زحاف در زبان عربی و فارسی دری
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چکیده
علم عروض در میان زبانهای عربی و فارسی دری از کاربردهای ویژه خود برخوردار است؛ زیرا
دارای خصوصیات مخصوص به خود است .طوری که بر همه آشکار است که کاشف علم عروض خلیل بن
احمد نحوی است ،ولی به مرور ایام علم عروض در زبان فارسی گونهای را به خود اختصاص داده و کم
و بیش تغییراتی را نسبت به علم عروض در زبان عربی به خود راه داده است که این همه را میباید از
توانمندیهای شاعران و بزرگان فارسی زبان دانست؛ به گونهای که بعد از خلیل بن احمد نیز سه بحر دیگر
را دانشمندان زبان فارسی به وجود آوردند .در میان زحافات عروض زبان فارسی وعربی تفاوتهای آشکاری
وجود دارد .تغییرات در تفاعیل عروضی زبان عربی به دوگونه زحاف و علت نامیده شده است که زحاف نیز
به نوبۀ خود به دو گونۀ مفرد و مزدوج تقسیم گردیده است که هریک از آنها نیز دارای تقسیمات دیگری
میباشند ،ولی تغییراتی که به اسم علت خوانده شده است از جمله تغییراتی است که اگر درتفاعیل رخ
دهد ،متابعتاش بر شاعر حتمی است ،تغییر دیگری به اسم علت جار و مجرایی زحاف دارد که اگر در
تفاعیل آمد تکرارش الزامی نیست و برعکس تغییرات تفاعیل در عروض زبان فارسی به اسم زحاف خوانده
شده که تمامی آن تغییرات درتفاعیل عروضی زبان عربی را دربرمیگیرد.
کلمات کلیدی :زحاف عربی و فارسی ،ادبیات تطبیقی ،عروض زبان عربی و فارسی دری.
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 -1مقدمه
عروض بر وزن فعول کلمهای مؤنث است که در بردارندۀ قواعد آشنای تشخیص شعر
درست از شعر نادرست است و ا ّما درمورد معنای عروض میان علماء اختالف است ...این
واژه مشتق از َع ْرض (پیشکش) است ،و به معنی راه در کوه نیز آمده است .عروض به گونۀ
استعاره بهکار رفته و منظور ناحیه است که شعر هم یک ناحیه از نواحی علوم ادب عربی
استَ ،ع ُروض جمع أَ َعا ِريض به معنی ميزان و سنجش شعر كه بهوسيلۀ آن شعر خوب از
شعر ناهنجار شناخته شود و نيز بر آخر مصراع اول بيت اطالق مى شود و به همین شکل
معانی زیادی ارائه گردیده است که جهت اختصار به چند معانی اکتفا گردید (انیس ،ابراهیم،
 :1382ذیل ع ،ر ،ض).
 -1-1پیشینۀ تحقیق

دربارۀ علم عروض در دو زبان فارسی و عربی ،کتابها و مقاالت فراوانی در دسترس
است ،ا ّما به مقاله یا کتابی که دربارۀ زحافات عروض در دو زبان عربی و فارسی دری به
گونۀ مقایسهای تحقیق کرده باشد ،برنخوردم؛ لذا بر آن شدم به نگارش مقاله دربارۀ مقارنه
بین زحافات زبان پارسی دری و عربی بپردازم.
 -2-1اهمیت پژوهش

این مقاله به گونۀ علمی و تحقیقی زحافات عروض در دو زبان (عربی و فارسی دری) را
مورد بررسی وکاوش قرار داده و نکاتی را نیز در مورد ویژگیها و تفاوتهای زحافات هر دو
زبان بیان کرده است که خود راهگشای بهتر برای فهم زحافات زبانهای مذکور میباشد.
 -3-1هدف تحقیق

هدف از تحقیق زحافات در زبانهای مذکور آشنایی و توضیح بیشتر برای پژوهشگران
و دانشجویان و آشکار نمودن پیوند عروض عربی و فارسی دری است .همچنین هدف دیگر
از تحقیق زحافات در دو زبان یافت روابط و همگامی عروض در زبان عربی و زبان فارسی
دری بوده است تا هر دانشجو ،پژوهشگر و محصلی بتواند به گونۀ ساده درک کند که
زحافات عروضی در دو زبان مذکور از لحاظ کاربرد و ویژگیها به هم قرابت و نزدیکی دارد.
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 -1-4سؤاالت تحقیق

این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سؤاالت است که زحافات در زبان عربی و فارسی
دری با هم چه تفاوتهایی دارند؟ آیا نحوۀ کاربرد زحافات عروضی در زبان عربی و زبان
فارسی دری یکسان است یا خیر؟ و آیا منشأ زحافات عروضی در زبان عربی و زبان فارسی
دری یکی است یا فرق دارد؟
 -2بحث و یافتههای تحقیق
علم عروض :عبارت از علمی است که به وسیلۀ آن میتوان احوال آخر ابیات شعری را،
از حیث حرکت و سکون ،لزوم ،جواز ،فصیح و قبیح آن شناخت .و آن عبارت از حروفی
است که شاعر خویشتن را برای آوردن آن در آخر تمامی ابیات قصیده مکلف میشمارد
(هاشمی.)136 :1991 ،
عروض :جمع ُع ُروض در معنی كاال و متاع از هر نوعى به جز درهم و دينار ،مقدار كاالى
ض َو ّ
الطلَب » :عرضه و تقاضا؛ « َع ْر ُ
عرضه شده براى فروش در بازار؛ « ال َع ْر ُ
ض ال ْ َحال»:
تقاضانامه؛ « الشَّ ي ُء َع ْر ُ
ض َع ْينى » :آن چيز در مقابل چشم من است؛ «يَ ْو ُم ال ْ َعرض» :روز
دِين َ ،روض :طاری شدن ،سانح شدن (دهخدا )10 :1372 ،و پیش آمدن ،عارض شدن (اخیانی،
 )5008 :1381آمده است.
همچنین گفته شده است َع ُروض :جمع کلمه أَ َعا ِريض :ميزان و سنجش شعر است كه
بوسيلۀ آن شعر خوب از شعر ناهنجار شناخته میشود و نيز بر آخر مصراع اول بيت اطالق
مى شود (انیس .)467:1382،عروض به گونۀ استعاره نیز بهکار رفته و منظور از ناحیه است
که شعر هم یک ناحیه از نواحی علوم ادب عربی است (استادی.)587:1394،
مباحث زحافات عروضی عربی و فارسی دری در برگیرندۀ موارد آتی است :تعریف
زحاف ،انواع زحاف ،جار و مجرای علت ،زحاف مختص به عروض فارسی دری ،زحافات
مشترک بین فارسی دری ،زحاف مختص به عروض عربی.
نقص که در تفاعیل رخ میدهد به دو گونه است :ا -زحاف  -۲علت.

 -1زحاف :درلغت به معنی اإلسراع (دوش) و در اصطالح عبارت از تغییر است که مطلقاً

مختص به سبب است ،هرگاه در بیت از قصیده وارد شود الزامی نیست که درتمام ابیات
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آن بیاید و هم هیچگاه بر وتد وارد نمیشود.
 -2علت :در لغت به معنی مرض و در اصطالح عروضی عبارت از تغییر است که غیر
مختص به اسباب بوده ،هرگاه عارض شود الزمی باشد و درعروض و ضرب میآید ،برخالف
زحاف که در هر کجا میتواند بیاید.
نقص جائزی به دو گونه است -۱ :مخصوص جزء اول تمامی ابیات است -۲ .جای
مشخص ندارد ،ولی در هرکجا میتواند بیاید و ا ّما آن که جای مشخص ندارد به نام زحاف
یاد میشود و به دو گونه است :حذف حرف .حذف حرکت .و باز هم زحاف به دو گونه دیگر
مفرد و مزدوج تقسیم میشود.
 -1زحاف مفرد هشت تاست که شامل حذف حرکت و حذف حرف میشود:

 -1اضمار :ساکن ساختن حرف دوم متحرک از تفعیله است .مانند :م َتفاعِلن= م ْتفاعلن
میشود و به مستفعلن تبدیل میشود.
 -2خبن :حذف حرف دوم ساکن از تفعیله است .مانند :فاعلن = فعلن .فاعاالتن–
فعالتن .مستفعلن -متفعلن به مفاعلن بدل میشود و هم از مستفع لن متفع لن میگردد
که به مفاع لن تبدیل میشود .مفعوالت نیز به معوالت و فعوالت تبدیل میگردد.
 -3وقص :حذف حرف دوم متحرک از تفعیله است .مانند :متفاعلن = مفاعلن.
اضمار و وقص در بحر کامل و خبن در بحور دیگری مانند :مدید ،بسیط ،متدارک،
سریع ،منسرح و مقتضب نیز میآید.
 -4طی :حذف حرف چهار ساکن از تفعیله است .مانندُ :م ْس َت ْفعِلن = ُم ْس َتعِلن که به
مفتعلن تبدیل میشود .در بحور بسیط ،رجز ،سریع ،منسرح و مقتضب میآید.
 -5عصب :ساکن ساختن حرف پنجم متحرک از تفعیله .مانند :مفا َعلَتن = مفا َعلْتن
میشود که به مفاعیلن بدل میشود.
ُ
فعول .و نیز
 -6قبض :حذف حرف پنجم ساکن از تفعیله .مانند حذف نون از َف ُعولن =
مفاعیلن به مفاعلن بدل میشود.
 : -7حذف حرف پنجم متحرک از تفعیله .مانند :مفا َعلَتن = مفا َع ُتن میشود .بحوری
که در آن قبض وارد میشود هزج ،طویل ،مضارع ،متقارب است ،ولی عقل و عصب فقط
به بحر وافر وارد میشود.
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ُ
مفاعیل .و نیز از فاعالتن
 -8کف :حذف حرف هفتم ساکن از تفعیله .مانند :مفاعیلن =
که فاعالت و از فاع التن فاع الت و مستفع لن مستفع ل باقی میماند .کف در بحرهای
طویل ،مدید ،هزج ،رمل ،خفیف ،مضارع و مجتث میآید.
زحاف مزدوج به چهار گونه است:

 -1خزل :اجتماع اضمار و طی در یک تفعیله را گویند( .اسکان دوم و حذف چهارم)
مانندَ :م َتفاعلن = م ْتفعلن .فقط در بحر کامل میآید و به مفتعلن تبدیل میشود.
 -2خبل :اجتماع خبن و طی در یک تفعیله (حذف دوم وچهارم ساکن) را گویند.
ُم ْس َت ْف ِع ُلن = متعلن میشود .خبل در بحر بسیط ،رجز ،سریع و منسرح میآید و نیز از
مفعوالت دربحر سریع ومنسرح میآید که به معالت و به فعالت بدل میشود.
 -3شکل :اجتماع خبن و کف (حذف دوم و هفتم ساکن) را گویند .مانند :فاعالتن =
ِالت .دربحر مدید ،رمل ،خفیف ،و مجتث میآید و هم از مستفع لن در بحر خفیف و
َفع ُ
مجتث میآید که به متفع لن و به مفاع ل بدل میشود.
 -4نقص :اجماع کف و عصب (ساکن ساختن حرف پنجم وحذف حرف هفتم) را
گویند .مانند :مفاعلَتن = ُم َفا َعلْ ُت به مفاعیل تبدیل میشود .فقط به بحر وافر میآید.
زحاف جار و مجرای علت:

همان طور که گفته شد زحاف تغییراتی است که اگر درتفعیله رخ داد حتمی نیست
که باید در تمامی تفاعیل قصیده بیاید ،ولی برعکس زحاف جار و مجرای علت همان زحاف
است که در مقام علت قرار میگیرد .اگر در بیتی از شعر آمد ،آمدنش در تمامی ابیات
ضروری است ،فقط در عروض و ضرب میآید و در بحر طویل و بسیط نیز میتواند بیاید،
مانند :قبض عروض طویل و ضرب دوم آن ،و همچنان خبن عروض اول بسیط و ضرب
اول آن در تفاعیل شعری.
ألقاب زحاف:
 -1معاقبه :هیچگاه دو ساکن همزمان حذف نمیشود ،ولی همزمان ثابت میماند،
دربین دو سبب یک جز واقع میشود که در بحور :هزج ،طویل ،وافر ،کامل و منسرح
میآید ،ولی در اکثر اجزاء در بحر مدید ،رمل ،خفیف و مجتث میآید.
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 -2مراقبه :هیچگاه دو ساکن همزمان حدف نمیشود ،ثابت هم نمیماند ،فقط در بحر
مضارع میآید.
 -3مکانفه :میتواند حذف گردد یا ثابت بماند ،و یا یکی از آن دو حذف گردد.
نقص که به جزء اول بیت اختصاص دارد ،حذف حرف اول از تفعیله است ،فقط در وتد
مجموع رخ میدهد .در بحر منسرح در سه جزء واقع میشود .اول :فعولن ،که مسمی به
ثّلْم است در صورتیکه به آن قبض وارد شود ،به آن آثرم گویند .مث ً
ال درفعولن که عولن
میشود با قبض ثرم است.
مثال:
هــل یرجعــن لــي ل َّمتِــي إن َخضَ ْب ُتهــا
Ο//Ο// Ο/Ο// Ο/Ο/Ο// Ο/Ο/
عولــن مفاعیلــن فعولــن مفاعلــن

إلــی عهدهــا قبـ َ
ـل المشــیب خضابُهــا
Ο//Ο// /Ο// Ο/Ο/Ο// Ο/Ο//
فعولــن مفاعلیــن فعــول مفاعلــن

مثال:
ثــرم :یــا أَ َخ َویْنــا مــن أبینــا وأُ َّمنــا
Ο//Ο// Ο/Ο// Ο/Ο/Ο// /Ο/
َف ْع ُ
ــل مفاعیلــن فعولــن مفاعلــن

ذروا مــو لیینــا مــن ُقضّ اعــة یَ ْذهبــا
Ο//Ο// /Ο// Ο/Ο/Ο// Ο/Ο//
فعولــن مفاعیلــن فعــول مفاعلــن

ثرم در بیت اول طوری آمده که فعولن مقبوض به فعول و فعول به َف ْع ُل بدل شده است.
دوم آن به نام َخ ْرم مسمی شده هرگاه به آن قبض وارد شود ،اشتر و اگر به آن کف وارد
شد ،أخرب نامیده میشود .مفاعیلن به فاعیلن تبدیل میشود و شتر نیز به همینگونه از
مفاعیلن به فاعلن بدل میشود و خرب نیز به همین منوال مفاعیلن به فاعیل بدل میشود.
سوم مفاعلتن که عصب نامیده میشود در صورتی که به آن عصب وارد شود أقصم ،و
أج ُّم ،و اگر به آن نقص وارد شود أعقص نامیده میشود .اگر عصب
اگر به آن عقل وارد شد َ
وارد شود مانند :مفاعلتن که به فاعلتن بدل میشود و مثال جمم که مفاعلتن به فاعلن
بدل میشود .و مثال اعقص که در اصل مفاعلتن به فاعلت بدل میشود (انصاف.)145:1394،
علت به دوگونه است :بالزیادت و بالنقص تقسیم گردیده که هر یک دارای انواع
مخصوص خود هست.
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علت بالزیادت:

 -1الترفیل :ترفیل :زیادت سبب خفیف به تفعیله که در پایانش وتد مجموع باشد .این
زیادت در بحر کامل میآید .مانند :متفاعلن که بعد از زیادت به متفاعالتن تبدیل میشود.
 -2التذییل :تذییل :زیادت یک حرف ساکن به تفعیله که در آخرش وتد مجموع باشد.
که به نام تَّذییل یاد میشود .تذییل تنها در بحر بسیط ،کامل و متدارک میآید ،ولی در
بحر رجز به گونۀ شاذ استفاده میشود .مانند این که تفعیله متفاعلن است ،ولی یک حرف
تفاعالن میگردد.
ساکن به آن زیاد میشود ُم
ْ
 -3التسبیغ :ت َّْسبیغ :زیادت حرف ساکن به تفعیله که در آخرش سبب خفیف باشد.
در بحر رمل میآید که فاعالتن به فاعالتان بدل میشود (عتیق.)198:1999،
علت بالنقص:

 -1حذف :از بین بردن سبب خفیف از آخر تفعیله (فعولن = فعو) و (مفاعیلن = مفاعي)
و (فاعالتن = فاعال)( .فعو) به ( َف َعل) .و «مفاعي» به «فعولن» و «فاعال» به «فاعلن» تبدیل
میشود .در بحرهای طویل ،مدید ،رمل ،هزج ،خفیف ،و متقارب میآید.
 -2حذذَ :ح ُّذ :حذف وتد مجموع از آخر تفعیله .در بحر کامل رخ میدهد (متفاعلن)
که به « ُم ْتفا» و (متفا) به «فعلن» بدل میشود.
والت) به
الص ْلم :حذف وتد مفروق از آخر تفعیله .در بحر سریع میآید .مانندَ ( :م ْف ُع ُ
َّ
«مف ُعو» و (مفعو) به « َف ْع ُلن» بدل میشود.
ت َّْشعِیث :حذف اول وتد مجموع مانند حذف عین از تفعیله .در بحر خفیف ،مجتث،
متدارک میآید ( .فاعالتن – فاالتن ) که (فاالتن – و یا فاعاتن) که به «مفعولن» بدل
میشود.
 -3صلم :حذف سه حرف آخر فاعالتن و ساکن کردن ماقبل آنهاست (حذف سبب و
ْ
«فاعل» میماند و آن را به «فع لن» تبدیل میکنند و به آن اصلم
قطع وتد) که از فاعالتن
میگویند .پس صلم عروض فارسی بتر عروض زبان عربی است.
 -4قطع :حذف حرف ساکن از وتد مجموع از آخر تفعیله ،و اسکان ماقبل آن (فاعلن –
ْ
ْ
ْ
مستفعل) که (فاعل) به « ف ْعلن» و (متفاعل)
متفاعل) و (مستفعلن –
فاعل) و (متفاعلن –
ْ
(مستفعل) به « مفعولن» تبدیل میشودکه در بحر بسیط ،متدارک ،کامل
به «فعالتن» و
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و رجز میآید.
 -5قصر :حذف حرف ساکن از سبب خفیف در آخر تفعیله ،و اسکان ماقبل آن ( َف ُعول ُ ْن
– َف ُع ْ
فاعالت) .و این در بحر رمل ،مدید ،خفیف و متقارب میآید.
ول) و(فاعالتن –
ْ
 -6قطف :حذف سبب خفیف از آخر تفعیله و ساکن ساختن ماقبل آن (مفاعلتن) که
به «مفاع ِْل» بدل میشود و در بحر وافر میآید.
 -7بتر :اجتماع حذف و قطع در یک تفعیله است .در بحر متقارب و مدید میآید.
ْ
(فاعل) بدل میشود.
مانند( :فعولن) که «فع» میشود و (فاعالتن) نیز به
َ -8و ْقف :ساکن ساختن حرف هفتم از تفعیله که در بحر سریع و منسرح میآید.
مفعوالت)
(مفعوالت –
ُ
ْ
والت
 -9کشف :حذف حرف هفتم ساکن از تفعیله .در بحر سریع و منسرح میآیدَ ( .م ْف ُع ُ
– م ْف ُعوال) و (مفعوال) را به «مفعولن» بدل میکنند.
علت جار و مجرای زحاف

 -1تشعیث :حذف حرف اول وتد مجموع از تفعیله مانند حذف حرف عین از فاعالتن
درضرب خفیف و مجتث که فاالتن آن نقل به مفعولن میگردد.
 -2حذف عروض متقارب :گاهی عروض اول متقارب محذوف میآید در یک قصیده و
بعضی اوقات عروض دیگر آن ذکر میگردد.
 -3خرم :حذف حرف اول وتد مجموع در اول تفعیله بیت شعری تنها در بحور
میتواند بیاید که تفاعیل آن فعولن بوده و در بحر طویل متقارب باشد .اسم دیگر به اعتبار
اجتماعش به زحاف دیگر را اسم ثلم خواندهاند .خرم فعولن همراه قبض به اسم ثرم نامیده
ُ
(فعل).
میشود که فعولن تبدیل میشود به (عول) نقل به
 -4خزمَ :خ ْزم :عبارت از زیادت است که یک حرف و یا بیشتر از آن در جزء اول بیت،

اکثر اوقات این زیادت به فاء و واو انجام میشود ،ولی بیشتر از چهار حرف نمیباشد .و
گاهی در اول سطر دوم نیز میآید و در تمام انواع شعر میتواند بیاید .از ویژگیهای این
زیادت این است که هرگاه حذف شود بیت سالم باقی میماند .در تقطیع بنا بر حذف آن
کدام تغییر رخ نمیدهد.
مانند:
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حیازیمــک
ــد ْد
اشْ ُ
مــن
تجــزع
وال

للمــوت
المـــــوت

قیــکا
ال
المــوت
فــإن
َ
ّ
َّ
إذا حل بواد یکــا (المعیارفی اوزان االشعار)

پس «اشدد» خزم است که از چهار حرف متشکل است.
ا ّما زیادت که در بیت به گونۀ اصل میآید به نام تَ ْتمِیم یاد میشود .این همان زیادت
است که به ضرب یک چیز خفیف نسبت به عروضاش اضافه میشود که به اصلش
برمیگردد .مانند :فاعالتن که عروضش فاعلن محذوف است و ضرب آن فاعالتن میآید
(ابومحمد.)134:1998،
همچنین میتوان گفت که علة به دو گونۀ :با زیادت و با نقص است؛ همانطور که
اشاره شد درگذشته (ترفیل ،تذییل،تسبیغ) از جمله علة به زیادت است ،ولی (حذذ ،صلم،
حذف ،قطع ،وقف ،کسف ،قصر ،قطف ،بتر) از جملۀ علة با نقص است ،ا ّما (تشعیث ،حدف
در عروض متقارب ،خرم ،خزم) از جمله زحاف جار مجری علة است ،هرگاه در تفعیله آمد
الزمی است که باید در بقیه نیز بیاید.
ا ّما برخالف عروض عربی زحافات در عروض فارسی به چیزی اطالق شده که در عروض
زبان عربی برخی آن را زحاف و برخی دیگری آن را علة و هم بعضی از این زحافات را جار
مجرای علة نامیدهاند .پس در زبان عربی ابتدا باید زحافات را شناخت وسپس به تقطیع
اوزان بحور آن پرداخت ،ولی در زبان فارسی قبل از هر بحر زحافات آن مورد بررسی قرار
میگیرد و بعد از آن بحر مورد نظر (عقیل.)16:1999،
اکنون به زحافات عروض زبان فارسی میپردازیم:
گرچه در علم عروض زبان فارسی دری به تمامی زحاف و علت که در عروض زبان عربی
وجود دارد زحاف نامیده شده ولی تفاوتی بینشان وجود ندارد ،ا ّما در عروض زبان عربی
این گونه نیست ،بلکه زحاف و علت به نوبۀ خود دارای ویژگیهای مخصوص به خود هست
که ذکرشان دربحث قبل گذشت .حال میخواهیم هم پیرامون زحاف زبان فارسی دری
توضیح مختصری بدهیم و هم اشاره کوتاهی به تفاوت آنها داشته باشیم.
قبض در لغت به معنی باز گرفتن است و در اصطالح علم عروض ،حذف حرف پنجم
است که در مفاعیلن«ی» است .پس از انداختن حرف پنجم از مفاعیلن ،مفاعلن میماند
که به آن مقبوض میگویند (آذرنوش.)98:1393،
کف :درلغت به معنی درنوردیدن دامن جامه یا نابینا کردن است و در اصطالح علم
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عروض ،حذف حرف هفتم است از جزوی که رکن آخر آن سبب خفیف باشد .از مفاعیلن
ُ
مفاعیل باقی میماند که به آن مکفوف میگویند.
وقتی «ن» حذف شود
َخرم :درلغت به معنی بریدن بینی است و دراصطالح علم عروض ،انداختن «م»
مفاعیلن است که فاعیلن میماند و آن را به مفعولن تبدیل میکنند و به آن اخرم
میگویند.
تخنیق :در لغت به معنی گرفتن گلو است و در اصطالح علم عروض همان خرم است.
در شعرعربی خرم تنها در اول بیت جایز است ،ا ّما در شعر فارسی در وسط هم میآید.
این است که عروضیان ایران وقتی خرم در حشو بیت (وسط) بیاید به آن تخنیق یا مخ ّنق
میگویند.
خرب :در لغت به معنی شکافتن و پهن شدن سوراخ گوش یا خراب شدن است و
ُ
فاعیل میماند
دراصطالح علم عروض ،حذف حرف اول و حرف آخر مفاعیلن است که از آن
و آن را به مفعولن تبدیل میکنند و اخرب میگویند.
َشتر :جمع دو زحاف قبض وخرم است .چون از مفاعیلن «م» و «ی» حذف شود از آن
فاعلن میماند وبه آن اشتر (پلک چشم دریده) میگویند.
حذف :انداختن «لن» (سبب خفیف) است از آخر مفاعیلن که از آن مفاعی میماند و
آن را به فعولن تبدیل میکنند و به آن محذوف میگویند (انصاف.)45:1394،
ْ
مفاعیل میماند و
قصر :حذف «ن» و ساکن کردن «ل« مفاعیلن است که از مفاعیلن
به آن مقصور میگویند.
مفاع
َهتم :حذف سه حرف آخر مفاعیلن و ساکن کردن حرف ماقبل آنها .از مفاعیلنْ ،
ْ
فعول تبدیل میکنند و به آن اهتم میگویند .هتم را اجتماع حذف و
میماند و آن را به
قصر دانستهاند.
ب  :انداختن دو سبب (عیلن) از آخر مفاعیلن است که از ان َمفا میماند و آن را به
َج َ
َف َع ْل تبدیل میکنند و مجبوب میگویند.
«فاع» میماند و به آن ا َ ّ
زل میگویند.
زلَل :اجتماع هتم و خرم است که از مفاعیلن ْ

جب و خرم است که از مفاعیلن «فا» میماند .آن را به فع تبدیل میکنند
بتر :اجتماع ّ
و به آن ابتر میگویند ،ولی درعربی اجتماع حذف و قطع را گویند که با عربی تفاوت ندارد.
تسبیغ :افزودن «ا» است قبل از «ن» ،مفاعیلن تبدیل به مفاعیالن میشود و به آن
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مسبغ میگویند.
ّ
خبن :حذف حرف دوم ساکن است که از فاعالتن « فعالتن» میماند و به آن مخبون
میگویند.
«فعالت» میماند و به آن مشکول
شکل :اجتماع خبن وکف است در فاعالتن که از آن
ُ
میگویند.
اجتماع خبن وحذف :از فاعالتن «فعلن» میماند که به آن مخبون محذوف میگویند.
اسباغ :افزود «الفی» است قبل از حرف آخر فاعالتن که تبدیل به «فاعالتان» میشود
مسبغ میگویند.
و به آن ّ
تشعیث :تبدیل فاعالتن است به «مفعولن» یا با حذف «ع» و یا با حذف «ل».
جحف :آن است که از فاعالتن «فع» بماند و به آن محجوف میگویند.
طمس :همان جحف است و به آن مطموس میگویند.
ربع :اجتماع صلم و خبن است که فاعالتن تبدیل به « َف َع ْل» میشود و به آن «مربوع»
میگویند.
قطع :حذف «ن« مستفعلن وساکن کردن «ل» است که از مستفعلن ُم ْس َت ْفع ِْل باقی
میماند که آن را به مفعولن تبدیل میکنند و به آن مقطوع میگویند.
ازالت :افزودن «الفی» است قبل از «ن» مستفعلن که تبدیل به مستفعالن میشود و
به آن مذال میگویند.
ترفیل :افزودن یک هجای بلند است به آخر مستفعلن که تبدیل به مستفعالتن
میشود و به آن مر ّفل میگویند.
خبل :در لغت به معنی فساد و تباهی عضو است و دراصطالح علم عروض حذف حرف
دوم و چهارم ساکن (س و ف) از مستفعلن است که ُم َتعِلن باقی میماند و آن را به َف َعلَ ُت ْن
تبدیل میکنند و مخبول مینامند؛ در واقع مخبول ،مطوی مخبون است.
طی :در نوردیدن و پیچیدن .درعروض حذف چهارمین حرف ساکن است از مستفعلن
مفعوالت که از مستفعلن «متفعلن» باقی میماند و آن را به «مفتعلن» تبدیل میکنند
و
ُ
«فاعالت»
«مفعالت» باقی میماند که آن را به
و به آن مطوی میگویند و از مفعوالت
ُ
ُ
تبدیل میکنند و به آن مطوی میگویند.
قطف :ساکن کردن الم مفاعلتن است وحذف یک هجای بلند از آخر آن که از آن
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ُمفاعِل میماند و آن را به فعولن تبدیل میکنند و به آن مقطوف میگویند .درعربی اجتماع
حذف و عصب میباشد
حذذ :حذف « ِع ُلن» (وتد) از آخر مستفعلن است که ازآن ُم ْس َت ْف میماند .آن را به فع
لن تبدیل میکنند .و به آن احذ میگویند وحذف علن از متفاعلن که متفا باقی مانده و
به فعلن تبدیل میشود.
رفع :حذف « ُمس»(سبب) است از اول مستفعلن که از آن تَ ْف ِع ُلن میماند .آن را به
فاعلن تبدیل میکنند وبه آن مرفوع میگویند.
مفعوالت است که از آن مفعوال باقی میماند .آن را به
«ت» از آخر
ُ
کشف :حذف ُ
مفعولن تبدیل میکنند و به آن مکشوف میگویند.
اجتماع خبن و کشف :فعولن.
اجتماع طی و کشف :فاعلن
مفعوالت باقی میماند و به آن موقوف
مفعوالت است که از آن
«ت»
ُ
وقف :ساکن کردن ُ
ْ
میگویند.
اجتماع طی و وقف:
فاعالت
فاعالن با
ْ
ْ
«ت» در آن است که از
َجدع :حذف «مفعو» (دوسبب) از اول
مفعوالت و ساکن کردن ُ
ُ
«الت» میماند .آن را به فاع تبدیل میکنند و به آن مجدوع میگویند (احمدنژاد.)8:1385،
آن
ْ
زحافات که ویژه زبان فارسی است:

زحافات که ذکرشان میآید ویژه زبان فارسی هستند :تخنیق ،اشتر ،هتمَ ،ج َب ،زلل،
طمس ،ربع و جدع .این زحافات مخصوص عروض زبان فارسی است ،ولی اضمار مخصوص
عروض زبان عربی و بقیه موارد بین علم عروض هر دو زبان متشرک است ،با آن که برخی
از آنها در زبان عربی زحاف و برخی دیگر علت و هم زحاف جار مجری علت نامیده شده
است.
ویژگیهای عروض زبان فارسی :هرگاه شعری زبان فارسی را مورد تقطیع و بررسی
قراردهیم آنگونه که ویژه خودش است گفته میشود .مانند :بحرهزج مثمن سالم.
درصورتی که دارای هشت تفعیله باشد .و یا بحرهزج مسدس مقصور ،بحرهزج مسدس
مکفوف محذوف ،بحرهزج مثمن اخرب مکفوف محذوف ،بحر هزج مسدس اخرب مقبوض
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محذوف ،بحر هزج مثمن حذوف حشو و عروض ،بحر هزج مثمن مقصور حشو و عروض،
بحر هزج مربع محذوف ،و یا هم بحر هزج مثمن اخرب مخنق ازل خوانده میشود .برخالف
عروض زبان عربی در زبان عربی این گونه نیست ،بلکه اگر از بحری باشد و در آن زحاف
و علة رخ داد باشد و هم مجزوء و یا مشطور و یا منهوک باشد ،فقط با ذکر همان زحاف و
علت عارض شده در عروض و ضرب ،عروض را به گونۀ مؤنث مینویسند و ضرب را به گونۀ
مذکر میآورند .مانند :بحر طویل مجزؤ محذوف و یا هم مقصور مخبون ...به همین اندازه
ولی از تعداد تفاعیل آن که در فارسی یادآوری میگردد ،درعربی یاد نمیشود.
 -3نتیجه گیری
علم عروض یکی از علوم اساسی در هر دو زبان عربی و زبان فارسی دری بوده و جهت
بهتر فهمیدن ادبیات هر دو زبان مذکور فهم علم عروض یکی از شروط اساسی است؛ زیرا
ادب درهر زبان استوار به نظم و نثر آن زبان است ،ا ّما عدم فهم علم عروض در هر زبان
باعث عدم تفکیک نظم (کالمی که دارای وزن و قافیه باشد) آن زبان میگردد .شناخت
اشعار و شاعران گرانسنگ هر دو زبان مذکور وقتی فراهم میشود که میزان سنجش
خوب و بد را بفهمیم و از آن آگاهی داشته باشیم .نحوۀ کاربرد زحافات عروض هر دو زبان
یکسان نبوده بلکه ویژگیهای مخصوص به خود را دارد.
تغییرات در تفعیلهها در عروض زبان عربی را به دو گونه زحاف و علت مینامند به
نسبت این که ورود زحاف در تفعیلهها غیر الزم است و ورود علت در تفعیلهها الزم و
حتمی است .همچنین زحاف و علة دارای انواع و اقسام خود هستند ،ا ّما عروض زبان
فارسی نیز دارای تغییراتی است که به نام زحاف یاد شده ولی با این تفاوت که زحاف در
عروض عربی دارای انواع خود است ،ولی در زبان فارسی به تمامی تغییراتی که در عروض
عربی زحاف و علة نامیده میشد ،در عروض فارسی زحاف نامیده شده است .همچنین
برخی از زحافات که در عروض عربی وجود دارد ،در زمرۀ عروض فارسی دیده نمیشود.
که از این جمله میتوان اضمار را نام برد .همچنین بعضی از زحافات در زبان فارسی وجود
دارد که در زمرۀ زحاف و علة عروض زبان عربی نیز نیست .مانند :جحف ،طمس ،ربع و
جدع.
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