
  
  
  
  
  
  

  نوآوري ، تجزيه و تركيب اوزان عروضي در غزل معاصر
  (با تكيه بر شعر حسين منزوي )

 دكتر مه دخت پور خالقي چترودي

  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد 
  آمنه تاك 

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  چكيده:

ميزان نوآوري ، تجزيه و تركيب اوزان عروضي در غزل معاصر با تكيه  بررسي مقاله ي حاضر، با هدف كلي
است، با توجه به اين كه منزوي شاعري نوآور در وزن و موسيقي   بر موسيقي شعر حسين منزوي تنظيم شده

و جديد  شعر او  مشخّص گرديده و بيروني شعر است نخست با ارائه ي جدول و نمودار، اوزان پر كاربرد 
سپس با ذكر شواهد ، تحليل شده است. عالوه بر اين با ذكر نمونه، ميزان بهره وري شاعراز كيفيت و كميت 
هجاها ، مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان نيز با در نظر گرفتن آنچه گفته شده، به اين نتيجه رسيده ايم 

تجزيه ي افاعيل عروضي، شاعري مبدع و نوآور است اوزان جديد و كم كاربرد كه منزوي با كمك تركيب و 
را با زبان نو و امروزي در هم آميخته ،متصل كننده ي غزل سنتّي  به معاصر است و با بهره وري از كميت 

  هجاها و واج ها به غناي موسيقي شعرش افزوده است.
  كليد واژه:غزل معاصر، اوزان جديد،حسين منزوي.

  مقدمه:
براي آن كه بتوانيم به مقصود سراينده ي كالم بيشتر نزديك شده ،به درك  و تحليل جامع تري از شعر او  

  دست يابيم،ناگزير از دانستن برخي مقدمات و در نظر گرفتن پاره اي مالحظات  هستيم.
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آهنگ كالم و اهميت  يكي از راههاي رسيدن به اين مهم،  شناخت جنبه هاي مختلف موسيقي شعر،دريافت

آشنايي با جهان پر رمز و راز  و  آن در القاي مفهوم و آشكار ساختن عواطف و احساسات و روحيات و
آگاهي به قواعد عروض و قافيه،اشراف بر صنايع بديعي لفظي و موسيقي از جان بر آمده ي شاعر است.

شعر ضروري است ،  تا حدزيادي براي معنوي،گذشته از آن كه براي كشف دقايق زيبا شناسي و موسيقي 
با آن كه شعر ناگزير از عامل وزن نمي باشد و شعر بي . دريافت و درك پيام شعر به خواننده ،كمك مي كند

.دكتر شفيعي كدكني وزن را اولين عامل تناسب در زنجيره ي آوايي مي داند؛  وزن را بعضي شعر نمي دانند
وقتي مجموعه ي مورد بحث ما به لحاظ كوتاهي و بلندي «مي گردد.عاملي كه خود سبب ايجاد موسيقي 

مصوت ها و يا تركيب صامت ها و مصوت ها از نظام خاصي بر خوردار باشند،نوعي موسيقي به وجود مي 
).وزن در شعر اولين گزينه اي است كه توسط ذوق 16:1358شفيعي كدكني،»(آيد كه آن را وزن مي ناميم

شود.انتخاب وزن مناسب گذشته از آن كه بر خواننده و شنونده اثر مي گذارد در سراينده و  انسان ادراك مي
  شاعر نيز مؤثّر است .احساس وزن امري حسي و تجربي است.

با وجود اهميت داشتن وزن در ساخت شعرو شناخت اوزان عروضي ،متأسفانه دانشجويان و دانش پژوهان  
اخت علم عروض و اوزان شعر از خود نشان نمي دهند و همين عامل باعث ما تمايل و توجه چنداني به شن

گرديده است اين علم پايه و تخصصي در ميان پژوهش گران زبان و ادبيات فارسي  تا حدودي به انزوا 
كشيده شود.به طوري كه در نشريات و مجلّه هاي علمي و تخصصي رشته ي زبان و ادبيات فارسي كمتر 

اين پژوهش  قصد دارد با تكيه بر تحقيقات ميداني ميزان بهره وري هاي مرتبط به اين علم هستيم.شاهد مقاله 
،دخل و تصرف و نوآوري در اوزان عروضي شاعران اين دوره را نشان دهد و با تكيه بر شعر حسين منزوي 

رد اوزان عروضي بيان به تحليل آماري و مقايسه پرداخته ميزان موفقيت وتوانايي شاعر را در چگونگي كارب
نمايد ؛او را به عنوان يكي از  شاعران نو آور و مبدع معاصر معرفي كند و همچنين به نقش به كارگيري اوزان 

  عروضي در موفقيت يا عدم موفقيت غزل معاصر بپردازد.
شعر حسين  به عالوه اين مقاله با هدف شناخت اوزان عروضي به كار رفته در شعر شاعران معاصر، با بررسي

منزوي به  دليل تنوع به كار گيري اوزان آغاز مي شود و سعي ما بر آن است تا با استخراج و طبقه بندي 
اوزان، همچنين تحليل و بررسي ابزار و امكانات بديعي و آوايي به گوشه اي از جنبه هاي مختلف شعر او كه  

اعر،نويسنده ،مترجم و منتقدي است كه به قول از غزل سرايان بنام معاصر است،دست يابيم. حسين منزوي ش
خودش، عمري براي ستايش عشق گلو پاره كرده و آن را هويت اصلي  شعر خود مي داند ، عشقي كه بر 
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) . اين شاعر غزل پرداز معاصر،تقريباً از 9: 1387جبين شعر و زندگي او همچون داغي مي درخشد.(منزوي،
كه تا اين زمان كمتر مورد توجه قرار گرفته، چه بسا خود زمان، معرّف جمله شاعران توانا و گمنامي است 

شعر اگر قادر باشد خود از خود دفاع خواهد كرد و خواهد ماند و «شعرش در آينده باشد . او معتقد است: 
).اين 2:  1384منزوي،»(گرنه از گردونه بيرون خواهد افتاد.بگذاريد از شعر هاي اين دفتر نيز روزگار دفاع كند

پژوهش اولين قدم،براي شناخت موسيقي شعر وهمچنين مقدمه اي براي پژوهش هاي بعدي در زمينه ي 
شناخت جنبه هاي ادبي و فكري شاعر است.در ميان شاعران معاصر كمتر از او نامي برده شده است،اين در 

سيمين بهبهاني و منوچهر  حالي است كه اگر او در زمينه ي نوآوري و ابداع اوزان جديد پيشگام تر از
  نيستاني نباشد، حداقل با آنان همگام است. 

  
  تعريف وزن: - 1

هر عاطفه و احساس كه در قالب زبان شعر ظهور يابد با وزن مناسب و هماهنگي مي تواند تأثيرگذار      
  باشد و القاي  معني كند.

است تابع نظام ترتيب حركات و سكنات و وزن هيأتي «آورده است معيار االشعارخواجه نصير طوسي در     
: 1363خواجه نصير طوسي،»(تناسب آن در عدد و مقدار كه نفس از ادراك آن هيأت ،لذّتي مخصوص يابد

). زرين كوب تعريف گسترده تري از وزن بيان مي كند كه شعر نيمايي را نيز در بر مي گيرد.او وزن را جزء 3
در شعر اگر بتوان از قافيه صرف نظر كرد، ظاهراً از وزن نمي توان . «الينفك شعر مي داند و معتقد است  

وزن كه عبارت است ازوجود نوعي نظم در اصوات كالم ،به سبب خيال انگيزي كه دارد حتّي نزد منطقي ها 
). در اين تعريف، وزن نوعي نظم در اصوات تعريف شده 94:1356(زرين كوب،» هم جزو ماهيت شعر است

سبي كه حاصل از تلفّظ كلمات است . همه آنچه گفته شد ما را به ميزان اهميت وزن شعر يا شعر است .تنا
وزن دار در ميان اشعار پارسي رهنمون مي شود ،آن گونه كه ضرورت وزن را نمي توان انكار كرد و در باب 

ن را در قالب او وز . "سخن موزون خيال انگيز"اهميت وزن همين بس  كه در تعريف شعرگفته اند:
  احساسات شاعرانه ي خويش اين گونه به نظم مي كشد.

  وزن 
  چه وزني دارد شب

  از پا نمي نشينم
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  تا مصراعي از سكوت و

  مصراعي از هياهو نگيرم و
  در غريب ترين بحري كه                       

  آسمان و زمين
  به ياد دارند 

  بازش نسرايم 
  گذر كند شبانه ي شهريور آيا

  براي شعرم وزن مناسبي است                  
  يا ضربان تند دندان هايي كه 

  از شدت سرما
  به هم مي خورند 

  )     70:1385(منزوي،                     
  موسيقي  شعر -2 

پديده اي ذاتي و فطري در وجود آدمي است .با اين وجود هيچ ملّتي از آن بي بهره نيست.بشر از  موسيقي
به زمزمه و نجواي آهنگ ها ي بدون تفكر و تĤمل در خلوت خود مي پرداخته است؛ نجواهايي كه دير باز 

  ذاتي اند و از حاالت و غم و اندوه دروني او حكايت دارد .
در واقع آن چه انسان را به سوي موسيقي مي كشاند،همان جذبه و كششي است كه او را به سوي سرودن 

ن مي سازد.از اين مطلب به رابطه ي شعر و موسيقي پي مي بريم.شعر در واقع شعر و لذّت بردن از آن رهنمو
همان موسيقي الفاظ و كلمه هاست و غنا نيز موسيقي الحان ولذّت از آهنگ كلمات است.حكماي يونان بر 

). 25: 1337ارسطو،»(منشأ پيدايش شعر تقليد و لذّت حاصل از تعلّم و  دانش آموزي است« اين باورند كه
نظور از موسيقي بيروني شعر، كه باعث ايجاد آهنگ وموسيقي كالم و زيبايي آن گرديده وزن عروضي است م

كه در زبان فارسي بر اساس كميت هجاهاست، همان چيزي كه ما با خواندن اشعار گوناگوني كه جان و روان 
آن را شورانگيز مي كند.  آدمي را نوازش مي دهد، احساس لذّت مي كنيم. وزن به شعر زيبايي مي بخشد و

پس عالوه بر معنا و موسيقي ، آهنگي  در شعر وجود دارد كه همان وزن است و ما  آن را به عنوان موسيقي 
  بيروني مي شناسيم. 
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منظور از موسيقي بيروني شعر، جانب عروضي وزن شعر است كه بر «دكتر شفيعي كدكني نيز مي نويسد:     
  ).391، 1385(شفيعي كدكني: » همه ي شعرهايي كه بر يك وزن سروده شده اند، قابل تطبيق است

  
  بررسي اوزان عروضي در شعر حسين منزوي- 3

شاعر در اوزان عروضي قابل بحث و بررسي است.براي شعر حسين منزوي به دليل ابداعات و نوآوري 
آشنايي بيشتر، با موسيقي بيروني شعر منزوي  به تحليل آماري اوزان به كار رفته در شعر او پرداخته، عالوه بر 
اين ، چگونگي بهره گيري شاعر از كيفيت و كميت هجاها، به كارگيري اوزان متعارف و نامتعارف،پسنديده و 

  -بداعات شاعر در زمينه ي خلق اوزان جديد،چگونگي ارتباط وزن و محتوا و حتّي اختالالت وزنيناپسند، ا
  مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. -به كمك نمودار و جدول

  
  اوزان پسنديده و ناپسند   - 1- 3

دهد. اوزاني را هر شاعري متناسب با انديشه وشرايط زندگي خود به استفاده از اوزاني خاص تمايل نشان مي 
  مي پسندد كه بيشتر ،با حال و هواي  روحي و عاطفي او مناسب باشد.

تنوع موسيقايي اوزان به كار رفته در اشعار منزوي، نشان از اين دارد كه شـــاعر درانتخاب وزن كامالً مهارت 
ان مفاهيم ذهني خود داشته، با آگاهي و آشنايي كامل به موسيقي بيروني شعر، وزن هاي مناسب را براي بي

  برگزيده است .
با مقايسه و نگاهي اجمالي به جداول  زير و توجه به اركاني كه در اين اوزان به كار رفته،  پي مي بريم ،وزن 
هايي چون فاعالتن و مفاعيلن و مستفعلن ،كه در آن ها هجاهاي بلند نسبت به هجاهاي كوتاه بيشتراست 

وتاه و بلند وجود دارد،بيشترتكرارشده و بيشتر مورد استفاده ي  شاعر، ونسبت يك چهارم، بين هجاهاي ك
  قرار گرفته است.
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  اوزان بلند،متوسط،كوتاه  1جدول شماره ي    

  الف) اوزان بلند :
  ميزان كاربرد  نام عروضي  وزن

  21  بحر هزج مثمن سالم ـ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن1
  12  بحر رجزمثمن منحور  ـ مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع2
  11  رمل مثمن سالم       فاعالتنفاعالتنفاعالتن فاعالتنـ 3
  4  بحر هزج مثمن اصلم ـ مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن4
  2  رجز مكفوف اصلم ـ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن5
  4  مجتّث مثمن سالم مستفعلن فاعالتنـ مستفعلن فاعالتن،6
  4  مجتّث مثمن  ـ مستفعلن فاعالتن مفاعيل فع لن7
  1 مجتث مثمن اخرب اصلم ـ مستفعلن فعالت مستفعلن فع لن8
  5  هزج مثمن مقبوض  ـ مفاعلن  مفاعلن مفاعلن مفاعلن9

  2 رجزمثمن مكفوف  اصلم ـ مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن10
  1  مستفعلن مستفعلن فع لنـ 11
  1  ـ مستفعلن مستفعلن فعالت12
  2  ـ مستفعلن مفاعلن مفعولن13
ـ مستفعلن مفاعلن فعولن، مستفعلن مفاعلن14

  فعولن
 2  

  1  ـ مفاعلن فعالتن فع، مفاعلن فعالتن فع15

  2  ـ مفاعيل فع لن، مفاعيل فع لن، مفاعيل فع لن16
  1  مفعول فاعالت مفعولنـ مفعول فاعالت مفعولن،17
  1  ـ مفعوالتن مستفعلن، مفعوالتن مستفعلن18
  1  ـ فاعالتن مفاعلن فع لن، فاعالتن مفاعلن فع لن19
  1  ـ مفعول مفاعيل فعولن، مفعول مفاعيل فعولن20
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  1  ـ فاعالت مفوالت، فاعالت مفعوالت21
  2  ـ مستفعلن مفاعلن فع لن، مستفعلن مفاعلن فع لن22
  1  ـ مستفعلن مفاعيلن، مستفعلن مفاعيلن23
  1  ـ مستفعالتن مستفعالتن مستفعالتن22
ـ مستفعلن مفاعلن مفعولن، مستفعلن مفاعلن25

  مفعولن
 1  

  1  ـ مستفعلن فاع، مستفعلن فاع، مستفعلن26
ـ مستفعلن مستفعلن فع لن، مستفعلن مستفعلن فع27
  لن

 2  

  87جمع :                                                       
 "مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن  "حسين منزوي ترجيح مي دهد عبارات و مفاهيم ذهني خود را ابتدا در وزن

بحر (مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف) بياورد ؛اين بحر مورد عالقه ي اوست و بيشترين بسامد و 
درصد از كلّ اشعار بررسي شده را در بر مي گيرد.جالب توجه است اشعاري كه در اين بحر  2/12حدوداً 

  سروده است .مطلع يكي از زيباترين غزل هايش را كه در اين بحر سروده، براي نمونه مي آوريم:
                          ترسم كه موج فتنه دلم را به خون كشد                  وين كشتي شكسته به كام اندرون كشد

  )  151: 1373(منزوي ، 
  

بحر (مجتّث "مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن"دومين وزني كه مورد توجه و استقبال شاعر واقع شده وزن 
  غزليات را به خود اختصاص مي دهد.درصد از كلّ  3/9مثمن مخبون اصلم)است. كه حدود 

  زن جوان غزلي با رديف آمـــــــد بود                كه در صحيفه ي تقدير من مــسود بود            
  )234: 1376(منزوي،                                                                                      

(فاعالتن "مشاكل"(فعولن ) و بحر"متقارب "رعروضي به كار رفته در شعر منزوي، بحربح 60از ميان تقريباً 
  درصد از كلّ اشعار را در بر مي گيرد. 2/0مفاعيل فعولن)، كمترين بسامد را دارد و تنها 
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% از اشعار او در اوزان جديد سروده شده است .در يك نگاه كلّي به نمودار زير مي توان گفت 8بيش از 

سود جسته است كه به ترتيب  -با زحافات آن-بحر 9وزن و  90ي براي سرودن اشعارش از تقريباً منزو
  درصد عبارتند از:

  %9/23بحر مضارع :             -1
  %20بحر مجتّث :                -2
  % 6/19بحر رمل :               -3
  %4/17بحر هزج :               -4
  %6/5    بحر رجز:              -5
  %  9/2بحر خفيف  :              -6
  %3/1بحر منسرح :              -7
  %09بحر متقارب :              -8
  %02بحر مشاكل :               -9
  % 2/8اوزان جديد:                 

  
  



 2663    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  بهره وري از كيفيت وكميت هجاها: -  2- 3
دقّت خاصي داشته است.وي با استفاده ي مناسب از هجاهاي حسين منزوي در انتخاب هجاهاي كوتاه و بلند 

كوتاه يا بلند ،  خواننده را در حالت هاي گوناگوني كه مد نظر دارد با خود همراه مي كند.مثالً در شعر زير 
تأمل ، «وجود هجاهاي بلند سبب مي شود خواننده عالوه برتفكّر و تأمل، احساس غم و اندوه كند، چرا كه 

: 1363يوسفي،»(سكون و آهستگي است. هجاهاي بلند در بافت شعر با چنين حالتي سازگار است محتاج
103.(  

  شب كه مي رسد از كناره ها                              گريه مي كنم با ستـــــاره ها
  واي اگر شبي ز آستيـن جان                             بر نيـــاورم دســـت چاره ها

  خامشان بسته ام زبان                              حرف مـن بخوان از اشـاره ها همچو
  قصه ي مرا بشـــنوي تو هم                             بشنوند اگر  سنــــگ خاره ها
  ما زاسب و اصل اوفتـاده ايم                             ما پياده ايم اي ســــــواره ها

  آتشـــــم مزن                             خرمنم مســــوز از شـراره هااي لهيب غم 
  دور بسته را فصل خستـه را                             دوره مي كنــــم با دوبـاره ها

  )34: 1371(منزوي،                                                                        
هجاهاي بلند براي القاي حس غم واندوه  استفاده كرده است همان طور كه گفتيم منزوي از شاعر، گاهي از 

كيفيت هجاها به خوبي بهره مي گيرد مثالً در شعر زيرشاعر با استفاده از هجاهاي بلند ،فضايي مملو از شكوه 
  و شكايت ايجاد مي كند.

اينك منم تكرار سعدي درطرابلس هاي بيگاري                               تقديرم اين گونه است كارگل به جاي كاردل آري          
  )127: 1380(منزوي، 

نقش هجاهاي بلند در رساندن مفهوم عاطفي دريغ و حسرت، در بيت زير كامألمحسوس است.منزوي به 
« ا تركيب مناسب اين هجاها، فضاي يأس و نا اميدي را بر شعر حاكم مي كند. عنوان يك شاعر هجا شناس، ب

يكي ديگر از جوانب موسيقي كلمات اين است كه ساختار آوايي كلمه، خود عالوه بر نقش معنايي و رسانگي 
( »  خويش، از رهگذر مجموعه ي اصوات به گونه اي غير مستقيم ،مفهوم مورد نظر شاعر را ابالغ مي كند.

  )318: 1373شفيعي كدكني،
  كاشكي مي شد بدانم تا كجاها مي برد              اين نسيمي كز نفس هاي تو ما را مي برد
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  )164: 1373(منزوي، 

  
تركيب درنگ و هجاي بلند در بيت زير ما را به تاْمل وا مي دارد. شخصي كه سخن مي گويد اندكي صبر مي 

دا را در اين بيت احساس مي كنيم به گونه اي كه نمي توانيم تمام بيت كند تا پاسخ بشنود.تقابل سكوت و ص
  را پشت سر هم و بدون وقفه بخوانيم.

  چيزي بگو ، بگذار تا هم صحبتت باشم              لختي حريف لحظه هاي غربتت باشم
  )114: 1377وي، (منز                                                                            

در بيت زير عالوه بر غناي موسيقي ،مي تواند نوعي هشدار و تحذير را به خواننده  "اين "تكرار هجاي بلند 
  القا كند.

  گور شد گهواره آري بنگريد اينك زمين را           اين دهان واكرده غرّان اژدهاي سهمگين را
  )1371:155(منزوي،                                                                                    

مصراع هاي شعر حسين منزوي از نظركميت و  تعداد هجا، بسيار متنوع است.كوتاه ترين مصراع ها از يك  
و در بيشتر موارد از دو هجا تشكيل مي شود و طوالني ترين آن به سي و سه هجا مي رسد.مصراع هاي كوتاه 

طفي مي سازد كه با وجود كوتاهي به اندازه ي مصراع هاي بلند ذهن خواننده را به خود مشغول را كلمات عا
  مي كند.در زير نمونه اي از كوتاه ترين و بلند ترين مصراع را آورده ايم.

  كوتاه ترين مصراع:
  دل    
  ضرب نا مساوي  

  مي زند                     
  يك پيشرفت در موسيقي  

  يا يك ابتدا       
  )54ب: 1385براي سكوتي هميشگي                                                                         (منزوي،   
  بلندترين مصراع: 

  زني با سوز هاي آشناي غربتي دلگير كه از هرجا به سوي غربت خود مي كشددامن
  )112: 1376(منزوي،                                                                                
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  بهره گيري از اوزان متعارف و نامتعارف -  4 - 3
توجه به خواص و شناخت كامل وزن ها، براي شاعر بسيار اهميت دارد.حسين منزوي از معدود شاعراني 

رايج و چه غير رايج و حتّي ابداعي در است كه نه تنها اسير محدوديت وزن نشده ، بلكه ازانواع وزن چه 
شعرش  بهره برده است. وي با نبوغ حيرت انگيزي وزن هاي عروضي متعارف ، نا متعارف و  جديد را براي 
انديشه هاي خود به كار مي گيرد .او با كمك تجزيه و تركيب اوزان معمول و شناخته شده،اوزان جديدي 

ي و شايد پيشگام تر از او به تنوع وزني و ريتميك غزل فارسي نائل كشف مي كند و پا به پاي سيمين بهبهان
  مي گردد.  

%  8وزن را در اشعارش به كار برده است كه بيش از  90با نگاهي به جدول زير پي مي بريم كه منزوي قريب 
لم مانند درصد اشعارش را در اوزان متعارف سا 4/10آن ها در اوزان نا متعارف و جديد است . او تقريبأ 

وزن نا  30% را در اوزان متعارف دوري سروده كه از اين ميان ، بيش از 80هزج، رمل،رجز، متقارب  و حدود 
  متعارف و كم كاربرد است.

  
استفاده اوزان كم كاربرد اخيراً در ميان غزليات شاعران معاصر ديده شده است. بلند ترين وزن معمول، 

وزن ها در شعر فارسي چندان معمول نيست و اگر شاعري گاهي به آن ها هجاست .اين گونه  20مشتمل بر 
رغبت كرده است ، كار او از نوع تفنّن شمرده مي شود. تحقيقات نشان مي دهد كه اين تفنّن را  نخست 

  ).334: 1333سلمان ساوجي ابداع كرده است ( خانلري،
زان كم كاربرد را مخلّ معنا مي داند و در ضمن استفاده از اواز شو كران و شكر، منزوي درمقدمه ي كتاب 

بنده نظرم اين است كه تنها مزيت اين وزن ها ،همان نا متعارف بودنشان است و «آوردن تمثيلي مي گويد:
گرنه جز نقض غرض نيست.خواننده ي شعر بايد دو سه بار، غزل را بخواند تا وزنش را در يابد و سپس در 

ين باشد كه شاعر، در اين وزن غريب چه حرفي زده است؟ چه اصراري است كه بار چهارم، درپي دانستن ا
اسب آزموده و رام را كنار بگذاريم و زين بر توسن لگد زني بگذاريم كه تنها مزيتش در اين است كه قبأل 

) .منزوي مصراع را تا آن جا ادامه مي دهد كه سخنش تمام 24: 1373منزوي ،»(كسي از آن سواري نگرفته
  شود .در واقع او وزن را در قالب كلمات مي ريزد نه كلمات را در قالب وزن.

  رنج گرانم را به صحرا مي دهم صحــــرا نمي گيرد         اشك روانـم را به دريا مي دهم دريــا نمي گيـرد
  ي جا نمي گيردتا در كجا بتكانم از دامان دل اين سنگ سنگيـن را        دلتنگي ام اي دوست بي تو در جهان 
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  با سنگ ها مي گويم آن رازي كه بايد با تو مي گفتم        سنگين دال دستت چرا دستي از اين تنها نمي گيرد
  اي تو پرستار شبـــــــــان تلخ بيماريم ،  بيمــارم     عشقت چرا نبض پريشـــــان حياتم را نمي گيرد...

  )83: 1373(منزوي،                                                                                      
  نوآوري در وزن -  5- 3

منزوي درتجزيه ، تركيب و  به كار گيري افاعيل عروضي تبحر فراوان دارد. با نگاهي اجمالي به جدول زير، 
لّط داشته و عالوه بر متوجه مي شويم ،اين شاعر توانا با مطالعه در علم عروض بر همه ي اوزان عروضي تس

آن به نوآوري و ابداع پرداخته است.شاعر با سرودن غزل هاي شور انگيزي در قالب اين اوزان طبع آزمايي 
  مي كند.

منزوي در آثار خود از اوزان جديد بهره برده است.او خود را در بند وزن احاطه نمي كند. گاه مصراع را آن 
و به همين جهت بعضي اوزان شعر او نفس گير هستند.خودش مي  قدر طوالني مي كند تا معني كامل شود

  ).21: 1375منزوي ، »( حرف من هر جا كه تمام شد ،غزل من هم تمام مي شود« گويد:
  جدول  اوزان  جديد

  درصد  رباعي  مثنوي  غزل وزن
  2/0      1 ـ مستفعلن  مفاعلن فع لن، مستفعلن مفاعلن فع لن1
  2/0      1 مفاعيلنـ مستفعلن مفاعيلن مستفعلن2
  3/0      2 ـ مفاعلن فعالتن فع، مفاعلن فعالتن فع3
  2/0      1 ـ مفعول فاعالت مفعولن مفعول فاعالت مفعولن4
  3/0      2 ـ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن5
  2/0      1 ـ مفاعيل فع لن مفاعيل فع لن مفاعيل فع لن6
  2/0      1 ـ مستفعالتن مستفعالتن مستفعالتن7
  2/0      1 ـ مستفعلن، مفاعلن، مفعولن، مستفعلن، مفاعلن، مفعولن8
  3/0      2 ـ مستفعلن فاع، مستفعلن فاع، مستفعلن9

  2/0      1 ـ مفاعيل فع لن، مفاعيل فع لن10
  2/0      1 ـ مفعوالتن مستفعلن، مفعوالتن مستفعلن11
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  2/0     1 ـ فاعالت فعالت فع، فاعالت فعالت فع12
  3/0    1 1 مستفعلن مستفعلن فع لن ،مستفعلن مستفعلن فعلنـ13
  2/0     1 ـ مستفعلن مفاعلن فعولن ،مستفعلن مفاعلن فعولن14
  2/0     1 ـ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع15
  2/0     1 ـ مستفعلن مستفعلن فع لن16
  2/0     1 ـ مفعول، مفعولن، مفاعيلن17
  2/0     1 فع لنـ مفعول، فاعالت فاعالت،18
  2/0     1 ـ فاعالت، مفاعلن، فعالت19
  2/0     1  ـ مفتعلن مفاعلن فعولن20
  3/0    1 1 ـ مستفعلن مستفعلن فعالت21
  2/0     1 ـ مستفعلن مفاعلن مفعولن22
  2/0     1 ـ فاعالت، مفعوالت، فاعالت ، مفعوالت23
  2/0     1 ـ فاعالتن مفاعيل فع لن، فاعالتن مفاعيل فع لن24
  2/0     1 ـ مفتعلن فعولن مفتعلن فعولن25
  2/0  1    ـ مفعولن فاعالت مفعولن فع26
  2/0     1 ـ مفاعيل فاعلن مفاعيل فاعلن27
  2/0     1 ـ فاعالت مفاعيل مفاعيلن28
  2/0     1 ـ مفعول مفاعيل فعولن، مفعول مفاعيل فعولن29
  3/0      2 ـ مفاعلن فعولن، مفاعلن فعولن30
  6/2  5  7   مفاعلن فعولن فع لنـ مفعول 31
  2/0      1 ـ مفعول فاعالت مفاعيل 32

  
البتّه سابقه ي كاربرد استفاده از اوزان كم كاربرد و نو را به سيمين بهبهاني داده اند، حال آن كه منزوي در 

خانم بهبهاني در غزل «بر اين عقيده است كه: با عبارات اعتراض آميز خودازشوكران و شكر مقدمه ي كتاب 
[در حالي          هاي بعد از رستاخيز شروع به تجربه در وزن هاي غير متعارف (به قولي اوزان نا مطبوع)كردند...
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منزوي ».(پاره اي از اين اوزان را آزمودم ... و نتيجه اش هم بد نبود 1346و  1345كه]من در سال هاي 

    راين با توجه به  شواهد موجود، ما مي توانيم منزوي را ابداع گر اين اوزان بدانيم.). بناب24: 1373،
ركن  قبل از منزوي نيز كاربرد داشته است، با اين حال نو آوري  12و  10اگر چه بعضي از اين اوزان با 

  منزوي در تركيب و تنوع چيدمان اوزان قابل توجه  است.
ركن دارند . شمار هجاهاي 12هاي مختلفي بر مي خوريم كه اغلب  آن ها در ميان غزل هاي او به وزن 

  هجا در نوسان است.   44، 40، 36، 30هربيت بين   
  در چشم هاي شعله ورت آن روز چيزي فرو نشسته و سركش بود

  چيزي هم از قبيله ي خاكستر چيزي هم از سالله ي آتش بود                                    
  بار)  2مفعول فاعالت مفاعيلن(

  )233: 1376(منزوي ،                                                                              
  از چشم هاي عشق چه مي خواهيد اي ابر هاي بغضي باراني

  بر گونه هاي دوست چه مي باريد اي اشك هاي طاغي طوفاني                             
  بار)  2مفول فاعالت مفاعيلن(

  )      96: 1377(منزوي ،                                                                               
  شهر منهاي وقتي كه هستي،حاصلش برزخ خشك و خالي

  جمع آيينه ضرب در تو،بي عدد صفر بعد از زاللي                                            
  بار)  2فاعالتن مفاعيل فع لن(

  ) 93: 1380(منزوي،                                                                              
  اي عشق ما با تو از وادي جادوان هم گذشتيم

  از شيــر غرّان و از اژدهاي دمان هم گذشتيم                                                   
  بار) 3مستفعلن فاع (

  )130: 1377(منزوي ،                                                                          
  زني كه صاعقه وار آنك رداي شعله به تن دارد

  فرو نيامده خود پيداست كه قصد خرمن من دارد                                             
  بار) 2مفاعلن فعالتن فع (  
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  )47: 1373(منزوي،                                                                           
هجا   36،40 28شكيل شده و هر بيت،ركن ت10همچنين در ميان اشعار او به غزل هايي برمي خوريم كه از 

  )58و54دارد. براي آشنايي بيشتر به جدول اوزان بلند و جديد بنگريد.(همين اثر، صص: 
  باغ خزاني توام اي يار كه بي تو برگ و بار ندارد

  وقتي تو نيستي گل سرخم تقويم من بهار ندارد                                               
  فاعلن مستفعلن مفاعلن فعالتنمستفعلن م

  )103: 1371(منزوي،                                                                             
  رنج گرانم را به صحرا مي دهم صحرا نمي گيرد

  اشك روانم را به دريا مي دهم دريا نمي گيرد                                                  
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن                                                

  )83: 1373(منزوي ،                                                                               
  به اندازه ي عشق جا داشت اتاق تو و خانه ي تو

  پذيراي تنهاييم شد تن مهربــــــانانه ي تو                                                  
  بار) 3مفاعيل فع لن (

  )167: 1371(منزوي،                                                                               
  

  خيال خام پلنگ من به سوي ماه جهيدن بود
  و ماه را ز بلندايش به روي خاك كشيدن بود                                                 

  بار) 2مفاعلن فعالتن فع ( 
  )  195: 1372(منزوي ،                                                                              

  
  ) 179: 1371( منزوي ،                  وقتي تو در مي زني من دلم پر مي زند              

  بار) 2مستفعلن فاعلن ( 
  )135: 1371در خود خروش ها دارم چون چاه  اگر چه خاموشم                   (منزوي 

  بار) 2مفعول فاعالتن فع(
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  )21: 1380يادي است در هميشه ي ذهنم آن گيسوان خيس معطّر               ( منزوي ،  

  بار)                                      2ل فعولن (مفعول مفاعي
  

  )127: 1380تقديرم اين گونه است كار گل به جاي كار دل آري                     (منزوي ، 
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن                                                                        

  
  )23:  1373من پر بزن در زمستانم النه كن                            ( منزوي،  گنجشكك

  بار) 2مفعوالتن مستفعلن (
  

)                          34:  1371شب كه مي رسد از كناره ها                                            (منزوي  ،
  بار) 2فاعالت فع(

  
سرايد، بايد تمام ضوابط و قواعد شعر مانند وزن، قالب و تساوي  شاعري كه به شيوه سنّتي شعر مي  

يعني هر مصراع بايد با مصراع ديگر بيت، از نظر  ها را از نظر تعداد افاعيل عروضي، مراعات كند ، مصراع
يقي بيروني شعر حسين منزوي تعداد و ترتيب هجاها و اركان برابر باشد. يكي از مهم ترين اختصاصات موس

و چهارپاره است . در شعر زير شاعر ،در ركن چهارم   هاي داخلي ،در غزل ، برهم زدن تساوي طولي مصراع
  آورده است.   "مفتعلن "، "فع لن"به جاي تكرار 

  
  چه نيازي دارم كه به من حرفــي بزني               كه سـخن ها دارد نگـهت در بي سخني                  

  چه گناهي دارم كه تو را عاشق شده ام                تو گنه كاري   تو كه شدي عاشق شدني
  صــأل تـو منيتو به من نزديكي غم من هستـي شايد                تو نهـاني در من تو مني ا

  فعالتــن، فع لن، فعالتن، مفتـــــعلن                   فعالتـــــــن ، فع لن،فعالتن ،مفتعـلن
  ) 25: 1373(منزوي ،                                                                                



 2671    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  
  نتيجه گيري

به  شعر او در شمار آثار خوب و خواندني معاصربوده، جه مي گيريم كهبا مطالعه در آثار حسين منزوي نتي     
غزل معاصر است.وي در شاعري و حتّي نويسندگي از قدرت بااليي برخوردار است .اشعار نوعي نماينده ي 

   دلنشين و پرشورش بيانگر احساسات و عواطف و افكار اوست.
ر عرصه ي موسيقي بيروني وتجزيه و تركيب  افاعيل عالوه بر اين ،پي مي بريم كه منزوي شاعري نوآور د

عروضي است.اشعار او منبع ارزشمندي براي دستيابي به نمونه هاي اوزان جديد واوزان بلند و همچنين 
  هارموني است.  -گنجينه اي از انواع صنايع بديعي لفظي، معنوي و  آوايي
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