنصَب)شرح ،مفعول فاعالتن
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 حسینی  مجتبی  سیداردالنی،   الحاجیه شمسعلی علیزاده،  

نَ  ،(: فاعالتن فعلن1/)اخالص   اهلل اَحَد إذَا هَویوَ  لَم یَولَد )اخالص   ،(: مفعول مفاعلن 1/)نجم  جمِ  (: فاعالت  3/لَم یَلِد وَ 

 .(: مفعول فاعالتن1/ توَ ذّاریاتِ ذَروا )ذاریا ،مفعولن

 کند مانند آیات زیر: اند  و با یک مصرع شعری برابری میآیاتی که از سه رکن تشکیل شده -3

  ، (: مفتعلن مفاعلن مستفعلن4/یَومَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخبارُها )زلزله  ، : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل(21  /مُذَکِّرٌ )غاشیه  أَنْتَ  إِنَّما  َفذَکِّرْ

اَلُذی عَلَّم    ، (: مفتعلن مفتعلن مفتعل16/ناصیه کاذبه خاطعه )علق،(: فعولن فعولن فعولن4/رَجَتُ االَرضِ رَجأ )واقعهإذا  

  .(: فعالتن مفاعلن فعالتن1/اَرَأیتَ الَّذی یُکَذِّبُ بِالدّین )ماعون ،(: فاعلن فاعلن فاعلن4/بِلَقلَم )علق

 کند مانند آیات زیر: و با یک مصرع شعری برابری میاند آیاتی که از چهار رکن تشکیل شده -4

(:  34/الَّذینَ هُم عَلی صَالتِهِم یُحاِفظون )معراجوَ  ،(: فعولن فعولن فعولن فعول45  /وَ اُملی لَهُم إنَّ کیدی متین )قلم 

 فعولن فعولن فعول(: فعولن  45/الْخَائِضِین )مدثر مَعَ نَخُوضُ  وَکُنَّا ، فاعالت فاعالت فاعالت فاعالت

 گیرند: وزن عروضی می  ،تی که با کمی تغییرآیا -5

  بِاسْمِ اْقرَأْ  ، (: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل )البته با بلند کردن هجای چهارم هـ(5 / الَفجر )قدر  ِ مَطلَع حَتّی  َهِی  ٌسَالم      

  لَغْواً   فیها  یَسْمَعُونَال  ،(حذف أه کردن هجای دوم یعنی با  ( فاعالت فاعالت فاعلن ) البته با کوتا1  / خَلَق )علق  الَّذِی  رَبَِّک

 .(هجای دوازدهم یعنی با حذف تشدید  فاعالتن )البته با کوتاه کردن  مفعول فاعالتن  (  مفعول35 /کِذَّابا )نبأ ال وَ

وزن و بحر عروضی دارند و برخی دیگر    برخی از این آیات،  ند.ار هستدراز ارکان و اوزان دیگری برخو  سایر آیات  -6

 مانند آیات زیر: فاقد وزن و بحر عروضی هستند،

وَ مَن یَعمَل مِثقالَ    ،(: فعولن فعولن فعولن فعالت فاعلن )فاقد بحر عروضی( 2  / مُطَهَره )بینه  اًرَسولٌ مِنَ اهلل یَتلو صُحُف 

کَذَّبوا وَ تَبَعُوا أهَواءُ هُم وَ کُل أمرٍ مُستََقر  وَ  ،(: مفاعیل مستفعلن مفاعیلن فعل)فاقد بحر عروضی(8  /یَره )زلزله  اًذَّرَّهً شَر

 . )فاقد بحر عروضی(  (: مفاعلن مفتعلن مستفعلن مفاعلن مستفعلن3/)قلم

   )موسیقی و شعر( وزن و بحرهای عروضی در قرآن .2

طور کلی در پنج جزء آخر قرآن  به  :همراه با شواهد شعری()  دارای وزن و بحر عروضی هستند ای از آیاتی که  گزیده

در اینجا به    . توان استخراج کرد که تمام آیه یا قسمتی از آن دارای وزن و بحر عروضی باشدآیات زیادی را می  کریم، 

 شود. ها همراه با شواهد شعری اکتفا میای از آنتنها به گزیده سبب حجم اندک،

،  شمیسا)  (مضارع مثمن اخربمفعول فاعالتن/ مفعول فاعالتن )  (:1و  2  / )نازعات  اً ، وَ نَّاشِطاتِ نَشط اًوَ نّازِعاتِ غَرق  -1

1390: 139) . 

 (603 :1387، سعدی )  بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران   کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران



 1400آذر، 43، شماره 18دوره  415 
411  -  429  

  (2039 :1374 )مولوی، کن  مبتال  شبگرد خراب  من ترک        کن  رها مرا  تنها بالین به بنه سر رو

 (127: 1374)انوری ابیوردی،   ای رایت رفیعت بنیاد نظم عالم         وی گوهر شریفت مقصود نسل آدم

سَبح -2 سبقاًوَسَّابِحاتِ  َفاسّبقاتِ  اخرب( 3و  4  /)نازعات   اً،  مثمن  )مضارع  فاعالتن  مفعول  فاعالتن/  مفعولن   :)  

 .(102 :1380، )کرمی

 (344 : 1374، )خواجو کرمانینمایی       گفتا منم غریبی از شهر آشنایی گفتا تو از کجایی که آشفته می 

 (54 : 1385، )حافظ  رادردا که راز پنهان خواهد شد آشکارود ز دستم صاحبدالن خدا را         دل می

 (48 :1375، )فشارکی (: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هزج مسدس مقصور( 5/سَالمٌ هِیَ حَتَّی مَطلَع الَفجر )قدر-3

 ( 6 :1388)خاقانی، تر است از خط ترسا    مرا دارد مسلسل راهب آسا فلک کژرو

 رویش به قبرستان گذر کردم کم و بیش                    بدیم حال دولتمرد و د

 (74 :1368، )باباطاهر  کفن ماند                  نه دولتمرد برد از یک کفن بیشنه درویشی به خاکی بی

 متقارب مثمن مقصور( ) (:)فعولن فعولن فعولن فعول( 5نه )بی  ۀوَ یُؤتو زَکا ۀیُقیمو صَّال-4

 ( 375 : 1387، )سعدی زلیخا چو گشت از می عشق مست    بدامان یوسف درآویخت دست

 (1422: 1381ای، )نظامی گنجهگرمی شد اندام شیرین کباب  چو در خانه خویش رفت آفتاب    ز

 (111 :1393، )ماهیار (: مفتعلن مفتعلن مفتعل )سریع مسدس مطوی مکشوف( 16/ناصِیهٍ کاذِبَهٍ خاطِعَه )علق -5

 (398 :1387، )سعدیای مرحبا از بر یار آمده                 ای نفس خرم باد صبا                    

 ( 50  :1380،  )کرمی  (: فاعالت فاعالت فاعالت )رمل مسدس مکفوف محذوف(1/إقرَاء بِسمِ رَبِّکَ الّذی خَلَق )علق-6

 ( 50 :1380، )کرمیمن است  تا تو با منی زمانه با من است      شور و کام جاودانه با 

 خفیف مسدس مخبون( (: فعالتن مفاعلن فعالتن ) 1ماعونأَرَأیتَ الَّذی یُکَذِّبُ بِدِّین )-7

 (24: 1390، ای)الهی قمشهمرد همت اگر تشنه بمیرد                 آب حیوان ز دست خضر نگیرد 

  (: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن )رمل مثمن مخبون سالم( 4و  8 /وَ رََفعنا لَکَ ذِکرَک و إلی رَبِّکَ َفرغَب )شرح -8

 ( 63 :1390، )شمیسا 

 :  1387،  )سعدی  تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی       خون عشاق حرام است زهی شوخ حرامی

669) 
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 حسینی  مجتبی  سیداردالنی،   الحاجیه شمسعلی علیزاده،  

 (106 : 1376 شهریار،)برم آزار       من اگر روزه بگیرم رطب آید سر بازار ام از نوش لبان میتا دهن بسته

فاعلن(: منسرح مثمن مطوی مکشوف( ( )21  /)غایشه  ۀعالِیفی جَنَّهٍ    ،ۀراضِیلِسَعیِها    -9 فاعلن مفتعلن    مفتعلن 

 (114: 1393، )ماهیار

 (605 : 1387، )سعدیکند بر سر ما تاختن  ما نتوانیم و عشق پنجه درآویختن     قوت او می 

 (93 : 1381، مولوی)عزم تماشا که راست    ،رویمرسد از چپ و راست      ما به فلک می واز عشق میهر نفس آ

 (95: 1393، )ماهیار  هزج مسدس محذوف()  (: مفاعیلن مفاعیلن فعولن21 /َفذَکِّر اِنَّما انَتَ مُذَکِّر)غاشیه  -10

 (457 :1387، )سعدیمهر بستن        چو در دل داشتی پیمان گسستن   نبایستی هم اول

 (612 :1387، )سعدیشود نقش تو از خیال من    تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من  وه که جدا نمی

مخبون مطوی(  رجز مثمن  : مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن )(2و    9اِذَ نُّجُومٌ کَدَرت، بِأی ذَنبٍ ُقتِلَت )تکویر  -11

 (79 :1380، )کرمی

 (612 :1387، )سعدیشود نقش تو از خیال من    تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من  وه که جدا نمی

: 1375)جامی،    نگرمیست ره سوی تو ام به بام و در میگذرم          چو نفغان کنان هر سحری به کوی تو می

28) 

،  )ماهیار رجز مثمن مخبون(: مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن )(3و    4  /اِذَا العِشارُ عُطِّلَت )تکویر  الجِبالُ سُیرَت،اِذَ    -12

1393: 104 ) 

 (612 : 1387، )سعدی شود نقش تو از خیال من    تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من  وه که جدا نمی

زُوِّجَت،   -13 نُّفوسُ  سُعِّرَت   اِذَ    رجز مثمن مخبون( : مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ) (7و    12/)تکویر  اِذ لجَحیمُ 

 (104: 1393)ماهیار، 

 (612 :1387)سعدی، شود نقش تو از خیال من    تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من  وه که جدا نمی

 ( 298:  1379)خاقانی شروانی،  ام به جای تو که نیستم سزای تو       نه از تمام دلبران بری شدم برای تو  چه کرده

 (66: 1390، ( )شمیساسدس محذوف(: فاعالتن فاعالتن فاعالت )رمل م29/إن یَشاهللُ رَبُّ العالَمین )تکویر-14

 ( 1 : 1384)مولوی، کند ها شکایت میکند              از جداییبشنو از نی چون حکایت می

 ( 96: 1384)مولویغیب را ابری و آبی دیگر است     آسمان و آفتابی دیگر است  
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  رجز مثمن مخبون(فعلن/ مستفعلن مستفعلن )علن مست(: مستف20و    14  /مَرفوعهٍ مُطَهَره ثُمَّ سَّبیلَ یَسَّرَه )عبس   -15

 (104 :1393، ماهیار)

 (517 :1387)سعدی،   رودل که با خود داشتم با دلستانم میرود         وآن دآرام جانم می ،ی ساربان آهسته رانا

 (184 : 1376، حافظ)آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند     بر جای بدنامی چو من یک دم نکوکاری کند  

 (805 : 1381،  مولوی)شو           و اند دل آتش در آ پروانه شو پروانه شو دیوانه شو دیوانه حیلت رها کن عاشقا، 

(: مستفعل مستفعالتن/مستفعل مستفعالتن )رجز مربع  25و  26/قا )عبس ثُّم شققنا الرضَ شَ  أنَّا صَبَبنا لماءَ صبَّا،  -16

 (81 :1380، )کرمی   مرفل(

 ای برگ خشک نامرادی             از شاخه هستی جدا شو 

 (81 :1380، )کرمیای خنده امید و شادی           یک لحظه با لب آشنا شو 

 (95 :1393ماهیار، )  هزج مسدس محذوف(.لن فعولن )مفاعیلن مفاعی (.12/م سَبعأ شَدادا )نبأ بَنَینا َفوَقکُ-17

 ( 6 :1388)خاقانی، فلک کژروتر است از خط ترسا    مرا دارد مسلسل راهب آسا 

 : 1393،  )ماهیار  اخرب( مضارع مثمن  )  مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن  (. 35  /)نبأ  اًو ال کِذاب  اً ال یَسمَعونَ فیها لَغوَ-18

83) 

 (315 : 1387)حافظ، دست از طلب ندارم تا کام من برآید       یا تن رسد به جانان یا جان زتن برآید  

،  )ماهیار (: مفتعلن فاعلن/مفتعلن فاعلن )منسرح مثمن مطوی مکشوف(7و    8  / )نازعات یَؤمَئذٍ واجفه   تتبَعُها رادَِفه، -19

1393: 114 ) 

 ( 460 :1387، )سعدی هرکه دالرام دید از دلش آرام رفت      چشم ندارد خالص هر که در این دام رفت 

عیلن مفاعیلن )هزج مثمن  مفا  (: مفاعیلن مفاعیلن، 2/،طارق  1/و مااَدراکَ ما طّارق )شرح   ألَم نَشرَح لَکَ صَدرَک،-20

 ( 89 :1393، )ماهیار  سالم(

 ( 4 : 1387)حافظ، ش بخشم سمرقند و بخارا را ی اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را      به خال هندو

 ( 89 :1393، )ماهیاردانم  تو را من دوست میدارم ندانم چیست درمانم       نه روی هجر میبینم نه راه وصل می

،  ماهیار) مضارع مثمن اخرب( ( مفعول فاعالتن/مفعول فاعالتن )1و  2)مرسالت   اًَفلعَصِفاتِ عَصف ، اًالمُرسِالتِ عُرف وَ -21

1393 :83 ) 

 (315 :1387)حافظ،  دست از طلب ندارم تا کام من برآید     یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید
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 حسینی  مجتبی  سیداردالنی،   الحاجیه شمسعلی علیزاده،  

 ( 8 :1387)حافظ، ان مروت با دشمنان مدارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است    با دوست

نَشر-22 نّاشراتِ  فَ   ،اًو  فاعالتن  (3و    4)مرسالت  اً  رق َفلفارقاتِ  فاعالتن()مفعول  مفعول  اخرب  ،  مثمن  مضارع  (  )بحر 

 (83: 1393، )ماهیار

 (161 : 1387، )سعدی   دیدار یار غایب دانی چه شوق دارد    ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

 (8 : 1387)حافظ، حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود          ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را  

،  )کرمی  فعالت فاعالتن/فعالت فاعالتن )رمل مثمن مشکول(   (. 8و    9/)مرسالت  وَإذا َسّماءِ ُفرجَت  َفإذا نُّجُومُ طُمسَت،  -23

1380: 46 ) 

 (   98 : 1376)شهریار،  آیتی خدا را           که به ماسوا فکندی همه سایه هما را علی ای همای رحمت تو چه 

 (78: 1393، )ماهیارفاعالتن مفاعلن فع لن) خفیف مسدس مخبون اصلم(  (. 7 /إنَّما تُوعَدونَ لَواقع )مرسالت-24

 ای بباد هوس درافتاده      بادت اندر سرت یا باده  

 ( 93 :1356، )سعدیدر خیال خدای ننهاده       یک قدم در خالف نفس بنه      

 ( 96: 1393، )ماهیار مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل )هزج مسدس مقصور( (:39/)مرسالت  َفإن کانَ لَکُم کَیدٌ َفکیدون -25

 (547 :1387، )سعدیقیامت باشد آن قامت در آغوش     شراب سلسبیل از چشمه نوش 

 ( 66: 1384،باباطاهر)مکن کاری که بر پا سنگت آیو              جهان با این فراخی تنگت آیو 

 (111: 1380، )کرمی فعالتن مفاعلن فعلن)خفیف مسدس محذوف( (:21/)مرسالت َفجَعَلناهُ فی َقرارٍ مَکین-26

 ( 31 : 1374، زاده)اشرفناچیز چیز کرد تو را    خوار بودی عزیز کرد تو را  او ز

 (126 : 1387 ،)سعدینه خود اندر جهان نظیر تو نیست        که قمر چون رخ منیر تو نیست 

: 1375،  )فشارکی  )مشاکل مسدس مقبوض(.  (: فاعالتن مفاعیلن مفاعیلن 31/)مرسالت   ال ظلیلَ و ال یغنی مِنَ للَّهب -27

70) 

 شد چو خورشیدی بتابیدی           حیف و صد حیف چون بختم بخوابیدی  کاش می

َقمطَریرا:-28 عَبوساً  : 1393،  )ماهیار  رجز مسدس مرفل((: مستفعلن مستفعلن مستفعالتن )01/انسان)  مِن رَّبنا یَوماً 

185) 

 (185: 1393، )ماهیار بس در سر زلف بتان جا کردی ای دل        ما را میان خلق رسوا کردی ای دل 

 (118: 1395، )ماهیار )متقارب مثمن سالم(  (: فعولن فعولن فعولن فعولن16)انسان  َقواریر مِن ِفضَّهٍ َقدَّروها -29
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 (126 :1387)ناصرخسرو، سری را نکوهش مکن چرخ نیلوفری را    برون کن ز سر باد خیره

 ( 29 :1374)صائب تبریزی، را  منه بر دل زار بار جهان را       سبک ساز بر شاخ گل آشیان 

 (110: 1393، )ماهیار  )سریع مسدس مطوی مکشوف( یَدخِلُ مَن یَشاءُ فی رَحمَهِ: مفتعلن مفتعلن فاعلن -30

 (398 : 1387، )سعدیای مرحبا فس خرم باد صبا       از بر یار آمدهای ن

 (88: 1383، )کرمی  )متقارب مسدس سالم((: فعولن فعولن فعولن: 3قُمِ لّیلَ اِال َقلیال )مزمل -31

 چو اکنون چمن شد بهشتی        بزن جام بر طرف کشتی  

   به بوسه نگارا چو نوشی     به پاسخ چو حنظل چرایی 

 (89 :1383، )کرمی (: فعولن فعولن فعولن فعولن )متقارب مثمن سالم( 15اِلَیکُم رَسوالً شَهیداً عَلَیکُم)مزمل  -32

 ( 126 : 1387)ناصرخسرو، نیلوفری را    برون کن ز سر باد خیره سری را   نکوهش مکن چرخ

 (94: 1393، )ماهیار  مفاعیلن مفاعیلن فعولن )هزج مسدس محذوف( (:17 /فَکَیفَ تَتِّقونَ إن کََفرتُم )مزمل-33

 (348 :1387ناصرخسرو، )بدان خود را که گر خود را بدانی    زخود هم نیک و هم بد را بدانی 

و به    است مخلع نیز  بحر رجز مسدس مخبون  به    بر بحر هزج فوق، وجه: آیه فوق دارای صنعت ذو بحرین است و عالوهت

 (63: 1383، )کرمی مفاعلن مفاعلن مفاعل(.) شود:این شکل تقطیع می

 کند  کند         شدست مست و شور و شر میبه خشم چشم تو نظر می 

َفأنَّه )جناِال مَنِ رتَضی مِن    -34   مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف((: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن )27  /رَّسولٍ 

 (84: 1393، اهیار)م

 (12 : 1387)حافظ، ساقیا به نور باده برافروز جام را                  مطرب بگو که کام جهان شد بکام ما 

عَل -35 هُم  یُحاِفظون)وَالَّذینَ  صَالتِهم  فاعالن 34  /معراجی  فاعالت  فاعالت  فاعالت  محذوف(. )  (:  مکفوف  مثمن    رمل 

 .(50: 1383، )کرمی

 کشند کشند     صد ضعیف از هوات آه سرد میصد حریف از برات درد درد می 

 (50: 1383، )کرمیدهند  نهند         صد هزار دلنواز جان برات میصد نگار از نیاز سر به پات می

 (93 : 1390،)شمیسا فعالتن مفاعلن فاع )خفیف مجحوف مسبغ(  (. 9 /)معارج الجِبالُ کالعِهنوَ تَکونُ -36

 (93 :1390، )شمیساغمزه چون تیر و زلف چور قیر       چشم پر خواب و زلف پر تاب 
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 حسینی  مجتبی  سیداردالنی،   الحاجیه شمسعلی علیزاده،  

 ( 43: 1383،  )کرمی  (: فاعالتن فاعالتن فاعلن ) رمل مسدس محذوف(7/آَنَّهُم إعجازُ نَخلٍ خاوِیه )حاقه-37

 ( 5: 1384)مولوی،  کند ها شکایت میاز جدایی           کند   بشنو از نی چون حکایت می

،  )ماهیار  رمل مثمن مخبون مقصور( : فاعالتن فعالتن فعالتن فعالت )(9  /جاءَ ِفرعونَ وَ مَن َقبلَهُ و لِمُؤتَکِفات ) حاقه-38

1393 :56 ) 

  (271 :1387)حافظ،  سامان که مپرس وسرام بیکه چنان زو شده ه مپرس         دارم از زلف سیاهش گله چندان ک

 (184 : 1387)حافظ،  دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند          گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 

 (134: 1383، )کرمی  سریع مسدس مطوی موقوف()  (: مفعولن مفعولن فاعلن43)حاقه   تَنزیلٌ مِن رَبِ العالَمین-39

 (  1: 1381، ای)نظامی گنجهبسم اهلل الرحمن الرحیم             هست کلید در گنج حکیم 

 (189: 3913، )ماهیار رمل مسدس مخبون مخلع( (: مفاعلن مفاعلن فعولن )42)حاقه   وَ ال بِقول کاهنٍ قلیالً-40

 (189: 1393، یار)ماه دال به عهد عاشقی وفا کن       به کوی دوست روی بی ریا کن 

تَدرُسون )قلم-41 فیهِ  : 1390،  میسا ش)  رمل مسدس مکفوف محذوف((: فاعالت فاعالت فاعالت )37  /أم لَکُم کِتابُ 

66) 

 ( 66: 1390، )شمیساتا تو با منی زمانه با من است      شور و کام جاودانه با من است 

 ( 60 :1390، )شمیسا  رجز مسدس مطوی() مفتعلن مفتعلن(: مفتعلن 38 /)قلم إنَّ لَکُم فیهِ لَما تَخَیِرَون-42

   (60 :1390، )شمیسانیست تو را هیچ بسویم نظری     می نکنی هیچ به کویم گذری   

 (120: 1393، )ماهیار  متقارب مثمن مقصور((: فعولن فعولن فعولن فعول)45 / وَ اُملی لَهُم إنَّ کَیدی مَتین )قلم -43

 (163 : 1387)ناصرخسرو، جان و تنم بنگریست    ازین هر دو بیچاره برجان گریست  خرد چون به 

یَکتُبون)عِن-44 َفهُم  الغَیبُ  هُمُ  فاعالن47  /قلمدَ  مفتعلن  مفتعلن  موقوف()  (:  : 1393،  )ماهیار   سریع مسدس مطوی 

110) 

 (398 : 1387، )سعدیای مرحبا مدهآای نفس خرم باد صبا       از بر یار 

 ( 64: 1393، )ماهیار (: فعالتن فعالتن َفعالن ) رمل مسدس مخبون مقصور(25 / وَ یَقولونَ مَتی هذا الوَعد )ملک  -45

 ( 615 : 1376)شهریار،  علی آن شیر خدا شاه عرب                      الفتی داشته با این دل شب

 (120: 1393، )ماهیار فعولن فعولن فعول: )متقارب مثمن مقصور(فعولن    (:13/مجادله ) أقیمُوا الصَاله و آتو زَکوه:-46
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 ( 11: 1986)فردوسی،   ز نام و نشان و گمان برتر است      نگارنده بر شده گوهر است

 (77: 1383، )کرمی  رجز مسدس سالم()  (: مستفعلن مستفعلن مستفعلن16/إنی اَخافُ اهلل رَب العالَمین )حشر -47

 امشب به یاد او بگردم جای او     گویم سخن با منزل و ماوای او 

 (77: 1383، )کرمیمانند شاعرهای عهد بادیه   با یاد او از اشک شویم جای او   

 (79: 1393، )ماهیار خفیف مسدس مخبون اصلم(فاعالتن مفاعلن فع لن ) (:23 /حشرالَّذی ال اِله اِال هُو: )-48

 ( 34 : 1374، زاده)اشرفنم    همه از توست نانم و جانم  بی سبب رازقی یقین دا

 (79: 1393، ماهیار)  آتشی از تو در دهان دارم              لیک صد مهر بر زبان دارم

 (120: 1393، متقارب مثمن مقصور( )ماهیار (: فعولن فعولن فعولن فعول )12 /ممتحنه ) نَبیُ اِذا جائِک المؤمنات -49

 (280 : 1387، )سعدی  ای بنده افتادگی کن چو خاک آفریدت خداوند پاک                 پس ز خاک 

،  )ماهیار  هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر()  مفعول مفاعیل مفاعیلن فاع  (:13  /ممتحنهغَضِبَ اهللُ عَلیَهمِ َقد بَئس)ُقوماٌ  -50

1393 :149 ) 

 چهره زمن پنهان داشت مانند پریچهره که قصد جان داشت         آن ترک پری

 (525 :1374، خواجوی کرمانی)گفتم دهن تنگ تو گویی هیچ است          گفتا که زما هیچ طمع نتوان داشت 

 ( 110:  1393،  )ماهیار  سریع مسدس مطوی موقوف()  (: مفتعلن مفتعلن فاعالت12  / نصرُ مِنَ اهللِ وَ َفتحُ الَقریب)صف-51

 (549 : 1387، )سعدیبرآرد خروش                بر سر آتش نه غریب است جوشگر یکی از عشق 

 ( 77: 1383، )کرمی(: مستفعلن مستفعلن مستفعلن  )رجز مسدس سالم(  12/صف  ) جَنّتِ عَدنٍ ذلِکَ َفوزُ العَظیم-52

 پیش آر ساقی آن می چون رنگ را        تا ما براندازیم نام و ننگ را   

 قریب مسدس مقصور(  )   مفاعیلن فاعالت( : مفاعیلن 6 /جمعه مَوتَ إن کُنتُم صادِقین )مَنوال َفتَ  -53

 ( 214: 1393، خود را عجب آید ازین نبید                    وز آن کو به نبیدش دل آرمید )ماهیار

 وف(  رمل مسدس مکفوف محذ(: فاعالت فاعالت فاعالت )4 / بونَ کُلَّ صَیحَهٍ عَلی )منافقونیَحسَ-54

 ( 66: 1390، تا تو با منی زمانه با من است     شور و کام جاودانه با من است )شمیسا

 قریب مسدس مقصور(  (: مفاعیلن مفاعیلن فاعالن ) 5 / رَسولُ اهلل لوّوا رُئُوسَهِم )منافقون-55

 می آرد شرف مرد می پدید            و آزاده نژاد از درم خرید 



 ( شعر و موسیقی) کریم قرآن در عروضی بحور و اوزان تطبیق 422 

 حسینی  مجتبی  سیداردالنی،   الحاجیه شمسعلی علیزاده،  

 رجز مسدس مخبون مرفوع(  (: مفاعلن مفاعلن فاعلن )12 /تغابنرَسولِنِا لبَلّاغُ المُبین ) لی عَ -56

 کند  کند        شدست مست و شور و شر میبه خشم چشم تو نظر می 

 وافر مسدس سالم(  ) (: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن:1 /طالق شَهٍ مُبَیّنِهَ وَ تِلَک حُدود )بِفاحِ  -57

 (126:  1393، هنرم سزا نبود     که عرض هنر به پیش هما کند مگسی )ماهیاربیاز آن خمشم که 

: 1393، اهیارمخفیف مسدس مخبون اصلم مسبغ( )الن )(: فاعالتن مفاعلن فع10/طالق ) تَّقواهللَ یا اُوالِی اَالبَاب َفا-58

79) 

 ( 46 : 1374، زادهمالک دبیر یزدان اوست )اشرفدر مصالح مدبر جان اوست        در م

 ( 254 : 1376، حافظدالن که گوید باز     وز فلک خون خم که جوید باز )حال خونین

: 1393، ماهیار( )رجز مثمن مطوی: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن )(2/تحریم اهلل لَکُم تَحِلّهَ أیمانَکُم )َقد َفرضَ -59

105) 

 (612 :1387به عاقبت در طلب تو حال من )سعدی، شود نقش تو از خیال من    تا چه شود وه که جدا نمی

 ( 810 :1381، مولویای تن و جان بنده او بند شکر خنده او       عقل و خرد خیره او دل شکر آکنده او )

 ن سالم( رمل مسدس مخبو) (: فعالتن فعالتن فعالتن4 / هُو مَوالهُ و جِبریلُ وَ صالِح )تحریم-60

 گر دمی بر سر بالین من آیی                     همه گویند که عمر تو سر آید  

رمل مسدس  فاعالتن فاعالتن فاعالت )   (:5تحریم  تائباتٍ عابداتٍ سائحات )        مُسلماتٍ مؤمناتٍ قانتات        -61

 ( 63: 1393، مقصور( )ماهیار

 ( 9: 1384دل و جانم گرفت )مولوی،  دست بگشاد و کنارانم گرفت    همچو عشق اندر 

 ( 98 :1376، حافظ) روز وصل دوستداران یاد باد                       یاد باد آن روزگاران یاد باد 

 رجز مسدس مخبون مرفوع(  (: مفاعلن مفاعلن فاعلن )10 /َفخَانَتاهُمَا َفلَم یُغنیا) تحریم -62

 (188: 1393، حدیث عشق ماجرای دل است)ماهیار   فغان که عاشقی بالی دل است              

،  عریض مثمن محذوف( )ماهیار(: مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعول)13  / َفال خَوفٌ عَلیهِم وَ ال هُم یَحزَنون ) احقاف-63

1393 :143 ) 

 های عشق ق         دلم شد دفتری از حکایتهای عشسحر ها با تو دارم روایت

 (95: 1393، ماهیار)  هزج مسدس محذوف( (: مفاعیلن مفاعیلن فعولن )30 / احقافاُنزِلَ مِن بَعدِ موسی)کِتابٌ -64
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 (606 :1387در دل داشتی پیمان شکستن  )سعدی،  نبایستی هم اول مهر بستن      چو

 (66 :1384)باباطاهر ،مکن کاری که بر پا سنگت آید                 جهان با این فراخی تنگت آید  

: 1393،  رمل مثمن مخبون اصلم( )ماهیارلن ) فعالتن فعالتن فعالتن فع  (:14  /محمدلی بَیّنَهِ مِن رَبِّه )أَفمَن کانَ عَ-65

57) 

 (577 :1387 ، وانه همی سوزم و در پروازم )سعدیپردازم        همچو پراز تو با مصلحت خویش نمی

 کامل مسدس سالم(  (: متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) 9/فتح ) تَسَبِّحُوهوَ تُعزِّرِوه وَ تُوَِقّروه وَ  -66

 (98: 1383، منم آنکه گلشن عشق را چمنم ببین         گذری کن و گل و سوسن و سمنم ببین )کرمی

 (118: 1393، ماهیارولن فعولن )متقارب مثمن سالم( )(: فعولن فعولن فع14/فتح لّهِ مُلُک سَّماواتِ وَ االَرض) وَ لِ-67

 (126 :1387)ناصرخسرو، سری را نکوهش مکن چرخ نیلوفری را    برون کن ز سر باد خیره

 آید        رها کن که نامم به ننگی برآید  مرا گر ز وصل تو رنگی بر

 (118: 1393، )ماهیار  مرنجان دلم را که این مرغ وحشی           ز بامی که برخاست مشکل نشیند

   رجز مسدس سالم((: مستفعلن مستفعلن مستفعلن )5/بَل کَذِّبو بِلحَقِ لَمّا جائَهُم) ق -68

 (77: 1383، )کرمی پسش آر ساقی آن می صد رنگ را       تا ما براندازیم نام و ننگ را  

  ( متدارک مثمن سالم (: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن )12 / قم َقومُ نوحٍ وَ اَصحابُ رَس: )َقبلَهُ -69

 کوی او  ای صبا صبحدم چون رسی سوی او              جان من عرضه ده با سگ  

: 1393، مضارع مثمن اخرب( )ماهیار( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )1و2 / ذاریات) َفلحُمِلتِ وِقرا وَ ذَّاریاتِ ذَروا،-70

83) 

 (54 :1385، راز پنهان خواهد شد آشکارا )حافظرود ز دستم صاحبدالن خدا را        دردا که دل می

 (: مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) رجز مسدس سالم(  14 /ذاریات ذیِ کُنتُم بِهِ تَستَعجِلُون )هذا الَّ-71

 (77: 1383، پیش آر ساقی آن می صد رنگ را           تا ما براندازیم نام و ننگ را )کرمی 

 (120: 1393، متقارب مثمن مقصور( )ماهیار (: فعولن فعولن فعولن فعول )17 /ذاریات الً مِّنَ َلّیَلِ ما یَهجَعون ) َقلی-72

 (375 : 1387،بدامان یوسف درآویخت دست )سعدی  زلیخا چو گشت از می عشق مست  

 ( 61: 1393،  رمل مسدس محذوف( )ماهیار(: فاعالتن فاعالتن فاعلن ) 14 /طور هِ نّاَر الَّتیِ کُنتُم بِها )هذِ-73



 ( شعر و موسیقی) کریم قرآن در عروضی بحور و اوزان تطبیق 424 

 حسینی  مجتبی  سیداردالنی،   الحاجیه شمسعلی علیزاده،  

 ( 353 : 1376، حافظشد و جان نیز هم ) دردم از یارست و درمان نیز هم   دل فدای او

 ( 5: 1384کند )مولوی، ها شکایت میکند             از جداییبشنو از نی چون حکایت می

َفهُم  -74 الغَیبِ  فاعالت )41  /یَکتِبُون)طورعِندَهُمُ  : 1393،  سریع مسدس مطوی موقوف( )ماهیار(: مفتعلن مفتعلن 

110) 

 (549 :  1387، سعدی) گر یکی از عشق برآرد خروش                بر سر آتش نه غریب است جوش

 پیر من از میکده بویی شنید       دست زد و جامه سراسر درید 

تَّبِعوا اَهَ-75 مُستَقر ) وائهُم وَ  وَ  ،  رجز مثمن سالم( )ماهیارتفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) مس (:  3  / قمرکُلُّ أمرٍ 

1393 :101 ) 

 (517 :1387 ،)سعدی  رودل که با خود داشتم با دلستانم میرود         وآن دهسته ران آرام جانم میای ساربان آ

 (79: 1393، (: فعالتن مفاعلن فع لن ) خفیف مسدس مخبون اصلم( )ماهیار4 /قمر لََقد جَائَهُم مِنَ االنَبا )وَ -76

 ( 46 : 1374، زادهها جدا باشد )اشرفهمه عیب هر که با عقل آشنا باشد       از 

 (254 : 1376)حافظ،   دالن که گوید باز                   و ز فلک خون خم که جوید بازحال خونین

 لیک صد مهر بر زبان دارم         دارمآتشی از تو در دهان 

 (123: 1393، متدارک مثمن احذ( )ماهیار(: فاعلن فاعلن فاعلن فع )9 /کَذَّبَت َقبلِهُم َقوم نوحٍ ) قمر-77

 (10 :1385ه رستگاری بریدی )مهاجرانی، آخر ای بینوا دل چه دیدی     که ر

 (123: 1393، م )ماهیارمن همان مرغ عرش آشیانم           طایر گلشن ال مکان

 ( 61: 1393،  فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل مسدس محذوف( )ماهیار  (:20 /قمر أنَّهم اِعجازُ نَخلٍ مُنَقعِر) -78

 ( 6: 1384کند )مولوی، ها شکایت میکند             از جداییبشنو از نی چون حکایت می

 ( 63: 1393، رمل مسدس مخبون محذوف( )ماهیارفعالتن فعالتن فعلن ) (:  36/قمر وَ لََقد أنذَرَهُم بَطشَتَنَا ) -79

 (  615 :1376)شهریار،  علی آن شیر خدا شاه عرب               الفتی داشته با این دل شب

 (398 :1387، سوزم )سعدیکه به یک شعله جهان میسوزم         وه که در عشق چنان می

 خفیف مسدس مخبون(  (: فعالتن مفاعلن فعالتن )37 /رحمنت ) نشَقَّتِ السَّماَءُ فَکانَفَإذَ -80

 دوش ناگاه آن نگار درآمد             گوئیا آفتاب حسن برآمد  



 1400آذر، 43، شماره 18دوره  425 
411  -  429  

 (77: 1393، ای به روی و به موی الله و سوسن     سبزه داری نهفته در خز ادکن )ماهیار

رجز مثمن سالم(  تفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )(: مس10و  11  /واقعه اولئکَ المُقرَبَّون )   سّابِقون،وَ سّابقونَ  -81

 (77 :1383، )کرمی

 (517 :1387)سعدی،   رودم با دلستانم میرود         وآن دل که با خود داشت ای ساربان آهسته ران آرام جانم می

 (184 :1376، حافظنکوکاری کند )آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند     بر جای بدنامی چو من یک دم 

 (805 :1381 مولوی،دیوانه شو دیوانه شو           و اند دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو ) حیلت رها کن عاشقا، 

 عریض مثمن محذوف(  (: مفاعیلن فعول/مفاعیلن فعول ) 41 /واقعه )  وَ َاصحابُ الُشِمالِ ما اَصحابُ شِمال -82

 (143: 1393، ماهیار)  پیشم کتف چنین مجنبان لح سوی خانه      مرو مرو ز ه صببیا بیا و باز آ 

،  مخبث مثمن مخبون سالم( )ماهیار: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )(20 /حدیدفاخُرُ بَینَکُم وَ تَکاثُر )وَ زینَتهٌ وَ تَ -83

1393 :69 ) 

 ( 403 : 1387، جان که خاک کوی تو باشم )سعدیهم  در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم        بدان امید د

 ( 226 : 1376، حافظچو آفتاب می از مشرق پیاله برآید               ز باغ عارض ساقی هزار الله برآید )

طوی  مقتضب مثمن م فاعالت مفعولن /فاعالت مفعولن )  (:3و4  / کُفوًا ) اخالص   لَهُ  یَکُنْ  /  لَمْ     یُولَدْ  وَلَمْ   یَلِدْ   لَمْ    -84

 (108: 1393، مقطوع( )ماهیار

 (116 :1376)شهریار، نوشت چشم دل چراغانی ۀ چشم خلوتم چراغان کن ای چراغ روحانی         ای ز 

 (120:  1393،  متقارب مثمن مقصور( )ماهیار(: فعولن فعولن فعولن فعول )79/صافات)  الْعَالَمِین   فِی  نُوح  عَلَى  سَلَامٌ  -85

  (375 :1387، دامان یوسف درآویخت دست )سعدیه ب  زلیخا چو گشت از می عشق مست  

 گیری نتیجه

های بدیع در آهنگین است که عالوه بر آرایهموسیقیایی آن است. کالم قرآن آنق   های اعجاز قرآن جنبۀنبهیکی از ج 

روضی نیز مطابقت دارد و برخی از آیات قرآن را  بحور علفظی چون جناس، تکرار، واج آرایی، سجع و ... گاه با اوزان و  

های شعری مطابقت داد. این نکته چنان پررنگ است که کالم قرآن را  طور کامل یا قسمتی از آنها را با وزنهتوان بمی

یر یا حذف  دارد. گاه کل آیه با وزن عروضی مطابقت دارد، گاه بخشی از آیه و گاه با اندکی تغیبین نظم و نثر نگه می

که مختص  پژوهش  در این    توان آن آیه را با اوزان و بحور عروضی مطابقت داد.برخی حروف یا تغییر در خوانش آن، می

انواع اوزان و بحور عروضی )اوزان متداول و رایج و همچنین برخی از اوزان کم   ،به آیات پنج جزء آخر قرآن کریم است
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 حسینی  مجتبی  سیداردالنی،   الحاجیه شمسعلی علیزاده،  

ق به اوزان و بحور رایج در شعر فارسی است که در زیر برخی از این اوزان و  کاربرد( مشخص شده است که بیشتر متعل

 شود:بحور ذکر می

 فعولن فعولن فعولن فعول                             بحر  متقارب مثمن مقصور -

 فعولن فعولن فعولن فعولن                            بحر  متقارب مثمن سالم  -

 بحر رمل مثمن محذوف                                 فاعالتن فاعالتن فاعلن  -

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن             بحر  رجز مثمن سالم  -

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل                              بحر  هزج مسدس مقصور  -
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