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 جامعـــــــــــة سوهاج

 ة اآلداـبـــــــــــــكلٌ

 قسم:اللغات الشرقٌة

 فرع اللغة الفارسٌة

 ملخص بحث

 القافية في ديوان حافظ الشيرازي
 دراسة تحليلية 

  في ضوء نظرية المناسبة اإليقاعية

من أركان الشعر العربً والفارسً , وتمثل القافٌة جزءاً من الهندسة  القافٌة ركن مهم

الصوتٌة للقصٌدة الشعرٌة , وإذا كانت القافٌة تمثل نسقا من األصوات التً تتكرر فً نهاٌات األبٌات 

ٌُعد ركنا مهما لإلٌقاع فً الشعر , فهً تشبه الفاصلة الموسٌقٌة التً تتردد فتؤثر  فإن هذا التكرار 

 المتلقً , وتعمق من اإلحساس بموسٌقً الشعر .فً 

والقافٌة هً شرٌكة الوزن فً االختصاص بالشعر , وال ٌسمً شعراً حتً ٌكون له وزن           

 وقافٌة , وهً العلم الثانً بعد علم العروض الذي ٌضبط الموسٌقً الظاهرة فً الشعر .

إلٌقاع ومفهوم المناسبة اإلٌقاعٌة و وعناصرها وأتناول فً دراستً هذه مفهوم القافٌة وا          

مع التطبٌق على دٌوان حافظ الشٌرازي أحد كبار الشعراء فً األدب الفارسً فً إٌران والعالم ,كما 

أحاول فً دراستً هذه كشف الخصائص المهمة للقوافً وأهمٌتها فً تحقٌق المناسبة اإلٌقاعٌة فً 

 دٌوان حافظ الشٌرازي.

كان النص الفارسً هو األصل فً دراستً للقافٌة فً دٌوان حافظ, فقد اعتمدت فً  ولما         
شواهدي واقتباساتً على النسخة المحققة للعالمة محمد القزوٌنً , واستعنت بالترجمة العربٌة 
لدٌوان حافظ الشٌرازي ألستاذنا المرحوم الدكتور إبراهٌم أمٌن الشواربً وقد وثقت لذلك فً هامش 

ة , وإن كانت هناك صعوبة واجهتنً أثناء الدراسة فأهمها قلة المراجع الفارسٌة حول اإلٌقاع الدراس
فً الشعر الفارسً , وتأتً الدراسة فً مقدمة وتمهٌد وثالثة مباحث ثم خاتمة تالها قائمة بمراجع 

 الدراسة , وذلك على النحو اآلتً:

 الفارسً .التمهٌد : حافظ الشٌرازي وأهمٌة دٌوانه فً األدب 

 المبحث األول : القافٌة بٌن اللغوٌٌن القدماء والمحدثٌن.

 المبحث الثانً : اإلٌقاع وعناصره فً القافٌة الشعرٌة فً دٌوان حافظ الشٌرازى. 

 المبحث الثالث : المناسبة اإلٌقاعٌة فً القافٌة الشعرٌة فً دٌوان حافظ الشٌرازى
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المحددثٌن والتعدرض للقافٌددة فدً ضدوء الدراسددات وبعدد دراسدة مفهددوم القافٌدة عندد القدددماء و

اللغوٌدة الحدٌثددة , وبعدد دراسددة اإلٌقداع وعناصددره وبنٌتدده , والمناسدبة اإلٌقاعٌددة وأقسدامها مددن خددالل 

 التطبٌق على دٌوان حافظ الشٌرازي نخلص إلى عدة نتائج من هذه الدراسة نجملها فٌما ٌلً :

أهدم الددواوٌن الفارسدٌة لمدا ٌحوٌده مدن  زلٌدات عرفانٌدة  ٌُعد دٌوان حافظ الشٌرازي مدن -1          

وأحاسٌس وجدانٌة , وأشعار  نائٌة تقصر األلسدنة عدن أداء مثلهدا ل ولدذا تعدد  زلٌاتده مدن أعظدم مدا 

ُنظم فً األدب الفارسً , وقد اجتهدُت من خالل هذه الدراسدة فدً البحدث عدن موسدٌقً الشدعر وإٌقداع 

 لٌات حافظ الشٌرازى.القوافً وسر هذا التمٌز فً  ز

تنوعت تعرٌفات القافٌة بٌن القدماء والمحدثٌن ل وألن الدراسة تقوم علدى مفهدوم القافٌدة  -2          

فً ضوء علم اللغة الحددٌث , فقدد ركدزت علدى مفهدوم القافٌدة علدى أسداس المقداطع الصدوتٌة ودرجدة 

 قافٌة :الوضوح السمعً وحرف الروي وهً عناصر البنٌة اإلٌقاعٌة فً ال

جاءت القوافً فً  زلٌات حافظ الشٌرازي متفقة فدً حدرف الدروي سدواء حدرف الدروي  -3          

 المتحرك أو حرف الروي الساكن , ومثلت لذلك بنماذج من دٌوان حافظ الشٌرازي .

 جاءت القوافً فً  زلٌات حافظ الشٌرازي على قسمٌن : -4          

 المقطعٌة من حٌث عدد المقاطع ونوعها وترتٌبها. متفقة فً البنٌة  -أ          

 مختلفة فً البنٌة المقطعٌة من حٌث النوع أو الترتٌب أو العدد .-ب        

 كما جاءت القوافً أٌضا من حٌث درجة الوضوح السمعً على ثالثة أقسام : -5         

 قواف ال تتفق فً درجة الوضوح السمعً . -أ         

 قواف تتفق فً درجة الوضوح السمعً . -ب         

 قواف تتفق فً بعض من درجات الوضوح السمعً. -ج        

جدداءت عناصددر المناسددبة اإلٌقاعٌددة ترتكددز علددى حددرف الددروي والبنٌددة المقطعٌددة ودرجددة  -6        

 الوضوح السمعً , وانقسمت المناسبة اإلٌقاعٌة فً دٌوان حافظ الشٌرازي إلى قسمٌن :

مناسبة إٌقاعٌة تامة وتحققت فً  زلٌاته من خالل اتفاق القوافً فً كل عناصدر البنٌدة  -أ      

 اإلٌقاعٌة. 

مناسبة إٌقاعٌة ناقصة وهدً اتفداق القدوافً فدً بعدض عناصدر البنٌدة اإلٌقاعٌدة سدواء  -ب   

ات البنٌة المقطعٌة أو درجة الوضوح السمعً ل أما حدرف الدروي فدال توجدد  زلٌدة مدن  زلٌد

حدافظ الشدٌرازي  ٌدر متفقدة فدً حدرف الدرويل ألنده هدو الحدرف األصدلً فدً القافٌدة والدذي 

 تدور حوله القافٌة .

ٌتضح من الدراسة ومن خالل النماذج التً عرضدتها مدن دٌدوان حدافظ الشدٌرازى أن الشدكل  -7       

الغالب على تحقٌق المناسبة اإلٌقاعٌة الناقصة فً دٌوان حدافظ الشدٌرازي هدو االتفداق فدً مجموعدات 

 من قوافً الغزلٌة فً البنٌة المقطعٌة أو درجة الوضوح السمعً .
                                                                     

 وهللا ولً التوفٌق .                                                                     

 د.رأفت أحمد محمد رشوان                                            

 مدرس بقسم اللغات الشرقية                                                                             

 


