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 چکیده

تشابهات  تفاوتها وبه لحاظ  شاخص غزل سه شاعر 4350اوزان  ویژگیهای پژوهش حاضر، در

 دهد كه بحری. چنانکه بسامد اوزان نشان مستشده ا سهیمقا ارتباط با مضامین و معانی آنها و یوزن

بسامد را  نیشتریب یمولو زلغ در "مضارع هزج و" بحر و حافظ و یغزل سعد در "مجتث رمل و"

دارند تا اوزان  یشتریمشابهت ب ستندیزیسده متفاوت م دو و حافظ كه در یاوزان غزل سعد .نددار

وزن است  30سه شاعر، شامل  اتیاوزان غزل نیترجیبوده اند. را كه هم عصر ،یمولو و یغزل سعد

 کهیحال ندارند، در یعحافظ اوزان ابدا و یرفته اند. سعد بکار نیریسا از شتریوزن آن ب 15كه 

مجالس سماع  شود كه چه بسا،یم مشاهده شتریب یمولو یدر اوزان متناوب و تکرار یوزن یهاینوآور

 كاربرد مختص اوزان بحور نیشتریبوده است. ب اصحاب خانقاه درخلق آنها موثر اقیاشت و وجد و

هرچند برخی از تحقیقات دهد. ینشان م سه شاعر شعر سامد را درب نیمتفق االركان است كه باالتر

اوزان و معانی آنها را بای یکدیگر مرتبط میدانند، مضامین غزل سعدی؛ مولوی به اوزان خاصی 

بدون توجه  یامورعرفان وصال و فراق و و اندوه و عشق و یشاد رینظ نیانواع مضام و مرتبط نیستند

 بیان شده اند.خاص  یبه وزن

 سعدی، مولوی، حافظ انواع اوزان  غزلیات، مقایسه،: عروض، کلمات کلیدی

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

 زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاداسالمی، واحد تهران جنوب استادیار گروه  -2

(m_sabetzadeh@azad.ac.ir) 
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 مقدمه -1

انتخاب اوزان شعری  ؛ برتجربه وسنتهای وزنی دنیای موسیقایی و نسبت شاعران با موسیقی و

، مولوی و برجستگی غزل سعدی چنانکه یکی ازعوامل تفوق و گذارد.بسزایی می خواه تاثیرخواه نا

ت موسیقایی آنان بستگی فراوانی داشته است. بدین معنی كه این شاعران به نوعی حافظ به ذهنی

واقع تجربه  در ریتمیک شعری  بواسطه نزدیکی با موسیقی، دست یافته اند و توانایی ایقاعی و

های آهنگزبان شاعران پدید آورده كه بر ذهن و زندگی این شاعران، یک نظام موسیقایی برجسته در

 صورت متعارف شعری و خصوص قالب و در دیدگاه متفاوت مولوی .بوده است وثرشعری آنان م

و توجه به  دانش موسیقایی شاعر هایی كه خود مولود  مشرب عرفانی خاص اوست وارشکنیساخت
، ناخودآگاه، دخیل بوده است متناسب خودآگاه و گزینش اوزان خوش آهنگ و موسیقی مسلما در

نی را به ذهن و ضمیر ما ذر امواج موسیقایی شعر خویش سیل معاموالنا از رهگ»به طوری كه 

اوزان  و پیوند بحور همانطور وجوه موسیقایی غزل سعدی و (78)موسیقی شعر، « منتقل میکند

گذارد كه موسیقی می و پیش روی شیفتگان شعر را نظیرای بیمتناسب با معانی عالی، سراینده

های متعالی خود گسترش تعالیم اخالقی و اندیشه بیان و در جهت تاثیرگذارترین اوزان شعری را

، حاالت و احساسات عاشقانه ده است. غزلیات سعدی از نابترین و مشهورترین غزلیات فارسیبکار بر

 ، میراث برجای مانده از آفرینش وتوصیف كرده است. حدود یک قرن بعدبشری را با استادی 

به خصوص سعدی با ایجازی  نایی شاعران پیشین ومع شناسانه صوری ودستاوردهای زیبایی

موفقیت شاعر  در توان نقش موسیقایی اوزان متناسب راشد كه نمی سخن حافظ متبلور نظیر دربی

نظیرو نیروی ویرسازی شاعران مذكور هماهنگی بیحركت و زیبایی تص ،دقت ،نادیده گرفت. ظرافت

كرده است به طوری كه میتوان گفت براستی  دیدارنهانی خارق العاده ای را در بافت غزلیات آنان پ

 حافظ در ، مولوی ومقایسه تطبیقی اوزان غزلیات سعدیگذر به فراسوی زبان است.  ،غزل آنان

های وزنی قرائتگیرد. در بررسی انجام می ، برای نخستین باربا توجه به شیوه سنتی پژوهش حاضر
سنتی  ، میانه وهود است با سه دیدگاه نوگرایانهشپیشینه تحقیق م پراكنده در متفاوت كه به طور

یست و های بمشهورترین پژوهندگان نوگرای دهه مطالعات عروضی مواجه هستیم. خانلری از در

اساس روش استقالل  بر "نتقادی در عروض و تحول اوزان غزلتحقیق ا"سی، درمقاله ای با عنوان 

 ترین اوزان وهای پانزده گانه خودساخته، رایجاصطالحات و پایه ارایه نظام و اوزان از بحور و

قرون هفتم تا  تعدادی از اوزان كم كاربرد غزلیات سعدی وحافظ را درقیاس با غزل شاعران مشهور

 غزلیات مولوی به سبب حجم و ( دراین تحقیق،87 ،. )تحقیق درعروض انتقادیبرشمردسیزدهم 

 نیز گرفته نشد. داریوش صبور نظر گوی سنجش درال های خاص یا تاثیرگذاری برویژگی تنوع زیاد و

غزلیات موالنا به سبب كیفیت استثنایی خود در »شود كه می متذكر "آفاق غزل فارسی" در كتاب

 در( 398 ،)آفاق غزل فارسی «این آمارگیری مآخذ محاسبه قرار داده نشده است. در اوزان مختلف
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ک ی بیست و"مجموعه  در "اوزان حافظ "ا عنوان ، یکی بمقاله به قلم مسعود فرزاد دهه چهل، دو

مولوی بر  شد كه در آن اوزان حافظ و منتشر "عروض مولوی"مقاله دیگری  و "مقاله درباره حافظ

. دی خودساخته فرزاد بررسی شده استنظام عد های وزنی هفده گانه و طبقه بندی واساس پایه

و  غزل اوزان دیوان حافظ  اعم از مثنوی و قطعه و و فرزاد به جای افاعیل عروضی، اعداد را قرار داد
اینها شفیعی كدكنی  ( عالوه بر4 ،)عروض مولویغزلیات مولوی را با شواهد شعری درنظرگرفت. نیز

ضمن نامگذاریهای   "موسیقی شعر"كتاب در اواخر دهه پنجاه ، درتجدد،  با تلفیق سنت و

به بررسی  ، تقسیم كرد و"كدر و شفاف و خیزابی ی وجویبار"، اوزان عروضی را به اوزان خودساخته

بدون  ، و(136موسیقی شعر، اخت )، سعدی و مولوی پردمقایسه صد غزل نخست دیوان حافظ و

های عروضی  فرزاد توجه كند و از سنت –ساختگی خانلری  -های پایه ای آنکه به الگوی طبقه بندی

لیات در ذیل ها، به شیوه سنتی، اوزان غزمه دیوانمقد ها وبرخی از شرح همچنین در بگیرد.  فاصله

 "شاخ نبات حافظ "یا كتاب  به اهتمام خطیب رهبر  "شرح حافظ": نظیر هرغزل آورده شده است

غزلیات مولوی كه  به شرح برزگر خالقی. همچنین در مقدمه شرح فروزانفر بر "غزلیات سعدی"و 

كرده است، تفکیک اوزان بر حسب زحاف  شفیعی كدكنی آن را در منتخب غزلیات مولوی نقل

را به  حاضر، اوزان غزلیات سه شاعر پژوهش نگارنده درشده است.  مقایسه اوزان ذكر بدون بسامد و

ای -در نظام بحور به صورت مجموعه با تفکیک زحاف استخراج و سنتی عروضی و شیوه متعارف و

با توجه به مضامین غزلیات برای  ا وهای آنهمختصات و ویژگی كامل طبقه بندی كرده و با ذكر

عروضی درواقع بازگشت  مقایسه كرده است. طبقه بندی اوزان در نظام بحور نخستین بار بایکدیگر

گیرد. چرا كه اوردهای نوین وزن شناسی انجام میبه شیوه قدمای عروضی است كه با توجه به دست

 های آموزشی، تجربه واظ روش و شیوهوین كرده اند، به لحنظام بحری كه قدمای عروضی آنرا تد

آنجایی كه هر بحری  ساختار و مشخصات آهنگینی دارد و اوزانی كه  از كارآمدی كافی را داراست و

سبب دارا بودن مختصات كلی آن بحر، باید در همان بحر و ، به هر بحری مشتق شده اند از

سیقی ردیف دستگاهی )سنتی، های مختلف نغمگی خاص خود طبقه بندی شوند، مثل نظام موطیف

آهنگ، بازگوكننده خصایص كلی همان دستگاه یا آوازاند كه  اصیل( ایران كه هرگوشه و تصنیف و

غمگی آن دستگاه یا آواز، با كلیت نظام ن گیرند وزیرمجموعه آن قرارمی در آن مشتق شده اند و از

مختصات موسیقایی  سایر و ردش ملودیک فرود وگ درآمد و اوج و های ایست و شاهد وشامل نت

 هماهنگی دارند. 

كل اوزان  نیز بسامدی از متعارف وغیر، اوزان كم كاربرد و ابداعی و اوزان رایجاینجا عالوه بر  در

جدولها  در محاسبه و شاعر های وزنی در مقایسه با كل غزلیات هردرصد گونه سه شاعر با جدول و

قرون هفتم و هشتم شامل شوق ج غزل عارفانه و عاشقانه مضامین رای ارایه شده است. اما گستردگی
 خشنودی از اوضاع روزگار و ناپایداری جهان وتوصیف معشوق زمینی یا ازلی، نا ،عشق ،،جذبه، حال

كیفیت پیوند آنها با اوزان نیزبه دقت بررسی گردد،  دهد تااین مجال را نمی بسیاری مضامین دیگر
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 و تركیب و وحدت معنایی ندارند معنی یکپارچه ای نیستند و چرا كه بسیاری از غزلیات دارای

كیفیت انواع وجوه موسیقایی و پیوند و تلفیق با مضامین به سبب تنوع زیاد مستلزم مطالعه تمامی 

میرسد كه  ، بنظركه نگارنده استنباط كرده تا جایی معنایی غزلیات است و وجوه موسیقایی و

برخی از تحقیقات گذشته،  در اگر سه شاد یا غمگین فرض كرد ووزن را فی نف و توان یک بحرنمی
اوزان سنگین را با مضامین غم انگیز  طرب و اركان طوالنی و ضربی را با شادی و های خفیف ووزن

 "مفتعلن مفتعلن فاعلن"سریع با وزن  کند. یعنی بحرنسته اند، همواره مصداق پیدا نمیمرتبط دا

توان مختص بحر متقارب را نمی "فعولن"ا وزن یجانی نیست یه همواره مبین مضامین شاد و

بدین بحرند. درغزل حتی ای حماسی هآورد، هرچند بسیاری از منظومه نظر مضامین حماسی در

طفی های عافضا ، الحان وها و سکوتهاتک تک ابیات یک غزل، بسته به چیدمان كلمات  و تکیه

، بنابراین با یک وزن عروضی سروده شده باشد كل غزلکنند، هرچند موسیقایی متفاوتی را القا می

 ، به فضای كلی  بسنده گردید.و معانی آن بررسی پیوند موسیقی شعر در

كه در آن شمار غزلیات به فروغی  منابع این پژوهش عبارتند از: كلیات سعدی به تصحیح محمد

شش هزار  شامل سی و» كه  و دیوان كبیر یا شمس به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر رسدمی  663

از  ( 43، )دیوان كبیر« و سیصد و شصت بیت و دارای سه هزار و دویست و بیست و نه غزل است.

و اندكی ملمع گونه و به سه زبان فارسی، عربی و تركی است كه  غزل به فارسی 3189این تعداد 

مجال دیگری پرداخته  در های خاص آنها به غزلیات عربی به سبب ویژگی اینجا لحاظ شدند و در

 است. غزل  495حافظ نیز براساس نسخه  تصحیح عالمه قزوینی ـ غنی شامل . غزلیات خواهد شد

 بحث یافته ها و -2

 مولوی و مقایسه بحور و اوزان  غزلیات سعدی، ویژگیهای کاربردی  و -1-2

 حافظ
، مولوی وحافظ  ت سعدیمتفق االركان غزلیا كاربرد بحوراوزان متفق االرکان:  الف ( بحور و

، زجرمل، ه دارد. فراوانی اوزان سعدی وحافظ به ترتیب شامل بحر  های بسیاریبا یکدیگر همسانی

نزدیکند. اما درغزل مولوی بیشترین فراوانی  تعداد اوزان نیز به یکدیگر متقارب است و رجز و

 شاعر غزل دو ی بابسیاری از مختصات اوزان غزل و رمل است و سپس  بحر مختص بحر هزج و

ها درصد به نسبت كل غزل آنها سنجش و غزل سه شاعر متفاوت است. درجدول فراوانی بحور دیگر

   مشخص شده است . 
 ( بسامد بحورمتفق االركان غزلیات سعدی، مولوی و حافظ1جدول)

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی بحر ردیف

 34,3 170 15 478 28.9 192 رمل 1

 16 79 32 1019 21,4 142 هزج 2
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 2,0 10 10 320 4,4 29 رجز 3

 0,2 1 0,8 27 0,6 4 متقارب 4

 - -  11 - - متدارک 6

 52,5      260 58,1 1855 35,68 367 كل بحرها 

بحرهای  مختلف االركان درغزل سعدی وحافظ به ترتیب ب( بحور واوزان  مختلف االرکان: 

غزلیات  آنان را شامل  سرح و سریع است كه تقریبا نیمی ازشامل بحور مجتث، مضارع، خفیف، من
منسرح  غزل مولوی بحر مضارع و سپس بحر در ،كه درجدول مشاهده میشود همانطور میشود.

توجه به  تفاوت دارد. بسامد بحورمختلف االركان در غزل دو شاعر دیگر با بیشترین بسامد را دارند و

 همانندی دارد درحالیکه برخی از یکدیگر با ل سه شاعر بارز وغز مختلف در بحور اوزان طوالنی در

شعر سعدی و حافظ كاربرد  سریع با وجود سرعت و نشاطی كه ایجاد میکند در بحور نظیر بحر

 برده است . چندانی ندا رد و مولوی آن را بیشتر بکار
                   مختلف االركان غزلیات سعدی، مولوی و حافظ بحور ( بسامد2جدول )

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی بحر ردیف

 23,6 117 3,2 102 18,7 124 مجتث 1

 18,2 90 7,3 233 13 86 مضارع 2

 1,6 8 2,8 90 5,3 35 خفیف 3

 0,4 2 3,5 112 3,9 26 منسرح 4

 0,2 1 2,5 81 1,4 9 سریع 5

 0,2 1     مقتضب 6

 44 218 19,3 618 42,2 280 كل بحرها 

زمره ابداعات وزنی  در آن سروده و متدارک كه مولوی چندین غزل در بحور كم كاربرد مثل بحر

 شاعران كاربردی نداشته، در غزل سایر برده و در همچنین بحر مقتضب كه حافظ بکار اوست،

اوزان غزلیات  های آنها بسنده شد.ویژگی میزان و به ذكر نگرفت و بسامدگیری مالک قیاس قرار

 میزان اركان آنها شامل سه نوع وزن است.  به كیفیت وبستگی 

 اوزان بلند وتکراری  -2-2
مکفوف و  مقبوض و مخبون و محذوف و و اوزان بلند شامل اركان  مثمن تکراری ازحاف مقصور

ری از اوزان  بلند با اركان سالم و همسان اند. سعدی، مولوی و حافظ بسیا اركان تکراری اصلم و

سعدی با  .برده اند برای مضامین مختلف بکار و آنها را آزموده اند متفق االركان حورب را در مثمن

ترین تغزالت را بیان كرده، چنانکه اغلب غزلیات رمل پركششترین و طرب آمیز اوزان طوالنی بحر
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وزن فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن دارای مضامین طرب  رمل مثمن مخبون اصلم  و وی به بحر

 افزاست 

 بســتان  ماند             عیش  خلوت  به  تماشـای  گلســتان  ماند             بهجـلس  ما  دگر  امــروز  م

(347) 
 سراید :هله كنان میمولوی دراین وزن و زحاف مسبغ  آن  هله 

 وتر      هله  زیرک  هــله  زیرک  هله  زیرک  زوتر              هـله  كز  جنبش  تو  كــار  هــمه  نیک

 (3ص/1086غ/3)ج

 پردازد. زن خطاب به ساقی به تهنیت عید میهمین و حافظ در و

 ســاقیا   آمدن   عیـــد   مـــبارک   بادت             وان   مواعید   كه   كردی   مرود   از  یادت           

(105) 

اغلب مضامین  و دارد غزل مولوی در باالیی بسامد رمل مثمن محذوف و مقصور حالیکه بحر در

 تمنایی دارند.   ، بیانی پرسشی ون درتوصیف حاالت عرفانیغزل مولوی با این وز

 من توام تو منی ای دوسـت مرو از برخویش              خویش را غیر مینگــار و مران از در خویش 

 (101ص/1254غ/3)ج

عول مفاعیل مفاعیل وزن مف در شاعر اوزان طوالنی  بحر هزج درغزل سعدی نیز سرورانگیزند و

 گوید:معشوق می فعولن در توصیف

 غــم  رویی     هرای   ولوله   عشق   تو   بر   هر  سر   كویی             روی  تو  ببــرد  از  دل  ما  

(658                ) 

 دهد. و مولوی اینگونه  صال در می

 درده   تو   یکی   رطل   بدان   پیــر  یگانه              رندان   همه   جمعـند   درین   دیر  مغـانه   

 (131ص/2335غ/3)ج

 نهد:در ره معشوق می حافظ قلندروار سر و

ـرما   درس   سحر   در    میخانه   نهادیم              محصـول   دعـــا   درره   جــانانه   نهادیم    س

(295) 

اما درغزل این  ،سی یا تعلیمی كاربرد داشته استمامعموال برای بیان مضامین ح متقارب بحر

ترین مضامین چنانکه متعالی ،مقید به بیان مضمون خاصی نیست شاعران كاربرد چندانی ندارد و

 عرفانی درغزل مولوی بدین بحر سروده شده است:

    كجا   تا   كجا  جـان   و   جهـان   از    چهتو   جـــان   و   جهـــانی   كریمــا   مـرا              

 (                                                                             150ص/240غ/1)ج
 یابد:معشوق آرامش م در كنار ،متقارب زحاف مقصور بحر درحالیکه سعدی در

 در   آغــوش   بود     مـــرا    راحـــت    زندگـی    دوش    بود              كه   آن   مــاه   رویم
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(411  ) 

 

 

 
 ( اوزان بلند متفق االركان غزل سعدی ، مولوی و حافظ3جدول )

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی وزن بحر ردیف

رمل مثمن  1

 محذوف

فاعالتن 

فاعالتن 

 0,3 11 4 126 2,6 17 فاعالتن فاعلن

رمل مثمن  2

 مقصور

فاعالتن 

فاعالتن 

فاعالتن 

 0,4 14 2,3 27 2,3 15 فاعالت

رمل مثمن  3

 مخبون اصلم

فاعالتن 

فعالتن 

 1,5 48 0,4 14 6,2 41 فعالتن فع لن

رمل مثمن  4

مخبون اصلم 
 مسبّغ

فاعالتن 

فعالتن 
فعالتن فع 

 0,8 25 1,9 62 2,9 19 الن

رمل مثمن  5

مخبون 

 مقصور

فعالتن 

فعالتن 

 1,1 36 1,1 34 2,7 18 فعالتن فعالت 

رمل مثمن  6

ون مخب

 محذوف

فاعالت 

فعالتن 

 0,8 27 0,8 27 3,3 22 فعالتن فعلن

هزج مثمن  7

اخرب 

مکفوف 

 محذوف

مفعول 

مفاعیل 

 مفاعیل فعولن

22 3,3 71 2,2 8 0,3 
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هزج مثمن  8

اخرب 

مکفوف 

 مقصور

مفعول 

مفاعیل 

مفاعیل 

 0,3 9 0,7 23 2 13 مفاعیل

هزج مثمن  9

مکفوف 
 محذوف

مفاعیل 

مفاعیل 
   - 0,1 3   - مفاعیل فعولن

10 

 

متقارب 

 مثمن مقصور

فعولن فعولن 

   - 0 1 0,3 2 فعولن فعول

متقارب  11

مثمن 

 محذوف

فعولن فعولن 

 فعولن فعل

1 0,2 5 0,2 -   

یکی و هماهنگی زیادی مولوی، نزد حافظ و مختلف االركان بسامد اوزان غزل سعدی و در بحور

مجتث و درغزل مولوی به بحر  به بحر ل سعدی و حافظغز االترین بسامد در. هرچند ببا هم دارند

موعه مختلف االركان كه شامل مج زحاف رایج بحور این شاعران در .رع اختصاص یافته استمضا

حركت و جنبش است؛ توانایی خود را برای بیان فراز و فرود  ،ای هماهنگ و متعادل از سکوت

 نیزعارفانه نشان داده اند. مضامین تغزلی و

 ( اوزان بلند  مختلف االركان غزلیات  سعدی،مولوی و حافظ4) جدول

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی وزن بحر ردیف

1 
مجتث مثمن 

 مخبون اصلم

مفاعلن 

فعالتن 
مفاعلن فع 

 لن

58 8,7 102 3,2 36 7,3 

2 

مجتث مثمن 

مخبون 

 محذوف

مفاعلن 

فعالتن 
 مفاعلن فعلن

9 1,4 44 1,4 19 3,8 

3 

ن مجتث مثم

مخبون 

 مقصور

مفاعلن 

فعالتن 

مفاعلن 

 فعالت

11 1,7 38 1,2 28 5,7 

 6,5 32 0,8 25 5,0 33مفاعلن مجتث مثمن  4
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مخبون اصلم 

 مسبّغ

فعالتن 

 مفاعلن 
 فع الن

6 

مضارع مثمن 

اخرب 

مکفوف 

 محذوف

مفعول 

فاعالت 

 مفاعیل فاعلن

31 4,7 65 2,0 38 7,7 

8 

منسرح 

مثمن مطوی 

 مجدوع

مفتعلن 

ت فاعال
 مفتعلن فاع

3 0,5 - - - - 

9 

منسرح 

مثمن مطوی 

 منحور

مفتعلن 
فاعالت 

 مفتعلن فع

6 0,9 3 0,1 2 0,4 

10 

منسرح 

مثمن مطوی 

 مکشوف

 مخبون

مفتعلن فاعلن 

مفتعلن 

 فاعالت

- - 19 0,6 - -_ 

11 

منسرح 

مثمن مطوی 

مخبون 
 مکشوف

مفتعلن 

فاعالت 

 مفتعلن فاعلن

- - 13 0,4 - - 

12 
من مضارع مث

 محذوفاخرب 

مفعول 

فاعالتن 

 مفاعیل فاعلن

- - 2 0,1 - - 

اهمیت  اوزان بلند با اركان تکراری  هرچند سنگین و یکنواختند ولی درآرایش وزنی غزل از

 و الركان تنوع چشمگیری دارند. سعدیبحور متفق ا رخی از بسزایی برخوردارند. این اوزان درب

زحاف سالم  ، چنانکه حافظ دررمل توجه چندانی ندارند حرب مولوی به اركان سالم  در حافظ  و

 سازد:لی سعدی در این بحر فضای شادی میبحر رمل غزلی نسروده و

 خوش بود یاری و یاری بر كنار ســبزه زاری             مهربانان  رو  بر  هم  وز  حسودان  بركناری   

(683) 

 مولوی سه غزل بدین وزن آزموده است . و
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 النسـلم  النسـلم             كاندرین  مکتب  ندارد  كرو  فری  هر  معلم       فد  وبی  مــد  بال بخ  گر

  (                                                                                                                            281ص/158غ/3)ج

سنگین بودن ایجاد  عین طوالنی و مثمن سالم به گونه ای است كه در اما تركیب هجاهای هزج

حافظ بسامد  دارد. غزل سعدی وبیان می کند و مضمونی شاد و فرح انگیز رانشاط و طرب می
 دهد:می و سماع مرغان خبر آمدن بهار . سعدی  ازاین وزن دارند نزدیکی در

 به غلغـل در سماع آیند هر مرغی به دستانی         بهار آمد كه هر ساعت رود خاطر به بسـتانی       

       (71)  

 گذارد.گرو می دلق در کند ومی سرخوش غم را از ما دور شاد و حافظ  و

 دمی با غم بسر بردن جهـان یکسر نمی ارزد             به می بفــروش دلق ما كزین بهتر نمی ارزد  

(179)      

اوزان طوالنی با  دهداست كه نشان می "مفاعیالن"مسبّغ زحاف  ركن آخر این بحر گاهی دارای

حافظ در  .نه حافظ جایگاه مناسبی یافته استبرای بیان مضامین تغزلی و عارفا اركان هشت تایی

 افکندن طرحی نواست. پی انقالب درونی و غزلی بدین وزن در

 را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم   بیا تا گل برافشانیم و مـی در سـاغـر اندازیم             فلک

(297)  

هر  دومین ركن در وزن هزج مثمن سالم سروده است و هزج را در مولوی بیشترین غزل به بحرو 

بیت  خضر كه با فعل آمدن تركیب موسیقایی زیبایی در مصرع تکرار ركن نخست است مثل برات و

 کند.وزنی، موسیقی درونی بینظیری ایجاد میتکرارهای  ی لفظی باساخته است. این نوع تکرارها

ـدبنه  شمــع  براتی  را              خضــر آمد خضــر آ  مدبرات  آمد  برات  آ  بیــار آب حیاتی را   ـم

           (                                                                                                        49ص/70غ/1)ج

 .وصیف دارد متقارب سالم سعدی یک غزل درت بحر در

 چــنان  خــوب  رویــی  بدیــن  دلربـایی              دریغــت   نیــاید   به   هر كــس   نمـایی       

(325) 

 را تماشاگه معشوق ازلی یافته است.  یار این بحر منظر مولوی در و

یـا    تویـــی             جهـــان   و   نهـــان   و   هـــویدا   توتماشــا    مــرونک    تمــاشـ             ـی

 (18،ص3130،غ7)ج
توصیف  آن به ستایش و در سعدی نسبت به حافظ بسامد باالیی دارد وغزل  بحر رجز در

 معشوق پرداخته است. 

  ران جام می مطرب بزن آن ساز ســاقی بیارآ             راوقت طــرب خـوش یافتم آن دلبر طــناز 

(446) 

 بسامد باالیی ندارد . شده  و حافظ تحسر و شکایت با وزن رجز مثمن سالم ذكر شعر در
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 آن كیست كز روی كرم با من وفـاداری كند             برجای بدكاری چو من یکدم نکــوكاری كند               

(169 ) 

 یف معشوق ازلی را این گونه طرب انگیز آورده است.توص ،مثمن سالم رجز بحر در مولوی و

 امـروز خـندانیم و خوش كان بخــت خندان میرسد     
 سلطــان سلطــانان مـــا از ســوی میــدان میرسد   

 (   5ص/530غ/2)ج

 ( اوزان بلند تکراری  متفق االركان غزل سعدی ، مولوی و حافظ5نمایه مقایسه ای )

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی وزن بحر ردیف

1 

رمل 

مثمن 

 سالم

فاعالتن فاعالتن 

 فاعالتن فاعالتن
3 0,5 3 0,1 - - 

2 

هزج 

مثمن 

 سالم

مفاعیلن 

مفاعیلن 

مفاعیلن 

 مفاعیلن

27 4,1 200 6,3 22 4,4 

3 

متقارب 

مثمن 

سالم، 

 مسبغ

فعولن فعولن 
 فعولن فعولن

1 0,2 17 0,5 1 0,2 

4 

رجز 

مثمن سا 

 لم

 مستفعلن

مستفعلن 

مستفعلن 

 مستفعلن

13 2,0 155 4,9 2 0,4 

5 

هزج 

مثمن 

 مکفوف 

مفاعیل مفاعیل 

 مفاعیل مفاعیل
- - 8 0,3 - - 

6 

رمل 

مثمن 
 مخبون

فعالتن فعالتن 
 فعالتن فعالتن

12 1,8 35 1,1 - - 

 - - 1,3 40 - -مفتعلن مفتعلن رجز  7
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مثمن 

 مطوی

 مفتعلن مفتعلن

8 

هزج 

مثمن 

 اخرم

فعولن مفعولن م

 مفعولن مفعولن
3 0,5 3 0,1 - - 

 اوزان متناوب )دوری( -2-3
وزن دوری رمل مثمن مشکول به آرایش میان  تکراری یک در اوزان متناوب با اركان دوری و

 ركن دیگر، با گزاره ای متناسب به خبر دو آید و دردو ركن، نخست خبری می ای است كه درگونه

 سراید.بحر رمل مثمن مشکول می چنانکه سعدی در ؛یدهدركن اولیه پاسخ م یا پرسش دو

 دلم نشستی     درهمه عمـر برندارم سر از این خمـار مســتی             كه هنــوز من نبــودم كه تو 

(664) 
این وزن  ، ولی حافظ از داغ و فراق دردوری سعدی  شاد و طرب انگیز است مضامین غزلیات بیشتر

 چنین سروده: 

 ره  دور  رویت  ز  چمن  فراغ  دارد              كه چو سـرو پایبند است و چو الله داغ دارد          دل  ما

(155) 

 اما جایگاه تناوب و تکرار در تبیین معانی ومفاهیم عرفانی مولوی برجستگی ویژه ای دارد.

 كه ز خود خبر ندارم          هـوسی است در سر من كه سر بشــر ندارم              من از این هوس چنانم

 (302ص/1620غ/3)ج 

وزن دوری بحر هزج در غزل سعدی و حافظ اندک و درغزل مولوی فراوان است. سعدی  در هزج 

 های اوبرای بیان آهنگهای طرب انگیز و توصیف عاشقانهمثمن اخرب ، توجه خاصی دارد و 

 مناسبت یافته است.  

 ت   چاالكت             زیبـــا   نتواند   دیــد   اال   نظـــر   پاكت  ای   كسوت   زیبایی   بر   قـام

(509) 

خاطر حزین  پردازد و از چشم خون فشان والتماس می در بحر هزج حافظ كمتر به استرحام و
 نهد: زج چنین از غم تنهایی فریاد برمیوزن دوری ه گوید اما درمی

 نهایی             دل بی تو به جان آمد وقـت است كه بازآیی ای  پادشــه  خوبان  داد  از  غـــم  ت

(371  ) 

تفهیم مبانی  ایجاد شعف و جنبش و وجد در مجالس سماع ونقش آن در تاثیر اوزان دوری در اما

نظیر است. مفعول مفاعیلن وزن دوری مناسب این مجالس است كه بیشترین بسامد را در عرفانی بی

 اوزان دارد. سایر بین اوزان دوری و
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 ید  گوهر  ذره  كه  بر  باال  می نوشد  و  پا  كـوبد             خورشـید  ازل  بیند  وز  عشــق  خدا  

 (                                                                                 521ص/624غ/2)ج

تمجید  دوستی  و اظهار وفا و شکایت و دوری رجز مثمن مطوی مخبون، به مضامین سعدی به بحر

 معشوق پرداخته است .
 چشـم رضــا و مرحمــت بر همه باز میکنی             چون كه به بخت ما رسد این همه ناز میکنی  

(718) 

ی ندارد. مضامین غزلیات حافظ شامل گله و شکایت بدین وزن همچون سعدی چندان توجهحافظ 

حسرت لب  از خواند ومرده می این چنین فاتحه ای بر اندوه است.  شاعر از معشوق و اظهار تحسر و

 سراید:معشوق كه جانبخش مرده است می

 فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخـوان             لب بگشا كه می دهد لعل لبت به مرده جان 

(301 ) 

اوزان دوری است .  در سابقهغزلیات مولوی بسامد باالیی دارد. این یک اتفاق بزرگ  این وزن در

 این بحر؛ تکرارهای درونی است . چیدمان الفاظ در یکی ازخصوصیات

 بــاده بده بـاد مـده وز خــودمان یــاد مده             روز نشاطست و طــرب بر منشــین داد مده           

 (  106ص/2284غ/5)ج

 لوی و حافظ، موان متناوب متفق االركان غزل سعدی( اوز6نمایه )

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی وزن بحر ردیف

1 

هزج 

مثمن 

 اخرب

مفعول مفاعیلن 

 مفعول مفاعیلن
12 1,8 228 7,1 6 1,2 

2 

رمل 

مثمن 

 مشکول

فعالت فاعالتن 

 فعالت فاعالتن
20 3,0 22 0,7 3 0,6 

3 
متقارب 

 مثمن اثلم

فع لن فعولن فع 

 لن فعولن  
- - 4 0,1 - - 

4 
من رجز مث

 مطوی 

مفتعلن مفاعلن 

 مفتعلن مفاعلن
17 2,6 127 4 5 1,0 

5 

هزج 

مثمن 

مقبوض 

 - - 0,0 1 - - مفاعلن فعولن
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محذوف 

 حشو

6 

رمل 

مثمن 

مشکول 

 اصلم

 - - 0,0 1 - - فعالت فع لن

7 
رجز مربع 

 مرفل
 0,6 3 - - - - مستفعلن فاع

8 

متدارک 

مخبون 

 مقطوع

فع لن فعلن فع لن 

 فعلن  
- - 9 0,3 

- - 

آهنگ  . علیرغماست در وزن دوری بحرمضارع بسیارنزدیک بسامد غزلیات سعدی و حافظ

آن شتاب میگیرند. سعدی  درت حسراندوه و  ، مضامین غم انگیز وپرجنبش و شادی آور این وزن

 سراید.می

       ـون  زدخــرمن سکون زد              دریای  آتشینم  در  دیده  موج  خـ دربگذشت و بازم آتــش 

(530) 

سکوت  بین غزل مولوی ریتم این وزن دوری  به سبب تکرار موسیقایی اركان تند تر بوده و  در

 اوزان دوری بحور شود حتی درمناسب سماع و حركت می های مقطع ودورها موجب ایجاد ریتم

 مختلف االركان مثل وزن مضارع مثمن اخرب این بخوبی مشهود است. 

 رویت  از  نورروز  خوشـتر             باده  نکوست  لیکن  ساقــی  ز  مـی  نکوتر     روزی  خوشست  

  (18ص/3/1111)ج   

 هراسد.و از برمال شدن رازهای پنهانی میدهد حافظ دل از كف می

  راز  پنهــان  خواهد  شد  آشــکارا   كهدل   میرود   ز  دستم   صاحبدالن   خدا را             دردا  

(99) 

 وزن مفاعلن فعالتن از . سعدی دردوری مجتث مثمن مخبون قابل توجه سه شاعر نیستبحر 

 دارد:آشکارشدن راز عشق چنین پرده برمی

 هزار  جهد  بکردم  كه  سر  عشــق  بپوشم              نبود  بر  سر  آتش  میســرم  كه  نجــوشم    

(602) 

 گوید:را به ناكجا آباد برده، می ی كه اومولوی در این وزن  از عشق عرفان و

 را  براق  عشــق  معـانی              مرا  بپرس  كجا  برد  آن  طـرف  كه  ندانی      لمببرد  عقل  و  د

 (254ص/3038غ/6)ج
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دراوزان دوری بحرمنسرح  سعدی دووزن را آزموده ومضامین ستایش حسرت و اندوه رابیان 

 كرده است.

 خرام             ماه  مبارک  طــلوع  سرو  قــیامت  قیـــام    و كش سخـنخوشندید  ماه چنین كس 

(451                                                                                  ) 
 سراید:طرف بگوش میرسد چنین می هر مولوی از آواز عشق كه از و

تما به چمــن میرویم عــزم تماشــا گرا            چپ و راست هر نفس آواز عشــق میرسد از     ـس

 ( 275ص/473غ/1)ج 

یک بیت یا  اوزان متفاوت در و های نون اركان عروضی و ایجاد چهار پارهمیزا ساختارشکنی در

كه  ابیاتی از غزل از خصوصیات وزنی غزل مولوی است.چنانکه از بحر منسرح مثمن مطوی منحور

، وزن دوری مفتعلن فع مفتعلن فع را استخراج كرده است مفتعلن فاعالت مفتعلن فع استوزن به 

آید مغایرت ركن می 8ین عروضی كه در هر مصرع ركنی آورده كه با قوان 16و آن را به صورت 

 دارد. 

 آینه ام من آینه ام من تا كه بدیدم روی چو مــاهش

 ش     چشم جهانم چشم جهانم تا كه بدیدم چشم سیاه

                                                                       (                                                                                                                            110ص/1269غ/3)ج

 یر دهد:حافظ بر آنست كه اوضاع نابسامان را تغی و

 بر  ســـر  آنــم  كه  گر  ز  دســـت  برآید             دســت  به  كاری  زنم  كه  غصـــه  سرآید   

(218) 

سروده  و در « فاعالت مفعولن»در بحر مقتضب مثمن مطوی مقطوع حافظ یک غزل به وزن دوری 

معنایی ندارد غنیمت شمرده آن به پند و اندرز پرداخته است تا آن دم روحانی كه زندگی بدون آن 

 شود.  

 وقت  را  غنیمت  دان  آن  قـدر  كه  بتوانی             حاصــل ازحیات ای جان این دمست تا دانی  

(337) 

 ( اوزان متناوب مختلف االركان غزلیات  سعدی،مولوی و حافظ7جدول )

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی وزن بحر ردیف

1 
مضارع مثمن 

 اخرب

مفعول 

فاعالتن 

مفعول 

 فاعالتن

21 3,2 130 4,1 19 3,8 

2 
منسرح 

مثمن مطوی 
مفتعلن 

فاعالت 
11 1,7 33 1,0 - - 
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مفتعلن  موقوف

 فاعالت

3 

منسرح 

مثمن مطوی 
 مکشوف

مفتعلن فاعلن 
 مفتعلن فاعلن

6 0,9 44 1,4 - - 

7 
مجتث مثمن 

 مخبون

مفاعلن 

فعالتن 

مفاعلن 

 فعالتن

13 2,0 10 0,3 2 0,4 

5 

مقتضب 

مثمن مطوی 
 مقطوع

فاعالت 

مفعولن 
فاعالت 

 مفعولن

- - - - 1 0,2 

6 
خفیف مثمن 

 مخبون

فعالتن 

 مفاعلن 
- - 7 0,2 - - 

7 
بسیط مثمن 

 مخبون

مستفعلن 

 فعلن
- - 2 0,1 - - 

 عمیق مثمن  8
فاعلن 

 فاعالتن 
 - - 2 0,1 - - 

 مدید مثمن  9
فاعالتن 

 فاعلن
- - 2 0,1 - - 

 زان کوتاهاو -2-4
سه شاعر مختلف االركان غزل  متفق و بحور اوزان كوتاه شامل اركان مسدس با زحاف مختلف در

های مقصور سعدی به توصیف زیبایی اوزان كوتاه مثل رمل مسدس محذوف و در .مشاهده میشود

 معشوق و دعوت به شادی و سرخوشی و مژده و بشارت پرداخته است:

           صحـــرا   میــرود             رفتـنش   بین   تـا   چـه   زیبــا   میــرود ســـرو   بـاالیــی   به  

(415) 

 :آن غزل مولوی است این وزن از اما بیشترین بسامد در

چــون   نمــایـی   آن   رخ   گلــرنگ   را              از   طرب   در   چــرخ   آری   ســنگ   

 را   

                                                                       (109ص/171غ/1)ج  
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 سراید:می مقصور، شادمانه از دیدن یار  و مسدس اخرب مقبوض محذوف هزج بحر سعدی در

 امـــروز    مبـــارک    اســـت    حـــالـم             كافـــتاد    نظـــر    بــر    آن    جمـــالم    

     (604)                   

 این وزن به خود اختصاص داده است:  مولوی بسامد باالیی را در و
 داند   كــه   خوشــی   خوشــی   كشــاند                هــر  كه   راز   داند   كهخــوش   بــاش   

 (100ص/712غ/2)ج

 نالد:گاه غمگنانه از غیاب یار می و

 ر     مـــــا    نیــامد              آن    دلبـــر    و    یـــار    مـــا    نیـامد   امـــــروز    نگـــــا

 (                                                                  100ص/711غ/2)ج

دراین غزل شاعر از بی  مقصور اندک غزل سروده است. هزج مسدس محذوف  و بحر سعدی در

 شکوه دارد: وفایی یار

 تـــرا    نادیــدن    مـــا    غـــم    نباشد             كه   در   خیــلت   به   از   ما   كم   نباشد   

(615  ) 

 كند. کند كه مهربانانه رفتاردرخواست می یار از حافظ التماس آمیز و

ـهمـزن   بر   دل   ز   نوک   غمــزه   تیــرم               ش   چشــم   بیمــارت   بمــیرم  پیــ   ـك

(273) 

 سراید: می ین وزن ا مولوی با بسامد باالیی در

 مرا   گویی   كـــرایــی   من   چــه   دانم              چنین   مجنون   چــرایی   من   چه   دانم

 (247ص/1517غ/3)ج 

 ( اوزان كوتاه متفق االركان غزل سعدی ، مولوی و حافظ8نمایه )

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی وزن بحر دیفر

1 
رمل مسدس 

 محذوف

فاعالتن فاعالتن 

 فاعلن
15 2,3 106 3,3 3 0,6 

2 
رمل مسدس 

 مقصور

فاعالتن فاعالتن 

 فاعالت
9 1,4 25 0,8 3 0,6 

3 

رمل مسدس 

مخبون 

 محذوف

فاعالتن فعالتن 

 فعلن
1 0,2 10 0,3 -  

4 
رمل مسدس 

مکفوف 

اعالت فاعالت ف

 فاعلن
-  1 0,0 -  
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 محذوف

5 

رمل مسدس 

مخبون 

 مقصور

فاعالتن فعالتن 
 فعالت )فعالن(

-  8 0,3 -  

6 
رمل مسدس 

 مخبون اصلم

فاعالتن فعالتن 

 فع لن
1 0,2 3 0,1 -  

7 
رمل مسدس 

 اصلم مسبغ

فاعالتن فعالتن  

 فع الن
-  1 0,0 -  

8 
هزج مسدس 

 محذوف

مفاعیلن 

 مفاعیلن فعولن
18 2,7 198 6,2 17 3,4 

9 
هزج مسدس 

 مقصور

مفاعیلن 

مفاعیلن 

 مفاعیل

13 2,0 66 2,1 8 1,6 

10 

هزج مسدس 

اخرب 

مقبوض 

 مقصور

مفعول مفاعلن 

 مفاعیل
22 3,3 60 1,9 1 0,2 

11 

هزج مسدس 

اخرب 

مقبوض 

 محذوف

مفعول مفاعلن 

 فعولن
14 2,1 136 4,3 5 1,0 

12 

هزج مسدس 

اخرب 

 مقبوض

مفعول مفاعلن 
 مفاعیلن

3 0,5 12 0,4 -  

13 

هزج مسدس 

مقبوض 

 مقصور

مفاعلن مفاعلن 

 مفاعیل
1 0,2 1 0,0 -  

 خفیف، سریع و مقتضب. در بحر سروده شده اند. بحور 3 درمختلف االركان  اوزان كوتاه بحور

پردازد و دریک  غزل به بیان اندوه می وزن فاعالتن مفاعلن فعلن سعدی بیشتر خفیف و بحر

 گوید: وصال می رخب شادمانه از
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 خوش  خبر  باشی   ای   نســیم   شمــال              كــه   به   مــا   میرسد   زمــان   وصــال   

(255) 

حالت بیخودی ازخود  در از اوزان سالم و متناوب است. شاعر غزل مولوی كمتر اوزان كوتاه در

 میپرسد: 
 كــی   ببینم   مــرا   چــنان   كه   منـم؟          آه   چه   بی رنگ   و   بی نشان   كه   منم   

 (79ص/1759غ/4)ج

های خطابی و اغلب ندایی  سروده است. شاعر به دو وزن با زحاف مطوی سریع سعدی  غزل بحر در

 پردازد.با وجود سرعت درونی به تحذیر می مکشوف و مطوی موقوف پرداخته و ابیات

 افـــروخته              الحـــذر    از    آه    مـــن    ســـوخــته   ای    رخ    چــون    آیـــنه   

(642) 

در این بحر پرحركت با غزلی شادیانه به  همچنین بحر سریع چندان مورد عالقه حافظ نیست و

 فرح و طرب این وزن افزوده است.

 ــند    گنه    مــی    بنوش ش              گفـت    ببخشدوهـاتفی   از   گــوشـــه   میخـــانه   

(442)  

 . توجه مولوی به این بحر پرجنبش وبا سایر شاعران بسیارمتفاوت است سریع بحر اما مولوی در

وجد مرتبط است. وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن سرعت و حركت  هیجان چه بسا با مراسم سماع و

 زند.   یسخن از نواهای نو م و سماع را دارد كافی برای ایجاد شعف و

 دل   مـــن   پــرده   نـــو   میـــزنی             ای   دل   و   ای   دیــده   و   ای   روشنی               در

    (52ص/7/3178)ج
 ( اوزان  كوتاه مختلف االركان غزلیات  سعدی،مولوی و حافظ9جدول )

 درصد حافظ درصد مولوی درصد سعدی وزن بحر ردیف

1 

خفیف 

مسدس 

مخبون 

 اصلم

فاعالتن 

مفاعلن 

 فع لن

16 2,4 37 1,2 1 0,2 

2 

خفیف 

مسدس 

مخبون 

اصلم 

 مسبّغ

فاعالتن 

مفاعلن 

 فع الن

9 1,4 34 1,1 2 0,4 
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3 

خفیف 

مسدس 

مخبون 

 مقصور

فاعالتن 

مفاعلن 

 فعالت

4 0,6 4 0,1 5 1,0 

4 

خفیف 

مسدس 
 مشعث

فاعالتن 

مفاعلن 
 فعالتن 

- - 1 0,0 - - 

5 

خفیف 

مسدس 

خبون م

 محذوف

فاعالتن 

مفاعلن 

 فعلن

6 0,9 6 0,2 -  - 

6 

سریع 

مسدس 

مطوی 

 مکشوف

مفتعلن 

مفتعلن 

 فاعلن

5 0,8 48 1,5 1 0,2 

7 

سریع 

مسدس 

مطوی 

 موقوف

مفتعلن 

مفتعلن 

 فاعالت

4 0,6 23 0,7 - - 

 نو آوری های مولوی واوزان عروضی -5-2

 و نوع اوزان ایجادی نو شامل دو زنی شاعرهای وجسته اوزان غزلیات مولوی نو آوریازخصایص بر

 گیرد كه چه بسا آنها را درهای مولوی سرچشمه میاز بداهه اوزان برگرفته است. اوزان ایجادی نو

 وجد در مجالس عرفا شده است .دیگر و موجب شور مجالس سماع آفریده و حالت بیخودی در

مولوی  كمتر شاعری كاربرد داشته اند وكه قبال خلق شده اند ولی در دیوان  اوزان كم كاربردی

 یکی از . همین نیزبرجسته كرده است داده و غزل خود مورد توجه قرار را در خواسته یا بداهه آنها

 رود.می مهمترین مختصات سبکی غزل مولوی بشمار

 اوزان ایجادی نو -1-5-2
مولوی آنها را  ند واوزان ابداعی مولوی در دوایر عروضی موجود نیست همانطور كه گفته شد،

مجالس  محیط مناسب خانقاه و شرایط و خلق كرده و تربیت شنیداری و ذهن موسیقایی و ایجاد و

 های تازه از برخی از بحوریی داشته است. بدین معنی كه آهنگسماع درآفرینش آنها نقش بسزا
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 ختصات آنها تکراری وم از ها دارند وفته شده اند یا آهنگی نزدیک بدانمتفق یا مختلف االركان گر

 :دوری بودن آنهاست

مفتعلن فاعالت "با وزن  بحر منسرح مثمن مطوی منحور این وزن دوری ازالف( مفتعلن فع: 

 گرفته شده است. "مفتعلن فع

 جـــان   مـن   است   او   هــی   مزنیدش             آن   مـــن   اســت   او   هـــی   مبریدش

 (115ص/1280غ/3)ج

متقارب ساخته و  بحر در "فع لن فعولن"مولوی وزنی نزدیک به زحاف اثلم : فعلن فعولنب( 

 هجای كوتاه ذكرشده است    دو ،غزل بجای هجای بلند بیت چندین غزل بدان سروده است. در

           
     و  را  نباشدكــه  تــ  شدتـن  مـن  كــه  بادل  مــن  كــه  باشد  كـه  تــو  را  نباشد             

 (22ص/3135غ/7)ج 

 بحر مجتث و كاربرد زحاف مشعث ساخته شده باشد.  از چه بسا این بحرج( مفاعلن مفعولن: 

 سـوی ما باز آیی             تو هرچه میفرمــایی همه شــکـر میـخـایی كهبه جــان تو ای طــایی 

 (78ص/2243غ/5)ج

آن یعنی زحاف خبن  بسیط و لوی نزدیک به بحراین وزن دوری را مود( مفاعلن فعولن: 

 .ساخته است "مفاعلن فعلن"

 تو صــد شکرســتانی، ترش چه كردی ابرو؟             سبکـتر از صــبایی، چرا شــوی گـرانجــان

 (160ص/1889غ /4)ج  

حاف و ز "فاعالتن مفاعیلن مفاعیلن"این وزن نزدیک به بحر مشاكل بر وزن ه( فاعالتن فعولن: 

در  (111 فرهنگ عروض،) "فاعالتن مفاعیلن فعولن "، وزن محذوف آن با اركان مسدس

 توان مشاهده كرد .  فرهنگهای عروضی می
 پرده  آن  جــام  را  ســاقــیا  بـار  دیــگر             نیست در دین و دنیا همچـو تو یــار دیــگر      

 (73ص/1094غ /3)ج 

ضرب یا خفیف  زحاف اصلم عروض و رمل و ن بحرممکن است برگرفته ازایو( فاعالتن فع لن: 

 مسبغ باشد.
ـنگــل  و  سوسنــها             گوییـا   مــا  را    برمیــدود  آن  زیــبا    مــا  از  آن  گلــزاریم              بی

 (73ص/1748غ /4)ج

 اوزان کم کاربرد -2-5-2
مولوی  شاعران پیش از اشعار است ولی كاربرد زیادی در دایره عروضی موجود این اوزان در

مختلف  متفق و بحور شش وزن كم كاربرد از .آنها استفاده كرده است مولوی از نداشته است و
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غزلیات مولوی مشاهده  با اركان مربع در ، بیشترهستند آنها ذوبحرین نیز االركان كه برخی از

 شوند:می

فرودی آهنگین خاص  و مدید با فراز بحر در "عالتن فاعلنفا"وزن الف( مدید مثمن سالم: 

 سماع

تو این چندین زمـان              در پی تو همچو تیــر در كف تو چون  بیمن كجا بودم عجب 

 كمان 

 (280ص/2086غ/4)ج 

( 21 ،فرهنگ عروضمختص عرب ) مستفعلن فعلن بیشترب( بسیط مثمن مخبون عروض: 

 آن استفاده كرده است.  بیخودی از تناسب بیان احواالت عاشقی و وزنی كه مولوی آن را به
 عشــق تو خواند مرا كــز مـن چه میگذری              نیکــو  نگــر كه  منم  آن  را  كه  مینگری

 ( 6ص/3114غ/7)ج

رای بیان پرحركت ب شاد و "فاعالت مفعولن"دارای وزن ج( مقتضب مربع مطوی  مقطوع: 

 ارد.ی مناسبت دسرخوشی عرفان

 جان  جان  مــایـی  خوشــتر  ز  حــلوایی             چـــرخ  را  پر كردی  زینــت  و  زیبــایـی     

 (                                                                                     3ص/3110غ/7)ج

كه تركیبی است ازحركت  "فعولن مستفعلن"با وزن د( منسرح مربع مخبون مکشوف ؛ 

ی غزلی ذوبحرین ساخته است كه متقارب و دارای اركان مربع، مولو شتاب بحر رجز و آهسته بحر

مفعول "بحرمضارع با وزن  دیگری در و "مستفعلن فعولن"را در بحر منسرح با وزن میتوان آن

 :خواند "فاعالتن

 دروازه   بــال   را   بر   خــلق   بــاز   كرده                 آن  مغـنی  با  چــنگ  ســاز كرده      مدباز آ

 (                                                                                              42ص/2391غ/5)ج

 "مفعول فعل"نیز  و "فع لن فعلن"توان به صورت ؛ این وزن را میه( متدارک مخبون مقطوع 

 سرورآفرین بوده است. و ، شوروجد عرفا قطیع كرد كه چه بسا مناسب مجالس سماع وت

ـربا   مــن   صـــنما   دل   یـک دلـه   كـن               ســر   نـنـهم   آنگــه   گـــله   كـن        ـگ
 (286ص/2095غ/4) ج

 نتایج -3
پاره ای  آید، نخست نشانگرمی بدست اوزان غزلیات سه شاعر و بررسی بحور فرآیندی كه از

رجز،  ،رمل، هزج های وزنی است. چنانکه بسیاری از اوزان خوش آهنگ بحورتفاوت اشتراكات و

رفته اند. اوزان  مجتث برای بیان مضامین مختلف درغزلیات سه شاعر بکار منسرح و مضارع و
 و ل اوزان شعر پارسیع آنها به روانی صورت گرفت كه میتواند مبین تحونرم و تقطی صیقلی و
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ترین اوزان مبین بکاربردن متقدمان باشد. انتخاب مطبوع مهارت این شاعران نسبت به اشعار

آشناترین اوزانی است كه به گوش و حس سه شاعر خوش آمده است. )رک. جدول ها( تفوق بحر 

ربیت ت های وزنی باشد كه درو حافظ ممکن است به پیروی ازسنت غزل سعدی مجتث در رمل و

 میزان اوزان بحور( 1،2گذشته نقش بسزایی داشته است. )رک. جدول شنیداری این شاعران از
پیوند  .دهدمختلف االركان نشان می كلی بسامد بیشتری نسبت به اوزان بحور متفق االركان، به طور

و بدون هیچ قاعده و  تربیت شنیداری شاعران بستگی دارد اوزان و مضامین به دیدگاهها و

. برای وزنی بیان شده اند غیره با هر و تحسر شکایت و اندوه و حدودیتی مضامین مختلف شادی وم

 هیجان انگیزی دارند، پارادوكس وار برای بیان اندوه و مثال اوزان كوتاه كه معموال آهنگ تند و

حماسی  قرون گذشته بیشتر كاربرد اشعار . بحر متقارب كه دررفته اند همچنین شادی توامان بکار

مولوی و حافظ برای مضامین  غزل سعدی و ، درسرعت است داشته یا بحر سریع كه دارای شتاب و

رفته است.  غمگین بکار نیز آهنگی شاد و معشوق، با تمی و توصیف طبیعت و عاشقانه و عارفانه و

 در وزن و 8حافظ  غزل سعدی و وزن اند. در 30شامل  غزلیات سه شاعر در غزل ترین اوزانرایج

( اوزان غزلیات سعدی و   9-1وزن بیشترین فراوانی را دارند.) رک. جدول های  12غزل مولوی 

 مولوی كه در فاصله دارند، بیشتر از اوزان غزل سعدی و یک قرن با یکدیگر حافظ هرچند بیش از

ل سه اوزان متفق االركان درغز هرچند بسامد بحور و .دیگر نزدیک استبه یک ،قرن هفتم میزیستند

مولوی به نسبت غزل سعدی و  شعر شاعر قریب به یکدیگر است، اوزان بحور مختلف االركان در

سعدی و حافظ  كاربرد  غزل سریع در بحر متقارب و بحر (2و 1حافظ اندک است. )رک. جدول 

فراوانی قابل توجهی را نشان  چندانی ندارد ولی در غزل مولوی به خصوص بحر سریع بسامد و

وجد درمجالس سماع بوده باشد. )  ه چه بسا به سبب شتاب وزنی موجب ایجاد سرعت ومیدهد ك

 توجه است، در سعدی قابل غزل مولوی و كاربرد اوزان كوتاه با اركان مسدس در (9و 4رک. جدول 

های وزنی حافظ نوآوری سعدی و (3رک.نمایه . )چندانی ندارد غزل حافظ كاربرد صورتی كه در

وزن كم كاربرد، وزن آزمایی كرده  5 وزن ایجادی نو و 6وزن ، یعنی 11که مولوی در ندارند؛ درحالی

رفته اند) با من صنما  بکار موسیقی سنتی معاصر سروده است كه برخی در نآهنگیو  غزلیات زیبا و

اوزان متناوب  كاربرد( 7شامل اوزان متناوب اند. )رک. جدول  بیشتر دل یکدله كن( این نوع اوزان

غزل   618 غزل سعدی و حافظ به نسبت مولوی بسیار اندک است. به طوری كه درغزل مولوی در

غزل اوزان در غزلیات دارای اوزان  متناوب یا دوری اند، درحالیکه این  4/1( یعنی قریب  19,3%)

شوند و این مهمترین خصیصه عروضی است كه غزل مولوی را از را شامل می  %7سعدی و حافظ  

. چه بسا اوزان متناوب بادورهای تکراری یک درمیان در ایجاد جنبش و دیگر مجزا میکند دو شاعر

بوده و چه  وجد و سماع موثرمجالس  حالت بیخودی در سپس خلسه و حركت و هیجان و شوق و
راری نظیر تک زحاف سالم  و ( اوزان بلند با2. )رک. نمایه همان مجالس خلق شده باشند بسا در

 آورند ووال حركتی آرام  و منظم بوجود میهزج مثمن سالم كه معم و م یا مطویرجز مثمن سال
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( غزل و با اوزان متناوب مجموعا % 14,3)    458شوند و شامل اوزانی سنگین و طوالنی شمرده می

با این وجود این  غزل مولوی  را به خود اختصاص داده اند،  3/1( یعنی بیش از33,7%)  1076

 (1ونمایه   5)رک. جدول  ایجاد شعف و وجد عرفانی موثر بوده اند. سنگین نیز در واوزان طوالنی 

با مهارت و استادانه انجام گرفته است ولی  سه شاعر هایغزل اكثر معانی در تلفیق وزن وهرچند 
تلفیق اوزان خوش تراش با معانی  مجموع به لحاظ چیدمان صوتی و آهنگ كلی غزلیات مولوی در

 تکرارنشدنی است.                                   نظیر وارفانه بیمضامین ع و
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A Comparative Investigation of  the Prosodic Features of 

Saadi, Molavi  and Hafez’s Qhazals 

Mansoureh Sabetzadeh1 

 

Abestract 

The comparetive study of  prosody traits used in the poetries by 

Saadi , Molavi and Hafez ,is Of prim significance in stylistics of 

their Qhazals and other most famous of poets of seven and eight 

centuries, In this research, for the better identifying of the qualities 

of meters ,frequency of  rare, common ,uncommon meters of 4350 

Qhazals  have been compared. Study of Saady and Hafez’prosody 

has presented that Ramal and Mojtas meters are the most frequent, 

eventhough Hazaj and Mozare meters  enjoy the highest frequency 

in Molavi’ qazals.The different meanings usually have been 

presented with all of meters. Although Saadi and Hafez lived in 

different eges, the mesure and qulity of many their meters are 

remarkably similar. Molavi has had innovation in meters of his 

Qazal, especially the Repetition meters where as Saadi and Hafes 

had no innovative meters. Common meters of these poets are 30 

that fifth of which are the most frequent. Repetition meters have 

geart effect on expressing influencing mystical meaning in Molavi’ 

Qazal. 

Keywords: prosedy ,comparative,Qazal, Saadi,Molavi,Hafez 
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