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چکیده
موسیقی لفظی شعر که به جمالشناسی شعر اطالق میشود ،بزرگترین عامل سحرآمیز است که
مخاطب را متحیّر میسازد .قافیه و ردیف در این دامنه ،مانند یک مرجع در موسیقی هر بیت ،نقشی
بسیار برجسته به عهده دارد .در این جستار ،قافیه و ردیف در دیوان عراقی از زوایای گوناگون ،به
شیوة توصیفی– تحلیلی ،مورد ارزیابی و پردازش قرار گرفته و نتیجه چنین شده است :غزلها ،دارای
وزنهای متداول و پرکاربرد هستند .فهمیدن کالم در غزلها آسان و روان است 36 .درصد از قافیهها،
به هجای کشیده و به شکل قافیة مردف بوده ،به ردف اصلی ختم شدهاند و دارای کشش الزم در
موسیقی کلمه هستند و  12درصد قافیهها به هجای ساده ختم شده ،دارای حرف رَوی مصوّت یا
ردیف هستند و کشش و شرایط الزم برای روانی موسیقی را دارند 32 .درصد از غزلها دارای ردیف
هستند و بدین ترتیب ،حرف ساکن پایان واژة قافیه در بیشتر غزلها بهخوبی تلفّظ شده ،موسیقی کامل
برقرار گردیده است .ارتباط آوایی واحدهای زنجیری و زبرزنجیری در زنجیرة گفتار ،بین قافیه و
ردیف و سایر واژهها در هر بیت ،دارای هارمونی دلپذیر و موسیقی فاخر و زیبایی است؛ ولی در
غزلها ،تکرار قافیه ،ردیف و مطلع ،زیاد به چشم میخورد.
کلیدواژه :عراقی ،موسیقی کناری ،قافیه ،ردیف ،هارمونی.
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مقدّمه
قافیه و ردیف یا موسیقی کناری شعر ،نقشی اساسی و برجسته در موسیقی لفظی
شعر دارد و در بررسی موسیقی شعر ،الزم است که به طور ارجح مورد توجّه
قرارگیرد.
قافیه و ردیف گوشهای از موسیقی شعر است .یکی از مهمترین عوامل اهمیت
قافیه ،جنبة موسیقایی آن است .درحقیقت ،قافیه یکی از جلوههای وزن است؛ زیرا
مانند نشانهای ،پایان یک قسمت و شروع قسمتی دیگر را نشان میدهد .نظر شوقیِ
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ضیف (1995-2029م) درباره قافیه چنین است :قافیه ،یادگار نواختن آالت موسیقی
است و در گوش ،یادآور کف زدنها و طبلها و دفهاست (شفیعیکدکنی:2602 ،
.)56-51
رمز و راز و شورانگیزی در موسیقی لفظی شعر که موسیقی قافیه و ردیف را نیز
شامل میشود ،پیوسته مورد توجّه ادیبان ،شاعران و ادبدوستان بوده است .دربارة
پیشینة این جستار ،آثار مختلف ،متعدّد و مرتبط را میتوان نام برد؛ مانند کتابهای

موسیقی شعر از شفیعیکدکنی ،موسیقی شعر حافظ از درّه دادجو ،پیوند موسیقی و
شعر از حسینعلی ملّاح و موسیقی شعر حافظ از محمّدجواد عظیمی و مقاالت
«برجستگی های نقش قافیه در شعرهای فارسی از آغاز تا سدة هشتم»« ،نگاهی به
موسیقی اشعار شفیعی کدکنی»« ،بررسی گونهای از موسیقی کناری قصاید خاقانی»،
«بررسی موسیقی بیرونی و کناری در غزلیات و قصاید ظهیر فاریابی»« ،موسیقی کناری
در رباعیات موالنا»« ،بررسی موسیقی کناری در غزلیات بیدل دهلوی»« ،بررسی
موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی» و «موسیقی کناری در غزلیات
شهریار» ،اما پژوهشی همنام با این جستار وجود ندارد .از طرفی ،در این پژوهش،
تجزیه و تحلیل موسیقایی در موسیقی کناری (واژههای قافیه و ردیف) براساس
ساختآوایی حروف صورت گرفته است که در کلیة آثار اشاره شده ،از این شیوه
استفاده نشده است .در این جستار ابتدا به قافیه ،ردیف و موارد مربوط دیگر ،اشارهای

اقسام قافیه و ردیف در غزلهایِ عراقی و نقشِ موسیقاییِ آن ــــــــــــــــــــــــ 252

مختصر شده ،سپس اقسام قافیه و ردیف در تمام غزلهای عراقی تعیین و از میان هر
گروه قافیه ،مطلع یک غزل مناسب بهعنوان نمونه ،با توجّه به عوامل موسیقیساز و
آوای واکه و همخوانهای موجود در ساختمان واژة قافیه و ردیف ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است.

قافیه و ردیف
قافیه و ردیف ،مهمترین نقش و تأثیر را در موسیقی و معنای یک بیت دارد.
کلمات قافیه و ردیف ،با انعکاس و پخش معنا و مفهومی دلپذیر و برقراری هارمونی
آوایی با سایر کلمات بیت ،یک پوشش اشتراکی لفظی و معنایی بر پهنة غزل ایجاد و
شوق مطالعة تمام غزل را در خواننده زنده میکند .ردیف که ویژة غزل و شعر پارسی
است ،در به تلفّظ درآوردن حرف پایانی کلمة قافیه و تکمیل موسیقی آن مؤثر است و
لذت شنیداری را افزایش میدهد.
قافیه و ردیف ،دو واژة غالب در موسیقی لفظی شعر است و همان طور که در
رستاخیز کلمات شفیعی کدکنی آمده ،دو سازة مهم در فرم و جمال شعر بوده ،در
نظام ایقاعی و وزن بیت ،در نقش پایه و مرجع عمل میکند2602( .ب)
شاعران هنرمند ،که از راه تجربه و ذوق سلیم ،به تأثیر هنری قافیه توجه داشتهاند،
همواره میکوشیدهاند قافیه را از کلماتی انتخاب کنند که در شعر ،تشخّص و امتیازی
دارند؛ زیرا قافیه یک کلمة ساده نیست .در اینباره مایاکوفسکی2069-2106( 1م)
میگوید« :من همیشه لغت برجسته و مشخّص را در آخر بیت جای میدهم و به هر
زحمت ،قافیهای برایش پیدا میکنم ...قافیه ،شما را بر آن میدارد که به خط (مصرع)
ماقبل برگردید ،دربارهاش فکر کنید و مجبورتان میکند خطوطی را که مجموعاً باید
فکری را برساند ،با هم تطبیق کنید؛ یعنی مجموعة تصویرها و احساسات شاعر را بار
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دیگر در نظر آورید و با آنچه در قافیه آمده است ،به صورت ذهنی ،ترکیب کنید»
(شفیعی کدکنی2602 ،الف.)70-72 :
نکتة دیگر که در باب موسیقی قافیه باید یادآوری کنیم ،این است که لذّت بیشتر
از موسیقی شعر ،مربوط به اثر برگشت قافیههاست و در حقیقت ،گوش بهوسیلة قافیهها
تحریک میشود و احساس لذّت و خشنودی میکند (همان.)35 :
قافیه ،همنواکنندة نوای گهگاه ناهمساز غزل است و شعر را که از سوی افقی پیوند
معنایی دارد ،از سوی قائم هم با تکرار دلپسند و مطمئنکنندة کلمات ،همسان و
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

همصدا ،مرتبط و منسجم میسازد (خرمشاهی.)31 :2679،
تفاوت در بعضی از قافیهها در دوران قبل از قرن هشتم و بعد از قرن
هشتم :از قرن چهارم تا قرن هشتم ،بعضی از شاعران ،مواردی را در قافیه به کار
میگرفتند که از قرن هشتم به بعد ،کنار گذاشته شد .این موارد عبارتاند از.2 :
استفاده از یای مجهول به صورت همقافیه با کلمة عربی که امروزه یای مجهول به
صورت یای معروف تلفّظ میشود و این شیوة استفاده را از قافیههای شعرهای قدیم
میتوان دریافت که با تلفّظ امروزه منطبق نیست؛  .1قافیههای «ممال» یا «اماله» این
قافیه ها به صورت خارج کردن یک واژة قافیه از شکل اصلی خود و مناسب کردن آن
با شکل قافیة درست شعر ،از راههای مختلف مانند تبدیل «آ» به «اَ» (خوابانید به
خوابَنید) ،میل دادن فتحه به سوی کسره (عَید به عِید) و الف را به یا تبدیل کردن
(جمشاذ به جمشیذ) که در شعرهای قدیم ،معمول بوده ،صورت میگرفته است.
قافیههای ممال ،بیشتر در کلمههای عربی نمود مییابند؛ بنابراین ،کمترین بسامد
استفاده از قافیههای ممال ،در شعرهای فردوسی و بیشترین بسامد ،در شعرهای مولوی
مشاهده میشود؛  .6قافیههای دال -ذال که ذال معجمه را با ذال عربی قافیه میکردند.
امروزه ذال معجمه ،همان دال تلفّظ میشود و این نوع استفاده را هم از خواندن
شعرهای قدیم میتوان دریافت؛  .2دخل و تصرّفها و هنجارشکنیهای شاعران در
واژة قافیه ،مانند دوگانگی تلفّظ در مصوّتها ،حذفهای گوناگون از واژة قافیه
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(حذفهای غیرملفوظ ،حذف همزه ،حذف تنوین) ،تغییر و نوآوری در واژههای قافیه
و تغییرات قافیه در شعرهای عامیانه .این دخل و تصرّفها بهاستثنای شعرهای عامیانه،
توسط سنایی ،مولوی و سعدی ،بیشتر از سایر شاعران انجام شده است (قاسمی و
محمّدی 692 ،100 ،102 :2607 ،و.)629
ردیف :ردیف نیز جزئی از موسیقی کناری است .ردیف ،همگونی کاملی است
که از تکرار یک عنصر دستوری یگانه (واژه ،گروه ،بند یا جمله) با توالی یکسان و
نقشهای صوتی ،صرفی ،نحوی و معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر و
بعد از واژة قافیه پدید میآید (حقشناس.)50 :2679 ،
کشش در هجای قافیه و نقش موسیقایی آن :گاه دیدهایم یک نغمه را اگر
با دو آلت مختلف موسیقی بنوازند ،دو نغمه ،از نظر صوتی با یکدیگر اختالف خواهند
داشت .این نقش در شعر ،برعهدة قافیه است .قافیه در حقیقت ،بهمنزلة دستگاه مولّد
صوت است؛ زیرا اگر دو غزل یا دو قصیده را که در یک وزن و یک موضوع ،امّا با
دو قافیة مختلف سروده شدهاند ،با یکدیگر بخوانیم ،تأثیر این شعرها متفاوت خواهد
بود و این اختالف تأثیر ،ناشی از اختالف قافیههاست که حرف پایانی قافیه تا چه
اندازه قابلیت کشش داشته باشد (شفیعی کدکنی2602 ،الف.)35-32 :
در شعر سعدی و شعر منسوب به فردوسی نیز همینگونه است:
خدا کشتی آنجا که خواهد برد

وگر ناخـدا جـامه بر تـن درد
(سعدی)

برد کشتی آنجا که خواهد خدای

وگر جـامه بر تـن درد نـاخدای
(منسوب به فردوسی)

در شعر سعدی ،کلمة قافیه «درَد» و «برَد» و در شعر فردوسی ،کلمة «خُدای» و
«ناخُدای» قافیه است .در شعر سعدی ،موسیقی کالم با حرف «د» قطع میشود؛ ولی در
شعر فردوسی ،موسیقی کالم با کششی که در «آی» وجود دارد ،قطع نمیشود و تا
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اندازة دلخواه میتواند ادامه داشته باشد .دو شعر با یک وزن و بحر ،ولی با قافیههای
متفاوت ،اغلب تأثیر متفاوت در شنونده ایجاد میکند (احمدنژاد.)296 :2615 ،
تفاوت کیفی در موسیقی آخرین حرف قافیه که در باال بدان اشاره شد ،به مخرج
تولید و شیوة تولید آوای همخوانها و واکههایِ مختلف مربوط میشود که با یکدیگر
متفاوت بوده ،هرکدام موسیقی مختلفی دارند و اثر متفاوتی میگذارند .این تفاوتها
در مطالب بعدی و نیز هنگام تجزیه و تحلیل موسیقی قافیه و ردیف در بیتهای
برگزیدة عراقی توضیح داده خواهد شد.
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

اندامهای گفتار :اندامهای گفتار براساس نقشهای متفاوتی که در تولید آوا
دارند ،به دستههای سهگانه تقسیم میشوند .2 :اندامهای تنفّس که متشکّل از ششها،
نایژهها و نای هستند؛  .1اندامهای واکساز که در محفظهای غضروفی ،موسوم به
حنجره (سیب آدم) قرار گرفته اند و در انتهای فوقانی نای جای دارند و تارآواها و
چاکنای را شامل میشوند؛  .6اندامهای گویایی که از سه حفرة حلق ،دهان و بینی
تشکیل شدهاند (حقشناس.)25-60 :1563 ،
آواهای زبان فارسی به دو گروه عمده تقسیم می شوند ،گروه اول آواهایی هستند
که میتوانند در آغازِ واژه واقع شوند .اعضای این گروه را که  16تاست ،همخوان
(صامت) مینامیم .به گروه دوم که  1تا هستند ،و در وسط یا پایان واژه قرار میگیرند،
واکه (مصوّت) میگویند (ثمره.)11-17 :2612 ،
هشت عدد واکه ،آواهای مداوم واکدار هستند؛ چون جوهرآوایی واکهها ،واک یا
آواست .آوای واکهها همه دهانی هستند .در زمان اجرای آوا راه بینی بسته میشود و
هوا تنها از راه دهان خارج میشود .دهان در آوای واکهها بهعنوان یک رزوناتور
(طنینانداز و تشدیدگر) عمل میکند و طنین آوای به ارتعاش درآمده بهوسیلة تارهای
صوتی را به شکل دلخواه تنظیم میکند .در این رابطه ،دهان به کمک زبان و لبها،
مشخصّههای پسین ،پیشین ،باز ،بسته ،گرد (گرد بسته ،نیمهگرد و گرد باز) ،گسترده
(گستردة بسته ،نیمگسترده و گستردة باز) و در واکههای مرکّب ،ترکیبی از این
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مشخّصهها را در شکل حفره یا فضای خود ایجاد کرده ،آوای مربوط به هر واکه را
تولید می کند .در طول ادای این آواها ،هیچ مانعی در مسیر عبور هوای بازدم وجود
ندارد و پیوسته آن واک یا آوا ادامه دارد تا وقتی که تصمیم به قطع آن گرفته شود
(ثمره .)11 :2612 ،امّا دربارة همخوانها چنین نیست؛ برای تولید آوای هر همخوان،
دهان در یک مکان ،راه عبور هوا را به طور کامل برای لحظهای میبندد یا مسیر عبور
را باریک میکند و اندام مربوط با شکل خاصّی که به خود میگیرد ،آوای مورد نظر
را تولید میکند (همان.)62-69 :2612 ،
در حنجره ،تارآواها قرار دارند .وقتی نیاز به ایجاد صوت نیست ،این تارآواها در
حالت آرامش ،شل و نسبتاً دور از هم هستند؛ به طوری که هوا بهراحتی از میان آنها
عبور کرده ،صدایی تولید نمیشود؛ امّا وقتی نیاز است صوت ایجاد شود ،این تارآواها
کشیده و سفت شده ،هوای بازدم ،با شدت از فاصلة میان آنها که چاکنای خوانده
میشود ،عبور کرده ،ایجاد لرزش و صدا میکند .به این صدا واک میگویند .به
صداهایی که تولیدشان با واک همراه باشد ،باواک و به آن دسته از صداها که با حالت
آرامش و باز تارآواها تولید میشوند ،بیواک گفته میشود .در زبان فارسی ،واکه
(مصوّت)ها بهعالوة  26همخوان (صامت) q , y, r, l, n, m, , z, v, g, , d, b
(ب ،د ،ج ،گ ،و ،ز ،ژ ،م ،ن ،ل ،ر ،ی ،ق) باواک و  29مورد باقیمانده که عبارتاند
از همخوان (صامت)های ( h, ?, x, , s, f, k, , t, pپ ،ت ،چ ،ک ،ف ،س،
ش ،خ ،ء ،ه) ،بیواک هستند (مشکوه الدینی.)26-21 :2611 ،
همخوانها در زبان فارسی ،از لحاظ شیوة تولید ،به شش گروه فرعی تقسیم
میشوند که عبارتاند از .2 :انفجاری ،هشت همخوان پ ، pب ، bد ، dت ، tگ، g
ک ، kق ، qء ?؛  .1سایشی ،هشت همخوان ز ، zس ، sژ  ،ش  ،و ، vف ، fخ، x
هh؛  .6انفجاری -سایشی ،دو همخوان ج  ،چ ؛  .2لرزشی (غلتان) ،یک همخوان
رr؛  .5خیشومی (دماغی) ،دو همخوان م ، mنn؛  .3روان ،دو همخوان ل ، lیy
(ثمره.)70-63 :2612 ،
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همخوانهای انسدادی :هرگاه در یکی از جایگاهها ،دو اندام چنان در تماس
با هم قرار گیرند که مجرای گفتار برای مدّتی کامالً مسدود شود و جریان هوا منقطع
گردد ،شیوة انسدادی حاصل میشود .شیوة انسدادی را بندشی و انفجاری نیز نام
نهادهاند؛ مثل شیوة تولید  pو ( bحقشناس.)56 :1563 ،
از طرف دیگر ،همخوان ها از لحاظ مکان و مخرج تولید به نه گروه فرعی تقسیم
میشوند که عبارتاند از .2 :دولبی ،سه همخوان پ ، pب ، bمm؛  .1لب و دندانی،
دو همخوان ف ، fوv؛  .6دندانی لثوی ،دو همخوان ت ، tدd؛  .2لثوی ،پنج همخوان
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س ، sز ، zن ، nل ، lرr؛  .5کامی ،سه همخوان ش  ،ژ  ،یy؛  .3لثوی کامی ،دو
همخوان چ  ،ج ؛  .7نرمکامی ،دو همخوان ک ، kگg؛  .1مالزی ،دوهمخوان
ق ،qخx؛  .0چاکنایی ،دو همخوان ء?  ،ه( hمشکوهالدینی.)69-11 :2611 ،
شایان ذکر است همخوان (صامت) ( yی) ،یک همخوان غلتآوایی و واکدار و
نیممصوّت است؛ به ا ین صورت که این همخوان از دیدگاه آواشناسی ،واکه و از
دیدگاه واجشناسی ،همخوان به حساب میآید؛ مثالً در کلمات یار و نای ،همخوان و
در کلمات نیک و میز و قاضی ،واکه محسوب میشود (همان.)62 :
از بررسی مکانیسمهای تولید به این نتیجه میرسیم که به طور کلّی ،برای تولید هر
آوا سه مرحلة مشخص دیده میشود؛ مرحلة «آمادگی» ،مرحلة «درنگ» و مرحلة
«انجام» .برای روشن شدن مطلب ،همخوان « »pرا در نظر میگیریم .مرحلة آمادگی
عبارت است از حرکت لبها به طرف یکدیگر و چسبیدن آنها به هم ،باال رفتن
نرمکام و مسدود شدن راه بینی ،در مرحلة درنگ ،این اندامها مدتی در همین موقعیت
باقی میمانند تا هوای ششها در پشت گرفتگی لبها به صورت فشرده درآید؛ زیرا
این فشرده شدن هوا پدیده ای الزم برای تولید آوای مورد نظر است .در مرحلة انجام،
لبها باز میشوند و هوای فشرده بهیکبار بیرون میجهد (ثمره.)62-66 :2612 ،
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واژة قافیه ،هجای قافیه ،صدای قافیه :اگر کلمة «کجاست» را بهعنوان یک
کلمة قافیه در نظر بگیریم ،کجاست ،واژة قافیه ،جاست :هجای قافیه و آست ،صدای
قافیه است (طباطبایی.)190-191 :2616 ،
هجا :هجا یک واحد آوایی مرکّب است که از یک یا چند واحد زنجیری و یک
یا چند واحد زبرزنجیری ترکیب شده و ضرورتاً یکی از واحدهای زنجیری آن،
دستکم دارای مختصّة هجایی است .اگر در هر هجا ،برای همخوان یا صامت،
عالمت  Cو برای واکه یا مصوّت ،عالمت  Vرا به کار ببریم ،در زبان فارسی ،فرمول
کلی )) CV(C(Cحاصل شده که سه نوع هجا از آن نتیجهگیری میشود (حقشناس،
.)260 :1563
در سه نوع هجا یا قافیه در زبان فارسی که عبارتاند از CVC ،CV :و ،CVCC
میتوان با توج ه به واکة کوتاه و بلند ،شِش نوع هجا را در نظر آورد که عبارتاند از:
 CVCC ، C C ، CVC ، C ، CVو  .C CCهر شِش نوع هجا در قافیة شعر
فارسی به کار میرود .اضافه میشود که طرح هجای قافیة کلمات مختوم به صدای
« »owو صدای « ،»eyجزء همین طرح هجایی  CVCاست (شمیسا.)12 -79 :2609 ،
صوت ،ثمرة ارتعاش است؛ امّا این ارتعاش ،یکنواخت نیست و پیوسته در تغییر
است .عناصری که این تغییرات را در صوت موجب میشوند ،خواصی هم برای آن
پدید میآورند که عبارتاند از :نیرو یا شدّت ،کِشِش یا امتداد ،اوج یا ارتفاع یا زیر و
بمی و زنگ یا طنین (ملّاح.)6-1 :2637 ،
هر انسانی از کیفیت صدایی ویژه بهرهمند است .این تفاوت موجب طنین
) (Resonanceو کیفیت صدایی کامالً متمایز از دیگران میشود؛ بنابراین ،شخصی
با صدایی خوشطنین ،موسیقی شعر را در زمان قرائت ،دلنشینتر اجرا میکند
(فرهنگی.)616/2 :2610 ،
آواهای زنجیری و زبرزنجیری :آواهای زنجیری شامل صداها و حروف الفبا
میشوند و آواهای زبرزنجیری یا نوای گفتار ،آنهایی هستند که در خارج از زنجیرة
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آواهای زنجیری و بر روی آنها قرار میگیرند و به یاری آنها ساختآوایی زبان را
تشکیل میدهند .آواهای زبرزنجیری ،عبارتاند از :تکیه ،درنگ (مکث) ،آهنگ (زیر
و بمی) و نواز (لحن) (فرشیدورد.)27-22 :2602 ،
تکیه :از ترکیب چند حرف ،کلمه ،ساخته میشود .کلمه بهتنهایی واجد معانی
معدودی است؛ ولی بسته به تکیه یا تأکیدی که بر هریک از هجاهای آن وارد
میشود ،معانی دیگری نیز به خود میگیرد (ملّاح.)73 :2637 ،
درنگ :درنگ نیز در بین دو هجا یا بین دو کلمه در خواندن شعر یا متن ،از
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

الزامات جدّی به حساب میآید؛ به طوری که اگر درست انجام نشود ،ممکن است در
معنای جمله خللی ایجاد گردد و منظور و معنای درست ،به شنونده انتقال داده نشود.
برای مثال در جملة « ،»man zur daramاگر درنگ بین من و زور ایجاد شود،
جمله میشود «من زور دارم»؛ ولی اگر درنگ بین زور و دارم ایجاد شود ،از جمله،
معنی «منظور دارم» برداشت میشود (حقشناس.)211-217 :1563 ،
تکیه و درنگ در غزلهای  29و  691عراقی:
به یک کرشمه که چشمت بر ابروان انداخت

هزار فتنه و آشوب در جهـان انـداخت
(غزل 29عراقی)

نـــیام بـــیتـــو دمـــی بـــیغـــم ،کجـــایی

نـــدارم بـــیتـــو دل خـــرّم ،کجـــایی
(غزل 691عراقی)

در بیت  ،29درن گ بین دو واژة قافیه و ردیف و تکیه بر هجای دوم واژة قافیه و نیز
هجای دوم واژة ردیف ،به قرائت شعر استحکام میبخشد و خواننده و شنونده را بیشتر
متوجه معنای شعر میکند .در بیت  ،691درنگ قبل از ردیف و تکیه بر هجاهای
ردیف ،برای انتقال بهتر معنا ضروری است.
واحدهای آوایی ،مواد خامی هستند که طبق قواعد و الگوهای معیّن ،گرد هم
آمده ،واحدهای بزرگتر و پیچیدهتر از خود ،یعنی هجاها را تشکیل میدهند و نیز
هجاها طبق قواعد و الگوهای خاص گرد هم آمده ،واحدهای بزرگتر و پیچیدهتر از
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خود ،یعنی واژهها را میسازند .بنابراین ،هجا در سلسلهمراتب زبانی ،در مرتبة دوم قرار
میگیرد؛ بدین معنی که در تحلیل ساختمانی صوتی یک زبان ،ابتدا باید به تحلیل
واجها و سپس هجاها و پس از آن ،واژهها پرداخت .هجا در فارسی عبارت است از
یک رشتة آوایی پیوسته که از یک واکه و یک تا سه همخوان تشکیل میشود .منظور
از «رشتة آوایی پیوسته» آن است که اجزای سازندة هجا ،طی یک فرایند تولیدی،
بدون مکث تولید میشوند .واکه بهمنزلة مرکز یا هسته یا محور هجاست و همخوان در
حکم حاشیه یا دامنة آن (ثمره.)291 :2612 ،
هجایی که به واکه پایان مییابد ،هجای باز و هجایی که به همخوان یا صامت پایان
مییابد ،هجای بسته نامیده میشود (مشکوهالدینی.)297 :2611 ،
مکانیسمهای تولید آوا :آواهای زبان از دیدگاه فیزیکی ،موجهایی هستند با
ویژگیهای گوناگون .این موجها بهوسیلة حرکتهای مختلف اندامهای گفتار در
جریان هوایی که از مجرای گفتار میگذرد ،ایجاد میشوند (حقشناس.)35 :1563 ،
برای تولید هجاها الزاماً باید از همنشینی واکهها و همخوانها استفاده کرد .این
همنشینی با توجه به مشکالت زبانی و تولیدی ،دچار محدودیت میشود؛ به طوری که
مثالً برای هجای  CVCCکه باید دو همخوان با عالمت سکون بعد از واکه بنشیند ،با
توجه به  16همخوان ،باید بتوان  510خوشه تولید کرد؛ در حالی که به دلیل

محدودیتها ،تنها  195خوشه بالفعل قابل تولید است (ثمره.)225 :2612 ،

قافیه و ردیف در غزلهای عراقی
عراقی دارای سبک دوره عراقی است و در استفاده از قافیه و ردیف و قرینهسازی
کلمات و ارتباط اجزای اشعارش با یکدیگر ،تسلّط و استادی قابل توجّهی به کار برده
است .به طور کلّی ،ارتباط آواها را با هم به نحو محکمی حفظ کرده و با انتخاب
وزنهای روان و واژهگزینی مناسب و عبارات دلچسب عاشقانه و عارفانه بهعنوان قافیه
و ردیف ،بهخوبی هارمونی زیبا و دلنشینی را در موسیقی غزلها به وجود آورده است.
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ارتباط او با عارفان و تجربیات سفرها و آموزش عرفان از محضر بزرگان و سابقة
عرفانی او نیز در محتوا و مفهوم غزلهایش تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین ،در مقایسه
بین عراقی با دیگر شاعران همعصرش ،تفاوتهایی در کاربرد قافیه و ردیف و به
خدمت گرفتن آنها در همآوایی با سایر واژههای بیت دیده میشود .شاید به دلیل
همین تسلّط است که عراقی ،نهایت توفیق را در ساختن فضاهای شیرین ،دلچسب و
صمیمی عاشقانه و عارفانه به دست آورده و جزو غزلسرایان معروف شده است.

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

اقسام قافیه و ردیف در غزلهای عراقی وتجزیه و تحلیل موسیقایی
الف .ارزیابی و تجزیه و تحلیل با توجه به عواملی که بر تلفّظ و موسیقی قافیه
اثرگذارند .این عوامل ،عبارتاند از :نوع هجای قافیه و باز یا بسته بودن آن ،جنس
حرف رَوی از لحاظ آوا و کششپذیری موسیقی در آن ،نوع ردیف و اثر آن در تلفظ
واضح حرف ساکن پایان کلمة قافیه و کششپذیری کلمه یا کلمات ردیف« ،های
غیرملفوظ»« ،الف اشباع» و «ی» وصل و به حرکت درآمدن حرف رَوی و تلفّظ واضح
آن ،نداشتن تنافر حروف و تنافر کلمه در کلمات قافیه و ردیف ،وجود واکه یا
همخوان اشتراکی بین واژههای قافیه و ردیف و سایر واژههای بیت و برجستگی در
کیفیت موسیقی ،تعداد هجاهای واژة قافیه و ردیف و تأثیر آن در موسیقی کناری،
وجود آوای زبرزنجیری تک یه و تأکید بر روی قافیه و ردیف و مختصّة زبرزنجیری
درنگ بین قافیه و ردیف.
قافیهها با توجه به چهار حرف پیش و چهار حرف پس از رَوی ،به دو دستة
قافیههای مقیّد در  3گروه و قافیههای مطلق در  12گروه تقسیم میشوند و بهترتیب در
زیر هر دستة فرعی ،ارزیابی و تجزیه و تحلیل موسیقایی آن با توجه به عوامل
موسیقیساز (الف) صورت میگیرد .در تمام گروههای مختلف قافیه ،شمارة غزلهایی
که ردیف ندارند با * و شمارة غزلهای با قافیة ساده و رَوی مصوّت ،با خط زیر
شماره مشخص شدهاند.

اقسام قافیه و ردیف در غزلهایِ عراقی و نقشِ موسیقاییِ آن ــــــــــــــــــــــــ 222

 .1قافیههای مقیّد :شش نوع است؛ یا ساده بوده و یا یکی از چهار حرف پیش
از رَوی در آن به کار رفته است .در این قافیهها حرف رَوی ساکن و مقیّد به حروف
قبل از خود در قافیه است.
 .1-1قافیة ساده (مقیّد مجرّد) 61 :غزل به شمارههای
– 227 – 210 – 226 – 222 – 292 – 296 – 70 – 72 – 50 – 27 – 23 – 29

–

– – 67 – 63 – 61
–

–

–

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

 691 – 692 – 177مالحظه میشود .در این غزلها که دارای هجای باز  Cیا هجای بستة
 CVCهستند ،برای ایجاد موسیقی بهتر و کاملتر 17 ،درصد از آنها دارای ردیف و
 27درصد از قافیهها دارای حرف رَوی مصوّت «الف» ،یعنی هجای باز با واکة «ا»
هستند که آوایی دلچسبتر از دو واکة بلند دیگر دارد.
تجزیه و تحلیل :بهعنوان نمونه ،مطلع غزل  61مورد بررسی قرار میگیرد.
مشو ،مشو ،ز من خستهدل جدا ،ای دوست

مکن ،مکن ،به کف اندُهَم رها ،ای دوست

قافیه ،ساده با حرف رَوی واکه «ا» و هجای باز از نوع  Cو دارای قابلیت کشش
است .وجود ردیف دوواژهای «ای دوست» ،کشش مجدّدی را به دنبال آن فراهم کرده
و کیفیت موسیقی را باالتر برده است .هجای بلند قافیه و هجای مرکّب «ای) »(eiدر
آغاز ردیف و مکث کوتاه بین آن دو ،کشش آوایی زیبایی را روی این دو هجا ایجاد
کرده و کیفیت موسیقی را افزایش داده است .کلمة قافیه ،از یک هجای کوتاه و یک
هجای بلند تشکیل شده و فرصت برای لذت بردن بیشتر ،کم است .اگر کلمه
سههجایی بود ،موسیقی زیباتر میشد .درنگ ضروری بین سه کلمة قافیه و ردیف،
معنای شعر را بهتر منتقل میکند .اجرای مختصّه زبرزنجیری مذکور ،سبب افزایش
کیفیت موسیقی نیز شده است.
 .2-1قافیة مؤسّسة مقیّد به تأسیس :هیچ غزلی یافت نشد.
 .2-1قافیة مؤسّسة مقیّد به تأسیس و دخیل :هیچ غزلی یافت نشد.
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 .2-1قافیة مردفِ مقیّد به ردف

اصلی 262 :غزل به شمارههای – 2

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

–

–

– -20 – 21 – 25

73 – 75 – 76 – 71 – 72 – 30 – 31 – 35 – 32 – 36 – 31 – 32 – 39 – 51 – 57 – 53 – 55 – 52 – 52
– – 299 – 00 – 01 – 07 – 06 – 01 – 02 – 09 – 10 – 17 – 13 – 15 – 12 – 16 – 12 – 19 – 71 – 77
– 291 – 292
– – 217
–

– – 220 – 221 – 227 – 223 – 225 – 222 – 291 – 297

– 213 – 215 – 212

–

–

–
–

– – 261
–

–

––253

– 199 – 202 – 206 –202 - 217 – 212

– – 267 – 263

–

–

– – 277 – 273 – 233 – 232 – 236 – 232 – 239 – 251
– – 111 – 119 – 120 – 127 – 123

–

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

.113 – 115 – 112 – 170
این گروه 22 ،درصد از کلّ غزلهای عراقی را شامل میشود .قافیه از نوع C C
و با هجای بسته است .در این نوع قافیه از  262غزل ،در  225غزل از واکة «ا» استفاده
شده است؛ زیرا این آوا مناسبتر و دلنشینتر است .در این گروه ،قافیهها به دلیل
کشیده بودن هجا ،همخوان پایانی به طور ضعیف تلفظ میشود و گوش از شنیدن
موسیقی کامل ،مقداری ناکام میماند .این ضعف با نقش مشکلگشای ردیف به طور
کامل برطرف میشود .به همین دلیل است که  12درصد از قافیهها در این گروه ،با
ردیف همراه هستند .میتوان گفت همیشه قافیههای مردف مقیّد همراه با ردیف،
خوشآهنگترین و زیباترین موسیقی را در بین سایر گروههای قافیه دارند.
تجزیه و تحلیل :به عنوان نمونه ،مطلع غزل  253مورد بررسی قرار میگیرد.
خوشتر از خلد برین آراستند ایوان دل

تا به شادی مجلس آراید در او سلطان دل

ردیف در نقش مضافٌالیه ،سبب شده است که حرف رَوی همخوان واکدار
انسدادی خیشومی لثوی «ن» ،کسره گرفته ،بهخوبی تلفّظ شود و موسیقی کلمة قافیه،
کامل و زیبا گردد .کلمة ردیف «دل» نیز به دلیل اینکه حرف «ل» یک همخوان
واکدار روانِ لثوی است ،تلفّظ قابل قبولی دارد .هشت بار تکرار واکة «ا» در طول بیت
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و همنوایی واژههای بیت با کلمة قافیه ،هارمونی زیبای موسیقی لفظی را فراهم کرده
است.
–

 .5-1قافیة مردفِ مقیّد به ردفِ مرکّب :سه غزل به شمارههای

–

.
این قافیه ،قافیهای بسته از نوع  C CCاست .تعداد این قافیه به دلیل مشکالت
همنشینی و ساختآوایی خوشهای دو همخوان  CCبعد از واکة کم است؛ چون بعد
از سه واکه «ا» « ،او» و «ای» تنها شش همخوان میتواند همنشین شود .تعداد بالقوة این
قافیه  21مورد است که از آن مطابق گفتة شمس قیس در المعجم بهسختی تا  25قافیه
بالفعل وجود دارد .ضعیف تلفّظ شدن همخوان پایانی که همان رَوی است ،در این نوع
قافیه شدیدتر از نوع  C Cاست؛ چون کشش هجای قافیه از اندازة مطلوب بیشتر
است و گوش به دلیل نشنیدن حرف رَوی ،لذّت الزم را نمیبرد؛ بنابراین ،این نوع
قافیه بهتر است همراه با ردیف باشد تا در این صورت رَوی ،تلفظ شده ،موسیقی کلمة
قافیه را کامل کند .عراقی از این قافیه تنها در همین سه غزل استفاده کرده که آن هم
بدون ردیف است؛ ولی برای ایجاد آوای بهتر و طنین خوشتر در هر سه غزل ،از واکة
«ا» در صدای قافیه بهره برده است.
تجزیه و تحلیل :مطلعِ غزل

مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

دو اسبه پیک نظر میدوانم از چپ و راست

به جستوجوی نگاری که نور دیدة ماست

در این غزل ،قافیه به حرف رَوی همخوانِ بیواک انسدادی انفجاری دندانی لثوی
«ت» ختم شده ،حرف رَوی ،خوب تلفّظ نمیشود و لذّت موسیقی کلمه ،فقط در
کشیدگی صداست .تکرار همخوان بیواکِ سایشی لثوی «س» بین قافیه و واژههای
بیت ،یک هارمونی لفظی ایجاد کرده است.
 .1-2قافیة مقیّدة مقیّد به حرفِ قید 21 :غزل به شمارههای
– – 22 – 69 – 16

– – 266

– .116 – 116 – 121

–

–
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این قافیه دارای هجای بسته از نوع  CVCCاست و به دلیل اینکه رَوی ،در پایان
کشش قافیه میآید ،بهخوبی تلفّظ نمیشود و موسیقی واژة قافیه برخالف کشش
خوبی که دارد ،ناقص میماند و گوش از شنیدن کامل کلمة قافیه ،محروم شده ،بخشی
از لذّت شنیداری را از دست میدهد .البتّه این ضعف از هجای بستة  C CCکمتر
است .چارة کار آن است که از ردیف استفاده شود یا قافیه ،موصوله باشد .در این
قسمت 7 ،غزل از  21غزل ،دارای ردیف است.
تجزیه و تحلیل :مطلع غزل

بهعنوان نمونه مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

از پرده برون آمد ساقی قدحی در دست

هم پردة ما بدرید هم توبة ما بشکست

واژة قافیه ،بسیار خوشآهنگ است و کشش هجای قافیه ،این آهنگ را زیباتر
کرده است .فقط حرف رَوی ،ضعیف تلفّظ میشود .علّت زیبایی کلمة «بشکست» این
است که همخوانهای آن دارای مخرج و شیوة تولید متفاوت هستند .همخوان «ب»،
واکدار انفجاری دولبی ،همخوان «ش» ،بیواک سایشیکامی ،همخوان «ک» ،بیواک
انفجاری نرمکامی ،همخوان «س» ،بیواک سایشی لثوی و همخوان «ت» ،بیواک
انفجاری دندانی لثوی است .معموالً اینگونه کلمات ،راحتتر به دهان مینشینند و
بدون هیچگونه تنافر حروفی ادا میشوند .از سوی دیگر ،دو همخوان «س» و «ش» با
یکدیگر همنشینی و سازگاری آوایی دارند و به دلیل سایشی بودن ،آوای شیرینی را
ایجاد میکنند .با اینکه بهجز تکرار دو «س» در کلمة ساقی و دست ،همخوانهای
تکراری مشترک دیگری وجود ندارد ،آهنگ واژهها آنچنان با یکدیگر سازگاری و
تناسب دارند که تقریباً رستاخیزی از کلمات ایجاد شده است .این هارمونی و
خوشآوایی ،از دو سو ایجاد میشود؛ یکی انتخاب واژههای خوشآهنگ و دیگری،
وزن دوری و شاد شعر.
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 .2قافیههای مطلق :شامل  12نوع است .در این قافیهها اگر حرف رَوی ،همخوان
باشد ،بهوسیلة حرف وصل ،متحرّک شده ،به طور واضح تلفّظ و موسیقی کلمه ،کامل
میشود .به همین دلیل ،قافیههای مطلق نسبت به قافیههای مقیّد ،کمتر با ردیف هستند.
 .1-2قافیة سادة موصولة
– – 79

–

مطلق 22 :غزل به شمارههای 37 – 33 – 59 – 65 – 66
– .171

– – 162 – 169 – 110 – 111

در این قافیهها به دلیل کوچک بودن هجای قافیه ،با اینکه حرف رَوی تلفّظ
میشود 70 ،درصد از آنها همراه با ردیف سروده شدهاند و در  59درصد از آنها
برای حرف رَوی ،از واکة (مصوّت) بلند و بیشتر واکة «ا» استفاده شده که دارای آوای
دلنشینتر است .همچنین کلمة قافیه ،بیشتر دو یا سههجایی است و در آن ،ردیفی با
هجای کشیده استفاده میشود تا شرایط بهتری برای افزایش کیفیت موسیقی فراهم
گردد .در این دسته مالحظه میشود که از  22غزل 22 ،غزل با ردیف همراه است و 7
قافیه به رَوی واکه ختم میشود.
تجزیه و تحلیل :بهعنوان نمونه ،مطلع غزل

مورد بررسی و ارزیابی قرار

میگیرد.
از کرم در من بیچاره نظر کن نفسی

که ندارم بهجز از لطف تو فریادرسی

قافیه ،ساده و بسته ،از نوع  CVCاست که حرف رَوی در آن ،همخوان بیواک
سایشی لثوی «س» است و به کمک حرف وصل «ی» که به صورت واکة بلند «ای»
عمل کرده ،هجای بسته ،باز شده ،یک هجای باز با کشش کافی بعد از رَوی ایجاد و
موسیقی کلمة قافیه ،کامل شده است .تکرار پنج بار همخوان واکدار خیشومی لثوی
«ن» ،سبب افزایش کیفیت موسیقی بیت شده است.
 .2-2قافیة مؤسّسة موصولة مطلق به تأسیس :هیچ غزلی یافت نشد.
 .2-2قافیة مؤسّسة موصولة مطلق به تأسیس و دخیل :یک غزل به شمارة

.
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شاعران پارسیزبان به قافیة مؤسّسه ،عالقة زیادی نشان نمیدهند و از آن استقبال
نمیکنند .آنها رعایت «الف تأسیس» را چندان ضروری نمیدانند و در صورت
استفاده ،آن را لزوم ماالیلزم و اعنات و یک قافیة بدیع به حساب میآورند (شمس
قیس .)116-111 :2611 ،قافیة مؤسّسه ،قافیهای دوهجایی است و به این ترتیب ،از
تعریف عمومی قافیهها خارج میشود .از طرفی ،دوهجایی بودن این قافیه ،نسبت به
یکهجایی بودن قافیة ساده ،دارای ارزش موسیقایی بیشتری است .عراقی ،تنها همین
یک غزل را با قافیة مؤسّسة موصوله سروده است.
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

تجزیه و تحلیل :مطلع غزل

مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
بـــر در تـــو نشســـتهام ،منتظـــر عنـــایتی

ای ز غم فراق تو جان مرا شکایتی

حرف «ی» بهعنوان حرف وصل و واکة بلند «ای» بعد از هجای بستة  CVCقافیه
قرار گرفته ،با حرف رَوی ،یک هجای باز را به وجود آورده و موسیقی کامل کلمة
قافیه را با کششی مطلوب فراهم ساخته است .به این ترتیب ،وجود ردیف ،چندان
ضرورت ندارد .تکرار پنج بار واکة «ا» در طول بیت ،هارمونی لفظی زیبایی ایجاد
کرده است .کلمات قافیه ،چهارهجایی است و موسیقی کلمه را ارتقا داده است.
 .2-2قافیة مردفِ موصولة مطلق به ردف
– 21 – 22 – 62 – 21 – 3 – 5
–

–

–

– – 11
–

–

– 121 – 122 – 190 – 196 – 191 – 213
–
–

–
–

–
–

– – 137 – 133

–

اصلی 51 :غزل به شمارههای – 2

– – 211 – 229 – 290
–

–
–
–

–

– – 211

–

–

–

–

–

–

–

– – 123
–

– – 223

–

– – 175 – 172

.

در این دسته از قافیهها ،هجای کشیده و بستة  C Cبه کمک حرف وصل ،باز
شده و حرف رَوی به تلفّظ درآمده است .به این دلیل ،میزان استفاده از ردیف از
حالت قافیة مردف مقیّد که  12درصد بود ،کمتر شده و به  22درصد رسیده است.
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تجزیه و تحلیل :مطلع غزل
ای

که

از

لطف

را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم.
سراسر

جانی

جان چه باشد؟ که تو صد چندانی

حرف «ی» بهعنوان حرف وصل و به صورت واکة بلند «ای» بعد از رَوی ،قرار
گرفته ،و عالوه بر اینکه حرف رَوی همخوان واکدار خیشومی لثوی «ن» را به تلفّظ
درآورده ،کلمة قافیه را به هجای بلند و قابل کشش ختم و موسیقی کلمه را کامل
کرده است.
 .5-2قافیة مردف موصولة مطلق به ردفِ مرکّب :یک غزل به شمارة

.

این نوع قافیه ،که به دلیل ردف مرکّب ،دارای کشیدگی زیاد در هجای قافیه بوده،
هجا نیز بسته و از نوع  C CCاست ،سبب میشود حرف رَوی ،در قافیة مردفِ مقیّد
به ردفِ مرکّب ،خیلی ضعف تلفّظ شود؛ به همین دلیل ،این نوع قافیه باید موصوله یا
همراه با ردیف باشد .تعداد این نوع قافیه ،به دلیل مشکالت همنشینی و ساختآوایی
همخوانهای  CCبعد از واکة بلند
تجزیه و تحلیل :مطلع غزل

مطابق گفتة المعجم حداکثر پانزده نوع است.
مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

پیش از اینم خوشترک میداشتی

تا چه کردم که از کَفَم بگذاشتی

حرف «ی» بهعنوان حرف وصل و واکة بلند «ای» به کار رفته که نخست ،سبب به
حرکت درآوردن و قابل تلفّظ شدن حرف رَوی همخوان بیواک انفجاری دندانی
لثوی «ت» شده است و سپس یک هجای پایانیِ باز  Cبا قابلیت کشش مطلوب ایجاد
و موسیقی کلمة قافیه را کامل کرده است .استفاده از ردیف ،چندان ضروری نیست.
موصوله شدن هجای قافیه سبب شده است کلمة قافیه چندهجایی و خوشآهنگ شود.
اشتراک همخوان بیواک سایشیکامی «ش» بین کلمة قافیه و سایر کلمات بیت و نیز
وجود همخوان بیواک سایشی لثوی کامی «چ» که با «ش» قریبالمخرج است،
موسیقی دلپذیری را به وجود آورده است.
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این نوع قافیه ،دارای هجای کشیده و بسته ،از نوع  CVCCاست که به کمک
حرف وصل بازشده و حرف رَوی ،به تلفّظ درمیآید .اگر آوای حرف وصل،
رضایت شنیداری کافی برقرار نکند و همخوان در مکانیسم بسته باشد ،بهتر است قافیه
با ردیف همراه شود .البتّه باید توجه داشت که همة این مناسبسازیها در تمام اقسام
قافیه و ردیف ،به طور خودکار ،جوششی و هنری ،براساس قریحة شاعری صورت
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

میگیرد و شاید گاهی هم کوشش برای ساماندهی نهایی به کار گرفته شود.
تجزیه و تحلیل :مطلع غزل

مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

اگر فرصت دهد جانا ،فراقت روزکی چندم

زمانی با تو بنشینم ،دمی در روی تو خندم

هجای قافیة بسته و همخوان واکدار انفجاری دندانی لثوی «د» به کمک همخوان
وصلِ واکدار خیشومی دولبی «م» باز شده و تبدیل به آوایی روانتر شده است.
دنبالة بررسی و تجزیه و تحلیل ،میتواند به همین روش از ب 7-تا پایان صورت
گیرد.
ب .ارزیابی غزلها با توج ه به عواملی که خارج از دایرة مکانی قافیه و ردیف و یا در
مکانِ قافیه ظاهر شده و برجستگی موسیقایی در غزل ایجاد میکنند که عبارتاند از:
حاجب ،ردالقافیه ،ردالمطلع ،قافیة معموله و قافیة درونی.
حاجب در غزل  ،113ردالقافیه در  59غزل ،ردالمطلع در  2غزل ،قافیة معموله در
غزلهای  192 ،226 ،16و  177و قافیة درونی در  0غزل وجود دارد.

عیوب قافیه در غزلهای عراقی
 .1عیوب ملقّبه در قافیه :اِقوا در غزلهای  33و ،37ایطا و شایگان در غزلهای
شمارة  150 ،151 ،157 ،190 ،199 ،202 ،229 ،297و  170و تخلیع نوع اوّل مربوط
به قافیه ،در غزلهای  223 ،266 ، 71 ،77 ،73 ، 52و  112وجود دارد.

اقسام قافیه و ردیف در غزلهایِ عراقی و نقشِ موسیقاییِ آن ــــــــــــــــــــــــ 221

 .2سایر عیوب قافیه در غزلهای عراقی :این عیوب ،شامل تکرارهای
نامطلوبی است که به شکلهای مختلف در تعدادی از غزلها دیده میشود؛ مانند
تکرار مطلع ،تکرار ردیف و قافیه ،تکرار ردیف و تکرار قافیه.

نتیجهگیری
توانایی هر شاعر با میزان بینش و استعدادهای خدادادی وی و کیهاننگری و
ژرفاندیشیاش متناسب است .این توانایی و ژرفنگری ،در هنگام سرودن شعر به
صورت الهامآمیزی در جهات مختلف اثرگذار میشود؛ مانند انتخاب موضوع،
گزینش واژههای دلپذیر ،تعیین وزن ،انتخاب واژههای مناسب برای قافیه و ردیف و
برقرارکردن تناسب و ارتباط زیبا بین عوامل اشارهشده .عراقی با اندیشههای عاشقانه و
عارفانه ،قادر بوده است فکر را به سیر و سیاحتی شاعرانه وادارد و برداشتهای خود را
به نحوی خیالانگیز ،با موسیقی دلپذیر در غزلهای خود به کار گیرد ،بهویژه اینکه
عراقی  32درصد از غزلها را با ردیف ختم کرده که این موضوع ،سبب تلفّظ رسا و
کامل کلمة قافیه و ارتقای موسیقی شعر شده است .اندیشههای عاشقانه ،عارفانه و
شاعرانة عراقی تا اندازهای است که وی از عارفان مطرح و غزلسرایان مشهور عصر
خود به شمار میآید .یکی دو مورد اشکاالت کوچک قافیه و تکرار قافیه ،در
غزلهای عراقی مشاهده میشود که در قسمت عیوب قافیه ذکر شده است .احتماالً این
عیوب در زمان عراقی ،چندان درخور توجّه نبوده است.
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