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  چكيده
مـصراع متـوازن      وزن دوري، وزن متناوبي است كه هر مصراع آن، به دو نـيم            

شود تـا بتـوان هجـاي پايـاني ركـن دوم را كـشيده آورد؛ در عـروض،         مي  تقسيم  
د؛ماننـد  ان  هاي متناوبي هستند كه با داشتن ظاهر دوري، غيردوري گرفته شده            وزن

چـو  "):388: 1385(، دراين بيت مولـوي  )U – U - - U U –(فعالتن مفاعلن دوبار 
كه درخـتش ز شُـكرِ دوسـت، سراسـر زبـان            * پرست از محبتش دل آن عالم خأل        

دوري، يك ويژگي مشترك      اوزان شبه . اند  ندرت دوري آمده     اين اوزان به   ".شود
، )الصفا و المعجم شمس قـيس       اخوانمانند رسائل   (دارند كه در علم موسيقي قديم       

است؛ يعني دو برابر بودن كميت هجايي و چون هجاي      شده     گفته   "ضِعف"به آن   
 4 هجـاي كوتـاه و       4مـصراعي كـه از        بلند، دو برابر هجاي كوتاه است، در هر نيم        

  شده باشد، نسبت ضِعف برقرار است و بيشترِ شعرا، اين اوزان را به هجاي بلند تشكيل
اند تا ظرايف موسيقايي ايـن نـوع خـاص از وزن،         ريتم تند، غيردوري گرفته   دليل  

ايـن نـوع اوزان و      ) دوري و غيردوري گـرفتن    (اين كاربرد دوسوية    . رعايت شود 
كند كه آنهـا را شناسـايي و از     با وزن دوري در كتب عروض، ايجاب مي       خلط آنها 

                                                 
*
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 عروض و ديوان شعرا دوري كه در كتب اوزان شبه. وزن دوريِ مطلق تفكيك كرد
  مفـتعلن، فـاعالت    مفتعلن، مفاعيل   مفاعلن، فاعالت   فعالتن  :  وزن است  8آمده است،   

مفـتعلن و مفـتعلن       فاعالتن، مفـاعلن       فعالتن، فعالت   مفاعلن، مفاعلن   مفاعلن، فعالتن   
هـاي    شكل است كـه ابتـدا وزن        شيوة پژوهش، بدين  ). همگي با قيدِ دوبار   (مفاعلن    

 عروضي خانلري، استخراج و بـراي هريـك مثـالي از شـعرا،               ، از دستگاه  دوري  شبه
  .ذكرشده و سپس، نظرات مطرح پيرامون موضوع، بررسي گرديده است

  .مصراع دوري، ضِعف، متناوب، نيم وزن دوري، شبه:هاي كليدي واژه

  مقدمه -1
ده هاي مختلف آوايي تشكيل ش عنوان موسيقيِ بيروني شعر، از نظام وزن عروضي به

هاي  بندي  ناچار نيازمند دسته،هاي آوايي است كه جهت آموزش و نيز استفاده از اين نظام
هاي علمي متنوعي بهره  ها از روش بندي وزن عروضيان براي تقسيم. علمي و منطقي هستيم

ها  بندي هاي مختلف عروضي، به انواع اين دسته اند كه با مروري در دستگاه گرفته
توان به تقسيم اوزان بر متناوب االركان و متفق االركان اشاره   مي،نمونه براي ؛خوريم برمي

 نام ةبندي اوزان بر اساس تعداد اركان، از قبيل مربع و مسدس و مثمن نيز بر پاي كرد يا دسته
  نشدنهاي عروضي مشهود است، تفكيك اي كه در تمام اين دستگاه اما مسئله... بحور و

هاي دوري  ير دوري است زيرا در تقسيم اوزان، الجرم با وزنهاي دوري از غ علميِ وزن
 از سوي شعرا ة گا،رغم ظاهردوري شويم اما در اين ميان اوزاني هستندكه علي مواجه مي

. كند بندي علمي اوزان را دوچندان مي  ضرورت دسته،اند و اين نكته ي شدهقغيردوري تل
مندي  بندي جديد و قاعده تواند دسته اين تفكيك اگر به صورت علمي اجرا شود، خود مي

هاي   وزننشناختن ريشه در ،خلط وزن دوري با غيردوري. در تقسيم اوزان به شمار آيد
  .ها در ادامه، بيان و بررسي شده است دوري دارد كه اين وزن شبه

 

  بيان مسئله  1-1
 ،ري اين است كه وزن دو،نظر دارند ويژگي بارز وزن دوري كه عروضيان در آن اتفاق

شود و  مصراع متوازن تقسيم مي  به دو نيم،االركاني است كه هر مصراع آن وزن متناوب
بندي مصراع غيردوري را لحاظ كرد و هجاي كشيده   پايانة مصراع، قاعدةتوان در ميان مي

 موردبحث برخي عروضيان بوده است اما ،اين وزن كه مختص شعر فارسي است .آورد
 ة اين است كه برخي از اوزان متناوب را گا،اند  آن غافل بودهچيزي كه اكثر عروضيان از
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 اند؛ دوري معرفي شده تحت عنوان شبه،ها در اين مقاله اين وزن.اند شاعران، غيردوري گرفته
 دوري گرفته نشده ة كه متناوب االركان است اما گا"فعالتن مفاعلن دوبار"مانند وزن 

كه درختش ز شكر دوست سراسر زبان  * چو پرست از محبتش دل آن عالم خأل: است
كه در همين غزل، اين وزن را در بيت ديگري دوري آورده ) 388: 1385: مولوي(شود 
كه تو هر چه عيان كني همه روزي *ز درختان ندا رسد  / زنندچو سر از خاك بر: است

 .عيان شود

  :ها پاسخ دهد اين مقاله قرار است به اين پرسش
 به شكل غيردوري برخورد ،هاي متناوب ن با برخي از وزن، شاعراةچرا گا: الف
  اند دوري بگيرند؟  توانسته آنكه مي اند، حال كرده
   ظاهر دوري دارند؟،هايي دوري چيست و چه وزن هاي شبه روش تشخيص اين وزن: ب
  چه تعداد از اين اوزان در عروض كاربرد دارد؟: ج

  :ها فرضيه
متناوبي كه ريتم تندي  هاي  اين است كه وزن،دشو اي كه حدس زده مي فرضيه: الف

رغم متناوب بودن، شاعران با توجه به   دوري نيستند و علي وزنچندان مناسب، داشته باشند
 دوري  وزن مصراع و تبديل آن بهة از آوردن هجاي كشيده در ميان،ريتم تند اين اوزان

  .شود ن حس نميچندا دوري اند زيرا مكث در وسط مصراع شبه پوشي كرده چشم
طور حتم تعداد مشخصي از اوزان هستند و ويژگي   به،دوري هاي شبه وزن:  ج- ب

 .تشخيص دادها را از وزن دوري مطلق، توان آن مي شناخت اين ويژگي  بامشتركي دارند كه
  ة پژوهش پيشين-1-2

 :توجه صورت گرفته است  دو تحقيق قابل،هاي در ظاهر دوري در باب كم و كيف وزن

آشنايي با " ة، ابوالحسن نجفي، مجل"هاي شعر فارسي بندي وزن دربارة طبقه"مقالة -

  .625 – 591صص : 1359، 7، دانشگاه آزاد ايران، ش "دانش

بندي اوزان، به  هاي عروضيان در طبقه ضمن نقد روش ، 613  – 605مؤلف، از صص 
 تشخيص ندادنوضي را هاي عر هاي دستگاه اوزان دوري پرداخته و علت ناكارآمدي روش

منشأ اين «: اوزان دوري و اوزان مشابه دوري از سوي عروضيان دانسته و نوشته است
هاي عروض بوده  كه گرفتاري بزرگ عروض سنتي و اكثر كتاب... اشتباهات يا اختالفات
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استاد نجفي خود ) 605: 1359نجفي،(» . در خلط وزن دوري با وزن غيردوري است،است
. بودن روشش معترف است زيرا مالك را سمع و احساس قرار داده استبه غير علمي 

  )609: همان(
م ةكه در اثناي مقاله خوا  چنان-درستي   لفظ دوري در عروض سنتي، بهةايشان دربار

 روي ،وي بيش از همه. است  بحث را چندان باز نكرده، عروض قديم كه معتقد است-ديد
  )608:همان. (تأكيد دارد) قرن هفتم(اراالشعار نصيرالدين طوسي در معي كالم خواجه

 و "دور" دو اصطالح ، مياني استةنصير كه در مورد آوردن قافي در عبارتي از خواجه
 اعتبار ،در دورها كه اجزاء يك بيت باشد] قافيه را[باشد كه «: توجه است  قابل"چهارخانه"
در ) 23: 1369نصير طوسي،  خواجه(» .كنند؛ مانند مسمطات چهارخانه و غير آن) لحاظ(

دهد كه غير از مسمط، هر قالبي در هر   نشان مي"غير آن" عبارتِ ،نصير اين كالمِ خواجه
 نه وزن ، را نيز مدنظر دارد زيرا تأكيد روي قافيه دروني است- )مانند اوزان سالم- (وزني 
هاست در قطعه  هاست در مثنوي يا بيت مراد از دورها، يا مصراع«: و نيز نوشته است خاصي

گويد  داند و نمي  مي"مصراع و بيت"كه خودِ وي، دور را  با نظر به اين)  همان(» .و قصيده
توان دور را وزن دوري امروزي قلمداد كرد زيرا تأكيد وي در سجع  پس نمي،چه نوع بيتي

  .ممكن است رخ دهد، ميانيِ بيت است كه در هر وزني 
 نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار ،و متناوبمعتقد است، بين دوري  استاد نجفي

همه، هر وزن متناوبي، دوري نيست؛ مثل  وزن دوري بايد متناوب باشد، با اين«: است
زيرا ) 606: همان(» مفاعلن فعالتن دوبار، فعالت فاعالتن دوبار و مفاعلن مفتعلن دوبار
 اين است ،شرط اول«: شرط دوري بودن را ندارد و در باب شرايط وزن دوري نوشته است

 شرط .وزن تقسيم كند همةآن رابه دو پار كه در ميان مصراع، وقف يا سكوتي باشد كه
بندي مصراع، در محل وقف يا سكوت نيز صدق كند؛ وقف   اين است كه قواعد پايان،دوم

 يعني ؛ از لحاظ كالم شعر است،تر از آن  تنها از لحاظ وزن شعر نيست بلكه مهم،يا سكوت
 اين ،اما شاعراني هستند كه در وزن دوري )  همان(»  نيز در محل وقف بايد تمام باشدكلمه

  :اند شرط را رعايت نكرده
  نوشد او چه مي/ طفل بد خوابِ  جوشد و كوشد / تا به كي اين زن 

  )120: 1383نيما يوشيج، (
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 پاياني جاي هجاي  به،اگر بتوانيم يك هجاي كشيده«: نويسد استاد نجفي در ادامه مي
توانيم وزن آن   مي،آن راگوش بپذيرد ها قرار دهيم و وزن هاي نخست مصراع يكي از پاره

ملكا ذكر تو گوييم كه تو پاكي و : توان گفتطور مثال نمي  به؛...قطعه شعر را دوري بدانيم
اشكال اين جواب، اين است كه مالك را بر تشخيص ... خدايي؛ پس اين وزن دوري نيست

   )609: نجفي، همان(» .ايم و نه بر ضوابط عيني حساس قرار دادهِسمع و ا
كننده نيست زيرا هوش موسيقايي افراد نسبي   روش فوق قانع،به اعتراف خود ايشان

  .تري ارائه شود نمايد كه روش علمي پس بايسته مي ؛ است
 مقاالت تحقيقي ، تقي وحيديان كاميار، در مجموعه"بررسي اوزان دوري"مقالة -

صص : 1360، دانشگاه مشهد،"حسين يوسفي استاد غالمةيادگارنام/ پيام فرخنده" علمي  
487-503.  

عدم تقطيع وزن دوري به اوزان يكسان با افاعيل "وي براي تعيين دوري بودن وزن، 
 به ،هر وزني را در صورت تطبيق با هجاها«:نويسد داند و مي حل مي  را راه"مختلف
هر  «، به عبارتي؛)492: 1360وحيديان، (» توان تقطيع كرد  مي]نيز[هاي مختلف  صورت

وحيديان، (» .توانتوان تقطيع كرد اما وزن دوري را نمي هاي متفاوت مي وزني را به صورت
   )493:همان

اند، ازآنجاكه  با تكيه بر اين معيار، اوزان متناوبي مثل وزن زير را كه در ظاهر دوري
فعالت فاعالتن فعالت ": دانيم  پس غيردوري مي،تقطيع كنيمتوانيم به اشكال مختلف  مي

هاي  فعالتتن فعوالت مفاعلن فعولن يا متفاعلن مفاعيل مفاعلن فعولن و تقطيع: فاعالتن
  .وزن ديگر هم

مفاعلن فعالتن مفاعلن " مثل،دوري وي با اين استدالل، اين وزن و ساير اوزان شبه
 كه دكترخانلري داند و معتقد است  را غيردوري مي"نفعالتن، مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعل

   )491: همان (.ها را به خطا دوري پنداشته استآن
 علمي است اما براي همه آسان نيست؛ در ضمن اين روش ، خود ،روش استاد وحيديان
 را كه با استدالل ايشان "فعالتن مفاعلن دوبار"است زيرا وزن  ايشان را نيز قانع نكرده

 ،ايشان هم تقطيع كرد"متفاعلن مفاعيل مفاعلن فعولن"توان بر افاعيل   است و ميغيردوري
 در فهرست اوزان دوري  شان  و در انتهاي مقاله اند دوري دانستهبه دليل شبه دوري بودن،

   )500: وحيديان، همان: ك.ر. (اندآورده 
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  تحقيق ضرورت و اهميت -1-3
 از مباحث مهم عروضي ،دوري وزن شبهبازتعريف وزن دوري و روش تشخيص آن از 

شناسيم اما در ديوان  عنوان دوري مي دوري را به ، اوزان شبه زيرا ما در كتب عروضاست
با دستيابي به روش علمي در اين .اند بينيم كه گاه به شكل غيردوري هم آمده شاعران مي
ر عمل كرد؛ از همين ت  منطقي،هاي عروضي بندي اوزان در دستگاه توان در تقسيم مسئله، مي

روش تشخيص اوزان  ترين ترين و علمي آسان شده است در اين پژوهش كوشش، رو
 .دوري ارائه و تعدادشان معرفي شود شبه

  بحث -2
  دوري هاي شبه وزن2-1

 8 ،اند در بين اوزاني كه ظاهر متناوبي دارند ولي برخي شاعران آنها را غير دوري گرفته
طور پراكنده در كتاب عروضي  اين اوزان، به. وردارندوزن زير از شهرت بيشتري برخ

و 237، 235، 232، 249، 234 در صفحات "توس: ، تهران1386وزن شعر فارسي،"خانلري 
 مصراع و نيز ة در ميان||با عالمت جداساز  دوري را هاي شبه ايشان اين وزن.  آمده است238

گذاري  براي نام. دنها دار ري بودن آن و تأكيد بر دو اند معرفي كرده"دوبار" ةبا قيد اضاف
 427: آگه: ، تهران1376( ايرج كابلي "وزن شناسي و عروض"بحرهاي اوزان زير از كتاب 

  .استفاده شده است) 437تا 
 – U U – U -: (فاعالت مفتعلن دوبار؛ مقتضب مثمن مطوي -1

U –(  
 دامني بزن به ميان/ غيرتم صال زد و گفت

  )549: 1378جي، ةحزين ال(طلسم حرماني در / تا به كي فرومانده 
 U - - U – U -: (مفاعيل مفتعلن دوبار؛ مقتضب مثمن مخبون -2

U(  
 يكي كودكي سفري/ همي دل ز من ببرَد 

  )249: 1386خانلري، (بخواهد شدن سپري / مرا جان ز فرقت او 
 - U – U U -: (فاعالت مفاعلن دوبار؛ مشاكل مكفوف مقبوض -3

U –(  
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 گشته ماه فلك خجل/ تو اي ز روي نكوي 

  )  همان(شكسته ز عاشقان دل/ ات وي ز زلف شكسته
 U – U - - U –: (فعالتن مفاعلن دوبار؛ خفيف مثمن مخبون -4

U(  
 ز درختان ندا رسد/ چو سر از خاك برزنند 

  ) مولوي، همان(همه روزي عيان شود / كه تو هرچه عيان كني 
    

 – U U – U - - (:مفاعلن فعالتن دوبار؛ مجتث مثمن مخبون -5

U(  
 دل مرا كه نشايد/ مده به دست فراقت 

  )365: مولوي، همان(مكن بتا كه نشايد / مكش تو كشته خود را 
 U – U – U - -: (فعالت فاعالتن دوبار؛ رمل مثمن مشكول -6

U(  
 كه چو چسم و جان نماَنـد/ هله عاشقان بكوشيد 

  )317: همان(چو بدن گران نماند / دلتان به چرخ پرّد 
 - -U U –: (مفاعلن مفتعلن دوبار؛ رجز مثمن مخبون مطوي -7

U – U(  
 بلهوسي طنطنني/ پيام كرده است به من 

  )150:  الف1386شميسا،(نه از قياس چو مني / كه تو به مدح ملكان 
 – U – U -: (مفتعلن مفاعلن دوبار؛ رجز مثمن مطوي مخبون -8

U U-(  
 و؟اي دل از آن كيست ا/ بسته زلف اوست دل 

  )658: 1373خاقاني، (مرهم جان كيست او؟ / خسته چشم اوست جان 
بينيم   را دربين هشت وزن فوق مي6 و 5، 4هاي   وزن شماره3با توجه به شواهد زير، 

  .كه از سوي شعرا غيردوري تلقي شده است
  : 4 وزن شماره ،مثال براي نوع غير دروي
  :فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن
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  تش دل آن عالم خألچو پرست از محب
  )388: مولوي، همان( سراسر زبان شود ستكه درختش ز شكر دو

  :5 وزن شماره ،مثال براي نوع غيردوري
  :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

  گاه ديده كشيدمكارخيال نقش تو در
  )322غ : 1377حافظ، (صورت تو نگاري نه ديدم و نه شنيدم  به

  ر شدسوار من به سفر شد نگار من به سف
  )178: 1388شمس قيس رازي، ( باز زيروزبر شد بوددلم كه فتنه او 

  :6 وزن شماره ،مثال براي نوع غير دوري
  :فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

   به خون ما اشارتكرد سياهت ارةمژ
   )6غ : حافظ، همان( غلط مكن نگارا ش وز فريب او بيندي

 در غزل معروفي با ،بال آن رفته استاين بيت از همان غزل است كه شهريار به استق
كه از يك ) 69: 1ج 1377شهريار،  ("... اي هماي رحمت، تو چه آيتي خدا را علي"مطلع 

نه خدا توانمش خواند نه : مصراعش پيداست كه شاعر، اين وزن را دوري تلقي كرده است
  ...بشر توانمش گفت

   توجه به وزن دوري در برخي كتب عروضي مهم معاصر2-2
 خالصة نظراتشان در پيشينه شرح داده شد،  كهجز دكتر وحيديان و استاد نجفي به

دوري بودن اوزان هشتگانة فوق نكرده است، اما الزم است به  اي به شبه كسي اشاره
  : اشارة مختصري گردد، دارند"دور"عروضياني كه توجه خاصي به وزن دوري و لفظ 

 The persian"مؤلف ) Elwell-Sutten( نظر الول ساتن 2-2-1

Metres"  
متشابه ] نيم مصراع [ة پاي4 هر وزني را كه از ،طور تقريبي او به«: استاد نجفي نوشته است

ذكر ) 620: نجفي، همان(» .شمارد  تشكيل شده باشد دوري مي- چه مكرر و چه متناوب–
 بحث را به درازا ،هاي خلط وزن دوري و غيردوري در دستگاه عروضي وي نمونه

در اثبات اين اختالط .  استاد نجفي آمده استةد؛ موارد فراواني از آن در مقالانكش يم
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 ،در كالم وي) Mukarrar / Du-para ("دوپاره" و "مكرر"توان به دو اصطالح  مي
   )42: 1976ساتن، : ك.ر (.ها اشاره و بسنده كردو اوصاف آنذيل بحث از اوزان دوري 

  "وزن شعر فارسي"ي در ديدگاه پرويز ناتل خانلر2-2-2
 دوري بودن هشت وزن فوق ةهايي شبيه سه بيت فوق، دربار وي بدون توجه به مثال

نفايس الفنون في «، ارجاع داده است به "دور"دكترخانلري در استناد به لفظ . شكي ندارد
: 4فن [، 3ة، مقال2ِقسم ] 3جلد [، )قرن هشتم(الدين محمد آملي  عرايس العيون از شمس

» .در ايقاع و ادوار آن: 5، مقاله4، فن 2 و نيز درةالتاج، بخش 110ص ] 5سيقي، باب مو
  ).119: خانلري، همان(

 "5 ة، مقال4فن "، بخشي با عنوان )1373(الدين محمود شيرازي  قطب التاج در دره
؛ پيداست  اي  نه بخشي و مقاله،التاج، فصلي و اصلي استه بندي در وجود ندارد و نيز فصل

 همان ،"در ايقاع و ادوار آن"عبارت زيرا  منبع دچار لغزش شده است بهكه ايشان در ارجاع
 عجم را ضربي است كه«:  اين است،الفنون آمده است و آن  نفايس110است كه در ص 

 و زياده بر اين دواير، مستعمل و "مفتعلن فعلن دوبار" بر وزن ، نام نهند"دور فاختي"آن را
   )110: 1336آملي،(» .مشهورند
 موسيقي قديم ةگان كه اصل يازدهم از اصول هفده"فاخته/دور يا سور يا ضرب فاختي"
 و "مفتعلن فعلن دوبار"بوده است بر وزن دوريِ  ، ضرباهنگي)ذيل فاخته: دهخدا(است 

 كاربرد داشته و معروف "دور"هاي زيادي بر اوزاني مثل آن آملي معتقد است كه آهنگ
در . لذا دور در معني دورگرفتن، ضرباهنگ و ريتم است)  ي، همانآمل (.بوده است

علم " دوبيتي يا بيشترآمده است و نوشته استةقطع،  "الدور"المنجد، يكي از معاني 
   )ذيل الدور: المنجد (. علمي در موسيقي است،"االدوار
  
  "آشنايي با عروض و قافيه"نظر سيروس شميسا در 2-2-3

ها  دوري داند و در برخورد با شبه ان متناوب را دوري ميدكتر شميسا تمام اوز
د و گذرنكرد / ها گذركر چه خيال: گاهي مكث با پايان كالم مقارن نيست:نويسد مي

وي در پاورقي همان مطلب، عالوه بر مورد فوق كه وزن آن ) 71:ب1386شميسا،  (.خوابي
.  را هم دوري دانسته است"فاعلنممفتعلن" و "فعالتن مفاعلن"مفاعلن فعالتن دوبار است، 
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مفاعيلن (در جاي ديگري از حواشي خود بر تصحيح المعجم، حتي وزن بيتي بر هزج سالم 
وزن ... اند آن كن ِكت روا باشد رويان جهان پر خوب«: را دوري پنداشته است) چهاربار

  )534: شمس قيس، همان(» .دوري است

المعجم في معايير اشعار العجم "سمتي از  قة دوري،در حاشيةايشان در تتبع به كلم
 مهم و ،اين اصطالح«: نوشته است  آمده است"دوران" كه لفظ "شمس قيس رازي

 اول مصراع ةپار] وزنِ[يعني ،گوييم   همان است كه امروز وزن دوري مي؛توجه است قابل
   )561: قيس، همان شمس(» . دوم تكرار شودةدر پار
، ويژگي منحصر اوزان "تساوي هجايي" اشاره شمس قيس به 2-2-4
  دوري شبه

دوران «: قيس در بحثي كه پيرامون تناسب اركان و تعداد هجاهاست، نوشته است شمس
اتفاق اجزاء و "] كه[دهد در جميع صور ِ اوزان   ميهيگوا،- ظن است ة كه موجب غلب-

»      .ت علت عذوبت شعر اس،"تناسب نظم اركان و تعادل متحركات و سواكن آن
   )116: قيس، همانشمس(

 نه ،با دقت در كالم وي، بايد دوران را تناوب و تكرار ِ نظم و تعادل هجاها دانست
دوري كه نوعي  هاي شبه  مياني يا وزنةصرف تناوب اركان زيرا به اوزان سالم و داراي قافي

وجب عذوبت و  است كه م"دوراني"تعميم است؛ صحبت از  دور و تناوب دارند نيز قابل
ها، اجزا و ، در وزن آنقيس  شمسةشود كه به عقيد مطبوع شدن آن دسته از اشعاري مي

ها يا به زبان  ها و صامت مصوت(اركان، هماهنگ و متناسب بوده و نيز متحركات و سواكن 
 فقط ،"دوران"پس منظور از . باشد) برابر(، متعادل )هجاهاي بلند و كوتاه: عروض جديد
  .دوري نيست
دوري   همه شبه،دهد هايي كه وي ذيل اين بحث به دست مي كه مثال اين توجه جالب

نه تو گفتي ار نگفتي من از اين خبر : كه در بحر رمل گويند چنان«: است نه دوري مطلق
اگر مرا غم عشقت ":  بر وزن فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن و در بحر مجتث گويند،ندارم

مفتعلن مفاعلن مفتعلن " ةدربار."مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن"وزن بر ، "به كام دل برساند
   )114: همان(» .چون اجزا، موافق يكديگرند، مقبول طباع است: گويد  هم مي"مفاعلن
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باعث مطبوع و مستعذب شدن بيت  دوري كه در اين اوزان شبهرا  تعادلي ،شمس قيس
عنوان نسبت   به،داند و از آن لند مي در يكسان بودن تعداد هجاهاي كوتاه و ب ،شود مي

  :چندان ياد كرده و گفته است شود به معني ) مضاعف(ِضعف 
 ،4 و 8 ساكن و نسبت 4 متحرك و 8] دو بار[وزن، مركب است از ] هاي فوق در مثال[

غايت ِ «) 116: همان (.الجرم اوزان، مطبوع و اشعار، مستعذب است. نسبت ِضعف است
 است كه "ِضعف"ز زيادتيِ متحركات بر سواكن احتمال كند، نسبت آنچه اشعار پارسي ا

 "مضاعف ثَنوي" خوانند و "الزايد بالكل" ،در علم موسيقي ترينِ ِنسب است وآن را صحيح
  )115: همان. (نيز گويند) دوچندان كردن(

 هاي  نسبتةنيز در مقاالتي دربار) قرن چهارم(الصفا   در رسائل اخوان،پيش از المعجم
 عددي در علوم رياضي، موسيقي و هندسه بحث شده و در آن ميان از نسبت ةخمس
كه نشان از  سخن رفته است) ضعف و زيادتِ نصفي ("ِضعف و الزايد جزْئاً" و "ِضعف"

 و كيفي هجاها در اوزان دارد،  علماي موسيقي و عروض در رعايت تناسبات كميةمداّق
 الوفا، بهالصفا و ِخّلان اِخوان: رك. (اند فضل گفتهويژه آنجا كه نسبت ضعف را نسبت اب

في نسبة العددية و : 6، رساله1 ج ،ش1305بمبئي، ، بن جيواخان  همت شيخ نورالدين
   ) به بعد144: الهندسية

 بايد ،منظور از دوران در كالم شمس قيس، فقط اوزان دوري استكه اگر فرض كنيم 
 در اوزان  ،شود ديده مي) ذيل دوران(قيس شمسهاي  كه در مثالرا تناسب و تعادلي 
كه چنين نيست و حتي در مورد اوزان سالم متناوبي مثل   درصورتي،دوري نيز ببينيم

 كه در دوري بودن آنها شكي نيست، نوشته ")بحر اصلي مضارع(مفاعيلن فاعالتن دوبار "
 خوش نيايد؛ چه هم در  مشتبهه، شعر پارسي البتهةيك از بحور داير چهيبر سوالمِ «: است

  )114: شمس قيس، همان(» .اند و هم در نظم اركان، نامتناسب ، مختلف تركيب اجزا
چنين كه دوري هستند، نامتناسب و  بينيم كه وي توزيع هجاها و اركان را در اوزاني اين مي

 "دوري" خالف تعبير امروزي از ،"دوران"قيس از  پس تعبير شمس. بيند مخل نظم مي
  . دخلي در نظم ندارد، زيرا در وزن دوري، افزودن هجاي كوتاه به وسط مصراع است

:  اين است كه، كالم شمس قيس اينكه مفهوم سخن وي به زبان عروض جديدةخالص
 از تكرار دو ركن متناوب ،االركاني كه او مثال زده است اوزاني مانند سه وزن متناوب
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 هجاي بلند 4و ) ساكن( هجاي كوتاه 4ز  ركن، درمجموع ا2كه اين  ساخته شده است
ِضعف "اند و مساوي بودن تعداد هجاي كوتاه با هجاهاي بلند را متشكل) ساكن+ متحرك(

 چون هر ،واقع در. داند زيادي را در اين نظم، مخلّ مي و  نامد و هرگونه كم  مي"كامل
سبب ثقيل يا (ه برابر است با دو هجاي كوتا) ساكن+ سبب خفيف يا متحرك (هجاي بلند 
 توزيع هجايي اين اوزان به اين شكل است كه تعداد هجاهاي كوتاه و بلند برابر ،)دو ساكن

 هجاي كوتاه و به زبان 8 هجاي بلند و 8 يك وزن متناوب مثمن، داراي ،است؛ يعني
 كه اين اوزان را ة با پيروي از گرو كهپس بهتر است.  ساكن8 متحرك و 16 ،عروض قديم

  .طور غيردوري به كار برد تا موسيقي شعر حفظ شود ها را به اند، اين وزن رفتهدوري نگ
   گيرينتيجه-3

 ،كه هر مصراع آن)الف ب/ الف ب (االركاني است در قالب   وزن متناوب،وزن دوري
 آخرين هجاي ركن  كه شاعر مجاز است،شود و در آن وزن تقسيم مي مصراع هم به دو نيم

اي متناوبي ه  وزن،در اين ميان .  مكث ايجاد شود،تا در وسط مصراعدوم را كشيده بياورد 
اين اوزان يك ويژگي مشترك دارند . دوري ناميد هاي شبه ها را وزنهستند كه بهتر است آن

به آن  الصفا  مانند كتب المعجم شمس قيس و رسائل اخوان،كه در علم موسيقي قديم
 4عبارت از اين است كه هر نيم مصراع، از شده و آن   يا تساوي هجايي گفته مي"ِضعف"

 اين اوزان را به دليل ريتم ،شده است و اكثر شاعران  هجاي بلند تشكيل4هجاي كوتاه و 
اند تا موسيقي كالم بيشتر حفظ شود؛  تند و عدم مكث در وسط شعر، غيردوري گرفته

 :مانندفعالتن مفاعلن دوبار

  كه درختش ز شكر دوست سراسر زبان شود     چو پرست از محبتش دل آن عالم خأل
 ،]بر همان وزن[ در همان غزل ،طور مثال  به؛اند  اين اوزان را دوري گرفته،ندرت و به

  :مولوي بيت زير را دوري آورده است
  كه تو هر چه عيان كني همه روزي عيان شود   ز درختان ندا رسد / زنندچو سر از خاك بر
 وزن  8 ،هاي عروضي و ديوان شـاعران آمـده اسـت           تابكه در ك   دوري  تعداد اوزان شبه  

مفـاعلن     مفـاعلن دوبـار،فعالتن       مفـتعلن دوبـار، فـاعالت        مفتعلن دوبار،مفاعيل     فاعالت:است
مفـاعلن    مفـتعلن دوبـارو مفـتعلن          فاعالتن دوبار،مفـاعلن       فعالتن دوبار، فعالت    دوبار،مفاعلن

  .دوبار
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 .نگاه: تهران. ديوان).1377. (شهريار، محمدحسين -8

تصحيح سيد محمد .درةالتاج).1373. (شيرازي محمود،الدين  قطب -9
 .نشر حكمت: تهران.مشكوة  

 .آگه: تهران. وزن شناسي و عروض). 1376. (كابلي، ايرج - 10

. اهللا صاحبكارتصحيح ذبيح. ديوان).1378. (جي، محمد حزينهيال - 11
 .سايه: تهران  

. چاپ دوم. المنجد في اللغه و االعالم).1365. (معلوف، لويس - 12
 .اسماعيليان: تهران  
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 تصحيح. كليات شمس تبريزي).1385(. محمدالدين جاللمولوي ،  - 13
 .اميركبير: تهران.  چاپ نوزدهم.الزمان فروزانفر بديع  

: تهران. چاپ هفتم. وزن شعر فارسي).1386. (ناتل خانلري، پرويز - 14
 .توس  

."هاي شعر فارسيبندي وزن طبقه دربارة"). 1359. (نجفي، ابوالحسن - 15
 .625 - 591صص . 7 پياپي ةشمار دانشگاه آزاد ايران.  آشنايي با دانش ة مجل  

چاپ .به كوشش سيروس طاهباز.اشعارمجموعة ).1383. (نيما يوشيج، - 16
 .نگاه: تهران. ششم  

 ةمجموع. "بررسي اوزان دوري").1360( .وحيديان كاميار، تقي - 17
صص . دانشگاه مشهد. پيام، يادگارنامه استاد غالمحسين يوسفيمقاالت فرخنده  
  487 -503. 

- Elwell-Sutten, Laurence Paul. (1976).The persian 

Metres. London: Cambridge University press. 

  



 

 


