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Abstract 
The widespread use of prose in written and spoken language has not led 
experts to regard it as an equivalent of verse. On this basis, we do not 
yet have a specific definition of prose. Perhaps the reason for this 
shortcoming is either the difficulty of defining this kind of speech or its 
existential self-evidence. But philosophers, rhetoricians, orators, stylists, 
critics, and linguists have, more or less, tended to describe, and 
sometimes define, prose. Adopting a descriptive-analytical method, the 
present article has tried to offer a logical definition for prose after 
introducing the existing definitions. Having assessed the views of the 
predecessors, the article concludes that prose is “connected speech”, 
but the feature that distinguishes prose from verse is that in prose only 
the phonetic-syntactic rules of language dictate the order of the 
discourse, whereas in verse, meter and rhythm are loaded with rules 
that determine the arrangement of words. Moreover, the paper 
discusses rhythmic prose, prose poetry and rhyming prose in terms of 
their prosaic and verse properties.  
 
Keywords: Prose, Poetry, Verse, Rhythmic Prose, Prose Poetry 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Although we speak in prose and most written works are in prose, the 
need for a definition of prose is still critical. Without a definition of 
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prose, it is impossible to understand it or other forms of verbal 
communication. The present paper tries to examine the existing 
definitions of prose and offer a more comprehensive one. Attempt is 
made here to investigate the nature of prose as an important issue in 
the theory of prose. 
 
2. Theoretical Framework 
Different definitions and descriptions of prose by numerous scholars 
have been studied closely in the present paper in an attempt to offer a 
more comprehensive definition of the prose.  
 
3. Methodology 
The preset paper applies the descriptive-analytical method to the study 
of the main ideas in the theory of prose in order to come up with a new 
definition for prose. 
 
4. Discussion and Analysis 
To define the prose, its nature and distinctive features are of 
importance. It can be concluded that prose is “connected speech”, but 
the feature that distinguishes prose from verse is that in prose only the 
phonetic-syntactic rules of language dictate the order of the discourse, 
whereas in verse, meter and rhythm are loaded with rules that 
determine the arrangement of words. In this study, rhythmic prose and 
prose poetry have been also discussed in terms of their specific 
features. 
 
5. Conclusion 
The results of our investigation into the ideas of scholars from the past 
and present show that prose is connected speech, while poetry is 
disconnected speech. In other words, prose follows phonetic-syntactic 
rules and poetry is based on rhythm and meter. And while connection in 
prose is the ordinary form of speech, in poetry disconnection is 
intentional in order to achieve poetical purposes. Moreover, rhythmic 
prose can be defined as prose combined with rhetorical meter, and 
prose poetry emerges when poetry and rhetorical prose are combined.   
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 چکیده

ارز نظا  نظران عماً  نن را ما است تا صااب کاربرد فراگیر نثر در زبان گفتار و نوشتار باعث نشده

ر اختیار نداری . شااید دییاا ایان کاساتی، پایه، منوز یک تعریف مشخص از نثر دتلقی کنند. براین

اماا فیلواوفان، بًایاان، عرونایان،  ؛دشواری تعریف این نوع سخن یاا بادامت وداودی نن باشاد

تر، کمابیش به توصیف و گااه تر یا خاصمای عامشناسان، نمن بحثشناسان، منتقدان و زبانسبک

است پا  از واکااوی تحلیلی کوشیده -وصیفیبانر با روش ت هاند. مقایتعریف نثر تمایا نشان داده

مای پیشاینیان، مای پیشین نثر به تعریف منطقی نن بپردازد این مقایه به دنبال نقد دیادگاهتعریف

ممیّز بارز نثر در مقاباا  ه، ویی مشخص«کًم متّصا»گیرد که نثر عبارت است از سرانجام نتیجه می

راناد و در نظا ، نحوی زبان بار ییادمان ساخن بما  می -نظ ، این است که در نثر، قوانین نوایی

کناد. شود و ییدمان سخن را دگرگاون میموسیقایی از بیرون روی نن قوانین بار می -قوانین وزنی

هاا ماورد ع از دهت عواما نثریت و نظمیت ننممچنین نثر موزون، شعر منثور، نثر ادبی و نثر موج

 .اندبحث قرار گرفته
 

 .ر، نظ ، شعر، نثر موزون، شعر منثورنث واژگان کلیدی:
 

 fouladi@mail.kashanu.ac.ir * ، ایران.دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان. 1
  

 00، شماره ایپپی   0011بهار و اتبستان  ، اول ، دورهششم  سال
 

 191-012صفحات     مقاله پژوهشی   

https://naqd.guilan.ac.ir/article_4524.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.74767387.1400.6.1.6.4


 1044تان بهار و تابس، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی علیرضا فوالدی  191

 

 مقدمه  -1

اناد، اماا ایان کااربرد تر نثار نوشتاری نیز با زباان نثار پدیاد نمدهگفتار ما به زبان نثر است و بیش

ماای موداود نثار، داامع و نیاز باشی . اال  تعریفاز تعریف نثر بیاست فراگیر منوز باعث نشده

تر ما ، نامن مای پذیرفتهاند. تعریفمانع نیوتند، زیرا در یهاریوب تعریف منطقی قرار نگرفته

اند. شاید دییا این کاساتی، اند و تاکنون یندان بیث ایتفاتی ما را برنینگیختهمبابث دیگر نمده

بار  ممیز افازوده هک  یک مشخصاشد، یون معموال  دیگر انواع سخن، دستدشواری تعریف نثر ب

ممیز بارزی خارج از ساخن  هگیرد، ویی نثر معیار، مشخصنثر معیار دارند که فصا تعریف قرار می

رساد، بادامت بااره باه نمان میتری کاه در ایانبال، دییا مه که دن  نن باشد، ندارد. بااین

ف قارار ویی نثر کامً  شاناخته اسات و نیااز نیوات نن را مادی تعریاودودی نثر است؛ یعنی گ

مه بدون تعریف نثار، شاناخت نن و ممچناین شاناخت ساایر اناواع دمی . ننچه مول  است، این

کوشد باه تعریاف ایان ناوع ساخن بپاردازد. بانر می هپایه، مقایبراینسخن، ناقص خوامد ماند. 

 هاز موائا مقادماتی نظریا وامد بود و این موأیهثر خپژومش بانر، ییوتی ن هیأوصف، موبااین

 نثر است.

 

 پژوهش هپیشین -1-1

ماای نظاری ماای عملای و پژومشپژومش هپژومش رادع به نثر در ایران، بار دو دسات هپیشین

شناسای متاون نثار فارسای، شناسای و سبکماه شارو و تحلیاا و گونهتقوی  است. باا اینقابا

مای نظری نثر در زبان فارسای ینادان است، منوز پژومشصاص دادهمایی را به خود اختپژومش

یاک منار:  هسه یهار» مقاالتی یون: ها عبارتند ازترین ننمه  د؛ اماشایان توده باشن نیوتند که

)بواینی « نثر منری، شاعر منثاور، نثار شااعرانه»، (1131شناس، )بق «نثر، نظ  و شعر در ادبیات

نبادی، )شام « ما در فارسای و عربای(نراء و دیادگاه هیا نثر )مقابلا شعر بهتر است»، (1131مؤخر، 

مد شاناخت ایان عنوان درند، تعریف نثر بهان ما در دای خویش مغتن. مریند این پژومش(1191

 دار نن است. نید؛ کاری که این مقایه عهدهها برنمینوع مه  سخن، از نن

ه نثر، در ارب با کتااب فرماییواتی تر رادع بمای نظری تخصصیناگفته نماند بحث

Theory of Prose (Shklovsky: 1991) رماان گارایش دارد.  هتر به نظریابنیاد نهاده شد که بیش

تری مورد توداه نثر در ایران با وسعت و عمق افزون هکند نظرینظیر نثر فارسی اقتضا میتنوع بی

ین نمته نیز گفتنی است که یناد ساال کوشد درنمد این توده باشد. اقرار گیرد و پژومش ما می
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باه فارسای تردماه  (1191شاریف، )« نثار در ادب فارسای هنظریا»پیش، یک کتاب تحت عنوان 

 هاتحااد دماامیر شاوروی، رساای هتر نن در دوراسات و ایان کتااب ما  کاه اصاا مفصااشده

ورود باه شناسای ادبای را باا اسات، مباباث کلای زیباییتادیاک نن باوده هدکترای نویوندپوا

 کند.شناسی و انواع نثر کًسیک فارسی مرور میمای بًات و سبکبوزه

نثار را،  هتحلیلی، نخوتین مبحث اساسی نظری -باری، این پژومش قصد دارد با روش توصیفی    

میراث پروپیمان نثر فارسی، ماورد توداه قارار دماد و بارای ایان منظاور، پا  از  هویژه بر پایبه

 پردازد.نثر، به تعریف منطقی نن می های پراکندمواکاوی تعریف

 

 تحلیل و بررسی -0

 در جستجوی تعریف نثر -0-1

تر، کمابیش به توصیف و گاه تعریاف نثار تر یا خاصمای عامتا کنون یند گروه، نمن بحث

 اند که عبارتند از:تمایا نشان داده

 

 فیلسوفان -0-1-1

اه وزن و قافیه و نمنگ را از شعر نمایشی بگیاری ، گوید مرگمی گرگیاس هرسایدر   افًطون

ماند و بدین دییا شعر یک نوع خطابه است، زیرا خطابه نیز ییزی دز سخن سخن باقی می

خطاباه  او در این دیدگاه شعر را به معنای نظ  در نظر دارد و (.1/113: 1193)افًطون، نیوت 

 هرساایداند. از یااد نباری  افًطاون در میمر دو را سخن  همه مادرا به معنای نثر؛ نمن این
وی (. 1111-1/1111)مماان: توانند شاعر بواازند گفته است وزن و قافیه نمی صریحا  فایدروس

و در  (1/1131)مماان: دماد موتقی ، شعر را مقابا نثار قارار میطوردر پایان ممین رسایه، به

مای افًطاون نخواتین نه باا دیادگاهگواینجا م  باید منظور از شعر، ممان نظ  باشد. بدین

 سنجش میان شعر و نظ  و نثر را شامدی .  گام

عر، سخن محاکاتی است و شاعرما رود. از دیدگاه ارسطو شتر میاین سنجش نزد ارسطو پیش

ماه ساخن ننگویناد، بالپایه، مردم عادتا  به مر ساخن ماوزون شاعر میتر وزن دارند. براینبیش

عر یا نثر باشد و بدین دییا، ساخن ماوزون ایرمحاکااتی مانناد اثار منظاوم تواند شمحاکاتی می

باه قاول  (.111-111: 1131)ارسطو، انبانقل  در بممت طبیعی، نباید تحت عنوان شعر قرار گیرد 

 (.19: 1111)« فیزیمی که به نظ  درنمده باشد، شعر نیوت هیک قضی»الرن  پرین: 
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اسات دگاه درمی بنتام دای توده دارد. او گفتاهاز میان فیلووفان عصر ددید نیز، دی
رود. ایبته این دیدگاه وی گاه دستاویز طعان و سطرما تا نخر صفحه پیش می هدر نثر مم

 هخوامی  دید کاه در نن مشخصا بال، بعدا و بااین( 111: 1111)فرای، است طنز قرار گرفته
 ممیز بنیادی نثر یافتنی است. 

اسات. تفااوت ر م  باز، پای سنجش میان نثر و شعر را پیش کشیدهاز نن میان، ژان پا سارت
تار بااره پیشلی بحث وی نثر اسات و مریاه در ایناو با فیلووفان یونان ننجاست که مونوع اص

دمد که نثار داساتانی را مطماظ نظار دارد. ساارتر معتقاد اسات شااعر، تر نشان میرود، بیشمی
برد و از ایان دهات، منار شاعر مانناد کار نمیبه د یا بتی اصً برکار نمیگونه بهما را ممانکلمه

زیوت است و به ییازی داز منرمای نقاشی و نمنگوازی و پیمرتراشی است. موتی شعر، درون
داناد. مواتی ها را ابازار میکشد و ننما کار میعم ، از کلمهدمد، اما نویونده برخود ارداع نمی

پایاه، شاعر دماد؛ برایناست و به بیرون از خویش ارداع می زیوتنثر برخًی موتی شعر، برون
 و بعد(. 16-1: 1113)سارتر، تواند ملتزم باشد، ویی نثر باید ملتزم باشد نمی

 

 بالغیان -0-1-0

اند و گونه سخن و نه شاعر تنهاا مطارو سااختهن، عموما  نرای بًای را برای مربًایان مولما
اسات. ایان باودهمای بًای، منبع اصلی دادن نمونهدستت بهنزد این بًایان، قرنن مجید ده

نیاد کاه ز برمینیا( 111-111: 1191)و ارساطو ( 1131-1/1111: 1193)نمته از مبابث افًطاون 
اند. نماود باارزتر خود نورده هبارز نثر زمان هعنوان دلوتر نمن فن خطابه بهنمات بًای را بیش

 هما نن را از قدامه بن دعفر، نویوانداست که مدت نقداینثر این دیدگاه در دهان اسًم، کتاب
بان اصالی نن، ابوایحواین اساحا  هشمردند. در این کتاب م  که نویواند، مینقدایشعرکتاب 
 ه، نمتا(111-119: 1191نایف،  ناک.)قرن یهارم است  هورزان شیعبن سلیمان، از اندیشهابرامی 

 .(13: 1936)قداماه بان دعفار، « نثر دمیعاا تقاع ایبًااهفی ایشعر و ای»شود: مذکور مشامده می
نن  هایهای باه واساط« علمه ایبیان»نویود، عقا نیروی درک بیان است که می نقداینثر هنویوند

عبارتند از: بیان اشایا باه نات نورد. این ودوه و بعد نیز بحث ودوه بیان را می( 9)ممان: ظهور کرد 
کاه یناان )مماان(.یواان و بیاان باا کتااب  هوسایل، بیان نطق بهها، بیان باصا در قل  با فمرنن

اعیاان و  هکنی  در این موارد، م  بحث قرار گرفتن اماور دهاان نامن یهاار دساتمًبظه می
طبعای و عقلای و وناعی و دالیات اخیار،  هگانمای ساهانمان و کًم و کتاب و م  بحث دالیت

. (33-13: 1139ابرامیمای دیناانی،  نک.)مطرو است  کتبی و یفظی در منطق همای دوگانشاما دالیت
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کوشد دو گونه بیان اول را نیا بیان معطوی به طباع و دو گوناه بیاان دوم را سپ  نویونده می
گنجاناد و نیا بیان معطوی به ونع قرار دمد. ننگاه دو گونه بیان دوم را نیا عناوان عباارت می

و اناواع نن را کاه خطاباه و ترساا و محاداات یاا انگارد و مبحث خاص نثر شاما نظ  و نثر می
 (.113-91: 1936بن دعفر، )قدامهگیرد ددل و بدیث یا محاوره باشند، پی می

نکار اسات. او مابصاا بااره قابااواعظ کاشفی سبزواری، در اینممچنین دیدگاه مختصر 
ن را نیز از نظر دور مه تعریف یغوی نگوید، نمن اینرادع به نثر بازمیمای پیشینیان را دیدگاه
کردن باشد و در اصطًو، عبارت است از دمع کلمات ماوزون و نظ ، در یغت، دمع»دارد: نمی

کردن باشد و در اصطًو، کًمای متمل ؛ و ند او نثر است. نثر، در یغت، پراکنده همقفی به اراد
 (.19: 1119واعظ کاشفی سبزواری، « )را گویند که موزون و مقفی نباشد

 
 عروضیان -0-1-3

نن ماورد توداه قارار  هاند و گاه نثر را ما  در ساایتر متوده تعریف نظ  بودهاین گروه بیش
است، تاا تری به خویش گرفتهتخصصی هاند. از نن میان، دیدگاه شم  قی  رازی، دنبداده

اتصاال  مه بنای کًم منثور بر ادراج وبه بم  نن»ر نثر را در بر دارد: تدایی که تعریف دقیق
االواخر نهادند و مر مقادار را بیتای بُوَد، بنای کًم منظوم بر مقادیری منفصا متمرر موجع

خواندند و سجع نخر نن را قافیت نام کردند و سمون بری اخیر الزم دانوت و بار نن وقاف 
ودوه، کًم منظوم از منثور ممتاز باشد و از اایت بریصی کاه بادین امتیااز  هکرد تا به مم

وقفی کاه بار نخار  همه بیت تمام شود، به واسطیش از ننتند، بیت را دو نیمه کردند تا پداش
)رازی، « مصراع افتد، نن امتیاز باصا نید و موتمع را مریه زودتار، نظا  نن محقاق گاردد

ممیاز  هممیز نثر را در مقابا نظ  و انفصاال، مشخصا هپایه، اتصال، مشخصبراین (.16: 1111
 دمد.نثر تشمیا مینظ  را در مقابا 

 

 شناسانسبک -0-1-4

اناد. مای نثار پرداختهاین گروه کمتر به بحث تعریف نثر و بیشتر به بحث عملی شناخت سبک
است پیش از ورود به بحث نثر فنی با نقد تعریف سلبی نثار بال، بوین خطیبی کوشیدهبااین

نظر وی ارزش فنی ندارد، تعریفای داند و نفی نثر محاوره که طبق که نن را کًم ایرمنظوم می
عناوان مبناای نثار فنای اثباتی برای نن فرام  نورد و سرانجام در تعریف نثر ممتوب مرسا به

که در نن، مفامی  و معانی با وناوو و روشانی و رساایی و باا  [است]کًمی [ نثر]»نویود: می



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی علیرضا فوالدی  191

 

ناسات؛ دُمَاا باا مراعاات یفظ در نن، بیان مع هشود و تنها وظیفنظ  فمری و منطقی بیان می
شاوند و گونه قطع و انحرافای بیاان میپیوندند و معانی بی میچموازین دستوری به یمدیگر می

روند؛ وصا و فصا دما، بر مبناای تاوایی افماار و روش طبیعای و راست و موتقی  پیش می
توصایف  ترپیداست که این دیدگاه بیشا(. 19: 1111)خطیبای، « قواعد مشخص زبان استوار است

نثر ممتوب مرسا را در بر دارد تا تعریف نن را؛ مریناد نامن یناین دیادگامی گااه بادون 
کناد. باودن را بارای نن نکار میدمله ننجا که متصاشوی ، ازبه تعریف نثر نزدیک می زمینه،

، (11ممان: نک. )است نظ  عبدایقامر دردانی بوده هتأثیر نظریباری، ظامرا  دیدگاه خطیبی تحت
 گیرد. انواع کًم بلیغ را در بر می همه این نظریه به نثر اختصاص ندارد و ممننالب

 

 منتقدان -0-1-5

نثار  اند. نمنا تر به نثر توده نشان دادهمای روسی بیشرن بیوت ، فرماییوتق از میان منتقدان

باه بااور  (.13-19: 1113تادیاه،  ناک.) اساتنزد ننان، اال  مماان مفهاوم نثار داساتانی داشاته

گیرد، اماا نثار، ساخن عاادی، اقتصاادی، اشملوفومی، شعر با اموض و تأخیر منری شما می

شافامی  هبااوم، شاعر دنباممچنین از دیدگاه بوری  نیخن(. 161: 1133) سها و صحیظ است

کتبای دارناد و  هواع منثور دنبااست، ویی انشدن پدید نمدهدارد و ممواره کمابیش برای گفته

میخائیاا بااختین نیاز در (. 111: 1133بااوم، )نیخنکنند تا شنونده خواننده صحبت میتر با بیش

)تاودوروی، داناد صدایی و نثر را سخن دوصدایی میسنجش میان شعر و نثر، شعر را سخن تک

کاًم در دو »اسات. باه بااور او رومن یاکوبوون م ، شعر را با نثار سانجیده (.116-111: 1111

ر یاا براسااس یابد؛ یعنی گذار از مار موناوع باه موناوع دیگاف ادامه میدهت معنایی مختل

ترین اصطًو برای ماورد اول، گیرد. مناس ها صورت میمشابهت نن دو یا براساس مجاورت نن

م بار . وی سرانجا(19: 1119)فایر و دیگران، « مجازی هاستعاری است و برای مورد دوم، شیو هشیو

 (.11)ممان:  «خورد و مجاز، در نثرتر در شعر به یش  مییشاستعاره، ب»رود که نن می

شعر، باوی مماان عناصاری »نویود: از میان منتقدان انگلیوی، ساموئا تایلور کویریج می

ایان امار، باه تفااوت در  ها مختلف است و ثانیاا مدی نن ؛ پ ، اوال «است که انشای منثور دارد

ترکی  انشای منثور، برای یاک  هو بتی اگر شیو( 111: 1111دیچاز، ) انجامدترکیبشان می هشیو

سپردن، ممراه با وزن و قافیه بیاید، زیاد فار  نادارد، یاون خاطرتر بهمدی دنبی مانند نسان

بینی ، در این دیادگا ساه که میینان(. 111-111: ممان)مامیت نن ممچنان برقرار خوامد ماند 
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نورد، تنهایی شاعرانگی نمایمه نظ  بهنظ  و این اختًی شعر و هأییه مطرو است: اول، موأمو

مه شعر، دنبال ایقای یذت اسات و نثار، یان اایت و صورت شعر و نثر و اینتفاوت م هیأدوم، مو

ییازش ییاز نن باه مماهوبدت ارگانیک اثر و اینمه مماه هأیدنبال ایقای بقیقت و سوم، مو

فر  میاان اااراض و زباان  هباراه صابی درن دیدگامی ممانند دیدگبیاید. ناگفته نماند که ینی

 (.  119: 1191)نیف،  نمایدشعر و ااراض و زبان نثر می

دو »کًسایک، ممچنین از میان منتقدان فرانواوی، روالن باارت معتقاد اسات شاعر و نثار 

ماای است و ینانچه ویژگی «گیریقابا اندازه»ها یمی است و اختًفاتشان اند که زبان نن«کمیت

 نشان دمی ، تفاوت مودود ینین خوامد بود: cو  bو  aقافیه و تصویر را با بروی وزن و 

c + b  +a  +نثر = شعر 

c – b – a – شعر = نثر 

کمای نادارد و کیفیتای  هاز دیدگاه بارت، شاعر مادرن، بارعم  شاعر کًسایک، دنبا

ر ننقدر اخاتًی مای شعر و نثپایه، اکنون زبانزمینه است و براینناپذیر و بدون پیشکامش

 (. 11-11: 1113)ها نیاز نیوت مای تفاوت ننکه به تعیین نشانه دارند

تر این گروه، دیدگاه منتقد کانادایی، نورتروپ فرای اسات. فارای، مانناد شام  دیدگاه دقیق

 111-166: 1111)فارای، شامارد قی  رازی، نظ  را دارای ایقاع تمرار و نثر را دارای ایقاع اتصال می

معنای کاه باه  هاز این دیدگاه، ایقاع اتصال یعنی ساخت نوایای زباان گفتاار بار پایا (.111-111و 

کشاد و زند. فرای ممچنین پای ریطوریقای نثر را پیش میپیوستگی ادزای نن تا پایان دامن می

ایمثا، دادل، مصاطلحات، باره از کاربرد عواماا بًاای تمارار، اعناات، نم، مادو، ناربدر این

 (.191-131)ممان: برد ممانی نمن نن نام می هگاری و استعارپندارن

 

 شناسانزبان -0-1-6

که دی. نکرومبای معتقاد اسات اند، یناننظ  و نثر را پی گرفتهشناسان نیز تعریف گاه زبان

ماه نثار یناین نیوات ننممنشینی مجاما ودود دارد، بالمندی برای در نظ ، نوعی قاعده

شناس ایرانی م ، از ایان دهات شاایان یاادنوری شناس، زبانمحمد بقیعل (.31: 1111)صفوی، 

 هزباان متشاما اسات از کلیا هزبان استوار اسات و برونا هنظ  بر برون»شناس، است. به باور بق

 «ایماای تااریخی، گویشای و گوناهمای نوایی، صرفی و نحوی، ممراه با تمامی گوناگونیساخت

مای سااخت هزبان متشما از کلیا هزبان استوار است و درون هونشعر بر در»ممچنین  (.11: 1131)
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ای اسات کاه یخی و فرمنگیمای متنی، موقعیتی، تارویژگی همعنایی و ارداعی زبان، ممراه با مم

در ایان میاان بارای  (.11)ممان: « شودمای صوری نن کشیده نمیزبان و دنبه هها به بروننن هدامن

اعاًی نثار معیاار  هنمونا» (.11)مماان:  بی را از نثر معیار دادا کنای تعریف نثر، الزم است نثر اد

ای مختص نظ  گرایش نامتعادل داشته باشد و نه به مای برونهزبانی، نثری است که نه به بازی

شعر. برعم ، نثر ادبی نثری است که در نن، عًوه بر ساختار یا نظاام  های ویژمای درونهبازی

ماه در ایان . ننچه گفتنی است این(13)ممان: « م ادبی نیز شما گرفته باشدزبانی، ساختار یا نظا

ثر موادهی ، ناه باا نظ  و شعر و ن هگانتعریف م ، با تفمیک ادبیات و ایرادبیات نمن انواع سه

 خورد.اساس این دیدگاه، نثر میان زبان معیار و زبان ادبی تاب میتعریف نثر. بر

 

 هابندی دیدگاهجمع -0-0

 رسی :نثر، به نتایج زیر می هبارمای پیشینیان درکاوی دیدگاهوا از

است، تا دایی که گویی نثر بحث نثر، عموما  نمن بحث دیگر انواع سخن مطرو بوده -1

 نوبت به نن انواع مودودیت موتقا ندارد.

 گذرد تا تعریف نن.تر به توصیف نن مینثر بیش هباردر بحث -1

اند، اما یرایای نظ  و از سویی با شعر و خطابه و داستان، سنجیده نثر را از یک سو با -1

 مشخص نیوت. ما دقیقا این سنجش

اناد گاه از نثر، در سنجش با نظ ، تعریف سلبی، یعنی کًم ایرمنظوم، به دست داده -1

 است.و این تعریف، مورد انتقاد قرار گرفته

ند و نثر ممتاوب را اسااس تعریاف نثار قارار انثر کنار زده هگاه نثر محاوره را از مقوی -3

 اند. این در بایی است که نثریت نثر به گفتاری یا نوشتاری بودن نن وابوته نیوت.داده

طبیعی بودن و منطقی بودن و اقتصادی بودن و سها بودن، مشخصات دیگری اسات  -1

 مشخصات را ندارند. انواع نثر، این همه ممنناست، بالکه برای نثر مورد تأکید قرار گرفته

ارنی شعر یا استعاری بودن زبان شعر در قباال مجاازی باودن تعهد نثر در قبال بی -1

 دمد.است که باز، تعریف نثر را پوشش نمینظران بودهزبان نثر از نمات مورد توده صاب 

صافر تاا صاد سابک  هما، نثر قابلیت قرار گرفتن بر نقطممچنین طبق برخی دیدگاه -3

 وابد است. هائواع نثر در یک رد هرا داراست که گویای قرار نداشتن ممادبی 
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معیار از بازی  زبان در شعر و خارج بودن نثر هزبان در نظ  و اتما بر درون هاتما بر برون -9

 است.نظران بودهشدن نثر ادبی به این بازی، از نمات مورد تصریظ صاب نظ  و شعر و وارد

نحاوی  -نوایای هاست که به دنبا« اتصال»شده برای نثر، ینتعی هترین مشخصفنی -16

 کند.تر این مشخصه را بیان میمفهوم دقیق« ایقاع اتصال»گردد و نن بازمی

باری، این نتایج یندان متحد و منوج  نیوتند که تعریف منطقی نثر را به دست دمناد 

 تعریف دست یازی .مای باال، به این و بنابراین، الزم است با استفاده از نگامی

 
 به سوی تعریف نثر -3

 ما برای تعریف نثر نروری است: دن  و فصا.تعریف منطقی، دو رکن اصلی دارد که تعیین نن

 

 جنس نثر -3-1

نویوان برای سخن، افزون بر معاادل عربای نن، یعنای گمان دن  نثر، سخن است. فرمنگبی

بری، صاحبت، قاول، کلماه، گفتاار، یفاظ و نطاق نابرابر مانند بیان، تقریر،  کًم، یند معادل

ماه زم را ندارد. ننچه مول  اسات اینکدام دقت الکه میچسخن( نیا : 1111، دمخدانک. )اند نورده

تار، شاود. پیشبا مفهوم سخن، تمایز میان سخن و زبان و بتای ساخن و گفتاار بردواته می

در کاار (. 16-11: 1113)اسات ردهفردینان دو سوسور، تماایز میاان زباان و گفتاار را نشامار کا

خاص و عینی نن از رمگاذر گفتاار  هعام و نمنی زبان و دنب هبه تمایز میان دنب سوسور نهایتا 

ماای تااریو و رسی . این دو واژه با مفهوم سوسوری نن، یندان وسعت دارناد کاه باه بوزهمی

و علااوم تربیتاای و  شناساایشناساای و مردمشناساای و دامعهشناساای و رواندغرافیااا و زیوت

هاا در باد گام بگذارند، ویی عماق مفهاومی نن شناسی و کاربردشناسی و علوم ارتباطاتعص 

رساد، سخن نیوت، زیرا درست است که سخن از رمگذر زبان به ظهاور می هعمق مفهومی واژ

ی پایاه، ساخن را معناادمد. براینبال، سخن، اصا زبان و زبان، اصا گفتار را تشمیا میبااین

 گوید:دییا نیوت که مویوی می. بیکًم(نیا : 1111، )دمخدااند قائ  به نمن شمرده

 روید کًمای خدا دان را تو بنما نن مقام/ / که درو بی بری می
 (1/196تا: )مویوی، بی 

سازد. گفتماان یعنای سخن، این است که گفتمان، صورت زبانی نن را می هباراساسی در هنمت

باه نقاا از  Searle)« بندی ادتمااعی محتواماا در کااربردساازمان»ه تعبیار دیگار یا ب« طرزفمر»

ایجملاه دان  نثار اسات، بال کاه گفتماان، صاورت ساخن و ساخن، فی(. 131: 1191مماریک، 
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بنابراین، ودود طرزفمر برای سخن و از این طریق، برای نثر، طبیعی اسات. بادین دییاا منصاور 

باه  نویوانده هو اندیشا فمار نثر در معنای عام، انتقاال طبیعایمدی »نویود: رستگار فوایی می

نیاد؛ یعنی نثر، مانند نظ  با مدی دستماری فمر و اندیشاه پدیاد نمی(؛ 31: 1136)« استدیگران 

 ناخواه فمر و اندیشه ودود دارد.وگرنه در نظ  نیز خواه

 

 فصل نثر -3-0

 هیه را مورد توده قرار دمی  که فصا یا مشخصأبرای نااز این بحث، نخوت الزم است این مو

خن مطمظ نظر است. ساایر اناواع ساخن، کا  نیواتند. بارای نثر نوبت به کدام نوع س هممیز

هاا بنادی نناناد و اعتباار طبقهاکاوینمونه، شعر، داستان، نمایشنامه و نظ  از این دهت قابا و

نثر و نظا   همای گذشته، شعر در طبقتر دیدگاهکه برخًی بیشمممن است یمی نباشد، ینان

اعتباار »انداز، یهاار تواناد منثاور باشاد و ما  منظاوم. از ایان یشا گنجد، یون م  مینمی

مای موداود ها را دهت تمایز گونهندی سخن پیش رو داری  که باید ننببرای طبقه« ساختاری

 نن، اصا قرار دمی :

اریو، تفوایر، تامای ، باا زیرمجموعاه«منطقای» -ایاف :به اعتبار صناعت درونی، شاما -1

 مر نوشتار علمی(، سرمقایه، سفرنامه، فرمنگ واژگان، گازارش، نامه ):خاطره، خبر، خطابه، عل 

 .مای شعر، داستان و نمایشنامه، با زیرمجموعه«منری» -ب ،هامصاببه، مقایه، نامه و مانند نن

 .نظ  -و ب ،نثر -ایف :به اعتبار صناعت بیرونی، شاما -1

 بًای -و ب ،عاری -درونی، شاما ایف به اعتبار سبک -1

 موجع/ مقفّی -و ب ،مرسا/ ایرمقفّی -ایف :به اعتبار سبک بیرونی، شاما -1

شاوند و اساساا  طاور یندبُعادی عرناه میمای بااال مماواره باهاکنون گفتنی است که گونه

نظا  میواری کاه کتااب پزشامی باه  همصدا  ایریندبُعدی ندارند و برای نمونه بتی دانشنام

گنجاد. بعاًوه، نامه و نظا  و عااری و مقفّای میمای مذکور، در طبقات عل است، از دهت گونه

 است. بندیسخن، از دهت عواما بافتاری، مانند مؤیف و مخاط  م  قابا اعتبارسنجی و طبقه

ای، درداه 136 هایان فاصال هگیارد و ثانیاا  بار پایاباری، اوال  نثر، فقط مقابا نظ  قارار می

مورد نظار شام  قای  رازی و « اتصال»نثر نوبت به نظ ، ییزی دز ممان  هممیز هشخصم

نورتروپ فرای، نوبت به انفصال نظ  نیوت؛ یعنی از دهت صناعت بیرونی سخن، یا نثر داریا  

http://wikifeqh.ir/%D9%81%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
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 ما. پا  ادمااال گووتگی مصاراع هما استوار است یا نظ  که بر پایپیوستگی دمله هکه بر پای

 باره گویاست:زیر در این هدو نمون«. کًم متصا»بارت است از تعریف منطقی نثر ع

 (1نمونه )
اند، اند و سخن، بزرگ داشته و نیموترین یادگاری، سخن دانوتهتا دهان بود، مردم گرد دانش گشته

 (.11-16: 1111)قزوینی، دارتر یه، اندرین دهان، مردم، به دانش بزرگوارتر و مایه

 (1نمونه )
 نیازاز سر مردم فراز/ / ک  نبود از راز دانش بی تا دهان بود

 مردمان بخرد اندر مر زمان/ / راز دانش را به مر گونه زبان

  گرد کردند و گرامی داشتند/ / تا به سنگ اندر ممی بنگاشتند
 (131: 1111)رودکی سمرقندی، 

ساخن تاا نخار (، اتصال میان ادزای 1) ه(، نظ . در نمون1) ه(، نثر است و نمون1) هنمون

شاود و نویوانده دوبااره (، این اتصال، پ  از مر مصراع، قطع می1) هبرقرار است و در نمون

( را دارد، 1) ه( نیز قابلیت نگارش مقطّع به صورت نمونا1) هکند. ایبته نمونسخن را نااز می

ای نثار، کاار بار شود، اما ایانناخواه در پایان مر سطر به سطر زیرین رانده میکه خواهینان

ننمه برای نظ ، ایزامی و تابع وزن است. نامنا  مماین نمتاه باه صاورت ایزامی نیوت، بال

 کند.برعم  م  صد  می

بندی تر بگویی  طرزفمر که از نن سخن رفت، دهات ظهاور، باه ساازماندر تونیظ بیش

زن، بناا بار در نثر، و»که یوری تینیانوی معتقد است، گفتار با نرایش نوایی نیاز دارد و ینان

گونه نرایش مانناد یاک رشاته این(. 11: 1113)تادیه،  «نیدمدی معنایی گفتمان به دست می

« گفتاار هزنجیار»شناساان نن را ماناد و زباناست که تاا پایاان ساخن ناگوواته بااقی می

 (. 16: 1131شناس، بق نک.)اند نامیده

پردازناد: یاک دساته وابادمای گفتار فارسی، دو دسته واباد نوایای باه کاار می هدر زنجیر

کاه عبارتناد از « نوایی»دیگر، وابدمای زبرزنجیری یا  هزنجیری که عبارتند از واج و مجا، و دست

سازد و زیروبمای، باد دملاه را و درناگ تمیه و زیروبمی و درنگ. تمیه، بد واژه را مشخص می

 هدمااد. باارای نمونااه، واژیهااا را تشاامیا منیااد و ماارز ننما پدیااد میو دملااه مااانیااز میااان واژه

ای اخبااری باا درنیاد، دملاه« پایش رفات.»، کً  یک تمیه دارد، ویی اگر به صورت «پیشرفت»

گیرناد کدام دداگانه تمیاه می، مر«رفت» ه، و واژ«پیش» هن، واژزیروبمی افتان است که نمن ن

مای  خیازان و اساتفهامی باا زیروب هدرنید، دملا« پیش رفت؟»و ینانچه ممین دمله به صورت 
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، «یمنواخات»ماای ممچنان دارای دو تمیه برای دو واژه است. سردمع، اناواع زیروبمای را باا نام

-11: 1111ایدینی، مشاموه ناک.)اناد خوانده« افتان -خیزان»و « خیزان -افتان»، «خیزان»، «افتان»

مین نظام نوایی فراتار مربال، نثر فارسی، از فرایندمای زایای م. به(113-11: 1131شناس، ؛ بق111

 نورد.گیرد و ودوه گفتمانی را پدید میرود و این نرایش کامً  با فرمان طرزفمر صورت مینمی

نایار مار دو، از گوواتگی بهاره تر این باشد که بگویی  نثر و نظ ، بهشاید دیدگاه دقیق

نجیری، با اثرگذاری مای نوایی میان وابدمای زبرزدرنگ هوسیلبرند، اما گووتگی نثر، بهمی

ماا نبودناد، امماان تمییاز واژه از دملاه و گیرد و اگر این درنگبر ییدمان نحوی شما می

اسات: دییاا ننوشاتهبعاد وداود نداشات. پا ، شام  قای  رازی بی هقبا از دمل هدمل

 (. 13: 1111)رازی،  «که نحو، میزان کًم منثور استعروض، میزان کًم منظوم است، ینان»

ینجا نثر را بدون توده به نظ  در نظار گارفتی ، اکناون بیفازایی  کاه نرایاش نظا ، تا ا

نحوی؛ یعنای ابتادا  -موسیقایی است، نه نرایش نوایی -برخًی نرایش نثر، اوال نرایش وزنی

گیارد، ناه باا فرماان باا فرماان طرزعاطفاه صاورت می موسیقایی دارد، و ثانیا  -شما وزنی

خًصاه، در نظا ، موسایقی، از بیارون زباان، بار  عاطفی دارد.طرزفمر؛ یعنی نخوت، ارض 

شود نرایش نوایی به بم  نرایش وزنی تغییار کناد و شاما راند و باعث میزیروبمی بم  می

شناختی، عبارت اسات از ریات  ریت  زیبایی»اش را از دست بدمد. به قول اشملوفومی: طبیعی

خًی دیدگاه تینیانوی، ایان کاار ویی بر (،163: 1133)اشملوفومی،  «عادی که به نن تجاوز شده

ه به منظور بروز کاارکرد عااطفی ، بلم(13: 1113)تادیه، ما نه صرفا  دهت ظهور کارکرد وزنی واژه

 گیرد. ها صورت مینن

و طرزفمر در نظا  نیوات، بلماه  نحوی -ایبته ننچه گذشت، به معنای فقدان نرایش نوایی

دمناد شان را از دسات میموسیقایی و طرزعاطفه، مویت اصلی -نرایش وزنی هها تحت سلطاین

یاج خاود را داراسات و نظا  نن ما  رسند. نامنا  مار زباان، وزن راو به مقام دوم اممیت می

کاه وزن رایاج خااص زباان فارسای، وزن گیرد؛ ینانمورد ارزیابی قرار میاساس ممان وزن بر

رد ن نیوت تا گاه سایر انواع وزن، در نن زبان ماواین واقعیت مانع از ن بال،عرونی است. بااین

نباادی در وزن ها، مانند تفنناات ابوایقاسا  الماوتی و یحیای دویتاستفاده باشند، اما کاربرد نن

تارین اناواع وزن عبارتناد از: وزن عرونای طورکلی مه ایرزایا خوامد داشت. به همجایی دنب

مانناد وزن شاعر اوساتایی و فارسای میاناه و )مانند وزن شعر عربی و فارسای(، وزن مجاایی )

: 1111 خانلری،ناتا)ای )مانند وزن شعر انگلیوی باستان و نیمانی( فرانووی و ژاپنی( و وزن تمیه
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مجاایی )مانناد وزن  -اینیند که برای نمونه ناوع تمیاهگاه اوزان به صورت ترکیبی درمی(. 11

 هاست.نن مای ترکیبینمونه هوز( از زمرشعر انگلیوی امر

 

 بندی دیدگاه پژوهش حاضرجمع -3-3

ممیز نثار در سانجش باا نظا   هعنوان مشخصطی این پژومش سه ویژگی زیر را بهمربال، به

 شناختی :

 نثر یک نوع سخن است و سخن، یعنی گفتار دارای طرزفمر. -1

دیگار، نثار ساخن دارای عباارتنثر، سخن متصا است و نظ ، ساخن منفصاا و باه -1

 موسیقایی. -نحوی است و نظ ، سخن دارای نرایش وزنی -ش نوایینرای

اتصال در نثر، بایت طبیعی گفتار است و در نظ ، با انفصال، از این بایت باه بایات  -1

 گراید.مصنوعی می

 نوری :ها را نیا دو عنوان دداگانه میاست که ننتممیلی باقی مانده هویی منوز دو نمت

 

 ثورنثر موزون و شعر من -4

برود. ناقص باودن مار ناوع  کارتواند به صورت کاما یا ناقص بهوزن، از مر نوع که باشد، می

کاه در وزن عرونای شود، یناناساس خروج از منجارمای ممان نوع وزن تعیین میوزن، بر

 مای نقص بگیری :قاعدتا  باید این موارد را دزو مصدا 

 ن وزن وابدعنواتر بهکاربرد ارکان دو بحر یا بیش -1

 ویژه ممراه با نقص پیشینکامش یا افزایش مجامای ارکان وزن، به -1

، از بد اعتدال نگذرد و این باد تاا پایاان اثار، یمدسات و 1 هدر صورتی که نقص شمار

نامحووس باشد، نظ  ممچنان برقرار خوامد بود. بارای نموناه، شاعر زیار از ارکاان دو بحار 

مای رماا مای سوم و یهارم( با پایاناه)مصراع« مجتث»( و مای اول و دوم)مصراع« مضارع»

 است:در ممان بد پدید نمده

 (1)نمونه
 نیدام که کوی میمن خواب دیده

 امقرمز دیده همن خواب یک ستار

 پردو پلک یشم  می می

  (113: 1131)فرخزاد،  شونددفت می مای  میو کفش
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 هکند و نمونااست که نثر را به نظ  تبدیا نمی ، یندان از بد اعتدال خارج1 هاما نقص شمار

تا داایی کاه  (،131 -111: 1116شفیعی کدکنی،  نک.) نن، موسیقی درونی شعرمای ابمد شاملوست

ز دهات صاناعت درونای، دا نیوت. شعر منثور، ابر این دست شعرما بی« شعر منثور»کاربرد نام 

 ماند. ان به نثر پایبند میبال، از دهت صناعت بیرونی، ممچنشعر است و درعین

 (1)نمونه  
 مرا 

 تو     

 بی سببی

 .نیوتی            

 راستیبه

   ایصلت کدام قصیده

 ای ازل؟                        

 باران دواب کدام سًمیستاره

 به نفتاب                                    

 (1/111: 1191)شاملو،   تاریک؟ هاز دریچ

 
 طورکلی دو نوع وزن داری :تر دیدگاه باال این است که بگویی  بهقتعبیر دقی

: شاما وزن کاما و ممچنین وزن ناقص نوع اول. این نوع وزن، نظا  1وزن پوئتیک -ایف

 نفریند.می

 نفریند.: شاما وزن ناقص نوع دوم. این نوع وزن، نظ  نمی1ب( وزن رتوریک

یک را بارای شاعر و کااربرد وزن رتوریاک را گفتنی است که ارسطو نیز کاربرد وزن پوئت

بال، به بااور ماا شاعر بادون وزن بااین (.136-119: 1191)ارسطو،  داندبرای خطابه مناس  می

نمادن نن الزم اسات وزن پوئتیک یا رتوریک، برای پدید نید و کاربرد یمی از دو نوع پدید نمی

د بود. این نمته م  ناگفته نماناد کاه در تر خوامتر باشد، تأثیر نن بیششعر، کاماو مریه وزن 

وزن رتوریک، افزون بر اممان کاربرد ازدواج و مقارنه میان دو یا یند واژه و ممچنین ترصایع و 

افتادن بعضای ادازا باه وزن پوئتیاک وداود دارد و موازنه میان دو یا یند دمله، اممان موزون

                                                           
1 . Poetic Rhythm 
2 . Rhetorical Rhythm 
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تر پیش برود، اما ایان امار راع و بتی بیشد یک مصراع و دو مصافتادگی تا ببوا این موزونیه

« مای موزون گلواتانپاره»شود که نن را نظ  بواب کنی . پ ، نوشتارمایی مانند دییا نمی

تنها وداود وزن رتوریاک ( 111-93 ممان ج:؛ 111-91 ممان ب:؛ 161-93 ایف:1111)نجفی و سمیعی، 

 تر.دمند، نه بیشد تحقیق را نشان میدر متون مور

گوناه نثار شتباما  اصطًو شعر منثور، بر مراین مبحث بگویی  گاه ا هوان نخرین نمتعنبه

اهلل صفا در بحث از نثار خواداه عباداهلل انصااری، گاویی که نبیظشود، ینانادبی اطً  می

ممه، به باور بااین (.331-1/331: 1113)صفا،  استبتی نثر موزون و شعر منثور را یمی انگاشته

 ین دو نوع سخن، اختصارا  ینین است:ما تعریف ا

 : نثر + وزن رتوریک1نثر موزون -

 : شعر + وزن رتوریک1شعر منثور -

 زیر را بخوانی : هدو نمون

 (3)نمونه 
پ  مشتی رند را سی  دادند که سنگ زنند، و مَرد، خود مرده بود، که دًدش رسان باه 

 (1/113: 1113)بیهقی،  فتارش.گلو افمنده و خبه کرده؛ این است بونک و روزگارش و گ

 

 (1) نمونه
 از صف اوعای تماشائیان

 ایعازر                             

 زنان راه خود گرفتگام

 مادست

 در پ  پشت        

 به م  درافمنده                       

 و دانش را از نزار گران دینی گزنده 

 ؛نزاد یافت

 

 «تونوت!میخواست، ورنه مگر خود نمی -»

                                                           
1 . Rhythmic prose 
2 . Blank Verse 
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 نسمان کوتاه

 سنگینیبه               

 بر نواز رودرخاموشی رب 

 فروافتاد.                                  

 پشته برشدندسوگواران به خاک

 و خورشید و ماه

 به م 

 (111-1/111: 1191)شاملو،  برنمد.       
(، بخشای 1) هاست و نمون تاریو بیهقی(، یک بخش از مادرای بونک وزیر در 3) هنمون

( اسات. 3) هساختار نمون هیافتشاملو که گویا ساختار نن، تقلید بوط« مرگ ناصری»از شعر 

گردد که بارای مار ما بازمیاین تقلید، افزون بر فضای کار، به یگونگی یینش ادزای دمله

(، نثار 3) هنابال، طبق تعریف پیشاین، نمواست. باایندو نمونه، موسیقی درونی پدید نورده

 (، شعر منثور است.1) هموزون و نمون

 

 نثر ادبی و نثر مسجع -5

تا اینجا متوده بودی  که اساسا  بواب شعر را از نظ  و نثر ددا سازی . این دداسازی میاان 

بواا نثاار منثاور  دارای شعر و کاربرد شگرمای بًای معنایی و نوایی نیز نروری است و یه

داسات کاه داومر شاعر، فرایناد دیریااب ر نیوتند. نمتاه ممیناین دست شگردما که شع

بنیاادین شاعر، فاارز از نظمیات و نثریات و بًاات  همحاکات است و این فرایند م ، به الی

از باداکثر  مونوع زیر، کاربرد عناصر بًاای،گردد. برای نمونه، در سه بیت تقریبا  م بازمی

یات دوم و ساوم، ناه تنهاا کمتار از بیات اول ننمه دومر شاعر در برسد، بالبه بداقا می

 تر باشد:بوا بیشنیوت، بلمه یه

 روبانیان کرد معنبرطناب هنقاب/ / خیممهر صبظ ملمّعبهزد نف  سر
 (11: 1113)خاقانی شروانی، 

 بامدادان که تفاوت نمند ییا و نهار/ / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
 (119: 1111)سعدی، 

 ا قدبی پرشراب کن/ / دور فلک درنگ ندارد شتاب کنصبظ است ساقی
 (111: 1111)بافظ شیرازی، 
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اکنون دا دارد بپرسی  نیا ودود قافیه نیز برای ایجاد نظ  الزم اسات؟ ایان پرساش از قادی  

اناد و در است، تا دایی که گذشتگان قافیه را ممراه با وزن، دزو یوازم نظا  گرفتهمحا توده بوده

اسات بال، امروزه شعر نیمایی نشاان داده  رازی م  این نمته نشمار بود. بااینتعریف شم  قی

ما برای نظ  ناروری نیوات و ایان انادازه که نه تنها ودود قافیه، بلمه بتی تواوی وزن مصراع

اسات کاه بخشند. خواده نصیرایدین طوسی درسات نوشاتهموت که مردو، به نظ  تشخص می

تی شعر نیوت، با از یوازم اوست باه بوا  اصاطًو، ویای از فصاول اعتبار قافیه، از فصول نا»

ایان نمتاه را (. 11: 1119)طوسای، « ناتی بعضی انواع شعر است، مانند قصایده و قطعاه و ایار نن

بخشاد، م  تعایّن می اندیشی، در نثر نیز مممن است و به ننرو اینجا نوردی  تا بگویی  قافیهازنن

االواخار  مای ایرماوزون مواجعا اختصاصاا  و اشاتباما  مماان دملاهکه گاه نثار مواجّع رینان

 (.39: 1119وبیدیان کامیار،  نک.)اند انگاشته

اصا مطل  این است که از رمگذر کاربرد شگردمای بًای معناایی و نوایای در نثار، دو 

ایان  نید و تعریفنثر ادبی و نثر موجع پدید می مای اصطًبینوع نثر دداگانه تحت عنوان

هاا نیاز امماان دارد و دو روی معناایی و ندو نوع نثر ینین است، با این تونیظ که ترکی  ن

 دمند:را در نثر تشمیا می ، یعنی شگردمای بًاینوایی یک سمه

اماروزی(: نثار + شاگردمایی بًاای  هکهن و نثار شااعران ه)شاما نثر ادیبان 1نثر ادبی -

 معنایی

 ی بًای نوایی: نثر + شگردما1نثر موجع -

االواخر بیاید، گویی نثر مقفّای ما  شاما مای موجعبال، ینانچه در مر نوع نثر، دمله

نثار مواجع، یعنای نثار دارای شاگردمای بًاای  همه این نوع نثر، از بوزنناست، بی گرفته

تار نوایی، خارج باشد. خًصه، ودود قافیه برای نظ  و بتی نثر، و این یمی تحت عنوان کلی

 ع، عارنی و صناعی و اختیاری است، نه ناتی و طبیعی و ادباری.سج

 

 گیرینتیجه -6

تر مای عاامشناسان نمن بحثشناسان، منتقدان و زبانفیلووفان، بًایان، عرونیان، سبک

مای نناان، گااه اند. در دیادگاهتر، گاه به توصیف و بتی تعریف نثر تمایا نشان دادهیا خاص

                                                           
1 . Literary prose 
2 . Poem Prose 
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 هکنی . از دملاشوی ، ویای تعریاف داامع و ماانع نن را پیادا نمایک میبه تعریف نثر نزدی

ننماه متقاباا اسات، باال هعنوان دو پدیادش نثر و شاعر باهمای تاریخی، سنجمبحثخلط

دارد تا بپاذیری  نثار، در مقاباا نظا  قارار بندی انواع سخن ما را بر نن میاعتبارمای طبقه

 گیرد، نه در مقابا شعر.می

گیاری  کاه اوال  نثار، مای پیشینیان و دیدگاه پژومش بانر نتیجاه میدیدگاه از واکاوی

یک نوع سخن است و سخن، یعنی گفتار دارای طرزفمر، ثانیا  نثر، سخن متصا است و نظ ، 

نحوی است و نظا ، ساخن  -سخن منفصا و به عبارت دیگر، نثر، سخن دارای نرایش نوایی

ثا  اتصال در نثر، بایت طبیعی گفتار است و در نظا ، باا موسیقایی و ثای -دارای نرایش وزنی

 گراید.انفصال، از این بایت به بایت مصنوعی می

اساس دستاوردمای این پژومش، نثر موزون، عبارت است از نثر+ وزن رتوریاک ممچنین بر

و شعر منثور عبارت است از شعر + وزن رتوریک و نثر ادبای عباارت اسات از نثار+ شاگردمای 

 ی معنایی و نثر موجع عبارت است از نثر + شگردمای بًای نوایی.بًا
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