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Reviewing the musical component of rhythm of "poetry"
and the factors influencing it

Ma’sumeh Ma’dankan 
Assadollah Vahed 
Hassan Abdollahzade 

Abstract
‘Rhythm’ is the most important component in the music of poetry. In this paper, in addition
to defining rhythm, we have studied relative components which have most influence on the
music of poetry. ‘Rhythm’ is the first common factor in different arts especially music and
poetry. Poetry has always been along with rhythm.
A short and complete definition of ‘rhythm’ is: “Rhythm is the balance resulting from
sequence of letters or rhythms at certain limited times”.The most important factors affecting
rhythm are:
 Proportion of syllables at prosodic rhythms: Every syllable has its special musical
load at prosodic rhythms. It is clear that if each of them is mostly used at one rhythm, it
will mostly and clearly show its own special state.
 Sequence of syllables at prosodic rhythms: Succession of long or short syllables
because of their special vocal effect on rhythm is very effective on the musical quality
of rhythm.
 Application of long syllable: The most the number of long syllables in a verse, the
heavier will be the rhythm of the verse. Because in this way the number of syllables of
every verse will be decreased and their temporal duration will be increased.
 Conformity of the end of words with the end of elements (space between words
with space between elements): conformity of the end of words and elements because
of the repeated sequence of an element highly strengthens the effect of that prosodic
element at the mind of the listener. These constant and repeated scansions make the
poem rhythmic and enrich its music.
 Making accidental or the second rhythm: one way for innovation and overcoming the
natural music of a rhythm is making a special rhythm other than the main prosodic
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rhythm of poem by arranging the words in a special order in a way that it conforms to
the other scansion of the same prosodic rhythm.
Using regular space between words other than space of elements: sometimes the
poet without using a different scansion of the main rhythm can make syllable
conformity between them by using a type of symmetry among the words of two or few
hemistiches at the form of the same prosodic rhythm. This way of syllable symmetry
which is hidden because it cannot be scanned on the basis of prosodic rhythm has a
great but old and insensible effect on the music of poetry and this insensibility increases
its value.
Using one or few prosodic seas (poetic meter) at one poem: sometimes this
innovation at the use of prosodic rhythms is purposeful and for overcoming the constant
music of that special prosodic rhythm and making a better conformity between rhythm
and a new content which poet wants to speak about in a number of verses.
Using two seas or more: one way for enriching the musical component of ‘rhythm’ is
applying the capabilities of prosody for making a poem have two or few rhythm at the
same time. At Badii science these poems are called capricious. This possibility is
because of the capacity of the words of poem for applying necessities.
Dori rhythm: Dori rhythm is a type of rhythm which divides the verses to four equal
parts. Dori rhythm because of its features is of musical distinction and the component of
‘rhythm’ in every poem with the form of Dori rhythm is naturally more salient than the
rhythms of other poems. On the other hand, because in Dori rhythm potentially it is
possible to use internal rhyme and Radif, this feature makes more salient the musical
component of ‘vocal harmonies’-including pun, harmonious, repetition and etc….
Silence at prosodic rhythms: This kind of silence at prosodic rhythms is not common
among all rhythms. When the last element is Mozahaf, if the second hemistich without
the necessary pause- which dependent on the type of rhythm, its duration is different-the
rhythm will break. Quantity of the silence after each hemistich is equal with the total
quantity of the syllables which have been deleted from the last element (Mozahaf) of
that hemistich.
Necessities: Sometimes the necessity of applying the model of prosodic rhythm makes
the poet deviate from the main quantity of vowel and change it, that is, sometimes poet
necessarily uses long and short vowels instead of each other.
Poet’s authorities: In total, less use of poet’s authorities, which causes applying
symmetry at hemistiches and most following the main rhythm used in every poem,
makes the poem’s music more rhythmical. But it does not mean that use of them
destroys the poem’s music.
12-1. Stoppage: Sometimes application of the authority of ‘quieting’ causes the musical
feature of ‘stoppage’ (pause in a verse). Stoppage as a musical feature which makes lack
of fluency at the rhythm of poem has a negative effect on the music of poetry.
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بازخوانی مؤلّفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل مؤثر بر آن
معصومه معدنکن  ،اسداهلل واحد و حسن عبداهللزاده



چکیده
ح ماقّقاان باه مباا
وزن به عنوان یکی از مؤلّفههای مهم موسیقایی اهمّیّت ویژهای در شعر فارسی دارد .باا وواود اابااا ّاا ّ
موسیقی شعر در دهههای اّیر ،مطالب ناگفتة فراوانی در ّصوح وزن و سایر مؤلّفههای موسیقایی باای است .این مقالاه الا
میکند با معرفی عوامل مؤثر در زیبایی «وزن» و آشنا کردن مخاطب با انواع شیوههای غنی کردن موسیقی شعر ،از یا ساو امکاان
التذاذ بیشتر مخاطبان از زیباییهای آن را فراهم کند و از سوی دیگر شعرای ووان را به استفاده از این عناصر ارزشمند موسایقایی
الرغیب کند .مهمالرین عوامل موسیقایی که در این مقاله بررسی شدهاند عبارتاند از :نسبت و الرالیاب ارارگیاری اناواع هااهاا در
اوزان عروضی ،استفادة آگاهانه از هااهای کشیده ،ایااد مطابقت بین آّر واژهها با آّر ارکان ،ایااد وزن عارضای در کناار وزن
عروضی ،استفاده از فواصل مرالب واژهها ّارج از فواصل ارکان ،استفاده از دو یا چند بار عروضی در ی
ّوانده شدن ی

شعر به چند وزن ،کاربرد وزن دوری ،الووه به ارز

شاعر ،ایاااد اابتیات

سکوت در وزن و استفادة کم و در عینحاا ،هنرمنداناه از

ضرورات و اّتیارات شاعری .بررسی اشعار شعرای ادوار مختتف نشانگر آن است که سب

«عرااای» مهامالارین نمودگااه مؤلّفاة

موسیقایی «وزن» است.
کلیدواژهها :وزن ،موسیقی شعر ،مؤلّفههای موسیقایی ،سکوت و هاا
مقدمه
«وزن» از مهمالرین مؤلّفههای موسیقیساز در شعر است .با ووود اّت فنظرهایی که همیشاه در ّصاوح ضارورت داشاتن یاا
نداشتن «وزن» ،به عنوان ی

عنصر موسیقایی ،در شعر ووود داشته است ،این مؤلّفه عم ً به عنوان وزئی وداییناپاذیر و ما ز

شعر فارسی -به استثنای شعر منثور -همواره به کار رفته است .در ارن معاصر ،هرچند ظهور شعر نیمایی و شعر سپید کاه عادوا
نسبی و کامل از اوانین عروضی را در پی داشته است ،مدّتها نشانهای از افوا شعر موزون به وزن عروضی در ادبیاات معاصار و
آیندة ایران اتمداد میشد ،به دالیل متعددی از ومته الووّه ماقّقان 1به موسیقی شعر در چند دهة اّیر« ،وزن» به عنوان ی

مؤلّفة

ارزشمند موسیقایی مادداً مورد الووّه ارار گرفته است.
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه البریز ،البریز ،ایران
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غیر از مؤلّفه های موسیقایی دیگری همچون ردیف ،اافیه ،الناسبات آوایی از نوع وناس ،ساع ،الکرار و ...که در کناار «وزن» از
عوامل شناّتة موسیقیساز در شعر به شمار میروند ،عوامل ناشناّته یا کمترشناّتهای نیز هستند که به صورت مساتقیم «وزن» را
الات الأثیر ّود ارار داده بر غنای موسیقایی شعر افزوده یا از آن میکاهند.
مستّماً الووّه به ظرایف موسیقایی ضمن آنکه امکان بهره بردن بیشتر از زیباییهای آوایی اشعار ک سی

ادبیات ایران را بارای عماو

مخاطبان فراهم میکند ،نوآوریهای بیشتر در مادودة اوزان عروضی را برای شاعران معاصر ممکن میسازد .در این مقاله ،ضمن اشااره
به العریف «وزن» -که ممکن است در بادی امر برای مخاطب الکراری به نظر برسد و البتّه چنین نیست -عوامل ماؤثر بار موسایقی
شعر با نگاهی دایقالر بررسی شدهاند و به دلیل بروستگیهای ّاحّ موسیقی شعر در سب
شاهد مثااها از اشعار مربوط به این سب

عراای ال

شده است الا حدّ امکان

انتخاب شود ،مگر در مواردی که به دالیتی این امکان فراهم نبوده است.

پیشینة پژوهش
هرچند در ّصوح مبا

«موسیقی شعر» بهویژه «وزن شعر» آثار متعدّدی از ومته «وزن شعر فارسی» از «پرویز ناالال ّاانتری»،

«موسیقی شعر» از «مامدرضا شفیعی کدکنی»« ،وزن و اافیه شعر فارسی» از «القی وحیدیان کامیار» و کتابهاا و مقااالت دیگاری
چاپ شده است ،النوّع مباح

مربوط به «وزن» ،بهّصوح مباح

عروضی مانع از آن شده است کاه باه موضاوعات مادنظر در

مقالة حاضر ،ازومته «مطابقت فواصل واژهها و ارکان»« ،وزن عارضی یا ثانویه»« ،فواصل مرالّب و غیرعروضی واژهها»« ،اساتفاده از
اوزان متعدّد عروضی در ی

شعر» و «نقش سکوت در اوزان عروضی» پرداّته شود.

تعریف «وزن»
ّواوه نصیرالدین طوسی «وزن» را چنین العریف میکند« :و امّا وزن هیئتی است الابع نظا و الرالیب حرکات و ساکنات و الناساب
آن در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن هیئت ،لذّالی مخصوح یابد که آن را در این موضع ذوق ّوانند و موضوع آن حرکات و
سکنات ،اگر حروف باشد آن را شعر ّوانند واالّ آن را ایقاعّ 1وانند» (طوسی.)11 :1163 ،
ّانتری نیز در العریف «وزن» مینویسد« :وزن نوعی از الناسب است .الناسب کیفیّتی است حاصل از ادراک وحدالی در میان اوازای
متعدد .این الناسب اگر در مکان وااع شود آن را «ارینه» ّوانند و اگر در زمان وااع شود «وزن» ّوانده میشود (ّانتری.)11 :1112 ،
و مینویسد« :وزن نظم و الناسبی است در اصوات .شعر از کتمات الشکیل میشود و کتمه ماموعهای از اصوات متفوظ اسات.
پس «وزن شعر» حاصل نظم و الناسبی است که در صوتهای متفوظ ایااد شده باشد (همان).
و نیز مینویسد« :وزن شعر عبارت است از نظمی در اصوات گفتار» (همان.)12 :
روحاهلل ّالقی (موسیقیدان) «وزن» را چنین العریف میکند« :وزن عبارت از ضرب ی

اطعة موسیقی است که از اوتماع چناد

امتداد مختتف الات انتظا مخصوح حاصل میشود .عنصر اصتی موسیقی صداست و میالاوان وزن را باه روح موسایقی العبیار
کرد» (ّالقی.)13 :1121 ،
او سپس میافزاید« :رابطه شعر و موسیقی از اینوا (داشتن وزن) پیدا میشود و به هماین وهات صانعت شاعر و موسایقی و
راص در ادیم با هم الوأ بود» (همان.)11 :
اگر بخواهیم به صورالی نسبتاً ّ صه و وامع العریفی از «وزن» ارائه کنیم که هم بر شعر و هم بر موسایقی اابالاطا ق باشاد،
میالوانیم چنین بگوییم« :الناسب حاصل از الوالی حروف یا ضربها در زمانهای معین و مادود را «وزن» گویند».
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جایگاه و اهمیت «وزن» در شعر
«وزن» نخستین عامل مشترک در هنرهای مختتف است و در بین این هنرها شعر و موسیقی به لااظ اهمّیّات ویاژهای کاه وزن در
پیدایش آنها دارد ،وایگاه مناصربهفردی دارند 1.شعر از آغاز همواره م ز وزن بوده اسات .از اف طاون و ارساطو الاا حکماای
اس می همچون ابنسینا و ّواوه نصیر همگی شعر را م ز وزن دانستهاند و این اّتصاح به ی

او و زباان نادارد« .شاعر از

بدو پیدایش و نزد همة ااوا با وزن م زمت داشته است و دارد و هرگز در هیچ زبانی سخن ناموزون شعر ّوانده نمایشاود ،باا
این الفاوت که اعتبار وزن همیشه و نزد همة متل یکسان نیست» (وحیدیان کامیار.)12 :1121 ،
در ّصوح اط ق «شعر» به نوشتههای منثور و بدون وزن در دورة معاصر نیز باید گفت« :حقیقت این است که در هر یا

از

زبانهای دنیا اگر شعری هست ،موزون است و شعر بیوزن یا منثور که اّیراً به گو هاا مایّاورد از مخترعاات شاعرای اارن
نوزدهم فرانسه بوده ،الاددّواهان زبانهای دیگر از ایشان ااتباس کردهاناد» (ّاانتری .)16 :1112 ،البتّاه باین ادیباان و حکماا و
منطقیان در ّصوح ضرورت م زمت وزن و شعر اّت ف نظر ووود دارد« 1.العریف شعر از دیدگاه منطقی سخن مخیّل است و
وزن شرط الز آن نیست[ ،ولی] اریب به االفاق ادیبان و دانشمندان ووود وزن را برای شعر ضروری میدانند و بعضی آن را وزء
ذات شعر میشمارند» (وحیدیان کامیار :1111 ،پنج).
حکمای اس می نیز در العریف شعر همیشه وزن را م ز آن شمردهاند ،امّا در این بین نظر ّواواه نصایر از اهمّیّات ویاژهای
برّوردار است؛ زیرا او برای وزن از دو وهت اعتبار اائل است .یکی از وهت مخیّل بودن آن و دیگر به اعتبار ذات وزن« .و وزن
اگرچه از اسباب الخییل است و هر موزونی به ووهی از وووه مخیّل باشد -و اگر چه نه هر مخیّتی موزون باشد -امّا اعتبار الخییل
دیگر است و اعتبار وزن دیگر .و نیز اعتبار وزن از آن وهت که وزن است ،دیگر است و از آن وهات کاه ااتضاای الخییال کناد،
دیگر» (طوسی11 :1163 ،؛ .)211 :1116
واتی بخواهیم در ی

ومتة کوالاه عتت اهمّیّت وزن را در هنر شعر بیان کنیم ،گفتة لویی آنترمیر میالواند بهترین ومتاه باشاد:

«وزن مایه و بنیاد شعر است ،چرا که ووهر اساسی زندگانی نیز هست» (سانتاماریا.)11 :1111 ،
عوامل مؤثّر بر مؤلّفة موسیقایی «وزن»
هر چند مؤلّفههای اصتی موسیقی شعر همچون وزن ،ردیف و اافیه ،هماهنگهای آوایی از ومته انواع وناس ،سااع ،الکارار و ...
الأثیر متقابتی بر همدیگر دارند ،عوامل دیگری نیز ووود دارند که به صورت مستقیم بر مؤلّفة «وزن» الأثیر گذاشته ،حالاتهاای آن
را دستخو

الغییر میکنند .اهمّ این عوامل عبارتاند از:

 -1نسبت هجاها در اوزان عروضی
هر کدا از هااها بار موسیقایی مخصوح به ّود را در اوزان عروضی دارند .هااهای کوالاه القاکنندة حرکت و ونبش هستند
و کثرت آنها در ی

وزن باع

ایااد حالت شادی ،نشاط ،الارک و سرزندگی ّواهد بود 2.هااهای کشیده نقطة مقابل هااهای

کوالاه هستند که به ّاطر امتداد زمانی مووود در آنها احساس کندی ،سکون ،حُزن و م ا به ّواننده یا شنوندة شعری باا العاداد
بیشتری از این هاا دست میدهد و هااهای بتند نیز حالتی بینابین دارند .واضح است که هر کدا از این ساه هااا در یا

وزن،

بیشتر به کار روند ،حالت مخصوح به ّود را بیشتر و بهتر در آن وزن نشان ّواهند داد.
نکتة مهمّی که در اینوا اابل ذکر است آن است که هر کدا از این هااها روی درنگ پس از ّود نیز الأثیر دارند؛ مث ً درناگ
پس از هاای کشیده از درنگ پس از هاای کوالاه و بتند بیشتر است .این امر باع

میشود که الأثیر الندی یا کنادی هار کادا از

این هااها بر روی وزن مضاعف باشد.
 -2ترتیب هجاها در اوزان عروضی
میدانیم که انواع متعدّد اوزان عروضی النها با الفاوت «العداد هااها» و «الرالیب هااها» حاصل میشود .پاس یکای از دو عامال
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اساسی مؤثر در الغییر موسیقی وزن عروضی الغییر الرالیب ارار گرفتن هااهای کوالاه و بتند در آن وزن است .الوالی هااهای کوالااه یاا
بتند از آنوایی که الأثیر آوایی ّاحّ آن هاا را در وزن حاکم میسازد در کیفیّت موسیقایی وزن بسیار مؤثر است .مورد مهم دیگاری
که در الرالیب هااها الأثیر بیشتری دارد آن است که رکن اوّل هر مصرع با چه نوع هاایی آغاز شود و رکن آخر مصرع با چه هاایی
ّاالمه یابد؛ زیرا الأثیر موسیقایی این دو هاا به ّاطر مواعیت ارار گرفتن آنها بیشتر اسات .ایان مواعیات ّااحّ از آنواا حاصال
میشود که ابل و بعد از هر مصرع معموالً درنگی در ارائت شعر پیش میآید .این درنگ به یکی از دو دلیل زیر میالواند باشد:
الف -سکوت ذاالی مووود بین ارکان دو مصراع در الما اوزان (سالم و مُزاحف)
ب -الأنّی بیشتر در ارائت شعر برای کم

به شنونده وهت فهم بهتر مفهو آن.

غیر از این دو مورد ،الرالیب ارار گرفتن هااهای کوالاه -که حداکثر نصف العداد هااهای ی

چهار آنهاا

وزن و حداال ی

را الشکیل میدهد -6و بتند در سایر موارد نیز فی نفسه در کیفیّت موسیقی حاصل از شعر میالواند الأثیرگذار باشد.
وحیدیان کامیار اهمّیّت الرالیب هااها در ی
4
8
شادالر و الندالر از وزنی با نسبت
10
8
 -3کاربرد هجای کشیده

وزن را به ادری زیاد میداند که معتقد است« :گاه وزنی با نسبت هااهای کوالاه باه بتناد

است» (وحیدیان کامیار.)62 :1111 ،

میدانیم که در حالت طبیعی میزان استفاده از هااهای کشیده در افاعیل عروضی همچاون «فااع ت»« ،فعا ت»« ،فعاوا» و ...
نسبت به هااهای کوالاه و بتند کمتر است؛ زیرا کاربرد این نوع از هاا برّ ف سایر انواع هااهاا مناصار باه رکان آّار مصارع
هاست .البتّه این مادودیت فقط در افاعیل است و شاعر می الواند در ّود شعر به وای ماموع ی
ی

هااای کوالااه،

هاای بتند و ی

هاای کشیده به کار ببرد.
«واتی شاعر واژههایی با هاای کشیده را در شعر به کار میبرد از آنوا که مقدار کمّیّت هاای کشیده برابر ماموع کمّیّات دو

هاای بتند و کوالاه است ،شعر از الگوی وزنی ّارج نمیشود[ ،امّا] چون به وای دو هاا یعنی دو رشاتة آوایای گسساته از یا
رشتة آوایی پیوسته استفاده میکند ،ریتم موسیقایی شعر نسبت به الگوی وزنی کندالر مایشاود» (عظیمای .)12 :1111 ،بار هماین
اساس ،هر چه العداد هااهای کشیده در ی

بیت بیشتر شود ،ریتم بیت سنگینالر ّواهد شد؛ زیرا بدین طریق از العاداد هااهاای

هر بیت کاسته شده ،بر امتداد زمانی آنها افزوده ّواهد شد .نتیاة حاصل از این الغییرات چیزی نخواهد بود وز سنگینالار شادن
ریتم موسیقایی آن بیت .این سنگینی وزن مخصوصاً زمانی بیشتر مشخّص میشود که هااهای کشایده باه صاورالی متاوالی ماورد
استفاده ارار گیرند .به عبارت دیگر ،الوالی هااهای کشیده ضربهای وزن شعر را طوالنی و سنگین وتوه میدهد.
 -4مطابقت آخر واژهها با آخر ارکان (فواصل کلمات با فواصل اجزا)
یکی از عوامتی که میالواند نقش موسیقایی «وزن عروضی» و ارکان آن را در شعر به صورت ویژهای بروسته کناد ،مطابقات آّار
واژهها با آّر ارکان آن شعر است .در شعر فارسی هر چند الرالیب امتداد هااهای هر مصرع مطاابق باا وزن عروضای مرباوط اسات،
انطباق مقاطع رکنها و واژهها به دالیتی بسیار دشوار است .از ومتة این دالیل میالوان به «الرکیبی بودن زبان فارسی ،وواود پساوندها
و پیشوندها ،ووود کتمات مرکب و شکلگیری ارکان عروضی براساس هااهایی که با ویژگیهای زبان عربی سازگاری بیشاتری دارد
و انطباق کتمات عربی با آن هااها بسیار سادهالر از انطباق کتمات فارسی است ،اشاره کرد» (ر.ک :نافی.)111 -111 :1131 ،
برّ ف بارهایی با ارکان پنج هاایی ،در بارهایی مثل باور هزج ،رمل و روز -و سایر بارهای چهار هااایی -امکاان انطبااق
فواصل کتمات با فواصل اوزا ،در مثاا عروضی آنها بسیار کم است 2.به همین دلیل است که اندک اشعاری هم که در آنها مطابقات
فواصل کتمات با فواصل اوزاء رعایت شده است ،عموماً در بارهایی با ارکان سه هاایی سروده شدهاند؛ از ومته این غزا موالنا:
افتااااااد افتااااااد در آبااااای افتااااااد

گاار آباای ّااورد ماان ،دلشاااد دلشاااد

1

بازّوانی مولّفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل موثر بر آن 11 /

که فواصل کتمات آن با فواصل اوزای «مفعولن مفعولن» مطابقت کامل دارد.
اساساً «مطابقت بین رکنها و واژهها از همزمانی درنگ میان واژهها و درنگ میانی رکنها ناشی میشود .در واااع گفتاار کامالالار در
االب رکنها ارار دارد و ریتم واژهها به ریتم رکنها نزدی الر است .در این حالت ،واژهها در االب الکرار یا الناوب یا
ریتم بیان میشوند که براساس رکنها به شعر حالتی ریتمی
عروضی ی

یاا چناد

یا ضربی میدهد» (عظیمای .)11 :1111 ،مخصوصااً واتای کاه وزن

شعر از اوزان متاداالرکان باشد -بهویژه اگر رکن آّر آن سالم باشد -مطابقت آّر واژهها و ارکان باه دلیال الکارار

پشت سرهم و متوالی ی

رکن -با القطیع یکسان و مشخّص ارکان -الأثیر رکن عروضی را در ذهن شانونده باه شادت القویات و

الشدید میکند .همین القطیعهای ثابت و یکسان و مکرر است که به شعر حالت ضربی میدهد و بر غنای موسیقی آن میافزاید.
 -5ایجاد وزن عارضی یا ثانویّه
یکی از راههای غتبه بر موسیقی ذاالی ی

وزن و نوآوری در آن ایااد وزنی ّاحّ غیر از وزن عروضی اصتی شاعر ،از طریاق

چیدن واژهها به الرالیبی ّاحّ است؛ به طوری که این الرالیب با القطیع دیگری از هماان وزن عروضای مطاابق باشاد .در حقیقات،
شاعر بدین وسیته و با استفاده از القطیع دیگری از ی

وزن عروضی ،وزن ودیدی را وایگزین آن میکند و در عین حاالی کاه از

اوانین عروضی عدوا نمیکند ،الأثیر موسیقایی کام ً متفاوالی از آن وزن را ارائه میکند.
در حقیقت ،دلیل اصتی پدید آمدن وزن عروضی ودید -و یا به العبیری درستالر ،آشکار شادن وزن عروضای ودیاد -هماان
مطابقت واژهها با آّر ارکان وزن ثانویه است و اگر این مطابقت برارار نشود ،ما متووه وزن دیگری غیار از وزن عروضای اصاتی
نخواهیم شد و طبعاً وزن ضربی نیز ایااد نخواهد شد؛ چنانکه حافظ میفرماید:
دساات در /حتقااة آن /زلااف دوالااا /نتااوان کاارد

الکیه بر /عهد الاو و /بااد صابا /نتاوان کارد

3

هر چند در این بیت وزن اصتی «فاع الن /فع الن /فع الن /فع ن» است ،امّا حافظ طوری واژهها را کنار هم مایچیناد کاه باه
وای انعکاس وزن باال وزن ودید «فاعتن /مفتعتن /مفتعتن /مفعولن» را برای مخاطب الداعی کند و عتت آن هم چنانکه گفتیم در
این است که او فواصل واژهها را با فواصل وزنی ثانوی النظیم و القطیع میکند و البتّه در این بیات ّااحّ رکان پایاانی را نیاز باا
استفادة هنرمندانه از ااعدة اّتیار «اتب» البدیل به «مفعولن» میکند الا متناسب با مضمون غزا ،بر سنگینی وزن بیفزاید.
این امکان از آنوا ناشی میشود که اوزان عروضی در شعر فارسی اابتیت القطیع به دو یا چند وزن را دارند؛ مث ً وزن «مفعاوا
فاع ت مفاعیل فاعتن» که وزنی مختتفاالرکان ماسوب میشود ،میالواند به اوزان متنااوباالرکاانی همچاون «فاع لان مفااعتن
فع الن مفاعتن» یا «مستفعتن مفاعلُ مستفعتن فَعَل» نیز القطیع شود .از اینروست که در بیتی همچون:
ای ّاارّ از فاارور رّاات اللااهزار عماار

بازآ که ریخات بایگال رویات بهاار عمار
(حافظ)136 :1121 ،

دو مصرع را میالوان در اوزانی متفاوت از هم القطیع کرد که یکی اصتی و دیگری ثانویّه است.
مصرع اوّا به صورت «ای ّرّ  /از فرور /رّت الله /زار عمر» در وزن «مفعوا فاع ت مفاعیل فاعتن» و مصرع دو به شاکل «باازآ/
که ریخت بی /گل رویت /بهار عمر» در وزن «فع لن مفاعتن فع الن مفاعتن».
برّ ف آنچه ممکن است در بادی امر به نظر برسد ،وزن ثانویه با ذو بارین یکسان نیست؛ زیرا در ذوبارین وزن یا وزنهای
فرعی کام ً متمایز از وزن اصتی هستند و بر ّ ف وزن ثانویه هرگز نمایالوانناد از القطیاع متفااوت وزن اصاتی حاصال شاوند.
الفاوت دو این دو در آن است که برّ ف ذوبارین که النها با اعماا ضرورات شااعری ممکان مایشاود (ر.ک :شمیساا:1112 ،
 ،)11این وزن در اکثر موارد بدون اعماا ضرورتها و النها با الغییر مال درنگ به ووود میآید .اساساً «اشعاری که ظرفیت القطیع
به دو وزن را داشته باشند ذوبارین به حساب نمیآیند» (ر.ک :کرمی.)121 :1111 ،
 -6استفاده از فواصل مرتب واژهها خارج از فواصل ارکان
گاهی شاعر بدون اینکه از القطیعی متفاوت با وزن اصتی بهره گیرد ،در االب همان وزن عروضی پیشرو ،میالواند با استفاده از
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نوعی القارن و الناظر در واژههای دو یا چند مصرع ،نوعی الناسب هاایی بین آنها پدید آورد و موسیقی بادیعی را موواب شاود؛
مث ًٌ در بیت مطتع دیوان حافظ:
اال

یا ایها الساای

ادر

کأساً و ناولها

که عشق

آسان نمود اوّا

ولی

افتاد مشکتها
(حافظ)1 :1121 ،

که در بار هزج مثمن سالم است ،هرچند ّود وزن به ّاطر سالم بودن ارکان و ارینگی آنها ذاالاً ضربی است ،از آنوایی کاه
مطابقت کامل فواصل و واژگان در ارکان چهارهاایی دشوارالر از سایر ارکان است ،این ویژگی را در بیت حاضار نماییاابیم؛ امّاا
ویژگی موسیقایی دیگری در این بیت دیده میشود که بر غنای وزن بیت مایافزایاد و آن کااربرد متقاارن و متنااظر واژههاای دو
مصراع به الرالیب باالست .هر مصرع به چهار اسمت نامساوی القسیم شده اسات کاه باا فواصال متنااظر ّاود در مصاراع بعادی
متناسب هستند .ووود این فر متقارن ،القاکنندة ریتمی متقارنالر از وزن عروضی اصتی است.
این در حالی است که اگر بخواهیم همین بیت را دایقاً مطابق با فواصل ارکان ،ضاربی و متقاارن بخاوانیم نتیااه کاار ارائتای
ناّوشایند و نامطبوع ّواهد بود :
اال یا ای

یُها الساای

ادرکأساً

و ناولها

که عشق آسان

نمود اوّا،

ولی افتا

د مشکتها

این ویژگی مؤثر در شیوة ارائت شعر را در ابیات زیادی از دیوان حافظ میالوان دید؛ همچون بیت:
به دار

بندگی

مردن

بر این در

به وان

او که از

مُت ِ

وهان به
(همان)112 :

گاهی این ویژگی به نوعی موازنة بسیار زیبا و کام ً هنرمندانه البدیل میشود ،بدون اینکه الکتف کاربرد موازناه در آن باشاد و
گاهی حتّی بدون آنکه کاربرد موازنه را در ذهن الداعی کند.
نرگس

کرشمه

میبرد

ای من

فدای

شیوة

از حد برون ّرا
چشم

سیاهِ الو
(همان)112 :

این ویژگی موسیقایی بیشتر یا در مطتع غزاها یا در آن دسته از ابیات غزا دیده میشود که از حیا

موسایقایی یاا مضامون

دارای بروستگی ّاصّی هستند و به نوعی مرکز ثقل آن غزا ماسوب میشوند .گاهی نیز در بعضی از غزاها کاربرد این فواصال
مرالب واژگانی به اوج ّود میرسد و در اکثر ابیات اابلمشاهده است؛ از ومته در غزا زیر:
کو

گتبن عیش

میدمد

ساای

گتعذار

باد بهار

میوزد

بادة

ّوشگوار کو
(همان)111 :

این شیوه از الناظر هااها که به دلیل اابل القطیع نبودن براساس وزن عروضی از نظر پنهان میماند ،الأثیری شگرف امّا دیرآشنا و
ناماسوس بر موسیقی شعر میگذارد و االفاااً همین ناماسوس و دیریاب بودنش بر ارز

آن میافزاید.

 -7استفاده از دو یا چند بحر عروضی در یک شعر
یکی دیگر از راههای نوآوری در وزن شعر و الأثیر بر مؤلّفة «وزن» استفاده از دو یا چند وزن عروضای در یا

شاعر اسات .از

ومتة شاعرانی که از این شیوه برای غنیالر کردن وزن شعرشان بهره گرفتهاند میالوان به ّااانی اشااره کارد .او در اصایدة مادح
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مختص المسیح ،عظیم الرو (ّااانی ،)161 :1112 ،از آغاز مطتع دو الا آّر اصیده از دو وزن استفاده کرده است« .مولوی [نیاز]
از ومتة شاعرانی است که گاه در ی

شعر از چند وزن متفاوت استفاده میکنند» (فتکی.)11 :1111 ،

«مامدبن حسا ّوسفی» ،شاعر ارن نهم ،نیز از نوادر شعرای ک سی

شاعر از اوزان بسایار متعاددی

ایران است که در یا

استفاده کرده است .او در اصیدة مشهور به «سرورالعین» با مطتع:
که ناوعروس چمان وتاوه مایدهاد رّساار

کااه را هااوای بهااار اساات و وانااب گتاازار

()21 -61 :1166
به صورالی کام ً آگاهانه از  11وزن عروضی استفاده میکند .اساس وزن این اصیده وزن «مفاعتن فع الن مفاعتن فعتان» (باار
بیت با وزن و ردیف و اافیهای دیگر مایآورد و

مات ّ مثمن ماذوف) است ،امّا او پس از سرودن هر چند بیت در این وزن ،ی

سپس به وزن اصتی برمیگردد .العداد ابیات این اصیده  1111بیت است .این اصیده به ّاطر الباری که ّوسفی در سرودن آن از
ّود نشان داده ،بعدها به «اصیدة ساریّه» مشهور شده است (همان :سی و نه).
گاهی این نوآوری در استفاده از اوزان عروضی ،هدفمندالر و برای غتبه بار موسایقی ثابات آن وزن عروضای ّااحّ و ایاااد
الناسبی بهتر بین وزن و مضمون ودیدالری است که شاعر اصد بیان آن را در ابیات بعدی دارد .البتّه کمتر شاعری از این شیوة نادر
بهره گرفته است که یکی از آنها «نیما» است.
مث ً در شعر «گل مهتاب» نیما شعر ّود را با وزن «مفعوا فاع ت مفاعیل فاعتن» آغاز میکند:
-U-|U--U|U-U-|U-

واتی که موج بر زبر آب الیرهالر -

(طاهباز)111 :1112 ،
و بنا به شیوة مرسو ّود در مصرعهای بعدی از ویژگی نامساوی بودن مصرعها -در کنار حفظ وزن اصاتی -بهاره مایگیارد.
درمصرع ششم با استفاده از ااعدة السکین زمینه را برای الغییر وزن آماده میکند:
با الازیانهای از آالش

-

----U-|U-

و در مصرع هفتم وزن را الغییر میدهد:
بر روی ساحل از دور میدوید -

U -U - U | - - - - | U -

او در هر دوی این مصرعها از چهار هاای بتند متوالی استفاده میکند در حالی که در وزن اصتی فقط دو هاای متوالی وواود دارد.
عدوا از وزن عروضی اصتی در مصرعهای دیگری از این شعر نیز الکرار میشود.
در شعر «نااوس» و «اقنوس» 11نیز مصرعهایی را میبینیم که ّارج از وزن عروضی اصتی است .امّا در شعرهای «زن هار واایی»،
«شب همه شب» و «ری را» 11وزن اصتی شعر مکرراً دچار الغییر و دگرگونی میشود و این الغییارات وزن باا مضاامین شاعر الناساب
بیشتری دارد .او در شعر «شب همه شب» از دو وزن «فاع الن مفاعتن فعتن» و «فاع الن فع الن فع ت» استفاده کرده است.
اّوان ثال

نیز به القتید از نیما از همین شیوه برای الغییر موسیقی وزن بهره میگیرد و در شعر زیر از سه بار متفاوت اساتفاده

میکند:
در کوچههای ناابت
در کوچههای سرور و غم راستینی که مان بود
در کوچه بار گل ساکت نازهایت
در کوچه بار گل سرخ شرمم

مستفعتن فاع الن
مستفعتن فاع الن فعولن فعولن فعوالت
مستفعتن فاع الن فعولن فعولن
مستفعتن فاع الن فعولن

...
(اّوان)113 :1122 ،
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 -8ذوبحرین و ذوبحور
یکی از راههای غنا بخشیدن به مؤلّفة موسیقایی «وزن» استفاده از امکانات عروض در وهت دو یا چندوزنی ساّتن یا
است؛ بدین معنی که ابیات ی

شاعر

شعر اابتیت ّوانده شدن با دو یا چند وزن را به طور همزمان دارا باشاند.در عتام بادیع ،ایان اشاعار

متوّن یا متتوّن ّوانده میشوند (ر.ک :وطواط.)22 :1161 ،
«این امکان از آنوا به ووود میآید که کتمات شعر دارای ظرفیت اعماا ضرورات هستند؛ یعنی:
 -1میالوان مصوّت کوالاه در آّر کتمات را اشباع کرد یا نکرد.
 -1میالوان مصوّت بتند در آّر کتمات را که پیش از مصوّت دیگر ارار گرفته باشند کوالاه کرد یا نکرد.
 -1میالوان همزهای را که بعد از صامت آمده است حذف کرد یا نکرد (ر.ک :شمیسا)11 :1112 ،
البتّه غیر از این سه موردی که شمیسا به آن اشاره کرده است ،مورد چهارمی نیز ووود دارد و آن استفاده از الخفیاف باه واای
الشدید و بالعکس در کتمات است.
بعضاً وابهوا کردن الکیهها را هم از عوامل به ووود آمدن امکان القطیع دو یا چندگانه وزن شعر به حسااب آوردهاناد (کرمای،
)121 :1111؛ امّا از آنوا که امکان القطیع چندگانه به الغییر کمّیّت مصاوّتهاا و هااهاا مرباوط اسات و پاس واباهواایی الکیاه
نمیالواند عامتی در ذوبارین شدن شعر ماسوب شود.
براساس استقصایی که ّود نگارنده به عمل آورده است در «مخزناالسرار» نظامی گناوی حدود یکصد و پناااه بیات ،امکاان
القطیع به هر دو وزن «فاع الن فاع الن فاعتن» (بار رمل) و «مفاتعتن مفاتعتن فااعتن» (باار ساریع) را دارناد کاه العاداد بسایار
اابلالووهی است .از ومتة آنها عبارتاند از:
اوّا او اوّا بااااااااااااایابتداسااااااااااااات

آّااااار او آّااااار بااااایانتهاسااااات
(نظامی ،1111 ،ب )13

زهاااااارة میاااا ا از دا دریااااااا گشاااااااد

چشاامة ّضاار از لااب ّضاارا گشاااد
(همان ،ب )11

گاار ساار چاارخ اساات پاار از طااوق اوساات

ور دا ّاااک اساات پاار از شااوق اوساات
(همان ،ب )21

رشید وطواط در حدائقالسار مینویسد« :احمد منشوری مختصری ساّته است و آن را ّورشیدی شرح کرده ،ناامش کنازالغرایاب،
ومتة آن از این ابیات متتوّن است ،در آنوا بیتی آورده است کی به سی و اند وزن بتوان ّواند» (حدائقالسار.)22 :1161 ،
ذبیحاهلل صفا نیز در «الاریخ ادبیات ایران» نمونههایی چند از این صنعت را نا میبرد .از ومته اصیدهای به مطتع:
چمن شد از گال صاد بارا الاازه دلباروار

بهاااار یافااات بهااااری ز بااااد در گتااازار

از سید اوا الدین ذوالفقار شیروانی ،مشتمل بر الوشیاات و دوایر که از هر بیت چند مصرع و ابیاات متاوّن در بااور مختتاف
بیرون میآید(11صفا.)111/1 :1111 ،
معروفالرین ذوبارین ،مثنوی «سار ح ا» سرودة «اهتی شیرازی» است:
ساااااااای از آن شیشاااا اة منصااااااور د

در را و در ریشاااااة مااااان صاااااور د

 -9وزن دوری
«وزن دوری وزنی است که ابیات را به چهار اسمت مساوی القسیم میکند .پس وزن دوری همیشاه ماثمن اسات .اوزان دوری
فقط از باور مختتفاالرکان ساّته میشوند» (شمیسا.)111 :1121 ،
البتّه دربارة این مطتب که نوشتهاند اوزان دوری فقط از باور مختتفاالرکان ساّته میشوند ،باید گفت که اگر مقصاود ،الاأثیر
موسیقایی است ،در این صورت ،در اوزان متّاداالرکان هم ممکن است یکی از اوزاء ،مزاحف رکان اصاتی باشاد و در الرکیاب،
مشابه وزن دوری عمل کند؛ برای مثاا:
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واتاای دا سااودایی ماایرفاات بااه بسااتانهااا

بی ّویشتنم کاردی باوی گال و ریااانهاا
(سعدی)112 :1121 ،

بر وزن «هزج مثمن اّرب»« :مفعوا مفاعیتن مفعوا مفاعیتن» م حظه میشود که از نظر الأثیر موسیقایی همان الأثیر وزن دوری
را دارد.
وزن دوری از چند لااظ اهمّیّت دارد .اوّا اینکه موسیقی وزن دوری به ّاطر الکرار متقارن ارکان در هر نیممصرع ،غنیالار از
سایر اوزان است؛ یعنی ی

وزن ّاحّ در طوا ی

بیت چهار بار الکرار میشود و الکرار نیز زیبایی ّاحّ ّود را دارد.

دو اینکه «وزن دوری ویژگی عروض فارسی است و در شعر عربی وزن دوری نداریم» (وحیدیان.)111 :1121 ،
سومین اهمّیّت وزن دوری در این است که «در این اوزان وسط مصراع حکم پایان مصراع را مییابد؛ یعنای مایالاوان در آنواا اافیاه
آورد ،مک

کرد ی

یا دو صامت اضافه بر فرموا آورد» (شمیسا.)61 :1121 ،

چهار نیز اینکه «اوزان دوری ّو آهنگ الرین اوزان شعری هستند و نیز اسمت اعظم زایایی عروض فارسی به عهادة اوزان
دوری است؛ زیرا با الرکیب ارکان مختتف میالوان اوزان الازه ساّت» (همان.)61 :
در ماموع باید گفت :وزن دوری به ّاطر ویژگیهایی که دارد ،دارای امتیاز موسیقایی است و مؤلّفة «وزن» در هار شاعری باا
االب وزن دوری به صورت طبیعی بروستهالر از اوزان سایر اشعار است .از سوی دیگر ،چون در اوزان دوری باه صاورت باالقوّه
امکان آوردن اافیه -و ردیف -درونی ووود دارد ،این ویژگی نیز مؤلّفة موسیقایی «هماهنگهای آوایی» -مبتنی بر ونااس ،سااع،
الکرار و -...را بروستهالر میکند.
 -11سکوت در اوزان عروضی مزاحف
یکی از مباحثی که در ّصوح آن به صورالی درّور ،با

و بررسی صاورت نگرفتاه اسات «ارز

موسایقایی ساکوت در

اوزان عروضی است» .سکوالی که در اوزان عروضی دیده میشود بین همة اوزان عمومیّت ندارد و مختصّ العداد نسابتاً ماادودی
از آنهاست .واتی که رکن پایانی مُزاحف باشد ،اگر مصرع دو را بدون مکا

الز  -کاه بساته باه ناوع وزن ،طاوا آن متفااوت

است -بخوانیم ،وزن ّواهد شکست؛ مث ً در وزن رمل مسدس ماذوف به دنباا مصرع اوّا:
بشاانو از ناای چااون حکایاات ماایکنااد

وز وااااداییهااااا شااااکایت ماااایکنااااد
(مولوی)1 :1162 ،

اگر بدون مک

کوالاهی -که در اینوا به اندازة کمّیّت ی

هاای بتند است -مصرع بعدی را بخوانیم وزن دچار لنگی ّواهد

شد .سکوت مووود در اوزان عروضی اّتصاح به پایان مصرع ها ندارد بتکه در برّی اوزان در نیم مصرعهاا نیاز ایان ساکوت
دیده میشود.

11

نافی سکوت پس از مصرعهای مختو به زحاف را الز نمیداند و میگوید« :در موسیقی سکوت نقش ایفاء میکند و چیازی
را کامل میکند؛ یعنی به ظاهر سکوت است ،امّا در وااع نقش مهمی به عهده دارد ،ولی در شعر ک سی

فارسای ساکوت مطتقااً

چنین نقشی ندارد  ...در موسیقی سکوت نقش ایفاء میکند امّا در عروض چنین نیست .شما حتّی در پایان مصراع هم الز نیسات
سکوت بکنید  ...در شعر ک سی

فارسی م کهای دیگری ووود دارد که مصراعها را از هم ودا مایکناد؛ باه طاوری کاه اگار

مصراعها را بدون فاصتة زمانی هم بخوانیم ،بتوانیم مرز میان آنها را الشخیص بدهیم» (نافی 111 :1131 ،و.)111
برّ ف نظر نافی ،نقش سکوت در شعر نیز همچون موسیقی غیراابلچشمپوشی است و هر کس نیز به طور الاربی میالواند
الفاوت اوزان سالم و مزاحف را در شیوة ارائت آنها بیازماید و بهوز افرادی که گو

آنهاا داات کاافی نادارد ،درک ضارورت

رعایت سکوت در فواصل بعد از ارکان مزاحف برای همه کام ً متموس و ماسوس است .با ووود این ،چند دلیال بارای اثباات
ادعای مذکور میالوان آورد:
 -1این سکوت صرفاً برای ودا کردن مصراعها از همدیگر نیست که با داشتن م کهای دیگر ،نیازی به رعایت آن نباشد بتکه
رعایت این سکوت ضرورالاً برای حفظ وزن عروضی است ،هرچند که در مراحل بعدی ممکن است در کناار ایان وظیفاه اصاتی،
کارکردهای دیگری هم داشته باشد.
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 -1دو م ک از چند م کی که معموالً به عنوان م کهای الشخیص پایان مصرع شناّته میشوند ،یعنی «شکستن رکن آّار در شاعر
نو» و «استفاده از ی
ارز

یا دو صامت در پایان رکن آّر» هم در شعر نو و هم شعر ک سی

از ومتة دالیل ما برای اثبات وواود ساکوت و

موسیقایی آن در چنین اوزانی است.
اّوان ثال

در کتاب بدعتها و بدایع نیمایوشیج واتی طرزکار نیما در پایان دادن مصرعها و مال آوردن اافیاههاا را الوضایح

میدهد ،میگوید « :و سراناا باالّره باید مصراع در وایی ّاالمه پیدا کند و مک

و واف و اشباع حرکتی یا ثقیل کردن هااایی

باشد که شعر (البتّه در باور متساویاالرکان و متشابهاالفاعیل) به صورت بار طویل درنیاید؛ مگر اصد بار طویل سارودن داشاته
باشیم که البتّه حسابش با اوزان نیمایی فرق دارد» (اّوان ثال  .)111 :1122 ،پس ّود این نوع پایانبندی مصراعهاا بارای ایاااد
الواف و مک

(یا سکوت) است و این یعنی استفاده از سکوت در آنوا ناگزیر است.

در ّصوح امکان «استفاده از ی

یا دو صامت در پایان رکن آّر» نیز باید گفت ّود این امکان حاکی از ووود یا

ّالی پس از رکن آّر برای گنااندن ی
چطور میالواند فضای ی

یا دو صامت است و این یعنی ووود سکوت در آنوا؛ وگرنه ی

فضاای

یا دو صامت اضاافه

یا دو هاای آغازین مصرع بعد را بگیرد؟

 -1این سخن ایشان که سکوت در موسیقی نقش دارد امّا در عروض نه ،زمانی احتماا صات داشت که مبانی ارکاان عروضای از
موسیقی ودا میبود ،در حالیکه ارکان عروضی کام ً بر ریتمهای موسیقی منطبق هستند و اوزانی کام ً موسیقایی ماسوب میشوند،
فتذا نمیالوانند از اوانین موسیقی مستثنی شوند و در حقیقت سکوت در آنها همان نقشی را دارد که در ریتمهای موسیقی دارد.
در ّصوح کمّیّت سکوت پس از هر مصرع نیز باید گفت این کمّیّت برابر با ماموع کمّیّتهای هااهایی اسات کاه از رکان
آّر (مزاحف) آن مصرع حذف شدهاند؛ یعنی اگر بر فرض ،رکن آّر به اندازة ی

هاای کوالاه و ی

هاای بتند کمتر از کمّیّت

همان رکن در حالت سالم باشد ،میزان سکوت پس از آن رکن به اندازة کمّیّت «ی

هاای کوالاه و ی

هاای بتند» ّواهاد باود.

پس در ّصوح اوزانی با ارکان مزاحف باید گفت« :هاای انداّتهشده ،در الکرار به صورت سکوت موسیقایی ظااهر مایشاود،
مگر آنکه صامت به آّر افزوده شده باشد» (وتی.)21 :1121 ،
نکتة مهمی که باید به آن اشاره شود آن است که بین این نوع از ساکوت و ساکوالی کاه معماوالًدر پایاان مصارع هاای اوزان
متاداالرکان سالم رعایت میشود ،الفاوت ووود دارد و آن این است که رعایت ساکوت در اوزان غیرمزاحاف باه ضارورت وزن
نیست .به العبیری دیگر ،این سکوت« ،سکوت موسیقایی» نیست؛ چون برّ ف اوزان مزاحف ،امتاداد رکان آّار هار مصارع در
اوزان متاداالرکان با امتداد ارکان ابل و بعد از آنها یکسان است و هیچ الفاوالی ندارد .به همین دلیل است که میالوانیم این ارکاان
یا اشعار سرودهشده به وزن آنها را همچون ی

بار طویل به صورت متوالی و بدون انقطاع بخوانیم؛ چنانکه اّوان ثال

نیاز باه

امکان ّوانده شدن این اشعار به صورت بار طویل اشاره کردهاست (ر.ک :اّوان ثال .)111 :1122 ،
یکی از نتایج مهم الووّه به ارز

موسیقایی سکوت آن است که ّواندن بعضی اشعار را که از اوزان متداوا و مطبوع نیستند و

الشخیص وزن آنها کمی دشوار است آسان میکند.
 -11ضرورتها
استفاده از ضرورتهای شاعری از عوامل دیگر مرالبط با «وزن» است .از آنوایی کاه باا  ،در ّصاوح وزن و الغییارات آن
است ،در اینوا صرفاً به ضرورات مربوط به وزن اشاره میشود.
شمیسا ضرورات را چنین العریف میکند« :ضرورات الغییراالی است که باه مقتضاای وزن (طارح معینای از الاوالی هااهاا) در کمّیّات
هااها (یا مصوّتها) ایااد میشود» او این ضرورتها را به سه دسته القسیم میکند:
 -1اشباع مصوّتهای کوالاه
 -1کوالاه شدن مصوّتهای بتند
 -1حذف یا ابقای همزه در طی ک

(ر.ک :شمیسا.)12 -12 :1112 ،

پس هرچند عروض فارسی بر پایة کمّیّت هااست ،ضرورات به شاعر اوازه میدهند با ایااد الغییر در کمّیّت هااهاا از معیاار
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وزن موردنظر ّود عدوا نکند.
عروض فارسی بر کمیّت هاا استوار است و کمّیّت هاا نیز مبتنی بر کمیّت مصوّت است .در هر شعری ،الگوی کااربرد کمّیّات و
الرالیب هااها را وزن عروضی آن شعر مشخّص میکند .امّا گاهی ضرورت رعایت الگوی وزن عروضی باع

عدوا شاعر از کمّیّات

اصتی مصوّت و الغییر آن میشود ،یعنی شاعر ضرورالاً گاهی مصوّتهای کوالاه و بتند را به وای یکدیگر مورد استفاده ارار میدهد.
باید گفت به طور کتی «العداد الغییر کمّیّت مصوّتها» در هر شعر رابطة عکس با «مطابقات گفتاار باا وزن عروضای» دارد .باه
العبیری دیگر هر چه الغییر کمّیّت مصوّتها کمتر باشد ،شعر روانالر ّواهد بود و هر چه این الغییر بیشتر باشد ،شعر متکتّفاناهالار.
البتّه چنانکه در با

«ذوبارین» و «ذوباور» هم اشاره شد استفاده از ضرورات اگر به شکل هنرمندانهای صورت گیرد ،میالواناد

این امکان را به شاعر بدهد که واژههای شعر ّود را بر دو یا چند وزن پایهگذاری کند؛ به طوری که بتوان شعر را در دو یاا چناد
وزن ارائت کرد.
 -12اختیارات شاعری
اّتیارات شاعری به این معنی است که شاعر از دو صورت ممکن هر کدا را به کار بَرَد ،صاایح باشاد و در وزن ّتتای وارد
نگردد (شمیسا .)11 :1112 ،پس باید گفت اّتیارات اعماا الغییراالی در وزن -در مادودة مورد ابوا اهل زبان -است؛ به گونهای
که وزن دچار ّتل نگردد.
اّتیارات شاعری شامل اّتیارات در وزن و اّتیارات در اافیه است که در اینوا به الناسب موضوع با

صارفاً از اّتیاارات

مربوط به وزن سخن به میان ّواهد آمد.
شمیسا اّتیارات شاعری رایج را چنین برمیشمارد:
 -1شاعر مختار است به وای فع الن در رکن اوّا هر مصراع فاع الن بیاورد (اابل اعماا در پنج وزن).
 -1شاعر مختار است به وای دو هاای کوالاه متوالی ی

هاای بتند بیاورد (السکین) .السکین در همه واا اابالاعمااا اسات

وزء در آغاز شعر.
 -1شاعر مختار است به وای مفتعتن ،مفاعتن و به وای مفاعتن ،مفتعتن بیااورد؛ یعنای واای « »U -را باا « »- Uو باالعکس
عوض کند .به این اّتیار ،اّتیار اتب میگویند (اّتیار اتب در اشعار سب

عرااای و هنادی از ابیال اشاعار حاافظ و ساعدی و

صائب و کتیم رواج ندارد و نادر است)
 -1شاعر مختار است در آّر مصراع ی

یا دو صامت اضافه بر وزن بیاورد (شمیسا.)11 :1112 ،

از بین این چهار مورد ،اّتیار اوّا به ّاطر وایگزینی النها ی

هاای کوالاه با ی

هاای بتند در آغاز هر مصرع و از آنرو کاه

الغییر موسیقایی چندان زیادی ایااد نمیکند ،در دورههای مختتف شعر فارسی رایج بوده است .اّتیار دو (السکین) بعد از ساب
ّراسانی و آذربایاانی ،کمتر مورد استفاده ارار گرفته است 11و آن نیز به ّاطر شدت الغییر موسیقایی ایاادشده و ناگهاانی باودن
آن است .اّتیار سو (اّتیار اتب) هرچند الغییری در العداد هااهای کوالاه و بتند ایااد نمیکند ،به ّاطر الغییاری کاه در الرالیاب
هااها پدید میآورد ،الغییر ماسوسی را در مؤلّفة موسیقایی وزن باع

میشود ،چون این اّتیاار حاداال در الاوالی هااهاای دو
12

رکن از هر مصراع ،الغییر ایااد میکند .از اینرو ،این اّتیار نیز بعدها کاربرد ّود را از دست میدهد .اّتیار چهار نیز به ویاژه در
بارهایی با ارکان مزاحف و نیز ارکان دوری کام ً رایج بوده است.
هرچند که در ماموع استفادة کمتر از اّتیارات شاعری مووب رعایت ارینگی در مصرعها و التزا بیشتر به معیار وزن اصاتی
مورد استفاده در هر شعر شده است ،موسیقی شعر را موزونالر میکند .امّا این بدان معنی نیست که هر گونه استفاده از آنهاا لزومااً
مووب مخدو

شدن موسیقی شعر شود .به همین دلیل است کاه شاعرای بزرگای چاون مولاوی ،ساعدی و حاافظ نیاز از ایان

اّتیارات بهره گرفتهاند.
 -1-12سکته
کاربرد ااعدة «السکین» گاهی باع

به ووود آمدن ویژگی موسیقایی دیگری در شعر میشود که آن را «سکته» میگوییم.
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مؤلف غیاثالتغات سکته را چنین العریف میکند« :در اصط ح شعر آن که در وزن ،اندکی الواف باشاد کاه ابایح نمایاد و در
بعضی واها متیح پندارند».
مسعود فرزاد و ّانتری آوردن ی

مصوّت کوالااه

هاای بتند به وای دو هاای کوالاه را «سکته» ّواندهاند .فرزاد افزودن ی

به صامت النهامانده در القطیع را [نیز] شبهسکته ّوانده است (به نقل از شمیسا 31 :1131 ،و  )31امّا ّود شمیسا ساکته را چناین
العریف کرده است« :اگر دو هاای کوالاه [در السکین] یکی در آّر ی

رکن و دیگری در اوّا رکن بعدی باشد و باه واای آنهاا

هاای بتند بیاید ،شعر دچار «سکته» میشود .پس سکته یعنی آوردن ی

هاای بتند به وای دو هاای کوالااه در حادّ فاصال دو

رکن» (شمیسا )11 :1112 ،و بیت زیر را مثاا میآورد:
ماساااوس شااانید مااان آواز بریااادن

در باااطن ماان وااان ماان از غیاار الااو ببریااد

16

(همان)
ویژگی موسیقایی که باع

در ماموع میالوان گفت :سکته به عنوان ی

موسیقی شعر میگذارد .از این روست که استفاده از سکته در سب

ایااد ناروانی در وزن شعر مایشاود الاأثیر منفای بار

عراای و سب های بعدی در مقایسه با سب

ّراسانی کااهش

چشمگیری یافته است.
شعر سبک «عراقی» مهمترین نمودگاه مؤلّفة موسیقایی «وزن»
در بین سب های مختتف شعر فارسی ،سب

«عراای» از حی

الووّه ویژه به مؤلّفة موسایقایی «وزن» و نااوة کااربرد آن اهمّیّات

ویژهای دارد .یکی از دالیل این اهمّیّت ،الووّه ّاحّ شعرای سب

عراای به الاأثیر موسایقایی «وزن» و اساتفادة آناان از الاربیّاات

عمتی شعرای سب های پیشین در کاربرد اوزان متعدّد عروضی است کاه نتیااها
شعرای سابق و رواج ّو آهنگالرین و دلنشینالرین اوزان شعری در سب
دلیل دیگر این اهمّیّت آن است که شعرای ّو ذوق این سب

متاروک شادن اوزان ناامطبوع ماورد اساتفادة

عراای است.

12

استفاده از اّتیارات شاعری را در شعر ّود به حداال رسانده

از آن دسته از اّتیاراالی که الأثیر مطتوبی بر موسیقی شعر نمیگذاشته است نیز اوتناب کردهاند؛ به طاور مثااا ،اساتفاده از اّتیاار
اتب و آوردن رکن «مفتعتن» به وای «مفعولن» و بالعکس در این سب

به طور چشمگیری نسبت به دورههای ابتی کااهش یافتاه
13

است 11و در موارد نادر کاربرد آن به ادری هنرمندانه بوده که بر غنای موسیقی شعر افازوده اسات .هماینطاور کااربرد اّتیاار
السکین و باالّصّ سکته در سب

عراای بسیار به ندرت صورت گرفته است.

11

نوآوریهای موسیقایی سه غزاسرای بزرا این سب  ،یعنی «مولوی»« ،سعدی» و «حافظ» که باه الرالیاب باا «اساتفاده از اوزان
بسیار متنوّع و ضربی»« ،الووّه به اوزان کوالاه» 11و «استفاده از فواصل مرالّب واژهها و ایااد وزن عارضی» بر غنای عنصر «وزن» در
شعر فارسی افزودهاند از دالیل دیگر اهمّیّت سب

عراای از حی

الووّه به مؤلّفة موسیقایی «وزن» است.

نتیجه
وزن بهوز در شعر منثور ،همواره م ز شعر بوده و عم ً وزئی وداییناپذیر از شعر اتمداد شده اسات .عوامال متعادّدی وواود
دارند که می الوانند این عنصر ارزشمند موسیقایی را الات الأثیر ارار دهند .الأثیر این عوامل را به صورت ّ صه در چند بناد زیار
میالوان چنین بیان کرد:
 -1نسبت هااها ،الرالیب هااها و استفاده از هاای کشیده در حالت و احساس القایی اوزان الأثیر بسزایی دارند.
 -1مطابقت آّر واژهها با آّر ارکان ،ایااد وزن عارضی ،استفاده از فواصل مرالب واژهها ّارج از فواصل ارکاان و اساتفاده از
دو یا چند بار عروضی در ی

شعر از عوامتی هستند که میالوانند بر کیفیّت و حالت اصتی ی

وزن غتبه کرده باع

ایااد النوّع

در حالتهای آن شوند.
 -1استفاده از ذوبارین و ذوباور به ّاطر النوّع ّاحّ آن و وزن دوری به ّاطر ایااد الساوی بین اوزای وزن و ضربی کردن
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واژهها غنای موسیقی شعر را افزونالر میکند.
 -1سکوت در فواصل مصرعهای اوزان مزاحف ی

عامل موسیقایی اابلالووّه است و رعایت آن میالواند در ارائات روانالار

اشعار الأثیر بسزایی داشته باشد.
 -2استفادة کمتر از اّتیارات شاعری امکان رعایت بیشتر ارینگی در شعر و در نتیاه موزون شدن بیشتر آن را فراهم می کند.
پینوشتها
 -1از ومتة این ماققان میالوان به پرویز ناالل ّانتری ،مامدرضا شفیعی کدکنی ،القی وحیادیان کامیاار ،ابوالاسان نافای و ...
اشاره کرد.
« -1ایقاع» وماعتی نقرات هستند که میان آنها ازمنة معیّنة مادوده وااع شود (فرصت شیرازی)11 :1112 ،
 -1برای اط ع بیشتر رووع کنید بهّ :انتری21. :1112 ،
 -1برای اط ع بیشتر رووع کنید به :همان11 :
 -2برای اط ع بیشتر رووع کنید به :وحیدیان کامیار61 :1111 ،
 -6برای اط ع بیشتر رووع کنید به :همان.
 -2برای اط ع بیشتر رووع کنید بهّ :انتری33 :1112 ،
 -1نقل مثاا از :نافی111 :1131 ،
 -3نقل مثاا از :همان.
 -11برای مشاهده متن شعرها رووع کنید به :طاهباز166 -121 :1112 ،؛ 113 -116
 -11برای مشاهده متن شعرها رووع کنید به :حقوای131 -131 :1111 ،؛ 131 -131
 -11برای اط ع از نمونههای بیشتر در این ّصوح رووع کنید به :الاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج  111 :1و المعاام ،الصاایح
مدرّس رضوی111 -111 :
 -11برای اط ع بیشتر رووع کنید به :شمیسا61 :1121 ،
 -11برای اط ع بیشتر رووع کنید بهّ :انتری121 -163 :1112 ،
 -12برای اط ع بیشتر رووع کنید به :شمیسا11 :1112 ،
 -16در مصرع دو این بیت واژة «من» در حد فاصل دو رکن دو و سو و به وای دو هاای کوالاه استفاده شده است.
 -12برای اط ع بیشتر رووع کنید به :مااوب111 -111 ،11 :1121 ،
 -11برای اط ع بیشتر رووع کنید به :شمیسا11 :1112 ،
 -13رووع کنید به صفاة  1مقالة حاضر.
 -11برای اط ع بیشتر رووع کنید بهّ :انتری121 -163 :1112 ،
 -11برای اط ع بیشتر رووع کنید به :سمیعی.121 :1131 ،
منابع
 .1اّوان ثال  ،مهدی ( .)1122بدعتها و بدایع نیمایوشیج ،چ ،1الهران :الوکا.
 .1وتی ،حسین ( .)1121میزان موسیقایی وزن شعر ،چ ،1الهران :نهاد هنر و ادبیات.
 .1حافظ ،شمسالدین مامد ( .)1121دیوان حافظ ،چ ،1براساس نسخه غنی ازوینی ،به ّط امیراحمد فتسفی ،الهران :پارسا.
 .1حقوای ،مامد ( .)1111نیما یوشیج ،چ ،6الهران :نگاه.
ّ .2ااانی ،افضل الدین بدیل ( .)1112دیوان ّااانی،الصایح میر و االدین کزازی ،چ ،1الهران :مرکز.
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ّ .6القی ،روحاهلل ( .)1121نظری به موسیقی ،چ ،2الهران :ماور.
ّ .2وسفی ،مامد بن حسا ( .)1166دیوان ،چ ،1به اهتما احمد احمدی بیروندی ،مامدالقی سال  ،مشهد :اداره کال حاج و
اوااف و امور ّیریه استان ّراسان.
 .1رامپور ،غیاثالدین مامد ( .)1161غیاثالتغة ،الهران :امیرکبیر.
 .3سانتاماریا ،ورج ( .)1111الولد شعر ،چ ،1الرومة منوچهر کاشف ،الهران :سپهر.
 .11سعدی شیرازی ،مصتحالدین عبداهلل ( .)1121کتیات سعدی ،چ ،1الهران :نشر پیمان.
 .11سمیعی گی نی ،احمد (« .)1131اوزان شعر در غزلیات سعدی» ،وزن شعر فارسی از دیروز الا امروز ،الهران :فرهنگستان زباان
و ادب فارسی.
 .11شمس ایس رازی (بیالا) .المعام فی معاییر اشعارالعام ،الصایح مدرس رضوی ،کتابفروشی الهران.
 .11شمیسا ،سیروس ( .)1121آشنایی با عروض و اافیه ،الهران :فردوس.
 .11اااااااااااااااا ( .)1112عروض و اافیه ،چ ،12الهران :انتشارات دانشگاه پیا نور.
 .12شمیسا ،سیروس (« .)1131سکته عروضی» ،وزن شعر فارسی از دیروز الا امروز ،به کوشش امید طبیبزاده ،الهران :فرهنگستان
زبان و ادب فارسی.
 .16صفا ،ذبیحاهلل ( .)1111الاریخ ادبیات در ایران ،وتد  ،1الهران :بینا.
 .12طاهباز ،سیروس ( .)1112کماندار بزرا کوهساران :زندگی و شعر نیمایوشیج ،چ ،1الهران :ثال .
 .11طوسیّ ،واوه نصیرالدین ( .)1116اساساالاتباس ،چ ،1به الصایح مدرس رضوی ،الهران :دانشگاه الهران.
 .13ااااااااااااااااااااااااا ( .)1163معیاراالشعار ،چ ،1با الصایح و اهتما دکتر وتیل الاتیل ،الهران :وامی و ناهید.
 .11عظیمی ،مامدوواد ( .)1111موسیقی شعر حافظ ،چ ،1الهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .11فرصت شیرازی ،سیدمیرزا مامد ( .)1112باورااللاان ،چ ،1با الصایح عتی زریناتم ،الهران :کتابفروشی فروغی.
 .11فتکی ،مامود ( .)1111موسیقی در شعر سپید فارسی ،چ ،1الهران :نشر دیگر.

 .11اهرمانی مقبل ،عتیاصغر (« .)1131ضرورت وزنی و اهمّیّت آن در شعر فارسی و عربی و الأثیر آن در اعتداا وزن» ،وزن شعر
فارسی از دیروز الا امروز ،الهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 .11کرمی ،مامدحسین ( .)1111عروض و اافیه در شعر فارسی ،چ ،1شیراز :دانشگاه شیراز.

 .12مااوب ،مامدوعفر ( .)1121سب

ّراسانی در شعر فارسی ،چ ،1الهران :انتشارات دانشسرای عالی.

 .16مولوی ،و االدین مامد بتخی ( .)1162مثنوی معنوی ،وتد اوا ،چ ،1به همت رینولد نیکتسون ،البریز :نشر موال.
 .12نافی ،ابوالاسن (« .)1131میزگرد عروض» ،وزن شعر فارسی از دیروز الا امروز ،الهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 .11ناالل ّانتری ،پرویز ( .)1112وزن شعر فارسی ،چ ،1الهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 .13نظامی گناوی ( .)1111کتیات نظامی ،چ ،1الصایح و شرح وحید دستگردی ،الهران :ط یه.
 .11وحیدیان کامیار ،القی ( .)1121بررسی منشأ وزن شعر فارسی ،چ ،1مشهد :مؤسسه چااپ و انتشاارات آساتان اادس رضاوی
مشهد.
 .11اااااااااااااااااااا ( .)1111وزن و اافیه شعر فارسی ،چ ،2الهران :مرکز نشر دانشگاه.
 .11وطواط ،رشیدالدین ( .)1161حدائقالسار فی داایقالشعر ،چ ،1به الصایح و اهتما عباس ااباا ،الهران :طهوری و سنایی.

