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 چکیده  اطالعات مقاله 
های کلمه است که با تأکید بر جوهرة گفتاری، نوشتاری  وزن و موسیقی یکی از ساحت مقاله پژوهشی نوع مقاله:

گفتاری است. وزن و  -آواییو معنایی نمود و بروز یافته هر چند تأکید اصلی بر جوهره

شد اما با انقالب نیما و  موسیقی تا انقالب نیما به تبعیت از غزل کالسیک سروده می

خوش تغییر معاصر، وزن عروضی و موسیقی غزل دست  جنبش سیمین بهبهانی در غزل

های  و اغلب از وزن  سیمینی در وزن عروضی و موسیقی نوآوری نداشتهشد. شاعران پسا

اند اما آرش آذرپیک یکی از ادامه دهندگان راه سیمین است که در  جویباری بهره برده

ری زده است. مقالة حاضر  های ابداعی و با بسامد فراوان غزل سروده و دست به نوآووزن

که با هدف بررسی میزان نوآوری، تجزیه و ترکیب اوزان عروضی در غزل معاصر با تکیه 

ای  بر موسیقی شعر آذرپیک و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه

هاست: آذرپیک برای برون رفت  گردآوری شده؛ به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش

حدودیت فرم بیرونی غزل )موسیقی و وزن( چگونه عمل کرده؟ او به عنوان یکی از  از م

اند؛ مبدع وزن تازه  به نوآوری در فرم درونی دست زده   90-80کسانی که در دو دهة  

های پرکاربرد، نوآور یا نوآوری در حیطة وزن بوده است؟ ابداعات او کدامند؟ ما ابتدا وزن

های سنتی، سیمینی و وزن نو جدا و تحلیل  ک و سپس وزنو کالسیک در اشعار آذرپی

نمودیم و برای هرکدام نمونه آورده و نهایتا عملکرد نوآورانة آذرپیک مورد بررسی قرار  

سرایان پساسیمینی است  گرفت و این نتیجه به دست آمد که آذرپیک جزء معدود غزل

 که در ساحت وزن و موسیقیِ غزل مبدع و نوآور است. 

 

   :افتیدر خیتار

29/02/1401     

 

 :   رشیپذ خیتار

06/05/1401 

  های کلیدی:واژه

 وزن 

 اوزان جدید 

 اوزان سیمینی

 آرش آذرپیک  
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 . مقدمه 1

ترین  ممیز شعر کالسیک و شعر مدرن، وزن و توجه به موسیقی زبان است. یکی از اصلی  فصل

باشد که عامل شیوایی و  های غزل آرش آذرپیک نیز موسیقی و وزن عروضی آن میشاخصه

غزل است. در او در  تعریف شده    اصالت  مکتب  رسایی کالم  کلمه هفت دستگاه موسیقایی 

های موسیقایی از  ن یک غزل حاصل تناسب و توازن میان گروهاست. بنابراین موسیقی و وز

گقتاری _ جوهرة آوایی-1باشد که نتیجة توجه به  قبیل »وزن، قافیه، ردیف، جناس، و...« می

جوهرة معنایی »موسیقی حاصل ارتباط حروف با همدیگر و تناسب این موسیقی با  -2کلمه؛  

ر و جوهرة نوشتاری کلمات است. لذا این  و موسیقی حاصل از توجه به نوع نوشتا-3معنا«  

وزن جامد   وزن عروضی شکسته/  عروضی سالم/  وزن  از:  عبارتند  موسیقیایی  هفت دستگاه 

- های هجایی، ریتمی، حسینیمایی/ وزن مرکب/ وزن پیوندی/ موسیقی سپید/ انواع موسیقی

در ژانر واژانه اشاره  توان به موسیقی طبیعی کلمات  هندسی و...و عالوه بر این هفت دستگاه می

 کرد.  

بنابراین یک شاعر توانا و آشنا به هفت دستگاه موسیقیایی و موسیقی طبیعی کلمات با هم  

ایجاد هماهنگی میان آن ها و استفادة درست از حضور و وجود کلمات در متن و  افزایی و 

ترین حالت  گزینبههای کلمه را در  تواند جوهرهها در زنجیرة گفتار مینشینی واژهخاصیت هم

هستیمندی خویش جلوه دهد. و در این راه به تمام جوانب فرم درونی و بیرونی  و ذهنی متن  

 کند.  توجه می
 

   پژوهش بیان مساله و سواالت . 1-1

از ساحت از  زبان یکی  و وزن عروضی یکی  و موسیقی  های گستردة شعر خاصه غزل است 

شود. این نوشتار با  سرایان مورد توجه واقع میزبانی است که در آثار اغلب غزل  هایشاخصه

بیان این مسأله سعی دارد انواع اوزان عروضی در غزلیات آرش آذرپیک را مورد بررسی قرار  

داده و به چند پرسش اساسی پاسخ دهد. آیا آذرپیک در وزن عروضی ایجاد نوآوری کرده  

او آیا آذرپیک در  بهبهانی غزل یا غزلاست؟  نوآورانة سیمین  یا  زان  ارائه کرده است؟  هایی 

  سرایان دهة هفتاد، هشتاد و نود تنها در اوزان جویباری و دوری و کالسیکهمچون دیگر غزل
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غزل سروده است؟ در زمینة موسیقی و وزن عروضی آذرپیک جزء کدام دسته از غزل سرایان  

       گرا یا تقلیدگرا؟گر، بدعتقراردارد؟ احیاگر، ابداع
 

   پژوهش ضرورت، اهمیت و هدف. 2-1

  ها سیمین بهبهانی یکی از نوآوران موسیقی و وزن عروضی در شعر معاصر است لذا این نوآوری

تنها به اشعار و غزلیات ایشان محدود نشد و شاگردان ایشان از جمله، آرش آذرپیک یکی از  

ها را الگو قرار داده و در اوزان ابداعی سیمین بهبهانی غزلیات  افرادی است که که این نوآوری

رنگ جلوه داده های غزل معاصر این جنبه کمفراوانی سروده است. در اغلب تحقیقات و بررسی

بایست اوزان پرکاربرد و نوین سیمین بهبهانی که در غزل دیگر شاعران نمود  ه و لذا میشد

جا که تنها آرش آذرپیک این  گرفت. و از آنعینی یافته است، مورد تحلیل و بررسی قرار می

ساحت را مورد توجه قرار داده است و عالوه بر اوزان سیمینی در غزل دست به نواوری و خلق  

ده است لذا در این نوشتار غزل آذرپیک مورد بررسی قرار خواهد گرفتغ تا مشخص  اوزان نو ز

 شود که تا چه حدودی آذرپیک توانسته است در این راه موفق شود.   
 

   پژوهش پیشینة. 3-1

  ذیل   موارد  به  توانمی  آن جمله  از  است که   شده  نوشته  فراوانی  مقاالت  معاصر  غزل   دربارة

  ترکیب   و  تجزیه  نوآوری،  ،(1389)    تاک  آمنه   و  چترودی   خالقی  پور  دخت  مه :   کرد  اشاره

طغیانی    معاصر؛   غزل   در  عروضی   اوزان اسحاق  و  بهادری  جلیل    بررسی     ،(1391)محمد 

  غزل  در  وزن  الگوی  مقایسة   ،(1397)  ؛ محمد مرادی  شهریار  غزلیات  بیرونی  و   کناری  موسیقی 

  بررسی ،  (1389)زاده  فارسی؛ فاطمه مدرسی و رقیه کاظم  غزل  وزن  از  خانلری  الگوی  و  معاصر

الدین  سید جمال؛  بهمنی  علی  محمد   و   منزوی  حسین  بهبهانی،   سیمین   های غزل  در   موسیقی 

  موسیقی   دربارة  ...وبهبهانی    سیمین  شعر  در  وزن  بررسی  ،(1390)  مرتضوی و اعظم پوینده پور 

وزن   جمله  از  شده  نگاشته  فراوانی  مقاالت و  کتب حال  به  نیز تا عروضی   هایوزن انواع و  غزل

ناتل خانلری پرویز  فارسی    وزن   بیست   حدود  فراوان  هاینمونه  بررسی  با   که  (1327)  شعر 

(  1373شعر محمدرضا شفیعی کدکنی ) موسیقی  .کرده است معرفی  نمونه  ذکر با  را پرکاربرد

(  به بیان  1396و همکاران )  کلید جهان هولوگرافیک آرش آذرپیکهای یلدا و کلمه؛ چشم

   هفت دستگاه وزن عروضی پرداخته است.
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 پردازش تحلیلی موضوع- 2

 . تعریف وزن:1-2

تواند  هر عاطفه و احساسی که در قالب زبان شعر ظهور یابد با وزن مناسب و هماهنگی می

چنانچه خواجه نصیر در   (2657: 1389و تاک،  )پورخالقیتأثیرگذار بوده و القای معنی کند. 

گوید: »وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن در  تعریف وزن می

)خواجه نصیر طوسی، یابد.«  عدد و مقدار که نفس از ادراک آن هیأت، لذتی مخصوص می

رف نظر کرد ظاهرا از  کوب نیز معتقد است: »در شعر اگر بتوان از قافیه صزرین(  3:  1363

انگیزی.  توان. وزن که عبارت است از وجود نوعی نظم در اصوات کالم، به سبب خیال  وزن نمی

شاعران معاصر پس  (  94:  1356کوب،  )زرینها هم جزو ماهیت شعر است.«  حتی »نزد منطقی

کنند به همین  از انقالب نیما در تالش بودند که فضا و ذهن و زبان زمانة خود را در غزل وارد 

هایی در حیطة وزن و محتوای غزل زد. »ابداع اوزان  علت، سیمین بهبهانی دست به نوآوری 

تازه، اگر چه از دورة قاجار، کم کم آغاز شد اما در وزن نیز کسانی چون سایه، حسین منزوی،  

 ( 465: 1383لی،)حسنسیمین بهبهانی و چند تن دیگر، اوزان تازه در غزل دارند.«  

های کم سابقه داشته  یک نیز عالوه بر نوآوری در فرم، در موسیقی و وزن غزل نیز نوآوی آذرپ

که مختص شعر اوست. او عالوه بر مجموعة »فرا شعر« و »فرا داستان« و »واژانه«، مجموعه  

(  1397)گردد  دوشیزه به عشق باز می( و  1383)های سرزمین من  لیال زانا، دختر اسطورهغزل  

 باشد.  غزل می 82ه است که در مجموع حاوی را منتشر کرد
 

 . انواع وزن در غزل آذرپیک2-2

   اند:هایی که با وزن آشنا سروده شده. غزل1-2-2

در غزل پسا سیمین اغلب غزل سرایان )موسوی و میرزایی، بهمنی و ...( در زمینة ایجاد وزن  

های  که قابل توجه و محل بحث نیست و اغلب در وزن  اندهای اندکی داشتهجدید، نوآوری

سرایان از این اوزان در غزل  اند. آذرپیک نیز همچون دیگر غزلجویباری و خیزابی شعر سروده

 کنیم: بهره برده که به آنها اشاره می
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 الف( اوزان خیزابی: 

مولوی متعدد از آن استفاده شده است.    هایی است که در غزلیالتمفتعلن مفاعلن از وزنج

 کنیم.  هایی از مولوی با حالت شور، وجد و هیجان مشاهده میدر این بحر بیت

 مـرده بـودم، زنـده شـدم، گـریه بـودم، خـنده شـدم       

 دولــت عشــق آمــد و مــن، دولـت پـایـنـده شـدم 

کند  طنطنة کالم و ضرب و تأکید را حفظ میشود و  این بحر جزء بحور خیزابی محسوب می

 (52: 1373)شفیعی کدکنی،و متناسب با مضامین مدح و منقبت است.  

مجموع   می  14غزل،    82از  خیزابی  وزن  دارای  وزنغزل  جمله  از  مورد  باشد  خیزابی  های 

 استفاده توسط اذرپیک عبارتند از:

 ( مورد 3) «فاعالت فاعالت  فاعالت  فاعالت » 

         بود خوانده  را  من شعر  تمام گفتن  از  پیش

 بـود چـسـبانده ره جپـن کنـار   واردی روی

 (102: 1397 آذرپیک، )    

 مورد( 2»مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، فعلن« )

 ی او افتاد  ا د بـر پـق خاک ش یکـباره عاش  هـجوم بـاد          آماج ح ابری، کوچه یـک صـب 

 (16: 1383)همان،   

 مورد(  3»فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالت )

 ه  اسب تک شـاخ خـدایـان، مرد تنهـا ناگ  هان               ناگ -ت رویـاشنی، دایک غـروب باست 

 ( 19)همان:   

 مورد( 1»فاعالت، فاعالت، فاعالت، فع« )

 زنــــد بــــه آب یقـرار مــار بـی  بـا وق   آب           زند بهده است و تک سوار میشب ش

 ( 24)همان:  

 مورد( 1»فعولن، فعولن، فعولن، فعولن« )

 وش طلوع و غـروب استحول و ح - زمان  ـت        روبــه روی شال و جنـوب اس- انمـک
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 ( 35)همان:   

 مورد( 1»مستفعلن، مفعولن، مستفعلن، مفعولن« )

 ها بـه او خندیدند همید و گفتنشاعر که ف   فهمیدند        نمیض زمان بر هم خـورد اما نب

 (104: 1397)همان،  

 مورد( 3»مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، فع« )

 اروح اسـت، ایـن تـنها صـدا بود  انسان تـن  ف خدا بـود             حرانـسان تناروح است، ایـن 

 ( 140)همان:   

 

 ب( اوزان دوری: 

شود و این اوزان هم از بحور مختلف  های دوری، هر مصراع از دو نیم مصراع تشکیل میدر وزن

گونه اوزان در عروض عرب نیست و وجود  شوند. »اینالرکان ساخته میالرکان و هم متحد  

وی داشته  آنها در اشعار دورة سامانی خود دلیل است بر اینکه، این اوزان ریشه در اوزان پهل

های اوزان دوری وجود مکث دو نیم مصراع، از ویژگی(  114:  1390)وحیدیان کامیار،است.«  

متناوب و  هجا  بودن  خوش    زوج  دوری  اوزان  که  داشت  توجه  باید  و  است  بودن  الرکان 

اوزان  آهنگ  بر عهدة  فارسی  زایای عروض  و  اعظم  قسمت  نیز  و  اوزان شعری هستند  ترین 

 (  62: 1378)شمیسا، توان اوزان تازه ساخت. ترکیب ارکان مختلف میدوری است زیرا با 

اند. که وزن وزن هر یک با دیگری  غزل در اوزان دوری سروده شده  15غزل،    82از مجموع  

 متفاوت است. این اوزان عبارتند از:

 مورد(  11»فعالتن، مفاعلن، فعالت/ فعالتن، مفاعلن، فعالت« )

 ــان عـرب، نام او راکـعه نـه! رابـعه بـود شـاه بانـوی دودم

 پیـش او گـل سیاه مشق زمین، پیش او ماه، سطر فاجعه بود  

 (439: 1383)آذرپیک،   

 مورد( 1»مفعول، فاعالت، فعولن/ مفعول، فاعالت، فعولن« )

 ـایـدـ نــــو بـــهــــار بـــیـ اید کـهشــ  ـمـیـشـه خـزان استودش هزن در خـ
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 ب بــــالـــدار بــــیـــــایــــدـا اسـبـ  ـد زنـــــدگــی او یــنـی امــــ یــــع

 (146: 1397)همان،   

 مورد( 1»فعالت، فعالت، فعالت/ فعالت، فعالت، فعالت« )

 ن مــســـخـره کــرده مــن راتــلــفــ  ـیـصـــد و چــنـد شــمـاره...  انـگار سـ

 ک زن را   یـ م نـپــشـت خــط گـوش کـ  گــیــرم و بـایــد حـتــما بــــاز مـــی

 ( 130)همان:   

 مورد( 1»فاعالت، فاعالت/ فاعالت، فاعالت« ) 

 ـه در مــن اســـت یـــک خــــلیــــفـ  بـــــر جــــنـــــون ایــــــن غـــزل   

 کــــام جـــــوی یــــک زن اســـــت    ی کـــه هـــر شــبــش عــــاشــــقــ

 ( 122)همان:   

 مورد(  1»فعالتن، فعالتن، فعالتن/ فعالتن، فعالتن، فعالتن« )

 ه جـــا را بـــا نــــور آکــنــــد هــمـ  ـتـــاره ارام  ســـــــ  مـــاه و امـــــواج

 د نـدنـبــاز هـم هـمـه شــان مـی خــ  ده دارنــــ ه شــــانـ ـانــه بـمـــردم شـ

 ( 116)همان:  

هایی دارد  این ویژگی که در اشعار بسیاری از شاعران از جمله رودکی و مولوی هم نمونه

 ( 292: 1378)شمیسا، با نام شعر مسجع یا مسمط چهار خانه و مسمط قدیم مشهور است. 
 ج 

 ج( اوزان جویباری: 

های جویباری،  « با نام وزندستة دیگری از اوزان، مانند وزن »مفعول، فاعالت، مفاعیلن، فاعلن

خاصیت بنیادین دارند و قابلیت ارائة مفاهیم مختلف، عارفانه، غنایی، مرثیه، و حماسی را دارند  

  1373خورند.« )شفیعی کدکنی،های حافظ و سعدی فراوان به چشم میکه در مجموع غزل

:54   ) 

غزل آذرپیک همچون    اند. در غزل در اوزان جویباری سروده شده  44غزل،    82در مجموع  

اند. از جمله اوزان  هم نسالنش، اوزان جویباری کاربرد بیشتری نسبت به سایر اوزان داشته

 جویباری در غزل آرش آذرپیک عبارتند از: 
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 مورد( 16»فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن« )

 بر مـتن   کــولـه اش را کـرد کــم کــم باز    ب شــد و یک سـایه آمـد باز بر متن          شـ

 (97: 1397)آذرپیک،   

 مورد( 4»مفاعلن، فعالتن، مفاعلن، فعالت« ) 

 مـیـان چـشمانـش   هدو خــوشـة پیوسـتـ  ه میـان چـشمـانش            ســتاره دسـته دسـ

 ( 110)همان:   

 مورد(  3»فعالتن، مفاعلن، فعالت« ) 

 گـــوشــه ای ایســـتــاد و حــرف نــزد    نـــــزد              رف آمـد و دســـت داد و حــــ

 ( 99)همان:  

 مورد(  4»فعالتن، فعلن، فعالتن، فعلن« ) 

 ناگــهان تــق تـق پـا، سـایة یــک عـابـر   ه اسـت و شاعر         شـب آرام، نسـیـم، کـوچ

 ( 108)همان:   

 مورد(  11فاعالتم« )»مفعول، فاعالت، مفاعیل، 

 شـود   زن با صـدای گـیتـار بـی هـوش می  کـند         ـدای گیـتار پـــرواز مـیزن بــا ص

 ( 119)همان:   

 مورد(  4فعالت« )   ،فعالتن  »فعالتن،

 ـــة شــایــد افـتــاد  ر یـــقــین سـایبــ  اد            م بد افــتصــبح شــد کـه بــه دلـــ

 ( 152)همان:   

 مورد( 1»مفتعلن، فاعالت، مفتعلن، فع« ) 

 آهــــای سـتـاره!    -شــاعــر فـریـاد شـد   ـیــاه هزاره              شـب شـــد بـــر قــلــة س

 (12: 1383)همان،   

 مورد( 1»مفعول، مفاعل، مفاعیل، فع« ) 

 رفـت و یـک نیـمـه سـطـل هـم آب آورد    ی کرد            را خـالـ تـا نیـمـه سـطـل شــیـر

 ( 29)همان:   
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 . اوزان جدید: 2-2-2

  13غزل،    82خورد. از مجموع  در اشعار آذرپیک، تعداد محدودی وزن تازه هم به چشم می

یا  تازه در وزن و موسیقی وجود دارد. توجه به اوزان تازه    غزل در اوزان تازه و یا با ابتکارات

های موسیقی در غزل آذرپیک  ترین ویژگیسرودن غزل در اوزان ابداعی سیمین یکی از بارز

 است. این ویژگی شامل: 

 هایی که صرفا ابداع خود شاعر هستند. وزن .1

شاگردان    هایی وزن .2 از  یکی  عنوان  به  آذرپیک  و  هستند  بهبهانی  سیمین  ابداع  که 

 ایشان از این اوزان در غزل خود بهره برده است.

اوزان غزل یا مثنوی گذشتگان که آذرپیک به طور مبسوطی از آنها در غزل بهره برده   .3

 است. 

مینی غزل  واقع  هستنددر  معاصر  غزل  در  تازه  فضاهای  که  گفتار  غزل  و  حفظ    مال  با 

های موسیقایی عروض سنتی و در چهارچوب تناسب کمی و کیفی هجاهایی که جوهر ارزش

اصلی وزن شعر فارسی هستند؛ به ایجاد اوزانی کامال  نو و منحصر به فرد نیازمندند. آذرپیک  

مال و گفتار را به ادبیات معرفی و ارائه  زدایی از فرم درونی غزل، غزل مینیبه منظور آشنایی

 توان به موارد زیر اشاره کرد.رده است. از جمله این اوزان تازه میک

 الف( اوزان تازه:

 مورد(  2»فاعالتن فاعل« ) 

 رفـتـا مـیـمـثل قـویـی آرام، نرم و زیب  رفــت             ا مـییـگـیـر روی دریـقـایـق مـاه

 رفـت  ا میپی یک لـقـمة نـان، تک و تنه   گیـر،کـنـج آن قـایق پیـر               کــودک مـاهـی

 ( 5)همان:   

 ای در آن نیسـت  رانه شـعلـهای ویخـانـه   رد، بـرف را پایان نیـسـت       یک زمسـتان س

 (  6)همان:  
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 ب( استفاده از وزن مثنوی در غزل به علت نزدیک بودن به وزن به دکلماسیون طبیعی کالم 

 شـبـک چـیــســـت؟ راز ایــن پـردة مـ  نـــگـریسـت                     ـه ماهـــی به تور مــیبچـ

 راسـتی ایـن فــرشتــة مــا نیــســـت؟   را هــــم بــــرد                              پـــــدر و مـــادر مـــ

 ( 11)همان:  

نیز وزن مثنوی در غزل آمده که دو پاره شده    لیال زانا در شعر »اسب وحشی« از مجموعة  

 است.
 

 ج( مفعول، فاعالت، فع: 

در شعر گذشته وزن کوتاه سابقه نداشته اما عالوه بر سیمین بهبهانی، آرش آذرپیک نیز از  

 کند.جمله کسانی است که در غزلش از اوزان کوتاه استفاده می

           هــی آهـــن اتـــــفــــــــاق افــتـــاد                ـاق افــتـــاد                       هـــی آهــــن اتــــفـــ

 ـه دشـــمن اتـــفـــــاق افــــتــاد                       ...کـ  آهــــــن تـــمــــام دنــــیـــا شــد                         

 ( 30)همان:  
 

 . اوزان سیمینی: 3-2-2

هستند که سیمین بهبهانی ابداع و کشف و در غزلش از آنها بهره برده   اوزان سیمینی اوزانی 

است. آذرپیک نیز به دفعات و بسامد فراوان از این اوزان استفاده کرده است که چند نمونه از  

 باشد. ها به شرح زیر میآن

 »مستفعلن مفاعیلن/ مستفعلن مفاعیلن« 

       تنها   ،هامثل غروبلبخند،یک ناشناس بی

 یک دریا در کور سوی چشمانش، چیزی شبیه

 ( 21)همان:   

 »مستفعلن، مفاعیلن، مستفعلن، مفاعیلن« 

 سوار و پیربی/ست یک اسبی لوح گمنام/یک سنگ

 هـا سرخ است از جای بوة شمشیر پایان قطره

 ( 28)همان:  
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 »مفعول فاعالت فع یا مستفعلن مفاعیل«  

از   است که در شعر هیچیک  بهبهانی  آذرپیک و سیمین  استفادة  اوزان کوتاه مورد  از  یکی 

 شاعران دیگر سابقه نداشته است. 

 ن اتــــفـــــاق افـــــتـــاد                       هــی آهـــ  هــی آهــــن اتــــفـــاق افــــتــــاد                       

 ( 30)همان:  
 

 : . اوزان مثنوی در غزل، یا قطعه در غزل4-2-2

 »فاعالتن، فعولن، فعولن/ فاعالتن، فعولن، فعولن«  

این وزن در مثنوی کاربرد داشته است که دو پاره گشته و آذرپیک از آن در غزل بهره  

نوآوری از  و یکی  زیرا سرودن غزل در وزن مثنوی سابقه    هایبرده  وی در وزن غزل است 

 . نداشته است

 هر کسی آمده مات مانده، وای این اسب وحشی چه زیباست 

 گمان، بهترین اسب دنیاست  قامتش، کوه، آسمان است بی

 ( 33)همان:  

 »فعالتن، مفاعلن، فعالت« 

 ک جـوان نــاکــام اســـت ـة یــقـــص  ه روی آب ـ ـــق واژگــــــونــقـــــایـــ 

 ـت غــافـــل از قــصـه شـاد و آرام اســ  مــــرغ وحــشــی نـشـســتــه روی آن          

 (163: 1397)همان،   

دهد عبارات و مفاهیم ذهنی خود را ابتدا در وزن »فعالتن، مفاعلن،  آذرپیک ترجیح می

یکی از اوزان ابدایی سیمین بهبهانی است؛ بیاورد. این وزن به علت نزدیک بودن  « که  فعالت

غزل بیشترین بسامد را به خود    82به دکلماسیون طبیعی کالم مورد عالقة اوست و از مجموع  

 دهد. اختصاص می

 ان آیــیــنـــه هـــاـآبـیـــش آســــم  ـر زیــبــا                      ـالـیــچـــه، دخـــتـ ـدار قـــ

 یــک بــهـار کــویـــریـم، ایــنــجــا...    آه! تــنــها ســـوار صـــاعــقـــه پـوش           

 (13: 1383)همان،   
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غزل    16که حدود    باشد دومین وزن مورد توجه آذرپیک وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن می

به خود اختصاص می فاعالت میرا  از آن وزن مفعول فاعالت مفاعیل  باشد که دهد و پس 

 اند.   غزل در این وزن سروده شده 11حدود 
 ج 

 . اوزان متعارف و نا متعارف:  5-2-2

ترین  استفاده از اوزان کم کاربرد اخیرا در میان غزلیات شاعران معاصر دیده شده است. بلند

ها در شعر فارسی چندان معمول نیست  هجاست. این گونه وزن  20وزن معمول، مشتمل بر  

شود. تحقیقات نشان  و اگر شاعری گاهی به آنها رغبت داشته کار او از نوع تفنن شمرده می

اینمی که  است.    دهد  کرده  ابداع  ساوجی  سلمان  نخست  را  ( 334:  1333)خانلری،  تفنن 

آذرپیک از جمله شاعرانی است که نه تنها اسیر چارچوبة محدود وزن در غزل نشده است.  

در اینجا انواع  _ های فرارو  بلکه با فراروی به سمت دیگران اوزان و بازگشت آوانگارد به اصالت

ز تجربة انواع وزن غافل نمانده و از اوزان نامتعارف در جهت  ا  _ اوزان کالسیک و کم کاربرد

 انتقال اندیشه و تصویر بهره برده است. 

 »مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، فعلن« 

 یکباره، چشمانش مرا در خود تصرف کرد    ف کرد       ـد توقـره آمـیم و پنجـاه و نسـم

 (31: 1383)آذرپیک،   

 فعولن« »فاعالتن، فعولن، 

 یک روز ناباورانهگذشتند، تا که ها این چنین میسال

 چشم وا کرد و یکباره فهمید باز در دشت، تنهای تنهاست 

 ( 33)همان:  

این وزن از اوزان نظامی گنجوی بوده است که در شعر معاصر کاربرد ندارد اما آذرپیک این  

 وزن را احیاء و چندین غزل در این وزن سروده است.
 

 . کمیت و کیفیت هجاها: 6-2-2

یکی دیگر از جوانب موسیقی کلمات این است که ساختار آوایی کلمه، خود عالوه بر نقش  

ای غیرمستقیم، مفهوم مورد نظر  معنایی و رسانگی خویش، از رهگذر مجموعة اصوات به گونه
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در غزل خود گاهی اوقات با    آذرپیک  (318:  1373)شفیعی کدکنی،  کند.  شاعر را ابالغ می

گذارد  استفادة متناسب از هجاهای کوتاه و بلند فضای ذهنی خود را با مخاطب به اشتراک می

 شوند. و خود و مخاطب با موسیقی طبیعی و هجای کلمات برای انتقال، معنا و تصویر همراه می

 »فاعالت، فاعالت، فاعالت، فاعالت« 

 د ـرسیـل او نمـار نعـرد چهـم به گـباد ه  رود         یـشد و باز پیش مکب شیهه میـاس

 ود  ـشیـته مـراره خیز او شکسـت شـسرع  های من، در آن     مرود و موج نور چش یـم

 (105: 1397)آذرپیک،  

»م، ن، و، ر« در بیت دوم ریتم    طنین هجاهای »س، ش« در مصرع اول و طنین هجاهای 

ای که مخاطب این ابیات را به  صدای پای اسب و سرعت را در متن طنین انداز کرده به گونه

 خواند.تندی می

 ی که هر شبش کام جوی یک زن است ـعاشق          استیک خلیفه در من بر جنون این غزل/

 »وای!/ تیغ روی گردن است«    شود کهجیغ می             وانـوی جــاه بانـاب/ شـتـوع آفلــا طـب

 ( 122)همان:   

های پر  اند. اوزانی که در غزلاین اشعار معموال در اوزان خیزابی و پر طنطنه سروده شده

 شود. شود موالنا یافت می

 »فاعالت، فاعالت، فاعالت، فع« 

 ه آب ـد بــزنیــرار مــی ق ــار، بــا وق ـب  به آب           زندده است و تک سوار میـب شش

 ه آب  ــد بــزنیــار مــزار بــرود هیــم  ا                     ـهه ــصـر ق ـــصــزادة ق ـــاهــل شـثـم

 (24: 1383)همان،   

بهره برده طنین و تکرار اصوات کوتاه و بلند ریتم    در این غزل نیز که از اوزان خیزابی

 کند.صدای پای اسب را طنین انداز می
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 . قافیه:3-2

نامکرر   قاموسی  کلمات  پایان  در  است  معینی  مشترک  یا حروف  قافیه حرف  از  منظور 

زیرا قالبِ تأثیر موسیقیایی غزل بر دوش  (  29:  1369)وحیدیان کامیار،  های یک شعر  مصرع 

 توان قافیه را از چند لحاظ بررسی کرد.ست. در غزل نو میقافیه ا
 

 . کاربرد متفاوت قافیه: 1-3-2

 (174: 1389)مدرسی و کاظم زاده، توان از آن به عنوان تصرف در قافیه نام برد.  که می

 ...دـعـاد و بـتـاق اف ـف ـو اتــن و تـن مـیـب  تن        ـرمانه، پیش از این متان محـیک داس

 د  ـردنـاز کـ الن آغـک پـن یـو در ای  _ ما را  ردند            ــاز کـهان آغـشت، ناگـرط وحـاز ف 

 (41: 1383)آذرپیک،   

ها در ابیات دیگر و سبب  ای متفاوت با سایر قافیهدر این غزل ابیات آغازین دارای قافیه

ابیا قافیهنوآوری در فرم نیز شده زیرا مسبوق به سابقه نبوده است که  های  ت آغازین غزل 

باشد که در این  متفاوت داشته باشند. معموال در غزل بیت اول دارای دو قافیة همسان می

 باشد.غزل بیت دوم دارای قافیة یکسان می
 

 . استفاده از حروف یا پیوند در قافیه: 2-3-2

مدرسی و کاظم  یعنی قافیه به جای اینکه از نظر دستوری، اسم یا فعل باشد؛ حرف است. )

 (175: 1389زاده، 

 ناگهان   -اسب تک شاخ خدایان، مرد تنها  ان              ــهـــاگــانی نـتــروب باســــک غـی

 (19: 1383)آذرپیک،   

 یک قید است به عنوان قافیه استفاده شده است.در غزل »سوار اسب تک شاخ« از ناگهان، که  

 »این همه وقت را کجا بود؟! « چشمهایش نشست، آبم کرد 

 و دلم از سکوت سرخش خواند خط به خط، شرح ماجرایش را  

 هر دو محلول هم شدیم و بعد سطر پرواز اتفاق افتاد 

 آنچنان ناگهان که شعر من باز گم کرد، دست و پایش را  

 ( 32)همان:  
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 اضافه »را« به عنوان قافیه قرار گرفته است.در این غزل ترکیبی از اسم و حروف 
 

 

 . قافیة ناقص: 3-3-2

یعنی قافیه از لحاظ وزن با سایر قوافی متفاوت و از لحاظ وزنی یک هجا کم یا اضافه داشته  

« را در بیت اول هم قافیه قرار  رسدرود و نمیباشد. در غزل »ایکاروس« آذرپیک تعمدا »می

 داده که سایر قوافی از ابیات بعد متفاوت است.

 د ـرسیـل او نمـار نعـرد چهـم به گـباد ه  رود              کشد، و باز پیش مییـهه مـب شیاس

 ودـشیـته مـراره خیز او شکسـرعت شـس  های من، در آن           وج نور چشمـرود و میـم

 خورد  یـپشت نازکش به سقف آسمان که م  از                ـا و بـرهـد به اوج ابـرسیـرود و میـم

 رود  یـش مـ از پیـد و بـکشیـشعر شیهه م  ره، واژه واژه روی متن سرخ من         ره قطقط

 (105: 1397)همان،   
 

 . قافیة درونی: 4-3-2

شود. )تکرار آوایی ناقص پایانی( و در گذشتة درونی بین دو کلمه در یک مصراع ایجاد می  قافیة

 (319-318: 1377)حقوقی،شعر فارسی سابقه داشته است.  

 بغض هزاره عریان شد، در خود شکست باران شد 

 زا   نـایة تعف ــآن س- ردـته را وا کـسـای خـهبــل

 ( 21: 1383)آذرپیک،  

های منحصر به فرد  یکی از نوآوری  »عریان شد« و »باران شد« قافیه درونی هستند که

 رود و در کار او با بسامد فراوان تکرار شده است. آذرپیک در غزل معاصر به شمار می

 ر ـتـسـواب بـاره روی خــبــکـت یــخـری       لرزید       دل خودش را بلعید، دست و پایش

 ( 25)همان:  

 باشند. »بلعید« و »لرزید« در مصرع اول قافیه درونی می

 ر   ـاو الغـت گــف ـام هــد در کـه شـمـطع  روار             ـاو پـ فت گـار، هـمبـروب غـک غـی

 )همان(   

 اند.        »غمبار« و »پروار« در مصرع اول  قافیه درونی
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 اق     ــور اتنــن ایــاق، مـــور اتو آن ـــت  راق         ـش ف ـ کقازی عاشر! بـیـادش به خـی

 (161: 1397)همان،   

 اتاق« در مصرع دوم قافیة درونی هستند.اتاق« و »»
 

 . قافیة مثنوی در غزل:  5-3-2

که قافیه در هر مصرع با مصرع بعد    ایکند به گونهشاعر از قافیة مثنوی در غزل استفاده می

 متفاوت است. 

 اد ــریــا ف ــــ مـر شـــر سـم بــکشیــم  تند                      ـسـور ههــوطــواب غـه در خـا کـت

 دـــدنـــه شـالــه زبـمــا هــاهــکــتـم  د                           ـدنـه شـالـچـا مــهوابـان خــهــناگ

 اد ــتــه راه اف ـرش بـــت ســشـر پــهـش  د                       ــریاد شـره ف ــت پنجـشـر از پــاعـش

 ن    ــی ایـــعنــروع یــ ره شــطـره ق ــطـق   ن                           ــی ایــ نــوع یعـ ــلـــردم! طــ»ای م

 ( 176)همان:   

شاعر با استفاده از قافیة قالب مثنوی در غزل عالوه بر نوآوری در فرم هر جا که شعر اقتضا  

از محدودیت برده است. در واقع آذرپیک  بهره  قافیة مثنوی  از  فراروی  کند  های قالب غزل 

واسطه با سایر قوالب، از بعد افراطی، انحطاطی، انحصاری قافیة یکسان در  کرده و با ارتباط بی

طلبید بدون درگیری ذهنی با قافیه در غزل  برای بیان سخن خویش که قافیة مثنوی می  غزل

افزایی رسانده است و  به سراغ قافیه مثنوی رفته و به صورت هنرمندانه آن را با غزل به هم

 حاصل آن  نزدیک کردن بافت غزل با ساختاردکلماسیون طبیعی گفتار است. 
 

  . نوآوری در قافه و ردیف:6-3-2

برند که در شعر کالسیک اتفاق افتاده و یا در  هایی بهره میمعموال شعرا از قافیه و ردیف

در غزل »خانم سالم« از قافیه و ردیفی بهره برده که تا    غزل معاصر رایج است اما آذرپیک 

 سابقه بوده است.کنون در غزل گذشته و معاصر بی

 ت ـبد یا که خوب، مال من و مال تو یکی س  خانم سالم! حال من و حال تو یکی ست 

 ت  ـمن و سال تو یکی س  الـ نکه سآغافل از    ن و تو ده سال سد کشید ـویم بین مـتق 

 ( 136)همان:  
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 . قافیة اشتباه: 7-3-2

در بیت آخر قافیة    گردد دوشیزه به عشق باز می« از مجموعة  29شاعر به عمد در غزل »

 اشتباه به کار برده است. 

 رد ـــرف کـــ صـــودش تــاه را در خـــم  رد            ـون مَـن چـیـد و زمـدا شـق پیـشـع

 ( 151)همان:  
 

  . هم قافیه نبودن ابیات:8-3-2

رود و نوآوری  در نمونة زیر بیت آغازین با سایر ابیات هم قافیه نیست اما جزء غزل به شمار می

 شود زیرا آگاهانه این کار را انجام داده است.شاعر در قافیه محسوب می

 د...ـعـد و بـ تـاق اف ـف ـاتو، ـن و تــن مـبی  تن  ـرمانه، پیش از این متان محـیک داس

 د         ـردنـاز کـالن آغـن یک پــا را و در ایم  دـردنـاز کـهان آغـت، ناگــرط وحشـاز ف 

 (41: 1383)آذرپیک،   
 

   یریگجه ینت .3

راه سیمین بهبهانی و   با مطالعه و بررسی آثار آرش آذرپیک مشخص شد که آذرپیک با ادامة 

دهندگان   واسطه با اوزان ابداعی ایشان، اوزان کالسیک و سایر قوالب، یکی از رواجارتباط بی 

باشد. مخصوصا اوزانی که به دکلماسیون طبیعی زبان نزدیک بوده  اوزان سیمینی در غزل می

وند. در واقع  شو برای آذرپیک در جهت گفتاری نمودن غزل به عنوان یک ابزار محسوب می

آذرپیک با بیان غزل گفتار در شعر معاصر ایران به نوعی نماینده و نوآور غزل گفتار محسوب  

گیری از زبان گفتار )نه زبان  شود که توانسته احساسات و عواطف و افکار خویش را با بهرهمی

راه بیشتر از    گرایانه( در عین فاخر بودن کالم به هم افزایی برساند و در اینعامیانه و سهل

زبان کمک می به دکلماسیون  که   است  برده  بهره  میاوزانی  لذا  ابداع  کند.  را یک  او  توان 

شعری   روایت  بنیان  جزء  که  غزل  موسیقی  و  عروضی  وزن  ثابت  بعد  حفظ  با  زیرا  دانست 

شود )تفکر اجدادی( کالن روایتی تثبیت شده )اوزان نوظهور سیمین بهبهانی( را  محسوب می

مال که نسبت  پیش تعین یافته )تفکر اعتقادی( را در جامه و کالبد غزل گفتار و مینی  که از

 دهد.  های نوینی هستند ارائه میبه غزل گذشته کالبد
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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Prosody is one of the areas of the word that has been developed by 

emphasizing the essence of speech, writing and meaning, although 

the main emphasis is on the essence of phonetic-speech. Until the 

Nima Revolution, the prosody was written according to the classical 

ghazal. But with Nima's Revolution and Simin Behbahani's 

Movement in contemporary ghazal, the prosody and rhythmic 

structure of ghazal also underwent changes. This article has been 

compiled and edited with the general aim of investigating the level 

of innovation, analysis and combination of the prosody in 

contemporary ghazals based on the prosody of Arash Azarpeyk's 

poems. Considering that none of the poets after Simin have 

innovated in the prosody and rhythmic structure and they have often 

used Jooybari prosody, Arash Azarpik is one of the successors of 

Simin's way, who wrote ghazals in his innovative prosody with a 

great frequency and has started to innovate in this field as well. In 

this article, the widely used, innovative and classic prosodies which 

will be mentioned are analyzed. In the end, according to the 

evidence, we come to the conclusion that Azarpeyk is one of the 

few post-Semin ghazal poets who is creative and innovative in the 

field of ghazal prosody and rhythmic structure. 
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