
 

 وزن هجایی )ایقاعی( در زبان فارسی

 (پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای  شناسی، گروه زبان  استاد)  1زادهامید طبیب

 1401 تابستان ، تاریخ انتشار:06/1401/ 20، تاریخ پذیرش: 09/04/1401تاریخ دریافت مقاله: 

   

ها )یعنی مکث در پایگگان واژه( و نیگگز ایجگگاد  وزن هجایی وزنی است که از تکرار منظم درنگ  چکیده: 
آید. محل درنگ یا مکگگِث پایگگان واژه  های مساوی و گاه نامساوی از حیث تعداد هجاها، پدید می پاره 

ترین عامل بگگرای تعیگگین نگگوع وزن در ایگگن نگگوع  توان آن را مهم می قدری در این وزن اهمیت دارد که به 
اشعار دانست. کّمیِت هجاها و نیز تکیۀ وزنی اهمیت چنگگدانی در سگگاختار وزن هجگگایی نگگدارد و بگگه  
ی اشگگعار   همین دلیل این وزن دارای تفاوتی ماهوی بگگا دو وزن اصگگلی شگگعر فارسگگی، یعنگگی وزن کمگگّ

هجایِی شعرهای عامیانه از سوی دیار است. وزن هجایی بیشتر  -ای عروضی از یک سو، و وزن تکیه 
هگگای مسگگاوی  زمانی مانند زبان فرانسوی است کگگه هجاهگگای آن دارای کّمیت -های هجا خاص زبان 

هایی مانند فارسی نیگگز کگگه دارای  هایی از آن در زبان علل تاریلی و فرهنای نمونه هستند، اما گاهی به 
های اصگگلی در  گون است مشاهده شده است. گرچه وزن هجایی از وزن های گونا هجاهایی با کّمیت 

زبان فارسی نیست، از قدیم تا به امروز اشعاری بدین وزن در زبان فارسی سروده شگگده اسگگت کگگه در  
پگگردازیم. در ایگگن مقالگگه پگگس از بحگگث ملتصگگری دربگگارۀ  این مقاله به گگگردآوری و تحلیگگل آنهگگا می 

پگگردازیم و نشگگان  ان، بگگه معرفگگی و بررسگگی ایگگن وزن در فارسگگی می های گوناگون جه شناسی وزن رده 
دهیم که اوال  شاعران برای سرودن اشعاری به وزن هجایی در زبگگان فارسگگی، عمگگدتا  از هجاهگگای  می 

های موجود در این وزن از نگگوع درنگگگ اسگگت، یعنگگی  کنند، ثانیا  تمام مکث بلند )سناین( استفاده می 
ان واژه یا گروه واجی است، و ثال ا  گرچه پایان هر پاره در این شعر با نگگوعی  مک ی که منطبق بر مرز پای 

تکیه یا برجستای همراه است، این تکیه نه از نوع تکیۀ واژگانی یا وزنی، بلکه از نگگوع تکیگگۀ زیروبمگگی  
ای را بگگرای  است و دارای نقشی صرفا  ثانوی در ساختار اصلی وزن است. در این مقاله همچنین شیوه 

 ایم. های هجایی فارسی و نیز نمایش ملتصات وزنی آنها عرضه داشته بندی وزن بقه ط 

 ها، وزن هجایی، شعر هجایی فارسی. شناسی وزن رده  ها: کلیدواژه 
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 مقدمه   1
شعر اسگگت. در هر مصراع یک قطعه 2هاو پاره  1هامنِد هجاها و درنگوزن هجایی حاصِل تکرار نظام 

 5پایان هر پاره در آن نگگه از نگگوع سگگکوت  4هایاست و لذا مکث  3های زبانیوزن هجایی از نوع وزن
که خاص موسیقی است، بلکه از نوع درنگ اسگگت کگگه مگگاهیتی عمیقگگا  زبگگانی دارد. توضگگید آنکگگه 

حتی در میگگان کلمگگه نیگگز ظگگاهر اقتضای ریتم موسیقایی،  است و به  6های زمانیسکوت خاص وزن
یا  7های هجایی صرفا  در پایان کلمۀ واجیهای زبانی است و در وزنشود، اما درنگ خاص وزنمی

هگگای هگگای اصگگلی در وزنترین ویژگی درنگشود. درواقع، مهمتر ظاهر میبزرگ  8واحدهای نوایی
هگگای هجگگایی این ویژگی مهم وزنتوجهی به دهند، و بیهجایی این است که در میان کلمه رخ نمی

های عجیب از وزن شعرهای هجایی فارسی شده اسگگت کگگه های کامال  اشتباه و توصی سبب تلقی
 به یکی از آنها اشاره خواهیم کرد.

مند ها در این وزن دارای نقشی وزنی هستند زیرا این وزن اصوال  بر اثر تکرار نظام ها و پاره درنگ
تکیه در این وزن دارای نقشی ثانوی است و جزو ارکگگان اصگگلی وزن محسگگوب   آید، اماآنها پدید می

رسد )نیز به پایان می  9با یک تکیۀ زیروبمی یا گروهیخود  خودبهشود، زیرا هر پاره در این وزن  نمی
(. تاکنون دربارۀ وزن هجایی در زبان فارسی تحقیقاتی صورت پذیرفته است 1393رک. جاهدجاه،  
؛ 535-528ع 1368؛ شگگفیعی کگگدکنی، 1363؛ 95-75ع 1370یگگدیان کامیگگار، )مگگ ال  رک. وح

کدام ( اما هیط1398؛ کمالی،  119-113ع  1387زاده،  ؛ طبیب426-423ع  1392شفیعی کدکنی،  
اند ردۀ ایگگن وزن را اند و لذا نتوانستهشناسی نبودهکه باید مبتنی بر تحقیقات نظری وزناز آنها چندان

شگگناختی ایگگن وزن، های جهان توصی  کنند. در این مقاله، عالوه بر توصی  ردهشناسی وزندر رده
ایم. در اینجگگا ابتگگدا و هگگا در شگگعرهای فارسگگی پرداختگگهگگگذاری انگگواع ایگگن وزنبنگگدی و نام به طبقه

 
1. caesura    2. hemistich 

3. prosodic/ linguistic   4. pause 

5. rest     6. isochronous/ musical        

7. phonological word   8. prosodic  

9. phrasal stress/ pitch accent 
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، 3؛ آرویگگی1972؛  1960،  2؛ التگگز1960،  1شگگناختی )یاکوبسگگوناختصار براساس رویکردی ردهبه
پردازیم، س س با تفصیل و تمرکز بیشتری وزن هجگگایی های شعری میانواع وزن  ( به معرفی2009

های وزنی در یک شعر معگگروف هجگگایی کنیم، و بعد از آن به بررسی ویژگیرا معرفی و توصی  می
هگگای پیشگگین، بگگر اسگگاس شگگواهد ای بگگه یکگگی از پژوهشپگگردازیم و پگگس از اشگگاره در فارسگگی می

؛ نجفگگی، 1399-1395؛ پنگگاهی،  95-75ع  1370مفصل )وحیگگدیان،    شده از چند پیکرۀاستلراج
هگگا یگگا درنگ توان براساس تعگگداد هجاهگگا و تعگگدادها را میدهیم که این قبیل وزن(، نشان می1397

هگگای هجگگایی مرکگگب« تقسگگیم کگگرد. های هجگگایی سگگاده« و »وزنوزن»  هاشان به دو دستۀ کلیپاره 
های هجایی مرکب بگگا های هجایی مرکب نیز خود به دو دستۀ »وزنوزنکنیم که  همچنین بحث می

شگگوند. بحگگث دربگگارۀ های نامساوی« تقسیم میهای هجایی مرکب با پاره های مساوی« و »وزنپاره 
ها و نیز ارائۀ شواهدی از هریک از انواع آنها از دیار مباحگگث مقالگگۀ گذاری این وزنبندی و نام طبقه

 حاضر است.

 ها شناسی وزن رۀ رده دربا   2
دانگگد؛ وی متگگذکر می 4صگگوتیواجگگی یگگا مشلصگگۀ  یگگک    ( وزن را حاصل تکگگرار1960)  یاکوبسون

م ال  او بسته بگگه نگگوع   .کند، ردۀ کّلِی وزن هر شعری را تعیین میمشلصۀ صوتیشود که نوع این  می
ی هجگگاییآن مشلصۀ صوتِی تکرارشونده، وزن  ، 6ایتکیگگه  ، 5های شعر جهگگان را بگگه چهگگار ردۀ کلگگّ

 یتقگگابل  ۀ صوتی، بنا بگگرمشلص  کند که هرکند. او همچنین تصرید میتقسیم می  8و نواختی  7کّمی
مگگ ال  اگگگر مشلصگگۀ صگگوتِی  آورد؛زیاد و برجستای کم، وزن را پدید مگگی  10بین برجستای  9دوتایی

مورد نظر ما تکیه باشد، تقابل دوتایی آن عبارت خواهد بود از تقابل بین هجای باتکیه )برجسگگتای 
تکیه )برجستای کم(؛ یا اگر مشلصۀ صوتی مورد نظر مگگا کشگگش باشگگد، تقابگگل زیاد( با هجای بی

( بگگا هجگگای کوتگگاه دوتایی آن عبارت خواهد بگگود از تقابگگل بگگین هجگگای کشگگیده )برجسگگتای زیگگاد

 
1. R. Jakobson     2. J. Lotz 

3. J. L. Aroui     4. figure of sound 

5. syllabic     6. accentual 

7. quantitative     8. tonal 

9. binary contrast     10. prominence 

 

 

 

 

 



50 
4011 ، تابستان9/ 17شناسی، زبان و زبان  

 
 وزن هجایی )ایقاعی( در زبان فارسی 

 

شود که اگر مشلصگگۀ صگگوتِی مگگورد نظگگر مگگا هجگگا )برجستای کم( و غیره. وی همچنین متذکر می
باشد، تقابگگل دوتگگایی آن عبگگارت خواهگگد بگگود از مصگگوِت قلگگۀ هجگگا )برجسگگتای زیگگاد( در مقابگگل 

ثابگگت ، هجا تنها واحِد 1های هجاییباور وی، در وزنهای پیرامونی هجا )برجستای کم(. بهصامت
ترین عنصگگر آن اسگگت و برای ایجاد وزن اسگگت، و دیاگگر اینکگگه مصگگوت یگگا قلگگۀ هگگر هجگگا برجسگگته

شوند. فاصگگلۀ بگگین دو قلگگه در دو هجگگای های پیرامونی، عناصر غیربرجستۀ آن محسوب میصامت
ها دو قلۀ هجایی شود و در برخی از زبانهای پیرامونی پر میها توسط صامتمتوالی در اغلب زبان

های ها یا همان قلگگههای هجایی تعداد مصوت توانند بالفاصله کنار هم قرار بایرند. در تمام وزنمی
ها، بسگگته بگگه زبگگان، های بین مصگگوت های یک قطعه شعر ثابت است، اما صامتهجایی در مصراع

هگگایی هجگگایی بگگه دو دسگگته تقسگگیم شود کگگه وزنتواند ثابت باشد یا نباشد و همین امر سبب میمی
هاشگگان نیگگز مسگگاوی های مصراعها، تعداد صگگامتهایی که عالوه بر تعداد مصوت شوندع یکی وزن

هاشگگان در هگگایی کگگه فقگگط تعگگداد مصوت ؛ و دیاگگری وزن2های حماسی صگگربیاست، م ال  سروده
 3هاشان لزوما  مساوی نیست، م ال  اشعاِر هجایی ایتالیگگاییها مساوی است اما تعداد صامتمصراع
توانند بالفاصله کنار هم قرار بایرند )برای تحلیگگل وزن در اشگگعار هجگگایی قلۀ هجا در آن میکه دو  

 (.651-481ع 1972، 4ایتالیایی رک. گیاماتی
دارد اهمیگگت بسگگیار هجایی صربی بیان مگگیهای وزنی در شعر دهآنچه یاکوبسون دربارۀ ویژگی

پس از تصرید مجدد ایگگن نکتگگه کگگه در شگگعر شناختی وزن شعر دارد. او زیادی در درک ماهیت واج
افزایگگد ها نیز مساوی است، میهای مصراعها، تعداد صامتحماسی صربی عالوه بر تعداد مصوت 

آیگگد. بگگه دنبگگال می  5هجاست، و پس از هر مصراع، مک ی نحگگوی  10هر مصراع این شعر مرکب از  
های این شعر لزوما  منطبق بر مرز پایان واژه است، یعنگگی پگگیش از هجگگای هجای چهارم در مصراع

وجود دارد. دیار اینکه پیش از هجاهای چهارم و دهم هرگز شکسگگت   61پنجم یک شکست واژگانی
ا مک گگی نحگگوی واژگانی وجود ندارد. توجه شود که شکست واژگانی پس از هجای چهارم، لزوما  بگگ 

شود، و حتی الزم نیست که این شکست شنیده شود، اما هر آینه این قاعده به هگگم بلگگورد دنبال نمی
شود که شعر از وزن خارج سرعت متوجه میو شکست واژگانی در این موضع از میان برود، نقال به

ای اژۀ جداگانگگهشده است. درواقع، همین واقعیت دستوری که هجاهای چهارم و پنجم هرکدام بگگه و

 
1. syllabic versification    2. Serbian epic song  

3. Italian syllabic verse    4. B. Giamatti 

5. syntactic pause     6. break 
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تعلق دارند کافی است تا موجب ظهوِر شکسگگت واژگگگانی در آن موضگگع بشگگود. یاکوبسگگون از ایگگن 
گیرد که »بحث وزن شعر فراتر از مباحث مربوط به شکل آوایی هگگر سگگروده اسگگت، بحث نتیجه می
اکوبسگگون، های صرفا  آواشناختی قابل تحلیل نیسگگت« )یای زبانی است که با تحلیلزیرا وزن پدیده

 (.24ع 1960
های گوناگون را به دو دستۀ متفگگاوت نگگوایی )یگگا زبگگانی( و زمگگانی ( وزن39-1ع  2009آرویی )

های نوایی برای ایجاد وزن از ابزارهای نوایی )یا زبگگانی( کند که در وزنکند و تصرید میتقسیم می
های زمانی با اسگگتفاده در وزنشود، اما انتظام وزنی  مانند هجا و تکیه و کشش و نواخت استفاده می

آید. او )همان( از امکانات موسیقایی مانند سرعت و تکیۀ وزنی )اکسان( و هجای سکوت پدید می
ی  1اشگگان، بگگه انگگواعی چگگون نگگواختی، مگگوراییهای نواییهای نوایی را براساس ممیزه وزن ، 2یگگا کمگگّ
 4و قگگالبی 3ۀ کلی شمارشیرد  دورا به  هاوزنکند، و س س هریک از آن ای، و هجایی تقسیم میتکیه

تعداد عناصر تکرارشگگونده، یعنگگی هایی هستند که فقط  وزن  های شمارشیوزن.  کندمیبندی  تقسیم
تعگگداد عناصگگر هایی هستند که عگگالوه بگگر  وزن  های قالبیوزن؛ و  مهم است  در آنها  هجاها یا موراها

، نیگگز در 5، و درنتیجگگه مفهگگوم پایگگهو قگگوی هجاهگگای ضگگعی  تقابل دوتایی بگگیِن ، عامل تکرارشونده
 6هگگای نگگوایی دارای دو بلگگششناختی آرویی در مگگورد وزنساختار آنها اهمیت دارد. پس نظام رده

ای و هجایی( و دیاری بلش وزنی های نواختی و کّمی و تکیهنوایی )شامل وزن  استع یکی بلش
دهیم شگگکل زیگگر نمگگایش مگگیشگگناختی آرویگگی را بههای قالبی و شمارشگگی(. نظگگام رده)شامل وزن

های وزنی را در زیر هر بلش نوایی با حگگروف کگگج های نوایی را با حروف برجسته، و بلش)بلش
 ایم(عنمایش داده

 

 

 
1. moraic          2. quantitative       

3. counting     4. patterning 

5. foot      6. module 
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 (tonal)  های نواختیوزن  .1

 چینی   ع  قالبی 
  ؟   عشمارشی 

  (moraic) یا کّمی های موراییوزن. 2
 یونانی باستان، عربی، فارسی   عقالبی 
 ژاپنی   عشمارشی 

 (accentual) ایهای تکیهوزن. 3
 ، ایتالیاییانالیسی، روسی، آلمانی هجایی(ع-ای)تکیه قالبی 
 سلندییانالیسی باستان، ا   عشمارشی 

 (syllabic)  های هجاییوزن. 4
   -   عقالبی 
 فرانسه، اس انیایی، عامیانۀ مجاری   عشمارشی 

های هجایی اعتقادی به وجود تقابل دوتگگایی بگگین عنصگگر آرویی، برخالِف یاکوبسون، در مورد وزن
هگگای نگگواختی ماننگگد چینگگی و ویتنگگامی زبانکند که برجسته و غیربرجسته ندارد. م ال  او تصرید می

ها صرفا  ازطریگگق ایجگگاد تقگگابلی ممکن است دارای چندین نواخت باشند، اما وزن در شعر این زبان
هگگای نگگواختی رک. یاکوبسگگون و آید )در مورد وزندوتایی بین نواخت مسطد و غیرمسطد پدید می

های بلنگگد و کوتگگاه ق تقابل میان کّمیت(؛ یا وزن شعر عروضی عربی ازطری223-215ع  1979،  1وا 
های هجایی براساس هگگیط تقابگگل دوتگگایی خاصگگی پدیگگد باور وی، وزنگیرد و غیره. اما بهشکل می

کگگه در آغگگاز هاسگگت. چنانآیند و آنچه در آنها اهمیت دارد صرفا  تعگگداد هجاهگگا و محگگل مکثنمی
ل دوتایی قائل است که عبارت است از تقابگگل نوعی تقابها نیز بهگفتیم، یاکوبسون در مورد این وزن

های پیرامونی هجا )برجستای کم(. مگگا در بین مصوِت قلۀ هجا )برجستای زیاد( در مقابل صامت
های هجایی را فاقد آن تقابل دوتایی بگگین دو عنصگگر کنیم و وزناین مقاله از دیدگاه آرویی پیروی می

توان مدل ر ناارنده با درنظرگرفتن دیدگاه یاکوبسون، مینظکنیم. بهبرجسته و غیربرجسته قلمداد می
شکل زیر بازسگگازی های هجایی، با اندک تاییری به( را، خاصه در مورد وزن39-1ع  2009آرویی )

 کردع

 
1. L. R. Waugh 
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 (tonal)  های نواختیوزن.  1

 چینی    ع  قالبی 
  ؟    عشمارشی 

   (moraic or quantitative) یا کّمی های موراییوزن. 2
 یونانی باستان، عربی، فارسی    عقالبی 
 ژاپنی    عشمارشی 

 (accentual) ایهای تکیهوزن. 3
  ، ایتالیاییانالیسی، روسی، آلمانی  (عنوایی  هجایی-ای)تکیه قالبی 
 سلندییانالیسی باستان، ا    عشمارشی 

 (syllabic)  های هجاییوزن. 4
 های حماسی صربیسروده    عقالبی 
 عامیانۀ مجاری    عشمارشی 

در هگگر مصگگراع   1های هجایی قگگالبی، وجگگود یگگک یگگا چنگگد پگگاره ترین ویژگی در تمام انواع وزنمهم
نگگامیم )بگگرای بحگگث آنهاست؛ توضید آنکه فاصلۀ بین هر دو درنگ را در هر مصگگراع یگگک پگگاره می

کگگه در (. چنان110-88؛  10-3ع  1996،  2اروفهای این وزن رک. گاس مفصل دربارۀ دیار ویژگی
های هجایِی شعر فارسی متشکل از بیش های فارسی در بلش بعد خواهیم دید، غالب مصراعم ال

از یک پاره است، و هر پاره نیز مشتمل بر تعداد مشلصی هجاست که انتهای آنها منطبق اسگگت بگگر 
هگگای هجگگایی قگگالبی تعلگگق فارسی به ردۀ وزن  درنای در پایان واژۀ واجی. در این معنا شعر هجایِی 

 دارد.

 ای از شعری معروف به وزن هجایی در فارسی نمونه   3
بگگا عنگگوان   استشعر کوتاهی  ترین شعرهای فارسی که به وزنی هجایی سروده شده،  یکی از معروف
هگگای وزن هجگگایی در شری  که ما بحث خود را دربارۀ ویژگیسرودۀ عباس یمینی  »فرزندان ایران«

 
1. hemistich/ part line    2. M. L. Gasparov 
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 عکنیمهای وزنی آن آغاز میفارسی با بررسی ویژگی

 فرزندان ایرانیم( 2    های خندانیمما گل( 1
 دانیممانند جان می( 4 ما سرزمین خود را ( 3
 باشیمهوشیار و بینا  ( 6 ما باید دانا باشیم( 5
 باید توانا باشیم( 8 از بهر حفظ ایران( 7
 آزاد باش ای ایران( 10 آباد باش ای ایران( 9

 شاد باش ای ایراندل( 12 از ما فرزندان خود ( 11

های ورزیده و آشنا با اوزان عروضی، بگگه وزن »مفعگگوُل فگگاعالتن« نزدیگگک وزن این شعر برای گوش 
کگگدام بینیم که جز دو مصراع سوم و هفگگتم هیطکنیم، میهای آن را تقطیع میمصراعاست. اما وقتی  

گنجگگد. مصگگراع مصراع دیار آن طبق قواعد شعر عروضگگی فارسگگی، در قالگگب ایگگن وزن نمی  12از  
دو بگگار، مصگگراع  5یک بار، مصراع شمارۀ    4دو بار، مصراع شمارۀ    2دو بار، مصراع شمارۀ    1شمارۀ  
کنگگد؛ دو بار از ایگگن وزن تلطگگی می 11یک بار، و مصراع شمارۀ   8، مصراع شمارۀ  یک بار  6شمارۀ  
نیز هرکدام یک کمیت بلند اضافه بر این وزن دارند. شاید بتگگوان بگگا   12و    10و    9های شمارۀ  مصراع

وضع اختیارات متعدد، وزن این شعر را در قالب وزنی عروضی گنجاند، اما این اختیارات اوال  تماما  
زبانان از این شعر خواهگگد بگگود. عندی، و ثانیا  غیراقتصادی و ثال ا  ماایر با خوانش طبیعی فارسیمن

این شعر مانند شعر فرانسوی یا مجاری، دارای یک وزن زبانی و سادۀ هجایی است که تنهگگا ویژگگگی 
رای شگگش که طبق اختیاری شاعری دا 11و  10و  9است نای سه مصراع  اش این است که بهمهم وزنی

های دیارش مشتمل بر یک و فقط یگگک پگگارۀ هجا و یک مکث میانی هستند، هریک از تمام مصراع
تر از بقیگگۀ هجاهاسگگتع »دام دام دام بر آن اندکی برجستههفت هجایی است که آخرین هجای تکیه

بر کدامسگگت، مالحظگگات را کگگه آخگگرین هجگگای تکیگگه  دام دام دام دام«. باید توجه داشگگت کگگه ایگگن
همین امگگر نشگگان  -کند، و این هجا لزوما  محل ثابتی ندارد شناختی زبان مورد بررسی تعیین میاجو

توان مالحظگگات زبگگانی را در کگگار توصگگی  دهد که برخالف نظر برخی پژوهشاران، هرگز نمیمی
مگگا وزن شعر، کامال  کنار گذاشت و فقط از مالحظات موسگگیقایی پیگگروی کگگرد. مگگ ال  در مصگگراع »

شود(ع »دام دام دام دام دام « هجای ماقبل پایانی )»گدا« در »خندانیم« برجسته میای خندانیمهگل
شگگود(ع « هجای پایانی )»گران« در »ایران« برجسگگته میاز بهر حفظ ایراندام«؛ اما در مصراع »  دام 
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 «.دام »دام دام دام دام دام دام 
هجایی سروده نشده این است که ایگگن وزن علت اینکه در زبان فارسی شعرهای چندانی با وزن  

هایی است که در آنها تمام هجاها دارای وزِن یکسانی هستند، اما در زبان فارسی عمدتا  خاص زبان
زبان های متفاوتی هستند؛ یمینی شری ، ماننگگد تمگگام شگگاعران فارسگگییا کّمیت  1هجاها دارای وزن

ل این مشگگکل کوشگگیده اسگگت تگگا ضگگمن رعایگگت اند، برای حدیاری که شعری به وزن هجایی گفته
قواعد عروضی )ملصوصا  ضرورِت بلنگگدگرفتِن وزن هجگگای کوتگگاه در پایگگان کلمگگه، اسگگت نای نگگون 

شدن همۀ آنها به کّمیت بلنگگد(، دو ها در پایان مصراع و مبدلشدن کّمیتعروضی، و است نای خن ی
جاهای بلنگگد اسگگتفاده کنگگد، و دوم اینکگگه مطگگابق کار ببنددع اول اینکه فقط از هراهکار دیار را نیز به

و  cvccو  cVcآنچه در فارسی گفتاری معمگگول اسگگت، هجاهگگای فگگوق سگگناین )یعنگگی هجاهگگای 
cVcc را هم سناین درنظر بایرد. او فقط در دو موضع از این شرایط عدول کرده اسگگت؛ یکگگی در )

ند درنظر گرفتگگه اسگگت، و دیاگگری در در واژۀ »سرزمین« را بل  /zaکه هجای کوتاه /  3مصراع شمارۀ  
در واژۀ »توانا« را بلند درنظگگر گرفتگگه اسگگت. در ایگگن دو مگگورد   /taکه هجای کوتاه /  8مصراع شمارۀ  

هجگگایی شگگوند تگگا در درون الاگگوی وزن سگگادۀ هفتهجاهای کوتاه با قدری کشگگش اضگگافی ادا می
 بانجند.

ت هجا و یک پاره، دارای شگگش هجگگا و جای هفبه 11و    10و    9طور که گفتیم، سه مصراع  همان
ی« بعگگد از واژۀ گبسگگت »گگ دو پاره هستند، اما اوال  کودکان ایرانی غالبا  این سه مصگگراع را بگگا یگگک پی

 هجایی بشودعها نیز هفتشود تا وزن این مصراعکنند، زیرا این عمل سبب می»باش« ادا می

 ای ایران  یآباد باش
 ای ایران  یآزاد باش

 ای ایران  یشاد باشدل

کنند، حتما  بعد از کلمۀ »باش« مکث و ثانیا  کسانی که این شعر را مطابق شکل اصلی آن قرائت می
هجایی تقسگگیم شگگود، کگگه در مجمگگوع شود که مصراع به دو پگگارۀ سگگهکنند، و این عمل سبب میمی
 توان آن را نوعی اختیار برای این وزن درنظر گرفت.می

های آن ، و بیشتر مصگگراعاستشعر فوق دارای وزنی نوایی یا زبانی از نوع هجایی خالصه اینکه  

 
1. weight 
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هجایی است. توجه شود که در این وزن درنگ همواره منطبق بگگر مرکب از یک و فقط یک پارۀ هفت
ناشگگدنی تری اسگگت، و ایگگن ویژگگگی نقضمرز پایانی کلمۀ واجی یا گروه واجی یا واحد نوایی بزرگ

تگگرین مگگالک صگگوری بگگرای عنوان مهمتوان از آن بههای هجایی اهمیت دارد که میقدری در وزنبه
های یک قطعه شگگعر ثابگگت اسگگت و چگگون ایگگن تعیین وزن استفاده کردع محل درنگ در تمام مصراع

تگگوان براسگگاس آن وزن شگگعر را تعیگگین سگگادگی میگیرد، بهدرنگ همواره در پایان واژۀ واجی قرار می
که حتی در سه مصراع متمایز شعر فوق نیز این مکث نه تنها در پایگگان واژه، بلکگگه کرد. جالب است  
 گفتار ظاهر شده استعحتی در پایان پاره 

 ای ایران  /  آباد باش
 ای ایران /  آزاد باش

 ای ایران  /  شاد باشدل

 های هجایی فارسی نقش تکیه در وزن   4
هگگا را متمگگایز  تعداد هجاهای مساوی هستند. آنچه این پاره غالب اشعار هجایی شامل دو یا چند پاره با 

هگگا  ترین ویژگگگی درنگ شود. مهم سازد درنای است که در پایان هریک از آنها ظاهر می و مشلو می 
همراه هستند.   1ها این است که در پایان واژه یا گروه واجی قرار دارند و لذا با تکیۀ گروه در این قبیل وزن 

ندارد، زیرا محل آن نه   3وزنی  تکیۀ  به  ربطی  است و مطلقا   2تکیه صرفا  تکیۀ زیروبمی  توجه شود که این 
پگگذیر در  روی هجای مشلصی، م ال  آخرین یا اولین هجای هر پاره، بلکه بر روی آخرین هجگگای تکیه 

؛  1385خگگان،  جن شناسی نوایی در فارسگگی رک. نگگوربلش و بی هر پاره یا گروه واجی است )برای واج 
زاده،  ؛ طبیب 2007، 5و ووگل  4شناسی نوایی در وزن شعر رک. نس ور ؛ برای مبانی واج 1397ادقی،  ص 

ای ملتوم به اسم دو یا چند هجایی باشد، تکیۀ زیروبمگگی روی  (. م ال  اگر پاره 143-123ال ع  1399
بر خگگط  شگگود )در زیگگر هجاهگگای تکیگگه محل تکیۀ واژگانی، یعنی روی آخرین هجای آن اسم، واقع می 

ها را با عالمت //، و مرز میگگان  های خود، مرز بین پاره ایم؛ همچنین از این پس در تمام بازنمایی کشیده 

 
1. phrasal stress     2. pitch accent 

3. ictusای و تکیهای است مستقل از تکیۀ واژگانی و تکیۀ زیروبمی که در اشعاری که دارای وزن = منظور از تکیۀ وزنی تکیه
 شوند. زمانی هستند، باعث ایجاد وزن می

4. M. Nespor     5. I. Vogel 
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 دهیم(ع ها را با عالمت || نمایش می صراع م 

 ( 87ع 1370نقل از وحیدیان کامیار،  )مولوی، به   له سترال فی   / / طان || پیش سل  کش درکش در  / / تش جام آ 

 گیردع بست باشد، تکیه زیروبمی روی هجای پیش از آن قرار می ای یک پی اما اگر آخرین هجا در پاره 

 ( 183، 1نقل از پناهی، ج نشین بنشین )مولوی، به سی || بشکن صفرا// ب نو نی// جالی طو افال 

ای باشد، تکیۀ زیروبمی مطابق قاعدۀ کلی تکیه در زبگگان  شده ای ملتوم به فعل مرکب صرف یا اگر پاره 
گیرد و غیره و غیره )برای تفصیل ایگگن بحگگث  فارسی روی هجای پایانی عنصر غیرفعلی یا همراه قرار می 

 (ع 2018؛  2003پور،  ؛ کهنمویی 1384اسالمی،    ؛ 1374  سامعی،  رک. 

 . ( 87ع 1370نقل از وحیدیان کامیار،  سترالله )مولوی، به کش || پیش سلطان// فی در جام آتش// درکش  

 های پیشین پژوهش    5
گفتیم که تاکنون دربارۀ وزن هجایی در زبان فارسی تحقیقاتی صورت پذیرفته اسگگت )مگگ ال  وحیگگدیان  

ع  1392؛ شگگفیعی کگگدکنی،  535-528ع  1368؛ شگگفیعی کگگدکنی،  1363؛  95-75ع  1370کامیگگار،  
ترین تحقیق در ایگگن  ترین و مفصل (. مهم 1398؛ کمالی،  119-113ع  1387زاده،  ؛ طبیب 426-423

( است که در آن برای نلستین بار پیکرۀ مفصگگلی  1363؛ 1370میان متعلق به وحیدیان کامیار است ) 
ذاشته است. مت سفانه پژوهشاران بعدی نه تنها بر حجم ایگگن پیکگگره در  را از اشعار هجایی در اختیار گ 

های خود نیفزودند، بلکه حتی از همان پیکره هم بهره نجستند و کار خگگود را صگگرفا  محگگدود بگگه  تحقیق 
یکی دو مورد از مشهورترین این اشعار گرداندند. از آنجا که تحقیق حاضر مبتنی بر پژوهش وحیگگدیان  

گگگوییم  ایم، در اینجا دیار از آن سلن نمی تفصیل دربارۀ آن سلن گفته در طول مقاله به کامیار است و  
( اسگگت  1398و صرفا  به بررسی آخرین پژوهش در ایگگن حگگوزه کگگه متعلگگق بگگه دکتگگر مهگگدی کمگگالی ) 

 پردازیم. می 
اند بگگه دو دسگگتۀ  هایی را که فقط از هجاهگگای بلنگگد سگگاخته شگگده کمالی در مقالۀ مفصل خود وزن 

های تسگگکینی درواقگگع  های »اصلی یا غیرتسکینی« تقسیم کرده است. وزن های »تسکینی« و وزن وزن 
  جای های مشتق کّمی یا عروضی هستند که طبق اختیاِر تسکین )اختیار دو کّمیت کوتگگاه بگگه همان وزن 

هگگای اصگگلی یگگا  گیرنگگد، و وزن هگگای دیاگگر شگگکل می یک کّمیت بلنگگد در میگگان مصگگراع( از روی وزن 



58 
4011 ، تابستان9/ 17شناسی، زبان و زبان  

 
 وزن هجایی )ایقاعی( در زبان فارسی 

 

انگگد و حاصگگل هگگیط اختیگگاری  های بلنگگد شگگکل گرفته هایی هستند که اصالتا  از کّمیت غیرتسکینی وزن 
جایی یگگا  هایی هستند که ما در این مقاله آنها را ه های اصلی یا غیرتسکینی، همان وزن نیستند. این وزن 

 آوردع ایم. اما کمالی در ادامه و در اوایل مقاله بیت زیر منسوب به رودکی را شاهد می ایقاعی نامیده 

 زل  است آن یا چوگان خال است آن یا گوی   سرو است آن یا باال ماه است آن یا روی 

نگگین  ( س س دربارۀ نظر ابوالحسگگن نجفگگی دربگگارۀ وزن ابیگگاتی ماننگگد بیگگت فگگوق چ 366ع  1398وی ) 
 گویدع می 

برای ناارنده معلگگوم نیسگگت کگگه نجفگگی واقعگگا  تمگگام ایگگن اشگگعار را گونگگۀ اختیگگاری و  
هگگای مسگگتقل مفعگگولن و  نشگگدن بگگه رکن دانسته است )قائل یافتۀ وزن دیار می تسکین 

مفعوالتن مؤید این نظر است( یا قائل به آن بوده که عامل انفصگگال مقگگادیر متسگگاوی،  
رسد حتگگی اگگگر  نظر می تواند باشد. به نگ یا مرز کلمه نیز می جز اختالف امتداد، در به 

کننگگد و ایگگن الاوهگگای هجگگایی را گونگگۀ  ن ذیریم که این عوامل نگگوعی وزن ایجگگاد می 
ای آوایی، جگگز امتگگداد،  اختیاری اوزان دیار بدانیم، باز در این شعرها قاعدتا  مشلصه 

که نجفی نیز گفتگگه اسگگت،  ا چنان باید در انفصال مقادیر )ارکان( نقش داشته باشد؛ زیر 
احساس وزن بدون انفصال مقادیر ممکن نیست. ]...[ در وزن کّمی، عامگگل انفصگگال  

ای از هجاهای بلند کگگه چنگگین عگگاملی  مقادیر اختالف امتداد هجاهاست. ]...[ رشته 
هگگای چنگگدهجایی  شود کگگه بگگه گروه در آن وجود ندارد درصورتی موزون احساس می 

بندی )انفصال( جز بگگا عامگگل محسگگوس )شگگنیداری( ممکگگن  گروه   تقسیم شود و این 
 نیست. 

هگگا را  بودن« ایگگن قبیگگل وزن بودن« یا »غیرتسکینی و این همه بدان معناست که نجفی تکلی  »تسکینی 
( کگگه  1397مشلو نکرده است. اما واقعیت غیر از این است زیرا م ال  نجفی در آخرین کتاب خود ) 

افکار وی بوده است، ایگگن بیگگت را در کنگگار شگگواهد متعگگدد دیاگگر،  یگگل وزن   درواقع چکیدۀ تمام آرا و 
ع  1397لن« )وزنی با یک کّمیت بیشتر از وزن ربگگاعی( آورده )نجفگگی، »مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع 

های متعدد رخ داده است. نجفی حتگگی  ( و حتی تصرید کرده است که در این قبیل ابیات تسکین 142
ناصحید فرزاد و سگگاتن از وزن همگگین بیگگت خگگاص چنگگین آورده اسگگت )نجفگگی،  های  دربارۀ توصی  
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 (ع 144ع 1397

گگگذاری کگگرده اسگگتع مفعگگولن مفعگگولن  فرزاد بیت فوق را به شگگکل زیگگر تقطیگگع و نام 
ساتن وزن فگگوق  النع بحر رمل م من مشّعث اصلم مسبغ. با این حال الول مفعولن فع 

دانگگد ]مفگگتعلن مفگگتعلن مفگگتعلن  نگگین می را متعلق به بحر »مفگگتعلن« و اصگگل آن را چ 
 . ( 100ع 1976،  1لن[ع بحر رجز م ّمن مطوی اخّذ )ساتن فع 

توجهِی کامل به آخرین آرا و آثار آنان باز هگگم در  مت سفانه استناد ناقو به آثار قدیمی نویسندگان، و بی 
تکیگگۀ پایگگه در شگگعر  ای تحگگت عنگگوان » در مقالگگه  1383شود. م ال  بنده در سگگال این مقاله مشاهده می 

عروضی فارسی« نکاتی را دربارۀ نقش تکیه در شگگعر عروضگگی فارسگگی مطگگرح سگگاختم کگگه در زمگگان  
خودش بحث جدیدی بود و کمالی هگگم در مقالگگۀ خگگود همگگین مقالگگه را نقگگد و بررسگگی کگگرده اسگگت،  

( رد یگگا  1389) که اینجانب بعدها خود به ایرادات آن مقاله پی بردم و آنها را در مقالگگۀ دیاگگری درحالی 
که تاریخ نوبگگت  کرد. دیار این اصالح کردم؛ شایسته بود که کمالی به این مقالۀ جدیدتر نیز نااهی می 

است، اما از آنجا که معمگگوال  مجگگالت مگگا بگگا یکگگی دو سگگال تگگ خیر منتشگگر   1398انتشار مقالۀ ایشان 
دانم که وقتگگی ایشگگان  ت، نمی اشان چیز دیاری جز تاریخ روی جلد اس شوند و تاریخ انتشار واقعی می 

ب؛ پ( منتشر شگگده بگگود  1399زاده،  مشاول مقالۀ خود بود هنوز دو مقالۀ باز هم جدیدتر بنده )طبیب 
جاسگگت، امگگا ایگگن  بنده گرفتگگه اسگگت به  1383یا خیر؛ درهرحال بسیاری از ایراداتی که کمالی به مقالۀ 

 توانند به آنها رجوع کنند. مندان می ایرادات ملصوصا  در دو مقالۀ اخیر برطرف شده و عالقه 
رغم تفصیل بیش از حدشان هیط ربطی به بحث اصلی مقاله ندارنگگد،  اما سوای این حواشی، که به 

بگگردع اوال  او در مقالگگۀ  باید به دو ایراد مهم در کار کمالی اشاره کرد که تحلیل اصلی وی را زیر سؤال می 
رین تگگوجهی بگگه  ت بیش از حد مفصل خود از شواهد بسیار اندکی استفاده کرده اسگگت، و ثانیگگا  کوچگگک 

های هجایی نداشته است. کمالی در بلش مربوط به اوزان غیرتسکینی  شناختی وزن مبانی نظری و رده 
بیت را بررسی کرده کگگه بگگیش از نیمگگی از ایگگن تعگگداد اصگگال  از زمگگرۀ ابیگگاتی بگگا   10در مقالۀ خود فقط 

ی فقط چهار یا پنج بیت  قول خودش تسکینی، هستند؛ بدیهی است که با بررس های عروضی، یا به وزن 
طور کگگه گفتگگیم،  توان به نتیجۀ مطلوبی دربارۀ یک ردۀ وزنی جدید رسید. همچنگگین و همگگان هرگز نمی 

هگگایی  هگگا دارای مکث های هجایی این است که این وزن شناختی دربارۀ وزن ترین نکتۀ نظری و رده مهم 

 
1. L. P. Elwell-Sutton 
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شوند و از این طریق گاه واحگگدهای  اهر می های واجی ظ ها یا سازه از نوع درنگ هستند که در پایان واژه 
هگگا را پدیگگد  هگگایی کگگه پاره هگگای اصگگلی )درنگ آورند. یعنی درنگ ها را پدید می وزنی خاصی به نام پاره 

های هجایی باید در انتهای واژۀ واجی قرار بایرنگگد، و کمگگالی گرچگگه خگگود بگگه  آورند(، در تمام وزن می 
(،  392ص  2نوشگگت شگگمارۀ بدان اشاره کرده است )رک. پی  اهمیت این نکته وقوف داشته و در جایی 

ها در میان کلمگگه نیگگز  در عمل از شیوۀ تقطیع موسیقایی یا ریتمیکی استفاده کرده است که در آن درنگ 
شود. م ال  وی بیت زیر از سیمین بهبهانی را که حقا  به وزنگگی هجگگایی و غیرعروضگگی سگگروده  ظاهر می 

 شده شاهد آورده استع  

 این محمل را پویایی افزون از توفان باید  ها... ره باشا رفتن را میدان باید ا... هی ه هی 

لن فگگع//«  لن فگگع لن فگگع و هر مصراع آن را به سیاق اوزان دوری به شکل زیر تقطیگگع کگگرده اسگگتع »فگگع 
گذارنگگد(، امگگا چنگگین  مصگگراع می )عالمت // مبین دوری بودن وزن مصراع است که آن را در پایگگان نیم 

 تقطیعی مستلزم قرار گرفتن درنگ )/( در میان کلمه استع 

   با/ید   میگ/گدان // رفتن/ را  باگ/گشا ها/ ره ها/ هی هی 
 با//ید  تو/فان // افزون/ از   پویا/یی را/   محگ/گمل این 

شود در تقطیع بیت به وزنی که کمالی پیشنهاد کرده است، محل درنگ هفگگت  همانطور که مالحظه می 
ای ماایر با تعری  وزن هجایی اسگگت، و ثانیگگا  بایگگد  میان کلمه واقع شده است. اوال  چنین پدیده بار در 

هگگای ایگگن بیگگت را بگگه  پرسید اصال  این تقطیع از کجا آمده است؟ چرا نباید مانند وحیگگدیان کامیگگار پاره 
ز هفت تا بگگه  های وسط کلمه ا شکل »مفعولن مفعولن فع« تقطیع کنیم، که در این صورت تعداد درنگ 

 (ع 385-386ع 1398یابد )رک. کمالی،  چهار تا تقلیل می 

 با/ید رفتن را/ میدان   / / بگ/شا  ها... ره  ها... هی/ هی   
 با/ید // افزون از/ توفان    پویا/یی این محمل/ را  

توانیم فقط براساس خگگوانش و  وق  نکته اینجاست که تا مالکی صوری برای تقطیع نداشته باشیم، نمی 
کدام از دو تقطیع فوق را مرجد بر دیاری بدانیم. حال اگر ب ذیریم که وزن شعر فوق از ُزمگگرۀ  ط خود هی 

هگگای  تگگرین مگگالک صگگوری در وزن ای جز این نگگداریم کگگه بگگه مهم اوزان هجایی یا ایقاعی است، چاره 
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گگگاه در میگگان  هگگای هجگگایی هیط های اصگگلی در وزن هجایی رجوع کنیم و آن این است که محل درنگ 
هجگگایی اسگگت کگگه اتفاقگگا   مانگگد تقطیگگع هفت صورت تنها تقطیعگگی کگگه بگگاقی می واژه نیست؛ و در این 

شود. منتهگگی در اینجگگا چگگون وزن مگگا بگگه سگگیاق  ترین تقطیع در شعرهای هجایی نیز محسوب می رایج 
مصراع مرکب از هفت هجا خواهد بود؛ پگگس اگگگر بلگگواهیم بگگا  دوری است، نه هر مصراع بلکه هر نیم 

فاده از شیوۀبازنمایِی کمالی و وحیدیان کامیار وزن بیت فوق را نمایش دهگگیم، بگگه چیگگزی شگگبیه بگگه  است 
 رسیمع بازنمایی زیر می 

 فع فع فع فع فع فع فع // فع فع فع فع فع فع فع || فع فع فع فع فع فع فع // فع فع فع فع فع فع فع 

هگگای  وزن هگگر مصگگراع از شگگعر »مگگا گل  مصراع در بیگگت فگگوق عینگگا  ماننگگد به عبارت دیار وزن هر نیم 
های  مصگگراع های آن شعر را کنگگار نیم توانیم مصراع قدری است که می خندانیم« است، و این شباهت به 

 ای در حاصل کار پدید بیایدع خوانی یا سکته گونه ناهم که از حیث وزن هیط این بیت بیاوریم بی آن 

 م های خندانی ما گل   ها... ره باشا ها... هی هی 

 ما باید دانا باشیم  رفتن را میدان باید 
 ... دانیم مانند جان می  این محمل را پویایی 

 آوردع ها در میان کلمات چنین می ( دربارۀ علت قرار گرفتِن محل درنگ 391کمالی )همانع  

ممکن است مرز همۀ ارکان بر مرز کلمات منطبق باشگگد و البتگگه در ایگگن حالگگت وزن  
اصطالح بشکند و در میگگان دو  ای به امکان نیز هست که کلمه تر است، ولی این  روشن 

کنندۀ رکن است و مرز رکگگن  رکن متوالی تقسیم شود. درواقع اولین کلمات سطر تعیین 
با مرز واحد نحوی، تا پیداشدن نظم خاص )توالی و تکرار رکن(، منطبق است و بعگگد  

عنی ضرورت تکرار رکگگن،  از آن دیار نیازی به این انطباق نیست؛ بلکه ساخت وزن، ی 
 ای در میان دو رکن تقسیم شود. کند و ممکن است کلمه بر ساخت نحوی غلبه می 

هگگای هجگگایی  تواند صحید باشد زیرا اوال  تاکنون چنگگین وزنگگی در وزن توجیه فوق تنها در عالم نظر می 
ای آغگگازین  هگگ گزارش نشده است؛ یعنی هیط وزن هجایی مشاهده نشده است که فقط مرز پایگگانی رکن 

هایش لزومگگا   های مصگگراع هایش، مطابق قاعده منطبق بر پایان واژه باشد، و مرز پایانی بقیۀ رکن مصراع 
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علت القاشدن وزن در همان آغاز مصگگراع، ضگگرورت ایگگن  باور کمالی، به به  -منطبق بر پایان واژه نباشد 
تم موسیقایی که بدان عگگادت کگگرده  خود براساس ریرود و  هن خودبه انطباق در ادامۀ مصراع ازمیان می 

، در تقطیع ایشان گاهی همان اولین رکن است، دست به تقطیع می  های مصراع نیز از قاعگگدۀ  زند. و ثانیا 
کنند؛ م ال  مصراع »این محمل را پویایی افزون از توفان باید« متشگگکل از هشگگت کلمگگه  کلی عدول می 

گیرنگگد و اتفاقگگا  یکگگی از ایگگن چهارتگگا )یعنگگی کلمگگۀ  است که چهارتای آنها در دو رکن ملتل  قرار می 
»محمل«( خودش کلمۀ دوم مصراع اسگگت، پگگس چاونگگه ممکگگن اسگگت  هگگن براسگگاس ایگگن تقطیگگع  
نامطلوب به وزن صحید و مطلوب برسد؟ ممکن است اعتگگراض شگگود کگگه ایگگن بیگگت در ادامگگه بیگگت  

اسگگت، امگگا ایگگن پاسگگخ قابگگل قبگگول  نلست آمده و درنتیجه  هن خواننده از همان آغاز وزن را دریافتگگه  
،  نیست چون این بیت حتی به  تنهایی و بدون نیاز به خواندن بیگگت نلسگگت نیگگز مگگوزون اسگگت. و ثال گگا 

قول یاکوبسگگون، بحگگث دربگگارۀ  های زبگگانی هسگگتند و بگگه های هجایی از وزن طور که گفتیم، وزن همان 
ای زبانی است  سروده است، زیرا وزن پدیده ها »فراتر از مباحث مربوط به شکل آوایِی هر گونه وزن این 

(. ازنظگگر یاکوبسگگون،  24ع 1960های صرفا  آواشناختی قابل تحلیل نیست« )یاکوبسگگون، که با تحلیل 
دارد کگگه    1وزن شعرهای زبانی چنان پیوندهای درونی و محکمی با مسگگائل زبگگانی یگگا واجگگی یگگا نگگوایی 

شناسگگی، و نگگه آواشناسگگی یگگا  ترین راه تحلیل آن این است که آن را فقط ازمنظر واج صرفه ترین و به ساده 
ثابت شده است کگگه مسگگائل    2شناسی نوایی موسیقایی، بررسی کنیم. امروزه در مطالعات مربوط به واج 

حتی آوایی زبان مرتبط باشگگند،   های صرفی یا نحوی یا زبانی مورد نظر یاکوبسون، بیش از آنکه به سازه 
های واجی یا نوایی زبان مرتبط هسگگتند )بگگرای تحلیگگل وزن در شگگعر صگگربی رک. گاسگگ اروف،  به سازه 
تگگوجهی بگگه آن ممکگگن اسگگت باعگگث بگگروز خطاهگگایی در  ( و این اصلی اسگگت کگگه بی 17-15ع  1996
هگگای  رای یافتن تقطیع وزن ترین روش صوری ب که خواهیم دید، ساده ها شود.  چنان ها و توصی  تحلیل 

ای کگگه در تمگگام  گونگگه ها و به هگگا در پایگگان کلمگگه هجایی عبارت است از یافتن الاوی تکرارپگگذیر درنگ 
 ها عینا  تکرار شود. مصراع 

 های هجایی فارسی انواع وزن    6
عگگداد  گوییم بسگگته بگگه ت نامیم، و حال می گفتیم که فاصلۀ بین هر دو درنگ را در هر مصراع یک پاره می 

هگگا را نیگگز  کنیم. همچنگگین پاره تقسگگیم مگگی  پاره تا چهارپاره ها، هر مصراع در این وزن را به انواع تک پاره 

 
1. prosodic     2. prosodic phonology 
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کنیم )نیگگز رک.  هجگگایی تقسگگیم مگگی بسته به تعداد هجاهایشان بگگه انگگواع گونگگاگون دوهجگگایی تگگا هفت 
های مشتمل بر  اده، و وزن پاره را وزن س های تک (. در این میان، وزن 94-75ع  1370وحیدیان کامیار،  

های مرکگگب نیگگز خگگود بگگه دو دسگگته  که خواهیم دید، وزن نامیم. چنان بیش از یک پاره را وزن مرکب می 
 های نامساوی. هایی با پاره های مساوی، و وزن هایی با پاره شوندع وزن تقسیم می 

 های هجایی فارسی تعیین مختصات وزن    7
های هر مصراع، و س س بعگگد از یگگک خگگط  ر وزن، ابتدا تعداد پاره گذاری ه برای تعیین ملتصات یا نام 

ای که شامل هفت هجگگا  پاره یعنی مصراع تک   7/ 1کنیم. بنابراین  کج، تعداد هجاهای هر پاره را  کر می 
 ای که هر پارۀ آن شامل چهار هجاست، و غیره. پاره یعنی مصراع سه  4/ 3است؛ یا وزن 

 فارسی   هجایی های  بندی وزن طبقه    8
ترتیب تعگگداد هجاهگگای  هاشگگان و سگگ س بگگه ترتیب تعداد پاره ها، آنها را ابتدا به بندی این وزن برای طبقه 

بنگگدی کگگه در بلگگش بعگگد بگگا تفصگگیل و  کنیم. اناارۀ کلی این طبقه هایشان، از کم به زیاد تنظیم می پاره 
ه این انااره براساس شواهد موجگگود  پردازیم، به شرح زیر است )بدیهی است ک شواهد متعدد به آن می 

؛  1395-1399؛ پنگگاهی، 95-75ع 1370وحیگگدیان کامیگگار، )  کگگردیم   اشاره   آن   به   قبال    در پیکرۀ ما که 
تگگوان محگگل آن را بگگه  های جدید دیاگگر بگگه سگگادگی می شکل گرفته است. با یافتن وزن   ( 1397نجفی،  

 بندی زیر افزود(ع طبقه 

 ای( پایه های هجایی ساده )تک وزن 
 7/ 1   هجایی ای هفت پاره وزن سادۀ تک 

 های مساوی های هجایی مرکب با پاره وزن 
 3/ 2  هجایی های سه ای با پاره وزن مرکب دوپاره 
 4/ 2  های چهارهجایی ای با پاره وزن مرکب دوپاره 
 5/ 2  هجایی های پنج ای با پاره وزن مرکب دوپاره 
 7/ 2  هجایی هفت های  ای با پاره وزن مرکب دوپاره 

 3/ 3  هجایی های سه با پاره   ای پاره وزن مرکب سه 
 3/ 4  هجایی های سه ای با پاره وزن مرکب چهارپاره 

 های نامساوی های هجایی مرکب با پاره وزن 
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 3-4/ 2 هجایی های چهار و سه ای با پاره وزن مرکب دوپاره 
 5-6/ 2 هجایی های شش و پنج ای با پاره وزن مرکب دوپاره 

 4-3-3/ 3 هجایی های سه و سه و چهار ای با پاره پاره وزن مرکب سه 

 داریم. بندی فوق برای هر طبقه عرضه می حال شاهد یا شواهدی را به ترتیب طبقه 

 ای( پایه تک های هجایی ساده ) وزن  8-1

مصگگراع خگگود  یعنی هگگر  -هایی که دارای وزن هجایی ساده هستند، هیط درنای وجود ندارد در مصراع 
در شعر عباس یمینی شگگری ،    11و  10و  9است نای سه مصراع که دیدیم، به ای مستقل است. چنان پاره 

 های آن دارای وزن هجایی ساده هستندع بقیۀ مصراع 

 شری ( )عباس یمینی   فرزندان ایرانیم ||   های خندانیم ما گل 
- -  - -  - -  -  ||- -  - -  - - - 1 /7 

 های مساوی با پاره  رکب های هجایی م وزن    8-2

 کنیمع های مساوی اشاره می های هجایی مرکب با پاره هایی از وزن در زیر به نمونه 
 هجاییع های سه ای با پاره وزن هجایی مرکب دوپاره 

 ( 184، 4نقل از پناهی، ج مو )معینی کرمانشاهی، به خو/ مشکین باز آمد/ باز آمد || آتش 
- -  -   /- - -    ||-  - - / -  - - 2 /3 

 مزه/ شیرین است به به به،/ رناین است || خوش 

- -  -   /- - -    ||-  - - / -  - - 2 /3 
 رویش زرد/ بیمار است || ل ش سرخ/ تب دارد 

- -  -   /- - -    ||-  - - / -  - - 2 /3 
 مازش را/ چون بادام || بشکن زود/ دام دام دام 

- -  -   /- - -    ||-  - - / -  - - 2 /3 
 1بو || زرد و سرخ/ زردآلو )مصطفی رحماندوست( خوش رو/ هم  هم خوش 

 
 با تشکر از دوست عزیز آقای محمدرضا احمدی که این شعر را به بنده متذکر شدند.  .1
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- -  -   /- - -    ||-  - - / -  - - 2 /3 

 های چهارهجاییع ای با پاره وزن هجایی مرکب دوپاره 

 سترالله ران/ فی ای جان ای جان/ فی سترالله || اشتر می 
- -  - - / -  - -  -  ||- -  - - / - -  - -   2 /4 

 ( 87ع 1370نقل از وحیدیان کامیار،  سترالله )مولوی، به ن/ فی جام آتش/ درکش درکش || پیش سلطا 
- -  - - / -  - -  -  ||- -  - - / - -  - -  2 /4 

 جا/ بنشین بنشین چون دل جانا/ بنشین بنشین || چون جان بی 
- -  - - / -  - -  -  ||- -  - - / - -  - -  2 /4 

 ( 183،  1از پناهی، ج   نقل افالطونی/ جالینوسی || بشکن صفرا/ بنشین بنشین )مولوی، به 
- -  - - / -  - -  -  ||- -  - - / - -  - -  2 /4 

نقل از وحیگگدیان کامیگگار،  حاال از یک/ تا صد بشمار || از یک تا صد/ بر هم باذار )محمود کیانوش، به 
 ( 88ع 1370

- -  - - / -  - -  -  ||- -  - - / - -  - -  2 /4 
 ( 88نقل از وحیدیان کامیار،  ارنژاد، به ریزم/ اشک حسرت || از چشمانم/ روی دامن )رست من می 

- -  - - / -  - -  -  ||- -  - - / - -  - -  2 /4  
نقل از وحیگگدیان کامیگگار،  یاری کز من/ دوری جوید || عشقش زی من/ تا کی پوید )معیاراالشگگعار، بگگه 

88 ) 
- -  - - / -  - -  -  ||- -  - - / - -  - -  2 /4 

 هجاییع های پنج پاره ای با وزن هجایی مرکب دوپاره 
 ویران || چندی حصاری/ بودند دلیران ِی/ خالی نیم در یک قلعه 

نقل از  پوشگگاند )ابوالقاسگگم الهگگوتی، بگگه جوشاند || بلاِر زمگگین/ آن را می آفتاب زمین را/ چون دیگ می 
 ( 116، 1387زاده،  طبیب 

- -  - -  - / - -  - - - ||- -  - -  -  /-  - -  - -   2 /5  

 هجاییع های هفت ای با پاره وزن هجایی مرکب دوپاره 
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 ها... ره باشا/ رفتن را میدان باید || این محمل را پویایی/ افزون از توفان باید ها... هی هی 
|| رفگگتن را میگگدان بایگگد )سگگیمین  ها ره باشا ها... هی نیما! نیما! نفرین کو؟/ دیار »مرغ آمین« کو || هی 

 ( 71، 3نقل از پناهی، ج بهبهانی، به 
- -  - -  - -  - / - - -  - -  - -    ||-  - -  - -  - -   /- -  - -  - - - 2 /7  

 هجاییع های سه با پاره   ای پاره وزن هجایی مرکب سه 

ل از وحیگگدیان کامیگگار،  نق بینم )محمگگود کیگگانوش، بگگه بینم || اینجا را/ آنجا را/ مگگی با چشمم/ دنیا را/ می 
 ( 87ع 1370

- -  - / - -  - / - - -    ||-  - - / -  - - / -  - -   3 /3  
نقل از وحیگگدیان  خگگواهم )نگگواب صگگفا، بگگه زا/ می خگگواهم || دریگگایی/ طوفگگان فرسا/ می من عشقی/ جان 

 ( 87ع 1370کامیار،  
- -  - / - -  - / - - -    ||-  - - / -  - - / -  - -   3 /3  

 هجاییع های سه ای با پاره اره وزن هجایی مرکب چهارپ 

چون رفتی/ افکندی/ بر خاکم/ از خاری || وقت آمگگد/ بگگازآیی/ از خگگاکم/ بگگرداری )مشگگتاق اصگگفهانی،  
 ( 96، 1نقل از پناهی، ج به 
- -  - / - -  - / - - - / -  - -    ||-  - - / -  - - / - -  - / - -  - 4 /3  

 دلشادم/ دلشادم  افتادم/ افتادم/ در آبی/ افتادم || گر آبی/ خوردم من/ 
- -  - / - -  - / - - - / -  - -    ||-  - - / -  - - / - -  - / - -  - 4 /3  

نقل از پنگگاهی، ج  گر خودم/ گر جوشن/ پیروزم/ پیروزم || گر سروم/ گر سوسن/ آزادم/ آزادم )مولوی، بگگه 
1 ،96 ) 
- -  - / - -  - / - - - / -  - -    ||-  - - / -  - - / - -  - / - -  - 4 /3  

 های نامساوی های هجایی مرکب با پاره وزن    8-3
تعداد بسیار اندکی از شعرهای هجایی در زبان فارسی وجود دارد که در آنها هر مصگگراع دارای یگگک یگگا  

ها از حیث تعداد هجاهگگا بگگا بقیگگه مسگگاوی  چند درنگ و درنتیجه دارای چند پاره است، اما یکی از پاره 
ن انواعی در پیکرۀ خود نیافته اسگگت، امگگا شگگاید بگگا جسگگتجوی  نیست. ناارنده بیش از سه نمونه از چنی 
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های هر مصگگراع را  ها ابتدا تعداد پاره گذاری این قبیل وزن بیشتر بتوان موارد دیاری را نیز یافت. برای نام 
کنیم. مگگ ال  وزن  هگگا را  کگگر مگگی نویسیم، و س س بعد از یک خط کج تعداد هجاهای هریک از پاره می 

ای اسگگت کگگه پگگارۀ نلسگگتش شگگامل چهگگار هجگگا، و پایگگۀ دومگگش شگگامل سگگه  دو پاره « دارای 4-3/ 2» 
ای از این وزن به شعر زیر از محمود کیانوش توجه شود )به نقگگل از وحیگگدیان  هجاست. به عنوان نمونه 

 (ع 89ع 1370کامیار،  

بگگاغ و  ||    گگگل   روید بر دلهگگا می ||    دامن دامن فروردین ||    اینجا آنجا هر جا گل ||  یک گل ده گل صدتا گل 
 . ها گل شد از شادی لب ||   ها را گل خندان کرد لب ||  کوه و دشت و صحرا گل ||  دره پرگل شد 

- -  - - / -  - -    ||-  - - / - -  - - 2 /4-3 

هجایی  هجایی، و پگگارۀ دومگگش سگگه « وزنی است با دو پاره است که پگگارۀ اول آن شگگش 5-6/ 2یا وزن » 
 استع 

 آفریدی نظمی/ کان ُبد همسانت تو بهادر بودی/ زمان میدانت || 
زاده،  نقل از طبیگگب خلل/ رفیق استالین )احسان طبگگری، بگگه رزمانت || آن نظم بی در س ردی آخر/ به هم 

1387 ) 
- -  - -  - - / -  - - -  -  ||- -  - -  - - / -  - -  - - 2 /6-5 

پارۀ سومش چهارهجایی  هجایی، اما « دارای سه پاره است که پارۀ اول و دوم آن سه 4-3-3/ 3یا وزن » 
 استع 

نقل از وحیدیان کامیگگار،  مویی )نیر سینا، به رویی/ مشکین دید آنجا/ گر مهیا/ از جادویی || جادویی/ مه 
1370 ،87 ) 

- -  - / - -  - / - - -  -  ||- -  - / - -  - / - - -  -  3 /3-3-4 

 گیری نتیجه    9
ِی اشگگعار عروضگگی )نجفگگی،   ( و  1397وزن هجایی برخالف دو وزن مهم زبان فارسی، یعنی وزِن کمگگّ

ال (، رواج چندانی در شعر فارسی ندارد، امگگا  1399زاده، هجایِی اشعار عامیانه )طبیب -ای وزِن تکیه 
ی در  هگگای هجگگای های فارسی مشاهده شده است )برای وزن های قدیم و جدیدی از آن در سروده نمونه 
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هگگای وزنگگی در ایگگن  (. ما در این مقاله به بررسی ویژگی 1396های ایرانی رک. میرطالیی،  دیار سروده 
بنگگدی و نمگگایش ملتصگگات وزنگگی  ای را نیز برای طبقه ایم و ضمن معرفی انواع آنها شیوه اشعار پرداخته 

وتگگایی بگگین مصگگوِت قلگگۀ  های هجایی تقابلی د ایم. یاکوبسون معتقد است که در وزن آنها پیشنهاد کرده 
های پیرامونی هجگگا )برجسگگتای کگگم( وجگگود دارد، امگگا مگگا در اینجگگا از  هجا )برجستای زیاد( صامت 

ایم که قائل به وجود چنین تقابلی در اشعار هجایی نیسگگت. از طگگرف دیاگگر،  دیدگاه آرویی پیروی کرده 
ر یاکوبسون اشعار هجایی فارسگگی را  داند، اما ما طبق نظ های هجایی را فاقد انواع قالبی می آرویی وزن 

ایم. درواقگگع، اگگگر هگگر پگگاره را در شگگعرهای  به دو دستۀ ساده )غیرقالبی( و مرکب )قالبی( تقسگگیم کگگرده 
توان بسیاری از شعرهای هجایی فارسگگی را هماننگگد  مرکب هجایی نوعی قالب درنظر بایریم، آنااه می 

که وزن هجایی از چگگه منبگگع یگگا  این   لبی دانست. های هجایی قا وزن شعر حماسی صربی، از ُزمرۀ وزن 
منابعی وارد گنجینۀ اشعار زبان فارسی شده، موضوع مورد بحث ما در این مقاله نبوده است و ناارنگگده  

تر  تواند اشاره کندع یکی موسیقی خاصه در مورد اشعار قگگدیم در اینجا تنها به دو امکان در این زمینه می 
یکی هم ت ثیر شعر هجگگایی فرانسگگوی و روسگگی در مگگورد اشگگعار جدیگگدتر.  های جدید، و و برخی ترانه 

توانگگد موضگگوع تحقیگگق  پرداختن به این موضوع مستلزم بحث تاریلی یا فرهنای مفصلی است که می 
 مستقلی باشد. 
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