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 چکیده
رود. در کنار شمار میعروض و قافیه یکی از علوم بالغی به

، قافیه نیز بخشی از موسیقی در شعر فارسی و موسیقی وزن
اگرچه ایرانیان پیش از اسالم  محقّقان،عربی است. به گفتة 

سرودند، امّا قوانینی برای آن تدوین نکرده نیز شعر می
بودند. از این رو پس از اسالم، علم عروض و قافیة فارسی 

گذاری شد. در زبان عربی پایه علم،برمبنای اصول این 
 فارسی،راین برای درک هرچه بهتر اصول و قواعد شعر بناب

ناگزیر از بررسی این قوانین در شعر عربی هستیم تا اصل و 
را دریابیم. در علم قافیة هر دو زبان، غیر از  هاآنمنشأ 

تعاریف، پنج مبحث عمدۀ حدود قافیه، حروف قافیه، 
 حرکات حروف قافیه، انواع قافیه و عیوب قافیه وجود دارد.

ها، در هر کدام از مباحث ذکرشده در کنار شباهت
هایی نیز میان قافیه در شعر دو زبان به چشم تفاوت

اند. این مقاله که شیوۀ بنیادی سطحی و گاه که گاه ،خوردمی
ای است، ضمن آشنا پژوهش در آن براساس روش کتابخانه

کردن اجمالی خواننده با مطالب علم قافیه در دو زبان 
ها ها و تفاوتو عربی، به بررسی این شباهتفارسی 

شود، بیشترین در این بررسی مشاهده می کهچنانپردازد. می
مربوط به  زبان،در دو  میزان تشابه در میان مباحث علم قافیه

مبحث حدود قافیه و بیشترین میزان تفاوت مربوط به 
 مبحث انواع قافیه است.

حرکات حروف  ه،یحروف قاف ه،یحدود قاف :هاکلیدواژه
 .یشعر عرب ،یشعر فارس ه،یقاف وبیع ه،یانواع قاف ه،یقاف
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Abstract 

Rhythm and Rhyme are counted as rhetoric 

sciences. In addition to the music of rhythm, 

rhyming is a part of poem music in Persian 

poetry and Arabic poetry. in spite of the fact that 

Iranians composed poem long before Islamic 

period, as it is said by the researchers, Persian 

poetry before Islam didn’t have precise rules and 

regulations. So after Islam, rhyming and rhythm 

in Persian literature have been established on the 

base of Arabic. Thus we ought to know these 

rules in Arabic poems to understand Persian 

ones. In rhyming in both languages, we see five 

parts separate from the definitions which are: 

rhyme borders, rhyme letters, rhyme letters 

movement, types of rhymes, and rhyme flaws. 

Differences and in commons are seen in each of 

them that are sometimes in the surface and 

sometimes basic. This lecture which is based on 

library research method, not only talk about and 

teach rhymes and its rules in Persian and Arabic, 

but also searches these differences and 

similarities. As it will be seen, the largest field of 

in commons in these two languages are seen in 

the title “rhyme borders” while title “types of 

rhymes” includes the most differences. 

Keywords: Rhyme Borders, Rhyme Letters, 

Rhyme Letters Movement, Types of Rhymes, 

Rhyme Flaws. 
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 مقدمه
بالغت گفتن یا نوشتن »اند: در تعریف بالغت گفته

قتضای حال و مقام؛ سخنی مکالم فصیح است به
طرق آهنگ و آراسته که معنای واحد را بهخوش

دهد و اگر سخن، منظوم باشد با دست میبهمختلف 
توجّه به مضمون و محتوای آن، وزن عروضی و قافیة 

)ر.ک.  «گرددمناسب برای آن انتخاب می
بخش آخر تعریف یعنی انتخاب  .(75: 1991سکّاکی،

ای است که در پرتو دانش لهئوزن و قافیة مناسب، مس
شود. در کنار وزن که عروض و قافیه حاصل می

و در )شود، قافیهسیقی بیرونی شعر را شامل میمو
نیز بخشی از موسیقی شعر  ردیف(صورت وجود، 

کند. صاحب به نام موسیقی کناری را ایجاد می
قافیت، بعضی »نویسد: در تعریف قافیه می« المعجم»

که کلمه بعینها و شرط آناز کلمة آخرینِ بیت باشد به
شود؛ پس اگر معناها در آخر ابیات دیگر متکرّر ن

متکرّر شود آن را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل آن 
امروزه با . (212: 1373رازی،  قیس )شمس «.باشد

توجّه به مفاهیم آواها و هجاها، قافیه را چنین تعریف 
ای است از چند صامت و قافیه مجموعه»کنند: می

ها و یا ابیات یک متحرّک که در آخرین کلمة مصراع
شرطی که به یک لفظ و معنی شود؛ بهیتکرار م

 .(271: 1373)ماهیار، « نباشد
قافیه با توجّه به خاصیّت  نیز،در شعر عربی 

مار شموسیقایی آن، یکی از عناصر اصلی شعر به
در  هیکه در مورد قاف جاآن «اراالشعاریمع»در رود. می

 هتقفی شرط»: است آمده ،سخن گفته شده یشعر فارس
م مَ اُ گردی و است عرب خاصّ و استوده نب میدر قد
 ،یطوس نیرالدّ نصی خواجه) «اندگرفته شانیاز ا

هایی که از ترین شکلقافیه در قدیمی» .(12: 1363
شود و حتّی روشنی دیده میشعر عربی وجود دارد به

که وزن توان گفت که شعر عرب، پیش از آنمی
: 1381کدکنی، )شفیعی« است بگیرد قافیه داشته

در زبان عربی دو تعریف متفاوت برای قافیه  .(112

احمد با بنذکر شده است. نخست تعریفی که خلیل
نگاه کمّی به حروف قافیه ارائه کرده است؛ 

 لیِعنَد الَخل فیةقاال  َو »نویسد: اوسط از قول او میاخفش
ّرک َح َمَع الُمتِ  هیلیَ َاّول ساِکن  یِال ِت ی  َن البَ ف مِ ر  ر َح آِخ  نیمابَ 
ذ در  هیقاف یعنی ؛(6: 1971 )االخفش،« َل الساِکنَقب   یالَّ

تا  تیحرف ب نیعبارت است از آخر خلیل،نزد 
 شیکه پ یمتحرّک عالوۀبهساکن قبل از آن،  نینخست

در این تعریف از کمّیّت  از حرف ساکن آمده است.
حروف، یعنی از متحرّک و ساکن استفاده شده است. 

 (آوردیرا نم هاآنکه نام )ای عدّهاوسط از قول اخفش
ف َانَّ  َزعم ِمن   َو » کند:تعریفی دیگر نیز ارائه می  َحر 

وی ُه الِزٌم َله ه،یُهَو القاف الرَّ همانا  یعنی ؛(4 :همان« )اَلنَّ
همواره همراه آن  رایاست، زحرف رَوی همان قافیه 

است،  هیاساس قاف یکه رَو ستین یاست. البتّه شکّ 
بلکه حروف و  ست،ین یوبه رَ نحصرم هیقاف امّا

 لیدل همینبه  شود؛یرا هم شامل م یگریحرکات د
قرن  یبغداد ینحو حامض، یچون ابوموس یبرخ

عبور کرده و  یوخود از رَ فیدر تعر ،یسوم هجر
قافی»: اندگفته  ِمَن  ِت ی  ُکّل بَ  یف رهیر َتکرالشاعِ  زمُ ل  یما ةَال 

 ،هیقاف یعنی ؛(59: 1971 ،یوخ)التّن« الُحروف َو الَحَرکات
ملزم به  بیت،است که شاعر در هر  یحروف و حرکات

در این تعریف، قافیه براساس ماهیّت . هاستآنتکرار 
و کیفیّت حروف و حرکات آن تعریف شده است. از 

 که با عنوان) تعریف اوّل قافیه، مبحث انواع قافیه
و  (ودشدر قافیة سنّتی فارسی مطرح می« حدود قافیه»

از تعریف دوم قافیه، مباحث حروف، حرکات 
 شود. و عیوب قافیه استخراج می حروف، انواع

در شکل ) که قافیه در زبان فارسی جاآناز 
عربی است، برگرفته از قافیه در زبان  آن(سنّتی 

عناوین و مباحث مشابهی در علم قافیة هر دو زبان 
یز به هایی نتفاوت مبحثوجود دارد، امّا در هر 

ها گاه سطحی و گاه خورد؛ این تفاوتچشم می
های قافیه در ها و تفاوتاند. شناخت شباهتبنیادی

برای دانشجویان ادبیات و  عربی،شعر فارسی و 
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 مندان به این علم، مفید و الزم است.عالقه

  پیشینة پژوهش
شود و طور جداگانه بررسی نمیعلم قافیه معموالً به

روض، بخشی هم به بیان مطالب قافیه غالباً در کتب ع
در  قافیه،یابد. در تمامی کتب عروض و اختصاص می

مباحث علم قافیه مطرح شده  عربی،دو زبان فارسی و 
اند، که نگارندگان تفحّص کرده جاآنامّا تا  است،

ای در مورد قافیه در شعر فارسی و نون مقایسهکتا
های ها و تفاوتعربی صورت نگرفته و شباهت

 است. مباحث آن در این دو زبان بررسی نشده

 پژوهشروش 
ای است. در شیوۀ پژوهش براساس روش کتابخانه

شده، پس از در هرکدام از مباحث مطرح مقاله،این 
بیان تعاریف و توضیحات اجمالی، به بررسی 

های قافیه در آن مبحث، در زبان ها و تفاوتشباهت
هایی از نمونه مثالپرداخته شده و  عربی،فارسی و 

 ست.ا اشعار فارسی و عربی در هر مورد ذکر گردیده

 مباحث قافیه
 حدود قافیه .5
در حوزۀ علم قافیه در زبان فارسی تحت  چهآن

 در زبان عربی با عنوان، آمده« حدود قافیه» عنوان
احمد از بنبا توجّه به تعریف خلیل« انواع قافیه»

اع قافیه با پنج تعریف قافیه آمده است. حدود یا انو
 عبارتند از: ، پنج تشابه() یکسان در فارسی و عربی
ای است که چهار حرف الف( متکاوس: قافیه

میان دو ساکن باشد. متکاوس برابر فاصلة ، متحرّک
هم در عربی و هم در ، کبری است و کاربرد آن

: 1373، رازی قیس ر.ک.شمس) فارسی اندک است
 عربی: مثال .(151: 1391 ،مقبلو قهرمانی 247

لُه َفَجَبر   ِ
َن اال  ی   َقد  َجَبر الدَّ

ُکماِة َو َخَطر   ِدی ال   َوَخَطَرت  َای 
 (151: 1391، مقبلنقل از قهرمانی، عجّاج)

)توجّه  َو خَطَرْ( است. ةِماْ) الْهُ فَجَبَرْ( و) که قافیه
در عروض  بلند هایمصوّتحروف مد یا شود که 

مار شساکن به، نّتی فارسیعربی و عروض س
  مثال فارسی: آیند(.می

 گر یار من غم دلْ بِخَورَدِیْ 
 به حال منْ نِگَرَدِیْ که زین بهتر

 (247: 1373، رازی قیس شمس)نقل از 
متحرّک  حرف ای است با سهب( متراکب: قافیه

در میان دو ساکن. متراکب برابر فاصلة صغری 
و  247: 1373، یراز سیق شمسر.ک. ) است

  مثال عربی:. (151: 1391، مقبلقهرمانی
َوی َبَدنی َم النَّ َهَوی َاَسفًا َیو   َابلی ال 

ِن َو الَوَسِن  َن الَجف  ُر َبی  َق الَهج   َو َفرَّ
 (1بیت، 372: 1391، متنبّی)

  مثال فارسی: وَلْوَسَنِْی( است.) واْ بَدَِنیْ( و) که قافیه
 مْمطرب عشق ابدم زخمة عشرتْ بِزَنَ

 ریش طرب شانه کنم سبلت غم راْ بِکَنَمْ
 (1بیت، 588: غزل1363، مولوی)

ای است با دو حرف متحرّک ج( متدارک: قافیه
 میان دو ساکن. متدارک برابر وتد مقرون است

 یقهرمانو  248: 1373، رازی قیس ر.ک. شمس)
  مثال عربی:. (152: 1391، مقبل

َت َام  َلم  تَ  ِبراباٍد َهواَک َصَبر   ص 
ُعَک َاو  َجَری ِر َدم  ُبکاَک إن  َلم  َیج   َو

 (1بیت، 78: 1391، متنبّی)
 مثال فارسی:  اَوْجَرَاْ( است.) تَصْبِرَاْ( و) که قافیه
 که جز طرب نه همی بینمتْ طَلَبْ ای آن

 مردمیْ طَلَبْ ، گر مردمی ستور مشو
  (1بیت، 21: قصیدۀ 1375، ناصرخسرو)

است با یک حرف متحرّک  اید( متواتر: قافیه
 میان دو ساکن. متواتر برابر سبب خفیف است

 و قهرمانی 248: 1373، یراز سیق شمسر.ک.)
  مثال عربی:. (152: 1391، مقبل

 صُنْتُ نَفْسی عَمّا یُدَنِّسُ نَفْسی
 وَ تَرَفَّعْتُ عَنْ جَدا کُلِّ جِبْسِ 

 (138: 1984ممدوح حقّی، نقل از ، بحتری)
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 مثال فارسی:  جِبْسِیْ( است.) نَفْسِیْ( و) که قافیه
 رود ز دستم صاحبدالن خداْ راْدل می

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکاْراْ
 (1بیت، 5: غزل1372، حافظ)

ای است با دو ساکن متوالی در ( مترادف: قافیهه
: 1373، رازی قیس ر.ک. شمس) انتهای بیت

ی است که به امترادف قافیه» به تعبیر دیگر .(248
. (231: 1373، ماهیار) «شودهجای کشیده ختم می

  مثال عربی:
ماح   َل َعوالی الرِّ ُتُهم ِمث  ه   َنبَّ

باح   َل ُنموِم الصَّ  ِالی الَوغی َقب 
 (138: 1984، یممدوح حقّنقل از ، رضیشریف)

 باْحْ( است. مثال فارسی: ) ماْحْ( و) که قافیه
 رْانتظاْعید است و موسم گل و یاران در 

 رْساقی به روی شاه ببین ماه و می بیاْ
 (1بیت، 246: غزل1372، حافظ)

آن است که ی، بندی در قافیة عربفایدۀ این تقسیم
بدانیم اغلب قصاید، یک نوع قافیه دارند و خلط دو 

توان در نوع قافیه در یک قصیده روا نیست؛ مثالً نمی
کب را با ای با حدود متواتر و مترایک قصیده، قوافی

سازگاری فارسی، برد. تعریف خلیل با قافیة  کارهم به
ندارد و کاربردی هم ندارد. یکی از دالیل این 
ناسازگاری وجود هجای کشیده در شعر فارسی 

که دو یا سه صامت آخر آن ساکن است و است، 
تعریف خلیل که براساس حروف متحرّک و ساکن 

شیوع جواز ریزد. دلیل دوم بنا شده را به هم می
و تبدیل ، (UU-تسکین در افاعیل پایانی چون فَعِلُنْ )

( است؛ یعنی در یک شعر فارسی --لُنْ )آن به فَعْ 
 )تفاوت( کار بردای با حدود متفاوت بهتوان قوافیمی

 .(155ـ153مقبل، )ر.ک. قهرمانی

 حروف قافیه .3
 حرف رَوی .5ـ3

ر ف قافیه در شعترین حرف از حرواصلیرَوی، 
حرف آخرینِ کلمة قافیه »عربی و فارسی است. 

علّتی بدان ملحق  چون از نفس کلمه باشد و به

: 1373، رازی قیس شمس) «رَوی است، باشدنشده 
 است مشترکدو زبان  هر در فیتعر این. (195

  مثال عربی:. تشابه()
ماح   َل َعوالی الرِّ ُتُهم ِمث  ه   َنبَّ

َل ُنموِم ا باح  ِالی الَوغی َقب   لصَّ
 (138: 1984، ینقل از ممدوح حقّ، رضیفیشر)

وی رَ« صباح» و« رماح» در کلمات« ح» که حرف
  مثال فارسی: است.

 ضمیربخت روشنجوانِ جوان
 به دولت جوان و به تدبیر، پیر

 (1، بیت31: 1372)سعدی، 
 رَوی است.« پیر»و « ضمیر»در کلمات « ر»که حرف 

توانند امت میتمامی حروف صعربی، در شعر 
اگر از اصل نیز، « یاء» و« واو» و« الف» وی باشند.رَ

ت لغت باشند و الحاقی نباشند دارای همین صالحیّ
یاء( هنگامی که ، واو، الف) هستند. سه حرف مد

توانند نمینباشند، جزو سه حرف اصلی واژه 
، «تأنیثهاء»و « هاءوقف» وی قرار گیرند.عنوان رَبه
 هاآناکن و حرف پیش از نگامی که خود سه

طور همین وی شوند؛توانند رَنمیباشد، متحرّک 
 یر.ک. قهرمان) جمع« واو» مثنّی و« الف» است
نیز، « المعجم» در کتاب .(159ـ158: 1391، مقبل

وی شدن بررسی ت حروف الفبا برای رَصالحیّ
توان این قانون کلّی را مینهایت،  امّا در، ستا شده

هر فارسی، ع صادر کرد که در برای این موضو
 حرف که از اصل کلمه باشد و نه از پسوندها

مانند عالمات جمع و مصدر و تصغیر و...( )
وی در کلمة قافیه قرار عنوان حرف رَتواند بهمی

اگر بیان حرکت باشد و « هاء» حرف فقط بگیرد؛
جزو حروف الحاقی محسوب ، در تلفّظ نیاید

 ر.ک.) ن را نداردوی شدشود و شایستگی رَمی
 .(197ـ196: 1373، یراز سیق شمس

 ویحروف پیش از رَ. 3ـ3
الفی است که با فاصلة یک » تأسیس:الف الف( 
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  شمس) «وی قرار بگیردپیش از رَ، حرف متحرّک
این تعریف در دو زبان  .(237: 1373، رازی قیس

  مثال عربی:(. تشابه) مشابه است، فارسی و عربی
ِر اَ  ِم َتأِتی الَعزاِئُم َعلی َقد  ِل الَعز   ه 

ِر الِکراِم الَمکاِرمُ   َوَتأتی َعلی َقد 
 (1بیت، 353: 1391، متنبّی)

 الف، مکارم() عزائم( و) در دو واژۀ« الف» که
  مثال فارسی: تأسیس است.
 لخسرو کامِ، نصرت دین، دارای جهان

 لملک عالم عادِ ، یحیی بن مظفّر
 (1بیت، 314: غزل1372، حافظ)
- الف، در دو واژۀ )کامل( و )عادل( «الف» هک

 تأسیس است. 
آید را قافیة تأسیس می ای که در آن الفقافیه»

 در قوافی .(165: 1381، کرمی) «نامندمؤسّسه می
- الف رعایت، اگر قافیه مؤسّسه باشدعربی،  شعر

که در تأسیس تا پایان شعر الزامی است؛ حال آن
تواند ست و شاعر میگونه نیاینفارسی، قوافی 

 قافیة مؤسّسه و غیرمؤسّسه را به هم بیامیزد
 مثال:. تفاوت()

 فلک در سایة پرّ حواصل
 زمین را پرّ طوطی کرد حاصل

 که را دانی تو اندر کلّ عالم
 ای مقبول و مقبلچون او فرزانه

 (2و1، ابیات123: 1347)ابوالفرج رونی، 
کلمة که شاعر کلمات )حواصل( و )حاصل( را با 

 است.قافیه کردههم، )مقبل(
حرف متحرّکی است که »ل: ب( حرف دخی

، تأسیس و حرف رَوی فاصله شده باشد میان الف
 «و رعایت آن به جنس خویش الزامی نیست

 هم این تعریف .(238 :1373، یراز سیق شمس)
 .تشابه() مشترک استعربی، در قافیة فارسی و 

در مثال « ر» و« ئـ» حروفباال، های در مثال
حرف فارسی، در مثال « د» و« م» و حروفعربی، 
 اند. دخیل

اگر اوّلین قافیه ، گفته شد که در شعر عربی
رعایت آن تا پایان قصیده واجب بیاید، مؤسّسه 

همواره مؤسّسه، اشعاری با قافیة  است؛ بنابراین در
که فارسی، امّا در شعر  حرف دخیل وجود دارد؛

، در قوافی واجب نیستتأسیس  رعایت الف
دارای  هاآنی ابیات که قوافی ممکن است در بعض

حرف دخیل نیز موجود باشد و است، تأسیس  الف
، مؤسّسه نیست هاآندر بعضی ابیات که قوافی 
 .تفاوت() دخیل نیز بالطّبع موجود نباشد

ج( حرف ردف: تعریف این حرف در قافیة 
ت است. اندکی با هم متفاوفارسی، و شعر عربی 

عنوان ردف توانند بهدر قافیة عربی حروفی که می»
های بلند مصوّت) قرار گیرند عبارتند از: حروف مد

ماقبل مفتوح(  واو و یاءِ) ای( و حروف لیّن، او، آ
، ممدوح حقّی) «آیندوی میکه پیش از رَ

  مثال:. (122:1984
جودِ  َم السُّ  ِبُسجوِد الِقّسیِس َیو 

لیِب الُم  مودِ َوالصَّ ِم الَمع   َعظَّ
 (1بیت، 171: 1971، ابونواس)

ردف است. ، در کلمات قافیه« او»که مصوّت بلند 
 و یَوْم() تواند کلماتشاعر می مثالً، یا در نوع دوم

حَیْف( را با یکدیگر قافیه قرار ) سَیْف( و) یا قَوْم()
« یاء» و حرف اوّلدر مورد « واو» که حرفدهد، 

 ت. ردف اس، در مورد دوم
های قدیم عروض و قافیه در کتاب، در فارسی

از همین تعریف عربی استفاده ، «المعجم» چون
شود که حروف مد و لّین که شود و گفته میمی

؛ گویندوی واقع شوند را حرف ردف میپیش از رَ
اگرچه در عمل فقط حروف مد را جزو حروف 

و حروف لیّن را ، )تشابه( کنندردف محسوب می
  قیس شمس)تفاوت( )ر.ک.  نامندمی حرف قید

حرف ، امروزه علمای قافیه .(231: 1373، رازی
، آ) حروف مد» :کنندگونه تعریف میردف را این

وی یا با فاصلة یک ای( که بالفاصله پیش از رَ ، او
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وی بیایند حرف ردف حرف ساکن پیش از رَ
 .(136: 1394)شمیسا،  «آیندشمار میبه

( ردف اصلی: که 1است:  پس ردف بر دو نوع
وی فاصله پیش از رَء است که بیالف و واو و یا

  مثال: آیند.می
 به راه اندر همی شد با دالرام

 به همراهیش دل بنهاده ناکام
 (19، بیت83: 1392اسعدگرگانی، )فخرالدّین
 در کلمات قافیه، ردف اصلی است. « الف»که حرف 

حروف  است که میان ( ردف زائد: حرف ساکنی2
  مثال: .فکندوی فاصله اردف اصلی( و حرف رَمد )

 روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاسْت
 بهر طلب طعمه پر و بال بیاراسْت

 (1بیت، 44: قصیدۀ1375، ناصرخسرو)
« س» ردف اصلی و، در کلمات قافیه« الف» که

 ردف زائد است.
و این ندارد، ردف زائد در زبان عربی وجود 

زیرا  است؛علمای زبان فارسی برساختة  اصطالح
هجای کشیدۀ نوع ششم در جدول عربی، در زبان 
  ( که درآنCCC) یعنیفارسی،  زبان هجاهای

پس از آن ردف زائد است معمول  Cو  اصلیردف 
 .تفاوت() نیست

 (31: 5211 ،ی)نجف یزبان فارس ی: جدول هجاها5جدول

 ساخت هجا ردیف
و  کمّیّت

 نام هجا

عالمت هجا 

 در تقطیع
 مثال

 نَه، تو، سِه U کوتاه (CVصامت + مصوّت کوتاه  ) 1

 ما، بو، سی - بلند (Cصامت + مصوّت بلند ) 2

 کَر، پُل، دِل - بلند (CVC) صامت + مصوّت کوتاه + صامت 3

 پول، پیرکار،  -U کشیده (CC) صامت + مصوّت بلند + صامت 4

 کَرد، گُفت، خِشت -U کشیده (CVCC) کوتاه + دوصامتصامت+ مصوّت 5

 کارد، کوشک، ریخت -U کشیده (CCCمصوّت بلند+ دوصامت) +صامت 6
 

اگر حرف ، عربی یدر قواف کهنیا گرید ةکتن
 تیشاعر ملزم به رعا، شدباردف وجود داشته 

 دهیقص کیدر  تواندیم یول ؛است« الف» ردف
مثالً  یعنی زد؛یامیب «اءی» را با ردف« واو» ردف

« شهود» ای «دیعم» و« عمود» کلمات تواندیشاعر م
امر  نیا، یسازد. در فارس هیرا با هم قاف «دیشه» و

خواهد « سناد» به نام یبیوجود آمدن عموجب به
 .(161:1391، مقبلیر.ک. قهرمان) (تفاوت) شد

 یفارس یمختصّ قواف، قید: حرف دی( حرف قد
له ئمس نیوجود ندارد و ا، عربی یاست و در قواف

در ، پنجمنوع  ۀدیکش یمعمول نبودن هجا لیدلبه
در  (CVCC) یعنی یزبان فارس یجدول هجاها

 .(163، همان) تفاوت() است یزبان عرب
 آمده است: دیقحرف  فیدر تعر، فارسیدر 

 یواز رَ شیفاصله پیاست که ب یحرف ساکن، دیق»
حروف مد ، که قبل از آنشرط آنبه ردیگقرار 

 :1مثال. (243:1373، اریماه) «باشند امدهین
 قهْر آتش ز پختگان چو امدل کوفته

 دهْر شیسته به هفت آب ز آاللب شُ
 (52یرباع، 242: 1368، یخاقان)

  :2مثال است. دیق، هیافدر کلمات ق« ه» حرف که
 د به فوْرنه گردنکشان را برانَ

 د به جوْرنه زورآوران را برانَ
 (5تیب، 9: 1372، یسعد)

  ت.اس دیق، هیدر کلمات قاف« و» حرف که

 یوحروف پس از رَ .2ـ3
و  یآن در زبان فارس فی( حرف وصل: تعرالف

است  یوصل حرف» .تشابه() است کسانی، عربی
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، سبب آنبه یوو رَ  دیدرآ یاز رَو که بالفاصله بعد
 حروف .(136: 1394، شمیسا) «متحرّک گردد
، او، آ) بلند هایعبارتند از: مصوّت یوصل در عرب

شکل  یو( که اغلب از اشباع حرکت رَیا
 ثیتأنکه ممکن است هاء« هاء» و حرف، رندگییم
 ،یر.ک. ممدوح حقّ) سکت باشد ای ریضم ای

  :1مثال. (125 :1984
ِقنَاال رًا َو ُقل  ل ی َفاس  ُر  َی ِه  یَخم   الَخم 

ِقن ُر  یَو الَتس  َجه  َکَن ال   ِسّرًا ِاذا َام 
 (1تیب، 242: 1971، ابونواس)

، ضمّه است و از اشباع آن، یوحرکت رَ که
شود که حرف وصل یحاصل م« او» مصوّت بلند

 :2مثال .دآییحساب مبه  هیقاف یبرا
َت مُ  روُزنای  جاَء نَ   راُده  َو َان 

ذ  َاراَد ِزناُده   یَو َوَرت  ِبالَّ
  (1تیب، 217: 1391، یمتنبّ)

هر ، فارسیحرف وصل است. در  «ریضمهاء» که
وصل محسوب  ردیقرار بگ یکه بعد از رَو یحرف

 ستیحرف وصل ن یبرا یتیّو محدود شودیم
 معموالً یحروف وصل در اشعار پارس» .تفاوت()
حروف اضافت و و  «ی»، «ه»، «ک»، «د»، «الف»

 ریو رابطه و ضما ریجمع و مصدر و تصغ
  مثال:. (241:1373، رازی سقی شمس) «اندمتّصل

 دنیتو گرد یباغ حرام است ب انیم
 دنیتو گل چ یکه ب که خار با تو مرا بهْ

 (1تیب، 465: غزل1385، یسعد)
، هیدر کلمات قاف« ن» یعنیمصدر  ةحرف نشان که

  .حرف وصل است
است که به حرف  یحرف» وج:( حرف خرب

. (241: 1373، رازی سقی شمس) «ونددپییوصل م
گفته  .تشابه() در دو زبان مشابه است، نیز فیتعر نیا

 هایمصوّت از:عبارتند  یکه حروف وصل در عرب شد
 اگر حرف وصل، عربی یدر قواف«. هاء» بلند و حرف

« هاء» : اگردآییم شیدو حالت پ، باشد «ریضمهاءِ»
به حرف وصل  هیقاف صورت نیدر ا، باشد اکنس

از اشباع حرکت ، باشدو اگر متحرّک  ؛ابدییخاتمه م
حرف  نی. بنابراشودیحرف خروج حاصل م، آن

( یا، او، آ) خروج تنها منحصر به سه مصوّت بلند
 جادیوصل ا« هاء» ریاست که از اشباع حرکت ضم

 یجابه« الف» ممکن است حرف گاهی البتّه. اندشده
همان  نیباشد که ا ریجزو ضم، ضمیراشباع حرکت 

است. حرف « ها» ریضم یعنیمتّصل مفرد مؤنّث  ریضم
 است یدر اشعار عرب هیحروف قاف تیغا یخروج اقص

  مثال:. (163 :1371 ،مقبل یر.ک. قهرمان)
 مَحَلُّها فَمُقامُها ارُیعَفَتِ الدِّ

 تَأبَّدَ غَولُها فَرِجامُها یًبِمَن
 (163: 1391، مقبلینقل از قهرمان ،دیلب)

  .حرف خروج است، هیکلمات قاف انیدر پا« الف» که
در موضع  تواندیم یهر حرف، فارسی یقواف در

 ندارد یتیّو حرف خروج محدود ردیگخروج قرار 
 مثال:. تفاوت()

 میداشت یاریچشم  ارانیما ز 
 میپنداشتیخود غلط بود آنچه م

 (1تیب، 369: غزل1372، حافظ)
  .حرف خروج است، هیکلمات قاف انیدر پا« م» که

حرفی است که در قوافی » :دی( حرف مزج
، شمیسا) «پیونددبه حرف خروج می، فارسی
  مثال:. (136: 1394

 ایادهیاز دو جهان ز یکه به لطف و دلبر یا
 ایه دست کرم گشادهکه چو آفتاب و مَ یا

 (1تیب، 42: غزل1363، یمولو)
 است. دیحرف مز، هیکلمات قاف یر انتهاد «اءی» که
 .تفاوت() وجود ندارد یشعر عرب یةحرف در قاف نیا

است  یحروف ایحرف » (:رهینا) ری( حرف ناد
، سایشم) «دآییم دیبعد از مز یفارس یکه در قواف

  :مثال. (137: 1394
 غالم نرگس مست تو تاجدارانند
 ارانندیلعل تو هوش ۀخراب باد

 (1تیب، 195زل: غ1372، حافظ)
است.  رهینا، هیکلمات قاف انیدر پا« د» حرف که
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 وجود ندارد، عربیاشعار  یدر قواف زیحرف ن نیا
 .تفاوت()

 هیحرکات حروف قاف. 2
، است و آن سیتأس از الف شیحرکت پ» :( رسّالف

جز از اشباع فتحه ، الف رایز، باشد تواندیجز فتحه نم
در  زین فیتعر نیا. (74 :1362 ،رزایمینجفقل) «زدینخ

که در  هاییبه مثال .به(تشا) است کسانیهر دو زبان 
 :دیتوجّه کن، شدآورده  سیتأس قسمت الف

 ةاز الف در دو کلم شیپ ةفتح :یعرب مثال
  ت.اس رم( رسّمکا) و عزائم()

 ةاز الف در دو کلم شیپ ةفتح :یفارس مثال
 .است عادل( رسّ) کامل( و)

 نیا، دیایمؤسّسه ب هیاگر قاف، عربیشعر  در
 سیتأس همراه الف دهیقص انیتا پا زیحرکت ن

 سیتأس الف تیکه رعا یخواهد بود. در شعر فارس
حرکت هم  نیممکن است ا، ستین یدر شعر الزام

فقط در قوافی بعضی از  سیتأس به همراه الف
 .تفاوت() ابیات وجود داشته باشد

کت حر، عربیشعر  یةاشباع در قاف» ( اشباع:ب
 نیاست و غالباً مکسور است و ا لیحرف دخ

 یقهرمان) «است یعرب هایغهیص لیلده بهئلمس
که در  هاییمجدداً به مثال. (164 :1391 ،مقبل

 :دیدقّت کن، شدآورده  سیتأس قسمت الف
 ةدر دو کلم«( ر» و« ئـ) » لیحرف دخ ۀکسر

 .مکارِم( حرف اشباع است) عزائِم( و)
 لیهم حرکت حرف دخ، یفارس یةدر قاف اشباع

 و« م) » لیحرف دخ ۀمانند کسر ؛تشابه() است
و هم در ، عادِل() کامِل( و) ةدر دو کلم«( د»

 یِاز رَو شیحرکت پ، هیصورت موصوله بودن قاف
، ریو در صورت اخ ؛تفاوت() متحرّک است
 مثال:. (181 :1381 ،یکرم) است زیاختالف آن جا

 ریچنبَ رخور چان از جغان فای مسلمان
 د مشتریر و قصد ماه و کیوز نفاق تی

 قذفآرد به  یشد مرد رو یحسد چون ممتل از
 یافتاد از پُر یبد مزاجان را ق هایمعده

 (2و1تایبا، 64: 1364، یانور)
 ةو در کلم، فتحه( یچنبَر) ةاشباع در کلم که
 ت.ضمّه اس، (یپُر)

، یشعر عرب یکه در قواف جاآن( حذو: از ج
ردف قرار  گاهیهر دو در جا نیّمد و ل حروف

، حذو» که شودیحذو گفته م فیدر تعر، رندگییم
: 1391، مقبلیقهرمان) «از ردف است شیحرکت پ

توجّه ، شدکه در قسمت ردف زده  یبه مثال .(164
 ةدر دو کلم، «واو» از شیبه حرکت ضمّه پ د؛یکن
. گفته شد شودیحذو گفته م، معمود() سجود( و)

با  ییایو  یآوردن ردف واو، یعرب یةدر قافکه 
است؛ طبعاً در  زیجا، دهیقص کی یدر قواف گریکدی

 تیحرکت حذو رعا یکسانی، مواردی نیچن
 .(165، همان) شدنخواهد 

حروف مد در موضع ردف ، فارسی یةدر قاف
قرار  دیدر موضع حرف ق نیّو حروف ل، اصلی

 شودیحذو گفته م فیدر تعر نیبنابرا رند؛گییم
 «است دیاز ردف و ق شیحرکت پ، حذو» :که
که در  هاییبه مثال .(287: 1373، اریماه)

  د:یتوجّه کن، زده شد دیردف و ق هایقسمت
از ردف: به  شیحرکت پ یبرا یفارس مثال

 ( ودالرام) ةدر دو کلم« الف» از شیحرکت فتحه پ
  .شودیحذو گفته م، (ناکام)

: حرکت دیاز ق شیحرکت پ یبرا یفارس مثال
، جور() فور( و) ةدر دو کلم« واو» از شیفتحه پ

  .حذو است
 فیاز تعر یگفت قسمت توانیم، طور خالصهبه

حرکت را حرکت ماقبل  نیکه ا یحذو در فارس
 است یعرب فیمشابه تعر، داندیحرف ردف م

 شیاز آن که حذو را حرکت پ یو قسمت؛ تشابه()
متفاوت  یعرب فیا تعرب، آوردیمار مشبه زین دیاز ق

در ، عربی اشعار یدر قواف نیهمچن. تفاوت() است
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در  گریکدیهمراه با  ییایو  یردف واو که یموارد
حرکت  عتاًیطب، شوندیآورده م دهیقص کیضمن 

، است زیتفاوت جا نیحذو متفاوت خواهد بود و ا
 یحذو الزام تیرعا، فارسیاشعار  یامّا در قواف

 .تفاوت() موصوله باشد هیکه قافاست مگر آن
ساکن  یِاز رَو شیحرکت پ هیتوج» :هی( توجد
 فیتعر .(245: 1373، رازی سقی شمس) «است

 کسانی یو عرب یدر دو زبان فارس، نیزحرکت  نیا
عرب  یةقاف یاز علما یاگرچه بعض .تشابه() است
، اندذکر کرده هیرا جزو قواعد قاف هیتوج تیرعا
 تیکه رعا دهدیشان من یشعر عرب تیّواقع ولی

بلکه ، ستین یعرب یةاز ملزمات قاف هیتوج یکسانی
فتحه و کسره و ضمّه را در ضمن  تواندیشاعر م

 جمع کند هیتوج گاهیدر جا، قصیده کی
  ل:مثا. (165 :1391 ،مقبلیر.ک.قهرمان)

ُت َفه  رَّ الُکُتب  الِکتاَب َابَ  م 
مَفس  َرب  الَع  رِ یِر َاممعًا اِلَ

ِف الُوشاةِ  ُر یَغ  یما عاَقن َو   َخو 
ُق الَکِذب   اِت یو َِانَّ الِوشا  ُطر 

 (2و1اتیاب، 87: 1391، یمتنبّ)
واجب  هیتوج تیرعا یشعر فارس یةقاف در
 مثال: تفاوت() است.

 فاتحة فکرت و ختم سَخُن
 ننام خدای است بر او ختم کُ

 (2بیت، 2: 1391، ایگنجهنظامی)
 یورَ جهیصوله و در نتمو هیاگر قاف، فارسیدر 

 هیاز آن را توج شیحرکت پ، متحرّک باشد
و اختالف  نامندیبلکه آن را اشباع م، گویندینم

  ت.اس زیموصوله جا یاشباع در قواف
 «متحرّک است یِحرکت رَو یمجر» :یجر( مَه

 زین فیتعر نیا .(245: 1373، رازی سقی شمس)
 بی:مثال عر. تشابه() ان مشابه استدر دو زب

ِر ج  َسَلِم  یِبِذ  رانیَا ِمن َتَذکُّ
َت َدمعًا َجر  ِمن  ُمقَلٍة ِبَدِم  یَمَزج 

 (166: 1391، مقبلینقل از قهرمان، یریبوص)

 یدَمِ( مجر) سَلَمِ( و) در کلمات« م» ۀکسر
حرف ، باشدمتحرّک  یواگر رَ یعرب یةقاف در .است

 وجود دارد.  هیوصل هم در قاف
در دو حالت متحرّک  یورَ، فارسی یةدر قاف»

تشابه( و در ) : در صورت داشتن حرف وصلشودیم
به  هیقاف و اضافه شدنِ، شعردر  فیصورت وجود رد

  :1ثال. م(181 :1381 ،یکرم) تفاوت() «فیرد
 یصورت کند صورتگر نیهرگز ا

 یشاهد بود در کشور نیچن ای
 (1تیب، 557: غزل1385، یسعد)

 «ی» صلخاطر حرف وبه« ر» یوحرف رَ که
 کسره است. یو حرکت مجر، استمتحرّک شده 

 :2مثال
 هر دل که طواف کرد گِرد درِ عشق

 هم کُشته شود در آخر از خنجرِ عشق
 (2یرباع، 541: 1363، یمولو)

متحرّک شده ، تیدر ب فیوجود رد لیدلبه یورَ که
  ت.اس یمجر، کلمات قافیهدر « ر» ۀاست و کسر

 حرف ه حرکتب، یعرب یةدر قاف» ( نفاذ:و
، و در صورت وجود نفاذ شودینفاذ گفته م، وصل

 یقهرمان) «حرف خروج خواهد بود یدارا هیقاف
  :مثال. (166 :1391 ،مقبل

ِب الّتاِئهِ  َل َقل  ُل الَعواِذِل َحو   َعذ 
ُه ف یَو َهَو  ِة ِمن  داِئهِ  یااَلِحبَّ  َسو 

 (1تیب، 112: 1391، یمتنبّ)
  .بر آن نفاذ است واقع ۀو کسر، وصل« ه» حرف که

به حرکت حروف بعد از ، فارسی یةقاف در»
( نفاذ گفته رهیو نا دیوصل و خروج و مز) یورَ
در علم  نیبنابرا .(183 :1381 ،یکرم) «شودیم

به حرکت حرف  یو عرب یهر دو زبان فارس، قافیة
 یو در زبان فارس، تشابه() شودیوصل نفاذ گفته م
نفاذ  زین یوحروف بعد از رَ ریبه حرکات سا

 :مثال(. تفاوت) ندگوییم
 مشانیرروَو دل پَ دهیبه خون د یتا ک

 مشانیند و به ره آوروَاز ره برون رَ
 (121: 1373، اریماهنقل از )
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 ۀرینا« الف»، دیمز« ش»، خروج« م»، وصل «ی» که
گونه که پیش از همان) دوم است. ۀرینا« ن» اوّل و

حرف یا ، فارسیدر قوافی ، این نیز گفته شد
عنوان آیند بهحروفی که پس از حرف مزید می

 ةو فتح« م» ۀکسر شوند(.حرف نایره شناخته می
 رینفاذ است. حرکت سا، قافیهدر کلمات « ش»

 .شده ساکن استحروف گفته

  هیانواع قاف. 1

به اعتبار  هیقاف، یو عرب یاشعار فارس یقواف در
: دشویم میبه دو نوع تقس یسکون و حرکت رَو

 مطلق. یةو قاف دیّمق یةقاف
ساکن ، یوآن است که رَ» :دیّ مق یةالف( قاف

نباشد. اگر در  وستهیباشد و حرف وصل به آن پ
 امدهین هیاز حروف قاف یگریحرف د، دیّمق یةقاف

 دیّمق یةو اگر قاف نامندیمجرّد م دیّآن را مق، باشد
به آن حرف نسبتش ، باشدداشته  زین یگریحرف د

 ینجفقل) «به ردف دیّ: مقندگوییمثالً م کنند؛یم
 .(78: 1362، رزامی

مطلق: آن است که حرف وصل به  یة( قافب
حرف  نیمطلق هم یةباشد. اگر قاف وستهیپ یورَ

و  نامندیآن را مطلق مجرّد م، باشدوصل را داشته 
به ، باشدداشته  زین هیاز حروف قاف گرید یاگر حرف

: مطلق به ندگوییم مثالً کنند؛یآن حرف نسبتش م
 فیدو تعر نیا .(79، همان) ردف مرکّب و خروج

، نمونهعنوان به. (دو تشابه) در هر دو زبان مشترکند
 :دیتوجّه کن ریز هایبه مثال

  :دهیّمجرّده مق یةقاف یبرا یعرب مثال
 س  د  َنِع قَ  َمَک یه  َندَنبِّ 

قیَ   َلس  الَغ  یأسًا فِ کَ  َک یس 
 (1تیب، 383: 1971، ابونواس)

  مطلقه: ۀمجرّد یةقاف یبرا یعرب مثال
َبَخُل  حةَ یالَمل ِی َعُد َنأَاب    ال 

ُف ااِلِبُل  یفِ  ُبعِد ما الُتَکلَّ  ال 
 (1تیب، 269: 1391، یمتنبّ)

 :(دیبه حرف ق دیّمق) دیّمق یةقاف یبرا یفارس مثال
 همه انواع دانش روز مرگ نیز

 دانش فقر است ساز راه و برگ
 (2834تیب، : دفتر اوّل1392، یمولو)

مطلق به ردف ) مطلق یةقاف یبرا یفارس مثال
 :مرکّب(

 خدا افراشتن میتعظ ستیچ
 داشتن یرا خوار و خاک شتنیخو

 (3118تیب، : دفتراوّل1392، یمولو)
-مبحث گسترده، یفارس یةقاف علم مبحث در نیا

پنج و  بیست) عنوان است بیست و پنجبا حدود  ای
 زجبه) هیبا توجّه به حروف قاف هیع قافکه نو تفاوت(

 یگذارنام( است یالزام یکه وجود آن در قواف رَوی
، سیتأس حروف عبارتند از: الف نیکه ا شودیم

، خروج، وصل، دیق، و زائد( یاصل) ردف، لیدخ
مبحث چندان  نیا، عربی یةقافعلم . در رهیاو ن دیمز

ه عرب ک ایهیتعداد حروف قاف رایز، ستیگسترده ن
 یدر فارس هیکمتر از تعداد حروف قاف، داندیمعتبر م

 حیطبعاً کمتر است. توض زین یاست؛ پس انواع قواف
 لیو دخ سیتأسالف، یواز رَ شیاز حروف پ کهنیا

هم  دف. حرف ردیاین ای دیایب یممکن است در قواف
-یخود م ییِایو  یدر نوع واو، باشد یاگر در قواف

 دی. حروف ردف زائد و قدیایب یتوأماً در قواف تواند
وجود ندارند. از حروف پس از  یعرب یةهم در قاف

-یظاهر م یعرب یحرف وصل اغلب در قواف، یورَ
. سازدیرا م مطلق( یةقاف) موصول یةکه خود قاف، شود

کم استعمال  اریبس یربع یةدر قاف زیحرف خروج ن
 یعرب یةفهم در قا رهیو نا دی. حروف مزشودیم

دو  همان یعرب در، قافیهانواع  در واقعوجود ندارند. 
 مطلقه یةو قاف دهیّ مق یةدارد: قاف را یکلّ یبندمیتقس

  .(موصوله)

 هیقاف وبیع. 1
 یاصل وبیع هاینام، فارسیو  یعرب یةعلم قاف در
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اغلب متفاوت  هاآنامّا مصداق ، است یکی هیقاف
 تیاز رعا یشکه نا یوبیع یعرب یةدر قاف» است.

 اندهیقاف ینکردن ملزمات حروف و حرکات ضرور
اقواء و  وبیمانند ع) نامندیم «ییقایموس وبیع» را

، ستین ورام نیاز ا یکه ناش یوبیو ع، اکفاء و سناد(
 وبیع» است را ییبلکه اغلب مرتبط با بحث معنا

 «(نیو تضم طاءیا وبیمانند ع) ندگوییم «یلغو
از  گرید ینوع .(171 :1391 ،مقبلیقهرمان)

وجود دارد که  یعرب یةدر قاف، نیز وبیع بندیمیتقس
 یوبی: نخست عکندیم میرا به دو دسته تقس وبیع

 را هاآنو  ارنداختصاص د یکه به حروف ماقبل رَو
سناد ، سیسناد تأس وبیمانند ع) نامندیم« السنادات»

( و هیسناد حذو و سناد توج، سناد ردف، اشباع
-وبیع» را هاآنو  اندیکه مختصّ رو یوبیع، گرید

، اقواء، اجازه، اکفاء وبیمانند ع) نامندیم «الروی
، یممدوح حقّ ر.ک.)، (طاءیو ا نیتضم، غلوّ، اصراف
را به  وبیمعموالً ع یدر فارس .(144ـ141: 1984

سناد و ، اقواء، اکفاء وبیمانند ع) ملقّبه ةدو دست
، معموله یةقاف وبیمانند ع) رملقّبهی( و غطاءیا

و ...(  یحرکت در رَو یظهور اخفا، کلمه فیتحر
در  وبیع بندیمی. پس روش تقسکنندیم میتقس

البتّه  .تفاوت() متفاوت است، زباندو  یةعلم قاف
در  هیقاف یبرا زیرا ن یگرید وبیع، فن نیا یماعل

و مشترک  یاصل وبعی امّا، نداهر دو زبان برشمرده
 :عبارتند از یعرب و یدر زبان فارس

و  یفارس یةدر قاف بیع نیا فی: تعر( اقواءالف
، اقواء عربیشعر  در .تفاوت() متفاوت است، عربی

اختالف  . ایناست یجراختالف در حرکت مَ
 یکه کلمات عرب شودیم یناش جاآناز  شتریب

رفع را ، دهیقص کیشاعر در  یاِعراب دارند و گاه
 وبیاز ع بیع نی. اکندیبا جر و نصب جمع م

 یجاهل ۀدر شعر دور شتریاست که ب هیقاف یاساس
: 1391، مقبلیر.ک. قهرمان) شودیم دهید

  ل:مثا. (171ـ171

ص قاَطهُ و ََلم  تُ  ُف یَسَقَط النَّ  ِرد ِاس 
قاَولَ َفَتن ُه َو اتَّ  ِد یِتنا ِبال  ت 

ٍب َرخ  ِبُمَخ   اَنهُ أّن َبنٍص کضَّ
طاَفِة ِمَن ال کادُ یَ َعَنٌم   عَقُد یُ لَّ

 (142: 1984، ممدوح حقّینقل از ، یانیذبةنابغ)
حرکت ) اختالف در حرکت حذو» سیدر فاراقواء 

حرکت ) هیاختالف در توج ایو ، (دیاز ردف و ق شیپ
، رازی سقی شمس) «ساکن( است یِاز رَو شیپ

 :اختالف در حرکت حذو یمثال برا. (254: 1373
 دوَبُ یاو طوس و شاعر که یفتو مُ ریهر وز

 دوَبُ یو فردوس یالملک و غزّالچون نظام
 (254: 1373، رازی سقی شمسنقل از )

( ردف است و حرکت ماقبل یطوس) در« واو» که
است و  دی( قیفردوس) در« واو» امّا، آن ضمّه است

اختالف در  یبرا مثالحرکت ماقبل آن فتحه است. 
 : هیحرکت توج

 ربه فرق چمن ابر گسترد پَ
 دُر ختیبه فرش زمرّد فرو ر

 (264: 1381، یکرمنقل از )
ساکن  یِرو کهنیمگر ا، ستیروا ن هیاختالف توج

گونه که همان، صورت نیکه در ا، گرددموصول 
بلکه به آن ، ندگویینم هیبه آن توج گرید میگفت

  .شودیاشباع گفته م
به ، یو عرب یشعر فارس یة( اکفاء: در قافب

 .تشابه() شودیاکفاء گفته م یرَواختالف در حرف 
شرط به یواختالف رَ یاصطالح را برا نیا یدر عرب»

 اگر و اندکار بردهبه المخرجبیاستعمال حروف قر
 به آن، باشد دالمخرجیحروف بع انیاختالف م نای
 «است حیقب وبیکه البتّه از ع شودیگفته م« اجازه»
 :یمثال عرب. (151: 1984، یر.ک.ممدوح حقّ)

 إن  َلم  َتُکن  امُّ مالٍک  یَاال َقد  َاَر 
 ُل یَقلَانَّ الَبقاَء  یدیَ ِبملک 

 ُعهُ ی  َجفاًء َو بَ  هِ یقین  رفم یرا
تاعُ یَ ِاذا قاَم  قالُص  ب   ُم یَذمال 

 (171: 1391، مقبلینقل از قهرمان، یرسلولیعج)
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 ی:مثال فارس
 نرنجم ز خصمان اگر بر تپند
 در تبند یآتش فارس نیکز

 (19تیب، 369: 1372، یسعد)
دو حرف  انیاختالف م نیاگر ا یفارس در»

نشمارند و  وبیآن را در ع، افتدمتباعدالمخرج 
  شمس)، تفاوت() «ندیاصالً آن نظم را شعر نگو

 .(255 :1373 ،رازی سقی
سناد در  بیع« المعجم» ( سناد: در کتابج

تنها اختالف در حرف ردف دانسته  یفارس یةقاف
حروف مد و  ةقدما هر دو دست رایز؛ شده است
. آوردندیشمار مردف به ۀرا در زمر نیّحروف ل

امروزه سناد را اختالف در هرکدام از حروف ردف 
 سقی ر.ک. شمس) دانندیم دیردف زائد و ق، یاصل

 یبرا مثال. (192 :1381 ،یکرم ؛256 :1373 ،رازی
  :یاختالف در ردف اصل

 یانناخوش به ما بر زندگ ینکُ
 ینیگز یدور یاگر از ما دم

 (257: 1373، رازی سقی شمسنقل از )
  اختالف در ردف زائد: یبرا مثال

 او اسب تاخت یاندر پ اریشهر
 افتیب یابانیتا که او را در ب

 (195: 1381، یکرمنقل از )
  :دیاختالف در ق یبرا مثال

 صبر امیّبه ا یبکن تا توان
 قدرد شأن و رَبَ غمایبه  یکه تند

 (195: 1381، یکرمنقل از )
 اوردهیحساب نبه بیرا ع ریمثال اخ سایشم :تذکّر
 دیحرف ق یشاعر حق دارد همسان» :سدنوییاست و م
 :1394 ،سایشم) «نکند تیرا رعا  (CVCC) یدر هجا

 نیّاز حروف ل دیاست اگر حرف ق یهیبد .(119
  .اجازه وجود ندارد نیمرکّب( باشد ا هایمصوّت)

که به حروف  هاییاختالف یتمامبه، یعرب در
گفته « سناد» مربوط باشد یاز رَو شیحرکات پ ای

سناد  اند:پنج قسم سنادات. تفاوت() شودیم
سناد ، حذو سناد، سناد اشباع، سناد ردف، تأسیس
 .(173ـ172: 1391، مقبلر.ک. قهرمانی) توجیه
تکرار  طاءیا، فارسیو  یشعر عرب یة: در قافطاءی( اد

با  هیتکرار قاف، عربیدر شعر  طاءیا .تشابه() است هیافق
و هرچه  است؛ دهیقص کیدر ، معنی کیلفظ و  کی

البتّه ) است. ندتریناخوشا، تکرار کمتر باشد نیا ةفاصل
بار به  کیامّا ، به کار رود یمعن کیبا  یاگر لفظ

 طاءیا، بیایدبه صورت نکره  بار گریصورت معرفه و د
 یاز نظر واژگان مقفّ یزبان عرب (.شودیمحسوب نم

 طاءیو شاعران کمتر مرتکب ا، است یغن اریبس یزبان
 یدر اشعار فارس، عربیخالف اشعار بر .شوندیم

 دهید اریبس طاءیا بیع، طوالنیخصوصاً در قصائد 
 یکه زبان عرب جاآناز  نیهمچن. تفاوت() شودیم

زبان برخالف ، پسوندها است ژهیوهب، «وندها» از یرعا
 میندار یدر عرب یخف طاءیو ا یجل طاءیا یفارس

گفته شد  .(174 :1391 ،مقبلیر.ک. قهرمان) تفاوت()
 دو نوع است: ، فارسی یدر قواف طاءیاکه 

و آشکار  دایپ هیکه تکرار قاف یجل طاءیالف( ا
  :مثال است.
 ستین زتریز آب و آتش ت یتیبه گ

 دو جانند و دو سلطان ستمگر
 دیباز بگ ریو ت غمریو را ست

 نه رخش جادو و زال فسونگر

 (261: 1373، رازی سقی نقل از شمس)
 ستمگر( و) ةدر دو کلم« گر» تکرار پسوند که
 .است یجل طاءیا ةاز گون، فسونگر()

در کلمات  هیکه تکرار قاف یخف طاءی( اب
  ل:مثا .ستیو چندان آشکار ن، استمرکّب 

 که وقت زادن تو دمیشنآن 
 انیو تو گر خندان بُدندهمه 

 مردن تو که گاهِ یتو چنان ز
 شوند و تو خندان انیهمه گر

 (271: 1373، اریماهنقل از )



 11 یو عرب یدر شعر فارس هیمباحث علم قاف هایتفاوت و هاشباهت یبررس

از ، خندان() ( وانیگر) ةدر دو کلم« ان» تکرار که
، یخف طاءیشعرا در ا شتریاست. ب یخف طاءیا ةگون

 .اندمسامحت کرده
 دیّمق یِرَو کیتحر، غلوّ»، ی( غلوّ: در عربـه

 یقهرمان) «گرددیست که باعث خروج از وزن ما
 نیبه ا، فارسی یسنّت یةدر قاف .(173 :1391 ،مقبل

، شودیگفته م یحرکت در رَو یظهور اخفا بیع
 کیدر  یوحرف رَ» است که رملقّبهیغ وبیو از ع
 متحرّک است، گریساکن و در مصراع د، مصراع

وجود در وزن شعر به یریی( که البتّه تغبهتشا)
 :مثال. (292 :1373 ،اریماه)، تفاوت() «آوردیمن

 دبیر خردمند بنوشت خوب
 پدید آورید اندرون زشت و خوب

 (45بیت، 25بخش ، : منوچهر1394، فردوسی)
ساکن ، است و در مصراع اوّل یوحرف رَ« ت» که

 .متحرّک است، و در مصراع دوم

  گیریبحث و نتیجه
قافیة در  هیمباحث علم قاف، ه شدکه گفت طورهمان

 یها در عربآن ریبرگرفته از نظا، یفارسسنّتی 
در ، مطالب اریوجود مشابهت بس رغمیاست. عل

به چشم  زین یکوچک و بزرگ هایتفاوت، موردهر 
، که در این مقاله مطرح شدچه آن . بنابرخوردیم

تفاوت  و یک تشابهپنج ، «هیحدود قاف» در مبحث
، عربیو  یفارس یةفشده در کتب قاانیمطالب ب انیم
، «هیحروف قاف» آمار در مبحث نیا شود؛یم دهید

 تفاوت است؛ در مبحث ده تشابه در مقابل شش
 هفت و هفت تشابه، «هیحرکات حروف قاف»

، «هیانواع قاف» مبحث در خورد؛یتفاوت به چشم م
 ردیگیتفاوت قرار م نجو پ بیستتشابه در برابر  دو

 هفت تشابه و سه، «هیقاف وبیع» و در مبحث
تشابه  زانیم نیشتریب نیا. بنابرشودیم دهیتفاوت د

در دو ، قافیهمباحث علم  انینسبت به تفاوت در م
 هیمربوط به مبحث حدود قاف، عربیو  یزبان فارس

 هیحروف قاف، هیاست. مباحث حرکات حروف قاف
 و سوم، دوم هایرتبه بیبه ترت هیقاف وبیع و

، قافیهو مبحث انواع  باشندیچهارم را دارا م
در  هیمباحث قاف انیتفاوت را در م میزان نیشتریب

شده برای دانستن مطالب گفته .دو زبان داراست
مندان به دانشجویان رشتة ادبیات و شاعران و عالقه

امّا وجود انبوه ، بلکه الزم است، مفید قافیهعلم 
مباحث مطرح اسامی و اصطالحاتی که ضمن بیان 

را ها سپردن آن خاطرگرفتن و بهادی، شوندیم
 دانهیقافعلمای  کند. به همین دلیلمیدشوار 
 هیمطالب مربوط به قاف انینو در ب ایوهیش، معاصر

جایگزین شدن مفهوم  با .اندکرده گذاریهیپا
جای حروف ساکن و صامت و مصوّت و هجا به

مباحث قافیة نوین با مباحث قافیة سنّتی ، متحرّک
است؛ هر چند بعضی از زیادی پیدا کردهاختالف 

الی مباحث قافیة قدیم در البه، شدهمباحث مطرح
شوند. از میان کتب موجود در زبان نیز دیده می

تألیف « آشنایی با عروض و قافیه» کتاب، فارسی
ترین نمونه در این بهترین و کامل، سیروس شمیسا

 از میان مباحث قافیة، کتابزمینه است. در این 
مورد توجّه قرار  «عیوب قافیه» فقط مبحث، سنّتی
 چهآنهایی نسبت به آن هم با اختالف، ستا گرفته

 «حدود قافیه» شود. مبحثدر قافیة قدیم دیده می
زیرا امروزه ، ستا طور کامل حذف شدهبه

حرکات » و «حروف» کاربردی ندارد. در مباحث
ه تنها به حرف رَوی که حرف اصلی قافی «قافیه

و در عوض مبحث جدیدی با ، است اشاره شده
ست. ا مورد توجّه قرار گرفته« ای قافیههج» عنوان
نیز چندان مورد توجّه واقع  «انواع قافیه» مبحث
 تنها نه، این منبع و منابع مشابه آنست. ا نشده

 انیب ترقیدق فیبا تعار و تریرا علم هقافی مطالب
 زین یسنّت یةقاف و اصطالحات یبلکه اسام، دنکنیم

 یریادگیکار  ؛ به همین دلیلراه دارد هاکمتر در آن
 .دنکنمی ترفن آسان نیا یدانشجو یمطالب را برا
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