
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)
 پژوهشی-علمی

  24شماره پیاپی-1393تابستان -شماره دوم-سال هفتم
  

  سکتۀ عروضی در شعر ناصر خسرو
  )53-68(ص

  8،امیر درواري(نویسنده مسئول)7حکیمه دبیران
  20/7/1392تاریخ دریافت مقاله:

  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
  

  چکیده
هاي عروضی نسبتا زیاد در قصاید این دوره است. از خصـوصـیات سـبکی شعر خراسانی وجود سکته   

اینجاسـت که دلیل پدید آمدن این سـکته ها چیسـت؟ در پاسـخ به این سـؤال میتوان ســه      سـؤال  
  احتمال مطرح کرد:

در آن دوره قواعدي وجود داشـته که با اعمال آن خواننده سـکته را احساس نمیکرده است و در    -1
  واقع سکته، حاصل احساس امروزي خوانندگان شعر است.

ها و معانی در قالب محدود ر براي گنجاندن هر چه آسانتر واژهها ناشـی از تالش شاع این سـکته  -2
  وزن است.

براي از میان برداشـتن محدودیتهاي موسـیقایی اوزان، به هنگام تغییر احساس و عاطفه در یک    -3
  شعر، شاعر از سکتۀ عروضی استمداد جسته است.

داده شده است که بسیاري در این پژوهش ضـمن رد احتمال اول، با بررسی دیوان ناصرخسرو نشان  
هاي موجود در قصـاید او از نوع سـوم اسـت. همچنین از سـکتۀ عروضی میتوان به عنوان     از سـکته 

  عاملی جهت جلب توجه خواننده به معنی یاد کرد.
  

  وزن شعر، هجاهاي کوتاه و بلند، تسکین، سکته عروضی، ناصرخسرو، قصیده. کلیدواژه:

                                                 
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ٧
 darvari.amir@gmail.com کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ٨
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  مقدمه -1
اي در شعر است که از تبدیل دو هجاي کوتاه به یک هجاي مکث و وقفهسـکتۀ عروضـی حاصـل       

آید. این وقفه با کاهش نسبت هجاهاي بلند و با اعمال اختیار تسـکین در مواضـعی خاص، پدید می  
کوتاه به بلند، در ســنگینی وزن شــعر مؤثر اســت. ســکته را در کنار عواملی دیگر میتوان موجب    

ون آن شناخت. از این رو بررسی سکتۀ عروضی به ویژه در قصاید هماهنگی موسـیقی شـعر با مضـم   
شـاعرانی همچون ناصـرخسـرو که مضمون آنها از نظر عاطفی با تغییر روبروست قابل اعتناست. این    

ي امقاله ضــمن تأکید بر اصــیل و ذاتی بودن ســکته و نه اتفاقی و اعتباري بودن آن، به دنبال رابطه
با مضـامین مختلف شـعر ناصـرخسـرو است. و سعی دارد با بررسی      هاي عروضـی بین میزان سـکته 

ها در این سـیر، و ذکر شــواهدي  هاي شـعري در ابیات، محور عمودي قصــاید و تراکم سـکته  سـکته 
دربارة تأثیر سکته در هماهنگی وزن و محتوا، این رابطه را به عنوان یک ویژگی در بسیاري از قصاید 

ته را دارند نشـان دهد. گفتنی است که ارجاع شواهد به دیوان  ناصـرخسـرو که قابلیت پذیرش سـک   
ناصـرخسـرو، تصـحیح مرحوم مجتبی مینوي و مهدي محقق اسـت. همچنین در شواهد ذکر شده،     
براي نشان دادن محل سکته در بیت، هجاي بلندي که از ابدال دو هجاي کوتاه ایجاد شده و حاصل 

  ایم.کرده اختیار تسکین است را با خطی زیر آن مشخص
  "سکته عروضی"و  "تسکین" -2
ــکین مینامند، که از          در علم عروض، تبـدیـل دو هجـاي کوتـاه متوالی بـه یک هجاي بلند را تسـ

  اختیارات شاعریست:
ــو     ــرة ت ــه ــال ب ــی م ــج ب ــدرن   رســـــی

  
ــاز    ــبـ ــرة انـ ــهـ ــج بـ ــی رنـ ــال بـ   مـ

  )152: 69، ق1388(ناصرخسرو، 
(انباز)، حال آنکه شــاعر میتوانســته » فع لن«در بیت فوق، رکن آخر مصــراع دوم مســاویســت با    

  (تو رسید) بیاورد.» َفعلن«همچون بیت اول، آنرا بر وزن 
ور در هجاي ما قبل آخر وزن باشـد (مگر در اوزانی که رکن آخرشان  اگر تسـکین مانند مثال مذک    
ــت، و یا از تکرار  "مفتعلن" ــاس نمیکند یا به آن    "فعلن"اس ــده اند)، گوش آن را احس ــکیل ش تش

توجهی ندارد، اما اگر در سـایر ارکان و یا در محل التقاي دو رکن رخ دهد در گوش شنونده تأثیري  
: 1345ققان اصطالح سکته را معادل وقفه به کار برده اند (ناتل خانلري،بسزا خواهد داشت. برخی مح

) 103 -102: 1378صـورت گرفته (رك: حسنی،  » سـکتۀ عروضـی  «)، همچنین تعاریفی که از 45
عمدتا بر مبناي ایجاد وقفه و عدم روانی در شـعر اسـت. از این رو اختیار تسکین را، آنجا که موجب   



  
  
  
  
  
  
 

  ٥٥/سکتۀ عروضی در شعر ناصرخسرو 

خواند و آنها را یکی » سکتۀ عروضی«(هجاي ما قبل آخر)، نمی توان  احسـاس وقفه در شـعر نگردد  
  دانست.

شـمس قیس رازي در المعجم به اختیار تسکین التفاتی نداشته، اما خواجه نصیرالدین طوسی در     
گوییم: از جمله تغییرات عام که به شعر پارسی خاص است، یکی آن است که «معیار االشـعار گوید:  
متحّرك متوالی افتد، تسکین اوسط روا دارند و در یک وزن، محرَّك و مسّکن با هم  هر جا سه حرف

ــتباه کند     ــاي اش ــکینی که اقتض ــت اّلا آنجا که مانعی افتد... پس تس بیامیزند و این حکم مّطرد اس
  ).40: 1389(طوسی، » نشاید

کته ها در محل اتصــال ســکته در همۀ ارکان وزن، به جز رکن آخر، اتفاق می افتد. و اگر این  ســ   
). 76: 1389ارکان باشـند سـنگین تر به نظر خواهند رسـید که به آن سـکتۀ قبیح گویند (شمیسا،    

ــاعري به  "فاعالتن"البته بحوري مثل رمل و خفیف که در آنها  بدیل ت "فعالتن"بنا به اختیارات شـ
  میشود، در رکن اول سکته نمیپذیرند.

ی کلمات که میتوان آنها را به دو صورت خواند، گاهی در موضعی ذکر این نکته الزم است که برخ   
و » مشــنو«قرار میگیرند که شــعر را می توان هم ســکته دار و هم بدون ســکته خواند. مثل کلمات 

) خوانده می شوند و در _ _و هم سکون دوم ( UU_)در بیت زیر که هم به کسره دوم (» بنیوش«
 -در مقالۀ حاضر، در بررسی و شمارش سکته ها، چنین ابیاتیصـورت دوم، بیت سکته دار می شود.  

  به همان شکل اول و بدون سکته به حساب آمده اند: -که تعداد آنها کم نیست
ــت او   ــنــو کــه زهر جــانســ ــاطــل مشـ   ب

  
ــوش و جــاي کــن در دل   ــی ــن   حــق را ب

  )23: 126(همان، ق
  سکته شعري؛ اصطالحی علمی یا عاطفی؟ -3
از نکاتی که در سـبک شـعر سـبک خراسانی دیده می شود و از وجوه تمایز آن با شعر عراقیست       

هاي بسـیار در شعر این دوره است. دکتر ابوالحسن نجفی سکته را نه اصطالحی علمی،  وجود سـکته 
). با توجه به 587: 1355خوانندگان امروزي از شعر کهن دانسته است (نجفی، بلکه حاصـل احساس 

(سکته) در ذهن خواننده » احسـاس «نظر ایشـان، دو عامل احتمالی را میتوان در شـکل گیري این   
امروزي بر شمرد. عامل نخست تلفظ خاص برخی لغات در خراسان قدیم است که امروزه تغییر یافته 

) اما هیچگاه 154-141: 1386ضوع در تقطیع وزن شعر تأثیر گذار است (مجد،است. هر چند این مو
باعث ایجاد تسـکین یا سـکتۀ عروضـی در شعر نمیگردد. عامل دوم احتمال وجود قواعدي در قرون    

اي در شعر احساس نمیشده است. از اولیۀ شـعر فارسـی اسـت که با به کار بستن آنها وقفه و سکته   
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عضــی کلمات که آن را در حکم دو حرف به حســاب می آورده اند؛ مانند جمله تشــدید حرف آخر ب
  در بیت زیر: "شّر"کلمۀ 

ــد   ــیر خورده ببــاشــ ــه چون سـ   فـرومــای
  

ــّر کــاود   هـمــه عـیــب     جـویــد هــمــه شـ

  ن متصور شد؟در بیت زیر چه قاعده اي می توا» مردان«اما براي کلمۀ 
  چـون طــالقــی نــدهــی ایــن زن رعــنــا را 

  
  کــاري نکنی کــاري دانچـونـکــه چون مر  

  )74: 35(همان، ق
ــده را، در مورد      ــت می توان نظر یاد ش از آنجا که تعداد نمونه هایی همچون مثال فوق اندك نیس

تسـکین صـادق ندانسـت و به نظر می رسد در گذشته خواننده بدون آنکه به دنبال قاعده اي باشد،    
ــت که    ــیاري اوقات مطبوع می یافته و آن زمانی اس ــکته را طبیعی و حتی بس وجود ابیات داراي س
مضـمون بیت اجازة وقفه را بدهد. و این مسأله چه در مورد گذشتگان و چه خوانندة امروزي مأنوس  

  با شعر آن دوره مشترك است. 
البته این امکان نیز وجود دارد که شــاعران از اختیار تســکین براي آســان تر شــدن کار خود و تا    

ــند، هر چند که نم ــتفاده کرده باشـ ی توان این نظر را کامال رد کرد اما حدي رهایی از قید وزن اسـ
چنین احتمالی در مورد شـاعران چیره دست و طرفه کار خراسانی دور از ذهن است. خالصۀ سخن  

بایستی اصیل و حاصل  -بخصـوص آنجا که از سـوي شـاعران بزرگ باشـد     -آنکه سـکتۀ عروضـی را  
کهن و یا صــرفا حاصــل شــاعر و نه احســاس خوانندة امروز از شــعر  -هرچند ناخود آگاه -کوشــش

  محدودیت هاي وزن عروضی دانست.
  نقشهاي سکتۀ عروضی در شعر -4
  عواطف شاعر در تصویر ۀ عروضیسکتسهم  -4-1   
به عنوان مهمترین عامل براي تصـویر عواطف در شعر یاد کرد (موسیقی شعر،   "وزن"می توان از .  

ابن سینا در ذکر وزن به عنوان عاملی در تخییل، برخی وزن ها را سبک و اوزانی دیگر ). 48: 1389
ــنگین و بـا وقـار می داند (همان).    ــب با خود نیاز دارند تا به را سـ عواطف مختلف به اوزانی متناسـ

شعر راستین چون از دل شاعر می جوشد، بی دخالت «بهترین نحو نمود یابند و از همین روست که: 
. اما در اشعاري که )62: 1386وحیدیان کامیار،(» اهی او، وزن مناسب و طبیعی خود را می یابدو آگ

مضــمون آنها از نظر عاطفی تغییر می کند، وزن انتخاب شــده ممکن اســت پاســخگوي این تغیرات 
عاطفی نباشـد. در یک قصیدة بلند ممکن است مضامین متفاوتی مطرح شود و شاعر حاالت مختلف  

دي از قبیل شــادي و غم، امید و یأس، مدح و گله، و... را تجربه کند. آنجا که وزن شــعر در و متضــا



  
  
  
  
  
  
 

  ٥٧/سکتۀ عروضی در شعر ناصرخسرو 

باشــد شــاعر می تواند از اختیاراتی براي تغییر کیفیت  "ســنگین"یا  "ســبک"مقایســه با مضــمون، 
موســیقی وزن بهره برد که ســکتۀ عروضــی یکی از آنهاســت. ســکته به جهت کاهش دادن  نســبت 

همیشــه تألیفی از الفاظ که در آن «به بلند، در ســنگین شــدن وزن مؤثر اســت. زیرا هجاهاي کوتاه 
ند   کشدید تر و مهیج تري را القاء می شماره نسبی هجاهاي کوتاه یا شدید بیشتر باشد، حالت عاطفی

  سکته و برانگیختن توجه به معنی -4-2
ــکتـه به عنوان عاملی جهت جلوگیري از پراکندگی      توجه خواننده به معنی یاد کرد. میتوان از سـ

خاصـیت قاعدة تسکین یا ابدال آن است که وزن شعر را در عین موزون ماندن، از حالت یکنواخت و  
آورد. خروج از این حالت یکنواخت وزن و مواجه ساختن آن با چالشی به نام سکتۀ تکراري بیرون می

ب آورد که از سویی مانع آرامش کامل عروضـی را میتوان نوعی عادت گریزي از جانب شاعر به حسا 
و خوگري ذهن خواننده به موسـیقی بیرونی شـعر و از سوي دیگر موجب معطوف شدن توجه او به   

نکته این است که پس از قرن هشتم همین قید پیروي از صورت اصلی وزن، آهنگ «معنی میشـود.  
ي یافت، و توجه آنان را به شــعر را چنان یکنواخت کرد که اندك اندك شــعر حکم داروي خواب آور

ــلب کرد ــی» (تدریج از معنی سـ ــتراك 344،تحلیل اوزان عروضـ ). این مورد را میتوان از نقاط اشـ
که سکته در دیوانشان –موسـیقی شـعر ناصـرخسـرو و شاعران عصر او همچون منوچهري و فرخی     

؛ همچون اوزان دانسـت. واضـح اسـت که اوزانی که سکتۀ عروضی در آنها راهی ندارد    -بسـیار اسـت  
ــبت هجاهاي کوتاه به بلند، از آن   ــتن توازن کمتر در نس ــالم هزج، رمل و رجز، خود به دلیل داش س

  یکنواختی که یاد کردیم بیرونند.  
  سکته در شعر ناصرخسرو -5
  بررسی آماري سکته در قصاید ناصرخسرو -5-1   
ت) بی ده دة الحاقی و قصاید زیرقصیده (بدون احتساب پنج قصی 246در سراسر دیوان ناصرخسرو    

قصـیدة آن داراي اوزانی هسـتند که شـرایط وقوع سکته در آنها مهیاست. این     152وجود دارد، که 
) را شـامل میشوند. تمامی این ابیات از نظر وجود  %60بیت دیوان ( 6330قصـاید در مجموع حدود  

ــده  ــی ش ــکته بررس ــتند. از این  ) آنها داراي %21بیت ( 1372اند که حدود س ــی هس ــکته عروض س
و در  %15قصیده نیز مثمن هستند. میزان سکته در قصاید مسدس  82قصیده مسدس و  70قصـاید 

ک وزن، از اسـت. گفتنی اسـت که درصد سکته هاي عروضی در یک قصیده یا ی   %26قصـاید مثمن  
  آمده است.  دار به تعداد کل ابیات قصیده یا وزن مورد نظر به دستنسبت تعداد ابیات سکته
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وزن منشعب از این بحرها به کار گرفته شده  26بحر عروضی و  11همچنین در دیوان ناصرخسرو    
و وزن رباعی) از این اوزان قابلیت ایجاد سکته  -که ذکر آن رفت -وزن (بجز وزن خفیف 14است که 

  ).1را دارند (بنگرید به جدول 
  نقش سکته در شعر ناصرخسرو -5-2   
فتن دربارة سکته هاي عروضی دیوان ناصرخسرو از جهت ارتباط میزان سکته ها با عاطفه سخن گ   

و اندیشـه و خیال شـاعر اهمیتی بسـزا دارد. در اکثر قصاید او هماهنگی و انسجام میان اجزاي شعر    
ــت. او فار    ــی بهره مند اس ــیض خاص ــروع و ختم و اوج و حض ــیده از ش ــود و هر قص از  غدیده میش

شاعران مدیحه سرا بخوبی توانسته است خیال خود را در محور عمودي شعر به جوالن محدودیتهاي 
در محور عمودي خیال، قصـاید ناصـرخسرو در سراسر این دوره، و   «در آورده، بدیعتر سـخن بگوید.  

 ،صور خیال در شعر فارسی» (فارسی، قویترین محور خیال به شمار میرود ربالطبع در تمام ادوار شع
صـر خسـرو در انتخاب اوزان اشـعار خود دقتی وافر داشته و هر بحري را نه بر سبیل تفنن    ). نا551

تجزیه و تحلیل بلکه با توجه به بیان مضــمون و مطلبی که در خاطر داشــته اختیار نموده اســت (  
). اما چنانکه گفته شـد در اشـعاري از نوع قصـاید ناصر خسرو که شاعر در آن احساسات    97قصـائد، 

ــت در انتقال آن با محدودیت روبرو گردد، مختلفی ر ــعر ممکن اسـ از همین ا تجربه میکند وزن شـ
هاي مجاز که خط منحنی را در شعر شکسته و در سـخن ناصـرخسرو، وقفه ها و سکته  « روسـت که 

). براي بررسی سکته در شعر 69تصـویري از ناصـر خسـرو،   » (زاویه می آفریند، فراوان دیده میشـود 
  سه سطح در نظر گرفت: ناصرخسرو میتوان 

  مضامین شعري (کل دیوان).  -3قصیده (محور عمودي)  -2بیت (محور افقی)  -1
  بیت (محور افقی) -5-2-1   
در هر بیتی، با توجه به وزن آن میتواند از یک تا حداکثر چهار سکته  روي دهد. حتی وجود یک    

  ار دهد، مثال در بیت زیر:سکته عروضی نیز میتواند سراسر یک بیت را تحت تأثیر قر
ــت آب و خــاك ولیکن    مــایــۀ هر دو ســ

  
  نـبـود هـگــرز هــمــبــر مــیــمون    عـون مـلـ  
  )234(ق

اي وجود ندارد، اما بیت دوم با یک سکته شروع می شود تا وزن حالتی کوبنده در مصـراع اول سکته 
ــراع اول از یاد میرود. اکنون پیدا کند و با  ــبت هجاهاي کوتاه و بلند آرامش مصـ بر هم خوردن نسـ

ــمون   ــت: ارتباط مض نمونه هایی دیگر از دیوان میپردازیم که در همۀ آنها این نکته حائز اهمیت اس
ــکتۀ   ــی از وجود سـ ــن بیت با ناهمواري موجود در وزن که ناشـ کوبنده، همراه با تحکم و گاه خشـ

  عروضی است.



  
  
  
  
  
  
 

  ٥٩/سکتۀ عروضی در شعر ناصرخسرو 

  )5: 2(ق عما                         در چاه به شب خطّ م نیلیکن به طمع در/ برخوا نازهد نه اي بی در
  )38: 18خواندت علی نامی                                        (ق عیگر ناصبیت برد عمر باشی/ ور شی

  )79: 37(ق                      ویران و بخت وارون شد        نه شرا خانه بلخ بود و کنون/ خا متحک
  )92: 42واهللا که بر طریق خطایی                            (ق گر تو جز او را به جاي او بنشاندي / واهللا

  )94: 43دم به سنگ تا زود/ پیشت بدمد ز سنگ عبهر                                           (قبراو را 
  )162: 75(ق  نی زمانۀ بد خو                                               مع/زین بی فریاد به ال اله اّلا هو

  )193: 88(ق   مشمارش، اي بصیر، بصیر/ اگر چه او به سر اندر چو تو بصر دارد       رشبه خر شما
  )214: 99(ق     هموار کن                                  مونشو کوه را / بشکن و با ها یدورت همی با

  )447: 213(ق   ن را وزرایید                 سازان جهالي علما نام/ کز حیله مر ابلیس لعی لتاي حی
  )481: 232بسپاري                                 (ق لدبستانی/ وانگه به زید و خا حقاز خال و عم به نا

  قصیده (محور عمودي) -5-2-2   
ــی    ــکته دارند، می    با مطالعۀ عروض ــرو که قابلیت س ــرخس ــیده از دیوان ناص  توان متوجهچند قص

این قصاید با کم شدن  ها با تغییر احسـاسـات شاعر در برخی از آنها شد. در  هماهنگی میزان سـکته 
ارتباط این پدیده با  تراکم آنها در برخی مواضع، متوجه ها در محور عمودي قصـیده و فاصـلۀ سـکته  

یشــویم. براي جلوگیري از اطالۀ کالم، در این مورد تنها به دو قصــیده اشــاره حاالت روحی شــاعر م
  خواهد شد.  
  و با مطلع: "رمل مثمن مخبون مجحوف"در وزن  50بیتی شماره  44در قصیدة 

  اي کهن گشــته تن و دیده بســی نعمت و ناز
  

ــت بـدو نیز منــاز     ــتـه سـ   روز نـاز تو گـذشـ
  )111: 1388خسرو، (ناصر

میکند،  بیت اول شاعر به نصیحت مخاطب میپردازد و او را به حذر از دنیا و خرد ورزي دعوت 17در 
انتقاد از علماي عصــر با جمالتی آتشــین  19شــود. از بیت اي دیده نمیاین ابیات هیچ ســکته که در

  آغاز میشود:
ــنــد ببین      عـلـمــا را کــه همی علم فروشـ
  هر یکی همچو نهنگی و زبس جهــل و طمع

  

ــی چو گراز    بـه ربایش چو عقاب و به حریصـ
ــاز  ــوت ب   دهــن عــلــم فــراز و دهــن رشــ

  
  هاي عروضی هستیم.:و از بیت بعد نیز شاهد سکته
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ــب نکگرش پنها   مهمان کنی از عامه به شـ
  می جوشــیده حاللســت ســوي صــاحب راي

ــ   داده ست و جواز صتآنکه بر فسق ترا رخــ
  حجت پنهان درزین قبـل مـانـد بـه یمگان     

ــد  هــانـیم ازان کــاین    بر دین محمــد کردن
  

ــاز و      طربی یــابیش و رود نوازطـبـع ســ
ــافعی گو ــت بباز... یـد شـ ــطرنج مباحسـ   شـ

ــرش بکوبی به جواز  ــاید اگر س ــوي من ش   س
  دل برآگنــده ز انــدوه و غم و، تن بــه گــداز

ــا  ــدگـر ظفر ی   بر مــا، نکنــد ترك طراز... ب

) که این انتقادات صـورت میگیرد شش بیت داراي سکتۀ عروضیند. بعد از  30تا19در دوازده بیتی (
گري و جهالت را به مخاطب اندرز میدهد که حیله -که بدون سکته هستند -در پنج بیت  آن شـاعر 

اند پیشــه نکند. سپس در دین ورزي به سـویی نهد و راه آنان را که بر دراعه شـان از زر طراز بسـته   
  یابد:هاي عروضی اینگونه ادامه میوصف چنین افرادي همراه با سکته

ــ   گویدت به خشم کلور بپرسیش یکی مشــ
ــؤال تو چو درمـا   ــاط نـد بـه سـ   گوید به نشـ

ــر   زیرا کان دیو  دشصـــبر کن برســـخن سـ
  

ــت کـه آوردي باز   " ــیـانسـ ــخن رافضـ   "!سـ
ــلواتی " ــاواز خوشبر پیمبر صـ   "!خواهم ب

ــر، از نرخ پیاز...  ــت آگـاه هنوز، اي پسـ   نیسـ
  

در شـش بیت پایانی نیز که شـاعر رهایی جامعۀ خود از چنگال شیطان را امید دارد، سه بیت سکته   
  دارند.  

  در وزن مجتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) با مطلع: 52در قصیدة     
  ي بــاد مر خـراســــان راسالم کــن زمن ا 

  
ــل و خرد را نـه عـام و نادان را      مر اهـل فضـ

  )116(همان: 
ــکته از حال ناخوش خود و دگرگونی روزگار ســخن میگوید و مکر       ــت بیت بدون س ابتدا در هش

اوست. در بیت نهم و دهم  کیهان را به اهل فضـل و خرد یاد آور میشود که از مضامین آشناي اشعار 
  خطاب به خراسانیان به خشم میگوید:

ــاد کنیــد  ــه ملــک ترك چرا غّره ایــد؟ ی   ب
ــان ز هیبت او   ـــــ ــت آنکه فریغونیـــ   کجاس

  

  جالل و عّزت محمود زاولســتـــــــــــان را 
  ز دســــت خویش بــدادنــد گوزگــانــان را؟ 

  
هاي عروضی وارد و از اینجا به بعد که با حالتی حماسـی دالوریهاي محمود را بازگو میکند، سکته    

    اند:میدان میشوند که البته بر صالبت سخن نیز افزوده



  
  
  
  
  
  
 

  ٦١/سکتۀ عروضی در شعر ناصرخسرو 

  چو هنــد را  بـه ســم اسـب ترك ویران کرد
  بــه جـهان دیــگري نــداد نشـان کسی چــنو

  چو سیستان ز خــلف، ري ز رازیــان، بستـد
  فریفته شده میگشت در جهان و بلی
  شما فریفتگان پیش او همی گفتید
  به فّر دولت او هر که قصد سندان کرد
  پریر قبلۀ احرار زاولستان بود

  آن فّر و آن جاللت و جاه نونکجاست اک
  بسپـــرد خـاك ختــالن را النبـه پـــاي پـیــ

  بریخت چنگش و فرسوده گشت دندانش

  کرده ست چرخ گریان را دانبسی که خن
  انــدر نشــانــد پیــکان را دانهمی بــه سنـــ

  ســر بــرفـراشـت ایوان را وانوز اوج کیــ
  چنو فریفته بود این جهان فراوان را
  هزار سال فزون باد عمر سلطان را

  چون موم یافت سندان را دانبه زیر دنـ
  ت امروز اهل ایمان رابه سچنانکه کع

  که زیر خویش همی دید برج سرطان را
  چو تیز کرد برو مرگ چنگ و دندان را

  کرده ست نیز خندان را یانبسی که گر

بیت باقیماندة قصــیده که به موضــوعات دیگر نیز میپردازد تنها هفت بیت داراي ســـکته    34و در 
  هستند.

آنجا که باید «قصـاید یاد شـده فراز و فرود شـعر ناصرخسرو را به روشنی میتوان دید. لحن او    در    
فرود بیاید نرم میشود، و آنجا که باید اوج بگیرد به محکم و درشت روي میبرد. قصاید ناصر در واقع 

نجوایی  سـاختمان سـمفونی وار دارند. پست و بلند و نرم و درشت با هم آمیخته اند. گاهی زمزمه و  
است و گاه نعره اي. مردم را خفتگانی می بیند و براي شعر خود تا حدي خاصیت صور اسرافیل قائل 

) سخن او با توجه به مضمون شعر، گاه نرم و آهسته می شود و 49: 2535(اسالمی ندوشن،». اسـت 
ــکتهگاه به درشــتی روي می ســخن  ها در این نرمی یا درشــتناکیآورد که وجود یا عدم حضــور س

  مؤثرند.  
  ي ناصرخسرومضامین شعرسکته و  -5-2-3   

  اشعار حکیم به طور کلی حاوي مضامین زیر است:
  مفاخره -6ستایش  -5نکات اخالقی و فلسفی  -4جدل  -3شکایت  -2وصف  -1

یابیم که اختالف این مضامین از نظر وجود با بررسـی مضـامین فوق در دیوان ناصـرخسرو در می      
). از ســوي دیگر متوجه میشــویم که در یک موضــوع خاص، 2اندك اســت (جدول  ســکتۀ عروضــی

احسـاسـات و عواطف شـاعر یکنواخت نبوده است. مثال در اشعار مربوط به پند سخن شاعر بسیاري    
ــوعات را با ذکر   ــت. اکنون هریک از این موض ــتناك اما گاهی نیز به مالیمت گراییده اس اوقات درش

  خواهیم داد. شواهدي مورد بررسی قرار
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  وصف -5-2-3-1   
توصـیف طبیعت، بخصـوص آسـمان شـب و زیباییهاي گردش فصول در برخی قصاید ناصرخسرو        

جایگاهی یافته اســت. همچنین در دیوان او اوصــافی در قالب لغز و معما نیز دیده میشــود. میزان   
یزان باالي سکته ها است. علت م %40هاي عروضی در ابیات مربوط به وصف در دیوان حدود سـکته 

 که شیوةها، چنانرا میتوان در هدف شـاعر از این توصـیفات جسـت. ناصر خسرو در کنار ذکر زیبایی   
ســخن اوســت، مخاطب را از فریفته شــدن به جمال دنیا برحذر می دارد و زشــتیهاي آن را نیز یاد  

  میکند. این امر در خشونت لحن شاعر در برخی از توصیفات بی تأثیر نیست:
  چــنــد گــویــی کــه چــو ایــام بــهــار آیــد 

ــتــان    چــون چــهــرة دلبنــدان راروي بسـ
ــب ةقـطر  یــدروي گـلـنــار چـو بـزدا       شــ

  زار وارســــت کنون بلبــل و تــا یــک چنــد
  

ــد     ــار آی ــه ب ــادام ب ــد و ب ــارای ــی ــل ب   گ
ــبزه عــذار آیــد   ــکـوفــه رخ و از سـ   از شـ

ــالم   ــه سـ   نــار آیــدگــلــبــلــبــل از گــل ب
  او زي گـــلـــزار آیـــد...، یـــدزاغ زار آ
  )161: 74(همان، ق

ــیده از  ــاعر در کنار وصــف این   هفتبیت مربوط به وصــف بهار  ُنهدر این قص ــکته دارند. ش بیت س
  زیباییها آن را بیهوده میداند:

ــا منایـن چـنـیـن بـیـهــده         اي نیز مگو ب
  

ــخــن بــیــهــده عــار آیــد کــه مــرا    از ســ
  

  با مطلع: 138اما توصیفات او همیشه چنین لحنی را ندارند. مثل قصیدة 
ــت جهــان را دگر احوال نهــانیش   چون گشـ

  
ــتـرد خــزان راز نهــانیش      زیـرا کــه بـگسـ

  )295(همان: 
بیت سکته  سهبیت آغاز قصـیده که به وصف خزان و آسمان شب اختصاص دارد تنها   دوازدهکه در 

دار دیده میشـود و گویا شـاعر در این قصـیده با انتخاب وزنی مناسب بیشتر همت خود را صرف به    
  اننده را ندارد. تصویر کشیدن زیباییها کرده است و قصد ملول ساختن ذهن خو

  شکایت  -5-2-3-2   
ــکایت از دنیاي جافی، مخالفان و عوام میپردازد گرچه لحن او گاهی      ــاعر به ش ــعاري که ش در اش

دردآلود و ناشـکیباست اما بی آنکه بوي شکست و ناامیدي از آن به مشام رسد، همواره صالبت خود  
است که در  %32راجع به شـکایت هسـتند   هاي عروضـی در ابیاتی که را حفظ میکند. میزان سـکته 

میان شـش موضـوع مذکور در جاي آخر قرار دارد. با توجه به سختی هایی که شاعر متحمل شده و   
ر هاي بیشتر در این اشعاگشـایی از این نامالیمات محسوب میشود انتظار سکته هشـکایت نوعی عقد 



  
  
  
  
  
  
 

  ٦٣/سکتۀ عروضی در شعر ناصرخسرو 

بیت اول  8نمیشود. براي مثال در قصیدة زیر، که میرود. اما در بسیاري از قصاید، این انتظار برآورده 
  یابیم:اي نمیآن در شکایت از کردار روزگار سروده شده است، اما در این هشت بیت سکته

ــت  ــغله بارسـ ــجر دهر غم و مشـ ــاخ شـ   شـ
  

  زیرا که بر این شــاخ غم و مشــغله بارســت  
  )86: 40(همان، ق

ا هگیرد، شاهد فزونی سکتهبا این وجود ، در برخی موارد که شکایت شاعر لحنی تلختر به خود می   
  بیت شکوه گرانه آغاز میشود:  19هستیم. مثال در قصیدة زیر که با 

ــگــاري   ــبــد زن ــن ــو اي گ   کــار و کــردار ت
ــ  ــتـري پ   اك و پــراگــنــده کــنــی فردابسـ

ــري، ورنی  ــیــار سـ   تو همــانــا کــه نــه هشـ
ــتی،  ــه مسـ   بی آنکــه بیــازردیم پسگر ن

  

ــه هـمـی بــی   ــتمگــاري نمن   جز مکر و سـ
ــاري    ــگ ــن ــراز آري و ب ــروز ف ــه ام ــرچ   ه

ــت نینگــاري بــدچـونـکــه فعــل      را زشــ
ــا   ــرا، م ــا ت ــه آزاري؟   رام ــر چ ــه   از ب

  )74: 35(همان، ق
  بیت آن داراي سکتۀ عروضی هستند. یازدهکه 
  جدل  -5-2-3-3   
از مهمترین مضــامینی که در شــعر ناصــرخســرو به چشــم میخورد، برخورد او با مخالفان مذهب     

فاطمی است. در بسیاري موارد این برخورد، به صورت پاسخی از سوي ناصرخسرو به سوالی کوتاه از 
ــخ معموال  ــت. این پاس ــخنان او به اوج       جانب مخالفان اوس ــت و هنگامیکه س  بلند، غّرا و کوبنده اس

  هاي عروضی پی در پی هستیم:میرسد گاهی شاهد سکته
  "چه گویی تو به یاران در؟"چند پرســی که 
ــلــمــا ــانگــر مســ ــاران نــبــی بــودنــد  ن   ی

  

ــی ز همــه ا ــانم؟  مــتچون نپرسـ   یکســ
ــلــمــا ــارانــم... ، مــن نــیــز زنــممــن مسـ   ی

  )197: 90(همان، ق
  بیت داراي سکته هستند. ششکه از این مجادلۀ ده بیتی 

ــکایتگ  در برخی موارد نیز این برخو    ــتقیم، بلکه ش ــکل مس ونه ودر هنگام پند و برحذر رد نه به ش
  داشتن مخاطب از جاهالن صورت میپذیرد:

ــت پیمبر  ــوي خــداي جهــان یکیســ   ...سـ
ــالل و جهــالــت   ــان زاده بر ضـ   مــادرشــ

  

  انــد بــیــش ز هــفــتــادبــگــرفــتــه هــاویــنــ
ــزاد  درمــا ــاد... هــرگــز چــنــیــن ن   و مــزای

  )302: 142(همان، ق
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  نکات اخالقی و فلسفی -5-2-3-4 
ــرو به پند و موعظه و بیان نکات اخالقی و فلســفی اختصــاص دارد.  بخش اعظم دیوان ن    ــرخس اص

در زبان فارســی نخسـتین گوینده اي اســت که شــعر را در خدمت فکر اخالقی نهاده  «ناصـرخســرو  
) و بنابراین چنین حجمی از پند و اندرز در دیوان او را جاي تعجب 31پیوند فکر و شـــعر،» (اســـت

نی بر عقاید اسماعیلیه در باب توحید، ابداع، وحی، امامت و تأویل نیسـت. بحث از نکات فلسفی مبت 
و... نیز به صـورت تعلیمی در بسـیاري از قصـاید ناصـرخسرو و در مطاوي موضوعات دیگر دیده می     
شـود. در این اشـعار پند آمیز که در حصار تبلیغ دینی و مذهبی عرضه میشوند، سخن شاعر، بیشتر   

  ود میگیرد و گاهی چند بیت متوالی داراي سکته اند:اوقات لحنی مالمتگرانه بخ
ــت نیک بیندیش   ــرسـ ــاحـل تو محشـ   ...سـ

ــارش ــت، وان هــمــه فــردا  ب   افــعــال تســ
ــول خــدایســــت  گربن   تــا عقــل کــان رسـ

ــد؟  گـر بـنـ   ــتی آنچــه گفــت بپیون   ، پـیوسـ
ــاب خویش هم امروز جــاایـنـ     بنگر حســ

ــه تـغــافــل ز کــار خـویــش نــیــفتی    ــا ب   ت
  

ــتیــت متحمــل  ــت کشـ   تــا بــه چــه بــارسـ
ــعوب و قبایل   ــوي شـ ــد سـ ــهره ببـاشـ   شـ

ــد کــه کرده  ــلبـر تو چــه خوان   اي ز رذای
ــل؟ گربن ــتی آنچه گفت که بگسـ ــسـ   ، بگسـ

ــل  جاکاین ـل و مرسـ ــدند مرســ ــر شـ   حاضـ
ــر ــدل       داف ــب ــت ــام ــج ن ــه رن ــه ب ــاگ   ن

  )138: 61، ق1388(ناصرخسرو، 
خود به خشونت لحن خود آگاه است و به همین دلیل از خواننده خواسته است شـاید ناصرخسرو     

). با 358: 170که ســخن او را مالمت به حســاب نیاورند و به اســتداللهاي آن توجه کنند (همان، ق
 این وجود اشعار مربوط به پند و اندرز از نظر میزان سکتۀ عروضی در جایگاه چهارم قرار دارند.

  و ستایش ثنا -5-2-3-5   
ناصـرخسـرو نسـبت به مضـامین رایج در شـعر معاصر خویش، یعنی مدح و عشق و غزل، نه تنها         
ــت. اما  بی اگر خلیفۀ فاطمی را مدح میگوید آن مدح از دل و «عالقـه بوده که اعالم انزجار کرده اسـ

حضرت علی (ع)  ) و مدح پیامبر اکرم (ص) و80با کاروان حله،» (آید نه از کام و زبانشجانش بر می
نیز از سـر اخالص و ارادت اوست. اشعار راجع به مدح و ستایش در میان شش مضمون دیگر از نظر  
میزان ســکته در جایگاه پنجم قرار دارند. نیاز به بکارگیري معانی لطیف در این نوع مضــمون، میزان 

ر سی روي آورد، وضع تغییکمتر سکته در آن را میتواند توجیه کند. البته آنجا که شاعر به لحن حما
، چهار بیت در مدح حضرت 104خواهد کرد و میزان سـکته ها بیشـتر خواهد بود. مثال در قصـیدة    

  علی (ع) وجود دارد و همین وضعیت را داراست:
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  بر شــیعت کســی که خداي ئی...ظفر چه جو
  مشـــهري که چو شـــد غایب آفتاب رســـول

ــی که نماند جگروري و  ــیر آتشـ ــمشـ   به شـ
  تــیــغ عــلــی کــه آتــش بــود هــننــبــود آ

  

ــداد مـر   ــه تیغ او ظفري؟  دیـن ن   را جـز ب
  بــر آســـمــان دیــن قــمــري؟  مــدازو بــرآ

ــش جگري    ــده ز اعـدا به آتشـ   کبـاب نـاشـ
ــرري... ــت یکی جان بجاي هر شـ   کزو بجسـ

  )223: 1388(ناصرخسرو، 
  مفاخره -5-2-3-6   
مفاخره نیز در شـعر ناصـرخسرو از جهتی با شعر معاصرانش متفاوت است. او عالوه بر اینکه مانند      

معاصـرانش بر استادي خود در شاعري و دانشهاي ادبی مباهات میکند، مقام مذهبی و پرهیزگاري و  
ر ی باشد بزهد خود را نیز چنان که از یک مبّلغ مذهبی انتظار می رود، میسـتاید و شاید همین دلیل 

ــکته هاي عروضــی نیز در طنطنه و طمطراق این هرچه غّرا و پر طنین تر بودن مفاخرات او. نقش س
ــش گانه، مفاخره رتبۀ اول را از نظر  مفاخره ــوعهاي ش ــت، چنانکه از میان موض ها غیر قابل انکار اس

 مضارع"ه وزن ها میتوان بفزونی سـکتۀ عروضـی داراسـت. براي نشـان دادن تأثیر سکته در مفاخره    
(مفعول فاعالت مفاعیل فع) اشـاره کرد. ســه قصــیده از این وزن در   "مثمن اخرب مکفوف مطموس

  بیتی) با مطلع: 58( 177دیوان ناصر خسرو وجود دارد. قصیدة 
  شــــایــد کــه حــال و کــار دگرســــان کنم

  
ــوي آن کنم   هرچ آن بهســــت قصــــد سـ

  )370(همان: 
که شاعر طی آن با اشاره به قدرت سخن وري و ارادة آهنین خود میگوید که قصد آن دارد تا دشوار 

بیت آن  هجده زمانه را با زهد و طاعت بر خود آسان کند، که تمامی قصیده به نوعی مفاخره است و
بیتی) و در  20و  45( 229و  210قصــاید داراي ســکته هســتند. اما دو قصــیدة دیگر این وزن،   

موضوعاتی غیر از مفاخره هستند که روي هم شش بیت سکته دار در آنها دیده میشود. و این مطلب 
  ها نقشی بسزا دارند.  نشانگر آن است که در تأثیر بخشی اشعار مربوط به فخر، بی شک سکته

ــخن گفت در مورد تخّلص     ــاید کلمهنکتۀ دیگر که میتوان از آن سـ ــت. شـ اي که در دیوان، اسـ
بیشترین نازش ناصرخسرو بدان است، کلمۀ حجت باشد که تخّلص اوست. حجت به راحتی در همه 

ه مواج -که به سکتۀ عروضی منجر شود -جاي مصـراع میتواند قرار بگیرد و شـاعر را با محدودیتی   
قصیده داراي  73ته دارند حدود اي که از دیوان ناصـر خسرو قابلیت سک قصـیده  152نمیسـازد. در  

) موجب سکته در بیت شده است. این مسأله %28مورد ( 21تخلص حجت هسـتند که این کلمه در  
  نیز مهر تأییدیست بر نقش مهم سکته در اشعار فخر آمیز در شعر ناصرخسرو.

   



 
 
 
 
  
 

  93تابستان -24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/66
 

  نتیجه -6
وزن شعر دانست. بلکه با هاي اتفاقی در حاصـل کالم آنکه سـکتۀ عروضـی را نباید از جمله پدیده      

  بررسی سکته در قصاید شاعري چون ناصرخسرو به این نتایج میتوان رسید:
سـکتۀ عروضـی با توجه به تأثیر آن در سـنگین شدن وزن شعر، در استحکام لحن شاعر نیز مؤثر     -

  است.
  ها در محور عمودي قصیده با تغییر عواطف شاعر در ارتباط است.همچنین میزان سکته -
  برخی مضامین همچون مفاخره و مجادله میتوانند در افزونی سکتۀ شعري مؤثر باشند. -
  سکته با خارج کردن وزن از حالت یکنواختی، مانع از سلب توجه خواننده به معنی شعر است. -

  : وضعیت سکتۀ عروضی در اوزان قصاید ناصرخسرو1جدول
ابـــیـــات   ابیات  قصاید  وزن  شماره

داراي 
  سکته

  درصد

1  
  

  هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف/ مقصور
  مفاعیُل مفاعیُل فعولن/ مفاعیل) (مفعوُل

15  828  261  31%  

   سالم هزج مسدس اخرب مقبوض  2
  (مفعول مفاعلن مفاعیلن)

12  415  47  11%  

3  
  

  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف/ مقصور 
  (مفعول مفاعلن فعولن/ مفاعیل)

13  583  43  7%  

4  
  
  

مجحوف/ مجحوف مســبغ رمل مثمن مخبون 
  (فاعالتن فعالتن فعالتن فع/ فاع)

11  480  219  45%  

5  
  
  

  رمل مثمن مخبون/ مخبون مسبغ 
  تن فعالتن فعالتن فعالتن/ فعلیان)ال(فاع

1  20  2  10%  

6  
  

رمل مثمن مخبون محذوف/ مقصـــور/ اصـــلم 
(فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن/فعالن/فع  مسبغ

  لن

12  466  122  26%  
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7  
  

  منسرح مثمن مطوي منحور/ مجدوع 
  (مفتعلن فاعالت مفتعلن فع/ فاع)

13  521  134  16%  

  منسرح مسدس مطوي   8
  (مفتعلن فاعالت مفتعلن)

5  188  9  4%  

مضـارع مســدس اخرب مکفوف ســالم/ مسبغ    9
  (مفعوُل فاعالت مفاعیلن/ مفاعیالن)

15  628  129  28%  

 مضـارع مثمن اخرب مکفوف محذوف/ مقصور   10
  (مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن/ فاعالن)

15  610  63  10%  

  مضارع مثمن اخرب مکفوف مطموس  11
    (مفعوُل فاعالت مفاعیُل فع)

3  123  24  19%  

 اصلم، مجتث مثمن مخبون محذوف/ مقصـور،   12
   اصلم مسبغ

(مفـاعلن فعالتن مفاعلن فعلن/ فعالن، فع لن،  
  الن) فع

12  488  110  22%  

  مسدس مطوي مکشوف/ موقوفسریع   13
  (مفتعلن مفتعلن فاعلن/ فاعالن)

13  622  202  32%  

ــبغ    14 ــالم/ مس ــدس اخرب مکفوف س قریب مس
  (مفعوُل مفاعیُل فاعالتن/ فاعلیان

12  358  18  5%  

: درصـد سـکته در موضوعات مختلف قصاید ناصرخسرو (در سه وزن با بیشترین   2جدول
  بسامد سکته)

ســریع مســدس   موضوع
  مطوي

ــثــمــن   هــزج م
اخــرب مــکفوف 

  محذوف

ــمــن   ــث رمــل م
  مخبون مجحوف

  میانگین

  %46  %56  %56  %27  فخر
  %40  %65  %18  %37  وصف
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  %37  %49  %29  %32  مجادله
  %36  %47  %32  %30  پند

  %32  %27  %37  %33  ستایش
  %32  %38  %19  %38  شکایت

  
  منابع
  تهران: میترا.)؛ 1389شمیسا، سیروس ( ؛آشنایی با عروض و قافیه .1
 ؛ تهران: آریا. )1343(زرین کوب، عبدالحسین  با کاروان حلّه؛ .2
)؛ یادنامۀ 2535اسالمی ندوشن، محمدعلی ( ،"پیوند فکر و شعر در نزد ناصرخسرو" .3

  ناصرخسرو، مشهد: دانشگاه فردوسی.
شاه حسینی، ؛"تجزیه و تحلیل قصاید ناصرخسرو و سنجش آن با معیار عروض فارسی" .4

 یادنامه ناصرخسرو؛ مشهد: دانشگاه فردوسی. )؛2535ناصرالدین (
تحلیل اوزان عروضی دیوان منوچهري دامغانی، و تعیین بحور آن و همخوانی اوزان با " .5

)؛ مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1379کی منش، عباس (، "موضوعات
 .155شمارة 

هدي ماحوزي؛ تهران: موسسه ؛ به کوشش م)1379(دشتی، علی  تصویري از ناصرخسرو؛ .6
  تحقیقات قلم آشنا.

)؛ مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم 1386مجد، امید ( ،"تلفظ و تقطیع لغات در شعر خراسانی" .7
  .183انسانی دانشگاه تهران، شمارة 

؛ تصحیح مجتبی  ناصرخسرو قبادیانی ؛)1389( ، ابومعین؛ناصرخسرو قبادیانی دیوان اشعار .8
  اپ هشتم؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مهدي محقق؛ چ -مینوي

  .25)؛ فصلنامۀ شعر؛ شمارة 1378حسنی، حمید ( سکته در شعر فارسی؛ .9
 ؛ تهران: آگه.)1390(محمدرضا  شفیعی کدکنی، صور خیال در شعر فارسی؛ .10
)؛ تصحیح محمد فشارکی؛ تهران: 1389طوسی، نصیر الدین محمد بن محمد ( معیار األشعار؛ .11

 شی میراث مکتوب.مرکز پژوه
 )؛ تهران: آگه1389( ----- موسیقی شعر؛ .12
  )؛ تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.1345ناتل خانلري، پرویز ( وزن شعر فارسی؛ .13
 ؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی.)1386(وحیدیان کامیار، تقی  وزن و قافیۀ شعر فارسی؛ .14
)؛ مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 1355نجفی، ابوالحسن ( یک قاعدة منسوخ عروضی؛ .15

 . 3؛ شمارة 12دانشگاه فردوسی مشهد؛ سال 


