درباره »قاعده قلب« و چند نکته عروضي ديگر
ابوالحسن نجفي
آقاي احمد سميعي ٬در مقاله ممتّ عي در نقد تصحيحات قياسي در ديوان قوامي رازي ٬که
مصحح را بر وزن بسـياري از
در شماره گذشته نامه فرهنگستان به چاپ رسيد ٬ ١ايرادات ّ
عبارت نص از حيث وزن اشکالي ندارد و
ابيات مردود دانسته و بحق متذکّر شدهاند که
ِ

مصح ح وارد نيست .تقريبًا تمامي اين موارد شامل ابياتي ميشود که يک مصراع
تشکيک
ّ
ُ
ُ
ُ
»مفعول مفاعلن فعولن« است
وزن
»مفعول
وزن
مفاعيل فعولن« و مصراع ديگر بر ِ
آنها بر ِ

وزن هـمه آنـها را صـحيح دانسـتهانـد .امـروزه
و آقاي سميعي ٬به حکم »قاعده قلب«ِ ٬
مصحح
اختالط اين دو وزن در يک قطعه شعر به گوش فارسيزبانان ناخوش ميآيد و
ّ

نيز ٬درست به همين علت ٬آن ابيات را مخدوش دانسته و سعي کرده است تا با تـغيير
عبارت آنها را »تصحيح« کند .از اينجا مي توان نـتيجه گـرفت کـه البـد زمـاني کـاربر ِد
ْ
قاعدهاي به نام »قلب« در شعر فارسي جايز بوده است و امروزه ظاهرًا ديگر جايز نيست.
اما اين قاعده دقيقًا چيست و کاربرد آن در کجا جايز است و در کجا جايز نيست و چرا
بعضي آن را موزون و بعضي ناموزون مييابند؟ غرض از يادداشت حاضر بررسي همين
مسئله است.
تـقابل دو جـزء
وزن مذکور در فوق نشان مـيدهد کـه اخـتالف آنـها در
مقايسه دو ِ
ِ
١ـ(ــ»تبصرهاي بر تصحيحات قياسي محدّ ث ارموي در چاپ ديوان قوامـي رازي« ٬نـامه فـرهنگستان ٬سـال ٬٤
شماره ) ٤زمستان  ٬(١٣٧٧ص ٦تا .٢٧

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
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مقاله

ُ
»مفاعيل « و »مفاعلن« در دو مصراع يک بيت است .در عروض قديم ٬اين دو جزء را در
اين وزن از زحافات »مفاعيلن« ميشمارند و اولي را »مکـفوف« و دومـي را »مـقبوض«
مينامند .عروض جديد آنها را به صورت زير تقطيع ميکند:
ُ
U--U
)مفاعيل(
) - U - Uمفاعلن(
تفاوت آنها ٬چنانکه پيداست ٬در اين است که در اولي يک هجاي بلند پيش از يک
هجاي کوتاه آمده ) U -ـ( و در دومي ٬برعکس ٬هجاي کوتاه پيش از هجاي بلند قرار
ـگرفته است ) .( - Uاز اينجا برـميآيد که گويا شاعر ميتواند به دلخواه خود جاي يک
هجاي بلند و کوتاه را ٬به شرطي که در کنار هم واقع باشند ٬تـغيير دهـد بـيآنکه وزن
معيوب شود .در عروض جديد ٬اين را »قاعده قلب« مينامند.
نخستين کسي که اصطالح »قاعده قلب« را مطرح کرده و آن را از زمـره »اخـتيارات
شاعري« شناخته است ظاهرًا دکتر پرويز ناتل خانلري بوده ٢و پس از او اين اصطالح و
شرح مربوط به آن در اغلب کتابهاي عروض به عين عبارت يا به نقل معني تکرار شده
است.
نخستين ايرادي که بر اين قاعده ميتوان گرفت اين است که اـگر آن را واقعًا »قاعده«
شناسي علم بايد م ّط رد باشد ٬يعني شامل همه موارد شود و
ميدانيم پس به حکم روش
ِ

حال آنکه در اـکثر موارد مطلقا روايي ندارد ٬از جمله فيالمثل در دو بيت زير:
ـکاشکي جـز تـو کسـي داشـتمي

يـا بــه تــو دسـترسـي داشـتمـي
)خاقاني(

درد عشــقي کشــيدهام کـه مـپرس

زهر هـجري چشـيدهام کـه مـپرس
)حافظ(

وزن بيت اول(
وزن بيت دوم(

-UU--UU--U-UU-U-U--U-

٢ـ(ــابتدا در تحقيق انتقادي در عروض فارسي ٬تهران ٬١٣٢٧ ٬ص ١٤٠ـ ١٤١-و سپس در وزن شعر فارسي ٬تهران٬
) ١٣٣٧و چاپهاي متعدد(.
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تفاوت ميان اين دو وزن نيز در تقدّ م و تأخّ ر يک هجاي کوتاه و يک هجاي بلند است٬
اما هرگز نميتوان اين دو وزن را در يک قطعه شعر به هم آميخت.
همچنين است وزنهاي دو بيت زير که نميتوان يکي را بهجاي ديگري به کار برد:
خـر مي جـهان بـدين تـازگي بـهار
بـدين ّ

بدين روشني شراب بدين نيکويي نگـار
)فرخي سيستاني(

سر مـا سـر و ريش بـجنبان
ـگرت هست ِ
وزن بيت اول(
وزن بيت دوم(

وگر عاشق شـاهي روان بـاش بـه مـيدان
)مولوي(

- U - / U - - U // - U - / U - - U
- - U / U - - U // - - U / U - - U

کردن
مسلمًا بيش از صد وزن مختلف در شعر فارسي ميتوان برشمرد که پيش و پس
ِ
هجاي کوتاه و بلند در آنها موجب ناموزون شدن شعر به گوش هر فارسيزبان و معيوب
شدن آن به نظر هر عالم عروض خواهد بود .پس مـا در ايـن جـا نـه بـا»قـاعده« بـلکه
با»عارضي« سروکار داريم که وقوع آن در شعر فارسي بسيار محدود و مـنحصر بـه دو
حوزه است .در زير به شرح يکي از اين حوزهها که به مقاله آقاي سميعي مربوط ميشود
ميپردازيم.
از جمله اوزان متعدد شعر فارسي دو وزن زير بيآنکه همانند باشند مشابهت بسيار با
هم دارند .تقطيع اين دو وزن را بر طبق عروض جديد و قديم ذـکر ميکنيم:
ُ
ُ
ُ
- - U / U - - U / U - - U / U - - (١
مفاعيل
)مفعول
مفاعيل فعولن(
ُ
ُ
- - U / U - - U / - U - U / U - - (٢
)مفعول مفاعلن
مفاعيل فعولن(

چنانکه پيداست ٬اختالف ميان اين دو وزن در مقدّ م و مؤخّ ر بودن يک هجاي بلند و
ـکوتا ِه متوالي است .با اينکه اين دو وزن دو منشأ جداـگانه دارند چون اختالفشان اندک
است از ديرباز آنها را هموزن شمرده و در يک قطعه شعر به هم آميختهاند .شاهدي که
براي آن در المعجم في معايير اشعار العجم ٣ذـکر شده بيت زير است:
٣ـ(ــاثر شمس الدين محمد بن قيس رازي ٬چاپ مدرس رضوي ٬انتشارات دانشگاه تهران ٬تهران .١٣٣٦
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مقاله

ـغماز به ُمطْ َبق به و بدخواه به دوزخ
ـــــــــــــــــــــ ّ
من با تو نشسته رويـبرـروي نهاده ) المعجم ٬ص(١٢٤
حال اـگر به شيوه خانلري عمل کنيم )خانلري در طبقهبندي وزنها زحافات را بهـکلّ ي
پايان بلندترين
ـکنار ميگذارد و براي انشعاب اوزان از يکديگر متواليًا يک يا دو هجا از ِ
مصراع هر وزن کم ميکند و به همين نحو ادامه ميدهد تا به وزنهاي کوتاه و کـوتاهتر
دست يابد و به اين ترتيب يک »خانواده وزني« يا ٬به اصطالح خود او ٬يک »سـلسله«
تشکيل ميشود( ٬اعضاي ديگر اين خانواده از اين قرار خواهد بود:
ُ
ُ
ُ
- U / U - - U / U - - U / U - - (٣
)مفعول
مفاعيل
مفاعيل فَ َع ل(
ُ
ُ
- U / U - - U / - U - U / U - - (٤
)مفعول مفاعلن
مفاعيل َف َع ل(

اصلي قالب رباعي است و بيت زير را ٬که هر کدام از مصراعهايش
وزن منشأ
اين دو ْ
ِ
بر يکي از دو وزن فوق است ٬ميتوان شاهد آن آورد:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين قافله عـمر عـجب مـيگذرد
درياب دمي که با طرب ميگذرد )خيام(

اـگر ٬بر طبق يکي از اختيارات شاعري ٬ ٤به جـاي هـر دو هـجاي کـوتاه مـتوالي در
وزنهاي فوق يک هجاي بلند قرار دهيم ٬از وزن شماره  ٣هفت گونه وزني )واريانت( و
مختلف
وزن
ِ
از وزن شماره  ٤سه گونه وزني منشعب خواهد شد و به اين ترتيب دوازده ِ
رباعي که شامل تمامي اوزان رباعي است )يعني دو وزن اصلي و ده گونه فرعي( به دست
خواهد آمد.
حال باز هم يک هجا )يا در حقيقت دو هجا( از آخر قالب وزني فوق کم ميکنيم و به
دو وزن ديگر دست مييابيم:
ُ
ُ
- - - U / U - - U / U - - (٥
)مفعول
مفاعيل مفاعيلن(
٤ـ(ــدر شعر فارسي فقط دو اخـتيار شـاعري داريـم کـه عـبارتانـد از اخـتيار فـاعالتن) (- - U -بـه جـاي
فعالتن) (- - U Uدر آغاز مصراع و اختيار يک هجاي بلند) (-به جاي دو هجاي کوتاه متوالي ) (U Uدر ميان
مصراع .اما »قاعده قلب« را نميتوانيم اختيار سوم بدانيم ٬زيرا شمول ندارد و کاربرد آن ٬چنانکه در مقاله حاضر
خواهيم ديد ٬تابع شرايطي بسيار محدود است.

مقاله
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٤٥

ُ
- - - U / - U - U / U - - (٦
)مفعول مفاعلن مفاعيلن(
براي اين قالب وزني شاهدهاي چندي در آثار شاعران قديم يافت ميشود که از آن
ميان به نقل دو بيت زير اـکتفا ميکنيم:
عاجز شود از اشک و غريو منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
هــر ابــر بــهار گــاه بـا ُب ـختو )رودکـي(

زنــــهار مشــو فــتنه بــر او زيــر
حوري است ز دور و خوبگفتاري

اـــــــــــــــــــ
)ناصرخسرو(٥

خسروي سرخسي )شاعر قرن چهارم( در قصيدهاي که همه ابياتش بر وزن شماره ٥
فوق است يک بيت آورده که مصراع اولش بر وزن شماره  ٦است:
مــانا کــه هــزارگــونه جـان داري
ت چندان نکشد يک جان
هم ِ
ـکاين ّ
باز هم يک هجا از آخر قالب وزني فوق کم ميکنيم تا دو وزن ديگر بهـدست آيد:
ُ
ُ
- - U / U - - U / U - - (٧
)مفعول
مفاعيل فعولن(
ُ
- - U / - U - U / U - - (٨
)مفعول مفاعلن فعولن(

بحث آقاي سميعي در مقاله مذکور است .آقاي سميعي
وزني مورد
اين همان قالب
ِ
ِ

پانزده بيت از جايـجاي ديوان قوامي نقل کردهاند که مصاريع هر يک از آنها بر يکي از دو
وزن فوق است ٬ولي به نظر
مصحح ديوان  ٬وزن همه اين ابيات معيوب آمده است .محض
ّ
نمونه يک بيت در زير نقل ميشود:
تا چند زند چشم تو آخر
بر جان برهنه تير دلدوز
٥ـ( ـ ديوان ناصرخسرو  ٬به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي مـحقق ٬انـتشارات دانشگـاه تـهران ٬١٣٥٣ ٬ص .٣٥٠
مصح حان اين ديوان نيز ٬به سبب عدم توجه به »قاعده قلب« ٬وزن مصراع اول بيت مذکور را
ناـگفته نماند که
ّ
بخش»ابيات مورد شک«ـ( .در چاپ قـبلي ديوان نـاصرخسـرو ٬بـه تـصحيح سـيد
٬٧٤٤
اند)ص
دانسته
نادرست
ِ
نصرالله تقوي ٬عبارت اين مصراع در حاشيه کتاب »تصحيح«ـشده و به صورت »زنهار مـخور فـريب او زيـرا«
موافق وزن مصاريع ديگر قصيده باشد.
درآمده است تا
ِ
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مقاله

اـگرباز هم ٬به همين ترتيب ٬هجاهايي از آخر قالب وزنـي فـوق کـم کـنيم بـه اوزان
ديگري دست مييابيم که شاهدهايي براي آنها در ادبيات فارسي ميتوان يافت .البـته
عبارت مصراع چندان
ادامه اين کار در عمل محدوديتي دارد ٬زيرا به جايي ميرسيم که
ِ

ـکوتاه ميشود که کمتر شاعري رغبت ميکند تا بر وزن آن شعري بگويد .محض نمونه
يک وزن ديگر از همين خانواده را نقل ميکنيم:
ُ
ُ
ـ ــ- U / U - - U / U - - (٩
)مفعول
مفاعيل فَ َع ل(
ُ
- U / - U - U / U - - (١٠
)مفعول مفاعلن َف َع ل(

شاهدي براي قالب وزني فوق در المعجم آمده است بااين تفاوت که مصراع اول آن بر
وزن شماره  ١٠و مصراع دوم بر وزن شماره  ٩است .تفاوت ديگر آن است که دو هجاي
متوالي وزن شماره  ٩بر طبق اختيارات شاعري تبديل به يک هجاي بلند شده است:
ـکوتا ِه
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجان از طرب و دل از نشاطـ ـ ـ ـ
ـتــا ِبـتْ ـوانـي بــاز مــدار )المعجم  ٬ص(١٢٥

استفاده از »قاعده قلب« ٬تا جايي که به اين خانواده مربوط ميشود ٬به مرور زمان در
شعر فارسي رو به کاهش نهاده و از قرن ششم به بعد ٬جز در مورد ربـاعي )وزنهـاي
شماره ٣ـوـ ٬(٤ديگر به کلّ ي منسوخ شده است .در همان قرن ششم نيز موارد استفاده از
آن بسيار نادر است )فيـالمثل ٬چنانکه آقاي ذاـکرالحسيني در حاشيه صفحه  ١٠مقاله
ُ
»مـفعول
مورد بحث تذکر دادهاند ٬در منظومه ليلي و مجنون نظامي گـنجوي کـه بـر وزن
ُ
»مفاعيل « بـهجاي »مـفاعلن« نـيامده است( .امـروزه
مفاعلن فعولن« است حتي يکبار
استفاده از اين »قاعده« فقط در وزن رباعي همچنان متداول است.
اين بود يکي از حوزههاي کاربرد »قاعده قلب« .اين »قـاعده« يـا بـهتر بگـوييم ايـن
استثنا ٬يک حوزه کاربرد ديگر هم دارد که بحث درباره آن محتاج فرصت ديگر و مقاله
ديگر است.
در مقاله مورد بحث يکي دو نکته عروضي ديگر نيز هست که نياز به توضيح دارد:
آقاي سميعي در جايجاي مقاله خود )از جمله در صفحات  ٩و  (١٠اسـتعمال دو

مقاله
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٤٧

هجاي کوتاه را به جاي يک هجاي بلند از اختيارات شاعري دانستهاند و حتي در حاشيه
»آوردن دو هجاي کوتاه بهجاي يک هجاي بلند« را در آثار شاعران مـعاصر
صفحه ١٠
ِ
مستند به قول نگارنده کردهاند .ولي آنچه من گفتهام و نوشتهام »آوردن يک هجاي بلند به
جاي دو هجاي کوتاه« است و نه برعکس .البته به نظر ميآيد که چه علي خواجه و چه
خواجه علي و اـگر »الف« بـتوانـد جـانشين »ب« شـود البـد »ب« هـم جـانشين »الف«
ميشود .اما چنين نيست يا ٬به اصطالح علوم رياضي ٬معکوس قـضيه صـادق نـيست.
بهـعبارت روشنتر ٬به جاي دو هجاي کوتاه متوالي در ميان مصراع هميشه ميتوان يک
هجاي بلند آورد ٬ولي به جاي يک هجاي بلند هميشه نميتوان دو هجاي کـوتاه آورد.
بيآنکه بخواهم وارد بحث طوالني شوم با آوردن يک مثال مطلب را روشن ميکنم .بيت
دوم آغاز مثنوي مولوي را در نظر بگيريد:
ـکز نـيستان تـا مـرا بـبريدهانـد

در نفيرم مرد و زن نـاليدهانـد

اـگر فارسيزباني اين بيت را نشنيده باشد و از او بخواهند کـه آن را از روي نـوشته
بخواند )البته همراه بيت اول( مسلمًا ببريدهاند را بُ بْريدهاند خواهد خواند و نه ِب بُريدهاند و

حال آنکه چهـبسا در فارسي گفتاري و زندگي روزمره تلفظ بُ بْريدهاند را هرگز نشنيده و

طبعًا خود نيز به کار نبرده باشد .وزن بيت مذکور ٬مانند همه ابيات ديگر مثنوي مولوي٬

اين است:

-U- /--U- /--Uفاعالتن

فاعالتن

فاعلن

اـگر به جاي هجاي هشتم اين وزن که يک هجاي بلند است بتوانيم دو هجاي کوتاه
بگذاريم آنگاه ميتوانيم بهجاي بُ بْريدهانـد ) - U - -ـ( ِب ـبُريدهانـد ) - U - U Uـ(

بگوييم .و حال که نميتوانيم اين کار را بکنيم اين بدين معني است که دو هجاي کوتاه
هميشه جانشين يک هجاي بلند نميشود .برعکس ٬يک هجاي بلند را هميشه ميتوان
جانشين دو هجاي کوتاه متوالي کرد بي آنکه وزن مخدوش شود و تاـکنون هيچ استثنايي
برآن در شعر فارسي ديده نشده است.
در صفحه  ١٧مقاله مورد بحث بيت زير آمده است:

نامه فرهنگستان ٢/ ٥

٤٨

درباره »قاعده قلب«

مقاله

مـردم آزاده
بــنده شـد از تـو
ِ

آقاي سميعي اين شعر را

روزي از تو نکرد کس آزادي

بـر وزن / U - U - / U - -

ُ
---U
)مـفعول

فاعالت مفاعيلن( دانسته و از اينرو مصراع دوم را ناموزون يافتهاند و احتمال دادهاند که
ُ
بايد »روزي ز تو نکرد کس آزادي« خوانده شود .به نظر من ضبط نص صحيح و وزن بيت
چنين است:

--- /-U-U /--Uفاعالتن

مفعولن

مفاعلن

بيت زير مثال ديگري بر همين وزن است:
جــــام مــــدام روشـــن دارم
ذوق
ِ
ِ

وقت گــل شـد هـواي گـلشن دارم

)جامي(

در عروض قديم اين وزن را به نام »بحر خفيف مسدّ س مخبون مش ّع ث« ميشناسند.
در صفحه  ١٦مقاله مورد بحث بيت زير آمده است:
زهد و ورع پيشه گير زور و شجاعت مبر
ـگر تو کني کـارزار بـر تـو شـود کـار زار
فاعالن مفتعلن فاعالن« تقطيع
آقاي سميعي وزن آن را »دوري« دانسته و بر »مفتعلن
ْ
ـکردهاند که البته صحيح است و ايرادي بر آن نيست .اما ضبط بيت به اين صورت مداخله
مصحح است و در متن اصلي پيش از کلمه زور )در مصراع اول( يک »واو عطف« بوده که
ّ
مصحح آن را غلط دانسته و حذف کرده است:
ّ
زهد و ورع پيشه گير و زور و شجاعت مبر
ـگر تـو کـني کـارزار بـر تـو شـود کـار زار
آقاي سميعي متذکر شدهاند که افـزودن »واو عـطف« شـعر را نـاموزون نـميکند و
بنابراين ضبط نص اشکالي ندارد .اين سخن درست است ٬ولي دراين ْ
حـال وزن شـعر
ديگر نميتواند دوري باشد و تقطيع آن بر وزني که آقاي سميعي پيشنهاد کردهاند صحيح
نمينمايد .زيرا ٬پس از افزودن »و« ٬تقطيع و وزن صحيح هر دو مصراع چنين خواهد بود:

مقاله

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
درباره »قاعده قلب«

٤٩

-U- /-UU- /U-U- /-UUمفتعلن

فاعالت
ُ

مفتعلن

فاعالن

وزن ديگر دوري نيست و مصاديق آن در شعر فارسي نادر بلکه معدوم است و
اين ْ
ظن قوي ساخته خود عروضيان
اـگر هم در کتب عروض شاهدي براي آن آمده باشد به ّ
است . ٦از اين رو ٬احتمال بسيار ميرود که شعر ٬به گفته آقاي سميعي ٬دوري باشد که

مصحح ديوان حـدس
شواهد آن در شعر فارسي فراوان است .در اين صورت ٬چنانکه
ّ
زده است ٬بايد »واو عطف« را زايد دانست.
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