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عليرضا بديععليرضا بديع

چكيده 
«قلــب» يكــي از 

اختيارات شاعري است 
كه به دليل نپرداختن دقيق 

عروضيان، باعث بدخواني ابيات 
مزاحف به قلب و يا دستبرد مصححين 

به منظور اصالح وزن شده است. عروض دانان  
جايگاه رخداد قلب را منحصر به «مفتعلن» 
و قالب رباعی (مستفعُل) می دانند. عالوه بر 
دو وزن مذکور که از نظر کيفيت و کميت 
مشابه يکديگرند و در يک دايرة عروضی به 
نام «مجتلبة زائدة مزاحفه» جای گرفته اند، 
دو بحر ديگر (فعالتن و مفاعيُل) در همين 
دايــره وجود دارند که امــکان رخداد قلب 
در آن دو نيز هســت و شاعران گذشته در 
آثار خويش از اين امکان عروضی اســتفاده 
کرده اند. از پژوهش حاضر اين نتيجه حاصل 
شــد که «قلب» مبنايی رياضی وار دارد و 
در هر وزن كه چهارهجايي و متفق االركان 
باشــد، ممکن ا ست؛ به شرط آنكه هر ركن 
مشــتمل بر دو  هجاي كوتــاه و دو هجاي 
بلند باشد و دست كم يك جفت از هجاهاي 

هم كميت، در جوار 
هم قرار گرفته باشند. به ديگر سخن، قلب 
در تمامی بحرهای موجود در دايرة «مجتلبة 
زائدة مزاحفه» ممکن است؛ يعنی وقوع آن 
عالوه بر دو بحر رجــز  مطوی (مفتعلن) و 
هــزج  اخرب (رباعــی)، که پيــش از اين 
مــّد نظر عروضيان بوده  اســت، در دو بحر 
رمل مخبــون (فعالتــن) و هزج مکفــوف 
(مفاعيُل) نيز در هجاهايی مشــخص و از 

پيش تعيين شده  امکان  دارد.

شــاعري،  اختيار  عروض،  كليدواژه ها: 
قلب، وزن شعر، هجا

 

مقدمه
قلــب يكي از 
اختيارات  مهم تريــن 
شاعري   در حوزة وزن عروضي  است 
كه اگرچــه در قديمي ترين كتب عروضي 
نظير «المعجم في معايير االشعار العجم» 
و «معياراالشــعار» نيز اشاراتي به آن رفته 
است، هرگز هيچ يك از متقدمين و متأخرين 
تعريفي جامع و مانع برای آن ارائه نكرده اند.
اين اختيار شاعري در بســياري از اشعار 
كالسيك، خاصه قالب رباعي، به كار رفته و 
به دليل تســلط نداشتن مصححان يا آشنا 
نبودن كاتبان با مقولــة مورد بحث، باعث 
بدخواني يا تصحيح هــاي ناصواب از ابيات 
مزاحف شده است. بسا استادان و ادبايي كه 
به دليل بی اطالعی از جايگاه رخداد «قلب» 
حكم به ايراد عروضي در شــعري مشهور 
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داده اند (سميعي، ١٣٧٧: ٨).
شميســا در كتاب «آشــنايي با عروض و 
قافيه»، ســه بار متوالــي در پانويس وزن 
«فعالتن»، حكم به اســتثنائات وزني داده 
اســت كه در ادامه خواهد آمد (شميســا، 

.(١٣٨٣: ٥٤
نجفی به  درســتی در مورد قواعد عروضی 

گفته است: 
قواعد عروض، مانند قواعد دستور زبان، تابع 
قرارداد اهل زبان اســت؛ يعني امري  است 
وضعي و اعتباري نه طبيعي و ذاتي، كه به 
مرور زمان تحول و تغيير مي يابد. بنابراين، 
اگر زماني قاعــده اي در عروض رايج بوده و 
بعداً بر اثر تحول از رواج افتاده باشد، نبايد 
پنداشت كه در هر دوره اي شنوندگان شعر 
با شنيدن يا خواندن آن احساس «سكته» 
مي كرده و آن را خصوصيتي «غيرطبيعي» 
يا «نامطبوع» مي شمرده اند (نجفي، ١٣٩٤ 

الف: ١٦٧).
از جملــه ابياتی که به دليــل عدم درك 
قاعدة قلب، ادبــا و اهالي فن همواره به آن 
به ديدة پرسش و اغماض نگريسته اند، بيتی  

است از ناصر خسرو:
«گل تبار و آل دارد همه مه رويان

هرگهي كآيد با آل و تبار آيد» 
(ناصرخسرو، ١٣٥٧: ١٦١)
بحر آن رمل مثمن مخبون مطموس و وزن 
عروضي آن چنين اســت: فعالتن فعالتن 

فعالتن فع.
صرف نظــر از اختيار ابدال يا تســكين در 
مصراع دوم، كلمة  «آل» در مصراع نخست 
ثقيل مي نمايد و بسيار مورد بحث قرار گرفته 
 است؛ از اين بابت که طبق قواعد عروض، در 
وزن متفــق االرکان رمل مخبون (فعالتن)، 
شــاعر مجاز به اســتفاده از «فاعالتن» در 
حشو و عروض و ضرب (ارکانی به جز اول) 
نيســت. حال آنکه در بيــت مزبور، عبارت 
«آل دارد» بر وزن فاعالتن است و در حشو 
آمده که در رمل مخبون، اين خالف قواعد 

عروض است.
بيت ديگــري نيز همواره از همين نظرگاه 

مورد بحث بوده است:
«شاد باشيد كه جشن مهرگان آمد

بانگ و آواي دراي كاروان آمد 
(منوچهري، ١٣٣٨: ١٩٧)

طي اين  پژوهش به اين پرســش پاسخ 
داده خواهد شــد كه چرا ناصرخســرو و 
شعراي ديگر در ابياتي از اين نوع، مختار 
بوده انــد از چنين قاعده ای بهــره ببرند 
و بالطبع حق با ايشــان بوده اســت نه با 

خرده گيران.

پيشينة پژوهش
تا آنجا كه بررســي شــد، شــمس الدين 
محمدبن قيس  رازي، نخستين كسي  است 
كه مابين آثار برجاي مانده در باب عروض و 
قافيه از عبارت «مراقبت» استفاده مي كند 
و غرض او جابه جايي دو هجاي كوتاه و بلند 
مجاور هم (قلب) است: «در مسدس اخرب 
اين بحر مراقبتست ميان يا و نون مفاعيلن 
و بعد از مفعوُل مفاعلن آيد» (شمس الدين 

محمدبن قيس رازی، ١٣٧٣: ١١٨).
خواجــه نصيرالديــن طوســی، فصــل 
هشــتم از باب عــروض را بــه اختيارات 
وزنــي اختصــاص داده و در باب «قلب» 
بيان داشــته  اســت كه « اين وزن «رجز 
مخبون» و «کامل موقوص» هم می تواند 
امــا در ترانه خلط مقبــوض و مکفوف به 
يکديگر روا بود و ميــاِن يا و نون مراقبه 
بود يعنی الزم اســت کــه مقبوض بود يا 

مکفوف» (طوسی، ١٣٨٩: ٣٤٧).
 او نيز به پيروي از شــمس قيس، در اين 
موضع از عبارت «مراقبت» استفاده مي كند.
 اما نخســتين كســي كه از اين ضرورت 
وزني با عنوان «قاعدة قلب» نام برده است، 
ناتل خانلري بوده و آن را در زمرة اختيارات 
شــاعري قرار داده اســت (ناتــل خانلری، 

.(١٣٦٦: ٢٧١
وحيد عيدگاه نيز ضمن مقاله اي با عنوان 
«بررســي بســامدي اختيــارات وزني در 
قصيده هاي ناصرخســرو» دست به تعريف 
اين ضــررورت وزني زده و بــه موازات آن 
مصاديقي کــه ناصرخســرو در آن ها اين 
اختيار را به کار بســته است، واكاويده و به 
تعريفي از ســيروس شميســا در اين باب 
استناد كرده است (عيدگاه طرقبهي، ١٣٩٦: 

.(١٦٧-١٥٤
چنان که در ادامه خواهد آمد، معاصرين نيز 
تنها به تکرار تعاريف قدما بسنده کرده اند و 

کسی گرهی از آن نگشوده است.

بحث
در حافظة تاريخي مــا ايرانيان، قطعه اي 
مشــهور وجود دارد: «آبســت و نبيذست/ 
و عصارات زبيب اســت/ و ســميه روسپيذ 
اســت». اين قطعه در آغاني بــه يزيدبن 
 مفّرغ نسبت داده شده و مؤلف كتاب «وزن 
شــعر پارســي» در مــورد آن ـ  و البته به 
نقل  قــول از مرحوم بهــار ـ ، چنين نقل 
كرده اســت: «تاريخ سرودن اين شعر سال 
پنجاه و يك هجري  است و بنابراين قطعة 
مذكور از قديمي ترين نمونه هايي است كه 
از شعر و زبان فارسي بعد از اسالم به يادگار 
مانده اســت» (ناتل خانلــري، ١٣٦٦: ٥٨). 
شايد يكي از كهن ترين نمونه ها براي قاعدة 
وزني «قلب» هميــن ترانة كوچه و بازاري 

باشد.
هيچ يك از عروض دانان متقدم نظير شمس 
قيس رازي و خواجه نصيرالدين طوســي و 
هيچ يك از معاصرين نظير خانلري، فرزاد، 
وحيديان كاميار و نجفي، فرضيه اي جامع 
و مانع كه شمول پذير و كاربردي باشد، ارائه 

نكرده اند. 
در واقع، قاعدة قلب همواره طي اين هزار 
و دويست ســال كه از تصنيف علم عروض 
توســط خليل بن احمد فراهيــدي ازدي 
مي گــذرد (ماهيــار، ١٣٧٨: ١٣)، چونان 
رازي نامكشــوف باقي مانده اســت؛ از اين 
بابت که هيچ يک بــه منطق رياضی وار آن 
نپرداخته  و نگفته اند چرا در «رباعی» اوزان 
بر پاية «مســتفعُل» ممکن است و در بقيه 
نــه! مثــًال در كتاب «عروض فارســي» از 
دکتر عباس ماهيار كه عنوان آن شــيوه اي 
نو براي آموزش عروض و قافيه ذكر شــده 
است، مطلقًا از قاعدة قلب يا جابه جايي، ولو 
به قدر ذكر نــام، حرفي به ميان نيامده؛ نه 
در بخش كليات بدان اشــاره كرده  است و 
نه در بخش اوزان رايج شــعر و نه حتي در 
بررسي اوزان رباعي! در كتاب «عروض» از 
دكتر جليل تجليل و كتاب «آشنايي با علم 
عروض و قافيه» تأليف دكتر حسين بهزادي 
اندوهجردي نيز مطلقًا حرفي از اين قاعده 

به ميان نيامده است.
بــراي ورود بــه بحــث الزم اســت ابتدا 
مختصري در تعاريف سايرين از اين اختيار 
شاعري كندوكاو كنيم. زنده ياد نجفي آن را 
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قاعده مي دانست نه اختيار؛ چرا كه معتقد 
بود «وقوع آن در شعر فارسي بسيار محدود 
و منحصر به دو حوزه است» (نجفي، ١٣٩٤ 

الف: ١٠٤).
قهرماني مقبل طي مقاله اي به دســتاورد 

طوسی در باب قلب پرداخته است: 
طوســی به جواز «قلب» نيز پی برده و در 
دو جا به توصيف اين جواز پرداخته اســت. 
اگرچه از اصطالح قلب اســتفاده نمی کند؛ 
نخســت در وزن رباعی که دو هجاي ششم 
و هفتم که اولي بلند و دومی کوتاه اســت 
قابليت جابه جايی دارند و طوسی با تيزبينی 
تمام بــراي آن اصطالح «مراقبه»١ را به کار 
می برد: «اما در ترانه خلط مقبوض [مفاعلن] 
و مکفوف[مفاعيــُل] به يکديگــر روا بود و 
مياِن يا و نون مراقبه بود» (معياراالشــعار، 
گ ٣٥، پ). مورد دوم آوردن «مفاعلن» به 
جاي «مفتعلن» در رجز مْطوي اســت. در 
عين حال يادآور می شود که کثرت کاربرد 
اين جواز با ذوق فارســی سازگار نيست و 
«تناسب نگاه بايد داشت» (قهرماني مقبل، 

.(١٣٨٨: ٧-٦
چنان كه مشاهده مي شود، طوسی اشاره اي 
گذرا داشته ولي عنوان نكرده  است كه مثًال 
اين قاعده در ركن اول يا آخر هم مجاز است 
يا خير، و نگفته  اســت به چه دليل در وزن 

متناوب رجز مطوی حادث مي شود!
نجفي با اســتناد به اثر طوســی در مورد 

«قلب» مي گويد:
از اشارة طوسي در «معياراالشعار» كه اين 
تغيير را ظاهراً در ركن ســوم مصراع جايز 
مي دانــد نيز ضابطه اي به دســت نمي آيد. 
همين قــدر شــايد بتوان اين حكــم را روا 
دانســت كه در ركن دوم مصراع (و ظاهراً 
مصراع هايي كه بيش از ســه ركن دارند)، 
«مفاعلن»  جانشــين  «مفتعلــن»  گاهي 
مي شود و بالعكس، اما هرگز مثًال جانشين 
«فعالتن» نمي شود. چنان  كه بعداً در بحث 
اوزان رباعي گفته خواهد شــد، گاهي هم 
به جاي «مستفعُل» مي نشيند  «فاعالُت» 

(نجفي، ١٣٩٤ الف: ٣٣). 
پيداست نجفي نيز نتوانسته است از عهدة 
تشــريح برآيد كــه طی اين مقالــه به آن 

پرداخته خواهد شد.
در ميان معاصرين، مســعود فــرزاد جزء 

نخستين كســاني  اســت كه به تحقيق و 
پژوهــش در ايــن مورد پرداخته  اســت و 
ضمــن تحقيق بــر روي وزن هاي مختلف 
رباعي (زحافات) به ســراغ يكي از تغييرات 
مجاز عروضي در فارســي مي رود و با ذكر 
نمونه هايــي نشــان مي دهد كــه مفتعلن 
مي تواند به مفاعلن تبديل شود، ولي عكس 
آن ممكن نيســت (فرزاد، ١٣٥٧: ٦٥). او 
اگرچــه تعريف كاملي ارائه نــداده، به اين 
نكته راه برده اســت كــه مفتعلن مي تواند 
به مفاعلن قلب شود و نه برعكس! فرزاد با 
انتشار مقاله ای مفيد نيز به مبنای رياضی وار 
عروض فارسی پرداخته است که اگرچه در 
باب کليت بحور و اوزان شــعر فارسی  است 
اما يکــی از مطالب مؤثــر در جهت اثبات 
نظريــة مورد بحث در اين پژوهش اســت.  

(فرزاد، ١٣٤٦).
ناتل خانلري در كتاب ارزشمند «وزن شعر 
فارســي» در مجموع يك صفحه در مورد 
قاعدة جابه جايي (قلب) ســخن گفته است 
كه با حذف شــاهد مثال ها به اين تعريف 

جزئي مي رسيم:
مــراد از قلــب در اينجــا تغييــر محل 
هجاهاست؛ بي آنكه در كميت آن ها تغييري 
رخ دهد يا به كميت متساوي تبديل گردد، 

و انواع آن به قرار زير است:
ـ قلب پايه نوا (U-) به چامه (-U)؛ مثال:

سينة خاقاني و غم تا نزند ز وصل دم
دعوي عشق و وصل هم تا ز سگان كيست او
(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٥٨)

ـ قلب پايه چامه (-U) به نوا (U-) و اين 
عكس تغيير فوق است:

دست كسي بر نرسد به شاخ هويت تو
تا رگ انّيت او ز بيخ و بن بر نكني 

(سنائي)
 (UU-) بــه زمزمه (U-U) ـ قلب ترانه
كه ممكن اســت آن را جزء پايه هاي اصلي 
نشــماريم؛ زيرا در يكي از صورت هاي بحر 
ترانه مورد اســتعمال نــدارد. مثال از بحر 
ترانه: تا بتواني خدمــت رندان مي كن. در 
پاية ســوم ترانه (U-U) كــه آن را اصل 
شمرديم، به زمزمه (-UU) قلب شده است 

(ناتل خانلري، ١٣٦٦: ٢٧١).
همان طور كه مشاهده مي شود، خانلري به 
جاي تعريفي متقن، شرحي مختصر نوشته 

و به چند شــاهد مثال بسنده کرده است؛ 
به طوري كه ابداً خواننده از جايگاه رخداد 
قلب آگاه نخواهد شد. طی اين مقاله اثبات 
خواهد شــد که همواره ( -U) بر اثر قلب 
به (U-)  تبديل خواهد شــد و عکس آن 

جايز نيست.
نظر نجفي در مورد آنچه ناتل خانلري گفته، 

جالب توجه است: 
از كتاب وزن شــعر فارسي كه اين تبديل 
را شرح مي دهد (ص ٢٧١ـ٢٧٢) نمي توان 
معلــوم كرد كه كاربرد قاعدة قلب دقيقًا در 
كجا جايز اســت و در كجا نيست. اگر همه 
 جا در اثناي مصراع جايز مي بود، في المثل 
مي توانستيم دو بيت زير را هم وزن بدانيم: 

گشت غمناك دل و جان عقاب
چو ازو دور شد ايام شباب

حال دل با تو گفتنم هوس است
خبر دل شنفتنم هوس است 

(نجفي، ١٣٩٤ الف: ٣٣ـ٣٢)
در كتاب «آموزش عروض و قافيه به زبان 

ساده» چنين آمده است:
قلب: شــاعر به ضرورت وزن مي تواند يك 
هجاي بلند و كوتاه كنار يكديگر را جابه جا 
كنــد و برعكس. از اين اختيار بســيار كم 
اســتفاده شــده و معموًال در ركن هاي زير 

ديده شده است:
مفتعلن (قلب): مفاعلــن. مفاعلن (قلب): 
مفتعلن. مستفعُل (قلب): فاعالُت. متفاعلن 

(قلب): مفاعلتن
مثال: 

سينة خاقاني و غم تا نزند ز وصل دم
دعوي عشق و عاشقي تا ز سگان كيست او

همان گونه كه مشاهده مي كنيد، شاعر در 
ركــن دوم مصــراع اول مفتعلن را به جاي 
مفاعلن آورده و از اختيار قلب استفاده كرده 

است (طباطبايي، ١٣٨٦: ٢٨).
طباطبايی به  درســتی متوجــه اين نکته 
شــده که قلــب در متفاعلن نيــز ممکن 
اســت ولی خطايی که مرتکب شــده اين 
اســت که همواره بر اثر قلب، مفاعلتن بدل 
به متفاعلن می شــود نــه بالعکس! چرا که 
هر مفاعلتن از ترکيب يــک هجای کوتاه 
به  عــالوة مفتعلن و هــر متفاعلن از يک 
هجای کوتاه به  عالوة مفاعلن تشکيل شده 

( UU- + U) = ( -UU-U-) :است
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اين تعريف نيز به شمارة اركان و هجاهايی 
که درگير قلب خواهند شد، نپرداخته و در 
تعريف مشخص نكرده است كه اگر مفتعلن 
در وزن مختلف االركان به كار رفت، مي تواند 
قلب شود يا خير! در پايان بحث، به چرايي 
ذكر «متفاعلن» و «مفاعلتن» در اين تعريف 

طباطبايي پرداخته خواهد شد.
«شــاعر بــه جــای هجــای کشــيده، 
«هجای کوتــاه + هجای بلنــد» بياورد يا 
بالعکس؛ قلب معمــوًال در تبديل مفتعلن 
بــه مفاعلــن و بالعکس ديده می شــود» 
تعريــف  ايــن   .(٥٦  :١٣٨٦ (شميســا، 
بــه هيچ عنــوان نمي تواند گرهــي از كار 
بگشايد. نخســت اينكه اگر بتوان به جاي 
هجاي كشــيده از كوتاه و بلند اســتفاده 
كرد، بيت «صبحگاهي ســر خوناب جگر 

(خاقانــي، ١٣٩٣: ١٥٨)  بگشــاييد» 
مي تواند معادل «ســحرگاهي سر 

باشد؛  بگشــاييد»  خوناب جگر 
حال آنكه تفاوت كيفي آن دو 
بارز است. دوم آنكه مشخص 
نيســت اين اتفاق در كدام 
اركان مي تواند بيفتد؟ ركن 
اول؟ ركــن آخــر؟ ممكن 
اركان يك  تمام  اســت در 
مصراع حادث شــود؟ سوم 

اينكه چنان  كه خواهيم ديد، 
در مفتعلــن رخ خواهد داد ولي 

قيد «معموًال» علمي و دقيق نيست 
و نمي توان دانست كه معموًال كجاها و 

به چه علت! و چهارم آنكه عبارت بالعكس 
در تعريف ايشــان نيز خالف واقع اســت. 
در ايــن صورت و با ايــن تعريف، مي توان 
وزن «مفاعلــن فعالتن مفاعلــن فعلن» را 
با «مفتعلن فعالتن مفاعلــن فعلن» برابر 

دانست.
زنده ياد ابوالحســن نجفي گســترده تر از 
ســايرين به اين مقوله پرداخته و در ســه 
كتــاب ارجمند «وزن شــعر فارســي» و 
«اختيارات شــاعري» و مقاله هاي ديگر در 
عروض فارسي و كتاب «دربارة طبقه بندي 
وزن هاي شــعر فارسي»، مطالبي ممّتع در 
اين موضوع نگاشته ولي به رغم نكته گيري 
استاد نجفي بر عروضيان پيشين مبني بر 
نپرداختن كامل به قاعدة قلب، خود نيز به  

درستي از عهدة توضيح و كشف اين قاعده 
برنيامده است. در كتاب اختيارات شاعري 

آورده است كه: 
قلب: گاهــي در اثناي مصراع، يك هجاي 
بلند و يك هجاي كوتاه جابه جا مي شــوند؛ 
يعني بلند كوتاه به جاي كوتاه بلند مي آيد 
و بالعكس. اين تغيير را قلب مي نامند؛ مثًال 
در بيت زير از قصيدة معروف خاقاني كه بر 
وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن است:
ســينة خاقاني و غم تا نزنــد ز وصل دم

وزن رباعي همچنان متداول است (نجفي، 
١٣٩٤ الف: ١٠٧).

نجفــي در كتاب ارزشــمند «وزن شــعر 
فارســي» نيز توضيحاتي در اين باب ارائه 

كرده است:
«رباعــي دو وزن اصلي دارد. در مورد وزن 
رباعي قاعــده اي وجود دارد كه به شــاعر 
اجازه مي دهد تا اين دو گونة متفاوت را نيز 
با هم در درون يك رباعــي به كار ببرد. به 
اين قاعده، قاعدة قلب مي گوييم» (نجفي، 

.(١٣٩٥: ٩٠
توضيحات نجفي در مورد قلب همين ميزان 
است. همان طور كه اشاره شد، نقد ايشان بر 
ديگران به مطلب خودشان نيز وارد  است كه 
نمي توان معلوم كرد قاعدة قلب دقيقًا كجا 
جايز  است و كجا نه! و البته در ادامة مطلب 
اثبات خواهد شد كه اين گفته از نجفي 
ناصحيح است كه مفتعلن جانشين 
مفاعلن مي شود و برعكس! بلكه 
همواره مفاعلن به جاي مفتعلن 
مي آيد؛ آن هم در صورتي كه 
وزن متفــق االركان و بر پاية 

مفتعلن باشد.
ا ست  اين  دليل تسمية آن 
كه در اين اختيار يك هجاي 
كوتاه و بلند جابه جا مي شوند. 
پرواضح است كه ترتيب هجايي 
يك كوتاه و يك بلند در شــعر 
فارسي بسيار اتفاق مي افتد و قلب 
به اين معني نيست كه امكان جابه جايي 
آن در همه جا محتمل باشد.از اين نظر ايراد 
نجفي بر مطّرد بودن آن وارد اســت. قلب 
تنها در وزن هاي معدودي به كار مي رود كه 

خود بر دوگونه است: 
الف. قلب در رباعي: در وزن رباعي در ركن 
دوم تبديل «مســتفعُل» بــه «فاعالُت» از 
موارد اختيار قلب است. قلب در اين موضع 

از وزن رباعي كامال مطّرد است. 
ب. قلب جــز رباعــي در وزن هايي واقع 
مي شود كه متشكل از مفتعلن و يا مفتعلن 
و مفاعلن اســت. البتــه در موارد معدودي 
ممكن است كه يكي جايگزين ديگري شود 
و گوش اغلب اين تفاوت را احساس مي كند 

(قهرماني مقبل، ١٣٩٤: ١٠١).
توضيحات قهرماني  مقبل نيز هيچ حرف 

قلب در ركن نخست و 
ركن پاياني اين زنجيرة 

عروضي، غيرممكن 
نيست وليكن نامطبوع 

است. شايد دليل ندرتش 
در ركن اول و آخر، 
همين نكته باشد. در 
ركن دوم خوشايند و 

در ركن سوم قابل قبول 
است

دعوي عشق و وصل هم تا ز سگان كيست او 
(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٥٨)

در ركن دوم مصراع اول، مفتعلن به جاي 
مفاعلن آمده، يا به عبارت ديگر U- به جاي 
-U نشسته است (نجفي، ١٣٩٤ الف: ٣٢).

ايشان در جايي ديگر مرقوم كرده است:
اســتفاده از «قاعدة قلب» تا جايي كه به 
اين خانواده مربوط مي شود، به مرور زمان 
در شعر فارسي رو به كاهش نهاده و از قرن 
ششــم به بعد، جز در مــورد رباعي، ديگر 
به كلي منسوخ شــده است. در همان قرن 
ششم نيز موارد اســتفاده از آن بسيار نادر 
است. امروزه استفاده از اين قاعده فقط در 
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تازه اي نسبت به ديگران ندارد.
گفتيم كــه احتمال رخــداد اين عارضة 
عروضي تنها در چهار وزن كه متشــكل از 
دو هجاي كوتاه و دو هجاي بلند باشــند، 
وجــود دارد. آن چهــار وزن به قلم خواجه 

نصيرالدين چنين اند:
و زايده هم برين قياس باشــد. و باشد كه 
همين بحرها به حذف ســاكن سبب دوّيم 
بــه كار دارند تا «هزج» برين گونه شــود: 
«مفاعيُل» چهاربــار. و «رجز» برين گونه: 
«مفتعلن» چهاربــار؛ و «رمل» برين گونه: 
«فعالتــن» چهاربار؛ و بيــت دايرة «هزج» 
بريــن منوال بود: مرا كــس ندهد داد، مرا 

كس نكند شاد
و بر وزن «رجز»: كس ندهد داد مرا، كس 

نكند شاد مرا
و بر وزن «رمل»: ندهد داد مرا كس،  نكند 

شاد مرا كس
و اين بحرها را «هــزج مكفوف» و «رجز 
مطوي» و «رمل مخبون» خوانند و دايره بر 
قياس گذشته بنهند و آن را «دايرة مجتلبة 
مزاحفه» خوانند (طوســی، ١٣٨٩:  زايدة 

.(٢٥-٢٤
و اين حقير، وزن «مســتفعُل» يا به قول 
خواجــه نصيرالدين «تخفيف» را نيز بر آن 
مي افزايــم تا دايره كامل شــود. آنچه اين 
پژوهش در پي آن است، خارج از اين دايره 

نيست. 
«چنين به نظر مي رســد كه شمس قيس 
و خواجه نصير براي طرد «مســتفعُل» از 
عروض فارسي ـ برخالف تصور عبدالخالق 
پرهيــزي ـ از مدخل زباني وارد مســئله 
نشده باشند (پرهيزي: ٢٩). به همين دليل 
احتماًال فرزاد نخستين كسي باشد كه اين 
ركــن را در ميان اركان عروضي خود آورده 

است» (قهرماني مقبل، ١٣٨٩: ٤٤) .
و امــا در ادامه بــا مثال هايي كه طي اين 
سال ها بيشــتر مورد بحث قرار گرفته اند، 

نشان داده خواهد شد كه اختيار «قلب»:
١. در چه بحوري رواست؛

٢. در ركن چندم واقع مي شود؛
٣. با  ذوق سازگار است و رايج  يا نامتداول 
ا ست و نادر، تا از برآيند اين سه پاسخ بتوان 

نتيجه اي حاصل كرد. 
«خليل بن احمد براســاس ميزان كاربرد 

اين تغييرات، آن ها را به زحافات حســن يا 
رايج، زحافــات صالح يا مقبول (كم كاربرد) 
و زحافات قبيح يا نادر (بســيار كم كاربرد) 
(قهرماني مقبل،  است»  كرده  تقسيم بندي 

.(١٣٩٤: ٩٠
شمس قيس اين اختيار را تا به حدي روا 
مي داند كه از سالست بيان نكاسته باشد و 
ذوق را مالك آن برمی شــمرد: «و بايد كي 
در خبن و طي تناســب اجزا رعايت كنند 
تا مصاريع مختلــف نيايد و هر دو نيارند تا 
ذوق شــعر مختل نگردد چنانك گفته اند» 
(شمس الدين محمدبن قيس  رازي،١٣٧٣: 

.(١٢٩
نکته اين است که ســايرين، کاربرد قلب 
در «مفتعلــن» و قالب رباعــی را طبيعی 
می دانند. منتها عالوه بر نظر ســايرين که 
رباعی را بــه وزن «مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل 
فَعل» صورت بنــدی می کنند، می توان آن 
را به وزن «مســتفعُل مســتفعُل مستفعُل 
مس (فع)» نيز تقطيع کرد. از ســويی، در 
دواوين قدمــا به ابياتــی برمی خوريم که 
اختياری مشــابه قلب دارند امــا در وزنی 
ديگر ـ خانوادة «فعالتن» ـ سروده شده اند؛ 
پس اين فرضيه مطرح می شود که به دليل 
شباهت اين ســه وزن ممکن است قلب از 
مبنايی رياضی وار برخوردار باشد و اوزانی را 
درگير کند که داخل دايرة «مجتلبة زايدة 
مزاحفه » موجودند. لذا اگر چنين فرضيه ای 
صحيح باشــد، بايد در ديگر وزن اين دايره 
يعنی «مفاعيُل» نيز رخ دهد و بتوان برای 
آن شاهد  مثالی يافت. بنابراين در اين مقاله 
برای هر يک از ايــن اوزان، مصاديقی بيان 
شــده که قلب در آن ها رخ داده است. اين 

دايره را خواهيم ديد (دايرة شمارة ١).

گفتنی ا ســت که هميــن دايرة «مجتلبة 

زائــدة مزاحفه» در دســته بندی خانلری، 
سلسلة دوم ناميده شده   است (ناتل خانلری، 
١٣٩٦: ١٨٨) کــه در صورت اعمال اختيار 
قلــب بر روی چهــار بحر موجــود در آن، 
دايره ای ديگر به دست خواهد آمد که همان 
سلسلة  چهارم در دسته بندی خانلری ا ست 

(دايرة شمارة ٢).
۱

۲

۳

۴

اکنون بايد به ترتيب دايره در اوزان پيش 
رفت و براي هر يك نمونه هايي ذكر كرد تا 
ابتدا مشخص شود كه قلب در تمامي شان 

رخ دادني  است يا خير. 
١. مســتفعُل ٢. مفتعلــن ٣. فعالتن ٤. 

مفاعيُل.
١. «مســتفعُل»: پيش از پرداختن به اين 
بحر، بايد بگوييم که طبق عروض ســنتی، 
نام دو وزن اصلی رباعی را «مفعول مفاعيل 
مفاعيل فعــل» و «مفعول مفاعلن مفاعيل 
فعــل» گفته اند و با اختيــار ابدال، ده وزن 
ديگر نيز از اين دو به دست می آيد. چنانچه 
وزن اصلی رباعــی را به ارکان چهارهجايی 
صورت بندی کنيم، اين نــام واژه را خواهد 
يافت: «مســتفعُل مستفعُل مستفعُل مس 
(فع)». پس، دليل رخداد قلب در اين وزن 
اين اســت که رباعی نيز مثل رجز مطوی، 
ناشی از توالی دو هجای کوتاه و دو هجای 
بلند است. در ادامه خواهيم ديد قلب نه تنها 
در رباعی بلکه در تمام اشــعاری که بر پاية 

«مستفعُل» باشند، ممکن است.
 و اما در ادامه؛ در صورتي كه «مستفعُل» 
قلب شــود، دو هجاي ميانــي آن جابه جا 
می شوند و به «فاعالُت» بدل می گردند. با 

اين حساب اين امكانات وجود دارد:
الف. فاعالُت مستفعُل مستفعُل مستفعل 
(هجای آخر مصراع نمی تواند کوتاه باشــد 
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و همواره بايد يک هجــای بلند معادل آن 
منظور کرد يا اگر مشابه اين وزن، دو هجای 
کوتاه در پايــان قرار گرفتنــد، بايد آن  ها 
را ابدال نمود. منتها بــا علم به اين نکات، 
برای پرهيــز از دور نيفتادن از بحث، آن ها 
را به همان شکل آورده ايم.)  (فرزاد، ١٣٤٦: 

(١٥٥
ب. مستفعُل فاعالُت مستفعُل مستفعل
ج. مستفعُل مستفعُل فاعالُت مستفعل
د. مستفعُل مستفعُل مستفعُل فاعالت

با ادامة ايــن روند، درمي يابيم كه قلب در 
ركن نخســت و ركن پايانــي اين زنجيرة 
عروضي، غيرممكن نيست وليكن نامطبوع 
اســت. شــايد دليل ندرتش در ركن اول 
و آخر، هميــن نكته باشــد. در ركن دوم 
خوشايند و در ركن سوم قابل قبول است. 
با در نظر داشتن اين احتماالت، با دو هدف:

١. آوردن مصداق های اين بحر، و ٢. اثبات 
امکان رخداد قلب در اوزانی جز رباعی، چند 

نمونه را بررسی می کنيم.
مثال ١: «امروز و پريروزي و فردا/ هرچار 

يكي بود تو فردا» 
(همدانی، ١٣٧٧: ٢٠) 
ركن معيار: مســتفعُل مســتفعُل مستف 

(فعلن) 
ركن جايگزين٢: مستفعُل فاعالُت مستف 

(فعلن). هجاهاي مبتال: ٦ و ٧ مصراع دوم
مثال ٢: «تا در طلب دوست همی بشتابم/ 

عمرم به کران رسيد و من در خوابم» 
(فرخی سيستانی، ١٣٨٨: ٤٤٧)
ركن معيار: مســتفعُل مستفعُل مستفعُل 

مس (فع) 
ركن جايگزين: مستفعُل فاعالُت مستفعل 
مس (مفعولن فــع) هجاهاي مبتال: ٦ و ٧ 

مصراع دوم.
مثال ٣: صاحب المعجم پيش از درج بيتي 
معــروض به قلب اين توضيحــات را آورده 

است:
و موجب ناخوشي اين اوزان اختالف نظم 
اجزاست و عدم تناسب اركان و پندار رازي 
را اين اختالف بســيار افتاده اســت الجرم 
الفاظ عذب و معاني لطيف خوش را باوزان 
نامطبوع  ازاحيف مختلــف  و  مســتهجن 

گردانيده است. چنان كه گفته است:
مشكين كلكي سروين بااليي

وا دو چشم شهال و چه شهاليي
مفعول مفاعيلــن مفعولن/ فاعلن مفاعيل 

مفاعيلن
و در اين شــعر خرب و شــتر بهم جمع 
كرده است (شــمس الدين محمدبن قيس  

رازي،١٣٧٣: ١٢٧-١٢٦).
اين مثال نشــان مي دهد كه در اين وزن، 

«قلب» در ركن نخست نيز ممكن است:
ركن معيار: مســتفعُل مستفعُل مستفعل 

(مفعولن) 
ركن جايگزين: فاعالُت مستفعُل مستفعل 

(مفعولن) 
هجاهاي مبتال: ٢ و ٣ مصراع دوم.

مثال ٤: 
«دل می رود و ديده نمی شايد دوخت
چون زهد نباشد نتوان زرق فروخت

پروانة مستمند را شمع نسوخت
آن سوخت که شمع را چنين می افروخت» 
(سعدی، ١٣٨٥: ١٠١٧)
ركن معيار: مســتفعُل مستفعُل مستفعُل 

مس (فع)
ركن جايگزين: مستفعُل فاعالُت مستفعُل 

مس (فع) 
هجاهاي مبتال: ٦ و ٧ مصراع دوم.

نكتة مهمي كه در اينجا بايد تکرار کرد، اين  
اســت كه يكي از مواردي كه مانع رهيافت 
بسيار كسان به اين دقيقة عروضي مي شود، 
شكل نام گذاري اوزان است که پرداختن به 

آن، خود مجالی موسع می طلبد.
در رباعيات خيام، اختيار قلب فقط در ركن 
دوم وجود دارد (جاهدجاه و رضايي، ١٣٩٦: 

.(١٦٧
بــر اين اســاس مي توان گفــت كه وزن 
معيار رباعي اين  است: «مستفعُل مستفعُل 
مستفعُل مس (فع)» و ديگر وزن پركاربرد 
رباعي به تأثير قلب در آن حاصل مي شود: 

«مستفعل فاعالت مستفعل مس (فع)».
٢) «مفتعلن»: در صورت قلب «مفتعلن»، 
جاي هجاي اول و دوم هر ركن با هم عوض 
می شــود و به مفاعلن بدل مي گردد. با اين 

پيش زمينه، اين امكانات وجود دارد:
مفاعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفتعلن
مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن
مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن.

اکنون به بررسي اين احتماالت مي پردازيم.
مثال ١: 

«هركه تو را نيك خواه، نيكوي او را دليل
هركه تو را بدسگال، ندامت او را نديم»

(تبريزی،١٣٦٢: ٤٨٧)
ركن معيار: مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلن 

ركن جايگزين: مفتعلــن فاعلن، مفاعلن 
فاعلن 

هجاهاي مبتــال: ١ و ٢ نيم مصــراع دوم 
مصراع دوم.

در اينجا ذکر اين نکته نيز ضروری  است که 
«فاعلن» بر وزن «مفتعل» اســت. چنانچه 
از رکــن «مفتعلن»، هجــای آخر «لن» را 
حذف کنيم، «مفتــِع» باقی خواهد ماند و 
از اين روی که هيچ مصراع (يا نيم مصراعی 
در اوزان دوری) بــا هجــای کوتاه به پايان 
نمی رسد، بايد هجای پايانی «مفتِع» را بلند 
محسوب کنيم؛ چيزی معادل «مفتعل» که 
در عروض سنتی آن را فاعلن می نامند. در 
نتيجه، مفتعلن فاعلــن نيز ُبِرش ٧ هجای 
نخســتين از وزن پايــه «مفتعلن مفتعلن 
مفتعلن مفتعلن» اســت. بــه همين دليل 

می تواند پذيرای قلب باشد.
توضيح: وزن اين بيت دوري  اســت و هر 
نيم مصراع در حكم يك مصراع اســت. لذا 
اگرچــه «قلب» در هجــاي ٨ و ٩ مصراع 
دوم رخ داده، بــا توجــه بــه توضيح، بايد 
نيم مصراع نخســت را ناديــده گرفت و از 
ابتداي نيم مصراع دوم به شمارش هجاهايي 
پرداخت كه مزاحف به قلب اند. بنابراين، به 
جاي هجاي ٨ و ٩ بايد هجاهاي ١ و ٢ نيم 
مصراع دوم را دچار عارضة قلبي دانست (ر 

ك: نجفي، ١٣٩٤ الف، ١٢٩).
«وزن دوري وزن مصراعي  است كه بتوان 
آن را به دو نيمة  متشــابه تقسيم كرد؛ به 
طوري كه هــر يك از دو نيمــه در حكم 
يك مصراع كامل باشــد. در پايان هر نيمة 
وزن دوري، مانند پايان مصراع، كميت هر 
شش هجاي زبان فارسي متساوي مي شود 
و معادل يك هجاي بلند اســت» (نجفي، 

١٣٩٤ الف: ١٣٤).
مثال ٢: 

«کسی که نشناخت به يکتايی اش
نموده نقش شرک خود از جبين»

(صفی عليشاه اصفهانی، ١٣٣٦: ٩٧)
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ركــن معيــار: مفتعلن مفتعلــن مفتعل 
(فاعلن). ركــن جايگزين: مفاعلن مفتعلن 
فاعلن / مفاعلن مفاعلــن فاعلن. هجاهاي 
مبتال: ١ و ٢ مصراع اول/ ١ و ٢ مصراع دوم

مثال ٣: 
«کيسه هنوز فربه است از تو از آن قوی دلم

چاره چه خاقانی اگر کيسه رسد به الغری» 
(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٨٨)

ركن معيــار: مفتعلن مفتعلــن مفتعلن 
مفتعلن 

ركن جايگزيــن: مفتعلن مفاعلن مفتعلن 
مفاعلن/ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن 

هجاهاي مبتال: ٥ و ٦ مصراع اول؛ ١٣ و ١٤ 
مصراع اول/ ١٣ و ١٤ مصراع دوم.

نكتة جالب توجه اينكــه در ادامة همين 
بيــت، خاقاني اذعان مــي دارد كه به قول 
خواجــه نصيرالدين، مخبــون و مطوّي با 
يكديگر تأليف كرده و مفتعلن و مفاعلن به 

هم درآميخته است:
«گرچه به موضــع «لقب» مفتعلن دوباره 
شــد/  بحر ز قاعده نشد تا تو بهانه ناوري» 

(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٨٨)
خاقاني جز در اين غزل، در دو قصيده نيز 
براي گنجاندن تخلص در وزن چنين كرده 

است:

«بر دل خاقاني اگر داغ جفا نهي چه شد
او ز سگان كيست خود تا بردت به داوري» 
(خاقانی شروانی،١٣٩٣: ٤٢١) 

و 
«خاطر خاقاني از آن كعبه شناس شد كه او
در حرم خدايگان كرده به جان مجاوري» 
(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٤٢٨).

به منظور پرهيز از اطنــاب، به اين ابيات 
نمي پردازيم. 

مثال ٤: 
«سينة خاقاني و غم تا نزند ز وصل دم

دعوي عشق و وصِل هم تا ز سگان كيست 
او»

(خاقانی شروانی، ١٣٩٣: ٦٥٨)
ركن معيــار: مفتعلن مفتعلــن مفتعلن 

مفتعلن 
ركن جايگزيــن: مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
هجاهاي مبتال: ٩ و ١٠ مصراع اول/ ٥ و ٦ 

مصراع دوم؛ ١٣ و ١٤ مصراع دوم.
مثال ٥: 

«پس چو تويي نگار من وز دو جهان بيزارم
به كار من كن نظري وگرنه دل بردارم 

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفعولن/ مفاعلن 
مفتعلن مفاعلن مفعولن» 

(شمس الدين محمدبن قيس الرازي،١٣٧٣: 
(١٢٩

ركن معيــار: مفتعلن مفتعلــن مفتعلن 
مفتعلن

 ركن جايگزين: همان كه ذكر كرده. 
هجاهاي مبتــال: ٥ و ٦ مصراع اول/ ١ و ٢ 

مصراع دوم، ٩ و ١٠ مصراع دوم.
اين مثال نشــان مي دهد كه در اين وزن، 

قلب در ركن آخر نيز ممكن است.
دليل آنکه همواره مفتعلن به مفاعلن قلب 
می شــود و نه بالعکس، اين است که هيچ 
شــعری بر وزن «مفاعلن مفاعلن مفاعلن 
مفاعلن» نمی توان يافت که ولو يک رکن آن 
به «مفتعلن» قلب شده باشد! چرا که عالوه 
بر نامطبوع بودن، از هيچ قاعدة رياضی واری 
تبعيت نمی کند و اگــر چنين قاعده ای در 
وزن «مفاعلن» وجود داشت، در مورد ديگر 
وزن هم سلســلة آن، يعنی «فاعالت»، نيز 
صادق بود؛ حال آنکه اشــعار بسياری وجود 
دارنــد که در آن ها مفتعلن به مفاعلن قلب 
شده است و اين اختيار در مورد ديگر اوزان 
هم سلســلة مفتعلن، يعنی «مستفعُل» و 

«فعالتن» نيز صادق است.
٣. «فعالتن»: قلب در اين زنجيره، دو ركن 
را درگير مي كند و اولــي را به «فعالُت» و 

دومي را به «فاعالتن» بدل مي سازد.
با اين پيش زمينه، اين امكانات وجود دارد:

الف. فعالت فاعالتن فعالتن فعالتن
ب. فعالتن فعالت فاعالتن فعالتن
ج. فعالتن فعالتن فعالت فاعالتن.

اکنون با مثال هايي روشن خواهد شد كه 
در هر سه جايگاه تخميني، امكان «قلب» 

موجود است.
مي توان دوبــاره به آن بيــت مورد بحث 
ناصرخسرو قبادياني اشاره كرد كه به دليل 
عدم آشــنايي کامل با قاعدة قلب، همواره 

مورد سؤال بوده است:
مثال ١: 

«چند گويي كه چو هنگام بهار آيد
گل بيارايد و بادام به بار آيد» 

(ناصرخسرو، ١٣٥٧: ١٦١)
در ادامة آن به بيتي مي رســيم كه از نظر 

عروضی با ديگر ابيات شعر تفاوت دارد:
«گل تبار و آل دارد همه مه رويان

هرگهي كآيد با آل و تبار آيد»
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(ناصرخسرو، ١٣٥٧: ١٦١)
بحر: رمل مثمن مخبون مطموس 

ركن معيــار:  فعالتن  فعالتن فعالتن فع. 
ركن جايگزين: فعالت فاعالتن فعالتن فع.

 هجاهاي مبتال: ٤ و ٥ (تبديل فعالتن به 
فاعالتن در رکن اول اين وزن اختيار وزنی 

ا ست.)
نکتة بســيار مهم در اين مبحث اين است 
که تمام ابياتی که در حشو و پايان مصراع 
بر پاية فعالتن، از فاعالتن استفاده کرده اند،  
هجای پيش از فاعالتــن را کوتاه آورده اند؛ 
اين بدان معناســت که يک هجای بلند و 
کوتاه را مقلوب کرده اند! در بيت باال، توجه 
فرماييد که فاعالتن در حشو رمل مخبون 
آمده اســت: «آل دارد» اما به قيمت کوتاه 
آمدن هجای پيشينش: «ُر». اين مبين اين 
نکته است که جای هجاهای بلند و کوتاه، 

کوتاه و بلند آورده که همان قلب است.
مثال ٢: 

«کار شه به شود و کار عدو به نشود
نشود خرما خار و خار خرما نشود»

(منوچهری، ١٣٣٨: ١٣)
گذشــته از تســکين (ابدال) در رکن دوم 
مصراع دوم، در همان مصراع دوم، به هجای 
نخســت از رکن ســوم دقت کنيد: «خا» 
هجای بلند اســت و اين ناقض قواعد رمل 
مخبون است؛ منتها اگر به هجای پيشينش 
توجــه کنيد، هجايــی کوتاه اســت: «ُر». 
چنان که مشاهده می فرماييد، در اين بيت 

نيز «قلب» رخ داده است.
مثال ٣: 

سيروس شميسا ذيل اختيارات بحر رمل، 
نمونــه ای از منوچهری آورده و قاعدة آن را 

حمل بر استثنائات وزنی کرده است:

بانگ و آواي دراي كاروان آمد 

«شاد باشيد كه جشن مهرگان آمد

(منوچهري)

وزن آن فعالتن فعالتن فعالتن فع است اما 
شاعر در ركن سوم به جاي فعالتن، فاعالتن 

آورده است» (شميسا، ١٣٨٣: ٥٤).
در واقع، ركن ســوم كه ايشان آن را جزء 
استثنائات دانســته اند، همان قلب در رمل 
مخبون اســت و جاي هجاي كوتاه ابتداي 
ركن ســوم با هجاي بلند آخــر ركن دوم 

عوض شده است:
ركن معيار: فعالتن فعالتن فعالتن فع

ركن جايگزين: فعالتن فعالت فاعالتن فع
هجاهاي درگير: ٨ و ٩ مصراع دوم. 

توجه فرماييد که فاعالتن در حشــو رمل 
مخبون آمده اســت: «مهــرگان آ»؛ اما به 

قيمت کوتاه آمدن هجای پيشينش: «ِن».
مثال ٤: شميســا نيز در ادامــه ، مثالي از 

همين وزن آورده  است:
«با بر و بازوي شاهانه و با فّر و ملوك/ هم 
نكــوران و ركاب و هم نكو دســت و عنان 

(فرخي)
وزن آن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن است 
اما در ركن سوم مصراع دوم به جاي فعالتن، 
فاعالتن آمده است» (شميسا، ١٣٨٣: ٥٤).
ركن معيار: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

ركن جايگزين: فاعالتــن فعالُت فاعالتن 
فعلن 

هجاهاي مبتال: ٨ و ٩ مصراع دوم. (کاربرد 
فاعالتن در رکن اول به جای فعالتن اختيار 

وزنی است.)
توجه شــود که فاعالتن در حشــو رمل 
مخبون آمده اســت: «هم نکو دس»؛ اما به 
قيمت کوتاه آمدن هجای پيشينش: «ُب». 
ايشــان اين مورد را نيز حمل بر استثنائات 
وزني كرده  اســت. حال آنکه مشخص شد 
اين مثال ها نه تنها اســتثنا نيســتند بلكه 
به صورت طبيعي از حق اختيار شــاعري 

«قلب» بهره برده اند.
مثال ٥: در همين وزن، نمونه اي از فرخي 

سيستاني مي آوريم:
«ز پرســتيدن آن شــاه، كه دست و دل 

اوست
جود را پشت و پناه و امن را يسر و يسار» 
(فرخی سيستانی، ١٣٨٨: ٩٩)

ركن معيار: فعالتن فعالتن فعالتن فع لن
ركن جايگزين: فعالتــن فعالت فاعالتن 

فع لن
هجاهــاي مبتال: ٨ و ٩ مصراع دوم از بيت 

دوم. 

توجه فرماييد که فاعالتن در حشــو رمل 
مخبون آمده اســت: «امــن را يس» اما به 

قيمت کوتاه آمدن هجای پيشينش: «ُه».
٤) «مفاعيــُل»: «مفاعيُل» در صورتي كه 
قلب پذيرد، دو هجاي پاياني ركن (٣ و ٤ هر 
رکن) جابه جا و بدل به «مفاعلن» می شوند؛ 

لذا اين امكانات وجود دارد:
الف. مفاعلــن مفاعيُل مفاعيــُل مفاعيل 
(چنان که در بررسی وزن «مستفعُل» گفته 
شــد، هجای آخر مصــراع نمی تواند کوتاه 
باشد و همواره بايد يک هجای بلند معادل 
آن منظور کــرد. منتها با علم به اين نکته، 
برای پرهيز از دور نيفتادن از بحث به همان 

شکل آورده ايم.) (فرزاد، ١٣٤٦: ١٥٥)
ب. مفاعيُل مفاعلن مفاعيُل مفاعيل
ج. مفاعيُل مفاعيُل مفاعلن مفاعيل
د. مفاعيُل مفاعيُل مفاعيُل مفاعلن

كه در سه حالت اول قابل قبول و در حالت 
آخر غيرممكن است؛ چرا که ارکان مختوم 
به هجای کوتاه، آخرين هجايشــان در هر 
مصراع بلند است. در واقع، رکن آخر آن ها 
کيفيتــی متفاوت با ارکان پيشــين دارد و 
معادل «مفاعيلن» است. به همان دليل که 
قلب در مفاعيلن ناممکن است، در رکن آخر 
«مفاعيُل» نيز رخ نخواهد داد. با اين  حال، 
نمونه هاي نادري از قلب در ســه رکن اول 

وزن در دست است.
مثال ١: 

«بيار اي بت كشمير، شراب كهن پير
بده پر و تهي گير كه مان ننگ و نبرد ست» 
(منوچهري دامغانی، ١٣٣٨: ٢١٧)
ركــن معيــار: مفاعيُل مفاعيــل مفاعيُل 

مفاعيل
ركن جايگزيــن: مفاعلن مفاعيل مفاعيُل 

مفاعيل
هجاهاي مبتال: ٣ و ٤ مصراع دوم.

مثال ٢: 
«بماندستم دلتنگ به خانه در چونان فنگ
ز سرما شده چون نيل سر و روي پرآژنگ». 
(دهخدا. «فنگ»)

بيت از حكاك مرغزي ا ست.
ركــن معيــار: مفاعيُل مفاعيــُل مفاعيُل 

مفاعيل
ركن جايگزيــن: مفاعل (فعولن) مفعولن، 
مفاعلن مفاعيل ركن: ١١ و ١٢ مصراع اول. 
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با ذکر اين نکته که هجــای ٤ و ٥ مصراع 
نخســت ابدال (تسکين) شده اند و چنانچه 
بدين شکل خوانده شود، ابدالش رخ خواهد 

نمود: ب مان دس َت ُم دل تنگ...
اما بحث ما بر سر جا به جايی هجای بلند 
و کوتاِه مجاور هم است: «به خانه در» بر 
وزن «مفاعلــن» بر جای «مفاعيُل» آمده 
و ناشــی از قلب در هجای ١١ و ١٢ اين 

مصراع است.
برآيند شاهد مثال ها و تعاريف در دو جدول 

به پيوست خواهد آمد.٣
گفتنی اســت که مطابق جدول، براساس 
قلب همواره هجای بلنــد و کوتاه جابه جا 
می شوند و بدل به کوتاه و بلند خواهند شد. 
در جدولی ديگر، نظم رياضی وار اين قاعده 

را نمايش می دهيم. 

در پايان، بيان اين نكته ضروري  است كه 
برخي معتقدند قلب در اوزان «مفاعلتن» و 
«متفاعلــن» و همچنين در «مفتعالتن» و 
«مفاعَلتن» نيز حادث مي شــود. بايد توجه 
داشــت کــه در دل هر يك از ايــن اوزان 

يك «مفتعلن» و «مفاعلن» موجود اســت. 
حضور «قلب» در ايــن دايره نيز به همين 
علت است و براساس قاعده اي كه به دست 
آمد، مي تــوان گفت كه همواره بر اثر قلب، 
«مفاعلتن» به «متفاعلن» بدل مي شــود و 

«مفتعالتن» به «مفاعلتن».
مثال: «اين وزن را بر مفتعالتن مفتعالتن 
تقطيع كرده اند. شــاعر گهگاه در ركن اول 
و دوم يا هــر دو، جاي هجاي اول و دوم را 
عوض نموده اســت. شعر از علي اكبر رشاد 

است:
باغ دل آرا، مسجد گل هاست

رواق مسجد، گنبد ميناست» 
(پناهي، ١٣٩٤: ١٧٩)
وزن معيار: مفتعلن مف (فع)، مفتعلن مف 

(فع)  
وزن جايگزين: مفاعلن مف (فع)، مفتعلن 

مف (فع).
مفتعالتن برابر با ٥ هجای نخست از سلسلة 
کامل «مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن» 
است: مفتعلن مف (فع). در نتيجه چون از 

اين خانواده است، پذيرای قلب خواهد بود.

نتيجه گيري
در اين پژوهش نشان داده شد هر وزني كه:

١. «ذاتًا» متفق االركان باشد؛
٢. هر ركنش دو هجاي كوتاه و دو هجاي 

بلند داشته باشد؛ 
٣. و دســت كم يكــي از ايــن دو جفِت 
هم كميت در مجاورت هم قرار گرفته باشند،

پذيراي قاعدة «قلب» است. 
بنابراين، قلب در چهار زنجيرة عروضي رخ 
مي دهد: فعالتن، مفتعلن، مستفعُل، مفاعيُل. 
اين چهار بحر، روی هم رفته دايرة «مجتلبة 

زائدة مزاحفه» را تشــکيل می دهند. از اين 
چهار وزن، فعالتن در صورت قلب، دو ركن 
را درگير می کند و اولــي را به «فعالُت» و 
دومي را به «فاعالتن» بدل مي ســازد. در 
نتيجه، هــر ركن در صــورت قلب چنين 

خواهد شد: 
فعالتن فعالتن: فعالُت فاعالتن

مفتعلن: مفاعلن
مستفعُل: فاعالُت
مفاعيُل: مفاعلن

در وزن فعالتن، «قلب» ميان هجای آخر 
رکن اول و هجای اول رکن دوم و به همين 
ترتيب ميان اركان دوم و ســوم، و ســوم و 
چهارم ممكن است. در اشعار معاصر كه گاه 
بيش از ٤ ركن دارنــد، تا ركن ماقبل آخر 

رايج و در ركن آخر محال است.
در وزن مفتعلن، «قلــب» در تمام اركان 

ممكن االجرا و بسيار رايج است.
در وزن مســتفعُل، «قلــب» در تمامــي 
اركان ممكن است ولي در ركن دوم بسيار 

پسنديده و رايج است.
در وزن مفاعيُل، «قلــب» در ركن اول تا 
ركن ماقبل آخر رايج و در ركن آخر محال  
است؛ چرا که هجای کوتاه در پايان مصراع، 
ماهيت بلند خواهد يافت و عمًال رکن آخر 
ماهيتــی متفاوت با ديگــر ارکان در صدر 
يا حشــو مصراع خواهد داشــت. در واقع، 
«مفاعيل» در آخرين رکن برابر «مفاعيلن» 

است و در مفاعيلن نيز قلب ممکن نيست.
كاربــرد «قلب» در هر مصراع بيش از يك 
بار قبيح اســت و نمونه هــاي اندكي از آن 
سراغ داريم كه تقريبًا تمامشان نيز در وزن 
«مفتعلن» هستند. تاكنون به داليلي نظير 
نامكشوف ماندن راز قلب و همچنين كاربرد 
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گستردة آن در وزن مفتعلن و تبديل آن به 
مفاعلن، گوش فارســي زبانان با «مفتعلن و 
مفاعلن» الفت گرفته و شعرا بر مبناي اين 
عهد ذهني فرض گرفته اند كه مفاعلن نيز به 

مفتعلن قابل گرداندن است. 
دو وزن «مفاعلــن» و «فاعالُت» به دليل 
پيروي نکــردن از قاعدة  ٣ (عدم مجاورت 
يک جفت هجــای هم کيفيــت) «قلب» 
نخواهند داشت. در واقع، چنانچه اين قاعده 
در شــعري با مطلع «مفتعلن مفاعلن» رخ 
دهد، وزن پايه و اصلي «مفتعلن مفتعلن» 
است كه مصراع نخست دچار عارضه شده 

است.
وزن معيار رباعي «مســتفعل مســتفعل 
مستفعل مس (فع)» است كه به تأثير قلب 
در آن، ديگــر وزن پركاربرد رباعي حاصل 
شــده است: «مســتفعل فاعالت مستفعل 

مس (فع)».
در هر وزن ديگر نيز (اعم از پنج هجايي و 
غيره) كه قلب رخ دهد، بايد در وزن معيار 
حقيقي آن نيــز در پي رد پاي يكي از اين 

اوزان گشت.
مهم ترين دليل نامكشوف ماندن «قلب» تا 
به حال، شيوة نام گذاري اوزان شعر فارسي 
بوده اســت. برای مثال، وزن ساده اي چون 
«مســتفعُل مستفعُل مستفعُل ُمس (فع)» 
را براســاس عروض عرب، «مفعول مفاعيل 

مفاعيل فعل» نام نهاده اند.

٩. دهخدا، علی اکبــر (١٣٧٧). لغت نامــه. جلد يازدهم. 
تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 

١٠. ســعدی، مصلح الدين (١٣٨٥). کليات ســعدی. به 
تصحيح محمد علی فروغی. تهران: هرمس.

١١. ســميعی، احمد (١٣٧٧). تبصــره اي بر تصحيحات 
قياســي محدث ارموي در چاپ ديوان قوامي رازي. نامة 

فرهنگستان. سال ٤. شمارة ٤. صص ٢٦- ٦. 
١٢. شــمس الدين محمدبن قيس رازی (١٣٧٣). المعجم 
فی معايير اشــعار العجم. به کوشش ســيروس شميسا. 

تهران: فردوس.
١٣. شميسا، سيروس (١٣٨٣). آشنايي با عروض و قافيه. 

تهران: ميترا.
١٤. شيرازی، فرصت الدوله (١٣٤٥). بحورااللحان در علم 
موسيقی و نسبت آن با عروض. به تصحيح علی زّرين قلم. 

تهران: کتاب فروشی فروغی.
١٥. صفی عليشــاه اصفهانی (١٣٣٦). ديوان اشعار. تهران: 

اميرکبير.
١٦. طباطبايي، ســيدمصطفي (١٣٨٦). آموزش عروض و 

قافيه به زبان ساده. تهران: لوح زرين.
١٧. نصيرالدين محمد بن محمد (١٣٨٩). معياراالشــعار، 
در علم عروض و قافيه.به تصحيح محمد فشارکی. تهران: 

ميراث مکتوب.
١٨. عيدگاه طرقبهي، وحيد (١٣٩٦). بررســي بسامدي 
اختيارات وزني در قصيده هاي ناصرخســرو. دو فصلنامة 
ادب فارسي. سال٧. شمارة  ١ (پياپي ١٩). بهار و تابستان. 

صص ١٦٨ـ١٥٣. 
١٩. فرخي سيســتاني، علي بن  جولــوغ (١٣٨٨). ديوان 
حکيم فرخی سيســتانی. به كوشــش محمد دبيرسياقي. 

تهران: زوار.
٢٠. فــرزاد، مســعود (١٣٤٦). «مبانــی رياضی عروض 
فارسی». نشرية ايران شناسی. بهمن ماه. صص ١٥٧ـ١٤٣.

٢١. فرزاد، مســعود (١٣٥٧). «مسئلة هشتصد سالة وزن 
رباعی». خرد و کوشش. شمارة ١٩. صص٩٤ـ ٥٨.

٢٢. قبادياني، ناصرخســرو (١٣٥٧). ديوان اشــعارحكيم 
ناصرخســرو قبادياني. به اهتمام مجتبی مينوی و مهدي 
محقق. تهران: مؤسسة مطالعات اسالمی دانشگاه مک گيل 

کانادا. 
٢٣. قهرمانــي مقبل، علي اصغــر (١٣٨٨). «نبوغ خواجه 
نصيرالديــن در عروض فارســي». مجلــة پژوهش علوم 

انساني، سال دهم، شمارة ٢٥. صص ١٧ـ١.
٢٤. قهرماني مقبل، علي اصغــر (١٣٨٩). اركان عروضي 
(بررســي يك مشــكل تاريخي در علم عروض فارسي). 

تهران: نيلوفر.
٢٥. ـــــــ (١٣٩٤). اختيارات شــاعری در فارســی و 
عربــی. گردآورنده: اميــد طبيــب زاده. مجموعه مقاالت 
دومين هم انديشــی وزن شــعر فارسی و اشــعار ايرانی، 
(وزن شــعر فارســي از ديروز تا امروزـ٢). تهران: هرمس. 

صص١١٤ـ٨٧.
٢٦. ماهيار، عباس (١٣٧٨). عروض فارســي (شيوه اي نو 

براي آموزش عروض و قافيه). تهران: قطره.
٢٧. منوچهری دامغانی (١٣٣٨). ديوان اشعار. به کوشش 

محمد دبير سياقی. تهران: زّوار. 
٢٨. ناتل خانلري، پرويز (١٣٩٦). وزن شعر فارسي. تهران: 

انتشارات توس.
٢٩. نجفي، ابوالحســن (١٣٩٤ الف). اختيارات شاعري و 

مقاله هاي ديگر در عروض فارسي. تهران: نيلوفر.
٣٠. ـــــــــ (١٣٩٤ ب). دربــارة طبقه بندي وزن هاي 

شعر فارسي. تهران: نيلوفر.
٣١. ـــــــــ. (١٣٩٥). وزن  شــعر فارسي (درس نامه). 

تهران: نيلوفر.
٣٢. نظيری نيشــابوری، محمدحســين (١٣٨٩). ديوان 

اشعار. به تصحيح محمدرضا طاهری. تهران: نگاه.
٣٣. همدانی، عين القضات (١٣٧٧). رســالة لوايح. تهران: 

کتابخانة منوچهری.

پی نوشت ها
١. در راســتاي اين ســخن قهرماني مقبل بايد گفت كه 
خواجه، عبارت «مراقبه» را از قدما من جمله شمس قيس 

به وديعت گرفته است.
٢. اركان جايگزين اركاني هســتند كه در واقعيت شــعر 
حضــور دارند ولي ما آن ها را جايگزيني براي اركان معيار 
به شــمار مي آوريم. اين اركان به خاطر جوازات وزني در 
شعر حضور مي يابند و تشــخيص آن ها از اركان معيار با 
توجه به قواعد جوازات وزني (اختيارات شــاعري) ممكن 

مي گردد (قهرماني مقبل، ١٣٨٩: ٦٣).
٣. نشانگر هجاي مبتال به قلب است.

منابع
١. انوري، علی بن محمد (١٣٧٦). ديوان انوری، به کوشش 

محمدتقی مدرس رضوی. تهران: علمی فرهنگی.
٢. بهزادی اندوهجردی (١٣٨١). آشنايی با علم عروض و 

قافيه. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
٣. پناهــي، غالمرضا (١٣٩٤). آشــنايي با اوزان عروضي. 

تهران: پيام.
٤. تبريــزی، قطــران (١٣٦٢). ديوان قطــران تبريزی. 

تصحيح محمد نخجوانی. تهران: ققنوس.
٥. تجليل، جليل (١٣٧٨). عروض و قافيه. تهران: ســپهر 

کهن.
٦. ثابت زاده، منصوره (١٣٨٨). بحور و اوزان اشعار فارسي. 

تهران: انتشارات زوار.
٧. جاهدجاه، عباس و رضايي، ليلي (١٣٩٦). سبک شناسی 
عروضی رباعيات خيام. در فصلنامة علمي ـ پژوهشي نقد 

ادبي. سال ١٠. شمارة ٣٨. تابستان. صص١٧٠ـ١٤٧.
٨. خاقاني شــرواني، بديل بن  علي (١٣٩٣). ديوان خاقاني 

شرواني. به كوشش ضياء الدين سجادي. تهران: زوار.


