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دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
(از ص  1تا )11
تاریخ دریافت مقاله ،1931/1/62 :تاریخ پذیرش مقاله1931/16/66 :

چکیده
واژۀ «دور» در عروض قدیم به کار رفته ،اما دربارۀ اوزان دوری بحث نشده است .در عروض جدید،
اصطالح «اوزان دوری» به گروهی از اوزان متناوباالرکان اطالق میشود که قرارگرفتن هجای کشیده به
جای هجای بلند در انتهای نیممصراع ،خللی در وزن آن ایجاد نمیکند و شاعر مجاز است در نیممصراع
این اوزان ،همانند پایان مصراع ،از هجای کشیده به جای هجای بلند استفاده کند .تعریف وزن دوری،
شرایط و ویژگیهای آن همواره محل اختالف صاحبنظران علم عروض بوده است .در این مقاله ضمن
بررسی اصطالح دور در موسیقی و عروض قدیم و تبیین شرایط اوزان دوری ،تحلیلی انتقادی از ویژگی-
های اوزان دوری و تفاوت آن با دیگر اوزان متناوباالرکان ارایه میشود .در ادامه ضمن تعریف دو
مشخصۀ «دورۀ تناوب» و «مدت سکوت در نیممصراع» برای اوزان شعر فارسی ،منشاء اختیار شاعری در
اوزان دوری بررسی و دربارۀ وجه تمایز اوزان دوری و غیردوری بر اساس این دو مشخصه بحث میشود.

واژههای کلیدی :دور ،وزن دوری ،اوزان متناوباالرکان ،عروض فارسی و اختیار شاعری.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

m.j.azimi@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
به کار بردن هجای کشیده به جای هجای بلند در انتهای نیممصراع برخی از اوزان شعر
فارسی که دو پارۀ متشابه دارد ،شعر را از موزونیت نمیاندازد؛ برای مثال به بیت زیر
توجه کنید:
مر چرخ را ضرر نیست وز گردشش خبر نیست عالم یکی درختیست کش جز بشر ثمر نیست
(ناصرخسرو ،1939 ،ج )139 :1

همچنان که مالحظه میشود الگوی وزنی این بیت (مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن) از دو
پارۀ متشابه (هموزن) تشکیل شده است و در انتهای نیممصراع آن ،هجای کشیده به
جای هجای بلند قرارگرفته ،در حالی که استفاده از این اختیار شاعری ،خللی در وزن
ایجاد نکرده است.
وزن دوری از بدایع موضوع در عروض جدید است و بهرغم استفاده شاعران از این
اختیار ،در عروض قدیم نامی بر آن ننهادهاند و معادلی ندارد .اصطالح «مصراع دوری» را
نخستین بار ناتل خانلری ( 1923-1636ش ).در کتاب وزن شعر فارسی ذیل طبقهبندی
اوزان و تعریف اوزان فرعی با توجه به مفهوم «دور» در علم موسیقی و ایقاع چنین طرح
کرد« :مصرعهای دوپاره را میتوان به تبع علمای ایقاع ،مصراعهای دوری نیز خواند و
من صفت متناوب را مناسبتر دانستهام» ( .)613 :1939وی در فصل اختیارات شاعری
همان کتاب ،اصطالح «وزن دوری» را برای اوزانی که به دو پارۀ متشابه تقسیم میشوند،
به کار برده است « :در آخر هر مصراع و در آخر نیمۀ اول مصراع در اوزان دوری یا
متناوب (یعنی اوزانی که به دو پارۀ متشابه تقسیم میشوند) ،جایز است که یک یا دو حرف
صامت به هجای آخرین افزوده شود و این حروف از تقطیع ساقط میگردد» (همان.)629 :
مطابق این تعریف ،همۀ اوزان متناوباالرکان 1که به دو پارۀ متشابه تقسیم میشوند،
جزء اوزان دوریاند و بر اساس اختیارات شاعری ،در این اوزان ،پایان نیممصراع در حُکم
پایان مصراع است؛ به عبارت دیگر ،در پایان نیممصراع ِاین اوزان نیز میتوان به جای
هجای بلند ،هجای کشیده آورد؛ در حالی که شاعران بزرگ فقط در معدودی از اوزان
متناوباالرکان که دو پارۀ متشابه دارند ،این اختیار را به کار گرفته و در دیگر موارد
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کامالً الگوی وزنی را رعایت کردهاند؛ بنابراین ،اوزان دوری زیر مجموعۀ اوزان
متناوباالرکان با دو پارۀ متشابهاند و نه برابر آن.
مسعود فرزاد در طبقه بندی خود از اوزان عروضی فارسی ،اوزانی که از چهار رکن با
تعداد هجای برابر تشکیل میشوند« ،کامل» ( )wholeو اوزانی که با حذف یک یا چند
هجا از ابتدا یا انتهای اوزان ِکامل به دست میآیند« ،کوتاه شده» ) (curtailedمینامد.
وی بهرغم اینکه مبنای طبقهبندی خود را میانۀ اوزان کامل قرارداده است و آن را
«لوالی وزن» ) (hinge of the metreمیشناسد ( ،)31 :1323در پژوهش خود به اوزان
دوری اشاره نمیکند .در واقع فرزاد تمام سعی خود را به اوزان و روابط بین آنها معطوف
کرده است و به اشعار و مثالها توجهی ندارد؛ به بیان دیگر ،فرزاد به میزان (اوزان)
میپردازد ،نه به موزون (ابیات) و بدیهی است که اوزان دوری مورد توجه وی نباشد؛ زیرا
اختیارات شاعری در ابیات نمودار میشود و نه در اوزان.
الول ساتن ) (Elwell‐Suttonبر خالف فرزاد ،در پژوهش خود دربارۀ عروض فارسی،
از موزون به طبقهبندیِ میزان میرسد و با مطالعۀ اشعار و مشاهدۀ ویژگیهای هر یک،
الگوهای وزنی را دستهبندی میکند .وی «اوزان دوتایی» ) (doubled metresرا از جملۀ
اوزانی میداند که بر اثر مکث به دو پارۀ متساوی تقسیم میشوند و گاهی با ایجاد قافیه،
پارههای مصراع آن تشخّص بیشتری پیدا میکنند .او تصریح میکند که در پایان
نیممصراعِ اوزان هفت هجایی ،ممکن است به جای هجای بلند ،هجای کشیده بیاید
( ،)11 :1332اما توضیحی دربارۀ ویژگی اوزان دوتایی نمیدهد .الول ساتن با ارایۀ
ن 6سالم یا
مثالهایی نشان میدهد که ممکن است مصراع اوزان متحداالرکا ِ
متناوباالرکان سالم به لحاظ قرارگرفتن یک واژه در محل التقای رکن دوم و سوم ،به
یک پاره تبدیل شود .وی همچنین معتقد است که قرار گرفتن همزه در آغاز نیممصراع
دوم اوزان دوتایی ،در حالی که نیممصراع نخست مختوم به هجای کشیده است ،موجب
حذف همزه و ادغام دو واژه میشود (همان.)161 :
ابوالحسن نجفی در مقالۀ «دربارۀ طبقهبندی وزنهای شعر فارسی» به تفصیل به
اوزان دوری میپردازد و شرایط و ویژگیهای آن را بیان میکند و دقیقاً نشان میدهد
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که اوزان متناوب االرکان لزوماً اوزان دوری نیستند و این دو اصطالح با یکدیگر
متفاوتاند ( .)210-203 :1933ایشان اخیراً در مقالۀ «وزن دوری ،مشکلی که عروض قدیم
آن را نادیده گرفته است» ،دیدگاههای خویش را دربارۀ وزن دوری تکمیل کرده است
( .)11-2 :1939بر اساس نظر ابوالحسن نجفی ،وزن دوری ،وزن مصراعی است که لزوماً
متناوب است و از دو پارۀ متشابه تشکیل و واژه در پایان هر پاره تمام میشود و آخرین
رکن هر نیمۀ وزن دوری ،ناقص 9است؛ بنابراین ،در اوزان دوری ممکن نیست که نیمی
از واژه در پارۀ نخست و نیم ِدیگر در پارۀ دوم باشد (همان.)16-10 :

تقی وحیدیان کامیار نیز ابتدا در مقالۀ «بررسی اوزان دوری» و سپس در کتاب وزن
و قافیۀ شعر فارسی به مقولۀ اوزان دوری میپردازد .ایشان اوزان دوری را از جملۀ اوزان
متناوباالرکانی میداند که در آن نمیتوان هجا یا هجاهایی از نیممصراع نخست را با
هجا یا هجاهایی از نیممصراع دوم در یک رکن قرارداد ()36 :1910؛ البته این شرط
ممکن نیست وجه ممیزۀ اوزان دوری از غیردوری باشد؛ زیرا در برخی از اوزانِ
متناوباالرکان غیردوری مانند «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» و «فعالتُ فاعالتن
فعالتُ فاعالتن» نیز این شرط صدق میکند.
 .2دور در علم موسیقی و ایقاع
همچنان که در ابتدای این بحث مالحظه شد ،خانلری با توسع بسیار ،وزن دوری را
شامل تمام اوزان متناوباالرکان میداند .دلیل این تسامح را باید در تعریفِ مفهوم
«دور» در علم موسیقی و ایقاع جستوجو کرد .اصطالح «دور» در کتب متقدّم موسیقی
به کار رفته است .ابونصر فارابی (620؟ 993-ق ).در کتاب موسیقی کبیر مینویسد:
«اینک ایقاع گسستۀ [مفصّل] سادۀ اول را میسازیم :از زمانهای ایقاعاتِ پیوستهای
[موّصل] 1که پیش از این تعریف کردیم یک زمان و دو نَقره اختیار میکنیم .این زمان
را از هر ایقاعی که بخواهیم میتوانیم برگیریم .پس فرض میکنیم این ایقاع ،ایقاع
پنجم باشد .حال این زمان و دو نَقره را یک دور فرض میکنیم و به آن یک زمان دیگر
از زمانهای پیش از آن میافزاییم و آن را فاصلۀ آن دور فرض میکنیم .سپس این
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دورها را تکرار میکنیم و فواصل را در میان آنها مینهیم .ایقاعی که به دست میآید
به قرار ِ زیر است:
».)136 :1933( 3

بنابراین ،این ایقاع حاصل تکرار دور و فاصله است ،که «

» دور و «

»

فاصلۀ آن است .وی در نحوۀ ایجاد ایقاع مرکب اول نیز مینویسد:
«نخست یکی از ایقاعاتِ پیوسته [موّصل] ،مثالً پیوستۀ پنجم یا ششم را برمیگیریم و
از آن یک زمان برمیگیریم .سپس به آن ،یک زمانِ دیگر از یکی از ایقاعات پیوستۀ
دیگر میافزاییم .حال این مجموع را یک دور فرض میکنیم .اینک از میان زمانهای
ایقاعات پیوسته یکی را که از آن دو زمان بزرگتر باشد برگرفته بر آنها میافزاییم .از
این مجموع ایقاع زیر پدید میآید:
2

» (همان)139 :

در این ایقاع نیز« ،

» دور و «

» فاصله است؛ بر این اساس ،میتوان

استنباط کرد که دور ،مجموعه نَقراتی تکرارشونده در یک ایقاع است که با فاصلهای از
یکدیگر جدا میشوند .ابن سینا (930؟ 161-ق ).در فصل سوم از مقامۀ پنجم کتاب شفاء،
ادوار مفصّل را مجموعه نَقرات میان دو زمان (دو فاصله یا دو سکوت) تعریف میکند

3

( 133ق .)912 :صفیالدین ارموی (219؟ 239 -ق ).ضمن تعریفی که از ایقاع در کتاب
االدوار ارایه میدهد ،اصطالح دور را چنین توضیح میدهد« :ایقاع مجموعهای از نَقرات
است که زمان میان این نَقرات معین بوده و آن را ادواری است با کمّیتی برابر و وضعیتی
خاص که طبع سلیم برابری این ازمنه و ادوار را درک میکند» 1312( 1م.)633 :
قطبالدین شیرازی ( 310-299ق ).در درة التاج ذیل مبحث ازمنۀ ایقاعی و اقسام آن،
اصطالح دور را این گونه به کار میبرد:
«و چون ایقاع موصّل و مفصّل تواند بود ،پس دور شاید که از ازمنه موصّل ترکیب یابد
و شاید که از ازمنه مفصّل .و آنکه از ازمنه موصّل مرکب بود فاصلۀ دایره جز به اسقاط
نقره یا دو یا بیشتر صورت نبندد ،چنانکه به جای نقر وقف بود .و آنکه از ازمنه مفصّل
بود یا خود قسمی بود از اقسام مذکور یا مرکب از بعضی از آن اقسام ،اما اقسام مشابه
یا اقسام متباین» ( 303ق.)911 :
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بنابراین ،در موسیقی اصطالح دور مالزم تکرار است و دور در ایقاعات موسیقی شبیه
رکن یا ترکیب ارکان است که در اوزان عروضی تکرار میشود .روحاهلل خالقی
( 1911-1613ش) دور را چنین تعریف میکند:
« ایقاع یا موصّل (متصل) است یا مفصّل (منفصل) .ایقاع موصّل آن است که ضربها
بدون مکث و توقفی به دنبال یکدیگر واقع شوند و این نوع ایقاع را معموالً ایقاع هزج
گفتهاند .ایقاع مفصّل آن است که بین هر چند ضرب یک سکوت واقع شود .در این
موقع سکوت بین ضرب ها را فاصله و هر چند ضرب که با یک فاصله از هم جدا شده
باشند ،دور نامند» (.)666 :1930

بنابراین ،دور واژهای کلی در موسیقی است که بر جزئی کامل از لحن اطالق میشود.
هر دور از نقطهای آغاز میشود و در نقطهای دیگر پایان میپذیرد؛ به بیان دیگر ،دور
جزئی کامل میان دو آغاز است و دور ایقاعی به منزلۀ افاعیل در شعر است که در یک
لحن تکرار میشود (خشبه .)996-991 :6001 ،مطابق آنچه بیان شد ،در موسیقی قدیم
دور مفهومی کلی دارد و عبارت است از مجموعۀ دو یا چند نَقره (ضرب) که انتهای آن
سکوت واقع شده است و این مجموعه عیناً در یک ایقاع تکرار میشود.
 .9دور در عروض قدیم
در کتب عروض قدیم ،اگرچه ساختار اوزان به جهت تکرار ارکان ،دایرهوار لحاظ شده
3

است و اوزان بر اساس دوایر عروضی طبقهبندی میشوند (نصیرالدین طوسی:1913 ،

 90-11و شمس قیس )32-36 :1920 ،و صنعتی نیز با عنوان «مدوّر» 10تعریف شده است،
واژۀ دور کمتر به کار رفته است و اگر در جایی نیز این واژه درج شده است ،صرفاً در
معنایی عام است نه اصطالحی .در این میان ،خواجه نصیرالدین طوسی ( 239-333ق)

بیش از دیگران واژۀ دور را به کار برده است ...« :و اوزان هم از رزانت و خفّت مختلف
باشد ،چه بر حسَب اختالف و اتّفاق اجزای دورها و چه بر حسَب کثرت و قلّت حرکات
در هر دوری» ( .)2 :1913وی همچنین در تعریف قافیه نیز این واژه را به کار برده است:
« ...و اما قافیه تشابه اواخر ادوار باشد .و مراد از تشابه اینجا ،اتّحاد حروف خاتمه است با
اختالف کلمات مقاطع یا آنچه در حکم مقاطع باشد؛ در لفظ یا معنی .و مراد از دورها اینجا
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یا مصراعهاست که قافیه در آن اعتبار کنند؛ چنانکه در مثنوی یا بیتهای تامّ چنانکه در
قطعهها و قصیدهها و باشد که هم در بعضی از مصراعها و هم در بیتها اعتبار کنند؛
چنانکه در رباعیات و اورامَها ،11و باشد که در دورها که اجزای یک بیت باشد ،اعتبار کنند؛
مانند مسمّطات چهارخانه و غیر آن» (همان.)3 :

بنابراین ،در عروض قدیم اصطالح دور مفهومی کلی و شامل هر بخش منفصل
تکرارشونده از یک بیت است که میتواند رکن ،نیممصراع یا مصراع باشد و بیش از این
کاربردی ندارد.
 .1تعریف وزن دوری
مطابق آنچه بیان شد« ،وزن دوری» اصطالحی مستحدثه و مربوط به عروض جدید است
و در عروض قدیم معادلی برای آن نیست .هر وزن دوری دو مشخصه دارد:
 .1متناوباالرکان است و الگوی وزنی آن به دو پارۀ یکسان تقسیم میشود؛
 .6رکن عروضی ناقص دارد یا قابل تقطیع به رکن یا ارکان عروضی ناقص است.
 .5قاعدۀ وزن دوری
شاعر مجاز است در انتهای نیممصراع هر بیتی با وزن دوری ،به جای هجای بلند از
هجای کشیده استفاده کند و به کارگیری این اختیار ،خللی در وزن شعر ایجاد نمیکند.
شکل 1به کارگیری این قاعده را در وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» نشان میدهد:

شکل  -1قاعدۀ وزن دوری در الگوی وزنی «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»
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برای روشنتر شدن بحث ،به نمونههایی از الگوهای وزنی در جدول  1توجه کنید:
ردیف

مشخصات

الگوی وزنی
مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

1

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن

متناوباالرکان نیستند.

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

6

متناوباالرکاناند ،اما رکن

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

ناقص ندارند.

فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن
مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن (مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن)
9

مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن

متناوباالرکاناند و رکن ناقص

مفعولُ مفتعلن مفعولُ مفتعلن (مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن)

نیز دارند

مفاعیلُ فعولن مفاعیلُ فعولن

(از اوزان دوریاند).

مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن (مفعولُ مستفعلن فع مفعولُ مستفعلن فع)

متناوباالرکاناند

مستفعلن مفاعیلن مستفعلن مفاعیلن (مفعولُ فاعالتن فع مفعولُ فاعالتن فع)

تقطیع به ارکان ناقصاند (از

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
1

و

قابل

اوزان دوریاند).

جدول  -1مقایسۀ اوزان دوری و غیردوری

مطابق جدول  1الگوهای وزنی ردیف یک ،از آنجا که متناوباالرکان نیستند،
مشخصۀ نخست وزن دوری را ندارند .الگوهای وزنی ردیف  6اگرچه متناوباالرکاناند،
فاقد رکن ناقصاند و قابل تقطیع به رکن ناقص نیز نیستند؛ بنابراین ،مشخصۀ دوم وزن
دوری را ندارند .الگوهای وزنی ردیف  9متناوباالرکاناند و هر مصراع آنها به دو
نیممصراع یکسان تقسیم میشود و رکن ناقص نیز دارند؛ بنابراین ،اوزان دوریاند؛ برای
مثال:
او را نمیتوان دید از منتهای خوبی

ما خود نمینماییم از غایتِ حقیری
(سعدی)262 :1929 ،

یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم

رخساره به کس ننمود آن شاهدِ هرجایی

(حافظ)936 :1923 ،
ای

نظرِ

آفتاب

هیچ

زیان

داردت

گر در و دیوارِ ما از تو منوّر شود؟

(سعدی)303 :1929 ،
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نظرِ

ای

آفتاب

هیچ

زیان

داردت

گر در و دیوارِ ما از تو منوّر شود؟

(سعدی)303 :1929 ،
با دعایِ شبخیزان ای شکردهان مستیز

در پناهِ یک اسم است خاتمِ سلیمانی

(حافظ)991 :1923 ،
مطابق جدول  1الگوی وزنی «مفاعیلُ فعولن مفاعیلُ فعولن» تمام مشخصات اوزان
دوری را دارد و در شمار این اوزان قرارمیگیرد ،اما الگوی وزنی «مفاعیلُ مفاعیلُ
مفاعیلُ فعولن» این مشخصات را ندارد و از اوزان دوری نیست؛ با این توصیف ،بیت زیر
را باید بر اساس کدام الگوی وزنی تقطیع کرد؟
ز عکسِ رخِ آن یار درین گوشۀ گلزار

به هر سو مه و خورشید و ثریّاست خدایا

(مولوی ،1933 ،ج )21 :1
در ابتدا به نظر میرسد هر دو وزن «مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن» و «مفاعیلُ
فعولن مفاعیلُ فعولن» ممکن است الگوی وزنی این بیت باشند ،اما برای تعیین وزن این
بیت ،باید به این نکته توجه داشت که در اوزان دوری شاعر اختیار دارد در انتهای
نیممصراع به جای هجای بلند ،فقط از هجای کشیده استفاده کند ،نه یک هجای بلند و
یک هجای کوتاه (نجفی)210 :1933 ،؛ بنابراین ،با توجه به مصراع دوم این بیت ،الگوی
وزنی آن «مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن» است .به این ترتیب ،الگوی وزنی ابیات زیر
نیز «مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن» است و از اوزان دوری نیستند:
ملوالن

همه

رفتند

درِ

خانه

ببندید

برآن

عقلِ

ملوالنه

همه

جمع

بخندید

(همان ،ج )33 :6
ز سودایِ خیالِ تو شدستیم خیالی

که داند چه شویم از تو چو باشد گهِ دیدار

(همان ،ج )631 :6
و بر همین اساس ،ابیات زیر را میتوان دوری و الگوی وزنی آن را «مفاعیلُ فعولن
مفاعیلُ فعولن» دانست:
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درین خاک درین خاک درین مزرعۀ پاک

بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم

(همان ،ج )661 :9
زهی روز زهی روز زهی عیدِ دلافروز

از آن چشم کرشمه وز آن لب شکرافشان

(همان ،ج )133 :1
تصمیمگیری دربارۀ الگوهای وزنی ردیف  1از جدول  1به دقت بیشتری نیاز دارد.
این دو وزن اگرچه متناوباالرکاناند و مشخصۀ نخست وزن دوری را دارند ،در آغاز به
نظر میرسد که فاقد رکن ناقصاند؛ به این ترتیب که اگر رکن نخست آن را بر اساس
«مستفعلن» تقطیع کنیم ،همۀ ارکان ،چهار هجایی میشود و ظاهراً وزن دوری نیستند،
اما اگر رکن نخست را بر اساس «مفعولُ» تقطیع کنیم ،به ارکانی با هجای نابرابر قابل
تقسیماند؛ بنابراین ،این دو وزن نیز دوریاند؛ برای مثال:
دل در تفِ عشق افروخت گردون لباسِ سیه دوخت از آتشِ آهِ من سوخت در آسمان اخترِ من
اول دلم را صفا داد آئینهام را جال داد آخر به بادِ فنا داد عشقِ تو خاکسترِ من
(صفای اصفهانی)622 :1936 ،

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شاعران بزرگ همچنان که در انتخاب وزن
به قابلیتهای موسیقایی آن توجه دارند ،با همۀ اوزان دوری ،یکسان برخورد نمیکنند،
بلکه در هر وزن دوری ،متناسب با ظرفیتهای موسیقایی آن از اختیارات شاعری بهره
میبرند.
یکی از تفاوتهای اوزان دوری و غیردوری این است که هیچگاه در اوزان دوری
واژهای در میان دو پارۀ اوزان دوری قرارنمیگیرد ،در حالی که چنین حالتی در اوزان
غیردوری ممکن است؛ برای مثال ،در این بیت حافظ که در وزن غیردوری «مفاعلن
فعالتن مفاعلن فعالتن» سروده شده است ،دو واژۀ «بشکند» و «بویِ» در میان دو
نیممصراع قرارگرفته اند ،به طوری که نیمی از این دو واژه در رکن دوم و نیم دیگر در
رکن سوم است:
نسیم در سرِ گل بشکند کاللۀ سنبل

چو از میانِ چمن بویِ آن کالله برآید
(حافظ)31 :1923 ،
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 .1منشاء اختیار شاعری در اوزان دوری
چرا در انتهای نیممصراعِ اوزان دوری میتوان هجای کشیده را به جای هجای بلند
اختیار کرد و چرا این تغییر ،در وزن و موسیقی شعر خللی ایجاد نمیکند؟ برای پاسخ
به این پرسشها ،الزم است مشخصههایی برای تمایز اوزان دوری از غیردوری تعریف
کنیم .در اینجا ،برای هر وزن عروضی دو مشخصۀ دورۀ تناوب و میزان سکوت میان دو
نیممصراع را در نظر میگیریم؛ دورۀ تناوب هر وزن عبارت است از مدت زمان کوتاهترین
دوری که از تکرار آن وزن شکل میگیرد .مطابق این تعریف ،دورۀ تناوب اوزان «مفاعلن
فعالتن مفاعلن فعالتن» و «مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن» به ترتیب برابر مدت زمان
تلفظ «مفاعلن فعالتن» و «مفعول فاعالتن» یا به عبارت دیگر ،برابر مدت زمان
نیممصراع است .همچنین ،منظور از میزان سکوت میان دو نیممصراع نیز ،مدت مکث و
وقف طبیعی میان دو نیممصراع در هنگام خواندن هر مصراع است.
در یک آزمایش ،دورۀ تناوب  1الگوی وزنی متناوباالرکان چهار رکنی را که به دو
پارۀ متساوی تقسیم میشوند ،در پنج نوبت اندازهگیری و میانگین آن را محاسبه کردیم.
16

جدول  6اطالعات مربوط به دورۀ تناوب این اوزان را نشان میدهد.
دورۀ تناوب (ثانیه)

ردیف

الگوی وزنی

1

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

6393

6

فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن

6363

6361

9

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

6363

6361

6361

1

مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن

6301

6300

6303

6301

3

مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن

6309

6303

6300

6301

6306

2

مفاعیلُ فعولن مفاعیلُ فعولن

133

1313

133

1336

1311

3

مفعولُ مفتعلن مفعولُ مفتعلن

1313

1313

1336

1312

1311

1313

1

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

1332

1333

1311

1331

1316

1333

1

2

9

1

5

میانگین

6392

6396

6391

6399

6399

6363

6362

6362

6363

6366

6361

6361

6302

6301
6309
1330

جدول  2مقایسۀ دورۀ تناوب نیممصراع در هشت الگوی وزنی متناوباالرکان

همچنان که در جدول  6مشاهد میشود ،اوزان دوری (ردیف  1تا  )1در انتهای
جدول قرارگرفتهاند و میانگین دورۀ تناوب آنها کمتر از اوزان غیردوریِ متناظر است .در
میان  1الگوی وزنی جدول  6مدت زمان دورۀ تناوب اوزان غیردوری از اوزان دوری
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بیشتر است؛ زیرا ارکان عروضی این اوزان کامل است؛ بنابراین ،در این اوزان پس از یک
دورۀ تناوب اشباع شده به مکث و وقف میرسیم و طبیعی است که این اوزان هیچ
کشش اضافهای را نپذیرند؛ به همین دلیل ،اگر در انتهای نیممصراع نخست این اوزان به
جای هجای بلند ،یک هجای کشیده قرارگیرد ،امکانی برای تلفظ همخوان انتهایی
هجای کشیده نخواهد بود ،در غیر این صورت ،شعر از موزونیت میافتد؛ برای مثال ،به
ابیات زیر توجه کنید:
هستی و نیستی چو شمع پرتوی از خیالِ توست

با شبِ من تو آمدی با سحرم تو میروی
(بیدل دهلوی)1133 :1921 ،

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیّرم چه نامم شهِ ملکِ الفتی را
(شهریار ،1939 ،ج )31 : 1

آمد یکی آتشسوار بیرون جهید از این حصار

تا بر دمد خورشیدِ نو شب را ز خود بیرون کنید
(سایه)161 :1931 ،

اگرچه در پایان نیممصراع نخست این ابیات از هجای کشیده به جای هجای بلند
استفاده شده است ،از آنجا که اوزان «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»« ،فعالتُ فاعالتن
فعالتُ فاعالتن» و «مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن» اوزانی غیردوریاند و دورۀ
تناوب آنها اشباع شده است ،در هنگام خواندن ،عمالً باید واژۀ «شمع» در بیت نخست،
واژۀ «خواند» در بیت دوم و واژۀ «آتشسوار» در بیت سوّم را به ترتیب «شم»« ،خوان»
و «آتشسوا» تلفّظ کرد تا شعر از وزن عروضی خارج نشود.
دورۀ تناوب اوزان دوری به لحاظ وجود رکن یا ارکان ناقص ،غیراشباع است و
نیممصراع اوزان دوری این ظرفیّت را دارد که بر کشش آخرین هجای آن افزوده شود و
از سوی دیگر ،مکث و وقفی که در میانۀ مصراع است به آن حالتی مشابه پایان مصراع
میدهد؛ به این ترتیب ،استفاده از هجای کشیده به جای هجای بلند در انتهای
نیممصراع اوزان دوری ممکن میشود.
در انتهای نیممصراع اوزانی که به دو پارۀ متساوی تقسیم میشوند (اعم از اوزان دوری

یا غیردوری) وقفی وجود دارد؛ برای مثال ،با تکرار الگوهای وزنی «مفاعلن فعالتن مفاعلن
فعالتن» یا «مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن» میتوان این مکث را ادراک کرد .تصویر 1

دور ،وزن دوری و منشاء اختیار شاعری در وزن دوری 19/

سیگنال و طیفنگاشت الگوی وزنی «مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن» و دورۀ تناوب آن
را نشان میدهد که وقف در نیممصراع آن کامالً مشخص است.

تصویر  1سیگنال و طیفنگاشتِ آوای «مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن»

در یک آزمایش میزان سکوت در نیممصراعِ هشت الگوی وزنی چهار رکنی را که به
دو پارۀ متساوی تقسیم میشوند ،در پنج نوبت اندازهگیری و میانگین آن را محاسبه
کردیم .جدول  9اطالعات مربوط به مدت سکوت در نیممصراع این اوزان را نشان
میدهد:
مدت سکوت میان دو نیممصراع (ثانیه)

ردیف

الگوی وزنی

1

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

03166

6

فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن

03119

9

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

03131

03131

1

مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن

03623

03633

03613

3

مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن

03691

03629

036

03633

2

مفاعیلُ فعولن مفاعیلُ فعولن

03912

03961

03933

03931

3

مفعولُ مفتعلن مفعولُ مفتعلن

03113

03101

03193

03931

03929

1

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

03911

03903

03993

03911

03916

میانگین

1

2

9

1

5

03191

03011

03031

03039

03101

0313

03199

03166

03161

03191

03192

03162

03111

03193

03911

03903

03631

03611

03699

03962

03912
03103
03969

جدول  9مقایسۀ مدت سکوت میان دو نیممصراع در هشت الگوی وزنی متناوباالرکان

همچنان که در جدول  9مشاهد میشود ،اوزان دوری (ردیف  1تا  )1در انتهای جدول
قرارگرفتهاند و میانگین مدت سکوت در نیممصراع آنها بیش از دو برابر میانگین مدت
سکوت در نیممصراع اوزان غیردوریِ متناظر است .دقیقاً همین مکثِ طبیعیِ بیشتر
است که به نیممصراع اوزان دوری ،حالتی شبیه پایان مصراع میدهد و همانند پایان
مصراع میتوان در این موضع نیز هجای کشیده را به جای هجای بلند به کار برد.
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به این ترتیب ،بر اساس دو مشخصۀ دورۀ تناوب و مدت سکوت میان دو نیممصراع
میتوان اوزان دوری را از غیردوری بازشناخت؛ برای مثال ،این آزمایش را روی سه
الگوی وزنی «فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن» و «مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن» و
«مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن» انجام میدهیم و در پنج نوبت دورۀ تناوب و مدت
سکوت را میان دو نیممصراع این دو وزن اندازهگیری و میانگین آن را محاسبه میکنیم.
جدول  1اطالعات مربوط به این آزمایش را نشان میدهد:
الگوی وزنی
فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن

مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن

مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن

مشخصه

1

2

9

1

5

میانگین

دورۀ تناوب

6313

6312

6361

6369

6313

6361

سکوت

03161

03103

03193

03191

03113

03169

دورۀ تناوب

6311

6313

6313

6362

6369

6361

سکوت

03111

03163

03131

03136

03123

03139

دورۀ تناوب

6361

6361

6313

6303

6361

6313

سکوت

03109

03163

03111

03112

03161

03161

جدول  1دورۀ تناوب و مدت سکوت میان دو نیممصراع در سه الگوی وزنی «فعالتن مفاعلن

فعالتن مفاعلن» و «مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن» و «مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن»
با مقایسۀ اطالعات جدول  1با دو جدول  6و  9مشاهده میشود که مشخصات سه
وزن مذکور مشابه اوزان غیردوری است؛ بنابراین ،الگوی وزنی «فعالتن مفاعلن فعالتن
مفاعلن» همانند «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن» غیردوری است .همچنین دو الگوی
وزنی «مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن» و «مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن» که با
اختیار شاعری «تسکین» (آوردن هجای بلند به جای دو هجای کوتاه متوالی) و تبدیل رکن
«مفتعلن» به «مفعولن» از الگوی وزنی «مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن» منشعب
شدهاند نیز غیردوریاند.
 .7نتیجه
اگرچه در برخی از کتب عروض قدیم برای پارههای متساوی ابیات ،از اصطالحاتی مانند
«دور» و «چهارخانه» استفاده شده است ،وزن دوری از بدایع موضوع در عروض جدید
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است و بهرغم استفادۀ شاعران از این اختیار ،در عروض قدیم نام و معادلی ندارد .در
موسیقی قدیم ،دور مفهومی کلی دارد و عبارت است از مجموعۀ دو یا چند نَقره (ضرب)

که انتهای آن سکوت واقع میشود و این مجموعه عیناً در یک ایقاع تکرار میگردد؛ به
بیان دیگر ،در عروض قدیم اصطالح دور ،مفهومی کلی و شامل هر بخش تکرارشونده از
یک بیت است که میتواند رکن ،نیممصراع یا مصراع باشد.
بر اساس عروض جدید ،وزن دوری ،وزن مصراعی است که لزوماً متناوب است و از
دو پارۀ متشابه تشکیل و واژه در پایان هر پاره تمام میشود و آخرین رکن هر نیمۀ وزن
دوری ،ناقص است .این دقیقترین تعریفی است که تاکنون از وزن دوری ارایه شده
است.
بر اساس دو مشخصۀ دورۀ تناوب و میزان سکوت میان دو نیممصراع ،میتوان اوزان
دوری را از غیردوری بازشناخت .در اوزان متناوباالرکانِ غیردوری ،از آنجا که پس از
یک دورۀ تناوب اشباع شده به مکث و وقف میرسیم ،طبیعی است که این اوزان هیچ
کشش اضافهای را نپذیرند ،در حالی که دورۀ تناوب اوزان دوری به لحاظ وجود رکن یا
ارکان ناقص ،غیراشباع و کمتر از دورۀ تناوب اوزان متناوباالرکان غیردوری متناظر آن
است و از سوی دیگر ،مدت وقفی که در نیممصراع اوزان دوری است ،بیشتر از مدت
وقفی است که در نیممصراع اوزان متناوباالرکان غیردوری متناظر آن است و به این
ترتیب ،انتهای نیممصراع اوزان دوری حالتی شبیه پایان مصراع دارد و شاعر این مجال
را مییابد که در آن به جای هجای بلند از هجای کشیده استفاده کند.
پینوشت
 .1منظور از اوزان متناوباالرکان ،اوزانی هستند که ارکان آنها به تناوب تکرار میشود؛ مانند «مفاعلن
فعالتن مفاعلن فعالتن».
 .6منظور از اوزان متحداالرکان ،اوزانی است که از تکرار یک رکن ایجاد میشوند؛ مانند «فاعالتن فاعالتن
فاعالتن فاعالتن».
 .9منظور از رکن ناقص ،رکنی در خانوادۀ اوزان متفقاالرکان یا متناوباالرکان است که یک یا دو یا
احیاناً سه هجا از پایان آن کم شده باشد (نجفی.)16 :1939 ،
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.1

 « .3فَلننُشِیء أوَّلَ البسائط و لنأخُذ من أزمانِ المُوصَّالت التی رَسَمناها زماناً واحداً و نقرَتَینِ و ذلک من
أیِّها شِئنا ولیکُ ن ذلک من أزمانِ الخامِس و نفرِضُه دَوراً و نُضِیفُ إلیه زماناً واحداً من األزمنهِ التی
قَبله و نفرِضُه فاصِلةً لذلک الدَّورِ ثم نُکَرِّرُ األدوارَ و نجعَلُ الفواصِلَ فی أوساطِها .فتصیر هکذا» (فارابی،
.)1001 :1323
.2

«و إذا أردنا أن نَنشِیءَ اإلیقاعَ المَرکَّ بَ األوَّلَ عَمَدنا إلی أحَدِ المُوصَّالتِ ولیکُن ذلک إمَّا الخامِسَ و
إمّا السادس فأخذنا منه زماناً واحداً ثم نُضِیفُ إلیه زماناً واحداً من أزمنهِ مُوصَّلٍ آخَرَ فنَفرِض
المُجتَمِع منهما دوراً واحداً ثم نُضِیف إلیه الفاصِل َة من بعض أزمنةِ المُوصَّالت التی هی أطوَلُ منهما
زماناً .فَیحدُث منه هذا اإلیقاع» (همان.)1003 :

 « .3و أما المفصّل فإما أن یُفصل ما یشتملُ فی داخله زمانَین زمانین و إما أن یفصِل إلی أکثر مِن ذلک
ألن تفصیله زماناً زماناً بین نقرتین نقرتین هو التوصیل بعینه فیجب المحاله أن یکون التفصیل أقلُّه
لزمانین یکونا داخلین فی الدور و زمان بینهما للفصل و هو الفاصله» (ابن سینا.)912 :133 ،
« .1اإلیقاعُ جماع ُة نقراتٍ بینها األزمن ُة محدودهُ المقادِیر ،لها أدوارٌ متساویاتُ الکمّية ،علی أوضاعٍ مخصوصة،
و یدرَک تساوِی األزمن ِة واألدوارِ بمیزان الطّبع السلیم» (ارموی.)633 :1312 ،
 ...« .3و عروضیان را عادت باشد که استخراج این ارکان از یکدیگر به فکّ و ترکیب بیان کنند و در دوایر
وضع کنند» (نصیرالدین طوسی.)13 :1913 ،
 ...« .10و یکی از بالغتها آن است که شاعر مر شعر را مدوّر گوید؛ چنانکه از هر طرف که آغاز کنی
معنی دهد به وزن .شاعر گوید (هزج) نگارینا ،چرا کردی ،رخانِ من ،بدین زردی» (رادویانی:1926 ،
 .)119این صنعت در حدائق السحر ،با نام «تَدویر» ذکر شده است (وطواط.)12 :1929 ،
« .11اورام :جمع ورم است ،یعنی مُستَزادها( ».مفتی مرادآبادی)129 :1913 ،؛ در نسخه بدلی از معیار
األشعار به جای «اورامَها» واژۀ «اورامَنها» تحریر شده است (نصیرالدین طوسی 3 :1913 ،پاورقی
شمارۀ )6؛ «اورامن ،به ضم اول و فتح میم و سکون نون ،نوعی از خوانندگی و گویندگی باشد که آن
خاصۀ فارسیان است و شعر آن به زبان پهلوی باشد( ».تبریزی)116 / 1 :1933 ،؛ «اورامنان[ .مَ] (اِ)
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ملحونات فهلویات از بحر هزج مسدس محذوف ،یعنی هر مصراع به وزن مفاعیلٌ مفاعیلٌ فعولٌ
است» (دهخدا.)9263 / 9 :1933 ،
 .16توضیح اینکه زمان دورۀ تناوب ،متغیری وابسته به سرعت و نحوۀ خواندن است و در هر بار خواندن
این اوزان ،ممکن است عددی متفاوت به دست آید ،اما ترتیب و نسبت آنها تقریباً ثابت میماند؛
برای مثال ،همواره دورۀ تناوب «مفتعلن مفتعلن» از «مفاعیلن مفاعیلن» کمتر است.

منابع
ابن سینا ،حسین بن عبداهلل ( 133ق) ،الشفاء ،نسخۀ خطی به شمارۀ  ،3631تهران ،کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ارموی ،صفیالدین عبدالمومن (1312م) ،االدوار فی الموسیقی ،تحقیق و شرح غطاس عبدالملک خشبة،
قاهره ،الهيئة المصرية العامة للکتاب.
بیدل دهلوی ( ،)1921دیوان ،به تصحیح خالمحمد خسته و خلیلاهلل خلیلی ،با مقدمه حسین آهی،
چاپ دوم ،تهران ،مروی.
تبریزی ،محمدحسین بن خلف ( ،)1933برهان قاطع ،به اهتمام محمد معین ،جلد اول ،چاپ سوم،
تهران ،امیرکبیر.
حافظ ،شمسالدین محمد ( ،)1923دیوان ،به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی ،چاپ ششم ،تهران،
زوار.
خالقی ،روحاهلل ( ،)1930نظری به موسیقی ،چاپ سوم ،تهران ،خالقی.
خشبة ،غطاس عبدالملک ( ،)6001المعجم الموسیقی الکبیر ،المجلد الثانی ،قاهره ،المجلس االعلی
للثقافه.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1933لغتنامه ،جلد سوم ،چاپ دوم از دورۀ جدید ،تهران ،دانشگاه تهران.
الرادویانی ،محمدبن عمر ( ،)1926ترجمان البالغه ،چاپ دوم ،تهران ،اساطیر.
سایه ،هـ..الف ( ،)1931سیاه مشق ،تهران ،کارنامه.
سعدی ،شیخ مصلحالدین ( ،)1929کلیات سعدی ،تصحیح محمدعلی فروغی ،چاپ چهارم ،تهران،
امیرکبیر.
شهریار ،سید محمدحسین ( ،)1939کلیات دیوان اشعار ،چاپ چهاردهم ،تهران ،نگاه.
شمس قیس ،محمد ( ،)1920المعجم فی معاییر أشعار العجم ،تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی،
چاپ سوم ،تهران ،زوار.

 /08ادب فارسی ،سال  ،5شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1931شمارۀ پیاپی 11

صفای اصفهانی ،محمدحسین ( ،)1936دیوان ،به اهتمام و تصحیح احمد سهیلی خوانساری ،چاپ سوم،
تهران ،اقبال.
فارابی ،ابینصر محمد ( ،)1323الموسیقی الکبیر ،تحقیق و شرح غطاس عبدالملک خشبه ،قاهره،
دارالکاتب العربی للطباعة و النشر.
( ،)1933موسیقی کبیر ،ترجمه آذرتاش آذرنوش ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی.
قطبالدین شیرازی ،محمود بن مسعود ( ،)303درة التاج لغرة الدّباج ،نسخه خطی به شمارۀ  ،1360تهران،
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
مفتی مرادآبادی ،محمد سعداهلل ( ،)1913میزان األفکار فی شرح معیار األشعار ،تصحیح محمد فشارکی،
تهران ،میراث مکتوب.
مولوی ،جاللالدین محمد ( ،)1933کلیات شمس ،تصحیحات و حواشی بدیعالزمان فروزانفر ،چاپ
پنجم ،تهران ،امیرکبیر.
ناتل خانلری ،پرویز ( ،)1939وزن شعر فارسی ،چاپ ششم ،تهران ،توس.
ناصرخسرو قبادیانی ( ،)1939دیوان ،به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق ،جلد اول ،تهران،
دانشگاه تهران.
نجفی ،ابوالحسن (« ،)1933دربارۀ طبقهبندی وزنهای شعر فارسی» ،آشنایی با دانش ،دانشگاه آزاد
ایران ،شمارۀ هفتم.262-331 ،

( « ،)1939وزن دوری ،مشکلی که عروض قدیم آن را نادیده گرفته است» ،نامۀ
فرهنگستان ،دورۀ سیزدهم ،شمارۀ چهارم.11-2 ،
نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ( ،)1913معیار األشعار ،تصحیح محمد فشارکی ،تهران ،میراث
مکتوب.

وحیدیان کامیار ،تقی ( ،)1910وزن و قافیۀ شعر فارسی ،چاپ پنجم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
وطواط ،رشیدالدین محمد ( )1929حدائق السحر فی دقایق الشعر ،به تصحیح و اهتمام عباس اقبال
آشتیانی ،تهران ،طهوری و سنایی.
Elwell‐Sutton, L. P. (1976), the Persian Meters, Cambridge, Cambridge
University Press.
Farzaad, Mas'ud (1967), Persian Poetic Metres, Leiden: E. J. Brill, 1967.

