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استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله1395/8/8 :؛ تاریخ پذیرش مقاله)1396/5/29 :

چکیده
مقالۀ حاضر کوششی برای به دست دادن توصیفی استوار از گونههای از وزنههای فارسهی بهه نها «وزن
دوری» است .وزنپژوهان وزن دوری را بر پایۀ کاربرد آن ،و نه ساختار عروضی تعریف کردهاند .از همهین
روی ،از دست یافتن به توصیفی فراگیر از آن بازماندهاند .از آنجا کهه رابطهۀ معنهیداری میهان وزنههای
دوری و دایرههای عروضی وجود دارد ،برای تعریف دقیق هر وزن دوری ،نخست بایهد دایهرۀ مخصهوص
بدان را با رویکردی توصیفی بررسی کرد .وزن دوری چیزی جز یک دایرۀ عروضی نیسهت کهه برخهی از
هجاهای آن حذف ،یا به جای آنها درنگ گذاشته شدهاست .باید توجه داشت که وزنهای دوری در گروه
وزنهای متناوب دسته بندی می شوند؛ اما میان وزنهای دوری و دیگر وزنهای متناوب تفاوتی بنیادین وجود
دارد و این تفاوت به شیوة ساخته شدن این وزنها برمیگردد .هر وزن دوری یک وزن متناوب است اما هر
وزن متناوب یک وزن دوری به شمار نمیآید.
واژههای کلیدی :وزنهای دوری ،درنگ ،سکوت ،عروض فارسی ،دایرههای عروضی.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

vahid.idgah@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
وزن دوری که در شعر پارسی نمونههای فراوان دارد و شاعران بر اساس سهبک عمهومی
روزگار خویش ،قاعدۀ فنی آن را در سرایش رعایت کردهاند ،مفهومی است که در متنهای
عروضی کهن اشارهای با همین نا بدان نشدهاست و از اصهطال ههای متهخخر بهه شهمار
میآید .عروضیان کهن از آنجا که پیرو عروض عرب بودهاند ،کمتر کوشهیدهانهد کهه وزن
پارسههی را مسههتق از آن نشههان دهنههد و در پههی کشههف قواعههد مخصوصههی برآینههد کههه
پارسیسرایان در وزن رعایت میکردند .همچنین ،هرگاه ویژگی خاصی در برخهی وزنهها
یافتهاند ،بیشتر در پی آن بودهاند که نامی برای آن بیابنهد ،نهه اینکهه آن را از ن هر فنهی
ریزکاوی کنند .برخی از اشارههای فنی دانشهورانی چهون خواجهه نصهیر را بایهد از آنچهه
گفتهشد ،مستثنا کرد.
بررسی وزن دوری را از دو دیدگاه میتوان پی گرفت :یکی دیدگاه فنهی یعنهی اینکهه
وزنهای دوری چه ساختمان هجایی دارند؛ دو  ،دیدگاه تهاریخی؛ یعنهی اینکهه شهاعران
دورههای مختلف چه وزنهایی را به گونۀ دوری بهکار بردهاند .با دیدگاه دو  ،اگرچهه بهه
آگاهیهایی پراکنده و تاریخ ادبیاتی میرسیم ،اما به هیچ ن امی دست نمهییهابیم و تنهها
میتوانیم کار شاعران را در هر دوره ن اره کنیم و منت ر دورههای بعدی باشهیم و ببینهیم
که کدا شاعر در میانۀ کدا وزن درنگ میکند و آن را دوری میداند .اما با دیدگاه فنهی
میتوانیم تفاوت وزنها را دریابیم و وزن دوری را چونان پدیدهای بشناسیم که مشخصات
عینی معیّنی دارد و بدین گونه شناخت ما از این پدیده بر پایۀ توصیفهای نقه ناشهدنی
استوار خواهد بود.
واقعیت این است که در طول تاریخ شعر فارسی ،برخی شاعران پارهای قواعهد را گهاه
رعایت نکردهاند و چند بار در میان وزنهایی چون «مفهتعلن مفهاعلن مفهتعلن مفهاعلن» و
«فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن» و یا حتی «مستفعلن مسهتفعلن مسهتفعلن مسهتفعلن» و
«مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن» نیز صامت افزوده و درنگ کردهاند .اما اگر با نگاهی
فنی بنگریم ،در میان این گونه وزنها مشخصۀ مشترکی که آوردن صامت را توجیه کنهد،
دیده نمیشود و کار این گونه شاعران را تنها میتوان بر هم زدن آرایهش مهن م هجاهها
دانست.
در این جستار ،نگارنده نوشتههای امروزیهان را دربهارۀ وزن دوری ارزیهابی مهیکنهد و
نشان میدهد که تا کنون چهه نارسهاییهها و لغهزشههایی در تعریهف وزن دوری وجهود
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داشتهاست ،سپس برای ح ّ مشک با بررسی ساختمان هجایی چند وزن به مطر کهردن
یافتههایی دربارۀ ویژگی وزن دوری میپردازد و دوری بودن یا نبودن وزن را با بیانی فنّی
و به دور از جنبههای ذوقی توصیف میکند و الگویی برای تشخیص و یها حتّهی سهاختن
وزنهای دوری بهدست میدهد.

 .2ضرورت و اهمّیت تحقیق
آشفتگی توصیفی که معاصران از این نوع وزن به دست دادهاند و نیز سکوت گذشتگان در
این باره و نیز تصوّر نادرست بسیاری از وزنپژوهان و ادیبهان امهروز از آن ،هرچهه بیشهتر
جای خالی تحقیقی مستق را در این باب نمایان میکند .با یک بررسی فنی در ساختمان
وزنهای دوری میتوان فرق واقعی وزنهای دوری با وزنهای غیردوری را بازشهناخت و
از بسیاری از اشتباهها برکنار ماند .این واقعیت هنگامی بیشتر احساس میشود که میبینیم
بزرگانی چون خانلری نیز تصور درست و دقیقی از این مفههو عروضهی نداشهتهانهد و در
بررسیهای خود ،وزنهای دوری و وزنهای متناوب غیردوری را یکی شمردهاند .ضرورت
دیگر این تحقیق آن است که الگویی را بهدست میدهد که با آن هم میتهوان وزنههای
دوری تازهای ساخت و هم وزنهای دوری گذشتگان را با بیانی فنّیتر بازشناخت .افهزون
بر اینها ،با این تحقیق ،زمینۀ بررسی شعر گذشتگان از ایهن دیهدگاه فهراهم مهیشهود و
اشتباههای مصححان در تصحیح شعرهایی مشخّص میگردد که در وزنههای غیهردوری
سروده شدهاند ،اما به تصور دوری بودن ،دچار دستخوردگیها و دگرگشتگیها شدهاند.

 .3وزن دوری نزد عروضیان امروز
دربارۀ وزن دوری یا وزنی که هر مصراع آن دو پاره باشد و در پایان هر پهاره درنگهی ر
دهد ،امروزیان نکاتی را مطر کردهاند که نخست به بررسی آنها میپردازیم.
ادیب طوسی شعرهایی را که به دو جزء متساوی تقسیم میشوند ،دوری دانستهاست و
بیتی بر وزن «فاعالتن فاعالتن» را به عنوان نمونه یاد کردهاست و از درنگ میانۀ مصهراع
و نیز لزو متناوب بودنِ وزن دوری سخنی نگفتهاست (ر.ک؛ ادیب طوسی.)371 :1339 ،
شمیسا وزن مصراعی را دوری دانستهاست که بتوان خهود آن مصهراع را مرکّهب از دو
نیممصراع (= پاره) متساوی پنداشت« :هر یک از این پارهها ،دو رکن مختلف دارد که عیناً
در پارۀ دو تکرار میشود» (شمیسا .)70 :1385 ،به ن ر شمیسا ،در وزن دوری غالباً کال در
پایان پاره تما میشود و در وسط مصراع درنگی پیش میآید .وی بر آن است که «گاهی
مکث با پایان کال مقارن نیست و این معنی در سعدی نمونههای متعدد دارد:
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«سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

چه خیالها گذر کرد و گذر نکهرد خهوابی»
1

(شمیسا. )70 :1385 ،
به گفتۀ وی« ،وزن دوری فقط در اوزان متناوباألرکان پیدا مهیشهود و معمهوًً ایهن
اوزان ...کام و شانزدههجایی نیستند» (شمیسا .)70 :1385 ،آنگاه بهرای سهخن هوشهمندانۀ
خویش ،بیت شانزدههجایی زیر از خاقانی را به عنوان استثنا آوردهاست:
«کیسه هنوز فربه است ،با 2تو از آن قویدلم

چاره چه خاقانی اگر ،کیسه رسد به ًغهری»
(شمیسا)70 :1385 ،

وی علمیترین محک برای تشخیص وزن دوری را آن دانستهاست که «اگر شهاعر در
وسط مصراع ،صامت اضافه آورده باشد ،با حذف آن ،وزن صحیح باشد ،و اگر نیاورده باشد،
ما خود بتوانیم یک یا دو صامت به وسط شعر بیفزاییم و باز در وزن خللهی ایجهاد نشهود»
(همان .)72 :اما جز با درک عروضی و ذوق ادبی ،با چه چیز میتوان ثابت کرد که میشهود
در میان یک مصراع صامتی افزود؟ پاسخ این پرسش در گفتههای شمیسا دیده نمیشود!
وحیدیان کامیار درنگ در پایان نخستین نیممصراع را از مشخصات وزن دوری دانستهاست
(ر.ک؛ وحیدیان کامیار .)50 :1376 ،به ن ر وی ،در وزنهای غیردوری نیز درنهگ وجهود دارد؛
مانند بیت زیر:
«ای ساربان آهسته ران ،کآرا جانم میرود

وان دل که با خود داشتم ،با دلستانم میرود»
(وحیدیان کامیار)50 :1376 ،

مشخّصۀ دیگری که وحیدیان برای وزنهای دوری برمهیشهمرد ،آن اسهت کهه ایهن
وزنها از ارکان متناوب تشکی میشوند ،نه از تکرار یک رکهن .شهاهد مثهال سهخن وی
بیتی است بهر وزن «مفعهول فهاعالتن مفعهول فهاعالتن» (وحیهدیان کامیهار .)50 :1376 ،وی
بهدرستی افزودهاست که بسیاری از وزن های غیردوری هم متناوبارکهان هسهتند؛ ماننهد
وزن این بیت حافظ:
«خیال روی تو در کارگاه دیده کشید

به صهورت تهو نگهاری نهه دیهد و نهه شهنید »
(وحیدیان کامیار)50 :1376 ،

نشانۀ دیگر وزنهای دوری ،آنچنان که وحیدیان آورده ،تما بودنِ کلمه در پایان ههر
نیممصراع (= نیملخت) است (وحیدیان کامیهار .)50 :1376 ،مههمتهرین ویژگهی کهه او آن را
مخصوص وزنهای دوری دانسته ،این است که یک مصراع در وزن دوری را نمیتوان بها
ارکان مختلف تقطیع کرد؛ برای نمونه ،یک مصراع از شاهنامه را که در وزنهی غیهردوری
سروده شدهاست ،میتوان به چند صورت زیر تقطیع کهرد« :فعهولن فعهولن فعهولن فعه »،
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«مفاعی مستفعلن فاعلن»« ،فعولن مفاعی مستفعلن» و «فعولن فعولن مفاعی فع» .اما بها
بیتی در وزنی دوری نمیتوان چنین کرد .برای نمونه ،این بیت از حهافظ را نمهیتهوان بها
ارکانی چون «مستفعلن مفاعیلن فاعالت فع لن» یا «مفعهول فهاعلن مفعهوًت فهاعالتن»
تقطیع کرد:
«میسوز از فراقت ،روی از جفا بگردان

هجران بالی ما شد ،یارب بهال بگهردان
(وحیدیان کامیار)50 :1376 ،

چند وزن که وی دوری دانستهاسهت ،عبارتنهد از« :مفهتعلن فهاعلن مفهتعلن فهاعلن»،
«مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن» ،و «مستفع مفعولن مستفع مفعولن» (وحیهدیان کامیهار،
.)50 :1376
از میان محققان ،بیش از همه ابوالحسن نجفی به وزن دوری پرداختههاسهت .او بهرای
دوری بودنِ وزن سه شرط را برشمردهاست :الف) واژه در پایان هر پاره (مح ّ وقف) تمها
میشود .بنابراین ،در وزن دوری هرگز ممکن نیست که نیمی از کلمه در پهارۀ اول و نهیم
دیگر در پارۀ دو باشد .ب) کمّیت هجای پایانی هر پاره لزوماً برابر با یک بلند است ،حتی
اگر آن هجا کوتاه یا کشیده باشد .پ) وزن آن لزوماً متناوب است (نجفی.)54 :1386 ،
وی چند وزن را که به اشتباه دوری دانسته شدهاند ،نشان دادهاست و بر دوری نبودن آنها
تخکید ورزیدهاست« :فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن» و «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفهاعلن»
(نجفی.)44 :1386 ،
چنانکه پیشتر گفته شد ،شمیسا ایهن دو وزن را در بخهش «وزن دوری» کتهاب خهود
آوردهاست و دربارۀ آن به عنوان وزن دوری سخن گفتهاست (ر.ک؛ شمیسا.)70 :1385 ،
نجفی وزن دوری را وزنی دانستهاست که میتوان آن را به دو پارۀ هموزن تقسیم کرد،
به گونه ای که هر یک از این دو پاره حکم یک مصراع کام را داشته باشهد (ر.ک؛ نجفهی،
 .)50 :1386وی وزنهای «مفعول مفاعیلن مفعول مفهاعیلن» و «مفعهول فهاعالتن مفعهول
فاعالتن» را که در ادامه روشن خواهد شد که دوری نبودهاند ،به عنوان وزن دوری بررسی
کردهاست (ر.ک؛ نجفی50 :1386 ،ه .)52با وجود این  ،توجه او به اینکه دو وزن گفتهشده گاه
به صورت غیردوری بهکار رفته ،اگرچه از سهخنان خهانلری مایهه گرفتههاسهت ،در میهان
گفتههای عروضپژوهان برجسته مینماید و اهمیت ویژهای دارد (ر.ک؛ نجفی45 :1386 ،ه46
و 57ه.)58
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او وزن «فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن» را دوری ندانستهاست؛ زیرا اگر صامتی پس از
دومین «فعالتن» بنهیم ،به گوش ناخوشایند میآید (ر.ک؛ نجفهی52 :1386 ،هه .)53بنهابراین،
گوش را هم مالک قرار دادهاست .البته دلی دیگری هم آوردهاست و آن اینکه این وزن از
تکرار کام یک رکن ساخته شدهاست و چنین وزنی نمیتوانهد دوری باشهد (ر.ک؛ نجفهی،
52 :1386ه .)53وی وزن این بیت سعدی را نیز دوری ندانستهاست؛ زیرا قاعهدۀ دو دربهارۀ
آن صدق نمیکند:
«به رغم دشمنم ای دوست سایهای به سَهر آور

که موش کور نخواهد که آفتاب برآید»
(ر.ک؛ نجفی52 :1386 ،ه)53

(مفاعلن فعالتن؛  2بار).
او برای سخن خود دو دلی آوردهاست :یکی آنکه شرط نخست قاعدۀ وزنهای دوری
دربارۀ آن صدق نمیکند؛ یعنی در مصراع نخست ،وقف میان کلمه صورت گرفتهاست (به
رغم دشمنم ای دو /ست سایهای به سَر آور) .دو آنکه شهرط دو نیهز دربهارۀ آن صهدق
نمیکند؛ یعنی نمیتوان به جای «نخواهد» واژۀ «نخواهند» را گذاشهت؛ زیهرا وزن مخهدوش
میشود (ر.ک؛ نجفی .)53 :1386 ،اما چرا وزن مخدوش میگردد؟ این چیزی است که نجفی
اثبات نمیکند و در این کار از بهرۀ ذوقی و ادبی خواننده یاری میگیرد.
پذیرفته است که نباید در جایگاه گفتهشده ،به جای «نخواهد»« ،نخواهند» گذاشهت ،امها
این نباید را چگونه باید اثبات کرد؟ نجفی به جای آنکه به ساختار عروضی وزنها بپردازد،
به کاربردی پرداختهاست که وزنها نزد شاعران داشتهاند .به جای اینکه بگوید چه آرایش
هجایی میتواند دوری باشد ،به ما نشان میدهد که واژهها در وزنهای دوری حتمهاً بایهد
به صورت یکپارچه و سالم خوانده شوند ،وگرنه وزن دوری نخواهد بود .او نشانههای دوری
بودن را بهخوبی بازنمودهاست ،اما چگونگی دوری بودن را از ن ر فنّی اثبات نمیکند.
به ن ر همایی ،در برخی وزنها از جمله «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن» نباید حرفی
بر الگوی وزنی افزود و «اجتماع ساکنین» پیش آورد (ر.ک؛ همایی ،بیتا348 :ه .)349وی بر آن
است که استادان شعر پارسی این قاعده را رعایت کردهاند و هر جا «اجتماع ساکنین» پیش
میآمدهاست ،پس از آن الفی میآوردند تا ساکن دومی متحرک گردد؛ مانند بیت زیر کهه
در هر دو مصراع آن ،پس از «است» الف آمدهاست:
«خون دل پرویز است ،این می که دهد رَزبُن

زآب و گِ شیرین است ،این خُم که نهد دهقان»
(ر.ک؛ همایی ،بیتا :همان349 :ه)350
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این گفتۀ همایی ،اگرچه فاقد توضیحات فنّی است و نشان نمیدهد که ساختمان عروضی
وزن مورد ن ر چه فرقی با وزنهای دیگر دارد ،از اندک توجهات معاصران است به بخشی
از موضوعی که در این جستار در پی اثبات کردنش هستیم.
نجفی ن ر همایی را نمیپذیرد و گفتۀ او را مبنی بر اینکه همۀ استادان متقهد قاعهدۀ
باً را رعایت کردهاند ،نادرست میداند و برای آن مثالهای نقضی از شعر عراقی ،سعدی
و حافظ به دست میدهد( 3ر.ک؛ نجفی49 :1386 ،ه .)50بها همهۀ ایهنهها ،در گفتهۀ همهایی
حقیقتی وجود دارد که نجفی بدان دقّت نکردهاست و آن اینکه رعایت قاعدۀ مورد ن ر در
شعر برخی از شاعران بهراستی دیده میشود و هیچ مثال نقضی هم در شعر آنان ندارد ،اما
باید من ور از «استادان متقدّ » را روشن کرد .اگر من ور از متقدّمان ،شاعرانِ پس از سهدۀ
هفتم باشد ،ادعای رعایت شدن قاعدۀ مورد بحث ،ادعای باطلی است .ولی سهندها نشهان
میدهد که سرایندگان پیش از سدۀ هفتم ،رعایت کردن قاعدۀ مورد ن هر را پهیش چشهم
داشتهاند.4

 .4توصیف دقیقتر وزن دوری
وزن دوری تکرار بُرشی است بر زنجیرۀ عروضی ،به شرط آنکه با کنار هم نهادن دو بُرش،
یک دایرۀ کامه عروضهی تشهکی نشهود؛ بهه سهخن دیگهر ،قهدما وزن دوری را وزنهی
میدانستند که هر لَخت (= مصراع) یک بیت آن به دو پارۀ مساوی تقسیم شود ،اما آن دو
پاره با هم یک دور کام عروضی را تشکی ندهد (= به انهدازۀ وزن یهک دایهره نباشهد).
اینجا اهمّیت سخن شمیسا آشکار میگردد که ه اگرچه بیاستدًل و با آوردن قید نادرست
«معموًً»ه میگوید« :معموًً وزنهای دوری از وزنهای کام و شانزدههجهایی نیسهتند»
(شمیسا .)70 :1385 ،اگر وزن یک دور عروضی را به دو پاره کنیم ،در صورتی میتوانهد وزن
دوری به شمار آید که امتداد هر نیمپاره کمی کمتر از نصف یهک دور باشهد .ایهن چیهزی
است که از شیوۀ کاربرد وزنهای دوری و تطبیهق آن بها دایهرهههای عروضهی مهیتهوان
دریافت.

 .5قرینه و ساختن وزن
یکی از راههای ساختن وزن آن بودهاست که تکرار کام یک یا دو رکن را بهکهار ببرنهد؛
برای نمونه ،وزن این بیت از تکرار کام دو رکن «مفتعلن و مفاعلن» ساخته شدهاست:
«خاک شد درِ ترا ،آب رخم چرا بَهری

داشتمت به خون دل ،خون دلم چرا خهوری»

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

چو عمر نامده هم اعتمهاد را بنشهایی»

(خاقانی شروانی.)694 :1382 ،
هر یک از دو وزن باً یک دایرۀ عروضی را تشهکی مهیدهنهد کهه امتهداد بیشهتری
نمیتواند داشت 5و ادامه دادن آن برابر است با آغازیدن دوبارۀ دایره ...« :مفهتعلن مفهاعلن
مفتعلن مفاعلن »...و « ...مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن.»...
این وزنها دوری نیستند .نکته اینجاست که در ساختمان هجهایی ایهن دو وزن ،قرینهه را
آشکارا میتوان یافت .هر مصراع از دو بخش کامالً برابهر سهاخته شهدهاسهت ،امها برخهی
زنجیرهها هستند که یک دور کامه از آنهها قرینههای پدیهد نمهیآورد؛ ماننهد« :مفهتعلن
فاعالتُ مفتعلن فاعالتُ».
زنجیرۀ عروضی باً ،اگرچه روی کاغذ بسیار متقارن و بهسامان به چشم میآید ،ولهی
در مرحلۀ عم و به مح خوانده شدن شعری بر وزن آن ،ن م زنجیرۀ هجاییاش برهم
میخورد و واپسین هجا (تُ) به یک هجای بلند تبهدی مهیشهود؛ زیهرا ههیچ مصهراعی
نمیتواند به هجای کوتاه بینجامد و هر زنجیرۀ آوایی در عم بها هجهای بلنهد بهه پایهان
میرسد .چنین است که قرینه برهم میخورد و به اندازۀ یک هجای کوتاه بر امتداد زنجیره
افزوده میشود و امتداد دایره از انهدازۀ معمهول درمهیگهذرد« :مفهتعلن فهاعالتُ مفهتعلن
فاعالتن».
شاعران این وزن بیتناسب و بیقرینه را که درازایش از دایره هم گذشتهاست ،شایستۀ
سرودن نمیدیدند و تنها درازایی به اندازۀ یک دایره یا کمتر از آن را معتبر میدانسهتند .از
این رو ،با عالقهای که به تناسب و قرینههسهازی داشهتهانهد ،از همهین زنجیهره بُرشهی را
برگزیدهاند 6و قرینهای ساخته اند ،با این تفهاوت کهه ایهن قرینهه بها گسسهتی در زنجیهرۀ
عروضی پدید میآید و مصراعِ بهدستآمده از آن ،بُرشی پیوسته از دایره به شمار نمیرود،
برخالف دو وزن «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» و «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن» که
از هجای یکم تا شانزدهم آنها بیگسست ،یک دایرۀ عروضی را تشکی میدهد.
اما بُرشِ ناپیوسته از دایرۀ « ...مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فهاعالتُ »...چنهین نیسهت و در
ساختمان آن گسست وجود دارد .وزن گسستدار از این دایره با دو بار آوردن بُرشی از آغاز
زنجیره تا هجای پیش از وسط ساخته میشود« :مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» .ایهن یهک
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وزن دوری به شمار میرفهت کهه هجاههای یکهم تها هفهتم ،و نههم تها پهانزدهم دایهرۀ
شانزدههجایی را در بر میگیرد.
در وزنهای متناوبارکانی که به دو نیمپارۀ برابر تقسیم میشوند و هر دو نیمپهاره بهه
یک هجای بلند میانجامد ،تقارن و دورِ عروضی وجود دارد ،اما در وزنهای متناوبارکانی
که پس از تقسیم آنها به دو پارۀ برابر ،هر نیمپاره به یک هجای کوتاه ه و نه دو هجها ه
میانجامد ،تقارنی در کار نیست؛ زیرا چنانکه گفته شد ،هجای کوتاهی که نهیمپهارۀ دو
بدان میانجامد ،خودبهخود در خواندن به هجای بلند بدل میشود و تقارن برهم میخورد.
در چنین وزنهایی که به کار بردن دایرۀ کام ناممکن بود و صورتِ بهدسهتآمهده از آن
بیتناسب مینمودهاست ،شاعران گونههای دیگری از وزن را بهکار مهیبردنهد و بُرشهی از
زنجیره را برای سرایش برمیگزیدند .وزنههای دوری از جملهه «مفهتعلن فهاعلن مفهتعلن
فاعلن» با چنین بُرشهایی بهدست میآمدهاست.
خانلری دربارۀ وزن «مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالتُ» گفتههاسهت کهه «در ایهن بحهر
معموًً هجای کوتاه پایۀ چهار  7را به قرینۀ پایۀ آخرین حذف میکنند تا دور حاص شود
و مصراع به دو پارۀ متشابه و متساوی تقسیم گردد و در این حال ،مورد استعمال آن بسیار
است» (خانلری.)231 :1361 ،
بنابراین ،میتوان گفت که وزن دوری ،وزنی است که یک مصراع آن بهه انهدازۀ یهک
دایره نباشد؛ زیرا وزنی که به اندازۀ یک دایره است ،زنجیرۀ هجاهایش بایهد بهیگسسهت
باشد و هر گونه درنگی در میانۀ آن ،لغزش وزنی به شمار میآید .از این سخن بدین نتیجه
میتوان رسید که دو وزن «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن» و «مفعهول فهاعالتن مفعهول
فاعالتن» نمیتواند دوری شمرده شود؛ زیرا هر یک از ایهن دو وزن یهک دایهرۀ کامه را
تشکی میدهد .وزن نخست صورتی است فرعی و بسهیار پرکهاربرد از «مفعهول مفاعیه
مفاعی مفاعیلن» و وزن دو صورتی فرعی ،اما پرکاربردتر از «مفعهول فهاعالت مفاعیه
فاعالتن» است.
در هر دو زنجیره ،تنها تفاوت صورت پرکاربرد و صورت کمکاربرد ،این است که اختیار
تسکین در آن روی داده است؛ به سخن دیگر ،با بهکار بردن اختیهار تسهکین و تبهدی دو
هجای کوتاه هفتم و هشتم به یک هجای بلند ،از صورت اصلی ،صورت فرعی بههدسهت
میآید .صورت اصلی عبارت است از زنجیرهای شانزدههجایی که هجاهای آن از نخستین
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تا واپسین ،بیگسست و درنگ در پی هم میآیند .از آنجا که در پایان وزن شهعر پارسهی،
هجای کوتاه نمیتواند بیاید ،این دو هجا به یک هجای بلند تبدی میشود.
خانلری دربارۀ صورت اصلی وزن نخست گفتهاست:
«میدانیم که امتداد دو هجای کوتهاه مسهاوی بها یهک هجهای بلنهد اسهت.
بنابراین ،دو هجای کوتاه آخر این وزن به یک هجای بلند تبدی شدهاسهت .وزن
فوق به همین سبب ،یعنی به سبب آنکه تبدی دو هجای کوتاه به یهک بلنهد در
ن م هجاهای آن اختاللی ایجاد میکند ،در صهورت اصهلی بسهیار کهماسهتعمال
است ،ولی با حذف هجای آخر بسیار بهکار میرود» (خانلری188 :1361 ،ه.)189

البته تنها راه بهدست آوردن وزن پرکاربرد از این زنجیره آن نیست که دو هجای کوتاه
(= یک هجای بلند) پایانی آن را حذف کنیم و وزن «مفعول مفاعیه مفاعیه فعهولن» را
بهدست آوریم ،راه دیگر آن است که با اختیار تسکین در هجای هفتم و هشتمش ،صورت
فرعی را بسازیم« :مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن».
این صورت پرکاربرد بیهیچ اشکالی میتواند در کنار صورت اصلی در یک شعر بهکار رود.
خانلری خود بدین نکته پی برده و در جایی دیگر گفتهاست:
«چون در این وضع ،ن م هجاها مخت شدهاست ،چندان خوشهایند نیسهت و
استعمال آن بسیار کم است .بدین سبب ،به قرینۀ دو هجای کوتاه آخری کهه بهه
یک بلند تبدی شده ،دو هجای کوتاه میانین را نیز به یهک هجهای بلنهد تبهدی
میکنند و آنگاه ن م هجاها و قرینۀ پایهها درسهت مهیشهود و مصهراع دو پهاره
میگردد و در این حالت ،بسیار مستعم  ...است»( 8خانلری.)226 :1361 ،

وی بهدرستی اشاره کردهاست که هر دو وزن را در یک شعر میتوان با ههم بههکهار بهرد
(خانلری.)226 :1361 ،
صورت اصلی وزن «مفعول فاعالتن مفعول فهاعالتن» کهه عبهارت اسهت از «مفعهولُ
فاعالتُ مفاعی ُ فاعالتن» نیز چنین است؛ یعنی به علت بیتناسبی در واپسین هجا ،کاربرد
کمی در نزد شاعران یافتهاست 9و صورت کنونی آن (مفعول فهاعالتن مفعهول فهاعالتن)
پرکاربرد شدهاست و درست ماننهد وزن «مفعهول مفهاعیلن مفعهول مفهاعیلن» ،گهاه اصه
پنداشته شدهاست .خانلری در این زمینه گفتهاست:
«دو هجای کوتاه آخر آن به قاعدهای که گفتیم ،یا به یک هجای بلند تبدی
میشود و یا ساقط میگهردد .اگهر تبهدی شهود ،بهر «مفعهول فهاعالت مفاعیه
فاعالتن» تقطیع میگردد . ...در این حالت ،بسیار کم بهکار رفتهاست .اما اگر جزء
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آخر آن ساقط شود ...تقطیع آن بر «مفعول فاعالت مفاعی فهاعلن» خواههد بهود.
اشعاری که بر این وزن ساخته شده باشد ،در غزل فارسی بهوفور دیده مهیشهود»

(خانلری.)191 :1361 ،
راه دیگر پرکاربرد کردن وزن این دایره نیز آن است که دو هجای هفتم و هشتمش را
به یک هجای بلند تبدی کنیم؛ چنانکه شهاعران از دیربهاز بهدان گراییهدهانهد و صهورت
حاص را در سرودههای خود بسیار بهکار بردهاند .گفتنی است که صورت حاص در کنهار
صورت اصلی میتوانست بهکار رود .این نکته را نیز خود خهانلری در جهایی دیگهر دربهارۀ
همین زنجیره گفتهاست« :معموًً در وزن فوق ،دو هجای کوتاه پایۀ چهار را نیز به قرینۀ
آخر مصراع به یک بلند تبدی میکنند و مصراع بهه دو پهارۀ متشهابه و متسهاوی تقسهیم
میگردد و در این حالت مورد استعمال آن فراوان است» (خانلری .)233 :1361 ،وی به امکان
آمیختن وزن اصلی با صورت حاص اشاره کرده ،افزودهاست که این آمیخهتن را در شهعر
انوری و خاقانی به فراوانی میتوان یافت (ر.ک؛ خانلری.)234 :1361 ،

 .6وزن دوری و سکوت (درنگ)
در دنبالۀ بررسی وزن دوری باید به عنصر سکوت نیز پرداخت؛ عنصری کهه در سهاختمان
هر وزن دوری نقشی اساسی دارد .وزن دوری تنها گونۀ وزنی است کهه در سهاختمان آن
سکوت نقش دارد .وزنهای دیگر تنها با صدا ساخته میشوند .پردازندگان بهه وزن دوری،
سکوت را به عنوان عنصری ساختاری در وزن دوری نشناختهاند و معرفی نکردهاند .مسئله
این نیست که در میان دو نیملَختِ یک مصراع دوری میتهوان انهدکی درنهگ کهرد .ایهن
چیزی است که جدا از درستی یا نادرستی آن ،دربارۀ هر وزنی امکان وجودی دارد .مسهئله
آن است که در میان دو نیملَخت (= قرینه = نیممصراع) یک مصهراع دوری ،بایهد درنهگ
کرد ،وگرنه دوری بودن محقق نمیشود.10
مقدار این سکوت را هم میتوان معیّن ساخت .البته بسته به وزن ،میزان سکوت میان
دو نیملَخت نیز فرق میکند .در پرکاربردترین وزن دوری فارسی (مفتعلن فاعلن //مفتعلن
فاعلن) ،این سکوت به اندازۀ یک هجهای کوتهاه اسهت .از همهین روی ،وقتهی در پایهان
نیملَخت ،صامتی را بگنجانیم که تقریباً برابر با یک هجای کوتاه اسهت ،درنهگ میهان دو
نیملَخت از میان میرود و نیملَخت دو را میتوان بیدرنهگ پهس از نهیملَخهتِ نخسهت
خواند ،اما وقتی صامت افزوده نمیشود ،درنگ را باید در خوانهدن نشهان داد ،وگرنهه وزن
برهم میخورد .به همین دلی  ،در بیت زیر از خاقهانی نهیملَخهتِ دو مصهراع نخسهت را
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بیفاصله پس از نیملَختِ نخست میخوانیم ،اما نیملَخت دو ِ مصراع دو با درنگی پس از
نیملَخت نخست خوانده میشود:
«زد نَفَسِ سربهمُههر ،صهبح ملمّهعنقهاب

خیمههۀ روحانیههان //کههرد معنبرطنههاب»
(خاقانی شروانی.)41 :1362 ،

اینجاست که فرق وزن دوری و غیردوری آشکار مهیشهود .علّهت آنکهه در وزنههای
غیردوری نمیتوان در میان مصراع صامت افزود ،این است کهه در سهاختمان آن وزنهها
سکوت وجود ندارد .بنابراین ،در ساختار وزنهای دوری ،باید سکوت را همواره پیش چشم
داشت و برای نمونه ،وزنی چون «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» را چنهین در ن هر گرفهت:
«مفتعلن فاعلن  +سکوت  +مفتعلن فاعلن».
چنانکه گفته شد ،اندازۀ این سکوت برابر با یهک هجهای کوتهاه اسهت .علّهت اینکهه
میتوان یک صامت در پایان هر نیملَختِ این وزن دوری افزود ،آن است که این صهامت،
زمان سکوت مورد ن ر را پُر میکند .نکتۀ مهم اینکه ماهیت و تعیینکننهدگی ایهن زمهان
کوتاه باید حفظ شود؛ چه با سکوت ،چه با افزودن صامتی به پایان نیممصراع (نیملَخهت).
اگر این سکوت رعایت نشود ،وزن برهم خواهد خورد.
در اینجا باید مطلبی را گوشزد کرد .وحیدیان کامیار بیآنکه به نکتۀ باً پهی ببهرد ،بها
ذوق عروضی خود چنین پنداشتهاست که وزنهای غیردوری را نمیتوان با افاعی دیگری
جز افاعی خاص به هر یک از وزنها تقطیع کرد (ر.ک؛ وحیدیان کامیار)52 :1367 ،؛ منتهها او
نتوانستهاست دلی این نتوانستن را دریابد .دلی این است که با افاعی مختلف سهکوت از
میان میرود و سکوت ستون وزن دوری است .اگهر در تقطیهع سهکوت را نشهان بهدهیم،
برخالف ن ر وحیدیان ،وزنهای دوری را هم میتوان با هر گونه افاعیلی تقطیع کرد ،ولی
همچنان که در تقطیع با افاعی مرسو درنگ را با دو خط کج نشان مهیدههیم ،بایهد در
تقطیع با افاعی نامرسو نیز این کار را بکنیم؛ یعنی همچنان کهه مهینویسهیم« :مفهتعلن
فاعلن //مفتعلن فاعلن» .بنویسیم« :لن فعالتن مفا //عیه ُ فعهولن فعَه » .در ایهن حالهت،
میبینیم که وزن حفظ میشود و به گوش هم ناخوشایند نمیآید .اما اگر سکوت را نشهان
ندهیم ،نتیجۀ کار صورتی پریشان خواهد شد و ناموزون به گوش خواهد آمد« :لن فعالتن
مفاعی ُ فعولن فعَ ».
پس علّت اینکه وحیدیان کامیار تقطیع وزنهای دوری با افاعی نامرسو را ناخوشایند
و ناممکن میداند ،این است که او در این تقطیعها ،سکوت را در ن ر نمیگیهرد و آشهکار
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است که وزن دوری بیسکوت (درنگ) وجود نهدارد و بها گهرفتن عنصهر سهکوت از وزن
دوری ،در واقع ،وزن برهم میخورد .پس اینکهه وزنههای دوری را تنهها بهه یهک گونهه
میتوان تقطیع کرد ،درست نیست و نباید نشانۀ دوری بودن انگاشته شود.
خاقانی در عم به این نکته نزدیک شدهاسهت کهه در میانهۀ وزن «مفهتعلن فهاعلن//
مفتعلن فاعلن» سکوتی برابر با یک هجای کوتاه وجود دارد و به جای این مقدار سهکوت،
میتوان یک صامت افزود که برابر با یک هجای کوتاه است .از این رو ،به خود اجازه داده
که این صامت را از حالت سکون بیرون ببرد و هجای کوتاه را آشکارا بهه تلفهظ درآورد و
وزن را از «مفتعلن فاعلن +سکوت /مفتعلن فاعلن» به «مفتعلن فهاعالتُ مفهتعلن فهاعلن»
تبدی کند:
کههرد منههور چههو رای 11رایزن شهههریار»

«تیه زر آسههمان خههاک سهیهپههوش را

(خاقانی)182 :1362 ،

مصحّح دیوان خاقانی برای نگهداشهتن حالهت معمهول وزن دوری ،در میهان «رای» و
«رایزن» درنگنما ( )،نهادهاست و معنا و نحو بیت را ویران کردهاست! اگهر ههم بهه معنها
توجهی نکنیم و بخواهیم به غلط« ،رای» را با سکونی بهه تلفهظ درآوریهم ،در حجهم وزن
تغییری حاص نمیشود؛ همچنانکه دربارۀ هجای کشیده در کتابهای عروض آمدهاست
که صامت ساکن پس از یک هجای بلند ،در حکم یک هجای کوتاه است؛ مانند «نا » که
وزنش با «نامه» برابر است .بنابراین ،وزن «رای» با «رایِ» برابر است.
از همین روی ،برخی وزنها را نمیتوان گفت دوری هستند یا نه؛ زیرا قرینههای فهرد
در آنها به صامتی ساکن انجامیدهاست که در هر دو حالت دوری و غیهردوری مهیتوانهد
بیاید:
«اًَ وقت صبوحست نه گرمسهت و نهه سردسهت

نه ابرست و نه خورشید نه بادست و نه گردست»
12

(منوچهری دامغانی 11 :1381 ،و ر.ک؛ نجفی)75 :1386 ،

بیت باً را میتوان بر وزن غیردوری «مفاعی ُ مفاعی ُ مفاعی ُ فعولن» و یا وزن دوری
«مفاعیه ُ فعههولن  +سههکوت  +مفاعیه ُ فعههولن» تقطیههع کههرد؛ بسههته بههه اینکههه «ت» در
«صبوحست» و «د» در «خورشهید» را هجهای کوتهاهی از سهاختار وزن بهدانیم یها صهامتی
بینگاریم که زمان سکوت میان دو نیملَخت را پُر کردهاست.

 /148وزن دوری چیست؟

 .7پیوند وزن دوری با دایره
تصوّر ما از اص یک وزن دوری ،در چگونگی شعرخوانی ما تهخثیر مهیگهذارد؛ بهه سهخن
روشنتر ،سرعت شعرخوانی ما نشهان مهیدههد کهه چهه زنجیهرۀ عروضهی را اصه وزن
میدانیم؛ برای نمونه ،با دقت در شعرخوانی کودکان دبستانی ،هنگامی که شعر «ایهران» را
میخوانند ،میتوان دریافت که آنان میان دو نیممصراع هر بیت ،به انهدازۀ یهک «فهاعلن»
سکوت میکنند:
«خوب و عزیزی  //ایهران زیبها

پاینده باشی //ای خانهۀ مها.»...

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

پاینده باشی [فاعلن] //ای خانۀ ما.»...

حتّی میتوان هنگامی که کودکان دبستانی میان دو نیممصراعِ شعر مورد ن ر سهکوت
کردهاند ،کلمهای بر وزن فاعلن خواند:
«خوب و عزیزی [میهنم] //ایران زیبها

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

درست مانند اینکه کسی با وزن زیر ضرب بزند و سکوتش به اندازۀ «تنت تن» باشد:
«تن تنت تن تن //تن تنت تن تن.»...
به بیانی دیگر:
«تن تنت تن تن [تنت تن] //تن تنت تن تن.»...
در این حالت« ،تنت تن» برابر است با میزان سکوتی که در میان دو نیملَخت صهورت
میپذیرد .آنچه را گفتیم ،با افاعی عروضی نیز میتوان نشان داد:
«مستفعلن مس [تفعلن] //مستفعلن مس.»...
از همین روی ،با این میزان سکوت نمیتوان وزن مورد ن ر را از بحر متقارب منشعب
دانست؛ زیرا اگر اصلش متقارب میبود ،نمیتوانستیم این اندازه سکوت کنیم .بیراه نیسهت
که گروهی از عروضپردازان ،از جمله خانلری وزن مورد ن ر را همچون نگارنده منشهعب
از رجز دانستهاند و با شمس قیس که اص وزن را متقارب میدانهد ،مخالفهت ورزیهدهانهد
(خانلری .)223 :1361 ،اگر بخواهیم چنین وزنی را از زنجیرۀ مربوط به بحر متقارب (که دایرۀ
متّفقه یا متقارب نا دارد و از آن سه وزن «فعولن فعولن فعهولن فعهولن»« ،فهاعلن فهاعلن
فاعلن فاعلن» و «مفعولُ مفعولُ مفعولُ مفعولُ /عهولن فعهولن فعهولن فعهولن فَ» بیهرون
میآید) منشعب کنیم ،میزان سکوت خود را باید تغییر دهیم و تنها به اندازۀ یهک هجهای
کوتاه سکوت کنیم:
«عولن فعولن [فَ] //عولن فعولن» (= خوب و عزیزی [تو] //ایران زیبا).
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بنابراین ،نتیجه میگیریم که وزن مورد ن ر را در صورتی میتوانیم از بحر متقارب منشعب
بپنداریم که در میان نیملَختها تنها به اندازۀ یک هجای کوتاه درنگ کنیم؛ زیهرا درنهگ
کردن (= سکوت) نشان دهندۀ ارتباط صورت حاضر وزن با صهورت غایهب آن اسهت؛ بهه
سخن دیگر ،سکوت ،بخشی از ساختمان وزن دوری است .اگر وزنهای دوری با هم فرق
دارند ،سکوتهای آنها هم فرق میکند .وقتی میگوییم وزن دوری بُرشی اسهت از یهک
وزن اصلی؛ یعنی اگر به جای مقدار سکوت ،کلمه بگذاریم ،وزن اصلی بهدست میآید .بها
قاعدۀ بهدست آمده میتوان از هر وزنی بُرشهی برگزیهد و وزنهی دوری سهاخت و میهزان
سکوت را نیز در هر یک مشخص کرد؛ برای نمونه ،از زنجیرۀ «مفهتعلن مفهتعلن مفهتعلن
مفتعلن» میتوانیم بُرش زیر را برگزینیم« :مفتعلن مفتعلن مف» .سپس این بُرش را تکهرار
میکنیم« :مفتعلن مفتعلن مف مفتعلن مفتعلن مف» .اما این صورت بهه گهوش ناخوشهایند
میآید؛ زیرا ن م هجاها در آن برهم خوردهاست .این نسبت را چگونه میتوان برقرار کرد؟
با «سکوت» .سکوت پُلی است که دو بُرش را به هم میپیوندد و ن م هجاها را باز برقهرار
میکند« :مفتعلن مفتعلن مف [تعلن] //مفتعلن مفتعلن مف [تعلن]» .آنچه در چنگک آمده،
اندازهای است که باید سکوت کرد .پس باید توجه کهرد کهه سهکوت در وزنههای دوری
اختیاری نیست؛ زیرا بی آن ،ن م هجاها به ههم مهیخهورد؛ بهرای نمونهه ،در میانهۀ وزن
«فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن» جایی برای درنگ وجود ندارد؛ زیرا ههر گونهه وقفههای
ن م ساختمان وزن را برهم میزند .افزون بر این ،پیشتر گفتیم که درنگ باید جهزوی از
ساختمان وزن باشد؛ یعنی مقطع بُرش از زنجیرۀ اصلی را نشان دهد ،وگرنه در اینکهه ههر
جایی میتوان درنگ کرد ،شکی نیست؛ ولی چنین درنگهی مربهوط بهه وزن نیسهت و در
گفتگوهای روزانه نیز ممکن است که بارها ر دهد! در این بیت نیز مهیتهوان در هجهای
دو یا هر جای دیگری درنگ کرد و این درنگ چیزی جز برهم زدن وزن را در پی ندارد؛
همچنان که در شعر بیدل و شهریار روی دادهاست:
به خیال قامت یار دو سه سهرو آه کهردن»

«چه قدَر بهار دارد سهویِ دل نگهاه کهردن

(بیدل دهلوی.)1036 :1344 ،

*****
«نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیّر چه نهامم شههِ ملهک ًفتهی را»
(شهریار.)69 :1365 ،

برای بیدل و شهریار ،همین که در وزن تقارنی باشد ،بسنده بودهاست تا آن را به گونۀ
دوری بهکار ببرند؛ حال آنکه هر وزنی که در آن تقارنی باشهد ،الزامهاً دوری نیسهت .ایهن
نکتهای است که برخی از پژوهشگران از جمله خانلری و شمیسا بدان توجه نکردهاند و هر
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وزن متناوبی را که به دو پارۀ برابر بخشپذیر باشد ،دوری دانستهاند .خانلری مصراعههای
دو پاره ،یعنی مصراعهایی را که درست در میانۀ آنها وقف یا سکوتی هست ،مصراعهای
دوری یا متنهاوب دانسهتهاسهت (ر.ک؛ خهانلری ،)219 :1361 ،حهال آنکهه در میانهۀ ههر وزنِ
دوپارهای ،سکوت یا وقفه وجود ندارد.اگر وزن دوری را «وزن وقفهای» بنامیم ،مهیتهوانیم
بگوییم که هر وزن وقفهای ،دوپاره است ،اما هر وزنِ دوپاره ،وقفهای نیست .ایهن چیهزی
است که خانلری از آن غفلت کردهاست .از این رو ،برای همۀ وزنهای دوپاره ،نشانۀ  //را
نهادهاست؛ از جمله وزن «مفاعلن فعالتن مفهاعلن فعالتهن» و «فعهالت فهاعالتن فعهالت
فاعالتن» (خانلری 235 :1361 ،و .)237گفتنی است از زنجیرهای که بیهدل و شههریار در آن
شعر سرودهاند ،میتوان وزن دوری هم بهدست آورد ،اما نه با این بُهرش و امتهداد؛ یعنهی
میتوان هجای هشتم و شانزدهم را برداشت و به جای آن ،سکوت گذاشت تا وزنی دوری
بهدست آید« :فعالتُ فاعال[تن] فعالتُ فاعال[تن]»؛ به بیانی دیگر« :فعالتُ فاعلن //فعالتُ
فاعلن».
بدین سان ،الگویی برای شناخت یا حتّی ساخت وزنهای دوری بهدست میآید که بها
دانستن آن ،بسیاری از آشفتگیها و لغزشها که در وزن و مطالعۀ وزن وجود دارد ،برطرف
میشود.از آنچه گفته شد ،این نتیجه را نیز میتوان گرفت که وزن دوری جنبۀ ثانوی دارد؛
یعنی بدون وجود صورتی نخستین ،نمیتوان به وزن دوری رسید .صورت نخستین ،همان
وزنی است که بُرشی از آن انتخاب میشود و معهادل قسهمت بُهرشنخهوردهاش سهکوت
گذاشته میشود .البته من ور از نخستین یا دومین بودن ،پیش و پسی زمانی نیست .همین
که در خواندن یک وزن دوری سکوت میکنیم ،در واقع ،میزان سهکوت مها نشهاندهنهدۀ
وزنی است که میتوان آن را صورت نخستین یا اصلی دانست .بر این نکته میتوان افزود
که کشش زمانی یک وزن دوری با احتساب میزان سکوت ،معادل همهان وزن اصهلی یها
یک دور عروضی است.
اکنون چند وزن دوری را برای نمونه یاد میکنیم ،با این توضیح که در هر وزن آنچه
در کمانک آمدهاست میزان سکوت است و با به شمار آوردن آن ،دایرۀ کام آن وزن به
دست میآید:
 .1فاعالتن فاعال(تن) فاعالتن فاعال(تن) باده برگیر ای صنم //رود بردار و بزن
 .2مستفع ُ مستف(ع ُ) مستفع ُ مستف(ع ُ) ای یار گرامی //آخر تو کجایی
 .3مفاعیلن مفاعی(لن) مفاعیلن مفاعی(لن) بماندستم غریوان //من از بیداد هجران
 .4فعالتن فعال(تن) فعالتن فعال(تن) نکنی شاد مرا //بنترسی ز خدا
 .5مفاعلن مفا(علن) مفاعلن مفا(علن) بیا مرا ببر //به بیکرانگی
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 .6مفاعی ُ مفاعی(لُ) مفاعی ُ مفاعی(لُ) حریفانه شرابی //ده از بهر ثوابی
 .7مفاعلن فعال(تن) مفاعلن فعال(تن) چرا همی بت من //به من نمینگرد
 .8مستفعلن مفا(ع ُ) مستفعلن مفا(ع ُ) در پیله تا به کی //بر خویشتن تنی
 .9فاعالتُ فاعال(تُ) فاعالتُ فاعال(تُ) این تویی در آن طرف //پشت میلهها رها
 .10مفتعلن مف(تعلن) مفتعلن مف(تعلن) جان من است او //هی مزنیدش

 .8نتیجه
در این جستار ،در تعریف وزن دوری بازنگری شد و عنصر «سکوت» ،به عنوان عاملی
دخی در ساختمان وزنهای دوری مطر گردید و نشان داده شد که میزان سکوت در هر
وزن دوری ،به ساختمان زنجیرۀ اصلی آن و مقطع انتخاب بُرش وزنی بستگی دارد .در
برخی از وزنها ،از جمله «مفتعلن فاعلن //مفتعلن فاعلن» ،سکوت میان دو نیممصراع به
اندازۀ یک هجای کوتاه است و در برخی وزنها ،از جمله «مستفعلن مس (تفعلن)//
مستفعلن مس (تفعلن)» به اندازۀ «یک بلند  +یک کوتاه  +یک بلند» است .همچنین ،در
این جستار ،الگویی برای ساختن وزنهای دوری بهدست داده شد که از ن ر گذشت.
پینوشتها
1ه مدرّسی نیز این وزن را دوری پنداشتهاست (ر.ک؛ مدرّسی.)256 :1380 ،
2ه در چاپ سجادی « ،از» آمده که همین درست است.
3ه همایی خود به چند مورد خالف قاعده در شعر سعدی اشاره کردهاست و برای آن دو توجیه را پیش کشیدهاست:
یکی آنکه بیتها دستخوردهاند و دیگر آنکه در آنها قاعدۀ افتادن صامت از تقطیع و تلفظ روی دادهاست.
4ه نگارنده در این زمینه مقالهای با عنوان «وزن دوری در شعر کهن پارسی» نوشتهاست که در جشهننامهۀ اسهتاد
دکتر حسن انوری منتشر خواهد شد.
5ه دایره ،باًترین اندازۀ کشش یک زنجیرۀ هجایی در سنّت شعر پارسی اسهت و گذشهتن از آن ،تجهاوز از انهدازۀ
مقرر به شمار میرود (ر.ک؛ خانلری.)189 :1361 ،
6ه من ور آن است که هجای هشتم و شانزدهم را از دایره کم میکردند.
7ه خانلری با بخشبندی غیرضروری خود ،عنصری به نا «پایه» را مطر کرد و «مفهتعلن فهاعلن» را متشهک از
چهار پایۀ دوهجایی دانست و در اینجا من ورش از پایۀ چهار ً« ،تُ» است در نخستین «فاعالتُ» و من ور از پایۀ
آخرین «ًتُ» در دومین «فاعالتُ» است.
8ه خواجه نصیر گفتهاست که چهارخانه بر این وزن خوش آید (ر.ک؛ قیس رازی :1360 ،برگ  56ر).
9ه شمس قیس از شاعری سخن گفتهاست که بهکار بردن صورت اصلی ایهن وزن را خوشهایند نمهیداشهتهاسهت
(ر.ک؛ همان107 :ه.)108
10ه البته ،چنانکه گفته خواهد شد ،در قرینههای انجامنده به هجای کشیده ،این درنگ از میان میرود.
11ه این بیت را دوستِ سخندانم حامد علیزاده به من نشان داد .بنابراین دریافتِ من ،مدیون یافتِ اوست .همچنین
است بیت زیر که به تصحیح وی ،واژة بال را باید در آن به صورت مضاف خواند:
گشههت بههری از بههال فتنههۀ آخرزمههان»
«پای ترا بوسه داد زان سهبب آخهر زمهین
(خاقانی شروانی)352 :1382 ،
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12ه مسئلۀ سکوت را میتوان نشانۀ پیوند شعر پارسی با موسیقی دانست؛ چراکه سکوت ،عنصری ذاتی در موسیقی
است .شاید وزنهای دوری ،بازماندۀ آهنگهای کهن ایرانی باشند.
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