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13TP0Fبررسي وزن اشعار سعيدا نقشبند يزدي
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1Fدكترمحمدرضا نجاريان

1 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد

 
 چكيده:

  يـازدهم   سبك هندي يا اصفهاني قرن  غزلسراي  از شاعران ،»سعيدا»  به  متخلّص ، يزدي  سعيد نقشبندي

.او خود را ريزه خوار خوان جامي، نظامي، سنايي و عطّار دانسته، ارادتـي خـاص بـه خواجـة        است  هجري

قالـب :   5 در  بيـت  4815شيراز مي ورزيد وبا صائب تبريزي، مراوده و دوستي داشت. ديوان سعيدا حـاوي  

سرايي عرصة هنري مسلّم اوست؛ به طوريكه حجم زيـادي   غزل، قصيده، مثنوي، قطعه و رباعي است؛اما غزل

ي مي توان سعيدا را در غـزل  سبك شناس از نظرغزل).  590از ديوانش را به اين قالب اختصاص داده است(

مضارع و مجتث و هزج در مرحله بعد از آن قرار دارند.دراغلب غزل هايش  ، بحرهايدانستبحر رمل شاعر 

از پركاربردترين اوزان شعر فارسي بهره جسته است مثل رمـل مـثمن محـذوف و مضـارع مـثمن مكفـوف       

د كـه عـواطفي   خيزابي و پر تحـرك بـه چشـم مـي خـور      محذوف. البته چند غزل در وزن ضربي و تند يا

 ال همچون غزليات قلندري موالنا را تداعي مي كنند.شورانگيز و پر جذبه و ح

بحرهاي غزل سعيدا جز رجز و مقتضب، در قصايد او هم ديده مي شود. او مثنوي را در بحر سريع و 

قطعه را فقط در بحور مجتث ، خفيف و مضارع سروده است.در رباعي بيشـتر از بحـر هـزج مـثمن اخـرب      

« ديوان سعيدا اوزان دوري كمـي ديـده مـي شـود و غالـب اوزان  او      مقبوض اَزل استفاده كرده است . در 

 .و ماليم اند» جويباري 

در اين مقاله سعي بر اين است تا با كمك جدولهاي آماري دقيق ، اوزان رايج و كم كاربرد بحرهـاي  

 اشعار سعيدا معرفي و تحليل شود و جايگاه او در سبك هندي تبيين گردد.

 

 ، بحرهاي عروضي.نقشبندي، شعر سبك هندي، موسيقي بيروني واژگان كليدي: سعيدا

                                                           
 25/11/91تاريخ پذيرش نهايي:               11/5/91خ دريافت مقاله:تاري ∗
 reza_najjarian@yazd.ac.irنشاني پست الكترونيكي نويسنده: -1
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مهمقد 

موسيقي بيرونـي، كنـاري، درونـي و    : ده استشموسيقي شعر به چهار نوع تقسيم 
وزن، قافيه و تناسـب   ه اند:در شعر تشخيص داد راسه نوع موسيقي گروهي معنوي ؛ اما 

موسـيقي بيرونـي در   .)31ص، 1ج ،1378(فرشـيدورد،  » حروف يا موسيقي دروني شعر
شعر فارسي شامل اوزان عروضي (كمي و ايقـاعي)، نيمـايي (آزاد)، پوشـيده (سـپيد) و     
وزن عرضي است. در وزن عروضي تكيه بر كميت هجاها و تساوي و تشـابه اركـان يـا    
افاعيل عروضي در شعر است. اوزان عروضي بـه اوزان كوتـاه، متوسـط ثقيـل، متوسـط      

اوزان دوري از خـوش آهنـگ   « .1شده انـد متناوب يا دوري تقسيم  خفيف، بلند ثقيل و
ترين اوزان شعري اند و قسمت اعظم زايايي عروض فارسي بر عهده ايـن اوزان اسـت؛   

) 62،ص1372(شميسـا،  » زيرا با تركيب اركان مختلف مي توان اوزان تـازه اي سـاخت.  
ر تقسـيم مـي كنـد.    شفيعي كدكني اوزان شعر را به خيزابـي، جويبـاري، شـفاف و كـد    

) اوزان خيزابي تنـد و شـادند و اوزان جويبـاري و وزن    135،ص1373(شفيعي كدكني، 
هاي آرام و ماليم. اوزان شفاف نيز شامل دو وزن خيزابـي و جويبـاري مـي شـود؛ امـا      

 توجـه .فرشيد ورد بـا  2اوزان كدر شامل وزنهاي ثقيل است كه تشخيص آن دشوار است
رزاد از اوزان فارسي، پر استعمال ترين اوزان را زيباترين آنها مـي  به كار آماري مسعود ف

» مفعول فاعالت مفاعيـل فـاعالت  «، »فاعالتن فعالتن فعالت«داند و مي گويد: سه وزن 
زيباترين وزن هـاي شـعر فارسـي هسـتند؛ از اينـرو      » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت«و 

، 2،ج1378آمـده انـد. (فرشـيد ورد،     بهترين قصايد و غزليات و قطعات بر اين سه وزن
)؛ اما وزن رباعي روان ترين صورت شعري در زبـان فارسـي اسـت كـه مـردم      575ص

فارسي زبان ترانه هاي خود را بر آن آهنگ و وزن ساخته اند و شـادي هـا و غـم هـاي     
در شـعر فارسـي   . )65، ص1370رموني بيان داشته اند(مسگرنژاد،خود را با آن وزن و ها

بر اوزان كمي كه مبتني است بر نظم ميان هجاهاي كوتاه و بلنـد، اوزانـي وجـود    عالوه 
 .3دارد كه فقط از تعدادي هجاي بلند تشكيل مي شوند و به آنها اوزان ايقاعي مي گويند
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شعر فارسي  ،وحيديان كاميار با تأكيد بر هماهنگي موضوع و وزن، اوزان و مفاهيم
اوزان نرم و سنگين كه در معانيي مانند مرثيه، هجران، . 1تقسيم مي كند:به شش دسته را 

فعالتن فعالتن فعالتن فعلن (فـع لـن). مفـاعلن    «درد، حسرت و گله به كار رفته است: 
. اوزان ضربي و تند كـه  2»فعالتن مفاعلن فعلن (فع لن). مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن.

عالت فاعالتن فعـالت فـاعالتن.   ف« معاني شور انگيز و پرجذبه و حال را القا مي كند : 
. اوزان 4» فعولن فعـولن فعـولن فعـل   «. وزن حماسي: 3».مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

مفعول مفاعيل فاعالتن. مفعول « برهاني و جدلي مناسب معاني پند و اخالق و حكمت: 
 اوزان تنـد و كوتـاه بـراي مفـاهيم شـاد     . 5».مفاعلن مفاعيلن. مفعول فاعالت مفاعيل فع

اوزان دلنشـين و شـيرين و   . 6بويژه مثنوي هايي كه مضمون شاد دارند با اشعار كودكانه 
مفـاعيلن مفـاعيلن مفـاعيلن    « آرام كه مناسب مضـامين آرام بخـش يـا عاشـقانه اسـت:      

مفاعيلن. مفاعيلن مفاعيلن فعولن. مفاعيـل مفاعيـل مفاعيـل فعـولن يـا مفعـول مفاعيـل        
 )74-72،صص1374، وحيديان كاميار».(مفاعيل فعولن

در باب اوزان رايج غزل و سير تحول تاريخي آن تحقيقـاتي بـه وسـيله خـانلري،     
ساتن، شميسا و صبور انجام شده است. خـانلري كـاربرد بيسـت وزن پركـاربردتر را از     
قرن ششم تا قرن سيزدهم مورد بررسي قرار داده است و چگونگي و علل تغييـر ميـزان   

) 206- 147،صص1327هاي مختلف بيان كرده است.(خانلري، دورهكاربرد اوزان  را در 
را » خصوصيات اوزان غزل و تحوالت مربوط بـه آن » آفاق غزل فارسي«صبور در كتاب 

 )56، ص 1370بيان نموده است.(صبور،
نقشبندي يزدي از شاعران سبك هندي است كه استادي خود را در سرودن  اسعيد

مثنوي، قطعه، رباعي) مورد آزمايش قرارداده اسـت . بـا    قالب ( غزل، قصيده، 5شعر در 
به اينكه پيرامون عروض اشعار سعيدا هيچگونه تحقيقي صـورت نگرفتـه اسـت ؛     توجه

نگارنده در اين مقاله بر آن است تا ضمن معرفي سـعيدا، وزن هـاي موجـود در ديـوان     
 سعيدا را با ارائه جدولهاي آماري معرفي و تحليل نمايد.
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 ا نقشبنديسعيد
تخلّـص مـي   » سـعيدا «وبيشـتر » سـعيد «سعيد نقشبندي يزدي كه در شعر خود گاه 

ــليمان     ــاه س ــري ومعاصــر ش ــازدهم هجــري قم ــرن ي ــار ق ــزدي تب ــاعران ي ــرد، ازش ك
نقشبندي كه از مهارتهـاي جنبـي نسـاجي بـه      هـ.ق )است. اودرفن1105ّ-1077صفوي(

تـابي كـه از او يـاد كـرده اسـت،      تـرين ك شمار مي رود مهارت تمام داشته است .قديمي
سعيداي يزدي با وجـود پيـري   «است كه در باب او چنين گفته است: » تذكرةنصرآبادي«

نهايت شوخي و زنده دلي داشت.در فنّ نقشبندي مهارت حاصل نموده ،درفنّ شعر هـم  
گاهي نقشي بر صفحه مي بست.در اصفهان ساكن بود.چند پسر داردكـه بـه شَـعر بـافي     

سعيدا «شمع انجمن درباب او نوشته است: تذكرة ). 334،ص1379(نصرآبادي،»مشغولند.
نقشبند يزدي،نقشبند كارگاه خوش تراشي است و صورت آفرين هيوالي خوش قماشي 

 و ميرزا صائب او را به زبان ادب ياد مي كند و مي گويد: 
 سيده استصائب ز بحر دل به تأمل ر        اين خوش غزل ز فيض سعيداي نقشبند    

مؤلّف . )330، ص 1385او نزد اكابر وقت نيز معزز و محترم بوده است(بهادر،
او را شاعري يزدي و ساكن اصفهان دانسته كه در صناعت تصوير و نقوش و »  الذريعه«

آقا بزرگ »(ابنيه مهارت داشته وصائب او را مدح كرده وسعيداي نقشبند ناميده است
 )452،ص 1403طهراني،

ت مي توان گفت كه وي شاعري است مذهبي بـا مشـربي عرفـاني. ايـن     به صراح
شاعر متدين دو مثنوي دارد كه يكـي تحميديـه اي اسـت طـوالني و ديگـري در نعـت       
رسول اكرم(ص). قصايد او نيز بيشتر در مدح پيامبر اكرم(ص) و خانـدان مطهـر ايشـان    

هدي(ع)است.  بحـر را  بخصوص حضرت زهرا(س)،امام علي(ع) وامام رضا(ع) و امام م
با به كف گرفتن سبحه هاي مرجاني ، مشغول ذكر خير او مي داند و شـريعت او را فنـا   

 ناپذير مي خواند. شاه بيت قصيده اش  اين بيت است:
 كه چاكران تو هر سو كنند سلطاني         تو بر سرير سعادت بخسب با صد ناز

 )279ص  ،(ديوان
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ع با ديدي عميـق و خـوش همچـون    ه به آيين تشيسعيدا از جمله عارفاني است ك
يك شيعة پاك نگريسته است، در البالي اشعارش رايحة طريقت نقشبنديه بـه مشـاممي   
رسد؛ ولي عقايد باطني خود را بر مدار شـيعه قـرار داده اسـت. سـعيدا بـه حسـين بـن        
منصور حالج و بابا فغاني ارادت داشت و در ابياتي چنـد، خـود را ريـزه خـوار خـوان      

مي، سنايي و عطّار مي داند. او ارادتي خاص به خواجة شـيراز داشـته اسـت.    جامي، نظا
آورده و همچنين استفاده از رديـف هـاي شـعري او    » حافظ«وجود تضمين هايي كه از 

 گوياي اين معني است : 
 سعيدا سالها جان كند تاامشب به كــام دل

 مريد حافظ شيراز شد از خويش پنهــاني
 )261ان، ص هم(

ميان سعيدا و صائب، مراوده و دوستي بوده است. صائب براي سعيدا غزلـي زيبـا   
 مي سرايد كه با اندك تغيير در ديوان سعيدا نيز وجودداردو مطلع آن چنين است: 

 نور شكوه حقّ زمـــقابل رسيده است
 دل رسيده است وقت شكست آينة

 )64ان،صهم(
ي هاي اين سـبك در ديـوان او   سعيدا به سبك هندي شعر مي سرود و طبعا ويژگ

به چشم مي خورد ؛ همچون نازك كاري و مضمون آفريني، تعقيد معنوي و تكرار قافيه 
تحسين و غزلسرايي با سخن لطيف و صـاف تـر از آب    او شاعري است شايستةو ...... 

قشـبندي  ل دقيق به دور از هجو و ياوه و سخن ركيك. از ديـوان سـعيداي ن  روان و تخي
ي كتابخانه مجلس شـوراي اسالمي(سـناي سـابق)    خطّ موجود است كه نسخة سه نسخه

سـوده  « بيت دارد.در انتهاي آن، دو بيت از كاتب نسـخه آمـده اسـت و عبـارت      4815
 پـيش از آن نوشـته شـده اسـت(مقدمة    »متالفقير الحقير يعقوب سمرقندي غفر ذنوبـه،ت 

 ديوان سعيدا)  
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 يزديالف) غزليات سعيدا نقشبندي 
صفويه غزل است و معمـوالً حـدود شـش هفـت      ترين قالب شعري در دورة يجرا

هـا ديـده مـي شـود و مايـه      هاي درازتر نيـز در ديـوان   ا غزلبيت تا پانزده بيت است. ام  
). در غـزل  405، ص 1377 ،( غالمرضـايي  وحدت ابيات غـزل ، بيشـتر رديـف اسـت.    

است و همين باعث ايجاد مضامين عجيب و غريبي  يابيهندي تكية اساسي بر مضمون 
 )181،ص 1369( شميسا،  ماند اً از ابتذال به دور ميكلّ امادر شعر است؛ 

سرايي عرصة  خورد و غزل قالب به چشم مي اينتخصص و تبحر اصلي سعيدا در 
هنري مسلّم اوست؛ به طوريكه حجم زيادي از ديوانش را به اين قالـب اختصـاص داده   

هـاي عرفـاني    هاي سعيدا دلپذير و حاوي افكار عاشـقانه و تجلّيـات انديشـه    ست. غزلا
است. وي از تركيبات و الفاظ غزل عاشقانه به عنوان ظروف خوبي براي بيـان مظـروف   

گيرد.  سعيدا در غزل از سعدي و حـافظ پيـروي كـرده اسـت و حـال و       عرفان بهره مي
گـري   هـاي او جلـوه   شـاعران ديگـر در غـزل   هاي حافظ به مراتب بيشـتر از   هواي غزل

كند. دنياگريزي و انزواي شـاعر و انتقـاد از حاكمـان و زهـاد ريـايي زمـان، ويژگـي         مي
 مشترك اين دو شاعر است.  

غـزل بـا تخلّـص     567بيت ديده مي شود كـه   4475غزل با  590در ديوان سعيدا 
اگرچه معموالً غـزل از   غزل بدون تخلّص است.  12غزل با تخلّص سعيد و  11سعيدا، 

و از چهـارده بيـت زيـادتر نيسـت؛ غزليـات سـعيدا گـاهي بـه وجـه           كمتـر هفت بيت 
بيتي اسـت.   3و    16اي خالف اين است.بلندترين و كوتاهترين غزل به ترتيب  سابقه بي

در غزليات او   37البته به نظر مي رسد گاهي غزل مطلع ندارد و ناقص است؛ مثل غزل 
، بحر رمل و مقتضب به ترتيب بـاالترين  1به نمودار توجهر رفته است كه با بحر به كا 9

 و پايين ترين بسامد را دارند:  
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 غزل ) 237(  بحر رمل: .1

 ( فاعالتن، فاعالتن ، فاعالتن ، فاعلن/فاعالن )رمل مثمن محذوف/مقصور: 1-1
،  18  ،13، 10غزل در اين بحر سروده شده است :  مثل غـزل هـاي شـمارة     133

28 ،32 ،33 ،34 ،37 ،41. 
 آنچه با ما آشكارا يار جاني مي كند         كي فرنگي با مسلماني نهاني مي كند     

 )145( ديوان،ص
( فـاعالتن ، فعالتـن ، فعالتـن ،    رمل مثمن مخبـون اصـلم يـا محـذوف :     1-2

 فعلن/فع لن/فعالن/فع الن)
، 48، 27، 26، 3شمارة   غزل در اين بحر سروده شده است : غزل هاي 88

 518، 199، 178، 174، 171، 170، 471،152و  430، 262، 141، 113، 102، 72،81،85
 .553و 

 مردمي ، فهم ،  ادا ، ترس خدا ، رحم بجا
 نازم آن چشم سياه تو كه دارد همه را

 )2(ديوان،ص 

%40

%20

%18

%15

%3

%2

1%

0/6%

0/4%

رمل

هزج

مضارع

مجتث

خفيف

رجز

متقارب

منسرح

مقتضب مثمن مطوي مقطوع  
غزل از ديوان سعيدا نقشبندي 590بسامد انوع بحر در . 1نمودار 



 __________________________________________________________________  
 28)، شماره 1393كاوش نامه، سال پانزدهم (     74

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 چه غم از قبله و از قبله نما دارد عشق
 رد عشق؟كه به هر گردش دل رو به خدا دا

 )193(ديوان،ص 
 جم شود ساقي و من جام نگيرم هرگز  عهد كردم ز جهان كام نگيرم هرگز

 )168(ديوان،ص
در اين وزن 530و  275غزل شمارة 2)2 ×(فعالت فعالتنرمل مثمن مشكول1-3

 دوري سروده شده است:
 چو به درد خوي كردي به دوا توان رسيدن

 به قضا رضا چو دادي به خدا توان رسيدن 
 ) 238(ديوان،ص 

 ( فاعالتن ، فاعالتن ، فاعلن/فاعالن )  رمل مسدس محذوف/مقصور: 1-4
، 502، 496، 424غزل در اين بحر سروده شده است ؛مثل غزل هاي شمارة   14

 ؛565و  564، 561، 520
 سلطان خوبان مي رويم سوي آن                 ما به كوي  يار ناالن مي رويم

 )233(ديوان،ص 
اين وزن، دلنشين و باوقار است و براي سرودن مضامين پندآموز و عارفانه 

 )149، ص 1374است(زمانيان، 

 
56% 

37% 

6% 

1% 

رمل مثمن 
 مقصور/محذوف

رمل مثمن مخبون  
 اصلم/محذوف

رمل مسدس  
 مقصور/محذوف

 رمل مثمن مشكول

 غزل از ديوان سعيدا نقشبندي 237بسامد بحر رمل در 
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رين بسامد تكرارازباالت٪56با  /مقصوربحر رمل مثمن محذوف، 2به نمودار توجهبا
است كه » ، فعالتفاعالتنفعالت فاعالتن «برخوردار است و تنها دو غزل در بحر دوري

همچون حافظ و سعدي موسيقي بزمهاي در بحررمل موسيقي شعر سعيدا ثابت مي كند 
 اشرافي است كه نوازندگان مي نوازند وخواننده ميخواند.

 
 غزل ) 120: ( بحر هزج .2

تـا   12،23،29غزل مثل غزل هاي شمارة 71)4×(مفاعيلن  هزج مثمن سالم: 2-1 
 در اين بحر است:، 31،52،106،180،190

 مگردان تا قيامت مشكل ما را هـــيلا
 مكن چون الله پيدا در جهان داغ دل ما را   

 ) 4(ديوان،ص
( مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ  :مسبغ هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف يا 2-2

 137، 218،104، 67، 63، 51، 39، ، 35غزل :مثل غزل هاي شمارة  34/فعولن/ مفاعيل )
 ؛437، 198، 153،156،162،163،

 مردي كه در اين ره ، دل آگاه ندارد       در   منزل   صاحبنظران   راه   ندارد
 ) 112(ديوان،ص

 سوز جگر و چشم تر و دردسري هست     ابرو نظري هست تا با تو از آن گوشة
 )72(ديوان،ص

وزن  589،  584،  486، 282،   233: پنج غزل شماره : هزج مثمن اخرب2-3
را دارند. در وزن دوري گاهي صامت اضافه در وسط  2 ×دوري مفعول مفاعيلن 

 »  :ديديم« مصراع است كه با حذف آن وزن صحيح مي شود؛ مثل صامت ميم در 
 كي ديدة تر دارد سوزي كه جگر دارد ؟ 

 فيضي كه سحر دارد ديديمما در دل شب  
 )107(ديوان،ص
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 از بيت زير: »امروز«در »ز « و مثل صامت
زين باشد در خانة امروز گل خيمه به صحرا زد         آرام مگر ،ام بهار آمداي 

 )129(ديوان،ص 
 ( مفاعيلن ، مفاعيلن ، فعولن/فعوالن )هزج مسدس محذوف:  2-4
، 299، 155، 103، 88، 79، 64غزل در اين بحر سروده شده :  غزل هاي شمارة8

 .581و  521
 ز  حال دل كه بينايي چه گويم                        دانايي چه گويممنم نادان تو 

 )233(ديوان،ص
غزل 2( مفعول مفاعلن فعولن )مقصور:  هزج مسدس اخرب مقبوض 2-5
 ؛515و  148شمارة 

 ناديده خـــــدا خداپرستيم         ناخورده شـراب ناب مستيم
 )230(ديوان،ص

 
، غزل از بحر هزج استفاده كرده  120در مي يابيم كه سعيدا در  در بررسي غزلها

غزل را با  76ديگر اينكه  % است و نكتة60امد هزج مثمن سالم بس از اين تعداد

60% 

28% 

4% 

7% 

1% 

 هزج مثمن سالم

هزج مثمن اخرب  
 مكفوف محذوف

 هزج مثمن اخرب

هزج مسدس  
 محذوف

هزج مسدس  
 …اخرب مقبوض  

 غزل از ديوان سعيدا نقشبندي 120بسامد بحر هزج در .  3نمودار 
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موسيقي خيزابي و تند سروده است كه چون موسيقي فولكلور پويا  و پرجنبش است و 
 از مشاركت جمع با دف و ضرب حكايت مي كند.

 
 غزل) 110( بحر مضارع:  .3

مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف/مقصـور(مفعول فـاعالت مفاعيـلُ     3-1

 ؛47تا 44، 38، 36، 17غزل؛ مثل غزل هاي شمارة   100 فاعلن)
 بهتر بود ز آب حياتم شراب تلخ         اي خضر خو گرفته مذاقم به آب تلخ

 )97(ديوان،ص
، 140دوري؛ مثل غزل  غزل 10) 2×:(مفعولُ فاعالتنمضارع مثمن اخرب 3-2

 ؛588و  405، 370، 285، 279، 268 ،239
 تا باده خام باشد با كس اثر ندارد       طفل است يار و چشمش با ما نظر ندارد

 )110(ديوان،ص
 

 سعيدا از بحرهاي پركاربرد مجتث بهره برده است.غزل):  87بحر مجتث(  .4

، 339، 238، 219مارة غـزل شـ   6)  2×(مفاعلن فعالتن مجتث مثمن مخبون 4-1
 در اين بحر سروده شده   559و480، 479

 جلوه گاه تو گردد آيينهخوشا دلي كه چو 
 ، گرد ماه تو گردد زلف ز سر گذشته و چون

 )101(ديوان،ص
 است كه هجاي مياني دوري در ميانة وزن خيزابي سعيدا اين از نكات برجستة

انتهاي  اولكلمه است و به خوش آهنگي بيت كمك مي كند؛مثل آيينه وزلف كه بخش 
آن  خسته هجاي فعالتن است و بخش دوم شروع هجاي مفاعلن.يا مثل : مگرخبر زدل

 انتظارندارد سنگ ما غبار ندارد، براي شيشة صافيدالن نگارندارد،هواي مشرب
 )238(ديوان،ص 
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قصور/اصلم مسبغ (مفاعلن فعالتن مفاعلن محذوف/مجتث مثمن مخبون م 4-2

 498، 497، 476، 475، 21،50 ،1غزل در اين بحر است:  81فعلن/فعالت/فع الت) 
 ؛66،  66، 6،22، 203، 195، 188، 150، 138، 111، 526،

 نه قال  ،ز چنگ و عود شنيدم به گوشِ حال
 باده با تو حالل ،كه آب بي تو حرام است

 )199(ديوان،ص
 راه تو دل بر سر دل افتاده است ز بس به

 گذشتن از سر كوي تو مشكل افتاده است
 ) 60(ديوان،ص

تكرار از باالترين بسامد برخوردار اسـت .    ٪92با مثمن مخبون اصلم بحر مجتث 
 ضمنا وزن خيزابي در اين بحر به شش غزل اختصاص يافته است.

 

 به كار برده است. غزل): سعيدا بحرهاي پركاربرد خفيف را17( بحر خفيف:   .5

:(فاعالتن مفاعلن فعلن/فع اصلم مسبغخفيف مسدس مخبون محذوف يا  5-1

، 587،115و477، 356،  185، 139، 110، 107، 90، 76شانزده غزل شمارة لن/فعالت) 
 .341و   328،  25،  576،19و 169

 تويي» عالم الغيب و الشّهاده«                      واقف از زاده و نزاده تويي    
 ) 262(ديوان، ص 

 بهر اثبات ذات بيچون است آنچه در شش جهات گردون است 
 )55(ديوان، ص 

 آسمان در سجود مي آيد هر كه از خود فرود مي آيد 
 )155ص (ديوان،  

در  260ل شمارةفقط غز (فعالتن مفاعلن فعالتن)خفيف مسدس مخبون 5-2
 اين بحر سروده شده است:
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 خواب در راه كاروان نتوان كرد        مي زاين دوروزه جان نتوان كرد      خرّ
 )260(ديوان، ص 

اين بحر وزني شاد دارد و محتوايي سرشار از حكمت و حقايق در آن فراهم شده 
 است.

 
 غزل) 7( بحر رجز: .6

 6 -1 453و 16، 11غزل شمارة )   4(مستفعلن  :ن سالمرجز مثم 
 با درد  شد الفت مرا ،تا شد حكيمم عشق او

 رفت از سرم گرد هوا ،تا شد رفيقم درد او
 ) 8(ديوان، ص 

6-2 در ايـن   83فقط غـزل شـماره   مستفعالتن)  3 ×مستفعلن (مذال نرجز مثم
 بحر است.

 
 دارم بتي و سجده اش اي دل نهاني بهتر است

 بهتر استاز هر چه گويم خوبتر وز هر چه داني 
 )40(ديوان، ص 

 اين بحر از جمله بحرهاي كم كاربرد رجز است
6-3 551،  440شمارة سه غزل ) 2 ×(مفتعلن مفاعلنمخبون ين مطورجز مثم 

   590و
 سخن  يكي ،يار يكي ،رهين يكي ،رهن يكي

 سخن يكي ،يار يكي ،كفر يكي و دين يكي
 ) 265(ديوان، ص 

خيزابي است كه موسيقي غزلهاي موالنا را تداعي شش غزل در بحر رجز از اوزان 
 مي كند.
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 غزل) 6( تقارب:بحر م .7

7-1 از اوزان  323و  286، 40غـزل شـمارة    3) 4 ×:(فعولنن سـالم متقارب مثم
 دوري هستند

 كه صدبار سر زير پا ديده باشد   كسي گرد كوي تو گرديده باشد 
 )131(ديوان، ص  

7-2 غـزل شـمارة    3:(فعولن فعولن فعـولن فعـل)   ن محذوفبحر متقارب مثم
 ؛463و  411، 146

 سرم گشت از بسكه گرديده ام        نديده كسي آنچه من ديده ام                 
 )19(ديوان، ص 

اين وزن ، حماسي و رزمي است؛ البته بوستان سعدي با مضامين پند و اندرز در 
 اين وزن سروده شده است.

 
 غزل): سعيدا از بحرهاي پركاربرد منسرح بهره برده است. 4( :بحر منسرح .8

8-1 يـك غـزل در ايـن    ) 2 ×:(مفتعلن فـاعلن مكشـوف  ين مطـو منسرح مثم
   414بحردوري سروده شده :  غزل شمارة 

 بوي جفا مي دهد ياسمن اختالط          نيست گل الفتي در چمن اختالط   
 )187(ديوان، ص 

8-2 مفتعلن فعنحورم ين مطومنسرح مثم غـزل شـمارة    سـه ): (مفتعلن فاعالت
 در اين بحر سروده شده   572و  494و  337

 ز خويشتن به درآيد اولبايدش       هر كه در اين در ز راه صدق درآيد 
 ) 153(ديوان، ص 

 
9. در وزن دوري و  116و  24دو غـزل شـمارة   : ن مطـوي مقطـوع  مقتضب مثم

فـاعالت  «خيزابي و تند فاعلن مفاعيلن  سروده شده اسـت.اين وزن دوري بـه صـورت    
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) و از جمله اوزان بسيار كـم  98، ص 1378نيز پايه نويسي مي شود( فضيلت، » مفعولن 
 كاربرد است

 جان راهديه مي برم دل را نذر كرده ام  نيت قران بستم طوف كوي جانان را
 ) 12(ديوان،ص

. مقايسه آماري وزن در غزل سعيدا با وزن غزل در سبك هندي و 1جدول 

 وزن غزل فارسي

ترتيب در 
غزل 
سعيدا

وزن

فرا واني 
در غزل 

سعيدا

ترتيب در 
سبك 
هندي

فراواني 
نسبي در 

سبك هندي

ترتيب در 
غزل 
فارسي

فراوا ني 
نسبي در 
غزل فارسي

1
فاعالتن فاعالتن 

فاعالتن فاعلن
22120.12%214.6% 

2 
مفعول فاعالت 
 مفاعيل فاعلن



20316.09%114.8%

3 
مفاعلن فعالتن 

 مفاعلن فعلن/فعالن
13.6 216.65%313.5%

4 
فعالتن فعالتن 

فعالتن فعلن/ فعلن
13412.42%413.5%

×4 12510.89%58.4%مفاعيلن  5

6 
مفعول مفاعيل 

مفاعيل 
فعولن/فعوالن

5--66.9%

7 
فاعالتن مفاعلن    

فعلن /فعالن
2.164.44%82.9%

8 
فاعالتن فاعالتن 

فاعلن
292.19%112.2%

 21.610 1.8% 10 2.4%×مفعول فاعالتن  9
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ترتيب در 
غزل 
سعيدا

وزن

فرا واني 
در غزل 

سعيدا

ترتيب در 
سبك 
هندي

فراواني 
نسبي در 

سبك هندي

ترتيب در 
غزل 
فارسي

فراوا ني 
نسبي در 
غزل فارسي

10
مفاعيلن مفاعيلن 

فعولن
1.372.39%73.7%

×2 1 143%.171.1%مفاعلن فعالتن  11
28.1612%.122%×مفعول مفاعيلن  12
13 2×مفتعلن مفاعلن5. 1527%.151.3%
14 5 4 ×فعولن.--216%.

15 
فعولن فعولن 

 فعولن فعل
5. -ناچيز226%.

45.1191%.131.8%×مستفعلن  16

17 
مستفعلن مستفعلن 

مستفعلن 
 مستفعالتن

5. ----

18 
مفتعلن فاعالت 

مفتعلن فع
5.--199%.

19
فاعالت مفعولن 

×2
3.----

20 2×فعالت فاعالتن3.1332%.161.2%

21
مفعول مفاعلن 

فعولن
3.8 2.23% 9 2.7% 

22 2×مفتعلن فاعلن1.1238%.141.6%

23
فاعالتن مفاعلن 

 فعالتن
1. ----
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) كـه  اول گروه پركاربرد(اوزان وزن مي توان دريافت كه شش 1ت در جدول با دقّ
وزن 5و فارسـي  پركـاربردغزل  وزن شش رادرآنهاسروده،همان غزلهايش %كل85.6سعيدا

 ،»مفعول مفاعيل مفاعيـل فعـولن  «است با اين تفاوت كه بحر  يازدهم قرن پركاربرد غزل
ـ  ،كه در تقسيم بندي خانلري ذكر نشده است ششـم اسـت . نيـز بحـر      ةدر اينجا در رتب

ـ   »رمل مثمن محذوف/مقصـور « مضـارع مـثمن اخـرب    «و  ةاولدر ديـوان سـعيدا در رتب
ـ » مكفوف محذوف/مقصور برگرفتـه از   1العـات اصـلي جـدول    دوم اسـت. اطّ  ةدر رتب

فارسـي وسـبك    غزل با وزن ومقايسةآن دهلوي بيدل غزلهاي اوزان آماري بررسي«ةمقال
است و نگارنده آمار مربوط به سـعيدا را بـه آن    1388ي، ادب چاپ شده در فنون» هندي

 .افزوده است
 .انواع بحر از نظر هجا2جدول 

 بحر وزن و بحر نوع وزن
ــدكاربرد  درصــــ

 درغزل سعيدا

 كوتاه

 فعالتن مفاعلن فعلن ، خفيف مخبون محذوف
 فاعالتن فاعالتن فاعلن ، رمل مسدس محذوف

 مفاعلين مفاعلين فعولن ، هزج مسدس محذوف 
 مفعول مفاعلن فعولن ، هزج اخرب مقبوض محذوف

 فاعالتن مفاعلن فعالتن: خفيف مخبون 

2.1% 
2% 

1.3% 
3%. 
1%. 

ــط  متوســ
 خفيف

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ، مجتث مخبـون محـذوف فعالتـن    
 فعالتن فعالتن فعلن ، رمل مثمن مخبون محذوف

13.6% 
13% 

ــط  متوســ
 ثقيل

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ، رمل مثمن محذوف
 مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن ، مضارع اخرب مكفوف محذوب

 مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن ، هزج اخرب مكفوف محذوف

22% 
20% 
5% 

 بلند ثقيل
 :  هزج مثمن سالم4 ×مفاعيلن 

 : رجز مثمن سالم4 ×مستفعلن 

12% 
5%. 

بلند 
 خفيف

 - : رمل مثمن مخبون4 ×فعالتن 
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 متناوب

 : مضارع مثمن مخبون2×مفعول فاعالتن
 :مجتث مثمن مخبون2×مفاعلن فعالتن

 :هزج مثمن اخرب2×مفعول مفاعيلن 
 : رجز مطوي مخبون  2×مفتعلن مفاعلن 
 : رمل مثمن مشكول 2×فعالت فاعالتن 
 : مقتضب مثمن مطوي مقطوع 2×فاعالت مفعولن 
 : منسرح مطوي مخبون مكشوف 2×مفتعلن فاعلن   

1.6% 
1% 
8%. 
5% . 
3% . 
3% . 
1%. 

 
يابيم كه سعيدا نيز مانند ديگرشاعران سبك هندي به  درمي 2به جدول  توجهبا   

در  هاي خود را درصد غزل 8/5اه تمايل كمتري داشته است وتنهااستفاده از اوزان كوت
هاي او  در اوزان متوسط ثقيل و متوسط  درصد غزل 6/73هاي كوتاه سروده است.  وزن

ها گنجايش بيشتري براي بيان مفاهيم و مضامين داشتند.  خفيف است. چون اين وزن
استفاده از اوزان بلند ثقيل، بخصوص بحر هزج مثمن سالم نيز در غزليات سعيدا قابل 

وجهي ندارند(تنها تغزل سعيدا ، اوزان متناوب بسامد قابل  590است. در ميان  توجه
 درصد) . 6/4

 
 قصيده) 11ب) قصايد:(

اند و برخي اشعار  ابيات قصيده را بين بيست تا هفتاد و هشتاد بيت دانسته شمارة 
). از 102،ص1370انـد.(همايي،  كمتر از بيست و بيشتر از هشتاد بيت را نيز قصيده ناميده

غـزل زبـان قصـايد را از سـختي و     اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم، به تدريج زبان 
 ). در ديوان سـعيدا 407،ص 1377صالبت به نرمي و لطافت كشانيده است(غالمرضايي،

و   47بيت است. بلندترين و كوتاهترين قصيده به ترتيـب   281قصيده و در مجموع  11
 بحر بهره برده است. 6بيت دارد. شاعردر سرودن قصايد خود تنها از  14
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 قصيده) 3مجتث(  .1

در ايـن بحـر    11و 10، 8قصـيده شـمارة    3. مجتث مثمن مخبون محذوف: 1-1
 سروده شده است.

 چو ني اگر كنيم بند بند، نيست غمي      ز خود تهي شده ام تا نوازيم به دمي    
 )277(ديوان،ص

 
 قصيده) 3هزج(  .2

در اين بحر  7و 2، 1قصيده شمارة  3. هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف: 2-1
 .شده است سروده

 گويا كه به تصوير كشيده است كمان را        نقّاش قضا نسخة ابروي بتان را    
 )267(ديوان،ص

 
 قصيده) 2رمل:( .3

 در اين بحر است. 6فقط قصيدة شمارة . رمل مسدس مقصور: 3-1
 در حقيقت اوست شيطان رجيم آن كه خواني نام او نفس  بهيم               

 )273(ديوان،ص
 در اين بحر است. 4تنها قصيدة شمارة . رمل مثمن مخبون اصلم: 3-2

 گر خيال تو نمي داد دلش را دستوركي ز كوي تو سعيدا نفسي مي شد دور     
 )270(ديوان،ص 

 
 قصيده) 1بحر خفيف:( .4

در ايـن بحـر    3منحصـرا قصـيدة شـمارة     . خفيف مسدس مخبون مقصـور: 4-1
 .سروده شده است

 



 __________________________________________________________________  
 28)، شماره 1393كاوش نامه، سال پانزدهم (     86

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 در تصور ز سر فتد دستار      بس بلند است قصر و خانة يار 
 )268(ديوان،ص

 

 قصيده) 1بحر متقارب:(   .5

 9قصيدة شمارة . متقارب مثمن مقصور:  5-1
 كه شد ديده را نورِ بينش سياه ز شوخي خطش غوطه زد در نگاه 

 )276(ديوان،ص
 

 قصيده) 1بحر مضارع(  .6

در اين بحر  5فقط قصيدة شمارة . مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف: 6-1
 است.

 داني كه چيست بار ترازوي اين دو دم
 آن قدم ،اين پلّه اش حديث حدوث است 

 )272(ديوان،ص

 
27.5%

27.5%

9%

9%

9%

9%

9%

مجتث مثمن مخبون محذوف

هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف

رمل مسدس مقصور

رمل مثمن مخبون اصلم

خفيف مسدس مخبون مقصور

متقارب مثمن مقصور

مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

قصيده از ديوان سعيدا نقشبندي11بسامد اوزان عروضي در . 4نمودار                          
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تكـرار از بـاالترين    ٪27.5، بحرهاي هزج ومجتث هركدام بـا   4به نمودار توجهبا 
 بسامد برخوردارند.

 
 مثنوي ) ج

انـد؛ متقـارب،    مناسبترين بحوري كه بزرگان شعر فارسي در مثنوي انتخـاب كـرده  
 101). سعيدا از خود دو مثنوي و در مجموع 21، 1372رمل و هزج بوده است(رزمجو، 

بيت درمناجات و ثناي باري تعـالي   95بيت به يادگار گذاشته است. مثنوي نخست او با 
است.  توجهظر  شيوايي و رواني كالم در خور و از شاهكارهاي ديوان سعيداست و از ن

مثنوي شش بيتي ديگر سعيدا به نعت سيد المرسلين(ص) اختصاص يافته است. اين دو 
تند و شاد است  و  اوزان مشهور مثنوي است كه ازبحر سريع مسدس مطوي  مثنوي در

 و شاعران بزرگي مضامين پند و حكمت خود را در اين وزن سروده اند.
 
 سريع بحر .1

( مفـتعلن ، مفـتعلن ، فـاعلن ) كـه وزنـي      .سريع مسدس مطوي مكشوف : 1-1
شعر عرب است و كمتـر در زبـان    اين وزن از اوزان خاصتند،ضربي و خيزابي است . 

شده است. معروف ترين اثـري كـه بـدين وزن خلـق شـده، مخـزن        توجهفارسي بدان 
االسرار نظامي است. نظامي در مخزن االسرار حرف هاي حكمي و فلسـفي خـود را در   

به محتواي كالم خـود در انتخـاب وزن    توجهاين وزن مطرح كرده است كه البته وي با 
از اوزان مثنـوي  بـه مسـدس بـودنش     توجـه بسيار ضعيف عمل كرده است. اين وزن با 

 :است و در قصيده و غزل كاربردي ندارد
 بر در اللّه مقيميم ما                        بندة رحمان رحيميم ما

 )280(ديوان،ص 
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 قطعه  ) د
مهمترين مضمون قطعه ، پند و اندرز و سخنان حكمي است. مضمون مدح نيز در 

).در ديوان سعيدا، سـه  50، ص1375شود.(خالقي راد،  و قصيده بيشتر استعمال مي  قطعه
كوچك وجود دارد كه دو قطعه، دو بيتي و قطعة سوم، شش بيتي اسـت. مضـمون    قطعة

ديگر، شاعر به ترتيب به مدح و توصيف شام،   قطعة نخست، پند و اندرز و در دو قطعة
 مقام ابراهيم و بارگاه اسحاق ابن ادهم پرداخته است. اين قطعات درسه بحر زير سـروده 

 شده اند:  
 مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف يا مقصور:   .1

 زنهار پا دراز مكن از گليم خويش      سر را بر آستانة فكر صفات نه 
 )286(ديوان،ص

 خفيف مسدس مخبون مقصور:   .2
 شاهد او مقام ابراهيم   انبيا راست شام باغ  وحريم

 )286(ديوان،ص
 مجتث مثمن مخبون مقصور/ اصلم مسبغ:   .3

 به طوف مرقد اسحاق ابن ادهم شاه ره رسيد سعيداي دردمند و فقيرز 
 )  286(ديوان،ص

 

 هـ) رباعي درديوان سعيدا:
مفعولُ مفاعيـلُ  «رباعي شعري است داراي چهار مصراع با مطلع مصرّع و وزن آن 

). ربـاعي ازحيـث قافيـه بـه     332ص، 1373و زحافات آن است.(شميسـا،  » لعمفاعيلُ فَ
-2آن داراي قافيـه باشـد    مصـراع ع كه هرچهـار  رباعي مصرّ-1مي شود:  دونوع تقسيم

. سعيدا از ايـن  )20ص، 1374شميسا، رباعي خصي كه مصراع سوم آنبدون قافيه است.(
خوبي بهره برده و رباعيات نغز و دلنشيني از خود بـه يادگـار گذاشـته اسـت.     بقالب نيز 
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ربـاعي  مصـراع    20مـردف اسـت. ودر   عدد آن،  123رباعي دارد كه  146ديوان سعيدا 
 .126،127،128،140سوم داراي قافيه است: مثل رباعي شماره 

 اي دل نفسي صاحب عــــــرفان نشدي
 چ تو درمان نشديــر درد كسي هيـب  

 نشدي حيرانچون كشته به روي دوست 
 قربان نشدي ،صد حيف گذشت عيد

 )315(ديوان،ص 
يدا ارزشي همپايه دارند.يكي از داليلي كه ندرت هر چهار مصراع رباعي سعه ب

موجب همپايگي مصراع چهارم با ديگر مصراعهاي رباعي مي شود،آوردن قافيه در 
مصراع سوم است.به نظر مي رسد نداشتن قافيه در مصراع سوم باعث ايجاد گره مي 

(ميرافضلي،  تي نصيب خواننده مي گردد.شود و با گره گشايي در مصراع چهارم لذّ
 رباعي گاهي مثل رباعي زير اشكال دارد: ). قافية322،ص  1375

 يــا فهم كند معــني آن زان معنت   او معني معني است كه را آن معني
 خود را برسان به صاحب آن معني خواهي كه رسي به معني آن معني  

 )316(ديوان، ص 
مفعولن فع )، ، يعني مخنق ابتر( مفعول مفاعيلن 4ترين اوزان شجرة اخرب ثقيل

ترين اوزان شجرة اخرم يعني مخنق ابتر (مفعولن مفعولن  شش سبب متوالي دارد و ثقيل
مفعولن فع)، جمله اسباب است و در ديوان سعيدا ديده نمي شود. شايان ذكر است كه 

، سه مصراع غزل  5 يده مي شود كه در ذيل عنوان شمارةرباعي د 147در ديوان سعيدا 
 ذكر شده است: رباعياتن محذوف ، سهوا در ميان در بحر رمل  مثم

 فكر ذاتش داشتم صورت به يـــاد آمد مرا
............................................................ 
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 رب ارني گفتم و موسي صفت رفتم به كوه
 خواستم ديدار او حيرت به ياد آمد مرا     

 )289(ديوان، ص 
رباعي تنها در  146بسامد اخرب بيشتر از اخرم است واز سعيدا رباعياتدر 

رباعي زيردربحرهزج مثمن . 4شانزده رباعي هر چهار مصرع داراي يك وزن هستند
 ( مفعول مفاعلن مفاعيلن فاع)است:اخرب مقبوض اَزلّ

 جام مي و جام جم نما هم ماييم     ييم و مبتدا هـــم ماييمـما منته
 بيگانه نماي و آشنا هـــم ماييم              هم ماييمآن جوده و گندمي نما 

 )311(ديوان، ص 
) 271، ص1374وزن اصلي رباعي اخرب مقبوض مكفوف مجبوب است(شميسا،

، درديوان سعيدا دومين بسامد را دارد؛ ولي بحر 5و نمودار  3به جدول  توجهكه با 
 ايفا مي كند و در ميان شجرةسعيدا  رباعياتاخرب مقبوض ازل بيشترين نقش را در 

اخرم ، اشتر ابتر بسامد بيشتري دارد(مفعولن فاعلن مفاعيلن فع). دررباعي زير تنها 
مصراع سوم در بحر اخرب مكفوف مجبوب(مفعول مفاعيل مفاعيل فعل) است و بقيه 

 در بحر اشتر ابتر:

 گر دل گويم تو را زجان مي ترســـم
 مي ترسم انــم هم از جهـور جان خوان    
 اي جان و جهان هر دو به قربان سرت

 حق مي گويــم نه زين نه زان مي ترسم   
 )308(ديوان، ص 

 
 رباعي از ديوان سعيدا نقشبندي 146. بررسي اوزان عروضي در 3جدول 

 اخرب تعداد اخرم تعداد

 اخرب مقبوض اَزل 119 اخرم اَشْتَر ابتر 20

 اخرب مقبوض مكفوف مجبوب 88 اخرم اَشْتَر مكفوف اهتم 16
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 اخرب مقبوض مكفوف اهتم 81 اخرم اَشْتَر اَزل 9

 اخرب مقبوض ابتر 80 خرم اخرب مكفوف مجبوبا 1

 اخرب مكفوف مجبوب 76 اخرم اخرب ازل 1

 اخرب مكفوف ابتر 44  

 اخرب مكفوف اهتم 32  

 اخرب مكفوف محذوف مسبغ 8  

 اخرب اشتر مكفوف اهتم 4  
 اخربمكفوفمحذوف 4  

 اخرب مكفوف ازل 1  
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مصراع رباعي از ديوان سعيدا 584بررسي اوزان عروضي در . 5نمودار 
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 و) تك بيت ها
تك بيت در ديوان سعيداست كـه گـاهي وزن مصـراع هـايش تشـويش دارد؛       20

مثلبيت زير كه در بحر رمل مثمن  مقصور( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فـاعالن) اسـت و   
 صحيح باشد:» تيز پرتر« شايد به صورت » تيز ترا« تركيب 

 در نظرهاي رقيبان گو شود عالم سياه    از نگاه   تيز تراكشت ما را انتظارت 
 )319(ديوان، ص 

بحر مجتث و رمل بيشتر است؛ همچون بيت زير در بحـر مجتـث مخبـون اصـلم     
 مسبغ( مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن) :

 كه اين سپند در آتش چرا نمي سوزد ز خال پشت لب او تحيري دارم    
 )319ن، ص (ديوا

 
 تك بيت از ديوان سعيدا نقشبندي 20. بررسي اوزان عروضي در 4جدول 

 وزن تعداد وزن تعداد

 مجتث مخبون اصلم مسبغ 5 مجتث مثمن مخبون 1

 رمل مثمن محذوف يا مقصور 5 هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور 1

 اخرب مكفوف محذوف  مضارع مثمن 2 هزج مثمن سالم 1

 رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ 1 اخرب مكفوف محذوف مسبغهزج مثمن  1

 خفيف مسدس مخبون 1 هزج مسدس محذوف يا مقصور 1

 مجتثّ مثمن مخبون اصلم مسبغ 1  
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 اوزان جويباري و خيزابي
از او اغلب غزل هاي و مي آورد نكم كاربرد رو  و اوزان مهجورسعيدا در غزل به 

است كه گوشنوازترين و دلنشـين تـرين اوزان انـد واز    پركاربردترين اوزان شعر فارسي 
زاللي و زيبايي  ةاندو با هم وماليم» جويباري « گروه اوزان نرم و سنگين، رام و آرام و 

و مطبوع بودن، ساختار عروضي افاعيـل و موسـيقي درونـي در آنهـا مناسـب معـاني و       
. از ت و گلـه اسـت  حاالت و كيفياتي مانند سوگ، غـم و انـدوه، هجـران، درد و حسـر    

مفعـولُ  (بحر مضـارع مـثمن مكفـوف محـذوف     سعيدان درغزل هاي اوزاپركاربردترين 
. ويباري و ماليـم قـرار داده انـد   ج درگروه اوزان كه آن رااست  )فاعالت مفاعيلُ فاعلن

عـواطفي   كـه  پر تحرك به چشم مي خورند و چند غزل در وزنِ ضربي و تند يا خيزابي
 .  و حال را القا مي كنند شورانگيز و پر جذبه

 

ت هجاهاكيفي  
دو هجـاي  ،»مفـتَعلُن «دو هجاي كوتاه ميان دو هجاي بلنـد :عبارتند از شادي هجاها

ــا متنـــاوب و در آغـــاز هجـــاي  ، »مســـتَفعل«كوتـــاه بعـــد از هجـــاي بلنـــد هجاهـ
دو هجاي بلند بعد از دو هجاي كوتاه عبارتند از: سنگين و ناشاد يهجاها».مفاعلُن«كوتاه

بـا كـاربرد هجاهـاي      سعيدا،».  فاعالت«هجاها متناوب و در آغاز هجاي بلند، »فَعالتُن«
كوتاه يا بلند يا كشيده كه در شعرش بيشـتر محسـوس باشـد، خواننـده را در حالتهـاي      

هجاهاي بلنـد   كند؛ مثالً در شعر ذيل، وجود خواهد با خود همراهي مي گوناگوني كه مي
تأمـل محتـاج   « زيـرا شود حصاري از اندوه، خواننـده را در بربگيـرد؛    و كشيده سبب مي

» سكون و آهستگي است . هجاهاي بلند در بافت شعر با چنـين حـالتي سـازگار اسـت    
هجـاي  اما.در بيت زير تنها يـك هجـاي كشـيده وجـود دارد     )103ص ،1363(يوسفي ، 

 .است 4به  12)،4 ×به بحر هزج(مفاعيلن هتوجبلندآن نسبت به كوتاه با 
 صداي خستگان جان و دل اندوهگين سوزد

 كه ني را خانه خالــي زآواز حزين سوزد  
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 سعيدا زير خاك انديشـــه دارد الله داغش
 مبادا سركشد يكبارگي روي زمين سوزد          

 )124(ديوان، ص 
خفيـف(فعالتن مفـاعلن فعلـن) ،    در بحـر  با به كار بـردن هجاهـاي كوتـاه    شاعر 

، هرچند هجـاي  سيار زيبا را به تصوير كشيده استآرزوها و هيجانات  نفساني خود را ب
 : كشيده هم در بيت وجود دارد

 سخن از باده گفتنم هوس است           حرف آن لب شنفتنم هوس است
 نفسي گر شكفتــنم هوس است   عمـــــرها غنچه خسب بايد بود  

 )44ن، ص (ديوا
 

  گيرينتيجه 
ت كامل در ديوان سعيدا پيرامون موسيقي بيروني شعر او نتـايج زيـر حاصـل    با دقّ

 شد:
سعيدا در غزل از بحرهايي همچون: رمل، هزج، رجز، متقارب ، مضارع ، خفيـف،  

ي سبك شناس مجتث ، مقتضب بهره برده است و از متدارك استفاده نكرده است. از نظر
 ةدانست و هزج و مضارع و مجتث در مرحلـ بحر رمل مي توان سعيدا را در غزل شاعر 

اغلـب  وزن و  كنـد نمي غريب و نادر استفاده مهجور ، از اوزان بعد از آن قرار دارند.او 
غزل هايش از پركاربردترين اوزان شعر فارسي اسـت. پركـاربردترين اوزان غـزل هـاي     

ضارع مثمن مكفوف محذوف است . البته چند غـزل  سعيدا بحر رمل مثمن محذوف و م
در وزن ضربي و تند يا خيزابي و پر تحرك به چشم مي خورد كه عواطفي شـورانگيز و  

 پر جذبه و حال همچون غزليات قلندري موالنا را تداعي مي كنند.

به دليل تحـرك و  هستند كه  مسدسو رمل و هزج خفيف % غزليات در بحر  5.8
خـود نشـانگر   ؛ ولي درصـد بـاالي كـاربرد مـثمن      دارند، زيبا هستندپويايي خاصي كه 
 .شاعراست غزلهايعظمت موسيقايي 
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 .سعيدا در قصيده از بحرهاي غزل جز دو بحر رجز و مقتضب استفاده كرده است
سعيدا مثنوي را در بحر سريع و قطعه را فقط در بحور فرعي همچون بحور فرعي 

) سروده است.در رباعي بيشتر از بحر هزج مثمن قصيده اش (مجتث و خفيف و مضارع
اخرب مقبوض اَزل استفاده كرده است و در تك بيتها هم از دو بحر اصلي هزج، رمل و 
سه بحر فرعي مضارع ، خفيف ، مجتث بهره برده است.به نظر مي رسـد سـعيدا از سـه    

 بحر مجتث و خفيف و مضارع بيشتر از بحرهاي ديگر لذت مي برد.

و » جويباري « ن سعيدا اوزان دوري كمي ديده مي شود و غالب اوزان  او در ديوا
زاللي و زيبايي و مطبوع بودن، ساختار عروضـي افاعيـل و موسـيقي     ماليم اند و با همة

دروني در آنها مناسب معاني و حاالت و كيفياتي مانند سوگ، غم و اندوه، هجـران، درد  
 و حسرت و گله است.

 
 ها: يادداشت

 كه وزني: ثقيل متوسط وزن. است اندك آن هجاهاي شمارة كه وزني:  كوتاه وزن. 1
ره هجاهاي آن نه كم است و نه زياد؛ اما شماره هجاهاي بلند آن نسبت به كوتاه بيشتر شما

است. وزن متوسط خفيف: وزني كه شماره هجاهاي آن نه كم است و نه زياد؛ اما شماره 
ند بيشتر است. وزن بلند ثقيل: وزني كه هجاهاي آن زياد است و هجاهاي كوتاه آن نسبت به بل

نيز نسبت هجاهاي بلند به كوتاه بيشتر است. وزن متناوب و دوري: وزني كه از دو پاره مشابه 
مي توان در آنجا قافيه آورد، مكث كرد ، يك يا دو صامت اضافه بر  تشكيل شده است و
 ).61، ص 1372فرمول آورد.( شميسا،

شود كه با همة زاللي و  وزان جويباري از تركيب نظام ايقاعي خاصي حاصل ميا .2
زيبايي و مطبوع بودن، شوق به تكرار در ساختمان آنها احساس نمي شود و ساختار عروضي 

شوند؛  اي است كه ركنهاي عروضي در آن عيناً تكرار نمي افاعيل نيز در آنها به گونه
مفعول "شوند؛ مانند وزن  عروضي در آن عيناً تكرار نمي كه ركنهاي  "مفعول فاعالت"مانند

وزنهاي تند و متحركي است كه اغلب نظام ايقاعي ، اوزان خيزابي "فاعالت مفاعلين فاعلن
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افاعيل عروضي در آنها به گونه اي است كه در مقاطع خاصي، نوعي نياز به تكرار را در ذهن 
 )393ص، 1369، كدكني عيي(شف». فعول فاعالتنمفعول فاعالتن م«كند ؛ مانند وزن  ايجاد مي
درشعر فارسي از ديرباز اوزاني هست كه برخالف وزن كمي ، فقط از تعدادي هجاي  .3

بلند تشكيلمي شوند.اين اوزان را مشروط بر آن كه هجاها به صورت يك يك يا دو دو يا سه 
زان ايقاعي را به موصل و مي نامند.ابونصر فارابي او» اوزان ايقاعي« سه تنظيم شده باشد 

در وزن ايقاعي موصل زمان ميان ). 254ص  ،1380،مدرسيمفصل يا متفاضل تقسيم مي كند.(
تك تك هجاها مساوي است؛ اما در وزن ايقاعي متفاضل هجاها به پايه هاي دوتايي، سه تايي 

ي براي نشان تقسيم مي شود و شاعران براي مشخص كردن اين گونه تقسيم هجاها و به عبارت
دادن فاصله زماني ميان هرچند هجا به ناچار از عامل مكث در شعر استفاده كرده اند. 

 )344-333،صص 1363(وحيديان كاميار، 
(اخرب مقبوض 17( اخرب مقبوض ابتر)،ش10(اخرب مكفوف ابتر)، ش9. رباعي ش4

( اخرب 24( اخرب مقبوض اَزل )، ش23( اخرب مقبوض اَزل) ،ش22مكفوف مجبوب) ، ش
(  هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف 44( اخرب مقبوض اَزل )،ش28مقبوض اَزل )،ش

( اخرب مقبوض 63( اخرب مقبوض ابتر )، ش51(اخرب مقبوض اَزل ) ، ش45مسبغ) ، ش
( هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف 115(اخرب مقبوض ابتر)، ش111اَزل )، ش

اخرب مكفوف ( 142كفوف ابتر )، ش(اخرب م133(اخرب مقبوض اَزل)،ش116مسبغ)،ش
 )محذوف

 

 :خذآو ممنابع 

 كتابها -الف
و تعليقـات   )، شـمع انجمـن، تصـحيح   1385صديق حسن خان،( محمدبهادر،  .1

 .انتشارات دانشگاه يزدمحمدكاظم كهدويي،يزد، 
 ،تهـران  ،قطعـه و قطعـه سـرايي در شـعر فارسـي      )،1375،(حسـين ،خالقي راد .2

 .انتشارات علمي و فرهنگي
 .وست)، وزن شعرفارسي، چاپ چهارم، انتشارات 1361خانلري ، پرويزناتل،( .3
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و چگــونگي تحقيــق انتقــادي در عــروض فارســي ،)1327(،___________ .4
 انتشارات دانشگاه تهران.، تحول اوزان غزل، تهران

 ،)، انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي،جلد دوم،مشـهد 1372رزمجو، حسين،( .5
 .مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي

)، بررسي اوزان شعر فارسي (عروض)، تهران، بنيـاد  1374زمانيان، صدرالدين ( .6
 جانبازان.

 ،)، ديـوان، بـه كوشـش رضـيه رضـايي، تهـران      1387سعيدا نقشبندي،سـعيد،(  .7
 .انتشارات ثريا

 .هآگا ،تهران ،موسيقي شعر، چاپ دوم)، 1373،(رضامحمدشفيعي كدكني،  .8
 .فردوس ،تهران،سير رباعي ، چاپ دوم)،1374،(سيروس،شميسا .9

ــي ، )1369........................(. 10 ــعر فارس ــزل در ش ــير غ ــاپ د ،س ــرانچ  ،وم ،ته
 .فردوس

 .فردوس ،تهراننهم، ،چاپ )، عروض و قافيه 1372.......................(. 11
 .نشر گفتار ،تهران،آفاق غزل فارسي، چاپ دوم ،)1370(،صبور، داريوش. 12
)، الذريعه الي تصانيف الشيعه، ، قسم ثاني مـن جـزء   1403طهراني،آقا بزرگ،(. 13

 .داراالضواء ،التّاسع،بيروت
 ،سبك شناسي شعر فارسي( از رودكي تـا شـاملو)  ، )1377(محمد،غالمرضايي. 14

 .جامي،تهران
و دوم، چ  اولادبيـات و نقـد ادبـي، جلـد     )، درباره 1378فرشيدورد،خسرو( . 15

 .امير كبير ،سوم، تهران
 سمت. )، آهنگ شعر فارسي، تهران،1378 محمود(فضيلت،. 16
 .سمت ،)، فرهنگ توصيفي اصطالحات عروض، تهران1380مدرسي، حسين(. 17
، مختصري در شناخت علم عـروض و قافيـه، تهـران   ،)1370مسگرنژاد،جليل(. 18

 .باطباييدانشگاه عالمه ط
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