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  چكيده

هاي وزني موجود از نظام )3اي هجاييو وزن تكيه 2وزن هجايي( در پژوهش حاضر دو نوع وزن متفاوت
 -اييكي وزن تكيه(متفاوت در زبان فارسي وجود دارد وزن دو نوع .شودبررسي ميدر اشعار ايران 

 هاي رايجدر زبان). مي يا عروضي اشعار كالسيك فارسيهجايي اشعار عاميانه فارسي و ديگري وزن ك
اساس  هايي براين نوع وزن نيز با تفاوت. »وزن هجايي«يعني  خوردنيز به چشم مي يايران وزن ديگر

 شويممي بدين ترتيب با طيفي روبرو .گيردشكل مي) قوي(برو تكيه) ضعيف(تكيهتقابل بين هجاهاي بي
هجايي  - ايوزن تكيه و در سمت ديگري شعر تركي و شعر كردي كه در يك سمت آن وزن هجاي

. صورت گرفته است 4اين پژوهش بر اساس نظريه وزني. وجود دارد عاميانة كردي و شعر عاميانه فارسي
نظر نيستند بلكه در اين نظريه با ارتباط سلسله  هاي آوايي واحدهاي واجي مورديژگيدر نظريه وزني و

 .است... اين روابط شامل ساخت هجا، گروه بندي، تكيه و. ايمحدهاي واجي با يكديگر روبرووا مراتبي
  .رفته در اين پژوهش توصيفي استروش به كار 

  

  .وزن هجايي، وزن عروضي، نظريه وزنيهجايي،  - ايوزن شعر، وزن تكيه:هاي كليديواژه

  

 مقدمه -1
كه ناشي از تكيه وزني است  آنهاع و مكث ميان ادر دو مصر ايي بر اساس تساوي تعداد هجاهاوزن هج

-اما وزن تكيه. باشدبر مرز ميان كلمات منطبق  بايد شودناميده مي 6قطعكه  5شود؛ اين مكثايجاد مي

گيرد؛ اين ع شكل مياع و مكث ميان هر مصراهاي دو مصرو تكيه س تساوي هجاهااسا هجايي بر - اي
لزوماً منطبق بر مرز كلمات نيست بلكه گاه در ميان يك كلمه نيز ظاهر  شودناميده ميفصل  هث كمك

                                                           
1
  lziamajidi@yahoo.com       دانشگاه الزهرا ،ها و تاريخدانشكده ادبيات، زبان ،شناسيدانشجوي دكتري زبان - 

2- syllabic  
3- syllabic- accentual 
4- metrical theory 
5- pause 
6- cesure 



  1391 زمستان، 31، شماره 8فصلنامه پازند، سال / 62
 

بررسي و ساختار ) 1988 :1هيز(نظام وزني بر اساس نظريه وزنياين دو نوع  در اين پژوهش .شودمي
 .شودداده ميوي نمودارهاي درختي نمايش بر ر آنها 2سلسله مراتبي

متفاوت در زبان فارسي وجود  دو نوع وزن .اندساوي و منفصل در شعر دانستهوزن را تكرار مقادير مت
هاي پيش هاي آن به احتمال زياد به دورههجايي اشعار عاميانه فارسي كه ريشه -اييكي وزن تكيه. دارد

ري وزن كمي يا عروضي اشعار كالسيك فارسي كه احتماالً در قرن دوم و يا و ديگ گردداز اسالم باز مي
نوع شعر در  اين دو .)1389 ،زادهطبيب(استاز شعر عروضي عربي شكل گرفتهسوم اسالمي به تقليد 

- پايه ،هر كدام از اين دو نوع وزن. اندهاي متفاوتي شكل گرفتهسنت شعري زبان فارسي، بر اساس نظام

ها عاگوهاي وزني گوناگوني در قالب مصرها و سپس ال3كه از تكرار يا تلفيق آنها شطر دارندهاي خاصي 
شكل ) قوي(و سنگين) ضعيف(اساس تقابل ميان هجاهاي سبك هاي وزن عروضي برپايه. آيدپديد مي

و ) ضعيف(تكيههجاهاي بي هجايي بر اساس تقابل ميان - ايهاي وزن تكيهكه پايه گيرد، در حاليمي
وزن يعني  خوردنيز به چشم مي يهاي رايج در ايران وزن ديگردر زبان). همان(آيدپديد مي) قوي(برتكيه

) قوي(برو تكيه) ضعيف(تكيهاساس تقابل بين هجاهاي بي هايي براين نوع وزن نيز با تفاوت. هجايي
در ادامه پس از ذكر كليات نظريه وزني، دو نوع وزن رايج در اشعار موجود در ايران بر . گيردشكل مي

-و نيز وزن تكيه وزن هجايي در اشعار هجايي تركي آذري و كردي. بررسي خواهد شداساس اين نظريه 
 . هجايي در اشعار عاميانه فارسي و اشعار عاميانه كردي كلهري - اي

  

  چارچوب نظري  -2

  نظريه وزني بروس هيز -1- 2

 شناسينت واجطور همزمان در ادامه سه قرن بيستم دو نظريه تقريباً ب )ميالدي(در اواخر دهه هفتاد
بود، شكل گرفتند و  مطرح شده) 1968(5چامسكي و هله 4الگوهاي صدايي انگليسيزايشي كه در كتاب 

-مهم .يوزن و نظريه 6شناسي خودواحدواج نظريه. شناسي زايشي شكل دادندجغير خطي را در وا انگاره
-مراتبي پيروي ميسلسله ي توصيف عناصر واجي، از انگارهترين ويژگي اين دو نظريه در اين بود كه برا

  . كردند
 )همان(بروس هيز. بود ، نظريه وزنيت وزن شعر نقش به سزايي داشتيكي از نظرياتي كه در مطالعا

در واقع، . پرداختشناسي و وزن شعر به ارتباط بين واج» و نظريه وزنيشناسي واج«اي با عنوان در مقاله
-هاي وزني در شعر هر زبان طبق يك سنت است كه در قديم شكل گرفتهبه زعم وي هرچند كه قالب

                                                           
1- Hays, B.  
2- hierarchical 
3- metron 
4- Sound Pattern of English 
5- Halle.M 
6- autosegmental 



  63/دو نوع وزن در اشعار ايراناي بررسي مقايسه
  

شناسي و وزنكه  گويدبروس هيز مي. دهندنشان ميشناختي در شعر ها خود را با مواد واجاست، اين قالب
. شودها با هم نتايج درخشاني حاصل ميكه از برخورد آن اندهاي بسيار نزديك و مرتبطيحوزه، شناسيواج
شناسي كاربرد ست كه ادبيات را از نگاه ساختگرايي كه در زبانا شناسي تنها بخشي از حوزه بوطيقاوزن

 1و كيسر هلهي شناسي زايشي از سوترين پيشنهاد در وزنجالب به نظر بروس هيز،. كندميدارد، بررسي 
بنا به نظر بروس هيز . ازدپردساختي ميخوش شناسي زايشي به مسئلهوزن. است مطرح شده 60دهه ر د
اند، آغاز صورت موزون انتزاعي است كه با نخستين كساني كه در يك سنت وزني شعر سروده »وزن«

دارند اي از قواعد تلويحي را در ذهن كنند مجموعهسنت وزني پيروي مي تمام افرادي كه از. است گشته
. سازدخوش ساختي از يك وزن را مي نند كدام زنجيره واجي در زبان آنها نمونهكين ميكه اين قواعد تعي

-مي خوانده 3گيرد ناموزوننمياي كه در اين قالب جاي شود و زنجيرهخوانده مي 2موزونها اين زنجيره
  . شود

نظر نيستند بلكه در اين نظريه با ارتباط  وايي واحدهاي واجي موردهاي آدر نظريه وزني ويژگي
... بندي، تكيه واين روابط شامل ساخت هجا، گروه. ايمحدهاي واجي با يكديگر روبرووا سلسله مراتبي

  .است
، ادر هجاه4گيري اجزاي واجياحدهاي واجي توجه دارد، يعني شكلنظريه وزني به سلسله مراتب و

واحد آوايي (هر واج. دهدرا نشان مي... هاي باالتر وها در ساختو به همين ترتيب پايه 5هادر پايه هجاها
شوند و هجاها اجزاي واجي با هم تركيب مي. شوديك جزء واجي محسوب مي ،در زنجيره زبان) نقشمند
رحله بعد هجاها با هم در م. است 7همخوانو يك يا چند  6واكههر هجا متشكل از يك . سازندرا مي

پايه واحدي است بزرگتر از هجا و در واقع هر پايه حداقل داراي . سازندها را ميو پايهشوند ميتركيب 
خاص  به شيوه ني هر زبانيع. مختلف متفاوت است هايتعريف پايه در زبان. استيك هجاي سنگين 

طبيب . ك.در اين مورد ر(بخشدانتظام مي لماتهايش را در درون كها و پايهخود هجاهايش را درون پايه
ساخت جمله و سازند و پس از آن كلمه را مي شوند وها با هم تركيب ميپايه سپس، ).1386 ،زاده

گيري شود، پس از شكلولي تا آنجا كه به حوزه وزن شعر مربوط مي. گيردصورت ميواحدهاي بزرگتر 
شطر واحد زباني كوچكتر از . سازندرا مي شطر احد بزرگتري به نامو وها با هم تركيب ها، خود پايهپايه

را  هاعامرحله بعد شطرها با هم تركيب و مصر در. شودع است كه از يك يا چند پايه تشكيل ميامصر
  .هاي وزني، واحد شطر وجود ندارددر همه نظام. دهندتشكيل مي
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  توصيف اشعار هجايي -3

هنگ آن بر اساس آضربهاي شعري جهان موجود است كه در نظام نوعي شعر با نام شعر هجايي
اگر چه در اين نوع وزن، تكيه نيز . گيردتساوي تعداد هجاها و نيز جايگاه يك تكيه ثابت وزني شكل مي

- ، ميبه عنوان نمونه. شودناميده مي »شعر هجايي«كند اصطالحاً اين شعر، در ايجاد وزن نقش ايفا مي

ي تكيه وزن كدارد كه در واقع با ي مكثي عااوزان در ميان مصر. ه اشاره نمودعر فرانستوان به وزن ش
ع به دو يا اني بر حسب جايگاه تكيه وزني، مصريع. گيرد كلمه قراربر مرز بايد كيه اين ت. شودايجاد مي

ا چنين وزني معمول اشعاري ب ،اگرچه در زبان فارسي). 12 :1974، 1مازاليرا(شودبخش تقسيم ميچند 
اشعار تركي وكردي  در به طور مثال. وجود داردچنين وزني هاي رايج در ايران در برخي زباناست،  نبوده

  . شودمشاهده ميچنين وزني 
  اشعار هجايي در زبان تركي آذري -1- 3

در . كنددر اين نوع شعر، تساوي تعداد هجاهاي هر مصراع و همچنين محل تكيه وزني، ايجاد وزن مي
در اين نوع  تكيه وزني. هاي ثانوي استوزني ثابت و نيز تكيه هر مصراع، داراي تكيه شعر هجايي تركي

  .متفاوت استهجايي  - ايوزني در وزن تكيه وزن با تكيه
 كه در وزن هجايي سروده شده است رترين شعر تركي شهريار، مشهو»حيدربابا«منظومه در ادامه 

. است 4+4+3وزن اين شعر هجايي و داردهجا  11 هاي اين شعريك از مصراعهر . شودبررسي مي
  )113 :1388، ضيامجيدي(

  hej dÊr | bɑ bɑ || il |di rim lÊr|| ʃɑ xɑn |dɑ                  ايلديريملر شاخاندا حيدربابا
  حيدربابا چو برق، درخشد در آن ديار 

  sel lÊr| su lɑr|| ʃɑq |qɯ dɑ jub|| ɑ xɑn| dɑ  آخاندا     / شاقليدايوب/ سوالر سللر،
  كوهسارها بغرّد و ريزد زسيالب

وزن هجايي به كاررفته در اين شعر را . شود هر مصراع در اين شعر سه شطر داردچنانكه مالحظه مي
  :توان اينگونه توصيف كردمي
  .بر مرز كلمه باشدمرز شطر بايد منطبق  -
براي اين نوع شطر كه تعداد هجاي آن زوج است،  مناسببندي تقسيم. استدو شطر اول چهارهجايي  -

ولي در صورتي كه . است اين شرط در اكثر موارد رعايت شده. 2+2بندي متقارن است، يعني تقسيم
ك باشد مرز پايه در هجاي هجاي اول شطر هجاي بسته يا سنگين و هجاي دوم شطر، هجاي باز يا سب

 2+2بندي هجاها به صورت ع اول شعر، در شطر اول تقسيمابه طور مثال در مصر. شوداول بسته مي
/ ايل: است درآمده 1+3بندي به صورت بينيم تقسيم، ولي در شطر دوم همانطور كه ميبابا/ حيدر: است 

  . ديريملر

                                                           
1- Mazaleyrat, J.  
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مگر در مواردي كه هجاي دوم  . است 2+1ه صورت بندي بهجايي است تقسيمدر شطر سوم كه سه -
شود در اين صورت نيز مرز پايه در هجاي اول بسته مي. شطر هجاي باز و هجاي اول هجاي بسته باشد

 .گيرندقرار مي 1+2و پايه به صورت 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

      Hej    dÊr  bQ   bQ    ol  do     rom  lQ       ÉQ      xQn        dQ 
نمودار وزن هجايي شعر حيدر بابا - 1نمودار   

 وزن هجايي در اشعار كردي -2- 3

هاي ا گوراني كه ترانهستران ي -1: انددسته تقسيم كردهشعر عاميانه كردي را به لحاظ مضموني به سه 
  .)1389 ،احمد(اشعار عاميانه الوك يا حيران -3 اشعار عاميانه بيت  -2، اندكردي

و وزن آنها  بررسيكه در گويش كردي كلهري رواج دارند  ايدو دسته از اشعار عاميانه در اين تحقيق
ك اين دو نوع شعر، ويژگي مشتر. شودميشود مقايسه با دو نوع وزن كه در تركي و فارسي ديده مي

اند و شاعر كه سينه به سينه نقل شده شوندمحسوب ميها است و اينكه جزء اشعاري شفاهي بودن آن
و سپس بعد از بررسي وزن شعر عاميانه فارسي  بررسيها در ابتدا وزن هجايي بيت. اندمشخصي نداشته

  . شد ارائه خواهدهجايي كردي  - ايمشخصات وزن شعر عاميانه تكيه
  
  

w   هجا 

s   شطر 

  w    شطر  

      S پايه w   پايه 

  w    شطر  

s    پايه  w   پايه 

   s هجا                                    w   هجا 
     s   هجا 

w   هجا 

     s  شطر 

s    پايه  

s   هجا 

wپايه 

s   هجا 
w   هجا s   هجا 



  1391 زمستان، 31، شماره 8فصلنامه پازند، سال / 66
 

  هاوزن  بيت - 2-1- 3

ها موضوعات بيت. اندهاي دور سينه به سينه نقل شدهكه از گذشته اندهاي فولكلوريكداستانها بيت 
هاي مهيج عاشقانه و داستان، رزمي و تاريخي ،حماسي ،مسائل ديني و عرفانيجمله از  همه انواع ادبي

بعضي موارد نيز اند و در ها شناخته شدهدر بعضي موارد سرايندگان بيت. شودوصف طبيعت شامل مي
  .)60: 1385، پرهيزي(رايندگان اين اشعار در دست نيستاي از سنشانه

شود كه اكثراً در اطالق مي... هاي عاشقانه، توصيفي و ها بيشتر به تك بيتبيت ،در گويش كلهري
هايي كه در اكثر بيت. شوندخوانده مي) عموماً در مجلس ترحيم(»مور«و يا » هوره«سنت شعرخواني 

 .اندهجاييده اند، اشعاركردي كلهري مشاهده شده
. شودهاي اين اشعار از تعداد هجاهاي مساوي تشكيل ميعامصر. استوزن اين اشعار وزن هجايي 

 وجود داردكند بلكه در اين اشعار تكيه وزني موزون بودن شعر را تضمين نمي ،در اينجا تنها تعداد هجاها
- در واقع تعداد هجا و جايگاه تكيه وزني، وزن اين اشعار را تشكيل مي .گيردكه در جايگاه خاصي قرار مي

 .دهد
ع، سپس شطر و در مرحله دهنده وزن در ابتدا مصرد ساير اشعار هجايي، اجزاي تشكيلها مانندر بيت
تبع  و به(گيري پايه در زبان كردينون تحقيق كاملي در مورد نوع شكلاز آنجا كه تاك. استها بعدي پايه

 ،هاشواهد وزني در شعر و جايگاه تكيهفقط بر اساس  صورت نپذيرفته است، در اينجا) گويش كلهري
  . شودتعيين ميها پايه

در كردي كلهري، عموماً شعري ده هجايي است كه در هر مصرع يك تكيه وزني  1شعر شيوه بيت
اي است كه به اقتضاي وزن در شعر به تكيه وزني در واقع تكيه. داردوجود وي ثابت و يك تكيه وزني ثان

اي كه يعني همان تكيه. وجود داردتكيه دستوري يا تكيه زباني نيز در مقابل تكيه وزني، . است وجود آمده
روي هجاي پاياني هر كلمه در زبان كردي نيز همچون زبان فارسي تكيه زباني بر . ستا هر كلمه دارا

- يعني تقسيم. گيردهجايي بيت بر روي هجاي پنجم قرار ميعر دهتكيه وزني ثابت در ش. گيردقرار مي
تكيه  ،عصردر شعر هجايي عالوه بر تكيه ثابت در هر م. است 5+5بندي هجايي در بيت به صورت 

مرز پايه را تعيين  ،مرز شطر و محل تكيه ثانوي ،در واقع محل تكيه ثابت وزني. وجود داردثانوي هم 
هجايي نيز تعيين محل تكيه ثابت اهميت  -ايشعر در شعر هجايي و يا تكيه براي تشخيص وزن. كندمي
  .توان تعيين كردو وزن شعر را بر اساس آن مي دهدميزيرا مرز شطر را نشان . دارد

  :شودبررسي ميبه طور مثال تقطيع بيت زير 

                                                           

ها همه انواع ادبي را از بيت هايموضوع. اندهاي دور سينه به سينه نقل شدهاز گذشتهاند كه هاي فولكلوريكها داستانبيت 1-
در . ودشيج عاشقانه و وصف طبيعت شامل ميهاي مها داستانمسائل ديني و عرفاني و حماسي و رزمي و تاريخي گرفته ت

. از سرايندگان اين اشعار در دست نيست اياند و در بعضي موارد نيز نشانهها شناخته شدهبعضي موارد سرايندگان بيت
  )60: 1385پرهيزي(
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مرز پايه و دوخط عمودي مرز شطر را نشان  نمايانگر يك هجا و يك خط عمودي  در اينجا هر خط تيره
  .  مي دهند

  مهڵيو له تاخت مهجه ێور بر سههه                   م               هڵخشه له ئاختم پهختي بهدبهبه
  

                          Badbaxti  baxtəm  pax∫a la ?āllam 
_   _  _ │ _   _   ║ _  _ │_   _   _    
 
 

mayu la tāllam  Har  sawrə bē  jaxt   
            
_    _   _ │ _    _  ║ _  _│_  _  _ 

ولي . استاست كه مرز شطر در شعر هجايي منطبق بر مرز كلمه مسئله اين  استآنچه قابل توجه 
 .دهدوزن را تغيير نمي ،ها در شطردر واقع نوع قرارگرفتن پايه. مرز پايه لزوماً منطبق بر مرز كلمه نيست

نمايش وزني بيت باال . استدهد نوع قرار گرفتن شطرها آنچه ساخت وزني را در شعر هجايي تغيير مي
  :بود بر روي نمودار درختي به صورت زير خواهد

  
 Bad    bax        ti         bax        təm     pax         ∫a       la     ?ā     llam 

  
  ...)ختمختي بهدبهبه(نمودار وزني بيت- 2نمودار
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  :قواعد مطابقه بيت 
  .استمرز شطر منطبق بر مرز كلمه  -
 .استهر شطر داراي دو پايه  -
 .)استدر اينجا مرز پايه بر مرز كلمه منطبق (استمرز پايه لزوماً منطبق بر مرز كلمه  -
-قرار مي 3+2و در شطر دوم به صورت  2+3ها در شطر اول به صورت در هر مصرع پايه -

  .گيرند

  هجايي -اين تكيهوز -4

  هجايي در اشعار عاميانه فارسي - ايوزن تكيه -1- 4

هاي پايه همانطور كه ذكر شد. داندهجايي مي - ايوزني اشعار عاميانه را تكيهساختار )1382(زادهطبيب
-مهم. آيدپديد مي) قوي(برهو تكي) ضعيف(تكيهراساس تقابل ميان هجاهاي بيهجايي ب -ايوزن تكيه

ترين واحد پايه كوچك. ها وشطرهاي آن استكردن پايهترين مسئله در تعيين وزن شعر عاميانه مشخص
هجاهاي پايه با يك تكيه يا ضرب . ستا وزني در شعر عاميانه است كه خود مركب از يك يا چند هجا

آيد البته ها شطر پديد مياز كنار هم قرار گرفتن پايه. بخشندآيند و به پايه موجوديت ميقوي گرد هم مي
ضرب . يه استپا از دوگاهي خود يك پايه به تنهايي يك شطر است، اما در غالب موارد هر شطر مركب 

آيد، از جمله اسباب شكل گيرد و مكث نسبتاً بلندي كه به دنبال ميشطر قرار مي قوي روي آخرين پايه
اميانه يعني مصراع پديد از كنار هم قرارگرفتن شطرها، بزرگترين واحد وزني شعر ع. ستا دادن شطرها

طريق قرائت متداول اين شعر و مشخص كردن  زها در شعر عاميانه ابه اعتقاد وي تعيين پايه. آيدمي
ها در اين شعر بيشتر مانند تعيين پايه. گيردهاي بلند و كوتاه ميان هجاهاي مصراع صورت ميمكث

افاعيل عروضي در شعر عربي و يا شعر  مثل اي آلماني يا انگليسي است و نهها در وزن تكيهتعيين پايه
ها شنيدار است؛ ترين معيار براي تعيين پايهن آلماني و انگليسي مهمبه اين معنا كه در وز. فارسي رسمي

هاي توان بهره جست، زيرا وضع مصوتاما در شعر عروضي فارسي عالوه بر شنيدار از نوشتار هم مي
.  كوتاه و بلند در نوشتار فارسي، اگر نه به طور كامل، اما آنقدر كه مبناي تقطيع قرار گيرد مشخص است

هاي مهم ميان وزن شعر عاميانه فارسي و وزن انگليسي رسمي در اين است كه محل تكيه تفاوتيكي از 
بر ممكن است در آغاز يا بيني است؛ در اين شعر هجاي تكيههاي شعر عاميانه فارسي قابل پيشدر پايه

هاي تكيه در پايه بيني بودن ِويژگي شعر عاميانه فارسي از حيث قابل پيش. ميان يا پايان پايه قرار گيرد
توان تشابه ها نمياما صرفاً با تكيه بر تقطيع پايه. شود كه بتوان به راحتي آن را ضرب گرفتآن سبب مي

بلكه . وزن هستند، نشان داددهند و همهايي كه اجزاي يك قطعه شعر را تشكيل ميوزني را ميان مصراع
با تقطيع اشعار به  .وزني بزرگتري يعني شطر باشدنمايش وزن در اشعار عاميانه بايد مبتني بر واحد 

  . شودوزن كامالً نمايانده ميهاي همشطرها تشابه وزني مصراع
به طور مثال در زير نمايش وزني يك قطعه شعر كودكانه فارسي را بر روي نمودار وزني مالحظه 

  :كنيدمي
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  -  - - | - || -  - | - -اتل متل تول متل               
  - - -  | - || - -  -  | -     به شيرمال شكر      پنجه

  
 a          tal           ma            tal             tu           le             ma            tal 

هجايي شعر عاميانه فارسي -اينمودار وزن تكيه -3نمودار  

  هجايي در اشعار عاميانه كردي - ايوزن تكيه -2- 4

هاي ديگر در موارد گوناگون مانند اشعار زباناز اشعار عاميانه در زبان كردي كلهري همانند بسياري 
هاي اشعار عاميانه اين است كه وزن از ويژگي. رودبه كار مي...  ها، در مراسم گوناگون وكودكانه، الاليي

محتوا يا مضمون آنها معموالً جدي نيست و . گيرندراحتي ياد ميسواد به اين اشعار را كودكان و مردم بي
معموال . اندين اشعار نامعلومسرايندگان ا. گويي فقط قصد ايجاد فضا و تصاوير با استفاده از وزن است

شوند و ها محو ميه، عمر كوتاهي دارند و با گذشت يكي دو نسل از خاطراندشدهن چون اين اشعار ثبت
  .)29: 1382، طبيب زاده(ماندها بر جاي نمياثري از آن

رسد با اينكه وزن اين اشعار به ميزان زيادي همانند وزن هجايي است ولي وزن در واقع به نظر مي
در برخي اشعار را بر عكس شعر هجايي در اينجا زي. هجايي دارد -اياشعار عاميانه گرايش به وزن تكيه

  .كه مرز شطر و مرز كلمه منطبق نيستند كنيمبرخورد ميبه مواردي 
در واقع در اين نظام . كندهجايي تساوي هجاها و جايگاه تكيه وزني ايجاد وزن مي -ايدر شعر تكيه

-آنچه اهميت دارد ساخت موسيقايي وزن است و تكيه وزني تنها به اقتضاي وزن جاي خود را مي ،وزني
ر عاميانه زير دقت اشعابه طور مثال به . وزني حاكم نيستيابد و هيچ محدوديت نحوي بر جايگاه تكيه 

  :هاي وزني يعني مرز شطر و مرز پايه در ميان كلمه نيز ديده مي شودكنيد، تكيه
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                                                                                                          māngaga xoaraga                                                )3+3(گه رهخوه گهمانگه
           - - -║- - - 
Kākam nayda  rrŷaga             3+4(گه هڕێيده  م نهكاكه                 (                   
        --│--║- - - 

 
 

 Mān        ga                g                  xoa               ra                         ga 
  

  هجايي كردي -اينمودار وزني شعر تكيه - 4نمودار 

  گيرينتيجه -5

شد دو نوع از اوزاني كه در كنار وزن عروضي در اشعار رايج در ايران وجود دارد،  همانطور كه مالحظه
در اينجا پس از بررسي وزن هجايي در اشعار تركي آذري و . هجايي و وزن هجايي است - ايتكيهوزن 

ه كه در اشعار كردي هر دو نوع اين اوزان ديد مشاهده شدهجايي در اشعار عاميانه فارسي،  -ايوزن تكيه
گيري وزن بر بريم كه از نظر شكلميبه اين مسئله پيدر واقع در بررسي وزن  اين اشعار . شوندمي

كه در يك سمت اين طيف، وزن هجايي  تعداد هجا و جايگاه تكيه وزني با طيفي روبروايماساس تساوي 
تري قواعد سخت اين نوع وزن. قراردارد كه نمود آن در شعر هجايي تركي و كردي قابل مالحظه است

تطابق با مرز كلمه نيز در نظر گرفته  زيرا در تعيين مرز شطر بايد. هجايي دارد -اينسبت به وزن تكيه
دارد كه قواعد آن در تعيين مرز شطر به  هجايي قرار -ايدر سوي ديگر اين طيف وزن تكيه. شود

همانطور كه ديديم در اين وزن لزومي مبني بر تطابق مرز شطر و مرز . پيچيدگي وزن هجايي نيست
  . كلمه وجود ندارد
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وزن شعر عاميانه كردي و جايگاه آن در ادبيات نوشتاري در مقايسه با وزن شعر 
انديشي وزن هاي نخستين هممجموعه سخنراني: 

  .242-223.نشر اثار فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  .كتاب زمان

 نامهپايان ،پژوهشي بر اساس نظريه وزني :تركي شهريار

.نيلوفر: ، تهرانتحليل وزن شعر عاميانه فارسي
 ، مجله»ساخت وزني و تكيه واژه در فارسي؛ پژوهشي بر اساس نظريه وزني

هاي شناختي و شباهت-ي ردههادو نوع وزن در زبان فارسي؛ تفاوت
انديشي وزن شعر هاي نخستين هممجموعه سخنراني

  .136-123.ينشر اثار فرهنگستان زبان و ادب فارس
- Hays, B.( 1988)” Metrics and Phonological Theory”

Vol.2. 220-249. 
- Mazaleyrat, J.(1974). Elements de métrique Française
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