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  آن های عراقی و نقش موسیقاییو ردیف در غزل اقسام قافیه

 

                                                                                                                             اصغر فرازعلی /محمد مؤذنیعلی /عبدالرضـا سیف

 

 دهیچک
سحرآمیز است که  ترین عاملگبزر ،شودشعر اطالق می شناسیموسیقی لفظی شعر که به جمال

نقشی  ،هر بیت افیه و ردیف در این دامنه، مانند یک مرجع در موسیقیسازد. قمخاطب را متحیّر می
ای گوناگون، به از زوای عراقیبسیار برجسته به عهده دارد. در این جستار، قافیه و ردیف در دیوان 

ها، دارای غزل تحلیلی، مورد ارزیابی و پردازش قرار گرفته و نتیجه چنین شده است: –شیوة توصیفی
ها، درصد از قافیه 36 ها آسان و روان است.. فهمیدن کالم در غزلهستندهای متداول و پرکاربرد وزن

اند و دارای کشش الزم در هاصلی ختم شد ه ردفب ،به هجای کشیده و به شکل قافیة مردف بوده
یا مصوّت وی رَ دارای حرف ،ساده ختم شده ها به هجایدرصد قافیه 12و  هستندکلمه  موسیقی

ها دارای ردیف درصد از غزل 32د. نموسیقی را دار شرایط الزم برای روانیهستند و کشش و  ردیف
موسیقی کامل شده، خوبی تلفّظ ا بههواژة قافیه در بیشتر غزل ، حرف ساکن پایانو بدین ترتیب هستند

زبرزنجیری در زنجیرة گفتار، بین قافیه و  زنجیری و گردیده است. ارتباط آوایی واحدهایبرقرار 
ولی در  است؛فاخر و زیبایی  ، دارای هارمونی دلپذیر و موسیقیهر بیت ها درواژه ردیف و سایر

 خورد.ها، تکرار قافیه، ردیف و مطلع، زیاد به چشم میغزل

 .عراقی، موسیقی کناری، قافیه، ردیف، هارمونی: هکلیدواژ

 

                                                           

 و ادبیات فارسی دانشگاه تهران استاد زبان 

 

 (مسئول )نویسندة کیش پردیس ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران  
farazaliasghar@gmail.com 

 26/96/2600 پذیرش نهایی: ـ 21/90/2601تاریخ وصول: 

mailto:farazaliasghar@gmail.com
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 مهمقدّ
اساسی و برجسته در موسیقی لفظی  یقافیه و ردیف یا موسیقی کناری شعر، نقش

توجّه طور ارجح مورد  شعر دارد و در بررسی موسیقی شعر، الزم است که به

 قرارگیرد. 

ترین عوامل اهمیت یکی از مهم ای از موسیقی شعر است.و ردیف گوشه قافیه

وزن است؛ زیرا  های، قافیه یکی از جلوهجنبة موسیقایی آن است. درحقیقتقافیه، 

شوقیِ  ر. نظدهددیگر را نشان می یای، پایان یک قسمت و شروع قسمتمانند نشانه

نواختن آالت موسیقی  ریادگا ،قافیه چنین است: قافیه بارهم( در1995-2029) ضیف

: 2602کدکنی، هاست )شفیعیها و دفها و طبلر گوش، یادآور کف زدناست و د

51-56). 

انگیزی در موسیقی لفظی شعر که موسیقی قافیه و ردیف را نیز رمز و راز و شور

 دربارةدوستان بوده است. شود، پیوسته مورد توجّه ادیبان، شاعران و ادبشامل می

 یهاکتاب مانند ؛توان نام بردو مرتبط را میمتعدّد  ،آثار مختلف ،پیشینة این جستار

پیوند موسیقی و دادجو،  از درّه موسیقی شعر حافظکدکنی، از شفیعی موسیقی شعر
مقاالت  محمّدجواد عظیمی و از موسیقی شعر حافظ علی ملّاح واز حسین شعر

نگاهی به »، «های نقش قافیه در شعرهای فارسی از آغاز تا سدة هشتمبرجستگی»

، «ای از موسیقی کناری قصاید خاقانیبررسی گونه»، «موسیقی اشعار شفیعی کدکنی

موسیقی کناری » ،«بررسی موسیقی بیرونی و کناری در غزلیات و قصاید ظهیر فاریابی»

بررسی »، «بررسی موسیقی کناری در غزلیات بیدل دهلوی»، «در رباعیات موالنا

موسیقی کناری در غزلیات » و «هرویموسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی 

در این پژوهش،  ،از طرفی .همنام با این جستار وجود ندارد پژوهشی اما، «شهریار

های قافیه و ردیف( براساس )واژه تجزیه و تحلیل موسیقایی در موسیقی کناری

، از این شیوه شده گرفته است که در کلیة آثار اشارهآوایی حروف صورت ساخت

 ایهاشار ،در این جستار ابتدا به قافیه، ردیف و موارد مربوط دیگرشده است. استفاده ن
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عراقی تعیین و از میان هر های غزل قافیه و ردیف در تمام سپس اقسام ،مختصر شده

ساز و موسیقی عنوان نمونه، با توجّه به عواملمناسب بهیک غزل گروه قافیه، مطلع 

ساختمان واژة قافیه و ردیف، مورد تجزیه و  های موجود درآوای واکه و همخوان

 تحلیل قرار گرفته است.

 

 قافیه و ردیف
ترین نقش و تأثیر را در موسیقی و معنای یک بیت دارد. مهم ،قافیه و ردیف

کلمات قافیه و ردیف، با انعکاس و پخش معنا و مفهومی دلپذیر و برقراری هارمونی 

تراکی لفظی و معنایی بر پهنة غزل ایجاد و آوایی با سایر کلمات بیت، یک پوشش اش

کند. ردیف که ویژة غزل و شعر پارسی شوق مطالعة تمام غزل را در خواننده زنده می

و  مؤثر استآوردن حرف پایانی کلمة قافیه و تکمیل موسیقی آن است، در به تلفّظ در

     دهد.لذت شنیداری را افزایش می

طور که در  شعر است و همان موسیقی لفظی در، دو واژة غالب قافیه و ردیف

بوده، در شعر  آمده، دو سازة مهم در فرم و جمال دکنیشفیعی کز کلمات رستاخی

 ب(2602) .کندپایه و مرجع عمل می نظام ایقاعی و وزن بیت، در نقش

اند، داشته سلیم، به تأثیر هنری قافیه توجهکه از راه تجربه و ذوق هنرمند،  شاعران

تشخّص و امتیازی  ،اند قافیه را از کلماتی انتخاب کنند که در شعرکوشیدهره میهموا

م( 2069-2106) 1باره مایاکوفسکیزیرا قافیه یک کلمة ساده نیست. در این ؛دارند

دهم و به هر بیت جای می ص را در آخرمن همیشه لغت برجسته و مشخّ»گوید: می

)مصرع(  دارد که به خطشما را بر آن می ،فیهقا. ..کنمای برایش پیدا میزحمت، قافیه

باید  کند خطوطی را که مجموعاًاش فکر کنید و مجبورتان میماقبل برگردید، درباره

یعنی مجموعة تصویرها و احساسات شاعر را بار  ؛با هم تطبیق کنید ،فکری را برساند

                                                           

1.Mayakovsky 
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« ترکیب کنید ،به صورت ذهنی ،دیگر در نظر آورید و با آنچه در قافیه آمده است

 .(70-72الف: 2602)شفیعی کدکنی، 

این است که لذّت بیشتر  ،آوری کنیمقافیه باید یاد نکتة دیگر که در باب موسیقی

ها وسیلة قافیه، گوش بههاست و در حقیقتمربوط به اثر برگشت قافیه ،از موسیقی شعر

 .(35 :کند )همانشود و احساس لذّت و خشنودی میتحریک می

ه ناهمساز غزل است و شعر را که از سوی افقی پیوند نواکنندة نوای گهگایه، همقاف

ان و کنندة کلمات، همسدلپسند و مطمئن معنایی دارد، از سوی قائم هم با تکرار

 .(31: 2679سازد )خرمشاهی،صدا، مرتبط و منسجم میهم

قرن  ها در دوران قبل از قرن هشتم و بعد ازدر بعضی از قافیه تفاوت

مواردی را در قافیه به کار  ،بعضی از شاعران ،از قرن چهارم تا قرن هشتم هشتم:

 .2ند از: اکنار گذاشته شد. این موارد عبارت ،بعد گرفتند که از قرن هشتم بهمی

قافیه با کلمة عربی که امروزه یای مجهول به استفاده از یای مجهول به صورت هم

های شعرهای قدیم د و این شیوة استفاده را از قافیهشوصورت یای معروف تلفّظ می

این « اماله»یا « ممال»های قافیه .1 ؛توان دریافت که با تلفّظ امروزه منطبق نیستمی

ناسب کردن آن ها به صورت خارج کردن یک واژة قافیه از شکل اصلی خود و مقافیه

)خوابانید به « اَ»به « آ»های مختلف مانند تبدیل از راه، شعر قافیة درست با شکل

 الف را به یا تبدیل کردن و )عَید به عِید( به سوی کسره خوابَنید(، میل دادن فتحه

گرفته است. صورت می ،معمول بوده ،که در شعرهای قدیم )جمشاذ به جمشیذ(

مترین بسامد ک یابند؛ بنابراین،میهای عربی نمود بیشتر در کلمه ،های ممالقافیه

در شعرهای مولوی  ،در شعرهای فردوسی و بیشترین بسامد ،های ممالز قافیهاستفاده ا

 .کردندذال که ذال معجمه را با ذال عربی قافیه می -های دالقافیه .6 ؛شودمشاهده می

شود و این نوع استفاده را هم از خواندن امروزه ذال معجمه، همان دال تلفّظ می

های شاعران در ها و هنجارشکنیفل و تصرّدخ .2؛ توان دریافتشعرهای قدیم می

 های گوناگون از واژة قافیهها، حذفدوگانگی تلفّظ در مصوّت مانند واژة قافیه،
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 قافیه هایههای غیرملفوظ، حذف همزه، حذف تنوین(، تغییر و نوآوری در واژ)حذف

رهای عامیانه، استثنای شعها بهتغییرات قافیه در شعرهای عامیانه. این دخل و تصرّف و

 و )قاسمی بیشتر از سایر شاعران انجام شده است ،توسط سنایی، مولوی و سعدی

 .(629و 692 ،100، 102: 2607، محمّدی

کاملی است  همگونی ،کناری است. ردیف نیز جزئی از موسیقی ردیفردیف: 

و  یگانه )واژه، گروه، بند یا جمله( با توالی یکسان که از تکرار یک عنصر دستوری

یک شعر و  رفی، نحوی و معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیاتهای صوتی، صنقش

 .(50: 2679شناس، حقد )آیواژة قافیه پدید می بعد از

یک نغمه را اگر ایم گاه دیدهش در هجای قافیه و نقش موسیقایی آن: کش

اختالف خواهند صوتی با یکدیگر  موسیقی بنوازند، دو نغمه، از نظر با دو آلت مختلف

منزلة دستگاه مولّد ، بهقافیه در حقیقتقافیه است. برعهدة داشت. این نقش در شعر، 

امّا با  ،زیرا اگر دو غزل یا دو قصیده را که در یک وزن و یک موضوع ؛صوت است

متفاوت خواهد تأثیر این شعرها  ،با یکدیگر بخوانیم اند،دو قافیة مختلف سروده شده

هاست که حرف پایانی قافیه تا چه قافیه ناشی از اختالفتأثیر،  الفبود و این اخت

 .(35-32الف: 2602کدکنی،  ش داشته باشد )شفیعیبلیت کشاندازه قا

 :گونه استنیز همین منسوب به فردوسی در شعر سعدی و شعر
 خدا کشتی آنجا که خواهد برد

 

 وگر ناخـدا جـامه بر تـن درد 

 )سعدی(

 که خواهد خدای کشتی آنجا برد 

 

 وگر جـامه بر تـن درد نـاخدای           

 )منسوب به فردوسی(                        

و « خُدای»کلمة  ،فردوسی شعر و در« برَد»و « درَد»کلمة قافیه  ،در شعر سعدی

ولی در  ؛شودقطع می« د»موسیقی کالم با حرف  ،سعدیاست. در شعر قافیه « ناخُدای»

شود و تا قطع نمی ،وجود دارد« آی»شی که در ، موسیقی کالم با کششعر فردوسی
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های ولی با قافیه ،تواند ادامه داشته باشد. دو شعر با یک وزن و بحراندازة دلخواه می

 (.296: 2615نژاد، کند )احمدثیر متفاوت در شنونده ایجاد میمتفاوت، اغلب تأ

به مخرج  ،ر باال بدان اشاره شدتفاوت کیفی در موسیقی آخرین حرف قافیه که د

که با یکدیگر  شودمربوط می هایِ مختلفها و واکهتولید و شیوة تولید آوای همخوان

ها د. این تفاوتنگذارمی متفاوتیرکدام موسیقی مختلفی دارند و اثر ، همتفاوت بوده

 هایبیت درقافیه و ردیف  موسیقی در مطالب بعدی و نیز هنگام تجزیه و تحلیل

 عراقی توضیح داده خواهد شد.  برگزیدة

های متفاوتی که در تولید آوا های گفتار براساس نقشاندامهای گفتار: اندام

ها، های تنفّس که متشکّل از ششاندام .2شوند: گانه تقسیم میهای سهبه دسته ،دارند

موسوم به  ،ای غضروفیساز که در محفظههای واکاندام .1هستند؛ ها و نای نایژه

اند و در انتهای فوقانی نای جای دارند و تارآواها و )سیب آدم( قرار گرفته حنجره

ی که از سه حفرة حلق، دهان و بینی های گویای. اندام6 ؛شوندچاکنای را شامل می

 .(25-60: 1563شناس، اند )حقتشکیل شده

آواهایی هستند  آواهای زبان فارسی به دو گروه عمده تقسیم می شوند، گروه اول

 همخوانتاست،  16که اعضای این گروه را  .توانند در آغازِ واژه واقع شوندمیکه 

 ،گیرنددر وسط یا پایان واژه قرار میتا هستند، و  1گروه دوم که به  .نامیم)صامت( می

 .(11-17: 2612 ثمره،)گویند می)مصوّت(  واکه

واک یا  ها،آوایی واکهچون جوهرهشت عدد واکه، آواهای مداوم واکدار هستند؛ 

شود و اجرای آوا راه بینی بسته می ها همه دهانی هستند. در زمانکه. آوای واآواست

 یک رزوناتور عنوانبهها . دهان در آوای واکهشودمیهوا تنها از راه دهان خارج 

تارهای وسیلة کند و طنین آوای به ارتعاش درآمده بهانداز و تشدیدگر( عمل می)طنین

ها، دهان به کمک زبان و لب ،کند. در این رابطهصوتی را به شکل دلخواه تنظیم می

 گرد و گرد باز(، گسترده)گرد بسته، نیمه های پسین، پیشین، باز، بسته، گردمشخصّه

ترکیبی از این  ،های مرکّبو در واکه گسترده و گستردة باز()گستردة بسته، نیم
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آوای مربوط به هر واکه را  ،فره یا فضای خود ایجاد کردهها را در شکل حصهمشخّ

کند. در طول ادای این آواها، هیچ مانعی در مسیر عبور هوای بازدم وجود تولید می

 ندارد و پیوسته آن واک یا آوا ادامه دارد تا وقتی که تصمیم به قطع آن گرفته شود

آوای هر همخوان،  برای تولید ؛ها چنین نیستهمخوان بارةدر امّا .(11: 2612 ثمره،)

یا مسیر عبور بندد ای میطور کامل برای لحظه راه عبور هوا را به ،دهان در یک مکان

آوای مورد نظر  ،گیردکند و اندام مربوط با شکل خاصّی که به خود میرا باریک می

 .(62-69: 2612 همان،) کندرا تولید می

این تارآواها در  ،نیاز به ایجاد صوت نیستدر حنجره، تارآواها قرار دارند. وقتی 

ها راحتی از میان آنا بهکه هو حالت آرامش، شل و نسبتاً دور از هم هستند؛ به طوری

این تارآواها  ،امّا وقتی نیاز است صوت ایجاد شود ؛شودصدایی تولید نمی، عبور کرده

ه چاکنای خوانده ها کهوای بازدم، با شدت از فاصلة میان آن ،کشیده و سفت شده

گویند. به این صدا واک میبه کند. ایجاد لرزش و صدا می ،عبور کرده ،شودمی

صداهایی که تولیدشان با واک همراه باشد، باواک و به آن دسته از صداها که با حالت 

 شود. در زبان فارسی، واکهواک گفته میشوند، بیآرامش و باز تارآواها تولید می

 d, b, z, v, g, , y, r, l, n, m,  q , )صامت( همخوان 26عالوة هها ب)مصوّت(

ند اباقیمانده که عبارت مورد 29ج، گ، و، ز، ژ، م، ن، ل، ر، ی، ق( باواک و  )ب، د،

 )پ، ت، چ، ک، ف، س،  ,t, p, s, f, k, h, ?, x ,)صامت(های  از همخوان

 .(26-21: 2611مشکوه الدینی، هستند )ک واش، خ، ء، ه(، بی

گروه فرعی تقسیم  ششبه  ،ها در زبان فارسی، از لحاظ شیوة تولیدهمخوان

،  g، گ t، ت d، د b، ب pپ همخوان ، هشتانفجاری .2ند از: اشوند که عبارتمی

،  x، خ f، ف v، و ، ش ، ژ s، س zز همخوانهشت  ،سایشی .1 ؛?، ء  q، ق kک

، یک همخوان )غلتان( لرزشی .2؛ ، چ ج  همخواندو  ،سایشی -انفجاری .6؛ hه

 y، ی lل همخواندو  ،روان. 3؛ n، ن mمهمخوان دو  ،)دماغی( خیشومی .5 ؛rر

 .(70-63: 2612 ثمره،)
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ها، دو اندام چنان در تماس جایگاههرگاه در یکی از های انسدادی: همخوان

گیرند که مجرای گفتار برای مدّتی کامالً مسدود شود و جریان هوا منقطع  هم قرار با

شود. شیوة انسدادی را بندشی و انفجاری نیز نام گردد، شیوة انسدادی حاصل می

 .(56: 1563شناس، )حق bو  pمثل شیوة تولید  ؛اندنهاده

تقسیم ها از لحاظ مکان و مخرج تولید به نه گروه فرعی همخوان ،از طرف دیگر

، لب و دندانی .1 ؛m، م b، ب pپ همخوانسه  ،دولبی .2ند از: اشوند که عبارتمی

همخوان  ، پنجلثوی .2؛ d، د tت ، دو همخوانلثوی دندانی .6 ؛v، و fف دو همخوان

، دو کامی لثوی .3 ؛y، ی ، ژ ش ، سه همخوانکامی. 5؛ r، ر l، ل n، ن z، ز sس

 مالزی، دوهمخوان .1 ؛g، گ kک دو همخوان ،کامینرم .7 ؛ج ، چ همخوان

 (. 69-11: 2611الدینی، )مشکوه h، ه ?ء همخواندو  ،چاکنایی .0 ؛x، خqق

وایی و واکدار و آیک همخوان غلت ،)ی( y)صامت(  ذکر است همخوان شایان

واکه و از  ،ین صورت که این همخوان از دیدگاه آواشناسیابه  ؛مصوّت استنیم

همخوان و  ،در کلمات یار و نای مثالً آید؛همخوان به حساب می ،شناسیدیدگاه واج

 .(62 :)همانشود محسوب میدر کلمات نیک و میز و قاضی، واکه 

برای تولید هر  ،یرسیم که به طور کلّیجه میهای تولید به این نتاز بررسی مکانیسم

و مرحلة « درنگ»مرحلة  ،«آمادگی»شود؛ مرحلة آوا سه مرحلة مشخص دیده می

گیریم. مرحلة آمادگی را در نظر می« p»برای روشن شدن مطلب، همخوان «. انجام»

ها به هم، باال رفتن ها به طرف یکدیگر و چسبیدن آنعبارت است از حرکت لب

ت ها مدتی در همین موقعی، این اندامکام و مسدود شدن راه بینی، در مرحلة درنگنرم

زیرا  ؛آیدها به صورت فشرده درها در پشت گرفتگی لبمانند تا هوای ششباقی می

 ،ای الزم برای تولید آوای مورد نظر است. در مرحلة انجامشدن هوا پدیده این فشرده

 .(62-66: 2612 ثمره،)جهد بار بیرون مییکرده بهشوند و هوای فشها باز میلب
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 یک عنوانبهرا « کجاست»اگر کلمة  واژة قافیه، هجای قافیه، صدای قافیه:

صدای  آست،و  جاست: هجای قافیه، واژة قافیه ،کجاست ،کلمة قافیه در نظر بگیریم

  .(190-191: 2616)طباطبایی،  استقافیه 

یک  که از یک یا چند واحد زنجیری و است هجا یک واحد آوایی مرکّبهجا: 

 ،یا چند واحد زبرزنجیری ترکیب شده و ضرورتاً یکی از واحدهای زنجیری آن

 ،اگر در هر هجا، برای همخوان یا صامت .استهجایی  م دارای مختصّةکدست

در زبان فارسی، فرمول  ،را به کار ببریم Vعالمت  ،و برای واکه یا مصوّت Cعالمت 

 شناس،حق)شود گیری میحاصل شده که سه نوع هجا از آن نتیجه CV(C(C))کلی 

1563 :260). 

 ،CVCCو  CV ،CVCند از: ادر سه نوع هجا یا قافیه در زبان فارسی که عبارت

ند از: اه به واکة کوتاه و بلند، شِش نوع هجا را در نظر آورد که عبارتتوان با توجمی

CV  ،C  ،CVC  ،CC  ،CVCC  وCCC هر شِش نوع هجا در قافیة شعر .

شود که طرح هجای قافیة کلمات مختوم به صدای رود. اضافه میفارسی به کار می

«ow » و صدای«ey»،  جزء همین طرح هجاییCVC (12 -79: 2609)شمیسا،  است. 

ت نیست و پیوسته در تغییر یکنواخ ،امّا این ارتعاش ؛ثمرة ارتعاش است ،صوت

ی هم برای آن شوند، خواصات را در صوت موجب می. عناصری که این تغییراست

اوج یا ارتفاع یا زیر و  ،کِشِش یا امتداد ،ند از: نیرو یا شدّتاآورند که عبارتپدید می

 .(6-1: 2637زنگ یا طنین )ملّاح،  وبمی 

 این تفاوت موجب طنین .استمند بهره ی ویژهیت صداهر انسانی از کیفی

(Resonance) شخصی  بنابراین، شود؛می دیگرانت صدایی کامالً متمایز از و کیفی

کند تر اجرا میدلنشین ،طنین، موسیقی شعر را در زمان قرائتبا صدایی خوش

 .(2/616: 2610)فرهنگی، 

آواهای زنجیری شامل صداها و حروف الفبا  آواهای زنجیری و زبرزنجیری:

هایی هستند که در خارج از زنجیرة آن ،شوند و آواهای زبرزنجیری یا نوای گفتارمی
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آوایی زبان را ها ساختگیرند و به یاری آنها قرار میآواهای زنجیری و بر روی آن

)زیر  )مکث(، آهنگ یه، درنگتکند از: اعبارت ،. آواهای زبرزنجیریدهندتشکیل می

 .(27-22: 2602، ورد)لحن( )فرشید نوازو  و بمی(

ی عانتنهایی واجد مکلمه به .شوداز ترکیب چند حرف، کلمه، ساخته می یه:تک

یک از هجاهای آن وارد هر یه یا تأکیدی که بر؛ ولی بسته به تکمعدودی است

 .(73: 2637)ملّاح، گیرد ه خود میبمعانی دیگری نیز  شود،می

از  ،لمه در خواندن شعر یا متننیز در بین دو هجا یا بین دو ک درنگ درنگ:

ممکن است در  ،که اگر درست انجام نشود به طوری ؛آیدالزامات جدّی به حساب می

به شنونده انتقال داده نشود.  ،و منظور و معنای درست گرددمعنای جمله خللی ایجاد 

 ،اگر درنگ بین من و زور ایجاد شود ،«man zur daram»برای مثال در جملة 

، جمله از ولی اگر درنگ بین زور و دارم ایجاد شود، ؛«من زور دارم»ود شجمله می

 .(211-217: 1563شناس، )حق شودبرداشت می« منظور دارم» معنی

 عراقی: 691و  29های یه و درنگ در غزلتک 

 هزار فتنه و آشوب در جهـان انـداخت    به یک کرشمه که چشمت بر ابروان انداخت

 عراقی( 29)غزل                                 

 غـــم، کجـــایی تـــو دمـــی بـــی  ام بـــینـــی

 

ــی   ــدارم بـ ــایی نـ ــرّم، کجـ ــو دل خـ  تـ

 عراقی( 691)غزل                               

گ بین دو واژة قافیه و ردیف و تکیه بر هجای دوم واژة قافیه و نیز ، درن29در بیت 

و خواننده و شنونده را بیشتر  بخشدم واژة ردیف، به قرائت شعر استحکام میهجای دو

یه بر هجاهای ، درنگ قبل از ردیف و تک691بیت  کند. درمتوجه معنای شعر می

 ردیف، برای انتقال بهتر معنا ضروری است.

گرد هم  ،نقواعد و الگوهای معیّ وایی، مواد خامی هستند که طبقواحدهای آ

دهند و نیز ها را تشکیل مییعنی هجا ،تر از خودتر و پیچیدهواحدهای بزرگ ،آمده

تر از تر و پیچیدهواحدهای بزرگ ،هم آمده طبق قواعد و الگوهای خاص گردهجاها 
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م قرار ، در مرتبة دومراتب زبانیهجا در سلسله ،اینبرسازند. بناها را مییعنی واژه ،خود

تحلیل ، ابتدا باید به ساختمانی صوتی یک زبان ؛ بدین معنی که در تحلیلگیردمی

از است ها پرداخت. هجا در فارسی عبارت واژه ،و سپس هجاها و پس از آن هاواج

. منظور شودمییک رشتة آوایی پیوسته که از یک واکه و یک تا سه همخوان تشکیل 

، یک فرایند تولیدی آن است که اجزای سازندة هجا، طی «رشتة آوایی پیوسته»از 

منزلة مرکز یا هسته یا محور هجاست و همخوان در . واکه بهشوندمیمکث تولید  بدون

 .(291: 2612 ثمره،)حاشیه یا دامنة آن  حکم

هجای باز و هجایی که به همخوان یا صامت پایان  ،یابدهجایی که به واکه پایان می

 .(297: 2611الدینی، )مشکوه شودهجای بسته نامیده می ،یابدمی

هایی هستند با موج ،از دیدگاه فیزیکی آواهای زبان های تولید آوا:مکانیسم

های گفتار در اندام های مختلفوسیلة حرکتها بههای گوناگون. این موجویژگی

 .(35: 1563شناس، شوند )حقایجاد می ،گذردجریان هوایی که از مجرای گفتار می

 این. کرد استفاده هاهمخوان و هاواکه همنشینی از باید الزاماً هجاها تولید برای

 که طوری به ؛شودمی تمحدودی دچار تولیدی، و زبانی مشکالت به هتوج با همنشینی

 با ،بنشیند واکه از بعد سکون عالمت با همخوان دو باید که CVCCهجای  برای مثالً

 دلیل به که حالی در ؛کرد خوشه تولید 510بتوان  باید همخوان، 16 به هتوج

 .(225: 2612 ثمره،) است تولید قابل علبالف خوشه 195 تنها ها،محدودیت
 

 های عراقیقافیه و ردیف در غزل
سازی قافیه و ردیف و قرینه ه ازدر استفاد است وعراقی  عراقی دارای سبک دوره

کار برده  کلمات و ارتباط اجزای اشعارش با یکدیگر، تسلّط و استادی قابل توجّهی به

نحو محکمی حفظ کرده و با انتخاب  ا هم بهارتباط آواها را ب ،یبه طور کلّ. است

قافیه  عنوانبهعاشقانه و عارفانه  گزینی مناسب و عبارات دلچسبواژههای روان و وزن

است.  به وجود آوردهها زیبا و دلنشینی را در موسیقی غزل خوبی هارمونیو ردیف، به
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بزرگان و سابقة ارتباط او با عارفان و تجربیات سفرها و آموزش عرفان از محضر 

مقایسه  در ،بنابراین ؛گذار بوده استثیرهایش تأنیز در محتوا و مفهوم غزلعرفانی او 

 قافیه و ردیف و به بردهایی در کارتفاوت ،عصرشدیگر شاعران هم بابین عراقی 

 دلیلشود. شاید به های بیت دیده میآوایی با سایر واژهها در همگرفتن آن خدمت

ساختن فضاهای شیرین، دلچسب و  نهایت توفیق را در ،ط است که عراقیهمین تسلّ

 سرایان معروف شده است.و غزلآورده و جزصمیمی عاشقانه و عارفانه به دست 

 

 های عراقی وتجزیه و تحلیل موسیقایی اقسام قافیه و ردیف در غزل
ه به عواملی که بر تلفّظ و موسیقی قافیه یه و تحلیل با توجارزیابی و تجز .الف

بودن آن، جنس  بسته ند از: نوع هجای قافیه و باز یااعبارت ،این عوامل .نداثرگذار

پذیری موسیقی در آن، نوع ردیف و اثر آن در تلفظ وی از لحاظ آوا و کششحرف رَ

ای ه»ردیف،  پذیری کلمه یا کلماتکلمة قافیه و کشش پایان واضح حرف ساکن

 واضح و تلفّظ ویرَ آمدن حرفحرکت دروصل و به « ی»و « الف اشباع»، «ملفوظغیر

کلمه در کلمات قافیه و ردیف، وجود واکه یا  آن، نداشتن تنافر حروف و تنافر

های بیت و برجستگی در های قافیه و ردیف و سایر واژهواژه همخوان اشتراکی بین

ی کناری، فیه و ردیف و تأثیر آن در موسیقهجاهای واژة قا موسیقی، تعداد کیفیت

یه و تأکید بر روی قافیه و ردیف و مختصّة زبرزنجیری وجود آوای زبرزنجیری تک

 .درنگ بین قافیه و ردیف

ة به دو دست وی،ار حرف پیش و چهار حرف پس از رَها با توجه به چهقافیه

ترتیب در به شوند وقسیم میت گروه 12های مطلق در قافیه و گروه 3های مقیّد در قافیه

 عوامل ه بهجزیه و تحلیل موسیقایی آن با توجارزیابی و ت ،هر دستة فرعی زیر

هایی های مختلف قافیه، شمارة غزل. در تمام گروهگیردساز )الف( صورت میموسیقی

 زیر ، با خطمصوّت ویهای با قافیة ساده و رَارة غزلکه ردیف ندارند با * و شم

 اند.شخص شدهشماره م
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یا یکی از چهار حرف پیش  و بوده ساده یا است؛شش نوع های مقیّد: قافیه .1

ساکن و مقیّد به حروف  ویها حرف رَر رفته است. در این قافیهدر آن به کا ویاز رَ

 .استقبل از خود در قافیه 

 – 67 – 63 – 61 –  – های غزل به شماره 61 قافیة ساده )مقیّد مجرّد(: .1-1

29 – 23 – 27 – 50 – 72 – 70 – 296 – 292 – 222 – 226 – 210 – 227 –  –  –  – 

250 – 235 – 237 – 279 – 200 – 192 – 195 – 129 – 122 – 125 – 163 – 161 – 125 – 156 – 139 – 

یا هجای بستة  Cباز  ها که دارای هجایدر این غزل .شودمالحظه می 691 – 692 – 177

CVC دارای ردیف و  هاآندرصد از  17 ،تر، برای ایجاد موسیقی بهتر و کاملهستند

« ا»یعنی هجای باز با واکة  ،«الف»مصوّت  ویها دارای حرف رَدرصد از قافیه 27

 . داردیگر تر از دو واکة بلند دی دلچسبیآواهستند که 

 گیرد.بررسی قرار می مورد 61غزل  عنوان نمونه، مطلعبهتجزیه و تحلیل: 

 مکن، مکن، به کف اندُهَم رها، ای دوست  دل جدا، ای دوستمن خسته مشو، مشو، ز

و دارای قابلیت کشش  Cو هجای باز از نوع « ا»واکه  ویقافیه، ساده با حرف رَ

فراهم کرده  آن ش مجدّدی را به دنبال، کش«ای دوست» ایواژهاست. وجود ردیف دو

در « (ei)ای»قافیه و هجای مرکّب  ی را باالتر برده است. هجای بلندکیفیت موسیق و

ش آوایی زیبایی را روی این دو هجا ایجاد و مکث کوتاه بین آن دو، کش آغاز ردیف

از یک هجای کوتاه و یک  ،ت موسیقی را افزایش داده است. کلمة قافیهکیفی کرده و

 اگر کلمه لذت بردن بیشتر، کم است.فرصت برای  و هجای بلند تشکیل شده

 ،درنگ ضروری بین سه کلمة قافیه و ردیف شد.موسیقی زیباتر می ،هجایی بودسه

سبب افزایش  ،کند. اجرای مختصّه زبرزنجیری مذکورمعنای شعر را بهتر منتقل می

 ست.کیفیت موسیقی نیز شده ا

 هیچ غزلی یافت نشد.: مقیّد به تأسیسقافیة مؤسّسة  .1-2

 نشد. ی یافتغزلهیچ : قافیة مؤسّسة مقیّد به تأسیس و دخیل .1-2
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 –  –  – 2های غزل به شماره 262 :اصلی . قافیة مردفِ مقیّد به ردف1-2

 – 29 – 22- 20 – 19 – 12 – 11 – 21 – 15- 13 – 17- 11- 62 – 61 – 60 –  – 25 – 21 – 20- 

52 – 52 – 55 – 53 – 57 – 51 – 39 – 32 – 31 – 36 – 32 – 35 – 31 – 30 – 72 – 71 – 76 – 75 – 73 

– 77 – 71 – 19 – 12 – 16 – 12 – 15 – 13 – 17 – 10 – 09 – 02 – 01 – 06 – 07 – 01 – 00 – 299 – 

292 – 291 –  – 297 – 291 – 222 – 225 – 223 – 227 – 221 – 220 –  – 212 – 215 – 213 

– 217 –  –  – 261 –  –  – 263 – 267 –  –  –  –  – 

 –  –  –  –253–  – 251 – 239 – 232 – 236 – 232 – 233 – 273 – 277 – 

212 – 217 - 202– 206 – 202 – 199 –  – 123 – 127 – 120 – 119 – 111 –  –  – 

113 – 117 – 161 – 166 – 162 – 167 – 122 – 122 – 121 – 151 – 132 – 131 – 135 – 176 – 171 – 

170 – 112 – 115 – 113. 

 CC. قافیه از نوع شودشامل میهای عراقی را درصد از کلّ غزل 22 ،این گروه

استفاده « ا»غزل از واکة  225در  ،غزل 262و با هجای بسته است. در این نوع قافیه از 

ها به دلیل قافیه ،تر است. در این گروهتر و دلنشینزیرا این آوا مناسب شده است؛

شود و گوش از شنیدن کشیده بودن هجا، همخوان پایانی به طور ضعیف تلفظ می

گشای ردیف به طور ماند. این ضعف با نقش مشکلناکام می مقداری، موسیقی کامل

ها در این گروه، با صد از قافیهدر 12ین دلیل است که . به همشودمیکامل برطرف 

 ،های مردف مقیّد همراه با ردیفتوان گفت همیشه قافیه. میهستندردیف همراه 

 های قافیه دارند.ترین و زیباترین موسیقی را در بین سایر گروهآهنگخوش

 گیرد.مورد بررسی قرار می 253 مطلع غزل به عنوان نمونه،تجزیه و تحلیل: 

 تا به شادی مجلس آراید در او سلطان دل  تر از خلد برین آراستند ایوان دلخوش

همخوان واکدار  الیه، سبب شده است که حرف رَویردیف در نقش مضافٌ

و موسیقی کلمة قافیه،  شود خوبی تلفّظبه ، کسره گرفته،«ن»لثوی  خیشومی انسدادی

یک همخوان « ل»ز به دلیل اینکه حرف نی« دل»کلمة ردیف  گردد.کامل و زیبا 

در طول بیت « ا»واکة  تکرار ِ لثوی است، تلفّظ قابل قبولی دارد. هشت بارواکدار روان
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، هارمونی زیبای موسیقی لفظی را فراهم کرده های بیت با کلمة قافیهنوایی واژهو هم

 است.

 –  – ی هاغزل به شماره سه :قافیة مردفِ مقیّد به ردفِ مرکّب .1-5

. 

. تعداد این قافیه به دلیل مشکالت است CCCبسته از نوع  ایهقافی ،ین قافیها

چون بعد  کم است؛ بعد از واکة CCای دو همخوان آوایی خوشههمنشینی و ساخت

تواند همنشین شود. تعداد بالقوة این خوان میتنها شش هم« ای»و « او»، « ا»از سه واکه 

قافیه  25سختی تا به المعجمقیس در  تة شمسفکه از آن مطابق گ مورد است 21قافیه 

، در این نوع استوی بالفعل وجود دارد. ضعیف تلفّظ شدن همخوان پایانی که همان رَ

از اندازة مطلوب بیشتر ش هجای قافیه است؛ چون کش CCقافیه شدیدتر از نوع 

این نوع  بنابراین، ؛برد، لذّت الزم را نمیست و گوش به دلیل نشنیدن حرف رَویا

موسیقی کلمة  ،وی، تلفظ شدهقافیه بهتر است همراه با ردیف باشد تا در این صورت رَ

که آن هم  استفاده کردههمین سه غزل در قافیه را کامل کند. عراقی از این قافیه تنها 

از واکة  ،تر در هر سه غزلولی برای ایجاد آوای بهتر و طنین خوش ؛ون ردیف استبد

 است. بهره بردهدر صدای قافیه « ا»

 گیرد.مورد بررسی و ارزیابی قرار می مطلعِ غزل تجزیه و تحلیل: 

 جوی نگاری که نور دیدة ماستوبه جست  دوانم از چپ و راستدو اسبه پیک نظر می

لثوی  دندانی انفجاری واک انسدادیهمخوانِ بیوی رَ ، قافیه به حرفدر این غزل

ی کلمه، فقط در شود و لذّت موسیقوی، خوب تلفّظ نمیرَ ، حرفختم شده« ت»

های بین قافیه و واژه« س»لثوی  واکِ سایشیکشیدگی صداست. تکرار همخوان بی

 بیت، یک هارمونی لفظی ایجاد کرده است.

  –  – های غزل به شماره 21 :قافیة مقیّدة مقیّد به حرفِ قید .2-1

– 16 – 69 – 22 –  – 266 –  – 121 – 116 – 116. 
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، در پایان ویو به دلیل اینکه رَ است CVCCبسته از نوع  این قافیه دارای هجای

ش خالف کششود و موسیقی واژة قافیه برخوبی تلفّظ نمی، بهآیدمیقافیه  کشش

بخشی  ،محروم شده ،ماند و گوش از شنیدن کامل کلمة قافیهناقص می ،خوبی که دارد

کمتر  CCCبستة  دهد. البتّه این ضعف از هجایمی از لذّت شنیداری را از دست

اده شود یا قافیه، موصوله باشد. در این است. چارة کار آن است که از ردیف استف

 دارای ردیف است. ،غزل 21غزل از  7 ،قسمت

 گیرد.نمونه مورد بررسی و ارزیابی قرار می عنوانبه غزل مطلعتجزیه و تحلیل: 

 هم پردة ما بدرید هم توبة ما بشکست  از پرده برون آمد ساقی قدحی در دست

را زیباتر هجای قافیه، این آهنگ  است و کشش آهنگبسیار خوش ،واژة قافیه

این « بشکست»شود. علّت زیبایی کلمة ، ضعیف تلفّظ میکرده است. فقط حرف رَوی

 ،«ب» هستند. همخوانمتفاوت  شیوة تولید های آن دارای مخرج واست که همخوان

واک یب ،«ک» کامی، همخوانواک سایشی، بی«ش» دولبی، همخوان واکدار انفجاری

 واک، بی«ت» لثوی و همخوان سایشی واک، بی«س» همخوان کامی،نرم انفجاری

نشینند و تر به دهان میراحت ،گونه کلماتاین لثوی است. معموالً دندانی انفجاری

با « ش»و « س»دو همخوان  سوی دیگر،از  شوند.گونه تنافر حروفی ادا میبدون هیچ

ی را ند و به دلیل سایشی بودن، آوای شیرینوایی دارو سازگاری آیکدیگر همنشینی 

های در کلمة ساقی و دست، همخوان« س»جز تکرار دو کنند. با اینکه بهایجاد می

چنان با یکدیگر سازگاری و ها آنتکراری مشترک دیگری وجود ندارد، آهنگ واژه

 رمونی ورستاخیزی از کلمات ایجاد شده است. این ها تناسب دارند که تقریباً

 ،آهنگ و دیگریهای خوششود؛ یکی انتخاب واژهاز دو سو ایجاد می ،آواییخوش

  وزن دوری و شاد شعر.



 222  ــــــــــــــــــــــــ هایِ عراقی و نقشِ موسیقاییِ آنف در غزلاقسام قافیه و ردی

وی، همخوان ها اگر حرف رَدر این قافیهاست.  نوع 12 شامل :های مطلققافیه .2

به طور واضح تلفّظ و موسیقی کلمه، کامل  ،متحرّک شده ،وسیلة حرف وصلبه ،باشد

 .هستندکمتر با ردیف  ،های مقیّدهای مطلق نسبت به قافیهقافیه ،به همین دلیل. شودمی

 37 – 33 – 59 – 65 – 66های غزل به شماره 22 :قافیة سادة موصولة مطلق .2-1

– 79 –  –  – 111 – 110 – 169 – 162 –  – 171. 

تلفّظ  ه، با اینکه حرف رَویچک بودن هجای قافیها به دلیل کودر این قافیه

ها آن از صددر 59اند و در همراه با ردیف سروده شده هاآندرصد از  70شود، می

که دارای آوای استفاده شده « ا»)مصوّت( بلند و بیشتر واکة  واکةاز ، ویحرف رَبرای 

و در آن، ردیفی با ت اسهجایی چنین کلمة قافیه، بیشتر دو یا سههم است.تر دلنشین

افزایش کیفیت موسیقی فراهم  برایبهتری  شود تا شرایطاستفاده میهجای کشیده 

 7و  استغزل با ردیف همراه  22غزل،  22شود که از گردد. در این دسته مالحظه می

 شود.واکه ختم می قافیه به رَوی

بررسی و ارزیابی قرار مورد  غزل مطلع ،نمونه عنوانبهتجزیه و تحلیل: 

 گیرد.می
 جز از لطف تو فریادرسیکه ندارم به  از کرم در من بیچاره نظر کن نفسی

واک همخوان بی ،وی در آنکه حرف رَ است CVCقافیه، ساده و بسته، از نوع 

« ای»که به صورت واکة بلند « ی»است و به کمک حرف وصل « س»لثوی  سایشی

و  وی ایجادیک هجای باز با کشش کافی بعد از رَ شده،ز عمل کرده، هجای بسته، با

لثوی  خیشومی ست. تکرار پنج بار همخوان واکدارکامل شده ا، موسیقی کلمة قافیه

 سبب افزایش کیفیت موسیقی بیت شده است. ،«ن»

 هیچ غزلی یافت نشد. :قافیة مؤسّسة موصولة مطلق به تأسیس .2-2

 .غزل به شمارة  یک :به تأسیس و دخیلقافیة مؤسّسة موصولة مطلق  .2-2
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 دهند و از آن استقبالعالقة زیادی نشان نمی ،زبان به قافیة مؤسّسهشاعران پارسی

دانند و در صورت ضروری نمی چندانرا « الف تأسیس»رعایت ها آنکنند. نمی

شمس ) آورندیعنات و یک قافیة بدیع به حساب مستفاده، آن را لزوم ماالیلزم و اا

از  ،دوهجایی است و به این ترتیب ایهقافیة مؤسّسه، قافی .(116-111: 2611، قیس

دوهجایی بودن این قافیه، نسبت به  ،. از طرفیشودمیها خارج تعریف عمومی قافیه

تنها همین  ،. عراقیاستدارای ارزش موسیقایی بیشتری  ،هجایی بودن قافیة سادهیک

        صوله سروده است.مؤسّسة مو یک غزل را با قافیة

 گیرد.تجزیه و تحلیل قرار می مورد مطلع غزلتجزیه و تحلیل: 

 غم فراق تو جان مرا شکایتی ای ز
 

ــته    ــو نشسـ ــر در تـ ــربـ ــایتی ام، منتظـ  عنـ
 

قافیه  CVCبعد از هجای بستة « ای»حرف وصل و واکة بلند  عنوانبه« ی»حرف 

موسیقی کامل کلمة  و ، یک هجای باز را به وجود آوردهویف رَبا حر ،قرار گرفته

 چندان ،وجود ردیف ،به این ترتیب .شی مطلوب فراهم ساخته استقافیه را با کش

جاد در طول بیت، هارمونی لفظی زیبایی ای« ا»ضرورت ندارد. تکرار پنج بار واکة 

 رتقا داده است.هجایی است و موسیقی کلمه را اکرده است. کلمات قافیه، چهار

 – 2 هایغزل به شماره 51 :اصلی . قافیة مردفِ موصولة مطلق به ردف2-2

5 – 3 – 21 – 62 – 22 – 21 –  – 11 –  –  – 290 – 229 – 211 –  –  – 223 – 
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وصل، باز  به کمک حرف CCها، هجای کشیده و بستة قافیهدر این دسته از 

میزان استفاده از ردیف از  ،به این دلیلاست.  آمدهبه تلفّظ در و حرف رَوی شده

 درصد رسیده است. 22کمتر شده و به  ،درصد بود 12مقیّد که  ت قافیة مردفحال



 229  ــــــــــــــــــــــــ هایِ عراقی و نقشِ موسیقاییِ آنف در غزلاقسام قافیه و ردی

 دهیم.ررسی و ارزیابی قرار میرا مورد ب مطلع غزلتجزیه و تحلیل: 

 ای که از لطف سراسر جانی
 

 جان چه باشد؟ که تو صد چندانی 
 

، قرار بعد از رَوی« ای»صورت واکة بلند وصل و به  حرف عنوانبه« ی»حرف 

را به تلفّظ « ن»لثوی  خیشومی واکدار همخوان اینکه حرف رَوی عالوه بر و ،گرفته

ش ختم و موسیقی کلمه را کامل هجای بلند و قابل کشقافیه را به کلمة  ،درآورده

 کرده است.

.  یک غزل به شمارة :مطلق به ردفِ مرکّب قافیة مردف موصولة .2-5

بوده، دارای کشیدگی زیاد در هجای قافیه  ،ردف مرکّب دلیلاین نوع قافیه، که به 

، در قافیة مردفِ مقیّد ویرَ حرفشود سبب می ،است CCCهجا نیز بسته و از نوع 

خیلی ضعف تلفّظ شود؛ به همین دلیل، این نوع قافیه باید موصوله یا  ،به ردفِ مرکّب

آوایی همنشینی و ساخت د این نوع قافیه، به دلیل مشکالتهمراه با ردیف باشد. تعدا

 اکثر پانزده نوع است.مطابق گفتة المعجم حد بعد از واکة بلند  CCهای همخوان

 گیرد.مورد بررسی و ارزیابی قرار می غزل  مطلعتجزیه و تحلیل: 

 تا چه کردم که از کَفَم بگذاشتی  داشتیترک میپیش از اینم خوش
 

، سبب به به کار رفته که نخست« ای» حرف وصل و واکة بلند عنوانبه« ی»حرف 

 دندانی انفجاری واکوی همخوان بین حرف رَتلفّظ شد آوردن و قابلحرکت در

با قابلیت کشش مطلوب ایجاد  Cو سپس یک هجای پایانیِ بازاست شده « ت»لثوی 

ضروری نیست.  چندانکلمة قافیه را کامل کرده است. استفاده از ردیف،  و موسیقی

آهنگ شود. وشهجایی و خندقافیه سبب شده است کلمة قافیه چ له شدن هجایموصو

کلمات بیت و نیز  بین کلمة قافیه و سایر« ش»کامی سایشی واکاشتراک همخوان بی

 است،المخرج قریب« ش»که با « چ» کامی لثوی سایشی واکوجود همخوان بی

 موسیقی دلپذیری را به وجود آورده است.
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است که به کمک  CVCC بسته، از نوعکشیده و  این نوع قافیه، دارای هجای

 ،آید. اگر آوای حرف وصلمی، به تلفّظ درویرَ وصل بازشده و حرف حرف

باشد، بهتر است قافیه رضایت شنیداری کافی برقرار نکند و همخوان در مکانیسم بسته 

ها در تمام اقسام سازیداشت که همة این مناسب توجهبا ردیف همراه شود. البتّه باید 

به طور خودکار، جوششی و هنری، براساس قریحة شاعری صورت  ،قافیه و ردیف

 دهی نهایی به کار گرفته شود.گاهی هم کوشش برای سامان شاید وگیرد می

 گیرد.مورد بررسی و ارزیابی قرار می زلغ مطلعتجزیه و تحلیل: 

 زمانی با تو بنشینم، دمی در روی تو خندم  اگر فرصت دهد جانا، فراقت روزکی چندم

به کمک همخوان « د»لثوی  دندانی هجای قافیة بسته و همخوان واکدار انفجاری

 تر شده است.وانر یباز شده و تبدیل به آوای« م»دولبی  خیشومی وصلِ واکدار

صورت  تا پایان 7-تواند به همین روش از بمیدنبالة بررسی و تجزیه و تحلیل، 

 گیرد.

ه به عواملی که خارج از دایرة مکانی قافیه و ردیف و یا در ها با توجارزیابی غزل. ب

ند از: اکه عبارت کنندمکانِ قافیه ظاهر شده و برجستگی موسیقایی در غزل ایجاد می

 و قافیة درونی. قافیة معموله ،ردالمطلع ،هردالقافی ،حاجب

قافیة معموله در  ،غزل 2ردالمطلع در  ،غزل 59ردالقافیه در  ،113حاجب در غزل 

 غزل وجود دارد. 0قافیة درونی در  و 177و  192، 226، 16های غزل

 

 های عراقیعیوب قافیه در غزل

های ایطا و شایگان در غزل ،37و 33های در غزل اِقوا عیوب ملقّبه در قافیه:. 1

تخلیع نوع اوّل مربوط و  170 و 150، 151، 157، 190، 199، 202، 229، 297شمارة 

 وجود دارد.  112 و 223، 266،  71، 77، 73،  52های به قافیه، در غزل



 221  ــــــــــــــــــــــــ هایِ عراقی و نقشِ موسیقاییِ آنف در غزلاقسام قافیه و ردی

شامل تکرارهای  عیوب،این  های عراقی:غزل قافیه در عیوبسایر . 2

مانند  شود؛دیده میها های مختلف در تعدادی از غزلنامطلوبی است که به شکل

 .تکرار قافیه و تکرار ردیف ،تکرار ردیف و قافیه ،تکرار مطلع

 

 گیرینتیجه
نگری و توانایی هر شاعر با میزان بینش و استعدادهای خدادادی وی و کیهان

عر به در هنگام سرودن ش ،نگری. این توانایی و ژرفاستاش متناسب اندیشیژرف

شود؛ مانند انتخاب موضوع، گذار میف اثرآمیزی در جهات مختلصورت الهام

و  قافیه و ردیف های مناسب برایپذیر، تعیین وزن، انتخاب واژهدل هایگزینش واژه

های عاشقانه و شده. عراقی با اندیشهبین عوامل اشاره برقرارکردن تناسب و ارتباط زیبا

های خود را کر را به سیر و سیاحتی شاعرانه وادارد و برداشتعارفانه، قادر بوده است ف

ویژه اینکه به ،های خود به کار گیردانگیز، با موسیقی دلپذیر در غزلبه نحوی خیال

رسا و  را با ردیف ختم کرده که این موضوع، سبب تلفّظ هادرصد از غزل 32عراقی 

های عاشقانه، عارفانه و ندیشهموسیقی شعر شده است. ا کامل کلمة قافیه و ارتقای

سرایان مشهور عصر ست که وی از عارفان مطرح و غزلا ایتا اندازه شاعرانة عراقی

قافیه و تکرار قافیه، در  آید. یکی دو مورد اشکاالت کوچکیخود به شمار م

این احتماالً قافیه ذکر شده است.  عیوبشود که در قسمت های عراقی مشاهده میغزل

 توجّه نبوده است. ، چندان درخورزمان عراقی در عیوب
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