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 مائده میرطالئی

 دانشگاه بوعلی سینا شناسی،ارشد زبانانشجوی کارشناسید

 چکیده
 و 5897زاده )و توصییف بییی    از اشعار پارتی (7002 و 5891) توصیف الزار براساسدر این مقاله 

اشعار  های وزنی درویژگیدر مورد ی را کلّ ۀچهار فرضی فارسی عامیانه و فهلویات، اشعار ( از5887

پایانی هر پایه که تکیۀ وزنیی   ست که هجایا نیین فرضیۀ ما ایاوّل. کنیممیبررسی  ی شهرضاییمحلّ

هجایی که تکیۀ وزنی  نیودن در صورت سنگینست که ا این دوّم گیرد، هجایی سنگین است. فرضیۀمی

 این سوّمفرضیۀ . تکیۀ واژگانی است دارد و درنتیجه دارایقرار  پایان واژه این هجا لزوماً درگیرد، می

ی گیرند دارای رابطۀ خاصّتکیۀ وزنی نمی درنتیجه پایه قرار ندارند و هر در پایانکه هجاهایی که  تسا

شطر و  مکثِ محلّ بههم  فرضیۀ چهارم . و، یعنی ممکن است سیک باشند یا سنگیندبا وزن هجا نیستن

از  اشعار عامیانۀ فارسی مانند مکث در این اشعار این معنا که محلّبه ،شوددر این اشعار مربوط میپایه 

هم ممکن است ظیاهر  واژه هم بلکه در وسط  گیردقرار نمیدر پایان واژه  لزوماً نوع قطع است، یعنی

مصیراع از اشیعار    10 هایرا در پایه پایانیاین موارد، هجاهای پایانی و غیر . برای تحلیل آماریشود

ن نتیجیه رسییدیم کیه    یه ایی یای آماری بی لعهو با مطا عامیانۀ شهرضایی در برنامۀ اکسل مدخل کردیم

  اند. صحیح بودهما  و چهارم سوّم، دوّمهای فرضیه

 مکث. ی گونۀ شهرضایی، تکیۀ وزنی، هجای سنگین، هجای سیک، محلّاشعار محلّ :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -2

 نید کیه  کاشاره میی هایی پارتی، به وجود پایه اشعاردر بررسی وزن  (7002 و 5891) 8الزار

گین اسیت. وی وزن ایین اشیعار    یک هجای سن از یک یا چند هجای سیک و فقط مرکّ 

ا بیر تکییۀ کلمیات منطییس نیسیتند، امّی       داند که لزوماًمی 8آواهاییاساس تکرار ضربرا بر

ییز  هجیایی ن  کمّییت الزار معتقد اسیت   گیرند.برروی هجای آخر هر پایه قرار می وارههم

آواهیا روی هجیای سینگین هیر     یعنی ضرب ؛عهده داردی برصّدر وزن این اشعار نقش خا

با تکیۀ کلمات منطیس هستند. در ایین االیت    ،نه همیشه گیرند و عموماً، اگرپایه قرار می

ا تعیداد هجاهیای سینگین    امّی  باشید متفاوت  ممکن است آواتعداد هجاهای بین دو ضرب

اع یازده هجاییِ شیعر عامیانیۀ   نیز هر مصر (5897) زادهبیی  در این فاصله محدود است.

دانید و تصیریح   از معمیوالً دو پاییه میی    مرکّ و هر شطر را  از دو شطر مرکّ فارسی را 

هیر شیطر لزومیاً    هجیای   و آخرین کند که در این اشعار همواره آخرین هجای هر پایهمی

هیای اشیعار   پاییه براسیاس خیوانش بییعیی اشیعار،      این معنیا در  دارای تکیۀ وزنی است.

شیطر و پاییه را    شیان تقطییع کیردیم و هجاهیای    یهیا و شطرها پایهشهرضایی را به  محلّی

هیای پیارتی دارای   . فرض ما این است که ایین اشیعار هیم مسیل سیروده     ص نمودیممشخّ

هیا  هجا و دنی گیرمیقرار و شطر آواهایی هستند که بر روی هجاهای پایانی هر پایه ضرب

دیگرمیان   فیرض  قیرار دارد. در پایان واژه  ندسنگین نیست یا اگر ندستسنگین ه یا لزوماً نیز

تکییۀ   ی کیه گیرند، یعنیی هجاهیای  هجاهایی که در غیر از این محل قرار میاین است که 

 ظیاهر ای با وزن هجا ندارند و به هر دو صورت سییک و سینگین   رابطه ،گیرندوزنی نمی

 شوند.می

سیواد  بی یا سواد وگویشوران کمی گونۀ شهرضایی، از آوری شعرهای محلّجمع برای

از  بخواننید.  را به شیوة معمول و مرسیوم خیود   محلّی شعرهای سال خواستیم تا 00باالی 

و بیه   مصراع را که درمیان گویشوران رواج بیشتری داشت برگزییدیم  10میان این اشعار 

ه براسیاس فرضییات مطیرد شید     سپس. کردیم شان تقطیعدهندهها و شطرهای تشکیلپایه

                                                                 
3. G. Lazard 

4. ictus 
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ا پیش از ارائۀ آمار و ارقیام مربیوط بیه    امّدر برنامۀ اکسل پرداختیم. ها آنبه تحلیل آماری 

 این محاسیات الزم است اندکی دربارة اساس وزن در اشعار شهرضایی سخن بگوییم.

 وزن اشعار شهرضایی -1

اشیعار   ماننید  اشیعار شیفاهی شهرضیایی    ازجملیه فهلوییات و   کیه  غال  این اسیت ر تصوّ

بیه افاعییل   هیا را  تیوان آن رااتیی میی  و بیه  عروضیی هسیتند   ، دارای وزنفارسیی  رسمی

هیایی در فهلوییات   ا ویژگیی ی صیحیح اسیت، امّی   ر تاایدّ این تصیوّ  .تقطیع کردعروضی 

قابیل توجییه    گنجید و بیا آن  نمیی  وجود دارد کیه مطلقیاً در چهیارچوب اوزان عروضیی    

نیدة اشیعاری هسیتند کیه در پییش از      امیروز اییران بازما   محلّیی فهلویات یا اشعار  نیست.

عروضیی نییوده اسیت. پیس از      وجههیچبهنیز ها اند و وزن آناسالم در ایران رواج داشته

 تدریج فارسیی و عروضیی شیدند   های باباباهر، بهیاسالم برخی از این اشعار، مانند دوبیت

هیای اخییر   گونه. وزن این به ایات خود ادامه دادند محلّی هایشکل گونهبهبرخی نیز و 

مصیراع میواردی   ا معمیوالً در هیر   نیز گاه شیاهت زیادی به بحر هزج پیدا کرده است، امّ

 توصییف و توجییه نیسیتند    شود که مطلقاً بیا اصیول عروضیی وزن هیزج قابیل     یافت می

هییای کمّییت تعیداد   اواّلًروضی یار عیییدانییم در اشعی  کیه مییی انیچنی  .(5887 ،زادهبییی  )

بایید   هیا کمّییت  نیوع ایین   و ثانییاً  دنمسیاوی باشی   های هر شعر بایددهندة مصراعتشکیل

قیرار   بلند در مقابیل بلنید   کمّیتها همواره د، یعنی در تمام مصراعنباش نظیر یکسانبهنظیر

 را در نظیر شهرضیایی   محلّیی بیتیی از اشیعار   ایال   .مقابل کوتاه کوتاه در کمّیت و بگیرد،

 گیریم:می

berujæm va kunid hærgez næbændid 

 - -/ ه - -ه  –/ ه - - -ه  :به رویم واکونید هرگز نیندید
hænaje bi kesi dæssom næbændid 

 - -/ ه - - -/ ه - - -ه  وم نیندید:کسی دسّانای بی

ییک  کوتاه اضافه دارد که با هیچ کمّیتدر مصراع نخست یک  دوّمرکن بینیم که میچنان

ییا رکین نخسیت در     یید قابیل توجییه نیسیت.    های عیروض جد از اختیارات و ضرورت
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است که این امیر نییز هییچ تیوجیهی     « فاعیالتن»، بلکه «مفاعیلن»ل بیت زیر نه مصراع اوّ

 تی ندارد:در عروض سنّ
mašinom čæp šode dær damæni ku 

 - -/ ه - - -/ ه - - - - ماشینوم چپ شده در دامنی کو:
otaqoš rafde zira tajeraš ru      

 - -/ ه - - -/ ه - - -ه  فده زیرا بایراش رو:وش رتاقا

مخصوصیاً   و سیوّم هیای  بینیم که مصیراع ها در شعر زیر میکمّیتت ه به وضعیّیا با توجّ

 گنجند:هایی هستند که مطلقاً در چهارچوب توصیفات عروضی نمیکمّیتچهارم دارای 
xudavanda delom angora mixad 

 - -/ ه  - - -/ ه - - -ه  اد: خوداوندا دلوم انگورا میخو
zæni zešda zæni mæqbula mixad 

  - -/ ه  - - -/ ه  - - -ه  زنی زشدا رنی مقیوال میخواد:
zæni zešda mixam bær xunedari 

  - -/ ه - - - -/  - - -ه  زنی زشدا میخوام بر خونه داری:
zæni maqbul mixam bær čærx suvari 

  - -ه ه  -/ -ه  - -ه /  - - -ه  رخ سوواری:زنی مقیول میخوام بر چ

 السی  معموالً بسیار بیش از این مقدار است. ایال ایین    هر بیتتعداد این قییل موارد در 

 زادهبییی   د؟در چیه قیالیی بایید بررسیی کیر      را محلّیی وزن اشیعار   آید که پیس پیش می

کیردن  صیانیه مشیخّ  ترین مسئله در تعیین وزن شیعر عام مهمکه  معتقد است (27: 5897)

کیه خیود    ترین وااد وزنی در شعر عامیانه استها و شطرهای آن است. پایه کوچکپایه

وی  آینید. ک تکییه ییا ضیرب قیوی گیرد هیم میی       با ی از یک یا چند هجاست که مرکّ 

بیر  ی تکییه هاهمواره پس از هجاکه  کنداشاره میدر اشعار عامیانه هایی همچنین به مکث

وجیود  ها بیا هیم نییز شیطرها بیه     از ترکی  پایه آورند.ها را پدید میپایهو  شوندظاهر می

نمیایش   «ت»تکییه را بیا   هجاهای بی ،«تس»بر را با در این معنا اگر هجاهای تکیه آیند.می

و میرز مییان شیطرها را بیا دو      با یک خط کج )/( ها رامرز میان پایه و همچنین اگر دهیم

 د:آیدرمیزیر  شکلبهاشعار وزن  نماییباز ،یمهدکج )//( نمایش خط 

 ت تس/ تست تس/ تس/ تس//ت تس/ تس/ تس// :به رویم واکونید هرگز نیندید
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 ت تس/ تست تس/ تس/ تس//ت تس/ تس/ تس// کسی دسّوم نیندید:انای بی

 

 // ت تس/ تست تس/ تس/ تس//ت تس/ تس/ تس ماشینوم چپ شده در دامنی کو:

 ت تس/ ت تس// ت تس/ تستس// ت تس/ تس/ رو: اتاقوش رفده زیرا بایراش

 

 تس/ تس/ ت ت تس// ت تس/ ت تس// تس/ تس/ تس :رود سر باالاون یاری منس کا می

 ت تس// تس/ تس/ تس ت س/تس/ تس/ ت ت تس// ت :چادر بزنید خیمه کنید صحرا را

 

 ت تس/ تس/ تس// ت تس/ تس/ تس// ت تس/ تس      عرق چینی سرود سیم کش کونم من:

 ت تس/ تس/ تس// ت تس/ تس/ تس// ت تس/ تس    من:سه دنگی قمشه را پیش کش کونم 

 

 ت تس/ تس/ تس// ت تس/ تس/ تس// ت تس/ تس       رونم تو پیچ پیچای الر:اشین میم با

 س// ت تس/ تست تس/ تس/ تس// ت تس/ تس/ ت       ای چار:به امیدی خودا با دنده

کند آرایش یکسان شطرهاسیت و نیه   بینیم آنچه در هر بیت ایجاد وزن میکه میچنان

هیای یکسیان نیاشیند،    یعنی دو مصراع یک بیت ممکن است که دارای آرایش پایه ؛هاپایه

 ها همواره یکسان است.آن ا آرایش شطرها درامّ

؛ بیرای بحیث   5880) شمردبرمی یرشرد زبهرا ۀ فارسی های شعر عامیانزاده پایهبیی 

 (:08-29: 5899 زاده،بیی  ها در فارسی نیز رک.پایهبیشتر دربارة 

 تس

 ت تس

 ت ت تس

 ایال  های اشعار عامیانۀ شهرضایی نیز جیز ایین نیسیت.   بینیم که پایهت میکمی دقّ با

 ایین  فیزایم، کیار توصییف وزن در   ساده را هم بیه میوارد فیوق بی    یک اختیار شاعریاگر 

سییک   هجیای جیای  هتوانید بی  میآن اختیار این است که شاعر  شود.تمام می اشعار تقرییاً

توانید  را میی « ت تس»یعنی پایۀ  ؛استفاده کند« تس»هجای سنگین  ، از«ت تس»پایۀ در « ت»
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. در ایین معنیا هیر شیطر لزومیاً از دو و فقیط دو هجیای        بردکاربه« تس تس»پایۀ  صورتبه

ییع اشیعار   ی هجای شطر. پس تقطدوّمی هجای پایه است و اوّلود که شبر تشکیل میهیکت

هیا تییثیر   شیاعری فیوق بیر آن    زیر مواردی که اختییار در آمد )زیر درخواهد شکلبهفوق 

 ایم(:است خط کشیدهگذاشته

 //ت تس/ تستس ست//ت تس/ تس ستت تس/  به رویم واکونید هرگز نیندید:

 / تس//ت تس/ تس//ت ت تس ت تس/ کسی دسّوم نیندید:انای بی

 

 // ت تس/ تستس ست//ت تس/ تس ستت تس/  ماشینوم چپ شده در دامنی کو:

 //ت تس/ ت تس// ت تس/ تستس ستت تس/  اتاقوش رفده زیرا بایراش رو:

 

 / تستس ست/ ت ت تس// ت تس/ ت تس// تس ست :رود سر باالاون یاری منس کا می

 / تستس ستت تس//  / ت ت تس// تس/ تتس ست :چادر بزنید خیمه کنید صحرا را

 

 // ت تس/ تستس ستتس/  // تتس ستت تس/ من:        ی سرود سیم کش کونم عرق چین

 // ت تس/ تستس ست// ت تس/ تس ستت تس/ من:      سه دنگی قمشه را پیش کش کونم 

 

 // ت تس/ تستس ست // ت تس/تس ستت تس/          رونم تو پیچ پیچای الر:اشین میبا م

 // ت تس/ تستس ست// ت تس/ تس ستت تس/          ای چار:خودا با دنده به امیدی

 بحث -9

اسیت، یعنیی   ایکتیوس   آوا ییا از نیوع ضیرب   شهرضیایی  محلّیر ایشعاهای ایهیپتکیه در 

 مقالیه ی هیا ای که لزوماً بر تکیۀ واژگانی منطیس نیست. برای رسیدن به پاسخ فرضییه تکیه

و  هیا آماری استفاده کیردیم. بیدین صیورت کیه پیس از تقطییع اشیعار بیه پاییه          از روشی

در برنامیۀ   اسیت  آواضرب شان، هجاهای آخر هر پایه را که محلّشطرهای تشکیل دهنده

گیویی بیه ایین فرضییه بیودیم کیه چنید        کردیم. در این تحلیل در پی پاسخ اکسل مدخل
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( cV, cvc, cVc, cvcc, cVccز نیوع  )ا درصد از هجاهای آخر هر پایه، هجای سینگین 

پس از آن هجاهیای غیرپاییانی را هیم در برنامیۀ      ( هستند.cv) چند درصد هجای سیک و

با وزن هجیا   را )هجاهای غیر ایکتوس(کردیم تا ارتیاط هجاهای غیرپایانی اکسل مدخل 

ۀ هجاهیایی کیه تکیی    درصید از  21 پنجاه مصراع در نظیر گرفتیه شیده    در وریم.بیادستبه

ا هسیتند، امّی   هجای سیک دارای ماندهدرصد باقی 71هجای سنگین و دارای  وزنی گرفتند

نییز کیه چیه ارتییابی      س الاین درمورد  .دارندقرار آخر واژهدر  ی سیک تماماًااین هجاه

و وزن آن هجاهیا   نی هجاهای غیرپاییانی در هیر پاییه(   بین هجاهای بدون تکیۀ وزنی )یع

 80درصید و تعیداد هجاهیای سینگین      00داد هجاهیای سییک   تعی  دییدیم کیه   قرار دارد،

داری بیین هجاهیای بیدون تکییۀ وزنیی و وزن      اط معنایبه عیارت دیگر ارتی ؛استدرصد 

 ها وجود ندارد.آن

و دییدیم کیه    پیرداختیم شهرضیایی   محلّیی مکیث در اشیعار    محلّ پایان به بررسی در 

بلکه ممکین اسیت در وسیط واژه     ندارد در پایان واژه قرار در این اشعار لزوماًمکث  محلّ

امیانیۀ  در شیعر ع  به عیارت دیگر مکث در این شعر از نوع قطع است. توضیح آنکه ؛باشد

کیه فقیط   اسیت  مکسیی   ، یعنی(5899 ،)ضیامجیدی است ها از نوع فصلترکی همۀ مکث

 یمحلّی مکیث در اشیعار    پس از تحلیل آماری محیلّ  درهراال گیرد.در پایان واژه قرار می

بیه ایین    قطیع اسیت،  از نوع  هامکث درصد 90گونۀ شهرضایی به این نتیجه رسیدیم که 

در وسیط واژه   گییرد، بلکیه  لزوماً در پایان واژه قیرار نمیی   صورت که مکث در این اشعار

هیا  کیه در زییر آن   یخطّی داشته باشد. در مسال زیر موارد قطع را بیا  وجود ممکن استهم 

 م:ایص ساختهایم مشخّکشیده
xuda/vanda// delom/ angu//ra mi/xad 

 ت تس تس تس// ت تس تس تس// ت تس تس انگورا میخواد:خوداوندا دلوم 
xad//la mi/zæni /zešda// zæni/ mæqbu 

 نی مقیوال میخواد زنی زشدا ز
/ne/dari/zæni /zešda// mixam/ bær xu 

 زنی زشدا میخوام بر خونه داری 
ri/bær čærx// suvazæni/ maqbul// mixam/  
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 زنی مقیول میخوام بر چرخ سوواری

گونیۀ شهرضیایی بیه ایین نتیجیه       محلّیی مکیث در اشیعار    از تحلیل آماری محلّ پس

مکیث در ایین    درصد از نوع مکث قطع است. به ایین صیورت کیه لزومیاً     90رسیدیم که 

د داشیته  مکیث وجیو   ممکین اسیت   گیرد و در وسط واژه هماشعار در پایان واژه قرار نمی

 باشد.

 گیرینتیجه -4

تکییۀ وزنیی    ایانی هستند که محیلّ های شعر عامیانۀ گونۀ شهرضایی دارای هجاهای پپایه

مکیث   با بررسی هجاهیای پاییانی و غیرپاییانی و محیلّ    باشند. در این مقاله ایکتوس می یا

ی کیه تکییۀ   ایین هجی یبیی  اوّل اینکیه اشعیار به نتیایجی دست یافتیم:  در پنجاه بیت از این

هجیایی کیه تکییۀ وزنیی     یعنیی   ؛داردی وجیود گیرد و وزن هجا رابطۀ مستقیمی مییوزن

دوّم  گیرد یا هجای سنگین است یا اگر سینگین نیاشید لزومیاً در پاییان واژه قیرار دارد.     می

آوا یا ایکتوس نیستند، با وزن هجیا  ضرب هجاهای غیر پایانی یا هجاهایی که محلّ اینکه

مشیاهده شید؛   هم هجای سنگین و هم هجای سیک ها یعنی در این محل ؛دارندای نرابطه

گییرد بلکیه در   در پایان واژه قیرار نمیی  اً گونه از اشعار لزوماین مکث در و سرانجام اینکه

 گیرد.هم ممکن است قرار وسط واژه

 منابع

. نظریۀ وزنیی دو نوع وزن در اشعار ترکی شهریار: تحقیقی براساس (. 5899) لیالضیامجیدی، 

 شناسی، دانشگاه بوعلی سینا.نامۀ کارشناسی ارشد زبانپایان

تحلیل وزن شعر عامیانۀ فارسی )همراه سیصد قطعه شیعر عامیانیه و   (. 5897) امیدزاده، بیی 

 تهران: نیلوفر.. (هاتقطیع آن
ۀ اساس نظریۀ تکیی (. ساخت وزنی و تکیۀ واژه در فارسی، پژوهشی بر5899) -----------

 . 29-08سال اوّل، شمارة اوّل،  شناسی،های زبانپژوهش. وزنی
وزن شعر فارسی از . در: ت، توصیف و نظریه در عروض فارسیسنّ(. 5880) -----------

اندیشی وزن شیعر فارسیی و   های نخستین همۀ سخنرانییوعیروز، مجمیا امیروز تیدی



 11/ وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی
 

 
 

(. 80-5زاده )صیص  امیید بییی    به همّت، شناسی ایراناشعار ایرانی در انجمن زبان

 .تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

هیای ایرانیی، ضیمیمۀ    گیویش . بررسی تاریخی وزن در فهلویات(. زیر چاپ) -----------

  .نامۀ فرهنگستان
Lazard, G. (1985). La Métrique de la Poésie Parthe. Papers in Honor of 

Professor Mary Boyce, Atca Iranica, 25, 371-399. 
 --------------- (2007). La Versification en Parth et son Heritage Person. In: M. 

Macuch, M. Maggi and W. Sundermann (Eds.), Iranian Languages 
and texts from Iran and Turan, Roland E. Emmerick Memorial 
Volume. Wiesbaden: Harrassowitz. 




