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Prominent stylistic aspects in music of Nāser Khosrow's poetry

Morteza Mohseni 
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Abstract
It is axiomatic for those who are stylistically a little familiar about the periods of Persian
poetry that quasidas of Nāser-e Khosrow are totally different from those of the poets
in fifth lunar century both in terms of their contents and technically. This difference
is seen even in those areas of his poetry in which the poet is confided to make
innovations. This paper investigates Nāser-e Khosrow's style in the field of the music of
poetry. It also aims to identify his slylistic differences comparing with those of his most
famous contemporaries (Onsori, Farrokhi and Manoochehri) in external, lateral and internal
areas.
As the first step, all the Nāser Khosrow's poems -exept for additions section- was
considered the Scope of this study, accompanied by main parts of other three cited poets'
divans (poetical works) which consists almost 23600 distiches. For the second stage, each
poet's divan were separatly scrutinized in three fields of the music of poetry. The frequency
of each cases were recorded and after comparing statistics related to Nāser-e Khosrow's
poems with other tree poets, stylistic charachteristics of his poetry were explored. Statistical
information related to the poets were generally recorded in a table and some parts of them
were shown in a bar graph. It seems necessary to note that the researcher considered two
items of innovation and frequncy in all phases of the study.
Most of the studies done in the field of Nāser-e Khosrow's music of poetry, investigated
the prosody and meter of his poetry. Most of these studies considered difficulty and
relevancy as the important prosodic characteristics of his poetry. Regarding the lateral and
internal areas of Nāser-e Khosrow's poetry, there are not much argument proposed except for
using difficult rhymes and nominal radifs ( for lateral music of poetry) and attending to
figures of speech which are based on some types repetition ( for internal music of poetry).
In this paper, musical characteristics of Nāser-e Khosrow's poetry were classified into
three sections comparing with those of the three above cited poets: A) in prosody or external
area, main characteristics of his style were concluded into two items: 1) using rare meters,
and 2) pause in meter, which is one of the main factors for making his quasidas' meters
unpleasant. One reason for this could be "poetic emotions". It means that the meter of
Nāser-e Khosrow's poetry is not a selective act. It is related directly to his emotions and this
is one reason for his metric differences in comparison to those of other poets. His emotions
are mirrored in his poetical meters and because his emotions are different from others', his
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used meters are different from others'. So that the reason for pauses or his unpleasant meters
in his poems was related to his different emotions. Another reason for using unpleasant and
difficult meters was that Nāser-e Khosrow avoided kings' courts (as an incentive for using
pleasant meters for other contemporaries). Besides, attention and emphasis on such topics as
advice, asceticism, and criticism influenced on the type of used meters and quality of meter
selection by Nāser-e Khosrow. B) in lateral area of Nāser-e Khosrow's music of poetry, the
only point to be noticed is using non-verb radifs more than his contemporaries. C)
Considering the internal area of Nāser-e Khosrow's music of poetry, the most important
characteristics of his poetry style is ample using of such devices as alliteration, assonance,
and some types of pun. But one important point about pun in his poetry is in special use of
that as a pivot for satire, criticism and lampoon.
Keywords: style, music of poetry, quasida, Nāser-e Khosrow, Onsory, Farrokhi,
Manoochehri
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جنبههایبرجﺴﺘﮥسبکیدرموسیقیشعرناصرخﺴرو





مرتضی محسنی و مهدی صراحتی جویباری

چکیده
برای کسی که اندک اطّالعِ سبکشناختی از ادوار شعر فارسی دارد ،مسلّم است که قصاید ناصرخسررو هرم از نررر فنّری و هرم از
لحاظ محتوایی بهکلی با قصاید سایر شاعران قرن پنجم هجری متفاوت است .این تفاوت حتی در حوزههایی از شعر او بره شمرم
میخورد که شاعر برای ایجاد تنوّع و نوآوری با محدودیّت روبهروست .در این مقاله ،سعی شده اسرت از طریرم مقایسرص قصراید
ناصرخسرو با سه تن از معروفترین معاصرانش (عنصری ،فرخی و منوشهری) در سه حوزﮤ بیرونری ،کنراری و درونری موسریقی
شعر ،برجستهترین ویژگیهای سبکی شعر او تعیین و تبیین شود .حاصل این بررسی ممخص میکند کره اسرتفادﮤ ناصرخسررو از
اوزان کمکاربرد و وجود سکته در وزن شعر ،از مهمترین موارد سبکساز در بخش موسیقی بیرونی شعر اوست .همچنرین کراربرد
ردیفهای غیرفعلی و نیز بسامد باالی جناس و استفاده از آن بهعنوان محور طنز و انتقاد ،بهترتیب از برجسرتهتررین مروارد تمرایز
سبکی شعر ناصرخسرو در حوزههای موسیقی کناری و درونی محسوب میشوند.
کلیدواژهها :سبک ،موسیقی شعر ،ناصرخسرو ،قصیده ،عنصری ،فرخی ،منوشهری

-1مقدمه
در نگاه اول ،ممکن است نوآوریهای ناصرخسرو ( 384-493ه .ﻕ ).در بخش موسیقایی ،در مقایسه با سرایر ابرداعات در حروزﮤ
تکنیک شعر ،بسیار ناشیز و کماهمیت به نرر برسد؛ ولی باید گفت این ویژگی تنها مختص شرعر ناصرخسررو نمریشرود و تمرا
شاعران با محدودیّتهایی که در این زمینه بر سر راهشان بوده ،این ایراد بر اشعارشان وارد است .اگرر بخرواهیم ناصرخسررو را در
این حوزه با معاصرانش بسنجیم ،بیگمان او هنجارگریزترین شاعر دوران خود است .این مقاله بره ماالعرص سربک ناصرخسررو در
حوزﮤ موسیقی شعر خواهد پرداخت.
تاکنون ،کتاب یا مقالهای که منحصراً به برجستگیهای موسیقی شعر ناصرخسرو یا سبک او در این حوزه اختصاص یافته باشد،
نگاشته نمده است؛ امّا میتوان منابعی را برشمرد که در آنها بهصورت پراکنده و گذرا به ویژگیهای موسیقایی شرعر او اشرارهای
شده است ،یا به آثاری برخورد که بهطور ضمنی سبک موسیقایی دورﮤ خاصی از شعر فارسی را مورد بررسی قررار دادهانرد .از آن
 دانمیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانمگاه مازندران ،مازندران ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانمگاه مازندران  ،مازندران ،ایران
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میان ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
محمدجعفر محجوب که به ماالعص شعر فارسی از نخستین دوره تا پایران قررن پرنجم هجرری پرداختره اسرت ،ضرمن بررسری
مؤلفههای سبکی شاعران عصر غزنوی ،از پارهای از ویژگیهای موسیقی شعر این دوره -از جمله انواع وزنهای کاربردی و اقسرا

تجنیس -نیز سخن به میان آورده است (محجوب 432 -434 :4431 ،و  .)426 -436محمد غالمرضایی نیز در مقدمص سی قصریدﮤ
ناصرخسرو ،هنگا بحث از زبان شعری و سبک ناصرخسرو ،به شند مورد از برجسرتگیهرای موسریقایی شرعر او در بخرشهرای
عروض و صنایع بدیعی اشاره کرده است (غالمرضایی.)29 -26 :4484 ،
همچنین حسین حسنپور آالشتی در کتاب طرز تازه ضمن مقایسص غزلیّات شند تن از شاعران شاخص ایرانی سبک هندی ،برخی
از خصوصیات مربوط به موسیقی شعر ،از جمله :تکرار قافیه ،خروج از وزن عروضی (در شعر کلیم کاشانی) ،کراربرد اوزان کوتراه
(در شعر ظهوری ترشیزی) ،استفاده از وزنهای بلند و جویباری (در شعر صائب) را از برجستهتررین مروارد سربکسراز در شرعر
شاعران این شاخه معرفی کرده است (.)646 -86 :4483
هدف از نگارش این مقاله معرفی موارد اختالف سبک ناصرخسرو نسبت به معاصرانش در سه حوزﮤ بیرونی ،کناری و درونری
موسیقی شعر است .بر همین اساس ،عالوه بر اشعار ناصرخسرو ،دیوان سه تن از برجسرتهتررین هرمعصرران او مبنرای مقایسره و
بررسی قرار گرفت؛ این سه شاعر عبارتاند از :عنصری (؟ 344 -ه .ﻕ ،).فرخری (؟ 369 -ه .ﻕ ).و منروشهری (؟ 346 -ه .ﻕ.).
در این انتخاب تالش شده تا هر کدا از این شاعران در جنبههای «فرامتنی» تا حد امکران بره یرکدیگرر نزدیرک باشرند؛ زیررا در
مقایسص شند اثر ،هر قدر عوامل خارج از متن شباهت بیمتری به هم داشته باشند نقرش و خالقیرت صراحب اثرر در ایجراد مروارد
خالف نُر یا همان سبک ،آشکارتر میشود .جدا از مسئلص درجص اعتبار کار شاعران که از شرایط اصلی این گزینش است ،همسانی
و اشتراک در دیگر موارد هم مد نرر بوده که اکثر آنها از نوع عوامل زبانی ،زمانی و مکانی اسرت و مهرمتررینشران از ایرن قررار
است :نزدیکی مناطم جغرافیایی یا محیای که این شاعران در آنها پرورش یافتهاند ،نزدیکی و تقرارن دورههرای زنردگی شراعران
نسبت به هم ،همگونیهای زبانی ،حجم دیوان هر شاعر و حد نصاب اشعار برای تحلیل.
تما اشعار ناصرخسرو –بهجز قسمت ملحقات -به همراه بخش اصلی دیوانهای سه شاعر دیگر ،به عنروان محردودﮤ پرژوهش
در نرر گرفته شدند که حجم قابلتوجهی در حدود  64211بیت را در بر میگیرند .میزان دقیم ابیات مورد بررسری در دیروان هرر
شاعر از این قرار است :ناصرخسرو  41383بیت ،فرخی  8491بیت ،عنصری  6911بیت و منوشهری  4911بیرت .در گرا بعردی
دیوان هر شاعر بهطور جداگانه و دقیم در سه حوزﮤ موسیقی شعر مورد ماالعه قرار گرفت و بسامد هر یک از موارد ثبرتشرده و
پس از آن ،با مقایسص آمار و ارقا مربوط به شعر ناصرخسرو و سایرین ،ویژگیهای سبکی شعر او به دست آمد.
به منرور انسجا بیمتر ماالب ،در پایان تحلیل ،اطالعات آماری مربوط به تما شاعران به صورت کلی در جدولی ثبت شده و
برای ملموستر کردن نتایج تحقیم ،بخمی از ایرن اطالعرات برهصرورت نمرودار سرتونی ارائره شرده اسرت .در نهایرت ،در ثبرت
برجستگیهای شعر ناصرخسرو رعایت دو شرط اصلی مد نررر بروده اسرت؛  -4نروآوری و  -6بسرامد .ایرن شررط دو اهمیرت
بیمتری دارد و در واقع ،اساس ایجاد سبک به آن وابسته است .شه بسا که در این تحلیل به مواردی برخوردهایم که کراربردش بره
ناصرخسرو اختصاص داشته است ولی به دلیل بسامد اندک ،از بیان آن خودداری شد.
-2کلیاتیدربابموسیقیشعرناصرخﺴرو
برای ترسیم شمماندازی کلی از سبک ناصرخسرو در حوزﮤ موسیقی شعر ،این بخش به بیان خالصرهای از مهرمتررین نررهرای محققران
پرداخته خواهد شد که دربارﮤ ویژگیهای موسیقایی شعر او اختصاص یافته است که غالباً برهصرورت پراکنرده در آثارشران بره آن اشراره
کردهاند .با توجه به روال و ساختار این مقاله ،این ویژگیهای سبکی در سه بخش بیرونی ،کناری و درونی موسیقی شعر ارائه میشوند.
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عمدﮤ ماالب و تحقیقات ارائهشده در حوزﮤ موسیقی شعر ناصرخسرو حاصل بررسیهایی است که در بخش عروض و مسرائل
مربوط به وزن شعر او صورت گرفتهاست.4
سنگینی و دشواری و در عین حال تناسب با موضروع ،از عمردهتررین خصرایص عروضری شرعر ناصرخسررو اسرت کره اکثرر
تحلیلگران به آن اشاره کردهاند .ناصرخسرو در انواع و اقسا وزنهای عروضی طبعآزمراییکررده اسرت کره عرالوه برر وزنهرای
پرکاربرد ،بخش زیادی از آنها در وزنهای نادر و دشوار سرودهشده است (فرزاد .)499 :6343 ،هنرر او در ایرن نهفتره اسرت کره
توانسته معانی دقیم را به بهترین نحو ممکن و «در ممکلترین بحرور» بره نررم درآورد (فروزانفرر .)433 :4438 ،وزنهرای شرعر
ناصرخسرو «برسبیل تفنن» انتخاب نمده است؛ بلکه وی به دلیل آشنایی عمیماش با موسیقی شعر ،بحر متناسب با موضروع مرورد
نررش را برگزیده «تا سخنش در خواننده و شنونده حسن تأثیر یافتره ،قبولیرت عرا پرذیرد( »...شراهحسرینی.)693-694 :6343 ،
استفاده از «وزنهای آرا یا نسبتاً سنگین و دشوار» باعث شده تا وزنهای ضربی و دوری در دیوان او نمرود کمترری داشرته باشرد
(غالمرضایی.)24 :4484 ،
دیگر ویژگی عروض ناصرخسرو که کمتر جایی به آن اشاره کردهاند مسئلص «سکته» در وزن اشعار اوسرت .علری دشرتی علرت
بروز این خصوصیت را در این میداند که اکثر کلمات سه سیالبی به صورت دو سیالبی تلفظ میشوند (دشتی.)42 :4426 ،
امّا در بخش کناری و درونی موسیقی شعر ناصرخسرو مباحث زیادی مارح نمده است؛ جز اینکه در قسمت موسیقی کنراری،
التزا قافیههای دشوار گاه او را به تکلّف انداخته و اغلب باعث کوتاهی قصاید او شده (غالمرضرایی )24 :4484 ،و در اسرتفاده از
ردیفهای اسمی پیشگا سایر شعرا بوده است (شفیعیکدکنی.)431 :4428 ،
در بخش موسیقی درونی ،ناصرخسرو به صنایعی «که بر اساس نوعی تکرار» شکلگرفتهاند توجه نمان داده است .از این دست
است مواردی همچون:
 کاربرد انواع جناس از قبیل جناس زاید ،الحم ،مرکب و اشتقاﻕ. همراهکردن کلماتی که حروف اول آنهرا ممرترک اسرت بره واسراص کسررﮤ اضرافه یرا واو عارف؛ کره موسریقی خاصری ازهمصداییشان حاصل میشود؛ مانندِ علم و عمل ،خواب و خور ،جوی و جر ،دین و دانش ،کور و کر ،زیب و زینت و . ...
 بهرهگیری از تکرار صامتها و مصوتها (واجآرایی). توالی کلمات هم وزن مانند غفور و شکور ،پلیرد و نبیرد ،سرخا و ثنرا ،ثرواب و عقراب ،ئراب و ثیراب ،خمیرر و فایرر و ...(غالمرضایی.)29-26 :4484 ،
برجﺴﺘگیهایسبکیشعرناصرخﺴرودرحوزﮤموسیقی
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ابداع و ایجاد تنوّع در عرصص موسیقایی شعر -بهویژه در عروض و قافیه -همواره برای شاعران با دشواریهایی روبهرو بوده است؛
علت این امر را باید در پایبندی شدید و حساسیت زیاد ادبا نسبت به اصول و قواعد عروض و قافیه و الزا شراعران بره اجررای
دقیم این اصول از جانب آنان جستوجو کرد؛ این مسئله سبب شده است که محدودﮤ تنوعطلبیها در این دو بخش عمالً از حرد
همان «اختیارات شاعری» فراتر نرود .امّا ناگفته نماند ،اگرشه اِعمال این محدودیّتها مانع بزرگی برای ایجراد ابرداعات در حروزﮤ
موسیقایی شعر بود ،راه نوآوری را در دیگر حوزهها خصوصاً در بخش نحوی و آوایی زبان شعر هموار کررد .در ادامره مهرمتررین
ممخّصههای سبکی قصاید ناصرخسرو در سه حوزﮤ موسیقی شعر برشمرده خواهد شد.
-1-3موسیقیبیرونی
وزن در شعر عالوه بر اینکه قالب ممخصی برای کال ایجاد میکند ،تقلیدی از آهنگ شروﻕ و هیجرران شراعر (خرانلری:4433 ،
43و )42و یرک پردیردﮤ طبیعرری برای تصویر عواطف اوست (شفیعیکدکنی .)38 :4428 ،غم غربت و آوارگی ،زندگی در محیط
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صخرهای یمگان و احساس خمم و بغض نسبت تما افراد و اقماری که ناصرخسرو از آنان انتقاد میکند و نیز محبرت او نسربت
به اهل بیت پیامبر (ص) و خلفای فاطمی ،در مجموع باعث ایجاد زمینهای عاطفی در شعر او شدهاست که بالابع آهنگ و عروض
خاص خود را میطلبد .این امر تا حد زیادی عامل تمخص و تمایز عروض شرعر ناصرخسررو نسربت بره شراعران مرداح عصرر
اوست .البته عامل مهم دیگری نیز در این تمایز دخیل است و آن برمیگردد به تفاوت در هردف شراعران مرداح و ناصرخسررو از
شاعری؛ ناصرخسرو-برخالف شاعران مدیحرهگرو -شراعر زهرد و پنرد و انتقراد اسرت و سرعی کررده ترا ایرن موضروعات را در
اسلوبهای تازﮤ عروضی عرضه کند و در اینجاست که عمداً از شیوههای معمول شاعران درباری فاصله مریگیررد .برا بیران ایرن
توضیحات میپردازیم به مصادیم این تمایز در بخش موسیقی بیرونی شعر ناصرخسرو.
فراوانازوزنهاینامﺘداول

-1-1-3اسﺘفادﮤ
همانگونه که پیش از این گذشت ،اکثر کسانی که در مورد عروض شعر ناصرخسرو صحبت کردهاند ،گرایش بره کراربرد اوزان
سنگین و مهجور را از ویژگیهای خاص قصاید او برشمردهاند .در تأیید این مالب و به منرور پی بردن به اهمیرت آن بره عنروان
ممخصص سبکی شعر ناصرخسرو ،نرر خوانندگان را به بررسی صورتگرفته در این زمینه جلب میکنیم.
برای اینکه درک نسبتاً درستی از نوع اوزان مهجور قصیده و تعداد آن در دورﮤ مورد نرر این پرژوهش حاصرل شرود ،در ایرن
بررسی به جز دیوانهای عنصری ،فرخی ،منوشهری و ناصرخسرو آثار و منابع شعری دیگر شاعران-تا حد امکان -از ابتدای شرعر
فارسی تا انتهای قرن پنجم مورد ماالعه قرار گرفت که از این بین نا هفده شاعر که از آنان قصیده یا قصایدی بر جای مانرده برود
ممخص گمت 6.میزان قصاید این هفده تن و شهار شاعر مورد بحث ما روی هم رفته به عردد  4244رسرید کره مجموعراً در 36
وزن سروده شدهاند؛ این ارقا به همراه تعداد و درصد کاربرد هر بحر ،در جدول یل آمده است:
ستاوزانقصیدهتاپایانقرنپنجم،همراهباتعدادودرصدقصایدسرودهشدهدرهروزن.

جدول.1فهر
وزن

تعدادقصیده

 -4مفاعلن /فعالتن /مفاعلن /فعلن یا فع لن (مجتث مثمن مخبون محذوف یرا 468

درصد
61/46

[اصلم])
 -6فاعالتن /فاعالتن /فاعالتن /فاعلن (رمل مثمن محذوف)

636

43/33

 -4مفعول /فاعالت /مفاعیل /فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)

494

44/83

 -3فاعالتن /مفاعلن /فعلن یا فع لرن (خفیرف مسردس مخبرون محرذوف یرا 439

9/43

[اصلم])
 -3مفعول /مفاعیل /مفاعیل /فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)

443

6/13

 -2فاعالتن /فعالتن /فعالتن /فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)

418

2/24

 -6مفاعیلن /مفاعیلن /مفاعیلن /مفاعیلن (هزج مثمن سالم)

69

3/83

 -8مفاعیلن /مفاعیلن /فعولن (هزج مسدس محذوف)

34

4/63

 -9فعولن /فعولن /فعولن /فعولن (متقارب مثمن سالم)

31

4/16

 -41فعولن /فعولن /فعولن /فعل (متقارب مثمن محذوف)

49

6/49

 -44مفتعلن /فاعالت /مفتعلن /فع (منسرح مثمن ماوی منحور)

46

6/66

 -46مفعول /مفاعلن /مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض)

69

4/68

 -44مفعول /مفاعیل /فاعالتن (قریب مسدس اخرب مکفوف)

63

4/36

 -43مفعول /مفاعلن /فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)

63

4/36

 -43مفعول /فاعالتن /مفعول /فاعالتن (مضارع مثمن اخرب)

64

4/34
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 -42مفتعلن /مفتعلن یا مفاعلن /فاعلن (سریع ماوی یا [مخبون] مکموف)

66

4/43

 -46مفعول /فاعالت /مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف)

49

4/42

 -48فاعالتن /فاعالتن /فاعلن (رمل مسدس محذوف)

49

4/42

 -49فاعالتن /فعالتن /فعالتن /فع (رمل مثمن مخبون ماموس)

46

1/63

 -61مستفعلن /مستفعلن /مستفعلن /مستفعلن (رجز مثمن سالم)

8

1/39

 -64مفعول /مفاعیلن /مفعول /مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)

8

1/39

 -66فاعالتن /فعالتن /فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف)

2

1/46

 -64مفتعلن /فاعالت /مفتعلن (منسرح مسدس ماوی)

3

1/44

 -63مفتعلن /فاعلن /مفتعلن /فاعلن (منسرح مثمن ماوی مکموف)

3

1/63

 -63مفعول /فاعالت /مفاعیل /فع (مضارع مثمن اخرب مکفوف ماموس)

3

1/63

 -62فاعالتن /فاعالتن /فاعالتن /فاعالتن (رمل مثمن سالم)

4

1/48

 -66مفاعلن /مفاعلن /مفاعلن (هزج مسدس مقبوض)

6

1/46

 -68مفعول /فاعالت /فعولن (مضارع مسدس اخرب مکفوف محذوف)

6

1/46

 -69مفاعیلن /مفاعیلن /مفاعیلن (هزج مسدس سالم)

4

1/12

 -41مفاعیل /مفاعیل /مفاعیل /فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف)

4

1/12

 -44مفعول /مفاعیلن /مفعول /فعولن (هزج مثمن اخرب محذوف)

4

1/12

 -46فاعالتن /فعالتن /فعالتن /فعالتن (رمل مثمن مخبون)

4

1/12

 -44فعولن /فعولن /فعولن (متقارب مسدس سالم)

4

1/12

 -43مستفعلن /مستفعلن /فاعلن (سریع مسدس ماوی مکموف)

4

1/12

 -43مفاعیل /فاعلن /مفاعیل /فاعلن (مضارع مثمن مکفوف محذوف)

4

1/12

 -42مفعولن /فاعالت /مفعولن /فع (مضارع مثمن اخر مکفوف ماموس)

4

1/12

 -46مفاعیل /مفاعیل /فاعلن (قریب مسدس مکفوف محذوف)

4

1/12

 -48مفعول /مفعول /فاعالتن (قریب مسدس اخرب)

4

1/12

 -49مستفعلن /فعلن /مستفعلن /فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)

4

1/12

 -31مفاعلن /فعالتن /مفاعلن /فعالتن (مجتث مثمن مخبون)

4

1/12

 -34مفاعلن /فعالتن /مفاعلن /فع (مجتث مثمن مخبون ماموس)

4

1/12

 -36مفتعلن /فاعلن (منسرح مربع ماوی مکموف)

4

1/12

مجموع
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با توجه به جدول باال ،اگر تنها بحوری که میزان کاربردشان در سرایش قصیدهها کمتر از  4درصد است را به عنروان وزنهرای
مهجور در نرر بگیریم ،بیش از  84درصد از کل قصاید ،در نُه وزن ابتدایی جدول سروده شردهانرد و شیرزی کمترر از  49درصرد
( 48/2درصد) از آنها متعلّم به سی و سه وزن باقیمانده هستند .به بیان روشنتر تعداد وزنهای رایج قصیده تا انتهای قررن پرنج،
با معیاری که کر آن رفت تنها نُه وزن است.
اکنون بپردازیم به شهار شاعر مورد بررسی و ببینیم که شه مقدار از قصاید آنان در وزنهای کمکراربرد سرروده شرده اسرت .از
هفتاد قصیدﮤ موجود در دیوان عنصری تنها شهار قصیده ( 3/6درصد) دارای وزن مهجور است و تما آنها در بحر متقارب مرثمن
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محذوف (فعولن /فعولن /فعولن /فعل) سروده شدهاند (قصایدِ  38 ،63 ،42و  )33که بهرغم کاربرد کم ،وزنی شناختهشده و نسربتاً
جاافتاده بود و در همین دوره شاعران زیادی –از جمله خود ناصرخسرو -شندین قصیده در این بحر گفتهاند.
از کل  644قصیدﮤ دیوان فرخی  46قصیده ( 43درصد) در اوزان نادر سروده شده است .از نکات درخور توجه راجرع بره ایرن
دسته از اشعار فرخی ،یکی کثرت و تنوع اوزان و دیگری طبع آزمایی او در سرودن قصایدی در بحرهای ابداعی است؛ برهطروری
که بیش از ده وزنِ قصیده برای اولین بار توسط او استفاده شده یا مختص به خود اوست ،مانند قصیدﮤ ( )39با مالع« :سروی گرر
سرو ماه دارد بر سر /ماهی گر ماه ممک بارد و عنبر» در بحر مضارع مثمن اخر مکفوف مامروس (مفعرولن /فراعالت /مفعرولن/
فع) یا قصیدﮤ ( )29با مالع «بدین خرمی جهان ،بدین تازگی بهار /بدین روشنی شراب ،بدین نیکویی نگار» در بحر مضارع مرثمن
مکفوف محذوف (مفاعیل /فاعلن /مفاعیل /فاعلن) یا قصیدﮤ ( )446با مالع «مجلس بساز ای بهار پدرا  /واندر فکن مری بره یرک
منی جا » در بحر قریب مسدس اخرب (مفعول /مفعول /فاعالتن) و. ...
از بین پنجاه قصیدﮤ منوشهری شهارده تا دارای وزن غیررایج هستند؛ این تعداد برابر است با  68درصد از کل قصاید او .از ایرن
بین ،برای نمونه میتوان به قصیدﮤ ( )33با مالع «آمده نوروز ماه با گل سوری بههم /بادﮤ سوری بگیر ،بر گل سوری بچم» در بحر
منسرح مثمن ماوی مکموف (مفتعلن /فاعلن /مفتعلن /فاعلن) ،قصیدﮤ ( )34با مالع «فغان ازین غرابِ بَین و وایِ او /کره در نروا
فکندمان نوای او» در بحر هزج مسدس مقبوض (مفاعلن /مفاعلن /مفاعلن) و قصیدﮤ ( )24با مالع «خواهم که بدانم من جانرا کره
شه خو داری /تا از شه برآشوبی ،یا از شه بیازاری» در بحر هزج مثمن اخرب (مفعول /مفاعیلن /مفعول /مفاعیلن) اشاره کرد.
امّا هر قدر که میزان استفادﮤ این سه شاعر از وزنهای غیررایج کم یا در حرد متعرادل بروده اسرت ،ناصرخسررو عرالقص وافرری در
بهکاربردن این اوزان از خود نمان داده است؛ بهگونهای که بیش از نصف قصاید دیوان خود ( 36/4درصد) را در بحور غریب سرروده
است .به عبارت دیگر از کل  634قصیدﮤ دیوان ناصرخسرو  462قصیده در پانزده وزن کمکاربرد و در مقابل تعداد  443قصیده نیرز در
آن نُه وزن رایج سروده شدهاند .از بین پانزده وزن مهجور ،اوزانی که بیشترین کاربرد را داشتهاند بهترتیب عبارتند از:
 سریع ماوی مکموف (مفتعلن /مفتعلن /فاعلن) 43 ،مورد؛ مانند قصیدﮤ ( )463به مالع« :ای پسر ار عمر تو یرک ساعتسرت/ایزد را بر تو درو طاعتست» و نیز قصایدِ ( )648(،)611( ،)483( ،)433( ،)443( ،)99( ،)84( ،)24( ،)33( ،)62( ،)6و. ...
 مضارع مسدس اخرب مکفوف (مفعول /فاعالت /مفاعیلن) 43 ،مورد؛ مانند قصریدﮤ ( )66بره مالرع« :گرر مسرتمند و برا دلغمگینم /خیره مکن مالمت شندینم» و قصایدِ ( )643( ،)492( ،)484( ،)434( ،)461( ،)98( ،)66( ،)34( ،)66( ،)4و. ...
 منسرح مثمن ماوی منحور (مفتعلن /فاعالت /مفتعلن /فع) 44 ،مورد؛ مثل قصیدﮤ ( )96با مالع« :من دگر یا دگر شدهسرتجهانم /هست جهانم همان و من نه همانم» و نیز قصاید ( )643( ،)496( ،)426( ،)436( ،)464( ،)68( ،)24( ،)64( ،)3و. ...
 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف (مفعول /مفاعلن /فعولن) 44 ،مورد؛ مانند قصیدﮤ ( )431با مالع« :ای یار سرود و آبانگور /نه یار منی بحمّ والاّور» و قصاید ( )642( ،)498( ،)484( ،)431( ،)466( ،)414( ،)69( ،)34( ،)63( ،)44و. ...
 هزج مسدس اخرب مقبوض (مفعول /مفاعلن /مفاعیلن) 46 ،مورد؛ مانند قصیدﮤ ( )661به مالرع« :ای خواجره جهران حیرلبسی داند /وز غدر همی به جادوی ماند» و قصاید ( )643( ،)486( ،)433( ،)446( ،)63( ،)36( ،)68و. ...
 قریب مسدس اخرب مکفوف (مفعول /مفاعیل /فاعالتن) 46 ،مورد؛ مثل قصیدﮤ ( )416با مالع« :داری سخنی خروب گروشیا نه؟ /کامروز نه همیاری از شبانه» و قصاید ( )663( ،)613( ،)464( ،)441( ،)86( ،)64( ،)46( ،)43و. ...
 متقارب مثمن محذوف (فعولن /فعولن /فعولن /فعل) 44 ،مورد؛ مثل قصیدﮤ ( )3با مالع« :به شمم نهان بین نهران جهران را/که شمم عیان بین نبیند نهان را» و قصاید ( )646( ،)469( ،)446( ،)93( ،)38( ،)49( ،)61( ،)8و. ...
 رمل مسدس محذوف (فاعالتن /فاعالتن /فاعلن) 44 ،مورد؛ مانند قصیدﮤ ( )89با مالع« :این شه خلرم و شره جهانسرت ایکریم؟ /کز تو کس را می نبینم شر و بیم» و نیز قصاید ( )662( ،)494( ،)434( ،)446( ،)64( ،)43( ،)42و. ...
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 رمل مثمن مخبون ماموس (فاعالتن /فعالتن /فعالتن /فع) 44 ،مورد؛ مثل قصیدﮤ ( )63به مالع« :شند گرویی کره شرو ایّرابهار آید /گل بیاراید و بادا به بار آید» و قصاید ( )666( ،)618( ،)493( ،)444( ،)91( ،)33( ،)43( ،)46و. ...
عالوه بر آن ،باید از وزنهایی با بسامد کمتر نیز یاد کرد :بحر مضارع مثمن اخرب (مفعرول /فراعالتن /مفعرول /فراعالتن) کره
ناصرخسرو شهار قصیده در این وزن دارد (قصایدِ  432 ،419 ،61و  ،)463بحر مضارع مثمن اخرب مکفروف مامروس (مفعرول/
فاعالت /مفاعیل /فع) با سه قصیده ( 641 ،466و  )669و بحر رجز مثمن سالم (مسرتفعلن /مسرتفعلن /مسرتفعلن /مسرتفعلن) کره
قصیدﮤ شمارﮤ ( )441در این وزن است .او همچنین در سرایش برخی قصاید ،وزنهایی را بهکار برده که پیش از وی سابقه نداشته
است :بحر منسرح مسدس ماوی (مفتعلن /فاعالت /مفتعلن) مثل قصیدﮤ ( )32با مالع «نیز نگیرد جهان شکار مرا /نیست دگرر برا
غمانْش کار مرا» و قصاید ( )443( ،)96( ،)46و ( ،)649بحر هزج مسدس سالم (مفاعیلن /مفاعیلن /مفاعیلن) ممرتمل برر قصریدﮤ
( )468با مالع «جهانا عهد با من جز شنین بستی /نیاری یاد از آن پیمان که کردهستی» و بحر رمل مثمن مخبون (فاعالتن /فعالتن/
فعالتن /فعالتن) شامل یک قصیده به مالع« :جز که همیار حکیمان خبر از کرار ندارنرد /کره فلرک برازِ شکارسرت و همره خلرم
شکارند» (قصیدﮤ .)22
-2-1-3سکﺘه
دومین ویژگی مهم عروض شعر ناصرخسرو ،وجود وقفه در جریان خواندن مصراع است که در نتیجص عد تابیم کامل لفظ برا
وزن شعر بروز میکند .علّت عمدﮤ سنگینی وزن قصاید ناصرخسرو که تحلیلگران شعر او به آن اشاره کردهاند ،تا حرد زیرادی بره
همین موضوع برمیگردد؛ ابن سینا که از نخستین کسانی است که در مورد سکته و شگونگی ایجاد آن به دقّت بحث کرده ،در این
خصوص میگوید ...« :بدان که اگر گوینده با تکلّف ،شعری به نرم آورد و مَعْدِل وزن آن را ...بر سکتهها قرار دهد ،این کار او نیز
موزون خواهد بود امّا از آن دست وزنهایی که در آن از عادت کال انحراف حاصل شده است و هرشره ایرن خصوصریت در آن
بیمتر باشد ،وزن شعر ثقیلتر خواهد بود و هرشه کمتر باشد خفیفتر( »...شفیعیکدکنی.)433 :4428 ،
4

ادبا سکته را به دو نوعِ «ملیح» و «قبیح» یا خفیف و سنگین تقسیم کرده و عللی شند را در پیدایش هرکدا دخیل دانستهاند  .بنا
بر یک اصل کلی ،سکته -به هر نوعی که باشد -همواره در اثر کاهش یک هجا در ارکان عروضی مصراع ،به نسبت وزن اصلی آن
ایجاد میشود .3اکنون با استفاده از مفاهیم مربوط به علم عروض ،میتوان علل ایجاد سکته را در سه مورد کلی جمع کرد:
 -4در اثر قرار گرفتن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه ،مانند:
پیررررری نهرررراد خنجررررر' بررررر نایررررت

ترررا کررری خررروری دریررر ز برنررررایی؟
(ناصرخسرو.)2 :4436،

وزن اصلی بیت (مفعول /فاعالت /مفاعیلن) است اما در انتهای دومین رکن از مصراع نخست ،یرک هجرای بلنرد بره جرای دو
هجای کوتاه از ارکان دو و سو ِ الگوی اصلی قرار گرفته است؛ بهطوری که وزن مصراع نخسرت تبردیل بره (مفعرول /فراعالتن/
مفعول) شده است:

وزن اصلی (مصراع دو )← ر ر  /υر  υر  υ /υر ر ر
وزن مصراع نخست← ر ر  /υر  υر رررر' /ر ر ر
مماهده میشود که ارکان عروضی مصراع دو از یازده هجا تمکیل شده است؛ در حالی که ارکان مصراع نخست که سرکته در

آن به وقوع پیوسته ،دارای ده هجاست.
 -6در اثر کاهش یک هجای کوتاه از وزن اصلی ،مثل:
سررنگ شررون زر' نباشررد برره بهررا هرشنررد

سرررنگ برررا زر' همررری زیرررر عیرررار آیرررد
(همان.)426 :

وزن اصلی بیت (فاعالتن /فعالتن /فعالتن /فع) است ولی میبینیم که در هر دو مصراع ،یک هجای کوتاه از ابتردای رکرن دو
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الگوی اصلی حذف شده و وزن آن را به (فاعالتن /فعولن /فعالتن /فع) بدل کرده است:
وزن اصلی←

ر  υر ر υ υ /ر ر υ υ /ر ر /ر

وزن هر دو مصراع←

ر  υر ر' υ Ø /ر ر υ υ /ر ر /ر

 -4گاهی تعداد هجاهای وزنی که سکته در آن رخ داده با هجاهای الگوی اصلی ظاهراً برابری میکند امّا کیفیت آن دو هجرای

خاص با یکدیگر متفاوت است .در حقیقت در این نوع سکته ،یک هجای کمیده (ر )υجایگزین یک هجای بلنرد و یرک هجرای

کوتاه (ر  )υشده است؛ پس میتوان گفت وزن مصراع در این گونه سکته نیز یک هجا کمتر از وزن اصلی دارد ،مثال:
وان جرررران تررررو را هرررریکنررررد تلقررررین

بررررا کوشررررش مررررور' گربررررزی راسررررو
(همان.)423 :

وزن هر دو مصراعِ بیت باال (مفعول /مفاعلن /مفاعیلن) است ولی واژﮤ «مور» در مصراع دو دارای هجای کمیده است و همین
امر باعث ایجاد درنگ در ادای وزن آن شده است .از آنجا که در هر هجای کمیده ،رکرن دو همرواره یرک صرامت اسرت ،ایرن
صامت نیاز به یک مصوت کوتاه دارد تا آن را اشباع و به یک هجای کوتاه تبردیل کنرد؛ در غیرر ایرن صرورت وزن دارای درنرگ
خواهد بود.
وزن اصلی بیت شاهد (مصراع اول) ←
وزن مصراع دو ←

ر ر  υ /υر  υر υ /ر ر ر

ر ر ( υ /υر ')υر υ /ر ر ر

در این مورد آخر ،مسئلص قرب و بُعد مخارج حروف ،نقش مهی در سبکی یا سنگینی سکته دارد .در همان مثال براال دو حررف
«ر» (در واژﮤ مور) و «گ» (در واژﮤ گربزی) دارای مخارجی دور از هم هستند و این امر باعث شده تا زمان بیمتری بین تلفّظ ایرن
دو حرف صرف شود که خود ،عامل شدّت سکته است؛ برعکس ،در تلفظ دو حرف قریبالمخرج ،این فاصلص زمانی کمتر شرده و
در نتیجه سکته خفیفتر و حتی غیرمحسوس است ،مانند تلفّظ حروف «ز» و «د» در این بیت:
شرررمع خررررد برفرررروز در دل و بمرررتاب

بررا دل روشررن برره سرروی عررالم روشررن
(همان.)429 :

میزان کاربرد سکته در قصاید ناصرخسرو به هیچ روی با شعر سایرین قابلقیاس نیست و از این روی میتوان آن را بره عنروان
مؤلفهای سبکساز برای شعر او در نرر گرفت؛ در شعر ناصرخسرو تقریباً به ازای هر هفتاد مصراع ،یک مورد سکته رخ داده است

1
1
( 1/46درصرد) ،در قصراید فرخری
( 4/3درصد) ،در حالی که این نسبت در قصاید عنصری
390
829
1
( 1/49درصد) است .شند نمونص دیگر از شعر ناصرخسرو و دیگر شاعران قرن پنجم:
شعر منوشهری
253
هرررررر کررررراری را برررررود سررررررانجامی

( 1/63درصرد) و در

ترررررو عرررررالم حرررررس' را سررررررانجامی
(ناصرخسرو)48 :4436،

آن خوانررردهای ،بخررروان سرررخن حجّرررت

رنگرررین بررره رنرررگ معنررری و پنررردآگین

گررررر در نمرررراز' شررررعرش' برخرررروانی

روح األمررررین کنررررد سپسررررت آمررررین
(همان)91 :

رنگرررین کررره کررررد و شررریرین' در خرمرررا

خرررراک درشررررتِ نرررراخوشِ غبرررررا را؟
(همان)426 :

گرررر در لبررراس جهرررل دلرررم خفتررره برررود

اکنررررون از آن لباسررررش' عریرررران کررررنم

ویرررن جسرررم بررری فالحرررت آسررروده را

خیرررز بررره تیررر طاعرررت' قربررران کرررنم
(همان)464 :

جنبههای برجستص سبکی در موسیقی شعر ناصرخسرو 99 /

مرررر طلرررب دیرررن حررمّ' را بررره حقیقرررت

پرراک دلرری بایررد و فررراخ شررو جیحررون
(همان.3)394 :

سرای اوست مرا کعبه ،حجّ' خدمت اوسرت

رکیرررب او حجراألسرررود و کفرررش زمرررز
(عنصری.)613 :4424،

شون بنگررد بزرگری' بینرد بره دسرت شر

شون بنگرد سعادت' بیند بره دسرت راسرت
(فرخی.)64 :4464 ،

ممرﻕ او را شد و مغرب' مر او را شده گیرر

هرکه را شرﻕ برود ،غررب جرز او را نمرود
(منوشهری.)44 :4469 ،

-2-3موسیقیکناری
-1-2-3عیوبقافیه
ادبا و منتقدان شعر سنتی ،به قدری بر اجرای قواعد بیشمار قافیه اصرار داشتهاند که هر نوع تخاّی از آن قواعد ،نه ابداع بلکره
به منزلص عیب محسوب میشد .ناگفته نماند که در این مورد تا حدّی حم به جانب آنان بوده است؛ زیرا گاهی مماهده میشود کره
حتی شاعران بزرگی که شار و ناشار به این قبیل هنجارگریزیها تن دادهاند ،کارشان در این عرصه فاقد مبنرای زیبراییشرناختی و
بالغی است ،مانند تکرار قافیه در بیت مالع قصیده:
شون کره نکرو ننگرری جهران چوون شرد؟

خیر و صالح از جِهران جهرانچوون شرد؟

هررریچ دگرگرررون نمرررد جهرررانِ جَهررران

سررریرت خلرررم جهررران دگرگوووون شرررد
(ناصرخسرو.)68 :4436،

البته مصادیم آن در شعر ناصرخسرو بسیار اندک است و شاید از همین یک مورد تجاوز نکند و در دیوان دیگر شاعران این عصرر
هم میتوان شنین نمونههایی را یافت .صرف نرر از این موارد ،در حوزﮤ قافیه باید به مواردی اشاره کرد که نهتنها اخاللی در موسریقی
شعر ایجاد نمیکنند بلکه گاه از محاسن کال و در شمار صنایع بدیعی به شمار میآیند؛ از این قوافی با عنوان قافیص «معموله» یا جعلری
نا بردهاند .شاعر در ایجاد این نوع قافیه حرفی غیر از رَوی اصلی را رَوی شعر قرار میدهد (شمیسا.)441 :4482 ،
ممخّصاً دربارﮤ شعر ناصرخسرو باید گفت که او گاهی در قافیه کردن دو کلمه ،حروف اصلی یکی را با حروف الحاقی دیگری
میآمیزد؛ 2مثالً در نمونص نخست از شواهد زیر ،حرفِ اصلی «ی» در کلمات «موالی» و «خالی» بره عنروان حررف الحراقی (حررف
وصل) در نرر گرفته شده و حرف «ل» ،رَوی فرض شده است یا در شاهد دو  ،حروف «ر ست» در «ندانست» که حرروف اصرلی
است به عنوان حروف وصل و خروج ،و «ن» حرف رَوی فرض شده است.
با آنکه این پدیده در شعر دیگر شاعران این دوره رایج بوده است ،منوشهری در بهکاربردن آن -با فاصلص نزدیکی نسربت بره
ناصرخسرو -پیشرو همگان است .امّا بسامد آن در شعر ناصرخسرو ،به نسبت عنصری و فرخی بسیار باالست .نسبت تکررار کرل

1
1
( 4/2درصرد) ،ناصرخسررو
موارد «عیوب قافیه» به ابیات شاعران مورد بررسری از ایرن قررار اسرت :منروشهری
61
72
1
1
( 1/48درصد).
( 1/64درصد) و عنصری
درصد) ،فرخی
136/5
263/5
 ...ای کرده تو را گردونْ دون همّت و بری دیرن

زایررل شررده دیررن از تررو برره دنیررای زوالرری

بنگررر کرره کجررا مرریروی و بیهررده منگررر

سررروی خرررد و بنرررده و آزاد و مووووا ی

بررا لمررکر و مررالی قرروی امررروز ولرریکن

فررردا نررروی جررز تهرری و مفلررس و خووا ی

کرروه از غررم برری برراکی و طغیرران تررو نالررد

بیهوده ترو شرون در غرم طوغران و ینرالی؟
(ناصرخسرو)34 :4436،

(4/3
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 ...بگْمررررای درِ آسررررمان برررره نیکرررری

نیکیرررررررت کلیرررررررد درْ آسمانسرررررررت

دانرررا بررره سررروی آن جهررران از ایرررنجرررا

از نیکرررررری بهتررررررر دری ندانﺴووووووت

نیکیررررت برررره کررررردار نیررررز بایسررررت

نیکر ریْ ترررو همررره جملررره برررر زبانسرررت
(همان)494 :

 ...نررها مررن تررو را یررار و درخررور ،جهانررا

همرریدانررم ایررن مررن اگررر تررو نررردانی

ازیررررا کررره مرررن مرررر بقرررا را سرررزا ا

نباشررررد سررررزای بقررررا یررررار فووووانی

مررررا برررس نرررهای ترررو ازیررررا حقیرررری

اگرشررره بررره شمرررمم فرررراخ و کالنررری
(همان)613 :

 ...به فعل خوب تو خوبست روی زشت تو زی آن

که او مرر آفررینش را بدانرد راه و سرامانش

نه اندر صورت خوبست زیب مرد و نیکویی

ولیکن در خوی خوبست خوبیْ مرد و در دانو 

سخن عنوان نامهیْ مرد آمد ،هرکره را خرواهی

که برخوانی به شمم گوش بنگر سوی عنروانش
(همان)644 :

 ...شررررو از عررررادت او تفکّررررر کنرررری

همرره غرردر و مکررر و فریررب و دهاسررت

پرررس آن بررره کررره بگریرررزی از غررردر او

کررزو خیررر هرگررز نخواهرردْت خاسووت

مگرررررر طاعرررررت ایرررررزد بررررری نیررررراز
دو رهبرررر بررره پررریش ترررو اسرررتادهانرررد
 ...به جراه عرالی و ملرک انردرون سرلیمانی
جدا شود ز تن آن سر که گردد از ترو جردا
ترک من بر دل من کا روا گمت و رواسرت
ممک با زلف سیاهش نه سیاهست و نه خروش
 ...میرررر نیکوکرررار و میرررر حرررمشرررناس
آفتررررراب روشرررررن انررررردر پررررریش او

کرره او راسررت فرمرران و تقرردیر و خواسووت
کررز ایمرران یکرری عقررل و دیگررر هواسررت
(همان.6)369 :
شنرران کررزو بمررنود تررو هررم بررر آن اثررری
بری شود ز حم آن دل کهگردد از ترو بوری
(عنصری.)412 :
از همه ترکان شون ترک مرن امرروز کجاسرت؟
سرو با قد بلندش نه بلندست و نره راسوت
(فرخی.)62 :4464 ،
مهربرررانترررر میرررر و فررررّخترررر مهررری
شرررون بررره پررریش آفتررراب انررردر ،سُوووهی
(منوشهری.)439 :4469 ،

ردیفهایغیرفعلی

-2-2-3
بحث از نوآوری در حوزﮤ ردیف ،همانند قافیه دستآورد شندان قابل توجهی در پی ندارد؛ تنها نکتص قابل کر در این مورد کره
اختصاص به قصاید ناصرخسرو دارد ،رغبت او به استفاده از ردیفهای غیر فعلی است ،به ویژه کاربرد ردیفهای اسمی که بررای
نخستین بار در شعر فارسی توسط او صورت پذیرفته است (شفیعیکدکنی.)431 :4428 ،
در  33قصیدﮤ مردّف دیوان ناصرخسرو جمعاً  41ردیف غیر فعلی به شمم میخورد که در شهار دسته قابل تقسیمبندی است:
-1حرف؛ منحصراً با ردیف «را» ،مانند قصیدﮤ ( )23به مالع معروف« :نکوهش مکن شرخ نیلوفری را /برون کن ز سرر براد و
خیرهسری را» و قصایدِ ( )66( ،)36و (.)643
 -2ضمیر؛ با دو ردیف «خویش» و «من» در قصیدﮤ ( )84به مالع« :ای متحیّر شده در کار خویش /راست بنره برر خرط پرگرار
خویش» و قصیدﮤ ( )431با مالع« :تا کی کنی گله که نه خوبست کار من /وز تیر ماه تیرهتر آمد بهارِ من؟».
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-3اسم؛ با ردیف «محمّد» در قصیدﮤ ( )38به مالع« :گزینم قُرانست و دین محمّد /همین برود ازیررا گرزین محمّرد» و ردیرف
«علی» در قصیدﮤ ( )83به مالع« :بهار دل دوستدار علی /همیمه پُرست از نگار علی».
-4ضمیروحرف؛ با ردیف «مرا» در قصیدﮤ ( )2به مالع« :آزرده کرد کژد غربت جگر مرا /گویی زبون نیافرت ز گیتری مگرر
مرا» و نیز قصیدﮤ (.)32
از  9قصیدﮤ مردّف عنصری 6 ،قصیده دارای ردیف حرفی (قصاید  42و  )31و باقی ردیفها فعلی است .دیوان  644قصیدهای
فرخی نیز تنها دارای  43قصیدﮤ مردّف است که از این بین دو قصیدﮤ ( )463و ( )463با ردیف ضمیری و دوازده تای دیگر دارای
ردیف فعلی است و نهایتاً از  41قصیدﮤ ردیفدار منوشهری ،تنها قصیدﮤ ( )34با ردیف «او» غیر فعلی است .بدین ترتیب تقریبراً 3
درصد از کل قصاید ناصرخسرو دارای ردیفهای غیر فعلی است ،یعنی یک مورد به ازای هر  63قصریده؛ ایرن نسربت در دیروان

1
1
1
( 6درصد) است و در دیوان فرخی به
( 6/8درصد) ،در دیوان منوشهری
عنصری
106/5
50
35

( 1/93درصد) میرسد.

-3-3موسیقیدرونی
در مقایسه با عروض و قافیه ،آزادی عمل شاعر در حوزﮤ موسیقی درونی ،بسیار بیمتر است و همین عامل میدان وسیعی بررای
تنوّع جویی و بروز خالقیّت شاعرانه ایجاد میکند .از این روی ،غالب صنایع مارحشده در بدیع لفری به منرور کمرف و نمرایش
روابط موسیقایی نهفته در اجزای کال پدید آمدهاند .برای شناخت تحوّالت صورتگرفته در این حوزه ،ماالعص شرعر قررن پرنجم
بسیار ضروری است؛ شراکه در همین دوره است که بسیاری از صنایع لفری ،مورد توجه شاعران قرار میگیررد و بریگمران نقرش
ناصرخسرو در کاربرد و رواج پارهای از عوامل موسیقیزای کال بیش از سرایرین اسرت .در ادامص ایرن مبحرث بره برجسرتهتررین
عناصر سبکی در حوزﮤ موسیقی درونی شعر ناصرخسرو اشاره میشود.
-1-3-3جناس
جناس -اگر نگوییم مهمترین -یکی از مهمترین جلوههای موسیقی درونی است و شراعران ایرن دوره بررای براال برردن غنرای
موسیقایی شعر خود توجه فراوانی به این صنعت داشتهاند؛ از میان این شاعران ،ناصرخسرو بیمترین اسرتفاده را از ایرن صرنعت و
ممتقّات آن کرده است .میزان بهرهگیری او از انواع جناس حدود دو برابر کاربرد آن توسط سه شاعر دیگر است؛ نسبت تکرار این

1
1
( 68درصد) بوده و نسبت تکرار آن در دیوان عنصرری بره
مورد به کل ابیات ناصرخسرو،
7
3/5
1
فرخی و منوشهری ممترکاً به ( 42درصد) میرسد ،مثالها:
6
گِرد دانا گورد و گوردن قرول او را نرر دار

( 43/3درصرد) و در اشرعار

گر همیخواهی که جای خویش بر گردون کنی
(ناصرخسرو)63 :4436،

علم و حکمت را طلب کن گر طرب جویی همری

تا به شاخ علم و حکمت پر طرب یرابی رطوب
(همان)92 :

برره مرررد شرردهسررتی تررو بررا قرردر و قیمررت

کرره زرّسرررت مررررد تررو را و ترررو کرررانی

چووهکووانی؟ نرردانم همرری عررادت تررو

کرره از گرروهر خررویش مرری خررون چکووانی
(همان)613 :

ای دننده همچو دن کرده رخان از خرون دن

خون دن خونت بخواهد ریخت گِررد دن مودن

همچو نخچیران دنیدی سوی دانو  دن کنرون

نیک دان باید همیت اکنون شودن ای نیرک دن
(همان)626 :
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زیرررن کوووور و کووورْ شوووکر بیرررزاری

گووور بوووور طریررررم حیرررردر کووووراری
8

(همان. )391 :
عدل اونوشِروان گمتهست کاندر وصف او

بیررتهررای شررعر توقیعررات نوشووروان بررود
(عنصری.)68 :4424،

نَبَووووردحملرررره برررره هنگررررا نبوووورد

جرررز بررررآن سرررو کررره مبرررارز بسررریار
(فرخی.)431 :4464 ،

اسب تاز و گویباز و زیر ساز و برم نوواز

جودکار و دل ربای و مری سﺘان و دَن سﺘای
(منوشهری.)416 :

امّا نکتص مهم دربارﮤ «جناس» در شعر ناصرخسرو نه در بسامد باال ،بل در تحوّلی است که او در نحوﮤ کاربرد آن ایجراد کررده و
جناس را در قصاید خویش محور طنز ،انتقاد و هجو قرار داده است.
شفیعی کدکنی طنز را نتیجص به تصویر کمیدن هنری «اجتماع نقیضین یا ضدّین» میداند؛ بره نررر او در بیران طنزآمیرز ،دو امرر
متناقض یا متضاد به کمک نیروی تخیّل به یکدیگر گره خورده و به وحدت میرسند (شفیعیکردکنی 443 :4483 ،و  .)446او در
قلمرو شعر فارسی سابقص استفاده از بیان پارادوکسی را در ایجاد طنز ،به سرنایی ( 369 -326ه .ﻕ ).و اشرعار مغرانص او مریرسراند
(همان .)466 :اگر این مالب را بپذیریم ،باید گفت که پیش از این دوره و در قصاید ناصرخسرو ،مبنای طنز و انتقاد نه بر تصویر،
که بر گونهای از موسیقی استوار بوده است.
اگرشه در ژرفساخت عمدﮤ طنزهای ناصرخسرو میتوان نمانههایی از «اجتماع نقیضرین» را یافرت ،نقرش عامرل موسریقی در
آنها پُررنگتر و زیبایی و التذا حاصل از طنز در هر بیت تا حد زیادی به دلیل جنراس اسرت .شنرین اسرتفادهای از جنراس تنهرا
مخصوص به خود ناصرخسرو است و تا قبل از او در شعر هیچ شاعر دیگری دیده نمده است .شند نمونه:
از حرص به وقرت چاشوت شرون کررگس

در چووا و برره وقررت شووا در شووامﻰ
(ناصرخسرو)46 :4436،

آنکه بر فسم تو را رخصت دادهسرت و جَوواز


سوی من شاید اگر سرش بکوبی بره جُوواز
(همان)444 :

ایررن رشرروتخررواران فقهرراانررد شررما را

ابلرریس فقیهسررت گررر ایررنهررا فقهرراانررد...

رشوت بخورنرد آنگره رخصوت بدهنردت

نرره اهررل قضوواانررد بررل از اهررلقفوواانررد
(همان)638 :

شرررون نرررار پوووارهپووواره شرررود حررراکم

یجوز و الیجوزستش همه فقه از جهران لریکن

گرررر حکرررم کررررد بایرررد بررری پووواره
(همان)696 :
سر استر ز مال وقف گمتهستش شو جووزایری
(همان)368 :

برری عﺴوو و روغنسررت نانررت و خرروان

ترررررا نسرررررتانی جهرررررود را عﺴووووولی
9

(همان. )314 :
-2-3-3مجاوره
مجاوره از کنار هم قرار دادن دو لفظ ممابه یا مجانس در کال ایجاد میشود .این مورد را باید گونهای از جنراس برشرمرد؛ امّرا توجره
ناصر خسرو به این صناعت و اصرار بر استفادﮤ فراوان از آن سبب شده است تا از مجاوره مستقالً به عنوان یک ویژگی سبکی در شرعر او
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نا برده شود .ادبا به نوع خاصی از مجاوره با عنوان «جناس مکرر» (جناس مزدوج یرا مرردد) اشراره کرردهانرد کره اتفاقراً ایرن مرورد هرم
نمونههای بسیاری در قصاید ناصرخسرو دارد و آن شنین است که الفاظ مجانس را در آخر ابیات ،کنار هم بیاورنرد (همرایی)38 :4484 ،؛

مانند «مقر قمر مرا» یا «عنان عنا» به ترتیب در نخستین و آخرین شواهد شعری مربوط به ناصرخسرو.
ارزش زیباییشناختی مجاوره را در این دانستهاند که به عناصر دور از هم از رهگذر تمابه صوریشان وحردت مریبخمرد؛ در
نتیجه خواننده از تفاوتهای معنایی میان الفاظ غافل میشود و آنها را شنانکه در صورت هستند ،در معنری نیرز نزدیرک بره هرم
میپندارد (شفیعیکدکنی .)64 :4466 ،ناصرخسرو را باید جزء نخستین شاعرانی دانست که تا این اندازه به برازی برا الفراظ توجره
شان دادهاند؛ شند نمونهای که در یل به آنها اشاره میشود نماندهندﮤ این توجه است :عُقاب عِقاب ( ،)41 :68گرگِ مررگ (:38
 ،)64حجّتِ حجّت ( ،)36 :32جهرانِ جَهران ( ،)6 :68سرلاانِ شریاان ( ،)4 :412دهرر داهری ( ،)44 :421دوغِ دروغ (،)43 :466
دختران درخت ( ،)8 :666بازِ آز ( ،)4 :638سوزن سوزان ( ،)42 :413سوﻕِ فسوﻕ ( ،)33 :446گوشِ هوش ( ،)43 :433نامص مانی
( ،)4 :436بی آسایشْ آسیا ( ،)4 :469اهلِ جهل ( ،)33 :362دَوادوِ دیوان ( ،)42 :331جوشنِ روشن ( )8 :398و. ...
ناصرخسرو در استفاده از این صنعت ،فاصلص زیادی با سایرین دارد .نسبت کاربرد مجاوره در اشعار شهار شراعر مرورد بررسری

1
1
1
( 4/4درصرد) ،منروشهری
( 6/6درصرد) ،فرخری
به ترتیب کثرت استعمال :ناصرخسررو
78
95
46
1
( 1/26درصد) .مثال:
161
برررا خررراطر منررروّر روشرررنترررر از قمرررر

( 4درصرد) ،عنصرری

نایرررد برررهکرررار هررریچ مقووورقمووورمووورا
(ناصرخسرو)46 :4436،

ز بهرررررر آنکررررره ترررررا در دامرررررت آرد

شررو مرغرران مررر تررو را خووردادخووورداد
(همان)24 :

شررریر زمانررره زود کنرررد سررریر مررررد را

شون تو همی نگردی ازین شویرْسیرشویر؟
(همان)414 :

حکررم تررو برره رقووققصوور  خورشررید

انگیختررررره سرررررایههرررررای جرررررانْور
(همان)633 :

ای دیوووووِدوان شررررررا نمررررریبینررررری

از جهررررل نمرررریب دهررررر از افرررررازی؟
(همان)496 :

و اکنرررون شرررون کرررار بررره آخرررر رسرررید

سرررروی مررررن آورد عنووووانِعنوووواش
(همان.41)366 :

نهی به پای عدو بر اجل بره شوک  شوکی 

که هست زخم تو را شیر شرزه شک شَکال
(عنصری.)482 :4424،

شون کسی کینه ز خرونریرزِ رزان بازنخواسرت

خونشان گمت به نزدیرک خردمنرد حرالل
(فرخی.)649 :4464 ،

شون زند بر مُهرﮤ شیران دبوس شصرت مرن

شون زند بر گردن گصوردان عمرود گاوسرار،

این کند بر دوش گصردانگردنگصردانشوگَورد

وان کند بر پمت شیران مهرﮤ شویرانشویار
(منوشهری.)46 :4469 ،
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-3-3-3واجآرایی
تکرار صامتها و مصوتها به تعداد زیراد در بیرت ،یکری دیگرر از ممخصرههرای موسریقایی شرعر ناصرخسررو اسرت .ایرن
خصوصیت کم و بیش در شعر معاصران او هم رواج دارد ولی تفاوت کار ناصرخسرو با آنان در کیفیت بهرهگیری از آن اسرت .در
بسیاری از موارد مماهده میشود که هدف ناصرخسرو از این قبیل تکرارها صرفاً بهرهگیری از خاصریّت موسریقایی آواهرا نیسرت
بلکه او ورای موسیقی ،به ایجاد نوعی هماهنگی بین لفظ و معنا نیز نرر دارد و پارهای از افعال و حاالت را از همین طریم تصویر
و به مخاطب القا میکند؛ مثالً در شاهد شعری اول ،تکرار صامتهای «س» و «خ» با واژﮤ «سوهان» متناسب است و صدایی را کره
هنگا کار با آن ایجاد میشود تداعی میکند یا در مثال سو  ،تکرار واجهای «س» و «ش» حالت «شستمو» را القرا مریکنرد یرا در
نمونص شهار  ،بین واژﮤ «آزار» و تکرار حرف «ز» ارتباط برقرار است و. ...

1
در استفاده از این جلوﮤ موسیقی درونی ،ناصرخسرو با نسبت
32
1
1
(4/3
( 6درصد) و بعد از این دو ،منوشهری و عنصری قرار دارند که این نسربت در شرعر آنهرا بره ترتیرب
با نسبت
63
48
1
( 4/6درصد) است ،شند مثال:
درصد) و
83
( 4/6درصد) سرآمد دیگران است .پس از او فرخری اسرت

برررره روی تیررررز شممرررریر طمررررع بررررر

ز خرسندیْررررت بایررررد ساخت سوهرررران
(ناصرخسرو)416 :4436،

گر نترابی سرر ز دانرش از ترو تابرد آفتراب

وز سعادت ای پﺴر بررر آسمان سایرردْت سر
(همان)463 :

برررررررررگشت ز مررررررررن بشصﺴت دست 

شرررررررون شﺴته شد از هرررررررواش دستم
(همان)661 :

مردمرررری ورز و هگرز آزار آزاده مجرررروی

مرد آنرا دان کﺰو آزاده را آزار نیسرررررت
(همان)444 :

بدوز شمرم ز هرر سوزیران بره سوزن پنرد

که زار و خوار ترو از بهر سوزیران شردهای
(همان)344 :

دنیا ز مﻦ بجَسرررت شرررو مﻦ دیﻦ بیرررافتم

طاعررت همرریم دارد دنوودانکنووان کنون
(همان.44)342 :

شاه گیترری خسرررو لشکرکوو لشکرشکن

سرررایص یرررزدان شه کشور دهِ کشورسرررتان
(عنصری.)638 :4424،

شررون مررررا دیرررد پرریش مرررن بگریخرررت

گورْ سُمّ وگاو پمت و گرﮒ ساﻕ و کرﮒ روی

آن سراپرررررررررررررررررررای سیمِ ساده پﺴر
(فرخی.)414 :4464 ،
ببر گوش و رنﮓ شمم و شیردست و پیل پای
(منوشهری.)416 :
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جدول.2 میﺰانکاربردهریکازمواردبرجﺴﺘگیموسیقاییدردیوانشاعرانموردبررسیشام :فراوانیموارد،نﺴوبتودرصود
وقوعهرموردبهک قصایدوابیاتموردبررسی.
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نمودارسﺘونیمربوطبهدرصدپراکندگیمواردبرجﺴﺘگی موسیقاییبهک قصایدوابیاتموردبررسیهریکازشاعران

شک .1
طبقارقا مندرجدرجدول.2

نﺘیجه
-4 
با توجه به مقایسهای که بین دیوان ناصرخسرو و اشعار سه تن دیگر از شاعران قرن پنجم صورت پذیرفته اسرت مریتروان شنرین
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نتیجه گرفت که در بخش عروض ،ویژگیهای مهم سبک ناصرخسرو در دو مورد خالصه میشوند -4 :استفاده از اوزان کمکاربرد
و  -6سکته که از اصلیترین عوامل سنگینی اوزان قصاید اوست.
در علت پیدیش این دو مورد ،نمیتوان نقش عنصر «عاطفص شاعرانه» را نادیده گرفت .وزن یک شرعر راسرتین ترابعی اسرت از
هیجانات و احساسات شاعر که در لحظص حدوث تجربص شاعرانه و متناسب با حالت عاطفی آن تجربه شکل میگیرد .از این منرر،
وزن شعر ناصرخسررو پدیردهای گزینمری نیسرت بلکره دقیقراً برا عاطفرص او پیونرد و اصرالت دارد و از آنجرا کره وزن در شرعر
ممخصکنندﮤ قالب کال است ،طبیعی است که گاه همین وزن گنجایش تمرامی واژههرای مروردنرر شراعر را نداشرته باشرد .امرا
ناصرخسرو به دلیل قرار نگرفتن برخی کلمات در این «قالب» ،واژگان جدیدی را جایگزین آنها نمیکند بلکه کلمات را میشکند
و آن قدر تراش میدهد یا برعکس ،شیزهایی به آنها میافزاید تا در قالب عروضی جای بگیرند و یکی از دالیل تفاوت وزن او با
سایر شاعران همین است .وزنهای شعری او آینص عواطف اوست و شون عواطف او متفاوت از دیگران است ،وزنهرای کراربردی
او نیز متفاوت هستند؛ به گونهای که یکی از دالیل ایجاد سکته یا سنگینی وزنها در شعر او را باید در همرین مرورد جسرتوجرو
کرد؛ البته دوری از دربار -به عنوان بازاری پررونم در به کارگیری وزنهای خوشآیند -نیز عامل مهمی در رغبت ناصرخسررو بره
استفاده از اوزان سنگین و به اصاالح نامابوع بوده است .افزون بر این ،توجه و تأکید بر موضوعات ویرژهای نریرر پنرد و زهرد و
انتقاد ،در نوع اوزان بهکاربرده شده و کیفیت گزینش آنها از سوی ناصرخسرو بیتأثیر نبوده است.
در بخش موسیقی کناری شعر ناصرخسرو ،نمیتوان به ویژگری شمرمگیرری اشراره کررد؛ تنهرا نکرتص قابرل کرر اسرتفادﮤ او از
ردیفهای غیرفعلی است که به نسبت همعصرانش رغبت بیمتری در بهکاربردن آن نمان داده است.
مهمترین ویژگی سبکی شعر ناصرخسرو در حوزﮤ موسیقی درونی شعر ،مربوط به بسامد باالی انواع جناس میشود و نیز بهررﮤ
خاصی که از جناس برده و مبنای زیبایی طنزها و هجوهای خود را بر آن قرار داده است.
نوشتها


پی
 -4برای نمونه ،ر.ک« :تجزیه و تحلیل قصاید ناصرخسرو و سنجش آن با معیار عروض فارسی» ،صص  .694-443و نیز «ماالعص
عروضی در اوزان شعری ناصرخسرو» ،صص .499-366
 -6اسامی این هفده تن و تعداد قصاید مورد بررسی هرکدا از این قرار است :رودکی ( ،)3ابوالهیثم گرگانی ( ،)4سرور طالقانی
( ،)4مناقی رازی ( ،)4بمار مرغزی ( ،)4مُنجیک ترمذی ( ،)6بهرامی سرخسی ( ،)4لبیبی ( ،)4منموری ( ،)4کسایی (،)6
غضایری ( ،)6عسجدی ( ،)6قاران ( ،)644المعی گرگانی ( ،)64ابوالفرج رونی ( ،)66مسعود سعد ( )686و معزّی (.)334
 -4ر.ک :آشنایی با عروض و قافیه ،صص  .63 -68
 -3البته ادبای هند به وجود نوعی از سکته معتقد بودند که در اثر افزودن یک هجای کوتاه به ارکان وزن اصلی ایجاد میشد و آن
را «سکتص حرفی» مینامیدند؛ یعنی شاعر در یک مصراع حرفی را اضافه بر تقایع میآورد .شواهدی را که خان آرزو در
تنبیهالغافلین برای این مورد کر میکند از این قرار است:
اگرشه صد سال ز بیخودیها به خاک راهت فتاده باشم شو بازپرسی حدیث منزل ز شوﻕ گویم :لبثتُ یوما
خوشا محبّت که فارغم کرد ز قید هستی و بتپرسرتی

نه وﻕ کاری نه زیر باری نه رنج امروز نره بریم فرردا

در مورد این ابیات باید گفت که وزن شعر دوری است و هر بیت از شهار نیممصراعِ (مفاعلن /فع) تمکیل شده است .از
ممخّصههای اوزان دوری این است که در انتهای هر نیممصراع ،به صورت طبیعی مکث وجود دارد؛ از طرف دیگر پایان هر
نیممصراع حکم پایان مصراع در اوزان غیردوری را دارد و میتوان هجای کمیده را تبدیل به هجای بلند کرد .بنابر این ،از نرر

موسیقی ایرادی بر این دو بیت وارد نیست .در مورد سکتص حرفی و دو بیت مذکور ،رک :نقد ادبی ،ص  463و نیز آشنایی با
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عروض قافیه ،پانوشت صفحات  63و 62.
 -3نیز ر.ک :ص /44بیت ،44/618 ،43/494 ،36/469 ،4/424 ،42/431 ،34/442 ،41/412 ،43/61 ،36/26 ،8/36 ،6/69 ،36
66/381 ،34/363 ،66/338 ،31/334 ،36/364 ،43/493 ،64/464 ،6/432 ،4/449 ،6/449 ،69/692 ،66/663 ،61/634 ،44/664
و. ...
 -2در مورد حروف اصلی و الحاقی در قافیه ،ر.ک :وزن و قافیص شعر فارسی ،ص 93. -94
 -6برای مماهدﮤ شواهد بیمتر هم از این مورد و هم از مورد پیمین ر.ک4/49 :و68/63 ،42/38 ،4و،42/666 ،3/419 ،3/98 ،69
49/624و32/346 ،43/361 ،33/492 ،61/433 ،69/444 ،3/682 ،31و48/314 ،2/388 ،36و 49و. ...
 -8از میان دیگر شواهد بیشمار جناس ر.ک،2/484 ،43/439 ،68/433 ،49/468 ،26/419 ،42/89 ،34/61 ،48/36 ،4/44 ،9/3 :
،6/496 ،46/464 ،33/436 ،46/442 ،46/448 ،46/699 ،9/686 ،41/686 ،42/661 ،68/636 ،34/644 ،9/666 ،63/641 ،49/616
 446/343 ،43/393 ،48/386 ،43/338 ،64/344 ،66/343و. ...
 -9همچنین ر.ک36/26 ،42/43 ،32/3 :و،36/681 ،43/633 ،34/644 ،3/613 ،36/468 ،43/424 ،3/436 ،63/464 ،43/86 ،34
 38/313 ،3/396 ،36/363 ،44/336 ،46/364 ،46/494 ،3/432 ،48/464و. ...
 -41نیز رجوع کنید به این شواهد،23/636 ،68/613 ،4/496 ،42/424 ،36/436 ،49/411 ،22/83 ،66/22 ،61/34 ،6/3 :
 6/399 ،49/366 ،68/333 ،46/336 ،69/369 ،6/498 ،61/463 ،44/434 ،46/466 ،46/699 ،42/684 ،63/636و. ...
 -44و ر.ک،46/444 ،44/694 ،3/626 ،9/631 ،4/619 ،41/468 ،3/436 ،41/449 ،6/463 ،36/413 ،34/62 ،6/33 ،41/61 ،3/8 :
 9/342 ،46/388 ،43/321 ،34/363 ،46/319 ،64/484 ،4/428و. ...
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ماالعات اسالمی دانمگاه مکگیل.
 .48وحیدیانکامیار ،تقی ( .)4481وزن و قافیص شعر فارسی ،چ ،3تهران :مرکز نمر دانمگاهی.
 .49همایی ،جاللالدین ( .)4484فنون بالغت و صناعات ادبی ،چ ،61تهران :هما.

