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Abstract
The true poetry is the birth of the unconscious poet without the intervention of his
consciousness, as Plato and Aristotle, the critics of the first poetry, point to this point.
If poetry is burst from inside the poet's conscience, the rhyme and all the elements of
the poetry are followed by the contents of his poem, rather than the poet, with a
figure of a pattern. The outer music of poetry follows the poet's feelings on his
tongue, and a poem with a conventional weight of poetry identity is indistinguishable
from the point of view of the poetry and intuition; as the poems of the great poets of
Persian literature is an example of this harmony between elements of poetry.
Sanai Ghaznavi is one of the popular poets of Persian literature whose poetry
seems to come from his uneasy inside the poetic moments of her life. The purpose of
this research is to determine the extent to which weight and content are coordinated
in his poems, and whether the two elements of weight and content in the Sanaei
poems are in line with each other.
In this research which was done by the library method, after reviewing the poetry
of Sanai (330 sonnets and verses). Their subject and content were determined. First,
the studied poems were divided into four groups of love, mysticism, ethicspreaching-social criticism, and eulogy. After determining their rhyme, the quality of
rhyme and content and the level of coordination of these two elements were analyzed
in Sanaei's poetry. It is worth noting that Sanaei's poems based on his work were
chosen and studied by Modarres Razavi.
In considering the weight of a poet's poetry, there are a few points to consider; for
example, in the case of the Senaei's poems, he has said that he has undergone a
number of existential issues and undoubtedly influenced these changes in his poetic
style. Of course, the style of the time should not be ignored. This point should also
not be ignored, with the advent of the purposive content of Persian poetry, a new
chapter in literature begins with the name of Sanai Ghaznavi.
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The Sanai Ghaznavi's poems begin with mystical poetry, his lyrics and odes in
this study, according to their contents were divided into four groups of preaching,
mysticism, Qalandari, and romanticism. He has completed three stages of poetry. He
used the great rhymes to compose eulogy, and according to the survey, rhymes can
be said to fit into the theme of the eulogy.
The important point regarding Sanaei is the romantic that has happy and sad
rhyme at the same time. These poems are considered as lyrics that are more exciting.
In his mystical and spiritual poems, the rhyme is calm. Although the poems with
calm rhymes are more, but the short rhythmic poems are less that is the kind of
rhyme in the speech.
In the reviewed poems, Bahr-e Raml and Hazj are the most frequent. There is no
rhymic forms in these poems.
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«بررسی میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار حکیم سنایی»
نجمه دری ∗و سمیه رضایی

∗∗

چکیده
وزن شعر یکی از عوامل جداییناپذیر آن است که باید متناسب با مضمون و دیگر عناصر شعر انتخاا

شاود حکای سانایی

شاعر بزرگ اوایل قرن شش اشعار بسیاری از جمله قصیده غزل مثنوی و رباعی ازخود باه یادااار اذشاته اسات اشاعار
سنایی مصداق شایان توجهی از هماهنگی میان وزن و محتوا هستند در این جستار پس از بررسی ازیدهای از اشعار این شاعر
نامدار ( 330غزل و قصیده) به کیفیت و کمیت انواع وزن درآن و همینطور میزان هماهنگی وزن و محتاوای آنهاا پرداختاه
میشود در این تحقیق که به روش کتابخانهای انجام شده است اشعار سنایی با توجه به مضمون آنها به چهاار ااروه وعا -
حکمت عاشقانهها عارفانهها -قلندریات و مدحیات تقسی شدهاست در اشعار بررسیشده  26بحر از بحور عروضی به کاار
ارفته شده است که در میان آنها بحرهای «رمل مثمن محذوف» و «هزج» بسامد باالیی دارد اشعار اروه اول و چهاارم بیشاتر
در وزنهای روان و جویباری و اشعار با مضامین عاشقانه و قلندرانه با وزنهایی با تناوع چشامگیرتر و بیشاتر در قاباب بحار
مسدس سروده شده است که کوتاهی آن ااهی هیجان بیشتری به کالم ابقا میکند 
کلیدواژهها :حکمت سنایی عاشقانه قلندریات مدح وزن
مقدمه
شعر واقعی زاییدۀ ناخودآااه انسان است که بدون دخابت آااهی او بر زبانش جاری میشود؛ هماناونه که افالطون و ارسطو
ناقدان نخستین شعر و سخن در زمان خود به این نکته اشاره داشتهاند آنان علت واقعی را شاعر نمیدانند و سخن شاعرانه را
سخنی برخاسته از حابت بیخودی و خابق حقیقی را نه شاعر که حاصل جذبه و ابهام مایدانساتند در حقیقات اشاعاری کاه
دارای وزن هستند خواننده را بیشتر به هیجان میآورند و احساسات آنان را برمیانگیزند
اببته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که «اارچه وزن احساس اندیشه (محتاوا) و عاطفاه هار کادام فاینفساه در
زیبایی اثر تأثیر شایانی دارند بیکن تطبیق زبان احسااس عاطفاه و اندیشاه ساخت حاایز اهمیات اسات کاه منتقاد در نقاد
موسیقیایی باید مدنظر داشته باشد» (فوبر  )148 :1995
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اار شعر جوششی از درون ناآااهشاعر باشد وزن و همة عوامل تشکیلدهندۀ شعر به دنباال محتاوا بار زباان او جااری
میشود نه اینکه شاعر با قاببی ازپیشتعیین شده و وزنی معین و قراردادی مضمونی بسازد و سپس نامش را شعر بگاذارد در
واقع «وزن در شعر جنبة تزیینی ندارد؛ بلکه یک پدیدۀ طبیعی است برای تصویر عواطف که بههیچروی نمیتوان از آن چشا
پوشید علتش ه این است که عاطفه یک نیروی وجدانی است و آثاری نیز در جس آدمی دارد که به هنگام خش و شادی و
اندوه آشکار میشود » (شفیعیکدکنی  )271 :1388بنابراین موسیقی بیرونی شعر به دنبال احساس شاعر بر زباان او جااری
میشود و شعری که با وزنی قراردادی هویت شعری به خود ایرد بیجوهره و بیاصل و نسب از آ

درآمده و شعری خام و

فاقد شعریت و شهود است
سنایی غزنوی یکی از قلههای اد

پارسی و از معدود شاعرانی است که شعرش اویی برآمده از درونی ناآرام در بحظاات

شاعرانة زندای است هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار سنایی است و اینکاه آیاا در
اشعار وی دو عنصر وزن و محتوا با یکدیگر همخوانی الزم را دارند یا نه؟
در این پژوهش که به روش کتابخانهای صورت ارفته است پس از بررسی اشعار سنایی ( 330غزل و قصیده) موضاوع و
محتوای آنها مشخص اردید نخست اشعار بررسیشده به چهار اروه عاشقانه عارفانه اخالقی -وع  -نقد اجتماعی و مادح
تقسی شدند و پس از تعیین وزن و بحر آنها کیفیت وزن و محتوا و میزان هماهنگی این دو عنصر در اشعار سانایی تحلیال و
بررسی شد شایان ذکر است که اشعار سنایی براساس دیوان او به سعی و اهتمام مدرس رضوی ازینش و بررسی شدند
 1-1پیشینۀ تحقیق
در تأبیفاتی که در اذشته در حوزۀ بالغت انجام شده است اشاراتی به مقوبة وزن و محتوا دیده میشود که در میاان آنهاا

نظریات دانشمندانی چون خواجه نصیرابدین طوسی در معیاراالشعار و شمس قیس رازی در ابمعج فی معاییر االشعارابعجا
درخورذکرند

در دوران معاصر نیز افرادی چون شفیعیکدکنی ( )1373در کتا موسیقی شاعر پرویاز خاانلری ( )1373در وزن شاعر
فضیلت ( )1378در آهنگ شعر فارسی پورنامداریان ( )1382در کتا امشدۀ بب دریا و وحیدیان کامیاار ( )1367در وزن و
قافیة شعر فارسی و

دربارۀ هماهنگی وزن و محتوا سخن افتهاند

دربارۀ کیفیت وزن و موسیقی بیرونی در اشعار شاعران نیز پژوهشهایی صورت ارفته است که در میان آنها مایتاوان باه
مقاالتی که دربارۀ موسیقی بیرونی در اشعار «بیدل دهلوی» و «نظیری نیشابوری» نوشته شده است اشاره کارد کرمای ()1389
در «بررسی اونههای وزن در غزل شاعران بزرگ سدههای ده یازده و دوازده » اونههای وزن را در اشعار ایان شااعران
بررسی کرده است ذوابفقاری ( )1381در «تحلیل انتقادی بر موسیقی شاعر خاقاانی شاروانی» باه بررسای وزن شاعر خاقاانی
شروانی از جوانب اونااون پرداخته است نصرابلهی ( )1387نیز در مقابه «هماهنگی وزن و محتوا در اشعار ناصرخسارو» باه
بررسی میزان هماهنگی در اشعار ناصرخسرو همت اماشته است؛ اما تحقیقی دیاده نشاد کاه باه صاورت مجازا باه بررسای
همهجانبة شعر سنایی غزنوی از این منظر پرداخته باشد
از میان مقاالتی که در خصوص آثار سنایی نوشته شده است چند مقابه به موسیقی و برخی به محتوای آثار نظر داشتهاناد
در این میان عطامحمد رادمنش ( )1388در «ردیف و تنوع و تفانن آن در غازلهاای سانایی» و حساین اتحاادی ( )1389در
«بررسی مقایسهای موسیقی بیرونی و کناری» به موسایقی بیرونای در شاعر سانایی توجاه داشاته اسات و زرقاانی ( )1394در
«ردهبندی غزبیات سنایی» تصویر نسبتاً واضحی از ساختار و درونمایة غزبیات پیش روی خواننده قرار داده است
بحث و بررسی
پیش از آغاز بحث اصلی اندکی به طرح نظریات بزراان بالغت در خصوص انواع وزن فارسی پرداخته میشاود؛ دانشامندان
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بالغت در اذشته و اکنون دربارۀ وزن و پیوند آن با محتوا بیاناتی داشتهاند حتی ااهی نام وزنهاا بار اسااس کیفیات محتاوا
ازینش میشده است؛ برای مثال بحر سریع به این دبیل بدین نام خوانده شده است که «بناء آن بر دو سبب و وتادی اسات و
انشاء اسبا

مفرده علیابخصوص کی با اوتاد مفروضه باشند اقتضاء سرعت کند و سبک در بف درآید» (رازی )72 :1360

در معیاراالشعار افتهاند که «در میان بحور و اوزان وزنهایی است بسیار شاد و نویدبخش و اوزانی است متناسب باا نومیادی
و یأس و رثا و فراق و شکوه و زاری؛ به عنوان نمونه وزن مستفعلن فعلان مساتفعلن فعلان از رجاز شاادترین آهناگهاسات و
اشعاری که در این وزن آمده پیامآور شور و نشاط است » (طوسی  )10 :1369بر این اساس وزنها هرکدام ابقاکنندۀ احسااس
و حابت معنایی مخصوص به خود است «هریک از اوزان عروضی به سبب اختالف در پایههای تکرارشونده تناسبی مخصاوص
به خود ایجاد میکند که انگیزندۀ احساس و آهنگمایهای خاص است» (پورنامداریان )96 :1382
ترتیب قرارارفتن هجاهای کوتاه و بلند در برابر یکدیگر و اینکه یک رکن عروضی با چه هجایی آغاز شادهاسات و ایان
هجاها چگونه با ه تلفیق میشوند همگی با محتوا و دیگر عناصر شعر پیوندی تنگاتناگ دارد «عاالوه بار کمیات هجاهاا
کیفیت هجاها و میزان حرکات و سکنات در کنار این هجاها نیز در تأثیر موسیقی شعر بر خواننده سخت ماؤثر اسات هرچاه
حرکات نسبت به سکنات بیشتر باشد در تندی و پویایی وزن دخابت بیشتری دارد و وزن را زیباتر میکند و باابعکس هرچاه
تعداد سکنات و مصوت های بلند در بیت بیشتر باشد از میزان تحرک و پویایی وزن کاسته مایشاود» (مجادی )290 :1974
اببته «بحن میزان کشش حرکات و میزان توقف بعد از حرکت» (ابرام  )161 :1948نیز در کیفیت وزن بسیار تأثیراذار اسات
شفیعیکدکنی اوزان شعر را به دو دستة خیزابی و جویباری تقسی میکند ««اوزان خیزابی وزنهای تند و متحرکی هساتند کاه
اغلب نظام ایقاعی افاعیل عروضی در آنها به اونهای است که در مقاطع خاصی نوعی نیاز به تکرار را در ذهن شانونده ایجااد
میکند

اوزان جویباری از ترکیب نظام ایقاعی خاصی حاصل میشود که با همة زالبی و زیباایی و مطباوع باودن شاوق باه

تکرار در ساختمان آنها حاصل نمیشود و ساختار عروضی افاعیل نیز در آنها به اونهای است که رکنهای عروضی در آن عیناً
تکرار نمیشود» (شفیعیکدکنی )393 :1386
خانلری نیز بیست وزن از پرکاربردترین اوزان رایج غزل را براساس ویژایهای آواییشان به چندین اروه تقسی کرده که
خالصة اروه بندی او از اوزان چنین است :اوزان بلند ثقیل :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن و مستفعلن مساتفعلن مساتفعلن
مستفعلن؛ اوزان متوسط ثقیل :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن؛ اوزان متوساط خفیاف :مفااعلن
فعالتن مفاعلن فعلن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن؛ اوزان متناو  :مفعول فاعالتن مفعاول فااعالتن مفاتعلن فااعلن مفاتعلن
فاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعیلن مفتعلن مفاعیلن در حقیقت خانلری وزنهای خفیف را هیجانانگیاز
شادیبخش و متناسب با مضامینی از این دست میداند و وزنهای متوسط ثقیل را سانگین انادوهباار و متناساب باا مضاامین
غ انگیز معرفی میکند اببته او بر این باور است که در وزنهای بلند ثقیل به دبیل تقسی شادن باه قطعاات مسااوی و مرتاب
جنبش و هیجان بیشتری نسبت به وزنهای متوسط ثقیل وجود دارد» (خانلری )206-204 :1327
وحیدیان کامیار نیز چنین تقسی بندی از وزنها به اعتبار کیفیت هماهنگی آنها با محتوا ارائه میکند« :هجاهایی کاه دارای نظا
زیر هستند شادند :مفتعلن ( )-00-دو هجای کوتاه میان دو هجای بلند مساتفعلن( )00--دو هجاای کوتااه بعاد از دو هجاای
بلند مفاعلن( )-0-0هجاها متناو اند و ابتدا هجای کوتاه اما هجاهایی باا وزن زیار سانگین و ناشااد هساتند :فعالتان ()--00
دوهجای بلند بعد از دو هجای کوتاه فاعالت ( )0-0-هجاها متناو

و ابتدا هجای بلند» (وحیدیان کامیار )66 :1367

اینک شعر سنایی به اعتبار میزان هماهنگی میان وزن و محتوای آنها بررسی میشود:
پیوند وزن و محتوا در شعر سنایی
در بررسی وزن شعر یک شاعر باید چند نکته را در نظر داشت؛ برای مثال در خصوص سنایی افتهاناد کاه او چناد سااحت
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وجودی را پشت سر اذاشته و بی شک این تحوالت روحی در سبک شعریش تأثیر داشته است براساس افتة شفیعیکادکنی
او سه ساحت وجودی را تجربه کرده است :سنایی مداح و هجااوی (قطب تاریک وجود او)؛ سنایی واعا و ناقاد اجتمااعی
(مدار خاکستری وجود او)؛ سنایی قلندر و عاشق (قطب روشن وجود او) (شفیعیکدکنی )25 :1387
و اببته سبک زمانه را نیز نباید نادیده ارفت در دوران شاعری سنایی «شاعران در پی سرودن اشعاری با وزنهاای سانگین
بودند و بحر «مضارع مثمن اخر

مکفوف مقصور» با  45قصیده «رمل ماثمن مقصاور» باا  38قصایده و بحار «رمال ماثمن

محذوف» با  29قصیده بیشترین تعداد را داشتند در کل از مجموع  373قصیدۀ ماورد بررسای  110قصایده باه بحار رمال و
مزاحفات آن تعلاق دارد و پاس از آن بحرهاای مضاارع مجتاث و هازج کااربرد بیشاتری نسابت باه بحرهاای دیگار دارد»
(برزارخابقی  )4 :1390این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که با ورود مضامین زهدآمیز به شعر فارسی فصل جدیدی در
ادبیات آغاز میشود که نام سنایی غزنوی را با خود به همراه دارد
اینک اشعار سنایی از منظر میزان هماهنگی میان وزن و محتوا با توجه به تحاوالت سابکی سانایی در دورههاای مختلاف
زندای و سیاق حاک بر روزاار بررسی میشود:
مضامین زاهدانه ،وعظ ،حکمت ،نکوهش و نقداجتماعی
پیش از آغاز سخن اشعاری که با این مضامین سروده شدهاند و وزن و بحر آنها بررسی مایشاود (مراجعاه شاود باه جادول
شماره)1
وزنها و تعداد بحور یافتشده از درون اشعار بررسیشده در جدول زیر نشان داده میشود:
شماره

وزن

بحر

تعداد وزنهای یافته شده

1

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رمل مثمن محذوف

21

2

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

هزج مثمن ساب

10

3

فاعالتن مفاعلن فعلن

خفیف مسدس مخبون محذوف

3

4

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

5

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مضارع مثمن اخر

6

مفعول مفاعیل مفاعیل فعوبن

هزج مثمن اخر

7

فعوبن فعوبن فعوبن فعوبن

هزج مثمن اخر

متقار

3

مقصور محذوف

3

مکفوف محذوف

3

مثمن ساب

2

8

مفعول مفاعلن مفاعیلن

هزج مسدس اخر

مقبوض

1

9

فاعالتن فعالتن فعلن

رمل مسدس مخبون محذوف

1

10

مفتعلن مفتعلن فاعلن

سریع مسدس مطوی مکشوف

1

11

مفعول مفاعیل فاعالتن

مکفوف

1

12

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

قریب مسدس اخر

رمل مثمن مخبون محذوف

1

هماناونه که دیده میشود  %76از اشعاری که در این مضامین سروده شدهاند از اروه وزنهای ثقیل ازینش شدهاند 23
قطعه در بحر رمل و  18قطعه در بحر هزج سروده شده است و  9قطعة باقیمانده از بحور دیگر این نتیجه به دست میآید که
اشعار وع
نامبرده انتخا

حکمت و منتقدانة سنایی بیشتر در قابب وزنهای سنگین سروده شدهاند انتخا

چنین وزنهایی بارای مضاامین

مناسبی است؛ به این دبیل که بحن آرام و شمرده شامرده بارای نصایحت افاراد راهگشاسات و بالغات چناین

محتوایی بیشک با اینگونه وزنها تضمین میشود
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مساالمانان مساالمانان مساالمانی مساالمانی

از این آیاین بایدیناان پشایمانی پشایمانی
(همان)678 :

ااهی هدف شاعر نصیحت است اما این نصیحت به تأکید نیازمند است:
کااار درااااه خداونااد جهااان دارد و بااس

دراه خلق همه زرق و فریب است و هوس

(همان)155 :
بحر رمل برای مضامین اخالقی و نصیحت وزن خوبی است؛ اما در رمل مخبون (فاعالتن فعالتن فعالتن فعلان) از آنجاا
که با اعمالشدن این زحاف وزنی ضربهای به وجود میآید واقعیت به اونة دیگری خود را ماینمایاناد ضاربههاایی کاه دو
هجای کوتاه پشت سر ه به وجود میآورد بهوجودآورندۀ تأکید در کالم است «همیشاه تاأبیفی از ابفااه کاه در آن شامارۀ
نسبی هجاهای کوتاه و شدید بیشتر باشد حابت عاطفی شدیدتر و مهیجتری را ابقا میکند و بعکس برای حابت مالی تار کاه
مستلزم تأنی و آرامش هستند وزنهایی به کار میرود که هجاهای بلند یا ضعیف در آنها بیشتر باشد» (خانلری )45 :1347
ااهی سنایی از وضعیت موجود جامعه بسیار ناراضی است و به صورت مستقی مسلمانان را مورد خطا

قرار مایدهاد و

آنان را نصیحت میکند
ای سااانایی زجسااا و جاااان تاااا چناااد

برااااااااذر زی دو بیناااااااوا در بناااااااد
(سنایی )111 :1375

در این قصیده نوعی مالمت و سرزنش وجود دارد و آهنگ تند و خیزابی بحار خفیاف وزن مناسابی بارای ایان مضامون
است اویی سنایی با بحنی خشن و کوبنده کسانی را سرزنش میکند
شعر زاهدانه نیز که ااهی میتوان آن را عارفانة خشک نامید جز با وزنهای آرام و ااهی سنگین نمایتواناد ها خاوانی
داشته باشد نکتة مه دیگر این است که در این مضمون بحرهای مثمن بساامد بااالتری دارناد و کثارت تعاداد هجاهاا باه
بلندشدن مصراع منجر میشود و جملة طوالنی ابقاکنندۀ متانت و سنگینی به فحوای کالم است
سنایی زمانی که انتقادی کوبنده دارد از وزنهای خیزابی استفاده میکند؛ اما زمانی که میخواهد نصایحت کناد باا بحنای
آرام با مخاطب سخن میاوید اببته زمانی ه دیده میشود که وزن چندان متناسب با محتوا به کار ارفته نشده است و شامار
آن در برابر نمونههای درخشان دیوان سنایی ناچیز است:
ای جاااوانی زیااار چااارش پیااار مبااااش

یاااااا ز دوراناااااش در نفیااااار مبااااااش
(همان)157 :

مضمون این قصیده وع و نصیحت است و وزنی که سنایی برای این مضمون باه کاار ارفتاه اسات متناساب باا چناین
مضمونی نمیتواند باشد
ااهی شاعر تواضع خود را در مقابل ممدوح که خداوند باری تعابی است نشاان داده اسات و ایان تواضاع را در قاباب
کلماتی که دالبت بر این معنی دارند به تصویر کشیده است و این مضمون وزنی متناسب با آن میطلبد میتوان از بحر هازج
زمانی که با قرارارفتن دو مصوت بلند در برابر دو مصوت کوتاه و سپس سه مصوت بلند وزنی سانگین باه وجاود مایآیاد
برای چنین مضامینی استفاده کرد «افزونی هجاهای بلند و کشیده از عواملی است که در کنادی و سانگینی وزن ماوثر اسات
شاعران بزرگ در بیان حزن و اندوه خویش به این امر توجه کردهاند» (فضیلت )5 :1378
در قصیدۀ زیر هماهنگی در عناصر شعری به وضوح دیده میشود:
ای در دل مشااتاقان از یاااد تااو بسااتانهااا

برحجاات بینااونی از صاانع تااو برهااانهااا

در ذات بطیف تاو حیاران شاده فکارتهاا

باارعل قاادی تااو پیاادا شااده پنهااانهااا
(سنایی )1 :1375

قصیدهای دیگر از سنایی با مطلع «مکن در جس و جان منازل کاه ایان دون اسات و آن واال» مانناد بسایاری از قصااید
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مشهور او «مجموعهای از راهنمودهای اخالقی عرفانی دینی و اجتمااعی اسات کاه در آن سااختار مجاابس وعا و تاذکیر
انعکاس کامل دارد و به همین دبیل در میان اهل وع

در دورههای پس از سنایی انتشاار فاوقابعاادهای یافتاه و کمتار کتاا

اخالقی و عرفانیای میتوان یافت که ابیات یا تعبیراتی از این قصیده وارد آن نشده باشد» (شفیعی  )71 :1388این قصیده در
بحر هزج سروده شده است بحر هزج چنانکه افته شد به دبیل قرارارفتن مصوتهای بلند در کنار یکدیگر به وجودآورنادۀ
وزنی سنگین است
شعر زیر شعری با مضمون قصیده وع و نصیحت است و زبانی آرام و متین و ادای کلمه به کلمه میتواند این هدف را
که نصیحت به خواننده است محقق سازد و بحر هزج ساب وزنی ایدهآل و مناسب برای اینگونه مضامین است
مکن در جس و جان منزل که این دون اسات و آن واال
قدم زین هر دو بیرون نه نه اینجا بااش و ناه آنجاا
(سنایی )51 :1375
مضمون زهدآمیز و موعظهارانه و کلمات و ترکیباتی چون سیاهالی تمنای محال مفلس بی تغافل عقال عقای دنیاای
ناپایدار و که با درکناره قرارارفتن آنها قصیدهای با این مطلع به وجود آمده است وزنی متناسب میطلباد سانایی در ایان
قصیده به ناپایداری جهان و درخور توجه نبودن آن و اینکه سی و متاع دنیوی ارزش اندوختن ندارد اشاره میکند و زمانی که
مضمون چنین است وزنی هماهنگ با آن میتواند تأثیری را که هدف شاعر است بر مخاطب بگذارد
بحر جویباری مضارع به دبیل روانی در تلف برای چنین مضامینی مناسب است؛ چراکه در زمان نصیحت آرامش در کناار
صالبت نیاز است تا بر مخاطب تأثیر الزم را داشته باشد و این وزن هر دو قابلیت را دارد ه به اعتبار کمیات هجاهاای بلناد
که بیش از هجاهای کوتاه است و ه به اعتبار کیفیت قرار ارفتن هجاها در کنار یکدیگر
تاااکی زهاار کساای ز پاای ساای باای مااا

وز باای ساای اشااته ناادامت ناادی مااا
(همان)57 :

در قصیدهای از سنایی با مطلع «مرد هشیار در این عهد ک است» به ترتیب از مصوتهای بلند کاسته میشود و کا شادن
مصوت به ضربیشدن وزن کمک میکند وزن رکن اول روانتر از دوم و سومین رکن به مراتب ضاربیتار از دومای اسات و
این بدین معنی است که اوینده مفهومی را که آغازیده است به تدریج به بحنی تندتر میاویاد اول آرام ساخن مایاویاد و
ک ک شدت ادای کالم باال میرود

«این قصیده از نمونههای نقد اجتماعی در شعر سنایی است و سنایی تازیانة انتقاام را بار

اندام یکیک عناصر اجتماعی عصر خویش از پادشاه ارفته تا امرا و فقها و صوفیان و زاهادان و حاجیاان و غازیاان و ادباا و
شعرا همه وهمه نواخته است » (شفیعیکدکنی )93 :1388
ماارد هشاایار در ایاان عهااد کاا اساات

ورکساای هساات بااه دیاان مااته اساات
(سنایی )81 :1375

باتوجه به ضربیبودن وزن باید افت وزن خوبی برای مضمون انتقادی حاضر است
قصیدهای با مطلع زیر نیز در با

موعظه سروده شده است و جنبة تعلیمی دارد وزن ثقیال هازج بارای چناین مضاامینی

کاربرد بجا و مناسبی است سنایی در این قصیده با مخاطب قرار دادن خود با بحن نکوهش دیگران را بهطور مساتقی هادف
قرار داده است شعر مایههای عرفانی و معنوی نیز دارد در این قصیده هماناونه که در دیگر قصاید سنایی مشاهده مایشاود
کلمات شاد کمتر استفاده شده است
دالی تاکی در این زندان فریب این و آن بینی

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینای
(همان)704 :

زبان تعریض در این قصیده به وضوح دیده میشود به طورکلی هزج وزن مناسبی برای اینگونه مضامین موعظهاراناه اسات؛
اما در جایی که سنایی با بحنی خشمااین دیگران را هدف قرار میدهد بحر هزج که وزنی آرام و با متانتی ویاژه اسات ظرفیات
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چنین محتوایی را نخواهد داشت و باید وزنی دیگر به کار ارفته شود تا از دیدااه عل معانی ساخن مطاابق باا مقتضاای حاال و
بلیغ باشد؛ اما به طور کلی بحر هزج که در دیوان سنایی بسامد باالیی دارد برای این مضمون وزن مناسبی اسات و باا محتاوای آن
ه خوانی دارد شاید یکی از مه ترین دالیلی که بحر هزج و دیگار بحاور آرام و سانگین چناین حاابتی را ابقاا مایکناد دوری
هجاهای کوتاه و در پی ه آمدن هجاهای بلند در آنهاست «دوری هجاهای کوتااه در کنادی و سانگین باودن وزن تاأثیر دارد و
یکی از شگردهای شاعران در بیان مضامین «غ آور» فاصله انداختن میان هجاهای کوتاه است» (فضیلت )5 :1387
قصیدهای دیگر از سنایی که در وصف طبیعت سروده شده است با مطلع «آراست دارباره جهانادار جهاان را» از توصایف
بهار آغاز میشود و با افتگوی پرنداان ادامه پیدا میکند این قصیده که میتوان آن را منطاقابطیار سانایی خواناد قصایدهای
است در توصیف بهار و نگاهی به احوال پرنداان ودیدن اینکه هر پرنادهای در طبیعات چاه شاکل و صاورتی دارد و در آن
سوی آن صورت چه ارتباطی با حق تعابی

(شفیعیکدکنی  )83 :1388شاعر بحر هزج را برای توصیف انتخا

کرده است

که اببته میتواند وزن مناسبی برای اینگونه مضامین باشد
آراسااات داربااااره جهانااادار جهاااان را

چون خلاد بارین کارد زماین را و زماان را
(سنایی )29 :1375

در مضامینی که در این اروه قرار ارفتهاند وزنهای خیزابی ه دیده میشود؛ مثالً در قصیدهای با مطلع زیر که سانایی را
در حال فخرفروشی نشان میدهد شاعر از وزنی ریتمیک و کوتاه «مفتعلن مفتعلن فاعلن» استفاده کرده است:
باااسکاااه شااانیدی صااافت روم و چاااین

خیاااز و بیاااا ملاااک سااانایی بباااین
(همان)545 :

عارفانهها و قلندریات
وزنها و تعداد بحور یافتشده از مضامین قلندرانه با مایههای عرفانی در جدول زیر مشاهده میشود:
شماره

وزن

بحر

وزنهای یافتهشده

1

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رمل مثمن محذوف

27

2

مفعول مفاعیل مفاعیل فعوبن

هزج مثمن اخر

مکفوف محذوف

12

3

مفاعیلن مفاعیلن فعوبن

هزج مسدس محذوف

7

4

فاعالتن مفاعلن فعلن

خفیف مسدس مخبون محذوف

5

فاعالتن فاعالتن فاعلن

رمل مسدس محذوف

7

5

مفعول مفاعلن فعوبن

هزج مسدس اخر

مقبوض محذوف

7

6

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

مضارع مثمن اخر

مکفوف محذوف

6

7

مفتعلن مفتعلن فاعلن

سریع مسدس مطوی مکشوف

5

8

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

هزج مثمن ساب

5

9

مفعول مفاعلن مفاعیلن

10

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

مقبوض

5

هزج مسدس اخر

منسرح مثمن مطوی مشکوف

4

11

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

مضارع مثمن اخر

2

12

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

رجز مثمن ساب

2

13

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمل مثمن مخبون محذوف

1

14

مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

هزج مثمن اخر

مقبوض ابتر

1

15

فاعالتن فعالتن فع بن

رمل مسدس مخبون اصل

1

17

فاعالتن فعالتن فعلن

رمل مسدس مخبون محذوف

1
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با یک مقایسه میتوان دریافت که به یک میزان از هر دو نوع وزن استفاده شده است در این مضمون مصراعهای مسادس
و مثمن هر دو به کار رفته است بسامد استفاده از وزنهای آرام بیشتر است و این اذشاته از ویژاایهاای سابکی حااک بار
روزاار شاعر به خود شاعر و جایگاه کسی که شعر را برای او سروده است بستگی دارد آیا سنایی حکی زمانی که خداوناد
را در اشعارش سروده است چون احترام و شکوه بسیاری برای مخاطب خود قایل است از وزنهای آرام استفاده کرده است و
زمانی که از شرا

عشق ابهی مست میشود بیهیچ مالحظهای از خویش بیخویش شده و مانند پیرو خاود موالناای روم از

سر بیخودی و بیخویشی ناخودآااه برای معشوق سروده است؟ این پرسشی است که برای یافتن پاسخی برای آن باه سارا
چند غزل سنایی میروی :
مضمون قصیده زیر که حال و هوای غزلاونهای دارد مناجات است بحر رمال باه اعتباار روان و جااری باودن آن وزن
خوبی برای مناجات با خداوند است؛ بنابراین شاعر وزن مناسبی اختیار کارده اسات کاه باا منطاق زباان و محتاوای قصایده
سازااری دارد
ای همه جانها زتو پاینده جان چون خوانمت/چون جهان ناپایدار آمد جهان چون خوان (همان)103 :
سنایی زمانی از خدا میاوید و در حال بیخویشتنی به سر میبرد در توصیف زیباییهای خداوند با حاابتی ساماعاوناه
میسراید و این نشاندهندۀ سرمستی شاعر از بادۀ معرفت ابهی است؛ نموناهای از شاعر سانایی کاه باا ایان مضامون ساروده
شدهاست:
ی ازل دایاااااه باااااوده جاااااان تااااارا

وی خااااارد مایاااااه داده کاااااان تااااارا
(همان)23 :

ااهی ه شاعر در عشق حق میاوید و از وزنی آرام و بدون ریت استفاده میکند و این زمانی است که شااعر از عظمات
مخاطب آااهی تام دارد و در مقابل این عظمت جانب اد
شاه را خواهی که بینی خااک شاو دراااه را

را فرونگذاشته است:
زا

روی آباای باازن میاادان شاهنشاااه را
(همان)45 :

ااهی ه غزل محتوایی غ آبود دارد و این محتوا مقتضی بهکارایری وزنی متناسب با آن است:
هااارآن روزی کاااه باشااا در خراباااات

همااای نااااب چاااو موسااای در مناجاااات
(همان)370 :

در غزبیات قلندرانة سنایی که هر دو سوی زمینی و آسمانی انسان در آن مطمحنظر است هر دو نوع وزن روان و خیزابای
حضور شایستهای دارند اینگونه غزل ها که مادر تمام غزبیات دیوان شمس و بسیاری از غزلهای بلند و پرشکوه شعر فارسای
است با سنایی آغاز میشود «این بحن قلندرانه و اسلو

بیان نقیضی که با سنایی وارد شعر فارسی مایشاود هماان چیازی

است که پس از مختصر تغییراتی در اجزای سخن غزلهای آسمانی حاف را نیز شکل میدهد در اینگوناه شاعرها دو ساوی
وجود انسان به ه اره میخورد » (شفیعی )32 :1386
مطلع چند نمونه از اشعار قلندری سنایی:
مااااای ده پسااااارا کاااااه در خماااااارم

آزردۀ جااااااااااااااور روزااااااااااااارم
(سنایی )438 :1375

ساقیا می ده کاه جاز مای نشاکند پرهیاز را

تا زماانی کا کان ایان زهاد رناگآمیاز را
(همان)348 :

تااا سااوی خرابااات شااد آن شاااه خرابااات

هماااواره منااااا معتکاااف راه خراباااات
(همان)370 :
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این سؤال به ذهن متبادر میشود که چرا موالنا زمانی که قلندرانه میسراید ااویی در حاال رقاص و ساماع اسات و وزنای
متناسب با حابت روحی خود به کار میایرد و خیزابیترین اوزان شعر فارسی پاسخاوی حابت روحی شاعر در این مقام اسات
حال آنکه وزن شعر قلندرانة سنایی ااهی اوزان روان و بیجستوخیز است و ااهی ه از وزن شاد و آهنگین بهاره مایجویاد؟
حال آنکه «شعر قلندرانه میدانی است به پهنای وجود که در آن میتوان اوش خرد و دین را ارفت و هاردو را ااوشکشاان باه
سرای معشوق برد و تن وجان و دل را رقص کنان پیش هوای معشوق حاضر کرد» (شفیعیکدکنی )32 :1386
چاااه خاااواهی کااارد قرایاااای و طامااااات

تماشاااااا کاااارد خاااااواهی در خرابااااات
(سنایی )371 :1375

با توجه به شاکلة ذهن شاعرانة سنایی میتوان افت او اارچه قلندرانه مینویسد هنوز با خویش است و به عرفان کااملی
دست نیافته است
عاشقانه ،وصف عشق و عاشقی
وزنها و تعداد بحور یافتشده از مضامین عاشقانه در جدول زیر آمده است:
شماره

وزن

1

مفعول مفاعلن فعوبن

تعداد وزنهای

بحر

یافتهشده
مکفوف

هزج مسدس اخر

29

2

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رمل مثمن محذوف

23

3

فاعالتن فاعالتن فاعلن

رمل مسدس محذوف

16

4

مفعول مفاعیل مفاعیل فعوبن

5

فاعالتن مفاعلن فعلن

6

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

7

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

هزج مثمن اخر

مکفوف محذوف

خفیف مسدس مخبون محذوف
هزج مثمن اخر
مضارع مثمن اخر

9
8
7

مکفوف محذوف

7

8

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمل مثمن مخبون محذوف

6

9

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

هزج مثمن ساب

6

10

مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

مجتث مثمن مخبون محذوف

4

11

مفتعلن مفتعلن فاعلن

سریع مسدس مطوی مکشوف

4

12

مفاعیلن مفاعیلن فعوبن

هزج مسدس محذوف

3

13

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

نسرح مثمن مطوی مکشوف

2

14

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

مجتث مثمن مخبون

2

15

مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

16

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

هزج مثمن اخر

مقبوض ابتر

هزج مثمن مطوی

2
1

17

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

مضارع مثمن اخر

1

18

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

رجز مثمن ساب

1

19

فاعالتن فعالتن فعلن

رمل مسدس مخبون محذوف

1

20

مفعول مفاعلن مفاعیلن

مقبوض

1

21

فعالتن فعالتن فعلن

رمل مسدس مخبون محذوف

1

هزج مسدس اخر

هماناونه که دیده میشود  %56از اشعاری که در این مضمون ساروده شادهاناد از وزنهاای خیزابای هساتند؛ بناابراین
وزنهای ریتمیک و خیزابی در این مضمون بسامد نسبتاً باالتری نسبت به وزنهای آرام و سنگین دارد وزن «مفاعلن فعاوبن»
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که یکی از وزنهای رایج غزل در عصر نویسنده است بیشترین بسامد را در این اشعار دارد
انسان عاشق حال ثابتی ندارد ااهی از معشوق الهمند است و مدام شکوه و شکایت میکند ااهی از بایوفاایی معشاوق
مینابد و ااهی ه در حسرت به دست آوردن اوست

وقتی عاشق خطا

به معشوق سخن میاوید و از دوری و فاراق او

نابه سر میدهد متناسب با حال روحی خود از وزنی آرام و ااهی سنگین یا جویباری استفاده میکند زمانی ه دیده میشاود
که عاشق با وزنی پرطنین میسراید او اکنون در حال مستی و بیخودی است بنابراین وزنی کاه ناخودآاااه اختیاار مایکناد
وزنی خیزابی است
بسامد وزنهای آرام و جویباری در غزبیات عاشقانة سنایی باالتر از وزنهای خیزابی اسات و اشاعاری کاه شااعر نسابت باه
معشوق بیوفای خویش شکایت دارد و از درد دوری و فراق او میشکوهد در این اوزان سروده شدهاند؛ اما اشاعاری کاه شااعر
در توصیف معشوق میسراید یا در هنگام سرایش اویی عاشقی سرمست است از وزنهای پرجستوخیز استفاده کرده است
سنایی ه ااهی به هنگام سرودن عاشقانهها اویی سرمست مایشاود او در حابات ساکر و بایخویشای بارای معشاوق
میسراید و آنچنان معشوق را میستاید که از خود بیخود میشود و اویی آننه میاوید محتویاات ضامیر ناابخود اوسات
زمانی که از غ دوری محبو

و از بیوفایی او میاوید یا از معشوق اله و شکایت دارد از وزن غمگین استفاده مایکناد و

زمانی که در عشق او میسراید ناخودآااه شعرهایش وزن متناسب با آن بحظات عاشقانه و بیخویشتنی را به خود مایایارد؛
مانند غزل زیر که از وزن «مفعول مفاعلن فعوبن» که وزنی کوتاه و آهنگین است استفاده کرده است:
تااا نقااش خیااااال دوساات بااا ماساات

ماااا را هماااه عماااار خاااود تماشاسااات
(همان)355 :

وقتی در توصیف معشوق میسراید از وزنی متناسب با وصف یاری میجوید؛ مانند این قصایده کاه از بحار رمال ماثمن
ساب برای توصیف و ستایش معشوق بهره ارفته است:
هرکجا نظمیست شیرین قصههای عشق تست

هرکجا نثریست زیبا ناماههاای نااز تسات

ااهی ه در زمان توصف معشوق از وزنی خیزابی استفاده میکند که این ه انتخا
معشااااوقه ازو ظریااااافتاااار نیسااااات

مناسبی است:

زان عشااوهفااروش و عشااوهخاار نیساات
(همان)366 :

زمانی از بت می و قدح سخن میاوید و عشق او عشقی زمینی است بحر رمال مخباون بایتردیاد بارای چناین حسای
انتخا

مناسبی است:
شور در شاهر فکناد آن باات زنارپرسااات

چون خراماان ز خرابات برون آمااد مسات

زمانی که عاشق با معشوق سخن میاوید و از او انتقاد میکند یا با بیانی پرصالبت او را خطا

قرار میدهد و میخواهاد

در برابر معشوق خودی بنماید با وزنی استوار و متین با او سخن میاوید:
ار تو پنداری که جز تو غمگسارم نیست هسات

ور چنان دانی که جز تو خواستگارم نیست هست
(همان)363 :

وقتی از سر حسرت برای دوست میسراید و از دوری یار رنج میبرد وزنی آرام بر میازیند:
ای پیک عاشقان اذری کن باه باام دوسات

برااارد بنااده وار بااه ااارد مقااام دوساات
(همان)362 :

هرچند غزل زیر کامالً عاشقانه نیست مایههای غزل عاشقانه را دارد در این غزل که شاعر از وزنی ریتمیک استفاده کارده
است از معشوق میخواهد که بطف خود را از این عاشق دبخسته دریغ نکند:
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در جستاااان تااااو بساااای جهااااانهااا

بگذشتااااه بااااه زیاااار کااااام عاشاااق

از شربااات بطاااف خویااااش تاااار کاااان

آخااااار یاااااک روز کاااااام عاشااااااق

وقتی از بیوفایی معشوق میاوید و از ظلمی که بر او رفته دادخواهی میکند از وزنی آرام و روان بهره میایرد:
امااروز ماان عاشااق باای مااونس و باای یااار

فریاااد هماایخااواه و فریادرساا نیساات

وقتی معشوق به او اعتنایی نمیکند و عاشق از این برخورد معشوق ناراحت است از وزنی متناسب باا حاس خاود یااری
میخواهد:
دبااا باااا عشاااق آن باااات کاااااار دارد

کااااه او بااااا عاشقاااااان پیاااااااکار دارد
(همان)381 :

در غزبی با مطلع «ای ز ما سیرآمده بدرود باش» عاشق از معشوق الهمند است و اندوه خود را باستفاده از وزنی متناساب
با حال روحی خود به مخاطب ابقا میکند
مدحیات
اینک وزنها و تعداد بحور یافتشده از درون اشعار بررسی میشود:
شماره

وزن

بحر

تعداد

1

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

رمل مثمن محذوف

26

2

مفعول مفاعیل مفاعیل فعوبن

هزج مثمن اخر

محذوف

10

3

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

مجتث مثمن مخبون محذوف

6

4

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

رمل مثمن مخبون محذوف

6

5

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

6

فاعالتن مفاعلن فعلن

7

فعوبن فعوبن فعوبن فعول

مضارع مثمن اخر

مکفوف محذوف

خفیف مسدس مخبون محذوف
متقار

مثمن محذوف

3
3
2

8

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

هزج مثمن ساب

2

9

فاعالتن فاعالتن فاعلن

رمل مسدس محذوف

1

10

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

هزج مثمن اخر

1

11

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعلن

رمل مثمن مخبون محذوف

1

12

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

منسرح مثمن مطوی مکشوف

1

هماناونه که دیده میشود  %71از اشعاری که با این مضمون سروده شدهاند دارای وزنهای آرام و سنگین هساتند اببتاه
این نکته را باید در نظر داشت که بسامد باالی اینگونه وزنها در قرن شش هجری نمایندۀ یک ویژاای سابکی اسات کاه از
نوآوریهای سناییوار بهرهای ندارد و از جنس همان اشعاری است که پیشتر و در زمان او دیگران نیز سروده بودند
در بررسی اشعار مدحی این نکته را باید در نظر داشت که ااهی ابتدای قصاید با مضمون دیگری آغاز میشاود و ساپس
با اریزی هنرمندانه به مدح ممدوح میرسد یا ااهی در میان مدح به مضامین دیگر مایپاردازد؛ اماا ماالک سانجش در ایان
افتار مضمون غابب شعر است
در بررسی انجامشده مضامین مربوط به مدح بیشتر در وزنهای آرام و سنگین سروده شدهاند و شاید بدین دبیل است کاه
شاعر به هنگام سرودن مدحیات از صمی قلب به ستایش ممدوح نمیپرداخته است شاید ه بهترین ازینه همین وزن اسات؛
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چراکه شاعر در مقابل ممدوح وقار و متانت خود را حف میکرده است و انتخا

این وزن میتواند ابقاکنندۀ نوعی احترام باه

ممدوح باشد شاعر در عین حال که ممدوح را میستاید با بحنی آرام و شمردهشمرده او را خطا

قرار میدهاد و از فضاایل

او میاوید صمیمیتی که میان عاشق و معشوق وجود دارد بر مادح و ممدوح صدق نمیکند و این صمیمیت جای خود را باه
احترام میدهد؛ بنابراین الزم است در بحن کالم تغییری صورت ایرد زمانی ه دیده میشود که شاعر وزنی شاد بارای مادح
انتخا

کرده است

اببته این نکته را نیز نباید نادیده ارفت که مدحیات سنایی در کارنامة شعریاش امتیازی برای او باه ارمغاان نیااوردهاناد و
خالقیت شاعرانة سنایی در اشعاری نمود یافتهاند که در مجموع سبک سنایی را به وجود آوردهاند در حقیقت «در این قطاب
سنایی غابباً شاعری است متوسط بفظاً و معناً

حتی در روانشناسی مدح و هجو» (شفیعی کدکنی )26 :1387

اببته ااهی دیده می شود که شاعر در حابی که نباید از وزنی غ آبود استفاده کند؛ چنین وزنی را به کاار ارفتاه اسات اماا
اندکی که پیش میروی بحن کالم سنایی در شعر تغییر میکند و انتخا

چنین وزنی را موجه میسازد زماانی وزنای آرام در

غزبی که باید در وزنی ریتمیک سروده میشد به کارارفته شده است؛ اما وقتی همة شعر خوانده میشود این نتیجه باه دسات
می آید که این وزن در این مجموعه تغییر کاربری داده و به جای ابقای حس غ و اندوه شادی را به ذهن متبادر میکند؛ چارا
که دیگر عناصر موجود در غزل وزن را با خود ه ساز و ه نوا کردهاند

نتیجه
سنایی غزنوی که شعر عارفانه با او آغاز میشود غزبیات و قصایدی دارد که در این تحقیق با توجه به مضامینشان باه چهاار
اروه واعظانه عارفانه و قلندرانه عاشقانه و مدح تقسی شدند او سه مرحلة شعری را پشت سر اذاشته است مدحیات او در
قطب تاریک وجود او قرار دارد این اشعار در قابب قصیده سروده شدهاند و شاعر از اوزان رایج زماناه بیشاتر اساتفاده کارده
است بحر «رمل مثمن محذوف» که از پرکاربردترین وزنهای سدۀ شاعری سنایی است در اشاعار او و خصوصااً مادحیاتش
بسامد باالیی دارد او برای سرودن مدحیات از اوزان آرام و سنگین بیشتر استفاده کرده است و بر اساس بررسای انجاامشاده
میتوان افت وزنها متناسب با مضمون مدح ازینش شدهاند
اشعار وع و حکمت سنایی که در قطب خاکستری وجود او قرار دارند بیشتر در قابب قصیده سروده شدهاند او در ایان
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قصاید نیز بیشتر اوزان رایج زمانه را برازیده است وزنهای روان و سنگین بسامد باالتری نسبت به وزنهاای دیگار دارد در
این اشعار که با مضمون وع و نصیحت سروده شدهاند وزنهای آرام ازینش بسیار مناسبی است؛ با این توجیه که انساان در
زمان نصیحت یا سرزنش کسی آرام و شمرده شمرده صحبت میکند
قطب روشن وجود سنایی که شامل اشعار عاشقانه و قلندریات او میشود تقریباً هار دو وزن شااد و غمگاین را باه یاک
اندازه در خود جای داده است این اشاعار کاه در غاباب غازل ساروده شادهاناد نسابت باه دیگار اشاعار سانایی وزنهاای
هیجانانگیزتری دارند
در مضامین عاشقانه شاعر زمانی که در توصیف معشوق ساروده اسات وزن شااد را انتخاا

کارده و زماانی کاه در غا

دوریاش نابه سر میدهد از وزن غمگین استفاده کرده است در قلندریات وعارفانههایش نیز زمانی که باا خادایش مناجاات
میکند وزنی آرام را به کار میایرد و زمانی که از بادۀ عشق ابهی سرمست است وزنهای هیجاانانگیزتار را برمایازیناد در
مضامین قلندرانه اارچه تعداد وزنهای آرام کمی بیشتر است اما کوتاهی وزنها و ک تر بودن تعاداد افاعیال در هار مصاراع
منتقلکنندۀ نوعی ریت در کالم است
در اشعار بررسی شده بحر رمل و هزج به ترتیب باالترین بسامد را دارد در این اشعار تنوع وزنی دیده نمیشود در میاان
قصاید «رمل مثمن محذوف» و غزبیات (هزج مسدس اخر

مکفوف» که پرکاربردترین وزنهای روزاار شاعر است باالترین

بسامد را دارند
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