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 گّا ه

بو وزِن »مفعول فرعالتن×۲« و »مفعول مفرعیلن×۲«، تر 

نونهل سدۀ ششم هجای، صورت غیِابوری بنشته نند و نز 

 ده صورت بوری ده کرر 
ً
نونخا سدۀ هفتم تر نماوز، معموال

پیشین  پژوهشگانِن  توجه  مورب  موضوع  نهن  رفته نند. 

دوبه نست. نّمر بر نهن میرن، هعاب نیمۀ بوم قان ششم و نیمۀ 

نول قان هفتم که ده نوعب بورنن تحول نوزنن مذکور نست، 

ها بو وزن هم ده صورت غیابوری ده کرر رفته نند )هعاب 

بر کارر نصل بنیاه شرن، بر نهن درره نک. نبنمه( و هم ده صورت 

بوری؛ حتب بر نشعرر هکب نز سانهادگرن نهن عصا، ها 

 همزمرن ده چشم مب خورب. بر نهن مقرله، سعب 
ْ
بو صورت

با آن نست که در بقت دیشتا بر قانهن موجوب، صورت 

نصلب و رنهج نهن بو وزن بر همرن بورنن تعیین گابب و نیز 

چگونگب تحولشرن ده نوزننب بوری شنرخته شوب.

1.دپوشونۀدپژدهش

بوری هر غیابوری دوبن وزن هری »مفعول فرعالتن×۲« و 

»مفعول مفرعیلن×۲«، و نمکرِن آوربن آنیر بر کارر نصلشرن، 

»مفعول  و  فرعالتن«   
ُ
مفرعیل فرعالُت  »مفعول  هعاب 

توجه  مورب  درز  بیا  نز  مفرعیلن«،   
ُ
مفرعیل  

ُ
مفرعیل

عاوض بننرن دوبه نست. 

بردررۀ »مفعول فرعالتن×۲«، نولین کسب که ده نهن ـ 

موضوع توجه کابه شمس قیس رنزی نست که بر 

المعجم، بردررۀ زحرفب بر دیتب نز ننوری مب گوهد: 

 با ننوری مب گفت ]...[ 
ّ
هکب نز شعانی عانق با سبیل بق

بر قصیده نی ]...[ که دارء آن با مفعول فرع التن مفعول 

فرع التن نیربه نست1، چارنک »نی خاجا مظفا تو پشت 

ملک عرلم/ وی گوها مطیا تو روی نسل آبم«، دیتب با 

چارنک  آوربه نست،  فرعالتن  مفرعیل  فرعالت  مفعول 

مب گوهد: »بر نژبهری رنهت تو درب حملۀ تو/ روح هللا 

نست گوهب بر آستین ماهم«. و گفت من درری نهن نیررم 

کاب و هاگز نهن زحف ده شعا خویش نپسندم. )شمس 

قیس، 1360: 108-107(

ده نظا مب رسد که شمس قیس خوب نیز نهن زحف هر 

نختیرر رن نرپسند مب بنند. نظا نو بر نبنمۀ همین مقرله 

تحلیل خونهد شد. 

پس نز نو، نجرتب نیشردوری )قان 7 و 8 هجای( بر رسرلۀ ـ 

خوب، الكافیة فی العروض و الصنعة و القافیة، »نختالط 

نرکرن نهن بو نوع در هکدهگا« رن جریز بننسته نست )نک. 

نجرتب نیشردوری، 1391: 193-19۲(. 

فقیا بهلوی )قان 12 هجای( نیز بر حدائق البالغه، ـ 

نشرره کابه نست که خرقرنب بر هک غزل ها بو صورت 

)زحرف( نهن وزن رن در هم ده کرر بابه نست )فقیا بهلوی، 

.)514-513 :1386

بر میرن پژوهشگانن معرصا، خرنلای ده وجوب نهن ـ 

قرعده بر ها بو وزن مورب دحث پب بابه و نشرره 

کابه نست که مب تونن نهن نوزنن رن بر کارر نصلشرن ده 

کرر باب، زیان در تبدهل بو هجری کوتره میرنین ده هک 

هجری دلاد بر نوزنن نصل، ده نهن بو وزن مب رسیم 

)نک. نرتل خرنلای، 1345: 226، 234-233(. 

سیاوس شمیسر بر سبک شناسی شعر، توجه ده وزن ـ 

بوری رن نز ویژگب هری شعا قان ششم مب بنند، نّمر 

ده نشتبره نکته نی بردررۀ نوزنن مذکور دیرن مب کاد:

دبهراودبناگد

بننشجوی کررشنرسب زدرن و نبدیرت فررسب بننشگره تیانن
behrad.banaie@yahoo.com

دوقرقیسددودددحتدودرخدرات

سررنددنارگیددددنزو ود ینوگاگد

شمس قیس پرهۀ وزن قصیدۀ ننوری رن »مفعول فرع التن مفعول فرع التن«  1.د

مب بنند، بر حرلب که دیت نول و نکثا ندیرت قصیده با وزن »مفعول فرعالت 

مفرعیل فرعالتن« ساوبه شده )بر دخش 2. 1 نز همین مقرله، ده تفصیل بر نهن درره 

دحث شده نست(. نهن موضوع، که بر تحلیل تررهخب تغییانت نهن وزن نقش 

تعیین کااده بنرب، نز چشم نکثا عاوض بننرن معرصا نیز بور مرنده نست. 

هاآهاه، بر نصِل مطلب شمس قیس تفروتب نهجرب نمب شوب و بابنشت مر نز 

نهن گفتۀ نو همچارن نرخوش آهادِی آوربن »مفعول فرعالت مفرعیل فرعالتن« 

بر میرنۀ شعای با وزن »مفعول فرع التن مفعول فرع التن« نست. 
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توجه شرعانن ده وزن بوری: نّمر ده مکث وسط آن گرهب 

 وزن مفعول فرعالتن مفعول 
ً
توجه ندنرند. ]...[ مخصوصر

 
ُ
فرعالتن رن که بوری نست در مفعول فرعالُت مفرعیل

فرعالتن مخلوط مب کااد. )شمیسر، 1374: 182(

بر آن بورنن نهن وزن بوری نبوبه  و خوننش بهگای 

بنشته ، بر نتیجه مکثب هم بر میرن آن نبوبه نست. نو نیز 

بر جری بهگای نشرره کابه نست که جرهگزهاب بو 

هجری کوتره در هک هجری دلاد، توجییب نست بانی 

آمیزش نهن بو وزن )نک. همو، 1370: 170-169(.

نحمد سمیعب در آگرهب نز نهن نختیرر، بو دیت نز هک ـ 

قصیدۀ قونمب رنزی رن بر وزن »مفعول مفرعیلن×2«، در 

نشرره ده جرهگزهاب بو هجری کوتره در هک هجری دلاد، 

تصحیح کابه نست )نک. سمیعب، 1379: 9-10. نشررۀ مجید 

سامدی و میدی شعبرنب ده نهن مطلب، بر مقرلۀ »بارسب عکس 

نختیرر تسکین«، نگررنده رن متوجه آن کاب(. 

پس نز نهن، هحیب عطرهب بر مقرله نی، که گوهر مورب ـ 

توجه محققرن بهگا نبوبه نست، فانتا نز توصیف نهن 

قرعده بر وزن »مفعول فرعالتن×۲« مب روب و سعب بنرب 

بابنشت  که  عاوض«،  بر  »لحن  مفیوم  توضیح  در 

نربرستب نز رهتم نست، نشرن بهد که خوننش بهگای 

نز نهن وزن بر دین قدمر رنهج دوبه که نمکرن آمیزش آن 

در نصل بنیاه نش وجوب بنشته نست. نو بانی نهن وزن، بو 

لحِن »سبُک« )= نماوزی( و »سنگین« )نزبهک ده وزن 

مب کاد  تعاهف  فرعلن(  مفرعیل  فرعالت  مفعول  پاکررباب 

)عطرهب، 1386: 72(. سپس بردررۀ هکب نز قصرهد خرقرنب، 

که بر آن ندیرتب ده نصل بنیاه بامب گابب، مب گوهد:

]ندیرتب رن که با وزن مفعول فرعالت مفرعیل فرعالتن 

هعاب لحن  تایر بر هک لحن مب تونن خونند؛  هستاد[ 

سنگین؛ لذن بانی همرهاگب کل قصیده، لحن مشتاک رن 

که سنگین نست ننتخرب مب کایم. ]...[ نگا نهن قصیده رن 

در لحن سبک شاوع کایم، بر ]دیتب[ که لحن سنگین بنرب 

در مشکل مونجه خونهیم شد. ]...[ نز نهاجر نتیجه مب گیاهم 

نهن  پاطاطاه،  و  درشکوه  قصرهد  سانهادۀ  خرقرنب،  که 

قصیده و همۀ قصرهدی رن که بر دحا مضررع نست، در 

لحن سنگین مب خوننده نست که در حرل و هونی قصیده 

متارسب نست. ده همرن سرن نست که غزلیرت حرفظ و 

سعدی با وزن )مفعول فرعالتن( در لحن سبک و تغزلب 

خوننده شوب، نیکوتا نست. )همرن: 74-73(

 بوری و نز لحن سنگیْن 
ْ
ماظور عطرهب نز لحن سبک

که  شده نست  متوجه  ده برستب  نو  نست.  غیابوری 

خوننش خرقرنب در سعدی متفروت دوبه ، نّمر ده نهن نکته 

زمرن طور  آن  طبیعب   خوننش 
ً
نحتمرال که  نبابه  پب 

متحول  حرفظ  و  سعدی  بورنن  تر  و  دوبه   بهگای 

شده نست، نه آنکه ها کدنم لحاب رن ننتخرب کابه درشند. 

عطرهب بر ننتیر، پس نز نشرره ده تأثیا نختیرر تسکین 

بر تبدهل نهن بو صورت وزنب )همرن: 74-75( مب گوهد:

ولب توضیح و تبیین نهن که چه کایم تر ]بر تعیین لحن[ 

بچرر نشتبره نشوهم، کرری نست که نز نهن قوننین و نصول 

عاوضب سرخته نیست؛ چون بر نهاجر ونرب ونبی موسیقب 

مب شوهم. )همرن: 75(

بر نبنمۀ گفترر حرضا با آنیم که مقدمرت توجییرت 

موسیقرهب نهن نما رن روشن سرزهم.

مسعوب رنستب پور نز نهن قرعدۀ وزنب بر تصحیح ندیرتب ـ 

نز سنرهب بر ها بو وزن هربشده نستفربه کابه )نک. 

رنستب پور، 1391: ۲1-۲۲( و ده تبیین آن پابنخته نست. نو 

نیز نشرره مب کاد که »جرهگزهاب بو هجری کوتره در هک 

هجری دلاد« توجیه نهن قرعده نست و سپس مب نفزنهد:

 جریز دوبن تبدهل نخیا ]بر وزن »مفعول فرعالتن×۲«[ 

عالوه با شونهد شعای، در توجه ده گفترر بو تن نز عاوضیرن 

نیشردوری،  نجرتب  و  قیس  شمس  فررسب،  زدرن   قدهم 

ده نثبرت مب رسد. در توجه ددننچه گفته شد ]هعاب شبرهت 

مفرعیلن×۲«[،  »مفعول  و  فرعالتن×۲«  »مفعول  وزن  بو 

روشن مب شوب که تبدهل »مفعول مفرعیلن مفعول مفرعیلن« 

ده »مفعول مفرعیل مفرعیل مفرعیلن«، بر عاوض فررسب 

ـ بست کم تر قان 7 ـ مجرز دوبه نست. )همرن: 22( 

سپس در نشرره ده نهاکه »نمب تونن بر میرنۀ وزنب كه 

بوری نیست، هجری كشیده آورب« )همرنجر( ده تصحیح 

ندیرت بهگای مب پابنزب. 

پس نز نهن، نجفب بر مقرلۀ »آهر ونو زنهد نست؟« نشرن ـ 

بنبه نست که ده کرر بابن وزن »مفعول فرعالتن×۲« و 

نصل بنیاه نش بر هک شعا، در توجه ده نختیرر جرهگزهاب 

بو هجری کوتره در هک هجری دلاد، نمکرن پذیا نست 

 دیرن مب کاد که نهن 
ً
)نجفب، 1392: ۲۲-۲4(، نّمر صانحتر
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قرعده خوش آهاد نیست و سعب بر توجیه نهن نما بنرب:

 وزن ]...[ مفعول فرعالت مفرعیل فرعالتن بر قدهم و 
ً
نوال

ده خصوص بر قان ششم، وزن رنهجب دوبه نّمر، نز قان 

 وزن 
ً
 نز رونج نفتربه نست. ]...[ ثرنیر

ً
هفتم ده دعد، تدرهجر

مفعول فرعالتن مفعول فرعالتن، نز آغرز شعا فررسب تر 

بورنن معرصا، وزن بسیرر محبوب و رنهجب دوبه. لذن نهن 

وزن ده گوش فررسب زدرنرن چارن آشنرست که چون آن رن 

بشنوند، ننتظرر بنرند همچارن در همرن تاکیب نبنمه هردد و 

نه آنکه نرگیرن وزن غاهب و نرمأنوس مفعول فرعالت 

 آنکه نهن وزن 
ً
مفرعیل فرعالتن نز میرن آن سا باآورب. مضرفر

محبوب ]...[ »بوری« نست، ]...[ حرل آنکه ]وزن مفعول 

فرعالت مفرعیل فرعالتن نهاگونه نیست[. )همرن: 24(

بر پرهرن نیز در نقل گفتۀ شمس قیس، مب گوهد که نهن 

نرخوش آهادی نز قان هفتم مورب توجه دوبه نست )همرن: 

25؛ پیشتا پژوهشگانن بهگای نیز نهن قرعده رن، ددون نرنئۀ 

توجیه ترزه نی، نرپسند بننسته نند. نک. معین، 1351: 4/ 4922 

- ده نقل نز نجفب، 1392: 21؛ زرهن کوب، 1383: 53 - ده نقل 

نز سامدی و شعبرنب، 1396: 162(. نو نیز ده خوننش رنهج 

بوری نز نهن وزن عربت بنشته و برنیرفته نست که درهد 

جور بهگای نهن بو صورت وزنب رن کارر هم قانر بنب. 

نجفب بر مقرلۀ بهگای نظا خوب رن قدری تعدهل 

فرعالتن×۲« همیشه  »مفعول  که  و گفته نست  کابه 

بوری نیست و نگا بر میرنۀ شعای که ده نهن وزن 

شاوع شده، مصانعب ده وزن »مفعول فرعالت مفرعیل 

بوری  نبرهد  رن  شعا  آن  وزن  آمده درشد،  فرعالتن« 

بننست )نجفب، 1394: 144(.

وحید عیدگره طاقبه نی نهن موضوع رن ده تفصیل بارسب ـ 

مب کاد و غیابوری دوبن بو وزن مورب دحث رن بر شعا 

نهن طاهق، ده  نز  کین صاهح تا توضیح مب بهد و 

تصحیح ندیرتب نز شعانی قان پاجم و ششم مب پابنزب 

بر  ده برستب  نو   .)446-43۲  :1395 طاقبه نی،  )عیدگره 

پرهرن گفترر خوب، بردررۀ تحول نهن نوزنن مب گوهد:

قرعدۀ گفته شده بر ساوبه هری شرعانن سدۀ شش و باخب 

سخاورنن روزگررنن سپسین نیز بهده مب شوب، نّمر ده نظا 

مب رسد که نز سدۀ شش ده دعد، رسمیت خوب رن نز بست 

نز  ده پیاوی  نگا هم رعرهت شده نست مادوط  بنبه و 

نستربنن کین، هر خوشرمد شخصب دوبه نست. ]...[ بو وزن 

غیابوری مورب نظا، بر سده هری سپسین بوری ده شمرر 

مب رفته نست. )همرن: 447-446(

خوننش  تفروت  تحول،  نهن  چگونگب  بردررۀ  نّمر 

صورت هری بوری و غیابوری نهن بو وزن و تفروت 

دحث  نوزنن  نهن  بر  ششم  قان  شعانی  عملکاب 

نکابه نست.

پس نز نهن، مجید سامدی و میدی شعبرنب بر مقرلۀ ـ 

»بارسب عکس نختیرر تسکین«، که خوب نهن عاونن 

مب تونند محل دحث درشد، نمکرن آمیختگب صورت هری 

مختلف نهن نوزنن رن نهاگونه مطاح مب کااد:

آنیر رن ده وزن  نوزنن،  در تسکین بر دعضب  شعان گره 

 بوری و 
ِ
بوری ددل کابه و درعث برآمیختگب بو نوع

غیابوری نز هک وزن بر شعا مب شده نند. )سامدی و 

شعبرنب، 1396: 161(

عکس نختیرر تسکین بر شعا فررسب ]...[ بر میرنۀ مصانع 

بوری بهده مب شوب ]...[ که درعث برآمیختگب بو وزن 

بوری و غیابوری بر مصانع مب شوب. )همرن: 163(

و  فرعالتن×۲«  »مفعول  نز  نرنئۀ شونهدی  ده  سپس 

»مفعول مفرعیلن×۲« که در صورت غیابوری آمیخته 

شده نند مب پابنزند )همرن: 161-165(. ونضح نست که بر 

حقیقت، صورت بوری و غیابوری نهن نوزنن بر کارر 

 حرلتب که ها مصانع آن بو پررۀ 
ً
هم نمب آهاد و صافر

بانبا بنرب شبیه ده نوزنن بوری مب شوب )که همین شبرهت 

 موجب بوری شدن نهن نوزنن نز سدۀ هفتم ده دعد 
ً
نحتمرال

شده نست(؛ نهن موضوع نشرن مب بهد که نگررندگرن نهن 

مقرله، همچون نغلب پژوهشگانن معرصا، برک برستب 

نز کیفیت نهن نختالط و خوننش صحیح نهن ندیرت 

ندنشته نند. نّمر نبعری نیشرن بر دخش نول، که بسیرری 

 در نعمرل نختیرر تسکین بر میرنۀ مصانع 
ً
نز شرعانن صافر

بو صورت نهن نوزنن رن در هکدهگا مب آمیزند و فقط 

تعدنبی نز شعان بو هجری کوتره ده جری هک هجری 

دلاد مب آورند، نکته نی که نز نظا بهگا عاوض بننرن 

 ده جرست .
ً
بور مرنده، کرمال

بهدهم که تر کاون پژوهشگانن، عالوه با توصیف نهن 

نختالط، ده بو مطلب نشرره کابه نند: وجوب بو صورت 
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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

متفروت نز نهن نوزنن )بوری و غیابوری(، و تدنوم صورت 

غیابوری تر سدۀ ششم و هفتم. بر نبنمۀ گفترر حرضا، نهن 

بو موضوع رن در بقت دیشتای بارسب خونهیم کاب. 

2.داگندودددحتدوردس مۀدودمدقرتدرشمدددس مۀدادلدقرتدهفتم

پیشتا نشرره شد که بر سده هری ششم و هفتم هجای، و 

هفتم،  قان  نیمۀ  تر  ششم  قان  نیمۀ  نز  بقیق تا  ده طور 

صورت هری بوری بو وزن مورب دحث بانی نخستین دررهر 

ده چشم مب خورب و بر عین حرل، صورت هری غیابوری 

 با 
ّ
آنیر همچارن وجوب بنرب. عده نی هم ددون قاهاه نی بنل

هیچ هک نز نهن بو حرلت، نهن نوزنن رن ده کرر گافته نند 

 وجوب هجری کشیده بر پرهرن نیم مصانع هری فاب 
ْ
)قاهاۀ بوری دوبن

 آمدن نهن نوزنن بر کارر نصل 
ْ
ندیرت نست و قاهاۀ غیابوری دوبن

بونیاشرن(. بانی روشن شدن دحث، الزم نست وضعیت نهن 

بو وزن بر نشعرر بورۀ مذکور بارسب شوب )نصل بنیاۀ ها 

بو وزن نیز بارسب شده نست(.

2.د1.دحالتدغ ِرودرخد) طابقدباداصودوایرت(1د

همرنطور که بر دخش نخست مطاح شد، نوزنن »مفعول 

فرعالتن×2« و »مفعول مفرعیلن×۲« تر قان ششم، حرلتب 

نز نوزنن »مفعول فرعالت مفرعیل فرعالتن« و »مفعول 

مفرعیل مفرعیل مفرعیلن« ده شمرر مب رفته نند و بر ها بو 

وزن، آوربن بو صورت وزنب بر کارر هم معمول دوبه نست. 

بر وزن »مفعول فرعالتن×2« خرقرنب نهن نختیرر رن فانونن 

ده کرر بابه نست، نمونه رن:

چاخ سیره کرسه خونن سرخت شب رونن رن

نختا نرن ریزه هرش  و  مه  نو  سپید  نرن 

)خرقرنب، 1393: 186(

رضب نلدهن نیشردوری هم بر همین بورنن، بو دیت نز 

قصیده نی با وزن »مفعول فرعالتن×2« رن ده نصل بنیاه 

باگابننده نست:

تأهیــد و نصا ســرقۀ مــابنن رزم کوشــت 

کــررزنرت گــابنن  طلیعۀ  ظفا  و  فتح 

)نیشردوری، 1382: 45(

ســوبنی چــاخ دــوبم نز بیادــرز و آخــا 
دررت2 روز  نودرش  میرنۀ  بر  بهدمش 

)همرنجر(

نیز  ننوری  شعا  بر  وزنب  صورت  بو  نهن  آمیختگب 

 نز نختیرر رنهج 
ً
بهده مب شوب، نّمر درهد توجه کاب که نو صافر

تسکین نستفربه مب کاد )نیز نک. سامدی و شعبرنب، 1396: 161( 

و بر نشعرری که پرهۀ آنیر با »مفعول فرعالتن×2« نست، نصل 

بنیاه رن ده کرر نمب گیاب. ده گونه آنکه نو بر قصیده هریش، بو 

شعا مشرده نز نظا قونفب و مضرمین بنرب، هکب با وزن 

»مفعول فرعالتن×2« و هکب با وزن نصل بنیاۀ آن؛ بر نولب 

هیچ مصانعب ده نصل بنیاه بانمب گابب، نّمر بر بومب، بر 

دعضب دیت هر تسکین رخ بنبه و شرعا نهن بو صورت رن 

کارر هم قانر بنبه نست )نک. ننوری، 1337-1340: 334/1، 336؛ 

بانی پاهیز نز نطارب، بر تمرم مقرله هاگرم نرجرع ده هک شعا، تایر 

شمررۀ صفحۀ شرمل مطلع آن شعا ذکا مب شوب(. ننوری بر غزلیرتش 

هم چاین کابه ؛ بر غزلب با وزن »مفعول فرعالت مفرعیل 

فرعالتن«، بر میرن هک مصانع تسکین ده کرر بابه نست: 

گفتم که جرن ده نز زر گفتر که گا چاین نست 

ــد ــاونر مب نمره ــه خ ــرع د ــن مت ــم نزه زنن

)همرن: 852/2(

نّمر بر غزل هرهب که پرهۀ آنیر با »مفعول فرعالتن×2« نست، 

نصل بنیاه رن نیروربه نست )نک. همرن: 770/2، 771، 801، 803، 
3.)942 ،941 ،932 ،927 ،906 ،886 ،880 ،863 ،815

 نشرن مب بهد که صرمتب نفزون 
ً
آوربن صفت »غیابوری« بانی نهن نوزنن صافر 1.د

با وزن میرن بو نیم مصانع وجوب ندنرب، حرل آنکه صورت غیابوری نهن 

وزن هر بو حرلت بنرب: سیست در آمدن نصل بنیاه شرن، هعاب »مفعول فرعالُت 

 مفرعیلن«، و ودم ددون آمدن آن 
ُ
 مفرعیل

ُ
 فرعالتن« و »مفعول مفرعیل

ُ
مفرعیل

)هعاب نه نصل بنیاه دیرهد، نه صرمت نضرفه بر میرنۀ مصانع(. نز آنجر که درهد نهن 

بو حرلت رن جدنگرنه بارسب کاب، ها جر ماظور حرلت نخست نست، ده جری 

غیابوری مطلق، نز نصطالح »نصل بنیاه« نستفربه مب شوب و جرهب که ماظور 

 غیابوری«. بانی تأکید، گره توضیحرتب بر متن مقرله 
ً
حرلت بوم درشد، »صافر

بر نهن درره بنبه  شده نست.  

بر ها بو شرهِد آمده نز رضب نیشردوری، در تلفظ نکابن کساۀ نضرفه بر  2.د

»سرقۀ«، »طلیعۀ« و »میرنۀ«، وزن ده همرن صورت »مفعول فرعالتن×۲« درقب 

مب مرند. نّمر نز آنجر که مورب بهگای نز نندنختن کساۀ نضرفه بر بهونن نو بهده 

 خوننش برست در کساه نست و وزن نهن ندیرت مطردق در 
ً
نمب شوب، نحتمرال

نصل بنیاه.

بر سه دیت نز نشعرر ننوری با نهن وزن، صرمت ت بر »نست« نضرفه با وزن   .3

آمده نست. نمونه:

نی زوبسیا بیا نست تر تو دیرنه جوهبجامـم نیـب و گوهـب بنرم هـزنر بهگا

 )ننوری، 1340-1337: 942/2(

 صرمت ت نز وزن سرقط شده نست. ننوری بر جرهگره هری 
ً
بر نهاجر نحتمرال
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آمیخته  در هم  رن  بو صورت  نهن  که  بهگای  شرعا    

شمس نلدهن طبسب ن ست )ب. 618(. نلبته در توجه ده آنکه نکثا 

ندیرت نو ددون تسکین میرنب نست، درهد بر نظا گافت که 

فرعالتن«  مفرعیل  فرعالت  »مفعول  با  رن  نصل  هم  نو 

گذنشته، نه »مفعول فرعالتن×2«. نمونه نی نز نو:

کیـونن میا دخشـش کـز ترب بولت نوسـت

 ها میخ ترفته که باهن سیمگون سایا نست

)شمس طبسب، 1343: 8(

بر قصیده نی بهگا نز طبسب با نهن وزن، هیچ هک نز 

مصانع هر تسکین ندنرند )همرن: 34(.

ذونلفقرر شاوننب )ب. 669( نیز بر بو قصیده با وزن 

»مفعول فرعالت مفرعیل فرعالتن«، بر میرن مصانع تسکین 

ده کرر بابه نست:

نز خصل دربه صورِت عذرنم به که جرنم 

دیاون شـوی نـدنرب کرندر مششـدر آمد

)ذونلفقرر شاوننب، 1934م: 177(

گوهــد بلب چــو دیاد نز پب بلب مشــوش 

هرسمن با ســاو  آن  ــرزۀ  ت ــونن  نرغ با 

)همرن: 225(

نّمر بر قصرهدش با وزن »مفعول فرعالتن×2« نصل بنیاه 

رن نیروربه نست )همرن: 4، 14، 37، 185، 222(.

 
ً
شرعانن بسیرری بر همین بورنن، نهن وزن رن صافر

غیابوری گافته نند، هعاب صرمتب نفزون با وزن بر میرن 

مصانع نیروربه نند و وزن نصل بنیاه رن هم ده کرر نبابه نند؛ 

نز قبیل سیّد حسن غزنوی، مجیانلدهن دیلقرنب، عمربی 

شیاهرری، رکن نلدهن بعوهدنر قمب، سانج نلدهن قمای 
آملب1، رفیع نلدهن لابرنب، دیغو ملک و عطرر.2

تایر سه دیت بر دیوان سانج نلدهن قمای آملب بر نهن بو وزن ده صورت  1.د

بوری آمده نست )قمای آملب، 1368: 65، 67، 240(: 

در روی زرب چون سیم لکن چو برب پیای

صفـان ز  فرهـده  چـه  نبـوب  برمرن پذیـا 

زهرن هر مر  ز  رن  مر  مرهیم  نسیا  مر  تر 

نی بسـتگیا چـون مـر مـر رن باون بـا نز مر

گوهب که دوب ها شب مرهب ده کارر تو

تر همچو فلک زهن روی ددمیای و ساگابنن

 بوری 
ً
نهن ندیرت هم، مرناد ندیرت پاشمرر بهگا قمای با نهن بو وزن، نحتمرال

نیستاد و بر تصحیح آنیر درهد درزنگای شوب. بانی مثرل، بر دیت نخست، 

 »زر« درهد جرهگزهن »سیم« شوب، زیان زر مثرل »زربی« نست نه سیم. 
ً
نحتمرال

تصحیح همۀ ندیرتب که با نثا تصاف کرتبرن ده صورت بوری برآمده نند نز 

حوصلۀ نهن نوشته دیاون نست و نز نهن روی ددنن نخونهیم پابنخت.

دیتب بر مرصاد العباد آمده نست که هک مصانع آن با وزن »مفعول فرعالتن×2«  2.د

نست و بهگای با وزن نصل بنیاۀ آن:

بهگای نز وزن هم ت رن نندنخته نست:

بی در تو چارن شدم ده هک خرست و نشست

کـز مـن نثـای نمرنـد جـز دـرب دـه بسـت

)همرن: 954/2(

 پس نز صرمت هری ویژه نی مرناد س( و 
ً
قرعدۀ نفتربن صرمت هری ت )نحتمرال

و )بر شنرسۀ سوم شخص جمع( بر نشعرر کین سردقه بنرب، نّمر کمتا مورب 

دحث دوبه نست. جالل نلدهن همرهب بر جیت نثبرت نهاکه قدمر بر دعضب 

نوزنن )که بنیاۀ عاوضیشرن کرمل نست( صرمتب نضرفه با وزن نمب آوربه نند، 

چاین نوشته نست:

]نجتمرع بو سرکن[ بر شعِا »دیچررۀ توفیقاد هم صرلح و هم طرلح« نلخ، نز 

 بر مورب جمع که نردرب عاوض 
ً
درب حذف و نسقرط بنل نست مخصوصر

متعاض شده نند و بر نشعرر متقدمین بهد ه مب شوب. ]...[ و حذف نهاگونه 

بنل هر نز درب نهن نست که بر تلفظ معمولب سرقط مب گابب. ]...[ و نّمر بر 

بو شعِا ]»هاهک قلمب رفته نست با وی ده ساننجرمب« و »بر پررس که تر 

دوبه ست نز ولوله آسوبه ست«[، نز درب حذف ترء سرکاه نست ]...[ ]بر 

 همزه نفتربه نست. بنائد[ و حذف نهاگونه ترء بر نشعرر 
ً
بومین مصانع ظرهان

نسرتید بسیرر نست. )همرهب، 1312: 353-352(

سپس در آوربن چاد شرهد بر مونضع بهگا، نهن نما رن ده عاونن قرعده نی 

همگرنب که با نسرس تلفظ طبیعب شکل گافته معافب کابه نست )همرنجر(. 

»مفعول  نوزنن  بارسب  هاگرم  نیز   )441  ،435-434  :1395( عیدگره 

فرعالتن×۲« و »مفعول مفرعیلن×۲« بر نشعرر متقدمرن، نز نهن قرعده بانی 

توجیه بوری نبوبن چاد دیت نستفربه کابه نست. نو هم شرهدی قطعب نز 

روبکب نقل کابه که صرمت ت بر موضع بهگای نفتربه نست )همرن: 435(. 

مشخص کابن حدوب زمرنب و جغانفیرهب نهن قرعده و نرنئۀ تحلیل هری 

 نز 
ً
آونهب نز آن خررج نز موضوع نصلب نهن گفترر نست. بر نهاجر صافر

سردقۀ آن بر شعا کین بانی توجیه بوری نبوبن باخب ندیرت نستفربه 

مب کایم. ده جز ننوری، بر ندیرتب نز عطرر، قمای آملب، رفیع نلدهن لابرنب، 

شاف نلدهن شفاوه، مجیانلدهن دیلقرنب و نثیانلدهن نخسیکتب، صرمت هری 

ت و و نضرفه با وزن هری مورب دحث بهده مب شوب )هاگرم گزنرش وضعیت 

نهن بو وزن بر نشعرر سانهادگرن مذکور، قرعدۀ سرقط شدن نهن صرمت هر بودرره 

ذکا نشده نست(. نمونه هرهب نز عطرر:

ــرر ننــدر نهــن ره جرهــب فتــرب کرنجــر
ّ
عط

باتا ز جسم و جرن نست دیاون ز میا و کین نست

)عطرر نیشردوری، 1392: 161(

بر موضعب بهگا:

نز چه خرست و نز چه خشک و تا رسیدچون هکیست نهن دحا موج مختلف

 )همرن: 363(

نّمر بر دیتب بهگا نز ننوری، صرمت و بر ونژۀ »کاب« نضرفه با وزن آمده:

درزآمدن نز نیشرن پیدنست آن من کوجرنرن من سفا کاب در نو بافت جرنم

)ننوری، 1340-1337: 907/2(

که دیاون نز قونعِد ذکاشده  نست. نگا صورت نصلب دیت همیاگونه درشد، 

درهد دیتب نز ننوری رن، بر کارر ندیرت فانوننب نز نو که غیابوری و هر با وزن 

نصل بنیاه هستاد، بوری ددننیم، که قدری دعید ده نظا مب رسد. تر زمرنب 

که تصحیح دیتای نز دیوان انوری صورت نگیاب، قضروت برستب بردررۀ 

نهن دیت نمب تونن کاب.
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بر وزن »مفعول مفرعیلن×۲«، تایر خرقرنب و شاف نلدهن 

شفاوه )ب. 600(، بر نهن بوره، نهن نختیرر رن ده کرر بابه نند:

ات نندر لب 
ّ
تب هرست مان بر بل و نب شک

دخشب شکام  نب  کز  تب هر  دبام  حرلب 

)خرقرنب، 1393: 668(

ه مب خونهد و مب گوهد
ّ
عمای ست که نهن خط

گاب سم نسب تو ده صد الده و صد زنری

)شاف نلدهن شفاوه، 1380: 343(

2.د2.دحالتدودرخد

 نولین دررهر، فلکب شاوننب )ب. 587( و شاف نلدهن 
ً
ظرهان

شفاوه وزن »مفعول فرعالتن×2« رن ده صورت بوری ده 

کرر بابه نند )بانی رعرهت نختصرر، بر نهن دخش نز ها شرعا تایر 

هک نمونۀ قطعب هرب مب شوب(:

خرقرن بهن ماوچیا کز هرری سپیاش 

زهبد پرهگرنه  مه  مسند  میا  صدر،  بر 

)فلکب شاوننب، 1345: 83(

نکاــون دبیــن بر آن خلد طودــب دیخ کاده 
کشته شوها1 حــورنن  موباهده  ولــدنن 

)شاف نلدهن شفاوه، 1380: 132(

کمرل نلدهن نسمعیل، سعدی و مولوی نیز کمب دعدتا نهن 

وزن رن بوری گافته نند2:

زلف تو با دارگوش ثعبرن و بست موسب 

خرل تو با زنخدنن هرروت و چره دردل

)کمرل نلدهن نسمرعیل، 1396: 384/1(

بیای سـت تر من نهـن برب بر بل نیفته بنرم 

زب کاون  ــرن  زد با  ره  نرتوننب  ــوبنی  س

)سعدی، 1385: 251(

نی شــمس حــّق تبایــز بل پیــش آفتردت 

آمد کمتا  ذره  نز  مطلق  کم  زنب  بر 

)مولوی، 1355: 2/ 173(

وزن »مفعول مفرعیلن×۲« نخست بر بهونن جمرل نلدهن 

عبدنلازنق ده صورت بوری آمده نست: 

زنن میــا کــه دامــوبی هــک ذره نمب دیام 

میا تو ده سرن صبح خوب بم زبنب درشد

)جمرل نلدهن عبدنلازنق، 1362: 447(

سعدی و مولوی هم نهن وزن رن بوری گافته نند )بر صورت 

 گفتۀ همرهب بردررۀ باخورب سعدی در 
ً
صحت ضبط دیت زیا، طبیعتر

نهن وزن نربرست نست؛ نک. همرهب، 1313: 350(:

هاچاــد نمب ســوزب با من بل ســنگینت

گوهب بل من سنگب ست بر چره زنخدننت

)سعدی، 1385: 132(

مرناــدۀ نبــای تــو هــم مظلــم و دب دــررنن 

تررهک مکن نی نبا هک قطاه دبرر آخا

)مولوی، 1355: 2/ 276(

پیدنست که دعضب سانهادگرن همچارن بو وزن مورب دحث 

رن غیابوری مب گیاند و دعضب بهگا بوری؛ نّمر بر میرن 

شعانی نهن عصا، وضعیت نهن نوزنن بر دیوان سیف نلدهن 

نسفانگب )ب. 666( نرمعمول و جرلب توجه نست و مب تونند 

مبیّن نکته نی میم درشد.

چگیسگددکاررفتداگندودددحتدوردارعاردنوفدانفرسگ 3.د

وزن هری »مفعول فرعالتن×۲« و »مفعول مفرعیلن×۲« بر 

دیوان سیف نسفانگ، ده ها بو صورت بوری و غیِابوری 

)بر کارر نصل بنیاه( بهده مب شوند. هعاب شرعا، بانی مثرل، 

بر  هم  فرعالتن×2«،  »مفعول  وزن  با  شعا  هک  بر 

مصانع هرهب، بر آخا مفعول فرعالتِن نول هجری کشیده 

مب آورب )هعاب آن رن بوری بر نظا مب گیاب که الزمه نش وجوب 

)مفعول  بنیاه  نیم مصانع نست( و هم نصل  بو  میرن  سکوتب 

فرعالت مفرعیل فرعالتن( رن بر مصانع هرهب بهگا ده کرر 

مب باب. نمونه نی نز نهن وزن:

برآهب نفتربگب  بر  نز  که  مگا  بل  نی 

ورنه ده شوخ چشـمب در عشـق کـب باآهب؟

)نجم نلدهن رنزی، 1366: 168(

نز آنجر که شرعا نهن دیت نرمعلوم نست و نبنمۀ آن بر بست نیست، نمب تونن 

بننست که بر آن، نختیرر تسکین ده کرر رفته نست هر قرعدۀ مورب دحث. نّمر 

نز آنجر که زمرن تألیف کترب نجم رنزی نونهل سدۀ هفتم نست، نهن دیت 

قردل توجه نست. 

نهن شعا بر دیوان جمرل نلدهن عبدنلازنق هم ده صورت نرقص آمده نست  1.د

)جمرل نلدهن عبدنلازنق، 1362: 410(. در توجه ده نهاکه نسخ دیشتای ننتسرب 

شعا ده شفاوه رن تأهید مب کااد و نهاکه شعا بر بهونن نو کرمل نست، ده نظا 

مب رسد نهن قصیده ساوبۀ نوست. 

بر چاد غزل نز دیوان ظییانلدهن فررهردب، ده تصحیح هرشم رضب، نیز  2.د

صورت بوری نهن وزن بهده مب شوب. نّمر چون آن غزل  هر بر نسخ معتبای 

نیرمده نند، نز نستارب ده آنیر صاف نظا شد.
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غباــب دــوب نگــا چــاخ زآثــرر ســعد نکبا 

ندنرب فاخاده تا  رن  طرلعش  نحکرم 

)نسفانگب، 1396: 235(

 نمــرم جیــرن کــه هاگز 
ْ
فامرنــده ملــوک

ندنرب گیا  نو  سخن  دب  شاع  شمشیا 

)همرن: 234(

نهن بو دیت بر هک قصیده آمده نند و شرعا ها بو حرلت 

مذکور رن کارر هم ده کرر بابه نست؛ بر مصانع نول دیت 

نخست، بر ننتیری نیم مصانع نول، صرمتب نضرفه با وزن 

قانر بنرب و وزن ها بو مصانع دیت بوم طبق نصل بنیاه 

نست. بر دیتب بهگا، ها مصانع ده گونه نی نست: 

دکا سخن عاوسب ست کز جلوۀ قبولت 

نـدنرب مختصـا  هـا  پری بسـتۀ  نقبـرل 

)همرن: 235(

بر نهن قصیده، ندیرت 1، 2، 14، 20، 25، 26، 27، 36 و 

37 ده صورت بوری و ندیرت 13، 17، 22، 23 و 29 ده 

وزن نصل بنیاه ساوبه شده نند1 و در توجه ده نهن که کل 

قصیده 39 دیت بنرب، ونضح نست که هیچ کدنم نز نهن بو 

حرلت بانی سانهاده نستثار نیست و نو ها بو رن رون مب بنرب 

ت نهن نما بر نبنمۀ مقرله بارسب مب شوب(. سیف نسفانگ 
ّ
)عل

هفت قصیدۀ بهگا ده نهن وزن ساوبه نست )نک. همرن: 171، 

186، 255، 260، 441، 494 و 502( که کمردیش چاین وضعب 

بنرند. نو همچاین هک قصیده با وزن »مفعول فرعالت 

مفرعیل فرعالتن« بنرب )همرن: 222( که بر میرن آن تسکیاب 

رخ ندنبه  و نهن نکته نیز حرئز نهمیت نست.

و نّمر نمونه نی نز »مفعول مفرعیلن×۲«:

زر جمع نیررب دیش سـیمرب ز پاچشمب 

بست وی نگا سرهه با کرن زر نندنزب

)همرن: 113(

گــا دیــش ســا نفــانزب نقبــرل وی آتش رن 

نندنزب نگونسررتا  آب  بر  صورت  نز 

)همرنجر(

دیت نخست بوری نست و دیت بوم مطردق نصل بنیاه. بر 

دیتب بهگا، ها بو صورت بهده مب شوب:

بر بور تو دحا شعا چون سرغا مب ها بم 

نندنزب هاا  نهل  سا  نندر  طاب  موج 

)همرن: 114(

نهن قصیده چیرر دیت بوری بهگا بنرب )ندیرت 12، 17، 218 

و 35( و بر به دیت بهگا آن، وزن در نصل بنیاه ماطبق 

مب شوب )1، 2، 15، 16، 24، 26، 29، 30، 32 و 33(. »مفعول 

 مشرده، بر 
ً
مفرعیلن×۲« چیرر درر بهگا، در شانهطب تقاهبر

قصرهد سیف نسفانگ ده کرر رفته نست )نک. همرن: 17، 234، 

392 و 414(.

در کارر هم آمدن صورت هری بوری و غیابوری هک 

 موسیقب آن نز دین مب روب و خوننش آهاگین و 
ً
وزن، عمال

ماظم ندیرت غیاممکن مب گابب. نّمر چگونه شرعا چاین 

نتفرقب رن بر شعا خوب رون مب بنرب؟ همین کررباب نرمأنوس 

بر تحلیل بگاگونب نهن نوزنن بسیرر میم نست. 

خیانشداگندودددحتدوردآتدودرات 4.د

در کارر هم گذنشتن تمرم حرالت آوربه شده، مب تونن ده 

نکته نی نسرسب پب باب، و آن نهاکه بر نهن بورنن، نهن 

 »مفعول فرعالتن×2«، نغلب خوننش 
ً
وزن هر، مخصوصر

بوری بنشته نند و در نظم بوری )هعاب در سکوتب بر میرن مصانع( 

خوننده مب شده نند. 

نوزنن و  نهن  نولین نمونه هری کرررفت بوری  وجوب 

نشرن  دعدتا  بوره هری  بر  صورت  نهن  بسرمد  نفزنیش 

مب بهد که بست کم نز همرن نیمۀ بوم سدۀ ششم، خوننش 

بوری رنهج شده نست. نز طافب، تایر بلیل قطعب نی که 

مب تونند بانی غیابوری دوبن نهن بو وزن وجوب بنشته درشد 

هاچاد شکب نیست که سیف نسفانگ ها بو صورت وزن رن ده کرر  1.د

بابه نست، مونربی رن که مب تونن طوری خونند که بوری نبرشد )مرناد حذف 

ت که بر هرببنشت 3 صفحۀ 4 مطاح شد و هر وجوب همزۀ قردل حذف بر ندتدنی 

پررۀ بوم( هر ده نصل بنیاه بانگابب ده حسرب نیروربهم تر نتیجۀ دحث تایر 

نز مونرب قطعب حرصل شوب.

 بر تصحیح بونوهن شعانی قدهم درهد بقت کاب که نگا نوزنن مورب 
ً
معموال 2.د

دحث نز نظا شرعا غیابوری هستاد، صورت بوری ندیرت بر متن قانر 

نگیاب. نّمر بردررۀ نهن شرعا نستثارهب مب تونن باعکس عمل کاب. بر دیت 

زیا )نسفانگب، 1396: 113(:

ـه برهـر گیا ننـدنزبور نسـخۀ نحسـرن رن نبا نز کف نو گیاب
ُ
بـا صفحـۀ تیـغ ک

ه« بر پرهرن نیم مصانع  قانر بنرب و وزن بوری نشده نست )صرمتب نضرفه با 
ُ
»ک

وزن نیرمده نست(، نّمر لزومب ندنرب که کیت رن مخفف کایم تر وزن مصانع خانب 

نشوب، چان که سیف نسفانگ نهن نما رن رعرهت نمب کاد. ضبط دیتا، که نسخ 

معتباتای آن رن تأهید مب کااد، »کوه« نست و وزن نهن دیت بوری نست. 
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 نز ندتدنی سدۀ 
ً
آمیختگب آنیر در نصل بنیاه شرن نست که عمال

هفتم بهده نمب شوب، مگا بر نشعرر سیف نسفانگ. بر نیمۀ 

بوم سدۀ ششم هم )هاگرم پدهدنر شدن صورت بوری( تایر 

خرقرنب، رضب نیشردوری و شاف نلدهن شفاوه نز چاین 

نختیرری نستفربه کابه نند )هعاب در »مفعول فرعالتن×2« هر »مفعول 

مفرعیلن×2« آغرز کابه نند و غرلب مصانع هر رن ددنن وزن ساوبه نند، 

نمر بر دعضب مصانع هر ده نصل بنیاه درزگشته نند(. شرعانن بهگای 

که نصل بنیاه رن آوربه نند، همرنطور که نشرره شد، فقط 

نختیرر تسکین رن بر وزن »مفعول فرعالت مفرعیل فرعالتن« 

ده کرر بابه نند، نه آنکه بر میرنۀ شعای با وزن »مفعول 

فرعالتن×2« هر »مفعول مفرعیلن×2«، نصل بنیاه رن دیرورند. 

چگونگب نستفربۀ سیف نسفانگ نز نهن نوزنن دیشتا نز 

ها قاهاۀ بهگای روشن مب سرزب که آمیختگب نهن بو وزِن 

 بوری ده شمرر مب آمده نند( در نصل 
ً
شبه بوری )که بر نهن بورنن غرلبر

 هک قرعده و هر تقلیدی نز شرعانن گذشته 
ً
بنیاه هرشرن، صافر

دوبه و در خوننش طبیعب آن زمرن برک نمب شده نست؛ زیان 

نمب تونن هک وزن رن هم بوری خونند هم غیابوری، دب آنکه 

موسیقب وزن مختل شوب. پس نو بر ندیرت بوری، مطردق 

خوننش زمرنۀ خوب )و خوننش نماوزهرن( عمل کابه و بر ندیرتب 

که نصل بنیاه رن آوربه، ده زعم خوب قرعده نی شرذ رن ده کرر 

گافته و نز گذشتگرن تقلید کابه نست )نثاپذیای وی نز خرقرنب 

نصای،  و  دردرصفای  نک. جعفای، 1396: سیزبه؛  نست؛   روشن 

1388: 19-44(. در توجه ده آنکه نهن شرعا قصیده نی با وزن 

»مفعول فرعالت مفرعیل فرعالتن« بنرب و بر میرنۀ هیچ 

مصانعب نختیرر تسکین رن ده کرر نبابه، هعاب وزن رن تبدهل 

 تابهدی درقب 
ً
ده »مفعول فرعالتن×2« نکابه نست، تقاهبر

نمب مرند که نهن بو وزن برنظا نو هکسرن نبوبه و نختالط 

نهن بو صورت وزنب بر ساوبه هری نو تقلید نز سنت 

شرعانن پیشین نست. نز ذکا نهن نختیرر بر رسرلۀ عاوض 

نجرتب معلوم مب شوب که تر آن زمرن هاوز چاین قرعده نی 

مطاح دوبه نست. نظا گوهری شمس قیس نیز نشرن مب بهد 

که نهن قرعده هر »زحف« بر وزن »مفعول فرعالتن×2« 

خوش آهاِد نو و معرصاننش نبوبه نست )نک. دخش 1(.

ت نهن نرخوش آهادی همرن نست که گفته شد: نهن 
ّ
عل

وزن نز همرن عصا ده صورت بوری خوننده مب شده نست 

1. جالل نلدهن همرهب بر مقرلۀ »هک قرعدۀ شعای« )همرهب، 1313(، که پیشتا 

چاد درر ده آن نشرره شد، برونقع قصد بنرب نشرن بهد شرعانن باجستۀ 

قدهم، بر نوزننب که هک زنجیاۀ کرمل نز بونیا عاوضب هستاد و جری 

مکث ندنرند، صرمتب نضرفه با وزن نمب آوربه نند. نهن موضوع نیرز ده 

مقرله  نز  بر دخشب  نست که  توجه  نّمر جرلب  بنرب،  کرمل تای  بارسب 

مب گوهد: »ذوق سرلم ده خودب برک مب کاد که نجتمرع بو سرکن ]هعاب 

مفرعیلن×۲«[...  ]= وزن»مفعول  مزدور  دحا  بر  با وزن[  نضرفه  صرمت 

موجب سنگیاب وزن و عدم مطردقت موزون در میزنن مب گابب« )همرن: 351(. 

همیاکه نز نظا نو طبع سرلم حکم مب کاد که بر »مفعول مفرعیلن×۲« نبرهد 

صرمتب نضرفه با وزن آورب )نیردد آن رن بوری گافت(، نشرن مب بهد که شرهد 

 بهگا آن رن بوری نپادنرند؛  
ْ
بقت بر خوننش نهن وزن درعث شوب خوننادگرن

نهن بر حرلب نست که طبع سرلم »مفعول فرعالتن×۲« رن، ده عکس وزن 

بهگا، غیابوری نمب بنند! نهاکه شاف نلدهن شفاوه »مفعول مفرعیلن×۲«

و سخت مب تونن آن رن بر کارر نصل بنیاه نش )که نظم 

خونندن  ده  شاوع  وقتب  بنب.  قانر  بنرب(  بهگای  موسیقرهب 

فرعالتن«  مفرعیل  فرعالت  »مفعول  وزن  با  مصانعب 

مب کایم، شبرهت آن رن در وزن پاکررباب »مفعول فرعالت 

مفرعیل فرعلن« برمب هردیم، پس آن رن در همرن نظم موسیقرهب 

 هک هجر ده ننتیری آن وزن پاکررباب 
ً
مب خوننیم و صافر

مب نفزنهیم. بر نهن حرلت، نگا تسکیاب بر میرن مصانع هری 

دعد رخ بهد، خونندن »مفعول فرعالتن×2« مشکل سرز 

نخونهد دوب )نیز نک. عطرهب: 73؛ بردررۀ »مفعول مفرعیلن« نک. 

ندتدن مصانعب با وزن  نز  نّمر هاگرمب که  رنستب پور: 21(. 

»مفعول فرعالتن×2« مب خوننیم، طبق خوننش رنهج، نظم هر 

»رهتم« بوری رن رعرهت مب کایم که میم تاهن ویژگب آن 

وجوب هک سکوت بر میرن مصانع نست )بانی روشن شدن 

مطلب رک. رنستب پور و دارئب، 1398: 455(؛ پس نگا مصانعب 

با وزن نصل بنیاه بر نبنمه دیرهد، خونندنش بانی مر بشونر 

خونهد دوب، چان که وزن نصل بنیاه سکوتب رن بر میرن 

سنت  نهن  که  نست  ت 
ّ
عل همین  ده  بانمب تردد.  مصانع 

عاوضب بانی نغلب عاوض بننرن معرصا مر نیز مشکل 

نست و آن  رن هک قرعدۀ نرپسند و نرهاجرر مب بنناد. 

نّمر شانهط »مفعول مفرعیلن×2« قدری متفروت نست. 

، تایر وجوب 
ً
 بوری نیست و نحتمرال

ْ
خوننش رنهج نهن وزن

 نهن وزن رن 
ْ
بو نیم مصانع قاهاه درعث شده نست که شرعانن

آمدن هجری  بوری دگیاند، و سپس با حسب عربت، 

معمول  وزن  نهن  فاب  نیم مصانع هری  پرهرن  بر  کشیده 

شده نست.1 نوزنن غیابوری بهگای نیز پس نز نهن عصا 
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1. بهگا نشرنۀ نز رونج نفتربن نصل بونیا نهن بو وزن، ذکا نشدن آنیر بر 

رسرئل عاوضب نی نست که تایر نوزنن خوش آهاگ و پاکررباب بر آنیر ثبت 

»مفعول  دحث،  مورب  بورۀ  ده  نزبهک   
ً
نسبتر رسرلۀ  سه  بر  شده نست. 

مفرعیلن×۲« و »مفعول فرعالتن×۲« بر نوزنن مشیور دحاهری هزج و 

نّمر نصل بونیا نهن نوزنن نه )نک. شیرب ننصرری،  مضررع ذکا شده نند، 

1956م: 78، 92؛ فخای نصفیرنب، 1389: 185، 196؛ تامدی، 1390: 292؛ بر 

رسرلۀ آخا تایر وزن بوم آمده نست(.

بوری پادنشته شده نند. شرهد نهن تحول هر ده سبب تغییا 

نگاش سانهادگرن ده بنیاه هری عاوضب درشد و آوربن 

صرمت نضرفه با بونیا کرمل، چه بر میرن مصانع چه بر 

پرهرنش، نز آن زمرن رنهج شده درشد، چارنچه بر عاوض 

نماوز هم نهن نما جریز نست. شرعاننب که قاهاه نی بانی 

بوری هر غیابوری دوبن ندیرتشرن بر نهن بو وزن نیروربه نند، 

ده گمرن نگررنده، هم پرهبادی ده سنت شرعانن گذشته رن 

بر نظا بنشته نند )نیروربن صرمت نضرفه با وزن( و هم نخونسته نند 

وزن شعاشرن نرپسند درشد.

نّمر چان تایر خرقرنب و رضب نیشردوری و شفاوه پس نز 

پیدنیش صورت بوری پرهه رن با نوزنن »مفعول فرعالتن×2« 

رن  بنیاه  نصل  و سپس  گذنشته  مفرعیلن×2«  »مفعول  و 

آوربه نند؟ شکب نیست که خوننش غیابوری نهن نوزنن بر 

بوره هری قبل تا، ده هکبرره نز میرن نافته نستد)بردررۀ چگونگب 

کررباب نهن نوزنن بر بوره هری پیشین نک. ضمیمۀ همین مقرله( و نگا 

بر بورۀ تحول آنیر، همچارن گرهب صورت قدهم تا )هعاب 

بر  تدنوم سنت  ت 
ّ
ده عل دخورب، چه  ده چشم  غیابوری( 

مونربی نندک و چه بانی تقلید و پیاوی نز آن، تعجب باننگیز 

 ده علت 
ً
نیست. برمورب خرقرنب شرهد دتونن گفت نحتمرال

بهگا  نز  دیتا  وزنب،  قونعد  بردررۀ  درال  برک  و  بقت 

هم عصاننش نهن قرعده رن برهرفته نست و ده کرر بابن آن 

بانی نو طبیعب و رونن دوبه؛ ده همین خرطا، نختیرر مورب 

دحث بر ساوبه هری نو ده ها بو وزن بسرمد دیشتای بنرب. 

نشرن هری نهن بقت و برک درالی نو رن مب تونن بر بهگا 

 غیامعمول 
ً
مونرب عاوضب بر شعا نو، مرناد کرربابهری نسبتر

نختیرر قلب، نیز برهرفت.

نهن قرعده بر  نز  نستفربه  نز سدۀ هفتم، گرهب  پس 

ساوبه هری دعض شعان، مرناد غیرث نلدهن کججب )کججب، 

1395: 84(، هرفت مب شوب، که ده نظا تقلیدی نست نز نسرتید 

پیشین و نمب تونند بلیل با وجوب هک خوننش غیابوری بر 

بوره هری دعد درشد )نیز نک. عیدگره، 1395: 446-447(.  حتب 

نهن بوره  نز  نوزنن هم، که پس  نهن  کررباب نصل بونیا 

 پیاوی نز نشعرر گذشتگرن 
ً
ده ندرت بهده مب شوب، نحتمرال

دوبه نست )بانی نمونه، نک. سیف فاغرنب، 1364: 266؛ نوحدی 

مانغه نی، 1340: 298؛ نزنری قیسترنب، 1371: 2/ 586(.

همچارن موضوعب دحث باننگیز بردررۀ تحول نهن نوزنن 

درقب مب مرند: چان صورت بوری آنیر خوش آهادتا دوبه نست 

و رفته رفته، ده کلب جری صورت غیابوری رن که قدهم تا 

نست و مطردق در نصل، گافته نست .

چگیسگددنزیلداگندادحات 5.د

ماحلۀ نخست نهن تحول، که نغلب عاوض بننرن نز قدهم 

ده آن پب بابه نند، جرهگزهن شدن حرلت قاهاۀ نهن نوزنن در 

نصل بونیا آنیرست. خونجه نصیانلدهن طوسب بر معیار 

مفرعیل  فرعالت  »مفعول  باشمابن  نز  پس  االشعار 

فرعالتن« بر حرالت نوزنن مضررع نخاب، مب گوهد:

ن شوب، »مفعول فرعالتن« چیرر درر شوب، 
ّ
و چون مسک

و چیررخرنه با نهن وزن خوش آهد. )نصیانلدهن طوسب، 

 )93 :1393

 نظم موجوب بر »مفعول فرعالت مفرعیل فرعالتن« 
ً
طبیعتر

»مفعول  نندنزۀ  ده  مفرعیلن«  مفرعیل  مفرعیل  »مفعول  و 

مفعول  مفرعیلن  »مفعول  و  فرعالتن«  مفعول  فرعالتن 

مفرعیلن« ده چشم نمب آهد )نیز رک. خرنلای، 1345: 226، 

233(. نز فانوننب کرررفت صورت هری قاهاه نسبت ده 

نصل بونیا و محو شدن صورت غیاقاهاه بر سده هری 

نخیا )هعاب پس نز قان 7( نیز مب تونن ده نهن نتیجه رسید.1 

نوزننب هم که بو نیم مصانع قاهاه بنرند شبیه ده نوزنن 

بوری مب شوند و ویژگب هری نهن بسته نز نوزنن رن ده خوب 

مب گیاند )هعاب وجوب سکوت بر میرن بو نیم مصانع و نمکرن آوربن 

صرمت نضرفه با وزن، که پیشتا بردررۀ آن دحث شد(.

 نظم 
ً
نّمر نهاکه چان خوننش »مفعول فرعالتن×2« کرمال

ت نهن تغییا 
ّ
بوری گافته تر کاون مورب توجه نبوبه نست . عل

رن غیابوری )بر کارر نصل بنیاه( ده کرر بابه، و »مفعول فرعالتن×۲« رن بوری 

گافته نست، مب تونند تأهیدی با همین موضوع درشد.
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 سلیقۀ رهتمیک فررسب زدرنرن نست. نهن موضوع ده مقدمرت 

و مبرحث مفصل بهگای نیرز بنرب که بر نهن گفترر مجرل 

آن نیست، نّمر بانی نشرره مب تونن گفت که فررسب زدرنرن، 

نلگوی هجرهِب  بنرند   بر کل، هاگرم خونندن شعا میل 

»--U-« )مستفعلن( رن در فشابه کابن فونصل زمرنب، شبیه 

ده نلگوی »-UU-« )مفتعلن( هر »U-U-« )مفرعلن( نبن کااد؛ 

چان که بر نهن صورت، تعدنب ضاب هری موجوب بر هک 

میزنن موسیقرهب )که بر نهاجر ماطبق در خوب رکن نست( ده جری 

هفت، شش خونهد دوب1 )بانی میزنن دادی رک. رنستب پور و دارئب، 

ننتزنعب  نظاهۀ  هک   
ً
صافر تبدهل  نهن   .)447-446 :1398

نیست و هاگرم خونندن شعا بانی ها فررسب زدرنب مشیوب 

نست. کمتا پیش مب آهد که کسب بر خونندن دیت زیا و 

برک موسیقب آن در مشکل مونجه شوب:

دیــر دیــر بلــدنر مــن بلــدنر مــن 

من ــرر  ک بر  مــن  ــرر  ک بر  برآ  برآ 

)مولوی، 1355: 4/ 93(

 نز 
ً
آهاگین خونندن نهن دیت بشونر نیست، غاندت آن صافر

جیت عاوضب نست که رکن هری  فاعون و  ستفعون کارر 

هم آمده نند.

نهن نلگو بر ندتدنی »مفعول فرعالتن×2« هم وجوب بنرب 

بر  مگا  ندنرب،  تفروتب  فعولن×2«  »مستفعلن  در   
ً
عمال وزن  )نهن 

رکن دادی با نسرس دحور کین که بر نهاجر موضوع دحث نیست(. 

تغییا  آن  نظم رهتمیک  ده صورت طبیعب،  نهن روی،  نز 

کابه نست )هعاب ده »مفرعلن فعولن« میل کابه نست( و در توجه 

ده آنکه »فعولن« )= مفرعی ] ل[( پاج ضادب نست، بر میزنِن 

شش ترهِب حروِی آن، سکوتب درقب مرنده نست )بر حرلب که 

 مستفعلن فعولن«، نگا 
ُ
بر وزن نصل بنیاۀ آن، هعاب »مستفعلن مفرعل

 سکوت کایم، نظم عاوضب و موسیقرهب آشفته مب شوب(. 
ُ
پس نز  فاعو

بور  بنیاه نش  نصل  نز  فعولن×۲«  »مستفعلن  نتیجه،  بر 

ت نست که 
ّ
شده نست و نظم بوری گافته نست. ده همین عل

مب توننیم شعای رن با نهن وزن بر کارر شعا بهگای با وزن 

»مفرعلن فعولن×۲« دخوننیم و ضاب آهاگ و موسیقب وزن 

ده   
ً
بقیقر  »-U--« کابن  فشابه  در  )نلبته  ندهیم.  بست  نز   رن 

»U-U-« نمب رسیم و نلگوی ».-.-U-« ده خوننش طبیعب نزبهک تا 

نست؛ نک. رنستب پور و دارئب، 1398: 455، 462-461(.

حاصودنیند

و  فرعالتن×2«  »مفعول  وزن  بو  قان ششم،  نونخا  بر 

و  شده نند  ددل  بوری  نوزننب  ده  مفرعیلن×2«  »مفعول 

»مفعول  هعاب  نصلشرن،  کارر  بر  آنیر  خونندن   
ً
نحتمرال

مفرعیل  مفرعیل  »مفعول  و  فرعالتن«  مفرعیل  فرعالت 

نهن  بر  نندکب  نمونه هری  شده نست.  بشونر  مفرعیلن«، 

زمرن نز غیابوری بننستن و آوربن نهن نوزنن بر کارر نصل 

 بهده 
ً
بونیاشرن وجوب بنرب و نز سدۀ هفتم نهن نختیرر عمال

نمب شوب؛ مگا بر نشعرر سیف نسفانگ که آنیر رن هم 

بوری مب گیاب هم غیابوری، و نز نهن نحوۀ باخورب نو در 

نهن بو وزن مطمئن مب شوهم که بست کم بر بورنن نو، 

نهن نختیرر تایر هک قرعده دوبه و بر عمل ده نظم موسیقرهب 

شعا لطمه مب زبه نست؛ چان که نمب تونن هک وزن رن بر 

عین حرل هم بوری و هم غیابوری خونند. پس سیف 

نسفانگ ندیرت بوری رن طبق خوننش آن زمرن )که تر کاون 

نبنمه بنرب( ساوبه و ندیرت غیابوری رن طبق سنت شرعانن 

باجستۀ پیشین. نظا شمس قیس بر نهن درره و باخورب 

معرصانن مر در نهن موضوع نیز ده همین بلیل نست که نظم 

بوری و غیابوری نهن نوزنن در هکدهگا هم خوننب ندنرند. 

بردررۀ »مفعول فرعالتن×2« نهن موضوع ملموس تا نست؛ 

چان که عالوه با قاهاگب و نستعدنب بوری شدن، هک 

تحول رهتمیک بر آن شکل گافته و خوننش طبیعب آن 

 بوری شده نست و سکوتب بر میرن بو نیم مصانع آن 
ً
کرمال

نحسرس مب شوب.

ضم مه

روشن  تر سدۀ ششم  نوزنن  نهن  دوبن  غیابوری  پیشتا، 

ماوچیای،  قبیل  نز  شرعاننب  که  مب بننیم  شده نست. 

نرصاخساو، سنرهب و قونمب رنزی بو وزن مورب دحث رن 

1. میزنن هری شش ترهب )هر شش ضادب( بر موسیقب نیاننب و وزن شعا فررسب 

دیشتاهن کررباب رن بنرند و نز درقب رهتم هر خوش آهادتاند. بر نهن درره 

تحقیق متماکزی صورت نگافته نست، نّمر نهن موضوع رن مب تونن در بارسب 

رهتمیک نکثا نشعرر و تاننه هری کوبکرنه و عرمیرنه و نیز آمرری نز کرررفت 

نوزنن شش ترهب بر نشعرر فررسب ده وضوح برهرفت. پیش نز نهن، بکتا 

محسن میدوی مزبه بر سخااننب خوب در عاونن »سرخترر رهتمیک وزن شعا 

نوزنن  خوش آهادی  ده  دوبه،  نو  بکتای  رسرلۀ  نسرس  با  که  فررسب«، 

شش ترهب و بسرمد فانونن آنیر نسبت ده بهگا وزن هر نشرره کابه نست . 
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برکارر نصل بنیاه شرن آوربه نند و نز طافب، صورت بوری 

آنیر پیش نز سدۀ ششم گوهر وجوب ندنرب )بانی ماوچیای و 

بانی سنرهب رک.  نرصاخساو رک. عیدگره، 1395: 436-438؛ 

رنستب پور، 1391: 21-22، و عیدگره، 1395: 440-438، 442-

446؛ بانی قونمب رک. سمیعب، 1379: 9-10(. نثیانلدهن نخسیکتب 

نیز هک قصیده با وزن »مفعول فرعالتن×2« بنرب که بر 

ندیرت فانوننب نز آن، وزن ده نصل بنیاه بامب گابب )تصحیح 

ت نرآگرهب مصححرن نز نهن قرعده، سانسا مغلوط 
ّ
نهن شعا، ده عل

نست. نّمر نکاون مجرلب بانی دحث بر نهن درره نیست(. هک دیت 

نز نهن شعا رن بانی نمونه نقل مب کایم:

مـر دب تو نوفتربه ]دـه[ حرل دد و تو هاگز

نیرهب مر  نزبهک  نپاسب  مر  ــونل  نح

)نخسیکتب، 1398: 356(

 غیابوری 
ً
بر نشعرر نو، کرررفت هری بهگا نهن وزن صافر

 
ً
نست و تایر هک دیت بوری ده چشم مب خورب که نحتمرال

درهد تصحیحب بر آن صورت گیاب، چانکه در توجه ده 

چادهن دیت غیابوری بهگا و کررباب نصل بنیاه، ده نظا 

نمب رسد تایر هک دیت رن بوری گافته درشد )نهن حرصل 

نرچه بر بهن دگزنرب )متن: دگذنرب( حق مابی / چون عررض زنرن 

درب فررغ ز خط درطل؛ همرن: 243(. وزن »مفعول مفرعیلن×۲« 

تایر بر هک دیت نز ساوبه هری نثیا ده نصل بنیاه بامب گابب 

 غیابوری نست(:
ً
)درقب ساوبه هری نو با نهن وزن صافر

پیمــرن شــکار بــا ســا پیمرنــت نمب دیاــم  

نمب دیام فامرنت  سا  با  وفر  طغانی 

)همرن: 667(

ده هاروی، نو نیز نز شرعاننب نست که خوننش غیابوری نز 

نهن نوزنن بنشته نست و مرناد سنرهب و قونمب رنزی، ده بورنن 

پدهدنر شدن صورت بوری نزبهک نست. 

بر نهاجر بانی جمع شدن تمرم حرالت آوربه شده بر 

شعا شرعانن نهن بورنن و بوره هری پیش تا، جدولب نز 

صورت هری نهن بو وزن در ذکا سانهادگرنب که هاکدنم رن 

 بر دخش 
ً
ده کرر بابه نند مب آورهم )ده جز سیف نسفانگ که مفصال

سوم مقرله بارسب شد. بانی بهدن تمرمب بونوهن بارسب شده بر نهن 

پژوهش ده دخش ماردع رجوع شوب(:

» فعیلدفاعالنن×۲«دباداصودوایره

ماوچیای، نرصاخساو، رضب نلدهن نیشردوری

سنرهب، نثیا نخسیکتب، خرقرنب 

» فعیلد فاع ون×۲«دباداصودوایره

قونمب رنزی، شاف نلدهن شفاوه

سنرهب، نثیا نخسیکتب، خرقرنب

» فعیلدفاعالتد فاع ودفاعالنن«دبادتسک ند  اسد

ننوری، شمس طبسب، ذونلفقرر شاوننب

» فعیلد فاع ود فاع ود فاع ون«دبادتسک ند  اسد

ــــــــــــــ

» فعیلدفاعالنن×۲«دودرخ

فلکب شاوننب، شاف نلدهن شفاوه، کمرل نلدهن نسمعیل

سعدی، مولوی

» فعیلد فاع ون×۲«دودرخ

جمرل نلدهن عبدنلازنق

سعدی، مولوی
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 نابع

نثیـا نومرنـب )1390(. دیـوان. ده تصحیـح و تحقیـق نمیـد ـ 

سـاوریـ  عبـرس دگ جرنـب. تیانن: کتردخرنه، مـوزه و ماکز 

نسنرب مجلس شورنی نسالمب.

نخسـیکتب، نثیانلدهن )1389(. دیـوان. ده تصحیح رکن نلدهن ـ 

همرهونفاخ. تیانن: نسرطیا.

   ـــــــــــــــ )1398(. دیـوان. ده تصحیـح محموب بانتب ـ 

خوننسرری، تیانن: سخن.

نسفانگب، سیف نلدهن )1357(. دیوان. در مقدمه و تصحیح ـ 

زدیده صدهقب. مولترن: قومب ثقرفتب ماکز دیبوب.

   ــــــــــــــ )1396(. دیوان. ده تصحیح فازنب جعفای. ـ 

تیانن: پژوهشگره علوم ننسرنب  و مطرلعرت فاهاگب.

ننوری، محمد دن محمد )1337-1340(. دیوان. ده نهتمرم ـ 

محمدتقب مدرس رضوی. تیانن: داگره تاجمه و نشا کترب.

دیوان. ده کوشش سعید نفیسب. ـ     ــــــــــــــ )1356(. 

]تیانن[: ننتشررنت پیاوز.

نوحـدی مانغـه نی )1340(. دیوان. ده نهتمرم حمید سـعربت. ـ 

تیانن: ننتشررنت کروه.

دردرصفـای، علب نصغـا و گلپـا نصـای )1388(. »سـیف ـ 

نسـفانگب و نثاپذیای وی نز خرقرنب«. زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه خوارزمی، س17، ش66 )زمسترن(: 44-19.

تامـدی، علـب دـن صربـا )1390(. »عـاوض ماظـوم«. ـ 

ده تصحیـح دیـاوز نهمرنـب. میـراث شـهاب، ش63 و 64 

)دیرر و تربسترن(: 297-270.

جمرل نلدهـن عبدنلـازنق )1362(. دیوان کامـل. در تصحیح و ـ 

حونشب حسن وحید بستگابی. تیانن:کتردخرنۀ سنرهب.

ده کوشـش ـ  دیـوان.   .)1393( علـب  دـن  ددهـل  خرقرنـب، 

ضیرءنلدهن سجربی. تیانن: زّونر.

خرنلـای، پاویـز نرتـل )1345(. وزن شـعر فارسـی. تیانن: ـ 

دنیرب فاهاگ نیانن.

بعوهـدنر قمـب، رکن نلدهـن )1365(. دیـوان. ده تصحیـح ـ 

علب محدث. تیانن: نمیاکبیا.

ذونلفقرر شـاوننب )1934م(. دیوان. چرپ عکسـب نز نسـخۀ ـ 

شـمررۀ Or 9777 مـوزۀ باهترنیـر. مـورَّخ 745ق. کتردت علب 

دـن موسـب مرئـای. ده کوشـش نبونرب نبونربز. لاـدن: مـوزۀ 

باهترنیر.

رنسـتب پور، مسـعوب )1391(. »بارسـب ننتقـربی غزل هـری ـ 

سنرهب«. کتاب ماه ادبیات، ش69 )پیرپب(: 25-12.

رنسـتب پور، مسـعوب  و دیـانب دارئـب )1398(. »میزنن داـدی و ـ 

سـکوت: مقدمه نی با تحلیل موسـیقرهب وزن شعا فررسب«. 

بر: جشـن نامۀ دکتـر سـیروس شمیسـا. ده کوشـش هرسـا 

بنلوند. تیانن: نشا سده. ص464-441.

سـامدی، مجید و میدی شـعبرنب )1396(. »بارسـب عکس ـ 

نختیرر تسـکین«. فنـون ادبی، س9، ش1 )پیرپـب 18( )دیرر(: 

.170-159

ـه )1385(. غزل هـا. تصحیـح و ـ 
ّ
سـعدی، مصلـح دـن عبدنلل

توضیح غالمحسین هوسفب. تیانن: سخن.

سـمیعب، نحمـد )1379(. »تبصاه نی با تصحیحرت قیرسـب ـ 

محـدث نرمـوی بر چـرپ بهـونن قونمـب رنزی«. نامـۀ 

فرهنگستان، ش16 )زمسترن(: 27-5.

ـه صفر. ـ 
ّ
سـیف فاغرنـب )1364(. دیـوان. ده تصحیـح ذدیح نلل

تیانن: ننتشررنت فابوسب.

شـاف نلدهن شـفاوه )1380(. دیـوان )تصحیـح ننتقـربی ـ 

بهـونن شـاف نلدهن شـفاوۀ نصفیرنـب(. تصحیـح و تحقیـق 

عصمت نسمرعیلب. رسرلۀ بکتای، بننشگره تیانن.

شـمس طبسـب، محمـد دـن عبدنلکاهـم )1343(. دیـوان. ـ 

ده تصحیح تقب دینش. مشید: ننتشررنت زّونر.

شـمس قیـس رنزی )1360(. المعجـم فـی معاییـر اشـعار ـ 

العجـم. ده تصحیـح محمـد دـن عبدنلوهـرب قزوهاـب. دـر 

مقردله و تصحیح مدرس رضوی. تیانن: زّونر.

شمیسر، سیاوس )1370(. فرهنگ عروضی. تیانن: فابوس.ـ 

   ــــــــــــــ )1374(. سبک شناسی شعر. تیانن: فابوس.ـ 

شـیرب ننصرری، حسـین محمد شـره )1956م(. کنز الفوائد. ـ 

ده تصحیح سید هوشع. هاد: مدرنس هونیورستب.

ظییانلدهـن فررهردـب )دب تر(. دیـوان. ده نهتمرم هرشـم رضب. ـ 

تیانن: کروه.

تحقیـق ـ  و  تصحیـح  دیـوان.   .)1381(    ـــــــــــــــ 

نمیاحسن یزبگابی. ده نهتمرم نصغا بنبده. تیانن: قطاه.

عطـرر نیشـردوری، محمـد دـن نبانهیـم )1392(. دیـوان. دـه ـ 

سـعب و تصحیـح میـدی مدنهاـب و میـانن نفشـرری. دـر 

همـکرری و نظـررت علیاضـر نمرمـب. تیـانن: نشـا چاخ - 

نشا چشمه.

عطرهب، هحیب )1386(. »نگرهب ده لحن بر عاوض فررسب«. ـ 

نامۀ پارسی، ش44-45 )پرهیز و زمسترن(: 80-63.
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میـانن ـ  ده تصحیـح  دیـوان.   .)1381( شـیاهرری  عمـربی 

حبیبب نژنب. تیانن: ننتشررنت طالهه.

عیـدگره طاقبـه نی، وحید )1395(. »قرعدۀ کیـن وزن بوری ـ 

و نهمیـت آن بر تصحیـح متن هری کین«. بر: سـخن عشـق 

)جشـن نرمۀ بکتا حسـن ننوری(. ده خونسـترری علب نشاف 

صربقب و محموب عرددی. تیانن: سخن. ص448-425.

غزنـوی، سـیّد حسـن )1362(. دیـوان. ده تصحیـح سـیّد ـ 

محمدتقب مدرس رضوی. تیانن: نسرطیا.

فخـای نصفیرنـب، شـمس نلدهن محمـد )1389(. معیـار ـ 

جمالـی و مفتـاح ابواسـحاقی. تحقیـق و تصحیـح هحیـب 

کرربگـا. تیـانن: کتردخرنـه، مـوزه و ماکـز نسـنرب مجلـس 

شورنی نسالمب.

البالغـه ـ  حدائـق   .)1386( شـمس نلدهن  بهلـوی،  فقیـا 

)تصحیـح ننتقـربی(. پژوهـش و نـگررش فضـل هللا رضرهـب 

نربننب. رسرلۀ بکتای، بننشگره یزب.

فلکب شـاوننب، نجم نلدهـن محمد )1345(. دیـوان. ده نهتمرم ـ 

و تصحیـح و تحشـیۀ طرهـای شـیرب. تیـانن: کتردخرنـۀ 

ندن سیار.

قمـا نصفیرنب، نظرم نلدهـن محموب )1363(. دیـوان. ده نهتمرم ـ 

تقب دینش. مشید: ننتشررنت دررنن.

ه ـ 
ّ
قمـای آملب، سـانج نلدهـن )1368(. دیوان. ده نهتمـرم هدنلل

شکای. تیانن: ننتشررنت معین.

کججـب، غیرث نلدهـن )1395(. دیـوان. مقدمـه، تصحیـح و ـ 

تعلیقـرت مسـعوب رنسـتب پور، نحسـرن پورنبایشـم. تیـانن: 

میانث مکتوب.

کمرل نلدهـن نسـمرعیل )1396(. کلیـات. تحقیـق و تصحیح ـ 

سید میدی طبرطبرهب. تیانن: نشا خرموش.

لابرنـب، رفیـع نلدهـن )1369(. دیـوان. ده نهتمرم تقـب دینش. ـ 

تیانن: پرژنگ.

مجیا نلدهن دیلقرنب )1358(. دیوان. تصحیح و تعلیق محمد ـ 

آدربی. تبایز: ننتشررنت موسسۀ تررهخ و فاهاگ نیانن.

مولـوی، جالل نلدهـن محمـد )1355(. کلیـات شـمس. دـر ـ 

تیـانن:  فاوزننفـا.  ددهع نلزمـرن  حونشـب  و  تصحیحـرت 

نمیاکبیا.

نجرتـب نیشـردوری، محمـوب دـن عمـا )1391(. »عـاوض ـ 

نلقرفیـة(«.  نلعـاوض و نلصاعـة و  نجرتـب )نلکرفیـة فـب 

ده تصحیـح مسـعوب رنسـتب پور. بر: نذر عارف، جشـن نامۀ 

دکتـر عـارف نوشـاهی. ده خونسـترری سـعید شـفیعیون و 

دیـاوز نهمرنب. تیـانن: کتردخرنه، موزه و ماکز نسـنرب مجلس 

شورنی نسالمب. ص210-173.

نجفـب، ندونلحسـن )1392(. »آهـر »ونو« زنئـد نسـت؟«. نامۀ ـ 

فرهنگستان، ش50: 25-21.

وزن شـعر ـ  ـــــــــــــــ )1394(. »وزن بوری«. بر: 

فارسـی از دیروز تـا امروز-2. ده کوشـش نمیـد طبیب زنبه. 

تیانن: هامس. ص146-133.

ده نهتمـرم ـ  العبـاد.  مرصـاد   .)1366( رنزی  نجم نلدهـن 

محمدنمین رهرحب. تیانن: علمب و فاهاگب.

نـزنری قیسـترنب )1371(. دیـوان. ده تصحیـح مظرها مصفر. ـ 

تیانن: ننتشررنت علمب.

مقدمـه، ـ  االشـعار.  معیـار   .)1393( طوسـب  نصیانلدهـن 

تصحیـح و تعلیقـرت علب نصغـا قیامرنـب مقبـل. تیـانن: 

ماکز نشا بننشگرهب.

ده تصحیـح ـ  دیـوان.   .)1382( نلدهـن  رضـب  نیشـردوری، 

ندونلفضل وزیانژنب. مشید: ننتشررنت محقق.

همرهـب، جالل نلدهـن )1312(. »هـک قرعـدۀ شـعای«. مهر، ـ 

ش5: 355-348.




