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Abstract  
It is generally believed that the origin of the Rubayi meter should be found 
in the meters of the pre-Islamic poetry, particularly the folk and oral 
poetries. Gilbert Lazard is the only person who has done a detailed analysis 
of the peculiarities and similarities of the Rubayi prosody with the non-
prosodic features of the folk and oral poetries. This study argues that there 
are many stressed or semi-prosodic poems in the folk and oral poetries of 
Iran, the rhythm of which is very similar to the rhythm of Rubayi, but they 
are not related to the meter of Rubayi so far as the prosody distinction is 
concerned. Lazard believes that the Rubayi meter has fundamentally the 
same meter of the stressed and semi-prosodic local poems, but his method is 
rather flawed. This study, however, argues that the stressed and non-stressed 
syllables in the stressed poems turn into short and long quantities in prosodic 
poems. Moreover, the isochronism and the consonants which come after the 
stressed syllable or sometimes at the end of the verse, are omitted in the 
prosodic poems. Therefore, the isochronic meters in the stress position are 
firstly turned into the semi-prosodic meters and then to the fixed linguistic 
and quantitative meters. 

 Keywords: Meters in Persian poetry; Rubayi meters; meters of Iranian oral 
and folk poetry.  

Introduction 
Poetic meters are of two types: isochronic and prosodic. The child and oral 
poetries in most of the languages of the world follow the isochronic meters. 
Linguistic meters employ prosodic features in their structure such as 
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syllable, stress, intonation, and tone. Time does not affect their metric 
structure. The Persian prosodic poems, or the English stressed poems and all 
the learned ones, are all considered as linguistic poems around the world 
(Arooyi, 2009, pp. 1-35). Almost all the researchers who have done a study 
on Rubayi meters are in line with Shams Gheys (1981, pp. 111-113) 
believing that the Iranian poets of the 3rd century AH have borrowed this 
meter from the oral and folk poetries of the pre-Islamic period. This study 
shows that there are many stressed poems from the oral and folk poetries that 
have a similar rhythm to that of the Rubayi, but their meters is not much 
related to the prosodic meter of Rubayi. 
 
Research background 
Most of the researchers believe that the origin of Rubayi meters should be 
found in the pre-Islamic period, particularly in the oral and folk poetries of 
Iran. Gilbert Lazard is the only person who has done a detailed analysis of 
the peculiarities and similarities of the Rubayi prosody with the non-
prosodic features of the folk and oral poetries (Lazard, 1969; for a critical 
review see Tabibzadeh, 2016). Lazard believes that the meters of Rubayi is 
fundamentally same with the meters of the stressed poems and the semi-
prosodic local poems, but his method is flawed. 

Discussion 
Rubayi has two major meters, each of which has many variations1. One 
meter is "Mostafal Mostafal Mostafal Fa" which is part of the "Mostafala" 
category (type A, see Najafi, 2017, pp.140-144). The other meter is 
"Mostafal Faelat Mostafal Fa" which is part of the "Mostafal Faelat" 
category (type B, see Najafi, 2017, pp. 395-397). 

In teaching the rhythm of the poetry to the readers, the poems were 
broken down to their Atanin components instead of distinguishing the verses 
through their Afayil components. This meant turning the linguistic and 
quantitative meters into the older isochronic and stressed meters. It should be 
noted that breaking down the verses into the Atanin components, "t" is the 
short non-stressed sound, and "tan" is the long stressed sound. Therefore, the 
two major meters of Rubayi are (Tabibizadeh, 2020): 

Type A: tn tn tttn tn tttn tn tttn 
Mostafal Mostafal Mostafal Fa 
Type B: tn tn tttn ttn ttn tn tttn 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. This study follows the categorization suggested by Najafi (2018) 
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Mostafal Faelat Mostafal Fa 
The linguistic meter of Rubayi or perhaps the meters of all longer and 

shorter verses could be included in "Mostafal" and "Mostafal Faelat", which 
are all copied from the old folk and oral poetries of Iran. In this process, 
firstly the role of the stressed meter is omitted and the short non-stressed 
sounds and the long stressed sounds are turned into the short and long 
sounds respectively, which do not have the stressed meter any more. 
Moreover, all the rests are omitted as well. 

Tanha tu kooche naria (Do not go to the alley alone) 
tn tn tttn tttn 
Mostafalo Mostafal 
Aknoon ke chenin zaram // bar man nakoni rahmat (now that I am crying 

// do not have mercy on me) (Najafi, 2017, p. 400). 
If in those oral poems in which the rhythm is similar to the rhythm of 

Rubayi, the non-stressed sound (t in Atanin) is replaced with the short 
quantity, and instead of stressed sounds (tn in Atanin), the long quantity is 
used, the results are either of the two meters in Rubayi. This is actually one 
of the techniques the poets of the 3rd and 4th centuries AH employed to have 
a meter unlike that of the Arabic ones for the sake of having more pleasant 
poem for the Persian readers. Therefore, it can be concluded that the Rubayi 
meter is extracted from the oral and folk poetries of Iran. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 دیو  آذر، 35، شمـارة 8 سال

 

 
 در اشعار عامیانه و شفاهی ایران منشأ وزن رباعی

 
 1زادهامید طبیب
 

 (45/94/9311پذیرش:   40/40/9311)دریافت: 

 چکیده
الم، و امروزه غالب محققان بر این باورند که منشأ وزن رباعی را باید در وزن اشعار پیش از اس

 های پیش از اسالم ریشه دارد، یا وزن اشعار عامیانه و شفاهی و محلی ایران که در وزن
وجو کرد. در این میان تنها کسی که عمالً به تحلیل جزئیات و چگونگی شباهت وزنِ جست

عروضی رباعی به وزنِ غیرعروضی اشعار شفاهی و عامیانه پرداخته ژیلبر الزار فرانسوی است. 
عروضیِ فراوانی در میان اشعار شفاهی و ای و یا نیمهکنیم که اشعار تکیهن مقاله بحث میدر ای

آهنگ رباعی است، آهنگشان کامالً شبیه به ضربعامیانۀ ایرانی وجود دارند که ریتم یا ضرب
اما از حیث تقطیع عروضی ربط چندانی به وزن رباعی ندارند. نگارنده نیز همچون الزار معتقد 

عروضیِ محلی است، ای و یا نیمهکه وزن رباعی دارای نیای مشترکی با وزن اشعار تکیه است
ای متفاوت با شیوة ناصحیح الزار استفاده کرده است. در این اما برای اثبات این امر از شیوه

 ترتیب بهای بهتکیه و باتکیه )اتانین( در اشعار تکیهایم که اوالً هجاهای بیمقاله بحث کرده
های آناکروز و اند، و ثانیاً میزانهای کوتاه و بلند )افاعیل( در اشعار عروضی مبدل شدهکمّیت

هجاهای سکوت که پس از هجاهای باتکیه یا گاه در پایان مصراع قرار دارند، در اشعار 
ی و عروضنیمه وزنِ آمیختۀ ای ابتدا بهزمانیِ تکیه اند. به این ترتیب، وزنِعروضی ازمیان رفته
 .است و کمّی مبدل شده شدة زبانیسپس به وزن تثبیت

  : وزن شعر فارسی، وزن رباعی، وزن اشعار شفاهی و عامیانۀ ایران.های کلیدیواژه

                                                                                                                   
 شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.شناسی همگانی پژوهشکدة زبانزبان داستا .9
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 . مقدمه1

اند کامالً با شمس قیس رازی داده نظر رباعی وزن منشأ ةتقریباً تمام محققانی که دربار
 این شاعران ایرانی در حدود قرن سوم هجری که اندعقیده بوده( هم999-993: 9334)

 شفاهی پیش از اسالم خودشان اقتباس و عامیانه و محلی اشعار از روی وزن را وزن
برتلس دربارة رباعی ابتدا  اند.و آن را با قوانین عروض جدید فارسی مطابقت داده کرده

حدی که ه است بهشود که کاربرد قالب رباعی در عهد سامانی بسیار اندک بودمتذکر می
تنها به یک رباعی از ابوشکور بلخی، شاعر عهد سامانی، اشاره الباب لبابعوفی در 

دهد که رباعی قالبی عامیانه بوده کرده است، و سپس در بیان دلیل این امر توضیح می
که جایی در دربار نداشته و به کاخ اشراف راه نیافته، اما احتماالً آن را در همان زمان 

ظاهراً کاربرد رباعی در دورة سامانی نیز همین بوده است. »اند: خواندهم به آواز میعوا
توان از طریق کم ورود رباعی به شعر صوفیانه در قرن پنجم هجری را فقط میدست

وران و استفاده از مشایخ صوفیه از قالبی توجیه کرد که های پیشهرابطۀ صوفیه به جمع
کار داشت و مشایخ آن را برای مقاصد خاص خود بهدر چنین محافلی محبوبیت 

؛ 018-005 ،30-05: 9310 ،شمیسا؛ 011: 9338؛ نیز شفیعی کدکنی، 33: 9311)برتلس، « بردندمی

 آراءِ توجیه در این پژوهشگران (.Rempis, 1951; Lazard, 1969: 1395؛ 9313میرافضلی، 
وزن رباعی به گوش  :اند کهدهکر مطرح قبیل هایی از اینلخود به درستی استدال

 عرب شعر در وزن این از چندانی نشان که حدیزبانان نامطبوع است بهعرب
 منتفی باشند، کرده اخذ عرب شعر از را آن ایرانیان که امکان این پس شود،نمی یافت

 ادوار در  چنانکه، مطبوع است بسیار این وزن به گوش ایرانیاناست؛ دیگر اینکه 
 وزن این اینکه امکان پس است، شده استفاده آن از کرات به فارسی شعر  گوناگون 

های خودشان اقتباس کرده مجموعه وزن از را آن ایرانیان و باشد بوده ایرانی کامالً
 در متعددی مشابه هایگونه این وزن دارای باشند کامالً محتمل است؛ و نهایتاً اینکه

است  محتمل کامالً نیز این پس است، انیایر جدید و اشعار محلی قدیم فهلویات
تمام محققانی که به اشتقاق  .گردد باز اسالم از پیش دوران به رباعی وزن هایریشه که

اند، دربارة چگونگی این اشتقاق وزن رباعی از وزن اشعار شفاهی و عامیانه اشاره کرده
اند. در اینجا ده کردهقبولی به دست نداده و صرفاً به ذکر کلیاتی بسنهیچ توضیح قابل
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های واقعی وزن رباعی اشاره کنیم کوشیم تا بر اساس تحلیلی مشخص به سرچشمهمی
)برای نقد آراءی گوناگون دربارة منشأ وزن رباعی و مخصوصاً برای نقد آرای الزار 

(Lazard, 1969در این زمینه رک: طبیب ) ،ب(.9315زاده 

 . انواع وزن6
. 3یا نوایی زبانیهای وزنو  0های زمانیوزن شوند:تقسیم می کلی 9ردةبه دو  هاوزن
مانند های زمانی در ساختار خود عالوه بر عناصر زبانی، از عناصر موسیقایی وزن

در اغلب  و کودکانه عامیانهاشعار  ؛کنندنیز استفاده می 5و نُت یا هجای سکوت 0سرعت
هایی وزن های زبانیوزنوند. شهای زمانی محسوب میهای جهان از نوع وزنزبان

در ساختار وزنی خود فقط از عناصر زبانی زبرزنجیری همچون هجا، تکیه،  هستند که
  ها ندارد؛و عنصر زمان نقشی در ساختار وزنی آن کنندکشش، و نواخت استفاده می

 3و کالً اشعار جدی و فاضالنه رسمی ای انگلیسیتکیه اشعار اشعار عروضی فارسی یا
 :Aroui & Arleo, 2009) شونداز زمرة اشعار زبانی محسوب می هاهمۀ زبانتقریباً در 

(. خالصه اینکه اگر وزن را به پیروی از ابوالحسن نجفی عبارت از ادراک حاصل 1-35
(، این مقادیر متساوی و 93: 9315از تکرار مقادیر متساوی و منفصل بدانیم )نجفی 

های زبانی از جنس زبان خواهند زمان، و در وزن های زمانی از جنسمنفصل در وزن
 بود. 

رباعی امروزه دارای دو وزن اصلی زبانی است که هرکدام از بحری متفاوت مشتق 
« مستفعلُ»االرکانِ که ذیل بحر متفق 8«فع مستفعل مستفعل مستفعل»: یکی وزن 1شودمی

(، و 900-904: 9311نجفی،  نامیم )رک:می« الف»این پس آن را گونۀ  قرار دارد و ما از
مستفعلُ »االرکانِ که ذیل بحر متناوب 1«مستفعل فاعالت مستفعل فع»دیگری وزن 

دانیم که در (. می311-315: هماننامیم )می« ب»قرار دارد و ما آن را گونۀ « فاعالتُ
ریتم هر شعر به آهنگ یا ضرباز قدیم مرسوم بوده است که برای آموزش ایران 

به اتانین  را هاآن شان،دهندهتشکیل افاعیل به هامصراع جای تقطیعه ، بانانخوتصنیف
وزنی  تبدیل از است بوده عبارت درواقع عمل این. کردندشان تقطیع میدهندهتشکیل
ها در تقطیع مصراعباید توجه داشت که  ای.تکیه ترِ زمانی وقدیم وزن به کمّی زبانی و
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 این در. است بلند برِتکیه هجای مبین «تن» و تکیۀ کوتاه،بی هجای مبین «ت» اتانین، به
 :آینددرمی زیر شکل به رباعی اصلی وزن دو معنا

 تتتن تن تتتنتن تن تتتن  تن «:الف»گونۀ 
 مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع  

 94تتتنتن  تتنتتن  تتتنتن  تن «:ب»گونۀ 

 مستفعلُ فاعالتُ مستفعلُ فع   

 هاحلیل داده. ت3
ترِ متعلق به دو بحرِ های بلندتر و کوتاهزبانی رباعی و شاید وزن تمام مصراع وزن
، همه از روی وزن اشعار «مستفعلُ فاعالتُ»االرکان و متناوب« مستفعلُ»االرکان متفق

ها در میان اشعار عامیانه های بسیاری از آنزمانیِ شفاهی و قدیم ایرانی، که هنوز نمونه
محلی فارسی قابل مشاهده است، شکل گرفته است. در این فرایند، اوالً نقش تکیۀ  و

ترتیب به رود و هجاهای بدون تکیۀ کوتاه و هجاهای با تکیۀ بلند بهوزنی از میان می
ها ندارد، و ثانیاً اند که دیگر تکیه وزنی نقشی در آنهجاهای کوتاه و بلندی مبدل شده

هجاهای سکوت که در میزان آناکروز آغازین و نیز  هجاهای سکوت، و مخصوصاً
اند. به این ترتیب، وزن هجای سکوت که در میزان پایانی مصراع قرار دارند، ازمیان رفته

عروضی، به نیمه وزنِ آمیختۀ ای وزمانیِ تکیه وزنِ مرحلۀ دو از گذشتن رباعی با
 .است رسیده عروضی )کمّی( وزنِ کامالً زبانیِ شدة کنونی خودش، یعنیوضعیت تثبیت

ای شفاهی محلی و عامیانه در این قسمت به تعدادی از شواهدی که از میان اشعار تکیه
کنیم، و تا حد امکان همتایی عروضی برای ایم اشاره میهای فارسی گرد آوردهو ترانه

و بحر های دها همه به وزندهیم؛ این اشعار را که همتاهای عروضی آندست میها بهآن
سروده شده است، به ترتیبِ تعداد هجاهایشان از کم به « مستفعلُ فاعالتُ»و « مستفعلُ»

اند ایم، و در هر مورد زیر هجاهایی که از وزن عروضی عدول کردهزیاد مرتب کرده
تواند اتانین تقریباً هر مصراع زبانی با اندک ممارستی میایم. اینکه هر فارسیخط کشیده
به کمیت کوتاه، و با تبدیل « ت»توان با تبدیل ، و نیز اینکه به راحتی میرا بیان کند
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به کمّیت بلند، به وزن عروضی هر مصراع رسید، نکات بسیار مهم و در خور « تن»
 توجهی هستند:

 (1چه نریا )کو توتنها  .9
 99تن تن تتتن تتتن

 )مستفعلُ مستفعل(:  – - –ه ه  - -
: 9313نقل از نجفی، ر، بهمعیاراالشعان نکنی رحمت )اکنون که چنین زارم // برم

953 ) 
: 9313نقل از نجفی، ، بهعروض همایونای روی تو گلزارم// در دل مشکن خارم )

953) 
 (953: 9313نقل از نجفی، دیوار امیدم ریخت// زآوار ماللی سرد )یداهلل رؤیایی، به

 (94تت به کیسه )دسارباب خودم  .0
 90تتن تن تن تن تتتن تتن 

 لن()مستفعلُ فاعالتُ فع - -ه  –ه  –ه ه  - - 
 (044: 9313نقل از نجفی، ای نام تو بهترین سرآغاز )نظامی، به 
 (044: 9313نقل از نجفی، انگیز )نیما، بههان ای شب شوم وحشت 

 (94ممد )شاطرعلیم خفه شد بچه .3
 09لن(تن )مستفعلُ فاعالتُ فع 93تن تن تتتن تتتتتن 

 - -ه  -ه  –ه ه  - - 
 در باال. 0های رک. مثال 

 (94) چپانیمخوب می زردحلوا شله .0
 95تن تن تتتن تن تتتن تن 

 لن()مستفعلُ مستفعلُ فع - -ه ه  - -ه ه  - - 
 (954: 9313نقل از نجفی، از دست و زبان که برآید )سعدی، به 
 (954: 9313از نجفی،  نقلام هستی خود را )حسن هنرمندی، بهمن باخته 

 (94زنم نیست ) دیدممون نهخورفتم  .5
 93تن تن تتتن تتن تتن تن 

 لن()مستفعلُ فاعالتُ فع - -ه  –ه  –ه ه  - - 
 در باال. 0های رک. مثال 
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 (90) زنم بیا بخور شفتالومی کچشم .3
 91تن تن تتتن تتن تتن تن تن تن 

 رباعی(« ب»اعالتُ مستفعلُ فع( )گونۀ )مستفعلُ ف – هه - -ه  –ه  –ه ه  - - 
 (313: 9313نقل از نجفی، دم خروس سحری )خیام، بههنگام سپیده 
  (313: 9313چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ )خیام، به نقل از نجفی،  

 (90طویله واکنم یابو را ) تورفتم  .1
 98تن تن تتتن تتن تتن تن تن تن 

 رباعی(« ب»)مستفعلُ فاعالتُ مستفعلُ فع( )گونۀ  – هه - -ه  –ه  –ه ه  - - 
 در باال 3های رک: مثال 

 (90ر )سی خاطر تو سه هفته گشتم بیکا .8
 91تن تن تتتن تتن تتن تن تن تن 

 رباعی(« ب»)مستفعلُ فاعالتُ مستفعلُ فع( )گونۀ  – هه - -ه  –ه  –ه ه  - - 
 در باال 3های رک: مثال 

 (93صدساله شوی ) هیالای دلبر من  .1
 04تن تن تتتن تتن تتن تن تتتن 

 رباعی(« ب»)مستفعلُ فاعالتُ مستفعلُ فع( )گونۀ  -ه ه  - -ه  –ه  –ه ه  - - 
 در باال 3های رک: مثال 

 (93کردم و نه بار ) ریسی خاطر تو نه کا .94
 09تن تن تتتن تتن تتن تن تتتن 

 رباعی(« ب»فاعالتُ مستفعلُ فع( )گونۀ )مستفعلُ  -ه ه  - -ه  –ه  –ه ه  - - 
 در باال 3های رک: مثال 

 (90این خشتک بیچاره چقدر حوصله داره  ) .99
 00تن تن تتتن تن تتتن تن تتتن تن 

 رباعی(« الف»)مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع( )گونۀ  - -ه ه  - -ه ه  - -ه ه  - - 
 (900: 9313از نجفی،  نقلنامت شنوم دل ز فرح زنده شود )رودکی، به 
 (905: 9313نقل از نجفی، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من )رودکی، به 

 (90زن آمورچه خانیم )زن سینه 03ما سنگ .90
  00تن تن تتتن تن تتتن تتن تتن تن 
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 لن()مستفعلُ مستفعلُ فاعالتُ فع- -ه/  –ه  –ه ه /  - -ه ه /   -   - 
ود متذکر چنین وزنی نشده است، اما وزن زیر را که بسیار های فرعی خنجفی در وزن

لن )نجفی شبیه به وزن فوق است در اختیار گذاشته است: مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع
9313 :900:) 

 بس تجربه کردیم در این دیر مکافات )حافظ(
 خیزید و خز آرید که هنگام خزان است )منوچهری(

 (98پلو مزمزه کردم ) صد کله و صد پاچه و صد دیگ .93
 تن تن تتتن تن تتتن تن تتتن تن تتتن تن 
 05- -ه ه   - -ه ه    - -ه ه   - -ه ه      - - 

 لنمستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع 
 در کوی تو گر سر برود محو شود باک ندارم 

: 9313نقل از نجفی، من عاشقم از دادن جان در رهت امساک ندارم )هاشم طباطبایی، به
900) 

( از اشعار شفاهی 93: 9313رسانیم که میرافضلی )این بخش را با مثالی به پایان می
مردم خراشاد بیرجند شاهد آورده و به وزن آن ایرادی جزئی گرفته است. مردم خراشاد 

 خوانند:خود می« رمضونیاهلل»این شعر را در مراسم 
 زدند آن روز که سر حسین بر نیزه .90

 مرغان هوا به یک طرف خیمه زدند 
 مرغان هوا و ماهیان دریا 
 از بهر حسین سنگ بر سینه زدند 

ها و شود که بنا بر قواعد عروض فارسی، سکتهدرستی متذکر میمیرافضلی به
و « آن روز»های خفیفی در بعضی کلمات و عبارات این شعر وجود دارد )مثالً سکون

در مصراع پایانی(. جالب « سنگ»و « از بهر حسین»نخست، و در مصراع « سر»و « که»
ای به اتانینشان تقطیع کنیم، کامالً است که اوالً اگر آن دو مصراع را به شیوة اشعار تکیه

موزون خواهند بود، و ثانیاً اگر بر حسب همان اتانین، افاعیلشان را مشخص کنیم )یعنی 
را هجای بلند بگیریم( « تن»هجای با تکیۀ را یک کمیت کوتاه، و « ت»تکیۀ هجای بی

 رسیم.به الگویی کامالً عروضی و بدون اشکال می
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 بر نیزه زدند... 03آن روز که سر حسین .95
 01تن تن تتتن تتن تتن تن تتتن 

 )گونۀ دوم رباعی( –ه ه  - -ه  -ه  -ه ه   -   - 
 بر سینه زدند 01سنگ 08... از بهر حسین  

 تتن تن تتتنتن تن تتتن تتن  
 )گونۀ دوم رباعی( –ه ه  - -ه  -ه  -ه ه   -   - 

 . نتیجه4
ای در این مقاله کوشیدیم به این سؤال پاسخ دهیم که ایرانیان چگونه توانستند وزن تکیه
ها اشعار شفاهی و قدیم خود را با قوانین وزنِ کمّی مطابقت دهند و وزن رباعی را از آن

ای و یا دن به این سؤال ابتدا نشان دادیم که اشعار تکیهمنشعب کنند. برای پاسخ دا
عروضیِ بسیاری در میان اشعار شفاهی و عامیانۀ ایرانی وجود دارند که ریتم یا نیمه

شان ربط آهنگ رباعی است، اما وزن عروضیآهنگشان کامالً شبیه به ضربضرب
م که اگر در آن دسته از چندانی به وزن عروضی رباعی ندارد؛ سپس به این نتیجه رسیدی

جای آهنگ رباعی دارند، بهآهنگی شبیه به ضرباشعار اشعار شفاهی که ریتم یا ضرب
در اتانین( از کمّیت کوتاه استفاده کنیم، و بجای هجاهای « ت)»تکیۀ وزنی هجاهای بی
یکی از دو خود به در اتانین( از کمّیتی بلند استفاده کنیم، غالباً خودبه« تن)»باتکیۀ وزنی 

سرای رسیم. این درواقع یکی از تمهیداتی بود که شاعران فارسیوزن اصلی رباعی می
های هایی برسند که خالف بسیاری از وزنکار بردند تا به وزنهای سوم و چهارم بهقرن

 آمد. بنابراین نتیجه گرفتیم که وزن رباعی زبانان مطبوع میعرب، به گوش فارسی
 اشعار شفاهی و عامیانۀ ایرانی پدید آمده است.تدریج از دل به

 ها نوشتپی
1. type 
2. isochronous 
3. prosodic 
4. tempo 
5. rest 
6. learned 
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بندی وزن رباعی از عروض ابوالحسن نجفی در این مقاله برای مباحث مربوط به تقطیع و طبقه. 1
 .ایم( پیروی کرده9311 ،9315)

فع »، و در عروض اتانینی به شکل «فعل مفاعیل مفاعیل مفعول»ی به شکل این وزن در عروض سنت .8
 . شودتقطیع می« مفتعلن مفتعلن مفتعلن

فع »، و در عروض اتانینی به شکل «فعل مفاعیل مفاعلن مفعول» این وزن در عروض سنتی به شکل. 1
 شودتقطیع می« مفتعلن مفاعلن مفتعلن

« 4»های زیر ن دو وزن به شکل زیر خواهد بود: در بازنماییآهنگیِ ایتر و ضربنمایش فنی .94
(، عالمت یک measure( یا میزان )metronعالمت هجای سکوت، دو خط کج عالمت رکن )

عالمت نُت دارایِ اکسانِ « تن»عالمت نُت بدون اکسان )مثالً چنگ(، و « ت»خط کج / مبین پایه،  
شود هر مصراع با چهار هجای سکوت یا به اصطالح با )باز مثالً چنگ( است. چنانکه مالحظه می

ضربی  3آهنگی شود، و دیگر اینکه این وزن دارای ضربمیزان ضرب باال )یا آناکروز( آغاز می
 (.9311الف،  9315زاده،  است )برای تفصیل این بحث رک: طبیب

 4تتتن  /4//  تن 4تتتن / 4تن // 4/ تتتن 4// تن 4 تن 4 4 4 4 گونۀ الف: 

 
 4تتتن  /4// تن  4تتن / 4// تتن  4تتتن / 4تن  // 4تن  4 4 4 4 گونۀ ب: 

 
 444// تتتن4/ تتتن4//تن 4تن 4444تر به وزن عامه: . تقطیع دقیق99

 44444// تن44/ تتن4// تتن 4/ تتتن4//تن 4تن 4444تر به وزن عامه: تقطیع دقیق .90

جای یک شطر با دوپایۀ چهارهجایی )مثالً: تتن تتن( از جاز است بهدر شعر عامۀ فارسی شاعر م .93
م خفه شد بچه»جای هجایی )تتتتتن( استفاده کند. مثل اینکه در مصراع فوق بهپایۀ پنجیک شطرِ تک

)تن تن تتتن تتن « محمدم خفه شد شاطربچه»)تن تن تتتن تتتتتن تن(، بگوییم « محمدشاطرعلی
 تتن تن(.

 44444// تن4// تتتتن 4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: یع دقیق. تقط90

 44444// تن4/  تتتن 4//تن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: . تقطیع دقیق95

 44444// تن4/  تتن 4//تتن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: . تقطیع دقیق93

 4/ تن 4/ تن4//  تن4/تتن4//تتن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444 تر به وزن عامه:. تقطیع دقیق91

 4/ تن 4/ تن4//  تن4/تتن4//تتن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: . تقطیع دقیق98

 4/ تن 4/ تن4//  تن4/تتن4//تتن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: تقطیع دقیق .91

 4/ تتتن4//  تن4/تتن4//تتن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: . تقطیع دقیق04

 4/ تتتن4//  تن4/تتن4//تتن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: . تقطیع دقیق09

 4/ تن 4/ تتن4//  تتن4/تتتن4//تن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: . تقطیع دقیق00
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و غیره( به ضرورت وزن با یک کمّیت هجای « قند»و « سنگ»)مانند  cvcc. در اشعار عامه، هجای 03
  و غیره.(  « قندُ»، «سنگُ»شود )مانند تکیه در پایان تلفظ میبی

 4/ تن 4/ تن4//  تن4/تتن4//تتن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: تقطیع دقیق .00

/ 4// تن 4/ تتتن4//  تن4/تتتن4//تن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: . تقطیع دقیق05
 4/تن4تتتن

 03. رک: پانوشت 03
 4/ تتتن4//  تن4/تتن4//تتن4/ تتتن 4//تن 4تن  4444تر به وزن عامه: تقطیع دقیق .01

 03. رک: پانوشت 08
 03. رک: پانوشت 01

 منابع
نامۀ (. شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری. ترجمۀ آ. گلکار. ضمیمۀ 9311برتلس، ی. )

 .944، 30، فرهنگستان
(. 9389. ترجمۀ ع. شهابی )تاریخ ادبیات ایران، از دوران باستان تا قاجاریه(. 9151ریپکا، ی. )

 تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 . تهران: آگاه.موسیقی شعر(. 9338شفیعی کدکنی، م.ر. )
م. قزوینی. با مقابلۀ . به تصحیح المعجم فی معاییر اشعار العجم(. 9334شمس قیس رازی )

 م.ت. مدرس رضوی. تهران: زوار.
 . تهران: آشتیانی.سیر رباعی در شعر فارسی(. 9310س. ) شمیسا،

 . تهران: دانشگاه آزاد ایران.تکوین زبان فارسی(. 9351صادقی، ع.ا. )
-81، 0، معارفسرا و آغاز شعر عروضی فارسی. (. نخستین شاعر فارسی9333صادقی، ع.ا. )

995. 
 . تهران، نیلوفر.تحلیل وزن شعر عامیانۀ فارسی(. 9380زاده، ا. )طبیب
 های ایرانیها و گویشزبان(. بررسی تاریخی وزن در فهلویات. در 9310) ا. زاده،طبیب

  81-51، 3(، نامۀ فرهنگستاننامۀ )ویژه
 .18-35(، 51)3، نامۀ فرهنگستان های شعر عامیانۀ فارسی. درالف(. ضرب9315زاده، ا. )طبیب
ایرانشهر منسوب به ابوحفص سغدی. در « آهوی کوهی...»ب(. وزن 9315زاده، ا. )طبیب

 .11-14، 3، امروز
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، 3، رود(. نقدی بر کتاب شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری. 9318زاده، ا. )طبیب  
08-59. 
وم با تجدیدنظر و اضافات. . ویراست دتحلیل وزن شعر عامیانۀ فارسی(. 9311زاده، ا. )طبیب

 تهران: بهار.
های جلد اول عروضی؛ مطالعۀ موردی بیت(. وزن نیمه9311زاده، آ. )زاده، ا.، و طبیبطبیب

نامۀ استاد جالل خالقی ارج خرد؛ جشنشاهنامه )مصحح استاد جالل خالقی مطلق(. در 
 : مروارید. (. به اهتمام ف. اصالنی، و م. پورتقی. تهران391-345)صص  مطلق

. تهران: کتابخانۀ های روستایی ایرانهفتصد ترانه از ترانهکتاب  (.9301کوهی کرمانی، ح. )
 سینا.ابن

 (. تهران: هرمس.9315. ترجمۀ ل. ضیامجیدی )بررسی وزن شعر ایرانی(. 9114الزار، ژ. )
 . 91-1، 09،  شعر(. پارسی و رباعی. 9313میرافضلی، س.ع. )

 زاده. تهران: نیلوفر.. به همت ا. طبیبنامه(وزن شعر فارسی )درس. (9315نجفی، ا. )
 زاده. تهران: نیلوفر.. به همت ا. طبیبهای شعر فارسیبندی وزنطبقه(. 9311نجفی، ا. )

References 
Aroui, J., & Arleo, A. (eds.) (2009). Towards a typology of poetic forms: 

from language to metrics and beyond. John Benjamins Publishing 
Company. 

Bertles, E. (2018). Persian poetry in Bukhara in the 4th century (translated 
into Farsi by Abtin Golkar). Attachment of Farhangistan, 64, 100. 

Koohi Kermani, H. (1948). The book of 700 lyrics from rural poems (in 
Farsi). Ibn Sina Library. 

Lazard, G. (1969). «Ahu-ye kuhi...: le chamois d’Abu Hafs Soghdiane et les 
origins du robai», Dans: W. B. Henning Memorial Volume. London, pp. 
238 - 244. 

Lazard, G. (2016). Analyzing the meters of Persian poetry (translated into 
Farsi Leili Ziamajidi). Hermes. 

Mirafzali, S. E. (1997). Farsi and Rubayi. Poetry, 21, 7-19. 
Najafi, A. (2016). Meters of Persian poetry (edited by Omid Tabibzadeh). 

Niloofar. 
Najafi, A. (2018). Categorization of meters in Persian poetry (edited by 

Omid Tabibzadeh). Niloofar. 
Rempis, C, 1951, «Die ältesten Dichtungen in Neupersisch», Zeitschrift der 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 101. 220 -240. 
Rypka, J. (2002). History of Iranian literature (translated into Farsi by Isa 

Shahbi). Elmi and Farhangi Publication. 



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9311 آذر و دی ،53، شمـارة 8 سال  

622 

 

Sadeghi, E. A. (1978). Evolution of Persian literature. Islamic Azad 
University. 

Sadeghi, E. A. (1984). The first Persian poet and the beginning of prosodic 
poetry in Farsi. Maaref, 2, 87-115. 

Shafi Kadkani, M. R. (1989). The music of poetry. Agah. 
Shamisa, S. (1995). A review of Rubayi in Persian poetry. Ashtiani. 
Shams Gheys Razi. (1981). The source of Persian poetry (edited by 

Mohammad Taghi Modares Razavi). Zavar. 
Tabibzadeh, O. (2003). Analyzing the meter of folk Persian poetry (in Farsi). 

Niloofar. 
Tabibzadeh, O. (2013). Analyzing the history of meter in dialects and 

accents of Iran. Special Issue of Farhangistan, 3, 39-89. 
Tabibzadeh, O. (2016a). Meters of Persian folk poetry. Letter of 

Farhangistan, 3(59), 65-78. 
Tabibzadeh, O. (2016b). Meters of Ahooye Koohi affiliated to Abolhafs 

Saghdi. Today Iranshahr, 3, 70-79. 
Tabibzadeh, O. (2019). Critique of Persian poetry in Bukhara in the 4th 

century. Rood, 3, 48-51. 
Tabibzadeh, O. (2020). Analyzing the meters of Persian folk poetry (in 

Farsi). Bahar. 
Tabibzadeh, O., & Tabibzadeh, A. (2018). Prosodic meter: A case study of 

verses in Shahnameh (edited by Jalal Khaleghi Motlagh). In F. Aslani and 
M. Poortaghi (eds), in the praise of wisdom: for Jalal Khaleghi Motlagh. 
Morvarid. 

 
 

 
 


