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 فقيه عماد  و حافظ   یزمينههم  غزليّات در مضمون  و  آوا تناسب 

 

 طاهره ایشانی

 انسانی و مطالعات فرهنگی تهران پژوهشگاه علوم 
 

 چکيده 
 در  او شعر بیشتر محبوبیّت علّت که بوده مطرح مسئله این همواره حافظ شعر يدرباره

با   شاعران   جمله  از   فقیه  عماد  چیست.  آن   از   پس  او   روزگارهم   شاعران   شعر  مقایسه 

  حافظ در   حتّی  و  را به خود جلب کرده   حافظ  توجّه  شعرش   که  است  حافظ  عصرهم 

 و  زیبایی  به  فقیه  عماد  شعر  امّا  است؛   سروده  هاییغزل   وي،  اشعار   برخی   از  استقبال

  حافظ  غزل هاي تفاوت  از یکی پژوهش، این يفرضیه بنابر.  نیست حافظ شعر دلپذیري

  که   است  عواملی  جمله  از  موسیقی.  است   نهفته  شعر  موسیقایی  هايجنبه   در  عماد  غزل  با

 دریافت   و  درک  بدون  حتّی  را  ايخواننده   هر  حافظ،  شعر  ياوّلیّه   خوانش  همان  در

.  کندمی   خود  مجذوب   آن،  در   نهفته  فنّی  و   تخصّصی  مفاهیم   و  معانی  و  ادبی   هايآرایه 

 سروده   فقیه  عماد  اشعار  با  زمینههم   اشعاري  حافظ  که  شودمی   آشکارتر  زمانی  تفاوت  این

 خود   يفرضیّه  بتوانیم  تا  شود   سنجیده  گونه اشعاراین  موسیقی  است،  الزم  بنابراین  است؛

 با  متناسب  هايواج   کاربست  شعر،  موسیقایی  هايجنبه  از  یکی.  کنیم  رد  یا  اثبات  را

  شده   مطرح  گرامون  موسیقی  ينظرّیه  در  آن   القاگري  نقش  و  واج .  است   شعر   فحواي

  که   دهیم   پاسخ  پرسش  این  به  نظرّیه،  این  از  گیريبهره   با  برآنیم  پژوهش  این  در .  است
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  بر   او  شعر   برتري  سبب  که  دارد  آوایی  نظر  از  هاییشاخص   و  هاویژگی   چه   حافظ  شعر

  این  يزمینههم   غزل   ده  سنجشی  تحلیل   به  منظورهمینبه   است.   گردیده  فقیه  عماد  شعر

 گویاي   پژوهش  این  ينتیجه .  ایمپرداخته  آماري  و   تحلیلیتوصیفی   روش  به  شاعر  دو

  است. شده پرداخته آن به مفصّل طورِبه  که است تحقیق يفرضیّه تأیید

 .گرامون موسیقی ينظریّه مضمون، آوا، :کليدی  هایه واژ
 

 . مقدمه ۱

عنوانِ عنصري مهم در  واج و آوا بهآرایی است.  هاي موسیقایی شعر، واجیکی از جنبه

موسیقی شعر یا حتّی غناي آن دارد، نقشی  بر آنکه تأثیري مستقیم بر ایجاد  شعر، افزون

چشمگیر نیز در انتقال احساس شاعر یا نویسنده خواهد داشت. درواقع، »آوا عنصري از  

جوید، پیامی را  ي آن و با توجّه به زبانی که از آن سود میوسیلهزبان است و شاعر به

اه ناآگاهانه، بر موسیقی  صورتِ آگاهانه و خوکند. چنین کاربردي در شعر خواه بهمنتقل می

و همکاران،  کالم می )خراسانی  با    .(52:  1394افزاید«  نویسندگان  و  از شعرا  »بسیاري 

زیباکردن ظاهر اثر، در ایجاد ارتباط و ترغیب   برعالوهاند ها توانستهتکرار واج استفاده از

این  (.34: 1395اران، وفایی و همکیا تحذیر مخاطب در امري خاص مؤثّر واقع شوند« )

منش  که فیّاضچنان  .و آوا با بافت شعر است  واجو ارتباط    تناسبامر حاکی از اهمّیّت  

نوایی میان عناصر شعري و یکی  هدف شعر چیزي نیست مگر هماهنگی و هم»نویسد:  می

راه هماز  و  همگونی  ایجاد  است.  هاي  موسیقی شعر  تخیّ»  موسیقی،سنگی،  و  معنی،  ل 

کند. پس شعر نیز همانند هنرهاي دیگر، فته در شعر را به مخاطب منتقل مینه   ي ه«عاطف

آن که رعایت  دارد  نتیج   ،رموز و قواعدي  به  اگر  ي مطلوب میهسبب رسیدن  گردد و 

نماید برقرار  دیگر  عناصر  با  شعر  موسیقی  میان  مناسب  ارتباطی  نتواند    ي هحلق   ،شاعر 

 .(164  :1384منش،  فیاض)« گرددعاطفه گسسته می  ل وارتباطی میان موضوع، تخیّ

بخشی است، بدون اثر ادبی که در پی خلق زیبایی و تأثیر در مخاطب و لّذت، »بنابراین

دست    تواند به این هدف خود ساختی نمیهاي الزمِ عناصر روساختی و ژرفهماهنگی
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موسیقی و آهنگ    ساختی شعر،ترین عناصر روماند. از مهممییابد و از مقصود خود باز

و است  ژرفاساسی  کالم  که  عنصري  میترین  را  شعر  و ساخت  محتوا  همانا  سازد، 

ترین و  تناسب و هماهنگی این دو رکن در شعر، اساسی  است؛ درنتیجه اثر    يهمایدرون 

بخشی و خلق زیبایی است و هماهنگی حاصل از این  ترین عامل در تأثیر لّذتضروري

هاي زیباشناختی در شعر است که ادبا و منتقدان ادبیات در هر  ترین مؤلّفهیدو از اساس

 (.  278: 1390،همکارانفضیلت و رک. اند )اي به آن توجّه و عنایت داشتهدوره 

اي توجّه عوام و خواص را به خود جلب  رسد شعر حافظ که در هر دورهنظرمیبه

این ویژگیِ مهم را دارد. او اگرچه    اند،هو همگان حتّی فقط از خوانش آن لّذت برد  کرده

روزگار خود، اشعاري سروده که البتّه کم  در استقبال از اشعار شاعران پیش از خود یا هم

شود. عماد  هم نیستند، امّا حالوت و التذاذي که در شعر اوست، در شعر آنان دیده نمی

زمینه  داشته و اشعاري هم  او نگاهی به غزل  نیمحافظ اگرچه  فقیه یکی از شاعرانی است که  

امّا گویا غزل حافظ از لونی دیگر است. طراوت و جذّابیّتی که در    ،سروده  ويبا غزل  

شود. یکی از دالیل شود، از اشعار عماد دریافت نمی ي حافظ دیده می زمینه همین اشعار هم 

به آموزش   جذّابّیت شعر حافظ موسیقی آن است. »احساس موسیقی شعر که دریافت آن نیاز 

هاي جلب نظر و دلبستگی خواننده به شعر و اندیشیدن و تالش ذهنی ندارد، از اّولین انگیزه 

ذهنی   دارد و زمینه و فرصت فّعالّیت است. این دلبستگی، خواننده را بر سر شعر نگه می 

هاي فّنی و ساختاري و تر با باطن شعر و کشف ظرایف و زیبایی وي را براي ارتباط عمیق 

 (.434: 1374آورد« )پورنامداریان،  هاي معنایی و عاطفی شعر فراهم می رزش ا 

به روش    ،موسیقی گرامون  يهگیري از نظریّبا بهرهکه  رو، در این پژوهش برآنیم  ازاین

آماريیتوصیف  و  که    تحلیلی  دهیم  پاسخ  پرسش  این  غزل به    ي هزمینهم  يبرگزیده  ده 

ها  ، شعر حافظ چه ویژگیبهتر  عبارتِهاي از این منظر دارند. بهتفاوتچه حافظ و عماد  

 ، عصر ويهمشاعر    بر هایی از نظر آوایی دارد که سبب امتیاز و برتري شعر او  و شاخص

هاي قافیه  ابتدا میزان کاربست آواها و واجمبناي این روش،  ردیده است؟ برعماد فقیه گ

ها با مضمون  شود، سپس تناسب آنمی  ل عماد مقایسهو ردیف در کلّ غزل حافظ با کل غز 
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می  به تحلیل  غزل  ده  این  مضمون  و  آوا  هماهنگی  بررسی  نیز  درنهایت  و  صورِت  گردد 

شود. بدیهی است که در این بررسی، بسامد وقوع در متن که منجر به  اي انجام می مقایسه 

زان تکراِر ویژگی سبکی در علم  شود، اهّمیت بسزایی دارد؛ زیرا »بسامد یا می آمارگیري می 

گیري  ترین عامل شکل شناسی، کلید تفسیر سبک است. تکرار و تداوم در حقیقت، مهم سبک 

( و به این صورت، شاید بتوان در براي شناخت  49: 1391رودمعجنی، سبک است« )فتوحی 

فقیه   اینجا عماد  )در  با شعر دیگر شاعران معاصر وي  به  بیشتر شعر حافظ در مقایسه  که 

 هاي ادبی برداشت. اند(، گامی مفید در پژوهش ي حافظ شهرت نداشته اندازه 

 

 پژوهش   یه. پيشين۲

اي تاکنون  مقایسهیا    صورتِ مجزّابهیا عماد    غزل حافظتناسب آوا و مضمون در    يهدربار

حافظ   غزل  موسیقی  با  ارتباط  در  امّا  است؛  نشده  انجام  مستقل    طوربهپژوهشی 

  کند، متمایز میهاي پیشین را از پژوهش حاضر  چه پژوهشآنشود.  دیده میهایی  پژوهش

اشعار با  حافظ  غزل  در  مضمون  و  آوا  تناسب  که  است  شاعران    يهزمینهم  این  دیگر 

هایی با همین رویکرد دیده  اگرچه پژوهش  آنکهم نشده و دیگر  اي انجا مقایسه  صورتِبه

ضمن    ،در ادامه  روش کار تحقیق حاضر متفاوت است کهبررسی و    يهامّا شیو  شود،می

 توضیح داده خواهد شد.   ، این تفاوتهاي مشابهو دیگر پژوهش هامعرّفی آن

  حافظ و موسیقی پیشتاز این نوع تحقیق در کتاب    عنوانِبه  (1351)  حسینعلی ملّاح

او و معادل مصطلح آن   يهزمانبه ه با توجّ  را اصطالح موسیقی در شعر حافظنه  وشصت

   .تفسیر کرده استو در این روزگار، شرح 

دادجو کتاب  1386)  درّه  در  حافظ(  نظر    ،موسیقی شعر  از  را  حافظ  شعر  موسیقی 

که وي روشی متفاوت از  بر آنافزوناست.    کرده  موسیقی کناري، بیرونی و درونی بررسی

 اي با غزلیّات دیگر شاعران انجام نداده است.   مقایسه ، حاضر برگزیده يهمقال يهشیو

ه  وجّ شناسی آوایی شعر حافظ شیرازي با ت عنوان »سبک  بااي  در مقاله  (1391)  ویانپ

که با روش پژوهش    هاي گرامونتوصیف دیدگاه  برعالوههاي موریس گرامون«  به دیدگاه
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ابیاتی از غزل حافظ بسنده نموده؛   ارزش  همچین او تنها،  حاضر یکسان است، به ذکر 

بنابراین، واحد تحلیل در پژوهش    کرده است؛را بررسی    ابيات  يهاواجالقایی و بار عاطفی  

ی  که در پژوهش حاضر تمام غزل از نظر تناسب و هماهنگال آنح   یاد شده، بیت است؛

واج قافیهکاربست  پرتکرار  بررسی    هاي  مضمون  با  ردیف  بهره  شدهیا  نیز  از  و  گیري 

 ین مقاله با پژوهش یادشده است. مقایسه، تفاوت دیگر ا

ها( در شعر با عنوان »نقش و کارکرد آواها )واج ايدر مقاله (1392بهادري و شیري )

تکرار    کهاند  پرداخته  از غزل حافظ  ابیاتی   به بررسی   «فارسی )با بررسی غزلیّات حافظ(

ت« است و نه تمام غزل،  که واحد تحلیل آنان »بیاند. ضمن آنداشتهول آوا )واج( غیرمعم

با  نیز اي  و مقایسه ق حاضر بودهپژوهش متفاوت از تحقی در این   شدهکارگرفتهرویکرد به

 شعر دیگر شاعران صورت نگرفته است. 

اي با عنوان »کارکرد معنایی و زیباشناختی تکرار  ( در مقاله1395کالهچیان و نظري )

( را با تأکید بر ابیاتی پراکنده از غزلیّات  1391در غزل حافظ«  پژوهشی مشابه پویان )

نگرفتن  وهش نیز در واحد تحلیل و همچنین در بهرهاند. تفاوت این پژحافظ انجام داده

 .  استاز مقایسه در تحلیل 

«  اي با نام »موسیقی شعر و انواع جمالت در غزلیّات حافظدر مقاله  ( 1396)  امیرخانلو

را از نظر وجه   هاخاص آهنگ جمله طوربه آنکه به موسیقی شعر حافظ بپردازد،بیش از 

ی  بررس   کرمانی خواجوي بخارایی و ناصر خجندي، کمال در چند غزل حافظ و    فعلی

هاي نحوي که موجب برجستگی  که از جمله قابلیّت  نموده و به این نتیجه رسیده است

در ساختار کلّی غزل است.    استفاده از جمالت  شود،شعر حافظ از دیگر شاعران می  زبان

وجه است که  شود تأکید پژوهشگر بر ساختار جمالت از نظر  وصف، مشخص میبااین

 با پژوهش حاضر متفاوت است. 

پیشپژوهش در  گفتههاي  به می  کلّی  بنديدسته  یک  را  : کرد  تقسیم  گروه  دو  توان 

( که با  1396و امیرخانلو )   (1386) (، دادجو1351مانند آثار مالح )  هاییپژوهش  نخست

  اند؛ کوشیدههاي مختلف رویکردهاي سنّتی در بررسی موسیقی ابیات غزل حافظ از جنبه
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ها و آواها در واج  بررسی  به  معطوف  ها بیشترتوجّه آن  که هستند  هاییپژوهش  دوم  گروه

بوده بیت  با  شیري  ،(1391)پویان    هايپژوهش  است؛  ارتباط  و  و   (1392)  بهادري 

( نظري  و  جاي1395کالهچیان  گروه  این  در    با   حاضر  يهمقال  بنابراین،  ؛گیرندمی  ( 

  تحلیلی توصیفی  روش  از  استفاده   با   کوشداین تفاوت را دارد که می  یادشده  هاي پژوهش

موسیقی گرامون به بررسی تناسب    يهگیري از نظریّاي با بهرهمقایسه  صورتِبه و    آماري  و

 حافظ و عماد فقیه بپردازد.  يهزمینمنتخب هم  هايلّ غزل کآوا و مضمون در 

 

 پژوهش  نظری  چارچوب . ۳
است و احساسات    وي   زبان شاعر و گوینده خودآگاه یا ناخودآگاه، تحت تأثیر احساسات

با   با توجّواج  .دارند  انتخاب آواهانیز ارتباط مستقیم  به نحوه و جایگاه تولیدشان،  ها  ه 

تر و با فشار کمتري بیان و بعضی دیگر با ایجاد یابند، برخی راحتمیی  هاي خاصّویژگی

  شود گوینده در شوند. این موضوع موجب میض بیشتري در اندام گفتار تلفظ میانقبا 

هاي مختلفی تمایل نشان دهد. هنگام آرامش و شادي،  حاالت مختلف، به استفاده از واج

واج استفادهاز  بیشتر  سایشی،  و  روان  عصبانیّ  هاي  و  غم  هنگام  و  واجکند  از  هاي  ت، 

ضاي بدن متناسب با  طور که اعاین امر غالباً ناخودآگاه است و همان  .انسدادي و انقباضی

اي گفتار با  هدهند، هماهنگی اندامالعمل نشان میهاي گوناگون عکسحاالت و احساس

موریس  موسیقی    يهنظریّ  گذارد.ها تأثیر میجخود بر تولید وااحساسات متفاوت، خودبه

فرانسويزبان(  Murice Grammont)  گرامون واج  براساس  ،شناس  نقش  بسامد  و  ها 

  (.1383رک. قویمی، اعر یا نویسنده مطرح شده است )نظر ش گري مفاهیم مدّالقا

گرامون معتقد است، تکرار یک واج در یک جمله یا یک هجا حاکی از تأکید و حّدت  

گونه تکرارها )تکرار تمامی هجا، بخشی از هجا، تکرار یا تشدید  که حاوي این   است و کلماتی 

گیرند؛ یعنی صدا یا حرکتی را تداعی  خود می   همخوان( هستند، نوعی مفهوم مضاعف به 

اي تطابق داشته  شود. چنانچه صوتی با احساس یا اندیشه یابد و مکّرر می کنند که ادامه می می 

ي موسیقی گرامون  اي از نظرّیه (. خالصه 39:  1391القا کند )رک. پویان،   تواند آن را باشد، می 

 نشان داده شده است.   1- 3( در جدول  1383ي القاگري آواها براساس کتاب قویمی ) درباره 
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 گرامون  یه نظریّ  براساسها های القاگری آن ها و نقشواج ۱-۳جدول 

 نقش القاکننده  ها واج

که 
وا

 ها

روشن  هایواکه 

ـِ«   »ای/ 

از شوق و بی   فریاد تحسین و ستایش/   ناشی  یا   زیبایی عینیقراري/  فریاد 

اندیشه سریع/  حرکاتی  تسلّی   / عاشقانههاي  معنوي/   و صداهاي  بخش 

 هجو   /درد و ناامیدي/ طنز تلخ شاعر  /فریاد یأسنجواهایی آهسته/ 

های بم و واکه 

ـَ«   درخشان»آ/ 

ي غریو جمعیت یا صداي قهقهه و سروصداي رعدآسا/  صداهاي بلند و همهمه 

گیري  گیري صدا/ آرزوي افتخار/ خشم ناشی از اوج صداهاي بلند و خروشان/ اوج 

 هاي توانمند و بلندمرتبه   عظمت شخصیت   / صدا/ شرایطی هولناک/ غرور حقیقی 

های بسته و  واکه 

ـُ«  یه تير  »او/ 

 /انگیز/ نیست/ جانکاهی راه و خستگیهاي تیره و حزندیشه ان  /صداهاي مبهم

 از نظر مادّي، معنوي، اخالقی    ظلمانیهایی پدیده  /اي رازآلودهمسئل

ان 
خو

هم
 ها

  -ت-ک -انسدادی »ع

 ب«-د -گ-غ-پ
نفس هیجانات تند/ خشمی مفرط که انسان را به نفس  /و کوبنده اصوات خشک  

 دار طنزي نیش /تردید، آشفتگی ذهنیاندازد/ می

 سستی  /ناخشنودي/ ناخشنودي با طنینی از تمسخر/ درماندگی م«  -خيشومی: »ن

آرام باد / روان شدن، هر    صداي وزش  /ریزدصداي مایعی که به آرامی می  ل« -روان: »ر

 چیز یا هر موجودي در فضاي آزاد  

سایشی لب و 

 و«  -دندانی: »ف

 صدا رمق و کم دمشی بی 

سایشی لثوی:  

 ز« -»س

باد )هماهنگی تقلیدي(/ احساساتی چون حسرت و   از صفیر  باد/ تقلید  صوت 

 حسادت، کین،  ترس و تحقیر/ نگرشی بدبینانه/ سرماي فضا/ افسردگی/ دلتنگی  

 سایشی تفشی:  

 چ« -ج -ش -»ژ

مثل گذر پروانه/ شکایت/ صداي زاري و ناله   صداحرکتی سریع و غالباً بی 

 ه(   -خ   -و-هاي سایشی فصورت کاربرد با دیگر همخوان  )در

 های دو لبی:  واج

 م«  -ب-»پ

  ودندانی:بلهایواج

 و« -»ف

 گریه   هقِ/ غم/ ناله/ صداي هق تحقیر و تنفّ

 

 همخوان »ی« نيم 
اندیشه   يه اندیش یا  پایان  /تداوم احساس  تنهایی شاعر و  آن/ تداوم  ناپذیري 

 آمیز به آن  و احساس اهانت  ي دنائت شخص یا چیزيه ااندیش
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 ها داده تحليل. 4

بیان شد، پیکرهکه پیشچنان  پژوهش،  هايداده  انتخاب  براي از    پژوهش،  يتر  ده غزل 

یکسان   1مضمون، زمین نظر قافیه، ردیف و گاه حافظ و ده غزل از عماد فقیه است که از

هاي یک شعر را در پرتکرارترین واج   ،قافیه و همچنین ردیف  هايکه واججاازآن  دارند.

  ي هاساس نظریبرها در تمام غزل  آن  هاي واج  به بررسی بسامدي و تحلیل   دارند،خود  

هاي  مطلع  ؛حافظ و عماد به شرح زیر است  يهزمین هاي هممطلع غزل پردازیم.  میگرامون  

 هاي دوم غزل عماد فقیه.  غزل حافظ و مطلع: اوّل 

 رود ارادت اوستمی ر ماــس  ه برــ که هرچ رت دوست   ــان حضــسر ارادت ما و آست . 1

 ی الّا دوستــ دارد طبیبــ ق نــ ه درد عشــ ک  ما را شفا ز حضرت دوست يدرون خسته   

 تــو اوس ــه عفــ یدم بردم جنایتی و امّ ـــ ک  تـ اب دوســی از جن ــ د عاطفتــ یدارم امّ. 2

 تــدروســج ان ــ اي که چنین گنخرّم خرابه ر دوستـــ ی که بود جاي مه ــیا حبّذا دل   

 تـ ــم افتادس ــ ه دو نیودازده از غصّـــ دل س تـم افتادســتا سر زلف تو در دست نسی . 3

 است   افتاده  میم  غصّه چو   ان غمت ازـــ می  در است ادهــ ه دو نیم افت ـ دلم از تیغ فراغت ب    

 تــا غیر ترا ذاکر نیس ـــ ي مهــ رگشت ـ دل س ي ما جز به رخت ناظر نیست     دهــ مردم دی. 4

 حاضر نیست  خود  تو   غیر  دل  خلوت  در  بلکه شب و روزم بجز از یاد تو در خاطر نیست   

 ي تست رود آ که خانه خانهـا و فــ رم نمـــ ت      ک ـي تسم من آشیانهــ ر چشـــ رواق منظ.  5

 توست  يهم که خان ــ ی ملک دلـــ مکن خراب تــ توس يهو حاکمی و مرا سر بر آستانـ ت   

 روش ـــ فمی رد سرّـــ وز شما پنهان نشاید ک  تیزهوش  من گفت پنهان کاردانیا ب دوش. 6

 نماي جوفروش دمـــ ن گنـــ ی در خرمــ آتش وش ـ جساقی ما زد به یک جام شراب نیم    

 ن ــــ طّر کــــ ان معـــن       هواي مجلس روحانیـ ّور کـــا من ــ ان مــــ آ و شبستز در در. 7

 ن ـ ر کـــ ر بــ مجلس ما همچو شمع س   انـ می ن ــــ ّور ک ـــی من ـ ما را شب  يهـ ا و کلبـ بی    

 ی ـبازآی  وقت است که  آمد  به جان  تو   یـ دل ب ی ـــ م تنهایـــان داد از غ ـ ه خوب ـ ي پادشا. 8

 ی ــــ ه تماشای ــــ ت را پیوستـــزار جمالـ گل ی ــــ ای ـ م از روزن بینـ ک چشمـ اي مردم    

 رد ـ ر نکـ داشتم و یک نظ  چشمف  ـــ د لطـ ص رد ـــ ر رهش نهادم و بر من گذر نکـ رو ب. 9

 ر نکردـ ده و آه سحـــ ه ز آب دیــــ اندیش  و ردـ ذشت باز و در من مسکین نظر نکـ بگ    
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 تــــ کایح و اینـدان عشقی بشنو تگر نکته تــ زان یار دلنوازم شکریست با شکای. 10

 تــــوالی را بودن در آن دالننهی است بی تـ جنای جایی که خون عاشق ریزند بی     

ي قافیه در غزل  ( واژه 28:  1348( و عماد ) 41:  1362ي حافظ ) زمینه در اّولین غزل هم 

ها  ي »دوست« و در سایر مصراع حافظ در مصراع اّول بیت اّول و مصراع دوم بیت دوم واژه 

ع اّول و دوم بیت  ترکیبی از قافیه و ردیف »است« است؛ اّما در غزل عماد فقیه، قافیه در مصرا 

ها ترکیبی از قافیه و ردیف »است« است؛ بنابراین،  ي »دوست« و در سایر مصراع اّول، واژه 

نماید. ردیف در  قافیه در هر دو غزل با مصّوت بلند »او« پایان یافته که »دوست« را تداعی می 

کاررفته و بر موسیقی  ي »است« بوده که در تکمیل قافیه به ي باال، واژه هر دو، به جز دو نمونه 

مشاهده    1- 4طورکه در جدول  جاي گذاشته است؛ بنابراین، همان هر دو غزل تأثیري عمیق به 

 شوند.  هاي »او، س، ت« از نظر القاگري بررسی می کنیم؛ بسامد واج می 

یی حزن و اندوه را به همراه بار معناموسیقی گرامون    ي هاساس نظریي »او« که بر هواک

بر تأثیرگذاري بر موسیقی این دو غزل، این مفهوم را در غزل حافظ بیشتر  افزون  ،دارد

 کند تا در غزل عماد:  تداعی می
 ... سبوست   و   این کارخانه سنگ  که در  سرا  بسا س ـــ نه من سبوکش این دیر رندسوزم و ب

 تــ خودروس يهـ اللدار ازل همچو که داغ ستا نه این زمان دل حافظ درآتش هوس

 ( 41: 1362حافظ، ) 

غزل عماد فقیه شایان    تر همخوان »س« در غزل حافظ در مقایسه باکاربست افزون

در هر دو غزل، احساس دلتنگی  بیانگر دلتنگی و تحقیر است.  ،توجّه است. این همخوان

. در غزل هر دو  شودریافت مید  که همان معشوق یا ممدوح است،به »دوست«    شاعران

 شود:افزون بر احساس دلتنگی، تحقیر نیز دریافت می ،شاعر
 هاي غنچه توبرتوستکه چون شکنج ورق د ــ رح دهـ حال دل تنگ ما چه ش صبا ز

   گوست زبان بیهدهاي کلک بریدهـــ ه ج ـ چ  تــوق ناالنسـ زبان ناطقه در وصف ش 

 ( 41: )همان

 جوست يهمستسقی و کناران تعطّش ـ هم وق ـــب ش ـــو و تغلّـ مثال دیدن روي ت

 گوستکه بیهده مستان کند ت ـ ی مالم ـ کس به چشم مست تو گفتم چرا خرابی گفت

 ( 28: 1348عماد فقیه، ) 
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به   توجّه  با  بهرهمشخص می  ۱-4  جدول همچنین  عماد  و  حافظ  تقریباً  شود  گیري 

از  داشته  یکسانی  »ت«  ازآنهمخوان  پرتکرارجااند.  کاربست  بیانگر    که  همخوان،  این 

است،هیجا عاشقانه  احساسات  از  ناشی  توانستهمی  نات  شاعر  دو  هر  گفت  اند  توان 

  انی خود را به مخاطب انتقال دهند:احساسات روحی و رو

 لب جوست تو هر سروبن که بر فداي قدّ   نثار روي تو هر برگ گل که در چمنست

 ( 41: 1362حافظ، ) 

 توست ببخش بر دل ریشم که پوشش یک   ذرد ــ گ پوش میهفت ات از خدنک غمزه

          (28: 1348 عماد فقیه،) 

در پنج بیت از غزل حافظ و سه بیت از غزل عماد   که  شودبا این بررسی مشخّص می

بنابراین، تناسب    هستیم؛هاي قافیه و ردیف متناسب با محتواي غزل  شاهد القاگري واج

آن از عماد فقیه    يهزمینبیش از غزل هم  ،حافظ  يهزمینآوا و مضمون در این غزل هم

 شود. دیده می

 

 (۱در غزل حافظ و عماد ) های پرتکراربسامد کاربست واج ۱-4جدول 

 عماد فقيه  حافظ  واج                  

 18 16 »او« واکه
 

 همخوان 
 24 30 »س«

 30 29 »ت«

 

مصوّت    ،قافیه  واج(  28:  1348( و عماد )42:  1362)حافظ    يهزمیندر دومین غزل هم

»دوست« است؛    يهدر غزل حافظ قافیه در مصراع اوّل بیت اوّل، واژ« است. البته  وابلند »

غزل عماد  »او« است که همراه با ردیف »است« بیان شده است. در    هاامّا در سایر مصراع

  ي ه»دوست« و در مصراع دوم بیت آخر واژ  ي هقافیه در مصراع اوّل بیت اوّل، واژ  فقیه نیز 

  رفته است. کاري »او« همراه با ردیف »است« بههها قافی»پوست« است؛ امّا در سایر مصراع
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اساس جدول  بر»است« است.    يهواژ  شده،ي یادنمونه  ردیف نیز در هر دو غزل، به جز دو

قافیه هستیم.    4-2 واج  یکسان  کاربست  واکهشاهد  ي موسیقی  نظریهبراساسِ  که    این 

در    گرامون دارد.  همراه  به  را  اندوه  و  معنایی حزن  اندوه  بار  و  نیز حزن  غزل  دو  این 

 است: گونه به تصویر کشیده شده خوبی نمایان است و اینبه

   کاین چه جوست گفت روان دید چو ما اشک در       چندان گریستیم که هر کس که برگذشت 

 ( 42: 1362حافظ، )     

    جوست  اي صدهزارر هر مژهــ ی که زیــ وی ــ گ          ودـــ شمن کم نمی يسیالب اشک دیده

 ( 28: 1348عماد فقیه، )

اساس  بردر غزل عماد کمی بیش از غزل حافظ است.    کاربست پرتکرار همخوان »س«

چون حسرت،  هماحساساتی  نشانگر    ،این همخوان  فراوان از  يه، استفادشدهي یادهنظری

 : شوددریافت مییار در این غزل  توجّهی و بدخُلقی  بی حسرت عماد از    است....  حسادت و

   روي نکو بود بدخوست  که هرکه صاحب   قدر معلوما ز صحبت خوبان شد اینمر 

 ( 28: 1348عماد فقیه، )

خورد. با  می چشم فراوانی کاربست واج »ت« در غزل حافظ بیش از غزل عماد به 

»ت« بیانگر تردید و آشفتگی درونی  پرتکرار  ي گرامون واج  در نظریه توجّه به اینکه  

  این   به ویژه زمانی که خود  توان آن را احساس نمود؛ به است، فقط در غزل حافظ می 

 :  اذعان دارد پریشانی  

  بر بوي زلف یار پریشانیت نکوست   حافظ بد است حال پریشان تو ولی      

 ( 42: 1362حافظ، )

تناسب آوا و مضمون در هر دو غزل تقریباً    شود که با این بررسی مشخّص می

 رفته است.کاربهیکسان 
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 (۲در غزل حافظ و عماد ) های پرتکراربسامد کاربست واج ۲-4جدول 

 عماد فقيه  حافظ  همخوان/ واکه 

 15 15 »او« واکه
 

 همخوان 
 19 17 »س«

 18 28 »ت«

 

هم  غزل  سومین  حافظ  زمینه در  ) 26:  1362) ي  عماد  و  قافیه  واج (  71:  1348(  هاي 

آید  می دست این نتیجه به   3- 4است. براساس جدول  مصّوت بلند »اي«+ صامت »م«  صورِت  به 

و همچنین فریاد تحسین است، در غزل حافظ    هاي عاشقانه نشانگر اندیشه ي »اي« که  که واکه 

توان گفت تحسین و  غزل عماد بسیار ضعیف مطرح شده؛ حّتی می   شود. ولی در دریافت می 

 ستایشی انجام نشده است. این تفاوت در دو شاهد مثال زیر آشکار است: 

   اووس که در باغ نعیم افتادست ــ ت طـــچیس           زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار

 ( 26: 1362حافظ، )

   نسیم افتاده است دست  در که بویست  وین چه           آیدکه از طرف چمن می این چه بادست 

 ( 71: 1348)عماد فقیه، 

»م«   همخوان  پرتکرار  کاربست  دیگر،  سوي  بیانگر  یادشده  يهنظری  براساساز   ،

 شود:این مفاهیم دریافت می  ،این دو غزل   هوايو  حال  ؛ با توجّه به  است  و غم  درماندگی 

 ترو که عظیم افتادساز سر کوي تو زان  گرد این تن خاکی نتواند برخاست همچو  

   ت که در عهد قدیم افتادست ـــ حادیساتّ  ز ـــ ار عزیـ حافظ گمشده را با غمت اي ی 

 ( 26:  1362حافظ، )

 بر سر کوي تو سقیم افتاده است    چنانهم  رش داديـ که هر دم قدحی شربت صب آن  

   ش عیب که از یار قدیم افتاده است ــ مکن گرکند ناله عماد از غم هجران شب و روز 

 ( 71: 1348)عماد فقیه، 



 43     ــــــــــــــــ  طاهره ایشانی/حافظ و عماد فقیه  ی تناسب آوا  مضمون در غزلیّات هم زمینه 

 

تناسب کاربست واج با مضمون توان اذعان نمود  بندي کلّی میبنابراین، در یک جمع

 در غزل حافظ بیش از غزل عماد فقیه وجود دارد. 

 

 (۳در غزل حافظ و عماد ) های پرتکراربسامد کاربست واج ۳-4جدول 

 عماد فقيه  حافظ  همخوان/ واکه 

 23 22 »اي« واکه

 28 24 »م«  همخوان 

 

هاي قافیه،  واج(  36:  1348( و عماد )49:  1362)حافظ    يهزمین در چهارمین غزل هم

با بررسی    است.  »نيست«+ صامت »ر« است و ردیف در هر دو شعر فعل  مصوّت کوتاه »ـِ«

»ـِ« در هجاي    يهواک  که  شود روشن میهاي پرتکرار قافیه و ردیف در این دو غزل  واج

ردیف به یک اندازه در هر دو غزل استفاده شده است. در    يه»اي« در کلم  يهقافیه و واک

ممدوح/ معشوق و ي القاگريِ فریاد ستایش از  واکه برااین دو    ،موریس گرامون  يهنظری

روند. این امر هم در غزل حافظ و هم در غزل عماد  میکارقراري بهاحساس فریاد بی

 مشهود است: 

   فزایی چو لبت ماهر نیست که در روحزان ز       ـ م دم هرگ ــ ی عیسی نزنــ بخشاز روان

 ( 49: 1362حافظ، )

   ت ـــ هیچ موجود نیابد که تو را ذاکر نیس  بار م صدـــ رد دو عال ـمرغ دل گر بپرد گ 

 ( 36: 1348عماد فقیه، )

صداي فروریختن آب  گر  تداعیگرامون که    ي هدر نظریکاربست پرتکرار همخوان »ر«  

شده  شدن، رفتن و پروازکردن پرندگان و... را است؛ معانی مطرحبه آرمی و همچنین روان

شدن اشک و  وم جاريمفهدر غزل حافظ    کنند.را القا میمتناسب با مضمون هر دو غزل  

شدن  ی پرواز مرغ دل، بلبل غیب و روانهمچنین پرواز طایر سدره و در غزل عماد تداع

 شود: از ابیات زیر دریافت می
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 دد           گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیستــ بنت میـ رام طواف حرم ــ م احــ اشک

   تـ ت طایر نیس ـــ و مرغ وحشی            طایر سدره اگر در طلبــباد چ س  ــ ه دام و قفــ بست

 ( 49: 1362حافظ، )

 ت ـــ ذاکر نیس را ه توــک هیچ موجود نیابد      ار     ـــدبــم ص ـرد دو عالــر بپرد گــمرغ دل گ

  تـعندلیبی است که در هر چمنی طایر نیس یست که این بلبل غیب         جز رخت گلشن جان ن

 ت ـکه در این حلقه برون از قدحی دایر نیس   ن         ــن طوف مکـــنشیگرد این دایره گو گوشه

 ( 36:  1348عماد فقیه،  )  

امّا فقط   در غزل عماد بیش از غزل حافظ است،همچنین اگرچه بسامد همخوان »ن«   

 شود: می  دریافتناتوانی ، مفهوم در شعر حافظ

 م            کی توان گفت که بر داغ، دلم صابر نیستــــ من که در آتش سوداي تو آهی نزن 

 ( 49: 1362حافظ، ) 

در غزل این دو   بدبینانه است،القاگر نگرشی    سایشی لثوي »س« که  همخوانکاربست  

   شود:شاعر در ابیات زیر دیده می

 فزایی چو لبت ماهر نیستکه در روحز          زانــــ سی نزنم دم هرگ ـ ی عی ــ بخشاز روان

   ش عیب که بر نقد روان قادر نیست ـ ار          مکن ـــس اگر قلب دلش کرد نثــ ق مفلـعاش

 ( 49: 1362حافظ، )

 ن است که بیداد تو را آخر نیستـ اوّل ای  اي هست بگوي گفته بودي ز منت گر گله

 ( 36: 1348عماد فقیه، )         

دهد و دومین بیت وي به خودش را نشان می  ي اوهاوّلین بیت حافظ نگرش بدبینان 

 به عاشق است.  ي ممدوح یا معشوقهبیانگر نگرش بدبینان

فقط در غزل حافظ    است،القاگري همخوان انسدادي »ت« که بیانگر آشفتگی ذهنی  

 شود: می دیده

 ی این سلسله را آخر نیست   روز اوّل که سر زلف  تو دیدم گفتم              که پریشان     

        (49: 1362حافظ، )
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در هفت بیت غزل حافظ و پنج بیت غزل عماد شاهد  شود،  با این بررسی مشخّص می

ها در  بنابراین تکرار واج  ردیف متناسب با محتواي غزل هستیم؛هاي قافیه و  القاگري واج

   موارد.  يهغزل عماد تا حدّي متناسب با مضمون و فحواي غزل بوده است و نه در هم

 

 (4حافظ و عماد )در غزل  های پرتکراربسامد کاربست واج 4-4جدول 

 عماد فقيه  حافظ  واج

ـِ« / »اي« واکه « 79 79 

 
 همخوان 

 44 45 »ر« 

 48 33 »ن« 

 23 30 »س«

 29 37 »ت«

 
هاي قافیه  واج(  42:  1348( و عماد )25:  1362)حافظ    يهزمیندر پنجمین غزل هم

و هر بیت با  هستند  + صامت »ي«+ مصوّت »ـِ«  »مصوّت »آ«+ صامت »ن«+ مصوّت »ـِ«
و »ـُ«  »ـِ«    يهدر غزل حافظ دو واک  با توجّه به جدول زیر،تمام شده است.    توستردیف  

»آ« در غزل عماد از بسامد بیشتري برخوردار    يهکه واکآن   کاربست بیشتري داشته؛ حال 
. با توجّه  شودهم مشاهده میبهنزدیکز در هر دو غزل تقریباً  ها نی است. فراوانی همخوان

بررسی انجامبه  نتیجه حاصل میهاي  این  این واجشده  تمام  ها  شود که در غزل حافظ 
القاکنندهعالوه در خدمت موسیقی غزل هستند،  آنکه  »تحسینبر  مفاهیمی همچون  ،  ي 

به    ر و همچنین تداوم احساس شاع  قراري و اندوه، جایگاه رفیع ممدوح، درماندگیبی
در   بینیم،هاي زیر میکه در نمونهانهستند. چن   1-3، براساس جدول  ممدوح/ معشوق«

شاعر، جایگاه ممدوح/ معشوق ها فقط »تحسین  غزل عماد از میان مفاهیم مرتبط با واج
 شود: به ممدوح« دریافت می و تداوم احساس شاعر
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 ی ـِ(: )القاگری واکه تحسين و ستایش 
   توست  يهه توسنی چو فلک رام تازیانــ ک کار           اي شهسوار شیرینتو خود چه لعبتی 

 ( 25: 1362حافظ، )
 توست يهخنک وجود ضعیفی که در زمان  دالن هــمسیح زمان اي طبیب خست تویی 

 ( 42: 1348عماد فقیه، ) 
 ی ـُ(: )القاگری واکه قراری و اندوه بی

 توست يهلب حوالت کن              که این مفرّح یاقوت در خزانه عالج ضعف دل ما  ب
 ( 25: 1362حافظ، ) 

 ی آ(: )القاگری واکه جایگاه رفيع ممدوح  
   توست  يهت             ولی خالصه جان خاک آستانـــت مالزمت ـــ رم از دولـ تن مقصه ب

 ( 25: همان)          
   توست  يهمکن خرابی ملک دلم که خان             توست يتو حاکمی و مرا سر بر آستانه

 ( 42: 1348عماد فقیه، )
 )القاگری همخوان ن(:ناتوانی و درماندگی  

   توست  يهبهان يهباز            ازین حیل که در انبانر شعبدهــ زد سپهـ چه جاي من که بلغ
 ( 25: 1362حافظ، )

 همخوان ی(:)القاگری نيم  تداوم احساس شاعر به ممدوح/ معشوق

   ت ــتوس  يههر شوخی            در خزانه به مهر تو و نشانه من آن نیم که دهم نقد دل ب

 ( 25: همان)

   توست  يهروان روشن صاحبدالن روان  ت آريــعماد دلشده را جان براي توس 

 ( 42: 1348عماد فقیه، )

هاي  در پنج بیت غزل حافظ و سه بیت غزل عماد، واج  ،شودبا این بررسی مشخّص می

مت ردیف  و  هستند؛قافیه  القاگر  غزل  با محتواي  واج  ناسب  تکرار  تناسب  با  بنابراین  ها 

 فحواي غزل در شعر حافظ بیش از شعر عماد وجود دارد.
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 (5حافظ و عماد )در غزل  های پرتکراربسامد کاربست واج 5-4جدول 

 عماد فقيه  حافظ  واج
 

 واکه
 44 36 »آ« 

ـِ« « 59 47 

 

 

 همخوان 

ـُ« « 32 28 

 35 33 »ن« 

 37 37 »ت«

 24 23 »س«

 16 16 همخوان»ي« نیم

 

هاي قافیه  واج  (184:  1348( و عماد )193:  1362)حافظ    يهزمین در ششمین غزل هم

»او«+ صامت »ش« همصوّ بلند  واکه/که در جدول زیر مشاهده میچنان.  ندستت   شود 

. بر شده استبار تکرار  بار و در غزل عماد با بیستمصوّت »او« در غزل حافظ هجده

گرامون  يهنظری  يهپای واک   ،موسیقی  پربسامد  کاربست  مسئله  ي هبا  از  اي  »او« صحبت 

شود؛ غزل حافظ دیده میتوان از آن سخن گفت. این امر در  اي واضح نمیگونهاست که به

 برد که: او از سرّي نام میویژه در بیت پنجم، هب

 گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش     تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي      

 ( 193: 1362حافظ، )  

ي »او«، القاگر بار معنایی حزن و اندوه  ي فراوان از واکه همچنین بنابر این نظریه، استفاده 

هایی استفاده  هایی براي توصیف عناصر یا پدیده بر این، از نظر گرامون چنین واکه فزون است. ا 

اند. هر دو  شود که از نظر ماّدي، معنوي و اخالقی یا جسمانی، زشت، عبوس و ظلمانی می 

 خوبی نشان داده شده است: ي »او« در غزل عماد فقیه به کارکرد اخیر واکه 

 فروش از پارسایی پیش پیر می ردـــ ه ک ـــ توب  ی    ـ ردندي ز مآن که بر دستش جوانان توبه ک 

 بردندش از مجلس به دوش دیدم که می می   دوش        بردوش خطیب و آن که بر مسجد نشستی دوش 

 دي که بردش صورتی زیبا ز هوش ـ اقبت دیع      اـتراشید از در و دیوار مآن که صورت می و
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   گوش ا را شد غالم حلقه ـــن م ـــ اهد شیریش      رونــ ه آوردي بـ زاهدي کز گوش مردم حلق

 ( 184: 1348عماد فقیه، )

اینههم نه  ي  دربارهمسایل  اندوه شاعر  بیانگر  اجتماعی است،تنها  بلکه    ي معضلی 

حافظ با تکرار  زشت و ظلمانی چنین افرادي نیز هست. از سوي دیگر،    ي هتوصیف چهر

وي را دعوت    زآلودي را براي مخاطب ایجاد کرده،همخوان »ش« در این غزل، حالت را

ش« به معناي »هیس«  آواي »شنام  که این همخوان،طوريبهکند.  به رازداري و سکوت می

پرتکرار این همخوان، جوش و خروش مردم    يهکند. در غزل عماد استفادرا نیز القا می

ریاکار و همچنین صداي شعله  دلیلِبه پارساي  از عملکرد  تداعی  حیرت  را  آتشی  هاي 

ه در خرمن زاهد منافق افتاده است؛ بنابراین، شاهدِ هنر »آوامعنایی« در این دو نماید کمی

ها  ایی که از تکرار واجکه صدا و آو  شودزمینه هستیم. »این هنر زمانی ایجاد میغزل هم

اشد و معنی و مضمون آن معنایی و عاطفی سخن هماهنگ ب  و هواي  حال با    ،خیزدمیبر

کاربست این    شود کهبا این بررسی مشخص می  (.177  :1382)راستگو،    «آوردیاد    را به

 رفته است.  کاربهدو واج، با محتواي هر دو غزل متناسب 

 

 (6در غزل حافظ و عماد ) های پرتکرارواجبسامدی  6-4جدول 

 عماد فقيه  حافظ  واج

 20 18 »او« واکه

 35 25 »ش« همخوان 

 

هجاي قافیه از    (233:  1348( و عماد )273:  1362)حافظ    يهزمین مهدر هفتمین غزل  

+ صامت ساخته شده و هر بیت با ردیف »کن« پایان یافته است.  ترکیب مصوّت کوتاه

می  7-4جدول    براساس واکمشخص  »ن«    يهشود  همخوان  و  واکه  پربسامدترین  »ـَ« 

. بر  داردپرتکرارترین همخوان این دو غزل است که البتّه در شعر حافظ بسامد بیشتري  

ها و احساساتی در ندیشه»ـَ« با توصیف ا  يهگرامون کاربست مکرّر واک   يهنظری  يهپای
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هر دو شاعر در این دو غزل، در  گیرد. ها صدا اوج میاست که در زمان تجلّی آن  تناسب

برند و او  طلب معشوق و دیدار او هستند؛ از فعل امر در قالب تقاضا و خواهش بهره می

 ر شعر آنان نهفته است: گیري صدا دپس اوج  د.خواننرا می

   ان معطّر کنـ س روحانیـ واي مجلـــ ه ا منّور کن         ــان م ـــ آ و شبست ز در در

 ( 273: 1362حافظ، )

 میان مجلس ما همچو شمع سر بر کن   ي ما را شبی منّور کنهـــ ا و کلب ــبی

 ( 233: 1348عماد فقیه، ) 

این غرور  است.  بیانگر غرور حقیقی    این واکهکاربست    1-3جدول  براساس  همچنین  

 بینیم:را فقط در شعر حافظ می

 ا که کنی شعر حافظ از بر کنــ کاره ز  رویان زمت عیش و عشق مهپس از مال       

 ( 273: 1362حافظ، )            

ي باال، این است که در توصیف عظمت  ي پربسامد واکههاي استفادهاز دیگر کارکرد

توان  با توجّه به مضمون این دو غزل می  رود.کار می  نمند و بلندمرتبه بههاي تواشخصیت

بگوییم مخاطب  که  دارد  یادشده را دریافت نمود.  همین امر ما را بر آن می  يهالقاگري واک

دور از    منصب است و نه معشوقی جا ممدوحی بلندمرتبه و صاحباین  هر دو شاعر در

 مقام و مرتبه: 

 ب لعل همچو شکّر کن ــ م به لـــ حوالت        ود  ــ دّ ما نب ــ طمع به قند وصال تو ح 

 ( 273: 1362حافظ،) 

  بین ز خاک این در کنکه توتیاي جهان        گوش جان من آمد نداي اهل بصربه 

 ( 233: 1348عماد فقیه، )
  شود،القا می»ـُ«    يهکاربست مکرّر واکیکی از مفاهیمی که با  ،  1-3جدول    با توجّه به

نقش القاگري این مفهوم در غزل حافظ دریافت  سنگینی و جانکاهی راه و خستگی است.  

از شرایط موجود خسته و درمانده شده است. کاربست واژهشود.  می ها و گویا حافظ 

   ادراک« مؤیّد این نظر است:   يهعباراتی همچون »شب هجران«، »در تنگم« و »حجاب دید

 ر کن ـــه ب ـــ به بام قصر برآ و چراغ م د نور ـــ فشانشب هجران نمی  يستاره     
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 وشم قلندر کنصوفی يبه یک کرشمه در تنگم ک  ـــجه و خرقه نیازین مزوّ     

 ن  ـــ ر کّوـــ بیا و خرگه خورشید را من  ادراک شد شعاع جمال   يحجاب دیده     

 ( 273: 1362حافظ، )

بنابراین، برخالف واکه القاگر مفاهیم یادشده نیست؛  امّا در غزل عماد استفاده از این  

گیري از این واکه در خدمت افزایش موسیقی است و نه  بهره  ،غزل حافظ، در غزل عماد

 القاگري. 

  کاربست پربسامد همخوان »ن« در هر دو غزل  که اشاره شد،ها چنانیان همخواناز م

آن، بیانگر درماندگی است. در   از  فراوان  يهگرامون استفاد  يههستیم. در نظری   را شاهد

 شود:  غزل حافظ و عماد، درماندگی شاعر در برابر ممدوحی بلندپایه دریافت می

 ر کنوشم قلندصوفی يک کرشمهــبه ی م ــ درتنگ  نیک ازین مزوّجه و خرقه،

 ( 273: همان)          

 سر کن   جا و خاک برکه خاک راه شو این وي او  صد بار شنیدم از در و دیوار ک

 ( 233: 1348عماد فقیه، )           

   ، کندي پرتکرار همخوان »ک« القا میاز جمله مفاهیمی که استفاده  1-3براساس جدول  

همچون ناخشنودي است. نارضایتی هر دو شاعر از فحواي این    هیجانات تند و تکاننده

میدو غزل هم دریافت  درزمینه  گویا  شود.  حافظ  معطّر    غزل  روحانیان  مجلس  هواي 

ممدوح دعوت  یا شب هجران تاریک و دلگیر است که با دو بار تکرار »بیا« از    نیست،

اي که عاري از مفهوم است و از روزگاري  را نورانی کند. از خرقه  جاکند که بیاید و همهمی

تنگنا قرار می چیز و  هد، بسیار ناخشنود است. گویا همهدکه همچون مزوجّه او را در 

کند. در جا تلخ و تاریک است که این همه او را به آمدن و تغییر شرایط تشویق میهمه

ترش عماد  از    روییغزل  ناخشنودي ممدوح  میتلخو  دریافت  شود؛  عیشی شوریدگان 

 خواهد شاد باشد:که شاعر از وي میطوريبه

 به خنده دامن عشاق، پر ز شکّر کن      عیشی شوریدگان، ترش چه شوي ز تلخ   

 ( 233: همان)
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ي مکّرر همخوان »ر« صداي مایعی را تداعی  همچنین با توّجه به جدول یادشده، استفاده 

می   کند می  آرامی  به  را  که  نوشیدن  یا حتی  باران  ریزش  که مضامینی چون  اشعاري  ریزد. 

هایی  ها و عبارت ي واژه باره گیرند. با توّجه به کاربست چندین ها بهره می دربردارند، از این واج 

همچون »پیاله«، »ترکردن دماغ«، »ساقی«، »می به ساغر کردن«، »لب پیاله«، »مستان«، »ترکردن  

رویان« در غزل حافظ، نوشیدن، یا ریختن می در ساغر  معاشران«، »عیش« و »عشق مه دماغ  

آنکه  شود که کاماًل با مضمون غزل که طلب حضور ممدوح است، در تناسب است؛ حال القا می 

 گردد.  یک از این مفاهیم تداعی نمی در غزل عماد فقیه هیچ 

ن ای  تناسب واج و مضمون در   شود کهمیشده مشخص  هاي انجامبا توجّه به بررسی

قی  ها فقط در جهت افزایش موسیکرار برخی واجواقع ت شعر عماد نسبتاً قوي نیست و در

توان اذعان داشت  بندي کلّی مییک جمع  بنابراین، درغزل است و نه القاگري مضامین؛  

ل عماد با  نسبت به غز غزل حافظ،  هاي پرتکرار قافیه و ردیف در این  که کاربست واج

 رفته است.  کارتر بهتر و هماهنگاي غزل متناسبمضمون و محتو 
 

 ( 7در غزل حافظ و عماد ) های پرتکراربسامدی واج  7-4 جدول

 عماد فقيه  حافظ  همخوان/ واکه 
 

 25 30 »ـُ«  واکه 

 57 77 »ـَ« 
 

 

 همخوان 
 40 39 »ر« 

 30 35 »ک« 

 40 46 »ن« 

 

هجاي قافیه    (270:  1348( و عماد )351:  1362)حافظ    يهزمین همدر هشتمین غزل  

هاي پربسامد در در بررسی واج  + صامت »ي«+ مصوّت بلند »اي« است.»مصوّت بلند »آ«

واکه دو  کاربست حدّاکثري هر  زیر شاهد  در غزل حافظ    جدول  و همچنین همخوان 
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در غزل حافظ موارد زیر  »آ«    يهکفراوان وا  يهگرامون، استفاد  ي هنظری  ي ههستیم. بر پای 

 نماید:خوبی القا میرا به

 ؛ ها و احساساتگیري صدا هنگام توصیف اندیشهاوج -

هاي نیرومند  یا شخصیت  و بلندمرتبه   توانمندهاي  توصیف عظمت و شوکت شخصیت -

 ؛و توانا

 شرایط هولناک. -

« در ابتداي بیت اوّل که  در غزل حافظ، کاربست حرف نداي »اِيشایان توضیح است  

خوبی  رنتیجه القاگريِ این واکه را بهگیري صدا و داوج  کند؛خطاب میممدوح/ معشوق را  

کند. از سوي دیگر، تر می»داد« این نوع القا را محسوس  يهدهد. کاربست واژنشان می

واژ و    يهکاربست  توانمند  ممدوحی  شوکت  و  عظمت  مبیّن  حافظ  غزل  در  »پادشه« 

جدول    است.دمرتبه  بلن به  توجّه  با  بیانگر    1- 3همچنین  واکه  این  پربسامد  کاربست 

می تأیید  امر  این  به مضمون غزل،  نگاهی  با  است.  هولناک  زیرا شرایط  شرایطی  شود؛ 

زند  قدري براي حافظ سخت است که از غم تنهایی فریاد میهدوري معشوق/ ممدوح ب

 یا: جان آمد« تو به  گوید »دل بیو می

   کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی          مشتاقی و مهجوري دور از تو چنانم کرد

 ( 351: 1362حافظ، )

واژ کاربست  عماد،  غزل  را   ي هدر  معشوق  ممدوح/  که  اوّل  بیت  ابتداي  در  »اي« 

 دهد:نتیجه القاگريِ این واکه را نشان میگیري صدا و دردهد، اوجمخاطب قرار می

 گلزار جمالت را پیوسته تماشایی    چشمم از روزن بیناییاي مردمک 

 ( 270: 1348عماد فقیه، )

ي »اي«  هواککاربست پرتکرار    پربسامد دیگر این شعر، مصوّت بلند »اي« است.  يهواک

این موارد    يهدر غزل هر دو شاعر همکند.  ون مفاهیم زیر را القا میگرام  يهاساس نظریبر

 گردد:تداعی می

 ؛ قراريفریاد شوق و بی فریاد تحسین و ستایش، فریاد یأس و دلسردي،  -
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 درد و ناامیدي.   -

»ي«   همخوان  تکرار  و    يهنظری  براساس همچنین  شاعر  تنهایی  تداوم  بیانگر  فوق، 

بندي کلّی  بنابراین، با یک جمعشود؛  که در هر دو غزل دریافت می  ناپذیري آن استپایان

هاي پرتکرار قافیه در تمام غزل و  ب مضمون و کاربست واجتوان نتیجه گرفت تناس می

  ي ه زمینتر از شعر همهماهنگی آهنگ و مضمون در شعر حافظ محسوس  به عبارتی دیگر،

 آن از عماد فقیه است.  
 

 ( 8در غزل حافظ و عماد ) های پرتکراربسامدی واج  8-4 جدول

 عماد فقيه  حافظ  همخوان/ واکه 
 

 واکه 
 44 86 »آ« 

 33 35 »اي« 

 21 33 »ي«  همخوان نيم 

 

هم غزل  نهمین  ) 94:  1362)حافظ    يهزمیندر  عماد  و  قافیه    (105:  1348(  هجاي 

زل »نکرد« که از ترکیبب صامت  »ـَ« و همخوان »ر« و ردیف غ  يهست از واکا   عبارت

+ مصوّت کوتاه »ـَ«+ »ک«+ مصوّت کوتاه »ـَ« + صامت »ر«+ صامت »د« تشکیل شده  »ن«

»ـَ« پربسامدترین واکه/ مصوّت،   يهواک  این بررسی و با توجّه به جدول باال  براساس است.  

  ي هنظری  يهدر غزل هر دو شاعر و به میزان تقریباً بیشتري در غزل عماد فقیه است. بر پای 

هاي پربسامد این واکه این است که در توصیف عظمت و شوکت  قشیکی از ن  ،گرامون

رود. با توّجه به مضمون هر دو  کار می هاي توانمند و بلندمرتبه، نیرومند و توانا به شخصیت 

خوبی  توان گفت القاگري این واکه به اعتنایی معشوق/ ممدوح به عاشق/ شاعر، می غزل و بی 

ح  مخاطب  بنابراین،  است؛  شده  این انجام  در  عماد  و  است.  افظ  بلندمرتبه  شخصّیتی  جا 

گر ناخشنودي و نارضایتی و  تداعی   1- 3گیري پربسامد از واج »ن« با توّجه به جدول  بهره 

ي مکّرر از  استفاده شود.  همچنین درماندگی و ناتوانی است که در هر دو غزل دریافت می 
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اخشنودي هر دو شاعر است. در  شود، خود گویاي ن افعال منفی که در قالب ردیف بیان می 

 شود: ابیات زیر از این دو غزل، درماندگی در برابر ممدوح دریافت می 

  دیده بین که سر از خواب بر نکردوان شوخ مرغ دوش ز افغان من نخفت ماهی و 

 ( 94: 1362حافظ، )          

 آن مختصر نکرد ل است اگر نگاه در ـــسه ار او ـ در بود که کردم نثــ جان را چه ق     

 ( 105: 1348عماد فقیه، )         

، لغزیدن یا سُریدن هر چیز یا هر  شدن چیزيگر ریزش یا روانهمخوان »ر« که تداعی

خوبی القا شده  در غزل حافظ و هم در غزل عماد بههم    ،موجودي در فضاي آزاد است

»سیل«، »سرشک«،   شاعر از واژگان و عباراتی همچون  گیريدر غزل حافظ، بهره  است.

در بیت    ویژهبهکند؛  میتداعی  شدن را  شدنِ شمع« ریزش و روان»باران«، »مُردن« یا »آب

 زیر که شاعر بیشترین بهره را از این همخوان داشته است:

  کردباران اثر ن ياره قطره ـــ گ خ ــدر سن سیل سرشک ما ز دلش کین به در نبرد      

 ( 94: 1362حافظ، )

گرفتن  ن و بر سر راه ممدوح/ معشوق قرارسپردشدن، راههمچنین تداعی حالت روان

 شود:با کاربست پربسامد این همخوان در بیت زیر مشاهده می

   یک نظر نکرداو د لطف چشم داشتم و ص          رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد     

 ( 94: همان)

بار(،»گذرکردن«    2گیري عماد از واژگان و عباراتی همچون »بگذشت«،آب دیده« ) بهره 

 ویژه در بیت زیر: کند؛ به کردن از جایی به جایی را در این غزل تداعی می ریزش و حرکت 
  نکرد سحر آه و دهــ آب دی ز هـــ و اندیش       بگذشت باز و در من مسکین نظر نکرد    

 ( 105: 1348عماد فقیه، )          

روند، براساس  شمار می هاي انسدادي به همخوان »د« و همخوان »ک« که از جمله همخوان 

نفس  بیانگر آشفتگی ذهنی و درونی یا  خشمی مفرط هستند که انسان را به نفس   1- 3جدول 

ممدوح/ معشوق در ابیات اّول، دوم،    اعتنایی نارضایتی و ناخشنودي عماد، از بی اندازد.  می 

اعتنایی ممدوح/ معشوق و ناراضی  رسد. حافظ در این غزل به بی نظرمی سوم، ششم و هفتم به 
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که این موضوع را در ابیات اّول تا  طوري و ناخشنودبودن از این شرایط خود اشاره کرده؛ به 

 شود: ی شود. اوج این ناخشنودي در بیت زیر مشاهده م پنجم یادآور می 

  دیده بین که سر از خواب بر نکردوان شوخ ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت 

 ( 94: 1362حافظ، )

گیري از آوا و  که تناسب و هماهنگی در بهره اذعان داشت توانبا این توضیحات، می

 زمینه وجود دارد. مضمون در این دو غزل هم
 

 (9در غزل حافظ و عماد ) های پرتکراربسامدی واج  9-4جدول

 عماد فقيه  حافظ  واج

 92 70 »ـَ«  واکه 

 
 همخوان 

 34 31 »ن« 

 39 28 »ک« 

 39 38 »ر« 

 38 26 »د« 

 

قافیه  واج  (53:  1348( و عماد )65:  1362)حافظ    يهزمینهمدر دهمین غزل   هاي 

. با توجّه به جدول زیر،  + صامت ت« هستند  ـَ+ مصوت کوتاه  ت بلند آ+ صامت ي»مصوّ

در غزل عماد دارد و از همخوان »ت« در    ویژهبه»ـَ« بیشترین کاربست را    ي هبسامد واک

   مشابهی شده است. يهتقریباً استفاد  هر دو غزل 

گر مفاهیمی همچون »توصیف  آ« تداعی»و    «»ـَ  يهدو واک  ،گرامون  يهنظری   يهبر پای

  با توجّه به مضمون غزل عظمت شخصیّتی بلندمرتبه، شرایطی هولناک و خشم« هستند.  

القاگري این دو واکه    اعتناست،توجّه و بیحافظ و این که معشوق/ ممدوح به وي بی

 که در ابیات زیر شاهد آن هستیم:ود. چنانشدریافت می

    عنایت یا رب مباد کس را مخدوم بی ت هر خدمتی که کردممزد بود و منّبی

 ( 65: 1362حافظ، )
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   عنایت   يهسای بگنجان در ساعتم یک      مـــ جوشد اندروناي آفتاب خوبان می

 ( 65: همان)

با   از مخاطب خود  این غزل  در  بیالبته حافظ  و   «عنایتعباراتی همچون »مخدوم 

عماد در این غزل از ممدوح/ امّا  کند که مؤیّد این مفهوم است؛  یاد می  آفتاب خوبان« نیز»

با ضمیر برون شود،  امر سبب میکند و همین  مرجع »ش« و »ت« یاد میمعشوق خود 

ست حافظ با کارببودن مخاطب وي نامشخص باشد. از سوي دیگر،  ممدوح یا معشوق

هزار منزل از همان  دکه ص  «نهایتراه بی»و    «بیابان»،  «هایی همچون »شب سیاهاستعاره

به شرایط نابسامان و ابراز ناراحتی خود از آن اشاره دارد. مضمون   ،در پیش داردابتداي راه  

   غزل عماد نیز مؤیّد این دو مفهوم است.

ي  هنظری   براساسپربسامدترین همخوان این دو غزل    عنوانِبههمچنین همخوان »ت«  

ند. این مفاهیم هم در غزل  کنید و آشفتگی ذهنی را القا مییا ترد  یادشده، خشمی مفرط

مبیّن نارضایتی و    ،شکایت حافظ از شرایطشود.  غزل عماد احساس می  ظ و هم درحاف

کند  نه  ناراحتی خود را از زمانه ابراز می  تاکه در ابیات شش  طوريبهحتّی خشم اوست؛  

 کشد:و انتظار حضور ممدوح/ معشوق را می

 تــ کوکب هدایاي برون آي اي از گوشه ود ـ در این شب سیاهم گم گشت راه مقص   

 تـــ نهاین راه بیـ زنهار از این بیابان وی   زودــ از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیف    

 عنایت ي ان در سایهـ م بگنجــ یک ساعت  م ـــ د اندرونــ جوش اي آفتاب خوبان می     

   هزار منزل بیش است در بدایت کش صد  این راه را نهایت صورت کجا توان بست     

 ( 65: همان)

بی نابسامان  شرایط  از  نیز  است؛  توجّعماد  ناراضی  بسیار  معشوق  ممدوح/  هی 

بیان میطوريبه تا نهم ناراحتی خود را از وي  ابیات دوم و هفتم  از سوي  کند.  که در 

ناپذیري آن است.  این نظریه، تکرار »ي« بیانگر تداوم تنهایی شاعر و پایان  يهدیگر، بر پای

 گردد.  این نوع القاگري نیز با توجّه به مضمون و محتواي هر دو غزل دریافت می
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تناسب کاربست    که  توان نتیجه گرفتشده میهاي انجامین، با توجّه به بررسیبنابرا

که پورنامداریان  چنانل عماد نمود یافته است.  واج و مضمون در غزل حافظ بیش از غز

شود که  هاي مشابه باعث میها و مصوّتنویسد: »تکرار صامتي این مطلب میدرباره

در شعر نوعی موسیقی درونی به وجود آید. استفاده از این نوع موسیقی را در شعر حافظ  

ي موضوعی و زمینه  خصوص اگر مناسب با فضا وبینیم. این نوع موسیقی بهبسیار می

 (.  379: 1374افتد« )پورنامداریان، عاطفی شعر باشد، بسیار مؤثّر می
 

 ( ۱0در غزل حافظ و عماد ) های پرتکراربسامدی واج  ۱0-4جدول 

 

 

 

 

 

 گيری .نتيجه5

مقایسه بررسی  غزل در  موسیقی  شاعر  اي  دو  این  منتخب  نظر  هاي  واجاز  ها، القاگري 

« که مضامین  -َهاي بم و درخشان »آ/ها، واکهدهد از میان مصوّتجدول زیر به ما نشان می

جایگاه    کند،القا میخشم را  یا    هاي بلندمرتبه، یا شرایط هولناکشوکت شخصیّتتوصیف  

ِِ« که گاه بیانگر درد و  -ِهاي »اي/آن، واکهاز    پسحدّاکثري را از آن خود کرده است.  

و توصیف    هاي عاشقانهتحسین و ستایش شاعر، اندیشه  يهگاه دربردارند  ناامیدي است و

با تفاوت    در شعر حافظ  البتّه داشته که    فراوانیدر شعر این دو شاعر کاربست  زیبایی،  

  . شوندمی  دارمعنی  اندک  هايتفاوت  همین  اوقات  گاهیاست.    داشتهنمود بیشتري  اندکی،  

تردید و آشفتگی درونی است و    ي ه»ت« که القاکنند  ها نیز ابتدا همخواناز میان صامت

بیشترین بسامد را   گر ناخشنودي و ناتوانی است،تداعی»ن« که سپس همخوان خیشومی 

 اند.به ترتیب در غزل حافظ و عماد به خود اختصاص داده

 عماد فقيه  حافظ  واج
 

 واکه 
 41 58 »آ« 

 106 91 »ـَ « 
 

 26 32 »ت«  همخوان 

 22 19 همخوان»ي« نیم
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 منتخب حافظ و عماد فقيه  هایدر غزل  های پرتکراردرصدکاربست واج  ۱-5جدول 

 عماد فقيه  حافظ  واج

 

 واکه 

ـَ «  41.9% 44.8% »آ/ 

 10.6% 11.1% »او/ ـُ « 

 18.2% 19.5% »اي/ ـِ« 

 

 

 

 

 همخوان 

 9% 10% »س« 

 14% 16.3% »ت« 

 2.8% 2.4% »م« 

 12.3% 12.2% »ر« 

 12.3% 14.3% »ن«

 5.9% 6.8% »ي« 

 3.5% 2.5% »ش« 

 6.9% 6.3 »ک« 

 3.8% 2.6% »د« 

 

نقش القاگري    يهمبحث تحلیل دربارو همچنین    1-5نمودار  از سوي دیگر، با توجّه به  

قاي  ها و الخود در قالب واج  يهآید که حافظ در بیان شاعرانمیدستها، این نتیجه بهواج

بوده است. درواقع، هرچند غزلیّات  ها موفّقآن  فیه و گاه  از نظر وزن، قا  شده بررسیتر 

، بیش از  امّا هماهنگی کاربست واج و مضمون در غزل حافظ  زمینه هستند،مضمون، هم

توان اذعان کرد که در غزل حافظ شاهد پیوند  غزل عماد نمود یافته است؛ بنابراین، می

طور ناخودآگاه و موسیقایی با بافت و محتواي غزل هستیم که البتّه به  ي عناصرهنرمندانه

نفوذ کالم   در  آن  اثرگذاري  و  با موسیقی  آشنایی  تأثیر غیرمستقیم  زیر    صورت احتمااًل 

ي بار  ها در غزل حافظ، تنها واج نیستند؛ بلکه دربردارندهها و همخوان. واکهگرفته است

او و درعاطفی کالم شاعرانه انتقال ي  ي احساسات وي به مخاطب هستند؛  دهندهنتیجه 
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بنابراین، شاید یکی از دالیل تأثیرگذاري عمیق شعر حافظ بر خواننده، همین هماهنگی  

 باشد.   2بین موسیقی و مضمون و به عبارتی »انسجام آهنگین«
 

 عماد فقيه ی حافظ و زمينه همهای ها در غزلبسامد کلّی القاگری واج   1-5نمودار 

 
ي ادب  اگرچه بزرگان و پژوهشگران حوزهنماید،  در پایان ذکر این نکته ضروري می

پیش   نتیجه رسیدهفارسی  این  به  ادراک شهودي خویش  و  با ذوق  این،  دلیل  از  اند که 

گیري  هاي موسیقیایی نهفته در اشعار اوست، این پژوهش با بهرهجنبه  دلپذیري شعر حافظ،

 از بسامد و با قطع و یقین، مؤیّد و مؤکّد کالم آنان است.   

 

 ها یادداشت

ي نقد ادبی در زبان فارسی عصر صفوي و بعدازآن است و مقصود  . زمین یک اصطالح ویژه1 

هایی که شاعران در آن به ت. تمام غزلاز آن »وحدت وزن و قافیه وردیف« در یک غزل اس

 (.115:  1391کدکنی،  پردازند، همه در زمین غزل اوست )شفیعیاستقبال غزل شاعري خاص می

 .384: 1374ي این اصطالح رک. پورنامداریان، . براي اطالعات بیشتر درباره2
 

 منابع 

معصومه.امیرخانلو حافظ«.  1396)  ،  غزلیّات  در  جمالت  انواع  و  شعر  »موسیقی   .)

 .  140- 125، صص 1ي، شماره6ي، دوره ي نقد ادبی و بالغت پژوهشنامه

ها( در شعر  ( .»نقش و کارکرد آواها )واج1392).اکبریعلشیري،  جلیل؛  بهادري، محمّد

 .  114- 87  ، صص17يشماره،  شناسی ادبیزیباییفارسی )با بررسی غزلیّات حافظ(«.  

 . تهران: زمستان.سفر در مه؛ تأمّلی در شعر احمد شاملو(. 1374)پورنامداریان، تقی.

54; حافظ

39; عماد

حافظ عماد
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» 1391)پویان، مجید. آوایی شعسبک(.  دیدگاهشناسی  به  توجه  با  شیرازي  هاي  ر حافظ 

 ،(17درپی )پی  3يه، شمار5ي، دورهشناسی نظم و نثر فارسیسبک  موریس گرامون«.

 .  47-35صص 

. به اهتمام محمّد  الدّین محمّد حافظ شیرازيدیوان خواجه شمس(.  1362)حافظ شیرازي.

 تهران: زوّار.    و قاسم غنی،قزوینی 

هاي نقد  پژوهشهاي سنایی«.  (. »تحلیل آوایی غزل 1394) راسانی، محبوبه و همکاران.خ
 . 80-  51، صص  21درپیي پی، شمارهشناسیسبک ادبی و

 . تهران: زرباف اصل.  موسیقی شعر حافظ(. 1386).درّهدادجو، 

 تهران: سمت.    آرایی.هنر سخن(. 1382).راستگو، محمّد

دربارهرستاخیز کلمات: درس(.  1391)رضا.کدکنی، محمّدشفیعی و گفتارهایی  نظریه  ي 

 سخن.  :تهراننقد ادبی. 

 سینا.تهران: ابن، فرخالدّین همایونتصحیح رکن دیوان عماد فقیه.(. 1348عماد فقیه.)

 . تهران: سخن. شناسی، نظریّه،رویکردها و روشسبک(.  1391رودمعجنی، محمود.)فتوحی

(. »تأمّلی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر  1390نوروزي، یعقوب.)  ؛فضیلت، محمود

 .  294  -277، صص3-5ي ، شماره1ي جدید ، دورهادب فارسیمعاصر«. 

(. »نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع، تخیّل و  1384)منش، پرند.فیّاض

شاعرانه«.   فارسیدوفصلنامهاحساسات  ادبیات  زبان  و  پژوهش  دوره ي  جدید،  ،  ي 

 . 186 -163صص   ،4ي شماره

 تهران: هرمس. آوا و القا.(. 1383)قویمی، مهوش.

نظري. کاله زهرا  فاطمه؛  غزل  1395)چیان،  در  تکرار  زیباشناختی  و  معنایی  »کارکرد   .)

 .  70-45، صص 21، پیاپی  3ي، شماره7، سال ي ادب پارسینامهکهنحافظ«. 

 . تهران: وزارت فرهنگ و هنر.  حافظ و موسیقی(. 1351ملّاح، حسینعلی. )

مانا. عبّاسعلی  وفایی، اخالق،  واج»   (.1385)  ؛  زبان    تأثیر  بر  تأکید  با  مفاهیم  القاي  در 

 . 60  -33، صص29ي مارهش ،8، سالادبیّات تعلیمی . «تعلیمی


