
     Persian Language and Iranian Dialects  / 22   DOI:10.22124/plid.2021.20408.1549 

 DOR:20.1001.1.65852476.1400.6.1.6.9 
(Research Article)  

  

 

 

Persian Cyclic Meters with More than Two Hemistiches 
 

Omid Tabibzadeh1 
 

Received: 2021/08/18   Accepted: 2021/10/10 

 
 

Abstract 
Cyclic meters in Persian Poetry are generally consisted of two half-lines 

or hemistiches, but this paper deals with cyclic meters consisting of more 

than two hemistiches. This paper deals with such poly-hemistich Persian 

meters which totally belong to contemporary poets. These meters have 

been introduced and analyzed based on numerous evidences taken from 

Panahi’s corpus (2016-2020). 
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1. Introduction 

This paper, based on Abolhassan Najafi (2014; 2016; 2015), dealt with a 

kind of cyclic meter in Persian poetry which has more than two 

hemistiches. Cyclic meters are generally consisted of two just half-lines 

or hemistiches, but this paper deals with cyclic meters consisting of more 

than two hemistiches. Such poly-hemistich Persian meters totally 

belonging to contemporary poets are analyzed here. These meters have 

been introduced based on numerous evidences taken from Panahi’s 

corpus (2016- 2020). 

 
2. Theoretical Framework 

Cyclic meters are usually defined as meters bearing just two hemistiches or 

half-lines, and these two half-lines are metrically and even syntactically so 

similar that may be changed easily. 
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The other important metrical feature of cyclic meter is the fact that the 

final quantity in each half-line may be optionally light (or short), heavy 

(long) or super-heavy. That is, the rule applying on the final quantity of 

each Persian line is also applied on the final syllable of each half-line in 

lines with cyclic meter.  

 
3. Methodology 

It is worth mentioning that cyclic meter is a metrical phenomenon 

observed in Persian quantitative poetry but not in Arabic meter. There is, 

however, another kind of cyclic meter in Persian which has not been 

considered yet in Persian metrical studies. This meter is just like the 

traditional cyclic one but it is consisted of more than two hemistiches.  
 
4. Result and Discussion 

Each hemistich of these lines is syntactically and metrically independent 

so that one can replace them with each other easily. In this paper, based 

on the five-volume book by Gholamreza Panahi (2016-2020), such poly-

hemistich Persian meters which totally belong to contemporary poets, 

have been introduced and analyzed. Based on numerous evidences taken 

from Panahi’s corpus, these meters have been divided into two varieties:  

1) A major group with equal hemistiches- for example three hemistiches 

and each hemistich is mostaf’elon fa’ulon. 

2) A minor group with different hemistiches- for example three 

hemistiches metered as mafa’elon mafa’el, and one final hemistich 

metered as mafa’elon mafa.   
  

5. Conclusions and Suggestions 

Cyclic meters are generally consisted of two half-lines or hemistiches, but 

this paper dealt with cyclic meters consisting of more than two hemistiches. 

In this paper, based on the five-volume book by Gholamreza Panahi (2016-

2020), such Persian meters totally belonging to contemporary poets, have 

been introduced and analyzed. These meters have been divided into two 

varieties: 1) A major group with equal hemistiches; and 2) A minor group 

with different hemistiches.  
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 چکیده

انام  اااا در های دوری در اشعار شااعران دام ف رار اح بکاد  رد دانان به تفصیل دربارۀ وزنعروض

خاور ف  اه پردازان  باه اشاعاری براححه را ان و نوهای شاعران جم م  اخصوصا در آثار ترانه رود 

اصراع  بلکه از بای  از های دوری را دارنم جز ا نکه هر اصراع آنها نه از دو نیفهای وزنتمااح و ژگح

های دوری چنامپار  ناایام ف و آنهاا را باه دو ها را وزن. ا ن دبیل وزنا تشم اصراع تشکیل دو پار 

ها در ا ن هر دو گونه وزن  بای  از ا ف. اصراعاساوی تقسیف  رد های ناهای اساوی و وزند تۀ وزن

 اه در هاای دوری اسااوی  عیناا هماننام هساتنم  درحاا حها در وزندو پارۀ وزنح ا ت  ااا ا ن پار 

هاا را از پیکارۀ افصال ا ن دبیل وزنبا هف دارنم. در ا ن اقا ه تمام های نااساوی تغییراتح جزئح وزن

 .ا فهای آنها را شرح داد ا ف و  پس و ژگح( ا تخراج  رد 5933- 5931پناهح )
 

هاای اساااوی  پار باا هاای دوری هاای دوری چناامپار   وزنهاای دوری  وزنوزن واژگاان  لیامی 

 های نااساویهای دوری با پار وزن
 

 ن.  تهران  ا راپژوهشگا  علوم انسانح و اطا عات ررهنگحشنا ح همگانح ا تاد زبان. 5
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 مقدمه -1

تعر فاح از وزن دوری  (5931  5931  5939)ابوا کسان نففاح  یابتما برا اس آرا  در ا ن اقا ه

-5931)دهیف   پس برا اس پیکرۀ پنج جلامی المارااا پنااهح در شعر رار ح به د ت اح

 ارا ان ی برخح شااعران و ترانههادهیف  ه در شعر رار ح و خاصه در  رود نشان اح (5933

 ترها ح وجود دارد  ه بنابر اعیارهای نففح دوری هستنم اااا بیشاپردازان اتأخر  وزنو نوحه

انم. برا اس شواهم اتعمد  ه تمااا برگررته از پیکرۀ پنااهح ا ات ا ان از دو پار  تشکیل شم 

  نیف.ی و نااساوی تقسیف احناایف و آنها را به دو د تۀ اساوها را دوری چنمپار  احوزن
 
 وزن دوری  -2

شاود  اه دارای اشخصاات ز ار باشام  او  طبق تعر ف نففح  وزن دوری به وزنح اطمق اح

وزن و اساتقل باشام  و (  ا دو پاارۀ هافhalf lineاصراع )ا نکه هر اصراع آن ار ب از دو نیف

آنکاه در ا با هف عاوض  ارد باحا ن ا تقم  و شباهت به حمی باشم  ه بتوان جای دو پار  ر

های وزن دوری  از حیاد وزناح و وزن شعر خللح پم م آ م. دروادع ا تقم  هر پار  در اصراع

توان اصراع استقلح دانست. اثم اصاراع ز ار از حتح نکوی  به حمی ا ت  ه هر پار  را اح

و ااا  ا اتشم ل از دو پاار  تشاکی« استفعلن رع// استفعلن راع»حارظ با انگارۀ وزن دوری 

توانیف جای آن دو پار  را با هف عوض  نایف )دو خاک  اج بمون بروز هیچ اشکا ح در وزن  اح

 ها در وزن دوری ا ت( )//( ابین ارز پار 
 اسکین الر بان // دراان نکردنم ← دراان نکردنم // اسکین الر بان       

شاود  اه تا  ااارح ظااهر احدوم ا نکه در وزن دوری گا  در و ک اصراع   ک  مّیتِ  و

عروض  نتح از توجیه آن عاجز ا ت. اثم در وزن همین بیت از حاارظ   اک  مّیات  وتاا  

 ااارح در ایان اصراع دوم آام  ا ت  ه تناظری در اصراع نخست نمارد 
 چنمان  ه گفتف// الف با طبیبان

 // اسکین الر بانمدراان نکردن

اصاراع  اا پاارۀ وزن دوری خاود در حکاف ن هر نیفدر توجیه ا ن پم م  با م گفت  ه چو

 نام  و در نتیفاه اصراع  االح ا ت  دواعم ناظر بر پا ان اصراع  بر پا ان پاار  هاف عمال اح

بلنام اکساو  هفاای شود و هماه اعااد   اک  مّیتِ هر ش  هفا در پا ان پار  خنثح اح

روق  چون در پا ان پار  واداع در اصراع دوم بیت « دنم»شونم. در ا ن حا ت هفای  شیمۀ اح

  دارای  مّیت بلنم خواهم بود و در نتیفه وزن هر دو اصراعِ بیت روق عیناا هماننام ا تشم 
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خواهم شم. خمصه ا نکه در پا ان هر پارۀ وزن دوری   مّیتِ هر ش  هفاا اسااوی و اعااد  

   آ م.( به حسا  اح- ک هفای بلنم )

 زواا انطبق بر پا اان  لماه ا ات   عناح در وزن دوری  وم ا نکه هر پار  در وزن دوری 

ااکان نمارد  ه نیمح از  لمه در پا ان پارۀ او   و نیف د گر آن در آالااز پاارۀ بعام باشام. ااثم 

به وزن دوری نیست  ز ارا «( رعمتُ راعمتن رعمتُ راعمتن»بیت ز ر از  عمی )با انگارۀ وزنح 

در پاارۀ «  ارد»بینیف  اه بخشاح از واژۀ   اح رد فتقسیف  ودتح اصراع دوم آن را به دو پار 

 شود نخست و بخ  د گر آن در پارۀ دوم وادع اح
 ه برآ م آرتابحاار آن نمارد ااشب  اا 

 و گذر نکرد خوابح  ر/دها گذر چه خیا 

های  ک دطعه شعر با م چه در وزن و چه در  امم  دابال  عنح در وزن دوری همۀ اصراع

دو پار   ا دو نیمۀ اتشابه باشنم و هرگا  حتح  ک بیتِ آن دطعه رادام ا ان و ژگاح  تقسیف به

 باشم آن دطعه را نبا م بر وزنِ دوری شمرد.  

 ه آخر ن ر ان هار پاارۀ وزنِ ا ت  چهارم  ه ا بته خیلح هف دطعیت نمارد  ا ناشخصۀ 

وری نیسات  باه وزن د دوری الا با نادص ) ا اصطمحا اُزاحف( ا ت. اثم بیات ز ار از حاارظ

  ا تشم تشکیل  «افتعلن افاعلن افتعلن افاعلن»چون از چهار ر ن  اال 
  نم رو چمان ان چرا ایل چمن نمح

  نمشود  اد  من نمحمم گل نمحاهم

ر ان نادصاح « افااعلن»بود  اه ر ان دوم آن باه جاای ا ن اصراع در صورتح دوری اح

افاتعلن »ااا بیت ز ار از  اعمی )باا انگاارۀ وزناح «. اف» ا « افا»   ا «افاعل»بود  اثم اح

  ددطعا دوری ا ت  ز را عمو  بر ا نکه تماام  اه شارو راوق را دار«( افتعل// افتعلن افتعل

  (5)اش نیز نادص )اُفتَعَل( ا تر ن آخر هر پار 
 م تااۀ دام بااات// حلقااوی دو االۀ االسا 

  ن ااجرا تهر  ه در ا ن حلقه نیست// رارغ از ا

بیت  گا  ایسر نیست و بارای تعیاین با م توجه داشت  ه تشخیصِ وزن دوری در  ک تک

بیات دوری بودن  ا نبودن وزن آن بیت  با م به  ل شعر رجوع  رد. اثم تنها باا اشااهمۀ تک

 توانیف به دطعیت بگو یف  ه وزن آن دوری هست  ا خیر اطلعِ الز ح از انوچهری  نمح  ز ر
 رم ا ت و نه  رد ا تابوح ا ت نه گات صاود اال

 نه ابر ا ت و نه خورشیم نه باد ا ت و نه گرد ا ت
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تقطیاع  نایف  وزن آن « افاعیلُ افاعیل// افاعیالُ افاعیال»ز را اگر ا ن بیت را به شکل 

تقطیاع  نایف  وزن « افاعیلُ افاعیلُ افاعیلُ افاعیل»دوری خواهم بود  ااا اگر آن را به شکل 

د گر دوری نخواهم بود. برای تعیین دوری بودن  ا نبودن چنین بیتح الزم ا ات باه د گار  آن

ابیات شعر رجوع  نیف تا انگارۀ وزنح ددیق آن را اشخص  از ف. با رجوع به ا ن الز  به بیتاح 

 خور ف احچون بیت ز ر بر
  یکننزار ا ت و و وه زرد ا ت ااز آن باد   

 ز اکنت زرد ا تنه ا ونه از عشق نزار ا ت 

دهم  ه تقطیاع صاکیا ا ان شاعر خوبح نشان احدر ایان هر اصراع به« واوِ عطف»ودوع 

 شود.ا ت  و  ذا وزن ا ن بیت دوری اکسو  نمح« افاعیلُ افاعیلُ افاعیلُ افاعیل»

ا بته صکیا ا ت ااا اطلقا  اال نیست. در شاعر   ا تآنچه نففح دربارۀ وزن دوری آورد 

هاا ح پردازان اتاأخر  وزن ارا ان و نوحاههای برخح شاعران و ترانهصه در  رود رار ح و خا

انم. تاا  ناون از دو پار  تشکیل شم  تروجود دارد  ه بنابر اعیارهای باال دوری هستنم ااا بیش

هایچ (  5933  دهرااانح اقبال 5931پرهیازی  ناک.)ها جز بعضح اشارات پرا نم  به ا ن دبیل وزن

ا ات  و باه هماین د یال در ا ان اختصار  شامنانفاام لح دربارۀ ا ان اوااوع تکقیق استق

هاا را دوری چنامپار  ها را برر ح و انواع آنها را اعرراح  نایف. ا ان وزن وشیف تا ا ن وزناح

 ک از ا ن اناواع   نیف. در ا نفا هرناایف و آنها را به دو د تۀ اساوی و نااساوی تقسیف احاح

 دهیف.هم توایا احرا با ذ ر چنم شا
 
 های دوریِ چندپارۀ مساویوزن -3

 ا ت   « راعلن راعلن را»هر اصراع در شعر ز ر ار ب از  ه پارۀ اساوی به وزن 
 خوا تف بار د گر// در زاستان عمرم// آتشح بررروزم

 الارل از آنکه با م// شمع صم آرزو را// پای تا  ر بسوزم

 شف// شکو  را  ب بموزمتا نرنفم د  او// عقم  را خون بنو

 تر  رد روزموای  ان صبا روشن// از دوصم شامِ تار ک// تیر 
 (513  1ج   در پناهح)عماد خرا انح                                                

اصراع اصراع نیستنم بلکه آنها را اصطمحا پار ها در شعر روق اطلقا نیفتوجه شود  ه پار 

(hemistich) اصاراعنیف»در هر دو اعناای « پار »ناایف. در ا ن اقا ه گا  از  فظ عمواح اح »
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 ابام  اه ا ف  ه ا بته خواننم  خود در هر اورد از رکوای  امم دراحبهر  برد « اصراعپار »و 

ماام اشخصااتح  اه بارای وزن دوری درهرحا  ت انظوراان  مام  ک از دو افهوم روق ا ت.

اصاراع اسااوی ا ن شعر نیز صادق ا ت  جز ا نکاه اشاعار دوری از دو نیفشمرد ف دراورد بر

پاارۀ شاعر . ااثم هرا اتشم اصراع اساوی تشکیل شونم  ااا ا ن شعر از  ه پار تشکیل اح

های هر اصاراع اصراع ادگح جای پار توان بهدارد به حمی  ه اح روق حکف اصراع استقلح

 ر وزن آن پم م آ م جا  رد  بح آنکه خللح دهرا جاب
 در زاستان عمرم// خوا تف بار د گر// آتشح بررروزم

 شمع صم آرزو را// الارل از آنکه با م// پای تا  ر بسوزم

 عقم  را خون بنوشف// تا نرنفم د  او// شکو  را  ب بموزم

 تر  رد روزماز دوصم شامِ تار ک// وای  ان صبا روشن// تیر 

و ک اصراع  مّیاتِ  وتااهح ااااره بار  ااختار وزن ظااهر گفتیف در وزن دوری گا  در 

اصاراع دوم از شود  ه عروض  نتح از توجیه آن عاجز ا ات. ا ان و ژگاح را عیناا در پار اح

  در انتهاای خاود «از دوصام شاامِ تار اک»اصاراع بینیف. پار آخر ن اصراع شعر روق نیز اح

نامارد و وجاود آن را تنهاا باا ا ان اصال  دارای  ک  مّیت  وتا  اااره ا ت  ه جا ح در وزن

هاا نیاز حاا ف ا ات. ها  بار پا اانِ پار توان توجیه  رد  ه دواعم حا ف بار پا اان اصاراعاح

شاعر راوق همچنین گفتیف  ه پا ان هر پار  انطبق بر پا ان  لمه ا ت  و ا ن و ژگح نیاز در 

نامارد  اه نیماح از  لماه در  ه هیچ اوردی در آن وجاود طوریبهشود  واوح اشاهم  احبه

اصاراع شاعر راوق پا ان پارۀ او   و نیف د گرش در آالاز پارۀ بعم باشم. و باالخر  ا نکه هر پار 

اصراع پا انح هر اصراع دارای ر نح ازاحف ا ات  و ا ت   عنح پار « راعلن راعلن را»به وزن 

اعلن را// راعلن رااعلن راا// راعلن ر»بنمی بنمی د گری جز ر نهمین و ژگح اانع از هر ر ن

 شود.برای هر اصراع ا ن شعر اح« راعلن راعلن را

به عنوان شاهمی د گر به شعر ز ر توجه شود  ه آن هف از  ه پاار  اااا هار پاار  باه وزن 

 .  ا تشم تشکیل « استفعلن استف»
 آ ینه بگذارم// عطر و گم  آرم// تا شانه تر  ازم

 بارم// اشکح چو دردانه آ  از  فا آرم// از د مگان

 ای  روِ بستانف// بنشین به دااانف// اادر به دربانت

 تا بر  ر او ت// بر جعمِ گیسو ت// اژگان  نف شانه
 (39  9ج   در پناهح)اایرحسین الماح                                
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و  تا اشم  ارود  « استفعلن استف»همچنین به شعر ز ر توجه شود  ه به همان وزن 

دارای  مّیات  وتااهح «( ااا نخواهم ررات»و « آن روزها ررتنم)»اش دو پار  در اصراع پا انح

 اااره بر  اختمان وزن ا ت 
 د روز  ارانف// جامِ وصا ت را// الجرعه نوشیمنم

 ر م روزی// اا را بنوشانح//  ک جرعه زان آت ؟ ح اح

 روزی به  نگرها// در آت  و تر  // شوق شهادت بود

 آن روزها ررتنم// ااا نخواهم ررت// از  اداان آت 
 (31  9ج   در پناهح)عبما کسین رحمتح                                   

تشکیل « افاعیلُ راعلن»حا  به شعر ز ر توجه شود  ه هر اصراع آن از چهار پار  به وزن 

چهارم داری  ک  مّیات  وتاا   های  وم وها در اصراع  توجه شود  ه اوال تمام پار ا تشم 

اااره هستنم  و ثانیا جز با دوری دانستن وزن ا ن شعر هیچ توجیه د گاری بارای وجاود ا ان 

 توان  ارت های  وتا  اااره نمح مّیت
  خن  ازم ابتما// به نامِ  کح خما//  ه او  اخت خلق را// طفیل دو اقتما

 طفح// دگر ارتضح علح  کح ختف انبیا//  کح شا  او یا//  کح هست اص

  ه را ا زد ودود// پس از اصطفح  تود؟//  ه  فر از جهان زدود// به ا مم ر  نمود؟

 درِ شهر د ن گشود//  ه حق گفت و حق شنود// ااام به حق  ه بود// به حقّ خما علح
 (531  1ج   در پناهح) لیمح تونح              

« افعاو ُ افاعیال»تح از چهاار پاار  باه وزن به تقطیع  انو شعر ز ر  ه هر اصراع  بنا

اره در های اصاراع نخسات دارای  اک  مّیات ااا  جا ب ا ت  ه تمام پار ا تشم تشکیل 

 شونم به و ژگح وزن دوری از تقطیع  ادک احپا ان هستنم  ه تمااا بنا
 دخت شه  والک//  ز خلقت ارمک// وز آ  و گل و خاک// اقصودِ خما او ت

 ن // وآ ات عیان // ودتِ جر ان // انشور دضا او تزا رار نها
 (11  1ج   در پناهح) کیح امرس اصفهانح                                                             

ه دهم  ه پم مۀ وزنح نسبتا جم می در شاعر رار اح باواوح نشان احتمام ا ن شواهم به

در شاعر رار اح باا اشاکل را   ار توصیف  اختمان وزنگررتن آن ا ت  ه ناد م وجود آام 

 ازد. حا  به چنم شعر د گر به وزن دوری چنامپار  توجاه شاود  وزن هار پاار  در اواجه اح

 ا ت  « افتعلن افتع»شعر دوری ز ر 
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 از  ر د واری// شاخۀ تا ح را//  ر به برون د مم

 خوشۀ انگوری// با همه ز با ح// گشته نگون د مم
 (13  1ج   در پناهح)اعینح  راانشاهح                              

 ا ت« افعو ُ افاعیلن رع»وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 از بر ان برخیزد// اهرت ز د ف نگر زد (1)ر زد// شمع االر شکنم اح

 خواهف  ه تو  ارم باشح// شمع شب تارم باشح// هر دم به  نارم باشح
 (01  1ج   در پناهحم  نا)بح               

 ا ت « راعمتن رعلن»وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 رود جان وطنای جوانان وطن// نونهاالن وطن// اح

 دشمن از چار طرف// گردِ ا ران زد  صف// ای پسرهای خلف
 (513  1ج   در پناهحا م ن گیمنح  )اشرف                                       

 ا ت « رعمتن افاعلن»  در شعر دوری ز ر وزن هر پار
 ایای// ز طبیعت چه د م ای// الفِ دنیا  شیم گز م تو  ه عُز ت

 ایای// به چه اقصم ر یم گسستهای// ز جهان د نشستهتو  ه المگین
 (13  1ج   در پناهح)اعینح  راانشاهح  

 ا ت « افاعلتن اف»و وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 نگیری// تو د ت د ف را// دگر  ه بگیرد اگر  ه

 اگر نپذ ری// شکسته د ف را// دگر  ه پذ رد
 (  01  1ج   در پناهحپور  )دیصر ااین                            

 ا ت « استفعلن استف»و وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 آ ینه بگذارم// عطر و گم  آرم// تا شانه تر  ازم 

   / از د مگان بارم// اشکح چو دردانهآ  از  فا آرم/
 (39  9ج   در پناهح )اایرحسین الماح                 

 ا ت « افعو ُ راعمتن»و وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 صفیرمان گورِ آرتابف// ان  ا ۀ حبابف// ان نای بح

 جوابف// ان چیستانِ خوابف// ان شعلۀ نفیرمان حرفِ بح
 (95  1ج   در پناهح)حسین  رور                                              
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 های دوریِ نامساویوزن -4

انم  چاه دوپاار  و چاه چنامپار   اشاعاری های دوری  رود  شام در ایان اشعاری  ه به وزن

هاای هاا را وزنها شان در هر اصراع اساوی نیست  ا ان وزن ه طو  پار  ا تشم اشاهم  

ها را بامون باه هاف توان جای پار ها نمحناایف. بم هح ا ت  ه در ا ن وزناحدوری نااساوی 

های دوری دوپارۀ نااسااوی عرااه زدن وزن با هف عوض  رد. در ا نفا ابتما چنم شاهم از وزن

 پرداز ف.و بعم با تفصیل بیشتری به وزن دوریِ چنمپارۀ نااساوی اح  نیفاح
 
 ساویهای دوریِ دوپارۀ ناموزن -4-1

ها گااهح باا ها و نوحاهانمازۀ دو پارۀ  ک وزن دوری الا با اساوی ا ت  ااا اخصوصاا در تراناه

انم. به اعتبار  مّیات  وتااهح  اه شو ف  ه از دو پارۀ نااساوی تشکیل شم اشعاری اواجه اح

ی هاا را دورتاوان ا ان دبیال وزنشود  احدر پا ان پارۀ نخست اااره بر  اختار وزن ظاهر اح

 دارای چنین وزنح ا ت « استفعلن استف// استفعلن اُس»دانست. اثم شعر ز ر به وزن 
 شم دا ف داااد// در حفلۀ گور

 بر وی ابارک باد// ا ن عشرت و  ور 

 در حلقۀ دشمن// با  از الف ررت

 چشفِ رلک روشن// ز ن  ورِ پُرشور

 در عرصۀ ایمان// چون النچۀ خنمان

 اخمور  راست و// وز عشوۀ جانان
 (111  1ج   در پناهح) مپانح اصفهانح            

شود پار  نخست در هر دو اصراع بیت اوّ  در شعر راوق دارای  اک چنان  ه امحظه اح

ها توجه شود  ه ا ن  مّیت  وتا  در بقیۀ اصاراع«(. باد»و « داااد)» مّیت  وتا  ااارح ا ت 

حسا  آورد. همچناین ه جزئح از وزن  لّح شعر ب توان آن راوجود نمارد و به همین د یل نمح

  ز را شاعر شتگذاهای بلنم سا   یاقِ دوری در ر نتوان ا ن  مّیت  وتا  اااره را به حنمح

   عناح بهتار ا ات (5933  دهرااانح اقبال ناک.)هفا ح ا ات های ش رار ح اصوال رادم ر ن

در نظار «( اساتفعمتان»م هفا ح )ااثرا دو ر ن  و نه  اک ر ان شا « استفعلن استف»

 بگیر ف. 

استفعلن اساتف// »وزن  دوپارۀ نااساوی به شعر ز ر با به عنوان اثا ح د گر از وزن دوری

 توجه شود « استفعلن اُس
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 حُرِّ خطا ارم// ای روح ا مان

 ان  و  عصیانف// تو بکر الفران
 (111  1ج   در پناهح)اکمود تاری          

اساتفعلتن اساتف// »ز وزن دوری دوپارۀ نااساوی  به شعر ز ار باا وزن اثا ح د گر ابرای     

 توجه شود « استفعلتن استفعل
 تو  روی و ان  ا ه// اشکل شوم آزاد از تو ||گیرم  ه پر مم ان// ای شاخۀ شمشاد از تو 

 ز تو تر از آن  یکن// گوش تو  ه رر اد ا نگین ||در گوش تو  نگین ا ت// رر اد  ه رر اد از ان 
 (53  1ج   در پناهح)اکممحسین شهر ار                            

انم در شاعر رار اح ها  رود  شم  نیف  ه تعماد اشعاری  ه به ا ن دبیل وزنباز تکرار اح    

 بسیار انمک ا ت.
 
 های دوریِ چندپارۀ نامساویوزن -4-2

دوپاارۀ نااسااوی دوری  هاایشاتر از وزنهای دوری چنمپارۀ نااساوی  بسیار بیااا  اربرد وزن

ا ت. اثم هر اصراع در شعر ز ر ار ب از چهار پار  ا ت  اه  اه پاارۀ نخسات آن باه وزن 

 ا ت   « افاعلن افا»تر   ااا پارۀ چهارا  به وزن  وتا «افاعلن افاعل»
 نظر جم ا کوا ب// به  قف الجوردی// به چشف و د  رزا م// به هربه ز نب

 ه شرک آرد// بمو زهح خفا ت//  ه بسته خلقتح را// به خا ق ارترا هرآن

 هزار شکر و انّت//  ه در خما ح او// نبود  اختمرح// به دو ِ انبیا

 ز اعنح خما یت// رنا شم ف و د م ف// نه انتها ت او را// نه بود  ابتما 
 (01  1ج   در پناهح)اطبوع دهفرخح        

 صراع شعر روق را  احتماال بنابر تفنن شاعر  باه صاورت دو بیاتتوجه شود  ه پناهح هر ا

 ا ت   عنح به شکل ز ر ابک  رد 
 ا کوا ب// به  قف الجوردی به ز نب

 به چشف و د  رزا م// به هرنظر جم 

 هرآنکه شرک آرد// بمو زهح خفا ت

  ه بسته خلقتح را// به خا ق ارترا

 هزار شکر و انّت//  ه در خما ح او

 د  اختمرح// به دو ِ انبیانبو
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 ز اعنح خما یت// رنا شم ف و د م ف

 نه انتها ت او را// نه بود  ابتما

ر انم  ه هر اصراع آن وزنح اتفااوت باا اصاراع د گار ااا چنین ابطح اا را به بیتح اح

 دارد و ا ن خمف اصو  وزن در شعر رار ح ا ت 
 افاعلن افاعل// افاعلن افاعل

 / افاعلن افاافاعلن افاعل /

بم هح ا ت  ه ابک صکیا ا ن شعر همان ا ت  اه در ابتاما آورد اف  اه در آن طاو  

 ها اساوی ا ت   عنح به شکل ز ر اصراع
 افاعلن افاعل// افاعلن افاعل// افاعلن افاعل// افاعلن افا

 افاعلن افاعل// افاعلن افاعل// افاعلن افاعل// افاعلن افا

شعر ز ر توجاه شاود  اه هار اصاراع آن از چهاار پاار  تشاکیل اثا ح د گر به وزن رای ب

 ا ت    « افاعلتن»و پارۀ چهارم به وزن « افاعلتن اف» ه  ه پارۀ نخست به وزن  ا تشم 
 اگر تو نمانح// خمای تو دانم//  ه از المت آام// چه بر  رِ ان

 اگر تو نبودی// برابر چشمف// خیا  تو بود // برابرِ ان 
 (551  1ج   در پناهح)بیژن تردح                                                    

افاعلن افاعل// افااعلن افاعال// » ا به وزن شعر ز ر توجه شود  ه هر اصراع آن به وزن 

« افااعلن افاعال»ا ت   عنح  ه پارۀ نخست هر اصراع به وزن « افاعلن افاعل// افاعلن افا

 ا ت « افاعلن افا» ااا پارۀ چهارم آن به وزن
 هزار شکر و انّت//  ه در خما ح او// نبود  اختمرح// به دو ِ انبیا

 ز اعنح خما یت// رنا شم ف و د م ف// نه انتها ت او را// نه بود  ابتما 
 (01  1ج   در پناهح)اطبوع دهفرخح                                                             

در ا نفا نیز دو پارۀ آالاز ن در اصاراع دوم داری  اک  مّیات  وتاا  ااااره  توجه شود  ه

هاای  وتاا  ااااره هاف برای ا ن  مّیت«(. رنا شم ف و د م ف»و « ز اعنح خما یت)»هستنم 

 توان  ارت اگر دوری دانستن  یاق  لّح وزن.هیچ توجیه د گری نمح

راعلییااتن// راعلییااتن// »ی نااسااوی دو شاهم ز ر نیز توجه شود  ه هر دو به وزن دوربه 

 انم  رود  شم « راعلییا
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 تا  کر اانمم// ژا ه ارشانمم// او نیاام

 ها خوانمم// او نیاام با نوای د // نغمه
 (11  1ج   در پناهح)ا رج تیمورتاش                 

 اقمم جان آ ح// از  فر ا نون// خیرعمه

 خت ااتف جان گو ا// در برت بینف// رعمه
 (11  1ج   در پناهحعلح صفا ح  )حسین               

 ارود  « اف// افااعلتناف// افااعلتنافااعلتن»به وزن دوری نااساوی نیز دو شاهم ز ر 

 انم شم 
 چو ال ۀ پَرپَر// خزان شم  د گر// جوانح ان

 چو النچه خموشف//  ه بر  بف از الف// شکسته  خن 
 (11  1ج   در پناهح)بهادر  گانه                                             

  فا بگر زم//  ه الف نشنا م// نشانِ ارا

 چه چار   نف// تا زاانه بفهمم// زبانِ ارا 
 (11  1ج   در پناهح)اعینح  راانشاهح                   

« رااعلن راارااعلن راعال// رااعلن راعال// »هر دو به وزن دوری نااساوی نیز دو شاهم ز ر 

 انم  رود  شم 
 تا  کر اانمم// ژا ه ارشانمم// او نیاام

 ها خوانمم// او نیاام با نوای د // نغمه
 (11  1ج   در پناهح)ا رج تیمورتاش               

 اقمم جان آ ح// از  فر ا نون// خیرعمه

 جان گو ا// در برت بینف// رخت ااتف عمه
 (11  1ج   در پناهحا ح  علح صف)حسین               

 
 گیرینتیجه -5

های خاصاح ا ات  اه اشاابه آنهاا در وزن شاعر عرباح  ارات وزن شعر رار ح دارای و ژگح

گاا  از به همین د یل عروض  نتح  ه هموار  تکت تأثیر عروض عربح بود   هایچو شود  نمح

ها باه اقو اۀ ن و ژگحتر ن ا توصیف صکیا و  اال چنین اواردی برنیاام  ا ت.  کح از اهف
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هاای دوری  اخن گفتاه و شود. نففاح باه تفصایل درباارۀ وزناربوو اح« های دوریوزن»

  ااا او در ا ن ایان بی  از هرچیز باه ا تح برر ح  رد های ا ن وزن را در شعر رار و ژگح

اصاه های جم متر شاعران  خهای دوری اوجود در شعرهای دم ف توجه داشته و به  رود وزن

ا ات. باا برر اح آثاار ا ان د اته از ردازان اعاصر توجه چنمانح نماشاتهپ را ان و نوحهترانه

های دوری را دارنام جاز ا نکاه هار های وزنخور ف  ه تمااح و ژگحشاعران به اشعاری براح

 . ا انا تشم ( تشکیل hemistichاصراع )اصراع  بلکه بی  از دو پار اصراع آنها نه از دو نیف

هاای اسااوی و های دوری چنامپار  ناایام ف و آنهاا را باه دو د اتۀ وزنها را وزندبیل وزن

ها در ا ان هار دو گوناه وزن  بای  از دو پاارۀ وزناح  ف. اصراعهای نااساوی تقسیف  ردوزن

هاای  اه در وزنهاای دوری اسااوی  عیناا هماننمنام  درحاا حهاا در وزنا ت  ااا ا ان پار 

ها ابتما تمام آنهاا را از پیکارۀ اتح جزئح با هف دارنم. برای برر ح ا ن دبیل وزننااساوی تغییر

های آنها را شرح داد اف. جا اب ا ف و  پس و ژگحا تخراج  رد ( 5933 -5931)افصل پناهح 

شم  از افموعۀ پناهح  اتعلق به اشعار دام ف رار اح ا ت  ه حتح  ک نمونه از شواهم  ارت

دهام  اه شااعران انم. ا ان ااار نشاان احتا در صم  ا  اخیر  رود  شام نیستنم و همه نها 

هاای عروااح در ا ان صام های بیان خود در چهاارچو  وزن را  برای گسترش شیو رار ح

انام. باه نظار نگارنام  ا ان آزاود  های اتعمدی  گوناگون زد  و را  ا  اخیر  د ت به تفار

ا ااس ا ج در شعر رار ح بود  باشام  برهای زبانح ر تفها بی  از آنکه تکت تأثیر ردبیل وزن

ا ات  شم. ا ن نکتۀ اخیر در اقا ۀ حاار برر ح ن تاهای گوناگون او یقح شکل گررتهر تف

هاای او ایقح ا اران و شا سته ا ت  ه پژوهشگران آشنا با وزن شعر عرواح رار اح و ر تف

 .بمان بپردازنم (5913    دهلوی5930  ک. آذر ینان)
 

 نوشتپی

 ا ت.« افتعلن»ازاحفِ ر نِ  ا ف « افتعل» عنح ر ن نادصِ  .5

. توجه شود  ه شاعر در ا نفا برخمف داعمۀ وزن در رار ح  عین را به ارورت وزن از تقطیع 1

 ا ت. ادک  رد 
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