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المعجم ،دربارۀ زحافی در بیتی از انوری میگوید:

د
دگرگونی دو وزن دوری شده

بررسی تاریخی و تحلیل موسیقایی

قیس)108-107 :1360 ،
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behrad.banaie@yahoo.com

ّ
مقدمه

ـ

وزن «مفعول فاعالتن× »۲و «مفعول مفاعیلن× ،»۲تا
دو ِ
غیردوری داشتهاند و از
اوایل سدۀ ششم هجری ،صورت ً ِ
اواخر سدۀ هفتم تا امروز ،معموال بهصورت دوری به کار
رفتهاند .این موضوع مورد توجه
پژوهشگران پیشین
ِ
بودهاستّ .
اما در این میان ،یعنی نیمۀ دوم قرن ششم و نیمۀ
اول قرن هفتم که به نوعی دوران تحول اوزان مذکور است،
هر دو وزن هم بهصورت غیردوری به کار رفتهاند (یعنی
در کنار اصل دایرهشان ،در این باره نک .ادامه) و هم بهصورت
دوری؛ حتی در اشعار یکی از سرایندگان این عصر ،هر
ْ
دو صورت همزمان به چشم میخورد .در این مقاله ،سعی
بر آن است که با دقت بیشتر در قراین موجود ،صورت
اصلی و رایج این دو وزن در همان دوران تعیین گردد و نیز
چگونگی تحولشان به اوزانی دوری شناختهشود.

ـ

ـ

ـ

 .1پیشینۀ پژوهش

دوری یا غیردوری بودن وزنهای «مفعول فاعالتن× »۲و
امکان آوردن آنها در کنار اصلشان،
«مفعول مفاعیلن× ،»۲و
ِ
ُ
ُ
یعنی «مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن» و «مفعول
ُ
ُ
مفاعیل مفاعیل مفاعیلن» ،از دیر باز مورد توجه
عروضدانان بودهاست.

به نظر میرسد که شمس قیس خود نیز این زحف یا
اختیار را ناپسند میداند .نظر او در ادامۀ همین مقاله
تحلیل خواهد شد.
ـپس از او ،نجاتی نیشابوری (قرن  7و  8هجری) در رسالۀ
خود ،الكافیة فی العروض و الصنعة و القافیة« ،اختالط
ارکان این دو نوع با یکدیگر» را جایز دانستهاست (نک.
نجاتی نیشابوری.)193-192 :1391 ،
ـفقیر دهلوی (قرن  12هجری) نیز در حدائق البالغه،
اشاره کردهاست که خاقانی در یک غزل هر دو صورت
(زحاف) این وزن را با هم به کار بردهاست (فقیر دهلوی،
.)514-513 :1386
ـدر میان پژوهشگران معاصر ،خانلری به وجود این
قاعده در هر دو وزن مورد بحث پی برده و اشاره
کردهاست که میتوان این اوزان را در کنار اصلشان به
کار برد ،زیرا با تبدیل دو هجای کوتاه میانین به یک
هجای بلند در اوزان اصل ،به این دو وزن میرسیم
(نک .ناتل خانلری.)234-233 ،226 :1345 ،
ـسیروس شمیسا در سبکشناسی شعر ،توجه به وزن
دوری را از ویژگیهای شعر قرن ششم میداندّ ،
اما
بهاشتباه نکتهای دربارۀ اوزان مذکور بیان میکند:

 .1شمس قیس پایۀ وزن قصیدۀ انوری را «مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن»
میداند ،در حالی که بیت اول و اکثر ابیات قصیده بر وزن «مفعول فاعالت
مفاعیل فاعالتن» سروده شده (در بخش  1 .2از همین مقاله ،بهتفصیل در این باره
بحث شدهاست) .این موضوع ،که در تحلیل تاریخی تغییرات این وزن نقش
تعیینکننده دارد ،از چشم اکثر عروضدانان معاصر نیز دور ماندهاست.
اصل مطلب شمس قیس تفاوتی ایجاد نمیشود و برداشت ما از
هرآینه ،در
ِ
آیندی آوردن «مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن»
ش
ناخو
همچنان
او
این گفتۀ
ِ
در میانۀ شعری بر وزن «مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن» است.

ـ ـدربارۀ «مفعول فاعالتن× ،»۲اولین کسی که به این
موضوع توجه کرده شمس قیس رازی است که در
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در آن دوران این وزن دوری نبوده و خوانش دیگری
داشته ،در نتیجه مکثی هم در میان آن نبودهاست .او نیز
در جای دیگری اشاره کردهاست که جایگزینی دو
هجای کوتاه با یک هجای بلند ،توجیهی است برای
آمیزش این دو وزن (نک .همو.)170-169 :1370 ،
ـ ـاحمد سمیعی با آگاهی از این اختیار ،دو بیت از یک
قصیدۀ قوامی رازی را در وزن «مفعول مفاعیلن× ،»2با
اشاره به جایگزینی دو هجای کوتاه با یک هجای بلند،
تصحیح کردهاست (نک .سمیعی .10-9 :1379 ،اشارۀ مجید

ولی توضیح و تبیین این که چه کنیم تا [در تعیین لحن]
دچار اشتباه نشویم ،کاری است که از این قوانین و اصول
عروضی ساخته نیست؛ چون در اینجا وارد وادی موسیقی
میشویم( .همان)75 :

سرمدی و مهدی شعبانی به این مطلب ،در مقالۀ «بررسی عکس

در ادامۀ گفتار حاضر بر آنیم که مقدمات توجیهات
موسیقایی این امر را روشن سازیم.

اختیار تسکین» ،نگارنده را متوجه آن کرد).
ـ ـپس از این ،یحیی عطایی در مقالهای ،که گویا مورد
توجه محققان دیگر نبودهاست ،فراتر از توصیف این
قاعده در وزن «مفعول فاعالتن× »۲میرود و سعی دارد
با توضیح مفهوم «لحن در عروض» ،که برداشت
نادرستی از ریتم است ،نشان دهد که خوانش دیگری
از این وزن در بین قدما رایج بوده که امکان آمیزش آن
با اصل دایرهاش وجود داشتهاست .او برای این وزن ،دو
لحن «سبُک» (= امروزی) و «سنگین» (نزدیک به وزن
ِ
پرکاربرد مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن) تعریف میکند
(عطایی .)72 :1386 ،سپس دربارۀ یکی از قصاید خاقانی،
که در آن ابیاتی به اصل دایره برمیگردد ،میگوید:

ـ ـمسعود راستیپور از این قاعدۀ وزنی در تصحیح ابیاتی
از سنایی در هر دو وزن یادشده استفاده کرده (نک.
راستیپور )22-21 :1391 ،و به تبیین آن پرداختهاست .او
نیز اشاره میکند که «جایگزینی دو هجای کوتاه با یک
هجای بلند» توجیه این قاعده است و سپس میافزاید:
جايز بودن تبديل اخير [در وزن «مفعول فاعالتن×]»۲
عالوه بر شواهد شعری ،با توجه به گفتار دو تن از عروضيان
قديم زبان فارسی ،شمس قيس و نجاتی نيشابوری،
به اثبات میرسد .با توجه بدانچه گفته شد [یعنی شباهت
دو وزن «مفعول فاعالتن× »۲و «مفعول مفاعیلن×،]»۲
روشن میشود که تبدیل «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن»
به «مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیلن» ،در عروض فارسی
ـ دستکم تا قرن 7ـ مجاز بودهاست( .همان)22 :

[ابیاتی را که بر وزن مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن
هستند] تنها در یک لحن میتوان خواند؛ یعنی لحن
سنگین؛ لذا برای هماهنگی کل قصیده ،لحن مشترک را
که سنگین است انتخاب میکنیم ]...[ .اگر این قصیده را
با لحن سبک شروع کنیم ،در [بیتی] که لحن سنگین دارد
با مشکل مواجه خواهیم شد ]...[ .از اینجا نتیجه میگیریم
که خاقانی ،سرایندۀ قصاید باشکوه و پرطنطنه ،این
قصیده و همۀ قصایدی را که در بحر مضارع است ،با
لحن سنگین میخواندهاست که با حال و هوای قصیده
متناسب است .به همان سان است که غزلیات حافظ و
سعدی بر وزن (مفعول فاعالتن) با لحن سبک و تغزلی

سپس با اشاره به اینکه «نمیتوان در ميانۀ وزنی كه
دوری نيست ،هجای كشيده آورد» (همانجا) به تصحیح
ابیات دیگری میپردازد.
ـ ـپس از این ،نجفی در مقالۀ «آیا واو زاید است؟» نشان
دادهاست که به کار بردن وزن «مفعول فاعالتن× »۲و
اصل دایرهاش در یک شعر ،با توجه به اختیار جایگزینی
دو هجای کوتاه با یک هجای بلند ،امکانپذیر است
ً
(نجفیّ ،)24-22 :1392 ،
اما صراحتا بیان میکند که این
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ْ
ْ
سنگین
منظور عطایی از لحن سبک دوری و از لحن
غیردوری است .او بهدرستی متوجه شدهاست که
خوانش خاقانی با سعدی متفاوت بودهّ ،
اما به این نکته
ً
پی نبرده که احتماال خوانش طبیعی آن زمان طور
دیگری بوده و تا دوران سعدی و حافظ متحول
شدهاست ،نه آنکه هر کدام لحنی را انتخاب کردهباشند.
عطایی در انتها ،پس از اشاره به تأثیر اختیار تسکین
در تبدیل این دو صورت وزنی (همان )75-74 :میگوید:

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

توجه شاعران به وزن دوریّ :
اما به مکث وسط آن گاهی
ً
توجه ندارند ]...[ .مخصوصا وزن مفعول فاعالتن مفعول
ُ
ُ
فاعالت مفاعیل
فاعالتن را که دوری است با مفعول
فاعالتن مخلوط میکنند( .شمیسا)182 :1374 ،

خوانده شود ،نیکوتر است( .همان)74-73 :

جستار

ییانب دارهب

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

جستار

قاعده خوشآیند نیست و سعی در توجیه این امر دارد:

غیردوری مورد نظر ،در سدههای سپسین دوری به شمار
میرفتهاست( .همان)447-446 :

ً
اوال وزن [ ]...مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن در قدیم و
بهخصوص در قرن ششم ،وزن رایجی بوده ّ
اما ،از قرن
ً
ً
هفتم به بعد ،تدریجا از رواج افتادهاست ]...[ .ثانیا وزن
مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن ،از آغاز شعر فارسی تا
دوران معاصر ،وزن بسیار محبوب و رایجی بوده .لذا این
وزن به گوش فارسیزبانان چنان آشناست که چون آن را
بشنوند ،انتظار دارند همچنان با همان ترکیب ادامه یابد و
نه آنکه ناگهان وزن غریب و نامأنوس مفعول فاعالت
ً
مفاعیل فاعالتن از میان آن سر برآورد .مضافا آنکه این وزن
محبوب [« ]...دوری» است ]...[ ،حال آنکه [وزن مفعول
فاعالت مفاعیل فاعالتن اینگونه نیست]( .همان)24 :

ّ
اما دربارۀ چگونگی این تحول ،تفاوت خوانش
صورتهای دوری و غیردوری این دو وزن و تفاوت
عملکرد شعرای قرن ششم در این اوزان بحث
نکردهاست.
ـ ـپس از این ،مجید سرمدی و مهدی شعبانی در مقالۀ
«بررسی عکس اختیار تسکین» ،که خود این عنوان
میتواند محل بحث باشد ،امکان آمیختگی صورتهای
مختلف این اوزان را اینگونه مطرح میکنند:

در پایان نیز با نقل گفتۀ شمس قیس ،میگوید که این
ناخوشآیندی از قرن هفتم مورد توجه بودهاست (همان:

شعرا گاه با تسکین در بعضی اوزان ،آنها را به وزن
دوری بدل کرده و باعث درآمیختگی دو نوع دوری و
ِ
غیردوری از یک وزن در شعر میشدهاند( .سرمدی و

25؛ پیشتر پژوهشگران دیگری نیز این قاعده را ،بدون ارائۀ

شعبانی)161 :1396 ،

توجیه تازهای ،ناپسند دانستهاند .نک .معین4922 /4 :1351 ،

عکس اختیار تسکین در شعر فارسی [ ]...در میانۀ مصراع
دوری دیده میشود [ ]...که باعث درآمیختگی دو وزن
دوری و غیردوری در مصراع میشود( .همان)163 :

 -بهنقل از نجفی21 :1392 ،؛ زرینکوب - 53 :1383 ،بهنقل

از سرمدی و شعبانی .)162 :1396 ،او نیز به خوانش رایج
دوری از این وزن عادت داشته و درنیافتهاست که باید
جور دیگری این دو صورت وزنی را کنار هم قرار داد.
نجفی در مقالۀ دیگری نظر خود را قدری تعدیل
کرده و گفتهاست که «مفعول فاعالتن× »۲همیشه
دوری نیست و اگر در میانۀ شعری که به این وزن
شروع شده ،مصراعی بهوزن «مفعول فاعالت مفاعیل
فاعالتن» آمدهباشد ،وزن آن شعر را نباید دوری
دانست (نجفی.)144 :1394 ،

سپس به ارائۀ شواهدی از «مفعول فاعالتن× »۲و
«مفعول مفاعیلن× »۲که با صورت غیردوری آمیخته
شدهاند میپردازند (همان .)165-161 :واضح است که در
حقیقت ،صورت دوری و غیردوری این اوزان در کنار
ً
هم نمیآیند و صرفا حالتی که هر مصراع آن دو پارۀ
برابر دارد شبیه به اوزان دوری میشود (که همین شباهت
ً
احتماال موجب دوری شدن این اوزان از سدۀ هفتم به بعد

شدهاست)؛ این موضوع نشان میدهد که نگارندگان این
مقاله ،همچون اغلب پژوهشگران معاصر ،درک درستی
از کیفیت این اختالط و خوانش صحیح این ابیات
نداشتهاندّ .
اما ادعای ایشان در بخش اول ،که بسیاری
ً
از شاعران صرفا با اعمال اختیار تسکین در میانۀ مصراع
دو صورت این اوزان را با یکدیگر میآمیزند و فقط
تعدادی از شعرا دو هجای کوتاه بهجای یک هجای
بلند میآورند ،نکتهای که از نظر دیگر عروضدانان
ً
دور مانده ،کامال بهجاست.

ـ ـوحید عیدگاه طرقبهای این موضوع را بهتفصیل بررسی
میکند و غیردوری بودن دو وزن مورد بحث را در شعر
کهن صریحتر توضیح میدهد و از این طریق ،به
تصحیح ابیاتی از شعرای قرن پنجم و ششم میپردازد
(عیدگاه طرقبهای .)446-432 :1395 ،او بهدرستی در
پایان گفتار خود ،دربارۀ تحول این اوزان میگوید:
قاعدۀ گفتهشده در سرودههای شاعران سدۀ شش و برخی
سخنوران روزگاران سپسین نیز دیده میشودّ ،
اما به نظر
میرسد که از سدۀ شش به بعد ،رسمیت خود را از دست
داده و اگر هم رعایت شدهاست مربوط به پیروی از
استادان کهن ،یا خوشامد شخصی بودهاست ]...[ .دو وزن

دیدیم که تا کنون پژوهشگران ،عالوه بر توصیف این
اختالط ،به دو مطلب اشاره کردهاند :وجود دو صورت
دورۀ سوم ،سال سوم
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 .2این دو وزن در نیمۀ دوم قرن ششم و نیمۀ اول قرن هفتم

(نیشابوری)45 :1382 ،

پیشتر اشارهشد که در سدههای ششم و هفتم هجری ،و
بهطور دقیقتر از نیمۀ قرن ششم تا نیمۀ قرن هفتم،
صورتهای دوری دو وزن مورد بحث برای نخستین بارها
به چشم میخورد و در عین حال ،صورتهای غیردوری
ّ
آنها همچنان وجود دارد .عدهای هم بدون قرینهای دال بر
هیچیک از این دو حالت ،این اوزان را به کار گرفتهاند

ســودای چــرخ بــودم از دیربــاز و آخــر
2
دیدمش در میانۀ اوباش روز بارت
(همانجا)

آمیختگی این دو صورت وزنی در شعر انوری نیز
ً
دیدهمیشودّ ،
اما باید توجه کرد که او صرفا از اختیار رایج
تسکین استفاده میکند (نیز نک .سرمدی و شعبانی)161 :1396 ،
و در اشعاری که پایۀ آنها بر «مفعول فاعالتن× »2است ،اصل
دایره را به کار نمیگیرد .به گواه آنکه او در قصیدههایش ،دو
شعر مشابه از نظر قوافی و مضامین دارد ،یکی بر وزن
«مفعول فاعالتن× »2و یکی بر وزن اصل دایرۀ آن؛ در اولی
هیچ مصراعی به اصل دایره برنمیگرددّ ،
اما در دومی ،در
بعضی بیتها تسکین رخ داده و شاعر این دو صورت را
کنار هم قرار دادهاست (نک .انوری336 ،334/1 :1340-1337 ،؛

ْ
(قرینۀ دوری بودن وجود هجای کشیده در پایان نیممصراعهای فرد
ْ
ابیات است و قرینۀ غیردوری بودن آمدن این اوزان در کنار اصل

دوایرشان) .برای روشن شدن بحث ،الزم است وضعیت این
دو وزن در اشعار دورۀ مذکور بررسی شود (اصل دایرۀ هر
دو وزن نیز بررسی شدهاست).
غیردوری (مطابق با اصل دایره)
 .1 .2حالت ِ

1

همانطور که در بخش نخست مطرح شد ،اوزان «مفعول
فاعالتن× »2و «مفعول مفاعیلن× »۲تا قرن ششم ،حالتی
از اوزان «مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن» و «مفعول
مفاعیل مفاعیل مفاعیلن» به شمار میرفتهاند و در هر دو
وزن ،آوردن دو صورت وزنی در کنار هم معمول بودهاست.
در وزن «مفعول فاعالتن× »2خاقانی این اختیار را فراوان
به کار بردهاست ،نمونه را:

برای پرهیز از اطناب ،در تمام مقاله هنگام ارجاع به یک شعر ،تنها

شمارۀ صفحۀ شامل مطلع آن شعر ذکر میشود) .انوری در غزلیاتش
هم چنین کرده؛ در غزلی بر وزن «مفعول فاعالت مفاعیل
فاعالتن» ،در میان یک مصراع تسکین به کار بردهاست:
گفتم که جان به از زر گفتا که گر چنین است
زانــم ازیــن متــاع بــه خــروار مینمایــد
(همان)852/2 :

ّ
اما در غزلهایی که پایۀ آنها بر «مفعول فاعالتن× »2است،
اصل دایره را نیاوردهاست (نک .همان،803 ،801 ،771 ،770/2 :
3
.)942 ،941 ،932 ،927 ،906 ،886 ،880 ،863 ،815

چرخ سیاهکاسه خوان ساخت شبروان را
نان سپید او مه و نانریزههاش اختر
(خاقانی)186 :1393 ،

رضیالدین نیشابوری هم در همین دوران ،دو بیت از

 .2در هر دو شاه ِد آمده از رضی نیشابوری ،با تلفظ نکردن کسرۀ اضافه در
«ساقۀ»« ،طلیعۀ» و «میانۀ» ،وزن به همان صورت «مفعول فاعالتن× »۲باقی
میماندّ .
اما از آنجا که مورد دیگری از انداختن کسرۀ اضافه در دیوان او دیده
ً
نمیشود ،احتماال خوانش درست با کسره است و وزن این ابیات مطابق با
اصل دایره.
	.3در سه بیت از اشعار انوری بر این وزن ،صامت ت در «است» اضافه بر وزن
آمدهاست .نمونه:

ً
 .1آوردن صفت «غیردوری» برای این اوزان صرفا نشان میدهد که صامتی افزون
بر وزن میان دو نیممصراع وجود ندارد ،حال آنکه صورت غیردوری این
ُ
فاعالت
وزنها دو حالت دارد :نخست با آمدن اصل دایرهشان ،یعنی «مفعول
ُ
ُ
ُ
مفاعیل فاعالتن» و «مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیلن» ،و دوم بدون آمدن آن
(یعنی نه اصل دایره بیاید ،نه صامت اضافه در میانۀ مصراع) .از آنجا که باید این
دو حالت را جداگانه بررسی کرد ،هر جا منظور حالت نخست است ،بهجای
غیردوری مطلق ،از اصطالح «اصل دایره» استفاده میشود و جایی که منظور
ً
حالت دوم باشد« ،صرفا غیردوری» .برای تأکید ،گاه توضیحاتی در متن مقاله
در این باره دادهشدهاست.

جرمـم نهـی و گویـی دارم هـزار دیگر ای زودسیر دیر است تا تو بهانه جویی
(انوری)942/2 :1340-1337 ،

ً
در اینجا احتماال صامت ت از وزن ساقط شدهاست .انوری در جایگاههای
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ییانب دارهب

تأییــد و نصر ســاقۀ مــردان رزمکوشــت
فتح و ظفر طلیعۀ گــردان کــارزارت

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

متفاوت از این اوزان (دوری و غیردوری) ،و تداوم صورت
غیردوری تا سدۀ ششم و هفتم .در ادامۀ گفتار حاضر ،این
دو موضوع را با دقت بیشتری بررسی خواهیم کرد.

قصیدهای بر وزن «مفعول فاعالتن× »2را به اصل دایره
برگرداندهاست:

جستار

ییانب دارهب

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

جستار

شاعر دیگری که این دو صورت را با هم آمیخته
شمسالدین طبسی است (د .)618 .البته با توجه به آنکه اکثر
ابیات او بدون تسکین میانی است ،باید در نظر گرفت که
او هم اصل را بر «مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن»

گذاشته ،نه «مفعول فاعالتن× .»2نمونهای از او:
کیـوان مهر بخشـش کـز تاب دولت اوسـت
هر میخ تافته که برین سیمگون سریر است
(شمس طبسی)8 :1343 ،

در قصیدهای دیگر از طبسی بر این وزن ،هیچ یک از
مصراعها تسکین ندارند (همان.)34 :
ذوالفقار شروانی (د )669 .نیز در دو قصیده بر وزن
«مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن» ،در میان مصراع تسکین
به کار بردهاست:

دیگری از وزن هم ت را انداختهاست:
دی با تو چنان شدم به یک خاست و نشست
کـز مـن اثـری نمانـد جـز بـاد بـه دسـت
ً

(همان)954/2 :

قاعدۀ افتادن صامتهای ت (احتماال پس از صامتهای ویژهای مانند س) و
د (در شناسۀ سومشخص جمع) در اشعار کهن سابقه داردّ ،
اما کمتر مورد
بحث بودهاست .جاللالدین همایی در جهت اثبات اینکه قدما در بعضی
اوزان (که دایرۀ عروضیشان کامل است) صامتی اضافه بر وزن نمیآوردهاند،
چنین نوشتهاست:

صورت عذرام ده که جانم
از خصل باده
ِ
بیرونشـوی نـدارد کاندر مششـدر آمد

شعر «بیچارۀ توفیقند هم صالح و هم طالح» الخ ،از
[اجتماع دو ساکن] در
ِ
ً
باب حذف و اسقاط دال است مخصوصا در مورد جمع که ارباب عروض
متعرض شدهاند و در اشعار متقدمین دیده میشود ]...[ .و حذف اینگونه
دالها از باب این است که در تلفظ معمولی ساقط میگردد ]...[ .و ّ
اما در
شعر [«هریک قلمی رفتهاست بر وی به سرانجامی» و «در پارس که تا
دو
ِ
بودهست از ولوله آسودهست»] ،از باب حذف تاء ساکنه است [[ ]...در
ً
دومین مصراع ظاهرا همزه افتادهاست .بنائی] و حذف اینگونه تاء در اشعار
اساتید بسیار است( .همایی)353-352 :1312 ،

(ذوالفقار شروانی1934 ،م)177 :

گویــد دلی چــو بیند از پی دلی مشــوش
بر ارغــوان تــازۀ آن ســرو یاسمنبر
(همان)225 :

ّ
اما در قصایدش بر وزن «مفعول فاعالتن× »2اصل دایره
را نیاوردهاست (همان.)222 ،185 ،37 ،14 ،4 :
ً
شاعران بسیاری در همین دوران ،این وزن را صرفا
غیردوری گرفتهاند ،یعنی صامتی افزون بر وزن در میان
مصراع نیاوردهاند و وزن اصل دایره را هم به کار نبردهاند؛
از قبیل سیّد حسن غزنوی ،مجیرالدین بیلقانی ،عمادی
شهریاری ،رکنالدین دعویدار قمی ،سراجالدین قمری
2
آملی ،1رفیعالدین لنبانی ،بیغو ملک و عطار.

سپس با آوردن چند شاهد در مواضع دیگر ،این امر را بهعنوان قاعدهای
همگانی که بر اساس تلفظ طبیعی شکل گرفته معرفی کردهاست (همانجا).
عیدگاه ( )441 ،435-434 :1395نیز هنگام بررسی اوزان «مفعول
فاعالتن× »۲و «مفعول مفاعیلن× »۲در اشعار متقدمان ،از این قاعده برای
توجیه دوری نبودن چند بیت استفاده کردهاست .او هم شاهدی قطعی از
رودکی نقل کرده که صامت ت در موضع دیگری افتادهاست (همان.)435 :
مشخص کردن حدود زمانی و جغرافیایی این قاعده و ارائۀ تحلیلهای
ً
آوایی از آن خارج از موضوع اصلی این گفتار است .در اینجا صرفا از
سابقۀ آن در شعر کهن برای توجیه دوری نبودن برخی ابیات استفاده
میکنیم .بهجز انوری ،در ابیاتی از عطار ،قمری آملی ،رفیعالدین لنبانی،
شرفالدین شفروه ،مجیرالدین بیلقانی و اثیرالدین اخسیکتی ،صامتهای
ت و د اضافه بر وزنهای مورد بحث دیده میشود (هنگام گزارش وضعیت

 .1تنها سه بیت در دیوان سراجالدین قمری آملی در این دو وزن بهصورت
دوری آمدهاست (قمری آملی:)240 ،67 ،65 :1368 ،

این دو وزن در اشعار سرایندگان مذکور ،قاعدۀ ساقط شدن این صامتها دوباره
ذکر نشدهاست) .نمونههایی از عطار:
ّ
عطــار انــدر ایــن ره جایــی فتــاد کانجــا
برتر ز جسم و جان است بیرون ز مهر و کین است

در موضعی دیگر:

با روی زرد چون سیم لکن چو درد پیری
درمانپذیـر نبـود چـه فایـده ز صفـرا

(عطار نیشابوری)161 :1392 ،

تا ما اسیر ماییم ما را ز ما زیانها
ای دسـتگیر چـون مـا مـا را برون بـر از ما

چون یکیست این بحر موج مختلف از چه خاست و از چه خشک و تر رسید

گویی که بود هر شب ماهی به کنار تو
تا همچو فلک زین روی بدمهری و سرگردان

(همان)363 :

ّ
اما در بیتی دیگر از انوری ،صامت د در واژۀ «کرد» اضافه بر وزن آمده:

ً
این ابیات هم ،مانند ابیات پرشمار دیگر قمری بر این دو وزن ،احتماال دوری
نیستند و در تصحیح آنها باید بازنگری شود .برای مثال ،در بیت نخست،
ً
احتماال «زر» باید جایگزین «سیم» شود ،زیرا زر مثال «زردی» است نه سیم.
تصحیح همۀ ابیاتی که بر اثر تصرف کاتبان بهصورت دوری درآمدهاند از
حوصلۀ این نوشته بیرون است و از این روی بدان نخواهیم پرداخت.
 .2بیتی در مرصاد العباد آمدهاست که یک مصراع آن بر وزن «مفعول فاعالتن×»2
است و دیگری بر وزن اصل دایرۀ آن:

جانان من سفر کرد با او برفت جانم بازآمدن از ایشان پیداست آن من کو
(انوری)907/2 :1340-1337 ،

که بیرون از قواع ِد ذکرشدهاست .اگر صورت اصلی بیت همینگونه باشد،
باید بیتی از انوری را ،در کنار ابیات فراوانی از او که غیردوری و یا بر وزن
اصل دایره هستند ،دوری بدانیم ،که قدری بعید به نظر میرسد .تا زمانی
که تصحیح بهتری از دیوان انوری صورت نگیرد ،قضاوت درستی دربارۀ
این بیت نمیتوان کرد.

دورۀ سوم ،سال سوم

شامرۀ سوم و چهارم ()85-84

پاییز  -زمستان13۹7
[انتشار :پاییز ]1399

50

ای شــمس حـ ّ
ـق تبریــز دل پیــش آفتابت
در کمزنی مطلق از ذره کمتر آمد

(خاقانی)668 :1393 ،

ّ
عمریست که این خطه میخواهد و میگوید
گرد سم اسب تو به صد البه و صد زاری

(مولوی)173 /2 :1355 ،

وزن «مفعول مفاعیلن× »۲نخست در دیوان جمالالدین
عبدالرزاق بهصورت دوری آمدهاست:

(شرفالدین شفروه)343 :1380 ،

زان مهــر کــه بنمــودی یــک ذره نمیبینم
مهر تو بهسان صبح خود دمزدنی باشد

 .2 .2حالت دوری 
ً
ظاهرا اولین بارها ،فلکی شروانی (د )587 .و شرفالدین
شفروه وزن «مفعول فاعالتن× »2را بهصورت دوری به
کار بردهاند (برای رعایت اختصار ،در این بخش از هر شاعر تنها
یک نمونۀ قطعی یاد میشود):

(جمالالدین عبدالرزاق)447 :1362 ،

سعدی و مولوی هم این وزن را دوری گرفتهاند (در صورت
ً
صحت ضبط بیت زیر ،طبیعتا گفتۀ همایی دربارۀ برخورد سعدی با

این وزن نادرست است؛ نک .همایی:)350 :1313 ،
هرچنــد نمیســوزد بر من دل ســنگینت
گویی دل من سنگیست در چاه زنخدانت

خاقان دین منوچهر کز یاری سپهرش
در صدر ،مهر مسند مه پایگانه زیبد

(سعدی)132 :1385 ،

(فلکی شروانی)83 :1345 ،

ماننــدۀ ابــری تــو هــم مظلــم و بیبــاران
تاریک مکن ای ابر یک قطره ببار آخر

اکنــون ببیــن در آن خلد طوبــی بیخکنده
ولــدان موبریده حــوران کشتهشوهر

1

(مولوی)276 /2 :1355 ،

(شرفالدین شفروه)132 :1380 ،

پیداست که بعضی سرایندگان همچنان دو وزن مورد بحث
را غیردوری میگیرند و بعضی دیگر دوری؛ ّ
اما در میان
شعرای این عصر ،وضعیت این اوزان در دیوان سیفالدین
اسفرنگی (د )666 .نامعمول و جالب توجه است و میتواند
مبیّن نکتهای مهم باشد.

کمالالدین اسمعیل ،سعدی و مولوی نیز کمی بعدتر این
وزن را دوری گرفتهاند:2
زلف تو بر بناگوش ثعبان و دست موسی
خال تو بر زنخدان هاروت و چاه بابل
(کمالالدین اسماعیل)384/1 :1396 ،

 .3چگونگی کاررفت این دو وزن در اشعار سیف اسفرنگ

ای دل مگر که از در افتادگی درآیی
ورنه به شوخچشـمی با عشـق کـی برآیی؟

وزنهای «مفعول فاعالتن× »۲و «مفعول مفاعیلن× »۲در
غیردوری
دیوان سیف اسفرنگ ،به هر دو صورت دوری و ِ
(در کنار اصل دایره) دیدهمیشوند .یعنی شاعر ،برای مثال،
در یک شعر بر وزن «مفعول فاعالتن× ،»2هم در
فاعالتن اول هجای کشیده
مصراعهایی ،در آخر مفعول
ِ
میآورد (یعنی آن را دوری در نظر میگیرد که الزمهاش وجود
سکوتی میان دو نیممصراع است) و هم اصل دایره (مفعول
فاعالت مفاعیل فاعالتن) را در مصراعهایی دیگر به کار
میبرد .نمونهای از این وزن:

(نجمالدین رازی)168 :1366 ،

از آنجا که شاعر این بیت نامعلوم است و ادامۀ آن در دست نیست ،نمیتوان
دانست که در آن ،اختیار تسکین به کار رفتهاست یا قاعدۀ مورد بحثّ .
اما
از آنجا که زمان تألیف کتاب نجم رازی اوایل سدۀ هفتم است ،این بیت
قابل توجه است.
 .1این شعر در دیوان جمالالدین عبدالرزاق هم بهصورت ناقص آمدهاست
(جمالالدین عبدالرزاق .)410 :1362 ،با توجه به اینکه نسخ بیشتری انتساب
شعر به شفروه را تأیید میکنند و اینکه شعر در دیوان او کامل است ،به نظر
میرسد این قصیده سرودۀ اوست.
 .2در چند غزل از دیوان ظهیرالدین فاریابی ،بهتصحیح هاشم رضی ،نیز
صورت دوری این وزن دیدهمیشودّ .
اما چون آن غزلها در نسخ معتبری
نیامدهاند ،از استناد به آنها صرف نظر شد.
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ّ
تبهاست مرا در دل و نیشکرت اندر لب
حالی ببرم تبها کز نی شکرم بخشی

(سعدی)251 :1385 ،

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

در وزن «مفعول مفاعیلن× ،»۲تنها خاقانی و شرفالدین
شفروه (د ،)600 .در این دوره ،این اختیار را به کار بردهاند:

دیریسـت تا من ایـن درد در دل نهفته دارم
ســودای ناتوانی ره بر زبــان کنون زد

جستار

ییانب دارهب

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

جستار

بیت نخست دوری است و بیت دوم مطابق اصل دایره .در
بیتی دیگر ،هر دو صورت دیدهمیشود:

غبنــی بــود اگــر چــرخ زآثــار ســعد اکبر
احکام طالعش را فرخندهتر ندارد
(اسفرنگی)235 :1396 ،

در دور تو بحر شعر چون ساغر می هر دم
موج طرب اندر سر اهل هنر اندازد

ْ
فرمانــده ملــوک امــام جهــان کــه هرگز
شمشیر شرع بی سخن او گهر ندارد

(همان)114 :

(همان)234 :

این قصیده چهار بیت دوری دیگر دارد (ابیات 18 ،17 ،12

این دو بیت در یک قصیده آمدهاند و شاعر هر دو حالت
مذکور را کنار هم به کار بردهاست؛ در مصراع اول بیت
نخست ،در انتهای نیممصراع اول ،صامتی اضافه بر وزن
قرار دارد و وزن هر دو مصراع بیت دوم طبق اصل دایره
است .در بیتی دیگر ،هر مصراع به گونهای است:

2

و  )35و در ده بیت دیگر آن ،وزن با اصل دایره منطبق
میشود ( 32 ،30 ،29 ،26 ،24 ،16 ،15 ،2 ،1و « .)33مفعول
ً
مفاعیلن× »۲چهار بار دیگر ،با شرایطی تقریبا مشابه ،در
قصاید سیف اسفرنگ به کار رفتهاست (نک .همان،234 ،17 :
 392و .)414
با کنار هم آمدن صورتهای دوری و غیردوری یک
ً
وزن ،عمال موسیقی آن از بین میرود و خوانش آهنگین و
منظم ابیات غیرممکن میگرددّ .
اما چگونه شاعر چنین
اتفاقی را در شعر خود روا میدارد؟ همین کاربرد نامأنوس
در تحلیل دگرگونی این اوزان بسیار مهم است.

بکر سخن عروسیست کز جلوۀ قبولت
اقبـال پایبسـتۀ هـر مختصـر نـدارد
(همان)235 :

در این قصیده ،ابیات  36 ،27 ،26 ،25 ،20 ،14 ،2 ،1و
 37بهصورت دوری و ابیات  23 ،22 ،17 ،13و  29به
وزن اصل دایره سروده شدهاند 1و با توجه به این که کل
قصیده  39بیت دارد ،واضح است که هیچ کدام از این دو
حالت برای سراینده استثنا نیست و او هر دو را روا میدارد
ّ
(علت این امر در ادامۀ مقاله بررسی میشود) .سیف اسفرنگ
هفت قصیدۀ دیگر به این وزن سرودهاست (نک .همان،171 :
 494 ،441 ،260 ،255 ،186و  )502که کمابیش چنین وضعی
دارند .او همچنین یک قصیده بر وزن «مفعول فاعالت
مفاعیل فاعالتن» دارد (همان )222 :که در میان آن تسکینی
رخ نداده و این نکته نیز حائز اهمیت است.
و ّ
اما نمونهای از «مفعول مفاعیلن×:»۲

 .4خوانش این دو وزن در آن دوران

با کنار هم گذاشتن تمام حاالت آوردهشده ،میتوان به
نکتهای اساسی پی برد ،و آن اینکه در این دوران ،این
ً
وزنها ،مخصوصا «مفعول فاعالتن× ،»2اغلب خوانش
دوری داشتهاند و با نظم دوری (یعنی با سکوتی در میان مصراع)
خوانده میشدهاند.
وجود اولین نمونههای کاررفت دوری این اوزان و
افزایش بسامد این صورت در دورههای بعدتر نشان
میدهد که دستکم از همان نیمۀ دوم سدۀ ششم ،خوانش
دوری رایج شدهاست .از طرفی ،تنها دلیل قطعیای که
میتواند برای غیردوری بودن این دو وزن وجود داشتهباشد

زر جمع نیارد بیش سـیماب ز پرچشمی
دست وی اگر سایه بر کان زر اندازد
(همان)113 :

ً
 .2معموال در تصحیح دواوین شعرای قدیم باید دقت کرد که اگر اوزان مورد
بحث از نظر شاعر غیردوری هستند ،صورت دوری ابیات در متن قرار
نگیردّ .
اما دربارۀ این شاعر استثنایی میتوان برعکس عمل کرد .در بیت
زیر (اسفرنگی:)113 :1396 ،

گــر بیــش ســر افــرازد اقبــال وی آتش را
از صورت در آب نگونسارتر اندازد
(همانجا)

ُ
ور نسـخۀ احسـان را ابر از کف او گیرد بـر صفحـۀ تیـغ کـه دریـا گهر انـدازد

 .1هرچند شکی نیست که سیف اسفرنگ هر دو صورت وزن را به کار

ُ
«که» در پایان نیممصراع
وزن نیامدهاست)ّ ،
اما لزومی ندارد که کوه را مخفف کنیم تا وزن مصراع خراب
نشود ،چرا که سیف اسفرنگ این امر را رعایت نمیکند .ضبط بهتر ،که نسخ
معتبرتری آن را تأیید میکنند« ،کوه» است و وزن این بیت دوری است.

قرار دارد و وزن دوری نشدهاست (صامتی اضافه بر

بردهاست ،مواردی را که میتوان طوری خواند که دوری نباشد (مانند حذف
ت که در یادداشت  3صفحۀ  4مطرح شد و یا وجود همزۀ قابل حذف در ابتدای
پارۀ دوم) یا به اصل دایره برنگردد به حساب نیاوردیم تا نتیجۀ بحث تنها

از موارد قطعی حاصل شود.
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مفاعیلن× »2آغاز کردهاند و غالب مصراعها را بدان وزن سرودهاند،

اما در بعضی مصراعها به اصل دایره بازگشتهاند) .شاعران دیگری
که اصل دایره را آوردهاند ،همانطور که اشارهشد ،فقط
اختیار تسکین را در وزن «مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن»
به کار بردهاند ،نه آنکه در میانۀ شعری بر وزن «مفعول
فاعالتن× »2یا «مفعول مفاعیلن× ،»2اصل دایره را بیاورند.
چگونگی استفادۀ سیف اسفرنگ از این اوزان بیشتر از
وزن
هر قرینۀ دیگری روشن
میسازد که آمیختگی این دو ِ
ً
شبهدوری (که در این دوران غالبا دوری به شمار میآمدهاند) با اصل
ً
دایرههاشان ،صرفا یک قاعده و یا تقلیدی از شاعران گذشته
بوده و با خوانش طبیعی آن زمان درک نمیشدهاست؛ زیرا
نمیتوان یک وزن را هم دوری خواند هم غیردوری ،بی آنکه
موسیقی وزن مختل شود .پس او در ابیات دوری ،مطابق
خوانش زمانۀ خود (و خوانش امروزیان) عمل کرده و در ابیاتی
که اصل دایره را آورده ،بهزعم خود قاعدهای شاذ را به کار
گرفته و از گذشتگان تقلید کردهاست (اثرپذیری وی از خاقانی
روشن است؛ نک .جعفری :1396 ،سیزده؛ باباصفری و نصری،

 .)44-19 :1388با توجه به آنکه این شاعر قصیدهای بر وزن
«مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن» دارد و در میانۀ هیچ
مصراعی اختیار تسکین را به کار نبرده ،یعنی وزن را تبدیل
ً
به «مفعول فاعالتن× »2نکردهاست ،تقریبا تردیدی باقی
نمیماند که این دو وزن درنظر او یکسان نبوده و اختالط
این دو صورت وزنی در سرودههای او تقلید از سنت
شاعران پیشین است .از ذکر این اختیار در رسالۀ عروض
نجاتی معلوم میشود که تا آن زمان هنوز چنین قاعدهای
مطرح بودهاست .نظر گویای شمس قیس نیز نشان میدهد
که این قاعده یا «زحف» در وزن «مفعول فاعالتن×»2
خوشآین ِد او و معاصرانش نبودهاست (نک .بخش .)1
ّ
علت این ناخوشآیندی همان است که گفتهشد :این
وزن از همان عصر بهصورت دوری خوانده میشدهاست

 .1جاللالدین همایی در مقالۀ «یک قاعدۀ شعری» (همایی ،)1313 ،که پیشتر
چند بار به آن اشارهشد ،درواقع قصد دارد نشان دهد شاعران برجستۀ
قدیم ،در اوزانی که یک زنجیرۀ کامل از دوایر عروضی هستند و جای
مکث ندارند ،صامتی اضافه بر وزن نمیآوردهاند .این موضوع نیاز به
بررسی کاملتری داردّ ،
اما جالب توجه است که در بخشی از مقاله
میگوید« :ذوق سالم به خوبی درک میکند که اجتماع دو ساکن [یعنی
صامت اضافه بر وزن] در بحر مزبور [= وزن«مفعول مفاعیلن×...]»۲
موجب سنگینی وزن و عدم مطابقت موزون با میزان میگردد» (همان.)351 :
همینکه از نظر او طبع سالم حکم میکند که در «مفعول مفاعیلن× »۲نباید
صامتی اضافه بر وزن آورد (نیابد آن را دوری گرفت) ،نشان میدهد که شاید
ْ
خوانندگان دیگر آن را دوری نپندارند؛
دقت در خوانش این وزن باعث شود
این در حالی است که طبع سالم «مفعول فاعالتن× »۲را ،بهعکس وزن
دیگر ،غیردوری نمیداند! اینکه شرفالدین شفروه «مفعول مفاعیلن×»۲
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موسیقایی دیگری دارد) قرار داد .وقتی شروع به خواندن
مصراعی بر وزن «مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن»
میکنیم ،شباهت آن را با وزن پرکاربرد «مفعول فاعالت
مفاعیل فاعلن» درمییابیم ،پس آن را با همان نظم موسیقایی
ً
میخوانیم و صرفا یک هجا به انتهای آن وزن پرکاربرد
میافزاییم .در این حالت ،اگر تسکینی در میان مصراعهای
بعد رخ دهد ،خواندن «مفعول فاعالتن× »2مشکلساز
نخواهد بود (نیز نک .عطایی73 :؛ دربارۀ «مفعول مفاعیلن» نک.
راستیپورّ .)21 :
اما هنگامی که از ابتدا مصراعی بر وزن
«مفعول فاعالتن× »2میخوانیم ،طبق خوانش رایج ،نظم یا
«ریتم» دوری را رعایت میکنیم که مهمترین ویژگی آن
وجود یک سکوت در میان مصراع است (برای روشن شدن
مطلب رک .راستیپور و بنائی)455 :1398 ،؛ پس اگر مصراعی
بر وزن اصل دایره در ادامه بیاید ،خواندنش برای ما دشوار
خواهد بود ،چرا که وزن اصل دایره سکوتی را در میان
ّ
مصراع برنمیتابد .به همین علت است که این سنت
عروضی برای اغلب عروضدانان معاصر ما نیز مشکل
است و آ ن را یک قاعدۀ ناپسند و ناهنجار میدانند.
ّ
اما شرایط «مفعول مفاعیلن× »2قدری متفاوت است.
ً
خوانش رایج این ْ
وزن دوری نیست و احتماال ،تنها وجود
ْ
دو نیممصراع قرینه باعث شدهاست که
شاعران این وزن را
دوری بگیرند ،و سپس بر حسب عادت ،آمدن هجای
کشیده در پایان نیممصراعهای فرد این وزن معمول
شدهاست 1.اوزان غیردوری دیگری نیز پس از این عصر

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

ً
آمیختگی آنها با اصل دایرهشان است که عمال از ابتدای سدۀ
هفتم دیده نمیشود ،مگر در اشعار سیف اسفرنگ .در نیمۀ
دوم سدۀ ششم هم (هنگام پدیدار شدن صورت دوری) تنها
خاقانی ،رضی نیشابوری و شرفالدین شفروه از چنین
اختیاری استفاده کردهاند (یعنی با «مفعول فاعالتن× »2یا «مفعول

و سخت میتوان آن را در کنار اصل دایرهاش (که نظم

جستار

ییانب دارهب

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

جستار

دوری پنداشته شدهاند .شاید این تحولها بهسبب تغییر
نگرش سرایندگان به دایرههای عروضی باشد و آوردن
صامت اضافه بر دوایر کامل ،چه در میان مصراع چه در
پایانش ،از آن زمان رایج شدهباشد ،چنانچه در عروض
امروز هم این امر جایز است .شاعرانی که قرینهای برای
دوری یا غیردوری بودن ابیاتشان در این دو وزن نیاوردهاند،
به گمان نگارنده ،هم پایبندی به سنت شاعران گذشته را
در نظر داشتهاند (نیاوردن صامت اضافه بر وزن) و هم نخواستهاند
وزن شعرشان ناپسند باشد.
ّ
اما چرا تنها خاقانی و رضی نیشابوری و شفروه پس از
پیدایش صورت دوری پایه را بر اوزان «مفعول فاعالتن×»2
و «مفعول مفاعیلن× »2گذاشته و سپس اصل دایره را
آوردهاند؟ شکی نیست که خوانش غیردوری این اوزان در
دورههای قبلتر ،بهیکباره از میان نرفتهاست (دربارۀ چگونگی
کاربرد این اوزان در دورههای پیشین نک .ضمیمۀ همین مقاله) و اگر
در دورۀ تحول آنها ،همچنان گاهی صورت قدیمتر (یعنی
ّ
غیردوری) به چشم بخورد ،چه بهعلت تداوم سنت در
مواردی اندک و چه برای تقلید و پیروی از آن ،تعجببرانگیز
ً
نیست .درمورد خاقانی شاید بتوان گفت احتماال بهعلت
دقت و درک باال دربارۀ قواعد وزنی ،بهتر از دیگر
همعصرانش این قاعده را دریافتهاست و به کار بردن آن
برای او طبیعی و روان بوده؛ به همین خاطر ،اختیار مورد
بحث در سرودههای او به هر دو وزن بسامد بیشتری دارد.
نشانهای این دقت و درک باالی او را میتوان در دیگر
ً
موارد عروضی در شعر او ،مانند کاربردهای نسبتا غیرمعمول
اختیار قلب ،نیز دریافت.
پس از سدۀ هفتم ،گاهی استفاده از این قاعده در
سرودههای بعض شعرا ،مانند غیاثالدین کججی (کججی،
 ،)84 :1395یافت میشود ،که بهنظر تقلیدی است از اساتید
پیشین و نمیتواند دلیل بر وجود یک خوانش غیردوری در
دورههای بعد باشد (نیز نک .عیدگاه .)447-446 :1395 ،حتی
کاربرد اصل دوایر این اوزان هم ،که پس از این دوره
ً
بهندرت دیدهمیشود ،احتماال پیروی از اشعار گذشتگان

بودهاست (برای نمونه ،نک .سیف فرغانی266 :1364 ،؛ اوحدی

مراغهای298 :1340 ،؛ نزاری قهستانی.)586 /2 :1371 ،
همچنان موضوعی بحثبرانگیز دربارۀ تحول این اوزان
باقی میماند :چرا صورت دوری آنها خوشآیندتر بودهاست
و رفتهرفته ،بهکلی جای صورت غیردوری را که قدیمتر
است و مطابق با اصل ،گرفتهاست.
 .5چگونگی تحول این اوزان

مرحلۀ نخست این تحول ،که اغلب عروضدانان از قدیم
به آن پی بردهاند ،جایگزین شدن حالت قرینۀ این اوزان با
اصل دوایر آنهاست .خواجه نصیرالدین طوسی در معیار
االشعار پس از برشمردن «مفعول فاعالت مفاعیل
فاعالتن» در حاالت اوزان مضارع اخرب ،میگوید:
ّ
و چون مسکن شود« ،مفعول فاعالتن» چهار بار شود،
و چهارخانه بر این وزن خوش آید( .نصیرالدین طوسی،
)93 :1393

ً
طبیعتا نظم موجود در «مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن»
و «مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیلن» به اندازۀ «مفعول
فاعالتن مفعول فاعالتن» و «مفعول مفاعیلن مفعول
مفاعیلن» به چشم نمیآید (نیز رک .خانلری،226 :1345 ،
 .)233از فراوانی کاررفت صورتهای قرینه نسبت به
اصل دوایر و محو شدن صورت غیرقرینه در سدههای
1
اخیر (یعنی پس از قرن  )7نیز میتوان به این نتیجه رسید.
اوزانی هم که دو نیممصراع قرینه دارند شبیه به اوزان
دوری میشوند و ویژگیهای این دسته از اوزان را به خود
میگیرند (یعنی وجود سکوت در میان دو نیممصراع و امکان آوردن
صامت اضافه بر وزن ،که پیشتر دربارۀ آن بحث شد).
ً
ّ
اما اینکه چرا خوانش «مفعول فاعالتن× »2کامال نظم
ّ
دوری گرفته تا کنون مورد توجه نبودهاست .علت این تغییر
 .1دیگر نشانۀ از رواج افتادن اصل دوایر این دو وزن ،ذکر نشدن آنها در
رسائل عروضیای است که تنها اوزان خوشآهنگ و پرکاربرد در آنها ثبت
ً
شدهاست .در سه رسالۀ نسبتا نزدیک به دورۀ مورد بحث« ،مفعول
مفاعیلن× »۲و «مفعول فاعالتن× »۲در اوزان مشهور بحرهای هزج و
مضارع ذکر شدهاندّ ،
اما اصل دوایر این اوزان نه (نک .شهاب انصاری،

را غیردوری (در کنار اصل دایره) به کار برده ،و «مفعول فاعالتن× »۲را دوری
گرفتهاست ،میتواند تأییدی بر همین موضوع باشد.

1956م92 ،78 :؛ فخری اصفهانی196 ،185 :1389 ،؛ ترمدی292 :1390 ،؛ در
رسالۀ آخر تنها وزن دوم آمدهاست).
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« »-U-Uنمیرسیم و الگوی « »-U-.-.به خوانش طبیعی نزدیکتر

است؛ نک .راستیپور و بنائی.)462-461 ،455 :1398 ،
حاصل سخن

در اواخر قرن ششم ،دو وزن «مفعول فاعالتن× »2و
«مفعول مفاعیلن× »2به اوزانی دوری بدل شدهاند و
ً
احتماال خواندن آنها در کنار اصلشان ،یعنی «مفعول
فاعالت مفاعیل فاعالتن» و «مفعول مفاعیل مفاعیل
مفاعیلن» ،دشوار شدهاست .نمونههای اندکی در این
زمان از غیردوری دانستن و آوردن این اوزان در کنار اصل
ً
دوایرشان وجود دارد و از سدۀ هفتم این اختیار عمال دیده
نمیشود؛ مگر در اشعار سیف اسفرنگ که آنها را هم
دوری میگیرد هم غیردوری ،و از این نحوۀ برخورد او با
این دو وزن مطمئن میشویم که دستکم در دوران او،
این اختیار تنها یک قاعده بوده و در عمل به نظم موسیقایی
شعر لطمه میزدهاست؛ چرا که نمیتوان یک وزن را در
عین حال هم دوری و هم غیردوری خواند .پس سیف
اسفرنگ ابیات دوری را طبق خوانش آن زمان (که تا کنون
ادامه دارد) سروده و ابیات غیردوری را طبق سنت شاعران
برجستۀ پیشین .نظر شمس قیس در این باره و برخورد
معاصران ما با این موضوع نیز به همین دلیل است که نظم
دوری و غیردوری این اوزان با یکدیگر همخوانی ندارند.
دربارۀ «مفعول فاعالتن× »2این موضوع ملموستر است؛
چرا که عالوه بر قرینگی و استعداد دوری شدن ،یک
تحول ریتمیک در آن شکل گرفته و خوانش طبیعی آن
ً
کامال دوری شدهاست و سکوتی در میان دو نیممصراع آن
احساس میشود.

بیــا بیــا دلــدار مــن دلــدار مــن
درآ درآ در کــار مــن در کــار من
(مولوی)93 /4 :1355 ،

ً
آهنگین خواندن این بیت دشوار نیست ،غرابت آن صرفا از
جهت عروضی است که رکنهای مفاعلن و مستفعلن کنار
هم آمدهاند.
این الگو در ابتدای «مفعول فاعالتن× »2هم وجود دارد
ً
(این وزن عمال با «مستفعلن فعولن× »2تفاوتی ندارد ،مگر در

رکنبندی بر اساس بحور کهن که در اینجا موضوع بحث نیست).
از این روی ،بهصورت طبیعی ،نظم ریتمیک آن تغییر
کردهاست (یعنی به «مفاعلن فعولن» میل کردهاست) و با توجه
ان
به آنکه «فعولن» (= مفاعی[ل]) پنجضربی است ،در میز ِ
حاوی آن ،سکوتی باقی ماندهاست (در حالی که
تایی
ِ
شش ِ

ُ
در وزن اصل دایرۀ آن ،یعنی «مستفعلن مفاعل مستفعلن فعولن» ،اگر
ُ
مفاعل سکوت کنیم ،نظم عروضی و موسیقایی آشفته میشود).
پس از

در نتیجه« ،مستفعلن فعولن× »۲از اصل دایرهاش دور
 .1میزانهای ششتایی (یا ششضربی) در موسیقی ایرانی و وزن شعر فارسی
بیشترین کاربرد را دارند و از باقی ریتمها خوشآیندترند .در این باره
تحقیق متمرکزی صورت نگرفتهاستّ ،
اما این موضوع را میتوان با بررسی
ریتمیک اکثر اشعار و ترانههای کودکانه و عامیانه و نیز آماری از کاررفت
اوزان ششتایی در اشعار فارسی بهوضوح دریافت .پیش از این ،دکتر
محسن مهدوی مزده در سخنرانی خود با عنوان «ساختار ریتمیک وزن شعر
فارسی» ،که بر اساس رسالۀ دکتری او بوده ،به خوشآیندی اوزان
ششتایی و بسامد فراوان آنها نسبت به دیگر وزنها اشاره کردهاست.

ضمیمه
پیشتر ،غیردوری بودن این اوزان تا سدۀ ششم روشن
شدهاست .میدانیم که شاعرانی از قبیل منوچهری،
ناصرخسرو ،سنایی و قوامی رازی دو وزن مورد بحث را
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سلیقۀ ریتمیک فارسیزبانان است .این موضوع به مقدمات
و مباحث مفصل دیگری نیاز دارد که در این گفتار مجال
آن نیستّ ،
اما برای اشاره میتوان گفت که فارسیزبانان،
هجایی
در کل ،هنگام خواندن شعر میل دارند الگوی
ِ
«( »-U--مستفعلن) را با فشرده کردن فواصل زمانی ،شبیه
به الگوی «( »-UU-مفتعلن) یا «( »-U-Uمفاعلن) ادا کنند؛
چرا که در این صورت ،تعداد ضربهای موجود در یک
میزان موسیقایی (که در اینجا منطبق با خود رکن است) بهجای
هفت ،شش خواهد بود( 1برای میزانبندی رک .راستیپور و بنائی،
ً
 .)447-446 :1398این تبدیل صرفا یک نظریۀ انتزاعی
نیست و هنگام خواندن شعر برای هر فارسیزبانی مشهود
است .کمتر پیش میآید که کسی در خواندن بیت زیر و
درک موسیقی آن با مشکل مواجه شود:

ییاقیسوم لیلحت و یخیرات یسررب ؛هدش یرود نزو ود ینوگرگد

ّ
شدهاست و نظم دوری گرفتهاست .به همین علت است که
میتوانیم شعری را بر این وزن در کنار شعر دیگری بر وزن
«مفاعلن فعولن× »۲بخوانیم و ضربآهنگ و موسیقی وزن
ً
را از دست ندهیم( .البته با فشرده کردن « »-U--دقیقا به

جستار
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درکنار اصل دایرهشان آوردهاند و از طرفی ،صورت دوری
آنها پیش از سدۀ ششم گویا وجود ندارد (برای منوچهری و

نمیرسد تنها یک بیت را دوری گرفتهباشد (این حاصل
ارچه در دین بگزارد (متن :بگذارد) حق مردی  /چون عارض زنان

باد فارغ ز خط باطل؛ همان .)243 :وزن «مفعول مفاعیلن×»۲
تنها در یک بیت از سرودههای اثیر به اصل دایره برمیگردد
ً
(باقی سرودههای او بر این وزن صرفا غیردوری است):

ناصرخسرو رک .عیدگاه438-436 :1395 ،؛ برای سنایی رک.
راستیپور ،22-21 :1391 ،و عیدگاه-442 ،440-438 :1395 ،

446؛ برای قوامی رک .سمیعی .)10-9 :1379 ،اثیرالدین اخسیکتی
نیز یک قصیده بر وزن «مفعول فاعالتن× »2دارد که در
ابیات فراوانی از آن ،وزن به اصل دایره برمیگردد (تصحیح

پیمــان شــکنا بــر ســر پیمانــت نمیبینــم
طغرای وفا بر سر فرمانت نمیبینم

ّ
این شعر ،بهعلت ناآگاهی مصححان از این قاعده ،سراسر مغلوط
استّ .اما اکنون مجالی برای بحث در این باره نیست) .یک بیت

(همان)667 :

بههرروی ،او نیز از شاعرانی است که خوانش غیردوری از
این اوزان داشتهاست و مانند سنایی و قوامی رازی ،به دوران
پدیدار شدن صورت دوری نزدیک است.
در اینجا برای جمع شدن تمام حاالت آوردهشده در
شعر شاعران این دوران و دورههای پیشتر ،جدولی از
صورتهای این دو وزن با ذکر سرایندگانی که هرکدام را
ً
به کار بردهاند میآوریم (بهجز سیف اسفرنگ که مفصال در بخش

از این شعر را برای نمونه نقل میکنیم:

مـا بی تو اوفتاده [بـه] حال بد و تو هرگز
احــوال ما نپرسی نزدیک ما نیایی
(اخسیکتی)356 :1398 ،

ً
در اشعار او ،کاررفتهای دیگر این وزن صرفا غیردوری
ً
است و تنها یک بیت دوری به چشم میخورد که احتماال
باید تصحیحی در آن صورت گیرد ،چراکه با توجه به
چندین بیت غیردوری دیگر و کاربرد اصل دایره ،به نظر

سوم مقاله بررسی شد .برای دیدن تمامی دواوین بررسیشده در این

پژوهش به بخش منابع رجوع شود):
«مفعول مفاعیلن× »۲با اصل دایره

«مفعول فاعالتن× »۲با اصل دایره

منوچهری ،ناصرخسرو ،رضیالدین نیشابوری

قوامی رازی ،شرفالدین شفروه

سنایی ،اثیر اخسیکتی ،خاقانی

سنایی ،اثیر اخسیکتی ،خاقانی
«مفعولمفاعیلمفاعیلمفاعیلن» با تسکین میانی

«مفعول فاعالت مفاعیل فاعالتن» با تسکین میانی

ــــــــــــــ

انوری ،شمس طبسی ،ذوالفقار شروانی

«مفعول مفاعیلن× »۲دوری

«مفعول فاعالتن× »۲دوری

فلکی شروانی ،شرفالدین شفروه ،کمالالدین اسمعیل

جمالالدین عبدالرزاق

سعدی ،مولوی

سعدی ،مولوی
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