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  د فارسیيبررسی ساختار عروضی قصا
  
  

  ∗∗ چگيني ةوحيده نوروز زاد ∗ درضا برزگر خالقيمحمدكتر 

  

  

  دهيچك
نگارنده است، تحقيقي در باب  ةنوشت» ريخت شناسي قصيده در ادب فارسي« كه بخشي از رسالة اين مقاله 

 بر را در) بهار( معاصر ةارم تا دورها و بحرهاي استفاده شده در قصايد ادب فارسي است كه از قرن چه وزن
ادب فارسي مورد  اعران معروف قصيده سرا در هر دورةاول ديوان ش ةقصيد 50در اين تحقيق، . گيرد مي

آنها مشخص شد كه نتايج اين بررسي به صورت  ةهاي مورد عالق بررسي قرار گرفت و انواع وزن و مضمون
شعر فارسي است، مشاهده شد كه بيشتر بحرهاي  ةقصيد 1632ررسي ب ةدر اين نوشته كه نتيج. زير درآمد ةمقال

از . اند رايج در زبان فارسي، مورد توجه شاعران قصيده سرا بوده است و اشعاري طوالني در اين اوزان سروده
ولي كم كم با  ؛هاي شاعران عربي بودند شعر فارسي، شاعران متوجه مضمون اولية هاي نظر مضمون نيز در قرن

هايي بديع و تازه وارد ادب فارسي شد كه در ادامه به آن اشاره  و استحكام قصيده در ادب فارسي، مضمون رشد
  .خواهد شد

 يديكل ياه  واژه
  .قصيده، انواع بحور عروضي، مضمون اشعار، سير وزن

  
  مقدمه 

  تعريف وزن و جايگاه آن در شعر فارسي - 1
ت در و باعث ايجاد لذّ كند وزن موسيقي بيروني شعر را ايجاد مي .وجود نوعي نظم در هجاها ،وزن عبارت است از

: گويند انلري در تعريف وزن ميخ. اي در شعر فارسي برخوردار است شود و به همين دليل از جايگاه ويژه خواننده مي
ست و در شعر به جاي اصوات كلمات است و كلمه شامل چند صوت ملفوظ ا وزن، نظم و تناسبي است در اصوات«

و به تعبير خواجه نصيرالدين طوسي، ) 93: 1373خانلري، (» معني خاصي باشد ةكه به مواضعه ميان اهل زبان، نشان
تي تابع نظام ترتيب حركات و سكنات و تناسب آن در عدد و مقدار كه نفس از ادراك آن هيأت، لذّ ،وزن هيأتي است«

                                                 
 khaleghi@ikiu.ac.ir              )مسؤول مكاتبات( )ره(بين المللي امام خميني دانشگاه  ،زبان و ادبيات فارسي انشيارد ∗
 v.norouzzadeh@yahoo.com)      ره(امام خميني بين المللي دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  ∗∗

 1/6/90:تاريخ پذيرش              25/3/90: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

  1- 14، ص1390پاييز و زمستان) 5ياپيپ(، 2وم، شمارهسسال 
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وع آن حركات و سكنات اگر حروف باشد آن را شعر و موض مخصوص يابد كه آن را در اين موضع ذوق خوانند
  ).22: 1369، طوسينصير الدين ( »خوانند

به . افتد زيرا برانگيختن عواطف بدون وزن كمتر اتفاق مي ؛از عاطفه، وزن است ترين عامل تأثيرگذار شعر پس مهم    
براي تصوير عواطف كه به هيچ  ،است طبيعي بلكه يك پديدة ؛ة تزييني نداردوزن در شعر جنب«شفيعي كدكني،  ةگفت

   .)48: 1370شفيعي كدكني،( »توان از آن چشم پوشيد روي نمي
وزن زبان فارسي، كمي . وزن كمي، وزن ضربي، وزن آهنگي و وزن هجايي :وزن انواع مختلفي دارد كه عبارتند از    

پس وزن . تاه و بلند آنها بر مبناي كشش استهاي كو تهايي است كه تفاوت مصو زيرا اين نوع وزن، خاص زبان ؛است
نوع وزن شعر هر زبان بر «: نويسد خانلري در اين باره مي. از وجود نظمي ميان هجاهاي كوتاه و بلند ،كمي عبارت است

در هر زبان، يكي از انواع وزن معمول است و  ...هجاها حاصل مي شود از خواص يا تنها به اعتبار شمارةمبناي يكي 
پس نوع وزن  ؛)27: 1373خانلري، ( »بلكه با صفات و خصايص تلفظ زبان ارتباط دارد ؛ن نيستاذ آنها از روي تفنّاتخ

هاي زباني نباشد، اهل آن  هاي آن زبان دارد و به همين دليل اگر وزني هماهنگ با ويژگي شعر هر زبان بستگي به ويژگي
به اين . از طرف ديگر، تأثيرگيري از وزن، مفهومي شخصي است. ابندي پذيرند و آن را موزون نمي زبان، آن وزن را نمي

گذارند و افراد بشر به تناسب ذوق و حالي كه دارند، بعضي از  اوزان شعر به يك اندازه در اشخاص اثر نمي معنا كه همة
  .يابند اوزان شعر را گوش نواز مي

سنجند،  در واقع ترازويي كه بدان شعر را ميشناخت اوزان شعر فارسي در گرو شناخت علم عروض است و     
همچنان كه نحو، ميزان كالم منثور است و آن را از بهر آن عروض  ،عروض، ميزان كالم منظوم است«نامند  عروض مي

يعني شعر را بدان عرض كنند تا موزون آن از ناموزون پديد آيد و مستقيم از  ؛عليه شعر است خواندند كه معروض
  .)38: 1373شمس قيس،( »يد آيد و ممتاز گرددنامستقيم پد

هاي عروضي را  بناي وزن. اند فات اندكي در آن روا داشتهقواعد وزن شعر فارسي از عربي اقتباس شده است و تصرّ    
علم عروض بر . هاي صرفي باشد همانند وزن ،اند تا تصريف اوزان شعري نهاده» ف ع ل«مانند اوزان صرفي بر حروف 

سيم بندي هر بيت در يك بحر و تقسيم هر بحر به چند ركن عروضي و تقسيم هر ركن به چند افاعيل و تقسيم تق ةپاي
 افاعيل به هجاي كوتاه يا بلند و تقسيم هجاي بلند يا كوتاه به حروف يا صداي كوتاه يا صداي بلند تشكيل شده است

پس . ر ميزان افاعيل بگنجد، وزن به وجود آمده استكه اگر اين سلسله هجاهاي كوتاه و بلند طوري منظم شوند كه د
  . تنها با ساخت هجاها و افاعيل عروضي ممكن است كه در اين راه، علم عروض و شناخت آن اهميت يابد

عر فارسي چيزي تعداد بحور مطبوع و نامطبوع ش«. شود هر بحر شعر فارسي از چند افاعيل عروضي تشكيل مي    
 ؛البته در حال حاضر بسياري از اين بحور با طبع شاعران سازگار نيست. )25: 1370سعودي،م(» بحر است 250حدود 

بسياري از بحرهاي عربي در شعر فارسي جزء بحرهاي نامطبوع محسوب . زيرا آنها تمايل به بحور نامطبوع ندارند
ثل وافر، كامل، بسيط، طويل يا متدارك زيرا با طبع ايرانيان و نوع زبان شعري آنها سازگاري ندارد و بحرهايي م ،شود مي

خواجه نصيرالدين طوسي، بحرهاي متداول در ميان عجم را به ترتيب چنين ذكر كرده . در شعر فارسي جايي ندارند
 »متقارب -10مجتث  -9مضارع  -8خفيف  -7منسرح  -6قريب  -5سريع -4رمل -3رجز -2هزج -1« :است

  .)52: 1369طوسي، نصيرالدين (
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بحر « :تر به كاربرد بحرهاي شعر فارسي بنگريم، بحرهاي زير از كاربرد بيشتري برخوردارند خواهيم جزييو اگر ب
مجتث، مضارع، رمل مثمن محذوف، رمل مثمن مخبون محذوف، خفيف، هزج مثمن سالم، هزج مثمن اخرب مكفوف، 

رب مثمن محذوف، هزج مسدس محذوف، رمل مسدس محذوف، هزج مسدس اخرب، مضارع مثمن اخرب، متقا
  .)82: 1370وحيديان كاميار،( »متقارب مثمن سالم، رجز مثمن سالممنسرح مثمن مطوي منحور، هزج اخرب، 

شعر فارسي مشاهده شد كه  ةقصيد 1632با توجه به بررسي . البته نوع وزن در قصايد فارسي كمي متفاوت است    
اين مقاله با  ةاند كه در ادام بحور در قصايد به كار رفته ةبقيبحرهاي رمل، مجتث، مضارع و هزج به ترتيب بيشتر از 

 .  شود تري شرح داده مي جزييات كامل

  سير وزن در قصايد فارسي - 2
. ايرانيان از آغاز سرودن شعر به زبان فارسي با توجه به تأثيرپذيري آنها از عروض عربي، در اوزان فارسي شعر سرودند

بلكه حتي بيتي هم در يكي از اوزان خاص عرب  ؛عيناً اوزان شعر عرب را تقليد نكردندنخستين شاعران فارسي زبان «
  .و تنها از قواعد عروض عربي استفاده كردند) 1370:57وحيديان كاميار،( »نسرودند

هاي  طور كه در بخش پيش گفته شد، بحر مجتث، پركاربردترين بحر شعر فارسي است و ايرانيان در قالب همان    
بحر مضارع نيز كه از كم كاربردترين اوزان شعر عرب است، در شعر . اند لف شعر فارسي از اين بحر استفاده كردهمخت

با اين حال در قصايد مورد بررسي، بحر رمل بيش از دو بحر مجتث و مضارع . فارسي پس از بحر مجتث قرار دارد
، وجود هجاهاي بلند و مضامين سنگين قصايد است كه با احتماالً دليل اين امر، نوع ساخت قصيده. كاربرد داشته است

  .بحر رمل سازگاري بيشتري دارد
هاي خويش انتخاب كردند و مضمون اصلي  در قرن چهارم و پنجم، بيشتر شاعران، قالب قصيده را براي بيان سروده    

ت از شاعران عربي، خود را ملزم به شاعران ايراني اين دوره به تبعي. قصايدشان را مدح شاهان و بزرگان قرار دادند
از اوزان مختلفي در بيان  ،كردند كردند و سعي مي ص، مدح و شريطه ميسرودن قصايدي در چهار قسمت تشبيب، تخلّ

  . منظور خود استفاده كنند
رع ، بحر مجتث، هزج و مضاشدبررسي  )رودكي، منجيك، كسائي(رم كه قصايد سه شاعر بزرگ آن قرن در قرن چها    

در » مجتث مثمن مقصور«مورد بررسي، بحر  قصيدة 30مجموع  بيشتر از ساير بحرها مورد استفاده قرار گرفته است و از
اند كه نسبت به ساير بحرها از بسامد  قصيده تكرار شده 3در » مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور«قصيده و بحر  5

  . بيشتري برخوردارند
ساماني، عالوه بر شعر به  زيسته است، با تشويق سالطين دورة پدر شعر فارسي ميدوره كه رودكي، در اين       

شايد به همين دليل است كه او در مدح بزرگان و شاهان هم عصر خويش از . موسيقي نيز توجه خاصي داشته است
  .بيشتر اوزان رايج در زبان فارسي استفاده كرده و اشعاري آهنگين از خود به جاي گذاشته است

اند كه بسامد آن از ديگر موضوعات بيشتر  در اين قرن، شاعران بيشتر قصايدشان را در مدح شاهان و بزرگان سروده    
. اند اند و پاداش زيادي از بزرگان دوران گرفته شاعران قصايد زيادي را در مدح آنان و يا تهنيت و تسليت سروده. است

اي  تنها مديحه. پرداختند به توصيف طبيعت و مي و معشوق مي ز بودند وگري ني آنان عالوه بر مداحي، شاعران توصيف
كسائي  در واقع،. اي براي امير مؤمنان است كه توسط كسائي سروده شده است كه به غير شاهان اختصاص دارد، مديحه
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ثيه نيز در ادب ترين مر عالوه بر اين كهن. اولين كسي است كه اشعار ديني و مذهبي را در زبان فارسي سروده است
  .كربال را يادآوري كرده است ةكسائي است كه فاجع ةفارسي مربوط به سوگنام

 356در اين تحقيق، . در قرن پنجم كه زمان رواج قالب قصيده است، از انواع بحرهاي شعر فارسي استفاده شده است    
اين ) سعد ازرقي، ناصرخسرو، مسعود خي، عنصري، غضايري، منوچهري، اسدي، قطران،فرّ(نه شاعر بزرگ قصيده از 

، بحر رمل از بسامد بيشتري نسبت به ساير بحرها برخوردار است و پس از آن بحر مجتث، هزج و شدقرن بررسي 
  . بحر رجز و قريب هم كم كاربردترين بحرها در اين قرن هستند. مضارع قرار گرفته اند

رمل مثمن «قصيده و بحر  34با » رمل مثمن محذوف«صيده، بحر ق 36با » ن مقصورمجتث مثم«در اين دوره، بحر     
وجود اين بحرها به اين دليل است كه شاعران بزرگ قرن پنجم، الفاظ . قصيده پربسامدترين بحرها هستند 28با » مقصور

ها براي  گزينهدهند و مسلماً بحر رمل و مجتث بهترين  نمايند كه آهنگي سنگين به شعر خود مي را چنان با هم تلفيق مي
  . اند رسيدن به اين مقصود بوده

    بخصوص غزنويان اشعار بسياري  ؛اح بودند كه در ستايش شاهان و بزرگان دورانشاعران اين قرن نيز شاعراني مد
. توان دريافت كه از اين جهت حائز اهميت است در اشعار آنان، اشارات تاريخي و اجتماعي بسياري مي. اند سروده
انسته د رو كسائي مي زيسته كه خود را دنباله بر اين شاعران مداح، شاعري همچون ناصرخسرو هم در اين قرن ميعالوه 

سعد در اين قرن بوده كه  شاعر ديگري نيز همچون مسعود. و مسائل حكمي و فلسفي را وارد قصايد خويش كرده است
اسارت و گرفتاري خويش سروده و سرآمد حبسيه هاي فراواني مبني بر  ليل محبوس بودنش در زندان، حبسيهبه د

  .     سرايان ايران گشته است
شاعران در پي سرودن اشعاري سنگين و . رسد گذرد و قصيده به اوج رونق خود مي قرن ششم نيز به همين منوال مي    

قصيده و بحر  38 با» رمل مثمن مقصور«قصيده، بحر  45با » مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور«متين بودند و بحر 
 110مورد بررسي،  ةقصيد 373و در كل از مجموع . قصيده از بيشترين تعداد برخوردارند 29با » رمل مثمن محذوف«

ق دارد و پس از آن، بحرهاي مضارع، مجتث و هزج كاربرد بيشتري نسبت به قصيده به بحر رمل و مزاحفات آن تعلّ
  .دارند بحرهاي ديگر

طور كه قصايد از لحاظ  ولي همان ؛قصايد فارسي در مدح شاهان و بزرگان سروده شده استدر اين دوران هم     
سنايي، زهد و . تر شده، از نظر موضوعي نيز تغيير كرده و مضامين جديدي وارد شعر فارسي گشته است موسيقي غني

ه وااليي برخوردار استف را موضوع اصلي قصايد خويش قرار داده كه از اين جهت در ادب فارسي از جايگاتصو.  
شاعران  ةگويا ذائق. گيرد افتد و بحر رمل پس از آن قرار مي در قرن هفتم برخالف دو قرن پيش، بحر مجتث پيش مي    

كه دليل  ماگمان به . بينند كند و بحر خاصي را براي بيان عواطف و مضمون هاي خود سازگار مي در هر دوره تغيير مي
ن قصايد و ورود مضامين حكمي و عرفاني به قصايد باشد كه شاعران اين قرن را متوجه بحر تر شد اين امر، عاطفي

درباري خود را از دست داد و به همين دليل شعر  ةشعر فارسي در اين دو قرن، جنب. مجتث و مزاحفات آن كرده است
اگر شاعري همچون . مطرح گشتمدحي نسبت به قبل ضعيف شد و در مقابل، مسائل عرفاني در اشعار، بيشتر از قبل 

در اين دوره، . لي در مدح ايجاد كردكرد، مدحش همراه با پند و اندرز بود و از اين جهت تحو سعدي مدحي هم مي
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كردند و از ابتداي قصيده متوجه به موضوع اصلي خود  ص و مدح نميد به آوردن تشبيب و تخلّشاعران خود را مقي
  .اند بوده
قصيده، بحر  9در » مجتث مثمن اصلم مسبغ«بحر : اند حرهاي زير به ترتيب بيشترين كاربرد را داشتهدر اين قرن، ب    

مضارع «قصيده و بحر  8در » مجتث مثمن مقصور«قصيده، بحر  8در » مجتث مثمن مخبون اصلم ضرب و عروض«
  . قصيده 8در » مثمن اخرب مكفوف محذوف

به اين صورت كه پس از بحر رمل، بحر مضارع قرار . شود قرن پيش مينوع وزن در قرن هشتم كمي متفاوت از     
در اين . دهند گيرد و شاعران بزرگي چون سيف فرغاني و سلمان ساوجي اين دو بحر را به بحرهاي ديگر ترجيح مي مي

 11با » مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور«قصيده، بحر  12با » مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف«قرن، بحر 
  . قصيده بيشترين تعداد را دارا هستند 9با » رمل مثمن مخبون مقصور«قصيده و بحر 

بررسي شد، تنها اشعار سيف در  )سيف فرغاني، سلمان ساوجي و حافظ( در اين قرن كه قصايد سه شاعر بزرگ    
  .روده شده استاما قصايد سلمان و حافظ در مدح شاهان و بزرگان س. معرفت و شناخت خدا و سير و سلوك است

قصيده از سه  126در اين قرن كه . گفتند سرودند و به آنها جواب مي شاعران قرن نهم به تقليد از پيشينيان شعر مي    
بررسي شد، بحر رمل، مضارع، مجتث و هزج از بسامد بااليي  )جامي، بابافغاني و اهلي شيرازي( شاعر بزرگ اين قرن

قصيده و  21در » مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور«قصيده، بحر  21در » مقصوررمل مثمن «بحر . برخوردار هستند
  .اند قصيده تكرار شده 11در » مجتث مثمن مقصور«بحر 
صفا، ( »مهم قديم در ادب فارسيست آخرين دورة«ة صفا، هاي مهم ادب فارسي و به گفت اين قرن يكي از دوران    

و منقبت ) ص(با اين حال نعت رسول اكرم . موضوعات اصلي قصايد استدر اين دوره نيز مدح يكي از  .)59: 1384
بابافغاني يكي از شاعراني است كه بيشتر قصايدش به منقبت معصومين اختصاص . ه بسيار بيشتر از پيش آشكار استائم

 . دارد

گشت و اين نتايج به  آنان بررسي قصيدة 141انتخاب شد و  )تشم، عرفيوحشي، مح( در قرن دهم نيز سه شاعر مهم    
مضارع مثمن «قصيده و  بحر  14با » مجتث مثمن مقصور«قصيده، بحر  15با » رمل مثمن مقصور«بحر دست آمد كه 

به طور كل نيز بحر رمل، مجتث، هزج و . اند قصيده بيشتر از ساير بحور تكرار شده 14نيز با » اخرب مكفوف مقصور
  . هستندمضارع پربسامدترين بحرها در قرن دهم 

عي در اين قرن وجود دارد و اي كه در قصايد اين قرن انجام شد، ديده شد كه موضوعات متنو با توجه به بررسي    
آنها و هم  ةهم بحرهاي مورد استفاد. اند شاعران به مدح، پند، حكمت و ستايش ائمه و پيامبر عالقه نشان داده

  .هاي پيش بوده است بحرها و موضوعات قصايد قرن ةموضوعاتشان ادام
اند  قصيده در بحر مجتث سروده 30يده، قص 74در بررسي قصايد قرن يازدهم، دو شاعر انتخاب شدند كه از مجموع     

شايد دليل اين امر، غزل سرا . اند زيادي از آن قرار گرفته نسبة ةبا فاصل) قصيده14( و مضارع) قصيده16(و بحرهاي رمل
تر و  هاي پيش، قصايد محكم شاعران دوره. زيرا بحر مجتث در غزل كاربرد بيشتري دارد ؛بودن شاعران اين عهد است

ا در اين قرن شاعر مطرحي در قصيده ام ؛نه غزل ،شان، قصيده بود ص اصليسرودند كه البته تخص تري را مي سنگين
  . قصايد آنان در مدح شاهان و توصيف طبيعت و ممدوح است. وجود نداشت
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مجتث مثمن «قصيده بيشترين بسامد را داراست و پس از آن بحر  20با » مجتث مثمن مقصور«قرن، بحر  در اين     

مضارع مثمن اخرب مكفوف «قصيده و بحر  8با » رمل مثمن محذوف«قصيده، بحر  9با » مخبون اصلم ضرب و عروض
  . قصيده كاربرد بيشتري نسبت به ساير بحرها داشته اند 8نيز با » مقصور

كه دستي در قصيده  )زين الهيجي، مشتاق اصفهاني و صباحي بيگدلي( قرن دوازدهم، قصايد سه شاعر اين قرندر 
ها، بحر مضارع و هزج كاربرد زيادي پيدا كرد و پس از  سرايي داشتند، مورد بررسي قرار گرفت كه برخالف ديگر قرن

مضارع مثمن «قصيده، بحر  10با » مكفوف محذوف مضارع مثمن اخرب«در اين دوره، بحر . آنها بحر رمل قرار گرفت
  . قصيده از بسامد بيشتري برخوردارند 9با » هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف«و بحر » اخرب مكفوف مقصور

اوت كه بيشتر قصايد در منقبت با اين تف ،هاي پيش است بيشتر موضوعات مطرح شده در اين دوران، همچون قرن    
اند تعدادي قصيده نيز در مدح شاهان و بزرگان زمان نيز توسط صباحي سروده شده. اند هاطهار سروده شد ةائم .  
» مجتث مثمن مقصور«در اين قرن، بحر . اند در قرن سيزدهم بحر رمل و بحر مجتث بيشتر از ديگر بحرها به كار رفته    
قصيده تكرار  11در » ل مثمن مقصوررم«قصيده و بحر  12در » هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور«قصيده، بحر  13در 
  . مورد بررسي قرار گرفت )قائم مقام، قاآني و اديب الممالك( در اين دوران نيز قصايد سه شاعر بزرگ اين عهد. اند شده
 اع زمان، موضوع جديدي وارد قصيدةشود كه با توجه به اوض در اين قرن موضوعات زيادي در قصايد مطرح مي    

قائم مقام كه خود در دربار فتحعلي . شود هايي از روشنفكري در اشعار قائم مقام فراهاني ديده مي جرقهشود و  فارسي مي
كند و در چند قصيده، وليعهد را تشويق به راندن سپاه روس از  هايي به اوضاع سياسي كشور مي شاه قاجار بود، اشاره

  . كند ايران مي
اما اديب الممالك همچون قائم مقام به  ،شاهان و بزرگان قاجار مشغول بود قاآني ديگر شاعر اين قرن، تنها به مدح    

كرد و از اين جهت قصايد زيادي را به اوضاع اجتماعي و  جز مدح شاهان، براي اوضاع كشور احساس نگراني مي
  . سياسي كشور اختصاص داده است

. دهند كه در اين بحر شعر بسرايند ران ترجيح ميافتد و شاع معاصر باز هم بحر رمل و مزاحفاتش پيش مي در دورة    
مجتث « و بحر» رمل مثمن مخبون اصلم« قصيده و بحر 10با » مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور«با اين حال بحر 

  . اند قصيده كاربرد بيشتري نسبت به ساير بحرها داشته 8هر دو با » مثمن مقصور
قصيده، به  131حتي در بررسي. كنند ر سرودن قصايدشان استفاده ميدر اين قرن، شاعران از بحرهاي مختلف د    

استفاده كرده بود و در اين وزن » مقتضب مثمن مطوي مقطوع«اي از ملك الشعراي بهار رسيديم كه از بحر  قصيده
  :در باب آشفتگي اوضاع كشور چنين سروده بود» فاعالت مفعولن فاعالت مفعولن«

 
ــال    ــد اي س ــا چن ــي ت ــر و سركش ــان ةلكب  انس

 

  
 خـــرين بنگـــر، ذكـــر اولـــين برخـــوانآحـــال 

 

  )298: 1368بهار،(                                                                                                               
آنها  .نتقاد از كشور مي پردازندشاعران اين دوره به سطح بااليي از بينش سياسي مي رسند كه هر كدام با زبان خاصي به ا

هايي همچون آزادي، وطن و مسائل سياسي درآوردند و از اين حيث قصايد  قصيده و در كل، شعر را در خدمت مضمون
عشقي صريحاً به انتقاد از اوضاع كشور  ةشاعراني همچون بهار و بخصوص ميرزاد. آنان داراي ارزش زيادي است

پرداخت و غير مستقيم انتقاد خود را  ون پروين اعتصامي به سرودن شعرهاي حكمي ميشاعر ديگري همچ. پرداختند مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  7/   ساختار عروضي قصايد فارسي بررسي
  

البته شاعر ديگري نيز مثل ايرج ميرزا همچون ديگر شاعران قصيده سرا در . كرد كشور مطرح مي ةنسبت به اوضاع آشفت
  . كرد طول تاريخ به مدح بزرگان كشور مي پرداخت و از اين راه امرار معاش مي

شاعران و تعداد آنها در قرن هاي متوالي آمده  بوط به انواع بحرهاي مورد استفادةدر پايان اين قسمت، جدول مر    
شاعران، از هر قرن دو شاعر انتخاب شد و  ةدقيق تعداد قصايد و انواع بحرهاي مورد استفاد ةالبته براي مقايس. است

 .  انواع بحرها و تعداد قصايدشان در نظر گرفته شد

  بسامد انواع بحرهاي عروضي در قصايد فارسي. 1جدول
 كلهزج منسرح مقتضب مضارعمجتث متقارب قريب سريع رملرجز خفيف قرن

 19 5 2 - 4 3 - - 1 2 - 2 4قرن

 100 25 5 - 15 5 9 3 4 30 2 2 5قرن 

 100 18 5 - 14 5 2 1 1 37 2 15 6قرن

 76 8 3 - 7 26 2 - 1 16 1  12 7قرن

 100 15 3 - 25 14 8 - - 29 - 6 8قرن 

 100 16 3 - 23 19 3 - - 29 2 5 9قرن 

 91 13 4 - 15 17 3 2 - 30 - 107قرن 

 74 5 3 - 14 30 - - - 16 1 116قرن 

 65 18 4 - 18 4 3 - - 10 1 127قرن 

 100 15 11 - 18 27 4 - - 24 - 131قرن 

 88 10 8 1 16 10 4 5 2 30 1 1  معاصر

 148914 51 1 169 160 38 11 9 253 10 64  كل

  
بحر رمل، مضارع، مجتث و هزج از باالترين بسامد . ل وزن در قصايد فارسي استاين جدول بتنهايي گوياي سير و تحو

اند و ديگر بحرها از تعداد اندكي  بحر خفيف، منسرح و متقارب به ميزان متوسطي به كار برده شده. برخوردارند
  . برخوردارند

در واقع در زمان اوج قصيده، طبع شاعران با اين چهار بحر سازگاري بيشتري داشته است و پس از آن، شاعران به     
يكي از عوامل از رونق افتادن  به گمان ما. اند تقليد از پيشينيان از اين بحرها استفاده كردند و دچار نوعي سنت ادبي شده

تكرار و ابتذال اثر موجب كاهش رسايي و «زيرا  ؛د همين سنت ادبي استقصيده و دلزدگي از آن، تكرار بيش از ح
شاعران قصيده سرا، انواع بحرها و موضوعات قصيده را غير قابل  .)1/117 :1382فرشيدورد،( »شود تقليل زيبايي آن مي

  . شناختند دانستند و در واقع قصيده را با بحر رمل و با موضوع مدح مي تغيير مي
لي ت قصيده سرايي تحودر سنّ ،ا شاعران نتوانستندام ؛كنند ي ادبي براساس دين، تاريخ و جغرافيا تغيير ميها تسنّ    

ترين  مثالً عمده. ها پيدا كرده بود زيرا زبان ادبي بتدريج شكل گرفته و خصوصياتي متناسب با قالب ؛چشمگير ايجاد كنند
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بزرگان بوده است و از زمان صفويان به بعد، مدح و منقبت ائمه موضوع قصيده در سرتاسر ادب فارسي، مدح شاهان و 
ها ثابت بوده و بر شاعران تحميل  به عبارت ديگر صورت، معني و قالب قصيده در طول قرن. هم به آن افزوده شد

  . شده است مي
بحرها طبع  ةران در همهمان گونه كه از اين جدول پيداست، قصيده در قرن چهارم هنوز به بلوغ نرسيده بود و شاع    

بخصوص بحر رمل  ؛يابد و شاعران، قصايد زيادي در بحرهاي مختلف اما قرن پنجم، قصيده رواج مي ؛كردند آزمايي مي
م و بيشتر آنان شاعران متنع. در اين قرن، هم تعداد شاعران قصيده سرا فراوان است و هم تعداد قصايد آنان. سرايند مي

  . مداحي بودند كه قالب قصيده را در موضوع مدح پي ريزي كردند
قرن ششم كه دوران پاياني قصيده سرايي در شعر فارسي است، زمان رونق قصيده است كه شاعران با اشعار متين و     

البته به ديگر . ندسرود آنان نيز بيشتر قصايد خود را در بحر رمل مي. رسانند با صالبت خود، اين قالب را به اوج مي
اند و قصايد  آنان عالوه بر بحرهاي مجتث و هزج و مضارع، به بحر خفيف نيز توجه داشته. توجه نيستند بحرها بي

ت البته شاعران اين قرن بيشتر از شاعران قرن پيش در انتخاب اوزان دقّ. سرايند طوالني و بسيار زيبايي در اين بحر مي
قرن پنجم از بحر متقارب كه بحري حماسي است، در سرودن قصايد مدحي استفاده  براي مثال شاعران. كردند مي
اما در قرن ششم اين بحر را با موضوع قصايدشان كه اعم از مدح و مرثيه و زهد و نصيحت بود، سازگار  ؛كردند مي
ف وارد قصايد عرفان و تصو هايي از در اين دوره مايه. زيادي از بحر متقارب نكردند ةديدند و از اين جهت استفاد نمي
هاي  زيرا قصيده براي شاعران عاشق و عارف دوره گردد؛ هاي بعد مي همين موضوع باعث اوج غزل در قرن شود و مي

سرايي است كه  هاي رواج غزل از قرن هفتم به بعد، قرن. مات دروني آنها نبودبعد قالب مناسبي براي بيان عواطف و تألّ
در نتيجه شاعر مطرحي در قصيده پديد نيامد كه البته از . كردند از قصيده سرايان طبع آزمايي ميشاعران غزلسرا بيشتر 

  .تعداد اشعار آنها پيداست
اي  آنان اگر قصيده. ت ادبي شدندر سنّطور كه در سطور پيش گفته شد، شاعران از قرن هفتم به بعد، دچا همان    
ها  شاعران اين قرن. كردند دادند و در لفظ و معنا همچون آنان عمل مي سرودند، راه شاعران پيشين را ادامه مي مي
اين . زبان غزل بر زبان قصيده تأثير بگذارد و آن را از صالبت به لطافت بكشاند ،سرا بودند كه همين امر باعث شد غزل

زدهم و سيزدهم، بحر كردند، در قرن يا شاعران كه تا قرن دهم براي سرودن قصايد خويش از بحر رمل استفاده مي
ا در قرن چهاردهم، ام ؛زيادي كردند ةمجتث را براي قصايدشان مناسب ديدند و در قرن دوازدهم، از بحر مضارع استفاد

ز شاعران سبك خراساني پيروي كنند و زيرا آنان سعي مي كردند ا ،باز هم كاربرد  بحر رمل در قصايد شاعران زياد شد
 به گفتة. انحطاط و زوال قصيده شد وانستند در ساختار قصيده نوآوري كنند و همين امر دچاردر نهايت اينكه شاعران نت

تازه و ديد تازه باشد  هاي تازه، صنايع ادبي تازه، لغات فرشيدورد، نوآوري بايد در مواردي چون موضوع تازه، رديف
تغييري ايجاد نكردند  بي و قالب شعريها و صنايع اد درست است شاعران در رديف .)164-1/161: 1382 فرشيدورد،(

ز بحرهاي ديگري غير از بحر رمل استفاده كردند كه اين حكايت از نوجويي شاعران اين اما از قرن يازدهم تا سيزدهم ا
از . معاصر است ةل ديگري كه در قصيده ايجاد شد، در قرون اخير و بخصوص در دورعالوه بر اين تحو. قرون دارد

ديده شد و اين بينش سياسي در هايي از روشنفكري و نگراني براي اوضاع كشور در قصايد شاعران  رقهقرن سيزدهم، ج
معاصر و در قصايد بيشتر شاعران اين زمان به اوج خود رسيد و مضمون اصلي قصايد شد كه از اين جهت قصايد  دورة

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  9/   ساختار عروضي قصايد فارسي بررسي
  

دنباله رو  ،كرد او سعي مي. صيده توجه داشتا به قدر اين قرن، بهار بيشتر از ساير شعر. ارزشمندي به جا گذاشتند
طور كه در قبل هم ذكر  به همين دليل در تمامي بحرهاي عروضي طبع آزمايي كرد و همان. شاعران سبك خراساني باشد

با اين حال قصايد او از نظر اشراف كاملش به اوضاع اجتماعي و سياسي و . اي در بحر مقتضب سرود شد، قصيده
  .    قصايد كه حاكي از ديد تازه و متفاوت اوست، حائز اهميت است انعكاس آنها در

  ارتباط وزن و مفهوم اشعار - 3
ز اجتماع، اصول، باورها و شعر تعبيري ا«در واقع . نشان هر شاعر و بازتاب احساسات دروني شاعر است سبك شعري،

به نوعي كه اگر، شاعري ) 163: 1384، اض منشفي( »هاي شاعر است و موسيقي شعر، زبان دل و احساس او انديشه
اما اگر  ؛كند و مقصود را در كوتاهترين جمالت نقل مي استطبيعتي تند و سركش داشته باشد، اشعارش كوتاه و منقطع 

  .شود استعارات و تشبيهات و مجازات مي پردازانه باشد، اشعارش بلند و آهنگين و آكنده از داراي طبيعتي خيال
او را  ةمند است كه بتواند اين روحي شاعري كه سرحال است به اوزاني عالقه. ات شاعر در ارتباط استوزن با روحي    

كند كه سنگين باشد و بار غم او را به دوش  ، از اوزاني استفاده ميبازگو كند و برعكس اگر شاعر غمگين و افسرده باشد
ثير هستند و بر نرمي و درشتي قصايد تأشريك  البته عالوه بر وزن، حروف و كلمات نيز در اين موضوع. بكشد
هايي  ناگزير كلمات به شكل ،ها نشان بدهيم هرگاه بخواهيم كه حاالت را با كمك واژه«به عبارت ديگر، . گذارند مي

شفيعي ( »آيد گيرد و از اين رهگذر است كه بحرهاي شعر به وجود مي تقسيم خواهد شد و هر قسمتي وزني به خود مي
شود استنباط كرد كه هر بحري براي بازگو كردن حالت خاصي ساخته شده  از اين عبارت اينگونه مي .)48: 1370كدكني،

  .كنند است و هر يك مضمون متفاوتي را بيان مي
كند به هدف اصلي شعر  ل وجود دارد، تالش ميعاطفه و تخيشاعر با رعايت تناسبي كه ميان موسيقي شعر با معنا و     

مفاعيلن «مثالً وزن . ضمون شعر مرتبط استپس وزن شعر با پيام و م. نزديك گردد ،حتواي دروني شعر استكه همان م
شمس قيس كه تأييدي بر اين  ةبه گفت. براي بيان مضامين عاشقانه، اخالقي و ديني به كار رفته است» مفاعيلن فعولن

نشيدات و اغاني عرب برين بحر است و در غنا و حدا  بحر هزج را از بهر آن بحر هزج نام كردند كه اغلب«نكته است، 
و به طور ) 83: 1373، شمس قيس( »گردانيدن آوازست در غنا و در حد از ترغيد و تحسين آواز چاره نباشد و هزج،

بياني ترد و . رترين وزن در بيان غم استشايد بتوان گفت مؤثّ. آيد بحري ظريف و لطيف به نظر مي«كل بحر هزج 
مضامين مناجات، نيايش و پند و « ، بيشتر»مفتعلن مفتعلن فاعلن«در بحر يا ) 57: 1368سراج، ( »و محزون دارد شكننده

   .)57: 1368سراج، ( »اندرز آورده شده است
  : مثل اين بيت سعدي

 
 يقـــــــدالعقال الـــــــنفس هـــــــوي ان
 

  
ــدي ــي و اليتهــــ ــا يعــــ ــال مــــ  يقــــ

 

  )729 :1376سعدي،(                                                       
  : يا اين بيت از ناصرخسرو

 
ــه آن ــا ك ــرد بن ــان ك ــه زان جه ــت چ  خواس
 

  
ــر ــه گـ ــه دل بـ ــي انديشـ ــن كنـ ــت زيـ  رواسـ

 

  )98 :1378ناصرخسرو،(                                                                                                           
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وزن و محتواي شعر چندان سنخيتي با هم  ،رسد ابوالحسن مرادي سروده كه به نظر مي ةثيرودكي نيز اين وزن را در مر 

  :  كند زيرا اين وزن سبك با هجاهاي كوتاه، غم و اندوه را منتقل نمي ؛ندارند
  

ــرد ــرادي مـ ــه مـ ــا نـ ــه همانـ ــرد كـ  مـ
 

  
ــرگ ــان م ــه چن ــه خواج ــت ن ــرد كاريس  خ

 

  )496 :1336نفيسي، رودكي،(                                                                                                     
: 1368سراج، ( »رسد تر به نظر مي اي مناسب موجد غمي خفيف است و براي بيان انديشمندانه و اسطوره«بحر رمل  

براي بيان گله و هجر و فراق و مرثيه  بحر رمل در بيشتر قصايد براي مدح به كار رفته است و در غزليات عموماً .)57
بيت زير در تهنيت . خي در دو قصيده در اين بحر به پادشاه وقت تهنيت گفته استبينيم كه فرّ البته مي. كاربرد دارد

  :جشن سده سروده شده
  

  شـود  ديگـر  همـي  سـر  از جهـان  آيين نه گر
 

  
  شـود  تـر  روشـن  روز از همي تاري شب چون

 

 )49: 1363،سيستاني خيفرّ(                                                                                                      

اي دارد و در مقابل در  مرثيه» فاعالتن مفاعلن فع الن«رودكي در بحر خفيف و در وزن . بحر خفيف بحري سبك است
اش را براي تهنيت به كار  خي نيز دو قصيدهفرّ. شادماني كرده است ديگري با همين وزن، ديگران را دعوت به ةقصيد

  : برده است
 

ــر ــه هـ ــود كـ ــين از بـ ــت يمـ ــاد دولـ  شـ
 

  
ــه دل ــر بــــ ــال مهــــ ــ جمــــ  داد تملّــــ

 

  )40انهم(                                                                                                                           
  .هاي بعد براي مدح سروده شده است ولي در دوره ؛رفته است اول براي بيان شادماني به كار مي ةپس اين وزن در دور

اما شاعران قصيده سرا از اين بحر در مدح  ؛بحر مورد بحث ديگر، بحر متقارب است كه مخصوص اشعار حماسي است
توان كرد اين است كه فقط در قسمت هايي كه شاعر از  هي كه ميتنها توجي. اند و توصيف ممدوحانشان استفاده كرده

  . صفات رزمي ممدوح سخن رانده كمي به اشعار حماسي نزديك شده است
اما فرخي در يك  ؛آيد براي بيان درد و شكايت و غم مي» مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«بخصوص وزن  ،بحر مجتث    

در مقابل  .گفته كه از اين جهت وزن و مضمون شعر چندان هماهنگ نيستند قصيده، والدت پسر امير يعقوب را تهنيت
معروفش كه در وصف پيري خويش است از بحر مجتث استفاده كرده است كه احساس غم و ة رودكي در قصيد

  :  توان دريافت اش براحتي مي حسرت و شكايت را از موسيقي قصيده
 

ــرا ــود م ــت و بس ــه فروريخ ــدان هرچ ــود دن  ب
 

  
ــو ــدان دنبـ ــل ال دنـ ــراغ بـ ــان چـ ــود تابـ  بـ

 

  )498: 1336نفيسي، رودكي،(                                                                                                   
  :يا اين شعر جامي در شرح پيري

 
ــرم     ــكوفه دار س ــت ش ــو درخ ــد چ ــفيد ش  س

 

  
ــرم    ــت ب ــم اس ــوه غ ــين مي ــت هم ــن درخ  وز اي

 

  )1/86: 1378جامي،(                                                                                                               
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و يا ظهير فاريابي در شكايت از روزگار خود در اين وزن سروده و البته نوع انتخاب كلمات هم در انتقال معني آن 
  :اند كمك كرده

 
 چنــگ بســازد افــق از صــبوح وقــت زهــره چــو

 

  
ــه ــز زمانــ ــد تيــ ــه كنــ ــرا نالــ  آهنــــگ مــ

 

  )156 ظهير،(                                                                                                                        
كنند، تأثير  نوع مفهومي كه القا ميعالوه بر اين، عواملي چون دوري و نزديكي هجاها بر سنگيني و سبكي وزن و 

مفتعلن فاعلن «: مانند اين وزن ،كند مثالً نزديكي هجاهاي كوتاه باعث ايجاد وجد و شور در شعر مي. مستقيم دارد
نشاط و شور  ةشود و ماي تر خوانده مي هرچه شمار هجاهاي كوتاه در وزني بيشتر باشد، آن وزن سريع. »مفتعلن فاعالن

  ):ع( نند اين بيت نظيري در منقبت امام رضاهما. گردد مي
 

ــر چيســت وقــف كــرم داشــتن   ســيم و زر از به
 

  
ــر همــه كــردن نثــار وز همــه كــم داشــتن        ب

 

  )408: 1379 ،نيشابوري نظيري(                                                                                                   
  :هايش چنين سروده زل يكي از مديحهيا انوري در تغ

 
ــت    ــكر شكس ــت ش ــو قيم ــل ت ــب لع ــوش ل  ن

 

  
ــت      ــر شكس ــق عنب ــو رون ــف ت ــر زل ــين س  چ

 

  )90انوري،(                                                                                                                         
جاهاي بلند بيشتر باشد، حالت انديشه و تأثر و اندوه و شكايت و موعظه را بيان و برعكس هر چه قدر كه شمار ه 

  :مانند اين شعر نصيحت آميز عرفي شيرازي كه در بحر هزج مثمن سالم سروده با اين مطلع. دارد مي
 

 ز خود گر ديـده بربنـدي بـرآنم كـام جـان بينـي      
 

  
ــي    ــان بين ــدنش زاري هم ــتياق دي ــز اش ــان ك  هم

 

  )149بي تا عرفي،(                                                                                                                  
به » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«: مانند اين وزن ،شود پس هجاهاي بلند و كشيده باعث ايجاد غم و اندوه مي

رجز خواندند كه عرب غالباً اين وزن در حاالت حفيظت حروب و شرح مفاخر رجز را از بهر آن « شمس قيس ةگفت
اسالف و صفت رجوليت خويش و قوم خويش گويند و در اين اوقات آواز مضطرب و حركات سريع تواند بود و رجز 

 .كند و در واقع حكايت از غم و حزن مي) 83: 1373، شمس قيس( »در اصل لغت اضطراب و سرعت است

  :خورد ري در باب عدم وصل به معشوق دارد كه غم و حزن ناشي از آن به چشم ميسنايي شع
 

 شـب  يارب چه بود آن تيرگـي وآن راه دور و نـيم  
 

  
ــان طــرب  ــرده غــم جان ــارگي ب  وز جــان مــن يكب

 

  )71: 1362 سنايي،(                                                                                                                
هاي بسيار مهم براي شاعر  پس توجه به بلندي و كوتاهي هجاها و شناخت خصوصيات و حاالت اوزان، يكي از نكته

البته تنها بلندي و كوتاهي . تواند منظور اصلي خود را به خواننده منتقل كند است كه اگر اين شناخت حاصل نشود، نمي
بلكه وجود قافيه،  ؛به كار برده شده براي موسيقايي شدن شعر و بيان مضموني خاص كافي نيستهاي  هجاها و نوع وزن

  .رديف، تكرار كلمات و جمله هاي خاص نيز الزم است
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لزوماً بحر عروضي  ،آنچه در پيوند وزن با پيام و مضمون تأثير دارد«توان نتيجه گرفت كه  در پايان اين بخش اينگونه مي
هاي متداول داراي شتاب و كندي يا سبكي و سنگيني هستند و همين  ها و زحاف شته از نامگذارياوزان گذ ؛نيست

  .)4: 1378فضيلت، ( »كند وزن و مضمون را آشكار مي ةويژگي است كه رابط
البته ذكر اين نكته الزم است كه دريافت ارتباط بين وزن و مضمون اشعار امري ذوقي است و در چهارچوب معيني     
زيرا يك وزن  ؛مضمون آن قضاوت كرد ةتوان به ظاهر شعر اعتماد كرد و براساس نوع وزن دربار پس نمي. گنجد مين

مضاميني غير از حماسه سروده  خاص هم در بيان مرثيه به كار رفته و هم در بيان تهنيت و يا بحر متقارب براي بيان
 .  اند شده

  نتيجه 
  :ست آمددر پايان اين مقاله نتايج زير به د

 . اند ها از اوزان غريب و نادر استفاده نكرده آنگونه كه مشاهده شد، شاعران در تمامي دوره -

بلكه بلندي و كوتاهي  ؛ر نيستاز بررسي اين قصايد مشاهده شد كه تنها وزن در سنگيني و سبكي شعر مؤثّ -
 . هجاها در موسيقي شعر تأثيرگذار هستند

ها از نظر  ها و سكون زيرا حركت ؛به بحرهاي عروضي آن بستگي دارد يك قسمت از اختالف موسيقايي شعر -
 .موسيقي شعر در گوش بسيار مؤثر است

ا در قصيده، بيشتر شعراي قصيده سرا از بحر رمل ام ؛پركاربردترين بحر در شعر فارسي، بحر مجتث است -
پس از آن بحرهاي . ها بيشتر استها، بسامد اين بحر نسبت به ساير بحر اند و در بيشتر دوره استفاده كرده

 . مجتث، مضارع و هزج از بسامد بااليي برخوردارند

ا بحرهاي مزاحف زير به ام ؛درست است كه بحر رمل با مزاحفاتش مورد توجه شاعران قصيده سرا بوده است  -
 فاعالت مفعول( بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور -1: ي از بيشترين بسامد برخوردار هستندطور كلّ
 - 3قصيده  115): فعالن مفاعلن فعالتن مفاعلن( بحر مجتث مثمن مقصور -2قصيده  121): فاعالن مفاعيل

   .قصيده 113): فاعالن فاعالتن فاعالتن فاعالتن( بحر رمل مثمن مقصور
  .ن هستند كه اين نشان از عظمت موسيقايي قصايد استها، مثم بيشتر بحرها در تمامي دوره -
  . گر بيشتر شاعران تمايل به سرودن بحر مزاحف دارند و بحور سالم اندكي در قصايد وجود دارددي ةاز جنب -
مگر اينكه شاعر بخواهد  ،بحر متقارب به دليل ويژگي حماسي بودن، در قالب قصيده كاربرد زيادي ندارد -

 . هاي رزمي ممدوح را توصيف كند ويژگي

تنها در يكي دو مورد . با موسيقي شعر فارسي سازگار نيستند بحرهاي عربي در شعر فارسي جايگاهي ندارند و -
 .   بحرهاي خاص عربي ديده شد

ها از موضوعات اصلي محسوب  از نظر موضوعي نيز، مدح جزء الينفك قصايد فارسي است و در تمامي دوره -
 .گردد ه نسبت به قبل بيشتر ميشويم، منقبت ائم هر چه قدر به قرون اخير نزديك تر مي. مي شود
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