وزن )ادﺑﯿﺎ ت(

ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،وﺟﻮد وزن در ﺑﯿﺖ آن ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﺮاﻣﻮﻧﺖ آن را اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ »وزن ادراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺣﺴﺎس ﻧﻈﻤﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻣﺎنھﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آن اﻣﺮی ﺣﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺮون از ذھﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و وﺳﯿﻠﮫ ادراک آن ﺣﻮاس ﻣﺎﺳﺖ«.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﺗﺸﮑﯿﻞ وزن
 - ٢ﺗﻌﺮﯾﻒ وزن
 - ٢.١ﻣﻮرﯾﺲ ﮔﺮاﻣﻮﻧﺖ
 - ٢.٢اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
 - ٢.٣ﺧﺎﻧﻠﺮی
 - ٢.۴آرﯾﺴﺘﻮﮐﺴﻨﻮس
 - ٣اﻧﻮاع وزن
 - ٣.١وزن ﮐﻤﯽ
 - ٣.٢وزن ﺿﺮﺑﯽ )ﺗﻮﻧﯿﮏ(
 - ٣.٣وزن آھﻨﮕﯽ
 - ٣.۴وزن طﻨﯿﻨﯽ )ﮐﯿﻔﯽ(
 - ٣.۵وزن ﻋﺪدی
 - ٣.۶وزن ھﺠﺎﯾﯽ
 - ٣.٧وزن دوری )ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻨﮫای(
 - ۴ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۵ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﺸﮑﯿﻞ وزن

ھﺮ ﺳﺨﻦ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از ﮐﻠﻤﺎت ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ واﺣﺪ ﺷﻤﺎرش آن را »ھﺠﺎ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ھﺠﺎھﺎی ﮔﻔﺘﺎری ،ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮزون و دارای وزن ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ھﺮ وزن ﺧﻮد از ﺗﮑﺮار ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﭘﺎﯾﮫ و ﺗﮑﺮار آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﺎوب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﮫ ﺑﺪان ﺑﺤﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .وزن ﺷﻌﺮ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﻓﺎﻋﯿﻞ ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻋﺮوﺿﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﯿﺎر وزن در ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ »ﯾﮏ ﻣﺼﺮع« اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن وزن ﺷﻌﺮ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﻣﺼﺮع دارای ﯾﮏ وزن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﯿﺎر وزن ﯾﮏ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ وزن

ادﺑﺎ ﺑﺮای وزن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ در ذﯾﻞ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
← ﻣﻮرﯾﺲ ﮔﺮاﻣﻮﻧﺖ
ﻣﻮرﯾﺲ ﮔﺮاﻣﻮﻧﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ وزن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»وزن ادراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺣﺴﺎس ﻧﻈﻤﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻣﺎنھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آن اﻣﺮی ﺣﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺮون از ذھﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و وﺳﯿﻠﮫ ادراک آن ﺣﻮاس ﻣﺎﺳﺖ«.
← اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ

اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻘﺎع )وزن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ( ﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻘﺎع ،ﺳﻨﺠﺶ زﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻘﺮهھﺎ )ھﺮ ﺿﺮﺑﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻀﺮاب ﺑﮫ ﺳﯿﻢ ﺳﺎز وارد ﻣﯽﺷﻮد( .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺮهھﺎ ﻣﻌﺮف ﺗﻌﺪاد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ھﺠﺎی ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ وزن ﺷﻌﺮی ﺑﮫ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ«.
← ﺧﺎﻧﻠﺮی
ﺧﺎﻧﻠﺮی در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻮر ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺪ ﻋﻼی درﺧﺸﯿﺪن ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻈﻤﯽ ﻣﺤﻮر روﺷﻨﯽ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﭼﺮاغ
اﺳﺖ ﺑﯿﻨﻨﺪه ادراک وزن ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ از اﻣﻮر ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد »زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ« اﺳﺖ«.
← آرﯾﺴﺘﻮﮐﺴﻨﻮس
از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ وزن را درﯾﺎﻓﺖ؛ آرﯾﺴﺘﻮِﮐﺴﻨﻮس ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮد ارﺳﻄﻮ ،ﮔﻮﯾﺪ:
»وزن ﻧﻈﻢ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ در زﻣﺎن«
اﻧﻮاع وزن
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻮت ﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺎن ﺧﻮاص ﺻﻮت از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﺘﺪاد و ارﺗﻔﺎع ،زﯾﺮ و ﺑﻤﯽ ،زﻧﮓ ﯾﺎ طﻨﯿﻦ و ﺷﺪت را داراﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮﺣﺴﺐ آن ﮐﮫ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﻮاص ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ،
اﺳﺎس اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ھﺠﺎھﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،وزن ﺷﻌﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
← وزن ﮐﻤﯽ
ھﻤﺎن وزن ﻋﺮوﺿﯽ اﺳﺖ و در آن اﻣﺘﺪاد زﻣﺎﻧﯽ ھﺠﺎھﺎ ﻣﺒﻨﺎی وزن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻧﻮع وزن ﺗﻮازن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﺠﺎ ﻧﯿﺰ در ھﺮ دو ﻣﺼﺮع ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ھﺠﺎھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه در
ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ ﻗﺮار دارد .در زﺑﺎنھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ و ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ وزن ﺷﻌﺮ ﺳﺮوده ﻣﯽﺷﻮد.
← وزن ﺿﺮﺑﯽ )ﺗﻮﻧﯿﮏ(
ﺷﺪت ﺑﺮﺧﯽ از ھﺠﺎھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺒﻨﺎی وزن ﺷﻌﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﻈﯿﺮ آنﭼﮫ در زﺑﺎنھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
← وزن آھﻨﮕﯽ
در اﯾﻦ ﻧﻮع ،ھﺠﺎھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﻔﺎع و زﯾﺮ و ﯾﻤﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﮫ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﻌﺮ در زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
← وزن طﻨﯿﻨﯽ )ﮐﯿﻔﯽ(
در وزن طﻨﯿﻨﯽ )ﮐﯿﻔﯽ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن طﻨﯿﻦ و زﻧﮓ اﺻﻮات ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
← وزن ﻋﺪدی
در وزن ﻋﺪدی اﺳﺎس ﺑﺮ ﺷﻤﺎره و ﺗﻌﺪاد اﺻﻮات ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺧﻮاص آﻧﺎن ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و وزن ﺷﻌﺮ – ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﻤﺎره اﺻﻮات در ھﺮ ﻣﺼﺮع اﺳﺖ و
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در آن دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
← وزن ھﺠﺎﯾﯽ
در وزن ھﺠﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﻨﺎی وزن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ھﺠﺎھﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص زﺑﺎنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺼﻮتھﺎ و ھﺠﺎھﺎی آن دارای ﮐﺸﺶ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ.
← وزن دوری )ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻨﮫای(
وزن دوری ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﯾﺎ دو ﭘﺎره در اﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺼﺮاعھﺎ را ﺑﮫ دو ﭘﺎره ﻣﺘﺸﺎﺑﮫ ﯾﺎ دو ﻧﯿﻢ ﻣﺼﺮاع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ وزن ﭘﺎره ﻧﺨﺴﺖ ﻋﯿﻨﺎ در ﭘﺎره دوم ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ وزن ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﭘﺎره را ﺑﺎ ﭘﺎره ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻔﯽ )ھﻢ ﻗﺎﻓﯿﮫ( ﺳﺎزد و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺗﺼﺮﯾﻊ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد.
] [١ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﭘﺮوﯾﺰ ،وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﮭﺮان ،ﺗﻮس ،ج ،١٣۶١ ،۴ص.٢۴
] [٢ﻣﺪرﺳﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮوض ،ﺗﮭﺮان ،ﺳﻤﺖ ،ج.١٣٨٠ ،١
] [٣ﺳﯿﺮوس ،ﺷﻤﯿﺴﺎ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿﮫ ،ﺗﮭﺮان ،ﻓﺮدوس ،ج ،١٣۶٨ ،٣ﺻﺺ.۶٠-١٢

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﭘﺮوﯾﺰ ،وزن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﮭﺮان ،ﺗﻮس ،ج ،١٣۶١ ،۴ص.٢۴
 ↑ .٢ﻣﺪرﺳﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮوض ،ﺗﮭﺮان ،ﺳﻤﺖ ،ج.١٣٨٠ ،١
 ↑ .٣ﺳﯿﺮوس ،ﺷﻤﯿﺴﺎ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿﮫ ،ﺗﮭﺮان ،ﻓﺮدوس ،ج ،١٣۶٨ ،٣ﺻﺺ.۶٠-١٢

ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوھﮫ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »وزن« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩٧/٠٧/٢١
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