
 

 

 

 

 

 

 دور، وزن دوری و منشاء اختیار شاعری در وزن دوری
 سیف عبدالرضا

 دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبیات فارسی استاد 

 1عظیمی محمدجواد

 دانشگاه تهرانزبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری 

 (11 تا  1 )از ص

 66/16/1931، تاریخ پذیرش مقاله: 62/1/1931تاریخ دریافت مقاله: 

 

  دهچکی

در عروض جدید،  .نشده استبحث اوزان دوری  دربارۀکار رفته، اما ه در عروض قدیم ب« دور» واژۀ

به گرفتن هجای کشیده قرار شود کهاطالق می االرکانمتناوببه گروهی از اوزان « دوری اوزان»اصطالح 

مصراع جاز است در نیمو شاعر م کندایجاد نمی آن مصراع، خللی در وزنهجای بلند در انتهای نیم جای

 ،تعریف وزن دوریاز هجای کشیده به جای هجای بلند استفاده کند.  ،همانند پایان مصراع ،این اوزان

است. در این مقاله ضمن  بوده نظران علم عروضهای آن همواره محل اختالف صاحبویژگیشرایط و 

-ویژگیتحلیلی انتقادی از دوری،  اوزانشرایط تبیین ح دور در موسیقی و عروض قدیم و بررسی اصطال

ضمن تعریف دو در ادامه شود. االرکان ارایه میاوزان متناوبدیگر های اوزان دوری و تفاوت آن با 

در شاعری منشاء اختیار برای اوزان شعر فارسی، « مصراعمدت سکوت در نیم»و « دورۀ تناوب»مشخصۀ 

 شود.بحث می هدو مشخصاین ی و غیردوری بر اساس وجه تمایز اوزان دوردربارۀ اوزان دوری بررسی و 

 

 .و اختیار شاعری عروض فارسیاالرکان، اوزان متناوبوزن دوری، دور،  :های کلیدیواژه

                                                           
 m.j.azimi@ut.ac.ir                                                           رایانامۀ نویسندۀ مسئول:.  1
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 مهمقدّ .1

برخی از اوزان شعر مصراع به کار بردن هجای کشیده به جای هجای بلند در انتهای نیم

به بیت زیر  ؛ برای مثالاندازدنمییت از موزونرا شعر  فارسی که دو پارۀ متشابه دارد،

 توجه کنید:
 

 مر چرخ را ضرر نیست وز گردشش خبر نیست
 

 ست کش جز بشر ثمر نیستعالم یکی درختی
 

(139: 1، ج 1939، ناصرخسرو)  

از دو  )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن( این بیتشود الگوی وزنی همچنان که مالحظه می

جای کشیده به هآن، مصراع در انتهای نیم و است یل شدهتشکوزن( )همپارۀ متشابه 

در حالی که استفاده از این اختیار شاعری، خللی در وزن  ،گرفتهجای هجای بلند قرار

  ایجاد نکرده است.

رغم استفاده شاعران از این بهدر عروض جدید است و  موضوعوزن دوری از بدایع 

 را« مصراع دوری»اصطالح  اند و معادلی ندارد.اختیار، در عروض قدیم نامی بر آن ننهاده

بندی ذیل طبقه وزن شعر فارسیدر کتاب ش.(  1923-1636)ناتل خانلری  نخستین بار

طرح  چنین در علم موسیقی و ایقاع« دور»اوزان و تعریف اوزان فرعی با توجه به مفهوم 

های دوری نیز خواند و توان به تبع علمای ایقاع، مصراعهای دوپاره را میمصرع»کرد: 

 وی در فصل اختیارات شاعری .(613: 1939)« امتر دانستهمن صفت متناوب را مناسب

شوند، پارۀ متشابه تقسیم می برای اوزانی که به دو را« وزن دوری»همان کتاب، اصطالح 

در آخر هر مصراع و در آخر نیمۀ اول مصراع در اوزان دوری یا »کار برده است: ه ب

جایز است که یک یا دو حرف  ،شوند(اوزانی که به دو پارۀ متشابه تقسیم مییعنی )ب متناو

 . (629)همان: « گرددصامت به هجای آخرین افزوده شود و این حروف از تقطیع ساقط می

شوند، که به دو پارۀ متشابه تقسیم می 1ناالرکامطابق این تعریف، همۀ اوزان متناوب

حُکم در مصراع پایان نیم ،ر اساس اختیارات شاعری، در این اوزاناند و باوزان دوری ءجز

 به جایتوان مینیز این اوزان مصراع ِبارت دیگر، در پایان نیم؛ به عاستپایان مصراع 

شاعران بزرگ فقط در معدودی از اوزان در حالی که  ؛هجای بلند، هجای کشیده آورد

و در دیگر موارد  این اختیار را به کار گرفتهاالرکان که دو پارۀ متشابه دارند، متناوب
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    اوزان دوری زیر مجموعۀ اوزان  ،اند؛ بنابراینکامالً الگوی وزنی را رعایت کرده

 و نه برابر آن.  انداالرکان با دو پارۀ متشابهمتناوب

بندی خود از اوزان عروضی فارسی، اوزانی که از چهار رکن با مسعود فرزاد در طبقه

 و اوزانی که با حذف یک یا چند (whole) «کامل» ،شوندد هجای برابر تشکیل میتعدا

نامد. می (curtailed) «کوتاه شده» ،آینددست میه کامل بهجا از ابتدا یا انتهای اوزان ِ

و آن را  است دادهدی خود را میانۀ اوزان کامل قراربنرغم اینکه مبنای طبقهوی به

خود  به اوزان  پژوهشدر  ،(31: 1323)شناسد می (hinge of the metre) «لوالی وزن»

معطوف  آنها بینروابط اوزان و فرزاد تمام سعی خود را به  . در واقعکندنمیاشاره دوری 

   فرزاد به میزان )اوزان( ،ندارد؛ به بیان دیگرتوجهی  هاو مثال کرده است و به اشعار

زیرا  ؛است که اوزان دوری مورد توجه وی نباشد بدیهیو  پردازد، نه به موزون )ابیات(می

 شود و نه در اوزان.اختیارات شاعری در ابیات نمودار می

عروض فارسی،  دربارۀبر خالف فرزاد، در پژوهش خود  (Elwell‐Sutton) الول ساتن

های هر یک، رسد و با مطالعۀ اشعار و مشاهدۀ ویژگیمیزان می بندیِاز موزون به طبقه

را از جملۀ  (doubled metres) «اوزان دوتایی»کند. وی بندی میی وزنی را دستهالگوها

شوند و گاهی با ایجاد قافیه، پارۀ متساوی تقسیم می داند که بر اثر مکث به دواوزانی می

    کند که در پایان تصریح میاو کنند. های مصراع آن تشخّص بیشتری پیدا میپاره

هجای بلند، هجای کشیده بیاید  به جایهجایی، ممکن است اوزان هفت  مصراعِنیم

   دهد. الول ساتن با ارایۀ ، اما توضیحی دربارۀ ویژگی اوزان دوتایی نمی(11: 1332)

     سالم یا  6دهد که ممکن است مصراع اوزان متحداالرکانِهایی نشان میمثال

التقای رکن دوم و سوم، به  گرفتن یک واژه در محلقراراالرکان سالم به لحاظ متناوب

مصراع یک پاره تبدیل شود. وی همچنین معتقد است که قرار گرفتن همزه در آغاز نیم

مصراع نخست مختوم به هجای کشیده است، موجب دوم اوزان دوتایی، در حالی که نیم

 .(161)همان: شود حذف همزه و ادغام دو واژه می

به تفصیل به « های شعر فارسیبندی وزندربارۀ طبقه»ابوالحسن نجفی در مقالۀ 

دهد کند و دقیقاً نشان میهای آن را بیان میپردازد و شرایط و ویژگیاوزان دوری می
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  االرکان لزوماً اوزان دوری نیستند و این دو اصطالح با یکدیگر که اوزان متناوب

شکلی که عروض قدیم وزن دوری، م»ایشان اخیراً در مقالۀ  .(210-203: 1933)ند امتفاوت

کرده است  تکمیلوزن دوری  ا دربارۀخویش ر های، دیدگاه«آن را نادیده گرفته است

لزوماً  بر اساس نظر ابوالحسن نجفی، وزن دوری، وزن مصراعی است که. (2-11: 1939)

آخرین شود و در پایان هر پاره تمام می واژهتشکیل و  متشابه از دو پارۀ واست متناوب 

در اوزان دوری ممکن نیست که نیمی  این،بنابر؛ است 9صناقنیمۀ وزن دوری،  رکن هر

 . (16-10)همان: دیگر در پارۀ دوم باشد نخست و نیم ِدر پارۀ واژه از 

وزن و سپس در کتاب « بررسی اوزان دوری»تقی وحیدیان کامیار نیز ابتدا در مقالۀ 

ایشان اوزان دوری را از جملۀ اوزان  .دپردازبه مقولۀ اوزان دوری می شعر فارسی ۀو قافی

مصراع نخست را با توان هجا یا هجاهایی از نیمنمیدر آن داند که االرکانی میمتناوب

 این شرطالبته  ؛(36: 1910)داد مصراع دوم در یک رکن قراراز نیمهجا یا هجاهایی 

   ز اوزانِبرخی ادر زیرا  ؛اوزان دوری از غیردوری باشد ۀوجه ممیزممکن نیست 

فعالتُ فاعالتن »و « مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»مانند وری غیرد االرکانبمتناو

 .کندصدق میاین شرط نیز  «فعالتُ فاعالتن

 

 دور در علم موسیقی و ایقاع .2

همچنان که در ابتدای این بحث مالحظه شد، خانلری با توسع بسیار، وزن دوری را 

مفهوم لیل این تسامح را باید در تعریفِ داند. دان میاالرکشامل تمام اوزان متناوب

در کتب متقدّم موسیقی « دور»اصطالح جو کرد. ودر علم موسیقی و ایقاع جست« دور»

 نویسد: در کتاب موسیقی کبیر میق.(  993-؟620)کار رفته است. ابونصر فارابی ه ب

ای پیوستههای ایقاعاتِ انسازیم: از زممیاینک ایقاع گسستۀ ]مفصّل[ سادۀ اول را »

کنیم. این زمان که پیش از این تعریف کردیم یک زمان و دو نَقره اختیار می 1]موّصل[

کنیم این ایقاع، ایقاع توانیم برگیریم. پس فرض میرا از هر ایقاعی که بخواهیم می

دیگر کنیم و به آن یک زمان پنجم باشد. حال این زمان و دو نَقره را یک دور فرض می

کنیم. سپس این افزاییم و آن را فاصلۀ آن دور فرض میهای پیش از آن میاز زمان
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آید نهیم. ایقاعی که به دست میکنیم و فواصل را در میان آنها میمی   دورها را تکرار

 به قرار ِ زیر است:
 

»3 (1933 :136.)  

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

 نویسد: وی در نحوۀ ایجاد ایقاع مرکب اول نیز می فاصلۀ آن است.

گیریم و ]موّصل[، مثالً پیوستۀ پنجم یا ششم را برمی پیوستهنخست یکی از ایقاعاتِ »

دیگر از یکی از ایقاعات پیوستۀ گیریم. سپس به آن، یک زمانِ رمیاز آن یک زمان ب

های کنیم. اینک از میان زمانرا یک دور فرض می افزاییم. حال این مجموعدیگر می

افزاییم. از تر باشد برگرفته بر آنها میایقاعات پیوسته یکی را که از آن دو زمان بزرگ

 آید:این مجموع ایقاع زیر پدید می
 

 (139)همان:  2« 

توان فاصله است؛ بر این اساس، می« »دور و « »در این ایقاع نیز، 

ای از که دور، مجموعه نَقراتی تکرارشونده در یک ایقاع است که با فاصلهاستنباط کرد 

، شفاء بدر فصل سوم از مقامۀ پنجم کتاق.(  161-؟930)ابن سینا  شوند.یکدیگر جدا می

 3کندمفصّل را مجموعه نَقرات میان دو زمان )دو فاصله یا دو سکوت( تعریف میادوار 

ضمن تعریفی که از ایقاع در کتاب ق.(  239 -؟219)الدین ارموی . صفی(912: ق 133)

ای از نَقرات ایقاع مجموعه: »دهدچنین توضیح میدهد، اصطالح دور را ارایه می االدوار

است که زمان میان این نَقرات معین بوده و آن را ادواری است با کمّیتی برابر و وضعیتی 

    . (633: م 1312) 1«کندمی خاص که طبع سلیم برابری این ازمنه و ادوار را درک

ذیل مبحث ازمنۀ ایقاعی و اقسام آن،  التاج ةدردر ق.(  310-299)الدین شیرازی قطب

 برد: کار میه دور را این گونه ب اصطالح

 داز ازمنه موصّل ترکیب یاب هپس دور شاید ک د،و چون ایقاع موصّل و مفصّل تواند بو»

اط اسقه فاصلۀ دایره جز ب داز ازمنه موصّل مرکب بو هنکآاز ازمنه مفصّل. و  هو شاید ک

از ازمنه مفصّل  هنکآ. و دجای نقر وقف بوه ب هچنانک ،دنقره یا دو یا بیشتر صورت نبند

اما اقسام مشابه  ،ن اقساماقسام مذکور یا مرکب از بعضی از آاز  دیا خود قسمی بو دبو

  .(911ق:  303) «یا اقسام متباین
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ر ایقاعات موسیقی شبیه موسیقی اصطالح دور مالزم تکرار است و دور ددر  ،بنابراین

     اهلل خالقی روح شود.کیب ارکان است که در اوزان عروضی تکرار میرکن یا تر

 کند: دور را چنین تعریف میش(  1613-1911)

ها ایقاع یا موصّل )متصل( است یا مفصّل )منفصل(. ایقاع موصّل آن است که ضرب»

دنبال یکدیگر واقع شوند و این نوع ایقاع را معموالً ایقاع هزج ه ن مکث و توقفی ببدو

چند ضرب یک سکوت واقع شود. در این  اند. ایقاع مفصّل آن است که بین هرگفته

ها را فاصله و هر چند ضرب که با یک فاصله از هم جدا شده موقع سکوت بین ضرب

  .(666: 1930« )دور نامند ،باشند

شود. ای کلی در موسیقی است که بر جزئی کامل از لحن اطالق میدور واژه براین،بنا

پذیرد؛ به بیان دیگر، دور ای دیگر پایان میو در نقطهشود میای آغاز هر دور از نقطه

دور ایقاعی به منزلۀ افاعیل در شعر است که در یک  و جزئی کامل میان دو آغاز است

مطابق آنچه بیان شد، در موسیقی قدیم  .(996-991: 6001)خشبه، شود لحن تکرار می

دور مفهومی کلی دارد و عبارت است از مجموعۀ دو یا چند نَقره )ضرب( که انتهای آن 

 شود. و این مجموعه عیناً در یک ایقاع تکرار می است سکوت واقع شده

 

 دور در عروض قدیم .9

 لحاظ شده واردایرهرار ارکان، در کتب عروض قدیم، اگرچه ساختار اوزان به جهت تک

    : 1913)نصیرالدین طوسی،  شوندمیبندی و اوزان بر اساس دوایر عروضی طبقه 3است

، شده استتعریف  10«مدوّر»و صنعتی نیز با عنوان  (32-36: 1920شمس قیس، و  11-90

فاً در ، صراست درج شده واژهاین نیز در جایی اگر و  رفته استکار ه دور کمتر بواژۀ 

( ق 239-333)خواجه نصیرالدین طوسی در این میان،  معنایی عام است نه اصطالحی.

و اوزان هم از رزانت و خفّت مختلف »... است:  کار بردهه را بدور  واژۀبیش از دیگران 

باشد، چه بر حسَب اختالف و اتّفاق اجزای دورها و چه بر حسَب کثرت و قلّت حرکات 

 : ه استردبکار ه را ب این واژهتعریف قافیه نیز وی همچنین در  .(2: 1913) «در هر دوری

و اما قافیه تشابه اواخر ادوار باشد. و مراد از تشابه اینجا، اتّحاد حروف خاتمه است با ... »

در لفظ یا معنی. و مراد از دورها اینجا ؛ اختالف کلمات مقاطع یا آنچه در حکم مقاطع باشد
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که در های تامّ چنانکه در مثنوی یا بیتچنان ؛یه در آن اعتبار کنندهاست که قافیا مصراع

  ؛ها اعتبار کنندها و هم در بیتها و باشد که هم در بعضی از مصراعها و قصیدهقطعه

 ؛اعتبار کنند ،، و باشد که در دورها که اجزای یک بیت باشد11هاکه در رباعیات و اورامَچنان

  .(3: همان« )ه و غیر آنمانند مسمّطات چهارخان

منفصل در عروض قدیم اصطالح دور مفهومی کلی و شامل هر بخش  ،بنابراین

و بیش از این  مصراع یا مصراع باشدتواند رکن، نیمتکرارشونده از یک بیت است که می

 کاربردی ندارد.

 

 تعریف وزن دوری .1

عروض جدید است  اصطالحی مستحدثه و مربوط به« وزن دوری»مطابق آنچه بیان شد، 

 هر وزن دوری دو مشخصه دارد:و در عروض قدیم معادلی برای آن نیست. 

 ؛شوداالرکان است و الگوی وزنی آن به دو پارۀ یکسان تقسیم میمتناوب .1

  .رکن عروضی ناقص دارد یا قابل تقطیع به رکن یا ارکان عروضی ناقص است .6

 

 قاعدۀ وزن دوری .5

جای هجای بلند از ه ب ،هر بیتی با وزن دوری صراعمشاعر مجاز است در انتهای نیم

 کند. کارگیری این اختیار، خللی در وزن شعر ایجاد نمیه هجای کشیده استفاده کند و ب

 دهد: نشان می« مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»کارگیری این قاعده را در وزن ه ب 1شکل

 

 

 

 

 «علن مفتعلن فاعلنمفتعلن فا»وزن دوری در الگوی وزنی  ۀقاعد  -1شکل 
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 توجه کنید: 1ی از الگوهای وزنی در جدول یهاتر شدن بحث، به نمونهبرای روشن
 

 مشخصات الگوی وزنی ردیف

1 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

 االرکان نیستند.متناوب
 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

 لُ فعولنمفاعیلُ مفاعیلُ مفاعی

6 

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
ند، اما رکن ااالرکانمتناوب

 ناقص ندارند.
 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن

9 

 مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن )مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(

ند و رکن ناقص ااالرکانمتناوب

 نیز دارند

 اند(.ان دوری)از اوز

 مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن

 مفعولُ مفتعلن مفعولُ مفتعلن )مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن(

 مفاعیلُ فعولن مفاعیلُ فعولن

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

1 

ند و قابل ااالرکانمتناوب (مفعولُ مستفعلن فع مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن )مفعولُ مستفعلن فع

اند )از تقطیع به ارکان ناقص

 اند(.وریداوزان 

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

 مقایسۀ اوزان دوری و غیردوری -1جدول 

االرکان نیستند، که متناوب الگوهای وزنی ردیف یک، از آنجا 1مطابق جدول 

ند، ااالرکاناگرچه متناوب 6ا ندارند. الگوهای وزنی ردیف مشخصۀ نخست وزن دوری ر

مشخصۀ دوم وزن  ،و قابل تقطیع به رکن ناقص نیز نیستند؛ بنابرایناند فاقد رکن ناقص

     ند و هر مصراع آنها به دو ااالرکانمتناوب 9الگوهای وزنی ردیف  دوری را ندارند.

اند؛ برای اوزان دوری ،بنابراین ؛ص نیز دارندشود و رکن ناقمصراع یکسان تقسیم مینیم

 مثال:

 توان دید از منتهای خوبیاو را نمی
 

 نماییم از غایتِ حقیریما خود نمی 
 

 (262: 1929سعدی، )  

 یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم
 

 رخساره به کس ننمود آن شاهدِ هرجایی 
 

 (936: 1923حافظ، )  

 هیچ زیان داردتآفتاب  ای نظرِ

 

 ما از تو منوّر شود؟ گر در و دیوارِ 

 

 (303: 1929سعدی، )  

   



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

تمام مشخصات اوزان « مفاعیلُ فعولن مفاعیلُ فعولن»الگوی وزنی  1مطابق جدول 

مفاعیلُ مفاعیلُ »گیرد، اما الگوی وزنی میا دارد و در شمار این اوزان قراردوری ر

بیت زیر  با این توصیف، ؛و از اوزان دوری نیست رداین مشخصات را ندا« مفاعیلُ فعولن

 وی وزنی تقطیع کرد؟را باید بر اساس کدام الگ
 

 

 آن یار درین گوشۀ گلزار رخِ ز عکسِ
 

 

 به هر سو مه و خورشید و ثریّاست خدایا 
 

 (21: 1، ج 1933مولوی، )  

مفاعیلُ »و « مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن»رسد هر دو وزن در ابتدا به نظر می

اما برای تعیین وزن این  ممکن است الگوی وزنی این بیت باشند،« فعولن مفاعیلُ فعولن

   در اوزان دوری شاعر اختیار دارد در انتهای  توجه داشت که بیت، باید به این نکته

فقط از هجای کشیده استفاده کند، نه یک هجای بلند و  ،هجای بلند به جایمصراع نیم

گوی با توجه به مصراع دوم این بیت، ال ،؛ بنابراین(210: 1933)نجفی، یک هجای کوتاه 

است. به این ترتیب، الگوی وزنی ابیات زیر « مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن»وزنی آن 

 است و از اوزان دوری نیستند:« مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن»نیز 
 

 

 خانه ببندیدملوالن همه رفتند درِ 
 

 

 ملوالنه همه جمع بخندید برآن عقلِ

 

 (33: 6ج  ،همان)  

 شدستیم خیالی تو خیالِ ز سودایِ
 

 دیدار که داند چه شویم از تو چو باشد گهِ 
 

 (631: 6همان، ج )  

مفاعیلُ فعولن »توان دوری و الگوی وزنی آن را و بر همین اساس، ابیات زیر را می

 دانست:« مفاعیلُ فعولن

 

 

 آفتاب هیچ زیان داردت ای نظرِ
 

 ما از تو منوّر شود؟ گر در و دیوارِ
 

 

 (303: 1929سعدی، ) 

 ای شکردهان مستیز شبخیزان با دعایِ
 

 سلیمانی یک اسم است خاتمِ در پناهِ 
 

 (991: 1923حافظ، )  
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 درین خاک درین خاک درین مزرعۀ پاک
 

 

 بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم

 

 (661: 9ج همان، )  
 

 افروزدل زهی روز زهی روز زهی عیدِ
 

 از آن چشم کرشمه وز آن لب شکرافشان 
 

 (133: 1همان، ج )  

دارد. نیاز به دقت بیشتری  1از جدول  1گیری دربارۀ الگوهای وزنی ردیف تصمیم

به  آغازند و مشخصۀ نخست وزن دوری را دارند، در ااالرکاناین دو وزن اگرچه متناوب

اند؛ به این ترتیب که اگر رکن نخست آن را بر اساس رسد که فاقد رکن ناقصنظر می

شود و ظاهراً وزن دوری نیستند، چهار هجایی می ،تقطیع کنیم، همۀ ارکان« مستفعلن»

تقطیع کنیم، به ارکانی با هجای نابرابر قابل « مفعولُ»اما اگر رکن نخست را بر اساس 

 اند؛ برای  مثال:ن دو وزن نیز دوریای ،اند؛ بنابراینتقسیم
 

 

 سیه دوخت عشق افروخت گردون لباسِ دل در تفِ

 

 من من سوخت در آسمان اخترِ آهِ از آتشِ
 

 ام را جال داداول دلم را صفا داد آئینه
 

 من تو خاکسترِ فنا داد عشقِ آخر به بادِ
 

(622: 1936)صفای اصفهانی،    

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شاعران بزرگ همچنان که در انتخاب وزن 

کنند، یکسان برخورد نمی ،های موسیقایی آن توجه دارند، با همۀ اوزان دوریبه قابلیت

های موسیقایی آن از اختیارات شاعری بهره بلکه در هر وزن دوری، متناسب با ظرفیت

 برند.  می

 گاه در اوزان دوری ن دوری و غیردوری این است که هیچهای اوزایکی از تفاوت

گیرد، در حالی که چنین حالتی در اوزان نمیدر میان دو پارۀ اوزان دوری قرارای واژه

مفاعلن »در این بیت حافظ که در وزن غیردوری  ،غیردوری ممکن است؛ برای مثال

  دو در میان  «بویِ» و «بشکند» سروده شده است، دو واژۀ« فعالتن مفاعلن فعالتن

اند، به طوری که نیمی از این دو واژه در رکن دوم و نیم دیگر در گرفتهمصراع قرارنیم

 رکن سوم است:

 گل بشکند کاللۀ سنبل نسیم در سرِ
 

 آن کالله برآید چمن بویِ چو از میانِ 
 

 (31: 1923)حافظ،   



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

 منشاء اختیار شاعری در اوزان دوری .1

جای هجای بلند ه توان هجای کشیده را باوزان دوری می مصراعِنتهای نیمچرا در ا

برای پاسخ کند؟ اختیار کرد و چرا این تغییر، در وزن و موسیقی شعر خللی ایجاد نمی

هایی برای تمایز اوزان دوری از غیردوری تعریف ، الزم است مشخصههابه این پرسش

دورۀ تناوب و میزان سکوت میان دو  ۀمشخص دوبرای هر وزن عروضی کنیم. در اینجا، 

 ترینکوتاهمدت زمان  عبارت است ازدورۀ تناوب هر وزن گیریم؛ میدر نظر مصراع را نیم

مفاعلن » اوزان مطابق این تعریف، دورۀ تناوبگیرد. که از تکرار آن وزن شکل می یدور

ترتیب برابر مدت زمان به  «مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن» و «فعالتن مفاعلن فعالتن

      برابر مدت زمان  یا به عبارت دیگر، «مفعول فاعالتن» و «مفاعلن فعالتن»تلفظ 

، مدت مکث و نیز مصراعنیم منظور از میزان سکوت میان دوهمچنین،  مصراع است.نیم

  هر مصراع است.   خواندنمصراع در هنگام میان دو نیم طبیعی وقف

که به دو را چهار رکنی  االرکانمتناوبالگوی وزنی  1ناوب در یک آزمایش، دورۀ ت

گیری و میانگین آن را محاسبه کردیم. در پنج نوبت اندازه ،شوندپارۀ متساوی تقسیم می

  16.دهداطالعات مربوط به دورۀ تناوب این اوزان را نشان می 6جدول 

 الگوی وزنی ردیف
 )ثانیه( دورۀ تناوب

 میانگین 5 1 9 2 1

 6399 6399 6391 6396 6392 6393 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 1

 6363 6362 6362 6363 6361 6363 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن 6

 6361 6361 6366 6361 6361 6363 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 9

 6301 6302 6301 6303 6300 6301 فاعالتن مفعولُ فاعالتن مفعولُ 1

 6309 6306 6301 6300 6303 6309 مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن مفعولُ 3

 1330 1311 1336 133 1313 133 مفاعیلُ فعولن مفاعیلُ فعولن 2

 1313 1311 1312 1336 1313 1313 مفتعلن مفعولُ مفتعلن مفعولُ 3

 1333 1316 1331 1311 1333 1332 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 1

 االرکاندر هشت الگوی وزنی متناوبمصراع اوب نیممقایسۀ دورۀ تن 2جدول 

( در انتهای 1تا  1شود، اوزان دوری )ردیف مشاهد می 6همچنان که در جدول 

در  است. متناظر و میانگین دورۀ تناوب آنها کمتر از اوزان غیردوریِ اندگرفتهجدول قرار

ی از اوزان دوری مدت زمان دورۀ تناوب اوزان غیردور 6الگوی وزنی جدول  1میان 
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در این اوزان پس از یک  ،؛ بنابراینارکان عروضی این اوزان کامل است زیرا ؛بیشتر است

رسیم و طبیعی است که این اوزان هیچ دورۀ تناوب اشباع شده به مکث و وقف می

ه این اوزان بنخست مصراع ای را نپذیرند؛ به همین دلیل، اگر در انتهای نیمکشش اضافه

خوان انتهایی همامکانی برای تلفظ ، گیردقراربلند، یک هجای کشیده  جای هجای

به  ،افتد؛ برای مثالدر غیر این صورت، شعر از موزونیت می ی کشیده نخواهد بود،هجا

 ابیات زیر توجه کنید:
 

هجای بلند  به جایاز هجای کشیده نخست این ابیات  مصراعاگرچه در پایان نیم

فعالتُ فاعالتن »، «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»، از آنجا که اوزان است استفاده شده

ند و دورۀ ااوزانی غیردوری« مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»و « فعالتُ فاعالتن

در بیت نخست، « شمع» واژۀاید عمالً ب، خواندنا اشباع شده است، در هنگام تناوب آنه

« خوان»، «شم»ترتیب ه ب را مسوّدر بیت  «سوارآتش» و واژۀ دومدر بیت  «خواند» واژۀ

  .تا شعر از وزن عروضی خارج نشود کردظ تلفّ« سواآتش»و 

    دورۀ تناوب اوزان دوری به لحاظ وجود رکن یا ارکان ناقص، غیراشباع است و 

که بر کشش آخرین هجای آن افزوده شود و  را دارد تین ظرفیّا مصراع اوزان دورینیم

پایان مصراع  مشابهاز سوی دیگر، مکث و وقفی که در میانۀ مصراع است به آن حالتی 

      جای هجای بلند در انتهای ه استفاده از هجای کشیده ب ،دهد؛ به این ترتیبمی

   .شودمصراع اوزان دوری ممکن مینیم

اعم از اوزان دوری ) شوندمصراع اوزانی که به دو پارۀ متساوی تقسیم میمدر انتهای نی

مفاعلن فعالتن مفاعلن »وقفی وجود دارد؛ برای مثال، با تکرار الگوهای وزنی  (یا غیردوری

 1توان این مکث را ادراک کرد. تصویر می« مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن»یا « فعالتن

 توست هستی و نیستی چو شمع پرتوی از خیالِ
 

 

 رویبا شبِ من تو آمدی با سحرم تو می 

 

 (1133: 1921وی، )بیدل دهل  

 نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

 

 

 الفتی را ملکِ متحیّرم چه نامم شهِ 
 

 (31:  1، ج 1939)شهریار،   

 سوار بیرون جهید از این حصارآتشآمد یکی 

 

 

 نو شب را ز خود بیرون کنید تا بر دمد خورشیدِ 
 

 (161: 1931)سایه،   



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

و دورۀ تناوب آن « مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن»ی وزنی نگاشت الگوسیگنال و طیف

 مصراع آن کامالً مشخص است.  دهد که وقف در نیمرا نشان می

 
 «مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن» آوای نگاشتِسیگنال و طیف  1تصویر 

که به را الگوی وزنی چهار رکنی  هشت مصراعِدر یک آزمایش میزان سکوت در نیم

گیری و میانگین آن را محاسبه در پنج نوبت اندازه ،شوندۀ متساوی تقسیم میدو پار

    مصراع این اوزان را نشان اطالعات مربوط به مدت سکوت در نیم 9کردیم. جدول 

 دهد:می

 الگوی وزنی ردیف
 )ثانیه( مصراعنیم میان دومدت سکوت 

 میانگین 5 1 9 2 1

 03101 03039 03031 03011 03191 03166 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 1

 03191 03161 03166 03199 0313 03119 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن 6

 03193 03111 03162 03192 03131 03131 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 9

 03631 03903 03911 03613 03633 03623 فاعالتن مفعولُ فاعالتن مفعولُ 1

 03699 03611 03633 036 03629 03691 مفاعیلن مفعولُ لنمفاعی مفعولُ 3

 03912 03962 03931 03933 03961 03912 مفاعیلُ فعولن مفاعیلُ فعولن 2

 03103 03929 03931 03193 03101 03113 مفتعلن مفعولُ مفتعلن مفعولُ 3

 03969 03916 03911 03993 03903 03911 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 1

 االرکاندر هشت الگوی وزنی متناوبمصراع نیم میان دو مقایسۀ مدت سکوت  9 جدول

در انتهای جدول  (1تا  1)ردیف شود، اوزان دوری مشاهد می 9همچنان که در جدول 

دو برابر میانگین مدت از  مصراع آنها بیشو میانگین مدت سکوت در نیم اندگرفتهقرار

تر بیش طبیعیِ . دقیقاً همین مکثِاست متناظر اوزان غیردوریِمصراع سکوت در نیم

دهد و همانند پایان حالتی شبیه پایان مصراع می ،مصراع اوزان دوریاست که به نیم

 توان در این موضع نیز هجای کشیده را به جای هجای بلند به کار برد.مصراع می
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مصراع نیمبر اساس دو مشخصۀ دورۀ تناوب و مدت سکوت میان دو به این ترتیب، 

 سهبرای مثال، این آزمایش را روی  ؛توان اوزان دوری را از غیردوری بازشناختمی

و « مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن»و « فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن» الگوی وزنی

نوبت دورۀ تناوب و مدت  پنجدهیم و در انجام می« مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن»

کنیم. و میانگین آن را محاسبه می گیریاندازهصراع این دو وزن ممیان دو نیمرا سکوت 

 دهد:اطالعات مربوط به این آزمایش را نشان می 1جدول 

 الگوی وزنی مشخصه 1 2 9 1 5 میانگین

 دورۀ تناوب 6313 6312 6361 6369 6313 6361
 فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن

تسکو 03161 03103 03193 03191 03113 03169  

 دورۀ تناوب 6311 6313 6313 6362 6369 6361
 مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن

 سکوت 03111 03163 03131 03136 03123 03139

 دورۀ تناوب 6361 6361 6313 6303 6361 6313
 مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن

 سکوت 03109 03163 03111 03112 03161 03161

فعالتن مفاعلن » در سه الگوی وزنیمصراع وت میان دو  نیمدورۀ تناوب و مدت سک 1جدول 

 «مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن»و  «مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن»و « فعالتن مفاعلن

 سهمشخصات شود که مشاهده می 9و  6با دو جدول  1اطالعات جدول با مقایسۀ 

فعالتن مفاعلن فعالتن »ی الگوی وزن ،بنابراین ؛وزن مذکور مشابه اوزان غیردوری است

دو الگوی همچنین . غیردوری است« مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن»همانند « مفاعلن

که با « مفعولن مفتعلن مفعولن مفتعلن»و « مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن»وزنی 

و تبدیل رکن  )آوردن هجای بلند به جای دو هجای کوتاه متوالی(« تسکین»اختیار شاعری 

منشعب « مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»از الگوی وزنی « مفعولن»به « نمفتعل»

  .نداغیردوریاند نیز شده

 

 نتیجه .7

از اصطالحاتی مانند  ابیات،های متساوی هاگرچه در برخی از کتب عروض قدیم برای پار

ایع موضوع در عروض جدید ، وزن دوری از بدشده استاستفاده « چهارخانه» و «دور»
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در  .ندارد و معادلی شاعران از این اختیار، در عروض قدیم نام ۀرغم استفادهاست و ب

 )ضرب(موسیقی قدیم، دور مفهومی کلی دارد و عبارت است از مجموعۀ دو یا چند نَقره 

د؛ به گردو این مجموعه عیناً در یک ایقاع تکرار می شودمیکه انتهای آن سکوت واقع 

مفهومی کلی و شامل هر بخش تکرارشونده از  ،ح دوردر عروض قدیم اصطالبیان دیگر، 

  .مصراع یا مصراع باشدتواند رکن، نیمیک بیت است که می

و از  زن مصراعی است که لزوماً متناوب استووزن دوری، بر اساس عروض جدید، 

شود و آخرین رکن هر نیمۀ وزن در پایان هر پاره تمام می واژهو  دو پارۀ متشابه تشکیل

کنون از وزن دوری ارایه شده ترین تعریفی است که تا. این دقیق، ناقص استدوری

 است.

توان اوزان مصراع، میبر اساس دو مشخصۀ دورۀ تناوب و میزان سکوت میان دو نیم

جا که پس از از آن غیردوری، االرکانِدوری را از غیردوری بازشناخت. در اوزان متناوب

رسیم، طبیعی است که این اوزان هیچ کث و وقف مییک دورۀ تناوب اشباع شده به م

رکن یا در حالی که دورۀ تناوب اوزان دوری به لحاظ وجود  ،ای را نپذیرندکشش اضافه

االرکان غیردوری متناظر آن تر از دورۀ تناوب اوزان متناوبارکان ناقص، غیراشباع و کم

بیشتر از مدت  ،وری استمصراع اوزان داست و از سوی دیگر، مدت وقفی که در نیم

االرکان غیردوری متناظر آن است و به این مصراع اوزان متناوبوقفی است که در نیم

مصراع اوزان دوری حالتی شبیه پایان مصراع دارد و شاعر این مجال ترتیب، انتهای نیم

 در آن به جای هجای بلند از هجای کشیده استفاده کند.یابد که را می

 

 نوشتپی

مفاعلن » د؛ مانندشوها به تناوب تکرار میکه ارکان آن هستنداالرکان، اوزانی از اوزان متناوب منظور .1

 «.فعالتن مفاعلن فعالتن

فاعالتن فاعالتن » شوند؛ ماننداالرکان، اوزانی است که از تکرار یک رکن ایجاد میمنظور از اوزان متحد .6

 «.فاعالتن فاعالتن

االرکان است که یک یا دو یا االرکان یا متناوبانوادۀ اوزان متفقمنظور از رکن ناقص، رکنی در خ .9

 (.16: 1939احیاناً سه هجا از پایان آن کم شده باشد )نجفی، 
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1.  

 

 

 
  

  

 

 

فَلننُشِیء أوَّلَ البسائط و لنأخُذ من أزمانِ المُوصَّالت التی رَسَمناها زماناً واحداً و نقرَتَینِ و ذلک من » .3

منهِ التی ن ذلک من أزمانِ الخامِس و نفرِضُه دَوراً و نُضِیفُ إلیه زماناً واحداً من األزأیِّها شِئنا ولیکُ

)فارابی، « لذلک الدَّورِ ثم نُکَرِّرُ األدوارَ و نجعَلُ الفواصِلَ فی أوساطِها. فتصیر هکذا ًفاصِلةقَبله و نفرِضُه 

1323 :1001.) 

بَ األوَّلَ عَمَدنا إلی أحَدِ المُوصَّالتِ ولیکُن ذلک إمَّا الخامِسَ و و إذا أردنا أن نَنشِیءَ اإلیقاعَ المَرکَّ» .2

إمّا السادس فأخذنا منه زماناً واحداً ثم نُضِیفُ إلیه زماناً واحداً من أزمنهِ مُوصَّلٍ آخَرَ فنَفرِض 

هی أطوَلُ منهما  المُوصَّالت التی ةِأزمنمن بعض  َةالفاصِلالمُجتَمِع منهما دوراً واحداً ثم نُضِیف إلیه 

 (.1003)همان: « زماناً. فَیحدُث منه هذا اإلیقاع

و أما المفصّل فإما أن یُفصل ما یشتملُ فی داخله زمانَین زمانین و إما أن یفصِل إلی أکثر مِن ذلک » .3

ألن تفصیله زماناً زماناً بین نقرتین نقرتین هو التوصیل بعینه فیجب المحاله أن یکون التفصیل أقلُّه 

 (.912: 133)ابن سینا،  «زمان بینهما للفصل و هو الفاصله زمانین یکونا داخلین فی الدور ول

، ةمخصوص، علی أوضاعٍ ةالکمّيمحدودهُ المقادِیر، لها أدوارٌ متساویاتُ  ُةاألزمننقراتٍ بینها  ُةجماعاإلیقاعُ » .1

 (.633: 1312 )ارموی، « واألدوارِ بمیزان الطّبع السلیمِ ةاألزمنو یدرَک تساوِی 

ب بیان کنند و در دوایر و عروضیان را عادت باشد که استخراج این ارکان از یکدیگر به فکّ و ترکی»...  .3

 (.13: 1913نصیرالدین طوسی، ) «وضع کنند

که از هر طرف که آغاز کنی ها آن است که شاعر مر شعر را مدوّر گوید؛ چنانو یکی از بالغت»...  .10

: 1926)رادویانی، « ر گوید )هزج( نگارینا، چرا کردی، رخانِ من، بدین زردیمعنی دهد به وزن. شاع

 (.12: 1929ذکر شده است )وطواط، « تَدویر»، با نام السحرحدائق . این صنعت در (119

(؛ در نسخه بدلی از معیار 129: 1913)مفتی مرادآبادی، « اورام: جمع ورم است، یعنی مُستَزادها.» .11

پاورقی  3: 1913طوسی، نصیرالدین تحریر شده است )« اورامَنها»واژۀ « ورامَهاا»األشعار به جای 

به ضم اول و فتح میم و سکون نون، نوعی از خوانندگی و گویندگی باشد که آن ، اورامن»(؛ 6شمارۀ 

اورامنان. ]مَ[ )اِ( »(؛ 116/  1: 1933)تبریزی، « خاصۀ فارسیان است و شعر آن به زبان پهلوی باشد.
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یعنی هر مصراع به وزن مفاعیلٌ مفاعیلٌ  فعولٌ  ،حونات فهلویات از بحر هزج مسدس محذوفمل

 (.9263/  9: 1933)دهخدا، « است

 خواندناست و در هر بار  خواندنمتغیری وابسته به سرعت و نحوۀ  ،که زمان دورۀ تناوباینتوضیح  .16

ماند؛ سبت آنها تقریباً ثابت میدست آید، اما ترتیب و نه این اوزان، ممکن است عددی متفاوت ب

 کمتر است.« مفاعیلن مفاعیلن»از « مفتعلن مفتعلن»همواره دورۀ تناوب  ،برای مثال
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