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1- مقدمه
موسیقی و شعر پیوند ناگسستنی دارند و بررسی عوامل موسیقی زا، یکی از مقوله های 
مورد پژوهش در آثار هر شاعری است. آهنگی که از یک شعر به گوش می رسد، نتیجه ی 
عوامل مختلفی است. »مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمّره، به اعتبار بخشیدن 
آهنگ و توازن، امتیاز می بخشند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز 
گروه  این  و  نامید  موسیقایی  گروه  می توان  می شوند،  زبان  در  واژه  ها  تشّخص  و  کلمه  ها 
موسیقایی، خود عوامل شناخته شده و قابل تحلیل و تعلیلی دارد؛ از قبیل انواع وزن، قافیه، 
ردیف، جناس و ... و هم چنین عوامل شناخته نشده ای نیز دارد که فقط قابل حس شدن 
است .« )شفیعی کدکنی،1370، 7-8( در این گروه موسیقایی، وزن جای گاه درخور توجهی 
دارد. »وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که 
نفس از ادراک آن هیأت لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع، ذوق خوانند و موضوع 
آن حرکات و سکنات اگر حروف باشد، آن را شعر خوانند و ااّل آن را ایقاع خوانند .« )نصیر 
می کنند،  ایجاد  که  متفاوتی  آهنگ های  با  عروضی  وزن های  الدین طوسی، 1369، 22( 
حاالت و احساسات گوناگون شاعر را به به ترین شکل به خواننده انتقال می دهند. شعری 
که در حالت سرخوشی سروده شده، وزنی طربناک دارد و شعری که روایت گر حزن و اندوه 
است، از چینش هجاهای آن، ناله های شاعر را می توان شنید. »وزن، محاکات احوال کند و 
به این سبب مقتضی انفعاالت باشد در نفوس، چه وزنی باشد که ایجاد طیش کند و وزنی 

باشد که ایجاد وقار کند .« )نصیرالدین طوسی، 1326، 591( 
 »وزن، نظم و تناسب خاصی است در اصوات شعر)= هجاها(، این نظم و تناسب اصوات 
به انحای گوناگون نزد ملل مختلف مبین نوعی آهنگ و موسیقی است .« )شمیسا، 1379، 
را  انکار است و می توان آن  قابل  برجسته و غیر  تأثیر وزن در موسیقی شعر کاماًل   )12
مؤثرترین عامل موسیقی ساز دانست. »پس از عاطفه که رکن معنوی شعر است، مهم ترین 
عامل و مؤثرترین نیروها از آن وزن است؛ چرا که تخییل یا تهییج عواطف، بدون وزن، کم تر 
اتفاق می افتد و اصوالً توقعی که آدمی از یک شعر دارد، این است که بتواند آن را زمزمه کند 
و علت این که یک شعر را بیش از یک قطعه نثر، آدمی می خواند، همین شوق به زمزمه و 
آواز خوانی است که در ذات آدمی نهفته است .« ) شفیعی کدکنی، 1370، 47 ( »بسیاری 
از شاعران، غایت شعر را نزدیک شدن به موسیقی دانسته اند زیرا موسیقی، زبان ناب آهنگ 
هاست. زبانی که نیازهای اجتماعی را برمی آورد، زمخت و خاکی است اما با پا نهادن به 
فضای موسیقی، آن سنگینی و زمختی را رها می کند و به طرب می آید و سبک بار به گفتار 
می نشیند. در چنین حالتی است که می تواند از چیزهایی سخن گوید که در ساحت های 

دیگر زبان گفتنی نیست.« )آشوری،1373، 41-39( 
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 بررسی وزن های به کار رفته در آثار یک شاعر، بخش مهمی از موسیقی شعر او را که 
موسیقی بیرونی نامیده می شود، نشان می دهد. هدف از این پژوهش، تبیین موسیقی بیرونی 
غزلیات احمد عزیزی، شاعر معاصر، است. به این منظور، تنوع وزنی، میزان استفاده شاعر از 
بحرها و وزن های مختلف و هم چنین کیفیت اوزان و متداول بودن یا نبودن آن ها به شیوه ی 
بسامدی مورد تحقیق قرار می گیرد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. پژوهش  هایی 
که بر روی آثار احمد عزیزی انجام گرفته است، اشعار او را از زوایای دیگر مورد بررسی قرار 

داده اند که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مکاشفه،  کفش های  اساس  بر  عزیزی  احمد  شعر  زبان  ساختار  شناختی  زیبا  تحلیل 
حسین آقا حسینی و زینب زارع، مجله ی پژوهش های زبان شناسی، سال 3، شماره 2، )پاییز 

و زمستان( 1390.
دانشگاه  غنایی،  ادب  پژوهش نامه  زاده،  شعبان  مریم  عزیزی،  احمد  شعر  به  نگاهی 

سیستان و بلوچستان، سال 9، شماره 17 ) پاییز و زمستان (1390.
ادبیات  نشریه ی  شرونی،  سمیه  نجاریان،  محمد  عزیزی،  احمد  شعر  درون مایه های 
پایداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال 9 شماره 16، 

)بهار وتابستان( 1396. 

2- بحث و بررسی
»وزن نوعی تناسب است. تناسب، کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزای 
بلکه یک پدیده ی  ندارد  تزیینی  متعدد.« )خانلری، 1345، 10( »وزن در شعر، جنبه ی 
طبیعی است برای تصویر عواطف که به هیچ روی نمی توان از آن چشم پوشید. علتش هم 
... این است که عاطفه یک نیروی وجدانی است و آثاری نیز در جسم آدمی دارد که در وی 
به هنگام خشم و شادی و اندوه آشکار می شود. در هر حالتی تپش قلب و نبضش به گونه ای 
است و نفس کشیدنش به طرزی و این کارها خود نمودار انفعالی است در روح. پس هر 
گاه بخواهیم که حاالت را با کمک واژه  ها نشان بدهیم، ناگزیر کلمات به شکل  هایی تقسیم 
خواهد شد و هر قسمتی وزنی به خود می گیرد و از این رهگذر است که بحرهای شعر به 

وجود می آید .« )شفیعی کدکنی، 1370، 48( 
 احمد عزیزی در غزلیات خود از موسیقی بحرهای متعددی بهره جسته است. واکاوی 
مجموعه ی قوس غزل که تمام 240 غزل او را در بر می گیرد، بیان گر تنوع وزنی اشعار 
االرکان و  بیرونی، غزلیات وی در دو بخش بحرهای متفق  تبیین موسیقی  برای  اوست. 
بحرهای مختلف االرکان بررسی می شود. جدول شماره ی )1(، نوع و پراکندگی بحرها و 

وزن های مختلف را در شعر این شاعر معاصر نشان می دهد:
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جدول 1- جدول فراوانی اوزان عروضی در غزلیات احمد عزیزی:
درصد فراوانی ارکان عروضی نام وزن نام بحر نوع بحر

11/3 27 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن هزج مثمن سالم بحر هزج  بحرهای
 متفق

االرکان
156
)%65(

9/6 23 مفاعیلن مفاعیلن فعولن هزج مسدس محذوف

0/4 1 مفعول مفاعلن مفاعیلن  هزج مسدس اخرب
مقبوض

0/4 1  هزج مسدس اخرب مفعول مفاعلن فعولن
مقبوض محذوف

0/8 2  هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

5/4 13  هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
مکفوف محذوف

14/2 34 بحر رمل رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

1/3 3  رمل مثمن مخبون فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
مکفوف- مشکول

10/8 26  فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن/
 فع لن

 رمل مثمن مخبون
محذوف/ اصلم

0/8 2  رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن

5/8 14  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مستفعلن

بحر رجز رجز مثمن سالم

0/4 1  رجز مثمن مطوی مفتعلن مفاعلن مفتعلن فاعلن
 مخبون

1/3 3  مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن
 مفاعالتن

 رجز مثمن مخبون
مرّفل

0/4 1 رجز مسدس مرّفل مستفعلن مستفعلن مستفعالتن

0/4 1  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
فع لن

رجز مثمن احّذ

0/4 1  بحر متقارب مثمن محذوف فعولن فعولن فعولن فعل
1/3متقارب 3  متقارب مثمن اثلم فع لن فعولن فع لن فعولن
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9/6 23  بحر مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
مضارع

 بحرهای 
 مختلف
االرکان
84

)%35(

10/4 25  مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
مکفوف محذوف

8/ 2  مستفعلن فاعالتن مستفعلن
فاعالتن

 بحر مجتث مثمن سالم
مجتث

2/1 5 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن  مجتث مثمن مخبون

5/4 13  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن/
 فع لن

 مجتث مثمن مخبون
محذوف/ اصلم

2/5 6 فاعالتن مفاعلن فعلن/ فع لن  حفیف مسدس مخبون
محذوف/ اصلم

 بحر
خفیف

0/8 2  بحر سریع مطوی مکشوف مفتعلن مفتعلن فاعلن
سریع

2/9 7  منسرح مثمن مطوی مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 مکشوف

 بحر
منسرح

0/4 1  منسرح مثمن مطوی مفتعلن فاعالت مفتعلن فع
 منحور

100 240 جمع

2-1-بحرهای متفق االرکان در غزلیات عزیزی: 
 »بحرهای متفق االرکان »که از تکرار یک رکن حاصل می شوند.« )ماهیار، 1373، 35(، 
در مجموع 156 غزل یعنی)65 درصد( غزلیات شاعر را به خود اختصاص داده اند. این بحرها 
در اشعار عزیزی عبارتند از: هزج، رمل، رجز و متقارب که به تفکیک به آن ها می پردازیم: 

میان  در  است.  هزج  بحر  عزیزی،  غزلیات  در  بحر  »پرشما22رترین  هزج:  بحر  الف- 
مورد  با 27  مفاعیلن(  مفاعیلن  مفاعیلن  مفاعیلن   ( بحر، هزج مثمن سالم  این  وزن های 

)11/3 درصد(، بیش ترین فراوانی را دارد.
مثال:

 نمی دانم چرا حیرت به آهم پل نمی بندد    سراپا بلبلم اما زبانم گل نمی بندد.
 )عزیزی، 1387، 52(
غزل های 13، 20، 28، 55، 67، 68، 71، 73، 79، 102، 103، 118-114، 132، 133، 

148، 149، 156، 157، 165، 208 و 231-233 در این وزن سروده شده است.

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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دومین وزنی که از بحر هزج، مورد توجه شاعر بوده، هزج مسدس محذوف )مفاعیلن 
مفاعیلن فعولن( است که با 23 مورد، )9/6 درصد( از غزلیات را شامل می شود. 

 مثال: 
به دل داری حجابت جز دلی نیست                             میان جان و جانان حائلی نیست
 )همان، 24(

غزل های 12، 19، 25-22، 31، 40، 59، 92، 121، 138، 144، 158، 159، 161، 
166، 173، 175، 215، 216، 228، 236 و 239 بر این وزن است. 

ـ هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف ) مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( با 13 مورد )5/4 
درصد( سومین وزن از بحر مذکور است. 

مثال: امروز به ساز دلم آهنگ گرفتم                    آهی قد دامان دل تنگ گرفتم 
)همان، 30(
 غزل های 8، 15، 36، 58، 64، 76، 131، 134، 143، 170، 174، 176 و 196 این 

وزن را دارد. 
ـ سه وزن دیگر بحر هزج که کم تر مورد توجه شاعر بوده است، عبارتند از: هزج مثمن 
با )0/8 درصد(؛ هزج  اخرب )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن( در دو غزل 163 و 169 
هزج  و   ) درصد   0/4(  206 غزل  در  مفاعیلن(  مفاعلن  )مفعول  مقبوض  اخرب  مسدس 

مسدس اخرب مقبوض محذوف )مفعول مفاعلن فعولن( غزل 81 )0/4 درصد(.
 مثال:

هر چند که می گردم در ساحل تنهایی           با یاد تو می طوفد این دیده ی دریایی
)همان، 282( 
من بعد تو را کتاب می خوانم                          در روشنی شراب می خوانم
)همان، 330(
عشق تو سوار حیرت آمد                                                   آیینه شکار حیرت آمد
 )همان، 139(
ب- بحر رمل: بحر رمل نیز در غزلیات عزیزی فراوانی قابل توجهی دارد. پرکاربردترین 
وزن این بحر، رمل مثمن محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( است که در 34 غزل با 
)14/2 درصد( دیده می شود. این وزن نه تنها در میان وزن های بحر رمل، که در میان تمام 

وزن های به کار رفته در غزلیات عزیزی، باالترین بسامد را داراست.
مثال: 

این سیه چشمان که مژگان را تکلم کرده اند         از جنون سرمه راه خانه را گم کرده اند
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)همان، 20(
وزن مذکور در غزل های 1، 7-5، 10، 11، 16، 26، 35، 56، 63-61، 78، 107، 108، 
 ،222 ،217 ،213 ،212 ،210 ،201 ،191 ،172 ،164 ،130 ،124 ،123 ،112 ،110

224-226 و 235 دیده می شود.
ـ رمل مثمن مخبون محذوف/ اصلم )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن/ فع لن( با فراوانی 

26، )10/8 درصد( از غزلیات را در بر می گیرد. 
 مثال:

ترسم  ای دوست ز دست تو دوایی نرسد           وین دل سوخته امروز به جایی نرسد
 )همان، 133(
از خیال تو هزار آینه ی رنگین داد        آن که آیینه به دست من حیرت بین داد
 )همان، 120( 
 غزل های 70، 74، 75، 77، 80، 85-82، 100، 109، 120، 127-125، 129، 135-

137، 139، 151، 154، 168، 177، 181 و 207 بر این وزن است.
وزن های کم کاربرد بحر رمل در غزلیات عزیزی عبارتند از: رمل مثمن مشکول)فعالت 
مسدس  رمل  و   218 106و   ،38 غزل های  در  درصد(   1/3( با  فاعالتن(  فعالت  فاعالتن 

محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعلن( با )0/8 درصد( در دو غزل 69 و 182. 
 مثال:

صنما ز عشق رویت دل بی قرار دارم                که میان مهربانان ز تو انتظار دارم
)همان، 345(
پاره ی جان پیمبر سوخته                                   زان که جبرائیل را پر سوخته
 )همان، 298( 
مستفعلن  )مستفعلن  سالم  مثمن  رجز  رجز،  بحر  وزن های  میان  در  رجز:  بحر  ج-   
مستفعلن مستفعلن( با 14 مورد، بیش ترین فراوانی را دارد و )5/8 درصد( از غزلیات را در 

بر می گیرد. 
 مثال: 

امشب به ذوق چشم او افسانه می ریزد ز من
تا پیک شوقی می زنم پیمانه می ریزد ز من
)همان، 8(

 غزل های 1، 3، 14، 17، 46، 89، 111، 113، 145، 146، 180، 193، 211 و 219 
در این وزن سروده شده است. 

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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 عزیزی عالوه بر وزن سالم، 4 وزن دیگر از بحر رجز را نیز در غزلیات معدودی به کار 
برده است. این اوزان دو گونه اند؛ وزن  هایی که خود نامأنوس و کم کاربردند و وزن  هایی 
که جزء اوزان متداول، محسوب می شوند اما عزیزی به آن ها توجه کم تری داشته است. 

وزن های غیر متداولی که او به کار برده است، عبارتند از:
ـ رجز مثمن مخبون مرّفل ) مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن( که با ) 1/3 درصد( 

در سه غزل 220، 221 و 240 دیده می شود. 
 مثال:

مطاف خوبان کند در عالم نفیر عشقت مزار ما را
 اگر نسیم عدم براند به خاک پایت غبار ما را
)همان، 347(

ـ رجز مثمن اّحذ ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن( با ) 0/4 درصد( تنها در غزل 
189 به کار رفته است.

 مثال:
می رفت و مثل جاده ای در خویش جا می ماند             یا در کنار سایه های بی صدا می ماند

 ) همان، 308( 
اوزان  از  کهن،  شعر  در  که  مستفعالتن(  مستفعلن  )مستفعلن  مرّفل  مسّدس  رجز  ـ 
نامأنوس به حساب می آمده اما در شعر شاعران معاصر، مورد توجه قرار گرفته است. این 

وزن با )0/4 درصد( در غزل 187 دیده می شود. 
 مثال: 

این رود رود عاشقان بی قرار است           این بیشه آری بیشه ی دیدار یار است
 )همان، 305( 
ـ وزن متداول بحر رجز که در غزلیات عزیزی با )0/4 درصد( تنها در غزل 147 دیده 

می شود، رجز مثمن مطوی مخبون )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن( است. 
 مثال:

ناله ی بنده نشنود هیچ رقم خدای تو                   ای بت سنگ دل بیا سر بدهم به پای تو
)همان، 246(

د- متقارب: بحر متقارب در مقایسه با بحرهای پیشین، کم تر مورد توجه شاعر بوده 
است. از آن جا که این بحر، بیش تر آهنگ حماسی را تداعی می کند، طبیعی است که در 

غزلیات کاربرد کم تری داشته باشد. 
ـ متقارب مثمن اثلم ) فع لن فعولن فع لن فعولن( با )1/3 درصد( در سه غزل 150، 
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223 و 227 دیده می شود. 
 مثال:

شد نیزه باران مژگان آن ماه                                    ای دل میامیز با لشکر شاه
) همان، 249( 
 الزم به ذکر است که این وزن را به صورت )مستفعالتن مستفعالتن(، رجز مربع مرّفل 

نیز می توان نامید. 
ـ متقارب مثمن محذوف )فعولن فعولن فعولن فعل( با )0/4 درصد( تنها در غزل 203 

آمده است.
 مثال:

زمین وسعت امتداد شماست                         تمام خیابان به یاد شماست
 )همان، 327(

2-2-بحرهای مختلف االرکان در غزلیات عزیزی:
بحرهای مختلف االرکان »که از تکرار دو رکن به تناوب به دست می آیند،« )ماهیار، 
1373، 35( با فراوانی84، )35 درصد( غزلیات را شامل می شوند. این بحرها در غزلیات 
عزیزی عبارتند از: مضارع، مجتث، خفیف، سریع و منسرح که در ذیل به آن ها پرداخته 

می شود:
الف- بحر مضارع: در میان بحرهای مختلف االرکان، بحر مضارع بیش ترین بسامد را 
دارد. پرکاربرد ترین وزن این بحر، مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف ) مفعول فاعالت 

مفاعیل فاعلن( است که با 25 مورد )10/4 درصد( از غزلیات را در بر می گیرد.
مثال:

از کعبه ی جمال تو بت هم نشانه ای است    هر جا که عشق خیمه زند آستانه ای است
)عزیزی، 1387، 43( 
غزل های 23، 34-32، 37، 44، 45، 49، 54-51، 60، 65، 88-86، 91، 128، 167، 

171، 192، 204، 205 و 238 بر این وزن است. 
ـ مضارع مثمن اخرب ) مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن( نیز با 23 مورد و)9/6 درصد(، 

بسامد باالیی را نشان می دهد. 
 مثال:

 ای بزم گاه شوقت باغ شکسته بالی                       وی کهربای نازت صحرای بی مثالی
)همان، 18(
 غزل های 4، 9، 21، 41، 47، 48، 66، 72، 98-95، 105، 119، 140، 155-152، 

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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162،183، 202، 229 و 230 در این وزن سروده شده اند.
ب- بحر مجتث: در این بحر، وزن مجتث مثمن مخبون محذوف/ اصلم )مفاعلن فعالتن 
مفاعلن فعلن/ فع لن( با 13 مورد و)5/4 درصد( در 5 غزل 94، 141، 142، 185 و 209 

دیده می شود.
مثال: 

اگر سوار جنون از مسیر ناله برآید                                  ز دشت شوق غبار هزار ساله برآید 
) همان، 163( 
ـ مجتث مثمن سالم )مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن( با )0/8 درصد( در دو غزل 

184 و 200 به چشم می خورد. 
 مثال: 

رفتّی و مثل کبوتر بر روی ایوان تپیدم              در لحظه ی رفتن تو  ای کاش من می رسیدم
 )همان، 301(
ج- بحر خفیف: خفیف مسدس مخبون محذوف/ اصلم ) فاعالتن مفاعلن فعلن/ فع لن( 
که )2/5 درصد( را به خود اختصاص داده است، در 6 غزل 18، 27، 29، 30، 43 و 188 

دیده می شود.
 مثال:

اشک من می شود روان هر شب                                  کاش سرو تو بود جوی مرا
 ) همان، 79(
صبح، بارانی از ندا آمد                                      ابری از سمت بی صدا آمد
)همان، 306(

د- بحر سریع: وزن سریع مطوی مکشوف )مفتعلن مفتعلن فاعلن( با )0/8 درصد( از دو 
غزل 42 و 237 به گوش می رسد. 

مثال: 
آه چه کس دست بگیرد مرا                                    شحنه اگر مست بگیرد مرا
 )همان، 76(
ه- بحر منسرح: منسرح مثمن مطوی مکشوف) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن( با )2/9 

درصد( در 7 غزل 50، 178، 179، 194، 195، 199 و 214 دیده می شود.
مثال:

چشم چه دوزد نیاز باز به خیاط ناز         چاک دل عاشقان چاک گریبان کیست
)همان، 323( 
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ـ وزن منسرح مثمن مطوی منحور ) مفتعلن فاعالت مفتعلن فع( با )0/4 درصد( تنها 
در غزل 234 آمده است. 

 مثال:
کاهن کندو نگاهبان درخت است              معبد شبنم در آستان درخت است
)همان، 368(

 بررسی های فوق نشان می دهد که احمد عزیزی 65 درصد از غزلیات خود را در بحرهای 
متفق االرکان و 35 درصد را در بحرهای مختلف االرکان سروده است. 

جدول 2- پراکندگی بحرهای عروضی غزلیات احمد عزیزی:
درصد فراوانی نام بحر
27/9 67 هزج
27/1 65 رمل
8/3 20 رجز
1/7 4 متقارب
20 48 مضارع
8/3 20 مجتث
2/5 6 خفیف
0/8 2 سریع
3/3 8 منسرح
100 240 جمع

بحر   9 موسیقی  از  غزلیات خود  در  عزیزی  احمد  آید،  برمی   )2( از جدول  چنان که 
استفاده کرده است. بحرهای هزج، رمل، مضارع، مجتث و رجز از پرکاربردترین بحرها در 
غزلیات اوست؛ به طوری که 220 غزل از مجموع 240 غزل شاعر، در این 5 وزن سروده 

شده است. 
2-3-وزن های خیزابی و جویباری در غزلیات احمد عزیزی

 شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر، وزن های عروضی را به دو دسته ی خیزابی و 
جویباری تقسیم می کند. او وزن های خیزابی را وزن های تند و متحرکی می داند که نظام 
ایقاعی آن ها در مقاطعی خاص، نوعی نیاز به تکرار را در ذهن شنونده ایجاد می کنند و غالباً 

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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از ارکان سالم و یا سالم و مزاحفی تشکیل شده اند که حالت »ترجیع« و »دور« در آن ها 
احساس می شود. او درباره ی وزن های جویباری نیز می گوید: »با آن که از زاللی و زیبایی 
برخوردارند اما ترکیب نظام ایقاعی آن ها به گونه ای است که شوق به تکرار در ساختمان 

آن ها احساس نمی شود.« )شفیعی کدکنی،1370 ،395-393( 
 بررسی غزلیات عزیزی از این منظر، نشان می دهد که از 26 وزنی که شاعر به کار گرفته، 
11 وزن )42/3 درصد(، خیزابی و 15 وزن )57/7 درصد(، جویباری است. از مجموع240 
غزل وی، 90 غزل )37/5 درصد( در اوزان خیزابی و 150 غزل ) 62/5 درصد( در اوزان 

جویباری سروده شده است.
2-4-غزلیات عزیزی از منظر تقسیم بندی وزنی خانلری:

 خانلری در کتاب تحقیق انتقادی در عروض فارسی، اوزان پرکاربرد غزلیات فارسی را بر 
اساس طول وزن، خفت و ثقل)سبکی و سنگینی( و تناوب وزن، به 5 دسته تقسیم می کند؛ 
که عبارتند از: کوتاه، متوسط ثقیل، متوسط خفیف، بلند ثقیل و متناوب. وزن های به کار 

رفته در غزلیات عزیزی با توجه به تقسیم بندی مذکور، به شرح زیر است:
جدول)3(- وزن های غزلیات عزیزی از نظر هجا:

جمع وزن  فراوانی نوع وزن درصد
36

)%14/9(
9/6 23 مفاعیلن مفاعیلن فعولن کوتاه
0/4 1 مفعول مفاعلن مفاعیلن
0/4 1 مفعول مفاعلن فعولن
0/8 2 فاعالتن فاعالتن فاعلن
0/4 1  فعولن فعولن فعولن فعل
2/5 6 فاعالتن مفاعلن فعلن
0/8 2  مفتعلن مفتعلن فاعلن
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75
)%31/3(

14/2 34 متوسط ثقیل فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
5/4 13 مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
0/4 1 مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن
0/4 1  مستفعلن مستفعلن مستفعالتن
10/4 25  مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
0/4 1  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

39
)%16/2(

5/4 13 متوسط خفیف مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
10/8 26  فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

44
)%18/4(

11/3 27 بلند ثقیل مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
5/8 14  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
1/3 3  مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن

46
)%19/2(

0/8 2 متناوب مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن
1/3 3 فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
0/4 1  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
1/3 3  فع لن فعولن فع لن فعولن
9/6 23 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
0/8 2  مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن
2/1 5 2/1
2/9 7 2/9

240 100 240 جمع
در  عزیزی  غزلیات  از  نشان می دهد، 31/3 درصد   )  3( همان گونه که جدول شماره 
وزن های متوسط ثقیل است. وزن های متناوب با 19/2 درصد و بلند ثقیل با 18/4 درصد 
در جای گاه دوم و سوم قرار دارند. در میان وزن های متناوب، مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 
)مضارع مثمن اخرب( با 23 غزل )9/6 درصد( جای گاه ویژه ای دارد. متوسط خفیف 16/2 

درصد و وزن های کوتاه 14/9 درصد از غزلیات را به خود اختصاص داده اند. 
 خانلری درباره ی ویژگی های این اوزان می گوید: »وزن های خفیف، ضربی و مهیج و 
سرورآورند و وزن های متوسِط ثقیل، آهنگی متین و سنگین و غم انگیز دارند. او معتقد 
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است با آن که وزن های بلند ثقیل، مانند رجز سالم و هزج سالم، نسبت به متوسط ثقیل، 
بلندتر و سنگین تر هستند اما چون به قطعات متساوی و مرتب تقسیم می شوند، در آن ها 
حرکت و نشاطی وجود دارد.« )خانلری،1327، 204-205( »وزن های متناوب نیز مرتب و 

ضربی هستند.«)همان، 198( 
با آن که وزن های   نوع پراکندگی وزن های مذکور در غزلیات عزیزی نشان می دهد 
متین و غم انگیِز متوسط ثقیل، فراوانی بیش تری دارند، اما از آن جا که وزن های متناوب و 
کوتاه، ضربی هستند و وزن های بلند ثقیل نیز متحرک و نشاط آورند، غالب اشعار عزیزی 

وزن غم انگیز ندارد. 
 »خانلری مجموع اوزانی را که غالباً در غزل فارسی به کار رفته اند، کم و بیش 25 وزن 
می داند.« )خانلری،1327، ،152( او 20 وزن معمول را در غزلیات قرن 6 تا 13 بررسی 
کرده است. از فهرستی که خانلری از وزن های معمول ارائه می دهد، 19 وزن در غزلیات 
عزیزی دیده می شود. اما 7 وزن از غزلیات عزیزی خارج از فهرست مذکور است؛ که عبارتند 
از: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف(، مستفعلن مستفعلن 
مستفعلن فع لن)رجز مثمن احّذ(، مستفعلن مستفعلن مستفعالتن )رجز مسّدس مرّفل(، 
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع )منسرح مثمن مطوی منحور(، مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن 
مفاعالتن)رجز مثمن مخبون مرّفل(، مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن)مجتث مثمن 
سالم( و فع لن فعولن فع لن فعولن)متقارب مثمن اثلم(. عزیزی از 240 غزل، فقط 24 غزل 
را در این 7 وزن سروده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که غزلیات احمد عزیزی غالباً 

وزن های معمول غزل فارسی را دارند. 

3-نتیجه گیری
پژوهش در غزلیات احمد عزیزی نشان می دهد که عزیزی از موسیقی 9 بحر و 24 وزن 
بهره جسته است. بحرهای متفق االرکان در شعر او بیش از بحرهای مختلف االرکان دیده 
می شود. بحرهای هزج، رمل، مضارع، مجتث و رجز، بیش ترین فراوانی را در غزلیات او دارند.
از 26 وزنی که در غزلیات عزیزی یافت می شود، 11 وزن، خیزابی است که در 90 غزل 
دیده می شود و 15 وزن، جویباری است که 150 غزل را دربر می گیرد. در تقسیم بندی 
وزن  ها از منظری دیگر، 36 غزل)14/9درصد( در وزن های کوتاه، 75 غزل ) 31/3 درصد( 
در وزن های متوسط ثقیل، 39 غزل )16/2 درصد( متوسط خفیف، 44 غزل )18/4 درصد( 
بلند ثقیل و 46 غزل )19/2 درصد( در وزن های متناوب سروده شده است. نوع پراکندگی 
وزن های مذکور نشان می دهد با آن که وزن های متین و غم انگیِز متوسط ثقیل، فراوانی 
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بیش تری دارند، اما از آن جا که وزن های متناوب و کوتاه، ضربی هستند و وزن های بلند 
ثقیل نیز متحرک و نشاط آورند، غالب اشعار عزیزی وزن غم انگیز ندارد.

 مقایسه ی وزن های غزلیات عزیزی با 20 وزنی که خانلری به عنوان وزن های معمول 
در غزلیات قرن 6 تا 13 بررسی کرده است، نشان می دهد که 19 وزن عزیزی از وزن های 
معمول و 7 وزن، خارج از فهرست خانلری است. گفتنی است که عزیزی از مجموع 240 

غزل، 216 غزل )90 درصد( را در وزن های معمول سروده است. 
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