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 اوزان عروضی در دیوان ساید یفتلی
 

 

 

 پوهنمل اقبال حسامنوشته: 
 

 

 ۲۰۲۰جون  ۱۵

 

 افغانستان -بدخشان

 

 

 

 

 چکیده

 

 ضی است  هتگ هتابی بتگ نحتوم بتا محتتوااز بحث مهم و قابل بررسی در دیوان ساید وزن عرو

نیز ارتباط دارد. با مطالعگ در دیوان ساید می توان دریاف  هگ او در بحر بتز،  رمتل  رجتز  

مضارع و متقارب اس . درسایر بحر بتا لتب بتگ ستگش نهشتود. است . وم ایتش بحتر بتا را در 

ختتدم  مهتتابیم و مضتتامیش در ختتور ستتتایه قتترار داد. و توانستتتگ نیونتتدم میتتان وزن و محتتتوا 

وم از اختیارات و زحافات عروضی نیز بهر. برد. و موسیقی ستگش ختویه اشعار ایجاد هند. 

 بگشید. اس .را صالب  

 

 .عروض، ساید کلید واژه: بحر، وزن،
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 مقدمه

 

هگ او بیشتر هدام بحتورم  رفتگ در دیوان ساید و بررسی ایش اوزان عروضی و موسیقی بگ هار

هیتترد. بردنتتد  عارفانتگ او متتورد مداقتگ قتترار متیرا متورد نرتتر قترار داد.  بتتا توجتگ بتتگ روحیتتگ 

تا بتواند خوانند. را بگ مقصد متورد نرتر   غرض اصلی او بیان مطالب و مهابیم عرفانی اس 

ختتود ربننتتون هتترددد امتتا در ایتتش زمینتتگ توانستتتگ نیونتتد نستتبتا استتتوار میتتان مضتتامیش و اوزان 

ام مقالگ مشگصتی نوشتتگ نشتد. است   و حال هد گاشعار بر قرار سازد. اهردگ در ایش زمینگ تا ب

صالب  سگش و رمتز بگ و تاحدم هوشه میهردد هگ  هرفتگایش اولیش اقدامی اس  هگ صورت 

هتتان عزیتتز  روم خواننتتد.را بتتر  ی یتت  هتتالم شتتاعر توجتتگ صتتورت هیتترد. ایتتش تحقیتت  دری تتگ تتتاز.

ک از بحتتور در ایتتش نوشتتتار  بریتتستتازد. و را. را بتتگ جستتتجوهر ادبتتی بنتتوار میهشتتاید.  متتی

آن هتا. نرهتاربرد تتریش  و عروضی و میزان بهر. هیرم از بر وزن در اشعار شاعر بررسی 

مجنوعتتگ شتتعرم بتتگ میتتزان و نقتته و تتتاایر اختیتتارات شتتاعرم در ایتتش  معرفتتی وزن عروضتتی

نیم نیرامتون وزن و ست    بریتک . در ایش راستا نگس  نرر می افکسنجه آزمود. شد. اس 

نرتر ار رفتگ شد. در  دیوان شاعرد هتگ در ایتش اواختر از دتاآ برآمتد. از بحور عروضی بگ ه

 می می اندازیم.

 

 

 تعریف وزن

 

: وزن بیتاتی است  معیار االشتعار ختویه آورد. است  هتگخواجگ نصیر الدیش طوسی در هتاب 

تابع نرام ترتیب حرهات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقتدار هتگ نهت  از ادران آن بیتات  

مگصوص یابد.شهیعی هدهنی از قول  خانلرم معتقد است  هتگ : وزن نتوعی تناستب است  لذتی 

( هتگ بتگ ههتتگ عتیش  39: 4و تناسب هیهیتتی است  حاصتل ادران وحتدت در میتان افتراد متعتدد 

 القضات بندانی  میزان سنجه آن ذوق آدمی تواند بود.

 

خوانتتدن استت  و ات ریتتد،  آختتش بتتام بتتگ ایتتش بتتاور استت  هتتگ  وزن بتترام شتتعر م تتل الهبتتا بتترام 

وزن را م ل یک موتور در حال حره   نتر صتدا و در عتیش حتال « ریتم شعر»صاحب هتاب 

ام هتتگ زبتتان را بتتگ ستتن  امتتوا، نرتتم ستتوق  هنتتد حرهتت  نیوستتتگ نتتر معنتتی و فعتتال معرفتتی متتی

: 6هنتد  دبدد بنانطورم هگ مغتز  بیجتان محترن را بتگ ستن  رفتاربتام متنرم بتدای  متی می

۱۳۳). 

 

ن بنیشگ الزمگ شتعر ننداشتتگ  هتگ بعضتی از نرریتگ نتردازان ادبتی دتون متورا شتعر بتدون وز

وزن را جز ن ر زشتی ننی بیند هگ بیهود. برید. برید. شد. است . بتگ قتول ورلتش در شتعر نتیه 

از بتتر عنصتتر دیهتتر  وزن را  متتوار متتی شتتنرد و نینتتا نیتتز شتتعر بتتی وزن را شتتبیگ بتتگ انستتان 

ست . از دیتد المبتورن موستیقی درونتی هتگ در شتعر نیتدا متی شتود  از بربنگ و عریان دانستگ ا
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وزن و نرتتم وستتیعتر استت  و دتتگ بستتا شتتعربایی هتتگ از نرتتر نتت  موستتیقی مستتاوم بستتتند و از 

نرر موسیقی اصتوات هلنتات و موستیقی درونتی متهاوتنتد و حتتی بربیت  از یتک شتعر منکتش 

هاوتند و حتی بتر بیت  از یتک شتعر اس   موسیقی خاصی داشتگ باشد هگ با موسیقی درونی مت

منکتتتش استتت   موستتتیقی خاصتتتی داشتتتتگ باشتتتد هتتتگ بتتتا موستتتیقی درونتتتی بیتتت  دیهتتتر متهتتتاوت 

 (.6:۱۳۳باشد 

 

بترد و در مقابتل آن  خوانتد  وقتتی لتذت متی ات رید، باورمند اس  هگ: انسان از شتعرم هتگ متی

رنتی در ختود دارد هتگ دبد هگ آبنگ آنرا دریاف  هند و بگ عقیتد. هتالر شتعر ن واهنه نشان می

شتود تتا زبتان  شودد ن  دگ حاج  بگ نرسه از معنام آن و دیتزم هتگ باعتث متی مایگ لذت می

از حهاظ خرد عبور هترد. و ختود را  در حافرتگ میکتانیکی جتام دبتد  بنتان ستازمان متوزون 

 شعر اس .

 

واژ. بتا  شهیعی هدهنی بگ ایش باور اس  هگ هرو. موسیقایی سبب رستاخیز هلنگ با و تشگیص

شود هگ خود عواملی شناختگ شتد. و قابتل تحلیتل و تعلیتل انتد از قبیتل: وزن   قافیتگ  در زبان می

ام هتگ فقتح حت  شتدنی بستتند و ننتی تتوان بترام آنهتا قتانونی  و... و بن نیش عوامتل ناشتناختگ

 (.8: 4هشف هرد 

 

نستگ اند  بتدون آنکتگ بعضی از دانشنندانی ادبی جایها. و خاستها. اصلی وزن را طبع مردم دا

تعلیم وجود دارد و دلیل ایش امر شاعرانی دانستگ شد. انتد هتگ قبتل از آنکتگ علتم عتروض وضتع 

شتتود  شتتعر وزن دار متتی ههتتتگ انتتد. و برختتی دیهتترم معتقتتد انتتد هتتگ شتتاعر  وزن را بتتگ طتتور 

هیرد و بنهامی هتگ موضتوع بتگ ختاطر  متی رستد  وزن بتا  طبیعی از نه  موضوع الهام می

ههت  وزن بنتانطور هتگ بست   بتگ طتور نتاخود آهتا. از حالت  شتاعر  بنرا. اس . هوتگ میآن 

مایگ میهیرد. اهر شاعر در حال سرودن شعر در بارۀ وزن بیندیشد  دیوانهی اس  و بتی  ااتر 

هویتد: آبنتگ  ارزشنندم خلقی نگوابد هرد. و نزدیک بگ بنیش ستگش الکستاندر نتوآ است  متی

سات جلو. هنندد یعنی نه  آبنگ هتگ شتاعر بتا ختود زمزمتگ میکنتد  با بابد بن ون طنیش احسا

 4ننایشتتهر فتتراز و فتترود بتتام روحتتی او باشتتد و در ایتتش هتتار اختیتتارم از ختتود نداشتتتگ باشتتد 

:50.) 

 

 

 بحر هزج

 

شتعر اعتم از غتزل  مستتتزاد و مگنت  بتدون رباعیتات  بستیارم از اشتتعار در 433از مجنتوع 

 آن سرود. شد. اس :هرو. وزنی بحر بز، و متهرعات 

شتعر  50الف: بحر بز، مت نش ستالم: مهتاعیلش مهتاعیلش مهتاعیلش مهتاعیلش ایتش بحتر عروضتی  

 دیوان ساید را بگ خود اختصاص داد. هگ مطلع بریک دنیش اس :
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 مهاعیلش مهاعیلش مهاعیلش مهاعیلش  -بز، م نش سالم  

 

 رحینا  خالقا  نروردهارا  صانع یکتا    هرینا  هارسازا  هردهارا قادر دانا    

   3 :37) 

 ندید و ه  نبیند یک نوا اوضاع دنیا را     مکش تعبیر ام دل از سر امروز فردا را 

  3 :40) 

 سر شورید. ام دارم  م اله در جهان نیدا     ههی فرزانگ و عاقل  ههی دیوانگ و شیدا 

 3 :43) 

 

وضوعات عرفانی می درخد  تامل در هتار دنیتا و بتازم در ایش وزن اشعار بیشتر بر محور م

 بام روزهار  نند وموعرگ و تنبگ و سوق دادن آدمی بگ زبد و معرف ... اس  .

 مهاعیلش مهاعیلش فعوالن- بز، مسدس محذوف مسبغ 

 

 یک غزل از میان سایر غزلیات در ایش وزن سرود. شد. اس .

 

 بریزد بر سر بر خوب و ناخوب    خدایا تا بکی ایش شور و اشوب  

 3 :76) 

 مهاعیلش مهاعیلش مهاعیل -بز، مسدس مقصور

 

 دهار شعر در ایش وزن جامعگ سرایه برتش هرد.

 

 بیا ساقی بد. جام از می ناب      صواب از عاش  غندید. دریاب 

  3 :79) 

 

 بیا واعظ بهو ایش دردت از دیس      سرمنبر صدام سردت از دیس 

  3 :85) 

 

 بیشترینگ موضوعات ایش وزن عاشقانگ و عارفانگ اس .

 

  مهاعیلش مهاعیلش مهاعیلش مهاعیالن  -بز، م نش مسبغ

 

 سگ شعر در ایش وزن بگ آذیش سرایه آراستگ شد. اس 

 ننی دانم دگ بنویسم هگ اوضاعم دهرهون اس     بگ نایم تیشگ فرباد سرم را شورمجنون اس 

  3 :106) 
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 نا صور اس  را زخم  یا رب دلم    ا تیر غنز.  ز 

 ولی در فطرت دل بردگ بس  مقبول و منرور اس 

 128:3)  

 

 مضنون ایش اشعار دنانکگ از مطلع بایشان نیداس   شکای  از روزهار و نند و اندرز اس 

 فاعالتش فعالتش  فعالتش فعالن -بز، م نش مگبون مقصور

 

 مطلع: دو شعر در ایش وزن  سرود. شد. اند.با ایش

 

 جلو. خند. لب نستگ و دندان بشکس     آن عقی  ینش و لعل بدخشان بشکس 

  3  :109) 

 

برهگ در عش  در افتاد. و ربیدن غلح اس       رنج و تکلیف در ایش را. ندیدن غلح اس  

 3 :125) 

 

 مهعول مهاعلش فعولش -بز، مسدس اخرب مقبوض محذوف

 

 یک شعر در ایش وزن سرود. شد..

 

 آسود. دل از برام نام      در نام بوس مریز هام 

  3 :117) 

 

 مهعول مهاعلش مهاعیل -بز، مسدس اخرب مقبوض مقصور

 

 سگ شعر در ایش وزن سرایه یافتگ اند  اینس  مطلع شان:

 

 عنرم اس  هگ صبحم بن و شام اس     خواب از دل و دید. ام حرام اس 

  3 :119) 

        دستی اس  بلند در آن دعا نیس بر دل هگ بگ عش  مبتال نیس

  3 :127) 

 

 نند و اندرز از موضوعات مهم و قابل دید ایش اشعار اس .

 

 مهاعیلش مهاعیلش فعولش -بز، مسدس محذوف

 شعردر ایش وزن سرود. شد. هگ مطلع بام شان اینهونگ اس :بیس  و نگ 
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 بیا دل را بکش وقف بدای       بود بگشد هناب  را خدای 

  3 :124) 

 خوشا بر حال آنکگ بم نشین       بود. بم راز و بنتا و قرین 

  3 :138 

 توجگ بگ بحث بام عرفانی بیشترینگ بگه بام ایش غزلیات را احتوا میکند.

 

 مهعول مهاعیل فعولش -بز، م نش اخرب مقبوض محذوف

 دو شعر در ایش وزن سرود. شد..

 

 بگ تش اس  یار بایددر عش  دال ددار باید        تا جان 

  3 :162) 

 بر آن گ ترا بگ ماس  آخر     از ما تو ایش دعاس  آخر

  3 :226) 

 مهعول مهاعلش مهولش -بز، مسدس اخرب مقبوض محذوف

 

 یک شعر در ایش وزن بگ سرایه هرفتگ شد..

 دل در بر خود روا ندارد       آن را هگ سر صبا ندارد

 3 :170) 

 مهعول مهاعیل مهاعیل فعل -جبوببز، م نش اخرب مکهوف م

 دو شعر در ایش وزن سرود. شد. اس 

 ایش بستی ما قید بگ نام نهسی       از دیس  هگ آن قدر بوا و بوسی

  3 :364) 

 با ناز و ادا اهر تو یک خند. هنی       نیم قار. آسیا بگ خود بند. هنی

  3 :380) 

 

 فاعلش  فاعالتش   فاعالتش  فاعالتش-رمل م نش محذوف 

 از میان اشعار دیوان بهتاد و ننج شعر در ایش وزن اختصاص یافتگ هگ مطلع شان اینها اند.

 هرد. ام تحلیل بر خود  عالم اسباب را      تا بیابی نقه نام مطلبی نایاب را 

 3 :41) 

 برتهی دل هی بداند معنام میگانگ را     شابد و ساقی و مینا ساغر و نینانگ را 

 3 :42) 

 سال با در جس  و جوم شهرت و نامیم ما    در فراق و در بوایی عشرت خامیم ما

  3 :45) 

نکوبه نادانی   بیدار ساختش آدمی از خواب غهل   وعظ و اندرز  توجگ بگ نارسایی   شتکو. 

 .از روزهار  نامالینات فلک از خصوصیات هلی ایش اشعار اند
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 فعالتش فعلشفاعالتش فعالتش -رمل م نش مگبون محذوف 

دوازد. شعر در ایش وزن سرود. شد. هگ محتوام ایش غزلیات را عرفان و نند و انتدرز تشتکیل 

 میدبد.

 بر سر هوبی تو ما را هذرم نیس  درا؟    هه  و هو از بر مش آن قدرم نیس  درا؟

   3  :50) 

 ما هجا عش  هجا صحب  آن یار هجا        لذت بجر هجا و نشگ دیدار هجا

  3: 64) 

نکوبه نادانی   بیدار ساختش آدمی از خواب غهل   وعظ و اندرز  توجگ بگ نارسایی   شتکو. 

 .از روزهار  نامالینات فلک از خصوصیات هلی ایش اشعار اند

 فاعالتش فاعالتش فاعالن –رمل مسدس مقصور 

 

ارنتتدۀ بیستت  شتتعر در ایتتش قالتتب ستترود. شتتد.. تنتتامی ایتتش اشتتعار شتتکو. آمیتتزو نتتر بتتار  در برد

مضامیش مهنتی است  دتون عرفتان  نکتوبه امیتال زود هتذر  نکتوبه روزهتار و آن تگ بتدان 

 وابستگ اس   شکای  از نادانی و جهال  عوام انتقاد از ناراستی با و نند و موعرگ... .

 هر بنی خوابی هگ دریابی صواب     روم خود از جانب عاش  متاب 

 3 :78) 

 سنهالخی در بجوم آف  اس    زندهی مههوم رنج و هله  اس    

 3  :86) 

دشم از غم می شود بیرون ز خواب    اندر آب     حسرت اندو. هند دل را هباب      نی تاب 

 3 :82) 

 فاعالتش فاعالتش فاعلش –رمل مسدس محذوف 

دهارد. شعر در ایش وزن سرود. شد.. نانایدارم دنیا  نند و اندرز بنرا. با مباحث عرفتانی از 

 هی بام خوب ایش اشعار اند. ویژ.

 معنام می را مجوم از عنب     رمز مرموزم اس  بی نام و نسب

 3 :83) 

 بردگ بر ما رف  باشد از ازل     نیک و بد اندر محل یا بی محل

  3 :274) 

 خو  دبانی بر لبه ههتار ح     خو  دلی بر روح دبد اذهار ح 

  3 :276) 

 فعالتش فعالتش  فعالن فاعالتش -رمل م نش مگبون مقصور

د. شعر در ایش وزن سترود. شتد.  شتکای  از دنیتا و دعتوت آدمتی بتگ  نربیتز و خودشناستی و 

 توجگ بگ آخرت  محتوام ایش اشعار را تشکیل میدبد.

 نزد ما ابل خود و مردم بیهانگ یکی اس      هاروانیم هگ آبادم و ویرانگ یکی اس 

  3 :104) 
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دگ هسی اس      تگنی از مهر تودر سینگ نکاش  دگ هسی اس   آنکگ آشهتگ زلف تو نباشد

 3 :112) 

 ام برادر بنگ ایش رنج تو سود دیهر اس      بود و نابود تو از بود و نبود دیهر اس 

  3 :122 

 فاعالتش فعالتش فع لش -رمل م نش مگبون اصلم

 ر ایش ابیات اند.شه شعر در ایش وزن سرود. شد. نند و اندرز و نصیح  از زوایام آشکا

 تابکی ما و تو یکجا و نگ یک سر باشیم    ناخود آها. یکی قاتل دیهر باشیم

  3 :283) 

 دل منگ صاحب دل بر خبر بیهود.       تا نهیرم لب دریا هذر بیهود. 

 3 :347) 

 مستعهلش مهاعلش مستعهلش مهاعلش  -رجز م نش مطوم مگبون  

 دو شعر در ایش وزن سرود. شد.

 بگ نیرم می رود  عش  جوان شود درا؟   قام  ضعف طالبه بار هران شود درا؟عنر 

  3 :53) 

 مطرب قلب نان مش ذوق ترانگ می هند       مصرع زلف یار را بر سو روانگ می هند

  3 :193) 

 رجز مربع مطبوم مگبون         مهتعلش مهاعلش                 مهتعلش مهاعلش    

  

 زن سرود. شد.یک شعر در ایش و

 باد. عشرت حرام        وضع هنون مرا

 

 مضارع  م نش اخرب مکهوف محذوف –مهعول فاعالت مهاعیل فاعلش 

 

شه شعر در ایش وزن سرود. شد. هگ محتوام ایش اشعار را بیشتتر نصتیح  و عرفتان بتگ ختو 

 مبذول داشتگ اس .

 ما را بگ هو. یار رسیدن هجا هجا             از یار لب هشودن و ههتش بیا بیا 

 3 :51) 

 ه  بر مراد خویه بگ طغیان ننی رسد     مجنون نهشتگ وصلی ز جانان ننی رسد

 3 :160 

 مضارع م نش اخرب     مهعول فاعالتش مهعول فاعالتش    

 جهان از خصوصیات ایش ابیات اس .سگ شعر در ایش وزن سرود. شد..نند و شکای  از 

 ام بی خبر ندانی   اسرار آن و ایش را    نامال ظش سازم    تاهی ر. یقیش را 

 3  :60) 

 ام صدر بر دو عالم  ام هوهب بدای    ام فگر جنلگ آدم ههتا بگ تو خدای  

 3 :139) 
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 مهعول فاعالت مهاعیل فاعالت -مضارع م نش اخرب مکهوف مقصور

ر ایش وزن سرود. شد.د عرفتان  ننتد و انتدرز  شتکای   فلستهگ... را میتتوان در ایتش نگ غزل  د

 ابیات نیز دریاف .

 در را. عش  آنکگ دل جابگ جا نداش        نژمرد. خاطر اس  هگ نور صها نداش 

 3 :94) 

 دون ما و تو بزار ز دنیا بگ درد رف     با آب دشم و خون دل و آ. سرد رف 

 3 :95) 

 مهعول فاعالتش مهعول فاعالتان -م نش اخرب مسبغمضارع 

 یک  غزل در ایش وزن سرایه یافتگ

 نشناخ  خویشتش را  آن ه  هگ عش  نشناخ    بیهود. و نریشان عنر عزیز را باخ 

  3 :139 ) 

 

 فعولش فعولش فعولش فعل –متقارب م نش مقصور 

صتتالب  حناستتی و شتتکو. دو غتتزل  در ایتتش وزن ستترود. شتتد. انتگتتاب بحتتر متقتتارب هتتگ از 

ام برختتور دار استت  بتترام مضتتامیش ننتتدآموز و عبتترت آمیتتز و تنبیتتگ  هاریستت  بستتیار  ویتتژ.

 سنجید. اس .

 سلیبم بگ صحرا بگ دوشم سالب    نهال غنم را دبد دید. آب

  3 :82) 

 دال عش  می نرورم شاد با     از آفات دوران آزاد با 

  3 :304) 

 عالتش مهاعلش فعلشفا -خهیف مسدس مگبون محذوف

 یک غزل در ایش وزن سرود. شد.

 برهگ نا بستگ بوا شود      نیه برناه  عذر خوا. شود 

 3 :153) 

 

 فاعالتش مهاعلش فع لش -خهیف مسدس مگبون اصلم 

 یک شعر در ایش وزن سرود. شد.

 برهسی را هگ طبع دون باشد     در جهان هامیاب دون باشد

 3 :179) 

 

 متعهعلش متهعلش فاعلش –م مکشوف سریع مسدس مطبو

 یک غزل  در ایش وزن سرود. شد.

 عنرم روانی نی نه  و شکم     سیر نشد بر دگ هشیدم الم

  3 :318) 
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 وزن دوری

 

وزن دورم بگ وزن مصراعی ههتگ  می شود هگ بتتوان ختود  آن مصتراع را مرهتب از دو نتیم 

مگتلتف دارد هتگ عینتر در نتار. دوم  مصراع تستاوم ننداشت  بتر یتک از ایتش نتار. بتا دو رهتش

شود .بگ بر حتال شود. در وزن دورم غالبا هالم در نایان نار.  با رهش دوم(تنام میتکرار می

(اوزان دورم از ختتو  آبنتتگ تتتریش  اوزان شتتعرم 70: 5هنتتیم در وستتح مصتتراع مکتتث متتی

ا ترهیتب بستندونیز قسن  اعرم زایتایی عتروض فارستی بتر عهتد. اوزان دورم است  زیترا بت

 (.156: 1ارهان مگتلف می توان اوزان تاز. ساخ  

 

 اما دهونگ می توان ایش وزن را تشگیص هرد؟

علنتی تتریش محتک بترام تشتگیص وزن دورم آنست  هتگ » دبتددهترشنیسا ایش هونگ ناسخ می

اهر شاعر در وسح مصراع صتام  اضتافگ آورد. باشتد بتا حتذف آن وزن صتحی  باشتد و اهتر 

ا خود بتوانیم یک دو صام  بگ وسح شتعر بیهتزاییم  و بتاز در وزن خللتی ایجتاد نیاورد. باشد م

 (.77: 5« نشود

 

 ساید شانزد. غزل دیوان خویه ار  در ایش وزن سرود. اس .

 مجنوع دنیا          بیرون نباشد 

 از صب  امروز               تا صب  فردا

   3  :65) 

 شانگ را ما. و شی هگ می زند        بر سر زلف

 

آن گ از لحاظ وزن در ایش هتاب جالب بگ نرر میرسد یکتعداد از اشعارم هگ بگ نتام ربتاعی در 

آخر هتاب در، شد. اند. ایش اشعار در دهتا رمصترع سترود. شتد. ولتی ختالف قاعتد. عتروض 

ایتتش رباعیتتات بیشتتتر در بحتتر رمتتل ستترود. شتتد. انتتد در حتتالی هتتگ متتا در قاعتتد. عتتروض زبتتان 

باعی را در نگوابیم یاف  هگ در بحتر رمتل سترود. شتد. باشتد  بلکتگ  ربتاعی در فارسی بی  ر

زبان فارسی در بحر بتز، و در دو شتجر. اخترم و اخترب ایتش بحتر سترود. میشتود. در مقابتل 

یکتعداد اشعارم هگ در قالب قطعگ یا غزل  سرود. شد. اند وزن شان بنان وزن ربتاعی است  

 انگ اخرب هامال مطابق  دارد. هگ بگ یکی از شجر. بام دوازد. ه

 مانند ایش غزل:

 آرام نهردد دل شیدا برهز    در خواب نبینی سر سودا برهز

ایش غزل در وزن مهعول مهاعیل مهاعیلش فع یعنی بز، م نش اخرب مکهوف ابتر سترود. شتد. 

 اس 

 ایش بستی ما قید بگ نام نهسی    از دیس  هگ آنقدر بوا و بوسی

 عیل فعل    بحر بز، م نش اخرب مکهوف مجبوبمهعول مهاعیل مها

 ویا توجگ شود بگ ایش قطعگ:
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 د. مشو     هیش آب بهارم اس  هگ برجا ریزدراز بود و نبود بستی آز

 در هله  رنج آن بنانی شب و روز   آرامی و راح  از برت بهریزد

مصتتراع دوم قطعتتگ ماننتتد ربتتاعی مصتتراع اول آن  بتتروزن مهعتتول مهتتاعلش مهاعیتتل فعتتل  ایتتش 

بتتتروزن مهعتتتول مهتتتاعلش مهتتتاعیلش فتتتع مصتتتراع ستتتوم بتتتروزن مهعتتتول مهتتتاعلش مهاعیتتتل فعتتتول    

مصتراع دهتتارم بتتروزن مهعتول مهتتاعلش مهتتاعیلش فتتع است  هتتگ ایتتش قاعتد. تنهتتا در ربتتاعی قابتتل 

 تطبی  اس  و ب .

 

. ننونگ م الی از بنان اشعارم هگ بتگ نتام ربتاعی و در دهتا رمصترع در اخیتر هتتاب در، شتد

 اند.

 مش  خاهی ایش نه  ایش الف ما و مش درا     دانۀ قدرم هگ دارم از زمیش دیدن درا

 بلبل خلد بریش بودم شدم بیرون از ان    تابنوز بم نیرو ایش دیو ابرینش درا

اهتتر ایتتش ربتتاعی را تقطیتتع هنتتیم وزن فتتاعالتش فتتاعالتش فتتاعالت فتتاعلش یعنتتی بحتتر رمتتل متت نش 

 شود. محذوف حاصل می

 

 

 اختیارات شاعری

 

شاعران ح  دارند هگ بنتابر ستن   نتار. ام از قواعتد و اصتول جتارم زبتان تجتاوز هننتد وفتی 

الن تتل ستتاهنی را متحتترن یتتا متحرهتتی را ستتاهش ستتازندد هلنتتگ مشتتدد را تگهیتتف دبنتتد یتتا حتترف 

 مگههی را مشدد ننایند.

دول از جتاد. صتواب عت»هگ شن  قی  رازم در النعجتم  –ایش هونگ از تجاوز و تسام  را    

فی لغیتر»نامید. اس  و شاعران بگ ضرورت « در شعر ماال یجتوزا هتم یتا بتیه « یجتوز للشتاعرا

ضترورت »یتا « اختیتارات شتاعرم»در شعر خویه اعنتال داشتتگ انتد. اصتطالحات متتاخران 

نتام نهتاد. انتد. بنتابر ایتش اختیتارات شتاعرم در زمینتۀ جتواز « جواز بام شاعرم »یا « تقطیع

توانتد در وزن شتعر هنند. یعنی تغییراتی هگ شاعر متیفات میان میزان و موزون بحث میاختال

 روا دارد  بی آنکگ وزن از قاعد. خار، شود.

ستت  هتتگ در شتتعر ملتت  بتتام دیهتتر نیتتز روا، دارد. مارمونتتتل اختیتتارات شتتاعرم دیتتزم   

قواعتد است  و نتوعی ام بتا آداب و آن گ ضرورت نام دارد  مگالف هونگ» هوید: فرانسوم می

خرو، از مبادم و اصول هگ بگ مالحرۀ مراعات شتنارۀ بجابتا یتا وزن و قافیتگ و یتا بتگ بهانتۀ 

 «شودزیبایی شعر جایز شنرد. می

استت  هتتگ شتتاعر اختیتتارات شتتاعرم بتتم در وزن مطرحاستت  وبتتم در قافیتتگ: در عتتروض آن  

ورت صتحی  باشتد و در بتواند از دوصورت منکتش یکتی را برهزینتد  درحتالی هتگ بتر دو صت

هند. بگ عبار. دیهر وقتی هتگ شتاعر یتک وجتگ از دو وجتگ مجتاز را بتگ هتار وزن خللی ایجاد نگ

برد. باشد  هوییم از اختیارات خود استهاد. هرد. اس د اما باید در نررداشتتکگ بنیشتگ یکتی از 

 (.31-29: 8آن دو صورت  اصلی اس  
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د. و در دندیش جتام ایتش هتتاب در نرتر هرفتتگ شتد. در دیوان ساید نیز بگ ایش موضوع توجگ ش

 هگ ما بگ هونگ مگتصر بگ یک م ال آن اهتها می هنیم.

 بگ خدنگ سرمژهان بننایی تو شکارم  تابکی زار و زبونم ببرم سوم جنونم  

در ایش بی  مصرع اول بروزن فاعالتش فعالتش فعالتش فعالتش   و مصرع دوم بتروزن فعالتتش 

 .فعالتشفعالتش فعالتش 

 

 

 نتیجه

 

 با مطالعگ و تحقی  در اوزان اشعار ساید می توان دریاف  هگ:

وزن بنتتان دیتتزم استت   هتتگ بتتا حضتتور او هتتالم آبنهتتیش و معنتتا بتتا شتتکل نیونتتد میگتتوردد مهتتم 

نیستت  هتتگ ایتتش وزن هالستتیک باشتتد ویتتابم نتتو. بتتر شتتعر در حالتت  حضتتور ختتود متتی توانتتد بتتگ 

موزون بودن شتعر ارتبتاط بتگ طریت  دریافت  و حالت  ایجتاد اشکال مگتلف تولید موسیقی هند. 

 آن در لحرگ حضور مگاطب در برابر متش.

 

نرهاربردتریش بحر عروضی در دیوان شاعر  بحر بتز، است  هتگ یکصتد شصت  شتعر بتدون 

رباعیات در ایش بحر سرود شد. و نر هتاربرد تتریش وزن عروضتی بتز، مت نش ستالم مهتاعیلش 

لش استت  هتتگ ننجتتا. شتتعر در ایتتش وزن ستترایه یافتتتگ و نتت  از آن وزن مهتتاعیلش مهتتاعیلش مهتتاعی

شتعر در  32بز، م نش اخرب مکهوف محذوف یعنی مهعتول مهاعیتل مهاعیتل فعتولش است  هتگ 

ایتتش وزن رینتت  استت . بتتز، مستتدس محتتذوف وزنتتی استت  هتتگ نتتوزد. شتتعر بتتگ ایتتش وزن آذیتتش 

 17هاعیتل وزنتی است  هتگ یافتگ.بز، مت نش اخترب مکهتوف مقصتور مهعتول مهاعیتل مهاعیتل م

 5شتتعر  بتتز، متت نش مقصتتور  9شتتعر  بتتگ ایتتش وزن ستترود. شتتد. استت .بز، مستتدس محتتذوف 

شتعر  بتز، مستدس محتذوف مستبغ  3شتعر  بتز، مت نش مستبغ  4شعر  بز، مسدس مقصتور 

یک شعر  بز، م نش مگبتون مقصتور دو شتعر   بتز، مستدس اخترب مقبتوض محتذوف یتک 

شتعر   2ستگ شتعر   بتز، مت نش مگبتون مقصتور شعر  بز، مسدس اخترب مقبتوض مقصتور 

بز، مسدس اخرب مقبوض مقصور سگ شعر  بز، مت نش اخترب مقبتوض محتذوف دو شتعر  

 شعر. 2بز، مسدس اخرب مقبوض محذوف یک  شعر بز، م نش اخرب مکهوف مجبوب 

بحر رمل دومتیش وزن نرهتاربرد در دیتوان ستاید است . در وزن رمتل مت نش محتذوف فتاعالتش 

شتعر  رمتل مت نش مگبتون محتذوف  55شتعر  رمتل مت نش مقصتور  75فاعالتش فاعلش فاعالتش 

 20شعر  رمل م نش مشکول یک شعر  رمل مسدس مقصتور  12فاعالتش فعالتش فعالتش فعلش 

شعر  رمتل مت نش مگبتون  10شعر  رمل م نش مگبون مقصور 14شعر  رمل مسدس محذوف 

ارع  متقتارب  خهیتف  ستریع و وزن شعر. بن نان در بحر دیهترم دتون رجتز  مضت 6اصلم 

دورم نیز در ایش دیوان شعر سرود. شد.د ولی از باقی بحتر بتام دیهترم در ایتش هتتاب بتویی 

 بگ مشام ننی رسد.
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اختیارات شاعرم نیز در دیوان ساید دید. می شود هتگ هتابی بجتام هوتتا. را در مقابتل بجتام 

 دراز قرار داد. اس .

 

اب بتگ نتام ربتاعی در، شتد. انتد اینهتا مگتالف بتا بنتان وزن بعضی از اشتعارم هتگ در ختتم هتت

اصتتلی ربتتاعی دارنتتد و در بحتتر بتتام دیهتتر دتتون رمتتل ستترود. شتتد. انتتد و در مقابتتل بعضتتی 

 غزلیات و یا بم قطعگ در وزن رباعی سرود. شد. هگ میتوان یک بنجار هریزم آن را هه .
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