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 دهکیچ
وزن »بهه نها     یفارسه  یهها  از وزن یا استوار از گونهه  یفیدادن توص  به دست یبرا یوششکحاضر  قالۀم

 نی. از همه اند تعریف کرده ینه ساختار عروضو  ،اربرد آنک ۀیپارا بر  یوزن دور پژوهان است. وزن« یدور
 یهها  ان وزنیه م یدار یمعنه  رابطهۀ ه که اند. از آنجا  ر از آن بازماندهیفراگ یفیافتن به توصی  از دست ،یرو 

مخصهوص   رۀیه داد یه نخست با ،یق هر وزن دوریف دقیتعر یوجود دارد، برا یعروض یها رهیو دا یدور
از  یه برخه که نیسهت   یعروض رۀیدا یکجز  یزیچ یرد. وزن دورک یبررس یفیتوص یردیکبدان را با رو

 گروه در دوری وزنهای که داشت توجه باید است. شده  ها درنگ گذاشته آن یا به جای ،آن حذف یهجاها
 وجود بنیادین تفاوتی متناوب وزنهای دیگر و دوری وزنهای میان اما شوند؛ می بندی دسته متناوب وزنهای

 هر اما است متناوب وزن یک دوری وزن هر. گردد برمی وزنها این شدن ساخته شیوة به تفاوت این و دارد
 .آید نمی شمار به دوری وزن یک متناوب وزن

 

 .یعروض یها رهی، دایوت، عروض فارسک، درنگ، سیدور یها وزن :یدیلکهای  واژه
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 مقدمه .1

فراوان دارد و شاعران بر اساس سهبک عمهومی    یها نمونهوزن دوری که در شعر پارسی 
های  ، مفهومی است که در متناند کردهفنی آن را در سرایش رعایت  ۀروزگار خویش، قاعد

متهخخر بهه شهمار     یهها  اصهطال  و از  است نشدها همین نا  بدان ب یا اشارهعروضی کهن 
کهه وزن   انهد  دهیکوشه ، کمتر اند بودهعروض عرب  . عروضیان کهن از آنجا که پیرودیآ یم

پارسههی را مسههتق  از آن نشههان دهنههد و در پههی کشههف قواعههد مخصوصههی برآینههد کههه  
هها   اصی در برخهی وزن ویژگی خ . همچنین، هرگاهندکرد یمدر وزن رعایت  انیسرا یپارس

 ، نهه اینکهه آن را از ن هر فنهی    که نامی برای آن بیابنهد  اند بوده، بیشتر در پی آن اند افتهی
را بایهد از آنچهه    رینصه   خواجهه فنی دانشهورانی چهون    یها اشارهریزکاوی کنند. برخی از 

 مستثنا کرد. ،شد گفته
کهه  یدگاه فنهی یعنهی این  گرفت: یکی د یتوان پ یدگاه میرا از دو د یبررسی وزن دور

کهه شهاعران   ؛ یعنهی این دو ، دیدگاه تهاریخی  ؛دارند  ییهجادوری چه ساختمان  یها وزن
اگرچهه بهه    ،. با دیدگاه دو اند بردهکار  دوری به ۀرا به گون ییها وزنمختلف چه  یها دوره
و تنهها   میابیه  ینمه اما به هیچ ن امی دست  ،میرس یم یاتیادب  خیتارپراکنده و  ییها یآگاه

بعدی باشهیم و ببینهیم    یها دورهکار شاعران را در هر دوره ن اره کنیم و منت ر  میتوان یم
داند. اما با دیدگاه فنهی   یم یو آن را دور کند یمکدا  وزن درنگ  ۀکه کدا  شاعر در میان

که مشخصات  بشناسیم یا دهیپدرا دریابیم و وزن دوری را چونان  ها وزنتفاوت  میتوان یم
 یناشهدن  نقه   یها فیتوص ۀاز این پدیده بر پای ما و بدین گونه شناخت ینی معیّنی داردع

 استوار خواهد بود.

قواعهد را گهاه    یا پارهشاعران  برخی ،واقعیت این است که در طول تاریخ شعر فارسی
و  «مفهتعلن مفهاعلن مفهتعلن مفهاعلن    »چون  ییها وزنو چند بار در میان  اند نکردهرعایت 

و  «مستفعلن مسهتفعلن مسهتفعلن مسهتفعلن   »حتی یا و  «ت فاعالتن فعالت فاعالتنفعال»
. اما اگر با نگاهی اند کردهنیز صامت افزوده و درنگ  «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن»

 ،مشترکی که آوردن صامت را توجیه کنهد  ۀها مشخص فنی بنگریم، در میان این گونه وزن
بر هم زدن آرایهش مهن م هجاهها     توان یمنه شاعران را تنها و کار این گو شود ینمدیده 

 دانست.
و  کنهد  یمه وزن دوری ارزیهابی   ۀامروزیهان را دربهار   یها نوشتهنگارنده  ،در این جستار

در تعریهف وزن دوری وجهود    ییهها  لغهزش و  هها  یینارسها که تا کنون چهه   دهد یمنشان 
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جایی چند وزن به مطر  کهردن  با بررسی ساختمان ه سپس برای ح ّ مشک  ،است داشته
و دوری بودن یا نبودن وزن را با بیانی فنّی  پردازد یمویژگی وزن دوری  ۀدربار ییها افتهی

 سهاختن  یحتّه یها  ص و یتشخ یبرا ییند و الگوک یف میذوقی توص یها جنبهو به دور از 
 دهد. یدست م به یدور یها وزن

 قیت تحقیضرورت و اهمّ. 2
وت گذشتگان در کز سیاند و ن ن نوع وزن به دست دادهیعاصران از اه مک یفیتوص یآشفتگ

شهتر  یچهه ب بهان امهروز از آن، هر  یپژوهان و اد از وزن یاریز تصوّر نادرست بسین باره و نیا
در ساختمان  یفن یبررس یکند. با ک یان مینما ن بابیمستق  را در ا یقیتحق یخال یجا

را بازشهناخت و   یدورریغ یها با وزن یدور یاه وزن یتوان فرق واقع یم یدور یها وزن
 مینیب یمه ک شود یمشتر احساس یب یهنگام تین واقعینار ماند. اکبر ها از اشتباه یاریاز بس
انهد و در   نداشهته  ین مفههو  عروضه  یاز ا یقیر درست و دقز تصوین یچون خانلر یبزرگان
. ضرورت اند شمرده یکیا ر یدورریمتناوب غ یها و وزن یدور یها وزن ،خود یها یبررس

 یهها  تهوان وزن  یه با آن هم مکدهد  یدست م را به ییه الگوکق آن است ین تحقیگر اید
تر بازشناخت. افهزون   یفنّ یانیگذشتگان را با ب یدور یها ساخت و هم وزن یا تازه یدور
و شهود   یدگاه فهراهم مه  یه ن دیه شعر گذشتگان از ا یبررس نۀیزم ،قین تحقیها، با ا نیبر ا

 یردوریه غ یهها  ه در وزنکگردد  مشخّص می ییح شعرهایحان در تصحمصح های اشتباه
 .اند ها شده یها و دگرگشتگ یخوردگ بودن، دچار دست یاما به تصور دور ،اند شدهسروده 

 نزد عروضیان امروز . وزن دوری3
نگهی ر   پاره باشد و در پایان هر پهاره در  وزنی که هر مصراع آن دو وزن دوری یا ۀدربار

 .میپرداز یم ها آنکه نخست به بررسی  اند کردهدهد، امروزیان نکاتی را مطر  
و  است دوری دانسته ،شوند یممتساوی تقسیم  دیب طوسی شعرهایی را که به دو جزءا

مصهراع   ۀو از درنگ میان است را به عنوان نمونه یاد کرده «فاعالتن فاعالتن»بیتی بر وزن 
 .(371 :1339ادیب طوسی، ر.ک؛ ) است نگفتهودنِ وزن دوری سخنی ب  و نیز لزو  متناوب

که بتوان خهود آن مصهراع را مرکّهب از دو     است دانستهشمیسا وزن مصراعی را دوری 
دو رکن مختلف دارد که عیناً  ،ها پارههر یک از این » متساوی پنداشت: ()= پاره مصراع مین

. به ن ر شمیسا، در وزن دوری غالباً کال  در (70: 1385شمیسا، )« شود یمدو  تکرار  ۀدر پار
گاهی ». وی بر آن است که دیآ یممصراع درنگی پیش  و در وسط شود یمپایان پاره تما  

 متعدد دارد: یها نمونهمکث با پایان کال  مقارن نیست و این معنی در سعدی 
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 سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی»
 

 «رد خهوابی ها گذر کرد و گذر نکه  چه خیال 
 

 .1(70: 1385)شمیسا،   
و معمهوًً ایهن    شهود  یمه پیدا  رکاناأل متناوبوزن دوری فقط در اوزان » ،وی ۀبه گفت

 ۀبهرای سهخن هوشهمندان    گاهآن. (70: 1385)شمیسا، « نیستند ییهجا شانزدهاوزان... کام  و 
 :تاس آوردهزیر از خاقانی را به عنوان استثنا  ییهجا شانزدهبیت  ،خویش

 دلم یقوتو از آن  2کیسه هنوز فربه است، با»
 

 «چاره چه خاقانی اگر، کیسه رسد به ًغهری  
 

 (70: 1385)شمیسا،   

اگر شهاعر در  »که  است دانستهمحک برای تشخیص وزن دوری را آن  نیتر یعلموی 
 ،دو اگر نیاورده باش باشد، با حذف آن، وزن صحیح باشد، اضافه آورده ، صامتوسط مصراع

« ز در وزن خللهی ایجهاد نشهود   فزاییم و بایما خود بتوانیم یک یا دو صامت به وسط شعر ب
 شهود  یمثابت کرد که  توان یم. اما جز با درک عروضی و ذوق ادبی، با چه چیز (72 )همان:

 !شود ینمشمیسا دیده  یها گفتهدر میان یک مصراع صامتی افزود؟ پاسخ این پرسش در 
 است دانستهرا از مشخصات وزن دوری  مصراع میننگ در پایان نخستین وحیدیان کامیار در

 ؛دوری نیز درنهگ وجهود دارد  غیر یها وزن. به ن ر وی، در (50 :1376وحیدیان کامیار، ر.ک؛ )
 مانند بیت زیر:

 رود یمای ساربان آهسته ران، کآرا  جانم »
 

 «رود یموان دل که با خود داشتم، با دلستانم  
 

 (50: 1376ن کامیار، )وحیدیا  

آن اسهت کهه ایهن     ،شهمرد  یبرمه های دوری  دیگری که وحیدیان برای وزن ۀمشخّص
مثهال سهخن وی    ، نه از تکرار یک رکهن. شهاهد  شوند یماز ارکان متناوب تشکی   ها وزن

. وی (50: 1376)وحیهدیان کامیهار،   « مفعهول فهاعالتن مفعهول فهاعالتن    »بیتی است بهر وزن  
ماننهد   ؛ندهسهت   ارکهان  متناوبهای غیردوری هم  که بسیاری از وزن است افزودهدرستی  به

 وزن این بیت حافظ:
 خیال روی تو در کارگاه دیده کشید »

 

 «به صهورت تهو نگهاری نهه دیهد  و نهه شهنید         
 

 (50: 1376)وحیدیان کامیار،   

ههر   پایانبودنِ کلمه در   ، تما آورده انیدیوحهای دوری، آنچنان که  دیگر وزن ۀنشان
کهه او آن را    یژگه یوتهرین   . مههم (50: 1376)وحیدیان کامیهار،  است ( لخت مین)=  مصراع مین

بها   توان ینماین است که یک مصراع در وزن دوری را  دوری دانسته، یها وزنمخصوص 
را که در وزنهی غیهردوری    شاهنامهبرای نمونه، یک مصراع از  ارکان مختلف تقطیع کرد؛

 ،«فعهولن فعهولن فعهولن فعه     »تقطیع کهرد:  زیر به چند صورت  توان یم ،است شدهسروده 
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اما بها   «.فعولن فعولن مفاعی  فع» و «فعولن مفاعی  مستفعلن» ،«مفاعی  مستفعلن فاعلن»
بها   تهوان  ینمه این بیت از حهافظ را   ،چنین کرد. برای نمونه توان ینمبیتی در وزنی دوری 

 «مفعهول فهاعلن مفعهوًت فهاعالتن    »یا  «فع لن مستفعلن مفاعیلن فاعالت»ارکانی چون 
 تقطیع کرد:

 از فراقت، روی از جفا بگردان سوز  یم»
 

 

 هجران بالی ما شد، یارب بهال بگهردان  

 

 (50: 1376)وحیدیان کامیار،   

 ،«مفهتعلن فهاعلن مفهتعلن فهاعلن    » :عبارتنهد از  ،اسهت  دانستهکه وی دوری  چند وزن
)وحیهدیان کامیهار،   « مستفع  مفعولن مستفع  مفعولن»و  ،«نمستفعلن فعولن مستفعلن فعول»

1376 :50). 
. او بهرای  اسهت  پرداختهه به وزن دوری ابوالحسن نجفی بیش از همه از میان محققان، 

وقف( تمها    واژه در پایان هر پاره )مح ّ : الف(است برشمردهبودنِ وزن سه شرط را   دوری
اول و نهیم   ۀمکن نیست که نیمی از کلمه در پهار ، در وزن دوری هرگز منیبنابرا .شود یم

حتی  ،ت هجای پایانی هر پاره لزوماً برابر با یک بلند استدو  باشد. ب( کمّی ۀدیگر در پار
 .(54 :1386نجفی، )وزن آن لزوماً متناوب است  د. پ(اگر آن هجا کوتاه یا کشیده باش

ها  و بر دوری نبودن آن است ان دادهنش ،اند شدهوی چند وزن را که به اشتباه دوری دانسته 
« مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفهاعلن »و  «فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن» :است دهیورزتخکید 

 .(44: 1386نجفی، )
کتهاب خهود    «وزن دوری»در بخهش   شمیسا ایهن دو وزن را که پیشتر گفته شد،  چنان

 .(70 :1385شمیسا، ر.ک؛ ) است گفتهآن به عنوان وزن دوری سخن  ۀو دربار است آورده
تقسیم کرد،  وزن هم ۀآن را به دو پار توان یمکه  است دانستهنجفی وزن دوری را وزنی 

ر.ک؛ نجفهی،  )ای که هر یک از این دو پاره حکم یک مصراع کام  را داشته باشهد   به گونه

مفعهول فهاعالتن مفعهول    »و  «مفعول مفاعیلن مفعول مفهاعیلن » یها وزن. وی (50 :1386
 یبررس، به عنوان وزن دوری اند نبودهدوری  ادامه روشن خواهد شد کهرا که در  «فاعالتن

گاه  شده گفتهکه دو وزن ، توجه او به این اینوجود . با (52ه50: 1386ر.ک؛ نجفی، ) است دهکر
اسهت، در میهان    ، اگرچه از سهخنان خهانلری مایهه گرفتهه     کار رفته به صورت غیردوری به

 46ه45: 1386ر.ک؛ نجفی، )دارد  یا ژهیوو اهمیت  دینما یمبرجسته  پژوهان عروض یها گفته

 .(58ه57و 
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زیرا اگر صامتی پس از  ؛است ندانستهرا دوری  «فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن»او وزن 
. بنهابراین،  (53هه 52: 1386ر.ک؛ نجفهی،  ) دیآ یمبنهیم، به گوش ناخوشایند  «فعالتن»دومین 

که این وزن از و آن این است آورده. البته دلی  دیگری هم است دادهرار گوش را هم مالک ق
)ر.ک؛ نجفهی،  دوری باشهد   توانهد  ینمو چنین وزنی  است شدهتکرار کام  یک رکن ساخته 

 ۀدو  دربهار  ۀزیرا قاعهد  ؛است ندانسته. وی وزن این بیت سعدی را نیز دوری (53ه52: 1386
 :کند ینمآن صدق 

 ی به سَهر آور ا هیسادوست به رغم دشمنم ای »
 

 «که موش کور نخواهد که آفتاب برآید 
 

 (53ه52: 1386)ر.ک؛ نجفی،   

 بار(. 2 ؛)مفاعلن فعالتن
دوری  یها وزن ۀکه شرط نخست قاعد: یکی آناست آوردهاو برای سخن خود دو دلی  

)به  تاس گرفته؛ یعنی در مصراع نخست، وقف میان کلمه صورت کند ینمآن صدق  ۀدربار
آن صهدق   ۀکه شهرط دو  نیهز دربهار   ر آور(. دو  آنبه سَ یا هیسارغم دشمنم ای دو/ ست 

زیهرا وزن مخهدوش    ؛را گذاشهت  «نخواهند» ۀواژ «نخواهد»به جای  توان ینمیعنی  ؛کند ینم
؟ این چیزی است که نجفی گردد یم. اما چرا وزن مخدوش (53: 1386ر.ک؛ نجفی، ) دشو یم

 .ردیگ یمذوقی و ادبی خواننده یاری  ۀر این کار از بهرو د کند ینماثبات 
امها   گذاشهت، « نخواهند»، «نخواهد»، به جای شده گفته پذیرفته است که نباید در جایگاه

 ،بپردازد ها وزنکه به ساختار عروضی ی آناین نباید را چگونه باید اثبات کرد؟ نجفی به جا
که بگوید چه آرایش . به جای ایناند داشتهان نزد شاعر ها وزنکه  است پرداختهبه کاربردی 

دوری حتمهاً بایهد    یها وزندر  ها واژهکه  دهد یمدوری باشد، به ما نشان  تواند یم  ییهجا
  دوری یها نشانهوگرنه وزن دوری نخواهد بود. او  ،و سالم خوانده شوند پارچهکیبه صورت 
 .کند ینمی اثبات دن را از ن ر فنّبو  اما چگونگی دوری ،است بازنمودهخوبی  بودن را به

نباید حرفی  «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن»از جمله  ها وزندر برخی  ،به ن ر همایی
. وی بر آن (349ه348 :تا ر.ک؛ همایی، بی)پیش آورد « اجتماع ساکنین»بر الگوی وزنی افزود و 

پیش « اجتماع ساکنین»ا ج و هر اند کردهاست که استادان شعر پارسی این قاعده را رعایت 
مانند بیت زیر کهه  تا ساکن دومی متحرک گردد؛  ندآورد یمپس از آن الفی  ،است آمده یم

 :است آمدهالف  «است» پس از ،آن در هر دو مصراع
 «زآب و گِ  شیرین است، این خُم که نهد دهقان  خون دل پرویز است، این می که دهد رَزبُن»
 (350ه349ن: هماتا:  )ر.ک؛ همایی، بی  
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که ساختمان عروضی  دهد ینمفنّی است و نشان  همایی، اگرچه فاقد توضیحات ۀاین گفت
دیگر دارد، از اندک توجهات معاصران است به بخشی  یها وزنن ر چه فرقی با  مورد وزن

 از موضوعی که در این جستار در پی اثبات کردنش هستیم.
 ۀاستادان متقهد  قاعهد   ۀکه همرا مبنی بر ایناو  ۀو گفت ردیپذ ینمنجفی ن ر همایی را 

نقضی از شعر عراقی، سعدی  یها مثالو برای آن  داند یم، نادرست اند کردهباً را رعایت 
همهایی   ۀدر گفته  هها،  ۀ ایهن . بها همه  (50ه49: 1386نجفی، ر.ک؛ ) 3دهد یمو حافظ به دست 

ن ر در  مورد ۀقاعد  رعایتو آن اینکه  است نکردهحقیقتی وجود دارد که نجفی بدان دقّت 
 اما مثال نقضی هم در شعر آنان ندارد، و هیچ شود یمراستی دیده  شعر برخی از شاعران به

 ۀرا روشن کرد. اگر من ور از متقدّمان، شاعرانِ پس از سهد « استادان متقدّ »باید من ور از 
سهندها نشهان    ادعای باطلی است. ولی ،مورد بحث ۀقاعد شدن  عای رعایتهفتم باشد، اد

مورد ن هر را پهیش چشهم     ۀهفتم، رعایت کردن قاعد ۀکه سرایندگان پیش از سد دهد یم
 .4اند داشته

 تر وزن دوریدقیق توصیف. 4
رش، دو بُ عروضی، به شرط آنکه با کنار هم نهادن ۀزنجیر رشی است بروزن دوری تکرار بُ

ن دوری را وزنهی  بهه سهخن دیگهر، قهدما وز     کامه  عروضهی تشهکی  نشهود؛     ۀیک دایر
، اما آن دو مساوی تقسیم شود ۀآن به دو پار خت )= مصراع( یک بیتکه هر لَ دانستند یم

وزن یهک دایهره نباشهد(.     ۀبه انهداز = هم یک دور کام  عروضی را تشکی  ندهد ) پاره با
استدًل و با آوردن قید نادرست  که ه اگرچه بی گردد یماینجا اهمّیت سخن شمیسا آشکار 

 «نیسهتند  ییهجها  شانزدهکام  و  یها وزندوری از  یها وزنمعموًً »: دیگو یم ه«موًًمع»
وزن  توانهد  یماگر وزن یک دور عروضی را به دو پاره کنیم، در صورتی  .(70 :1385شمیسا، )

کمی کمتر از نصف یهک دور باشهد. ایهن چیهزی      پاره میندوری به شمار آید که امتداد هر 
 تهوان  یمه عروضهی   یهها  رهیه داهای دوری و تطبیهق آن بها    رد وزنکارب ۀاست که از شیو

 دریافت.

 نه و ساختن وزنیقر. 5
 کهار ببرنهد؛   ن را بهکه تکرار کام  یک یا دو رک است بودهساختن وزن آن  یها راهیکی از 

 :است شدهساخته « مفتعلن و مفاعلن»برای نمونه، وزن این بیت از تکرار کام  دو رکن 
 را، آب رخم چرا بَهری خاک شد  درِ ت»

 

 

 «داشتمت به خون دل، خون دلم چرا خهوری 
 

 
 

 .(687: 1382)خاقانی شروانی، 
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 :است شدهساخته  «فعالتن»و  «مفاعلن»بیت زیر با تکرار دو رکن  همچنین،
 چو عمر رفته تو کس را به هیچ کار نیایی»

 

 

 «چو عمر نامده هم اعتمهاد را بنشهایی  
 

 .(694 :1382)خاقانی شروانی،   
کهه امتهداد بیشهتری     دهنهد  یمه عروضی را تشهکی    ۀهر یک از دو وزن باً یک دایر

مفهاعلن   مفهتعلن  »...دایره:  ۀدادن آن برابر است با آغازیدن دوبار  و ادامه 5داشت تواند ینم
 .«فعالتن مفاعلن فعالتن... مفاعلن »...و ...« مفتعلن مفاعلن

ست که در ساختمان هجهایی ایهن دو وزن، قرینهه را    نجادوری نیستند. نکته ای ها وزناین 
امها برخهی    ،اسهت  شهده یافت. هر مصراع از دو بخش کامالً برابهر سهاخته    توان یمآشکارا 

مفهتعلن  » :؛ ماننهد آورد ینمه پدیهد   یا نهه یقرهها   هستند که یک دور کامه  از آن  ها رهیزنج
 .«فاعالتُ مفتعلن فاعالتُ

ولهی   ،دیآ یمسامان به چشم  کاغذ بسیار متقارن و به روی عروضی باً، اگرچه ۀزنجیر
هم بر اش ییهجا ۀشعری بر وزن آن، ن م زنجیر شدن  عم  و به مح  خوانده ۀدر مرحل

؛ زیهرا ههیچ مصهراعی    شهود  یمه و واپسین هجا )تُ( به یک هجای بلند تبهدی    خورد یم
هجهای بلنهد بهه پایهان     آوایی در عم  بها   ۀبه هجای کوتاه بینجامد و هر زنجیر تواند ینم
بر امتداد زنجیره  یک هجای کوتاه ۀو به انداز خورد یمهم . چنین است که قرینه بررسد یم

مفهتعلن فهاعالتُ مفهتعلن    »: گهذرد  یدرمه معمهول   ۀو امتداد دایره از انهداز  دشو یمافزوده 
 .«فاعالتن

 ۀشایست ،است گذشتهنه را که درازایش از دایره هم یقر یتناسب و ب شاعران این وزن بی
. از دانسهتند  یمیک دایره یا کمتر از آن را معتبر  ۀو تنها درازایی به انداز دندید ینمسرودن 
رشهی را  ، از همهین زنجیهره بُ  انهد  داشهته  یسهاز  نهه یقرکه به تناسب و  یا عالقه، با این رو
 ۀجیهر اند، با این تفهاوت کهه ایهن قرینهه بها گسسهتی در زن       ساخته یا نهیقرو  6اند برگزیده

، رود ینمرشی پیوسته از دایره به شمار از آن، بُ آمده دست بهو مصراعِ  دیآ یمعروضی پدید 
که  «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن»و  «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»خالف دو وزن بر

 .دهد یمعروضی را تشکی   ۀگسست، یک دایر بیها  آن از هجای یکم تا شانزدهم
چنهین نیسهت و در    «مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فهاعالتُ...  ...» ۀه از دایررشِ ناپیوستاما بُ

رشی از آغاز از این دایره با دو بار آوردن بُ دار گسستساختمان آن گسست وجود دارد. وزن 
. ایهن یهک   «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»: شود یمزنجیره تا هجای پیش از وسط ساخته 
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 ۀدایهر  م تها پهانزدهم  ، و نهه ی یکهم تها هفهتم   کهه هجاهها   رفهت  یموزن دوری به شمار 
 .ردیگ یمرا در بر  ییهجا شانزده
بهه   پهاره  مینو هر دو  شوند یمبرابر تقسیم  پارۀ مینکه به دو  یارکان متناوب یها وزندر 

 یارکان متناوب یها وزن، تقارن و دورِ عروضی وجود دارد، اما در انجامد یمیک هجای بلند 
 به یک هجای کوتاه ه و نه دو هجها ه    پاره مینبرابر، هر  ۀبه دو پارها  که پس از تقسیم آن

دو   پهارۀ  مینه که گفته شد، هجای کوتاهی که  ، تقارنی در کار نیست؛ زیرا چنانانجامد یم
. خورد یمهم و تقارن بر دشو یمدر خواندن به هجای بلند بدل  خود خودبه، انجامد یمبدان 

آمهده از آن   دسهت  و صورتِ به کن بودنامم کام  ۀن دایرهایی که به کار برد در چنین وزن
رشهی از  و بُ بردنهد  یمه کار  دیگری از وزن را به یها گونه، شاعران است نموده یم تناسب یب

مفهتعلن فهاعلن مفهتعلن    »دوری از جملهه   یهها  وزن. دندیگز یبرمزنجیره را برای سرایش 
 .است آمده یمدست  به ییها رشبُبا چنین  «فاعلن
در ایهن بحهر   »کهه   اسهت  گفتهه  «مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالتُ»وزن  ۀدربارلری خان

تا دور حاص  شود  کنند یمآخرین حذف  ۀپای ۀرا به قرین 7چهار  ۀمعموًً هجای کوتاه پای
مورد استعمال آن بسیار  ،متشابه و متساوی تقسیم گردد و در این حال ۀو مصراع به دو پار

 .(231 :1361خانلری، )« است
یهک   ۀوزنی است که یک مصراع آن بهه انهداز   ،گفت که وزن دوری توان یمبنابراین، 

 گسسهت  یبه هجاهایش بایهد   ۀیک دایره است، زنجیر ۀدایره نباشد؛ زیرا وزنی که به انداز
. از این سخن بدین نتیجه دیآ یمآن، لغزش وزنی به شمار  ۀگونه درنگی در میان باشد و هر

مفعهول فهاعالتن مفعهول    »و  «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن»زن رسید که دو و توان یم
کامه  را   ۀدوری شمرده شود؛ زیرا هر یک از ایهن دو وزن یهک دایهر    تواند ینم «فاعالتن
مفعهول مفاعیه    ». وزن نخست صورتی است فرعی و بسهیار پرکهاربرد از   دهد یمتشکی  

مفعهول فهاعالت مفاعیه     »از ر تاما پرکاربرد ،و وزن دو  صورتی فرعی «مفاعی  مفاعیلن
 .است« فاعالتن

اختیار ن است که ، ایکاربرد تفاوت صورت پرکاربرد و صورت کم در هر دو زنجیره، تنها
کار بردن اختیهار تسهکین و تبهدی  دو     به سخن دیگر، با به تسکین در آن روی داده است؛

دسهت   رعی بهه ، صورت فهجای کوتاه هفتم و هشتم به یک هجای بلند، از صورت اصلی
از نخستین  که هجاهای آن ییهجا شانزده یا رهیزنج. صورت اصلی عبارت است از دیآ یم
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 ،. از آنجا که در پایان وزن شهعر پارسهی  ندیآ یمو درنگ در پی هم  گسست یبتا واپسین، 
 .شود یمبیاید، این دو هجا به یک هجای بلند تبدی   تواند ینمهجای کوتاه 
 است: صلی وزن نخست گفتهصورت ا ۀخانلری دربار
یهک هجهای بلنهد اسهت.     بها   که امتداد دو هجای کوتهاه مسهاوی   میدان یم»

اسهت. وزن   ن وزن به یک هجای بلند تبدی  شدهدو هجای کوتاه آخر ای ،بنابراین
که تبدی  دو هجای کوتاه به یهک بلنهد در   فوق به همین سبب، یعنی به سبب آن

 اسهتعمال  کهم در صهورت اصهلی بسهیار     ،دکن یمن م هجاهای آن اختاللی ایجاد 

 .(189ه188: 1361خانلری، )« رود یمکار  ، ولی با حذف هجای آخر بسیار بهاست
وزن پرکاربرد از این زنجیره آن نیست که دو هجای کوتاه  آوردن  دست البته تنها راه به

را « مفعول مفاعیه  مفاعیه  فعهولن   »را حذف کنیم و وزن  ی آنانیپا)= یک هجای بلند( 
راه دیگر آن است که با اختیار تسکین در هجای هفتم و هشتمش، صورت  دست آوریم، به

 .«مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن» فرعی را بسازیم:
کار رود.  در کنار صورت اصلی در یک شعر به تواند یمهیچ اشکالی  این صورت پرکاربرد بی

 ست:ا فتهخانلری خود بدین نکته پی برده و در جایی دیگر گ
و  چندان خوشهایند نیسهت   است، شدهن م هجاها مخت   ،چون در این وضع»

دو هجای کوتاه آخری کهه بهه    ۀبه قرین ،ین سبباستعمال آن بسیار کم است. بد
دو هجای کوتاه میانین را نیز به یهک هجهای بلنهد تبهدی       ،یک بلند تبدی  شده

پهاره   و مصهراع دو  شهود  یمه درسهت   ها هیپا ۀگاه ن م هجاها و قرینو آن کنند یم

 .(226: 1361خانلری، ) 8«بسیار مستعم ... است ،و در این حالت گردد یم
کهار بهرد    با ههم بهه   توان یماست که هر دو وزن را در یک شعر  درستی اشاره کرده وی به

 .(226: 1361)خانلری، 
مفعهولُ  »کهه عبهارت اسهت از     «مفعول فاعالتن مفعول فهاعالتن »صورت اصلی وزن 

کاربرد  در واپسین هجا، یتناسب یبنیز چنین است؛ یعنی به علت  «فاعالتُ مفاعی ُ فاعالتن
و صورت کنونی آن )مفعول فهاعالتن مفعهول فهاعالتن(     9است کمی در نزد شاعران یافته

، گهاه اصه    «مفعهول مفهاعیلن مفعهول مفهاعیلن    »و درست ماننهد وزن   است شدهپرکاربرد 
 است: زمینه گفتهر این . خانلری داست شدهپنداشته 

یا به یک هجای بلند تبدی   ،که گفتیم یا قاعدهدو هجای کوتاه آخر آن به »
مفعهول فهاعالت مفاعیه     »بهر   ،. اگهر تبهدی  شهود   گهردد  یمو یا ساقط  شود یم

است. اما اگر جزء  کار رفته ، بسیار کم به... . در این حالتگردد یمتقطیع  «فاعالتن
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خواههد بهود.    «مفعول فاعالت مفاعی  فهاعلن »طیع آن بر آخر آن ساقط شود... تق
« شهود  یمه وفور دیده  ، در غزل فارسی بهاشعاری که بر این وزن ساخته شده باشد

 .(191: 1361خانلری، )
پرکاربرد کردن وزن این دایره نیز آن است که دو هجای هفتم و هشتمش را  راه دیگر

و صهورت   انهد  دهییه گراان از دیربهاز بهدان   که شهاعر  ه یک هجای بلند تبدی  کنیم؛ چنانب
در کنهار   حاص . گفتنی است که صورت اند بردهکار  خود بسیار به یها سرودهرا در  حاص 

 ۀکار رود. این نکته را نیز خود خهانلری در جهایی دیگهر دربهار     به توانست یمصورت اصلی 
 ۀچهار  را نیز به قرین ۀدو هجای کوتاه پای ،معموًً در وزن فوق: »است گفتههمین زنجیره 

متشهابه و متسهاوی تقسهیم     ۀو مصراع بهه دو پهار   کنند یمآخر مصراع به یک بلند تبدی  
. وی به امکان (233 :1361خانلری، )« و در این حالت مورد استعمال آن فراوان است گردد یم

ر که این آمیخهتن را در شهع   است افزوده حاص  اشاره کرده،آمیختن وزن اصلی با صورت 
 .(234 :1361خانلری،  ر.ک؛)یافت  توان یمانوری و خاقانی به فراوانی 

 وزن دوری و سکوت )درنگ(. 6
بررسی وزن دوری باید به عنصر سکوت نیز پرداخت؛ عنصری کهه در سهاختمان    ۀدر دنبال
وزنی است کهه در سهاختمان آن    ۀتنها گون دوری نقشی اساسی دارد. وزن دوری هر وزن

. پردازندگان بهه وزن دوری،  شوند یمتنها با صدا ساخته  دیگر یها وزن سکوت نقش دارد.
له . مسئاند نکردهو معرفی  اند سکوت را به عنوان عنصری ساختاری در وزن دوری نشناخته

انهدکی درنهگ کهرد. ایهن      تهوان  یمیک مصراع دوری  ختِلَ میناین نیست که در میان دو 
له ودی دارد. مسهئ وج هر وزنی امکان ۀآن، دربارجدا از درستی یا نادرستی  چیزی است که

درنهگ   بایهد یک مصهراع دوری،   (مصراع مین=  )= قرینه ختلَ مینآن است که در میان دو 
 .10شود ینموگرنه دوری بودن محقق  ،کرد

 . البته بسته به وزن، میزان سکوت میانمعیّن ساخت توان یممقدار این سکوت را هم 
فارسی )مفتعلن فاعلن// مفتعلن  ی. در پرکاربردترین وزن دورکند یمنیز فرق  ختلَ میندو 

وقتهی در پایهان    ،یک هجهای کوتهاه اسهت. از همهین روی     ۀاین سکوت به انداز ،فاعلن(
، درنهگ میهان دو   برابر با یک هجای کوتاه اسهت  باًیتقرکه بگنجانیم  ، صامتی راختلَ مین
خسهت  ن خهتِ لَ مینه پهس از   درنهگ  یب توان یمدو  را  ختلَ مینو  رود یماز میان  ختلَ مین

، وگرنهه وزن  درنگ را باید در خوانهدن نشهان داد   ،شود ینماما وقتی صامت افزوده  خواند،
دو  مصهراع نخسهت را    خهتِ لَ مینه در بیت زیر از خاقهانی   ،. به همین دلی خورد یمهم بر
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دو  با درنگی پس از  مصراع دو ِ ختلَ میناما  ،میخوان یمنخست  ختِلَ مینپس از  فاصله یب
 :شود یمنخست خوانده  ختلَ مین

 نقهاب  ملمّهع ، صهبح  ههر مُ سربهزد نَفَسِ »
 

 «معنبرطنههابمعنبرطنههابخیمههۀ روحانیههان// کههرد  خیمههۀ روحانیههان// کههرد   
 

  .((4141  ::13621362)خاقانی شروانی، )خاقانی شروانی،   

 یهها  وزندر  کهه . علّهت آن شهود  یمه دوری آشکار اینجاست که فرق وزن دوری و غیر
 هها  وزناین است کهه در سهاختمان آن    ،افزوددر میان مصراع صامت  توان ینمدوری غیر

باید سکوت را همواره پیش چشم  ،دوری یها وزن ندارد. بنابراین، در ساختار سکوت وجود
 در ن هر گرفهت:   چنهین را  «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»داشت و برای نمونه، وزنی چون 

 .«مفتعلن فاعلن + سکوت + مفتعلن فاعلن»
کهه  ین. علّهت ا اسهت  برابر با یهک هجهای کوتهاه   این سکوت  اندازۀکه گفته شد،  چنان

، آن است که این صهامت،  این وزن دوری افزود ختِلَ مینهر  یک صامت در پایان توان یم
 ی ایهن زمهان  کننهدگ  نییتعکه ماهیت و مهم این ۀ. نکتکند یممورد ن ر را پُر  زمان سکوت

(. خهت لَ مین) مصراع مین به پایان کوتاه باید حفظ شود؛ چه با سکوت، چه با افزودن صامتی
 هم خواهد خورد.، وزن براگر این سکوت رعایت نشود
باً پهی ببهرد، بها     ۀکه به نکتآن کرد. وحیدیان کامیار بی زدگوشدر اینجا باید مطلبی را 
با افاعی  دیگری  توان ینمغیردوری را  یها وزنکه  است پنداشتهذوق عروضی خود چنین 

؛ منتهها او  (52 :1367ر.ک؛ وحیدیان کامیار، )تقطیع کرد  ها وزنر یک از ص به هجز افاعی  خا
این نتوانستن را دریابد. دلی  این است که با افاعی  مختلف سهکوت از   دلی  است نتوانسته
در تقطیهع سهکوت را نشهان بهدهیم،     و سکوت ستون وزن دوری است. اگهر   رود یممیان 

 ولی ی تقطیع کرد،با هر گونه افاعیل توان یمهم دوری را  یها وزنخالف ن ر وحیدیان، بر
در بایهد  ، میدهه  یمه همچنان که در تقطیع با افاعی  مرسو  درنگ را با دو خط کج نشان 

مفهتعلن  » :میسه ینو یمه تقطیع با افاعی  نامرسو  نیز این کار را بکنیم؛ یعنی همچنان کهه  
 ،. در ایهن حالهت  «فعهولن فعَه   لن فعالتن مفا// عیه ُ  » :بنویسیم «.فاعلن// مفتعلن فاعلن

. اما اگر سکوت را نشهان  دیآ ینمو به گوش هم ناخوشایند  شود یمکه وزن حفظ  مینیب یم
لن فعالتن » کار صورتی پریشان خواهد شد و ناموزون به گوش خواهد آمد: ۀندهیم، نتیج

 .«مفاعی ُ فعولن فعَ 
نامرسو  را ناخوشایند  فاعی دوری با ا یها وزنکه وحیدیان کامیار تقطیع پس علّت این

و آشهکار   ردیه گ ینمسکوت را در ن ر  ،ها عیتقطاین است که او در این  ،داند یمو ناممکن 
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وت از وزن سهک  وت )درنگ( وجود نهدارد و بها گهرفتن عنصهر    سک است که وزن دوری بی
 گونهه یهک  بهه  دوری را تنهها   یهها  وزنکهه  . پس اینخورد یمهم دوری، در واقع، وزن بر

 بودن انگاشته شود.  دوری ۀدرست نیست و نباید نشان ،تقطیع کرد وانت یم
مفهتعلن فهاعلن//   »وزن  ۀکهه در میانه   اسهت  شدهخاقانی در عم  به این نکته نزدیک 

 ،سکوتی برابر با یک هجای کوتاه وجود دارد و به جای این مقدار سهکوت  «مفتعلن فاعلن
به خود اجازه داده  ،ین رو. از اوتاه استکه برابر با یک هجای کافزود یک صامت  توان یم

که این صامت را از حالت سکون بیرون ببرد و هجای کوتاه را آشکارا بهه تلفهظ درآورد و   
« مفتعلن فهاعالتُ مفهتعلن فهاعلن   »به  «مفتعلن فاعلن+ سکوت/ مفتعلن فاعلن»وزن را از 
 :تبدی  کند

 را پههوش هیسههتیه  زر آسههمان خههاک  »
 

 

 «شهههریار زن یرا 11یارکههرد منههور چههو  
 

 
 

 (182: 1362)خاقانی، 

 و «یار»وزن دوری، در میهان   ن حالهت معمهول  داشهت  نگهمصحّح دیوان خاقانی برای 
اگهر ههم بهه معنها      !است کردهو معنا و نحو بیت را ویران  است نهاده)،(  نما درنگ «زن یرا»

در حجهم وزن   ،مبهه تلفهظ درآوریه    یسکونرا با  «یار»توجهی نکنیم و بخواهیم به غلط، 
 است آمدهعروض  یها کتابهجای کشیده در  ۀکه دربار ؛ همچنانشود ینمتغییری حاص  

که  «نا »مانند  بلند، در حکم یک هجای کوتاه است؛ که صامت ساکن پس از یک هجای
 برابر است. «یِار» با «یار»برابر است. بنابراین، وزن  «نامه»وزنش با 

فهرد   یها نهیقرگفت دوری هستند یا نه؛ زیرا  توان ینما ر ها وزنبرخی  ،از همین روی
 توانهد  یمه  که در هر دو حالت دوری و غیهردوری  است دهیانجامها به صامتی ساکن  در آن
 بیاید:

 نه گرمسهت و نهه سردسهت    تاًَ وقت صبوحس»
 

 

 «نه بادست و نه گردست دنه ابرست و نه خورشی
 

 12(75: 1386ی، و ر.ک؛ نجف 11: 1381)منوچهری دامغانی، 
 

 و یا وزن دوری« مفاعی ُ مفاعی ُ مفاعی ُ فعولن» بر وزن غیردوری توان یمبیت باً را 
در  «ت» کهههتقطیههع کههرد؛ بسههته بههه این« مفاعیهه ُ فعههولن + سههکوت + مفاعیهه ُ فعههولن»
دانیم یها صهامتی   را هجهای کوتهاهی از سهاختار وزن به     «خورشهید »در  «د»و  «صبوحست»

 .است کردهرا پُر  ختلَ میندو  ن سکوت میانبینگاریم که زما
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 رهیبا دا یوند وزن دوریپ. 7
 ؛ بهه سهخن  گهذارد  یمه تهخثیر   ما شعرخوانی ییک وزن دوری، در چگونگ تصوّر ما از اص 

وزن  را اصه    یعروضه  ۀکهه چهه زنجیهر    دههد  یمه نشهان   ما ، سرعت شعرخوانیتر روشن
را  «ایهران »هنگامی که شعر  ،دکان دبستانیت در شعرخوانی کو؛ برای نمونه، با دقمیدان یم
 «فهاعلن »یهک   ۀبه انهداز  ،هر بیت مصراع میندریافت که آنان میان دو  توان یم، خوانند یم

 :کنند یمسکوت 
 خوب و عزیزی // ایهران زیبها  »

 

 

 «.پاینده باشی// ای خانهۀ مها...  
 

 به بیانی دیگر:
 خوب و عزیزی ]فاعلن[// ایران زیبا»

 

 

 «.ی ]فاعلن[// ای خانۀ ما...پاینده باش
 

شعر مورد ن ر سهکوت   مصراعِ میندو  نهنگامی که کودکان دبستانی میا توان یمحتّی 
 بر وزن فاعلن خواند: یا کلمه، اند کرده

 خوب و عزیزی ]میهنم[// ایران زیبها »
 

 

 «.پاینده باشی ]میهنم[// ای خانۀ مها... 
 

 باشد: «تن تتن» ۀزند و سکوتش به انداززیر ضرب ب درست مانند اینکه کسی با وزن
 «.تن تن... تتنتن تن// تن  تتنتن »

 به بیانی دیگر:
 ....«تن تن تتنتن  //تن[ تتنتن تن ] تتنتن »

صهورت   ختلَ مینبرابر است با میزان سکوتی که در میان دو  «تن تتن» ،در این حالت
 نشان داد: توان یمعروضی نیز  آنچه را گفتیم، با افاعی  .ردیپذ یم
 .«مس... مستفعلن //مستفعلن مس ]تفعلن[»

وزن مورد ن ر را از بحر متقارب منشعب  توان ینمسکوت  ، با این میزاناز همین روی
این اندازه سکوت کنیم. بیراه نیسهت   میتوانست ینم ،بود یمدانست؛ زیرا اگر اصلش متقارب 

زن مورد ن ر را همچون نگارنده منشهعب  ، از جمله خانلری وپردازان عروضکه گروهی از 
 انهد  دهیه ورزمخالفهت   ،دانهد  یمو با شمس قیس که اص  وزن را متقارب  اند دانستهاز رجز 

 رۀیداه کمربوط به بحر متقارب ) ۀری. اگر بخواهیم چنین وزنی را از زنج(223 :1361خانلری، )
فهاعلن فهاعلن   » ،«ولن فعهولن فعولن فعولن فعه »ا متقارب نا  دارد و از آن سه وزن یمتّفقه 

رون یه ب «مفعولُ مفعولُ مفعولُ مفعولُ/ عهولن فعهولن فعهولن فعهولن فَ    »و  «فاعلن فاعلن
یهک هجهای    ۀرا باید تغییر دهیم و تنها به انداز خود سکوت ، میزاند( منشعب کنیمیآ یم

 کوتاه سکوت کنیم:
 ن زیبا(.ایرا //خوب و عزیزی ]تو[= ) «عولن فعولن //عولن فعولن ]فَ[»
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از بحر متقارب منشعب  میتوان یمکه وزن مورد ن ر را در صورتی  میریگ یمبنابراین، نتیجه 
یک هجای کوتاه درنگ کنیم؛ زیهرا درنهگ    ۀتنها به انداز ها ختلَ مینبپنداریم که در میان 
بهه   ارتباط صورت حاضر وزن با صهورت غایهب آن اسهت؛    دهندۀ نشانکردن )= سکوت( 
دوری با هم فرق  یها وزناگر  است. از ساختمان وزن دوری ، بخشیوتسخن دیگر، سک

رشی اسهت از یهک   وزن دوری بُ مییگو یم . وقتیکند یمهم فرق  ها آن یها سکوت ،دارند
بها   .دیآ یمدست  سکوت، کلمه بگذاریم، وزن اصلی به وزن اصلی؛ یعنی اگر به جای مقدار

ن رشهی برگزیهد و وزنهی دوری سهاخت و میهزا     از هر وزنی بُ توان یم آمده  دست به ۀقاعد
مفهتعلن مفهتعلن مفهتعلن    » ۀبرای نمونه، از زنجیر سکوت را نیز در هر یک مشخص کرد؛

رش را تکهرار  سپس این بُ .«مفتعلن مفتعلن مف» رش زیر را برگزینیم:بُ میتوان یم «مفتعلن
وش ناخوشهایند  اما این صورت بهه گه   .«مفتعلن مفتعلن مف مفتعلن مفتعلن مف» :میکن یم
؟ کردبرقرار  توان یم. این نسبت را چگونه است خوردههم ؛ زیرا ن م هجاها در آن بردیآ یم
و ن م هجاها را باز برقهرار   ونددیپ یملی است که دو بُرش را به هم . سکوت پُ«سکوت»با 
 ، آمدهآنچه در چنگک  .«تعلن[مف ]مفتعلن مفتعلن  //مفتعلن مفتعلن مف ]تعلن[» :کند یم

دوری  یهها  وزناست که باید سکوت کرد. پس باید توجه کهرد کهه سهکوت در     یا اندازه
 وزن ۀدر میانه  ،بهرای نمونهه  ؛ خهورد  یمه ن م هجاها به ههم   ،زیرا بی آن ؛اختیاری نیست

 ای ؛ زیرا ههر گونهه وقفهه   جایی برای درنگ وجود ندارد «فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن»
گفتیم که درنگ باید جهزوی از   تر شیپن، . افزون بر ایزند یمهم ن م ساختمان وزن را بر

کهه ههر   ینوگرنه در ا ،اصلی را نشان دهد ۀرش از زنجیرساختمان وزن باشد؛ یعنی مقطع بُ
چنین درنگهی مربهوط بهه وزن نیسهت و در      ولی ؛درنگ کرد، شکی نیست توان یمجایی 

در هجهای   تهوان  یمه ن بیت نیز روزانه نیز ممکن است که بارها ر  دهد! در ای یگفتگوها
ا در پی ندارد؛ هم زدن وزن ردرنگ کرد و این درنگ چیزی جز بر دو  یا هر جای دیگری

 :است دادهبیدل و شهریار روی  همچنان که در شعر
 چه قدَر بهار دارد سهویِ دل نگهاه کهردن   »

 

 

 «دو سه سهرو آه کهردن   یاربه خیال قامت 
 

 
 

 (.1036: 1344)بیدل دهلوی، 

***** 
 نه بشر توانمش گفت خواندنه خدا توانمش »

 

 

 «متحیّر  چه نهامم شههِ ملهک ًفتهی را    
 

 
 

 (.69: 1365)شهریار، 

 ۀتا آن را به گون است بودهبسنده  ،برای بیدل و شهریار، همین که در وزن تقارنی باشد
یسهت. ایهن   الزامهاً دوری ن  ،که هر وزنی که در آن تقارنی باشهد حال آن ؛کار ببرند دوری به

و هر  اند نکردهکه برخی از پژوهشگران از جمله خانلری و شمیسا بدان توجه  است  یا نکته
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 یهها  مصراع. خانلری اند دانستهدوری  ،باشد ریپذ بخشبرابر  ۀوزن متناوبی را که به دو پار
 یها مصراع ،وقف یا سکوتی هست ها آن ۀکه درست در میانرا  ییها مصراعیعنی  ،پاره دو
 ههر وزنِ  ۀکهه در میانه  ، حهال آن (219 :1361خهانلری،  ر.ک؛ ) اسهت  دانسهته ری یا متنهاوب  دو

 میتهوان  یمه بنامیم،  «یا وقفهوزن »سکوت یا وقفه وجود ندارد.اگر وزن دوری را  ،یا دوپاره
نیست. ایهن چیهزی    یا وقفه ،اما هر وزنِ دوپاره ،ستپاره ادو ،یا وقفه بگوییم که هر وزن
// را  ۀنشان ،دوپاره یها وزن ۀ، برای هم. از این رواست دهکرآن غفلت  است که خانلری از

فعهالت فهاعالتن فعهالت    » و «مفاعلن فعالتن مفهاعلن فعالتهن  »از جمله وزن  ؛است نهاده
که بیهدل و شههریار در آن    یا رهیزنجاز  گفتنی است.(237و  235 : 1361خانلری، ) «فاعالتن

 رش و امتهداد؛ یعنهی  نه با این بُه  اما دست آورد، هم به وزن دوری توان یم ،اند سرودهشعر 
، سکوت گذاشت تا وزنی دوری هجای هشتم و شانزدهم را برداشت و به جای آن توان یم
فعالتُ فاعلن// فعالتُ » به بیانی دیگر: ؛«تن[]فاعالفعالتُ فاعال]تن[ فعالتُ » دست آید: به

 .«فاعلن
که بها   دیآ یمدست  به دوری یها وزن ساخت ، الگویی برای شناخت یا حتّیبدین سان

برطرف  ،وزن وجود دارد ۀکه در وزن و مطالع ها لغزشو  ها یآشفتگبسیاری از  ،دانستن آن
ثانوی دارد؛  ۀگرفت که وزن دوری جنب توان یماین نتیجه را نیز  ،.از آنچه گفته شدشود یم

همان د. صورت نخستین، به وزن دوری رسی توان ینم ،یعنی بدون وجود صورتی نخستین
سهکوت   اش نخهورده  رشبُه  و معهادل قسهمت   شود یمرشی از آن انتخاب وزنی است که بُ

زمانی نیست. همین  یپس و  شیپ. البته من ور از نخستین یا دومین بودن، شود یمگذاشته 
 ۀدهنهد  مها نشهان   میزان سهکوت  ،، در واقعمیکن یمکه در خواندن یک وزن دوری سکوت 

افزود  توان یمآن را صورت نخستین یا اصلی دانست. بر این نکته  توان یم وزنی است که
معادل همهان وزن اصهلی یها     ،که کشش زمانی یک وزن دوری با احتساب میزان سکوت

 یک دور عروضی است.
کنیم، با این توضیح که در هر وزن آنچه  اکنون چند وزن دوری را برای نمونه یاد می

سکوت است و با به شمار آوردن آن، دایرۀ کام  آن وزن به  است میزان در کمانک آمده
 آید: دست می

 . فاعالتن فاعال)تن( فاعالتن فاعال)تن(  باده برگیر ای صنم// رود بردار و بزن1
 . مستفع ُ مستف)ع ُ( مستفع ُ مستف)ع ُ( ای یار گرامی// آخر تو کجایی2
 م غریوان// من از بیداد هجران. مفاعیلن مفاعی)لن( مفاعیلن مفاعی)لن(  بماندست3
 . فعالتن فعال)تن( فعالتن فعال)تن(  نکنی شاد مرا// بنترسی ز خدا4
 کرانگی . مفاعلن مفا)علن( مفاعلن مفا)علن(  بیا مرا ببر// به بی5
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 . مفاعی ُ مفاعی)لُ( مفاعی ُ مفاعی)لُ( حریفانه شرابی// ده از بهر ثوابی6
 نگرد )تن(  چرا همی بت من// به من نمی. مفاعلن فعال)تن( مفاعلن فعال7
 . مستفعلن مفا)ع ُ( مستفعلن مفا)ع ُ(  در پیله تا به کی// بر خویشتن تنی8
 ها رها  . فاعالتُ فاعال)تُ( فاعالتُ فاعال)تُ(   این تویی در آن طرف// پشت میله9

 . مفتعلن مف)تعلن( مفتعلن مف)تعلن(  جان من است او// هی مزنیدش10
 جهینت. 8

، به عنوان عاملی «سکوت»در تعریف وزن دوری بازنگری شد و عنصر  ،در این جستار
و نشان داده شد که میزان سکوت در هر  گردیددوری مطر   یها وزندخی  در ساختمان 

بستگی دارد. در  رش وزنیبُ اصلی آن و مقطع انتخاب ۀبه ساختمان زنجیر ،وزن دوری
مصراع به  میمیان دو ن ، سکوت«لن فاعلن// مفتعلن فاعلنمفتع»از جمله  ،ها وزنبرخی از 

(// تفعلنمستفعلن مس )»از جمله  ،ها یک هجای کوتاه است و در برخی وزن ۀانداز
در  همچنین،. است« یک بلند یک بلند + یک کوتاه +» ۀبه انداز «(تفعلنمستفعلن مس )

  .که از ن ر گذشت شددست داده  دوری به یها وزنالگویی برای ساختن  ،این جستار
 ها نوشت پی
 (.256 :1380است )ر.ک؛ مدرّسی،  ه مدرّسی نیز این وزن را دوری پنداشته1
 آمده که همین درست است.« از» ه در چاپ سجادی، 2
است:  است و برای آن دو توجیه را پیش کشیده ه همایی خود به چند مورد خالف قاعده در شعر سعدی اشاره کرده3

 است. ۀ افتادن صامت از تقطیع و تلفظ روی دادهقاعدها  و دیگر آنکه در آن اند خورده دستها  تیکی آنکه بی
ۀ اسهتاد  نامه  جشهن است که در  نوشته« وزن دوری در شعر کهن پارسی»ای با عنوان  ه نگارنده در این زمینه مقاله4

 دکتر حسن انوری منتشر خواهد شد.
یرۀ هجایی در سنّت شعر پارسی اسهت و گذشهتن از آن، تجهاوز از انهدازۀ     ه دایره، باًترین اندازۀ کشش یک زنج5

 (.189: 1361)ر.ک؛ خانلری،  رود یممقرر به شمار 
 .کردند یمه من ور آن است که هجای هشتم و شانزدهم را از دایره کم 6
را متشهک  از  « مفهتعلن فهاعلن  »را مطر  کرد و « پایه»بندی غیرضروری خود، عنصری به نا   ه خانلری با بخش7

یۀ پاو من ور از  «فاعالتُ» نخستین در است «ًتُ»یۀ چهار ، پایۀ دوهجایی دانست و در اینجا من ورش از پاچهار 
 است. «فاعالتُ»در دومین  «ًتُ»آخرین 

 (.ر 56: برگ 1360است که چهارخانه بر این وزن خوش آید )ر.ک؛ قیس رازی،  ه خواجه نصیر گفته8
اسهت   داشهته  ینمه کار بردن صورت اصلی ایهن وزن را خوشهایند    است که به شاعری سخن گفتهه شمس قیس از 9

 (.108ه107)ر.ک؛ همان: 
 .رود یمی انجامنده به هجای کشیده، این درنگ از میان ها نهیقرشد، در  خواهد  گفتهکه  ه البته، چنان10
دریافتِ من، مدیون یافتِ اوست. همچنین  نیابرابنسخندانم حامد علیزاده به من نشان داد.  دوستِاین بیت را  ه11

 را باید در آن به صورت مضاف خواند: بالاست بیت زیر که به تصحیح وی، واژة 
 پای ترا بوسه داد زان سهبب آخهر زمهین   »

 

 

 «گشههت بههری از بههال فتنههۀ آخرزمههان   
 

 
 

 (352 :1382)خاقانی شروانی، 
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دانست؛ چراکه سکوت، عنصری ذاتی در موسیقی  ارسی با موسیقیتوان نشانۀ پیوند شعر پ ه مسئلۀ سکوت را می12
 های کهن ایرانی باشند. بازماندۀ آهنگ های دوری، است. شاید وزن
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